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كمية الزراعة

السنة الخامسة ( اقتصاد زراعي )

الخصائص الديموغرافية لمسكان في سورية
أوالً – حجم السكان في سورية
جرى أول تعداد رسمي لمبالد في عام  ،0851حيث بمغ عدد السكان في سورية بموجبو ( )3455ألف
نسمة ،تاله إحصاء عام  0861الذي بمغ فيو عدد السكان ( )5214ألف نسمة ،ثم ارتفع عدد السكان إلى
( )8135ألف نسمة حسب إحصاء  ،0870والى ( )02701ألف نسمة حسب إحصاء  ،0883واعتمدت
التعدادات األربعة السابقة أسموب العد الفعمي ،أما عدد سكان سورية في منتصف عام  0888فقد بمغ
( )05001ألف نسمة ،وارتفع إلى ( )06810ألف نسمة في عام  ،1113وىذا يعني أن عدد سكان سورية قد
تضاعف أكثر من أربع مرات عما كان عميو في عام . 0851
ويمكن القول بأن معدل التزايد السكاني في سورية يعد من أكبر معدالت التزايد السكاني في العالم
وذلك بسبب تطور الوعي التعميمي والصحي والثقافي وتحسين نظام الخدمات الصحية ،وتراجع معدالت وفيات
الرضع واألطفال ،والسيطرة عمى العديد من األوبئة واألمراض السارية ،ويبين الجدول اآلتي تعداد السكان في
سورية خالل الفترة (9 )1101-1110
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معدل النمو السنوي بين عامي  1002و ( %1.3 = 1020انظر الجزء العممي )

ثانياً – المالمح العامة لمنمو السكاني في سورية
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 -0تميز واقع وتطور حجم السكان في الربع األول من القرن الماضي بالبطء في معدل النمو ولم يتجاوز %0
حيث كان عدد السكان في عام  0811حوالي  0614ألف نسمة الذي يعادل عشر سكان سورية تقريباً في بداية
عام . 1111
 -1تميز نمو السكان في الربع الثاني من القرن الماضي بخصائص المرحمة االنتقالية من النمو البطيء إلى
النمو السريع ووصل معدل النمو السكاني إلى نحو . %1.3
 -2جرى تطور نوعي في حجم السكان وازداد حجميم ازدياداً سريعاً في بداية الربع الثالث من القرن الماضي
أي مع بداية الخمسينات ليصل عدد السكان في سورية إلى  3455ألف نسمة في عام  ،0851واحتاجت سورية
 31سنة تقريباً من عام  0811إلى عام  0851ليتضاعف حجم السكان فييا حوالي  1.5مرة تقريباً ،بينما
احتاجت  02سنة لتحقيق نفس الزيادة التي حققتيا خالل  31سنة وذلك خالل الفترة . 0851-0836
 -3تعد الفترة الممتدة بين عامي  0870-0851فترة النمو السكاني السريع في سورية أو ما يسمى االنفجار
السكاني ،حيث تضاعف عدد السكان في سورية في عام  0870حوالي  4.2مرة عما كان عميو في عام 0811
ومرتين تقريباً عما كان عميو في عام  ،0851وقد وصل معدل النمو السكاني  %2.2بين عامي -0851
 0870وىذا الرقم لم تسجمو سورية في السابق .
 -4تعد فترة الثمانينات من القرن الماضي فترة االنتقال التدريجي من النمو السريع إلى النمو المتوازن ،حيث بمغ
معدل النمو ما يعادل  %2.2بين عامي . 0883-0870
 -5تناقص معدل النمو السكاني حتى مطمع القرن الواحد والعشرين وبمغ  %1.7خالل الفترة 1110-0883
كما بمغ  %1.3خالل الفترة . 1101-1110
ثالثاً – مستويات واتجاهات الخصوبة
جاء تحول الخصوبة في سورية متأخ اًر قرابة ربع قرن من تاريخ بدء تحول الوفيات فييا ،إذ انخفضت
معدالت الوالدات الخام في نياية القرن الماضي من  23باأللف إلى  16باأللف لتبدأ بحسب رأي بعض
الديموغرافيين مرحمة النافذة الديموغرافية األولى في سورية ،ويمكن تعريف النافذة الديموغرافية بأنيا الفترة الزمنية
التي تشيد تحوالً ديموغرافياً في خصائص السكان؛ إذ يتحول المجتمع من مجتمع أكثريتو من الفئات غير
المنتجة ( أطفال وكبار سن ومعالين ) إلى مجتمع أكثريتو في سن اإلنتاج والعمل ،وتُ ّبين البيانات اإلحصائية
المتوفرة أن معدل الخصوبة الكمي (متوسط عدد المواليد أحياء من المرأة الواحدة خالل حياتيا اإلنجابية) انخفض
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من  3.1مولوداً في عام  0883إلى  2.7مولوداً في عام  1110إلى  2.5مولوداً في عام  1113إلى 2.4
مولوداً عام . 1101
ويعود انخفاض معدل الخصوبة الكمي إلى مجموعة من التحوالت االجتماعية والثقافية واالقتصادية التي
ساىمت في تعديل السموك اإلنجابي التقميدي لممجتمع السوري كارتفاع مستوى تعميم المرأة ومساىمتيا في النشاط
االقتصادي ومتوسط العمر عند الزواج األول ونسبة استخدام وسائل تنظيم األسرة وغيرىا من عوامل ،ومع ذلك
ال يزال ىذا المعدل عالياً وبعيداً عن مستواه في كثير من بمدان العالم خاصةً المتقدمة ،أما معدل الخصوبة
ا لزواجية (متوسط عدد المواليد األحياء المنتجين من المرأة الواحدة المتزوجة أو سبق ليا الزواج خالل حباتيا
اإلنجابية) الذي يتأثر بمعدالت الزواج وأنماطو ووسائل استخدام تنظيم األسرة والصحة اإلنجابية لمزوجين فال
يزال مرتفعاً بشكل كبير رغم تراجعو من  6.3مولوداً في عام  0883إلى  4.7مولوداً في عام  1113إلى 4.3
مولوداً في عام  ،1101وقد بمغ أعمى معدل خصوبة كمي في محافظة دير الزور  5.7مولوداً وأدنى معدل في
السويداء  1.0مولوداً لعام . 1101
وترافق انخفاض معدل الخصوبة الكمي بانخفاض مماثل شمل أغمب معدالت الخصوبة العمرية وبمغت
ىذه المعدالت ذروتيا في الفئة العمرية ( )18-14سنة ما يقارب  078مولوداً في األلف في عام  ،1111ثم
 064مولوداً في األلف في عام  ،1113ثم ارتفعت إلى  076مولوداً في األلف في عام . 1118
وتتباين معدالت الخصوبة بين الوسطين الريفي والحضري حيث تبقى معدالت الخصوبة أعمى في
الريف عن مستوياتيا في الحضر ،كما تتباين بتباين المستوى التعميمي لمم أرة ومساىمتيا في النشاط االقتصادي
حيث أكدت البيانات وجود عالقة عكسية بين معدالت الخصوبة ومستوى كل من ىذه المتغيرات .
وارتبطت الخصوبة التي تعد المحدد األساسي لنمو السكان في سورية بمحددين اثنين يتعمق األول بطول
الفترة اإلنجابية لممرأة التي يعد متوسط العمر عند الزواج األول العامل األساسي ليذه الفترة ،ويتعمق الثاني بعدد
مرات الحمل واإلنجاب خالل فترة الزواج ،وتشير البيانات في سورية إلى االرتباط الوثيق ليذين المحددين مع
العوامل اآلتية 9
 -0المستوى التعميمي خاصةً لإلناث ،حيث تشير البيانات إلى أن معدل الخصوبة لممرأة األمية يساوي ضعف
ىذا المعدل لدى المرأة المتعممة إلى الثانوية وما فوق ،وفي الفئات العمرية األنثوية األولى ( )13-04سنة يرتفع
إلى أربعة أضعاف ونصف .
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 -1مشاركة المرأة في النشاط االقتصادي خاصةً فيما يتعمق بالحالة المينية لممرأة في القطاعات االقتصادية
خارج القطاع الزراعي.
 -2مستوعى الوعي المجتمعي .
وأخي اًر يمكن القول أن معدالت الخصوبة في حالة انخفاض منذ عام  0883حتى عام . 1101
رابعاً – مستويات واتجاهات الوفيات
تُعد الوفيات العامل الثاني من حيث األىمية في تحديد مستوى النمو السكاني ،وتشير اإلحصاءات
الصحية ونتائج المسوح األسرية إلى تحسن ممموس في المستوى الصحي لمسكان بشكل عام وصحة األم والطفل
بشكل خاص ،ولو حاولنا تتبع تغير معدل الوفيات الخام في سورية أمكننا مالحظة ارتباط ىذا المعدل
بال متغيرات االقتصادية والعممية والتعميمية؛ أي استخدام ىذا المعدل بساعد من جية عمى فيم ديناميكية السكان
كما يساعد عمى التعرف عمى مسيرة التقدم االقتصادي واالجتماعي في المجتمع ،فمعدل الوفيات الخام يعد
مقياساً ضرورياً لمتعرف عمى معدالت الزيادة الطبيعية لمسكان ،كما أن انخفاض المعدل يعكس مدى التقدم العام
الذي يتمتع بو المجتمع ،ويبين الجدول اآلتي تغير معدل الوفيات الخام في سورية حسب فترات زمنية مختمفة 9
معدل الوفيات الخام
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ساىم انخفاض معدل وفيات الرضع مساىمة فعالة في انخفاض معدل الوفيات الخام في سورية ،وطبقاً
لمبيانات المتوفرة فقد انخفض من  111رضيع باأللف في مطمع الستينات إلى نحو  011رضيع باأللف في
مطمع السبعينات ،والى  54باأللف في مطمع الثمانينات ،والى  23.5باأللف في عام  ،0883والى 07.3
باأللف في عام  ، 1118ويعكس ىذا االنخفاض الكبير في معدل الوفيات الخام ومعدل وفيات الرضع مستوى
التقدم االقتصادي واالجتماعي والعممي الذي تحقق في سورية خالل السنوات السابقة.
أما معدل وفيات األميات بسبب الحمل والوالدة فانخفض من  015وفاة لكل مئة ألف والدة حية عام
 0883إلى  47وفاة عام  ،1113والى  45وفاة عام . 1118
وتتفاوت مستويات الوفيات بين الوسطين الريفي والحضري ،فيي أعمى دوماً في الريف عن مستواىا في
الحضر بسبب صعوبة الوصول إلى الخدمات الصحية في بعض المناطق الريفية خاصةً النائية منيا ،وتباين
العوامل اال جتماعية والبيئية والثقافية بين الريف والحضر ،وارتفاع نسبة الوالدات المنزلية في الريف عن مستواىا
في الحضر .
خامساً – الهجرة السورية
بمغ عدد المياجرين السوريين عام  0881حوالي  581ألف مياجر ،وقد ازداد ىذا العدد ليبمغ حوالي
 813ألف مياجر عام  ،1111وحسب المعطيات تسارعت وتيرة اليجرة خالل الفترة  1114-1111ليبمغ العدد
اإلجمالي تقريباً  0215ألف مياجر عام  ،1114ويبين الجدول اآلتي معدل نمو أعداد المياجرين السوريين
السنوي حسب بيانات األمم المتحدة – دائرة الشؤون االقتصادية واالجتماعية – قسم السكان 9
السنوات

وسطي معدل النمو السنوي لعدد المياجرين

0884-0881

2.3

1111-0884

1.4

1114-1111

6.4

1101-1114

01.6
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شكل المياجرون نحو  %4.3من السكان عام  ،0881وقد أصبحت نسبتيم عام  1101حوالي  %01من حجم
السكان ،ويالحظ في السنوات  1101-1114تقارب عدد الذكور واإلناث بين المياجرين ،حيث شكمت اإلناث
 %37.8من المياجرين عام  ،1114مما يدل عمى أن المياجرين في معظميم ىم أسر وليسوا أفراد مياجرين
لمعمل .
وتعد سورية من البمدان الطاردة لمكفاءات حسب مصدر األمم المتحدة السابق لعام  ،1118حيث تشغل
المرتبة األولى بين الدول العربية حسب مؤشر ىجرة األدمغة المعتمد ضمن منيجية قياس المعرفة لمبنك الدولي
بقيمة تعادل  ( 1.2يتدرج المؤشر من  0إلى  ،) 6ويبين الجدول اآلتي التوزع الجغرافي لممياجرين السوريين
الحاصمين عمى مرحمة التعميم (معيد – جامعة ) في البمدان المختمفة 9
الدولة

نسبة الحاصمين عمى مرحمة التعميم (معيد – جامعة ) بين المياجرين

أمريكا

%41

ألمانيا

%28

كندا

%46

السويد

%08

فرنسا
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أستراليا

%27

بريطانيا

%25

ىولندا

%13
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