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 .اهلرم السكاين، اهلبة الديمغرافية، العمر الوسيط، التنمية:  املفتاحية الكلامت

تأيت دراسة اهلرم السكاين للملكة العربية السعودية يف سياق التحديات العديدة التي تواجه البحث: ملخص

ونظًرا خلصوصية احلالة يف السعودية واستقباهلا ألعداد كبرية من املهاجرين، فكان جهود التنمية باململكة، 

لزاًما أن تسهم هذه األوضاع االستثنائية يف وجود نامذج من األهرام السكانية خمتلفة عاما عليه احلال يف 

فة الدالالت األوضاع الطبيعية؛ لذا كانت هذه الورقة سعًيا لفهم وحتديد وتفسري هذه اخلصائص ومعر

واملؤرشات اخلاصة هبا. واعتمدت الدراسة عىل املنهج الوصفي التحلييل وكذلك املنهج اإلقليمي، إضافة إىل 

 االستعانة بمصادر إحصائية عديدة للدراسة.

وخلصت الدراسة إىل أنا سكان اململكة من السعوديني عىل وشك الدخول إىل مرحلة اهلبة الديمغرافية. 

إىل رضورة استيعاب املتغريات الديمغرافية باململكة التي تؤثر يف اهليكل العمري للسكان،  وأوصت الدراسة

 .وإدراجها يف خطة التنمية عىل شكل برامج ومرشوعات تساعد عىل االرتقاء بخصائص السكان باملجتمع
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Abstract: The present study of the Saudi Arabia population pyramid is one of the various challenges 
that face the development efforts of the kingdom. The population changes affect all the aspects of the 
development process which demand the necessity of continuation and analysis the population trends 
to prepare and manage a suitable policy to fulfill the present and future population needs. 

According to the special case in Saudi Arabia as it receive huge numbers of immigrants, so the 
exceptional circumstances must participate in the existence of population pyramid models which 
differ from the ones in the natural circumstances. Therefore, the present paper seeks to understand, 
determine and explain the attributes, guidance and their indicators. The study uses the descriptive 
analytical approach, as well as the Regional approach, in additional to statistical sources. 

The study concludes that the population of Saudi Arabia about to enter demographic dividend 
phenomenon. The study recommends to absorb the demographic changes of the kingdom which affect 
the population structure and to include it in the development plan as programs and project which help 
in the development of the community population attributes.  

  



 113                         (هـ1440م/2019جامعة امللك سعود، الرياض )،  2ع  ،31مجملة اآلداب، 
 

 املقدمة

 للملكة العربية السعودية يف دراسة اهلرم السكاين تأيت

تواجه جهود التنمية.  يالت ةسياق التحديات العديد

عالقة تفاعلية يؤثر  يفالعالقة بني السكان والتنمية ه

مكانات التنمية، وتؤثر إعىل  ن السكاينفيها املكو  

ريات السكانية عىل جوانب عملية التنمية كافة، التغ

وهو ما يتطلب رضورة متابعة وحتليل االجتاهات 

السكانية من أجل إعداد وإدارة سياسات سليمة لتلبية 

 االحتياجات احلالية واملستقبلية للسكان.

تكوين السكان  بالرسم البياين ويبني اهلرم السكاين   

أو نسبة الذكور  عدد يربزو ،من حيث العمر والنوع

م صورة حية ويقد   ،فئة من فئات العمر كل   ناث يفإلوا

عادل جمموع الفئات العمرية وي   ،خلصائص السكان

 املائة من السكان. يف 100 اهلرم السكاين والنوعية يف

 مهمةمؤرشات  م اهلرم السكاينقد  ويمكن أن ي      

جمتمع، وخيتلف  أي يفالسكان ومستقبلهم  عىل مايض

ا يتجهون م مجيعً سكان البلدان بصورة ملحوظة غري أّنا 

نطاق ثالثة أشكال عامة من الرتكيب  االندراج يف إىل

أعداد أكرب  هاملوسع وتوجد في ي:وه يوالنوع يالعمر

واملتقلص وتوجد  ،فئات العمر األصغر من الناس يف

 ،فئات العمر األصغر أعداد أصغر من الناس يف فيه

 يفا أعداد من الناس متساوية تقريبً  هفيوالثابت وتوجد 

 األعامر األكرب يفا مجيع فئات العمر، وتتناقص تدرجييً 

 (.29، ص 1980، توماس ت. كني وآرثر هوبت)

وتقع اململكة العربية السعودية يف أقىص اجلنوب    

 ،ا البحر األمحرحيدها غربً  إذ ،الغريب من قارة آسيا

العربية املتحدة ا اخلليج العريب واإلمارات ورشقً 

ا وجنوبً  ، الكويت والعراق واألردنوشاماًل  ،وقطر

اليمن وسلطنة عامن. وتشغل أربعة أمخاس شبه جزيرة 

 ،(1)كيلومرت مربعمليون  2العرب بمساحة تقدر بنحو 

 32.9وقد بلغ عدد سكان اململكة العربية السعودية 

 ونملي20.7، منهم 2017عام  تقريًبا يف مليون نسمة

  مليون غري سعوديني.12.2و نيسعودي

ستقباهلا االسعودية و خلصوصية احلالة يف اونظرً     

لعمل اا وراء فرص ألعداد كبرية من املهاجرين سعيً 

ه ا أن تسهم هذالتنمية، فكان لزامً  واملسامهة يف

وجود نامذج من األهرام  يفاالستثنائية  األوضاع

 ؛الطبيعية األوضاع احلال يف هالسكانية خمتلفة عام علي

ا لفهم وحتديد وتفسري هذه املحاولة سعيً  هلذا كانت هذ

 اخلصائص ومعرفة الدالالت واملؤرشات اخلاصة هبا.

 

 مشكلة الدراسة

وجد العديد من التحديات االقتصادية ت  

واالجتامعية التي تركت آثارها وما زالت عىل مسرية 

التنمية باململكة العربية السعودية، وتتلخص مشكلة 

: كيف يؤثر اهلرم اآليتالتساؤل الرئيس  لدراسة يفا

                                                 
 :اململكة العربية السعوديةباهليئة العامة لإلحصاء  (1(

https://www.stats.gov.sa/ar/page/170 (Accessed 11/8/2017) 
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السكانى من خالل خصائصة ومؤرشاته عىل مسرية 

 ؟اململكة العربية السعودية يفالتنمية 

 

  أمهية الدراسة

اململكة  عرض ألهم احلقائق السكانية يف 

 العربية السعودية.

 النوعي. العمريتشخيص الرتكيب  

 ة.اململكهرام العمرية النوعية لسكان ألا 

 عرض ألهم مؤرشات اهلرم السكاين 

 .باململكة

 

 هدف الدراسة

 دراسة طبيعة ومكونات ومؤرشات اهلرم السكاين 

مرحلة  إىلمع اقرتاب دخول اململكة  ال سيامباململكة، 

 يوما يرتتب عليها من اآلثار الت ،اهلبة الديمغرافية

 من اآلن. إليهاجيب االستعداد 

 

  فرضية البحث

 ومؤرشاته يف هجم السكان بمكوناتيمكن حل 

أن يامرس تأثريين متناقضني: األول أن يكون  ةاململك

يكون  بمثابة قوة دافعة للتنمية باجتاة الصعود، والثاين

 بمثابة قوة ضاغطة عىل التنمية. هفي

 

 مناهج الدراسة ومصادرها

، التحلييل ياعتمدت الدراسة عىل املنهج الوصف 

، إضافة إىل االستعانة بمصادر يقليمإلوكذلك املنهج ا

اهليئة العامة لإلحصاء  منها: إحصائية عديدة للدراسة

)البيانات،  البنك الدوىل، واململكة العربية السعوديةب

تقرير التنمية البرشية مم املتحدة، واألو ،املؤرشات(

 .تنمية للجميع 2016

 

  الدراسات السابقة

لسياسات ، ل2004الشاميس دراسة تعرضت 

مع  العريبالوطن  يف الديمغرايفلسكانية والتحول ا

لتحليل دول جملس التعاون،  إىلشارة خاصة إ

ثرها عىل بيان أو العريبالوطن  يفالسياسات السكانية 

والسياسات واملبادرات  الديمغرايفعملية التحول 

هم أولويات السياسات السكانية العربية وأالسكانية، و

العامل  يف الديمغرايفحول نتائجها، ومفهوم وواقع الت

دول جملس التعاون  يف الديمغرايف، ثم التحول العريب

شكاليات، وختمت إما بني مؤرشات و اخلليجي

دول جملس  يفالدراسة بعرض للتحديات السكانية 

سرتاتيجيات املقرتحة للتعامل إل، وااخلليجيالتعاون 

 التحديات. هذهمع 

عن مفهوم  دراسته ، يف2008الشافعي  وضحأو    

السياسات السكانية ومدى حاجة دول جملس التعاون 

 هيالسياسات السكانية  أنا ليها، كيف إ اخلليجي

 يفتضعها الدول  التيحدى صور السياسات القومية إ

سرتاتيجيتها العامة. وتعرض لبيان إومن بني وصفها 

ادول املجلس  يفاملسألة السكانية  برز املسائل أمن  وأّنا
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ن قبل اجلغرافيني واالجتامعيني وحتى املثارة م

السياسيني، وعرض ملفهوم السياسات السكانية، 

شكال واهتاممات السياسات السكانية أنواع وأو

شكاليات إلوضاع واألاملعارصة، ثم مؤرشات عن ا

السكانية لدول اخلليج العربية، وموقف دول املجلس 

 إىلمنفردة من السياسات السكانية، ومدى احلاجة 

 السكايناخلليج، ومستقبل النمو  يفاسات سكانية سي

 بدول املجلس. 

ا دراسة اخلويل،  ، فتحدثت عن تقييم 2013أما

بيانات الرتكيب العمرى النوعي لسكان إمارة        أبو 

م، والذي 2005ظبي استناًدا إىل التعداد السكاين لعام 

تعرض فيه لدراسة شكل الرتكيبة السكانية داخل 

ظبي، وقياس االنحراف يف جودة بيانات  إمارة أبو

الرتكيب العمري والنوعي للسكان املواطنني، وتقييم 

دقة بيانات العمر والنوع اعتامًدا عىل تصنيف نسب 

النوع ملجموعات عمرية عريضة، وتوصلت الدراسة 

إىل نتائج عديدة لعل أبرزها أنا شكل اهلرم السكاين 

لعمرية، وأوصت غري منتظم من حيث النوع والفئات ا

الدراسة بعديد من التوصيات لعل أبرزها رضورة 

العمل عىل حتقيق التوزيع اجلغرايف لسكان إمارة أبو 

ظبي بصورة أفضل يف املستقبل يف ظل التزايد املضطرد 

يف أعداد السكان والعاملة الوافدة، وذلك عن طريق 

الرتكيز عىل املنطقة الغربية بصورة خاصة، ومراعاة 

ليات خمتلفة تسهم يف تدعيم جودة البيانات وجود آ

وعمليات مراقبتها يف كافة مراحلها املختلفة، وتكثيف 

دور اإلعالم يف خمتلف املجاالت لتوعية فئات السكان 

 كافة بأمهية التعداد.

النمو ، عن 2012أشوان،  أبو وذكرت دراسة 

والتوزيع يف اململكة العربية  الرتكيبالسكاين و

ديمغرافيتها  بتغريات يفقد مرت  اململكة أنا  السعودية

وتركيب السكان هبا وتوزيعهم، كذلك قد حققت 

معدالت ة يف اإلنجازات الديموغرافي عدًدا من

غري أنا . الوالدة عند املتوقع العمرالوفيات ومتوسط 

هناك عدد من التحديات الديمغرافية التي مازالت 

ا بني السكان تواجهها منها: النمو املتسارع، وخصوًص 

قارنة املغرتبني والتحرض، كذلك تعرضت الدراسة مل

السكان بني  ولوحظ، واملغرتبني السعوديني السكان

عدد السكان يف مرحلة الطفولة ا يف تقلًص  سعودينيال

يف حني  ،وما تالها من زيادة السكان البالغني واملسنني

 البالغني.  هتم بنيالسكان املغرتبني تظهر زياد أنا 

 السكاينالواقع عن ، 2014املغازي،  دراسةو

دول جملس التعاون لدول اخلليج  يفومتطلبات التنمية 

 احلايل السكاينالواقع  عنكانت  والتي، العربية

دول  يفاملختلفة وأثره عىل مسرية التنمية  بتحدياته

ظهرت أجملس التعاون لدول اخلليج العربية، و

خذة بالتوسع بدول الزيادة السكانية اآل الدراسة أنا 

 ة،قد مارست تأثريات عديد اخلليجيجملس التعاون 

من خلل وتشوهات حلقت بعدد من  أحدثتهبام 
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تركت آثارها السلبية وما زالت  التياجلوانب السكانية 

حجم السكان، واخللل  يفعىل التنمية وشملت اخللل 

مية ألعالة، ووجود اإل، وارتفاع نسبة ايالعمر النوعي

ؤثر عىل مسرية التنمية وارتفاع نسبة التحرض، ت بصورة

 النسبيالتوزيع  القوى العاملة، ويف يفواخللل 

القطاع اخلاص ومتركز  يفن يللمشتغلني، ومتركز الوافد

قطاعات  يف، واخللل احلكوميالقطاع  يف نياملواطن

للقوى  املهنيالرتكيب  يفنشطة الرئيسة، واخللل ألا

بني  خصوًصا ة،واضح رجةبدالعاملة، وظهور البطالة 

 التنمية. يفالشباب، وانخفاض نسبة مسامهة املرأة 

التحديات السكانية ، عن 2015ودراسة املغازي،  

السعودية: دراسة العربية  اململكة يف التنميةثرها عىل أو

اخلصائص العامة حتليلية، التي تعرضت لدراسة 

بعض يف اململكة العربية السعودية، و للسكان

الديمغرافية واالجتامعية للسكان، إضافة ص صائاخل

االقتصادي، ثم بيان التحديات السكانية  للرتكيب

وأثرها عىل التنمية باململكة العربية السعودية، 

وأوصت الدراسة بالتصدي لظاهرة أمية السكان 

تبعية خصوًصا بني اإلناث، والعمل عىل تقليل 

ائل النفط، والبحث عن بداالقتصاد الشديدة لقطاع 

اقتصادية أخرى تساعد يف الوصول إىل توازن يف موارد 

لل اخل اململكة العربية السعودية. والعمل عىل إصالح

، ومتكني املرأة هيكل القوى العاملة يف والتشوه

وحتفيزها للدخول إىل سوق العمل وجماالت احلياة 

واضحة املعامل  سكانية ةضع سياسأخرًيا ووكافة، 

باململكة العربية  ات التنميةتكون مرتبطة باحتياج

 نفيذ هذه السياسات.السعودية، ووضع آليات حمددة لت

، التي 2016وأخرًيا دراسة دواي، وخلف،  

حتدثت عن حتليل اهلرم السكاين يف العراق من منظور 

التنمية البرشية، والتي أوضحت أمهية دراسة اهلرم 

ًيا، السكاين يف العراق هبدف توظيفه اجتامعًيا واقتصاد

وحماولة إدماج تلك الدراسات ضمن ما ي عرف 

بالسياسة السكانية عن طريق تفعيل مكوناهتا مع 

 السياسات االقتصادية والتنموية داخل البلد.

 يفتعرضت  التيوباستعراض الدراسات السابقة 

مكون أو عدة مكونات ذات عالقة  إىلجزائها أبعض 

امبارشة وغري مبارشة بموضوع الدراسة، إال  مل  أّنا

باململكة العربية  السكاينتتعرض ملوضوع اهلرم 

ل السعودية من وجهة نظر سكانية تنموية، وهو ما شكا 

التأثري عىل  يفوحتديد وزنه ودوره  لدراستها ا قويً دافعً 

 اململكة العربية السعودية. يفمسرية التنمية 

 

 حمتوى الدراسة

  مقدمة

العربية اململكة  يفعدد السكان  : تطورأواًل 

 .السعودية

 ي./ النوعي: الرتكيب العمرثانًيا

 .األهرام العمرية النوعية لسكان اململكةثالًثا: 
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 باململكة العربية مؤرشات اهلرم السكاينرابًعا: 

 السعودية.

 .الديمغرافية النافذةمالمح اهلرم السكاين و 

 العمر الوسيط. 

 خامًسا: النتائج والتوصيات.

 

اململكة العربية  يفكان عدد الس : طوورأوًل 

 السعودية

شهدت اململكة العربية السعودية طفرة تنموية  

 واالجتامعية االقتصاديةكبرية نتجت عن التحوالت 

 األمميف فت ن  ا، وص  شهدهتا مؤخرً  التيوالسياسية 

 ،ا() تنمية برشية مرتفعة جدً  38  املرتبة الـ املتحدة يف

برنامج )لبرشية تقرير التنمية ادولة وفق  188بني 

، 7 رقم ، اجلدولUNDP، 2016 اإلنامئيمم املتحدة ألا

 رقم ( والشكل1) رقم وبدراسة اجلدول، (224ص

عدد سكان اململكة العربية السعودية قد  أنا  يتبني( 1)

 أنم، بعد 2017عام  تقريًبا مليون نسمة 32.9بلغ 

م، بام يشكل 1990مليون نسمة عام  16.3كان 

يل سكان دول جملس التعاون % من إمجا59.6

عام  العريبسكان العامل  إمجايل% من 7.9و ،اخلليجي

 إمجايلم، واجتهت نسبة سكان اململكة من 2017

 التدرجيي االنخفاضسكان دول جملس التعاون نحو 

حني  يفم، 2017% عام 59.6 إىل 1990% عام 70.8من 

% 7.3من  العريبالعامل  إمجايلمن  باالرتفاعاتسمت 

م، وذلك بسبب 2017% عام 7.9 إىل 1990 عام

نسمة،  12185284، اململكة إىلاهلجرة الوافدة 

، م(2017% من إمجايل عدد السكان عام 37.4)

معدل  ارتفاعمعدل الزيادة الطبيعية الناتج عن  ارتفاعو

 املواليد والسيطرة عىل معدل الوفيات.

 

والعامل  اخلليجي دو  جملس التعاون بالسكان يف ةباململكة العربية السعودية مقارنلسكان ل العددي والنسبيتوور ال . (1) رقم  دو اجل

 .(2017-1990بالفرتة ) العريب

 2017 2010 2000 1990 البيان

 32938213 27425676 20764312 16326815 اململكة العربية السعودية

 55242943 44756441 29494850 23071140 اخلليجي جملس التعاون

 414491886 356508904 283832016 224735446 العريبامل الع

 59.6  61,3  70,4  70,8 % اخلليجي من جملس التعاون

 7,9 7,7 7,3 7,3 العريب% من العامل 

 : )البيانات  املؤارات(ا عىل بيانات البنك الدويلعتامدً ااجلدو  من إعداد الباحث  املصدر:

https://data.albankaldawli.org/indicator/SP.POP.TOTL (Accessed 12/12/2018) 
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 العريبوالعامل اخلليجي دو  جملس التعاون  يفبالسكان  ةلسكان باململكة العربية السعودية مقارنل النسبيتوور ال .(1) رقم شكلال

 .(1) رقم اجلدو عىل بيانات  اعتامًدامن إعداد الباحث  الشكل املصدر: .(2017-1990بالفرتة )

 

 

 اجلدول : يبنيللسكان السنويمعدلت النمو  *

 السنويمعدل النمو ( 2) رقم والشكل( 2) رقم

باململكة مقارنة بدول جملس التعاون بالفرتة للسكان 

معدل  أنا  يتبني، ومنه (11/2017- 81/1990)

اتسم باالجتاه نحو  باململكة للسكان السنويالنمو 

% 5.3حقق معدل  حيث ،هذه الفرتة يف االنخفاض

% سنوًيا 2.7، مقابل 81/1990سنوًيا يف الفرتة 

 م.11/2017بالفرتة 

- 91/2000)بالفرتة  ودو  جملس التعاون اخلليجي باململكة العربية السعوديةللسكان  السنويمعد  النمو  .  (2) رقم دو اجل

11/2017.) 

 11/2017 01/2010 91/2000 81/1990 البيان

 2.7 2.8 2.4 5.3 اململكة العربية السعودية

 3.1 4.3 2.5 5.2  اخلليجي جملس التعاوندول 

 :الدويلالبنك املصدر: اجلدو  من إعداد الباحث اعتامًدا عىل بيانات 

https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL (Accessed 12/12/2018) 
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 - 91/2000)بالفرتة  ودو  جملس التعاون اخلليجي السعوديةباململكة العربية للسكان  السنويمعد  النمو  .(2) رقم الشكل

 (.2) رقم اجلدو عىل بيانات  اعتامًدامن إعداد الباحث  الشكل املصدر:. (11/2017

   

باململكة للسكان  السنويوبمالحظة معدل النمو 

دول جملس  من معدل أعىلق معدل نمو نجده حقا 

رتات التالية، التعاون بالفرتة األوىل، ومعدل أقل بالف

النمو  يفالعوامل املؤثرة  اختالفىل إوهو ما يعود 

السكاين، إضافة إىل انخفاض املعدل السنوي لنمو 

% 5.3) 81/1990السكان باململكة ما بني الفرتة 

 %سنوًيا(، إىل2.7) 11/2017سنوًيا(، والفرتة 

تراجع رغبة األرسة السعودية يف إنجاب عدد كبري من 

زيادة انخراط املرأة ووامل اقتصادية، األطفال بفعل ع

 تراجع أعداد إضافة إىلالسعودية يف سوق العمل، 

وبدراسة بيانات اجلدول أيًضا ململكة، بااألجانب 

سكان دول املجلس  أنا ىل إتشري يتبني أنا التوقعات 

عام  يف أي ،عام 21.9سوف يتضاعفون بعد 

 25.5بعد السعودية يف اململكة العربية و م،2038

 .(1)م 2042عام  عام أي يف

 

                                                 
حساب عدد السنوات الالزمة لتضاعف السكان  جرى  (1) 

للسكان،  السنويمعدل النمو  % 70عىل املعادلة:  ااعتامدً 

آرثر، دليل السكان،  كني، توماس ت. وهوبت انظر:

 .67.ص 1980نيويورك: مكتب مرجع السكان، 
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  النوعي /ي: الرتكيب العمرثانًيا

وصف وحتليل الظواهر الديمغرافية  يفيساعد  وهو

قتصادية الوالتخطيط لكثافة األنشطة ا املختلفة،

 اللسكان تأثريً  العمرييؤثر اهليكل  إذ ،جتامعيةالوا

سن  يفف ،ىف مقدار مسامهتهم ىف اإلنتاج امبارًش 

 طر األفراد إىل اإلحجام عن الدخول يفالتعليم يض

سوق العمل حتى يتفرغوا لطلب العلم والتدريب 

 ويتقاعد األفراد قوة العمل مستقباًل  للمسامهة يف امتهيدً 

ختتلف بإختالف احلالة  ،أعامر معينة عن العمل يف

 ،العملية وقوانني العمل والقدرة اجلسامنية والذهنية

لعمل عن الذكور بحكم قوة ا وتقل مسامهة اإلناث يف

ا املجتمع وإضطرارهن أحيانً  طبيعة وظيفتهن يف

 لذلك فإنا  ،بعد الزواج أو قبله للتفرغ للعمل املنزيل

الطاقة اإلنتاجية  يفله عميق األثر  ياهليكل العمر

أو كليهام  االستهالكالكلية للمجتمع أو عىل حجم 

 اجلهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء،) امعً 

 يفا ومن العوامل املؤثرة أيًض (، 157 ص ،1966

ه كلام أنا هو  ،منطقة بأيحتديد حجم قوة العمل 

 –الفئات العمرية الوسطى  يفنسبة السكان  ارتفعت

 العمل، قوة حجم زاد كلام –الفئة املنتجة  يوه

 يتبني:( 3) رقم والشكل( 3) رقم اجلدول وبدراسة

الفئة  يه(: اعامً  15صغار السن )أقل من  -

ولة عن تصنيف املجتمعات السكانية إىل شابة أو ؤاملس

ناضجة أو معمرة، كذلك حتديد نسب إعالة الصغار، 

من بيانات اجلدول إنخفاض نسبة صغار السن  ويتبني

بتغري الفكر  يوحبإمجاىل سكان اململكة، وهو ما ي  

تشهده  يالذ يعالوة عىل التطور الصح اإلنجايب

نسبة هذه الفئة نتيجة  نخفاضا إضافة إىلاململكة، 

لسكان املجموعة العمرية الوسطى  النسبيرتفاع الل

 يف يمن املالحظ تباين الرتكيب العمر اواملتأخرة. أيًض 

يف ترتفع  إذ، همهذة الفئة مابني السعوديني وغري

مستويات اخلصوبة وما  ارتفاعالسعوديني بسبب 

 ييعكسه من نتائج ترتبط باملستوى الصح

، وانخفاض معدل الوفيات لألطفال يادقتصالوا

 اقاعدة اهلرم السكانى نسبيً  اتساعى إىل ا أدا ممالرضع 

 وبصورةنخفض ا لكنه%(، 30.3بني السعوديني )

%(، بسبب تركز 15.4)هم بني غري اجدً  ةواضح

الفئات العمرية الوسطى،  عامر غري السعوديني يفأ

عامر أ املهاجرين عادة ما يكونوا يف نا أوذلك بسبب 

 ؛معه هيصطحب أرست يمنهم الذ شابة وكبرية، وقلياًل 

لذا كانت قاعدة اهلرم لغري السعوديني تتسم بالضيق، 

وهو ما جيعلنا نصف السكان السعوديني باملجتمع 

نسبة صغار السن دون سن العرشين  نا إ، حيث يالفت

كان إمجاىل وإمجاىل السكان،  من%  50 – 30هى بني 

% عىل مستوى السكان 39% مقابل 32سكان اململكة 

 السعوديني.
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 م2017عام لللسكان بالسعودية حسب فئات عمرية عريضة  والنوعي يالرتكيب العمر .(3) رقم دو اجل

 البيان

 مجاىلإلا غري سعوديني سعوديون

 إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور

 12.1 12.6 7.5 7.9 14.9 15.4 سنة 15أقل من 

 28.9 43.2 23.8 59 31.9 33.5 65إىل أقل من  15

 1.5 1.7 0.6 1.2 2.2 2.1 سنة فأكثر 65

 اململكة العربية السعودية -ا عىل بيانات اهليئة العامة لإلحصاءعتامدً ااملصدر: اجلدو  من إعداد الباحث 

https://www.stats.gov.sa/ar/43(Accessed11/1/2018) 

 

 
من إعداد  الشكل املصدر:. م2017عام لللسكان بالسعودية حسب فئات عمرية عريضة  وعيوالن يالرتكيب العمر .(3)رقم  شكلال

  (.3) رقم اجلدو عىل بيانات  اعتامًداالباحث 
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 (: 65أقل من -15السن ) متوسوو -

إعالة املجتمع  ءيقع عليها عب التيالفئة املنتجة  يوه

نسبة هذه املجموعة، ولعل  ارتفاع يتبنيوبالنظر للشكل 

% 37.4) اهلجرة الوافدة عاملذلك يعود إىل  يفسبب ال

التي نتجت ، م(2017من إمجايل عدد السكان لعام 

من شأّنا أن التي العوامل االقتصادية باألساس عن 

 Nasreen A) جتعل الناس هياجرون بحثًا عن وظائف

Ashraf, 2016, p.4)،  نسبة  ارتفعتوللتدليل عىل ذلك فقد

% مقابل 43.2 نسبتهما  إىل الفئة هالذكور ضمن هذ

فئة  يف النسبي االنخفاض% لإلناث، إضافة إىل 28.9

مجاىل سكان إ السن يف وصغار السن. ويمثل متوسط

نسبة  يمجاىل السكان، وهإ% من 72.1اململكة نسبة 

هو  يالذ العامليعن املتوسط  ةواضح بصورةتزيد 

كرب عىل مستوى غري أ وبصورةوهو ما تكرر ، (1)65.6%

 .%(82.8لسعوديني )ا

ناث إلالذكور وا يفئت يفوبالنظر لبيانات اجلدول 

نسب  يف اواضحً  انجد تقاربً  ،وعىل مستوى السعوديني

% للذكور 33.5بلغت  إذ، يتقاسم الرتكيب العمر

هذه النسب املتقاربة  نا أ% لإلناث، غري 31.9مقابل 

، قوة العمل منهام يف مسامهة كل   توقع أن تستمر يفال ي  

 ( إذ4كام يف بيانات اجلدول )وحسب فئات السن، 

                                                 
ون االقتصادية ؤاألمم املتحدة: إدارة الشبيانات  1 

 :واالجتامعية، شعبة السكان

https://esa.un.org/unpd/wpp/Download/Standard/Population/

(Accessed 14/2/2018) 

الفرتة  يف ةكبري بدرجةنسبة مسامهة الذكور  ارتفعت

 يف ي(، ثم تبدأ باالنخفاض التدرجي39-25العمرية )

إلناث السعوديات فنجد اا ما أالفئات العمرية التالية. 

نخفاض نسبة االصورة التوزيعية، و ختالف واضح يفا

% 22.3 تهلت ما نسب، حيث سجا عام بوجهاملشاركة 

 أوضاع إىلوهو ما يعود  % للذكور.77.7مقابل 

 املجتمع.يف العادات والتقاليد احلاكمة 

ا       نجد خلاًل فعىل مستوى غري السعوديني أما

، حيث ينسب تقاسم الرتكيب العمر يف اواضحً 

% لإلناث، وكذلك 23.8% للذكور مقابل 59بلغت 

قوة العمل، وحسب فئات  يفمنهام  مسامهة كل   يف

، ةكبري بدرجةنسبة مسامهة الذكور  ارتفعت إذ ،السن

سجلت ما  إذعام،  بوجهنسبة املشاركة  انخفضتو

 إىل% للذكور، وهو ما يعود 91.2% مقابل 8.8 نسبته

 بني املهاجرين. الذكوريسيادة العنرص 
 

 فأكثر اعامً  65كبار السن  -

إىل قاعدة اهلرم  تتأثر نسبة املسنني بام قد يضاف

وقد بلغت نسبتها ، وما يفد من مهاجرين      السكاين

% 1.8% سعوديني مقابل 4.3% )3.2اململكة يف 

هذه النسبة منخفضة مقارنة  د  غري سعوديني(، وتع

 إىل%، ويعود ذلك 8.3والبالغ  يباملستوى العامل

الناتج عن  قاعدة اهلرم السكاين التجديد املستمر يف

ا ، مممعدل اخلصوبة ارتفاعفتوة املجتمع الناتج عن 

 رتفاع نسبة صغار السن. ا إىلى أدا 
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 م.2017عام لالسعودية حسب اجلنسية وفئات السن والنوع يف لقوة العمل  النسبيالتوزيع  .(4) رقم دو اجل
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 .اململكة العربية السعودية-ا عىل بيانات اهليئة العامة لإلحصاءعتامدً ااملصدر: اجلدو  من إعداد الباحث 

0-https://www.stats.gov.sa/ar/815)(Accessed11/1/2018 

 

 

 
 

من  الشكل املصدر: .م 2017عام لطوزيع نسبة قوة العمل حسب فئات العمر والنوع للسعوديني وغري السعوديني . ( 4) رقم شكلال

 (.4) رقم اجلدو عىل بيانات  اعتامًداإعداد الباحث 
 

 غير سعوديين 

https://www.stats.gov.sa/ar/815-0
https://www.stats.gov.sa/ar/815-0
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* مؤارات العمر لسكان للملكة العربية السعودية 

 م  2016لعام 

ر  من أهم  تعد  مؤرشات نسبة اإلعالة ودليل التعم 

األساليب املستخدمة لدراسة الرتكيب العمري 

بالرتكيب العمري  (1)للسكان، إذ ترتبط نسبة اإلعالة

للسكان، وتقوم عىل أساس أنا كلا فرد يف املجتمع 

ا املنتجون فهم بعض أفراده فقط.  مستهلك، أما

لت السعودية نسبة إعالة عالية بلغت  % 38.7وسجا

يمكن % للكبار(، و4.4% للصغار مقابل 34.3)

السكان  عىلم عبء النظر إىل الصغار والكبار عىل أّنا 

نسبة و ،مما يستهلكون الذين ينتجون أكثر العاملني

اإلنتاج ومن ثما اإلعالة األعىل ختفض الوفورات 

م كام يمكن أن ينظر إىل كبار السن عىل أّنا ، االقتصادي

سبيل  املسامهات االقتصادية عىل ال يزالون يصنعون

عبء  هم، واالدخار والعمل بدوام جزئي :املثال

                                                 
 : حساب نسبة اإلعالة اخلام عىل النحو اآليت جرى 1

 سنة  15السكان أقل من     نسبة الصغار = 

 100(   ×  64 – 15السكان )                          

  سنة فأكثر 65السكان    نسبة إعالة الكبار=  

 100( ×  64 – 15السكان )                               

  كثرسنة فأ 65سنة + السكان  15السكان أقل من نسبة اإلعالة الكلية=   

 100(   × 64 – 15السكان )                                    

نقاًل عن: فتحي حممد أبو عيانة، مدخل إىل التحليل            

اإلحصائي يف اجلغرافيا البرشية، اإلسكندرية: دار املعرفة 

                 .244، 243، ص. ص 1987اجلامعية، 

أصغر من الشباب الذين ال يعملون أو االدخار عىل 

 .Rutger van der Ven and Jeroen Smits,2011, p）اإلطالق

ا ملدى معيارً  الذي يعد    (2)ويف دليل التعّمر، （21

الصحي يف املجتمع، ويعتمد  يوالوع العلميالتقدم 

عاًما فأكثر(،  65ة السكان كبار السن )عىل قياس نسب

عاًما(، إذ 15إىل عدد السكان صغار السن )أقل من 

يوصف السكان بالفتوة إذا انخفضت نسبة دليل 

ر عن  ر متوسطة 15التعم  %، وتكون نسبة التعم 

%: 15)مرحلة النضج(، إذا تراوحت نسبة الدليل بني 

بار %، ويستفاد من هذا املؤرش يف معرفة نسب ك59

السن إىل صغار السن بام يفيد املخططني يف توجيه 

اخلدمات املالئمة هلاتني الفئتني املعولتني. ويتبني أنا 

ا يف مرحلة الفتوة الديمغرافية، إذ  السعودية ت صناف بأّنا

لت نسبة دليل التعمر   %.13.1سجا

 

  األهرام العمرية النوعية لسكان اململكةثالًثا: 

 يمن أهم األشكال البيانية الت كاينالساهلرم  يعد  

للذكور واإلناث  يتبني الشكل العام للتوزيع العمر

 خالل تاريخ معني، ويتأثر شكل اهلرم السكاين

                                                 
ر =   2  سنة فأكثر  65الذين أعامرهم  عدد السكانمؤرش التعم 

 100× سنة   15عدد السكان الذين أعامرهم أقل من                

 نقاًل عن:      

فايز حممد العيسوي، أسس جغرافية السكان،            

 .340، ص 2001اإلسكندرية: دار املعرفة اجلامعية، 
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جتامعية السائدة التى القتصادية واالباألوضاع ا

تنعكس عىل معدالت الوفيات واملواليد، وبدراسة 

بع ( يمكن تت5) رقم ( والشكل5) رقم بيانات اجلدول

إمجاىل سامت وخصائص السكان العمرية النوعية ب

)املواطنني  اململكة العربية السعوديةالسكان ككل ب

نجده يعرب عن وجود جمتمع سكانى  ،والوافدين مًعا(

تقلصت قاعدة اهلرم  إذ من النوع املستقر أو الناضج،

، حيث السكانى، وذلك حلساب فئات العمر املتوسطة

يز بمعدالت منخفضة يرتكز السكان. وهو يتم

للمواليد والوفيات؛ ولكن بصورة تكفي لتعويض 

وحافظت قمة اهلرم عىل  السكان وجتديد أجياهلم.

شكلها التقليدى املدبب نتيجة إنخفاض نسبة كبار 

نسبة  ا يفالسن. وأظهرت األهرام السكانية تفوقً 

من  اكثريً  الذكور عىل حساب نسبة اإلناث، بحكم أنا 

أتون بأوالدهم وزوجاهتم معهم، الوافدين ال ي

 الفئات العمرية الشابة.  خصوًصا

 

 .م2017عام لاململكة العربية السعودية حسب فئات السن والنوع يف نسبة السكان . ( 5) رقم دو اجل
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 1.7 1.4 2.3 3.4 4.7 6.1 6.7 5.7 5.3 4.1 3.5 3.9 4.4 4.3 ذكور

 1.5 0.9 1.2 1.6 2.4 3.5 4.0 4.0 4.3 3.6 3.4 3.7 4.3 4.1 ناثإ

 .اململكة العربية السعودية -ا عىل بيانات اهليئة العامة لإلحصاءعتامدً ااملصدر: اجلدو  من إعداد الباحث 

https://www.stats.gov.sa/ar/43(Accessed11/1/2018) 
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عىل بيانات  اعتامًدامن إعداد الباحث  الشكل املصدر: .م2017عام ل اململكةاألهرام العمرية النوعية لسكان  .(5)رقم  شكلال

 .(5)رقم دو  اجل

  

متناسق  هشب بأناهللسعوديني  السكاينيتسم اهلرم 

وهو  فتوةومازال املجتمع السعودي يتميز بالومنتظم، 

 النضج واالستقرار، عىل أعتاب الدخول ملرحلة

وهو املتقلص )اهلرم ذو القاعدة  الثاينالنوع  إىل يوينتم

أعداد أصغر من  بهتوجد  يوالذ ،املعتدلة االتساع(

اهلرم  جانبيفئات العمر األصغر، وتتقاسم  يفالناس 

ناث دون خلل. إلا من الذكور وانسب متعادلة تقريبً 

املجتمع مستقر  إنا حيث طبيعًيا،  اأمرً  د  وهو ما يع

عوامل طارئة أو غري  يا ومل يتعرض ألديمغرافيً 

 طبيعية.

لغري السعوديني فيعرب عن جمتمع  السكاينا اهلرم أما   

 ؛عامل اهلجرة سامته يفا ويتحكم غري مستقر ديمغرافيً 

ال  ،الوسط لذا نجده صاحب قاعدة ضيقة مع بروز يف

ر، وقمة مضمحلة تكاد تتالشى بني الذكو سيام

 د  تع إذ طبيعي،ناث، وهو أمر بني اإل وخصوًصا

لذا  ؛الذكور ال سيامعامد املهاجرين  يالفئات الشابة ه

رتفاع العمر اعالة ويتميز هذا املجتمع بقلة نسبة اإل

 الوسيط للسكان.

 العمريويمكن احلكم عىل خصائص الرتكيب    

، Smith(1)م سميث لفئات السن باململكة وفق تقسي

                                                 
% 30ه إذا كانت نسبة صغار السن أقل من يرى سميث أنا  1

% 40%: 30تراوحت بني  وإذامنخفضة،  عتربتا

مرتفعة.  اعتربت% 40متوسطة، وإذا زادت عن  اعتربت

ت عن إذا قلا  ،منخفضة فهيالسن  متوسطيا فئة أما 

%، 61.9%: 57.5%، ومتوسطة إذا تراوحت بني 57.5

  ا فئة كبار السن% فأكثر. أما 62ومرتفعة إذا بلغت 

=               ، ومتوسطة %4ت عن فنسبتهم منخفضة إذا قلا 

 سعوديين  إجمالي السعودية غير سعوديين 
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بإمجايل السكان ككل نسبة صغار السن  الذي يقول: إنا 

 ،)املواطنون والوافدون مًعا( اململكة العربية السعوديةب

ا  اتسمت صفت نسبة حني و   يفمنخفضة، بأّنا

صفت نسبة كبار السن السن باملرتفعة، وو   متوسطي

 . توسطةبامل

تساوى السعوديون وغري السعوديني يف سمة 

معينة، وهي أنا نسبة صغار السن ونسبة كبار السن 

ا منخفضة، يف حني أنا نسبة متوسطي  صفت بأّنا و 

صفت باملرتفعة.   السن و 

د وصول املجتمع السكاين السعودي  وهو ما ي ؤك 

ككل إىل مرحلة النضج واالستقرار، عىل الرغم من أنا 

يز اهلرم السكاين للسعوديني فقط، يعرب عن جمتمع يتم

ما يؤد ي إىل زيادة العبء االقتصادي عىل الفئات بالفتوة، 

املنتجة، حيث وصلت نسبة اإلعالة الديمغرافية بني 

%، كام أنا هذا اهلرم يعطي مؤرًشا 52.9السعوديني إىل 

إىل حدوث زيادة سكانية يف الفرتة القادمة يف أعداد 

السكان السعوديني إمجااًل ويف فرتة العمل واإلنتاج 

خاصة، مما يتطلب االستعداد من اآلن لتوقعات زيادة 

الطلب عىل الوظائف وخدمات البنية األساسية 

للمواطنني، وكذلك املهاجرين املوجودين عىل أرض 

                                             
%، وإذا زادت عن ذلك 7.9%: 4إذا تراوحت بني = 

 تصبح مرتفعة.

، أسس جغرافية السكان، العيسويعن: فايز حممد  نقاًل             

 .334ص م، 2001، دار املعرفة اجلامعيةاإلسكندرية: 

اململكة، مع تفعيل خطة قصرية ومتوسطة وبعيدة املدى 

الستيعاب هذه الزيادة املتوقعة يف كافة القطاعات 

 د بالنفع عىل مجيع األطراف.اخلدمية واإلنتاجية بام يعو

 

 باململكة العربية مؤارات اهلرم السكاينرابًعا: 

   السعودية

عدد من  يللمجتمع السعود يعرض اهلرم السكاين

 : املؤرشات لتحديد قوة أو كهولة املجتمع منها ما ييل

الديمغرافية:  النافذةمالمح اهلرم السكاين و -1

اإلجيابية التي وهي جمموعة من التغريات املجتمعية 

تصاحب وتتبع التحوالت الديمغرافية، حيث يدخل 

املجتمع إىل مرحلة يبدأ خالهلا نمو الفئة السكانية يف 

كبرية عىل سنة(، بالتفوق بدرجة  64-15سن العمل )

سنة فأكثر(،  65سنة و 15نمو فئة املعالني )أقل من 

حتدث (، و16، ص 2013)املجلس األعىل للسكان، 

جمتمع حينام ينتقل من مرحلة تتسم  ية ألهذه الظاهر

 بارتفاع نسبة إنجاب وإعالة األطفال، إىل مرحلة

تنخفض فيها معدالت اإلنجاب ونسبة عدد األطفال 

، وتزداد نسبة اممن تقل أعامرهم عن مخسة عرش عامً 

السكان يف سن العمل، الذين ترتاوح أعامرهم ما بني 

، مع بقاء نسبة اإىل أربعة وستني عامً  امخسة عرش عامً 

املتأخرة التي تبلغ مخسة  الفئة السكانية يف األعامر

 .فأكثر منخفضة اوستني عامً 
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طر وتوجهات عن وضع أ   املسؤولة يههذه احلالة 

التنمية املستقبلية للمملكة، ومتثل فيها الفئة العمرية 

العاملة نسبة جوهرية من السكان، وحتدد بالفرتة التي 

نسبة السكان التي أعامرهم دون مخسة  تنخفض أثناءها

%، وتكون نسبة السكان التي  30عند مقدار  اعرش عامً 

%. وهذا 15أدنى من  اأعامرهم فوق مخسة وستني عامً 

التغيري يف الرتكيب العمري للسكان قد خيلق فرصة 

سانحة للنمو االقتصادي واالجتامعي لتدين نسبة 

ادة االدخار وكذلك لزي ،اإلعالة لصغار وكبار السن

واالستثامر يف املستقبل إذا تزامن هذا التغيري مع 

سياسات مناسبة تستهدف الفئات العمرية الشابة 

وتستغل طاقاهتم وقدراهتم يف العمل والبناء، وقد 

 جيريتصبح نتائج هذه الظاهرة السكانية سلبية إذا مل 

ي إىل يمكن أن تؤد   إذاالتعامل معها بشكل جديد، 

تفاقم  ومن ثما الة والطلب عىل العمل، زيادة البط

 .مشكالت اجتامعية واقتصادية

 

 .م2017عام لالسعودية  الديمغرافية يف النافذةمالمح  .(6) رقم دو اجل

 البيان

 السكان
عالة إلمعد  ا

 الديموجرايف
نسبة صغار السن  نسبة النوع

 سنة 15قل من أ

نسبة كبار السن 

 فأكثر 65

 ينسبة متوسو

 السن

 104 52.9 65.4 4.3 30.3 السعوديون

 217 20.8 82.8 1.8 15.4 غري السعوديني

 129 38.7 72.1 3.2 24.7 اإلمجاىل

 .اململكة العربية السعودية-عىل بيانات اهليئة العامة لإلحصاء اعتامدً ااملصدر: اجلدو  من إعداد الباحث 

      

نخفاض ايتبني ( 6) رقم بمالحظة بيانات اجلدول 

، وغري للسعوديني اإلمجايلعالة الديمغراىف إلمعدل ا

حني حقق معدل مرتفع بالسعوديني،  السعوديني، يف

 نا أنجد  ،وبتطبيق هذه القاعدة عىل سكان اململكة

ىل إعىل وشك الدخول من السعوديني سكان اململكة 

سكان إمجاىل حني دخل  مرحلة اهلبة الديمغرافية، يف

مرحلة اهلبة  إىل سعوديني(اململكة )سعوديون وغري 

 الديمغرافية وحتققت النافذة الديمغرافية.

هو العمر الذي يكون عنده  العمر الوسيط:-2

نصف عدد السكان أكرب سنًا منه، ونصفهم أصغر سنًا 

 (.5م، ص 2013منه )املجلس األعىل للسكان، 
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العمر الوسيط حسب النوع يف اململكة العربية  .(7) رقم اجلدو 

 م.2017دية لعام السعو

 مجلة إناث ذكور البيان

 25.5 25.6 25.4 سعوديون

 36.7 31.5 38.5 غري سعوديني

 30.6 27.5 32.9 اإلمجاىل

عىل بيانات اهليئة  اعتامدً ااملصدر: اجلدو  من إعداد الباحث 

 .اململكة العربية السعودية -العامة لإلحصاء

     

عمر الوسيط ( يتبني أنا ال7)رقم بدراسة اجلدول 

للذكور مقابل  32.9) 30.6بإمجاىل اململكة قد حقق 

لإلناث(، وهو ما يدل عىل أنا املجتمع السكاين  27.5

رة، وعىل  باململكة قد وصل إىل مرحلة الشعوب امل عم 

ق العمر الوسيط   25.5مستوى السعوديني فقد حقا

لإلناث(، وهي بذلك  25.6للذكور مقابل  25.4)

ا  تقع يف مرحلة وسطى بني الشعوب الفتية واملعمرة، أما

لغري السعوديني فكانت الصورة مغايرة بصورة 

واضحة، وذلك بسبب أنا هذه اهلجرة يف غالبها من 

العنارص الشابة، مما يؤثر عىل شكل اهلرم السكاين الذي 

بدوره يؤثر عىل قيمة العمر الوسيط، إذ حقق العمر 

 31.5مقابل  للذكور 38.5)  36.7الوسيط قيمة 

د أنا املجتمع السكاين لغري  لإلناث(، وهو ما يؤك 

رة.  السعوديني وصل إىل مرحلة الشعوب امل عم 

 

 

  خامًسا: النتائج والتوصيات

اململكة  يفخلصوصية احلالة  انظرً النتائج:  -1

ستقباهلا ألعداد كبرية من االسعودية والعربية 

 ة يفلعمل واملسامهاوراء فرص  ااملهاجرين سعيً 

االستثنائية  ه األوضاعتسهم هذ أن االتنمية، فكان لزامً 

 ه عليهرام السكانية خمتلفة عاما وجود نامذج من األ يف

، كذلك أدات اهلجرة الطبيعية األوضاع يفاحلال 

% من إمجايل عدد السكان عام 37.4الوافدة )

وال زالت تؤد ي دوًرا مهاًم يف اختالل اهلرم ، م(2017

ِجد:السكاين   لغري السعوديني حيث و 

 سكان اململكة بإمجايلنسبة صغار السن  انخفاض 

 يف العمريتباين الرتكيب  مع مالحظة، %(24.7)

 .بني السعوديني وغري السعوديني الفئة ما ههذ

  سكان اململكة نسبة  إمجايل منالسن  متوسطويمثل

عن  ةواضح بصورةنسبة تزيد وهي %، 72.1

وهو ما تكرر . %65.6هو  يالذ ياملتوسط العامل

عىل مستوى غري السعوديني  كبرية وبدرجة

السكان باململكة  إمجايل%(، وعىل مستوى 82.8)

(72.1.)% 

  ناث وعىل مستوى إلالذكور وا لفئتيبالنظر

نسب تقاسم  يف اواضحً  االسعوديني نجد تقاربً 

ا ، يالرتكيب العمر عىل مستوى غري السعوديني أما

نسب تقاسم الرتكيب  يف اواضحً  نجد خلاًل ف

 ي.العمر
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  4.3% )3.2نسبة املسنني باململكة بلغت %

هذه  د  % غري سعوديني(، وتع1.8سعوديني مقابل 

والبالغ  العامليالنسبة منخفضة مقارنة باملستوى 

8.3%. 

 وصول املجتمع  تعرب األهرام السكانية للمملكة عن

السكاين السعودي ككل إىل مرحلة النضج 

، عىل الرغم من أنا اهلرم السكاين واالستقرار

وعىل للسعوديني فقط، يعرب عن جمتمع يتميز بالفتوة، 

ا اهلرم أما أعتاب الدخول ملرحلة النضج واالستقرار. 

لغري السعوديني فيعرب عن جمتمع غري مستقر  السكاين

 .عامل اهلجرة هسامت ويتحكم يف اديمغرافيً 

  إىللدخول عىل وشك امن السعوديني سكان اململكة 

سكان إمجاىل حني دخل  مرحلة اهلبة الديمغرافية، يف

مرحلة  إىل اململكة )سعوديون وغري سعوديني(،

 اهلبة الديمغرافية وحتققت النافذة الديمغرافية.

  أظهرت دراسة العمر الوسيط أنا املجتمع السكانى

بإمجاىل اململكة ولغري السعوديني قد وصل إىل مرحلة 

وعىل مستوى املجتمع السكاين  الشعوب املعمرة،

ق مرحلة وسطى بني الشعوب الفتية  للسعوديني حقا

رة.  وامل عم 

 

  التوصيات -2

  استيعاب املتغريات الديمغرافية باململكة التي تؤثر

يف اهليكل العمري للسكان وإدراجها يف خطة التنمية 

االرتقاء عىل شكل برامج ومرشوعات تساعد عىل 

 مع.باملجت بخصائص السكان

  تعزيز الوعي بالقضايا السكانية والتنموية لدى

خمتلف رشائح املجتمع باململكة، وخصوًصا فيام 

 يتعلق بظاهرة اهلبة أو النافذة الديمغرافية.

  رضورة التوسع يف خدمات البنية التحتية الستيعاب

الزيادة املتوقعة يف السكان املوجودين عىل أرض 

، بام يعود بالنفع غري سعوديني( –اململكة )سعوديون 

 عىل مجيع األطراف.

  رضورة االستعداد الستيعاب الزيادة املتوقعة يف

حجم قوة العمل للمواطنني، وكذلك املهاجرين 

املوجودين عىل أرض اململكة لالستفادة من الفرصة 

 السكانية وحتويلها إىل هبة ديمغرافية حقيقية. 
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 م.1966

السياسات السكانية والتحول  ميثاء سامل الشاميس  

ىل إشارة خاصة إمع  العريبالوطن  يف الديمغرايف

برنامج املنتدى بريوت: ، عاوندول جملس الت

للسكان، اللجنة االقتصادية واالجتامعية  العريب
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