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 اليـــــــوم العسملـــــي للسكــــــسن انسبة مب

 2016 مصر فى واليدمعدد مليون   .62

بيسنـس  صـيايس      7117 /7  / 11    املوافـ       الثالثـسء  أصدر اجلهسز املركزي للتعةئ  العسم  واإلحصسء اليوم         

 عاندمس بلغ 1897به مانذ عسم   اإلحتاسل  أبد قد و ، يوليو من كل عسم 11للسكسن والذي يواف  مبانسبة  اليوم العسملي 

ي  ـالص الانمو السكسنى  و   كسن وخسص ـــبكسن العسمل مخس  مليسرات نسم  بهدف لات الانظر لقضسيس الس عدد 

 .من الاقر تعليم واحلدـوال

 حسل  السكسن يف العسمل 

 املرجعـي للسـكسن    املكتـ  ديرات تقوفقس  ل)   7112 عسم يوليو 11 يوم  مليسر نسم  7.7 عدد بكسن العسمل بلغ

يعيش و ،تقدمس قل األدول اليف   يعيشون  مليسر 6,2، س تقدماألكثر دول المليسر يعيشون يف  1.3مانهم  ،( بواشانطن

 .ري ــيف مانسط  حض  من بكسن العسمل 54٪

 7111سم ـــع مليسر نسم  حبلول 9,9 كسن العسملــأن يةلغ عدد ب  توقعمن امل.  

 إىل  دول األكثر تقدمس يف معظم ال عدلويتجه امل ،7112 عسم ٪ 1.7لعسمل يسدة الطةيعي  على مستوى امعدل الز بلغ

صل إىل ليالعسمل فقرا   دوليف أكثر يرتاع ، بيانمس  الدولتلك فى بعض  ٪1.1 االخناسض حيث ال تتجسوز هذه الانسة 

 .السكسنخصسئص يف جمسل الصي  و  ةالاقريالدول و دول األكثر تقدمس ال، لذا تزداد الاجوة بني  2,4٪

 الدول املتقدم  ى فو 2016   عسملكل ألف مولود حي طال  36العسمل على مستوى الرضع لغ معدل وفيست األطاسل ب 

 .الدول األقل تقدمسيف طال  59 يف الدول الانسمي ،طال  43إىل املعدل  رتاعي، يف حني فقط أطاسل   1 

   مسـتوى   علـى  2016  د عـسم بلغ العمر املتوقع عانـد املـيال

فـى  الـدول   و، لإلنسث  بان  74للذكور،   بان  70العسمل 

ويف الـدول   ،بان  لإلنسث 97 للذكور ،بان   72املتقدم  

  بيانمــس لإلنــسث   بــان  71، للــذكور  ان بــ 67  الانسميــ 

 64 ،للذكوربان  61 ى الدول األقل تقدمس  إىل ف  اخناض

 .بان  لإلنسث

متوسط العمر المتوقع عند الميالد فى العالم

 عام 2016
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   يف و فى بن اإلنـجسب، طال لكل بيدة 7.1على مستوى العسمل  2016 عسم كلي بلغ متوبط معدل اخلصوب  ال

يف ناس  جانوب الصيراء اإلفريقي  يف دولطال  1يف حني بلغ  ، طال 3 الانسمي  الدول ويف طال  1.7الدول املتقدم  

 .العسم

 62٪ على مستوى (بان 78-11)  بسئل تانظيم األبرة يف الائ  العمري نسة  الانسسء املتزوجست الالتي يستخدمن و 

    ، بيانمس بلغت  ٪36 لدول األقل تقدًمسلو ٪54الدول الانسمي    ، فى ٪ 70فى الدول املتقدم  ،2016 عسم العسمل

 .يف دول جانوب الصيراء اإلفريقي  31٪

 2017 لعسمقــس  لتقديــرات اجلهـــسز وف 

 آخر )  7112عسم  مليون نسم  77.9ن م مصر بكسنعدد  رتاعا

  حواليليصل إىل  7118بداي    عسم  يفمليون نسم   72.1إىل ( تعداد

مليون  19,3بزيسدة قدرهس   2017بداي  عسم  يف مليون نسم  92,1

بانسة  نوع إنسث  ٪78،رذكو ٪11) ،عن بيسنست آخر تعداد نسم 

 دد السكسن، ومن املتوقع أن يصل ع(أنثى  111ذكر لكل  117.1

  .2017يوليو  11ليون نسم  يوم م 93.332

 9,6   حواليبلغ عدد بكسنهس  فقد ،تعترب حمسفظ  القسهرة أكرب حمسفظست اجلمهوري  من حيث عدد السكسن 

ألف  173      تبلغ  حيثمليون  نسم ، بيانمس جسءت  حمسفظ  جانوب بيانسء كأقل احملسفظست عدًدا يف السكسن 

 .2017 /1/1 يفنسم  

  31.3ثلث السكسن بانسة   ( بان   11أقل من   ) جمتمعس  فتيس  حيث تشكل الائ  العمري  املصرييعترب اجملتمع٪ 

 .2017بداي  عسم  يففقط  ٪7.3( بان  فأكثر 21)بيانمس قدرت نسة  السكسن من كةسر السن 

  17بيانمس بلغت الانسة  لسكسن الريف  ٪73بكسن احلضر حواىل  نسة  بلغت٪ . 

 فرد  يعولون 111كل   ، مبعانى أن2017 يانسير يف ٪54,9اجلمهوري    إلمجسليغ معدل اإلعسل  العمري  بل  

  .فرد 54,9

  2017عسم  7كم/نسم  92,4  إىل  7112عسم  7كم/نسم  71.1ارتاعـــــت الكثسفــ  السكسنيــــ  من. 

 رتاع متوبط العمر املتوقع عاند امليالد للذكور ا 

    بان  70,8إىل   7112م بان  عس 22.1من 

 بان   28.1ولإلنسث من  ، 2017عسم 

 .2017بان  عسم  73,6إىل  7112عسم 
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  7112، 7112عسمــي بني ( وفيست مواليد،)اإلحصسءات احليوي  وفقس  لةيسنست  

   مولود  حى  لكل ألف   71.7ارتاع معدل املواليد اخلـسم  من

مولود حى  لكل ألف   28,6إىل  7112عـسم    من السكسن

 .2016عسم  من السكسن

 حسل  وفـسة    2.3 من  بانسة  طايا  معدل الوفيستخناض ا

حسلـ  وفـسة    2.1 إىل  7112عـسم   ألف من  السكسنلكل 

 .7112  من السكسن عسم لكل ألف

 

  س إرتاع بيانم ،(7112-7111) خالل الارتة  ٪1.8إىل  ٪7.1شهدت مصر إخناسضس  فى معدل الزيسدة الطةيعي  من

     .٪1.7بزيسده قدرهس  ٪7.3ليةلغ ( 7112-7112)املعدل خالل الارتة 

 

 2015 لعسم واالبتهالكحبث الدخل واإلناسق ت ةيسنسقــس  لوف 

  (الريف يففرد   4,5 مقسبل احلضر يف فرد 7)فرد  7.3اجلمهوري   إلمجسليبلغ متوبط حجم األبرة. 

 كمس بلغ متوبط حجم األبرة التى ترأبهس أبر العيان   إمجسلي من   ٪18  بيداتترأبهس  اليتاألبر  نسة   تبلغ

 .دافرأ 3 بيدات 

  (الريف يف ٪38,9قسبل ماحلضر   يف  ٪30,4) ٪34.4  على الطعسم والشراب السانويبلغت نسة  إناسق األبرة. 

   25) ٪27,8بلغت نسة  الاقراء على مستوى  اجلمهوري٪ 

ترأبـهس   الـيت لألبـر   ٪7.9 من تلك األبر يرأبهس رجـسل و 

أكثر أقـسليم اجلمهوريـ     القةليوميثل ريف الوجه  (نسسء

مــن بــكسنه الوفـــسء    ٪56,7فقــرا  حيــث ال يســـتطيع   

 .بإحتيسجستهم األبسبي  من الغذاء وغريه

 

 الريف يف  ٪89,2 مقسبل ٪97,3احلضر  يفكمصدر مليسه الشرب شةك  عسم   تستخدم اليتنسة  األبر  بلغت. 

 فى الريف ٪30مقسبل   ٪ 89,8 حيث بلغت  فى احلضر الصيية  املسسكن املتصل  بشةك  الصرف نس رتاسعا. 
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 2016لعسم  األبسبي  لقيسس جمتمع املعلومست مشروع املؤشراتلةيسنست  س قوف 

  11.7هوري  ــــاجلم  مجسليإل وب ــــالب ت /شخصيلديهس جهسز حسب   اليتبلغت نسة  األبر ٪ 

 1(فى الريف ٪71.7مقسبل  يف احلضر 17.7٪ (

  مقسبل يف احلضر ٪11.8)  ٪77.3  إلمجسىل اجلمهوري  من املانزل  لديهس اتصسل بسإلنرتنت اليتبلغت نسة  األبر 

 (.الريف يف ٪ 37.8

  يف  ٪17) ٪72.7 اجلمهوري  سليإلمجمكسن  أيمن  اإلنرتنتيستخدم أى من أحد أفرادهس بلغت نسة  األبر التى

 .(فى الريف ٪71.7مقسبل احلضر 
 

 2016لةيسنست حبث القوى العسمل  لعسم  س قوف 

  بان   11)    لسكسنا من إمجسلي قوة العمل متقدير حجبلغ

مليـون   71.8) ٪46,2بانسة    مليون نسم  28,9(فأكثر

 ةلـغ يو (مـن اإلنـسث   مليون نسم   7,0نسم  من الذكور ، 

 .٪22,9 مسسهم  املرأة يف قوة العمل معدل

 ويرتاع هذا املعدل بني ٪12,5لغ معدل الةطسل  اإلمجسلي ب ،

 .بني الذكور ٪8,9 مقسبل ٪23,6إىل  ليصل اإلنسث

   14,4مقسبل  لإلنسث ٪26)  ٪20,1 (ثربانوات فأك 11)  بلغت نسة  األمي  إلمجسىل اجلمهوري  بني األفراد ٪ 

 .(للذكور

 7117،  7119 ىسمعــلاملســـح الدميوجرافـي الصيـــى لةيسنست  س قوف 

 7117عسمطال لكل بيدة  3.1إىل  7119عسم طال لكل بيدة  3  من معدل اخلصوب  اإلمجسلي إرتاع. 

 لكل ألف طال  77 إىل 7119لكل ألف مولود حي عسم طال  77.1 خناض معدل وفيست األطاسل الرضع منإ

ست الالزم  وزيسدة وعي األمهست س يشري إىل سحسن اخلدمست الصيي  وتوفري التطعيممم ،7117مولود حي عسم 

 .بأهمي  العانسي  بصي  أطاسهلن وخسص  بعد وصول اخلدمست إليهن يف املانسط  األكثر فقرا 

 العمري  الائ   يف  للسيدات املتزوجست نسة  االبتخدام احلسلي لوبسئل تانظيم األبرة خناضتإ 

 .7117عسم  ٪19.1إىل  7119عسم  ٪21.3من   (بان   78 - 11)     
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