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يســر المركــز اإلحصائــي لــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة أن يقــدم اإلصــدار 

الثانــي مــن التقريــر الســنوي » اإلحصــاءات الســكانية فــي دول مجلــس التعــاون لــدول 

الخليــج العربيــة 2010 - 2016م”، وتعتبــر إحصــاءات الســكان مــن البيانــات المهمــة 

للتعــرف علــى التركيبــة الســكانية والتعــرف علــى خصائــص الســكان علــى مســتوى 

مجلــس التعــاون الخليجــي بشــكل عــام وعلــى مســتوى الــدول األعضــاء )اإلمــارات 

ــان  ــلطنة عم ــعودية وس ــة الس ــة العربي ــن والمملك ــة البحري ــدة ومملك ــة المتح العربي

ــة الكويــت(. ــة قطــر ودول ودول

تســاهم اإلحصــاءات الســكانية والديمغرافيــة فــي العديــد مــن المجــاالت كونهــا تمثــل 

ــن  ــرار والباحثي ــاع الق ــات صن ــم متطلب ــكانية، ودع ــات الس ــاء السياس ــً لبن ــدًا مهم راف

وغيرهــم مــن المهتميــن بــدول المجلــس. وتســاهم البيانــات الســكانية والديمغرافيــة 

فــي بنــاء واشــتقاق العديــد مــن المؤشــرات اإلحصائيــة وفــي مقدمتهــا اهداف ومؤشــرات 

التنميــة المســتدامة.

ــات  ــر المعلوم ــى توفي ــي عل ــي الخليج ــز اإلحصائ ــز المرك ــر، رك ــذا التقري ــداد ه ــد إع وعن

مثــل  الصلــة  ذات  السياســات  وتنفيــذ  بوضــع  العالقــة  ذات  والمؤشــرات  الســكانية 

السياســة الســكانية لمجلــس التعــاون الخليجــي. ويقــدم التقريــر تحليــال للقضايــا 

الرئيســية، مدعومــة بأشــكال بيانيــة وجــداول تتعلــق بالفتــرة 2010 - 2016م. 

تعاريف ومعادالت

الكثافة السكانية = عدد السكان / المساحة )كم2(

معــدل التغيــر الســنوي للســكان = )عــدد الســكان فــي ســنة معينــة – عــدد الســكان فــي الســنة التــي 

ســبقتها( / عــدد الســكان فــي الســنة التــي ســبقتها * 100

معــدل النمــو الســنوي للســكان = الدالــة األســية )اللوغاريثــم الطبيعي)عــدد الســكان فــي ســنة معينــة 

/ عــدد الســكان فــي الســنة التــي ســبقتها( * )1/الفــرق فــي عــدد الســنوات( * 100

نسبة النوع = )عدد الذكور / عدد اإلناث( * 100
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 املنهجية املستخدمة
 
 تعتبر األجهزة  حيث الخليجي، التعاون  مجلس دول  في الرســـمية املصـــادر من مســـتمدة الصـــدار هذا في الواردة الحصـــاءات

 املركز بين لبدورها حلقة الوصـــ تمثل والتي الخليجي، الحصـــائي املركز لبيانات ســـ يالر  الحصـــائية بدول املجلس املصـــدر
 مختلف الجهات. من البيانات يالخليجي ومنتج الحصائي

 
 التي السـنوية الحصـائية النشـرات لخال منضـاء عأل ا الدول  في الوطنيةألجهزة الحصـائية ا منالسـكان  بيانات تجميع يتم 

ـــــر ــ ــــائية الوطنية ب به قامت ومالكترونية للدول األعضــــــــاء، ال واقعملا في تنشـ ــ ـــــائي املركز تزويداملراكز الحصــ ــ  الخليجي الحصـ
 .العالقة ذات بالبيانات

 
  م.2016-2010تمثل البيانات املنشورة في هذا الصدار سلسلة زمنية من عام 

 

  البيانات غير متوفرة بعض عضــاء، حيث أن إلى جمع التقديرات من الدول األ  على مســتوى مجلس التعاون جاميع املوتســتند
ـــــرات وم اا حاالت أخرى ال تتوفر التصــــــــنيفات  أنه فيدائما لجميع الســــــــنوات أو لجميع الدول.  كما  ــــيلية لبعض املؤشـــ ــ التفصــ

 على مستوى فئة مواطن وغير مواطن.
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 إجمالي السكان

ـــير  ــ ـــكان  أن إجمالي إلىالبيانات املتوفرة تشــ ــ مليون نســـــــمة  44.3قد ارتفع من  مجلس التعاون الخليجي على مســـــــتوى تكتلعدد الســ
ـــمة عاممليون  5.53نحو  م إلى2010عام  ـــمة مليون  .29 قدرهابزيادة م، أي 2016 نســ % خالل 20.8، وبنســـــبة زيادة بلغت نحو نســ

 تلك الفترة.

ـــ ته   ـــعودية ما نســـ ـــكان اململكة العربية الســـ ـــكل ســـ م وهي النســــــبة األعلى، 2016مالي ســــــكان مجلس التعاون لعام % من إج59.4وشـــ
 .1شكل % كما هو واضح في 2.7فيما شكل سكان مملكة البحرين ما نس ته 

 

  م2016مجلس التعاون،  أهم املؤشرات السكانية على مستوى : 1كل ش

 
 

مليون  106.8م إلى حوالي 2016منتصـــف عام  في مليون  53.5ومن املتوقع أن يرتفع العدد الجمالي للســـكان في مجلس التعاون من 
ــــف عام  ــ عليه خالل الفترة  املســــــــتوى الذي لانم، وذلك بافتراض اســــــــتمرار معدل النمو الســــــــنوي الســــــــكاني بنفس 2033في منتصــ

 .2شكل كما يظهر ضمن  %4.1م والبالغ 2003-2016

 سنة أساس. 2016باعتبار سنة عاما  17وهذا يعني أن عدد السكان في مجلس التعاون سوف يتضاعف خالل 
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 م2033-2003السكان في مجلس التعاون، إجمالي عدد : 2كل ش

 

 

 معدل النمو السكاني 

ـــكل كبير ذلك النموتعتبر معدالت النمو الســــــــكان في دول مجلس التعاون من أعلى معدالت النمو الســــــــكانية في العالم، ويعزى  ــ  بشـــ
 الوافدة إلى دول املجلس للمساهمة في العمل والبناء والتطوير وفق خطط تلك الدول.الة العم اعداد متزايدة من تدفقإلى 

ــــنوات  ــ ــ ــ ــــتويات مسحوظه خالل الســ ــ ــ ــ م مقارنة بالســــــــــــنوات الســــــــــــابقة لها، ويمكن أن 2016–2011إال أن معدالت النمو تراجعت ملســ
الطبيعية في دول مجلس التعاون زيادة نســب ال يفســر هذا التراجع للعديد من األســباب وم اا: انخفاض معدالت الخصــوبة وتراجع

 يوضح االتجاه العام ملعدل النمو السكاني. 3وشكل وانخفاض تدفق أعداد الوافدين مقارنة بالسنوات السابقة، 

 م2016-2003في مجلس التعاون، معدل النمو السكاني : 3كل ش

 

  

2007 - 2003 2011 -2007 2016 - 2011 

5.1 
4.2 

3.1 

 2016-2033م2016-2003عليه خالل الفترة  املستوى الذي لاناني بنفس عدد السكان وذلك بافتراض استمرار معدل النمو السنوي السك : تقديرات 
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 السنوي  السكاني النمو معدل أن يتضح م،2016-2003 الفترة لخال التعاون  مجلس في السكان لجمالي النمو معدالت تتبع وعند
ــــــجل قد التعاون  ملجلس ــ ــ ـــــل منخفض مســــــــــــتوى  ســ ــ ــ ــ ـــــبة مقارنة م2016-2009 للفترة% 2.9 إلى وصـ ــ ــ ــ  م2009-2003 للفترة% 5.6 بنسـ
 .4 الشكل من يتضح حسبما

ــــباب النمو معدالت تذبذب يكون  وقد ــ ــ ـــــهدته بما تتعلق ألســ ــ ــ ـــــادية توتقلبا أحداث من الفترة هذه شـ ــ ــ  على بظاللها ألقت والتي اقتصـ
ـــكاني التغير ــ ــ ـــــة) الســ ــ ـــــبة خاصــ ــ ـــــافة ،(املجلس دول  لىإ العمل ألغراض املواطنين غير لتوافد بالنســ ــ  العاملية املالية األزمة لتأثيرات إضــ

 .النفط أسعار في األخير واالنخفاض

 م2016 -2010مجلس التعاون، دول في معدل النمو السكاني : 4كل ش

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 التعاون  مجلس دول  بين الســــنوية الســــكانية النمو معدالت في تفاوتاً  املتوفرة البيانات أظهرت فقد األعضــــاء، الدول  مســــتوى  وعلى
 أي% 15.0 يقــارب مــا قطر ودولــة املتحــدة العربيــة المــارات دولــة في املعــدل بلغ م،2009-2003 الفترة فخالل. الفترات تلــك خالل
ــــعاف 3 حوالي ـــكاني النمو معدل أضـــ ــ ـــكان نمو معدل أدنى جاء حين يف ،%5.6 التعاون  مجلس لجمالي الســـــــنوي  الســ ــ  اململكة في للســ

 .الفترة نفس خالل% 3.2 بواقع السعودية العربية

ـــكل انخفض قد النمو معدل أن البيانات أظهرت آخر جانب ومن ــ ــ ــ ـــــل م2016-2009 للفترة مسحوظ بشـــ ــ ــ  المارات لدولة% 1.4 ليصـــ
  .قطر لدولة% 6.9و املتحدة العربية

ـــير ــ ــ ــ ـــــا البيانات وتشــ ــ ــ ـــكانية النمو معدالت أن إلى أيضــ ــ ــ ــ ـــعودية العربية للمملكة% 2.5و البحرين ململكة% 2.7 بلغت الســ ــ ــ ــ % 4.8و الســ
 .م2009-2003 الفترة في عليه لانت عما انخفاضا مسجلة عمان لسلطنة

 .السابقة الفترة في املسجل املعدل عن مرتفعا ،% 5.7 يقارب ما م2016-2009 الفترة خالل الكويت دولة في عدلامل بلغ حين في

ـــير املعطيات هذه ــ ــ ـــكاني النمو معدل في انخفاض غلى تشــ ــ ــ  مقارنة التعاون  مجلس دول  في م2016-2009 الفترة خالل الســـــــــنوي  الســ
 .4 الشكل من يظهر كما السنوي  السكاني النمو معدل فياا ارتفع التي الكويت دولة باستثناء م2009-2003 بالفترة

 العربية واململكة% 2.7 البحرين ومملكة% 1.5 بلغ قد املتحدة العربية المارات دولة في الســــــــــــــنوي  املعدل أن إلى الشــــــــــــــارة وتجدر
 .%2.9 والبالغ م2016-2009 الفترة خالل العام الخليجي املعدل من أقل معدالت وهي% 2.5 السعودية
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 توزيع السكان حسب النوع

ـــــ تـــه مليون  32.8دول مجلس التعـــاون الخليجي حوالي بلغ إجمـــالي عـــدد الـــذلور في  ــ ــ ــ ـــكلوا مـــا نســـ ــ ــ ــ ــ % من إجمـــالي عـــدد 61.4ذكرا وشـــ
 % من إجمالي عدد السكان.38.6أنثى بنسبة مليون  .720عدد الناث نحو  السكان، فيما بلغ

 م2016 ،مجلس التعاون  نسبة النوع في: 5شكل 

 

 

 

 

ـــكاإوتراوحت نســــــبة الذلور إلى  م، 2016 – 2010الفترة % خالل 62.0 –% .361ن في مجلس التعاون الخليجي بين جمالي عدد الســـ
عادة باملساواة في التمثيل بين الجنسين إلى  والتي تتسممع االتجاه العام في معظم مناطق العالم  وتعتبر هذه النسبة غير منسجمة

 .%(50حد ما )أي تقترب نسبة تمثيل لل نوع من 

هو  ،التعاون الخليجي التوزيع غير املنتظم للســـــــكان حســـــــب النوع على مســـــــتوى دول مجلستؤثر على هذا  ولعل أبرز العوامل التي 
بدون  املتواجدينالذلور، العاملين طبيعة نوع الوافدين لدول مجلس التعاون الخليجي، والذي يعتمد بشـــــكل كبير على اســـــتقدام 

البنية التحتية  مشــــــــــــــاريع وقع أن يقوموا باا والتي تتركز بشــــــــــــــكل رئي ــــــــــــــ ي فيلطبيعة األعمال التي يت ناث نظراً ل عائالتام، أكثر من ا
 ناث.  نشاءات والتي عادة ما يعمل باا الذلور أكثر من ال لوا

فيما بلغت النسبة جمالي السكان، إمن % 75ما يقارب  فبلغتفي دولة قطر  نسبة الذلور ذروتاا ، وصلت6 شكلوكما هو مبين في 
% ويرجع ذلـك إلى ارتفـاع عـدد الـذلور من غير املواطنين العـاملين في مشـــــــــــــــاريع التنمية 70ت العربيـة املتحـدة حوالي في دولـة المـارا

 في الدولة. والبناء

  م2016و  2010 ،مجلس التعاون  في دول  حسب النوع التوزيع النسبي للسكان :6شكل 

  

 

 

الســكان  % في ســلطنة عمان حســب تقديرات65.4لكة البحرين و% من إجمالي الســكان في مم62.4نســ ته  الذلور ماشــكل في حين  
   م.2016عام ل

م. في 2010 عام ارتفعت في لل من سلطنة عمان ودولة الكويت عما لانت عليه فيقد إلى أن نسبة الذلور  م2016كما تشير بيانات 
في حين ظلت النســــــــــــــبة ثابته تقريبا في الدول  م.2010املقابل انخفضــــــــــــــت النســــــــــــــبة في دولة المارات العربية املتحدة مقارنة بالعام 

 األخرى في كال العامين.

ـــير  ــ ــ ـــــبة النوع ثابتة تقريبا خالل الأن  7شكككككككككل يشـــ ــ أن التوزيع غير متماثل ويميل لصــــــــــالح الذلور على  إال ،م2016و 0102عامين نســـ
  .أنثى( 100ابل لل ذكر مق 159)أي  159 مستوى  دم، عن2016في العام ناث، حيث استقرت نسبة النوع ل حساب ا

 م2016و2010: نسبة النوع في دول مجلس التعاون، 7شكل 

 

 واململكة العربية السعودية، وهي مملكة البحرين، ودولة قطر ثالث من دول مجلس التعاون  هناكف، عضاءاأل  لى مستوى الدول عو 
 .7شكل ن في ما هو مبيكما  م2016وم 2010في نسبة النوع بين عامي  كبيرلم يكن هناك تغير 

ـــبة النوع في الدولة الواحدة من ســــــــــــــنة إلى أخرى  ابين الدول، وتفاوت امسحوظ اويالحظ بأن هناك تفاوت ــ ــ ــ ــ .  حيث أن هناك أربع في نســـ
مارات العربية املتحدة ، وهي دولة ال م2016وم 2010عامي دول تتجاوز نســـــــبة النوع فياا النســـــــبة املســـــــجلة لجمالي املجلس خالل 

ـــلطنةومملكة البحري ــ ــ ــ ــ ـــعودية، ودولة الكويت عن إجمالي  ن وســـ ــ ــ ــ ــ ـــــبة لكل من اململكة العربية الســـ ــ ــ ــ عمان ودولة قطر، فيما تقل النســـ
 .مجلس التعاون نسبة النوع 

ـــــبة  ــ ــ ـــكانم فيالحظ عدم ثبات 2016-2010خالل الفترة  على مســــــــــتوى لل دولةأما التغير في النسـ ــ ــ ــ حيث ترتفع  التركيب النوعي للسـ
 .أخرى  وتنخفض النسبة من سنة إلى

حيث يرتبط عدد ونوع  ،لدولةمن اولعل أهم عامل يؤدي إلى عدم ثبات النسبة هو ارتباطها بطبيعة الوافدين الجدد أو املغادرين  
الوافــدين أو القــادمين بطبيعــة املشــــــــــــــــاريع التي تنفــذهــا الــدولــة، فم اــا مــا يحتــاإ إلى أيــدي عــاملــة من الــذلور ممــا يؤدي إلى ارتفــاع 

 انتااء املشاريع الضخمة يغادر عدد كبير من الذلور الدولة مما يؤدي إلى انخفاض النسبة. النسبة، وفي حال
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 حسب الجنسيةتوزيع السكان 

لعدم توفر  وذلك المارات العربية املتحدة ودولة قطر دولة باســـتثناء -أما بالنســـبة لتوزيع الســـكان حســـب الجنســـية بدول املجلس
 م.2016وفق تقديرات عام  االلدول املتوفر بياناتاملجلس سكان % من إجمالي 2.59لنحو اطنين فقد وصلت نسبة املو  –البيانات 

% من .263أكثر من ن و املواطنشــــكل حيث حســــب الجنســــية. الســــكان  توزيعمن حيث دول املجلس النســــبة على مســــتوى وتتفاوت 
 من نســـبة الســـكان املواطنين في دولة الكويت ما يقارب م، في حين بلغت2016إجمالي الســـكان في اململكة العربية الســـعودية في عام 

 .جمالي عدد السكان في الدولةإمن  1.30%

 خرى.أن نسبة املواطنين في مملكة البحرين ظلت ثابتة نس يًا في حين انخفضت في الدول الثالث األ  إلى يضاً أتشير البيانات املتوفرة 

ـــــبة   ــ ـــلطنة في  تلان االنخفاض األكبرنســ ــ ــ ـــل عمان حيث ســ ــ ــ ـــكل كبير لتصــ ــ ــ ـــــبة املواطنين بشــ ــ ـــــت نســ ــ ـــــب إلىانخفضــ ــ ٪ في عام 055. ةنســ
 . 8 الشكل كما يتضح من م2010٪ في عام 70.6م، مقارنة مع 2016

وبين الدول األربع التي تتوفر توافدوا إلى سلطنة عمان خالل الفترة املاضية.  نوهذا يعود إلى األعداد الكبيرة من غير املواطنين الذي
م، حيث 2016-2010في االنخفاض خالل الفترة النســــــبة اســــــتمرت وقد بر نســــــبة املواطنين في دولة الكويت هي األدنى، بياناتاا، تعت

  م.2016% في عام 31.1 إلىووصلت م 2010% في عام 32.6لانت 

ـــعودية،  اململكةكذلك على وينطبق ذلك  ــ ــ ــ ـــــبة املواطنين حيث العربية السـ ــ ــ ـــــتمر االنخفاض في نسـ ــ ــ م إلى 2010% في عام 68.8من اسـ
ـــعودية الدولة التي لد اا أعلى 2016-2011م. ورغم االنخفاض إال أنه خالل الفترة 2016% في 63.2 ــ ــ ــ ــ م، ظلت اململكة العربية الســـ

 . م2010بعد ما لانت النسبة األعلى لصالح سلطنة عمان في عام  نسبة من املواطنين من إجمالي السكان

 

 م2016-2010، *لس التعاون نسبة السكان املواطنين في دول مج: 8شكل 
 

 
 *ال تتوفر بيانات دولة المارات العربية املتحدة ودولة قطر                                  
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 حسب الفئات العمرية الخمسيةتوزيع السكان 

ات السكانية ألنه يرتبط الدراسحصائي و التحليل ال في  الديموغرافيةمن أهم البيانات  باعتبارهالعمري للسكان  إلى التركيبينظر 
 خاصــة على مســتوى دول أهمية ويشــكل هذا الجانب بالنشــاطات االقتصــادية التي يمارســها الســكان وقدرتام على تأدية الخدمات. 

التوزيع السكاني العمري  من حيثقد تنفرد باا على مستوى العالم  خصوصيات لدول املجلسأن ، حيث مجلس التعاون الخليجي
مقارنة مختلفة من األهرامات الســكانية  ار أناا مرت، وما زالت تمر، بظروف تنموية اســتثنائية جعلتاا تشــكل نماذإوالنوعي، باعتب

ـــ ب طبيعة باملقارنة مع الهرم الســـــــكاني  األخرى أوبالهرم الســـــــكاني في الدول  ــ حجم وتركيبة القوى العاملة في الحاالت الطبيعية بســ
–18 (لألعمارمعظمها ضـــــمن فئة الذلور حيث أن  الذلور وضـــــمن فئة عمرية صـــــغيرة نســـــ يًا،  في  الوافدة لهذه الدول والتي تتركز

 . . سنة( 30

 م2016 دول مجلس التعاون،في *  لجمالي السكان : الهرم السكاني9شكل 

 العربية املتحدة ال تشمل بيانات دولة المارات *                       

 

المارات  ال يشـــمل بيانات دولةإلى أن الهرم الســـكاني لجمالي الســـكان في مجلس التعاون ) 9 الشكككليمثلها ي يتضـــح من البيانات الت

ـــــبه ( من مصـــــــادرها توفرهاالعربية املتحدة وذلك لعدم  ــــيقة للفئات * ذو قاعدة شــ ـــــنة فأقل 15 (العمريةضـــ ـــ ته  (ســ ــ ـــكل ما نســ ــ وتشــ

ـــكان فقط، وهو 19.5 ـــ يه بالهرم% من إجمالي الســـ ـــك شـــ اني في العديد من الدول النامية واملناطق األخرى في العالم حيث يكون الســـ

  الهرم في العادة عريًضا في قاعدته.

-15البيانات أن أعداد الذلور وخاصـــة في الفئات العمرية ) تظهرو  .باالنحســـار مع زيادة الفئة العمريةالهرم الســـكاني ومن ثم يبدأ 

  .لة الوافدةاتم التطرق لها من حيث طبيعة تركيبة العم ألسبابأعداد الناث  سنة( ليست على مستوى من التماثل مع 64

ـــا أن الهرمكما  ــ ــ ـــكل الفت الســــــــكاني اتســــــــع يمكن املالحظة أيضـ ــ ــ ـــــنة 64-15(بين العمرية للفئات  بشـ ــ ـــــكلت هذه الفئات (سـ ــ ، حيث شـ

ـــكان في هذه مقارنة بالفئات العمرية األخرى. وبلغت نســــــــــــبًا مرتفعةالعمرية  ــ ــ ــ ــ ـــــبة السـ ــ ــ ــ % من إجمالي 78.3الفئات العمرية حوالي  نسـ

كما . من الســكان العمرية األخرى  العالة للفئاتقوة العمل، ومصــدر في تركيبة  والفعالةاملنتجة  أناا تعتبر الفئاتحيث الســكان، 

 . أناا الفئة التي تكمن فياا خصوبة املجتمع
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ـــنة( تمثل حوال 49-25)العمرية لفئة كما تظهر النتائج أن ا   ــ ــ ــ ــ ي نصــــــــــــــف عدد الســــــــــــــكان في مجلس التعاون الخليجي بما نســــــــــــــ ته ســـ

هم من الذلور، فإن  من األفراد في هذه الفئةوبما أن العديد  نســبة كبيرة من إجمالي هذه الفئة، الوافدة العمالة %، وتشــكل49.2

 العمرية. في هذه الفئة ناثعلى عدم التكافؤ بين أعداد الذلور وال عكس نيه والذي بدور الهرم السكاني الخلل في يرسم ذلك 

ـــار الهرم ـــكان  ويبدأ انحســ ـــكاني لجمالي الســ ـــنة(، وذلك لقلة  54-50العمرية ) في الفئةالســ ـــكل عام عدد األ ســ فراد في هذه الفئة بشــ

ـــكل خاص عدد الوافدين في هذه الفئةوقلة  ــ ـــــب  . بشـ ـــــنة فأكثر 65 العمريةالهرم أكثر حدة للفئات  ويصـ ـــبة سـ ــ ، في حيث بلغت النسـ

ـــــــف2.2 نحو حيث أن غالبية الســــــــــــكان في هذه الفئات العمرية تكون من املواطنين لدول مجلس التعاون  م.2016عام  % في منتصـــــ

  .الخليجي، مع تواجد عدد قليل من غير املواطنين

 م2016* دول مجلس التعاون، ملواطني: الهرم السكاني 10شكل 

 ودولة قطر لعدم توفر البياناتة املتحدة العربي ال تشمل بيانات دولة المارات *          

 

لدى مقـارنة البيـانات الخـاصــــــــــــــة باملواطنين الخليجيين حســــــــــــــب النوع والتوزيع العمري ألربع دول من دول مجلس التعـاون )مملكـة 

الخليجي في مجلس أن املجتمع  يتضح من البيانات املتوفرةالبحرين، واململكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، ودولة الكويت(، 

التعاون مجتمع فتي، حيث تتســــــــع قاعدة الهرم الســــــــكاني املتمثلة باألفراد صــــــــغار الســــــــن دون الخامســــــــة عشــــــــرة من العمر والذين 

 م.2016في عام جمالي السكان إمن % 31.2نحو  نسبتام إلىحيث تصل نسبة مرتفعة مقارنة بالفئات العمرية األخرى ن شكلو ي

في املجتمع، ما فئات الشــباب  يمثلون والذين ســنة(  64-15في ســن العمل )الســكان الخليجيين  فقد بلغت نســبةإلى ذلك  بالضــافة

من فئات الشـــباب وصـــغار الســـن غالبية الســـكان الخليجيين هم  وهذا يوضـــح أن م.2016لعام جمالي الســـكان إمن % 64.6نســـ ته 

   م.2016لكال الفئتين في عام % 97.8بلغت نسبة مرتفعة من إجمالي املواطنين  شكلواحيث 

ـــكلوا  (ســـــنة 35)ارهم أقل من أعمكما أظهرت البيانات أيضـــــًا أن نســـــبة الخليجيين الذين تبلغ  عدد % من إجمالي 67.9ما يقارب شــ

 املواطنين. 
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 م2016* دول مجلس التعاون،  لغير مواطني : الهرم السكاني11شكل 

 ودولة قطر لعدم توفر البياناتالعربية املتحدة  دولة الماراتال تشمل بيانات  *                   

ـــكاني على النحو الذي بلغته خالل الســـــنوات املاضـــــية، ف ن الزيادة في الفئات العمرية ومن ضـــــم اا إمع اســـــتمرار معدالت النمو الســ

على املرافق  تزايد الطلب ات علىر ثيفئة الســكان ضــمن ســن العمل، ســيؤدي لزيادة قوة العمل املحلية والوافدة، مما ســيكون له تأ

ســـوف يكون لهم مســـاهمة واضـــحة في ســـوق العمل وزيادة الطلب  من جانب آخرو ، عضـــاءأل في الدول ا التعليمية والخدمية األخرى 

 .وباقي مؤشرات سوق العمل بصفة عامة على الفرص الوظيفية

ـــكانية أما عند النظر إلى  ــ ــ ــ ــ ـــكل أكبر في الفئات  التعاون،ملقيمين في مجلس ا غير املواطنينالعمرية لالتركيبة الســ ــ ــ ــ ــ نجد أناا تركزت بشــ

 م. 2016في عام  نغير املواطنيجمالي % من إ84.8إلى ما يقارب وصلت حيث للذلور، العمرية املتوسطة في سن العمل وخاصة 

 فأكثرســـنة  65(ة للفئات العمرية %. أما بالنســـب13.7حوالي ب (ســـنة 15)في الفئة العمرية أقل من  غير املواطنيننســـبة  قدرتيما ف

% من إجمــالي غير املواطنين. وقــد يعود هــذا إلى أن 1.5 لغــتنســــــــــــــبتام قليلــة بــاملقــارنــة مع الفئــات العمريــة األخرى حيــث ب فكــانــت)

 .فترة عملهم يعودون إلى ديارهم العمر وانتااء هم فيعند تقدممن غير املواطنين الغالبية العظ ى 

 ئات العمرية العريضةالسكان حسب الفتوزيع 

ـــكان و  يتأثر ــ ــ ــ ــ مع وجود تأثير للظروف االجتماعية التركيب العمري بثالثة عوامل مباشـــــــــــــرة هي النجاب والوفيات والهجرة، عدد الســ

 . األخرى امل االقتصادية والعو 

ـــطي األعمار، فئة كبار  وعند ــ ــ ـــــن، فئة متوســ ــ ـــغار الســ ــ ــ ـــة وهي )فئة صــ ــ ــ ـــكان إلى ثالث فئات عمرية عريضــ ــ ــ ـــــنيف الســ ــ ــــــن( تصــ يكون الســـ

فهم التركيبة العمرية ومعرفة القوة النتاجية واالقتصـــادية للســـكان، وطبيعة نســـب املواليد والوفيات والخصـــوبة، وأمد  نبالمكا

  الحياة املتوقع لألفراد، ومعدالت العالة ومعرفة اتجاه نموهم العام. 

املتحدة حسب الجنسية والفئات العمرية، تقرر استخدام نتائج  المارات العربية دولة ظرًا لعدم توفر التقديرات السكانية فيون

الواقع  ومقارنةم حيث أناا متوفرة كنسب مئوية تساعد في تحليل خصائ  السكان، 2016مسح القوى العاملة لعام 

مع باقي دول مجلس التعاون. الديموغرافي للسكان املقيمين في دولة المارات العربية املتحدة
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 م2016ان حسب الفئات العمرية العريضة في مجلس التعاون، السك  :12 شكل

 

سنة(  64-15) وفئة سن العملسنة(  14-0) فئة صغار السنأعداد السكان في  ، بأن12شكل والواردة في توضح البيانات املتوفرة 

وفقًا لحجم القوى العاملة  دولة مستوى للمع بعض التفاوت على  م2016في دول املجلس لعام  السكانعدد غالبية إجمالي  تمثل

  الوافدة وعدد السكان املواطنين. 

فئة صغار  وتتميز .%19.5مجلس التعاون حوالي  لجمالي السكان في دول سنة(  14-0بلغ متوسط نسبة السكان في الفئة العمرية )

، وللما ارتفعت نســبة وق العمل بعدمســتالكة وغير منتجة في الغالب وأن أفرادها لم يدخلوا ســفئة ســنة( بأناا  15الســن )أقل من 

 عالة في املجتمع.ل مستويات ا ارتفعتالفئة هذه 

ـــير البيــانــات املتوفرة  ــ ــ ــ ــ دولــة % في 13.7املتحــدة والمــارات العربيــة  في دولــة% 15.5هــذه الفئــة تمثــل نحو إلى أن ومن جــانــب آخر تشـــ

حين أن أعلى نســــبة لهذه الفئة العمرية  املجلس، فيل دو  مســــتوى تكتلقل من متوســــط النســــبة العامة لهذه الفئة على أوهي  قطر

 %.24.8ة العربية السعودية بواقع اململكلانت في 

ـــــبة  ـــكان في أما بالنســـ ــ ـــــن العملللســـ ـــمن الفئة العمرية  ســـ ــ ـــنة(،  64–15)ضـــ ــ أهمية كبيرة في أي مجتمع، فهي تمثل هذه الفئة  فإنســـ

ـــــاد الوطني من خالل ما ــ ــ ــ ـــــية في بناء االقتصـ ــ ــ ــ ـــــاسـ ــ ــ ــ ـــــد حاجة  الدعامة األسـ ــ ــ ــ الســــــــــــوق وتلبي متطلبات التنمية توفره من أيدي عاملة تسـ

وهي األكثر الطبيعية الوفاة  تأثرا بعاملاالقتصــــــــــــــادية والزراعية والخدمية، وتعد هذه الفئة من أقل الفئات العمرية  واملشــــــــــــــاريع 

ــــاب نســــــبةقدرة على الحركة والهجرة، كما  ا ارتفعت نســــــبة مشــــــاركة هذه الفئة في عالة االقتصــــــادية، فكلمل ا يعتمد علياا في احتســ

تحســين مســتويات التشــغيل ومســتويات املعيشــة ادية في املجتمع، مما له عالقة بعالة االقتصــل ســوق العمل للما تحســنت نســب ا

ـــكل عام،  عاملجتمفي  ــ ــ ــ ــ الزواإ والتي ترفع من العناصــــــــــــــر الشــــــــــــــابة من ذلور و ناث في ســــــــــــــن على تحتوي  جانب لون هذه الفئة إلىبشـــ

 .الت الخصوبة في املجتمعمعد

 

 

ـــكان في  بلغ ــ ــ ـــــبة الســ ــ ــــط نســ ــ م وهم يشـــــــــكلون نســـــــــبة مرتفعة مقارنة بالفئات العمرية 2016% في عام 78.3 هذه الفئة العمريةمتوســـ

ـــــجلت وقد األخرى.  ــ ـــــبندولة قطر و  املتحدة دولة المارات العربيةســ ــ على  %85.2% و83.3 بما يقاربمقارنة بباقي الدول مرتفعة  اً ســ

 ةمتقارب ،األعضـــاءفي باقي الدول  ولانت النســـب% 72.0التوالي، في حين بلغت النســـبة في اململكة العربية الســـعودية أدناها لتســـجل 

 اون.التع مجلسمتوسط  معإلى حد كبير 

ـــــن أما فيما يخ   ــ ــ ــ ـــنة  65)فئة كبار الســـ ــ ــ ــ ــ ـــــة في مجال تعتبر من الفئات ف فأكثر(ســـ ــ ــ ــ ــ ـــكل عام على باقي الفئات خاصـ ــ ــ ــ ــ التي تعتمد بشـــ

 تقدرفي دول املجلس منخفضــة حيث  فأكثر(ســنة  65)أظهرت البيانات أن متوســط نســبة الســكان في الفئة العمرية . حيث عالةل ا

العربية الســـعودية بواقع  في اململكةعلى أل ، وقد لانت النســـبة امن إجمالي الســـكانفقط % 22. بحواليم 2016في عام  هذه النســـبة

 . جمالي سكان اململكةإمن  3.2%

ـــكان املواطنين للبيانات املتوفرة  وفقاً و  ــ ــ ـــكان  (ال تتوفر البيانات لدولة قطر)حســـــــــب التوزيع العمري للســ ــ ــ ـــــبة الســ ــ ـــط نســ ــ ــ فإن متوســ

 %. 34.1 تبلغقد سنة  15ة العمرية أقل من املواطنين في مجلس التعاون للفئ

من % 36.2الفئة العمرية يشـــــــــــــكلون في دولة المارات العربية املتحدة ما نســـــــــــــ ته هذه ن في ينجد أن املواطن 14 شككككككككككككلوبالنظر إلى 

 .العالة باقي الدول مقارنة بمثيالتاا في  األعلىالنسبة وهي سكان الدولة  إجمالي

   % لنفس العام. 35.8دولة الكويت بنسبة تلتاا و % 36.1نسبة بواقع اني أعلى ثفي حين سجلت سلطنة عمان 

ـــعودية ومملكة البحرين أقل ، من جهة أخرى  ــ ــ ــ ــ ـــــبة في لل من اململكة العربية السـ ــ ــ ــ %( على 31.9% و30.3) من املتوســــــــــــطبلغت النسـ

 التوالي.

 

 م2016دول مجلس التعاون، في السكان حسب الفئات العمرية العريضة توزيع : 13شكل                                      
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ـــــبة للمواطنينأ ـــن العمل ) ما بالنســ ــ ـــنة(  64-15في ســ ــ ـــطســ ــ ــــبتام  فقد بلغ متوســ ــ ، املجلسعلى مســـــــتوى تكتل دول % 61.7حوالي نسـ

أقل من املتوسط العام % على التوالي وهي 59.6% و59.5المارات العربية املتحدة وسلطنة عمان ما يقارب  في دولة وبلغت النسبة

 .%65.5بواقع اململكة العربية السعودية  األعلى فيلس، وقد لانت النسبة لدول املج

ـــكل ــ ــ ــ ـــكان  وشـ ــ ــ ــ ـــــنة فأكثر 65)في الفئة العمرية  املواطنون السـ ــ ــ بلغت النســــــــــبة ذروتاا في مملكة و   % من إجمالي املواطنين.4.2 نحو (سـ

ـــــبة دولة المارات العربية املتحدة وســــــــــــــلطنة عمان  تلتاا %4.5 فكانتالبحرين  ــ ــ ــ ـــــجلت دولة على التوالي  %4.3و% 44.بنســـ ــ ــ ــ بينما ســـ

   .%3.8سنة فأكثر( بنسبة بلغت  65الكويت أدنى نسبة للسكان كبار السن )

 م2016دول مجلس التعاون، في حسب الفئات العمرية العريضة املواطنين غير السكان توزيع  :15شكل 

 

 في فئة ســـــن العمل غالبية الســـــكان يندرجون فإن  ، الخمسي الدول املواطنين( ف لتوزيع العمري للمجتمع الوافد )غيرأما بالنســـــبة ل

ـــنة(  15-64) ـــكان  إجمالي من %87.4نســـــبتام  بلغتحيث ســ باســـــتثناء دولة قطر كما هو املواطنين في دول مجلس التعاون غير الســ

 .15شكل واضح في 

 م2016 التعاون،جلس دول مفي حسب الفئات العمرية العريضة املواطنين السكان توزيع  :14شكل 
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 %. 89.6البحرين بنسبة % تلتاا مملكة 95.1أعلى نسبة في هذه الفئة العمرية بواقع عمان  وسجلت سلطنة

مثيالتاا مع  املواطنين مقارنةمن إجمالي غير منخفضــــة  انســــب ســــنة( 14-0فئة صــــغار الســــن ) فيما شــــكل الســــكان غير املواطنين في

ـــكان املواطنين ــ ــ ــ ــ ـــبة  . حيث بلغتللســـ ــ ــ ــ ــ ـــلطنة عمان أدنى نســـ ــ ــ ــ ــ ـــبة في لل م في حين% 4.5 بواقعفي ســـ ــ ــ ــ ــ ـــلت النســـ ــ ــ ــ ــ ن اململكة العربية وصـــ

  .املرافقة للعاملين الوافدين % وتعكس هذه النسبة زيادة أعداد العائالت غير املواطنة015. نحو إلىالكويت السعودية ودولة 

 تباين النسب من دولة ألخرى. فيدور كبير  ألسرهموقد يكون للقوانين التي تس اا بعض الدول لتنظيم استقدام العمالة الوافدة 

 لان متوســطها ملجلس التعاون حواليم 2016عام  في منتصــف منخفضــةنســب قد بلغوا فأكثر فســنة  65الذين تبلغ أعمارهم أما   

1.1.%  

 الكثافة السكانية

ون شخ  ملي 53.5ويعود ذلك لتركز حوالي بمعدالتاا الدولية،  منخفضة مقارنةالكثافة السكانية في مجلس التعاون بشكل عام 

الشــــاســــعة من التــــحاري التي قد يكون معظمها  وجود املســــاحات مربع، معمليون كيلومتر  2.4تتجاوز ال في مســــاحة م 2016لعام 

 غير مأهول بالسكان.

 

من  الكثافة الســـكانية حيث ارتفعت، 2003يتضـــح من البيانات حصـــول ارتفاع متواصـــل على مســـتوى الكثافة الســـكانية منذ عام 

التغير في الكثافة الســـكانية في ، 16الشكككل يســـتعرض و  م.2016عام في  2فرد/للم 22إلى لتصـــل م 2003في عام  2شـــخ /للم 13

 م.  2016 – 2003مجلس التعاون الخليجي للفترة 

ـــكانية  لى وجود إشــــــارة ل اتجدر  ــــاء، عند مقارنتاا على مســــــتوى الدول األ تباين كبير في الكثافة الســـ كة مملفي حيث بلغت أعالها عضــ

.2شخ /كم 13في سلطنة عمان بواقع مقابل أدنى مستوى للكثافة السكانية والتي لانت  2شخ /للم 1,761 بواقعالبحرين 

 م2016-2003: الكثافة السكانية في مجلس التعاون، 16 شكل
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 م2010الجنسية والنوع في دول مجلس التعاون،  : السكان حسب1جدول 
Table 1: Population by Nationality and Gender in GCC Countries, 2010 

  .No   عدد

 الجنسية / النوع
  التعاون  مجلس الكويت قطر عمان  السعودية البحرين المارات

Total GCC 
Nationality / 
Gender UAE Bahrain KSA Oman Qatar Kuwait 

 Total 44,337,441 2,933,268 1,715,098 2,773,479  27,422,983  1,228,543 8,264,070 جملة
  Males 27,161,707 1,674,156 1,296,108 1,612,408  15,652,858  764,357 6,161,820 ذلور 
  Females 17,175,734 1,259,112 418,990 1,161,071  11,770,125  464,186 2,102,250 إناث 
 )%( Males 61.26 57.1 75.5 58.1 57.1 62.2 74.6 )%(ذلور 
 )%( Females 38.74 42.9 24.5 41.9 42.9 37.8 25.4 )%(إناث 

 Citizens … 1,061,731 … 1,957,336  18,868,840  570,687 947997 مواطنون 
  Males … 526,475 … 990,590 9,626,348 288,452 479,109 ذلور 
  Females … 535,256 … 966,746 9,242,492 282,235 468,888 إناث 
 )%( Males … 49.59 … 50.61 51.02 50.54 50.54 )%(ذلور 
 )%( Females … 50.41 … 49.39 48.98 49.46 49.46 )%(إناث 

 … 1,871,537 … 816,143 8,554,143 657,856 7,316,073 غير مواطنين
Non-
Citizens 

  Males … 1,147,681 … 621,818 6,026,510 475,905 5,682,711 ذلور 
  Females … 723,856 … 194,325 2,527,633 181,951 1,633,362 إناث 
 )%( Males … 61.32 … 76.19 70.45 72.34 77.67 )%(ذلور 
 )%( Females … 38.68 … 23.81 29.55 27.66 22.33 )%(إناث 

 

 م2011الجنسية والنوع في دول مجلس التعاون،  : السكان حسب2جدول 
Table 2: Population by Nationality and Gender in GCC Countries, 2011 

 الجنسية / النوع
  التعاون  مجلس الكويت قطر عمان  السعودية البحرين المارات

Total GCC 
Nationality / 
Gender UAE Bahrain KSA Oman Qatar Kuwait 

 3,098,891 1,732,717 3,295,298  28,171,083  1,195,020 8,264,070 جملة
 

45,757,080  Total 
  Males  28,114,002 1,754,248 1,288,590 2,090,883  16,076,978  741,483 … ذلور 
  Females  17,643,078 1,344,644 444,127 1,204,415  12,094,105  453,537 … إناث 
 )%( Males … 56.61 74.37 63.45 57.07 62.05 … )%(ذلور 
 )%( Females … 43.39 25.63 36.55 42.93 37.95 … )%(إناث 

 Citizens … 1,096,907 … 2,013,158 19,289,397 584,688 … مواطنون 
  Males … 544,517 … 1,024,923 9,835,185 295,878 … ذلور 

  Females … 552,390 … 988,235 9,454,212 288,810 … إناث 

 )%( Males … 49.64 … 50.91 50.99 50.60 … )%(ذلور 
 )%( Females … 50.36 … 49.09 49.01 49.40 … )%(إناث 

 Non-Citizens … 2,001,985 … 1,282,140 8,881,686 610,332 … غير مواطنين
  Males … 1,209,731 … 1,065,960 6,241,793 445,605 … ذلور 
  Females … 792,254 … 216,180 2,639,893 164,727 … إناث 
 )%( Males … 60.4 … 83.1 70.28 73.01 … )%(ذلور 
 )%( Females … 39.6 … 16.9 29.72 26.99 … )%(إناث 

  .No   عدد

 

 م2012والنوع في دول مجلس التعاون، الجنسية  : السكان حسب3جدول 
2by Nationality and Gender in GCC Countries, 201 n: Populatio3Table  

  .No   عدد

 / النوع الجنسية
  مجلس التعاون  الكويت قطر عمان  السعودية البحرين المارات

Total GCC 
Nationality / 
Gender UAE Bahrain KSA Oman Qatar Kuwait 

 3,268,431 1,832,903 3,623,001  28,894,675  1,208,964 8,264,070 جملة
 

47,092,044  Total 
  Males  28,931,192 1,834,776 1,355,199 2,332,687  16,486,261  760,449 … ذلور 
  Females  18,160,852 1,433,655 477,704 1,290,314  12,408,414  448,515 … إناث 
 )%( Males … 43.86 73.94 64.39 57.06 62.90 … )%(ذلور 
 )%( Females … 56.14 26.06 35.61 42.94 37.10 … )%(إناث 

 Citizens … 1,128,381 … 2,092,560 19,692,755 599,629 … مواطنون 
  Males … 560,131 … 1,062,918 10,035,423 305,354 … ذلور 
  Females … 568,250 … 1,029,642 9,657,332 294,279 … إناث 
 )%( Males … 49.6 … 50.80 50.96 50.9 … )%(ذلور 
 )%( Females … 50.4 … 49.20 49.04 49 … )%(إناث 

 Non-Citizens … 2,140,050 … 1,530,441 9,201,920 609,335 … غير مواطنين
  Males … 1,274,645 … 1,269,769 6,450,838 455,095 … ور ذل

  Females … 865,405 … 260,672 2,751,082 154,240 … إناث 
 )%( Males … 59.56 … 82.97 70.10 74.69 … )%(ذلور 
 )%( Females … 40.44 … 17.03 29.90 25.31 … )%(إناث 

 

 م2013جلس التعاون، والنوع في دول م الجنسية حسب: السكان 4جدول 
Table 4: Population by Nationality and Gender in GCC Countries, 2013 

  .No   عدد

 / النوع الجنسية
  مجلس التعاون  الكويت قطر عمان  السعودية البحرين المارات

Total GCC 
Nationality / 
Gender UAE Bahrain KSA Oman Qatar Kuwait 

 3,448,139 2,003,700 3,855,206  29,601,529  1,253,191 8,264,070 جملة
 

48,425,835  Total 
  Males  29,738,856 1,918,959 1,477,632 2,502,235  16,889,829  788,381 … ذلور 

  Females  18,686,979 1,529,180 526,068 1,352,971  12,711,700  464,810 … إناث 

 )%( Males … 55.65 73.75 64.91 57.06 62.91 … )%(ذلور 
 )%( Females … 44.35 26.25 35.09 42.94 37.09 … )%(إناث 

 Citizens … 1,159,787 … 2,172,002 20,076,358 614,830 … مواطنون 
  Males … 575,917 … 1,100,614 10,225,700 312,945 … ذلور 
  Females … 583,870 … 1,071,388 9,850,658 301,885 … إناث 
 )%( Males … 49.66 … 50.67 50.93 50.90 … )%(ذلور 
 )%( Females … 50.34 … 49.33 49.07 49.10 … )%(إناث 

 Non-Citizens … 2,288,352 … 1,683,204 9,525,171 638,361 … غير مواطنين
  Males … 1,343,042 … 1,401,621 6,664,129 475,436 … ذلور 
  Females … 945,310 … 281,583 2,861,042 162,925 … إناث 
 )%( Males … 58.69 … 83.27 69.96 74.48 … )%(ذلور 
 )%( Females … 41.31 … 16.73 30.04 25.52 … )%(إناث 



27 26

 

 م2014والنوع في دول مجلس التعاون،  الجنسية حسب: السكان 5جدول 
Table 5: Population by Nationality and Gender in GCC Countries, 2014 

  .No   عدد

 / النوع الجنسية
  مجلس التعاون  الكويت قطر عمان  السعودية البحرين المارات

Total GCC 
Nationality / Gender UAE Bahrain KSA Oman Qatar Kuwait 

 3,767,415 2,216,180 3,992,893  30,300,675  1,314,562 8,264,070 جملة
 

49,855,795 Total 
  Males  30,641,629 2,161,594 1,652,037 2,579,811  17,279,880  806,487 … ذلور 

  Females  19,214,166 1,605,821 564,143 1,413,082  13,020,795  508,075 … إناث 

 )%( Males … 57.38 74.54 64.61 57.03 61.35 … )%(ذلور 
 )%( Females … 42.62 25.46 35.39 42.97 38.65 … )%(إناث 

 Citizens … 1,191,234 … 2,260,705  20,437,797  630,744 … مواطنون 
  Males … 592,796 … 1,143,579  10,404,751  320,839 … ذلور 
  Females … 598,438 … 1,117,126  10,033,046  309,905 … إناث 
 )%( Males … 49.76 … 50.59 50.91 50.87 … )%(ذلور 
 )%( Females … 50.24 … 49.41 49.09 49.13 … )%(إناث 

 Non-Citizens … 2,576,181 … 1,732,188  9,862,878  683,818 … غير مواطنين
  Males … 1,568,798 … 1,436,232  6,875,129  485,648 … ذلور 
  Females … 1,007,383 … 295,956  2,987,749  198,170 … إناث 
 )%( Males … 60.90 … 82.91 69.71 71.02 … )%(ذلور 
 )%( Females … 39.10 … 17.09 30.29 28.98 … )%(إناث 

 

 م2015والنوع في دول مجلس التعاون،  الجنسية حسب: السكان 6 جدول 
Table 6: Population by Nationality and Gender in GCC Countries, 2015 

  .No   عدد

 / النوع الجنسية
 مجلس التعاون  الكويت قطر عمان  السعودية البحرين المارات

Total GCC 
Nationality / 
Gender UAE Bahrain KSA Oman Qatar Kuwait 

 جملة
 

8,264,070 
 

1,370,322 
 

31,062,072 
 

4,159,102 
 

2,437,790 
 

3,971,031 
 

51,264,387  Total 
  Males  31,767,443 2,415,113 1,840,643 2,684,844 17,818,658 846,365 … ذلور 

  Females  19,496,944 1,555,918 597,147 1,474,258 13,243,414 523,957 … إناث 

 )%( Males … 60.8 75.5 64.6 57.4 61.8 … )%(ذلور 
 )%( Females … 39.2 24.5 35.4 42.6 38.2 … )%(إناث 

 Citizens … 1,222,837 … 2,344,946 19,863,975 647,835 … مواطنون 
  Males … 608,818 … 1,184,430 10,121,867 328,887 … ذلور 
  Females … 531,944 … 1,160,516 9,742,108 318,948 … إناث 
 )%( Males … 49.8 … 50.5 51.0 50.8 … )%(ذلور 
 )%( Females … 43.5 … 49.5 49.0 49.2 … )%(إناث 

 Non-Citizens … 2,748,194 … 1,814,156 11,198,097 722,487 … غير مواطنين
  Males … 1,806,295 … 1,500,414 7,696,791 517,478 … ذلور 
  Females … 941,899 … 313,742 3,501,306 205,009 … إناث 
 )%( Males … 65.7 … 82.7 68.7 71.6 … )%(ذلور 
 )%( Females … 34.3 … 17.3 31.3 28.4 … )%(إناث 

 

 م2016والنوع في دول مجلس التعاون،  الجنسية سبح: السكان 7جدول 
Table 7: Population by Nationality and Gender in GCC Countries, 2016 

  .No   عدد

 الجنسية / النوع
 مجلس التعاون  الكويت قطر عمان  السعودية البحرين المارات

Total GCC 
Nationality / 
Gender UAE Bahrain KSA Oman Qatar Kuwait 

 جملة
 

9,121,167 
 

1,423,726 
 

31,787,580 
 

4,414,051 
 

2,617,634 
 

4,082,704 
 

53,446,862 Total 
  Males 32,763,445 2,455,424 1,975,536 2,886,083 18,259,719 888,389 6,298,294 ذلور 
  Females 20,683,417 1,627,280 642,098 1,527,968 13,527,861 535,337 2,822,873 إناث 
 )%( Males … 60.1 75.5 65.4 57.4 62.4 … )%(ذلور 
 )%( Females … 39.9 24.5 34.6 42.6 37.6 … )%(إناث 

 Citizens … 1,222,837 … 2,344,946 19,863,975 647,835 … مواطنون 
  Males … 608,818 … 1,184,430 10,121,867 328,887 … ذلور 
  Females … 531,944 … 1,160,516 9,742,108 318,948 … إناث 
 )%( Males … 49.8 … 50.5 51.0 50.8 … )%(ذلور 
 )%( Females … 43.5 … 49.5 49.0 49.2 … )%(إناث 

 Non-Citizens … 2,812,503 … 1,986,226 11,705,998 759,019 … غير مواطنين
  Males … 1,822,961 … 1,660,693 8,028,355 551,555 … ذلور 
  Females … 989,542 … 325,533 3,677,643 207,464 … إناث 
 )%( Males … 64.8 … 83.6 68.6 72.7 … )%(ذلور 
 )%( Females … 35.2 … 16.4 31.4 27.3 … )%(إناث 
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