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  :الفصل األول 
 السكان

 This chapter presents data on population 
size, growth and composition; fertility and 
mortality; and marriages and divorces in 
ESCWA member countries.  Data are derived 
from World Population Prospects: The 2010 
Revision published by the United Nations 
Department of Economic and Social Affairs, and 
from the latest censuses of member countries. 
Also, the data of this chap[ter has been collected 
throug an annula questionnaire in thefield of 
population and viata statistics to ESCWA 
member countries. 

ھذا الفصل بيانات عن حجم السكان ونموھم  يقدم   
والزواج  وتوزيعھم؛ ومعدالت الخصوبة والوفيات؛

واستمدت .  اإلسكوافي البلدان األعضاء في  والطالق
تنقيح عام : كانية في العالمالتوقعات السالبيانات من 

الذي تصدره إدارة الشؤون االقتصادية  0120
ألمم المتحدة، ومن آخر تعداد ل التابعةواالجتماعية 

وكذلك اعتمدت بيانات   .للسكان في البلدان األعضاء
ھذا الفصل علي البيانات الوطنية الصادرة عن األجھزة 

الدول  اإلحصائية في منطقة االسكوا والتي استمدت من
من خالل استبيان سنوي ترسله االسكوا لألجھزة 

  .االحصائية العاملة في منطقتھا
 

 
 Table I-1 presents estimates of total 
population and average annual population 
growth rates in ESCWA member countries and 
the world, in addition to developed and least 
developed countries and regions, during the 
period from 2000 to 2015.  Data are for the 
de facto mid-year population, covering all 
residents, regardless of legal status or 
citizenship, except for refugees not permanently 
settled in the country of asylum.  The average 
annual growth rate is the average annual rate of 
change in the total population over a five-year 
period, starting and ending in the middle of the 
indicated years. 

السكان، ويتضمن تقديرات  I-1ويتناول الجدول    
معدل النمو السنوي السكان ومتوسط  دعن إجمالي عد

في بلدان اإلسكوا، والعالم، والبلدان والمناطق المتقدمة 
عام ولغاية  2000 عام في الفترة من واألقل نمواً

وتتعلق البيانات المدرجة في ھذا الجدول بعدد .  2015
السكان الفعلي في منتصف السنة، وتشمل جميع 
المقيمين بغض النظر عن قانونية وضعھم من حيث 
اإلقامة أو الجنسية، باستثناء الالجئين غير المقيمين 

النمو ومتوسط معدل .  بصورة دائمة في بلد اللجوء
ر السنوي في مجموع ي�التغالسنوي ھو متوسط معدل 

السكان خالل خمس سنوات، تبدأ وتنتھي في منتصف 
  .السنوات المعينة

 
 
 Currently, the ESCWA region has a 
population of 314 million increases 2 per cent 
annulay during 2010-101, as estimated by the 
United Nations Population Division, accounting 
for 4.5 per cent of the world population. 

 314ويبلغ عدد سكان منطقة اإلسكوا حالياً    
في المائة مابين  2بزيادة سنوية قدرھا   ماليين نسمة

بحسب تقديرات شعبة السكان في األمم  2015و  2010
 .في المائة من سكان العالم 4,5المتحدة، أي ما يعادل 

 
 Table I-2 is on births and deaths.  It 
presents estimates of the crude birth rate (CBR) 
and crude death rate (CDR).  The CBR or CDR 
estimate is the total number of births or deaths in 
a population during a given period divided by 
the total number of persons-year lived or 
exposed to the risk of dying during the same 
period, which is equivalent to the average 
population for the period.  It is presented per 
1,000 people over five-year periods.  There has 
been a decline in both rates since 2000.  During 
the period 2010-2015, the crude birth rate in the 
ESCWA region ranged between a low of 11.6 
per thousand in Qatar and a high of 37.7 
per thousand in Yemen; and the crude death rate 

. الوالدات والوفيات I-2ويتناول الجدول   
ويتضمن تقديرات للمعدالت الخام للوالدات والوفيات 

الوفيات خالل فترة /تُحسب بقسمة مجموع عدد الوالدات
السنة  - زمنية معينة على مجموع عدد األشخاص

المعر�ضين للوفاة خالل الفترة الزمنية نفسھا، /األحياء
. السكان في تلك الفترةأي ما يساوي متوسط عدد 

ويرد المعدل الخام للوالدات أو الوفيات كنسبة من كل 
وتسج�ل .  شخص ولفترات من خمس سنوات 1 000

معدالت الوالدات والوفيات انخفاضاً كبيراً منذ عام 
ل ، تراوح معد2015-2010في الفترة ف.  2000

الوالدات الخام في بلدان اإلسكوا بين حد أدنى قدره 
في  37,2في األلف في قطر وحد أعلى قدره  11,6

األلف في اليمن؛ بينما تراوح معدل الوفيات الخام بين 



  

 

ranged between 1.4 per thousand in the United 
Arab Emirates and 8.6 per thousand in the 
Sudan. 

في  8,6في األلف في اإلمارات العربية المتحدة و 1,4
  .األلف في السودان

  
 

 Table I.3 is on children and the elderly.  It 
presents data on the proportion of children aged 
0-14 years in total population, in addition to the 
proportion of elderly aged 65+ years in total 
population, both referred to as the ratio of 
dependent population.  Dependency rates for 
both children and elderly have been on the 
decline from 2000 to 2015.  According to the 
latest 2010- 2015 estimates, the proportion of 
children in total population during the past ten 
years ranged between 13.4 per cent in Qatar and 
42.5 per cent in Palestine. The highest 
percentage of elderly population was recorded in 
Lebanon, at 7.2 per cent, and the lowest in the 
United Arab Emirates, at 0.4 per cent 
approximately. 

. األطفال والمسنين I-3ويتناول الجدول    
من ) سنة 14- 0(نسبة األطفال بيانات عن ويعرض 

من ) سنة+ 65(مجموع السكان وكذلك نسبة المسنين 
مجموع السكان، ويشار إلى ھاتين النسبتين بنسبة 

قد سجلت معدالت اإلعالة لكل من و.  السكان المعالين
 2000األطفال والمسنين انخفاضاً في الفترة من عام 

 2010فحسب آخر التقديرات في عام .  2015إلى عام 
تراوحت نسبة األطفال من مجموع السكان بين  2015و

. في المائة في فلسطين 42,5في المائة في قطر و 13,4
) في المائة 7,2(وس�جلت أعلى نسبة للمسنين في لبنان 
) في المائة 0,4(وأدناھا في اإلمارات العربية المتحدة 

 .تقريباً

 
 Table I-4 deals with fertility.  The total 
fertility rate is the number of children a woman 
would have by the end of her reproductive 
period if she experienced the current prevailing 
age-specific fertility rate throughout her 
childbearing life.  It is reported as annual 
averages for five-year periods starting and 
ending in the middle of the indicated years.  The 
adolescent fertility rate measures the annual 
number of births per 1,000 girls in the age group 
15 to 19 years.  It represents the risk of 
childbearing among adolescent girls aged 15 to 
19 years.  It is also referred to as the age-specific 
fertility rate for girls aged 15-19 years.  Between 
the periods 2000-2005, 2005-2010 and 2010-
2015, fertility rates decreased in all ESCWA 
member countries.  Estimates for the period 
2010-2015 indicate that fertility rates have fallen 
below replacement levels to 1.7 and 1.9 children 
per woman in Lebanon and the United Arab 
Emirates; and below the world average of 2.5 
children per woman in six ESCWA member 
countries.  The adolescent fertility rates have 
also decreased substantially in the ESCWA 
region; in the majority of the ESCWA countries 
(13 countries), adolescent fertility rates have 
fallen below the world rates. 

ويعر�ف معدل .  الخصوبة I-4ويتناول الجدول    
مرأة إم الخصوبة الكلي بأنه عدد األطفال الذين قد تنجبھ

حتى نھاية حياتھا اإلنجابية، إذا ما انطبق عليھا معدل 
الخصوبة العمرية السائد خالل السنة المعينة طوال 

ويعرض معدل الخصوبة الكلي .  حياتھا اإلنجابية
كمعدالت سنوية لفترات من خمس سنوات تبدأ وتنتھي 

ويقاس معدل خصوبة .  في منتصف السنوات المعينة
فتاة من  1 000الوالدات في السنة لكل عدد بالمراھقات 

ويمثل معدل خصوبة .  سنة 19-15الفئة العمرية 
 19-15المراھقات خطر اإلنجاب لدى الفتيات ما بين 

كذلك يشار إلى معدل خصوبة .  سنة من العمر
المراھقات بمعدل الخصوبة العمرية للفتيات من الفئة 

وانخفضت معدالت الخصوبة   .سنة 19-15العمرية 
 2005-2000في جميع بلدان اإلسكوا خالل الفترات 

وتبي�ن التقديرات .  2015- 2010و 2010- 2005و
أن� معدالت الخصوبة   2015-2010المتصلة بالفترة 

 ونونس لبنانتراجعت في اإلمارات العربية المتحدة و
و  1,7مابين إلى دون مستوى إحالل الخصوبة لتبلغ 

بلدان  ستةفال لكل امرأة، في حين سجلّت أط 1,9
أطفال لكل  2.5معدالت أدنى من المعدل العالمي البالغ 

كما سج�لت معدالت خصوبة المراھقات تراجعاً .  امرأة
الفتاً في منطقة اإلسكوا، فبلغت معدالت الخصوبة 

مستويات أدنى ) بلداً 13(البلدان  للمراھقات في غالبية
 .من المعدالت العالمية

 
 Table I-5 presents gender-disaggregated 
estimates of life expectancy rates at birth for 
ESCWA member countries between the periods 
2000-2005, 2005-2010 and 2010-2015.  During 

تقديرات لمعدالت العمر  I-5لجدول اويعرض  
المتوقع عند الوالدة لدى الذكور واإلناث في بلدان 

 و2010-2005و 2005-2000 اتفي الفتر اإلسكوا



  

 

that period, life expectancy increased for both 
males and females in all countries.  According to 
2010-2015 estimates, female life expectancy at 
birth is the highest in Qatar (78 years) and the 
lowest in the Sudan (64 years).  Corresponding 
estimates for males are 79 years for Qatar and 
60 years for the Sudan.  With the exception of 
the Sudan and Yemen, all member countries 
have higher life expectancy at birth than the 
world average for both males (67 years) and 
females (71.6 years). 

وقد لوحظ ارتفاع العمر المتوقع عند   2015-2010
الوالدة لدى الذكور واإلناث في جميع البلدان خالل تلك 

، سجلت 2010-2015وبحسب تقديرات الفترة .  الفترة
 78(قطر أعلى عمر متوقع عند الوالدة لدى اإلناث 

ر متوقع عند ، بينما سجل السودان أدنى عم)سنوات
ويبلغ العمر المتوقع ).  سنة 64(الوالدة لدى اإلناث 

في  ةسن 60و قطرسنة في  79عند الوالدة لدى الذكور 
وباستثناء السودان واليمن، يبلغ العمر   .السودان

المتوقع عند الوالدة في جميع بلدان المنطقة مستويات 
) سنوات 67(أعلى من المعدالت العالمية لدى الذكور 

  ).سنوات 71,6(واإلناث 
 

 
 Table I-6 presents estimates of infant 
and child mortality rates during the periods 
2000-2005, 2005-2010 and 2010-2015 in 
ESCWA member countries. It shows 
a substantial decrease in infant and child 
mortality rates in all countries over that period.  
During the period 2005-2010, the United Arab 
Emirates  recorded the lowest infant mortality 
rate (6.6 deaths per 1,000 births) and the Sudan 
the highest (57.3 deaths per 1,000 births). 
Similarly, the United arab Emirates recorded the 
lowest child mortality rate (8 deaths per 1,000 
births) and the Sudan the highest (87 deaths per 
1,000 births). With the exception of the Sudan 
and Yemen, all member countries have lower 
infant and child mortality rates than world 
averages. 

تقديرات عن معدالت   I-6لجدولاويعرض    
 2005-2000وفيات الرض�ع واألطفال في الفترات 

ويظھر الجدول  .2015-2010و 2010- 2005و
معدالت وفيات الرضع واألطفال في تراجعاً كبيراً في 

وسج�لت اإلمارات .  جميع البلدان خالل ھذه الفترة
العربية المتحدة أدنى معدالت وفيات الرضع في الفترة 

، )والدة 1 000حالة وفاة لكل  6,6( 2010-2015
حاالت  57,3(بينما سج�ل السودان أعلى ھذه المعدالت 

األطفال وشھدت وفيات ).  والدة 1 000وفاة لكل 
االتجاه نفسه، إذ سجلّت اإلمارات العربية المتحدة أدنى 

 1 000حاالت وفاة لكل  8(معد�الت وفيات األطفال 
). والدة 1 000وفاة لكل  87(والسودان أعالھا ) والدة

وباستثناء السودان واليمن، بقيت معدالت وفيات الرضع 
واألطفال في جميع بلدان اإلسكوا أدنى من المعدالت 

 .العالمية
 
 Tables I-7, I-8 and I-9 deal with 
population counts by the latest census.  They 
include population data by age group, gender, 
nationality and rural/urban residence.  
Population data refer to the de facto population.  
Urban areas were determined according to the 
respective national census definition.  Lebanon 
has not undertaken a population census since 
1932. 

السكان عدد  I-9و I-8و I-7الجداول تناول وت 
وتتضمن بيانات حسب الفئة العمرية، . حسب آخر تعداد
. ريفوالجنسية، ومناطق الحضر والونوع الجنس، 

وجرى .  العدد الفعلي للسكانوتشير بيانات السكان إلى 
بھا في تحديد مناطق الحضر بحسب التعريف الخاص 

ولم ينظّم لبنان أي تعداد . التعداد الوطني لكل بلد
  .1932للسكان منذ عام 

 
 
 Table I-10 presents the total number of 
registered births and deaths in ESCWA member 
countries during the period from 2000 to 2011.  
With the exception of Lebanon and Yemen, all 
member countries witnessed a consistent 
increase in the number of registered births.  
Registered deaths have also increased in a 
number of countries. 

العدد الكلي للوالدات  I-10ويتضمن الجدول  
والوفيات المسجلة في بلدان اإلسكوا في الفترة من 

وسجلّت جميع البلدان األعضاء   .2011إلى  2000
ثابتاً في أعداد الوالدات المسج�لة، باستثناء لبنان  ارتفاعاً
في  ثابتاً وشھد عدد محدد من البلدان ارتفاعاً.  واليمن

  .أعداد الوفيات
 

 
 Table I-11 shows the total number of 
registered marriages and divorces in ESCWA 
member countries from 2000 to 2011.  During 

عدد حاالت الزواج  I-11ويعرض الجدول  
بلدان اإلسكوا في الفترة من في والطالق المسج�لة 



  

 

that period, most countries witnessed a 
consistent increase in the number of registered 
marriages, and all of them witnessed an increase 
in registered divorces. 

وخالل ھذه الفترة، شھدت .  2011ولغاية  2000
معظم البلدان زيادة ثابتة في عدد حاالت الزواج 
المسجلة، وسجلت جميعھا ارتفاعاً في عدد حاالت 

 . الطالق المسج�لة
 



  

Sources  
 
Bahrain  

Central Statistical Office, http://www.cio.gov.bh  http://www.cio.gov.bh 
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