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ملخص البحث

أتيت دراسة مؤشرات التنمية الدميوغرافية يف اململكة العربية السعودية يف سياق التحدايت العديدة اليت
تواجه التنمية ،وذلك لوجود أتثري متبادل بني التنمية والسكان ،فمن غري املمكن إحداث تطوير أو تغيري يف
عملية التنمية من دون أن تؤخذ اخلصائص السكانية بتفاصيلها كمؤشرات تساعد على إجياد حلول للمشكالت
الدميوغرافية .وهدفت هذه الدراسة إىل التعرف على اخلصائص السكانية يف اململكة العربية السعودية خالل
الفرتة 2019-1999م واملستقاة من البياانت اإلحصائية للسكان اعتماداً على املؤشرات الدميوغرافية
املستخدمة يف حتليل عمليات اجملتمع السعودي من منظور جغرايف .واعتمدت على املنهج الوصفي التحليلي
لتكوين إطار ملشكلة البحث والعديد من املداخل أمهها :املدخل التارخيي ملعرفة التطورات الدميوغرافية خالل
الفرتة 2019-1999م ،واملدخل األصويل ملعرفة األسباب اليت أدت إىل تغري املؤشرات الدميوغرافية ،والعديد
من األساليب اإلحصائية لتحليل البياانت ومتثيلها .وتوصلت الدراسة إىل العديد من النتائج أمهها :ارتفاع
معدل منو السكان مبعدل سنوي مرتفع نسبيًا ( ،)%2.9ما أدى إىل ظهور حتدايت تتمثل يف زايدة اإلنفاق،
وتوفري اخلدمات ،ابإلضافة إىل اخنفاض نسبة صغار السن أقل من  15سنة نتيجة لالرتفاع النسيب لسكان
الفئة العمرية الوسطى ،مما يشري إىل أن اململكة العربية السعودية ستدخل اهلبة الدميوغرافية اليت متثل مشروعاً
تنموايً للنمو االقتصادي واالجتماعي .وأوصت الدراسة بضرورة االستعداد الستيعاب الزايدة املتوقعة يف قوة
العمل للمواطنني واملهاجرين املوجودين داخل السعودية وحتويلها إىل هبة دميوغرافية ،ابإلضافة إىل تزويد قواعد
البياانت لإلحصاءات السكانية ببياانت خام للمؤشرات الدميوغرافية من قبل اجلهات املختصة ،وإاتحة هذه
البياانت للباحثني ليتسىن إجراء دراسات ذات بعد علمي ،ويوصي الباحث املهتمني يف جمال التنمية الدميوغرافية
إبجراء دراسات جغرافية تناقش التنمية الدميوغرافية يف اململكة مقارنة ابلدول املتقدمة لفهم النمو الدميوغرايف
السعودي ،وحتديد مستوى التنمية بنسبة للعامل.
الكلمات املفتاحية :التنمية الدميوغرافية  -معدل املواليد  -أمد احلياة  -مستوى اإلحالل.

191

214 191
191 214

Abstract
The demographic study of Saudi Arabia Kingdom comes in the context of many challenges
facing development due to mutual impact between development and the population. It is not
possible to make development or change without taking the population characteristics as
indicators in finding solutions to demographic problems. The study aimed to identify the
demographic characteristics in the Kingdom of Saudi Arabia during the period 1999-2019 from
the statistical data of the population based on the demographic indicators used in the analysis
through geographical perspective. Descriptive, analytical, and historical approaches, in
addition to many statistical methods, have been adopted in analyzing the data. The study
reached several results the most important of which is the high rate of population growth at a
relatively high annual rate of 2.9% .This leads to the emergence of challenges represented in
increasing expenses and providing services, in addition to decline in the proportion of young
people less than 15 years old due to the relatively high population of the middle age group.
This indicates that Saudi Arabia will enter the demographic giveaway which represents a
development project for economic and social growth. The study recommends the necessity of
absorbing the expected increase in the labor force among citizens and immigrants and
converting it into a demographic gift. It recommends as well the provision of preliminary data
to researchers to conduct scientific researches and who are interested in demography growth to
conduct geographical studies on demographic development in the Kingdom compared to
advanced countries to understand and determine the level of development in the world.
Keywords: Demographic Development - Birth Rate - Life Expectancy.

كما تسعى إىل أن تكون من أوائل الدول حنو حتقيق
 إذ احتلت املرتبة األربعني من بني،تنمية مستدامة عامليًا
189 الدول ذات التنمية البشرية املرتفعة جداً ومن بني
 وفق تقرير التنمية البشرية بربانمج األمم املتحدة،دولة
.)16  ص،م2020، اإلمنائي (برانمج األمم املتحدة
وعلى الرغم من تعدد تعريفات التنمية إال أنه ميكن
 "تغيري مقصود وخمطط يؤدي إىل توسع:تعريفها أبهنا
اقتصادي ومنو يف الدخل القومي يواكب حتسنا يف دخل
 ومن مث الوصول إىل،الفرد وتلبية الحتياجاته الضرورية
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املقدمة

أساسا للتقدم االقتصادي
ً تعد التنمية الدميوغرافية
 فمن املعروف أن،واالجتماعي للمجتمعات واستقرارها
 فالتنمية تبدأ من،اإلنسان هو الثروة احلقيقية ألي جمتمع
 إذ يعد السكان احملور الرئيس الذي،البشر وتنتهي هبم
 وفهم وسيلة التنمية،تدور حوله التنمية بكافة أبعادها
.)1595  ص،2021 ،وغايتها (انصف
جهودا تنموية مرتفعة
ً تشهد اململكة العربية السعودية
،نتيجة التحوالت االجتماعية واالقتصادية والسياسية
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أعلى مستوى ممكن من املعيشة والرفاهية ،فهي عملية
تغيري كربى جملتمع يراد نقله من حالة أدىن إىل حالة أخرى
أفضل يف كل امليادين االقتصادية واالجتماعية والثقافية
والسياسية" (اخلريف2008 ،م ،ص .)493
وعرفت األمم املتحدة الدميوغرافيا منذ عام 1958م
أب ههنا" :علم يهدف إىل دراسة اجملتمعات البشرية من
حيث احلجم والرتكيب والتطور ،ودراسة الصفات العامة
للسكان وفق منظور كمي ،وتتمثل البياانت اإلحصائية
خلصائص السكان الدميوغرافية واالجتماعية واالقتصادية
وما يتعلق برتكيبهم وتوزيعهم ومتكينهم مبؤشرات سكانية
مهمة ،تُبىن على أساسها اخلطط لتوجيه عملية التنمية يف
مساراهتا الصحيحة ،وتلك املؤشرات يتم استثمارها
واحتواؤها مبا خيدم وجودها وتنميتها وينعكس مردودها
اإلجيايب على الوطن واملواطنني" (مرشد2019 ،م).
وتؤثر املتغريات التنموية يف املؤشرات السكانية وتتأثر
هبا ،مما يؤكد قوة العالقة املتشابكة بني السكان من جهة،
واخلطط التنموية والسياسات االقتصادية واالجتماعية
اليت تتخذها الدولة من جهة أخرى .وبناء عليه ال ميكن
أن نتوقع جناح خطط التنمية من دون معرفة الوضع
السكاين املتغري وفهم أبعاده املتعددة ،عالوة على ضرورة
إشراك السكان الذين ميثلون هدف التنمية يف فعاليات
التنمية إبحداث حتول يف متغريات ذات طبيعة سكانية،
وجتدر اإلشارة إىل أن رؤية اململكة ( )2030تشتمل
على مخسة أهداف ذات طبيعة سكانية من أمهها زايدة
عاما ،مما
العمر املتوقع عند امليالد من  74إىل ً 80
سيحدث تغيريات كبرية يف اجملتمع السعودي
( .)https://www.vision2030.gov.sa

تلا ااك الا اادراس ا ا ا ا ا ا ا ااات يف التنميا ااة والتطوير وفقا ااً للمعا اااير
واملؤش ا ا ا ا ارات إلجياد حلول لكثري من املش ا ا ا ا ااكالت احمللية
واإلقليمية والعاملية اليت تواجهها اململكة.

مشكلة الدراسة وأمهيتها

شا ا ا ا ا ا اهادت اململكاة العربياة السا ا ا ا ا ا ااعودياة خالل العقاد
وتطورا ملمو ًسا ا ا ا ا اا وتنمية دميوغرافية
املاض ا ا ا ا ااي ً
كبريا ً
تقدما ً
كزا على سا ا ا ا ا ا االم
ش ا ا ا ا ا ا اااملاة ،انعكس على تقادمهاا  15مر ً
التنمية ،فوفق تقرير التنمية البشارية لربانمج األمم املتحدة
اإلمناائي قفزت اململكاة من املرتباة  55إىل املرتباة  40بني
ع ااامي 2010م و 2020م ،مم اا يؤك ااد قوة العالق ااة بني
اخلصا ا ا ا ا ا ا ااائص السا ا ا ا ا ا اكااانيااة من جهااة ،واخلطط التنمويااة
والساياساات االقتصاادية واالجتماعية اليت تتخذها الدولة
من جه ااة أخرى (برانمج األمم املتح ادة2010 ،م ،ص
207؛ 2020م).
وتفيد دراسا ااة املؤشا ارات الدميوغرافية للتنمية يف معرفة
تلك اخلصا ا ا ا ااائص وما قد يعرتيها من تغري ،وفهم أبعادها
املتعددة ،فالسا ا ااكان هم غاية التنمية ووسا ا اايلتها ،كما أن
التنمية املس ااتدامة تس اااعد على حتس ااني أوض اااع الس ااكان
ورفع مس ااتوايت معيش ااتهم ،فمن غري املتوقع جناح خطط
التنمية من دون دراسا ااة تلك املؤشا ارات وحتليلها ،لوضا ااع
خاارطاة طريق حتادد املشا ا ا ا ا ا ااروعاات التنموياة بتفااصا ا ا ا ا ا اايلهاا
الدقيقة ومس ا ا ا اااراهتا املختلفة ،وما حتتوي عليه من خطط
قصا ا اارية وطويلة املدى تسا ا ااتهدف التنمية الشا ا اااملة ،واليت
ميثل السا ااكان أسا اااسا ااها احملرك وهدفها املنشا ااود ونتيجتها
املستثمرة.

وتزامن ااً مع حتقيق أه ااداف رؤي ااة ( )2030ويف ظ اال
التطورات اليت تشا ااهدها اململكة العربية السا ااعودية يف كل
اجملاالت ،خصا ااوصا ااا يف اجلانب الدميوغرايف ،زادت أمهية
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أهداف الدراسة

هتدف الدراسا ا ااة إىل حتليل اخلصا ا ااائص السا ا ااكانية يف
اململكة العربية السااعودية خالل الفرتة 2019-1999م
من خالل املؤشا ا ا ا ا ا ارات الاادميوغرافيااة للسا ا ا ا ا ا اكااان وماادى
ارتباطها ابلتنمية على النحو اآليت:
 )1معدالت النمو الساكاين يف اململكة العربية الساعودية
خالل الفرتة 2019-1999م.
 )2معدل املواليد يف اململكة العربية السعودية.
 )3معدل وفيات الرضع (دون العام).
 )4نسبة صغار السن (أقل من  15سنة).
 )5أم ااد احلي اااة (العمر املتوقع عن ااد امليالد) يف اململك ااة
العربية السعودية.
تساؤالت الدراسة
تنبثق تس اااؤالت الدراس ااة من اهلدف األس اااس ااي وهو
حتليل اخلصا ااائص السا ااكانية يف اململكة العربية السا ااعودية
خالل الفرتة الزمنية 2019-1999م وهي:
 )1هال يؤثر النمو السا ا ا ا ا ا اكااين يف التنمياة الادميوغرافياة يف
اململك ااة العربي ااة السا ا ا ا ا ا ااعودي ااة خالل الفرتة -1999
2019م؟
 )2إىل أي مدى يرتبط معدل املواليد ابلتنمية يف اململكة
العربية السعودية؟
 )3م ااا العالق ااة بني مع اادل الوفي ااات الرضا ا ا ا ا ا ااع والتنمي ااة
الدميوغرافية؟
 )4كيف تؤثر نسابة صاغار السان (أقل من  15سانة) يف
التنمية الدميوغرافية يف اململكة؟
 )5ها اال يؤثر أما ااد احليا اااة على تقا اادم اململكا ااة العربيا ااة
السعودية؟

دراسات سابقة

على الرغم من وجود العااديااد من الاادراسا ا ا ا ا ا ا ااات اليت
تناولت السا ا ا ا ااكان بشا ا ا ا ااكل عام ،إال أنه ميكن القول إن
املؤشا ا ا ا ا ا ارات الادميوغرافياة وأثرهاا يف التنمياة مل تتم معااجلتها
على نطاق جغرايف واسا ا ا ااع ،وقد اسا ا ا اارتشا ا ا اادت الدراسا ا ا ااة
ببعضها ومنها:

دراسات عربية
دراسة ة ة ة ة ةةة الشة ة ة ة ة ةةديةد

)2014م ،واليت تناااولاات

التوظيف األمث ا اال لفرصا ا ا ا ا ا ا ا ااة التحول الا اادميوغرايف واهلبا ااة
الدميوغرافية يف العراق ،واعتمدت على املنهج الوص ا ا ا ا اافي
التحليلي ،وه ا ا اادف ا ا اات إىل الت ا ا ااأكي ا ا ااد على أن التغريات
الدميوغرافية ابجتاه الزايدات يف أعداد السا ا ا ااكان يف سا ا ا اان
العمل متثل فرصة تنموية ميكن أن تقود إىل عملية التطور
واالزدهار إذا مل حيس اان اس ااتغالهلا على أس اااع اعتمادها
كاماناهاج تاناماوي ياقاوم عالاى املاوازن ا ا ااة باني الس ا ا ا ا ا ا اك ا ا ااان
والتنمية ،وتوص االت إىل أن اجتاهات التحول الدميوغرايف
والتغريات يف الرتكيب العمري للس ا ا ااكان يف العراق نتيجة
انتقال أعداد السااكان يف الفئة العمرية أقل من  15ساانة
إىل فئة السا ااكان يف سا اان العمل مع االرتفاع البسا اايط يف
فئة كبار الساان  ،وأشااارت إىل أن العراق ساايكون خالل
السا ا ا اانوات القليلة القادمة داخل نطاق اهلبة الدميوغرافية،
وأوصات الدراساة بضارورة وجود الدعم واإلرادة الساياساية
هلذه الظاهرة اليت حتتاج إىل تبين سا ا ا ا ااياسا ا ا ا ااات سا ا ا ا ااكانية
عقالنياة رشا ا ا ا ا ا ايادة هادفهاا حتقيق االخنفااض التادرجيي يف
معدل منو السا ا ااكان ومعدل اخلصا ا ااوبة الكلي على املدى
الطويال ليتسا ا ا ا ا ا ااىن للعراق التمهياد للادخول يف مرحاة اهلباة
الدميوغرافية.
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دراسة خضرة 2015م) ،واليت تناولت الدميوغرافيا
ودورهاا يف الربامج التنموياة يف اجلزائر ،وهادفات إىل إبراز
إمكانية االسااتفادة من الدراسااات الدميوغرافية يف طيط
الربامج التنموية املتعلقة ابلسا ا ااكان ،واسا ا ااتغالل التوقعات
الدميوغرافية للتنبؤ مبساتقبل الساكان واحتياجاهتم ،إضاافة
إىل املش ا ا اكالت املتوقعة املص ا ا اااحبة لالنتقال الدميوغرايف،
وخلصات الدراساة إىل أنه من املتوقع أن تتجه اجلزائر إىل
الشا ا ا ا ا ا اايخوخااة املبكرة كنتيجااة حتميااة ،بسا ا ا ا ا ا ابااب تراجع
معدالت اخلصاوبة ،وأوصات إبعادة النظر يف الساياساات
السكانية.
دراس ة ة ة ةةة ااض ة ة ة ةةر و براهي 2019م) ،تناولت

الدراس ا ا ااة اهلبة الدميوغرافية يف اململكة العربية الس ا ا ااعودية:
الفرص والتحادايت ،وركزت على الزايدة الكبرية يف عادد
الساكان يف سان العمل ( 64- 15سانة) ،والنقصاان يف
عدد املعالني (األطفال أقل من  15سا اانة) ،وكبار السا اان
( 65سا ا ا ا ا ا ان ا ااة ف ا ااأكثر) ،وه ا اادف ا اات إىل إظه ا ااار الفرص
االقتصاادية والتنموية اليت ميكن أن جتنيها اململكة يف ظل
رؤية ( ،)2030واعتمدت بصورة رئيسة على التعدادات
واملسا ا ا ا ا ا ااوحات الراية اليت أجرهتا اململكة يف السا ا ا ا ا ا اانوات
األخرية ،إىل جانب رؤية اململكة ( .)2030وتوص ا ا ا االت
إىل أن اململكة قد دخلت مرحلة النافذة الدميوغرافية اليت
هلااا رهرهااا االقتص ا ا ا ا ا ا اااديااة واالجتماااعيااة املوجبااة إذا مااا مت
التخطيط واإلعداد املسبق هلا.
دراس ة ة ة ة ة ةةة ةةا

2019م) ،واليت اهتم اات ابهلب ااة

الا ا اادميوغرافيا ا ااة يف العراق يف املا ا اادة 2017-2003م،
اادا على
ودوره ااا يف حتقيق التنمي ااة االقتص ا ا ا ا ا ا ا ااادي ااة ،اعتم ا ً
أسالوب التحليل النظري والعملي ،وهدفت إىل إبراز أهم

التحادايت اليت تواجاه إمكاانياة دخول العراق مرحلاة اهلباة
الدميوغرافية ،وخصا ا ااوصا ا ااا بعد عام 2003م ،وتوصا ا االت
إىل أن السكان يف سن العمل ( 64-15سنة) يشكلون
قوة اقتص ا ااادية داعمة لتحقيق التنمية إذا ما مت اس ا ااتغالهلا
ابلشكل الصحيح.
دراسة ة ة ة ة ةةة املغةةا 2019م) ،واليت تناااولاات اهلرم
الس ا ا ااكاين يف اململكة العربية الس ا ا ااعودية ،واعتمدت على
املنهج الوصا اافي التحليلي ،وهدفت إىل طبيعة ومكوانت
ومؤش ا ارات اهلرم الس ا ااكاين يف اململكة ،وتوص ا االت إىل أن
سا ااكان اململكة من السا ااعوديني على وشا ااك الدخول يف
مرحلة اهلبة الدميوغرافية ،وأوص ا ا ا اات بض ا ا ا اارورة اس ا ا ا ااتيعاب
املتغريات ال اادميوغرافي ااة يف اململك ااة واليت تؤثر يف اهليك اال
العمري للسااكان ،وإدراجها يف خطة التنمية على شااكل
برامج ومش ا ا ا ا ااروعات تس ا ا ا ا اااعد على االرتقاء ص ا ا ا ا ااائص
السكان ابجملتمع.
دراسة ةةة انصة ةةف 2021م) ،وقد هدفت إىل إلقاء

الض ا ا ا ا ا ااوء على األوض ا ا ا ا ا اااع الس ا ا ا ا ا ااكانية ،واالقتص ا ا ا ا ا ااادية،
واالجتماعية يف مصر ،وما حلق هبا من تغريات يف العقود
األخرية من خالل قياع بعض املؤش ا ا ارات اليت تكش ا ا ااف
مدى التحدايت اليت تقف أمام اس ا ا ا ا ااتغالل تلك الفرص
التنمويا ااة ،واعتما اادت على منا اااهج عا اادة أمهها ااا :املنهج
األص ا ا ا ا ا ا ااويل ،واملاناهااج الااوص ا ا ا ا ا ا افااي الاتاحالايالااي ،واملاناهااج
االقتص ا ا ااادي ،وأس ا ا اااليب التحليل الس ا ا ااكاين ،وأس ا ا اافرت
النتائج عن اإلسا ا ا اراع يف خفض معدالت اخلصا ا ا ااوبة اليت
جتاوزت  3أطفال لكل امرأة يف ساان اإلجناب ،واعتبارها
قضية قومية.
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دراسات أجنبية
دراسة ة ة ةةة ) Ashwan (1990عن النمو الس ا ا ا ا ااكاين

ملدينة الرايض يف اململكة العربية السا ا ااعودية ،وهدفت إىل
معرفة اآلهر املرتتبة على النمو السا ا ا ااكان يف الفرتة الزمنية
1988-1962م ،وخلص ا ا ا ا اات إىل زايدة عدد س ا ا ا ا ااكان
العاص اامة تس ااعة أض ااعاف ،وأن النمو أعلى من املتوس ااط
القومي للادخال ،ومتكن األسا ا ا ا ا ا ابااب اليت تعزز احملفزات
االقتص ا ا ا ااادية والثقافية واإلدارية ،إض ا ا ا ااافة إىل تغري التوزيع
السكاين نتيجة االزدهار االقتصادي الذي شهدته البالد
منذ أوائل الس اابعينات ،وتركز الس ااكان يف املراكز الرئيس ااة
للعاصمة ،وأرجعت االرتفاع النسيب ملعدالت البطالة بني
اإلانث إىل القيود الاادينيااة والثقااافيااة ،بينمااا كاااناات بطااالااة
ال ااذكور انجت ااة عن ع اادم التوافق بني مؤهالت املتق اادمني
ومهااراهتم وتلاك اليت يطلبهاا أصا ا ا ا ا ا احااب العمال ،كاذلاك
تفضيل القطاعات توظيف العمالة األجنبية ،ألن العمال
الوطنيني ال جتتذهبم األجور املنخفضة.
دراسة ة ةةة ) Nicholl (2003عن السا ا ا ااكان والتنمية،
والعالقة بني التغيريات الس ا ا ا ا ااكانية والنمو االقتص ا ا ا ا ااادي،
وتتعلق بسرعة تطور التنمية وحتقيقها ،واآلهر االقتصادية
املرتتباة على حجم السا ا ا ا ا ا اكاان ومعادالت زايدهتم ،وأمناا
االنتقال الدميوغرايف أمام اإلجراءات اليت ميكن أن تتبناها
الس ااياس ااات لإلس اراع هبذه املرحلة ،وتوص االت إىل أنه من
املتوقع ارتفاااع أعااداد سا ا ا ا ا ا اكااان العااامل من  6مليااار عااام
 2000إىل  9ملياار يف 2050م ،ولكن مقادار الزايدة
الس ا ا ا اانوية قد ينخفض من  80مليون نس ا ا ا اامة إىل حوايل
 40مليون نس ا ا ا اامة ،مع إمكانية مش ا ا ا اااهدة منو س ا ا ا ااكاين
يص ا اال إىل الص ا اافر أو س ا االبياً ،وارتفاع س ا اان الس ا ااكان مع
منوا،
االنتقال الس ا اريع إىل احلياة احلض ا ارية يف أقل املناطق ً

واالستمرار يف حتول كفة ميزان سكان العامل حنو اجلنوب،
وسا ا ا ا ا ا اايكون للتغيريات يف حجم السا ا ا ا ا ا اكااان عرب البلاادان
تداعيات س ا ا ا ا ااياس ا ا ا ا ااية أس ا ا ا ا اااس ا ا ا ا ااية مع اس ا ا ا ا ااتمرار التباين
االقتص ا ا ا ا ا ا ااادي ،مماا يولاد نزاعاات دولياة ،كماا متثال اهلجرة
ال اادولي ااة من البل اادان الفقرية إىل البل اادان الغني ااة قضا ا ا ا ا ا ايااة
ساياساية حسااساة ال تقل أمهية عن ساد بعض من العجز
السكاين الناتج عن االخنفاض الشديد يف اخلصوبة.
دراسة ة ة ة ة ة ةةة ) Bjagat (2014عن فرص وحت ا اادايت

التغريات السا ا ا ا ا ا اكااانيااة يف اهلنااد ،واليت أكاادت على أمهيااة
الرتكياب العمري يف تعزيز النمو االقتص ا ا ا ا ا ا ااادي يف اهلناد،
غري أهناا شا ا ا ا ا ا ااككات يف عادالاة توزيعاه ،وأردفات أناه على
الرغم من أمهي ااة الن اااف ااذة ال اادميوغرافي ااة إال أهن ااا ال ت اادعم
التطورات واالبتكارات التقنية يف اجملتمع.
دراس ة ةةة ) Williamson (2020حول إعادة النظر

يف العوائ ااد ال اادميوغرافي ااة اليت أشا ا ا ا ا ا ا ااارت إىل الع اادي ااد من
العواما ا اال املرتبطا ا ااة ابلتحول الا ا اادميوغرايف وأتثريها ا ااا على
االقتصا ا ا ا ا ا ا اااد القومي؛ مث اال :امل ادخرات ،واالسا ا ا ا ا ا ااتثم ااار،
وتاادفقااات رأع املااال األجنيب ،والتعليم ،وأشا ا ا ا ا ا ا ااارت إىل
هجرة العقول اليت قد هتدر بعض املكاسب الدميوغرافية.
وااالصة ةةة أن الدراس ا ااات الس ا ااابقة اليت تعرض ا اات يف
بعض أجزائهااا إىل مكون أو عاادة مكوانت ذات عالقااة
مباش ا ا ا ا اارة مبوض ا ا ا ا ااوع الدراس ا ا ا ا ااة احلالية ،إال أهنا مل تتعرض
ملوضا ا ا ا ا ااوع مؤشا ا ا ا ا ارات التنمية الدميوغرافية من وجهة نظر
سا ا ا ا ا ااكانية تنموية ،وهو ما شا ا ا ا ا ااكل دافعاً قوايً لدراس ا ا ا ا ا اة
مؤشا ا ا ا ا ا ارات التنميا ا ااة الا ا اادميوغرافيا ا ااة يف اململكا ا ااة العربيا ا ااة
السعودية ،إال أهنا تؤكد على أمهية الدراسات الدميوغرافية
يف طيط الربامج التنموية ،وكيفية اسا ا ا ا ا ا ااتغالل التوقعات
الدميوغرافية للتنبؤ ابملس ااتقبل كما تؤثر يف اهليكل العمري
السكان.
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منهج الدراسة

لغرض الوصا ا ا ااول إىل أهداف الدارسا ا ا ااة ،مت االعتماد
على املنهج الوصا ا ا ا ا اافي لتكوين إطار واضا ا ا ا ا ااح ملشا ا ا ا ا ااكلة
البحااث ،والعااديااد من املااداخاال؛ مثاال :املاادخاال التحليلي
لتحلي اال يع العملي ااات اليت هت اادف إىل الوصا ا ا ا ا ا ااول إىل
نتااائج ،كااذلااك املاادخاال التااارخيي يف دراسا ا ا ا ا ا ا ااة التطورات
ال اادميوغرافي ااة خالل الفرتة 2019-1999م ،وامل اادخ اال
األصااويل يف تناول األسااباب اليت أدت إىل التغري اجلغرايف
يف بعض املؤش ا ارات الدميوغرافية ،ابإلض ا ااافة إىل أس ا االوب
اإلحصا ا ا ا ا ا ا اااء االسا ا ا ا ا ا اتااداليل يف حتلياال البياااانت ومتثيلهااا،
واسا ا ا ا ا ا ااتخدام برانمج  ArcMap10.7.1لنظم املعلومات
اجلغرافية يف رسم اخلرائط.

مصادر البياانت

اعتمدت الدراس ا ا ا ا ا ااة على مص ا ا ا ا ا ااادر البياانت األولية
املنشا ا ا ا ا ااورة واملتمثلة يف تقارير والنشا ا ا ا ا ارات ذات الصا ا ا ا ا االة
أبهااداف ومتغريات الاادراسا ا ا ا ا ا ا ااة الصا ا ا ا ا ا ا ااادرة من اجلهااات
احلكومية واخلاص ا ا ا ااة يف اململكة العربية الس ا ا ا ااعودية؛ مثل:
قااعادة البيااانت اإلحص ا ا ا ا ا ا ااائياة يف املوقع اإللكرتوين هليئاة
العامة لإلحصا ا ا ا ااء وتعداد 2010م للسا ا ا ا ااكان واملسا ا ا ا ااح
الادميوغرايف لعاام 2016م ،والبناك السا ا ا ا ا ا ااعودي املركزي،
ابإلضاافة إىل املصاادر الدولية؛ مثل :بياانت املركز الدويل
لإلحصاء.

منطقة الدراسة
تقع اململكة العربية السعودية بني دائريت عرض
 °33-°16مشال دائرة االستواء على امتداد أكثر من
 17درجة عرضية ،وبني خطي طول  °56-°34شرق
خط جرينتش يف أقصى اجلنوب الغريب من قارة
رسيا ،حيث حيدها مشاالً الكويت والعراق واألردن،
وجنوابً اليمن وعُمان ومن الغرب البحر األحر ،ومن
الشرق اخلليج العريب واإلمارات العربية املتحدة وقطر
(شكل  ،)1ومتتد اململكة العربية السعودية على أربعة
أمخاع شبه جزيرة العرب مبساحة تقدر بنحو
 2.149.6901كم ،2وبلغ عدد السكان  34.22مليون

نسمة يف منتصف عام 2019م (اهليئة العامة لإلحصاء،
.)https://www.stats.gov.sa
ولتحقيق أهداف الدراسة مت تناول احملاور اآلتية:

• النمو السكاين يف اململكة العربية السعودية.
• معدالت املواليد.

• معدالت وفيات األطفال الرضع.

• نسبة صغار السن أقل من  15سنة.
• أمد احلياة (العمر املتوقع عند امليالد).
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شكل  .)1املوقع اجلغرايف للمملكة العربية السعودية

املصدر :اهليئة العامة للمساحة واملعلومات اجليومكانية العربية السعودية (2019م).

أوالً :معدل النمو السك ة ة ة ة ة ةاين يف اململكة ة ة ة ة ة ةة العربية
السعودية
ال تقتصر أمهية دراسة حجم السكان ومنوهم على
عددهم احلايل فحسب ،بل التنبؤ والتوقع لألعداد
املستقبلية ،مما يؤكد على أمهيته الكبرية يف دعم اخلطط
التنموية لدفع التنمية االجتماعية واالقتصادية مبا
يستوعب الزايدة السكانية.
ويعرف النمو السكاين ابلتغيري يف عدد األشخاص
مبرور الوقت؛ أي التغري احلاصل يف حجم السكان
واملرتبط حبركة النمو الطبيعي ،ويقصد به التغري السكاين

الناتج عن الفرق بني معدالت املواليد والوفيات ،إضافة
إىل النمو غري الطبيعي الناتج عن اهلجرة ،وميكن تعريف
معدل النمو أبنه "النسبة املئوية لتغري قيم معينة خالل فرتة
زمنية حمددة".
ويقدر عادد سكان اململكة العربية السعودية وفقاً
لنتائج املسح الدميوغرايف لعام 2016م حبوايل 31.7
مليون نسمة مقارنة بنحو  27.2مليون نسمة يف تعداد
2010م ،بزايدة مقدارها  4.5مليون نسمة ،بنسبة
 ،%16.54إذ بلغ متوسط معدل النمو السنوي %2.54
يف الفرتة نفسها (هيئة اإلحصاء2016 ،م).
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اجتاه تصاعدي ،فمن املتوقع أن يتجاوز  48مليون
نسمة ،مبعدل منو  %2.9عام 2030م ،مما يعين وجود
حتدايت كبرية يف توفري املوارد ومضاعفتها ،وتلبية
املتطلبات واالحتياجات املختلفة واملتعددة هلذه األعداد
املتزايدة من السكان يف املستقبل.

ويوضح اجلدول ( ،)1والشكل ( )2تطور حجم
السكان يف اململكة العربية السعودية يف الفرتة الزمنية
2019-1999م ،إذ بلغ  34,2مليون نسمة عام
2019م ،بعد أن كان  19,9مليون نسمة عام
1999م ،مما يشري إىل أن حجم السكان يف اململكة يف

جدول  )1تطور أعداد السكان يف اململكة العربية السعودية
يف املدة 2019-1999م نسمة)

املصدر:

السنة

سعوديون

غري السعوديي

مجلة السكان

1999

14543849

5441575

19985424

2010

18973615

8589817

27563432

2019

21103198

13114971

34218169

البنك السعودي املركزي ،اإلحصاء السنوي (2019مhttps://www.sama.gov.sa ،
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الس نوات
شكل  .)2تطور حج السكان يف اململكة العربية السعودية
املصدر :اعتماداً على األرقام الواردة يف اجلدول (.)1

يف املدة ()2019 -1999

وقد يؤدي االرتفاع النسيب لنمو السكان إىل ظهور
بعض التحدايت اليت تتمثل يف زايدة اإلنفاق على توفري
اخلدمات التعليمية والصحية واملساكن لألعداد املتزايدة،
فقد بلغت تقديرات املصروفات الصحية والتنمية

االجتماعية للملكة العربية السعودية  82.071مليون
رايل عام 2015م  ،وارتفعت إىل  172.041مليون
رايل عام 2019م (اهليئة العامة لإلحصاء2019 ،م)،
وانعكس ذلك على ضرورة إجياد فرص عمل ملن هم يف
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سن العمل ،خصوصا يف ظل وجود منافسة من العمالة
الوافدة ،واحملافظة على التوازن البيئي يف ظل الضغو
املستمرة على األوضاع البيئية املرتبطة ابلنمو السكاين،
كما يتطلب التوسع العمراين والصناعي االستمرار يف
وضع السياسات الالزمة ملعاجلة هذه التحدايت وتنفيذها
مبا يضمن مستوى معيشيا مالئما للسكان ،وحتقيق
االستفادة القصوى من املوارد البشرية الناجتة عن النمو
السكاين (انجي2013 ،م ،ص .)120
كما يؤثر أيضاً على سوق العمل فيزيد النمو السكاين
من حجم القوى العاملة ،ولكن ال يسهم يف زايدة اإلنتاج
إن مل تتناسب هذه الزايدة مع املوارد املتاحة ،وإمنا قد
يؤدي إىل زايدة معدالت البطالة ،واخنفاض مستوى
األجور ،وابلتايل تدين املستوى التأهيلي لقوة العمل
املستقبلية ،كما يؤثر النمو السكاين على االدخار
واالستثمار ،فالزايدة يف أعداد السكان تؤدي إىل اخنفاض
مستوايت االدخار واالستثمار ،وابلتايل اخنفاض معدل
النمو االقتصادي ومتوسط دخل الفرد.
ووفقا ملا ذكر أعاله فإن للنمو السكاين أتثريا مباشرا
يف كل من التنمية االجتماعية واالقتصادية ،مما حيدث
ثغرات تؤثر على عملية التنمية الدميوغرافية تنعكس على
مستوايت البطالة ،وبناءً على تقديرات مسح القوى
العاملة يف هيئة اإلحصاء بلغ معدل البطالة  %10.5عام
2009م ،وارتفع اىل  %12عام 2019م ،لذلك أتيت

أمهية التحكم يف مؤشر النمو السكاين لكي تكون الزايدة
يف معدل منو السكان أقل من مثيلتها يف معدل النمو
االقتصادي فينعكس ذلك على توفري اخلدمات اإلنتاجية
واالجتماعية ،وحاية املوارد املتجددة من التلوث،
واحلفاظ على املوارد غري املتجددة من النضوب.
اثنياً :معدل املواليد

يشري معدل املواليد لعدد املواليد أحياء لكل ألف من
السكان يف سنة معينة إل ايل عدد السكان يف منتصف
العام ،ويطلق عليه دائماً معدل املواليد اخلام (أبو عيانه،
1994م ،ص .)51
مؤشرا للخصوبة ،وهو من أهم
ويعد معدل املواليد ً
مكوانت النمو السكاين ،وخيتلف تطوره ومستواه من
جمتمع إىل رخر حبسب خصائص تلك اجملتمعات سواء
كانت اقتصادية ،أم اجتماعية ،أم سياسية ،أم ثقافية.
وقد أظهرت بياانت املركز الدويل لإلحصاء (شكل
 )3اخنفاض متوسط الوالدات احلية للنساء السعودايت
الاليت سبق هلن الزواج يف الفئة العمرية ( 49 -15سنة)،
إذ بلغ  2.2مولود عام 2019م ،مقارنة مبثيله عام
1990م ( 4.1مولود) ،وقد يالمس هذا االخنفاض
مستوى اإلحالل الذي يقدر با  1.2طفل لكل امرأة
(املركز الدويل لإلحصاء2019 ،م).
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2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

معدل المواليد (للك  1000من الساكن)

4.5
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0

السنوات

املصدر:

شكل  .)3معدل املواليد يف اململكة العربية السعودية يف املدة 2019-1999م)
املركز الدويل لإلحصاء https://data.albankaldawli.org

حلساب معدل املواليد يتم قسمة املواليد أحياء خالل
السنة على إ ايل السكان يف منتصف السنة مضروب
يف ( 1000اخلريف2008 ،م)
ويشبه ما حدث يف اململكة ما حدث يف أورواب وقت
الثورة الصناعية ،فقد حدث التحول الدميوغرايف نتيجة
التغريات التنموية ،وليس بتأثري برامج تنظيم األسرة ،فما
حيدث يف اململكة من حتول أييت بتأثري العوامل التنموية؛
مثل :أتخر سن الزواج من  20سنة أو دون ذلك قبل
ثالثة عقود تقريبًا ،إىل  26سنة للرجال ،و 22سنة
للنساء عام 2016م ،والتحاق الشباب من اجلنسني
ابلتعليم العام والعايل ،وتقبل مفهوم األسرة النووية
الصغرية ،ومن جهة أخرى أدى االنتقال من القرى
واألرايف والبادية حنو املدن إىل التغري يف بعض القيم اليت
متجد األسرة الكبرية وتشجع كثرة األبناء ،وذلك نتيجة
اخنفاض املنفعة االقتصادية لألبناء ،بسبب الزايدة يف
تكلفة التنشئة ،واخنفاض منفعتهم االقتصادية يف املدن
سائدا يف الريف ،وكذلك التغري يف وحدة
مقارنة مبا كان ً
اإلنتاج من األسرة اليت تعتمد على الزراعة والرعي
واألعمال اليدوية إىل العمل يف املؤسسات واملصانع اليت

حتتاج إىل تعليم جيد و صص دقيق (اخلريف،
2017م).
كما أدت مشاركة املرأة يف سوق العمل إىل اخنفاض
معدالت اخلصوبة ،إذ اخنفض معدل اخلصوبة الكلية من
 7أطفال للمرأة الواحدة إىل  2.2طفل لكل امرأة خالل
اخلمسني سنة املاضية (اهليئة العامة لإلحصاء،
2019م).
واستمرار هذا االخنفاض سيؤدي إىل تغيريات يف
الرتكيب العمري للسكان ،واخنفاض معدالت اإلعالة ،مما
سريفع من معدالت االدخار ويدعم فرص االستثمار
احمللي ،ومن مث التنمية ،األمر الذي يؤدي إىل حتسني
نوعية احلياة واملستوى املعيشي وخفض معدالت البطالة.
اثلثاً :معدل وفيات األطفال الرضع

يعد معدل وفيات الرضع من املؤشرات ذات
الدالالت املهمة املرتبطة مبستوايت املعيشة والصحة يف
اجملتمع" ،ألن األطفال الرضع هم أكثر الفئات استجابة
للتحسن يف اخلدمات الصحية واملستوايت املعيشية مهما
كان طفي ًفا ،لذلك ال يستخدم هذا املؤشر يف الدراسات
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السكانية فقط ،بل ويف الدراسات االقتصادية واإلعالمية
واالجتماعية "( 1اخلريف2008 ،م ،ص .)402
وبناء على تقرير اليونيسف (2018م) ،شهدت
اخنفاضا سر ًيعا يف معظم دول العامل،
وفيات الرضع
ً
وخصوصا خالل النصف الثاين من القرن احلايل نتيجة
توافر األدوية واألمصال ،ابإلضافة إىل حتسن مستوى
املعيشة يف بعض البلدان وارتفاع مستوى التعليم ،إىل
جانب اخنفاض معدل اخلصوبة الكلية الذي كان
ينخفض بشكل ملحوظ يف أغلب الدول املتقدمة،
ويرتفع نسبياً يف معظم الدول النامية
(.)www.unicef.org
وتشهد اخلدمات الصحية يف اململكة العربية السعودية
ملموسا يف معدالت وفيات األطفال ،إذ اخنفض
اخنفاضا
ً
ً
معدل وفيات األطفال حديثي الوالدة من مخس حاالت
خالل عام 2013م مقارنة باثمان حاالت وفاة لكل
 1000مولود حي عام 2006م ،بينما سجل متوسط
الدول األوروبية  6حاالت لكل  1000مولود حي،
ابإلضافة إىل  25حالة لكل مولود حي لدول شرق البحر
األبيض املتوسط للعام 2013م ،أما معدل وفيات

الرضع يف اململكة فقد اخنفض خالل 2013م
األطفال ُّ
إىل مثان حاالت لكل  1000مولود مقارنة با  13حالة
وفاة لكل  1000مولود عام 2006م (وزارة الصحة،
2014م).
ويوضح كل من جدول ( )2وشكل ( )4معدل
وفيات األطفال الرضع ومن هم دون اخلامسة يف اململكة
العربية السعودية يف الفرتة الزمنية 2019-1999م ،إذ
اخنفض األول إىل 5مخس يف األلف عام 2019م ،بعد
أن كان  19يف األلف عام 1999م ،إذ ترتبط الوفيات
عامة ووفيات األطفال خاصة مبستوايت التنمية
االقتصادية واالجتماعية ،وتعكاس مساتوى التطاور
واإلجنازات احملققاة علاى صعياد الصحاة والتعليام والغاذاء
وغريهاا ماان احملااددات األساسية ملسااتوى الوفيااات ،فمااع
زيااادة التقاادم الطبااي وزيااادة اإلمكانية فااي اإلنفاق علااى
الصحااة وتوفياار مسااتلزماهتا ماان أدوياة ولقاحاات وأطبااء
ومشاايف وغريهاا ،فإناه مان املتوقاع أن تضعاف العوامال
املساببة للوفياات وتنخفض معدالهتا بوضاوح مما يشري إىل
مزيد من التنمية.

جدول  .)2معدل الوفيات الرضع ومن ه دون ااامسة يف اململكة العربية السعودية
يف املدة 2019-1999م لكل  1000مولود حي)

السنة

ضع
وفيات الر ّ

وفيات دون ااامسة

1999

19.80

12.90

2010

10.30

6.70

2019

5.70

3.70

اعتمادا على بياانت البنك الدويل لإلحصاء،
املصدر:
ً

 - 1حلساب معدل وفيات الرضع يتم قسمة عدد حاالت الوفاة بني األطفال الذين
أعمارهم أقل من سنة على عدد املواليد أحياء خالل السنة مضروب أبلف.

https://data.albankaldawli.org
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شكل  .)4معدل وفيات األطفال الرضع يف اململكة العربية السعودية يف املدة 2019-1999م

اعتماد على األرقام الواردة ابجلدول (.)2
املصدر:
ً

رابعاً :نسبة صغار السن أقل من  15سنة

هي الفئة املسؤولة عن تصنيف اجملتمعات السكانية
إىل شابة ،انضجة ومعمرة ،كذلك حتدد نسب إعالة
الصغار ،فاجملتمع الذي تزيد فيه نسبة السكان األقل من
 15سنة عن  35يف املائة من جمموع السكان يعد جمتمع
صغار السن ،أما اجملتمع الذي تزيد فيه نسبة السكان
األكرب من  65سنة عن  10يف املائة من جمموع السكان
فيعد جمتمع كبار السن (املغازي2019 ،م ،ص .)120
ووفقاً لبياانت هيئة اإلحصاء ،فإن الفئات العمرية
عدداي (169083
األقل من  15سنة سجلت ارتفاعا ً
نسمة) لتصل أعدادهم يف منتصف العام 2019م إىل

 8389963نسمة مقابل  8220880نسمة يف
منتصف العام 2018م ،وهو ما يشري إىل أن السنوات
أيضا املزيد من السكان الذين سيدخلون
املقبلة ستشهد ً
فيمرحلة الشباب (اهليئة العامة لإلحصاء2019 ،م).
ويتبني من اجلدول ( )3اخنفاض نسبة صغار السن
إل ايل سكان اململكة ،إذ بلغ %24.52 ،%38.72
عامي 1999م ،و2019م على الرتتيب ،مما يوحي
ابلتحول الدميوغرايف نتيجة التغريات التنموية كما ذُكرت
سابقاً ،كذلك التطور الصحي الذي تشهده اململكة،
إضافة إىل اخنفاض نسبة هذه الفئة نتيجة لالرتفاع النسيب
لسكان اجملموعة العمرية الوسطى (65 -15سنة).
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جدول  .)3تطور نسبة سكان اململكة العربية السعودية
وف ًقا لفئات العمر يف املدة 2019-1999
العام

1999م

2019م

أقل من  15سنة

38.72

24.52

 15إىل أقل من 65

72.09

72.27

 65سنة فأكثر

3.23

3.21

فئات العمر

املصدر :بناءً على بياانت مسح اخلصائص السكانية اهليئة العامة لإلحصاء ،اململكة العربية السعودية يف السنوات املذكورة.

أيضا تباين الرتكيب العمري يف هذه
ومن املالحظ ً
الفئة بسبب ارتفاع مستوايت اخلصوبة ،وما يعكسه من
نتائج ترتبط ابملستوى الصحي واالقتصادي ،واخنفاض
معدل وفيات األطفال ،مما أدى إىل اتساع قاعدة اهلرم
السكاين ،وهو ما جيعل نصف السكان السعوديني جمتمعا
فتيا ،حيث نسبة صغار السن دون سن  15سنة حنو ربع
حجم اجملتمع ،وهذا يؤكد ما توصلت له دراسة املغازي
(2019م) إىل أن سكان اململكة من السعوديني على
وشك الدخول يف مرحلة اهلبة الدميوغرافية.

وابملقارنة بني اهلرم السكاين لعام 2010م ،ومثيله
عام 2019م يف الشكلني ( 5و ،)6فإن قاعدة اهلرم عام
2019م تتسم ابلضيق بسبب تركز أعمار غري السعوديني
يف الفئات العمرية الوسطى ،أي أن املهاجرين عادة ما
يكونون يف أعمار شابة وكبرية وقليل منهم من يصطحب
أسرته معه ،وتسهم اهلجرة يف ازدهار الصناعات وتقدمها
و فيف حدة التباين يف مستوايت الدخل بني املناطق
من خالل إجياد نوع التوازن بني العرض والطلب على
األيدي العاملة ،ومن مث زايدة التوازن يف مستوايت الدخل
من خالل التأثري على األجور.
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شكل  .)5هرم السكان للمملكة العربية السعودية 2010م

املصدر :اعتماداً على بياانت اهليئة العامة لإلحصاء اململكة العربية السعودية تعداد (2010م).

شكل  .)6هرم السكان للمملكة العربية السعودية 2019م

املصدر :اعتماداً على بياانت اهليئة العامة لإلحصاء اململكة العربية السعودية تقديرات السكانية عام (2019م)

205

214 191
191 214

كما يتضح من الشكل ( )7توزيع السكان ونسبة
صغار السن األقل من  15سنة على املناطق اإلدارية يف
اململكة العربية السعودية مبعدالت متقاربة ترتاوح من
 %29-23من سكان املناطق ،وهو ما يشري إىل التحول

الدميوغرايف نتيجة التغريات التنموية االقتصادية
واالجتماعية اليت مشلت يع مناطق اململكة العربية
السعودية مع تفاوت بسيط بينهم.

شكل  .)7التو يع النسيب لصغار السن أقل من 15سنة) مقارنة حبج السكان عام 2017م
يف اململكة العربية السعودية

املصدر :اهليئة العامة لإلحصاء اململكة العربية السعودية ،بياانت مسح اخلصائص السكانية (2017م).

خامساً :أمد احلياة

تفاعا
شهد أمد احلياة ،أو العمر املتوقع عند امليالد ار ً
ملحوظًا خالل العقود املاضية يف يع دول العامل ،فقد
وصل توقع العمر عند امليالد إىل  68سنة عام 2007م،
يف حني بلغ  73سنة على مستوى العامل عام 2019م،
ويعود السبب إىل السيطرة على كثري من األمراض واألوبئة
يف معظم البلدان ،وكذلك حتسن مستوايت املعيشة

والصحة العامة يف غالبية دول العامل (املركز الدويل
لإلحصاء2019 ،م).
ويقاع أمد احلياة ابستخدام أساليب إحصائية تعتمد
على جدول احلياة ،وحيسب دائما عند امليالد أو عند فئة
عمرية ،وهو ببساطة عبارة عن عدد السنوات اليت يتوقع
أن يعيشها الفرد الواحد يف أي سن إذا استمرت معدالت
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الصحية من خالل
ويتم قياع احلياة املديدة و ه
الئق .ه
متوسط العمر املتوقهع عند الوالدة (برانمج األمم املتحدة
ه
اإلمنائي2018 ،م).
كبريا حسب ما يظهره
حتسناً ً
وقد شهد جمال الصحة ه
دليل العمر املتوقع عند امليالد كما يتبني من اجلدول ()4
متوسط العمر املتوقهع عند
وشكل ( ،)8إذ يظهر ارتفاع ه
الوالدة يف اململكة العربية السعودية بني عامي - 1999
2019م ،وبلغ متوسطه  75سنة مقارنة با  72سنة عام
1999م ،وارتفاعه من  74إىل  76سنة ،ومن  70إىل
 74سنة للذكور واإلانث على الرتتيب.

الوفيات السائدة على ما هي عليه ،وحيسب ابستمرار
للذكور واإلانث (أبو عيانة1993 ،م ،ص .)166
وخالل العقود املاضية بلغ متوسط عمر املواليد يف
أول عام بدأت فيه األمم املتحدة تسجيل البياانت دوليًا
(1960م) إىل  52,5سنة ،بينما زاد متوسط األعمار
بشكل ملحوظ يف خمتلف بقاع العامل ،إذ وصل إىل 72
سنة عام 2016م (منظمة الصحة العاملية،
.)https://www.who.int
ولتقييم تق هدم البلدان ،توجد ثالثة أبعاد أساسيهة
للتنمية البشريهة وهي :عيش حياة مديدة وصحيهة،
والوصول إىل املعرفة ،والقدرة على احلصول على منط حياة

جدول  .)4متوسط العمر املتوقع عند امليالد
يف املدة 2019-1999م ابلسنوات).

املصدر:

السنة

مجلة السكان

ذ ور

انث

1999م

72

70

74

2010م

74

72

75

2019م

75

74

76

اعتماد على البنك الدويل لإلحصاءhttps://data.albankaldawli.org ،
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2019

74.998

2014

74.402

73.598

2004

73.051

1999

72.06
75.5

75

74.5

74

73.5

السنوات

2009

73

72

72.5

71.5

71

70.5

العمر المتوقع بسنة

شكل  .)8متوسط العمر املتوقع عند امليالد يف اململكة العربية السعودية
اعتماد على األرقام الواردة ابجلدول (.)4
املصدر:
ً

يف املدة 2019-1999م

ويعكس ارتفاااع أمااد احلياااة تقااد ًماا واضا ا ا ا ا ا ا ًحاا يف رفع
مستوى املعيش ا ا اة ،وحتس ا ا ان اخلدم ا ا اات الصحي ا ا ا ا ا اة ،وهو
مرتبط ابلعوامل املؤثرة يف اخنفاض مساتوى الوفيات ،مثل

النتائج والتوصيات

حتس ا ا ا ا اان مس ا ا ا ا ااتوايت التنمية االقتص ا ا ا ا ااادية واالجتماعية،
وكاذلاك تقادم اخلادماات الصا ا ا ا ا ا ااحياة اليت تقادمهاا اململكاة
العربية السعودية.

أسفرت الدراسة عن عدة نتائج وتوصيات ميكن
إجيازها على النحو اآليت:

التعليمية والصحية واملساكن لألعداد املتزايدة من
السكان ،إذ قدرت املصروفات الصحية والتنمية
االجتماعية  82.071مليون رايل لعام 2015م
وارتفع إىل  172.041مليون رايل عام 2019م.

• ارتفاع حجم السكان من  19,9مليون نسمة عام
1999م إىل  34,2مليون نسمة عام 2019م،
مبعدل منو سنوي مرتفع نسبيًا  ،%2.9مما يشري إىل

• املتوقع زايدة حجم السا ا ا ا ا ا اكااان يف عاام 2030م إىل
 48,7مليون نسا ا ا ا ا اامة مبعدل منو  ،%2.9مما قد يؤثر
على مساتوايت التنمية االجتماعية واالقتصاادية إذا مل
تواكبه س ا ا ااياس ا ا ااات تتناس ا ا ااب مع هذا النمو تزيد من
معدل النمو االقتصا ا ا ا ا ااادي ،حبيث تكون هذه الزايدة
أكرب من معا اادل منو السا ا ا ا ا ا اكا ااان السا ا ا ا ا ا ااتمرار توفري

أوالً :النتائج

أن حجم السكان يف اململكة يف تزايد.

• ارتفاع معدل منو السكان يؤدي إىل ظهور التحدايت
اليت تتمثل يف زايدة اإلنفاق على توفري اخلدمات
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اخل اادم ااات اإلنت اااجي ااة واالجتم اااعي ااة ،وح اااي ااة املوارد
املاتاج ا ا ااددة مان الاتالاوث واحلاف ا ا اااظ عالاى املاوارد غاري
املتجددة من النضوب.
• اخنفاض معدل املواليد اخلام للنساء السعودايت يف
الفئة العمرية ( 49 -15سنة) ،إذ بلغ عام 2.2
مولود 2019م ،مقارنة  4.1عام 1990م ،وهذا
يالمس مستوى اإلحالل ،وسيؤدي إىل تغيريات يف
الرتكيب العمري للسكان واخنفاض معدالت اإلعالة،
مما سريفع من معدالت االدخار ليدعم فرص
االستثمار احمللي ومن مث التنمية.
• اخنفاض معدل الوفيات األطفال الرضع يف اململكة
العربية السعودية إىل  5يف األلف عام 2019م ،بعد
أن كانت  19يف األلف عام 1999م ،مما يعكاس
مساتوى التطاور واإلجنازات احملققاة علاى صعياد
الصحاة والتعليام.
• وجود عالقة عكسية تربط معدل وفيات الرضع
مبستوايت التنمية االقتصادية واالجتماعية ،فكلما زاد
التقاادم الطبااي وتوفياار مسااتلزماهتا ماان أدوياة
ولقاحاات وأطبااء ومشاايف ستخفض العوامل املسببة
للوفياات وساتنخفض معدالهتا ،األمر الذي يؤدي إىل
مزيد من التطاور واإلجنازات علاى صعياد الصحاة
والتعليام والغاذاء وارتفاع مستوايت التنمية.
• اخنفاض نسبة صغار السن أقل من  15سنة من
 %38.72عام 1999م إىل  %24.52عام
2019م ،نتيجة لالرتفاع النسيب لسكان الفئة

العمرية الوسطى  65-15سنة ،واخنفاض نسيب لفئة
لكبار السن ،وهو ما يوحي ابلتحول الدميوغرايف
نتيجة التغريات التنموية االقتصادية واالجتماعية
كالتطورات الصحية والتعليمة ،ودخول اململكة
العربية السعودية يف مرحلة اهلبة الدميوغرافية ،ومتثل
تنمواي يؤدي إىل تسريع معدالت النمو
مشروعا
ً
ً
االقتصادي ودفع عملية التنمية وزايدة معدالت
التشغيل ومعاجلة مشكلة البطالة والفقر.
• تتوزع نسبة صغار السن (أقل من  15سنة) على
املناطق اإلدارية ابململكة العربية السعودية مبعدالت
متقاربة ترتاوح من  %29-23من سكان املناطق،
مما يشري إىل التحول الدميوغرايف نتيجة التغريات
التنموية االقتصادية واالجتماعية اليت مشلت يع
املناطق يف اململكة العربية السعودية مع تفاوت نسيب
بينهم.
• يظهر مؤشر أمد احلياة أن العمر املتوقع عند امليالد
ارتفع خالل الفرتة 2019- 1999م ،من  72إىل
 75سنا اة ،وارتفا اع  76سنا اة لإلن ا ااث ،واخنفا ا اض
قليالً إىل  74للذكور ،مما يشري إىل ارتفاع يف
مست ا ا ا ا اويا اات التنمي ا اة االقتصادي ا اة واالجتماعيا ا اة،
اضحا يف رفع مستوى املعيشة،
تقدما و ً
ويعكس ً
وحتسن اخلدمات الصحي اة الخنفاض مستوى الوفيات
نتيجة تقدم اخلدمات الصحية يف اململكة العربية
السعودية.

209

214 191
191 214

اثنياً :التوصيات

بناءً على ما سبق فإن الدراسة توصى مبا أييت:

• التوسع يف اخلدمات الستيعاب الزايدة املتوقعة
للسكان السعوديني وغري السعوديني مبا يعود ابلنفع
على يع األطراف ،السيما خدمات الرعاية
الصحية ،وتوفياار مسااتلزماهتا ماان أدوياة ولقاحاات
وأطبااء ومشاايف وغريهاا ،الستمرار اخنفاض معدالت
الوفيات ،وال سيما األطفال الرضع.
• ضرورة االستعداد الستيعاب الزايدة املتوقعة يف قوة
العمل للمواطنني ،وكذلك املقيمني املوجودين داخل
السعودية وحتويلها إىل هبة دميوغرافية حقيقية عن
طريق توفري مزيد من فرص العمل.

أوال :املراجع العربية
ً
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املالحق
ملحق  .)1تطور حج عدد السكان يف اململكة العربية السعودية
يف الفرتة 2019-1999م نسمة)
السنة

السعوديي

غري السعوديي

مجلة السكان

1999

14543849

5441575

19985424

2000

14905300

5571093

20476393

2001

15275721

5703704

20979425

2002

15655332

5839481

21494813

2003

16044362

5978502

22022864

2004

16443987

6119899

22563886

2005

16854157

6475427

23329584

2006

17270181

6851709

24121890

2007

17691336

7249962

24941298

2008

18115550

7671475

25787025

2009

18543246

8117611

26660857

2010

18973615

8589817

27563432

2011

19405685

8970670

28376355

2012

19838448

9357447

29195895

2013

19209753

10170377

29380130

2014

19312696

10684405

29997101

2015

19692639

11198097

30890736

2016

20081582

11705998

31787580

2017

20427576

12185270

32612846

2018

20768627

12645033

33413660

2019

21103198

13114971

34218169

املصدر :البنك السعودي املركزي ،اإلحصاء السنوي (2019م)،

https://www.sama.gov.sa
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ملحق  .)2معدل الوفيات الرضع واملواليد يف اململكة العربية السعودية
يف الفرتة  2019-1999لكل  1000مولود حي)

السنة

ضع
معدل وفيات الر ّ

معدل وفيات دون ااامسة

1999

19.80

12.90

2000

18.70

12.20

2000

17.70

11.50

2002

16.70

10.80

2003

15.80

10.20

2004

14.90

9.70

2005

14.10

9.10

2006

13.30

8.60

2007

12.50

8.10

2008

11.70

7.60

2009

11.00

7.10

2010

10.30

6.70

2011

9.60

6.20

2012

8.90

5.80

2013

8.30

5.40

2014

7.80

5.00

2015

7.20

4.70

2016

6.70

4.40

2017

6.30

4.10

2018

6.00

3.80

2019

5.70

3.70

املصدر :البنك الدويل لإلحصاء،

https://data.albankaldawli.org
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ملحق  .)3العمر املتوقع عند امليالد يف اململكة العربية السعودية
يف الفرتة 2019-1999م ابلسنوات)

املصدر:

السنة

العمر املتوقع عند امليالد

1999

72.06

2000

72.327

2001

72.561

2002

72.759

2003

72.92

2004

73.051

2005

73.159

2006

73.256

2007

73.355

2008

73.467

2009

73.598

2010

73.75

2011

73.917

2012

74.089

2013

74.254

2014

74.402

2015

74.533

2016

74.651

2017

74.761

2018

74.874

2019

74.998

البنك الدويل لإلحصاءhttps://data.albankaldawli.org ،
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