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 قضايا ذات أولوية في تحقيق التنمية االجتماعية في المنطقة العربية
 

 والتنمية المستدامة ةالعمري التركيبةالتحوالت في 
 

 موجـز

. عدم إهمال أحد نشدوت، اإلنمائيةجهود ال اإلنسان في صلب 2030خطة التنمية المستدامة لعام  تضع
، والسكان في طفال )الذكور واإلناث(، والشبابوتتناول الخطة حاجات جميع الفئات العمرية، وتحديداً األ

، تأثير بالغ على االقتصاد والمجتمعضمن هذه الفئات  في منطقة ما توّزع السكانلسن العمل، وكبار السن. و
 .المواردوتضاؤل التحديات  إزاء تعاظموال سيما 

التحديات اإلنمائية التي تواجهها كل فئة من هذه الفئات العمرية في المنطقة  هذه الوثيقةوتتناول 
للبلدان األعضاء في اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي الديمغرافية المالمح  العربية وخارجها، كما تتناول

لمرتقبة فيها استناداً إلى االتجاهات العمرية والتغيرات ا التركيبات آسيا )اإلسكوا(. وتستعرض مختلف
إلى توصيات وتقدم الوثيقة  .السياسات اإلنمائيةصنع هذه التغيرات على  وتداعيات ،والتوقعات الديمغرافية

 .الستفادة من فوائد الفرصة الديمغرافيةبشأن اتخاذ التدابير الممكنة ل الدول العربية
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 ةـمقدم

أحد. إهمال عدم  وتنشد، اإلنمائيةالجهود  اإلنسان في صلب 2030خطة التنمية المستدامة لعام  تضع -1
كل  الجميع بحيث يستطيعحقوق وصون ، في المجتمعفئات الجميع األفراد في حاجات إلى تحديد  وتهدف الخطة

على مبادئ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان  2030 لتنمية. وترتكز خطة عامل فرد تحقيق إمكاناته كمحرك
الخطاب والسياسات المتعلقة بالسكان من وجهة ، 1994والتنمية. وقد حّول هذا البرنامج، الذي اعت مد في عام 

السكانية  المواضيعشّدد على الروابط بين واإلنسان.  وحقوق إلى تمكين اإلنسانالتركيز على الغايات الديمغرافية 
، ودور ، والهجرةالعمرانيالصحة، والتعليم، والتوسع ومنها المساواة بين الجنسين، ومجاالت التنمية،  ومختلف

 .المجتمع المدني

على لما تنتجه من تأثيرات ، ما تشهده من تغيّرات مرتقبة أهمية بالغةللسكان مع  ةالعمري وللتركيبة -2
. وترّكز هذه الوثيقة على التحديات التي تواجهها مختلف الفئات العمرية للسكان في البلدان االقتصاد والمجتمع

العربية، وتقدم لمحة عامة عن المالمح الديمغرافية للبلدان األعضاء في اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي 
العمرية والتغيرات المرتقبة فيها استناداً إلى االتجاهات  التركيباتآسيا )اإلسكوا(. كما تعرض مختلف أنواع 

السياسات  صنعالعمرية على  التركيباتوالتوقعات الديمغرافية في المنطقة. وتخلص الوثيقة إلى تحليٍل آلثار 
 .بشأن التدابير التي يمكن اتخاذهااإلنمائية، وإلى توصيات 

 ات العمرية الرئيسيةتواجهها الفئالتحديات اإلنمائية التي   -أوالا 
 في المنطقة العربية

 التالية: للسكان هي الفئات العمرية الرئيسية -3

حقوق وحاجات نفسية وجسدية لهم سنة:  14-الفئة العمرية صفرفي المراهقون(  ومنهماألطفال ) )أ(
 بأسره؛على المجتمع وعلى حياة األطفال ونمّوهم، تأثير مدى تلبية هذه الحاجات ولوإنمائية محددة. 

من تبعية  في هذه المرحلة سنة: ينتقل الشباب 24-15الفئة العمرية في  )ومنهم المراهقون( الشباب )ب(
تعليمهم ، ومواصلة العلمي اإللزامياستكمال التحصيل فترض بهم ويسن الطفولة إلى استقاللية سن البلوغ، 

ن الشباب كّ تم مؤازرةبيئة  على تهيئةة االنتقالية هذه المرحلتتوقف نتائج فرصة العمل األولى. و أو إيجاد ،العالي
 حقوقهم وإمكاناتهم وتوقعاتهم؛ من عيش

سنة: يختلف تعريف فئة السكان في سن  64-25الفئة العمرية  من في سن العمل الناشطون السكان )ج(
الذين يزاولون  غالبية األشخاصتشمل  التي (سنة 15-64في سن العمل ) ناشطينالسكان ال فئة العمل عن تعريف
 ً ً نشاطاً اقتصاديا بعض األطفال دون سن ليس كل من في فئة السكان في سن العمل ناشطاً اقتصادياً وأن  ، علما

  اقتصادياً؛ وأكثر ناشطون سنة 64من الفئة العمرية  الخامسة عشرة وبعض كبار السن

قاعد تبسن ال عريف كبار السنسنة وما فوق: كثيراً ما يرتبط ت 65 من الفئة العمريةكبار السن  )د(
لتقدم الطبي الذي ي حدث لواألنشطة االجتماعية، وفي القدرات العقلية والجسدية. ونتيجة  بالتغيرات في األدوارو

 ضمنها  تشّكلتبعد أن ، العمرية لهذه الفئةحد فاصل للمراجعة ك 65 سن تخضعتغيرات في العمر المتوقع، 
 فرعية. فئات
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 والعمل( 4( والتعليم )الهدف 3الصحة )الهدف أهداف ويتطلب تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وال سيما  -4
حاجات مختلف الفئات العمرية. كما يستلزم تحقيق  لتلبيةالخدمات والموارد والجهود  تخصيص(، 8)الهدف 

 ية االجتماعية.( تدخالت حسب العمر في الحما10و 5المساواة بين جميع األفراد )الهدفان 

 األطفال  -ألف

ترتبط الحاجة إلى الرعاية الصحية لدى األطفال بالرعاية بعد الوالدة، والتحصين، والتغذية. كثيراً ما  -5
األطفال إلى يحتاج بقاء األطفال على قيد الحياة وقدرتهم على النمو والتعلّم. و يهّددالنقص في الرعاية والتغذية و

في فترة  دقيقةتحّوالت جسدية ونفسية بالمراهقون  يمرو. للنمواللعب والتفاعل مع األقران إلى الدعم العاطفي، و
. وللتعليم االبتدائي دور حاسم الذي ال بّد من التصّدي له بسياسات محّددةيتعرضون للزواج المبكر قد البلوغ، و

 والمعارفالقدرات  فيها األطفال علىويحصل  تؤمنها الحكومات، بيئة مدرسية آمنة، ، فال بّد منفي هذه المرحلة
 والمهارات الالزمة. 

ويواجه األطفال في المنطقة العربية تحديات تهّدد حقوقهم ونمّوهم. ورغم ما تحقّق من مكاسب في التعليم،  -6
غير ملتحقين بأي شكل من أشكال التعليم. والمرض، والجوع، وعدم الوصول إلى المياه النظيفة  ال يزال أطفال  

 الشائعة خدمات الصرف الصحي، وعمالة األطفال والعنف، وال سيما ضد الفتيات، هي من المشاكل  إلىو
نزاعات مسلحة، وحروباً، وموجات كثيفة تشهد لبلدان التي ا بفعل عدم استقرار تعيشه ، التي تتفاقمفي المنطقة
 من النزوح.

 الشباب  -باء

 الشبابفنتقال من مرحلة الطفولة إلى مرحلة البلوغ. اال من سبل تحقيق التنمية البشرية المستدامة سالمة -7
، أسراالستقاللية، ويتمّكنوا من تكوين  يحقّقوالفي الصحة، والتعليم، وسوق العمل  خاصةخدمات إلى  يحتاجون

في هذه المرحلة الحساسة من حياتهم. ومن الضروري االهتمام بالصحة  ةالخطر ياتالسلوك نمويبقوا في مأمن 
حمل المراهقات، واإلجهاض، وفيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز، وتنظيم بال سيما وة واإلنجابية، الجنسي

توفير التعليم العالي الجيد بكلفة معقولة، لما للتحصيل العلمي من  من األهمية بمكان في هذه المرحلةواألسرة. 
 تنمية مجتمعاتهم. لتحقيق إمكاناتهم والمساهمة في الفرص أمام الشباب  دور في توسيع

المنطقة العربية معدالت مرتفعة من األمية، والتسرب من التعليم االبتدائي، وتدهور جودة التعليم، وتسجل  -8
المناهج الدراسية مع المهارات المطلوبة في سوق العمل، وكلّها مسائل المهارات المكتسبة من وعدم تطابق 

 ً في  تسجل المنطقة أعلى معدل بطالة بين الشبابو. لى سوق العملواالنتقال إ في مجال التعليم تستدعي اهتماما
األمراض المنقولة ب. ويفتقر الشباب إلى المعرفة فيهاالعالم، وال تزال مشاركة المرأة في سوق العمل منخفضة 

ً ي ستبعدون  الشبابيكاد جنسياً. و  عن المشاركة في البرلمان والحكومة في أكثر من نصف البلدان العربية. كليا

 العمل سن في الناشطون السكان  -جيم

في االقتصاد، وينتجون  يساهمونلشباب وكبار السن. فهم لركيزة  هم في سن العمل الناشطون السكان -9
هو العمل الذي  تكمن في السكانة من تواجهها هذه الفئ ولعّل أكبر المشاكل التي. ويوفرونهاالموارد واألصول 

ما تحقق في المنطقة رغم فتنمية االقتصاد والمجتمع. رافد صون حقوق األفراد وتحقيق إمكاناتهم، وأساس ل
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ً جداً، في النمو االقتصادي،العربية من مكاسب  المنطقة تسجل  وبقيت بقي التقدم في معالجة البطالة متواضعا
 .تدني مشاركة المرأةلأدنى نسبة مشاركة في القوى العاملة، نتيجة و ،أعلى معدل بطالة في العالم

والفقر منتشر والضمان االجتماعي محدود في معظم البلدان العربية. وباستثناء بعض الخطط الصحية،  -10
العمل في ال تزال تغطية الضمان االجتماعي في أغلب األحيان غير شاملة وقائمة على االشتراكات، وترتبط ب

. وتختلف نسبة النفقات من األموال الخاصة إلى مجموع النظاميرغم ضخامة القطاع غير  القطاع النظامي
في المائة في بعض البلدان. وكثيراً ما ال تغطي  70تتجاوز ونسبياً آخر، ولكنها مرتفعة وبلد بين النفقات الصحية 

. في القطاع الزراعيعمل بدوام جزئي، والعمل ، والساب الخاصللحفئات مثل العمل بعض الالمعاشات التقاعدية 
 ، حتى من دون مراعاة عامل الشيخوخة. واستدامة هذه المعاشات عرضة للخطر

 السن كبار  -دال

يحصلوا على ما يلزم من  نويجب أيشاركوا بنشاط في المجتمع. لإطالق إمكانات كبار السن  يجب -11
كرامة. ونظراً لما تشهده المنطقة العربية من نقص في المعاشات صحة والشيخوخة ب ليعيشواالرعاية والخدمات 

 أسوأ ألن غالبيتهّن  ، ففي وضعلمسنّاتأما اتقاعد. اللعمل بعد سن لمعظم الرجال المسنّين  يضطرالتقاعدية، 
معدية. . وأبرز ما تواجهه هذه الفئة من تحديات هي األمراض المزمنة غير الالنظامييعملن، أقلّه في القطاع ال 

خدمة الرعاية المنزلية ويقتصر فيها تقديم المتخصصين في أمراض الشيخوخة،  من نقص حاد فيالمنطقة وتعاني 
 عدد قليل من البلدان.على 

ا   المالمح واآلفاق الديمغرافية للبلدان العربية  -ثانيا

األولويات، يساعد  وتعّددمحدودية الموارد  وإزاءلسياسات. ا في وضع حاسم لعامهي  ةالعمري التركيبة -12
. بهدف تحقيق التأثير األمثلوترتيبها مع الوقت العمرية على تحديد التدخالت المطلوبة وتصميمها  التركيبةتحليل 
ً كبيراً في سجّ ، فتغيرات ديمغرافية هامة ، في العقود األربعة الماضية،شهدت المنطقة العربيةوقد  لت تراجعا

، وانخفاضاً لذكور واإلناثلالعمر المتوقع عند الوالدة ، وتحسناً في الطبي والتكنولوجيمعدالت الوفاة بفضل التقدم 
معدالت الخصوبة، ولو بوتيرة أبطأ من معدالت الوفاة، بفضل ما بذلته الحكومات من جهود. وأدى هذا  في

خلية والخارجية بسبب لهجرة الدااالمنطقة وتشهد فئة كبار السن. ونمو في أعداد الشباب  في الوضع إلى تزايد
الوافدة  الطبيعية. وهجرة اليد العاملة ، وعدم االستقرار، وتغير المناخ، والكوارثوالصراع، العمرانيالتوسع 

 . المنطقة العربيةنمط شائع من أنماط الهجرة الدولية في والمغادرة هي 

المالمح والتوقعات الديمغرافية في هذه الوثيقة مستمدة من و. بين بلد وآخر تتباين وتيرة هذه التغيّراتو -13
عن إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية في األمم  ة، الصادر2015التوقعات السكانية في العالم: تنقيح عام 

األرقام حول توزيع السكان في المدن واألرياف مأخوذة من توقعات التوسع الحضري في ، في حين أّن المتحدة
 في المدن واألرياف. توزيعهموالبلد سكان عض الفوارق بين العدد اإلجمالي ل، ما يفسر ب2014العالم، تنقيح عام 

 . ألغراض المقارنةالبيانات الوطنية  إلىهذه الوثيقة  تستندوال 
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 البحرين  -ألف

مليون نسمة. وليس من المتوقع أن يرتفع عدد السكان،  1.377، بلغ عدد سكان البحرين 2015في عام  -14
 ، وغالبيتهممن العمال المهاجرينهم . ونصف سكان البحرين 2050مليون نسمة بحلول عام  1.822يتجاوز بحيث 

 امرأة(.  202,543رجالً، و 526,814 هم)من 2013نسمة في عام  729,357 مجموعهموقد بلغ  ،من جنوب آسيا

سنة في الفترة  76.38من إذ يرتفع سنة،  4.77قدرها  زيادة العمر المتوقع عند الوالدة ويتوقع أن يسجل -15
ن سنة م أقلواإلناث بين الذكور  الفارقكون ي. كما ي توقع أن 2050-2045سنة في الفترة  81.15إلى  2010-2015

حفاظ على حجم السكان المعدل الخصوبة مستوى اإلحالل )أي مستوى ، قارب 2015-2010واحدة. وفي الفترة 
الفترة في لكل امرأة  طفل 1.67لكل امرأة. ومن المتوقع أن ينخفض إلى  طفل 2.10بلغ إذ على المدى الطويل(، 

2045-2050. 

 15.2سنة(  15-24في المائة ونسبة الشباب ) 21.5سنة(  14-، بلغت نسبة األطفال )صفر2015وفي عام  -16
في  10في المائة و 13.5، ستنخفض نسبة األطفال والشباب إلى 2050من مجموع السكان. وبحلول عام في المائة 

سنة( الغالبية الساحقة، رغم تراجع  25-64في سن العمل ) الناشطينفئة السكان وستبقى . الترتيبالمائة على 
فئة كبار ل جّ ستو. 2050في المائة في عام  59.4لى إ 2015في المائة من مجموع السكان في عام  60.9نسبتها من 

المائة  في 6.7إلى  2015في المائة من مجموع السكان في عام  2.4، من زيادة ملحوظةسنة وما فوق(  65السن )
 .2050في المائة في عام  17.2، و2030في عام 

 مصر  -باء

مليون نسمة.  91.5 عدد سكانها، بلغ 2015في عام فعدد السكان. بلدان المنطقة من حيث أكبر هي مصر  -17
. وتفيد 2050مليون نسمة بحلول عام  151وإلى  2030مليون نسمة بحلول عام  117إلى يصل ومن المتوقع أن 

ً تشهد توسعاً  مصرالتوقعات الحالية بأن  أكبر  المدن، سيكون عدد السكان في 2040سريعاً. فبحلول عام  عمرانيا
 بينما يبلغ عدد سكان األريافمليون نسمة،  68.864، سيبلغ عدد سكان المدن 2050. وفي عام األريافمنه في 
  مليون نسمة.     52.934

 سنة في الفترة  70.84من  ، إذ يرتفعسنة 5.91زيادة قدرها  العمر المتوقع عند الوالدةسجل يو -18
سنوات.  5إلى  4بين اإلناث والذكور، من  ، مع فارق ملحوظ2050-2045سنة في الفترة  76.75إلى  2010-2015

ينخفض إلى  ن، وي توقع أ2015-2010في الفترة  طفل 3.38بلغ وقد وال يزال معدل الخصوبة في مصر مرتفعاً، 
 .2050-2045بحلول الفترة  طفل 2.38

في المائة من مجموع السكان في مصر،  33.1سنة(  14-، بلغت نسبة األطفال )صفر2015وفي عام  -19
في  25.6، ستنخفض نسبة األطفال والشباب إلى 2050في المائة. وفي عام  17.3سنة(  15-24ة الشباب )ونسب

في  44.3سنة( من  25-64في سن العمل ) الناشطين. وسترتفع فئة السكان الترتيبفي المائة على  15.5المائة و
الواضح في العمر المتوقع وانخفاض  . ونتيجة التحسن2050في المائة في عام  48.4إلى  2015المائة في عام 

في  10.4إلى  2015في المائة في عام  5.2سنة وما فوق( من  65معدل الخصوبة، ستتضاعف نسبة كبار السن )
 . 2050المائة في عام 
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 العراق  -جيم

 83.652مليون نسمة. ومن المتوقع أن يزيد إلى حوالى  36.423، بلغ عدد سكان العراق 2015في عام  -20
 المدن، بلغ عدد سكان 2015. وفي عام على سرعته العمراني. وسيتواصل التوسع 2050نسمة بحلول عام  مليون

، سيبلغ عدد سكان المدن 2050مليون نسمة. وبحلول عام  10.919 األريافمليون نسمة، وعدد سكان  24.847
وأدت ظاهرة إعادة التوطين إلى  مليون نسمة.  15.683 األريافمليون نسمة، ولن يتجاوز عدد سكان  55.653
 .2014مليون شخص داخلياً بحلول عام  3.5قرابة  نزوح

في العقود  زيادةسنة. وتشير التوقعات إلى  69.19، بلغ العمر المتوقع عند الوالدة 2015-2010وفي الفترة  -21
معدل الخصوبة و. راإلناث والذكوسنوات بين  5إلى  4سنة مع فارق  74، سيرتفع إلى 2050. وفي عام المقبلة

. ومن المتوقع 2015-2010في الفترة  امرأةلكل  طفل 4.64بلغ قد أعلى المعدالت في المنطقة، و منفي العراق هو 
 . 2050-2045بحلول الفترة  طفل 3.17أن ينخفض إلى 

 في المائة من 41سنة(  14-، بلغت نسبة األطفال )صفر2015ام في عف. وفي العراق تركيبة عمرية فتية -22
، ستتراجع نسبة األطفال ونسبة 2050في المائة. وبحلول عام  19.6سنة(  15-24مجموع السكان، ونسبة الشباب )

السكان . وتشير التوقعات إلى زيادة ملحوظة في فئة الترتيبفي المائة على  18.2في المائة و 33.1الشباب إلى 
نسبة األشخاص في  بحيث ترتفع ،(سنة وما فوق 65سنة( وفي فئة كبار السن ) 25-64في سن العمل ) الناشطين

إلى  3.1كبار السن من  ونسبة، 2050في المائة في عام  42.9إلى  2015في المائة في عام  36.4سن العمل من 
 في المائة. 5.9

 األردن  -دال

ً من من  -23 ً سريعا  11.717إلى  2015مليون نسمة في عام  7.595المتوقع أن يسجل األردن نمواً سكانيا
ً  ويشهد البلد .2050مليون نسمة في عام  ً  توسعا يرتفع . ففي حين سكان األريافسريعاً وركوداً في عدد  عمرانيا
، سيبقى عدد 2050مليون نسمة في عام  10.283إلى  2015نسمة في عام مليون  6.435من عدد سكان المدن 

  مليون نسمة. 1.228األرياف سكان 

إلى  2015-2010سنة في الفترة  73.79دة زيادة مطردة، إذ يرتفع من ويسجل العمر المتوقع عند الوال -24
ً ، قائمسنوات 3الذي هو في حدود في طول العمر،  الفارقظل ي. وس2050-2045سنة في الفترة  78.89 بين  ا

 2.18إلى  2015-2010في الفترة لكل امرأة  طفل 3.51. وسيستمر انخفاض معدل الخصوبة من اإلناث والذكور
 .2050-2045في الفترة  طفل

 ،في المائة 35.5سنة(  14-، بلغت نسبة األطفال )صفر2015في عام ف. وفي األردن تركيبة عمرية فتية -25
، ستتراجع نسبة األطفال 2050. وبحلول عام من مجموع السكان في المائة 19.0سنة(  15-24ونسبة الشباب )

في سن  الناشطينالسكان . وي توقع أن تنمو نسبة الترتيبعلى في المائة  15.2في المائة و 23.6ونسبة الشباب إلى 
. كما تشير التوقعات 2050في المائة في عام  49.7إلى  2015في المائة في عام  41.7سنة( من  25-64العمل )

في المائة  11.4إلى  2015في المائة في عام  3.8سنة وما فوق( من  65إلى زيادة ملحوظة في نسبة كبار السن )
 .2050عام  في
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أكثر من مليوني  همنسمة، من 2,925,780 يصل حالياً إلىويستضيف األردن عدداً كبيراً من المهاجرين  -26
 في المائة من مجموع سكان األردن. 40فلسطيني. ويشّكل المهاجرون حوالى الجئ 

 الكويت  -هاء

معظم بلدان الخليج، يشّكل العمال  كما فيمليون نسمة. و 3.892، بلغ عدد سكان الكويت 2015في عام  -27
جنوب آسيا، ومعظمهم من ، بلغ مجموع المهاجرين، 2013من السكان. وفي عام  مرتفعةالمهاجرون نسبة 

سيستمر امرأة. وتشير التوقعات إلى أن عدد سكان الكويت  608,699رجالً و 1,419,354 همنسمة، من 2,028,053
 ، وأن عدد الذكور سيظل يفوق عدد اإلناث بفعل2050مة بحلول عام مليون نس 5.924ليصل إلى  في االرتفاع

 .الوافدة هجرة اليد العاملة

سنة في عام  78.32سنة، وسيرتفع إلى  74.28العمر المتوقع عند الوالدة متوسط ، بلغ 2015وفي عام  -28
من مستوى  ريب جداً قالكويت  معدل الخصوبة فيوثالث سنوات بين المرأة والرجل.  إلى، مع فارق سنتين 2050

نخفاض في العقود في اال يستمر . ومن المتوقع أن2010-2015في الفترة لكل امرأة  طفل 2.15بلغ  وقداإلحالل، 
  .2045-2050في الفترة  طفل 1.86يصل إلى فالمقبلة، 

سنة(، الذين بلغت نسبتهم  25-64في سن العمل ) الناشطين هم من سكان الكويتوالغالبية الساحقة من  -29
في المائة بحلول  57.5. ومن المتوقع أن تنخفض هذه النسبة إلى 2015في المائة من مجموع السكان في عام  62.3
في المائة من مجموع السكان، ونسبة  22.3سنة(  14-، بلغت نسبة األطفال )صفر2015. وفي عام 2050عام 

 11.5في المائة و 17.2ع انخفاض نسبة األطفال ونسبة الشباب إلى توقفي المائة. وي   13.4سنة(  15-24الشباب )
في المائة في عام  2.0سنة وما فوق( نسبة  65لت فئة كبار السن ). وسجّ 2050بحلول عام الترتيب في المائة على 

 في المائة. 13.8إلى  2050بحلول عام يتوقع ارتفاع هذه النسبة ، وهي أصغر نسبة من مجموع السكان. و2015

 لبنان  -واو

. 2020مليون نسمة، وال ي توقع أن يرتفع ما بعد عام  5.851لبنان في سكان ال، بلغ عدد 2015في عام  -30
هذا التراجع المتوقع وي عزى . 2050مليون نسمة بحلول عام  5.610وتشير التوقعات إلى أن هذا العدد سينخفض إلى 

لكل  طفل 1.72إلى  ،2005-2000في الفترة  امرأةطفل لكل  2.01 من ،معدل الخصوبةفي االنخفاض المستمر إلى 
 حتى الفترة  على هذا المستوى ستبقى . وتشير التوقعات إلى أن الخصوبة2015-2010في الفترة  امرأة
2045-2050. 

 78.86العمر المتوقع عند الوالدة  متوسط طول العمر في المنطقة. فقد بلغمتوسط لويسجل لبنان أعلى  -31
 ه، مع فارق متوسط2050سنة في عام  86.55سنوات ليبلغ  8 يزداد حوالىع أن ، وي توق2015-2010نة في الفترة س
 ن بين المرأة والرجل. انتس

العمر المتوقع، يشهد لبنان أسرع ظاهرة شيخوخة في  متوسط ركود في الخصوبة والزيادة فيال وإزاء -32
في المائة من مجموع السكان في عام  8.1سنة وما فوق(، الذين شّكلوا  65سترتفع نسبة كبار السن )والمنطقة. 

ع انخفاض نسبة . وي توق2050في المائة بحلول عام  23.3وإلى  2030في المائة بحلول عام  16.2، إلى 2015
 ، ونسبة الشباب 2050في المائة في عام  14.3إلى  2015في المائة في عام  24سنة( من  14-األطفال )صفر
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 في سن العمل  الناشطينالسكان ع أن ترتفع نسبة ي توقوفي المائة.  11.5في المائة إلى  19.5سنة( من  15-24)
 قد أشارت تقديرات عام. و2050في المائة في عام  50.9إلى  2015في المائة في عام  48.4سنة( من  25-64)

 الجئاً.  1,154,040 يستضيف كان إلى أن لبنان 2014

 ليبيا  -زاي

مليون نسمة  8.375مليون نسمة. ومن المتوقع أن يصل إلى  6.278، بلغ عدد سكان ليبيا 2015في عام  -33
ً توسعاً  ليبيا. وتشهد 2050في عام  مليون  4.962سريعاً. ومن المتوقع أن يرتفع عدد سكان المدن من  عمرانيا

ليبيا  إلى، بلغ عدد المهاجرين 2013. وفي عام 2050مليون نسمة في عام  7.155إلى  2015نسمة في عام 
 نسمة، معظمهم من الصومال، والعراق، وفلسطين.  756,000

يسجل زيادة سنة، وي توقع أن  71.47العمر المتوقع عند الوالدة متوسط ، بلغ 2015-2010وفي الفترة  -34
واسعاً، عند  قالفارستمر ي. كما من المتوقع أن 2050-2045في الفترة  76.74وأن يصل إلى  ،سنوات 6قدرها 
 طفل 1.72، بلغ معدل الخصوبة 2015-2010. وفي الفترة 2050بين المرأة والرجل حتى عام  سنوات، 5معدل 
 .2050-2045حتى الفترة  يبقى على هذا المستوى، وي توقع أن امرأةلكل 

. 2050السكان حالياً فئة الشباب، ولكن التوقعات تشير إلى تغير الوضع بحلول عام  مجموع وتغلب على -35
في المائة من  15.9سنة(  15-24في المائة، ونسبة الشباب ) 29.8سنة(  14-األطفال )صفر بلغت نسبة وفي حين

 12.4بة الشباب إلى في المائة ونس 18.7، من المتوقع أن تنخفض نسبة األطفال إلى 2015مجموع السكان في عام 
 49.7سنة( من  25-64في سن العمل ) الناشطينع أن ترتفع نسبة السكان . كما ي توق2050في المائة بحلول عام 

مع ارتفاع نسبة  حدوث تغيّر في التركيبة العمرية. وي توقع 2050و 2015في المائة بين عاَمْي  52.8في المائة إلى 
في المائة في عام  16.1إلى  2015في المائة من مجموع السكان في عام  4.5سنة وما فوق( من  65كبار السن )

 ، ما يجعل معدل الشيخوخة في المجتمع الليبي من األسرع ارتفاعاً في المنطقة.2050

 موريتانيا  -حاء

في عام  نسمة مليون 8.049إلى  2015مليون في عام  4.068ي توقع أن يتضاعف عدد سكان موريتانيا من  -36
 2.442ل عدد سكان المدن ارتفاعاً ملحوظاً من سريعاً، وي توقع أن يسجعمرانياً توسعاً موريتانيا . وتشهد 2050

 . 2050مليون نسمة بحلول عام  5.867إلى  2015مليون نسمة في عام 

سنة  62.77في العقود الماضية، لم يتجاوز تحّسن العمر المتوقع عند الوالدة من له متوسط سجّ ما ومع  -37
سنة،  70دون سن أن يبقى ، أي 2050-2045سنة في الفترة  67.47ومن المتوقع أن يبلغ ، 2015-2010الفترة في 

ع أن سنوات، وي توق 4و 3بين المرأة والرجل بين الفارق تراوح يالتي حددها المؤتمر الدولي للسكان والتنمية. و
في الفترة ف. على التركيبة العمرية للسكان بالغالمرتفعة في موريتانيا تأثير لخصوبة لتّسع مع مرور الوقت. وي

في معدل الخصوبة  لكل امرأة، ولكن التوقعات تشير إلى انخفاض طفل 4.69معدل الخصوبة  بلغ، 2010-2015
 . 2050عام  بحلول امرأةطفل لكل  3.10 بحيث يبلغ

سنة(  14-األطفال )صفر ، بلغت نسبة2015. ففي عام في موريتانيا هي تركيبة فتية والتركيبة السكانية -38
في المائة من مجموع السكان. ويتوقع أن تنخفض نسبة األطفال  19.5سنة(  15-24في المائة ونسبة الشباب ) 40
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في سن العمل  الناشطين. وسترتفع فئة السكان 2050في المائة في عام  18في المائة ونسبة الشباب إلى  31إلى 
ع ارتفاع نسبة كبار . كما ي توق2050في المائة في عام  44.9إلى  2015في المائة في عام  37.3سنة( من  25-64)

 .2050في المائة في عام  5.9إلى  2015في المائة في عام  3.2سنة وما فوق( من  65السن )

 المغرب  -طاء

مليون  43.696ومن المتوقع أن يرتفع إلى  ،مليون نسمة 34.378عدد سكان المغرب  بلغ، 2015في عام  -39
، 1995وفي عام  .في األريافيعيشون، بأعداد كبيرة  المغرب سكانكان ، 1990. وحتى عام 2050نسمة في عام 

 مقابلمليون نسمة  20.439بلغ عدد سكان المدن ، 2015وفي عام . العمرانيوتسارع التوسع  المعادلة تانقلب
 31.721، ي توقع أن يصل عدد سكان المدن إلى 2050. وبحلول عام يعيشون في األرياف مليون نسمة 13.516

 مليون نسمة.  11.163إلى  األريافمليون نسمة وعدد سكان 

المؤشر األول هو متوسط المؤشرات الديمغرافية.  أساسيين منمؤشرين  وحقق المغرب تقدماً ملحوظاً في -40
سنة  80.54إلى  المتوسط ليصل سنوات إلى زيادة قدرتها سبعتشير التوقعات حيث  العمر المتوقع عند الوالدة،

فارق بسيط في حدود ستمر يع أن . وي توق2015-2010سنة في الفترة  73.61بعد أن كان  2050-2045بحلول الفترة 
في الفترة لكل امرأة  طفل 2.56انخفض من معدل الخصوبة، الذي  والمؤشر الثاني هوبين المرأة والرجل. سنتين 
بحلول الفترة لكل امرأة  طفل 1.88توقع أن ينخفض إلى ي  . و2030-2025الفترة  في طفل 2.13إلى  2010-2015
2045-2050 . 

سنة(  14-فئة الشباب، إذ بلغت نسبة األطفال )صفر المغرب سكانمجموع ، غلبت على 2015وفي عام  -41
العمر واستمرار طول  وإزاءفي المائة من مجموع السكان.  17.7سنة(  15-24في المائة ونسبة الشباب ) 27.3

، ي توقع أن تنخفض نسبة 2050تحوالً هاماً. فبحلول عام  ةالعمريستشهد التركيبة الخصوبة، انخفاض معدل 
. واألهم هو االرتفاع المتوقع من مجموع السكان في المائة 12.7في المائة ونسبة الشباب إلى  18.8األطفال إلى 

. 2050في المائة في عام  17.3إلى  2015في المائة في عام  6.2سنة وما فوق( من  65في نسبة كبار السن )
 المرتبة الثالثة بعد لبنان وتونس. إذ يحل فيشيخوخة في المنطقة، إلى ال البلدانأسرع من  المغربيكون وهكذا، 

 ُعمان  -ياء

ة في مليون نسم 5.844ع أن يرتفع إلى مليون نسمة. وي توق 4.491، بلغ عدد سكان ع مان 2015في عام  -42
نسمة،  1,112,032 المهاجرين ، بلغ عدد2013. ففي عام د. ويقارب عدد المهاجرين ربع سكان البل2050عام 

 رجال من جنوب آسيا.  ممعظمه

ً مطرداً في وتشهد ع مان -43 سنة في  83.70يبلغ  إذ يتوقع أنالعمر المتوقع عند الوالدة،  متوسط ارتفاعا
سنوات. وسيستمر  7، مسجالً ارتفاعاً يتجاوز 2015-2010سنة في الفترة  76.33 كانبعد أن  2050-2045الفترة 
، بلغ معدل 2015-2010. وفي الفترة 2050سنة حتى عام  2.5و 1.5بين  فيتراوحبين المرأة والرجل، الفارق تقلب 

 .2050-2045في الفترة لكل امرأة  طفل 1.69، وي توقع أن يتراجع إلى امرأةلكل  طفل 2.88الخصوبة 

ع انخفاض نسبة الثة تغييرات هامة. أوالً، ي توقلسكان ع مان ث ةالعمري التركيبةشهد تمن المتوقع أن و -44
في المائة في عام  16.1إلى  2015في المائة من مجموع السكان في عام  20.5سنة( من  14-األطفال )صفر
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. ثانياً، 2050في المائة في عام  10.5إلى  2015في المائة في عام  16.3سنة( من  15-24، ونسبة الشباب )2050
أضعاف  تزداد ثالثة، وأن 2030إلى  2015عاَمي  بينعاماً وما فوق(  65ع أن تتضاعف نسبة كبار السن )ي توق

في المائة في  17.9، ثم إلى 2030في المائة في عام  5.7إلى  2015في المائة في عام  2.6، من 2050حتى عام 
حتى هي الغالبة على مجموع السكان سنة(  25-64في سن العمل ) الناشطينفئة السكان  ستبقى. ثالثاً، 2050عام 
 55.5إلى  2015في المائة من مجموع السكان في عام  60.6على مر العقود، من  ستتراجع هاإال أن ،2050عام 

 .هذه الفئة العمريةفي الرئيسي  المكّون. وسيظل العمال المهاجرون 2050في المائة في عام 

 قطر  -كاف

مليون نسمة. ومن المتوقع أن يزداد هذا العدد مليون نسمة  2.235، بلغ عدد سكان قطر 2015في عام  -45
نسبة  أكبرع أن يظل العمال المهاجرون . وي توق2050مليون نسمة في عام  3.205يصل إلى ف، المقبلةفي العقود 
مليون  1,267,783 همنسمة، من 1,600,955 المهاجرينمجموع العمال ، بلغ 2013السكان. وفي عام  من مجموع
 امرأة.  333,172رجل، و

 83.49سنة. ومن المتوقع أن يبلغ  77.89العمر المتوقع عند الوالدة  كان متوسط، 2015-2010وفي الفترة  -46
ً ف2015سنوات. وفي عام  6حوالى ، أي أن يرتفع 2050-2045سنة في الفترة  ي ، كان معدل الخصوبة متدنيا

 . 2050-2045في الفترة  طفل 1.65يواصل انخفاضه إلى  ي توقع أنو ،لكل امرأة طفل 2.08بلغ إذ قطر، 

سنة  65ونتيجةً الرتفاع متوسط العمر عند الوالدة وانخفاض معدل الخصوبة، سجلت فئة كبار السن ) -47
، 2030في المائة في عام  4.1، إلى 2015في المائة من مجموع السكان في عام  1.2وما فوق( نمواً ملحوظاً من 

هي الغالبة على سنة(  25-64في سن العمل ) الناشطين. وستظل فئة السكان 2050في المائة في عام  13.8و
في  64.4ع أن تنخفض قليالً إلى في المائة، وي توق 68.7 ة هذه الفئة، بلغت نسب2015السكان. وفي عام  مجموع

  12.2إلى  2015في عام  15.5سنة( من  14-ض نسبة األطفال )صفرع أن تنخف. وي توق2050المائة في عام 
 في المائة  9.7إلى  2015في المائة في عام  14.6سنة( من  15-24، ونسبة الشباب )2050في المائة في عام 

 .2050في عام 

 السعودية العربية المملكة  -الم

 31.540إلى  2000مليون نسمة في عام  21.392لمملكة العربية السعودية بسرعة من ا مجموع سكانارتفع  -48
 46.059وأن يصل عدد السكان إلى المقبلة . ومن المتوقع أن يستمر هذا االرتفاع في العقود 2015مليون نسمة في عام 
 ماليين نسمة، معظمهم من الذكور.  9، بلغ عدد العمال المهاجرين 2013. وفي عام 2050مليون نسمة في عام 

 هذا المعدلأن  لكل امرأة. وتشير التوقعات إلى طفل 2.85معدل الخصوبة  كان، 2015-2010وفي الفترة  -49
في الفترة  طفل 1.84، وإلى 2035-2030في الفترة  أطفال 2.10إلى مستوى اإلحالل، وتحديداً إلى  سينخفض

سنة في الفترة  74.08 كان هذا المتوسطالعمر المتوقع عند الوالدة. فبعد أن  متوسط ع ارتفاع. وي توق2045-2050
سنتين  ، في المتوسط،أن تعيش المرأة وي رجح. 2050سنة في عام  78.75ع أن يرتفع إلى ، ي توق2010-2015

 ونصف السنة أكثر من الرجل.
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، 2015في عام ف. 2050بحلول عام  ستتغير هاولكن ،والتركيبة السكانية فتية في المملكة العربية السعودية -50
في  15.6سنة(  15-24في المائة من مجموع السكان، ونسبة الشباب ) 28.6سنة(  14-)صفربلغت نسبة األطفال 
في المائة على  12.5في المائة و 18.7، ستتراجع نسبة األطفال ونسبة الشباب إلى 2050المائة. وبحلول عام 

في المائة من مجموع السكان في عام  2.9 منسنة وما فوق(،  65نسبة كبار السن ) أن ترتفع. وي توقع الترتيب
 . 2050في المائة في عام  15.3، إلى 2015

 السودان  -ميم

مليون نسمة في  40.235المرتبة الثانية في المنطقة من حيث عدد السكان، الذي بلغ  في السودان يحلّ  -51
، 2015. وفي عام 2050ام مليون نسمة في ع 80.284ع أن يتضاعف هذا العدد تقريباً ليصل إلى . وي توق2015عام 

مليون نسمة.  13.391مليون نسمة، في حين لم يتجاوز عدد سكان المدن  26.222 األريافعدد سكان  تجاوز
مليون  38.388) المدن، من المتوقع أن يتساوى عدد سكان 2050. فبحلول عام في تسارع العمرانيولكن التوسع 

 مة(.مليون نس 38.751) األريافنسمة( مع عدد سكان 

العمر  متوسط الديمغرافية الرئيسية. أوالً، ارتفع المؤشراتالسودان تقدماً ملحوظاً في اثنين من  وسجل -52
 ، حيث2015-2010الفترة و ،سنة 54.45 حيث بلغ 1985-1980الفترة  بينسنوات  10حوالى المتوقع عند الوالدة 

سيبقى في بين المرأة والرجل  الفارق. ولكن 2050سنة في عام  69.98ع أن يصل إلى وي توق، سنة 63.08 بلغ
، مع أنه ظل مرتفعاً جداً في الفترة 1985-1980. ثانياً، انخفض معدل الخصوبة تدريجياً منذ الفترة سنوات 4حدود 
 . 2050-2045في الفترة  طفل 2.84ع أن ينخفض إلى ل امرأة، وي توقلك طفل 4.46حيث بلغ  ،2010-2015

في سن  الناشطينالسكان، مع ارتفاع هام في نسبة السكان  الغالبة على مجموع هيوستظل فئة الشباب  -53
. 2050في المائة في عام  45.8إلى  2015في المائة من مجموع السكان في عام  36.2سنة( من  25-64العمل )

في المائة  19.9سنة(  15-24في المائة ونسبة الشباب ) 40.5سنة(  14-، بلغت نسبة األطفال )صفر2015وفي عام 
في المائة  18في المائة و 30.1، ستتراجع نسبة األطفال ونسبة الشباب إلى 2050من مجموع السكان. وبحلول عام 

في  6.1إلى  2015في المائة في عام  3.3سنة وما فوق( من  65ع أن ترتفع نسبة كبار السن ). وي توقالترتيبعلى 
 . 2050المائة في عام 

 فلسطين دولة  -نون

مليون  9.791ع أن يرتفع إلى مليون نسمة، وي توق 4.668، بلغ عدد سكان دولة فلسطين 2015عام في  -54
مليون نسمة(،  1.126)أي  2015ثلث مجموع السكان في عام  األرياف قرابة. وشّكل سكان 2050نسمة في عام 
مليون نسمة  3.423)من المقبلة ع أن يتضاعف عدد سكان المدن في العقود . وي توقالعمراني يتسارعولكن التوسع 

، بلغ عدد الفلسطينيين خارج وطنهم 2013(. وفي عام 2050مليون نسمة في عام  7.408إلى  2015في عام 
نسمة(، وليبيا  549,341مليون نسمة(، ولبنان ) 2,114,224في األردن ) يقيم معظمهمنسمة،  3,640,155

 نسمة(. 280,475)

ً ند الوالدة ارتفاعاً العمر المتوقع ع متوسط لوسجّ  -55 إذ ارتفع سنوات،  6يقارب حسب التقديرات ، ملحوظا
 المرأة والرجلبين الفارق . ولكن 2050-2045سنة في الفترة  78.12، إلى 2015-2010سنة في الفترة  72.65من 



E/ESCWA/SDD/2017/IG.1/4(Part II) 
 

-13- 
 

 

لكل  طفل 4.28، وقد بلغ رغم الجهود المبذولة لضبطه مرتفعاً جداً ال يزال معدل الخصوبة سنوات. و 4سيظل 
 .2050-2045في الفترة  طفل 2.71خفض إلى . ومن المتوقع أن ين2015-2010في الفترة امرأة 

، بلغت نسبة 2015. وفي عام 2050حتى عام  ستبقى كذلكوالبنية العمرية للسكان هي في األغلب فتيّة و -56
ائة من مجموع السكان. في الم 21.7سنة(  15-24في المائة، ونسبة الشباب ) 40.3سنة(  14-األطفال )صفر
ع في المائة. وي توق 17.3في المائة ونسبة الشباب إلى  28.8، ستنخفض نسبة األطفال إلى 2050وبحلول عام 

 35.1من  استرتفع نسبته التي ،سنة( 25-64في سن العمل ) الناشطينحصول تغير ديمغرافي هام في فئة السكان 
 سنة  65ل كبار السن )المتوقع أن يشكّ . كما من 2050في المائة في عام  47إلى  2015في المائة في عام 

 .2015في المائة فقط في عام  3.0 كانوابعد أن  ،2050في المائة من مجموع السكان في عام  6.9وما فوق( 

 السورية العربية الجمهورية  -سين

مليون نسمة  20.721السكان من ع مجمولحرب التي تشهدها الجمهورية العربية السورية، انخفض لنتيجة  -57
. في الداخلعدد نزح بينما وقد غادر عدد كبير البلد، . 2015مليون نسمة في عام  18.502إلى  2010في عام 

 34.902ثم  ،2030مليون نسمة في عام  28.647ليبلغ التوقعات الحالية إلى تزايد سريع في عدد السكان تشير و
. األرياففي  ونالسريع، سيظل عدد كبير من السكان يعيشالعمراني . ورغم التوسع 2050مليون نسمة في عام 

 مليون نسمة. 9.428األرياف سكان عدد مليون نسمة، و 12.837، بلغ عدد سكان المدن 2015وفي عام 

 العمر المتوقع عند الوالدة، متوسطمباشر على مؤشر الجمهورية العربية السورية تأثير وكان للنزاع في  -58
. ومن المتوقع أن 2015-2010سنة في الفترة  69.51إلى  2010-2005سنة في الفترة  74.44الذي انخفض من 

 ويتسع الفارق. 2050-2045سنة في الفترة  76.86، ثم إلى 2030-2025سنة في الفترة  72.83إلى  يعود ويرتفع
سنوات في  10دالع الحرب، بلغ الفارق بين المرأة والرجل على نحو غير اعتيادي وفريد في المنطقة. فعند ان

العمر المتوقع متوسط . وحتى قبل النزاع، كان فارق 2050-2045الفترة ، وسيظل قائماً حتى 2015-2010الفترة 
 طفل 3.03ل انخفاضاً مستمراً. وبعد أن بلغ يسجّ فسنوات. أما معدل الخصوبة،  5عند الوالدة بين المرأة والرجل 

 .2050-2045في الفترة  طفل 1.94ع أن ينخفض إلى ، ي توق2015-2010في الفترة 

، بلغت نسبة األطفال 2015سكان الجمهورية العربية السورية فئة الشباب. وفي عام مجموع وتغلب على  -59
. الترتيبفي المائة من مجموع السكان على  20في المائة و 37.1سنة(  15-24سنة( ونسبة الشباب ) 14-)صفر

ً إلى ومن المتوقع أن تس ً ملحوظا في المائة على  14.9في المائة و 21.7جل نسبة األطفال والشباب انخفاضا
سنة(، الذين بلغت  25-64في سن العمل ) الناشطين. وستنمو فئات عمرية أخرى، وال سيما فئة السكان الترتيب
في  51.8نصف السكان )لوا أكثر من ع أن يشكّ ، وي توق2015في المائة من مجموع السكان في عام  38.8نسبتهم 

إلى  2015في المائة في عام  4.1سنة وما فوق( من  65نسبة كبار السن ) . وسترتفع2050المائة( بحلول عام 
 .2025، بوتيرة ي توقع أن تتسارع بعد عام 2050في المائة في عام  11.55

 تونس  -عين

مليون نسمة  13.476ع أن يصل إلى مليون نسمة، وي توق 11.254، بلغ عدد سكان تونس 2015في عام  -60
 3.725، وسيظل 2050و 2015لن يشهد تغيراً ملحوظاً بين عاَمي  األرياف. ومع أن عدد سكان 2050بحلول عام 
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 2015مليون نسمة في عام  7.510، وأن ينمو عدد سكان المدن من التوسع العمرانيع أن يزداد مليون نسمة، ي توق
 .2050عام  مليون نسمة بحلول 10.108إلى 

سنة بحلول  79.93ع أن يبلغ ، وي توقسنة 74.60العمر المتوقع عند الوالدة  كان متوسط، 2015وفي عام  -61
أو ثالث سنوات بحلول الفترة سنتين ضيق يسنوات، س 4في حدود  ،بين المرأة والرجلالكبير الفارق و. 2050عام 

ً ل تونس معدل خصوبة منخفض. وتسجّ 2025-2030 ع ، وي توق2015-2010لكل امرأة في الفترة  طفل 2.16، بلغ ا
  . 2050-2045في الفترة  طفل 1.83إلى  ، ثم2030-2025في الفترة  طفل 1.93أن ينخفض إلى 

أصبحت ، ف، تسارعت عملية الشيخوخةارتفاع متوسط العمر المتوقعالخصوبة و النخفاض معدل ونتيجة -62
في المائة،  7.6سنة وما فوق(  65، بلغت نسبة كبار السن )2015تونس في المرتبة الثانية بعد لبنان. وفي عام 

. وفي 2050في المائة في عام  19.6، ثم إلى 2030في المائة في عام  12.4وتشير التوقعات إلى أنها سترتفع إلى 
سنة(  15-24في المائة من مجموع السكان، ونسبة الشباب ) 23.3سنة(  14-، بلغت نسبة األطفال )صفر2015عام 
 11.6في المائة ونسبة الشباب إلى  17.4ع أن تنخفض نسبة األطفال إلى ، ي توق2050في المائة. وبحلول عام  15.6

في المائة من مجموع السكان  53.4سنة( من  25-64في سن العمل ) الناشطينستنخفض نسبة السكان وفي المائة. 
 .2050في المائة في عام  51.4إلى  2015في عام 

 المتحدة العربية اإلمارات  -فاء

ع أن يرتفع إلى مليون نسمة، وي توق 9.157، بلغ عدد سكان اإلمارات العربية المتحدة 2015في عام  -63
. ففي القوى العاملة الوافدةبين الذكور واإلناث إلى هجرة  وي عزى الفارق. 2050مليون نسمة بحلول عام  12.789

 1,976,801رجالً، و 5,850,180هم نسمة، من 7,826,981 اإلمارات العربيةإلى لمهاجرين ا مجموع، بلغ 2013عام 
 .2030من عام  اعتباراً  الفارق بين الجنسين يضيقامرأة. وي توقع أن 

ع ، وي توق2015-2010سنة في الفترة  76.67العمر المتوقع عند الوالدة. وقد بلغ توسط متحّسن وسيستمر  -64
 وسيتقلّصبين المرأة والرجل سنتين،  كان الفارق، 2015. وفي عام 2050سنة بحلول عام  82.75أن يصل إلى 

أدنى المعدالت في المنطقة، من هو في اإلمارات . ومعدل الخصوبة 2030-2025إلى سنة واحدة بحلول الفترة 
، 2050-2045في الفترة  طفل 1.63ع أن ينخفض إلى ، وي توق2015-2010لكل امرأة في الفترة  طفل 1.82وقد بلغ 
 .نسبة إلى بلدان أخرىالنمو السكاني  تدني معّدل ما يبرر

. ففي الهجرة الوافدة من القوى العاملةلكثافة  تبدو التركيبة العمرية للسكان على شيء من عدم التوازنو -65
تشير وفي المائة من مجموع السكان،  72.2سنة(  25-64في سن العمل ) الناشطين، بلغت نسبة السكان 2015عام 

 ، بلغت نسبة األطفال 2015. وفي عام 2050في المائة بحلول عام  63.6التوقعات إلى أنها ستنخفض إلى 
في المائة. وبحلول عام  12.7سنة(  15-24في المائة من مجموع السكان، ونسبة الشباب ) 13.3سنة(  14-)صفر
كبار  وسترتفع نسبةفي المائة.  8.4إلى  في المائة ونسبة الشباب 11.7، ي توقع أن تنخفض نسبة األطفال إلى 2050
في  16.3 ، ثم إلى2030في المائة في عام  6.3إلى  2015في المائة في عام  1.1سنة وما فوق( من  65السن )

 . 2050المائة في عام 
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 اليمن  -صاد

66-  ً  2015مليون نسمة في عام  26.832من  ع أن يرتفع. وي توقيشهد مجموع السكان في اليمن نمواً متسارعا
مليون نسمة، وعدد  16.698 األرياف، بلغ عدد سكان 2015. وفي عام 2050مليون نسمة في عام  47.170إلى 

عدد سكان  ،2050، بحلول عام يبلغالعمراني المتسارع، ي توقع أن مع التوّسع مليون نسمة. و 8.837 المدنسكان 
 نسمة.مليون  19.520رياف األنسمة، وعدد سكان مليون  22.976المدن 

منخفضاً ، له من تحسن في العقود الماضيةفي اليمن على ما سجّ العمر المتوقع عند الوالدة متوسط  وبقي -67
ويتراوح . 2050-2045سنة في الفترة  69.20ع أن يرتفع إلى وي توق. 2015-2010سنة في الفترة  63.51 عند حدود

ً سنوات، وأربع بين سنتين  بين المرأة والرجل الفارق . 2050-2045والفترة  2015-2010بين الفترة  وسيبقى متقلبا
والفترة  1985-1980لكل امرأة في الفترة  طفل 8.80أعلى معدل خصوبة، بلغ  ، بين بلدان المنطقة،ل اليمنوسجّ 
يبلغ  االنخفاض بحيثع أن يستمر هذا . وي توق2015-2010في الفترة  طفل 4.35 انخفض إلىثم ، 1985-1990
 ما يقارب مستوى اإلحالل.أي ، 2050-2045في الفترة  طفل 2.16 المعدل

المجتمع اليمني حتى عام  هذه الصفة تالزمع أن سكان اليمن فئة الشباب، وي توق مجموع وتغلب على -68
 24-15ونسبة الشباب ) في المائة 40.2 سنة( 14-، بلغت نسبة األطفال )صفر2015على األقل. وفي عام  2030
في المائة  25.3نسبة األطفال إلى  في ، ي توقع انخفاض2050في المائة من مجموع السكان. وفي عام  22.1سنة( 

نمواً من ل ستسجّ سنة(  25-64في سن العمل ) الناشطينفي المائة. ولكن نسبة السكان  17وفي نسبة الشباب إلى 
سنة  65ع أن ترتفع نسبة كبار السن ). كما ي توق2050في المائة في عام  51.8إلى  2015في المائة في عام  34.9

 .2050و 2015في المائة بين عاَمي  6.0في المائة إلى  2.8وما فوق( من 

ا   في المنطقة العربية ةالعمري التركيبةالتحّوالت في   -ثالثا

 :(1)ستنشأ تركيبات عمرية مختلفة اآلنفة الذكر،لتغيرات الديمغرافية ل نتيجة -69

، عندما يكون ثلثا السكان أو أكثر دون سن الثالثين )كما في السودان، اليافعة العمريةالتركيبة  )أ(
 والعراق، ودولة فلسطين، ومصر، وموريتانيا، واليمن(؛

في المائة من السكان دون سن الثالثين رغم بداية  60أكثر من يكون ، عندما العمرية الفتيةالتركيبة  )ب(
 والجمهورية العربية السورية(؛ ،األردنل الديمغرافي )كما في التحوّ 

في المائة من السكان دون سن الثالثين  60إلى  45، عندما تكون نسبة التركيبة العمرية االنتقالية )ج(
وقطر، والكويت، ولبنان، وليبيا، والمغرب، والمملكة  )كما في اإلمارات العربية المتحدة، والبحرين، وتونس،

 العربية السعودية(؛

                                                
(1) Elizabeth Leahy and others, The Shape of Things to Come: Why Age Structure Matters to a Safer, More 

Equitable World (Washington, D.C., Population Action International, 2007).                                                                                 
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 في المائة من السكان دون سن الثالثين،  45، عندما يكون أقل من ةالناضج لتركيبة العمريةا )د(
 كان فوق سن الستين )كما في ع مان(.وما يصل إلى ربع الس

ً البلدان العربية تحوّ معظم  شهديو -70 وفي البلدان التي لم تشهد بعض هذا . بسرعات متفاوتة الً ديمغرافيا
ً أخرى لديها هياكل عمرية فتية. وة العمرية يافعة، التحّول، ال تزال التركيب أسرع تحّول حصل إال أن بلدانا

. ويحدث التحّول 2015في عام  التركيبة العمرية ناضجة تحيث كانديمغرافي في اإلمارات العربية المتحدة، 
تكون ع أن توق، ي  2030عمرية انتقالية. وبحلول عام ال حيث التركيبةالديمغرافي بوتيرة سريعة أيضاً في البلدان 

في العديد من البلدان العربية )مثل البحرين، وتونس، وع مان، وقطر، والكويت، ولبنان(،  التركيبة العمرية ناضجة
 )مثل ليبيا، والمغرب، والمملكة العربية السعودية(.  2050تليها بلدان عربية أخرى في عام 

، 2015-2010. وفي الفترة تغيّرات التركيبة العمرية فيتأثيراً العوامل  ن أشدهو مومعدل الخصوبة  -71
، الوقت. ومن المتوقع أن ينخفض مع ذات تركيبة عمرية يافعةفي بلدان  امرأةلكل  أطفال 4تجاوز هذا المعدل 

ا عدا في اليمن. ، م2050-2045في تلك البلدان في الفترة  2.1مستوى اإلحالل الذي يبلغ أعلى من ولكنه سيظل 
التركيبة العمرية في البلدان ذات ال لكل امرأة فأط 4و 3، تراوح معدل الخصوبة بين 2015-2010وفي الفترة 

، أي في األردن والجمهورية العربية السورية. وي توقع أن ينخفض معدل الخصوبة إلى ما دون مستوى الفتية
األردن. وفي في حالة  2055-2050في الفترة ، و2050-2045 السورية في الفترة اإلحالل في الجمهورية العربية

معدل الخصوبة مع مستوى  يتطابق، وتونس، والكويت، ، مثل البحرينذات التركيبة العمرية االنتقاليةالبلدان 
، كان معدل الخصوبة دون مستوى اإلحالل فقط في قطر 2015-2010بقليل. وفي الفترة  يتجاوزهاإلحالل أو 

  . حيث التركيبة العمرية ناضجةباإلضافة إلى ع مان  حيث التركيبة العمرية انتقالية، ولبنان،

ل جميع البلدان، من دون استثناء، تراجعاً في نسبة األطفال والشباب، ونمواً في نسبة كبار السن ويسجّ  -72
لدان التي لديها حالياً في الب 2050حتى عام  زيادة بسيطة نسبة كبار السن لوي توقع أن تسجّ بمعدالت متفاوتة. 

وفي معظم البلدان األخرى،  )مثل السودان، والعراق، ودولة فلسطين، وموريتانيا، واليمن(. يافعة تركيبة عمرية
في نسبة كبار السن. وفي بعض البلدان )مثل اإلمارات العربية المتحدة، والبحرين،  حدوث زيادة أكبرع ي توق

العربية السعودية(، من المتوقع أن ترتفع هذه النسبة أكثر من ستة أضعاف وع مان، وقطر، والكويت، والمملكة 
 . 2050و 2015بين عاَمي 

في المائة من السكان هم من الفئة العمرية  10إلى  8ووفقاً لتعريف المجتمع "المسن نسبياً"، حيث أكثر من  -73
)وهي تونس، ولبنان، والمغرب(.  2030مسنّة في عام الفي فئة البلدان بلدان  ف ثالثةصن  ت  ، (2)سنة وما فوق 65

مسنّة )وهي األردن، واإلمارات العربية المتحدة، والبحرين، ال أخرى فئة البلدانبلدان  10 تدخل ،2050وفي عام 
والفارق والجمهورية العربية السورية، وع مان، وقطر، والكويت، وليبيا، ومصر، والمملكة العربية السعودية(. 

 2030في سن العمل. وستبدأ هذه النسبة باالنخفاض في عام  الناشطينفي نسبة السكان هو بين البلدان  سيالرئي
ا في سائر ل حالياً انخفاضاً في اإلمارات العربية المتحدة وع مان. أمفي البحرين، وقطر، والكويت، ولبنان. وتسجّ 

ل هذه متفاوتة. وتسجّ  بسرعة، 2050ن العمل حتى عام في س الناشطينع ارتفاع نسبة السكان بلدان المنطقة، في توق
 . ذات التركيبة العمرية اليافعةالنسبة نمواً أسرع في البلدان 

                                                
(2) Leonid A. Gavrilov and Patrick Heuveline, “Aging of Population”, in The Encyclopedia of Population, Paul 

Demeny and Geoffrey McNicoll, eds. (New York, Macmillan Reference USA, 2003).                                                                    
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العمرية الحالية والمتوقعة في مجموعة  والتركيباتهذا التحليل الموجز للمالمح الديمغرافية  ويتضح من -74
نحو تغيّر والً ديمغرافياً. والواضح أن المنطقة تسير البلدان تشهد تحمعظم أن  اإلسكوا في من البلدان األعضاء

 تضيف قضايا الشيخوخة إلى، هو ارتفاع نسبة كبار السن في مجموع السكان. ومن المتوقع أن ديمغرافي جذري
ال بد من بذل جهود للتوعية ف، وال سيما التحديات التي يواجهها الشباب في المنطقة. الراهنة التحديات اإلنمائية

وما يلوح في أفق الغد من مخاطر وأوجه . تركيبة كل فئة ومسارها حسباجات المتنافسة للفئات السكانية، الحب
  حرمان ال بّد من معالجته. 

في إطار خطة عمل مدريد الدولية للشيخوخة وخطة التنمية المستدامة  وبتصويب الجهود وحسن توقيتها -75
الفرص، ليس  إتاحةمكن ويالمتوقعة في المجتمعات العربية.  لتغيرات والصعوباتا حدة، يمكن تخفيف 2030لعام 

جدت فرصة النافذة الديمغرافية حيثمامن  االستفادةفقط من خالل  تمكين كبار السن في المستقبل ب، بل أيضاً و 
 حياة كريمة لهم.وتأمين 

ا   االستنتاجات والتوصيات  -رابعا

ً في بعض الب -76 ً في البلدان  ، وهي أسرعمنها في بلدان أخرىلدان العربية الشيخوخة أكثر تقدما عموما
هذه الظاهرة، ولكنها التكيّف مع  تسارع إلى العربية مقارنة بالبلدان المتقدمة. وسيكون على البلدان العربية أن

(. وسيكون عليها دتجإن و  )وتعمل بموارد أقل وبهيكليات مؤسسية ضعيفة ستنطلق من مستويات إنمائية أدنى، 
ى في آن معاً لتحديات معقدة، ترتبط بسائر الفئات العمرية، وأن تعمل في الكثير من األحيان في سياق أن تتصد

 النزاع المسلح، والنزوح الكثيف، واألزمات وعدم االستقرار. 

االستفادة من وتتوقف ديمغرافي. العائد الوقد أتاح التحول الديمغرافي في المنطقة العربية فرصة لتحقيق  -77
 الستثمار تهيئة بيئةعلى و ،على إتاحة فرص العمل لعدد كبير من العمالاالقتصادات العائد الديمغرافي على قدرة 

المدخرات كما تعتمد هذه االستفادة على مراكمة  .المكاسب في رأس المال المادي، وفي صحة األطفال وتعليمهم
استعداداً لتسديد معاشات التقاعد. وما لم تكن البلدان العربية مهيأة جيداً، ستحول الزيادة في نسبة كبار السن دون 

 في سن العمل. الناشطينأعباء إضافية على السكان  وتلقي اإلعالةتحقيق العائد الديمغرافي، إذ تزيد مستويات 

 رئيسيتين: وفي ضوء ما تقدم، يمكن استخالص توصيتين -78

سكان وتحوالتها الديمغرافية المتوقعة، لالعمرية ل للتركيباتتحليالً  للدول اإلنمائية تضمين السياسات )أ(
 الدول. وينبغي تحديداً أن تتخذ ضمن ما هو متاح من موارد، الوقت معتدخالتها  تصميممن  تلك الدول ما سيمّكن

 الخطوات التالية:

في االستثمار في التعليم بحيث ت عطى األولوية للجودة، ليس فقط في تعليم األطفال التفكير إعادة  (1)
في سن العمل، بهدف تعزيز  السكانوالشباب، بل أيضاً في التعلُّم المتواصل للفئة المتزايدة من 

 والحفاظ عليها؛فرص عمل فرص العثور على وتوسيع الكفاءات والمهارات 

من حيث الهياكل األساسية والقوى العاملة، لضمان تقديم تكييف نظام الرعاية الصحية  (2)
 الخدمات التي تلبّي االحتياجات المتغيرة للسكان؛
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في سن العمل، وتوفير حد أدنى من  الناشطينزيادة فرص العمل للفئة المتزايدة من السكان  (3)
 الحماية االجتماعية للجميع والحفاظ عليه؛

 ية، مع التركيز على سياسات العمل؛الهجرة في الخطط اإلنمائقضايا إدراج  (4)

البيئية، وتحديداً بين الموارد الطبيعية والقضايا العمرية التركيبات تحليل الرابط بين تحوالت  (5)
 .تصادي الالزم الستحداث فرص العملالمحدودة والتلوث والنمو االق

ستجابة لحاجات لال بحيث تكون الدول على استعدادالتلوث،  قضاياالتخطيط اإلنمائي  تضمين )ب(
، حيث كبار السن في قطاع التعليمل التطّوعية مساهمةالمختلف الفئات العمرية. فمن الممكن، مثالً، تسهيل 

في المجتمع. وينبغي تخطيط مبادرات الحماية االجتماعية بحيث تدعم  والمشاركةإمكاناتهم  ارميستطيعون استث
سبل معيشة كبار السن، وتعليم الشباب، وصحة النساء واألطفال. ويمكن للشباب، مثالً، أن يساهموا في برامج 

 في مرحلة التعليم.لهم األشغال العامة لتأمين الدخل 

القابلة للمقارنة  الدقيقة والميسرة، البيانات اً لتحسين جمعالعربية جهود الدولومن األهمية بمكان أن تبذل  -79
تفصيل هذه البيانات حسب العمر، ونوع الجنس، لمع المعايير الدولية، وتحديداً  يتوافق، بما مع بيانات دول أخرى

 .الداللةالجغرافي، وغيرها من الخصائص ذات  المكانووالهجرة، 

----- 
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