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 النافــــذة الدميوغـــرافية الليبية
 "دراسة يف فرص الظهور واالستفادة منها"

 امللخص:
يي  الليبي  ويرص ظهورها وعدى االستفادة عنها ،  وتكمن أمهي  الدراس  يف التةرف تناولت هذه الدراس  النايذة الدميوغرا

على التحوالت والترريات الدميوغرايي  اليت حدثت يف الكتل  المكاني  الليبي  وذلك عن خالل دراس  االنتسال الدميوغرايف للمجتمع 
عؤشرات ظهور النايذة الدميوغرايي  عن خالل عؤشر عةدالت  اللييب بدراس  الةالق  بني عةدالت املواليد والوييات ، وتناولت

سن  ، كما تناولت هذه الورق   64-15اخلصوب  وعةدل وييات الررع وعةدالت اإلعال  وترري نمب المكان يف سن الةمل 
 عن المكان يف سن عدى االستفادة عن النايذة الدميوغرايي  بدراس  الةالق  بني المكان الةاعلني يةاًل والمكان غري الةاعلني

وأن عةدالت  2015إىل سن   1950الةمل ، وتوصلت الدراس  إىل أن عةديل املواليد والوييات اخنفضا بشكل كبري عنذ سن  
 12يف األلف إىل  254اخلصوب  اخنفضت سواء عةدل اخلصوب  الةاع  أو اخلصوب  الكلي  ، كما اخنفض عةدل وييات الررع عن 

وأن عةدالت النمو  2019% سن  67.4إىل  1984% سن  46.5المكان يف سن الةمل عن يف األلف ، وارتفةت نمب 
زالت عا علني يةاًل ممن هم يف سن الةمل للمكان يف سن الةمل ارتفةت عن عةدالت منو إمجايل المكان وأن نمب الةا

 %.52.3 وأن غري الةاعلني ممن يف سن الةمل نمبهم عرتفة  وبلرت 2012% سن  47.7عنخفض  وتشكل 
 عةدل الوييات. –المكان يف سن الةمل  –عةدل اخلصوب   –: النايذة الدميوغرايي  كلمات مفتاحية

Summary: 

This study dealt with the Libyan demographic window and the opportunities for its 

emergence and the extent to which it can be utilized. The importance of the study lies in 

identifying the demographic shifts and changes that have occurred in the Libyan population, 

from studying the demographic transition of the Libyan society by studying the relationship 

between birth and death rates, and the indications of the emergence of the demographic 

window through an index of rates Fertility, infant mortality rate, dependency rates, and 

changing proportions of the working-age population from 15 to 64 years. It also examined the 

extent of benefit from the demographic window by studying the relationship between the 

actually employed population and the non-working population of the working age population, 

and the study concluded that the birth and death rates have decreased significantly since From 

1950 to 2015 and that rates decreased either the general fertility rate or the total fertility rate, 

the infant mortality rate decreased from 254 per thousand to 12 per thousand, and the 



 

 
 

proportions of the working-age population increased from 46.5% in 1984 to 67.4% in 2019 

and that the growth rates of the population In the working age, it was higher than the growth 

rates of the total population, and that the percentage of actually employed persons of working 

age is still low and constitutes 47.7% in 2012, and that the unemployed The percentage of 

those of working age is high, at 52.3%. 

Key words: demographic window - fertility rate - working age population - death rate. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 دقدمة: امل
أخذت الدراسات المكاني  اهتماعًا لدى الباحثني حىت أصبحت عهم  يف عديد اجملاالت اليت هتتم ابجملتمع وعةري  
احتياااته ، وألنه بدون عةري  الترريات الدميوغرايي  اليت حتدث داخل الكتل المكاني  تظل خطط التنمي  جمرد ااتهادات ، وعةري  

وتطورهم وتراكيبهم املختلف  له أمهيته لدى وارةي اخلطط التنموي  ، يهي األساس الذي تبىن عليه حجم المكان وعةدالت منوهم 
 الدراسات االقتصادي  واالاتماعي .

هي عليه اآلن ، وهذه  حىت أصبحت على عا ،  الناعي بةدة ترريات دميوغرايي وعرت اجملتمةات يف الةامل املتسدم أو الةامل
الدميوغرايف حيث ينتسل ييها اجملتمع عن عرحل  إىل عرحل  أخرى وتترري ييه خصائصه المكاني  وابلتايل الترريات تةرف ابالنتسال 

يماعد على ظهور عا يةرف ابلنايذة الدميوغرايي  اليت عن خصائصها زايدة نمب المكان يف سن الةمل ، وإن التحوالت 
ملا هلا عن تداعيات على   ،أهم حتدايت التنمي  يف جمال المكان الدميوغرايي  وعا ينتج عنها عن ترريات يف خصائص المكان متثل

متثل الترري  لكوهنا ؛اغجهود الراعي  إىل حتسيق التنمي  املمتداع  ، ياملترريات المكاني  ترتبط بصورة عضوي  بةناصر التنمي  الشاعل 
  [.17] اهليكلي يف عكوانت النمق االاتماعي واالقتصادي يف اقتصاد أي جمتمع

وليبيا كرريها عن البلدان حدثت هبا ترريات دميوغرايي  أثرت يف خصائص سكاهنا املختلف  وابلتايل عرت يف انتسال  
دميوغرايف أثر يف كتلتها المكاني  ، وهذا الترري البد عن استيةابه عن خالل سياسات سكاني  تكون عبني  على عةري  الترريات اليت 

 ي .حدثت داخل الكتل  المكاني  الليب
 مشكلة الدراسة: 

النايذة الدميوغرايي  حتدث داخل الكتل المكاني  يف اجملتمةات اليت حدثت هبا حتوالت يف عةدالت اخلصوب  والوييات وترري 
 وتكمن عشكل  هذه الدراس  يف التماؤالت التالي :  نمب الفئات الةريض  الذي يؤثر يف ترري نمب اإلعال  ،

 اخلصوب  والوييات ، ونمب الفئات الةمري  وعةدالت اإلعال ؟  هل هناك ترري يف منط عةدالت .1
إذا حدثت تلك الترريات عا أتثريه على النايذة الدميوغرايي  وهل هذا التحول ساعد على انفتاحها وعا عدى االستفادة  .2

 عنها يف السوى الةاعل ؟

 أهداف الدراسة: 
 هتدف هذه الدراس  إىل:

 عةديل اخلصوب  والوييات والنمب الةريض  للمكان )الفئات الةمري (. التةرف على التحول الذي حدث يف  .1
  وعا عدى اإلعكاني  عن االستفادة عنها يف السوى الةاعل  الليبي . عةري  الةواعل املؤثرة يف النايذة الدميوغرايي  ، .2

 



 

 
 

 أمهية الدراسة:
 تكمن أمهي  الدراس  يف:

وعدى االستفادة عن هذه   ،اليت حدثت يف الكتل  المكاني  الليبي التةرف على الترريات والتحوالت الدميوغرايي   .1
يف ورع سياس  سكاني  تماعد على إحداث توازن يف  كايّ   اجملاالت دة املخططني وصناع السرار يفالترريات ملماع

 داخل الكتل  المكاني  يف ليبيا.
 اص  يف بةض املواريع اليت متس المياس  المكاني . اليت نفتسرها يف ليبيا خلدراس  إثراء للدراسات المكاني  تةد هذه ا .2

اعتمدت هذه الدراس  على املنهج التارخيي لتتبع املراحل والتحوالت اليت شهدها اجملتمع اللييب عنذ منهجية الدراسة: 
 ، كما استخدعت املنهج الوصفي التحليلي لوصف هذه التحوالت والترريات 2017بداايت التمجيل احليوي إىل عام 

 ، وكذلك استخدم األسلوب الكمي وذلك ابستخدام املةدالت الدميوغرايي  يبةض بياانت الظاهرة وحتليلها الدميوغرايي 
 حتتاج إىل عةاغج  إحصائي  عن طريق املةدالت والنمب. 

 الدراسات السابدقة: 
 عنها: الدراسات المابس  هي الدليل الذي يمرتشد به الُبحاث ، حيث مت االطالع على عدة دراسات

 كدأي  وتمخري الةائد الدميوغرايف" و ( ، تناولت إحدى يصوله عوروع "اهلب  الدميوغراي2018تسرير التنمي  البشري  ) -
وكذلك تطور عةدالت النمو المكاين بشكل   ،اثراً وارح  على اهليكل الةمري للمكانآالتسرير أن للتحول الدميوغرايف 

كل خاص ، كما تناول التسرير أيضا الترري يف اهلرم المكاين وعتطلبات عام وعةدالت منو المكان يف سن الةمل بش
 التنمي  وتمخري الةائد الدميوغرايف.

( ، بةنوان "اهلب  الدميوغرايي  والنمو االقتصادي يف اغجزائر" حيث تناولت 2018ويف دراس  قدعها عالم وآخرون ) -
خالل دراس  قياسي  ابالعتماد على مناذج تصحيح اخلطأ الدراس  أثر اهلب  الدميوغرايي  على النمو االقتصادي عن 

 بطريس  "ارا جنر" وبينت الدراس  واود عالق  عا بني اهلب  الدميوغرايي  والنمو االقتصادي.

( ، يف دراسته " البني  الةمري  للمكان وعالقتها ابهلب  الدميوغرايي  ابلةراق " وتناولت 2014وتناول عباس المةدي ) -
عا الترريات اليت حدثت يف البني  الةمري  للمكان الةراقيني عةري  ق  عا بني البني  الةمري  واهلب  الدميوغرايي  و الدراس  الةال

  وعدى عماعدهتا يف حدوث اهلب  الدميوغرايي .

ملتحدة أعا تسرير المكان والتنمي  الصادر عن اللجن  االقتصادي  واالاتماعي  لرريب أسيا " اإلسكوا" التابة  لألعم ا -
تناول عوروع التحول الدميوغرايف يسد ( املةنون بــ "النايذة الدميوغرايي  يرص  للتنمي  يف البلدان الةربي " ، 2005)

املؤشرات الدميوغرايي  يف الةامل واملنطس  الةربي  ، كما بيـّن هذا التسرير الدور الذي يلةبه التحول  ونتائجه اجتاهات  



 

 
 

دي يف الدول الةربي  والكيفي  اليت ميكن عن خالهلا االستفادة عن النايذة الدميوغرايي  يف الدميوغرايف والنمو االقتصا
 الصناعات واملشاريع الصررية واملتوسط  وكذلك الدعم المياسي للهب  الدميوغرايي .   

 أواًل: النافذة الدميوغرافية ومفهومها:
أو التحول واالنتسال   ،ن بةدة عفاهيم عثل النايذة الدميوغرايي يةرب عن عصطلح النايذة الدميوغرايي  يف كثري عن األحيا

على أهنا  النايذة الدميوغرايي  وهو عرتبط مبجموع  عن الةواعل اليت تماعد على ظهوره ، وتةرف  ،أو اهلب  الدميوغرايي   ،الدميوغرايف
عن يئ  عمر الةمل ابرزة بشكل كبري ، وحيدث هذا  المكان  عندعا تكون نمب  الدميوغـــــــــــرايف لألع  التطور تلك الفرتة الزعني  يف

 40-30ملدة   النايذة الدميوغرايي  تمتمر عندعا تصل هذه النمب  املئوي  لألشخاص السادرين على الةمل إىل ذروهتا ، وعادًة عا
 [.31] عاًعا حمب البلد
عن مجل  المكـــــــان ،  %30سن  إىل أقل عن  15هنا الفرتة اليت تنخفض ييها نمب  صرار المن أب األعم املتحدةوعريتها 

 سن الةمل  كما تسصد هبا الوصول اىل عمتوى عنخفض ملةدل اخلصوب  ، وعةدل منو سكاين عتباطئ وهذا يزيد نمب المكان يف
كما ذكر سابسا ،  ويف تةريف آخر للنايذة الدميوغرايي  حيث يسول يالني: عن النايذة الدميوغرايي  هي نتيج  عباشرة لةملي  

   [.28]التحول الدميوغرايف وختتلف بوادرها طبساً هلذا التحول الدميوغرايف 
تبط ابلةالق  الدميوغرايي  للهيكل الةمري للمكان )يئ  أقل عن أعا أنطونيو ايليين يةريها أبهنا يرتة زعني  متتد أو تسل وتر 

سن   15سن ( وهي متثل امر بني المكان األقل عن  59-15سن  ويئ  المكان يف سن الةمل  60سن  ويئ  أكرب عن  15
 .[29]والمكان الشباب وميكن اعتبارها يرص  ملرة واحدة 

كان وأعماره املختلف  داخل الكتل  المكاني  واخنفاض نمب بةض الترريات والتحوالت يف البني  اهليكلي  للم و
قد متتد لفرتة طويل  وعلى سبيل املثال ال للحصر يف  -كما ذكر سابساً -اليت يه يةرف ابلنايذة الدميوغرايي  ، اجملموعات الةمري  ي

 ، ويف تونس ميكن أن تظل النايذة 2005إىل 1950عاعاً عن  55التجرب  اإليطالي  النايذة الدميوغرايي  هبا اعتد طوهلا إىل حوايل 
 [.29] 2040إىل  1997الدميوغرايي  عفتوح  عن 

خصوصًا بةد اكتشاف النفط   ،هذا وشهد اجملتمع اللييب حتوالت وترريات دميوغرايي  كبرية عنذ ستينيات السرن املاري
الترريات المياسي  كان هلا دور خالل اخلممني سن   وتصديره مما أدي إىل حتوالت وترريات ااتماعي  على نطاق واسع ، كما أن

و غري قصد سياسات سكاني  أثرت يف أوأن الدول  اتبةت سواء بسصد   ،املاري  وترريت الةديد عن املفاهيم املتةلس  ابلمكان
ت الةريض  للمكان أثر يف اهليكل الةمري للمكان وترريت نمب الفئا ممّا ؛ رارة ابإلاجاب ورارة أخرى ابلملبالنمو المكاين

وبدأت يئ  المكان يف سن الةمل تربز شيئًا يشيئًا داخل اجملتمع اللييب عن سن  ألخرى عع انكماش يف قاعدة اهلرم المكاين 
 الذي متثله يئ  صرار المن.

https://en.wikipedia.org/wiki/Commission_on_Population_and_Development


 

 
 

 اثنياً: االنتدقال والتحول الدميوغرايف " العالقة بني معديل املواليد والوفيات":
ل الدميوغرايف يف اجملتمةات ابلةالق  بني عةديل املواليد والوييات ، هذه الةالق  هي عا تةرف يرتبط االنتسال أو التحو 

ابلنمو الطبيةي للمكان أو الزايدة الطبيةي  ، وهذا االنتسال عا هو إال نتاج جملموع  عن الةواعل االقتصادي  واالاتماعي  عرت هبا 
وغرايف نظري  تتناول الةالق  بني التنمي  االقتصادي  والترري المكاين ، وكان " يرانك اجملتمةات يف يرتات زعني  عاري  ، واالنتسال الدمي

 ، ويرى "رميوند بريل" أن دورة النمو الطبيةي للمكان تشبه 1945نوتمتني " أول عن قام بصياغ  هذه النظري  يف عسال نشر سن  
في الدورة الواحدة ... يأن النمو يبدأ بطيئًا مث عا يمميزة ،  دورة بةض الكائنات احلي  ... وإن النمو الطبيةي حيدث يف دورات

 ، ويتشكل التحول الدميوغرايف ابلترريات يف اهلياكل الةمري  لمكان البلدان ، وهذا التحول هو عملي  [5]يلبث أن يتزايد ابلتدرج 
لوييات وهذا يماعد على زايدة الفئات دميوغرايي  تبدأ ابملرحل  األويل مبةدالت عواليد ووييات عرتفة  مث تنخفض عةدالت ا

وهذا عا اجةل اجملتمع  [ ،30]الصررية عن المكان ، واالخنفاض يف عةدالت الوييات هو نتيج  التحمن يف األدوي  والصح  الةام 
 مير ابملراحل الدميوغرايي  وينتسل هبا عن جمتمع ييت إىل جمتمع شاب مث جمتمع عمن أو َهر م. 

 2017-1950ليد والوفيات يف ليبيا ( معديل املوا1شكل )

1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2017

�        �    50 50.9 50.1 51.6 45.3 47.8 38.4 46.5 49 20.2 20.3 23.2 26.6 33.1 36.7

       �    30.6 27.6 20 15.2 7.8 7.2 5.1 7.2 7.4 3.4 3.3 3.2 4.1 4.1 4.2
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-1960-1955-1950املصدر: عن إعداد الباحث ابالعتماد على: اهليئ  الةاع  لألعم املتحدة ، شةب  المكان ، بياانت الوييات واملواليد للمنوات 

لوزارة الصح   اإلحصائياهليئ  الةاع  للمةلوعات ، الكتاب -3 ، 2007-1977اهليئ  الةاع  للمةلوعات ، سلمل  الزعني  لإلحصاءات احليوي  -2 ، 1965
2017. 



 

 
 

 عراحل:    الليبي  ميكن تسميمها إىل أربع( وهي بياانت عةـــــــــــــدالت املواليد والوييات يف الدول1وعن بياانت الشكـــــــــل )
يف األلف  50ابرتفاع عةدالت املواليد اليت ياقت  واتصفت 1970-()1950اعتدت هذه املرحل  عن  املرحلة األوىل:-

ألن الدول  يف هذه املرحل  وصفت عن قبل األعم املتحدة أبهنا عن  ؛وكذلك وييات عرتفة  ، وميكن أن نطلق عليها املرحل  البدائي 
عسد اخلممينات عن السرن  أيسر بساع الةامل ، يبداايت اململك  الليبي  كانت تةيش على عا يسدم إليها عن عةوانت خصوصًا يف

يف األلف ، أعا عةدل الزايدة الطبيةي  تراوح عا  27- 30وهذا مما اةل عةدالت الوييات تكون عرتفة  وتراوحت عا بني  ؛املنصرم
 يف األلف ، وسبب اخنفاره هو ارتفاع عةدالت الوييات خصوصاً وييات الررع كما سيذكر يف قادم هذه الورق .  15-20بني 

وسجلت عةدالت املواليد  عمتوايت عرتفة  تراوح ييها  1992-1970وهذه املرحل  كانت عا بني سنيت  لثانية:املرحلة ا
كانت سهل    يف األلف  ، وهذا االرتفاع يةزى  إىل االستسرار الذي شهده اجملتمع اللييب وأن احلياة 49 -41املةدل عا بني 

ليت واهها اجملتمع اللييب كاحلرب الليبي  التشادي  وإلراء التجارة حبج  الرغم عن بةض الصةوابت اعلى وعيمرة عند الليبيني 
للمرتبات ، إال أن يف هذه املرحل  االستسرار المياسي للنظام هو عا اةل احلياة سهل  وبميط   15وقانون  (شركاء ال أاراء)

 اج بني المكان الليبيني كان عرتفةً زوا بمبب تويريه للحااات اليوعي  الضروري  للمكان بكل سهول  ويمر ، كما أن عةدل ال
عدد سكاهناَ  للفرتة المابس  نفمها ، يف حني أن الكتل  المكاني  مل يتةد   [ ،18] األلفيف  5.4 -7.6وتراوحت نمبته عا بني 

اع عةدالت يةد عةداًل كبريا ، انةكس هذا بدوره على ارتف الذيتمجل هذا املةدل املرتفع للزواج نمم  ولكنها  ينيعال  أربة
 املواليد يف تلك الفرتة. 

الرغم عن اخنفارها عن املرحل  المابس  وتراوح عةدهلا عا على هي األخرى كانت عرتفة   و ياخلام  أعا عةدالت الوييات
  التنموي  يف اجملاالت املختلفن اخلطط أل   يةلى الرغم عن انتةاشها إال يف األلف ، وميكن إرااعه إىل الدو  5.1 - 9.2بني 

مثارها يف تلك الفرتة ، وكما هو عتةارف عليه أن ليبيا خالل يرتة اخلممينيات والمتينيات كانت تةد عن الدول   زالت مل تةط  عا
غرّي ليبيا إىل دول  غني  وبدأت يف استرالل هذه الةائدات البرتولي  للنهوض ابلدول   وتصديره ولكن إنتاج البرتول  ،الفسرية يف الةامل
انتهى الةمل عنها يف   متشفياتعّدة عن املبةينيات اشتملت على بناء جملال الصحي ، يخطط التنمي  يف بداي  المخصوصاً يف ا

ات عن السرن املاري ، كما أن احلرب الليبي  التشادي  كان هلا نصيب يف هذا االرتفاع يسد استمرت طيل  عسد يهناي  عسد المبةين
 الثمانينيات.  

الذي شهدته عةدالت املواليد والوييات إال أن عةدل املواليد كان عرتفةًا بكثري عن عةدل  الرغم عن االرتفاععلى و 
الوييات وهو عا اةل عةدالت الزايدة الطبيةي  أو النمو الطبيةي للمكان الليبيني عرتفةا ، حيث بلغ عتوسط عةدل النمو الطبيةي 

وهذا مما زاد عن الرتاكم  [ ،12]يف األلف  38.5ينيات حنو يف األلف وعتوسط سنوات الثمان 37.8لفرتة المبةينيات حنو 
                                                           

[]  ليبي  بدأ عتأخراً بةض  ، ألن التمجيل احليوي يف الدول  ال1965-1960-1955-1950بياانت شةب  المكان ابألعم املتحدة وذلك للمنوات  علىمت االعتماد
  .1968لمن   93( الذي صدر يف اغجريدة الرمسي  الةدد 28الشي إذا عا قورن ببةض الدول الةربي  ، وذلك بةد إقرار قانون األحوال املدني  لتنظيم سجالت النفوس رقم )



 

 
 

مما  [13]% 51.4الةددي يف قاعد اهلرم المكاين وابلتايل زاد عن حجم يئ  صرار المن إىل إمجايل المكان لتمجل حوايل 
 يبدد عن يرص ظهور النايذة الدميوغرايي .

-1993د والوييات يف االخنفاض ، وهذه املرحل  كانت عا بني سنيت املوالي يف هذه املرحل  بدأ ييها عةدال املرحلة الثالثة:-
% عن قيمته ليمجل عةدل املواليد 50 ، واالخنفاض الكبري شهده عةدل املواليد حيث يسد يف بداي  هذه املرحل  حوايل 2010

وهو عا ميكن   ،لفيف األ 25إىل حنو  1992يف األلف سن   45 ، وهذا االخنفاض الكبري عن 1993يف األلف سن   25حنو 
إرااعه إىل الةسوابت اليت يررتها األعم املتحدة ييما يةرف بسضي  لوكرييب أثرت تلك الةسوابت سلبًا يف احلياة املةيشي  للمكان 

وعن خالل   ،الليبيني وابلتايل أدى ذلك إىل اخنفاض املمتوى املةيشي لديهم ، واخنفاض عةدالت املواليد عرتبط مبةدالت الزواج
 5.4حال  زواج  ومبةدل حوايل حنو  21646اانت الواردة يتضح أن عدد حاالت الزواج بني المكان اخنفضت عن حوايل البي

 ، وهذا االخنفاض يف [18]1993يف األلف سن   3.5حال  زواج  ومبةدل بلغ حنو  14681إىل حنو  1992يف األلف سن  
% ، وساعد كل عا سلف ذكره على اخنفاض عةدالت -32.1و عدد حاالت الزواج بني المكان بلرت نمب  الترري ييه حن

 املواليد بشكل كبري يف اجملتمع اللييب. 
يف األلف ، وهذا  19وواصل عةدل املواليد يف االخنفاض ليصل إىل أدىن عمتوايته هناي  عسد التمةينات ويمجل حنو 

اغجديدة يمتةيد بةضاً عن عاييته يف بداي  األلفي   بدأ ةدلامل نأغري   ،لظروف والةواعل سابس  الذكرخنفاض عا هو إال انةكاس لاال
وهذا عرده إىل أن النظام اللييب المابق دخل يف عصاحلات عع الدول الكربى وابلتايل انتهت الةسوابت ؛ يشيئاً وبدأ يرتفع شيئًا 

يف األلف ويرتفع ليمجل هناي   22و اليت سجل ييها عةدل املواليد ارتفاع ليبلغ حن 2003املفرور  عن األعم املتحدة عنذ سن  
 .2010يف األلف سن   27هذه املرحل  حنو 

 3.7 – 3.1لترتاوح يف هذه املرحل  عا بني  ؛يف األلف 5.1أعا عةدالت الوييات ياخنفضت عن املرحل  المابس  عن 
 ورةتها يف اجملال الصحي ، حيث يف األلف ، وهذه االخنفاض رااع إىل أن الدول  الليبي  انت مثار بةض عن خطط التنمي  اليت

قاعت خبفض السيود على المكان لالنتسال للةالج يف تونس وعصر أثناء احلصار األممي وذلك إبلراء واود اواز سفر وأن 
الدخول إىل هذه الدول يتم ابلبطاق  الشخصي  خصوصًا يف يرتة التمةينيات ، وهذا االخنفاض يف عةدالت املواليد والوييات يف 

 23 – 16طبية  عا بني ملرحل  أثر بشكل كبري يف اخنفاض عةدالت النمو الطبيةي للمكان ، حيث تراوح عةدل الزايدة الهذه ا
 الذي بدوره كان له أثر على ترريات وحتوالت عديدة شهدهتا الكتل  المكاني  الليبي .يف األلف ، 

يف األلف ، وهذا  38-27املةدل ارتفاعه وتراوح عا بني  رابع ييها 2017-2010هذه املرحل  عا بني سنيت املرحلة الرابعة: -
حيث انتةشت احلياة املةيشي  للمكان عن خالل  2011االرتفاع يف عةدل املواليد هو عا شهدته الدول  عن ترريات بةد يرباير 

قانون عالوة األطفال والزوا  % وإقرار 100بةض السوانني اليت أثرت يف احلال  االقتصادي  اليت عنها الزايدة يف املرتبات بنمب  
وعنح  أرابب األسر اليت متنح ابلدوالر األعريكي ، وهذا انةكس على ارتفاع حاالت الزواج بني الليبيني وخصوصا يف سنيت 



 

 
 

مما ساعد على ارتفاع عةدالت املواليد ، أعا عةدالت الوييات  ؛2013يف األلف سن   11وبلغ عةدل الزواج  2012-2013
احلرب  سببهوهذا االرتفاع الطفيف الذي شهدته عةدالت الوييات  4.5-4.1تراوحت عا بني و   ،ةسد المابقيارتفةت عن ال

 33-23ن عةدالت الزايدة الطبيةي  للمكان ارتفةت عن املرحل  المابس   لترتاوح عا بني إ ، وابلتايل ي2014ة يف ليبيا عنذ الدائر 
يف األلف يإن يرص ظهور واستداع   5واليد عع ثبات عةدالت الوييات حتت إن استمر هذا االرتفاع يف عةدالت املو يف األلف 

ألن اجملتمةات اليت ال تتبع سياس  سكاني  اثبت  خصوصًا يف اجملتمةات الناعي  يإن الترريات  ؛نايذة الدميوغرايي  ستكون عنةدع ال
اعد على ريع عةدالت املواليد وابلتايل تزيد عن الرتاكم الدميوغرايي  ستكون غري اثبت  أيضا ، يأحيااًن قانون بميط أو إاراء يم

 الةددي يف قاعدة اهلرم المكاين هبا األعر الذي سيؤدي إىل اختفاء النايذة الدميوغرايي  هبا.
 اثلثاً: مؤشـــــرات ظهور النافـــــذة الدميوغرافية:

عنها اخنفاض عةدالت اخلصب المكاين واخنفاض كما ذكر سابساً أن للنايذة الدميوغرايي  عؤشرات تمبق ظهورها اليت 
حل المكان يف سن الةمل ليصل إىل وابلتاىل ارتفاع هذا الوزن لصا ؛% عن الوزن النميب للمكان30نمب صرار المن إىل حنو 

الةمري  قصى ذروته مما يرتتب عليه تناقص عةدالت اإلعال  يف اجملتمع ، كل هذه املؤشرات تماعد على تّرريات يف اهليكلي  أ
 مما يماعد على ظهور النايذة الدميوغرايي  داخل الكتل  المكاني . ؛للمكان وبنيتها

  معدالت اصخووبة: يّ مؤشر تغ-1
ألن اخلصوب  هي املؤثر  ؛[7]براز منط التحول الدميوغرايف البد عن استسراء اجتاهات الترري يف عمتوايت اخلصوب  إل

 األول يف حجم المكان:
ألنه ينمب  ؛عةدل اخلصوب  الةام عسياسًا أكثر دق  عن عةدل املواليد اخلام دّ ية ــــدل اصخووبة العامة:أ/ معــــــ 

سن  وهن املةنيات بظاهــــــــرة اخلصوب  ، يف حني أن عةدل  49-15خصوصًا اإلانث يف سن اإلجناب   ،الـــــــوالدات إيل اإلانث
   المكان.املواليد اخلام ينمب هذه الوالدات إىل مجل

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 2015-1973( معـــــدل اصخووبة العامة للفرتة 2شكل )
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"أطروح  دكتوراه غري عنشورة " كلي  علوم األرض واغجرراييا  1995-1954عبد الرازق علي الراييب ، المكان والتنمي  البشري  يف ليبيا -1 :على عن إعداد الباحث ابالعتماد

اهليئ  الةاع  للمةلوعات ، الكتاب  -3( ، 2007-1977اهليئ  الةاع  للمةلوعات ، سلمل  الزعني  لإلحصاءات احليوي  )-2.. 2004هيئ  الةمراني  ، ااعة  عنتوري ، قمنطين  ،والت
  ،2015ة ، شةب  المكان ابألعم املتحد -5(.. 2006-1995-1984والتةدادات الةاع  للمكان ) -4.. 2019اإلحصائي لوزارة الصح  ،

www.un.org/development/desa/pd/   
 2015؛-1973( أن عةدل اخلصوب  الةاع  يف الدول  الليبي  شهد اخنفارًا كبريًا خالل الفرتة 2ويتبني عن الشكل )

 اعولود 266.6% ، حيث بلغ املةدل حنو -67.1كورة إىل حوايل حيث بلرت نمب  الترري يف عةدل اخلصوب  الةام للفرتة املذ 
ويراع سبب هذا االرتفاع إىل االرتفاع يف عةدالت املواليد اخلام ،  [6] 1973سن   49-15اعرأة يف سن اإلجناب ألف لكل 

 49-15مجايل الفئ  ويف ذات المياق يإن هذا االرتفاع يف عةدل اخلصوب  الةاع  يراع إىل أن نمب اإلانث املتزواات عن إ
لكل ألف اعرأة يف سن  اعولود 238.1ليمجل  ؛مث بدأ املةدل يف االخنفاض قليالً  ، [14]1973% سن  95حيث بلغ حنو 
لكل ألف اعرأة يف سن اإلجناب للمنوات  اعولود 81.7و  80.7 ،  وواصل املةدل اخنفاره إىل حنو 1984اإلجناب سن  

ات واأللفي  للةواعل يفاض عا هو إال لرتااع أعداد املواليد يف بداي  سنوات التمةينعلى التوايل ، وهذا االخن 1995-2006
% عن إمجايل 39.5سن  إىل حوايل  49-15سالف  الذكر ، كذلك يراع أيضًا إىل اخنفاض نمب اإلانث املتزواات عن الفئ  

 .[14] 2006الفئ  سن  
ات االقتصادي  واالاتماعي  اليت شهدها اجملتمع اللييب اليت أثرت يف هذا الرتااع يف أعداد املتزواات ميكن إرااعه للترري 

سن  يف  30.1و ارتفع إىل حنو  1973سن  يف سن   18.7ارتفاع الةمر األول عند الزواج وخصوصاً عند اإلانث حيث بلغ حنو 
لكل ألف اعرأة يف  اعولود 113.3شهدت عةدالت اخلصوب  الةاع  ارتفاعاً طفيفاً بلغ حنو  2015 ، غري أن سن   2014سن  

سن اإلجناب ، وهناك عالق  عباشرة بني اخنفاض عمتوايت اخلصوب  وترري البني  الةمري  ، ياخنفاض اخلصوب  يؤدي إىل تدين نمب  

http://www.un.org/development/desa/pd/


 

 
 

سن ( مما يؤدي بدوره إىل ارتفاع نمب الفئات الةمري  األخرى ، ويرتبط أيضا االخنفاض المريع ملمتوى  15الصرار )أقل عن 
نه يةين ذلك دخول أعداد أقل عن أيواج الوالدات املتتالي  يف البني  الةمري  مما يزيد إبتمارع يف تةمري المكان عن حيث  صوب اخل

 وهذا الرتااع يف عةدالت اخلصوب  الةاع  يماعد على ظهور النايذة الدميوغرايي . [7]يف املسابل نمب  المكان الراشدين 
ل اخلصوب  الكلي  هو عتوسط عا تنجبه املرأة خـــالل سنوات احلمل اإلجناب ، ويةرب عنه عةدب/ معدل اصخووبة الكلية: 

 بسمم  جمموع عةدالت اخلصوب  الةمري  اخلاص  على ألف وعن مث الضرب يف طول الفئ  عن يئات اإلجناب. 
 2012-1973( معدالت اصخووبة الكلية للفرتة 3شكل )

 
دراس  يف اررايي  المكان ، كلي  اآلداب ، ااعة   1954ر: عن إعداد الباحث ابالعتماد على: أمحيد حممد ساسي ، الترريات المكاني  يف ليبيا عنذ املصد

د ،  ، دول  ليبيا ، عصلح  اإلحصاء والتةدا2012 ، دول  ليبيا ، عصلح  اإلحصاء والتةداد ، املمح الوطين للمكان 181 ، ص1999عني مشس ، الساهرة ، 
 .2012اإلحصاءات احليوي  

طفل لكل اعرأة يف  8.3( يتبني أن عتوسط عا تنجبه اإلانث الليبيات كان عرتفةًا حيث بلغ حنو 3عن خالل الشكل)
وهو يةد عتوسط عرتفع ويراع المبب إىل ارتفاع يف عةدالت املواليد يف يرتة المبةينيات ،   ،1973سن احلمل واإلجناب عام 

سن  كما سبق ذكره ، كذلك يراع إىل أن عةدالت  18.7ن عتوســــط الةمـــــــر األول عند الزواج لإلانث يفي تلك الفرتة كا
% عن إمجايل الةاعلني الليبيني 4.7امللتحسات ابلتةليم مل تكن عرتفة  وأن عمامه  اإلانث يف الســــــــوى الةاعل  سجلت حنو 

وهذا رااع كذلك إىل االخنفاض الطفيف الذي  أطفال؛ 7.5حنو اىل  1990 ، مث اخنفضت بشكل طفيف يف عام [11]
 3.3يبلغ حنو 2012شهده عةــــــدل املواليد يرتة الثمانينيات ، غري أن هذا املةدل اخنفض بشكل علفت للنظر يف عام 

بري الذي  ، وهذا بمبب االخنفاض الك1990% عن قيمته عنذ عام 50 ، أي أن عةدل اخلصوب  الكلي  يسد أكثر عن أطفال



 

 
 

وبلغ حنو  1997سن  ات واأللفي  ، يسد سجل عةدل املواليد أدىن عمتوى له يف يشهدته عةدالت املواليد يف يرتة التمةين
 ، وإذا استمر هذا االخنفاض يف عةدالت املواليد عمتسبال يإن عتوسط عا تنجبه املرأة سينخفض أكثر يف يف األلف 18.9

كما سبق ذكره ، وهذا عا سيجةل عةدل اخلصوب    2010ع يف عةدالت املواليد عنذ عام المنوات السادع  ، ولكن لوحظ ارتفا 
 الكلي  سيشهد اعتداالً يف الفرتة الزعني  السادع  .

  ووفيات الرع::ّي مؤشر تغ -2
تام غجميع الوييات هي الةاعل المليب الذي يؤثر يف حجم النمو المكاين ، وعريتها عنظم  الصح  الةاملي  أبهنا االنتهاء ال

 ، وعةدل وييات الررع يةد [4]عظاهر احلياة يف أي وقت بةد حدوث الوالدة احلي  ، وعليه هنا الوياة ال تشمل وياة األان  
يمن خالله نمتطيع التةرف على احلال  الصحي  واملمتوى املةيشي وعدى جناح خطط التنمي  الصحي  داخل   ،عةداًل عهما اداً 

 اخنفاره تنخفض عمتوايت الوييات بشكل عام. اجملتمةات ، وكذلك عن خالل
 2015-1950( معدالت الوفيات الرع: يف ليبيا للفرتة 4شكل )

 
الكتاب اهليئ  الةاع  للمةلوعات ،  -2( ، 2007-1977اهليئ  الةاع  للمةلوعات ، سلمل  الزعني  لإلحصاءات احليوي  )-1: على عن إعداد الباحث ابالعتماد

شةب  المكان -5( ، 2006-1995-1984والتةدادات الةاع  للمكان )-4 ، 2010احليوي  ،  اإلحصاءاتاهليئ  الةاع  للمةلوعات ،  -3 ، 2019اإلحصائي لوزارة الصح  ،
   / www.un.org/development/desa/pd ،2015ابألعم املتحدة ، 

( يتبني أن عةدالت وييات الررع كانت عرتفة  بشكل كبري خصوصًا يف عسد اخلممينيات عن السرن 4وعن الشكل )
% عن إمجايل 25خر أن كل ألف عولود يتوىف عنهم عا نمبته حنو آ ، مبةىن 1950يف األلف سن   254و املاري ، حيث بلغ حن

ظروف اليت عرت هبا الدول  الليبي  يف المنوات المابس  ، يــــــإيطاليا استةمرت ليبيا املواليد اغجدد ، وهذا االرتفاع عا هو إال انةكاس لل

http://www.un.org/development/desa/pd/
http://www.un.org/development/desa/pd/


 

 
 

وأصبحت ليبيا ساح  للحرب الةاملي  الثاني   ، ولكن أخذ املةدل ابالخنفاض بشكل كبري لتصل  1943-1911خالل الفرتة 
 ، وهذا االخنفاض يراع إىل أن الدول  الليبي  يف األلف 122ليمجل املةدل  1965% يف سن  50نمب  اخنفاره إىل حوايل حنو 

ات وذلك بةد اكتشاف النفط  هناي  اخلممينات واسترالل عوائده يف اجملاالت يبدأت يف عمليات التنمي  عنذ عطلع المتين
ايل تكون املختلف  عن أال النهوض ابلدول  ، ويؤدي ارتفاع عةدالت وييات الررع إىل اخنفاض عةدالت الزايدة الطبيةي  وابلت

 عةدالت النمو المكاين عنخفض .
يف األلف سن   90واستمر عةدل وييات الررع يف االخنفاض التدراجي خالل المنوات التالي  ، لينخفض إىل 

 ، وهذا االخنفاض يراع إىل أن الدول  صريت على قطاع الصح  عديد 2015يف األلف سن   11.9إىل حوايل  1970
 ، ووصلت النمب  إىل حوايل 1975% يف سن  5.6وي  وأن قطاع الصح  حتصل على عا نمبته املليارات عن عيزانيتها المن

وارتفع  [21] 2010عليار دينار عع هناي  سن   3.125نفاق إىل حوايل  ، مث وصل اإل[15] 1996% يف سن  19.6
اإلاباري  اجملاني  عنذ الوالدة بةت سياس  التطةيمات تّ ا ، كما أن الدول  2015دينار سن   عليار 3.532اإلنفاق إيل حنو 

وحىت أعمار عتسدع  لكل المكان وهذا عن أال حتصني سكاهنا و السضاء على عديد األعراض الماري  واملتوطن  ، يالدول  
الليبي  تةد عن أوائل الدول األيريسي  والةربي  اليت استطاعت أن تسضي على عديد األعراض كالكولريا واغجدري واحلصب  وشلل 

طفال والدرن الرئوي وغريها عن األعراض حيث وصل عدد وحدات الرعاي  الصحي  ملكايح  األعراض على عمتوى الدول  األ
728 [27.] 

  معدالت نس  اعإاالة: ّي مؤشر تغ -3
هم بةض أيراده ، وحتمب هذه املةدالت عن خالل يأعا املنتجون   ،عةااًل  يةدّ نه كل يرد يف اجملتمع أب تةرف اإلعال  

 64-15سن  يأكثر على المكان عتوسطي المن  65سن  والمكان كبار المن  14م  أعداد المكان صرار المن أقل عن قم
 سن  حىت يتضح عدى الةبء الذي يسع على الفئ  الوسطى يف الكتل  المكاني  وهي يئ  المكان يف سن الةمل.

مث ارتفةت بشكل كبري ادّا مث عا لبثت   ،( أن عةدالت اإلعال  الةمري  بدأت عنخفض 5ويتبني عن بياانت الشكل )
 1973لرتتفع اىل ذروهتا سن   1954سن   اشخص 69.4أن اخنفضت عن اديد ، وسجلت عةدالت إعال  صرار المن حنو 

للمنوات  41.5 – 48.1بةدها ترااةت لتمجل لكل عئ  عن المكان يف سن الةمل ، و  اشخص 115.9يتصل إىل حنو 
إىل حنو  1954سن   شخص 11.1على التوايل ، أعا عةدالت كبار المن هي األخرى اخنفضت عن حوايل  2006-2019

 مث استسر املةدل حلوايل ست  أشخاص لكل عئ  عن المكان يف سن الةمل يف المنوات التالي . ،  1984سن   7.7
ي  اليت تضم جمموع عةديل إعال  صرار المن وكبار المن نالحظ ارتفاعها يف البداي  لتصل إىل أعا عةدالت اإلعال  الكل

وعن مث ترتااع بشكل كبري إىل حنو   ،لكل عئ  عن المكان يف سن الةمل اشخص 125.4وتمجل حنو  1973قمتها بتةداد 
ته عةدالت اإلعال  الةمري  الثالث  عا  ، وهذا االخنفاض الذي شهد2019سن   48.1وبةدها إىل حوايل  2006سن   54.6



 

 
 

 14هو إال ترريات حدثت يف البني  الةمري  للمكان الليبيني وذلك عن خالل اخنفاض يف نمب المكان صرار المن أقل عن 
 سن  وهذا عا سيتم احلديث عنه الحساً. 64-15سن  وارتفاع المكان عتوسطي المن 
 2019-1954الليبيني للفرتة ( معدالت اعإاـــــــــالة للسكان 5شكل )
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 مؤشر تغّي نس  السكان يف سن العمل: -4
يف الدراسات المكاني  حتظى دراس  الرتكيب الةمري أبمهي  كربى يمن خالله يسمم المكان على يئات عمري  قد 

المن " المكان يف سن  سن  ويئ  عتوسطي 14تكون مخمي  أو يئات عشري  ويئات عريض  وهي يئ  صرار المن أقل عن 
الرتباطه مبةظم اخلصائص  ؛سن  يأكثر ، وتزداد أمهي  الرتكيب الةمـــــــــــــــــري 65سن  أو يئ  كبار المن  64-15الةمل " 

لةاعل  الدميوغرايي  واالقتصادي  واالاتماعي  والصحي  وغريها...كما يرتبط ببةض اغجوانب املهم  عثل الةـــــــــــــرض عن السوى ا
وكذلك يؤثر يف تكوين الوالدات و الوييات وابلتايل على اجتاه اخلصب وعسدار النمو  [3]والطـــــــــلب على التةليم واإلسكان 

 .[5]الطبيةي ، كما يؤثر على احلراك المكاين...الذي يؤثر بدوره على حجم اهلجرة واجتاهاهتا 
خالل المبةني سن   لليبيني بفئاهتا الثالث  الةريض  شهدت ترريات( أن البني  الةمري  للمكان ا6يالحظ عن الشكل )

املاري  ، وأن هذه الترريات عاهي إال انةكاسات جملموع  عن الظروف االقتصادي  واالاتماعي  وأن ترااع عةدالت اخلصوب  أثرت 

https://population.un.org/wpp/Download/


 

 
 

لتمجل حنو  1973لتصل ذروهتا يف سن  يف هذه البني  الةمري  ، وابرتفاع عةدالهتا ارتفةت نمب صرار المن إىل إمجايل المكان 
( وهذا االخنفاض يف 1يف األلف ولكن ترااةت عمتوايهتا عع ترااع عةدالت املواليد كما ذكر سابساّ )انظر الشكل رقم  51.4

ارتفةت  1973سن  قابله يف ارتفاع عمتوايت يئ  عتوسطي المن بشكل عطرد ، يمنذ سن   14-0عمتوايت يئ  صرار المن 
وعن مث  2006% يف تةداد سن  64.6% إىل أن وصلت النمب  إىل حوايل 44.4كان يف سن الةمل عن حوايل نمب الم

وهذا اجةل ليبيا أعام يرص    ،حبمب تسديرات شةب  المكان هبيئ  األعم املتحدة 2019% سن  67.4ارتفةت جمددًا إىل حنو 
 ، 2006لت ذروهتا ببلوغها أكثر عن ثلثي المكان عنذ سن  ظهور النايذة الدميوغرايي  ، ألن نمب المكان يف سن الةمل وص

يالنايذة الدميوغرايي  عاهي إال عالق  عا بني المكان صرار المن والمكان يف سن الةمل ويرص ظهورها تةتمد على ارتفاع نمب 
ب  اليت أثرت يف المكان يف سن الةمل واخنفاض نمب المكان صرار المن وهذا االخنفاض عرده إىل اخنفاض عةدالت اخلصو 

 نمب صرار المن.
 2019-1954( الفئات العريضة للسكان الليبيني للفرتة 6شكل )
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( أن عةدالت منو المكان يف سن الةمل ارتفةت أكثر عن عةدالت النمو إلمجايل المكان 7يتضح عن الشكل )
وبلغ ييها  1984-1973مكاين إلمجايل المكان هو للفرتة وظلت عرتفة  طيل  يرتة الدراس  ، يف حني بلغ أعلى عةدل للنمو ال

هي أعلى عةدل للمكان يف سن الةمل ، حيث  1995-1984% إلمجايل المكان يف حني سجلت الفرتة 4.2املةدل حنو 
% وهذا االرتفاع يف عةدالت النمو للمكان يف سن الةمل عا هو إال انةكاس الخنفاض عةدالت 4.7بلغ عةدل منوهم حنو 

ليمجل  ؛اتي% عن قيمته بداي  التمةين50أكثر عن  ( يف هذه الورق   نالحظ أن عةدل املواليد يسدَ 1وعن الشكل رقم )  ،واليدامل

https://population.un.org/wpp/Download/


 

 
 

وعنذ سن   [ ،18] 1990يف أأللف سن   49بةد أن سجل املةدل حوايل  1993يف األلف سن   23 حنو عةدل املواليد
ت أكثر عن عةدل النمو إلمجايل المكاين ، حيث سجل عةدل منو سجل عةدل النمو للمكان يف سن الةمل عةدال 1995

 ، يف حني سجل عةدل منو 2006-1995% للفرتة 1.7% وعةدل إمجايل المكان حنو  2.9المكان يف سن الةمل حنو 
 .2019-2006% للفرتة 1.9% و عةدل إمجايل المكان 2.2المكان يف سن الةمل 
 2019-1954بيني والسكان يف سن العمل للفرتة ( معدالت منو إمجايل السكان اللي7شكل )
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ومما تسدم يتضح أن الكتل  المكاني  الليبي  شهدت ترريات دميوغرايي  عهم  طالت مجيع اهليكلي  المكاني  وترريت 
اً وبنمب  ترري بلرت سن  لتمجل اخنفارًا كبري  14عةها بنيتها الةمري   ، حيث اخنفضت نمب المكان يف الفئ  الةمري  أقل عن 

وهو أعلى عةدل هلا عن  1973%سن  51.4 ،حيث اخنفض املةدل عن حوايل 2019-1973% خالل الفرتة -82.9حنو 
 ، هذا االخنفاض قابله ارتفاع المكان يف يئ  عتوسطي المن " المكان يف سن 2019% سن  28.1إمجايل المكان إىل حنو 

إىل  1984% سن  46.5رية  ، يسد ارتفةت نمبتهم عن إمجايل المكان عن حوايل الةمل " وخصوصا يف الةسود األربة  األخ
( يتبني أن ظهور النايذة 8%  ، وعن خالل الشكل )44.4وليمجل نمب  ترري بلرت حنو  2019% سن  67.4حنو 

ن  عن جمموع س 64 – 15حيث ارتفع الوزن النميب للمكان يف سن الةمل   2006الدميوغرايي  الليبي  قد بدأ عنذ عام 
% لتبلغ ثلثي المكان الليبيني ، وعع ترااع نمب يئ  صرار  64.7لتصل إىل حنو  1984% عام  46.5المكان عن حوايل 

شخص لكل عئ  عن المكان  54.6% وترااع عةدالت اإلعال  الةمري  الكلي  إىل حنو 31سن   إىل حوايل  14المن أقل عن 
% 2.9بلغ حوايل  2006-1995لنمو المكاين للمكان يف سن الةمل للفرتة  ، كما أن عةدل ا2006يف سن الةمل سن  
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% للفرتة نفمها عع اخنفاض عةدالت 1.7والذي يةد عرتفع إذ عا قورن مبةدل النمو المكاين إلمجايل المكاين الذي سجل حنو 
% عن قيمته بةدعا سجل حنو 50حوايل  حيث يسد ييها عةدل املواليد  ،املواليد اليت بدأت عع بداي  التمةينات عن السرن املاري

كما ذكر سابسا ، كل هذه املؤشرات ساعدت على   1995يف األلف سن   20لينخفض اىل حوايل  1990يف األلف سن   49
سن  ، ولكن يف المنوات  40اليت قد تمتمر حبمب توقةات األعم املتحدة إىل  2006دميوغرايي  الليبي  عع سن  انفتاح النايذة ال

 2012يف األلف سن   27يالحظ أن عةدل املواليد شهد ارتفاعًا علحوظًا حيث بلغ حنو  2011ة خصوصًا بةد سن  األخري 
الذي تشهده عةدالت املواليد يف ليبيا قد  ()وهذا التةايف [27] 2017يف األلف سن   35.6مث ارتفع إىل حوايل  [ ،12]

 ليبي  أو قد يسلل عن يرتة انفتاحها لتسل عن املدة اليت قررهتا األعم املتحدة.  يكون عائساً أعام استمرار النايذة الدميوغرايي  ال
 ( فرص ظهور النافذة الدميوغرافية الليبية8شكل )

 
جمل  صح    وحتليل دميوغرايف ، ( ، البني  الةمري  للمكان وعالقتها ابهلب  الدميوغرايي  يف الةراق " نظرة اررايي2014عباس يارل المةدي )عن إعداد الباحث ابالعتماد على:  

 .17 ، الساهرة ، الةدد األسرة الةربي  والمكان

 رابعًا: مـــــــــدى االستفادة من النافذة الدميوغرافية: 

ألن  ؛سن  كما سبق ذكره 40-30ح عا بني النايذة الدميوغرايي  هي يرص  قد ال تتكرر ، وإن انفتحت يإن عدهتا ترتاو 
واجملتمةات حتاول بسدر كبري إقرار الةديد عن المياسات المكاني  عن أال االستفادة عن هذا  ا ،وعترريً  اعهمً  االمكان يةد عوردً 

املورد ، والترري الذي تشهده اهليكلي  الةمري  للمكان يف سن الةمل عن خالل انفتاح النايذة الدميوغرايي  وارتفاع نمبتهم عن 
إعدادهم إعدادًا ايدًا يإن ذلك سيماهم يف تطور اجملتمع عن خالل براعج التنمي  إمجايل المكان ألكثر عن الثلثني وإذا عا مت 

 االقتصادي  واالاتماعي . 

                                                           

[]  غري املسصودة اليت مت إتباعها عن خالل إقرار بةض اإلصالحات االقتصادي  عن خالل عنح املالي  لكل طفل  هذا التةايف الذي شهدته عةدالت املواليد يف ليبيا هو رااع إىل المياسيات المكاني
ليمت  ، وكل تلك اإلصالحات 2017دوال لكل يرد لييب سنواي عنذ سن   500دينار شهراي ، وكذلك إقرار عنح  عالي  ابلدوالر األعريكي قيمتها  100بسيم   2013سن  عنذ سن   18أقل عن 

  ، وابلتايل حسست برري قصد ريع عةدالت املواليد.2011عواه  للريع عن النمو المكاين بل عن أال ختفيض املةاانة عن الشةب عن ويالت احلرب اليت تشهدها ليبيا عنذ 



 

 
 

 العــــائد الدميوغرايف:
الذي يؤدي خنفاض عةـــــــــدالت اخلصوب  ، الةائد الدميوغرايف هو البةد االقتصادي للترري يف الرتكيب الةمري بمبب ا

يف سن الةمل عع بساء نمب  كبار المن صررية نمبياً... ويتحسق الةائد الدميوغرايف يف الدول  ابالدخار  بدوره إىل زايدة المكان
الذي حيفز النمو االقتصادي وزايدة الةرض عن السوى الةاعل  وتنمي  رأس املال البشري ... والةائد الدميوغرايف ميثل عالق  المكان 

يالترريات يف اهليكل الةمري لمكان [ 3] [] ن عؤشر يممى عؤشر الةائد الدميوغرايفوحيمب ع  ،الةاعلني إىل المكان املةالني
بلد عا ال تؤدي تلسائياً إىل حتسيق الةائد الدميوغرايف ، يال بد عن هتيئ  سياسات عواتي  هلذا الررض ويةتمد عدى حتسيق الةائد على 

 ، ويساس الةائد الدميوغرايف بسمم  المكان [*]يم وقرارات اإلجناب وحجم األسرة إنتااي  الشباب اليت ترتبط بةواعل عـــــــــــــدة كالتةل
 سن  يأكثر.  65سن  والمكان كبار المن  14يف سن الةمل على المكان صرار المن أقل عن 

 2019-1954( العــــــــــــائد الدميوغرايف اللييب للفرتة 9شكل )

�   

�   

�   

�   

�   

    

  � 

124.1

103.4

79.6

87.1

132.7

183.2

207.4

           �      

 
 ، 1973التةداد الةام للمكان -. 2 ، ادول 2 ، ص1964التةداد الةام للمكــــــــــــــــان -. 82 ، ص1954ن إعداد الباحث ابالعتماد على: التةداد الةام للمكــــــــــان املصدر: ع

 ، 44 ، ص2006لتةداد الةام للمكان ا-. 16 ، ادول 42 ، ص1995التةداد الةام للمكان  –. 10 ، ادول 67 ، ص1984التةداد الةام للمكان  –. 5 ، ادول 5ص
   ، شةب  المكان ، األعم املتحدة ،2019التوقةات المكاني   –. 7 ، ادول 31 ، ص2012املمح الوطين للمكان -. 16ادول 

https://population.un.org/wpp/Download/ . 

                                                           

[]  
[*] لبشري ، ومبا أن المكان يف سن الةمل يشكلون النمب  األكرب عن جمموع ليات هي االعداد ابليد الةاعل  واالدخار ورأس املال اآلةائد الدميوغرايف تتضاير ثالث لتحسيق ا

اخلصوب  وتسلص حجم األسرة ويؤثر  المكان خالل عرحل  التحول الدميوغرايف يأن املةروض عن السوى الةاعل  والسيما زايدة عشارك  املرأة يف سوق الةمل يمبب اخنفاض عةدالت
 جتاه إىل زايدة  استثمار اآلابء واألعهات  يف صح  أطفاهلم وتةليمهم ، أعا اإلنتااي  يرتتفع عندعا ترتفع عمتوايت التةليم والصح  بنيحجم األسرة على عمتوى عدخراهتا  ، واال

دي  واالاتماعي  لررب اسيا "االسكوا " تسرير قتصاالسوى الةاعل  ويزداد الدخل بمب الةالق  اإلاجابي  بني التةليم واألاور) ملزيد عن اإليضاح رااع .. هيئ  األعم املتحدة ، اللجن  اال
 ( 12 ، ص 2017 ، 2الةدد  6االستفادة عن الةائد الدميوغرايف ، اجمللد 

https://population.un.org/wpp/Download/


 

 
 

عن المكان يف  اشخص 124ليمجل  1954لةائد الدميوغرايف اللييب بدأ عرتفةًا يف سن  ( أن ا9يتبني عن الشكل )
شخص يف  103سن الةمل عسابل كل عئ  شخص عن يئيت صرار المن وكبار المن ، غري أن هذا الرقم بدأ يف الرتااع إىل حنو 

 87رايف يف االرتفاع ليصل إىل حنو وبةدها بدأ عؤشر الةائد الدميوغ 1973إىل سن   اشخص 79ومث إىل حنو  1964سن  
عن المكان يف سن الةمل عسابل كل عئ  شخص عن صرار المن وكبار المن ، وأخذ املؤشر يف االرتفاع الكبري عن  اشخص
 ، وهذا التحول واالرتفاع يف عؤشر الةائد الدميوغرايف عا هو إال 2019سن   أشخاص 207إىل حنو  1995سن   اشخص 132

اليت شهدهتا البني  الةمري  الليبي  والترري الذي حدث يف الوزن النميب للمكان بفئاته الةريض  الثالث  وارتفاع  نتيج   للترريات
 عةدالت منو المكان يف سن الةمل عن عةدالت منو إمجايل المكان.

للنمو االقتصادي يف  عسود خلست يرص  غري عمبوق  وعواتي   يالترريات اليت شهدهتا اهليكلي  الةمري  الليبي  عنذ ثالث
األال السريب واملتوسط عن خالل االعتماد على سياســــــات عالئم  هلذه الترريات الدميوغرايي  ، وأن هذه التحوالت الدميوغرايي  
يف ظل عا توااهه ليبيا عن صةوابت يف رةف األداء الناتج عن توقف الةديد عن املؤسمات اإلنتااي  واخلدعي  ودورها يف 

االقتصاد الوطين وقصور كبري يف السدرة على تويري يرص عمل اديدة للداخلني اغجدد لموق الةمل عن الشباب اللييب ،  انتةاش
 ألداء االقتصادي يف اجملتمع.زًا لغجهود التنمي  وتةزي وهذا ميثل حتداي

 العالقة بني أاداد السكان يف سن العمل " العاملني فعالً وغي العاملني": -2

سن  يشكلون الفئ  النشط  والســـــــادرة على احلـــــــرك  وهي اليت  64-15أن المكـــــــــان يف املــــــدى الةمري  مما هو عةروف
خريني وابلتايل هي قــــــــوة الةمل داخل الكتل  المكـــــــاني  ، وكما ذكر سابسًا أن هذ الفئ  الةمري  يسع عليها عبء إعال  الفئتني األُ 

بها وعةدالت منوها حىت ارتفع عةدل منوها أكثر عن عةدل إمجايل المكان عنذ أول تةداد أاري يف البالد ووصلت ترريت نم
 ذروهتا لتشكل أكثر عن ثلثي المكان الليبيني.

% عن البني  الةمري  الليبي  وهذه بداي  انفتاح النايذة 64.6بلرت نمب المكان يف سن الةمل حنو  2006ويف سن  
يي  داخل الكتل  المكاني  الليبي  ولكن التماؤل الذي يطرح نفمه هو هل مت االستفادة عن هذا االرتفاع الذي شكلته الدميوغرا

عنهم ونمب  الفاقد عن هذا  يئ  المكان يف سن الةمل؟ وعليه اجب حتليل حجم يئ  المكان يف سن الةمل والةاعلني الفةليني
 ن انفتاح النايذة الدميوغرايي  الليبي  عن عدعها. حىت يتمىن عةري  حجم االستفادة ع ؛احلجم

% عن إمجايل 44.8شكلت عا نمبته حنو  1973سن   يةالً  ( يتضح أن مجل  الةاعلني10وعن خالل الشكل )
% بينما بلرت نمب  80.2حجم المكان يف سن الةمل وأن الذكور كانت نمبتهم عرتفة  عن اإلانث حيث سجلت حوايل 

% عن مجل  غري الةاعلني ، مث 55.2سجل عا نمبته  1973لإلانث ، وهنا يتضح أن الفاقد خالل سن  % 6.5اإلانث حنو 
 –1995–1984% للمنوات 38.7-%36.1-%43.6بدأت هذه نمب يف االخنفاض يف التةدادات الالحس  ولتمجل  



 

 
 

% أي 61.3ايذة الدميوغرايي  بلغ حنو عام انفتاح الن 2006ن الفاقد عن المكان غري الةاعلني يف  سن  أعلى التوايل ، و  2006
 حوايل ثلثي المكان عن هم يف سن الةمل ال يةملون وال يسدعون خدع . 

منهم وغي العاملني للفرتة  ()( التوزي: العددي والنسيب حس  النوع للسكان يف سن العمل والعاملني فعلياً 10شكل )
1973-2012 

1973 1984 1995 2006 2012

�      �        �      80.2 73.9 57.5 54.3 51.2

�      �       �     6.5 11.1 14.1 22.8 25.3

�      �        �    44.8 43.6 36.1 38.7 47.7

�        �   �      19.8 26.1 42.5 45.7 48.8

�       �   �     93.5 88.9 85.9 77.2 74.7

�        �   �    55.2 56.4 63.9 61.3 52.3

 

 
 (  1أعداد الباحث ابالعتماد على بياانت امللحق رقم ) املصدر: عن

 % سن 11.1ويالحظ أيضًا عن الشكل المابق ارتفاع نمب  اإلانث الةاعالت يةاًل ارتفاعًا تدراجيًا عن حوايل 
حيث  الرغم عن هذا االرتفاع إال أن الفاقد يف الةاعالت اإلانث ال يزال عرتفةاً على  ، و 2012% سن  25.3إىل حنو  1984
وهذا يةد رقماً عرتفةا  أنثى ال تةمل 75خر أن كل عئ  أنثى يف سن الةمل عنهن آ% أو مبةىن 74.7ه عا نمبت 2012بلغ سن  
% سن  73.9د عنهن يف قوة الةمل ، وارتفاع نمب اإلانث ااء على حماب ترااع نمب الذكور لتنخفض عن حوايل ومل يمتفَ 
 . 2012% سن  51.2إىل حنو  1984

زال ي% إال أنه ال 47.7حيث بلرت حنو  2012لرغم عن االرتفاع الذي سجلته نمب الةاعلني يةاًل سن  على ا
% وأن أكثر عن نصف المكان الليبيني ممن هم يف  52.3عرتفةًا أيضًا حيث سجل حنو  يةدّ  الفاقد عن حجم السوى الةاعل 

لى السوى الةاعل  الليبي  تركز أكثر عن ثلثيها يف اغجهاز اإلداري  ، كما أنه يةاب ع2011حدثت هبا سن   متَفديــــا سن الةمل مل
اللييب واختفاء احلرف املهني  ذلك بةد قرار إغالق الثانوايت الفني  واملةاهد املهني  يف أغلب املدن الليبي  ، كما أن أغلب خمراات 

اد املكدس  وغياب رام للسطاع اخلاص حىت ظهر عا التةليم ال تتحصل على وظائف ألن السطاع الةام اللييب مل يةد يتحمل األعد

                                                           
( )ةمل والباحثني عنه رة والذين سبق هلم اليسصد ابلةاعلني يةالً هم األيراد الذين يمهمون يف اإلنتاج ويسدعون اخلدعات يةليا ، حيث مت استبةاد كل عن الباحثني عن الةمل ألول ع

 حىت يتضح احلجم الفةلي للةاعلني عن المكان يف سن الةمل وحجم الفاقد عنه.



 

 
 

يةرف مبصطلح البطال  املسنة  اليت أصابت اجملتمع اللييب وخصوصًا بةد التسمم اإلداري الذي قمم ليبيا إىل اثنني وعشرين وحدة 
 إداري  تممى " الشةبيات" 

 اصخـــــــــامتة: 
 أوال: النتائج:

ســــــــــــــات المكاني  عهم  لتوريحها عدى الترريات الدميوغرايي  يف اجملتمةات ، وعليه تةد النتائج اليت تتوصل إليها الدرا
 توصلت هذه الدراس  إىل النتائج التالي : 

بدراس  الةالق  بني عةديل املواليد والوييات تبني اخنفارهما التدراجي ، غري أن عةدل املواليد عاد لالرتفاع جمددًا عع  -1
 1970يف األلف سن   45إىل  1950يف األلف سن   50عن األلفي  ، يمةدل املواليد اخنفض عن  هناي  الةسد األول

عن مث ارتفع بشكل  يف األلف  23إىل  2005لطفيف سن  وبةدها عاد لالرتفاع ا 1995يف األلف سن  20وإىل 
يف األلف سن   30 أخذت يف االخنفاض التدراجي عني ، أعا عةدالت الوييات 2015يف األلف سن   36كبري إىل 
 .2015يف األلف سن   4.2لتصل إىل  1950

يف األلف  266تبني حدوث ترريات يف عةدالت اخلصوب  يف اجملتمع اللييب ، حيث اخنفض عةدل اخلصوب  الةاع  عن  -2
 ، واخنفض كذلك عةدل اخلصوب  2015يف األلف سن   113لكل ألف اعرأة يف سن اإلجناب إىل  1973سن  

 .2012طفل سن   3.3إىل  1973طفل سن   8.3الكلي  عن 
يف  11.9إىل  1950يف األلف سن   254أخذ عةدل وييات الررع ابالخنفاض ، لينخفض بشكل كبري ادًا عن  -3

 .2015األلف سن  
شخص سن   48إىل  1973شخص لكل عئ  شخص يف سن الةمل سن   125اخنفاض عةدل اإلعال  الكلي  عن  -4

 ال لرتااع عةدالت إعال  صرار المن وكبار المن. ، وهذا االخنفاض عا هو إ2019
لتصل إىل  1973% سن  44.4تبني حدوث ترري يف نمب المكان يف سن الةمل ، حيث ارتفةت هذه النمب عن  -5

 ، وهذا الترري يف نمب 2019% سن  67.4% وعن مث ارتفةت جمددًا إىل 64.6وتمجل  2006ذروهتا سن  
ع عةدالت منوهم عن عةدالت منو إمجايل المكان ، حيث وصل عةدل منو المكان يف سن الةمل ساعد على ارتفا 

% وظل بةدها عرتفةًا عن عةدل منو إمجايل 4.7ليمجل  1995-1984المكان يف سن الةمل قمته خالل الفرتة 
أعا عةدل منو إمجايل المكان بلغ  2019-2006% للفرتة 2.2المكان ليمجل عةدل منو المكان يف سن الةمل 

 فرتة نفمها.% لل1.9



 

 
 

ألن نمب  2006عن خالل دراس  عؤشرات ظهور النايذة الدميوغرايي  تبني أن النايذة الدميوغرايي  انفتحت سن   -6
% عن الوزن النميب للمكان وترااع نمب صرار المن إىل 64.6المكان يف سن الةمل بلرت ذروهتا لتمجل 

 % عن هذا الوزن.31
ليصل إىل  1973سن   اشخص 79رتفع عن ايف االرتفاع التدراجي ، حيث  أخذ تبني أن عؤشر الةائد الدميوغرايف -7

 يةالً نيألن الةاعل ؛غرايي  الليبي  اليزال رةيفا ، وأن االستفادة عن انفتاح النايذة الدميو 2019سن   أشخاص 207
ني " الفاقد" بلغ % عن المكان يف سن الةمل وأن غري الةاعل38.7 عام انفتاح النايذة مل يتةد   2006وخصوصاً سن  

% وهذا عا يةىن 47.7ارتفةت نمب الةاعلني يةاًل ارتفاعًا طفيفًا إىل  2012% ، غري أنه يف سن  61.3عا نمبته 
 %.52.3أن حجم الفاقد عن قوة الةاعلني اليزال عرتفةاً عن غري الةاعلني ليبلغ 

 التوصيات: اثنياً: 
هو عام انفتاح النايذة الدميوغرايي  وأن  2006وإيضاحها أن سن  عن خالل النتائج اليت توصلت إليها هذه الدراس  

 االستفادة عنها ال يزال رةيفاً يإن الدراس  توصي ابآليت: 
على الدول  االجتاه إىل إرااع التةليم املهين ويتح املراكز املهني  واحلريي  والكليات التسني  وتوايه الطالب إىل هذا النوع  -1

ات السرن املاري ويتح دورات يف بةض اجملاالت احلريي  للمكان عن يراؤه عنذ عنتصف تمةينعن التةليم الذي مت إل
 ذوي التةليم املنخفض.

تشجيع السطاع اخلاص يف الدول  وتشجيع املشاريع الصررى واملتوسط  وذلك لالستفادة عن غري الةاعلني عن المكان  -2
ذلك لتخفيف الضرط احلاصل يف  2019% سن  52.3يف سن الةمل وغري املمتفاد عنهم والذين بلرت نمبتهم 

 السطاع الةام الذي يةاين عن تكدس كبري.
حىت يتضح الكثري عن الرموض يف البياانت  2006ررورة اإلسراع يف أاراء التةداد الةام للمكان املتوقف عنذ سن   -3

 المكاني  الذي يكتنف الكتل  المكاني  ويماعد يف ورع اخلطط املمتسبلي .
ليكون مبثاب  بيت اخلربة واملراع الذي ميد  ؛لدول  الليبي  إنشاء عركز خاص ابلدراسات المكاني  بكاي  ختصصاهتاعلى ا -4

 املخططني وصانةي السرار ابلدراسات املهم .

 
 
 
 



 

 
 

 املراج:
 أوال: املراج: العربية:

  المكان ، كلي  اآلداب ، دراس  يف اررايي 1954( ، الترريات المكاني  يف ليبيا عنذ 1999) ساسي أمحيد حممد .1
 ااعة  عني مشس ، الساهرة. 

 (.1984أعان  اللجن  الشةبي  الةاع  لتخطيط االقتصاد ، التةداد الةام للمكان ) .2
( ، الترري يف الرتكيب الةمري وأاثره يف الةائد الدميوغرايف 2019)املطريي وياتن هديبان  اخلريف رشود بن حممد .3

 لدارة ، الةدد الثالث. وشيخوخ  اجملتمع المةودي ، جمل  ا
 .3( ، اررايي  المكــــــــــــــــان ، وزارة التةليم الةـــــــــــــــايل والبحث الةلمي ، املوصل ، ط 2011) احلديثي طه محادي .4
( ، البني  الةمري  للمكان وعالقتها ابهلب  الدميوغرايي  يف الةراق " نظرة اررايي  وحتليل 2014) المةدي عباس يارل .5

 .17 ، الساهرة ، الةدد جمل  صح  األسرة الةربي  والمكانرايف ، دميوغ

"أطروح  دكتوراه غري عنشورة "   1995-1954( ، المكان والتنمي  البشري  يف ليبيا 2004) الراييب عبد الرازق علي .6
 كلي  علوم األرض واغجرراييا والتهيئ  الةمراني  ، ااعة  عنتوري ، قمنطين .

( ، تسرير المكان والتنمي  ، الةدد الثاين ، " النايذة 2005اعي  لرريب أسيا " اإلسكوا" )اللجن  االقتصادي  واالاتم .7
 الدميوغرايي  يرص  للتنمي  يف البلدان الةربي  ، األعم املتحدة ، نيويورك.

 .2لةدد ا6الستفادة عن الةائد الدميوغرايف ،اجمللد تسرير ا( ،2017ي  لرريب أسيا "اإلسكوا")اللجن  االقتصادي  واالاتماع .8
 (.1995اللجن  الشةبي  الةاع  ، اهليئ  الةاع  للمةلوعات والتوثيق ، التةداد الةام للمكان ) .9

 (. 2006اللجن  الشةبي  الةاع  ، اهليئ  الةاع  للمةلوعات ، التةداد الةام للمكان ) .10
يبي  واجتاهاهتا املمتسبلي  ( ، دور اإلانث يف حجم السوى الةاعل  الل2020) بورقي  ويونس سليماناهلمايل حممد ابراهيم  .11

 ، الصادر عن املركز الةريب الدميوقراطي للدراسات جمل  تنمي  املوارد البشري  للدراسات واألحباث ، 2012-1973للفرتة 
 االسرتاتيجي  والمياسي  واالقتصادي  ، برلني. 

-1973سرة الليبي  للفرتة ( ، أثر الزايدة الطبيةي  على حجم األ2020) اهلمايل وحممد ابراهيم علي حممد عرسال .12
 .15 ، كلي  اآلداب ، ااعة  سرت ، الةدد جمل  أحباث ، 2012

سن  يف اهلرم المكاين اللييب ،  14-0( ، ترري نمب صرار المن 2019)اهلمايل حممد ابراهيم اخلفيفي و حممد هاشم   .13
  ، كلي  اآلداب ، ااعة  اادابيا ، الةدد األول.جمل  عارف للدراسات اإلنماني 



 

 
 

( ، احلال  الزوااي  للمكان الليبيني وأثرها على عةدالت املواليد 2020)اهلمايل حممد ابراهيم اخلفيفي و هاشم حممد   .14
  ، كلي  اآلداب ، ااعة  اادابيا ، الةدد الرابع.جمل  عارف للدراسات اإلنماني  ، 2012-1973للفرتة 

 ( ، تسرير التنمي  البشري . 1999اهليئ  الةاع  للمةلوعات ) .15
 ( ، تسرير التنمي  البشري .2009لةاع  للمةلوعات )اهليئ  ا .16
 ( ، التسرير الوطين اخلاعس للتنمي  البشري .2018اهليئ  الةاع  للمةلوعات ) .17
 .2007-1977اهليئ  الةاع  للمةلوعات ، إدارة اإلحصاء والتةداد )بدون راريخ( ، الململ  الزعني  لإلحصاءات احليوي   .18
 (.1954حصاء والتةداد ، التةداد الةام للمكان )وزارة االقتصاد الوطين ، عصلح  اإل .19
 (.1964وزارة االقتصاد والتجارة ، عصلح  اإلحصاء والتةداد ، التةداد الةام للمكان ) .20
 ( ، اإلحصاءات احليوي .2010وزارة التخطيط ، اهليئ  الةاع  للمةلوعات ) .21
 .2012( ، اإلحصاءات احليوي  2012وزارة التخطيط ، اهليئ  الةاع  للمةلوعات ) .22
 ( ، الكتاب اإلحصائي.2012وزارة التخطيط ، عصلح  اإلحصاء والتةداد ) .23
 ( ، عمح التشريل والبطال . 2012وزارة التخطيط ، عصلح  اإلحصاء والتةداد ، ) .24
 (.1973وزارة التخطيط ، عصلح  اإلحصاء والتةداد ، التةداد الةام للمكان ) .25
 (.2012للمكان ) وزارة التخطيط ، عصلح  اإلحصاء والتةداد ، املمح الوطين .26
 ( التسرير اإلحصائي المنوي.2017وزارة الصح  ، عركز املةلوعات والتوثيق ، ) .27
جمل  ( ، النايذة الدميوغرايي  وانةكاساهتا على املوارد البشري  وقوة الةمل املمتسبلي  يف سوراي ، 2010) اخلليف ايسني  .28

 .8الةدد  2 ، اجمللد ااعة  الفرات لألحباث والدراسات الةلمي 

 اثنياً: املراج: األجنبية:

29. -Antonio Golini (2005) " Globalization, Demographic trends, and Human Mobility", 

La Sapienza" University of Rome, Department of Demographic Sciences. 

30. -Rutger van der Ven, Jeroen Smits (2011) " The demographic window of opportunity: 

age structure and sub-national economic growth in developing countries", Nijmegen 

Center for Economics, Institute for Management Research, Radboud University 

Nijmegen. 

 اثلثاً: املواق: اعإلكرتونية:

31. www.en.wikipedia.org/wiki/Demographic_window 
 ./www.un.org/development/desa/pd ، 2019ابألعم املتحدة ،  شةب  المكان  .32

http://www.un.org/development/desa/pd/


 

 
 

 املالحق
 2012-1973( التوزي: العددي والنسيب للسكان يف سن العمل والعاملني فعالً منهم وغي العاملني للفرتة 1ملحق )

 ات المنو                             
 الفئات

 

1973 1984 1995 2006 2012 
 

 
 ذكور

 2026000 1730471 1273439 772532 473070 المكان يف سن الةمل
 1039000 940133 732677 571306 379741 الةاعلني يةالً 

 51.2 54.3 57.5 73.9 80.2 % للةاعلني يةالً 
 48.8 45.7 42.5 26.1 19.8 % لرري الةاعلني

 
 إانث

 1916000 1696942 1230605 731075 436962 يف سن الةملالمكان 
 485000 388153 172874 84618 28619 الةاعلني يةالً 

 25.3 22.8 14.1 11.5 6.5 % للةاعلني يةالً 
 74.7 77.2 85.9 88.5 93.5 % لرري الةاعلني

 
 مجل 

 3942000 3427413 2504044 1503607 910032 المكان يف سن الةمل
 1882000 1328286 905551 655924 408333 اعلني يةالً الة

 47.7 38.7 36.1 43.6 44.8 % للةاعلني يةالً 
 52.3 61.3 63.9 56.4 55.2 % لرري الةاعلني

 –. 20-10ادول  ، 71-67 ، ص1984التةداد الةام للمكان  –. 9-5 ، ادول 9-5 ، ص1973املصدر: عن إعداد الباحث ابالعتماد على: التةداد الةام للمكان 
 .2012. عمح التشريل والبطال  26-16 ، ادول 61-44 ، ص2006التةداد الةام للمكان -. 27-16 ، ادول 58-42 ، ص1995التةداد الةام للمكان 

 


