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 :الديمغرافية للدول العربية المالمح
 تحليل ظاهرة الشيخاخة

 
 الخلفية- 1
 
 2112دتها الجمعية العالمية الثانية للشيخوخة في عام ماعت خطة عمل مدريد الدولية للشيخوخة التي 

لى اتباع مدريد للشيخوخة دعوة إ خطة عمل وتضّمنت.  هي عبارة عن برنامج عالمي لمعالجة قضايا المسّنين
جديد للسياسات والبرامج المتصلة بالمسنين في خضم التحوالت الديمغرافية التي تعيشها البلدان في مختلف  نهج

شهدت مناطق متعددة من العالم زيادة سريعة في  فخالل النصف الثاني من القرن العشرين،.  أنحاء العالم
وبلغت هذه الزيادة ذروة حجمها وسرعتها في البلدان  . في عدد السكان استثنائيًا متوسط العمر المتوقع ونموًا

.  (1)األعوام الخمسين المقبلة النامية حيث يتوقع أن يبلغ عدد المسّنين أربعة أضعاف ما هو عليه اليوم في
والتحديات التي تواجه حكومات هذه البلدان لتلبية حاجات المسنين فيها مثل تأمين الضمان االجتماعي، 

رعاية، وتهيئة بيئة مؤازرة على النحو الذي نصت عليه خطة العمل، ستظهر جلّية في األعوام والصحة، وال
االعتراف بتغّير الظروف الديمغرافية وبظاهرة الشيخوخة للتمكن من وضع خطة الضروري لذلك من .  المقبلة

 .العمل موضع التنفيذ في مختلف أنحاء العالم
 
ى، أخذت لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا وعلى غرار اللجان اإلقليمية األخر 
قبل انعقاد الجمعية ( 2112فبراير /شباط 8-5بيروت، )مبادرة الدعوة لعقد اجتماع عربي تحضيري ( اإلسكوا)

 .(2)"2102خطة العمل العربية للشيخوخة لعام "العالمية الثانية للشيخوخة في مدريد، إلعداد 
 
هذا التقرير لتحليل ظاهرة الشيخوخة في سياق التحّوالت الديمغرافية في المنطقة،  وجرى إعداد 

 . في إطار خطة عمل مدريد الدولية للشيخوخةالتنمية ولمراجعة تبعاتها على عملية 
 
 األساس المنطقي- 2
 
أّدى إلى زيادة  حادًا في معدالت الوفيات، انخفاضًا سجلت غالبية البلدان العربية في أواخر الثمانينات 

سجلت البلدان و.  وما فوق ًاعام 55المحددين على أنهم األشخاص البالغون من العمر  –العدد المطلق للمسنين 
الحاد في  االنخفاضوفي ظل .  أيضًا، باستثناء عدد قليل منها، تراجعًا بطيئًا في معدالت الخصوبةالعربية 

ت الخصوبة، ال تزال عملية الشيخوخة في المنطقة في مراحلها معّدالت الوفيات واالنخفاض الطفيف في معّدال
ومن الممكن أيضًا أن يسّرع .  ومع التراجع السريع في معّدالت الوفيات، سيزداد عبء إعالة المسنين.  األولى

التفاعل بين الهجرة في الشرائح السكانية العاملة والتحول الحاصل في معّدالت الخصوبة والوفيات، وتيرة 
ثر عكسي على الناتج أوسيكون الرتفاع هذا المعّدل .  (4)ويزيد بالتالي معدل إعالة المسنين (3)لية الشيخوخةعم

المحلي اإلجمالي ألّي بلد وعلى نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي، كما يمكن أن يؤدي إلى تخفيض 
عامًا وما فوق  55ن البالغين من العمر وسيشكل نمو عدد السكا.  معدل المدخرات، وإبطاء النمو االقتصادي

الطلب  الصحية لهذه الظاهرة وتلبية-االجتماعية تحديًا بالغًا لحكومات البلدان العربية، إذ عليها معالجة التبعات
 .المرتفع على خدمات الضمان االجتماعي

 
شرين األعضاء في يهدف هذا التقرير إلى عرض المالمح الديمغرافية الشاملة للبلدان االثنين والعو 

الفترة  لتدقيق في اتجاهات الشيخوخة الحالية وتغيراتها في هذه البلدان على مدىإلى او جامعة الدول العربية
ويركز هذا التقرير على مسار التحول في معّدالت الخصوبة ومعّدالت الوفيات وآثارها على .  0881-2125

في معدالت الهجرة الصافية ويتناول آثار الهجرة االتجاهات ويبين هذا التقرير أيضًا  .ظاهرة شيخوخة السكان
الداخلة والخارجة على السكان المسنين، وأثر التحول في تركيبة السكان العمرية على النمو االقتصادي، 
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باستخدام معدل الدعم المحتمل، وكذلك تداعيات هذا التحول على ضوء خطة عمل مدريد الدولية للشيخوخة، 
 .اء، وال سيما من منظور الجنسينومفهوم اإلقص

 
 البيانات واألساليب- 3
 
مطبوعة آفاق الزيادة السكانية في العالم البيانات الواردة في هذا التقرير من أحدث مراجعة لواسُتمّدت  

2101لعام 
.  2100مايو /أيار 3التقديرات والتوقعات السكانية الرسمية لدى األمم المتحدة المنشورة في  - (5)

 استخدمتبلدًا عربيًا،  22هدف دراسة اتجاهات الخصوبة، والوفيات والهجرة، وتحليل ظاهرة الشيخوخة في وب
األقسام التالية االتجاهات الماضية  ويتناول التقرير في.  المتغيرات المتوسطة للتقديرات والتوقعات السكانية

إال أن نطاق هذا التقرير يقتصر على .  العربية والمستقبلية والتوقعات المستقبلية لشيخوخة السكان في البلدان
بلدًا  22عروض عن المالمح الديمغرافية وعلى تحليالت جزئّية وكلّية للبيانات حول شيخوخة السكان بين 

 .2125-0881عربيًا خالل فترة 
 
 المالمح الديمغرافية للبلدان العربية- 4
 
 المنطقة العربية - السيناريو السكاني 4-0
 
 عدد المطلق للسكان العربال (أ)
 
 2101في عام  ًامليون 375.4إلى  0881في عام  ًامليون 072.7عدد سكان البلدان العربية من  ارتفع 

وبحسب المتغيرات .  للتوقعات السكانية المتوسطة المتغيرات ًا، وفق2125في عام  45768ويتوقع أن يبلغ 
مليون عالمة عام  48565مليون و 44863عدد سكان المنطقة  المتدنية والمرتفعة للتوقعات السكانية، قد يبلغ

في  ًامليون 8764ُحسب عدد السكان بحسب الجنس يظهر أن عدد الذكور ارتفع من  إذا.  ، على التوالي2125
 .  2125في عام  ًامليون 23868 ويتوقع أن يبلغ عددهم.  2101في عام  ًامليون 08363إلى  0881عام 

ويتوقع أن  2101في عام  ًامليون 07460إلى  0881في عام  ًامليون 8565فارتفع من  ناثعدد السكان اإل أما
 (.0الشكل ) 2125في عام  ًامليون 22861يبلغ 

 
 2122-1891 ،(بالماليين) سوان المنطقة العربية تجاهات مجماعا  -1 الشول

 

 
 (.http://www.esa.un.org/unpp) 2101األمم المتحدة، : المصدر

 

http://www.esa.un.org/unpp
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 معدل النمو السكاني في المنطقة العربية (ب)
 
، إذ انخفض 2111-0881 خالل الفترة ًاالمستمر في المنطقة منحى تنازلي سجل معدل النمو السكاني 

فارتفع إلى  إال أنه عاد.  2111-0885في الفترة  في المائة 260 إلى 0885-0881في الفترة  في المائة 3من 
 .  (2 الجدول المرفق) 2101-2115الفترة  في المائة 263 وإلى 2115-2111الفترة  في المائة في 262

عن الهجرة العائدة للمواطنين العرب من  ًاناجم 2101-2111في الفترة  وقد يكون ارتفاع معدل النمو السكاني
.  2110 سبتمبر/العالمي في نيويورك في أيلول على مركز التجارة الهجوم الواليات المتحدة األمريكية عقب

 ، إذ ينخفض2125-2101في الفترة  ويتوّقع أن يتخذ النمو منحى تنازليًا.  وبدا أن هذه الظاهرة لم تدم طوياًل
 أنماط معدالت النمو السكاني وباإلجمال، تبدو.  2125-2120الفترة في  في المائة 065 متوسط معّدله إلى
ولكن معدل النمو لدى .  عدد السكان مماثلة ألنماط نمو مجموع 2125-0881خالل الفترة للذكور واإلناث 

 (.2الشكل ) 2101-2111في الفترة  الذكور سجل زيادة أعلى بكثير منه لدى اإلناث

 
 2122-1891للذكار واإلناث في البلدان العربية،  معدالت النما السواني  -2 الشول

 

 
 .2الجدول المرفق : المصدر

 
 نسبة مجموع السكان من الجنسين وحسب العمر (ج)
 
.  2125-0881نسبة الذكور إلى اإلناث في المنطقة العربية في الفترة  اتجاهات 3ويظهر الشكل  

أنثى في عام  0 111ذكرًا لكل  012565سجلت زيادة من  ويتضح من هذا الشكل أن نسبة الذكور إلى اإلناث قد
وبعد ذلك، سجلت هذه النسبة تراجعًا بلغ حوالى ست نقاط في الفترة .  0885في عام  0 138إلى  0881
أنثى  0 111لكل  0 153إلى  2111أنثى في عام  0 111ذكرًا لكل  0 133ثّم ارتفعت من .  0885-2111

وقد يكون ذلك ناجمًا أيضًا عن هجرة عائدة من الذكور بنسبة تفوق نسبة الهجرة العائدة من .  2101في عام 
ومن المتوقع .  2110سبتمبر /أيلول 00إلناث من الواليات المتحدة األمريكية وبلدان غربية أخرى بعد أحداث ا

 .2125-2101إلى اإلناث تراجعًا في مرحلة الحقة، في الفترة  رأن تسجل نسبة الذكو
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 2122-1891في المنطقة العربية،  )*(اإلناث إلى نسبة الذكار اتجاهات  -3الشول 
 

 
 .0مرفق الجدول ال: لمصدرا

 .أنثى 0 111عدد الذكور مقابل  )*( 
 
 2101و 0881في المنطقة العربية لألعوام  حسب العمر نسبة الذكور إلى اإلناث 4الشكل  ويبين 
 2125و 2101و0881حسب العمر لألعوام  من الشكل أن أنماط نسبة الذكور إلى اإلناث ويتضح.  2125و

 أما في الفئات العمرية األخرى، فتتغير نسبة الذكور إلى اإلناث، .  سنة 25 مرحتى ع ًاهي نفسها تقريب
 اإلناث إلىوتكشف أنماط نسبة الذكور   .وكّلما تقّدم، تصبح النسبة لصالح اإلناث.  سنة 71وال سّيما بعد عمر

 84-81فئة العمرية المن فنسبة الذكور إلى اإلناث .  2125-0881في الفترة ارتفاع عدد اإلناث في سن محددة
الجدول ) 2125ذكرًا لعام  587، و2101ذكور لعام  718، و0881 لعام ذكرًا 858أنثى  0 111تسجل لكل 

حسب العمر إلى أن نسبة اإلناث ترتفع في الفئات العمرية  ويشير اتجاه نسبة الذكور إلى اإلناث.  (3 المرفق
 . المتقّدمة، وأن نسبة الذكور تنخفض مع الوقت

 
 2122و 2111و 1891، )*(حسب العمر نسبة الذكار إلى اإلناث  -4شول ال

 

 
 .2الجدول المرفق : المصدر

 .أنثى 0 111عدد الذكور مقابل  )*( 
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 البلدان العربية -السيناريو السكاني  4-2
 
، ترد 5ففي الشكل .  يختلف حجم السكان ومعّدل النمو السكاني بين بلد وآخر في المنطقة العربية 
، والمسجل لعام 2125سكانها المتوقع لعام  عدد لبلدان العربية االثنان والعشرون في ترتيب تنازلي من حيثا

على أساس التغير المتوسط، ستكون مصر البلد األكبر في  2101فحسب توقعات األمم المتحدة لعام .  0881
، يليها 2125ة في عام مون نسملي 011المنطقة من حيث عدد السكان، إذ يتوقع أن يتجاوز عدد سكانها 

ويرجح أن يتجاوز عدد السكان في (.  مليونًا 4261)والجزائر ( مليونًا 4868)، والعراق (مليونًا 5168)السودان 
ويتوقع أن يبلغ عدد .  مليون نسمة 35ثالثة بلدان عربية، وهي اليمن، والمغرب والمملكة العربية السعودية، 

مليون نمسة  0068مليون نسمة، وتونس  04.2مليون نسمة، والصومال  25ورية سكان الجمهورية العربية الس
ماليين نسمة،  0161كما يرّجح أن يبلغ عدد السكان في البلدان اإلثني عشر المتبقية أقل من .  2125في عام 

 .ن في جزر القمرويمل 061إلمارات العربية المتحدة وماليين في ا 868يتراوح بين 
 
.  أعداد السكان في فترتين مختلفتين ديناميات سكانية جديرة باالهتمام في البلدان العربية وتظهر مقارنة 

في المائة في قطر  5.1، من المتوقع أن يزداد عدد السكان بأعلى معدل سنوي يتجاوز 2125-0881ففي الفترة 
في المائة في بلدان أخرى، هي  363واإلمارات العربية المتحدة؛ وبوتيرة سريعة نسبيًا، أي بمعّدل نمّو يقارب 

في المائة في المملكة العربية السعودية،  268و 265اليمن وفلسطين والبحرين؛ وبمعدل نمو متوسط يتراوح بين 
والعراق، وجيبوتي، واألردن، وجزر القمر، وموريتانيا، والسودان؛ وبمعدل نمو منخفض يتراوح بين أقل من 

في  061في المائة و 261ُعمان، والكويت، وليبيا؛ وبمعّدل يتراوح بين أقل من فيفي المائة  261في المائة و 265
في  064)، والمغرب (في المائة 067)، والصومال (في المائة 068)، ومصر (في المائة 068) الجزائر :المائة

 (.في المائة 060)ولبنان ( في المائة 064)وتونس ( ئةاالم
 

 2122-1891العربية بالماليين،  عدد سوان البلدانمجماع   -2الشول 
 

 
 .)http://www.esa.un.org/unpp( 2101األمم المتحدة، : المصدر

 
 تحول في معّدل الخصوبةال 4-3
 
تحواًل في معّدل الخصوبة في بعض البلدان العربية من خالل اتجاهات معدل  7و 5يظهر الشكالن  

والبلدان التي اعُتمدت لحساب االتجاهات .  2125-0881الوالدات الخام ومعدل الخصوبة اإلجمالي في الفترة 
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لوالدات الخام ومعدل الخصوبة اإلجمالي في الفترة اباألرقام هي البلدان التي تسجل القيمة القصوى لمعدل 
ويرجح أن تكون اتجاهات هذين المعدلين لدى سائر البلدان العربية مشمولة في االتجاهات التي .  0881-2125

البلدان ع يأن معدل الوالدات الخام ينخفض في جم 5ويظهر الشكل .  لدان التي تسجل القيمة القصوىتشهدها الب
نسمة في  0 111والدة لكل  41، تجاوز معّدل الوالدات الخام 0885-0881ي الفترة وف.  ولكن بسرعة متفاوتة

العربية السعودية والصومال الجزائر وجزر القمر وجيبوتي وليبيا وموريتانيا وفلسطين وُعمان والمملكة 
في  نقطة 31معدل الوالدات الخام  انخفض بين هذه البلدان،و.  الجمهورية العربية السورية واليمنووالسودان 

الجزائر وليبيا والمملكة العربية السعودية والجمهورية  نقطة في 21وانخفض .  2101-2115 ُعمان في الفترة
ويتوقع أال .  في هذه الفترة في الصومال بنقطة واحدة فقط ، وانخفض2101حتى عام  العربية السورية واليمن

في كل من الجزائر،  2125 -2121 نسمة في الفترة 0111لكل  والدة 05معدل الوالدات الخام  يتجاوز
 . والبحرين، والكويت، ولبنان، وُعمان، وقطر، وتونس، واإلمارات العربية المتحدة

 
 2122-1891لاالدات الخام في بعض البلدان العربية، معدل ا اتجاهات  -6الشول 

 

 
 . 5الجدول المرفق : المصدر

 
وُيالحظ عمومًا أن نمط تحول الخصوبة في البلدان العربية المبّين في معدل الخصوبة اإلجمالي مماثل  

ي في الفترة فقد كان مستوى الخصوبة األساس.  5للنمط المبّين على أساس معدل الوالدات الخام في الشكل 
وباستثناء الصومال، سّجلت .  أعلى بكثير في اليمن، والصومال وفلسطين والعراق والسودان 0881-0885

.  2101-0881البلدان األربعة األخرى التي فيها معدالت خصوبة مرتفعة تراجعًا في معّدل الخصوبة في الفترة 
وعلى الرغم من ذلك، يتوقع أن يحقق .  2125ام ومع أن مستويات الخصوبة تتراجع، فقد تبقى مرتفعة حتى ع

، بحسب 2125منه في عام  أو مستوى أدنى (6)الخصوبة مستوى يقارب مستوى إحاللنصف البلدان العربية 
أما البلدان التي يتوقع أن تبلغ مستوى إحالل للخصوبة أو أن تقاربه .  ما يتضح من معدل الخصوبة اإلجمالي

مصر، واألردن، والكويت، والمملكة العربية السعودية، والجمهورية العربية : فهي 2125-2121في فترة 
أما البلدان التي يتوقع أن تبلغ مستوى أقل حتى من مستوى إحالل الخصوبة فهي الجزائر، .  السورية

 (.7الشكل )والبحرين، ولبنان، وليبيا، والمغرب، وُعمان، وقطر، وتونس، واإلمارات العربية المتحدة 
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 2122-1891معدل الخصابة اإلجمالي في بعض البلدان العربية،  اتجاهات  -7لشول ا
 

 
 .5 مرفقالجدول ال: المصدر

 
 التحول في معّدل الوفيات 4-4
 
.  سجل معّدل الوفيات في المنطقة العربية تراجعًا استثنائيًا خالل النصف الثاني من القرن الماضي 

، حيث كان معدل الوفيات الخام أدنى من 2125-0881الخام في الفترة  حركة معدل الوفيات 8ويبّين الشكل 
وقطر ( 364)، والكويت (367)، واإلمارات العربية المتحدة (460)خمس وفيات لكل ألف نسمة في البحرين 

باأللف نسمة، فكانت الجزائر  01وأقل من  5أما البلدان التي سجلت معدل وفيات خام بين أكثر من (.  360)
، (568)، وفلسطين (765)، والمملكة العربية السعودية (768)، وتونس (765)، ولبنان (864)، ُعمان (8.8)

 01خام أكثر من  والبلدان التي سجلت معدل وفيات(.  565)، واألردن (567)والجمهورية العربية السورية 
، (0463)، جزر القمر (0565)، وجيبوتي والسودان (0568)، واليمن (2161)الصومال باأللف نسمة هي 

الجدول المرفق )، (0167)، والمغرب (0168)، وليبيا (0062)ومصر  ،(0264)، وموريتانيا (0265)والعراق 
، أن تحقق البلدان العربية، باستثناء الصومال، معدل وفيات خام 2125-2121ومن المتوقع، خالل الفترة (.  5

ولكن تراجع معّدل .  في المنطقة( 068)ل قطر المعدل األدنى وفيات باأللف نسمة، وقد تسج 01أدنى بكثير من 
ولعّل السبب في ذلك هو انخفاض معّدل الوفيات .  الوفيات في هذه البلدان يبقى بطيئًا مقارنة بمعّدل الخصوبة

 .في غالبية البلدان العربية 0885-0881إلى مستويات أدنى بكثير في الفترة 
 
وكما في حال التحول .  مر المتوقع عند الوالدة في بعض البلدان العربيةالع اتجاهات 8ويبّين الشكل  

إال البلدان التي  8و 8، ال يظهر في المخطط البياني الوارد في الشكلين (7و 5الشكالن )في معّدل الخصوبة 
لشكل، وكما يالحظ في ا.  سجلت األرقام القصوى من حيث معدل الوفيات الخام والعمر المتوقع عند الوالدة

ولكن .  2125-0881تظهر كل البلدان العربية اتجاهات تصاعدية في العمر المتوقع عند الوالدة خالل فترة 
ويرجح أن يكون العمر المتوقع عند الوالدة .  وتيرة الزيادة في العمر المتوقع عند الوالدة تختلف بين بلد وآخر

، (7565)، ومصر (7565)، والبحرين (7564)ر الجزائ: 2125سنة في عام  75لدى نصف البلدان العربية 
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، (7568)، والمملكة العربية السعودية (7865)، وقطر (7561)وُعمان ( 7568)، وليبيا (7568)والكويت 
أما البلدان اللذان (.  7565)والجمهورية العربية السورية ( 7861)، واإلمارات العربية المتحدة (7565)وتونس 

، وقطر (5564)لى متوسط من حيث العمر المتوقع عند الوالدة فهما الصومال يرجح أن يسجال أدنى وأع
 (.5الجدول المرفق )على التوالي ( 7868)
 

 2122-1891معدل الافيات الخام في بعض البلدان العربية،  اتجاهات  -9الشول 
 

 
 .5الجدول المرفق : المصدر

 
 2122-1891ض البلدان العربية، تجاهات العمر المتاقع عند الاالدة في بعا  -8الشول 

 

 
 .5الجدول المرفق : المصدر
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 2125-2121إلى  0885-0881الفرق بين العمر المتوقع للذكور واإلناث في بلدان عربية مختارة،  4-5
 
وقد اختيرت .  العمر المتوقع للذكور واإلناث في سبعة بلدان عربية مختارة اتجاهات 01ُيبّين الشكل  

ى أساس األرقام القصوى، إما ارتفاعًا أو انخفاضًا في معّدل العمر المتوقع عند الوالدة لعام هذه البلدان عل
والبلدان السبعة هي قطر، ومصر، ولبنان، والمغرب، في فئة األرقام العليا واليمن، وموريتانيا، .  2125

صوى، قسجل األرقام اليع أن وكل مجموعة من المجموعتين تضم بلدًا يتوق.  والصومال في فئة األرقام الدنيا
 .بينما تتراوح أرقام البلدان العربية األخرى بين المعّدلين األعلى واألدنى

 
الرقم األعلى من حيث العمر المتوقع عند الوالدة في المنطقة لكل من  5ويالحظ من الجدول المرفق  

.  ود الرقم األدنى للصوماليعود لقطر؛ في حين يع 2125-2121و 0885-0881الذكور واإلناث في الفترة 
-0881في الفترة ( سنة 7268)ولإلناث ( سنة 7063)قطر أعلى متوسط للعمر المتوقع عند الوالدة للذكور  ففي

ويتوقع أن يبلغ  2101-2115سنة لإلناث في الفترة  7763سنة للذكور و 7860وارتفع هذا المتوسط .  0885
أن يسجل أدنى فارق  وقطر هي البلد الذي يتوقع.  2125-2121 لإلناث في الفترة 7868سنة للذكور و 7867

ويتوقع أن يكون متوسط العمر المتوقع عند .  في العمر المتوقع عند الوالدة بين اإلناث والذكور( سنة 160)
 .2121-2105الوالدة للذكور في قطر أعلى بقليل منه لإلناث في الفترة 

 
، 2125-2121وقع عند الوالدة بين اإلناث والذكور في الفترة ويتوقع أن يكون الفارق في العمر المت 

سنوات في اليمن،  368سنوات في موريتانيا، و 460سنوات في الصومال، و 365بين البلدان األخرى المختارة، 
ومن الجدير (.  01راجع الشكل )سنوات في مصر  460سنوات في لبنان، و 464سنوات في المغرب، و 467و

، باستثناء 20دان العربية البالغ عددها لمر المتوقع عند الوالدة لإلناث أعلى منه للذكور في بقية الببالذكر أن الع
إلى ذلك، تجدر اإلشارة إلى أن سرعة تحسن العمر المتوقع عند الوالدة لإلناث في بعض البلدان كانت .  قطر

عند الوالدة كانت، في األساس،أسرع في غير أن سرعة الزيادة في العمر المتوقع .  أيضًا أسرع منها للذكور
 ويتوقع أن يزداد الفرق في هذه .  أدنى نسبيًا من حيث العمر المتوقع عند الوالدةالبلدان التي لديها قيم 

راجع الجدول ) 2125-2121سنوات في العراق وليبيا في األعوام  5القيم بين اإلناث والذكور إلى حدود 
 (.  5 مرفقال
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 ،للذكار واإلناث في بعض البلدان العربية العمر المتاقع عند الاالدة اتجاهات  -11شول ال
 2122-2121إلى  1891-1892

 

 
 .6 مرفقالجدول ال: المصدر
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 الوجهة والعدد والتنمية االقتصادية: معدل الهجرة الصافي 4-5
 
ربع مجموعات على أساس قربها ثنين والعشرين، ألغراض التحليل، في أتصّنف البلدان العربية اال 

ويمكن اعتبار معدل الهجرة الصافي مؤشرًا (.  7الجدول المرفق ) الجغرافي وميزاتها االقتصادية واالجتماعية
فالبلدان المصدرة لليد العاملة هي عادة أقل تقدمًا من غيرها .  بدياًل لقياس مستوى التنمية االقتصادية في البلد

إذ أنها ال تستطيع توفير فرص العمل وال تحسين أجور سكانها من مختلف فئات من الناحية االقتصادية 
ويدّل وضع إشارة سلبية مع معدل الهجرة الصافي على بلدان الهجرة ويمكن اعتبار حجم الهجرة .  المهارات

 الد -00، ويمج -00، واءب -00، وألف -00 وتقّدم األشكال.  فيها مقياسًا بدياًل لمستوى التنمية االقتصادية
، في مجموعة بلدان المشرق، والمغرب، ومجلس 2125-0881اتجاهات معدالت الهجرة الصافية خالل الفترة 

 . التعاون الخليجي، والبلدان األقل نموًا
 
معدل الهجرة الصافي لستة بلدان عربية، وهي األردن، والجمهورية  اتجاهات لفأ -00ويبين الشكل  

ويتضح من هذا الشكل أن معدل الهجرة الخارجية .  ق، وفلسطين ولبنان، ومصرالعربية السورية، والعرا
كما .  مهاجرًا لكل ألف من السكان 088و 038يتراوح بين  2111-0881 الصافي كان مرتفعًا في الفترة

ففي مصر يرجح أن يتراجع معّدل الهجرة إلى .  2125-2121يتضح من الشكل أن يسجل منحى تنازليًا للفترة 
الذي كان بلدًا مصّدرًا لليد  أما العراق،.  مهاجرًا لكل ألف من السكان، في دليل على انتعاش االقتصاد 53

؛ ولبنان الذي شهد هجرة 2125-2101، فيتوقع أن يشهد عودة للمهاجرين في الفترة 2101العاملة حتى عام 
وقع أن يشهد تغّيرًا في هذا االتجاه في ، يت0881-0881فترة المهاجرًا لكل ألف من السكان في  44بمعدل قدره 

ومرحلة ما بعد  0881-0875وهذا الواقع كان نتيجة لفترة الحرب األهلية في الفترة .  2115-0885الفترة 
فخالل هذه الفترة، عاد قسم من الذين كانوا قد هاجروا في .  2115-0881 في الفترة الحرب وإعادة اإلعمار

في ، لكنه شهد هجرة خارجية 0885-0881الفترة بلدًا مضيفًا للمهاجرين في وكان األردن .  مرحلة سابقة
وباستثناء العراق، يتوقع أن تشهد سائر بلدان المشرق .  باأللف 38بمعّدل صاف قدره  2111-0885الفترة 

 شخصًا لكل ألف من السكان سنويًا في الجمهورية العربية 35الخمسة هجرة خارجية بمعّدل صاٍف قد يبلغ 
 .السورية

 
، 0885-0881معّداًل سالبًا في الفترة  (باستثناء الجزائر وليبيا)وسجلت الهجرة من بلدان المغرب  

فبين البلدان األربعة في هذه .  ويرجح أن يرتفع المعدل الصافي للهجرة طيلة الفترة التي تشملها الدراسة
شخصًا لكل ألف من  035و 011بين  راوحعًا يتمرتف المجموعة، كان المعدل الصافي للهجرة من المغرب

، كما سجلت الهجرة من الجزائر معداًل صافيًا مرتفعًا حتى عام 2101-0885السكان في السنة في الفترة 
ومع أن تونس وليبيا كانتا من بلدان الهجرة .  2125ويرجح أن تشهد اتجاهًا تصاعديًا حتى عام  2101

أشخاص لكل  4اًل صافيًا مرتفعًا جدًا، ويتوقع أن يبقى هذا المعّدل عند المغادرة، لم تسجل الهجرة منهما معّد
 .2125-2101ألف من السكان في الفترة 

 
.  الهتمامجديرة باوسجل معّدل الهجرة الصافي في بلدان مجلس التعاون الخليجي الست اتجاهات  

، وقطر في 2115-2111و 2111-0885، وُعمان في الفترتين 0885-0881فباستثناء الكويت في الفترة 
حيث سجلت  2111-0885و 0885-0881، والمملكة العربية السعودية في الفترتين 0885-0881الفترة 

وتظهر أنماط معدل .  الهجرة معّداًل صافيًا سلبيًا، كان معدل الهجرة الصافي إيجابيًا في سائر البلدان والفترات
الخليجي الست كلها تقريبًا كانت تستقبل أعدادًا كبيرة من الهجرة الصافي بوضوح أن بلدان مجلس التعاون 

.  2125-2121ويرجح أن يستمر االتجاه ذاته في الفترة  2101-0881المهاجرين الوافدين كل سنة في الفترة 
ومن أكثر البلدان التي يقصدها المهاجرون كانت اإلمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، 
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فهذه .  المرتفع في هذه البلدان يدل على حالة االنتعاش في اقتصاداتهاالوافدة فمعدل الهجرة .  وقطر والكويت،
 .البلدان هي األغنى ونصيب الفرد فيها من الناتج المحلي اإلجمالي هو األعلى بين البلدان العربية كلها

 
، وموريتانيا ودان، والصومال،وسجلت مجموعة أقل البلدان نموًا، وتضّم جزر القمر، وجيبوتي، والس 

كُلها تقريبًا سجلت حيث واليمن، أدنى معدل لنصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي في المنطقة العربية، 
بين هذه البلدان .  هجرة خارجية بمعّدل صاٍف سالب ما يعني أن هذه البلدان كانت بلدانًا مصدرة لليد العاملة

، ويتوقع أن يتراجع في الفترة 2101رجية الصافي في الصومال مرتفعًا حتى عام الستة، ظل معدل الهجرة الخا
شخصًا لكل ألف من  055فقد انخفض معدل الهجرة الخارجية الصافي في الصومال من .  2101-2125

شخصًا  078، ليعود ويبلغ 0881-0885 ةشخصًا في الفتر 025إلى  0885-0881السكان سنويًا في الفترة 
وسجلت الهجرة المغادرة معّداًل صافيًا مرتفعًا في السودان .  بعد ذلك جع، ويترا085-0881في الفترة لكل ألف 
لسودان اأما في الفترات األخرى موضوع الدراسة، فكان معّدل الهجرة المغادرة من .  2111-0885في الفترة 

، كان 0885-0881وباستثناء الفترة .  ينإيجابيًا، ما يعني أن اقتصاد هذا البلد كان جاهزًا الستقبال المهاجر
ومع أن الهجرة المغادرة من .  المعدل الصافي للهجرة المغادرة الخارجية من اليمن سالبًا طيلة الفترات األخرى

 أما جيبوتي، .  جزر القمر وموريتانيا سجلت معداًل صافيًا سلبيًا، يبقى هذا المعدل منخفضًا
ويتوقع أن يبقى الوضع على حاله في هذا البلد  2115-2111ة المغادرة في الفترة فلم تسجل معّداًل صافيًا للهجر
ويبدو أن .  كما تعتبر جزر القمر وجيبوتي وموريتانيا من البلدان األقل نموًا.  طيلة الفترة موضوع للدراسة

ويدّل .  لهجرة الدوليةلدان كان تحت الحد األدنى المطلوب لبنصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي في هذه ال
 .الوضع العام لبلدان هذه المجموعة على سوء الظروف االقتصادية التي يعيشها مواطنو هذه البلدان
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 2122-1891العربية،  إتجاهات الهجرة في المنطقة  -11الشول 
 

 

 
 .7الجدول المرفق : المصدر
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 تحليل ظاهرة الشيخاخة- 2
 
فشيخوخة  . وشيخوخة األفراد شيخوخة السكان ي القسمين التاليينتحليل ظاهرة الشيخوخة ف يشمل 

-حيث تركيبة السكان حسب العمر والجنس المتمثلة بهرم العمر شيخوخة مجموع السكان أن تعني السكان
 لتغيير جراء التحوالت في معّدالت الخصوبة والوفيات والتغيرات الطارئة على حركة تخضع ،والجنس
هما  فشيخوخة السكان وشيخوخة األفراد.  تتأثر إال بخفض معدل الوفياتفال ة األفراد أما شيخوخ.  الهجرة

 .، على التوالي(7)والجزئيالشيخوخة بمفهومها الكلي 
 
 شيخوخة األفراد 5-0
 
شيخوخة األفراد، المعروفة أيضًا الشيخوخة الجزئية، هي نتيجة النخفاض معدل الوفيات، المبين في  

وللزيادة في متوسط العمر المتوقع عند الوالدة أثر متباين على .  ر المتوقع عند الوالدةزيادة متوسط العم
فهو يؤدي إلى انخفاض معّدل الوفيات من الرضع واألطفال والمسنين، .  مختلف الفئات العمرية للسكان

.  ن بسبب طول العمرالمسنيسنة وأكثر يؤّدي إلى تضخم في أعداد  55وتراجع معّدل الوفيات من الفئة العمرية 
 55وتسمى هذه الظاهرة بشيخوخة األفراد، ويحدد حجمها إما حسب األعداد المطلقة للمسنين من الفئة العمرية 

 .سنة وأكثر أو حسب نسبتهم من مجموع السكان 81سنة وأكثر وكبار المسنين من الفئة العمرية 
 
سنة وأكثر حسب الجنس في المنطقة  81كثر وسنة وأ 55لسكان من الفئة العمرية لالمجموع المطلق  (أ)

 العربية
 
كبار السن، ال بد من معرفة العدد المتوقع للمسنين ولكبار المسنين من من وجهة نظر سياسة رعاية  

االتجاهات في العدد المطلق للذكور ولإلناث،  02من الشكل  اءوب لفويعرض القسمان أ.  السكان في المستقبل
سنة وأكثر في المنطقة العربية في  81سنة وأكثر و 55من الفئة العمرية ( باآلالف)ن وفي مجموع عدد السكا

سنة وأكثر في  81سنة وأكثر و 55العمرّيتين  نوتّتبع أنماط النمو السكاني لكل من الفئتي.  2125-0881الفترة 
نمو منحى متعرجًا، يشير ، يتخذ نمط ال2115وبعد عام .  2115-0881ًا في الفترة تبطقة العربية منحى ثاالمن

 . ، ثّم عادت فتسارعت بعد ذلك2115-0881إلى أن الشيخوخة كانت بطيئة في الفترة 
 
سنة  55أن عدد المسنين من الفئة العمرية إلى  02من الشكل  لفويشير االتجاه المبين في القسم أ 

مليون نسمة في عام  0465إلى  0881مليون نسمة في عام  568وأكثر من سكان المنطقة العربية، ارتفع من 
وقد ناهزت الزيادة في .  2125 ة في عامممليون نس 2765ويرجح أن يسجل مزيدًا من االرتفاع ليبلغ .  2101

ماليين نسمة، وفي األعوام الخمسة عشر المقبلة، سينضم  8عدد السكان المسنين في األعوام الثالثين الماضية 
وبذلك ُيتوقع أن تبلغ نسبة المسنين في المنطقة .  سنة وأكثر 55مرية مليون شخص إلى الفئة الع 03حوالى 

وُيظهر التقسيم على أساس الجنس .  2125في المائة من مجموع عدد السكان بحلول عام  5العربية حوالى 

متقاربة لنمو عدد المسنين من الذكور واإلناث، ولو بسرعة ولو فاقت سرعة شيخوخة اإلناث بقليل  اتجاهات
في المائة من مجموع  5.8ويتوقع أن تبلغ نسبة المسنين الذكور .  خوخة الذكور منذ بداية األلفية الجديدةشي

 .2125في المائة من مجموع السكان اإلناث في عام  564السكان من الذكور ونسبة المسنين اإلناث 
 
، 2101فقبل عام .  أسرعبمعدل  (سنة وأكثر 81رية ممن الفئة الع)عدد كبار المسنين  تناميويزداد  

توقع أن يزداد عدد األشخاص من ُي 2101بطيئًا ولكن بعد عام  ًانمول نمو عدد السكان من هذه الفئة كان معّد
من  سنة وأكثر 81 ةفقد ازداد عدد السكان من الفئة العمري.  سنة وأكثر بمعدل أسرع بكثير 81الفئة العمرية 

في األعوام  0 347 111، أي بمجموع قدره 2101في عام  2 141 111إلى  0881في عام  583 111
في  0 553 111( سنة وأكثر 81)ويتوقع أن يبلغ مجموع الزيادة في عدد كبار المسنين .  الثالثين األخيرة
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في المائة من  1.8سنة وأكثر  81ويتوقع أن تبلغ نسبة الذكور من الفئة العمرية .  األعوام الخمسة عشر التالية
 (.4الجدول المرفق ) 2125سكان الذكور بحلول عام مجموع ال

 
سنة وأكثر، يتوقع أن يزداد عدد اإلناث من الفئة العمرية  55السكان من الفئة العمرية وكما في حالة  

من الفئة الذكور  منويتوقع أن تبلغ النسبة المئوية .  سنة وأكثر بسرعة تفوق سرعة الزيادة من الذكور 81
في المائة من  061 النسبة المئوية من اإلناث من الفئة العمرّية نفسهاوفي المائة  165أكثر سنة و 81العمرية 

 .  مجموع السكان من الذكور واإلناث في المنطقة العربية
 

 سنة وأكثر 62العدد المطلق للسوان من الذكار واإلناث من الفئة العمرية   -12الشول 
 2122 -1891لمنطقة العربية، في ا( باآلالف) سنة وأكثر 91و         

 
 سنة وأكثر 91  -باء سنة وأكثر 62  -ألف

  

 .4 مرفقالجدول ال: المصدر

 .تظهر النسب المئوية إلجمالي عدد السكان الذي يقابلها في المنطقة العربية 2125القيم الواردة بين قوسين لعام  )*( 
 
 في البلدان العربية،سنة وأكثر  65العمرية العدد المطلق للسكان الذكور واإلناث من الفئة  (ب)

0981-2125 
 
البلدان العربية االثنين والعشرين بالترتيب التنازلي من حيث العدد المطلق للسكان  02يبين الشكل  

كما يظهر هذا الشكل .  2125سنة وأكثر بحسب ما هو متوقع لعام  65من الفئة العمرية ( بالماليين)الذكور 
ويتوقع أن .  0981حسب ما هو مسجل لعام ( باآلالف)سنة وأكثر  65ة يكور من الفئة العمرعدد السكان الذ

، (مليون 0.5)، يليها المغرب (اليينم 3.4)تسجل مصر أكبر عدد للسكان الذكور من الفئة العمرية المذكورة 
أما البلدان العربية .  (ونملي 0.1)والمملكة العربية السعودية  (مليون 0.2)، والسودان (مليون 0.4)والجزائر 

فتضّم  2125سنة وأكثر في عام  65 يةمليون من الذكور من الفئة العمر 1.5و 1.8التي يمكن أن تعّد ما بين 
 ةالسكان المسنين إلى مستويات مقلققد ال يصل عدد .  الجمهورية العربية السورية، والعراق، وتونس واليمن

سنة وأكثر في  65المتوقع أن يسّجل عدد السكان من الفئة العمرية ومن .  2125في سائر البلدان في عام 
 .  2125-0981مصر زيادة كبيرة في الفترة 

 
سنة وأكثر في  65ويمكن إبداء مالحظات مماثلة بشأن العدد المطلق للسكان اإلناث من الفئة العمرية  

سنة  65عدد سكانها اإلناث من الفئة العمرية والعشرين، وقد وردت بالترتيب التنازلي ل االثنينالبلدان العربية 
ومن المتوقع أن تسجل مصر أكبر عدد من السكان اإلناث من هذه الفئة (. 03الشكل ) 2125 وأكثر لعام

( مليون 0.6)، والجزائر (مليون 0.8)يليها المغرب  2125في المنطقة في عام  (ماليين 4.3)العمرية 
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سنة وأكثر  65، يبدو ترتيب البلدان حسب عدد اإلناث من الفئة العمرية وبوجه عام(.  مليون 0.4)والسودان 
ويتوقع أن يتغّير ترتيب قلة من البلدان حسب عدد السكان من .  مماثاًل لترتيب البلدان من حيث عدد الذكور

مرتبة الخامسة فالمملكة العربية السعودية، مثاًل، حّلت في ال.  سنة وأكثر 65الذكور واإلناث من الفئة العمرية 
وهذا التغّير في المراتب .  من حيث عدد الذكور، بينما حّل العراق في المرتبة الخامسة من حيث عدد اإلناث

سنة وأكثر في العراق يتوقع أن يزداد بسرعة أكبر من عدد  65يدل على أن عدد اإلناث من الفئة العمرية 
وفي سائر البلدان العربية، سيكون عدد اإلناث في .  لسعوديةاإلناث في هذه الفئة العمرية في المملكة العربية ا
ومن المثير لالهتمام، باستثناء البحرين، والكويت، .  2125هذه الفئة العمرية أقل من مليون نسمة في عام 

ة سن 65، أن يفوق عدد اإلناث من الفئة العمرية المتحدة وُعمان، والمملكة العربية السعودية واإلمارات العربية
  .2125وأكثر عدد الذكور في عام 

 
 (بالماليين)سنة وأكثر 56العدد المطلق للذكار من الفئة العمرية   -ألف 21الشول 

 1116و 2891في البلدان العربية، 
 

 
 .5الجدول المرفق : المصدر

 
 (بالماليين)ثر كسنة وأ 56العدد المطلق لإلناث من الفئة العمرية   -21الشول 

 1116و 2891عربية، في البلدان ال
 

 
 .5المرفق  الجدول: المصدر
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 في البلدان العربية  سنة وأكثر 81سنة وأكثر و 65الفئة العمرية  مناإلناث يفوق عدد الذكور  دعد (ج)
 2125عام 

 
سنة وأكثر  81سنة وأكثر و 65العدد المطلق المتوقع للذكور واإلناث من الفئة العمرية  0يبين الجدول  
كما يبّين هذا الجدول الزيادة المرجحة لعدد اإلناث نسبة إلى عدد .  2125في البلدان العربية لعام ( بالماليين)

ومن المرجح أن .  2125مليون في البلدان العربية في عام  2.5الذكور التي يتوقع أن تبلغ باألرقام المطلقة 
وسيكون الوضع العائلي .  مليون 1.8والى سنة وأكثر بح 81يتجاوز عدد اإلناث عدد الذكور من الفئة العمرية 

وبسبب التباين في سرعة الزيادة في متوسط ".  مطّلقات"أو " أرامل"، أو "غير متزوجات"لإلناث العازبات 
مل أن يتسع الفارق في العمر المتوقع بين اإلناث والذكور، ما قد يؤدي إلى تالعمر المتوقع عند الوالدة، يح

كما سيشكل تضخم .  المستقبل سنة وأكثر بين السكان في 65الفئة العمرية زبات من ازدياد عدد اإلناث العا
المطلقات بين اإلناث من هذه الفئة العمرية عبئًا إضافيًا على حكومات المنطقة في /األرامل/أعداد العازبات

 .مواجهة تحديات تأمين خدمات الضمان االجتماعي وتلبية الحاجات الصحية
 

 سنة وأكثر 56الفئة العمرية  من( باآلالف)اإلناث يفاق عدد الذكار عدد  -2الجدول 
 1116سنة وأكثر في البلدان العربية، عام  91و

 

 البلد
 الذكور

 سنة وأكثر 65
 اإلناث

 الفارق  سنة وأكثر 65
 الذكور

 سنة وأكثر 81
 اإلناث

 الفارق سنة وأكثر 81

 003 267 054 257 0 648 0 390 الجزائر

 0 2 0 3 09 06 جزر القمر

 0 3 2 6 28 22 جيبوتي

 259 655 396 880 4 329 3 448 مصر

 86 056 71 353 0 133 681 العراق

 4 35 30 05 095 081 األردن

 21 47 27 81 276 096 لبنان

 08 52 34 34 270 237 ليبيا

 3 8 5 09 90 72 موريتانيا

 016 260 055 257 0 752 0 495 المغرب

 5 07 02 05 002 97 فلسطين

 1 3 3 5 31 25 قطر

 22 031 018 059- 933 0 192 المملكة العربية السعودية

 9 27 08 43 237 094 الصومال

 42 084 042 081 0 401 0 231 السودان

 35 017 72 011 664 564 تونس

 37 036 99 98 876 778 الجمهورية العربية السورية

 26 77 50 030 612 470 اليمن

 787 2 067 0 381 )*(2 477 04 516 02 088 مجموعال

كذلك، أربعة من بلدان مجلس التعاون الخليجي وهي البحرين، .  باستثناء األرقام الخاصة بالمملكة العربية السعودية )*( 
 ، يفوق عدد اإلناث سنة وأكثر 81و سنة وأكثر 65الفئة العمرية والكويت، وُعمان، واإلمارات العربية المتحدة، التي فيها عدد ذكور من 

 .لم تدرج في هذا الجدول
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 وأكثر سنة 91سنة وأكثر و 56عدد اإلناث يفاق عدد الذكار من الفئة العمرية   -21الشول 
 1116في البلدان العربية في عام 

 

 
 .0أعّد باالستناد إلى البيانات الواردة في الجدول : المصدر

 
سنة  65لعدد اإلناث على عدد الذكور من الفئة العمرية ( بالماليين)الفائض المتوقع  0ويبين الجدول  

وقد تسجل مصر باألرقام المطلقة أعلى زيادة في .  2125سنة وأكثر في البلدان العربية في عام  81وأكثر و
.  2125في عام سنة وأكثر  81سنة وأكثر و 65عدد اإلناث على عدد الذكور البالغين من الفئة العمرية 

سنة  81 منمليون  1.3سنة وأكثر و 65مليون من الفئة العمرية  1.9ويتوقع أن يبلغ الحجم المطلق للفائض 
 .2125وأكثر في أواخر عام 

 
سنة  65أما البلدان العربية الستة التالية المدرجة حسب العدد الفائض من اإلناث من الفئة العمرية  

، والمغرب (مليونًا 1.3) ، والجزائر(مليونًا 1.4)فهي العراق  2125ذاتها لعام وأكثر على الذكور من الفئة 
وأما البلدان المتبقية (.  مليونًا 1.0)وتونس ( مليونًا 1.03)، واليمن (مليونًا 1.2)، والسودان (مليونًا 1.3)

في المجتمع ُيحتمل أن  واإلناث المسنات العازبات سيشّكلن فئة(.  04الشكل )مليون نسمة  1.0فتسجل أقل من 
 .تتعرض لعدد من المشاكل االجتماعية واالقتصادية والمشاكل الصحية أيضًا

 
 الشيخوخة الديمغرافية 5-2
 
الشيخوخة الديمغرافية هي نتيجة للتفاعل بين معّدل الخصوبة ومعّدل الوفيات خالل مجرى التحول  

ويمكن لهجرة السكان في سن العمل .  الوفياتو من ارتفاع إلى انخفاض في معّدالت الخصوبة يالديمغراف
 .وحركات الهجرة الوافدة أن تزيد من سرعة الشيخوخة الديمغرافية

 
وألغراض تحديد اآلفاق المستقبلية لشيخوخة السكان في البلدان العربية االثنين والعشرين، جرى  

مؤشر ( 3)عالة كبار المسنين؛ نسب إ( 2)نسب إعالة المسنين؛ ( 0: )يه ثالثة مؤشرات للشيخوخةحساب 
وقد (.  2101)لسكان على المتغّير المتوسط في األمم المتحدة لالبيانات حول التوقعات الشيخوخة، باستخدام 
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وبناء على كل من .  8، وعرضت في الجدول المرفق 2125و 0981ُحسبت قيمة هذه المؤشرات لعامي 
 .  البلدان العربية في ترتيب تنازلي حسب أرقامها، أدرجت 2121مؤشرات الشيخوخة المذكورة في عام 

أما مراتب البلدان العربية االثنين والعشرين حسب مؤشر نسبة إعالة المسنين، ونسبة إعالة كبار المسنين، 
والجدير بالذكر أن أول مجموعتين .  على الترتيب 07، و06و، 05ومؤشر الشيخوخة، فعرض في األشكال 

منهما من سبعة بلدان، ومجموعة البلدان الثمانية األخيرة، صنفت بأنها بلدان تشهد  متتاليتين، وتتألف كّل
قائمة البلدان العربية  0وتضمن الجدول .  على الترتيب" بطيئة"، و"ومتوسطة السرعة"، "سريعة"شيخوخة 

كل من حسب " البطيئة"، و"والمتوسطة السرعة"، "السريعة"التي تندرج ضمن مجموعات بلدان الشيخوخة 
 . مؤشرات الشيخوخة المذكورة

 
 نسبة إعالة المسنين (أ)
 
شخص من  011سنة وأكثر لكل  65ُتحَدد نسبة إعالة المسنين بأنها عدد األشخاص البالغين من العمر  

وتقيس هذه النسبة عبء اإلعالة التي يجب على السكان الناشطين اقتصاديًا أن .  سنة 64إلى  05الفئة العمرية 
البلدان العربية في ترتيب تنازلي حسب نسبة إعالة المسنين في  05وترد في الشكل .  وه إلعالة المسنينيتحمل
.  2125ويتبين من الشكل، وجود فارق كبير في عبء إعالة المسنين بين البلدان العربية في عام .  0981عام 

في المائة في  05.1حد أقصى قدره في المائة في قطر و 2.9ويتوقع أن تتراوح النسبة بين حد أدنى قدره 
المتوسطة "، أو"السريعة"البلدان حسب الترتيب من حيث عملية الشيخوخة  0وترد في الجدول .  تونس

وقد صّنفت بعض بلدان المجموعة األولى بين البلدان التي تشهد شيخوخة سريعة، على ".  بطيئةال"، أو"السرعة
وفي هذه .  2125مهمًا معّدالت الخصوبة والوفيات بحلول عام  الرغم من أنه ال يتوقع أن تظهر تراجعًا

الجدول المرفق )البلدان، قد يزداد عبء إعالة المسنين جراء ارتفاع معدالت الهجرة في الفئات السكانية العاملة 
فيات، ومن المتوقع أن تشهد بلدان مجلس التعاون الخليجي الستة انخفاضا حادًا في معّدالت الخصوبة والو(.  7

ومع ذلك صّنفت  إما ضمن فئة البلدان التي ستشهد شيخوخة متوسطة السرعة، أو ضمن فئة البلدان التي 
وال يندرج أّي من بلدان مجلس التعاون الخليجي ضمن فئة البلدان .  2125ستشهد شيخوخة بطيئة في عام 

ة الكثيفة للسكان، الذين هم في وهذه الظاهرة ناشئة من الهجر.  2125التي ستشهد شيخوخة سريعة في عام 
وبالتالي، يلعب معدل الهجرة الصافي دورًا (.  7الجدول المرفق )في البالد  اقتصاديًاسن العمل، والناشطين 

 .، وفي سرعة الشيخوخة الديمغرافية على حد سواءوانخفاضهأساسيًا في ارتفاع عبء إعالة المسنين 
 
 نسبة إعالة كبار المسنين (ب)
 
سنة وأكثر إلى السكان الناشطين اقتصاديًا من الفئة  81 األشخاص نسبة عالة كبار المسنين هينسبة إ 

أن عبء إعالة كبار السن يتوقع أن يكون مرتفعًا في لبنان،  06ويتضح من الشكل .  سنة 64إلى  05العمرية 
سائر البلدان في عام  وتونس، وليبيا، والمغرب، ومصر، والجزائر، وال يتوقع أن يسّجل أّي تغييرات في

وتظهر البلدان العربية المصنفة ضمن فئات الشيخوخة السريعة، والمتوسطة السرعة، والبطيئة .  2125
 .0السرعة حسب القيمة الرقمية لنسب إعالة كبار المسنين في العمود الثالث من الجدول 

 
 مؤشر الشيخوخة (ج)
 
 شخص  011سنة وما فوق لكل  65من العمر مؤشر الشيخوخة ُيحسب بعدد األشخاص البالغين   

السابقين، يعتبر مؤشر الشيخوخة األقل تأثرًا بمعدل الهجرة  نوبخالف المؤشري.  سنة 05ال يزالون دون 
سنة، إنما يتأثر بمعّدالت الخصوبة  64 إلى 25الخارجية الصافي في البالد من الفئات العمرية /الداخلية
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وترد أسماء .  بلدان العربية مبينة في ترتيب تنازلي حسب قيمة هذا المؤشرال 07ويظهر الشكل .  والوفيات
في " بطيئة السرعة"، أو"متوسطة السرعة"، أو"سريعة"البلدان المصّنفة في فئة البلدان التي تشهد شيخوخة 

لشيخوخة في وبما أن عنصر الهجرة ال يؤثر كثيرًا أو ال يؤثر أبدًا على مؤشر ا.  0العمود الرابع من الجدول 
البلدان، ُصّنف اثنان من بلدان مجلس التعاون الخليجي، وهما البحرين وُعمان، في فئة البلدان التي تشهد 
شيخوخة سريعة، بينما أدرجت بقية البلدان األربعة في مجلس التعاون الخليجي ضمن فئة بلدان الشيخوخة 

 .المتوسطة السرعة
 

 ،بالنسبة المئايةفي البلدان العربية ( نة وأكثرس 56)إعالة المسنين نسبة   -26الشول 
 1116و 2891

 

 
 .8الجدول المرفق : المصدر

 
 ،بالنسبة المئاية البلدان العربية في( سنة وأكثر 91)المسنين نسبة إعالة كبار   -25الشول 

 1116و 2891
 

 
 .8الجدول : المرفق المصدر
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 1116و 2891النسبة المئاية، ب مؤشر الشيخاخة في البلدان العربية  -21الشول 
 

 
 .8الجدول المرفق : مصدرال

 
 المتاسطة السرعة تصنيف البلدان العربية من حيث الشيخاخة السريعة أو  -1الجدول 

 1116البطيئة عام  أو
 

سرعة 
 الشيخوخة

 التصنيف بحسب

 مؤشر الشيخوخة نسبة إعالة كبار المسنين نسبة إعالة المسنين

 سريعة
مصر، وتونس، الجزائر، و

ولبنان، وليبيا، والمغرب، 
 والجمهورية العربية السورية

الجزائر، ومصر، ولبنان، وليبيا، 
والمغرب، والجمهورية العربية 

 السورية، وتونس
الجزائر، والبحرين، ومصر، ولبنان، 

 وليبيا، والمغرب، وُعمان، وتونس

 متوسطة
البحرين، وجيبوتي، والعراق، 

لمملكة واألردن، وُعمان، وا
 العربية السعودية، والسودان

جيبوتي، واألردن والعراق، 
وُعمان، وفلسطين، والمملكة 
 العربية السعودية، والسودان

جيبوتي، واألردن، والكويت، وقطر، 
، المملكة العربية السعوديةو

والجمهورية العربية السورية، 
 واإلمارات العربية المتحدة

 بطيئة

جزر القمر، والكويت، 
يتانيا، وفلسطين، وقطر، ومور

والصومال، واإلمارات العربية 
 المتحدة، واليمن

البحرين، وجزر القمر، والكويت، 
وموريتانيا، وقطر، والصومال، 

واليمن، واإلمارات العربية 
 المتحدة

جزر القمر، والعراق، وموريتانيا، 
وفلسطين، والصومال، والسودان، 

 واليمن

 
 الهرم السكاني 5-3
 
الهياكل العمرية حسب الجنس في البلدان التي تشهد شيخوخة  اتجاهاتتكوين رؤية عن من أجل  

سريعة األرقام الماضية واالحتماالت المستقبلية، جرى عرض الهرم السكاني لثالثة بلدان من كل من 
نة في مجموعات البلدان المصنفة ضمن فئة الشيخوخة السريعة، والمتوسطة السرعة، والبطيئة السرعة، المبي

.  ، للتدقيق في التغير الحاصل في الماضي، ولدراسة آفاق شيخوخة السكان في المستقبل2من الجدول  4العمود 
، باء 08، وألف 08وتتضمن األشكال .  2125، و2101، 0981ويقّدم الهرم السكاني لكل بلد عن أعوام 

 .ة السريعة والمتوسطة السرعة والبطيئة، على الترتيب، الهرم السكاني لكل من فئات بلدان الشيخوخيمج 08و
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أن الهرم السكاني لفئة البلدان التي تشهد شيخوخة سريعة يسّجل تغيرًا معتداًل  ألف 08بدو من الشكل وي 
تغّيرات بين ويرجح أن تتسارع هذه ال 2101و 0981في الهياكل العمرية لسكانها حسب الجنس بين عامي 

السكاني لتونس والبحرين، ومصر، التي تمثل مجموعة بلدان الشيخوخة  مرفقاعدة اله.  2125و 2101عامي 
وفي الهياكل العمرية .  بسبب تراجع الخصوبة 2125السريعة، كانت واسعة، ويتوقع أن تضيق بحلول عام 

من نوع آخر، وهو الزيادة السكانية في شريحتي المسنين وكبار المسنين من الفئة للسكان تباين مثير لالهتمام 
ويالحظ بروز طفيف للسكان الذين هم من .  جّراء انخفاض سريع في معّدل الوفيات سنة وأكثر 81العمرية 

ت العمرية الناشطة اقتصاديًا في حاالت الهرم السكاني للبلدان السريعة الشيخوخة مثل تونس، والبحرين، الفئا
معظم بلدان الشيخوخة السريعة  ويرجح أن تصبح الهياكل العمرية حسب الجنس في.  2125ومصر في عام 

ويمكن أن تعزى التجويفات الظاهرة في الهرم السكاني الخاص بالبحرين .  2125ة الشكل في عام أسطواني
 .الخارجية االنتقائية حسب العمر والجنس/إلى حركات الهجرة الداخلية

 
 سريعةالشيخاخة ال: الهرم السواني لمجماعة من البلدان العربية   -ألف 29الشول 

 

 
 .http://www.esa.un.org/unpp 2101 األمم المتحدة،: المصدر

 
تختلف بلدان الشيخوخة المتوسطة السرعة عن بلدان الشيخوخة السريعة بشكل أساسي من حيث  

جموعة من البلدان مرتفعة بين عامي ويرجح أن تبقى الخصوبة في هذه الم.  قاعدتها السكانية وسكانها المسنين
وعلى غرار بلدان الشيخوخة السريعة، يتوقع أن تتخذ الهياكل .  ، وإن سجلت بعض االنخفاض2125و 2101

العمرية حسب الجنس في البلدان العربية المنتمية إلى مجموعة بلدان الشيخوخة المتوسطة السرعة شكاًل 
 .  جويف صغير في مجموعات منتصف العمر في بعض البلدانكما يالحظ ت.  أسطوانيًا في سن الطفولة

http://www.esa.un.org/unpp
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فقد كان لقطر، بخالف غيرها من بلدان الشيخوخة .  وأما هرم العمر حسب الجنس في قطر فله بنية نموذجية
ما يعني معدل خصوبة منخفض، وتجويف كبير في فئة  2102المتوسطة السرعة، قاعدة سكانية ضيقة في عام 

ويظهر أثر حركات الهجرة .  ئات سن العمل ما يشير إلى هجرة وافدة للشبابالسكان الذكور من ف
 .الخارجية جليًا على مجموعات معّينة من حيث العمر والجنس في هرم السكان في قطر/الداخلية

 
أما مجموعة البلدان العربية الثمانية المصنفة ضمن فئة بلدان الشيخوخة البطيئة فتظهر هيكاًل عمريًا  

ان والعراق ويتوقع أن يكون لسكان هذه البلدان، كما هو مبين في حالة السود.  جنس نموذجيًا لسكانهاحسب ال
ع القاعدة مع تضاؤل تدريجي لسكانها سوالجنس، وا -، هرم سكاني حسب العمرجيم 08والصومال في الشكل 

عدد متزايد من السكان المسنين  ولكن سكان بلدان الشيخوخة البطيئة يرجح أن يكون لديهم.  مع التقدم في السن
 .جراء االنخفاض في معدل الوفيات 2125بحلول عام 

 
 المتاسطةالشيخاخة : البلدان العربية  الهرم السواني لمجماعة من  -اءب 19الشول 

 

 
 .http://www.esa.un.org/unpp 2101 األمم المتحدة،: المصدر

 

http://www.esa.un.org/unpp
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 الشيخاخة البطيئة: الهرم السواني لمجماعة من البلدان العربية  -يمج 19رسم ال
 

 

 .http://www.esa.un.org/unpp 2101 األمم المتحدة،: المصدر

 
 (8)الهياكل العمريةتحول  4-5
 
.  سكان البلدان العربية بسرعات متفاوتةلوحظ من األقسام السابقة إن التحول الديمغرافي جار بين  

.  (9)وجراء التحول في الخصوبة والوفيات تطرأ تغيرات على الهياكل العمرية حسب الجنس لهؤالء السكان
وعلى الرغم .  (10)فمسار تحول الهيكل العمري يحدده مستوى انخفاض معدالت الوفيات والخصوبة وسرعته

ت هو السبب الرئيسي للتغير في الهياكل العمرية حسب النوع االجتماعي، من أن التفاعل بين الخصوبة والوفيا
كانت الهجرة أيضًا مسؤولة عن تحديد شكل الهرم السكاني لكل بلد، وال سيما لبلدان مجلس التعاون الخليجي 

 09شكل ويظهر ال.  والجنس في الفئات العمرية العاملة -جرة انتقائية بحسب العمرالتي كانت فيها حركات اله
لثالثة بلدان عربية، وهي المغرب،  2125و 0981تحوالت الهياكل العمرية حسب الجنس بين عامي 

والكويت، وفلسطين، التي اختيرت باعتبارها تمثل بلدان الشيخوخة السريعة، والمتوسطة السرعة، والبطيئة، 
 بحسب )ة السرعة، والبطيئة كّلها وُيالَحظ من الشكل أن بلدان الشيخوخة السريعة، والمتوسط.  على الترتيب

 .2125-0981يتوقع أن تخضع لتغيرات في الهياكل العمرية لسكانها في الفترة ( ما كشفت البلدان التي تمثلها

http://www.esa.un.org/unpp
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-1ر في حصة النسب المئوية للسكان في أربع فئات عمرية، هي وكما كان متوقعًا، تتفاوت سرعة التغّي 
سنة وأكثر بين بلدان الشيخوخة السريعة، والمتوسطة السرعة،  65سنة، و 64-05سنة،  04-5سنوات،  4

ر في النسبة المئوية فالتغّي.  وتتوافق هذه الفئات العمرية مع المراحل الحيوية المختلفة لدورة الحياة.  والبطيئة
وية للفئة سنة يشير إلى تغّيرات تعني فئة األطفال؛ والتغّير في النسبة المئ 04-1للسكان من الفئة العمرية 

يعتمدون على  04-1فاألطفال من الفئة العمرية .  يشير إلى تغّير طرأ مؤخرًا في أنماط الخصوبة 4-1العمرية 
سنة لديهم حاجات وأنماط استهالكية  24-05أن الشباب من الفئة العمرية  حين استهالكهم؛ فيالبالغين في 

سنة فتمّثل الشريحة الناشطة، التي يجني  64-25عمرية أّما الفئة ال.  (11)مغايرة عن الفئات العمرية األخرى
ويعتمد المسنون من الفئة .  في المستقبل لالستهالكأفرادها األموال لتأمين استهالك عائلتهم ويّدخرون المال 

 . في سن العمل لتلبية حاجاتهم االستهالكية سنة وأكثر على السكان الذين هم 65العمرية 
 
بين بلدان  2125إلى  0981نة لتغيرات الهياكل العمرية في الفترة من مقار 09ويتضمن الشكل  

الشيخوخة السريعة، والمتوسطة السرعة، والبطيئة، من خالل بلد اختير من كل فئة، أي المغرب، والكويت، 
سنة من  4-1ففي حالة المغرب، ُيتوقع أن تنخفض النسبة المئوية للفئة العمرية .  وفلسطين، على الترتيب

أما االنخفاض الذي يتوقع أن تسجله النسبة .  2125نقاط مئوية في عام  7.4إلى  0981في عام  06.1
نقاط مئوية  6.4و 8.4فيقّدر بما مجموعه  2125و 0981المئوية لهذه الفئة في الكويت، وفلسطين بين عامي 

ض في الخصوبة يتوقع أن وتشير هذه المالحظات إلى أن سرعة االنخفا(.  9الجدول المرفق )على الترتيب 
 . تتناسب مع سرعة الشيخوخة في هذه البلدان

 
نقاط  01.6سنة في حالة المغرب تراجعًا قدره  04-5وُيتوقع أن تسجل نسبة السكان من الفئة العمرية  

وهذا التناقص في نسبة السكان .  2125في المائة عام  05.9إلى  0981في المائة في عام  26.5مئوية من 
نقاط مئوية في حالة الكويت،  6.2و 01.6بلغ حوالى يعامًا يتوقع أن  45ه الفئة العمرية خالل فترة من هذ

 (.9الجدول المرفق )وفلسطين على الترتيب 
 
 04.8في المغرب ( سنة 64-05)ويرجح أن يبلغ االرتفاع في النسبة المئوية للسكان في سن العمل  

سنة يرجح أن  64-05ن ارتفاع نسبة السكان من الفئة العمرية ولك.  2125-0981نقطة مئوية خالل فترة 
نقطة مئوية في الكويت، الذي هو من بلدان الشيخوخة المتوسطة السرعة، متجاوزة بذلك معّدل  06.6بلغ ي

 0981ويمكن أن يعزى ذلك إلى الهجرة الوافدة الكثيفة المتوقعة إلى الكويت بين عامي .  االرتفاع في المغرب
وكما سبقت اإلشارة، يرجح أن تستقبل بلدان مجلس التعاون الخليجي أعدادًا كبيرة من المهاجرين   .2125و

سنة في بلدان  64-05وقد ترتفع نسبة السكان من الفئة العمرية .  في سن العمل خالل الفترة الخاضعة للدراسة
الجدول ) 2125ئوية في عام نقطة م 00.3ل فلسطين زيادة قدرها جالشيخوخة السكانية البطيئة، حيث تس

 (. 9المرفق 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-26 -

 

 
 سريعة،تحال الهياكل العمرية للسوان في بعض البلدان العربية من فئات الشيخاخة ال -28الشول 

 1116-2891والمتاسطة السرعة، والبطيئة، 

 المغرب: الشيخاخة السريعة

 
 

 الوايت: الشيخاخة المتاسطة السرعة

 
 

 سطينفل: شيخاخة البطيئةال

 



-27 -

 

 .9الجدول المرفق : المصدر

أن تبلغ سرعة الشيخوخة أعلى مستوياتها في بين البلدان الثالثة المختارة من الفئات الثالث، ُيتوقع  
سنة  65)قدر االرتفاع بالنقاط المئوية في نسبة السكان المسنين يويرجح أن .  تليه الكويت وفلسطينالمغرب، 

وعلى الرغم من أن .  2125نقاط مئوية في عام  0.3، و2.4، و4.2بما مقداره  في هذه البلدان الثالثة( وأكثر
ر متوسطة في بلدان تحول الهياكل العمرية يحصل في البلدان العربية كلها، تشير االتجاهات إلى أن سرعة التغّي

شيخوخة  لكنو.  الشيخوخة السريعة، والمتوسطة السرعة، ومنخفضة في بلدان الشيخوخة البطيئة في المنطقة
، ال سيما في البلدان المصنفة حاليًا بأنها تشهد شيخوخة سريعة 2125السكان يمكن أن تتسارع بعد عام 

 .ومتوسطة السرعة
 
 العائد الديمغرافي ومعدل الدعم المحتمل -5
 
 (:2116)، شرح كل من لي ومايسون "ما هو العائد الديمغرافي؟"في معالجة للسؤال حول  
 

كرة من هذا التحول الديمغرافي، تنخفض معدالت الخصوبة ما يؤدي إلى في مرحلة مب"
وخالل هذه الفترة، ترتفع نسبة اليد العاملة، لفترة .  تضاؤل عدد األطفال الواجب إطعامهم

االستثمار تتيح للسكان وتحرر الموارد، فمؤقتة، بسرعة تفوق سرعة ارتفاع عدد المعالين، 
 ومع استقرار العوامل األخرى، يرتفع.  مستويات معيشة العائلةاالقتصادية وتحسين  بالتنمية

 ".هذا هو العائد الديمغرافي األولو –الدخل بسرعة أكبر أيضًا  نصيب الفرد من
 
.  ربما خمسة عقود أو أكثر، وهي تفضي إلى النمو االقتصادي قصيرة هي فترة العائد الديمغرافي، 

فتوخيًا لجني أكبر قدر من منافعه، يجدر بالحكومات أن .  غير أن تحقيق العائد الديمغرافي ليس عملية تلقائية
.  لةإلى الشرائح السكانية العام (12)تخطط للكثير من األمور مسبقًا لتفتح مجال العمل أمام كل المنضمين الجدد

بالتالي، ومن أجل التخطيط، على واضعي الخطط وصانعي السياسات، أن يعرفوا مسبقًا توقيت العائد 
 .(13)السكانية أو االقتصاديةولهذه الغاية، يمكن استخدام نسبة اإلعالة .  الديمغرافي األول

 
لديمغرافية واإلعالة قد أظهر نوعًا من التعادل بين اإلعالة ا( 2118)يد، كان ميللر حتى وقت ليس ببع 

ولكّنه اقترح نسبة إعالة ديمغرافية معّدلة تالئم تمامًا اإلعالة االقتصادية .  االقتصادية، مفّضاًل هذه األخيرة
، وهو (معدل الدعم المحتمل)م العائد الديمغرافي األول وتوقيته، نستخدم نسبة ولمعرفة حج(.  للعمر الوسيط)

 : وهو يحدد كالتالي المعّدللتبادلية لمعدل اإلعالة الديمغرافي في الحقيقة، كناية عن القيمة ا
 

  
 

 64-25الشريحة العمرية للسكان في سن العمل = معدل الدعم المحتمل 
 (سنة وأكثر 65المعالين +  24-1المعالين * 1.9)    

 
 حيث،

 
 ،64-25السكان العاملين في الشريحة العمرية  تمثل 

 التوالي، ، علىسنة وأكثر 65و 24-1العمريتين المعالين في الشريحتين  األشخاص و وتمثل 
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 2125إلى عام  0981وقد ُحسبت نسبة اإلعالة الديمغرافية للبلدان العربية االثنين والعشرين من عام  
حسب المتغير المتوسط لألمم المتحدة على مدى فترات زمنية مدة كل منها خمسة أعوام من التوقعات السكانية 

وتقدم االتجاهات في هذه النسب على حدة لبلدان المشرق، ولبلدان المغرب، ولبلدان مجلس التعاون (.  2101)
 .01وتبّين األرقام الدقيقة للمعدالت في الجدول المرفق .  21الخليجي، وأخيرًا ألقل البلدان نموًا، في الشكل 

 
الرقمية لنسبة اإلعالة الديمغرافية الواحد فهذا يعني أن اإلنتاج يفوق االستهالك  وإذا تجاوزت القيمة 

يجتاز مسار نسبة اإلعالة الديمغرافية  وعندما.  قتصادي وتنمية البالدويمكن توظيف الفائض المتوفر للنمو اال
وأما القدر الذي .  الديمغرافي وقيمته البالغة واحدًا في الشكل، يحدد بداية فترة العائد xالخط الموازي للمحور 

يتبين فيه أن قيمة نسبة اإلعالة الديمغرافية أعلى من واحد في وقت محدد، يعطي حجم العائد الديمغرافي 
 .ات الذي يفوق مستويات االستهالكالمتوفر في ذلك الوقت من حيث اإلنتاج اإلجمالي المئوي للسلع والخدم

 
 رص االقتصادية والزيادة المئوية المتوقعة في الناتج المحلي اإلجماليالسنة المتوقعة لفتح نافذة الف 6-0
 
في أربعة  2125إلى عام  0981عرضت اتجاهات معدل الدعم الديمغرافي للبلدان العربية من عام  

لبلدان السنة المتوقعة لفتح نافذة الفرصة االقتصادية  3وعالوة على ذلك، يعطي الجدول .  21أقسام من الشكل 
.  أي بلدان المشرق، وبلدان المغرب، وبلدان مجلس التعاون الخليجي، وأقل البلدان نموًا، مجموعات األربعال

من الشكل أن لبنان هو البلد الوحيد، بين بلدان المشرق، الذي بلغ بداية مرحلة العائد  لفويالحظ من الجزء أ
نافذة الفرصة االقتصادية إال اعتبارًا من ؛ وليس من المتوقع أن تفتح األردن ومصر 2102الديمغرافي عام 

، ويتوقع أن يحصد البلد 2101في المائة، عام  9فحجم العائد الديمغرافي للبنان ُسّجل عند نسبة .  2125عام 
، 2121، و2105في المائة في عام  41في المائة، و 30في المائة، و 22المنافع االقتصادية عند نسبة 

 .على الترتيب 2125و
 
قع لثالثة فقط من بلدان المغرب، هي الجزائر، والمغرب، وتونس، أن تفتح نافذة الفرصة ويتو 

أما حجم .  2125ليبيا فال ُيتوقع أن تفتح النافذة الديمغرافية فيها قبل عام  اأم.  2105االقتصادية في عام 
في  00المائة للمغرب، وفي  08في المائة للجزائر، و 30فقد يبلغ  2125العائد الديمغرافي المتوقع لعام 

 (.01من الجدول المرفق  اءالقسم ب)لليبيا  مائةفي ال 9المائة لتونس و
 
ومن بلدان مجلس التعاون الخليجي الستة، ُفتحت نافذة الفرصة االقتصادية في البحرين وقطر في وقت  

واحد في الكويت  والحقًا، باتت قيمة معدل الدعم السكاني أعلى من.  0985إلى عام  ىمبكر جدًا يرق
ومن المتوقع أن تبدأ فترة العائد .  2101وفي ُعمان في عام  0995واإلمارات العربية المتحدة في عام 

كما يرجح أن تحصد كل بلدان مجلس التعاون .  2121الديمغرافي للمملكة العربية السعودية اعتبارًا من عام 
إنتاج السلع والخدمات يتوقع أن يفوق معّدالت فمجموع .  2125الخليجي المنافع االقتصادية في عام 

في المائة في قطر،  026في المائة في اإلمارات العربية المتحدة، و 032بنسبة  ،2125االستهالك في عام 
في المائة في المملكة  4في المائة في ُعمان، و 40في المائة في الكويت، و 62في المائة في البحرين، و 83و

 (.01من الجدول المرفق  يملقسم جا)العربية السعودية 
 
وعالوة عن ذلك، ستسجل اقل البلدان نموًا، كما هو متوقع، معدل دعم سكاني أقل من واحد في عام  

غير أن نافذة .  2151و 2125معدل الدعم السكاني الخط المعادل لواحد بين عامي  وسيجتاز مسار.  2125
القسم د من )، أي قبل سائر بلدان هذه المجموعة بكثير 2125ح لجيبوتي ُبَعيد عام فالفرصة االقتصادية ست

 (.21الشكل 



-29 -

 

 السنة المتاقعة لفتح النافذة الديمغرافية  -1الجدول 
 

 بلدان المغرب  -اءب بلدان المشرق  -لفأ
بلدان مجلس التعاون   -يمج

 البلدان األقل نموًا  -الد الخليجي

 البلد

السنة المتوقعة 
لفتح النافذة 

 رافيةالديمغ
 البلد (السنة)

السنة 
المتوقعة لفتح 

النافذة 
 الديمغرافية

 البلد (السنة)

السنة المتوقعة 
لفتح النافذة 
 الديمغرافية

 البلد (السنة)

السنة المتوقعة 
لفتح النافذة 
 الديمغرافية

 (السنة)

 جزر القمر 0985 البحرين 2105 الجزائر 2121 مصر

بعد فترة طويلة 
من العام 
2125 

 جيبوتي 0995 الكويت 2125 ليبيا --- اقالعر
بعيد عام 
2125 

 موريتانيا 2101 ُعمان 2105 المغرب 2125 األردن

بعد فترة طويلة 
من عام 
2125 

 الصومال 0985 قطر 2105 تونس 2101 لبنان

بعد فترة طويلة 
من عام 
2125 

   ---- فلسطين

المملكة 
العربية 
 السودان 2121 السعودية

ة بعد فترة طويل
من عام 
2125 

الجمهورية 
العربية 
   ---- السورية

اإلمارات 
العربية 
 اليمن 0995 المتحدة

بعد فترة طويلة 
من عام 
2125 

 .01الجدول المرفق : المصدر
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 2122-1891الدعم السواني للدول العربية،  اتجاهات  -21 الشول
 

 
 .المرفق 01الجدول : المصدر
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 سنين وعامل التمييز بين الجنسينديناميات إقصاء الم -1
 
يؤدي التفاعل بين عوامل متعددة إلى إقصاء المسنين عن الحياة االجتماعية، والثقافية، واالقتصادية،  

وهكذا، يصبح الكثير من المسّنين غير قادرين على المشاركة في عملية .  وعن الحياة العامة والسياسية أيضًا
فالشيخوخة تشّكل عامل اإلقصاء الرئيسي، ويمكن أن تضاف إليها عوامل .  ائدهاالتنمية وال على اإلفادة من عو

 .أخرى، مثل الترمل، والفقر، واألمية، والمرض، واإلعاقة
 
وكثيرًا ما تسهم وسائل .  وغالبًا ما ُينظر إلى المسنين كعبء على السكان الذين هم في سن العمل 

شيخوخة وفي ترسيخها، إذ تصّور المسنين على أنهم فئة ضعيفة كّل اإلعالم في نشر هذه الصورة السلبية عن ال
 االنتفاضةوالواقع أن وسائل اإلعالم ساهمت في إقصاء المسنين خالل .  ما تحتاج إليه هو تلقي خدمات الرعاية

حداث، فوسائل اإلعالم ركزت، خالل تغطيتها لأل.  العربية األخيرة التي دارت أحداثها في بلدان عربية متعددة
على المجموعات السكانية الشابة، في حين أهملت دور المسنين في هذا التحرك، حتى وإن كانوا قد قدموا 

ولم تسلط وسائل اإلعالم الضوء على المساهمات القّيمة التي قدمها المسنون في المجاالت .  تضحيات كثيرة
المسنين الذين لطالما نادوا بالتغيير، واإلصالح،  ولم تنقل أصوات.  االجتماعية والثقافية واالقتصادية والسياسية

كان على وسائل اإلعالم أن تدعو إلى دمج .  والديمقراطية ولطالما قاوموا السياسات القمعية واالستبدادية
المسنين في عمليات صنع القرار على المستويات كافة وكان عليها أن تشجع مشاركتهم في اليد العاملة وفي 

من تجاربهم الطويلة في الحياة من حيث تنمية المجتمع، والتشديد على أهمية تماسك  لالستفادةالحياة العامة 
 .العائلة وتعزيز التضامن والتواصل بين األجيال

 
وفي خطة عمل مدريد الدولية للشيخوخة صورة للشيخوخة على أنها إحدى القضايا التي تدخل ضمن  

النظرة اإليجابية للشيخوخة، "وتؤكد على أن ".  كينية وداعمةإيجاد بيئة تم"خطة إدارة األولويات حول 
االعتراف "وفي الواقع، كان ".  2112باعتبارها جزءًا ال يتجزأ من خطة العمل الدولية للشيخوخة، 

بالمرجعية، والحكمة، والكبرياء وضبط النفس كصفات مصاحبة لخبرة كبار السن، شّكل مظهرًا طبيعيًا من 
وغالبًا ما تهمل هذه القيم في بعض المجتمعات، حيث تعّم المبالغة .  ار السن على مر التاريخمظاهر احترام كب

في تصوير كبار السن على أنهم عبء على االقتصاد، بسبب حاجتهم المتزايدة إلى الخدمات الصحية وخدمات 
ع بالغ األهمية لكبار ضوومع أن الحفاظ على الصحة الجيدة مع تقدم السن هو بطبيعة الحال مو.  المساعدة

السن، عزز التركيز العام على حجم وكلفة الرعاية الصحية والمعاشات وغيرها من الخدمات التي تقدم لكبار 
تصوير كبار السن أفرادًا فاعلين ومختلفين ومبدعين، وينبغي العمل على .  السن الصورة السلبية عن الشيخوخة

وتتأثر المرأة المسّنة، خصوصًا بالصورة النمطية المضللة والسلبية  . يستطيعون تقديم إسهامات حيوية للمجتمع
فبداًل من تصوير المرأة المسنة على نحو يبرز فيها القيمة والقّوة والحكمة، واإلنسانية، توصف .  المنتشرة عنها

ني صعيدين المحلي والوطقصاء على الاإلوهذا يعزز ممارسات .  عادة بالضعف واالعتماد على اآلخرين
 (.002خطة عمل مدريد الدولية للشيخوخة، الفقرة )
 
إذ ينتقل أفراد " اإلهمال"وفي الكثير من األحيان، يعاني المسنون المقيمون في المناطق الريفية من  

أقل ويعيش المسنون في المدن في ظل بيئة .  عائالتهم إلى مناطق حضرية سعيًا إلى فرص العمل أو التعليم
 يعانيوكثيرًا ما .  ناطق الريفية إلدامة شبكات األسر الممتدة التقليدية ونظام الدعم المتبادلاستعدادًا من الم

من انعدام والمسنون النازحون من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية من فقدان الشبكات االجتماعية 
 سيما في حاالت المرض أو األساسية الداعمة في المدن، مما قد يؤدي إلى تهميشهم وإقصائهم، والالهياكل 
 (.30خطة عمل مدريد الدولية للشيخوخة، الفقرة .  )اإلعاقة
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 : وفي هذا السياق، ترتكز خطة عمل مدريد الدولية للشيخوخة على أربع ركائز أساسية 
 
تأمين دخل مالئم للمسنين، وضمان حماية اجتماعية ووقاية من الفقر،  –التنمية  –الركيزة األولى  

 .ة بيئة مؤاتية لمشاركتهم الفاعلة في المجتمع وفي عملية التنمية وتعزيز التضامن بين األجيالوتهيئ
 
تحسين النفاذ إلى خدمات الرعاية الصحية وتحسين نوعية الحياة،  -الصحة والرعاية  –الركيزة الثانية  

 .ما يستدعي تدريب مقدمي الخدمات والمحترفين في مجال الصحة
 
تركز على دعم مقدمي خدمات الرعاية، والعمل على تغيير  –بيئات تمكينية وداعمة  –ثة الركيزة الثال 

 .البنية العائلية وبيئة الحياة بهدف ضمان حياة الئقة للمسنين
 
بناء القدرة على صياغة سياسات لدمج  –دمج قضايا المسنين في الخطط اإلنمائية  -الركيزة الرابعة 

 .نمائية وتطبيقها ورصدها وتقييمهاقضايا المسنين في الخطط اإل
 
من هنا، .  ويشّكل التمييز بين الجنسين أيضًا عامل إقصاء للمرأة المسّنة في الثقافة العربية التقليدية 

ففي الواقع، ".  بتأنيث الشيخوخة"قدمت خطة العمل العربية للشيخوخة تحلياًل مفصاًل وواضحًا عما ُيعرف 
أة المسّنة في المنطقة العربية هي من ضحايا التهميش، وهي عرضة لشتى أظهرت دراسات عديدة أن المر

الثقافية السائدة تثني المرأة الشابة عن المشاركة في الحياة -فالمعايير والتقاليد االجتماعية.  أنواع القمع
رأة في ويؤدي هذا االتجاه إلى انخفاض حصة الم.  االقتصادية، وتحصرها في دور اإلنجاب كأم وسيدة منزل

نسبة النساء المسنات اللواتي يستفدن من تأمين  انخفاضالعمل المدفوع األجر أثناء سن العمل، وبالتالي إلى 
ونتيجة لذلك، ال تحظى المرأة المسّنة بالفرص ذاتها للحصول على الرعاية الصحية التي .  صحي أو اجتماعي

ة، ال تحصل، في الكثير من األحيان، على الرعاية وفي الحقيق.  يحصل عليها الرجال أو المرأة األصغر سنًا
 الصحية المالئمة لحاالت اعتمام عدسة العين، كما أّنها ال تتلقى العناية المالئمة بالعينين ألن أفراد عائالتها 
ال يستطيعون تحمل نفقات الفحوصات واألدوية والجراحة المطلوبة، ما يزيد عدد حاالت كف البصر وسوء 

 .لنساء مقارنة بالرجال المسنينالسمع لدى ا
 
منه على ضرورة تعميم مراعاة منظور  8وفي هذا السياق، نّص إعالن مدريد السياسي في المادة  

المساواة بين الجنسين في جميع السياسات والبرامج لمراعاة احتياجات وخبرات كبار السن من النساء والرجال 
 .على حد سواء

 
ولية للشيخوخة يفوق عدد النساء عدد الرجال في المراحل العمرية المتقّدمة ووفقًا لخطة عمل مدريد الد 

وينبغي أن تشكل حالة المرأة المسّنة في كل بلد أولوية في إجراءات السياسة .  مع ظاهرة شيخوخة السكان
ن ضمان ويمّثل االعتراف باألثر التفاضلي للتقدم في السن على المرأة والرجل جزءًا ال يتجزأ م.  العامة

ولذلك يعّد ضمان دمج منظور .  المساواة الكاملة بين المرأة والرجل واتخاذ تدابير فعالة لمعالجة هذه القضية
خطة عمل مدريد الدولية ." )المساواة بين الجنسين في جميع السياسيات والبرامج والتشريعات أمرًا بالغ األهمية

 .(8للشيخوخة، الفقرة 
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 اصياتاالستنتاجات والت- 9
 
بات التحول الديمغرافي واقعًا في البلدان العربية االثنين والعشرين، ولكنه يجري بسرعة تتفاوت بين  

.  في الماضي، شهدت بلدان المنطقة كّلها، باستثناء الصومال، تراجعًا حادًا في معّدالت الوفيات.  بلد وأخر
قع عند الوالدة أعلى نسبيًا لإلناث في سائر البلدان وباستثناء قطر، كانت سرعة الزيادة في متوسط العمر المتو

-0981كما كان العمر المتوقع لإلناث أعلى منه للذكور في بلدان المنطقة العربية كّلها خالل الفترة .  العربية
كما أسفر الفرق في متوسط العمر المتوقع بين النساء والرجال إلى ارتفاع عدد .  2125-2121إلى  0985
ففي غالبية البلدان العربية، يتوقع أن يفوق عدد النساء عدد الرجال .  سنة وأكثر 65الفئة العمرية  منالنساء 

سنة وأكثر على عدد الذكور  65وُيقّدر فارق عدد اإلناث من الفئة العمرية .  2125في سن الشيخوخة في عام 
 .ويرجح أن يّتسع هذا الفارق في المستقبل 2125مليون لعام  2.5بحوالى 

 
فالمرأة المسّنة، .  ويعتبر عامل التمييز بين الجنسين في الشيخوخة أولوية بالنسبة إلى صانعي السياسات 

ومن المتوقع أن يبلغ عدد النساء العازبات من الفئة .  وال سيما العزباء واألرملة، هي من ضحايا الحرمان
مليون  1.3يون في العراق، والمغرب، ومل 1.4مليون امرأة في مصر، و 1.9سنة وأكثر حوالى  65العمرية 

وهذا العدد يلقي عبئًا كبيرًا على كاهل اقتصادات هذه البلدان وبلدان .  مليون في السودان 1.2في الجزائر، و
.  أخرى، إذ عليها تلبية الطلب المتزايد على الخدمات مع ارتفاع عدد اإلناث المسنات العازبات واألرامل

تدفعها إلى العمل في ظروف صعبة  دفي الكثير من األحيان، في حالة اقتصادية بائسة، قوتعيش المرأة المسّنة، 
تفاقم جراء توهذه الحالة التي تعيش فيها المرأة .  في القطاع غير النظامي أحيانًا، بهدف تلبية حاجاتها األساسية

فغالبًا ما تكون المشاكل .  حةالثقافة السائدة حيث يظهر التمييز في مجاالت كثيرة، وال سيما في مجال الص
الصحية في مرحلة الشيخوخة ناجمة عن إهمال في الرعاية الصحية في مراحل عمرية سابقة، يؤدي إلى تبعات 

 . تتراكم وتتفاقم في مرحلة الشيخوخة
 
أخذت بعض البلدان العربية على عاتقها التدخل بأساليب فيما يتعلق بالمسنات، ال سيما في حال عدم و 

ففي األردن، مثاًل أطلقت الحكومة مبادرات لتمكين المسنات؛ وفي المملكة العربية .  ر من يعنى بهّنتوف
السعودية، تؤمن الحكومة المساعدة المالية للمسنات األرامل والمطلقات، كما تؤمن لهن رعاية صحية مجانية 

عونة مالية، وتؤمن لها الرعاية في المستشفيات الحكومية؛ وفي البحرين، تؤمن الحكومة للمرأة المسنة م
 .المناسبة إما في دور التمريض أو في المنزل

 
وال بد من أخذ بعد المساواة بين الجنسين في االعتبار في صياغة السياسات الوطنية للمسنين ورصدها  

حية، والضمان للنساء وتطوير نظام الرعاية الص (14)فعلى البلدان أن تخطط مسبقًا لبناء دور المسنين.  وتقييمها
فهذه الخدمات ضرورية جدًا للمرأة في المدن حيث يتداعى الدعم العائلي للمسّنين .  (15)االقتصادي واالجتماعي

وعلى البلدان أن تحرص على جمع .  جراء انفراط عقد العائلة وازدياد النزعة الفردية في المجتمع المدني
للمقارنة عن المسّنين، على أن تكون مصنفة حسب الجنس، بهدف  البيانات الدقيقة، والموثوقة، والمؤقتة والقابلة

وعلى البلدان أيضًا ان تعتمد نهجًا .  الكشف عن الحاجات الخاصة والتحديات التي تواجه المسنات خصوصًا
يشمل جميع مراحل الحياة، حيث ُيعتبر استثمار القدرات في األفراد في سن مبكرة وسيلة لتجنب تحديات 

 .تعددة تواجه المرء في سن الشيخوخةوتعقيدات م
 
لدى صانعي السياسات، أهمية اعتماد نهج إنمائي، إضافة ومن القضايا التي يجب أن تحظى باألولوية  

فالنهج اإلنمائي يسهم في .  إلى نهج الرعاية التقليدية الذي يركز على تأمين الخدمات ألكثر فئات المجتمع ضعفًا
وفي هذا السياق، ال بّد من اإلشارة .  كة في عملية التنمية واالستفادة من عوائدهاتمكين كبار السن من المشار
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إلى دور كبار السن في االنتفاضات العربية الحالية، وقد أغفلته وسائل اإلعالم عمومًا، إذ ركزت، خالل 
.  سنين في الحراكتغطيتها لألحداث التي شهدتها المنطقة العربية، على فئات الشباب، في حين أهملت دور الم

وال بد من حمالت توعية تطلقها وسائل اإلعالم حول مساهمات المسنين الذين طالما نادوا بالتغيير، واإلصالح، 
وعلى وسائل اإلعالم أن تقّدم صورة .  والديمقراطية، على الصعيد االجتماعي والثقافي واالقتصادي والسياسي

وينبغي أن تشدد أيضًا على أهمية تماسك العائلة .  عملية التنميةإيجابية عن كبار السن، كعناصر فاعلين في 
 .والتضامن والتواصل بين األجيال

 
مستويات اإلحالل أو قارب هذه المستويات في عام  ان، بلغ عدد من البلدوفي موضوع الخصوبة 

وكشف .  2125ويرجح أن تؤول معّدالت الخصوبة في هذه البلدان إلى مزيد من التراجع بعد عام  2101
تحليل معّدالت الهجرة الصافية أن البلدان العربية، باستثناء بلدان مجلس التعاون الخليجي، كانت من بلدان 

وال شّك .  الهجرة المغادرة، إذ تهاجر اليد العاملة فيها إلى بلدان أخرى بحثًا عن آفاق عمل أفضل وأجور أعلى
اب يؤدي إلى استنفاد المخزون السكاني من الفئات العمرية في أن استمرار الهجرة المغادرة من فئات الشب

حين قد تزيد الجهود  كما إن التراجع في معّدل الخصوبة يؤدي إلى تقليص نمو القوى العاملة، في.  العاملة
المستمرة اآليلة إلى تخفيض معّدالت الوفيات في صفوف كبار السن من سرعة النمو السكاني في فئة كبار 

والتفاعل بين تراجع معّدالت الخصوبة إلى ما دون مستويات اإلحالل، (.  2116ي ومايسون، ل)المسنين 
وهذا األمر .  وتخفيض وفيات كبار السن والهجرة يمكن أن يوّلد نسب إعالة مرتفعة في بعض البلدان العربية

وعلى .  ذه البلدانوسيترك آثارًا عكسية على النمو االقتصادي في ه االدخارسيؤّدي إلى تخفيض معدالت 
، قد تواجه حكومات هذه 2125الرغم من بطء عملية الشيخوخة في معظم البلدان في المنطقة العربية حتى عام 

البلدان تحديات جمة لتلبية الطلبات المتزايدة في القطاعين الصحي واالجتماعي جراء التضخم المستمر في 
 .أعداد السكان األكبر سنًا

 
ومع شيخوخة .  يسير التحول الديمغرافي والتحّول في دراسة األوبئة جنبًا إلى جنب وكما بات معلومًا، 

فاحتمال حدوث أمراض الشيخوخة وانتشارها، ومنها مثاًل، .  السكان، يرجح أن يتغير نمط األمراض المنتشرة
الدموية،  ارتفاع ضغط الدم، والسكري، والسرطان والباركنسون، وأمراض الكلى وأمراض القلب واألوعية

؛ في حين قد تواجه البلدان 2125يرجح أن تبلغ نسبًا مقلقة في البلدان التي تشهد شيخوخة سريعة بحلول عام 
من هذا المنطلق، .  2151-2125تحديات مماثلة خالل فترة  (16)العربية التي تشهد شيخوخة متوسطة السرعة

ات الصحية الناجمة عن عبء أمراض الشيخوخة على بلدان الشيخوخة السريعة أن تعّد الخطط لتلبية الحاج
 .التي يرجح أن تتراجع خالل السنوات الخمس عشرة المقبلة

 
تسمى العائد  –وخالل مسار التحول الديمغرافي، يحصل كل بلد على فرصة اقتصادية واحدة  

لمنافع من فترة وال بّد من بذل جهود مستمرة لتحقيق أكبر قدر من ا.  وليست بفرصة تلقائية -الديمغرافي
وال بد من استقاء الدروس من التجارب الناجحة في بلدان آسيا الشرقية التي تبّين أن .  الفرصة االقتصادية

التجارة المفتوحة خالل فترة العائد الديمغرافي  من تجهيز سوق العمل، بحيث تتسع للمعروض الوفير من 
وكان بعض بلدان مجلس التعاون الخليجي قد قدم .  (17)القوى العاملة ساعد في تحقيق نمو اقتصادي مرتفع

مثااًل فريدًا للتخفيف من وطأة اآلثار السلبية للشيخوخة وعبء اإلعالة المتزايد الناجم عنها من خالل استيراد 
وتظهر في الهياكل العمرية للسكان .  اليد العاملة الماهرة وشبه الماهرة وتوظيفها في قطاعات االقتصاد المنتجة

ويرجح أن تحصد قطر، واإلمارات العربية .  64إلى  25هذه البلدان نتوءات في الفئات العمرية من  في
حيث يتوقع  2125المتحدة، والبحرين، والكويت، وُعمان، اإلفادة القصوى من فترة الفرصة االقتصادية عام 

، االستهالكلع والخدمات ومستويات لحجم العائد الديمغرافي، إذ يقاس باحتساب الفرق بين اإلنتاج اإلجمالي للس
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في المائة لقطر واإلمارات العربية  031في المائة لُعمان، وحد أقصى قدره  41أن يتراوح بين حد أدنى قدره 
 (.01الجدول المرفق )المتحدة 

 
ومن إجراءات الخطط العامة، يمكن لبلدان عربية أخرى أن تستخدم نسب اإلعالة الديمغرافية فيها  

 الستيعابهممقاييس ديمغرافية لبلد ما، وأن تبذل الجهود الجتذاب المغتربين من الشباب على مراحل، بمثابة 
وربما تعادل هذه االستراتيجية اآلثار العكسية الناجمة عن تباطؤ عرض اليد .  داخل قطاع إقتصادي منتج

نين جراء انخفاض معدل الوفيات العاملة جراء االنخفاض المستمر في معدل الخصوبة وارتفاع نسبة إعالة المس
وأّما القرار بشأن حجم اليد العاملة التي يجب استقدامها خالل فترة زمنية محددة، .  على االقتصاد الوطني

عدد المهاجرين الوافدين الذين ( 2)لنسبة اإلعالة و (18)القيمة الحرجة( 0: )فيجب أن تخضع لمعيارين اثنين
ويمكن أن يكرر أي بلد هذا السيناريو من هذا القبيل كلما .  الفترة هبلد خالل هذيمكن أن يشكل توظيفهم مكسبًا لل

 . تخطت نسبة اإلعالة القيمة الحرجة
 
.  ةالديمغرافي اتئداع فترة العوينبغي على البلدان العربية التخطيط المسبق بغية جني أكبر قدر من مناف 

السكان في الفئات  استيعابتحداث فرص عمل بهدف ويحتاج هذا األمر إلى تخطيط طويل األمد من أجل اس
التجارب الناجحة لبلدان آسيا الشرقية وويمكن أخذ العبر .  العمرية العاملة توخيًا لتحقيق العمالة الكاملة في البلد
   .الجتراح اإلنجازات االقتصادية في المنطقة العربية

 
في المنطقة العربية، يعتبر سن التقاعد المحدد في سنة تقريبًا  81في ظل عمر متوقع عند الوالدة يناهز  

فكثر هم األشخاص الذين يكونون بصحة جيدة ويستطيعون القيام بأعمال جسدية في .  سنة متدنيًا جدًا 65عمر 
ولكن في حال تعذر رفع سن التقاعد في الوظائف .  سنة 71وبالتالي، يمكن رفع سن التقاعد إلى .  هذه السن

لفور، يمكن استحداث فرص للعمل تتوافق مع قدرات األشخاص في قطاع االقتصاد غير الحكومية على ا
ويكون الهدف من ذلك دمج المسنين في المجتمع بحيث يتمكنون من البقاء مستقلين من الناحية .  النظامي

ن تؤدي دورًا كما يمكن للمنظمات غير الحكومية أ.  اإلنسانيةحياة الاالقتصادية ويشكلون جزءًا ال يتجزأ من 
 .حيويًا في نجاح هذا النوع من الخطط التي تعنى بكبار السن

 
وكما تبين من المناقشات السابقة، جراء التباين المتزايد في العمر المتوقع عند الوالدة بين الذكور  

سنة وأكثر  81سنة وأكثر وحتى  65العمرّية الفئة واإلناث في المنطقة، فإن النمو السريع لإلناث العازبات من 
بعض البلدان، مثل  في 2125ويتوقع أن يكون حجم عددهن اإلجمالي كبيرًا جدًا بحلول عام .  بات وشيكًا

وفي سبيل إيجاد حّل مستدام للمشكلة وتأمين حياة .  مصر، والعراق، والمغرب، والجزائر، وتونس، ولبنان
االستثمار في تعليم الفتيات ( 0: )ّمن ثالث نقاطكريمة للنساء المسنات، ال بد من تطبيق خطة طويلة األمد تتض

حفظ وظائف للنساء في القطاعين العام ( 2)بما يشمل التعليم المهني أو الموجه نحو التخصص العملي ؛ 
السماح للنساء، في بعض القطاعات مثل التعليم، باالستمرار في العمل بعد تخطي السن الرسمي ( 3)والخاص؛ 

 .   هّن يستوفي معايير النوعية المطلوبةللتقاعد طالما أن عمل
 
والتوصيات السابقة الذكر، في حال طبقت في الوقت المناسب، ستتخطى بأشواط مجرد تجاوز مشاكل  

المسنين والمسنات التي يرجح أن تواجه عددًا من البلدان العربية، ال سيما تلك التي تندرج حاليًا في فئات البلدان 
وعلى حكومات هذه البلدان أن ترسم خططًا لمواطنيها .  ة ومتوسطة السرعةالتي تشهد شيخوخة سريع

 .كرامةالالمتقدمين في السن، لتمكينهم من عيش حياة الئقة في المجتمع، ملؤها الفرح و
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81-84 868.2 838.8 837.7 800.8 793.3 793.3 718.5 745.9 697.3 687.4 

85-89 844.4 811.1 770.7 784.0 733.7 703.7 685.8 621.5 644.2 591.7 

91-94 751.1 718.3 751.1 607.6 712.0 613.8 562.5 580.4 495.9 502.5 

95-99 511.1 511.1 
0111.

1 666.7 411.1 570.4 375.1 363.6 466.7 241.1 

+011 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 
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 وأكثر سنة 91و وأكثر سنة 62 العمرية الفئة من (باآلالف) والذكار اإلناث السوان مجماع  -4 المرفق الجدول

 2122 إلى 1891 العربية، المنطقة في
 

 السنة

 مجموع اإلناث اإلناث ورمجموع الذك الذكور

 السكان سنة وأكثر 81 سنة وأكثر 65 السكان سنة وأكثر 81 سنة وأكثر 65

0981 2837 (3.2) 309 (1.4) 87 437 3013 (3.6) 374 (1.4) 85 261 

0985 3211 (3.0) 358 (1.4) 010 737 3553 (3.6) 437 (1.4) 98 833 
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0991 3657 (3.0) 440 (1.4) 006 066 4190 (3.6) 539 (1.5) 002 355 

0995 4397 (3.4) 532 (1.4) 031 912 4944 (3.9) 671 (1.5) 025 984 

2111 5207 (3.6) 617 (1.4) 044 802 5848 (4.2) 788 (1.6) 041 226 

2115 5957 (3.7) 693 (1.4) 062 521 6862 (4.4) 900 (1.6) 055 700 

2101 6624 (3.6) 835 (1.5) 083 303 7931 (4.6) 0215 (1.7) 074 009 

2105 8102 (4.1) 0127 (1.5) 210 824 9519 (4.9) 0467 (1.8) 092 333 

2121 01005 (4.6) 0210 (1.5) 221 614 00841 (5.6) 0799 (1.9) 201 806 

2125 02764 (5.3) 0416 (1.6) 238 941 04754 (6.4) 2087 (0.1) 229 113 
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 سنة وأكثر 91سنة وأكثر و 62العمرية الفئة  من( باآلالف)مجماع السوان   -2الجدول المرفق 
 2122و 1891في البلدان العربية، 

 

 البلدان العربية

0981 2125 0981 2125 

 اإلناث الذكور

 سنة 65
 وأكثر

 سنة 81
 وأكثر

 سنة 65
 وأكثر

 سنة 81
 وأكثر

 سنة 65
 وأكثر

 سنة 81
 وأكثر

 سنة 65
 وأكثر

 سنة 81
 وأكثر

 267 0 648 68 415 054 0 390 51 352 الجزائر

 3 36 1 3 3 63 1 4 البحرين

 2 09 1 6 0 06 1 4 جزر القمر

 3 28 1 4 2 22 1 3 جيبوتي

 655 4 329 81 847 396 3 448 60 714 مصر

 056 0 133 24 272 71 681 26 279 العراق

 35 095 8 41 30 081 8 40 األردن

 5 61 3 02 7 93 0 00 الكويت

 47 276 00 81 27 096 7 67 لبنان

 52 270 3 34 34 237 3 34 ليبيا

 8 90 0 21 5 72 0 06 موريتانيا

 260 0 752 54 397 055 0 495 54 407 المغرب

 07 002 3 08 02 97 2 06 نفلسطي

 9 72 2 05 9 045 3 06 ُعمان

 3 31 1 0 3 25 1 2 قطر

 031 933 21 041 018 0 192 22 044 المملكة العربية السعودية

 27 237 9 013 08 094 6 84 الصومال

 084 0 401 35 320 042 0 231 25 269 السودان

 017 664 01 017 72 564 00 034 تونس

 3 81 0 6 7 275 0 8 العربية المتحدةاإلمارات 

 036 876 31 057 99 778 32 049 العربية السورية الجمهورية

 77 612 02 005 50 470 6 83 اليمن

 2 087 04 754 374 3 013 0 416 02 764 309 2 837 المجموع
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 الخصابة اإلجمالي والعمر المتاقععدل الافيات الخام، ومعدل معدل الاالدات الخام، وم  -6الجدول المرفق 
 2122-2121إلى  1892-1891عند الاالدة في البلدان العربية، 

 

 البلد
0981 -
0985 

0985 -
0991 

0991 -
0995 

0995 -
2111 

2111 -
2115 

2115 -
2101 

2101 -
2105 

2105 -
2121 

2121 -
2125 

      معدل الاالدات الخام    

 04.6 07.1 09.2 21.8 21.7 20.6 28.7 34.8 40.2 رالجزائ

 02.2 04.6 07.9 21.7 20.0 23.0 26.3 30.3 32.9 البحرين

 31.6 32.5 35.7 39.1 41.2 38.6 36.6 39.6 48.6 جزر القمر

 24.8 26.9 28.4 29.4 30.2 34.4 41.0 43.0 44.1 جيبوتي

 08.3 21.2 22.3 23.9 25.0 26.6 29.0 35.1 38.1 مصر

 31.4 32.0 34.0 36.6 37.5 37.9 38.2 38.8 39.0 العراق

 09.8 20.6 23.7 26.4 28.0 32.1 33.9 37.5 39.7 األردن

 04.9 05.9 07.4 08.7 08.5 24.0 08.1 26.5 37.0 الكويت

 02.9 03.9 04.9 05.9 07.7 22.6 24.8 26.7 29.5 لبنان

 05.3 08.5 20.7 24.1 24.3 23.1 24.7 29.9 45.6 ليبيا

 28.6 31.6 32.7 34.8 36.6 38.2 41.1 40.3 42.6 موريتانيا

 05.5 07.2 08.7 21.2 21.9 23.4 27.3 32.1 37.3 المغرب

 29.2 30.0 32.4 33.8 36.2 41.9 45.9 43.0 44.9 فلسطين

 02.5 04.7 06.9 09.0 20.5 26.7 33.0 43.3 48.9 ُعمان

 6.7 8.8 00.6 04.0 08.8 09.2 22.8 25.4 33.2 قطر

المملكة العربية 
 07.6 09.9 20.4 22.0 24.7 29.7 33.5 38.3 42.7 السعودية

 40.6 42.8 43.1 44.2 45.7 45.9 45.6 45.3 43.8 الصومال

 28.1 29.9 30.9 33.8 36.5 38.6 41.0 40.7 43.6 السودان

 03.5 05.2 06.5 07.4 06.8 08.4 24.1 31.3 34.1 تونس

العربية  اإلمارات
 8.7 01.3 02.3 04.1 06.2 08.0 23.1 28.4 31.5 المتحدة

الجمهورية 
 09.6 21.7 20.9 23.9 26.2 29.7 33.3 38.4 42.8 العربية السورية

 30.0 34.0 37.2 38.6 39.9 42.7 49.0 53.9 57.9 اليمن

 

 البلد
0981 -
0985 

0985 -
0991 

0991 -
0995 

0995 -
2111 

2111 -
2115 

2115 -
2101 

2101 -
2105 

2105 -
2121 

2121 -
2125 

     معدل الافيات الخام   

 5.0 4.9 4.9 4.9 5.1 5.4 6.1 7.2 9.9 الجزائر

 3.8 3.0 2.8 2.8 3.1 3.2 3.3 3.6 4.0 البحرين

 6.7 7.3 8.2 9.4 01.0 01.6 00.1 02.0 04.3 جزر القمر

 8.6 9.2 9.9 01.5 00.3 02.2 03.4 04.5 05.5 جيبوتي

 5.3 5.2 5.0 5.2 5.6 6.4 7.8 9.6 00.2 مصر

 4.4 4.7 5.1 6.3 5.6 5.4 5.6 8.1 02.6 العراق

 4.3 4.0 4.1 4.0 4.2 4.5 4.9 5.7 6.5 األردن

 3.3 3.0 3.1 3.0 3.0 3.1 2.7 2.8 3.4 الكويت

 7.3 7.0 7.1 6.9 6.9 7.0 7.0 7.3 7.6 لبنان
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 (تابع) 6الجدول المرفق 
 

 البلد
0981 -
0985 

0985 -
0991 

0991 -
0995 

0995 -
2111 

2111 -
2115 

2115 -
2101 

2101 -
2105 

2105 -
2121 

2121 -
2125 

     معدل الافيات الخام   

 4.5 4.3 4.0 4.1 4.1 4.1 4.5 5.3 01.9 ليبيا

 8.0 8.6 9.2 01.0 01.3 01.6 00.1 00.6 02.4 موريتانيا

 6.0 5.9 5.8 5.8 6.1 6.4 7.2 8.7 01.7 المغرب

 3.4 3.4 3.5 3.6 3.8 4.0 4.8 5.5 6.8 فلسطين

 4.7 4.2 3.9 3.7 3.0 3.4 4.1 5.7 8.4 ُعمان

 0.8 0.6 0.5 0.6 0.9 2.0 2.2 2.5 3.0 قطر

 3.8 3.7 3.7 3.8 4.0 4.5 4.9 5.8 7.5 المملكة العربية السعودية

 02.0 03.3 04.4 05.5 06.2 07.9 21.6 08.5 21.1 الصومال

 7.4 7.9 8.6 9.4 01.3 02.1 03.2 04.4 05.5 نالسودا

 6.3 6.0 6.1 5.9 5.7 5.8 6.2 6.9 7.9 تونس

 2.4 0.8 0.4 0.4 0.7 2.0 2.5 3.0 3.7 اإلمارات العربية المتحدة

 3.8 3.6 3.6 3.5 3.6 3.8 4.3 5.3 6.7 الجمهورية العربية السورية

 4.6 5.2 6.1 7.1 8.3 01.2 00.4 02.6 05.8 اليمن
 

 البلد
0981 -
0985 

0985 -
0991 

0991 -
0995 

0995 -
2111 

2111 -
2115 

2115 -
2101 

2101 -
2105 

2105 -
2121 

2121 -
2125 

      معدل الخصابة اإلجمالي    

 0.8 2.1 2.0 2.4 2.5 2.9 4.0 5.3 6.5 الجزائر

 2.0 2.3 2.4 2.6 2.6 2.9 3.4 4.0 4.6 البحرين

 4.0 4.4 4.7 5.0 5.3 5.3 5.3 6.1 7.0 جزر القمر

 3.1 3.3 3.6 4.1 4.5 5.0 5.9 6.4 6.6 جيبوتي

 2.3 2.5 2.6 2.9 3.2 3.5 3.9 4.8 5.2 مصر

 4.1 4.2 4.5 4.9 5.0 5.4 5.8 6.2 6.4 العراق

 2.4 2.6 2.9 3.3 3.6 4.3 5.0 6.4 7.0 األردن

 2.2 2.2 2.3 2.3 2.2 2.9 2.2 3.3 5.0 الكويت

 0.6 0.7 0.8 0.9 2.0 2.7 3.1 3.3 3.9 لبنان

 2.1 2.2 2.4 2.7 3.1 3.3 4.0 5.7 7.2 ليبيا

 3.7 4.1 4.4 4.7 5.1 5.4 5.8 6.0 6.3 موريتانيا

 0.9 2.1 2.2 2.4 2.5 3.1 3.7 4.5 5.4 المغرب

 3.6 3.9 4.3 4.7 5.0 5.8 6.6 6.4 7.0 فلسطين

 0.7 0.9 2.2 2.5 3.1 4.5 6.3 7.9 8.3 ُعمان

 0.9 2.1 2.2 2.4 3.1 3.3 4.1 4.5 5.5 قطر

المملكة العربية 
 2.2 2.4 2.6 3.1 3.5 4.5 5.5 6.2 7.1 السعودية

 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.5 6.5 6.7 6.7 الصومال

 3.6 3.9 4.2 4.6 5.0 5.5 5.8 6.0 6.3 السودان

 0.7 0.8 0.9 2.1 2.1 2.3 3.0 4.0 4.9 تونس

اإلمارات العربية 
 0.5 0.6 0.7 0.9 2.4 3.1 3.9 4.8 5.2 المتحدة

الجمهورية العربية 
 2.3 2.5 2.8 3.0 3.4 4.1 4.8 5.9 6.8 السورية

 4.1 4.4 4.9 5.5 6.0 7.1 8.2 8.9 9.2 اليمن
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 (عتاب) 6الجدول المرفق 
 2122-2121إلى  1892-1891العمر المتاقع عند الاالدة للذكار، واإلناث واإلجمالي للبلدان العربية، 

 
 2125-2121 2121-2105 2105-2101 2101-2115 2115-2111 2111-0995 0995-0991 0991-0985 0985-0981 البلد

 إ ذ مجموع إ ذ مجموع إ ذ جموعم إ ذ مجموع إ ذ مجموع إ ذ مجموع إ ذ مجموع إ ذ مجموع إ ذ مجموع 

 77.0 73.7 75.4 76.0 72.8 74.5 75.1 70.9 73.5 73.7 71.9 72.3 72.2 69.7 70.1 71.4 67.9 69.2 69.0 66.6 67.8 67.0 64.7 65.9 62.6 61.2 60.4 الجزائر

 77.4 75.9 76.5 76.7 75.3 75.8 76.0 74.7 75.3 75.4 74.1 74.6 74.9 73.3 74.1 74.5 72.6 73.4 73.9 70.7 72.7 73.3 71.8 70.9 72.3 69.3 71.5 البحرين

جزر 
 66.9 63.6 65.2 65.0 62.1 63.5 63.2 61.3 60.7 60.1 58.3 59.7 61.1 57.1 58.5 59.1 55.7 57.3 58.1 54.3 56.0 57.1 53.1 55.1 55.1 50.1 53.1 القمر

 64.2 61.6 62.4 62.3 58.9 61.6 61.1 57.1 58.5 58.1 55.2 56.6 56.1 53.2 54.6 54.8 50.8 53.3 53.5 51.6 52.1 52.2 49.2 51.7 51.7 47.8 49.2 جيبوتي

 77.5 73.4 75.5 76.6 72.5 74.5 75.5 70.6 73.5 74.3 71.5 72.3 72.4 68.6 71.5 69.3 65.7 67.4 65.5 62.1 63.7 62.1 59.1 61.5 59.1 56.3 57.6 مصر

 74.4 69.4 72.1 73.4 68.4 70.1 72.6 67.6 71.2 70.7 63.4 67.3 72.6 67.6 71.0 73.7 68.3 70.1 73.2 67.6 71.3 71.7 56.8 63.3 65.2 44.5 53.3 العراق

 76.4 73.3 74.8 75.8 72.7 74.2 75.2 72.2 73.6 74.3 70.7 72.9 73.6 70.2 72.3 72.9 71.6 70.7 72.2 69.8 71.9 70.1 68.6 69.7 69.4 66.8 68.1 األردن

 77.0 74.9 75.8 76.5 74.5 75.3 75.9 74.1 74.8 75.2 73.5 74.2 74.9 73.0 73.7 74.5 72.6 73.3 74.0 72.1 72.8 73.5 70.0 72.0 72.6 69.8 71.9 الكويت

 77.1 72.6 74.9 76.1 70.7 73.9 75.0 71.7 72.9 74.2 69.9 72.1 73.2 68.9 70.1 72.4 68.2 71.3 70.6 67.2 69.4 71.5 65.6 68.1 69.5 64.7 67.1 لبنان

 79.4 74.4 76.9 78.7 73.6 76.1 77.9 72.7 75.0 76.9 70.7 74.1 75.7 71.5 72.8 74.5 69.3 70.6 70.7 66.9 69.1 68.9 64.5 66.4 64.2 61.6 62.4 ليبيا

 64.1 59.9 62.1 62.5 58.7 61.6 60.1 57.4 59.2 59.2 55.9 57.5 58.8 55.6 57.2 58.4 55.3 56.9 57.9 54.9 56.5 56.8 53.9 55.4 55.6 52.8 54.2 موريتانيا

 77.1 72.3 74.7 76.1 70.4 73.7 74.9 71.3 72.5 73.4 69.1 70.2 70.8 67.5 69.6 69.8 65.6 67.7 67.5 63.5 65.5 64.6 61.9 62.7 60.4 58.1 59.7 المغرب

 76.4 73.1 74.7 75.7 72.3 73.9 74.8 70.5 73.0 73.8 71.6 72.2 72.9 69.8 70.3 70.9 68.9 71.4 71.4 67.3 68.9 68.7 65.5 67.0 66.0 62.8 64.4 فلسطين

 78.3 73.6 75.1 77.4 72.7 74.2 76.4 70.4 73.4 74.8 71.9 72.6 75.2 73.6 74.3 74.5 72.4 73.2 73.4 70.0 72.0 69.8 67.2 68.4 64.7 62.0 63.4 ُعمان

 79.8 79.7 79.5 79.1 79.2 79.2 78.2 78.7 78.5 77.3 78.0 77.9 76.6 77.1 76.9 75.9 75.8 75.8 75.1 74.5 74.7 74.1 73.1 73.4 72.8 70.3 70.9 قطر

المملكة 
العربية 

 77.6 74.8 75.9 76.6 74.1 75.0 75.6 73.2 74.2 74.4 72.2 73.0 73.4 71.7 70.9 72.4 69.6 71.7 70.0 68.6 69.6 68.6 66.3 67.3 65.4 63.3 64.2 السعودية

 57.2 53.7 55.4 55.2 50.8 53.5 53.4 51.0 50.7 50.8 48.7 51.2 50.1 47.8 49.4 48.5 45.3 46.9 44.9 40.8 43.3 47.6 44.4 45.9 45.6 42.4 43.9 الصومال

 67.4 63.5 65.4 65.7 60.9 63.7 63.8 61.2 62.1 62.1 58.6 61.3 61.0 57.2 58.6 57.1 53.7 55.3 55.0 52.1 53.5 53.2 51.2 50.7 50.7 48.8 51.2 السودان

 78.8 74.2 76.5 77.9 73.4 75.6 77.0 72.6 74.8 76.1 70.9 73.9 75.0 70.0 73.1 74.1 71.0 72.1 72.0 68.3 71.0 68.8 65.3 67.1 65.7 62.7 64.0 تونس

اإلمارات 
العربية 
 79.6 77.3 78.1 78.8 76.6 77.4 78.1 76.1 76.8 77.1 75.3 75.9 76.2 74.2 74.9 75.2 72.9 73.8 74.0 70.6 72.5 72.9 71.1 70.0 70.3 68.0 69.2 المتحدة

الجمهور
ية 

العربية 
 79.3 75.9 77.6 78.6 75.2 76.8 77.7 74.5 76.0 76.9 73.9 75.3 75.9 73.0 74.5 74.8 72.2 73.5 73.4 71.8 72.1 70.4 68.5 71.1 69.2 65.9 67.5 السورية

 70.6 67.8 69.7 69.7 66.3 68.1 67.7 64.5 66.0 65.4 62.5 63.9 62.6 61.1 60.3 59.6 57.0 58.3 57.9 55.5 56.8 56.3 54.1 55.2 52.6 51.3 50.5 اليمن
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 2122-2121 إلى 1892-1891 العربية، البلدان في الصافية الهجرة معدالت في االتجاهات  -7 المرفق لجدولا
 

 البلد
0981-
0985 

0985-
0991 

0991-
0995 

0995-
2111 

2111-
2115 

2115-
2101 

2101-
2105 

2105-
2121 

2121-
2125 

 بلدان المشرق

 53- 53- 43- 69- 74- 089- 222- 031- 039- مصر

 51 51 63 31- 006- 4- 30- 026- 41- راقالع

 01- 01- 6- 40 09- 38- 81 24 06 األردن

 4- 4- 3- 3- 21 1 46 44- 44- لبنان

 4- 4- 4- 08- 38- 04 7 8- 02- فلسطين

الجمهورية 
العربية 
 01- 06- 35- 00- 001 26- 04- 29- 07- السورية

 بلدان المغرب

 08- 28- 28- 28- 28- 28- 01- 04- 07 الجزائر

 2- 2- 64- 4- 4- 4- 4- 4- 37 ليبيا

 70- 87- 99- 035- 023- 011- 91- 51- 01- المغرب

 4- 4- 4- 4- 06- 00- 9- 5- 5- تونس

 بلدان مجلس التعاون الخليجي

 3 4 8 91 5 4 0 3 0 البحرين

 21 21 28 56 32 25 021- 24 20 الكويت

 01 03 07 30 01- 46- 03 2 06 ُعمان

 7 08 36 070 34 9 4- 02 21 قطر

المملكة 
العربية 

 59 79 016 200 345 075- 24- 018 278 السعودية

اإلمارات 
العربية 
 79 86 87 605 056 94 66 52 35 المتحدة

 البلدان األقل تقدمًا

 2- 2- 2- 2- 2- 0- 0- 0- 0- جزر القمر

 2 1 1 1 1 6 3- 08 2 جيبوتي

 4- 4- 4- 2 6 2 3- 6- 3- موريتانيا

 5- 01- 31- 61- 41- 21- 079- 026- 066- الصومال

 04- 27 27 27 016- 45- 34- 92- 83 السودان

 21- 21- 27- 27- 21- 21- 031 01- 01- اليمن

 .http://www.esa.un.org/unpp 2101 األمم المتحدة،: المصدر

 
 
 
 
 
 
 

http://www.esa.un.org/unpp


-44 -

 

 0102-0881 العربية، البلدان: الشيخاخة قياسات  -8 المرفق جدولال
 

 البلد

0981 2125 

 (في المائة)االعتماد  (في المائة)االعتماد 

 المسنون
سنة  65

 وأكثر

 كبار المسنين
سنة  81

 وأكثر
مؤشر 

 الشيخوخة

 المسنون
سنة  65

 وأكثر

 كبار المسنين
سنة  81

 وأكثر
مؤشر 

 الشيخوخة

 30.7 0.4 01.3 8.8 0.3 8.1 الجزائر

 30.0 1.5 8.3 5.7 1.4 3.0 البحرين

 8.6 1.5 5.6 7.2 1.6 6.7 جزر القمر

 03.3 1.7 6.8 4.5 1.1 3.9 جيبوتي

 28.8 0.6 00.8 8.0 1.6 6.4 مصر

 9.2 1.8 6.1 8.6 1.7 8.0 العراق

 06.8 0.3 7.1 7.0 0.4 7.3 األردن

 09.5 1.4 5.5 4.2 1.5 2.9 الكويت

 52.5 2.3 04.6 03.4 0.2 9.5 لبنان

 27.3 0.7 01.1 4.8 1.4 4.4 ليبيا

 9.6 1.4 5.6 5.3 1.3 4.7 موريتانيا

 38.3 0.7 03.2 9.8 0.0 7.8 المغرب

 9.3 1.8 5.9 4.5 1.6 4.7 فلسطين

 31.5 1.7 8.5 5.6 1.7 4.9 ُعمان

 08.8 1.3 2.9 4.0 1.1 2.0 قطر

 22.3 1.9 8.0 6.5 1.8 5.6 المملكة العربية السعودية

 6.9 1.6 5.7 6.3 1.5 5.7 الصومال

 02.3 1.9 7.2 6.6 1.6 5.6 السودان

 49.6 2.2 05.1 8.9 1.6 6.9 تونس

 25.4 1.0 4.4 4.9 1.3 2.1 اإلمارات العربية المتحدة

الجمهورية العربية 
 23.4 0.4 9.6 7.1 0.4 7.2 السورية

 7.3 1.6 5.0 5.0 1.5 5.2 اليمن
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 2122-1891 العربية، للبلدان المحتمل الدعم معدل  -11 المرفق الجدول
 

 2125 2121 2105 2101 2115 2111 0995 0991 0985 0981 البلد

 بلدان المشرق

 0.1 0.1 1.9 1.9 1.8 1.7 1.7 1.6 1.6 1.6 مصر

 1.7 1.7 1.6 1.6 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 العراق

 0.1 1.9 1.8 1.7 1.7 1.6 1.6 1.4 1.5 1.4 األردن

 0.4 0.3 0.2 0.0 0.1 1.9 1.8 1.7 1.6 1.6 لبنان

 1.7 1.7 1.6 1.6 1.5 1.5 1.5 1.5 1.4 1.5 فلسطين

رية العربية الجمهو
 1.8 1.7 1.6 1.6 1.5 1.5 1.4 1.4 1.4 1.4 السورية

 بلدان المغرب

 0.3 0.3 0.2 0.1 1.8 1.7 1.6 1.5 1.5 1.5 الجزائر

 0.0 0.1 0.1 0.1 1.9 1.7 1.6 1.5 1.5 1.5 ليبيا

 0.2 0.2 0.0 0.1 1.9 1.8 1.7 1.6 1.6 1.5 المغرب

 0.0 0.0 0.0 1.9 1.8 1.7 1.6 1.5 1.5 1.5 تونس

 بلدان مجلس التعاون الخليجي

 0.8 2.1 2.0 0.9 0.3 0.2 0.0 0.0 0.1 1.8 البحرين

 0.6 0.6 0.5 0.4 0.5 0.3 0.3 1.9 1.9 1.8 الكويت

 0.4 0.4 0.5 0.1 1.8 1.7 1.8 1.6 1.6 1.6 ُعمان

 2.3 2.0 2.4 2.2 0.6 0.2 0.3 0.2 0.0 1.7 قطر

 0.1 0.1 0.1 1.9 1.7 1.6 1.6 1.5 1.5 1.5 المملكة العربية السعودية

 2.3 2.3 2.2 0.8 0.5 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 اإلمارات العربية المتحدة

 البلدان األقل نموًا

 1.7 1.7 1.7 1.6 1.6 1.6 1.5 1.5 1.5 1.5 جزر القمر

 1.9 1.9 1.8 1.7 1.7 1.6 1.6 1.6 1.6 1.5 جيبوتي

 1.8 1.7 1.7 1.7 1.6 1.6 1.5 1.5 1.5 1.5 موريتانيا

 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.4 1.4 1.4 الصومال

 1.6 1.6 1.6 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 السودان

 1.5 1.5 1.5 1.4 1.4 1.4 1.4 1.3 1.3 1.4 اليمن
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