
 م2222-2-5التاريخ: 

 عاًما 02 خالل السكان عدد حيث من العالم مدن أكبر ترتيب

 

 ادر عن األمم المتحدة، أن طوكٌو تمكنت من المحافظة على صدارة أظهر تقرٌر ص

عاًما خالل الفترة من  03ترتٌب أكبر مدن العالم من حٌث عدد السكان، على مدار 

%، لٌسجل خالل العام الحالى 01، بعد أن ارتفع عدد السكان 0303وحتى عام  0993

نسمة، ملٌون  0071والذى قدر بـ  0993فى  السكان بتعداد ملٌون نسمة، مقارنة 0.73

 .لتصبح طوكٌو عاصمة دولة الٌابان أكبر دولة فً العالم من حٌث عدد السكان

  القاهرة عاصمة جمهورٌة مصر العربٌة شاركت للمرة األولى فى قائمة أكبر مدن العالم

المركز العاشر فى ترتٌب أكبر فً وحلت ، 0990من حٌث عدد السكان خالل عام 

وعلى مدار الفترة من  .ملٌون نسمة 0370مدن العالم من حٌث عدد السكان بإجمالى 

وبلغ  .%000، ارتفع عدد سكان مدنٌة القاهرة بنسبة تصل إلى 0303وحتى  0993

ملٌون نسمة، مقارنة بعدد السكان  979ما ٌقرب من  0993د سكان القاهرة فى عام عد

 .ملٌون نسمة 0379، والذى بلغ 0303فى 

 وفًقا  0303ٌرصد أكبر ترتٌب أكبر مدن العالم من حٌث عدد السكان خالل  التقرٌر

 .لبٌانات األمم المتحدة

 طوكيو

  بعد أن تجاوز عدد 0303تربعت طوكٌو على قمة أكبر مدن العالم من حٌث عدد السكان فى عام ،
 .ملٌون نسمة 0.70السكان بها حاجز 
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 دلهي

  جاءت مدنٌة دلهً فى الهد بالمركز الثانً فى قائمة مدن العالم األعلى كثافة سكانٌة هذا العام، بإجمالى
 .ملٌون نسمة 0370

 

 

 شانغهاي

 ن العالم من حٌث عدد السكان خالل اقتنصت مدٌنة شنغهاي المركز الثالث فى قائمة ترتٌب أكبر مد
 .ملٌون نسمة 0.70، بإجمالى 0303

  وتعتبر مدنٌة شنغهاي من أكبر مدن الصٌن من حٌث تعداد السكان، كما أنها تعد عاصمة البالد
 .اإلدارٌة واالقتصادٌة

 ساو باولو

 ن حٌث عدد السكان حصدت مدٌنة ساو باولو البرازٌلٌة المركز الرابع فى ترتٌب أكبر المدن العالمٌة م
 .ملٌون نسمة تقرًٌبا 00، بإجمالى 0303خالل 

 مدينة مكسيكو

  تمكنت مدنٌة مكسٌكو، العاصمة الفٌدرالٌة للمكسٌك، من اقتناص المركز الخامس فى قائمة ترتٌب
وبلغ عدد سكان مدنٌة مكسٌكو وفًقا لبٌانات األمم  .0303أكبر مدن العالم من حٌث عدد السكان خالل 

 .ملٌون نسمة 0072دة المتح

 

 



 دكا

  ظهرت مدنٌة دكا، عاصمة دولة بنجالدٌش، فى المركز السادس فى القائمة بعد أن قدرت األمم
 .ملٌون نسمة 00المتحدة تعداد السكان بها بـ 

 القاهرة

 ٌ0379ة مصر العربٌة، خالل العام الحالى إلى وصل عدد سكان مدنٌة القاهرة، عاصمة جمهور 
 ملٌون نمسة، لتحتل بذلك المركز السابع فى القائمة

 
  

 بكين

  انتزعت بكٌن، عاصمة دولة الصٌن الشعبٌة، المركز الثامن فى ترتٌب أكبر المدن العالمٌة من حٌث
 .ملٌون نسمة 0371، بإجمالى 0303عدد السكان خالل 

 مومباي

 مدنٌة مومباي الهندٌة فى المركز التاسع فى قائمة أكبر مدن العالم من حٌث عدد السكان فى  حلت
 .ملٌون نسمة 0373، بإجمالى 0303

 أوساكا

  جاءت مدٌنة أوساكا الٌابانٌة فى المركز العاشر فى ترتٌب أكبر مدن العالم من حٌث عدد السكان هذا
 .ملٌون نسمة 0970العام بإجمالى 

 


