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    com.tlouba_ly @yahoo ايميل:، ليبيا، كمية االقتصاد والعموم السياسية، جامعة مصراتة ،قسم االقتصاد•

 

  المستقبل وآفاق التطور: لـيـبـيـا فـي السـكـان
 (السكاني والمستقبل والنمو البنية في دراسة)

 الجروشي مفتاح ميالدو         وبةمعبدالمطيف عيسى ط

 يهخص

 بعتتد  ومتتا  ،( 2132 - 3971 ) الفتتتر  ختت ل الميبيتتين لمستتكان الديمغرافيتتة التغيتترا  تفاصتتيل فتت  البحتت  الورقتتة هتت   تستتتفد 
    فتتتتر  ختتت ل ليبيتتتا فتتت  ستتتكا ية سياستتتة بغيتتتا   تتت أ  الورقتتتة وتفتتتترض الستتتكان، بيا تتتا  لتحميتتتل الوصتتتف  المتتت ف  الورقتتتة وتستتتتخدم
 هتو  متاإ عميت  طترأ ما نأو  ،الفتر  طيمة والسياسية االقتصادية والمستجدا  لمظرو  بعاات متغيرا كان السكا   ال مو نإف الدراسة
 التراجتت  كتتان وقتتد الثما ي تتا ، عقتتد بدايتتة م تت  الستتكا   ال متتو معتتدل فتت  التراجتت  ىمتتد جمتت  بشتتكل م فتتا ويظفتتر لتت ل ، خ صتتة
 استقصتتا  الورقتتة وتحتتاول جديتتد، متتن باالرتفتتاع بتتدأ حيتت  ،م 2111 عتتام وحتتت  مطتترد وبشتتكل الجتتدد المواليتتد عتتدد فتت  بالتت ا 

 المستتتببا  معظتتتم نأ بي تتت  والتتتت  المختصتتتين بتتتين عميفتتتا المتعتتتار  العوامتتتل فتتت  بتتتالتمعن واالرتفتتتاع لمتراجتتت  الممك تتتة األستتتبا 
 الكميتة الخصتوبة ا خفتاض كتان أهمفتا ولعتل، التديمورراف  التغيتر فت   خرآبت وأ بشتكل أثتر لفتا كتان السكان ف  لمتغير المعروفة

 معتتدل تراجت  لصتال  يجابيتاإ عممت   فتاأ الورقتتة أظفتر  والتت  الخصتوبة مستتوى فت  المتتؤثر  العوامتل إلت  إضتافة ،المجتمت  فت 
 بالجا ت  تتعمت  سياستا  أيتة المقترحتة حتت  وال المعتمتد  السياستا  ضتمن تظفتر ال  ت أ االعتبتار فت  األخت  مت ، الستكان ال مو

 . مقصود رير بشكل السكا   الجا   عم  تؤثر نأ يمكن الت  تم  الإ الديمورراف 

 لفتت ا الموجفتتة السياستتا  ريتتا   ظتتل فتت  الدراستتة فتتتر  طيمتتة الديمغرافيتتة التغيتترا  مستتببا  ففتتم محاولتتة هتتو الورقتتة تضتتيف  متتا 
 و لتت  القادمتتة الفتتتر  ختت ل الستتكا   الوضتت  عميتت  يكتتون نأ يمكتتن متتا تخمتتين إلتت  الورقتتة تطرقتت  فقتتد هتت ا إلتت  إضتتافة ،الجا تت 
 .م 2111 عام حت  السكان عدد بتقدير

 .السياسة السكا ية ،ال مو السكا  ، الخصوبة، التغيرا  الديمغرافية،  السكان الكممات الدالة:

 قدمةم -0

         الفتتتتتتر  ختتتتت ل ليبيتتتتتا فتتتتت   الستتتتتكا ية البيا تتتتتا  تتبتتتتت  ختتتتت ل متتتتتن
 ليبيتا فت  السكا   ال مو معدل نأ ي حظ(  م 2132 – 3971)

 ثتتتم ا الثما ي تتت م تصتتت  وحتتتت  الستتتبعي ا  ختتت ل  ارتفاعتتتا شتتفد
 عتن تستاؤالً  يثيتر متا وهتو،  ل  بعد وحاداً  واضحاً  ا خفاضاً  شفد
 ،متعمتد  ستكا ية لسياستا   تيجتة هت  الظتاهر    هت كا    اإ ما
 .أخرى سياسا  وأ إلجرا ا  مقصود  رير  تيجة  فاأ وأ

 ال متتتتو ارتفتتتتاع)  :مفادهتتتتا فرضتتتتية متتتتن ي طمتتتت  البحتتتت  ا هتتتت نإ
 متتن دف تت    لمتتا مقصتتود ريتتر  تتتا  همتتا  متتاإ( وا خفاضتت  الستتكا  
 تستتتتتتتفد  كمتتتتتتا، (م 2132 – 3971) الفتتتتتتتر  ختتتتتت ل سياستتتتتتا 

 عم  التعر  محاولة ف  ليبيا ف  السكان بيا ا  تحميل الورقة

 .    
 فيمتتتا ا خفاضتتتفا م، ثتتتالستتتكا   ال متتتو معتتتدال  ارتفتتتاع مستتتببا  

 أسبا  عم  التركيز محاولة ف  البح  أهمية تتمثل و ا ه. بعد
 فتت  خاصتتة ليبيتتا فتت  الفتتتر  ختت ل لمستتكان المضتتطرد اال خفتتاض

 .ومعتمد  معم ة سكا ية لسياسا   ظاهر ريا  ظل

 استتتتعراض ختتت ل متتتن التحميمتتت  الوصتتتف  المتتت ف  الورقتتتة تعتمتتتد
 والجت س العمتر فئتا  فيفتا بمتا لمسكان المفصمة البيا ا  وتحميل
 عمتتتت  التعتتتتر  لغتتتترض االجتماعيتتتتة والحالتتتتة الجغرافتتتت  والتوزيتتتت 
 سيستتتخدم القياستت  المتت ف  نأ وررتتم المضتتطرد، ال متتو مستتببا 

 المتتت ف  لتتتيس  تتت أ إال القادمتتتة لممرحمتتتة الستتتكان عتتتدد تقتتتدير فتتت 
 الستتكا ية البيا تا  الورقتة وتشتمل.  الورقتة أجتزا  لمعظتم المعتمتد
 متتتن حيتتت   متتتاأ المكتتتان، حيتتت  متتتن هتتت ا بالكامتتتل الميبتتت  لمقطتتتر
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 متتا  ست ة آختر وحت  السبعي ا  بداية من الفتر  فتغط  الزمان
 .م 2132  وه  البيا ا  ع فا

الجا تتت   يستتتتعرض: رئيستتتة جوا تتت  أربعتتتة الورقتتتة   هتتت وتغطتتت 
 الفئتتتتوي بالتفصتتتتيل الستتتتكان ل متتتتو التتتتتاريخ  التطتتتتور م فتتتتا األول
 يستفد  الجا   الثا  أما  ،(م 2132 – 3971)  الفتر  خ ل

 ال متتتتتتتو معتتتتتتتدال و  رتفتتتتتتتاعاال حتتتتتتتاال  مستتتتتتتببا  عتتتتتتتن الكشتتتتتتت 
 أمتتا الجا تت  الثالتت  فيقتتدم ،فتت  الستتكان ختت ل الفتتتر واال خفتتاض 

 عمتت  اعتمتتاداً  العتتدد حيتت  متتن فتت  ليبيتتا الستتكان حالتتةل اً فاستشتترا
، أمتتتا الجا تتت  الرابتتت  فتتتيمخص أهتتتم  تتتتائ  حاليتتتةال ستتتي اريوها ال

 الدراسة وتوصياتفا.

        لفتـــرةا ي فــي ليبيـــا  ـــاللالســـكان نمـــومل التـــاري ي لتطــور. ا5
  :(م 0791-5105)

 ،العشتترين القتترن ختت ل مت بتت با  متتواً  ليبيتتا فتت  الستتكان عتتدد شتتفد
 متن والتت  عمومتاً  ال مو ف  المؤثر  بالعوامل الت ب   ه ا وارتبط
 الحتتتتر  كحالتتتتة المضتتتتطربة واألم يتتتتة السياستتتتية المتتتتؤثرا  بي فتتتتا

 ع فتا ترتت  ومتا ،تقريبتاً  م تصف  وحت  القرن بداية م   المستمر 
 العوامتتتتتل إلتتتتت  إضتتتتتافة هتتتتت ا، األمتتتتتن لغيتتتتتا  وهجتتتتتر   تتتتتزو  متتتتتن

 تغيتتر فتت  التترئيس العامتتل الماضتت  فتت  شتتكم  التتت  االقتصتتادية
 وكتتتت ل  الستتتكا   ال متتتو معتتتتدل متتتن جعتتتل ممتتتتا الستتتكان  متتتو وأ

      واالقتصتتتتادية البيئيتتتتة لمعوامتتتتل تابعتتتتاً  متغيتتتتراً  الجغرافتتتت  تتتتتوزيعفم
 ثتتتتتت   (م 2132) القزيتتتتتتري حتتتتتتددوقتتتتتتد  ،(م 2132 القزيتتتتتتري،) 

 :ه  ليبيا ف  السكا   لم مو متميز  مراحل

 أي( م 3911) عتتتتتام وحتتتتتت  القتتتتترن بدايتتتتتة م تتتتت  وتمتتتتتتد :األولتتتتت 
 ال متتتتو ويميزهتتتتا، ليبيتتتتا فتتتت  يطاليتتتتةاإل الحربيتتتتة األعمتتتتال با تفتتتتا 
 .الحر  بسب  لمسكان المت اقص وأ السال 

 حيتتت  (م 3994) عتتتام إلتتت  وتمتتتتد البطتتت   ال متتتو مرحمتتتة تميفتتتا 
 الإ ؛ ستبياً  االستتقرار  حتو عامتاً  اتجاهتا األم ية األوضاع شفد 

  تتتتتتائ  ستتتتتياد  بستتتتتب  ؛بعتتتتتد تستتتتتتقر لتتتتتم الحياتيتتتتتة المتطمبتتتتتا  أن
 وا عتتتتتتتدام، األولتتتتتتت  العالميتتتتتتتة الحتتتتتتتر  و تتتتتتتتائ  األولتتتتتتت  المرحمتتتتتتة
 قبتتل المتتوارد فقتتر استتتمرار إلتت  إضتتافة لمدولتتة اإلداري االستتتقرار
 .ال فط اكتشا 

 وشتتفد  (م 3984) عتتام إلتت  وتمتتتد الستتري  ال متتو مرحمتتة تميفتا 
 كثيراً  ساعد ال ي ال فط اكتشا  إل  إضافة م ياً أو  إدارياً  اً استقرار 

 الحيتتتتا  إمكا يتتتتا  دعتتتتم ممتتتتا االقتصتتتتادية الحالتتتتة ا تعتتتتاش عمتتتت 
 .المعيشة مستوى وتحسن

 ستتابقاً   كتتر متتا إلتت  إضتتافتفا يمكتتن والتتت  الرابعتتة المرحمتتة أمتتا 
 اآلن، وحت  م( 3984 )عام من وتبدأ ،لفا التالية المرحمة فإ فا
 وحت  واجتماعية اقتصادية ظرو  الب د ساد  الفتر  ه   وف 

 معتتتدل عمتتت  ا عكستتت  تكتتتون وربمتتتا، ستتتب  عمتتتا مختمفتتتة سياستتتية
 وتتتتتتتدهور التتتتت فط أستتتتتعار ا خفتتتتتاض فتتتتتت  وتمثمتتتتت  الستتتتتكان  متتتتتو

 متتتتن عتتتتريض لقطتتتتاع ثباتفتتتتا قتتتتلاأل عمتتتت  وأ التتتتدخول مستتتتتويا 
 التقشت  إلت  قتر أ اقتصتادية سياستا  تبتاعاو  لت ل  تبعاً  السكان
 وا تشتتتتار الثما ي تتتتا  م تصتتتت  م تتتت  خاصتتتتة اال فتتتتتا  إلتتتت  م فتتتتا
 االجتماعيتة الب ية تغيير ف  ساهم  واقتصادية اجتماعية أ ماط

، التتتتتزوا  ستتتتن تتتتت خر فتتتت  الحتتتتال هتتتتو مثممتتتتا المتوارثتتتتة وأسستتتتفا
 شتتتريحة جتتتل وا تستتتا  ،الم تتتزل ختتتار  باألعمتتتال المتتترأ  والتحتتتا 
 معتدل ا خفاض إل  إضافة التعميم بمؤسسا  الشبا  أو الفتيان

 .المواليد معدل ا خفاض وبالتال  الخصوبة

 التعتتتدادا  لبيا تتتا ( 3) رقتتتم الجتتتدول فتتت  التتتتمعن يمكتتتن وبدايتتتة
 ارتفتتتاع يتضتت  وم فتتا الماضتت ، القتتترن ختت ل المتاحتتة المتعاقبتتة

( %3992) بمغ  وال ي  (م 3994) الفتر  خ ل ال مو معدل ف 
 بصتتتتتفة الزيتتتتتاد    هتتتت واستتتتتتمر %( 198) (م 3914) عتتتتتام إلتتتت 
 معتتدل اتستتم الفتتتر  هتت   وفتت  (م 3984) عتتام تعتتداد حتتت  عامتتة
 فتت  لتت  مستتتوى أعمتت  إلتت  وصتتل حتتت  باالرتفتتاع الستتكا   ال متتو
     وهتتتت  (م 84) تعتتتتداد فتتتت  ظفتتتتر  والتتتتت  الثما ي تتتتا  بدايتتتتة فتتتتتر 

  الفتتتتر  فتتت  كتتتان والواضتتت  المعتتتاكس التغيتتتر نأ الإ  (4928% )
 مستتتمرا ا خفاضتتا شتتفد  حيتت  م( 2132 -3984) عتتام  بتتين
 ا خفتتض (م 3999 -3984) بتتين الفتتتر  ففتت  ال متتو، معتتدل فتت 

 ا خفتتض ثتتم( 298) إلتت  (492) متتن (%11) ب ستتبة ال متتو معتتدل
 وهو( 398) إل ( 298) من (%11) ب سبة التالية س وا  لمعشر
 . ل  قبل عمي  الحال كان بما مقار ة دراماتيك  تغير

( 2132) عتام فت  جتريأ ال ي السكا   المس  ضمن ظفر فيما
 الستتكان عتتدد فتت  مطمقتتاً  ا خفاضتتاً   (مباشتتر  األحتتدا  عقتت  أي)

            متتتتتتتتتتتتتن الفئتتتتتتتتتتتتتا  لكافتتتتتتتتتتتتتة ستتتتتتتتتتتتتال   متتتتتتتتتتتتتو وبمعتتتتتتتتتتتتتدل الميبيتتتتتتتتتتتتتين
 وشتمولية مصتداقية فت  الشت  أثتار متا هو( م 2132 – 2111)

 مثممتتتا ال تيجتتة هتت   عارضتت  ختترىأ  شتترا  نأو  خاصتتة المستت 
 فتتتتت  والتعتتتتتداد اإلحصتتتتتا  مصتتتتتمحة وهتتتتت   فستتتتتفا الجفتتتتتة  شتتتتترت 
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 .األخير  البيا ا  عم  االعتماد تم وقد( 3979) بمغ لم مو معدال ظفتترأ والتت ي( م 2132 التشتتغيل مستت   تتتائ ) أختترى م شتتورا 
 

 م 5105تعدادات السكان الميبيين  الل  القرن العشرين وحتى  (1جدول رقم )
 يجًىع انسكبٌ ٍٍغٍر انهٍجٍ انهٍجٍىٌ انسُىاد

 
  انعذد

 َسًخ( نفثبأل)
 % يعذل انًُى

  انعذد

 َسًخ( نفثبأل)
 % يعذل انًُى

  انعذد

 َسًخ( نفثبأل)
 % يعذل انًُى

3994 3143999 - - - 3143999 - 

3914 3939913 198 48818 - 3914119 198 

3971 2192172 1949 391819 3197 2249217 493 

3984 1213199 4928 433937 199 1142971 4923 

3999 4189719 2981 419121 1919 - 4799119 2981 

2111 9121993 3981 149141 394 - 9171113 3972 

2132 9878311 3979 387172 - 1119472 3979 
 

 انًصذر: 

 .(م 3914) ، مصمحة اإلحصا  والتعداد، التعداد العام لمسكان()سابقاً  وزار  االقتصاد والتجار  −
 .م( 3984) ولعام م( 3971) ، مصمحة اإلحصا  والتعداد، ال تائ  ال فائية لمتعداد العام لمسكان لعام(أما ة التخطيط )سابقاً  −

 .م( 2111) ولعام م( 3999)الفيئة العامة لممعموما  والتوثي ، ال تائ  ال فائية لمتعداد العام لمسكان لعام  −
 .م( 2132)لعام  التشغيل والبطالة هم  تائ  مس ، ممخص ألمصمحة اإلحصا  والتعداد، مصمحة التخطيط −
عاد  (. م  2112، سعد )القزيري −  .، دار ال فضة العربيةالجغراف  لمسكان التوزي التضخم الحضري وا 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 لمسكان الميبيين م( 2112-1664)اتجاهات  التغير في معدل النمو لمفترة  (1شكل رقم )

 (0) رقم  الجدول بيانات علىمن إعداد الباحثين باالعتماد : لمصدرا                  

 

 

 األحتتتوال استتتتقرار متتتن ابتتتتدا   تتت أ( 3) رقتتتم الشتتتكل متتتن ويتضتتت 
 بعتد االقتصتادي واال تعتاش الثا يتة العالميتة الحر  بعد السياسية
 الستتكا   ال متتو معتتدل ارتفتتاع فتت   لتت  ا عكتتس فقتتد التت فط ظفتتور
 يتوقتتت  لتتتم بعتتد فيمتتتا لكتتن الثما ي تتتا ، م تصتتت  حتتت  متتتا ولفتتتر 
 ا خفتتض  تت إ بتتل؛ م( 2132 )حتتت  اال خفتتاض عتتن ال متتو معتدل
 الثمتتت  فتتت  المعمومتتتا  تتتوفر بدايتتتة قبتتتل عميتت  كتتتان متتتا دون إلتت 

 .الماض  القرن من األول
 

 

 :لتفاصيل التغيرات العمريةتتبع ا -1

 ليبيتتتتا فتتتت  لمستتتتكان التتتتديمورراف  التغيتتتتر أوجتتتت  استتتتتعراض يمكتتتتن
 الفئتتا  تطتور تشتمل متعتتدد  زوايتا متن و لتت  الدراستة فتتر  خت ل

 المعتتايير وهتت  الزواجيتتة والحالتتة ،لفتتم المكتتا   والتوزيتت ، العمريتة
 ففتم إلت  وصتوالً  ال متو معتدل فت  ثترأ  ا  تكتون نأ يمكتن الت 

 وتطورهتتتتا العمريتتتتة الفئتتتتة حيتتتت  فمتتتتن لمتغيتتتتر، الممك تتتتة األستتتتبا 
 الميبيتتين لمستتكان العمريتتة الفئتتا  تطتتور( 2) رقتتم الجتتدول يظفتتر
 األهميتتتتة وكتتتت ل  ،المتواليتتتتة التعتتتدادا  متتتتن الدراستتتتة فتتتتتر  ختتت ل
 .تعداد لكل العمر لفئا  ال سبية
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 و0791انهرو انسكبًَ 

 اَبث ركىر
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 و0784انهرو انسكبًَ 

 اناث ذكور

 األهمية عم  طرأ  الت  التغيرا ( 2) رقم الجدول من وي حظ
 والتتت  الدراستتة، فتتتر  طيمتتة لمستتكان العمريتتة الفئتتا  لكتتل ال ستتبية
 :ه  واضحة سما  ث   ف  إجمالفا يمكن

(  14 -39)  العمتل سن فئت  ف  كا   تغيراً  الفئا  أكثر أن -
 أعتدادها ا خفضت  العمتل ستن قبتل متا ففئة س ة، 39 دون وما
 (2132 – 3971)  الفتر  خ ل%( 1299 إل % 9394) من

  
 
 

  م( 2112 – 1673)تطور فئات السكان العمرية  الل الفترة  (2جدول رقم )
 انًجًىع 42يٍ أكجر سُخ 44 -02يٍ  سُخ 02يٍ  أقم فئبد انعًر

 (نفثبأل)انعذد % انُسجخ (نفثبأل)انعذد انُسجخ (نفثبأل)انعذد % انُسجخ (فثبألن)انعذد سُخ انتعذاد

3971 3991119 9394 931112 4494 81713 492 2192172 

3984 3131919 4999 3911117 4199 331931 191 1213199 

3999 3734211 1993 2914142 9791 373414 199 4189719 

2111 3149811 1393 1427431 1497 224911 492 9298392 

2132 3911211 1299 1713211 1191 241711 493 9878311 
      

 المصدر:  
 .(م 2132) لعام والبطالة التشغيل مس   تائ  ألهم ممخص التخطيط، مصمحة −

 .م( 2111) اإلحصائ  الكتا  – لممعموما  لعامة الفي   −

 

 الفتتتترم وكتتتتان، الستتتتكان  صتتتت  متتتتن أكثتتتتر تشتتتتكل كا تتتت  حيتتتت 
 كتان حيت  آ ت ا  الفتيتة لمشعو   مو جا يمثل لميبيين السكا  
 إلت  فيت  وصتم  م( 2132) عتام فت و  تعتدادها رال  األطفال
( 39 متتتن قتتتلاأل) األولتتتتتت  الفئتتتة تغيتتتر كتتتان وقتتتد تقريبتتتًا، الثمتتت 
  هتت  األولت  خسترت  ومتا( 19 -39) لفتتا التاليتة الفئتة لصتال 
 كمتا( فتو  فمتا 19) الثالثتة الفئتة بقي  فيما الثا ية إل  بالكامل

 .تقريباً  ه 
 دون لألطفتتال العمريتتة الفئتتة حجتتم بتتدأ (م 3984) عتتام بعتتد  أ تت  -

 ا خفتتض فقتتد  ستتبياً  عاليتتة وبمعتتدال  التراجتت  فتت  عامتتاً  39 ستتن
 لك فتا (%2) متن أقتل بمعتدل الدراسة فتر  من األول العقد خ ل

 (%31)متن وبت كثر جتداً  كبيتراً  ا خفاضتا أظفتر  التال  العقد ف 
 شتتتتتفد التتتتت ي( م 2111 -3999 متتتتتن) لتتتتت  التتتتتتال  العقتتتتتد وتتتتتت  

 .تقريباً  (%8) بمعدل لمفئة ال سبية األهمية ف  ا خفاضاً 
 الفتتر ، خت ل ست ة (19) دون العمريتة لمفئتا  التغيتر اتجا  ثبا  -

 لجميت  التغيتر التجتا  ا عكاستاً  (م 2132 )العتام مس  أظفر فيما
 .الستتابقة العقتتود فتت  تتتم متتا ا عكتتاس عتتن يعبتتر متتا وهتتو الفئتتا ،

 المختمفتتتة العمتتتر فئتتتا  فتتت  التغيتتتر مقار تتتةحتتتول  أكثتتتر وبتفصتتتيل
، والجتدول رقتم (1) رقتم لمجدول التحول يمكن الدراسة فتر  خ ل

 الموضحة فيما يم : األشكالو ( 4)

 

                       

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  (2112 – 1673تطور الهرم السكاني في ليبيا  الل الفترة )( 2الشكل )



l 5102ديسمبر    l 2 lالعدد  l 3 lمجلة دراسات االقتصاد واألعمال ، المجلد           

 

 
    com.tlouba_ly @yahoo ايميل:، ليبيا، كمية االقتصاد والعموم السياسية، جامعة مصراتة ،قسم االقتصاد•

 

 (و 5105 – 0791حست فئبد انعًر خالل انفترح  ) َسًخ(  نفثبأل)تطىر أعذاد انسكبٌ   (1انجذول رقى )

 2012 2006 1995 1984 1973 انتعذاد

 اإلجًبنً إَبث ركىر اإلجًبنً إَبث ركىر اإلجًبنً إَبث ركىر اإلجًبنً إَبث ركىر اإلجًبنً إَبث ركىر فئخ انعًر

4-0 215.9 210 425.9 291.2 280.2 571.4 278.5 268.4 546.9 294.6 280.7 575.3 391.4 351.2 742.6 

9--05 185.5 180.9 366.4 282.7 274.1 556.8 294.8 287.4 582.2 269.1 258.5 527.6 320.7 318.9 639.6 

10--14 137.6 125.7 263.3 245.6 237.2 482.8 297.1 288 585.1 277.2 265.6 542.8 288.7 265.4 554.1 

19-15 88.8 80.5 169.3 189.1 181.2 370.3 295.3 287.2 582.5 290.6 282.5 573.1 283.7 263.3 547 

24-20 70.5 65.4 135.9 142.2 135.3 277.5 257.2 250.4 507.6 289.7 283.6 573.3 294.4 263.5 557.9 

29-25 60.8 60.7 121.5 95.2 87.8 183 196.5 193.8 390.3 287.1 279.4 566.5 267.3 242 509.3 

34-30 51.2 47 98.2 70.2 68.8 139 144.8 141.4 286.2 248.9 244 492.9 247.3 253.9 501.2 

39-35 51.2 50.6 101.8 59.2 58.1 117.3 100.5 96.1 196.6 195.3 195.4 390.7 214 226.9 440.9 

44-40 44.6 38.7 83.3 54.9 50.3 105.2 66.1 66.6 132.7 140.9 141 281.9 186.1 193.8 379.9 

49-45 39.1 34.4 73.5 49 43.8 92.8 63.2 64 127.2 100.7 98.5 199.2 140.7 145.1 285.8 

54-50 28.1 24.9 53 43.3 41.2 84.5 56.1 48.4 104.5 64.7 67.9 132.6 116.3 105.4 221.7 

59-55 20.7 17.4 38.1 38.9 35.1 74 52.2 46.1 98.3 61.4 60.8 122.2 71.4 65.2 136.6 

64-60 18 17.2 35.2 30.3 29.5 59.8 41.4 36.8 78.2 51.3 43.8 95.1 61.2 59.7 120.9 

69-65 14.7 12.3 27 19.4 17.8 37.2 35.9 33.4 69.3 42.7 37.3 80 43.8 34 77.8 

74-70 12.3 12.1 24.4 15.4 17.1 32.5 23.2 21.6 44.8 30.3 27.5 57.8 42.1 27.4 69.5 

 93.3 35.6 57.7 87.1 44.1 43 57.3 29.1 28.2 46.9 22.1 24.8 35.2 16.4 18.8 أكجرف 92

 5878.1 2851.3 3026.8 5298 2610.6 2687.5 4389.7 2158.7 2231.1 3231 1579.6 1651.4 2052 995.2 1057.9 انًجًىع

  :المصدر 
 م( 3984)ولعام م(  3971) أما ة التخطيط )سابقًا(، مصمحة اإلحصا  والتعداد، ال تائ  ال فائية لمتعداد العام لمسكان لعام  −
 .م( 2111)ولعام  م( 3999)الفيئة العامة لممعموما  والتوثي ، ال تائ  ال فائية لمتعداد العام لمسكان لعام  −

.م( 2132) وزار  التخطيط، مصمحة اإلحصا  والتعداد، ممخص ألهم  تائ  مس  التشغيل والبطالة لعام −

51 
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 و5114انهرو انسكبًَ 

 اناث ذكور
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 0772انهرو انسكبًَ 

 اناث ذكور
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 و5105انهرو انسكبًَ 

 اناث ذكور

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 (م 2112 – 1673تطور الهرم السكاني في ليبيا  الل الفترة )( 2تابع الشكل )

 

 

 (م 2112 – 1673نسب تغير فئات السكان العمرية  الل الفترة ) (4) جدول رقم
 سُخ انتعذاد *0791 0784 0772 5114 5105

 فئخ انعًر ركىر إَبث ركىر إَبث ركىر إَبث ركىر إَبث ركىر إَبث

25.1 32.8 4.6 5.8 -4.2 -4.4 33.5 1499 53.2 53.1 4 - 0 

23.4 19.2 -10.1 -8.7 499 491 9399 9294 59.8 56.9 2 - 7  

-0.1 4.1 -7.8 -6.7 2394 2391 8897 7899 72.2 61.9 01 - 04  

-6.8 -2.4 -1.6 -1.6 9894 9192 32993 331 38.6 47.0 02  - 07 

-7.1 1.6 13.3 12.6 8993 8198 31198 31398 14.7 13.0 51 - 54 

-13.4 -6.9 44.1 46.1 32198 31194 4497 9191 -1.3 -2.4 52-57 

4.1 -0.6 72.6 71.8 31991 31192 4192 1793 1.8 4.1 11- 14 

16.1 9.6 103.5 94.4 1991 1997 3499 3997 31.1 11.5 12-17 

37.5 32.1 111.6 113.1 1299 2191 1191 2193 20.5 31.2 41-44 

47.3 39.8 54.0 59.1 4999 2993 2791 2992 - - 42-47 

55.1 79.8 40.3 15.3 3791 2994 1992 9499 - - 21- 24 

7.2 16.2 32.1 17.7 1393 1491 31397 8791 - - 22- 27  

36.2 19.3 19.0 23.9 2499 1194 7199 1899 - - 41- 44 

-8.8 2.5 11.8 19.2 87.6 84.8 43.9 1291 - - 42- 47 

-0.5 38.8 27.2 30.8 26.9 51.0 40.6 2493 - - 91- 94 

-19.0 34.5 51.3 52.1 31.6 14.0 34.7 1292 - - 92+ 

 انًتىسظ 014. 44.9 2460 58.8 35.1 36.7 20.5 20.9 12.6 9.2

 

 انًصذر: 

 .( الساب 1) احتسب  ال س  ب ا  عم  البيا ا  الوارد  ف  الجدول رقم −
عن فئا  التعدادا  ال حقة  (م3914 )و بسب  اخت   فئا  العمر لتعداد ،ف  التعداد الساب  ل   فسفا الفئة ير بين كل فئة ف  التعداد م معدال  التغتم احتسا    −

 6يظفر من الجدولكما ( م 3971)، ول ل  تجاوز ا  س  التغيير ف  ه   الفئا  لتعداد (م 71) م  تعدادف كثر  (49) لم  تمكن من مقار ة الفئا  من
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 بدايتة المطمت  اال خفتاض م حظة يمكن(  4) رقم الجدول ومن
( 4 - 1) متتتن لمفئتتتة األطفتتتال أعتتتداد فتتت  (م 3999) تعتتتداد متتتن
 المواليتد نأ يع ت  متا وهتو( م 3984) تعتداد فت  عميت  كا وا عما

 كتتتتان عمتتتتا ا خفتتتتض قتتتتد (م 3999 -3993)متتتتن ستتتت وا  ألربتتتت 
 و لمت كور (% 494) وب سبة (م 3989 -3983) لمس وا  عمي 

 اال خفتتاض استتمر وقتد لمتستاؤل يتتدعو متا وهتو لإل تا ( 492%)
 لفتتتر  أي م( 2119) عتتام حتتت  مطمقتتة ب ستتبة المواليتتد عتتدد فتت 

  ست  فت  الواضت  اال خفاض وي حظ الحقة، عاماً  عشر أربعة
 طيمتة عاماً  (24 - 1) عمر من الصغرى لمفئا  خاصة الزياد 
 ،االستتتتث ا ا  بعتتتض وجتتتود ررتتتم الج ستتتين ولكتتت  الدراستتتة فتتتتر 

 تعتتتداد فتتت  الفئتتتا  لفتتت   التغيتتتر معتتتدل ا خفتتتض فقتتتد وبالتفصتتتيل
 إلتتتت  لتصتتتتل  اإل تتتتا و  التتتت كور متتتتن لكتتتتل (%91) متتتتن( م 71)
   عتتتام مطمتتت  ا خفتتتاض إلتتت  ثتتتم (م 89) عتتتام( %11)و (19%)
 لمتتت كور (%9و% 1) يقتتتار  متتتا إلتتت  جديتتتد متتتن لترتفتتت  (م 99)
 ممتتتتا أقتتتل مستتتتتوى وهتتتو (م 2132) عتتتام التتتتتوال  عمتتت  اإل تتتا و 

 الفئتتا  تغيتتر معتتدل كتتان  فستت  االتجتتا وب قبتتل، متتن عميتت  كا تت 
 لمعظتتم ال متتو معتتدل ت تتاقص حيتت  تطرفتتاً  أقتتل كتتان نا  و  ،التاليتتة
 الجدول من يظفر كما و ل ( م 2132) عام إل  وصوال الفئا 
 .الساب 

 الفتتتتتتر  ختتتتت ل الستتتتتكا   الفتتتتترم تطتتتتتور يوضتتتتت  فإ تتتتت  الرستتتتتم أمتتتتتا
 يمكتتتتتتتتتن حيتتتتتتتتت ( 1 -2 األشتتتتتتتتتكال  ظتتتتتتتتترا ) (2132 -3971)

 عتتتتتدد فتتتتت  الزيتتتتتاد  توقفتتتتت  م( 3981) العتتتتتام م تتتتت   تتتتت أ استتتتتت تا 
 و بعتتتد فيمتتتا ت اقصتتت  إ فتتتا بتتتل؛ (وا  تتتا   كتتتور) لمفئتتتتين المواليتتتد
 الجتدد المواليتد عتدد يصل لم  ( إم 2112 - 2113) عام حت 
 .(م 3981) عام قبل عمي  كان ما إل 

 متتن أخترى مرحمتة تبتدأ بعتد  ومتتا (م 2112)عتام وفت  فجت   لك ت 
 نأ أي متتتتتوفر، تعتتتتداد ختتتترآ حتتتتت  وتستتتتتمر المواليتتتتد فتتتت  التزايتتتتد
 .التاريخ  ل  ف  بدأ  الش  أخرى مرحمة

 بتتتتين التغيتتتتر  ستتتت  نإفتتتت( الستتتتكان لمجمتتتتوع أي) المتوستتتتط وفتتتت 
 فمتن أعت  ، إليت  شتر اأ متا أيضا وبوضو  تؤكد كا   التعدادا 

 (م 3989) عتتام لإل تتا  (%98)و لمتت كور( %91) زيتتاد   ستتبة
      إلتتتتتت  ثتتتتتتم (م 3999) عتتتتتتام (%1197و% 19) إلتتتتتت  ا خفضتتتتتت 

 ف  التغير جمياً  يتض   إ ،(م 2132 ) عام م فما لكل (21%)

( م 3984) عتتتتام م تتتت  ا خفاضتتتتا لمستتتتكان الستتتت وي ال متتتتو معتتتتدل
 .(م 2132) عام راية إل  مستمر وبشكل

 دول متتتتن لمكثيتتتتر الستتتتكان  متتتتو معتتتتدال  فتتتت  التبتتتتاطؤ نأ وررتتتتم
 فتت  ليستت  ظتتاهر  هتتو م فتتا التتدخل المرتفعتتة تمتت  خاصتتة العتتالم
 بتتتتتتديفيا  متتتتتتن باعتبارهتتتتتتا تفستتتتتتير إلتتتتتت  وال إثبتتتتتتا  إلتتتتتت  حاجتتتتتتة

 الت متتتوي اال تعتتتاش حتتتاال  فتتت  الستتتيما، واالقتصتتتاد التتتديموررافيا
 ختتت  اآل التتتدول فتتت  يتوقتتت  ممتتتا وهتتتو - المعيشتتتة مستتتتوى وارتفتتتاع
 :اث ين أمرين ف  يكمن ه ا لم ظر يمف  ما لكن الت مية، بطري 

 لمستتتكان ال متتتو معتتتدال  فتتت  والمستتتتمر المطتتترد اال خفتتتاض: أوال
 نأ يمكتتن متتا وهتتو (م 2132) عتتام وحتتت  (م 3984)تعتتداد م تت 
 .الحدو  متواصل سب  عن  اتجاً  يكون

 المعتالم محتدد  ستكا ية سياسة بغيا  بالعمم   أ األهم وهو: ثا يا
 نإفتت م فتتا أبعتتد لفتتتر  وربمتتا بتتل؛ الدراستتة فتتتر  ختت ل األهتتدا  و

 .والتفسير لمدراسة مدعا  أكثر يصب  األمر

 متن أمتا والزيتاد ، ال متو ومعدال  العمرية التركيبة حي  من ه ا
 .التال  المبح  موضوع ففو والحضري المكا   التوزي  حي 

 ليبيا:الجغرافي )المكاني( لمسكان في  التوزيع

 و لتت  الجغرافتت ، أو المكتتا   التتتوطن فمتتا يمتت  ستتيتم استتتعراض
 فتتر  خت ل حصتم  تكتون قتد الت  التغيرا  عم  التعر  بفد 

 جتتتل يتركتتتز القريتتت  التتتتاريخ متتتدار وعمتتت  عتتتام وبشتتتكل الدراستتتة،
 األراضت  حيت ، الستاحل عمت  ضتي  شريط ف  الميبيين السكان
 ،البحتر شتاط  عمت  الحيتا  أسبا  وتتوفر  سبيا أفضل الزراعية

 متا يقتيم التركتز هت ا ومتن لمتجار ، وحت  لمصيد وأ لمزراعة سوا 
 والجبتتل، الستتاحل بتتين الغربيتتة الضتتيقة الرقعتتة فتت  ثمثتتاهم يقتتار 
 وفتتر  حيتت  األخضتتر الجبتتل م طقتتة فتت  الستتكان ربتت  يقتتار  ومتتا

 أفضتتل مستتتوى عتتن ال اتجتتة الزراعيتتة األراضتت  وبعتتض المراعتت 
 بتتين فيتوزعتتون (%39) متتن أقتتل وهتتو البتتاق  متتا، أاألمطتتار متتن

 بتتتتين التتتب د ووستتتتط الج وبيتتتة الم طقتتتة وكامتتتتل األوستتتط الستتتاحل
 إلتتتت  تحولتتتت  التتتتت  والواحتتتتا  االستتتتتيطا ية المراكتتتتز متتتتن بعتتتتض
 . ال فط بفعل حضرية مراكز

 كتان الت ي الت فط تتوافر مت ع عقتود خمستة متن أكثتر مرور وررم
 االستتثمارا  بستب  الستكان توزيت  عمت  ت ثيراً  ل  يكون نأ يتوق 
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 هتت ا فتت  شتت ن ا  تغييتتر أي يظفتتر ال  تت أ إال المكا يتتة، والت ميتتة
 الفتتتتتتر ، متتتتتر عمتتتتت  المكتتتتتا   الستتتتتكان توزيتتتتت  عمتتتتت  الخصتتتتتوص
 م تتتتتاط  أربعتتتتتة عمتتتتت  لمستتتتكان توزيعتتتتتاً  يبتتتتتين( 9) رقتتتتتم والجتتتتدول

 يجتت  وه تتا والج وبيتتة، والشتترقية والوستتط  الغربيتتة: هتت ، رئيستتة
 التقستتتتيما  عمتتتت  المتتاليتتتتة التغيتتتترا  بستتتتب    تتتت أ إلتتتت  الت ويتتتت 
 فقتد لت ل  تبعتاً  األقتاليم لكتل السكان أعداد تتب  وصعوبة اإلدارية

 ؛لسببينو ل   ،(م 2132) مرزا ال ي أشار إلي  التقسيم تب   تم
 الستتتتتت وا  بتتتتتتين المقار تتتتتتة الستتتتتتتمرار المتاحتتتتتتة البيا تتتتتتا  :أولفمتتتتتتا

 متتتت  متتتتة م  أكثتتتتر ليتتتت إ المشتتتتار التقستتتتيم نأل كتتتت ل  المتتاليتتتتة،
 .(واجتماعياً  ،اقتصادياً ) األقاليم

 تغييتتتر ثمتتتة يحصتتتل لتتتم  تتت أ تبتتتين( 9) رقتتتم الجتتتدول عمتتت  و ظتتتر 
 فتتتتر  طيمتتتة المختمفتتتة الم تتتاط  فتتت  الستتتكا   التركتتتز عمتتت  يتتت كر

لتتت و  الدراستتتة  الظتتترو   فتتتس حكمتتتت  قتتتد الجغرافتتت  التوزيتتت  ان ا 
 من والت  لمتوزي  التقميدية الظرو  أي ال فط، الكتشا  السابقة
 أوجدتتتت  وبعضتتتفا طبيعتتت  بعضتتتفا االقتصتتتادية العوامتتتل ضتتتم فا
 ( .311ص ، 2131 الشري ،) التاريخية الظرو 

 التوزيع المكاني لمسكان (5الجدول رقم )
 انجٍبٌ           

 

 انًُطقخ

0784 0772 5114 5101* 5105** 

 انعذد

 (نفثبأل)

 انُسجخ

% 

 انعذد

 (نفثبأل)

 انُسجخ

% 

 انعذد

 (نفثبأل)

 انُسجخ

% 

 انعذد

 (نفثبأل)

 انُسجخ

% 

 انعذد

 (نفثبأل)

 انُسجخ

% 

 61.5 3612 1399 1498 1493 1127 1299 2799 1399 2133 انغرثٍخ

 24.5 1441 2499 3193 2192 3131 2497 3188 2799 899 انشرقٍخ

 2.5 146 299 343 399 333 497 219 298 91 انىسطى

 11.5 679 3399 191 3198 131 893 197 798 294 انجُىثٍخ

 %100 5878 %311 9298 %311 9198 %311 4431 %311 1291 انًجًىع
 

 انًصذر :

 .م( 2118)، الكتا  اإلحصائ  الفي   العامة لممعموما  -
 .21ص  ،م( 2132 )، بيرو لمدراسا  وال شرالمؤسسة العربية ليبيا : الفرص الضائعة واآلمال المتجدد  ،  عم  خضير  مرز ا، -
 .م( 2132)وزار  التخطيط، مصمحة اإلحصا  والتعداد، ممخص ألهم  تائ  مس  التشغيل والبطالة لعام  -

 

 التغيتر ومعتدال  الستكان لتركيبة المفصل االستعراض ه ا وبعد
 : التالية التساؤال   طر  نأ يمكن الفتر  خ ل

 إلتتتت  أد  تكتتتتون قتتتتد التتتتت  اإلجتتتترا ا  وأ األستتتتبا  هتتتت  متتتتا  -
 ؟ بعدها وما الثما ي ا   فتر   خ ل السكا   ال مو معدل تراج 

 متتتتتتن ه تتتتتتا  أن أم تصتتتتتتاد  مجتتتتتترد يكتتتتتتون نأ يمكتتتتتتن وهتتتتتل  -
 يزيد؟ وأ عاماً  11 خ ل الوض  ه ا إل  دف  ما المسببا 

 :السكان نمو في التذبذب أسباب

 وعرف تا الستكان  متو فت  التغيتر مؤشرا  استعراضفيما سب  تم 
 شتتتفد القتتترن  فايتتتة وحتتتت  التتت فط اكتشتتتا  م تتت  الفتتتتر  ختتت ل أ تتت 

 م تصتت  حتتت  ممحوظتتاً  ارتفاعتتاً  ليبيتتا فتت  الستتكا   ال متتو معتتدل
 وبشكل  ل  بعد تراج    أ الإ ،(%492 )إل  ووصل الثما ي ا 
 كتتان حيتت  (م 2132 )عتتام فتت  متتتا  مستت  آختتر إلتت  مضتتطرد
 شتت  ٌ  الم شتتور  البيا تتا  اكت ت  نأو  ،جتتداً  م خفضتتا ال متتو معتدل
 المصتتدر عتتن الصتتادر  ال تتتائ  فتت  التضتتار  بستتب  المغتتط متتن

 واضتتتت  اال خفتتتتاض نأ ال تتتتتائ  كتتتتل فتتتت  المحصتتتتمة لكتتتتن ، فستتتت 
 .وجم 

 تكتون نأ يمكتن الت  األسبا    اقش نأ ه ا الم اس  من ولعم 
 (م 3989) عام بعد السكا   ال مو معدل ا خفاض ف  ثرأ  ا 

 فت  متؤثر وأ كمسب  لفا ي ظر الت  العوامل بحصر ه ا وس بدأ
 مستتتتتتوى هتتتتتو العوامتتتتتل هتتتتت   أهتتتتتم ولعتتتتتل،  ظريتتتتتاً  الستتتتتكان  متتتتتو

 وريتتتا  الطبيعيتتتة الظتتترو  ستتريان افترضتتت ا  اإ هتتت ا، الخصتتوبة
 معتتتدل أو عتتتدد يخفتتتض ممتتتا  لتتت  إلتتت  ومتتتا األوبئتتتة وأ الكتتتوار 

 .مفاج  وأ مؤق  بشكل السكا   ال مو

 األستتبا  متن مجموعتتة عمت  المختصتتون يختمت  ال عتتام وبشتكل
 رأس وارتفتاع التعمتيم مستويا  تحسن ف  تتمثل الخصوبة لتد  
 مستتاهمتفن ارتفتتاع إلتت  باإلضتتافة لإل تتا  خاصتتة البشتتري المتتال
 العوامتتتتل وهتتتت   ،(349ص بتتتتدون، العبتتتتاس،) العمتتتتل ستتتتو  فتتتت 

 فتت  -األطفتتال وفيتتا  معتتدل ا خفتتاض متت  بتتالتزامن طبعتتا تعمتتل
 لممجتمعتتتتتتا  خاصتتتتتتة االقتصتتتتتتادي اال تعتتتتتتاش وأ ال متتتتتتو فتتتتتتترا 
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 التتال  اإل جتا  قترار اتختا  تج ت  فت  يستاهم وال ي - المتخمفة
 الخصتوبة معتدل ا خفتاض أثتر من يزيد وبال تيجة بموم يقول كما
(P 27:Bloom, 2003.) 

 كعوامتتتتل تغيرهتتتتا ىومتتتتد المستتتتببا  هتتتت   هتتتتمأ  تتبتتتت  يمكتتتتن واآلن
  ستتعرض نأ بعتد و لت  تتاب ، متغير الخصوبة ىومستو  مستقمة
 .الدراسية لمفتر  الخصوبة معدل تطور

 :ال صوبة معدل

 أطفال 7 حول يتراو  ليبيا ف  لممرأ  الكمية الخصوبة معدل كان
  إلتت  متواصتتل وبشتتكل ا خفتتض لك تت  (م 81/89)  لمفتتتر  لأل ثتت 

 موقتت  فتت  ليبيتتا يضتت  متتا وهتتو( م 11/2119) لمفتتتر  أطفتتال (1)
 البمتتتدان بتتتين متتتن الخصتتتوبة معتتتدل فتتت  ا خفاضتتتاً  األستتترع البمتتتد

 فئتتتة ضتتتمن والجزائتتتر ستتتوريا متتت  وصتتت ف ، الفتتتتر  ختتت ل العربيتتتة
  المجموعتة بتين من الخصوبة معدل ف  ا خفاضاً  األسرع البمدان
 :(1) رقم الجدول ف  كما و ل . العربية

 

 

 تغٍر يعذالد انخصىثخ يقبرَخ نجعض انجهذاٌ انعرثٍخ  (4انجذول رقى )

 انجهذ
 يعذل انخصىثخ انكهٍخ

81 - 0782 72 - 5111 11- 5112 2012
*

 

 2.4 191 194 792 نٍجٍب

 2.8 298 192 194 انجسائر

 3.0 191 198 791 سىرٌب

 2.8 191 199 991 يصر

 1.8 298 192 992 اإليبراد

 - 493 494 192 يجًىع انجهذاٌ انعرثٍخ

 المصدر:        

 .    19ص ،م(  2119)السكان والت مية، تقرير المج ة االقتصادية واالجتماعية لدول ررب  آسيا ، العدد الثا  ،  يويور   تقرير األمم المتحد ، -
 معدل الخصوبة اإلجمال  ، تقرير الب   الدول . -

 

 اتجتتت  الكميتتتة الخصتتتوبة معتتتدل نأ( 1) رقتتتم الجتتتدول متتتن ي حتتتظ
 فتتت  المتتت كور ) العربيتتتة التتتدول فتتت  اال خفتتتاض إلتتت  عتتتام بشتتتكل

 بدايتتتتتتة ختتتتتت ل أعتتتتت   فتتتتتت  المعتتتتتتدل ا هتتتتت كتتتتتتان حيتتتتتت ( الجتتتتتدول
 هتتتتتو العتتتتتام االتجتتتتتا  كتتتتتان الفتتتتتتر  هتتتتتد  بعتتتتتد ولكتتتتتن الثما ي يتتتتتا ،
 التتدول مجمتتوع عمت  ي طبتت  وهتت ا التدول، هتت   لجميتت  اال خفتاض

 ،الثما ي تا  بدايتة فت ( 192) الخصتوبة معتدل كان حي  العربية
( 4) إلتتت  فوصتتتل تقريبتتتا الثمتتت  بمقتتتدار بعتتتد فيمتتتا ا خفتتتض لك تتت 
  .التالية لمفتر 

 معتتدل فتت  اال خفتتاض متتدي( 1) رقتتم الجتتدول متتن أيضتتا ويظفتتر
 عمتت أ  هتتو وبمعتتدل الفتتتر  ختت ل ليبيتتا فتت  لممتترأ  الكميتتة الخصتتوبة

 ث ثتة خت ل الظترو  ف  المشابفة البمدان باق  ف  مثي ت  من
 نأ المتحتتتتتد  لألمتتتتتم تقريتتتتترٌ  ويتوقتتتتت  كمتتتتتا (498) وبمقتتتتتدار عقتتتتتود

 ختتت ل (2912) إلتتت  ليبيتتتا فتتت  الكميتتتة الخصتتتوبة معتتتدل يتتت خفض
( 7) رقتتتتتتتم الجتتتتتتتدول متتتتتتتن يتضتتتتتتت   ،(م 2191 -2111) الفتتتتتتتتر 

 عتتدد متوستتط متتن المتترأ  خصتتوبة مستتتوى فتت  الحتتاد اال خفتتاض

 أطفتال (7) متن ا خفتض والت ي، الفتتر  خت ل  ث أ لكل األطفال
 .بقميل يزيد وأ عقود ث ثة فتر  خ ل طفمين يساوي ما إل 

 

 فترح انَثى خالل أيتىسظ عذد األطفبل نكم  (9جذول رقى )

 يتىسظ األطفبل نكم أَثى انسُخ

3971 - 

3984 792 

3999 194 

2111 2999 

2119 2919 

2131 2912 

2111- 2131 2919 

2121- 2129 2912 
 

 المصدر: 

)تقرير رير م شور: تقرير مشتر  حول المساهمة الفعالة لممجتم  المد   ف   -
الدول الشريكة بم طقة البحر المتوسط ف  سيا  التغيرا  الديموررافية والثقافية 

، الت مية االقتصادية واالجتماعية ف  مستقبل االتحاد من أجل المتوسط ، مجمس
 . م( 2118)مالطا، 
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 ف  ال مو معدل تد   مسببا  حصر يمكن القول وخ صة
 ف  الكمية الخصوبة معدل ا خفاض إل  ليبيا ف  السكان
 يجر ا ه ا لكن ؛الثما ي ا  م تص  بعد الميب  المجتم 
 تفسيرها يمكن والت  الخصوبة تد   أسبا  عن لمتساؤل
 :يم  فيما وتتمثل .سابقا  كر اها الت  باألسبا 

 :لمفتيات الزواج سن تأ ر -0

 ولفتتتا لمتعمتتتيم الواستتت  اال تشتتتار إليفتتتا أدى التتتت  ال تتتتائ  بتتتين متتتن
 المتوستتتتط بمتتتتغ إ . التتتتزوا  ستتتتن تتتتت خر الشتتتتبا  بمرحمتتتتة ع قتتتتة
 ،(13) لإل تتا  وبال ستتبة( 14) لمتت كور بال ستتبة متتر  ألول لمتتزوا 
 عاماً ( 13) (م 3999) لعام لمسكان العام التعداد ف  كا   فيما

 (. 91 ص ،3999 التير،) لم كور عاماً ( 28)و لإل ا 
 (8جذول رقى ) 

 ( 5117 – 0791يتىسظ سٍ انسواج نهجُسٍٍ نهفترح ) 
 

 

 انسُخ

 سٍ انسواج

 إَبث ركىر

3971 21 39 

3984 27 21 

3999 13 28 

2111 14 13 

2118 1199 1392 

2119 1199 1398 
 

 

 (7انجذول رقى )

انحبنخ  فًب فىق حستسُخ  02انتىزٌع انُسجً نهسكبٌ انهٍجٍٍٍ نألعًبر 

 (5114 –0791انسواجٍخ وانجُس نهسُىاد ) 

 5114 0772 0784 0791 انحبنخ انسواجٍخ

 9491 9297 1899 2391 عساة

 4198 4294 9498 1999 يتسوجىٌ

 393 393 398 291 يطهقىٌ

 199 198 499 191 أرايم

 311% %311 %311 %311 انًجًىع

 :المصدر

 الميبتتتتت  تتتتتت خر ستتتتتن التتتتتزوا  فتتتتت  المجتمتتتتت  (.م2131) محمتتتتتود ستتتتتالم جتتتتتدور، -
 (.3) المجمد ،(39)مجمة الجامعة، العدد ، واآلثار( الخصائص، )المؤشرا ،

 

 إلتت  تتتؤد لتتم المجتمتت  هتت ا لفتتا تعتترض التتت  التحتتدي  مستتير  نإ
 إلتتتت  أد  العكتتتتس عمتتتت  بتتتتل ؛والعتتتتادا  التقاليتتتتد وطتتتت   تخفيتتتت 
 كبيتر  مبتالغ تتطمت  بجوا ت  االهتمتام طريت  عتن و ل  تعقيدها،

 حتديثا، ت ثيثا وت ثيث  مستقل، م زل ف  اإلقامة: مثل،  المال من
 إلتتت  ال هبيتتتة، المشتتتغوال   متتتن معي تتتة و وعيتتتة كميتتتة شتتترا  إلتتت 

 ارتفتتتتتاع ستتتتتاهم وقتتتتتد. الزفتتتتتا  احتفتتتتتاال  عمتتتتت  ببتتتتت   الصتتتتتر 
 فت  األخيتر  الست وا  خت ل بتالب د متر  التت  التضتخم معدال 

 فقد الشبا  بسن القضية ه   الرتباط و ظرا. الزوا  قضية تعقد
  .(3999)التير،  مشارمفم أهم بين من صار 

 :االقتصادي النشاط في المرأة مساهمة -2

 م تصت  بعتد الت فط ظفتور عتن ترتبت  الت  ال تائ  أهم من كان
 ال شتتاط عمتت  لإل فتا  م ئمتتة فتتوائض تتوفر  نأ الماضتت  القترن

 العمميتة فت  المستاهمة  متط تغيتر إلت  أدى متا وهتو ،االقتصادي
 إلتت  والمزرعتتة الم تتزل فتت  التت ات  العمتتل متتن لممتترأ  االقتصتتادية
 التغيتر هت ا عمتل وقتد، المؤسست  اإل تتاج  الفيكتل ف  اال خراط

 ستتتن متوستتتط ارتفتتتاع عمتتت  بتتتالتعميم االلتحتتتا  معتتتدال  تزايتتتد متتت 
 تغيتتر( 31) رقتتم الجتتدول بيا تا  وتوضتت  الج ستتين، لتتدى التزوا 

       العمتتتتتل ستتتتتن فتتتتت  الج ستتتتتين لكتتتتت ( العزوبيتتتتتة) التتتتتزوا  معتتتتتدال 
 عتتتتتام اإل تتتتتا  متتتتتن (%3194) متتتتتن فتزايتتتتتد  ستتتتت ة (19 - 39)
 لمت كور بال ستبة متاأ (م 2132) عتام (%1299) إلت ( م 3984)

 نأ ررتتتم  فستتتفا مفتتتتر ل (%1197) إلتتت ( %48) متتتن تزايتتتد  فقتتتد
 كما و ل  (م 3999) عام تعداد ف  ا خفاضاً  شفدتا الفئتين ك 

 (.31) رقم الجدول من بوضو  يظفر
 (01جذول رقى)

 – 0791َست انًتسوجٍٍ يٍ انشجبة فً سٍ انعًم خالل انفترح )

 (و5105

 ركىر إَبث انفئخ

 عبطهىٌ عبيهىٌ عبطالد عبيالد انسُخ

3984 3194 8191 48 92 

3999 3193 8199 4494 9991 

2111 2993 7199 9793 4299 

2132 1299 1799 1197 1191 

 :المصدر

 )المؤشرا ، الميب  ت خر سن الزوا  ف  المجتم  (.2131) محمود سالم جدور، -
 (.3) المجمد ،(39)مجمة الجامعة، العدد ، واآلثار( الخصائص،

 .م( 2132)ن ب ا  عم  بيا ا  مس  التشغيل والبطالة عام ثياحتسب  من الباح -

 لتتدى العزوبيتتة تغيتتر معتتدل نأ( 31) رقتتم الجتتدول بيا تتا  وتبتتين
 وهتو ،الت كور لتدى م ت  أكبتر المدروستة الفتتر  خ ل كان اإل ا 

 ستاهم قتد المؤسست  العمتل فت  اال خراط نأ عم  الت كيد يزيد ما
 م ت  أكثر لمفتيا  كان لك   ؛الج سين لدى الزوا  سن ت خر ف 

 .لمفتيان
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 ال شتاط فت  المترأ  مشتاركة تطتور( 33) رقتم الجتدول يوض  كما
 ارتفع  قد المشتغمين لكل اإل ا   سبة أن وي حظ االقتصادي،

 عتتتتتتتام فتتتتتت ( %1398) إلتتتتتت   (م 3971) عتتتتتتام فتتتتتت  (%7)متتتتتتن

 مستتتتتتوى ارتفتتتتتاع إلتتتتت  لتتتتت   فتتتتت  الستتتتتب  يعتتتتتود وقتتتتتد( م 2132)
 تجبتتر التتت  االقتصتتادية الحيتتا  ضتتغوط زيتتاد  ثتتم ومتتن المعيشتتة
 .العمل سو  ف  اال خراط عم  اإل ا 

 

 (5105 - 0791تطىر يسبهًخ انًرأح فً انُشبط االقتصبدي خالل انفترح ) (00)جذول رقى 

 انجُس

 سُخ انتعذاد
 (نفثبأل)  كىرر

 يعذل

 انًُى%
 (نفثبأل)يجًىع نًُىا (نفثبأل) إَبث

 يعذل

 انًُى%

نكم  اإلَبث

 انًشتغهٍٍ

3971 179734 - 28139 - 418111 - 791 

3984 973111 9194 84138 39997 199924 1191 3299 

3999 712177 2891 372874 31491 919993 1891 3993 

2111 3131921 1891 141917 9897 3197111 49981 2991 

2111 3398418 3892 477472 19 3179881 2199 2899 

2132 
*

 3119111 -3191 484811 399 3924311 - 9 1398 

 :المصدر
 

ن معتتدل ال متتو فتت  عتتدد التت كور كتتان أو  (%4392)قتتد بمتتغ  الموظفتتا  اإل تتا أن معتتدل ال متتو فتت  عتتدد  م( 2132) )ورد ضتتمن  تتتائ  المستت  التتوط   لمتشتتغيل -
 (.إيرادها ه ا إل ، وهو ماال يتف  والبيا ا  ف  الجدول فاضطرر ا (%32999)مجموع المشتغمين  ف فيما بمغ معدل ال مو  (299%)

، ص م( 2131)، يبت ، ورقتة مقدمتة لمتؤتمر  ستو  العمتل المعمت  عترض العمتل أثرهتاو  الميبيتين، التغيرا  فت  الفيكتل العمتري لمستكان وآخرونمحمد كعيب   -
33 . 

 .349ص  لقوى العاممة، الجامعة المغربية،، السكان والتعميم واعم  الشري   -
 .(م 2132)طالة لعام ، المس  الوط   لمتشغيل والبوالتعداد اإلحصا وزار  التخطيط، مصمحة   -

 

 :المرأة ىلد التعميم ىمستو  حسنت -1

 تزايتتد فقتتد  ظريتتا المتترأ  خصتتوبة فتت  المتتؤثر  األستتبا  ثالتت  وهتتو
 جتتا ب  متتن عتتام بشتتكل بتالتعميم االهتمتتام الستتتي ا  م تصتت  بعتد

 السياستتتتتتت  االستتتتتتتتقرار :أهمفتتتتتتتا ،عتتتتتتتد  ألستتتتتتتبا  والفتتتتتتترد الدولتتتتتتتة
 المستتتتوى ا تعتتتاش وكتتت ل  االستتتتق ل، م تتت  الممتتتتد واالجتمتتتاع 

 ويظفتتر الحكتتوم ، واإل فتتا  التت فط فتتوائض عتتن ال تتاجم المعيشتت 
 لكل بالتعميم االلتحا   س  ف  التحسن مدى( 32) رقم الجدول
 أمتترا توضتت  البيا تتا  نأ الإ التعمتتيم، بختتدما  المستتتفدفة الفئتا 

 م تت  أكبتتر اإل تتا  لتتدى كتتان االلتحتتا  معتتدل ت تتام  نأ وهتتو أهتتم
 (%9393) الفتيتتتتا  متتتتن الممتحقتتتتا  كا تتتت  ففيمتتتتا الفتيتتتتان، لتتتتدى
 (م 2111) عتام فت  وصم  الفتيا  إجمال  من (م 3971)عام
 عتتام (%7191) متتن تزايتتد  الفتيتتان ع تتد أ فتتا إال (%8297)إلتت 
 . فسفا مفتر ل (%83929) فقط إل ( م 3971)

 الفتيتتا  التحتا  فتت  التغيتر متتدى يظفتر( 32) رقتتم الجتدول ومتن
 وقتتتد التتتتاريخ،  لتتت  م تتت  الفتيتتتان التحتتتا  معتتتدل فاقتتت   فتتتاأ حتتتت 

 متتن ك ستتبة ليبيتتا فتت  اإل تتا  بتتين بتتالتعميم االلتحتتا   ستتبة ستتجم 
 لمعظتتتتتتم (%311) متتتتتتن عمتتتتتت أ  معتتتتتتدال التتتتتت كور التحتتتتتتا  معتتتتتتدل
  البمدان من مجموعة ضمن و ل ، الدراسة فتر  خ ل الس وا 

 

 والبحتتترين وقطتتتر اإلمتتتارا  تشتتتمل والتتتت  بتتتال مو األختتت   العربيتتتة
  (74 ،2119 ، المتحد  مماأل) واألردن وفمسطين ولب ان وتو س

(  54-4)  َست االنتحبق ثبنتعهٍى يًٍ هى فً سٍ انتعهٍى (05جذول رقى )

 (5105 -0791خالل انفترح )

 %َبثإ ركىر% انسُخ

3971 7191 9393 

3984 71914 11938 

3999 71919 71939 

2111 8392 8297 

 :المصدر

 الميبتتتت  تتتتت خر ستتتتن التتتتزوا  فتتتت  المجتمتتتت  (.2131) محمتتتتود ستتتتالم جتتتتدور، -
 .مجمة الجامعة، واآلثار( الخصائص، )المؤشرا ،

 (.م 3971) لمسكان العام التعداد والتعداد، اإلحصا  مصمحة -
  

 الفتتر  خت ل الفتيتا  لتدى كثيتراً  ا خفض قد األمية معدل نأ كما
 بيا تتتتا  متتتتن يظفتتتتر كمتتتتا، الفتيتتتتان لتتتتدى هتتتتو ممتتتتا أكبتتتتر وبشتتتتكل
 (%27923) من اإل ا  لدى ا خفض  فقد  ،(31) رقم الجدول

 معتتتدل وهتتتو (م 2111) عتتتام( %31989) إلتتت  (م 3999) عتتتام
                متتتتتتتتتن بيتتتتتتتتت فم ا خفضتتتتتتتتت  التتتتتتتتت ين التتتتتتتتت كور لتتتتتتتتتدى م تتتتتتتتت  أكبتتتتتتتتتر

 (م 2111) عتتتتام (%1927) إلتتتت  (م 3999) عتتتتام (31949%)
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 لتدى هتو ممتا بكثيتر أقتل هتو الت كور لدى األمية معدل أن وررم
 التقتدم نإفت وبالتتال ، أكبتر هتو اإل ا  لدى التغير نأ الإ اإل ا 
 .  والكتابة القرا   تعمم حي  من أكبر لديفن

 رير إيجابية فرصة يوفر أمر هو السن صغار السكان طفر  نإ
 ل متتتتو ال اتيتتتة الدي اميكيتتتة وخمتتت  الت ميتتتتة جفتتتود لتعزيتتتز مستتتبوقة

 ا خفتتاض تع تت  اإلعالتتة معتتدال  فا خفتتاض. التتوط   االقتصتتاد
 ،ل دختتتار أكبتتر إمكا يتتة وبالتتتال  ،االستتتف ك  لإل فتتا  الحاجتتة
 القتتدر  فتت  الزيتتاد  عمتت  بتتدور  يتت عكس والتت ي االستتتثمار ثتتم ومتتن

 (.9،34 ص ،2131الشري ،) الوط   ل قتصاد اإل تاجية

 

 و 5114 -0772َست األيٍخ ثٍٍ انفئبد انًختهفخ ثٍٍ تعذادي  (01) جذول رقى

 انتعذاد سُخ                

 انجٍبٌ     
0772 5114 

 انُىع
 ركىر

 نف()ثبأل

 إَبث

 نف()ثبأل

 يجًىع

 نف()ثبأل

 ركىر

 نف()ثبأل

 إَبث

 نف()ثبأل

 يجًىع

 نف()ثبأل

 4399232 2173497 2321799 4399232 2173497 2321799 ُىادس 01انسكبٌ فىق 

 481182 149911 311349 481182 149911 311349 ُىادس01 األيٍىٌ فىق 

 33992 31989 1927 38919 27923 31949 َسجخ األيٍخ

           

 .التحضر نسبة زيادة -4

 يتتت كر الخصتتتوبة مستتتتوى تتتتد   أستتتبا  عتتتن ستتتابقاً   كر تتتا  ممتتتا
 المترأ  اهتمتام لفت  فت  يستاهم ال ي التحضر مستوى المختصون

 عتدداً  تب ت  عمت  قتدرتفا متن ويقمتل اإل جتا  ريتر أخرى بجوا  
 المستتتب  هتت ا فتت  ولمبحتت  اإل جابيتتتة، حياتفتتا ختت ل متت فم أكبتتر

 فتتر  خ ل الميب  المجتم  ف  التحضر لمعدال  استعراضا نإف
 الحضتر بتين يقستم متا عاد  وال ي الحيا   مط نأ تظفر الدراسة
 فتت  يظفتتر المشتتابفة، والدراستتا  الستتكان مستتوحا  فتت  والريتت 
 ال صتتتت  ختتتت ل ال مطتتتتين بتتتتين لمستتتتكان توزيعتتتتا التتتتتال  الجتتتتدول
  .الحال  القرن وبداية الماض  القرن من األخير

 وستم الت ي التحضتر إلت  والبتداو  الري  من التغير مدى ويظفر
 متتن الحضتترية بتتالمراكز الستتكان فتضتتاع  التت فط بعتتد متتا الفتتتر 
       التعداد وهو (م 3994) عام%( 2299) السكان رب  من أقل

\.  

%( 8891) أربتاعفم ث ثتة متن أكثتر إلت  ال فط الكتشا  الساب 
 متتتتن كثتتتترأ أن أي متتتتتوفر، تعتتتتداد آختتتتر وهتتتتو(  م 2132) عتتتتام

 .الفتر  خ ل حياتفم  مط تغير قد السكان من%( 11)

 وشتتب  الرحتتل البتتدو متتن بكتتل متزام تتة عوامتتل مجموعتتة أد  لقتتد
 فتتت  والم تتتدمجون  ستتتبيا المستتتتقرون الريتتت  ستتتكان وحتتتت  الرحتتتل
 الريتت  متتن اال تتدفاع إلتت  بفتتم دفعتت  االقتصتتادي ال شتتاط عجمتتة

 لكميفمتتا، الطتتارد  البيئتتة أهمفتتا ولعتتل المتتدن إلتت  (الصتتحرا  وأ)
 الصتتالحة الزراعيتتة األراضتت  بمحدوديتتة والريتت  بفقرهتتا الصتتحرا 
 إلت  إضافة ه ا المتوقعة، الدخول إل   سبة إ تاجيتفا وا خفاض

 ال فطتت  الريتت  لتزايتتد  تبعتتا ووفرتفتتا المتتدن اجتاحتت  التتت  الثتترو 
 (.28ص ،ميرزا)

 

 ( 5105 -0724تطىر انتىزٌع انسكبًَ ثٍٍ انجذاوح وانرٌف وانحضر خالل انفترح )  ( 04جذول رقى )

 سُخ

 انتعذاد

عذد انسكبٌ 

 نفثبأل
 حضر%

 رٌف%

 و انرٌف رحم وشجه رحم يستقروٌ

3994 3189 2294 9392 2194 7791 

3914 3914 1294 4191 2391 1791 

3971 2249 9998 1194 198 4192 

3984 1141 7994 2499 193 2491 

3999 4799 8191 3191 193 3197 

2111 9198 8991 3391 191 3391 

2132 9878 8891 3397 191 3397 
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 ل:الحم ومنع تنظيم وسائل است دام انتشار -9

 إلتت  األستتر تتتدف  والثقافيتتة الصتتحية العوامتتل متتن مجموعتت  توجتتد
 لتحقيتتت  أ واعفتتتا بمختمتتت  الحمتتتل موا تتت  واستتتتخدام ال ستتتل ت ظتتتيم

 لتتتم الحمتتل موا تت  استتتخدام نأ بالتتت كر الجتتدير لكتتن الغايتتة،   هتت
 قبتتتتتل متتتتتا فتتتتتتر  ال فتتتتت  خاصتتتتتة أفريقيتتتتتا فتتتتت  واستتتتتعاً  ا تشتتتتتارا يمتتتتت 

 (222) نأ حيتتتت  الثما ي تتتتا  بعتتتتد تغيتتتتر هتتتت ا لكتتتتن ،الثما ي تتتتا 
 تتت خير فت  يرربتون ال اميتتة البمتدان فت  األزوا  متتن تقريبتاً  مميتون
 م ت  أسالي  من أسمو  يأ يستخدمون ال لك فم وقف  وأ الحمل
 لفتتتا، الجا بيتتتة اآلثتتتار متتتن خوفتتتاً  وأ دي يتتتة ألستتتبا  ستتتوا ً  الحمتتتل
     ستتت   (%21) متتتن الحمتتتل موا تتت  استتتتخدام  ستتتب  ارتفعتتت  حيتتت 

 يتتةأ تتتتوفر ملتت لك تت  ،(م 2132) ستت ة (%24) إلتت   م( 2118)
 الوستتائل هتت   استتتخدام متتدى عتتن قديمتتة حتتت  وال حديثتتة بيا تتا 
 لت ظتتيم المستتببة العوامتتل بتتين متتن أيضتتا، ليبيتتا فتت  ال ستتل لت ظتتيم
  .(2131 ،العالمية الصحة م ظمة) :ما يم  األسر 

  تيجتتتة ال ستتتا  لفتتتا تتعتتترض التتتت  الصتتتحية المختتتاطر تج تتت  •
 التتتت ي الخطتتتتر متتتتن تقمتتتتل األحمتتتتال بتتتتين فالمباعتتتتد  الحمتتتتل،
 متتت خر  ستتن وأ مبكتتر  ستتن فتت  خاصتتة الزوجتتا  لتت  تتعتترض
 عدد يزيد ال ت  ال سا  أن إل  البيا ا  وتشير. لفن لمزوا 

 نأ فتتت  متزايتتتد لخطتتتر معرضتتتا  أطفتتتال (4) عتتتن أطفتتتالفن
 .األمفا  وفيا  عداد ف  يكن

 األحمتتتتال تقتتتتار  يتج تتتت  فتتتتالت ظيم الرضتتتت ، وفيتتتتا  خفتتتتض •
 فتت  يستتفم متتا ا وهتت الم استت  ريتتر التوقيتت  وكتت ل  والتتوالدا 

 .العالم ف  ارتفاعا الرض  وفيا  معدال  أكثر من بعض
 .المعيشة ومستوى الدخول مستويا  •
 .لألطفال الم اسبة الصحية الرعاية توفير •
 .أعم  لمستويا  العمم  التحصيل متابع  •
 .األ متتاط وتغيتتر الستتكن تكتتالي  ارتفتتاع بعتتد خاصتتة الستتكن، •

 .أسر  لكل مستق ً  اً سك  يتطم  بما الحياتية

 :مستقبالً  السكان تقدير

 لم متو المحتممتة الستي اريوها  استتعراض  حتاول الجا   ه ا ف 
 استتتتمرار توقتتت  أهمفتتتا لعتتتل متباي تتتة افتراضتتتا  حستتت  الستتتكا  
 اال خفاض شبفة لوجود ال مو معدل ا خفاض وأ الحال  المعدل
 .الماضية الث ثين الس وا  خ ل

 و( 5111)تقذٌر نعذد انسكبٌ حتى سُخ  (04جذول رقى )

 نفثبأل تقذٌر انسكبٌ انسُخ

2131 6,214,910 

2134 6,363,700 

2139 6,516,050 

2131 6,672,040 

2137 6,831,770 

2138 6,995,330 

2139 7,162,800 

2121 7,334,280 

2123 7,509,860 

2122 7,689,650 

2121 7,873,740 

2124 8,062,240 

2129 8,255,260 

2121 8,452,890 

2127 8,655,260 

2128 8,862,470 

2129 9,074,640 

2111 9,291,890 

 :المصدر

  الدرجتتتة متتن( AR) التت ات  اال حتتتدار  متتو   باستتتخدام البتتتاحثين إعتتداد متتن -
 (.جي ك ز  – بوكس)  م فجية  باستخدام األول 

 

 عتتدد تطتتور توقتت  يمكتتن التت  الستتي اريوها  حتتدأ يوضتت  متتا وهتو
 بإهمتال طبعتا ه ا القادمة عاما العشرين  خ ل لفا وفقا السكان

 فتت  المستتتمر اال خفتتاض توقتت  مثتتل، لتت ل  المغتتاير  االحتمتتاال 
 توقتتت  وكتتت ل ، الطويتتتل األمتتتد فتتت  ع تتت  يترتتتت  ومتتتا ال متتتو معتتتدل
 متتتا  اإ الثتتتور  بعتتتد خصوصتتتا باالرتفتتتاع ال متتتو معتتتدل فتتت  التغيتتتر
 متتا وهتتو االقتصتتادي اال تعتتاش إلتت  االطمئ تتان متتن حالتتة ستتاد 
 قبتل ستائدا كتان الت ي الستكان عتدد ارتفتاع  فت  إعتاد  إل  يؤدي

 .الثما ي ا 

 :ال الصة

لتتت و  الستتتتي ا  فتتتتر  شتتتفد  -3  الستتتتري  ال متتتو طفتتتر  الثما ي تتتا  ا 
  لت  بعتد ال متو بتبتاطؤ لكتن الميبيتين السكان فتو  ع فا وترت 
 ربمتا وهتو،  ستبياً  العمل سن شريحة ف  التضخم مرحمة بدأ 
              لتتتتتتتت  بعتتتتتتتتد ربمتتتتتتتتا وسياستتتتتتتتية اجتماعيتتتتتتتتة قتتتتتتتتلق  وجتتتتتتتتدأ متتتتتتتتا
 (311ص ،2131الشري ،) 
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 لمستتتكان العمتتتري التركيتتت  بتتتدأ الماضتتتية القميمتتتة الستتت وا  فتتت  -2
 الفتتترم قاعتتتد  وضتتتح ت متتتا وهتتتو األولتتت  لشتتترائ  لصتتتال  يميتتتل

 .قاعدت  تتس  بدأ   يال م( 2132) لس ة السكا  
 متتتتن الوافتتتتدين لمستتتتكان جتتتت   كستتتتاحة ليبيتتتتا وضتتتت  سيستتتتتمر -1

 يستتكن ال بي متتا مميتتون( 111) يقتتر  متتا يستتك   التت ي الجتتوار
       الماليتتتتتتة المتتتتتتوارد تتتتتتتوفر إلتتتتتت  إضتتتتتتافة متتتتتت فم (%2) اال ليبيتتتتتتا

 (.317ص ،2131 الشري ،)
 طتتالب  فتت  تضتتخما أ تتت  الشتتبا  فئتتة وتضتتخم التعمتتيم ا تشتتار -4

 عمتتتتت  ضتتتتتغطا وجتتتتدأ متتتتتا وهتتتتو المفتتتتتن طتتتتالب  بتتتتتدل الوظيفتتتتة
 المفتتتن فتتت  العجتتتز تضتتتخيم فتتت  ستتتاهم بي متتتا العامتتتة الوظيفتتتة
 الوافتتدين أعتتداد تزايتتد بقتتو  يشتتج  متتا واليدويتتة الف يتتة واألعمتتال

 .ضدهم تدابير اتخا  من الحكومة ويم  
 التدول بتين تراجعتاً  األكثتر هت  ليبيا ف  الخصوبة معدال  إن -9

 وضتت  الستتمطا  عمتت  حتتتمي ممتتا؛ الدراستتة فتتتر  ختت ل العربيتتة
 توقتتتتتت  دقتتتتتتة لفتتتتتتا يتستتتتتت   حتتتتتتت  واضتتتتتتحة ستتتتتتكا ية سياستتتتتتا 
 المتوارد مت  التغيتر ا هت تكييت  ومحاولتة الزيتاد  وأ اال خفاض
 .  مستقب  المعد  الخطط ف  المتاحة واإلمكا يا 

 ال متتتتو ارتفتتتاع نأ مفادهتتتا والتتتت  البحتتت  فرضتتتية قبتتتول يمكتتتن -1
 ترتبتت  وقتتد لفتتا مخطتتط ريتتر  تيجتتة همتتا  وا خفاضتت  الستتكا  

  تيجتتة الفتتتر  ختت ل ستتاد  سياستتية أو اقتصتتادية أوضتتاع عتتن
 .سياسا  من  ف    لما

 قائمة المراجع

 أوضتتتاع حتتتول م حظتتتا ( م 3999) عمتتتر مصتتتطف  التيتتتر، -3
 الت ميتة لتقريتر أعتد  ورقتة ميدا يتة، بيا تا : ليبيتا فت  الشتبا 
 .األول الميب  البشرية

 الديمغرافيتتتة التحتتتوال (. م 2131) مصتتتطف  عمتتت  الشتتتري ، -2
 الميبتتتتت ، العمتتتتتل ستتتتتو  متتتتتؤتمر العمتتتتتل، عتتتتترض عمتتتتت  وأثرهتتتتا

 . ليبيا طرابمس،

 والقتوى والتعمتيم الستكان(. م 2131) مصتطف  عمت  الشري ، -1
 .ليبيا طرابمس،  ،(3) ط المغربية، الجامعة ،"العاممة

 العربتتت  الربيتتت  اقتصتتتاديا (. "  بتتدون)  القاستتتم أبتتتو العبتتاس، -4
 العربتتتت  التخطتتتتيط معفتتتتد ،"العمتتتتل وأستتتتوا  البطالتتتتة وأوضتتتتاع
 .الكوي 

عاد   الحضري التضخم(. م 2132) سعد القزيري، -9  التوزيت  وا 
 .لمسكان الجغراف 

 فتتتتتت  التتتتتزوا  ستتتتتن تتتتتتت خر(. م 2131) ستتتتتالم محمتتتتتد جتتتتتدور، -1
 (. 3) العدد ،(39) المجمد الجامعة، مجمة الميب ، المجتم 

 فتت  المعيشتت  المستتتوى(. م 2118) عائشتتة أبتتو ستتالم خميفتتة، -7
 .المغاربية الجامعة مجمة السكا  ، ال مو عم  وأثر  ليبيا

 والخرافتتتتتتتتتة الستتتتتتتتتكا ية المشتتتتتتتتتكمة(. م 3984) رمتتتتتتتتتزي زكتتتتتتتتت ، -8
 والف تون لمثقافتة األعم  المجمس م شورا  الجديد ، المالتوسية
 .الكوي  – واآلدا 

 بتين القياست  االقتصتاد(. م 2119) محمد القادر عبد عطية، -9
 اإلستتتتتك درية، ،(2) ط الجامعيتتتتتة، التتتتتدار والتطبيتتتتت ، ال ظريتتتتتة
 .مصر

 فتتتتت  التغيتتتتترا (. م 2131) وآختتتتترون ستتتتتالم، محمتتتتتد كعيبتتتتتة، -31
 العمتتل، عتترض عمتت  وأثرهتتا الميبيتتين لمستتكان العمتتري الفيكتتل
 .ليبيا طرابمس الميب ، العمل سو  مؤتمر

 واآلمتتتال الضتتتائعة الفتتترص(. م 2132) خضتتتير عمتتت  متتترزا، -33
 ،(3) ط وال شتتتتتتر، لمدراستتتتتتا  العربيتتتتتتة المؤسستتتتتتة المتجتتتتتتدد ،

 .لب ان بيرو ،

 .م( 3994 )لعام السكا   التعداد -32

 لمتعتتداد ال فائيتتة ال تتتائ  والتوثيتت ، لممعمومتتا  الوط يتتة الفيئتتة -31
 م(. 3999 )لعام لمسكان العام

 لمتعتتداد ال فائيتتة ال تتتائ  والتوثيتت ، لممعمومتتا  الوط يتتة الفيئتتة -34
 .م( 2111) لعام لمسكان العام

 ال تتائ  والتعتداد، اإلحصتا  مصتمحة ،(سابقاً ) التخطيط أما ة -39
 م( 3971) لعام لمسكان العام لمتعداد ال فائية

 ال تتائ  والتعتداد، اإلحصتا  مصتمحة ،(سابقاً ) التخطيط أما ة -31
 .م( 3984) لعام لمسكان العام لمتعداد ال فائية

 اإل ستتتا ية الت ميتتتة تقريتتتر – اإل متتتائ  المتحتتتد  األمتتتم بر تتتام  -37
 .م( 2119) العربية،

 ، الثتتتتتا   العتتتتتدد ، والت ميتتتتتة الستتتتتكان المتحتتتتتد ، االمتتتتتم تقريتتتتتر -38
 .م( 2119)  يويور ،
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 المج تتتتتتة تقريتتتتتتر والت ميتتتتتتة، الستتتتتتكان المتحتتتتتتد ، األمتتتتتتم تقريتتتتتتر -39
 الثتتتا  ، العتتتدد آستتتيا، رربتتت  لتتتدول واالجتماعيتتتة االقتصتتتادية
 .م( 2119) يويور ،

 لمستكان العتام التعداد الميبية، لممممكة والتجار  االقتصاد وزار  -21
 .م( 3914)

 أهتتتتم ممختتتتص والتعتتتتداد، اإلحصتتتتا  مصتتتتمحة التخطتتتتيط، وزار  -23
 .م( 2132)لس ة والبطالة التشغيل مس   تائ 
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