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Section I of this Bulletin, entitled “Population”, presents data from the 
most recent population censuses on population size and composition in 
the ESCWA region. 

 بيانات حول أعداد وتركيبة السكان"السكان"يعرض القسم األول من هذه النشرة المعنون
 .حسب أحدث التعدادات السكانية التي أجريت  في البلدان العربية في منطقة اإلسكوا

 The section provides a detailed portrait of population size and 
composition according to age, sex, place of residence (urban/rural) and 
nationality (if relevant) based on the last two censuses in each country, with 
the exception of Lebanon which conducted its last population census in 1932.  
It should be noted that almost all ESCWA member countries in the region 
have been undertaking a population census every ten years.  Population 
figures from the 2000 census round were made available to us from 12 
ESCWA member countries, and figures from the 2010 census round were 
made available to us from six countries.   

يهدف هذا القسم إلى إعطاء صورة تفصيلية حول عدد وتركيبة السكان حسب   
والجنسية، معتمداً على بيانات آخر تعدادين ) حضر/ريف(العمر، والجنس ومكان اإلقامة 

ستثناء لبنان، وهو البلد الوحيد الذي لم ينفذ أي تعداد سكاني منذ عام أجريا في كل بلد، با
وتجدر اإلشارة إلى أن جميع البلدان العربية في منطقة اإلسكوا تقريباً تقوم بتنفيذ .  1932

حصلت اإلسكوا على بيانات سكانية لدورة التعداد .  التعدادات السكانية كل عشر سنوات
بلداً من بلدان منطقة اإلسكوا وعلى بيانات سكانية لدورة  12من  2000السكاني لعام 

  .من ستة بلدان 2010التعداد السكاني لعام 

 Figure 1 displays population size of each country in the ESCWA 
region according to the last population census.  Table 1 shows the census 
count at the census reference date together with United Nations estimates of 
the population in each country at mid-year 2010.  According to the United 
Nations estimates for 2010, the population of ESCWA member countries was 
258.8 million, representing 72 per cent of the total population of Arab 
countries and 3.8 per cent of the world population.  About half (48 per cent) of 
the ESCWA population live in only two countries, Egypt and the Sudan. 

.  أعداد السكان حسب آخر تعداد لكل بلد من بلدان منطقة اإلسكوا 1ويبين الشكل   
أعداد السكان حسب آخر تعداد لكل بلد وكذلك تقديرات أعداد السكان في  1ويظهر الجدول 
مليون  258.8، حيث بلغ العدد اإلجمالي للسكان في منطقة اإلسكوا 2010منتصف عام 

 3.8المائة من سكان الوطن العربي وفي  72ة بذلك حوالي نسمة حسب تلك التقديرات ممثل
في منطقة ) في المائة 48(يتركز حوالي نصف السكان .  في المائة من سكان العالم

  .اإلسكوا في بلدين فقط هما مصر والسودان
  

 The ESCWA region is very diverse in terms of population size and 
composition.  Population size in 2010 ranged from 78.7 million in Egypt to 
only about 1.3 million in Bahrain.  Population composition by age, sex and 
nationality, also differs greatly across countries.   Although population counts 
from the most recent population census are not strictly comparable, owing to 
differences in census reference date, they do shed light on variations in the 
shape of age-sex structures across countries.  According to figures 6-31 
represented in population pyramids from the last population census for each 
country in the ESCWA region, countries fall into two groups.  The first group 
has a bell shaped pyramid with a large base at the younger age groups (Egypt, 
Iraq, Jordan, Palestine, the Sudan, the Syrian Arab Republic and Yemen) and 

وتختلف تركيبة السكان وعددهم في بلدان منطقة اإلسكوا حسب بيانات آخر   
مليون نسمة في  78.7تراوح عدد السكان ما بين  2010فمثالً في عام .  تعداد سكاني

مليون نسمة في البحرين، وكذلك تختلف تركيبة السكان حسب العمر والجنس  1.3مصر و
غير قابلة للمقارنة حسب آخر تعداد ألن  على الرغم من أن أعداد السكان.  والجنسية

التعدادات أجريت في سنوات مختلفة في كل بلد، إال أننا سوف نلقي الضوء على التغيرات 
وحسب األشكال .  في شكل التركيبة السكانية من حيث العمر والجنس لبلدان منطقة اإلسكوا

اإلسكوا حسب آخر تعداد، والتي تمثل شكل الهرم السكاني لكل بلد من بلدان منطقة  31- 6
تظهر األهرام السكانية لبلدان المجموعة األولى : يمكن تقسيم البلدان إلى مجموعتين

) مصر، والعراق، واألردن، وفلسطين، والسودان، والجمهورية العربية السورية، واليمن(
س وتبين أهرام بلدان المجموعة الثانية التي تشمل بلدان مجل. قاعدة عريضة ورأس ضيق

ويمكن ) سنة 59- 20(التعاون الخليجي انحراف الهرم نحو جهة الرجال للفئة العمرية 
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a narrow top.  The second group of countries is in the Gulf Cooperation 
Council, and generally has a unique shape with distorted sex compositions 
20-59, owing to large numbers of migrant workers most of whom are men.   

في إيعاز ذلك إلى زيادة في تلك الفئة العمرية لغير المواطنين العاملين في سوق العمل 
 .بلدان الخليج وخاصة من الذكور
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 Figures from the last population census taken in each country since 
2000 show a very diverse population composition by age and sex in the 
ESCWA region.  Table 33 shows that dependency ratios have decreased in all 
countries.  As shown in figure 2, the dependency ratio varied between 17 per 
cent in Qatar, 88 per cent in Palestine and 94 per cent in Yemen.  It is clear 
from this figure that high fertility countries such as Yemen and Palestine have 
higher dependency ratios than lower fertility countries such as Egypt and 
Jordan.  On the other hand, the Gulf countries have lower dependency ratios 
than other ESCWA member countries owing to the disproportionately large 
number of immigrant workers in the working age population in the Gulf. 

تظهر البيانات السكانية وجود اختالفات في تركيبة السكان حسب العمر والجنس   
 33ويظهر الجدول . 2000ات آخر تعداد سكاني نفذ في بلدان اإلسكوا منذ عام بيانوفق 

أن نسب اإلعالة تتراوح بين  2ويظهر الشكل . انخفاضا في نسب اإلعالة في جميع البلدان
في المائة في اليمن، ومن  94في المائة في فلسطين و  89في المائة في قطر و 17

مرتفعة مثل اليمن وفلسطين لها معدالت إعالة أعلى من الواضح أن البلدان ذات الخصوبة ال
من جهة أخرى فإن وجود .  تلك البلدان ذات الخصوبة المنخفضة مثل مصر واألردن

أعداد كبيرة من العاملين الوافدين في سن العمل يفسر انخفاض نسب اإلعالة في بلدان 
 .مجلس التعاون الخليجي عن بقية بلدان منطقة اإلسكوا

 

 

 
 Figure 3 displays the proportions of children, youth and elderly 
populations as reported in the last population census in each country.  The size 
of these population groups are affected by recent fertility trends and labour 
migration.  The proportion of children aged less than 15 years ranged from a 
low of 14 per cent in Qatar in 2010 to a high of 45 per cent in Yemen.  The 
children in high fertility countries such as Palestine, the Sudan and Yemen 
constituted over 40 per cent of the total populations in these countries.  Over a 
fifth of the population in eight ESCWA members countries are youth.  Again, 
the Gulf countries generally have lower proportions of children and youth 
compared to other countries. 

آخر تعداد في كل بلد  نسب األطفال، والشباب وكبار السن حسب 3يبين الشكل   
من بلدان منطقة اإلسكوا، وتتأثر أحجام الفئات العمرية بمعدالت الخصوبة والعمالة 

في المائة في قطر في  14من  ةوتتراوح نسب األطفال تحت سن الخامسة عشر.  المهاجرة
ويشكّل األطفال في البلدان ذات الخصوبة  . في المائة في اليمن 45إلى  2010عام 
عة مثل فلسطين، والسودان واليمن نسباً تتجاوز األربعين في المائة من المجموع المرتف

وبشكل عام أكثر من خُمس السكان في ثمانية بلدان أعضاء .  الكلي للسكان في تلك البلدان
أما نسب األطفال والشباب في بلدان مجلس التعاون .  في اإلسكوا هم من فئة الشباب

  .بلدان المنطقةالخليجي فهي أقل من بقية 
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 Figures 4 and 5 show changes in the proportions of youth and children 
between the last two censuses (undertaken in the 2000 and 2010 census 
rounds) in seven countries.  The figures indicate a large decline in the 
proportions of children, and an increase in the proportions of youth 
populations in all ESCWA countries except Bahrain, Egypt and Oman.  
Despite reported fertility declines in Egypt, census figures do not reflect 
corresponding shifts in the proportions of children and youth owing possibly 
to age misstatement, under-enumeration in some young population groups or 
both.   

التغيرات في نسب الشباب واألطفال بين آخر تعدادين  5و 4ويظهر الشكالن   
ويبين . في سبعة بلدان في منطقة اإلسكوا) 2010و 2000خالل دورتي التعداد (للسكان 

ما في نسب األطفال وتزايداً في نسب الشباب في جميع بلدان اإلسكوا الشكالن  انخفاضاً 
غم من تناقص نسب الخصوبة في مصر إال أن بيانات وبالر.  عدا البحرين وعمان ومصر

التعداد ال تعكس التحوالت في فئتي األطفال والشباب ويعود ذلك ربما إلى عدم اإلفصاح 
عن العمر الحقيقي في فئة الشباب أو عدم التغطية الكلية للتعداد في بعض الفئات العمرية 

  .للشباب أو كالهما
  

 Finally, recent estimates of annual natural population growth rates are 
available from 11 countries in the ESCWA region.  Estimates for 2010 show a 
wide variation in population growth, ranging from 0 per cent per annum in 
Qatar (for nationals) to 2.8 per cent in both Iraq and Palestine to 3.4 per cent 
in Kuwait. However, in eight of the counties, population is expected to grow 
by at least 2.2 per cent per annum, implying that the populations in these 
countries would double in about 34 years or less. (See table.37). 

بلداً من منطقة اإلسكوا تقديرات حديثة للزيادة الطبيعية السنوية للسكان،  11زود   
وتظهر تلك التقديرات اختالفات كبيرة في الزيادة السنوية تبلغ صفر في المائة في قطر 

 في الكويت في  3.4في المائة في كل من العراق وفلسطين و 2.8و) للمواطنين(
في المائة  2.2المتوقع أن يتزايد حجم السكان بنسبة  بلدان من 8لكن في .  2010عام 

نظر ا(عاماً أو أقل  34سنوياً أي أن عدد السكان في هذه البلدان سيتضاعف بعد حوالى 
 ).37جدول ال

 With regard to the annual population growth rates, there is a decrease 
in some of the GCC countries perhaps because of a low flow in migration 
levels to these countries in 2010 compared to previous years, lower fertility 
rates or both. 

أما بالنسبة إلى الزيادة السنوية الكلية للسكان، فهناك تراجع في تلك الزيادة في   
معدالت الهجرة إلى تلك بعض دول منطقة التعاون الخليجي، وربما يعود ذلك النخفاض 

مقارنة باألعوام السابقة، أو انخفاض معدالت الخصوبة أو كالهما  2010الدول في عام 
  .معاً


