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 ملخص
 

وأدت  من قبل شهد العالم خالل القرن الماضي زيادات في عدد السكان لم يسبق لها مثيل    
الدول المتقدمة  هتهذه الزيادات في البلدان النامية التي استفادت من التقدم الطبي الذي شهد

معدالت الوفيات إلى مستويات متدنية  وأدى إلى انخفاضوالذي استغرق فيها أكثر من مئة عام 
في معدل المواليد نتيجة التحول في العوامل االقتصادية واالجتماعية التي  لورافقها انخفاض مماث

ل الوفيات وبقي معدل أدت إلى انخفاضه، بينما استفادت الدول النامية من عوامل انخفاض معد
الوالدات مرتفعًا مما سبب تلك الزيادات السكانية، وسوريا كإحدى هذه الدول النامية شهدت 
زيادات سكانية كبيرة خالل األربعين سنة الماضية حيث تضاعف عدد السكان أكثر من ثالث 

 ،االنخفاضإلى أن ترسخت عوامل انخفاض معدالت الوالدات وأخذ معدل النمو السكاني ب مرات
على  نتيجة ذلك النمو المرتفع إال أن الزيادة مازالت مستمرة بسبب اتساع شريحة النساء المنجبات

وتقف حاليًا على  (مولود لكل امرأة  3- 7 من)الرغم من انخفاض معدل الخصوبة الكلية 
 في السكانونتيجة الزيادات السريعة  .أعتاب المرحلة الثالثة من مراحل االنتقال الديموغرافي

% من 84عامًا حوالي  51تغيرت البنى التركيبية للسكان وبلغت نسبة من تقل أعمارهم عن 
مما رفع من أعباء اإلعالة  1155% في عام 37وانخفضت إلى  5145في عام مجل السكان 

 ع األسعار وعجز كثير من األسر عنالتي ظهرت بوضوح خالل األزمة بسبب التضخم وارتفا
واضطرار كل فرد  التضخم تماشى معاجات الغذائية ألفرادها لعدم زيادة الدخول بما يتوفير االحتي

  من قوة العمل أن يعيل ثالثة أفراد إضافة إلى نفسه.
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Abstract 

 
               The world has witnessed during the last century, increases in the 

number of the population has never seen before, and led the increases in 

developing countries that have benefited from the medical advances in 

the developed countries, and that it took more than a hundred years and 

led to a decline in death rates to low levels and were accompanied by a 

corresponding decrease in the rate of birth as a result of the shift in the 

economic and social factors that led to the decline, while developing 

countries have benefited from the decline in the death rate factors, the 

birth rate remained high, causing the population increases, and Syria as 

one of these developing countries, have experienced significant 

population increases during the last forty years, where the population 

more than doubles than three times that established lower birth rates and 

taking population growth and decline rate factors, but the increase is still 

going on because of the breadth of women slice Giving birth women a 

result of high growth despite a decline in total fertility rate (from 7- 3 

births per woman) and currently stands at the threshold stage the third 

stage of demographic transition. As a result of rapid increases in 

population and syntactical structures of the population it has changed and 

the percentage of those under the age of 15 years, about 48% of the Board 

of the population in 2011 and decreased to 37% in 1981, raising the 

burden of dependency that emerged clearly during the crisis due to 

inflation and rising prices and the inability of many families to provide 

the food needs of its members not to increase incomes in line with 

inflation and forced every member of the workforce has to support three 

people in addition to himself.                                                                         

                                                                                                      


