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  :املقدمة العامة 
   :متهيد

 لقد شغلت املسألة السكانية اهتمام الساسة و الفالسفة و االقتصاديني مند أقدم العصور و مازالت 
حتتل مكانا مرموقا من الناحية النظرية و التطبيقية حيث أصبحت املشكلة السكانية إحدى القضايا 

عاصرة و باخلصوص يف البلدان النامية ، و بقدر ما املعقدة اليت يواجهها اتمع اإلنساين يف الفترة امل
متس الفرد و اتمع فإن أبعادها جتاوزت احلدود اإلقليمية إىل العاملية حىت أصبحت تفرض على 

حيث عقد ألجلها عدة مؤمترات دولية كان أمهها مؤمتر . اتمع الدويل مواجهتها و التصدي هلا 
   .1994 سبتمر القاهرة الدويل للسكان و التنمية يف

إن تنامي هده املشكلة و تعقدها أصبحت من املعوقات الطبيعية يف سياسات التنمية و خططها القومية 
  .يف مسارها االقتصادي و االجتماعي على مستوى كثري من دول العامل املتقدمة و النامية 

دا بصورة واضحة خالل لقد بات واضحا اجتاه معدالت النمو الدميغرايف على مستوى العامل إىل زيا
إذ تشري إحصائيات األمم املتحدة إىل أن  . فترات زمنية قصرية ، يتناقص أمدها من زمن ألخر 

 مليون نسمة يف بداية امليالد مث 250البشرية استغرقت ماليني السنيني حىت وصل تعدادها إىل حنو 
 مليار 2عاما بلغ تعداد العامل  80 و يعد انقضاء ما يقرب عن 1850بلغت حوايل مليار نسمة عام 

 مليار نسمة بعد مرور ثالثني سنة فقط من دلك التاريخ و مل ميضي بعد دلك سوى 3نسمة مث بلغ 
 مليار نسمة أي أن سكان العامل زاد عددهم بنحو مليار 04 سنة حىت بلغ تعداد العامل ما يقرب 15

 يف % 2.9 و بلغ حنو % 1.9لغ  عاما و دلك مبعدل منو سنوي يف املتوسط ب15نسمة خالل 
  املتوسط يف الدول النامية

و هكذا جند أن قدرة العامل على زيادة السكان مبعدالت سريعة قد أصبحت تتحقق خالل فترات 
كما أن هده الزيادة و سرعتها تبني و أكثر وضوحا يف الدول . زمنية قصرية من حقبة إىل أخرى

 % 2.1حنو ) 90-85(ينما بلغ معدل منو السكان خالل الفترة النامية منها على مستوى العامل إدا ب
  . فقط يف الدول املتقدمة% 0.5يف الدول النامية فإن هدا املعدل ينخفض إىل 

و جتدر اإلشارة إىل أن معدالت الزيادة السكانية على مستوى العامل اجتهت إىل االخنفاض خالل 
 فقط عام % 1.7 مث إىل 1981 عام % 1.84حقبيت السبيعنات و الثمانينات حيث هبط إىل 

1995.  
و رغم دلك فإن الزيادة املطلقة يف األعداد السكانية املتوقعة تلقي بأعباء ثقيلة على موارد األرض 

الطبيعية و غريها من املوارد االقتصادية اليت ال يزال اإلنسان عاجزا عن الوصول إىل أفضل استخدام 
زيادة السكان السنوية و هو ما يترتب عليه اإلحساس العاملي بوطأة اقتصادي هلا يتناسب مع معدالت 

  .اخل و اخنفاض مستوى املعيشية يف املناطق املزدمحة .. املشكلة الغذائية و اإلسكانية و اخلدمات 
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إن اجلزائر كباقي الدول النامية ال تعرف سياسة واضحة للتنظيم األسري بل حتاول تطبيق برامج 
إذ قدر سكاا بأربع ماليني نسمة يف بداية القرن مث ارتفع العدد . تحدة للسكان صندوق األمم امل

 1977 مليون نسمة سنة 23 ليصل هدا العدد إىل 1966 مليون نسمة حسب تعداد 12ليقارب 
 مليون نسمة حيث بلغ معدل النمو السكاين 29 حوايل 1998و بلغ حسب التعداد األخري لسنة 

 1971 و 1967 ليبلغ أقصى حد له يف الفترة 1.7 ب 1940 و 1936 الطبيعي يف الفترة بني
   .%  3.5ب 

إن هده الزيادة السريعة لتعداد السكان بات أثرها واضحا يف احلياة اليومية ، ارتفاع عدد البطالة و 
  .مشاريع التنمية االقتصادية اخل و أصبحت تعيق ... عيشة اخنفاض مستوى امل

I- اإلشكالية: 
  : الدراسة سنحاول اإلجابة على اإلشكالية األساسية التالية من خالل هده

  ما حقيقة النمو الدميغرايف و ما هي أثاره على التنمية االقتصادية ؟ 
  : ومن اجل اإلحاطة و اإلملام حبيثيات هدا اإلشكال سنقوم بطرح األسئلة التالية 

  ما عالقة النمو الدميغرايف بالتنمية االقتصادية ؟ - 1
 النمو الدميغرايف مشكلة حقا ؟هل يعترب  - 2
 ما هي أثار النمو الدميغرايف السريع على التنمية االقتصادية ؟ - 3

II- أهداف البحث: 
يهدف البحث إىل اإلجابة على اإلشكال املطروح و املتمثل يف التعرف على ظاهرة النمو الدميغرايف 

من حيث أسباا و مراحلها و عواملها و خمتلف النظريات و األفكار اليت تناولت الظاهرة و إىل 
 معرفة أيضا أثار النمو الدميغرايف على التنمية االقتصادية 

III- دوافع و أمهية الدراسة:  
ينبع من اهتمامنا " النمو الدميغرايف و أثره على التنمية االقتصادية " إن اختيارنا هلدا املوضوع 

باملتغريات االقتصادية و االجتماعية و مما شدين أيضا إىل هدا املوضوع هو قلة املواضيع املدروسة يف 
 ده الدراسة لتكون بداية هدا اال و بغيت منا إلثراء هدا اجلانب من املواضيع املطروحة قمنا

  .لدراسة أكثر عمقا و حتليال 
و تربز األمهية العلمية هلدا املوضوع يف الوقت احلاضر يف االرتباط الكبري و املعقد بني السكان و 
التنمية إضافة إىل االهتمام الدويل املتزايد بقضايا السكان و التنمية من خالل عقد مؤمترات دولية 

  ايا ملعاجلة هده القض
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IV-  الدراسات السابقة للموضوع: 
هناك بعض الدراسات اليت تناولت املوضوع و لكن من زوايا أخرى منها نشري إىل بعض رسائل 

  املاجستري 
إشكالية النمو السكاين و جهود التنمية االقتصادية يف الوطن العريب قبيل التحوالت االقتصادية  - 1

  .1990الكربى قبل 
- 1980(السكاين على التنمية و إسقاطه على حالة اجلزائر للفترة حماولة حتليل أثر النمو  - 2

1993 . ( 
V-  منهج البحث: 

حاولنا أن نسلك يف هدا البحث أسلوب البحث العلمي من أجل الوصول إىل اإلجابة على 
اإلشكالية األساسية اليت يطرحها املوضوع و دالك ابتداءا باملقدمات و انتهاءا عند النتائج و 

 و اعتمدنا هلدا السبيل املنهج الوصفي أساسا و دلك إليضاح العالقة بني النمو الدميغرايف .التوصيات 
و التنمية االقتصادية و لوصف التطور الذي عرفته اخلصوبة و الوفيات و مراحل و أسباب النمو 

خري للمقارنة بني الدميغرايف و أثاره على التنمية االقتصادية إضافة إىل املنهج املقارن و استعملنا هلد األ
مستويات اخلصوبة  و الوفيات و بعض العوامل األخرى، بني الدول املتقدمة و الدول النامية كما 

استعمل يف مقارنة مؤشرات النمو الطبيعي للسكان يف اجلزائر و بني بلدان املغرب كما اعتمدنا على 
و الدميغرايف و تلك اآلثار املترتبة تقنيات إحصائية من اجل حتليل و دراسة الوفيات و اخلصوبة و النم

 على التنمية االقتصادية 
VI- حدود الدراسة : 

مع االهتمام حبالة اجلزائر و هي الفترة ) 2002 – 1970( لقد مت حصر املوضوع يف الفترة الزمنية 
 .اليت شهدت فيها اجلزائر ظاهرة االنفجار الدميغرايف 

VII- فرضيات البحث: 
  :أنفا نعتمد الفرضيات التالية ملعاجلة اإلشكالية املطروحة 

  .النمو الدميغرايف السريع يؤثر سلبا على التنمية االقتصادية  - 1
إن الزيادة السريعة يف إعداد السكان هي نتيجة التطورات احلاصلة يف الدول املتقدمة يف جماهلا  - 2

 .االقتصادي و االجتماعي 
 .النمو الدميغرايف ضروري لقيام تنمية اقتصادية  - 3

VIII- ثخطة البح: 
لإلجابة على اإلشكالية املطروحة و اختبار الفرضيات فقد جاءت الدراسة يف بابني حيث ميثل الباب 

  األول اجلانب النظري و ينطوي على فصلني 
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يتم فيه التطرق إىل عالقة النمو الدميغرايف بالتنمية االقتصادية حيث نتناول عملية : الفصل األول
  .ر و النظريات للنمو الدميغرايف التنمية االقتصادية وخمتلف األفكا

نتكلم عن أثار النمو الدميغرايف على التنمية االقتصادية حيث نتعمق أكثر يف ظاهرة : الفصل الثاين
  .النمو الدميغرايف مث حناول إبراز اآلثار االجيابية و السلبية للنمو الدميغرايف على التنمية االقتصادية

يقي و حناول فيه إسقاط الدراسة النظرية على حالة اجلزائر نتناول و الباب الثاين ميثل اجلانب التطب
بعض حقائق الوضع السكاين يف اجلزائر من منوا طبيعي للسكان و تركيبهم ، و حناول اإلملام مبختلف 

  .اآلثار على التنمية االقتصادية و هدا ما نتعرض إليه يف الفصل الثالث 
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   : متهيد
  

 مستوى النظريات و بدورها مل تعاجل بطريقة موضوعية قضايا التنمية و            إىل السكانية يف بدايتها     األفكارمل ترقى   

  . كما هي عليه اليوم حبدامل تكن هناك التعقيدات االقتصادية مطروحة 

. اءا  من الفكر املالتوسـي        تعرف دلك االرتباط و تلك التعقيدات ابتد       بدأت العالقة بني السكان و التنمية       إن

 وجهات نظر طرحت من قبـل     إال و الكتابات السكانية قبل مالتوس ما هي         األفكارومنه ميكن اعتبار كل من      

  .الفالسفة و الساسة و االقتصاديني 

: خالل املباحث التالية  اول هدا املوضوع مننتنو س  

  معامل عملية التنمية االقتصادية : األولاملبحث 

   النمو الدميغرايف أفكار: الثاين املبحث 

  نظريات النمو الدميغرايف : املبحث الثالث 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  عالقة النمو الدميغرايف بالتنمية االقتصادية : الفصل األول 
 

 4

  معامل عملية التنمية االقتصادية : األولاملبحث 
 وحتتـل   1945 العاملية منذ عام     األمورتعد التنمية االقتصادية مسألة اجتماعية و سياسة حتتل مكانا بارزا يف            

  .ية و مشاكلها اليوم مركز الصدارة يف الفروع اليت يبحثها الفكر االقتصادي العاملي دراسة التنمية االقتصاد
  مفهوم التنمية االقتصادية  : األولاملطلب 

 جديدة أفضل و رفـع مـستويات        إنتاجية أساليب التنمية االقتصادية هي تقدم اتمع عن طريق استنباط          إن
هذا فضال عن زيادة رأس املـال  . البشرية و خلق تنظيمات أفضل    املهارات و الطاقات     إاء من خالل    اإلنتاج

  .املتراكم يف اتمع 
و التنمية االقتصادية تنطوي ليس فقط على تغريات اقتصادية معينة بل تتضمن كذلك تغريات هامة يف ااالت                 

ـ              القـومي   اإلنتـاج ومي أو   االجتماعية و اهليكلية و التنظيمية فالتنمية االقتصادية تتضمن زيادة يف الدخل الق
 يساعد على زيادة االدخار ممـا       اإلنتاجاحلقيقي و كذلك يف نصيب الفرد منه ، و هذا التحسن يف الدخل أو               

 و الـدخل    اإلنتـاج  و التقدم التكنولوجي يف اتمع و تساعد هذه بدورها  على دعم              الرأمسايليدعم التراكم   
 االقتصادية كذلك على حتسني كل من مهارة و كفـاءة و قـدرة               هذه التغريات ، تشمل التنمية     إىل باإلضافة

 بطريقة أفضل و تطوير وسائل النقل و املواصالت و تقـدم            اإلنتاجالعامل على احلصول على الدخل و تنظيم        
املؤسسات املالية وزيادة معدل التحضر يف اتمع و حتسني مستوى الصحة و التعليم و توقعات احلياة وزيـادة           

  )1(راغ و حتسني التجهيزات املتاحة لالستجمام وقت الف
 عمليـة يـزداد     بأا لتحقيق النمو االقتصادي     األجلكما تعرف التنمية االقتصادية كسياسة اقتصادية طويلة        

بواسطتها الدخل القومي احلقيقي لالقتصاد خالل فترة زمنية طويلة و إذا كان معدل التنمية اكرب من معدل منو                  
  )2(. سط دخل الفرد احلقيقي سريتفعالسكان فان متو

 اقتصادية ذاتية تتـضمن     آلية بناء   إىل و التدبريات اهلادفة     اإلجراءات جمموعة   بأاكما تعرف التنمية االقتصادية     
  )3(زيادة حقيقية لدخل الفرد لفترة طويلة 

 أهمة بالنسبة للفرد و لعل  السلع املاديإنتاج الزيادة على مر الزمن يف بأا   )4(التنمية  Paul BARANيعرف
  :هو   BARANما جاء به تعريف 

  . السلع على مر الزمن إنتاج تضمن زيادة اقتصادية مرتكز ذايت أو عضوية إجياد عملية التنمية تقتضي إن -1
بة  حيقق زيادة الـسلع بالنـس  أن جيب   إمنا السلع ليست مؤشرا للتنمية االقتصادية و        إنتاج الزيادة املطلقة يف     إن -2

   . هو كشفه ملفهوم الفائض االقتصادي و استخدامهاالقتصادية يف معاجلة التنمية BARAN ما جاء بهأهمللفرد و 
      ) .8-7(ص ،1994، اإلسكندرية ،حممد عبد العزيز عجمية، حممد علي الليثي ، التنمية االقتصادية مفهومها نظرياا ، سياساا ، مؤسسة شهاب )1(
  .63 ص ،1988 ،، التنمية االقتصادية ، الدار اجلامعية مصركامل بكري  )2(
  .04 ص ،1977،دمشق ،  مديرية الكتب اجلامعية ،االقتصادية   التنمية، عبد الرحيم بوداقجي  )3(
  .13نفس املرجع السابق ، ص  )4(
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قيقـي   حتقيق زيادة يف الـدخل الفـردي احل        بأاالتنمية االقتصادية    " KALDOR" كما يعرف كالدور    
فيعرف التنمية  " بنامني هينجر "نفس الفكرة يطرحها    .مبعدالت سريعة وبصفة تراكمية تستمر فترة زمنية قصرية         

 و فئات الـدخل  األنشطةظة يف الدخل القومي و يف نصيب الفرد منه ، وهي تتوزع على أا زيادة ملحو  على  
  : أي انه  )1( خالهلا صور تراكميةتخذ ت ، وجيلني أو جيل إىلاملختلفة و تستمر لفترة طويلة متتد 

  . جيب توزيع الزيادة احلاصلة يف الدخل القومي على النشاطات االقتصادية و على خمتلف فئات الدخل -1
 إمنا االستهالك و    أغراض إىل ال تذهب كل الزيادة احلاصلة       أنإذ جيب    تتمتع باخلاصية التراكمية ،    أن جيب   -2

  . كم خيصص قسم منها للتراأنجيب 
 النظـام   أجـزاء  تنطوي على تطـور شـامل جلميـع          ألالقد اختلف الكتاب يف تعريف التنمية االقتصادية        

 أن تعديل العالقات املختلفة اليت تربط عناصر هذا النظام بعضها ببعض خاصة و              إىل تؤدي   أااالقتصادي،كما  
 ،  اإلنتاج أساليببيق االبتكارات اجلديدة يف     التنمية االقتصادية تقترن بنمو السكان و بتراكم راس املال ، وتط          

 توزيع الـدخل بـني      أيضا القومي بني االستهالك و االدخار و        اإلنفاقبتغري تركيب السكان ، وتغري توزيع       
  )2(. الشرائح االجتماعية 

 فال يوجد اتفاق ما بني االقتصاديني حول تعريف التنمية االقتصادية و هذا االخـتالف املـدارس الفكريـة                 
   .)3(االقتصادية ، وهنا منيز بني ثالث فرق بني االقتصاديني

   االستهالك أو اإلنتاجية أوحياول تعريف مفهوم التنمية انطالقا قائما حتققه من زيادة يف الدخل  : األولالفريق 
  . تغيري و تبديل يف اهليكل االقتصادي للبلد إحداث أايرى التنمية على : الفريق الثاين 

  . حتسني يف الرفاه االقتصادي لشعوب هذه البلدان أايرى التنمية : الثالث الفريق 
  أهداف التنمية االقتصادية : املطلب الثاين 

 االجتماعية و االقتصادية و     أوضاعها ظروف الدولة و     إىل و يعود ذلك     ألخرىختتلف أهداف التنمية من دولة      
ين وفقا حلجم البلد وعدد سكانه و معدل تزايـد و كـذلك              تتبا األهداف هذه   أنالثقافية و السياسية ، كما      

 الدول  إليها تسعى   أساسية أهداف البلد من التطور و لكن هناك        إليها تبعا للمرحلة اليت وصل      األهدافختتلف  
  :  فيما يلي األهداف هذه أهم و ميكن حصر اإلمنائيةالنامية يف خططها 

   زيادة الدخل القومي-1
 على  األهداف هذه   أهم التنمية االقتصادية يف الدول النامية بل هي         أهداف أوللقومي من   تعترب زيادة الدخل ا   

 هـو فقرهـا و      إمنا القيام بالتنمية االقتصادية     إىل الذي يدفع هذه البالد      األساسيذلك بان الغرض     . اإلطالق
  على هذا الفقر باخنفاض  القضاء إىل لال سبي  و اطراد و منو عدد سكاا و ألهلهااخنفاض مستوى املعيشة 

  .30ص ، 1967 ، 10 القومي ، سوريا ، سلسلة كتب قومية رقم اإلرشادعبد اهللا مكسور ، التنمية االقتصادية ، وزارة الثقافة و  )1(
  .11ص ،  1977 ،، التنمية االقتصادية ، املطبعة اجلديدة ، دمشق عبد الرحيم بو داقجي )2(
   70 ص، مرجع سابق،مد علي الليثيحممد عبد العزيز عجمية و حم)3(



  عالقة النمو الدميغرايف بالتنمية االقتصادية : الفصل األول 
 

 6

  )1( بزيادة الدخل القومي إالمستوى املعيشة و حتاشي تفاقم املشكلة السكانية 
 حتكمه عوامل معينة كمعدل الزيادة يف الـسكان و امكانـات           إمناوزيادة الدخل القومي يف أي بلد من البالد         

 العمل على حتقيق    إىللسكان كبريا كلما اضطرت الدولة      البلد املادية و الفنية مثال كلما كان معدل الزيادة يف ا          
 الدولة املادية   إمكانيات حدود هذه الزيادة تتوقف على       أننسبة أعلى للزيادة يف دخلها القومي احلقيقي ، غري          

 للزيادة يف الدخل القـومي  أعلى حتقيق نسبة   أمكن كلما   أحسن و كفايات    أكثر أموالو الفنية فكلما توافرت     
 و بالعكس كلما كانت هذه العوامل نادرة فان نسبة ما ميكن حتقيقه من زيادة يف الـدخل القـومي                    احلقيقي

 بزيـادة الـدخل     إالاحلقيقي عادة ما يكون صغريا نسبيا مستوى املعيشة و حتاشي تفاقم املشكلة الـسكانية               
  )2(القومي

   : رفع مستوى املعيشة-2

 يف  الدول   حتقيقها   إىل اهلامة اليت تسعى التنمية االقتصادية       هدافاأليعترب حتقيق مستوى مرتفع للمعيشة من بني        
النامية ، ذلك انه من املتعذر حتقيق الضرورات املادية للحياة من مأكل و ملبس و مسكن و غـريه و حتقيـق                      

مل يرتفع مستوى معيشة السكان يف هذه املناطق و بدرجة كافية لتحقيـق              مستوى مالئم للصحة و الثقافة ما     
  .ثل هذه الغايات م
 تـرتبط هـذه الزيـادة       أن ال يقف عند خلق زيادة يف الدخل القومي فحسب بل جيب             األخري حتقيق هذا    إن

 الن زيادة السكان بنسبة اكرب من نسبة زيادة الدخل القومي جتعل   )3(بتغريات جذرية يف هيكل الزيادة السكانية     
  .ذا الدخل ومن مث اخنفاض مستوى املعيشة من املعتذر حتقيق زيادة يف متوسط نصيب الفرد من ه

  : تقليل التفاوت يف الدخول و الثروات -3
 جسيمة حيث يعمل على تردده بني بأضرار اتمع عادة إصابة إىلالتفاوت يف توزيع الثروات و الدخول يؤدي   

 اضطربات شديدة إحداث ىلإ انه غالبا ما يؤدي باإلضافة إىلحالة من الغىن املفرط و حالة من الفقر املدقع هذا 
اليت تستحوذ على كل الثروة و معظم الدخل ال تنفق كل           ) الغنية(فيما ينتجه اتمع ، ذلك الن الطبقة املوسرة         

 مما حيصل عليـه مـن       األكربما حتصل عليه من أموال بسبب صغر ميلها احلدي لالستهالك و هي يكرت اجلزء               
 كـل مـا     إنفاق إىلة اليت يدفعها ارتفاع ميلها احلدي لالستهالك        دخول بعكس احلال بالنسبة للطبقات الفقري     

 وزيـادة   اإلنتـاجي  ضعف قدرة اجلهاز     إىل الطويل   األجلحصل عليه من أموال و هذا اجلزء املكترت يؤدي يف           
   .)4(تعطل العمال و من هنا تظهر أمهية التنمية االقتصادية يف التقليل من التفاوت يف توزيع الدخول و الثروات

   70ص، مرجع سابق ،حممد عبد العزيز عجمية و حممد علي الليثي)1(
   .71-70 ص ، نفس املرجع السابق)2(
   .72-71ص ، نفس املرجع السابق )3(
  .74-73ص ،نفس املرجع  )4(
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  : تعديل التركيب النسيب لالقتصاد القومي -4
 إىل اال للصناعة لتلعب دورها      إفساحقتصاد و    تقليل من سيطرة الزاوية على اال      إىلتسعى التنمية االقتصادية    

جانب بقية القطاعات و بذلك تضمن القضاء على التقلبات اليت تصيب النشاط االقتصادي القـومي نتيجـة                 
   )1( تضمن التخفيف من حدا األقللسيطرة الزراعة عليه أو على 

  عقبات التنمية االقتصادية : املطلب الثالث 
   : )2( ثالثة أقسام رئيسية هيإىل تقسيم عقبات التنمية إىلاالقتصاديني لقد ذهب جل الكتاب 

  : العقبات االقتصادية -1
   العقبات االقتصادية اليت تواجه عملية التنمية االقتصادية أهممن 
 األموال ، و املهم هنا هو ندرة رؤوس         الرأمسايل و صعوبة حتقيق معدل مرتفع للتكوين        األموال ندرة رؤوس    -أ
 أنو يراعـى    .  املـستثمرة    األموال نصيب الفرد من رؤوس      أخر مبعىن   أو عدد السكان    إىلستثمرة بالنسبة   امل

 أا املستثمرة على    األموال مشكلة ندرة رؤوس     إىل ننظر   أنمصدر كل استثمار هو االدخار و من مث فيمكننا          
 األوىلر و خاصـة يف املراحـل        مشكلة ضعف مستويات االدخار و اليت تقف عقبة يف سبيل حتقيق االستثما           

    )3(للتنمية االقتصادية 
 نوع عناصـر    إىل يف الدول النامية عادة      اإلنتاجية حيث يرجع اخنفاض الكفاية      اإلنتاجية اخنفاض الكفاية    -ب

 فالدول النامية تفتقر عـادة .  بل جودا اإلنتاج ، فاملهم هنا ليس كمية       اإلنتاجية املستخدمة يف العملية     اإلنتاج
 الزراعية اخلصبة و القوى احملركـة و املـواد اخلـام الالزمـة لـبعض              كاألراضي بعض الثروات الطبيعية     إىل

 فيما يتعلق بعنصر العمل فاملشكلة      أمافاملشكلة هي العمل على زيادة هذه الثروات كما و نوعا ،            . الصناعات  
 خبربات جديدة و تدريبهم على استخدام        تنحصر يف تعليمهم و تزويدهم     إمناال تكمن يف زيادة عدد العمال و        

  )4( احلديثة اإلنتاج أساليب و اآلالت

االقتصاد املزدوج داخل اقتصاديات الدول النامية و بقصد ذه الظاهرة وجـود قطـاعني               تفشي ظاهرة    -ج
  قطاع تقليدي متخلف و    األخرمنفصلني عن بعضهما داخل االقتصاد القومي احدمها قطاع اقتصادي متقدم و            

 يف الدول   اإلنتاج إعادةالصلة بني القطاعني مفقودة ، فالقطاع احلديث يف الدول النامية يبدو كجزء من عملية               
  .)5( الرأمسالية

   .75ص ،نفس املرجع السابق  )1(
  .60-36ص ،1985 ،ات الرياضجامعة امللك سعود ، عمادة شؤون املكتب،التنمية االقتصادية بني النظرية و واقع الدول النامية إبراهيم، فايز )2(
  .5ص ، 1976 ،دار اجلامعات املصرية ، املوسوعة االقتصادية،"التنمية االقتصادية  " ،حممد علي الليثي )3(
  . و نفس الصفحة ، نفس املرجع)4(
   .67 ص ،1979 ،دار النهضة العربية للطباعة و النشر ، بريوت،"التنمية االقتصادية "،العشري حسني درويش)5(
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  :العقبات االجتماعية و السياسية و الفكرية  - 1
يؤثر النظام االجتماعي الغالب يف جمتمع ما على النشاط االقتصادي هلذا اتمع فالدول النامية تعترضها صعوبة                
الثعلب على الكثري من املفاهيم و العادات و التقاليد و اليت مل تعد تتالئم و متطلبات اتمع احلـديث و الـيت              

  )1(:أثري سيئا على التنمية االقتصادية منها تؤثر ت
 األطفال ما ال يتناسب مع دخل الفرد حبيث ال ميكن تعليمهم أو يئـة الظـروف الـصحية و                    إجنابكثرة  -

  السكنية
اإلسراف يف اإلنفاق على االستهالك و يف هذا ما حيد من ندرة األفراد على االدخار و ال يقتصر اإلسـراف                    -

 على األفراد و إمنا يتعداه على احلكومات اليت تسرف يف استخدام موارد اتمع يف أشـياء ال                  يف الدول النامية  
  تتفق مع مقتضيات التنمية

أما املعوقات السياسية فتتمثل يف غياب التنظيم السياسي القادر على حتقيق االستقرار يف الدولة و حىت ال تتغلب         
اختاذ القرارات االقتصادية التنموية و اليت تؤدي إلحداث تغـريات          املصلحة الفردية على املصلحة العامة، فإن       

عميقة تتطلب استقرار سياسيا يف الدولة لكي تستطيع أن تعمل جبد لتغيري اتمع حنو األفضل و اخلروج مـن                   
نميـة  املشاكل تدرجييا فوجود التنظيم السياسي الرشيد بالدولة من شأنه أن جيعل منها قوة قادرة على حتقيق الت                

االقتصادية ، و بدون تكامل التنظيم السياسي بالدولة مع التنظيمات القانونية و االجتماعية و اإلدارية يتعـذر                 
  )2(. فعالة و مستمرةاقتصاديةالقيام بتنمية 

 : العقبات التنظيمية و التكنولوجية - 2
اليت تتمثـل يف نقـص الكفايـات        تعترب العقبات اإلدارية من العقبات اليت تواجه عملية التنمية االقتصادية و            

 األسـاليب   إتباعاإلدارية و الفنية و املتخصصة و من أجل دفع عجلة التنمية إىل األمام البد من االبتعاد عن                  
اإلدارية املعقدة و الروتني و البريوقراطية و العشائرية و الطائفية يف شىت ااالت ألـا تعتـرب مـن عوائـق          

ري ضروري يف شىت ااالت و اللحاق بركب التقدم مبا يناسب كل دولة بالنـسبة               إن  التطوير اإلدا   .التنمية  
لنقل التكنولوجيا يف اجلهاز  اإلداري مع التكثيف و التركيز على الدورات التدريبية لرفع مـستوى اجلهـاز                  

  )3(.احلكومي و القطاع اخلاص سويا ألن القطاعني مسؤولني عن عملية التنمية اإلدارية يف الدولة
  
  
  
  

  74ص ،نفس املرجع السابق  )1(
 31ص ، 1992 ، 1دار الفكر للنشر و التوزيع األردن ط، ،حريب حممد موسى عريقات ، مبادئ يف التنمية و التخطيط االقتصادي )2(
 37 ص ، مرجع سابق،حريب حممد موسى عريقات )3(
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  اديةو عالقتها بالتنمية االقتص) السكانية(أفكار النمو الدميغرايف : املبحث الثاين
لقد عرفت الكتابات السكانية كتابات مبكرة من طرف الساسة و املفكرين و هي تعرب عن وجهات نظـرة                  

  آلراء خمتلفة ختتلف عرب الزمن و الظروف
  الفكر السكاين القدمي: املطلب األول

  :الفكر الصيين -1
 السكان و املـوارد أو بعبـارة   إن الفكرة العامة اليت تكمن وراء التفكري الصيين القدمي هي فكرة التناسب بني    

أخرى هي تصور عالقة مثالية منوذجية بني األرض و مواردها و بني السكان حبيث أن االحنراف عـن هـذه                    
العالقة يؤدي يف اية األمر إىل تدهور االقتصاد و كان حكماء الصني و على رأسهم كونفوشيس أول مـن                   

  .)1(أشاروا إىل فكرة احلجم األمثل للسكان
ا اعتقد كونفوشيس أن من مسؤولية احلكومة أن تنقل السكان من املناطق املزدمحة بالسكان إىل املنـاطق                  كم

األقل عدد بالسكان و أوضح أيضا العوامل العديدة اليت تؤثر يف منو السكان و حصرها يف عوامل نقص الغذاء                   
  )2(.و احلرب و الزواج املبكر و التكاليف املبالغ فيها عند الزواج

 يكشف حتليل الكتابات الصينية القدمية عن وعي متزايد بتأثري العوامل االقتصادية البيولوجية يف تـشكيل أو                 و
حتديد حجم السكان و بالطبع كانت هذه احملاوالت ذات طابع تأملي و غري علمـي إذا ال جنـد يف هـذه                      

  )3(.املفترضةالكتابات القدمية ما يشري إىل دراسات إحصائية للتحقيق من هذه العالقة 
  : الفكر اليوناين-2

يف الوحدة السياسية اليونانية و نعين املدينة   la population optimalكان موضوع احلجم األمثل للسكان 
الدولة باملعىن الذي تقوم فيه احلكومة باحملافظة على رفاهية و أمن املواطنني من خالل ما متارسه مـن إدارة يف                    

و " اجلمهوريـة  "يف مؤلفيـه  (ليت تركها لنا أفالطـون      ي دارت حوله كل األفكار ا     هذا الصدد هو احملور الذ    
  )4() فيما يتعلق بدراسة السكان" القوانني"

 كل من أفالطون و أرسطو مبشكلة حجم السكان حيث يقرران أن اتمع جيب أن يبلغ حجمـه                  انشغللقد  
ا على الدفاع عن نفسه و لكن جيب أن يبلغ حجما           من الكرب بالدرجة اليت جتعله مكتفى بذاته اقتصاديا و قادر         

هو الشغل الـشاغل    ) الدولة املدينة (جيعل مهمة احلكومة صعبة و من هنا كان موضوع احلجم األمثل لسكان             
   .)5(لفالسفة اليونان

  
  .82ص ، 1999 دار املعرفة اجلامعية اإلسكندرية، ،علم اجتماع السكانعبد العاطي السيد،  )1(
 .69ص ،  1984، اإلسكندرية، دار املعرفة اجلامعية،كان علم اجتماع الس،قعلي عبد الرزا )2(
 .82 ص ، مرجع سابق،عبد العاطي السيد )3(
 .69ص ، مرجع سابق ،علي عبد الرزاق جليب )4(
 83عبد العاطي السيد، مرجع سابق ،ص )5(
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و حيـافظ   و يشري مفهوم احلجم األمثل لسكان عند كل من أفالطون و أرسطو إىل ذلك احلجم الذي حيقق                  
على رفاهية و أمن املواطنني على أفضل منو ممكن و هذا يعين أن كال من الفيلسوفني كان قد تشغل بضرورة                    
وصول السكان إىل حجم يسمح بإدارة أكثر كفاءة للحكومة و كان أفالطون على وجه اخلصوص هو مـا                  

  )1(. نسمة 5040حدد احلجم األمثل يعد 
ه ملوضوع السكان اجتاها أكثر واقعية من أستاذة أفالطون هذا فضال عن أنه             غري أن أرسطو قد اجته يف معاجلت      

  )2(.قد تناول عديدا من املسائل السكانية مثل توزيع السكان و منو السكان و احلد األمثل للسكان 
 فنجدهم يف أشعارهم القدمية أن زيادة السكان كانـت سـببا يف             اإلغريقكما انشغلت مسائل السكان بال      

 كانوا يعتقدون خطر زيادة الـسكان و لـذلك بـرغم            اإلغريقروادة كما ذكر مالتس أن فالسفة       حرب ط 
ض قبائل العرب   توسعهم يف االستعمار خيشون كثرة النسل فيعمدون إىل قتل أطفاهلم و هذا ما كانت تفعله بع               

  )3(. كثرية كالفقر و مسؤولية تربية اإلناث اليت ساد بينما و أد األطفال العتبارات
  :الفكر الروماين القدمي -3

  )4(.لقد عاجل الرومان املسائل السكانية يف ضوء إمرباطورية عظمى و ليس على أساس دولة املدينة 
فالرومان مل يرتعجوا لكثرة السكان بل على العكس كانوا يعدون كثرة النسل أمرا حممودا و عندما وجدوا أن                  

 و لقد   )5(. من النسل    لإلكثاررب ففكروا يف وسائل خمتلفة      عالمات قلة النسل قد بدأت يف الظهور عقب احل        
كانت احلاجة إىل القوة العسكرية البشرية مبثابة الدافع الذي يشكل نظرة الرومـان لكـثري مـن املـسائل                   

  )6(.السكانية
 و  يف حني رأى الرومان أن حمددات النمو تتمثل يف الفيضانات و األوبئة و ااعات و احليوانات املتوحـشة                 

  .احلروب و الثورات
  
  
  
  
  

 83ص ،  السابقنفس املرجع )1(
 69ص ، مرجع سابق ،علي عبد الرزاق جليب )2(
 60ص ، 1981، مصر ،دار املعارف، دراسات يف علم االجتماع ،عبد احلميد لطفي و حسن الساعايت )3(
 29 ص ،1973 ، الكويت،وكالة املطبوعات،اقتصاديات السكان،عبد احلميد الغزايل )4(
 29ص ،السابق نفس املرجع  )5(
 .61ص ،مرجع سابق ،عبد احلميد لطفي و حسن الساعايت  )6(
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  :الفكر العريب -5
البنات  العرب تتبعها قتل األوالد و       كان العرب يف اجلاهلية كثريي النسل و األوالد و كانت هذه الكثرة عند            

 و منع قتـل   "  اهللا إال باحلق   اليت حرم " و استمر ذلك إىل أن جاء اإلسالم فمنع قتل النفس            اإلغارةو التنازع و    
  )1(.البنات و نظم الزواج تنظيما جيدا بعد اختالله يف اجلاهليةاألوالد و 

و يظهر أن ضبط النسل بدأ يف بغداد قبل البالد العربية األخرى و يدل على ذلك هذه النادرة اليت جنـدها يف                      
ابنا البغداديون أحزم منكم ال يقولـون       فقد قال يوما للمصريني يأهل مصر أصح      :  يتيمة الدهر    هسيبويكتاب  

يقولون باختاذ الدار خزفا أن ميلكهم ستر اجلار         باختاذ الولد حىت يقتند له العقد و العدد منهم أبدا يعزبون و ال            
  )2(. الغىن يف وضع عرفوا فيه الفقر فهم أبدا يسافرونبإظهارفهم أبدا يكرتون و ال يقولون 

  نية يف العصور الوسطىاألفكار السكا: املطلب الثاين
إن مفكري هذه احلقبة مل يسهوا كثريا يف الدراسات و أن معظم ما كتبه الفالسفة منهم كان يتسم بالطـابع                    

  األخالقي و الديين و أبعد ما يكون عن طابع البحث العلمي سياسيا كان أو اجتماعيا 
  ) : م1406-م1332( خلدون ابن -1

ون ليوجه مزيد عنايته إىل دراسة مظاهر التفاعل بـني اإلنـسان و البيئـة    يف القرن الرابع عشر جاء أبن خلد      
ففـسر كثـرة    . و قد تعرض إلظهار أثر العامل اجلغرايف على املظهر العمراين يف أكثر من موضع             . الطبيعية  

لبـشر و   العمران و ازدياد السكان بالظروف املناخية و التأثري املعتدل من األقاليم و املخزن منها يف ألـوان ا                 
الكثري من أحواهلم و يقرر أن األقاليم املعتدلة يكون سكاا أعدل أجساما و أخالقا و أديانا بل إنـه يؤكـد                     

احـل  ون إىل أن اتمعات متر خالل مر      أكثر من ذلك على تأثري املناخ يف أحواهلم املعيشية و يذهب ابن خلد            
 كل مرحلة إذا يشهد اتمع يف املرحلـة األوىل مـن            تطويرية حمددة تؤثر على عدد من املواليد و الوفيات يف         

. تطويره زيادة عددهم و عندما ينتقل اتمع إىل املرحلة األخرية من تطوره يشهد ظروفا دميغرافية خمالفة متاما                
حيث ينخفض فيها معدل اخلصوبة و املواليد و يرتفع معدل الوفيات و يوضح ابن خلدون تأثري كل مرحلـة                   

  و ذلك باعتقاد يف أن اخلصوبة العالية يف املرحلة األوىل من تطـور             . تمع على املواليد و الوفيات      من تطور ا
اتمع ترجع إىل نشاط السكان و ثقتهم و مقدرم أما يف املرحلة األخرية من تطور اتمع ترجع إىل نشاط                   

 ورات مما ئة و الثفتظهر ااعات و األوبالسكان و ثقتهم و مقدرم أما يف املرحلة األخرية من تطور اتمع 
 
 
  
  44ص ، 1958 ،سوريا، مطبعة جامعة دمشق ،يف علم السكان ،عبد الكرمي اليايف )1(
  49ص ،نفس املرجع  )2(
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تعترب عائقـا   " املناسبة"اعتنق ابن خلدون فكرة أن الكثرة السكانية        يقلل من نشاط السكان و يقل من نسلهم         
أن تفاضل األمصار و املدن يف كثرة الرزق ألهلـها و  "و يف هذا السياق يقول  )1(ملتوسط دخل فردي مرتفع 

 و ينبغي من تفاضل العمران تفاوت عدد السكان         )2(" نفاق األسواق إمنا هو تفاضل عمراا يف الكثرة و القلة         
 أكرب للمهن    أن الزيادة السكانية تسمح أكثر بتقسيم العمل و تنوع         رأيهالذين يعمرون تلك البلدان و حسب       

السبب يف ذلك أنه قد عـرف و تـبني أن           "  و يف هذا الصدد يقول       )3(و شعور باألمن سياسيا و عسكريا       
الواحد من البشر غري مستقل بتحصيل حاجاته يف معاشه و أم متعاونون مجيعا يف عمرام علـى ذلـك و                    

تبعا للكسب  مت زاد الترف    األعمال ثانية   احلاجة اليت حتصل بتعاون طائفة منهم تسد و مىت زاد العمران زادت             
و زادت عوائده و حاجاته و استنبطت الصنائع ما بتحصيلها فزادت قيمتها و تضاعف الكسب يف املدينـة و                   

أن العلوم تكثر حيث يكثر العمران و تعظـم         "كذلك يربط ابن خلدون وفرة العلوم بكثرة السكان و يف رأيه            
  )4(" احلضارة

  ):املاركنتليه ( املذهب التجاري-2
إىل أن احلجم الكبري و املتنامي للسكان يؤدي بالضرورة إىل العديد مـن املزايـا               د ذهب فالسفة املركنتليه     لق

 امـتالك ة قدرة الدولة علـى  م الثروة و القوة يف نظرهم و جناعاالقتصادية و العسكرية للدولة ذلك ألن تراك     
د السكان و يف هذا مل يهدف املركنتليون إىل زيادة الدخل الفردي            املعادن النفيسة أمر ال يتحقق إال بزيادة عد       

بل كان هدفهم موجها إىل زيادة الدخل القومي للمجموع السكانية مبا يفوق تكاليف اإلنتاج و األجور و أن                  
زيادة عدد السكان تؤدي يف نظرهم بالضرورة إىل القوة العاملة من مت تؤدي إىل اخنفاض األجور مما يترتـب                   

ـ  إتباعـا ليه زيادة حدة املنافسة و بالتايل اتساع الفجوة بني تكاليف األجور و زيادة الدخل القومي و                 ع ذا  هل
 )5( لضرورة ارتفاع معدالت النمو السكاين ضمانا لتحقيق األهداف االقتصادية         اخلط الفكري نادت املاركنتليه   

د و جتار كثرين و ألن التجـاريني كـانوا           إىل ذلك فإن السيطرة السياسة حتتاج هي أيضا إىل جنو          باإلضافة
سابقني يف دعوم لالستعمار و البحث عن املعادن النفيسة من ذهب و فضة اقتضت مصلحتهم توفري أكـرب                  
عدد ممكن من اجلنود و التجار و اخلدم لتسهيل مهمتهم و تقوى دولتهم باعتبارها سامهوها بـالفرد الـذي                   

ساد مرحلة الفكر التجارب محلة من التشريعات و اإلجراءات مشلـت           يسعد مبا ميلك من مال و ثروة لذلك         
  .أغلب دول أوربا الغربية أنصب كلها يف تشجيع الزيادة السكانية بشىت الطرق

  
  33ص ، مرجع سابق ،عبد احلميد الغزايل)1(
 10 ص ، مرجع سابق،عبد الكرمي اليايف)2(
 34 ص ، مرجع سابق،عبد احلميد الغزايل)3(
 12-11 ص ،مرجع سابق،لكرمي اليايف عبد ا)4(
 91 ص ، مرجع سابق،عبد العاطي السيد)5(



  عالقة النمو الدميغرايف بالتنمية االقتصادية : الفصل األول 
 

 13

  :الفكر الطبيعي -3
 و كان من بني آثارها رد فعل عكسي 18أثرت هذه األخرية يف التفكري السياسي يف أوربا حوايل منتصف ق            

 الشعب أكثر من اهتمامهم لوجهة نظر التجاريني عن السكان فقد اهتم الطبيعيون حدة الفقر الذي كان يعانيه            
مبلء خزانة الدولة بالذهب و الفضة و أوالوا الزراعة عناية أكثر من عنايتهم بالصناعة و التجارة ألم اعتربوا                  
الزراعة املصدر األول للرخاء و هكذا غريوا مبدأ االهتمام بالقوة إىل االهتمام بقوة الـشعب كمـا اعتقـد                   

ني السكان و عرض املوارد العيش فحجم السكان مييل حنو النمو كلما زاد             الطبيعيون أن هناك عالقة طردية ب     
و قد كان الطبيعيون حيبذون تزايد السكان و لكن الـشرط أال            )1(عرض موارد الطعام الالزمة حلياة اإلنسان       

  )2( من غلة األرض قبل املهم و هو زيادة السكاناإلكثاريعيش الناس يف تونس و لذلك كان األهم يف نظرهم 
   الفكر السكاين املعاصر: املطلب الثاين 

 املعلنة خالل املؤمترات العاملية للسكان و       حول السكان و التنمية يف املبادئ     لة يف العامل    او املتد األفكارتتلخص  
 االجتاهـات املواتيـة للنمـو    أن إىل أشري  1964ففي مؤمتر السكان العاملي الذي عقد يف روما عام          ،التنمية  

 بالتغلب على التوقعات املتشائمة املتعلقة مبستقبل النمو يف         األسوط كفيلة    يف عدد من دول شرق       قتصادياال
 الدور الديناميكي للسكان الذي أمهية يف نفس املؤمتر على  Ryobu املنطقة كما يؤكد االقتصادي السوفيايت

     )3(كان املصاحب لنمو الساإلنتاج أي إمكانية زيادة اإلنتاجيصاحب ديناميكية يف 

جهـة املـشكلة     مسودة حلظة عمـل ملوا     إعداد فقد مت    1974) بوخاريست( يف املؤمتر العاملي للسكان      أما
 خطرية للتنمية االقتصادية و انتهت التوصيات يف هذا         إعاقة الزيادة السكانية متثل     إن السكانية العاملية مؤداها ،   

  التوزيع العادل للموارد االقتصادية على     إىلمية االقتصادية و     دفع عجلة التن   إىل تأكيد احلاجة املاسة     إىلاملؤمتر  
 مناقشات املـؤمتر بـني جنـاحني         و لقد اختتمت     األسرة تنظيم   إىلاملستوى العاملي بدال من تأكيد احلاجة       

ائقا لكل تنمية اقتصادية و من مث نـادت         متعارضتني جناح متثله جمموعة الدول اليت ترى يف الزيادة السكانية ع          
 متثله جمموعة الدول    األخرأ و بريطانيا و كندا أما اجلناح        .م.بضرورة خفض معدالت النمو السكاين و هي الو       

 الطـرق لتحقيـق     أفضلاليت رات يف التخلف االقتصادي سببا رئيسيا يف خلق املشكالت السكانية و من مث               
 ما يعرف بالنظـام االقتـصادي       أوتوزيع املوارد االقتصادية على املستوى العاملي        إعادةالتنمية االقتصادية هو    

 فقد لوحظت سيطرة وجهت نظر الدول املصنعة مشجعة         1984 يف مؤمتر مكسيكو  سنة       أماالعاملي اجلديد   
  على حتديد النسل خاصة يف الدول النامية 

  
  .38-37عبد احلميد الغزايل ،مرجع سابق ،ص  )1( 
  .63ن الساعايت ،مرجع سابق، ص حس )2(
  .344حممد عبد العزيز ، علي الليثي ، مرجع سابق، ص  )3(
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  : فمن بني التوصيات اليت اقرها نذكر 1994 )1(ويف مؤمتر السكان بالقاهرة
   .إجنابا األكثر فقرا يف العامل هم فاألكثر البد من الربط بني السكان و التنمية -1
  .  سياسة سكانيةأليطلق  التنمية املستدمية كمن-2
 بني السكان و التنمية و املـوارد        أفضل عالقة   إلجياد التشديد على دور التكنولوجيا و البحث و التطوير          -3

  . البشرية و البيئية
  .األسرة التطوير يوفر خيارا خلفض حجم -4

  نظريات النمو الدميغرايف : املبحث الثالث 
  ) 2(نظرية مالتوس  : األولاملطلب 

 هناك خطوة يف زيادة السكان أن النظريات اليت عاجلت مسألة النمو البشري للسكان و ملخص رأيه  أوائل من
بينما تزيد املوارد الغذائية مبعـدل حـسايب        ) 16.8.4.2.1( هذه الزيادة تسري مبعدل هندسي       إنو خاصة   

تزيد بنفس النسبة بل اقل و       سنة فان املوارد الغذائية ى       25 تضاعف عدد السكان يف      فإذا...) 5.4.3.2.1(
 يشح  الطعـام فتنتـشر   أو األمراض التنافس على الطعام فتسؤ الصحة العامة و تفشي إىلهذا ما يدعو الناس   
 احلرب و ااعة و املرضى و هذه العوامل هي العوامل           إىل الطعام بالنسبة للسكان تؤدي      ااعات و هذا فقلة   
    )3(من تزايد السكان الطبيعية اليت حتد
 الزيادة السكانية هي جمرد عملية بيولوجية حبثة ال عالقة هلا بالنظم االجتماعية الـسائدة و                إنو يرى مالتوس    

 السائدة يف فترة تارخييـة      اإلنتاج و عالقات    اإلنتاج تطور قوى    أو ال توجد صلة بينها و بني تغري         أدقبعبارة  
 أن وهـي    األوىلمصدرين يبين عليهما حتليله فيما بعد       ) لة   من املقا  األوىليف الطبعة   ( معينة و يذكر مالتوس     
 العاطفة بني اجلنسني ضرورية و سوف تظل يف املستقبل يف حالتـها        أن و الثانية    اإلنسانالغذاء ضروري حلياة    
  )4( املصدران من طبيعة ثابتة و لكنها متعارضتان إنالراهنة تقريبا و هذا 

 فعندما يكـون تعـداد      إنتاجيتها و   األراضيد لتعداد السكان هو اتساع       العامل احملد  أن مالتوس    رأىو قد   
السكان بسيطا و مساحة موفورة يكون من السهل زيادة كمية املوارد الغذائية عن طريق زراعة مـساحات                  

 الزارعيـة   األسـاليب  الصاحلة للزراعة و تطبيق      األرض و بعد استنفاذ مساحات       األرض العذراء     من أخرى
   .احلديثة 

 ، عامل املعرفـة ، الكويـت ، العـدد    األدب انظر صبحي عبد احلكيم ، النشاط الدويل يف جمال السكان ، الس الوطين للثقافة و الفنون و         )1(

  .7،16 ، ص 1996  ،213
بعة اوىل مث سنة  يف ط1778 و كان مقاله حبث يف اصول مشكلة السكان الذي صدر سنة 1834 و تويف سنة 1766ولد توماس روبري سنة    )2(

  . يف طبعة ثانية 1803
   .29-28ص ،1984لفنون و االدب ، الكويت سنة منشورات الس الوطين للثقافة و ا" املشكلة السكانية و اخلرافة املالتوسية"رمزي زكي)3(
  .29-28نفس املرجع ص )4(
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أي تناقص اإلنتاج مع    .  الغلة املتناقصة    فان اإلنتاج ال ميكن زيادته إىل ما الاية ألنه يتعرض يف النهاية لقانون            
ازدياد استخدام راس املال و العمال فإذا ترتب على زيادة السكان الوصول إىل هذه الدرجة مـن مراحـل                   
اإلنتاج فان النتيجة ستكون ااعة بال شك ، لكن عدة عوامل تتدخل قبل الوصول إىل هده احلالة لتحد من                   

  .)1(ااعات العارضة والفقر والشعور بتضخم السكان وزيادممنو السكان وهي سوء التغذية و

 أن هـي اعتبـار      األوىل أساسيتني مالتوس يف رؤيته التشاؤمية للمشكلة السكانية قد اعتمد على ركيزتني            إن
 احمليط االجتماعي الذي يتواجد فيه و الثاين هـو قـانون الغلـة             أوالسكان متغري مستقل ال عالقة له بالنظام        

   )2(تناقصةامل
عاد فوضع نظرياته   ) 1803 املوسعة يف عام     امللقحة و  نشر طبعته    أعاد(به  ي مالتوس النظر يف كت    أعادو حينما   
  )3( يف صبغة معدلة بعض الشيء األصلية

  . وسائل املعيشة و البقاء حتدد عدد السكان بصورة حتمية إن -1
 حالت دون ذلك قيـود قـاهرة و         إذا إالو البقاء    يزداد عدد السكان حتما حيثما تزداد وسائل املعيشة          -2

  .قوية 
 البقاء  أو على مستوى وسائل املعيشة      أثارهاالبة و جتعل    غلواء قوة السكان الغ    هذه القيود اليت حتد من       إن -3

   و حتمل وطأة اليأس األخالقية حتل مبجموعها عن طريق ضبط النفس من الوجهة أنميكن 
اجة للعمل هي اليت حتدد زيادة السكان و هذا ما يتناسب مع معدل زيادة احلاجة                احل أنو تقرر نظرية مالتوس     

 أمسواء أكانت هذه االعتمادات املالية مصدرها راس املـال          . لالعتمادات املالية من حيث كميتها و قيمتها        
عدة عوامـل    ل إمهاله االنتقادات املوجهة ملالتوس     أهم ومن   األيديالدخل الذي يوظف للمحافظة على تشغيل       

 العوامـل   إىل باإلضـافة  عامل اهلجرة و كذلك التقدم العلمي و التكنولوجي          أبرزهاتؤثر يف تزايد السكان و      
   )4( حيث جنده اإلجناباالجتماعية اليت تتحكم يف 

أغفل العوامل االجتماعية و الثقافية يف حتقيق التوازن بني عدد السكان و كمية الغذاء عندما حـصر                  )1
  و الطبيعية فقط األخالقيةزن يف املوانع عوامل التوا

 أوقف ، عندما    اإلنتاج و اثر الثورة التكنولوجية يف زيادة        اإلنتاجأغفل تطور و تغري الكفاية الفنية يف         )2
 الزيادة على قانون الغلة املتناقصة 

  .21-20 ص  ، بدون تاريخ327  العدد،الدار القومية للطباعة و النشر كتب قومية،مشكلة السكان يف مصر حممد خزيك ،)1( 
   .47 ص ،رمزي زكي ، مرجع سابق)2(
 ،دار الكتاب العريب للطباعة و النـشر ، مـصر         ،   عيسى   إبراهيمترمجة امحد   ،  النظريات السكانية و تفسريها االقتصادي      ، كونتز   هـ.دىن  يس)3(

  .116 ص ،1967

  .142-141 ص  ، ، مرجع سابقعبد العاطي السيد)4(
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مما ال نستطيع معها أن نتبني درجة التزايد اليت ميكـن أن            .يته بطريقة يشوا الغموض     انه صاغ نظر   )3
  .عدد السكان مع وجود املوانع أو مع عدم وجودها 

  .إن تاريخ العامل يكذب ادعاء بان السكان يتزيدون مبعدل يفوق اإلنتاج  )4
ط معدل اخلصوبة بالتايل بـني      إن هبوط نسبة املواليد نتيجة التوسع يف استخدام موانع النسل و هبو            )5

 .السكان يعد مبثابة دليال جتريبيا واضحا على عدم صدق نظريته 
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  النظريات بعد مالتوس : املطلب الثاين 
 ظهرت عيوب مالتوس وازداد يف الوقت نفسه االهتمام بالتغريات االجتماعيـة يف تفـسري الظـاهرة                 أنبعد  

 يف النظريـات    أسلوبا تظهر تفسريات جديدة حول زيادة السكان لقد وضع مالتوس           أنا  السكانية كان منتظر  
 أكثر كانت تنتهي عادة بنتائج      أا إالالسكانية اتبعته اغلب النظريات اليت ظهرت بعده لتفسري زيادة السكان           

ات الطبيعية من ناحية و     تفاؤال مما انتهت عليه نظرية مالتوس و منيز بني نوعني من النظريات ، جمموعة النظري              
   أخرىجمموعة النظريات االجتماعية من ناحية 

  : النظريات الطبيعية -1
 نفسه و طبيعة العـامل الـذي يعـيش فيـه     اإلنسان على االعتقاد بان طبيعة    أساساتعتمد النظريات الطبيعية    

حمدودة جدا و هذا  فهي طرة ما كانت هنا سيأن أوتتحكمان يف منوه بنسبة معينة و يف اجتاه ال سيطرة له عليه   
 قانون منو السكان يتمكنون به من معرفة مـا          إجيادالنوع من النظريات يرينا كيف كان علماء احلياة حياولون          

 االجتاهـات الن    أو من ناحية القيم     اإلنسانحدث يف املاضي و ما سيحدث يف املستقبل دون أي تدخل من             
هربـرت   حول هذا املوضـوع      انعه ومن ابرز العلماء الذين كتبو      م اإلنسان إذنذلك شيء طبيعي و ال ميكن       

  . و سادلر و دبلدي )1( سبنسر و كورادوجيين 
  ) :1903-1820(هربرت سبنسر -1-1

 أن و يـرى  أفراده مسؤولية من التحكم يف زيادة عدد    أية من   اإلنساناعتقد سبنسر بوجود قانون طبيعي حيل       
 بالتناسل يف حني يؤدي به ختصص املزيد مـن          اإلنسان اهتمام   ضعافطبيعة حققت هذه الغاية عن طريق إ      ال

    )2(التنمية الشخصية و العلمية و االقتصاديةإىل الوقت و اجلهد 
 نظرية سبنسر على العالقة بني زيادة السكان و احلضارة مبعىن انه كلما تعقدت احلضارة كلما زاد                 أكدتلقد  

 و باختصار فان التقدم احلضاري و نضجه غري         اإلجنابب عليه قلة     و هو ما يترت    لإلنساناجلهد الفسيولوجي   
  )3( املرتفع لإلخصابمالئم 

    كور ادجيين-1-2
 اقتـصادي و    أو منه تغري اجتماعي     أكثر العامل الرئيسي يف منو السكان هو التغري البيولوجي          أنحيث يعتقد   

ة تؤدي بسرعة كبرية جدا إىل الـتغريات يف         كان يرى أن املعدالت املختلفة للزيات يف فئات الشعب املختلف         
 للعديد من األقطار و قد أظهرت       إحصائياتالصفات البيولوجية للشعب بأكمله و قد اعتمد يف دراسته على           

هذه اإلحصائيات أن نسبة صغرية نسبيا يف جيل واحد تولد أغلبية السكان يف اجليل التايل و قد وصف عملية                   
   )4(.و اهلبوط الدوريان للسكانمنو الشعوب بأا اإلرتفاع 

  .84-83 ص  ،عبد احلميد لطفي ، مرجع سابق )1(
  .546 ص  ،فتحي حممد ابوعيانة ، مرجع سابق )2(
  .42ص ، حنفي عوض ، مرجع سابق  )3(
  .15-14 ، ص1979 ،2.1حممد علي الفرا ، مشكلة إنتاج الغذاء يف الوطن العريب ، عامل املعرفة، الكويت ، العدد )4(
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  ):1835-1750( مايكل توماس سادلر 1-3
القانون الذي طلع على مالتوس     كان يرى بأن القانون الطبيعي الذي حيكم منو السكان على النقيض متاما من              

فكان من رأيه أن ميل البشر إىل الزيادة سوف يتناقص بالطبيعة كلما زاد اإلزدحام و أن أعدادهم تتوقف عن                   
 و يف   )1(الزيادة حينما يستطيع عدد من الناس حتقيق أكرب قدر من السعادة مع تساوي مجيع األشياء األخـرى                

أن توالد البـشر إذا     :  أعداد البشر ميكن التعبري عنه بإجياز شديد كاآليت          الزيادة يف  إن مبدأ "هذا الصدد يقول    
تساوت مجيع األشياء األخرى يتناسب تناسب عكسيا مع تركزهم و أن التغري يف هذا التوالد ال يتحقق بسبب                

  )2(" التعاسة و البؤس و لكنه يتحقق بفعل سعادة النوع و رخائه
  ):1870-1790( توماس د بلدي 1-4

لقد رأى دبلدي أن التزايد يف عدد السكان ترتبط ارتباطا عكسيا مبورد الغذاء فكلما حتسنت موارد الغـذاء                  
املتاحة لإلنسان كلما أبطأت الزيادة يف أعدادهم و يف كل اتمعات فإن الفقر يشجع على اخلصوبة العاليـة                  

ال على قدر من الغذاء أي مبعىن آخر يف         لدى السكان و من مت نرى زيادة مستمرة يف عدد الذين ال حيصلون إ             
صفوف السكان األشد فقرا أما األغنياء الذين يتمتعون بكفاية الغذاء فإن عددهم يف تناقص مـستمر و بـني           
هاتني الطبقتني الفقراء و األغنياء توجد طبقة وسطى حيصل أفرادها على كفايتهم من الغذاء و يعيشون عيشة                 

أن الزيادة أو النقص يف جمموع السكان الكلي يتوقفان علـى           يستتبع  تا و هذا    وسطا و يكون عدد سكاا ثاب     
  )3(.التناسب العددي بني هذه احلاالت الثالث يف كل جمتمع

  : النظريات االجتماعية-2
تقوم النظريات االجتماعية على أساس آخر هو أن منو السكان ليس موضوعا ألي قانون طبيعي ثابت و إمنـا                   

الجتماعية اليت حيد فيها الناس أنفسهم أي أن نوع منو السكان خيضع لعدد كبري من العوامل                نتيجة للظروف ا  
املختلفة اليت يتحدد عددها تبعا ألنواع البنيات االجتماعية اليت يعيش فيها الناس و من أبرز من كتب حـول                   

  )4(هذا املوضوع كارل ماركس و كايسوندرن 
  ):1883-1850( كارل ماركس 2-1

كما (ارل ماركس أن الفقر و الشقاء يرجعان إىل ميل طبيعي يف اإلنسان إىل إجناب عدد من األطفال                  ينكر ك 
و يرى أن الفقر و البؤس إمنا يدنيان بوجودمها يف زمان و مكان معينيني إىل النظام الذي                 ) قرر مالتوس من قبل   

  أيضا أنه ال يوجد قانون عام " ماركس يكون سائدا فيهما فيعجز عن تشغيل أفراد اتمع تشغيال كامال ، قرر
  
  .14نفس املرجع السابق ،ص )1(
  .37حنفي عوض ، مرجع سابق ، ص )2(
  .403تحي حممد أبو عيانة مرجع سابق ص ف)3(
  .84عبد احلميد لطفي و حسن الساعايت ، مرجع سابق ، ص )4(
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أنـه ال يوجـد سـكان       " كسمار"ثابت للسكان و إمنا لكل عصر و لكل جمتمع قانون خاص به و يفترض               
فائضون عن احلاجة و ال فقر أو بؤس إذا حتول النظام الرأمسايل إىل النظام اإلشتراكي أي ظـروف الزمـان                    
االقتصادية هي اليت ختلق مشكلة السكان و ليست بعض اخلواض الثابتة يف الطبيعة كمـا ينـادي مجاعـات                   

  )1(. ينطبق على كل زمان و مكانالنظريات الطبيعية الذين يبحثون عن قانون واحد ثابت
و مع كل أبعاد هذه النظرية اإليديولوجية فلقد ثبت بالدليل القاطع فشلها نظريا و واقعيا فمعظـم الـدول                   

  )2(.االشتراكية تعاين من اإلنفجار السكاين و هي تعاين كذلك من التخلف االجتماعي و االقتصادي

  : كارسوندرز2-2
ـ يف " كارسوندرز"تقوم نظرية   داده و أنـه أي  السكان على أساس أن اإلنسان ذاته قادرا على التحكم يف أع

 و هو العدد الـذي   optimum numberستمرار يف سبيل الوصول إىل العدد األمثل اإلنسان يناضل بإ
اس و يتيح أعلى متوسط للعائد بالنسبة للفرد الواحد إذا أخذنا يف االعتبار البيئة أو مستوى املهارة و عادات الن 

 الذي خيتلف األمثل حتكم اإلنسان بوجه عام يف أعداده بقصد الوصول إىل احلد           عندئذتقاليدهم و غري ذلك و      
 حبسب و يف ضوء الظروف االقتصادية اليت يعيشون فيها و ذكر كارسوندرز بـأن               )3(بالطبع من وقت آلخر     

األطفال و عـزل    وأد   مثل اإلجهاض و     اإلنسان قد اضطر إىل إبتكار أساليب عديدة للوصول إىل هذه الغاية          
النساء و غري ذلك حىت ميكنه التحكم يف زيادة عدده و ذا يؤكد كارسوندرز على حتكم اإلنسان الفعلي يف                   

  )4(زيادة عدد أفراده أكرب مما فعل مالتوس و يؤكد بدرجة أقل على املوانع اإلجيابية 
  : آرسني دميون 2-3

تمع مييل إىل اإلرتفاع إىل مستويات اجتماعية أعلى يف شكل حراك اجتماعي و             أن الفرد يف ا   " دميون  "يرى  
أنه يف ارتفاعه هذا يصبح أقل قدرة من الناحية االجتماعية على اإلنسان و يتجه باهتماماته إىل ذاته دون إبالء                   

عالمة من عالمات تدهور و هو يعترب أن إماك الفرد يف حتسني أحواله الشخصية يعد ) 5 (اتمع الذي حييا فيه
اتمع و ضعف الروح القومية و هو عامل من عوامل تفكك األسرة و ضعف اإلنسان كمـا يـشري إىل أن                     

  .)6(اهلجرة إىل املدن هي عامل سليب آخر يف تنمية اتمع 
  
  
  

 .46-45حنفي عوض ، مرجع سابق ،  ص  )1(
 .47-46 ص ،نفس املرجع السابق )2(
 .551جع سابق ، ص فتحي حممد ابو عيانة ، مر )3(
  .403نفس املرجع ، ص  )4(
 126 ص ،1998 ، اإلسكندرية ، املكتب اجلامعي احلديث،السكان و التنمية القضايا و املشكالت  ،حممد شفيق )5(
 125 ص  ،نفس املرجع )6(
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  :ون اجلدد املالتوسي-3
  يطلق على الباحثني اجلدد الذين يؤيدون فكر مالتوس 

  :املالتوسبون اجلدد 3-1
إذا يذهب هؤالء إىل حد القول      " املالتوسيون اجلدد " اسمالباحثني اجلدد الذين يؤيدون فكر مالتوس       يطلق على   

بأن السكان لديهم إمكانيات النمو مبعدالت سريعة جدا و أنه إذا مل يتخذ خطوات لإلبطاء من هـذا النمـو                    
 سواء كانت موارد غذائية أو      كان يف اجتاه مضاد و معاكس حلدود املوارد املتاحة        سوف يتضخم أعداد هذا الس    

 و لقد ذهبوا إىل أن النمو كان سببا يف كثري من املشكالت االجتماعيـة و                )1(ضرورية أخرى للعيش و البقاء    
  )2(الشقاء اإلنساين 

و ال يذهب املالتوسيون اجلدد إىل حد القول بأن اإلقالل من النمو الـسكاين سيقـضي علـى املـشكالت                    
 حتـسن    و حسب بل ذهبوا إىل أن مثل هذه اخلطوات سوف حتقق التطور االقتـصادي            االجتماعية و املعاناة ف   

مستويات املعيشة ذلك ألن النمو السكاين السريع يعد يف نظرهم من أهم مقومات التطور االقتصادي إذ بدال                 
فـال و   األط(من أن توجه املوارد لدفع التطور االقتصادي تستخدم إلعالة القطاع غري اإلنتاجي من الـسكان                

   )3() الشباب
  : نظرية اإلنتقال الدميغرايف-4

اتمع البشري يف تارخيه عدة مراحل خمتلفة خالل تطوره و عرب الزمن و يف كل مرحلة من هـذه                   لقد عرف   
املرحلة كان هلا و الشك أن منطها خاص يف إعادة اإلنتاج السكاين و الذي كان حتما يف عالقة وطيدة مـع                     

  )4(و االقتصادية و ال سيما منها الظروف املعيشية و البيئية احمليطة الظروف االجتماعية 
و ميكننا اعتبار انتقال اتمع البشري من مرحلة مميزة يف منطها إلعادة اإلنتاج السكاين إىل مرحلة أخرى خمتلفة                  

عني عام حنو احلداثة خالل     انتقاال دميغرافيا حيث جند اجتاها نظريا لالنتقال الدميغرايف بأنه و املرور ضمن مسار م             
  )5(" فترة زمنية معينة من نظام تقليدي للتوازن حيث معدالت الوفيات و اخلصوبة منخفضة

  

  

  

  
  118ص ،العاطي السيد مرجع سابق عبد  )1(
 119ص ، نفس املرجع  )2(
 119 ص  ،نفس املرجع )3(
 عدد ، اجلزائر  ،  قسنطينة  ،  جامعة منتوري  ، العلوم اإلنسانية   جملة ،رم السكاين لألعمار  ليات الدميغرافية و أثرها على اهل     العم،بلمري بلحسن    )4(

 158ص  ، 2002 ،18
 .27ص ، 2001، اجلزائر  ،البليدة جامعة،  رسالة ماجستري ، االجتاهات اجلديدة للخصوبة يف اجلزائر،فضيل رمضان  )5(



  عالقة النمو الدميغرايف بالتنمية االقتصادية : الفصل األول 
 

 21

  )1(يف ثالثة مراحلو تذهب هذه النظرية إىل أن مجيع اتمعات متر بنفس مراحل النمو السكاين و صدرها 
  تتميز هذه املرحلة مبعدالت مرتفعة للوالدات و الوفيات : املرحلة اإلبتدائية
  متيزت باخنفاض معدالت الوفيات و بقاء معدالت الوالدات  : املرحلة اإلنتقالية

 حنو  لقد عرفت معدالت الوالدات هبوطا إىل أن قاربت معدالت الوفيات اليت اجتهت           : مرحلة التوازن احلديث  
و ترتكز نظرية اإلنتقال الدميغرايف على      االستقرار عند حد معني مما أدى إىل اخنفاض معدالت النمو السكاين ،           

  : مبادئ رئيسية و هي03
   معدالت الوفيات تكون السباقة إىل اإلخنفاض مقارنة مع معدالت اخلصوبة -1
   حتديد الوالدات يكون مسبوقا باخنفاض نسبة الزوجات-2
   الدخول يف منو اقتصادي حديث يف حتقيق اخنفاض جوهري للخصوبة  تأثري-3

 على العموم فإن البلدان املتطورة قد أمتت انتقاهلا الدميغرايف أما دول العامل الثالث فهي تتميز باخنفاض كـبري                 
تفاعا مبعدالت الوفيات دون أن يصاحب ذلك اخنفاضا مماثل مبعدالت الوالدات مما جعل الكثري منها تعرف ار               

  كبريا يف معدالت النمو الدميغرايف
  النظريات السكانية االقتصادية احلديثة: املطلب الثالث

  : للسكاناألمثلاحلجم  -1
دد و موارد الثروة من جهة أخـرى و منـه            للسكان ال يتصل بالعدد فقط و إمنا يتصل بالع         األمثلإن احلجم   

د يف املتوسط إىل أعلى مستوى ممكن يف ظل الظروف           هو احلجم الذي يصل بدخل الفر      األمثلفتعريف احلجم   
  االقتصادية الفنية القائمة

هم السكان الذين ميكن تواجدهم على مساحة "  للسكان بقوله األمثلفيصف احلجم " cannon"أما كانان   
  )2(" معينة من أرض يف أي وقت و الذي يتناسب مع اإلنتاجية الكبرية للصناعات املمكنة يف ذلك الوقت

يف نظريته عن أنسب حجم للسكان مقياسا يقاس به ذلك احلجم و            " carrsounders"أما كارسوندروز   
هو مراقبة الدخل الفردي فإذا أخذ يف الزيادة دل ذلك على أن هذا البلد يف حاجة إىل مزيد من السكان و أنه                      

ندها الدخل فهي تعتـرب حجمـا    بعد و إذا أخذ يف اهلبوط بعد نقطة معينة استقر ع     األمثلمل يصل إىل احلجم     
  .  )3(أمثال للسكان 

  
  
  
  .27-26ص ،نفس املرجع السابق  )1(
  .164 ، ص 1970 ، دار املعارف ، القاهرة ، اقتصاديات السكان،صالح الدين نامق  )2(
  .164 ص   ،نفس املرجع )3(
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  )1(: املنظور العريض لألمثلية  1-1
  )01 (الشكل رقم 

  
  
  
  
  
  
  

 املعيشي حـىت    هر أن عدد السكان يتزايد تدرجييا هذا التزايد يرافقه ارتفاع يف املستوى           من هذا الشكل يظ   
قـاء  ب مـع  (ON0)و منه فاحلجم األمثل للسكان هو املعرب عنه ب (M0N0) يصل إىل حده األقصى 
  العوامل األخرى ثابتة

  حناول هذه املرة إضافت اإلنتاج الكلي إىل املستوى املعيشي يف الشكل -
 )02(شكل رقم ال
 
  
  
  
 
 
 
 
 

أي (M0N0)  األعلـى  الكلي حيث عند املستوى املعيـشي  اإلنتاج أضفنازيادة عن املستوى املعيشي 
 الكلي و ابتداءا من هذا احلجم يتناقص منوه ، اإلنتاج أنجند (0N0)  للسكان املعرب عنه ب األمثلاحلجم 

 و اليت تقابل احلجـم      I النقطة   إىل يصل   إن إىلسرعة   ب اإلنتاجحيث ينمو   ) 02(و هذا ما يظهره الشكل      
   الكلي اإلنتاج للسكان و ابتداءا من هذه النقطة ينخفض منو األمثل

  احلدي اإلنتاجمنحىن دالة ) 02( الشكل إىلنضيف 
)1(  ALFRED SAUERY «  théorie générale de la population » volume  I , paris ,1977 ,P 

97-111. 

0 

 

 املستوى املعيشي

M0 

 السكان

  عالقة املستوى املعيشي بتعداد السكان 

ستوى املعيشيامل  
  الكلي اإلنتاج

M0 

السكان

  العالقة بني املستوى املعيشي السكان،  االنتاج الكلي 

N0

 اإلنتاج الكلي 



  عالقة النمو الدميغرايف بالتنمية االقتصادية : الفصل األول 
 

 23

  :03 رقم الشكل
  
  
  
  
  
  
  
  
  

إنعطـاف   تقابل نقطـة     أو متثل هي و   Lد األعلى لإلنتاج احلدي هي النقطة       من الشكل يتضح لدينا أن احل     
 حد  إنتاجكان الذي بإمكانه    تعداد الس ) OK ( القطعة متثلحيث  )  Jالنقطة  ج الكلي   اإلنتا(للمعىن أ   نسبة  لبا

  .من الثروة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ) P، اإلنتاج الكليR، اإلنتاج احلدي Bملستوى املعيشي ا(تفصيل رياضي  *

  : هي حمددات بالدوال التاليةp, B, R عدد السكان املنحنيات nليكن
R=   

  احلجم األمثل االقتصادي حيدد املعادلة
  

  أكرب زيادة يف اإلنتاج حتقق ب
  حيث 

  0الدالة قد ال تساوي لكن ميكن أن هذا ...... أكرب زيادة يف اإلنتاج للشخص الواحد تقع ملا 
 ).IBID, P 111: املصدر (

  املستوى املعيشي
 الكلياالنتاج 

 االنتاج احلدي    

M0 

السكان

   احلدي اإلنتاج الكلي ، اإلنتاجالعالقة بني املستوى املعيشي السكان، 
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  :نظرية عرض العمل غري احملدد أرثر لويس -2
هذه النظرية مبنية على فرض أساسي ، هو هل تستطيع الدولة اليت تظهر ا كميات غري حمددة من العمـل أن                     

  تقوم بعملية التنمية االقتصادية و الصناعية؟
 هي وجود عرض زائد من قوة العمل و يف القطـاع الزراعـي علـى وجـه     إن الفكرة الرئيسية هلذه النظرية    

  :اخلصوص و هنا يصبح اهليكل االقتصادي كما يلي
عدد كثري من العمال يتكدسون يف القطاع الزراعي و جتري نتيجة لذلك كنتيجة منطقية وجود فائض عمـايل               

لزراعي فال بد أن تنخفض مستويات األجـور        يسمى البطالة املقنعة و طاملا أن هناك بطالة مقنعة يف القطاع ا           
املدفوعة للكميات الغري حمددة من العمل إىل حد الكفاف و ذلك لكون األجور العمالية ال خترج كوا مسألة                  

  عرض و طلب فال بد من اخنفاض أسعار عوامل اإلنتاج هنا بسعر أجر العمل
  السيء يف دفع عجلة التنمية االقتصادية إىل األمام؟هنا   هل ميكن االستفادة من هذا الوضع "لويس "و يتساؤل 

 بأنه كل شيء ممكن لو أنه مت سحب فائض عمايل من القطاع الزراعي إىل القطاع الصناعي                 -لويس–و جييب   
  .بأجور منخفضة غري مبالغ فيها نسبيا

ري األجور تبعا لـتغري     هذا القطاع الصناعي الذي ترتكز فيه االستثمارات الفردية و احلكومية و يشترط أن تتغ             
  يف املغاالت يف رفع األجور " لويس"اإلنتاجية و عليه حيذر 

     )1(قتصادية إىل األمام و من هنا تتحول قيمة الزيادة السكانية املعوقة للتنمية االقتصادية إىل نعمة تدفع التنمية اال
  )contez « )2 «" كونتز " نظرية الطلب على العمل -3

لرئيسية هلذه النظرية يف أمهية عامل الطلب يف حتديد السعر لسلعة ما من حيث ارتفاعـه أو                 تتلخص  الفكرة ا   
اخنفاضه فضال عن أمهية الطلب يف حتديد العالقات و املوافق السعرية األخرى مث ينتقل بعد ذلك إىل إبراز أمهية                   

م سـواء داخـل الدولـة أو        الطلب على العمال كمحدد اقتصادي له أمهيته يف حتديد منو السكان و توزيعه            
  خارجها

كما تفترض النظرية أن الطلب على العمال عامل حمدد للهجرة السكانية من الريف إىل املدينة أي اهلجرة                 
من خالل حتليله يف الطلب على العمال على املدى الطويل أنه           " كونتز"منها و يصل    الداخلية أو اخلارجية    

تطبيق نظريتـه   " كونتز"ات سكانية و أمناط خصوبة و حياول        يؤثر يف منو السكان عن طريق إحداث تغري       
على الدول النامية املنطلقة يف التصنيع و يعتقد أن الصناعة عندما تدخل إىل االقتصاديات البلدان املتخلفـة                 

ملموسة على طلب العمال من مجيع الفئات و من مت النتيجة الطبيعية لذلك هـو               سوف تؤدي إىل زيادة     
  :ألعداد السكانية كنتيجة لعاملني مؤثرين تصلة يف اوجود زيادة م

  
  .)179-176( ص  ، مرجع سابقالح الدين نامق ،ص  )1(
 .1957 عرفها يف كتابه النظريات السكانية و تفسريها االقتصادي سنة contezتعرف هذه النظرية إىل كونتز  )2(
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  عةهبوط معدل الوفيات نتيجة لزيادة اخلدمات الصحية املرتبطة بالصنا -1
ليـست  .  زيادة معدل اخلصوبة مرده لزيادة الطلب مع أشعار التقدم االقتصادي مع مالحظة هامة هناك                -2

 .)1(هناك أي أدلة تارخيية تثبت أن زيادة الطلب على العمال تؤدي إىل زيادة النمو السكاين

  :يرت نظرية ك-4
ات عنده عن العالقـة بـني النمـو         توجد إشار ليس هناك يف نظريته العامة تفصيل خاص عن السكان و ال            

السكاين و النمو االقتصادي و هي العالقة اليت أعطاها الكالسيك و النيوكالسيك إهتماما شديدا و مع ذلك                 
من الواضح أن املشكلة السكانية عند كيرت قد عوجلت ضمن إطار قضية العمالة و البحث عـن الـشروط و                    

ظيف الكامل و ملا كانت قضية التوظيف الكامل هي الشغل الكامل        األوضاع اليت تؤدي إىل البطالة و عدم التو       
رت فإنه ميكن القول أن املشكلة السكانية عنده أصبحت متعلقة بالبحث عن العوامل املـسببة   كيالشاغل لنظرية   

 فعالة  للبطالة و امليكانيزم اليت تعمل به هذه العوامل يف النظام الرأمسايل من أجل أن يتوصل يف النهاية عن سبل                  
   )2(تضخم أو انكماش  من وجهة نظره لتحقيق العمالة الكاملة يف ظل إطار من االستقرار النقدي أي بدون -

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .182-180صالح الدين نامق ، مرجع سابق ، ص  )1(
  .122رمزي زكي ، مرجع سابق ، ص  )2(
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  : الفصل األول خالصة
  

من تناولوا املشكلة السكانية كانوا من االقتصاديني و كانت         الواضح من التصورات النظرية السابقة أن أغلب        

  حماور أفكارهم تنعكس على التعبري الدميغرايف االقتصادي سواء كان ذلك يف شكل أسباب أو نتائج 

إن العالقة بني النمو السكاين و التنمية االقتصادية ليست عالقة بسيطة من السهل تفسريها كما أا ليـست                  

  تبعا ملذاهبهم و توجهام فلقد حاول االقتصاديون تفسريها لكن تباينت تفسريام السنني ثابتة على مر 

فنظـرة التجـاريني    لقد تغريت نظرة االقتصاديني ملشكلة النمو السكاين من وقت ألخر و اختلفت مواقفهم              

 تنـاقض نظـرة     ختتلف عن نظرة الطبيعيني و هذه األخرية ختتلف عن نظرة الكالسيك أمثال مالتوس يف حني              

نظرة الكالسيك و من أصحاب النظريات احلديثة للسكان قد تتعدد نظريتهم للمشكلة السكانية و              املاركسيني  

، بيد أننا ال    مازالت من املناقشات و الدراسات احلديثة تظهر جبالء إختالف وجهات النظر للمسألة السكانية              

إلملـام بـاملتغريات الدميغرافيـة األخـرى كاخلـصوبة و           نستطيع فهم العالقة و ذلك التأثري املتبادل دون ا        

  .و أثرها على التنمية االقتصادية و هذا ما سنتطرق إليه و سنحاول دراسته يف الفصل الثايناخل ...الوفيات
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  :متهيد 
  

 أن التطورات السكانية وثيقة الصلة مبا يطرأ على اتمع من تطورات اقتصادية و اجتماعية و                أن لنا   إتضحلقد  

 األوضـاع حيث تؤثر التطورات الـسكانية يف       .العالقة بني السكان و التنمية ليست عالقة ذات اجتاه واحد           

 السكانية و هذا يدل على      األوضاعة و االجتماعية يف     االقتصادية و االجتماعية كما تؤثر التطورات االقتصادي      

  . السكان و التنمية يرتبطان معا يف نسيج متضام أن

 دراسة النمو الدميغرايف مرهون بالدراسات السابقة حول النمو الدميغرايف يف كل من البلدان النامية و املتقدمة                 إن

 ذات اثر اجيايب على     20ا الدول املتقدمة يف بداية القرن       حيث تعترب التنمية االقتصادية و االجتماعية اليت عرفته       

اخل لذا ارتأينا تقسيم هذا الفصل      ...  و على معدل الوفيات      للمرآة اإلجنايباخنفاض عدد املواليد و كذا السلوك       

  : ثالثة مباحثإىل

  .النمو الدميغرايف لسكان العامل  : األولاملبحث 

  .مو الدميغرايف عوامل و سياسات الن: املبحث الثاين 

  . االجيابية و السلبية للنمو الدميغرايف على التنمية االقتصاديةاألثر: املبحث الثالث 
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  النمو الدميغرايف لسكان العامل  : األولاملبحث 
 إىل دراسة النمو الطبيعي لـسكان العـامل و          إىل التعرف على حقائق النمو الدميغرايف لسكان العامل يقودنا          إن
   إليه و هذا ما سنحاول التطرق أسبابهاحل هذا النمو و مر

  النمو الطبيعي لسكان العامل  : األولاملطلب 
 1650 ، فلقد قدر سكان العامل يف سـنة   18 ابتداءا من القرن     أخر منأى أخذت الزيادة بني سكان العامل      إن

 م ن مث ارتفع 750 حوايل إىلاحد مليون نسمة ، مث ازداد هذا التقدير بعد حوايل قرن و         ) 500-450(مابني  
 3000 فقد قدر سكان العـامل حبـوايل         1960 يف سنة    أما م ن    1100 حوايل   إىل 1850التقدير يف سنة    

مليون نسمة و هو رقم يزيد على ضعف ما كان عليه عدد السكان منذ قرن واحد و مما بلغت النظر يف هـذه                   
 قد األخرية منو النوع البشري خالل املائة سنة أنما يعين  فقط وهو   1900 ثلثها قد حدث منذ سنة       أنالزيادة  

 م ن   1100 حوايل   يأ وصل بعدده    اإلنسان أن أي   األرضيةزدا على منو خالل عمره كله على سطح الكرة          
 و قـدر    )1(أخـرى  سنة   100 م ن بعد     3000 حوايل   إىل سنة بينما وصل بعدده      ألف 20بعد فترة طوهلا    

   و اجلدول املوايل يوضح ذلك )2(2001ليارات نسمة سنة  م6.1سكان العامل حبوايل 
  تقدير عدد السكان و عدد السنوات املضاعفة) 01(اجلدول رقم 

   
  عدد السنوات الالزمة ملضاعفة   ) مليون /السكان (عدد سكان العامل   السنة

1  
1650  
1850  
1930  
1975  
2010  

0.25  
0.50  
1.10  
2.00  
4.00  
8.00  

  
1650  

200  
45  
35  
20  

  18ص ،  1970 ، القاهرة ،مؤسسة فرانكني،  السكانية ، ترمجة حنا رزق وراشد الرباوي األزمة"فيليب هاوزر :  املصدر 
  
  
  
  
  
  
  .37ص ،عبد احلميد لطفي و حسن الساعايت ، مرجع سابق )1(
 .253 ص ،وت بري، مركز درسات الوحدة العربية2003 تقرير التنمية البشرية لعام االمنائي برنامج االمم املتحدة  )2(
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 35 سنة مث    45 إىل سنة   200 فمن   ألخر من فترة    أمده يتناقص   أصبح تضاعف السكان    أنمن اجلدول يتضح    
 على التوايل مما يـوحي حبقيقـة        1975 و   1930 و   1850و1650 سنة لكل من السنوات      20سنة مث   

 معدل الزيادة الـصافية     أن إىل ياماألسكان العامل هذه    شهدها  مشكلة النمو الدميغرايف و تشري هذه الزيادة اليت         
 الزيادة السكانية مل حتدث بنسب متـساوية يف         أن طفل رضيع يف اليوم الواحد و من املالحظ          ألف 130يبلغ  

   ).02اجلدول رقم (  اختلفت املناطق بعضها عن بعض و هذا ما يبينه إمنامناطق العامل املختلفة و 
لكل منهما مث تليها قـارة      ) %4.5( مبعدل تزايد    األمريكيةو القارة    اإلفريقية تزايدا القارة    أعلىحيث كانت   

  ) %3( مبعدل تزايد أسيا
 و  ةوبيوراأل الزيادة احملدودة يف معظم البالد       إىلوعن اجتاه منو السكان يف العامل فان عدد السكان قد اخذ يتجه             

 عدد السكان يف اغلب البالد      أنينما جند   ب) وهي نفس البالد اليت متيزت بالتقدم االقتصادي        (  الشمالية   أمريكا
 أن إىل 1998 قد اخذ يف االزدياد بشكل واضح حيث تشري بيانات تقرير حالة السكان للعامل عـام                 األخرى

 مليـار   8.5 حنو   إىلسوف تشهد زيادة عدد السكان      ) 2025(السنوات اخلمس والعشرين القادمة حىت عام       
 مليار نسمة   3.2 من مأيت مليون نسمة من هذه الزيادة املتوقعة و البالغة             اقل أن إىل املتحدة   األممنسمة و ترى    

 % 95أو ما يزيد على ثالثة مليارات       أماسوف يأيت من الدول املتقدمة و       ) 1990انطالقا من عدد السكان     (
    )1( تقدما و منوااألقلوف تأيت من الدول من هذه الزيادة املتوقعة س

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

(1)Uneted Notions , the stote of world population Delopement , New York , 1999. 
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  مليون نسمة : ةالوحد                                        ) 1996-1650( سكان العامل ) 02(اجلدول رقم 

ــنة  سـ
  التقدير

 الــشمالية و أمريكــا  إفريقيا
  الوسطى

ــا  أمريك
  اجلنوبية

 دون احتــاد أســيا
  السوفيايت

ــا  و االحتــاد أورب
  السوفيايت

  اموع  وقيانوسية اال

1650  
1750  
1800  
1850  
1900  
1920  
1940  
1950  
1960  
1970  
1980  
1990  
1996 

100  
95  
90  
95  

120  
141  
176  
206  
254  
344  
477  
633  
739  

1  
1  
6  

26  
81  

117  
146  
167  
199  
228  
374  
427  
461  

12  
11  
19  
33  
63  
91  

131  
162  
206  
283  
241  
293  
322  

327  
475  
597  
741  
915  
966  

1212  
1386  
1679  
2056  
2583  
3120  
3480  

103  
144  
192  
274  
423  
487  
573  
576  
641  
705  
750  
783  
729  

2  
2  
2  
2  
6  
9  

11  
13  
16  
19  
23  
26  
29  

595  
728  
906  

1171  
1608  
1811  
2449  
2510  
2995  
2635  
4448  
5282  
5768  

  .105 ص ،1999 ، العراق، الفكر للطباعة و النشر و التوزيع عامة ، دارأسسعلي اخلفاف ، جغرافية السكان :  املصدر 
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  ) السكاين(مراحل النمو الدميغرايف : املطلب الثاين 
 دورات دميغرافية تتميز كل أو مراحل رئيسية   إىل حماولة تقسيمه    إىل) السكاين( دراسة النمو الدميغرايف     أدتلقد  

   )1(منها بسمات خاصة 
  :وىلاألاملرحلة 

 كبرية حيـث ترتفـع فيهـا        أرقام إىلو تتميز بارتفاع املواليد و الوفيات       .  باملرحلة االبتدائية    أحياناو تعرف   
 ميوتـون   األطفال نصف   أنكما  ) األلفيف  250 (إىل الرضع ارتفاعا كبريا قد يصل       األطفالمعدالت وفيات   

 17 العامل تقريبا حىت القرن      أجزاءت يف كل    قبل وصوهلم و لقد مرت كل شعوب العامل هبذه املرحلة اليت ساد           
 مقصورة على بعض    أصبحتم و لكن قلت اتمعات اليت تتمثل هذه املرحلة يف العصر احلديث قلة واضحة و                

حيـث يتعـدى   )  الالتينية أمريكا و بعض دول أسيا وسط افريفيا و بعض جزر جنوب شرق     أجزاء (األجزاء
 تقليـل معـدالت     إىل ازدياد اتصاهلا بالعامل املتحضر سـيؤدي        أن شك    و ال  %30معدل املواليد و الوفيات     

   )2(الوفيات هبا و بالتايل دخوهلا يف املرحلة التالية من مراحل الدورة الدميغرافية 
  :املرحلة الثانية 

سريع للـسكان    املرحلة الدميغرافية الشابة و تتميز بالنمو املتزايد و ال         أوو تعرف مبرحلة التزايد السكاين املبكر       
الناتج عن اخنفاض معدل الوفيات مع استمرار معدل املواليد مرتفعا و من مث تتسع اهلوة بني املواليد و الوفيات                   

و ذلـك بارتفـاع نـسبة      ) أي القاعدة (و ترتفع نسبة الزيادة الطبيعية و يتميز اهلرم العمري للسكان باتساع            
 معدالت للنمو السكاين يف العـامل و        أعلى توجد   أين املرحلة   الصغار و تعيش معظم دول العامل النامي يف هذه        

 مرحلة االنفجار السكاين الذي يعد من ابرز مشكالا املعاصـرة و يعـد التطـور                اآلن تعيش   األخريةهذه  
حيـث اسـتطاعت    . املرحلة الثانيـة     إىل العوامل اليت مكنت الدول من الدخول        أهمالتكنولوجي الكبري من    

 من معدالت الوفيات هبا يف فترة قصرية مع بقاء معدل املواليد مرتفعا و لذلك فان ديناميكية       ختفض أنبواسطته  
   )3(أسباهبا اهلبوط الكبري يف معدل الوفيات نتيجة السيطرة على إىلاالنفجار السكاين ترجع 

  
  
  
  
  
  .188ص ،فتحي حممد ابوعيانة ، مرجع سابق )1(
  .190ص ،نفس املرجع )2(
  .191ص ، نفس املرجع)3(
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  :  املرحلة الثالثة 
معدل املواليد اقل قليال    (وتعرف مبرحلة التزايد املتأخر و هي املرحلة اليت تعيشها الدول ذات اخلصوبة املتوسطة              

 اقـل مـن     بأنهو يتميز النمو السكاين     ) األلف يف   10معدل وفيات   (و وفيات منخفضة    ) األلف يف   20من  
 سنويا مثل   % 1.5 إىل % 1التزايد املبكر و تتراوح الزيادة الطبيعية فيما بني         مستواه يف املرحلة السابقة ذات      

 % 1.8 و اندونيـسيا  % 0.9 و اجلنوبية % 1.8 و كوريا الشمالية  % 1.3 و تايالند    % 1.3سنغافورة  
ويف هذه الدول % 1.7 وشيلي % 1.3 األرجنتني و % 1.5 مثل الصني أخرىويف هذه املرحلة توجد دول      

 يف تقليل معـدالت اخلـصوبة و مـن مث           أبرزها عوامل التغري االقتصادي و االجتماعي حتدث تأثريها         بدأت
  )1(معدالت النمو هبا 

  :املرحلة الرابعة 
 مرحلة الثبـات و االسـتقرار       إىل يف الدورة الدميغرافية و هي تشمل الدول اليت وصلت           األخريةو هي املرحلة    

املواليد و معدل الوفيات اخنفاضا ملحوظا و بالتايل حـبط معـدل لنمـو              الدميغرايف حيث اخنفض فيها معدل      
كما هو احلال يف معظم     )  سنويا %1.5 و   %05(  مستوياته يف العامل حيث يتراوح بني        أدىن إىلالسكاين هبا   

 ذلك  أن إال املرحلة الرابعة يف النهاية      إىل و بالرغم من انه ميكن التنبؤ بان الكثري من الدول ستصل             أوروبادول  
االنتقال املرحلي يرتبط بتغريات جذرية يف التركيب االقتصادي و االجتماعي يف هذه الدول ميكنها من اهلبوط                

 أخرى رهانا بعوامل    أخرى إىلو تبقى االنتقال من مرحلة      .  املستوى املنخفض    إىلمبعدالت املواليد و الوفيات     
  )2(األحسنعل اتمع يف حالة حتسن حنو متشابكة حتدث التغري يف اخلصائص الدميغرافية و جت

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  .192نفس املرجع السابق ص )1(
  .193-192نفس املرجع ص )2(
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   الزيادة السكانية أسباب: املطلب الثالث 
 نتيجة الخنفـاض    أساسا الزيادة الكبرية يف السكان هي       أن إال متيزت بزيادة عدد السكان      إمجاال بالد العامل    إن

 إىل الزيادة يف السكان     أسباب ترجع   أن و يوجه عام ميكن      )1(ت و ليس نتيجة الرتفاع نسبة املواليد      نسبة الوفيا 
  : فيما يلي أمهها اجتماعية و اقتصادية يتمثل أسبابعدة 

  : اجتماعية أسباب - 1
  :الدين -1-1

 و سنة حتث علـى       من كتاب  اإلسالميفمصادر الدين   . عليه   اإلقبال يف تبكري الزواج و انتشاره و        تأثريللدين  
 اإلسـالمي  الـدين    إباحة إىل و لقد نظر الكتاب الغربيني       أعبائهالزواج و ترغب فيه مدام الشباب قادرا على         

 يف  اإلجناب زيادة معدالت    إىل أدت من العوامل اليت     أالتعدد الزوجات و تعدد الطالق و الزواج املبكر على          
   )2(حةاإلبا من هذه ا و مل يدركواإلسالمية األقطار

  : عدم انتشار وسائل منع احلمل -1-2
 مث ختفيض هذه املعدالت بعد      أوال تتحكم يف معدالت املواليد      أناستطاعت اتمعات املتقدمة ملختلف الوسائل      

 أو ال تتفق و التقاليـد االجتماعيـة         ألا ال جتد الصدى الكايف هلا يف الدول النامية          األفكارلكن هذه   .ذلك  
   )3(الزراعيةعادات البيئة 

  : يف الزراعية األطفال تشغيل 1-3
 أعمالـه  الذي يساعده يف     رأمساله الصغار   أوالده فالفالح يعترب    األريافهذه الظاهرة الزالت منتشرة يف اغلب       

 أن إذا الكثري بالنسبة للمزارع خري و بركـة         اإلجناب حمصويل اكرب من مث كان       إنتاجاليومية و حتقيق معدالت     
  )4( على اجلهد البشرياألساسمد من الزراعة تعت

  

  

  

  
   
  .109 ص ،حممد شفيق ، مرجع سابق)1(
  .194 ص ،1985 ، القاهرة، املكتب اجلامعي،علم السكان،عبد املنعم عبد احلي)2(
  .193ص ،نفس املرجع )3(
  .نفس املرجع ونفس الصفحة )4(
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  : اقتصادية أسباب-2
  : الفقر -2-1

 هبوط املستوى الثقايف و هذا مـا        إىلة اقتصادية يف نفس الوقت فالفقر يؤدي        الفقر ظاهرة اجتماعية و مشكل    
 هنا تلعب الظروف احمليطة     األطفال مزيد من    إجنابجيعل الفرد عاجزا على تقدير املسؤولية اليت تترتب عليه من           

  )1(األهم العامل اإلجنابعلى 
  : التقدم املستمر يف العلوم الطبية و العالجية -2-2

 جانب حتسني الظروف احمليطة بالعمل      إىلئية هذا    املعدية و الوبا   األمراض أثار احلد من    إىل هذا التقدم    ىأدلقد  
 خفض نسبة الوفيات و استمرار نسبة املواليـد         إىل أدى و الصحة العامة و هذا ما        األطفالو الوالدة و رعاية     

   )2(بشكل مرتفع
  :واين  الزراعي و احلياإلنتاج التقدم العلمي يف -2-3

استعمال املخصبات و   –لقد عملت الثورة الزراعية على زيادة املعرفة يف العلوم الزراعية و وسائل تربية املاشية               
 مما عزز بشكل رئيسي طاقة و قدرة العامل         – احلديثة يف الزراعة     اآلالت باستخدام   -زيادة غلة احملصول الواحد   

  )3( وزيادة الغذاءإنتاجعلى 
 فاستفاد الفالحون مـن     األرض إنتاجيةت مهارة العامل الزراعي و هبذه الوسائل زادت         ويف نفس الوقت زاد   

التنظيمات اجلديدة و التوجهات العلمية و اإلرشاد الزراعي و هبذه الوسائل ارتفعت على اهلكتار الواحد كما                
   )4(ساعدت الثورة الصناعية على زيادة العرض من الطعام بثالث طرق رئيسية

 منـاطق   إىل اإلنتـاج  وسائل املواصالت اليت ميكن بواسطتها نقل الطعام من مناطق غزيـرة              حسنت من  -أ
  االستهالك

  . الزراعية يف الزراعة اآلالت مكنت من استعمال -ب
  . ساعدت يف شراء الطعام عن طريق املبادلة من السلع املصنوعة -ج

رة الصناعية و التجارية و اليت يلمسها العامل يف          الدخل املتولد من القطاع الزراعي يف تطوير الثو        أيضاوساعدت  
 كبرية مـن النـاس      إلعداد التغري احلضاري االقتصادي قد سهل سبل العمل         إىل باإلضافة هذا   أجزائهكثري من   

 من النسل لتغطية احلاجات املتزايدة اإلكثارنتيجة الستمرار ظهور جماالت اقتصادية جديدة و ساعد الناس على         
  .ة للقوة العامل

  .163 ص  ،نفس املرجع السابق)1(
  .162ص ،نفس املرجع )2(
  .73ص ،  1990 ،عمان،  دار عمار للنشر و التوزيع ،ترمجة مسري محارنة،السياسات التنموية،جون ل ساتيز )3(
  . 58 ص ،1964 ،2 دار املعارف مصر ط، املشكلة السكانية،امساعيل عبد احلافظ )4(
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  سياسيات النمو الدميغرايف عوامل و : املبحث الثاين 
سـتراتيجيات   يعتمد عليها يف وضع السياسات واال       بلد يعد من احملاور الكربى اليت      أي النمو الدميغرايف يف     إن

   حتكمه عدة عوامل و سياسات األخريالتنموية و هذا 
  عوامل النمو الدميغرايف  : األولاملطلب 

ملواليد و الوفيات و اهلجرة و حيدث النمو الدميغرايف عادة نتيجـة            النمو الدميغرايف هو حمصلة لثالثة عناصر هي ا       
الزيـادة   (ألخر من مكان    األفراد نتيجة انتقال    أيضاو  ) الزيادة الطبيعية (زيادة عدد املواليد على عدد الوفيات       

  اهلجرة ) الصناعية
  :اخلصوبة - 1

 ختتلف مـن    أا كما   ألخرتلف من جمتمع     و هي خت   )1( عند جنس البشر     اإلجناباخلصوبة هي القدرة املمكنة يف      
   داخل اتمع الواحد و ذلك نتيجة عوامل اقتصادية و اجتماعية و بيئية ألخرى و من جمموعة سكانية ألخرمكان 

 و  األلـف  يف   55-10ختتلف توزيع اخلصوبة بني دول العامل اختالفا كبريا حيث يترواح معدل املواليد بني              
 و  األرجنـتني  الالتينية باسـتثناء     أمريكامثل  ( للخصوبة يف الدول النامية بصفة عامة        تتركز املعدالت املرتفعة  

و بالرغم من ناك قلـة مـن        )  باستثناء اليابان و تايوان      أسيا و كذلك يف قارة      األفريقيةارجواي و يف الدول     
ح الكامل الذي ميكـن      ذلك ليس بالوضو   أن إالالدول النامية قد شهدت اخنفاضا طفيفا يف معدل املواليد هبا           

 بالنسبة لكثري من الدول املتقدمة حيث هبط هبا معدل املواليد هبوطا ملموسا يف العقود الزمنية املاضية                 إدراكه
 األخرة املرتفعة يف الدول النامية و       ب منطني كبريين منط اخلصو    إىل و على ذلك فان اخلصوبة ميكن تقسيمها         )2(

   يوضح ذلكدول املوايل جلملتقدمة و امنط اخلصوبة املنخفضة يف الدول ا

  )معدل اخلصوبة لكل امرأة(توزيع اخلصوبة يف العامل ) 03(اجلدول رقم 
  2000  1970  املناطق / السنة 
  3.3  4.5  العامل 
  1.4  2.8   املتقدمة األقطار
  3.6  5.4   النامية األقطار

  :املصدر 
  253 ص  ،مركز دراسات الوحدة العربية بريوت" 2003رية لعام تقرير التنمية البش"اإلمنائي املتحدة األممبرنامج *

  .1999  ، العراق ،دار الفكر للطباعة و النشر" جغرافية السكان"علي اخلفاف **
 211ص  ،   بـريوت    ،مركز دراسات الوحدة العربية   " 1994تقرير التنمية البشرية لعام     " اإلمنائي    املتحدة األممبرنامج  *** 

  ).1955-1950(وات وهو خيص معدل السن
  .158 ص  ،بلمري ، مرجع سابق  بلحسن)1(
  .116-144 ص  ،فتحي حممد ابوعيانة ، مرجع سابق )2(



  أثر النمو الدميغرايف على التنمية االقتصادية : الفصل الثاين 
 

 37

 النامية حيث بلغ معـدل      األقطار املتقدمة و    األقطارصوبة بني    اجلدول يتضح الفارق يف معدالت اخل      من خالل 
 املتقدمـة لـسنة     األقطـار يف  ) لكل امـرأة  ( 1.4يف الدول النامية مقابل معدل      ) لكل امرأة  (3.6اخلصوبة  
 سنة  1.4 إىل 1970 سنة   2.8كما يتضح االخنفاض التدرجيي ملعدالت اخلصوبة حيث اخنفض من           .2000
 يف الـدول الناميـة      أمـا  النصف   إىل سنة اخنفض معدل اخلصوبة      30 املتقدمة أي خالل     األقطار يف   2000

 و  2000سـنة   ) لكل امرأة  (3.6 إىل) 1955-1950معدل السنوات    (5.4فاخنفض معدل اخلصوبة من     
 إىلتقدمة و بشكل عام فان معدالت اخلصوبة يف العامل تتجـه            األقطار امل هذا االخنفاض يبقى ضئيال مقارنة مع       

  .2000 سنة 3.3 إىل و اخنفض 4.5) 1970(االخنفاض حيث جند معدل اخلصوبة سنة 
  :ماعي  اخلصوبة و درجة التقدم االقتصادي و االجت-1-1
 العالقة بني مستوى اخلصوبة ودرجة التقدم االقتصادي و االجتماعي يبدو يف مقارنة معدل املواليد بـبعض                 إن

 العاملة يف الصناعة مث بـبعض املؤشـرات         األيدياملؤشرات اهلامة مثل نصيب الفرد من الناتج القومي و نسبة           
  االجتماعية 

اخلصوبة العالية تتمشى مع اخنفاض درجة التقدم االقتصادي و          مستويات   أن نتائج هذه املقارنة     أوضحتولقد  
 كـبريتني   جممـوعتني  إىلحيث ميكن تقسيم الدول بصفة عامـة        )) 04(اجلدول رقم   (االجتماعي و العكس    

 األخـرى  تتميز خبصوبة مرتفعة و تقدم اقتصادي و اجتماعي منخفض و هي جمموعة الدول النامية و                 إحدامها
حيث تنخفض اخلصوبة و يرتفع املستوى االقتصادي و االجتماعي و هي جمموعة الدول             على النقيض من ذلك     

  . املتقدمة
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  .اخلصوبة و املستوى االقتصادي و االجتماعي ) 04(اجلدول رقم 
  الدول النامية   الدول املتقدمة   املؤشرات 

  ) 2000لكل امرأة لسنة (معدل اخلصوبة 
  : مؤشرات اقتصادية -أ

  )$(توسط دخل الفرد السنوي م-
  )مليون(عدد الزارعني والفالحني -
   اإلمجايل الناتج القومي إىلالنسبة املئوية -
   الغذاءإنتاجالنسبة املئوية من -
  : مؤشرات اجتماعية -ب
  )$( الصحي السنوي اإلنفاقمتوسط نصيب الفرد من -
  )$( التعليمي السنوي اإلنفاق متوسط نصيب الفرد من -
  ) نسمة(السكان لكل طبيب عدد -
  نسبة املتعلمني -

1.4  
  
  

13500  
35  
78%  
80%  

  
  
  

459  
490  
380  

99%  
  
  

3.6  
  
  

1085  
1500  

22%  
20%  

  
  
  

11  
28  

2140  
60%  

مجعية ابن خلدون العلمية ، اجلزائـر ، العـدد          " دراسات اقتصادية   " البصرية   اإلنسانيةمركز البحوث و الدراسات     : املصدر  
  .203-202 ،ص1999 سنة  ،ولاأل، السداسي األول

  .) 02(انظر اجلدول رقم * 
  

عدالت و هذا يـدل      و الشاسع بني خمتلف النسب و امل       من حتليلنا هلذا اجلدول يبدو واضحا االختالف الكبري       
 الزراعة تلعب دورا كبريا     أنعلى العالقة و الترابط بني اخلصوبة و درجة التقدم االقتصادي و االجتماعي فنجد              

 مليون يف الدول النامية مقابل      1500ول ذات اخلصوبة املرتفعة أي الدول النامية حث بلغ عدد الزراعي            يف الد 
 يف الـدول    13500 مليون يف الدول املتقدمة و ينخفض الدخل الفردي السنوي كذلك حيث جنـده               35

 الغـذاء   إنتـاج  يف    مسامهة الـدول   إىل بإضافة مرة   13 من   أكثر يف الدول النامية أي      1085املتقدمة مقابل   
 عـن املؤشـرات     أمـا  يف الدول النامية     % 20 الغذاء مقابل    إنتاجمن   % 80فتساهم الدول املتقدمة ب     

 اإلنفـاق  الصحي السنوي و متوسط نصيب الفرد من         اإلنفاق متوسط نصيب الفرد من      أناالجتماعية فنجد   
و $459(ايل و يرتفع يف الدول املتقدمة     على التو  ) $28 و $1 1(التعليمي السنوي ينخفض يف الدول النامية       

  .على التوايل ) 490$
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   : الوفيات - 2
 كانت تتناقض مـع     إن عامل اهلجرة و     أثرهاتعد الوفيات عنصر هام من عناصر تغري السكان حيث تفوق يف            

يف م السكان فقط بـل و       جحأثرها يف تغري    يبدو    تباتا و ميكن التحكم يف مستواها و ال        أكثر أااخلصوبة يف   
بط الوفيات دائما مبستوى التعمري و كذا يلقى التحكم يف الوفيات           تتركيبهم خاصية التركيب العمري حيث تر     

   )1( مما يلقاه التحكم يف اخلصوبة أكثرقبوال 
  : اجتاهات الوفيات و تطورها 2-1

ء كانـت دوال     سـوا  األخريةلقد شهدت معظم دول العامل اخنفاضا يف مستوى الوفاة بني سكاا يف السنني              
 التقدم الطيب و يعد اهلبوط يف الوفيات من العوامل الرئيسية           إىل األوىل نامية و يرجع ذلك بالدرجة       أومتقدمة  

 ظاهرة االنفجار السكاين و اليت تعد احد مالمح التاريخ البشري احلديث و خاصة يف الـدول                 إىل أدتاليت  
  )2(النامية حيث متثل حتديا ضخما ملواردها 

 )3( يف العامل النامياألخر منطني رئيسني منط اهلبوط يف العامل املتقدم و إىلن تقسيم اجتاه الوفيات يف العامل   و ميك 
مبظاهر التقدم االقتصادي و احلضاري و االجتماعي و خاصة يف الدول           ) اهلبوط(و لقد ارتبط هذا االخنفاض      

 اسـتمرت يف االخنفـاض      أـا  إالملتقدمة مبكرا    الوفيات قد اخنفضت يف القارات ا      أناملتقدمة و بالرغم من     
   و اجلدول املوايل يوضح ذلك )4(التدرجيي بنسبة اقل من القارات النامية 

  اجتاهات الوفيات يف العامل ) 05(اجلدول رقم 
  املعدل / الدول   بااللف * معدل الوفيات اخلام 

)1965-1970*(  2000**  
   املتقدمة األقطار
   النامية األقطار

9.1  
16.5  

10  
9  

  : املصدر 
  .75ص ،  1991،اجلزائر ج ،. م .دترمجة محدان حالجي " سكان العامل"جاك فاالن *

  .282 ص  ،علي خفاف ، مرجع سابق**

  

  

  .147ص ،نفس املرجع السابق )1 (
    .147ص ،نفس املرجع )2(
  .155ص ،نفس املرجع )3(
  .155ص ،نفس املرجع )4(
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 املتقدمـة و    األقطـار و  .  النامية األقطاراه معدالت الوفيات حنو االخنفاض لكل من        يبدو جليا من اجلدول اجت    
 لـسنة   األلـف  يف   16.7 النامية حيث اخنفض معدل الوفيات اخلام مـن          األقطاريبدو الصورة واضحة يف     

 معدل الوفيات مستقرا نوعا مافيبقى   عن الدول املتقدمة     أما 2000 سنة   األلف يف   9 إىل) 1965-1970(
  .األلف يف 10 و 9يف حدود 

  :فيات الرضع و تطور -2-2
تني  يـصبح للثـور    أنلقد كانت وفيات الرضع مرتفعة بدرجة ملحوظة يف العامل حىت يف الدول املتقدمة قبل               

 هذه املعدالت يف التناقص يف بعض هذه        بدأت يف اقتصاد دوهلا و مع ذلك فلقد         ريبالصناعية و الزراعية تأثري ك    
 اية القرن الثامن عشر الدول منذ  

 القرن العشرين يف الدول املتقدمة و       أوائل الرضع منذ    األطفالتطور معدل وفيات    ) 06(و يبني اجلدول رقم     
 كـان   أن االخنفاض الكبري الذي شهدته كل الدول دون استثناء و           األوىلالنامية و يبدو منه حقيقتان هامتان       

 عـام   األلـف  يف   12 إىل 1950 عام   األلف يف   96عدل من   هذا اهلبوط بنسب متفاوتة حثي هبط هذا امل       
يف الدول النامية    2000 عام   األلف يف   69 إىل 1970 عام   األلف يف   109 يف الدول املتقدمة و من       2000

 إىل باأللف 95 االخنفاض يف العامل حيث اخنفض من        إىل الرضع يتجه    األطفالو بوجه عام فان معدل وفيات       
 .  على التوايل2000، 1970 لسنوات األلف يف 62

   الرضع األطفالتطور معدل وفيات ) 06(اجلدول رقم 
  السنوات / الدول    باأللف الرضع معدل وفيات األطفال

1970*  2000**  
  العامل
   املتقدمة األقطار
   النامية األقطار

96  
96***  

109  

62  
12  
69  

  :املصدر 
  .265 ص ،  ، مرجع سابق2003تقرير التنمية البشرية لعام *

  .282 ص  ،علي خفاف ، مرجع سابق**
  .)1960و هذا املعدل لسنة ( 207ص،  1994تقرير التنمية البشرية لعام *** 
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  : احلياة أمد -2-3
 و  األخـرى  احليوية   ساملقايي احلياة لسكاا اختالفا كبريا مثل اختالفها يف كثري من           أمدختتلف دول العامل يف     
  . ثالثة جمموعات رئيسية حسب توقع احلياة عند املولدإىلل ميكن تقسيم هذه الدو

  سنة  50 احلياة هبا عن أمدو هي اليت يقل  : األوىلاموعة 
يف (سنة و تشغل الغالبية العظمى من الدول النامية         70و50و يترواح متوسط احلياة هبا بني       : اموعة الثانية    

   ) قياإفري و أسيا الالتينية و جنوب شرق أمريكا
   سنة و هي تشمل الدول املتقدمة 70 احلياة بدوهلا على أمدو هي اليت يزيد : اموعة الثالثة 
  )بالسنة(  احلياة يف العامل أمدتوزيع ) 07( اجلدول رقم 

  2000  السنة / الدول 
  العامل 
   النامية األقطار
   املتقدمة األقطار

   سنة 65
62  
75  

  .289 ص  ،بقعلى خفاف ، مرجع سا: املصدر 

 75 سنة حيث جنـده      13 النامية و يقدر الفارق بينها ب        األقطار احلياة اكرب من     أمد املتقدمة   األقطارتعرف  
يف ( سنة   65 احلياة يف العامل فهو مبتوسط       أمد عن   أما النامية   األقطار سنة يف    62 النامية مقابل    األقطارسنة يف   

  .) 2000سنة 
   :اهلجرة-3

 اخلـصوبة و    إىل إضـافة عناصر الثالثة الرئيسية اليت تؤثر على متغريات النمو الـسكاين            ال إحدىتعد اهلجرة   
 بدرجة حمدودة بـالتغريات     إالالوفيات، فبينما يعتربان هذان املعدالن من النسب البيولوجية العامة اليت ال تتأثر             

 البـشرية و حريـة   اإلدارة أمههـا  عن متغريات اجتماعيـة     بأكملهااالجتماعية فان اهلجرة تكاد تكون ناجتة       
 و اجلماعات كما    األفراد و اهلجرة يف مفهومها تعين حمصلة القوى املكونة للمجتمع و تأثرياا على              )1(االنتقال

 األصلي املواطن   إىل عملية اهلجرة    جانيب واضحا على بناء اتمع و نظمه يف كل من           أثرا نتائج اهلجرة تترك     أن
  . )2() املستقبل الذي يستقر فيه(ن اجلديد و املواط) الطارد(للمهاجر 

  
  
  
  .157ص ، حنفي عوض ، مرجع سابق )1
  .157ص ، عبد العاطي السيد ، مرجع سابق )2(
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  :أشكال اهلجرة -3-1
  : اهلجرة اخلارجية -3-1-1

 أوطلبا للعمل    مبا يتجاوز احلدود السياسية بني اتمعني        أخر جمتمع   إىل اتمع   األفرادو حتدث بانتقال عدد من      
 و لقد عرفت هذه احلركة تطور كثريا حيث         )1( غريها   أو يف احلياة    أحسنفرارا من االضطهاد و تطلعا لفرص       

 مليون من املهاجرين املسلمني قانونيا خارج بلدام بعد ما كـان الـرقم              145 مليون و    130يعيش ما بني    
   )2( ماليني نسمة 104 هو 1985املقابل يف عام 

  :هلجرة الداخلية  ا-3-1-2
 و يف أخـرى  منطقة إىل أو داخل اتمع أخرى إىل و اجلماعات من منطقة األفراد عملية انتقال    إىلوهي تشري   

 تشري الدراسات   إذا تطورا كبريا    األخرية و لقد شهدت هذه      )3( اهلجرة الريفية احلضرية   أمثلتهانفس اتمع ومن    
 حضرية و   أايكون نصف سكان العامل مقيمني يف مناطق تصنف على          انه يف بداية القرن احلادي و العشرين س       

 إىل 2025 سترتفع حبلول عام     أا كانت هذه احلصة تزيد على الثلث ، غري          1975 إىليف فترة قريبة ترجع     
 معدل احلضرنة جتـاوز     أن تغري بني سكان احلضر يف البلدان النامية ، يف حني            أسرعالثلثني تقريبا و سيحدث     

 أسيا يف   أما األوسط الشرقية و الشرق     أوربا الالتينية و    أمريكاه يف االقتصاديات املرتفعة الدخل نسبيا يف        ذروت
 مليار نسمة يف العشرين سنة املقبلة و        1.5بزهاء   يزيد السكان احلضر     أن فالتحول بدأ بقوة و املتوقع       إفريقياو  

 الكربى اليت   اإلمنائية التحديات   أهم األمرة من هذا     هائل أعدادجتعل سرعة احلضرنة و ما ينطوى عليه ذلك من          
   . )4(تواجه القرن احلادي و العشرين 

  

  

  

  

  

  

  

  

  .318نفس املرجع ص )1(
  .263ص ، مطبعة جامعة أكسفورد نيويورك ،1999تقرير التنمية البشرية لعام ،برنامج األمم املتحدة اإلمنائي )2(
 .317 ص  ،عبد العاطي السيد ، مرجع سابق)3(
 
  
 .46ص، ، مرجع سابق1994تقرير التنمية البشرية لعام )4(
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  طور سكان احلضر يف بعض بلدان العامل ت) 08(اجلدول رقم 
     السكان إجمالي من %  )ماليني(سكان احلضر 

1980  1997  1980  1997  

  العامل 
   جنوب الصحراء إفريقيا
  ريب الالتينية و الكاأمريكا

  

   الوسطىأسيا و أوربا

   أسياجنوب 
   و احمليط اهلادي أسياشرق 

  إفريقياال  و مشاألوسطالشرق 

748.2  

87.6  

233.8  

240.1  

118.5  

288.4  

83.7  

2676.0  

198.0  

366.7  

317.7  

345.5  

578.0  

161.4  

39  

23  

65  

56  

22  

21  

48  

46  

32  

74  

67  

27  

23  

51  

 ، القاهرة ،  األهرام للترمجة و النشر مؤسسة      األهراممركز  ) 1999/2000(البنك الدويل تقرير عن التنمية يف العامل        : املصدر  
  .219ص 

 إىل 1980 سنة   %39 السكان حيث انتقلت من      إمجايلمن اجلدول يتضح لنا جليا تطور نسبة احلضرنة من          
 الوسطى  أسيا و   أوربا نسبة هلا يف كل من       أقصى سنة و تبلغ     17 خالل   %17 أي بزيادة    1997 سنة   46%
 و احمليط اهلـادي  أسياشرق  نسبة هلا يف     أدىن و   %74 الالتينية و الكاريب     أمريكا السكان و    إمجايل من   67%
23%.  

  :)1( و دوافع اهلجرة بابأس -3-2
 جمموعتني من العوامل عوامل موضوعية أو أا خصائص موقفيـة تـرتبط             إىل و دوافع اهلجرة     أسبابتقسم  

 الدائم و هـي   اإلقامة مكان   أو األصلي اجلماعة أي املواطن     أوبالسياق االجتماعي سواء الذي يعيش فيه الفرد        
 الكامـل و الرضـا عـن        اإلشباع تسميتها بعوامل الفرد اليت متثل جمموعة الظروف اليت ال حتقق            إىليل  ما مت 

 أميـل  يتطلع للعيش فيه هو      أو اجلماعة   أو الفرد   إليه السياق الذي يهاجر     أواالستمرار فيه و خصائص املوقف      
 االحتياجـات املاديـة     إشباعا على    مرغوب فيها لقدر   أوجمموعة ظروف حمببة    " وصفها بالعوامل اجلاذبة     إىل

و هي يف مجلتها متثـل يف اجتاهـا         " الدوافع النفسية " هناك جمموعة    أخرىوالنفسية هذا من ناحية و من ناحية        
 االجتماعيني اجلاذب و الطارد هذا االجتاه تشكله        ياقينينفسيا و فرديا حبثا حنو خصائص و ظروف كال من الس          

 املادي و املعنوي و القناعة ومستويات الطموح و         اإلشباع ،   اإلشباعمبستويات  عدة اعتبارات ذات صلة وثيقة      
    )1(اخل.... و عوامل احلراك االجتماعي و فرصه  مستوياته األسريالتطلع و التوافق االجتماعي و حىت 

  
  

  .325-324ص ، عبد العاطي السيد ، مرجع سابق )1(
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  ) السكانية(السياسات الدميغرافية : املطلب الثاين 
ة االجتماعية االقتصادية للدول و هي عبارة عن ذلك التأثري املباشر أم  السياسة السكانية هي جزء من السياسإن

 و ذلـك حـسب الوضـعية        ألخر السياسات السكانية ختتلف من بلد       أنغري املباشر على منو السكان حيث       
  )1( كل بلد إليها اليت يصبوا األهدافالدميغرافية السائدة و 

  :تعريف السياسة السكانية -1
 سياسة الدولة بالنسبة لسلوك سكاا من الناحيـة الدميغرافيـة يف حاضـرها و               بأاكانية  تعرف السياسة الس  

 التأثري كميا و كيفيا يف املتغريات البنائيـة         اإلجراءات و الربامج اليت تستهدف     تشمل جمموع    أامستقبلها أي   
   )2(للسكان مما يالئم حاجات اتمع و متطلبات منو و رفاهية اجلماهري

 احلالة  أن بلوغ وضع امثل على املستويني الكمي و النوعي على           إىلعرف السياسة اليت دف بصفة عامة       كما ت 
 ختضع العتبارات التنمية و الفضاء اجلغرايف و القـرارات          أا إذا نسيب من حيث املفهوم      أمراملثلى املنشودة هي    

   )3( اخلريات الفكرية و الثقافيةأخريااالقتصادية و 
 الدميغرايف املتعدد اللغات فقد تناول السياسة السكانية باعتبارها مجلة املبادئ الظاهرة و الباطنة اليت               م   املعج أما

ان االجتاه حنـو منـو      تقود السلطات العامة يف ميدان القضايا الدميغرافية و التدابري اليت تتخذها يف ذلك فان ك              
 قصدت  فإذا عدد السكان أي تعارض نقص السكان        لولة دون تناقصهم قيل تلك السياسة نصرية      السكان و احلي  

 ماهتمـامه  فـان كـان      اإلنسان حتديدهم قيل حمددة     إىل أو اإلنسان زيادة املواليد قيل هلا مؤيدة       إىلالسياسة  
 تشمل املـتغريات الدميغرافيـة      )4( منه بزيادم قيل هلا سياسة عمرانية      أكثربتحسني توزيع السكان يف املنطقة      

يتعلق حبجم السكان و منوهم و توزيعهم و تركيبهم و خصائصهم و هبذا املعىن فان الـسياسة                 ما  ) السكانية(
السكانية ل تقتصر على مشكلة الزيادة السكانية فقط و هو املفهوم التقليدي و لكنها تشمل كـذلك بـرامج     

ها و مسامهة املرأة    تنشيط منو السكان يف بعض الدول اهلجرة و حركة السكان و تنسيق القوى العاملة و تنظيم               
 الصحية للخصوبة املنظمـة و حتـسني ظـروف          اآلثاربفاعلية يف النشاط االقتصادي و االجتماعي و ختفيض         

  . السكان و تضيف الفجوة االقتصادية االجتماعية بني سكان الريف و احلضر 
  
  .232ص ، 2000 ، اجلزائر،قسنطينة، االنسانية ،جامعة منتوري  جملة العلوم،الدميوغرافيا منظومة من املعارف،بلمري بلحسن )1(
   .183ص ،حنفي عوض ، مرجع سابق)2(
  .260-259ص ،علي خفاف ، مرجع سابق )3(
  .259ص ، نفس املرجع )4(
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  :مقومات السياسة السكانية -2
   :)1(التالية التصويرية البحثة تتضمن العناصر أو السياسة السكانية من وجه النظر النموذجية إن
   .أسباهبا حبث االجتاهات الدميغرافية السابقة و الراهنة و حتليل -أ
 التنبؤ بالتغريات الدميغرافية املستقبلية اليت تتضمن الدميغرافية يف املاضي و احلاضر باعتبارهـا مؤشـرات                -ب

  .الجتاهات مستقبلية 
 املتوقعة من املتغريات الـسكانية و       األمناطية هلذه    تقدير النتائج االقتصادية و االجتماع     األقل على   أو تقيم   -ج

  . من منظور املصاحل و االهتمامات القومية أمهيتهاحتديد 
 التغريات املطلوبة و منع حدوث تغـريات        ألحداث الالزمة اليت تصمم     اإلجراءات و   ساملقايي تبين و تطور     -د

  غري مرغوب فيها 
 للعالقة املتغرية بني القوى الدميغرافية و نقصد هبـا اخلـصوبة و             أساسية وتعترب االجتاهات السكانية مؤشرات     

 .ه و فئاته املختلفة ح على مستوى متايز شرائأو على مستوى سكان اتمع ككل سوءاالوفيات واهلجرة 
  : و السياسات السكانيةة اهلجر-أ

 عدة و خمتلفة    إشكاالم اهلجرة    بالتحديد تتخذ التشريعات السكانية اخلاصة بتنظي      أو تتخذ السياسات السكانية  
  )  متقدمأونامي (و باختالف املرحلة التارخيية اليت مير هبا اتمع )  خارجيةأوداخلية (باختالف شكل اهلجرة 

  : الوفيات و السياسات السكانية -ب
ري يف   اليت ينـاط هبـا التـأث       اإلجراءاتعلى جمموعة الوسائل و     -يف معناها الواسع  –تشمل السياسة السكانية    

 يف حتسني املستوى الصحي للـسكان و        اإلجراءات هلذه   األساسيمعدالت الوفيات و مع ذلك يتمثل اهلدف        
   الكمية للسكانأوليس ضبط معدل و اجتاه التغريات العددية 

   :اإلجناب السياسة السكانية يف جمال اخلصوبة و -ج
انت تلعب يف كل مرحلة تارخيية دورا هاما يف احلث          الظروف السياسية و الثقافية و االقتصادية واالجتماعية ك        إن

 يف مناهضة كثرة    أو وزيادة املواليد فتسن القوانني وتوجه اجلهود احلكومية لتحقيق هذا اهلدف تارة             اإلجنابعلى  
  و يعترب قـانون حـامورايب  أخرى من معدالا تارة لإلقالل و بذل كل احملاوالت و اجلهود اإلجناباملواليد و 

Hammurabi )2( حماولة سجلت يف هذا الصدد للحث على زيادة الوالداتأول ق م 20يف القرن .   
  .378 ص  ،عبد العاطي السيد ، مرجع سابق )1(

 معدالت النمو السكاين  نقص   أو اإلقالل تطوير سياسة سكانية و لكن يف اجتاه         إىل جوهرة املشكلة السكانية اليت تواجه عامل اليوم و اليت دفعت            إن-
 أكثر البليون الثاين حتقق على مدار       أن و مع    أخر بليون   أضيف 1930حبلول   بلغ سكان العامل البليون االول مث        19يف انه منذ القرن      يتمثل ببساطة 

سكاين يف  و يستمر النمو ال   ) 1973( سنة فقط    13و البليون الرابع يف حوايل      ) 1960(من قرن فان البليون الثالث حتقق يف فترة ثالثني سنة فقط            
  . سنة13الزيادة مبعدل  بليون كل 

  .386 ص  ،عبد العاطي السيد ، مرجع سابق )2(
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  :مناذج من السياسات السكانية الدولية املختلفة  - 2
 تدخالت حكوميـة    أو جمهود   أو السياسة السكانية بني دول العامل و جمتمعاته و من حماوالت            أهدافاختلفت  

 التغليب الطابع الكيفي للسكان جمرد الزيادة الكمية و         أو زيادة عددية كمية      و املواليد  اإلجنابلزيادة معدالت   
 للحد من الزيادة    أو تدخل من جانب الدولة      أوتتصدر قضايا الرعاية و الرفاهية االجتماعية كل اهتمام         من مث   

توازن الصارخ بني    حد ممكن من عدم ال     أدىن من معدالت اخلصوبة و املواليد ضمانا لتوفري         اإلقالل أوالسكانية  
 ميكـن تقـسيم الـسياسات       األساس و على هذا     )1(الزيادة السكانية و حجم املوارد البيئية و املعيشية املتاحة        

  لإلجنابالسكانية املدعمة 
   .لإلجنابو الثانية السياسات السكانية املناهضة 

   لإلجناب السياسات السكانية املدعمة -1
   : السياسات السكانية يف فرنسا-1-1

 الـذي  « code de la family » األسرة للسياسة السكانية يف فرنسا يف قانون األساسيةحتددت املعامل 
 األطفـال  و تربية    األسرة إنشاء مها تشجيع تكوين     أساسني يف هدفني    أهدافها كما حددت    1940وضع عام   

 العـام  Aging  ة التـشيخ بالعدد الذي يكفي للمحافظة على الزيادة املعقولة للسكان من ناحية و مناهض
 وضعت الربامج الالزمة لذلك منها معاونات مالية و         األهداف و لضمان حتقيق هذه      أخرىللسكان من ناحية    

 يف الشكل الذي يتناسب مع القوى العاملة و         إليها ردعية و تشجيع اهلجرة الدولية       أخرى اقتصادية و    إجراءات
     )2(االحتياجات الدميغرافية للبالد

 به  أنيط منجزات السياسة السكانية حيث      أخر 1995 املركز القومي للدراسات الدميغرافية عام       إنشاءن   و كا 
 و تطوير خمتلف    أخرىتوجيه الدراسات و البحوث مبشكالت السكان و متابعة الدراسات السكانية يف بلدان             

  )3(الوسائل املمكنة لزيادة عدد السكان و حتسني مستواهم
  :انية يف السويد  السياسة السك-1-2

 احملافظة على معدالت إىل شاا شان فرنسا دف لإلجناب غري مناهضة أوسياسة سكانية مدعمة  تبنت السويد
   السياسة السكانية بالسويد تويل اهتماما اكرب مبسائل الرفاهية الفردية و احلرية أنغري . املواليد الراهنة 

   جانب ما توليهإىل لإلجناب اليت تتوخاها السياسة املدعمة األهدافى  املطلقة علاألولويةالشخصية لتصيغها يف 
  من عناية و اهتمام ملحوظني باملعونات و املساعدات الكيفية و باخلدمات للحكومية و االجتماعية اليت توفرها

  
  .395ص ، نفس املرجع السابق  )1(
  .390ص ، نفس املرجع  )2(
  .320ص ، نفس املرجع  )3(
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 مليون  8.7 حالة متقدمة يف هذا البلد فعدد السكان فيه حاليا حبدود            اإلحصائيةحيث تشري البيانات    )1(لألسرة
 %1 و معدل النمو السكاين الـسنوي فيهـا دون   2025 مليون فقط عام    9.5 إىلنسمة و سوف يزيدون     

 متوسط  علىأ اإلناث و متوسط عمر     األلف يف   11 و معدل الوفيات     األلف يف   14 معدل الوالدات    أنحيث  
  . )2(األلف يف 6 اقل مستوياته إىل الرضع األطفال عاما وقد هبط معدل وفيات 78يف العامل فهو 

   :لإلجناب السياسات السكانية املناهضة -2
  : حالة اهلند -2-1

ت توجه السياسة السكانية يف اهلند حنو تقيد معدل الزيادة السكانية من اجل التنمية االقتصادية و دفع مـستويا                 
   )3(املعيشة

 العيادات و املـصتوصفات     إقامة يف اهلند باءت بالفشل و رغم نفقات النشر الدعائية و            األسرة جتربة تنظيم    أم
 تدرس عقلية الشعب اهلندي و ثقافته و مقدار تقبله ملبادئ جديدة عملية ال تتفق مع بيئته و ظروفه و                    أندون  

 من املواطنني و كل هذا انعكس على اقتصادها و          %80شر بني   تارخيه و قد تتعارض مع الدين اهلندي الذي ين        
  .اخل...  و ااعات األزمات تعيش يف أصبحت

 جناحها مل يزل بعيد الرؤية فتجربة تنظيم        أن إال صحيحة   أسسرغم من جتربة تنظيم النسل من قيامها على         البف
مل تتغلب اهلند على مشاكلها الداخلية و       النسل يف عموميتها مل تنجح يف خضم اجلهل و التخلف و الفقر و ما               

  تغري من طبيعة شعبها املتخلف  ال
  : جتربة اليابان -2-2
 أنقصت عاما   20 حيث سجلت اخنفاظ يف املواليد ففي اقل         األمثلة وخري   النماذج التجربة اليابانية من ابرز      إن 

 أنقـصت  وبذلك   األلف يف   17.5  إىل 34.3 معدل مواليدها من     -ذات االكتظاظ السكاين الكبري   -اليابان  
  . تقنع شعبها بطريقة فعالة حمكمةأن واستطاعت %1 اقل منإىلمعدل الزيادة الطبيعية السنوية 

اغلب اليابانيون يتمسكون بتقاليـد     .  دالك   إىل وإضافة م ن    73 إىل ارتفع عدد سكان اليابان      II بعد ح ع    
 خطوات حامسة حيـت     1948 الربملان الياباين سنة     اختذومن اجل مواجهة هده الزيادة املفرطة         )الكول اكز (

 االخنفـاض يف    حـدوث إىل اإلجراء هذا أدى و لقد اإلجهاضي جييز ذال )اإلنسانوقاية (وافق على قانون 
 حكومة اليابان برناجمها اخلاص بتخطيط      بدأت 1955 ويف سنة    1952 و 1949معدالت املواليد بني سنيت     

 هـا نشر معلومات حتديد النـسل باعتبار      عديدة خاصة مبساعدة الصناعة على       صيت انبثقت هيئات   . األسرة
  ).مؤسسة معهد االحبات يف مشكالت السكان (سياسة الشركة 

  
  .391 ص  ،نفس املرجع )1(
  .261 ص   ،علي خفاف ، مرجع سابق)2(
  .393 ص  ،عبد العاطي السيد ، مرجع سابق)3(
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د السكان تلقائيـا     على عد  ةالسيطرالزوج هبا من التجربة اليابانية هوان        الدروس االجيابية الىت ميكن      أكثرومن  
 هناك شيئان ضروريان احلـافز ونـشر        أن" كوبا  " ويقول الدكتور    إرادة ذات   األمة كانت   ميكن حتقيقها إذا  

  .  االهتمام وبإثارة بالغة يف خلق الدافع أمهيةاملعلومات واهليئات اخلاصة ذات 
  :الصني -2-3

نفجار السكاين مداها الكبري يف الصني وقد سجلت سنوات العقد السابع والثامن معدال مرتفعا للوالدات   بلغ اال 
 ةالـصيني  األوىل ةالفلسف للشعب الصيين حيث تدعوا      ةالتارخيي يشجع على ذلك اخللفية      باأللف ) 40(جتاوز  
   .)1( التزاوج وكثرة النسل إىلالقدمية 

 تسرع باجتاه حتديد النسل ولعل هـده        أن يد من احلكومة الصينية      8سارع كان    احلد من هدا النمو املت     وألجل
 مهـم  أمرو هذا ) 1995-1980( حسب بيانات باأللف) 21 (إىل  مترها معدل الوالدات  أعطتالسياسة  
 كما زاد متوسط    باأللف) 7 (إىلوقد هبط معدل الوفيات     .ف  ع الض إىل كان املعدل السابق يصل      أنجدا بعد   

   )2(عاما) 71 (إىل نساناإلعمر 
   :األمريكية الواليات املتحدة 2-4

ا علـى خفـض   .م. الـو إىل الراغبني بالرتوح أماملقد عملت تشريعات اهلجرة الىت وضعت الكثري من القيود     
 غالبية املهاجرين هم من الشعوب      أنحيث   .أيضامعدالت النمو العام للسكان وكذلك معدالت النمو احليوي         

 حـسب بيانـات     باأللف) 16( هو حبدود    حقق هدا القطر معدال للوالدات    لقد  . النسل   إطالق ىلإالىت متيل   
 خالل املدة نفسها و بذلك فان النمو احليوي فيـه           باأللف 9ومعدال للوفيات  هو حبدود      ) 1990-1995(

لقطـر   عاما ، لقد مرت السياسة السكانية يف هـذا ا          76 بلغ   اإلنسان كما حقق متوسط لعمر      %1اقل من   
   :)3( مراحل هيبأربع
  ) 1958-1956(و كانت محلة تشجيع على حتديد النسل بني  : األوىل
  ) 1966-1962( محلة تشجيع على حتديد النسل بني األخرىو كانت هي : الثانية 
أي احل احلمل مث طول الفترة ما       ) قليل-طويل–اجل  (و شعارها   )1979-1971(و كانت ما بني     : الثالثة  

   اإلجناب قلل أخريا  و أخر بني محل و
  .و مازالت معتمدة حىت الوقت احلاضر ) 1979( عام بدأتو هي محلة الطفل الوحيد و قد : الرابعة 

  
  
    .األول  انظر الفصل  )1(

  .261 ص  ،علي اخلفاق ، مرجع سابق )2 (
  .395 ص  ،نفس املرجع السابق )3(
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 :السياسة السكانية يف البالد العربية  - 3
 التضخم السكاين العشوائي يف املـدن       أن التوزيع السكاين غري متوازن و       أنالبالد العربية تقريبا على     تتفق كل   

 ال توجد سياسة مفصلة عـن أي    لألسف تنسيق و لكن     إىل اهلجرة الدولية حتتاج     أنالعربية غري مرغوب فيه و      
 الـبالد العربيـة ختتلـف    أند  عن الطرق احملددة لعالج هذه املشاكل و على النقيض من ذلك جن        أومن ذلك   

 التدخل يف مستوى اخلصوبة و لذلك تقسم الـبالد          إىل احلاجة   إىل النمو السكاين و     إىلاختالفا بينا يف النظرة     
   )1( جمموعات05 إىلالعربية 

   )2( دوهلا مصر و تونسأهمبالد ذات سياسة معلنة لتخفيض اخلصوبة و النمو السكاين و من  : األوىلاموعة 
 القطـاع   أو من خالل اخلدمات الصحية      األسرةبالد بدون سياسة معلنة و لكنها تقدم تنظيم         : موعة الثانية   ا

  .املغرب،اجلزائر،لبنان: دول 03اخلص و تشمل 
 سياسة و برامج قومية لتخفيض اخلـصوبة و         إىلبالد متوسطة الدخل ال تؤمن حباجتها حاليا        : اموعة الثالثة   

   األردنا و تشمل دوليت سوري
بالد غنية تشجع زيادة السكان بكل وسيلة ممكنة و هي جمموعة البلدان الغنيـة و املـصدرة         : اموعة الرابعة   

 و عمان و ليبيا و العـراق و ال          اإلماراتللبترول و تشمل كل من السعودية و الكويت و البحرين و قطر و              
  توجد هبا سياسة سكانية معلنة 

 يف براجمها للمسائل االقتصادية و تشمل كـل مـن بريطانيـا و       األولويةالد فقرية تعطي    ب: اموعة اخلامسة   
  .الصومال و جيبويت و السودان و اليمن العربية و اليمن الدميقراطية

  
  
   
  
  
  
  
  
  
  .181-180ص ،  1996  ،اإلسكندرية ، دار املعارف اجلامعية،لسكان و اتمع،ا آخرونعبد الباسط املعطي و )1(
 األسـرة  ضبط و ختطيط    إىل سياسة سكانية هادفة     بإتباع النامية يف العامل و اليت متيزت        األقطار العربية املتميزة و لعلها من       األقطارتعد تونس من    )2(

  ).1987( املتحدة للمجهودات اليت بذلتها يف جمال التنظيم العائلي عام األمممبستوى ناجح حىت نالت جائزة 
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  :و االجيابية للنمو الدميغرايف على التنمية االقتصادية  السلبية ثاراآل: املبحث الثالث 
  .على التنمية االقتصادية السلبية منها و االجيابية  النمو الدميغرايف أثار أهم استعراض األخريسنحاول يف هذا 

   السلبية اآلثار : األولاملطلب 
   االقتصادية اآلثار-1
  : االدخار االستثماري و الدخل -1-1

اخنفضت املدخرات و بالتايل االستثمارات و      كلما  )  كلما ارتفعت اخلصوبة     أو(كلما زاد معدل منو السكان      
 معـدل اقـل   إىل من السكان مما يؤدي  األكربذلك يف الوقت الذي تزداد فيه االحتياجات االستثمارية للعدد          

  :يتعارض مع التنمية من زاويتني و هكذا فان النمو السكاين  )1( و مبتوسط الدخل الفردياإلنتاجلنمو 
  ختفيض معدل االدخار و االستثمار من جهة   - أ
  أخرىزيادة االحتياجات االستثمارية من جهة   - ب
النمـو   معدل منو الناتج الكلي و متوسط دخل الفرد اقل يف حالة النمو السكاين السريع املرتفع عن حالة                   إن

و حتويـل    معامل راس املال العامل من جهة        أواملال الناتج    ارتفاعا نتيجة الخنفاض معامل راس       السكاين األقل 
 مـن   إنتاجيـة  انه اقـل     أما انه غري منتج و      أما ما يسمى باالستثمار الدميغرايف و هو يعترب         إىلمنط االستثمار   

 معدل النمو   أنبل انه يترتب على ذلك       أخرى كالزراعة و الصناعة من جهة       اإلنتاجيةاالستثمار يف القطاعات    
يصطحب هبيكل اقتصادي اقل تقدما من حيث انه يتميز بقطاع زراعي اكرب و قطاعات صـناعية و                  علىاأل

  )2(خدمات اصغر 
  : منو السكان و تكوين راس املال -1-2

كان معدل الزيادة يف السكان كبريا يف الدول النامية زاد معدل اخنفاض نصيب الفرد من الدخل و مـن   كلما  
  )3(اس املالمث تفاقمت مشكلة تكوين ر

انه كلما كانت املوارد املالية شحيحة على حني كان عنصر العمل وفريا كلما زادت حدة عمليـة                  األمرواقع  
نامية مثل اهلند و مصر و غريها و يوجد جانبا هلـذه            لامية هذا الوضع تعيشه معظم الدول       تنمية يف البالد النا   لا

ية ساكنة عند مستوى منخفض من الدخل و يف نفس الوقت           اقتصادات الدول النام   أن ناجم عن    أوهلااملشكلة  
اجلانب األخـر يف  و يتمثل  موارد كبرية لتحقيق النمو   إىلتعاين كثافة كبرية يف السكان مما يعين شدة حاجتها          

  دول النامية يف ندرة راس املال و الزيادة يف السكان جيعل عملية احلفاظ على املستويات أن معانات ال
  

  .90ص ،  1984  ، القاهرة ، دار املستقبل العريب، تنمية أزمة أمانفجار سكاين ، العيسوي مإبراهي)1(
     .90 ص  ،نفس املرجع)2(
     .347-346ص ، سابق مرجع مد عبد العزيز عجيمية ، علي الليثي ، حم)3(
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   )1( بالغ الصعوبةأمراالقتصادية املتدنية السائدة فيها 
   : السكان و توزيع الدخل-1-3
   )2( أساسنيعلى افتراضني دالة يف توزيع الدخل تقوم النمو السكاين و العقة العكسية بني  العالإن
الغلة بالنسبة للعناصر    تناقص   إىليؤدي  من منو سريع يف قوة العمل       ريع وما  يقترن به       النمو السكاين الس   أن -أ

 و راس املال مما يؤثر سلبا األرضنسبة لعرض  و راس املال و من مث يزداد عرض العمل بال         األرضالنادرة خاصة   
   للدخل اإلمجايل و بالتايل يتدهور التوزيع اإلمجايل يف الناتج األجورعلى 
 اخنفاض املـدخرات و     إىل قوة العمل يؤدي     إىليقترن به من ارتفاع نسبة املعولني        النمو السكاين و ما      أن -ب

 الفقرية اليت ترتفع خصوبتها     لألسر يكون قويا سلبيا     األثر و هذا    يعوق االستثمار يف التعليم و راس املال املادي       
 تزايد التفاوت يف توزيـع      إىل حاال مما يؤدي     األحسن باألسر فيها باملقارنة    األسرة أفرادو يرتفع متوسط عدد     

  .األسرالدخل بني 
  : التركيب العمري للسكان و حاجات االستهالك -1-4

لعمري و مستويات االستهالك ، فالدول السريعة الزيادة يف السكان تعترب مـن    هناك عالقة قوية بني التركيب ا     
 أنجنـد     أخـرى ويف كلمات    السكان   إىللشابة حيث تشكل اموعة العمرية الصغرى نسبة كبرية         االدول  
 إىلسـتهالك فيهـا     الاعلى حني مييل     االخنفاض   إىل اإلنتاجالشابة مييل  فيها     ات اموعات العمرية    ذالدول  

 الزراعي العاملي علـى     اإلنتاج من سكان العامل ينتجون مخس       % 06أ و كندا اقل من      .م  .االرتفاع يقطن الو  
 )3(العـامل  إنتـاج  ثلث   إالمن سكان العامل ال ينتجون       %  55 أسيا و غرب    األقصىحني يقطن دول شرق     

 يتوسع االسـتهالك    أنعل من املنطقي     املعروفة يف الدول النامية جي     األسرة ذلك فان توسيع حجم      إىل باإلضافة
 لإلنتاجيف اتمع يصبح يف غري صاحل اخلطة القومية          الستهالك او هذا   )4(األسرة كنتيجة لكرب حجم     األسري

 تاالختراعانتيجة   (اإلغراءيشكل عامل    سلوك متزن رشيد يف عملية االستهالك نفسها كما          كما مل يكن هنا   
ملزيد من االستهالك و يؤثر يف املعادلة الـصعبة بـني عملـييت االسـتهالك و                حنو ا ) اخل...اإلبداعاجلديدة و   
  . )4(اإلنتاج

  
  
  
     .347-346ص   ، السابقنفس املرجع )1(

  .107-106ص   ، سابقمرجع  ،  العيسويإبراهيم)2(
     .355-354ص    ،سابقمرجع حممد عبد العزيز عجيمية ، علي الليثي ، )3(
  .52ص ،  1983 ، اجلزائر، ديوان املطبوعات اجلامعية،التخلف االقتصادي، حممد امحد الدوري)4(
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  : التركيب العمري و عبء اإلعالة -1-5
حبسب عادة عبء اإلعالة مبقارنة إنتاج اموعة العمرية باستهالكها و على هذا فـان التركيـب العمـري                  

  :عليه يتبني لنا احلقائق التالية للسكان يف الدول النامية اقل مالءمة منه يف الدول املتقدمة و 

   .اإلعالة أعباء مقابلة إىل نسبة كبرية من موارد الدول النامية تتحول من راس املال أن-أ
 يف الدول النامية عنها يف الدول املتقدمة فالنتيجة ال تتمثل يف            األطفالنظرا الرتفاع معدالت الوفيات بني      -ب

 13 الذين ميوتون قبل     لألطفال اإلعالة لذلك فلقد قدرت نفقات      ارهاإهدحتويل يف املوارد فقط فحسب بل يف        
   )1( يف اململكة املتحدة0.3 إىلمن الناتج القومي يف اهلند على حني تنخفض النسبة  % 3عاما حبوايل 

  : السكان و الغذاء -1-6
نفـسها  ) كاين سـريع  اليت تتميز غالبا بنمو س    (جتد حكومات الدول النامية     يف ظروف النمو السكان السريع      

 الغذائي كما قد حتاول زيادة القسم القابل للتسويق         اإلنتاجها لتنمية    توجيه جانب كبري من موارد       إىلمضطرة  
عني هذا يف الوقت الـذي تبيعـه        رمن املزا  شراء احملاصيل    أسعار الزراعي الغذائي عن طريق رفع       اإلنتاجمن  

 النمو الـسكاين الـسريع      أن عادة    لذلك يفترض  )2( الدعم  اقل من خالل   بأسعارللمستهلكني خاصة الفقراء    
 التربة و استرتاف القشرة اخلصبة منها و كذا نقـص           إاك إىل مما يؤدي    األرضيصطحب بضغط شديد على     

بسبب زحف العمران عليها و بسبب املعدالت العالية للتحضر و هـذه مرتبطـة               الزراعية   األرضاملتاح من   
  )3( احلضر إىل باهلجرة من الريفبالطبع 

  : االجتماعية اآلثار-2
  : البطالة -2-1
عنصر البطالة ما مل جيد      القوى العاملة الذي ينجم عنه توفري        أعداد النمو الدميغرايف السريع ينجم عنه زيادة        إن

 ختتلف فيما بينما حول السن املناسب      كانت اتمعات    إن املتزايد و    األعداداتمع يف توظيف و تشغيل هذه       
 عن معظم    اإلشارة و جتدر    )4(أخريف جمتمع و ال تربز يف جمتمع        التشغيل و من هنا تربز املشكلة بشكل حادة         
تلك القليلـة النمـو      غالبيتها ذات منو سكاين سريع و حىت         أنالبلدان النامية تعاين البطالة لديها و خاصة و         

 العاملة مثل تركـز     األيدي استخدام توزيع     تتواجد فيها صورة من البطالة بسبب      األخرى هي   فإاالسكاين  
  )5( قطاع معني أو إنتاجيالعمل يف فرع 

     .358-356ص ، سابق مرجع حممد عبد العزيز عجيمية ، علي الليثي ،  )1(
  .103ص   ، سابقمرجع  ،ابراهيم  العيسوي)2(
   .107-106ص   ،نفس املرجع )3(
    .198 ص ،1983 ،1دار املعارف ط،اعية لدميغرافيا االجتم،اعبد الباري  إمساعيل)4(
  .21 ص ، سابقرجعم، حممد امحد الدوري  )5(
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  : السكان و اخلدمات االجتماعية -2-2
 التزايد السريع للسكان يف البلدان النامية و اخنفاض مداخيلها و عجز أغلب ميزانياا و تعـدد جماالـا                   إن

  ت املتزايدة لعدد السكان هبا يف القطاعات الصحية و التعليمية فيها جعل من الصعوبة التكفل باملتطلبااإلنفاق
   يف توفري القدر الكايف من السكن الالزم هبذه الدول اإلنفاقو اخلدمات العامة و نالحظ كذلك 

  : التعليم -أ
تتمثل يف مشكالت زيادة عدد تالميذ املدارس كمشكالت سكانية قد يكون سبب ذلك عدم التوزيع العادل                

 كبرية من التالميذ يف منطقة الن       أعدادزيادة حيث تتكدس    الاجلغرافية اليت تستوعب هذه     ن على املناطق    للسكا
   )1( السكانإليها حيتاج أخرىهبا خدمات تعليمية و عدم توفري تلك اخلدمات يف منطقة 

  : الصحة -ب
ـ     حدوث ضغطا مستمرا على اخلدمات     إىل أدى السكان   أعداد التزايد املستمر يف     إن ضال عـن    الـصحية ف

أو انعدامها على ارتفاع معدالت الوفاة       السكان من التسهيالت     حيرم و بذلك    بويةاخلدمات االجتماعية و التر   
  )2(.ت الصحية ميكن أن تكون منتشرة يف احلضر يف حني حيرم منها يف الريفاكذلك أن اخلدم

  : السكان و املياه2-3
اضي ست مرات و استمر تزايد السكان يهدد باخلطر كمية و نوعية            لقد ازداد استخدام املياه خالل القرن امل      

 من سكان العامل يعيشون يف ظروف تتسم بندرة         %40 كان أكثر من     1995ففي عام   . موارد املياه العذبة  
  )3(.2025املياه أو إجهاد املياه و ستزداد هذه النسبة املئوية لتشمل حنو نصف سكان العامل حبلول عام 

 فقـط و ميثـل املتـاح        % 2.53اه الكرة األرضية احلالية ماحلة و ال متثل املياه العذبة سـوى             إن معظم مي  
 مليارات نسمة   6و يستحوذ سكان العامل الذين يبلغ عددهم اآلن         ) % 1(لإلستخدام أقل من واحد يف املائة       

 األـار و الـبحريات و       بالفعل على أكثر من نصف كل املياه العذبة اليت ميكن الوصول إليها و اليت حتويها              
 مما يعكس منو عدد الـسكان       % 70 سترتفع هذه احلصة إىل      2025مستودعات املياه اجلوفية و حبلول عام       

 و قد تصل احلـصة  2025وحده الذين يتوقع أن يزداد عددهم إىل أكثر من مثانية مليارات نسمة حبلول عام             
 % 10املياه يسري مبعدله الراهن حبيث يبقـى         إذا ظل نصيب الفرد من استهالك        2025يف عام   % 90إىل  

  )4(.فقط لكل الكائنات األخرى

  
  . 199ص   ، السابقنفس املرجع)2،1(
 2 العـدد    ، واشنطن ،جملة التمويل و التنمية صندوق النقد الدويل      ،املؤسسات املطلوبة لتحقيق ما هو أكثر من النمو         ،كريتيان اجين و أخرون     ) 3(

  .44 ص ،2003يونيو 
  . )47-44( ص  ، نفس املرجع)4(
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  :اآلثار السياسية - 3
إن التغريات العاملية اليت عرفتها اية عشرية الثمانينات يف أغلب بلدان العامل و منها التطلعـات الـشعبية و                   
الشبابية على وجه اخلصوص للعيش على وثرية الدول املتقدمة كون انتشار اإلعالم سهل مهمة اإلطالع على                

  .لسياسية اجلارية على املسرح الدويل كافة األحداث ا
كلها عوامل سامهت يف بروز أحداث سياسية بارزة يف أغلب بلدان العامل الثالث حيث العنصر السكاين هـو                  

 و االحتـاد    1989 و أوربا الـشرقية عـام        1988و السبب يف نفس الوقت فأحداث اجلزائر عام         احملرك  
، كلها نتـائج     1991مبيا ، ساحل العاج و تانزانيا ، مدغشقر عام           و اليت نذكر منها زا     إفريقياالسوفيايت و   

 عملية التنمية بـسبب التـدهور       إخفاقلعنصر أساسي لعملية التغري هو السكان من خالل الزيادة السريعة و            
ت دي الذي يسبب التأخر احلضاري إىل أن وصل األمر إىل حد اإليار التام يف البنية الداخلية اليت كان                 ااالقتص

قائمة منذ استقالل أغلب دول العامل الثالث ، أضيف ذلك انتهاك حقوق اإلنسان على أيدي أنظمة بوليـسية             
  )1(.تتجمع خيوطها بيد رئيس الدولة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ،رسـالة ماجـستري  ، ) 93-80( حالة اجلزائر للفترة علىحماولة حتليل أثر النمو السكاين على التنمية االقتصادية و إسقاطها     ،محيدوش علي  )1(
  72 ص ،1995، جامعة اجلزائر ،التسيريكلية العلوم االقتصادية و علوم 
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  اآلثار اإلجيابية: املطلب الثاين
  )1(:إن اآلثار االجيابية املنسوبة للنمو السكاين و التركيب العمري ميكن تلخيصها على النحو التايل

  :منو القوى العاملة و ما يستتبعه من منو يف اإلنتاج-1
إن لالستثمار الدميغرايف دورا بالغا يف منو القوى العاملة ، حيث أن للتعليم و الصحة اجليدين قيمة جوهريـة                   
لرفاه الناس و مها مرتبطان على حنو وثيق ، فالتعليم يساعد يف حتسني الصحة و الصحة اجليدة تسهم يف التعليم                  

نمو االقتصادي و يرفع املداخيل للفقراء كما تولـد         األفضل عالوة على ذلك ، فإن التعليم يسهم يف زيادة ال          
   )2(.التحسينات يف الصحة عائدات اقتصادية بارزة

و مثال على ذلك ، فلنأخذ متوسط منو الدخل الفردي يف بضع عشرات من البلـدان الناميـة بـني سـنيت                      
متثـل   (1965مصنفة يف جمموعات وفقا ملداخليها و معدالت وفيات الرضع يف سـنة             ) 1965-1995(

  ).وفيات الرضع على العموم مستويات املرض اإلمجالية
 املكيفة وفقا ملعادل القوة     1990بالقيمة الثابتة للدوالر عام     ( دوالر   750ففي البلدان اليت تبدأ مبداخيل دون       

 بني كل ألف مولود يف ارتفعت املداخيل يف املتوسط بنـسبة            150و معدالت وفيات الرضع تفوق      ) الشرائية
 منـت يف    150 و   100 سنويا بينما البلدان اليت تترواح معدالت وفيات األطفال الرضع لديها بني             % 0.1

 سنويا،  % 3.7 منت يف املتوسط بنسبة      100 سنويا و يف البلدان اليت تقل معدالا عن          % 1املتوسط بنسبة   
 0.7وا سلبيا معدله الـسنوي       يف األلف منت من    150ويف البالد اليت تزيد معدالت وفيات األطفال فيها على          

 150 و   100 باملئة يف البلدان اليت تترواح معدالا بني         1.1حتت الصفر يف حني بلغ متوسط النمو السنوي         
 و هكذا كانت البلدان ذات األوضاع الصحية األفـضل أكثـر            100 يف البلدان اليت تقل عن       % 3.4بلغ  

  )3(.جناحا يف حتقيق منو أعلى
  
  
  
  
  
  
  
  
 )88-87(يم العيسوي ، مرجع سابق ،ص إبراه)1(
 .69-68 ، ص 2003تقرير التنمية البشرية لسنة  )2(
  .69نفس املرجع ، ص )3(
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  :و ما يرتبط به من تقسيم أفضل للعمل و وفرات اإلنتاج أكثر(  اتساع حجم السوق -2
ع حاجـات  إن زيادة السكان هو عامل هام يف حفز االستثمار نظرا لتأثريه على توسيع نطاق السوق و تنـو      

تؤثر على تراكم رأس املال و بالتايل فإن تباطئ النمو السكاين قد الناس و على فرص العمل و كلها أمور هامة 
  )1(.يؤثر على احلافز على االستثمار و ذلك من عدة زوايا

  إن تباطئ النمو السكاين قد يؤدي إىل تقليص منو األسواق و كلما كانت هناك عالقة ارتباط جزئي على                  -1
األقل بني معدل الربح و حجم السوق فإن خماطر االستثمار تتزايد مع اخنفاض الربح يف ظل جمتمع تتباطأ فيه                   

  النمو السكاين و الشكل املوايل يوضح ذلك
   العالقة بني زيادة السكان و اتساع حجم السوق)04( الشكل رقم

  
  
  
  
  
  
  
  
  

،  1982جامعة املوصـل    ،لزراعية ، مديرية دار الكتب للطباعة و النشر         التنمية االقتصادية ا  ،  سامل توفيق النجفي    : املصدر  
  .117-116ص 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  .94 ص  مرجع سابق ، إبراهيم العيسوي  ،)1(

زيادة الدخل القومي      تقسيم العمل  ارتفاع اإلنتاجية   

زيادة الطلب و اتساع زيادة السكان 
 السوق         

زيادة االدخار   زيادة األساليب الفنية
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  :تقوية الدوافع االستثمارية و التطوير التكنولوجي -3
كثرية و جديدة تشري إىل     حافزا لزراعة أرض غري مزروعة و الدالئل على هذا          ) الدميغرايف(يعترب النمو السكاين    

أن النمو السكاين كان مبثابة قوة دافعة لزراعة أرض جديدة و لتكثيف استخدام الزراعة للعمل مـن خـالل                   
التركيب احملصويل حبيث يزداد اإلنتاج  الكلي دون اخنفاض اإلنتاجية احلدية للعمل حيث حدث هذا يف اليابان                 

بنغالدش حيث أدى تزايد الضغط السكاين إىل ميـل الـسكان            كما لوحظ يف نفس الظاهرة يف        )1(.و الصني 
من املناطق ذات الكثافة السكانية العالية إىل منـاطق         ) 1974-1960(إلعادة توزيع أنفسهم خالل الفترة      

  )2(.الكثافة السكانية املنخفضة مما خفف كثريا من حدة الوضع الغذائي يف ذلك البلد
اء مدن جديدة و يف انتشار احلضارة يف بعض الفترات و الشكل املوايل             و النمو السكاين يساعد كذلك يف إنش      

  يوضح ذلك
   زيادة السكان و الدوافع االستثمارية)05(الشكل رقم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :املصدر 
  .121-120 ص  ،مصدر سابق، سامل توفيق النجفي 

  
  

  
  94ص ، نفس املرجع السابق )1(
  .نفس املرجع و نفس الصفحة)2(

زيادة عرض العمل  الزيادة السكانية

خلق طلب فعال  

زيادة معدل النمو
  االقتصادي  

خفض مستوى األجور  

 خفض تكاليف اإلنتاج 

زيادة أرباح املنتجني  زيادة االدخار و االستثمار
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  :ل الشاب للسكان اثر اهليك - 4
 مييل للتغري و التحديث بالبحث عن حلول األخريسكاين شاب هذا  هيكل   إىل النمو السكاين السريع يؤدي      إن

 إىل إضـافة  اإلبـداع  الشباب ميلك القدرة على االبتكار و        أن كما   )1(مبتكرة للمشكالت و ارتياد املخاطر    
عمر القوى العاملة يكون منخفضا يف ظـروف النمـو    متوسط أنحيث ( التجديد املستمر يف القوى العاملة  

  .)السكاين السريع
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  .95ص ، نفس املرجع السابق  )1(
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  :خالصة الفصل الثاين 
  

 حد كبري بالتطورات احلاصلة بالثورة الصناعية فالتحسني يف النـواحي           إىل النمو الدميغرايف السريع     لقد ارتبط 

حسن من فرص احلياة للسكان فتناقصت بذلك معدالت الوفيات بدرجـة كـبرية             اعية  االقتصادية و االجتم  

 عرفت الدول املتقدمة منوا سكانيا سريعا و استفادت الـدول       أن مرتفعة و نتج عنها      تالوالدامقابل معدالت   

لسكان عموما و    احلياة ل  أمد للمواليد للحياة و ارتفع      أكثرمن التطورات العلمية و الطبية يف منح فرص         النامية  

  .منه يف الدول النامية و بفارق زمين لكن هذا حدث بدرجة اقل 

 تدخالت حكومية علـى     أوو جمتماعاته و من حماوالت و جهود        ختتلف السياسات السكانية بني دول العامل       

 مساعيها و هدفها واحد و هو     حسب الظروف السائدة يف البلد و لكن مجيع السياسات السكانية على خمتلف             

ـ احلياة للسكان و االعتناء بصحتهم و ترقية العلم العام و الترفيه            قد ميكن يف حتسني ظروف        مـستوى   عدواف

   .التأهيل

 هـذا   أنالسريع مبظاهر سلبية و يبدو الصورة واضحة منها يف الدول النامية غري              لقد ارتبط النمو الدميغرايف      -

 ال يتوقع حتقيقها    األخرية على التنمية االقتصادية و لكن هذا       االجيابية للنمو السكاين   اآلثارال حيجب عنا تلك     

 الصايف  األثر أن اليقني هو    إىل فاألقرب القصري   األجل أو السلبية حتقق فورا     اآلثارقبل انقضاء وقت طويل بينما      

نمو الـدميغرايف    ال ألثر القصري و بعد حتليننا      األجلعلى التنمية االقتصادية سليب يف      ) السكاين(للنمو الدميغرايف   

 نظرة شاملة عن العالقة بني النمو الدميغرايف و التنمية االقتصادية من خـالل              إعطاءعلى التنمية االقتصادية و     

 و النظريات للنمو الدميغرايف يف الفصل السابق نكون قد املمنا بكافة التفسريات النظرية لظـاهرة                األفكار أهم

 هذه اجلوانب على الواقع اجلزائري و ذلـك         إسقاط إىل االقتصادية لنصل     على التنمية  أثرهاالنمو الدميغرايف و    

  تطور النمو الدميغرايف و حتليل تغري التركيب السكاين يف اجلزائر خالل الفترة الزمنية احملددة يف دراستنا بتقييم 

و الدميغرايف على التنمية االقتصادية و هذا ما سنتناوله         باإلضافة إىل التطرق إىل أهم أثار النم) 1970-2002(  

  .  يف الفصل القادم 
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  :متهيد
  
 بالنسبة لكل بلد الن تعداد السكان هو عنصر من عناصر االقتصاد سواء هامأمر  هو دراسة النمو الدميغرايف إن

 من حيث التخطيط و اخذ القرارات و اجلزائر كبلد يف طريق أو و االستهالك اإلنتاجكان ذلك من حيث 

 أكثر إىلنات و الثمانينات حيث وصلت معدالته النمو عانت كثريا من عبء النمو الدميغرايف يف سنوات السبعي

  % 3.8من 

 املتبادلة بني العوامل اآلثار نتعرف على حقائق النمو الدميغرايف يف اجلزائر قبل مناقشة أن مبكان األمهيةملن  انه

منو هو االجتاه العام لكل من اخلصوبة و الوفيات و معدل  السكانية و العوامل االقتصادية و االجتماعية ما

  السكان؟

ما هو تركيب السكان ؟ و الذي يعد مهما نظرا الرتباطه بالتنمية االقتصادية و يتأثر بالنمو السكاين و يف 

   ما هو اثر هذا النمو الدميغرايف على التنمية االقتصادية ؟األخري

 ثالثة إىلصل م هذا الف عليها يف هذا الفصل و بغية ذلك ستقساإلجابة اليت سنحاول األسئلة أهمهذه هي 

  :مباحث

  .تطوره و النمو الدميغرايف اجتاهات  :األولاملبحث 

  .السكان تركيب  :الثايناملبحث 

 .لنمو الدميغرايف على التنمية االقتصادية اثر ا:الثالثاملبحث 
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  اجتاهات النمو الدميغرايف و تطوره   :األولاملبحث 
و ذلك من حيث  النمو الدميغرايف هاما السيما أمرايعد  الوضع السكاين يف أي بلد  التعرف على حقائقإن

  .تطورهاجتاهاته و 
  التطور الدميغرايف يف اجلزائر  : األولاملطلب 

  :  التطور الدميغرايف قبل االستقالل - 1
 انه إال شاملة للسكان يف اجلزائر عند بداية االحتالل إحصاءات إجراءبالرغم من النقائص اليت صاحبت عملية 

 و ذلك يقصد االستفادة منها يف معرفة التطور إجراءاا على نتائجها و تارخيها و اإلطالع مبكان ألمهيةامن 
و اجلدول ) 1966( عرفته اجلزائر حتت االستقالل إحصاء أول غاية إىلالذي عرفه النمو الدميغرايف باجلزائر 

  املوايل يوضح ذلك 
  ) 1966- 1901(مو من ل النعدم عدد السكان و تطور) 09(اجلدول رقم 

   (%)متوسط معدل النمو السنوي   الفترة   عدد سكان    السنة
1901  4046100      
1931  5470300  1901-1931  0.4%   
1954  8470000  1931-1954  0.8%   
1966  11821700  

  
1954-1966  

  
1.17%   

  :  املصدر 
1-Abderohmane I les « Démographie Esquisse d’une Transition » revue 
d’économie et de statistique appliques N°01 Année 2003 P 120.                      

  ) 0لوع-1لوع(ن /1) = 1+ر(لو: معدل منو السكان حيسب باملعادلة الرياضية التالية *
  1عدد السكان يف الفترة :  1ع
  عدد السكان يف الفترة : 0ع
  الفرق بني الفترتني : ن
  مومعدل الن: ر
 و سيد حممد املقصور، املركز أمنية زغلول مجتر"  يف القطاع الزراعيةللمخططنيالدميغرافيا "س بالدوين .ك د= املصدر (

  ). 04 ص 1980الدميغرايف بالقاهرة 

 تضاعف عدد أن زيادة عدد السكان كانت ضعيفة يف هذه الفترة حيث جند أنمن خالل اجلدول يتضح 
 8 حوايل إىل 1901 ماليني سنة 4 سنة حيث انتقل عدد السكان من حوايل 50 من أكثرالسكان مث بعد 

 اجتاه واحد أواربة و غري ثابتة حنو منحىن ض منو متوتائر عن معدالت النمو فهي عرفت أما 1954ماليني سنة 
  .صعبة ظروف االستعمار النامجة عنها ظروف اقتصادية و اجتماعية إىلو ذلك راجع 
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  :يف بعد االستقالل طور الدميغرا الت- 2
لقد عرف النمو الدميغرايف يف اجلزائر وتائر خمتلفة و السيما بعد االستقالل و بغية فهم هذا النمو سنربط هذا 

 03 إىل األخري سنقسم هذا األساسالنمو بكل من السياسات التنموية و السكانية املصاحبة له و على هذا 
  :فترات 

  :) 1979- 1967 (األوىل الفترة -1- 2
 إنشاءيف هذه الفترة انتهجت اجلزائر من اجل تنميتها الصناعية املصنعة و من مث تنفيذ السياسة بفضل 

)) 1969-1967(املخطط الثالثي(استثمارات كبرية و اعتمدت على املخططات التنموية من اجل ذلك 
 املخطط فمن خالل) 1977-1974(املخطط الرباعي الثاين ) 1973-1970(األولاملخطط الرباعي 

 للبالد دف بناء اتمع و متكني املواطنني من االستفادة مثار التنمية األساسيةالثالثي مت حتديد االختيارات 
 من اجل حتسني االقتصاد األجل  طويلة)1( القانونية و الفنية لتطبيق استراتيجيةاألسساالجتماعية فوضعت 

 عن السياسة السكانية يف هذه الفترة فكانت غري صرحية اجتاه أما، الوطين و يئة الظروف لتغري االجتاه املاضي 
  . النمو الدميغرايف يف املخططات التنموية إىل إشارةالنمو الدميغرايف و مل تكن هناك 

بل و انسجاما مع النظرية اليت ترى بان العامل الوحيد و الذي يؤدي خلفض اخلصوبة هو التطور االقتصادي و 
أن هذه الطريقة املوضوعية اليت ستؤدى يف " فان امليثاق الوطين يؤكد هذا التوجه بقوله.االجتماعي املسبق 

 احلد الذي يتناسب فيه مع احملافظة على معدل سريع يف التقدم إىل ختفيض نسبة التزايد السكاين إىلالنهاية 
 الفترة مل تلقى اهتمام يذكر  هذهأنو منه نستنتج " )2(بفضل اهودات اليت تبذل لرفع مستوى معيشة اجلماهري

 مسألة السكان و التنمية خالل هذه الفترة ضمن إزاء طبيعة السياسة املتبعة إدراجو ميكن باملسألة الدميغرافية 
   التنمية كمتغري مستقل كفيل بان يؤثر على متغري السكان كونه متغري تابع أسبقية أنصارهالذي يرى 

 و 1970 ما بني 3.6 الفترة انفجارا سكانيا حيث بلغ معدل النمو و نتيجة لذلك عرفت اجلزائر يف هذه
انظر ( مليون 17 حوايل إىلمليون  12  و هو نسبة عالية جدا حيث انتقل عدد السكان من حوايل 1977

  )) 09(اجلدول رقم 
  : فترة الثمانينات -2- 2

 و هو يعرب عن توجهات )1984-1980 (األولعرفت هذه الفترة خمططني مخاسيني ، املخطط اخلماسي 
و هو تعترب ) 1989-1985(و املخطط اخلماسي الثاين  .أفضللقيادة جديدة كان شعارها من اجل حياة 

 وه واضعوه انه يشكل مرحلة هامة يف االشتراكي لالقتصاد و قد اعترباليسري املخططات التنموية يف ظل أخر
  :فقد حددت غايتان جيب بلوغهما و مها مسرية التنمية االقتصادية و االجتماعية للبالد لذا 

)1( Abdelmadjid Bouzidi  ، Emploi et chomage en Algérie ، revue les cahiers du cread 1987 
P57. 

  .170ص ،  1976  ،،دار الصحافة للتوزيع و النشر1976،امليثاق الوطين،حزب جبهة التحرير الوطين  )2(
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   مواصلة النمو االقتصادي  التنموية واألنشطة تنظيم خمتلف -
 معامل بدأتلسكان و يف هذه الفترة ي و تلبية االحتياجات األساسية ل احملافظة على االستقالل االقتصاد-

 بغية التحكم يف إىل بوضوح اإلشارة اإلمنائيةالسياسة السكانية يف اجلزائر تتضح فقدت ضمنت املخططات 
امج التنموية املخططة فلقد حتدث املخطط اخلماسي الثاين عن النمو السكاين كعامل مساعد على حتقيق الرب

 هذا النمو الدميغرايف القوي إن"....النمو الدميغرايف بكونه عائقا يف سبيل حتقيق تنمية اتمع حيث جاء فيه 
 يف يشكل عقبة يف وجه التنمية ، بتقليل حجم االستثمارات اليت تستثمرها الدولة كما يعيق اجلهود املبذولة

 االحتياجات االقتصادية و االجتماعية تتزايد بوترية إنسبيل رفع مستوى املعيشة و حتسني حياة املواطنني و مبا 
 من املوارد االقتصادية فان الرتوح الريفي قد يزداد حدة و الفوارق االجتماعية و اجلهود قد تزداد أسرع

 تتأخر لكون عدد السكان اهلائل يلتهم كل ما من  حتسني ظروف احلياة و فعالية الربامج قدأهدافخطورة و 
  )1(...."  خاصة للقضية الدميغرافية أمهية يوىل أنشأنه زيادة الفعالية وهلذا فعلى املخطط اخلماسي الثاين 

 السياسة السكانية ضمن السياسات التنموية و لقد إدراج القضية السكانية و بأمهيةيف هذه الفترة يتبني الشعور 
 و ارتفع عدد السكان من 1989 و 1979 بني 3.4 إىله الفترة اخنفاض معدل النمو الدميغرايف عرفت هذ

  ))09(اجلدول ( مليون نسمة 24.349 حوايل إىل مليون نسمة 18.119حوايل 
  : فترة التسعينات -3- 2

للتخفيف ..." نتريتو" مؤسسات إىلاجلزائر كغريها من البلدان اليت فشلت يف حماوالت التعديل الذايت جلأت 
 إال 1991 مث 1989 اتفاق سنة أول الالزمة لتغطيتها فكان اإليرادات الديون اخلانقة بعد اخنفاض أزمةمن 
 1994كثريا من املصاعب املالية اليت اكتنفت االقتصاد مث تلي ذلك اتفاق افريل ختفضا  هذه االتفاقات مل إن

 بثمار املرجوة يأيت انه مل إال التوازنات االقتصادية الكلية طبقت اجلزائر بنوده بكل صرامة فساهم يف استعادة
  .سلبيا على اجلانب االجتماعي  االقتصادي كما كان له اثر اإلنعاشفيما خيص 

 و ىنو فيما خيص السياسة السكانية يف هذه الفترة فلقد تتقلص بشكل ملحوظ نشاط اجلمعيات اليت كانت تتب
 يباعد الوالدات و يف أمهية احلكومي حول اإلشهار أو النشاط أيضاتقلص  خفض املواليد و بدوره إىلتدعو 

 مليون نسمة سنة 24و انتقل عدد السكان من حوايل  %2.8 إىلهذا الفترة واخنفض معدل النمو الدميغرايف 
  )) 09(اجلدول رقم ( مليون نسمة 31.357 إىل 1989
 الصعبة من ناالقتصاديو الظروف االجتماعية و إىل راجع  يف معدل النمو الدميغرايفاألخرياالخنفاض  أننستنتج 

   .اإلجنابتدهور القدرة الشرائية و سوء املستوى املعيشي و ليس نتيجة لسياسة سكانية تعين بتقليل معدالت 
   

)1( Ministère de la planification et de l’Aménagement de territoire   Deuxième plan , 
Qunquennal (1985-1989), Alger P13.                          
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  )2002- 1970(تزايد السكان و متوسط معدل النمو السنوي ) 10(اجلدول رقم 
  1974  1973  1972  1971  1970 1969 1968  1967  السنة 

عدد السكان 
  )ماليني(

-  -  -  13.309 13.739  14.171  14.649  15.164  
  

  
1975  1976  1977  1978  1979  1980  1981  1982  1983  

15.768  16.450  17.058  17.600  18.119 18.666  19.260  19.878  20.516  
  

  
1984  1985  1986  1987  1988  1989  1990  1991  1992  

21.175  21.850  22.499  23.074  23.696 24.349  25.022  25.643  26.271  
  

  
1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000  2001  2002  

26.894 27.496  28.060  28.566  29.045 29.507  29.965  30.416  30.879 31.357 

  
  (%)متوسط معدل النمو السنوي   الفترة الزمنية 

1970-1979  3.60  
1979-1989  3.4  
1989-2002  2.8  

  
  : املصدر 

  .35،1991 ، عدد خاص اجلزائر رقم 1991 إىل 1962من  "إحصائياتجمموعات  "لإلحصاءالديوان الوطين 
2- Données statistique ,Démographie Algérienne N°277 , 1997 P3.       
3- Données statistique ,Démographie Algérienne 2002 N°37 , 2002 P1.          

 .حسابات الطالب * 
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   لسكانطبيعي  النمو ال: املطلب الثاين 
  : الوالدات - 1

رافية  و الدميغاإلحصائية يف اخنفاض مستمر و بالفعل فكل املؤشرات أهنافيما خيص الوالدات فالكل جيمع على 
و ما قبل احلرب  احلرب  خالل سنواتاأللف يف 55-45 ما كانت تتدحرج ما بني وبعد. ذلك إىلتشري 

 مث ارتفعت خالل السبعينات نتيجة الزوجات املرتفعة األلف يف 40 بعد االستقالل تبلغ حوايل أصبحت
ظم على حمسوس بداية  ساكن مث بعدها شرعت يف اخنفاض منتألف لكل 50.18 إىلمباشرة بعد االستقالل 

   كما يبينه اجلدول املوايل 2001 ساكن يف ألف لكل 20.45 نسبة إىلمن الثمانينات حىت وصلت 
  2001اىل 1963 الوالدات و معدالا يف اجلزائر من أعدادتطور ) 11(اجلدول رقم 

  األلفاملعدل يف                                                                                                                   
  2001  1996  1994  1990  1987  1980  1977  1970  1966  1963  السنة 

عدد 
 الوالدات 

503  562  654  728  760  800  758  776  656  631  

معدل 
  الوالدات 

  

46.7  74.2  50.18  66.0  46.0  43.85  30.94  28.24  28.91  20.40  

 

  :املصدر 
Annuaire statistique de l’Algérie N°19 Alger .2001. 
Tableau de l’économie : C.E.T Dir .Stat : Alger 1971. 

أكثر من مرتني و نصف  سنة تقلص معدل الوالدات من 40 يبدو واضحا انه خالل مدة أعالهمن اجلدول 
 أواسطضج دميغرايف بداية من  اجلزائر دخلت مرحلة نأن الذي جعل البعض من الدميغرافيني يقولون الشيء

مث يتسرع بعد ذلك يف االخنفاض  % 50.18 ب 1970 معدل للوالدات سنة أعلىالثمانينات حيث عرف 
  .2001سنة % 20.40 إىلالتدرجيي حىت وصل 
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  : اخلصوبة -1- 1
  : بعد االستقالل هي كالتايل أجريت العامة اليت اإلحصاءاتاخلصوبة العامة حسب السن عرب 

  )  امرأةألفلكل ( العامة اإلحصاءاتتطور معدالت اخلصوبة العامة حسب ) 12(اجلدول رقم 
  السن   اخلصوبة العامة 

1966  1977  1987  1998  

15-19  
20-24 
25-29  
30-34  
35-39  
40-45  
45-49  

123 
304 

 
311 
261 
203 
123 
25  

97.02 
284.6 

 
341.6 
336.3 
226.8 
128.7 
27.3  

32.04 
190.2 

 
260.0 
255.0 
200.0 
101.0 
20.0  

10.9 
81.4 

 
139.7 
138.0 
104.5 
48.0 

9.8  

  29.88  29.67  29.57  29.61  السن املتوايل 
  31.02  30.70  29.79  29.17  السن املتوسط 

....  7.60  7.29  6.62  7.99  

 ،     العددجامعة اجلزائر ، اجلزائر جملة علوم االقتصاد و التسيري و التجارة ، ،                     ،بلمري بلحسن :املصدر  
  .89ص ،  2002

  

 باثينالشئ الذي يبينه اجلدول هو االخنفاض الشامل يف اخلصوبة العامة عند مجيع الفئات لقد تقلص هذا املؤشر 
 مرات يف الفئة اليت بأربع و 1998 إىل 1966سنة خالل الفترة املمتدة من ) 19-15(عشرة مرة يف فئة 

 سنة يف 29.61 السن املتوايل للخصوبة خالل هذه الفترة مل يتغري و استقر حول أننة غري  س24-20تليها 
 1977يف سنة  29.57 و 1987 سنة يف 29.67 كما كان يساوي 1998 سنة يف 29.88 و 1966

 إىل 1966 يف سنة 29.17 عرف ارتفاعا ملحوظا حيث قفز من اإلجناب يف سن لإلناثلكن السن املتوسط 
  االحنراف املعياري كمؤشر للتشتت سلك 1995 يف سنة 31.02  إىل و بعده 1987 سنة  يف30.07

  . مع مرور الزمن اإلجناب إزاء اإلناث الذي يفسر نوع من عدم جتانس األمرنفس االجتاه 
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  : تطور الوفيات و اجتاهاهتا - 2
  : للوفيات اإلمجالية النسبة -1- 2

 أو( للوفيات اإلمجالية و قدرت النسبة األخريةال هاما خالل العقود الثالثة عرفت نسبة الوفيات يف اجلزائر حتو
 نسمة يف ألف وفاة لكل 16.45ب )  متوسط عدد السكان لنفس السنةإىلباالحرى معدل الوفيات السنوي 

 على التوايل و هذا يبني االخنفاض الكبري 2000 و 1998 وفاة لسنوات 5.46 ، 5.82 و 1970سنة 
 إىل 1970 للوفيات بثالث مرات يف ثالثني سنة من اإلمجايلته الوفيات حيث اخنفض املعدل الذي عرف

 وفاة سنة 218.900 فمن األعمار العدد املطلق للوفيات سجل اخنفاضا حمسوسا لكل أن كما 2000
 و ذلك بالنسبة 2000 حالة سنة 166.000 إىل ليصل 1998 حالة سنة 172.000 إىل انتقل 1970
   من مرتني خالل الفترة املذكورة أكثرسكان  تضاعف لعدد ال

  ) 2000-1970( للوفيات اإلمجاليةتطور النسبة ) 13(اجلدول رقم 
   للوفيات اإلمجاليةالنسبة   السنة 

1970  
1975  
1980  
1985  
1990  
1995  
1998  
1999  
2000  

16.45  
15.54  
11.44  
8.40  
6.03  
6.43  
5.82  
5.61  
5.46  

  .303 ص  ،"2000لسنة  تقرير التنمية البشرية"ين االقتصادي و االجتماعي الس الوط:  املصدر 

  . االنفجار الدميغرايف الذي عرفته اجلزائرأسباب اخنفاض الوفيات يعد من أن  إىل اإلشارةو جتدر 
   :األطفال نسبة الوفيات عند -1- 2

ستقالل حيث انتقلت هذه النسبة  تراجعت بصورة حمسوسة منذ االاألطفال نسبة الوفيات عند أنمن املالحظ 
 مث 1980 نسمة سنة ألف حالة وفاة لكل 84.72 إىل 1970 نسمة سنة ألف حالة وفاة لكل 141.5من 
 2000 حالة يف سنة 51.1 إىل مث 1999 سنة 53.8 إىل لتصل 1998 طفل سنة ألف لكل 53.35 إىل

  حتسني الظروف املعيشية إىل و يرجع هذا االخنفاض 
 فقد 1970 للوفيات سنة  اإلمجالية من النسبة % 34.8 ب األطفالت حصيلة الوفيات عند وبينما قدر

 أي ما يعادل اخنفاضا قدره 2000 سنة % 15.89 إىل مث 1999 سنة % 16.8 إىلاخنفضت هذه النسبة 
   سنة 30 خالل % 57.4
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  ) 2000-1970( حسب اجلنس  األطفالتطور نسبة وفيات ) 14(اجلدول رقم 
   السنة  )1000/األطفال(نسبة الوفيات 

  اموع   بنات   بنني 
1970  
1980  
1985  
1990  
1995  
1998  
2000  

142.0  
84.40  
80.00  
60.00  
57.94  
55.99  
54.2  

141.0  
85.06  
76.57  
55.50  
51.68  
50.61  
47.8 

141.5  
84.72  
78.30  
57.80  
54.87  
53.35  
51.1  

  :املصدر 
  .305 ص  ، ،مرجع سابق2000 لسنة التقرير الوطين حول التنمية البشرية

  : العمر املتوقع عند امليالد-3- 2
 سنة أي ما 69 واحد يعادل حاليا آن العمر املتوقع عند امليالد يعترب مؤشر للوضعية الصحية و للتنمية يف إن

قع  العمر املتوأن و من املالحظ 1980 سنة مقارنة بسنة 11 و بزيادة 1970 سنة مقارنة بسنة 17يزيد عن 
  و هذا ما يوضحه اجلدول التايل .  عند النساء مما هو عليه عند الرجال أعلىعند امليالد 

  تطور معدل العمر املتوقع عند الوالدة حسب اجلنس ) 15(اجلدول رقم 
  السنة   )1000/األطفال(نسبة الوفيات 

  اموع   بنات   بنني 
1970  
1980  
1985  
1981  
1996  
1998  

52.6  
55.9  
62.7  
66.9  
66.8  
67.2  

52.8  
58.8  
64.2  
67.8  
68.4  
69.0 

52.6  
57.4  
63.6  
67.3  
67.7  
68.5  

  :املصدر 
  .304ص ،  ،مرجع سابق 2000التقرير الوطين حول التنمية البشرية لسنة 
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  : معدل النمو الطبيعي - 3
ر سار بنفس الوترية اليت و الوفيات و اجتاهاما فان النمو الطبيعي يف اجلزائوالدات التطرق إىل كل من البعد 

  .معدالت الوالدة و معدالت الوفيات كما يوضحه اجلدول املوايل عرفتها كل من 
   2002 إىل 1967املواليد و معدل الوفيات و معدل الزيادة الطبيعية من تطور معدل ) 16(اجلدول رقم 

  :املصدر 
- o.n.s, Revue , statistique ,  Alger, N°35 ,1992, P02. 
**Donnes statistique ، Démographie Algérienne ،  N°37, 2002, P1. 

  .303-302ص ،  ،مرجع سابق 2000التقرير الوطين حول التنمية البشرية لسنة *
  

  
  
  
  

  )%(معدل الزيادة الطبيعية   )%(معدل الوفيات اخلام  )%(معدل املواليد اخلام   السنة 
1967  
1970  
1975  
1980  
1985  
1990  
1995  
2000*  
2002**  

50.12  
50.16  
46.05  
43.86  
39.50  
31.00  
25.33  
19.76  
19.68 

15.87  
16.45  
15.54  
11.77  
8.40  
6.00  
6.43  
5.46  
4.41 

34.2  
33.7  
30.4  
32.1  
31.6  
25.0  

18.90  
14.30  
15.3  
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 تطور النمو الطبيعي ، معدل الوفيات ، معدل الوالدات

    :معدل المواليد الخام 
  

  :معدل الوفيات الخام 
  

  ::معدل الزيادة الطبيعية

TCN 
 
TBN 
 
TBM 

TCN 
 
TBN 
 
TBM 

  2002السنوات 
1967 

 ) الوفيات معدل الوالدات ، معدل(يمثل تطور معدل النمو الطبيعي ) : 06(الشكل 
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 %3.37 حوايل 1970يظهر اخنفاض معدل النمو الطبيعي أكثر من مرة حيث بلغ سنة ) 16(من اجلدول 

 و هذا راجع إىل اخنفاض الوالدات و الوفيات و هذا االخنفاض يظهر جليا ابتداءا 1.43 إىل 2000لينخفض سنة 
و هذا االخنفاض راجع إىل األوضاع االقتصادية و االجتماعية اليت ) 06(من هناية الثمانينات كما يظهره الشكل 

اخل مما أدى إىل تأخر سن ...درة الشرائية و سوء املستوى املعيشي عرفتها اجلزائر يف هذه الفترة من تدهور الق
وما نفهمه .الزواج و ارتفاع معدالت البطالة و هذا بدوره يؤثر على معدالت اخلصوبة و معدالت النمو الطبيعي 
رفتها البالد أن هذا االخنفاض احلاصل يف معدالت النمو الطبيعي هو نتيجة ألوضاع االجتماعية و االقتصادية اليت ع

  .و ليست نتيجة لسياسة سكانية واضحة و مطبقة 
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  مقارنة حالة اجلزائر حباليت كل من تونس و املغرب يف النمو الطبيعي للسكان:املطلب الثالث 
   يبني ذلك مبقارنة احلركة السكانية يف اجلزائر مع بلدان املغرب العريب و اجلدول التايلاألخريسنحاول يف هذا 

  مقارنة بني بلدان املغرب العريب يف بعض مؤشرات النمو الطبيعي ) 17(اجلدول رقم 

  
  ملصدر ا

w.w.w Unicef . com « la situation des enfants le monde 2000 »  2001افريل (انترنت(  
 معدالت الوفيات منخفضة يف اجلزائر و باخلصوص وفيات أنمن اجلدول و من مقارنتنا للبلدان الثالثة يبدوا جليا 

 لكل من املغرب و باأللف 25 و باأللف 57 و باأللف 35يف اجلزائر  األطفال حيث بلغ معدل وفيات األطفال
 6 معدل الوفيات اخلام للجزائر  حيث كان عن معدالت الوفيات اخلام فأدى معدل يف اجلزائرأماتونس على التوايل 

 و املغرب حيث  فيبقى مرتفعا يف اجلزائر مقارنة مع تونسللوالدات عن املعدل اخلام أما للبلدين تونس و املغرب 7و
  . لكل من  املغرب و تونس  على التوايل20 و 26 فيما بلغ 69بلغ املعدل اخلام للوالدات 

-1990و هذا ما يفسر بقاء معدالت النمو الطبيعي مرتفعة يف اجلزائر حيث بلغ معدل النمو الطبيعي بني سنيت 
 أعلى معدالت اخلصوبة الكلية نأ لكل من تونس و املغرب كما يظهر كذلك %1.7 فيما بلغ % 2.3 1998

 فيما جنده يف كل من املغرب و تونس %3.8 معدل اخلصوبة الكلي يف اجلزائر أنيف اجلزائر على تغرياا حيث جند 
 تقدما يف جمال الوفيات و أكثر اجلزائر أن على التوايل و منه و من خالل هذه املؤشرات يتضح %2.5 و%3

  .والدات لكنها تبقى متأخرة يف ميدان ال
  
  

  تونس   املغرب   اجلزائر   مؤشرات قاعدية 
  األلف  يف 1998 يف سنة  -املعدل اخلام للوفيات 

  األلف  يف 1998 يف سنة  -املعدل اخلام للوالدات 
  )% (1998-1990 بني سنيت –معدل النمو الطبيعي 

  

  )% (1998 يف  سنة –معدل اخلصوبة الكلي  
  )% (1998 يف سنة –احتمال احلياة عند الوالدة 

  )% (1998 يف سنة – األطفالمعدل وفيات 
  

  )% (1998 يف سنة –نسبة سكان املدن 

  )%) (1995-1990( بني سنيت –معدل منو املدن 

6  

69  

2.3  

3.8  

69  

35  

56  

3.3  

7  

26  

1.7  

3.0  

67  

57  

52  

2.8  

7  

20  

1.7  

2.5  

70  

25  

63  

2.7  
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 سنة لكل من 70 سنة و 67 سنة يف اجلزائر و 69 البلدان عن احتمال احلياة عن الوالدة فهي متقاربة لكل أما
 معدل منو سكان أن ارتفاعا يف اجلزائر حيث جند أكثراملغرب و تونس و فيما خيص معدالت منو سكان املدن فهي 

 لكل من املغرب و تونس و هذا 2.7 و 2.8يساوي  فحني 3.3 يف اجلزائر 1998و 1990املدن بني سنيت 
 فهو يأثر على توزيع السكان من حيث احلضر و الريف آثار خيلق أناالرتفاع يف معدل منو سكان املدن من شأنه 

  .  مما ينعكس سلبا على التنمية الريفية 
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  تركيب السكان : املبحث الثاين 
   هاما يف أي بلد نظرا الرتباطه بالتنمية االقتصادية أمراى تركيب السكان يعترب  دراسة و التعرف علإن

  تركيب السكان حسب السن و النوع : األولاملطلب 
  : تركيب السكان حسب النوع - 1

 و اإلناثائة من م كل إىل مقياس يستخدم لبيان املوازنة بني اجلنسني و يقصد به عدد الذكور بالنسبة أهميعترب 
 إىل حيسب بالنسبة أن كما ميكن 100 الكلي و يضرب الناتج يف اإلناث عليه بقسمة عدد الذكور على عدد حنصل

  اموع الكلي للسكان
  1998-87-77- 66تركيب السكان حسب النوع يف اجلزائر للسنوات ) 18(اجلدول رقم 

  النسبة   لإلناثالعدد الكلي   العدد الكلي للذكور   النسبة 
1966  5817.145  6.004.534  96.87  
1977  7.991.779  5.072.042  99.00  
1987  11.573.636  11.307.720  102.35  
1998  14.698.989  14.402.278  102.05  
  املصدر 

  . 1998-87-77-66 املختلفة للسنوات اإلحصاءاتاجلدول مستخرج بناءا على نتائج 

 كما يف اإلناث يف جانب أحيانا فهي اإلناثر و ممن اجلدول السابق ال نكاد نلمس فارق كبري بني نسبة الذكو
 و يف كل احلاالت فالفارق 1998و 1987 لصاحل الذكور كما يف سنيت أخرى أحيانا و 1977و 1966سنيت 

 اإلناث اتمع اجلزائري متوازنا من حيث النوع أي الذكور يوازي عدد أنبسيط و ال يعتد به عليه ميكن القول 
  .تقريبا

  :لعمري  التركيب ا- 2
ختتلف البلدان اختالفا كبريا من حيث توزيع فئات السن يف داخلها و من الطبيعي ان جند كل فئات العمر ممثله يف 

 أبعاد تأثريه على مالمح الوضع السكاين يف اتمع و ما يرتبط به من األعمارأي جمتمع و بالختالف يف نسبة 
  :اجتماعية و اقتصادية كما يلي 

  . نسبة صغار السن يف اتمع و اخنفضت نسبة الوفيات  ارتفعتإذا -أ
 ارتفاع نسبة املواليد نسبة الرتفاع نسبة الشباب و بالتايل ارتفاع إىل يؤدي ارتفاع نسبة صغار السن يف اتمع -ب

  .معدالت الزواج 
   ارتفعت نسبة كبار السن ارتفع لذلك متوسط العمر و العكس صحيح إذا -ج
  .لعاملني يف اتمع بزيادة نسبة صغار السن ومتوسط العمر و العكس  ترتفع نسبة ا-د

هـ ختتلف طبيعة اخلدمات و حجمها اليت تؤديها الدولة و كذلك نوع الصناعات وفقا الختالف نسبة االعمار 
  املختلفة و اجلدول املوايل يوضح ذلك 
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  1998- 87-77-66توزيع السكان حسب السن للسنوات ) 19(اجلدول رقم 
  1998   1987  1977  1966  فئات السن 

0 -14  48.12%  47.94%  44.08% 48.45  
15-65  47.2%  48.06%  51.96% 47.01  
  4.54 %03.96  %4.00  %4.52   فأكثر 65

   .لإلحصاءاتالديوان الوطين   :املصدر 

السكان من  غالبية أن صغرية أي أعمار يف أعمارها نسبة كبرية من سكان اجلزائر تقع أنيتضح من اجلدول 
  . يف اتمع اإلنتاج االستهالك و  على تانعكاسا و الشباب و ال ختفى ما لذلك من األطفال
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  : ريفيني و حضريني إىلتركيب السكان : املطلب الثاين 
 و )1(ساب سكان الريف الزيادة يف نسبة السكان احلضر على حإطراء العامل تقريبا أحناءمن الظواهر السائعة يف كل 

 يف املناطق املتقدمة يف العامل بينما أكثر هذه التنمية ترتفع أن نسبة التحضر ترتبط بقضايا التنمية حيث جند أنذلك 
  . اخنفاضا يف املناطق املختلفة أكثرجندها 

البالد  يف % 66و من بينها  % 37% املتحدة نسبة التحضر يف العامل حبوايل األمم قدرت 1970ففي عام 
 يعيش حوايل نصف أن املتحدة مع هناية القرن العشرين األمميف البالد النامية و توقعت دوائر  % 25املتقدمة و 

البالد النامية و  يف % 20 من أكثريف الدول املتقدمة و  % 80 من أكثر حضرية منهم أماكنسكان العامل يف 
  .)2( عوائق التنمية يف املستقبلأهمتشكل احلضرية احد 

 عدد السكان و نسبة توزيعهم بني احلضر و الريف ) 20(اجلدول رقم 
  *1998  1987  1977  1966  السنة 
  حضر  ريف  حضر  ريف  حضر  ريف  حضر  ريف   اإلقامة/ البيان 

 16.966.941 12.133.960 11.444.249 11.894.693 6.686.785 10.261255 3605400 8412600  عدد السكان 

  29100887  22038942  16948000  12018000  جمموع السكان 

  59  41  49.67  50.33  39.45  60.55  %30  %70  %النسبة 

  :ملصدر ا
   1966،77،87،98 السابقة اإلحصائياتاجلدول مستخرج انطالقا من نتائج 

   عددا خاص ،اجلزائر35رقم " إحصائيات" جملة لإلحصائياتالديوان الوطين 
* Annuaire statique de l’Algérie N°19 , 2001 P20.  
 
 
 
 
 
 
 
 

  .148 ص  ،علي اخلفاف ، مرجع سابق)1( 
  . ، مرجع سابق 2003تقرير التنمية البشرية لسنة )2(
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 يف الزيادة نسبة احلضر يف اجلزائر مبرور الزمن حيث انتقلت نسبة احلضر من  اإلطراءيتضح من اجلدول السابق مدى 
 على التوايل و يف هذا 1977،1987،1998ات لسنو % 50.33،  % 39.45 إىل 1966سنة % 30

الصدر فان استمرار معدل التزايد السكاين احلضري يف اجلزائر ذا املعدل فان ثلثي سكان اجلزائر سيستقرون يف 
  . نتصور املشاكل املتوقعة نتيجة لذلك و مدى تأثريها على التنمية أن و لنا 2010مناطق حضرية عام 

 املدينة إىل كأثر لتزايد معدالت اهلجرة من الريف أساسا حجم السكان يف احلضر راءإطهذا و يرجع السبب يف 
 عوامل اجلذب و التسهيالت يف أهمنتيجة مغريات املدينة و تسهيالت احلياة فيها كمركز جذب للسكان و متثل 

توفرة يف املدينة سواء املناطق احلضرية و اليت يصعب توفريها بالدرجة نفسها يف الريف يف اخلدمات املختلفة امل
 فيها فضال عن توفر فرص العمل اإلداريةاخل مع متركز املؤسسات الصناعية و ...الصحية و التعليمية و الترفيهية 

 تنجم عن جذب العواصم و املناطق احلضرية ملعدالت عالية من آثار هناك أن املرتفع  وال شك األجراملتاحة ذات 
التأثري السليب ( تلك املصاحبات أهم القرية و تتمثل أولسلبية يف اتمع سواء يف املدينة السكان يكون ا مصاحباا ا

 العاملة يف جماله األيدي مع ارتفاع اجر العامل الزراعي و نقص األرض زراعة إمهالعلى التنمية الريفية يف القرية و 
املناسب مع زيادة مشكالت املدينة نتيجة للكثافة  الريف بوجه عام و عدم االهتمام مبصاحلة و تنميته بالقدر تأخرو 

  )اخل ... املوصالت و التعليم و الصحة و كاإلسكانالسكانية و زيادة الضغط على اخلدمات املختلفة 
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  :تركيب السكان من الناحية التعليمية  :املطلب الثالث 
روريا بالتنمية ذلك اتمع ، حيث يعترب العائد االقتصادي و  هاما و ضأمرايعترب استثمار التعليم يف أي جمتمع 
  )1( قيمةأغالها راس املال و أنواع أفضلاالجتماعي الناتج عن هذا االستثمار 

 عنصر من العناصر اهلامة يف إىل نطلق على التعليم انه استثمار قومي ، فهو حيول راس املال البشري أنو ميكن 
املادي للثروة و بذلك يصبح املتعلمون و خاصة ذو الكفاءات العلمية العالية احد رؤوس  اإلنتاجعملية التنمية و 

  . يف دفع عملية التنمية و التقدم يف اتمع أثرا األهم االجزل عطاء و األساسية األموال
لتنمية يف العامل عام و تعزز كثريا من الدراسات العالقة بني التعليم و التنمية ، حيث جاء يف تقرير البنك الدويل عن ا

 يف معظم قطاعات الصناعات املختلفة ، كما انعكس اإلنتاج العمال املتعلمني قد زادوا من أن انه قد تبني 1980
 يكون املؤهالت أن و اليت كان املرء يتوقع اإلنتاجية األنشطةاثر التعليم الكبري حىت يف قطاع الزراعة و غريها من 

 يف اإلنسانيةلذلك فالتعليم يعترب استثمار ضخم للقوى البشرية و الطاقات  .)2( هلااألمهيةلة الدراسية خاصة العالية قلي
اتمع ، و يتوقف مدى ما حيققه أي جمتمع من مكانه عالية على مدى ما حيققه من مستوى تعليمي ، و ذا املعىن 

 العمل على إىلكافة الدول و خاصة املتقدمة  أدى جلهودها و هذا ما أساسي عدوا لدودا للتنمية و معوق األميةتعد 
 هذا و يف اجلزائر األساسية باعتبارها احد مقومات التنمية أبنائها أوساط و رفع مستوى التعليم يف األميةمواجهة 

 الذين يتراوح سنهم بني األطفال على كل إجبارياعترب التعليم مبدءا ثابتا يف املشروع االجتماعي اجلزائري و هو 
  . سنة15وات و  سن6

 سنة ارتفاعا حمسوسا و تطور ملحوظا حيث 14 و 6 بني أعمارهم الذين تتراوح األطفالعرفت نسبة متدرس 
 1966سنة ) لإلناث % 36.90للذكور مقابل % 56.80 ( % 47.20ارتفعت هذه النسبة من 

ة االرتفاع مابني  تقدر نسبإذ 1998خالل سنة ) لإلناث % 78.73 للذكور مقابل % 85.28 (%83.05اىل
يعكس ) 20(و اجلدول رقم ) لإلناث % 54.29 للذكور مقابل % 33.4 ( % 43.16هذين التعددين ب 

 نسبة التمدرس أننالحظ ) 07( و من خالل الشكل رقم األربعةمستوى التطور ، نسب التمدرس غري التعدادات 
 اخنفضت عن 1998 متدرس الذكور يف سنة  نسبةأن دائما منخفضة عن نسبة متدرس الذكور كما نالحظ لإلناث

  .1987سنة 
 كانوا ال 1966 السكان حسب تعداد إمجايل من أرباع فلقد كانت جد مرتفعة فحوايل ثالثة األمية عن أما

 1977 سنة % 59.90 إىل و اخنفض 1966 سنة % 74.6 األميةيعرفون القراءة و ال الكتابة حيث بلغ معدل 
 تقدر نسبة االخنفاض مابني إذا 1998 سنة % 31.90 إىل ليصل 1987ة  سن% 43.62 إىلمث اخنفض 

  . باملائة 57.24 ب 1998 و 1966
  
  .133 ص ،1975 ،مصر،جامعة عني مشس ،املعوقات االجتماعية و االقتصادية لتخطيط التعليم ،سامل عبد العزيز حممود )1(
 .62ص ،  1980 ،واشنطن، ة ي اجلامعأكسفوردطبعة م، شنطن او،تقرير عن التنمية يف العامل،البنك الدويل )2(
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 لدى النساء يبقى دائما مرتفعا عن نظريه لدى الرجال و الشكل رقم األمية معدل أنيتنب ) 20(من اجلدول رقم 

  . لكال اجلنسنياألميةيوضح االخنفاض السريع الذي عرفته ) 08(
 سنة حسب اجلنسني يف السنوات 14 و 6سنهم بني  الذين يتراوح األطفالتطور نسب متدرس ) 21(اجلدول رقم 

  )100مقدرة ب  (1998، 1966،1987،1977
  1998  1987  1977  1966  السنة 

  85.28  87.75  80.80  56.80  ذكور 

  80.73  71.56  59.60  36.90  إناث

  83.05  79.86  70.40  47.20   اإلمجايل
  .1998سنة التقرير النهائي للتعداد العام للسكان و السكن ل:املصدر 

  

   1998 إىل 1966منحىن تطور نسب التمدرس حسب اجلنسني من سنة ) 07(الشكل رقم 
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  1998، 1966،1987،1977 حسب اجلنسني يف السنوات األميةتطور معدالت ) 22(اجلدول رقم 

  )100مقدرة ب  (
  1998  1987  1977  1966  السنوات  

  23.65  30.75  48.20  62.30  ذكور 

  40.27  56.66  74.30  85.40  إناث

  31.90  43.62  58.10  74.60  اموع
  .1998التقرير النهائي للتعداد العام للسكان و السكن لسنة :املصدر 

  
 ) 1998-1966من( حسب اجلنسني األميةمنحىن تطور معدالت ) 08(الشكل رقم 
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  التركيب االقتصادي : املطلب الرابع 
 معرفة حجم القوى العاملة و معرفة السكان الفعالني و غري الفعالني إىلدف دراسة التركيب االقتصادي للسكان 

 حتديد املؤشرات إن قطر معني ، أو االقتصادية املتعددة يف منطقة األنشطةو كذلك معرفة توزيع السكان على 
    يعني املخططني على وضع خطط التنمية االقتصاديةاملذكورة

 إمجايلمن % 27.90 نسمة  أي بنسبة 8167.624 ) 1998( حسب تعداد )1(بلغ عدد السكان النشطني
   باملائة 9.72نسبة النساء النشطات ب  بينما تقدر % 45.68حجم السكان ادا تقدر نسبة الرجال النشطني ب

 و 1966دات باملائة عند تعدا) 57.16،34.64 ، 68.54 ب 1998ارتفع عدد السكان النشيطن سنة 
ات و تظل نسبة الرجال النشطني اكرب من نسبة النساء النشط)) 22(اجلدول رقم ( على الترتيب 1998 و 1977

 إىل 1966للنساء لسنة  % 1.82للرجال مقابل  % 40.43ساء فمن و هي يف تراجع مستمر لصاحل الن
  )) 22(اجلدول رقم  (1998لسنة  % 9.72مقابل   % 45.68

 عدد السكان النشطني يف تطور مستمر و سريع و يرجع هذا أن)) 09(و من خالل الشكل (طور يعكس هذا الت
و 1970 الدميغرايف الذي عرفته اجلزائر يف الفترة املمتدة مابني راالنفجا إىلالتطور حلجم السكان النشطني 

1986.  
 مليون نسمة 1.72 من أتقل إذاا  النشطني بدورة تطورا معترباألساسيةلقد عرف كذلك عدد املشتغلني املكونة 

مابني سنيت  % 3.8 حيث بلغ معدل النمو السنوي هلذه الفئة 1998 مليون نسمة سنة 5.71 إىل 1966سنة 
 و 1977 مابني عامي 5.8 و ب 1977 و 1966بني سنيت  % 3 و قدر هذا املعدل ب 1998 و 1966
  ))23(اجلدول رقم  (1998 و 1987بني سنيت  % 2.8 و ب 1987

  
  
  
  
  
   
  
  

   سنة و القادرين على العمل و الراغبني فيه و يبحثون عنه 65 و 15 مابني أعمارهم الذين تتراوح األفراد مجيع بأهنميعرف السكان النشطني  )1(
  

  
  
  

 سنة و طلبة املدارس و املعاهد و اجلامعات 65 أكثر من سنة و15أما السكان غري النشطني فهم السكان دون
  .و ربات البيوت و كبار السن و العجزة و املرضى

 .191، ص 1984 املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر ، ،التغريات السكانية يف اجلزائر،مربيعي سعيد: املصدر 
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  1998، 1966،1987،1977تطور عدد السكان النشطني حسب اجلنسني يف السنوات ) 23(اجلدول رقم 
 
 %نسبة عدد السكان النشطني   ني باملاليني عدد السكان النشط  السنوات  

   إمجايل  نساء  رجال   إمجايل  نساء  رجال  1966
متوسط معدل 

  النمو السنوي 
1977  2.45  0.109  2.67  40.43  1.82  21.20  -  

1987       3.5      20.05  3  

1998  4.23  1.11  5.34  36.75  9.97  32.53  5.8  

  6.76  1.41  8.17  45.68  9.72  27.9  2.8  

  .1998، 1966،1987،1977التعدادات العامة للسكان و السكن لسنوات  :صدر امل
 

 1998، 1966،1987،1977تطور عدد السكان النشطني يف السنوات ) 09(الشكل رقم 
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  1998، 1966،1987،1977تطور عدد املشتغلني يف السنوات ) 24(اجلدول رقم 
  

  1998  1987  1977  1966  السنة 
  5.71  4.20  2.38  1.72  عدد املشتغلني باملاليني 

  .1998، 1966،1987،1977التعدادات العامة للسكان و السكن لسنوات  :املصدر 
 1998، 1966،1987،1977تطور عدد املشتغلني يف السنوات ) 10(الشكل رقم 
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  ة االقتصادية   النمو الدميغرايف على التنميآثار: املطلب الثالث 
ابك بني املتغريات الدميغرافية و املتغريات االقتصادية و االجتماعية كبرية و معقدة و ال ميكن ش التداخل و التإن

 النمو الدميغرايف على آثار أهم إىل بكافة جوانبها و سنحاول فهم ودراسة هذا التداخل من خالل الطرق اإلملام
  التنمية االقتصادية 

   االقتصادية اآلثار : األولاملطلب 
   التركيب العمري  وحاجات االستهالك - 1
 ذلك يتزايد عدد إىل باإلضافة استهالكا أكثر تكوين جمتمع شاب إىل زيادة السكان مبعدالت مرتفعة تؤدي إن

   استهلك زيادة استهالك العائالت واجلدول املوايل يوضع دالك إىل الواحد مما يؤدي  األسرة يف  األفراد
  ) 1998-1974(تطور االستهالك  الكلي للعائالت ) 25(دول رقم اجل

  مليار دينار: الوحدة                                                              

  1998  1992  1990  1988  1984  1980  1977  1974  السنوات 
االستهالك  

 الكلي للعائالت

24.63  37.88  62.60  89.01  113.04 227.04 *89.60  1534.4** 

  :املصدر 
ONS,spécial comptes économiques des exercices (1974/1990),N°18,1991. 
* Information sur le conjoncture 1er trimestre, N°09 , 1992 ,P37. 
** CNES , conjoncture du 1er semestre, 1998, P 71. 

  

 1974 مليار دج سنة 24.63لكلي العائالت الذي ارتفع من يبدو جليا من خالل االرتفاع الكبري لالستهالك ا
   1998 مليار دج سنة 1534.4 إىل مث 1990 مليار دج سنة 489.60 إىل
 هذا االرتفاع يف االستهالك الكلي للعائالت يتطلب زيادة احلاجات االستهالكية للسكان أي زيادة الطلب على أن

 ستعرف ارتفاعا حيث يعترب األسعاربية هلذه احلاجات املتزايدة فان  مل تكن هناك تلإذااحلاجات االستهالكية و 
  )1(النمو الدميغرايف عامل مؤشر يف ارتفاع السلع و اخلدمات

 ارتفاع معدل النمو الدميغرايف يؤدي اىل استهالك كمية اكرب من املواد الغذائية و هو ما جيعل هذه الدول أنذلك 
هذه املواد لتلبية حاجيات السكان و هو ما يؤدي اىل اجتاه اسعار هذه املواد اىل تعرف قصورا يف االنتاج احمللي من 
  االرتفاع كما يبينه اجلدول املوايل 

  
  
  .108ص ، مؤسسة الثقافة العربية مصر بدون تاريخ " التضخم يف االقتصاديات املختلفة" نبيل الرويب )1(
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)  املواد الغذائية أسعار االستهالك و مؤشر لألسعارعام املؤشر ال (األسعارتطور مؤشرات ) 26(اجلدول رقم 
  )1989 يف 100أساس  ( 1997 و 1993خالل الفترة املمتدة بني 

  
1993  1994  1995  1996  1997  

  494.9  468.1  394.4  303.9  235.5  ) 1( االستهالك أسعار

  539.7  510.8  426.9  325.6  230.4 ) 2( املواد الغذائية أسعار
)1) / (2 (  97.8  107.1  108.2  109.1  109.0  
  ) .64 ،59 ،43 ،10،37،49رقم  ( إحصائية جمموعة لإلحصائياتالديوان الوطين : املصدر 

  

 أسعار املواد الغذائية ارتفاعا كبريا حيث انتقل مؤشر أسعار مواد االستهالك و كذا مؤشر أسعارلقد سجل مؤشر 
 230.4 املواد الغذائية من أسعارو ارتفع مؤشر 1997  سنة494.9 إىل 1993 سنة 235.5االستهالك  من 

 سنوات و من 4 كال املؤشرين قد تضاعف خالل مدة أن مما يدل على 1997 سنة 539.7 إىل 1993سنة 
   املواد االستهالك أسعار من ارتفاع مؤشر أكثر املواد الغذائية أسعار كان ارتفاع مؤشر أخرىجهة 
 ظهور بعض الظواهر السلبية اليت تعيق و تأثر على جمهودات التنمية االقتصادية إىل هذا ا الرتفاع الكبري يؤدي إن

  )1(نذكر منها
  . مرتفعة بأسعار منو و تطور السوق املوازية اليت متتاز -أ
   بيع السلع من طرف اخلواص املضاربني إعادة -ب
   املساحات الكربى للحصول على السلع النادرة أمام انتشار طوابري -ج
   املعتربة للحفاظ على السلع الضرورية اإلعانات-د

   ثابتة أسعارهاهـ اخنفاض و تدين نوعية السلع و بقاء 
 . ظاهرة ختزين السلع عند املستهلكني مع كثرة الوسطاء-و
 أو االستهالك مما يؤثر على االستثمار الكلي إىل اخنفاض االدخار الفردي العائلي الناتج عن حتويل كل الدخل - ي
  .ردي الف

 أو على حاهلا اإلنتاجيةم ه التضخم يظهر يف البلدان املختلفة حني يتزايد عدد سكاهنا بينما تبقى كفايتأنو نشري 
  .تزيد مبعدل يقل بكثري عن معدل منو السكان 

 
 
  

)1( Bali Hamid inflation Algérienne , thèse Doctorat ,ISE Alger, 1982 , P39. 
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  :ستهالك اال و حاجات اإلعالةعبء  - 1
 املنتجون فهم أما كل فرد من اتمع مستهلك أن أساس بالتركيب العمري للسكان و تقوم على اإلعالةترتبط نسبة 

  يف اجلزائر اإلعالة و اجلدول املوايل يبني نسبة )1( أفرادهبعض 
  1966،77،87،98 للسنوات اإلعالةنسب ) 27(اجلدول رقم 
  1998  1987  1977  1966  فئات السن 

0 -14  101.79  99.72  84.83  103.06  
15-26          
  09.65  07.62  8.32  09.76   فأكثر 65

  112.71  92.45  108.04  111.55  اموع 
  :املصدر 

  .98 ،87، 1966،77 العامة للسكان و السكن  اإلحصائياتمستخرج بناءا على 
 ×)  عام64-15عدد السكان ما بني (  ÷ ) أكثرف عاما 65عدد السكان +  عاما 15عدد السكان دون  = ((اإلعالةنسبة 
100(   

  .222علي اخلفاف ، مرجع سابق ص : املصدر 
  

 القادرين على األفراد عدد إىل املعالني يف اتمع منسوبا األفراد و اليت تعين عدد …De اإلعالة نسبة أنيتضح لنا 
 النسب يف اتمع اجلزائري مقارنة مع اتمعات لىأع عالية جدا و تعترب من أهناممارسة العمل والنشاط االقتصادي 

.  من النصف  من جمموع عدد السكان العامأكثر و ذلك الن حجم كل من فئة الصغار و فئة الشيوخ متثل األخرى
 الكلية يف اجلزائر تعترب اكرب بكثري من مثيالا يف الدول النامية حيث تصل يف املعدل العام هلذه اإلعالة نسبة إن

 الكلية اإلعالة تصل نسبة إذا كبرية نسبيا مبقارنتها بالدول العربية أهناكما  % 75.8 نسبة إىلاموعة من الدول 
 مبقارنتها بالدول أما اآلسيويةيف الدول العربية  % 93.6 إىليف حني تصل  % 87.2 إىل اإلفريقيةبالدول العربية 

  )1( %52.4النسبة بالدول املتقدمة عن  الضعف حيث ال تزيد هذه إىلاملتطورة فهي تصل 
 % 112.76و  % 92.46و  % 108.04و  % 111.56 إىل الكلية يف اجلزائر و اليت تصل اإلعالة نسبة إن

 و أعباءعلى الترتيب يترتب عليها  98 ،87، 1966،77 العامة للسكان و السكن لسنوات لإلحصائياتوفقا 
  :دية من حيث تكاليف هائلة على كاهل التنمية االقتصا

  : جمموع السكان إىل تقليل نسبة العاملني املنتجني -أ
 و اإلعالة ارتفاع نسبة إىل زيادة صغار السن على حساب الفئة املنتجة مما يؤدي إىليؤدي النمو الدميغرايف السريع 

  . جمموع السكانإىلهذا ما يقلل من نسبة العاملني املنتجني 
  
  .119ص ،  1985،  دار التعاونة ، القاهرة ، التطبيقي  وتنمية اتمع العريبعلم االجتماع،صالح العيد )1(
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  : ختفيض جزء كبري من املوارد مبواجهة االحتياجات االستهالكية -ب
 ضرورة زيادة النفقات العامة املخصصة للخدمات االجتماعية منها الصحية و التعليمية و إىلتؤدي زيادة السكان 

(  املطالبة بالقيام بوظائف جديدة إىل باألفراد انتشار التعليم و الوعي االجتماعي يؤديان أنا اخل كم... الثقافية 
  و اجلدول املوايل يوضح ذلك ) اخل...كاملطالبة بالتأمني ضد البطالة ، و الفقر و املرض 

  ) 2000-1965( السكان إىل اإلنفاقتطور نسبة ) 28(اجلدول رقم 
  *2000  1995  1990  1985  1980  1975  1970  1965 السنة / البيانات 
  اإلمجايل اإلنفاق

  )دج10(
3.2  5.8  17.7  44  116.9  138.5  589.3  1178.2 

   السكان إمجايل
  ) مليون(

11.4  13.75  16.01  18.37  21  24.09  28.06  30.41  

 إىل اإلنفاقنسبة 
  السكان 

0.24  042  1.10  2.395  5.56  5.52  21  38.74  

  :املصدر 
 أطروحة"  يف اجلزائراإلنفاقالنمذجة القياسية و ترشيد السياسات االقتصادية الرشيدة دراسة حالة خاصة لسياسات "فرحي حممد 

  .184-183ص ،  1999 ،اجلزائر، دكتورة ، جامعة اجلزائر 
  .296ص ،  ، مرجع سابق 2000التقرير الوطين حول التنمية البشرية * 

 

 1970 مليار نسمة سنة 042 السكان شهدت تطورا ملحوظا فمن ىلإ اإلنفاق نسبة أنتوضح بيانات اجلدول 
 20 مرات خالل 10 من أكثر السكان تضاعفت إىل اإلنفاق نسبة أن أي 1990 مليار نسمة سنة 5.52 إىل

 مرة 140 من بأكثر و تكون بذلك قد تضاعف 2000م ن سنة / م38.74 إىلسنة مث ارتفعت هذه النسبة 
  . سنة 30خالل 
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  :التغطية الغذائية 
 يوفر هلم الغذاء أن نسمة ينبغي 650.000حسب وترية النمو الدميغرايف يتزايد عدد سكان اجلزائر سنويا حبوايل 

 تغذية إدخال إىل أدتفضال عن ذلك فان التعمري السريع و التصنيع و ارتفاع املداخيل مجيع الفئات السكان تقريبا 
  )1( يسمح ذلك ببلوغ مستوى بلدان الضفة الشمالية للمتوسطنأ دون أوفر تنوعا و بكمية أكثر
 األحوال أحسن سنة مل يتجاوز يف 20 هذا النمو الدميغرايف ، فان منو املنتوجات الرئيسية املسجل على امتداد أمام

النقائص ( من الزيادة سنويا و يفسر هذا االختالل بني العرض و الطلب يف ميدان املواد الغذائية جزئيا  % 2نسبة 
   اإلنتاج استرياد املواد الغذائية و عوامل إىل اللجوء أخرىو يربز من جهة ) اليت ميزت السياسات الفالحية املطبقة

مما خال بالدنا % 80 و بتكاليف باهضة و قد يقارب معدل تغطية استهالكنا الغذائي من الواردات أكثربكميات 
 توزيع حصة غذائية إعادة و اقتناء و إنتاج الغذائي يعين األمن أن) )30(اجلدول رقم  ()2(يف حالة تبعية كاملة

 ال يتوقف على النتائج االجيابية للقطاع الفالحي و الصناعات لألفراد على السكان تضمن السالمة الدنيا أساسية
ن الفضل و  تشكل املكاإذا الغذائي األمنالغذائية فقط فالفالحة تساهم حقا بصفة حامسة يف التحكم يف حدود 

 من الطبيعة أكثر متزايدة أشياء األمنو يقتضي هذا .  جزء من املنتوجات الغذائية الضرورية تمع ما إلنتاجاحليوي 
 و يف هذه الظروف ميكن مناظرة الفكرة القائلة منو السكان يقلص اإلنتاجيةأي غذاء متزايد عدد السكان بتقليص 

 إىل الغذائي و هذا يؤدي اإلنتاج عدم التكافؤ بني منو السكان و منو إىلي مما يؤد)3(القدرات الفالحية باستمرار
  .ارتفاع الواردات الغذائية كما يوضح ذلك اجلدول املوايل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  .14، ص 1997الس االقتصادي و االجتماعي ، مشروع تقرير البيئة يف اجلزائر رهان التنمية ، )1(
  .14نفس املرجع، ص )2(
 .15ملرجع ، ص نفس ا)3(
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  )97-80( جمموع الواردات نسبتها يف الفترة إىلتطور الواردات الغذائية ) 29(اجلدول رقم 

  (%)نسبة الواردات الغذائية اىل جمموع الواردات  الواردات الغذائية   جمموع الواردات   السنوات 
1980  
1981  
1982  
1983  
1984  
1985  
1986  
1987  
1988  
1989  
1990  
1991  
1992  
1993  
1994  
1995  
1996  
1997  

10906  
11269.52  
10758.21  
10395.51  
10285.75  
9788.58  

9228.1  
7024.3  
8148.3  
8932.6  

10391.1  
9049.6  
8687.7  

8200  
9000  

10200  
9609  
9200  

2487  
2613  
2023  
2623  
1758  
2051  
1753  
1745  
1809  
2907  
2751  
2627  
2160  
2500  
2200  
2800  
2500  
2500  

23  
23.08  
18.8  

25.19  
17.06  
21.25  
18.99  
24.77  
22.2  

32.25  
26.47  
29.03  
24.86  
30.48  
24.44  
27.45  
26.03  
26.03  

  :املصدر 
  .58 ص  ،1989  ،ابوظيب،  العربية اإلمارات 1989التقرير العريب املوحد لعام .ع.ن.ص -1
 .455-396 ص  ، مرجع سابق1993التقرير العريب املوحد لعام  -2
 .31-23 ص  ، مرجع سابق ،)81،91(اديةمؤشرات اقتص،الدول العربية  -3
 .297ص ،  2000التقرير الوطين حول التنمية البشرية لسنة  -4
  .232ص ،  1998التقرير الوطين حول التنمية البشرية لسنة  - 5
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 مل تصاحبها الزيادة 2002 مليون نسمة سنة 31 إىل 1970 مليون نسمة سنة 13 ارتفاع عدد السكان من إن
 التوسع الكمي و النوعي لالستهالك الغذائي للسكان ، و لقد جتسد هذا التطور يف إىل باإلضافةغذاء املنظرة يف ال

كافة اجلوانب و باخلصوص يف نوعية اخلريات املستهلكة و كميتها و منط التغذية و مع تطور سكان املدن حيث 
 و منط اإلقامةثيق بني مقر  هناك ارتباط وأنو اجلدير بالذكر  % 37 ب 1980قدر عددهم مع مطلع عام 

من املواد الغذائية و  % 44 تستهلك لوحدها 1980من سكان املدن لعام  % 37 كانت نسبة إذااالستهالك 
مع حلول  % 18 إىل تقلص عدد املشتغلني بالزراعة و الذي هبط إىل حتضر سكان الريف أدى ذلك إىل باإلضافة

   )1( مطلع االستقالل و خالل سنوات الستينات بعد ما كان اغلبهم يف الزراعة مع1984عام 
 توسعا يف عدد أيضا اجلزائرية األسرة اليت سبق ذكرها و اليت وسعت االستهالك الغذائي عرفت األسبابومع مجيع 
 أشخاص 4.6 من األسر ارتفع حجم إذا بسبب حتسني املستوى الصحي و نتج عنه تقلص عدد الوفيات أفرادها

 مبا يف  شيءأصبحت املتطلبات الغذائية تسبق كل و نتيجة لذلك )2( 1984 عام خاصأش 5.6 إىل 1966عام 
و  % 17( جمموع الواردات بني إىلذلك القيام باالستثمارات املنتجة حيث تراوحت نسبة واردات املواد الغذائية 

  .ة وهي نسبة عالية جتعل اجلزائر معنية مبشكلة التبعية الغذائي)) 31(ول رقم داجل %) (32
 تعقيدا بسبب ترابط العوامل الدميغرافية بالعوامل االقتصادية حيث يشكل النمو أكثرو يف الواقع تعترب هذه الوضعية 

 و االكتظاظ األرياف إمهال و التشجيع على الرتوح الريفي و اإلنتاجالدميغرايف السريع عامال غري مباشر لتقليص 
  )3(الفوضوية للمدن

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
  .73 ص ،1991 ، اقتصاد اجلزائر املستقلة د م ج اجلزائرامحد هين)1(
  .74- 73ص ، نفس املرجع )2(
  .15 ص  ،مشروع تقرير البيئة رهان التنمية ،مرجع سابق)3(
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   االجتماعية اآلثار: املطلب الثاين 
  : البطالة - 1

   )1 (: باستخالص النتائج التالية1998يسمح حتليل اهليكل الدميغرايف للسكان سنة 
  .1986ال يزال عدد السكان يزداد بوترية سريعة بالرغم من املرحلة االنتقالية الدميغرافية املالحظة منذ سنة 

 7.425.446 سنة ب 15 و 6 بني أعمارهم الذين تتراوح األطفالتقدر الفئة السكانية املتمدرسة املتشكلة من 
خنفاض النسيب هلذه الفئة من السكان يف و بالرغم من اال) %39( بنت 3.638.439 من بينهم 1998يف سنة 
 و باعتبار اإلمجايل من عدد السكان % 25.40 متثل أهنا بعد االستقالل فهي تبقى مرتفعة مبا األولنيالعقدين 

 500.00 تسرب مدرس هام يقدر حبوايل إىلاملردود الداخلي الضعيف ملنظومة التربية الوطنية الذي يؤدي سنويا 
  . لغرض الشغل املبكر األساسيراسة فان هذه الفئة تشكل املصدر مقصى و متخل عن الد

 كانت متثل نسبة     أهنا حبيث األخريةازدادت الفئة العاملة احملتملة يف سن العمل بانتظام يف السنوات العشرة 
  العامل الدميغرايف سيواصل وأن و عليه ميكن القول 1987 يف سنة % 50 بينما قدرت ب 1998 يف % 57.2

 احلاجيات االجتماعية عامة و أمهيةلوقت طويل الضغط بشكل كبري على سوق العمل و سيحدد على نطاق واسع 
  .احلاجيات يف جمال الشكل خاصة 

 هذا فالتنمية االقتصادية اليت عرفتها بالدنا طيلة السبعينات و الثمانينات انتقال جزء كبري من الفئة العاملة إىل إضافة
   القطاع الثاين و قطاع اخلدمات و بالتايل كان ميثل الشغل يف القطاع الفالحيإىل األولاع املشتغلة من القط

و يف نفس الفترة % 4.37 1998 يف حني مل يتجاوز يف سنة 1966 الشغل املنظم سنة إمجايل من % 50 
غل املنظم  الشإمجايل من % 28.87 موضف كانت متثل 140.000 اليت كانت توظف تقريبا اإلدارة أنلوحظ 

  ) 28( اجلدول رقم 1966 سنة % 17.5بينما كانت هذه النسبة تقدر ب 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  .142-141ص ،  ، مرجع سابق 2000التقرير الوطين حول التنمية البشرية )1(



  النمو الديمغرافي وجهود التنمية االقتصادية في الجزائر  : الفصل الثالث

 94

   (%)1966،1987،1998 التوزيع الشغل املنظم حسب كل قطاع نشاط يف )30(اجلدول رقم 
  1998  1987  1966  السنوات / قطاعات النشاط 

  الفالحة 
  الصناعة 
   العمومية األشغالالبناء و 

  اخلدمات 
   اإلدارية

50.02  
  

7.03  

4.06  

21.38  

17.48  

17.75  

15.23  

16.95  

18.37  

28.94  

24.37  

10.18  

25.28  

21.27  

28.87  

  100  100  100  اموع 

  :املصدر 
  .322ص ،  مرجع سابق 2000التقرير الوطين حول التنمية البشرية 

  

 عدد معترب من مناصب الشغل و انعدمت كليا مشاركة بإنشاء أساسا هي اليت قامت اإلدارة و بالتايل فان 
   العمومية واألشغالالقطاعات املنتجة وباخلصوص قطاع الصناعة 

 متزايد و لد ضغطا كبريا يف سوق العمل و  زاد من تفاقمه عرض إضايف تقلص الطلب يف جمال الشغل الذيإن
 أي مبعدل زيادة سنوية 2.427.000 إىل انتقل عدد العاطلني عن العمل 2000 إىل 1970 الفترة هكذا يف

  )1(  % 29.77و جنم عن ذلك اليت استقرت يف حدود  % 3.25قدرها 
 طلب جديد للشغل سنويا 260.000و بالتايل من بني   % 70.30تقدر نسبة تغطية الطلب لغرض الشغل ب 

 االحتياطي املرتفع للعاطلني عن إىلفون إىل الدخول يف احلياة العملية و يضايبا  شخص تقر78000ال يتوصل 
  )2(العمل 

  : الظروف السكنية - 2
 كانت مرافق السكنات قد حتسنت فإن األمر غري ذلك بشكل أكرب و معترب منذ االستقالل بالنسبة إىل الظروف إذا

و نسبة شغل الغرفة ) Tol(الن يف نسبة شغل السكن الواحد السكنية كما يشري إليه املؤشران األساسيان و املتمث
  .الواحدة

  
  
  
  
  .147ص ، نفس املرجع السابق )2) (1(
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  نسبة شغل السكن الواحد و الغرفة الواحدة) 31(اجلدول رقم 
  1998  1987  1977  1966  السنوات

نسبة شغل السكر 
  الواحد

6.10  6.83  7.54  7.10  

نسبة شغل الغرفة 
  الواحد ة

2.78  3.17  2.65  2.3  

  .173 مرجع سابق ص 200التقرير الوطين حول التنمية البشرية لسنة : املصدر

من السكنات املشغولة حتتوي  % 67ميكن تفسري هذه النسب العالية أساسا باملقارنة بني حجم السكنات حيث 
فراد يف األسرة ب  غرف خمصصة للسكن و حجم األسرة حيث يقدر متوسط عدد األ3 إىل 1غرفة واحدة على 

  1.09 و لكن كذلك العجز يف السكنات حيث يقدر معدل األسر يف املسكن الواحد ب 6.58
حسب  (150.000 سكن و يقدر معدل بناء املساكن سنويا ب 856.000يقدر نقص عدد السكنات ب 

  . سنوات 10و ال ميكن سد هذا العجز إال بعد ) معطيات وزارة السكن
السكن االجتماعي مرتفعة بالرغم من اخنفاض تكلفة املربع الواحد و تقدر النسبة للمتر املربع و تبقى كلفة إقتناء 

 1.2 يف فرنسا و 0.8 و تبلغ نفس هذه النسبة 2.5و األجر الوطين األدىن املضمون ب ) دج15.000(للسكن 
ن اليت بقيت جد صعبة  يف تونس و هكذا فإن الفقر البشري تؤثر عليه بشكل كبري ظروف السك1يف املغرب و 

  )1(.خالل التسعينات 

  : الظروف التعليمية - 3
لقد كان احلق  يف التعليم أحد األهداف األولية اليت سعت املنظومة التربوية جاهدة لترسيخها منذ االستقالل و 

  هكذا شهدت املنظومة التربوية تطورا هائال يف عدد تالميذها و قدراا و مؤطريها 
 حيث التحق أكثر من ربع السكان 1962طية التعليم إىل ارتفاع مذهل يف عدد التالميذ منذ سنة لقد أدت دميقرا

باملدارس اإلبتدائية و اإلكماليات و الثانويات و اجلامعات و كذا مؤسسات التكوين األخرى حيث يضم التعليم 
ادة املتسارعة لعدد التالميذ شرع يف  من سبعة ماليني تالميذ من اموع و ملواجهة الزيأكثر و الثانوي األساسي
 مؤسسة تربوية منذ سنة 19000 حوايل إنشاء املنشآت القاعدية و جتهيزها و هكذا مت برامج طموحة لبناء إجناز

  )2( ثانوية و متقنة1000 من أزيد اكمالية و 2900 مدرسة ابتدائية و 75000 يومنا هذا من بينها إىل 1962

  
  
  
  .173ص ، ق نفس املرجع الساب) 1(
  ص ،  ، مرجع سابق 1998التقرير الوطين حول التنمية البشرية لسنة )2(
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 يف تطوير أساسيا و تكوين املكونني يف خمتلف املستويات بال شك عامال األساتذةو متثل اهودات املبذولة لتوظيف 
 أستاذ يف 53000 و ياألساس أستاذ يف التعليم 99000 معلم و 170.000املنظومة و تتوفر اجلزائر على 

 و خصصت الدولة لقطاع التربية مبالغ مالية تتراوح 1962 مرة منذ سنة 13التعليم الثانوي و نضاعف هذا العدد 
من ميزانيتها للتجهيز و ميثل هذا اهود نسبة تتراوح  % 20 و 10 و بني للتسيريمن ميزانيتها  % 26 و 20بني 
 اهلياكل القاعدية إلجناز من هذه املوارد األكرب للبالد و قد خصص القسط ايلاإلمجمن الناتج الوطين  %7 و 5بني 

 و رغم كل هذه اهودات فان زيادة عدد )1( و الوسائل التعليمية و تكوين املعلمني األجورو التجهيزات و 
 القطاع و اجلدول االتالميذ نتيجة زيادة عدد السكان و يشكل ضغطا مستمرا على خمتلف اهودات املبذولة يف هذ

  .املوايل يوضح ذلك
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
   .   ص،نفس املرجع )1(
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  تطور هياكل املنظومة التربوية و عدد تالميذها) 32(اجلدول رقم 
  1996  1977  1987  1997  

   األساسيالتعليم 
   و الثاين األولالطور 

  عدد املدارس االبتدائية 
  عدد املعلمني 
  عدد التالميذ 

 عدد التالميذ يف كل مدرسة - 1
  *ابتدائية

  *عدد التالميذ لكل معلم- 2
  الطور الثالث 

  عدد االكماليات 
  عدد املعلمني 
  عدد التالميذ 

 *  عدد التالميذ لكل اكمالية - 1
  *عدد التالميذ لكل معلم- 2

  التعليم الثانوي 
  عدد املؤسسات 

  عدد املعلمني 
  عدد التالميذ 

  عدد التالميذ يف كل- 1
  *مؤسسة

  *عدد التالميذ لكل معلم- 2
  
  
   

  
  

4266  

30666  

1370357  

321.22  

44.68  
  

427  

4438  

115334  

270.10  

25.98  
  

59  

610  

14.645  

248.22  

24  

  

  

  

  

8380  

77009  

2894.084  

345.35  

37.58  
  

788  

19.663  

595493  

755.70  

30.28  
  

175  

7042  

134427  

768.15  

19.08  

  

  

11843  

139.875  

3801651  

321  

27.17  
  

1929  

74.031  

1490.863  

772.86  

20.13  
  

550  

31057  

591783  

1075.98  

19.05  

  

  

15199  

170460  

4719.137  

310.48  

27.68  
  

3.145  

99.347  

1837.631  

584.30  

18.49  
  

1132  

53343  

879090  

776.58  

16.47  

  :املصدر 
  .71 ص 1998التقرير الوطين حول التنمية البشرية 

  .حسابات الطالب* 
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 التعليم بشكل ضغط مستمرا بأمهية و ارتفاع عدد املتمدرسني نتيجة لزيادة عدد السكان و نتيجة للوعي  زيادةإن
األخري فقد ارتفع  املعلمني و حسب اجلدول إىل إضافةعلى اهلياكل القاعدية من مدارس و اكماليات و ثانويات 

 776.58 إىل مث 1075.95 إىل 1966 سنة 248.22 مؤسسة لتعليم الثانوي من عدد التالميذ يف كل
 270.10 بالنسبة لالكماليات فقد ارتفع عدد التالميذ لكل اكمالية من األمر كذلك 1997و 1987لسنوات 

    على التوايل 1998 و 1987 لسنوات 584.30 إىل مث 772.86 إىل 1966سنة 
كل معلم يف املدارس االبتدائية من  فيما خيص عدد التالميذ لكل معلم فهو يف اخنفاض فقد اخنفض عدد التالميذ لأما

على التوايل  و يف التعليم الثانوي 1998 ،19668،1977  لسنوات27.68 إىل مث 37.58 إىل 44.68
   لسنوات 16.47 و 19.05 إىل مث 19.08 إىل 24كذلك فقد اخنفض عدد التالميذ لكل معلم من 

   على التوايل 1987،1998 ،19668،1977
   . من حيث تكوين املعلمني أو القاعدية املنشآتذ يتطلب جمهودات كبرية من حيث بناء  زيادة عدد التالميإن
  )1(: الضغط على منظومة الضمان االجتماعي- 3

   %30من بني جمموع السكان البالغ حوايل  % 77تبلغ نسبة األشخاص املستفيدين من التغطية االجتماعية 
من  % 5أكثر من  (1999 مليار دج سنة 161.2ي أزيد من لقد أنفقت املنظومة الوطنية للضمان االجتماع

 و بذلك بغرض ضمان دخل تعويضي ألزيد من 1998مقارنة بسنة % 6.4أي بزيادة قدرها ) الناتج اإلمجايل
  من السكان يف جمال التأمني ضد املرض %  80مليون نسمة و تغطية أزيد من 

  من الناتج الداخلي اإلمجايل  % 5.4 أي بنسبة 1998  مليار دج سنة158و بلغت نفقات الضمان االجتماعي 
ويالت ذات طابع اجتماعي موجهة لألسر حتو من باب املقارنة بلغت امليزانية االجتماعية للدولة املشكلة من 

 مليار دينار أي 206من الناتج الداخلي اإلمجايل و % 6.30 مليار دج خالل نفس السنة أي بنسبة 184.55
 إىل هذه األرقام فإن نفقات الضمان االجتماعي تقارب 1999 الناتج الداخلي اإلمجايل سنة من % 6.5بنسبة 

نفقات احلماية االجتماعية اليت تسددها الدولة و على الصعيد الدويل فإن منظومة الضمان االجتماعي يف اجلزائر 
خل املتوسط ففي االحتاد األوريب تقارب  ذات الدالبلدانحتتل نفس املرتبة اليت حتتلها نفقات الضمان االجتماعي يف 

من الناتج الداخلي اخلام و يف بلدان أوربا الوسطى و الشرقية متثل نفقات % 28نفقات الضمان االجتماعي معدل 
من الناتج الداخلي اإلمجايل أما بالنسبة لتركيا و تونس فإن هذه النفقات  % 20 و 10الضمان االجتماعي ما بني 

  من الناتج الداخلي اخلام  % 7و % 6.9 نسبة متثل على التوايل
 مليار 375و بلغت النفقات االجتماعية العمومية اليت تسددها صناديق الضمان االجتماعي و املتعاملون اآلخرون 

  من الناتج الداخلي اإلمجايل  % 13 أي أزيد من  1998دج سنة 
  .تالالت مالية هندد بقاءهاو نظرا للبطالة و الضغط الدميغرايف تعاين املنظومة من اخ

  
  .)243-242( ص  ،مرجع سابق،  2000التقرير الوطين حول التنمية البشرية لسنة )  1(
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  اآلثار على البيئة: املطلب الثالث
  : آثار العمران السريع1- 3

 السكانية لقد جنم عن منو السكان السريع ضغط ثقيل على املوارد الطبيعية و النظام البيئي خاصة و أن اموعة
السكان يتمركزون يف املنطقة الشمالية اليت ال تغطي إال ) 2/3(موزعة عرب التراب الوطين توزيعا غري متوازن فثلثا 

من   % 9يقطنون منطقة اهلضاب العليا اليت ال متثل نسبة ) 1/4(من التراب الوطين و ربع السكان  %  4نسبة   
من التراب  % 87دا من بني عشرة يعيش يف املنطقة اجلنوبية اليت متثل نسبة مساحة البالد و يف املقابل فإن فردا واح

  )1(.الوطين 
و إذا أخذنا بعني االعتبار ضيق مساحة الشريط الساحلي نالحظ تفاقم هذا االختالل حيث أن هذه املنطقة اليت ال 

ن الكبري يف توزيع السكان من عدد السكان إن عدم التواز% 37من مساحة البالد يعيش فيها  % 17متثل إال 
يف  2على املساحة الوطنية أدى إىل كثافات جهوية واضحة التباين فبينما قدرت الكثافة بنسمة واحدة يف كلم

 و يالحظ أن هذه الكثافة تزداد بسرعة حيث 1997 يف الشمال يف سنة 2 نسمة يف كلم300اجلنوب فإهنا بلغت 
  1977قدرت يف 

  )2( 2 نسمة يف كلم170 ب 
إن الكثافة السكانية الكبرية مبنطقة الشمال متثل ضغطا متصاعدا على األراضي اخلصبة و أيضا احلساسة من الناحية 
اإليكولوجية إن كل اهودات الفعلية اليت بذلت يف جمال تطوير شيكات توزيع املياه و وشبكة الطرقات و الطاقة و 

ليت فاقت قدرات هذه الشيكات اليت أعدت أصال لكثافة سكانية أقل التطهري تالشت أمام الكثافة السكانية اهلائلة ا
  بكثري 

و يضاف إىل النمو الدميغرايف السريع و التمركز السكاين يف مناطق معينة عامل آخر هو التمدن السريع فاتمع 
لداخلية اليت اجلزائري الذي كان يف األصل ريفيا حتول بسرعة خالل الستينات إىل جمتمع حضري بفعل اهلجرة ا

كانت مرتبطة بربامج التصنيع اليت أجنزت حول املراكز احلضرية الكربى لقد جنم عن استقطاب املناطق الصناعية 
لألشخاص و ما تترتب عنه من هجرة نسبية من قرى منو متوسط السكان املدينة يفوق مرتني تقريبا معدل منو 

   )3( %) .2.9مقابل   % 5.6( السكان اإلمجايل 
  
  
  
  

  .165 ص  ، مرجع سابق،1998التقرير الوطين حول التنمية البشرية لسنة  )1(
 .و نفس الصفحة نفس املرجع  )2(
  .) 166-165( ص  ،نفس املرجع )3(
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 مث 1987 سنة % 49.6 وانتقل اىل1966 سنة %25 معدل متدن السكان تطور بسرعة حيث قدر ب أنكما 
ي مدة زمنية قصرية  جدا يف حياة امة تضاعفت الكثافة  وعلى مدى  ثالثني سنة وه1998 سنة % 58.3 إىل

   مرات  كما يوضح ذلك اجلدول املوايل أربع من أكثرالسكانية يف املدن 
  ) 1998-  1945(تطور نسب التعمري من سنة  ) 33(اجلدول رقم 

  1998  1996  1987  1966  1945  السنة 
  58.2  52  49.6  25  16.6 %نسب التعمري 

  :املصدر 
  . 199 مربع سابق هي 2000 الوطين حول التنمية البشرية يررالتق

 واألزمةلقد كانت املدينة لفترة معينة وسيلة للتطوير االقتصادي واالجتماعي لكن مع بروز االنفجار الدميغرايف 
  متها ا متسارعا يستحل التحكم فيه وقد عرفت املدن توسعا كبريا يف مسىمنأاملستدمية التحوالت 

 العمراين وعدم جناعة اخلدمات االجتماعية سامهت يف زوال الوظيفة ر اإلطارضري الفوضوي وتدهو التوسع احلإن
االقتصادية اليت تؤديها املدن الكربى  بعد نضوب التشغيل يف القطاع الصناعي ومل يستبدل بالتشغيل احمللي السيما 

  ) -الترفيه– املعيشة البيئة إطار (اخلدمات اجلوارية 
و الذي يولد تكاليف مفرطة و متزايدة على حساب  أشكاله الثلوث مبختلف أن كما لإلتالف تعرض البيئة تإن

 عن الكثافة السكانية املدن إالتنتج  أن الصاحلة للزراعة الن ازدياد الكثافة السكانية يف املدن ال ميكن األراضي
  . الزراعية األراضيالساحلية و ما يترتب عن ذلك من استحواذ على 

افق اجلماعية عدم التحكم فيه سيزيد من حدة االختالالت و التنافر بني حاجيات السكان و توفري اخلدمات و املر إن
 .ضعيات يصعب مراقبتها بل ال ميكن مراقبتهاو سيؤدي إىل بروز و
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  :خالصة الفصل الثالث
  
 املترتبة على اآلثار بتلك واإلملامائر هلدف من هدا الفصل هو التعرف على حقائق الوضع السكاين يف اجلز اإن

  حماوالت التنمية االقتصادية 

 أكثر إىل حيث وصلت معدالته والثمانيناتلقد عانت اجلزائر كثريا من عبء النمو الدميغرايف للسنوات السبعينات 

  تقالية مراحل االن زائرجل جعل البعض يؤكد على دخول االذي يء ليشرع من مثة يف اخنفاض منظم الش3.8من

اخلصوبة   واخنفاض كل معدل الوالدات ومعدلاألخريةدميغرايف يف اجلزائر يف السنوات ال اخنفاض معدل النمو إن

كولوجي وهو ييعكس نضجا اجتماعيا وس العامة هو نتيجة الظروف االقتصادية واالجتماعية اليت تعيشها البالد وال

البالد  االقتصادي الذي عرفته اإلنعاشلنمو الطبيعي ودلك نتيجة  ارتفاع معدل اإذ  األخرية اإلحصائياتتبينه  ما

دالت وفيما خيص تركيب السكان فهو متوازن بالنسبة حسب اجلنس ويتميز بارتفاع نسبة صغار السن وعن مع

 أوكور ذ سواء للالتمدرس فيتميز بارتفاع نسبة ةالتعليمي من الناحية أماري فهي تعرف معدالت منو سريعة التحض

 جانب نسبة إىلاحية االقتصادية فعرف عدد املشغلني ارتفاع مشمر  الن ومناألمية اخنفاض نسب إىل إضافةالنات ا

  .السكان النشطني 

غرايف بالظروف  االقتصادية مي  بني السياسات التنموية والسياسات السكانية وارتباط النمو الدقالتنسي عدم إن

 على اإلنفاق وبان يعمق كل جمهدات التنمية االقتصادية خالل ارتفاع ثاراآل  كفيل بان يعمق أمرواالجتماعية هو 

يد يؤدي بدور ازت ارتفاع معدالت االستهالك للعائالت مما ينتج عنه طلب موإسكاناخلدمات السكانية من تعليم 

  .اخل....جم البطالة   ارتفاع حإىل إضافة منه الغذائية زيادة الواردات السيما إىل

  

  



:اخلامتة العامة   

 103

  اخلامتة العامة
  تدور إشكالية البحث حول فهم حقيقة النمو الدميغرايف و اآلثار اليت تترتب على جمهودات التنمية االقتصادية

I- ملخص البحث:  
فصل األول عالقة النمـو الـدميغرايف          جاءت هذه الدراسة يف بابني متضمنني ثالثة فصول مستعرضني يف ال          

و أهـم   ال نظرة على عملية التنمية االقتصادية من حيث مفهومها و أهدافها            بالتنمية االقتصادية حيث ألقينا أو    
و القيم املرغوب فيهـا     عقباا مث تناولنا األفكار القدمية للنمو الدميغرايف و اليت غيبت بصفة أساسية باألهداف              

قليلة حملاولة صياغة   من قبل الدولة أو اتمع باستثناء نظرية ابن خلدون عن السكان كذلك مل تبذل إال جهود                 
أو التدهور السكاين مث تناولنا نظريات النمو الدميغرايف إبتـداءا مـن نظريـة              قضايا نظرية حول أسباب النمو      

  . معظم النظريات اليت تليه من أجل تفسري الظواهر السكانيةاتبعتهمالتوس و اليت تعترب منهجا أو أسلوبا 
دميغرايف على التنمية االقتصادية و هنا تناولنا ظاهرة النمـو الـدميغرايف            يف الفصل الثاين تعرضنا إىل أثر النمو ال       

بشيء من التفصيل فلقد شهد العامل منو سريعا يف أعداده يتناقص أمده من فترة ألخرى و كان ذلـك نتيجـة                     
و هنا تظهر   التطورات احلاصلة يف جانبها االقتصادي و االجتماعي مث تناولنا عوامل النمو الدميغرايف و سياساته               

الصورة واضحة يف االختالف الكبري بني الدول املتقدمة و الدول النامية فمعظم الدول املتقدمة عرفت تراجعـا        
ملحوظا يف  معدالت اخلصوبة و الوفيات و هذا األخري مر بأربعة مراحل تشكل الدورة الدميغرافية أمـا عـن                 

خلصوبة و الوفيات و لكن ليس بالدرجة اليت عرفتـها          تراجعا حمسوسا يف معدالت ا    الدول النامية فلقد عرفت     
  .الدول املتقدمة

و أخريا إستعرضنا تلك اآلثار السلبية و االجيابية للنمو الدميغرايف على التنمية االقتصادية حيث تتمثـل اآلثـار                  
ر حول اتساع حجم    السلبية يف تلك اآلثار االقتصادية و االجتماعية و السياسية أما عن اآلثار االجيابية فهي تدو              

  اخل..السوق و جتدد القوى العاملة و إضافة إىل عامل الشباب الذي يتميز بالرغبة يف التغري و اإلبداع 
) 2002-1970(متـدة   يف الفصل الثالث حولنا أن نسقط الدراسة النظرية على حالة اجلزائر يف الفتـرة امل              

اجتاهات النمو الدميغرايف و تطوره و من حيث        حيث قمنا أوال بتعرف على حقائق الوضع السكاين من حيث           
  :تركيب السكان مث حاولنا اإلملام مبختلف اآلثار على التنمية االقتصادية و عليه نكتشف احلقائق التالية 

تزايد عدد سكان اجلزائر خالل الثالثني سنة األخرية بسرعة كبرية ، حيث تضاعف عدد الـسكان ثـالث                   *
 و خالل هذه الفترة األخرية ظل معدل النمو الدميغرايف يتجاوز           1998 و   1962ني  مرات يف الفترة املمتدة ب    

  . غري أن وترية النمو الدميغرايف عرفت تراجعا ملحوظا يف السنوات األخرية% 3
إعالة كبري أما    عبء   يتميز بارتفاع صغار السن أي    فيما خيص تركيب السكان فهو متوازن حسب اجلنس و          * 

مية فلقد عرفت نسب التمدرس تطورا كبريا كذلك األمر بالنسبة ملعدالت األمية اليت هي يف               من الناحية التعلي  
  .تناقص مستمر و يف التركيب االقتصادي فيتميز بزيادة عدد النشطني و املشتغلني 
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ـ                  و صادية  إن هذا النمو الدميغرايف السريع الذي عرفته اجلزائر حيمل يف طياته أعباء ثقيلة على عاتق التنمية االقت
يظهر ذلك من خالل ارتفاع حجم البطالة و الضغط على اخلدمات االجتماعية من تعليم و إسكان إضافة إىل                  

  ارتفاع حجم االستهالك للعائالت و زيادة معدالت التمدن ناهيك عن نقص الغذاء
П- نتائج اختيار الفرضيات :  

 الدميغرايف السريع على التنمية االقتصادية فمن الواضح        فيما خيص الفرضية األوىل و املتعلقة باألثر السليب للنمو        
و األقرب إىل اليقني أن األثر الصايف للنمو الدميغرايف السريع على التنمية االقتصادية هو سليب يف األجل القصري                  

  .إال أن هذا ال حيجب عنا تلك اآلثار االجيابية و اليت تظهر يف األجل الطويل
ور حول ضرورة النمو الدميغرايف يف قيام تنمية اقتصادية ذلك أن النمو الدميغرايف يعـين               أما الفرضية الثانية فتد   

  اخل...إعادة اإلنتاج السكاين و الذي يؤدي بدوره إىل جتدد القوى العاملة و تنوع األنشطة و املهارات
تطورات احلاصلة يف الـدول     و تؤكد الفرضية الثالثة أن النمو الدميغرايف السريع الذي عرفه العامل كان نتيجة ال             

املتقدمة السيما يف العلوم الطبية حيث استفادت الدول النامية بقسط كبري منها مما أدى إىل تراجع معـدالت                  
  .فيات و الذي يعد سببا رئيسيا يف حدوث االنفجار الدميغرايفالو
Ш-النتائج العامة :  

نه كثري من الدراسات يف شـىت اـاالت و ال            إن السكان هم احملور الرئيسي الذي تدور حوله و تنبع م           -1
  .جدال أن عامل اليوم يعيش مرحلة تزايد كبري مل يسبق أن مر ا يف تارخيه من قبل

إن فهم حقائق الوضع السكاين يبدو أنه أمر ضروري لتحقيق التنمية يف أي بلد ذلك أن التـداخل بـني                     -2
  .الجتماعية كبرية و متشابكة و معقدةاملتغريات السكانية و املتغريات االقتصادية و ا

 إن آثار السكان على التنمية متعددة و متنوعة و متشابكة و متراكمة عرب الزمن كما أن عدد غري قليـل                     -3
  .منها غري مباشر و غري مقطوع بصحته

فاية و تزداد    مازالت املشكلة السكانية بكل آثارها االجتماعية و االقتصادية يف حد ذاا معقدة مبا فيه الك               -4
تعقيدا يوما بعد يوم ، و يأيت التعقيد إما من ناحية عامل السكان أو من ناحية عامل املـوارد أو مـن ناحيـة            

  .التفاعل بني العاملني
 يرتبط موضوع السكان ارتباطا وثيقا بالتنمية االقتصادية اليت تم ا دول العامل كافة و السـيما الـدول      -5

  .النامية 
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IV-وصيات  و املقترحاتالت: 
إن الزيادة السريعة يف عدد السكان هي حقيقة ستبقى معنا لوقت طويل قادم و ينبغي أن نـتعلم كيـف                     - 1

  .نتعايش معها
إن حتقيق تنمية اقتصادية يعد قضية مهمة و ال يتم ذلك إال من خالل إصـالح الـسياسات العامـة و                      - 2

االجتماعية ل بني السياسات السكانية و االقتصادية و اإلصالح املؤسسايت و التطوير التكنولوجي و التكام 
 .و البيئية

يف مسائل الـسكان و     ضرورة توفر إطار عمل واضح و جيد الختيار و إجراء البحوث العلمية املتكاملة               - 3
 التنمية إىل جانب توافر آليات تنفيذ فعالة لنتائج البحوث

 اخل..ء بنوعية التعليم و التربية و الصحة االستثمار الكثيف يف الثروة البشرية من خالل االرتقا - 4
 .رسم معامل واضحة لسياسة سكانية تكون أداة لنجاح سياسات التنمية يف املستقبل  - 5
V-آفاق املوضوع:  

تناولت الدراسة النمو الدميغرايف و أثره على التنمية االقتصادية و هذه الدراسة هي فك بسيط جلزء كبري مـن                   
تواضعة ال ختلو من النقائص ككل حبث و نظرا التساع املوضوع و عـدم إمكانيـة   التعقيد و هذه الدراسة امل 

  :معاجلة املوضوع من جهة أخرى فيمكن التوسع يف دراسته و عليه ميكن اعتماد املواضيع التالية
  .دور التنمية البشرية يف التنمية االقتصادية - 1
 .أثر التنمية على النمو الدميغرايف - 2
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III-  دوافع و أمهية الدراسة 

IV-  الدراسات السابقة للموضوع 

V-  منهج البحث 

VI-  حدود الدراسة 

VII-  فرضيات البحث 

VIII-  خطة البحث 
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  اخلامتة العامة

I- ملخص البحث  

II- اتنتائج اختيار الفرضي 

III-  النتائج العامة 

IV- التوصيات  و املقترحات 

V- آفاق املوضوع 

  

  

  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


