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يرسين أن أقدم جزيل الشكر والعرفان لكل من أسهم يف إنجـاز هـذا الكتـاب 

 أجـل من خالل التشجيع املعنوي, وخاصة أرسيت الصغرية التي حتملت الكثري مـن
توفري الوقت املناسب أثناء كتابة فصول هذا الكتاب الذي استغرق فـرتة طويلـة مـن 

كام أشكر طاليب األعزاء الذين شعرت من خالهلم باحلاجـة إىل تـأليف هـذا . الزمن
 أن أشكر األستاذ حممد إمبايب واألستاذ حممد إسـامعيل, −ً أيضا−ويسعدين . الكتاب

 .شكال التي اشتمل عليها الكتاباللذين أسهام يف إخراج بعض األ
وال يفوتني أن أشكر زمالئي يف قسم اجلغرافيا بجامعة امللـك سـعود, الـذين مل 

كـام أقـدم . يكن للجو األكاديمي املالئم إلنجاز مثل هذا العمـل أن يتحقـق بـدوهنم
الشكر اجلزيل والتقدير العميق للمسئولني يف مصـلحة اإلحصـاءات العامـة بـوزارة 

 والتخطيط عىل توفري كثري من البيانات السكانية عن اململكة, والتي أفـادتني االقتصاد
يف هذا الكتاب وغريه من البحوث السكانية األخر التي نرشت يف بعض الدوريات 

 .العلمية
كام أقدم الشـكر اجلزيـل إىل الـزمالء والـزميالت الـذين وردت مـنهم بعـض 

 مقررات ذات صلة بموضوع السـكان, املالحظات القيمة أثناء تدريسهم للكتاب يف
ومنهم الدكتورة فايدة بوقري بجامعة امللك عبد العزيز, والدكتور نارص فخرو بجامعة 
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قطر, والدكتورة آمال صالح بجامعة البـرصة, والـدكتورة حوريـة الـدورسي بكليـة 
ماجد والدكتور ) وزارة الداخلية(كام أشكر الدكتور عبد اهللا املطريي . اآلداب بالدمام

   . املفيدةامعىل مالحظاهت) جامعة امللك سعود(أبو عشوان 
ًوأخريا, أرجـو مـن مجيـع الـزمالء املتخصـصني يف الدراسـات الـسكانية 
واملهتمني هبا أال يبخلوا بأية مالحظة بناءة من شأهنا توضيح لـبس, أو تـصحيح 

 .دهذا, واهللا من وراء القص.  أو جزء منه يف املستقبل, خطأ, أو حتسني الكتاب
 املؤلف

 ١١٥٤٣  الرياض ٥١١١٠ب  .  ص
 اململكة العربية السعودية

com.yahoo@khraif :mail-e  
My site: http://faculty.ksu.edu.sa/Khraif/ 
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  املقدمـة
ُتعترب الدراسات السكانية, وتلك املعرفة التي توفرها عـن الـسكان وتـوزيعهم 
ُوخصائصهم من األمور املهمة جدا; فالعنرص البرشي يعد أحد األبعاد أو املـدخالت  ً
األساسية يف التخطيط سواء عىل املستو الوطني أو عـىل مـستو وحـدات مكانيـة 

 مـصدر − يف الوقـت نفـسه −النهائي للتنمية, وهو كام أن اإلنسان هو اهلدف .  أصغر
قوة العمل التي يعتمد عليها نجاح التنمية االقتـصادية يف حتقيـق أهـدافها, ممـا يؤكـد 
الرتابط بني السكان والتنمية والبيئة, ويؤيد الدعوة لتبني التنمية املـستدامة يف خططنـا 

هر أمهية الدراسات السكانية املتعلقة وبناء عليه, تظ.  التنموية واسرتاتيجياتنا املستقبلية
بتوزيــع الــسكان وحتركــاهتم اجلغرافيــة وخصائــصهم املختلفــة ســواء كانــت تلــك 

ومن هذا املنطلـق جلـأت كثـري مـن .  الدراسات ديموغرافية أو اقتصادية أو اجتامعية
الدول إىل إجراء التعدادات السكانية بشكل منتظم أو شبه منتظم, وتنفيذ املـسوحات 

يموغرافية املعتمدة عىل العينات لتـوفري البيانـات املطلوبـة عنـد وضـع خططهـا, الد
ولعل هذا . ورسم سياساهتا لتحسني مستو معيشة سكاهنا, وتطوير شعوهبا وبلداهنا

قد أد إىل حاجة الناس إىل فهم أعمـق لألسـس واملفـاهيم الـسكانية, باإلضـافة إىل 
البيانات السكانية بشكل أمثل, واسـتيعاب طرق التحليل الديموغرايف لالستفادة من 

البعد الديموغرايف يف اخلطط واملـرشوعات التنمويـة, بـل ويف كثـري مـن املـشكالت 
 .  االجتامعية والسياسية واملحلية والدولية
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ًونظرا حلاجة املكتبة العربية ملزيد من اجلهود لتوضيح املفاهيم واألسـس 
ت واألمثلـة, فقـد جـاءت فكـرة هـذا بقدر من الرتكيز ال هيمل معه التطبيقـا

الكتاب لريكز عىل املفاهيم األساسية واملؤرشات واملقاييس املهمـة, باإلضـافة 
وتيرس لنا فهم عنـارص , إىل إبراز التطبيقات واإلحصاءات التي تربطنا بالواقع

ً  أن يكـون هـذا الكتـاب مفيـدا −  مـا أمكـن−وحرصت .  الدراسة السكانية
ولقـد ازداد إحـسايس .  واملتخصـصني عـىل حـد سـواءللدارسني واملهتمـني

باحلاجة إىل كتـاب يف هـذا املوضـوع مـن خـالل تدريـيس ملقـررات يف جمـال 
السكان, وكذلك من خالل ارتبـاطي بـبعض العـاملني يف القطاعـات العامـة 

احليوي, ولعله يكون إضافة إىل اجلهود املتميزة واخلاصة ذات الصلة هبذا املجال 
ذا املجال, ولبنة إضافية يف بناء املعرفـة الـسكانية يف بالدنـا العربيـة, السابقة يف ه

 . وزيادة فهمها والوعي بأبعادها
ًومن هذا املنطلق عقدت العزم عىل تأليف هذا الكتاب ليكون سهال, وشـامال,  ً
ًومتعمقا, إىل مستو يتالءم مع الذين ليس لـدهيم خلفيـة سـابقة يف الـديموغرافيا أو 

ًلسكانية, ويف الوقت نفسه, مفيدا ونافعا للباحثني واملهتمني يف الدراسات الدراسات ا ً
وقد استفدت عند إعداد هذا الكتاب من بحـوث ودراسـات سـابقة .  السكانية عامة

أنجزهتا, إىل جانب الكتب والدراسات املتميـزة يف جمـال الـديموغرافيا والدراسـات 
 . السكانية
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تـي الطويلـة يف تـدريس العديـد مـن ّلذا يعد هذا الكتاب خالصـة جترب
, ومقـرر "جغرافيـة الـسكان"مقـرر : املقررات ذات الـصلة بالـسكان, مثـل

, وكـذلك بعـض "الـسكان والتنميـة", ومقـرر "أساليب التحليل السكاين"
أسـاليب ", ومقـرر "مـشكالت سـكانية"مقررات الدراسات العليا, كمقرر 

فة إىل جتربتي العمليـة بوصـفي , وغريها, باإلضا"متقدمة يف التحليل السكاين
الرسمية  ًمستشارا غري متفرغ يف وزارة االقتصاد والتخطيط, وهي اجلهة املعنية

 .  باإلحصاءات والتعدادات السكانية يف اململكة
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  تنظيم الكتاب
ّلقد رتب الكتاب ونظم عىل ضوء كثــري من االعتبارات واألمور  ِّ

فهناك اختالف . ملوضوعات املدروسةاملنهجية والتسلسل املنطقي يف تتابع ا
ففي حني نجد بعض .  بني الكتب املتوافرة يف تنظيم فصوهلا وموضوعاهتا

الكتب ترجئ دراسة توزيع السكان إىل آخر الكتاب, نالحظ بعضها اآلخر 
ًيتناول توزيع السكان يف أول الكتاب وخاصة بعد احلديث عن البيانات 

كام أن جممـوعة من الكتب تبدأ بتناول اخلصوبة يف أوهلا, يف حني .  لسـكانيةا
ومن هذا . يتم تناول هذا املوضوع عند بعضهم يف منتصف الكتاب أو آخره

ُيستنتج القارئ أن هناك غيابا لألساس أو األسس التي بني عليها تنظيم بعض  ً
 .بعها وأمهية ترتيبهاهذه الكتب, أو باألحر االختالف يف الرؤية نحو تتا

والريب أن تنظيم املعرفة عىل أساس منطقي يسهل استقباهلا وهضمها من قبل 
ومن هذا املنطلق, جاء االهتامم بتنظيم هذا الكتاب وترتيب . طالب العلم

فصوله عىل أساس منطقي يعتمد عىل طبيعة الدراسات السكانية وخصائصها, 
ة; فجاء الفصل األول ليضع اخللفية ًمستفيدا مما سبقه من كتب قيمة ومفيد

ًاملالئمة بتحديد أهداف الكتاب, مناقشا تعريف الديموغرافيا والدراسات 
.  السكانية عامة, وجغرافية السكان خاصة, باإلضافة إىل أمهية املعرفة السكانية

وبعد ذلك جاء الفصل الثاين ليوضح مصادر البيانات السكانية وأمهية كل 
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ل الثالث فهو البداية احلقيقية لدراسة السكان حيث خصص أما الفص.  منها
إلبراز تزايد أعداد السكان يف العامل ومعدالت نموهم, والضوابط أو 
املحددات هلذا النمو عرب تاريخ اإلنسان الطويل, ليشمل التحوالت 

وبعد التعرف إىل تطور . الديموغرافية التي حدثت يف املايض البعيد والقريب
 العامل, خصص الفصــل الرابــع إلبراز توزيـع السكان عىل أعداد سكان

سطح الكرة األرضية والتعرف إىل أنامطه, ومن ثم توضيح العوامــل 
ولعـل من . الرئيســـة املؤثــرة فيه واملفســرة ألنامط تـوزيعــه املكاين

 إىل) املكانيةأي حسب الوحدات (املنطقي أن نأيت بعد توزيع السكان املكاين 
توزيعهم وتصنيفهم حسب اخلصائص الديموغرافية وغري الديموغرافية; لذا جاء 

ثم تاله فصل ًس مهتام برتكيب السكان الرتكيب العمري والنوعي, ـالفصل اخلام
     . خمصص للخصائص االجتامعية واالقتصادية−هو السادس  –

هم بعد االنتهاء من إبـراز تطـور أعـداد الـسكان عـرب التـاريخ, فتـوزيع
 إىل النمـو –ً منطقيـا –اجلغرايف, ثم تركيبهم وخصائـصهم, يـصل بنـا األمـر 

السكاين والعمليات الديموغرافية املؤثرة بشكل مبـارش عـىل حجـم الـسكان 
, )اخلـصوبة(وتتمثـل هـذه العمليـات يف والدة إنـسان .  وتوزيعهم اجلغـرايف

إىل آخــر , وحتركــات األفــراد وتــنقالهتم مــن مكــان )الوفيــات(ووفــاة آخــر 
لذا فقد خصصت الفصول السابع والثامن والتاسع والعارش هلـذه ).   اهلجرة(

بعد ذلك, كان ال بد مـن التعـرف إىل . العنارص اجلوهرية للدراسات السكانية
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عالقة السكان بالتنمية والبيئة; وما يثار حول ذلك مـن آراء ووجهـات نظـر, 
تأثري املتبـادل بـني الـسكان وال شك أن ال. وهذا هو جمال الفصل احلادي عرش

 إىل رضورة اختـاذ الـسياسات الـسكانية –النهايـة  يف –واملوارد والتنميـة يـؤدي 
املناسبة لكل دولة من أجل التأثري يف نمو السكان وتوزيعهم وخصائـصهم; وهـذا 

  .هو اهتامم الفصل األخري يف هذا الكتاب
ًيكـون شـامال لقد روعي أن يشتمل الكتاب عىل أحدث البيانـات, وأن 

من الناحية اجلغرافية ألرجاء العامل, مع الرتكيز مـا أمكـن عـىل وطننـا العـريب 
الكبــري عامــة, واململكــة العربيــة الــسعودية خاصــة, عــالوة عــىل شــموليته 

وقد حرص املؤلـف عـىل . املوضوعية للمفاهيم واألساليب والنظريات املهمة
لـذلك جـاء الكتـاب .  زنأال يكون ذلك عىل حساب العمق أو الطـرح املتـوا

ًكبــريا نــسبيا يف حجمــه وعــدد صــفحاته, واشــتمل عــىل عــدد مــن املالحــق  ًّ
واملصطلحات, والبيانات السكانية, واملسائل ذات العالقـة املخصصة للمفاهيم 

   .هبذا املجال احليوي املهم
ٌأمحد اهللا سبحانه عىل توفيقه, وآمل أن يكون يف هذا الكتاب نفع وفائدة, 

 .من وراء القصدواهللا 
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  الفصل األول
  دراسة السكان وأهميتها

حيظى موضوع السكان باهتامم كبري ملا للمعرفة السكانية من أمهيـة يف حيـاة 
اإلنسان مـن النـواحي االجتامعيـة واالقتـصادية واجلغرافيـة, إىل جانـب تـأثري 

 وقيمـه, وتقاليـده, والـسياسات التـي ص املجتمع,صائاملتغريات السكانية يف خ
تتخذ للتدخل يف حل مشكالته, أو تغيري اجتاهاهتا وتطوراهتا; فـال  يمكـن فهـم 
جمتمع أو حل مشكالته والتخطيط لتطوره ونموه وتقدمه, دون اإلفادة من املعرفة 

التوزيع اجلغرايف للسكان وسـامهتم الديموغرافيـة اجتاهات النمو والسكانية عن 
ًففي حني تؤثر املتغريات السكانية عـىل التنميـة تـأثريا . عية واالقتصاديةواالجتام

تؤثر يف كثري من اجلوانب السكانية املهمة,  مثـل  − بدورها–ًواضحا, فإن التنمية 
.  غريهــا واإلنجــاب وســن الــزواج والوفيــات وبعــض اخلــصائص الــسكانية 

ًيعتمد اعـتامدا   −ل املثالعىل سبي −فالتخطيط للتعليم, والصحة, والقو العاملة 
 .  ًكبريا عىل البيانات عن خصائص السكان وتوزيعهم اجلغرايف

ًومن هذا املنطلق مل يكن االهتامم بموضوع السكان جديدا, بـل ظهـر يف كثـري 
وتزايـد .  من كتابات القدماء واملحدثني من املفكرين والعلامء عىل حـد سـواء

رتبطــة بــه خــالل القــرن العــرشين االهــتامم بموضــوع الــسكان واملــسائل امل
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ًخصوصا, الذي شهد أكرب التحوالت الديموغرافية والتغريات السكانية عـىل 
ويعود هذا االهـتامم املتزايـد والتطـور املعـريف املتنـامي يف جمـال .   مر التاريخ

 :السكان إىل العديد من العوامل, منها
 وخاصة القرن العرشين, ممـا ,التزايد السكاين الرسيع خالل القرنني املاضيني) أ(

أد إىل التخوف من نتائج النمـو الـسكاين املرتفـع, ومـن ثـم ظهـور آراء 
, وبالتايل صدور كتـب متعـددة حتـذر )١(ووجهات نظر تؤيد أفكار مالثوس

ُ, كام يطلق عليهـا بعـضهم, "القنبلة السكانية" أو "االنفجار السكاين"من 
 .  والتخوف من عواقبه الوخيمة

, ومـن ثـم ظهـور اخلطـط طور معظم املجتمعات ووعيها بأمهية التخطيطت ) ب(
ُالتنموية الشاملة التي تبنى عىل اإلحصاءات املتنوعة, مما أد إىل تزايد احلاجة 
ــادة  الطلــب عــىل  إىل اإلحــصاءات والدراســات الــسكانية, ومــن ثــم  زي

ط فاإلحصاءات الـسكانية ركيـزة مهمـة للخطـ. املتخصصني يف هذا املجال
 .التنموية

 التـي شـهدهتا الـدول املتقدمـة خاصـة, أدت إىل تطـور النهضة العلمية) جـ(
فاســتفادت ممــا . خمتلــف العلــوم النافعــة, ومنهــا الدراســات الــسكانية

                                                           
أول من  كتب يف العالقة بـني الـسكان واملـوارد, وسـيأيت ) م١٨٣٦−١٧٦٦(ُيعد توماس مالثوس  )١(

 .ذكره يف الفصل احلادي عرش
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 مـن منـاهج وأسـاليب ونظريات,ممـا أد توصلت إليه العلوم األخر
تامم بـه, , وبالتـايل زيـادة االهـبدوره إىل إرساء قواعد هذا املجال العلمـي

 .وتزايد إقبال الدارسني للتخصص فيه
, جتـسد اإلحـساس بوجـود عالقـة العالقة بني الـسكان والتنميـة والبيئـة )د(

وطيدة وترابط قوي بـني الـسكان والتنميـة والبيئـة, يف عقـد املـؤمترات 
ًم, مـرورا ١٩٧٤املحلية واألقليميـة والدوليـة, مـن بخارسـت يف عـام 

م, وما بعده, باإلضافة إىل ١٩٩٤لتنمية يف عام بمؤمتر القاهرة للسكان وا
 .  )١(إعالن األهداف اإلنامئية األلفية

يف بعـض الـدول )  أو أقـل (انخفاض معدالت النمو السكاين إىل الصفر) هـ(
املتقدمة, أد إىل زيادة االهتامم بنتائج انخفاض معدالت النمو عند هذا 

 . ادي يف تلك الدولاحلد ومد تأثريها عىل مسقبل النمو االقتص
−مثل األمم املتحـدة والبنـك الـدويل وغريمهـا  − دعم كثري من املنظامت) ز(

ألنشطة البحـوث الـسكانية وجهـود مجـع البيانـات, ممـا أد إىل تـوافر 
 .إحصاءات سكانية كثرية

                                                           
م صدر  عنه إعالن األمم املتحدة بشأن األلفية املتـضمن ٢٠٠٠عقد األمم املتحدة مؤمتر قمة يف عام  )١(

رشـود اخلريـف, معجـم : انظـر(االقتصادية واالجتامعيـة سبعة حماور متثل أهم القضايا السياسية و
 ).املصطلحات السكانية والتنموية
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 بـل يف احلقيقة, ال ينفرد ختصص واحد أو علم من العلوم بدراسة السكان,

يشرتك العديد من التخصصات يف دراسة موضـوع الـسكان مـن زوايـا خمتلفـة, 
وربام ألغراض خمتلفة, لتسهم مجيعها يف فهم موضوع السكان بأبعـاده املختلفـة, 

اجلغرافيا, واالقتصاد, واالجتامع, واألنثربولوجيـا, والتـاريخ, والطـب, : ومنها
ُمن فـروع املعرفـــة التـي تعنـى ًوبوصـفه واحــدا .  وعلم النفس, وعلم اآلثار

َّبموضوع السكان, يمكن أن تعرف  فـرع مـن فـروع  بأهنـا "جغرافيـة الـسكان"ُ
اجلغرافيا البرشية هتتم بوصف التباين املكاين يف توزيع السكان ونمـوهم وتـركيبهم 
وهجراهتم, وتفسري ذلك من خـالل ربـط هـذه االختالفـات املكانيـة بخـصائص 

ُوعمومـا, تعنـى .  امعيـة أو اقتـصادية أو طبيعيـة أو بيئيـةاألماكن سواء كانت اجت ً
بتفــسري التبــاين املكــاين للمتغــريات واخلــصائص الــسكانية مــن خــالل ربطهــا 

 .  باالختالفات يف سامت األماكن وخصائصها
وال تقترص جغرافية السكان عىل ذلك, بل هتتم بدراسة العمليـات التـي 

 توزيع الظاهرات الـسكانية, ومـا ينـتج تسهم يف نشوء االختالفات املكانية يف
, كـذلك تـأثري اخلـصائص املكانيـة يف الـسلوك )١(عن ذلك من أنـامط مكانيـة

وبعبارة أخر, تـدرس . الديموغرايف كتأثريها يف السلوك اإلنجايب أو اهلجرة

                                                           
هو الشـــكل واالتـجاه الذي تأخذه مفردات الظاهرة يف توزيعها فوق سطح األرض أو ): Pattern(النمط  )١(

 .فوق جزء منه
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توزيع السكان وخصائصهم املختلفة, وتركز بشكل كبري عىل حتركات السكان 
د تـأثري تبـاين خـصائص األمـاكن وسـامهتا الطبيعيـة فتهتم بم.  وهجراهتم

كتأثري املنـاخ, − عىل سبيل املثال –والبرشية يف قرارات اهلجرة واختيار املقصد 
ومـا مـن شـك أن .  والطبيعة البيئية, وكذلك توافر فرص العمل واخلـدمات

 مهـا بيـت القـصيد يف "الـروابط أو العالقـات املكانيـة" أو "التباين املكـاين"
 ينـصب عـىل التبـاين −ً مـثال –فاهتامم اجلغرايف باخلـصوبة .  لتعريف السابقا

اجلغرايف يف معدالت اخلصوبة أو مد تأثري اخلصائص املكانية عـىل الـسلوك 
وبناء عليه, فإن جغرافية السكان تزداد أمهية, ألهنا تربط مجيع فروع .  اإلنجايب

 . اجلغرافيا بعضها ببعض
راسات السكانية ظهرت منذ قرون إال أن جغرافيـة وعىل الرغم من أن الد

ًالسكان تعترب حديثة نسبيا, فقد أصبحت أحد فروع اجلغرافيا البرشية عقب مـا 
م أثناء انعقـاد االجـتامع الـسنوي ١٩٥٣يف عام ) Trewartha(ناد به تريورثا 

ًلرابطة اجلغرافيني األمـريكيني, مـشريا إىل أمهيتهـا بوصـفها رابطـا بـني سـطح  ً
دراسة التبـاين املكـاين "ا وقد عرفها بأهن. األرض الطبيعي وسطحها احلضاري

 ال من حيث عددهم فحـسب, بـل مـن حيـث خصائـصهم ونمـوهم للسكان
دراسـة : وباملثل, ير كالرك بأن جغرافيـة الـسكان هـي.  )١("ًوحتركاهتم أيضا

وعالقـة االختالفات املكانية يف توزيع السكان, وتركيبهم وهجراهتم ونموهم, 
                                                           

 .٣٨جامعة البرصة, ص : ةالبرص.  جغرافية السكان) م١٩٨٤(عبد عيل اخلفاف وعبد خمور الرحياين  )١(
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ويف ضوء ذلك, يشري تريورثا إىل أن أعـداد . )١(ذلك بخصائص البيئة أو األماكن
السكان وكثافاهتم وخصائصهم معلومات متثل اخللفية الرئيسة لعلم اجلغرافيـا, 
ُبل يعد السكان نقطة البداية التي من خالهلا يمكن مالحظة العنارص اجلغرافيـة  ُ

ــا ـــها وفهمه ـــر ودراست ــ  .)٢(األخ ــسـكي وم ــذكر زيلن ــر, ي ــة أخ ن جه
)Zelinsky (ثالثة اهتاممات رئيسة جلغرافية السكان, تتمثل يف التايل: )٣(  
 ًوصف مبسط لتوزيع أعداد السكان وتباين خصائصهم مكانيا, أي أين توجد? − ١
ملاذا توجـد : تفسري التباين املكاين هلذه األعداد واخلصائص, أي بالتحديد −٢

 عليه?بالشكل أو النمط الذي هي 
حتليل العالقات املتبادلة بني املتغـريات الـسكانية مـن جهـة, واملتغـريات  −٣

اجلغرافية املتمثلة يف خصائص املناطق أو الوحدات املكانية وسـامهتا مـن 
  )٤(كيف?: جهة أخر, وذلك لإلجابة عن السؤال

ــديموغرافيا بأهنــا  ــة أو اُومــن جهــة أخــر, تعــرف ال لدراســة العلمي
السـكان وتوزيعهم وتركيبهم, باإلضافة إىل مكونات التغري اإلحصائية حلجم 

                                                           
 .دار املريخ: حممد شوقي مكي, الرياض) ترمجة(, جغرافية السكان) م١٩٨٤(جون كالرك  )١(
 .١٨مكتبة األنجلو املرصية, ص:  القاهرة.جغرافية السكان) م١٩٨٦(حممد الرشنويب  )٢(
)٣(Zelinsky (1970) A Prologue to Population Geography. Englewood Cliffs, N.J.:W.  

Printice Hall, Inc, p. 5.                                                                                             
أين تتوزيع الظـاهرات : ُيرتكز رأي زيلنسكي عىل فكرة أن علم اجلغرافيا يعنى باإلجابة عن األسئلة )٤(

 عىل سطح األرض, وملاذا, وكيف?
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بأهنا دراسة السكان والتغريات التي تطرأ ) Pressat(ويعرفها برسا   .)١(السكاين
  .)٢(نتيجة التفاعل بني املواليد والوفيات واهلجرة

 بـأن األوىل هتـتم  الـديموغرافياوبناء عليه, تتميز جغرافيـة الـسكان عـن
ملكانية يف توزيع الظـاهرات الـسكانية, وتركـز عـىل مـد تـأثري باالختالفات ا

اخلصائص املكانية األخر يف توزيع هذه الظـاهرات الـسكانية وتفـسري أنـامط 
وعىل الرغم من هـذا الفـرق إال أن دارس جغرافيـة .  توزيعها وسلوكها املكاين

أسـاليب ُالسكان ال بد أن يستوعب املفـاهيم الديموغرافيـة األساسـية, ويلـم ب
التحليل الديموغرايف التي تعترب أدوات ال يمكن االستغناء عنها, أو التخصص 

وفوق هـذا وذاك, ال يمكـن أن نفـرتض .  والتعمق يف جغرافية السكان بدوهنا
وجود حدود صارمة بني فروع العلـم وجمـاالت املعرفـة املرتابطـة واملتداخلـة, 

من جهـة, وجغرافيـة الـسكان وخاصة بني الديموغرافيا والدراسات السكانية 
فـالعلوم تتـداخل فـيام بينهـا, وتـشرتك يف اسـتخدام منـاهج .  من جهة أخر

وأساليب وأدوات مشرتكة لتحقيق أهدافها املتمثلة يف خدمـة اإلنـسان وزيـادة 
سيطرته عىل بيئته, واإلسهام يف إجياد احللول للمـشكالت أو الـصعوبات التـي 

ًفية السكان تكمل الديموغرافيا وتعـد فرعـا وما من شك يف أن جغرا.  تواجهه ُ ُ
 . ًمهام من فروع الدراسات السكانية بمفهومها الشامل

                                                           
وتعنـي بـرش أو نـاس; ) Demo(األوىل : تتكون الديموغرافيا من كلمتـني مـن أصــل يونـاين مهـا )١(

 .وهبذا فإن الديموغرافيا تعني الكتابة عن الناس.  وتعني كتابة) Graphy(والثانيـــة 
)٢(R .Pressat (1985) The Dictionary of Demography. (Translated from French by C. 

Wilson). New York: Basil Blackwell Inc.                                                                  
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ً بوصـفها فرعـا مـن فـروع "سات الـسكانيةالدرا"بناء عىل ما سبق, فإن 

العلم واملعرفة, هي الدراسات التي يتم فيها إدخال متغريات غـري ديموغرافيـة 
يف التحليل, سواء كانـت متغـريات تابعـة أو مـستقلة, مثـل التعلـيم والـدخل 

ففي بعض األحيان, تتم اإلفادة من بعض املتغريات غري .  واخلصائص السكنية
 تفسري بعض الظاهرات السكانية, بينام يمكن اسـتخدام بعـض الديموغرافية يف

املتغريات الديموغرافية بوصفها متغريات مستقلة لتفـسري التبـاين يف متغـريات 
ــة ــري ديموغرافي ــة غ ــسكانية .  تابع ــات ال ــني الدراس ــتالف ب ــن االخ ويكم

 والديموغرافيا يف أن األخرية تستخدم املتغريات الديموغرافية وحدها يف تفسري
الظاهرات الـسكانية أو الديموغرافيـة, يف حـني أن األوىل تـستخدم متغـريات 

ُوتعد جغرافيـة الـسكان أقـرب .    ًديموغرافية وغري ديموغرافية, كام أرشنا آنفا
−ُإىل الدراسات السكانية منها إىل الديموغرافيا, ولكن جغرافية الـسكان تركـز 

ًكام ذكر آنفا ات املكانيـة يف دراسـات الظـاهرات عىل التبـاين املكـاين والعالقـ−ُ
ًالسكانية, ومن ثم تـضيف بعـدا مهـام جـدا لفهـم الظـاهرات الديموغرافيـة ًّ ً .

 .وبذلك تدخل جغرافية السكان ضمن دائرة الدراسات السكانية
ومن جهة أخر, هيتم علم اجتامع السكان بفهـم الظـاهرات الـسكانية يف 

الـربط بـني النظريـة االجتامعيـة ضوء البناء االجتامعي للمجتمع, ومـن خـالل 
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والرتكيب اهليكيل للمجتمع املتمثل يف السكان, أي تفسري الظاهرات السكانية يف 
ًضوء ظاهرات اجتامعية أخر; فمثال تفسري اخلصوبة ال يمكن أن يتحقق إال من 

كام هيتم علامء االقتصاد بالعالقات بـني .  )١(وهكذا... خالل فهم البناء األرسي, 
ن واملوارد االقتصادية والتنميـة, إىل جانـب أنـشطة الـسكان وإنتـاجيتهم, السكا

وذلك من أجل حتقيق النمو االقتصادي وتقدم اقتصاد املجتمع, بل إن املتغريات 
االقتصادية, مثل الدخل واالسـتهالك واالسـتثامر تـؤثر يف املتغـريات الـسكانية 

ثري من الظـاهرات الـسكانية مـن وتتأثر هبا; لذا يميل علامء االقتصاد إىل تفسري ك
األمـراض ُكذلك, يعنى علامء الطـب بدراسـة .  "التكلفة والعائد"خالل مفهوم 

واألوبئة والصحة اإلنجابية والعوامل املؤثرة فيها, من أجل حتقيق أفضل املستويات 
وهيتمون باجلوانب الفسيولوجية والبيولوجية لـبعض العمليـات . الصحية للسكان
  ., كاخلصوبة والوفيات والشيخوخة وغريهاالديموغرافية

؟؟אא 
ًتلعب املعرفة السكانية عامة, وجغرافيـة الـسكان خاصـة, دورا مهـام يف  ً

 :التخطيط الشامل ونحوه, يمكن إجيازه فيام ييل
 إىل ً  بام أن التخطيط يبدأ باإلنسان وينتهي به, وهـو هيـدف بـشكل أساسـا :ًأوال

                                                           
دار النهـضة العربيـة; عبـد عـيل : بـريوت.  علم اجتامع السكان) هـ١٤٠٤(عيل عبد الرزاق جلبي  )١(

 .٤٦, ص جغرافية السكان) م١٩٨٤(اخلفاف وعبد خمور الرحياين 
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تنمية اإلنسان ورفع مستو معيشته, فإنه ال بد من معرفة خصائص هـذا 
اإلنــسان وتوزيعــه اجلغــرايف قبــل البــدء  يف وضــع اخلطــط املتعلقــة بــه, 

لـذلك فـإن الدراسـات .   وبتحسني مستو معيـشته أو حـل مـشكالته
السكانية واجلغرافية املتعلقة بتوزيع الـسكان وخصائـصهم تعتـرب خلفيـة 

ُ وقاعدة مهمة, بل تعد ضمن املدخالت املهمة التي ينبغي توافرها أساسية
فـال أحـد ينكـر أن فهـم الـسكان . قبل البدء يف صياغة اخلطـط الـشاملة

وتوزيعهم ومعدالهتم وحتركاهتم هو إحد الركائز األساسـية للتخطـيط 
 .الناجح سواء عىل مستو الدولة أو عىل مستويات حملية صغرية

ًمهم جـدا عنـد التخطـيط لتوزيـع  −عىل سبيل املثال −فتوزيع السكان 
وأهـم .  اخلدمات املختلفة, والتعرف إىل مد كفاءهتا وعدالة توزيعهـا

مــن ذلــك, فــإن وضــع اخلطــط الــشاملة واخلطــط اخلمــسية املالئمــة 
والناجحة البد أن يعتمـد عـىل الدراسـات الـسكانية املتعلقـة بتوزيـع 

 .  والنوع والتعليم واملهنةالسكان وخصائصهم املختلفة كالعمر
باختصار شديد, ال يمكن بأي حال من األحوال وضع اخلطط وصياغة 

فمعرفـة حتركـات .  االسرتاتيجيات املهمة بمعزل عن املعرفة الـسكانية
السكان وهجراهتم واجتاهاهتا وكذلك معـدالت اإلنجـاب والوفيـات 

 سـبيل املثـال, من العنارص املهمة ملعظم اخلطط التنموية الشاملة; فعـىل
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ًتعترب بيانات العمر والنوع والتعلـيم واملهنـة مـن األمـور املهمـة جـدا 
ورفع مستو أدائها وكفايتها اإلنتاجية , للتخطيط لتنمية القو البرشية

وكـذلك .   والتنبؤ بمستقبل العرض من القو العاملة والطلب عليهـا
بيانـات املتعلقـة يف جمال التخطيط للتعليم, ال يمكـن االسـتغناء عـن ال

واالســرتاتيجيات باخلــصائص الديموغرافيــة عنــد وضــع الــسياسات 
املتعلقة ببعض اجلوانب املهمة كنوع التعليم والتخصـصات التـي ينبغـي 
  .الرتكيز عليها واالهتامم هبا, إىل جانب عدد املدارس والفصول الدراسية

الكثري مـن  كبرية لد إىل جانب التخطيط, حتظى املسائل السكانية بأمهية: ًثانيا
العلامء واملسئولني والعامة عىل حد سواء الرتباطهـا بالتنميـة االقتـصادية 

ــة ــصادية .  واالجتامعي ــة االقت ــدوريات العلمي ــال تكــاد املجــالت وال ف
واالجتامعية والثقافية ختلو من بحوث وحتقيقات وتعليقات حول املسائل 

 واجتامعيـة كتبـاطؤ النمـو السكانية وما يرتبط هبا من مشكالت اقتصادية
االقتصادي, والبطالة, والطلب عىل اإلسـكان, والعنوسـة,  ومـشكالت 

 .القبول يف اجلامعات وغريها
 أن عدد السكان وطبيعة تـركيبهم وسـامهتم الديموغرافيـة واالجتامعيـة :ًثالثا

واالقتصادية والعرقية واملذهبية من العوامل املهمة التـي تـشكل القـوة 
 .لدولة أو تضعفهاالسياسية ل
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 تعترب املعرفة السكانية خلفية أساسية لكثري من فروع املعرفة كاجلغرافيـا :ًرابعا
والتاريخ واالقتصاد واالجتامع واإلعالم وعلوم البيئـة, ممـا يـستوجب 
استيعاب بعض املفاهيم واحلقائق الـسكانية وإدراجهـا ضـمن املنـاهج 

 .واملقررات يف هذه العلوم وغريها
حتتل املعرفة السكانية أمهية كبرية لد رجال األعامل واملستثمرين; فنجاح  :ًخامسا

كثري من االستثامرات واألنشطة االقتصادية يعتمد بدرجـة كبـرية عـىل دقـة 
البيانات السكانية ومد االهتامم هبا وأخذها يف االعتبار; لذا نـشأت كثـري 

 احتياجات القطاع من املؤسسات والرشكات يف بعض الدول املتقدمة لتلبية
 .   اخلاص من البيانات السكانية عىل مستويات مكانية خمتلفة

 ال يمكن جتاهل أمهية البعد الديموغرايف يف كثـري مـن جمـاالت احليـاة :ًسادسا
فكثري . واملشكالت السياسية والرصاعات الدولية عىل وجه اخلصوص
 وغريهـا من الرصاعات هلا جوانب سكانية مهمة كالقضية الفلـسطينية

وهـذا جيعـل املعرفـة الـسكانية . من الرصاعات اإلقليمية; بل والعاملية
ًبعدا مهام ال يمكن جتاهله, وجانبا أساسيا يف فهم كثري مـن املـسائل, أو  ً ًً
إجياد احللول لبعض القضايا واملشكالت سواء عىل املـستويات العامليـة 

 .  ة فيهاأو املحلية الصغرية كاملدن والقر واألحياء الداخلي
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אאWאא 

  الفصل الثاني
  مصادر البيانات السكانية

هل فكرت أهيا القارئ ملاذا تنترش اإلشاعات واألوهام واملبالغات حـول 
ّبعض الظاهرات يف بعض املجتمعات? هل فكرت كيف نكون تصوراتنا عـن  ّ

كن أن هيدر يف اجلـدل حـول ّجمتمعنا?  هل فكرت يف الوقت الطويل الذي يم
قضايا اجتامعية, مثل مد ارتفاع العنوسة, أو معدالت الطالق, أو معـدالت 
البطالة أو اجلريمة? إن توافر اإلحصاءات الدقيقة واملنتظمة كفيل باإلجابة عن 

إن تـوافر . كثري من التـساؤالت, وهـو عـالج نـاجع للحـد مـن اإلشـاعات
 اجلـدل وتـوفري الوقـت إلجيـاد احللـول اإلحصاءات البسيطة قادر عىل حسم

 .  املناسبة ملشكالتنا االجتامعية
ًوحتظى البيانات السكانية بأمهية كبرية جدا سواء ألغراض التخطـيط أو  ّ
التقويم أو الدراسات السكانية خاصة, واالقتصادية واالجتامعيـة واجلغرافيـة 

البيانـات ويسمى : ولوتنقسم البيانات السكانية إىل نوعني رئيسني; األ.  عامة
ويوفر هذا النوع معلومات عن توزيع السكان وخصائـصهم, كـالنوع . الثابتة

والعمر واحلالة الزواجية والنـشاط االقتـصادي, واحلالـة العمليـة, والوضـع 
ويمكـن تـشبيه هـذه البيانـات بـصورة . السكني وغريها, يف فرتة زمنية حمددة

ويعترب التعـداد . يف نقطة زمنية معينةللوضع السكاين ) معلوماتية(فوتوغرافية 
فهـو : أمـا النـوع الثـاين. واملسوحات بالعينة من أهم مـصادر هـذه البيانـات



 
 

 
 
 

٣٦ 

אאאא 

أي التغريات التي تطرأ عـىل (, وهي تتناول حركة السكان البيانات غري الثابتة
وهـذا . مثل املواليد والوفيات, والزواج والطالق, واهلجرة وغريهـا) السكان

املتحـرك الـذي يـسجل بعـض األحـداث  ُيانـات يـشبه بـالفيلمالنوع من الب
وتعترب التـسجيالت احليويـة بأنواعهـا املختلفـة . الديموغرافية بصفة مستمرة

 . املصدر الرئييس هلذا النوع من البيانات
 :ويف ضوء ذلك يمكن القول إن أهم مصادر البيانات السكانية ما ييل

 .التعداد السكاين −
  .املسح بالعينة −
 .)أو التسجيالت احليوية(اإلحصاءات احليوية  −
 .  سجل السكان −

ًويعترب كل من هذه املصادر مكمال لآلخر, فاملسوحات بالعينة تـستخدم  ُ
ُلتحديث بيانات التعـداد, خاصـة عنـدما جيـر التعـداد عـىل فـرتات زمنيـة 

ًمتباعدة, وقد تستخدم هذه املسوحات أحيانا عوضـا عـن بيانـات التعـداد  يف ً
حالة عدم التمكن من إجراء التعداد السكاين, بحيث يمكن من خالهلا تقـدير 

ويف بعض األحيـان, تـستخدم بيانـات .  عدد السكان ومعرفة سامهتم الرئيسة
التعداد لتقويم بيانات التسجيالت احليوية, ومعرفة مد الـنقص يف تغطيتهـا 

وسيخصص هـذا . ًأيضاكام يستخدم املسح بالعينة هلذا الغرض . ودقة حمتواها
 .  الفصل إلبراز هذه املصادر ومناقشتها بيشء من التفصيل



 
 
 

 
 

٣٧ 
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  التعداد السكاني: ًأوال
אאW 

 عىل الـرغم − يف اللغة اإلنجليزية Census يرجع أصل كلمة تعداد أو حرص
  إىل الكلمـة الالتينيـة−من وجود بعض االختالف يف املعنى بني احلرص والتعداد 

Censere ولعل هذه اخللفية التارخيية تفـرس .   التي تعني مجع الرضائب أو التثمني
ما عانت منه بعض املحاوالت األوىل حلرص السكان من مشكالت, ومـا واجهتـه 

وجتـدر اإلشـارة إىل أن كلمـة تعـداد قـد .   من شكوك وعدم قبول عند الكثـريين
عي, والتعـداد الـصناعي, تستخدم يف غري املجاالت الديموغرافية, كالتعداد الزرا

ًوعىل الرغم من أن التعداد السكاين يكون شـامال  . وتعداد املباين واملنشآت وغريها
ّعـد   ًلكل أفراد املجتمع يف معظم األحيان, إال أنه قد يكون جزئيا حيـنام يـستهدف

السكان إلقليم أو منطقة داخل دولة معينة, أو يقترص عىل قطاع أو فئة من الـسكان 
ا, كاألفراد املنحدرين من أصل أوريب,  كام كان حيدث يف جنوب أفريقيا قبـل بعينه

 .  اهنيار احلكم العنرصي هناك
ُوعىل أية حال, يعرف التعـداد الـسكاين مـن قبـل هيئـة األمـم املتحـدة أنـه 

العملية الكلية جلمع  املعلومات الديموغرافية واالقتصادية واالجتامعية وتصنيفها "
ها لكل األفراد داخل دولة ما, أو منطقة جغرافية معينة, يف فرتة زمنية وتبويبها ونرش



 
 

 
 
 

٣٨ 
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وبعبارة أخر فإن التعداد السكاين هو  القيـام باحلـرص الـشامل لكـل .  )١("حمددة
األفراد يف الدولـة ومجـع املعلومـات املتعلقـة بـبعض خصائـصهم الديموغرافيـة 

يل لسكان الدولة ليس هو اهلدف وهبذا فإن العدد اإلمجا. واالقتصادية واالجتامعية
ُالوحيد من إجراء التعداد, بل يعد  التعداد هو املصدر األسايس للبيانات الـسكانية 

 .  عن حجم السكان وخصائصهم وتوزيعهم عىل املناطق اجلغرافية املختلفة
وبناء عىل ما سبق,  يمكن تشبيه بيانات التعـداد بمـرآة تعكـس لنـا املجتمـع 

ة, أو كام شبهها أحد املختـصني; بالعدسـات التـي مـن خالهلـا بخصائصه املختلف
ولكـن جيـب . )٢(ّيمكن أن نكون تصوراتنا أو انطباعنا عن املجتمع الذي نعيش فيه

ــالل  ــن خ ــأيت إال م ــواقعي ال ي ــدقيق وال ــاع ال ــصور أو االنطب ــسى أن الت أال نن
الطالق أو ًاإلحصاءات الدقيقة, فمثال ال يمكن معرفة أبعـاد مـشكلة اجتامعيـة كـ

 ما مل تكن هنـاك إحـصاءات دقيقـة عـن احلالـة الزواجيـة أو −البطالة يف جمتمع ما 
 . القو العاملة فيه

وحتتل بيانات التعداد أمهية كرب يف التخطـيط للتنميـة عامـة, ويف التخطـيط 
وال تقتـرص أمهيـة .  للقو العاملة والتعليم وغريه مـن اخلـدمات املختلفـة خاصـة

                                                           
)١(United Nations (1997) Principles and Recommendations for Population and Housing 

Censuses. New York: The U. N.p.3                                                                                     
)٢(Weeks, J. R. (1986) Population: An Introduction to Concepts and Issues. Belmont, 

CA: Wadsworth Publishing Company.                                                                                



 
 
 

 
 

٣٩ 
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يف عمليـات −ً أيـضا–اد السكاين يف التخطيط فقط, وإنام تعترب أساسـية بيانات التعد
, باإلضافة إىل أهنـا مـن − نجاحها أو فشلها –تقويم خطط التنمية يف حتقيق أهدافها 

أخــصب املجــاالت للدراســات والبحــوث العلميــة, ســواء كانــت اقتــصادية, أو 
 .  راضه كام سيتضح فيام بعداجتامعية, أو جغرافية, مما ينعكس يف أهداف التعداد وأغ

אאאW 

ُملاذا جير التعداد السكاين?  وما الغرض منه? هناك أهـداف وأغـراض 
ًكثرية جدا تربر, بـل حتـتم  .   إجـراء التعـداد الـسكاين− يف بعـض األحيـان –ّ

 :ويمكن إجيازها فيام ييل
 عـدد , مثـلتلبية احتياجات الدولـة مـن البيانـات اإلحـصائية األساسـية  •

السكان, وخصائصهم, وتوزيعهم اجلغـرايف, وذلـك ألغـراض التخطـيط 
الشامل, سواء عـىل مـستو الدولـة أو عـىل مـستويات حمليـة خمتلفـة, أو 

كام أنه يوفر البيانات الالزمة لتقويم إنجازات . لألغراض اإلدارية املختلفة
االت اخلطط التنموية السابقة من جهة, وصياغة السياسات احلكومية يف جم

خمتلفة, كتوزيع اإلنفاق احلكومي واملرشوعات التنموية بعدالة بني املنـاطق 
اجلغرافية أو الفئات السكانية من جهة أخر.  

توفري البيانات الالزمة إلجراء الدراسات السكانية واجلغرافية واالقتصادية   •
  يف املجــاالت املختلفــة,−  النظريــة والتطبيقيــة− واالجتامعيــة املتخصــصة



 
 

 
 
 

٤٠ 

אאאא 

كالزراعــة, والتعلــيم, والرعايــة الــصحية, وتوزيــع اخلــدمات املختلفــة, 
باإلضافة إىل االعتامد عـىل بيانـات التعـداد يف حـساب املعـدالت احليويـة 

  .بجميع أنواعها
ــة,   • ــسكانية واالجتامعي ــسوحات ال ــات وامل ــصميم العين ــار لت ــاد إط إجي

لباحثون يف اجلهات , التي تقوم بإجرائها اجلهات احلكومية أو اواالقتصادية
األخر يف املجاالت املتعددة, كمـسوحات ميزانيـة األرسة, أو دراسـات 
اهلجرة واخلصوبة والوفيات, أو حتى الدراسات االقتـصادية واالجتامعيـة 

١(األخر( . 
توفري املعلومات الالزمـة عـن حجـم الفئـات الـسكانية أو أعـداد سـكان   •

 الـسيايس يف املجـالس واهليئـات لتحديد حجـم التمثيـلاملناطق املختلفة; 
احلكومية عىل املستو القومي أو املحيل, أو لتحديد املناطق االنتخابية, كام 

هو احلال يف الواليات املتحدة األمريكية وبعض الدول األخر . 

אאאאW 
م لقد اهتم اإلنسان منذ القدم بمسألة أعداد السكان, فالقبيلة العربية هتـت

                                                           
.   واسـتخداماته– وتقويمـه – وطرقـه –مفهومـه : التعـداد الـسكاين) هــ١٤١٤(اخلريف رشود حممد  )١(

 .الرياض



 
 
 

 
 

٤١ 
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ًبأعــداد رجاهلــا, وتفتخــر بكثــرهتم; نظــرا ألمهيــة الكثــرة العدديــة يف الغــزو 
طلـب حـرص املـسلمني عنـدما ) (كام أن الرسـول . واإلغارة, ودفع الغزاة

هاجر إىل املدينة, حيث قال, عليه الصالة والسالم, كام يف صحيح مسلم, عـن 
تعترب هذه عملية و. "أحصوا يل من تلفظ باإلسالم": − ريض اهللا عنه−حذيفة 

كـام أن عمليـة تـدوين . حرص للمـسلمني يف ذلـك الوقـت يف املدينـة املنـورة
 ال ختلو مـن تـسجيالت − رىض اهللا عنه −الدواوين يف عهد عمر بن اخلطاب 
 .ألعداد السكان يف املناطق املختلفة

ولكن املصادر التارخيية تشري إىل أن فكرة العـد الـسكاين موجـودة قبـل 
ًويل, وخاصة لـد املـرصيني القـدماء والبـابليني, وحـضارات ذلك بزمن ط

فقد قام هؤالء بمحاوالت حلرص السكان أو فئات .  الصني القديمة والرومان
ًمنهم, ولكن يف حدود ضيقة, وبطريقة بدائية لتخدم أغراضا حمددة تنحرص يف 

دات وملا كانت أهداف تلك التعدا. احلاجة إىل إعداد اجليوش أو مجع الرضائب
حمـصورة ومنـصبة يف هـذه األغـراض, −إذا جاز لنا أن نسميها هبذه التسمية−

ًفإهنا غالبـا مـا تكـون مقتـرصة عـىل الفئـات الـسكانية املالئمـة لتلبيـة تلـك 
األغراض, كالرجال يف سن الشباب, ومـالك األرض, والقـادرين عـىل دفـع 

, واألطفـال ًالرضائب, مستبعدة بذلك الفئات األخر, كطبقة العامل أحيانـا
 .والنساء يف أغلب األحيان



 
 

 
 
 

٤٢ 
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وتدل اآلثار املوجودة يف مرص عىل أنه تم إجراء حـرص للـسكان يف عـام 
وتشري مصادر أخر إىل أنه تم إجراء عمليات حـرص للـسكان .  م. ق٢٠٠٠

 األول بإجراء تعداد كـل "مينا"يف مرص قبل هذا التاريخ بكثري, فقد قام امللك 
 .   ه, وتم إجراء احلرص كل سنةسنتني, ثم تطورت فكرت

ًكام تذكر املصادر التارخييـة أن هنـاك أنواعـا مـن املـسوحات أو احلـرص 
فربام كان البـابليون أول مـن قـام .  للسكان والعقار عند السومريني والبابليني

م; ألغـراض الـرضائب أو إدارة . ق٣٨٠٠بعملية حرص للـسكان منـذ عـام 
انترش استخدام التعداد يف بالد بابل إىل . م.ق ٢٣٠٠ويف عام . إيرادات الدولة

درجة أن كل مقاطعة أصبح هلا تعـدادها اخلـاص هبـا, وذلـك بداللـة وجـود 
وتـشري .   سجل تعدادي بـابيل قـديم عـىل ألـواح مـن الطـني٣٠٠٠٠حوايل 

ٌاملصادر أيضا إىل أنه قد أجريت أنواع من احلـرص الـسكاين يف الـصني خـالل  ً
 .    )١(ة شملت عهود هان والنغ وسونج ومنغ وآل تسنغفرتات تارخيية خمتلف

أمــا التعــداد بمفهومــه احلــديث فلــم يظهــر إال يف القــرن الثــامن عــرش 
م بـإجراء أول تعـداد سـكاين هبـذا ١٧٤٩امليالدي, إذ قامت الـسويد يف عـام 

م, وبعـد ١٧٦٩م ثـم الـدنمرك يف عـام ١٧٦٠املفهوم, تلتها النرويج  يف عام 
 .  م١٧٩٠املتحدة األمريكية يف سنة ذلك الواليات 

                                                           
 .الرياض.   واستخداماته–ويمه  وتق– وطرقه –مفهومه : التعداد السكاين) هـ١٤١٤(اخلريف رشود حممد  )١(



 
 
 

 
 

٤٣ 
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وجــدير بالــذكر أن البــدايات األوىل للتعــداد  يف بعــض الــدول مل تــأت 
بسهولة أو نتيجة ختطيط مسبق,  فقد قوبلت فكـرة التعـداد يف أوربـا كغريهـا 

بالتشاؤم, وساد االعتقاد بأن إجراء التعداد يؤدي إىل غضب اخلالق, ويتسبب  
ًومل يكن هذا املوقف مقصورا عىل سواد النـاس; ! يةيف وقوع الكوارث السامو

ينفرون من فكرة التعداد, وخري مثال عىل ذلك −ًأيضا −بل كان بعض املثقفني 
م, ١٧٥٣ما حدث عندما اقرتح إجراء التعداد يف بريطانيـا ألول مـرة يف سـنة 

فقد وقف أحـد النـواب بمجلـس العمـوم الربيطـاين وتـساءل عـن الغـرض 
ًراء التعداد, متهام احلكومة بأهنا تريد أن تعـرف عـدد الـشباب املقصود من إج

كـام !  لكي ترسلهم إىل ميادين احلـرب أو لتـسخرهم للعمـل يف املـستعمرات
يبـني ) أو كاتـالوج(أشار بعض املنتقدين إىل أن التعداد سيكون عىل هيئة دليل 

كون عيوب بريطانيا ونقاط ضعفها ألعدائها, واعتقد بعضهم اآلخـر أنـه سـي
ولكن مـا لبثـت اآلراء أن تغـريت . ًتعديا عىل اخلصوصية أو احلريات اخلاصة

وبـدأ أول ).  م١٨٠٠أي يف عام (واقتنع جملس العموم بأمهية التعداد فيام بعد 
 .    )١(تعداد شامل يف بريطانيا بعد ذلك بعام

كام أن التعداد األمريكي مل يكن نتيجـة ختطـيط مـسبق, وإنـام جـاء حلـل 
اع بـني الواليـات الكبـرية والواليـات الـصغرية يف بدايـة تكـوين احتـاد النـز

فعندما بدأ الـسياسيون يف وضـع الدسـتور األمريكـي, .  الواليات األمريكية
                                                           

 .٥٥, ص جامعة البرصة: البرصة.  جغرافية السكان) م١٩٨٤(اخلفاف وعبد خمور الرحياين عبد عيل  )١(



 
 

 
 
 

٤٤ 
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بعـدد ) جملـس النـواب(جرس طالبت الواليات الصغرية بأن متثـل يف الكـون
صـياغة ًنفسه الذي متثل به الواليات الكبرية, وحـسام للنــزاع متـت األعضاء 

الدستور بحيث يعطى احلق لكل والية بأن متثـل يف جملـس الـشيوخ بممثلـني 
اثنني, وأن متثل يف جملس النواب بعدد من النواب يتناسب مـع عـدد سـكاهنا, 
وهذا ما نصت عليه الفقرة الثالثة مـن املـادة األوىل يف القـانون األمريكـي, إذ 

 بعـد االجـتامع األول نصت عىل أن يتم تعـداد الـسكان خـالل ثالثـة أعـوام
ًللكونجرس, ثم كل عرشة أعوام بعد ذلـك, وتنفيـذا لـذلك أجـري التعـداد 

م, واستمر تنفيذه منـذ ذلـك احلـني إىل ١٧٩٠األول للواليات املتحدة يف عام 
 .الوقت احلارض

وعىل أية حال, فمنذ ذلك الوقت تغري مفهـوم التعـداد, وبـدأت الـدول 
رد وسيلة حلرص السكان ومعرفة أعدادهم فقط, تنظر إىل التعداد, ال بوصفه جم

وإنام بوصفه عملية يتم مـن خالهلـا مجـع املعلومـات عـن اخلـصائص املهمـة 
للسكان, كالعمر, والنوع, والتعليم, واحلالة االجتامعيـة, واملهنـة, والـدخل, 

ًوإحساسا بأمهيـة التعـداد الـسكاين, توالـت الـدول .  ومكان اإلقامة وغريها
خر يف إجراء التعدادات الـسكانية واالسـتفادة مـن البيانـات واحدة بعد األ
 .)١(التي توفرها

                                                           
 ., مرجع سابق)هـ١٤١٤(ملعرفة تاريخ التعدادات السكانية يف البلدان العربية وسامهتا, انظر اخلريف  )١(
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ومن التطورات األخرية يف هذا املجال, حماولـة بعـضهم االسـتفادة مـن 
التقنيات احلديثة يف حرص السكان وتقدير أعدادهم; فمن هذه املحـاوالت مـا 

الل املرئيـات قام به سترين لتقدير سكان مديرية كردفـان يف الـسودان مـن خـ
ولكن ينبغي أال ننسى أن اهلدف الرئيس مـن التعـداد الـسكاين هـو . الفضائية

ويف عـرص اإلنرتنـت, بـدأت . )١(معرفة خصائص السكان وليس عددهم فقط
بعض الدول يف التفكري اجلاد إلجراء املـسوحات الديموغرافيـة والتعـدادات 

 ).Internet(السكانية من خالل اإلفادة من الشبكة العنكبوتية 
אאאW 

يعتمد إجراء التعـداد الـسكاين وتنفيـذه عـىل أسـس وإجـراءات كثـرية 
أيـن يـتم عـد النـاس : ومعروفة, يمكن إبراز أمهها من خالل األسئلة التاليـة

? )حسب أماكن وجودهم وقت التعداد أم حـسب أمـاكن إقـامتهم املعتـادة(
?  ومـا التقـسيامت اجلغرافيـة وكيف يـتم مجـع بيانـاهتم?  ومتـى يـتم عـدهم

التي يعتمد عليهـا يف تنفيـذ ومجـع بيانـات التعـداد وإبـراز ) جغرافية التعداد(
نتائجه وتبويبها?  وما عنارص اخلطـة الـشاملة واألعـامل التحـضريية الالزمـة 

 لتنفيذ التعداد?
                                                           

الفضاء? تقديرات سكانية باستخدام تقنيات االستشعار تعداد سكاين من ) م١٩٩٣(مايكل سترين  )١(
 .دار البشري: عامن.  النائي
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 : وعىل أية حال, هناك ثالث طرق إلجراء التعداد السكاين, هي
تتمثـل هـذه الطريقـة يف حـرص الـسكان : )de facto( طريقة العد الفعـيل •

سـواء كـان ) أو ليلـة التعـداد( حسب أماكن وجودهم يف حلظـة اإلسـناد 
وجودهم فيها بصفة دائمة أو مؤقتة, أي برصف النظر عن أمـاكن إقـامتهم 

ويف حالـة اتبـاع هـذه الطريقـة فـإن الـزوار املوجـودين يف مدينـة . املعتادة
وتتسم هذه الطريقـة . كان املدينة عىل سبيل املثالالرياض يعدون ضمن س

بسهولة تنفيذها, وبعض مزاياها خاصة يف تاليف احتاملية تكرار العد, وقـد 
تكون أفضل اخليـارات عنـدما ال تتـوافر قاعـدة أساسـية, وإطـار جمـرب 
للتعداد, وكذلك عند وجود عدد كبري من العامل األجانب, أو عندما تكون 

وقد بـدأت هـذه الطريقـة يف بريطانيـا وال تـزال . مرتفعةمستويات األمية 
يف كثـري مـن الـدول كمـرص,  −ًأيـضا −تطبق هناك, كام تتبع هذه الطريقة 

م إىل تعـداد ١٨٨٢من تعداد عام  −حيث تم إجراء التعدادات األحد عرش 
كام أن سـوريا وقطـر تتبعـان هـذا . عىل أساس العد الفعيل −م ١٩٦٨عام 

وجتـدر اإلشـارة إىل أن اململكـة العربيـة . داهتام الـسكانيةاألسلوب يف تعدا
, مـع بعـض ريقـة يف إجـراء تعـداداهتا األخـريةالسعودية اتبعت هـذه الط

االستثناءات, حيث شمل التعداد رجال السلك الدبلومايس السعوديني يف 
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اخلــارج, وتــم عــدهم عــن طريــق وزارة اخلارجيــة, كــام شــمل التعــداد 
 يف خــارج اململكــة بــصفة مؤقتــة ألي ســبب مــن الــسعوديني املوجــودين

عدهم ضمن أفـراد أرسهـم املقيمـة  األسباب, كالعالج, والسياحة; إذ تم
 . وهذه االستثناءات تتخذ من قبل دول كثرية. داخل اململكة

  باستخدام هذه الطريقة, يتم حرص السكان حسب ):de jure(العد النظري   •
ولـيس حـسب  −م مـن صـعوبة حتديـدها عىل الرغ −أماكن إقامتهم املعتادة 

أماكن وجودهم يف ليلة التعداد, ويف حالـة اتبـاع هـذه الطريقـة فـإن الـزوار 
يعـدون يف  −عـىل سـبيل املثـال  −املوجودين يف مدينة الرياض وقت التعداد 

وجتـدر اإلشـارة إىل أن . مناطق إقامتهم املعتادة, وال يعدون يف مدينة الرياض
 الفرصة للحصول عـىل بيانـات نـزالء الفنـادق وبعـض هذه الطريقة ال تتيح

 .املساكن العامة, والتي يمكن احلصول عليها عند تطبيق العد الفعيل
وعىل الرغم من صعوبة تنفيذ هذه الطريقة مقارنة بالطريقـة األوىل إال أهنـا 
تعطي صورة أكثر واقعية عن توزيع السكان وأماكن إقـامتهم, ممـا جيعلهـا 

تخطيط االقتـصادي واالجتامعـي, كبنـاء املـدارس, واملراكـز أكثر فائدة لل
الصحية وغريها, كام أهنا أفضل يف إجيـاد إطـار للعينـات واملـسح بالعينـة, 

 . وتتبع هذه الطريقة يف الواليات املتحدة األمريكية, وكندا, واليابان
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وجتدر اإلشـارة إىل أن طريقـة تـصميم اسـتامرة التعـداد وحمتواهـا يمكـن أن 
ً إىل مزايا أي من الطريقتني السابقتني شيئا مهام; فمعرفة مكان اإلقامـة يضيف ً

املعتادة عند استخدام طريقة العد الفعيل تعطي معلومات شبيهة بنتـائج العـد  
النظري, وعندئذ تتخلص الطريقة األوىل من بعض جوانب القصور املذكورة 

ًكام أن كثريا من التعدادات ال تلتزم التزاما. ًآنفا ً كامال  بمفهوم إحـد هـاتني ً
الطريقتني, وإنام تستفيد من مزايا إحدامها مع األخر, مثال ذلك مـا حـدث 

م يف الواليات املتحدة األمريكية التي تتبع العد النظـري, ١٩٧٠يف تعداد عام 
حيث تم احتساب طالب اجلامعات مع سكان املدن التي تقع هبا اجلامعـات, 

يف التعـدادات املاضـية, إذ كـانوا حيتـسبون ضـمن ًعىل خالف ما كـان متبعـا 
   )١(.مناطق إقامتهم الدائمة

ًوعالوة عىل ذلك, فإن كثريا من الدول تستخدم أكثر من طريقـة, ففـي دولـة 
الكويت يتم استخدام العد النظري يف حرص السكان الكويتيني, واتباع طريقة 

يف −ًأيضا−ريقة مشاهبة  وتتبع البحرين ط. العد الفعيل للسكان غري الكويتيني
 . تعداداهتا األخرية

ًتعتـرب هـذه الطريقـة مزجيـا مـن الطـريقتني :  الفعـيل/طريقة العد النظري •
                                                           

)١(            J. Newman and G. Matzke (1984) Population Patterns, Dynamics, and Prospects.  
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السابقتني, إذ يتم حرص السكان حسب أماكن إقـامتهم املعتـادة, وحـسب 
وباتباع هذه الطريقة يتم تـسجيل  .أماكن وجودهم يوم التعداد يف آن واحد

ًوجودين مؤقتا يف آن واحد, وذلك عـن طريـق تقـسيم السكان الثابتني وامل
االستامرة إىل ثالثة أقسام بحيث يسجل األشخاص الـذين وجـدوا وقـت 

ً, ويسجل األشخاص الذين غابوا مؤقتـا )أي التعداد الفعيل(ًالتعداد مجيعا 
من أفراد األرسة يف القسم الثاين, أما األشخاص املوجودون بـصفة مؤقتـة 

وبعمليـة حـسابية بـسيطة يمكـن .  ون يف القسم الثالـثمع األرسة فيسجل
ًمعرفة السكان الدائمني واملوجودين مؤقتا, والغائبني بصفة مؤقتـة, وعـىل 
الرغم من أن هذه الطريقة جتمع مزايا الطريقتني السابقتني, إال أهنـا صـعبة 
.  التنفيذ, لذلك قلام توجد دولة تقوم بإجراء تعـداداهتا وفـق هـذه الطريقـة

 .    د كانت  الربازيل تستخدم هذه الطريقة يف إجراء تعدادها السكاينوق
אאW 

يتميز التعداد مقارنة بمـصادر البيانـات الـسكانية األخـر, كالعينـات 
والتسجيالت احليوية للمواليد والوفيات أو السجل املدين بخصائص أو مزايا 

ومـن هـذه . سـتخدامات املتعـددةجتعله يف صدارهتا مـن حيـث األمهيـة واال
  :)١(اخلصائص أو املالمح ما ييل

                                                           
) م١٩٨٤(الــصباح ; أمــل , مرجــع ســابق التعــداد الــسكاين)هـــ١٤١٤( رشــود اخلريــف :انظــر )١(

 اجلمعية اجلغرافية الكويتيـة, " دول اخلليج العريب,دراسة تطبيقية عىل: ت السكانية احلديثةالتعدادا"
 .٧٦رسائل جغرافية, رقم 
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يفـرتض أن يـشمل تعـداد الـسكان كـل أفـراد املجتمـع مـن  :الشمولية −١
, وهذه الشمولية )دون حذف أو تكرار(املواطنني واملقيمني أو األجانب 

ال تتوافر يف أي مصدر آخر من مصادر البيانات السكانية, كالعينـات أو 
وتـستخدم طـرق كثـرية لقيـاس . ين أو التسجيالت احليويـةالسجل املد

ًويف احلقيقة, قلام نجد تعدادا سكانيا يشمل مجيع .  درجة شمولية التعداد ً
.  , بل تتفاوت درجـة الـشمولية مـن دولـة إىل أخـر%)١٠٠(السكان 

فعىل سبيل املثال, وصلت درجة شمولية تعـداد الـسكان يف البحـرين يف 
يف تعداد الـيمن يف عـام % ٨٦, بينام مل تتعد %٩٩يل م إىل حوا١٩٨١سنة 

 .  م١٩٧٥
ُ يقصد بذلك أن يتم عد  أو حرص كل فرد عىل حـدة, وتـسجيل :الفرديـة −٢

خصائصه الديموغرافية واالقتصادية واالجتامعية منفصلة عن غريه مـن 
أفراد املجتمع, مما يسهل تصنيف السكان إىل فئات خمتلفـة, هلـذا يمكـن 

ن حـسب العمـر والنـوع واملـستو التعليمـي, واملهنـة, تصنيف السكا
واحلالة الزواجية, وغريها, وإعداد اجلـداول ذات األبعـاد والتقاطعـات 

هو وحـدة  −ًسواء كان ذكرا أم أنثى  −وبناء عليه, يكون الفرد . املتعددة
العد األولية, أما األرسة فهي اإلطـار العـام لعـد األفـراد, أو يف الواقـع 

 . ًضافية, جتمع عنها بعض البيانات املهمة أيضاوحدة عد إ
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يتخذ التعداد يف معظم الدول صفة الدورية, بمعنى أنـه جيـر :  الدوريـة −٣
ًعىل فرتات زمنية منتظمة, وغالبا ما تكون عرش  سنوات, كـام يف الواليـات 

أو مخـس  −عىل سبيل املثال ال احلرص −املتحدة األمريكية وبريطانيا ومرص 
.   يف اليابان وفرنسا والكويـت واإلمـارات العربيـة املتحـدةسنوات, كام

 بـإجراء −من أجل سهولة املقارنـة بـني الـدول −وتويص األمم املتحدة 
م ١٩٩٠م و ١٩٨٠التعداد يف الـسنوات املنتهيـة بالـصفر, كـأن تكـون  

وللدوريـــة أمهيـــة كـــرب يف رصـــد ودراســـة التغـــريات .  م٢٠٠٠و
االجتامعية التي يمر  هبـا املجتمـع, وتقـويم الديموغرافية واالقتصادية و

مد نجـاح املـرشوعات واخلطـط املختلفـة يف تنميـة املـوارد البـرشية, 
وحتسني مستويات املعيشة والصحة باملجتمع, إضافة إىل متكني املختصني 
. من التنبؤ, وإعداد إسقاطات حجم السكان للفـرتات الزمنيـة القادمـة

رية املنتظمة املقارنـة بـني بيانـات تعـداد وباختصار تتيح التعدادت الدو
 .وآخر, ومن ثم تقويم املايض, ووصف احلارض, والتنبؤ باملستقبل

ُيقصد هبا أن بيانات التعداد جتمـع يف وقـت حمـدد أو فـرتة زمنيـة : اآلنيـة −٤
معينة, تتمثل يف ليلة التعداد أو بالتحديد حلظة اإلسناد التـي يـتم إسـناد 

ليها, وذلك ألن خصائص السكان تتغري من حلظة معظم بيانات التعداد إ
والبد من اختيار حلظة حمددة, بحيث ال يشمل التعداد إال من . إىل أخر
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حلظة اإلسـناد "ًكان عندها موجودا عىل قيد احلياة, وتسمى هذه اللحظة 
ً, وحتدد عادة بمنتصف ليلة التعداد التـي يـتم حتديـدها مـسبقا, "الزمني

ًالفعيل للسكان اعتبارا مـن صـباح اليـوم التـايل هلـذه وتبدأ عملية العد  
.  الليلة, ويستمر ملدة يتوقف طوهلا عىل اإلمكانات البرشية واملادية املتاحة

ومن جهة أخر, فعىل عكس ما هو متبع من قبل معظم الدول قد تكون 
حلظة التعداد هي حلظة طلوع الشمس, كـام هـو مـستخدم يف اهلنـد عـىل 

 تكمـن رضورة حتديــد هـذه اللحظــة يف أن خــصائص و .سـبيل املثــال
فخالل قراءة هذه . السكان ليست ثابتة أو مستقرة, فهي متغرية كل حلظة

الفقرة فقط يولد أناس ويموت أناس, ويتـزوج آخـرون ويطلـق أنـاس 
; لذا يشبه التعداد بالـصورة الفوتوغرافيـة للوضـع )١(وهكذا... غريهم,

وقت زمني حمـدد, أو يف الواقـع صـورة يف ) أو أحوال السكان(السكاين 
 . )٢(للمجتمع من الناحية السكانية عند حلظة معينة

يقصد بذلك أن جير التعداد يف منطقة جغرافيـة حمـددة : اإلقليم املحـدد −٥
ًحتديدا واضحا عن طريق احلدود السياسية للدولة, وأال جيـر التعـداد  ً

                                                           
فلو افرتضنا أن الوقت املستغرق لقراءة هذه الفقرة هو دقيقة واحدة, فإن من املتوقـع أن يولـد عـدد  )١(

 ٢٥٣ا احلارض, يولد يف الدقيقـة يف العـامل ,  ففي وقتنمن املواليد, ويتوىف عدد من األشخاص خالهلا
 ).US Bureau of Census: انظر(م ٢٠٠٨, وذلك حسب التقديرات يف عام ١٠٥مولود, ويتوىف 

 .التعداد السكاين) هـ١٤١٤(رشود حممد اخلريف  )٢(
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لغـرض التعـداد,  −ً مؤقتـا ًولو إجرائيـا أو −ًيف منطقة غري حمددة حتديدا 
ألن ذلك يؤثر يف نواح كثرية, كتقدير درجة شمولية التعداد ودقة بياناته, 

 .وبعض استخداماته اجلغرافية
 حيظى التعداد بالرعاية احلكومية من الناحية القانونيـة :الرعاية احلكوميـة −٦

أو واملالية واإلدارية; فعادة ما يستند عىل أسـاس قـانوين يتمثـل يف قـرار 
مرسوم سام حيدد احلقوق والواجبات لألفراد والقـائمني عـىل التعـداد, 
وهبذا توفر احلكومة للتعداد ما يتطلبه من الدعم املايل, وتعطيه األسـاس 

ًفالقيام بالتعداد الشامل للـسكان لـيس أمـرا .  القانوين, فيتسم بالرسمية
اقـات بـرشية ًسهال, فهو يتطلب مبالغ مالية كبرية, وجتهيزات كثرية, وط

مدربة ومؤهلة للتخطيط واإلعداد له, وتنفيـذه والتعامـل مـع البيانـات 
ومن الناحية اإلداريـة, حيتـاج نجاحـه إىل تـضافر جهـود .  التي يوفرها

 . )١(الوزارات واملؤسسات احلكومية لتسهيل عملية إنجازه
إن الـسجل : ومن هذا العرض املخترص خلصائص التعداد, يمكن القول

 واملـصادر األخـر للبيانـات ال يتـوافر هبـا عنـرص اآلنيـة, حيـث إن املدين,
 مجعـت يف − عـىل سـبيل املثـال −املعلومات التي حيتوي عليها السجل املـدين 

                                                           
) هــ١٤١٤(رشـود اخلريـف : ملزيد من التفاصل حول تكاليف التعدادات يف بعض البلدان, انظـر )١(

 .داد السكاينالتع
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أوقات خمتلفة, كام أهنا ليست شاملة لكل الناس, فبعض النـاس لـيس لـدهيم 
تـاجون  ألهنـم ال حي− كام تسمى يف بعـض البلـدان −بطاقات األحوال املدنية 

.  ًتسجيل أفراد أرسهم  أو أبنائهم يف الوقت املحدد نظامايف إليها أو يتكاسلون 
.  كام أن بعض الناس ال يقومون بتحديث بيانات الـسجل املـدين اخلـاص هبـم

وفوق ذلك, فإن السجل املدين ال يوفر معلومات أساسـية كثـرية عـن األرسة 
حـدة األساسـية يف املجتمـع,  هـي الو−كام نعرف−واألرسة . عىل سبيل املثال

. والتي تعترب حجر الزاوية يف كثري من أنـواع التخطـيط والدراسـات املختلفـة
إضافة إىل ما سبق, فإن اخلاصية املكانية لبيانات التعـداد ال تتـوافر يف الـسجل 
املدين, ويقصد بذلك أن بيانات التعداد ترتبط بمدينـة أو بمـسمى معـني, ويف 

بط بحي, ويف داخل احلي ترتبط بوحـدة مكانيـة أصـغر داخل هذا املسمى ترت
ُتعطـي ) أو اجلغرافيـة(وهذه اخلاصية املكانية . وهكذا... ًوصوال إىل املسكن,

بيانات التعداد أمهية كبـرية يف مجيـع االسـتخدامات املختلفـة التـي حتتـاج إىل 
 . معلومات عىل مستو املناطق اجلغرافية الصغرية

אאאW 
الرغم من االختالفات الكبرية بني الدول يف كمية املعلومـات ونوعيتهـا عىل 

اسية وأسـئلة مهمـة  ــــات أســـالتي حتتوهيا بيانات تعداداهتا, إال أن هناك معلوم
ما تشتمل عليها استامرة التعـداد, مثـل املوقـع اجلغـرايف ملـسكن األرسة,  − عادة−
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, واجلنـسية, واحلالـة الزواجيـة, وبعض خصائص أفراد األرسة, كالعمر, والنـوع
ولكـن هنـاك .  واملستو التعليمي, واملهنة, ومكان امليالد, ومكان اإلقامة املعتادة

فقد تكون قـصرية . اختالفات واضحة بني الدول يف طول استامرة التعداد وقرصها
ًجدا بحيث ال حتتوي عىل أكثر من مخسة أسئلة فقط, كاستامرة تعداد جامبيا يف عـام  ّ

م, إذ اشــتملت عــىل مكــان احلــرص, والقبيلــة, والعمــر, والنــوع, واحلالــة ١٩٦٣
وقد تطول لتشتمل عىل أسـئلة تتجـاوز مئـة سـؤال يف بعـض األحيـان . الزواجية

ًالقليلة جدا م يف العراق عـىل ١٩٧٧فعىل سبيل املثال, اشتملت استامرة تعداد عام . ّ
.  ً سـؤاال٤٥م عـىل ١٩٨١يف عـام كام احتوت استامرة تعداد البحـرين .  ً سؤاال٧٧

م يف اليابـان ١٩٩٠ومن جهة أخر, فقد بلغ عدد األسئلة يف استامرة تعـداد عـام 
ً ســؤاال يف تعــداد الواليــات املتحــدة األمريكيــة لعــام ١٤ً ســؤاال,  وكــذلك ٢٢

ً سـؤاال ٥٩ولكن التعداد األمريكي يوزع استامرة مطولـة تـشتمل عـىل .  م١٩٩٠
هـ يف اململكـة العربيـة ١٤١٣أما يف استامرة تعداد عام . السكانتوزع عىل عينة من 

 ١٧ أسـئلة ختـص املـساكن, و٩ً سـؤاال, منهـا ٢٦السعودية فقد بلغ عدد األسـئلة
ويعود هذا التباين بني البلدان يف طـول ).  ١−٢انظر الشكل (ًسؤاال ختص السكان 

حجــم املعلومــات االســتامرة أو قــرصها إىل أهــداف التعــداد يف كــل دولــة, وإىل 
 .  املطلوبة, وكذلك إىل اإلمكانات املالية والتقنية والفنية
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وجتدر اإلشارة إىل أن هناك أربعة أمور مهمة جيب أن تؤخذ يف االعتبار عند 
 :التي حتتوي عليها, وهي) أو املوضوعات(إعداد االستامرة, وحتديد األسئلة 

املختلفة من املعلومات عىل املـستو احتياجات الدولة بمؤسساهتا  −١
 .الوطني واملحيل, باإلضافة إىل حاجة القطاع اخلاص والباحثني

حماولة االلتزام بالتوصيات واملعـايري الدوليـة لتحقيـق درجـة مـن  −٢
 .املقارنات الدولية

 .اإلمكانات املتاحة للقيام بالتعداد, سواء البرشية أو املادية −٣
 . م إلعطاء البيانات الدقيقةمقدرة املستجوبني واستعداده −٤

لذا فمن الرضوري جتنب األسـئلة التـي تثـري اخلـوف أو التحيـز أو التمييـز 
فهنــاك بعــض األســئلة . املحــيل أو اإلقليمــي, أو األســئلة املعقــدة,  أو احلــساسة

. احلساسة كالسؤال عن الدخل, أو الدين, أو اجلنسية,  أو العرق يف بعض البلـدان
واطنة يعترب من أكثر األسئلة حـساسية يف بعـض املنـاطق, مثـل فسؤال اجلنسية وامل

 . م يف اهلند عىل هذين السؤالني١٩٩١كشمري, لذلك مل يشتمل تعداد عام 
אאאאאW 

.  ليس ثمة تعداد سكاين ختلو بياناته من اخلطـأ أو بعـض أوجـه القـصور
تـي تتعـرض هلـا بيانـات التعـداد إىل ًوعموما يمكن تصنيف أهم األخطـاء ال

  :نوعني رئيسني مها
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 :أخطاء الشمول −١
تتعلق هذه األخطـاء بدرجـة الـشمول أو مـد تغطيـة التعـداد ألفـراد 
املجتمع, وتشمل أخطاء احلذف, وتكرار العد, التي حتـدث بقـصد أو بـدون 

يل ففي حني ترتفع إىل حوا.  وختتلف درجة الشمول من دولة إىل أخر.  قصد
م, فإهنـا تـنخفض يف تعـدادات بعـض ١٩٨١يف تعداد البحرين يف عام % ٩٩

م الـذي مل تتجـاوز درجـة ١٩٧٥الدول كام كان احلال يف تعداد اليمن يف عـام 
 .  من السكان% ٨٦الشمولية فيه 

٢−أخطاء املحتو : 
وتشمل الزيادة .  أخطاء اإلجابة والتسجيل−ًأيضا −يطلق عىل هذا النوع 

ن يف ســنوات العمــر أو مقــدار الــدخل أو عــدم اإلدالء بالبيانــات أو النقــصا
وقـد تعـود هـذه .  الصحيحة للحالة الزواجية أو النشاط االقتصادي وغريها

األخطاء إما إىل املستجوبني أو العدادين, أو القـائمني عـىل مراجعـة البيانـات 
أو بدون وقد حتدث هذه األخطاء بقصد . وترميزها وإدخاهلا يف احلاسب اآليل

−ًأيـضا−وال يقترص وجود هذه األخطاء يف بيانات التعداد, بل حتدث  . قصد
 .يف بيانات املسوحات العينة والتسجيالت احليوية

.  ًوتعد األخطاء يف بيانات العمر من أكثر األنـواع شـيوعا يف بيانـات التعـداد
 .   فصل اخلامسًوتتمثل يف التقريب أو تفضيل أرقام معينة, كام سيتبني الحقا يف ال
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  املسح بالعينة: ًثانيا
ُاملسح بالعينة هو أحـد األدوات املهمـة التـي جتمـع مـن خاللـه بعـض 

ً هي جمموعة صغرية نسبيا مـن أفـراد −كام نعرف−والعينة .  البيانات السكانية
املجتمع يتم اختيارها بطرق علمية حمددة,  ويفـرتض أن متثـل ذلـك املجتمـع 

ًمتثيال دقيقا وصادقا ً ويكمن الغرض األسايس من العينات يف إمكانية تعمـيم .  ً
وهنـاك طـرق عديـدة . النتائج عىل املجتمع الذي أخذت منـه تلـك العينـات

 :  للمعاينة, منها ما ييل
 .العينة املنتظمة −٢     .العينة العشوائية البسيطة −١
 ).احلمتعددة املر(العينة العنقودية  −٤              .العينة الطبقية −٣

ًفأحيانا ال حاجة لدراسة املجتمع بكامل أفراده, إذا كانــت العينة حتقـق 
أهداف الدراسة; لذا يكثر اسـتخدام العينـات واالعـتامد عليهـا يف كثـري مـن 

ومن األسباب التـي تـدعو . الدراسات مقارنة بأساليب مجع البيانات األخر
امل ملفـردات الظـاهرة ًالكثريين إىل استخدام العينات بـدال عـن احلـرص الـش

 : املدروسة ما ييل
يتسم املسح بالعينة مقارنة بالتعداد السكاين بسهولة التنفيـذ : السهولة  -

 . ألنه ال يشمل كل املناطق اجلغرافية ومجيع األفراد
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يمكن دراسة أية ظاهرة سكانية أو اجتامعيـة أو اقتـصادية يف أي : املرونة  -
لغالب كل عرش سنوات ويتطلـب وقت بخالف التعداد الذي جير يف ا

كام أن التعدادات السكانية قد ال تكون مالئمـة جلمـع .  ترتيبات معقدة
معلومات تفصيلية وشاملة عـن اخلـصوبة واهلجـرة والـصحة والغـذاء 

باختصار يمكن التوسـع يف .  −عىل سبيل املثال−واالستهالك واإلنفاق 
عكـس الوضـع عدد األسئلة املطروحة عـىل عينـة مـن الـسكان, عـىل 

 . بالنسبة للتعداد الشامل
تتسم البيانات التي جتمـع عـن طريـق املـسح بالعينـة بالدقـة : الدقة  -

إلمكانية تنفيذها بسهولة ومراقبة عمليات مجع البيانـات بفاعليـة ممـا 
 .يتيح املجال للتأكد من صحة البيانات واكتامهلا

ارنـة باحلـرص  يتميـز املـسح بالعينـة بقلـة تكاليفـه مق:قلة التكاليف  -
 .الشامل, إذ يمكن إجراء املسح بالعينة يف حدود اإلمكانات املتاحة

يمكن من خالل املسح بالعينة احلصول عىل : رسعة استخراج النتائج  -
النتائج برسعة ويف وقت قصري, مقارنة باحلال عنـدما يكـون احلـرص 

 .ًشامال
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هناك الكثري من األغراض واالستخدامات للمسوحات الديموغرافيـة, 

 :من أبرزها ما ييل
بام أن من الصعوبة يف كثري من :  تلبية االحتياجات العاجلة واملستجدة -

األحيـان التنبــؤ باحتياجــات البلــد مـن املعلومــات يف وقــت إجــراء 
حتياجات التعداد, فإن من الرضوري استخدام املسح بالعينة لتلبية اال

ًويمكن أن يكون بـديال للتعـداد عنـدما . املستجدة من وقت إىل آخر
 .يتعذر إجراء التعداد السكاين

يستخدم املسح بالعينة لتحـديث اإلحـصاءات :  حتديث اإلحصاءات -
التي يتم مجعها عن طريـق التعـداد, خاصـة أن التعـدادات الـسكانية 

 كل عرش سنوات− يف الغالب −جتر . 
يستخدم املسح بالعينة لتوفري بيانات تفصيلية : ات تفصيلية توفري بيان -

عن بعض الظـاهرات الـسكانية; ألغـراض الدراسـات واألبحـاث 
 . السكانية املتخصصة كدراسات اخلصوبة

ُيستخدم املسح بالعينة لتقويم : تقويم بيانات التعداد أو التسجيالت احليوية  - 
 .  واإلحصاءات احليويةدقة البيانات األخر شموليتها, مثل التعداد



 
 

 
 
 

٦٢ 

אאאא 

لذلك قد تعترب املـسوحات الـسكانية مكملـة للتعـداد الـسكاين بعـض 
ًاألحيان, بينام تكون مصدرا بـديال للبيانـات يف األحيـان األخـر, وخاصـة  ً
عندما ال تقوم الدولة بإجراء التعدادات السكانية, حيث تكون احلاجـة ماسـة 

 . ة والربامج التنموية الكربللمعلومات السكانية عند وضع اخلطط الشامل
אאW 

يمكن أن تـصنف املـسوحات الـسكانية إىل عـدة أنـواع, حـسب  عـدد 
فبناء عىل عدد .   الزيارات أو الغرض الذي من أجله تنفذ املسوحات السكانية
 :الزيارات التي جتمع فيها البيانات تصنف املسوحات إىل ما ييل

ًي أكثـر أنـواع املـسوحات شـيوعا, , وهـمسوحات ذات زيارة واحدة −١
 .  ومنها املسوحات الديموغرافية, ومسوحات القو العاملة وغريها

, من خالهلا يتم مجع البيانـات عـىل مسوحات ذات زيارات متعددة −٢
وهذا النوع من  املسوحات يكون  ـ يف الغالب . فرتات زمنية خمتلفة

اهتا مرة واحدة ألن ــ  أكثر تكلفة مقارنة باملسوحات التي جتمع بيان
ًأفراد العينة حيتاجون إىل متابعة, فضال عن تناقص أعدادهم نتيجـة 

 .  الوفاة أو االنتقال السكني واهلجرة
ُوقد تصنف املسوحات السكانية عىل أسـاس املوضـوع, فإمـا أن تكـون 
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ــصادية  ــة واالقت ــات عــن اخلــصائص الديموغرافي ــة غرضــها مجــع بيان عام
ة يف إحـد املوضـوعات مثـل مـسح اخلـصوبة أو واالجتامعية, أو متخصص

وفيات الرضع, أو مسوحات اهلجرة; فعىل سبيل املثال, هناك مسح اخلـصوبة 
ومـسح صـحة الطفـل, واملـسوحات ) World Fertility Survey(الـدويل 

ُالصحية األخر التي نفـذت يف كثـري مـن الـدول والتـي متكـن مـن إجـراء 
ًة التي حتتوهيا استباناهتا موحـدة تقريبـا عنـد املقارنات بينها, خاصة أن األسئل

ّ الذين "صحة األرسة" ومسح "الطفولة"تطبيقها يف خمتلف الدول, مثل مسح 
 .     ُنفذا يف عدد من الدول العربية, بام فيها دول اخلليج العربية

 
  اإلحصاءات احليوية: ًثالثا

تـسجيالت  بأهنـا ال−ً كـام تـسمى أحيانـا −ّتعرف اإلحصاءات احليويـة 
املــستمرة واإلجباريــة لوقــائع الــوالدة والوفــاة والــزواج والطــالق والتبنــي 

العملية الكلية جلمع البيانـات املتعلقـة "وتعرفها األمم املتحدة بأهنا .  وغريها
بالوقائع احليوية وخصائصها املتعلقة باألشخاص املعنيني من خالل التسجيل 

كام تتضمن تصنيف تلـك .  أو غري املبارشةأو العد, أو التقدير بالطرق املبارشة 
 .  )١("البيانات وحتليلها وتقويمها وعرضها ونرشها يف أشكال إحصائية

                                                           
)١(UN (1973) “Principles and Recommendations for a Vital Statistics System,” 

Statistical Papers, Series M, no. 19.  New York: UN.                                                    



 
 

 
 
 

٦٤ 

אאאא 

وتعترب اإلحصاءات احليوية أحد املصادر األساسية للبيانات الـســكانية 
التي ال بد من توافرها حلساب املعدالت الديموغرافية والصحية واالجتامعيـة 

واليد والوفيات, ومعدالت شيوع وانتشار أمـراض معينـة املهمة كمعدالت امل
ولــنظم التــسجيالت احليويــة .  كالــرسطان, أو معــدالت الــزواج والطــالق

وظائف قانونية أكثر منها وظـائف إحـصائية; فبنـاء عليهـا, يـتمكن صـاحب 
العالقة من االلتحاق باملدارس احلكومية وغـري احلكوميـة, أو احلـصول عـىل 

ًوتستخدم بوصفها مستندا لالستفادة مـن الـربامج .  ند الكربعمل, أو إعانة ع
ومما يدعم صفتها . االجتامعية أو الصحية مثل رعاية األمومة أثناء فرتة النفاس

كام . القانونية, اشرتاط السلطات القانونية محل مستندات توثق امليالد أو الوفاة
قوق املدنيـة والـسياسية ومن اجلدير بالذكر أن احل.  أهنا الزمة عند دفن املوتى

يتوجب تـسجيل "التي أقرهتا اجلمعية العمومية لألمم املتحدة تشتمل عىل أنه 
ُكل طفل فور والدته, ويعطى اسام يعرف به ً")١( . 

אאW 
ًتارخيها قديم جدا فقد وجدت سجالت يف الكنائس يف أوربا حتتوي عىل  ّ

الزجيات والتنصري, وذلك يف القرن السادس معلومات عن املواليد والوفيات و
                                                           

امات الـسجالت واإلحـصاءات اسـتخد") م١٩٩٤ (األمم املتحدة, اللجنة االقتصادية لغريب آسيا )١(
 .األمم املتحدة: نيويورك. "احليوية يف برامج التنمية االجتامعية واالقتصادية
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 −وال تـزال−وقد كانت هـذه الـسجالت .  م١٥٦٣عرش, وبالتحديد يف عام 
ًمصدرا مهام للدراسات يف جمال الديموغرافيا التارخيية التي أسهمت يف رصـد  ً

النظريــة "التحــول الــديموغرايف يف أوربــا ومــن ثــم التوصــل إىل مــا يــسمى 
.    عىل أساس بيانات التـسجيالت القديمـة املـذكورة"يةالديموغرافية االنتقال

ومل يمض وقت طويل حتى انترش تطبيـق التـسجيالت احليويـة اإلجباريـة يف 
ــدا  ــدنمرك ) م١٦٢٨(القــرن الــسابع عــرش يف كــل مــن فنلن , )م١٦٤٦(وال

وبعد ذلـك توالـت يف كثـري مـن ).    م١٦٨٦(, وفرنسا )م١٦٨٥(والنرويج 
 أوربا وأمريكا الشاملية, بتطبيـق أسـلوب التـسجيالت دول العامل, وخاصة يف

فقـد بـدأت التـسجيالت احليويـة يف الواليـات املتحـدة .  احليوية اإلجباريـة
كام بدأت التسجيالت احليوية . م١٩٠٠ يف عام − عىل سبيل املثال –األمريكية 

ًمبكرة نسبيا يف مرص حيث ظهرت يف عام  وطبقت يف سوريا وتركيا .  م١٩١٢ّ
أما يف دول اخلليج العربيـة, فلـم .  م١٩٢٥م, ويف لبنان يف عام ١٩١٤عام يف 

فقد صدر قانون تنظيم قيـد املواليـد والوفيـات يف .  ًتظهر هبا إال متأخرة نسبيا
ــت يف ع ـــالكوي ـــم, وبعده١٩٦٠ام ـــ ـــا يف البحــ ــام ــ م ١٩٧٠رين يف ع

سبعينات امليالدية أما يف السعودية, فقد بدأت يف منتصف ال).  ١−٢اجلدول  (
وال تزال التسجيالت يف دول اخلليج العربية يف بـدايتها, ويعـاين كثـري .  ًتقريبا
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من جوانب نقص كبرية, عـىل الـرغم مـن تطورهـا وازديـاد  −كغريها −منها 
 . شموليتها ودقة حمتواها خالل السنوات القليلة املاضية

 ول العربيةتاريخ تأسيس نظم التسجيل يف بعض الد) ١−٢(اجلدول 
 الدولة املواليد أحياء الوفيات املواليد موتى الزواج الطالق
 البحرين م١٩٧٠ م١٩٧٠ م١٩٧٠ م١٩٧٦ م١٩٧٦
 مرص م١٩١٢ م١٩١٢ م١٩١٢ م١٩٣١ م١٩٣١
 العراق م١٩٤٧ م١٩٤٧ م١٩٤٧ − −

 األردن م١٩٧٧ م١٩٧٧ م١٩٧٧ م١٩٧٧ م١٩٧٧
 الكويت م١٩٦٠ م١٩٦٠ م١٩٦٠ − −
 قطر م١٩٨٣ م١٩٨٣ م١٩٨٣ − −

 سوريا م١٩٢٣ م١٩٢٣ م١٩٢٣ م١٩٢٣ م١٩٢٣
واقع التسجيل املدين واإلحصاءات ") م١٩٩٣( اللجنة االقتصادية واالجتامعية لغريب آسيا :املصدر

 .٦ص .  "احليوية يف دول منطقة األسكوا
 

ُومن املعروف أن عمليـة تسـجيل الواقعات احليوية تعـد أكـثر صعوبـة 
اد ألن تسجيل الواقعات يتطلب العمـل املـستمر, سـاعة بعـد من إجراء التعد

لذلك تكون التسجيالت احليوية يف كثري مـن الـدول . ًأخر, ويوما بعد آخر
 . )١(ًأقل تقدما, وأقل دقة, مما عليه التعدادات السكانية

                                                           
 .  ١٦ − ١٥,  ص "اإلحصاءات احليوية بدولة الكويت")  م١٩٨٥(أمل الصباح  )١(
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אאאW 
تلفـة مـن بلـد إىل ختتلف طبيعة وكمية البيانات التي تسجل للوقائع املخ

ً عنـرصا يف الـسجل احليـوي للمواليـد ٥٠ففي بعـض البلـدان يوجـد .  آخر
والوفيات والزواج والطالق, بينام ال حيتوي السجل إال عىل أربعة عنارص فقط 

انظر الـشكل (ومن البيانات التي تسجل يف استامرة املواليد .   يف بعض البلدان
 :ما ييل) ٢−٢

 .   النوع والوزن−٢          .       اسم املولود−١
 .   عمرا األب واألم−٤           .    اسام األب واألم−٣
 .              حمل اإلقامة−٦        .             مهنة األب واألم−٥
 .  ترتيب املولود من بني األبناء−٨.          املستو التعليمي لألبوين−٧

 : عىل ما ييل− يف الغالب −أما استامرة تسجيل الوفيات, فتشتمل  
   .  نوعه−٢        .  اسم املتوىف−١
   .  جنسيته−٤      . عمره عند الوفاة−٣
 . مهنته−٦      .   مكان إقامته−٥
   .   سبب وفاته−٨        .  ديانته−٧
 .  مكان وفاته وتاريخ حدوثها−٩
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 استامرة تسجيل املواليد) ٢ – ٢(الشكل 
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אאאW 
 Registration of Vital( الـرغم مـن أن التـسجيالت احليويـة عـىل

Events ( ُتعد من مصادر البيانات األساسية للدراسـات الـسكانية إال أن هلـا
ُأغراضا أخر كثرية;  فالستامرات التسجيل املدين, كام يطلق عليها يف بعـض  ً

.  ًفـااألحيان, استخدامات مهمة لكل مـن األفـراد واملجتمعـات, كـام ذكـر آن
.  ُفبالنسبة لألفـراد, تـستخدم بوصـفها مـستندات قانونيـة ألغـراض حتقيقيـة

ولكنها بعد التبويب تصبح إحصاءات حيوية مهمة لالستخدامات اإلدارية أو 
ألغراض التخطيط لربامج الصحة العامة, باإلضـافة إىل مـا هلـا مـن أمهيـة يف 

ــة وغريهــا ــة حــال, .  إجــراء البحــوث الديموغرافي يمكــن إجيــاز وعــىل أي
 : استخدامات التسجيل املدين أو اإلحصاءات احليوية فيام ييل

تسجيل الواقعات احليوية, ومن ثم ضبط األمور املتعلقة : األحوال املدنية ـ١
باألحوال املدنية كـشهادات املـيالد والوفـاة وعقـود النكـاح والطـالق 

 .وهذا هو اهلدف الرئيس من تسجيل الواقعات احليوية. وغريها
تـوفري بيانـات شـهرية أو ربـع سـنوية ألعـداد : ارير شهرية أو سنويةتق ـ٢

املواليد والوفيات وإحصاءات الـزواج والطـالق وغريهـا مـن الوقـائع 
 .  احليوية لألغراض اإلدارية والتشغيلية

تـوفري البيانـات الالزمـة : حساب املعـدالت الديموغرافيـة والـصحية ـ٣
سـتخدامها يف الدراسـات حلساب املعدالت الديموغرافية والـصحية ال
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كـام أن هـذه املعلومـات .   الديموغرافية والطبية واجلغرافية واالجتامعية
ًتعد مهمة جدا ألغراض التخطيط عامة, إىل جانب استخداماهتا يف جمال  ّ ُ

وتعتــرب . اخلــدمات الــصحية ووضــع الــربامج اخلاصــة هبــا وتقويمهــا
املهمـة يف تقـويم مـن العنـارص − خاصة −تسجيالت املواليد والوفيات 

 . اخلدمات الطبية ورسم اإلسرتاتيجيات املتعلقة بالصحة

אאW 
بالنظر إىل التسجيالت احليوية, تتـضح بعـض املالمـح التـي تتـسم هبـا 

 :اإلحصاءات احليوية, ومن أبرزها ما ييل
طـي رقعـة  ويقصد هبـا أن التـسجيالت عـادة مـا تغ:الشمولية اجلغرافية −١

ًجغرافية واسعة متثل دولة كاملة ابتداء من املدن الكرب إىل أصغر جتمـع 
سكاين; مما جيعلها أفضل يف هذا اخلصوص من املسوحات املعتمدة عـىل 

 .  عينات حمددة
 تعترب إجبارية بحكم القانون مما يعطيها صـفة خاصـة ويـنعكس :اإلجبارية −٢

 .ات امليالد أو شهادات الوفاةعىل دقتها, وخاصة أهنا سبيل إلصدار شهاد
 يقصد هبا االستمرار يف التسجيل مما جيعلها تتفوق بتجددها :االستمرارية −٣

وهـذا .  كـل عـرش سـنوات−يف الغالب −عىل بيانات التعداد التي جتمع 
 .ًجيعل باإلمكان احلصول عىل معدالت املواليد والوفيات شهريا

 عن الوقائع فور حدوثها, ولكن  يفرتض أن يتم التبليغ:الفورية يف التبليغ −٤
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وعىل أية حال, فكلام كانـت الفـرتة بـني .  ال حيدث ذلك يف كل األحوال
تاريخ وقوع احلدث وبني تاريخ تـسجيله قـصرية, كانـت اإلحـصاءات 

وهلـذا .  ًاحليوية أكثر دقة وصـدقا يف متثيلهـا للواقـع الـسكاين يف الدولـة
بليـغ عـن وقـوع احلـدث السبب تؤكد كثري من الـدول عـىل رضورة الت

وختتلف هذه الفـرتة مـن دولـة إىل .  الديموغرايف خالل فرتة زمنية معينة
ُفعىل سبيل املثال, يسجل احلدث يف الواليات املتحدة  األمريكية .  أخر
ً يوما يف املناطق ١٥ إىل ١٠ساعة يف املناطق احلرضية, و ما بني ٢٤خالل 
رتة عىل عالقة القائم بالتبليغ بـاملولود أما يف املكسيك فتعتمد الف.  النائية

ً يومـا ٤٠ً يوما إذا كان األب هو املبلغ, وتكـون ١٥اجلديد بحيث تكون 
, ويف اململكة العربية السعودية تـنص )١(إذا كانت األم هي القائمة بالتبليغ

ً يوما, ويف حالة عدم التبليغ خالل هذه ١٥األنظمة بأن يتم التبليغ خالل 
وبـشكل .  ً ريـاال٥٠عىل األرسة دفع غرامـة ماليـة مقـدارها املدة يتعني 

 عام, تتفاوت الفرتات املسموح خالهلا التـسجيل مـن واقعـة إىل أخـر
مـن خـالل النظـر إىل −ً جليـا –ويتـضح ذلـك .  ومن دولة إىل أخـر 

عــن الفــرتات املحــددة لتــسجيل بعــض ) ٢−٢(البيانــات يف اجلــدول 
 .الواقعات يف بعض الدول

 يف معظم احلاالت ال تقوم بتسجيل الوقـائع احليويـة : التكاليفانخفاض −٥
                                                           

 .٤٠ص اإلحصاء السكاين, )  م١٩٨٢(خليفة ياسني  )١(
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مؤسسة مـستقلة, وإنـام يـتم تـسجيل معظـم هـذه الوقـائع عـن طريـق 
مؤسسات حكومية أنشئت ألغراض أخر كاملستشفيات, مما يـسهم يف 
خفــض تكــاليف عمليــات التــسجيل, عــىل الــرغم مــن اســتمراريتها 

 .  وديمومتها

 
 ) ٢−٢(اجلدول 

  الزمنية التي يتم خالهلا تسجيل الواقعات احليوية حسب احلالةالفرتة
 الدولة املواليد أحياء الوفيات املواليد موتى الزواج الطالق
 البحرين أسبوع  ساعة٤٨ أسبوع − −

 مرص ً يوما١٥  ساعة٢٤  ساعة٢٤ أسبوع أسبوع
 العراق ً يوما٦٠  ساعة٢٤ − − −
 دناألر شهر  ساعة٢٤  ساعة٢٤ شهر شهر
 الكويت شهر  ساعة٤٨ − − −
 قطر ً يوما١٥  ساعة٤٨  ساعة٤٨ − −
 سوريا ً يوما٣٠ ً يوما٣٠ ً يوما٣٠ ً يوما٣٠ ً يوما٣٠

واقـع التـسجيل املـدين واإلحـصاءات ") م١٩٩٣(اللجنة االقتصادية واالجتامعية لغريب آسـيا  :املصدر
 .٣١ص .  "احليوية يف دول منطقة األسكوا
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אאאאאא 
 :تسجيالت الوفيات: ًأوال

تعرتي إحصاءات الـوالدة والوفـاة بعـض املـشكالت التـي ينبغـي التنبـه هلـا 
 :وأخذها يف االعتبار عند عقد املقارنات اجلغرافية وإجراء التحليالت املكانية, ومنها

ريفهـا للوفـاة, وخاصـة ختتلف الـدول يف تع: عدم الدقة يف تعريف حادثة الوفاة  −١
حاالت وفاة املواليد حديثي الوالدة; ففي بعض الدول ال يعترب املواليد املتوفون 
خالل يوم واحد من والدهتم حاالت وفاة, بل أجنـة ميتـة,  يف هـذه احلالـة, ال 

وعالوة عـىل . يدخل هؤالء املواليد تسجيالت املواليد وال تسجيالت الوفيات
 . بة يف حتديد حالة املولود يف بعض األحيانذلك, قد يكون هناك صعو

حيدث التأخري لتهـاون : التأخر يف تسجيل بعض حاالت الوالدة أو الوفاة  −٢
وهنـاك . بعض اآلباء وربام لعدم وجود غرامة مؤثرة يف بعـض األحيـان

بعض حاالت الوالدة والوفاة التي حتدث خارج املستشفيات, مما يـؤخر 
 . تسجيلها

حتدث وفيات بعض األطفال قبـل : بل التبليغ عن والدهتموفاة األطفال ق  −٣
التبليغ عنهم مما يدعو بعض اآلباء إىل الشعور بعدم احلاجـة إىل تـسجيل 

وهذا أمر متوقع, ما مل تكن هناك رضورة, كوجوب احلصول .  والداهتم
 . ونحوه"ترصيح الدفن"عىل 
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 إحـصاءات تتفـاوت دقـة: عدم توفر مكاتب التسجيل يف املنـاطق النائيـة −٤
الوفيات من دولة إىل أخـر, ومـن منطقـة جغرافيـة إىل أخـر داخـل 

فاكتامل تسجيل الوفيات خيتلف بني املناطق اجلبليـة أو .  الدولة الواحدة
فتحدث بعض حاالت الوفـاة . الصحراوية النائية وبني املناطق احلرضية

ولة عـن يف بعض األماكن النائية التي ال توجد هبا فروع للمكاتـب املـسئ
 .   التسجيالت واإلحصاءات احليوية

تسجل كثري من حاالت الوفاة :  ًعدم الدقة يف توزيع وقائع الوفيات جغرافيا −٥
 يف املـدن, ممـا جيعـل هنـاك − يف أغلب األحيان −يف املستشفيات التي تقع 

ًحتيزا جغرافيا يف توزيع الوفيات, بحيث تكون معدالت الوفيـات يف املـدن  ً
 القـر; لـذا تـويص بعـض اهليئـات املعنيـة بتبويـب بيانـات أعىل منها يف

الوفيات داخل حدود الدولـة الواحـدة وفـق مكـان إقامـة املتـوىف ولـيس 
وعـىل الـرغم مـن أمهيـة ذلـك, إال أن .  حسب مكان وقـوع حالـة الوفـاة

ًتسجيل حاالت الوفاة حسب حدوثها أيضا له دالالت مفيدة يف دراسـات 
 . الطرقاخلدمات الصحية وحوادث

يف الغالب, تقوم الدول بتبويب :  ًعدم الدقة يف توزيع حاالت الوفاة زمانيا −٦
يف . حاالت الوفاة حسب سنة حـدوثها دون االهـتامم بتـاريخ تـسجيلها
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حني هناك دول أخر تصنف حاالت الوفـاة حـسب تـاريخ تـسجيلها 
اة ويف احلالة األخرية, تعكس حاالت الوف. دون االهتامم بتاريخ وقوعها

ًما تم تسجيله خالل السنة وليس عدد احلاالت التي حدثت فعال خـالل 
تلك السنة; لذا تويص األمم املتحدة بتبويب إحصاءات الوفيات حسب 

 .)١(تاريخ وقوعها وال حسب تاريخ تسجيلها
وال شك أن هذه احلاالت أو األسباب تتسبب يف وجود بعـض جوانـب 

 الـدول كـأن تكـون منقوصـة أو القصور يف اإلحـصاءات احليويـة يف بعـض
مضللة, بحيث ال متثل الوضع احلقيقـي بالنـسبة للوفيـات خاصـة, أو تكـون 
خمتلفة يف أساليب مجعها أو مستو دقتها من منطقـة جغرافيـة إىل أخـر, ممـا 
يعرقل الدراسات املكانية املهمة, ويؤثر عـىل نتائجهـا وحيـول دون االسـتفادة 

 . منها بالدرجة املطلوبة
ثال لوضع التسجيالت احليوية يف إحــد الدول العربية, يلخـص وكم

التناقض وعدم دقة اإلحـصاءات احليويـة يف العـراق, ) م١٩٨٢(نجم الدين 
 :والذي يمكن أن ينطبق عىل بعض الدول العربية يف الوقت احلارض, فيام ييل

                                                           
ــب  )١( ــدوح اخلطي ــسواين مم ــسكايناإلحــصا) م١٩٨٦(ك ــدين أمحــد  و;٧١− ٧٠, ص ء ال  نجــم ال

 .٦ , ص.جغرافية سكان العراق) م١٩٨٢(
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 .التأخر عن اإلخبار بحاالت الوالدة والوفاة الذي قد يمتد إىل سنوات −١
ُعظم حاالت الوالدات والوفيات تتم خارج املستشفيات, حيث تسجل م −٢

فقط احلـاالت التـي تـتم داخلهـا وترسـلها للـدوائر املختـصة بـصورة 
يف الريف واألماكن قليلـة الـسكان  ) املولدات(كام أن القابالت . منتظمة

ًلسن من املأذونات رسميا, مما جيعلهن ال يلتزمن باإلخبار عن الوالدات 
 .تتم عن طريقهنالتي 

انخفاض الوعي, وخاصة بـني سـكان الريـف الـذين ال يـدركون أمهيـة  −٣
 .اإلحصاءات احليوية

التخلف عن تسجيل بعض املواليد من اإلناث بسبب النظرة االجتامعيـة,  −٤
 . التي ال تزال قائمة يف بعض املناطق الريفية

ور, مـن ًوعموما, فإن دقة بيانات التسجيالت احليوية يعتمـد عـىل عـدة أمـ
سـهولة ) جـ. (توافر جهاز بكفاءة عالية) ب.  (وجود األساس القانوين) أ: (أمهها

ربط التـسجيل باحلـصول ) هـ. (توافر الوعي بني الناس) د.  (إجراءات التسجيل
 . اإلفادة من التقنيات احلديثة) و.  (عىل بعض اخلدمات كالتعليم والصحة

ة يف معظم الدول العربيـة قـد وحتسن اإلشارة إىل أن اإلحصاءات احليوي
ًشهدت حتسنا ملحوظا خالل السنوات القليلـة املاضـية, وخاصـة مـع بدايـة  ً
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القرن امليالدي احلادي والعرشين, خاصة مع انتشار التعليم والوعي من جهة, 
وتوفر التقنيات احلديثة من جهة أخر . 

אאאW 
رضـة للكثـري مـن أخطـاء الـشمول, ال شك أن اإلحصاءات احليويـة ع

وكذلك األخطاء املتعلقة بزمان الواقعة أو مكاهنا أو اخلصائص الشخـصية أو 
.  التأخري يف التسجيل, باإلضافة إىل ما تتعرض له من أخطـاء أثنـاء التـصنيف

هناك الكثري  من الطرق واألساليب التي يمكـن مـن خالهلـا تقـويم دقـة ولكن 
   :البيانات, ومنها

فحص أنامط املعدالت الديموغرافيـة املعتـادة : نامط الديموغرافية املعتادةاأل •
ًبحيث يكون االختالف الكبري عن هذه األنامط دليال عىل وجود األخطاء أو 

فعـىل سـبيل املثـال, ارتفـاع .  ًعىل األقل مبعثا للشك يف مد دقـة البيانـات
ن بـسبب دقـة التبليـغ, معدالت الوفيات يف املناطق اإلدارية املتقدمة قد يكو

 .  وليس بسبب االرتفاع احلقيقي ملعدل الوفيات

ً تقريبـا, ١٠٥من املتوقع أن تكون نسبة النوع يف حدود : نسبة النوع املعتادة •
وكلام كان هناك اختالف كبري عـن . أي أن املواليد الذكور أكثر من اإلناث

   .  هذه القيمة, دل عىل احتاملية وجود أخطاء يف التسجيل
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لعـل مـن أهـم طـرق تقـويم دقـة اإلحـصاءات :  استخدام بيانات التعداد •
فعـىل سـبيل املثـال, يمكـن تـصنيف .  احليوية مقارنتهـا ببيانـات التعـداد

ًوعمومـا, .  الواقعات حسب العمر والنوع, ومقارنة ذلك ببيانات التعداد
 . ل منهامًإذا كانت نتائج املقارنة متشاهبة, كان ذلك حافزا لزيادة الثقة بك

يـستخدم املـسح بالعينـة ملعرفـة درجـة شـمولية : استخدام املسح بالعينـة  •
ًالتسجيالت احليوية ودقة بياناهتا, كام ذكر آنفا ُ)١(. 

  

  سجل السكان :ًرابعا
نظام سجالت السكان التي تتمثل  −مثل هولندا وبلجيكا −تتبع بعض الدول 

خلاصـة بـاألرسة أو األفـراد كلـام يف سجل متكامل, يتم حتديث بياناته سواء تلـك ا
حدث أي تغيري يف هذه البيانـات, كحـدوث والدة, أو وفـاة, أو طـالق, أو حتـرك 

ًويتطلب هذا النظام جهازا يتمتـع بمـستو . مكاين داخل الدولة أو هجرة خارجية
عال من الكفاءة واخلربة, باإلضافة إىل رضورة وجود وعي لد الـسكان, وشـعور 

 . يم البيانات كلام حدث أي تغيري يستوجب ذلكباالستعداد لتقد
ويعتمد هذا النظام عىل بطاقة تشتمل عىل بيانات كل فرد وكل أرسة منـذ 

ويمكن إجيـاز املزايـا الرئيـسة .  والدة الفرد حتى وفاته, أو هجرته إىل اخلارج
 :هلذا النظام فيام ييل

                                                           
 .٤٩−٤٨, ص اإلحصاء السكاين) م١٩٨٠(وعبد احلليم القييس زيني عبد احلسني : انظر )١(
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ن الـسكان باإلمكـان احلـصول عـىل بيانـات حديثـة عـ: يوفر بيانات حديثة −١
بمختلف خصائصهم كلام دعت احلاجة إىل ذلك, سواء ألغراض التخطـيط 

 .أو إجراء الدراسات والبحوث
من خالل سـجل الـسكان الـديناميكي املتجـدد : سجل سكاين ديناميكي −٢

يمكن رصد التغريات التي حتدث يف املجتمع يف أي وقت, كالتغريات يف 
 .  الة وغريهااحلالة الزواجية, واجتاهات اهلجرة, والبط

ًتوفر سـجالت الـسكان إطـارا حـديثا ومكـتمال : إطار مناسب للعينات −٣ ً ً
للمسوحات املتخصصة يف أي وقت, ممـا يتـيح املجـال للحـصول عـىل 

 .عينات ممثلة للمجتمع
عىل الرغم من هذه املزايا إال أنه ليس من السهولة تطبيق هـذا النظـام يف 

ذا النظام هـي مـن البلـدان الـصغرية فأغلب البلدان التي تستخدم ه.  أي بلد
ًنسبيا, إذ يتطلب هذا النظام جهازا إداريا بكفاءة عالية,  وحيتاج إىل موارد مالية  ً ً ّ
كبرية, عالوة عىل نظام سيايس واجتامعي مهيأ لقبول هـذا النظـام مـع مـا قـد 

 . يكشفه من خصوصيات شخصية
؟אאאא 

اك العديد من الكتب أو املصادر واملطبوعات والوثائق التي يمكن أن هن
 :نحصل من خالهلا عىل املعلومات السكانية, ومنها ما ييل
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 ).Demographic Yearbook(الكتاب الديموغرايف السنوي  −١
ًيصدر هذا الكتاب القيم عن األمم املتحدة سـنويا بـاللغتني اإلنجليزيـة 

فهو حيتوي عىل بيانـات .  هم مصادر البيانات السكانيةويعد من أ.  والفرنسية
حجم السكان واخلصوبة والوفيات بأنواعهـا املختلفـة, باإلضـافة إىل تركيـزه 

ًفعىل سبيل املثال, يركز أحيانا عىل اخلصوبة وأحيانا .  عىل جانب معني كل عام ً
 .  أخر  عىل وفيات الرضع, وهكذا

 ).World Development Report(تقرير عن التنمية يف العامل  −٢
باللغة اإلنجليزيـة ) (World Bankيصدر هذا التقرير عن البنك الدويل 

وحيتوي هـذا التقريـر .  ويرتجم إىل العربية عن طريق مؤسسة األهرام يف مرص
 .  عىل ملحق باملعلومات السكانية واالقتصادية األساسية جلميع دول العامل

 ) Human Development Report (تقرير التنمية البرشية  – ٣
ًالذي يصدر سنويا عن برنـامج األمـم املتحـدة اإلنامئـي, وحيتـوي عـىل 

 .مالحق إحصائية جيدة
كشوف البيانات والنرشات التي تصدرها اللجنة االقتـصادية لغـريب  −٤

: وتشمل الدول التي تقع حتت نطـاق عمـل اللجنـة, ومنهـا, )األسكوا(آسيا 
وقطر, واإلمـارات العربيـة املتحـدة, وعـامن, واململكـة الكويت, والبحرين, 

 .  العربية السعودية, واليمن, واألردن, وسوريا, ولبنان
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 Population(النرشات اإلحصائية التي يصدرها مكتب مرجع الـسكان  −٥

Reference Bureau ( مثلWorld Population Data Sheet. 
 ًظـم دول العـامل سـنويا,الكتب اإلحصائية السنوية التي تصدرها مع −٦

وحتتوي عىل إحصاءات السكان إىل جانب اإلحصاءات األخر عن التعلـيم 
 .والصحة والقو العاملة والصادرات والواردات وغريها

 يف هذا العرص, أصـبحت ):Internetاإلنرتنت (الشبكة العنكبوتية  −٧
).  ١ق رقـم امللحـ: انظـر(اإلنرتنت أحد املصادر املهمة للبيانـات الـسكانية 

ًفهناك مواقع كثرية جدا توجد هبا بيانات سكانية تفصيلية سواء للعامل أو لدول 
معينة, مثل املواقع التابعة لألمم املتحدة, ومكتب التعداد األمريكي, وإدارات 

وال تـزال بعـض الـدول العربيـة مـرتددة يف . )١(اإلحصاء يف معظم دول العامل
ولكـن مـن املتوقـع يف املـستقبل .  اإلنرتنـتوضع بيانات تعداداهتا عىل شبكة

ًالقريب جدا أن يستطيع الباحث احلصول عىل معظم البيانـات التـي حيتاجهـا  ّ
ونأمـل أن تتحـرك الـدول العربيـة يف هـذا .  من خالل هذه الشبكة دون عناء

ويـشتمل اجلـزء .  االجتاه لتحريك البحـث الـديموغرايف يف منطقتنـا العربيـة
 موقع املؤلف عىل روابط ملواقع معروفة وجيري حتديثها املخصص للكتاب عىل

 .)٢(باستمرار
                                                           

للحصول عىل بيانات سكانية عن أي دولة مـن دول العـامل, يمكنـك االسـتفادة مـن موقـع األمـم  )١(
 www.un.org/unpp: املتحدة التايل

  /http://faculty.ksu.edu.sa/Khraif: انظر موقع املؤلف عىل اإلنرتنت )٢(
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W التناسب)Ratio:( 
التناسب هو نتيجة قسمة كمية أو عدد الـسكان يف جمموعـة معينـة عـىل 

وبالتحديـد فـإن التناسـب هـو عالقـة جمموعـة فرعيـة مـن الـسكان . أخر
الـصغرية أو الكـسور يـتم ولتجنب التعامـل مـع األرقـام . بمجموعة أخر

فعىل سبيل املثال, حتسب نسبة النـوع للـسكان ).  ١٠٠(رضب الناتج يف مائة 
 :عىل النحو التايل

 عدد اإلناث                         ١٠٠ × ـــــ ـــــــــــــ= نسبة النوع    عدد الذكور                  
يمكن حساب , فإنه هـ١٤٢٥من وبناء عىل نتائج التعداد السكاين 

 : كام ييل العربية السعوديةنسبة النوع يف اململكة
 ١٢٤ = ١٠٠ × ـــ  ـــــــــــــــ=                 ١٢٥٥٧٢٤٠                           إمجايل اإلناث                                               ١٠٠ × ـــــــ ـــــــــــــ= نسبة النوع إلمجايل السكان  إمجايل الذكور                      

                        ١٠١٢١٠٢٢ 
 :ومن أمثلة التناسب ما ييل

 املقام البسط )Ratio(اسم التناسب 

 )العاملون(العائلون  )صغار السن وكبار السن(املعالون  نسبة اإلعالة

 اء يف سن اإلنجابالنس . سنوات٥عدد األطفال الذين أعامرهم أقل من  نسبة األطفال للنساء
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 ):Proportion (النسبة
النسبة هي عالقة جمموعة فرعية من السكان بإمجايل السكان, حيث إن قـيم 

ًوليس بالرضورة أن يكون البـسط أو املقـام شـيئا . البسط هي جزء من قيم املقام
ًمعدودا أو أشخاصا معدودين, فقد يكون نسبة الوقت الذي يقضيه الشخص يف  ً

 :ومن أمثلة النسبة يف الدراسات السكانية ما ييل.  سبيل املثالالرتفيه عىل
 

 
  ١٠٠×   ــــ ــــــــــــــــــ) = ذكورةأو ال(نسبة الذكور  عدد الذكور                                

 إمجايل عدد السكان                                    
                             

 ١٠٠ ×  ـــ  ـــــــــــــــــــ)  = التحرض(نسبة سكان احلرض  عدد سكان املدن            
   إمجايل عدد السكان                                         

  ) سنوات فأكثر١٠(إمجايل عدد السكان                ١٠٠×  ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = نسبة األمية   ) سنوات فأكثر١٠(عدد األميني                                 
 ):  Rate(املعــدل 

فعـىل عكـس النـسبة أو .  يقيس املعدل مد شـيوع احلـدث أو تكـراره
التناسب اللذين يمثالن عالقة جمموعة بأخر أو بإمجايل السكان عىل أسـاس 

 أســاس , فــإن املعــدل يقــيس عالقــة جمموعــة بــأخر عــىل)static(ثابــت 
 :ومن أمثلة املعدالت النسبية يف الديمواغرفيا ما ييل. ديناميكي
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 ١٠٠٠ × ــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ= معدل املواليد اخلام  عدد املواليد املولودين أحياء يف السنة                                          
  إمجايل السكان يف منتصف السنة                                            

 
م عىل ٢٠٠٠يمكن حساب معدل املواليد اخلام يف العامل يف عام : مثال
 :النحو التايل

  ٦٠٦٧٠٠٠٠٠٠                ٢٢ = ١٠٠٠ × ـــ  ــــــــــــــــــ= معدل املواليد يف العامل  ١٣٦١٥٧٤٧١                   
 ):Constant(الثابت 
لثابت من أجل التخلص من الكسور أو تقليل قيمتها, ومن ثم يستخدم ا

لـذلك, يأخـذ الثابـت .  ًتسهيل قراءهتا وفهمها, تبعا حلجم الظاهرة املدروسة
ُويـستخدم ).  ٠٠٠}١٠٠(إىل مئـة ألـف ) ١٠٠(ًقيام متفاوتة تـرتاوح مـن مئـة 

مع يف أغلب املعدالت الديموغرافية; ألن هذا العدد يتناسب ) ١٠٠٠(األلف 
أعداد املواليد والوفيات واملهاجرين, ولكـن : حجم الظاهرات السكانية, مثل

ُالعدد مئة ألف يمكن أن يستخدم يف حالة الظاهرات التي حتدث بتكـرار أقـل 
 .    مثل معدالت اإلصابة بالرسطان, ومعدالت جريمة القتل العمد, ونحوها
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 لثالفصل الثا

  تـاريخ منـو السكان يف العـامل
ًشهد العامل تزايدا سكانيا وتغريات ديموغرافية خالل القرن العرشين  ً
ًامليالدي, مل يشهد هلا التاريخ مثيال, مما حدا بالباحثني إىل الكتابة عن املشكلة 

 وظهور "باالنفجار السكاين"يف الكثري من الكتب عام يسمى السكانية, وتأل
, وذلك نتيجة "القنبلة السكانية"كتب بعناوين مثرية, وربام خميفة, مثل 

االنفجار السكاين الضخم الذي حدث بشكل أسايس يف فرتة ما بعد احلرب 
ن  عىل ذلك القر"القرن الديموغرايف"العاملية الثانية; لذا يمكن أن نطلق اسم 

املنرصم, إذ مل حيدث حتوالت ديموغرافية وزيادات عددية فيام مىض متاثل ما 
حدث خالله من زيادة يف سكان احلرض, وحتوالت يف الوفيات واخلصوبة, 

 .  وما نتج عنها من زيادات يف أعداد سكان العامل
ولقد تزايدت أعداد اإلنسان عرب التاريخ الطويـل منـذ ظهـور آدم عليـه 

ًدت فرتات تزايد رسيع نسبيا, وفرتات نمو منخفض, بل تناقص السالم, وشه
مـر هبـا  يف األعداد يف بعض الفرتات الزمنية, وذلـك حـسب الظـروف التـي

ًونظرا لعمق هـذا التـاريخ .  اإلنسان وحسب طبيعة الكوارث التي تعرض هلا
الطويل وعدم توثيق فرتات كثـرية منـه, فإنـه ال يمكـن معرفـة تـاريخ النمـو 

ولكن عىل الـرغم مـن . ين يف العامل بالتفصيل الزمني أو اجلغرايف الدقيقالسكا
ذلك, فإن مـن املمكـن مناقـشة تطـور أعـداد الـسكان يف العـامل مـن خـالل 
التقديرات التي قام هبا بعض العلامء والباحثني وذلك باختصار تاريخ اإلنسان 

 :, هي)١−٣اجلدول (الطويل يف ثالث فرتات رئيسة 
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 م٢٠٥٠ –. م. ق٨٠٠٠نمو سكان العامل من  )١−٣(اجلدول 
عدد سنوات التضاعف )*(معدل النمو السنوي   السنة )باملليون(عدد السكان 

 .م. ق٨٠٠٠ ٨ ٠٠٠٧}٠ 

  ميالدية١ ٢٥٠ ٠٤٣}٠ 

 م١٦٥٠ ٥٠٠ ٠٤٢}٠ ١٦٥٠

 م١٧٥٠ ٨٠٠ ٤٧}٠ 

 م١٨٥٠ ١٠٠٠ ٢٢}٠ ٢٠٠

 م١٩٣٠ ٢٠٠٠ ٨٧}٠ ٨٠

 م١٩٦٠ ٣٠٠٠ ٦}١ 

 م١٩٧٦ ٤٠٠٠ ٨}١ ٤٦

 ٧}١F•E م١٩٩٩ ٦٠٠٠ 

 ٤}١F•E م٢٠٠٠ ٦٠٦٠ 

 ٢}١F•E م٢٠٠٧ ٦٦٢٥ 

  J J م٢٠٣٠ ٨١١٠ 

  J J م٢٠٤٠ ٨٥٨٠ 

  J J م٢٠٥٠ ٨٩١٠ 

 : اعتمد إعداد  اجلدول عىل عدد من املصادر منها:املصدر
Peters, G.L. and R. Larkin (1999) Population Geography. Dubuque: Kendall/Hunt Publishig Co. 
Robenstein, J. (1994) An Introduction to Human Geography.  New York: Macmillan Publishing 
Company. Table 2-2, p. 59. 

Population Reference Bureau (2007) Population Datasheet.  Washington,DC: PRB. 

UN (1998) “World Population Growth from year 0 to 2050, Internet/http:/www.popin.org/pop1998.

                                                           
 .م٢٠٠٧م, ١٩٩٩م و١٩٧٦من حساب املؤلف, باستثناء معدالت النمو السكاين يف عامي (*)     

عـىل % ١.٤يقـدر بنحـو) م١٩٩٩−١٩٧٦يـة وليس للفـرتة الزمن(معدل النمو السنوي لذلك العام (**)   
 .مستو العامل
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 .هـ٢١/٧/١٤٢٣, يوم السبت ١٠٩٥٧ جريدة اجلزيرة, عدد :املصدر

Wא١٦٥٠אW 
فقـد . تكاثر اإلنسان ببطء شـديد يف بدايـة ظهـوره عـىل سـطح األرض
وهـذا . اعتمد عىل اجلمع وااللتقاط من خالل الرتحـال والتنقـل وراء غذائـه

عرضه للكوارث واألمراض من فرتة الوضع مل يشجع عىل التزايد, خاصة مع ت
ومتكـن )ًأي منذ مليـون سـنة تقريبـا(ومع بداية العرص احلجري . إىل أخر ,

اإلنسان من االستفادة من األحجار يف صنع أدواته الرضورية, كسالح الصيد 
وغريه, بدأت أعـداده تتزايـد بتـدريج بطـيء ولكنـه أرسع ممـا كـان عليـه يف 

 .   )١(الفرتات املاضية
 الواقع ليس لدينا معلومـات دقيقـة عـن عـدد الـسكان يف الفـرتات ويف

                                                           
 .٢١, ص دراسة يف جغرافية السكان: االنفجار السكاين) م١٩٩٣(أبو لقمة, اهلادي  )١(
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. التارخيية القديمة عـىل الـرغم مـن تـوافر بعـض الدراسـات يف هـذا املجـال
ًفالدالئل التارخيية عن عدد السكان ليست دقيقة جدا وتتـضاءل دقتهـا كلـام .  ّ

ر حلجم توغلنا يف التاريخ; لذلك, فإن من الصعوبة بمكان أن نتوصل إىل تقدي
وعىل أية حال, يقرتح علامء اآلثار أنه عند .  السكان يف العصور التارخية املبكرة

بداية ممارسة اإلنسان للزراعة كان عدد سكان العامل ال يزيد عن عرشة ماليـني 
. م. ق٨٠٠٠, وبالتحديد تشري بعض هذه الدراسـات إىل أنـه يف عـام )١(نسمة

سمة عىل سطح األرض, أي أن فرتة وجود  ماليني ن٨ًتقريبا, كان هناك حوايل 
اإلنسان الطويلة عىل األرض استطاع عدد السكان أن ينمو ليصل إىل ما يعادل 

ومن املـرجح أن . ًسكان إحد املدن العربية يف الوقت احلارض كالقاهرة مثال
هذا التاريخ هـو البدايـة التقريبيـة للتحـول مـن اجلمـع والـصيد إىل الزراعـة 

ًوان كام ذكر آنفاواستئناس احلي ًونظرا لزيادة توفر الغذاء نتيجة هذا التحـول .   ُ
يف النشاط االقتصادي, تزايدت أعداد السكان إىل أن وصلت إىل عدد يـرتاوح 

 ميالدية, أي خالل فرتة ظهور املسيح ١ مليون نسمة يف سنة ٣٠٠ و ٢٥٠بني 
 وبدايـة عهـد .م. ق٨٠٠٠ولكن يالحظ أنه يف الفـرتة مـا بـني  . عليه السالم

الرومان, كان سكان العـامل ينمـو بمعـدل مـنخفض, يتـضاعف معـه حجـم 
 ). ١−٣انظر الشكل (ً سنة تقريبا ١٥٣٠السكان كل 

 
                                                           

)١(Haggett, P.  (1979) Geography: A Modern Synthesis, p. 155.                                     
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 نمو أعداد السكان يف العامل خالل التاريخ) ١ –   ٣( الشكل 

 
 
 
 
 
 

 
  Adoptcd From: Yaukey and Anderson (2001):املصدر    

 إىل قبيـل الثـورة "ميالديـة١"ة فـرتة الرومـان مـن بدايـ(وخالل الفرتة 
واسـتمر الـسكان يف تزايـد . ًازداد معدل النمو قليال عام كان عليـه) الصناعية

 مليون نسمة إال ٥٠٠ مليون إىل ٢٥٠بطيء, فلم يتضاعف حجم السكان من 
,  %٠٤}٠ سنة, وذلك بمعدل يقدر بحـوايل ١٦٥٠م, أي خالل ١٦٥٠يف سنة 

ًل املنخفض جدا يف نمو السكان إىل ارتفاع معـدالت الوفيـات ُويعزا هذا املعد
 يف ٢٥٠فقد كانت معدالت وفيـات األطفـال الرضـع تـصل إىل . بشكل عام

األلف يف بعض املناطق, أي أنه يموت واحد من كل أربعة مواليد, وذلك قبل 
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كـام كانـت األمـراض واألوبئـة والقحـط . بلوغهم الـسنة األوىل مـن العمـر
 حتدث من فرتة إىل أخر يف مناطق متفرقة هنـا وهنـاك, ويـذهب واملجاعات

أو (بسببها كثري من األرواح; فعىل سبيل املثال, أد انتـشار مـرض الطـاعون 
) م١٣٥٠−١٣٤٨(يف أوربا خالل القرن الرابع عرش امليالدي ) املوت األسود

ل إىل فقدان نسب كبرية  من الناس تصل إىل نصف السكان يف بعض املدن مثـ
كمثـال آخـر, .  لندن وباريس, وإىل ثلث السكان يف معظم البلـدان األوربيـة

 الفارسية,  وذلـك يف سـنة "املدائن"تشري املصــادر  إىل أن الطاعون يف مدينة 
هـ خالل خالفة عمر ١٧كام حصل الطاعون يف سنة .  بالتحديد) م٦٢٧(هـ ٦

 يف البـرصة يف −ًأيـضا−وحـدث الطاعــــون  ).  ريض اهللا عنـه(بن اخلطاب 
بطـاعون ", والثاين "بالطاعون اجلارف"ُهـ, وسمي األول ٨٧هـ و ٦٩عامي 
ٍ نظرا ملوت عـدة فتيـات وجـوار"الفتيات ووصـف ابـن خلـدون الطـاعون . ً

.... الطاعون اجلارف الذي ") م١٣٤٨(هـ ٧٤٩األعظم الذي حدث يف سنة 
 اجلزيرة العربية بمنأ ومل تكن شبه. )١("ًطو كثريا من حماسن العمران وحماها

فقد شهدت منطقة نجد يف وسط شبه اجلزيرة كوارث .  عن الكوارث الطبيعية
 "سمدان" و"هربان" و"صلهام"تتمثل يف القحط الشديد, مثل القحط املسمى بـِ 

ـاين عـرش اهلجـري  ـال ال عـىل −التي وقعت خالل القرنني احلادي عـرش والث ـبيل املث س
                                                           

يموغرافية واألوبئة يف العهد اململوكي من خالل طـاعون عـام الد") م١٩٩٣(رشيدة برسور : انظر )١(
املجاعـات واألوبئـة يف تـاريخ ") م١٩٩٣(; وأمحد الـسعداوي ٧٢, ص "م يف مرص والشام١٣٤٨

 .٤٠النتائج الديموغرافية, ص : الغرب اإلسالمي الوسيط
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عض السكان إىل األحساء والبرصة والزبري وبعض البلدان , وأدت إىل هجرة  ب−احلرص
  باإلضـافة .األخر, واضطر البعض اآلخر إىل أكل الكالب واجللود من شدة اجلوع

إىل ذلك, انترشت بعض األمراض واألوبئة يف سنوات متفرقة أدت إىل هـالك 
 .)١(الكثري من الناس

WאאאF١٦٥٠ J١٩٣٠WE 
ًومنذ بداية الثورة الصناعية ارتفع معدل نمـو الـسكان ارتفاعـا رسيعـا ً  .

 ٥٠٠ سنة ليتضاعف عدد السكان مـن ٢٠٠فمقارنة باملايض, مل يمض سو 
وبعـد ذلـك مل .  م١٨٥٠م إىل  بليون نسمة يف عام ١٦٥٠مليون نسمة يف عام 

 يف سـنة ٨٠يمض سو وتعـود هـذه.  م١٩٣٠ سنة ليتضاعف مـرة أخـر 
الزيادة إىل انخفاض الوفيات يف الدول التي بـدأت فيهـا الثـورة الـصناعية يف 
ذلك نتيجة للتحسن يف مستو املعيشة الذي صاحب الثورة الصناعية يف بداية 

فقد ازدادت نسبة سكان أوربا إىل إمجايل سكان العامل مـن .   القرن الثامن عرش
).  ٢−٣اجلدول (م ١٩٠٠ يف عام% ٢٥م إىل حوايل ١٧٥٠يف عام % ٢١حوايل 

أما البلدان التي مل تبدأ هبا الثورة الصناعية والتي متثل البلدان النامية يف الوقت 

                                                           
حممـد اخلـرضي : ظـران, ملزيد من التفاصيل حول الكـوارث الطبيعيـة التـي عانـت منهـا منطقـة نجـد )١(

حتفـة ") ت. د(العوامل الكونية وأثرها عىل أحوال السكان يف بالد نجد; وعبـداهللا البـسام ") هـ١٤١٩(
 ).خمطوط ("املشتاق يف أخبار نجد واحلجاز والعراق
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وبناء عليه, . ًاحلارض, فإن نمو سكاهنا كان بطيئا; بسبب ارتفاع معدل الوفيات
 حـدث نتيجـة انخفـاض −إذا جاز لنا أن نقول ذلك −فإن االنفجار السكاين 

. تحسن الصحي للسكان, ولـيس بـسبب ارتفـاع اخلـصوبةالوفيات بسبب ال
 :ويمكن إجياز أسباب انخفاض الوفيات فيام ييل

 .حتسن مستو املعيشة −١
توفر الغذاء نتيجة تطور املواصالت الذي أسـهم يف جلـب الغـذاء  −٢

 .من املناطق الغنية أو املنتجة وتوزيعه يف املناطق التي حتتاج الغذاء
ًة, ربام ارتفع معدل اخلصوبة قلـيال  بـسبب زيـادة ويف بداية الثورة الصناعي

الزجيات نتيجة متكن كثري من الرجال من تأمني مصدر الرزق, ومن ثم الزواج يف 
.   ولكن ما لبث أن بدأ االنخفـاض يف معـدالت املواليـد فـيام بعـد.  أعامر مبكرة

ة إال وعىل الرغم من صعوبة التعرف إىل األسباب التي أدت إىل انخفاض اخلصوب
أنه يمكن القول إن ذلك يعود إىل جمموعة من العوامل أو األسباب املتشابكة التي 

 :ويمكن إبراز أمهها فيام ييل.  أدت مجيعها إىل انخفاض اخلصوبة
أسهم التحول من الزراعة إىل الـصناعة إبـان الثـورة الـصناعية يف  −١

القيـام ًتقليل القيمة االقتصادية لألطفال; فبدال من أن يـسهموا يف 
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ًببعض األعامل أصـبحوا عبئـا عـىل الوالـدين, خاصـة أن التعلـيم 
 .ًأصبح إجباريا يف أغلب األحيان

فقدان األرسة لدورها بوصفها وحدة اإلنتاج بعد أن حلـت حملهـا  −٢
املصانع الكرب. 

لقد أسهم انخفـاض معـدل وفيـات الرضـع يف طمأنـة الوالـدين  −٣
 إىل أن يصلوا −إذن اهللا  ب−وإعطائهم األمل بأن األطفال سيعيشون 

َّأعامرا كبرية, وقد أثر ذلك عىل اعتقادهم بأن ليس هناك داع إىل أن  ً
يكون لد الناس عدد كبري من األطفال لضامن حيـاة بعـضهم إىل 

 . سن الشيخوخة
 .التوسع يف تعليم املرأة ومشاركتها يف قوة العمل −٤
إىل تلبيـة التحول يف التطلعات من تلبية احلاجات الـرضورية فقـط  −٥

ُالرغبات املتمثلة يف الكامليات, التي ما لبثت أن أصبح ينظـر إليهـا 
ُوبام أنه يعتقـد أن يكـون مـن األسـهل .  بوصفها رضوريات مهمة

حتقيــق هــذه الرغبــات مــع قلــة االطفــال, فــإن هــذا التحــول يف 
 .التطلعات أد إىل تقلص حجم األرسة يف أوروبا
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 .م٢٠٥٠−١٧٥٠قاليم الرئيسة من سكان العامل واأل) ٢−٣(اجلدول 
 عدد السكان باملليون نسمة

م٢٠٥٠ م٢٠٠٠ م١٩٥٠ م١٩٠٠ م١٨٥٠ م١٨٠٠ م١٧٥٠     السنة          القارة  
٥٣٧٨ ٣٦٨٤  آسيا ٥٠٢ ٦٣٥ ٨٠٩ ٩٤٧ ١٤٠٢

١٩٥٣  أفريقيا ١٠٦ ١٠٧ ١١١ ١٣٣ ٢٢١ ٨٠٠

 أوربا ١٦٣ ٢٠٣ ٢٧٦ ٤٠٨ ٥٤٧ ٧٢٨ ٦٦٩

 أمريكا الشاملية ٢ ٧ ٢٦ ٨٢ ١٧٢ ٣٠٦ ٤٦٢

 أمريكا الالتينية ١٦ ٢٤ ٣٨ ٧٤ ١٦٧ ٥١٨ ٧٨٤

٢ ٢ ٢ ٦ ١٣ ٣١ ٤٩ 
اسرتاليا واجلزر 

 املجاورة

٩٢٩٤ ٦٠٦٧ ١٦٥٠ ٢٥٢١  العامل ٧٩١ ٩٧٨ ١٢٦٢
 نسبة السكان

 آسيا ٥}٦٣ ٩}٦٤ ١}٦٤ ٤}٥٧ ٦}٥٥ ٨}٦٠ ٩}٥٧

 أفريقيا ٤}١٣ ٩}١٠ ٨}٨ ١}٨ ٨}٨ ٧}١٢ ٠}٢١

 أوربا ٦}٢٠ ٨}٢٠ ٩}٢١ ٧}٢٤ ٧}٢١ ٤}١٢ ٢}٧

 أمريكا الشاملية ٣}٠ ٧}٠ ١}٢ ٠}٥ ٨}٦ ٢}٥ ٠}٥

 أمريكا الالتينية ٠}٢ ٥}٢ ٠}٣ ٥}٤ ٦}٦ ٥}٨ ٤}٨

٣}٠ ٢}٠ ٢}٠ ٤}٠ ٥}٠ ٥}٠ ٥}٠ 
اسرتاليا (األقيانوسيا 

 )وما حوهلا

 العامل ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠

  :اليةاجلدول عىل املصادر التاعتمد إعداد : املصدر

Population Reference Bureau (2007) World Population Data Sheet. Washington, DC: PRB. 

UN (1998) “Revesion of the World Population Estimates and Projections,"  
Internet/http: /www.popin.org/pop1998. 
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ستويات قريبـة م, وصل معدل النمو السكاين يف أوربا إىل م١٩٣٠ويف عام 
وبنـاء . ًولكن هذه املرة بسبب انخفاض الوفيات واملواليد معـا. ًمن الصفر تقريبا

 "االنتقـال الـديموغرايف "عىل هذه التغريات يف املواليد والوفيات ظهرت فكـرة 
 .التي تعكس هذا التحول الديموغرايف الذي شهدته أوربا وأمريكا الشاملية

Wא١٩٣٠אאW 
 هذه ولكن .  كانية يف تاريخ البرشيةشهد العامل خالل هذه الفرتة أكرب زيادة س

تأت من الدول املتقدمة بالدرجة األوىل, بل جاءت هذه املرة من الدول مل الزيادة 
ًالنامية التي شهدت انخفاضا رسيعا يف معدالت الوفيات فيام بعد احلرب العاملية  ً

قضاء عىل كثري من األمراض واألوبئة التي كانت تفتك بآالف البرش الثانية, نتيجة ال
ففي الفرتة التي بدأت معدالت النمو السكاين يف أوربا وغريها من الدول .  ًسنويا

املتقدمة تنخفض, استأنفت الدول النامية نموها السكاين, وازدادت األعداد التي 
 النمو إىل أقصاه يف أوائل ُتضاف إىل سكان العامل بشكل هائل, حيث وصل معدل

أو % ٢الستينيات من القرن العرشين امليالدي, وسجل ألول مرة يف تاريخ البرشية  
ىل أن وجتدر اإلشارة إ). ٢−٣الشكل (أكثر, وذلك نتيجة انخفاض الوفيات 

ُيعزا إىل ) م١٩٦٠−١٩٥٩(االنخفاض امللحوظ يف معدل النمو خالل الفرتة 
 .  التغريات االشرتاكية التي شهدهتا الصني يف تلك السنوات
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 )م٢٠٥٠−١٩٥٠(معدالت النمو يف العامل خالل الفرتة ) ٢−٣(الشكل 

 
 
 
 
 
 
 
  .US Bureau of Census, International Data Base, 2008 :املصدر

 
ًوأخذ معدل النمو السكاين يف العامل مسارا هابطا منذ الربع األخري من  ً
القرن املايض, نتيجة انخفاض اخلصوبة يف بعض الدول النامية مثل الصني, 

ًواستمرار معدالت النمو املنخفض جدا يف الدول املتقدمة فبينام وصل معدل . ّ
, ٪٤}٢ فإنه ارتفع يف أفريقيا إىل م,٢٠٠٧يف عام % ٢}١الزيادة الطبيعية يف العامل إىل 

يف حني ينخفض إىل أقل من الصفر يف قارة أوربا  J٣−٣انظر اجلدول  (١}٠.( 
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 .م٢٠٠٧معدالت الزيادة الطبيعية يف قارات العامل لعام ) ٣−٣(اجلدول 
السنوات املطلوبة 
 لتضاعف السكان

معدل الزيادة 
 (%)الطبيعية 

عدد السكان 
 باملليون

 القارة

 آسيا ٤٠١٠ ٢}١ ٥٨

 أفريقيا ٩٤٤ ٤}٢ ٢٩

 J J  Jأوربا ٧٣٣ ١}٠ 

 أمريكا الشاملية ٣٣٥ ٦}٠ ١١٧

 أمريكا الالتينية ٥٦٩ ٥}١ ٤٦

 األوقيانوسية ٣٥ ٠}١ ٧٠

 املجموع ٦٦٢٥ ٢}١ ٥٨

 Population Reference Bureau (2007) World Population  اعتمد إعداد اجلدول عىل: املصدر

Data Sheet.                                                                                                   
 

ًويتضح مما سبق أن سكان العامل خالل املليون السنة املاضية تقريبا ازداد ببطء 
ً السنة األخرية شهد انفجارا سكانيا, أد يف النهاية إىل أن ٢٠٠شديد, ولكنه خالل اـل  ً

ففي حني استغرق .   م٢٠٠٧ باليني نسمة يف عام ٦دد سكان العامل إىل أكثر من يصل ع
 ١٣ سنة ليزدادوا من بليون واحد إىل بليونني, فإنه مل يستغرق سو ١٢٣سكان العامل 

 ).  ٤ − ٣ اجلدول : انظر(سة باليني نسمة سنة فقط لينمو من أربعة إىل مخ
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 يد البليوينالسنوات املستغرقة للتزا) ٤−٣(دول اجل
 عدد سكان العامل السنة السنوات املستغرقة أو املتوقعة

  بليون١ م١٨٠٤ −−

 بليونان م١٩٢٧  سنة١٢٣

  باليني٣ م١٩٦٠  سنة٣٣

  باليني٤ م١٩٧٤  سنة١٤

  باليني٥ م١٩٨٧  سنة١٣

  باليني٦ م١٩٩٩  سنة١٢

  باليني٧ م٢٠١٣  سنة١٤

  باليني٨ م٢٠٢٨  سنة١٥

  باليني٩ م٢٠٥٤  سنة٢٦

  UN (1998) :املصدر

؟אא 
بناء عىل ما سبق, يالحظ أن النمو السكاين خالل الفرتات الزمنيـة املاضـية 
تأثر بكثري من الضوابط واملؤثرات التي أدت إىل انخفاضه وتذبذبه من فرتة زمنية 

يف رفـع معـدالت إىل أخر, كام تأثر الـسكان بـبعض العوامـل التـي أسـهمت 
 :ويمكن إجياز هذه الضوابط فيام ييل.  نموهم, ومن ثم  زيادة أعدادهم

 :  م١٩٥٠ضوابط تذبذب النمو السكاين يف الفرتات قبل : ًأوال
واحلد من هناك عدد من الضوابط التي أسهمت يف خفض أعداد السكان 
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ــأيت أعــدادهم يف  ــة املاضــية; ت ــرتات الزمني ب املجاعــات واحلــروبعــض الف
واألمراض واألوبئة يف مقدمة تلك املؤثرات, فإن املصادر التارخيية تشري إىل عدد 
من املجاعات واألوبئة التي فتكت بمئات اآلالف, بل باملاليني يف أجزاء  متفرقة 
من العامل خالل فرتات التاريخ املختلفة, وخاصة  قبل منتصف القـرن العـرشين 

 .  امليالدي
   :النمو وزيادة أعداد السكانعوامل ارتفاع : ًثانيا

 تتمثل العوامل التي أدت إىل ارتفاع معدالت النمو السكاين عىل مستو
 : العامل أو يف أجزاء منه فيام ييل

 . الثورة الزراعية وما واكبها من تطور يف وسائل اإلنتاج وأساليب الزراعة) ١(
طور هائل يف وسائل الثورة الصناعية يف القرن الثامن عرش التي نتج عنها ت) ٢(

ًالنقل بدءا باخرتاع اآللة البخارية وما تبعها من اخرتاعات وتطورات يف 
 .  هذه الوسائل; مما أد إىل حتسن مستويات املعيشة بشكل عام

التقدم يف جمال الطب, الذي أد إىل احلد من األمراض واألوبئة الفتاكـة, ) ٣(
األثـر يف خفـض ان له عظيم مثل اجلدري واحلصبة واملالريا والكولريا ك

الوفيات, ومن ثم اإلسهام يف زيادة معدالت النمو السكاين وتزايـد أعـداد 
 .السكان يف الدول الصناعية يف البداية, ثم يف بقية دول العامل فيام بعد
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  : م١٩٥٠عوامل انخفاض النمو بعد :ًثالثا
تتمحــور العوامــل التــي أدت إىل انخفــاض معــدالت النمــو يف معظــم 

 : لدول, وخاصة الدول النامية بعد منتصف القرن العرشين يف التايلا
 . ارتفاع العمر عند الزواج) ١(
تقبل فكرة تنظيم اإلنجاب, وتأجيل احلمل مـن قبـل األزواج يف الـدول ) ٢(

م ١٩٦٠النامية وما تبعـه مـن انتـشار لوسـائل تنظـيم األرسة منـذ عـام 
انخفـاض اخلـصوبة, ومـن ثـم  إىل − بالفعـل –وقد أد ذلـك .  ًتقريبا

معدل النمو السكاين يف كثري من الدول النامية يف آسيا وأمريكا الالتينيـة 
 .  وبعض الدول العربية

ة وتعليم املرأة خاصة, أسهم ــرية وانتشار التعليم عامــتقدم التنمية البش) ٣(
 يف خفض معدالت النمـو الـسكاين مـن خـالل تـأخري سـن – بدوره –

 . ري االجتاهات والرؤ حول اإلنجاب وحجم األرسةالزواج, وتغ
אאאאאW 

  أهـم − يف الوقت ذاته−ال شك أن السكان هم اهلدف الرئيس للتنمية, وهم 
ويتميز املجتمع السعودي . مقومات الدولة, وعليهم يتوقف نجاح اخلطط التنموية
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 يـؤدي إىل التـآلف واإلنـسجام, ويـدعم الوحـدة بالتجانس اللغوي والديني, ممـا
ًوقد أولت الدولة اهتامما كبري للتنمية بشكل عام, وتنمية القو  .الوطنية يف اململكة

البرشية وتطويرها وتوظيفها بشكل خاص, بل اعتربهتا من املرتكـزات األساسـية 
نميـة للتنمية االقتصادية واالجتامعيـة, كـام تؤكـد ذلـك إسـرتاتيجيات خطـط الت

 .    املختلفة

ًوعىل أية حال, فقد كانت أعداد السكان يف اجلزيرة العربيـة قليلـة جـدا  ّ
وكان بعضهم يرتكز يف الواحات والقر . مقارنة بأعدادهم يف الوقت احلارض

وكـان .  الصغرية, بينام ينترش بعضهم اآلخـر يف أرجـاء الـصحار الـشاسعة
قرون املاضية, نتيجة شح املوارد, وعدم  خالل ال−ً أيضا–ًالنمو السكاين بطيئا 

استقرار األحوال السياسية فيها, وخاصـة بعـد انتقـال الدولـة اإلسـالمية إىل 
عـراق, باإلضـافة إىل انتـشار األمـراض واألوبئـة واملجاعـات الشام ثم إىل ال

ولقد كانـت مـن نتـائج . والقحط, التي كانت تفتك بأعداد كبرية من السكان
ات سكانية متتالية من شـبه اجلزيـرة فـيام قبـل اإلسـالم ذلك أن تدفقت هجر

 .وبعده
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 قرية الفاو كانت أحد مراكز العمران يف اجلزيرة العربية) ٣−٣(الشكل 

 
 
 
 
 
 
 
 

وتعاين تقديرات حجم السكان يف اململكة خالل الفرتات الزمنية الـسابقة, 
فعـىل .   آخـرأي قبل إجراء التعدادات السكانية, من تناقض كبري من مـصدر إىل

سبيل املثال, يقدر محزة عدد السكان يف اململكة عند توحيدهــا عـىل يــد امللـك 
ــام  ــدالعزيز يف ع ـــ ١٣٥١عب ــسمة٢}٥بنحــو ) م١٩٣٢(ه ــون ن ولكــن  .)١( ملي

التعدادات السكانية الالحقة ال تؤيد هذا الرقم, إذ من األرجـح أن يكـون عـدد 
                                                           

سـكان اململكـة العربيـة ) هــ١٤٠٠ (; حممـد الرويثـيقلب جزيـرة العـرب) هـ١٣٨٨(فؤاد محزة  )١(
 .."أحوال السكان") هـ١٤٠٢ (نارص الصالح; "السكان") هـ١٤٢٠ (بدي; حممد الرالسعودية
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, أي نحو مليوين نسمة )McGregor(ور ًالسكان يف اململكة قريبا من تقدير جمرجي
 . )١(عند إعالن توحيد اململكة

 كمعظـم الـدول −وقد شهد عـدد الـسكان يف اململكـة العربيـة الـسعودية
ًازديادا كبريا خالل النصف األخري من القرن امليالدي املنرصم, وذلك −النامية ً

 الـبالد, ًجتاوبا مع اسـتقرار األحـوال الـسياسية واسـتتباب األمـن يف أرجـاء
باإلضافة إىل حتسن مستويات املعيشة واإلسـكان وتـوافر اخلـدمات الـصحية 
األساسية, خاصة منذ السبعينات امليالدية, مما أد إىل القضاء عـىل األمـراض 
واألوبئة وحتسن األحوال الصحية للسكان, ومن ثم انخفاض الوفيات بشكل 

مـل والـوالدة بـشكل عام, ووفيات الرضع ومعدل وفيات األمهات أثناء احل
ًفقد ازداد عدد السكان من ثالثة ماليني نـسمة تقريبـا ). ٢−٣الشكل (خاص 

تعـداد ًهـ إىل سبعة ماليني تقريبـا حـسب ١٣٨٢حسب حرص السكان يف عام 
هــ, أي بزيـادة ١٤١٣ مليون نـسمة حـسب تعـداد ١٧ ثم إىل نحو هـ,١٣٩٤
ين, وذلـك بمعـدل نمـو خالل الفرتة فيام بني التعدادين األخري% ١٤٢قدرها 

أما بالنسبة للسكان ). هـ١٤١٣ − ١٣٩٤(خالل الفرتة % ٩}٤سنوي يصل إىل 
ً مليون نـسمة تقريبـا, ١٢ ماليني إىل ٦السعوديني, فقد ازدادت أعدادهم من 

 %.  ٧٩}٣وذلك بمعدل نمو سنوي يصل إىل 
                                                           

)١(McGregor, R. (1972) “Saudi Arabia: Population and Making of a Modern State,”  in 

J. I. Clarke and W. B. Fisher (eds.) Population of the Middle East and North 
Africa.  London: University of London Press.                                                               
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 تطور عدد السكان يف اململكة العربية السعودية) ٢−٣(الشكل 

 
 
 
 
 
 

 . مجعت البيانات من مصادر متعددة:ملصدرا

ًواستمر النمو بمعدالت رسيعة نسبيا ليصل عدد السكان إىل نحـو  ّ٦}٢٢ 
عام كان  عليه السكان % ٢٣هـ, أي بزيادة تصل إىل ١٤٢٥مليون نسمة يف عام 

 سنة فقط, وذلـك بمعـدل سـنوي يـصل إىل ١٢هـ, أي خالل ١٤١٣يف عام 
 نــسمة يف عــام ١٢٣١٠٠٥٣لــسعوديني مــن وازداد عــدد الــسكان ا%.  ٥}٢

هـ, وذلك بمعـدل يـصل إىل ١٤٢٥ نسمة يف عام ١٦٥٢٧٣٤٠هـ إىل ١٤١٣
 . )١(ًسنويا% ٤}٢نحو  

, فـإن عـدد )هــ١٤٢٨ (٢٠٠٧وبناء عىل املـسح الـديموغرايف لعـام   
                                                           

  %. ٣}٢م أن معدل النمو انخفض إىل ٢٠٠٧ُتشري بيانات املسح الديموغرايف لعام  )١(

٢ ٣٫٢
٧
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, %)٧}٥(نــسمة, إي بزيــادة تــصل إىل ) ٢٣٩٨٠٨٣٤(الــسكان يقــدر بنحــو 
 . )١(%)٣}٢ (وبمعدل نمو سنوي يقدر بنحو

) هــ١٣٩٤−٨٢(وجدير بالذكر أن ارتفاع معدل النمـو خـالل الفـرتة 
يعود إىل بدء تدفق العاملة الوافـدة مـن اخلـارج يف بدايـة الـسبعينات امليالديـة 

شـهدت الطفـرة االقتـصادية ) هـ١٤١٣−١٣٩٤(ولكن الفرتة . بأعداد كبرية
ريخ, والتي كـان مـن نتائجهـا ًالكرب التي مل تشهد هلا هذه البالد مثيال يف التا

تدفق األيدي العاملة األجنبية مـن أرجـاء املعمـورة كافـة لإلسـهام يف تنفيـذ 
 .املرشوعات التنموية خالل عقدي السبعينيات والثامنينات امليالدية

ًولكن عىل الرغم من وجود عدد كبري نسبيا من هؤالء املقيمني يف الوقت 
م قد عادت إىل أوطاهنا منذ بدايـة التـسعينات ًاحلارض, إال أن أعدادا كبرية منه

امليالدية, وذلك بعد االنتهاء من مرشوعات البنية األساسية الضخمة, ونتيجة 
ما أحدثته أزمة اخلليج التي مرت هبا املنطقة من تـأثريات عـىل أعـداد العاملـة 

ولكـن منتـصف العقـد األول مـن .   وتركيبها السكاين يف دول اخلليج عامـة
ًاحلادي والعرشين شهد تزايدا ملحوظا نتيجة جتدد زيـادة الطلـب عـىل القرن  ً

 .  العاملة إلنجاز بعض املرشوعات التنموية واملنشآت العقارية العمالقة

                                                           
مـن واقـع : مصلحة اإلحصاءات العامة, اخلصائص السكانية والسكنية يف اململكة العربية السعودية )١(

 ).  م٢٠٠٧(هـ ١٤٢٨ديموغرايف نتائج البحث ال
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وبناء عىل ما سبق, يتضح أن عدد السكان املقيمني يتعـرض للتغـري مـن 
احلاجة ًوقت إىل آخر تبعا للظروف االقتصادية والسياسية, باإلضافة إىل مد 

وهلذا ال يمكن أن نفرتض أن معدالت نمو أعدادهم . لأليدي العاملة األجنبية
 .  تكون بمعدل نمو سنوي ثابت
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 رابعالفصل ال

 توزيع السكان والعوامل املؤثرة فيه
م, ومـن ٢٠٠٧ بليون نسمة يف عام ٦}٦صل عدد سكان األرض إىل نحو و

 ٤٩الكثافة السكانية إىل تبلغ و.  م٢٠٥٠ باليني يف عام ٩أكثر من يبلغ املتوقع أن 
وكام هو معروف, فإن توزيعهم عىل سطح .  م٢٠٠٧ل املربع يف عام نسمة يف الكي

 ,ومن دولة إىل أخـر ,ًالكرة األرضية ليس منتظام, بل متباينا من قارة إىل أخر ً
إن الكثافة السـكانية ختتلـف مـن , بل ّومن منطقة إىل أخر داخل أي من الدول

د تتبـاين بـني وحـدات ق وعالوة عىل ذلك, . حي إىل آخر داخل املدينة الواحدة
مكانية أصغر من ذلك كاملناطق اإلحصـائية, أو التعداديـة, أو حتـى  البلوكـات 

أنـامط إىل فإن مـن األمهيـة بمكـان التعـرف  عليه, وبناء . داخل األحياء السكنية
توزيع السكان ومناطق تركزهم واستقرارهم, ثـم حماولـة تفسـري هـذه األنـامط 

 .     عوامل وظروف طبيعية وبرشيةما يرتبط هبا منإىل والتعرف 
ويأيت هذا االهتامم بتوزيع السكان ملا له من أمهية كبرية يف وضـع اخلطـط 
والربامج, بل ويف نجاح هذه اخلطط والربامج يف حتقيق أهدافها التي وضـعت 

ًفال يمكن دراسة كفاءة توزيـع اخلـدمات أيـا كـان نوعهـا يف ظـل ; من أجلها
بعبارة أخـر, ال . ة توزيع السكان وأنامط كثافاهتمغياب املعلومات عن طبيع

 أيـن يوجـد :ُيمكن وضع اخلطط والربامج اهلادفة إىل خدمة الناس ما مل يعرف
ال يمكـن وضـع كـام هؤالء الناس? وما أنامط تـوزيعهم ومنـاطق تركـزهم?  

اخلطط التنموية الشاملة والواقعية ما مل تتوافر معلومات عـن توزيـع السـكان 
 .    تركزهم واجتاهات التغري يف هذا التوزيعوأماكن
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توزيع السكان يؤثر يف برامج التنمية االقتصادية واالجتامعيـة لذلك فإن 
فالتغريات يف توزيع السكان تعكس السياسات العامة واالجتاهـات . ويتأثر هبا

ًوبنـاء عليـه, تتضـح أمهيـة دراسـة التوزيـع اجلغـرايف .  التنموية إىل حد كبـري
باملثل, يـؤثر و . )١(, ودور ذلك يف نجاح الربامج واملرشوعات التنمويةللسكان

ففي أي مكان تعش .  يف حياة اإلنسان ومستو معيشتهمكان اإلقامة وطبيعته 
  قد يؤثر عىل طبيعة الفـرص التـي يمكـن أن حتصـل عليهـا, − أهيا القارئ −

 . وبالتايل عىل دخلك السنوي ومستو معيشتك
إىل أن املقـصـود بتوزـيـع الـسـكان ـهـو ـتـوزيعهم ـعـىل وـجتـدر اإلـشـارة 

ًالوحدات املكانية أيا كان حجمها, سـواء كانـت قـارات, أو دوال, أو منـاطق  ً
وهذا خيتلف عن الرتكيـب السـكاين أو .  إدارية, أو حمافظات, أو أحياء سكنية

 .تصنيف السكان حسب اخلصائص املختلفة
אאאW

ط توزيع السكان يف العـامل كـام يف الشـكل ــالل النظر إىل خرائـــ خمن
طالع عىل بعض الكتـب والدراسـات يف هـذا املجـال, يمكـن , وباال)١−٤(

استخالص بعض املالحظات العامة واحلقائق املهمة عـن توزيـع السـكان يف 
  )٢(يمكن إجيازها يف النقاط اآلتيةوالعامل, 

                                                           
التوزيع اجلغرايف لسكان اململكة العربية السعودية ومعـدالت نمـوهم ") هـ١٤١٨(اخلريف رشود  )١(

 .٢١١, رقم )اجلمعية اجلغرافية الكويتية (رسائل جغرافية, ")هـ١٤١٣−١٣٩٤(خالل الفرتة 
 .دار املريخ:  الرياض.مكي حممد شوقي) ترمجة(, جغرافية السكان) م١٩٨٤( كالركجون  )٢(
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 . من السكان فقط يعيشون يف نصف الكرة اجلنويب%١٠هناك  -
 من السكان فقط يعيشون ما بني خط االستواء وخـط عـرض% ١٠هناك   -

٢٠ o ًشامال. 
 .ً شامالo ٤٠و o ٢٠ًمن السكان تقريبا يعيشون ما بني خط عرض% ٥٠هناك   -
 .ًشامال o ٦٠و o ٤٠ًمن السكان تقريبا يعيشون ما بني خط عرض% ٣٠هناك   -
 . ًشامال o ٦٠و o ٢٠ًتقريبا يعيشون بني خطي عرض% ٨٠, يظهر أن مما سبق -
 .ًمعظم سكان األرض يعيشون عىل هوامش القارات أو قريبا من السواحل -
ًاألغلبية العظمى من سكان األرض يعيشون يف منـاطق ال ترتفـع كثـريا  -

 .عن مستو سطح البحر
ا توجـد يف هناك ثالث مناطق رئيسـة لرتكـز السـكان يف العـامل, مجيعهـ -

 : وهي,لكرة األرضيةالشاميل لنصف ال
 .  آسياي جنوب رشق−
 . أوربا شامل غريب−
 . رشق الواليات املتحدة−
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 ومنها منطقة دلتا ,بعض مناطق الرتكز الثانويةذلك, هناك باإلضافة إىل و
 .  والية كاليفورنيا, وهوامش أمريكا الالتينيةالنيل, وجنوب غريب

األمـاكن  الكثافة السـكانية بشـكل ملحـوظ يف بشكل عام تنخفض مناطق •
 : ةالتالي
 ).  الصحار( املناطق اجلافة −
ً املناطق الباردة جدا −  ). القطبية(ّ
 . مناطق اجلبال والتضاريس الوعرة−
 . ناألمازو كغابات , مناطق الغابات−

  نحو الرتكـز يف املـدن ومراكـز − ًعموما –ال شك أن توزيع السكان يتجه  •
 .ة والصناعة الكرب, مما يؤدي إىل زيادة رسعة التحرضالتجار

يف الدول النامية, بينام %) ٨٠أي  ( من سكان العاملعيش األغلبية الساحقةت  •
وقـد شـهدت النسـبة األخـرية .   فقط يف الـدول املتقدمـة%)٢٠ (اخلمس

ًانخفاضا مستمرا وتدرجييا خـالل ال ً نصـف األخـري مـن القـرن العرشيـن ً
, ومن املتوقع أن يستمر هذا االنخفاض لصالح التزايـد  احلايلوبداية القرن

 ,  ملاذا?)٢−٤انظر الشكل (الكبري يف نصيب الدول النامية 
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 م٢٠٥٠ −١٧٥٠نمو السكان يف الدول النامية واملتقدمة خالل الفرتة ) ٢−٤(شكل ال

 
 
 
 
 
 

ا معظم سكان الكرة األرضية, إذ تصل نسبة سـكاهنعىل قارة آسيا تستحوذ  •
, ومن املتوقع أن تزداد يف املستقبل مـع اسـتمرار تنـاقص %٦٠إىل أكثر من 

 ).٣−٤الشكل (نسبة سكان أوربا وأمريكا الشاملية 
فالكثافـة السـكانية .  ًتوزيع السكان عىل سطح الكرة األرضية ليس منتظام •

إذ ترتفع بشكل كبري يف بعضـها وتـنخفض يف ;تتفاوت من دولة إىل أخر 
 ).٤−٤شكل ال(ً إىل مستويات منخفضة جدا بعضها اآلخر

يمكن وصف توزيع السكان وأهـم بعد هذه االستنتاجات املخترصة,  
 .   العاملقارات يف كل قارة من سامته
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أفريقيا؛ ١٤٫٥

آسيا؛ ٦٠٫٤

أوربا؛ ١١٫٠

أمريكا الشمالية؛ ٥٫٠
أمريكا الجنوبية؛ ٨٫٦األقيانوسية؛ ٠٫٥

 م٢٠٠٨التوزيع النسبي لسكان العامل يف عام ) ٣−٤(شكل ال
 
 
 
 

  
 
 
 

  
 

  PRB (2008): إعداد الشكل عىل بيانات اعتمد :املصدر
 ١JW

ـام % ٦٢  نحـوتستحوذ قارة آسيا عىل ـامل يف ع ـايل سـكان الع  إذ  م,٢٠٠٧مـن إمج
ـا ويتميـز .  الصـني واهلنـد: تشتمل عىل أكرب دولتني يف العامل من حيث عدد السـكان, مه
وتشتت بعضهم من جهة, التوزيع السكاين فيها برتكز معظم السكان يف مساحات صغرية 

ففي حني ترتكـز أعـداد هائلـة يف كـل مـن جـزر .   من جهة أخريف مساحات شاسعة
ـإن أواسـط  اليابان, وجاوة, ورشق الصني, وسهول اجلانج, وساحل ماالبار يف اهلنـد, ف

ـاطق آسيا اجلاف يف غرب الصني ومنغوليا, باإلضافة إىل جنوب غريب  القارة, تعد مـن املن
ـبياالشاسعة ذات التبعثر السكاين الواضح, والكثافات السكانية امل ـا.  ًنخفضة نس  –   ولكنه

ـاع الكثافـة التـي تصـل إىل –  مع ذلك  ١٢٦ تتفوق عىل القارات األخر, من حيث ارتف
فمن املالحظ أن نصف سـكان األرض يعيشـون ).  ١−٤اجلدول (نسمة يف الكيل املربع 

ـام, . , وباكستان, واليابان, وإندونيسياالصني, واهلند: يف مخس دول آسيوية هي وبشكل ع
ن سكان هذه القارة الذين يمثلون أكثر من نصف سكان العامل, يعيشون عىل إمكن القول ي

 .   من األرض القابلة للسكنى يف العامل% ١٠نحو 
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  توزيع السكان حسب قارات العامل يف املايض واحلارض  )١−٤(دول اجل
 النسبة إىل سكان العامل الكثافة السكانية

م٢٠٠٧ م٢٠٠٠ م١٩٨٠ م٢٠٠٧ م١٩٥٠ م٢٠٠٠  م١٩٥٠ م١٩٨٠

ان عدد السك
م٢٠٠٧يف عام 

 )باملليون(
 القارة

١٢٦ ١١٦ ٨٣ ٤٤ ٥}٦١ ٨}٦٠ ٣٩}٥٩ ٥٦}٥٥ ٤٠١٠  آسيا
٣١ ٢٦ ١٦ ٧ ٣}١٤ ٧}١٢ ٧٠}١٠ ٨٨}٨ ٩٤٤  أفريقيا
٣٢ ٣٢ ٣٠ ٢٤ ١}١١ ٤}١٢ ٥٨}١٥ ٦٨}٢١ ٧٣٣  أوربا
١٥ ١٥ ١٢ ٨ ١}٥ ٢}٥ ٧٣}٥ ٨٢}٦ ٣٣٥  أمريكا الشاملية
٢٨ ٢٥ ١٨ ٨ ٦}٨ ٥}٨ ٠٧}٨ ٥٨}٦ ٥٦٩  أمريكا الالتينية

٤ ٤ ٣ ١ ٥}٠ ٥}٠ ٥١}٠ ٥٠}٠ ٣٥
اسرتاليا واجلزر 

 املجاورة
٤٩ ٤٥ ٣٣ ١٢ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ٦٦٢٥  العامل

 :   اعتمد إعداد اجلدول البيانات يف املصادر التالية:املصدر
Population Reference Bureau (2007) World Population Data Sheet 

U.N. (1998)  Demographic Yearbook, 1996. New York: UN.



ُومن جهة أخر, يالحظ أن معظم السكان يف آسيا يعيشـون يف منـاطق 
سهلية تتوافر هبا املياه من األهنار الكـرب مثـل اليـانجتيس, واجلـانج األدنـى 

 هـو احلـال يف بعـض أجـزاء شـبه والسند, أو من خالل األمطار املوسمية كام
 . القارة اهلندية

ويتضح مما سبق أن الكثافة السكانية تتباين من منطقـة إىل أخـر نتيجـة 
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ًفبينام تـنخفض الكثافـة نسـبيا يف املنـاطق . التأثري املشرتك للعديد من العوامل
 ٢٠٠٠  مـناجلبلية, فإهنا ترتفع يف أودية األهنار يف رشق آسيا, فتصل إىل أكثـر

كام . )١(نسمة يف الكيل املربع يف بعض املناطق وبخاصة يف دلتا اليانجتيس األدنى
وكذلك احلـال .  نسمة يف الكيل املربع يف جزيرة جاوة١٠٠٠تزيد الكثافة عن 

بالنسبة للهند, ففي حني ترتفـع الكثافـة بشـكل كبـري يف وادي الفـانج الـذي 
ًسـبيا يف منـاطق اهلضـاب يعيش به معظم سكان اهلند, فإن الكثافة تـنخفض ن

وباملثل, ففي حني تنخفض يف معظم املنـاطق يف غـرب آسـيا, فإهنـا .  واجلبال
 نسمة يف الكيل املربـع يف قطـاع غـزة يف فلسـطني, وإىل ٣٠٠٠ترتفع إىل قرابة 

 . نسمة يف مملكة البحرين١٠٠٠أكثر من  
٢JW

, يمثلون نحو م٢٠٠٧ عام مة مليون نس٩٤٤يســكن قارة أفريقيا أكثر من 
نيجرييـا, : ويرتكز معظم هؤالء السكان يف أربع دول هي. من سكان العامل% ١٤

وال شك أن توزيـع السـكان يف هـذه القـارة . ومرص, واجلزائر, وجنوب أفريقيا
فالكثافـة املرتفعـة . يرتبط بالظروف الطبيعية ومد توافر الثـروات االقتصـادية

اه تعود إىل خصوبة الرتبـة ومـا يـوفره النيـل مـن ثـروات حول هنر النيل ويف دلت
ًمائـيـة, أو ـملـا ـلـه ـمـن دور بوـصـفه مـصـدرا لـصـيد األـسـامك, أو وـسـيلة للنـقـل 

                                                           
 population/sector/id.go.bps.www://http .جغرافية السكان) م١٩٨٦(فتحي أبو عيانة :  كل من: انظر )١(
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ًوبشـكل عـام, ترتفـع الكثافـة قريبـا مـن السـواحل واألطـراف . واملواصالت
فباـسـتثناء بـعـض النطاـقـات . وـتـنخفض بـشـكل ملـحـوظ يف املـنـاطق الداخلـيـة

ًة, فإن معظم سكان القارة يرتكزون قريبا من السـواحل الغربيـة الداخلية الصغري
 .  أو الرشقية أو الشاملية

ًوإىل جانب مناطق الكثافة املرتفعة نسـبيا, تسـود الصـحار والغابـات 
ًذات الكثافة املنخفضة جدا ّ . وخري مثال عىل ذلك, وجود الصـحراء الكـرب

 .ُالتي تعد أكرب منطقة صحراوية يف العامل
ًقد شهدت هذه القارة تزايدا ملحوظا يف الكثافة السكانية خـالل العقـود و ً

املاضية عىل العكس من قارة أوربا التي متيـزت الكثافـة السـكانية فيهـا بالثبـات 
ًالنسبي; ولذلك تعد قارة أفريقيا من أرسع القـارات نمـوا سـكانيا, ولكنهـا  ً يف −ُ

 . ًا يف مستويات املعيشةً من أكثر القارات فقرا, وانخفاض−الوقت نفسه
٣JW

مـن % ١١ مليـون نسـمة نحـو ٧٣٣يمثل سـكان أوربا البالغ عــددهم 
وقد تناقص نصيب أوربا من سكان العامل . م٢٠٠٧ يف عام إمجايل سكان العامل

 خالل النصف الثاين من القرن العرشين, نتيجـة انخفـاض −بشكل ملحوظ−
ًه عىل مستويات منخفضـة جـدا, كـام ذكـر آنفـاالنمو السكاين هبا, واستمرار ً  .

وعىل العكس من الوضع يف معظم القـارات, يتميـز توزيـع السـكان يف قـارة 
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ًأوربا باالنتظام النسبي بحيث يأخذ نمطا متـدرجا مـن املنـاطق ذات الكثافـة  ً
فال .  املرتفعة يف الشامل الغريب إىل املناطق األقل كثافة يف اجتاه اجلنوب والرشق

يوجد يف أوربا مساحات شاسعة خالية من السكان أو مناطق كبرية ذات كثافة 
 :ويعود هذا الوضع إىل ما ييل. منخفضة

 .  ال تضم أوربا مناطق صحراوية قاحلة -
ـا  - يتميز النطاق البارد يف شامهلا بصغر مساحته مقارنة بقارة آسيا أو شـامل أمريك

 .الشاملية
إلضافة إىل الغابات والرتبة اخلصبة وامليـاه  تتوافر املوارد املعدنية هبا با -

وترتبط نطاقات الكثافة املرتفعـة بوجـود السـهول, مثـل . والسهول
السهل األوريب العظيم وسهل ألبو يف إيطاليا وغـريه مـن السـهول يف 

وعىل الـرغم مـن ذلـك, يالحـظ انخفـاض الكثافـة  .جنوب إسبانيا
 .  والربانسبشكل واضح يف املناطق اجلبلية كجبال األلب 

٤JאW
ويقـع .  م٢٠٠٧ مليون نسمة يف أمريكا الشـاملية يف عـام ٣٣٥يعيش نحو 

جزء كبري من هذه القارة ضمن نطاق املناخ املعتدل الـذي يشـبه النطـاق األوريب 
ويرتكز معظم سكان هذه القارة حول اجلزء األوسط مـن السـاحل . إىل حد كبري
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حريات العظمى, باإلضافة إىل منطقة كاليفورنيا الواقعة يف الرشقي ويف منطقة الب
فرتتفـع يف .  وال شك أن الكثافة السكانية تتباين من جـزء إىل آخـر. اجلزء الغريب

اجلزء الرشقي من الواليات املتحدة وتنخفض يف الوسط ومناطق جبال الروكـي 
ب املنـاخ, تـؤدي إىل جانوبشكل عام, ف.  ل كندا ووسطهاواملناطق الباردة يف شام

ًبعض العوامل دورا مهام يف توزيع السكان مثل الثروات املعدنية ومصادر الطاقة  ً
كـام أن لتـاريخ االسـتيطان الـذي بـدأ يف الرشق . وتوزيع مناطق الرتبة اخلصـبة

ويرتكـز معظـم سـكاهنا يف .  ًوالغرب تـأثريا يف توزيـع السـكان يف هـذه القـارة
 ٣٣أما كندا, فوصل عدد سكاهنا إىل نحو .  لوحدهاالواليات املتحدة األمريكية 

 ).٢انظر امللحق رقم (م ٢٠٠٧مليون نسمة يف عام 
٥Jא

ويالحـظ أن .  ًتقريبا مـن سـكان األرض% ٩يمثل سكان أمريكا الالتينية 
. توزيع السكان يف هذه القارة يميل إىل الرتكز يف أطراف القارة الرشقية والغربيـة

 الرشق, يرتكز السكان حول نويات متثلها املدن الكرب وعواصـم الـدول, ففي
 توزيـع السـكان بعامـلويـرتبط . مثل ريودي جانريو, وبونيس أيرس, وغريمها

,  فتنخفض الكثافة يف حوض األمـازون الواسـع, واملنـاطق اجلبليـة التضاريس
:  مثـل دولوالوعرة, وترتفع يف األطراف والسهول, وبعـض املنـاطق املرتفعـة,

كام يربز أثر املناخ يف توزيع السـكان يف هـذه القـارة . بريو, وفنزويال, وكولومبيا
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ولعـل توزيـع السـكان يف دولـة تشـيل . كغريها من القارات واألقاليم اجلغرافية
ًيعطي مثاال بارزا يف هذا املجال فسكان هذا البلد يرتكـزون يف وسـطه, يف حـني . ً
به, حيث توجد صـحراء مداريـة جافـة يف الشـامل, تقل أعدادهم يف شامله وجنو
 . وصحراء باردة يف اجلنوب

٦JאFאWE
من % ١إىل ) أسرتاليا وما جاورها(ال تصل نسبة سكان األقيانوسية 

ويعود السبب يف .  سكان الكرة األرضية, بل ال تتجاوز نصف النسبة املئوية
ً االستيطان احلديث نسبيا, عالوة عىل سياسة اهلجرة التي حتد ذلك إىل تاريخ

. من هجرة األجناس األخر, ما عدا املهاجرين من ذوي األصول األوربية
وعىل أية حال, ترتفع الكثافة احلسابية يف اجلزء اجلنويب الرشقي من قارة 

 هذه ولكن الكثافة يف. أسرتاليا وبمحاذاة الساحل الرشقي يف اجتاه الشامل
ًالقارة تعد منخفضة جدا مقارنة بغريها من القارات ّ فالكثافة يف أسرتاليا ال . ُ

 .م٢٠٠٧تتجاوز أربعة أشخاص يف الكيل املربع يف عام 
אאאW

كام هو احلال بالنسبة للقارات واألقاليم اجلغرافية الكرب, تتباين الكثافة 
فعىل مستو ).  ٥−٤الشكل (من منطقة إىل أخر السكانية يف الوطن العريب 

الدول, ترتفع الكثافة إىل أقصاها يف البحرين, ولبنان, وقطاع غزة, يف حني تنخفض 
وال شك أن التباين يف توزيع السكان يرتبط . إىل أدنى املستويات يف ليبيا, وموريتانيا
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رتفعة واملتوسطة عىل فالكثافة امل. بالعديد من الظروف الطبيعية والعوامل البرشية
سواحل البحر املتوسط يف كل من شامل أفريقيا وغرب آسيا ترتبط هبطول األمطار 

وباملثل, . الشتوية والربيعية التي تسمح بزراعة املحاصيل الشتوية يف هذه املناطق
ًترتبط الكثافة السكانية املرتفعة نسبيا يف جنوب غريب شبه اجلزيرة العربية باألمطار  ّ

 .سمية الصيفية التي تسقط عىل اليمن وجنوب غريب اململكة العربية السعوديةاملو
 م٢٠٠٧الكثافة السكانية يف بعض الدول العربية يف عام ) ٥−٤(الشكل 









 
 
 

 .PRB (2007) World Population Data Sheet  : اعتمد إعداد الشكل عىل بيانات:املصدر 

طحية من خالل األهنـار يف ارتفـاع ُإىل جانب ذلك, يسهم توفر املياه الس
الكثافة السكانية يف بعض أجزاء الوطن العـريب, وخاصـة يف مرص والسـودان 
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ًكام يساعد وجود املياه قريبا من السطح يف بطـون األوديـة, .  والعراق وسوريا ُ
أو ـعـىل هيـئـة عـيـون وآـبـار يف وـجـود مراـكـز عمرانـيـة متـنـاثرة هـنـا وهـنـاك; 

رج, وحوطة بني متيم, واألفالج, ووادي الـدوارس فاألحساء, والقصيم, واخل
يف رشق اململـكـة العربـيـة الـسـعودية ووـسـطها, وـكـذلك الواـحـات يف ليبـيـا, 

 .  وتونس, واجلزائر, وغريها, أمثلة جلية لذلك
ُكام يسهم وجود الثـروات املعدنيـة ومصـادر الطاقـة يف ارتفـاع الكثافـة 

صـة يف أجـزاء مـن بلـدان اخللـيج السكانية أو تزايدها يف بعض املناطق, وخا
فتزايد الكثافة السكانية يف املنطقة الرشقية من اململكة . العريب, وليبيا, واجلزائر

العربية السعودية, ويف بعض املناطق يف الكويت, وقطـر, واإلمـارات العربيـة 
خالل العقود القليلة املاضية يرتبط بالدرجة األوىل باستخراج النفط وتصديره 

 .  باإلضافة إىل قيام بعض الصناعات البرتوكياموية ونحوهاللخارج,
.  كام تؤثر التضاريس بأنواعها املختلفة يف توزيع السكان يف الوطن العريب

فرتتفع الكثافة يف السهول واألودية اخلصـبة, وتـنخفض يف اجلبـال واملنـاطق 
ًفرتتفع الكثافة نسبيا يف.  الوعرة, مع بعض االستثناءات هنا وهناك  جبال لبنان ّ

ومرتفعات األطلس, ومرتفعات الـيمن وعسـري, وبعـض الـتالل يف جنـوب 
كام . ًكردفان يف السودان, وذلك العتدال احلرارة نسبيا يف هذه املناطق املرتفعة

ًكانت اجلبال مالذا آمنا يف بعض املناطق يف املايض ً. 
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يرتبط به من ًوأخريا فإن املوقع اجلغرايف لبعض أجزاء الوطن العريب, وما 
ُمزايا إسرتاتيجية, يسهم يف ارتفاع الكثافة السكانية فيها لقيام أنشـطة املالحـة 

وصيد األسامك وسهولة االتصال باألقاليم األخر. 
אאאאאW

.  ال شك أن توزيع السكان يتأثر بمجموعة كبرية مـن العوامـل املختلفـة
سريه, سواء عىل مستو العامل أو عىل مستو دولـة معينـة, إال لذا ال ينبغي تف

ٍمن خالل النظر إىل عدد من العوامل الطبيعية والبيئية والبرشية والتارخيية التي 
تشرتك يف تأثريها, وتتفاعل فيام بينها لصياغة الصـورة النهائيـة لـنمط توزيـع 

ٍعامـل واحـد فقـط ففي الغالب, ال نستطيع مـن خـالل النظـر إىل . )١(السكان
 . تفسري نمط توزيع السكان يف أية دولة من دول العامل

وينبغي أال ننسى أن اهلجرة هي اآللية الرئيسة التي من خالهلا تتغري أنامط 
وعىل أية حال, يمكـن .  التوزيع وتتبدل, استجابة لعدد من املؤثرات واحلوافز
 :ة األرضية عامة, فيام ييلإبراز العوامل املفرسة لتوزيع السكان عىل سطح الكر

                                                           
ة ـــوع إىل دراســــرة فيـه, يمكـن الرجـــلكة والعوامل املؤثــكان يف املمــتوزيع السإىل للتعرف  )١(

 ـعـىل دراـسـات الـسـعدي االـطـالع ـكـذلك يمـكـن ,)ـهــ١٤٢٦( والرـبـدي ,)ـهــ١٤١٨(اخلرـيـف 
اح ـر, والصبـــعن قط) م١٩٩٨(, وفخـرو )هـ١٤١٨(ن, والرويثي وخوجيل ـعن اليم) م١٩٨٣(
 .للعراق) م١٩٨٠(دة, واألنصاري ــارات العربية املتحــإلماعن ) م١٩٧٩(
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١JאאאFאאWE
إن املوـقـع اجلـغـرايف للمـكـان أو املنطـقـة أو الدوـلـة ـيـؤثر ـعـىل الكثاـفـة 
السكانية, ومد تركز السكان أو تبعثـرهم;  لـذا يمكـن مـن خـالل فحـص 
م خارطة تفصيلية عن توزيع السكان يف العـامل التوصـل إىل اسـتنتاج أن معظـ

ًـسـكان األرض يعيـشـون يف مـنـاطق ال تبتـعـد كـثـريا ـعـن ـسـواحل البـحـار أو 
هوامش القارات, يف حني يالحظ انخفـاض الكثافـات السـكانية يف أواسـط 

ففي كل من آسـيا وأفريقيـا وأمريكـا الشـاملية تـنخفض الكثافـات .  القارات
ا ويف هـذ.  السكانية بشكل ملحوظ داخل هذه القارات, وترتفـع يف أطرافهـا

اخلصوص تشري بعض املصادر إىل أن أكثر من نصف سكان العامل يعيشون عىل 
 .)١(ٍ كيل٢٠٠السواحل أو يف مناطق ال تبتعد عن البحر أكثر من 

ومن ناحية أخر, يظهر من خالل النظر إىل خارطة توزيـع السـكان يف 
 ًالعامل أن الدول اجلزريـة تكـون الكثافـات السـكانية هبـا مرتفعـة نسـبيا مثـل

سنغافورة, واجلزر الربيطانية, واليابان, والفلبني, وإندونيسـيا, وجـزر البحـر 
وعىل الرغم من ذلك, هنـاك بعـض االسـتثناءات هلـذه . الكاريبي, والبحرين

ُاملالحظة مثل جزر مالطـة وكورسـيكا, التـي ال تعـد الكثافـة السـكانية فيهـا 
تصل الكثافـة السـكانية وباستثناء قطاع غزة يف فلسطني املحتلة الذي . مرتفعة

                                                           
)١(R. De Souza (2003) “Critical Links: Population, Health, and the Environment,” 

Population Bulletin (PRB), 58(3).                                                                                   
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العربيـة  نسمة يف الكيل املربع, فإن البحرين تتصدر الـدول ٣٠٠٠فيه إىل قرابة
 املربـع, مقارنـة  نسـمة يف الكيـل١٠٩٨بارتفاع الكثافة السكانية, إذ تصل فيهـا إىل  

 نسمة يف الكيل املربع عىل ٧٣ و ٣٧٧بلبنان ومرص التي تقدر الكثافة هبام نحو 
 ). ١امللحق رقم (م ٢٠٠٧م التوايل يف عا

٢JאFאWE
ُيالحظ أن تباين التضاريس عىل سطح الكرة األرضية من حيث االرتفاع 

 أو من حيث اختالف أنواعها مـن مرتفعـات وجبـال وسـهول ,واالنخفاض
ًوأهنار, ترتبط ارتباطـا قويـا بالتبـاين يف توزيـع السـكان فبمقارنـة خارطـة .   ً

تور للعامل بخارطة لتوزيع السـكان يتضـح االرتبـاط بـني هـاتني خطوط الكن
بعبارة أخر, فإن القراءة الرسيعة خلريطة طبوغرافية يمكـن أن . )١(الظاهرتني

.   كبـريٍّتكشف أن أشكال سطح األرض ترتبط بأنامط توزيع السـكان إىل حـد
مـن خـالل دراسـته ) stazemski(ويف هـذا اخلصـوص, يشـري ستازمسـكي 

قة بني توزيع السكان ومظاهر التضاريس بـأن أكثـر مـن نصـف سـكان للعال
 مـرت فـوق مسـتو ٢٠٠يعيشون يف مناطق ال ترتفع أكثـر مـن %) ٥٦(العامل 

 .وال تزال هذه العالقة قائمة يف وقتنا احلارض.    )٢(سطح البحر

                                                           
عىل اخلرائط الطبوغرافيـة, وهـي تصـل بـني النقـاط ذات ) isopleth(توضح خطوط الكنتور  )١(

 .ستو سطح البحر, لتظهر األودية واجلبال واملنحدراتاالرتفاعات املتساوية عن م
 J. Clarke (1972) Population Geography, p. 17: انظر )٢(
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ًوبناء عليه, فإن اجلبال تعترب من مناطق الكثافـة املنخفضـة جـدا وذلـك  ّ ُ
ا وصعوبة التنقل فيها, إضافة إىل صعوبة ممارسة األنشطة الزراعية هبا لوعورهت

ًنـظـرا لـضـيق املـسـطحات الـصـاحلة للزراـعـة واـسـتحالة اـسـتخدام األدوات 
ُ تعد مناطق طـاردة, يف حـني − بوجه عام −فاجلبال .  والتقنيات الزراعية فيها

فـاع نصـف فعىل سبيل املثال, يصل ارت.  تعترب السهول مناطق جذب للسكان
% ٥ مرت فوق مستو سـطح البحـر, ولكـن ١٠٠٠ًمساحة سويرسا تقريبا إىل 

وعىل الرغم من ذلك, فإن    .)١(ًمن السكان يسكنون هذه األماكن املرتفعة نسبيا
ًفاجلبـال قـد تكـون مـالذا آمنـا لـبعض .  هناك استثناءات كثرية هلذا التعمـيم ً

وقات, مثل مجاعات الباسـك املجموعات أو الفئات السكانية يف وقت من األ
كام أهنا قـد تكـون منـاطق جـذب .  يف جبال الربانس, والدروز يف جبال لبنان

العتدال مناخها خاصة يف املنـاطق املداريـة احلـارة مثـل مرتفعـات عسـري يف 
 اململكة العربية السعودية, ومرتفعـات صـاللة يف عـامن وغريهـا جنوب غريب

 ).٦−٤شكل ال(
 

                                                           
يف جغرافيـة ) م١٩٧٩( عبـد الفتـاح وهيبـة جغرافيـة السـكان;) م١٩٨٠(فتحي أبـو عيانـة :  انظر )١(

 .السكان
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 اململكة العربية السعوديةجنوب  غريب  املناطق اجلبلية يف سكنى) ٦−٤(شكل ال

 
 
 
 
 
 
 
 

 ., اململكة العربية السعوديةاإلعالمالثقافة و وزارة :املصدر    

ُوهذه احلقيقة قد تفرس مواقع بعض املـدن مثـل صـنعاء, وأديـس أبابـا, 
 مـرت فـوق ٢٠٠٠ونيومكسيكو, التي تقع يف منـاطق قـد يصـل ارتفاعهـا إىل 

 . سطح البحر أو أكثر من ذلكمستو
;  وممارسـة معظـم نشـاطاته,أما السهول فهي أكثر مالءمة لسكنى اإلنسان

وعىل الرغم مـن .  ففيها تسهل احلركة والتنقل, وهبا تصبح الزراعة سهلة وممكنة
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ًذلك, فإن هناك سهوال كثرية ال توجد هبا سو كثافـات منخفضـة نسـبيا  مثـل ,ً
 .  نغو, والسهول الشاسعة يف الصحاروون والكزاالسهول يف أحواض األم

ًالرغم من الفوائـد اجلمـة لألهنـار بوصـفها مصـدرا للـامء عىل وباملثل, ف
ًوالري, وبوصفها مصدرا لصيد األسامك والطيور, ووسيلة نقل ومواصالت, 
فإهنا قد تكون طاردة للسكان, وخاصة إذا كانت عرضة للفيضانات املتكررة, 

فعىل سبيل املثال, لقد ; ر احلرشات الضارة كالبعوض أو الذبابًأو مكانا لتكاث
أد انتشار مرض العمى النهري يف شامل غانا يف املايض إىل طرد السكان مـن 

 .  األودية النهرية هبا
٣JאW

ًيعـد املناخ من أكـثر العوامل تأثريا يف توزيـع الســكان  ســواء بشـكل ,ُ
خ كاحلرارة والتساقط, أو بشكل غري مبـارش مـن مبارش من خالل عنارص املنا

ومـن ثـم  توضـيح ,ولتبسـيط املناقشـة .)١(خالل تأثريه يف العوامـل األخـر 
 :العالقة بني املناخ وتوزيع السكان, يمكن تصنيف املناخ إىل ما ييل

                                                           
ح, بيـنام وضـو ب والبلدان الشاسـعة القاراتمستوالتباين املكاين للسكان عىل يربز تأثري املناخ عىل  )١(

فعـىل سـبيل املثـال, قـد . ًيكون أقل وضوحا عند دراسة توزيع السكان يف املناطق األصغر من ذلك
 دراسة توزيـع دًيربز تأثري املناخ عند دراسة توزيع السكان يف اململكة, يف حني يكون تأثريه حمدودا عن

 .بني أحياء مدينة واحدةالسكان داخل منطقة إدارية معينة أو 
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ـارد) أ ـاخ الـب ـاملية :املـن ـزاء الـش ـدة يف األـج ـاطق املتجـم ـد يف املـن ُ ال يوـج
ًة األرضية إال أعداد قليلة جدا من السكانواجلنوبية من الكر ّ لقسوة الظروف ; ٌ

املناخية يف هذه املناطق وصعوبة التأقلم معها, وذلك لربودهتا الشديدة وليلهـا 
فاإلنسـان يصـبح , القطبي الطويل, عالوة عىل ضعف اإلشعاع الشـميس هبـا

 بفصـل كام أن هذه املناطق تتميـزخاصة, أكثر عرضة ألمراض اجلهاز التنفيس 
كذلك فـإن تكـاليف .  نمو نبايت قصري ال يتيح املجال لزراعة حماصيل متعددة

وعـىل . املعيشة هبا باهظة, واألنشطة االقتصادية التي يمكن ممارستها حمـدودة
مقـدور اإلنسـان الزراعـة يف نتيجة للتقدم التقني أصـبح يف والرغم من ذلك, 
 أصبح باإلمكان نقـل اخلرضاوات ويف حالة تعذر الزراعة, فقد. البيوت املحمية

والفواكه واملواد الغذائية األخر عن طريق النقل اجلوي, أو باستخدام وسـائل 
ًالنقل األخر املربدة, وبأسعار معقولة جدا ّ . 

مـن  %)٢٠( تغطــــي عىل الرغم من أن الصحار :املناخ احلار اجلاف) ب
سكان الكرة ًبة صغرية جدا من مساحة اليابسة, إال أن سكاهنا ال يمثلون إال نس
.  األمطار, وندرة املياه العذبـةاألرضية, وذلك لتطرف درجات احلرارة هبا, وقلة

فبالنظر إىل خارطة توزيع السكان يف العامل, نالحظ ختلخل السكان وانخفاض 
 الصـحراء الكـرب يف شـامل أفريقيـا, : مثـلعامـة, الكثافـات يف الصـحار

 يف أمريكا ريب, مثل صحراء كاالهاري, والصحار يف جنوهبا الغوالصحار
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ـحار ـة, وـص ـحراء اجلنوبـي ـذلك الـص ـيا, وـك ـة يف آـس ـرة العربـي ـبه اجلزـي  ـش
وليس أدل عىل ذلك من انخفاض الكثافات السكانية يف البلـدان .  األسرتالية

 .ًخصوصاذات الطبيعة الصحراوية يف الوطن العريب 
دها ال ـحتـول دون ـسـكنى ولـكـن ينبـغـي اإلـشـارة إىل أن اـحلـرارة لوـحـ

ول دون ممارسـة حيـاإلنسان يف هذه املناطق, ولكن عدم توفر امليـاه أو نـدرهتا 
ً التي يمكن أن يكون نموها رسيعـا, وحماصـيلها متنوعـة يف املنـاطق ,الزراعة
 من خـالل هنـر النيـل − عىل سبيل املثال−فتوافر املياه يف مرص .  ًعمومااحلارة 

ومن جهة .  رية من السكان يف هذه املناطق الصحراويةأد إىل وجود أعداد كب
أخر, فـإن التقـدم العلمـي والتقنـي الـذي أحـرزه اإلنسـان خـالل القـرن 

ه من جلب املياه من البحار بعد حتليتها أو استخراجها من أعامق َنّ مك,العرشين
كام متكن من الزراعـة يف البيـوت املحميـة لتخفيـف حـدة التطـرف . األرض
 .فأصبحت اخلرضاوات متوافرة يف األسواق يف مجيع فصول السنة ,املناخي
 ال تعترب املناطق احلـارة املطـرية املكـان األمثـل :املناخ احلار الرطب)  جـ

 آسـيا ي مثـل منـاطق جنـوب رشقـاالسـتثناءات,لسكنى اإلنسان, مع بعض 
وللمناخ احلار الرطب بعـض . وبعض مناطق تركز السكان يف أمريكا الالتينية

 :)١( ومن اإلجيابيات ما ييل,السلبيات, ولكن يتميز ببعض اإلجيابيات
                                                           

)١(UN (1973) The Determinants and Consequences of Population Trends. pp. 163-164. 
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 . النمو النبايت الرسيع -
 . مقارنة باملناطق الباردة, تعدد املحاصيل خالل السنة وتنوعها -
 . قلة الطلب عىل األغطية واملالبس -

ومن اجلوانب السـلبية هلـذا النـوع مـن املنـاخ, رسعـة تكـاثر احلرشات 
فاحلرارة إذا اقرتنـت . ة, ومن ثم انتشار احلرشات واألمراضوالنباتات الضار

كـام أن األمطـار . بالرطوبة أصبحت بيئة مناسبة لتكاثر البكرتيـا والفطريـات
.  الغزيرة تتسبب يف تعرية الرتبة من العنارص الغذائية, مما جيعلهـا غـري خصـبة

يتسبب يف و) قلةالزراعة املتن(وهذا يؤدي إىل انتشار عملية الزراعة عىل فرتات 
 مع بعض االستثناءات, مثل جزيرة جاوة ذات ,وجود كثافة سكانية منخفضة

 .  الرتبة الربكانية اخلصبة
ُ تعد املناطق ذات املناخ املعتدل مـن أكثـر :املناخ املعتدل واملعتدل البارد)  د

 ,ًاملناطق جذبا للسكان, إذ ترتفع هبا كثافة السكان, وذلك لتـوافر عنـارص احليـاة
وتقع معظم قارة أوربا وأجزاء مـن .  وعدم تطرف درجات احلرارة,وخاصة املياه

ًوكام ذكر آنفا فإن معظـم سـكان األرض . أمريكا  الشاملية يف نطاق املناخ املعتدل ُ
ًشامال, حيث تقع يف هذا النطـاق  o ٦٠و o ٢٠يعيشون بني درجتي عرض %) ٨٠(

 .   أكثر املناطق مالءمة لسكنى اإلنسان التي تعترب ةاألقاليم املعتدلة واملوسمي
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عىل الرغم من أن الرتبة تعد املصنـع الطبيعي لغـذاء اإلنســـان, إال أنـه 
كام أن من الصـعب  .)١(ليس من السهل الربط بني توزيع السكان وأنواع الرتبة

ة عندما إنكار العالقة بني الرتبة اخلصبة وتركز السكان يف بعض املناطق, خاص
فالرتبـة الطمويـة يف دلتـاوات . تكون الزراعة هي النشاط االقتصادي السـائد

األهنار يف مناطق رشق آسيا ويف دلتا النيل, وكذلك الرتبة الربكانية يف جاوة هلا 
دور كبري يف ارتفاع الكثافة السكانية يف هـذه املنـاطق, باالشـرتاك مـع بعـض 

ارة إىل أن الربط بـني السـكان ونـوع ومع ذلك حتسن اإلش. املؤثرات األخر
فعىل سبيل املثـال, .  الرتبة ال يربز بوضوح إال يف الدول ذات النشاط الزراعي

ومن .  وجد تطابق كبري بني توزيع السكان يف نيوزيلندا وتوزيع أنواع الرتبة هبا
جهة أخر, يالحظ أن تربة الالترايـت يف املنـاطق املداريـة الرطبـة ال تـرتبط 

وعىل الرغم من ذلـك, فـإن .   لفقرها وعدم خصوبتها; ق تركز السكانبمناط
                                                           

 :  إىل ثالثة أنواع رئيسة- بوجه عام -يمكن تصنيف الرتبة  )١(
 .تربة رملية -
 .تربة طينية -
ولعـل .  يف الـرباريويسـود هـذا النـوع .  وهي أكثر أنواع الرتبة خصوبة) أو طموية(تربة سلتية  -

,  وتتحللاعتدال كميات األمطار التي تسقط وما ينمو عليها من احلشائش التي ما تلبث أن متوت
 .يفرس خصوبة هذا النوع من  الرتبة
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اإلنسان مل يقف مكتوف األيدي جتاه الرتبـة الرديئـة, بـل اسـتطاع استصـالح 
أنواع رديئة منهـا مـن خـالل اسـتخدام املخصـبات وتقنيـات حتسـني الرتبـة 

ة ميكنة ولكن نتيج.  املختلفة, وتطوير وسائل الري واختيار املحاصيل املالئمة
 . ًالزراعة بدأت املناطق الزراعية تفقد كثريا من سكاهنا يف بعض الدول

٥JאאאאW
ًالـثـروات الطبيعـيـة دورا كـبـريا يف ـجـذب الـسـكان, ـبـل وإـعـادة تلـعـب  ً

فـمـع ظـهـور الـثـورة ; عـنـد اكتـشـافها واـسـتغالهلا يف مـنـاطق معيـنـةهم ـتـوزيع
ة إىل املعادن ومصادر الطاقة كالفحم واحلديد, وملا كان الصناعية وتزايد احلاج

ًنقل هذه اخلامات واملواد األولية صعبا ومكلفا يف ذلك الوقت, أد ذلـك إىل  ً
تركز السكان بجوار أماكن توافر هذه املواد, وأمثلة ذلك كثرية يف أوربا ورشق 

كذلك, فـإن . الواليات املتحدة األمريكية ومنطقة البحريات العظمى وغريها
وجود املعادن ومصادر الطـاقة يف آالسكا أد إىل تزايـد أعـداد سـكاهنا منـذ 

ًوال نحتاج أن نذهب بعيدا لنـر ونالحـظ تـأثري . بداية استغالل هذه املوارد
وجود البرتول واستغالله يف املنطقة الرشقية من اململكة, وما نتج عنه من تزايد 

 عىل سبيل −ام أن معظم سكان دولة قطر ك.رسيع يف أعداد سكان تلك املنطقة
 يرتكزون يف اجلزء الرشقي منها, وذلك بسبب حقـول الـنفط ومـوانئ −املثال

ًولكـن نظـرا .  تصديره, وما واكب ذلك من نمو حرضي رسيع ملدينة الدوحة
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لتطور وسائل النقل وانخفاض تكاليفها, فمـن املتوقـع أن يصـبح تـأثري هـذا 
 .    يف املايضالعامل أقل مما كان عليه

٦JאאאW
ًالنشاط االقتصادي دورا بارزا يف نمط توزيع السكانؤدي ي فمن املتوقـع .  ً

يف حـني .  أن ترتبط أنشطة الرعي أو اجلمع وااللتقاط بكثافة سـكانية منخفضـة
ًيرتبط النشاط الزراعي بمستو كثافة أعىل من ذلك, تبعا لنوع املحصول ونمـط 

 ألن هـذا النـوع مـن ;فزراعة القمح ترتبط بمسـتو كثافـة منخفضـة.  زراعةال
 عاملة كثرية, عىل العكس من زراعة األرز التـي ٍال حيتاج إىل أيدنشاط الزراعي ال

 .  عاملة كثرية, ومن ثم ترتبط بكثافة سكانية أعىلَتتطلب أيدي
قارنـة ومن جهة أخر, تسهم الصناعة يف وجود كثافة سـكانية مرتفعـة م

.  باألنشطة الزراعية بشكل عام, ولكن ذلك يعتمد بشكل كبري عىل نوع الصـناعة
سمنت ال تتطلب الكثري من األيدي العاملة, يف حني تتطلب صـناعة فصناعة اإل

 مما ينتج عنه كثافة سكانية مرتفعـة يف ;ًاألدوية والساعات أعدادا كبرية من العامل
ً أن النشاط االقتصادي السائد يرتبط ارتباطـا وينبغي اإلشارة إىل. أغلب األحيان

ًوثيقا بالعوامل املذكورة آنفا, ويؤثر باالشرتاك معها يف توزيع السكان وبناء عىل .  ً
ما سبق, يتضح تأثري الصناعة وتركزها يف املدن واملراكز العمرانية الكبـرية, عـىل 

 .ىل املد الطويلًميل توزيع السكان نحو الرتكز يف مجيع الدول تقريبا, ولو ع
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لقد أسهمت طرق النقل وخطوط السـكك احلديديـة بـدورها يف نشـأة 
كام أسـهم . بعض املراكز العمرانية وازدياد الكثافة السكانية يف بعض األماكن

وبنـاء .   النقل البحري يف نشأة املوانئ وتركز السكان يف املناطق املجـاورة هلـا
; بني النقـل واملواصـالت وتوزيـع السـكان متينة قة عىل ذلك, فإن هناك عال

ُلذلك يالحظ انتعاش ونمو بعض املراكز العمرانيـة التـي تقـع عـىل خطـوط 
 .  ً وانكامش تلك التي تقع بعيدا عن الطرق وخطوط النقل,النقل

٨JאאאW
ًيرتبط هـذا العامـل ارتباطـا وثيقـا بالعوامـل الثالثـة ا املعـادن (لسـابقة ً

سـرتاتيجيات ؤدي إ, إذ تـ)ومصادر الطاقـة, والنشـاط االقتصـادي, والنقـل
ًالتنمية وأهدافها دورا كبريا يف توزيع السكان ونمو أعـدادهم فتتجـه اهلجـرة . ً

ـى  ـي حتـظ ـارة الـت ـناعة والتـج ـز الـص ـادي ومراـك ـو االقتـص ـاطق النـم إىل مـن
فاهلجرة آلية مهمة من خالهلا . ًاباملرشوعات التنموية, تاركة املناطق األقل نمو

بتأثري احلوافز والدوافع املتمثلة يف توفر فرص العمل ; يتم إعادة توزيع السكان
 واخلدمات األساسية, باإلضافة إىل العوامـل االجتامعيـة والطبيعيـة األخـر
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وجـدير بالـذكر أن بعـض املرشوعـات .)١(إليهـا إلشارةلالتي ال يتسع املجال 
ً تأثريا يف توزيع السكان ليس مقصودا أو مـأخوذا يف −ً أحيانا–التنموية حتدث  ً ً

 .االعتبار عند تنفيذ تلك املرشوعات
لذلك أدت بعض السياسات احلرضية إىل نـزوح سـكان القـر واملـدن 
. الصغرية إىل املدن الكبرية بمعدالت مرتفعة تؤثر عىل توازن التنمية العمرانيـة

 وذلـك ;التنموية عنرص السكان أمهية كبـريةأولت اخلطط , هلذا السبب وغريه
 .  العرتاف كثري من الباحثني املخططني بوجود تأثري متبادل بني السكان والتنمية

٩JאאאאW
فعـىل .  ربام تفرس العوامل التارخيية أنامط توزيع السكان يف بعض املناطق

ها االستعامر عىل توزيع السكان يف سبيل املثال, ال أحد ينكر البصامت التي ترك
قارة أفريقيا وغريها, وما نتج عنه مـن تقسـيامت وحـدود سياسـية أصـبحت 

كـام أن تـاريخ االسـتيطان يف الواليـات . موضع نزاع حتـى الوقـت احلـارض
ُاملتحدة يعد أحد العوامل التي أسـهمت يف وجـود كثافـات مرتفعـة يف اجلـزء 

ل األخـر كاملنـاخ والرتبـة وتـوافر املعـادن الرشقي, إضافة إىل تأثري العوامـ
 .  ومصادر الطاقة

                                                           
 .اخلاص باهلجرةالعارش انظر الفصل  ملزيد من التفاصيل عن دوافع اهلجرة ونتائجها )١(
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 − يف بعـض األحيـان −دث احلروب والنـزاعات ُباإلضافة إىل ذلك, حت
م أد ١٩٤٧فتقسيم شبه القارة اهلندية يف سنة , ً كبريا عىل توزيع السكانًتأثريا

 أحدث إىل حتركات السكان املسلمني إىل كل من باكستان وبنغالدش, وبالتايل
وال ننسـى مـا قامـت بـه .  تغيريات يف توزيع السكان يف شـبه القـارة اهلنديـة

إرسائيل من هتجري قرسي ملئات اآلالف من الفلسطينيني من أرضهم, ومن ثم 
كام أن تغري كثري من احلدود يف .   التأثري عىل توزيع السكان يف الدول املجاورة 

ًوأخـريا أد .  حتركات سـكانية كبـريةأوربا بعد احلرب العاملية الثانية أحدث
تفكك االحتاد السوفيتي السابق وما أعقبه من حـروب يف البوسـنة واهلرسـك 
وكوسوفا, إىل هتجري إجبـاري وحتركـات سـكانية كبـرية, أسـهمت يف تغيـري 

 .اخلارطة السكانية لتلك املناطق
١٠JאאאאW

افية املتمثلة يف املواليد والوفيات أو الزيادة الطبيعية تؤثر العوامل الديموغر
. هم وتبعثر أعدادتهم, أو انخفاض كثافهمعىل نمو السكان, ومن ثم زيادة تركز

فالتباين يف معدالت املواليد بني املناطق اجلغرافية يؤدي خالل فرتة من الزمن إىل 
 . يف تلك املناطق أو تناقصهم همتغري يف توزيع السكان نتيجة تزايد أعداد

 سواء من حيـث ,كام أن للسياسة السكانية أثرها الكبري يف توزيع السكان
 النمـو السـكاين التأثري املبارش يف توزيع السكان أو غري املبارش من خالل زيادة
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وحتـسـن اإلـشـارة إىل أن السياـسـة .  واـلـتحكم يف اهلـجـرة الواـفـدةأوخفـضـه,
ًالسكانية ترتبط ارتباطا وثيقا بأه  .  داف التنمية واجتاهاهتاً

ًوأخريا, حتسن اإلشارة إىل أن األمر ال يقترص عىل ما ذكرنا مـن عوامـل, 
بل هناك عدد من العوامل التي تـؤثر بشـكل أو بـآخر عـىل توزيـع السـكان, 

كـام أن هنـاك عوامـل خاصـة بمنـاطق .  وخيتلف تأثريها من منطقة إىل أخر
نطقة الغربية من اململكـة أسـهم يف زيـادة فوجود األماكن املقدسة يف امل, معينة

 .  أعداد السكان وعزز النشاط التجاري يف تلك املناطق
نـي اهلائـل الـذي حققـه اإلنسـان خـالل القـرن لتقكذلك فإن التقـدم ا
 مـن العـيش يف أي −وخاصة يف األقـاليم املتقدمـة −ّالعرشين, مكن اإلنسان 

ة ومـد قـدرة البيئـة الطبيعيـة ًمكان تقريبا برصف النظر عن الظروف القاسي
بإمكان اإلنسان سكنى املناطق احلارة اجلافة وسـفوح صار ف. عىل إنتاج الغذاء

ًاجلبال واملناطق الباردة جدا ًولكن تبقى تكاليف املعيشة عامال مؤثرا يف ذلك, . ّ ً
 .   ًوتبقى رغبات اإلنسان وميوله مهمة أيضا

אאאאW
 دراسة توزيع السكان ويتضح مما سبق أن املقصود بدراسة توزيع السكان ه

حسب الوحدات املكانية, ومعرفة العمليـات أو العوامـل املـؤثرة يف التوزيـع أو 
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.  التي أسهمت يف أن يكون نمط التوزيـع السـكاين عـىل النحـو الـذي هـو عليـه
 مثل الكثافـة احلسـابية ,نسبيةويمكن دراسة توزيع السكان باألعداد املطلقة أو ال

وجتدر اإلشارة إىل أنه بينام تقوم مقاييس الكثافة السكانية مثـل الكثافـة .   وغريها
احلسابية أو الفيزيولوجية بإعطاء فكرة عن عالقة السـكان بـاألرض مـن ناحيـة 

 كـأن  أو نمطـه,العدد أو النسبة, فإن هناك مقاييس أخر تـربز  طبيعـة التوزيـع
ًزا أو متجمعا, أو منتظام, أو عشوائيا, مثـل مـؤرش الرتكـز, ومنحنـى يكون مرتك ً ًً

ُباإلضافة إىل ذلك, يعد التمثيـل اخلرائطـي .    التي سنتناوهلا يف هذا القسم,لورنز
ً سواء نسبيا أو عدديا,لتوزيع السكان  من أقدم األساليب املسـتخدمة يف دراسـة ,ً
لدراـسـات اجلغرافـيـة يف الوـقـت يف ا ً وـمـن أكثرـهـا اـسـتخداما,توزـيـع الـسـكان

ومـا تـال ) احلاسـوبية(احلارض, خاصة بعد التطور الذي شهدته اخلرائط الرقمية 
وفيام ييل سنستعرض .)١ ()GIS(ذلك من تقدم يف برامج نظم املعلومات اجلغرافية 

 :)٢(األساليب املستخدمة يف إبراز توزيع السكان ودراسته
                                                           

 ;MapViewer, ArcInfo, Maptitute:  تخصصة يف اخلرائط مثليتوفر عدد من الربامج احلاسوبية امل )١(

: نظم املعلومات اجلغرافيـة) م١٩٩٨(حممد اخلزامي عزيز :  وللمزيد يف هذا املجال, يمكن االطالع عىل
خرائط التوزيعات البرشية مفهومها وطرق ) هـ١٤١٦(; نارص سلمى أساسيات وتطبيقات للجغرافيني

ـائها ـإنـش ـدورسي وـس ـادل اـل ـبحي ; ـع ـة ") م١٩٩٤(هيل الـص ـات اجلغرافـي ـم املعلوـم ـدخل إىل نـظ ـم
  ., الفصل الرابعالتعداد السكاين) هـ١٤١٤(;  رشود اخلريف "واستخداماهتا يف الدراسات السكانية

التوزيـع " )هــ١٤١٨( اخلريـف رشـود : ملزيد من التفاصيل عن توزيع السكان يف اململكة, انظـر )٢(
 ."اجلغرايف لسكان اململكة
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لقد ظهر مقياس الكثافة السكانية ألول مرة يف اخلرائط املعـدة لتخطـيط 

بعـض ُوتقاس الكثافة باستخدام  .)١(م١٨٣٧يرلندية يف عام خطوط احلديد اإل
فهـنـاك الكثاـفـة احلـسـابية أو العاـمـة, وهـنـاك الكثاـفـة ; الـطـرق أو األـسـاليب

ألمر عىل هذه األنواع وال يقترص ا. كام أن هناك الكثافة الفيزيولوجية, الزراعية
.  بل يمكن أن يقوم الباحث بوضع الصيغة املالئمة ألغـراض دراسـته;الثالثة

فعىل سبيل املثال, يمكن حساب الكثافة السكانية يف أحياء مدينـة معينـة أو يف 
 . املناطق املبنية من أحيائها فقط

 ):crude or arithmetic density( الكثافة احلسابية أو اخلام − ١
ًعترب الكثافة احلسابية أكثر مقاييس الكثافة شيوعا, وأوسعها استخداما, ت ً

ًوأسهلها حسابا ومفهوما  الكثافة الســــكانية −ً عموما −لذلك يطلق عليها . ً
)population density( لـشـيوع اـسـتخدامها وـتـداوهلا ـبـني الـنـاس مقارـنـة ;

كان يتوزـعـون وتعتـمـد ـعـىل اـفـرتاض أن الـسـ.  باملـقـاييس األـخـر للكثاـفـة
بالتساوي عىل مساحة الدولة أو املنطقـة, عـىل الـرغم مـن عـدم صـحة هـذا 

ُفعـىل سـبيل املثـال, حتسـب الكثافـة السـكانية . االفرتاض يف أغلب احلاالت
إلمجايل مساحة اململكة العربية السعودية كاملـة, عـىل الـرغم مـن أن مسـاحة 

                                                           
 .D.Plane and P. Rogerson (19994) The Geographical Analysis of Population       :انظر  )١(
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وعىل .  ة من إمجايل مساحتهااملنطقة القابلة للسكنى فيها ال تتجاوز نسبة صغري
 :أية حال, يتم حساب الكثافة عىل النحو التايل

 
   أو احلي  مساحة املنطقة أو الدولة                                  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ =  الكثافة احلسابية  عدد السكان يف منطقة ما أو دولة ما أو حي سكني      
الكثافة احلسابية لسكان اململكة العربية السعودية حسب ):  ١(مثال رقم 

 ):   م٢٠٠٤(هـ ١٤٢٥تعداد 
  ١٩٧٦٠٠٠             ) ٢كم/ شخص١١أي نحو ( نسمة ٤٧}١١=  ـ   ــــــــــــــــــ = ٢٢٦٧٣٥٣٨                      

 : م١٩٩٩ عام الكثافة احلسابية يف العامل يف): ٢(مثال رقم 
 

  ١٣٥٦٤١٠٠٠               ٢كم/  نسمة ٤٩ =  ـــــــــــــــــــــــ=    ٦٦٢٥٠٠٠٠٠٠                           
وعىل الرغم من احلصول عىل قيمة واحدة للكثافة السـكانية يف العامل, إال 

ًأن هناك تباينا كبريا من دولة إىل أخر, ومن إقليم جغرايف إىل آخـ ر, بـل مـن ً
مثل جرينلنـد ,ففي حني توجد مساحات شاسعة غري مأهولة.  قارة إىل أخر 

 أو الصحراء الكرب التي تنخفض هبـا كـذلك, ١}٠التي ال تتعد الكثافة هبا 
ًفإهنا تصل إىل مستويات عالية جدا يف بعض املناطق مثل قطاع غزة التي تصـل 
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 ٦٨٠٠فع يف سنغافورة إىل نحـو  نسمة يف الكيل املربع, وترت٣٠٠٠به إىل نحو 
وجدير بالذكر أنه يف احلاالت الشـبيهة .  م٢٠٠٧نسمة يف الكيل املربع يف عام 

بوضع الكثافة املنخفضة يف جرينلند,  يتم رضب نتيجة الصيغة السابقة يف عدد 
ًثابت, خاصة عندما يكون عدد سكان الدولة أو املنطقة قليل جدا, بينام تكـون 

 .   ًفية كبرية جدااملساحة اجلغرا
الكثافة السـكانية ملنطقـة جغرافيـة افرتاضـية مسـاحتها ):  ٣(مثال رقم 

ٍ كيل مربع, وعدد سكاهنا ٠٠٠}١٠٠  . نسمة١٠٠٠٠ٍ
 
 ١٠٠٠٠٠                    ١}Z٠ــ ــــــــــــــ=         ١٠٠٠٠                  

فهمه, يتم رضب النتيجـة ًونظرا لصعوبة قراءة هذا الكرس, وعرس استيعابه و
 :السابقة بعدد ثابت, كأن يكون مائة, أو أي رقم آخر يتناسب مع احلالة املدروسة

 ١٠٠٠٠٠                      ٢  أشخاص يف كل مائة كم١٠ = ١٠٠×   ـ ــــــــــــــ=         ١٠٠٠٠              
 .ل مربع أشخاص يف كل مائة كي١٠ويف هذه احلالة يقال بأن هناك 

 ففي بعض احلاالت القليلة, قد تستخدم صيغة أخر ,ومن جهة أخر
ـاألرايض  ـتغالل ـك ـكن أو االـس ـة للـس ـري القابـل ـاطق ـغ ـتبعد املـن ـة تـس للكثاـف
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 : )١(الصحراوية غري القابلة للزراعة, وذلك كاآليت
 

   جمموع مساحات املناطق غري القابلة للسكن−مساحة الدولة              ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= كثافة السكان املعدلة    إمجايل السكان يف الدولة                        
فبينام .  وعىل أية حال, تتباين الكثافة احلسابية بشكل كبري من بلد إىل آخر

, فإهنا تنخفض يف بعـض عامة آسيا يتصل إىل مستويات عالية يف جنوب رشق
ًالبلدان إىل مستويات منخفضة جدا فمن جهـة, تصـل الكثافـة احلسـابية يف .  ّ

 يف اهلنـد, بيـنام ٣٠٠ شخص يف الكيـل املربـع, وإىل ٩٠٠بنغالدش إىل حوايل 
 أشـخاص يف ٣, بـل إىل  روسـيا املربـع يف أشخاص يف الكيل٨تصل إىل نحو 

  . سرتاليا وكنداالكيل املربع يف ليبيا وموريتانيا وا
ًضمنا −وحيسن التنبيــه إىل أن مقياس الكـثافة يستخدمه بعضهم 

 للداللة عىل العالقة بني السكان واملوارد, ولكنها لوحـدها − بشكل مبارش أو
ألن معظم البلدان تشتمل عـىل مسـاحات , ًليست دليال عىل الضغط السكاين

, التـي تـدخل عـادة يف  واجلبـالغري مأهولة أو غري مستغلة مثـل الصـحار
ًإذا فهي ال تعطينـا الصـورة احلقيقيـة الكاملـة عـن .  حساب الكثافة احلسابية

ً انطباعـا أو فكـرة يعالقة السكان باملوارد أو األرض, عىل الرغم من أهنا تعط

                                                           
 .٢٦٣منشورات جامعة حلب, ص : حلب.  اإلحصاء السكاين)  م١٩٨٢(خليفة ياسني  )١(
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وللداللة عىل ذلك, فإن قـيم الكثافـة . عامة عن العالقة بني السكان واملساحة
 نسمة يف الكيـل املربـع, ومـع ٣٠٠ واليابان تربو عن احلسابية يف كل من اهلند

 حيـث يـنخفض يف ,ذلك ال يمكن مقارنة املستو املعييش يف هذين البلـدين
ولكنها رغم ذلك مفيدة يف بعض األحيان, وخاصـة . األول ويرتفع يف األخري

ولكن جيب أن نالحـظ . عند مقارنة املناطق املتجانسة كمقارنة أحياء بمدينة ما
ًكلام كربت مساحة البلد أو اإلقليم, أصبح مـدلول الكثافـة العامـة بسـيطا أنه 

وغري دقيق, وذلك الحتواء املساحة املدروسة عىل مناطق جغرافية متباينة مـن 
 ,حيث طبيعتها الطبوغرافية خاصة, واختالف خصائصها وظروفها اجلغرافية

ذاك, ال يمكـن وفـوق هـذا و. ًمومـاسواء من الناحية الطبيعيـة أو البرشيـة ع
إلعطاء صـورة رسيعـة عـن ) احلسابية(االستغناء عن مؤرش الكثافة السكانية 

 . كربتم سواء صغرت أ,توزيع السكان يف أي وحدة مكانية
٢JאאFphysiological densityWE

ًقد ينظر إىل الكثافة الفيزيولوجية بأهنا أكثر مدلوال من الكثافـة اخلـام أو  ُ
 واألرايض البـور, ولكنهـا ليسـت سابية, وذلك ألهنا تسـتبعد الصـحاراحل

ومتثـل . شائعة االستخدام لصعوبة احلصول عـىل البيانـات املطلوبـة حلسـاهبا
ْسـتثمرة الكثافة نسبة السكان إىل مساحة األرض امل ًاقتصـاديا يف الزراعـة مـع َ
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النـوع مـن الكثافـة وهذا  .)١( )الصحراوية والبور(استبعاد األرض غري املنتجة 
ًيمكن أن يعطي مؤرشا جيدا للمقارنة بني الدول فيام يتعلق بالكفاية الغذائيـة ً .

بعبارة أخر, تعطي الكثافة الفيزيولوجية فكرة عن العالقة بني عدد السـكان 
 : )٢(وحتسب كام ييل. واملوارد الزراعية املتوافرة يف املنطقة أو اإلقليم

 
  يف تلك الدولة أو املنطقةمساحة األرايض املزروعة أو الصاحلة للزراعة                                             ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= الكثافة الفيزيولوجية   ما أو منطقة مادولة   السكان يف                        

 
 عـىل زيـادة ْتَّلـَلام زادت قيمة الكثافـة الفيزيولوجيـة, دوبناء عليه, فك

الضغط السكاين عىل األرض إلنتاج الغذاء الكايف هلم, ولكن ينبغي أال نغفـل 
ُويالحـظ مـن .  التباين بني الدول يف اإلنتاجية وتقنيـات اإلنتـاج املسـتخدمة

سـابية االختالف الكبري بـني قـيم الكثافـة احل) ٢−٤(خالل النظر إىل اجلدول 
 . والفيزيولوجية لعدد من الدول

                                                           
كـام ). اإلنتاجيـة(فهناك من يطلق عليها الكثافة الصافية ;  يف هذا املجالباحثنيهناك اختالف بني ال )١(

وغريه أهنا حتسب كنسبة عدد السـكان إىل مسـاحة األرض املسـتغلة ) ٥١: م١٩٨٠(يذكر السعدي 
ُإىل أهنـا حتسـب ) ٤٧:م١٩٨٠(ويشري أبو عيانـة . ًاقتصاديا بحيث يستبعد منها األرايض غري املنتجة

بقسمة عدد السكان عىل مساحة األرايض الزراعيـة, مـع اسـتبعاد األرايض الصـحراوية واألرايض 
 وهذا االختالف دليل عىل املرونـة الكبـرية واإلمكانيـة الواسـعة يف . لبور التي مل تستغل يف الزراعةا

 .  حساب العديد من مؤرشات الكثافة ذات املدلوالت املتعددة واالستخدامات املختلفة
)٢(J. L Newman and G. E. Matzke (1984) Population: Patterns, Dynamics, and Prospects, p. 34.  
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 (*)) بالكيل املربع(بعض مقاييس الكثافة لبعض الدول ) ٢−٤(دول اجل
نسبة األرايض 
 القابلة للزراعة

نسبة 
 املزارعني

الكثافة 
 الزراعية

الكثافة 
 الفيزيولوجية

الكثافة احلسابية 
 الدولة )٢كم/نسمة(

 كندا ٣ ٦١ ٢ ٤ ٥
املتحدة تالواليا ٢٨ ١٤٨ ٤ ٣ ١٩
 مرص ٥٩ ١٩٥٢ ٧٠٣ ٣٦ ٣
 اهلند ٣٠٢ ٦٢٩ ٤١٥ ٦٦ ٤٨
 اليابان ٣٣١ ٢٧٦٢ ١٩٣ ٧ ١٢
 هولندا ٤٤٩ ٢١٣٨ ٨٦ ٤ ٢١
 بنغالدش ٨٧٥ ١٥٩١ ٩٠٧ ٥٧ ٥٥
 اململكة املتحدة ٢٤٠ ٨٨٩ ١٨ ٢ ٢٧

  :Robenstein, J. (1994) An Introduction to Human Geography.  New York                       :املصدر

Macmillan Publishing Company. Table 2-1, p. 57. 
  .مل يذكر التاريخ يف املصدر األصيل( *)                  

٣JאאאFAgricultural DensityWE
الكثافة الزراعية هـي عبـارة عـن نسـبة السـكان الـزراعيني إىل مسـاحة 

 لقياس العالقـة بـني األيـدي العاملـة يف وتستخدم .)١(ًاألرايض املزروعة فعال
                                                           

)١( فعىل سبيل املثال, يذكر األنصاري ; ُهناك من يشري إىل تعريفات أخر)بخصـوص الكثافـة ) ٦٣:م١٩٨٠
ة الصاحلة للزراعة, لذلك تسـمى ــالكثافة الزراعية هي نسبة عدد سكان األرياف إىل املساح: الزراعية ما ييل

راعيـة تتمثـل يف نسـبة مجيـع السـكان إىل مسـاحة ويعترب بعضـهم أن الكثافـة الز.  الكثافة الريفية–ًأيضا  –
 .األرايض الصاحلة للزراعة التي يعيشون عليها
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ًوبذلك فهـي تعطـي انطباعـا عـن كثافـة العـامل . الزراعة واألرايض الزراعية
وجتدر اإلشارة إىل أن الكثافة الزراعية تتأثر . بالنسبة ملساحة األرايض الزراعية

بمستو التقنيات السائدة وأنواع الزراعة وأنامطها كنمط الزراعة املختلطة أو 
 ولكـنهام ,لذلك, قد نجد بلدين تتساو فيهام الكثافـة الفيزيولوجيـة. فهخال

 وذلك بسبب املستو االقتصادي لكل ,ينتجان كميات غري متامثلة من الغذاء
 تأخـذ ذلـك − التي نحن بصدد  احلديث عنها −ولعل الكثافة الزراعية . منهام

ية منخفضة ألنه بإمكـان ففي الدول املتقدمة تكون الكثافة الزراع. يف  االعتبار
 ٍزراعـة أراض − بفضل اسـتخدام التقنيـة املتقدمـة – عدد قليل من املزارعني

 لكثـري مـن النـاس  لتوفري الغذاء ألعداد كبرية من السكان, ممـا يتـيح;شاسعة
فعىل سبيل املثال, عنـد مقارنـة . ةزارعً بدال من ال, والتجارةناعةصالعمل يف ال

, نالحـظ الكثافـة )٢−٤انظـر اجلـدول (ولندا يلتها هلمثبيانات الكثافة ملرص ب
ًالفيزيولوجية مرتفعة يف كل منهام عند مستويات متامثلة تقريبا, ولكن الكثافـة 

ومن هذه املعلومات يمكن . الزراعية يف هولندا أقل بكثري مما هي عليه يف مرص
ًاستنتاج أن كال من املرصيني واهلولنديني يشكلون ضـغطا كبـريا عـىل ً  األرض ً

ًعلية نظام الزراعة يف هولندا ال يتطلب إال عددا قلـيال اإلنتاج الغذاء, ولكن ف ً
باملثل, عند مقارنة الوضع يف اهلند . من املزارعني مقارنة بنمط الزراعة يف مرص
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هولندا نالحظ أن الكثافة الفيزيولوجية يف هولندا أعىل منها يف اهلند, بمثيله يف 
وهـذه االختالفـات .  هبا أقل مما هي عليه يف اهلند بكثريولكن الكثافة الزراعية

تدل عىل أن لد اهلولنديني مساحات حمـدودة مـن األرايض القابلـة للزراعـة 
ملواجهة حاجات السكان من الغذاء, ولكن الفاعلية العالية لنظـام الزراعـة يف 

نـة جتعله ينتج كميات كبرية من الغذاء مـن خـالل مصـادر حمـدودة مقارهولندا 
ٍلذا ينبغي احلذر عند إجراء املقارنـات بـني دول خمتلفـة يف مسـتويات  .)١(باهلند

 .   اعتامدها عىل الزراعة ومتباينة يف تقنيات اإلنتاج وأدواته
 :وعىل أية حال, حتسب الكثافة الزراعية باستخدام الصيغة التالية

 
 مساحة األرايض الزراعية             ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ   =الكثافة الزراعية   السكان العاملني يف قطاع الزراعة      

 
يف الواقع يصعب حتديد السكان الزراعيني الذين يـدخلون يف حسـاب و

هـل وفهل يتم إدخال النساء عند حساب الكثافة الزراعيـة? . الكثافة الزراعية
زراعـة بجهـود يدخل يف احلسبان األطفـال والكهـول الـذين يشـاركون يف ال

متفاوتة ويقومون بأدوار مهمة يف العمليات الزراعية يف بعض األقطار حسـب 
                                                           

)١(    Robenstein, J. (1994) An Introduction to Human Geography. New York: Macmillan 

Publishing Company. p. 56.                                                                          
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البيانات اإلحصائية? وهل يكتفى بالذكور الذين يعملـون يف الزراعـة وتزيـد 
 "مـزارعني" وهل يقترص األمر عىل مـن يصـنفون  )١( ســنة?١٥أعامرهم عن 

ً غالبا ما يعتمـد عـىل بيانـات حسب بيانات التعدادات السكانية?  يف احلقيقة,
 .التعداد السكاين أو مسوحات القو العاملة أو الغابات واملراعي

ومن األمور املهمـة التـي ينبغـي أن تؤخـذ يف االعتبـار عنـد اسـتخدام 
 :  ما ييل,مقيايس الكثافة الفيزيولوجية والزراعية وتفسري قيم كل منهام

ًأن الزراعة بوصفها قطاعا اقتصاديا قد  ) أ( دل عىل مستو اقتصاد البلـد أو تال ً
فمقـاييس الكثافـة الفيزيولوجيـة والزراعيـة ال تأخـذ يف االعتبـار . إنتاجه

األرايض التي قد تكون مستغلة يف أنشـطة اقتصـادية أخـر كالتعـدين أو 
 .  الصناعة

أن القدرة اإلنتاجية لألرض الزراعية ختتلف مـن مكـان إىل آخـر ومـن  ) ب(
                                                           

فعـىل سـبيل املثـال, يشـري نجـم الـدين . هناك بعض االختالف بني الكتب والدراسات يف هذا املجـال )١(
    :إىل أن الكثافة الزراعية حتسب كام ييل) ٢٠١: م١٩٨٢(
 ًمساحة األرايض املزروعة فعال                        ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ =الكثافة الزراعية    عدد سكان الريف               
كذلك, هناك إشارات إىل ما يسمى بالكثافة الريفية التي حتسب من خالل قسمة عدد سكان الريـف  

 .عىل املساحة الكلية التي يتوزعون عليها
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 املستو االقتصادي وما يواكبه من تقـدم يف زمن إىل آخر, وذلك حسب
وسائل الزراعة والري وأنامط الزراعـة باإلضـافة إىل خصـائص الرتبـة, 

الواحـد خيتلـف  )١(فإنتاج الدونم.   ومستو الطلب عىل املستو العاملي
 . من منطقة إىل أخر حسب متغريات اإلنتاج املذكورة وغريها

٤JאאFEconomic DensityEW
. باإلضافة إىل ما سبق, يمكن قياس أنواع أخر من الكثافات السـكانية

ويف احلقيقة, .  "الكثافة االقتصادية"ُومن هذه األنواع ما يمكن أن يطلق عليه 
مل يتفق املتخصصون عىل تعريـف مناسـب هلـذا النـوع مـن مقـاييس الكثافـة 

ًونظرا للحاجة إىل إجياد مقيـاس . بني الباحثنيالسكانية, عىل الرغم من تداوله 
ًيكون مكمال للمقاييس املذكورة آنفـا, وخمتلفـا عنهـا يف الوقـت نفسـه, فإنـه  ً ً

 :يمكن حساب الكثافة االقتصادية كام ييل
 

 مساحة األرايض املستغلة يف الدولة أو املنطقة                                              ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=   الكثافة االقتصادية         يف دولة أو منطقة ماإمجايل عدد السكان                                                 
باستثناء هذا املقياس, فإن مقاييس الكثافة السابقة ال تأخذ يف االعتبـار و

ا السـكنية, والزراعيـة, مجيع األرايض املستغلة يف األنشطة االقتصادية بام فيهـ

                                                           
 .٢م١٠٠٠= الدونم  )١(
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لـذلك, فـإن الكثافـة .  والصناعية, والعمرانية, مثل احلدائق والطرق وغريها
االقتصادية تكمل هذا النقص, خاصة بعدما أصـبح إجيـاد حجـم املسـاحات 

ًاملستغلة سهال وميرسا من خالل اسـتخدام املرئيـات الفضـائية, و اسـتخدام بً
فقد كان إجيـاد ). GIS(مات اجلغرافية احلاسبات الرسيعة وتقنيات نظم املعلو

الصـعوبة, إذ يتطلـب شـديد املساحات املستغلة يف االستعامالت املختلفـة يف 
 .  ذلك حرص استعامالت األرايض الزراعية والصناعية والسكنية وغريها

٥JאאFCrowdingWE
دة درجة التزاحم هي نسبة عدد السكان يف منطقة جغرافية معينة أو وحـ

حتـى   أو,مكانية إىل إمجايل عدد الغرف السـكنية يف تلـك املنطقـة أو الوحـدة
ًوعادة ما يكون عـدد الغـرف مقـترصا . الدولة, أي نصيب الغرفة من األفراد
وقد يضم املطبخ, ولكن .   مثل غرف النوم,عىل الغرف الصاحلة للمعيشة فقط

ـتم  ـب−ـي ـات واملكا− يف الغاـل ـازن واحلامـم ـتبعاد املـخ ـدكاكني اـس ـب واـل . ـت
ويـتم . ويستخدم مؤرش درجة التـزاحم يف دراسـات املـدن أكثـر مـن غريهـا

 :حساب درجة التزاحم كام ييل
 

 جمموع عدد الغرف يف املنطقة                   ـــــــــــــــــــــــــــــــــ= درجة التزاحم   عدد السكان يف منطقة ما                          
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ًدم درجة التزاحم مـؤرشا للداللـة عـىل املسـتو املعـييش أو وقد تستخ
الوضع االجتامعي واالقتصادي لألحياء السكنية يف املدينة الواحدة, أو حتـى 

.    مثـل املنـاطق اإلداريـة أو الـدول,عند املقارنة بـني وحـدات مكانيـة كبـرية
ألرسة ُوباإلضافة إىل ذلك, فإنه يستخدم لقياس درجة التزاحم عىل مسـتو ا

 :وذلك كالتايل
 عدد الغرف يف املنزل                ــــــــــــ ــــــــــــ   =درجة تزاحم األرسة  عدد أفراد األرسة                

 
ينبغي أن نعلم أن مسـاحة الغرفـة ال تؤخـذ يف االعتبـار عنـد ًعموما, و

 بـأخر ختتلـف ًوقد يكون ذلك مهام عند مقارنة بلـدان. استخدام هذا املعيار
بعض خصائصها اإلسكانية أو تنتمـي إىل ثقافـات أو حضـارات ختتلـف هبـا 

فمن املعروف أن متوسط مسـاحة .  أنامط اإلسكان وأنواع الوحدات السكنية
 أصغر بكثري من متوسـط حجـم الغرفـة يف – عىل سبيل املثال –الغرفة يف اليابان 

 . لعربيةاململكة العربية السعودية أو كثري من الدول ا
WאFIndex of concentrationWE

هذا املؤرش لفحص توزيـع السـكان ) Hoover, 1941(لقد وضع هوفر 
.  "مـؤرش هـوفر"ًلـذلك يطلـق عليـه أحيانـا ; يف الواليات املتحدة األمريكية
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ويعرب عن هذه النسبة بمتوسط الفروق املطلقة بـني العـدد النسـبي للسـكان, 
ملختلف املنـاطق بالدولـة أو الوحـدات املكانيـة أو , لنسبي للمساحةوالعدد ا

أو (عرفة أنامط الرتكـز أو االجتـاه نحـو التبعثـر ملوال شك أن . األحياء باملدينة
دالالت ومـضـامني مهـمـة ـتـرتبط بالسياـسـات واملرشوـعـات ) ـعـدم الرتـكـز

خمتلـف أو تشـجعها يف  التنموية التي تتخذها األجهـزة واإلدارات احلكوميـة
 :وحيسب مؤرش تركز السكان يف دولة ما باستخدام الصيغة التالية.  البلدان
 

  ٢                             ⎮  ص −س ⎮جمـ   ــــ=  نسبة الرتكز   ١                             
 :  حيث إن

 جلميع املنـاطق أو الوحـدات "ص" و "س"جمموع الفروق املطلقة بني = جمـ 
 .ية املدروسةاملكان

 . عىل سبيل املثال,النسبة املئوية لعدد سكان منطقة ما إىل إمجايل سكان الدولة = س
 .النسبة املئوية ملساحة املنطقة إىل مساحة الدولة أو اإلقليم املدروس = ص
 ).إمهال اإلشارة السالبةبأي (الفرق املطلق  = ⎮ ص  − س ⎮

بيانات ملناطق ) ٣−٤(جلدول وإلبراز كيفية حساب مؤرش الرتكز, يوضح ا
افرتاضية وطريقة احلصول عىل الفروق املطلقـة بـني نسـب املسـاحة مـن جهـة, 
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ًوبناء عليه, حيسب مؤرش الرتكز كاآليت .)١(ونسب السكان من جهة أخر: 
 

      ٢            ١١ =ــــــ  ــ   =            ٢٢         
 ناطق افرتاضيةطريقة حساب مؤرش الرتكز مل) ٣−٤(دول اجل

 املنطقة اإلدارية )ص(نسبة  املساحة  )س(نسبة السكان  ⎮  ص − س ⎮
 أ ١٠ ١١ ١
 ب ٤٠ ٢٩ ١١
 جـ ٣٥ ٤٠ ٥
 د ١٥ ٢٠ ٥
 املجموع %١٠٠ %١٠٠ ٢٢

 
أو  ًوتأخذ قيم هذا املؤرش مدلوالت خمتلفـة, تبعـا الرتفـاع هـذا املـؤرش

يف حـني كلـام . شدة الرتكـزفكلام زادت نسبة الرتكز, دل ذلك عىل . هانخفاض
فتوزيع السكان .  قلت هذه القيمة دل ذلك عىل التشتت أو االنتظام يف التوزيع

ًيكون مثاليا أو منتظام من الناحية اإلحصائية عندما تكون نسبة الرتكز صـفرا ًً  .
كـل منطقـة إىل ًبعبارة أخر, تكون القيمة صفرا عندما تكـون نسـبة مسـاحة 

ومن جانب .  متاثل نسبة السكان فيها− عىل سبيل املثال−ولة املساحة الكلية للد
                                                           

ة يمكـن الرجـوع إىل اخلريـف لالطالع عىل قيم مؤرش الرتكز للسكان يف اململكة العربيـة السـعودي )١(
 .,"..التوزيع اجلغرايف") هـ١٤١٨(
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 ,آخر, فإن قيم هذا املؤرش ترتفع لتصل إىل احلدود النظرية العظمى هلـذا املـؤرش
 .     , يف حالة تركز السكان يف منطقة واحدة فقط١٠٠وهي 

ُوقد تفرس نسبة الرتكز بأهنا نسبة السكان الذين يمكـن إعـادة تـوزيعهم 
بعبارة أخر, عندما تكون قيمة هذا .  ل عىل توزيع منتظم للسكانلكي نحص

 أنـه لكـي تكـون يكام هو احلال يف املثال السابق, فإن هذا قد يعن% ١١املؤرش 
% ١١الكثافة السكانية متساوية يف املناطق اجلغرافية,  ال بد مـن إعـادة توزيـع 

 أن يكـون توزيـع ُولكن ينبغي أال يفهم من هذا أن من األجد.  من السكان
 ملاذا?!  ًالسكان منتظام بالكامل

ومن جهة أخر,  يمكـن اسـتخدام نسـبة الرتكـز لقيـاس التغـريات يف 
ويف هذه احلالة يتم احلصـول عـىل قيمـة نسـبة .  توزيعات السكان عرب الزمان

الرتكز عن طريق طرح التوزيع النسبي للسكان يف كل منطقة  أو وحدة يف سنة 
يع النسبي للسكان يف سنة أو فرتة أخر, ثم يتم أخذ متوسـط معينة من التوز

 لتدل قيمة املؤرش عىل مقدار عـدم التشـابه بـني ;االنحرافات املطلقة فيام بينهام
بعبـارة أخـر, تـدل قـيم  .)١(توزيع السكان يف النقطتني الزمنيتني املدروستني

الل الفرتة الفاصـلة املؤرش يف هذه احلالة عىل مقدار التغري يف توزيع السكان خ
 : وحيسب ذلك كاآليت.  بني التعدادين أو السنتني قيد الدراسة

                                                           
 بتطبيق هذا املؤرش لقياس التغري يف توزيـع السـكان يف – عىل سبيل املثال –) هـ١٤١٨(قام اخلريف )١(

 ).م١٩٩٢(هـ ١٤١٣وعام ) م١٩٧٤(هـ ١٣٩٤اململكة خالل الفرتة بني تعداد السكان يف عام 
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 : حيث إن
)(و ) ١التعـداد بيانـات  عـىل نسـب السـكان حسـب نتدال )٢

 .األول والثاين عىل التوايل
 وعـىل مسـتويات كام يمكن حساب قيم هذا املؤرش لعدد مـن السـنوات

 من , كاملحافظات واملناطق اإلدارية واملناطق التخطيطية الكرب,مكانية خمتلفة
جوانب وأبعاد مهمـة لتوزيـع السـكان واجتاهـات التغـري أو إىل أجل التعرف 

 .  التحول يف درجة الرتكز
طلق عليـه ت و,ويف الواقع يستخدم هذا املؤرش يف تطبيقات عديدة ومتنوعة

 :)١(ومن هذه التطبيقات ما ييل. ً تبعا لطبيعة التطبيق املستخدمأسامء كثرية
 areal(يعترب هذا املؤرش مـن الطـرق املعتـادة لقيـاس االرتبـاط املكـاين  ـ١

association( ب مبـارشة مـن ـــاالعتامد عىل منحنـى لـورنز, أو حيسب
   لذا فهو مقياس لالخـتالف أو الفـروق .ًالبيانات كام سبق إيضاحه آنفا

ًومن هذا املنطلـق, فـإن قيمـة منخفضـة نسـبيا .  توزيعات املكانيةبني ال ّ
تـدل عـىل ) ١١ال تتجـاوز (كتلك التي حصلنا عليها يف املثـال السـابق 

ًمستو ارتباط مكاين مرتفع نسبيا ّ . 
                                                           

 .P. J. Taylor. (1977) Quantitative Methods in Geography; D. A. Plane and P. A  انظر )١(

Rogerson (1994) The Geographical Analysis of Population. 
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يف بعض املجاالت مثل جمال بيانات العمل عىل سبيل املثال, يأخذ هذا املـؤرش  ـ٢
 املثال السابق تدل عىل عدد العـاملني يف  يف"س"مدلوالت أخر, إذا كانت 

 ترمـز لعـدد العـاملني يف صـناعة السـيارات, فـإن "ص"صناعة اآلالت, و 
ًاملؤرش يعترب مقياسـا لالختالفـات املوقعيـة ُويف هـذه احلالـة, يطلـق عليـه .  ُ

 coefficient of geographical(معاـمـــل االرتـبـــاط اجلـغـــرايف 

association .( ن إاملـؤرش يف مثالنـا السـابق, يمكـن القـول ًوبناء عىل قيمة
ًالتوظيف يف صناعات اآلالت ويف صناعات السيارات يرتبطان جغرافيا ألن 

 ١١ − كام افرتضنا −ًالفرق بينهام ليس كبريا حيث ال يتعد   .% 
ًيأخذ املؤرش مدلوال خمتلفا عند تطبيقه يف جمال التوظيف مـثال ـ٣ ً   فـإذا كانـت ;ً

ترـمـز للتوظـيـف يف ـصـناعة ـمـا, ) ٣−٤(دول اـجلـق يف س يف مثالـنـا الـسـاب
 متثل السكان, فإن قيمة املؤرش تدل عىل درجة توجه السوق لتلـك "ص"و

وـهـذا يعـنـي أن نـمـط ).  degree of market orientation(الـصـناعة 
 نحـو التوظيف أو العمل يف هـذه الصـناعة خيتلـف عـن جممـوع السـكان ب

 .  ه السوق اخلاص بالصناعة املدروسةوهذه النسبة تربز درجة توج%.  ١١
ًيف جمال استخدامات األرض أو املجاالت الزراعية, يعطـي املـؤرش مـدلوال  ـ٤

). coefficient of areal localization(يطلق عليه معامل الرتكز املكـاين 
متثـل املسـاحة ) ٣−٤(دول اجلـ يف مثالنـا السـابق يف "س"فلو افرتضنا أن 

 هـي مسـاحة األرض املسـتخدمة "ص"نية, وأن اإلمجالية لكل وحدة مكا
عطـي داللـة للرتكـز تلغرض أو استعامل معني, فإن قيمة املؤرش املحسوب 
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ويف هذه احلالة, إذا كانت األرض املزروعة بمحصول معني تتـوزع . املكاين
ًبانتظام, فإن قيمة املؤرش تساوي صفرا, بينام يأخذ قـيام أكـرب مـن ذلـك إذا  ً

 هـي مسـاحة "س"ومـن جهـة أخـر, إذا كانـت . نيكان هناك تركز مع
 ترمـز للمسـاحة اإلمجاليـة للوحـدة "ص"األرض املزروعة بـاحلبوب, و 

ًن حمصول احلبوب ال يأخذ نمطا حمليا إاملكانية, فيمكن القول  أي ال يتسـم (ً
 .   فقط% ١١يف توزيعه, ألن قيمة املؤرش تساوي ) باملحلية أو التوطن

 يف املثال "س"فإذا كانت . ًخاصةال دراسات السكن  يف جم−ً أيضا –يطبق  ـ٥
 متثـل عـدد السـكان "ص"السابق متثل عدد السكان غري السعوديني, و 

 "االنعـزال السـكني"السعوديني,  فإن املؤرش املحسوب يف مثالنا يسمى 
ًوبنـاء عـىل القيمـة ).  residential segregation ("العزلة السكنية"أو 

ًن هناك مستو منخفضا إ, يمكن القول %)١١(ا التي تم احلصول عليه
 ممـا يـدل عـىل وجـود نسـيج اجتامعـي ;من االنعزال أو التحيز السكني

ًمندمج, أي أن هناك اندماجا أو متاسـكا اجتامعيـا يف املنطقـة املدروسـة ً ً  .
بأهنا هي نسبة إحد املجموعتني التي % ١١ُويف هذه احلالة, تفرس القيمة 

 .   لكي يكون هناك اندماج كامل بني املجموعتني,وزيعهاُينبغي أن يعاد ت
بناء عىل ما سبق, يتضـح أن مـؤرش االخـتالف أو الرتكـز مقيـاس مـرن 

 ألنه يمكن أن ;فاألمثلة السابقة ال متثل مجيع استخداماته.  وواسع االستخدام
  لـذا ال ;يستفاد منه يف تطبيقات غري مكانية, أي خارج نطاق التحليل املكـاين

 . ينبغي االستغراب عند رؤيته بأسامء خمتلفة يف دراسات وتطبيقات متفاوتة
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WFLorenz CurveWE
ُّيعد من الطرق أو األساليب البيانية املستخدمة لقياس عدم التسـاوي يف  ُ

 مـثـل اـلـدخل, واـخلـدمات الصحــــــية, ,توزـيـع ـظـاهرات كـثـرية ومتنوـعـة
ويقوم منحنى لورنز عىل املقارنة بـني التوزيـع . , وغريهاوالسكان والتعليمــــية,

وقـد بـدأ  .الفعيل للظاهرة املدروسة من جهة, والتوزيـع املثـايل مـن جهـة أخـر
 ًاستخدام هذا املنحنى أساسا لقياس توزيع الثروة أو الـدخل, ولكـن اسـتخداماته

رانيـة ُفأصـبح يسـتخدم يف دراسـات السـكان واملراكـز العم.  فـيام بعـد توسعت
 .مفــهوم منحـنى لورنـــز ) ٨−٤(ويوضح الشكل . واخلدمات وغريها
 مفهومه وبعض أشكاله: منحنى لورنز) ٨−٤(شكل ال
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من السكان % ٥٠حيصل ) نحنى أامل(ُإذ يالحظ أنه يف حالة التوزيع املثايل 
من السـكان % ٥٠ويف حالة احلديث عن املساحة, فإن .  من الدخل% ٥٠عىل 
مـن % ٥٠, فـإن )جــ(أما بالنسـبة للمنحنـى . من املساحة% ٥٠شون عىل يعي

.  مـن املسـاحة% ٥مـن الدخــل, أو يعيشـون عـىل % ٥السكان حيصلون عىل 
هو أقـرب إىل ) ب(ُ, يالحظ أن املنحنى )ب(باملنحنى ) جـ(وبمقارنة املنحنى 

 يأخـذ الـدخل وجتدر اإلشارة إىل أنه من النادر أن). نحنى أامل(التوزيع املنتظم 
ًتوزيعا منـتظام يف أي دولـة مـن الـدول مـن كثـري  توزيـع الثـروة يتـأثر بألن ;ً

كام أنه ليس بالرضورة أن يكون . العوامل, من بينها الفروق الفردية بني الناس
ففـي بعـض احلـاالت ال .  التوزيع املنتظم للسكان هو أفضل أنـامط التوزيـع

  .  ًا من الناحية االقتصاديةًيكون التوزيع املنتظم فاعال أو مناسب
وخيتلف منحنـى لـورنز عـن املـؤرشات األخـر يف أننـا نسـتطيع دراسـة 

بعبـارة أخـر, ال يعطـي .  متعـددةالعالقة بني متغريين عىل مسـتو وحـدات 
ًمنحنى لورنز رقام واحدا فقط ً,بـل ; كام هو احلـال بالنسـبة للمقـاييس األخـر 

 تبـني خمتلفـةًيها رسم منحنى, قد يأخـذ أشـكاال ً يمكن بناء علمتعددةًيعطي قيام 
وعىل الرغم من ذلك يمكن . مد  الرتكز يف التوزيع اجلغرايف للظاهرة املدروسة

خط التوزيع (احلصول عىل قيمة واحدة متثل مساحة املنطقة املحصورة بني القطر 
 . ًوبني املنحنى املمثل للظاهرة املدروسة, كام سيتبني الحقا) املنتظم
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مـد تركـز إىل ُيف جغرافية السكان, يستخدم منحنى لـورنز للتعـرف و
 عىل الوحدات املكانية املختلفة كاملناطق اإلدارية للدولة أو مالسكان أو تبعثره

ًوحيسـب أحيانـا ملقارنـة األنـامط اجلغرافيـة. األحياء السـكنية للمدينـة كـام , ُ
 .   زمنية معينةُيستخدم إليضاح مد التغري يف تركز السكان خالل فرتة

وعالوة عىل بساطة فهـم منحنـى لـورنز وسـهولة إنشـائه, فإنـه يعطـي 
 :)١(مدلوالت خمتلفة للتوزيع حسب األشكال املتعددة التي يأخذها, ومنها

ًإذا كان توزيع الظاهرتني املدروستني متامثال, فإن املنحنى يأيت خطا  ـ١ ً
 هذه احلالـة, ويف). ٨−٤شكل الانظر (ًمستقيام يمثل القطر للمربع 

 .ًيكون توزيع السكان  منتظام بالكامل
الفرق بني التوزيع املنتظم والتوزيع الفعيل للظاهرة هو الفرق بني القطـر  ـ٢

واملنحنى املبني عىل قيم توزيع الظاهرة املدروسة, ويمكن أن يقاس هـذا 
 .ًالفرق كميا

تبـع  ثـم ي,احلالة املتطرفة حتدث عندما يتبع املنحنـى املحـور األفقـي ـ٣
, ليمثل يف هذه احلالة الرتكـز الكامـل  أو يقرتب منهاملحور العمودي
 .للظاهرة املدروسة

                                                           
ـان )١(  وخاصـة يف املراجـع ُعىل الرغم من بساطته وقدم استخدامه, إال أنه ال يطبق بالشـكل املناسـب يف بعـض األحي

  . ١٣٩ مرجع سابق, ص) م١٩٩٠( الطرزي, عبد اهللا: ساليب الكمية, مثلالعربية, سواء يف جمال السكان أو األ
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W
  باتـبـاعيمكـن حسـاب القـيم املطلوبـة ومـن ثـم إنشـاء منحنـى لـورنز

 :اخلطوات التالية
نقوم بحساب الكثافة احلسابية لكل وحدة مكانية أو منطقة جغرافية, أو  −١

 وذلك بقسمة املتغـري األول عـىل قـيم ,ب بني املتغري األول والثاينالتناس
وعنـد اسـتخدام الكثافـة يـتم حسـاهبا ).   ٤−٤اجلـدول (املتغري الثـاين 
 : بالصيغة التالية

       مساحة املنطقة أو الوحدة املكانية                            ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   =الكثافة السكانية     عدد سكان املنطقة أو الوحدة  املكانية                                                 
 طريقة حساب النسب املطلوبة إلنشاء منحنى لورنز) ٤−٤(دول اجل

 الكثافة
 السكانية

 نسبة
 السكان

 نسبة
 املساحة

 عدد
 السكان

 املساحة
 ٢بالكم

 املنطقة
 اإلدارية

٠٠}٣ ٣٥}١٩ ١٧}١٨ ٣٠٠ ١٠٠  أ
٣٣}٣ ٢٦}٣٢ ٢٨}٢٧ ٥٠٠ ١٥٠  ب
٠٠}٨ ٨١}٢٥ ٠٩}٩ ٤٠٠ ٥٠  ج
٤٠}١ ٥٨}٢٢ ٤٦}٤٥ ٣٥٠ ٢٥٠  د

J J ١٠٠٪ ١٠٠٪ ١٥٥٠ ٥٥٠  املجموع
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أو نسـبة (ًيتم ترتيب هذه الوحدات املكانية أو املناطق املدروسة تبعا لقيم الكثافة  −٢
ون مرتبـة مـن أقـل القـيم إىل أعـىل , بحيـث تكـ)املتغري األول إىل املتغري الثاين

 ).٥−٤(, كام هو موضح يف اجلدول )أو من األصغر إىل األكرب(الكثافات 
 .نقوم بحساب نسب املساحة ونسب السكان يف كل وحدة مكانية أو منطقة جغرافية −٣
 .نقوم بحساب التكرار املتجمع الصاعد لكل من نسب املساحة ونسب السكان −٤
, نقـوم )٤(ة املحسوبة يف اخلطـوة السـابقة رقـم بناء عىل النسب الرتاكمي −٥

 ). ٩−٤(برسم املنحنى كام هو موضح يف الشكل 
 

 )٥−٤(جدول 
  طريقة حساب التكرارات املتجمعة الصاعدة املطلوبة لرسم منحنى لورنز

אאא


אאא


א٪ א א
א
אא

٥٨}٢٢ ٤٦}٤٥ ٥٨}٢٢ ٤٦}٤٥ ٤٠}١ 
٩١}٤١ ٦٤}٦٣ ٣٥}١٩ ١٨}١٨ ٠٠}٣ 
١٩}٧٤ ٩١}٩٠ ٢٦}٣٢ ٢٧}٢٧ ٣٣}٣ 

٠٠}١٠٠ ٠٠}١٠٠ ٨١}٢٥ ٠٩}٩ ٠٠}٨ 
J J J J ١٠٠٪ ١٠٠٪ J J א
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 منحنى لورنز لبيانات املثال السابق) ٩ − ٤(الشكل 





 
 
 

 
 

אWאאFMean Center of PopulationWE
ُيطلق عليه أسامء متعددة مثل الوسط املكاين املـوزون, واملركـز املتوسـط 

)Centroid( ومركز الثقل السكاين ,)Center of Gravity( وكذلك مركـز ,
ــكان  ــة واال) Center of Population(الـس ) Centrographic(رتكازـي
لسـكاين هـو النقطـة التـي واملركز املتوسط للسكان أو مركز الثقـل ا.  وغريها

يتساو حوهلا توزيع السكان يف كل االجتاهات عىل افرتاض أن أوزان النـاس 
وعند متثيل تلك النقطة عىل اخلريطـة, فـإن السـكان يتوزعـون مـن . متساوية

.  وللمركز املتوسط للسـكان اسـتعامالت مفيـدة. حوهلا بالتساوي يف كل اجتاه
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ملتوسط للتوزيع اجلغرايف ألي ظاهرة هو إعطاء بعبارة أخر, املركز أو املوقع ا
وباسـتخدام بيانـات منطقـة تبـوك . ًكل مركز وزنا يتناسب مع حجم سـكانه

 اململكة العربية السعودية كمثال, يمكن حسـاب املركـز الواقعة يف شامل غريب
 :املتوسط للسكان عىل النحو التايل

د دراستها, ويفضل أن تكـون  اختيار خريطة مناسبة للدولة أو املنطقة املرا– ١
ويف بعـض احلـاالت, يمكـن . عليها خطـوط الطـول ودوائـر العـرض

ـة ـة بـشـبكة ـمـن اخلـطـوط الرأـسـية واألفقـي  ;للباـحـث أن يقـسـم املنطـق
ومـن أجـل .    مواقع كل مركز عمـراينإحداثياتالستخدامها يف قياس 

  .اإليضاح, فقد تم اختيار خريطة إدارية ملنطقة تبوك بمقياس مناسب
استخدام اخلريطة, أو برامج احلاسـب ب حتديد إحداثيات املراكز العمرانية − ٢

 يف الكتب أو يف بعض ةأو اإلفادة من اإلحداثيات املوجود اآليل املناسبة,
 ).  ٦− ٤دول اجل(مواقع اإلنرتنت 

ويف مثالنا عن .  احلصول عىل أعداد السكان لكل مركز عمراين أو حمافظة − ٣
ركز السكان املتوسط ملنطقة تبوك, فقد تم استخدام عدد طريقة حساب م

سكان املحافظات عىل افرتاض أن مقـر املحافظـة هـي املركـز املتوسـط 
لسكان املحافظة, وذلك لعـدم وجـود بيانـات عـىل مسـتويات مكانيـة 

ـغر ـول, إذ  .أـص ـرتاض معـق ـذا اـف ـم إوـه ـكاين يف معـظ ـع الـس ن التجـم
 ). ٦−٤جدول (ًقريبا منه املحافظات يقع يف مركز املحافظة أو 
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 طريقة حساب مركز السكان املتوسط ملنطقة تبوك) ٦−٤(دول اجل

 املحافظة
خط 
 الطول

)١( 

دائرة 
 العرض

)٢( 

عدد السكان 
هـ ١٤٢٥

 )م٢٠٠٤(
)٣( 

× خط الطول 
 السكان

)٣(× )١( 

× دائرة العرض 
 السكان

)٣( × )٢( 
مدينة تبوك 

 ١٣٨٧٤٦٩٣ ١٧٨٤٥٨٦٦ ٤٨٨٢٥٩ ٤٢}٢٨ ٥٥}٣٦ )مقر اإلمارة(
 ١٠٢١٨٢١ ١٤٢٠٦٧٥ ٣٨٩٧٦ ٢٢}٢٦ ٤٥}٣٦ الوجه
 ١٢٦٩٣٦٠ ١٦٥٦٣٦٠ ٤٦٤٤٠ ٣٣}٢٧ ٦٧}٣٥ ضباء
 ٩٨٤٠٢٣ ١٣٧٢٧٦٦ ٣٥٦١٠ ٦٣}٢٧ ٥٥}٣٨ تيامء
 ١٣٤٨٣٣٦ ٢٠٠٤٥٧٤ ٥٣٧٩٠ ٠٧}٢٥ ٢٧}٣٧ أملج
 ٦}٨٣٣٣٥٠ ٩}٩٩٤٠٤٧ ٢٤٤٤٢ ٣٠}٢٩ ٩٥}٣٤ حقل
J املنطقة JJ J ١٩٣٣١٥٨٤ ٢٥٢٩٤٢٨٩ ٦٩١٥١٧

 )م٢٠٠٤(هـ ١٤٢٥بيانات السكان بناء عىل تعداد السكان واملساكن لعام : املصدر
 

ة والصـادية موزونـة لكـل مركـز ي السينلإلحداثيات حساب قيم موزونة − ٤
ويف مثالنا عن منطقة تبـوك, فقـد قمنـا برضب .  عمراين أو لكل حمافظة

عمـودين انظر ال(إحداثيات مراكز املحافظات يف عدد سكان كل حمافظة 
 ). ٦−٤دول اجلاخلامس والسادس يف 

 وذلـك , حساب الوسط احلسايب لإلحداثيات املوزونة السينية والصـادية− ٥
بقسمة جمموع اإلحداثيات السينية مرضوبة يف عدد سـكان كـل حمافظـة 
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عىل إمجايل سكان منطقة تبوك; وتكرار اخلطـوة نفسـها بالنسـبة ملجمـوع 
 .إلحداثيات الصادية املوزونةا

אאFZE١٩٣٣١٥٨٤D٦٩١٥١٧Z٩٦}٢٧F ٢٧و /٥٨ oE

אאFZE٢٥٢٩٤٢٨٩D٦٩١٥١٧Z٥٨}٣٦F٣٦و  /٣٥ oE 
, يمكـن حتديـد )ص(و ) س(باستخدام الوسـط احلسـايب لإلحـداثيات   −٦

سـوبة يف اخلطـوة النقطة التي يلتقي فيها خط الطول ودائرة العرض املح
 ). ١٠−٤انظر الشكل (, التي متثل مركز السكان املتوسط السابقة

 توقيع مركز السكان املتوسط) ١٠−٤(الشكل 
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نسبة التحرض أو نسبة سكان املدن من املؤرشات الشائعة االسـتخدام يف 

.  ا مـن مـدلوالت مهمـةالدراسات اجلغرافية واالقتصادية واالجتامعية, ملا هلـ
وتتفاوت نسب التحرض مـن دولـة إىل أخـر, ومـن إقلـيم إىل آخـر حسـب 

 :وحتسب النسبة عىل النحو التايل. مستويات التنمية االقتصادية


    إمجايل سكان الدولة أو املنطقة اجلغرافية                              ١٠٠ ×   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= نسبة التحرض      عدد سكان املدن                                              
نسبة التحرض يف اململكة العربية السعودية بناء عـىل بيانـات املـدن ): ١(مثال 

 :)١( )م٢٠٠٤(هـ ١٤٢٥التي يصل عدد سكاهنا إىل مخسة آالف فأكثر يف عام 
 

  ٢٢٦٧٣٥٣٨                                                 %٨٤}Z٨٠ ١٠٠ ×   ــــــــــــــــــ= لتحرض يف اململكة نسبة ا                                              ١٨٣٢٩٠٥٠                                                 
 م,٢٠٠٧وجدير بالذكر أن هذه النسبة قد ارتفعت إىل أكثر من ذلك يف عـام 

وذلك نتيجة استمرار تدفق السكان من الريف والباديـة إىل املـدن مـن جهـة, 
وعـىل الـرغم مـن . وتأثري الزيادة الطبيعية يف املناطق احلرضية من جهة أخر

                                                           
التحرض ونمو املـدن يف اململكـة العربيـة السـعودية خـالل الفـرتة ) هـ١٤٢٥ (اخلريف رشود حممد )١(

 .  اجلمعية اجلغرافية الكويتية: الكويت.  )م٢٠٠٤−١٩٧٤(
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ًاالختالـفـات الكـبـرية ـبـني دول الـعـامل يف تعرـيـف احلرض, إال أن هـنـاك تبايـنـا 
ًجغرافيا واضحا يف مستويات الـتحرض مـن قـارة إىل  أخـر, ومـن دولـة إىل ً

 ١٠−٤الشكل (أخر(. 
 

 ) ١٠−٤(شكل ال
 م٢٠٠٦نسب التحرض يف العامل وبعض األقاليم والدول يف عام 

 
 
 
 
 
 
 
 
 .PRB(2006) World Population Data Sheet            : اعتمد إعداد الشكل عىل بيانات: املصدر
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جازانالقصيمتبوك
المدينة المنورة

الرياض مكة المكرمة

المنطقة الشرقية
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حائل نجران

الباحة الجوف

אאאאW
الرياض ومكة املكرمة, : يرتكز نصف سكان اململكة يف منطقتني فقط, مها 

الرياض, ومكة : ًبل إن ثلثي سكان اململكة تقريبا يقطنون يف ثالث مناطق إدارية هي
احتلت منطقة مكة املكرمة املرتبة األوىل من حيث عدد السكان . املكرمة, والرشقية

 الرياض, ثم الرشقية, وعسري, فاملدينة املنورة, ثم بقية هـ, وأتت بعدها١٤٢٥يف عام 
 ). ١١−٤الشكل (املناطق 
 

 .هـ١٤٢٥توزيع السكان حسب املنطقة اإلدارية يف عام ) ١١−٤(شكل ال

 
 

   
     

 
 
 )م٢٠٠٤(هـ ١٤٢٥اعتمد إعداد الشكل عىل بيانات تعداد السكان واملساكن لعام : املصدر
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.  ًري النسـبة يف منطقـة مكـة املكرمـة تغـريا يـذكرر, مل تتغــــة أخـن جهـوم
أما بقية املناطق, فقد انخفض نصيبها النسبي من إمجايل السـكان يف ) ١٢−٤الشكل (

وجدير بالذكر أن تقـدم تبـوك يف املرتبـة ). هـ١٤٢٥−١٣٩٤(اململكة خالل الفرتة 
 مصـانع عىل منطقة اجلوف يعود إىل ازدهار منطقة تبـوك االقتصـادي نتيجـة إنشـاء

أمـا بالنسـبة . اإلسمنت واملشاريع الزراعية, باإلضافة إىل وجود املنشآت العسـكرية
لتفوق اجلوف من حيث املرتبة عىل احلدود الشاملية فهو بسـبب ضـم معظـم أجـزاء 
منطقة القريات إليها, مما أسـهم يف رفـع عـدد سـكاهنا, وذلـك بعـد تقلـيص عـدد 

 . طقة من١٣ إىل ١٤املناطــق اإلداريـة من 
 هـ١٤٢٥ و١٣٩٤التغري يف نصيب املناطق اإلدارية بني عامي ) ١٢−٤(الشكل 

 
 
 
 

 

 
ـ و١٣٩٤اعتمد إعداد الشكل عىل بيانات تعداد السكان يف عامي : املصدر  .هـ١٤٢٥ه
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 خـالل العقـود الثالثـة لقد ازدادت الكثافة السكانية يف اململكة العربية السـعودية

, إىل ثالثـة  هــ١٣٨٢يف الكيـل املربـع يف عـام )  ٧٠}١(املاضية من أقل من شخصـني 
, وإىل ثامنـيـة أـشـخاص يف الكـيـل املرـبـع يف ـعـام  ـهــ١٣٩٤ًأـشـخاص تقريـبـا يف ـعـام 

 نسـمة يف الكيـل املربـع يف عـام ١١, ثم ارتفعت بعد ذلـك لتصـل إىل نحـو  هـ١٤١٣
ُمن هذه الزيادة املستمرة إال أن الكثافة السكانية يف اململكـة تعـد وعىل الرغم . هـ١٤٢٥

ولكن ينبغي أال ننسـى أن اململكـة .  ًمنخفضة جدا إذا ما قورنت ببعض الدول األخر
ًأيضا حتتوي عىل مناطق شاسعة غري مأهولة تقريبا, كالربع اخلايل وصحراء النفود ً  . 

افة تتباين مـن منطقـة إداريـة إىل أن الكث) ١٤−٤(و ) ١٣−٤(ويوضح الشكالن 
٢كـم/ة نسم٨٨وتأيت جازان يف مقدمة املناطق من حيث الكثافة التي تصل إىل . أخر 
  وعىل الرغم من ارتفاع معدالت اهلجرة املغادرة من هذه املنطقـة إال , هـ١٤٢٥يف عام 

ـا يـدل عـىل ـاع أن الكثافة السكانية ازدادت بشكل كبري خالل السنوات املاضية, مم  ارتف
 .مستويات الزيادة الطبيعية يف هذه املنطقة, خاصة مع انخفاض نسبة غري السعوديني فيها

,  ثـم ٢كم/ نسمة٤١وتأيت مكة املكرمة يف املرتبة الثانية; لتصل الكثافة هبا حوايل 
 ٢٢(, وبـعـدها عـسـري يف املرتـبـة الرابـعـة )٢ـكـم/ نـسـمة٣٤(الباـحـة يف املرتـبـة الثالـثـة 

 .   يف كل منهام٢كم/ نسمة١٥ الرياض والقصيم بنحو , ثم)٢كم/نسمة



 
 

 
 
 

١٧٨

אאאא

 ) ١٣−٤(الشكل 
 هـ١٤٢٥الكثافة السكانية يف املناطق اإلدارية يف عام 

 
 
 
 
 
 
 هـ١٤٢٥بيانات تعداد السكان واملساكن لعام : املصدر

 
 وحتتل احلدود الشاملية ونجران املرتبتني األخريتني من حيث مستو

ففي حني يفرس انخفاض الكثافة يف نجران احتواؤها . لكةالكثافة السكانية يف املم
عىل أجزاء من الربع اخلايل, فإن عدم وجود مراكز عمرانية كبرية يف منطقة احلدود 

وال شك أن للظروف الطبيعية . ُالشاملية قد يفرس انخفاض الكثافة السكانية هبا
 ًاط  التنموية, تأثريواإلمكانات االقتصادية للمناطق, باإلضافة إىل اجتاهات اخلط

 .   عىل توزيع السكان يف اململكة وحتركاهتم من منطقة إىل أخرًاكبري
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 )١٤−٤(الشكل 
 ).م٢٠٠٤(هـ ١٤٢٥الكثافة السكانية يف اململكة العربية السعودية يف عام 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هـ١٤٢٥اعتمد إعداد الشكل عىل بيانات تعداد السكان لعام : املصدر
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 امسالفصل اخل

  تركيب السكان العمري والنوعي
ال نبالغ إذا قلنا إن تركيب السكان هو املفتاح لفهم كثري مـن املـشكالت 
االجتامعية واالقتصادية التي تواجه املجتمع, سواء كانت عىل مستو الفـرد, 

ويف احلقيقــة, هنـاك أنــواع كثــرية . ملجتمـع كلــهأو األرسة, أو عـىل مــستو ا
لرتكيب السكان من أمههـا الرتكيـب العمـري والنـوعي وبعـض اخلـصائص 
األخر مثل العرق, والدين, واحلالة الزواجية, واجلنسية, والتعليم, واملهنـة, 

ّوعىل الرغم من أن بعض املصادر متيـز بـني تركيـب .  واحلالة العملية وغريها ُ
ـــسكان  ـــسكان ) population structure(ال ـــوين ال  population(وتك

composition( إذ يمثل األول اخلصائص الديموغرافية ,)للسكان ) الطبيعية
مثل العمر والنوع, يف حني يدل الثاين عىل اخلصائص االجتامعيـة االقتـصادية 

 ليدل عـىل االثنـني "تركيب السكان"األخر, إال أن الشائع إطالق مصطلح 
 تركيب الـسكانوبشكل عام, فإن . صة يف الكتب والدراسات العربيةًمعا, خا

هو تصنيف السكان حسب اخلصائص الديموغرافية واالجتامعية واالقتصادية 
 .ًسواء عىل أساس األعداد املطلقة أو النسبية

وبنـاء عليه, فإن الرتكيب العمري هو عــدد السـكان أو نسـبهم يف األعامر 
−مـن جهـة أخـر −ويقـصد بالرتكيـب النـوعي  . ملختلفةأو الفئات العمرية ا
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الرتكيـب "ويعترب . تصنيف السكان إىل ذكور وإناث أو توزيعهم حسب النوع
من أهم أنواع الرتكيب السكاين يف الدراسات الديموغرافيـة   "العمري والنوعي

ًبوجه عام, بل يعد مهام وأساسيا يف معظم الدراسات والتحليالت الديموغرافية ً ُ ;
من أهم سامت اإلنسان التـي تـرتبط  ) أو اجلنس( والنوع )أو السن(ألن العمر 

فال شـك أن عمـر اإلنـسان يـرتبط . إىل حد كبري بسلوكه وحاجاته ونشاطاته
بكيف يفكر? وكيف يعمل? وماذا حيتاج? وهـذا كلـه يـنعكس عـىل سـلوكه 

 .   )١(اإلنجايب, وسلوكه االستهالكي للسلع واخلدمات
Wאאאא 

إىل جانب ما سبق, تكمن أمهية دراسة تركيب السكان عامة, والرتكيـب 
 : العمري والنوعي خاصة, فيام ييل

ال شك أن الشباب هـم عـدة : الرتكيب العمري ومستقبل النمو السكاين −١
وهذا األمر أصدق ما يكون بالنسبة لوضع السكان ومـستقبل . املستقبل

فمن خالل دراسة الرتكيب العمري, يمكن التعـرف إىل .  النمو السكاين
فاهليكل الفتـي . مستقبل النمو السكاين, والتعرف إىل طبيعته وخصائصه

                                                           
العربيـة كيـب العمـري والنـوعي يف اململكـة الرت") هــ١٤٢٠(عىل سبيل املثـال, رشـود اخلريـف : انظر )١(

 مبـادئ يف )م١٩٩٠(دراسات يف جغرافيـة الـسكان; عبـد اهللا الطـرزي ) م١٩٨٠(; عباس  السعدي "السعودية
 .T. L Smith and P. E Zopf (1976) Demography, p. 149 ؛علم السكان
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للنمـو يف املـستقبل ويتميـز بقـوة دفـع يدل عادة عىل وجود إمكانية كبرية 
ويأيت ذلك نتيجة أن عدد النساء اللوايت يـدخلن يف سـن اإلنجـاب . مؤثرة

د من يبلغن سن اليأس, أو بسبب وجود عدد كبري مـن النـساء أكرب من عد
لذلك, فإن . ً أو باجتامع االثنني معا) سنة٢٩ − ٢٠(يف قمة سن اخلصوبة 

قوة الدفع هي أحـد العوامـل التـي تـسهم يف زيـادة النمـو الـسكاين يف 
فاملجتمع الذي يتكـون مـن عـدد كبـري مـن الـشباب سـينمو .  املستقبل

فحتى البلدان التي .  ف النظر عن مستو اخلصوبةبمعدالت أرسع برص
 يمكـن أن "مـستو اإلحـالل"ٍّتنخفض هبا اخلصوبة إىل حد أدنى مـن 

فعىل سبيل املثال, عىل الرغم من أن مستو .  )١( تستمر يف التزايد السكاين
 طفل للمـرأة ١.٤اخلصوبة الكلية للنساء يف اليابان وتايوان ينخفض إىل 

ــنهام  ــل م ـــاللأي(يف ك ــستو اإلح ــايوان ) دون م ـــكان ت ــإن س , ف
, بـسبب ارتفـاع )م٢٠٢٥ –م ٢٠٠٠(سيستمرون يف النمو خالل الفرتة 

نسبة الشباب, يف حني من املتوقع أن يتناقص حجـم الـسكان يف اليابـان 
 .خالل الفرتة نفسها لعدم توفر قوة دفع مماثلة

ثر الرتكيـب يتـأ: عالقة الرتكيب العمري باخلـصوبة والوفيـات واهلجـرة −٢
                                                           

 أن يـصل معـدل اخلـصوبة هو معدل اإلنجاب الذي عنده يتوقف النمو , وهـو : مستو اإلحالل )١(
 ).الفصل اخلاص باخلصوبة: انظر(ًالكلية إىل طفلني تقريبا 
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) اخلصوبة والوفيات واهلجـرة(العمري بالعمليات الديموغرافية الثالثة 
ويؤثر فيها, وكذلك احلال بالنسبة للرتكيب النوعي; لذا يؤخذ اخـتالف 
نمــط الرتكيــب العمــري يف االعتبــار عنــد مقارنــة الــدول فــيام يتعلــق 

فـإن وعـالوة عـىل ذلـك, . )١(بمعدالت اخلصوبة أو الوفيات أو اهلجـرة
الرتكيب العمـري والنـوعي ال يـرتبط فقـط بالعمليـات الديموغرافيـة 

ًاملذكورة آنفا; بل إن له عالقة باخلصائص السكانية األخر  . 
تعترب املعلومات عن الرتكيب العمري مهمة : الرتكيب العمري والتخطيط −٣

ًجدا يف التخطيط للقو العاملة, وكذلك بالنـسبة للتخطـيط الرتبـوي,  ّ
ًكام يعد مهام . مد احلاجة إىل مدارس أو فصول دراسية جديدةكتحديد  ُ

ًوعموما, فإن تركيب السكان .  يف التخطيط للتوسع يف العملية التعليمية
 .ُيسهم يف التعرف إىل املوارد البرشية وخصائصها وتوزيعها اجلغرايف

ثمة عالقة بـني الرتكيـب العمـري : الرتكيب العمري والسياسات العامة −٤
اسات العامة وخاصة اإلنفاق العام عىل بعض اخلـدمات اخلاصـة والسي

كـام . ببعض الفئات العمرية, كاألطفال أو كبار السن عـىل سـبيل املثـال
يرتبط التغري يف الرتكيب العمري ببعض اجلوانب كالطلب عـىل التعلـيم 

ًواإلسكان, كام ذكر آنفا ُ . 
                                                           

)١(G. T. Trewartha (1969) “A Geography of  Population Characteristics”.                     
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صائص الرتكيـب ُتـسهم معرفـة خـ: الرتكيب العمري والبناء االجتامعي −٥
. السكاين يف فهم البناء االجتامعي وما حيدث فيه من تغريات وتطـورات

ُكام تستخدم كثري من اخلصائص والسامت السكانية, كالرتكيب العمـري 
والنوعي, باإلضافة إىل اخلـصائص األخـر يف حماولـة تفـسري جوانـب 
جمتمعيــة كثــرية وســلوكيات متعــددة, تــشمل أنــامط اســتهالك الــسلع 

 .خلدمات, والسلوك اإلجرامي, ومعدالت اجلريمةوا
بناء عىل بيانات الرتكيـب : الرتكيب العمري وتصنيف املجتمعات البرشية −٦

العمري يمكن تصنيف املجتمعات إىل فتية أو ناضجة أو هرمة, واملقارنة 
بعبــارة أخــر, مــن خــالل قيــاس الرتكيــب الــسكاين وحتديــد . بينهــا

البلدان أو املناطق اجلغرافية أو املدن فيام خصائصه وأنامطه يمكن مقارنة 
يتعلق باخلصائص الديموغرافية وغري الديموغرافية, ومـن ثـم اخلـروج 
باستنتاجات مفيدة تسهم يف فهم الظاهرات املختلفـة واملـشكالت التـي 

 .  تواجهها تلك املجتمعات
من خالل النظـر إىل طبيعـة : الرتكيب العمري واحلالة الصحية للمجتمع −٧

ُرتكيب العمري يمكن أن يستدل عىل النمط السائد للحالة الـصحية يف ال
فاهليكل الفتي يصاحب عادة النمط املتخلف للحالة الصحية, .  املجتمع
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بحيث تنتـرش األمـراض املعديـة, وأمـراض نقـص التغذيـة, وأمـراض 
ومـن جهـة أخـر, . )١(األطفال, واألمراض املصاحبة للحمل والوالدة

عىل الـنمط املتقـدم للحالـة الـصحية − يف العادة –م يدل فإن اهليكل اهلر
الذي حتتل فيـه أمـراض القلـب والـرسطان, واألمـراض االنتكاسـية, 

وملا . وأمراض الشيخوخة, حمل األمراض املعدية, كأسباب رئيسة للوفاة
 بالشيخوخة ومن ثم الوفاة يف –يف الغالب −كانت هذه األمراض ترتبط 

 فإن أمد احلياة أو توقع العمر عند الوالدة يكون −  بإذن اهللا–سن متأخرة 
 .ًطويال يف هذه املجتمعات

אאW 
ُيعترب التعداد السكاين من أهم مصادر بيانات العمـر والنـوع عـىل وجـه 
العموم, وذلك لشمولية بيانات التعداد جلميع األفراد, سواء كانوا مواطنني أو 

ــا مقيمــني, باإلضــافة إ ــرية منه ــة, الكب ــة كاف ــاطق اجلغرافي ــا للمن ىل تغطيته
ًوتعاين بيانات العمر أيا كان مـصدرها مـن أخطـاء  التبليـغ التـي .  والصغرية

خيتلف شيوعها من بلد إىل آخر, ومن فئة سكانية إىل أخر, ومـن مـصدر إىل 
 :آخر; من أمهها ما ييل

                                                           
 جدير بالذكر أن هذه الفكرة هي أساس نموذج االنتقال الوبـائي الـذي اقرتحـه عمـران يف أبحاثـه )١(

ًسكان العامل العريب حارضا ومستقبال) م١٩٨٨(عبد الرحيم عمران :السابقة, انظر ً. 
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قـادات ومهيـة مـن قبـل  ألسباب ذاتيـة أو اعتتصغري األعامر أو تكبريها  ) أ(
ًفيقال إن هناك ميال عاما لد النساء نحو تصغري األعـامر, . بعض الناس ً ُ

ًكـام أن هنـاك مـيال نحـو تكبـري . مع تفاوت يف هذا امليل حـسب العمـر
 .األعامر لد بعض كبار السن; لكسب الوقار والتقدير من غريهم

وال . صفر أو اخلمـسة ألرقام تنتهـي بالـميل كثري من الناس إىل التقريب) ب(
نبالغ إذا قلنا إنه ال يكاد خيلو مسح ديموغرايف أو تعداد سكاين مـن هـذه 

ويمكن أن يتضح هذا اخلطأ عند متثيل بيانات العمر بالسنوات .  املشكلة
 ).١−٥(, كام هو موضح يف الشكل )آحاد السنوات(املفردة 

عنـه انخفـاض  وخاصـة اإلنـاث, ممـا ينـتج عدم ذكر األطفال الرضـع, ) ج(
ملحوظ يف نـسبة الـسكان الـذين ال تـصل أعامرهـم إىل سـنة أو الـذين 

 .أعامرهم أقل من مخس سنوات
وبــسبب وجــود مثــل هــذه األخطــاء التــي قــد تــؤثر عــىل دقــة التحلــيالت 
الديموغرافية, ظهرت بعض املقاييس واملؤرشات لتقويم مستو دقة بيانات العمـر 

, ومؤرش )Meyer’s Index(, ومؤرش ماير )Whipple's Index(مثل مؤرش ويبل 
كام ). UN Age-sex Accuracy Index(األمم املتحدة لدقة بيانات العمر والنوع 

 .)١(ظهرت بعض األساليب لتصحيح بعض األخطاء يف بيانات العمر
                                                           

الرتكيـب العمـري ") هـ١٤٢٠(; وكذلك التعداد السكاين) هـ١٤١٤(رشود حممد  اخلريف  : انظر )١(
 .    "والنوعي للسكان يف اململكة العربية السعودية
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 م١٩٧٥بيانات العمر والنوع لسكان اليمن حسب تعداد ) ١ – ٥(الشكل 
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يف ضوء ما سبق, حيظى الرتكيب العمري بأمهيـة كبـرية, سـواء بالنـسبة 
ملتخـــذي القـــرارات وصـــناع االســـرتاتيجيات والـــسياسات االقتـــصادية 
ــة,  ــسكانية خاص ــات ال ــاحثني املتخصــصني يف الدراس ــة, أو الب واالجتامعي



 
 
 

 
 

١٩١

אאWאאא

سهم يف حتديـد ٌب العمري تـفمعرفة الرتكي. والدراسات االجتامعية بوجه عام
نوع وحجم اخلدمات التي ينبغي توفريها للشباب أو الكهول أو املسنني, مثـل 

 . نوع التعليم وعدد الفصول, ودور العجزة واملستشفيات ونحوها
אאאW 

.  تتطلب الدراسات السكانية تصنيف السكان حسب فئـات عمريـة خمتلفـة
  فالـسنوات املفـردة.  عـرش سـنواتفقد تكون سنة واحدة, أو مخـس سـنوات, أو

ُتربز بعض أخطاء بيانات العمر, مثـل التقريـب إىل األرقـام املنتهيـة ) آحاد السن(
ًبالصفر أو اخلمسة, ولكن هذا التصنيف مفيد جدا إذا كان اهلدف هـو تقـويم دقـة  ّ

 .بيانات العمر

 قـد يـؤدي إىل فقـدان الفئات العرشيةوعىل العكس من ذلك,فإن استخدام 
لكثري من التفاصـيل املهمـة يف الدراسـات الـسكانية, ولكـن اسـتخدام الفئـات ا

ًالعرشية  قد يكون مناسبا لتطبيقات معينة, أو عند الرغبة يف تكـوين فكـرة رسيعـة 
 . عن نمط الرتكيب العمري وخصائصه

 فهو  أنسب تصنيفات األعامر وأكثرهـا الفئات اخلمسيةأما التصنيف حسب 
ًشيوعا واستخداما  يف الدراسات الـسكانية, ألهنـا ال تـربز أخطـاء بيانـات العمـر ً
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ًاملذكورة آنفا, ويف الوقت نفسه ال تتسبب يف فقدان الكثري مـن تفاصـيل الرتكيـب 
 . العمري

وعىل أية حال, هناك العديد من األسـاليب والطـرق املـستخدمة يف دراسـة 
  :)١( ما ييلالرتكيب العمري وإبراز خصائصه والتعرف عىل أنامطه, منها

١ JאאאאW 

تلجأ بعض دراسات الرتكيب العمري وخاصة الدراسات االقتصادية أو 
 ,املهتمة بشيخوخة السكان, إىل تصنيف السكان إىل ثالث فئات عمرية كـرب

 :ومن ثم حساب النسب عىل النحو التايل

ًعمومـا, يمكـن القـول إن نـسبة  ): سنة١٥أقل من (نسبة صغار السن   ) أ(
السكان يف هذه الفئة ترتفع يف الدول النامية, لتـصل إىل ثلـث الـسكان 

 − ٢٠يف كثري من هـذه الـدول, بيـنام ال تتجـاوز  % ٤٠فيها, وإىل  أكثر من 
 ).  ١−٥انظر اجلدول (يف كثـري من الدول املتقـدمة % ٢٥

                                                           
: ملستخدمة يف دراسة الرتكيب العمري والنوعي مثلهناك بعض الدراسات التي تناولت املؤرشات ا )١(

 ;"..الرتكيب العمري والنوعي") هـ١٤٢٠(رشود حممد اخلريف 
 G. Barclay (1958) Techniques of Population Analysis;  H. S. Shryock and J. S. Siegel 

et.al. (1973)  
The Methods and Materials of Demography. 
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 ول النامية واملتقدمة يف بعض الدنسب صغار وكبار السن) ١−٥(اجلدول  
 ) سنة١٥أقل من (نسبة صغار  السن  +)٦٥(نسبة كبار السن 

 م٢٠٠١ م٢٠٠٧ ٢٠٠١ م٢٠٠٧
 الدولة

 السعودية ٤٣ ٣٨ ٢ ٢
 اليمن ٤٨ ٤٧ ٣ ٢
 مرص ٣٦ ٣٣ ٤ ٥
 الكويت ٢٦ ٢٦ ١ ٢
 األردن ٤٠ ٣٧ ٥ ٣
 املغرب ٣٣ ٣٠ ٥ ٤
 الصني ٢٣ ٢٠ ٧ ٨
 الربازيل ٣٠ ٢٨ ٥ ٦
 اليابان ١٥ ١٤ ١٧ ٢١
 السويد ١٩ ١٧ ١٧ ١٧
 أملانيا ١٦ ١٤ ١٦ ١٩
 الواليات املتحدة ٢١ ٢٠ ١٣ ١٢
 الدول النامية ٣٣ ٣١ ٥ ٦
 الدول املتقدمة ١٨ ١٧ ١٤ ١٦
 العامل ٣٠ ٢٨ ٧ ٧

  .PRB (2001, 2007) World Population Data Sheet :املصدر

دول املتقدمــة مــن جهــة, ُأن هــذا يعــزا إىل انخفــاض اخلــصوبة يف الــوال شــك 
وارتفاعها يف الدول النامية من جهة أخر, إىل جانب التحسن الكبري يف وفيـات 

 .الرضع يف الدول النامية, الذي أد إىل زيادة أعداد األطفال والشباب فيها
.  ويرتكز أفراد قوة العمل يف هـذه الفئـة):متوسطي السن(نسبة البالغني ) ب(

ًبأهنا الفئة العاملة, عىل الرغم من أن كثريا مـن  −ً أحيانا −وهلذا توصف 
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وتتأثر هذه الفئة باهلجرة بدرجـة أكـرب . أفرادها يبقون خارج قوة العمل
ًمن الفئات األخر, ألن السكان يف هذه الفئة هم أكثر ميال للهجرة من 

وعند املقارنة بفئات صغار السن أو كبار السن, فإن التباين بـني .  غريهم
 يف – املناطق اجلغرافية يف احلجم النـسبي هلـذه الفئـة ال يكـون الدول أو

ً كبريا جدا إذا ما قورن بالفئات العمرية األخر−الغالب  ًّ  . 
ً تـشمل هـذه الفئـة كثـريا مـن ): فـأكثر٦٥(نسبة كبار السن أو املـسنني ) ج(

ــل ــدين واألرام ــادة أو . املتقاع ــا للزي ــسبي انعكاس ــا الن ــأيت حجمه ًوي
ً مستويات اخلصوبة بالدرجة األوىل, كام ذكر آنفـااالنخفاض يف فبيـنام .   ُ

ترتفع نسبة السكان يف هذه الفئة يف الدول املتقدمـة أو الـصناعية بـشكل 
عام نتيجة انخفاض مستويات اخلصوبة, فإهنا تنخفض بدرجة ملحوظة 

وبنـاء .  يف بعض الدول النامية التي تـشهد مـستويات خـصوبة مرتفعـة
% ١٥يف معظم الدول النامية, بينام تصل إىل أكثر من % ٥اوز عليه, ال تتج

ُوتشري اإلسقاطات السكانية إىل أن فئة كبـار . يف كثري من الدول املتقدمة
ًالسن ستكون أرسع الفئات السكانية نموا خالل القرن امليالدي اجلديد, 

وجـدير بالـذكر أن ). ٢−٥الـشكل (سواء يف الدول املتقدمة أو الناميـة 
ً سـنة فـأكثر, وذلـك تبعـا الختالفـات ٦٠ضهم حيدد هذه الفئة بسن بع

الدراسات واألغراض منها, إىل جانب التفاوت يف سن التقاعد القانوين 
من جمتمع إىل آخر, ولكن الشائع يف الدراسات الديموغرافية  أن تتكـون 

 . سنة٦٥هذه الفئة من السكان الذين بلغوا أو جتاوزوا سن 
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 م٢٠٢٥م و٢٠٠٥سب كبار السن يف بعض األقاليم والقارات يف عامي ن) ٢ – ٥(شكل ال
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 يف العامل الصدارة مـن "شيخوخة السكان"ويف كل األحوال, ستحتل مشكلة 
جتمع الدويل يف املستقبل القريب, وخاصـة يف بني التحديات الرئيسة التي تواجه امل

 .ًالدول املتقدمة وبعض الدول النامية التي تشهد انخفاضا يف معدالت اخلصوبة
 : السامت العمرية العامة للسكان السعوديني: مثال

.  بفتوتـه بوصـفه أحـد املجتمعـات الناميـة يتميز املجتمع العـريب الـسعودي
من إمجايل السكان السعوديني حسب بيانات % ٤٠فنسبة صغار السن تصل إىل نحو 

ُوهـذه النـسبة تعـد مرتفعـة, إذا مـا ).  ٢−٥اجلـدول ) (م٢٠٠٤(هـ ١٤٢٥تعداد 
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قورنت بمثيالهتا يف بعض الدول النامية, عىل الرغم من انخفاضها عام كانـت عليـه 
ويف املقابل, تنخفض نسبة كبار السن الذين تـصــل أعمــارهم .   هـ١٤١٣يف عام 

 . هـ١٤٢٥ عام من إمجايل السكان السعوديني% ٥}٣إىل )  سنة أو أكثر٦٥(ىل إ
وجتدر اإلشارة إىل أن هذه النسبة أقل مما هي عليه يف كثري من الـدول بـام 

يف الـدول % ٦يف العـامل عامـة, وإىل % ٧فيها بعض الدول النامية, إذ تصل إىل 
 اململكـة العربيـة الـسعودية وعىل الرغم من فتوة الـسكان يف.  )١(ًالنامية خاصة

مقارنة بكثري من الدول, إال أن  اإلحصاءات األخرية تشري إىل اجتاه اإلنجـاب 
 مواليد أحياء ٧نحو االنخفاض; فقد انخفض معدل اخلصوبة الكلية من نحو 

وهـذا التغـري .  م٢٠٠٧ مواليـد يف عـام ٤م إىل أقل من ١٩٧٠للمرأة  يف عام 
 .عىل خصائص الرتكيب العمري −تأكيد  بال–الديموغرايف سينعكس 

 السكان السعوديون حسب الفئات العمرية الرئيسة) ٢−٥(اجلدول  
 هـ١٣٩٤ هـ١٤١٣ هـ١٤٢٥

 ذكر أنثى مجلة ذكر أنثى مجلة ذكر أنثى مجلة
 الفئات

 العمرية

٥١}٤٩ ٢٣}٤٩ ٥}٣٩ ٣}٤٠ ٩}٣٩ ٤٢}٤٩ ٩٨}٤٨ ٦٦}٤٦ ١٤ – ٠ ٦٢}٤٤ 

١٠}٤٨ ٥٠}٤٧ ٩}٥٦ ٣}٥٦ ٦}٥٦ ٩١}٤٦ ٣٦}٤٧ ٥٥}٤٩ ٦٤ – ١٥ ٤٧}٥١ 

  فأكثر٦٥ ٩١}٣ ٦٥}٣ ٧٩}٣ ٦٧}٣ ٨٥}٢ ٢٦}٣ ٦}٣ ٤}٣ ٥}٣

 مؤرش التعمر ٧٦}٨ ٤٦}٧ ١٢}٨ ٤٢}٧ ٨٢}٥ ٦٣}٦ ٠}٩ ٤}٨ ٧}٨

 هـ١٤٢٥هـ, ١٤١٣هـ, ١٣٩٤مصلحة اإلحصاءات العامة, بيانات تعدادات السكان لألعوام  :املصدر
                                                           

 Population Reference Bureau (2007) “World Population:  نات نسب صغار وكبار السن مـن اقتبست بيا )١(

Data Sheet.”                                                                                                                                                   . 
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٢ JאFDependency RatiosWE 
ُتعد نسب اإلعالة من املؤرشات التي هلا مدلوالت اقتـصادية واجتامعيـة 

ًوتتناسب نسبة اإلعالة عكسيا مع نسبة قوة العمل إىل إمجايل السكان يف .  مهمة
ومتثل عدد األفراد الذين يقوم بإعالتهم فرد واحد من أفراد قوة العمل . الدولة

تصنيف السكان إىل ثالث جمموعات عمرية وباالعتامد عىل . )١(إىل جانب نفسه
كرب, يمكن حساب نسب اإلعالة, سواء كانت للصغار أو للكبار أو اإلعالة 

ًوعىل الرغم من أن هذه النـسب يمكـن أن تعطـي انطباعـا عامـا عـن . الكلية ً
مقدار اإلعالة يف ضوء طبيعة الرتكيب العمري, إال أنه ينبغي أال ننسى التبـاين 

جموعات والفئات العمرية وكذلك بني الدول فيام يتعلق بنـسب الكبري بني امل
ًوعموما, ترتفع نسب اإلعالة يف الـدول التـي تكـون .  املشاركة يف قوة العمل

لذلك, تنخفض نـسب .   فيها معدالت اخلصوبة مرتفعة بسبب كثرة األطفال
 حتـسب وعىل أيـة حـال,.  اإلعالة يف الدول املتقدمة, وترتفع يف الدول النامية

 :نسب اإلعالة كام ييل
 

  سنة٦٤ − ١٥عدد السكان يف األعامر من                                    ١٠٠×     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = إعالة الصغار   سنة١٥عدد السكان الذين أعامرهم أقل من                
غار السن يف الدول الناميـة ذات النمـو ويف الغالب ترتفع نسب إعالة ص

                                                           
جامعـة الكويـت,   :الكويـت. اإلحصاءات التطبيقية يف دولة الكويـت  )م١٩٨٦(ر حسني ـــ  أبو بك:رــ انظ )١(

 .٢١٣ص 
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السكاين املرتفع, مما يرتتب عليـه ازديـاد احلاجـة إىل تـوفري خـدمات تعليميـة 
 . وصحية هلذه الفئة

 
  سنة٦٤ − ١٥لسكان يف األعامر من عدد ا                 ١٠٠ ×   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= إعالة الكبار   فأكثر ٦٥عدد السكان الذين أعامرهم   

 

ُويالحظ ارتفاع نسب إعالة الكبار يف الدول املتقدمة التي يمثـل كبـار الـسن 
ًفيها نسبة كبرية نـسبيا, ممـا يتطلـب تـوفري خـدمات صـحية وطبيـة تتناسـب مـع  ّ

 . األمراض الشائعة بني أفراد هذه الفئة, والتي قد تكون مكلفة يف أغلب األحيان
 

   سنة٦٤ − ١٥عدد السكان يف األعامر من                 ١٠٠ ×  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ =اإلعالة الكلية ) فأكثر٦٥عدد السكان الذين أعامرهم ) + ( سنة١٥عدد السكان أقل من  (               
 سـنة يف إكـامل ٢٥ − ١٥امر مـن ًونظرا النشغال كثري من الشباب يف األعـ

ُتعليمهم اجلامعي عىل وجه اخلصوص, فقد يفضل بعض الباحثني رفع بداية سن 
 سـنة, ٢٥ أو حتـى إىل ٢٠العمل املوجود يف صيغ اإلعالة اآلنفة الـذكر إىل سـن 

. )١( سنة عىل سبيل املثـال٦٤− ٢٠لتكون فئة العاملني هم الذين يف األعامر ما بني 
 لسن التقاعد يف بعض البلـدان العربيـة, فإنـه يمكـن أن ينتهـي سـن ًكام أنه نظرا

                                                           
ًسـكان العـامل العـريب حـارضا ومـستقبال) م١٩٨٨(عبـد الـرحيم عمـران : انظر )١( ; نـارص الـصالح ً

 .  , جملة كلية الرتبية"أحوال السكان باململكة العربية السعودية") هـ١٤٠٢(
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سنة املتبع يف بعض البلدان املتقدمـة كالواليـات ٦٤ً سنة بدال من ٥٩العمل عند 
ُوبناء عىل ذلك, يمكن حساب نسبة اإلعالة الكلية كام ييل. املتحدة ً: 
 

   سنة٥٩ − ٢٠عدد السكان يف األعامر من                                           ١٠٠ ×ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ   =اإلعالة الكلية  ) فأكثر٦٠لذين أعامرهم عدد السكان ا) + ( سنة٢٠عدد السكان أقل من  (              
ًنه نظـرا ًوعىل الرغم من شيوع استخدام نسب اإلعالة املذكورة آنفا, إال أ

لوجود كثري من السكان الذين هم يف سن العمل ولكنهم خـارج قـوة العمـل 
كاإلناث, وذلك يف بعض املجتمعات النامية عامة, والعربية خاصة فإن هنـاك 

 :من ير أن يتم حساب نسبة اإلعالة العامة باستخدام الصيغة التالية
 عدد أفراد قوة العمل                  ١٠٠×   ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ) =  أو احلقيقية(نسبة اإلعالة العامة  وة العمل عدد أفراد ق−إمجايل السكان                           
 

  عدد أفراد قوة العمل                                                  ١٠٠  ×     ١  −ــ  ــــــــــــــــــــــــ      =     إمجايل السكان      
ُباإلضافة إىل ذلـك, يفـضل الـبعض اسـتخدام مـا يـسمى بــ  اإلعالـة "ُ

وعـىل .  , وهي نسبة إمجايل الـسكان إىل عـدد أفـراد قـوة العمـل"االقتصادية
العكس من النسب السابقة, فإن نسبة اإلعالة االقتصادية تقيس اإلعالة الكلية 

 . بمن فيهم املعيل نفسهًالتي تقع عىل كاهل النشطني اقتصاديا, 
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 وعىل الرغم ممـا سـبق, فـإن نـسب اإلعالـة يمكـن أن تـستخدم بوصـفها 
مؤرشات للرتكيب العمري أكثر منها مؤرشات لإلعالة االقتصادية; ألهنا مفيـدة 
إلبراز التناسب بني فئات عمرية خمتلفة, مثل صغار السن وكبار السن من جهـة, 

وهـذا يف حـد ذاتـه يـربر تفـضيل .والسكان يف سـن العمـل مـن جهـة أخـر  
ــسكانية,  ــب ال ــشيوعها يف أغلــب الكت ــثالث األوىل, ل ــصيغ ال اســتخدامها بال

 .  وإلمكانية عقد املقارنة بني دول العامل بناء عىل اإلحصاءات املتوافرة

٣ JאאFPopulation PyramidWE 

يمكـن أن يعطـي حيتل اهلرم السكاين أمهية كبرية لد الديموغرافيني ألنـه 
فكرة عن املايض الذي قـد يمتـد إىل مئـة عـام, وصـورة للحـارض, ورؤيـة عـن 

وهو شكل بياين يوضح احلجم . املستقبل الديموغرايف, بل إنه نافذة عىل املستقبل
 . العددي املطلق للسكان يف الفئات العمرية أو نسبهم حسب العمر والنوع

ًواعتامدا عىل ما ذكر آنفا بشأن الفئا ُ ت العمرية , فإنه يمكـن رسـم اهلـرم ً
ًالسكاين بناء عىل األعـامر بالـسنوات املفـردة, أو الفئـات اخلمـسية, أو حتـى 

سنة أو مخـس سـنوات (ويعتمد اختيار طول الفئة . باستخدام الفئات العرشية
فإذا كـان اهلـدف هـو تقـويم بيانـات .  عىل الغرض من إنشاء اهلرم)  أو عرش
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 استخدام السنوات املفردة; ألهنا تـربز بعـض أخطـاء العمر, فإن من األنسب
أما إذا كـان اهلـدف . العمر كتقريب األعامر إىل أرقام تنتهي بالصفر أو اخلمسة

ًهو التعرف إىل طبيعة الرتكيب العمري عموما, فإن الفئات العرشية قد تـؤدي 
ولكن الفئات اخلمسية هي أنسب الفئات لدراسة الرتكيب العمـري . الغرض

ن الفئات اخلمسية ختفي بعض األخطاء يف بيانات العمر, ولكنها ال تتـسبب أل
ًيف ضياع كثري من التفاصيل املهمة يف بيانات الرتكيب العمري, كام ذكـر آنفـا ُ .

ًلذلك, فإن بيانات الرتكيب العمري حسب الفئات اخلمسية هي األكثر شيوعا 
 .     ًواستخداما يف الدراسات السكانية

 :ان من األهرام السكانية, مهاوهناك نوع

الفئـات يعتمـد إنـشاء هـذا النـوع عـىل عـدد الـسكان يف : اهلرم العددي   − ١
وباستخدام بيانات العمر والنوع . العمرية مبارشة دون حتويلها إىل نسبة مئوية

 يمكـن )٤−٥(هـ واملوضحة يف اجلـدول ١٤٢٥للسكان السعوديني يف عام 
, وذلــك )أ/٣−٥(ضــح يف الــشكل رســم اهلــرم العــددي, كــام هــو مو
 ).العمود الثاين والثالث(باالعتامد عىل أعداد السكان مبارشة 

ُيبنى هذا النوع من األهرام عىل نـسب الـسكان يف الفئـات : اهلرم النسبي   − ٢
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وجتدر اإلشارة إىل أن مجيع أعداد الـسكان يف الفئـات .  العمرية املختلفة
, وليس إىل جمموع الـذكور أو اإلنـاث العمرية منسوبة إىل إمجايل السكان

يف بعـض الكتـب والدراسـات, وخاصـة −باخلطأ −فقط, كام هو شائع 
ًوهذا اخلطأ جيعل اهلرم السكاين مقترصا عىل الرتكيب العمري, .  العربية

وبعبـارة .  ومن ثم غري قادر عىل إبراز الرتكيب النوعي بالشكل املطلوب
كان عند حساب النسب جيعل اهلرم أخر, فإن عدم استخدام إمجايل الس

السكاين شكلني منفصلني ليس بينهام أي ارتباط; مما يصعب معه املقارنة 
ًوال يقصد بذلك أنه ال يمكن رسم اهلـرم منـسوبا . بني الذكور واإلناث ُ

ُإىل إمجايل الذكور واإلناث كال عىل حدة, فهناك تطبيقات معينة قـد تـربر  ً
ولكن .  الذكور, وكذلك بالنسبة لإلناثحساب نسب الذكور إىل إمجايل

ُاالســتخدام العــام للهــرم يتطلــب أن حتــسب النــسب بنــاء عــىل إمجــايل 
 .  السكان, وليس باالعتامد عىل جمموع أي من النوعني فقط

وعىل أية حال, بنـاء عـىل نـسب الـذكور واإلنـاث يف الفئـات العمريـة 
م النـسبي املوضـح يف الـشكل رـــاء اهلـــاملختلفة إىل إمجايل السكان, يتم إنش

 .    , باختيار فئات مناسبة للنسب عىل املحور األفقي)ب/٣−٥(
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 )م٢٠٠٤(هـ ١٤٢٥عدد السكان السعوديني حسب العمر والنوع يف عام ) ٤ − ٥(اجلدول 
 مجلــة إنــاث ذكــور الفئات العمرية

 ٤١٧٩٥٣ ٢٠٦٩٩٠ ٢١٠٩٦٣ أقل من سنة

١٧٠٢٥٨٢ ٨٤٧٥٣٥ ٨٥٥٠٤٧ ٤ −١ 

٢٢٣٩٨٣٥ ١١١٢٥٨٢ ١١٢٧٢٥٣ ٩ − ٥ 

٢٢٣٧٦١٢ ١١٥٥٧٢٨ ١٠٨١٨٨٤ ١٤ − ١٠ 

١٨٨٧٦٨٩ ٩٣٨٩٨٢ ٩٤٨٧٠٧ ١٩ −١٥ 

١٥٤٦٦٥٦ ٧٨٦٥١٠ ٧٦٠١٤٦ ٢٤ −٢٠ 

١٤٢٦٧٣٩ ٧٠١٣٢٦ ٧٢٥٤١٣ ٢٩ −٢٥ 

١١٤٤٢٧٨ ٥٧٥١٢٦ ٥٦٩١٥٢ ٣٤ −٣٠ 

٩٩٠٧١٣ ٤٩٨١٧٠ ٤٩٢٥٤٣ ٣٩ −٣٥ 

٧٨٤٨٧١ ٣٧٢٩٨١ ٤١١٨٩٠ ٤٤ −٤٠ 

٥٩٠٨٥١ ٢٧٧٥١١ ٣١٣٣٤٠ ٤٩ −٤٥ 

٤٢١٥٨١ ١٩٩٤١٥ ٢٢٢١٦٦ ٥٤ − ٥٠ 

٢٩٩٢٧٣ ١٥٣١٩٤ ١٤٦٠٧٩ ٥٩ − ٥٥ 

٢٦٠٩٨٤ ١٣٤٣٩٠ ١٢٦٥٩٤ ٦٤ − ٦٠ 

٢٠٤٤٥٨ ١٠١٢١٣ ١٠٣٢٤٥ ٦٩ −٦٥ 

١٦٢١٧٥ ٨٤٨٩٨ ٧٧٢٧٧ ٧٤ −٧٠ 

٨٧٢٢٧ ٣٧٦٢٩ ٤٩٥٩٨ ٧٩ −٧٥ 

 ١٢١٨٦٣ ٥٥٧٩٠ ٦٦٠٧٣  فأكثر٨٠

 ١٦٥٢٧٣٤٠ ٨٢٣٩٩٧٠ ٨٢٨٧٣٧٠ اإلمجايل

التعـداد العـام للـسكان واملـساكن لعـام : نتائج تفـصيلية.) ت.د(مصلحة اإلحصاءات العامة : املصدر
 ). م٢٠٠٤(هـ ١٤٢٥
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 هـ١٤٢٥الرتكيب العمري والنوعي للسكان السعوديني يف عام ) ٣− ٥(الشكل 

 اهلرم العـددي) أ(

 
 
 
 
 
 

 اهلرم النسبي) ب(

 
 
 
 

 

 

 .م٢٠٠٤ اعتمد إعداد الشكل عىل بيانات تعداد السكان واملساكن لعام :املصدر       
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) اهلرم العددي واهلرم النسبي(وعىل الرغم من التشابه بني النوعني من األهرام 
غلب يف أ) أي اهلرم النسبي(ُمن حيث الشكل العام للهرم, إال أنه يفضل النوع الثاين 

التطبيقات عىل األول لسهولة املقارنة بني دولة وأخر, وخاصة عندما يكون هنـاك 
اختالف كبري بينهام يف حجم السكان, كاملقارنة بني الرتكيب العمري يف دولة صغرية 

ولكن لكل نوع اسـتخداماته . مثل قطر, ودولة كبرية  مثل الصني من حيث األعداد 
ففي بعض احلاالت يكون اهلرم . ت املراد إبرازهاوذلك حسب الغرض, ونوع البيانا

العددي أكثر فاعلية يف إبراز الظاهرة املدروسة أو املقارنات املقصودة, خاصة عنـدما 
فعىل سبيل املثال, يوضح الـشكل .  يكون اهلدف هو إبراز التفاوت يف أعداد السكان

سب الفئات العمرية, التفاوت يف عدد السكان بني الدول النامية واملتقدمة ح) ٤−٥(
ـاتني املجمـوعتنيإذ يمكن مقارنة  ـار الـسن بـني ه ـاء . عدد صغار السن وكذلك كب وبن

الفرق الكبري يف حجم السكان فحسب, بل التفاوت يف حجم فئة صغار عليه,ال يظهر 
ويف حاالت معينة يمكن رسم هرمني ملجموعتني سـكانيتني يف دولـة معينـة, . السن

حجـم الرتكيـب العمـري والنـوعي, وكـذلك أجل مقارنـة أحدمها فوق اآلخر من 
   . السكان, كأن يكون للسكان السعوديني والوافدين
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م٢٠٠٦احلجم السكاين يف الدول النامية واملتقدمة حسب العمر والنوع يف عام ) ٤−٥(الشكل   

 
 
 
 
 
 
 .UN (2006) World Population Prospects :املصدر

 هو نوع من الرسوم البيانية تظهـر البيانـات باختصار, فإن اهلرم السكاين
وقد يعتمـد عـىل األعـداد . ًاملمثلة للبناء العمري والنوعي معا يف شكل واحد

ويمكـن أن . املطلقة أو نسب الـذكور واإلنـاث يف الفئـات العمريـة املختلفـة
يرسم ليربز بيانات العمر والنوع لدولة أو ملدينة من املدن, أو حتى حلي سكني 

ًونظـرا الخـتالف . ياء مدينة معينة, أو لألفراد العاملني يف مهنة بعينهـامن أح
ًأشكال األهرام السكانية من دولة إىل أخر تبعـا لطبيعـة الرتكيـب العمـري 
والنوعي, ظهرت تصنيفات عديدة لألهرام السكانية, منها تـصنيف األهـرام 

  ):٥−٥الشكل : انظر(السكانية إىل األنواع الثالثة التالية 
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ًيسمى أحيانا عريض القاعدة, ويتميز بنـسب كبـرية ): expansive (املوسع •
من السكان يف األعامر الصغر, ويف املقابل بنسب صغرية من كبـار الـسن 

ويأخذ الرتكيب العمري يف معظـم الـدول . نتيجة ارتفاع مستو اخلصوبة
 .ًالنامية أشكاال مماثلة هلذا النوع من األهرام السكانية

ــتقل • ــامر ): Constrictive (صامل ــسكان يف األع ــن ال ــل م ــسب أق ــز بن يتمي
نتيجـة −ًقريبا من القاعدة −الصغر, ويكون التقلص والضمور يف جانبيه 

التغريات يف مستويات اخلصوبة ومـا يواكبهـا مـن انخفـاض أو ارتفـاع يف 
ويأخذ هذا النوع عدة أشـكال, ولكنهـا تتغـري مـع مـرور .  النمو السكاين

مكــن مالحظــة الــتقلص يف أســفل اهلــرم الــسكاين للــسكان وي.  الــزمن
, بتأثري االنخفاض الذي حـدث للخـصوبة يف )٣− ٥الشكل (السعوديني 

 .  اململكة العربية السعودية

يتميز هذا النوع بنسب متقاربة من السكان يف الفئات ): stationary (الثابت •
ون النمو الـسكاين ويك. العمرية املختلفة مع تناقص تدرجيي نحو قمة اهلرم

ًمنخفضا يف املجتمع الذي يكون تركيبه العمري مشاهبا هلذا النوع ويمكن . ً
ًاعتبار اهلرم السكاين للسويد نموذجا قريبا هلذا النوع إىل  .حد كبري ً

 



 
 

 
 
 

٢٠٨

אאאא 

 أشكال الرتكيب العمري والنوعي السائدة) ٥ − ٥(الشكل 

 
 
 
 

 

 
 )بترصف( مكتب مرجع السكان :املصدر

 ة نتيجة لتنـوع املـؤثرات وتعـددها,د أشكال األهرام السكانيًونظرا لتعد
فعـىل ). ٦ – ٥الـشكل (ًفقد تصنف إىل أكثر من الثالثة األنواع املذكورة آنفـا 

 :)١(ُسبيل املثال, تصنف األهرام إىل أربعة أنواع هي
يشبه شكل املثلث ويمثل البلدان التي ترتفـع هبـا  معـدالت : اهلرم املثلث −١

وال يوجد يف الوقت احلارض بلد يتسم تركيب سكانه .  وفياتاملواليد وال
ًالعمري هبذه السمة, ولكن هذا النوع كان سائدا يف القرنني السابع عرش 

 .والثامن عرش امليالديني

                                                           
)١(    .                                  G. L. Peters and R. P. Larkin (1989) Population Geography 
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 بعض أشكال األهرام السكانية) ٦ –  ٥(الشكل 

 
 
 
 
 
هو ضيق القمة وعريض القاعدة مـع تقعـر : اهلرم السكاين مقعر اجلوانب −٢

ويمثـل هـذا النـوع البلـدان التـي تـشهد .  ملحوظ يف أضالعه اجلانبيـة
ًانخفاضا يف الوفيـات وخاصـة يف األعـامر الـصغر, مـع بقـاء معـدل 

ويأخذ الرتكيب العمري يف بعض البلـدان يف أفريقيـا .   ًاخلصوبة مرتفعا
 .  ًوآسيا وأمريكا الالتينية أنامطا مشاهبة هلذا النوع

ويمثـل الرتكيـب العمـري يف بعـض : به بخلية النحـلاهلرم السكاين املش −٣
ًالبلدان التي تشهد انخفاضا يف كل من معـدالت اخلـصوبة والوفيـات, 

ويقرتب الرتكيب العمري يف معظـم .  ًويكون العمر الوسيط فيها مرتفعا
 .  الدول األوروبية من هذا  النمط وخاصة يف بريطانيا والسويد

يمثل هذا النوع نمط الرتكيب العمري يف : ةاهلرم السكاين املتقلص القاعد −٤
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ًالبلدان التي تشهد انخفاضا رسيعـا يف معـدالت اخلـصوبة, ممـا يـسبب  ً
 . )١(ًتقلصا يف قاعدة اهلرم السكاين

ومن األمهية بمكان أن نشري إىل أن اهلرم السـكاين عىل الـرغم مـن بـساطته 
ه املجتمع من أحـداث وسهولة إنشائه, يمكن أن يعطي فكرة عن املايض وما مر ب

وكوارث وحروب, أو ما شهده من ازدهار وتقدم خالل فـرتة طويلـة تـصل إىل 
انظـر (ا يـربزه اهلـرم الـسكاين ألملانيـا ـــس أدل عىل ذلـك ممـــولي. امـــمئة ع

; لذلك فإنه يعطي صورة عن احلـارض, بـل وفكـرة عـن املـايض, )٧−٥الشكل 
ًورؤية عن املستقبل, كام ذكر آنفا فتبدو اخلسائر البرشية من جراء احلرب العاملية .  ُ

ُاألوىل والثانية يف أعىل اهلرم, يف حني يالحـظ االنحـسار يف أعـداد املواليـد أثنـاء 
احلرب العاملية الثانية يف منتصف اهلرم, وكذلك العجـز يف املواليـد بـسبب تـأثري 

ُذلك, يالحـظ تـأثري وباإلضافة إىل .  احلرب العاملية األوىل بالقرب من أعىل اهلرم
أي (احلروب يف عدد الذكور مقارنة بعدد اإلنـاث يف الثلـث العلـوي مـن اهلـرم 

كام تظهر بوضوح طفرة األطفال التي حـدثت بعـد احلـرب ). نقص عدد الذكور
 .العاملية الثانية يف معظم الدول املتقدمة, بام فيها الواليات املتحدة األمريكية

                                                           
هناك تصنيفات أخر لألهرام السكانية; فعىل سبيل املثال, هناك من يصنف األهرام إىل ثالثة أنواع, )١(

ًويشهد نموا سكانيا) Progressive(التقدمي ) أ: (هي ً. 
 . يتميز بالركود وعدم النمو) Stationary(الثابت ) ب(
ًويشهد نموا سالبا) Regressive(االرتدادي املتقلص ) جـ( ً  . 
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 م١٩٨٩ حسب العمر والنوع يف عام سكان أملانيا) ٧ – ٥(الشكل 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

٤ JאאFMedian AgeWE 
.  الوســيط هــو أحــد  مقــاييس النزعــة املركزيــة املعروفــة يف اإلحــصاء

يف دراسة الرتكيب العمري من أجل التعرف عـىل طبيعتـه  −ًأيضا −ويستخدم 
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النزعـة ويعتـرب أكثـر مقـاييس . "العمـر الوسـيط"ُوأنامطه وسامته; ويـسمى 
وللعمر الوسيط للسكان مدلوالت . املركزية مالءمة لدراسة الرتكيب العمري

ُفهو يعطي فكـرة رسيعـة عـن نمـط الرتكيـب .  مفيدة لفهم الرتكيب العمري
العمري, ويستخدم يف بعض األحيان لتصنيف املجتمعـات إىل فتيـة أو هرمـة 

َّويعرف العمـر الوسـيط بأنـه العمـر الـذي ي).  أو معمرة( قـسم الـسكان إىل ُ
ُويمكن أن حيسب باستخدام البيانات غـري املبوبـة عـن . جمموعتني متساويتني

الـذي ) أو العمـر(ترتيب األعامر من األصغر إىل األكرب واختيـار القيمـة طريق 
ًولكن نظرا لتوفر بيانات العمر والنـوع .  يقسم السكان إىل جمموعتني متساويتني

, فإنـه ال بـد مـن حـسابه باسـتخدام الـصيغة )مبوبـة(يف هيئة جداول إحصائية 
  : )١(التالية

 س                            
    ١  −   ــــــــ                                                 

 ف ×     ــــــــــــــــــ      +أ=   عمر وسيط                       ٢                                                       
                                 ٢ 

                                                           
تعترب مقاييس النزعة املركزية من األساليب األساسية يف علم اإلحـصاء املوجـود يف معظـم الكتـب  )١(

اجلغرافيـا الكميـة  ) هـ١٤٢٠(نارص الصالح وحممد الرسياين : اإلحصائية العربية وغري العربية, مثل
 .;  وغريهماإلحصاء والكمبيوتر) م١٩٨١(; وعبد اإلله أبوعياش واإلحصائية
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   : حيث إن
 ).باستخدام األعداد الصحيحة, وليس احلد الفعيل(احلد األدنى للفئة الوسيطة  =  أ   

 .  إمجايل عدد السكان = س  
التكرار املتجمع الصاعد السابق للفئـة الوسـيطة أو جممـوع الـسكان يف   = ١

 .رية السابقة للفئة التي يوجد هبا الوسيطالفئات العم
أو الفئة الوسيطة(عدد السكان يف الفئة العمرية التي يوجد هبا الوسيط   =٢.( 

 . مخس سنوات– يف الغالب –طول الفئة العمرية, وهي  = ف  
يمكـن حـساب العمـر ) ٤−٥(وبناء عىل البيانات املوضحة يف اجلـدول 

باسـتخدام الـصيغة ) م١٩٩٢(هــ ١٤١٣م الوسيط للسكان السعوديني يف عا
 :التالية عىل النحو التايل

 ٥× ) ١٣٣٤٩٥٦÷  ) ٦٠٦٠٦٥٧ – ٦١٥٥٠٢٧ +( (١٥= العمر الوسيط 
 =               ١٥FH٠٧١}٠EC٥Z١٥H٣٥}٠Zسنة٣٥}١٥  . 

 ١٩.٤وجتدر اإلشارة إىل العمر الوسيط للـسكان الـسعوديني ارتفـع إىل 
 أهيـا –هـل تعـرف . م٢٠٠٤ بيانات تعداد السكان لعام سنة, وذلك بناء عىل

  سبب هذا التغري?–القارئ 
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 )م١٩٩٢(هـ ١٤١٣طريقة حساب العمر الوسيط للسكان السعوديني يف عام ) ٤−٥(اجلدول 
 الفئات العمرية عدد السكان التكرار املتجمع

٤ – ٠ ٢١٥٦٠١٧ ٢١٥٦٠١٧ 
٩ − ٥ ٢١٠٧٦٣٢ ٤٢٦٣٦٤٩ 
١٤ – ١٠ ١٧٩٧٠٠٨ ٦٠٦٠٦٥٧ 
١٩ – ١٥ ١٣٣٤٩٥٦ ٧٣٩٥٦١٣ 
٢٤ – ٢٠ ١٠٤٢١٤٩ ٨٤٣٧٧٦٢ 
٢٩ – ٢٥ ٨٧٠٨٠١ ٩٣٠٨٥٦٣ 
٣٤ – ٣٠ ٦٤٧٠٧٦ ٩٩٥٥٦٣٩ 
٣٩ – ٣٥ ٥٤٨٠٣٢ ١٠٥٠٣٦٧١ 
٤٤ – ٤٠ ٣٦٦٨٧٩ ١٠٨٧٠٥٥٠ 
٤٩ – ٤٥ ٣١٥١٩٤ ١١١٨٥٧٤٤ 
٥٤ – ٥٠ ٢٩١٩٤٦ ١١٤٧٧٦٩٠ 
٥٩ – ٥٥ ٢١٠٠٧٥ ١١٦٨٧٧٦٥ 
٦٤ – ٦٠ ٢٢٠٤٢٧ ١١٩٠٨١٩٢ 
  فأكثر٦٥ ٤٠١٨٦١ ١٢٣١٠٠٥٣

 املجموع ١٢٣١٠٠٥٣ −−

 .هـ١٤١٣ اعتمد إعداد اجلدول عىل بيانات تعداد السكان يف عام :املصدر

وبالنظر إىل إحصاءات األمم املتحدة, يالحظ أن العمر الوسـيط خيتلـف 
ًوأحيانا خيتلف من منطقة جغرافية إىل أخر داخل الدولة .  من جمتمع إىل آخر

يرتفع يف الدول املتقدمة وينخفض يف الدول الناميـة;  ًولكنه عموما, .  الواحدة
 سنة يف ٢٥ سنة يف أملانيا عىل سبيل املثال, بينام ال يتجاوز ٤٢لذا يرتفع إىل نحو 

).  ٥−٥انظـر اجلـدول (م ٢٠٠٥كل من السعودية والعراق واجلزائـر يف عـام 
لعمــر وتــشري إســقاطات للــسكان يف العــامل, أعــدهتا األمــم املتحــدة, إىل أن ا
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 سـنة يف ٣٣م إىل ٢٠٠٥ً سـنة تقريبـا يف عـام ٢٨الوسيط يف العامل سريتفع من 
ويف هـذا داللـة واضـحة عـىل . م٢٠٥٠ سنة يف عام ٣٨م, ثم إىل ٢٠٢٥عام 

التزايد املستمر يف أعداد املسنني خالل هـذا القـرن اجلديـد, سـواء يف الـدول 
املتوقـع لـبعض الـدول وتؤيد ذلك قـيم العمـر الوسـيط .  املتقدمة أو النامية

 ).٨−٥(والشكل ) ٥−٥(واملوضحة يف اجلدول 
 

  يف بعض الدولايل السكانمجإل أمثلة للعمر الوسيط) ٥−٥(اجلدول 
 الدولة م١٩٩٣ م٢٠٠٠ م٢٠٠٥ م٢٠٥٠

 السعودية ١}١٩ ٧}١٩ ٦}٢١ ٠}٣٦

 العراق ٨}١٦ ٠}١٩ ١}١٩ ١}٣١

 اجلزائر ٧}١٧ ١}٢١ ٠}٢٤ ٤}٣٩

 إندونيسيا ٦}٢١ ٨}٢٤ ٥}٢٦ ١}٤١

 كندا ٧}٣١ ٨}٣٦ ٦}٣٨ ٦}٤٢

 السويد ٩}٣٧ ٩}٣٩ ١}٤٠ ٣}٤٦

 أملانيا ٢}٣٨ ٠}٤٠ ١}٤٢ ٤}٤٨

٥}٣٧ ٦}٣٨ ٧}٤٥  J الدول املتقدمة 

١}٢٤ ٥}٢٥ ٩}٣٦  J الدول النامية 

٥}١٨ ٩}١٨ ٩}٢٧  J ًالدول األقل نموا 

٦}٢٦ ١}٢٨ ١}٣٨  J العامل 

 UN (1996) Demographic Yearbook.  New York: The UN, pp. 288- 307; UN (2007)      :املصدر

World Population Aging.                                                                                              

UN (2007) World Population Prospects: The 2006 Revision.  New York: The UN.                 
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 التغري يف العمر الوسيط نتيجة انخفاض اخلصوبة يف بعض الدول) ٨−٥(الشكل 

 
 
 
 
 
 
 .UN (2007) World Population Prospects, The 2006 Revision  : اعتمد إعداد الشكل عىل:املصدر

وعىل الرغم من التغري املستمر يف الرتكيب العمري والتزايـد املـستمر يف 
فئة املسنني عامة, إال أنه يمكن تصنيف دول العامل بناء عىل العمـر الوسـيط يف 

 :م إىل ثالث جمموعات٢٠٠٥عام 
 فـأكثر وتـشمل ٣٥, يصل العمر الوسـيط هبـا إىل )أو معمرة(دول هرمة  −١

 .الدول املتقدمة عامة
 سـنة, وتـشمل ٣٥ إىل ٢٥ضجة, يرتاوح العمر الوسيط هبا ما بني دول نا −٢

 .بعض الدول املتقدمة وبعض الدول النامية
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 سنة, وحتتـوي ٢٥دول فتية, ينخفض العمر الوسيط لسكاهنا إىل أقل من  −٣
 .  هذه املجموعة عىل أغلب الدول النامية

ول ومن الالفت للنظر اجتاه العمـر الوسـيط نحـو االرتفـاع يف معظـم د
ُالعامل, مما يثري الكثري من التساؤالت حول مستقبل القو العاملـة مـن جهـة, 

وأعباء رعاية املسنني من جهة أخر  . 

أما بالنسبة للمملكة العربية السعودية, فقد ارتفع العمر الوسيط إلمجـايل 
هـ, ثم ١٤١٣ سنة يف ٢٠هـ إىل حوايل ١٣٩٤ سنة يف عام ١٧سكاهنا من نحو 

وقد أسهم وجـود نـسبة مـن العاملـة ).  ٥−٥اجلدول (هـ ١٤٢٥ سنة ٢٣إىل 
الوافدة يف رفع العمر الوسـيط ويف اململكـة, باإلضـافة إىل تـأثري االنخفـاض 

وقد كان العمر الوسيط للسكان الـسعوديني  .   التدرجيي يف معدالت اخلصوبة
ًمنخفــضا, ســواء للــذكور أو اإلنــاث, ولكنــه شــهد تغــريا خــالل الــسنوات  ً

 سـنة يف عـام ١٩ إىل هــ١٣٩٤يف عـام  سـنة ١٦رية, إذ قفـز مـن حـوايل األخ
ْويعزا هذا االرتفاع إىل انخفاض معدالت اخلـصوبة للـسعوديات .  هـ١٤٢٥ ُ

 . عام كانت عليه يف السابق
ويدل العمـر الوسـيط عـىل أن نـصف الـسكان الـسعوديني ال تتجـاوز 

وأدت . تمـع الـسعوديهـ, مما يؤكد فتوة املج١٤٢٥ سنة يف عام ١٩أعامرهم 
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هذه احلقيقة إىل تركيز خطط التنمية يف اململكة عىل التعليم والرعايـة الـصحية 
  .ُهلذه الفئة املهمة التي تعد هي  املستقبل الواعد هلذه األمة

 .هـ١٤٢٥هـ, ١٤١٣هـ , ١٣٩٤العمر الوسيط للسكان حسب اجلنسية يف عام ) ٦−٥(اجلدول 
 السعوديون غري السعوديني إمجايل السكان

 السنة ذكور إناث مجلة ذكور إناث مجلة ذكور إناث مجلة

 هـ١٣٩٤ ٩٨}١٥ ٣٠}١٥ ٦٥}١٥ ٨٢}٢٤ ٥٨}١٨ ٤٣}٢٣ ٦٥}١٧ ٥٢}١٥ ٦٨}١٦

 هـ١٤١٣ ٢٧}١٥ ٤٢}١٥ ٣٥}١٥ ٣٠}٣١ ١٥}٢٥ ٠٨}٣٠ ٦٣}٢٢ ٦٢}١٦ ٩٧}١٩

 هـ١٤٢٥ ٦}١٩ ٢}١٩ ٤}١٩ ٢}٣٣ ٢}٢٦ ٤}٣١ ٩}٢٥ ٤}٢٠ ٤}٢٣

الرتكيب  العمري والنوعي لـسكان اململكـة ") هـ١٤٢٠(رشود  اخلريف :  إعداد اجلدول عىل اعتمد :املصدر
 ) .م٢٠٠٤(هـ ١٤٢٥; بيانات تعداد السكان واملساكن لعام "العربية السعودية

٥ JאFMean AgeWE 
ًيعد الوسط احلسايب أكثر مقـاييس النزعـة املركزيـة شـيوعا واسـتخداما  ً ُ

ً وإمكانية التعامل معه جربيا, باإلضافة إىل أن مجيع القراءات أو لسهولة حسابه
القيم املدروسة تؤخذ يف االعتبار عند حسابه, وهو عبارة عـن متوسـط أعـامر 

وهـو أحـد املـؤرشات املـستخدمة يف الدراسـات . )١(السكان يف حلظة التعـداد
ن بيانـات ًونظـرا أل. السكانية للتعرف إىل طبيعة الرتكيب العمري وخصائصه

ًالعمر عادة ما تكون مبوبة مسبقا, فإن من األفضل استخدام صيغة اسـتخراج 
 :متوسط العمر من البيانات املبوبة يف جداول إحصائية, كاآليت

                                                           
 .خيتلف متوسط العمر عن توقع العمر أو عدد السنوات التي يتوقع أن يعيشها اإلنسان يف دولة ما )١(
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         جمـ  ك                    ــــــــــــــــــــ= متوسط العمر  ك ×     جمـ س                 
 إىل مراكـز "س"وترمز .   يف كل فئة عمرية عدد السكان"ك"حيث متثل 
  عىل إمجايل السكان يف الدولـة أو املنطقـة "جمـ ك"وهبذا تدل . الفئات العمرية

 .  املدروسة, أو جمموع السكان يف الفئات العمرية املختلفة

٦ JאFAging IndexWE 

ؤرش من املؤرشات املستخدمة يف دراسة الرتكيب العمري مـا يـسمى بمـ
التعمر, وهو عبارة عن التناسب بني كبار السن من جهة, وصـغار الـسن مـن 

وحيسب كام ييل.  جهة أخر: 
                    

   سنة١٥                    عدد السكان الذين أعامرهم أقل من      ١٠٠ ×   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ) = الشيخوخة(مؤرش  التعمر   فأكثر٦٥ عدد السكان الذين أعامرهم                            
وعىل الرغم من قلة استخدام هذا املـؤرش مقارنـة باألسـاليب املـذكورة 

وتبلـغ قيمـة . ًآنفا, إال أنه يعطي دالالت مفيدة لفهم مالمح الرتكيب العمري
م, مما يدل ٢٠٠٤يف عام ) ٩(هذا املؤرش لسكان اململكة العربية السعودية نحو 

عىل فتوة  املجتمع السعودي عىل الـرغم مـن التغـريات األخـرية يف الرتكيـب 
 ).٢−٥اجلدول السابق (العمري يف السعودية 



 
 

 
 
 

٢٢٠

אאאא 

אאאFאWE 
ًيتأثر الرتكيب العمري بعدد من العوامل التي جتعل املجتمع فتيا, بحيث 

ن أفراده من جهة, أو تؤدي إىل شيخوخته وهرمـه, ُيمثل الشباب نسبة كبرية م
ًبحيث يمثل كبار السن نسبة مرتفعة نسبيا ّ ًوكام أرشنا آنفا, يتميز الـسكان يف .  ُ

.  الدول النامية بفتوهتم, يف حني تبـدو جمتمعـات الـدول الـصناعية أقـل فتـوة
رن ولكن من املتوقع أن تواجه الدول النامية حتديات متزايدة خـالل هـذا القـ

فكثري من الدول الفقرية ستشهد زيادة يف نسبة املسنني, ولـن .  امليالدي اجلديد
تكون قادرة عىل تلبية متطلباهتم واحتياجاهتم الصحية والسكنية, خاصـة مـع 

 .تناقص وضعف السبل التقليدية لرعاية كبار السن يف أغلب الدول
ٌلتفاعـل أنـامط ويتفاعل الرتكيب العمري والنمو السكاين لينتج عـن هـذا ا

فتنخفض نـسب كبـار .  ٌمتباينة من الرتكيب العمري, ختتلف يف أشكاهلا وسامهتا
السن يف بعضها, يف حني يزداد احلجم النسبي هلـذه الفئـة يف بعـض, وتـنخفض 

وعـىل أيـة ). ٩−٥الـشكل (نسب صغار السن بشكل ملحوظ يف بعضها اآلخر 
 :ّجتمعات البرشية أو تعمرها, فيام ييلحال, يمكن إجياز العوامل املؤثرة يف فتوة امل

 إن انخفــاض اخلــصوبة هــو العامــل األســاس الــذي يــؤدي إىل :اخلــصوبة •
شيخوخة السكان, حيث إن قلـة األعـداد يف األعـامر الـدنيا تزيـد مـن ثقـل 
السكان النسبي يف األعامر الكرب, مما يؤدي إىل ارتفاع العمر الوسـيط, ومـن 
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ًغة أخر, لـيس هنـاك عامـل أقـو تـأثريا يف وبصيا.  ثم شيخوخة املجتمع
ًفإذا ارتفع مستو اخلصوبة, أصبح املجتمـع فتيـا, .  الرتكيب العمري من اخلصوبة

َوإذا انخفض, صار املجتمع هرما, ويزداد شيخوخة مع تزايد انخفاض اخلصوبة ً    . 
 

 أنامط الرتكيب العمري وعالقتها بالنمو السكاين) ٩ – ٥(الشكل 

 
 
 
 
 
 

 ال يؤدي انخفاض مستو الوفيات إىل هرم املجتمعـات بدرجـة :لوفياتا •
بل إن انخفـاض مـستو الوفيـات قـد جيعـل . كبرية, كام يبدو ألول وهلة

السكان أكثر فتوة يف بعض األحيان; ألن انخفاض مستو الوفيات حيدث 
وهذا مـا حيـدث . يف الغالب يف األعامر الصغر, مما خيفض العمر الوسيط

أما بالنسبة للدول .  دول النامية وما سبق أن حدث يف الدول الصناعيةيف ال
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املتقدمة يف الوقت احلارض, فنتيجة النخفاض مستو الوفيـات يف األعـامر 
ًالدنيا إىل حد كبري جدا, فإن أي انخفـاض يف املـستقبل ال بـد أن حيـدث يف 

ع يف العمـر  سنة, مما سيسهم يف مزيد من االرتفـا٤٥األعامر التي تزيد عن 
ًولكن من املتوقع أن يكون هذا التأثري ضئيال وبطيئا. الوسيط ً  . 

يمكن أن تؤثر الكوارث, مثل املجاعـات واحلـروب : الكوارث واحلروب  •
فـاحلروب عـىل سـبيل املثـال, . يف الرتكيب العمري ملنطقة أو دولـة معينـة

ًا يمكن أن تـؤدي إىل وفيـات الـشباب يف سـن اجلنديـة, وحتـدث انحـسار
ويؤيد ذلـك مـا سـبق . ًملحوظا يف معدالت املواليد خالل سنوات احلرب
كـام تـؤثر املجاعـات . ذكره عن الرتكيب العمري والنوعي لـسكان أملانيـا

 .بدرجة كبرية يف كبار السن وصغار السن أكثر من غريهم

فعـىل .  ُ تعد اهلجرة من العوامل املـؤثرة يف شـيخوخة املجتمعـات:اهلجرة  •
ال, أسـهمت اهلجـرة إىل الواليـات املتحـدة األمريكيـة يف جعـل سبيل املث

ًاملجتمع األمريكي أكثر فتوة, مما لو أنه مل يكن مقصدا ألفواج من املهاجرين 
كـام أن اهلجـرة الداخليـة تـؤثر يف . الشباب, أو بمقارنته بدول غرب أوربا

لوسـيط ًفمثال يف والية فلوريدا يرتفـع العمـر ا.  الرتكيب العمري للسكان
ًوال ينبغي أن نذهب بعيدا لنر أو . نتيجة هجرة كبار السن إىل هذه الوالية

فمجتمعات دول اخلليج تتـأثر .  نالحظ تأثري اهلجرة عىل الرتكيب العمري
كام . ًبشكل جيعل اهلرم السكاين مشوها) أو العاملة الوافدة(باهلجرة الدولية 
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ن العربية عامة, ومدن اململكة أن الشباب يمثلون نسبة كبرية من سكان املد
هــ يـصل إىل ١٤١٣فالعمر الوسيط للسكان السعوديني يف عـام .   خاصة
 سـنة, ٢٠ً سنة تقريبا, بينام يرتفع العمـر الوسـيط إلمجـايل الـسكان إىل ١٥

ًالوافدة من اخلـارج, كـام ذكـر آنفـانتيجة تأثري العاملة  ويمثـل اهلـرم ملدينـة . ُ
ًة أريزونا بالواليات املتحدة األمريكيـة مثـاال  يف والي)Sun City(الشمس 

−٥الـشكل (ًملفتا للنظر لتأثري هجرة كبار الـسن عـىل الرتكيـب العمـري 
وجتـدر اإلشـارة إىل أن هـذه . , إذ يبدو اهلرم السكاين وكأنـه مقلـوب)١٠

املدينة هي أحد األماكن التي يقصدها كبار السن املتقاعـدون يف الواليـات 
 . ية, لشمسها الساطعة, ووجود اخلدمات اخلاصة هبااملتحدة األمريك

 )١٠−٥(الشكل 
 .م١٩٩٠سكان مدينة صن سيتي يف والية أريزونا يف الواليات املتحدة األمريكية لعام 
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ويمكن القول إنه إذا انخفـضت اخلـصوبة ارتفـع العمـر الوسـيط, وإذا 
انخفـض العمـر انخفضت الوفيات يف منطقة معينـة وكـذلك اهلجـرة إليهـا, 

تـأثرة بـاهلجرة أو عىل األعـامر امل− بدرجة كبرية –ولكن ذلك يعتمد . الوسيط
 .  بطبيعة االنخفاض يف الوفيات

אאאאW 
ُبناء عىل ما سبق, يمكن صياغة العالقة بني الرتكيب العمري والعمليات 

, وإيضاح الرتابط بينها, )والوفيات, واهلجرةاخلصوبة, (الديموغرافية الثالث 
 : وذلك عىل النحو التايل

١  JאאאאW 
فاخلـصوبة هـي العامـل .  يؤثر الرتكيب العمري عىل اخلصوبة ويتأثر هبا

الرئيس املؤثر يف الرتكيب العمري وخاصة يف تعمـر املجتمعـات وفتوهتـا كـام 
 كام أن الرتكيب العمري يؤثر يف اخلصوبة من خالل ما يـسمى بقـوة . ًذكر آنفا

, نتيجة دخول أعداد كبرية مـن النـساء يف سـن )momentum effect(الدفع 
فاملجتمع الفتي يمكن أن يستمر .  اإلنجاب مما يؤثر عىل معدالت نمو السكان

 اإلنجـاب, أي حتـى لـو كـان مـستو فيه النمو برصف النظر عـن مـستو
يوضــح التغــري ) ١١−٥(ولعــل الــشكل . صوبة دون مــستو اإلحــاللاخلــ

 . السكاين املتوقع نتيجة تأثري طبيعة الرتكيب العمري
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 التغري السكاين املتوقع يف بعض البلدان ذات املستو اإلنجايب املنخفض )١١ – ٥(الشكل 
 .باملليون نسمة) م٢٠٢٥ – ١٩٩٩(خالل الفرتة 

 
 
 
 
 
 

ل اخلصوبة الكلية حتت مستو اإلحـالل يف كـل فعىل الرغم من أن معد
من تايوان واليابان, فإن من املتوقع أن يزداد عـدد سـكان تـايوان نحـو ثالثـة 
ماليني, يف حني أن سكان اليابان سينقص حـوايل سـتة ماليـني خـالل الفـرتة 

وحيدث ذلك عىل الـرغم مـن تـساوي معـدل اخلـصوبة الكليـة يف . املوضحة
طفـل ١}٢هـو  −كام هو معروف −كر أن مستو اإلحالل وجدير بالذ. كليهام

 . لكل امرأة يف سن اإلنجاب
ونتيجــة النخفاض اخلصوبة, ومن ثم شيـــخوخة معظـم املجتمعـات 
يف الدول املتقدمة وخاصة يف أوربـا, فـإن مـن املتوقـع أن يأخـذ هـرم سـكان 

 منتـصف القـرن شكل اهلرم املقلوب, عند – عىل سبيل املثال –إسبانيا وأملانيا 
 ).١٢−٥الشكل (احلايل 
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 شيخوخة السكان يف الدول املتقدمة) ١٢−٥(الشكل 

 
 
 
        
 U.S.CENSUS BUREAU, INTERNATIONAL DATA BASE      :   املصدر

٢ JאאאאW 
إن الرتكيب العمــري يؤثر عىل معـدالت الوفيات, مما يستوجب احلذر 

 إجراء املقارنة بني بعض الـدول املتقدمـة وبعـض الـدول الناميـة يف هـذا عند
مـن الـسويد فعىل سبيل املثال, يصل معدل الوفيات اخلام يف كـل . اخلصوص

 يف كل ٧ عىل التوايل, يف حني ال يتجاوز ٩ و ١١والواليات املتحدة األمريكية إىل 
ويعـود ذلـك إىل طبيعـة   ).٧−٥اجلـدول (من املكسيك أو تايالند أو إندونيسيا 
ففـي حـني ال تتعـد نـسبة الـسكان الـذين . الرتكيب العمري يف هذه البلـدان

ًتقريبا يف الدول الثالث األخـرية, فـإن نـسبة هـذه الفئـة % ٥ فأكثر ٦٥أعامرهم 
 .  يف كل من السويد والواليات املتحدة األمريكية% ١٢السكانية تربو عن 
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 م٢٠٠٧معدالت الوفيات اخلام لبعض الدول يف عام الرتكيب العمري و) ٧−٥(اجلدول 
العمر (توقع العمر 

 )املتوقع عند امليالد
معدل الوفيات 

 اخلام
نسبة كبار السن 

 الدولة +)٦٥(

 الواليات املتحدة األمريكية ١٢ ٨ ٧٨

 السويد ١٧ ١٠ ٨١

 أملانيا ١٩ ١٠ ٧٩

 املكسيك ٦ ٥ ٧٥

 تايالند ٧ ٧ ٧١

 إندونيسيا ٦ ٧ ٦٩

  .Population Reference Bureau (2007) World Population Data Sheet          :صدرامل

٣  JאאאאW 
العمر عامل مهم من العوامل املؤثرة يف اهلجرة, بل هو من أبرز الـسامت 

كـد فالنامذج اإلحصائية التي تتنبأ بـاهلجرة تؤ.  التي تبنى عليها انتقائية اهلجرة
عىل تأثري هذا العامل عىل قرارات اهلجرة; ألن اهلجرة حتدث يف أعـامر معينـة, 
وألن العائد من اهلجرة يعتمد بالدرجة األوىل عىل العمر, وخاصة يف السنوات 

ًكام أن اهلجرة نفسها حتدث تأثريا ملحوظا عىل الرتكيب .  املتبقية يف سن العمل ً
ًأكثـر هرمـا تـوة, وبعـضها اآلخـر العمري, فتجعل بعض املجتمعـات أكثـر ف

ًولعل ما ذكـر آنفـا بالنـسبة هلـرم سـكان مدينـة . وشيخوخة  يف "صـن سـيتي"ُ
 ).١٠−٥الشكل السابق (الواليات املتحدة األمريكية يوضح ذلك بجالء 
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WאאW 
الرتكيب النوعي هو تصنيف السكان إىل ذكور وإناث, وذلك بنـاء عـىل 

وحيظى الرتكيـب النـوعي بأمهيـة .  أو املسوحات الديموغرافيةبيانات التعداد
ُكبرية جدا الرتباطه بعدد من اخلصائص السكانية, وتأثريه وتأثره هبا, كام ذكـر  ًٍ ّ

ُيـؤثر عـىل متطلباتـه, ) ًذكـرا كـان أو أنثـى(فال شـك أن نـوع اإلنـسان .  ًآنفا
كام .  الذي يعيش فيهوسلوكياته, وأنشطته, واألدوار التي يقوم هبا يف املجتمع 

أن زيادة الـذكور أو اإلنـاث يـنعكس عـىل الكثـري مـن اجلوانـب االجتامعيـة 
واالقتصادية, مثل معدالت املواليد, والزواج, والطالق, واجلريمة, واملشاركة 
يف قوة العمل, وغريها, مما يتطلب املحافظة عـىل التـوازن النـوعي مـن أجـل 

كـام أن الرتكيـب النـوعي يـؤثر يف . رادهاستقرار املجتمـع وزيـادة فاعليـة أفـ
ويتأثر هبا, كـام ) اخلصوبة والوفيات واهلجرة(العمليات الديموغرافية الثالث 

 .   )١(هو احلال بالنسبة للرتكيب العمري
אאאW 

باإلضافة إىل اهلـرم الـسكاين الـذي يـستخدم إلبـراز الرتكيـب النـوعي 
ًفإن هناك عددا من املؤرشات املعروفة والشائعة يف الدراسـات ًوالعمري معا, 

                                                           
 .سعوديةالرتكيب العمري والنوعي لسكان اململكة العربية ال") هـ١٤٢٠(رشود حممد اخلريف  )١(



 
 
 

 
 

٢٢٩
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السكانية وغريها, مثل نسبة النوع جلملة السكان, باإلضافة إىل نسبة النوع عند 
, ونسبة النوع عند احلمل, ونسبة النـوع عنـد )أي بني املواليد األحياء(الوالدة 

نتعرف إىل أهـم هـذه وس. الوفاة, ونسبة النوع حسب الفئات العمرية املختلفة
ًاألنواع وأكثرها شيوعا وأوسعها استخداما فيام ييل ً : 

١ JאאFSex RatioWE 
بني عدد الذكور واإلنـاث ) أو عدمه(تعكس هذه النسبة مقدار التناسب 

 يف معظم األحيان; "نسبة النوع"ًيف املجتمع بالنسبة املئوية أحيانا, أو بام يسمى 
عبارة عن التناسب بني الذكور واإلناث, أو بالتحديد نسبة عدد الـذكور وهي 

ًوتعد هذه النسبة أكثر مـؤرشات الرتكيـب العمـري شـيوعا .  إىل عدد اإلناث ُ
 :وحتسب عىل النحو اآليت.  ًواستخداما يف الدراسات السكانية

 
   عدد اإلناث                           ١٠٠ ×   ـــــــــــــــــــــ= نسبة النوع  جلملة السكان  عدد الذكور                       

  ٦٣٤٨٠٣ ٠٠٠                                             )ً تقريبا١٠٧أي  (٥}١٠٦ = ١٠٠ ×  ـــــــــــــــــــــ= نسبة النوع يف الصني  ٦٧٦١٧٦٠٠٠                                             
 ١٠٧فإذا كانت هذه النـسبة . لنسبة عدد الذكور مقابل مئة أنثىتعكس هذه ا

 .   ذكور مقابل مئة أنثى١٠٧ فإهنا تعني بأن هناك −عىل سبيل املثال −يف الصني 



 
 

 
 
 

٢٣٠
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١٠٠٫٦

٢٢٧٫٠

١٢٤٫١

٠

٥٠

١٠٠

١٥٠

٢٠٠

٢٥٠

سعوديون غير سعوديين إجمالي السكان 
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وال شك أن التوازن بني أعداد الـذكور واإلنـاث أمـر مهـم, ولـه أبعـاد 
ً ذكرا ١٢٤ وتصل نسبة النوع يف اململكة إىل. ديموغرافية واقتصادية واجتامعية

% ٥٥هـ, أي أن نسبة الـذكور تـصل إىل نحـو ١٤٢٥ أنثى يف عام ١٠٠مقابل 
وتعود هذه الزيادة يف أعداد الذكور إىل ارتفاع نسبة الذكور ). ١٣−٥الشكل (

بني الوافدين من خارج اململكـة, وذلـك لطبيعـة متطلبـات سـوق العمـل يف 
 .  اململكة من العاملة الوافدة

ًعي للسكان السعوديني فيعكس توازنا نسبيا بني الذكور أما الرتكيب النو ًّ
 ١٠٠ً ذكر تقريبا مقابل ١٠٠, أي )٥٨}١٠٠(واإلناث; إذ تصل نسبة النوع إىل 

أما بالنسبة للسكان غري السعوديني, فتطغى أعداد الذكور بينهم, لتصل .  أنثى
 .  أنثى١٠٠ ذكر مقابل ٢٢٧نسبة النوع إىل أكثر من 

 هـ١٤٢٥ نسب النوع للسكان  يف اململكة العربية السعودية يف عام )١٣−٥(الشكل 

 
 
 

 

 
 هـ   ١٤٢٥ اعتمد إعداد الشكل عىل بيانات تعداد السكان واملساكن لعام :املصدر 
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٢ JאאאW 
. تستخدم هذه النسبة إلبراز التوازن النوعي يف الفئات العمرية املختلفـة

 : النوع حسب الفئات العمرية كام ييلوحتسب نسبة 
 

  ا  عدد اإلناث يف الفئة العمرية نفسه                                                      ١٠٠ ×     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ =نسبة النوع يف الفئة العمرية   عدد الذكور يف فئة عمرية معينة                         
٣ JאאFSex Ratio at BirthWE 

ُتعد نسبة النوع عند امليالد من املـؤرشات املهمـة يف دراسـات الرتكيـب 
النوعي للسكان; ملا لنسبة النـوع عنـد الـوالدة مـن أمهيـة كبـرية مـن خـالل 

وهـي نـسبة عـدد املواليـد .    ارتباطها بجوانب ديموغرافية واجتامعية مهمـة
 : ور إىل عدد املواليد اإلناث املولودين أحياء, وحتسب بالصيغة اآلتيةالذك

 
 ١٠٠ ×    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= نسبة النوع عند امليالد   عدد املواليد الذكور الذين أعامرهم أقل من سنة                                                  

   عدد املواليد اإلناث اللوايت أعامرهن أقل من سنة                                                   
 يف املجتمعــات اإلنــسانية, ١٠٦ و ١٠٣وتــرتاوح هــذه النــسبة مــا بــني 

يف الواليات  ١٠٥ فهي نحو   يف معظم الدول,١٠٥ًولكنها ال تبتعد كثريا عن 
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 ذكور مقابل مئة ١٠٥وهذا يعنى أنه يولد  . )١(لاملتحدة األمريكية عىل سبيل املثا
ُوجتـدر املالحظـة أن الـذكور يولـدون بأعـداد تفـوق . أنثى تولد خالل السنة

وبـام أن احتامليـة التعـرض . أعداد اإلناث بقليل يف معظم املجتمعات البرشية
للوفاة بالنسبة لألجنة الذكور أكثر من اإلنـاث, فـإن ذلـك يعنـي أن حـاالت 

 !   وهذه حكمة  إهلية. جنني ذكر أكثر من حاالت احلمل باإلناثاحلمل ب
أما بالنسبة للمجتمع السعودي, فهذه النسبة ال تبتعد عن الرقم املـذكور 

 مواليد ذكور مقابـل ١٠٦وتقدر نسبة النوع عند امليالد يف اململكة بنحو . ًكثريا
 لغــري ١٠٢ للــسعوديني, يف حــني تــنخفض إىل ١٠٧وترتفــع إىل .  أنثــى١٠٠

ُوتعد هذه النسب يف احلدود املعقولة, إذ إن مـن املعتـاد أن تكـون . السعوديني
 أنثى, وذلك يف ١٠٠ ذكور مقابل ١٠٥, أي يولد ١٠٥نسب النوع عند امليالد 

 .  معظم املجتمعات البرشية, مع تباين بسيط من جمتمع إىل آخر
٤ JאאW 

ً املذكورة آنفـا, واسـتخدامها بكثـرة, إال أن عىل الرغم من شيوع النسب  
بعض الدارسني يميلون إىل استخدام نسب أخر مثل نـسبة الـذكور إىل إمجـايل 

 : وحتسب هذه النسب كام ييل). أو األنوثة(أو نسبة اإلناث ) أو الذكورة(السكان 
                                                           

بناء عىل بيانات نسب النوع عند امليالد لفرتة طويلة يف عدد مـن الـدول مثـل بلجيكـا, والـدنمرك,  )١(
وبريطانيا, وفرنسا, وأملانيا, وهولندا, واسبانيا, والواليات املتحدة األمريكية, تقدر نسبة النوع عنـد 

 .٦}١٠٥امليالد بنحو 
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 إمجايل عدد السكان                              ١٠٠×  ــ   ــــــــــــــــــــــــ )  =أو الذكورة(نسبة الذكور  عدد الذكور                                                        

 
 

   إمجايل عدد السكان                         ١٠٠ ×   ــ ــــــــــــــــــــــ )   =أو األنوثة(نسبة اإلناث  عدد اإلناث                               
אאאאאW 

ُمن األسئلة املهمة التي يعنى هبا املتخصـصون يف الدراسـات الـسكانية, 
مـا مـد التبـاين املكـاين يف : ويسعون إلجياد اإلجابة عنها, السؤاالن التاليان

افيـة?   أي مـا نسب النوع? ثم ملاذا يوجـد تبـاين بـني الـدول واملنـاطق اجلغر
 العمليات التي تؤدي إىل وجود مثل هذا التباين? 

من املعروف أن نسبة النوع جلملة الـسكان تتبـاين مـن جمتمـع إىل آخـر, 
تصل نسبة النـوع عـىل . ,  إال يف عدد قليل من البلدان١٠٥ولكنها ال تتجاوز 

ــامل إىل  ــستو الع ــى١٠٢, أي نحــو )٦}١٠١(م ــة أنث ــل مئ ــل ك ــر مقاب .   ٍ ذك
يف الدول ) ١٠٣(يف الدول املتقدمة, بينام ترتفع إىل ) ٩٤(وتنخفض النسبة إىل 

وتأيت دول اخلليج يف املقدمة مـن حيـث ارتفـاع نـسبة النـوع إلمجـايل .  النامية
 ).   ١٤−٥الشكل (السكان 
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 م٢٠٠٧نسبة النوع يف دول جملس التعاون اخلليجي لعام ) ١٤−٥(شكل ال

 
 
 
 
 
 
 د الشكل عىل مصادر متعددة, مثل التعدادات السكانية وبيانات األمم املتحدة  اعتمد إعدا:املصدر

 يف بعـض الـدول يف آسـيا مثـل ١٠٥كام ترتفع نسبة النوع إىل أكثـر مـن 
 إال يف عدد قليل ٩٠ولكنها ال تنخفض إىل أقل من .  الصني واهلند والباكستان

 يف معظم ١٠٠ من وتنخفض إىل أقل.  من الدول مثل روسيا وروسيا البيضاء
ومـن .   الدول املتقدمة, مثل فرنسا, وإسبانيا, والواليات املتحـدة األمريكيـة

واإلناث يف بعـض البلـدان مثـل  ناحية أخر, هناك توازن نسبي بني الذكور
وجتـدر املالحظـة أن دولـة اإلمـارات . فنـزويال واإلكوادور عىل سبيل املثـال
ث ارتفاع نسبة النوع, إذ تبلـغ هبـا حـوايل العربية تعترب من أعىل الدول من حي

ويف هذا .  ذكور مقابل كل مئة أنثى يف املجتمع٢١٠, وهذا يعني أن هناك ٢١٠

٢١٠

١٣٤
١٢٤ ١٢٨

١٩١

١٤٥

١٠٣ ٩٤ ١٠٢

٠

٥٠

١٠٠

١٥٠

٢٠٠

٢٥٠

اإلمارات البحـرين السعودية عــمان قــطر الكـويت الدول 
النامية

الدول 
المتقدمة

العالم

ى)
أنث

 ١
٠٠

ل 
قاب
ر/م
آو
الذ

دد 
(ع

ع 
نو
 ال
سب

  ن



 
 
 

 
 

٢٣٥

אאWאאא

اخلصوص,  ينبغي أال ننسى أن هذه النـسبة ال تقتـرص عـىل املـواطنني بدولـة 
ُويعزا هذا االرتفاع يف نـسبة النـوع .   ًاإلمارات, بل تشمل غري املواطنني أيضا

 . ن أغلب الوافدين إىل اإلمارات من اخلارج هم من الذكورإىل أ
 

 م٢٠٠٦نسب النوع إلمجايل السكان يف بعض الدول يف عام ) ٨−٥(دول اجل

 الدولة نسبة النوع الدولة نسبة النوع

 دول عربية

 السعودية ١٢٤ ليبيا ١٠٨

 الكويت ١٤٥ اليمن ١٠٣

 اإلمارات العربية ٢١٠ السودان ١٠١

 مرص ١٠٠ انياموريت ١٠٢

 دول نامية

 كينيا ٩٩ الصني ١٠٧

 باكستان ١٠٦ الربازيل ٩٧

 اهلند ١٠٨ فنـزويال ١٠١

 اليابان ٩٦ أكوادور ١٠١

 دول متقدمة

 الواليات املتحدة ٩٧ فرنسا ٩٥

 السويد ٩٨ روسيا ٨٧

 بريطانيا ٩٦ روسيا البيضاء ٨٧

 إسبانيا ٩٧ رومانيا ٩٥

 .UN (2007) World Population Prospects, The 2006 Revision                                   :املصدر
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אאאאאW 
تشري الدراسات يف هذا املجال إىل أن هناك عدد من العوامل التي تـسهم 

 أي يف ارتفاع أو انخفاض نسبة النوع جلملة السكان أو لفئات سكانية معينة يف
بلد, وخيتلف تأثريها باختالف البلـدان وتنوعهـا مـن الناحيـة الديموغرافيـة 

ويمكن إجياز العوامـل التـي تـؤثر يف نـسبة النـوع . واالجتامعية واالقتصادية
 : عامة, وتباينها اجلغرايف خاصة, فيام ييل

اهلجـرة "ُتعد اهلجرة من أهم هذه العوامل, حيث تـسهم   :اهلجرة: ًأوال
ًيف خفض هذه النسبة; ألن الذكور يعـدون أكثـر مـيال − يف العادة − "املغادرة ُ

ففـي .  للهجرة من اإلناث يف كثري من املجتمعـات, مـع بعـض االسـتثناءات
بعض  دول أمريكا الوسطى, مثل إكوادور, تسيطر اإلناث عىل تيارات اهلجرة 

 .  لريفمن الريف إىل املدن, مما خيفض نسبة النوع يف املدن, ويرفعها يف ا
ُوعموما, تسهم اهلجرة القادمة يف رفـع نـسبة النـوع يف بلـد  ) أو منطقـة(ً

وليس أدل عىل ذلك مما تـشري .  الوصول مليل الذكور للهجرة أكثر من اإلناث
إليه إحصاءات األمم املتحدة من أن نـسبة النـوع يف دولـة اإلمـارات العربيـة 

ُذا الـسبب يالحـظ ارتفـاع وهلـ. , نتيجة اهلجرة الدولية مبارشة٢١٠تصل إىل 
نسب النوع يف بعض دول اخلليج األخر, مما يؤدي إىل تشويه اهلرم الـسكاين 

 ). ١٥−٥الشكل (وانبعاجه يف جهة الذكور 
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 م١٩٩٨نسب الذكور يف سن العمل يف بعض دول اخلليج العريب يف عام  )١٥−٥(الشكل 

 
 
 

  
كـشوفات البيانـات ) م١٩٩٩(لجنـة االقتـصادية لغـريب آسـيا ال:  اعتمد إعـداد الـشكل بنـاء عـىل بيانـات:املصدر

 .الديموغرافية وما يتصل هبا من بيانات اقتصادية واجتامعية

 
ومن جهة أخر, تؤدي اهلجرة الداخلية إىل ارتفاع نسب النوع يف املـدن 

فالتباين .  مقارنة بالقر أو املناطق الريفية يف السعودية ومعظم الدول العربية
ناطق اإلدارية يف نسب النوع للسكان السعوديني يتأثر باجتاهات اهلجـرة بني امل

فهي ترتفع يف منـاطق اجلـذب, وتـنخفض يف منـاطق الطـرد عامـة  الداخلية;
 ).٩−٥اجلدول (
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 نسب النوع للسكان السعوديني يف املناطق اإلدارية) ٩−٥(اجلدول 
 نسب النوع

)م٢٠٠٤(هـ ١٤٢٥ )م١٩٧٤(هـ ١٣٩٤ )م١٩٩٢(هـ١٤١٣  املنطقة اإلدارية

 الرياض ٠٤}١١٢ ٤٤}١٠٥ ٢٥}١٠٤

 مكة املكرمة ٤٥}١٠٧ ٥٠}١٠١ ٢٩}١٠٠

 جازان ١١}٩٦ ٩٨}٩٥ ١٣}٩٥

 الرشقية ٠٤}١١٦ ٩٢}١٠٧ ٩٩}١٠٤

 عسري ٣٨}٩٣ ٨٧}٩٦ ٧٦}٩٤

 القصيم ٩٠}١٠١ ٧٠}٩٨ ٣٥}٩٩

 حائل ٣٥}٩٥ ٨٠}٩٧ ٧٦}٩٤

 املدينة املنورة ٣٣}١٠٣ ٩٧}٩٨ ٨١}٩٧

 الباحة ٠١}٨٧ ٠٩}٨٨ ٤٥}٨٧

 احلدود الشاملية ٥٠}١١٢ ٦٩}١٠٦ ٩٥}٩٩

 تبوك ٧٩}١٢٤ ٠٥}١١٠ ٩٢}١٠٥

 نجران ٠٨}١٠٦ ٤٩}٩٩ ٧٥}٩٨

 اجلوف ١٥}١٠٧ ٢٦}١٠١ ٣٧}١٠٠

 إمجايل اململكة ٥٦}١٠٥ ٩٩}١٠١ ٥٨}١٠٠

هــ, ١٣٩٤ ; بيانات تعدادات السكان لألعوام)هـ١٤٢٠(اخلريف :  اعتمد إعداد اجلدول عىل:  املصدر
 . هـ١٤٢٥هـ, ١٤١٣

 

ُيعد نمط الوفيات مـن العوامـل املهمـة املـؤثرة يف نـسبة : الوفيات: ًثانيا
النوع, إذ إن وفيات الذكور أعىل من وفيات اإلنـاث يف كـل الفئـات العمريـة 
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ًتقريبا, مما يؤدي يف النهاية إىل االختالف الكبري بـني نـسبة النـوع عنـد املـيالد 
ويف بعض البلدان ترتفع وفيات األمهات بـسبب .  السكانونسبة النوع جلملة

 .  احلمل والوالدة املبكرة واملتكررة, مما قد يسهم يف رفع نسبة النوع

أمــا بالنــسبة للتبــاين بــني الــذكور واإلنــاث يف نمــط الوفيــات, فتــشري 
إحصاءات السكان يف الواليات املتحدة األمريكية إىل أنه بينام تبلغ نسبة النـوع 

ً تقريبا, فإن نسبة النـوع جلملـة الـسكان ١٠٥ امليالد يف الواليات املتحدة عند
وحيدث ذلك ألن وفيات الـذكور أعـىل مـن اإلنـاث, فتتنـاقص . ٩٦تساوي 

 ١٠٠ عند امليالد لتـصل إىل ١٠٥أعداد الذكور وتنخفض نسبة النوع من نحو 
هذه النـسبة   سنة, ثم تتناقص ٢٤ و ١٨للسكان الذين ترتاوح أعامرهم ما بني 

 ٨٥ للـسكان الـذين أعامرهـم ٤٦أكثر وأكثر مع تزايد العمر إىل أن تـصل إىل 
 أنثى مـن ١٠٠ً ذكرا مقابل ٤٦وهذه النسبة األخرية تعني أن هناك . سنة فأكثر

وجتـدر اإلشـارة إىل أن ارتفـاع .  )١ ( سنة فـأكثر٨٥بني السكان الذين أعامرهم 
شـكل (ائعة يف  معظم الـدول املتقدمـة نسب النوع يف األعامر الكرب سمة ش

١٦−٥  .( 

                                                           
) ١ (Source: U.S. Census Bureau, Current Population Survey, March 2002  
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 يف بعض الدول)  سنة فأكثر٨٠ و ٦٠(نسب النوع يف األعامر الكرب  )١٦−٥(شكل ال

 
 
 
 
 
  
 
 
  UN (2004) World Population Prospects 2004     : اعتمد إعداد الشكل عىل:املصدر

ًثريا بالغــا يف باإلضــافة إىل ذلــك, فقــد ُتــؤثر الوفيــات نتيجــة احلــروب تــأ ً
الرتكيب النوعي, وهذا ما حدث يف الدول األوروبية بعد احلرب العاملية الثانيـة, 

نسبة النوع يف االحتاد السوفيتي آنذاك, حيث  فقد أسهمت هذه احلرب يف خفض
 .  )١( فقط٨٢م أن نسبة النوع انخفضت إىل حوايل ١٩٥٩أظهر تعداد 
عد نسبة النوع عند امليالد مـن العوامـل قد ت :نسبة النوع عند امليالد:ًثالثا

ًاملؤثرة أيضا يف نسبة النوع إلمجايل السكان,  فهي قد ختتلف من بلد إىل آخر; مما 
                                                           

 ..  دراسات يف علم السكان)م١٩٨٥(; فتحي أبوعيانة جغرافية السكان) م١٩٨٠(فتحي أبو عيانة  )١(
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لإلناث يف املجتمع بشكل عـام,  ًحيدث زيادة أو نقصا يف أعداد الذكور بالنسبة
النـوع وربام تتأثر نسبة .   يف معظم املجتمعات١٠٥ًولكنها ال تبتعد كثريا  عن  

عند امليالد باملـستو الـصحي واملعيـيش حيـث متيـل إىل االرتفـاع يف الـدول 
املتقدمة وإىل االنخفاض يف الدول الفقرية التي ال تتوافر هبـا الرعايـة الالزمـة 

ًحيدث نقصا يف نسبة النوع عند امليالد, األمر الذي قـد يعـود إىل  للحوامل, مما
ولكـن جتـدر اإلشـارة إىل أن .  )١(نثـىضعف اجلنني الذكر مقارنـة بـاجلنني األ

ًمستو دقة اإلحصاءات قد تكون سببا رئيسا للتباين بني البلـدان لـذلك ال .  ً
ينبغي إثبات أو نفي تأثري نـسبة النـوع عنـد املـيالد عـىل نـسبة النـوع إلمجـايل 

ُفيعتقد أن الكشف الطبي ملعرفة نوع اجلنني أثناء احلمل, وعمليـات !! السكان
االنتقائية حسب النوع, إىل جانب إمهال تسجيل اإلناث, أسـهمت اإلجهاض 

 .   يف رفع نسب النوع عند امليالد يف بعض البلدان– جمتمعة –

وبناء عليه, يرجح بعض الباحثني أن ارتفاع نـسبة النـوع عنـد املـيالد يف 
ُكذلك يالحظ . )٢(الصني وكوريا هو نتيجة عمليات اجتامعية وليست بيولوجية

 واضح بني الدول يف نسب النوع للمواليـد الـذين مل يكملـوا عـامهم اختالف
ــة )١٧−٥الــشكل (األول  ــسجيالت احليوي ــة الت ــد التفــاوت يف دق ; ممــا يؤي

 . والظروف االجتامعية السائدة
                                                           

وجبـة غذائيـة منخفـضة الـسعرات احلراريـة أو عـدم  هناك دراسات طبية تشري إىل أن تناول املرأة )١(
 .احلمل يزيد احتامالت إنجاهبا مولودا أنثىوجبة اإلفطار يف املدة التي حيدث فيها  تناوهلا

)٢(U.N. (1999) Too Young to Die: Gene or Gender.                                                 
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 من املتوقع أن يكـون مـستو اخلـصوبة مـن العوامـل :اخلصوبة: ًرابعا
ا يرتكه من أثـر عـىل الرتكيـب املؤثرة يف نسبة النوع جلملة السكان من خالل م

ًالعمري;  إذ كلام ارتفع مستو اخلصوبة, أصبح الرتكيب العمري فتيا أو شابا  ً ْ
ًوعندما يكـون الرتكيـب العمـري فتيـا, فإنـه . نتيجة ارتفاع نسبة صغار السن

يسهم يف رفع نسبة النوع للسكان بسبب ارتفاع نسبة النـوع ملجموعـة صـغار 
−ًولـو جزئيـا −بـرية مـن الـسكان; ولعـل هـذا يفـرس السن التي متثل نسبة ك

   .االرتفاع النسبي لنسبة النوع يف الدول النامية مقارنة بالدول املتقدمة
 نسبة النوع عند امليالد يف بعض الدول) ١٧−٥(الشكل 

 
 
 
 
 
 
 .UN (2007) World Population Prospects, The 2006 Revision : اعتمد إعداد الشكل عىل:املصدر

باإلضــافة إىل مــا ســبق, يعتقــد بعــض البــاحثني أن االخــتالل يف نــسبة 
كـام يعـود .  اجلنسني يف الدول اإلسالمية يعود إىل انخفاض تـسجيل اإلنـاث

٩٥ ١٠٠ ١٠٥ ١١٠ ١١٥ ١٢٠
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انخفــاض نــسبة اإلنــاث يف بعــض الــدول كاهلنــد إىل الظــروف االجتامعيــة 
ومـن .  )١(واالقتصادية واحلياة اليومية الصعبة التي تعيشها املرأة يف ذلك البلـد

ُجهة أخر, تشري الدراسات إىل أن النقص يف العد يف تعداد الواليات املتحدة 
األمريكية وخاصة بني الذكور والسكان السود يسبب بعض املـشكالت عنـد 

وعالوة عىل ما سـبق, .  )٢(حساب مؤرشات النوع كنسبة النوع عىل سبيل املثال
 :نوعي يف البلدان العربية فيام ييلُيلخص عمران العوامل املؤثرة يف الرتكيب ال

عـدم الدقـة يف تـسجيل اإلنـاث, وخاصـة يف بعـض الفئـات الـسكانية,  −١
 .باإلضافة إىل نقص التبليغ عن املولودات اإلناث يف بعض األحيان

 ١٠ًاخلطأ يف تسجيل أعامر البنات, وخصوصا يف األعامر التي ترتاوح بني  −٢
 .   سنة١٩و 

 . احلمل املبكر واملتكررارتفاع وفيات األمهات بسبب −٣
 . )٣(هجرة الذكور للعمل يف خارج بعض البلدان العربية −٤

ويف اعتقادنا أن وضـع التـسجيالت يف معظـم الـدول العربيـة ودرجـة 
ًشموليتها, ومستو دقتها, يشهد حتسنا ملحوظا خالل السنوات األخرية ً. 

  
  

                                                           
 .١٠٣, ص اإلحصاء السكاين) م١٩٨٢(ياسني خليفة  )١(
)٢(M. A. Fossett and K J. Kiecolt (1991) “A Methodological Review of the Sex Ratio.” 
, ص ًسكان العامل العريب حارضا ومستقبال) م١٩٨٨(عبد الرحيم عمران  )٣( ً ١٥١. 
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 سادسالفصل ال

  خصائص السكان االجتماعية واالقتصادية
يف ًيومـا ّهـل فكـرت جزء من املجتمـع, ف − أهيا القارء الكريم –أنت 

أسباب مواصلتك للتعليم? أو الدافع حلصولك عىل الشهادة اجلامعية? وكيف 
كيـف : ّ يف املـستقبل, ألنـك مـتعلم? ثـم هـل فكـرتستصبح حياتك خمتلفة

ًسيكون شعورك لو كنت عربيا يف وسط ما يسمى بإرسائيل? أو مـسلام تعـيش  ُ ً
ًيف اهلند أو يف البلقان? أو أفريقيا تعـيش يف الواليـات املتحـدة األمريكيـة? ال 
شك أن مجيع هذه اجلوانب املختلفة حول من تكون, تؤثر عىل الفرص املتاحـة 

 مثل احتاملية حصولك عىل عمـل مرمـوق, أو دخـل مرتفـع, أو متتعـك لك,
ًوليس بالرضورة أن تكون الفرص احلياتية املتاحة لك انعكاسا !  بحياة مستقرة

وبنـاء عليـه , فـإن .  للبنية االقتصادية واالجتامعية يف املجتمع الذي تعيش فيه
رشات التي تـساعد اخلصائص الديموغرافية واالقتصادية واالجتامعية هي املؤ

 .  يف حتديد طبيعة املجتمع وأفراده, والتعرف عىل سامهتم
التـي خـصص هلـا ) العمر والنـوع(فإىل جانب السامت الديموغرافية   

ُالفصل السابق, يصنف السكان عىل أساس عدد من اخلـصائص االجتامعيـة, 
الكـشف واالقتصادية واللغوية, والدينية, والعرقية, وغريها; لفهم املجتمع و

عن أبعاد كثري من املشكالت املعقدة التي تواجهه, أو من أجل وضـع اخلطـط 
.  لتطويره, ورفع مستو معيشة أفراده, والتقليل من الفروق بني فئاته املختلفة
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وســنتناول يف هــذا الفــصل بعــض اخلــصائص والــسامت املهمــة كالرتكيــب 
كة يف قـوة العمـل  والرتكيب املهني, ومعـدالت املـشار والتعليمي,الزواجي,
 . وغريها

Wאא 
ًقد ال يعد تركيب السكان حسب جنسياهتم مهام يف معظم الدول; ألن    ُ

األغلبية الـساحقة مـن سـكاهنا هـم مـن أبنائهـا املولـودين داخـل حـدودها 
ولكن يف بعض الدول التي تـشهد تـدفق املهـاجرين أو الالجئـني .  اجلغرافية

ًارج يصبح هذا النوع من الرتكيب السكاين مهـام يف فهـم الرتكيبـة إليها من اخل
وتأيت دول جملس التعاون اخلليجي يف مقدمة هذه الدول; .  السكانية يف الدولة

 . الرتفاع نسبة الوافدين بدرجة ال مثيل هلا يف العامل
نـسبة الـسكان الوافـدين املولـودين خـارج ) ١−٦(ويوضح الـشكل   

وتـأيت .  لس التعاون اخلليجي مقارنة ببعض الدول املتقدمـةالدولة يف دول جم
مـن % ٧٠قطر واإلمارات العربية املتحدة يف مقدمة الدول, إذ تتجاوز النـسبة 

ًوعىل الرغم من أن الواليات املتحدة تـستقبل سـنويا أعـدادا .   إمجايل سكاهنا ً
 يف اخلـارج ال كبرية من املهاجرين من اخلارج, إال أن املقيمني هبـا ممـن ولـدوا

 م, ولكن عددهم يـصل ٢٠٠٥من إمجايل السكان يف عام % ١٣يشكلون سو
 .  مليون نسمة يف ذلك العام٣٨إىل 
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نسبة املواطنني وغري املواطنني يف دول جملس التعاون اخلليجي وبعض الدول ) ١−٦(الشكل 
 م٢٠٠٥املتقدمة يف عام 

 
 
 
 
 
 
 

    ."UN, Population Division, "International Migration 2006 : اعتمد إعداد الشكل عىل:املصدر

   
ًن هناك عددا من السلبيات الناجتة عن وجود نسب مرتفعة مـن العاملـة إ

لعل من أبرزها اختالل الرتكيبة السكانية ; الوافدة من اخلارج ال ينبغي جتاهلها
 وخاصة الرتكيب العمري والنوعي وما يرتتب عليه من مشكالت, والـضغط

رفع معـدالت البطالـة بـني املـواطنني, وربـام والكبري عىل اخلدمات يف املدن, 
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إضعاف الروابط واالنتامء الوطني, والتحـويالت املاليـة الـضخمة إىل خـارج 
املنطقــة, باإلضــافة إىل ســيطرة جمموعــات مــن العاملــة الوافــدة عــىل بعــض 

لـسكاين, آثـار اخللـل ا) م٢٠٠٤(ويلخص الكـواري . القطاعات االقتصادية
اســتمرار اخللــل الــسكاين الــراهن يف دول املنطقــة عامــة, ويف أن "ًمــشريا إىل 

 يـؤدي إىل خمـاطر عـىل األمـن الـوطني واإلقليمـي  خاصـة,اإلمارات وقطـر
 وهيدد وجودها بالنكوص والضياع, بعـد أن ,القومي للمجتمعات األصليةو

س بالرضورة أكربها  ولي, بني السكاناألقلياتأصبح املواطنون جمرد أقلية من 
كام أد االعتامد شبه املطلق عىل قوة العمـل الوافـدة . يف عدد من دول املنطقة

   ."إىل تراجع الدور اإلنتاجي للمواطنني ومهش وجودهم
   يف دول جملس خطورة اخللل السكاينوختتلف اآلراء حول مد 

 خطورهتا الكبرية فهناك من ير.   املتمثل يف زيادة نسبة غري املواطننيالتعاون,
من النواحي االقتصادية واالجتامعية واألمنية, وهناك من يقلل من تأثريها 

ولكن ال خيتلف اثنان عىل رضورة تنمية القو البرشية الوطنية . عىل املنطقة
 .)١(ًوإحالهلا تدرجييا حمل القو العاملة الوافدة

 

                                                           
 .خلليجيالوضع السكاين يف دول التعاون ا) م٢٠٠٧(رشود بن حممد اخلريف : انظر )١(
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Wאאא 
يف السكان حسب فئات احلالـة الزواجيـة, ُيقصد بالرتكيب الزواجي تصن

أعزب مل يـسبق : , وهي يف فئاهتا األربع أو نسبهمللحصول عىل أعداد أو السكان
ُوتعـد احلالـة الزواجيـة مـن ).  ٢−٦الـشكل  (له الزواج, متزوج, مطلق, أرمل

ــة  خــصائص الــسكان األساســية املكتــسبة عــىل عكــس اخلــصائص البيولوجي
ويتحدد توزيع الـسكان حـسب احلالـة الزواجيـة, .  وع مثل العمر والن,األخر

ًتبعا للتأثري الرتاكمي, ملختلف العوامل البيولوجية, واالجتامعيـة, واالقتـصادية, 
ُويعد الرتكيب الزواجي مـن الـسامت .  والدينية, والقانونية, التي تؤثر يف الزواج

ساسـية يف املجتمـع  لتأثريه عىل األرسة التـي متثـل الوحـدة األ;االجتامعية املهمة
يف تكوينهـا وبنائهـا, أو يف فـال يـؤثر عليهـا متغـري أقـو مـن تـأثريه .  اإلنساين

ــملها ــشتيت ش ــا وت ــة .  تفكيكه ــاهرات الديموغرافي ــم الظ ــن أه ــزواج م وال
واالجتامعية يف مجيع املجتمعات البرشية, ألنه السبيل الوحيد لإلنجاب الرشعي, 

ويـؤثر .    يف معظـم املجتمعـات البـرشيةةوبناء األرسة حسب األعراف الـسائد
فـام .  ًأيضا يف اخلصوبة إىل جانب ارتباطه بظاهرات اجتامعية وديموغرافية أخر

التـي حـدثت يف الـدول الـصناعية يف أعقـاب ) Baby Boom(طفرة األطفـال 
التي ارتفعت بـسبب − احلرب العاملية الثانية إال خري مثال لتأثري معدالت الزواج

ًعىل اخلصوبة التي شـهدت ارتفاعـا عـىل نحـو غـري  − لنمو االقتصاديالسلم وا
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اخلـصوبة يف املجتمعـات  قـد تـنخفض ومن جهة أخر,. متوقع يف تلك الدول
التي يرتفع فيها معدل الطالق, خاصة إذا كانت الفرتة التي تقضيها املطلقـة بـني 

 . )١(طالقها وزواجها مرة ثانية طويلة
 

 لزواجية يف البحرين وقطر  واليمناحلالة ا)  ٢−٦(شكل ال

 
 
 
 

 
 

, البحـرين )م٢٠٠٣( اعتمد إعداد الشكل عىل بيانـات آخـر التعـدادات يف كـل دولـة, الـيمن :املصدر
 .)م٢٠٠٤(, وقطر )م٢٠٠١(

 

                                                           
 جملة العلـوم "الرتكيب الزواجي لسكان اململكة العربية السعودية") م٢٠٠٠(رشود حممد اخلريف  )١(

 .١٣٦−٩٧: ٢٨اإلجتامعية, 
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ًكــذلك, فــإن ملعــدالت الــزواج والطــالق والرتمــل أبعــادا اقتــصادية 
ــة وسياســية مهمــة ــة واال.  واجتامعي قتــصادية تــؤثر يف فــاألحوال االجتامعي

 مما جيعل احلالة الزواجية للسكان غري ثابتة, بل تتغـري مـن ;الرتكيب الزواجي
ًوقت إىل آخر, تبعا لطبيعـة الظـروف االقتـصادية واالجتامعيـة, عـالوة عـىل 

احلالة الزواجيـة قد تدل لذلك .  تأثرها بالعادات والتقاليد السائدة يف املجتمع
 فالرتكيـب .  ابطـه والتزامـه بالـرشائع الدينيـة متاسك املجتمـع وترعىل مد
.  يتأثر بكثري من الظاهرات الديموغرافية وغري الديموغرافية– إذن –الزواجي 

) أمـد احليـاة(فهناك من يعتقد بأن معدالت الوفيات, ومن ثم األعامر املتوقعة 
كـام أن معـدالت اهلجـرة واحلـراك .  ً تبعا للحالة الزواجيـة–ً أيضا –تتفاوت 

ومن جهة أخـر, .  املكاين ترتفع أو تنخفض حسب احلالة الزواجية لإلنسان
كذلك تتفاوت معدالت الزواج والطالق بني املجتمعات الريفية واحلرضية, و
 .حسب اخلصائص والسامت االجتامعية األخر كالتعليم والدخل وغريه

אאW 
 الرضورات املعيـشية الزواج هو رابطة تقوم بني الرجل واملرأة لتحقيق  

ويأخـذ .  )١(وإنجاب األطفال, وتتم وفق القيم والعادات الـسائدة يف املجتمـع
 :ًالزواج أنامطا متعددة, هي

                                                           
 .تأخر الشباب اجلامعي يف الزواج) هـ١٤١٦(إبراهيم اجلوير : انظر )١(
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ًهــو أكثــر أنــواع الــزواج شــيوعا ): Monogamy(الــزواج األحــادي  −١
 .  ًوانتشارا يف أرجاء العامل, وهو ارتباط رجل واحد بامرأة واحدة

.  هو ارتباط رجل واحد بعدد من النساء): Polygyny(تعدد الزوجات  −٢
ويوجد هذا النوع من الزواج يف الدول اإلسالمية وبعـض املجموعـات 

 .  الدينية األخر يف الواليات املتحدة األمريكية وغريها

.  ارتباط امرأة واحدة بعدد مـن األزواج): Polyandry(تعدد األزواج  −٣
قـت احلـارض, ولكنـه كـان وهذا النمط من الزواج نادر احلـدوث يف الو

. التبـت, ونيبـال, وسـريالنكا, واهلنـد: ًموجودا يف بعض املناطق, مثـل
أي (وتشري بعض املصادر التارخيية إىل ممارسة مماثلـة يف عـرص اجلاهليـة 

وجتدر اإلشارة إىل أن األديان الساموية حتـرم مثـل ).  قبل ظهور اإلسالم
 . هذا االرتباط الزواجي

Wאאא 
ــسكانية    ــدادات ال ــوفره التع ــا ت ــة عــىل م ــة الزواجي تعتمــد دراســات احلال

واملسوحات الديموغرافية, باإلضافة إىل تسجيالت الزواج والطالق التي يتم مجعهـا 
وتـستخدم هـذه البيانـات يف حـساب معـدالت . من خالل مكاتب عقـود األنكحـة
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 . الة الزواجيةالزواج والطالق والتعرف إىل  خصائص السكان حسب احل
وختتلف البيانات التي تشتمل عليها استامرات تسجيل وقائع الـزواج أو 

هـذه ) ٣−٦(ويوضح الشكل .  الطالق من دولة إىل أخر ًنموذجـا إلحـد
ومن البيانات املهمة التي تشتمل عليها معظم استامرات تسجيل .  االستامرات

 :الزواج والطالق ما ييل
      . اسم كل من الزوجني– ١
  .    أعامرمها– ٢
        عدد مرات الزواج– ٣
        . اجلنسية– ٤
          . الديانة– ٥ 
 . تاريخ الزواج أو الطالق– ٦
 . بعض اخلصائص والسامت كاملستو التعليمي وغريه– ٧

وجدير بالذكر أن إحصاءات الطالق يف بعض الدول تعاين مـن التـأخري 
نفصال بني الزوجني لفرتة طويلـة ويف بعض احلاالت, حيدث اال. يف التسجيل

.  ًقبل حدوث الطالق, ومن ثم تسجيله رسميا يف سجالت الـزواج والطـالق
 فئـة – "االنفصال"وهذا جيعل بعض الباحثني حيرصون عىل تصنيف حاالت 
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ولكـن هـذه احلـاالت .  ً إىل جانب احلاالت الزواجية املذكورة آنفـا–مستقلة 
 . نها يف الدول العربية واإلسالميةشائعة يف الدول الغربية أكثر م

وتستخدم إحصاءات الـزواج والطـالق يف حـساب معـدالت الطـالق 
والــزواج, وكــذلك يف إجــراء الدراســات اجلغرافيــة إلبــراز التبــاين املكــاين 
والتعرف عىل أسبابه والعوامل املفرسة لـه, إىل جانـب أمهيـة بيانـات الـزواج 

ُفعىل سبيل املثال, تـستخدم هـذه .  تنوعةوالطالق يف الدراسات االجتامعية امل
اإلحصاءات يف حساب طول فـرتة الـزواج والتعـرف عـىل أسـباب الطـالق 

 .  وطبيعتها, سواء كانت اجتامعية أو اقتصادية أو نفسية
ويمكن احلصول عىل بيانات الزواج والطالق من خالل النـرشات التـي 

, )ة اإلحصاءات العامةمصلح(تصدرها اجلهات املعنية مثل إدارات اإلحصاء 
وكذلك وزارة العدل, ووزارة العمل والشئون االجتامعيـة, باإلضـافة إىل مـا 
  توفره األمم املتحدة يف مطبوعاهتا الكثرية, مثل الكتاب الديموغرايف الـسنوي

)UN, Demographic Yearbook( ونرشات األمـم املتحـدة املتـوفر عـىل ,
 .شبكة اإلنرتنت
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 رة تسجيل حالة طالقاستام) ٣ – ٦(شكل ال

 



 
 

 
 
 

٢٥٨
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אאאW 
WאאW 

ُيعد هذا املعـدل مـن  ):Crude Marriage Rate (معدل الزواج اخلام  ) أ
لـسهولة حـسابه وتـوافر البيانـات املطلوبـة ; ًأكثر املعدالت اسـتخداما

لذلك, عىل الرغم من كونه من املعدالت اخلام التـي ال يقتـرص حـساهبا 
 :ُوحيسب كام ييل.  السكان الذين يتعرضون للحدث املدروسعىل

 
 خالل السنة) أو الزجيات(عدد حاالت الزواج               

  ١٠٠٠×  ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=  معدل الزواج اخلام 
      إمجايل السكان يف منتصف السنة                     

 
ُ يقـصد بـه عـدد ):General Marriage Rate (العاممعدل الزواج   ) ب

ُوحيـسب ).  سـنة فـأكثر١٥(الزجيات يف السنة لكل ألـف مـن الـسكان 
 :باستخدام الصيغة التالية

  ) سنة فأكثر١٥(عدد السكان يف سن الزواج            ١٠٠٠×    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= معدل الزواج العام  )أو الزجيات(عدد حاالت الزواج                        
ُيقترص عىل السكان يف سن الزواج, وحيسب : معدل الزواج العام املعدل) جـ

 :كالتايل
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  عدد السكان يف سن الزواج يف منتصف السنة                                                    ١٠٠٠×    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= معدل الزواج العام املعدل  عدد الزجيات                                                                          
 ): Real Marriage Rate(معدل الزواج احلقيقي   ) د

  عدد السكان يف سن الزواج وهم غري متزوجني              ١٠٠٠× ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= معدل الزواج احلقيقي  عدد الزجيات خالل السنة × ٢                
  ):Age-specific Marriage Rate(معدل الزواج حسب العمر والنوع ) هـ

ُيعرب عنه بنسبة عدد الزجيات إىل عدد الذكور أو اإلناث يف فئات عمرية    
 :معينة, وذلك عىل النحو التايل

 
 عدد حاالت الزواج خالل سنة يف فئة عمرية  حسب النوع                      

 ١٠٠٠ × ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=  معدل الزواج اخلاص 
 عدد السكان يف الفئة العمرية نفسها حسب النوع               

WאW 
 وهو عبارة عن قـسمة ):Crude Divorce Rate(معدل الطالق اخلام   ) أ

ة يف سنة معينة عىل عدد السكان يف منتصف لعدد حاالت الطالق املسج
 :تلك السنة, وذلك عىل النحو التايل

 
 عدد حاالت الطالق خالل السنة                          

  ١٠٠٠ ×   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=  معدل الطالق اخلام 
 مجايل السكان يف منتصف السنة   إ           
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 ):General Divorce Rate (معدل الطالق العام واملصحح ) ب

 :تتعدد مقاييس الطالق املستخدمة يف دراسة ظاهرة الطالق مثل
  عدد السكان يف سن الزواج        ١٠٠٠×  ـــــــــــــــــــــــــــــــ=            معدل الطالق العام  عدد حاالت الطالق                                         

 
 عدد السكان املتزوجني                                           ١٠٠٠×    ــــــــــــــــــــــــــــ= معدل الطالق املصحح             عدد حاالت الطالق               

 ):Age-specific Divorce Rate(معدل الطالق  حسب العمر والنوع ) جـ
ُيعد معدل الطالق حسب العمر والنوع من املقاييس املفيدة ملعرفـة التفـاوت 

 : ُوحيسب عىل النحو التايل.  يف معدالت الطالق بني الفئات العمرية املختلفة
 

 عدد حاالت الطالق يف فئة معينة للذكور أو اإلناث                                    
  جمموع السكان يف الفئة نفسها                                                                 ١٠٠٠ ×   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= والنوع معدل الطالق حسب العمر 

 ):Real Divorce Rate(معدل الطالق احلقيقي ) د

حـاالت ّ معـدل الطـالق الفعـال, وهـو نـسبة عـدد –ً أحيانـا –ُ يسمى 
أو عـدد النـساء (الطالق يف سنة معينة لكل ألف من الزجيات الرتاكميـة 

 .يف منتصف السنة) املتزوجات
 متوسط عدد اإلناث املتزوجات                                 ١٠٠٠ × ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= معدل الطالق احلقيقي   عدد حاالت الطالق خالل السنة                               
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ً أن هذا املعدل يعد من أكثر املعدالت املذكورة تعبرياهموير بعض ُ, 
 :ًوأدقها إبرازا لظاهرة الطالق, وذلك للمميزات التالية

ًحالة الطالق ال تشمل فردا واحدا من السكان, بل تـشمل شخـصني يتـأثران )  أ ( ً
 . ام عىل اإلناث املتزوجاتبواقعة الطالق, وهذا هو سبب اقتصار املق

بام أن الرشيعة االسالمية تسمح بتعدد الزوجات, فإن املعدل يكون أكثر ) ب(
ًتعبريا وداللة عندما يتم استخدام عدد اإلناث املتزوجات يف املقـام بـدال  ً

 .من استخدام عدد الذكور
אאאW 

كذلك العمر عند يتفاوت العمر القانوين للزواج من دولة إىل أخر, و  
. الزواج األول; بسبب اختالف األعراف والتقاليد واألنظمة بـني دول العـامل

ًفمعظم الدول تفرض سنا قانونيا للزواج, يف حني يرتك األمر لألرسة يف بعض  ً
 ًالدول, بل إن بعض الدول تفرض سنا للذكور وآخر لإلناث, وأحيانا أخـر ً ّ

 بتقريـر − لوحـدها –وقد تقـوم األرسة . متامهإليتطلب الزواج إذن الوالدين 
لـذلك تتفـاوت الـدول يف الـسن القـانوين .  )١(هذا األمـر يف بعـض األحيـان

                                                           
 قراراهتـا واجتاهاهتـا قـد ال ال شك أن األرسة يف املجتمعات العربية حترص عىل مصالح أفرادهـا, ولكـن )١(

وعىل الرغم من قلة احلـاالت !!  فقد حيدث الزواج يف مرحلة ما قبل البلوغ. تكون رشيدة يف كل األحوال
 .من هذا النوع, إال أن هناك حاجة لوضع بعض الضوابط التي تستند عىل قيمنا النبيلة وديننا احلنيف
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 عىل سبيل املثال, فإنه –فبينام ينخفض السن القانوين للزواج يف تركيا .  للزواج
ًيرتفع نسبيا يف إيرلندا   ). ١−٦اجلدول (ّ

 مبنـي عـىل املـسوحات  وهـو–أما الـسن احلقيقـي عنـد الـزواج األول 
 فإن الدول اإلسكندنافية تـأيت يف مقدمـة الـدول مـن –الديموغرافية األخرية 

حيث ارتفاع السن عند الزواج سواء بالنسبة للـذكور أو اإلنـاث, إذ يـصل يف 
ويـنخفض العمـر عنـد .   سـنة لإلنـاث٣٠ للـذكور و ٣٣السويد إىل حـوايل 

فعـىل سـبيل املثـال, يـصل .   عـامالزواج األول يف بعض الدول النامية بشكل
 سـنة ٢٠ سـنة و٢٥متوسط العمـر عنـد الـزواج األول للـسعوديني الـذكور 

لإلناث السعوديات يف اململكة, ويـنخفض إىل أكثـر مـن ذلـك يف بـنغالديش 
وال شك إن اختالف القيم والعادات والتقاليد والثقافـات, ).  ١−٦اجلدول (

 هـذه االختالفـات اجلغرافيـة مـن وخاصة مستويات التعليم, هي التي تفـرس
 . دولة إىل أخر, أو من قارة إىل قارة

ُ عن الـسن الـذي حيـدد العنوسـة?  ويف هـذا اإلنسانوهنا قد يتساءل   
.  ًاخلصوص, يمكن القول بأنه ال يوجد سن متفـق عليـه بـني البـاحثني مجيعـا

ني سـنة, ألن  أن العنوسة تبدأ بتجاوز املرأة سـن الثالثـ–  يف اعتقادنا –ولكن 
أما بالنسبة للرجل, .  احتاملية الزواج تنخفض بدرجة ملحوظة بعد ذلك السن

ًفال نعرف سنا عنده يصبح عانسا ً!! 
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 يف بعض الدول األول  عند الزواج عمر الزواج القانوين والعمر) ١−٦(دول اجل
العمر عند الزواج األول العمر القانوين للزواج 

 بعد أخذ إذن األبوين
 القانوين للزواجالعمر 

 (*)بدون إذن األبوين

 ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث

 الدولة

٨}٢٦ ٨}٢٢ KKK  KKK   الكويت ١٨ ١٨
٤}٢٠  ٢}٢٥ KKK  KKK   J J   J J  السعودية)*( 
٢}٢٢ ٨}١٧ KKK  KKK   J J  J J اليمن 
١}٢٨ ٣}٢٤ KKK  KKK   اجلزائر ٢١ ١٧
١}٢٨ ٣}٢٤ KKK  KKK   تونس ٢٠ ١٧
٧}٢٦ ٩}٢١ KKK  KKK   مرص ١٨ ١٨
٥}٢٩ ٨}٢٥ KKK  KKK   اليابان ٢٠ ٢٠
٩}٢٣ ٧}١٦ KKK  KKK   بنغالدش ٢٠ ١٨
١٤ ٦}٢٤ ٥}٢١  ١٥   تركيا ١٨ ١٨
١٧ ٩}٣٢ ٤}٣٠  ١٨   السويد ١٨ ١٨
٧}٢٦ ٣}٢٥ KKK  KKK   إيرلندا ٢١ ٢١
٧}٢٧ ٢}٢٥ KKK  KKK     ــدة ــات املتح الوالي

 األمريكية

 UN (2005):ات مسوحات يف سـنوات خمتلفـة, باإلضـافة إىل اعتمد إعداد اجلدول عىل بيان:املصدر

Demographic Yearbook.. 
 . خيتلف السن القانوين من والية إىل أخر) ت(م, ٢٠٠٧البيانات لعام (*) 

 
WWאאאאאאא 

ــة   ســنة ١٥(لــسعوديني مــن الــسكان ا%) ٦٠(يمثــل املتزوجــون األغلبي
هـــ, أمــا العــزاب الــذين مل يــسبق هلــم الــزواج فتــصل ١٤٢٥يف عــام ) فــأكثر
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ــسبتهم إىل نحــو  ــسبة األرامــل %).  ٣٦(ن ــون %). ٣(وال تتجــاوز ن ــا املطلق أم
ـــصل إىل  ـــا%) ١(فت ـــام .  ًتقريب ـــسكان يف ع ـــداد ال ـــات تع ـــة ببيان وباملقارن

ـــ١٤١٣ ــسيطة ه ــات الب ــض االختالف ــود بع ــني وج ــش (, يتب .  ) ٤ – ٦كل ال
ومـن .  فمن جهـة, هنـاك زيـادة يف نـسبة العـزاب الـذين مل يـسبق هلـم الـزواج

جهــة أخــر, هنــاك انخفــاض ملحــوظ يف نــسبة األرامــل وكــذلك يف نــسبة 
ًويف حــني يفــرس تــأخر الــزواج قلــيال ارتفــاع نــسبة العــزاب, فــإن  .املطلقــني ُ

نخفــاض ًحتــسن صــحة الرجــال يف األعــامر العليــا قــد تكــون ســببا يف ا
 .  األرامل

 ) ٤−٦(شكل ال
 هـ١٤٢٥هـ, ١٤١٣يف األعوام )  سنة فأكثر١٥(احلالة الزواجية للسكان السعوديني 

 
 
 
 
 
 

 .هـ١٤٢٥هـ و١٤١٣ اعتمد إعداد الشكل عىل بيانات تعدادي :املصدر
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 رـن منطقــة إداريــة إىل أخــمــامت الرتكيــب الزواجــي ـــــس تتبــاينو
تزوجني من الـسعوديني إىل أعـىل مـستو يف فتصل نسبة امل).  ٢−٦اجلدول (

اجلـوف, تبوك, واملدينة املنورة, ومكة املكرمة, يف حـني تـنخفض يف كـل مـن 
 أما العزاب, فرتتفع نـسبتهم يف كـل مـن ., وجازانحائل, واحلدود الشامليةو

كرمـة, اجلوف, والقصيم, وحائل, وتـنخفض يف كـل مـن الباحـة, ومكـة امل
 ,ترتفـع نـسبة املطلقـني يف نجـرانمن جهة أخر, و. ريواملدينة املنورة, وعس

ومن جهة .   بشكل ملحوظ, والرشقيةوعسري, بينام تنخفض يف تبوك, والباحة
جازان, وعسري, وتنخفض يف  الباحة, وأخر, ترتفع نسبة األرامل يف كل من 

ارتفاع نسب األرامل يف بعض املناطق ومن الواضح أن .  بقية املناطق اإلدارية
بام يعود إىل هجرة السكان يف سن العمل إىل املناطق األخر, مما يرفع األمهية ر

ويؤيد ذلك ما توصلت إليه دراسات سابقة مـن أن .  النسبية للفئات األخر
معامالت االرتباط بني نسبة األرامل من جهـة, وكـل مـن معـدالت اهلجـرة 

لكـل ) ٧}٠−(ايل صل إىل حو تالداخلية الوافدة وصايف اهلجرة من جهة أخر
  .)١(منهام

                                                           
, جملة العلوم "جي لسكان اململكة العربية السعوديةالرتكيب الزوا") م٢٠٠٠(رشود حممد اخلريف  )١(

 .االجتامعية
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 ) ٢−٦(اجلدول 
 )م٢٠٠٤(هـ ١٤٢٥يف عام )  سنة فأكثر١٥(احلالة الزواجية للسكان السعوديني 

 املنطقة أعزب متزوج مطلق أرمل
 الـريـاض ٠٤}٣٦ ٢٣}٦٠ ٢١}١ ٥١}٢

 مكــة املكـرمـة ٥٦}٣٤ ٢٣}٦١ ٢٠}١ ٠١}٣

 املدينة املنورة ٦٧}٣٤ ٢٧}٦١ ٩٦}٠ ١١}٣

 القصيـــــم ٨٥}٣٧ ٢٩}٥٨ ٩١}٠ ٩٤}٢

 الشــرقيـــــة ٣٢}٣٧ ٤٢}٥٩ ٨٥}٠ ٤١}٢

 عســـيــر ٧٠}٣٤ ٤٦}٦٠ ٣٢}١ ٥٣}٣

 تبــــــوك ٧٤}٣٣ ٨١}٦٢ ٨٠}٠ ٦٥}٢

 حــــائـل ٦١}٣٧ ٩٥}٥٧ ١٧}١ ٢٧}٣

١ ٠٠}٣ 
 احلدود الشاملية ٨٣}٣٧ ٨٥}٥٧ ٣١

 جــــــازان ٣٣}٣٧ ٨٦}٥٧ ٩٥}٠ ٨٦}٣

 نجـــــــــران ٤١}٣٦ ١٧}٥٩ ٤٨}١ ٩٤}٢

 البـاحــــة ٠٤}٣٤ ٨٧}٦٠ ٨٧}٠ ٢٢}٤

 اجلـــــوف ٢٠}٣٩ ٩٣}٥٦ ٠٤}١ ٨٣}٢

 اإلمجايل ٨٨}٣٥ ١١}٦٠ ١٠}١ ٩٢}٢

 .هـ١٤٢٥اعتمد إعداد اجلدول عىل بيانات تعداد السكان واملساكن لعام : املصدر

אאאאאW 
زواج والطالق التـي توفرهـا وزارة العـدل يف اململكـة بيانات المن خالل 

ــة الــسعودية, وباســتخدام بيانــات تعــداد الــسكان يف عــامي  هـــ ١٤١٣العربي
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معدالت الزواج والطالق  فإنه يمكن حساب, )م٢٠٠٤(هـ ١٤٢٥و) م١٩٩٢(
 وكذلك معدالت الزواج والطالق العام للسكان السعوديني عىل مـستو ,اخلام

وبناء عىل ذلك, يتبني أن معـدل .  )١ ()٣−٦اجلدول (ناطق اإلدارية اململكة, ويف امل
 يف األلـف, وال يتجـاوز معـدل ٦يـصل إىل عـىل مـستو اململكـة الزواج اخلام 
ً, وقد شـهد ارتفاعـا طفيفـا عـام كـان هـ١٤٢٥ يف األلف لعام ٥}١الطالق اخلام  ً

 .  هـ١٤١٣عليه يف عام 
.  ًو هذه املعدالت منخفـضة نـسبياوباملقارنة ببعض الدول األخر, تبد

يف األلف  ٨ نحو فيصل معدل الزواج اخلام يف الواليات املتحدة األمريكية إىل
ولعل ارتفاع نسب صـغار الـسن والـشباب )  ٣−٦اجلدول .(م٢٠٠٥يف عام 

ُدالت الزواج يف هذه األعامر من جهة أخر, يفرس ــمن جهة, وانخفاض مع
ت الـزواج اخلـام يف اململكـة مقارنـة بالـدول  انخفاض معدال–ً ولو جزئيا –

 .املذكورة وغريها, باإلضافة إىل تأثري مستو دقة البيانات ودرجة شموليتها
يالحظ انخفاض معدالت الزواج اخلام نسبيا يف اململكة ومن جهة أخر ,ً ّ ُ

 أما بالنسبة ملعدالت.  ًعند مقارنتها ببعض الدول العربية, لألسباب املذكورة آنفا
ولكنها .  ًالطالق اخلام, فال ختتلف كثريا عن مستوياهتا يف الدول العربية األخر

                                                           
, مما يـشكل صـعوبة يف )سعودي أو غري سعودي(وفر بيانات وزارة العدل تفاصيل عن اجلنسية ُال ت )١(

ًولكن األمر ال يبدو حرجا, عندما نعـرف .  دراسة الزواج والطالق ألي من املجموعتني السكانيتني
ًاج والطالق لغري السعوديني حمدودة جداأن عدد حاالت الزو ّ. 
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 إىل مستويات الطالق يف الواليات املتحـدة األمريكيـة, أو – بحمد اهللا –ال تصل 
 وجتـدر اإلشـارة إىل أن .التي تأيت يف مقدمة دول العامل يف هذا اخلـصوصفرنسا, 

اجلدول املذكور تتأثر بطبيعة الرتكيب العمري معدالت الزواج والطالق اخلام يف 
 . ِالفتي يف الدول النامية واهلرم يف الدول املتقدمة

 معدالت الزواج والطالق اخلام يف بعض الدول ) ٣−٦(دول اجل
 معدل الزواج اخلام معدل الطالق اخلام

 الدولـــة م١٩٩٢ م٢٠٠٥ م١٩٩٢ م٢٠٠٥

   J    ١}٦   اجلزائر
٠}١  ٤١}١  ٦}٧  ٣}٨   مرص

  ٤٧}١    ٧}٧   تونس
٧}٣  ٧٦}٤  ٨}٧  ٢}٩   الواليات املتحدة األمريكية
٩}١  ٠}٢  ١}٥  ٦}٨   الكويت
٩}١  ١٨}١  ٣}١٠  ٠}٨   األردن
٠}١  ٢٦}١  ٢}١٠  ٢}٨   سوريا
٥}٢  ٩٢}١  ٥}٤  ٧}٤   فرنسا
٤}٢  ٦٧}١  ٧}٤  ٦}٥   أملانيا
٧}١   J  ٩}٤  ٦}٥   سبانياإ
٢}٢  ٥٣}٢  ٨}٤  ٣}٤   السويد
٤}١  ٦٣}٤  ٣}٦  ١}٨   الصني

  ٨٧}٣    ٧}٧   روسيا البيضاء
 .     UN (1997, 2005) Demographic Yearbook,.  New York: United Nations :املصدر

جمموعة اإلحصاءات ) م٢٠٠٥, م١٩٩٧(اللجنة االقتصادية واالجتامعية لدول غريب آسيا 
 .األمم املتحدة: نيويورك.  واملؤرشات االجتامعية
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كبري بني املنـاطق اإلداريـة سـواء يف معـدل الـزواج أو كام يظهر التفاوت ال
ًفمن جهة, يرتفع نـسبيا معـدل .  )٤−٦اجلدول (هـ ١٤٢٥ يف عام الطالق اخلام

ومـن جهـة .  القـصيم الباحة, وعسري, ومكـة املكرمـة والزواج اخلام يف كل من
ُ, يالحـظ ًعمومـا و. وتبـوك والريـاض, أخر, ينخفض يف كـل مـن الـرشقية,

أمـا .  ع النسبي يف مناطق الطرد السكاين, وانخفاضـه يف منـاطق اجلـذباالرتفا
. جلـوف, والقـصيم, وعـسري, ومكـة املكرمـةمعدل الطالق اخلـام, فريتفـع يف ا

وهنـا يمكـن .  ن, والرشقيةالباحة, وجازاوينخفض يف بقية املناطق, وخاصة يف 
مناطق األصـل,  ليس من املستبعد أن بعض زجيات املهاجرين حتدث يف ْالقول أن

وذلك لتفضيل كثري من الشباب املهاجرين للزواج من املناطق التي هاجروا منهـا 
ُمثل الباحة, ونجران, وعسري, بينام تسجل معظـم حـاالت الطـالق, إن حـدثت 

ولكن هذا القـول .  هلذه الفئة, يف األماكن التي يعيشون فيها, كالرياض, أو تبوك
 مع أنه قد يكون أحد أسباب ارتفاع , الرشقيةُال يفرس انخفاض معدل الطالق يف

 .  نسب الطالق إىل إمجايل حاالت الزواج يف هذه املنطقة
ُوأخريا جتدر اإلشارة إىل أن هذه املعدالت حسبت لسنة واحـدة وذلـك بنـاء  ً

وبذلك ال يستبعد أن تكون عرضة للتفاوت من سـنة إىل .  عىل ما يتوافر من بيانات
.  هرات اجلغرافيـة, واالجتامعيـة, والديموغرافيـة األخـرأخر كغريها من الظا

ومن هذا املنطلق, ينبغي أال يغيب عن األذهان أن احلالة الزواجية للـسكان نتيجـة 
تراكمية لوقائع الزواج والطالق والرتمل التي حتدث خالل الـسنوات املاضـية, يف 

  . حني أن معدالت الزواج والطالق تعتمد عىل وقائع سنوية فقط
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 ) ٤−٦(دول اجل  
 هـ١٤٢٥ و١٤١٣معدالت ونسب الزواج والطالق للسكان السعوديني يف عامي 

نسبة حاالت الطالق إىل حاالت الزواج   اخلاممعدل الزواج اخلاممعدل الطالق 
 هـ١٤١٣ هـ١٤٢٥ هـ١٤١٣ هـ١٤٢٥ هـ١٤١٣ هـ١٤٢٥ التغري

 املنطقة
 اإلدارية

٠٥}٢٦ ٢٢}٣٩ ١٧}١٣ ٣٥}١ ٠٥}٢ ٢٠}٥ ٢٣}٥  الرياض
٧٢}١٤ ٦٢}١٩ ٩٠}٤ ٩٣}٠ ٦٧}١ ٣٥}٦ ٥٢}٨  مكة املكرمة
٧٠}٥ ٦١}١٣ ٩١}٧ ٣٧}٠ ٧}٠ ٥٥}٦ ١٧}٥  جازان

 J٢٩}٧ ٦١}٣١ ٣٢}٢٤ ٧٩}٠ ٨١}٠ ٤٨}٢ ٣٤}٣  الرشقية
 J١٤}٢ ٦٣}١٩ ٤٩}١٧ ٢٤}١ ٥٣}١ ٢٩}٦ ٧٧}٨  عسري

٠٤}١٩ ٢٩}٢٠ ٢٥}١ ٥٦}١ ٥٣}١ ١٧}٨ ٥٦}٧  القصيم
١٧}١٩ ٠٤}٢٠ ٨٧}٠ ٤٤}١ ٤٢}١ ٥٠}٧ ٠٧}٧  حائل

 J٨٩}٠ ٠٢}٢٠ ١٣}١٩ ٣٠}١ ٢٦}١ ٤٧}٦ ٦١}٦  املدينة املنورة
 J٦٦}٢ ٧٩}١٢ ١٣}١٠ ٨٦}٠ ٩٤}٠ ٧٤}٦ ٢٩}٩  الباحة
 J٧٣}١٠ ٩٨}٢٦ ٢٥}١٦ ١٤}١ ١}١ ٢٣}٤ ٧٥}٦  احلدود الشاملية

 J٣٥}٨ ٦٩}٣٥ ٣٤}٢٧ ٤٧}١ ٢١}١ ١١}٤ ٤٣}٤  تبوك
٥٧}٧ ٧٩}١٦ ٢٢}٩ ٤١}٠ ١٧}١ ٣٨}٥ ٩٤}٦  نجران

٤٧}١٩ ٧٤}٣١ ٢٧}١٢ ٠١}١ ١٨}٢ ٦٤}٥ ٨٥}٦  اجلوف
٤٧}١٩ ١٥}٢٣ ٦٨}٣ ٠٧}١ ٤٧}١ ٥٢}٥ ٣٦}٦  اململكة

 :ُ حسبت النسب واملعدالت بناء عىل مصادر البيانات التالية:املصدر
.   الثالثـون والواحـد والثالثـونالكتاب اإلحصائي السنوي) هـ١٤٢٥هـ, ١٤١٥(وزارة العدل ) ١   (

 .وزارة العدل: الرياض
 م١٩٩٢ –هـ ١٤١٣: النتائج التفصيلية للتعداد العام للسكان واملساكن)  ت.د(مصلحة اإلحصاءات العامة ) ٢   (

 .هـ١٤٢٨هـ وبيانات مسح ديموغرايف ١٤٢٥بيانات تعداد : البيانات املتوفرة األخرية
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اململكـة ومن جهة أخر, بلغت نسبة حاالت الطالق إىل حاالت الزواج يف 
وترتفـع نـسبة .   هــ١٤١٣, وذلك بارتفاع طفيف عام كانـت عليـه يف عـام %٢٣

حاالت الطالق إىل حاالت الزواج يف منطقتي الرياض اجلوف بدرجـة ملحوظـة, 
وعىل الرغم من أهنا مقلقة, إال أهنـا ال .  يف حني تنخفض يف الباحة وجازان وعسري
وجتـدر اإلشـارة إىل ).  ٥−٦شكل الـ (تصل إىل املستويات املرتفعة يف بعض الدول

ًأن معدالت الطالق تأخذ اجتاها تصاعديا يف معظم دول العامل ً . 
 

 نسبة حاالت الطالق إىل الزواج يف بعض الدول) ٥−٦(الشكل 

 
 
 
 
 
  UN (2007) Development in an Aging World.  P. 32 :املصدر                
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Wאא 
 يتعـداه  يعتمد تقدم األمم والشعوب عىل املوارد الطبيعية فقط, بـلال  

فعىل الرغم من أمهية الثروات الطبيعية واملوارد .  ًأيضاتنمية املوارد البرشية إىل 
ًالبرشية ال تقل أمهيـة أو شـأنا يف تنميـة املجتمعـات ثروة االقتصادية, إال أن ال

.  اعلوثرواهتا الطبيعية بالشكل الفوتطويرها, ومن ثم االستفادة من مواردها 
 أمهية التعليم, ويدعو إىل رضورة االستمرار يف زيادة املعـارف  عىلوهذا يؤكد

 بجديد, فقد – يف احلقيقة –ومل يكن هذا .  وتطوير املهارات لد أفراد املجتمع
ُعرف منذ وقت مبكر دور التعليم يف التنمية االجتامعية واالقتصادية, ووضـع 

مـن الكثـري , والصحة, وحجم األرسة;  وتم تأكيد هذا الدور من خالل املرأة
مـؤمتر أقرهبـا إىل األذهـان ولعل . الدراسات والبحوث والندوات واملؤمترات

 .  م١٩٩٤الذي عقد يف القاهرة يف عام ) ICPD(السكان والتنمية 
املـؤرشات املهمـة ملـستويات التنميـة اخلصائص التعليمية هـي مـن و  
ن التعلـيم هـو أحـد إية, ومقياس للتطور الثقـايف واالجتامعـي, بـل االجتامع

فاألميـة  وعىل العكس من التعليم, . األهداف الرئيسة للتنمية يف مجيع البلدان
لـيس هنـاك ف.  مشكلة اجتامعية معقدة, وسبب من أسـباب التخلـف والفقـر

  كثـري مـن العلـل واألمـراضارتبط هبـيـ وانـشأ معهـ; إذ يأخطر مـن األميـة
−١٤٢٠( خلطة التنمية السابعة اإلسرتاتيجيةُتشري األسس لذلك .  االجتامعية
التوسع يف برامج حمو األمية وتعليم الكبـار "يف اململكة إىل رضورة ) هـ١٤٢٥

كـام يـنص األسـاس .   "هبدف القضاء عىل األميـة وفـق خطـة زمنيـة حمـددة
ق والــرشيعة تطــوير خمرجــات التعلــيم بــام يتفــ"االســرتاتيجي الثــامن عــىل 
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وبوجه عـام, تكمـن .  )١( "اإلسالمية واحتياجات املجتمع, ومتطلبات التنمية
 :أمهية دراسة اخلصائص التعليمية فيام ييل

لذلك ال بـد مـن قياسـه .   هدف من أهداف التنمية– بحد ذاته – التعليم – ١
ورصد تطوره من فرتة ألخر من خالل معرفة أعداد السكان أو نسبهم 

 . هتم التعليميةحسب حاال
ًالتعليميـة للـسكان دورا مهـام خلـصائص  بيانات اؤديت − ٢ التخطـيط أثنـاء ً

العاملة من جهة أخر فـالتعليم هـو أحـد .  للتعليم من جهة, وللقو
فمن البدهي القول بأن .  املدخالت املهمة لرفع اإلنتاجية وزيادة اإلنتاج

 . ويسهم يف رفع دخل الفردإىل زيادة اإلنتاجية−ً عموما – التعليم يؤدي
ــرتبط ت– ٣ ــاهرات أخــر  ي ــة بظ ــة التعليمي ــسكان حــسب احلال ــب ال ركي

كمــستويات اخلــصوبة والــزواج والطــالق واهلجــرة ومعــدل املــشاركة 
   )٢( .االقتصادية ونوع املهنة وغريها

ًيستخدم التعليم بوصفه متغريا مهام يف كثـري مـن الدراسـات االجتامعيـة  − ٤ ً ُ
ة واجلغرافيــة واإلعالميــة لتفــسري ظــاهرات بــرشية كثــرية واالقتــصادي

لذلك ال تكاد ختلو بيانات التعدادات السكانية واملـسوحات .   ومتنوعة
 ابـدأ منهـتـي ي الـسن التبالعينة من هذه السمة االجتامعية, وإن اختلفـ

التعداد واملسوحات السكانية يف مجع البيانات اخلاصة باحلالة التعليميـة, 
                                                           

 وزارة التخطيط: الرياض).  هـ١٤٢٥−١٤٢٠(خطة التنمية السابعة ) ت.د( وزارة التخطيط )١(

:  املـستقبل– احلارض −املايض: سكان الكويت) م١٩٨٦(  الصباح  ومصطفى الشلقاينأمل يوسف  )٢(
 .٩٣دراسة سكانية حتليلية مقارنة, ص 
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 .  )١( العارشة, أو الثانية عرشة, أو اخلامسة عرشة فأكثرفقد تكون
אאW 

 أحـد مـؤرشات التنميـة ُحتتل احلالـة التعليميـة أمهيـة كبـرية ألهنـا تعـد
ــسكانية  ــن اخلــصائص ال ــرشية, وهــي م ــة والب ــري االجتامعي ــؤثرة يف التغ امل
وبناء عـىل بيانـات .  االجتامعي, واإلنجاب, والدخل, والسلوك االستهالكي

 حـسب , سنوات فـأكثر١٠ُ يصنف السكان الذين أعامرهم ات السكانتعداد
 :احلاالت التعليمية التالية

 .ابتدائية – ٣    . يقرأ ويكتب– ٢   . أمي– ١
 .أعىل جامعة ف– ٦        . ثانوية– ٥    . متوسطة– ٤

تاليـة ) كمجموعة دولية(ًومن املؤسف حقا أن تأيت مرتبة الدول العربية 
فلـم تـسبقها عـىل .  لبعض األقاليم يف العامل النامي مثل أمريكا الالتينية وآسيا

املراكز األخرية مـن حيـث ارتفـاع نـسب األميـة إال الـدول األفريقيـة ودول 
, بيـنام %٣٩تصل إىل ما نسبته − عامة –فاألمية يف الدول العربية . جنوب آسيا

ولعل ذلك نـاتج .  عىل التوايل% ٤٠و % ٤٦ترتفع يف جنوب آسيا وأفريقيا إىل 
ن معـدالت االلتحـاق إعن انخفاض معدالت االلتحاق بـالتعليم العـام, إذ 

العالية توجد يف الدول املتقدمة ودول أمريكا الالتينية, بيـنام توجـد املعـدالت 
 .    )٢(لعربية وأفريقيا جنوب الصحراءاملنخفضة يف الدول ا

                                                           
 ."اخلصائص التعليمية للسكان يف اململكة العربية السعودية") م٢٠٠١(د اخلريف   رشود حمم)١(

   . املرجع السابق) م٢٠٠١(رشود حممد اخلريف  )٢(
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 يف العامل وأقاليمه الرئيسة )  سنة فأكثر١٥للسكان (تقديرات نسب األمية ) ٥−٦(دول اجل
القارات واألقاليم الرئيسة  السنة إمجايل ذكور إناث

 وجمموعات الدول
٦}٤٤  ٥}٢٨  ٦}٣٦  ١٩٧٠ 
٣}٢٣  ٣}١٣  ٣}١٨  ٢٠٠٥ 

 العامل
٩}٨٢  ٥}٦١  ٤}٧٢  ١٩٧٠ 
٣}٤٣  ٩}٢٦  ٢}٣٥  ٢٠٠٥ 

 أفريقيا
١}١٧  ٥}١٢  ٨}١٤  ١٩٧٠ 
٥}٦  ٦}٥  ٠}٦  ٢٠٠٥ 

 أمريكا الشاملية
٠}٦١  ٥}٣٦  ٥}٤٨  ١٩٧٠ 
٧}٢٨  ١}١٥  ٨}٢١  ٢٠٠٥ 

 آسيا
٠}٩  ٦}٣  ٤}٦  ١٩٧٠ 
٩}١  ٩}٠  ٤}١  ٢٠٠٥ 

 أوروبا
٢}١٣  ٠}٩  ١}١١  ١٩٧٠ 
٤}٦  ٨}٤  ٦}٥  ٢٠٠٥ 

 األقيانوسية
٦}٦٤  ٤}٤٠  ٣}٥٢  ١٩٧٠ 
٢}٣٠  ٨}١٦  ٤}٢٣  ٢٠٠٥ 

 الدول النامية
٦}٨١  ٢}٦٢  ٢}٧٢  ١٩٧٠ 
٠}٤٢  ٩}٢٦  ٦}٣٤  ٢٠٠٥ 

 )جنوب الصحراء(أفريقيا 
٥}٨٥  ٩}٥٦  ٢}٧١  ١٩٧٠ 
٥}٤٦  ١}٢٥  ٦}٣٦  ٢٠٠٥ 

 الدول العربية
٣}٣٠  ٣}٢٢  ٣}٢٦  ١٩٧٠ 
١}١٢  ١}١٠  ١}١١  ٢٠٠٥ 

 أمريكا الالتينية والكاريبي
٢}٥٦  ٣}٢٩  ٥}٤٢  ١٩٧٠ 
٨}١٥  ٩}٥  ٨}١٠  ٢٠٠٥ 

 رشق آسيا واألقيانوسية
٣}٨٢  ٤}٥٥  ٤}٦٨  ١٩٧٠ 
٩}٥١  ٦}٣٠  ٩}٤٠  ٢٠٠٥ 

 جنوب آسيا
٣}٨٤  ٨}٦١  ١}٧٣  ١٩٧٠ 
٣}٥٣  ٨}٣٤  ١}٤٤  ٢٠٠٥ 

 ًالدول األقل نموا
٦}٧  ٢}٣  ٥}٥  ١٩٧٠ 
٥}١  ٨}٠  ١}١  ٢٠٠٥ 

 الدول املتقدمة
٦}٨٣  ٠}٥١  ٧}٦٦  ١٩٧٠ 
٦}٢٣  ٦}٨  ٠}١٦  ٢٠٠٧EGF 

 السعودية
 http://www.uis.unesco.org  :ادراملص

اخلـصائص الـسكانية ) هــ١٤٢٨(مصلحة اإلحصاءات العامة ًتم حساب النسب بناء عىل بيانات (*)  
 .يف اململكة العربية السعودية
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ًومن جهة أخر, شـهدت نـسب األميـة انخفاضـا ملحوظـا يف دول    ً
يف أي مـن هـذه % ٢٠فأصـبحت ال تتجـاوز ).  ٦−٦شكل ال(جملس التعاون 

% ١٠فعىل سبيل املثال, متكنت البحرين من خفـض نـسبة األميـة إىل .  الدول
ًولكن ال تزال نسب األمية مرتفعة نسبيا بني اإلناث, وخاصة يف عـامن .  ًتقريبا ّ

 .  والسعودية
 

 ) ٦−٦(شكل ال
 م٢٠٠٥  عامنسب األمية يف دول جملس التعاون اخلليجي يف

 
 
 
 
 
 
 م٢٠٠٤, وبيانات السعودية لعام /http://www.escwa.un.org اإلسكوا   :املصدر
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 : يف اململكة العربية السعوديةالتعليميةاحلالة : مثال
ًشهدت العقود الثالثة األخرية من القرن امليالدي املنـرصم تقـدما هـائال  ً

ًوتوسعا كبريا كافة, وخاصة التعلـيم, ممـا انعكـس عـىل تغـريات   يف اخلدماتً
ذلـك مـا كـد ويؤ.  اجتامعية واقتصادية ملحوظة يف املجتمع العريب السعودي

هـ من أن املتعلمني ١٤٢٥أجري يف عام  الذي تشري إليه بيانات تعداد السكان
ــة  ــة الــساحقة مــن ومــن يعرفــون القــراءة والكتاب  الــسكانيمثلــون األغلبي

, بعـدما كانـت %١٥, يف حني ال متثل نـسبة األميـة سـو %)٨٥ (سعودينيال
% ٦٥ تصل إىل  نسبتهااألمية هي السمة الشائعة والسائدة يف املجتمع, إذ كانت

وقـد حـدث هـذا االنخفـاض مـن ).  ٧−٦انظـر الـشكل (هـ ١٣٩٤يف عام 
ًمستويات مرتفعة جدا إىل مستويات معقولة جدا, خالل فرتة ًّ  تتجاوز  زمنية الّ

ًمزيـدا مـن االنخفـاض يف نـسبة األميـة ومن املتوقع أن تـشهد .    عقودأربعة
  التـي تبـذهلا الدولـةلجهـود احلثيثـةل نتيجـة , خاصة بالنسبة للنساء,املستقبل

, باإلضافة إىل وفاة كبار السن الذين تنترش بينهم األمية, خاصـة ملحاربة األمية
 .  ًأن أغلبهم بلغوا أعامرا كبرية

أعىل نسبة  عىل الشهادة اجلامعية فنياحلاصلمن جهة أخر, تشكل فئة و
هــ, بيـنام ١٤٢٥يف عـام )  سنوات فـأكثر١٠(من إمجايل السكان % ١٠ قدرها

ًوهذا يعد إنجـازا .  هـ١٣٩٤فقط يف عام % ١ال تتجاوز ة هذه الفئة كانت نسب ُ
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خطط من خالل ل, ًكبريا يف جمال التعليم, يعكس اجلهود املبذولة يف هذا السبي
هــ, ١٣٩٠التنمية, إذ هتدف هذه اخلطط منذ اخلطة األوىل التي بدأت يف عـام 

لتعلـيم, وكـذلك إىل بلغ السن النظامية لإىل إتاحة فرص التعليم لكل مواطن 
 ).  اخلطط اخلمسية:انظر(خفض نسبة األمية بني املواطنني واملواطنات 

 
 )٧−٦(شكل ال

 هـ١٤٢٥ و١٤١٣ و ١٣٩٤يف األعوام السعوديني للسكان  احلالة التعليمية 

 
 
 
 
 
 

 
 .   هـ١٤٢٥هـ و١٤١٣هـ و١٣٩٤اعتمد إعداد الشكل عىل بيانات تعدادات السكان يف األعوام  :املصدر

 
. إىل أخـرإدارية من منطقة ومن جهة أخر, تتفاوت اخلصائص التعليمية 

ميـة, إذ تـصل فيهـا إىل منطقة جازان يف املقدمة من حيث ارتفاع مـستو األفتأيت 
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الباحـة , وبعـد ذلـك %)٢١(حائـل , وتليهـا منطقـة  من إمجايل السكان%٢٤نحو 
أمـا املنـاطق التـي تـنخفض هبـا ).  ٨−٦الـشكل (جران وعسري بنسب متفاوتة ون

 .فقط يف كل منهام% ١٠مستويات األمية, فتأيت الرياض والرشقية يف مقدمتها بنحو 
ًتعليميـة مـن فئـة اجلامعـة فـأعىل, فتظهـر نمطـا أما بالنسبة للمستويات ال  

 :ًواضحا يتمثل يف ارتفاع نسب احلاصلني عـىل هـذه الـشهادات العليـا يف منـاطق
 وانخفاضها يف بقية املناطق, مـع  واملدينة املنورة, والباحة,الرياض, ومكة املكرمة,

لتسجل أدنى النسب يف جازان ونجرانبعض التفاوت من منطقة إىل أخر ,ُ.    

 ) ٨−٦(شكل ال
 هـ١٤٢٨ املناطق اإلدارية يف عام احلالة التعليمية للسكان السعوديني يف

 
 
 
 
 
 

مصلحة اإلحصاءات ا لعامة, اخلصائص السكانية والسكنية يف اململكـة العربيـة الـسعودية مـن :صدرامل
 .  هـ١٤٢٨واقع نتائج البحث الديموغرايف 
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אWאא 
فخـالل مراحـل .  عمل واإلنتاج مرتبطان بوجـود اإلنـسان وبقائـهال  

ًالتطور احلضاري الطويل, بـدءا مـن مرحلـة اجلمـع وااللتقـاط والـصيد, إىل 
بـذل اإلنـسان  مراحل الزراعة واستئناس احليوان, ثم الصناعة واملعلومـات, 

 الـذي  لتوفري غذائه وتلبية احتياجاته, وحتقيق متطلبات املجتمـعًجهودا كبرية
, ًكثـرياّومع مرور الزمن  وتطور احلضارات, تغريت طبيعة العمل .  يعيش فيه

ولقـد أد نمـو املعرفـة واخـرتاع .  ُ وتعزز تقسيم العمـل,ُوازداد التخصص
التقنيات احلديثة, وتزايد التخصص وتقسيم العمل, باإلضافة إىل التحـوالت 

ان وتزايـد قدرتـه عـىل االقتصادية واملجتمعية, إىل توسـع احتياجـات اإلنـس
اإلنتاج, وبالتايل إحداث تغريات يف حجم األعـامل التـي يقـوم هبـا اإلنـسان, 

 . )١(ونوعيتها, وخصائصها
ًإن مفهوم التخطـيط لـيس مقتـرصا عـىل ختـصيص املـوارد االقتـصادية 
فحسب, بل يتعداه إىل نطاق أوسع ليهـتم بتعزيـز املـوارد وتنميتهـا, وبـشكل 

لذلك هتتم مجيع الدول بالقو العاملة لكوهنا الركيزة .  يأسايس املورد البرش
األساسية وحمور االقتصاد الوطني, فاإلنسان مثـل الطاقـة الـساكنة التـي يـتم 

                                                           
 ".القو العاملة يف اململكة العربية السعودية") هـ١٤٢١(رشود حممد اخلريف  )١(
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ومن هنا ينبغي أال يغيب .  حتويلها إىل أحد مدخالت اإلنتاج عن طريق العاملة
باإلضافة إىل عن األذهان خطأ االعتقاد السائد أن اآلالت والتقنيات احلديثة, 

كام جيب أال نغفل أمهية القو .  رؤوس األموال, كفيلة بتحقيق معجزة التنمية
البرشية العاملة املدربة وما يـرتبط بـذلك مـن عوامـل أخـر, مثـل احلـوافز 
االجتامعية, واالقتصادية, والتنظيم اإلداري لقوة العمل, إذ يرتتب عىل غياب 

ضياع معدل تكوين رأس املال هباء, مهام هذه العوامل أو عدم وفائها بدورها 
إن مل جتد القو البرشية التـي حتركهـا معطلة ًكان عاليا, فكم من اآلالت تظل 

وتديرها, كام أن املوارد الطبيعية تظل مهملة أو غري مستغلة إذا مل تتوفر املـوارد 
ول ُوتعد اليابان وبعـض الـد.  البرشية الالزمة الستغالهلا االستغالل املناسب

ًاآلسيوية مثاال جليا للدول التي استطاعت حتقيق تنمية شاملة ومعدالت نمـو  ً
ًاقتصادي مرتفع نسبيا باالعتامد عىل مواردها البرشية, عـىل الـرغم مـن نـدرة  ّ

لذلك, فإن إحد معوقات التنميـة تتمثـل يف ضـعف بنيـة .  ثرواهتا الطبيعية
ن اسـتغالل مـا هـو متـاح مـن املوارد البرشية وهياكلها, مما جيعلها عاجزة عـ

وتـزداد هـذه املـشكلة مـع .  املوارد واإلمكانات املحلية االستغالل املطلـوب
وبناء عليه, فإن املـوارد .  التجاهل املستمر ملوضوع التخطيط للموارد البرشية

فاالسـتثامر يف املـوارد البـرشية ال  .البرشية يف حاجة دائمة إىل التنمية والتطوير
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ً سنة تقريبا لكي يظهـر ٢٠ – ١٠ وقت قصري, بل يتطلب ما بني ُيعطي ثامره يف
 .العائد االقتصادي هلذا االستثامر

القوة البرشية بوصفها ثروة وموارد ال تقل يف أمهيتها عن املوارد الطبيعية 
ًبمكوناهتا املختلفة, بل تفوقها أمهية لكوهنا تعد عنرصا مهام ال بـد مـن تـوافره  ً ُ

 إىل حـدوث – بـدورها –اإلمكانيات املتاحة التـي تـؤدي الستغالل املوارد و
التنمية االقتصادية واالجتامعية, إذ ال ختلو عمليات استقدام العاملـة األجنبيـة 

وال شك أن االستفادة املثىل من القو العاملة الوطنيـة .  املؤقتة من آثار سلبية
 التنمويـة هي إحد اجلوانب املهمة لتخطيط االقتصاد الوطني ووضع اخلطط

 .  الشاملة من حتقيق تنمية مستدامة
ٌومن حسن احلظ, أن عنرص العمل مـورد ال ينـضب, يمكـن أن تعتمـد  ّ

ولكن أمهية هذا .  عليه عملية التنمية االقتصادية واالجتامعية دون خشية نفاذه
ًالعنرص قد ختتلف من دولـة إىل أخـر, تبعـا الخـتالف حجـم قـوة العمـل 

 .  ع وسامهتا الديموغرافية والتعليمية واملهاريةاملوجودة يف املجتم
وبناء عليه تتضح أمهية دراسة الرتكيب االقتصادي للسكان يف التخطيط 

 .  عامةللقو العاملة والتعليم, عالوة عىل ما له من أمهية يف التخطيط للتنمية 



 
 
 

 
 

٢٨٣

אאאאא 

אאאאW 
 : ً السكان النشطون اقتصاديا– ١
ًالسكان النشطون اقتـصاديا, والـسكان : صنف السكان إىل فئتني مهاُي  

  كافـةًويتكون السكان النشطون اقتصاديا من األفـراد .ًغري النشطني اقتصاديا
الذين يمثلون العرض من العامل إلنتاج السلع واخلدمات أثناء فـرتة اإلسـناد 

 العمل املدنيـة, إىل ويشمل ذلك قوة.  الزمني أو الفرتة املرجعية جلمع البيانات
ًويتألف الـسكان النـشطون اقتـصاديا مـن العـاملني  .جانب القوات املسلحة

واملتعطلني عن العمل, بام يف ذلك الذين يعملون لد أرسهم بـدون أجـر, أو 
الذين لدهيم عمل ولكنهم تغيبوا بسبب املرض, أو اإلجازة ومـا شـاهبها مـن 

ًطني اقتصاديا فتـشمل ربـات املنـازل أما جمموعة السكان غري النش.  األسباب
ُوتـستخدم مـصطلحات أخـر مثـل الـسكان داخـل قـوة العمـل  .وغريهم

 . ًوخارجها, كام سيتبني الحقا
 :  قوة العمل– ٢

متثـل األوىل قـوة  .ينقسم السكان يف أي جمتمـع إىل جممـوعتني رئيـستني
 هـم خـارج , والثانية متثل السكان الذين)أو ذوي النشاط االقتصادي(العمل 
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مجيع األفراد الذين هم يف سن  :ويقصد بقوة العمل ).٤−٦الشكل (قوة العمل 
وبناء عليه, يتضح أنه ال .  العمل, ويزاولون العمل, أو يبحثون عنه فال جيدونه

ًبد أن يكون الشخص قادرا عىل العمل ويزاوله, أو يبحث عنه ولكن ال جيده, 
من بعـض الـصعوبات يف حتديـد وعىل الرغم  .لكي يصنف ضمن قوة العمل

بعض املفاهيم املتعلقة بالقو العاملة, إال أن قـوة العمـل تنقـسم إىل قـسمني 
 : مها,رئيسني

ً هم األفراد الـذين يزاولـون عمـال مثمـرا فعـال, ):أو العاملون(املشتغلون  • ًً
سواء كان بأجر أو هم أصحاب العمل, أو العاملون ألنفـسهم أو حلـساب 

يف حتديـد املـشتغل أن يكـون لديـه القـدرة عـىل العمـل ويشرتط  .األرسة
  . )٦−٦انظر اجلدول  (ًوالرغبة يف مزاولته, وأن يامرس العمل فعليا

هم السكان يف سن العمل, والقادرون عىل ممارسته, : املتعطلون عن العمل  •
 .  ويبحثون عنه, ولكنهم ال جيدونه

بأهنا جمموعـة الـسكان : ُوبناء عىل ما سبق, تعرف القو العاملة البرشية
القادرين عىل العمل بني من هم يف سن العمل, مع استبعاد غري القادرين عـىل 

 .العمل بسبب اإلعاقات واألمراض املزمنة
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 هـ١٤٢٧ة يف عام لمسح القو العام خصائص القو العاملة السعودية حسب بيانات ) ٦−٦(دول اجل
 مؤرشات القو العاملة ذكور إناث إمجايل

 عدد أفراد قوة العمل ٣٢٣٠٢٠٠ ٦٧٠٣٩١ ٣٩٠٠٥٩١

 عدد من هم خارج قوة العمل ٢١٢٨٢٦٨ ٤٦٧٠٩٠٢ ٦٧٩٩١٧٠

 عدد السكان يف سن العمل ٥٣٥٨٤٦٨ ٥٣٤١٢٩٣ ١٠٦٩٩٧٦١

 عدد املشتغلني ٢٩٣٧٢٩٥ ٤٩٤٢٧٩ ٣٤٣١٥٧٤

 عدد املتعطلني ٢٩٢٩٠٥ ١٧٦١١٢ ٤٦٩٠١٧

 معدل البطالة ٠٧}٩ ٢٧}٢٦ ٠٢}١٢

 نسبة املشاركة ٢٨}٦٠ ٥٥}١٢ ٤٥}٣٦

 هـ١٤٢٧اعتمد إعداد اجلدول عىل مسح القو العاملة لعام : املصدر

 :تاليةمن الفئات لسكان الذين هم خارج قوة العمل ومن جهة أخر, يتكون ا
 الزاهدون يف العمل أو املكتفون عنه نتيجة حصوهلم عىل دخل خاص أو 

ــة, واألطفــال دون ســن ا ــة, والطلب ــازل, إعانــات دوري لعمــل, وربــات املن
واملتقاعدون, ونزالء السجون, وكبار السن الـذين أقعـدهم كـرب الـسن عـن 

ويمكن اعتبار بعض هـؤالء ليـسوا . العمل والكسب, والعاجزون عن العمل
خارج قوة العمل فقط, بل خارج القوة البرشية لعـدم إمكانيـة مـشاركتهم يف 

 ). ٩−٦الشكل (قوة العمل, كالعجزة واألطفال 
وجدير بالذكر أن مفهوم املوارد البرشية يشمل املـشتغلني واملتعطلـني   

 كاألطفال وربات املنـازل ,عن العمل, باإلضافة إىل من هم خارج قوة العمل
 .  ونزالء السجون
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)٦
−٩(

اهليكل العام للقو العاملة
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 :  احلالة العملية− ٢
 : ُيصنف السكان حسب حالتهم العملية إىل ثالث فئات

  .لذين يوظفونأصحاب العمل ا) أ(
  .أصحاب العمل الذين ال يوظفون) ب(
 .  ن بأجر أو بدون أجروالعامل) جـ(

سواء يعمل بـأجر أو هـو (ًوبناء عليه, يمكن أن يكون الفرد إما مشتغال 
وتكمـن أمهيـة هـذا النـوع مـن .  ً, أو مـتعطال عـن العمـل)صاحب العمـل

ىل أساسه يمكن حساب ُالتصنيف يف أنه يربز مقدار التعطل عن العمل الذي ع
 .  معدل البطالة يف املجتمع

 : النشاط االقتصادي− ٣
. قصد بالنشاط االقتصادي املجال الذي يعمـل فيـه الفـرد أو املؤسـسةُي

لعل من أبرزها التصنيف الـدويل , للنشاط االقتصاديكثرية وهناك تصنيفات 
 حـال, وعـىل أي.  بإصـداراته األخـرية) ISIC(املوحد للنشاط االقتـصادي 

ُيصنف النشاط االقتـصادي الـرئيس جلهـة عمـل األفـراد املـشتغلني يف أحـد 
 :)١(األقسام الرئيسة التالية

                                                           
لعاملة التي تنفـذها مـصلحة اإلحـصاءات ُجتدر اإلشارة إىل أن هذا التصنيف يستخدم يف مسوحات القو ا )١(

 .ًالعامة باململكة العربية السعودية, وال خيتلف كثريا عام هو مطبق يف بعض دول اخلليج العربية
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 . الزراعة والصيد– ١  
 .اجر, ويشمل إنتاج البرتولح  التعدين واستغالل امل– ٢  
 . الصناعات التحويلية– ٣  
 . الكهرباء والغاز واملياه– ٤  
 . التشييد والبناء– ٥  
 .ارة اجلملة والتجزئة جت– ٦  
 .الفنادق واملطاعم− ٧  
 .  النقل والتخزين واالتصاالت– ٨  
 .   الوساطة املالية– ٩  
 . األنشطة العقارية– ١٠  
 . اإلدارة العامة– ١١  
 . التعليم– ١٢  
 . الصحة والعمل االجتامعي– ١٣  
 . اخلدمات اجلامعية واالجتامعية– ١٤  
 . األرس اخلاصة– ١٥  
 . نظامت و اهليئات امل– ١٦  

وإىل جانب ذلك, فمن املعتـاد تـصنيف النـشاط االقتـصادي إىل ثـالث 
 :جمموعات كرب, هي
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 وتشمل قطاع الزراعة والـري, والغابـات, وصـيد الـرب : األنشطة األولية− ١
 . والبحر

ــة− ٢ ــشطة الثانوي ــصناعات : األن ــاجر, وال ــاجم واملح ــاع املن ــشمل قط  وت
 .ييدالتحويلية, والبناء والتش

 وتـشمل قطاعـات املـاء والكهربـاء ):أو قطاع اخلدمات( األنشطة الثالثة − ٣
 . والغاز, باإلضافة إىل البنوك والتجارة والنقل واملواصالت وغريها

٤ JאאW 
وهنـاك .  يصنف السكان عىل أساس املهنة أو نوع احلرفة التي يامرسوهنا

الــذي يتكــون مــن عــرش ) ISCO-88(التــصنيف الــدويل املعــروف للمهــن 
جمموعات, وكل جمموعة تتفرع إىل جمموعات ثانوية أخر, ثم إىل جمموعـات 

وبتـشجيع مـن املـنظامت الدوليـة, .   )١(فرعية أصغر, لتشتمل عىل مئات املهن
تسعى الدول إىل تطبيق هذا التصنيف عند مجع بيانات تعـداداهتا ومـسوحات 

الطفيفـة التـي تتناسـب مـع جمتمعـات القو العاملة مع بعـض التعـديالت 
الـدليل العـريب اخلليجـي "فعىل سبيل املثال, صدر .  واحتياجاهتا من البيانات

                                                           
جتربة منظمة العمـل الدوليـة يف جمـال إعـداد التـصنيف الـدويل ") م١٩٩٦(منظمة العمل الدولية  )١(

   ."م١٩٨٨للمهن لعام ) النموذجي(املوحد 
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دليل التـصنيف والتوصـيف ", وكذلك "املوحد للتصنيف والتوصيف املهني
التـصنيف العـريب "م ٢٠٠٨ًكـام صـدر مـؤخرا يف عـام .  "املهني الـسعودي
 الـسائد يف دول اخللـيج العربيـة اسـتخدام ومن.  )١("م٢٠٠٨املعياري للمهن 

 : التصنيف التايل ألقسام املهن الرئيسة
 اإلدارات, وشـئون ي, ويشمل هذا القسم مـديراملديرون ومديرو األعامل−١

 املــوانئ, ياملــوظفني, ومراكــز األبحــاث, وعمــداء الكليــات, ومــدير
تاحف  مي األعامل املرصفية ومديري الفنادق ومديريريوالتسويق, ومد
 .اآلثار, و غريهم

ـــسانية– ٢ ـــة واإلن ـــة والفني ـــصاصيون يف املواضـــيع العلمي ـــل االخت : , مث
ـــصاصي ـــوجي, نياالخت ـــائي واجليول ـــة كالكيمي ـــوم الطبيعي  يف العل
كام يـشمل .   يف نظم املعلومات كمحلل النظم واملربمجنيواالختصاصي

ري  يف العلـوم اهلندسـية مثـل املهنـدس املعـامنيهذا القـسم اختـصاصي
ويـشمل . ويـشمل األطبـاء.  ومهندس الطـرق, واملهنـدس الكهربـائي

   . أساتذة اجلغرافيا وعلم االجتامع وعلم النفس وغريهم

                                                           
الدليل العريب اخلليجي املوحد "جملس وزراء العمل والشئون االجتامعية لدول اخلليج العربية : انظر )١(

دليل التصنيف والتوصيف املهني ") هـ١٤١٨(; جملس القو العاملة "للتصنيف والتوصيف املهني
 السعودي
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فنـي خمتـرب, ورسـام : , مثل الفنيون يف املواضيع العلمية والفنية واإلنسانية– ٣
خرائط, ومساح جيولوجي, وفني خمترب أغذية, وفنـي كهربـائي, وفنـي 

, وفني حلـام, واملمرضـني, ومراقـب إقـالع الطـائرات, صيانة حمركات
ــا, ومعلــم تربيــة فنيــة, ومــصور  ومعلــم لغــة عربيــة, ومعلــم جغرافي

 .فوتوغرايف, ورصاف أوراق مالية, وغريهم
كتبـة األحـوال املدنيـة, وكاتـب تـسجيل مواليـد, :   مثـل املهن الكتابية,– ٤

قارئ عداد املياه وسكرتري, ومأذون رشعي, والناسخ, وكتبة استقبال, و
 . والكهرباء, وغريهم

 كالبقال, وبائع اخلـضار, وبـائع نيبائع:, مثل املهن التالية  العاملون بالبيع– ٥
مالبس, ودالل مزاد, وبائع التجهيزات املكتبية, وبائع حاسبات, وبـائع 

 .أخشاب, وغريهم 

ً, يشتمل هذا القسم عىل مهن كثرية  جدا  العاملون باخلدمات– ٦ مهن : مثل, ّ
اخلدمات الشخصية والسكنية كالعامل املنزيل, وعامل التنظيـف, ومهـن 
احلالقة والتجميل, ومهن خدمات الطعام والرشاب كالطهاة واخلبازين, 

خـدمات اب, ومهـن تنظيـف املالبـس, ومهـن  الطعـام  والـرشوناديل
كـام تـشمل املـؤذن, وإمـام املـسجد, . التعبئة, وكـذلك عـامل احلراسـة
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−ًأيـضا  –ويتضمن هـذا القـسم .  وكذلك املراسل واملعقب.  واملطوف
 . حفار القبور ومغسل املوتى

مـزارع خـضار, : , مثل   العاملون بالزراعة وتربية احليوان وصيد األسامك– ٧
ومــزارع نخيــل, وعامــل ري, ومــريب أغنــام, ومــريب أرانــب, وصــياد 

 .األسامك, ونحوهم

عـامل : , مثـلئية والصناعات  الغذائيـة مهن العمليات الصناعية والكيميا– ٨
صــناعة اخلــشب, وعــامل دباغــة اجللود,وخيــاط حــذاء, وعامــل 

مـشغل كـبس طـوب وتطريز,وجملد كتب, وطبـاع صـور فوتوغرافيـة, 
عامل صناعة خملالت, وعامل صناعة زجاج, وإسمنتي, وعامل منجم, 

 .   عامل تصنيع عصري, ونحوهمو
سـباك, وحـداد, وسـمكري, : , مثـلملـساعدة   املهن اهلندسية األساسية ا– ٩

وحداد أبواب معدنية, وصائغ ذهب وفضة, وعامـل نقـش جمـوهرات, 
وسائق حافلة, وسـائق قطـار, وسـائق جرافـة, وميكـانيكي سـيارات, 
وكهربائي تركيب حمطات التوليد, وكهربـائي سـيارات, ونجـار أثـاث, 

مـبلط, هان أثاث خشبي, ومنجد عـام, وبنـاء حجـر, وبنـاء عـام, ودو
 . ونحوهم
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 . القوات املسلحة واألمن العام منسويبوتشمل:  مهن القوات املسلحة– ١٠

الـدليل العـريب اخلليجـي املوحـد للتـصنيف "وجتدر اإلشـارة إىل أن   
بــاملهن " للقــسم التاســع خــاص ًا فرعيــً يــضيف قــسام"والتوصــيف املهنــي

 .  "اإللكرتونية

אאאW 

عد معدالت النشاط االقتصادي أو اإلسهام يف قوة العمل مـن األمـور ُت
املهمــة لتأثريهــا وتأثرهــا بالعديــد مــن العوامــل الديموغرافيــة واالجتامعيــة 
واالقتصادية, عالوة عىل ارتباطها بمستو التنمية يف الدولـة, بـل إهنـا أحـد 

.  اد الـوطنياملـوارد البـرشية ودرجـة إسـهامها يف االقتـصاعليـة املؤرشات لف
 ُفاإلسهام الفعال واملتناسق للسكان يعزز قوة اقتـصاد البلـد ويرفـع املـستو ّ

كـام أن انخفـاض معـدالت املـشاركة االقتـصادية .  املعييش لسكانه من جهة
ً ممـا يـؤثر سـلبا عـىل معـدالت االدخـار, ;يؤدي إىل ارتفاع معدالت اإلعالـة

 .  ة من جهة أخرسبب بعض املشكالت االجتامعية واالقتصاديُيو

عامالن حيددان نسبة الـسكان املـشاركني يف قـوة  − يف احلقيقة –  وهناك
 يف الرغبة يف املشاركة يف قوة العمل التي تعكـسها العامل األوليتمثل .  العمل
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 يف العامل الثـاينمعدالت النشاط لفئات عمرية ونوعية خمتلفة, يف حني يتمثل 
خاصـة الرتكيـب العمـري والنـوعي الـذي جمموعة العوامل الديموغرافيـة و

وهنـاك اختالفـات كبـرية يف  .حتدده كـل مـن اخلـصوبة والوفيـات واهلجـرة
 – ً أيضا–  وهناك.  معدالت النشاط االقتصادي اخلام بني أقاليم العامل املختلفة

اختالفات كبرية يف مشاركة املرأة يف قوة العمل من دولة إىل أخر  . 

ًدالت املـشاركة للـسكان النـشطني اقتـصاديا مـن وتأيت التغريات يف مع
مـن العوامـل االقتـصادية واالجتامعيـة مثـل عـدد األعـامل كثري خالل تأثري 

اجلديدة التي تضاف نتيجة التنمية االقتصادية, وأنواع هذه األعامل, باإلضـافة 
إىل اجتاهات االلتحاق بالتعليم, وطبيعة نظم التقاعد, ومقدار اإلعانات لكبار 

, وسـن الـزواج, وعـدد األطفـال, ومـستو عامـةسن, ومستو األجور ال
ً وشهدت معـدالت املـشاركة ارتفاعـا ملحوظـا . )١(خاصةالتعليم للمرأة عىل  ً

 .)٢(خالل العقود املاضية سواء عىل املستو العاملي أو يف كل دولة

                                                           
)١(United Nations (1971) Manual V: Methods of Projecting the Economically Active 

Population, p. 7;   John Weeks (1986) Population.                                                    
لالطالع عىل أحدث إحصاءات القـو العاملـة معـدالت املـشاركة, ارجـع للـروابط عـىل موقـع  )٢(

 /http://faculty.ksu.edu.sa/Khraif : املؤلف
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قاييس املعروفة يف دراسات القو العاملـة, هناك بعض املؤرشات وامل  

ولعل من املفيد إبرازها, والتعريف هبـا .  وخاصة يف جمال املشاركة االقتصادية
 : فيام ييل −بإجياز −

 : وحيسب باستخدام الصيغة التالية: معدل النشاط االقتصادي اخلام– ١
 

    إمجايل السكان                 ١٠٠× ـــــــ ــــــــــــــــــــ= ط اخلام معدل النشا  عدد أفراد قوة العمل                           
 

−ً أيـضا –  ُويطلـق عليـه. وهو يمثل نسبة قوة العمل إىل إمجايل السكان
ُوأحيانا, حيسب هذا املعدل حـسب النـوع وللفئـات .   )١(معدل النشاط األويل ً

قارنة بني جمموعـة سـكانية ألغراض امل; السكانية املختلفة كاجلنسيات وغريها
وجتدر اإلشارة إىل أن هذا املعدل يتـأثر بالرتكيـب العمـري بدرجـة .  وأخر

كبرية, مما ينبغي أخذ احليطـة عنـد عقـد املقارنـات بـني الـدول ذات األنـامط 
معدالت النشاط اخلام للسكان يف ) ٧−٦(ويوضح اجلدول . العمرية املختلفة

 .أعوام خمتلفةاململكة العربية السعودية يف 

                                                           
 ..  القاموس الديموغرايف الثالثي) ت.د(للجنة االقتصادية واالجتامعية لغريب آسيا األمم املتحدة, ا  )١(
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 ) ٧−٦(دول اجل
 هـ١٤٢٥هـ و١٤١٣هـ و ١٣٩٤يف األعوام والنوع معدالت النشاط اخلام حسب اجلنسية 

 إمجايل غري سعوديني سعوديون النوع السنة

 ٣٣}٤٧ ٩}٧٢ ٩}٤٢ ذكور
 هـ١٣٩٤ ١٩}٣ ٧٧}٧ ٧٧}٢ إناث

 ٦٦}٢٦ ٢٨}٥١ ٣٨}٢٣ جمموع النوعني
 ٩}٤٩ ٨٩}٨٠ ٥٨}٣٣ ذكور
 هـ١٤١٣ ٧٧}٧ ٠٤}٢٨ ١٩}٣ إناث

 ٣٣}٣١ ٣٥}٦٥ ٥٤}١٨ جمموع النوعني
 ٧٥}٣٨ ذكور J J  J J 
 ٨٨}٧ إناث J J  J J هـ١٤٢٥ 

 ٣٦}٢٣ جمموع النوعني J J  J J  
هــ, ١٤١٣هــ, و١٣٩٤ اعتمد إعـداد اجلـدول عـىل بيانـات التعـدادات الـسكانية لألعـوام :املصدر 

 املـشاركة يف النـشاط االقتـصادي يف معـدالت") م٢٠٠٠(ًهـ; انظر أيضا, اخلريـف ١٤٢٥و
 ."اململكة العربية السعودية

 

 :)Labor force Participation Rate(يف قوة العمل املشاركة معدل  – ٢
 ُيعد قياس معدل املشاركة يف قوة العمل من املؤرشات املهمة يف دراسات القو

ًويعد أساسا مهـام يف حتديـد حجـم املـوارد البـرشية, . العاملة ً والتعـرف عـىل طبيعـة ُ
كام يعتمـد عـىل هـذا املـؤرش مـع .  تركيبها, وتقدير مقدار العرض من القو العاملة

 . غريه من مؤرشات يف صياغة سياسات القو العاملة وأنظمة التقاعد وغريها
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وبخالف املعدل اخلام للنشاط االقتصادي, يقيس هذا املعدل مد قيـام 
ملـشاركة الفعليـة يف العمـل وإنتـاج الـسلع األفراد الذين هم يف سن العمل با

 :ويمكن حساب هذا املعدل بالصيغة التالية.  واخلدمات
 ) سنة٥٩ – ١٥( السكان يف سن العمل                                                          ١٠٠× ــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ= معدل املشاركة يف قوة العمل   عدد أفراد قــوة العـمل                                        

وتقاس معدالت املشاركة يف النشاط االقتصادي بنسبة عدد األشـخاص 
إىل ) أي العاملني واملشتغلني أو الباحثني عن العمل(ذوي النشاط االقتصادي 

  سـنة يف أغلـب الـدول٦٤ إىل ١٥عدد السكان يف سن العمل الذي يمتد من 
 سنة يف بعض الدول الناميـة والعربيـة منهـا ٥٩وخاصة الدول املتقدمة, وإىل 

ولكن االستخدام الشائع هو حساب معدل املشاركة يف   . عىل وجه اخلصوص
كـام يمكـن .   سـنة فـأكثر١٥قوة العمل للـسكان الـذين تـصل أعامرهـم إىل 

, أو حسب النوع لكل مـن الـذكور واإلنـاثاملشاركة احلصول عىل معدالت 
ً لـذا يطلـق عليهـا أحيانـا معـدالت املـشاركة النوعيـة ;لفئات عمريـة معينـة ُ

ــة  ــسب .  )١( )Age-Specific Participation Rates(والعمري ــاوت ن وتتف
انظـر (ر ـور واإلنـاث مـن إقلـيم إىل آخـــــوة العمل للذكـــة يف قــاملشارك

 الدول اخلليجية كام تتفاوت معدالت املشاركة االقتصادية بني).  ٥−٦الشكل 
 ). ١٠−٦الشكل (خاصة, والدول العربية عامة 

                                                           
ًطلق عليه أحيانا معدل النشاط العـام, وهـو عـدد األشـخاص ذوي ُبخالف معدل النشاط اخلام, ي )١(

ًوحيسب أيضا معدل النشاط العمري ألحد النـوعني .  ًالنشاط منسوبا إىل عدد السكان يف سن العمل
 ).ت. اللجنة االقتصادية واالجتامعية لغريب آسيا, د: ظران(
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ًمفهوم السكان النشطني اقتصاديا أو قوة العمل ال خيلو من الكثري من إن 
املتعطلون عن ", ومن هم "ًالنشطون اقتصاديا"حتديد من هم عند الصعوبات 

 ساعات  مثل,, وذلك الرتباط هذه املفاهيم بالعديد من األمور املهمة"العمل
 .  )١(العمل, والرغبة يف العمل, وأثر االنتظار للحصول عىل عمل معني

 ) ١٠−٦(شكل ال
 يف بعض الدوليف قوة العمل معدالت املشاركة 

 
 
 
 
 
 
 )http://www.escwa.un.org(      ٢٦العدد . املجموعة اإلحصائية) م٢٠٠٦(األسكوا ) ١ (:املصدر
 م٢٠٠٦بيانات مكتب العمل الدويل لعام ) ٢(               

)http://www.ilo.org/public/english/employment/strat/kilm/( 
                                                           

 United Nations (1971) Manual V: Methods of Projecting the Economically:  انظـر )١(

Active Population, p.5                                                                                             
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 ):Unemployment Rate(معدل البطالة أو التعطل  −٤

هـم الـسكان يف سـن العمـل, والقـادرون عـىل ممارسـته, املتعطلون عن العمـل 
نـسبة البطالـة ُهذا األساس حيـسب معـدل أو وعىل .  ويبحثون عنه, ولكنهم ال جيدونه

 :عىل النحو التايل إىل إمجايل عدد أفراد قوة العملاملتعطلني عن العمل التي متثل نسبة 
    إمجايل عدد أفراد قوة العمل                                       ١٠٠×    ـــــــــــــــــــــــــــــــ = )أو البطالة(نسبة التعطل  عدد املتعطلني عن العمل        

وبناء عىل إحصاءات منظمة العمـل الدوليـة, فـإن معـدالت البطالـة   
ترتفع بشكل ملحوظ يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا مقارنـة بغريهـا 

 ).   ١١−٦الشكل (من األقاليم 
 م٢٠٠٦معدالت البطالة يف بعض أقاليم العامل يف عام ) ١١−٦(الشكل 

 
 
 

 

 
 http://www.ilo.org/public/english/employment/strat/kilm/download/kilm01.pdf : املصدر
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متثل العاملة الوافدة من اخلارج معظم أفـراد قـوة العمـل يف دول جملـس 

وتتفاوت نسبة العاملة الوافدة إىل إمجايل العاملة من دولة إىل .  عاون اخلليجيالت
 فرتتفع يف كل من دولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة ).  ١٢−٦الشكل (أخر

وهـذه النـسب .  وقطر والكويت, وتنخفض يف عـامن والـسعودية والبحـرين
الهـتامم بالرتكيبـة تؤكد احلاجة لبذل املزيد يف جمـال تنميـة القـو العاملـة وا

 . السكانية يف هذه الدول
 نسبة القو العاملة الوافدة يف دول جملس التعاون اخلليجي) ١٢−٦(الشكل 

 
 
 
 
 
 
 
 ).م٢٠٠٧−٢٠٠٥( اعتمد إعداد اجلدول عىل مصادر خمتلفة خالل الفرتة :املصدر
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 بعساالفصل ال

  النمو السكاني والتحول الدميوغرايف
ُيعد النمو السكاين من املسائل الدولية التي حتظـى بـاهتامم مجيـع الـدول 

فهناك من خيشى النمـو .  املتقدمة والنامية عىل حد سواء, بل حتى الفقرية منها
 من يسعى لرفع – يف الوقت نفسه –عد العدة لكبح مجاحه, وهناك السكاين وي

.  ًالنمو السكاين, طمعا يف زيادة أعداد السكان, وجتديد دماء الرتكيب العمـري
ًمــسئوال عــن −يف رأي بعــضهم −ومل يــسلم النمــو الــسكاين مــن أن يكــون 

املــشكالت التــي تعــاين منهــا بعــض الــدول, والكــوارث التــي حتــل هبــا, أو 
ال فولفهم هذه األبعاد املهمة وغريها, . حوالت االجتامعية التي تطرأ عليهاالت

بعض املفاهيم واملقاييس األساسية التـي تـسهم يف اإلجابـة إىل بد من التعرف 
 : عن التساؤالت التالية

 ما املقصود بالنمو السكاين?  −
 ما املقصود بالزيادة الطبيعية?  −
 ?  والزيادة الطبيعية النمو السكاين ما الفرق بني −
 كيف يمكن حساهبام?   −

رية التحـول الـديموغرايف, ظهذا ما سنركز عليه يف هذا الفصل, باإلضافة إىل ن
 .   ومعدالت النمو عىل مستو العامل ويف بعض الدول واألقاليم اجلغرافية
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 لعل من املناسب يف البداية فهم مكونات النمو الـسكاين مـن خـالل مـا
 :التالية) التوازن(ُيعرف بمعادلة املوازنة 

  ٢Z١FH JFHE–E 

 ترمـزان إىل أعـداد الـسكان يف فـرتة سـابقة " ٢" و "١"حيث إن  
 لعـدد ""دد املواليـد و  ترمـز لعـ""وأخر الحقة عىل التوايل, يف حني أن 

 حجـم اهلجـرة "" عىل حجـم اهلجـرة الوافـدة, و ""الوفيات, وتدل 
وتوضـح الـصيغة الـسابقة مكونـات التغـري الـسكاين . املغادرة خالل الفـرتة

عنـدما تتـوافر أنـه وجـدير بالـذكر . املتمثلة يف الزيادة الطبيعية وصايف اهلجرة
ان التعرف عىل حجم السكان يف أي وقت, باإلمك اإلحصاءات املذكورة, فإن

 ,وذلك باستخدام ما يسمى بسجل السكان املوجود يف بعض الدول الـصغرية
وعـىل أيـة حـال, يمكـن حـساب معـدل الزيـادة  .كهولندا وبلجيكا وغريمها

 :ام ييلكالطبيعية بناء عىل إحصاءات املواليد والوفيات 
 

 وفيات عدد ال−عدد املواليد                      
  عدد السكان يف منتصف السنة         ١٠٠ ×  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=  معدل الزيادة الطبيعية 
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 والوفيات فقـط, يمكـن احلـصول عـىل املواليدويف حالة توافر معدالت 
 :الزيادة الطبيعية املئوية بالصيغة التالية) أو نسبة(معدل 

 
 

  معدل الوفيات اخلام −معدل املواليد اخلام                                              
               ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  = معدل الزيادة الطبيعية

                                                               ١٠  
 :ىل النحو التايلأما معدل النمو السكاين, فيمكن حسابه ع

 
 ١٠٠ ×  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= معدل النمو السكاين  صايف اهلجرة+ الزيادة الطبيعية                     
 عدد السكان يف منتصف السنة                             

م ٢٠٠٠ب معدل النمو السكاين يف العامل لعـام ـــُومثال عىل ذلك, حيس
 :ام ييلك

   
  ٦٠٦٧٢٦٧٠٠٠                         ٤}١ = ١٠٠× ـــــــ ـــــــــــــــ= م ٢٠٠٠معدل النمو السكاين يف العامل يف عام  ٨٢٣٨٢٣٢٢                 

.  ّوبناء عليه, ينبغي أن نميز بـني الزيـادة الطبيعيـة وبـني النمـو الـسكاين
ذي يزيد به عـدد الـسكان أو هو املعدل ال−من جهة −فمعدل الزيادة الطبيعية 

. ينقص خالل سنة أو فرتة زمنية معينة بسبب الفـرق بـني املواليـد والوفيـات
أما معدل النمو الـسكاين . ويعرب عنه بوصفه نسبة إىل العدد األسايس للسكان

− أو ينقص(فهو املعدل السنوي الذي يزيد به عدد السكان −من جهة أخر (
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وحيـسب معـدل  . )١ (لزيادة الطبيعية وصايف اهلجرةيف دولة أو منطقة ما نتيجة ل
فعنـدما تتـوافر .  النمو بطرق متعددة, ختتلف حسب طبيعة البيانات املتـوافرة

ًاإلحصاءات احليوية يتم حسابه بالصيغة املذكورة آنفا, يف حني تستخدم طرق 
ح يف أخر عندما ال تتوفر إال بيانات التعدادات السكانية التي سنتناوهلا بالرش

 . القسم التايل
 
 

هي الـسنوات املطلوبـة لكـي يتـضاعف حجـم الـسكان : سنوات التضاعف
 :وحيسب الوقت الالزم ملضاعفة السكان كام ييل. حسب معدل نمو معني

                                       ٧٠                                  معدل النمو                 (%)معدل النمو السنوي                                                                         = ـــــــــــــــ       =ــــــــــــــــــــــــــــــ= السنوات املطلوبة لتضاعف السكان  ٧٠}٠ 
, فإن السنوات املطلوبة %٢عندما يكون معدل النمو السكاين لدولة ما : مثال   

 :, وذلك عىل النحو التايل سنة٣٥السكان تساوي لتضاعف عدد 
 . سنة٣٥ ٠٢Z}٧٠D٠}٠ سنة,   أو      ٣٥ = ٢÷ ٧٠

                                                           
 )م١٩٨٦(حــسني أبــو بكــر  :انظــر, الســتخدام طريقــة التحريــك عنــد تــوفر بيانــات تعــدادين ) ١(

تحليـل طـرق ال) ت.د(; مصطفى الـشلقاين .٨٧−٨٦ ص اإلحصاءات التطبيقية يف دولة الكويت,
 . اإلحصاء السكاين) م١٩٨٠(الديموغرايف; عبد احلسني زيني وعبد احلليم القييس 
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WאאאאאאW 
يف حالة عدم توافر بيانات من التـسجيالت احليويـة, فـيمكن اسـتخدام 

 ومـن ثـم تقـدير حجـم ,النمـوبيانات تعدادين سكانيني حلـساب معـدالت 
 : السكان يف املستقبل, باستخدام إحد الطرق املعروفة التالية

 :)Arithmitic Method ( املتوالية العددية− ١
 بمقـدارًتستند هذه الطريقـة عـىل افـرتاض أن الـسكان يتزايـدون سـنويا 

 ًوهذا يعني ثبـات التغـري الـسنوي يف نمـو الـسكان طبقـا ملتواليـة. عددي ثابت
وباختـصار, إذا كـان لـدينا . ًوهذا أمر قد ال يكون واقعيا عىل املد الطويـل. عددية

 عـدد "١"عدد السكان يف دولة ما بناء عىل تعدادين يف فرتتـني خمتلفتـني, ويمثـل 
 عدد الـسكان "٢"السكان يف الفرتة السابقة أو حسب التعداد األول, ويمثل 

الثاين, فإننا نستطيع حساب التغري النسبي أو يف الفرتة الالحقة أو حسب التعداد 
 :نسبة الزيادة السكانية خالل الفرتة ما بني التعدادين باستخدام الصيغة التالية

                     ٢ −  ١                 ١٠٠  ×   ١−  ــ ـــ       وأ      ١٠٠ ×     ـــــــ ـــــــ   =نسبة الزيادة السكانية  ٢                           ١                                        ١  
ويمكن إجياد نسبة التغري السنوي عن طريق قسمة املعادلة الـسابقة عـىل 

 :طول الفرتة الفاصلة بني التعدادين لتكون كام ييل
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                       ١      ٢             
             ١          ن                            ١٠٠    × ١ −ـــ  ــــ ــــــ        =نسبة الزيادة السكانية السنوية 

 
وعـىل .   طول الفرتة الفاصلة بني التعـداد األول والثـاين"ن"حيث متثل 

الرغم من سهولة حساب هذه النسبة, فإهنا ال حتظى بأمهية كبـرية عنـد إعـداد 
رتاض أن السكان يتزايدون وفق معادلـة  ألهنا تعتمد عىل اف,تقديرات السكان

طبيعـة خمـالف لوهـذا أمـر . اخلط املستقيم, أي وفق أعداد متساوية كـل عـام
ديناميكية النمو السكاين الذي يأخذ شكل متوالية هندسية, أي وفق ما يـسمى 

 .  ًبطريقة الربح املركب التي سنتحدث عنها الحقا
لعددية يمكن اسـتخدام الـصيغة ولتقدير عدد السكان بناء عىل املتوالية ا

 :التالية
      ٢Z١FHE 

 

 :حيث إن
 عدد السكان حسب التعداد األول أو يف بداية الفرتة = ١. 

عدد السكان حسب التعداد الثاين أو يف هناية الفرتة = ٢. 
 =  طول الفرتة بني سنة األساس والسنة املقدر هلا. 
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 =  الـذي ) أسـاس املتواليـة العدديـة(دة الـسكانية املقدار الثابت للزيا
 :يمكن احلصول عليه كالتايل

    ٢ J١ 
   Z 
     

والســتخدام هــذه الطريقــة يف إجــراء تقــدير لــسكان اململكــة العربيــة 
, نالحـظ أن األول أجـري يف )م١٩٩٢م و ١٩٧٤ (تعداديالسعودية حسب 

, )م١٩٩٢ سـبتمرب ٢٧(هــ ١/٤/١٤١٣هـ والثاين يف ٢٩/٨/١٣٩٤−٢٢
وليس يف منتصف تلك الـسنوات, ممـا يتطلـب حتريـك نتـائج التعـدادات إىل 

ولتحريـك نتـائج التعـدادين ملنتـصف .   )١(ًمنتصف السنوات املذكورة سـابقا
ــسنوات ينبغــي اســتخدام عــدد أيــام الــسنة  التــي تبــدأ مــن ) ٣٦٥(ال

ــي يف م وتن٢٨/٩/١٩٩٢ ــسنة . م٢٧/٩/١٩٩٣ته ــة أن ال ــدر املالحظ وجت
وبذلك يكون الفرق اليومي لتحريـك . ً يوما٢٨تشمل فرباير الذي عدد أيامه 

 .  عدد األيام بني تاريخ التعداد ومنتصف السنةًمساويا م ١٩٩٢تعداد 
ًولكن نظرا للفرق البسيط بني تاريخ إجـراء التعـدادين, فإننـا لـن نقـوم 

ً ألن ذلك ال يؤثر كثـريا ;ان لكي يتطابق التاريخ لكل منهامبتحريك عدد السك
 .  عىل حساباتنا

                                                           
 .  هـ١٤١٨رشود اخلريف : ملزيد من التفاصيل, انظر )١(
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 يلعـاميف اململكـة العربيـة الـسعودية الـسكان عدد  يمكن تقدير : مثال
 :كام ييلم ٢٠٠٥ وم٢٠٠٠

 : )م١٩٩٢− ١٩٧٤( خالل الفرتة  مقدار الزيادة العددية السنوية حساب:ًأوال
 . نسمة٥٥١٩٨٦ = ١٨ ÷ ٩٩٣٥٧٤٦  =  ٧٠١٢٦٤٢ − ١٦٩٤٨٣٨٨=  د

نسمة عىل عدد السنوات الفاصلة ) ٩٩٣٥٧٤٦(وبقسمة الزيادة السكانية البالغة 
 ).  ٥٥١٩٨٦(يكون مقدار الزيادة العددية السنوية هو )  سنة ١٨(بني التعدادين 
 ية الـسعودية يف عـامـــر إمجـايل الـسكان يف اململكـة العربيـ تقدي:ًثانيا
خدام صيغة املتتالية العددية, مع العلـم أن الـسنوات م, باست٢٠٠٥ وم٢٠٠٠

 : .هي ثامين سنوات) م٢٠٠٠(والسنة املستهدفة ) م١٩٩٢(الفاصلة بني تعداد 
   نسمة٢١٣٦٤٢٧٦   = ٥٥١٩٨٦) ٨  + (١٦٩٤٨٣٨٨=  م٢٠٠٠ س
  نسمة٢٤١٢٤٢٠٦ =  ٥٥١٩٨٦) ١٣ + (١٦٩٤٨٣٨٨=  م٢٠٠٥س 

 ):Geometric Growth Method ( املتوالية اهلندسية − ٢
 الـسكان  عـددشائعة االستخدام يف تقديرالهذه الطريقة من الطرق د عُت

ًعىل افرتاض أن عدد السكان يتزايد سنويا بمعدل ثابت, أي عىل أساس قاعدة 
وتأخذ هذه الطريقة . ًكام أرشنا آنفا) Compounded interest(الربح املركب 
 :الصيغة التالية

٣Z٢F١HE 
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ترمزان لعدد السكان يف سنة األساس وعدد السكان ) ٣(و ) ٢: ( إنحيث
ترمز إىل معـدل النمـو  ) ( عىل التوايل, ) أي يف املستقبل(املتوقع يف الزمن املستهدف 

أي الـسنة التـي يبـدأ منهـا (ترمز للفرتة الفاصلة بني سـنة األسـاس  ) ( السنوي, 
يمكـن املذكورة, املعادلة بناء عىل و. عندهاُوالسنة التي يقدر عدد السكان ) اإلسقاط

 :احلصول عىل صيغة حلساب معدل النمو اهلنديس هي
 

                 ٢         ن                                
 ١−    ـــ  ــــــ              =    ر   

١ 
 

  إىل عدد الـسكان حـسب بيانـات التعـداد األول ) ٢(و  ) ١(  وترمز
وجتـدر .  عىل التـوايل) أي الفرتة الالحقة(والتعداد الثاين ) أي الفرتة السابقة(

ليس من الرضورة رضب نتيجة هذه الـصيغة يف مئـة, إال عنـد ْاإلشارة إىل أن 
 .  الرغبة يف احلصول عىل معدل نمو مئوي

أي (الفرق بني هذه الطريقة والطريقة السابقة إىل عرف وعىل أية حال, للت
 ريال عىل أسـاس أن ١٠٠٠نفرتض أن أحد الناس أودع يف البنك ل, )العددية

يف هـذه احلالـة, لـو اسـتخدمنا الطريقـة .  ًسـنويا% ١٠ساوي يمعدل الفائدة 
 ريال بعد مـيض أربـع سـنوات ١٤٠٠الشخص مبلغ العددية سيكون لد هذا 

يكون يف فـس  أما إذا تم استخدام طريقة الـربح املركـب, ).١−٧ول انظر اجلد(
أن اهللا  نمثل هلذا مع التـذكري . ً رياال عند هناية الفرتة١٤٦٤حسابه مبلغ قدره 
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يا أهيا الذين آمنوا اتقوا اهللا وذروا ما بقي من الربا إن ( :قوله تعاىليف حرم الربا 
 ). ٢٧٨ية اآلسورة البقرة, ()كنتم مؤمنني

ُوبناء عليه, يالحظ أن الطريقة العددية تعتمد عىل الزيادة بمقدار عددي ثابـت, 
 . يف حني أن الطريقة اهلندسية تعتمد عىل معدل ثابت يامثل طريقة الربح املركب

  مقارنة املتتالية العددية وطريقة الربح املركب)١−٧(دول اجل
 السنة الطريقة العددية طريقة الربح املركب
  رأس املال مقدار الزيادة السنوية رأس املال زيادة السنويةمقدار ال

 األوىل ١٠٠٠ ١٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠
 الثانية ١١٠٠ ١٠٠ ١١٠٠ ١١٠
 الثالثة ١٢٠٠ ١٠٠ ١٢١٠ ١٢١
 الرابعة ١٣٠٠ ١٠٠ ١٣٣١ ١٣٣
 هناية الفرتة ١٤٠٠ −− ١٤٦٤ −−

 ):Exponential Growth Method( املتوالية األسية − ٣
ًريقة إىل جانب الطريقة السابقة من أكثر الطرق استخداما يف تعد هذه الط

ًالسكان أو حساب معدالت النمو بناء عىل عـدد الـسكان حـسب عدد تقدير 
  :وتأخذ الصيغة التالية. تعدادين سكانيني

٣Z٢C 
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− ex -) هـ(حيث تم ذكر دالالت الرموز الواردة يف الصيغة السابقة باستثناء 
  ).٧١٨٢٨}٢ (ترمز لعدد ثابت هو أساس اللوغـاريتم الطبيعـي ويـساويالتي هي 

 وبعـض برامج الـحاسب اآليل ويرمز هلذه الدالة يف أغلب اآلالت احلاسبة اليدوية
وتعترب الطريقة األسية مـن أكثـر الطـرق ). ex( بالرمز )EXCEL(مثــــل إكسل 

 . )١(خاصةريقة العددية  لسهولة حساهبا ودقتها مقارنة بالط;ًالثالث استخداما
ًوبناء عىل الصيغة السابقة يمكن التوصل إىل صيغة حلساب معدل النمـو 

 :السكاين تتمثل فيام ييل
                   ١                  ن                   ـــــ  ـــ ـــــــ   لو   =  ر  ٢             ١ 

 

كام هو موجود ) LN(طبيعي هو اللوغاريتم ال) لو(وجتدر اإلشارة إىل أن 
ومـن جهـة أخـرEXCEL  .( ,(يف أغلب اآلالت احلاسبة وبرنامج إكـسل 

السنوات املطلوبة ليصل حجم الـسكان إىل طول الفرتة أو عدد يمكن حساب 
 : عدد معني وذلك باستخدام الصيغة التالية

                                  ١                 ر                 ــــ ـــــ  لو  ـــــــ  =  ن  ٢            ١ 
 

                                                           
 :تأخذ طريقة املتوالية األسية الصيغة التالية باللغة اإلنجليزية )١(

 Pt+1 = Pter n    
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• : ٣١٠٠٠٠٠ لو افرتضنا أن عدد السكان يف دولة معينة يصل إىل 
 ٢٨٠٠٠٠٠م, يف حـني كـان ٢٠٠٠ عام حسب تعداد السكاننسمة 

م, فـام معـدل النمـو الـسنوي ١٩٩٢ عـام  تعداد السكان يفنسمة يف
لسكان يف عـام ? وكم سيكون عدد ا)م٢٠٠٠−١٩٩٢(خالل الفرتة 

 م? ٢٠١٥
 عــىل أســاس الفــرتة ) ر(حــساب معــدل النمــو الــسنوي ) أ   (:א

 ):م٢٠٠٠ – ١٩٩٢(الفاصلة بني التعدادين 
            ٣١٠٠٠٠٠                   ١ 

٣٪E}٠١٢٧F١}٠=    ــــــــــــــــــ  ــ    لو     ــ=  ر             ٢٨٠٠٠٠٠                   ٨ 
 

 بنــاء عــىل معــدل النمــو الــسنوي الــذي اســتخرجناه يف اخلطــوة  )ب (
السابقة, يمكن حساب إسقاط عدد السكان أو تقديره يف املستقبل, وبالتحديد 

 : م,أي بعد عرش سنوات, وذلك عىل النحو التايل٢٠١٥يف عام 
٢٠١٥Z٣١٠٠٠٠٠F٠١٢٧}٠C١٥E 

Z٣١٠٠٠٠٠F١٩}٠E 

Z٣١٠٠٠٠٠F٢١}١ZE٣٧٥١٨٣٤ 

 :وباللغة اإلنجليزية, حتسب عىل النحو التايل
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P2015 = 3100000 e (0.0127*15) = 3100000 e (0.19)           
P2015 = 3100000 * (1.21) =  3751834                   

تقريب الكسور يف هناية املسألة للحصول عىل أعـداد وجتدر اإلشارة إىل رضورة 
 .    ملاذا? اجلواب, ألن اإلنسان ال يمكن أن جيزأ, بل هو وحدة واحدةصحيحة,

 يف أنه يف األوىل تتم – اهلندسية واألسية –ويتمثل الفرق ما بني الطريقتني 
إضافة الزيادة أو الربح إىل رأس املال يف هناية كل وحـدة زمنيـة, أمـا الطريقـة 

ؤدي إىل أن معـدل النمـو وهـذا يـ. الثانية فتتم إضافة الزيـادة بـشكل مـستمر
ًاملطلوب للوصول إىل عدد سكان معني يكون أصـغر قلـيال بالنـسبة للطريقـة 

بـني وعـىل الـرغم مـن ذلـك, فـإن الفـرق . األسية مقارنة بالطريقة اهلندسـية
فـيام لـو  و. الطريقتني بسيط وخاصة عندما تكون فرتة إسـقاط الـسكان قـصرية

لغرض التوضيح و.  ًطريقتني قد يكون كبرياكانت الفرتة طويلة, فإن الفرق بني ال
إسقاطات السكان السعوديني عىل افرتاض استمرار ) ٢−٧(يمثل اجلدول فقط, 

, عىل الرغم مـن أن )م١٩٩٢−١٩٧٤ ( خالل الفرتةمعدل النمو السنوي السائد
ًمن غري املتوقع أن يستمر هذا املعدل املرتفع نسبيا يف املستقبل يف ضوء التغـريات 

 . اخلـصوبة عـىلتؤثر بـدورها التي صادية واالجتامعية التي متر هبا اململكة واالقت
م, إذ انخفض معـدل ٢٠٠٤وهذا ما أكدته بيانات تعداد السكان واملساكن لعام 

 ).م٢٠٠٤−١٩٩٢(خالل الفرتة % ٥}٢النمو السكاين السنوي إىل 
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 عروفةباستخدام بعض الطرق املالسعوديني إسقاطات السكان ) ٢− ٧(دول اجل
اسقاطات عدد السكان مع 
افرتاض االنخفاض التدرجيي

 **يف معدل النمو 

الطريقة اهلندسية
افرتاض مع 

ثبات معدل 
 *النمو 

الطريقة األسية مع
افرتاض ثبات 

 *معدل النمو 
*الطريقة العددية   السنة

 م١٩٩٥ ١٣٣٢٥٣٣٧ ١٣٧٩٢٣٨٠ ١٣٧٩٤٠٧٨ ١٣٥٩٣٤٤٩
 م٢٠٠٠ ١٥٠١٧٤٧٧ ١٦٦٧٠٠٩٢ ١٦٦٧٥٥٦٧ ١٦٢٠٨٤١٨
 م٢٠٠٥ ١٦٧٠٩٦١٧ ٢٠١٤٨٢٢٦ ٢٠١٥٨٩٨١ ١٩١٢٢٤٩٧
 م٢٠١٠ ١٨٤٠١٧٥٧ ٢٤٣٥٢٠٥٥ ٢٤٣٧٠٠٠٤ ٢٢٢٥١٢٨٧

 م٢٠١٥ ٢٠٠٩٣٨٩٧ ٢٩٤٣٢٩٩٣ ٢٩٤٦٠٧٩٤ −−
 م٢٠٢٠ ٢١٧٨٦٠٣٧ ٣٥٥٧٤٠٤٣ ٣٥٦١٤٩٥٤ −−

 ٦٢١٨٣٥٤م, إذ يصل عدد السكان السعوديني إىل ١٩٩٢م و١٩٧٤اء عىل بيانات تعداد ُ حسبت بن) * (
وجدير بالذكر أن عدد السكان .  م١٩٩٢ نسمة يف عام ١٢٣١٠٠٥٣م وإىل ١٩٧٤نسمة يف عام 

 نـسمة, باإلضــافة إىل ٢١٠٠٠٠م يـشمل باديــة احلـدود التـي يــصل عـددها إىل ١٩٧٤يف عـام 
 .   نسمة من السعوديني املوجودين يف اخلارج وقت التعداد٧٣٠٠٠

 إىل ١٩٩٣مـن سـقاطات الـسكانية للـسكان الـسعوديني اإل") ت.د(مصلحة اإلحـصاءات العامـة  )**(
 .مصلحة االحصاءات العامة:   الرياض".م٢٠١٠

אFאEאאFDemographic TransitionEW 
توصل الباحثون بعد دراسة التغري الديموغرايف يف أوربا إىل ما يسمى بــ 

رت بــدايات فكرهتــا يف كتابــات  التــي ظهــ,"نظريــة االنتقــال الــديموغرايف"
ـــسون  ـــستني , )Thompson(تامب ـــة نوت ـــا يف مقال ـــضحت معامله ـــم ات ث

)Notestein( ,ومنـذ ذلـك . الذي أبرزها وحدد مراحل التغري الـديموغرايف
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ــا  ــق عليه ــديموغرايف"احلــني أطل ــال ال ــة االنتق  Demographic ("نظري

Transition Theory( )غرايف يف أن التغـري وتكمن نظرية االنتقـال الـديمو .)١
االقتصادي واالجتامعي الذي صاحب الثورتني الزراعيـة والـصناعية أد إىل 
انخفاض كل من معدالت املواليد والوفيات عىل حد سواء, ومن ثم انخفاض 

يــؤدي التطــور االقتــصادي بعبــارة أخــر, .  معــدل النمــو كنتيجــة لــذلك
ة وارتفاع دخـل الفـرد, إىل واالجتامعي, وما حيدثه من حتسن يف مستو املعيش

ًانخفاض النمو السكاين من خالل خفض الوفيات أوال, ثم اخلـصوبة الحقـا ً  .
ًونظرا لتناول التحول الديموغرايف يف أوربا آنفـا, وذلـك مـن خـالل مناقـشة  ً

نظرية التحـول "تاريخ النمو السكاين يف العامل يف الفصل الثالث, فإننا سنطرح 
بالـرضورة عـىل التحـول ديد, ويف إطار عام, ال يقترص  باجياز ش"الديموغرايف

    .ُالديموغرايف يف أوربا, بل يربز مفهوم النظرية بوجه عام
وعىل الرغم من أن نوتستني قسمها إىل ثالث مراحل فإن هناك من يقسم 
فرتة االنتقال أو التحول الديموغرايف التي  متر هبا دول العامل إىل أربع مراحـل, 

ومن الـشائع أن يأخـذ التحـول الـديموغرايف .  بعضهم إىل مخسوقد أوصلها
 ): ٣−٧, واجلدول ١−٧انظر الشكل (أربع مراحل هي 

                                                           
  Weeks (1986(Population  ; "ملكـة العربيـة الـسعوديةاخلـصوبة يف امل") هــ١٤٢٣(اخلريـف : انظـر )١(

 .وغريمها



 
 

 
 
 

٣١٨

אאאא 

WאאFאאאWE 
ويتعـرض عـدد . تتميز هذه املرحلة بارتفـاع معـدالت املواليـد والوفيـات

جاعات, باإلضـافة إىل احلـروب السكان للتأرجح نتيجة لألمراض واألوبئة وامل
املرحلـة "ُلذا يطلق عليهـا ; التي  تنشب بني اجلامعات والقبائل واملاملك املتنافسة

وقد جتاوزت معظم املجتمعـات اإلنـسانية أو الـدول هبـذه املرحلـة . "املاثوسية
ستفادة من املخرتعات الطبية التي أدت إىل انخفاض معدالت الوفيـات نتيجة اال

ًومن الصعوبة بمكان حتديد مناطق أو مجاعـات تعـيش ظروفـا .  ظبشكل ملحو
قريبة من هذا الوضع السكاين, ولو أن هناك من يشري إىل وجـود بعـض املنـاطق 

ًالصغرية جدا واجلامعات املنعزلة يف أفريقيا وأمريكا الالتينية ّ    . 
   االنتقال الديموغرافي التحول أونموذج) ١ – ٧(شكل ال
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 السامت العامة للتحول الديموغرايف مع مثال من فنلندا) ٣−٧ (دولاجل

 معدل النمو )فنلندا (إنموذج للتحول يف أوربا
 املرحلة السامت الديموغرافية )بالتقريب(

−١٧٨٥فنلندا يف الفرتة بني عامي 
 :م١٧٩٠

 ٣٨= معدل املواليد 
 ٣٢= معدل الوفيات 

 %٦}٠= معدل الزيادة الطبيعية 

صل ال ي (منخفض
 %)١إىل 

 .معدل مواليد مرتفع
 األوىل .معدل وفيات مرتفع

 :م١٨٣٠−١٨٢٥فنلندا فيام بني عامي 
 ٣٨= معدل املواليد 

 ٢٤= معدل الوفيات 
 %٤}١= معدل الزيادة الطبيعية 

 مرتفع
 %)٢أكثر من (

 .معدل املواليد مرتفع
معدل الوفيات بدأ يف 

 .االنخفاض
 الثانية

−١٩١٠امي فنلندا يف الفرتة بني ع
 :م١٩١٥

 ٢٩= معدل املواليد 
 ١٧= معدل الوفيات 

 %٢}١= معدل الزيادة الطبيعية 

ًنسبيانمو بطيء  ّ 
)٢ – ١(% 

معدل مواليد آخذ يف 
 .االنخفاض

معدل وفيات منخفض
ًنسبيا ّ. 

 الثالثة

 :م١٩٩٠فنلندا يف عام 
 ١٣= معدل مواليد 
 ١٠= معدل وفيات 

 %٣}٠= معدل الزيادة الطبيعية 

ًنمو منخفض جدا ّ 
 %)١أقل من (

معدل وفيات 
 .منخفض

معدل مواليد 
 .منخفض

 الرابعة

 . مكتب مرجع السكان: واشنطن.  دليل السكان) ٤٧: م١٩٩٤(مكتب مرجع السكان : املصدر
Geography: A Modern Synthesis. New York: Harder & Row Publishers.) Haggett (1979: 159  
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WאאFאאאאWE 
تتميز هذه املرحلة بالنمو السكاين املتزايد والرسيع نتيجة انخفاض معدل 
ًالوفيات  مع بقاء معدل املواليد مرتفعا, مما جيعل الفارق بني املواليد والوفيات 

وقـد مـرت معظـم الـدول .  ً ومن ثم معـدل الزيـادة الطبيعيـة مرتفعـا,ًكبريا
ولتوضـيح .  م١٨٧٠ عـامذه املرحلة مع بداية الثورة الـصناعية يف األوربية هب

 Kא٣٥الوضع السكاين يف هذه املرحلة, فإن معدل املواليد ربام يزيد عن 
األلـف يف  يف ١٥وعىل الرغم من انخفاض معدل الوفيات إال أنه ال يقل عـن 

يف أغلـب % ٢مـن وبناء عليه, يقدر معدل النمو السكاين بـأكثر . معظم األحوال
ويعود هذا التغري إىل حتسن مستو املعيشة والـسيطرة عـىل األمـراض . األحيان
وربيـة عنـدما عاشـت هـذه ًوالشك أن هناك فرقا بني وضع الـدول األ. الوبائية

  .ًاملرحلة, وبني وضع الدول النامية يف الوقت احلارض, كام سيتبني الحقا
WאאFאאאאWE 

ًيف هذه املرحلة يبدأ معدل اخلصوبة يف االنخفاض تدرجييا مـع اسـتمرار 
معدل الوفيات يف االنخفاض, ولكن بمعدل أبطـأ ممـا كـان عليـه يف املرحلـة 

زال كثـري مـن الـدول الناميـة تـويف ضوء اإلحصاءات الـسكانية, ال . السابقة
التوضيح فقط, القول بأنه من ولعل من املناسب من أجل .  تعيش هذه املرحلة

 ٢٠املتوقع أن يكون معدل املواليد يف الدول التي تعيش هذه املرحلة, أكثر من 
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.  يف األلف١٥يف األلف, يف حني يكون معدل الوفيات عند مستويات أقل من 
ولكن هذه املؤرشات ختتلف من بلد إىل %. ٢ و ١وقد يرتاوح معدل النمو بني 

التحول الديموغرايف يف أوربا أو بني الدول النامية التي  سواء خالل فرتة ,آخر
ُيعتقد أهنا دخلت هذه املرحلة يف الوقت احلارض, مثل مرص وتـونس والـصني 

 .  م٢٠٠٠وكولومبيا, حسب إحصاءات السكان يف عام 
אWאאאFאאאWE 

ًحلة انخفاضا كبـرياتنخفض معدالت املواليد والوفيات خالل هذه املر ً .
ونتيجة لذلك, هيبط معدل النمو إىل أدنى املـستويات حيـث يكـون يف أغلـب 

 وأقل ٢٠وتصل معدالت املواليد والوفيات إىل أقل من %.  ١األحيان أقل من 
وقد يـصل الوضـع بـبعض الـدول إىل انعـدام .   يف األلف عىل التوايل١٥من 

أو حتى االنكامش يف ) zero population growthأي النمو الصفري (النمو 
نالحـظ أن معـدل الزيـادة −ًمـثال −ويف الـسنوات األخـرية .  أعداد الـسكان

نخفض إىل أقـل مـن يـ, بل %١صل إىل يالطبيعية يف معظم البلدان املتقدمة ال 
 . )١(الصفر يف قليل منها

وينبغــي أن نعــرف أن هــذا التحــول الــديموغرايف يف املــرحلتني الثانيــة 
ثة حدث يف أوربا دون أي تدخل حكومي مبارش أو مقصود للتأثري عـىل والثال

                                                           
 :موقع املؤلف عىل شبكة اإلنرتنت لالطالع عىل آخر اإلحصاءات السكانية: انظر )١(

          /Khraif/sa.edu.ksu.faculty://http   
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ًفهـذه التغـريات أخـذت مكاهنـا تبعـا للخيـارات الفرديـة يف . التغري السكاين
ُولكن ما لبثت أن وجدت سياسات . سياقها االجتامعي واالقتصادي والثقايف

ل ومـن تسعى لرفع معدل النمو أو خفضه يف بعض الدو − فيام بعد −ة سكاني
 . وقت إىل آخر وذلك حسب ظروفها

كـام أهنـا ال تتنبـأ عـام . ُومما سبق يالحظ أن  هذه النظرية عامة يف طرحها
فهل من املتوقـع أن يبقـى احلـال عـىل الـوترية .  سيحدث بعد املرحلة الرابعة

نفسها أم يتغري وتبدأ العودة إىل املراحل األوىل?  كام يالحظ أن املدة املـستغرقة 
− ًمـثال− فاليابـان.  ور بكل مرحلة خيتلف من جمتمع أو سكان  إىل آخـرللمر

 . تعترب من أرسع الدول يف االنتقال من املرحلة الثالثة إىل الرابعة
  فأسـباب التحـول ; موضوع قابل للنقـاش"نظرية"لذلك فإن تسميتها 

ــصادية  ــة واالقت ــة االجتامعي ــة للتحــديث,  والتنمي ــات عام ــل يف عملي تتمث
أو (فالعامـل املبـارش .  ها املتعددة, مثل التعلـيم, واهلجـرة, وغريمهـابعنارص
املؤدية إىل انخفاض اخلصوبة هي اسـتخدام وسـائل تنظـيم األرسة إىل ) اآللية

جانب تأثري العمر عند الزواج, وكذلك اهلجرة, وغريها من العوامل الوسيطة 
ة لنظريـة التحـول وبناء عليه, يمكـن اسـتنتاج املالمـح العامـ. وغري الوسيطة

 :الديموغرايف فيام ييل
ليس هناك مـسببات حمـددة للتحـول أو التغـري الـديموغرايف, بـل هنـاك  −١

 .عوامل متعددة ومتشابكة معروفة وغري معروفة
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فزمن التحول الـديموغرايف الـذي , ال توجد مراحل زمنية حمددة للتحول −٢
 فرنـسا عـىل مرت به اليابان خيتلف عن الفرتة التي استغرقها التحـول يف

سبيل املثال, وكذلك احلال بالنسبة للدول األخر . 
ِّوجدير بالذكر أن هناك من يقس م التحـول إىل أكثـر مـن أربـع مراحـل, ُ

ِّكام أن هناك من يقس. ويطلق عليها مسميات خمتلفة م املراحل الرئيسة إىل أكثـر ُ
 الـدول وملحاولة استيعاب الوضع الـديموغرايف الـراهن يف. من قسم أو جزء

, اأن املرحلة الرابعة تشهد معـدل نمـو سـالب) ٢−٧(املتقدمة, يوضح الشكل 
إىل متى?  بعبارة أخر, هل من املفرتض أن يستمر هـذا : ولكن السؤال املهم

الوضع لفرتة طويلة? ثم هل الـدول سـتتخذ اإلجـراءات واآلليـات املناسـبة 
, ولكـن نجاحهـا "بـنعم"ة لرفعه أم ال?  يف اعتقادنا, ال بد أن تكـون اإلجابـ

 .عليتهاايعتمد عىل طبيعة هذه االسرتاتيجيات وف
 نظرة عامة للتحول الديموغرايف) ٢ – ٧(شكل ال
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 ما العربة من هذه النظرية?  هل مـن املحتمـل أن متـر :والسؤال املهم هنا
الدول الناميـة باملـسار  نفـسه الـذي سـارت عليـه الـدول املتقدمـة?  وتتـأثر 

,  من الباحثني يعتقدون بحدوث ذلككثري هناك الًعموما,   رات نفسها?باملؤث
وهنـاك مـن يـر أن .  وجيدون ما يؤيده من إحصاءات للخصوبة والوفيـات

الظروف التي مرت هبا دول غرب أوربـا خـالل القـرن املـايض ختتلـف عـن 
ن بل إن هناك من ير أ; الظروف التي تعيشها الدول النامية يف الوقت احلارض

حماولة التنبؤ باملستقبل الديموغرايف للدول النامية عىل أساس التجربة األوربية 
 : )١(تفتقد األساس العلمي الصحيح, لألسباب التالية

ــة  ـ١ ــساير حرك ــة ال ت ــدول النامي ــة يف ال ــصوبة املرتفع ــستويات اخل أن م
 ألن االنخفـاض يف الوفيـات جـاء ;االنخفاض يف مـستويات الوفيـات

, نتيجة استفادة هذه الدول من التقنيات الطبية احلديثـة بمعدالت رسيعة
وقد تم إدخال هذه التقنيات دون تقدم مستو التصنيع يف هذه .  الفاعلة
 .  الدول

الفئات الـسكانية حتولـت مـن حالـة قرويـة أو ريفيـة إىل حالـة بعض أن  ـ٢
                                                           

مدخل لدراسـة الـديمغرافيا وجغرافيـة الـسكان, ) م١٩٩٢(أبو معيز حممد  –ال  عىل سبيل املث−انظر  )١(
 .٩٣ص 
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ًالـذي ظـل متقاربـا ) اخلصوبة(حرضية دون أن يتغري مستو اإلنجاب 
يف واحلرض يف بعض الدول,  وذلك لنشوء األحياء ذات الطبيعة بني الر

 .  الريفية داخل بعض املدن
ال شك أن الوضع الـسيايس واالقتـصادي واإلمكانـات املتاحـة ألوربـا  ـ٣

ًخالل الفرتة التي شهدت هبا التحـول الـديموغرايف ختتلـف كثـريا عـن 
 ).   ٤−٧اجلدول (الوضع احلايل للدول النامية 

 املثال, مل تكن اهلجرة مقيدة بحدود سياسية كام هـو احلـال يف فعىل سبيل
الوقت احلارض, مما أتاح للدول األوربيـة االسـتفادة مـن إمكانـات القـارات 
األخر واهلجرة إىل أجـزاء منهـا, كـاهلجرة إىل جنـوب أفريقيـا, وأسـرتاليا, 

 .   والعامل اجلديد
االنتقال الـديموغرايف وعىل الرغم من ذلك كله, تبقى نظرية التحول أو 

ًإطارا مفيدا لتقويم االجتاهات الديموغرافيـة إلسـقاطات الـسكان   ً وخلفيـة,ً
 تنطلق منها الدراسات الـسكانية, إىل جانـب دورهـا يف توضـيح ً مفيدةًنظرية

التغريات التي تعيشها كثري من دول العامل عىل الرغم مـن التفـاوت يف جتارهبـا 
 .تي متر هباالديموغرافية والتحوالت ال
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 سامت التحول الديموغرايف يف أوربا مقارنة بوضع الدول النامية) ٤− ٧(دول اجل
 السامت أو عنارص التغري أوربا الدول النامية

 :انخفاض الوفيات   
 رسعة التغري • تدرجيي رسيع

التدخل الطبي 
 واالستفادة منه

التنمية االجتامعية 
 مصدر التغري • واالقتصادية

 :اخلصوبة   
 مرحلة ما قبل التحول •  يف األلف٣٥  يف األلف٤٥
 سنوات التضاعف •  سنة٩٠ – ٥٠  سنة٣٠ – ٢٠

كبرية, إذ يمثل صغار 
من إمجايل % ٤٥السن 

 السكان
 قوة الدفع • −−

 :اهلجرة   
 الداخلية • املدن ومناطق الصناعة املدن ومناطق الصناعة

اهلجرة اخلارجية ليست 
 ممكنة عىل املستو

يف حالة نفسه  املذكور
 أوربا

إىل أسرتاليا, والواليات 
املتحدة, وأجزاء كبرية من 

 العامل الثالث
 اخلارجية •

 :التعليم  شامل غري شامل
 :فرص عمل املرأة  متعددة حمدودة

 :املصدر
 Long, A. F. And M. Lubben-Dinkelaar (n.d.) "Population Theory and Policy: A 

Teaching  Module” p. 21. 
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אאאאא אW 
حدثت حتوالت وتغريات ديموغرافية هنا وهناك, مـن أبرزهـا التحـول 
الديموغرايف يف أوربا والدول الـصناعية األخـر ثـم االنفجـار الـسكاين يف 

مـن بعض الدول النامية يف فرتة ما بعد احلرب العاملية الثانية, وما أعقب ذلك 
 أو انخفاض يف معدالت النمو يف بعـض هـذه الـدول نتيجـة التغـريات ؤتباط

االجتامعية واالقتصادية هبا, إىل جانب تطبيق برامج تنظيم األرسة, يالحـظ يف 
ًالوقت احلارض أن هناك تباينا كبريا بني دول العامل فيام يتعلق بمستويات الزيادة  ً

نخفض حتـت الـصفر يف بعـض ففـي حـني تـ).  ٥−٧انظر اجلدول (الطبيعية 
ًالـدول األوربيـة, فإهنـا تـصل إىل مـستويات مرتفعـة جـدا يف بعـض الــدول  ّ

 .األفريقية واآلسيوية
وبشكل عام, ترتفع معدالت الزيادة الطبيعية يف الدول النامية لتـصل يف 

). إذا استبعدنا الصني من جمموعة الدول النامية% ٨}١وإىل % (٥}١املتوسط إىل 
أمـا  عـىل .  يف الدول املتقدمـة% ١}٠ إىل  − من جهة أخر −فض ولكنها تنخ

% ٢}١إىل !) الزيـادة الطبيعيـة?(مستو العامل, فيصل معـدل النمـو الـسنوي 
ًوقد يبدو هذا الرقم صغريا ألول وهلة, ولكنه يـرتجم ).   ٣−٧انظر الشكل (

ي أنـه أًا,  مليون نسمة سـنوي ٨٠حوايل إىل زيادة هائلة لسكان العامل تصل إىل 



 
 

 
 
 

٣٢٨

אאאא 

يضاف إىل سكان العامل أكثر من عدد سكان مجيع الـدول العربيـة اآلسـيوية يف 
وجـدير بالـذكر أن أعـىل معـدل لـسكان العـامل ! وهذه زيادة كبرية .)١(كل عام

% ٠}٢وصـل إىل بداية الستينيات مـن القـرن العـرشين املـيالدي, إذ سجل يف 
 أكرب بكثري مما هـو ًا سكان العامل عددإمجايللبلغ ولو استمر هذا املعدل .  ًتقريبا

 . عليه اآلن
وعىل أية حـال, يمكـن تـصنيف دول العـامل إىل أربـع جمموعـات وفـق 

 وامللحـق ٣ –  ٧, الـشكل ٥−٧ر اجلدول ـــانظ(مستو الزيادة الطبيعية هبا 
 :, وهي)٢رقم 

   %:١ون دول تنخفض هبا معدالت الزيادة الطبيعية بشكل كبري لتصل إىل ما د: ًأوال
, باإلضافة إىل القليل الدول املتقدمة بشكل عاممن هذه املجموعة تتكون 

ًمن الدول النامية التي شهدت انخفاضا كبريا يف معدالت اإلنجاب تـصل و.  ً
معدالت الزيادة الطبيعية يف معظم دول هذه املجموعة إىل الصفر أو أقـل مـن 

وث تنـاقص يف أعـداد حـدويـؤدي هـذا األمـر إىل .   يف بعض األحيـانذلك
                                                           

ً مولـودا, ٣٦٤٣٥٥ُبناء عىل معدل النمو السكاين يف العامل, فإن من املتوقع أن يولد يف اليوم الواحـد  )١(
  ألـف نـسمة يف اليـوم الواحـد, بـام٢١٢ً شخصا, أي أن سكان العامل يزداد بنحو ١٥١٧٢٩ويتوىف 
 .  ً شخصا يف الدقيقة١٤٨يعادل 
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السكان عىل املد الطويل ما مل حيدث ارتفاع يف معدالت اخلصوبة أو تعويض 
 .  عن طريق اهلجرة اخلارجية

 معدل الزيادة الطبيعية  إىل أن م٢٠٠٧تشري اإلحصاءات السكانية لعام و
صل إىل أقـل مـن يـًال يبتعد كثريا عن الصفر يف كثري من الدول األوربية, بـل 

يف كل مـن التفيـا, وأملانيـا, وروسـيا البيـضاء, وبلغاريـا, وهنغاريـا, الصفر 
تنخفض يف دول رشق أوربا ًعموما, و .  وغريها وروسياورومانيا, وأوكرانيا,

يف كل مـن دول غـرب % ١}٠إىل أقل من الصفر يف املتوسط, يف حني يصل إىل 
وبعـض وسيشهد عدد السكان يف كـل مـن  اليابـان وروسـيا .  وجنوهباأوربا

ًالدول املتقدمة األخر تناقصا يف أعداد سكاهنا خالل العقدين القادمني تقدر 
وهذا يفـتح بـاب اجلـدل عـىل مـرصاعيه حـول احلـل هلـذا املـأزق . باملاليني
هل سـتنجح بعـض الـدول يف رفـع اخلـصوبة مـن خـالل تـشجيع ! السكاين

يض النقص يف اإلنجاب وتقديم احلوافز أم أن اهلجرة هي السبيل الوحيد لتعو
 !أعداد السكان, وما يرتتب عليه من نقص يف القو العاملة?
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 م٢٠٠٧ وم١٩٧٥ يالزيادة الطبيعية يف بعض الدول يف عام) ٥−٧(دول اجل
 %)السنوية, (الزيادة الطبيعية 

٢٠٠٧  ١٩٧٥ 
 الدولة أو جمموعة الدول

 J J   J J الدول العربية 
٩}١   الكويت ٦}٣
٧}٢   السعودية ٥}٣
٢}٣   اليمن ٥}٣
٥}٢   سوريا ٨}٣
٩}٢   الصومال ٩}٢
١}٢   مرص ٥}٢
١}١   تونس ٧}٢
٥}١   املغرب ٦}٢

) بدون الصني٢.٥ ( ٢.٢ ) بدون الصني١.٨ (١.٥  الدول النامية
٦}٢   أفغانستان ٥}٢
٦}١   اهلند ٣}٢
٧}٠   تايالند ٠}٢
٥}٠   الصني ٥}١
٨}٢   كينيا ٧}٣
١}٣   تشاد ٩}٢
٥}٢   ياأثيوب ٨}٢
٧}١   املكسيك ٩}٢
٥}١   كولومبيا ٥}٢
١}٠   الدول املتقدمة ٥}٠
٢}٠   السويد ١}٠

 J٢}٠   Jأملانيا ٢}٠ 
٣}٠   بريطانيا ١}٠
٦}٠   الواليات املتحدة األمريكية ٧}٠
٠}٠   اليابان ٩}٠
٠}٠   إيطاليا ٣}٠
٢}١   العامل ٨}١

                                          PRB (2007) “World Population Data Sheet. Washington, D.C :املصدر
Population Division of the Department of Economic and Social Affairs               

                              unpp/org.un.esa://http,iatof the United Nations Secretar 
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   ٪٩WE}٠–١}F١ًدول ذات معدالت منخفضة نسبيا : ًثانيا
وتـشهد .ًكثـريا مـن دول أمريكـا الالتينيـة وآسـياهذه املجموعة تشمل 

ًأغلب دول هذه املجموعة انخفاضا يف معدالت اخلـصوبة أو اجتاهـا واضـحا  ً ً
, جامايكـا –  عىل سبيل املثـال ال احلـرص–ومن هذه الدول . نحو االنخفاض

 .واهلند, وإيران, والكويت, ولبنان, وماليزياوبنـام, 
  ٪٩WE}٠–٢}F٢دول ذات معدالت مرتفعة : ًثالثا

  أفغانـستان,مثـل(دول آسـيا بعـض وتتكون دول هـذه املجموعـة مـن 
ــسعودية, ــستانال ــني, وباك ــامن, والفلب ــراق, واألردن, وع ــا ) والع , وأمريك

مثـل (, وبعض دول أفريقيـا )وراس, ونيكاراجوابوليفيا, وهندمثل (الالتينية 
 ).   , ونيجرييا, ورواندا, والصومالكينيا, وأثيوبيا, وموزمبيق

ًدول ذات معدالت مرتفعة جدا : ًرابعا  ):   فأكثر٪٠}٣(ّ
 ،٪٢٩E}F٣, ومـايل %)٣(الكونغـو  مثـل , قليلة يف أفريقيـاًوتشمل دوال

باإلضافة إىل عدد قليـل  ،٪٢E}F٣ وأوغندا،١E}F٣وليبـرييا  ،٪٤E}F٣والنيجر 
   ٪٢KE}F٣من الدول يف آسيا, مثل اليمن 

אאאאW 
 يظهر بوضوح تباين مستويات الزيادة الطبيعية من دولة عربية إىل أخر

فرتتفع يف بعضها مثل اململكـة العربيـة الـسعودية, والـيمن, ). ٦−٧دول اجل(
.  ومـرص, واملغرب,تنخفض يف بعضها اآلخر مثل تونسوالصومال, وليبيا, و

ففـي مـرص ; ويعكس هذا التباين السياسات السكانية يف بعـض هـذه الـدول
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وتونس واملغرب توجد برامج لتنظيم األرسة, بينام ال توجد بـرامج منظمـة أو 
معلنة تقدم خدماهتا حتت إرشاف الدولة يف جمموعة الدول العربية ذات الزيادة 

ًويمكن تصنيف الـدول العربيـة إىل ثـالث جمموعـات تبعـا . ة املرتفعةالطبيعي
 ).٦−٧انظر اجلدول (م ٢٠٠٧ يف عام ملستويات الزيادة الطبيعية هبا

 ) ٦−٧(دول اجل
 %).معدل سنوي ( م٢٠٠٧م و١٩٧٥الزيادة الطبيعية يف الدول العربية يف عامي 

 الدولة أو جمموعة الدول م١٩٧٥ م٢٠٠٧
١}١   تونس ٧}٢
٥}١   لبنان ٢}٢
٥}١   املغرب ٦}٢
٥}١   قطر ١}٢
٨}١   البحرين ٨}٢
١}٢   مرص ٥}٢
٥}١   اإلمارات العربية املتحدة ٣}٢
٢}٢   السودان ٨}٢
٩}١   الكويت ٦}٣
٨}١   جيبويت ٨}٢
٧}١   اجلزائر ٢}٣
٠}٢   ليبيا ٥}٣
٧}٢   موريتانيا ٨}٢
٥}٢   العراق ٣}٣
٥}٢   سوريا ٨}٣
٢}٣   اليمن ٥}٣
٩}٢   الصومال ٩}٢
٤}٢   األردن ٥}٣
٧}٢   اململكة العربية السعودية ٥}٣
٩}٢   )الضفة الغربية وقطاع غزة(فلسطني  ٤}٣
٢}٢   عامن ٧}٣

 .PRB (2000, 2007) “World Population Data Sheet. Washington, D.C: PRB                  :   املصدر
Population Division of the Department of Economic and Social Affairs 

 Of the United Nations Secretariat,http://esa.un.org/unpp 
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١–אאF٢WE٪ 
, تونس, ولبنان, واملغرب, وقطـر, والبحـرين :دول هيثامين تتكون من 

ًوتقف عوامل خمتلفـة متامـا وراء .  يت, واجلزائر, وجيبويتواإلمارات, والكو
ففـي تـونس ; انخفاض مستويات الزيـادة الطبيعيـة يف كـل مـن هـذه الـدول
 ممـا أد إىل ,واملغرب ولبنان, توجد برامج تنظيم األرسة التي تدعمها الدولـة

 أما بالنـسبة لقطـر.  انخفاض مستويات اخلصوبة هبا خالل السنوات األخرية
أعـىل مـن ذلـك مـواطنني فمستو الزيادة الطبيعية لللكويت واإلمارات, وا

بكثري, ولكن وجود أعداد كبرية من العاملة, وخاصـة مـن الـذكور يـؤدي إىل 
ًوعموما, شهدت دول اخلليج انخفاضا كبـريا .  خفض معدل الزيادة الطبيعية ً ً

يف معدالت اإلنجاب خالل الـسنوات األخـرية أسـهم يف خفـض معـدالت 
وليس من الصعوبة فهـم ذلـك إذا عرفنـا كيفيـة حـساب . الزيادة الطبيعية هبا

ًمعدل الزيادة الطبيعية, املشار إليها آنفا, واملتمثلة يف الفرق بني معـدل املواليـد 
 . والوفيات

٢–אאF٠}٢–٩}٢WE٪ 
رص, والـسودان, مـ ومنهـا ,تشمل هذه املجموعة معظم الدول العربيـة

انظر (, واألردن, والسعودية, والصومال سورياوليبيا, وموريتانيا, والعراق, و
 ).  ٦−٧اجلدول 
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٣–אאאאF٠}٣–٩}٣WE٪ 
منذ عقد واحد فقط, كان هنـاك عـدد كبـري مـن الـدول العربيـة تـصل 

, ولكن هـذا العـدد تنـاقص نتيجـة اجتـاه %٣ن معدالت الزيادة هبا إىل أكثر م
لـذلك مل يتبـق يف .  معدالت اخلصوبة نحو االنخفاض يف مجيع الدول العربية

 .  هذه الفئة سو اليمن السعيد
 االنخفاض امللحـوظ يف معـدالت الزيـادة الطبيعيـة يف وعىل الرغم من

.  يف العـاملمـن أعـىل املعـدالت ال تـزال   عـدالتالدول العربية, فإن هـذه امل
ُوأخريا يالحظ املتابع للمؤرشات الديموغرافية خالل العرش  سنوات املاضية الً

االنخفاض املستمر يف معدالت الزيادة الطبيعية يف معظـم الـدول العربيـة, إذ 
وتؤكـد ذلـك . يف معظمها خالل السنوات القليلـة املاضـية% ٣كانت تتجاوز 

 السكاين املنشورة من قبل املنظامت معظم اإلحصاءات األخر املتعلقة بالنمو
وحيـسن التأكيـد عـىل أن معـدالت الزيـادة .  وخاصة األمم املتحـدة,الدولية

ثابتة, بل هي عرضة للتغريات من وقت إىل آخر, ولكن االجتاه  الطبيعية ليست
 .  نحو االنخفاض− يف غالب األمر−العام هو 

يات الديموغرافية الـثالث وتتأثر الزيادة الطبيعية والنمو السكاين بالعمل
وهـذا هـو جمـال تركيـز الفـصول الثالثـة , )اخلصوبة, والوفيـات, واهلجـرة(

  .القادمة
  



 
 

 
 
 

٣٣٦

אאאא 

  
  
  

 



 
אא 

אW 


אאא 



 
 

 
 
 

٣٣٨

אאאא 

 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

٣٣٩

אאWאWאאא  

 ثامنالفصل ال
  والعوامل املؤثرة فيها قياسها وتباينها: اخلصوبة

أصبحت العوامل املؤثرة يف ارتفاع اخلصوبة وانخفاضها واآلثار املرتتبـة 
ت املهمـة عىل تغرياهتـا مـن االهتاممـات الرئيـسة يف العـامل, ومـن  املوضـوعا

فمعظم املجتمعات النامية تعاين مـن .  للندوات واملؤمترات الدولية واإلقليمية
ارتفاع مستويات اخلصوبة, يف حني تعيش الدول املتقدمة حالة مـن التخـوف 
من نتائج انخفاض اخلصوبة وتـدين مـستوياهتا, وبالتـايل بـدأت بعـض هـذه 

والنتائج غري املرغوبة التي قـد الدول يف تشجيع اإلنجاب لتاليف اآلثار السلبية 
لقد كانت معدالت اإلنجاب املرتفعة سمة . تنجم عن تدين معدالت اخلصوبة

ولكـن .  ملعظم املجتمعات البرشية وذلك ملواجهة معدالت الوفيـات العاليـة
ًنظرا النخفـاض معـدالت الوفيـات تـدرجييا يف معظـم البلـدان, إن مل  كـن تً

صوبة واجتاهاهتا هي التي تـسهم يف  تبـاين مجيعها, فقد أصبحت مستويات اخل
ولكـن .  معدالت النمو من مكان إىل آخـر, باإلضـافة إىل اهلجـرة واجتاهاهتـا
 . )١(تفسري هذا التباين املكاين خيتلف باختالف املصادر واألماكن واألزمان

ُوتعد اخلصوبة أحد مكونات النمو أو ضوابط التغري السكاين, وهي أحد 

                                                           
)١(Peters and Larkin (1989) Population Geography.                                                        
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فالزيادة أو النقص يف .  موغرافية املرتبطة بديناميكية السكانالعمليات الدي
عدد السكان يف دولة معينة, أو منطقة, أو مدينة, أو حي داخل مدينة, يأيت 
.  نتيجة والدة شخص ما, أو وفاة آخر, أو هجرة أحد األفراد منها أو إليها

ىل النمو  املقام األول يف التأثري ع− يف معظم األحوال –وحتتل اخلصوبة 
 .  السكاين, يف حني تأيت بعدها الوفيات واهلجرة

؟אאאא 
أو اإلنجاب خيتلف عن  )fertility ("اخلصوبة"ينبغي أن نعي أن مفهوم 

فاخلصوبة هي اإلنجاب الفعيل, ويعـرب عنهـا ; "القدرة عىل اإلنجاب"مفهوم 
أمـا .  سـواء بالنـسبة للمـرأة أو إمجـايل الـسكان,اءبعدد املواليد املولودين أحي

. )١(فهي املقدرة الفسيولوجية عىل اإلنجاب) fecundity(القدرة عىل اإلنجاب 
واملقدرة عىل اإلنجاب هي ضد العقم, وهي ال تعني بالرضورة وجـود إنتـاج 

لـذلك, .  فعيل من املواليد, كام أنه يصعب قياسها عىل عكس اإلنجاب الفعـيل
ن معدل اخلصوبة الكلية يف فرنسا أقل بكثري من معدل اخلـصوبة إا نقول عندم

ن القدرة اإلنجابية لد املـرأة الفرنـسية أ − بالرضورة −يف السعودية ال نعني 
ولكن من املعروف أن اخلـصوبة .  أقل من قدرة املرأة السعودية عىل اإلنجاب

 .  عىل اإلنجاب) ولوجيةأو البي(تتوقف بالفعل عىل وجود القدرة الفسيولوجية 

                                                           
 .للتعرف عىل مراحل ختلق اجلنسني) ٢(ر امللحق رقم انظ )١(
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אא؟ 
يف حني أننا ال نعرف بالدقة عن احلدود القـصو لعـدد املواليـد الـذين 

 يف احلــاالت −تــستطيع امــرأة إنجــاهبم, إال أنــه يمكــن االفــرتاض أن املــرأة 
تستطيع إنجاب مولود كل سنة طيلة سنوات قدرهتا عىل اإلنجـاب  −القصو

 ,إنجاب ثالثني أو أكثر −ً إفرتاضيا − وبذلك, تستطيع). ًتقريبا سنة ٤٥ −١٥(
ويف هذا املجال, تشري كتب األرقام القياسية إىل أن أكـرب .  بدون إنجاب توائم

ولـدهتم وقـد .  ً مولـودا٦٩امرأة واحدة يـصل إىل أنجبتهم عدد من األطفال 
ولدهتم يث امرأة ريفية تعيش بالقرب من موسكو خالل القرن التاسع عرش ح

يف احلقيقة, قد جيد املـرء صـعوبة !  هل هذا ممكن?. )١( حالة محل٢٧من خالل 
يف تصديق هذا العدد, خاصة  أهنا حدثت يف وقت مل تصل التقنيات الطبيـة إىل 

 !!ما هي عليه من تطور وتقدم
ًأما التقدم العلمي والتقنيات العلمية احلديثة فقد بدأت تفتح آفاقا جديـدة 

فسن اليأس مل يعد كذلك لبعض النـساء, وإمكانيـة والدة أكثـر .  ملجاليف هذا ا
ًمن طفل من خالل حالة محل واحدة مل يعد مقترصا عىل املـصادفات النـادرة أو 

ًاحلاالت الوراثية القليلة جدا بعد سن اإلنجاب املعتاد, فقد بدأنا أما اإلنجاب . ّ
فعـىل .    يف سـن متقدمـةنسمع ونقرأ يف الصحف اليومية عن نساء ينجبن وهن

سبيل املثال, وضعت جدة أمريكية تدعى آنا  لويس مخسة توائم خالل منتـصف 
                                                           

 .التعداد السكاين  )هـ١٤١٤( اخلريف  رشود :انظر )١(
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وبـذلك تكـون هـذه املـرأة قـد . )١(م, وذلك بعد بلوغها الـسبعني عامـا١٩٩٤
وقـد . نجبـت بعـد بلوغهـا التاسـعة واخلمـسنيأتفوقت عىل امرأة بريطانية قد 

من أحد أخصائي أمراض النساء والوالدة يف تلقت املرأة األوىل املساعدة الطبية 
 .  بعد رفض األخصائيني األمريكيني مساعدهتا, ليام عاصمة بريو

باإلضافة إىل ذلك, نرشت الصحف اليومية عن امرأة إيطالية حبلت وهي 
َيف الثانية والستني من العمر, وذلك بعد ختـصيب بويـضات متـربع هبـا خـارج  ُ

ثـارت هـذه املـسألة ضـجة أوقد .  من زوجهامنوي الرحم, باستخدام حيوان 
 من التساؤالت االجتامعية واألخالقية عىل إثـر نـرش خـرب هـذا ًاإعالمية وكثري

ُهـ, نرش نبـأ ١٤١٣ويف عام  .)٢(م١٩٩٢احلمل يف بريطانيا وخارجها خالل عام 
وقـد محلـت .   سـنة٥٣ وهي تبلغ من العمر ًاأنجبت توأم − وهي جدة − سيدة

طريقة األنابيب حيث تم تلقيح البويضة يف املخترب, ومن ثم زرعها هذه السيدة ب
ولن تتوقف األمور عند هذا احلد, بل سنـسمع الكثـري والكثـري يف  . )٣(يف الرحم

  . )٤(املستقبل عن تطورات طبية وتقنية مذهلة يف جمال اإلنجاب وغريه

                                                           
 ). مايو١٨(ة  احلجي ذ٨, يوم األربعاء ٩٤٥٩عدد , ال)هـ١٤١٤ −م١٩٩٤(جريدة الرياض  )١(
 . مجاد األوىل١٨, يوم اخلميس ٨٩٠٧, العدد )هـ١٤١٣(جريدة الرياض  )٢(
 .م١٩٩٣جملة نصف الدنيا, يف عام  )٣(
يف اهلنـد يف عـام ) بنـت وابـن(تناقلت وسائل اإلعالم أن امرأة يف السبعني من العمر أنجبـت تـوأم  )٤(

 ).http://news.bbc.co.uk(م ٢٠٠٦ عام  يف٦٧م; كام أن امرأة اسبانية أنجبت وهي يف سن ٢٠٠٨
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بعـض كرب عدد من األطفال يف حالـة محـل واحـدة, فتـشري بالنسبة ألأما 
ً مولـودا, ١٥املصادر الصحفية إىل أن كريستني سورنسن الدنامركية قد وضعت 

وحـدث هـذا احلمـل بعـد , م١٩٩٣ مايو ٥ إناث وذلك يف ٤ً ذكرا و١١منهم 
واجلـدير بالـذكر أن كتـاب  .) ١(عقم استمر عرشة أعوام حاولت خالله العـالج

ت عـرشة أطفـال  يـشري إىل أن هنـاك امـرأة وضـع"سـيجين"األرقام القياسية 
.  م١٩٤٦ ولدان وثامن بنات يف مدينة باكاكاي يف الربازيل, وذلك يف عام ,منهم

 وهـم مخـسة أبنـاء −مـرأة سـعودية سـبعة مواليـد اهـ, انجبت ١٤٢٢ويف عام 
.   )٢(  إثر عملية قيـرصية, وتتمتـع األم وأطفاهلـا الـسبعة بـصحة جيـدة−وبنتان 

 مـن ًا واآلخـر عـن مـرأة تنجـب عـددوأصبح من املعتـاد أن نقـرأ بـني احلـني
 .)٣(التوائم

ًوأخريا, ماذا عن االستنساخ? هل سيحرم دوليا? أم سنسمع بـني احلـني  ًُ
واآلخر عملية استنساخ متت يف اخلفاء هنا أو هناك? أو حاالت إنجاب أطفال 
ء بعد وفاة آبائهم وأمهاهتم بعد عدد مـن الـسنني?  ال شـك أن املـستقبل مـيل

 !  باملفاجآت
                                                           

 .ريف التنمية وطرق قياسهاتع عىل احلادي عرش يشتمل الفصل  )١(
 . ربيع اآلخر٢٤, يوم األحد ١٢٠٧٤العدد ) هـ١٤٢٢(جريدة الرياض  )٢(
ابنان, وثالث (م مخسة توائم ٢٠٠٦عىل سبيل املثال, وضعت امراة سعودية يف مخيس مشيط يف عام  )٣(

 .واألم ومجيع املواليد بصحة جيدة, )بنات
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אאאW 
وهبذا ال .  تعتمد دراسة اخلصوبة عىل إحصاءات املواليد املولودين أحياء

إذن مـا املقـصود .  )١(يدخل املواليد املولودون موتى ضـمن دراسـة اخلـصوبة
باملولود احلي? عىل الرغم من صعوبة حتديد املولود احلي من املولـود امليـت يف 

ً أنه يمكن تعريف املولود احلـي بنـاء  عـىل اقـرتاح منظمـة  إال,بعض احلاالت
 أو اجلنني الناتج عن احلمل برصف النظر عن ,نتاج احلمل"الصحة العاملية بأنه 

مدة احلمـل, والـذي تظهـر عليـه أي عالمـة مـن عالمـات احليـاة كـالتنفس 
أوخفقان القلب أو نبض احلبل الرسي أو احلركة الواضحة لبعض العـضالت 

دية كاليدين أو الرجلني, وذلك بعد انفصاله التام عن األم, وبغض النظر اإلرا
 .)٢( سواء كان احلبل الرسي قد انقطع أو انفصلت املشيمة أم ال,عن مدة احلمل

ًعىل الرغم من هذا التعريف فمـن املالحـظ أن هنـاك اختالفـا بـني الـدول يف 
عتمـد عـىل وزن ت−عـىل سـبيل املثـال − فـبعض الـدول ,تعريف املولود احلي

 أو فرتة احلمل كأن يكـون سـتة أشـهر كـرشط العتبـار ,) غرام٤٠٠(املولود 
ً غراما أو تقـل فـرتة ٤٠٠اجلنني الذي يقل وزنه عن ; ألن ًاملولود قابال للحياة
 .)٣( قلام يعيشمحله عن ستة أشهر

                                                           
 .لالطالع عىل بعض التفاصيل حول مراحل تطور اجلنني وختلقه) ٣(امللحق رقم : انظر )١(
 .مكتب مرجع السكان: واشنطن.  "دليل السكان" )م١٩٩٤(مكتب مرجع السكان  )٢(
 .١١٣ص جامعة دمشق, : دمشق. اإلحصاء  السكاين) م١٩٨٦(كسواين  )٣(
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 :ويمكن احلصول عىل بيانات اخلصوبة من ثالثة مصادر رئيسة هي
 . اخلصوبةبيانات  يف مقدمة مصادر , املواليدتتسجيال  تأيت:ةاإلحصاءات احليوي − ١
 توفر التعدادات السكانية بيانات جيدة عن اخلصوبة :التعدادات السكانية −٢

عىل طبيعة األسئلة التـي حتتـوي عليهـا ذلك  ويعتمد ,يف بعض األحيان
 ســواء بالنــسبة ,ويعتــرب التعـداد مــن املــصادر املهمـة. اسـتامرة التعــداد

ل عىل بيانات اخلصوبة أو البيانات األخر التي ال يمكن حتليل للحصو
فالتعـداد ,  مثل الرتكيـب العمـري والنـوعي,اخلصوبة ودراستها بدوهنا

 :مصدر للبيانات عن
 .تركيب السكان العمري والنوعي والزواجي −
 مثل احلالـة الزواجيـة والـسن ,بعض املتغريات التي ترتبط باخلصوبة −

 .ة احلياة الزوجيةعند الزواج ومد
 . أعداد مبارشة عن مجلة املواليد وأعداد الباقني منهم عىل قيد احلياة −

توفر املـسوحات املعتمـدة عـىل العينـات البيانـات التفـصيلية : املسح بالعينة −٣
فهي توفر البيانات نفسها التي يوفرها التعداد, بل , الالزمة لدراسة اخلصوبة

 والـسلوك اخلصوبةفهم  إضافية تساعد يف يمكن أن توفر معلومات تفصيلية
 . ال يمكن فحصها من خالل بيانات التعدادإىل جوانب , والتعرف اإلنجايب
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املواليـد, تـسجيالت باختصار, تعتمد دراسات اخلـصوبة عـىل بيانـات 
يف حالة ني مناسبني ولكن يمكن أن يكون التعداد السكاين واملسح بالعينة بديل

ال يمكن االستغناء عن بيانات التعـداد ولكن . يويةعدم توفر اإلحصاءات احل
السكاين عند حساب معدالت اخلصوبة سـواء باسـتخدام إمجـايل الـسكان أو 

 .  يف سن اإلنجاب, أو أعداد اإلناث حسب فئات العمر املختلفةلنساء إمجايل ا
אאW 

ا واسـتخدامها يف من املقاييس واملعدالت التي يمكن حـساهبكثري هناك 
 أو للتعـرف , سواء للمقارنة بني البلدان أو املناطق اجلغرافيـة,دراسة اخلصوبة

وتنقـسم مـؤرشات . اجتاهات اخلصوبة واختالفها خالل الفرتات الزمنيـةإىل 
 :اخلصوبة أو مقاييسها إىل نوعني

يعتمد هذا النـوع ):  cohort measures( املؤرشات أو املقاييس الفوجية  •
ويقـصد بـالفوج جمموعـة مـن الـسكان , عىل مفهوم الفـوجملعدالت من ا

فهناك فـوج النـساء املولـودات يف سـنة , تشرتك يف حدث ديموغرايف معني
م; وهناك فـوج النـساء املتزوجـات يف سـنة معينـة ١٩٩٠معينة كأن تكون 

ويف حالة اخلصوبة, حتسب معدالت اخلصوبة ملجموعة مـن النـساء .  ًأيضا
ريخ امليالد, وتتم متـابعتهن خـالل سـنوات اإلنجـاب إىل أن يشرتكن يف تا
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ال بـد أن تكـون و).  أي سـن اخلمـسني سـنة(يبلغن هناية فـرتة اإلنجـاب 
 ألنه يتطلب متابعة ملـدة زمنيـة  باهضة,مجع هذا النوع من البياناتتكاليف 
د االنتهاء من مجع بيانات اخلـصوبة لفـوج مـن فعنوعالوة عىل ذلك, . طويلة
     .قديمة ختص فرتة ماضيةقد أصبحت ء تكون بيانات اخلصوبة النسا

 عـىل بيانـات  هـذه املقـاييس تعتمد):period measures(مقاييس الفرتة   •
 مثل بيانات التعدادات السكانية أو املسح بالعينـة, ,جتمع يف فرتة زمنية حمددة

 ,ةوحيسب عىل أساسها  أغلب املعدالت املـستخدمة يف الدراسـات الـسكاني
 ومعدل اخلـصوبة الكليـة , ومعدل اخلصوبة العامة,مثل معدل املواليد اخلام

ًونظرا لندرة البيانات الفوجية, فإننا سنتناول معدالت اخلصوبة من . وغريها
نوع مقاييس الفرتة لشيوع املعدالت من هذا النوع وتوافر البيانـات الالزمـة 

 .  عدالتحلساهبا, وسيخصص اجلزء اآليت الستعراض هذه امل
 :ولكن قبل استعراض هذه املقاييس, تنبغي اإلشارة إىل  بعض النقاط املهمة

 ويرتتب عىل ذلـك صـعوبة ,يرتبط ميالد الطفل باألبوين: ارتباط الطفل  −١
قياس واقعة الـوالدة التـي قـد تكـون حـسب صـفات األب أو األم أو 

ًسب دائـام ُومع ذلك فاإلحصاءات تشري إىل أن اخلصوبة تنـ.  ًاالثنني معا
 . لألبأن تنسب إىل األنثى, ويندر 
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إن معدالت اخلصوبة تشري إىل تكرار املواليد خـالل فـرتة : سن اإلنجاب  −٢
قد تقل هذه الفرتة لتكـون سـنة, وقـد متتـد لتـشمل فـرتة وزمنية معينة, 

ففـرتة , وهذه الفرتة عند املرأة حمددة بعكس الرجـل.  اإلنجاب بأكملها
ددة بسن البلوغ من جانب وسن اليأس من جانب اإلنجاب عند املرأة حم

 ٤٩ إىل ١٥ومن الناحية اإلحصائية, يمتد سن اإلنجاب مـن سـن .  آخر
  سـن اإلنجـاب, فـإن٤٥ً  ونظرا لندرة حدوث اإلنجاب بعد سن .سنة

 .    يف الدول املتقدمة, خاصة هذه السننديف بعض األحيان عينتهي 
ة املختلفة تعتمـد عـىل عـدد املواليـد إن مؤرشات اخلصوب: املواليد أحياء  −٣

فعىل الرغم مـن أن .  األحياء دون املواليد موتى, كام سبقت اإلشارة إليه
دراسة املواليد موتى تفيد يف إلقاء الضوء عىل درجة تطور احلالة الصحية 

ــة ال تــدخل ضــمن دراســات ,للــسكان بــصفة عامــة  إال أن هــذه الفئ
 . اخلصوبة

عنـد حـساب مـؤرشات اخلـصوبة :  الـسنةلسكان يف منتـصفامعدالت  −٤
املختلفة تنسب املواليـد إىل عـدد الـسكان أو عـدد اإلنـاث يف منتـصف 

يولودون  حيث إن املواليد ,وهذا أمر طبيعي.  وليس أوله أو آخره,العام
وبالتايل ليس من املعقول أن تنسب هذه املواليد . عىل مدار السنة بأكملها

 .  أو هنايتها السكان يف أول السنة عدد إىل
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 عـىل اسـتخدام مـؤرشات ديموغرايفجـر العـرف الـ: معدالت سنوية −٥
.  لتكون معدالت سنوية عـىل سـبيل املثـال;اخلصوبة خالل سنة واحدة

 ال سيام أن السنة ,ً تسهيال للمقارنات;والقصد من ذلك توحيد األساس
 . ًهي أكثر الوحدات الزمنية استخداما يف امليادين اإلحصائية

) ١٠٠(ُترضب معظم املعدالت يف عدد ثابت قدره :  ام عدد ثابتاستخد −٦
ويف الغالــب . أو أكثــر, حــسب حجــم الظــاهرة املدروســة) ١٠٠٠(أو 

 ألنه مناسب للظاهرات الديموغرافية مثـل معـدالت ;)١٠٠٠(ُيفضل 
ويقـوم الـرقم الثابـت بتـسهيل قـراءة قـيم .  املواليد  والوفيات واهلجرة

 .  ة الكسور أو التخلص منهااملؤرشات وتقليل أمهي
 : ولكن أمهها اآليت, أما املعدالت املستخدمة يف دراسة اخلصوبة فكثرية

 ):crude birth rate(اخلام ) أو اخلصوبة(معدل املواليد   )أ(
ً منسوبا إىل , أحياء وهماملولودين, أي )أحياء(هو عبارة عن عدد املواليد 
 ما يكون عدد املواليد لكـل ألـف مـن وعادة, مجلة السكان يف  منتصف السنة

 :ويمكن حسابه باستخدام الصيغة التالية. السكان
 

  إمجايل السكان يف منتصف السنة                                                            ١٠٠٠ ×   ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ =معدل املواليد اخلام  عدد املواليد أحياء خالل السنة                                                        
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ًكام ذكر آنفا, يعترب هذا املعدل من املعدالت اخلـام  ألن بعـض الـسكان ;ُ
 مثـل األطفـال واملـسنني ال يتعرضـون للحـدث ,الذين تنسب إليهم املواليـد

 .  املدروس, وهو الوالدة يف هذه احلالة

ت الكتاب الديموغرايف السنوي الصادر عن األمم املتحـدة, بناء عىل بيانا: مثال
وباسـتخدام بيانـات الـسكان . م١٩٩٥ًمولودا يف عام ) ١٨٠٤٨٣٥(ُسجل يف مرص 

 :ُيف منتصف العام نفسه, يمكن حساب معدل املواليد اخلام عىل النحو التايل
  ٥٩٢٢٦٠٠٠                                          ٣٠ =  ١٠٠٠   ×  ـــــــــــــــــــ  = اخلام معدل املواليد ١٨٠٤٨٣٥                                            

وبمقارنة هذه القيمة بالبيانات األخرية, يتضح أن معدل املواليد اخلام يف 
−يف احلقيقة −وهذا . ًمرص شهد مزيدا من االنخفاض خالل السنوات املاضية

 .ًظم الدول العربية, كام سيتبني الحقاهو االجتاه العام يف مع
 ): general fertility rate(معدل اخلصوبة العامة ) ب( 

بعكس املعدل اخلام السابق, فإنه يمكن تنقيـة هـذا املعـدل مـن الفئـات 
لذا يكون هذا املعـدل بمثابـة ; السكانية التي ليس هلا عالقة باحلدث املدروس

)  سـنة٤٩ − ١٥( النـساء يف سـن اإلنجـاب نسبة املواليد املولودين أحيـاء إىل
ويعترب هذا املعدل أكثر داللة عنـد املقارنـات بـني الـدول أو الوحـدات . فقط

 :وحيسب كام ييل. املكانية
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 ) سنة٤٩− ١٥(عدد النساء يف سن اإلنجاب                                ١٠٠٠× ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= معدل اخلصوبة العامة  عدد املواليد أحياء خالل السنة                        
ُحيــسب معــدل ) ١−٨(وباســتخدام البيانــات االفرتاضــية يف اجلــدول  

 :اخلصوبة العامة كام ييل
  ٤٤٠٠٠٠                                    . مرأةا ١٠٠٠ مواليد لكل ١٠٤  = ١٠٠٠  ×  ـــــــــــــــــ =           ٤٥٨٠٠                                     

وباملقارنة بمقاييس اخلصوبة األخر, فإن هذا املعدل من أقل معدالت 
 .ًاخلصوبة استخداما, عىل الرغم من سهولة حسابه

 ): age-specific fertility rate( معدالت اخلصوبة العمرية اخلاصة )جـ( 
. ات العمرية للنساء يف سن اإلنجـاب اخلصوبة حسب الفئتمعدالهي 

 ألن اإلنجـاب خيتلـف بـاختالف ;وهذه املعدالت مفيدة يف دراسة اخلـصوبة
, أي مصححة من التباين يف العمر والنوعبأهنا هذه املعدالت  وتتميز . األعامر

وجدير بالذكر . ً بعكس املعدالت املذكورة آنفا,ال تتأثر بالرتكيب العمريأهنا 
تضاف إىل الفئـة  −عادة  − سنة ١٥للنساء اللوايت أعامرهن أقل من أن املواليد 

 سنة ٥٠, يف حني يمكن إضافة املواليد للنساء اللوايت أعامرهن )سنة١٩−١٥(
عىل الرغم من ندرة املواليد للنساء خـارج سـن )  سنة٤٩−٤٥(فأكثر إىل الفئة 

فئـات وحتسب معدالت اخلصوبة حـسب ال).  سنة٤٩−١٥(اإلنجاب املعتاد 
 :العمرية كام ييل
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والعوامل المؤثرة  الخصوبة: قياسها وتباينها الفصل الثامن:
 فيها
 
 
 
 
 

 مهال ع فلة ىل سية م ينةىلدد املواليد أ يا  لأل                                                                
  1000×  ةةةةةةةةةةةةةة   ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةم دل اخلصوبة ال  سية اخلاصة =    ةةةةةةةةةةة

 ىلدد النيفا  ع الفلة ال  سية نفيفها                                                                        
 

خلاصة )أو  يفب ال  س( وي كا  يفاب م دتل اخلصوبة ال  سية ا

   (.1-8)باءتخدام الصيغة اليفابقة والبيانال اتفرتاضية املوضحة ع اجلدول 

ءنة( وىلدد  49-15فاملطلوب امو ىلدد النيفا   يفب ال  س ع الفلال )

املواليد ع ءةةنة م ينة مصنفني  يفب أىل ةةار األمهةةال. وجةةديس بال كس 

لةةدول ع الكتةةاب الدي وغساع امةة   البيانةةال تتوفس مل ظم ا أن

 (.UN, Demographic Yearbook) اليفةةةةنوي

 ( م دتل اخلصوبة  يفب أىلار النيفا  ع ءا اإلنجاب )بيانال افرتاضية(1-8دول  )اجل

 فلال أىلار األمهال ىلدد النيفا  ىلدد املواليد م دل اخلصوبة

30.30 2000 66000 15 – 19 

152.31 9900 65000 20 - 24 

217.14 15200 70000 25 - 29 

147.06 10000 68000 30 - 34 

88.71 5500 62000 35 –  39 

48.28 2800 58000 40 - 44 

7.84 400 51000 45 - 49 

 املج وع 440000 45800 691.64

وكا امو م تاد ع الدراءال اليفكانية  فإنه ي كا إبساز م دتل 

الشكل حنيال اخلصوبة املوضحة ع اخلصوبة ال  سية اخلاصة ما خالل من
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 وجدير بالذكر أن منحنيات اخلصوبة العمرية اخلاصة تتباين بني ).١−٨(
يف روسيا, وقد فقد تكون ذروة اإلنجاب مبكرة مثل نمط اخلصوبة .  الدول

كام أهنا قد تكون عريضة ). ١−٨الشكل (تكون متأخرة كام هو احلال يف فرنسا 
ًتشمل فئات عمرية متعددة, وبالتايل تأخذ نمطا أشبه ما يكون بنمط اخلصوبة 

فإهنا أقرب ما تكون إىل ًعموما, و.  املوضح يف الشكل املذكور,يف اليمن
ًنجاب املرتفع نسبيا معظم فئات  اإل ليشمل;العريضة يف بعض الدول النامية ّ

 بحيث يرتكز  ,نجاب, يف حني تكون مبكرة يف أغلب الدول املتقدمةاإل
 .  سنة٣٥اإلنجاب يف الفئات العمرية فيام قبل سن 

  العربية واملتقدمةبعض الدوللأنامط اخلصوبة العمرية اخلاصة ) ١ – ٨(شكل ال
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األردن-٢٠٠٢م البحرين-٢٠٠٠م عمان-٢٠٠١م
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 ):Total Fertility Rate,TFR(معدل اخلصوبة الكلية ) د( 
ويمثـل هـذا . ًيعترب ملخصا ملعدالت املواليد العمريـة اخلاصـة الـسابقة

) أو جمموعة من النـساء(املعدل متوسط عدد األطفال املتوقع أن تنجبهم امرأة 
رية اخلاصـة ًمسلكا يتمشى مع معدالت اخلصوبة العم) أو سلكن(إذا سلكت 

ن معدل اخلـصوبة إوبعبارة بسيطة, يمكن القول .  )١(السائدة يف الوقت احلارض
وحيسب معدل اخلصوبة الكلية عـىل .   الكلية هو متوسط عدد األطفال للمرأة

 :  النحو اآليت
     

אאFZE 
     

   :حيث إن
=     لفئات العمرية السبعاع ومجم . 

  =   عدد املواليد أحياء لألمهات يف العمرية ح.   
=    ترمز إىل عدد النساء يف الفئة العمرية نفسها.  
=     طول الفئة العمرية التي عادة تكون مخسة.  

 =    ,وعددها سبع فئات١٩− ١٥ مثل فئات العمر اخلمسية ,  . 
                                                           

 .التعداد السكاين) هـ١٤١٤(; رشود اخلريف .دليل السكان) م١٩٩٤ (كتب مرجع السكان م: انظر )١(
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ًوباستخدام بيانات املواليد والنساء يف سن اإلنجاب املذكور آنفـا يف اجلـدول   
 :, يمكن حساب معدل اخلصوبة  الكلية عىل النحو التايل)١−٨(

  
 ٦٤}٦٩١ 

ZC٥Z٥}٣ 
 ١٠٠٠   

م ١٩٩٩ يف عام ٥}٤صل إىل قد وأما معدل اخلصوبة الكلية يف اململكة ف
لذي أجري يف  ااملسحذلك ن بيانات أومن اجلدير بالذكر ). ٢−٨اجلدول  (

ً مولودا حيا لنساء يف ٤٩٠ُم يظهر أن هناك ١٩٩٩اململكة يف عام  الفئة العمرية ً
لية لتوضيح التأثري وقد تعمدنا إدخاهلن يف حساب اخلصوبة الك).  سنة٥٤−٥٠(

 ,فاستبعاد  هذه الفئة ال يؤثر يف املعدل. املحدود هلذه الفئة عىل معدل اخلصوبة
ًألن أعداد املواليد قليلة جدا بالنسبة للنساء يف هذه الفئة ّ.  

وحتسن اإلشارة إىل نتائج املسح الديموغرايف الذي أجري يف اململكة 
تظهر أن معدل اخلصوبة الكلية ) م٢٠٠٧(هـ ١٤٢٨العربية السعودية يف عام 

ًمولودا حيا لكل امرأة) ٨}٣(انخفض إىل  ًّ  . 
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السكان المفاهيم واألساليب 
 والتطبيقات

 ( 2-8دول )اجل

 م1999للنيفا  اليف وديال ع ىلام  م دل اخلصوبة الك،م دتل اخلصوبة ال  سية و

م دل اخلصوبة 

 ال  سية

ىلدد النيفا  

 اليف وديال
 ال ال  سيةالفل ىلدد املواليد أ يا 

26.32 806754 21499 15 – 19 

115.16 686077 79007 20 - 24 

189.25 552053 104476 25 - 29 

234.34 442178 103575 30 - 34 

209.12 369260 77221 35 – 39 

97.15 290278 28200 40 - 44 

35.01 219356 7680 45 - 49 

2.82 173671 490 50 – 54 

 املج وع 422148 3549622 909.17

 م دل اخلصوبة الك، 4.54=   5× (  1000÷  909.17) 

اخلصاةص اليفةكانية ع مصلحة اإل صا ال ال امة )د.ل(  :اىلت د إىلداد اجلدول ىلح بيانال املصدر:

 السياض: مصلحة اإل صا ال ال امة.  ".م1999امل لكة ما واقع نتاةج البحث الدي وغساع 

 (:  Gross Reproduction Rateا  )امة(  م دل التكاثس اإل )

  إت أن كثةريًا   م دل اخلصوبة الك،اإل ا  ىلا ت خيتلف م دل التكاثس 

 واليةدلة ا فهةو ىلةدد املفقةط دون الة كور؛  يأخ  ع اتىلتبار املواليد اإلنةاث

اإلناث اللوايت يتوقع إنجا ا ما قبل امسأة خالل ءنوال إنجا ا مع افرتاض 
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ويمكن حـسابه باسـتخدام , صوبةمع الظروف الراهنة للخأن إنجاهبا يتوافق 
 :طريقتني مها

     ــ ـــ ـــــ  جمــ  ٥= ايل معدل التكاثر اإلمج
   

 
  ZCFאאאE 

 

الفئـة العمريـة  إىل عدد املواليد اإلناث لألمهات يف "حم ث "حيث ترمز 
فإذا افرتضنا أن نسبة النـوع عنـد .   عدد النساء يف الفئة العمرية ح"حن "ح; و 

  وباسـتخدام ٠.٤٨٨, فـإن نـسبة املواليـد اإلنـاث تـساوي ١٠٥امليالد هـي 
الصيغة السابقة, فإنه يمكن حساب معدل التكاثر اإلمجايل للبيانـات املـذكورة 

من خالل معـدل اخلـصوبة الكليـة عـىل ) ١−٨دول  اجل(ًآنفا يف املثال السابق 
 :النحو التايل

   ٥}٣C٤٨٨}٠Z٧}١  

  ):Net Reproduction Rate(معدل التكاثر الصايف )  و(
إن هذا املعدل شبيه بمعدل التكاثر اإلمجايل إال أنه يأخذ يف اعتبـاره وفـاة 

قاييس اخلصوبة جيعله أفضل مما وهذا . األنثى قبل بلوغها هناية سن اإلنجاب
قيمة معـدل ; لذلك فعندما تكون استبدال نفسهعىل للتعبري عن قدرة املجتمع 
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يـستطعن  يف املتوسـط  اإلنـاثعـىل أنفإن ذلك يـدل ًالتكاثر الصايف واحدا, 
 .  , وبالعدد نفسهحملهن إحالل إناث أخريات

 ):Child-Women Ratio(نسبة األطفال إىل النساء يف سن اإلنجاب )  ز
سب هـذا املـؤرش غـري املبـارش للخـصوبة باسـتخدام بيانـات التعـداد ُحي
وهـو . , دون احلاجة لإلحصاءات احليوية وخاصة بيانات العمر والنوع,مبارشة

 سنوات لكـل ألـف مـن النـساء يف سـن ٥أعامرهم أقل من عدد األطفال الذين 
املواليد ويستخدم هذا املؤرش يف حالة عدم توفر بيانات عن إحصاءات . اإلنجاب

أو عند الرغبة يف مقارنة بيانات التعداد ببيانـات التـسجيالت احليويـة ألغـراض 
ًكام يمكن أن يعطي انطباعا عاما عن التفـاوت يف اإلنجـاب . الدراسة أو التقويم ً ُ

 . من منطقة ألخر, أو مقارنة جمموعة سكانية بثانية
  ٤٩− ١٥عدد اإلناث الاليت ترتاوح أعامرهن بني                               ١٠٠٠   × ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ= نسبة األطفال للنساء    سنوات٥هم أقل من الذين أعامرألطفال عدد ا                              

 عنـد وجتدر اإلشارة إىل أن من أوجه القصور التي ينبغي أخذها يف االعتبـار
 , عىل قيـد احليـاة دون اخلامسة, الذين هم, أن عدد األطفالاملقياساستخدام هذا 

وعالوة عىل ذلك يتـأثر هـذا . يتأثر بمعدالت الوفيات السائدة يف املنطقة أو الدولة
 . املؤرش بالرتكيب العمري بدرجة كبرية
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אאאאW 
, ومـن دولـة إىل أخـر ًشهدت اخلصوبة انخفاضا يتفاوت من قارة إىل أخر

انخفـضت ) م٢٠٠٧ −١٩٥٠(فخـالل الفـرتة .  عىل امتداد العقود القليلـة املاضـية
يف  للمـرأة الواحـدة ) ٣ ( مواليـد للمـرأة إىل أقـل مـن)٦( نحواخلصوبة يف آسيا من 

 ). ٢−٨الشكل (ًكام حدث التحول نفسه تقريبا يف أمريكا الالتينية . املتوسط
 )٢−٨(شكل ال

 .م٢٠٠٧ −١٩٥٠ معدالت اخلصوبة الكلية يف أقاليم العامل خالل الفرتة من  انخفاض

 
 
 
 
 
 
 

 .Gelboard, A. et al. (1999) “World Population Beyond Six Billion"; PRB (2007)    :املصدر
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ال يقترص التفاوت بني الدول واألقاليم واملنـاطق اجلغرافيـة, بـل خيتلـف و
ُفـيالحظ أن .  مـن امـرأة إىل أخـرو أخر, بل مستو اخلصوبة من أرسة إىل

ًبعض النساء ينجبن عددا كبريا من األبناء, يف حني ال ينجب بعضهن سو عدد  ً
ومن جهة أخر, ترتفع مستويات اخلصوبة يف بعـض الـدول, . قليل من األبناء

 .وتنخفض يف بعضها, وتصل إىل مستويات بني هذه وتلك يف بعضها اآلخر
ً مولودا حيا لكل ألـف نـسمة يف الـسنة٢١د يف العامل بشكل عام, يول  يف ً

ً مولـودا حيـا يف الـدول ٢٣ويرتفـع معـدل املواليـد اخلـام إىل .  م٢٠٠٧عام  ً
ولعـل هـذا يؤكـد .   ً مولـودا يف الـدول املتقدمـة١١النامية, بينام ينخفض إىل 

 . صةخا ومعدل املواليد اخلام عامة,التباين اجلغرايف يف معدالت اخلصوبة 
.  فتتباين معدالت اخلصوبة داخل جمموعات الدول واألقاليم اجلغرافيـة

ويربز التباين بني الدول العربية بحيث يرتفع يف بعـض الـدول واملنـاطق مثـل 
كـام ختتلـف .  الصومال واليمن, يف حني ينخفض يف مرص واملغـرب وتـونس

الفات ال تـصل ولكن هذه االخت.  مستويات اخلصوبة فيام بني الدول املتقدمة
 ٥٠إىل ففـي حـني تـصل .  إىل مستو التفاوت املالحظ فيام بني الدول النامية

ًمولودا حيا لكل ألف من السكان يف  , فإهنا تـنخفض إىل  يف تشاد٤٧الكونغو وإىل ً
 ).٣ – ٨انظر اجلدول  ( يف كل من الصني وتايالند عىل التوايل ١٤ وإىل ١٢
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 يف بعض الدول مستويات اخلصوبة ) ٣−٨(دول اجل
 مؤرشات اخلصوبة

)CBR (معدل املواليد اخلام )TFR(معدل اخلصوبة الكلية 
٢٠٠٧  ١٩٧٥  ٢٠٠٧  ١٩٧٥ 

 أو جمموعة الدول الدولة
دول عربية

٦}٢  ٢١ ٩}٥  الكويت ١}٤٠
١}٤  ٣٠ ٣}٧  السعودية ٩}٤٥
٢}٦  ٤٠ ٧}٨  اليمن ٢}٥٦
٥}٣  ٢٨ ٥}٧  سوريا ٩}٤٦
٨}٦  ٤٦ ٣}٧  الصومال ٧}٥١
١}٣  ٢٧ ٦}٥  مرص ٨}٣٩
٠}٢  ١٧ ٧}٥  تونس ٧}٣٦
٤}٢  ٢١ ٩}٥  املغرب ٤}٣٩
٩}٢  ٢٣ ٧}٤  دول نامية ٧}٣٢
٨}٦  ٤٧ ٧}٧  أفغانستان ٨}٥٠
٩}٢  ٢٤ ٩}٤  اهلند ٠}٣٦
٧}١  ١٤ ٨}٣  تايالند ٠}٢٨
٦}١  ١٢ ٣}٣  الصني ٥}٢١
٩}٤  ٤٠ ٦}٧  كينيا ٧}٤٩
٥}٦  ٤٧ ٧}٦  تشاد ٢}٤٨
٤}٥  ٤٠ ٨}٦  أثيوبيا ٠}٤٨
٤}٢  ٢١ ٣}٥  املكسيك ٥}٣٦
٤}٢  ٢٠ ٣}٤  كولومبيا ٦}٣٢
٦}١  ١١ ٩}١  متقدمةدول  ٩}١٤
٩}١  ١٢ ٧}١  السويد ٧}١١
٣}١  ٨ ٥}١  أملانيا ٣}١٠
٨}١  ١٢ ٧}١  بريطانيا ٤}١٢
١}٢  ١٤ ٨}١  املتحدة الواليات ١}١٥
٣}١  ٩ ٨}١  اليابان ٤}١٥
٤}١  ١٠ ٩}١  الياإيط ٠}١٣
٧}٢  ٢١ ٩}٣  العامل ٣}٢٨

                                        PRB (2007) “World Population Data Sheet.   Washington, D.C :املصدر

Population Division of the Department of Economic and Social Affairs 

, of the United Nations Secretariat unpp/org.un.esa://http 
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.  ويتأكد هذا النمط نفسه باستخدام مؤرش آخر مـن مـؤرشات اخلـصوبة
ُ,  الــذي يعــد مــن أدق مــؤرشات )TFR (فيختلــف معــدل اخلــصوبة الكليــة

.   اخلصوبة, بني جمموعات الدول وداخل كل جمموعـة مـن هـذه املجموعـات
 عـىل مـستو )٧}٢(أقل من ثالثة أطفال ملتوسط فبوجه عام, تنجب املرأة يف ا

 يف الدول النامية, بيـنام يـنخفض إىل) ٩}٢ (ًويرتفع هذا العدد قليال إىل.   العامل
 ). ٣−٨الشكل : انظر( يف الدول املتقدمة )٦}١(

باإلضافة إىل ذلك, تتباين معدالت اخلصوبة داخل جمموعة الدول, كام 
ًذكر آنفا ام بني الدول املتقدمة من جهة, وبعض الدول فيظهر التفاوت في.  ُ

التفاوت بوضوح عند  ففي الدول املتقدمة, يربز.  النامية من جهة أخر
) ٢.١ (مقارنة معدل اخلصوبة الكلية يف الواليات املتحدة التي يصل هبا إىل

منهام يف عام أي  يف ٤}١بمعدل اخلصوبة يف إيطاليا وأملانيا, الذي ال يتجاوز 
; وباملقارنة, فإن التباين بني الدول النامية يبدو أكرب من ذلك بكثري. م٢٠٠٧

, فإهنا ترتفع إىل ٢ند إىل أقل من الففي حني تنخفض اخلصوبة يف الصني وتاي
 .    مواليد يف كل من اليمن, وتشاد, وأثيوبيا, وأفغانستان٦أكثر من 

تقدمـة وباختصار, يتضح ممـا سـبق أن اخلـصوبة تـنخفض يف الـدول امل
يف أي منها, يف  ) ١}٢أي (بحيث ال تتجاوز مستو اإلحالل , بشكل ملحوظ

حني أهنا تتفاوت فيام بني الدول النامية بشكل كبري, بحيث تصل إىل مستويات 
ًمرتفعة جدا يف بعضها, ومنخفضة نسبيا يف بعضها اآلخر ًّ ّ. 
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مستويات اخلصوبة فـيام بينهـا بـشكل أما بالنسبة للدول العربية, فتتباين 
ولكن عىل الـرغم مـن هـذا التفـاوت, إال أن ).  ٤−٨الشكل (ًملحوظ أيضا 

ًمستويات اخلصوبة يف معظم الدول العربية تعد مرتفعة نـسبيا مقارنـة بغريهـا  ّ ُ
ًمن الدول, ولو أهنا شهدت انخفاضا رسيعا خالل الـسنوات القليلـة املاضـية ً 

تـصنيف الـدول العربيـة إىل ثـالث  أيـة حـال, يمكـن عىلو.  فاق التوقعات
 ):٤−٨اجلدول  : انظر( هي ,جمموعات
  :)٤أكثر من  (جمموعة الدول ذات مستو اخلصوبة املرتفعة:  ًأوال

 أطفـال للمـرأة يف أربعـةيصل معـدل اخلـصوبة الكليـة هبـا إىل أكثـر مـن 
ــصومال و.  املتوســط ــيمن وال ــسطني وال ــة فل ــذه املجموع ــشمل ه ــراق الوت ع
 أعىل مستو خصوبة بني دول هذه املجموعة الصومالوقد سجلت .  والسودان

).  ٤−٨اجلـدول  ( أطفـال للمـرأة ٦حيث وصل معدل اخلـصوبة إىل أكثـر مـن 
ًيتبني من خالل البيانات أن اخلصوبة شهدت انخفاضا أرسع مما هو متوقع عـىل و

 .  شأن كثري من دول العاملهو −يف احلقيقة −وهذا .  مد العقود الثالثة املاضية
   :)٤−٣ (جمموعة الدول ذات مستو اخلصوبة املتوسطة: ًثانيا

يف سـن  للمرأة الواحـدة ثالثة وأربعة يرتاوح معدل اخلصوبة الكلية ما بني 
ليبيـا, مـرص, و: وتشمل هذه املجموعة معظم الدول العربيـة, وهـي.  اإلنجاب

ًد شهدت هذه الدول انخفاضا كبـريا, وق .   وغريهاواألردن, وسوريا,سوريا, و ً
 . نتيجة اختاذ سياسات سكانية هتدف إىل خفض معدالت النمو السكاين
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  ) ٤−٨( ول  داجل  
 معدالت اخلصوبة يف الدول العربية 

متوسط ( معدل اخلصوبة الكلية
 )عدد األطفال املتوقع إنجاهبم

عدد املواليد ( معدل املواليد اخلام
 )األحياء لكل ألف نسمة

م١٩٧٥ م٢٠٠٧ م١٩٧٥ م٢٠٠٧
 الدولة

٣}٢  ١٩ ٣}٤  لبنان ١}٣٠
٦}٢  ٢١ ٢}٥  البحرين ٤}٣٤
٠}٢  ١٧ ٧}٥  تونس ٧}٣٦
٤}٢  ٢١ ٩}٥  املغرب ٤}٣٩
٦}٢  ٢١ ٩}٥  الكويت ١}٤٠
١}٣  ٢٧ ٦}٥  مرص ٨}٣٩
٤}٢  ٢٦ ٢}٧  اجلزائر ٤}٤٥
٠}٣  ٢٤ ٤}٧  ليبيا ٣}٤٧
٨}٢  ١٧ ١}٦  قطر ٩}٢٩
٥}٣  ٢٨ ٤}٧  األردن ٠}٤٥
٥}٤  ٣٣ ٥}٦  السودان ٢}٤٥
٥}٣  ٢٨ ٥}٧  سوريا ٩}٤٦
٧}٢  ١٧ ٧}٥  اإلمارات العربية ٥}٣٠
٨}٤  ٣٥ ٤}٦  موريتانيا ٢}٤٣
٩}٤  ٣٦ ٨}٦  العراق ٧}٤٢
٢}٤  ٣٠ ٨}٦  جيبويت ٢}٤٥
٦}٤  ٣٣ ٤}٧  )غزةالضفة وقطاع(فلسطني  ٨}٤٧
١}٤  ٣}٧  ٣٠  السعودية ٩}٤٥
٢}٦  ٤٠ ٧}٨  ناليم ٢}٥٦
٨}٦  ٤٦ ٣}٧  الصومال ٧}٥١
٤}٣  ٢٥ ٢}٧  عامن ١}٤٨

                                          PRB (2007) “World Population Data Sheet.   Washington, D.C :       املصدر

                           Population Division of the Department of Economic and Social Affairs
   unpp/org.un.esa://http, of the United Nations Secretariat  
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 ): ٣أقل من  (ًجمموعة الدول ذات اخلصوبة املنخفضة نسبيا: ًثالثا
ًتنخفض اخلصوبة نـسبيا يف هـذه املجموعـة إىل أقـل مـن  أطفـال ثالثـة ّ

 , وتـونس, ولبنـان, والكويـت,وتتكون هذه املجموعة من البحـرين.  للمرأة
الحـظ أن هـذه ُوي.   )٤−٨اجلـدول  ( واإلمـارات العربيـة املتحـدةواجلزائر,

 توجد هبـا بـرامج تنظـيم األرسة, وكـذلك لتني ال ولبنانالدول تشمل  تونس
تويات  مما يؤثر عىل مس,بعض دول اخلليج التي ترتفع هبا نسب العاملة األجنبية

العاملـة األجنبيـة (اخلصوبة هبـا, حيـث إن وجـود بعـض اإلنـاث الوافـدات 
ــسائية ــوذ) الن سهم يف خفــض املــستويات العامــة ُات اخلــصوبة املنخفــضة ي
 .   للخصوبة

אאאאW 
بمحددات بيولوجية مثل العمر, والقدرة عىل اإلنجاب; تتأثر اخلصوبة 

عمر املرأة عند الزواج, ومد انتـشار وسـائل تنظيم وحمددات اجتامعية مثل, 
األســرة واإلجهاض;وكذلك بمحددات اقتصادية تتعلق بقيمة األطفال 

 )أو اإلنجاب(ويطلق عىل العوامل التي تؤثر يف اخلصوبة . وتكاليف تنشئتهم
ًتأثريا مبارشا   intermediate variables( "التقريبيةالعوامل الوسيطة أو "ً

proximate or  .( التي ال تؤثر يف اخلصوبة بشكل أما العوامل األخر
شمل مجيع العوامل فتمن خالل العوامل الوسيطة, مبارش, أي أهنا ال تؤثر إال 
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 ويف هذا القسم .)١( )٥−٨الشكل  (واالقتصادية والبيئية االجتامعية والثقافية
  .سنتعرض إىل كل من هذه العوامل باختصار

WאאאW 
لقد تعددت املحاوالت والنظريات التي حتاول فهم الـسلوك اإلنجـايب, 

.  كثـريةمما يكشف عن أن اخلصوبة ظاهرة معقدة تتداخل يف تفسريها عوامـل 
فتتأثر اخلصوبة بالعوامل االجتامعية واالقتـصادية وبالعـادات والتقاليـد عـن 

عوامل الوسيطة مبـارشة  , ومن ثم تؤثر ال"بالعوامل الوسيطة"طريق ما يعرف 
يف اخلــصوبة مــن خــالل متغــريات ســلوكية وبيولوجيــة أطلــق عليهــا 

للخـصوبة ) proximate determinants(باملحددات التقريبية الديموغرافيون 
 :)٢(ويمكن إبرازها باختصار فيام ييل, )٥−٨الشكل (

 :العوامل املؤثرة يف التعرض للجامع ) أ
  . الزوجيةالعمر عند الدخول يف احلياة ـ١
  ملنسبة النساء اللوايت: استمرار العزوبة أو العزوف عن الزواج ـ٢

  .يدخلن احلياة الزوجية
                                                           

هــ, ١٤٢٣(ملزيد من التفاصيل حول حمددات اخلصوبة, يمكـن االطـالع عـىل دراسـتي  اخلريـف  )١(
 .حول اخلصوبة وتنظيم األرسة يف اململكة العربية السعودية) م٢٠٠١

  فتحـي  ;K. Davis and J. Blake (1956); R. H. Weller and L. F Bouvier (1981): انظـر )٢(
 )م١٩٨٥(عيانة أبو
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املـدة الفاصــلة بـني زواج وآخــر, وذلـك يف حالــة الطــالق أو  ـ٣
  ).وفاة الزوج(االنفصال أو الرتمل 

  .االمتناع االختياري عن اجلامع ـ٤
 .االمتناع اإلجباري بسبب العجز  أو املرض ـ٥
 . اجلامعتكرار ـ٦
 :العوامل املؤثرة يف التعرض للحمل) ب

غــري (عــدم القــدرة عــىل اإلنجــاب بــسبب العقــم الطبيعــي  −١
 ).االختياري

 .استخدام وسائل تنظيم األرسة أو موانع احلمل −٢

 .عدم القدرة عىل اإلنجاب ألسباب اختيارية −٣
 :العوامل املؤثرة يف احلمل والوضع) جـ

يــة تــؤدي إىل وفــاة اإلجهــاض القهــري ألســباب غــري اختيار −١
 .اجلنني

 . جلنني تؤدي إىل وفاة ااإلجهاض االختياري ألسباب اختيارية −٢

مها أول من نبـه ) Davis and Blake(وجدير بالذكر أن ديفز وبليك   
) Bongaart(, ولكـن بونغـارت "العوامـل الوسـيطة" عليهـا ا وأطلقـ,إليها

 بأربعة عوامـل فقـط, )أو يتأثر(اكتشف أن تباين اخلصوبة بني السكان يتحدد 
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, وطــول اعليتهــانــسبة املتــزوجني, وانتــشار وســائل تنظــيم األرسة وف: هــي
 . الرضاعة الطبيعية, واالجهاض

 
 )الوسيطة وغري الوسيطة(العوامل املؤثرة يف اخلصوبة ) ٥−٨(شكل ال

 
 
 
 
 
 

WאאאאאW 
ون املـرأة هـي ـ بحيث تكـ,رادـتو األفـيمكن دراسة اخلصوبة عىل مس

 متفاوتـة املـساحة وحدة الدراسة من جهة, أو عىل مـستو وحـدات مكانيـة
ولـذلك, .  من جهة أخر, أو احلي داخل املدينة, أو املنطقة اإلدارية,دولةكال

سـتكون يف ضـوء  −  يف هـذا اجلـزء− لعوامل املؤثرة يف اخلصوبةة افإن مناقش
واملستو املكـاين ) individual level( املستو الفردي , أيهذين املستويني

)areal or aggregate( .  ًونظرا ألن تفسري التباين اجلغرايف هو أحـد أهـدافنا
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تنـاول فمـن األفـضل أن نالرئيسة, ولصعوبة قياس بعض العوامل الوسيطة, 
ًكــال مــن العوامــل الوســيطة والعوامــل األخــر معــا, دون متييــز فــيام بــني  ً

ُوعىل أية حال, يفرس التباين اجلغـرايف بـني املنـاطق .  جموعتني من العواملامل
اجلغرافية وكذلك االختالف يف مستويات اخلصوبة من امـرأة إىل أخـر مـن 

 :  )١(خالل العوامل التالية
 :  التعليم− ١

لوحظ أنه كلام ارتفع مستو تعليم النـساء قـل متوسـط عـدد األطفـال 
عض الدراسات إىل أن االكتفاء ببعض التعليم االبتدائي قد كام تشري ب.  للمرأة

ًيسهم يف رفـع مـستو اخلـصوبة قلـيال ألنـه يـؤدي إىل انخفـاض الرضـاعة 
أمـا التعلـيم االبتـدائي .  الطبيعية من الثدي, ومن ثم زيـادة احتامليـة احلمـل

, كلـام ارتفـع مـستو التعلـيم, ًعمومـاو.   ًفيسهم يف خفض اخلصوبة قلـيال
وتشري كثري من الدراسـات إىل . )٦−٨شكل  (فضت اخلصوبة بشكل أكربانخ

 ألنه يؤثر ;ًأن تعليم املرأة حيقق أثرا يف اخلصوبة أكثر من مما حيققه تعليم الرجل
ــة  ــاهيم والقــيم املتعلق ــرأة, ويف تغــري بعــض املف بالدرجــة األوىل يف زواج امل

 : أربع طرق, هية من ويأيت تأثري التعليم عىل اخلصوب. بالسلوك اإلنجايب

                                                           
اخلـصوبة يف اململكــة العربيــة ") هـــ١٤٢٣(رشــود اخلريـف : اعتمـد هــذا اجلـزء عــىل دراسـة )١(

 "مــستوياهتا وبعــض حمــدداهتا الديموغرافيــة واالقتــصادية واإلجتامعيــة واملكانيــة,: الــسعودية
 .٨٤−٩):٢(٢٨: الدارة
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يؤثر عىل مستو املعيشة وطريقة حياة الفرد, مما يساعد يف تكوين القـيم  )١(
 . املتعلقة بالسلوك اإلنجايب

احلـصول عـىل املعلومـات الالزمـة −من خالل التعليم نفسه  −يستطيع اإلنسان  ) ٢(
 . وقد يزداد احتامل العزوف عن الزواج بني املتعلمني. لتأجيل احلمل أو منعه

ًعتقد أن مفاهيم تنظيم األرسة تلقى قبوال أكرب لـد املتعلمـني مقارنـة ي )٣(
 .بغري املتعلمني

 .  يرتفع متوسط السن عند الزواج مع ارتفاع مستو التعليم )٤(
ُوبناء عليه, يالحظ أن هناك رغبة أكرب لد غري املتعلمني واملتعلمني 

ًتعليام بسيطا يف إنجاب عدد كبري من األطفال ً . 
 عالقة التعليم باخلصوبة يف بعض البلدان) ٦−٨(شكل ال
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ومــن الالفــت للنظــر وجــود تنــاقض وعــدم اتفــاق بــني نتــائج بعــض 
إحـد الدراسـات يف ففـي حـني تـشري .  الدراسات التي أجريت يف اململكة

ج واخلـصوبة, فـإن  إىل وجود عالقـة طرديـة بـني تعلـيم الـزومدينة الرياض
ُإذن, هل تعليم الزوج يـسهم .  دراسات أخر تشري إىل وجود عالقة عكسية

يف رفع مستو اخلصوبة للمرأة أم العكس?  ال تزال احلاجة كبرية إىل مزيد من 
 . )١ (الدراسات يف هذا املجال

ومن جهة أخر,  يمكن أن ندرس تأثري هذا العامل عىل اخلـصوبة عـىل 
ًبدال من املستو الفـردي بحيـث كالدول وغريها, ت املكانية مستو الوحدا

تقاس اخلصوبة من خالل معدل اخلصوبة الكلية أو معدل املواليـد اخلـام مـن 
 : منهاة, قاس مستو التعليم بمؤرشات عدُجهة, وي

 .مستو األمية لإلناث أو بني السكان بشكل عام  )  أ( 
اصـالت عـىل الـشهادة الثانويـة أو نسبة النـساء املـتعلامت أو نـسبة احل ) ب(

 . اجلامعية عىل سبيل املثال
وحـدات للدراسـة, يوضـح الـشكل فها ـبوصوباسـتـخدام دول العامل 

أن العالقة عكسية بـني معـدل اخلـصوبة الكليـة مـن جهـة, ونـسب ) ٧−٨(
املتعلامت يف هذه الدول من جهة أخر, أي أن معدل اخلصوبة ينخفض كلـام 

 .علامتارتفعت نسب املت
                                                           

رشـود : الطالع عىل بعض التفاصيل حول دراسات اخلصوبة يف اململكة العربيـة الـسعودية, انظـرل) ١(
 . "اخلصوبة يف اململكة العربية السعودية") هـ١٤٢٣(اخلريف 
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 م١٩٩٥العالقة بني اخلصوبة ونسب املتعلامت يف عام ) ٧ – ٨(شكل ال

 
 
 
 
 
 
 

 ).SPSS(اعتمد إعداد الشكل عىل بيانات السكان املرافقة لربنامج احلزم اإلحصائية للعلوم االجتامعية  (*) 

 : املهنة− ٢  
 تشري بعض الدراسـات إىل وجـود عالقـة بـني مهنـة الـزوج ومـستو

قد لوحظ أن األزواج من أصـحاب املهـن الفنيـة والتـي تتطلـب ف.  اخلصوبة
فعىل سبيل املثال, يالحـظ .  مهارة فائقة لدهيم عدد أطفال أقل مقارنة بغريهم

أن املديرين واملهندسني لدهيم عدد أقل من األطفال مقارنة باملزارعني والعامل 
يعتقد أن ويصدق القول نفسه عىل الزوجات, حيث .  وأصحاب املهن اليدوية

 .  هناك عالقة بني مهنة الزوجة وعدد األطفال الذين تنجبهم
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 :  الدخل− ٣
أن زيادة الدخل تعنـي القـدرة عـىل إعالـة  −ألول وهلة −قد يفكر املرء 

ً وإن كـان صـحيحا لـد بعـض املجموعـات ,وهـذا. عدد كبري من األطفال
مجيـع د ال يـصدق يف السكانية مثل املزارعني األثرياء ومالك األرايض,  فإنه ق

لـذلك ; مع زيـادة الـدخلداد فتكلفة تنشئة األطفال تز.  الفئات واملجتمعات
وعالوة عىل ذلـك, قـد .  فإن اإلنفاق عىل كل طفل يزيد مع الزيادة يف الدخل

كـام أن .   ًيكون األغنياء أكثر انشغاال بإدارة أمـواهلم واسـتثامراهتم ومتابعتهـا
بأن كثـرة األطفـال   − عىل األقل−ئات يف الغرب ًهناك اعتقادا لد بعض الف

ويف احلقيقـة, . قد تسهم يف إنقاص الثروة وتبددها نتيجة اإلنفاق عىل األطفال
فعـىل .  هناك آراء كثرية حول تأثري الغذاء الغنـي بالربوتينـات عـىل اخلـصوبة

أن اخلصوبة تنخفض مع زيـادة )  de Castro(سبيل املثال, يعتقد دي كاسرتو 
 . يات الربوتينات يف الغذاء, وترتفع مع تناقص نسبة الربوتني يف الغذاءكم

أما يف جمتمعاتنا العربية, فالدراسات قليلة ونتائجها ال تتفق عىل يشء    
 معني يف هذا اخلصوص, ولكن األغلبية تؤيد وجود عالقة عكسية بني مستو

 سبيل املثال, ويف اململكة العربية السعودية عىل .الدخل ومستو اخلصوبة
 يف مدينة الرياض أن هناك عالقة بني دخل األرسة وعدد  أجريتتشري دراسة
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وتشري هذه وغريها من الدراسات األخر إىل أنه كلام ارتفع   )١( ,املواليد للمرأة
 سواء عىل مستو األرسة أو ,مستو الدخل, انخفض مستو اخلصوبة

ًال بد من اإلشارة إىل أن هناك تداخال وعىل الرغم من ذلك, . املنطقة اجلغرافية
مما جيعل العالقة بني اخلصوبة والدخل ;ًكبريا بني الدخل واخلصائص األخر 

 وينبغي أن نتذكر أن اإلنجاب ينسب .غري واضحة يف بعض دراسات اخلصوبة
إىل النساء من الناحية اإلحصائية, أي عدد األطفال للمرأة, وليس عدد 

 . األطفال للرجل
 ):عمل املرأة( مشاركة املرأة يف قوة العمل − ٤

تشري كثري من الدراسـات النظريـة والتطبيقيـة التـي أجريـت يف الـدول 
املتقدمة إىل أنـه كلـام ازدادت نـسبة النـساء العـامالت, انخفـضت معـدالت 

; ألن عمل املرأة يعكس التغري يف دور املرأة يف املجتمع, باإلضافة إىل اخلصوبة
ًوهناك أيضا فروق بـني النـساء .  جال للتعرف عىل األفكار اجلديدةأنه يفتح امل
  وقـد .  عدد أفراد أرسهتافكلام زاد أجر املرأة أو دخلها الشهري, قل , العامالت
ففـي   . متباينـة الدول النامية إىل نتـائج  بعضيفالتطبيقية  الدراسات  عدد منتوصل

                                                           
ُيمكن أن يعرف معدل اخلصوبة الكلية لغري املتخصصني يف الدراسات السكانية بأنـه متوسـط عـدد  )١(

  . األطفال للنساء يف سن اإلنجاب
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 بني عمل املرأة ومستو اخلـصوبةوجدت عالقة قوية  −عىل سبيل املثال −الرياض 
 .)١( أخريف  بعض الدراسات, ومل تؤيد ذلك دراسات

عـدد (ويف هذا اخلصوص, ينبغي أال ننـسى أن مـستو خـصوبة املـرأة 
 فتأخر زواج املرأة يـشجع عـىل ,يؤثر يف مد مشاركتها يف قوة العمل) أطفاهلا

فاهلـا قـد يـؤثر يف زيـادة كام أن عقم املرأة أو قلـة عـدد أط. املشاركة يف العمل
 حـول ,"البيـضة والدجاجـة"فاألمر أشبه ما يكون بجدليـة .  ًمشاركتها أيضا

هيام يؤثر عىل اآلخر? فهل انخفاض اخلصوبة يعطي فرصة أكرب للعمل, أم أن أ
عمل املرأة جيعلها تقلل نشاطها يف بناء األرسة واإلنجاب?  ولكن هذا ال يلغي 

 .  املرأة يف اخلصوبةشأن تأثري عملمن أو يقلل 
 ):أو مكان اإلقامة يف الريف أو احلرض( نمط احلياة − ٥

ومـا ينطـوي عليـه مـن قـيم ) حـرض أو ريف(نمط احلياة أو املعيشة إن 
 ومـن ثـم يـنعكس عـىل الـسلوك اإلنجـايب ,وتقاليد يؤثر عىل حجـم األرسة

ًاجتامعيـا واقتـصاديا −ففي الريف تكـون قيمـة األطفـال .  للمرأة مرتفعـة, −ً
ًوتكاليف تنـشئتهم منخفـضة نـسبيا  ممـا يـؤدي إىل إنجـاب عـدد أكـرب مـن ;ّ

عندما تكـون األرسة هـي وحـدة اإلنتـاج يف الريـف, وخاصـة يف و. األطفال
 عىل العكس مما هو عليه احلال ,الزراعي, يكون حلجم األرسة أمهية كبريةالقطاع 

                                                           
 ."اخلصوبة يف اململكة العربية السعودية") هـ١٤٢٣(رشود اخلريف : انظر )١(
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 من مكانة اجتامعية يف املنـاطق يف املناطق احلرضية, عالوة  عىل ما لألرسة الكبرية
تسهم يف خفض اخلصوبة ًعموما بأن املدن ) Hankins(هانكنـز يعتقد و.  الريفية

  .)١(من خالل اإلجهاد العصبي املتزايد الذي يعاين منه سكان املدن
ًوبشكل عام, تـضمنت الكتابـات املختلفـة يف مجيـع احلـضارات تقريبـا 

ومـن .  واملزارعني مقارنة بـسكان املـدنإشارات إىل كرب حجم أرس الفالحني
األدلة عىل ذلك وضع اخلصوبة يف ريف وحرض كثري من دول أوربـا يف القـرن 

ًومن جهة أخـر, تـضيف بعـض الدراسـات تفـسريا . الثامن عرش امليالدي ُ
  فتـشري دراسـة للخـصوبة يف دولـة املغـرب أن ارتفـاع ,ًجديدا هلذه الظـاهرة

عـدد الغـرف, وتـوفر محـام كثرة  اتساع املساكن واخلصوبة يف الريف يعود إىل
 مما هييئ الفرصة أمام الزوجني أكثر مما ;تقليدي مستقل يف أكثر من ثلثي املنازل

هو عليه احلال يف املجال السكني احلرضي الذي يتميز بـضيق مـساكنه, وقلـة 
, عدد غرفه, وندرة توفر محام مستقل, باإلضافة إىل أن غياب اإلنارة يف الريف

وبالتايل عدم االعتياد عىل السمر أمام جهاز التلفزيون, يدفع معظـم الـريفيني 
 .)٢(املعارشة الزوجيةكثرة  ومن ثم ,إىل النوم املبكر

                                                           
املكتـب اجلـامعي : اإلسـكندرية.  سسيولوجيا الـسكان) م١٩٨٢(حممد الغريب عبد الكريم : انظر )١(

 .٢٢٣احلديث, ص 
ك اإلنجـايب دراسـة يف الـسلو:  الثقافة واخلـصوبة)م١٩٩٦(ااملختار اهلراس وإدريس بنسعيد : انظر )٢(

 .   دار الطليعة: بريوت.  باملغرب
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 ):رضاعة الثدي( الرضاعة الطبيعية − ٦
حظيت الرضاعة الطبيعيـة بـاهتامم كـل مـن العـاملني يف جمـال الـصحة 

  أشـهر٤الطبيعية تؤجل احلمل حوايل ُفقد وجد أن الرضاعة .  والديموغرافيا
حيملـن خـالل % ١٨−٤ فتشري بعض الدراسـات إىل أن مـا بـني . يف املتوسط

السنة األوىل التي يرضعن فيها, بينام تصل نسبة من حيملن خالل الـسنة األوىل 
لذا فإن االعتامد عىل    )١(%.٤٦−٢٣ًمن بني النساء الالئي مل يرضعن أبدا ما بني 

وجتـدر اإلشـارة إىل أن . بيعية يؤدي إىل خفض مستو اخلصوبةالرضاعة الط
لرضاعة الطبيعية جوانـب إجيابيـة سـواء بالنـسبة للرضـيع أو األم كخفـض ل

 جيد للطفـل ال يامثلـه ٍّهو مغذ وحليب األم . احتاملية اإلصابة برسطان الثدي
 عـىل لذا تسعى برامج الصحة الدولية واملحلية إىل حث النساء.  أي غذاء آخر

.  عىل الرضاعة الـصناعية −إن أمكن  −االهتامم بالرضاعة الطبيعية وتفضيلها 
فالرضاعة الصناعية ال تؤدي إىل زيادة اخلصوبة فحسب, بل قد تسهم يف زيادة 

 .وفيات الرضع
  :سن الزواج  − ٧

فكلام ارتفع سن الزواج, تقلـصت .  الزواج عىل اخلصوبةاملرأة عند يؤثر سن 
ُويعتـرب سـن الـزواج مـن العوامـل الوسـيطة .  ب أو التعرض للحملفرتة اإلنجا

                                                           
 Gas and Hobcraft (1991): هناك دراسات كثرية تؤيد ذلك, انظر )١(
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وتشري العديـد .    من خالهلا تأثري مستو تعليم املرأة عىل اخلصوبة يتم التي,املهمة
من دراسات اخلصوبة إىل وجود عالقة قوية بني هذا املتغـري ومـستويات اخلـصوبة 

 املكاين كالـدول أو الوحـدات  أو عىل املستو,)املرأة(ًسواء عىل املستو الفردي 
عالقـة عكـسية ) ٨−٨( فعىل سبيل املثال, يظهر الـشكل . ًاجلغرافية األصغر حجام

 .  واضحة بني عدد األطفال والعمر عند الزواج للنساء السعوديات
 م ١٩٩٩العالقة بني عدد األطفال والعمر عند الزواج األول للنساء السعوديات يف عام  ) ٨ – ٨(الشكل 

 
 
 
 
 
 
 

اخلـصائص الـسكانية يف )ت.د(مصلحة اإلحصاءات العامـة :  اعتمد إعداد الشكل عىل بيانات:املصدر
   .اململكة العربية السعودية
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 : الديانة− ٨
جتمع األديان الساموية عىل أمهية التناسل ورضورة احلفـاظ عليـه وعـدم 

ًوقد وجد أن هناك تباينا يف مستويات اخلصوبة حسب ال. احلد منه ديانـة التـي ُ
 فالــدين ;وبة التحقــق مــن ذلــكـــــ عــىل الــرغم مــن صع,يعتنقهــا اإلنــسان

 ممـا يـسهم يف رفـع ;حيث عىل التناسل والتكاثر−عىل سبيل املثال  −اإلسالمي 
صـىل اهللا عليـه (فقد ورد عن الرسول . اخلصوبة لد املسلمني مقارنة بغريهم

كـام أن  ."ألمـم يـوم القيامـةٍتناكحوا تناسلوا فإين مبـاه بكـم ا" :قوله) وسلم
كية تقيد استخدام وسائل تنظيم األرسة, بل ترفض حماوالت يالكنيسة الكاثول

وتــشري . احلــد مــن النــسل وحتظــر اإلجهــاض الــذي تعتــربه جريمــة بــرشية
وفـوق هـذا وذاك, يـؤثر  .الدراسات إىل تاليش الفروق بني املذاهب املسيحية

 . لوك اإلنجايب لألرسةمد االلتزام بتعاليم الدين عىل الس
  :القيم والعادات والتقاليد  – ٩

ًتؤثر العادات والتقاليد يف اخلـصوبة سـلبا وإجيابـا تبعـا لـنمط العـادات  ً ً
فتسود بعض العادات والقيم التي تشجع اإلنجاب يف بعـض , والقيم السائدة

ًاملناطق, يف حني قد ال يكون حجم األرسة الكبرية مفضال يف منـاطق أخـر . 
ومن جهة .  وال شك أن هذا األمر كذلك يرتبط بنمط احلياة واالعتقاد الديني
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أخر, تأيت رغبة األب يف أن حيمل االبن اسم العائلة من دوافع اإلنجـاب يف 
كام أن بعض العادات والتقاليد يف بعض األجـزاء مـن أفريقيـا .  معظم الدول

كـام أن .  د إىل سـنتني أو ثـالثُحترم املعارشة الزوجية بعد الوالدة لفرتة قد متت
ُفيـشري اجلديـدي إىل أن هنـاك . تعدد الزوجات قد يسهم يف خفض اخلـصوبة

ــه "ســلطان" ــه مل ينجــب ســو ٦٠٠ ل ــاك ١٠٠ زوجــة, ولكن  طفــل, وهن
ولكـن جتـدر .  )١(ً طفـال١٩ زوجة ولكنه مل ينجب سو ٥٠ آخر له "سلطان"

 .   مزيد من الدراسة والبحثاإلشارة إىل أن هذا املوضوع ال يزال بحاجة إىل

  : وفيات األطفال الرضع− ١٠

لتعـويض ; ُ يعتقد أن ارتفاع وفيات األطفال جيعل اآلباء يكثرون من األبنـاء
كام أن وفاة الطفل قبل الفطام تتيح املجـال للحمـل يف وقـت .  الفاقد بسبب الوفاة

ُ والطفولـة يـسهم يف ُلذا يعتقد أن انتشار الرعاية الصحية يف جمـال األمومـة; مبكر
عـدد خفض وفيات كل من الرضع واألمهات, ومن ثم تقـل احلاجـة إىل إنجـاب 

ًويؤيد ذلك وجود ارتباط مرتفع نسبيا بني معدل وفيات الرضع .  من األطفالكبري 
 ٩−٨الشكل (من جهة, ومعدل اخلصوبة من جهة أخر .( 

                                                           
 .٥٩مدخل جلغرافية السكان, ص ) م١٩٩٠(حممد اجلديدي : انظر )١(
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 م١٩٩٥ يف  عام العالقة بني اخلصوبة ومعدل وفيات الرضع) ٩ – ٨(شكل ال

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ).spss( اعتمد إعداد الشكل عىل بيانات السكان املرفقة مع برنامج احلزم اإلحصائية للعلوم االجتامعية :املصدر   

 ):أو موانع احلمل(  انتشار وسائل تنظيم األرسة − ١١
هـذه الوسـائل أحـد العوامـل اعلية ُيعد انتشار وسائل تنظيم األرسة وف

فتوفري وسائل تنظيم األرسة وجعلها .  ؤثرة يف اخلصوبة بشكل مبارشالوسيطة امل
 ).  ١٠−٨الشكل (يف متناول من حيتاج إليها يؤدي إىل انخفاض اخلصوبة 
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 العالقة بني اإلنجاب وتنظيم األرسة) ١٠−٨(شكل ال
 نسبة النساء املستخدمات لوسائل تنظيم األرسة (TFR)متوسط عدد األطفال للمرأة 

١,٦
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الدول املتقدمة

الدول النامية

آسيا

أفريقيا

 

 اعتمد إعداد الشكل عىل بيانات : ملصدرا
 PRB. "Family Planning Worldwide 2008 Data Sheet" 

ولكن االستفادة من هذه  .وهذا األمر يعكس السياسة السكانية للدولة
 منها املعرفة هبذه الوسائل, والشعور باحلاجة ,العواملبعض الوسائل يتأثر ب

أي (كام أن طبيعة الطلب عىل األطفال . يد, باإلضافة إىل العادات والتقالإليها
.  يؤثر يف استعامل وسائل تنظيم األرسة) العدد املرغوب من قبل الزوجني

وجتدر اإلشارة إىل أن اإلحصاءات احلديثة الستخدام وسائل تنظيم األرسة 
وسائل حيتل املرتبة األوىل بني ) للنساء والرجال(بني األزواج تظهر أن التعقيم 

رسة عىل مستو العامل, ويأيت اللولب يف املرتبة الثانية, وتتفاوت نسب تنظيم األ
 ).١١−٨(استخدام الطرق األخر, كام هو موضح يف الشكل 
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 )١١−٨(شكل ال
 م٢٠٠٨ استخدام وسائل تنظيم األرسة عىل مستو العامل عام 

 
 
 
 
 

 :اعتمدإعداد الشكل عىل بيانات: املصدر
org.prb.www ," Data sheet2008Family Planning Worldwide ", PRB 

  ,يتفاوت استخدام وسائل تنظيم األرسة من دولة إىل أخر ,ومن جهة أخر
أي العـدد (وال شك أن طبيعة الطلب عـىل األطفـال  ).١٢−٨(كام يربز من الشكل 

وجتدر اإلشارة إىل . نظيم األرسةيؤثر يف استعامل وسائل ت) املرغوب من قبل الزوجني
أن العدد املرغوب من األطفال يتفاوت من بلد إىل آخر, وكذلك خيتلف بـني الـزوج 

معلومات حول ) ٣(باإلضافة إىل ذلك يوفر امللحق رقم ).  ١٣−٨الشكل (والزوجة 
) ٤(ويوضـح امللحـق رقـم . وسائل تنظيم األرسة ودرجة انتشارها وفاعلية كل منها

وجتـدر اإلشـارة إىل أن  .اصيل حول وجهة النظر الدينية جتاه تنظيم األرسةبعض التف
ًهناك اختالفا كبريا بني الدول فيام يتعلق بسياسات اإلجهـاض واملـربرات التـي مـن  ً

 ). ١٤−٨الشكل (ُأجلها يسمح باإلجهاض 
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 :  الضامن االجتامعي وصناديق التأمني للمسنني واملتقاعدين− ١٢
من يعتقد أن الضامن االجتامعي وصناديق التأمني للمسنني يؤثر هناك 

فكثري من الناس يطمعون يف رعاية أبنائهم هلم عندما ; عىل الرغبة يف اإلنجاب
فغياب الضامن . تتقدم هبم السن, وحيتاجون إىل من خيدمهم ويرعاهم

  مناالجتامعي وعدم التأكد من املستقبل يشجع الوالدين عىل إنجاب مزيد
وجود نظام يكون وبناء عليه, فمن املتوقع أن . ً ضامنا هلم عند الكرباألطفال

ًاجتامعي متقدم يضمن لآلباء مستقبال جيدا دون االعتامد عىل األبناء , سيقلل ً
 .من قيمة اإلطفال, وربام يسهم يف خفض اخلصوبة

 )م١٩٩٦− ٩٠(العدد املرغوب من األطفال لد الزوج والزوجة )  ١٣− ٨(شكل ال

 
 
 
 
 
 

 org.prb.www:  اعتمد إعداد الشكل عىل:املصدر 

١١٫٥

٩٫٩

٧٫٦

٣٫٢

٢٫٩

٧٫٨

٦٫٣

٦٫٤

٢٫٩

٢٫٦

٠ ٢ ٤ ٦ ٨ ١٠ ١٢ ١٤

النيجر

سنغال

تنزانيا

بنغالديش

البرازيل

عدد األطفال المرغوب 

الزوج الزوجة



 
 

 
 
 

٣٨٨

אאאא 

١٣ –عوامل أخر  : 
 عىل النشاط ًاُتشري دراسات قليلة إىل أن للتغريات املناخية الفصلية تأثري

أما بالنسبة لقبائل  .ُاإلنجايب, إذ يعد فصل الربيع أفضل فصل للنشاط التناسيل
كيمو, فإن وقت ظهور النور يف الصباح الباكر هو أنسب األوقات لدهيم األس

 .)١(وأفضلها
ات فيام بينها, فقد جلأت بعض دًونظرا لرتابط معظم هذه العوامل واملحد

الدراسات إىل تلخيص العوامل االقتصادية واالجتامعية وتنظيم األرسة يف 
 :)٢(ثالثة متغريات

 :عديد من املؤرشات من أمههاالتنمية االقتصادية ويمثلها ال •
 ).أو الدخل القومي(نصيب الفرد من الناتج اإلمجايل  −
 .نسبة العاملني يف غري الزراعة −
 .نسبة التحرض أو سكان احلرض −
 .استهالك الطاقة للفرد −

                                                           
  . مدخل جلغرافية السكان) م١٩٩٠(حممد اجلديدي  )١(
)٢( P. Cutright and W. R. Relly (1983) “The Role of  Family Planning Programs.” 
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ويمثلها مؤرشات كثرية, مثل نسبة األمية,  :التنمية االجتامعية •
 .لامت, وغريهاومستو التعليم, ونسبة النساء املتع

 .تنظيم األرسةوسائل انتشار  •
 

 )نسبة الدول(ُاملربرات التي يسمح ألجلها باإلجهاض ) ١٤−٨(الشكل 

 
 
 
 
 

 
 .UN (2007) World Abortion Policies:   اعتمد إعداد الشكل عىل:املصدر
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 تاسعالفصل ال
  وتوزيعها اجلغرايف مفهومها وطرق قياسها: الوفيات

إن ظاهرة الوفيات هي أول ظاهرة سكانية اسرتعت اهتامم مؤسيس علم 
بأول دراسـة للوفيـات ) John Graunt(الديموغرافيا, إذ قام جون جراونت 

 عــدُوت. )١(م١٦٦١−١٦٠٤اهتمــت بمدينــة لنــدن وضــواحيها خــالل الفــرتة 
ًالوفيات عنرصا أساسيا من العنـارص أو العوامـل املـؤثرة يف  أو التغـري نمـو الً

العامل العرشين امليالدي انخفاض الوفيات خالل القرن ُلذلك يعد  ,السكاين
وقبـل ذلـك يف دول الدولة النامية, اين يف  عن االنفجار السكالرئيس املسئول 

 .  غرب أوربا وأمريكا الشاملية

إذن فانخفاض الوفيات هو السبب يف ارتفاع النمو الـسكاين يف املـايض, 
ومل يكن السبب الرئيس هو ارتفاع اخلصوبة; ألن معـدالت اإلنجـاب كانـت 

فمن الـسهولة بمكـان مالحظـة انخفـاض الوفيـات . مرتفعة يف ذلك الوقت
وكنتيجـة لـذلك, مل .  اين من القرن امليالدي املنرصمالنصف الثالرسيع خالل 

ًيعد ارتفاع الوفاة عامال مقلقا يف كثري من الدول, كـام كـان يف املـايض, عنـدما  ً ُ

                                                           
 ).www.britannica.com(; واملوسوعة الربيطانية مدخل جلغرافية السكان) م١٩٩٠(حممد اجلديدي  )١(
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كانت األوبئة تفتك بالناس من وقت إىل آخر, عىل الرغم من حـدوث ارتفـاع 
 ).AIDS(يف الوفيات يف بعض الدول األفريقية بسبب انتشار مرض اإليدز 

ُحادثـا مؤملـا, وتعـد خـسارة كبـرية   −عىل الـدوام  −ولكن تبقى الوفاة  ً ً
لألرسة واملجتمع, ولكن خيتلف وقعها وحجم اخلسارة التي تسببها باختالف 

فوفاة طفل أو شاب أو شابة يف العرشين من العمر خيتلف .  األعامر عند الوفاة
ة االجتامعيـة ًعن وفاة شخص مسن جتاوز التـسعني عامـا, سـواء مـن الناحيـ

 واالقتــصادية;  لــذلك تــسعى الــدول إىل خفــض الوفيــات, ورفــع مــستو
 .الصحة, ومن ثم زيادة سنوات العمر املتوقع

 فإن الوفاة واقعة سـهلة التعريـف ,عىل العكس من اخلصوبة أو اهلجرةو
ولكـن لـيس مـن الـسهولة تتحدد بانقضاء حياة اإلنـسان, , وبسيطة التحديد

ّتعرف الوفـاة مـن عىل أي حال, و.  ً كام سيتبني الحقا,ها أسباب حدوثحتديد 
االفتقار الدائم جلميع دالئل احليـاة يف أي وقـت بعـد "قبل األمم املتحدة بأهنا 
 .  اليد موتىويالحظ أن هذا التعريف يستبعد املو .)١("حدوث الوالدة احلية

                                                           
واقـع التـسجيل املـدين ") م١٩٩٣(األمم املتحـدة, اللجنـة االقتـصادية واالجتامعيـة لغـريب آسـيا  )١(

 ."ألسكوا وتوصيات تطويرهاواإلحصاءات احليوية يف دول منطقة ا
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تـصاد وحتظى الوفيات ومعدالهتا باهتامم علامء الصحة, والسكان, واالق
كـام تعنـى مؤسـسات التـأمني عـىل احليـاة .  واالجتامع, واجلغرافيا, وغـريهم

ــسكانية  ــات ال ــا حــسب الفئ ــد اختالفاهت ــتم بم ــات وهت ــدالت الوفي بمع
دراسـة أنـامط عـىل اجلغـرايف من جهة أخـر, يركـز  و. واخلصائص املختلفة

اطها بالظروف التوزيع املكاين للوفيات واألسباب الرئيسية املسببة للوفاة وارتب
وجدير بالذكر أن اجلغرافيا الطبية هي إحد فروع اجلغرافيـا .  البيئية السائدة

 ,البرشية التي تعنى بدراسة البيئات املختلفة وارتباطها بانتشار أمـراض معينـة
 .  أو بارتفاع معدالت الوفيات أو انخفاضها

لوفاة ىل مصادر بيانات اإخصص هذا الفصل للتعرف ُسيوعىل أي حال, 
, باإلضافة إىل أسباب الوفاة والتباين اجلغرايف تهاواملقاييس املستخدمة يف دراس

 .     والعوامل املؤثرة فيها,ملستويات الوفيات

אאאW 

كم سنة يمكن لإلنسان أن يعيش?  ليس من الـسهل اإلجابـة عـن هـذا 
ًرا تناهز املئة, بـل تزيـد عـن ذلـك من الناس عاشوا أعامكثري فهناك !  السؤال
 مـن النـاس يف القوقـاز وكـشمري اتهنـاك جمموعـ فعىل سبيل املثال, . بكثري
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وعـىل الـرغم ممـا .  كوادور وغريها من األماكن يتجاوزون مئة سنةوجبال اإل
 أو ,سـنة) ١٤٠(عن أفراد عاشـوا  نسمع ونقرأ يف الصحف بني احلني واآلخر

ًالت املوثقة قليلة جداسنة, إال أن احلا ١٥٠حتى  ولكـن مجيـع احلـاالت املوثقـة .  ّ
ًسـنة أو نحوهـا قليلـة جـدا١٢٠ًأعامرا تنـاهز ألفراد بلغوا   ٤ففــــي يـــوم . )١(ّ
 Jeane(توفيت املعمرة الفرنسية جني لويس كاملنت  م,١٩٩٧أغسطــس 

Louise Calement( ســنة, إذ توضــح شــهادة ١٢٢ عــن عمــر يــصل إىل 
ُوبـذلك تعـد أكـرب إنـسان . م١٨٧٥ فربايـر ١٢ة أهنا ولدت يف ميالدها املوثق

ُ ويالحــظ أن ).١−٩اجلـدول  (حيمل شهادة ميالد موثقة عاش عىل سطح األرض 
% ٨٠هن من النـساء, بـل إن ) ١−٩(األفراد يف اجلدول  األغلبية العظمى من

 سنوات أو أكثر منذ منتصف القرن العـرشين هـم مـن ١١٠من الذيـن بلغوا 
 !! إذن فاملرأة تعمر أكثر من الرجل. )٢(ساءالن

                                                           
ًيقدر أن هناك شخصا واحدا من بني بليوين شخص يعمر حتى يصل إىل سن  )١(  . سنة أو أكثر١١٦ً
ً سنة, وقعت عقـدا ٩٠م, أي عندما كان عمرها ١٩٦٥ومن طرائف قصص هذه املعمرة أهنا يف عام  )٢(

م الشقة إال بعد وفاهتا, وكـان عمـر ًببيع شقتها عىل أن يدفع املشرت أقساطا شهرية, برشط أال يستل
أي قبـل (واستمر املشرت يف دفع األقساط إىل تويف قبل وفاهتـا .    سنة٤٧املشرتي عند رشاء العقار 

  , واستمرت أرملته يف دفع األقساط الشهرية )أن يتسلم العقار
.)http://en.wikipedia.org/wiki/Jeanne_Calment  ( 
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 ًاخلمسة األكرب عمرا يف العامل) ١−٩(اجلدول 
السنوات األيام تاريخ امليالد تاريخ الوفاة العمر  االسم

م١٩٩٧ أغسطس ٤  Jeane Calment ١٢٢ ١٦٤ م١٨٧٥ فرباير ٢١

 Shigechiyo Izumi ١٢٠ ٢٣٧ م١٨٦٥ يونيه ٢٩ م١٩٨٦ فرباير ٢١

م١٩٩٩ ديسمرب ٣٠ Sarah DeRemer Knaus ١١٩ ٩٧ م١٨٨٠ سبتمرب ٢٤

م١٨٨٠ أغسطس ٢٩ م١٩٩٨ ابربل ١٦ ١١٧ ٢٣٠ Marie Louise Meilleur

 Estella Jones ١١٧ ٢٢٩ م١٨٨١ نوفمرب ١٠ م١٩٩٩ يونية ٢٧

 http: //www.recordholders.org :املصدر
ًأعـامرا تربـو عـىل ًونظرا لندرة الذين يعيـشون 

ملئة, فإن الدراسات الديموغرافية تقترص عـادة عـىل ا
حـساب مـؤرشات الوفيـات عند  , خاصة سنة١٠٠

 الوقت احلارض, ال يوجـد  يفوحتى.  وجداول احلياة
اتفاق بني العلامء حـول احلـد األقـىص للعمـر الـذي 

   !يمكن أن يعيشه اإلنسان بالتحديد
ًتعطـي النـاس آمـاال األخرية, بدأت تلوح يف األفـق دراسـات ويف اآلونة 

ًووعودا بإمكانية زيادة السنوات التي يعيشها اإلنسان إىل أكثـر ممـا هـي عليـه يف 
 .الوقت احلارض, بإذن اهللا

)١٩٩٧-١٨٧٥(جني لويس كاملنت 
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فمـن خالهلـا . تأيت التسجيالت احليويـة يف مقدمـة مـصادر بيانـات الوفيـات

 وعمـر , الوفـاةعىل عدد حاالت الوفاة حـسب سـبب − يف الغالب –نحصل 
كـام يمكـن . )١−٩الشكل ( التي تويف فيها  واملنطقة اجلغرافيةته,ومهناملتوىف, 

يمكـن ن, إذ ا متتاليـ وخاصة إذا كان هناك تعـدادان,استخدام بيانات التعداد
.  حساب معدل الوفيات للفئات العمرية املختلفة مع أخذ اهلجـرة يف االعتبـار

 عرش سنوات, فإننا نـستطيع أن نحـسب عـدد ًفمثال إذا كان التعداد جير كل
عىل −يف التعداد األخري ) ٢٩− ٢٥  (املتوفني يف فئة عمرية عن طريق طرح فئة

, سنة حسب التعداد األول) ١٩− ١٥  (من عدد السكان يف الفئة−سبيل املثال 
ولكـن حلـساب املعـدالت .  ومن ثم حـساب نـسب البقـاء عـىل قيـد احليـاة

  من توافر اإلحصاءات احليوية وبيانات التعـداد الـسكاينالديموغرافية, ال بد
فبيانات اإلحصاءات احليوية متثل البسط يف الصيغ املـستخدمة حلـساب .   ًمعا

هذه املعدالت, يف حني متثل بيانات التعداد السكاين قيم املقـام يف معظـم هـذه 
مـن خـالل أما بالنسبة ألسباب الوفاة, فال يمكن احلصول عليها إال .   الصيغ

استامرات تسجيل حاالت الوفاة أو من نتـائج املـسوحات بالعينـة املخصـصة 
ًويأيت املسح بالعينة مكمال لبيانات التعـداد أو التـسجيالت . لدراسة الوفيات

كـام يـستخدم املـسح .  ًاحليوية أو بديال هلام يف حالة عدم تـوفر هـذه البيانـات
 . تها من حيث املحتو والشموليةبالعينة لتحديث هذه البيانات أو تقويم دق
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 استامرة تسجيل حالة وفاة) ١−٩(الشكل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

٤٠٠
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ًوعموما, فإن نظم التسجيالت احليوية يف الدول النامية بعيدة جـدا عـن  ًّ
الشمولية الكاملة جلميع حاالت الوفـاة يف الوقـت احلـارض;  فتقـدر حـاالت 

فقـط % ١٥يف أمريكا الالتينية, ومن إمجايل الوفيات % ٦٨الوفاة املسجلة بنحو 
 .)١(يف أفريقيا% ١يف آسيا, وأقل من 

حصاءات الوفيات يف معظم الدول العربية تعـاين مـن بعـض إوال تزال 
جوانب القصور, املتمثلة يف التأخر يف تـسجيل حـاالت الوفـاة أو الـنقص يف 

 .تسجيل بعض احلاالت, خاصة يف املناطق الريفية

אאאאW 
ُهناك عدد من املقاييس واملؤرشات التـي تـستخدم لدراسـة الوفيـات   

.  والكشف عن انتـشارها املكـاين والتغـريات التـي تـشهدها عـىل مـر الـزمن
ًوسيعرض هذا اجلزء أمهها وأكثرها استخداما وتداوال ً . 

אאFCrude Death RateWE 
ويتم حـسابه .  ن السكان يف منتصف السنةهو عدد الوفيات لكل ألف م

 :بالصيغة اآلتية
                                                           

)١( W. H. Mosley and P. Cowley (1991) “The Challenge of World Health.” Population  
Bulletin (PRB), p. 46.                                                                                               
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 عدد الوفيات خالل السنة                 
 ١٠٠٠ ×    ــــــــــــــــــــــــــــــــــ= لوفيات اخلام معدل ا

 عدد السكان يف منتصف السنة                           
ًويعد هذا املعدل خاما فـيام  العمرية التي ختتلف  يميز بني الفئات ال ألنه,ُ

  ونتيجــة .احتامليــة الوفــاة, فرتتفــع يف واحــدة وتــنخفض يف أخــريف بينهــا 
ًنـسبيا الحظ ارتفاع معدل الوفيات اخلام ُختالف الوفيات حسب األعامر, يال ّ

 وتايالند وغريمها مـن يف املكسيكوانخفاضه ,  أو السويديف الواليات املتحدة
ويف هذا داللة عىل تأثر معـدل الوفيـات اخلـام . )١م امللحق رق(الدول النامية 

 . ً كام سيتبني الحقابنمط الرتكيب العمري من حيث الفتوة واهلرم
אFInfant Mortality RateWE 

 أعامرهـم عـن سـنة  تقليعرب هذا املعدل عن عدد وفيات األطفال الذين
وحيسب باستخدام .  خالل السنةواحدة لكل ألف من املواليد املولودين أحياء 

 :الصيغة التالية
 عدد حاالت الوفاة بني األطفال الذين أعامرهم أقل من سنة                  

 ١٠٠٠ ×  ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   =معدل وفيات الرضع 
 لسنةعدد املواليد أحياء خالل ا                               

 
ُ  فهـو يـستخدم ,ُويعد هذا املؤرش من املؤرشات ذات الـدالالت املهمـة

 ألن األطفال الرضع هـم ;داللة عىل املستو الصحي أو املعييش يف املجتمعلل
 مهـام  واملستويات املعيشيةأكثر الفئات استجابة للتحسن يف اخلدمات الصحية



 
 

 
 
 

٤٠٢
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يف وبـل  فقـط, ات السكانيةيستخدم هذا املؤرش يف الدراسال   لذا ;ًكان طفيفا
 .  عالمية واالجتامعية كذلكالدراسات االقتصادية واإل

 ١٨٤٠٠ُبناء عىل إحصاءات األمم املتحدة, فقد سـجل يف تـونس : مثال
 ن حالة وفاة من بني الرضـع الـذي٣٠٩٨م, وكذلك ١٩٩٨مولود حي يف عام 

عـدل وفيـات ُوباستخدام هذه البيانـات, حيـسب م. )١(مل يكملوا عامهم األول
 :الرضع عىل النحو التايل

 
                                     ٣٠٩٨ 

  ٩}Z١٨ ١٠٠٠ ×  ــــــــــــــــ=     معدل وفيات الرضع 
                                                ١٦٤١٠٠ 

 
وجتدر اإلشارة إىل أن بيانات وفيات الرضع تعاين مـن نقـص كبـري يف   
يل يف كثري من الدول النامية; ألن بعض األطفال يتوفون قبـل تـسجيل التسج

والدهتم, خاصة إذا حدثت الوفاة خالل األيام األوىل من الوالدة, وهذا يؤدي 
 . إىل عدم الدقة يف معدالت وفيات الرضع

אאאFAge-specific Mortality RateWE 
 , وحـسب األعـامرعمريـة خمتلفـة لفئـات ُال حيسب لفئة واحـدة, وإنـام

وتعترب هذه املعـدالت مـن أكثـر .   أو كل نوع عىل حدة,ًللذكور واإلناث معا
                                                           

)١(                                                                                U.N. (1998) Demographic Yearbook, p. 107 



 
 
 

 
 

٤٠٣
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سبب ت إلمكانية ضبط تأثري الرتكيب العمري الذي قد ي,معدالت الوفيات دقة
عند املقارنات بني جمتمعـات وأخـر ختتلـف يف تركيبهـا كالت بعض املشيف 

 :املعدالت حسب األعامر كام ييلوحتسب هذه .  العمري
  

 عدد حاالت الوفاة للسكان يف فئة عمرية معينة                                   
  فئة نفسهاعدد السكان يف ال                                          ١٠٠٠ ×     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ =معدل الوفيات العمرية اخلاصة 

ُ أكثر دقة عنـدما حيـسب حـسب النـوع, أي للـذكور  هذا املعدلويكون
ية كبـرية ملـا يمكـن أن يـسهم بـه يف حتديـد أمهوحيتل .  واإلناث كل عىل حدة

 سواء للذكور أو لإلناث, مما قد يلفت ,الفئات العمرية التي ترتفع هبا الوفيات
 .  وعي العمري أو الناالنتباه ملشكلة يف نمط الوفيات

ولتوضيح كيفية حساب معدل الوفيات حسب العمر, يشتمل  اجلـدول 
وبتطبيـق .  عىل بيانات العمر والنوع, وكذلك عدد الوفيـات للـسويد) ٢−٩(

الصيغة السابقة, نحصل عىل معدالت الوفيات العمرية للذكور واإلناث, كل 
 يتجـاوز ُويالحظ انخفاض معدل الوفيات الرضع يف السويد, إذ ال. عىل حدة

 . للذكور) ٥(لإلناث و) ٤(



 
 

 
 
 

٤٠٤
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 ) ٢−٩(اجلدول 
 م١٩٩٤طريقة حساب معدل الوفيات العمرية اخلاصة بناء عىل بيانات السويد لعام 

معدل 
وفيات 
 الذكور

معدل 
وفيات 
ات  اإلناث

 وفي
عدد

كور
الذ

ات  
 وفي

عدد
اث

اإلن
 

الفئات  اإلناث الذكور
 العمرية

٩٠}٤  ٠٠}٤  ٥٤٨١١ ٥٧١٧٣ ٢١٩ ٢٨٠ 
٢٥}٠  ١٦}٠  ١ ٢٤٠٣٦١ ٢٥٣٣٦٦ ٣٨ ٦٤ J٤ 
١٢}٠  ٠٨}٠  ٥ ٢٧١٥٣١ ٢٨٦٤٤٦ ٢٢ ٣٥ J٩ 
١٤}٠  ١٢}٠  ١٠ ٢٤٢٧٨٢ ٢٥٦١٩٥ ٣٠ ٣٦ J١٤
٤٣}٠  ٢٠}٠  ١٥ ٢٤٩٧٣٩ ٢٦٢٤٩٠ ٥٠ ١١٤ J١٩
٦٦}٠  ٢٤}٠  ٢٠ ٢٨٧١٩٠ ٢٩٧٩١٩ ٧٠ ١٩٧ J٢٤
٨١}٠  ٣٨}٠  ٢٥ ٣١٠٢٦٣ ٣٢٦٤٣٥ ١١٨ ٢٦٦ J٢٩
٩٧}٠  ٤٢}٠  ٣٠ ٢٩٧٨٦٨ ٣١٣٩١٢ ١٢٦ ٣٠٣ J٣٤
٤٦}١  ٨١}٠  ٣٥ ٢٨٨١٠٦ ٣٠١٥٤٨ ٢٣٤ ٤٤١ J٣٩
٠٥}٢  ١٤}١  ٤٠ ٢٩١٤٥٨ ٣٠٢٤٢٨ ٣٣٢ ٦٢١ J٤٤
٩٢}٢  ٩٩}١  ٤٥ ٣٢٧١٩٧ ٣٣٧١٠٩ ٦٥٠ ٩٨٣ J٤٩
٤١}٤  ٩٢}٢  ٥٠ ٢٧٨٥٣٢ ٢٨٩٨٣١ ٨١٤ ١٢٧٨ J٥٤
٥٦}٧  ٤٣}٤  ٥٥ ٢٢٣٤٥٣ ٢٢٣٢٤٢ ٩٩١ ١٦٨٨ J٥٩

٠٣}١٣  ٢٣}٧  ٦٠ ٢٠٨٩٣٢ ١٩٥٩٠٩ ١٥١١ ٢٥٥٢ J٦٤
٥٨}٢١  ١٤}١١ ٦٥ ٢١٤٠٨٤ ١٨٩٨٧٨ ٢٣٨٥ ٤٠٩٨ J٦٩
٧٨}٣٥  ٩٦}١٨ ٧٠ ٢٢٦٤٠٧ ١٨٦٩٣٣ ٤٢٩٣ ٦٦٨٩ J٧٤
٦٧}٦٠  ٥٠}٣٣ ٧٥ ١٨١٦٢٤ ١٣٣٠٥٧ ٦٠٨٥ ٨٠٧٣ J٧٩

٦٥}١٠٠ ٦٥}٦٤ ٨٠ ١٤٤١٧٥ ٨٨٩٧٥ ٩٣٢١ ٨٩٥٥ J٨٤
٥٩}١٨٥ ٨١}١٤٧ ٨٥ ١٢١٥٧٤ ٥٣٤٠٨ ١٧٩٧٠ ٩٩١٢H 

 .UN (1997) Demographic Yearbook. New York: UN :مصدر البيانات
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ًوإليضاح نمط الوفيات للسكان عامـة, أو للنـوعني معـا, يمكـن إبـراز 
منحنيات لوفيات, كام هو بوصفها معدالت الوفيات العمرية اخلاصة ومتثيلها 

الذي يمثل معدالت الوفيـات حـسب األعـامر يف , )٢−٩(موضح يف الشكل 
ُويالحظ التشابه الكبري بني الـذكور واإلنـاث يف م, ١٩٩٩ الكويت لعام دولة

ًمعدالت الوفيـات يف األعـامر الـصغر, وارتفـاع وفيـات الـذكور نـسبيا يف  ّ
األعامر الكرب.    

 
 م١٩٩٩يف عام ) ذكور وإناث(الوفيات العمرية للسكان الكويتيني   منحنى )٢ – ٩(شكل ال





 
 

 
 
 

٤٠٦
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אאאאFLife ExpectancyWE 
متوسـط أي (الذي يعيشه الـسكان املتوقع متوسط العمر ذا املفهوم قصد هبُي

وهو املتوسط التقديري لعدد السنوات اإلضافية التي يتوقـع أن , )طول عمر الفرد
 وجتـدر .لعمرية عـىل مـا هـي عليـهيعيشها الفرد إذا استمرت معدالت الوفيات ا

خيتلف كلية عن متوسط العمر ) Life Expectancy(اإلشارة إىل أن العمر املتوقع 
)Mean ( أو العمر الوسيط)Median Age .( العمـر املتوقـع عنـد  ويـتم قيـاس

ُتعـد مـن أكثـر التـي  من خالل ما يسمى بجـداول احليـاة) توقع احلياة أو (امليالد 
ًوغرافيــة اســتخداما يف دراســة الوفيــات وإجــراء اإلســقاطات األســاليب الديم

 .السكانية, ولكنها تقع خارج إطار هذا الكتاب

أن أمـد احليـاة يف اليونـان يف العـرص احلديـدي إىل وتشري بعض املصادر 
صل يف روما عند ظهـور املـسيح ي سنة فقط, و١٨تعد يوالربونزي املبكر ال 

  أمـد احليـاة وصل إليهذلك بامقارن نأن مكن يو.  )١( سنة٣٣نحو عليه السالم 
ته سـيطراخلطوات التي قطعها اإلنـسان يف كتشف مد ن ل,يف الوقت احلارض

  فقد شهد قفزات .عىل كثري من األمراض واألوبئة الفتاكة واملجاعات املتكررة
رسيعة خالل القرن العرشين عىل وجه اخلصوص يف معظم دول العامل, ليصل 

م, مرتبعة بذلك عىل املرتبة األوىل بني ٢٠٠٧ة يف اليابان يف عام  سن٨٢إىل نحو 
 وتتباين مستويات توقع احلياة مـن إقلـيم إىل آخـر ومـن دولـة إىل .دول العامل

                                                           
 .٢٥٢دار النهصة العربية, ص : بريوت.  علم اجتامع السكان) هـ١٤٠٤(عيل عبد الرزاق جلبي  )١(
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, ويرتفـع إىل زامبيـايف دولة  ٣٨ إىل −  عىل سبيل املثال–أخر, فهو ينخفض 
ً, كام ذكر آنفا يف اليابان٨٢  يف ٤٨يـرتاوح مـابني فهو وأما يف الدول العربية, . ُ

لالطالع عىل (, كام سيأيت يف هناية هذا الفصل  يف دولة الكويت٧٨الصومال و
  .)١( )١امللحق رقم : أحدث اإلحصاءات انظر

אאW 
ًيعد حساب نسب الوفيات حسب األسـباب الـشائعة أمـرا مهـام لفهـم  ً ُ

  السعي لتحسينها والقضاء عىل بعض أسباباحلالة املرضية للمجتمع ومن ثم
 :ويمكن حساب نسبة الوفاة بسبب معني كام ييل.  أو احلد منهاالوفاة
 

 عدد حاالت الوفاة بسبب معني            
 ١٠٠× ــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  =نسبة الوفاة بسبب  معني 

 إمجايل عدد حاالت الوفاة يف السنة           
 :المث

 
 عدد الوفيات بسبب أمراض القلب                                       

 ١٠٠ ×  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ =نسبة الوفاة بسبب أمراض القلب
 إمجايل حاالت الوفاة يف السنة                         

 
 :وإىل جانب النسبة, يمكن حساب معدل الوفاة لسبب معني كام ييل

  
                                                           

  :ع املؤلف على شبكة اإلنترنتــر  اإلحصاءات السكانية من خالل زيارة موقـ آخالع علىكنك االطمي )١(
        http://faculty.ksu.edu.sa/Khraif/ 
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  مجلة عدد السكان يف منتصف السنة                                          ١٠٠٠٠٠ ×    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= الوفاة لسبب معني معدل  عدد الوفيات الناجتة عن سبب ما يف سنة معينة                                      
عـىل  −مرض الرسطان مرض معني كمعدل اإلصابة بن حساب كام يمك

 : عىل النحو التايل −سبيل املثال 
  مجلة عدد السكان يف منتصف السنة                                     ١٠٠٠٠٠ ×     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= معدل اإلصابة بمرض الرسطان  مرض الرسطان اإلصابة بعدد حاالت                                   

كام يمكن أن حيسب معدل الوفيات حسب املهنة للكشف عن التفـاوت 
 : باستخدام الصيغة التاليةبني املهن وذلك 

 
  إمجايل العاملني يف نفس املهنة           ١٠٠٠ ×     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ =معدل الوفيات حسب املهنة  عدد الوفيات بني األفراد العاملني يف مهنة معينة                          

 أمهية كبرية يف دراسات املهن اهلادفة إىل معرفة مد مالءمةهذا املعدل وحيتل 
 . اآلخربعضها  مقارنة بالعمل ودرجة خطورة العمل يف بعض املهن

אW 
بعـض  لوجـود ,الوفيـات حـسب أسـباهباليس مـن الـسهولة تـصنيف 

فهناك سـبب رئـيس وسـبب ثـانوي, .  واملشرتكةاألسباب املتعددة واملتشاهبة
وعىل الرغم مـن .  كامن ظاهر وآخروسبب وسبب غري مبارش, وسبب مبارش 
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صعوبة حتديد سبب الوفاة الرئيس يف بعض األحيان, فإن الدول تعتمـد عنـد 
 "التـــصنيف الـــدويل لألمـــراض"إعـــداد بيانـــات أســـباب الوفـــاة عـــىل 

)International Classification of Diseases ( الـذي ظهـر منـذ القـرن
التاسع عرش, وشهد تنقيحات كثرية يصل عـددها إىل عـرشة, كـان آخرهـا يف 

عىل أكثر مـن مائـة سـبب ) ICD10(وتشتمل النسخة العارشة .  م١٩٩٢عام 
ويف . راض وأخـر تفـصيليةللوفاة عىل الرغم من وجود قائمة خمترصة لألمـ

.  حماولة للتبسيط, ختتلف الدول يف تصنيف أسباب الوفاة حسب فئات األعامر
فهناك دول تصنف األسباب حسب الفئات اخلمسية, يف حـني تكتفـي بعـض 

م مـن تعـدد الـرغعـىل و.  الدول بتصنيفها حسب الفئـات العمريـة الكـرب
راض التوضــيح ــــألغ–ا هفين تــصنــــأســباب الوفــاة وتنوعهــا إال أنــه يمك

 :إىل نوعني مها −والتبسيط 
WאאW 

ًهي األسباب املتعلقة باألمراض بـشكل عـام سـواء كانـت ذات طبيعـة 
بيولوجية كأمراض اهلرم والـشيخوخة أو أمـراض حتـدث بـسبب جـراثيم أو 

 . فريوسات تدخل جسم اإلنسان وتسبب له املرض واملتاعب ثم الوفاة
إال أهنـا  −ًأيضا  − الرغم من كثرة األمراض املسببة للوفاة وتنوعها وعىل
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ب طبيعــة املــسببات هلــذه ـــُيمكــن أن تــصنف إىل قــسمني أساســيني حــس
 :)١(األمراض, مها

هي يف معظمها بيولوجية ترجع إىل أسـباب خلقيـة أو : الكامنةمراض األ −١
 ,لـدموي مثـل أمـراض اجلهـاز ا,إىل تبدل رسيع يف الوظـائف اجلـسمية

ً وعموما, حتـدث الوفـاة بـسبب حـدوث .  والرسطان,واألورام اخلبيثة
التلف أو التدهور البيولوجي التدرجيي جلسم اإلنسان بسبب األمـراض 

 ). chronic diseases(املزمنة
مــن نتــاج البيئــة, وتــشمل −يف الغالــب −تكــون :  اخلارجيــةمــراضاأل −٢

 التـي هلـا عالقـة  وتلـك,األمراض املعديـة وأمـراض اجلهـاز اهلـضمي
ويمكـن تقـسيم .  بالظروف املناخيـة ومـوارد الغـذاء وأحـوال املعيـشة

 :األمراض التي تكون مسبباهتا خارجية إىل املجموعات التالية
مثــل الــسل وفقــر الــدم والنـــزالت : األمــراض ذات الطبيعــة االجتامعيــة  ) أ(

 . واإليدزالصدرية
ــة  ) ب( ــة املهني ــل ال: األمــراض ذات الطبيع ــراض لبمث هارســيا واألم

 .الصدرية
                                                           

واقـع التـسجيل املـدين ") م١٩٩٣(اللجنـة االقتـصادية واالجتامعيـة لغـريب آسـيا , األمم املتحـدة )١(
  ."واإلحصاءات احليوية يف دول منطقة األسكوا وتوصيات تطويرها
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 .مثل الكولريا والتيفوس: األمراض املعدية  ) ج(
يطرة عـىل األسـباب اخلارجيـة ــالس وأاء ــوتنبغي اإلشارة إىل أن القض

املؤدية إىل الوفاة متثل السبب األول يف انخفاض معـدالت الوفيـات يف العـامل 
مـن وذلك ألنه خاصة, الثانية , ويف الدول النامية فيام بعد احلرب العاملية عامة

.  الـسيطرة عـىل معظـم هـذه األسـباب مقارنـة بـاألمراض الكامنـةالسهولة 
يف حاالت الوفـاة معظم فإن الدول النامية, بأسباب الوفاة يف بعض قارنة باملو

تتمثل أسباب كامنة أمراض معدية وطفيلية, بل إىل تعود إىل ال الدول املتقدمة 
). ٣−٩الـشكل  (يخوخة وأمراض القلـب وغريهـايف الرسطان وأمراض الش

وحتى يف بعض الدول النامية مل تعد األمراض اخلارجية هي األسباب الرئيسة 
للوفاة, فقد متكنت كثري من الدول من القضاء عىل األمراض واألوبئة املتعلقـة 

 .)١(بالبيئة, بعون اهللا, ثم بفضل التقدم الطبي والتقني وإسهام املنظامت الدولية
للداللة عىل تغري أسباب الوفاة من فرتة زمنية إىل أخر, لقد كان فقر و

م, ١٩٠٠الدم هو السبب األول للوفاة يف الواليات املتحدة األمريكية يف عام 
وكانت أمراض القلب حتتل املرتبة الرابعة, وتأيت أمراض الرسطان يف املرتبة 

كبها من تقدم صحي التاسعة, ولكن ذلك الوضع تغري مع التنمية وما وا
                                                           

 .١٤٠م, ص ١٩٨٠( والسعدي ;٢٢٥, ص )م١٩٨٤( اخلفاف والرحياين :انظر )١(
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, )وال تزال(م ١٩٩٠وتقني, فأصبحت أمراض القلب يف املرتبة األوىل يف عام 
 .)١(وتليها أمراض الرسطان, ثم اجللطات, وبعدها احلوادث

 الوفيات بسبب األمراض املعدية والطفيلية مقارنة بالوفيات نتيجة ) ٣ – ٩(شكل ال
 م١٩٩٠ض الدول يف عام األسباب األخر ألقاليم العامل الرئيسة وبع

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
)١(I. R. Rockett (1999) “Population and Health: An Introduction  to Epidemiology,” 

Population Bulletin, p. 54.                                                                                           
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عـىل األمـراض ) AIDS (ومن املتوقـع أن يتقـدم مـرض نقـص املناعـة
األخر خالل السنوات القادمة, إذا اسـتمر انتـشاره باملعـدالت الـسائدة يف 

 سواء يف الواليات املتحدة ,فأعداد املصابني به يف تزايد مستمر. الوقت احلارض
صل عدد املـصابني هبـذا د وقف .يف قارة أفريقياأو عىل مستو العامل, وخاصة 

). ٣−٩اجلـدول (م ٢٠٠٧ مليـون نـسمة يف عـام ٣٠ إىل أكثر من الداء القاتل
 ,حتتـل أفريقيا جنـوب الـصحراء فوختتلف أعداد املصابني من قارة إىل آخر

مليـون  ٢٢أكثـر مـن يف هذا الشأن, إذ يصل عدد اإلصـابات فيهـا إىل الصدارة 
ومـن .  من إمجايل املصابني هبذا الوباء القاتل يف العامل أمجـع  %٦٨  نحونسمة, أي

 ,معدل اإلصابة باملرض بني الراشدين الذين ترتاوح أعامرهم  يرتفع جهة أخر
ــني ــصحراء يف )٤٩  −١٥ (ب ــوب ال ــا جن ــوق  دول أفريقي ــرية تف  بدرجــة كب

هـو )اإليدز(وبذلك أصبح فريوس نقص املناعة . جمموعات الدول  األخر 
ولكـن حلـسن احلـظ, .  )١(السبب األول للوفـاة يف أفريقيـا جنـوب الـصحراء

انخفضت معدالت انتشار املرض خالل الـسنوات األخـرية, نتيجـة اجلهـود 
املبذولة للتوعية بطرق اإلصابة به, والوقاية منه, باإلضـافة إىل تـوفري الرعايـة 

 . الطبية للمصابني به
                                                           

م, ٢٠٠٧ مليـون شـخص يف عـام ٢.٥) اإليدز(بلغ عدد حاالت الوفاة بسبب مرض نقص املناعة  )١(
أي (ثالثـة أربـاع الوفيـات يف ذلـك العـام مـن يقيا جنوب الصحراء لوحدها أكثر وكان نصيب أفر

 ).     .UNAIDS (2007) AIDS Epidemic Update :انظر) ( حالة وفاة١٩٠٠٠٠٠
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 ) ةمتالزمة نقص املناعة املكتسب( نقص املناعة عدد املصابني بمرض) ٣−٩(دول اجل
 م٢٠٠٧م و٢٠٠١يف عامي 

 عدد البالغني واألطفال املصابني
 )AIDSاإليدز ( نقص املناعة بفريوس

 نسبة انتشار املرض
 الدولة أو اإلقليم لد البالغني

  ٢٠٠١ ٢٠٠٧ ٢٠٠١ ٢٠٠٧ 
 ٠}٥ ٨}٥ ٠٠٠}٥٠٠}٢٢ ٠٠٠}٩٠٠}٢٠ أفريقيا جنوب الصحراء

 ٣}٠ ٣}٠ ٠٠٠}٣٨٠ ٠٠٠}٣٠٠الرشق األوسط وشامل أفريقيا
 ٣}٠ ٣}٠ ٠٠٠}٠٠٠}٤ ٠٠٠}٥٠٠}٣ يرشقال ا وجنوهب آسياجنوب

 ١}٠ ١}٠ ٠٠٠}٨٠٠ ٠٠٠}٤٢٠ رشق آسيا
 ٤}٠ ٢}٠ ٠٠٠}٧٥ ٠٠٠}٢٦ أسرتاليا ونيوزيالندا

 ٥}٠ ٤}٠ ٠٠٠}٦٠٠}١ ٠٠٠}٣٠٠}١ أمريكا الالتينية
 ٠}١ ٠}١ ٠٠٠}٢٣٠ ٠٠٠}١٩٠ جزر الكاريبي

 ٩}٠ ٤}٠ ٠٠٠}٦٠٠}١ ٠٠٠}٦٣٠ أوربا الرشقية ووسط آسيا
 ٣}٠ ٢}٠ ٠٠٠}٧٦٠ ٠٠٠}٦٢٠  ووسطهاغرب أوربا

 ٦}٠ ٦}٠ ٠٠٠}٣٠٠}١ ٠٠٠}١٠٠}١ أمريكا الشاملية
 ٨}٠ ٨}٠ ٠٠٠}٢٤٥}٣٣ ٠٠٠}٩٨٦}٢٨ العامل

 AIDS Epidemic Update 2007, UNAIDS, http://data.unaids.org  :املصدر

ً قطعت شوطا كبريا يف القضاء عىل كثري من  فقددول اخلليج العربيةأما  ً
. األوبئة, مما جعل أسباب الوفاة فيها تشابه الدول املتقدمة إىل حد كبري

هي السبب األول للوفاة يف ) أمراض القلب(فأمراض اجلهاز الدوري الدموي 
سبب حيتل املرتبة األوىل يف ن هذا الإ, إذ )٤− ٩اجلدول (الكويت والسعودية 

ولكن من املستغرب أن حتتل احلاالت التي تنشأ . الواليات املتحدة األمريكية
رغم جهود بيف اململكة, لثة املرتبة الثا) وفيات األمومة(يف الفرتة حول الوالدة 
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وتشري نتائج املسح الديموغرايف الذي أجري يف  . وزارة الصحة يف هذا املجال
هـ إىل أن نسبة الوفيات ألسباب تتعلق ١٤٢١ يف عام ربية السعوديةالعاململكة 

 .  ًتقريبا% ١٠  ال تزال تصل إىلباحلمل والوالدة
األسباب العرشة األوىل للوفاة يف دول الكويت واململكة العربية ) ٤−٩(دول اجل  

 السعودية والواليات املتحدة األمريكية
 مريكيةالواليات املتحدة األ السعودية الكويت 
 א٢٠٠٢ אא٢٠٠٦אא٢٠٠٤א
١אא ٠}١٨ אאא ٨}٢١ אא ٢}٢٧ 

٢אא ٠}١١ 
אאא
אא

א 
٣}١٨ ١}٢٣ א 

٣ אא٠}٨ א 
א٩}٩ א ٣}٦ א 

٤ א٠}٨ א א٦}٤ א אאא
١}٥ א 

٥ א
אא ٠}٧ אאא ٤}٤ א٧}٤ א 

٦ א ٠}٥ אא
אאא ٨}٢ א ١}٣ 

٧ אאא
٠}٤ א אאא٤}٢א ٨}٢ א 

٨ אאא
٠}٣ א אאא٥}٣ אא

 ٥}٢ אא

٩ אא ٠}٢ אאא
א ٣}٢ אא ٨}١ 

١٠א ٠}٢ אאא ٠}٣ א٤}١ א 

 ,Mortality Country Fact Sheet 2006, WHO                                                         :بيانات الكويت :املصادر
pdf.kuwait_kwt_emro_mort/profiles/mort/whosis/int.who.www://http  

 هـ, ١٤٢٧وزارة الصحة, اململكة العربية السعودية, الكتاب اإلحصائي الصحي السنوي للعام : بيانات السعودية 

http://www.moh.gov.sa/statistics/S1427/default.htm 
  ,US National Center for Health Statisticsانات الواليات األمريكية املتحدة بي

                           htm.deaths/fastats/nchs/gov.cdc.www://http  
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فقـد .  واحلوادث املسببة للوفاة لدرجة يصعب حرصهاتتنوع اإلصابات
تكون حـوادث تتعلـق بوسـائل النقـل كالـسيارات والطـائرات والقطـارات 

االهنيارات واحلريق والتسمم وما إليهـا,  مرتبطة بوقد تكون حوادث. وغريها
باإلضافة إىل الكوارث الطبيعية كالزالزل والرباكني والفيضانات, أو حـاالت 

وترتفع نسبة الوفاة بسبب احلـوادث يف بعـض الـدول الناميـة . تلالعنف والق
يف  املروريـة فعىل سبيل املثال, حتتل الوفيات بسبب احلـوادث. بشكل ملحوظ

 تـأيت م, يف حـني٢٠٠٢الكويت املرتبة الثالثة من بـني أسـباب الوفـاة يف عـام 
يات املتحـدة الوال يف املرتبة اخلامسة يف  بسبب احلوادث بأنواعها كافةالوفيات

ُ وتعــد . مــن إمجــايل الوفيــات% ٥نحــو  مثــل م, لت٢٠٠٤األمريكيــة يف عــام 
احلوادث بأنواعهـا كافـة أحـد األسـباب الرئيـسة للوفـاة يف اململكـة العربيـة 

, لتحتـل السعودية, خاصة حوادث السري التي تفتك بأعداد كبرية من الشباب
 .املرتبة الثانية

 مثـل ,ب الوفـاة يف الـدول العربيـةومن الالفت للنظـر أن بعـض أسـبا
 هي أسباب يمكن خفض نسبها مـن خـالل بـذل ,احلوادث ووفيات األمومة
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لواليات املتحدة, فأمراض القلب والـرسطان مـسئولة اأما  . املزيد من اجلهود
واحلـوادث ) AIDS(كام أن نقـص املناعـة .  فيهاعن أكثر من نصف  الوفيات

وإىل جانـب ذلـك, فـإن األنفلـونزا .   للوفاةُتعد من األسباب العرشة الرئيسة
ًسببا رئيسا للوفاة يف ذلك البلد − وال تزال −كانت  ً   . 

ففي السنة .  ومن جهة أخر, ختتلف أسباب الوفاة حسب العمر والنوع
األوىل ترتبط الوفاة باألمراض اخللقية والبيئة التي يعـيش فيهـا الرضـيع بعـد 

, ختتلـف أسـباب ًعموماو.  أمراض اجلهاز التنفيسالوالدة مبارشة, باإلضافة إىل
أمـا يف ).  ٤−٩الـشكل (وفاة األطفال دون اخلامسة مـن العمـر عمـن سـواهم 

مرحلة الشباب, فرتتفع الوفيات بسبب احلوادث والعنف, بينام تـأيت أمـراض 
الدورة الدموية واألورام اخلبيثة يف مقدمة أسباب الوفـاة يف املراحـل املتقدمـة 

ًكام أن هناك أمراضا خاصة بالرجال وأخر بالنساء, عـالوة عـىل . مرمن الع
ارتفاع إصابة اإلناث ببعض األمراض, وانخفاض اإلصابات لـد الرجـال, 

لذا ينبغي دراسـة أسـباب الوفـاة حـسب العمـر والنـوع ; والعكس بالعكس
 . للتوصل إىل فهم أفضل ألسباب الوفاة يف أي دولة كانت
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  باب وفاة األطفال دون اخلامسة يف العاملأس) ٤ – ٩(شكل ال

 
 
 
 
 
 
 

 م٢٠٠٥اعتمد إعداد الشكل عىل بيانات تقرير منظمة الصحة العاملية لعام : املصدر
WHO, The World Health Report 2005, p.190                   
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 :وفيات الرضع  •

ُيعد معدل وفيات الرضـع مـن املـؤرشات املهمـة املرتبطـة بمـستويات املعيـشة 
ًوالصحة العامة يف املجتمع, كام ذكر آنفا ـال العلـوم . ُ ـاهتامم الدارسـني يف جم لذا حيظى ب
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ـا يف معظـم دول . االجتامعية بشكل عام ـا رسيع ًوقد شهدت وفيات الرضـع انخفاض ً
نتيجة توفر األدوية واألمـصال, ; لقرن املنرصمالعامل, وخاصة خالل النصف الثاين من ا

ـيم, إىل  ـاع مـستو التعل باإلضافة إىل حتسن مستو املعيشة يف بعـض البلـدان, وارتف
ـنخفض بـشكل ملحـوظ يف أغلـب .  جانب انخفاض معدالت اخلصوبة الكلية فهو ي

ًالدول املتقدمة, ويرتفع نسبيا يف معظم الدول النامية, مع تفاوت واضح فيام  بني الـدول ّ
 ٥−٩الشكل (املتقدمة, وكذلك من دولة نامية إىل أخر(. 

 
 انخفاض وفيات الرضع خالل العقود املاضية ) ٥ – ٩(شكل ال
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ففــي الــدول املتقدمــة, تــنخفض معــدالت وفيــات الرضــع ملــستويات 
ًمنخفضة جدا ال تت ل ألـف مولـود حـي يف الـسنة يف  وفيـات لكـجاوز عـرشّ

مجيعها, بل تنخفض إىل أقل من مخس حاالت يف األلـف يف كثـري منهـا, مثـل 
 ).٥−٩اجلدول ( وأملانيا وفرنسا وسويرسا وفنلنداوالنرويج اليابان والسويد 

وتتباين مستويات وفيـات الرضـع مـن دولـة إىل أخـر داخـل القـارة 
ً نسبيا دالت وفيات الرضعفعىل سبيل املثال, ترتفع مع. األوربية يف بعض دول ّ

يف ) ٧(نحـو التفيـا, وإىل  ألبانيـا ويف) ٨( نحـوأوربا الرشقية بحيث تصل إىل 
ًوهذه املعدالت ال ختتلف كثـريا عـام هـي عليـه يف بعـض الـدول .  سلوفاكيا

النامية, بل أن بعض الدول النامية خطت خطوات متقدمة يف خفض معدالت 
 . )١(لها تتفوق عىل بعض هذه الدولوفيات الرضع, مما جع

لذا نالحظ أن معدالت وفيـات الرضــع تنخفض بشكل ملحوظ يف 
, وكوريا )٦}٢(, وسنغافوره )١٠(بعض الدول النامية مثل ماليزيا 

كام أهنا تصل ). ٤}٨(, وتشييل )٨(, والكويت )٥(, وتايوان )٥(اجلنوبيـــــة 
 ).٥− ٩اجلدول (ل اخلليج العربية ًإىل مستويات منخفضة نسبيا يف معظم دو

                                                           
ً مولودا يف العـامل قبـل أن يكمـل ٨٢٨م, يتوىف يف الساعة الواحدة ٢٠٠٢بناء عىل التقديرات يف عام  )١(

 .يف الدول النامية) ٨١٧(يف الدول املتقدمة, و ) ١١(منهم السنة األوىل من عمره; 
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 .م٢٠٠٧بعض مؤرشات الوفيات لبعض الدول يف عام ). ٥−٩(دول اجل
 الدولة معدل الوفيات )أمد احلياة(توقع العمر 

 أو جمموعة الدول الرضع اخلام اإلمجايل الذكور اإلناث
 دول عربية     

٧٩  ٧٧  ٧٨  ٢  ٨   الكويت
٧٧  ٧٣  ٧٥  ٣  ١٦   السعودية
٦٢  ٥٩  ٦٠  ٩  ٧٥   اليمن
٧٥  ٧١  ٧٣  ٤  ١٩   سوريا
٥٠  ٤٦  ٤٨  ٧  ١١٧   الصومال
٧٣  ٦٨  ٧١  ٦  ٣٣   مرص
٥٩  ٥٦  ٥٨  ١١  ٦٩   السودان
٧٦  ٧٢  ٧٤  ٦  ٢٠   تونس
٧٢  ٦٨  ٧٠  ٦  ٣٨   املغرب
٦٧  ٦٤  ٦٦  ٨  ٥٧    أخردول نامية
٤٢  ٤٢  ٤٢  ٢١  ١٦٦   أفغانستان
٦٤  ٦٣  ٦٤  ٨  ٥٨   اهلند
٧٥  ٦٨  ٧١  ٧  ٢٠   تايالند
٧٤  ٧١  ٧٢  ٧  ٢٧   الصني
٥٣  ٥٣  ٥٣  ١٢  ٧٧   كينيا
٥٢  ٤٩  ٥١  ١٦  ١٠٢   تشاد
٥٠  ٤٨  ٤٩  ١٥  ٧٧   أثيوبيا
٣٧  ٣٨  ٣٨  ٢٢  ١٠٠   زامبيا
٧٨  ٧٣  ٧٥  ٥  ٢١   املكسيك
٧٦  ٦٩  ٧٢  ٦  ١٩   كولومبيا
٨٠  ٧٣  ٧٧  ١٠  ٦   متقدمةدول 
٨٣  ٧٩  ٨١  ١٠  ٨}٢   السويد
٨٢  ٧٦  ٧٩  ١٠  ٨}٣   أملانيا
٨١  ٧٧  ٧٩  ١٠  ٩}٤   بريطانيا
٨٠  ٧٥  ٧٨  ٨  ٥}٦   الواليات املتحدة األمريكية

٨٨٦  ٧٩  ٨٢  ٩  ٨}٢   اليابان
٨٣  ٧٧  ٨٠  ٨  ٨}٣   سبانياإ
٨٤  ٧٨  ٨١  ٩  ٧}٣   إيطاليا
٧٠  ٦٦  ٦٨  ٩  ٥٢   العامل

 .PRB (2007) “World Population Data Sheet.” Washington, D.C.: PRB :املصدر
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ًولكنها ال تزال مرتفعة جدا يف بعض الدول النامية اصـة يف أفغانـستان,  وخ,ّ
 مثـل مـايل, والنيجـر, وسـرياليون, ,والعراق, وباكستان, وبعض الدول األفريقية

 .)١(وجيبويت, وأثيوبيا, ومالوي, وزامبيا, وتشاد, والصومال
ومما سبق يتضح أن معدالت وفيات الرضع يف أغلب الـدول العربيـة ال 

ولكـن .  بـري فـيام بينهـاُتعد مرتفعة مقارنة بغريها عىل الرغم مـن التبـاين الك
ًوفيات الرضع يف بعضها ال يزال مرتفعا نسبيا ويف حاجة إىل مزيد من ا  .خلفضًّ

وعىل الرغم من التباين الكبري بني دول العامل يف معدالت وفيات الرضع 
 :, إال أنه يمكن تصنيف دول العامل إىل مخس جمموعات هي)٦−٩الشكل (

 ):١٠٠ من املعدل أكثر( املجموعة األوىل – ١
عىل الرغم من االنخفاض الكبري الذي شهدته معظم الدول النامية, بـل 
واملتقدمة خالل النصف الثاين من القرن العرشين, إال أن جمموعـة قليلـة مـن 

فـال يـزال .  الدول مل تتمكن من خفض معدالت وفيات الرضع بدرجة كبرية
ًمعدل وفيات الرضع مرتفعا جدا يف عدد قليل من الـدو ل الناميـة, خاصـة يف ًّ

وتأيت يف مقدمـة هـذه الـدول كـل مـن أفغانـستان, والنيجـر, .  أفريقيا وآسيا
ُتعـد دول هـذه   و.والكونغـو, وموزمبيـق, والـصومال, وتـشادوسرياليون, 

, وبعضها يعاين مـن ًاملجموعة من أكثر دول العامل فقرا, وأقلها مستو معيشة
 .   ايسالقالقل الداخلية وعدم االستقرار السي

                                                           
  http://faculty.ksu.edu.sa/Khraif: انظر أحدث البيانات املتوافرة يف موقع املؤلف )١(
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 ): ١٠٠ – ٥٠( املجموعة الثانية – ٢
يف عام ) ٥٧(يصل معدل وفيات الرضع يف الدول النامية بشكل عام إىل 

ًوهــذا يعنــي أن كثــري ا مــن الــدول الناميــة, تــصنف ضــمن هــذه .  م٢٠٠٧
املجموعة, مثل نيجرييـا, وكينيـا, ورواندا,والـسنغال, وأوغنـدا, وكمبوديـا, 

وتـدخل . يوبيا, ونيبال, وباكـستان, وأوزبكـستان, وغريهـاوبنغالديش, وأث
 .ضمن هذه املجموعة بعض الدول العربية, مثل, السودان, واليمن, والعراق

 ):٥٠ – ٢٠( املجموعة الثالثة – ٣
وقـد شـهدت هـذه الـدول .  متثل هذه املجموعة معظـم الـدول الناميـة

ًانخفاضا كبريا يف معدالت وفيات الرضـع مـن مـستويات ً مرتفعـة نـسبيا إىل ً ّ
ومعظم دول هذه املجموعة هي يف طريقها نحو حتقيق مزيد .  معدالت معقولة

وتـصنف بعـض الـدول العربيـة .  من  اخلفض يف مستويات وفيـات الرضـع
ــر, ومــرص, واألردن, واملغــرب, وتــونس(ضــمن هــذه املجموعــة  , )اجلزائ

يقيـا وأمريكـا الالتينيـة, باإلضافة إىل عدد كبري من الدول النامية يف آسيا وأفر
مثــل إيــران, والفلبــني, والــصني, وأرمينيــا, وكــذلك الربازيــل, وجامايكــا, 

 .واملكسيك, وبريو, وغريها
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 ):٢٠ – ١٠( املجموعة الرابعة – ٤
متثل هـذه املجموعـة بعـض دول أوربـا الـرشقية, باإلضـافة إىل روسـيا 

ن, والسعودية, وسوريا, وأوكرانيا, وقليل من الدول العربية, مثل لبنان, وعام
ــني,  ــنام, واألرجنت ــا, أذربيجــان, , وب ــل ماليزي ــة, مث ــدول النامي وبعــض ال

 .وكوستاريكا, وأورجواي
 ): ١٠أقل من ( املجموعة اخلامسة – ٥

تكاد عضوية هذه املجموعة تقترص عىل الدول املتقدمة يف أوربا وأمريكـا 
ً نامية حققـت إنجـازا ًالاك دوولكن هن. الشاملية, باإلضافة إىل اليابان وتايوان

ًكبريا يف خفض وفيات الرضع, وأصبحت يف مـصاف الـدول املتقدمـة, مثـل 
  .)١(تايوان, والبحرين, وقطر, واإلمارات العربية, والبحرين

אאאאW 
ال بد من طبيعة توزيع وفيات الرضع واختالف مستوياهتا, عرفنا بعد أن 

وتـرتبط .  العوامل املفرسة هلذا التباين الكبري عـىل مـستو العـاملإىل  التعرف
مــستويات التنميــة االقتــصادية الوفيــات عامــة, ووفيــات الرضــع خاصــة, ب

ُعىل مستو العـامل, وجـد أن ف. , وبمد توفر  اخلدمات الصحيةواالجتامعية
الدخل ًهناك ارتباطا بني معدالت وفيات الرضع من جهة, ونصيب الفرد من 

                                                           
 http://faculty.ksu.edu.sa/Khraif: انظر أحدث البيانات املتوافرة يف موقع املؤلف )١(
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وبذلك .  )٦٢}٠−(ىل بينهام إمعامل االرتباط , إذ يصل من جهة أخراإلمجايل 
 يف ًترتفـع يف الـدول الفقـرية نـسبيا,يمكن القول إن معدالت وفيات الرضـع 

نسبة التحرض بمعدالت وفيات ترتبط كذلك,  . تنخفض يف الدول الغنيةحني
م, يـصل ٢٠٠١ لعـام وبناء عـىل بيانـات الـسكان. الرضع عىل مستو العامل

نه وبعبارة أخر, فإ .)١( )٦١}٠−(معامل ارتباط بريسون بني هذين املتغريين إىل 
نتيجـة ; كلام ارتفع مستو التحرض يف الدولة, انخفض معدل وفيات الرضـع

توفر اخلدمات الـصحية يف املـدن أكثـر منـه يف الريـف, إىل جانـب املميـزات 
, وألن نـسبة احلـرض مـؤرش ملـستو رضيةاألخر التي تتمتع هبا املناطق احل
  كام تتأثر وفيـات الرضـع بمـستو تعلـيم .التنمية والتصنيع يف بعض الدول

; لذلك يوجد ارتباط طردي بني نسب األميـة بـني اإلنـاث ومعـدالت .املرأة
  .  وفيات الرضع

אאW 
ًارتفاعا ملحوظا) أمد احلياة(شهد العمر املتوقع   خـالل العقـود القليلـة ً

املاضية يف مجيع قارات العامل, بسبب السيطرة عىل كثري من األمراض واألوبئـة 
يف معظم البلدان, وكذلك حتسن مستويات املعيشة والصحة العامة يف الـدول 

عىل الرغم من انخفاض الوفيات عىل مستو العامل ويف كل و). ٧−٩الشكل (
                                                           

 .PRB (2001) World Population Data Sheet:  نـاتاعتمد حساب معامل االرتبـاط عـىل بيا )١(

Washington, DC: PRB. 
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ة أو ناميـة, أو غنيـة أو فقـرية, إال أن هنـاك دولة من الدول سواء كانت متقدم
ًتباينا جغرافيا واضحا  ً  ). ٨−٩انظر الشكل (عىل خريطة العامل يف توقع العمر ً

 حاالت وفاة لكل ألف )٩(معدل الوفيات مل يتجاوز م, ٢٠٠٧ففي عام 
 عنـد توقـع العمـروصـل ويف الوقـت نفـسه, . من السكان عىل مستو العامل

 سنة يف املتوسط, بمعنى أن الـسكان يعيـشون يف ٦٨إىل ) احلياةأو أمد  (امليالد
 سنة لإلناث, يف ٧٠رتفع أمد احلياة إىل , وا سنة عىل مستو العامل٦٨املتوسط 

 .  سنة للذكور٦٦ًقليال إىل  انخفض حني
 

 التحسن يف أمد احلياة يف بعض أقاليم العامل وقاراته) ٧ – ٩(شكل ال
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 ٧٢( سـنة ٧٥ يصل توقع العمر يف الدول املتقدمـة إىل  أخرومن جهة
 سـنة ٦٤, بينام ينخفض يف الـدول الناميـة إىل ) سنة لإلناث٧٩سنة للذكور و

دول انظر اجلـ( سنة ١٢, بفارق يصل إىل ) سنة لإلناث٦٦ سنة للذكور و٦٢(
 وختتلف مستويات أمد احلياة من إقليم إىل آخر, ومن دولة .)٥−٩رقم السابق 

يف اليابــان بح. إىل أخــر ســنة ٨١ث يــصل إىل يــفريتفــع إىل أعــىل مــستو 
  بعــض , بيــنام يــنخفض إىل أدنــى املــستويات يف)٨٤ ولإلنــاث ٧٧للــذكور (

يتباين توقع احلياة بـني و.   مثل زامبيا وراوندا وأفغانستان والصومال وتشاد,الدول
, النـد مثـل الكويـت والـسعودية وتاي,الدول الناميـة نفـسها, فريتفـع يف بعـضها

). ١امللحـق رقـم (وينخفض يف بعض الـدول األفريقيـة عـىل وجـه اخلـصوص 
فعىل سبيل املثال, يرتفع . وختتلف املستويات فيام بني الدول العربية بشكل ملحوظ

ًنخفض نـسبيا يف الـيمن والـصومال يـ وتونس, ويف الكويت والسعودية واملغرب ّ
 . والسودان

توقـع (وبإجياز  يمكن تصنيف دول العـامل حـسب مـستو أمـد احليـاة 
 :إىل أربع جمموعات, هي) العمر
 ): سنة٥٠أقل من ( املجموعة األوىل – ١

 ٥٠يف املايض القريب كان أمد احلياة يف معظم الدول النامية ال يتجــاوز 
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لتحسن الذي شهدته الصحة واخلدمات الطبية أد إىل انخفاض سنة, ولكن ا
ملحوظ يف وفيات الرضـع, باإلضـافة إىل القـضاء عـىل كثـري مـن األمـراض 

نسان بشكل وهذا بدوره أسهم يف زيادة العمر املتوقع الذي يعيشه اإل. واألوبئة
يف قارة  ًمجيعها تقريبا ,فأصبحت الدول التي تنتمي إىل هذه املجموعة قليلة.  عام

وقد أد انتشار مـرض اإليـدز يف بعـض دول أفريقيـا .  )١امللحق رقم (أفريقيا 
مـن املتوقـع أن يقـل عـددها مـع  ولكن . جنوب الصحراء إىل خفض أمد احلياة

 ,وتـأيت يف مقدمـة هـذه الـدول. متكن اإلنسان من القضاء عىل األمراض الفتاكة
وقـد انـضمت أفغانـستان يف . غريها و,, ورواندايزالندزامبيا, وسوبوتسوانا, و

دول هـذه ُوتعد .  آسيا إىل دول هذه املجموعة نتيجة تدهور األحوال املعيشية هبا
 .املجموعة من أفقر الدول يف العامل

 ): سنة٦٥ – ٥٠( املجموعة الثانية – ٢
تصنف معظم الدول النامية يف أفريقيا وآسيا ضمن هذه املجموعـة مثـل 

مبيا, وكينيا, ومايل, والنيجر, باإلضافة إىل بعض الـدول تشاد, والكونغو, وغا
هـذه الـدول بعـض و.  , واجلزائـرالعراق, والسودان, وسـوريا: العربية, مثل

ًتعاين من أزمات اقتصادية أو مستويات معيشة منخفضة نسبيا, مما انعكس عىل  ّ
   . مقارنة بالدول الغنية ومن ثم انخفاض توقع العمر,ارتفاع وفيات الرضع
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 ): سنة٧٠ – ٦٥( املجموعة الثالثة – ٣
بعض دول أوربا الرشقية ومجهوريـات االحتـاد تنتمي إىل هذه املجموعة 

بعـض الـدول الناميـة التـي تتمتـع بمـستو السوفيتي السابق, باإلضافة إىل 
معييش جيد, إذ اسـتطاعت هـذه الـدول القـضاء عـىل كثـري مـن األمـراض, 

ًلرضع عنـد مـستويات معقولـة نـسبياومتكنت من خفض معدالت وفيات ا ّ, 
مقارنة بدول املجموعة األوىل أو الثانية, مـن خـالل اجلهـود املكثفـة لـربامج 

ــة ــة والطفول ــة.  األموم ــذه املجموع ــن دول ه ــستان,  ,وم ــيا, وأوزبك روس
وكازاخستان, وقرغيزيا, وطاجيكستان, وتركمنستان, وأوكرانيـا, باإلضـافة 

  .إيران, والفلبنيإىل بعض الدول اآلسيوية مثل 
 ):٧٥− ٧٠( املجموعة الرابعة – ٤

ًمتثل هذه املجموعة بعض الدول النامية التـي حققـت نجاحـا ملحوظـا  ً
ًوتقدما واضحا يف رفع مستو املعيشة, وحتـسني اخلـدمات الـصحية وتـأيت .  ً

, واألردن, البحـرين: هـذه املجموعـة, مثـلكثري من الـدول العربيـة ضـمن 
 .  واملغرب,  وعامن, وتونسولبنان, وليبيا, 

 ): سنة فأكثر٧٥( املجموعة اخلامسة – ٥
تتكون هذه املجموعة مـن مجيـع الـدول املتقدمـة يف أمريكـا الـشاملية   

ًوأوربا, باإلضافة إىل عدد من الدول النامية التي حققـت نجاحـا ملموسـا يف  ً
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يـة, الكويـت, وكوريـا اجلنوب: حتسني الوضع الصحي واملعييش للسكان, مثل
 .  وسنغافورة, وتايوان

وخيتلف أمد احلياة بني الذكور واإلناث عـىل مـستو العـامل ويف معظـم 
 ٨٠الـدول املتقدمـة فعىل سبيل املثال, يصل توقع العمر عىل مستو . البلدان

ًلإلناث, يف حني يـنخفض نـسبيا إىل سنة     . م٢٠٠٧ يف عـام  سـنة للـذكور٧٣ّ
 مقارنـة −عـىل سـبيل املثـال−ث يف اليابـان وعىل مستو الدول, يرتفع لإلنـا

ويتأكد هذا الـنمط يف كثـري مـن دول . بالذكور, بفارق يصل إىل سبع سنوات
ًفاإلناث يعشن أعامرا أطول من الذكور يف مجيع دول العـامل تقريبـا مـع . العامل ً

تفاوت ملحوظ من دولة إىل أخر  . 
ال يتأثر توقع العمـر وجدير بالذكر أنه عىل خالف معدل الوفيات اخلام, 

أما معدل الوفيات اخلـام, فيتـضح مـن خـالل النظـر إىل .  بالرتكيب العمري
.  أنه يتأثر بشكل واضح بـنمط الرتكيـب العمـري يف الدولـة) ٥−٩(اجلدول 

ًفريتفع هذا املعدل نسبيا يف الدول املتقدمة التي تتميز برتكيب عمري مـسن أو  ّ
 مثـل ,طانيا, وينخفض يف بعض الدول النامية وبري, وأملانيا, مثل السويد,هرم

ُند والكويت وسوريا, إذ يالحـظ أن معـدالت الوفيـات اخلـام املغرب وتايال
 والسويد وأملانيا وبريطانيا من جهـة ,ًمتساوية تقريبا يف كل من اليمن من جهة

وهنا تنبغـي اإلشـارة إىل أن .   مع التفاوت الكبري يف مستويات املعيشة,أخر
 الوفيــات والــصحة العامــة يف الــدول األوربيــة املــذكورة ال يقــارن مــستو
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بمستوياهتا يف اليمن, ولكن يعود هـذا التـشابه إىل التبـاين يف أنـامط الرتكيـب 
 بيـنام ترتفـع نـسبة املـسنني يف م, حيث يتميـز سـكان الـيمن بفتـوهت,العمري

 . املجتمعات األوربية املذكورة
אאאאאW 

تقدم مستويات نتيجة  أسهم حتسن مستو املعيشة,:  مستو املعيشة حتسن •
.  إىل خفض معدالت الوفيات أنواعها كافـةالتنمية االقتصادية واالجتامعية

وتستخدم عدة معايري أو مـؤرشات لقيـاس التبـاين يف مـستويات التنميـة 
فـرد مـن إمجـايل  مثل متوسط الدخل أو نصيب ال,االقتصادية واالجتامعية

 .استهالك الفرد من الطاقة وغريهاوالدخل القومي, 
أدت االكتشافات الطبية يف جمـال : اكتشاف األمصال واملضادات احليوية •

األمصال واملضادات احليوية إىل السيطرة عىل كثري من األمراض, خاصة 
توافرها للدول الفقرية بأسعار معقولة, أو من خالل الدعم املقدم من مع 

 .  املنظامت الدولية
مستو اخلـدمات الـصحية إىل انخفـاض  أد تقدم :اخلدمات الصحية •

قاس مـستو اخلـدمات الـصحية يف الـدول أو ُوي.  الوفيات بشكل عام
 عدد  السكان لكـل طبيـب, :  مثل,املناطق اجلغرافية بعدد من املؤرشات

ة, أو عدد األطباء لكل ألف من السكان, أو عـدد الـسكان لكـل ممرضـ
وكذلك عدد السكان مقابل كل رسير مستـشفى, إىل جانـب مـؤرشات 
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٩−٩الشكل (نفاق عىل اخلدمات الصحية  مثل مقدار اإل,أخر  .( 

يف خفض التي تتخذها الدول السياسات ُتسهم : السياسات الصحية •
 ودعم برامج التوعية ,من خالل حتديد األولويات, الوفيات بفاعلية

 .صحي والغذائي للسكانف لرفع الوعي اليوالتثق

 
 ) ٩−٩(شكل ال

 )م٢٠٠٢/٢٠٠٤( ألف نسمة يف بعض دول العامل ١٠٠عدد األطباء لكل 
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 عاشرالفصل ال
  اهلجرة والتحركات السكانية
فـالطيور واألسـامك .  اهلجرة ظاهرة كونيـة; ال تقتـرص عـىل بنـي البـرش

ظـاهرة البـرشية اهلجـرة د عُتو. وغريها من الكائنات هتاجر من مكان إىل آخر
ًجغرافية واجتامعية قديمة جدا الزمت  فاإلنسان منذ . بدء اخلليقةاإلنسان منذ ّ

ًالقدم كان يرحل وينتقل من مكـان إىل آخـر, وهيـاجر طلبـا للـرزق وحتـسني 
فكان نتيجـة ذلـك أن انتـرش . ًاملعييش, أو سعيا لألمن واحلياة املستقرةاه مستو

اإلنسان من موطنه األصيل إىل أنحاء املعمورة مـن خـالل اهلجـرات البـرشية 
املكتوب, واستمرت عـىل  أزمنة ما قبل التاريخ وبداية التاريخالتي حدثت يف 

 هامعروفـة سـجل بعـضها قديمـة نجهلهـا, وبعـضها )١(.مر األزمان والعصور
أو هجرة اهلنـود ًفنقرأ حينا عن اهلجرات القديمة من اجلزيرة العربية, . التاريخ

احلديثـة إىل  عـن اهلجـرات –ً أحيانا أخر –ونقرأ . ا الشامليةاحلمر إىل أمريك
كام نقرأ عن .   وغريها كأسرتاليا,العامل اجلديد وبعض األجزاء حديثة العمران

, ومـا أحدثتـه بعـض احلـروب مـن هجرات الرقيق اإلجبارية إىل األمريكتني
الحـظ ُنرض, اويف الوقـت احلـ .حتركات سكانية كبرية خالل فـرتات التـاريخ

                                                           
ٍالشواهد واألمثلة كثرية, فقد هاجر إبراهيم عليه السالم من بالد الرافـدين إىل واد غـري ذي زرع يف   )١(

 .  ً الكهف فرارا من االضطهاد ومعهم كلبهممكة املكرمة, وكذلك هاجر أهل
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إىل املـدن التـي نقطنهـا مـع اهلجـرات  −شكل يوميب −ونشهد, بل ونتعايش 
أو تلـك الوافـدة مـن خـارج الـبالد ًسواء تلك القادمة مـن بلـدان بعيـدة يف 

ولكن من املالحـظ أن اهلجـرات القديمـة . األرياف واملدن الصغرية املجاورة
كانت يف أغلبها مجاعية; إذ تنتقل اجلامعـات أو القبائـل, بيـنام متيـل اهلجـرات 

ًكان حمفوفا باملخاطر −ًوحيدا –لية;ألن انتقال الفرد احلديثة إىل الفردية أو العائ
أما يف الوقت احلارض, أصبح باستطاعة اإلنـسان التحـرك والـسفر . يف املايض

 .من أقىص األرض إىل أقصاها بمفرده

ًوالشك أن اهلجرة ختتلف متاما عن اخلصوبة والوفاة, فهي ليست حتمية 
برشي مثـل اخلـصوبة أو التناسـل, مثل الوفاة, وليست رضورية لبقاء النوع ال

وعالوة عىل ذلـك, فـإن حـوافز النـاس . ألهنا ال تعتمد عىل أساس بيولوجي
ًنحو اهلجرة والدوافع التي تدفعهم إليها أقل جتانسا من نظرهتم جتاه الوفـاة أو 

 وبخالف الوالدة والوفاة التي حتدث لإلنسان مـرة واحـدة, .إنجاب األطفال
   .ركات مكانية وهجرات عدة خالل حياتهفإن اإلنسان يقوم بتح

אW 
عد الـشخص ُ فال يمكن أن ي, ألهنا تتعلق باملكان,اهلجرة ظاهرة جغرافية

ًمهاجرا إال بعد أن يعرب حدا معينـا أو حـدودا جغرافيـة سـواء كانـت حـدود  ً ً ً
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 نالحـظ أن ينبغـي أنلـذلك .  أو دولـة,ً أو إقلـيام, أو واليـة, أو إمارة,مدينة
تكون الوحدات , إذ تعريف اهلجرة الداخلية وحتديدها خيتلف من بلد إىل آخر

 فـإن هلذا السبب. ً ولكنها كبرية جدا يف بلد آخر,ًاملكانية صغرية جدا يف بلد ما
كام أهنا ظاهرة .  من الصعوبة بمكان مقارنة بيانات اهلجرة الداخلية بني البلدان

ة الرضا أو القناعة باألوضاع االجتامعية يف املجتمـع اجتامعية ألهنا تتأثر بدرج
األصيل; بل إهنا تؤثر يف املجتمع اجلديد, وتتأثر به, من خالل عمليـة التكيـف 

 . االجتامعي

 ولكـن اإلجابـة عنـه ,ًاهلجرة? سـؤال يبـدو بـسيطا املقصود بماولكن, 
حتديـدها  فبخالف وقائع الوالدة والوفاة التي يمكن تعريفها و! ليست بسيطة

بدقة معقولة يف الدراسات السكانية, فإن تعريـف اهلجـرة يعتمـد عـىل كيفيـة 
 . , واألسس التي يعتمد عليها التعريفياسهاا وقحتديده

 - القـارء أهيـا -   لو وجهت هذا الـسؤال لنفـسك"كم مرة انتقلت?" 
ُالحرتت يف اإلجابة عنه, ألنك قد ال تعرف أيا من التحركـات يعتـرب هجـرة ًّ, 

فهل االنتقال من شقة إىل أخر داخل العامرة يعتـرب ! ?ًا سكنيًاحتركُوأهيا يعد 
ًحتركا? وهل االنتقال من مسكن إىل آخر داخل احلـي يعتـرب حتركـا? ثـم هـل  ً
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 رة?  ـ أم هجًاركـُدينة كبرية يعد حتـاالنتقال من قرية أو بلدة صغرية إىل م

− يف العـادة –ُا تصنف إهنلتسهيل التعامل مع هذه التحركات وغريها, ف
 Spatial(إىل أنواع عديدة تـدخل كلهـا حتـت مـصطلح التحركـات املكانيـة 

Mobility(ومنها , : 

 بني املنزل ومقر  اليوميةرحلة العملمثل الرحالت التي يقوم هبا اإلنسان ) ١(
 .العمل

 .التحركات املوسمية أو املؤقتة التي تشمل حتركات العامل) ٢(

 . لبدو الرحل والطالبتنقالت ا) ٣(

االنتقال السكني الذي يقصد به تغيري الوحـدة الـسكنية دون احلاجـة إىل ) ٤(
 .تغيري مقر العمل أو االنتقال من سوق عمل إىل آخر

 . اهلجرة الداخلية من إقليم إىل آخر داخل الدولة نفسها) ٥(

رة أي اهلجـ( وعـرب احلـدود الـسياسية لتحركات الـسكانية بـني الـدولا) ٦(
 .  )الدولية
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 هذه التحركات, ال يدخل ضمن مفهوم اهلجرة إال اهلجـرة  مجيعولكن من بني
فالفرق بني االنتقـال الـسكني واهلجـرة الداخليـة .  الدوليةاهلجرة الداخلية و

ولكـن هـذا التحديـد ال يفـي .   العمـل بـشكل أسـايس مقريعتمد عىل تغيري
فعىل سبيل  املثال, هل .  لغموض بالكامل, وال يزيل ابالغرض يف كل احلاالت

ُيعد انتقال الشخص بعد التقاعد من منطقة إدارية إىل أخر بدون احلاجـة إىل 
ًهجرة أم انتقـاال سـكنيا?  − "متقاعد"ً التي هي أساسا − تغيري احلالة الوظيفية ً

كام أنه قد يتزامن انتقال األرسة من مسكن إىل آخـر داخـل املدينـة نفـسها مـع 
ًيري عمل رئيس األرسة, مما يشكل لبسا وتناقـضا مـع الـرشط املـذكور آنفـا تغ ً ً

ففي الواليات . لذا ال بد من اللجوء إىل حتديد أكثر دقة.  واملتعلق بتغيري العمل
املتحدة األمريكية تقتـرص اهلجـرة الداخليـة عـىل التحركـات مـن حمافظـة إىل 

 . )١( )ًا سكنيًاالأو انتق(ُأخر, وما عدا ذلك يعد حتركات سكنية 
א؟ 

) Lee(من قبل يل ُتعرف اهلجرة هناك تعريفات كثرية, فعىل سبيل املثال, 
تغيري دائم أو شبه دائم يف مكان اإلقامة بـدون حتديـد ملـسافة االنتقـال, "بأهنا 

ًوســواء كــان اختياريــا أم إجباريــا ة أو , وبــدون متييــز بــني اهلجــرة  الداخليــً
 .)٢("اخلارجية

                                                           
)١(The Geographical Analysis of Population.        D. Plane and P. A.  Rogerson (1994) 
)٢(                                                                                       -  E. Lee (1966) A Theory of Migration 
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ومن جهة أخر, ورد يف القاموس الـديموغرايف لربسـا, الـديموغرايف 
ًانتقال األفراد أو املجموعات الذي يـستلزم تغيـريا " : اهلجرة هيأنالفرنيس, 

ن إيمكـن القـول بشكل عـام,  و .)١("ًدائام أو شبه دائم يف مكان اإلقامة املعتادة
فكـرة التغيـري الـدائم أو شـبه الـدائم ملكـان ُمعظم تعريفات اهلجرة تركز عىل 

, حيـث إن األخـري ال )Circulation( مما يميزها عن احلراك الدوري ,اإلقامة
زل ـيستلزم تغري مكان اإلقامة, ويشمل التحركات اليوميـة كالرحلـة بـني املنـ

والعمل, ورحـالت التـسوق, ورحـالت الرتفيـه واإلجـازات والتحركـات 
اهلجـرة واحلـراك الـدوري حتـت مـصطلح أعـم ومـا مفهويدخل .  املوسمية

كـام سـبق أن ) Population Mobility(وأشـمل هـو التحركـات الـسكانية 
ِّلذا فإن األمم املتحدة تعر.  أرشنا حركات ــــف اهلجرة بأهنا نوع من أنـواع التُ
ري يـبني وحدة مكانيـة وأخـر يـستلزم تغ) spatial mobility(ة ـــــاملكاني

 .)٢(مكان اإلقامة
  ُويثار حول التعريف الـسابق املبنـي عـىل أسـاس تغيـري مكـان اإلقامـة

 "الدائمـة"كم املدة  املقصودة عندما نقول اإلقامة :  أوهلا,كثري من التساؤالت
  ُ تشري توصيات األمم املتحدة? ويف هذا اخلصوص,"شبه الدائمة"أو 

 

                                                           
)١(R. Pressat (1985) The Dictionary of Demography. (Translated from French by C       

                                                                                                                             Wilson). P. 44 
 U.N. (1958) Multilingual Demographic Dictionary, p. 46                                    :انظر )٢(
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 OTE: املصدر

 – مـن الناحيـة اإلجرائيـة –ما تؤخذ  السنة  عادة للتعدادات السكانية إىل أنه
 ُبوصـفها مـدة مقبولــة لـد الكثــريين, يف حـني تـستخدم ســتة أشـهر يف بعــض

 ومن األسئلة.   )٢(ولكن ليس هناك يشء خاص أو سحري بالنسبة للسنة .)١(األحيان
بة لطبيعـة ــً أيضا, هل من  الـرضوري االعـتامد عـىل نوايـا املنتقلـني بالنـساملهمة
كان ـرة?  هل جيب عىل  املهاجر أن يعقد العزم أو ينوي بأن يكون تغيـري مــــاهلج

ًاإلقامة دائام أم شبه دائم أو مؤقتا فقط?  بالفعل قد تس ات ــــذه املعلومــــاعد هــً

                                                           
)١(-  U.N. (1980) Principles and Recommendations for Population and Housing 

Censuses.  New York: UN.                                                                                                
)٢(Newman, J. L. and G. E. Matzke (1984) Population: Patterns, Dynamics, and Prospects.  
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ل ــــات, ممـا جيعـــــرة, ولكـن قلـام يتـوفر مثـل هـذه املعلومــد اهلجــيف حتدي
كام أن النوايـا تتغـري مـن . ن الناحية اإلجرائيةم ًا كهذا يبدو غري عميلـــقرتاحا

ولكـن مـن املؤكـد أن نوايـا اهلجـرة تـؤدي إىل فعـل التحـرك . وقت إىل آخر
 .السكاين يف معظم األحيان

 تـساؤل آخـر عـن ربز يف الـذهنإضافة إىل األسئلة السابقة, يمكن أن يـ
ُاملسافة, فمثال ما هي املـسافة التـي جيـب أن تقطـع قبـل أن يمكـن  ُأن تـسمى ً

ً مكانيـا وزمانيـا?  قـد ال يكـون هـذا ٌ?  ثم هل مكان اإلقامـة ثابـت"هجرة" ً
ًصحيحا بالرضورة يف كل األحوال, فهناك املساكن املتحركة أو القابلة للحركة 

لـذلك, تعتـرب اهلجـرة أكثـر . )mobile homes (املستخدمة يف بعض البلدان
التنبؤ باجتاهاهتا, ممـا جيعلهـا عنارص التغري السكاين صعوبة من حيث قياسها و

أو التنبـؤات اإلسقاطات من أصعب املسائل التي يتم التعامل معها عند إعداد 
 املقارنـات بـني الـدول نتيجـة  إجراءًومما يزيد األمر تعقيدا صعوبة. السكانية

 يف أسس حتديد اهلجرة واالختالفات يف مساحات الوحدات املكانيـة فاوتلتا
 . عىل أساسها حتسب اهلجرة وتقاسأو اإلدارية التي 

ومن هذا العـرض الـرسيع للـصعوبات التـي توجـه للتعريـف الـسابق 
 واملبني عىل أساس تغيـري مكـان اإلقامـة, يمكـن القـول بـأن اهلجـرة ليـست

ً مفهوما حمددا بالرضورة ن تعريفها يعتمـد يف الغالـب إبل ًبدقة, كالوفاة مثال, ً
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التعريف −بالتايل−التي حتدد تها وطبيعة الدراسعىل الوضع املدروس وأهداف 
اإلجرائي املناسب, مع أخذ املالحظات السابقة يف االعتبار عند صـياغة مثـل 

  .هذا التعريف
بأهنا االنتقال من مكان إىل آخر, ويف ضوء ما سبق, يمكن تعريف اهلجرة 

ًبعيدا بغرض أو بنية اإلقامة الدائمة أو شبه الدائمة, بحيث يكون املكان اجلديد 
عن املكان األصيل, لدرجة حتول دون ممارسة العمل نفسه يف املكان القديم, مع 
حدوث تأثري ملحوظ عىل الروابط االجتامعيـة للمهـاجر وعالقتـه بجامعتـه يف 

   .مكان األصل
 ًاحدوداملهاجر يستلزم عبور جتدر اإلشارة إىل أن تعريف اهلجرة السابق و
وقـد تكـون . منطقة إدارية أو مقاطعة أو دولـة  سواء كانت ملدينة أو,جغرافية

رغبة املهاجر واختياره, أو إجباريـة بحيـث ال يكـون  ًاهلجرة اختيارية بناء عىل
َّ  كـام أن مـن املتوقـع أن تـؤدي اهلجـرة إىل .للمهاجر هبا خيار أو رأي أو إرادة

مكان األنشطة اخلـاص "ُملا يعرف بـ ) Total Displacement ("إزاحة كلية"
ــاألرسة ــن  )Household’s Activity Space ("ب ــة م ــل يف جمموع املتمث

املـدارس, ومقـر العمـل, واملتـاجر, وأمـاكن الـرتويح, التـي : األماكن, مثل
 .)١(تتفاعل معها األرسة بصفة منتظمة

                                                           
 Roseman (1971) “Migration as Spatial and Temporal: ملزيد من اإليضاح هلذه الفكرة انظر )١(

Process,” AAG, 61:589-598.   
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אאW 
 ألن اهلجـرات االختياريـة ظـاهرة انتقائيـة أو ;تزداد أمهية دراسة اهلجرة

ُبعبارة أخر, فإن هناك فئات من السكان تعد أكثر . ية وليست عشوائيةانتخاب
, مما يزيـد مـن تأثريهـا عـىل مكـاين ًميال نحو اهلجرة مقارنة بغريها من الفئات

 .  األصل والوصول
وحتظى ظاهرة اهلجرة باهتامم كبري ملا هلا من آثار عىل املهاجر نفسه; فهـي 

ية مع مجاعته يف مكان األصل, باإلضـافة إىل تؤثر عىل ثقافته وروابطه االجتامع
ما ترتك من بصامت عىل مستو معيشته, وما حتدث من تغيريات عىل ما يقـوم 

 .  به من دور يف املجتمع الذي يعيش فيه
وفوق هذا وذاك, للهجرة دور إجيايب يف ختفيف حدة التباين بـني املنـاطق 

 من مناطق تتمتـع بـأجور من حيث األجور ومستويات املعيشة, إذ إن التحرك
وربــام معــدالت بطالــة مرتفعــة إىل منــاطق ذات أجــور مرتفعــة  منخفــضة,

ومعدالت بطالة منخفضة, يـؤدي إىل إحـداث نـوع مـن التـوازن, ومـن ثـم 
هلـذا  . التقليل من التفاوت واالختالفات املكانية يف الدخل ومـستو املعيـشة

خالل تأثريها عىل العرض مـن فاهلجرة عامل توازن بني الوحدات املكانية من 
إىل ختفيـف حـدة التبـاين  −يف النهايـة  −العاملة والطلـب عليهـا,  ممـا يـؤدي 

 .اجلغرايف يف مستويات الدخل ونسب العاملة والبطالة وغريها
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تكمـن أمهيـة دراسـة اهلجـرة يف كوهنـا أحـد عوامـل التغـري باختصار, 
ل من مكاين األصـل والوصـول جيابية وسلبية عىل كإالسكاين, وملا هلا من آثار 

 . ًيتبني الحقاًوأيضا عىل املهاجر نفسه, كام س
אW 

 تعترب مـن اًنظرا ألسباب تتعلق بصعوبة حتديد مفهوم اهلجرة, فإن بياناهت
هناك عدد من املـصادر التـي ف ,رغم من ذلكعىل الو. أكثر أنواع البيانات ندرة

 : ما ييلمنها, ويانات اهلجرةىل بيمكن من خالهلا احلصول ع
 ولكنهـا , تتوفر سجالت اهلجرة بالنسبة للهجرة الدولية:سجالت اهلجرة −١

بل إهنا تعترب من أسوأ أنواع البيانـات , نادرة فيام يتعلق باهلجرة الداخلية
ُقطعهـا لكـي يعـد أن يلصعوبة حتديـد املهـاجر واملـسافة التـي يـشرتط 

 .م كذا?  وغري ذلك من التساؤالت  فهل هي مسافة كذا أ,ًمهاجرا
ً يعترب التعداد أحد املصادر املهمة جـدا لدراسـة اهلجـرة :التعداد السكاين −٢

مـن , وذلك  سواء اهلجرات الداخلية أو الدولية,لتعرف عىل اجتاهاهتاوا
خالل بعض األسئلة التي قد تشتمل عليها استامرة التعداد, باإلضافة إىل 

يتبني حمل امليالد ومكان اإلقامة املعتادة, كـام سـالبيانات التي يوفرها عن 
 .ًالحقا
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ُ تعد املسوحات بالعينة أحـد املـصادر املهمـة لبيانـات :املسوحات بالعينة −٣
 سـواء ,وقد اعتمدت دراسات كثـرية عـىل املـسوحات بالعينـة. اهلجرة

 وألدراسة خصائص املهاجرين أو حتديد اجتاهات اهلجرة وخصائـصها, 
 ., والتعرف عىل العوامل املؤثرة فيهااالتنبؤ بمستقبله

אW 
أعـدادها من الطرق لقياس حجم اهلجرة الداخلية أو تقدير كثري هناك ال
ولكل من هذه الطرق مزايا وعيوب, ويعتمد اسـتخدام كـل منهـا , واجتاهاهتا

نـاك , وهفهناك الطرق املبارشة لقياس حجم اهلجـرة. ًتبعا ملا يتوافر من بيانات
 .  الطرق غري املبارشة

WאאW 
 :طريقة حمل امليالد  − ١

ًتعترب هذه الطريقة من أكثر الطـرق اسـتخداما وشـيوعا  وذلـك لتـوافر ,ً
 مما , مكان امليالد ومقر اإلقامة املعتادة يف معظم التعدادات السكانية عنبيانات

حتقـق و.  ىل منطقـة معينـةجيعل من السهولة بمكان حساب عدد املهـاجرين إ
السكان غري املهاجرين, وهم الذين : ذلك من خالل تصنيف السكان إىل فئتني

, واملهاجرون الذين تم حرصهم يف مكان آخر  نفسهمكان والدهتم حرصوا يف
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يضاح هذه الطرق سيتم تطبيقها عـىل اجتاهـات اهلجـرة إل و. غري مكان امليالد
    .ًسعودية الحقاالداخلية يف اململكة العربية ال

 , وشـيوع اسـتخدامها طريقة حمل امليالدوعىل الرغم من سهولة حساب
 :  التالية يف االعتبار عند استخدامهاملسائل إال أنه ينبغي أخذ ا

 .أن الشخص قد ينتقل إىل عدة أماكن قبل وصوله إىل املكان األخري •
ي تم فيه احلرص ربام يكون الشخص قد انتقل من مكان امليالد إىل املكان الذ •

 ).أي أنه مل يصنع قرار اهلجرة أو يشارك فيه(
ًال نستطيع أن نفرق بني املهاجرين الذين هاجروا حـديثا والـذين هـاجروا  •

 .  منذ سنوات طويلة
ولكن هناك بعض  .ال نستطيع أن نعرف عدد املهاجرين يف فرتة زمنية معينة •

 نستطيع معرفـة عـدد التعدادات حتتوي عىل بعض األسئلة التي من خالهلا
 كتعـداد الواليـات املتحـدة األمريكيـة الـذي ,املهاجرين خالل فرتة معينة

ومن هـذا الـسؤال . حيتوي عىل سؤال عن مكان اإلقامة قبل مخس سنوات
هـذه ولكـن .  لـزمن اهلجـرةًنستطيع احلصول عىل معلومات أكثـر حتديـدا

 . تؤخذ يف االعتبارالطريقة ال ختلو من املآخذ واملالحظات التي ينبغي أن
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 :طريقة تغيري حمل اإلقامة − ٢
ال ختلو قوانني األحوال املدنية أو تسجيل النفوس يف بعـض الـدول مـن 
.  مواد تلزم فيها الناس بإبالغ اجلهات املختـصة يف حالـة تغيـري حمـل إقـامتهم

ومن خالل هذه املعلومـات يمكـن معرفـة تـنقالت األفـراد بـني الوحـدات 
 − يف أغلـب األحـوال −ولكـن النـاس ال يلتزمـون .   الدولـةاإلدارية داخل
 بـل ;وقـت حـدوثهايف  اات يف حمل اإلقامـة, أو ال يـسجلوهنريبتسجيل التغي

 مـن ١٩أن املـادة إىل ويشري اخلفاف والرحياين .  يؤجلون ذلك لفرتة من الزمن
تـنص عـىل كانـت م ١٩٥٥ لـسنة ٥٩قانون تسجيل النفـوس بـالعراق رقـم 

غ دوائر األحوال املدنية عن تغيري حمل اإلقامة خالل سـتة أشـهر, رضورة إبال
  .)١(ال يلتزمون بتطبيق نص هذه املادةكانوا  من الناس ًاولكن كثري

وجتدر اإلشارة إىل أن بعض الدول األوربية مثل هولندا والدنامرك تطبق 
 ُما يعرف بسجل السكان الذي يشتمل عىل تسجيل للتحركات املكانية وتغيـري

 . مقر السكن وغريها, مما يوفر بيانات دقيقة عن اهلجرة واالنتقال السكاين
  :إحصاءات العبور  − ٣

متثل اإلحصاءات التـي جتمعهـا اجلهـات املـسئولة كـإدارة اهلجـرة أو وهي 
                                                           

 .جامعة البرصة: البرصة. جغرافية السكان) م١٩٨٤(عيل اخلفاف وعبد خمور الرحياين  )١(
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ويمكـن اسـتخدام هـذه .  األحوال املدنية عن القادمني إىل البالد واملغادرين منهـا
 . لة يف دراسات اهلجرات الدولية عىل وجه اخلصوصاإلحصاءات إذا كانت مكتم

WאאW 
 :   طريقـة معـادلة املوازنة− ١

 تعتمـد هــذه الطريقــة عــىل بيانــات التــسجيالت احليويــة عــىل مــستو
.  الوحدات اإلدارية أو عىل املـستو الـوطني وبيانـات تعـدادين عـىل األقـل

وباسـتخدام الـصيغة ). Residual method(قايـا ًوتسمى أحيانـا بطريقـة الب
 :التالية يمكن حتديد عدد املهاجرين

אאFZ٢ J١E JF١،٢  J١،٢E 

, بيـنام )٢(والثـاين ) ١( السكان حسب التعـداد األول "س"حيث متثل 
 عدد حـاالت " ١،٢" ومتثل  ,د املواليد املسجلة خالل الفرتةاعد  أ" ١،٢"متثل 
ُ ويف هــذه احلالــة يفــرتض أن تتــوفر . نفــسهاوفــاة املــسجلة خــالل الفــرتةال

 . تسجيالت دقيقة للمواليد والوفيات
 : طريقة مقـارنة معـدالت نمـو السكان لفرتة معينة  − ٢

مقارنـة معـدل النمـو للدولـة بمعـدل النمـو يف عىل تعتمد هذه الطريقة 
.  فسها خالل فرتة زمنية معينةجغرافية معينة داخل الدولة ن) أو مناطق(منطقة 
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وبالتحديد يتم تقدير عدد املهاجرين يف فرتة زمنية معينة تنحرص بني تعـدادين 
وذلك بمعرفـة الفـرق بـني عـدد الـسكان املتوقـع يف املنطقـة حتـت الدراسـة 

لفرتة بني تعدادين, وبـني عـدد خالل اباستخدام معدل النمو السنوي للدولة 
وهنا يفرتض أن .  ًنطقة بناء عىل نتائج التعداد األخريالسكان الفعيل يف تلك امل

ًويبـدو جليـا أنـه ال يمكـن .  ًالفرق بني هذين الرقمني يكون عائـدا للهجـرة
 : مهارئيساناالعتامد عىل هذه الطريقة ما مل يتوفر رشطان 

ال توجد اختالفات كبـرية بـني الوحـدات اإلداريـة أو املنـاطق اجلغرافيـة  •
 . لدولة املدروسةاملدروسة داخل ا

ً بحيث ال تـؤثر كثـريا عـىل  أو إليه,ندرة اهلجرة الدولية من البلد املدروس •
  .)١(معدل النمو السكاين داخله

 ):Survival Method( معـدالت البقـاء  − ٣
مقارنة الفئات العمرية املختلفة ُحيسب حجم اهلجرة الداخلية من خالل 

ك بحساب الفرق بني حجم فوج معني يف ضوء بيانات تعدادين سكانيني, وذل
ًبناء عىل هذين التعدادين, وبني تقدير حجـم الفـوج نفـسه باسـتخدام نـسب 

فعند مقارنة تقدير عـدد الـسكان يف الفئـات .  البقاء من جداول احلياة للدولة
                                                           

جامعة البرصة; وعبد احلسني : البرصة. جغرافية السكان) م١٩٨٤(عيل اخلفاف وعبد خمور الرحياين  )١(
 .وزارة التعليم العايل: بغداد. اإلحصاء السكاين) م١٩٨٠(زيني  وعبد احلليم القييس 
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العمرية املختلفة للتعداد األول للذين بقوا عىل قيد احلياة حتى التعداد الثـاين, 
يمكن احلـصول حسب التعداد الثاين, يف الفئات العمرية نفسها بعدد السكان 

ويمكـن اسـتخدام هـذه الطريقـة . يمثل الفرق بيـنهامعىل صايف اهلجرة الذي 
 أو اهلجـرة إىل الدولـة ,لتقدير حجم اهلجـرة الداخليـة بـني املنـاطق اإلداريـة

عظـم  يف م دقيقـة حلجـم اهلجـرةًاهذه الطريقة ال تعطينا أعـدادلكن و. نفسها
الحظ أنه يمكن ُ وي. احلاالت, إذ يعتمد األمر عىل مستو دقة بيانات الوفيات

 دون احلاجـة إىل أعـداد املواليـد  ملعظم الفئات العمريـةحساب حجم اهلجرة
والوفيات, ولكن ينبغي توافر بيانـات عـن أعـداد الـسكان مـوزعني حـسب 

 .  لنتمكن من حساب نسبة البقاء,العمر
אW 

 ,ُتعد مصفوفة اهلجـرة مـن األدوات املهمـة حلـساب معـدالت اهلجـرة
أو  (ويتم إعداد املصفوفة عـىل أسـاس أمـاكن األصـل. والتعرف عىل تياراهتا

 بحيث متثل الصفوف أمـاكن األصـل, ,)أو الوصول ( وأماكن املقصد)امليالد
 ومن ). ١−١٠انظر اجلدول (يف حني متثل األعمدة أماكن الوصول أو املقصد 

جهة أخر, يمثل جمموع كل عمود إمجـايل املهـاجرين إىل مكـان معـني, بيـنام 
وبنـاء عـىل .    ُيمثل جمموع كل سطر أو صف إمجايل املهاجرين من مكان معني

 جممـوع ".هــ ب"ومتثـل ).  أ( متثل جمموع اهلجـرة مـن منطقـة ". هـ أ"ذلك, فإن 



 
 
 

 
 

٤٥٥

אאWאאא  

 فتمثـل جممـوع "أ. هـ " أما . وهكذا) ... ب(املهاجرين الذين غادروا منطقة 
وبقـسمة .    من مجيـع املنـاطق اجلغرافيـة)أ(املهاجرين الذين قدموا إىل منطقة 

جمموع كل عمود عىل عدد سكان املنطقة أو الدولة ينتج معدل اهلجرة الوافدة, 
يف حني يمثل ناتج قسمة جمموع كل صف عىل إمجايل سكان املنطقة أو الدولـة 

ة من تلك املنطقة, كام سيتضح يف القـسمني التـاليني عنـد معدل اهلجرة املغادر
إبراز معـدالت اهلجـرة وتطبيقهـا عـىل اجتاهاهتـا اهلجـرة يف اململكـة العربيـة 

 .السعودية
 مصفوفة اهلجرة)  ١−١٠(دول اجل

 أماكن الوصول أو املقصد
 أ ب ج د املجموع

 أماكن
 األصل

 أ −− )أ ب(هـ  )أ ج(هـ  )أ د(هـ  .هـ أ
 ب )ب أ(هـ  −− )ب ج(هـ  )ب د(هـ  .ب هـ 

 ج )ج أ(هـ  )ج ب(هـ  −− )ج د(هـ  .هـ ج 
 د )د أ(هـ  )د ب(هـ  )د ج(هـ  −− .هـ د 

 املجموع أ. هـ  ب. هـ  ج. هـ  د. هـ  

وحتسن اإلشارة إىل أن اخلانات الفارغة يف مصفوفة اهلجرة هي اخلانـات 
لفارغة األوىل متثل األفراد الذين يقيمـون , فاخلانة ا"غري املهاجرين"التي متثل 
 ., وال يزالون يقيمون فيها)ُأو ولدوا فيها(يف الفرتة األوىل ) أ(يف منطقة 



 
 

 
 
 

٤٥٦

אאאא 

אW 
ّبعــد أن تعرفنــا عــىل طــرق قيــاس حجــم اهلجــرة أو أعــداد املهــاجرين 

اء براز املعدالت التي من خالهلا يمكن إجـرإومصفوفة اهلجرة, فإنه ال بد من  
مـن خـالل اسـتخدام , املقارنات بني املدن واملناطق اجلغرافية أو بـني الـدول

 مـن ٍعـددويمكـن حـساب . ًمؤرشات نسبية بدال من األرقام العددية املطلقة
 :منها, واملعدالت

 
 أو مدينة أو منطقة جغرافية ما  إىل دولة  الوافدينعدد املهاجرين                                                                    

 ١٠٠٠×   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ =   معدل اهلجرة الوافدة
 عدد السكان يف الدولة أو املدينة أو املنطقة نفسها يف منتصف السنة                                              

 
  النازحني يف السنةعدد املهاجرين                                

  ١٠٠٠×     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= معدل اهلجرة املغادرة 
 يف منتصف السنةإمجايل السكان يف مكان األصل                                    

          
  عدد املهاجرين املغادرين−دين عدد املهاجرين الواف                                  

  ١٠٠٠×       ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= معدل صايف اهلجرة 
 عدد السكان يف الدولة أو املدينة أو املنطقة يف منتصف السنة                              

 

جرة الـصافية وباستخدام رموز اجلدول السابق, يمكن حساب معدل اهل
 :عىل النحو التايل

 



 
 
 

 
 

٤٥٧

אאWאאא  

 .) هـ أ ( –) أ. هـ  (                            
 ١٠٠٠     ×  ــــــــــــــــــــــــــــ= معدل صايف اهلجرة 

 عدد سكان منطقة أ                              
وعىل افرتاض أننا قمنا بحساب هذا املعدل لكل من اليمن, واإلمـارات 

ية املتحدة, والسودان,والواليات املتحدة األمريكية, فام الدول التـي مـن العرب
ًاملتوقع أن يكون معدل صايف اهلجرة فيها سالبا? وما الدول التي سيكون فيهـا 

 ًموجبا?
  ١٠٠٠ ×    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ) = أو العام(معدل اهلجرة اإلمجايل  درينعدد املهاجرين املغا+ عدد املهاجرين الوافدين                                                                  
  نفسها يف منتصف السنة عدد السكان يف الدولة أو املدينة أو املنطقة                                                                     

الت, يمكن حساب نسبة اهلجرة التي تربز تأثري وباإلضافة إىل هذه املعد
 :اهلجرة مقارنة بالزيادة الطبيعية باستخدام الصيغة التالية

 
 صايف اهلجرة            

 ١٠٠٠ ×     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ = نسبة اهلجرة 
  عدد الوفيات–عدد املواليد                                

 
ر أنه كلام ارتفعت هذه النسبة, دل ذلـك عـىل ازديـاد تـأثري وجدير بالذك

وهلـذه النـسبة أمهيـة يف . مقارنة بالزيـادة الطبيعيـة ةاهلجرة يف املنطقة أو الدول
ولتوضيح ماهية املعـدالت . التخطيط اإلقليمي وصياغة السياسات السكانية

 الداخليـة اآلنفة الذكر ومدلوالهتا, سيتم استخدامها يف فهم معدالت اهلجـرة
 . يف اململكة العربية السعودية واجتاهاهتا يف هناية هذا الفصل
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אW 
منهـا عـىل سـبيل املثـال ) typology(هناك تصنيفات نمطية للهجـرات 

  ).Perterson(بيرتسـون  وكـذلك, )Fairchild(تصنيف فريشايلد  تنميط أو
ة ومـد حـدوث اهلجـرة يف فباالعتامد عىل معيارين يتمثالن يف مستو الثقاف

  : هي,وقت السلم واحلرب, قام فريشايلد بتصنيف اهلجرات إىل أنواع معينة
ا,  من أمثلتها السلب القوطي الغريب ملدينة رومـ:)invasion(هجرة غازية  •

 . وهجوم التتار بقيادة هوالكو عىل بغداد وتدمريها

ات إىل  وتتمثــل يف حتركــ:)conquest migration(هجــرات الفتوحــات  •
الثقافـة تلـك قوم هبا مجاعات من ثقافـة أرقـى مـستو مـن تمناطق معينة 

 .   أو املتعرضة للفتوحاتالسائدة يف املناطق املقصودة

 يتمثل يف قيام دولة متقدمة مـستقرة وقويـةو :)colonization(االستعامر  •
 ., واستغالل مواردها الطبيعية دولة جديدة وحديثة النشأةباالستيالء عىل

االختيارية التي حتدث تتمثل يف اهلجرة و: )immigration(اهلجرة الوافدة  •
, وحتدث بـني دول مـستقرة, متأثرة بدوافع فرديةيف أوقات السلم, وتكون 

 .)١(تعيش درجة متقاربة من التحرض

                                                           
 .٢٦ص . اهلجرة: مقدمة يف علم السكان) م١٩٧٩(عبد اهللا اخلرجيي وحممد اجلوهري  )١(
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אאW 
يمكن وضع أسس يقوم عليها تصنيف اهلجرة بوضوح, ومن ثم حتديـد 

من هذه األسس أو االعتبارات التي يمكن أن تصنف اهلجـرة و. أنواعها بدقة
 :ًبناء عليها ما ييل

 : حرية االنتقال −١
هجـرة إجباريـة وهجـرة  :تصنف اهلجرة عـىل أسـاس حريـة االنتقـال إىل

وهناك من يميـز بـني اهلجـرات االضـطرارية واهلجـرات اإلجباريـة, . اختيارية
يـه بعـض احلريـة الختـاذ القـرار ًفاملهاجر قد يكون مـضطرا للهجـرة, ولكـن لد

ولكن يف حالة اهلجرة اإلجبارية ال يكون . وحتديد الوجهة أو املكان الذي يقصده
وعىل الرغم من هـذا التمييـز, إال أن الواقـع .  لديه أية حرية يف اختاذ قرار اهلجرة

ًالعميل ليس هبذه البساطة, مما جيعل هناك تداخال وصعوبة يف التمييز بني اهلجـرة 
 . اإلجبارية واالضطرارية, لوجود درجات متفاوتة من االضطرار والقرسية

ن خالل القرن العرشين مـن إرغـام عـىل يوما تعرض له الفلسطينولعل 
ٌ, مثال حي وواضح واهلجرة خارج بالدهمأو تركها, بيع أمالكهم  ٌ للهجـرات ٌ

 البلقان مثـال كام أن املآيس األخرية يف كوسوفا يف منطقة. اإلجباريةالقرسية أو 
نتيجـة الكـوارث  −ًأحيانا−جباريةإل وقد حتدث اهلجرات ا.للهجرة اإلجبارية

هجـرة أو هتجـري (ًواألزمات, ولكن اهلجرة حتـدث أيـضا ألسـباب سياسـية 
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كام حدث يف منطقـة (, أو دينية )مثل جتارة الرقيق(, أو اقتصادية )الفلسطينيني
وال ).  يل هناية القـرن العـرشينالبلقان من تطهري عرقي عىل أيدي الرصب قب

ًيغيب عن البال معاناة العراقيني وجلوء بعضهم إىل الدول املجاورة حفاظا عىل 
يعترب انتقال الناس من مكان إىل آخر داخل ويف املقابل  .  أرواحهم وأعراضهم

 .ًنوعا من اهلجرات االختيارية−يف الغالب − الدولة

 )الضفة الغربية,  وغزة, وإرسائيل(لسطني التارخيية التغري السكاين يف ف) ٢−١٠(اجلدول 
 نسبة اليهود نسبة العرب عدد السكان السنة
 ٨ ٩٢ ٦٨٩٧٧٥ م١٩١٤
 ٣١ ٦٩ ٢٠٦٥٠٠٠ م١٩٤٨
 ٥٣ ٤٧ ١١٠٠٥٣٤٦ م٢٠٠٧

 . اعتمد إعداد اجلدول عىل عدة مصادر إلكرتونية وورقية: املصدر

 : املجال اجلغرايف − ٢
  : إىلملجال اجلغرايف الذي حتدث فيه اهلجرة بناء عىل اتصنف اهلجرة

 . اهلجرات الداخلية) أ(
 . اهلجرات اخلارجية أو الدولية) ب(

وختتلف األوىل عن الثانية يف أن اهلجرات الدولية مرتفعة التكاليف سواء 
فاهلجرات الدولية حتتـاج إىل . أو تكاليف مادية) معنوية(كانت تكاليف نفسية 
ًثقافيـا −يف الغالـب−ف يف منطقة الوصول التـي ختتلـف استعداد نفيس للتكي
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وعالوة عىل ذلك, ختـضع . التي سيهاجر منها) األصل(ًواجتامعيا عن الدولة 
التحركات الدولية إىل كثـري مـن القيـود واألنظمـة املتعلقـة بتأشـريات عبـور 

ومـن . احلدود السياسية بني الدول, ثم احلصول عىل عمـل يف املكـان اجلديـد
طبيعـة مكـاين األصـل   عـىل أسـاسصنف اهلجرات الداخليـةُتخر, جهة أ

 : أنواع كثرية من أمههاوالوصول إىل 
 .اهلجرة من الريف إىل املدن   −
 .اهلجرة من املدن إىل املدن   −
 .اهلجرة من الريف إىل الريف   −
 .اهلجرة من املدن إىل الريف   −
 ألقـاليم داخـل الدولـةقليمية بـني املنـاطق اإلداريـة أو ااهلجرات اإل   −

 .الواحدة
, ختتلـف ًوال شك أن هناك فروقا بني بعض هذه األنامط وبعضها اآلخـر

 !عن الفروق بني اهلجرات الداخلية والدولية, فام هي تلك الفروق?
 : ملسافةا −٣

 إىل هجـرات  التـي يقطعهـا املهـاجرتصنف اهلجرة عىل أسـاس املـسافة
 وينطبق هـذا التـصنيف عـىل اهلجـرة .فةطويلة املسافة وهجرات قصرية املسا

 .الداخلية والدولية عىل حد سواء
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 :  مكان الوصولمدة اإلقامة يف  −٤
اهلجرة سواء كانت داخلية أم دولية حسب مدة اإلقامة يف مكـان صنف ُت

 :إىل ما ييلالوصول 
مثـل اهلجـرة إىل األمـريكتني, وكـذلك هجـرة بعـض : اهلجرات الدائمة  )أ(

 . إىل املدينة بصفة دائمةالسكان من الريف
ُتطلق عىل اهلجرة لفرتة حمددة يعود بعـدها املهـاجر إىل :  اهلجرات املؤقتة) ب(

ويمكن أن ينطبق هذا الوضع عىل اهلجرة إىل بعض الـدول هبـدف . بلده
 .التعليم أو هجرة العاملة للعمل يف دول اخلليج لفرتة حمددة

: )العـامل واجلامعـات الرعويـةهجـرة ( أو املوسـميةاهلجرات الدوريـة  )جـ(
ويف املنطقـة . ُويالحظ هذا الـنمط يف دول رشق آسـيا أكثـر مـن غريهـا

العربية, يمكن أن ينطبـق هـذا الـنمط مـن اهلجـرة عـىل هجـرة العـامل 
املرصيني يف بداية فصل الربيع إىل ليبيا لزراعة البطيخ وتسويقه ثم العودة 

 . مع هناية فصل الصيف إىل مرص
 :  صول إىل املكان اجلديدكيفية الو −٥

التـي تتمثـل يف انتقـال ) Direct Migration(املبـارشة  هناك اهلجـرات
 كام أن هناك اهلجـرات. الشخص مبارشة من مكان األصل إىل مكان الوصول

 Stage or Stepwise( أو اهلجـرة بـاخلطوات )متعـددة املراحـل( املتدرجـة
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Migration .( سائدة يف الوقت احلارض, نتيجـة عد تمل هذه األنامط ويعتقد أن
, الذي حول العامل الفسيح إىل قرية لتقدم اهلائل يف وسائل النقل واالتصاالتا

شائعة يف  −التي الحظها رافنستني − فلم يعد نمط اهلجرات املتدرجة .صغرية
عامل اليوم, إذ أصبح بمقدور اإلنسان الذي يقطن يف قرية صغرية أن يذهب إىل 

 الدولة للبحث عن العمل أو إهنـاء إجراءاتـه, ثـم العـودة إىل أية مدينة داخل
 .مكان إقامته خالل اليوم نفسه أو يف اليوم التايل

  :هجرة فردية أو مجاعية −٦

فبعض األفراد هياجر بمفرده, . قد تكون هجرة فردية أو عائلية أو مجاعية
تقـال ًتاركا وراءه أرسته يف مكان األصل, يف حـني تـستطيع بعـض األرس االن

ويف حاالت معينة, تنتقل اجلامعة أو ).  الزوجة واألبناء(بكامل أعضاء أرسهم 
 . القبيلة بكاملها من مكان إىل آخر

 :   اجتاه اهلجرة− ٧
هجرات وافدة أو قادمـة : تصنف اهلجرة حسب االجتاه إىل نوعني

)immigration ( نازحـة إىل املنطقة أو الدولـة, وهجـرات مغـادرة أو 
, "ًنازحـا"وبناء عليه, يطلق عىل املهاجر من مكـان مـا ). emigration(منها 

 عىل "مهاجر"ولكن من الشائع إطالق لفظ . "ًوافدا"واملهاجر إىل مكان معني 
 .من يقوم باهلجرة يف كلتا احلالتني
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وبشكل عام, يمكن القول بأنه يغلب عىل اهلجـرة يف معظـم البلـدان أن 
 :ةتأخذ املالمح واالجتاهات التالي

 .أن تتجه اهلجرة من املناطق الريفية واملدن الصغرية إىل املدن الكبرية −١
أن تتجه اهلجرة من املناطق واألقاليم التي تعاين مـن الركـود االقتـصادي  −٢

ًإىل املناطق التي تشهد ازدهارا ونموا اقتصاديا ً ً. 
ها التمييز االجتامعي والعنرصي إىل فيتتجه اهلجرة من األقاليم التي يزداد  −٣

 . املناطق التي ينخفض هبا التمييز
ًتتجه اهلجـرة مـن املنـاطق املتخلفـة ثقافيـا وحـضاريا إىل املنـاطق الغنيـة  −٤ ً

  )١(بمالحمها الثقافية واحلضارية
, الديموغرايف األمريكـي )Kingsley Davis(ُوبشكل عام, يشري ديفيز 

ــني  ــرة ب ــروف, إىل أن اهلج ــي املع ــاوت التقن ــا دام التف ــستمر م ــدول ست ال
ويؤيد ذلك تيارات اهلجرة الدولية الرئيسة .)٢(ًفيام بينها موجودا) واالقتصادي(

                                                           
فعىل سبيل املثال, أد توفر التكييف املنزيل إىل زيادة جاذبية األجزاء اجلنوبيـة واجلنوبيـة الغربيـة يف  )١(

 ً, بعدما كانت أقل جذبا بسبب االرتفاع النسبي لدرجة احلرارةالواليات املتحدة األمريكية
) Morrill and Dormitzer, 1979(   

)٢(                            .             L. F. Bouvier and J. T. Bertrand (1999) World Population, p 50 
 : للمزيد حول اجتاهات اهلجرة الدولية يف العامل, انظر

 P. Martin and J.  Widgren (2002) International Migration: Facing the Challenge 
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 .  )١( )١−١٠الشكل (إىل أمريكا الشاملية وغرب أوربا وأسرتاليا 
؟אאאאא 

 Internal (داخليـة ةهجـر :إىلمن حيث جماهلا اجلغـرايف ُتصنف اهلجرة 

Migration(  ــل ــةمتث ــل الدول ــة داخ ــان اإلقام ــري مك ــرة, وتغي ــة هج  دولي
)International Migration (بـني دولـة تستلزم عبور حدود سياسية دوليـة 

وختتلف اهلجرة الدولية عن الداخلية يف أهنـا ختـضع بدرجـة كبـرية .  وأخر
شارة  إىل أن اهلجرة الدوليـة ال وجتدر اإل. لكثري من القيود اإلدارية والسياسية

االنتقال اجلغرايف عرب احلدود السياسية بقصد االستقرار الدائم يف "تقترص عىل 
ًاملهجر فقط, بل إهنا تضم أنواعا أخر أمهها اهلجرة املؤقتة لـبعض الـسكان, 
ويرتبط ذلك بمغادرة بعض املهاجرين ملواطنهم األصلية يف دوهلم للعمل فرتة 

 ثم ما يلبثون أن يعودوا إىل دوهلم مرة أخر بعد أن , دولة أخرمن الزمن يف
يكونوا قد كونوا ثروة تساعدهم عىل العيش يف مستو أعىل مما كانوا عليه قبل 

أصـعب − يف الغالـب − كام أن مشكالت تكيف املهاجرين تكـون .)٢("اهلجرة
فـإن إىل ذلـك, باإلضـافة .  بالنسبة للهجرة الدولية مقارنة بـاهلجرة الداخليـة

اهلجـرات الداخليـة,  أطول مـسافة مـن−يف الغالب−اهلجرات الدولية تكون 
                                                           

                                     Ravenstein (1885; 1889) The Laws of Migratin:     انظر )١(

 .١٦٠دار النهضة, ص : بريوت.  جغرافية السكان) م١٩٨٦(فتحي أبو عيانة  )٢(
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  فعىل سبيل املثال, اهلجرة من !ولكن يمكن أن نجد العكس يف بعض األحيان
ة مدينة أهبا إىل الدمام داخل اململكة العربية السعودية تتطلـب التحـرك مـساف

ة من دولة البحرين إىل الدمام من اهلجرتزيد عن ألف كلم, وهي أبعد وأطول 
 والـذي , عبور جرس امللك فهد بني البحرين والـسعوديةال تتطلب سوالتي 

 .  ً كيال٣٠مسافته تتجاوز ال 
 : ويصنف جالل الدين  اهلجرة الدولية إىل أربعة أنواع هي

 لــذوي النــشاط االقتــصادي وأفــراد أرسهــم  اهلجــرة الدوليــة الدائمــة:ًأوال
 . املرافقني

 . لذوي النشاط االقتصادي ومرافقيهم من املعالنيملؤقتةا اهلجرة :ًانياث

 عـرب احلـدود دون  هجرة العمل غري الرشعية وهجرات العمل املوسـمية:ًثالثا
 أوراق ثبوتية; 

ــا ــرسية: ًرابع ــسياسيون واهلجــرات الق ــون ال ــن احلــروب الالجئ ــة ع  الناجت
 . )١( واالضطهاد والكوارثواملجاعات

                                                           
أنامطهـا واجتاهاهتـا ومـستقبلها وبعـض : اهلجـرة الدوليـة") م١٩٨٩(حممد معوض جالل الـدين  )١(

 .  ٥٥ ص "فعها وانعكاساهتا,دوا
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אW 
دأب العلامء يف العلوم االجتامعيـة واإلنـسانية عـىل حماولـة التوصـل إىل 

 وملراعاة تبسيط .نظريات تسهم يف فهم اهلجرة وتفسري السلوك املكاين لإلنسان
 :فهمها يف حدود املجال املحدود يف هذا الكتاب, يمكن إبراز بعضها فيام ييل

 :قوانني اهلجرة لرافنستني  ) أ(

يف عـــامي ) Ravenstein(ستني يف مقاليـه ــه رافنـتبـمـا ك كـانلقد     
 من أوىل املحاوالت لفهم اهلجرة وحتديد عن قوانني اهلجرةم ١٨٨٩م و١٨٨٥

فكان أول من لفت األنظار إىل أن اهلجرة ليست ظاهرة , )١(العوامل املؤثرة فيها
  أحد الكتاب يف ذلك الوقت, وإنام هي ظاهرة حتكمها بعضىدعاعشوائية كام 

القوانني التي حاول رافنستني إبرازها من خالل دراسته لنتائج بعض تعدادات 
وير رافنستني أن اهلجرة تتم نتيجـة . السكان يف بريطانيا عىل وجه اخلصوص

قرار عقـالين هيـدف إىل حتـسني أحـوال املهـاجرين, ويعتمـد عـىل معـرفتهم 
 − "قـوانني"كلمـة ً وقد اختار عمـدا أن يـستخدم . باخليارات املتاحة أمامهم

قوية عند استخدامها للحديث عن سـلوكات اإلنـسان ذات داللة وهي كلمة 
بقصد دحض األفكار التي أوردها ذلـك  −التي يصعب وضع قوانني تفرسها 

 :ومن القوانني التي توصل إليها رافنستني ما ييل. الكاتب
                                                           

 Ravenstein (1885; 1889) The Laws of Migratin                                                             :انظر )١(
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 ويف.  ال هتاجر األغلبية العظمى من املهاجرين إال مسافات قصرية −١
هذه املالحظة ما يشري إىل وجود عالقة عكسية بـني حجـم اهلجـرة 

 . واملسافة من جهة أخر,من جهة
.  اهلجرة إىل مراكز التجارة والصناعة الكرب عـىل خطـواتُحتدث  −٢

 stepwise ("اهلجــرة بــاخلطوات"طلــق عــىل هــذه الظــاهرة ُوي

migration .(نتقال من قريـة قصد بذلك أن يقوم الشخص باالُوي
 تكون يف الغالـب عـىل ,رية إىل مدينة صغرية أو مدينة متوسطةصغ

 ثم يقوم بعـد مـيض بعـض الوقـت, بـاهلجرة إىل ,مقربة من القرية
املدن الكرب إحد  . 

 اهلجـرات قـصرية املـسافة, أي عـىل من حيث العددالنساء تسيطر  −٣
 .  ملسافات قصرية من الرجالًأهنن أكثر ميال للهجرة 

 .تصادية  أهم دوافع اهلجرةالدوافع االقُتعد  −٤
٥− دون  يتجه املهاجرون ملسافات طويلة إىل مراكز التجارة والصناعة الكرب 

, بمعنى أن املهـاجرين مـسافات طويلـة ال يمكـن أن يتجهـوا إىل سواها
 وإنام يذهبون إىل مراكز كبرية ومعروفة تتـوافر هبـا ,مراكز عمرانية صغرية

 . فرص العمل
 . للهجرة من سكان املناطق الريفيةًسكان املدن أقل ميال −٦
 . ازدادت التحركات السكانية,كلام ارتفع مستو التصنيع أو الصناعة −٧
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 :)Pull-Push (اجلـذب والطـردمفهوم   ) ب(
أشــهر مــا كتــب يف اجلــذب ) Lee(ويل ) Bogue(ُتعــد كتابــات بــوج 

 , فمن خالل تصنيفه للعوامل املؤثرة يف اهلجرة, ير بوج أنـه عنـدما)١(والطرد
نتقائيـة تكـون الحتدث اهلجرة نتيجة قو طرد شديدة يف منطقة األصل, فإن ا

ضعيفة مقارنة باهلجرات التي تتأثر بقو جذب قويـة يف منطقـة الوصـول أو 
. نه ال يمكن الفصل بني عوامل الطـرد واجلـذبإولكن ينبغي القول . املقصد

 . فهي متشابكة ومتداخلة يف تأثريها عىل قرارات اهلجرة
 : عوامل الطرد فيام ييل) Bouge, 1969(ىل أية حال, يلخص بوج وع
 .نضوب املوارد أو تدهورها, أو انخفاض قيمتها أو الطلب عليها − ١
 . البطالة بسبب التقدم التقني– ٢
 . التمييز العرقي أو الديني أو السيايس ضد فئة اجتامعية معينة– ٣
ملجتمع املحيل من حيث وعدم الرضا عن ا) alienation( االغرتاب – ٤

 .قيمه وثقافته السائدة
 .انخفاض فرص احلراك االجتامعي − ٥

                                                           
)١(.f.  E. Lee (1966) A Theory of Migration;  Bogue (1969) Principles o Demography 



 
 

 
 
 

٤٧٠

אאאא 

 حدوث الكوارث الطبيعية مثل الـزالزل والفيـضانات أو حـاالت – ٦
 : أما عوامل اجلذب فتتمثل فيام ييل.  اجلفاف

 .توفر فرص العمل أفضل مما عليه احلال يف مكان األصل أو املنشأ •
 . تدريبية للمهاجر أو أحد أفراد أرستهتوفر فرص تعليمية أو •
 .العوامل البيئية مثل املناخ املعتدل وعدم وجود التلوث •
ارتفاع مستو املعيـشة يف مكـان املقـصد مقارنـة بمكـان األصـل أو  •

 .   املنشأ
 ,قام يل ومن جهة أخر)Lee ( بتطوير عمـل رافنـستني م ١٩٦٦يف عام

ة لتفسري اهلجرة باإلضافة إىل بعـض وصل من جانبه إىل حماولتاآلنف الذكر, و
٢−١٠الشكل  (القوانني األخر(. وبشكل عام, ير )أن اهلجرة حتـدث ) يل

بسبب وجود تباين بني املناطق من حيث املوارد واإلمكانات, باإلضـافة عـىل 
 إىل أن )يل(يـشري وبنـاء عليـه,  . عدم وجود عوائق أو موانع حتد مـن اهلجـرة

 : هي,موعات من العواملاهلجرة تتأثر بأربع جم
 .عوامل مرتبطة بمنطقة األصل −١
 .عوامل مرتبطة بمنطقة الوصول −٢
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 . مثل املسافة,العوائق الوسيطة بني منطقتي األصل والوصول −٣
 .العوامل الشخصية −٤

 (Lee, 1966)نموذج اهلجرة حسبام يراه يل ) ٢ – ١٠(شكل ال

 
 
 
 
 
 
 

ّاألخر بحيث تكيـف وتتفاعل العوامل الشخصية مع العوامل املكانية  ُ
وتتميز كل منطقة بخصائص إجيابية .  تأثريها وجتعله خيتلف من إنسان إىل آخر

سامت سـلبية بالنـسبة للهجـرة وتـسمى تتسم ب و,للهجرة متثل عوامل اجلذب
عوامل الطرد, باإلضافة إىل بعض السامت ذات التأثري املحايد, التي قد ال تؤثر 
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خيتلف تأثري العوامل املتعلقـة بمنـاطق و. كاين والتحرك امل اهلجرة قراراتعىل
فعىل سبيل املثال, قد يكون عـدم .  ًاألصل والوصول تبعا خلصائص الشخص

 لشخص يبحث عن العمل, يف حني ال يكون "عامل طرد"توفر فرص العمل 
لد شـخص آخـر يرغـب يف مواصـلة التعلـيم ) أي حمايد(ٌهلذا العامل تأثري 

الشواطىء والبحريات قد يكـون عامـل جـذب لـد كام أن وجود . اجلامعي
ًهواة صيد األسامك والسباحة واألنشطة البحرية, بيـنام ال يكـون ذلـك مـؤثرا 
لد من ال هيتمون هبـذه األنـشطة وأسـاليب الرتفيـه, أو يفـضلون الغابـات 

 .  واملناطق الصحراوية

 : ما ييل)يل(ومن القوانني العامة التي توصل إليها 

ــة أن حجــم اهلجــ −١ ــاين حــسب يرة داخــل أي منطقــة جغرافي تب
 .االختالفات البيئية يف املنطقة

 .أن حجم اهلجرة خيتلف باختالف السكان وتنوع خصائصهم −٢

 .تتأثر اهلجرة بالتقلبات االقتصادية بشكل كبري −٣

 .  يتزايد حجم اهلجرة مع الزمن  −٤
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 ):Migration Selectivity(نتقائية اهلجرة ا) جـ( 
ً  أن بعض األفراد أكثـر مـيال للهجـرة "قائية اهلجرةانت"يقصد بمصطلح 

من غريهم, أي أن عوامل اجلذب والطرد متيل إىل اختيار أو انتقاء فئات معينة 
.  فاألفراد خيتلفون يف اسـتجابتهم لتلـك العوامـل. أكثر من غريها من السكان

 إذن, فاهلجرة ليست ظاهرة عشوائية, أي أن اهلجرة ال حتدث بشكل عشوائي,
ن ال يمثلون عينة عشوائية من سكان املنطقـة التـي هـاجروا وومن ثم املهاجر

هنم خيتلفون يف بعض خصائصهم العمرية أو النوعية أو الزواجية أو إمنها, بل 
ًالتعليمية أو االقتصادية; مما جيعل اهلجرة أكثـر تـأثريا عـىل مكـاين األصـل أو 

ظـاهرة مـؤثرة يف بوصـفها ني الوصول; وهلذا حتظى باهتامم الباحثني واملخطط
 .   تركيب السكان وخصائصهم املختلفة

ًوانطالقا من هذا املفهوم, تسعى الدراسات والبحوث إىل التعـرف عـىل 
.  خصائص املهاجرين ومد االختالف بينهم وبـني األفـراد غـري املهـاجرين

فمعرفة خصائص من يتخذون قرار اهلجرة من مكان إىل آخـر تـسهم يف فهـم 
 ت اهلجرة, والتنبؤ باجتاهاهتا, ومن ثم تقويم تأثرياهتا االقتصادية واالجتامعيةتيارا

صعب مالحظـة وجـود نـوع مـن الـويف احلقيقة, لـيس مـن . والديموغرافية
ًفمن املالحظ أن السكان يف بداية سن العمـل أكثـر مـيال . االنتقائية يف اهلجرة

ال من مكان إىل آخـر أكثـر للهجرة من غريهم, كام أن املتعلمني يميلون لالنتق
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ًوأوضح من ذلك, فإن الذكور وغري املتزوجني أكثـر مـيال .  من غري املتعلمني
.  للهجرة من اإلنـاث واملتـزوجني يف منطقتنـا العربيـة عـىل وجـه اخلـصوص

ًولذلك, فإن األفراد األصغر سنا, واألفضل تعليام, واألكثر مقدرة عىل العمل  ً
ًلون للهجرة, خاصة أن عائد اهلجرة يكون كبـريا, الذين يمي− يف الغالب –هم 

إذا كان املهاجرين يف ريعان الـشباب, إذ أن مـن املتوقـع أن تكـون الـسنوات 
 .  املتبقية يف العمر كثرية, بإذن اهللا

وبناء عىل هذه الفكرة, حاول عدد من البـاحثني تطـوير نظريـة عامـة   
 فهم عـن غـريهم بـرصللهجرة تقوم عىل حتديد خصائص املهاجرين ومتييـز

 .   النظر عن املكان والزمان
 ): Intervening Opportunities(الفرص املعرتضة ) د( 

عدد األشخاص الذين  يف أن )Stouffer, 1940(ستوفـر تتلخص فكرة 
املنطقة, تلك منطقة ما يتناسب مبارشة مع عدد الفرص املتاحة يف  إىلهياجرون 

ــيط ــرص الوس ــع الف ــسيا م ــب عك ــة ًويتناس  intervening(ة أو املعرتض

opportunities  .( ًمتغريا جديدا أسامه املهاجرين  − فيام بعد –وأضاف ستوفر ً
ًوبنـاء عليـه, فـإن عـدد ). competing migrants(املتنافسني عـىل الفـرص 

هو نتيجـة مبـارشة ) ب(إىل مدينة −عىل سبيل املثال−) أ(املهاجرين من مدينة 
, )أ(ونتيجة عكسية لعدد الفـرص املتاحـة يف املدينـة , )ب(للفرص املتاحة يف 
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, )ب(ونتيجة عكسية لعدد املهـاجرين اآلخـرين املتنافـسني عـىل الفـرص يف 
 ). ب(و ) أ(نتيجة عكسية للفرص الوسيطة أو املعرتضة بني مدينتي كذلك و

 :نامذج ونظريات أخر) هـ( 
 حمدداهتا والعوامـل حتاول تفسري اهلجرة وفهمهناك نظريات ومفاهيم كثرية  

 :هاسنكتفي بلمحات بسيطة عن بعضاملؤثرة فيها, و
ُيقــصد بــذلك أن ): Migration as Investment ( كاســتثامراهلجــرة −١

ًنوع من االستثامر مثله يف ذلك مثل التعليم الذي يعد استثامرا من اهلجرة 
قبل الشخص لرفع مستو دخله أو األجـر الـذي يتقاضـاه بعـد إكـامل 

 وهـذا ."نظريـة االسـتثامر" لذا يمكن أن يطلق عىل هذه الفكرة .التعليم
.  املفهــوم يفــرس حقيقــة أن اهلجــرة حتــدث يف الغالــب يف ســن الــشباب

فـبعض . فاالنتقال املكاين يسهم يف تغيري القيمة االقتـصادية أليـة سـلعة
كـذلك, فـإن .  السلع تتضاعف قيمتها بعـد نقلهـا مـن مكـان إىل آخـر

  فيـه يف رفع دخله نتيجة انتقاله من مكان يكون الطلباإلنسان قد يسهم
 .   األجور مرتفعةوً كبريا, فيهًعىل العاملة حمدودا إىل مكان يكون الطلب 

 يف ضوء هـذا املفهـوم, فـإن اهلجـرة ):Cost-Benefit(العائد والتكلفة  −٢
 عندما يعتقد اإلنسان أن العائد مـن اهلجـرة أكـرب مـن التكـاليف حتدث
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 فاإلنسان يقارن التكاليف املادية والنفـسية بالفوائـد والعوائـد . املتوقعة
, التي يمكن أن جينيها اإلنـسان مـن جـراء هجرتـه مـن مكـان إىل آخـر

الناجتــة عــن قــرار ) utility maximization(وحيــاول تعظــيم املنفعــة 
أمـا .  فإذا أحس أن العائد أكرب من التكاليف اختذ قـرار اهلجـرة. اهلجرة

د أن تكاليف اهلجرة أكرب من عائداهتا عىل مد عمره الزمني, عندما يعتق
ُ ويطلق عىل هذا النوع من األطر النظرية ما يسمى .فإنه ال يبقى يف مكانه ُ

 .)١(, أو نظرية العائد والتكلفة)Human Capital Model(بــ 
  اهلجرةاتمن املفاهيم املطروحة يف دراس): City Lights (أضواء املدينة −٣

, )Gegler(لر ــــا جيجــــ التـي طرحه"واء املدينـةــــأض" مصطلح
فأضواء املدينة وما هبا من خدمات وتسهيالت قد تبهر القـروي وجتذبـه 

ولكن هـذا . ًإليها ليعيش بعيدا عن القيود االجتامعية الصارمة يف الريف
عنـدما , نبهار ما يلبث أن يتحول إىل شقاء لبعض املهاجرين الـريفينياال

يعون احلصول عىل عمل أو مصدر للعيش الـرشيف, أو جيـدون ال يستط
 .صعوبات يف التكيف واالندماج يف بيئة املدينة

                                                           
)١(Rshood  Khraif (1989) “Interstate Elderly Migration and Destination Choice in the 

U.S.”  Unpublished Ph.D. Dissertation, Indiana Universtity, Bloomington; M. Todaro 
(1976) “Internal Migration in Developing Countries: A Review of Theory, Evidence, 
Methodology, and Research Priorities.” Genveva: ILO.                                                      
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من النامذج التـي حظيـت بـاهتامم ): Gravity Model(نموذج اجلاذبية  −٤
الكبـرية ) األمـاكن(اجلغرافيني خاصة, وتتلخص فكرته يف أن املـدن أو 

بعبـارة أخـر, .  املدن الصغريةتتمتع بجاذبية أكثر للمهاجرين مقارنة ب
فإن التفاعل بني مكانني يتأثر بحجم السكان يف كل منهام ومقدار املسافة 

 .)١(الفاصلة بينهام

ُ يعد مـن اإلسـهامات ):Zipf's inverse distance Law(قانون زيبف  −٥
اجلغرافية املهمة لفهم اهلجرة, يقول بـأن حجـم اهلجـرة يتنـاقص, كلـام 

 ). distance decay( مكان األصل ازدادت املسافة من
אW 

وقـد تكـون .  ُتؤثر اهلجرة يف مكاين األصل والوصول ويف املهاجر نفسه
. ًأحيانا أخرنتائجها إجيابية بعض األحيان, ولكنها يمكن أن تكون سلبية يف 

 قـد ففي حني يستفيد املهاجر منها يف حتسني دخلـه أو مـستواه املعيـيش, فإنـه
 ممـا ,يواجه خيبة أمل نتيجة عدم متكنه من احلصول عىل عمل يف املكان اجلديد

قد يضطره إىل العودة إىل مكان األصل أو البقاء بدون عمل لفـرتة طويلـة قـد 
إىل الكــسب غــري املــرشوع أو الــضغط عــىل اخلــدمات ه إىل اللجــوء تعرضــ

                                                           
 .  ٢٢٤, ص "اهلجرة الداخلية يف اململكة العربية السعودية") هـ١٤١٢(حممد الثاميل : انظر )١(
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 اهلجـرة عـىل أهنـا وبشكل عام, يمكن النظر إىل. االجتامعية يف مكان الوصول
.  عملية لتخفيف حدة التبـاين بـني الوحـدات املكانيـة يف مـستويات الـدخل

فانتقال الناس من مكان تقل فيه فرص العمل وينخفض به مستو الدخل إىل 
مكان تكثر فيه فرص العمل ويرتفع فيه مـستو الـدخل, يـؤدي إىل خفـض 

ــاين األجــور يف املكــان ا ــا يف املكــانلث انخفــاض نتيجــة األول  وإىل ارتفاعه
قلة العرض من األيدي العاملة بسبب مستويات البطالة ورفع مستو األجور 

 :وباختصار يمكن إجياز النتائج فيام ييل.  اهلجرة املغادرةبسبب 
فقـد يـزداد حجـم   :تغيري حجـم الـسكان يف مكـاين األصـل والوصـول ـ١

كـام أن . عنيالسكان بمعدالت رسيعة نتيجة تدفق املهاجرين إىل مكان م
  أو خفــض ,اهلجــرة قــد تــسهم يف تنــاقص عــدد الــسكان يف مكــان مــا

 رفع ُفعىل سبيل املثال, تسهم اهلجرة الدولية يف.  معدالت نمو السكان به
 والواليـات  املتحـدة نمو السكان يف كل من اإلمارات العربيـةمعدالت

ادة نـسبة كام تسهم يف زيادة سكان املدن, ومن ثم زيـ. املتحدة األمريكية
عىل التـوازن يف −ًأحيانا −وقد تعمل اهلجرة  .  التحرض يف معظم البلدان

النمو السكاين,  إذ تسهم يف خفض نمو السكان يف الريف, بينام تؤدي إىل 
زيادة معدل النمو يف املناطق احلرضية, ومن ثم تعوض انخفـاض النمـو 

 .السكاين فيها مقارنة باملناطق الريفية
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 تـؤدي :رتكيب العمري والنوعي وبعض اخلصائص األخرالتأثري يف ال ـ٢
 ســواء يف مكــان ,اهلجــرة إىل تغيــري اخلــصائص الديموغرافيــة للــسكان

فنالحظ ارتفاع نسبة الذكور يف سن العمل . األصل أو يف مكان الوصول
يف معظم املجتمعات اخلليجية وكذلك يف معظم املدن الكرب يف الـدول 

) ٣−١٠(ويوضح الشكل .  أمريكا الالتينية بعض املدن يف, سوالنامية
 . نامذج من تأثري اهلجرة الوافدة واملغادرة عىل الرتكيب العمري والنوعي

 
 قطر واليمن: تأثري اهلجرة عىل الرتكيب العمري والنوعي) ٣ −١٠(شكل ال

 
 
 
 
 
 
 
 

ًإجيابا وسلبا −تؤثر اهلجرة :   ختفيف حدة البطالة يف منطقة األصل− ٣ مناطق يف  −ً
ففي بعض األحيان, تسهم اهلجرة يف ختفيف حدة . األصل من عدة جوانب
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, بـسبب هجـرة فـائض البطالة يف منطقة األصل, وترفع مستو اإلنتاجية
رفـع مـستو األجـور وحتـسني مـستو كـام تـسهم يف  .القو العاملـة

سـهام اهلجـرة إ  ولعل الوضع يف مرص واليمن خـري مثـال عـىل .املعيشة
 .يف ختفيف حدة البطالة فيهامالدولية 

 تؤدي اهلجرة إىل توافر  األيـدي : توفري األيدي العاملة يف مكان الوصول  −٤
ازدهـار الـصناعات يف العاملة للعمل يف الصناعة والتجارة, ممـا يـسهم 

ويزداد ذلك أمهية إذا عرفنا أن األغلبية العظمى من املهاجرين .  وتقدمها
  . هم من العنارص الشابة

قـد تـسهم اهلجـرة يف : استنزاف القو العاملة الشابة يف مكـان األصـل  −٥
من بني الشباب واملتعلمني يف منطقة األصل يف  العاملةاأليدي زاف ـاستن

  .إمهال الزراعة يف بعض األريافمما يرتتب عليه بعض األحيان 
باين سهم اهلجرة يف ختفيف حدة التت: ختفيف حدة التباين املكاين يف الدخل −٦

 مـن خـالل إجيـاد نـوع مـن يف مستويات الدخل بني املنـاطق اجلغرافيـة
زيادة التوازن من ثم  و,الطلب عىل األيدي العاملةبني العرض والتوازن 

يف اهلجـرة تسهم كام .   من خالل التأثري عىل األجوريف مستويات الدخل
حتسني مستو الدخل يف منطقة األصل مـن خـالل التحـويالت املاليـة 
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 أو ,اهلدايا التي يرسلها املهاجرون إىل أهلهم وأقارهبم يف منطقة األصلو
العـون وبعبارة أخـر, فـإن .  االستثامرات التي يموهلا بعض املهاجرين

واملساعدات النقدية والعينية التي يرسلها املهاجرون إىل أقارهبم يف منـاطق 
ُال, تعد حتويالت فعىل سبيل املث.  تساعد يف رفع مستو املعيشة فيهااألصل

العاملة املرصية واليمنية يف اخلـارج مـن مـصادر الـدخل املهمـة يف هـذين 
  ).٤−١٠الشكل (ا من البلدان املصدرة للعاملة البلدين وغريمه

 
 ) ٤−١٠(الشكل 

 التحويالت من اهلجرة اخلارجية يف بعض الدول

٣٣٤١
٤٢١٨

١٤٠٣
١١٦٣٤

٢١٧٢٧
٢٢٨٧
١٢٨٣

٠٥٠٠٠١٠٠٠٠١٥٠٠٠٢٠٠٠٠٢٥٠٠٠

مصر
املغرب
السودان
الفلبني
اهلند
األردن
اليمن

التحويالت مباليني الدوالرات  

٣,٨
٨,٥

٧
١٣,٥

٣,٢
٢١,١

٩,٨

٠ ٥ ١٠ ١٥ ٢٠ ٢٥

  النسبة إىل الناتج احمللي اإلمجايل     
 

 :اعتمد إعداد الشكل عىل بيانات: املصدر
UN, Population Division (2006) "Internationd migrahion". 
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إن من أبرز آثار اهلجرة يف الـدول الناميـة : تأثري اهلجرة عىل النمو احلرضي −٧
بشكل عام, ويف الدول العربية بـشكل خـاص, إسـهامها يف نمـو املـدن 
وتزايد أعدادها, إىل جانب ظهور املدن املليونية, وزيادة اهليمنة احلرضية 

وهـذا أد إىل متـدد . د من املدن العمالقة بحجومهـا الكبـريةلعدد حمدو
ًاملدن أفقيـا, وارتفاعهـا رأسـيا, بمعـدالت رسيعـة ال يمكـن للجهـات  ً

ًطا هائال عىل اخلدمات واملرافـق العامـة غاملسئولة مواكبتها, مما حيدث ض ً
فنتيجـة .  ُمن جهة, ويسهم يف خلخلة املناطق الريفيـة مـن جهـة أخـر

الريف إىل املدن أصبحت املدن الكرب يف الـدول الناميـة حتتـل للهجرة من 
املراكز األوىل من حيث عدد السكان, بعدما كانـت معظـم املـدن يف الـدول 

  .املتقدمة ترتبع يف هذه املراتب
يؤدي تدفق املهاجرين إىل املـدن : ظهور مدن الصفيح وارتفاع معدالت اجلريمة  −٨

 أو "مـدن الـصفيح"ُهبا إىل ظهور ما يـسمى بــ بأعداد هائلة فوق طاقة استيعا
بعض مظاهر انحـراف الـسلوك, , باإلضافة إىل انتشار "اإلسكان العشوائي"

 .)١(وارتفاع معدالت اجلريمة كالرسقات وغريها

                                                           
جتدر اإلشارة إىل أن بعض املدن جلأت إىل التخلص من مدن الصفيح, ال بسبب الفقر وما يتبعه مـن  )١(

فعـىل سـبيل املثـال, حتـاول مدينـة الـدار .  ل احلد من اإلرهابمشكالت اجتامعية فقط, بل من أج
 ألـف أرسة, تـضم ٩٨ مدينة صفيح حتيط باملدينة, ويقطن هبـا ٤٥٠البيضاء يف املغرب التخلص من 
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تسهم اهلجرة يف زيادة التفـاهم والتعـايش :   زيادة االندماج والتفاهم بني الناس–٩
ركات األفراد واجلامعـات مـن منطقـة بني الشعوب والثقافات من خالل حت

ومن جهة أخر, يمكن أن اهلجرة تكون .   ألخر, وربام التزاوج فيام بينهم
 . ًسببا يف التنافس والرصاعات بني املجموعات السكانية املختلفة

من اآلثـار املعروفـة للهجـرة, سـواء :  نرش األفكار واملخرتعات واألمراض  −١٠
ــة, أ ــة أو الدولي ــل الداخلي ــات, ب ــار واملخرتع ــرش األفك ــؤدي إىل ن ــا ت هن

فكثـري مـن املهـاجرين حيـرضون بعـض اهلـدايا واملخرتعـات .  واألمراض
ويف بعـض األحيـان, قـد .  اجلديدة عند زيارهتم ألقارهبم يف مكان األصـل

 تـسهم بعبارة أخـر, . تؤدي اهلجرة إىل نرش القيم السيئة والعادات الذميمة
 ممــا قــد يــؤدي إىل التغــري ,واملخرتعــاتاجليــدة  اهلجــرة يف نــرش األفكــار

 وللهجـرة . أفكار غري  حمببـة نرشقد تسهم يف −ً أحيانا – مع أهنا ,االجتامعي
دور بارز يف نرش كثري من األمراض املعدية ونقلها من بلد إىل آخر منذ القـدم 

 .فهي إذن سالح  ذو حدين .إىل وقتنا احلارض

 : لعربية السعودية كنموذج لقياس اهلجرةاهلجرة الداخلية يف اململكة ا

                                                           
 

االقتـصادية, العـدد (مـن إمجـايل سـكان الـدار البيـضاء % ١٢ ألف نسمة, اي ما يعـادل ٥٠٠نحو 
 ).هـ١٤٢٨ ربيع اآلخر ٤ ،٤٩٤٠
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يمكن قياس حجم اهلجرة الداخليـة عـىل مـستو املنـاطق اإلداريـة يف 
اململكة العربية الـسعودية بنـاء عـىل بيانـات تعـداد الـسكان واملـساكن لعـام 

ويف هذه احلالة, يمكن .  "حمل امليالد", باستخدام طريقة )م٢٠٠٤(هـ ١٤٢٥
خص أو الفرد الذي خيتلف مكان مـيالده عـن مكـان تعريف املهاجر بأنه الش

 . إقامته املعتادة

وبحساب معدالت اهلجرة اآلنفة الذكر, يمكن التعـرف عـىل اجتاهـات 
اهلجرة, وبالتايل حتديد مناطق اجلـذب مـن جهـة, ومنـاطق الطـرد مـن جهـة 

٣−١٠(فمن خالل معـدالت صـايف اهلجـرة املوضـحة يف اجلـدول . أخر (
, واملنطقة الـرشقية, ومكـة املكرمـة, وتبـوك, هـي منـاطق يتضح أن الرياض

فعدد املهاجرين القادمني إىل هذه املناطق يفوق . جذب للمهاجرين السعوديني
الرياض هي العاصمة السياسية واإلدارية, ويف . عدد املهاجرين املغادرين منها

د كـل مكة املكرمة يوجد احلرم الرشيف واملشاعر املقدسة, باإلضافة إىل وجـو
من جدة والطائف, إذ متثل األوىل امليناء التجـاري األول يف اململكـة, يف حـني 

ًتعد الطائف مصيفا متميزا وعاصمة صيفية للبالد ً ُ. 
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 ) ٣−١٠(جدول 
 اهلجرة الداخلية حسب حمل امليالد ومكان اإلقامة املعتادة يف اململكة العربية السعودية

املنطقة 
 اإلدارية

  عدد
معدل  نوالوافد السكان

دل مع نواملغادر النسبة نوالوافد
صايف  النسبةنواملغادر

 اهلجرة
معدل صايف
 اهلجرة

 ٥٢}٩٠ ٣٣٧٢٥٠ ٥٢}١١ ٨٣}٤٦ ١٧٤٤٦٥ ٣٤}٣١ ٣٥}١٣٧ ٥١١٧١٥ ٣٧٢٥٥٥٧ الرياض
 ٩٩}١٨ ٦٨٠٧٠ ٥٠}١٥ ٤٩}٦٥ ٢٣٤٧٥٨ ٥٥}١٨ ٤٨}٨٤ ٣٠٢٨٢٨ ٣٥٨٤٦٢٨ مكة املكرمة
 ٠٨}٧ ٧٦}٩٣ ١٠٧٢٨٨ ٩٦}٤ ٧٥}٧٠ ٨٠٩٦٠ ١١٤٤٢٧١ املدينة املنورة J٢٦٣٢٨  J٠١}٢٣ 
 ٤١}٨ ٨٣}١٥٥ ١٢٧٣٥٨ ٠٠}٣ ٠٣}٦٠ ٤٩٠٥٩ ٨١٧٢٧١ القصيم J٧٨٢٩٩  J٨١}٩٥ 
املنطقة 
 ٦١}٨٠ ٢٠٦٠١٠ ٢٣}٧ ٨٣}٤٢ ١٠٩٤٦١ ٣٢}١٩ ٤٥}١٢٣ ٣١٥٤٧١ ٢٥٥٥٥٠٢ الرشقية

 ٥٧}١٤ ٨٠}١٥٣ ٢٢٠٦٨٣ ٩٦}٥ ٨٦}٦٧ ٩٧٣٧٤ ١٤٣٤٨٤٢ عسري J١٢٣٣٠٩ J٩٤}٨٥ 
 ٦٤}٩٤ ٥٦٢٤٤ ٤٩}٣ ٩٦}٨٨ ٥٢٨٦٥ ٦٨}٦ ٦٠}١٨٣ ١٠٩١٠٩ ٥٩٤٢٧١ تبوك
 ٩٤}٤ ٥٦}١٦٥ ٧٤٧٨٩ ٤٧}١ ٠٥}٥٣ ٢٣٩٦٤ ٤٥١٧٤٧ حائل J٥٠٨٢٥  J٥١}١١٢ 

احلدود 
 ٢٦}٣ ٨٤}٢٠٥ ٤٩٣٦٨ ٨٠}١ ٨٦}١٢٢ ٢٩٤٦٥ ٢٣٩٨٣٤ الشاملية J١٩٩٠٣  J٩٩}٨٢ 

 ٦٧}١٠ ٦٠}١٦٢ ١٦١٦٣١ ٨٥}١ ٣٣}٣٠ ٣٠١٥٠ ٩٩٤٠٢٥ جازان J١٣١٤٨١ J٢٧}١٣٢ 
 ٣٠}٣ ٠٤}١٤٣ ٤٩٩٢٦ ٧٠}٢ ٢١}١٢٦ ٤٤٠٥٢ ٣٤٩٠٤١ نجران J٥٨٧٤  J٨٣}١٦ 
 ٥١}٨ ٦٥}٣٩٢ ١٢٨٩١٥ ١٤}١ ٦٠}٥٦ ١٨٥٨٢ ٣٢٨٣١٧ الباحة J١١٠٣٣٣ J٠٦}٣٣٦ 
 ٥٣}١ ٠٨}٧٥ ٢٣١٢٦ ٢٣}١ ٤١}٦٥ ٢٠١٥٠ ٣٠٨٠٣٤ اجلوف J٢٩٧٦  J٦٦}٩ 
 ١١٨٢٤٦ ٠٠}١٠٠ ٢٨}١٥١٤٦٣٣١٧٩٢ ٠٠}١٠٠ ٩٨}١١٨١ ١٦٣٢٨٧٩ ١٦٥٢٧٣٤٠ املجموع J J J 

مصلحة اإلحصاءات العامة, النتائج التفصيلية لتعداد السكان : اعتمد إعداد اجلدول عىل بيانات: املصدر
 .هـ١٤٢٥واملساكن لعام 
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ومن جهة أخر, فعىل الرغم من التفاوت يف معدالت صايف اهلجرة لبقية 
 وجـازان, الباحـة, وحائـل,: املناطق, إال أنه يمكن تصنيفها بأهنا طاردة, وهي

).  ٥−١٠الــشكل (والقــصيم, واحلــدود الــشاملية, واملدينــة املنــورة, واجلــوف 
فمعدالت اهلجرة املغادرة من هذه املناطق تفوق معدالت اهلجرة القادمة إليهـا, 

يف األلـف نـسمة, ) ٣٢٦−(فيصل معدل صايف اهلجرة يف مناطق الباحـة نحـو 
 .  سبيل املثال, عىل)١١٢−(, وحائل إىل نحو )١٣٢−(وجازان إىل 

 
 ) ٥−١٠(شكل 

 معدالت صايف اهلجرة :اجتاهات اهلجرة الداخلية يف اململكة العربية السعودية
 
 
 
 
 
 

 هـ١٤٢٥ اعتمد إعداد الشكل عىل بيانات تعداد السكان واملساكن لعام :املصدر
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اجتهـوا إىل ثـالث %) ٧٠(وإىل جانب ذلك, يتبني أن أغلـب املهـاجرين 
ومـن جهـة .  الريـاض, والـرشقية, ومكـة املكرمـة: , هـيمناطق إدارية فقط

وتأيت كل . ًأخر, خرست الباحة, وجازان, وحائل, أعدادا كبرية من السكان
ويـصل عـدد الـسكان الـذين . من القصيم, وعسري بعد هذه املناطق الـثالث

 ومن الالفـت للنظـر نسمة,ألف ) ٧١٣(إىل نحو اخلمس غادروا هذه املناطق 
حة يف مقدمة املناطق اإلدارية من حيـث ارتفـاع معـدالت اهلجـرة أن تأيت البا

 .ً شخصا لكل ألف من السكان٣٩٣املغادرة, إذ يصل هذا املعدل إىل 
إن مــستويات التنميــة االقتــصادية ومــا يــرتبط هبــا مــن فــرص عمــل, 
ُوخدمات تعليمية, واجتامعية, وصحية, تفرس اجتاهـات اهلجـرة الداخليـة يف 

 مكـة – الريـاض –الـرشقية (فمحـور التنميـة املعـروف .  ماململكة بشكل عا
يتمتع بأكرب رصيد من السكان, إىل جانب تفوقـه الكبـري مـن حيـث ) املكرمة

 تقوم يف منطقة تبوك بعـض األنـشطة كام.  ة التجارية والصناعيةطحجم األنش
الصناعية والزراعية, إىل جانب املنـشآت العـسكرية, التـي أدت إىل اجتـذاب 

ً كبرية من السكان, كام ذكر آنفاأعداد ُ . 

) ٣ − ١٠(وكمثال ألسباب اهلجرة الداخلية يف اململكة, يوضح اجلدول 
  الـذيديموغرايفالـسح املـ بناء عىل بيانات ,أسباب اهلجرة إىل مدينة الرياض
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ًويبدو واضحا أن األسـباب االقتـصادية ). م١٩٩٦(هـ ١٤١٧أجري يف عام 
 .)١(باب اهلجرة الداخليةاملتعلقة بالعمل هي أهم أس

 
 أسباب اهلجرة الداخلية إىل مدينة الرياض) ٣ – ١٠(اجلدول 
 نسبة املهاجرين سببال

٤}٧٤ العمل أو البحث عن عمل 
٢١}٢ االلتحاق باملدارس 
٦٩}٧ االلتحاق باجلامعة 
٢}٦ االلتحاق باألقارب 

٦}٣ البحث عن فرص عمل أفضل 
٨}٢ تفضيل الرياض 

٢}١٣ أخر 
١٠٠ اإلمجايل 

 تأثري اهلجرة عىل النمو السكاين الكبري بمدينـة ") هـ١٤٢١( عبد العزيز بن عبد امللك آل الشيخ :املصدر
 .٦, اجلدول "الرياض

                                                           
 – عـىل سـبيل املثـال –لتعرف إىل أسباب اهلجـرة الداخليـة يف اململكـة العربيـة الـسعودية, انظـر ل )١(

; حممـد "اهلجـرة الداخليـة يف اململكـة العربيـة الـسعودية") هــ١٤١٢(الـثاميل : الدراسات التاليـة
 ; "دوافع ونتائج نزوح بعض األرس الريفية إىل مدينة الرياض") م١٩٩٦(السكران 

R.Khraif (1984) “Rural – Urban Migraion..”;  M. AlWahaid (1992) “Residential Preferences  
and Migration Propensities…”  “ 
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  احلادي عشرالفصل
  السكان والتنمية والبيئة

ليس من الصعب فهم الرتابط الوثيق بني موارد األرض وأنظمتها الطبيعيـة 
ويف األرض .  فالناس يعتمدون يف حياهتم عىل الغـذاء واهلـواء واملـاء.  والسكان

وعة أوجد اهللا هلم مـصادر الطاقـة واملـواد اخلـام الالزمـة بمواردها الطبيعية املتن
ً أثـرا عـىل األرض ومواردهـا – بدورها – وهذه األنشطة ترتك . ألنشطة اإلنسان
ًيف املايض البعيد, أي منذ ثالثـة آالف سـنة تقريبـا, كـان أثـر . وأنظمتها الطبيعية

ً جدا عندما كان عـدد الـسكان الًااإلنسان عىل البيئة حمدود  يتجـاوز مئـة مليـون ّ
 ًأثرهم عىل البيئة هائالفصار ستة باليني نسمة  نربو عنسمة, أما اليوم وعددهم ي

ًجدا, ومثري الهتامم كثري من األفراد والدول واملنظامت الدولية كثري ولعل انعقاد . ّ
من الندوات واملؤمترات اإلقليمية والدولية لـدليل عـىل هـذا االهـتامم, وجتـسيد 

 .  بعاد النمو السكاين وارتباطه الوثيق بالتنمية والبيئةلإلحساس بأ
ًولعل القارئ للتاريخ, يالحظ أن كثريا من احلضارات قامت وازدهرت  ُ

 وترتفع معـدالت ,فعندما تزداد إمدادات الغذاء.  لتوافر املوارد املهمة الالزمة
لكن و. النمو االقتصادي, ينمو حجم السكان وتزداد أعدادهم استجابة لذلك

 يف –, ممـا يـؤدي قدر كبري من املـواردأعداد السكان الكبرية تتطلب استهالك 
احلـضارات وتفنـى, ألن ضمحل ونتيجـة لـذلك, تـ.  إىل استنـزافها–النهاية 
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ارات مـا ـــولعـل حـض.  املوارد ال تستطيع الوفاء بحاجات السكان املتزايدة
يف أمريكا ) Maya(ايا حضارة املو  يف العراق,)Mesopotamia(ني النهرين ـب

فقد قامت حضارة ما بني . الوسطى أمثلة واضحة للعالقة بني السكان واملوارد
النهرين وازدهرت, ومن ثم ازدادت أعداد السكان, مما تطلب زيـادة اإلنتـاج 

ولكـن مـا .  الغذائي, فتوسعت املزارع, وازداد الري ملواجهة زيـادة الـسكان
تيجة اإلفراط يف الري, مما أد إىل انتهاء هـذه لبثت أن ازدادت ملوحة الرتبة ن

 .  وتبعثر سكاهنا وهجراهتم,احلضارة اجلبارة
فقـد ازدهـرت .  ًوال  حاجة للذهاب بعيـدا عـن شـبه اجلزيـرة العربيـة

, .م. ق٢٥٠٠حضارات قوم عاد يف األحقاف عىل أطراف الربع اخلايل يف عام 
الح خالل فرتات مـا قبـل وكذلك قامت حضارتا ثمود واألنباط يف مدائن ص

ُوال يستبعد أن يكـون التغـري املنـاخي, وخاصـة قلـة األمطـار, أحـد .  امليالد
 . أسباب اضمحالل هذه احلضارات
؟אאא 

 بأنه املادة أو اخلاصية الطبيعية ألي موقع جغرايف يمكن أن "املورد"ُيعرف  
 املعـادن والرتبـة والثـروة ذه اخلاصـية هـتستغل إلشباع حاجة السكان, وتشمل

واملزايـا األخـر واملنـاخ الطقس خصائص النباتية واحليوانية واملياه, إضافة إىل 
 . وغريها للمكانالرتفيهية
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אא؟ 
التنمية مفهوم واسع, ولـه دالالت متعـددة; لـذلك يـصعب قيـاس هـذا 

عـىل الـرغم مـن تعـدد تعريفـات و.  املفهوم من خالل مؤرش أو مقياس واحـد
تغيـري مقـصود وخمطـط لـه يـؤدي إىل توسـع التنمية, إال أنه يمكن القـول بأهنـا 

اقتصادي ونمو يف الدخل القومي, يواكبه حتسن يف دخل الفرد وتلبية الحتياجاتـه 
 ولكـن .الرضورية, ومن ثم الوصول إىل أعىل مستو ممكن من املعيشة والرفاهية

تنمية الناس وللناس ومـن "فهي . رشية أوسع وأشمل من ذلكمفهوم التنمية الب
: ُوتعرف يف تقرير األمم املتحدة عن التنمية البرشية يف العـامل بأهنـا.  "قبل الناس

  .عملية توسيع اخليارات املتاحة أمام الناس

 Sustainable( ُومن جهة أخـر, يقـصد بمفهـوم التنميـة املـستدامة 

Development (لتنمية التي من خالهلا يـتم حتقيـق التـوازن بـني السعي إىل ا
النمو االقتصادي واملحافظة عىل البيئة واملوارد, بام حيقق حاجات اجليل احلايل 

بعبـارة أخـر, هـي .  دون التضحية بمصالح األجيـال القادمـة وحاجـاهتم
التنمية التي حتقـق احتياجـات احلـارض دون اإلرضار أو التـضحية بمقـدرات 

ويف هذا اخلصوص, حيـث الـدين اإلسـالمي احلنيـف عـىل .  قادمةاألجيال ال
محاية البيئة واحلفاظ عليها يف عـدة آيـات كريمـة وأحاديـث رشيفـة وقواعـد 

درء املفاسد مقدم عىل جلب ": فعىل سبيل املثال, تقول القاعدة الفقهية.  فقهية
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: , انظـرلالطالع عىل املزيد حول تعريـف التنميـة وكيفيـة قياسـها(.  "املصالح
 ).  ٥ملحق رقم 

אאאאאאW 
نظـر متعـددة حـول نمـو الـسكان وتزايـد  لقد ظهـرت آراء ووجهـات
السكان خـري ينبغـي نمو فهناك من ير أن . أعدادهم منذ زمن ليس بالقصري

 وبعـضهم .ّتشجيعه, وهناك من يعتقد أنه رش ال بد من كبح مجاحه واحلد منـه
يعتمد عىل مبادئ دينية, وبعضهم اآلخر يستند عىل أسس اقتصادية, ومـسائل 

 .  اجتامعية, ومشاهدات بيئية
ًيف احلقيقــة, مل يكــن االهــتامم بالــسكان حــديثا وجديــدا, فقــد حظيــت  ً

 من املفكرين والكتاب منذ عـصور قديمـة, كثريالظاهرات السكانية باهتامم ال
, والصينيني, واليونان, إىل العرب واملـسلمني, ثـم متتد من حضارات الفراعنة

ًجمـاال واسـعا للجـدل الفكـري, وموضـوعا  −يف الوقت احلارض −أصبحت  ً ً
  .تتجاذبه االجتاهات الفكرية واأليديولوجية

ًموضـوع الـسكان عرضـا يف تناول بعض الكتـاب واملفكـرين القـدماء 
بعـض نــاوله ت ولقـد .ًيف بعض األحيان, وأساسيا يف أحيـان أخـركتاباهتم 

هؤالء املفكرين من خالل كتاباهتم عن موضـوعات ذات صـلة بالـسكان, دون 
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عـىل  −فتشري املـصادر . االعتامد عىل إحصاءات سكانية دقيقة يف أغلب األحيان
 إىل أن كونفوشيوس وغريه مـن كتـاب الـصني القـدماء تنـاولوا – سبيل املثال

لـسكان, وأشـاروا يف كتابـاهتم إىل مسألة التناسب بني مساحة األرض وعدد ا
 .)١(لعوامل املؤثرة يف نمو السكان ونحوهوتعرضوا لتوزيع السكان, 

كــام اهــتم املفكــرون اليونــانيون, وخاصــة أفالطــون, بــاحلجم األمثــل 
فيشري إىل أنـه ينبغـي , "القوانني" و "اجلمهورية"يف بعض كتبه مثل  للسكان,

ُد معـني, مـع تعـويض مـا يفقـد بـسبب تثبيت عدد السكان يف املدينة عند عد
ويوضح أفالطـون . األمراض واحلروب, عن طريق تنظيم عدد عقود الزواج

ً نـسمة, مـربرا اختيـاره هلـذا العـدد ٥٠٤٠أن العدد األمثل لسكان املدينة هو 
أن هذا العدد يقبل القسمة عىل كل األعـداد مـن واحـد إىل عـرشة, ببالذات, 

ُ, مما يـسهل تقـسيم األرايض )١٢(ة عىل العدد وكذلك يقبل هذا العدد القسم
ُوعالوة عىل ذلك, يشري إىل أنه ينبغي التدخل من قبل احلاكم إذا زاد .  ونحوها

, همًعدد سكان املدينة عن احلجم األمثل املذكور آنفا, من أجل احلد من عـدد
عن طريق حتديد الزواج والنـسل ومنـع اهلجـرة, بيـنام جيـب تـشجيع النـسل 

 .  س األجانب, عندما ينقص العدد عام هو مقرتحي بتجنوالسامح

                                                           
 .علم اجتامع السكان) م١٩٨٤(حلبي عبد الرزاق  )١(
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 ,ابن خلـدون مـن أبـرز األمثلـة الهـتامم العـرب ُيعد ومن جهة أخر
ن املجتمعات متر بمراحل من التطور, يتأثر خالهلـا عـدد , فهو ير أبالسكان

 يـشهد املجتمـع – املثـال عىل سـبيل –ففي املرحلة األوىل .  املواليد والوفيات
ًا يف معدالت املواليد, وانخفاضا يف الوفيات, مما يؤدي إىل نمو السكان, ارتفاع ً

ًوتزايد أعدادهم, ثم ينتقل املجتمع إىل املرحلة األخرية, بحيث يـشهد ظروفـا 
ديموغرافيــة خمتلفــة, تتمثــل يف انخفــاض معــدل املواليــد, وارتفــاع معــدل 

اط الـسكان, بيـنام ويربط ابن خلدون النمـو يف املرحلـة األوىل بنـش. الوفيات
يعــزو النمــو املــنخفض يف املرحلــة األخــرية مــن تطــور املجتمــع إىل ظهــور 

 مما يؤدي إىل انخفاض نشاط الـسكان, ;املجاعات, والثورات,واالضطرابات
 .)١(ومن ثم قلة النسل

ويف العرص احلديث, وخاصة القرنني املاضيني نالت الظـاهرات الـسكانية 
ًاهتامما كبريا جدا, أد ً  إىل نمو الرتاث الفكري الديموغرايف, وظهـور كثـري مـن ًّ

فظهـر  .النظريات واألفكار, إىل جانب ابتكار األساليب وطرق التحليل املتنوعة
 : نوعان من النظريات, مها

النظريات الطبيعية التي تفرس نمـو الـسكان يف ضـوء طبيعـة اإلنـسان مـن ) ١(
الكائنـات غـري قـادر عـىل الناحية البيولوجية, وتـر أن اإلنـسان كـسائر 

                                                           
 .علم اجتامع السكان  )هـ١٤٠٤(جلبي عبد الرزاق  )١(
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سادلر, : ومن أبرز الذين أسهموا يف هذا االجتاه كل من. التحكم يف أعداده
 . ودبلداي, وسبنرس, وجيني وغريهم

نظريــات تتجــه إىل فهــم النمــو الــسكاين مــن خــالل العوامــل االجتامعيــة ) ٢(
 واالقتصادية والبيئة, وتنظر إىل اإلنسان بأنه عقـالين يمكـن أن يـتحكم يف 

وقد أسـهم كثـري مـن العلـامء واملفكـرين يف .  عملية تكاثره, زيادة أعداده
مـالثوس, ومـاركس, : تفسري النمو السكان من هذا املنظار, ومن أبـرزهم

وتندرج نظريـة التحـول الـديموغرايف ضـمن هـذه  .وريكاردو, وغريهم
ة ًوكام ذكر آنفـا, فـإن الفكـرة وراء نظريـ.  املجموعة من األدبيات النظرية

التحول الديموغرايف تكمن يف أن املتغريات االقتصادية واالجتامعية كفيلـة 
 ).انظر الفصل السابع(بإحداث تغريات ديموغرافية, مثلام حدث يف أوربا 

وعىل أية حـال, مل حتـافظ النظريـات التـي تعتمـد عـىل القـانون الطبيعـي 
النمو السكاين نظـرة البيولوجي عىل جاذبيتها يف الوقت احلارض, نتيجة النظر إىل 
 . شمولية تتمحور حول العالقة بني السكان والتنمية والبيئة

يف هذا القسم, سنتناول آراء مالثوس وبعض املفـاهيم املرتبطـة بـاحلجم 
 بعض آثار النمـو الـسكاين, وبعـدها , ثم سنستعرض بإجياز بالتفصيلاألمثل
  .ةحول العالقة بني السكان والتنميهات النظر املعارصة وج
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FEF١٧٦٦ J١٨٣٦WE 
; ذاءـكان والغــــُيعد مالثوس من أوائل من كتبوا حول العالقة بني الس

مقـال عـن مبـدأ "م بعنـوان ١٧٩٨عندما ظهر مقاله األول املعـروف يف عـام 
قد اعتقـد مـالثوس أن لـد اإلنـسان خاصـيتني ال بشكل عام, فو. "السكان

 : , ومها وبقائهورهتام حلياة اإلنسانيمكن االستغناء عنهام لرض
 . احلاجة إىل الغذاء   − ١
 .العاطفة بني اجلنسني   − ٢

 إىل يفالعاطفة بـني الـذكور واإلنـاث تـؤد! ويعمل أحدمها ضد اآلخر
 ومن ثم تكـاثر الـسكان , مما ينتج عنها إنجاب األطفال,الزواج يف سن مبكرة

فقدرة األرض عىل . لة من ذلكمل حيد البؤس والرذي بل تضاعف أعدادهم, ما
إنتاج الغذاء حيكمها تناقص الغلة, يف حني أن العاطفة بني اجلنسني تتجدد مـع 

 ألن الرغبـة ,كل جيل, مما ينتج عنها زيادة يف اإلنجاب بالنسبة للغـذاء املتـوفر
وبنـاء . اجلنسية جانب قوي من الطبيعة البرشية يصعب التحكم فيه أو تغيـريه

 غـذاءنسان عىل التناسل أعظم مـن قـدرة األرض عـىل إنتـاج الاإلفقدرة عليه, 
بعبارة أخر, إن السكان يميلون إىل التزايد بدرجة تفوق زيادة املـوارد . للسكان

, )Geometric ( فبينام يتزايد السكان وفق متواليـة هندسـية,الغذائية الالزمة هلم
عىل النحـو املوضـح يف , وذلك )Arithmetic (لية عدديةتافإن الغذاء يتزايد بمت
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.  سـنة٢٥ تستغرق )أو جيل ( عىل افرتاض أن كل فرتة زمنية)١−١١(اجلدول 
ال يستطيعون أن يعيشوا عيشة كريمة, إذا −كام ير مالثوس − وبام أن السكان

ازدادوا بأعداد تفوق كمية الطعام املتوفر, فإنه سيحل هبم البؤس والفقـر إذا مل 
ذلك مـن ) John Stwart Mill( ستيوارت ميل ويؤيد جون. يقللوا اإلنجاب

عـىل فكـرة ) Deminishing Returns( "تناقص الغلة"خالل إدخال مفهوم 
مـع ال يـزداد بدرجـة متـساوية ) الغلـة(مالثوس, التي تعني أن إنتاج األرض 

التوسـع يف األرايض الزراعيـة, مهـام كانـت  زيادة وأ) أو اجلهد(زيادة العمل 
بل إن الغلة تتناقص مع زيادة العمـل, وبالتـايل ال تتـضاعف املهارة الزراعية, 
 .)١(بمضاعفة العمل

 
 
 
 

 )م١٨٣٦−١٧٦٦(مالثوس 
 )١−١١(دول  اجل

                                                           
 جغرافية السكان;) م١٩٨٠(; فتحي أبوعيانة ٥ص . دراسات يف علم السكان) م١٩٨١( حسن الساعايت وعبد احلميد لطفي )١(

  D. Coleman and R. Schofield (eds.) The State of Population Theory. .  
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  سنة١٥٠ تزايد السكان مقابل الزيادة يف الغذاء حسبام يراه مالثوس خالل 
 الفرتة بالسنوات عدد السكان املفرتض باملليون كمية الغذاء باملليون طن

٠ ١ ١ 
٢٥ ٢ ٢ 
٥٠ ٤ ٣ 
٧٥ ٨ ٤ 
١٠٠ ١٦ ٥ 
١٢٥ ٣٢ ٦ 
١٥٠ ٦٤ ٧ 

 
 مـرة, يف حـني ال يزيـد الغـذاء إال ٦٤وبناء عليه, فإن السكان يتزايدون 

 سنة, وذلك عـىل افـرتاض أن ١٥٠بمقدار سبعة أمثال مقداره األصيل خالل 
ولكـن  .عدد السكان يف بداية الفرتة مليون نسمة وإن كمية الغذاء مليون طـن

 مـا أسـامه بـسبب تـأثريالتزايد السكاين املـشار إليـه يستبعد حدوث مالثوس 
التــي ســتؤدي إىل التــوازن بــني الــسكان ) Checks( أو الــضوابط  بــاملوانع

.  "مـستو الكفـاف"والغذاء, وحتافظ عىل مستو معيشة معني أطلـق عليـه 
 : إىل نوعني مها املوانعقسموقد 
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 :)Positive Checks (املوانع اإلجيابية •
 التي تأيت نتيجة ضغط السكان عىل املـوارد "الوفيات"تتمثل هذه املوانع يف 

 , واألوبئــة, واألمــراض, والفقــر الــشديد, احلــروب: مثــل,ووســائل العــيش
ويف حـني تـدخل األمـراض .  وغريهـا, واجلريمـة, ووأد األطفـال,واملجاعات

نسان, فإن احلروب واملجاعات ضمن ما يسمى بالفاقة ألهنا ال ختضع لترصف اإل
ووأد األطفال تدخل ضمن الرذيلة ألهنا من صنع اإلنسان, ولكن نتائجها تكون 

ن املوانع اإلجيابية تقـيض عـىل أوجدير بالذكر . يف النهاية ضمن ما يسمى بالفاقة
ًاحلياة التي بدأت فعال عىل عكس املوانـع الوقائيـة, كـام سـيتبني الحقـا ً . ويـر

يت من ضعف األجسام نتيجة سـوء التغذيـة والزيـادة يف مالثوس أن األمراض تأ
 . اجلهد املبذول إلنتاج املزيد من الطعام
العاملة, عىل طلب ال أكثر من )أي العرض (ًونظرا ألن الذين يطلبون العمل

فإن األجور تتدنى مما يضعف القدرة الرشائية بسبب ارتفاع أسعار الطعام نتيجـة 
ام أن احلروب تبدأ بـسبب الـرصاعات التـي تنـشب ك. قلة الكميات املتوفرة منه

نتيجة نقص الطعام أو التنافس عليه, مما جيعـل األقويـاء يقـضون عـىل الـضعفاء 
ومن جهة أخر, تنشأ املجاعات يف املجتمعات . للحصول عىل الطعام ألنفسهم

 .املكتظة واملزدمحة نتيجة الفقر وعدم توفر الغذاء
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 :)Preventive Checks( املوانع الوقائية أو املانعة •
حتول املوانع الوقائية دون نمو السكان مـن خـالل عملهـا عـىل خفـض 
معدل املواليد عن طريق قيام اإلنسان بضبط غرائزه, ومن ثـم تـأخري الـزواج 

ومن هنا, تنقسم هـذه .  وااللتزام بالعفة, أو االكتفاء بعدد حمدود من األطفال
مثل االمتناع عن الـزواج , )Moral Restraints( الضبط األخالقياملوانع إىل 

والـضبط أو تأجيله املتعمد مع االحتفاظ بسلوك عفيف خالل مدة االمتنـاع, 
املتمثل يف ضـبط النـسل باسـتخدام ) Immoral Restraints( غري األخالقي

 .  موانع احلمل وغريها
ًونظــرا ألن مــالثوس يــشك يف مقــدرة اإلنــسان عــىل ممارســة الــضبط 

 ,ستبعد االعتامد أو قبول الضبط غري األخالقي من منطلق دينـي, وياألخالقي
ًإنه يميل إىل االعتقاد بأن املجتمع البرشي قد يكون مهددا باستمرار بالعوائق ف

,  حلفظ التوازن بني الـسكان والغـذاءاإلجيابية املتمثلة يف املجاعات واحلروب
 . حسبام يعتقد مالثوسوذلك 

ًوبشكل مبسط جدا, يمكن  ال عىل الطلب عىل قول إن تزايد السكان يؤثر ّ
ؤدي إىل , ممـا يـ الكـوارث االقتـصاديةونتيجـة تعـاظم الطلـب تنـشأالغذاء, 

معـدالت الوفيـات ازديـاد أو ) املوانـع الوقائيـة(انخفاض معدالت الـزواج 
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 ومن جهة أخـر, عنـدما .يتأثر حجم السكانيف النهاية  و,)املوانع اإلجيابية(
, يقل الطلب عىل الغذاء, ويـنخفض ثمنـه, ومـن ثـم ينخفض حجم السكان

يندر حدوث الكوارث, ويعم االزدهار والرخاء, وترتفع معـدالت الـزواج, 
 . ويزداد حجم السكان − بالتايل −فرتتفع اخلصوبة 

אאW 
ًمما يزيد من أمهية وجهة نظر مـالثوس أنـه كـان واضـحا يف موقفـه لعل 

فهو يؤكد أن .  خالفموضع نقاش وال ملوضوع الذي ال يزال جمبالنسبة هلذا ا
وهنـاك مـن يؤيـد ذلـك مثـل .  لفقـر والبـؤسلالنمو السكاين املرتفع سـبب 

ً كام ذكر آنفا)John Stewart Mill(ل يوم) Ricardo(ريكاردو  , يف حـني أن ُ
 لذا أصبحت أفكـاره , ويتهمونه بالتشاؤم;هناك آخرين يعارضون وجهة نظره

ًال خصبا لكثري من اجلدل, وتعرضت جما فمـن .  من الدراسـات والنقـدلكثري ً
هلجوم رجال الدين −هو وأفكاره −جهة أخر, يشري عبد الرحيم أنه تعرض 

فعـىل .  , بل ورجال اجلـيش وغـريهمنيواالشرتاكيني والرأسامليني والسياسي
 يف رمحـة اهللا سبيل املثال, هامجه رجال الدين, رغم أنه منهم, قائلني بأنه يـشك

ًفواجههم بالرد عىل ذلك مؤكدا أنه .  وعدالته, التي تضمن الرزق لكل خملوق
مل يشك حلظة واحدة يف رمحة اهللا وعدالته, ولكنه يعرف أن اهللا خلق كـل يشء 

 فاإلخالل هبذا التوازن عـن طريـق ,بقدر يقوم عىل التوازن بني عنارص الكون



 
 

 
 
 

٥٠٤

אאאא 

 ٍّام املتـوفر خـروج عـن إرادة اهللا وحتـدزيادة عدد الكائنـات احليـة عـىل الطعـ
 . )١(لقوانينه

وعىل الرغم من ذلك النقد, حظيت أفكار مالثوس باهتامم كبـري, مـن قبـل 
دلة واألمثلـة مستخدمني األ اجلدد وغريهم ممن يؤيد أفكار مالثوس, نياملالثوسي

 مـع اعـرتافهم بـدور وسـائل للتدليل عىل صحتها, وتأكيد رضورة االهتامم هبـا
  .تنظيم النسل عىل خالف رأي مالثوس الذي يؤكد عىل أمهية الضبط األخالقي

 : تركز النقد عىل ثالثة جوانب من نظرية مالثوس, هيوعىل أية حال,
 .ال يواكب النمو السكاين) النبات واحليوان(نتاج الغذاء إالتأكيد عىل أن  )أ

 .ياالعتقاد  بأن الضوابط األخالقية هي املانع الوقائ  )ب
 .اجلزم بأن الفقر هو النتيجة احلتمية للنمو السكاين )ج

 يمكن إجياز بعض جوانب النقـد أو املالحظـات حـول ويف ضوء ذلك,
 : وجهة نظر مالثوس فيام ييل

 مل يتمكن من استيعاب الدور الـذي يمكـن أن ير بعضهم أن مالثوس −١
ذاء ورفـع نتـاج الغـإتقوم به الثورة الصناعية والتقـدم التقنـي يف زيـادة 

                                                           
 .  مكتبة غريب: القاهرة.  علم االجتامع السكاين) م١٩٧٩(الرحيم بد املجيد عبد ع )١(
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 التقدم العلمي يؤديهمل يتنبه للدور الذي يمكن أن مستو املعيشة, أو أنه 
 الـذي –والتقني يف زيادة املوارد الغذائية, وخاصة أن مبدأ تناقص الغلة 

 . ال ينطبق إال عىل افرتاض مستو تقني ثابت−ألح عليه مالثوس 
.  مـالثوسيعتقد بعضهم اآلخر أن هناك دالئـل قـد تعـارض بعـض آراء  −٢

فعىل سبيل املثال, انخفـضت اخلـصوبة يف أوربـا عـىل الـرغم مـن النمـو 
 نتيجة تـأثري التغـريات االجتامعيـة عـىل , وذلكاالقتصادي الذي شهدته

ُاخلصوبة, مما يـشري إىل وجـود ضـوابط أخـر, غـري تلـك التـي ذكرهـا 
 .  مالثوس

 تنظيم األرسة  انتشار وسائل إمكانيةهناك من ير أنه مل يأخذ يف حسبانه −٣
 .  ذلك إىل تفكريه الدينياُلتصل إىل مستو االستخدام احلايل, ويعز

لقد اعتمد مالثوس عىل بيانات حمدودة لعدد قليل من البلـدان األوربيـة  −٤
 .حصاءات االقتصادية بالشكل املطلوبإل, ومل هيتم باوأمريكا

خلفـة تـصدق عـىل الـدول املت) الوفيـات(يف حني أن الضوابط اإلجيابية  −٥
مـن ألنـه ; والنامية, فإهنا ال تنطبق عىل كثري من الدول الصناعية املتقدمة

 انتـشار وسـائل تنظـيم األرسة  يـسهم يفأن النمو االقتـصادياملالحظ 
 .وتقبلها بني الناس
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ًوختاما, فقد رد مالثوس عىل بعض منتقديه بأنه عـدو للرذيلـة والبـؤس 
طعـام وعـدد األفـواه التـي تلتهمـه, والشقاء, وعدو لعدم التوازن بني كمية ال

.  )١(ولكنه يبارك القول إن األرض جيب أن يعمرها سكان صـحيحو األجـسام
ًن توقعات مالثوس ال تصدق كثريا عىل الوضع العاملي, إلقول ال بد من اوهنا 

ُولكنها تعد هتديدات خطرة للنمو االقتصادي يف بعض األجـزاء الفقـرية مـن 
ًإن صحة أفكار مالثوس أو عدمها ليست سـببا ): Davis( ويقول ديفيز .العامل

ًيف كوهنا مؤثرة يف املايض واحلارض, فنظرية مالثوس ليست صحيحة أبـدا مـن 
  .)٢(الناحية التجريبية األمربيقية, ولكن هلا دالالهتا وأمهيتها من الناحية النظرية

EאאאאW 
 Carrying (بة تعريف القدرة االستيعابية لـألرضعىل الرغم من صعو

Capacity( وحتديدها باألرقام أو الطـرق الكميـة, إال أنـه ال خـالف حـول 
حقيقة وجود عدد مناسب من السكان, يقع بني احلد األدنـى واحلـد األقـىص 
للــسكان الــذي يمكــن أن تــستوعبه منطقــة أو دولــة معينــة, ولكــن القــدرة 

مثل ليست مفاهيم ثابتة, بل متغرية مـن وقـت إىل آخـر االستيعابية والعدد األ
 .حسب اإلمكانات املتاحة واملعطيات املتوافرة

                                                           
 .٩٣ص , اقتصاديات السكان يف ظل التضخم السكاين) ) م١٩٨٠(صالح نامق  )١(
)٢(                            Weeks (:1996) Population An Introduction to Concepts and Issues. 
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وجـود حالـة مـن ) Optimum Population(يقصد باحلجم األمثـل و
 بحيـث يـتم اسـتغالل املـوارد املتاحـة أفـضل ,التناسب بني السكان واملوارد
ع يتأثر بعدد من العوامـل وال شك أن هذا الوض .درجات االستغالل وأمثلها

 مد توفر املوارد وتنوعهـا, باإلضـافة إىل – عىل سبيل املثال ال احلرص –منها 
وهناك بعـض املـؤرشات التـي  .املستو التقني املتوافر الستغالل هذه املوارد

يف  − يمكن أن تعطي فكرة عن طبيعة العالقة بـني الـسكان واملـوارد, ولكنهـا
 ,  وحسب الظـروف التقنيـة املتـوافرة,ن وقت إىل آخرمتغرية م− حقيقة األمر

 :ومن هذه املؤرشات ما ييل
 .الكثافة السكانية   – ٢  . متوسط الدخل– ١
 .نسبة البطالة   – ٤  . أمد احلياة– ٣
 .للدولة اجتاه اهلجرة الدولية بالنسبة   – ٦  .التجارة الدولية–  ٥

كرة عند ظهورهـا, إال وعىل الرغم من احلامس الكبري الذي لقيته هذه الف
 ألن القدرة االستيعابية لألرض ;أنه تبني فيام بعد صعوبة قياس احلجم األمثل

)carrying capacity ( ليست ثابتة, بـل متغـرية مـن وقـت إىل آخـر حـسب
لـذلك, مل تعـد هـذه .  مستو التقنية والتقدم العلمي وغريهـا مـن العوامـل
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ظهرت, أو كام كان يعتقد بعـضهم يف الفكرة جذابة أو عملية كام كانت عندما 
 .  )١(بداية األمر

فليس هناك اتفاق بني العلامء فيام يتعلـق باحلـد األقـىص لعـدد الـسكان 
فالتقديرات متفاوتة بشكل .  الذين يمكن استيعاهبم عىل سطح الكرة األرضية

ًكبري جدا يف ًوفقا لطبيعة االفرتاضات املتعلقة بمستويات اإلنتاجيـة املتوقعـة , ّ
فإنتــاج الغــذاء يتعــرض لظــروف طبيعيــة واجتامعيــة واقتــصادية  .املــستقبل

ومن أبرز تقديرات القدرة االستيعابية ما قامـت بـه منظمـة . وسياسية متغرية
م مــن تقــدير للقــدرة االســتيعابية ١٩٨٢يف عــام ) FAO(الزراعــة والغــذاء 

ال يأخذ يف ولكن هناك من يعتقد أن هذا الرقم .  بليون نسمة٣٣لألرض بنحو 
 وأن الرقم الواقعي ال بد أن يكون أقل مـن ,ًاالعتبار كثريا من املتغريات املهمة

 بليـون ١٥ إىل ١٠لذلك ترتاوح بعض التقديرات األخرية ما بني .  ذلك بكثري
 القادم مع رشط أن تكون الظـروف الـسياسية احلادي والعرشيننسمة خالل 

 .  )٢(واالجتامعية واالقتصادية يف وضع مناسب
                                                           

تم عقد مؤمترات علميـة لدراسـة الطاقـة االسـتيعابية لـألرض, كـام قـام ة إىل أنه ينبغي اإلشار )١(
 . بتقويم طاقة األرض عىل استيعاب السكان)م١٩٩٢(براون وكني 

)٢(. Lutz (1994) “The Future of World Population," Population Bulletin, 49(1);  J. 

Cohen (1995)  How  Many People can the Earth Support?                                       
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: هـو يكون السؤال احلقيقي يف هذا املجـال الأ) Cohen(ويقرتح كوهن 
وإنـام كـم عـدد النـاس  ?كم عدد السكان الذين يمكن أن تستوعبهم األرض

الذين يمكن اسـتيعاهبم وفـق مـستو معـني مـن املعيـشة أو نوعيـة احليـاة?  
إلجابـة عـن  واكثـرية,وتتطلب اإلجابة عن هذا السؤال األخري النظر يف أمور 

 وحجمـه , بحجم التلـوث يف احلـارض– عىل سبيل املثال –أسئلة كثرية تتعلق 
 .)١(املتوقع يف املستقبل, وكميات املياه الصاحلة للرشب يف احلارض واملستقبل

ظهـرت يف , )Optimum Population(وبناء عىل فكرة احلجم األمثـل 
وضيح العالقة بني الـسكان املجال عدد من املفاهيم العامة التي تسهم يف تهذا 

 : واملوارد, من أبرزها ما ييل
 ): Underpopulation(االفتقار السكاين  −١

 بحيـث ,االفتقار السكاين هو عدم التناسب بني عـدد الـسكان واملـوارد
.  يكون عدد السكان أقل من أن يسمح باسـتغالل املـوارد بالـشكل املطلـوب

ً أن املوارد املتوافرة قد تكفي أعدادا −نية  من ناحية ثا–ويعني االفتقار السكاين 
أكرب من السكان املوجودين يف الدولة أو املنطقة من غري إخـالل أو تـأثري عـىل 

سرتاليا أقرب األمثلة أومتثل كندا و.  مستو املعيشة أو ارتفاع يف نسبة البطالة
                                                           

 R. Livernash and E. Rodenburg (1998) “Population change, Resources, and    : انظر )١(

the Environment,”  Population Bulletin, 53.                                                            
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يعيـة , فهام  دولتان تتمتعان بمساحة شاسـعة املـساحة ومـوارد طبهلذا املفهوم
 . متنوعة, ويف الوقت نفسه قليلتا السكان مقارنة بغريمها من الدول

 ):Overpopulation( االكتظاظ السكاين − ٢
ًكام يطلق عليه أحيانا − "الفيض السكاين"االكتظاظ السكاين أو  مفهوم −ُ

قصد هبذا املفهوم عدم التـوازن بـني الـسكان واملـوارد ُيًنسبي وليس مطلقا, و
ًسكان بمعدالت رسيعة حتـدث ضـغطا عـىل املـوارد املتاحـة, أو نتيجة نمو ال

ًتسبب تناقصا يف املوارد, أو االثنـني معـا   ويف بعـض األحيـان يقـوم بعـض .ً
ولكـن . الدارسني بقياس االكتظـاظ الـسكاين مـن خـالل الكثافـة الـسكانية

ًاملناطق التي تعترب مكتظة سكانيا ليست بالرضورة ذات كثافـة مرتفعـة جـدا ًّ . 
 مكتظة بسكاهنا بسبب مشكالهتا االقتـصادية, – عىل سبيل املثال –فاملكسيك 

ولكن هولندا واليابان اللتني ترتفع هبام الكثافة السكانية أكثر من املكـسيك, ال 
  .ًتعدان مكتظتني سكانيا

 من العوامـل التـي يمكـن أن تـسهم يف ازديـاد االكتظـاظ كثريوهناك ال
 أو استنــزاف ,صوبة, أو طبيعـة توزيـع األرايضارتفـاع اخلـ: السكاين, منهـا

ً مما حيدث ارتفاعا ,املوارد وتناقص املتوافر منها, أو استخدام امليكنة يف الزراعة
ويف أي مــن األحــوال املــشار إليهــا, ينــتج االكتظــاظ . يف مــستويات البطالــة

املـوارد الطبيعيـة كميـات السكاين يف منطقـة مـا عنـدما يفـوق عـدد سـكاهنا 
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ومن خالل هذا التعريف يكمـن احلـل . جتامعية واالقتصادية املتوافرة هباواال
ولعـل .  أو زيـادة مـستو املـوارد,ملشكلة االكتظاظ يف إنقاص عدد الـسكان

ش وغريها من الدول الفقرية متثل هـذا الـنمط مـن العالقـة بـني الـسكان يبنغالد
   .واملوارد

 :بعض آثار النمو السكاين
ًضايا التي يكون ارتفاع معدالت النمو السكاين طرفا هناك الكثري من الق

ًفيها,وعامال مؤثرا هبا إىل جانـب العوامـل األخـر, ومـن ثـم يـسهم النمـو  ً
.  السكاين مع غريه يف التأثري السلبي عىل التنمية وعرقلت جهود التطور والنامء

 : ويمكن استعراض بعضها فيام ييل
 ): Pulotion and Resourses(تلوث البيئة واستنزاف املوارد  −١

الطلــب عــىل الغــذاء والطاقــة وامللــبس وغريهــا مــن االحتياجــات إن 
ازديـاد الثـراء لـد ; ممـا يـؤدي إىل الرضورية يتزايـد بتزايـد أعـداد الـسكان

فكلـام ارتفـع مـستو . االسـتهالككبـرية يف زيـادة ويواكب ذلـك  ,اإلنسان
بـل إن , رد الطبيعيـة األخـراملعيشة, ازداد استهالك الطاقة وغريها من املـوا
 مما يؤدي إىل زيـادة الطلـب ,االستهالك الفردي يزداد بازدياد مستو املعيشة

 واجلدول ١ −١١الشكل   (بأنواعها كافةعىل املوارد, ومن ثم زيادة املخلفات 
٢ −١١ .( 
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ا أن السعي لرفع مستو املعيشة وزيادة رفاهية اإلنسان مـن خـالل ـكم
الكثـري مـن −يف بعـض األحيـان − التنميـة يـنجم عنـهحتقيق أهداف خطـط 

 يف –فالتنمية االقتصادية والتطور الصناعي يؤديان , األرضار والنتائج السلبية
جرة من نتيجة اهل , وإىل النمو احلرضي الرسيع, إىل استنـزاف املوارد–الغالب 

وقـد  .ةتزايد النفايات واملخلفات الصناعيإىل   يؤديالريف إىل املدن, ومن ثم
 وانقراض , إخالل بالبيئة الطبيعية– إذا مل يوجه التوجيه الصحيح –ذلك ينتج عن 

 .  وانكامش إمكاناهتا,احلياة الفطرية
 التـي هتـدف إىل رفـع – بل قـد تـؤدي التنميـة ,وال يقترص األمر عىل ذلك
ث البيئـة التـي يعـيش فيهـا اإلنـسان, يـ إىل تلو–مستو املعيشة يف املقام األول 

مرض ذلك تتسبب يف ث اهلواء الذي يتنفسه, والغذاء الذي يأكله, وبالتايل يتلوو
عـىل النمـو االقتـصادي, −ً سـلبيا –, ويف النهاية ينعكس ذلك اإلنسان واعتالله

 قد ترتفع درجة احلـرارة يف البيئـات عىل إطار أوسع,و. عىل التنمية ذاهتا ومن ثم
  .األمر الـذي خيـشاه بعـض العلـامءالكرة األرضية, عىل سطح احلرضية أو حتى 

 . ًولكن ليس رشطا أن ترتبط التنمية بالتلوث يف كل األحوال
 كيف تؤدي التنمية إىل التلوث? 

 ومنهـا  يف معظـم األحيـان,التنمية إىل كثري من املـشكالت البيئيـةتؤدي 
 من عنارص البيئـة, كتلـوث اهلـواء واملـاء واألرض, باإلضـافة إىل كثريتلوث 
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املـواد املنبعثـة مـن املـصانع مـن فتلوث اهلواء ينتج .  ل بالتوازن البيئياإلخال
ووسائل النقل, باإلضافة إىل ما ينبعث عن حـرق الوقـود لتوليـد الطاقـة مـن 

 التــي تــؤدي إىل زيــادة تآكــل اآلثــار املعامريــة ,أكاســيد الكربــون والكربيــت
 وجدير بالذكر أن .)١( اإلنسانصحة أرضار عىل  ما هلا منوالنقوش, عالوة عىل

كمية الكربون املنبعثة يف اهلواء نتيجة األنشطة الصناعية يف الواليـات املتحـدة 
من إمجايل العـامل, بيـنام ال يتجـاوز عـدد % ٢٢ تصل إىل – وحدها –األمريكية 

تتحمل  – جمتمعة –الدول املتقدمة تزال  ماو.  من عدد سكان العامل% ٥سكاهنا 
زء األكرب من كميات أكسيد الكربون امللـوث للهـواء عن اجلاملسؤولية األوىل 

, وكذلك امللوثـات األخـر التـي قـد تعـرض طبقـة )٢−١١انظر اجلدول (
 وتأيت الواليـات املتحـدة األمريكيـة يف  .األوزون خلطر التآكل واالضمحالل

طـالق املخلفـات إمقدمة الـدول املتقدمـة يف اسـتهالك الطاقـة, وكـذلك يف 
غم من انخفـاض نـسبة سـكاهنا إىل إمجـايل الـسكان يف العـامل اخلطرة, عىل الر

من إمجايل السكان % ٥ففي حني ال يمثل عدد سكاهنا سو  ).١−١١الشكل (
مـن إمجـايل املخلفـات اخلطـرة, % ٧٢يف العامل, فإهنا تعترب مسئولة عن إطالق 

 . وتستهلك ربع الطاقة يف العامل
                                                           

: ملوثـات البيئـة) هــ١٤٠٨(حممد احلسن وإبراهيم املعتاز : يل حول التلوث, انظرملزيد من التفاص )١(
 .مكتبة اخلرجيي: الرياض. أرضارها, مصادرها وطرق مكافحتها
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   )١−١١(شكل ال
 طاقة وإطالق املخلفات اخلطرة يف الدول النامية واملتقدمةالسكان واستهالك النسب 
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 كميات أكسيد الكربون املنبعثة يف اهلواء من االستخدامات  )٢−١١(دول اجل
 م٢٠٠٤الصناعية يف بعض الدول الصناعية والنامية يف عام 

للفرد/طن مرتي النسبة )ألف طن مرتي(الكمية  الدولة
 ٠١}٠ ٠٠}٠ ١٢٥ تشاد
 ٢٢}٠ ٠١}٠ ٣٨٣٩ ونالكامري

 ٢٩}٠ ٠٤}٠ ١٠٣٧٢ السودان
 ٣١}٠ ٠٤}٠ ١٠٥٨٨ كينيا
 ٠٧}٣ ٠٦}٠ ١٦٤٦٥ األردن
 ٩٧}٣٧ ٣٦}٠ ٩٩٣٦٤ الكويت
 ٨١}٠ ٠٤}٠ ١٠٥٥٩ زيمبابوي
 ٣٧}١ ١٥}٠ ٤١١٦٩ املغرب
 ٥٨}١٢ ٢٤}٠ ٦٥٧٩٩ فلندا

 ٢٣}١٢ ١٩}٠ ٥٢٢٥٢ سنغافورة
 ٨}٣٧ ٥٥}٠ ١٤٩١٨٨ اإلمارات العربية املتحدة

 ٨١}٠ ٤٦}٠ ١٢٥٦٦٩ باكستان
 ٢١}٢ ٥٨}٠ ١٥٨٢٣٧ مرص

 ٣٨}١٣ ١٣}١ ٣٠٨٣٩٣ اململكة العربية السعودية
 ٧٢}٧ ٢١}١ ٣٣٠٤٩٧ اسبانيا
 ١٦}٦ ٣٧}١ ٣٧٣٦٩٣ فرنسا

 ٧٩}٩ ١٦}٢ ٥٨٧٢٦١ اململكة املتحدة
 ٢}١ ٩٣}٤ ١٣٤٢٩٦٢ اهلند
 ٧٩}٩ ٩٧}٢ ٨٠٨٧٦٧ املانيا
 ٨٤}٩ ٦٢}٤ ١٢٥٧٩٦٣ اليابان
 ٨٤}٣ ٣٩}١٨ ٥٠١٠١٧٠ الصني

 ٣٨}٢٠ ٢٠}٢٢ ٦٠٤٩٤٣٥ الواليات املتحدة
 ٢٦}٤ ١٠٠ ٢٧٢٤٥٧٥٨ العامل

   org.un.data://http −United Nations Statistics Division  ,:املصدر
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 ):Climate Change ( التغري املناخي يف العامل−٢

 بوجود عالقة بني تزايد السكان يف العـامل مـن جهـة, ء العلامبعضيعتقد 
ارتفاع درجة ومن ثم وبني زيادة كميات ثاين أكسيد الكربون املنبعثة يف اهلواء, 

خــالل العقــود املاضــية ) Global Warming( أو التــسخني رارة األرضـــــح
  بليون نسمة٥}٢فقد واكب ازدياد عدد السكان يف العامل من  ).٢−١١الشكل (

م, ارتفـاع يف ٢٠٠٨ باليـني نـسمة يف عـام ٥}٦م إىل أكثـر مـن ١٩٥٠يف عام 
بعض أنـشطتهم إىل وامتدت استهالك الناس من الوقود بمعدالت متسارعة, 

واد الكياموية التي تنبعث منها كميات كبـرية ـــ وإنتاج بعض امل,قطع الغابات
ألرض وارتفـاع ونة اـــهم يف سخــيـسد ــــق مما ,ن ثاين أكسيد الكربونــم

 .  درجة حرارهتا

وقد انقسم العلامء حول هذا املوضوع إىل فريقني, األول يـر أن التغـري 
امللحوظ يف درجة حرارة األرض فيه داللة عىل حـدوث تغـري  يف املنـاخ, أمـا 
الفريق الثاين, فيعتقد أن الدالئل غري كافية للقول بحدوث تغري مناخي, إذ إن 

 . ونه دورة مناخية طبيعيةما حيدث ال يعدو عن ك
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 السكان وسخونة األرض) ٢ – ١١(شكل ال

   

 
 www. Prcdc. org :اعتمد  إعداد الشكل عىل : املصدر

 ): Depletion of Water Resources( استنزاف املوارد املائية – ٢
حتتل املوارد املائية أمهية خاصة يف البلدان الصحراوية التي تعاين من شح يف 

فاسـتنزاف  .املوارد املائية املتجددة, نتيجـة قلـة األمطـار, وافتقارهـا إىل األهنـار
وتـزداد . املوارد املائية املحدودة يف هذه البلدان قـد هيـدد اسـتدامة التنميـة فيهـا

 − عىل سبيل املثال –زون املائي يف الدول العربية ــاستنزاف املخورة ألن ـــاخلط
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ال يقابله تعويض ذو شأن, إىل جانب أن املوارد املائية املتجددة ضئيلة, ممـا جيعـل 
).  ٣−١١الشكل (تلك الدول تعتمد عىل املوارد املائية غري املتجددة بدرجة كبرية 

ة جديـدة يف شـبه اجلزيـرة العربيـة, وجتدر اإلشارة إىل أن قلة املياه ليست مـشكل
ولكنها ازدادت حدة خالل العقود األخرية, نتيجة زيادة االستهالك غري املرشـد 

 لذلك, فإن ترشـيد اسـتهالك  .)١( )٤−١١شكل (يف الزراعة واألغراض األخر
 . املوارد املائية وتنميتهاعىل املياه, واستخدام وسائل ري فاعلة, كفيل باملحافظة 

 ) ٣−١١(الشكل 
 م٢٠٠٥نسبة استخراج املياه إىل إمجايل كمية املياه املتجددة يف عام 

 
 
 
 
 
 Water Resources Institute :اعتمد إعداد الشكل عىل بيانات: املصدر

                                                           
 من %)٦١(املياه اجلوفية غري املتجددة بنسبة :  يتوزع استهالك املياه يف اململكة العربية السعودية عىل  )١(

, وامليـاه )%٥(, واملياه املحالة بنحـو)%٣٢(ومصادر املياه املتجددة بنسبة, إمجايل االستهالك السنوي
 .)%٥}١ (املعاجلة بنسبة
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 )٤−١١(شكل 
 ً ما تبقى من عيون األفالج التي كانت مياهها تسيح عىل سطح األرض قبل ثالثة عقود تقريبا

 
 
 
 
 

 للنمو السكاين وتزايـد أعـداد النتائج السلبيةُاملياه يعد أحد كام أن تلوث 
; حظي هذا النوع من التلوث بكثري مـن االهـتامم والدراسـاتوقد .  السكان

ويشمل ذلك تلـوث البحـار .  الرتباطه بمصادر غذاء اإلنسان أكثر من غريها
والزراعـة واملسطحات املائية أو املياه السطحية واجلوفية, ومن ثم مياه الرشب 

باإلضافة إىل ذلك, هناك تلوث األرض نتيجة الفضالت الصلبة عـن . والري
طريق نرشها يف العراء أو رميها يف املياه, أو دفنها يف الرتبة, أو حرقهـا, وعـدم 

 عـىل خملفـات املنـازل  هذه امللوثات الـصلبةوتشتمل. معاجلتها معاجلة سليمة
وتؤدي هـذه امللوثـات إىل .  اعها كافةبأنوواملطاعم إىل جانب خملفات املصانع 

تلوث الرتبة واملياه اجلوفية من خالل األمطار التي متر فوق هذه املخلفات ثـم 
 .داخل الرتبةإىل تترسب 
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 :  تدين الدخل– ٣
تسعى مجيع دول العامل إىل رفع مستو دخل الفـرد مـن أجـل حتـسني   

ة القدرة عىل احلـصول فارتفاع الدخل يؤدي إىل زياد. مستو املعيشة للسكان
ولكن يصعب حتقيق ذلك مـع ارتفـاع .  السلع الغذائية املفيدة لصحة اإلنسان

.  معدالت النمو السكاين, خاصة مع قلـة اإلمكانـات املتـوافرة لـد الدولـة
فانخفــاض الــدخل يــؤدي إىل ضــعف املقــدرة عــىل احلــصول عــىل الــسلع 

 .  تو املعييش, ومن ثم الفقرالرضورية, مما يؤدي إىل سوء التغذية وتدين املس
 : عدم املقدرة عىل االدخار واالستثامر– ٤

إن النمو السكاين يؤثر عىل املقدرة عـىل االدخـار واالسـتثامر للمـستقبل 
سواء عىل مستو الـدول أو األرس أو األفـراد, مـن خـالل زيـادة معـدالت 

النمـو الـسكاين, إذ وتتأثر املقدرة عىل االدخار واالستثامر مع ارتفاع .  اإلعالة
 .  ينصب االهتامم عىل املحافظة عىل مستو املعيشة من االنخفاض

 :  الضغط عىل اخلدمات– ٥
ليس من الصعوبة إدراك العالقة بني النمو السكاين من جهـة, وإمكانيـة 

.  مـن جهـة أخـر−وخاصة اخلـدمات الـصحية −توفري اخلدمات الرضورية
صعوبة التوسع يف اخلدمات الصحية وحتسني فارتفاع النمو السكاين يؤدي إىل 
وهذا األمر ينعكس عىل صحة السكان, مما .  ًمستواها, وأحيانا عدم شموليتها

 .  يؤثر عىل اإلنتاجية للفرد واملجتمع عىل حد سواء
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كام أن النمو السكاين الرسيع يسهم يف زيادة فتوة املجتمع وارتفـاع نـسبة 
ألطفال يف سن التعلـيم إىل صـعوبة تـوفري وتؤدي زيادة أعداد ا.  صغار السن

التعليم املناسب, مما حيد من انتشار التعلـيم وتوسـعه, ويـنعكس عـىل نوعيـة 
ويف معظم األحيان, تسهم األمية وتدين مستويات التعليم يف ارتفاع .  خمرجاته

معدالت البطالة وانخفـاض اإلنتاجيـة, ومـن ثـم زيـادة حاجـة املجتمـع إىل 
العاملة املدربة والكفاءات العلمية املميزة من خارج الدولـة, استقدام األيدي 
  .ًإذا كان ذلك ممكنا

אאא؟ 
 عالقـة مركبـة "التنمية والبيئة" أو بني "اإلنسان والبيئة"العالقة بني إن 

هي تفاعل متبادل تنجم عنه بعض املـشكالت البيئيـة واالقتـصادية فومعقدة, 
ولكن ال ينبغي أن نفكر أنه ال بد أن يكـون . جتامعية, بل وحتى السياسيةواال

 يف عالقة هدم وتدمري بني اإلنسان والبيئـة هناك تناقض بني التنمية والبيئة, أو
فبام أن البيئة هي اإلطـار أو الوعـاء الـذي حيتـوي عـىل املـوارد . كل احلاالت

 ينبغي أن ليهاان, فإن املحافظة عالطبيعية, ويمثل املوطن املناسب ملعيشة اإلنس
فلـيس مـن املعقـول أن تـسعى اخلطـط  .)١( اهلدف النهـائي للتنميـةيكون هت

التنموية إىل سد حاجـات اإلنـسان وزيـادة رفاهيتـه يف بيئـة سـقيمة ومـدمرة 
                                                           

تغيري مقصود وخمطط لـه يـؤدي إىل توسـع اقتـصادي ونمـو يف الـدخل بأهنا التنمية االقتصادية  ُتعرف )١(
 ارات أمـام النـاس عمليـة توسـيع اخليـ أمـا التنميـة البـرشية فهـي..القومي ويواكبه حتسن دخل الفرد

 ).٥امللحق رقم : لالطالع عىل املزيد, انظر(
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تنميـة   إحـداث ال بـد أن تـسعى هـذه اخلطـط إىلًإذا. تعرض بقـاءه للخطـر
احلفاظ عليهـا أحـد املـدخالت املهمـة يف  بحيث تكون البيئة وسبل ,مستدامة

الكميـة هذه اخلطط, ال أن تسعى إىل تنميـة قـصرية األمـد هتـتم باإلنجـازات 
 .  أو باحلصاد العاجل فقط,اإلحصائيةالقفزات و

אאאאאW 
 بتعـدد ةالتنميـتتعدد وجهات النظر حول العالقة بني النمـو الـسكاين و

 ولعـل مـا أثـري يف مـؤمتر .واالجتاهـات الفكريـة والفلـسفيةواآلراء املذاهب 
وغـريه مـن جـدل وآراء ووجهـات نظـر   )١(م١٩٩٤السكان والتنمية يف عـام 

ويمكن إجيازهـا يف . تعكس حقيقة االختالفات الكثرية يف هذا املجال احليوي
 :)٢(ثالث وجهات نظر, هي

WאאאW 
ير أصحاب هذا الرأي أن النمو السكاين يمكن أن يوفر القو العاملـة 
التي تسمح باستغالل املوارد املتاحة, ومن ثم يؤدي إىل رفـع مـستو الـدخل, 

بـأن ) املتفـائلون(هـؤالء يؤكـد و. ودفع عجلة التنمية االقتصادية واالجتامعيـة
 احلـد مـن نمـو الـسكان, بـل حل مشكلة االكتظاظ السكاين ال يأيت من خالل

                                                           
 ).  ٦(امللحق رقم : ملزيد من التفاصيل حول املبادئ األساسية يف برنامج عمل املؤمتر الدويل للسكان والتنمية, انظر )١(
 : هناك دراسات وكتب كثرية حول العالقة بني السكان والتنمية والبيئة, مثل )٢(

 N. Crook (1997) Principles of Population and Development; L. Arizpe et.al (1994) 
Population and Environmetn: Rethinking the Debate. 
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يكمن يف زيادة مستو املوارد, وذلك من منطلق اإليـامن بـأن التقـدم العلمـي 
عن النمو السكاين واستنـزاف املـوارد, تنجم والتقني سيتخطى املشكالت التي 

− ًإذ أن الضغط السكاين ربام يكـون دافعـا لالخرتاعـات اجلديـدة التـي تـؤدي
تو القـدرة االسـتيعابية لـألرض مـن خـالل إىل إعادة تعريـف مـس−بدورها 

 أصـحاب هـذا بعبارة أخر, يعتمـد. االكتشافات اجلديدة والتطورات التقنية
يف موقفهم عىل االعتقاد بأن التقدم العلمي ومـا ينـتج عنـه مـن تقنيـات الرأي 

سيؤدي إىل حل مشكلة النمو السكاين والتغلب عليهـا مـن خـالل استـصالح 
 أو زيادة إنتاجية األرايض احلاليـة, أو حتـسني األنـواع مساحات زراعية جديدة

وبنـاء عليـه, يـر أصـحاب .  النباتية واحليوانية, أو تطوير الصناعات الغذائية
عىل االفـرتاض  ًهذا الرأي أن النمو السكاين يشجع عىل التنمية وحيفزها, اعتامدا
أرضار بيئية ناجتـة  ةبأن لد الناس قدرة إبداعية يمكن استغالهلا للتغلب عىل أي

 ). ٥ – ١١انظر الشكل (عن التزايد السكاين والنشاط االقتصادي الكثيف  
إىل مـا تـم حتقيقـه مـن , وجهة نظرهمدعم  من أجل ,شري املتفائلونُيكام 

أمد احليـاة, وتزايـد نـصيب الفـرد مـن إطالة حتسن كبري يف صحة اإلنسان, و
إنتاج الغذاء واالخرتاعات التقنية, الدخل يف بعض املناطق, والتقدم اهلائل يف 

 األنـشطة اعليـةالتي يمكن أن تسهم يف احلد مـن التلـوث البيئـي أو حتـسني ف
ً كام ذكـر آنفـا – لذا يعتقد هؤالء ;االقتصادية ً أن نمـو الـسكان يعـد حـافزا –ُ ُ

ــات ــن االخرتاع ــد م ــق مزي ــسان لتحقي ــكلإلن ــق , وذل ــن منطل ــول  م الق
 .  "احلاجة أم االخرتاع":املشهور
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وعالوة عىل ذلك, يسوق مؤيدو هذا الرأي بعض األمثلة لتأييـد وجهـة 
ًنظرهم, منها أن النمو السكاين يف أوربا جاء مواكبا للثـورة الـصناعية وزيـادة 

إىل ) Boserup(وبـورسب ) Clark(ويشري كل من كالرك .  اإلنتاج الزراعي
 وتطـوير ,اتأن نمو السكان يشجع عىل استصالح بعض األرايض كاملـستنقع

أن ) Weeks(كـام يـذكر ويـيكس .  بعض املحاصيل واألسمدة وطرق الـري
تغـري  جلعل املجتمعات ٌقوي أصحاب هذا الرأي يرون أن النمو السكاين دافع

من وسائل إنتاجها, وبالتايل تصبح متقدمة ومنتجـة عـىل املـد الطويـل, يف ضـوء 
 هـي – يف احلقيقـة – وهـذه  .)١( مل تستغلاالعتقاد أن العامل ميلء باملوارد الطبيعية التي

 :املتمثلة فيام ييل) Hirshman(اسرتاتيجية التنمية التي وضعها هريشامن 
 إال إذا كـان هنـاك ,زيادة السكان سـتؤدي إىل خفـض مـستو املعيـشة – ١

 .حماوالت لزيادة اإلنتاج
إن الفرضية النفـسية األساسـية تقـول بـأن النـاس سـيقاومون خفـض  – ٢

 . و معيشتهم, ولن يستسلموا لذلك بسهولةمست
تؤدي املحاولة التي يتخذها املجتمع ملقاومة انخفاض مستو املعيشة إىل  – ٣

م االجتامعـي مـن أجـل ازيادة القدرة عىل التحكم يف البيئة وحتسني النظ
 .   ومن ثم رفع مستو املعيشة,حتقيق التنمية

 
                                                           

)١(                                            Weeks ( 1986) Population: An Introduction to Concepts and Issues. 



 
 
 

 
 

٥٢٥

אאWאאא  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ال
كل 

ش
)

٥−١١(
وارد

 وامل
كان

 الس
 بني

القة
ل الع

حو
ظر 

ت الن
جها

 و
 



 
 

 
 
 

٥٢٦

אאאא 

 أحـد علـامء االقتـصاد –) ,Simon(يمون وإىل جانب ذلـك, يـر سـا
 وأن نمو السكان هـو املـورد ,أن السكان ثروة من ثروات املجتمع−والسكان 

يف الــسعي للتقــدم والتحــسن ) Ultimate Resource(أو النهــائي خــري األ
كـام أن .  عىل االخرتاع فقـطبالقدرة االقتصادي, وأن حمدودية املوارد مرهونة 

عـدد األدمغـة التـي حتـاول حـل مـع ) بالتناسب(تزداد القدرة عىل االخرتاع 
, )أو البــرتول(ُفقــد اســتبدل الفحــم بمــصدر آخــر هــو الــنفط .  املــشكالت

والبرتول يمكن أن يستبدل كذلك بمصدر طاقـة آخـر كالطاقـة الشمـسية أو 
ًمزيدا مـن −ًضمنيا −  بعبارة أخر, فإن وجود مزيد من الناس يعني.)١(غريها
ً ومزيـدا مـن املهـارات, ممـا يـؤدي إىل , من املواهب اخلالقـةً ومزيدا,األفكار

وعـىل املـد الطويـل, فـإن النمـو . الوصول إىل مستو أفـضل مـن التقنيـة
 فلو افرتضنا أن . بل هو فرصة نحو التقدم;السكاين ال ينبغي أن يكون مشكلة

 كون أفضل عنـدمايخيرج مبدعان أو ثالثة من بني كل مئة نسمة, فإن احلال س
 لـسايمون همولكـن ربـام يوجـه بعـض.  يكون لدينا عدد أكـرب مـن الـسكان

)Simon (رضورة توفر التعلـيم لـربوز املبـدعني واكتـشاف ًالتساؤ عن مد
 !  عبقريتهم?

                                                           
)١(Weeks ( 1986) Population: An Introduction to Concepts and Issues. Pp . 355-357.       
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ًوهناك من يتفاءل كثريا وير أنه ليس هناك مشكلة سـكانية, بـل هنـاك 
 مواردهـا مل ألن األرض فـسيحة, وكثـري مـن; ن الـسكانـــافتقار إىل مزيد م

 .)١(تستغل بعد
وضـع يرد أصحاب اآلراء األخر عىل هذا الطرح بالقول بأن املراقب ل

العامل يف الوقت احلارض, وطبيعة سـلوكات اإلنـسان وممارسـاته, ال يلبـث أن 
فليس من السهل تغيـري سـلوكات النـاس, .  ًيتوصل إىل أن الوضع معقد جدا

س بـاألمر اهلـني إصـالح األنظمـة وليس من اليسري استصالح األرايض, ولي
االجتامعية والسياسية, وليس من املمكن النجاح يف احلفاظ عىل البيئة ومراعاة 
توازهنا البيولوجي, مع استمرار التزايد الـسكاين, وتـدين الـوعي االجتامعـي 

فاملسألة ال تكمن يف الزراعة وإنتاج الغذاء فحـسب, .  بأبعاد املشكلة السكانية
 معقدة حتكمها شبكة العالقات االقتـصادية والـسياسية واملاليـة بل هي مسألة

ًوصعبا فـيام ًمعقدا لذلك قد يتفاقم الوضع بحيث يصبح .  والعالقات الدولية
ال .  ُبعد, إذا تركت األمور تسري عىل هواها, وكيفام شاءت الظروف واألقـدار

شكلة السكانية, أحد يشك يف أن عملية التنمية والتقدم هي أهم سبل معاجلة امل

                                                           
ًللمزيد حول وجهات النظر املتفائلة جدا, انظر مواقع االنرتنت التالية )١( ّ : 

org.pop.www 
http:/flag.blackened.net/intanark/secEb.html  
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 بالـرضورة إجيـاد يألن احلد من النمو السكاين يف جمتمع فقري ومتخلف ال تعن
ولكن من الصعوبة .  احلل املناسب للقضاء عىل األمية والفقر واجلوع واملرض

بمكان حفز التنمية ودفع عجلتها مع تزايـد سـكاين كبـري يـستنـزف االدخـار 
 .ًتبني الحقاوإمكانية االستثامر للمستقبل, كام سي

WאאW 
−هناك من يعتقد بأن ال عالقة بني النمو السكاين والتنمية, فالتنمية تتأثر 

فام حيـدث يف . بالنظم السياسية واالقتصادية السائدة يف البلد −بالدرجة األوىل
ام االقتـصادي وغريها من البلـدان يعـود إىل غيـاب النظـ −ًمثال  –الصومال 

ويظهر أن سايمون قد حتول يف كتاباتـه األخـرية إىل وجهـة . والسيايس املالئم
ًالنظر هذه, مشريا إىل أن الرتكيز عـىل النمـو الـسكاين أد إىل إعطـاء نـصائح 

وهـذه األفكـار ليـست بعيـدة عـن . اقتصادية خاطئة لكثري من الدول النامية
ن املشكالت الـسكانية سـتختفي عنـدما وجهة النظر املاركسية التي تنظر إىل أ

وعندئذ حتدث التنميـة يف املجتمـع . يتم حل املشكالت األخر غري السكانية
وعىل أية حال, ال حتظى هذه األفكار بتأييد كبري مـن قبـل كثـري . )١(االشرتاكي

 .من املفكرين وعلامء السكان واالقتصاد
                                                           

)١(                         Weeks (1996) Population: An Introduction to Concepts and Issues.. 
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WאאאW 
إىل بعـضهم  الـذين ينتمـي !)املتـشائمون(حاب هـذا الـرأي  أصـيتوقع

 ظهور نتائج اجتامعية واقتصادية وسياسية سـلبية, ,املدرسة املالثوسية اجلديدة
وإمكانية حدوث الدمار واالهنيار السيايس واالجتامعي والبيئي نتيجـة تزايـد 

دوديـة أعداد السكان وما ينجم عنه من استنـزاف وتـدمري للمـوارد, مؤكـدين حم
 ).٦ – ١١انظر الشكل (األرض عىل توفري احتياجات أعداد السكان املتزايدة قدرة 

ولتلبيـة هـذه . تـزداد احتياجـاهتم ومتطلبـاهتم د الـسكان,يتزايد عـدفعندما 
 إىل – بـدوره –االحتياجات ال بد من استهالك مزيد مـن املـوارد, ممـا يـؤدي 

هالك املوارد إىل قلتها ونضوب كثـري كام يؤدي است. تدمري البيئة أو اإلرضار هبا
 . منها, خاصة مع زيادة األرضار البيئية وتدمريها

, فــإن نمــو الــسكان املرتفــع يعيــق مــسرية التقــدم ىل مــا ســبقبنــاء عــ
  املـستمرلصعوبة التوفري واالستثامر للمـستقبل يف ضـوء الـسعي; االقتصادي

فعىل سبيل املثال, كلام ازداد . لتلبية االحتياجات اآلنية ألعداد السكان املتزايدة
عدد السكان, أصبح من الرضوري توفري خدمات إضافية, وازدادت احلاجـة 
ــة  ــواد الغذائي ــذلك امل ــائف, وك ــامل أو الوظ ــساكن واألع ــن امل ــد م إىل مزي
واخلدمات, وإال تعرض مستو املعيشة لالنخفاض, نتيجة قلة هذه اخلدمات 

لذلك, تتطلـب املحافظـة ; ل شخصواملساكن والفرص الوظيفية وندرهتا لك
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ويف الوقت نفسه, فإن . عىل مستو املعيشة نفسه إنفاق املزيد من املوارد املالية
 . نمو السكان جيعل من الصعوبة توفري املال الالزم لذلك

وبناء عليه, فإن النمو السكاين  يعيق تراكم رأس املال, مما يقلص نصيب 
.  اقص اإلنتاجية ومعهـا النمـو االقتـصاديالفرد اجلديد, ومن ثم يؤدي إىل تن

 . وهذا الوضع يزيد من معدالت البطالة, ويرفع معدالت اإلعالة يف املجتمع
وعىل الرغم من صعوبة تقدير كمية املال الالزم لتعويض النمو السكاين, 

, فإن األمر حيتـاج إىل نمـو يف %١إال أنه يعتقد بأنه عندما ينمو السكان بمعدل 
من أجل املحافظـة عـىل املـستو ; ًتقريبا% ٣قومي اإلمجايل يصل إىل الناتج ال

وبناء عليه, فإن األمر يتطلب بالنسبة للدولـة التـي ينمـو عـدد .  املعييش نفسه
 النـاتج القـومي اإلمجـايلنسبة كبرية مـن ًسنويا أن تستثمر % ١سكاهنا بمعدل 

م, ال بد أن يكون وبوجه عا. )١(لكي حتافظ عىل مستو املعيشة من االنخفاض
معدل النمو السكاين أقل من معـدل إمجـايل النـاتج املحـيل, لكـي ال يتعـرض 

 .  ًمتوسط الدخل الفردي لالنخفاض, ومن ثم يتأثر مستو املعيشة سلبا
وباختصار شديد, ير مؤيدو هذه الفكرة أن نمو السكان الرسيع يؤدي 

ض معدالت االدخار, ومـن إىل زيادة معدالت اإلعالة, مما يرتتب عليه انخفا

                                                           
)١(Weller and Bouvier (1981) Population: Demography and Policy. P. 42..                  
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ثم انخفاض معدالت تراكم رأس املال, وبالتايل انخفاض معدالت اإلنتاجية 
 . وتردي معدالت النمو االقتصادي يف الدولة

ويسوق مؤيدو هذا الرأي األدلة والرباهني واألمثلة املستمدة من الواقـع 
تحـرض  مثـل ال, مشريين إىل بعض املـشكالت املعـارصة,لتأييد وجهة نظرهم

الرسيع, وتزايد تركـز ثـاين أكـسيد الكربـون يف اهلـواء, وتلـوث املحيطـات, 
 ونـضوب وتقلص التنوع البيولوجي, وانخفاض خصوبة الرتبة, والتـصحر,

 واملجاعات التي تعاين منها مناطق كثرية من ,)أو تناقص كمياهتا(املوارد املائية 
ين والتحـرض يف القـضاء عـىل فعىل سبيل املثال, لقد أسهم النمو السكا.  العامل

 سـنة ٨٠٠٠أي قبـل (نصف الغابات التي كانـت تغطـي األرض يف املـايض 
, وذلك من خالل زيادة الطلب عىل الغذاء والوقـود واملـسكن وغـريه )ًتقريبا

حصاءات واألرقام تكمن حقيقـة إل ووراء هذه ا. )١(من االحتياجات األخر
 ألفني أو ثالثة آالف سعر حـراري يف مهمة مفادها أن كل فرد حيتاج إىل ما بني

 .  )٢(اليوم, باإلضافة إىل أربعة أرطال ونصف من املاء

                                                           
)١(R. Livernash and E. Rodenburg (1998) “Population change, Resources, and the 

Environment,”  Population Bulletin, 53.                                                                       
حممـد عبـد القـادر وغـازي ) ترمجـة (االستعداد للقرن احلادي والعـرشين,) م١٩٩٢(كنيدي, بول  )٢(

 .دار الرشوق: عامن. مسعود
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الطلـب عـىل احلبـوب يف الـدول الناميـة خـالل  عـن بناء عىل دراسـةو
احـتامالت املـستقبل " )هازيـل(م, يلخص ٢٠٢٥السنوات القادمة حتى عام 

حـتامالت املحـدودة يف بالنسبة ألفريقيا بصفة خاصة بأنه مـروع, يف ضـوء اال
تتفق كل املؤرشات عىل أن الفقر وسـوء : حتقيق زيادة مؤثرة يف اإلنتاج, فيقول

التغذية واجلوع ستزيد برسعة يف أفريقيا يف السنوات القادمة ما مل تتخذ تـدابري 
وقد يؤدي هذا الوضع اليائس الذي ينتظرنا إىل إزالـة أشـجار .  جادة لتجنبها

ايض عىل نطاق هيدد االستقرار االقتصادي والسيايس يف الغابات وتدهور األر
 تقويمهام للطاقـة االسـتيعابية لـألرض مـن )براون وكني(وخيتتم .   )١("املنطقة

م ٢٠٣٠خالل دراسة التوازن بني إنتاج الغـذاء وأعـداد الـسكان حتـى عـام 
يصعب تصور حتقيق توازن مقبول بني األغذيـة وعـدد الـسكان "بالقول بأنه 

خيلص ويف هذا السياق  )٢( ".حتقيق خفض واسع النطاق يف النمو السكاينبدون 
أننا إذا مل ندرك األخطار التـي "إىل  عامل يفيض بسكانهكتابه املوسوم يف  )كالن(

هتدد طريقنا الراهن ونطبق الوسائل العلمية للسيطرة عىل النمو السكاين, فلن 
رضة, وقـد ال يـستطيع البقـاء يستطيع اإلنسان أن ينغمس يف ترف احلياة املتح

 .)٣("ًحيا عىل اإلطالق
                                                           

ألرض عـىل اسـتيعاب تقييم طاقـة ا: السكان وكوكب األرض) م١٩٩٥(براون وهال كالني ليسرت  )١(
 .١٩٨ ص ,السكان

 .٢٠٨, ص وكوكب األرضالسكان ) م١٩٩٥(ليسرت براون وهال كالني  )٢(
 .٢٦٢ص  ,عامل يفيض بسكاهنا) م١٩٩٦(كالن, سري روي  )٣(
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وال يقترص األمر عىل ذلك, بل هناك من يعتقد بأن هناك عالقة بني النمو 
, وكذلك )أي تسخني الكرة األرضية(السكاين وارتفاع درجة حرارة األرض 

 .تدمري بعض املوارد نضوهبا, وانقراض بعض الكائنات احلية
آلراء حول اإلطار املرجعي لبحـث الـرتابط وباختصار, يمكن تصنيف ا

فبعـضهم يـسعى إىل إجيـاد ; بني السكان والبيئة إىل قسمني أو منهجني خمتلفني
السبل إلدارة موارد األرض والنظام البيئـي بـشكل يـضمن إشـباع حاجـات 

, يف حني يسعى بعضهم اآلخر إىل تقليل تأثري اإلنسان )الرأي األول(اإلنسان 
الل احلد من النمو السكاين وترشيد االسـتهالك بـشكل عـام عىل البيئة من خ

 ).لثالرأي الثا(
 يف –وجتدر اإلشارة إىل ظهور ثالث وجهات نظر بارزة يف هذا املؤمتر, تعكـس 

 :  وجهات النظر واآلراء التي سبق تناوهلا واحلديث عنها, وهي–احلقيقة 
 . املالثوسية اجلديدة – ١
ــ – ٢ ــة الت الكنيــسة نظــرة ي مثلتهــا النظــرة اإلســالمية ووجهــة النظــر الديني

 .كيةيالكاثول
 .)١(وجهة النظر الواقعية ملعاجلة الفقر والتنمية – ٣

                                                           
 .٢٩١, ص األمن الغذائي) م١٩٩٨(حممد رفيق محدان  )١(
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אאW 
هو العامل ليس لنمو السكاين ًإمجاال ملا ورد يف هذا الفصــل, يتضح أن ا

الوحيد املسئول عن انخفاض مستويات املعيـشة, أو مـا حيـدث مـن كـوارث 
 بل تشرتك يف ذلك ;ٍ وما ينتج عنها من مآس برشية وأمراض متفشية,وجماعات

عـدم اسـتخدام من العوامل األخر إىل جانب التزايـد الـسكاين, مثـل كثري 
سياسية غـري املناسـبة التـي التقسيامت املوارد املتاحة بفاعلية لد كل دولة, ال

ة واالجتامعيـة وبعض األنظمة السياسي االستعامر, وسوء توزيع الغذاء, اخلفه
واالقتصادية السائدة يف بعض البلدان, وما ينـتج عنهـا مـن مـشكالت سياسـية 

فلـيس مـن املـستحيل العمـل عـىل .  واجتامعية تعاين منها أجزاء كثرية من العامل
وهناك جمال لالسـتفادة مـن . استصالح أراض شاسعة يف أفريقيا وآسيا وغريمها

ً يقـف التقـدم العلمـي عـاجزا عـن فـتح وفوق هذا وذاك, مل.  الثروات البحرية
ولكن هذا كله ال يقلـل مـن حقيقـة أن .   جديدة لزيادة اإلنتاج  الغذائيجماالت

 ُالنمو السكاين ال يزال يعد أحد التحديات الكبرية التي تواجه العامل خالل القـرن
 , وال يغني عن التخطيط السليم املبني عىل املعلومات السكانيةاحلادي والعرشين

الدقيقة والرؤية احلكيمة التي تأخذ املتغريات االقتصادية واالجتامعية والسكانية 
, وحتد من  املتاحةيف االعتبار, وتسعى إىل الرتشيد واالستخدام املناسب للموارد

ال يراعـي الذي التلوث وتدمري البيئة, وتقلل من اإلرساف واستنـزاف الثروات 
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ديننـا اإلسـالمي و اهللا األرض ومن عليهـا, مصالح األجيال القادمة إىل أن يرث
 .عىل ذلكحيث احلنيف 

 :فاهللا سبحانه وتعاىل استخلف االنسان يف األرض لقوله يف سورة النور
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ُام أن احلديث النبوي الرشيف حيث عىل احلفاظ عـىل املـوارد, ويـدعو إىل ك
ُعدم االرساف يف استخدامها أو استنـزافها, فعن أنس بن مالك قال قال رسـول  َ َُ َ ََ َ ٍ ِ ْ َ َ

َاهللاَِّ صىل اهللاَُّ عليه وسلم ََّ ََ ْ َِ َ ِإن قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة فإن ا: (( َّ ِ َِ ٌ َ ُ َ َْ ِ ِ ِ ِْ َّ َُ َ َ ََ ِ ْسـتطاع أن َ ََ َ َ ْ
ْ يقوم حتى يغرسها فليفعلَال َْ َ َ َ َ َْ َ َُ َِ ْ َّ(( . 

ٍوعن عبد اهللاَِّ بن عمرو بن العاص أن النبي صىل اهللاَُّ عليه وسلم مـر بـسعد  ِ ِْ َ ْ َ َ ْ ْ ْ َْ َّ َ َ َ َّ ِْ َِّ َ َْ َ َ ََّ َّ َّ َ ِ ِ ِِ
َوهو يتوضأ فقال  َ َ ُ َّ َ َ َ ََ ُما هذا الرسف يا سعد(( ُ ْ ََ َّ َُ َ َ َ, قال))َ ْأيف ال: َ ِ َوضوء رسف? قـالَ َ ٌ َ َ ِ ُ ُ )):

ٍنعم وإن كنت عىل هنر جار َ َ ٍَ ْ َ َْ َ َ ْ ُ ْ ِ وعالوة عىل ذلك, حيث الدين احلنيف عىل الرأفـة  )).َ
َباحليوان, فريو  أن رسول اهللاَِّ صىل اهللاَُّ عليه وسلم قال َّ َ ََ ََّ َ ُ ََ ْ َِ َ َّ ٍعذبت امرأة يف هـرة : ((َ َِّ َ ِْ ِ ٌ َ َ ِّ ُ
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َسجنتها حتى ماتت ف ْ َ َّ َْ ََ َ َدخلت فيها النار ََ َّ َ ِ ْ َ َ َ هي أطعمتها وسقتها إذ هي حبستها وَالَ َ َ َ َ َ َ َْ ْ َْ َ َ َ َِ ِْ َ ِْ  َالَ
ِهي تركتها تأكل من خشاش ا َ ُ ََ ْ َِ ُ ْ َ ْ ََ َ ِرضألِ ْ.(( 

العـادات ومن األمهية بمكان أن يسعى اإلنسان إىل تغيـري القـيم لذلك ف
 املتقدمـة, إذ ال الـدوليف  وخاصـة , البلـداننم االستهالكية الشائعة يف كثري

ًيمكن االستمرار طويال مع هـذا الـسلوك االسـتهالكي دون اإلرضار بالبيئـة 
تـشجيع االسـتهالك مـن أجـل "ففكـرة .  عىل سطح هـذا الكوكـبواملوارد

ؤدي يف النهاية إىل زيادة االسـتهالك ت س" النمو االقتصادييزتحفلاالستهالك 
إذن ال بـد مـن حتـول يف .  دهـا ومن ثم تدمري البيئة واستنـزاف موار,الفردي

, سـتهالكي املـرتفال انمط احلياةتغيري القيم والعادات االستهالكية, ومن ثم 
 . ًبحيث ال يكون تقليدا أعمى لنمط احلياة يف الغرب

ولكن من املتوقع أن تبقى مشكلة ندرة املياه يف مقدمـة املـشكالت الكبـرية 
بدولـه وأقاليمـه املختلفـة خـالل والتحديات الصعبة التي تواجه الوطن العريب 

ًالقرن احلادي والعرشين, وقد تكون سـببا لـبعض الـرصاعات, وعائقـا يعرقـل  ً
جهود التنمية يف هذه الدول; مما يتطلب بذل املزيد من اجلهود لتخفيف حدة هذه 

 . ْاملشكلة التي مل تعد بمعزل عن النمو السكاين يف هذه املنطقة
  
  



 
אא 

אא 
 

 



 
 

 
 
 

٥٣٨

אאאא 

 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

٥٣٩

אאWאא  

  عشر الثانيالفصل
  اسات السكانيةالسي

ُ, ماذا يمكن أن يعمل عندما نشعر أن معدل النمو الـسكاين لعلنا نتساءل
ٌرسيع جدا, أو بطيء جدا, أو مالئم ومتوازن وينبغي أن نحافظ عىل استمراره  ً ًّ ّ ٌ

نحاول التعـرف إىل مفهـوم الـسياسات عىل املستو نفسه?  يف هذا الفصل س
ع السياسات السكانية يف الدول العربية ضالسكانية, وآلياهتا, مع اإلشارة إىل و

وأمثلة من دول أخر.  
אאW 

? إهنــا "الــسياسة" البدايــة ال بــد أن نعــرف مــا املقــصود بمــصطلح يف
فـاظ عـىل اسـتمرار ُإجراءات منظمة, تصمم لتوجيه السلوك, وهتـدف إىل احل

ال شـك أن هنـاك أنـشطة و. سلوك ما, أو تغيريه, من أجل حتقيق هدف معني
ًومؤثرات كثرية تؤثر الدولة من خالهلا يف السكان نوعا وكام وبناء  عليه, فإن .  ً

ياسة السكانية هي جمموعة اإلجراءات الظاهرة أو الـضمنية التـي تتخـذ يف لسا
 عىل حجم السكان أو معـدالت نمـوهم أو ات, للتأثريموكالغالب من قبل احل

ً  ولكي يكون التعريـف أكثـر حتديـدا فـإن .توزيعهم أو تركيبهم الديموغرايف
−كام يعتقد برسا, الديموغرايف الفرنـيس املعـروف−لسكانية تقترص  االسياسة

 .)١(جمـر التطـور الـديموغرايف يـريغت ًعىل اإلجراءات التي تتخذ عمدا هبدف
                                                           

 .معجم مصطلحات الديموغرافيا) م١٩٩٠(روالن برسا  )١(



 
 

 
 
 

٥٤٠

אאאא 

اسـة الدولـة بالنـسبة لـسلوك يياسة السكانية هي سسال إنف, وبصياغة أخر
وهبـذا تـشمل . الوقت احلارض واملـستقبل سكاهنا من الناحية الديموغرافية يف

تـستهدف تغيـري النمـو الـسكاين, أو ي اإلجراءات واملخططات والربامج التـ
ات السكان, أو تنمية القـو العاملـة وتنظـيم تـدفق كرالتأثري عىل اهلجرة وحت

لكفاءات إىل خارج الدولـة, أو إسـهام املـرأة يف ان اخلارج, أو هجرة معاملة ال
 .  )١(قوة العمل وغريها

إلجراءات املؤثرة  اُكام يعرف بعضهم السياسة السكانية بأهنا جمموعة من
 هموير بعض.  عىل العمليات الديموغرافية وخاصة الزيادة الطبيعية واهلجرة

ثر الـسكان اأن هتدف لتشجيع تكـجيب  السكانية  أن السياسة−ً أيضا −اآلخر 
 ًعىل أساس خفض الوفيات, وتطوير اإلنسان روحيا وجسديا, وتنمية القـو ً

, وحماولـة رفـع إسـهام دةاملنتجة, وتأمني التوظيف الكامل, واألمومة الـسعي
 .   حتقيق جيل صحيح البنيةىلإاملرأة يف قوة العمل, باإلضافة 
ل يف االهتامم ثياسة السكانية, تتمس الاالت لتأثريوهناك من حيدد مخسة جم

يف تكوين األرسة, واالهتامم باألطفال وبالتعليم االبتدائي, وبالعمل وتنظيمه, 
وتشتمل السياسة السكانية عىل جماالت كثرية, تتـصل بعمليـة .  وبالشيخوخة

لـيم التنمية االقتصادية, واالجتامعيــة, واألوضــاع اخلاصــة بالبيئــة, والتع
والعمـالة, والغــذاء, والتحـضـر واهلجـرة, والـصحة, واإلسـكان وغريهـا 

                                                           
 .سكان العامل العريب حارضا ومستقبال) م١٩٨٨(عبد الرحيم عمران  )١(



 
 
 

 
 

٥٤١

אאWאא  

ــم( ــشكل رق ــؤثر يف املجــاالت )١( )١−١٢ال ــة ت ; ألن املجــاالت الديموغرافي
   .االقتصادية واالجتامعية والبيئية وتتأثر هبا

وجتدر اإلشارة إىل أن حتقيق السياسة السكانية يعتمد عىل آليات متعـددة 
لك من خـالل بعـض الـسياسات ذات العالقـة, كالـسياسات ومتنوعة, وكذ

  .الصحية, والضامن االجتامعي, وغريه
 

 املجاالت الرئيسة للسياسات السكانية) ١ -١٢(شكل ال
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
الـسكان ) م١٩٩٧(مني  وآخـرون واملـ; حممـد  الـسكايناإلحـصاء) م١٩٨٢(خليفة ياسني : انظر )١(

   .:والرتبية والتنمية يف الوطن العريب



 
 

 
 
 

٥٤٢

אאאא 

لذلك,مل تعد السياسة السكانية تقترص عـىل الـتحكم يف النمـو الـسكاين 
اديـة والثـروات فقط, بل أصبحت هتدف إىل إجياد التوازن بـني اإلمكانـات امل

الطبيعية من جهة, وبني السكان من جهة أخر, يف منظومة تـسعى إىل حتقيـق 
ونؤكـد هنـا . ملـستقبلاالتنمية املستدامة والعيش الكريم لإلنسان يف احلارض و

; ألن السياسة الـسكانية تتطلـب مـشاركة املؤسـسات "مفهوم املنظومة"عىل 
لفئات السكانية املختلفة, وتعتمد عىل احلكومية وغري احلكومية, باإلضافة إىل ا
 .  التفاعل فيام بينها لتحقيق اهلدف املنشود

אאא؟ 

مل تكن حماوالت التأثري عىل املتغريات السكانية وليدة العرص احلديث, بل 
 بعض املصادر إىل أن الناس يف بعض دويالت املدن يف اليونان وخاصة يف تشري

كي ال يبقى مـنهم  لعمدون إىل ترك املواليد حتت ظروف صعبةإسربطة كانوا ي
ًإال األصلب عودا واألقو بدنا  كـان بعـض العـرب يف شـبه اجلزيـرة  كـام.)١(ً

ثـم .  ر أو لدوافع أخرقًبية يئدون بناهتم أحيانا لدوافع تتعلق بمخافة الفالعر
ن قـانون ولكـ. جاء اإلسالم وحرم وأد البنات, وشجع عىل التكاثر والتناسل

                                                           
 .أسس علم السكان وتطبيقاته اجلغرافية) م١٩٨٢(أمحد إسامعيل  )١(



 
 
 

 
 

٥٤٣

אאWאא  

يعترب ) بابل(محورايب الذي صدر يف القرن العرشين قبل امليالد يف بلدة بابليون 
 −ً أيضا −وتشري بعض املصادر التارخيية . أول حماولة هتدف إىل زيادة اإلنجاب

إىل صدور ترشيعات هتـدف إىل حتقيـق زيـادة النـسل لـد الرومـان يف عهـد 
ليس  .)١(عرش والثامن عرش قبل امليالدالقيرص أغسطس فيام بني القرنني التاسع 

هذا فحسب, بل هناك الكثري والكثري من املحـاوالت للتـأثري عـىل املتغـريات 
ُالسكانية خالل تاريخ اإلنسان الطويل, ولكنها تعد خارج إطار هـذا الكتـاب 

  . وبعيدة عن جمال تركيزه
لتعـرف وعىل أية حال, فإن اإلنسان بطبعه شغوف بالنظر إىل املـستقبل ل

لذلك, حاول اإلنـسان منـذ القـدم أخـذ . عىل ما خيفيه من أحداث ومفاجآت
ولكــن التنبــؤ . احليطــة واحلــذر, يف حماولــة لتغيــري جمريــات األمــور لــصاحله

ًباملستقبل ليس سهال, بل أقرب ما يكون للمستحيل, إال يف حاالت حمـدودة; 
اهرات االجتامعيـة ملا يتصف به الواقع من تعقيد شديد وتشابك ظاهر بني الظ

واالقتصادية والطبيعية, وكذلك احلال بالنسبة للتنبؤ بعدد السكان وغريه مـن 
ولكن الديموغرافيني يتوقعون عدد السكان يف املـستقبل مـن . احلياتية األمور

 . خالل إسقاطات تعتمد عىل ظروف معينة للخصوبة والوفيات واهلجرة
                                                           

 .علم اجتامع السكان) م١٩٨٤(حلبي عبد الرزاق  )١(



 
 

 
 
 

٥٤٤

אאאא 

بتقـويم االجتاهـات الـسكانية وتتطلب صياغة السياسة السكانية القيـام 
احلالية من خالل فهم أسباب التغري السكاين, ومن ثم حماولـة اخلـروج برؤيـة 

وعندئـذ, فـإذا . واضحة عن النتائج املتوقعـة هلـذه االجتاهـات الديموغرافيـة
كانت النتائج ختتلف عن الرغبات والطموحات, فإنه ينبغـي التـدخل لتغيـري 

وتنبغي اإلشارة إىل أن ضبط ). ٢-١٢الشكل  ( الوضع أو االجتاه الديموغرايف
ًالسكان أو التحكم فيه ليس هدفا بحد ذاته, ولكنـه وسـيلة تـساعد يف حتقيـق 

أهداف أخر.  

 
 صياغة السياسة السكانيةمربرات التدخل و) ٢ -١٢(شكل ال



 
 
 

 
 

٥٤٥

אאWאא  

אאאאאW 
تؤثر عىل نوع السياسة السكانية العوامل التي الظروف ومن كثري هناك ال

 :, وحتدد طبيعتها, وأهدافها, ومالحمها, ومن أمههاالتي تتخذها الدولة
 : والدينية العوامل االجتامعية والثقافية – ١

يـأيت الـدين يف و. يتأثر نوع السياسة السكانية باحلياة االجتامعية والدينية
ًفيهـا دورا مـؤثرا يف حيـاة فالبلدان التـي يلعـب الـدين .  مقدمة هذه العوامل ً

, ولكنهـا قـد تقبـل ًاألفراد غالبا ما تتبع سياسة سكانية ترفض احلد من النسل
لـذلك تعكـس الـسياسة الـسكانية .  خيارات أخـر تتعلـق بتنظـيم األرسة

 . االجتاهات الفكرية واالجتامعية السائدة يف الدولة
 :العوامل االقتصادية  –٢

أنامط اإلنتـاج يف الدولـة عـىل نـوع الـسياسة يؤثر املستو االقتصادي و
إمكاناهتـا  وتقوم الدولة باتباع السياسة السكانية التي تناسب. السكانية املتبعة

وهـذه الظـروف االقتـصادية تـنعكس عـىل .  وتنسجم معهاوثرواهتا الطبيعية
 ., والنمو السكاين ومن ثم تؤثر عىل سياسات اهلجرة,احلاجة إىل اليد العاملة

 :العوامل السياسية واالعتبارات القومية  –٣
 وخاصة تلك املهـددة مـن ,تسعى الدول الصغرية إىل زيادة عدد سكاهنا



 
 

 
 
 

٥٤٦

אאאא 

ويـشهد التـاريخ بـنامذج .  )١(قبل دولة أو دول جماورة ذات حجم سكاين كبـري
 . كثرية لتأثري اجلوانب القومية عىل السياسات السكانية يف فرتات خمتلفة

אאW 
 الـسكانية ةساك عدد من اإلجراءات التي تستخدم عنـد تنفيـذ الـسيهنا

 :التي تتخذها الدولة سياسة هلا, ومن أمهها ما ييل
 : جراءات االقتصاديةاإل− ١
مثل يف احلوافز االقتصادية كمنح مساعدات لألرس الكبـرية أو فـرض تت

ألرسة, أو تـوفري يبية هتدف إىل حتديـد  الـرضائب حـسب حجـم اسياسة رض
كنية لألرسة التي هبا أطفال كثريون, أو تطوير خـدمات مـدارس ت ستسهيال

حضانة, أو متديـد إجـازات األمومـة, أو مـنح قـروض للـزواج, أو قـروض 
ويف املقابل, قد تفـرض الـرضائب عـىل األرس الكبـرية, أو  .لإلسكان وغريها

م الدولـة بتحمـل يكون هناك إعفـاء مـن الـرضيبة لـألرس الـصغرية, أو تقـو
دة اًوقد تتخذ أشكاال أخـر, كزيـ. تكاليف التعليم لالبن األول والثاين فقط

 . السكان إليها, أو توفري اخلدمات هباذبالدخل يف املناطق النائية جل
لخدمات الصحية العامة  مثل عيادات رعاية احلوامـل, وكـذلك لكام أن 

  .واحي الديموغرافية يف النًاورعاية الطفولة, أثر, رعاية األمومة
                                                           

 .٤٦, ص  والسكانية يف العامل الثالثالسياسات التنموية) م١٩٨٩(السامرائي مهدي صالح  )١(



 
 
 

 
 

٥٤٧

אאWאא  

 : إدارية قانونيةتاءراإج− ٢
 حتدد األمور واملـسائل نيةن هذه اإلجراءات عىل هيئة ترشيعات قانوتكو

تسمح بإنتاج واستخدام موانع احلمل واستخدامها, أو  املتعلقة بالسكان, كأن
متنع حتى بيعها وتوزيعها يف األسواق, أو تسن ترشيعات وأنظمة حتدد العمـر 

لـرئيس األرسة عنـد ت  للـذكور واإلنـاث, أو متـنح تـسهيالجوين للزواالقان
 قد تشمل األنظمة واإلجراءات املتعلقـة امك. استدعائه ألداء اخلدمة العسكرية

 .باإلجهاض والتعقيم وغريها
 : لوجية فكريةيديوراءات أ إج −٣

خدام وســائل اإلعــالم املرئيــة واملــسموعة اســتمــن هــذه اإلجــراءات 
لتحقيــق هــدف معــني يتعلــق بالــسكان أو الــسياسة, وفــق القــيم واملقــروءة 

جـراءات القانونيـة واإلداريـة إلُويعتقـد أن ا.  والعادات السائدة يف املجتمـع
ال يمكــن أن تقــدم نتــائج ملموســة مــا مل تتخــذ  ةيــوالفكريــة أو األيديولوج

ر يف كام أن نتائج السياسات السكانية ال تظهـ.  الالزمةدية اإلجراءات االقتصا
ًوقت قصري, بل حتتاج إىل وقت طويل نسبيا لكي تؤيت ثامرها  تظهـر نتائجهـا وّ

  .)١(وآثارها

                                                           
 .منشورات جامعة حلب: حلب.   السكايناإلحصاء) م١٩٨٢(خليفة ياسني  )١(



 
 

 
 
 

٥٤٨

אאאא 

אאאאW 
قبل حماولة إيضاح مواقف الدول العربية, تنبغي اإلشارة إىل أن اجتاهات 

ًالدول وسياساهتا نحو املتغريات السكانية متفاوتة جدا, ولكنها ال ختـ رج عـن ّ
, التي تسعى للحد من النمو "السياسة املالثوسية"ُثالثة أصناف; األول يسمى 

السكاين من خالل تنظيم األرسة أو حتديد النسل, مثلام هو موجود يف اليابـان, 
, وغريهـا; والثـاين يتمثـل يف سياسـات تـشجيع , واهلند, وباكـستانوالصني

ًاهلرمة التي بدأت تشكو نقصا يف ًالنسل, وغالبا ما تنهج هذه السياسات الدول 
السكان, مثل بعض الدول األوربية, وخاصة فرنسا, وأملانيا, أو األقطار التـي 
تفتقر إىل السكان مقارنة بام لدهيا من موارد; أما الثالث فيمكن أن نطلـق عليـه 

, ومتثل هذا النمط البلدان التي ليس لدهيا سياسة سـكانية "سياسة الالمباالة"
 .)١(واضحة

وعىل أية حال, يمكن تصنيف الدول العربية حسب مالمـح الـسياسات 
 :السكانية هبا إىل ثالث جمموعات, هي

ذات سياسة معلنة تسعى إىل خفض معدالت اخلصوبة والنمو عربية دول  − ١
وتعـرتف . مرص, وتونس, واملغرب, واجلزائـر, والـيمن: السكاين, مثل

يف حلها من خـالل سياسـة هذه الدول بوجود مشكلة سكانية, وترغب 
 . سكانية معلنة, واسرتاتيجية واضحة

                                                           
 .مدخل جلغرافية السكان)  م١٩٩٠(حممد اجلديدي  )١(



 
 
 

 
 

٥٤٩

אאWאא  

بدون سياسة سكانية معلنـة, ولكنهـا تقـدم خـدمات تنظـيم عربية دول  − ٢
وعىل الرغم من إحساس هذه الدول باملشكلة السكانية, إال أهنا . األرسة

 .األردن, والسودان, ولبنان: سكانية معينة, وهيسياسة مل تعلن 
َ تر أن معدالت النمو الـسكاين فيهـا منخفـضة أو مرضـية, ة عربيدول – ٣ ِ ْ ُ

ــي ــا, : وه ــويت, وليبي ــسعودية, وجيب ــة ال ــة العربي ــرين, واململك البح
وهـذه . والصومال, وسوريا, واإلمـارات العربيـة املتحـدة, والكويـت

الدول ال توجد يف معظمها برامج لتنظيم األرسة; ألهنا ال تنظر إىل النمو 
وعىل الرغم من ذلـك, توجـد بـرامج لتنظـيم .  ه مشكلةالسكاين عىل أن

 هو احلال يف األرسة يف بعضها ضمن برامج رعاية األمومة والطفولة, كام
البحرين, يف حني تتوفر وسائل تنظـيم األرسة, وتـستخدم عـىل أسـاس 
فردي يف بعضها اآلخر, أو تتوفر خدمات حمدودة ضمن برامج الطفولـة 

 .  )١(ضاعة الطبيعية واملباعدة بني املواليدواألمومة, مثل تشجيع الر

                                                           
; حــسني الــسيد ًســكان العــامل العــريب حارضاومــستقبال) م١٩٨٨(عبــد الــرحيم عمــران : انظــر   )١( ً 

الـسياسات ") هــ١٤١٨( ; عـثامن نـور "ج السكانية يف العامل العـريبالسياسات والربام) م١٩٩٣(
  ;"إطارها النظري, وواقعها التنموي يف بعض الدول العربية: السكانية

J. Caldwell and Larson (1989) “Changing Population Rates, Policies and Attitude  
in Africa, The Middle East and South Asia”   
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وجتدر اإلشارة إىل أن مواقـف الـدول جتـاه النمـو الـسكاين واملتغـريات 
السكانية األخر تتغري من وقت إىل آخر, وخاصة الـدول التـي لـيس لـدهيا 

ومن الواضح أن االجتاه العام يف الدول العربية هو نحو . سياسة سكانية معلنة
  .سكانية واضحة تتناسب مع ظروف كل دولةصياغة سياسات 

אאW 
WאW 

لقد كانت اليابان خالل القرن التاسع عرش وبداية القرن العرشين تشجع 
احلـرب العامليـة الثانيـة, وجـدت بعد ولكنها . اإلنجاب وزيادة حجم األرسة

ء جنودها العائدين بعـد احلـرب, نفسها ترتاجع إىل حدودها, وتضطر إىل إيوا
 النـسل ايـةانون مح قبتغيري سياستها السكانية,فأصدرت فتولدت لدهيا القناعة

قانون التعقـيم واإلجهـاض يف حـاالت لا م, إذ أجاز هذا١٩٤٨وحتسينه عام 
وكانت نتيجة ذلك أن زادت حـاالت .  معينة, وشجع استخدام موانع احلمل

ويف . م١٩٥٥ من النساء املنجبـات يف عـام  يف األلف٥٠ل إىل  لتصهاضاإلج
 هبط معدل الوفيات كام.١٧ إىل ٣٤ انخفض معدل اخلصوبة اخلام من ,املقابل

أي قبـل تطبيـق الـسياسة (م ١٩٤٧ عليـه يف عـام تنـااخلام إىل نـصف مـا ك
يف عـام % ٢ونتيجة لذلك كله, انخفضت الزيادة الطبيعية إىل حوايل ). اجلديدة
 .)١(م١٩٦٢يف عام % ١ من م, ثم إىل أقل١٩٤٧

                                                           
 .٣٣٨ص ,جغرافية السكان) م١٩٨٦(الرشنويب عبد الرمحن  )١(
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WאW 
ُلقد كان ماوتيس تونـغ يعـارض التـدخل يف النـسل, إذ أشـار منـدوب 

م إىل أن الــسياسات ١٩٧٤الــصني يف مــؤمتر الــسكان يف بوخارســت يف عــام 
السكانية ال تعدو عـن كوهنـا خمططـات مـن قبـل الـدول املتقدمـة هتـدف إىل 

 بعد –كن احلكومة الصينية ما لبثت أن أحست ول. )١(استنـزاف البلدان النامية
ًبأن املشكلة السكانية كبرية جـدا وخطـرة−ذلك  لـذلك تبنـت أكـرب سياسـة . ّ

ويف هـذا الـسياق, . ًسكانية, وأكثرها جدال, هتدف إىل خفض النمو الـسكاين
أن الدولـة تـدعم وتـشجع تنظـيم "م عىل ١٩٧٨َّتضمن القانون الصيني لعام 

حلكومة األسـباب أو املـربرات التـي دعـت إىل ذلـك, وأوضحت ا. "األرسة
 :واملتمثلة فيام ييل

 .النمو السكاين يؤثر  عىل االدخار, ويعيق تراكم رأس املال− ١
النمو السكاين يعيق اجلهـود الراميـة لـإلرساع يف رفـع املـستو العلمـي − ٢

 .والثقايف
 .النمو السكاين حيد من التحسن يف مستو املعيشة− ٣

يف عـام ) ZPG(فت احلكومة الصينية إىل حتقيق النمـو الـصفري وقد هد
                                                           

   .مبادئ يف علم السكان ) هـ١٤١١ ( الطرزيعبد اهللا  )١(
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ولتحقيق هـذا اهلـدف  . بليون نسمة٢}١م مع ثبات حجم السكان عند ٢٠٠٠
الطفل "; ليصبح مفهوم "الطفل الواحد"الصعب كان ال بد من تطبيق سياسة 

وال يأيت ذلك إال من خالل .   هو النمط السائد يف املجتمع"الواحد لكل أرسة
قناع النساء بعدم إنجاب الطفل الثالث, كخطـوة أوىل, إذ إن إنجـاب الطفـل إ

وبعد ذلك, تشجيع خطة .  الثالث هو املسئول عن ثلث معدل النمو يف الصني
 .  , كخطوة ثانية"األرسة ذات الطفل الواحد"

وترتكــز هــذه الــسياسة الــسكانية عــىل نظــام مــن احلــوافز االقتــصادية 
سياسة الطفل الواحد, وبعض العقوبات عنـد إنجـاب عند حتقيق ) املكافآت(

الطفل  الواحد للزوجني اللذين "فبالنسبة للمدن, متنح شهادة  .األرس الكبرية
لدهيام طفل واحد فقط, ويتعهدان بعدم إنجـاب املزيـد, ويـستخدمان موانـع 

ًوبموجب هذه الشهادة يمنح الزوجـان خمصـصا شـهريا   .احلمل لضامن ذلك ً ُ
ُكـام يعطـى الزوجـان .  سـنة١٤عدة األرسة يف تربية الطفل إىل بلوغه سن ملسا

 فـوق –األولوية عند الرغبة يف احلصول عىل اإلسكان احلكـومي, وحيـق هلـام 
ً السكن يف الوحدات السكنية املخصصة لألرس ذات الطفلني, بدال من –ذلك 

بـول يف ُوعـالوة عـىل ذلـك, يعطـى الطفـل األفـضلية يف الق. الطفل الواحـد
كـام حيـصل  الزوجـان .  املدارس, وكذلك عند التقديم للحصول عىل وظيفة
 .  عىل معاشات أكثر من غريهم عند بلوغهم التقاعد



 
 
 

 
 

٥٥٣
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فـاألرسة ذات الطفـل الواحـد . ًأما يف الريف, فإن احلوافز ختتلف قلـيال
حتصل عىل نقاط إضافية حتدد حجم املكافآت الشهرية التي تستلمها إىل بلـوغ 

 عـىل حـوافز أخـر, كمـنح –ً أيضا –وحتصل األرسة .   سنة١٤ل سن الطف
  .)١(األرايض املخصصة للزراعة وغريها

ويتضح من خالل املؤرشات الديموغرافية أن هذه السياسة كانت فاعلة 
فقـد . يف حتقيق أهدافها عىل الرغم مما وجه هلا من نقد يستند إىل أسس إنـسانية

وأد البنــات يف بعــض املنــاطق الريفيــة يف أشـارت بعــض املــصادر إىل ظهــور 
 إىل أن هـذه همُالصني, ولكن ال يعرف حجم مثل هذه املشكلة, ويـشري بعـض

السياسة السكانية أدت إىل عدم التـوازن يف الرتكيـب النـوعي, إذ كـان هنـاك 
زيادة ملحوظة يف عدد الذكور, ولكن الصني تر أن الشعب الصيني سيعيش 

 . ي إذا مل يتمكن من احلد من النمو السكاينحالة بؤس وركود اقتصاد
WW 

لقد مر تطور السياسة السكانية يف مرص بمراحل عديدة, بدأت بالـشعور 
باملشكلة واالعرتاف هبا, ثم بإنشاء جهاز تنظيم األرسة, وبعـد ذلـك بـإعالن 

فقد جاء االعـرتاف الرسـمي باملـشكلة الـسكانية  .السياسة السكانية الرسمية
وطريقة حلها يف ميثاق العمل الوطني الذي أعلنه الرئيس الراحل مجـال عبـد 

                                                           
)١(          Weeks (1996) Population: An Introduction to Concepts and Issues. 
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ن مشكلة التزايد يف عدد السكان إ"م, إذ أشار امليثاق إىل ١٩٦٢النارص يف عام 
هي أخطر العقبات التي تواجه جهود الشعب املرصي يف انطالقـه نحـو رفـع 

 جهـاز أنـشئ لـذلك, ونتيجة. "مستو اإلنتاج يف بالده بطريقة فعالة وقادرة
ًولكنه مل يكـن فـاعال بالدرجـة . مركزي لتنظيم األرسة له فروع يف املحافظات

م, ١٩٦٥املطلوبة, مما أد إىل إنشاء املجلـس األعـىل لتنظـيم األرسة يف عـام 
وبـدأ . برئاسة رئيس الوزراء وعـضوية العديـد مـن الـوزارات ذات العالقـة

من خـالل وحـدة تابعـة لـوزارة م ١٩٦٦ عامًالعمل يف تنظيم األرسة فعليا يف 
 .الصحة

م, دخلـت الـسياسة الـسكانية مرحلـة جديـدة تتمثـل يف ١٩٧٣ويف عام 
إعالن السياسة الرسمية, لتشمل أنشطة سـكانية, باإلضـافة إىل تنظـيم األرسة,  

رفع املـستو االجتامعـي واالقتـصادي لـألرسة, والتعلـيم, وختفـيض : ومنها
.  عـالم والتوعيـة, وغريهـاإللضامن االجتامعي, وامعدالت وفيات الرضع, وا

م, تغــريت االســرتاتيجية اخلاصــة بالــسكان وتنظــيم األرسة, ١٩٨٥ويف عــام 
, "املجلس القـومي للـسكان"فألغت احلكومة جهاز تنظيم األرسة, ليحل حمله 

وبناء عليه, ساد االجتاه برضورة الرتكيـز عـىل تنظـيم . برئاسة رئيس اجلمهورية
 : لذلك ركزت االسرتاتيجية اجلديدة عىل ما ييل.  إطار التنمية الشاملةاألرسة يف

 .السعي لزيادة فاعلية برامج تنظيم األرسة وحتسني خدماهتا, وخاصة يف الريف −١
 .خفض معدالت وفيات الرضع −٢
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 . توفري مزيد من فرص العمل للمرأة −٣
 . )١(العمل عىل خفض املعدل احلايل للخصوبة −٤

ًع أن تشهد االسرتاتيجية السكانية يف مـرص مزيـدا وال شك أن من املتوق
التنموية واالحتياجات املتغرية التـي يـشهدها  ًمن التغيريات, وفقا للمتطلبات

   .املجتمع املرصي كغريه من املجتمعات

אWאW 
ـــةت ـــيمن أول وثيق ـــت ال ـــة  مبن ـــالج اتكامل ـــسكانيةتع ـــضايا ال  لق

, ثـم شـهدت سكان الإلسرتاتيجية ومةقرار احلك, من خالل إم١٩٩١عام يف 
 .يف اليمناألوضاع السكانية بعض التحديث للتوافق مع اإلسرتاتيجية 

النمـو  لتـوازن بـنيا"وقد جاءت الـسياسة الـسكانية يف الـيمن لتحقـق 
االقتــصادي واالجتامعــي وبــني النمــو الــسكاين وتلبيــة املتطلبــات املتناميــة 

ــسكان, ــص لل ــستو األرسة االقت ــوير م ــصحي وتط ــي وال ادي واالجتامع
 وتـوفري ,وتعزيـز التكـافؤ بـني اجلنـسني , ومتكـني املـرأة,والتعليمي والثقايف
ضمن حريـة اإلنجـاب يف   بام يف ذلك خدمات تنظيم األرسة,الرعاية الصحية

أطفاهلا, واملباعدة   وحق األرسة بتحديد عدد,إطار األرسة والوالدية املسؤولة
 ,باألمهـات  واالهـتامم,حقـوق األطفـال ونامئهـم والتأكيد عىل ,بني احلمول

  ومـن أنـامط اإلنتـاج,ومحاية السكان مـن آثـار تـدهور البيئـة املحيطـة هبـم
                                                           

 .  ٣٦١−٣٥٥ص , سكان العامل العـريب حارضا ومستقبال) م١٩٨٨(عبد الرحيم عمران  )١(
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الـسكانية يف الـسياسة من أبـرز أهـداف .  )١("واالستهالك غري القابلة لإلدامة
 :ما ييلاليمن 

ل  حالة وفـاة لكـ٧٥صل إىل ت ل,نسبة وفيات األمهات العمل عىل ختفيض −١
 حالة وفاة بحلـول ٦٥أقل من   وإىل,م٢٠١٥ ألف والدة حية عام ١٠٠
 . م٢٠٢٥عام 

 حالة وفاة لكل ألف والدة حيـة ٣٥الرضع ليصل إىل  ختفيض معدل وفيات −٢
 . م٢٠٢٥وفاة بحلول عام   حالة٣٠أقل من , وإىل م٢٠١٥بحلول عام 

 سنة بحلول ٧٠  ليصل إىل;متوسط توقع احلياة عند امليالد العمل عىل رفع −٣
 . م٢٠٢٥سنة بحلول عام  ٧٠ وإىل أعىل من ,م٢٠١٥عام 

الوطنية لتوسيع اخليارات واخلـدمات واملعلومـات لـألزواج  تكثيف اجلهود −٤
 والدات حيـة ٤معدهلا الكيل إىل أقل من   ليصل,من أجل ختفيض اخلصوبة

 .م٢٠٢٥بحلول عام  ٣}٣ وإىل أقل من ,م٢٠١٥لكل امرأة بحلول عام 

بحلول عام % ٥٦استخدام وسائل تنظيم األرسة إىل  نسبة العمل عىل رفع − ٥
% ٣٥االسـتخدام للوسـائل احلديثـة عـن   عىل أن ال تقل نسبة,م٢٠٢٥

  . للعام نفسه

                                                           
: اإلسرتاتيجية الوطنية للسكان") م١٩٩٢(اجلهاز املركزي لإلحصاء, اليمن : يعتمد هذا اجلزء عىل )١(

 ., وأهداف السياسة السكانية عىل موقع املجلس الوطني للسكان "م٢٠٠٠ – ١٩٩٠
)http://www.npc-ts.org( 
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 . ليتناسب معدله مع مقتضيات التنمية املستدامة ;بطاء النمو السكاينإ − ٦

بـات املدنيـة والـسياسية اجلنـسني يف احلقـوق والواج حتقيق العدالة بـني − ٧
كامـل إمكاناهتـا وكفالـة تعزيـز   ومتكـني املـرأة مـن حتقيـق,والترشيعية

  . )١(مسامهتها يف التنمية املستدامة

WאאאאW 
أصبح اخللل يف الرتكيبـة الـسكانية يف دولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة 

ويؤكـد قائـد رشطـة ديب .   واألمن الـوطنيًمقلقا, لتأثريه عىل اهلوية الوطنية,
أخـشى أننـا نبنـي ":  بقولـه"اهلويـة  الوطنيـة"خطورة هذا اخللـل يف ملتقـى 

 .  )٢("العامرات, ونفقد اإلمارات
مـن إمجـايل % ٢٠ًونظرا لقلة املواطنني وتـدين نـسبتهم التـي ال تتجـاوز 

ني من خالل السكان, سعت حكومة اإلمارات إىل زيادة أعداد السكان املواطن
فعىل سبيل املثال, قامت الدولة بإنشاء صندوق .  لزواج وزيادة النسلتشجيع ا

 ألف درهم للراغبني يف الزواج, باإلضافة ٧٠للزواج يقدم منحة جمانية قدرها 

                                                           
 – ١٩٩٠: وطنيـة للـسكاناإلسـرتاتيجية ال") م١٩٩٢(اجلهـاز املركـزي لإلحـصاء, الـيمن : انظر )١(

 ., وأهداف السياسة السكانية عىل موقع املجلس الوطني للسكان"م٢٠٠٠
) http://www.npc-ts.org( 

 ).م٢٠٠٨ إبريل ١٦ (١٠٧٣٢جريدة الرشق األوسط, العدد : انظر )٢(
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ً درهم شهريا لكل مولود حتى يبلغ الثامنـة عـرشة ٣٠٠إىل إعانة مادية قدرها 
 .)١(من العمر

WאאאאאW 
ة ـــة التنميــية خلطــس االسرتاتيجــاألهداف العامة واألساشــتملت 

إعــالن عــىل يف اململكــة العربيــة الــسعودية, ) هـــ١٤٢٥−١٤٢٠(ابعة ــالــس
اخلطوط العريضة لسياسة سكانية تراعي املتغريات الكمية والنوعيـة للـسكان 

ــوزيعهم اجلغــرايف,  ــة بــني املتغــريات الــسكانية والنمــو وت ــام يعــزز العالق ب
خطـوة إىل −يف احلقيقـة −وهـذه  . االقتصادي والتنميـة االجتامعيـة يف الـبالد

فإبراز املتغريات الـسكانية, . األمام نحو مزيد من النجاح يف التخطيط الشامل
مد بووأخذها يف االعتبار أمر ينم عن الوعي الكبري بأمهية األبعاد السكانية, 

تداخلها مع املتغريات االجتامعية واالقتصادية والبيئيـة, مـن أجـل حتقيـق مـا 
 .  )٢("التنمية املستدامة"يسمى بـ 

األهـداف العامـة واألسـس االسـرتاتيجية خلطـة "وقد حـددت وثيقـة 
                                                           

تمـع اجتاهات السلوك اإلنجايب عند األمهات والبنات يف جم") م١٩٩٧(حممد إبراهيم منصور : انظر )١(
, )جامعة اإلمـارات العربيـة املتحـدة (جملة العلوم اإلنسانية واالجتامعية "اإلمارات العربية املتحدة,

١٠٦−٨٢): ٢ (١٢. 
, ًاسـتغالال أمثـلهتدف إىل استغالل املوارد واإلمكانـات املتاحـة جدير بالذكر أن التنمية املستدامة  )٢(

ية, لضامن استمرار التنمية والتطور من جهة, واحلفاظ ُيراعي اجلوانب البيئية واالقتصادية واالجتامع
 . ت األجيال القادمة من جهة أخرعىل مكتسبا
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ً عددا من السياسات أو اآلليات التي حتقق السياسة الـسكانية "التنمية السابعة
وتــشتمل هــذه ,  وترســم أبعادهــا وخطوطهــا العريــضةاملناســبة للمملكــة,
 : السياسات عىل ما ييل

بنــاء املــوارد البــرشية الوطنيــة وإعــدادها وتأهيلهــا ملواجهــة احلاجــات   •
 .املتجددة واملتغرية للسكان

تنويع مهارات املواطن, ورفع مستو إنتاجيتـه, وتـشجيع االسـتثامر يف   •
 .جماالت التنمية البرشية

 .ن بني السكان والتنمية يف مناطق اململكةحتقيق التواز •
ــروف   • ــة الظ ــة, وهتيئ ــصحية واالجتامعي ــة ال ــن الرعاي ــد م ــق املزي حتقي

 .االقتصادية ملقابلة األعداد املتزايدة للسكان
 . توفري الوسائل املناسبة ملقابلة احتياجات الرتكيبة السكانية  •
لكم والكيـف بـاكافـة, التوسع املدروس يف اخلـدمات واملرافـق العامـة   •

 . املناسبني
لتحديد احتياجـــات الـــسكان اآلنيـــة ;إجـــراء الدراســـات الـــسكانية  •

ــريات  ــسوحات اإلحــصائية للمتغ ــإجراء امل ــتامم ب ــستقبلية, وااله وامل
 . ًالسكانية دوريا
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االهتامم الكبري الذي حظيت بـه إىل ة رباإلضافة إىل ذلك, ال بد من اإلشا
 خصص أحد األهداف , فقدطة التنميةالبيئة ضمن اإلطار الشامل ألهداف خ

كـام نـص األسـاس .  العامة ملوضوع محاية البيئة واملحافظة عليها من التلـوث
املحافظة عـىل البيئـة ومحايتهـا وتطويرهـا مـن "االسرتاتيجي الثاين عرش عىل 
 :خالل حتقيق السياسات اآلتية

احلـد مـن و خصائصها الطبيعية, تطوير أنظمة محاية البيئة واملحافظة عىل ـ١
 . التصحر

 .محاية خمتلف أنامط احلياة الفطرية يف اململكة, وتطويرها ـ٢
ــوازن مــستمر بــني التوزيــع الــسكاين والطاقــة  ـ٣ االســتمرار يف حتقيــق ت

االستيعابية للبيئة, مع األخذ يف احلسبان آثـار النمـو الـسكاين واألنـامط 
 ".االستهالكية عىل قاعدة املوارد الطبيعية

منهج التخطيط لتؤكد ) هـ١٤٣٠−١٤٢٦(ة الثامنة جاءت خطة التنميو
الشامل يف اململكة, الذي يراعـي التـوازن بـني املـوارد الطبيعيـة والبـرشية يف 
منظومة حتافظ عىل البيئة, وتسهم يف تطويرهـا مـن جهـة, وتكفـل للمـواطن 

املعيشة املناسب من جهة أخر احلياة الكريمة ومستو. 
اتـضحت مالمـح الـسياسية ) يـة الثامنـةأي خطة التنم(ويف هذه اخلطة 
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السكانية بدرجة أكرب, إذ تشري اخلطة إىل املحاور التـي ترتكـز عليهـا الـسياسة 
 : )١(السكانية للمملكة, عىل النحو التايل

ويشمل هذا املحـور أهـم القـضايا الديمغرافيـة : القضايا السكانية − ١
مـري, املتعلقة بحجم السكان ومعـدالت نمـوهم, والرتكيـب الع

والنوعي, والتوزيع اجلغرايف, والوالدات, ومعـدل الوفيـات بـني 
 . الفئات املختلفة من السكان

اخلدمات الصحية والوضع الصحي, بام يف ذلك معدالت اإلصـابة  − ٢
بــاألمراض املعديــة واملزمنــة, والوضــع الــصحي لألطفــال, 

 .واألمهات, واملسنني, ومعدالت اإلعاقة بأنواعها املختلفة
 . التعليم وحتديات املستقبل −٣
القو العاملة وفرص االستخدام, بـام يف ذلـك الوسـائل والتـدابري  −٤

التي يلـزم القيـام هبـا السـتيعاب األعـداد املتناميـة مـن الـشباب 
 .الداخلني لسوق العمل خالل املرحلة القادمة

يلها فرص املرأة يف التعليم والعمل, وتوفري إمكانات كافية لتدريبها وتأه −٥
 .ّللتمكن من اإلسهام بفاعلية يف عملية التنمية االقتصادية واالجتامعية

                                                           
من املتوقع أن تصدر السياسية السكانية للمملكـة يف املـستقبل القريـب, إذ تقـوم وزارة االقتـصاد   )١(

 .والتخطيط بإعدادها وصياغتها يف شكلها النهائي
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ويتعلق هذا املحور بتأثري العوامل السكانية عىل الوضع البيئي : البيئة −٦
 يف البالد, 

قاعدة بيانات موثوقة وحمدثة, باإلضافة إىل إجراء دراسات وبحوث  −٧
 الـربامج الـسكانية سكانيـة لتحديــد األولويـات وتقـويم تنفيـذ

 .واالجتامعية املختلفة ومتابعتها
وتؤكد خطة التنمية الثامنة إىل أن أهداف الـسياسة الـسكانية يف اململكـة 
تتسـق مـع أهداف األلفية للتنمية التي صدرت من قبل منظمة األمم املتحـدة 

 .  )١(م٢٠٠٠يف عام 
 لـد معظـم انيةبالسياسات السكًوختاما,  فمن املالحظ تزايد االهتامم 

فقد جتـاوزت بعـض الـدول مرحلـة .  الدول العربية خالل السنوات األخرية
صـياغة سياسـات سـكانية تتناسـب مـع واقعهـا البـرشي  حماولةاالهتامم إىل 

ولقد جاء هذا االهـتامم مـن وعـي الـدول العربيـة بأمهيـة .  ومواردها املتاحة
 املتغـريات التنمويـة, ممـا حيـتم  لتأثريها وتأثرها بكثري من;املتغريات السكانية

 لتحقيــق تنميــة ;أخـذها يف االعتبــار, وإدخاهلـا يف اخلطــط التنمويــة الـشاملة
   .مستدامة بإذن اهللا

  

                                                           
معجـم املـصطلحات ) هــ١٤٣٠(رشـود اخلريـف : نامئية األلفيـة, انظـرلالطالع عىل األهداف اإل)١(

 ).١(انية والتنموية, امللحق رقم السك
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  املراجـــع واملصـــادر
 : املراجع العربية: ًأوال

 
.  دراسـة توثيقيـة حتليليـة نقديـة: املسألة السكانية وبنية املجال العريب)م١٩٩١(إبراهيم, عبد اهللا 
 .اهليئة القومية للبحث العلمي: بنغازي

 اململكـة وانعكاسـاته يف جمـال الـسياسية نمط النمو احلرضي يف") م١٩٩٢(اإلبراهيم, عبد اهللا 
 . ٤, ٣, عدد جملة العلوم االجتامعية  "والتخطيط,

الدليل املبسط للمفاهيم السكانية والوضع الديموغرايف ") م٢٠٠٠(أبو الرسور, مجال وآخرون 
 منشورات املنظمـة اإلسـالمية للرتبيـة والعلـوم "وقضايا السكان يف العامل اإلسالمي,

 ).إيسسكو(والثقافة 
.  اإلحصاء والكمبيوتر يف معاجلة البيانات مع تطبيقات جغرافية) م١٩٨٤(أبو عياش, عبد اإلله 

 . وكالة املطبوعات: الكويت
 . دار النهضة العربية للطباعة: بريوت.  جغرافية السكان) م١٩٨٦(أبو عيانة فتحي 

 . دار النهضة العربية:بريوت.  دراسات يف علم السكان) م١٩٨٥(أبو عيانة, فتحي حممد 
ــة, فتحــي حممــد  ــو عيان ــا البــرشية) م١٩٨٧(أب .  مــدخل إىل التحليــل اإلحــصائي يف اجلغرافي

 .دار املعرفة اجلامعية: اإلسكندرية
جامعـة : الزاويـة. دراسـة يف جغرافيـة الـسكان: االنفجار الـسكاين) م١٩٩٣(أبو لقمة, اهلادي 

 .السابع من ابريل
 .الرباط. مدخل لدراسة الديمغرافيا وجغرافية السكان) م١٩٩٢(أبو معيز, حممد 

منـشورات :   دمـشق.علم السكان وقضايا التنمية والتخطـيط هلـا) م١٩٨٠(األخرس, صفوح 
 .وزارة الثقافة واإلرشاد القومي

 . أسس علم السكان وتطبيقاته اجلغرافية) م١٩٨٢(إسامعيل, أمحد 
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ترمجـة, حممـد  ("دراسة يف التغري البنيوي,: ألوسطمدن الرشق ا") م١٩٨٠(آل الشيخ, عبد العزيز 
 .  ١٧, عدد )اجلمعية اجلغرافية الكويتية ( رسائل جغرافية)الرشنويب

تأثري اهلجرة عىل النمو السكاين الكبـري ") هـ١٤٢١(آل الشيخ, عبد العزيز عبد امللك آل الشيخ 
دن العربيـة وحتـديات االنفجار السكاين يف امل" ورقة مقدمة يف ندوة "بمدينة الرياض,

 .   حمرم٢١−١٩القرن الواحد والعرشين, املنعقدة يف الكويت خالل الفرتة 
دراسة حتليلية يف جغرافية اخلـدمات : الرعاية الصحية يف دولة الكويت") هـ١٤١٩(أمان, غانم غازي 

 .١٣٢−٥٧: ٩٠, جملة دراسات اخلليج واجلزيرة العربية "الصحية,
عبد املنعم الشافعي وعبد ) ترمجة.  (املعجم الديموغرايف املتعدد اللغات) م١٩٦٣(األمم املتحدة 

 . درا الكاتب العريب للطباعة والنرش: القاهرة. الكريم اليايف
 .   األمم املتحدة: نيويورك.  تقرير عن التنمية البرشية يف العامل)  م١٩٩٠(األمم املتحدة 

وضــع النــشاط . (اجلــزء الرابــع. واإلســكاندليــل تعــداد الــسكان ) م١٩٩٧(األمــم املتحــدة 
 .٥٤, السلسلة واو, العدد )االقتصادي

برنامج األمـم : نيويورك.  تقرير عن التنمية اإلنسانية العربيـة) م٢٠٠٤ ,م٢٠٠٢(األمم املتحدة 
 .  املتحدة اإلنامئي

الديموغرايف  التحليل −اإلطار السكاين ) م١٩٧٨(األمم املتحدة, اللجنة االقتصادية لغريب آسيا 
 . اللجنة االقتصادية لغريب آسيا: بريوت.  السكان والتنمية−

تقييم بيانـات العمـر والنـوع يف ") م١٩٨٥(األمم املتحدة, اللجنة االقتصادية واالجتامعية لغريب آسيا 
 .   بغداد".١٩٨٥ – ١٩٦٠: التعدادات السكانية لدول منطقة األسكوا

واقـع التـسجيل املـدين ") م١٩٩٣(ة واالجتامعية لغـريب آسـيا األمم املتحدة, اللجنة االقتصادي
   "واإلحصاءات احليوية يف دول منطقة األسكوا وتوصيات تطويرها

استخدامات اإلحصاءات ") م١٩٩٤(األمم املتحدة, اللجنة االقتصادية واالجتامعية لغريب آسيا 
 . األمم املتحدة:  نيويورك".احليوية يف التحليل الديموغرايف
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اسـتخدامات الـسجالت ") م١٩٩٤(األمم املتحدة, اللجنـة االقتـصادية واالجتامعيـة لغـريب آسـيا 
 . األمم املتحدة:  نيويورك".واإلحصاءات احليوية يف برامج التنمية االجتامعية واالقتصادية

طـرق وتقنيـات أخـر ") م١٩٩٤(األمم املتحدة, اللجنة االقتصادية واالجتامعية لغريب آسـيا 
 . األمم املتحدة:  نيويورك".بيانات اإلحصاءات واملعدالت احليويةجلمع 

مخس سـنوات بعـد مـؤمتر ) م١٩٩٩(األمم املتحدة, اللجنة االقتصادية واالجتامعية لغريب آسيا 
 . األمم املتحدة: نيويورك.  السياسات السكانية يف الدول العربية: القاهرة

كشوفات البيانات الديموغرافية وما يتصل ) م١٩٩٩(امعية لغريب آسيا األمم املتحدة, اللجنة االقتصادية واالجت
 . األمم املتحدة: نيويوك.  هبا من بيانات اقتصادية واجتامعية

القـاموس الـديموغرايف ) ت.د(األمم املتحـدة, اللجنـة االقتـصادية واالجتامعيـة لغـريب آسـيا 
 .   آسيااللجنة االقتصادية واالجتامعية لغريب: بغداد.  الثالثي

منشورات وزارة : دمشق.  نموذج القطر العراقي: مشكلة السكان) م١٩٨٠(األنصاري, فاضل 
 .الثقافة واإلرشاد القومي

 سلـسلة ",قياس التنمية البرشية مـع إشـارة خاصـة إىل الـدول العربيـة) م١٩٩٧(باقر, حممد حسني 
 .٥رقم , ) اللجنة االقتصادية لغريب آسيا( , دراسات التنمية البرشية

 .مكتبة لبنان: بريوت.  معجم العلوم االجتامعية) م١٩٨٢(بدوي, أمحد زكي 
تقيـيم طاقـة األرض عـىل : الـسكان وكوكـب األرض) م١٩٩٥(براون, ليـسرت وهـال كـالني 
اجلمعية املرصية لنرش املعرفة والثقافة : القاهرة.  ليىل زيدان) ترمجة.  (استيعاب السكان

 . العاملية
 خمطوط نقله "حتفة املشتاق يف أخبار نجد واحلجاز والعراق,") ت.د(اهللا بن حممد البسام, عبد 

 . هـ١٣٧٥عن األصل اخلطي نور الدين رشيبة يف عام 

الديموغرافية واألوبئة يف العهد اململوكي مـن خـالل طـاعون عـام ") م١٩٩٣(برسور, رشيدة 
ية التارخيية يف تـونس , الديموغرافعمر محادي وآخرين:  يف"م يف مرص والشام,١٣٤٨

 . دار رساس للنرش:   تونس.والعامل العريب
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: الريـاض. حتليل البيانات السكانية ألغراض التخطيط الرتبـوي) م١٩٨١(البناء, رياض رشاد 
 .مكتب الرتبية العريب لدول اخلليج

 .البنك الدويل:  واشنطن.تقرير عن التنمية يف العامل) م١٩٨٤(البنك الدويل 

 .مؤسسة األهرام: القاهرة.  م١٩٨٤تقرير عن التنمية يف عام ) م١٩٩٤(ويل البنك الد

جملة جامعة  "دراسة بالعينة: اجتاهات اهلجرة الريفية يف منطقة الطائف") هـ١٤١١(الثاميل, حممد 
٤٢٧ −٣٩٢): ٥(٣, أم القر . 

الكتـاب العلمـي :  يف"اهلجرة الداخلية يف اململكة العربية الـسعودية,") هـ١٤١٢(الثاميل, حممد 
قسم : مكة املكرمة. للندوة اجلغرافية الرابعة ألقسام اجلغرافية باململكة العربية السعودية

 .٢٨٧−٢٢٠ص ص  .  جامعة أم القر–اجلغرافيا 
 . ٥٣, كتاب األمة "رؤية رشعية,: وثيقة مؤمتر السكان والتنمية") هـ١٤١٧(جاد, احلسيني سليامن 

دراسة يف جغرافيـة : تنمية املوارد البرشية يف اململكة العربية السعودية") هـ١٤١٢(اجلارس, هد حممد 
 .  رسالة ماجستري غري منشورة, كلية اآلداب للبنات بالرياض"السكان,

 .رساس للنرش: تونس. مدخل جلغرافية السكان) م١٩٩٠(اجلديدي, حممد 
).  خالد بن  حممـد العنقـريترمجة,. (التحرض يف دول اخلليج العربية) م١٩٨٨. (س. جريل, ن

سلسلة منشورات وحدة البحث والرتمجة بقسم اجلغرافيا واجلمعية اجلغرافية الكويتية, 
 . جامعة الكويت

أنامطهـا واجتاهاهتـا ومـستقبلها وبعـض : اهلجرة الدولية) م١٩٨٩(جالل الدين, حممد معوض 
, )واالجتامعية لغريب آسيااللجنة االقتصادية (النرشة السكانية   "دوافعها وانعكاساهتا,

٧٢−٥٣: ٣٤  . 
 . دار النهضة العربية: بريوت.  علم اجتامع السكان) هـ١٤٠٤(جلبي, عيل عبد الرزاق 

ــيمن  ــاز املركــزي لإلحــصاء, ال ــسكان") م١٩٩٢(اجله ــة لل  – ١٩٩٠: اإلســرتاتيجية الوطني
 ., صنعاء"م٢٠٠٠
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 .  العبيكان: الرياض.  زواجتأخر الشباب اجلامعي يف ال) هـ١٤١٦(اجلوير, إبراهيم 
أرضارهــا, مــصادرها وطــرق : ملوثــات البيئــة) هـــ١٤٠٨(احلــسن, حممــد وإبــراهيم املعتــاز 

 . مكتبة اخلرجيي: الرياض.  مكافحتها
األوضاع العامـة يف منطقـة نجـد يف ) هـ١٤٠٦) (مرتجم(حسني, حسني, و سهيل حممد صابان 

 . مد بن سعود اإلسالميةجامعة اإلمام حم: الرياض.   العهد العثامين
جامعـة : الكويـت.   اإلحـصاءات التطبيقيـة يف دولـة الكويـت)م١٩٨٦(حسني, أبو بكر أمحد 
 . الكويت

الرتكيب السكاين يف الوطن العـريب وأثـره عـىل اجتاهـات التكامـل ") م١٩٨٦(احلالق, حممد نادر 
 .٧٥−٢٩:٥٥, )يب آسيااللجنة االقتصادية واالجتامعية لغر (النرشة السكانية "والتنمية,

 .عامل الكتب:   القاهرة.جغرافية املدن) م١٩٧٧(محدان, مجال 
 ١٣٩٤مظاهر تغري خصائص السكان يف منطقة الباحة للفرتة من ") هـ١٤١٢(احلمدان, فاطمة 

 رسالة دكتـوراه غـري "دراسة يف جغرافية السكان,): م١٩٨٢ – ١٩٧٤(هـ ١٤٠٢إىل 
 . الرياضمنشورة, كلية اآلداب للبنات ب

 .دار وائل للنرش: عامن.  نظرية ونظام وتطبيق: األمن الغذائي) م١٩٩٨(محدان, حممد رفيق 
 .مكتبة النرص احلديثة: الرياض. قلب جزيرة العرب) هـ١٣٨٨(محزة, فؤاد 

 دراســات "الــسياسات الــسكانية يف الــوطن العــريب,") م١٩٨٩(محــوده, أمحــد عبــد الــرمحن 
 . ٢١٨−١٩٥: ١, )األردن(

: جدة.  اجلزء الثاين اهلجرة: مقدمة يف علم السكان) م١٩٧٩(اخلرجيي, عبد اهللا وحممد اجلوهري 
 . دار الرشوق

ــد  ــود حمم ــف, رش ـــ١٤١٤(اخلري ــسكاين)ه ــداد ال ــه :  التع ــه –مفهوم ــه – وطرق  – وتقويم
 .الرياض.  واستخداماته

ـاض") هـ١٤١٥(اخلريف, رشود حممد  ـباب درا: االنتقال السكني بمدينـة الري ـات واألس سـة يف االجتاه
 .  ٢٠, رقم )اجلمعية اجلغرافية السعودية (سلسلة بحوث جغرافية "واخلصائص,
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صنع واختاذ قرارات اهلجرة داخل املدينة والعوامـل املـؤثرة ") هـ١٤١٥(اخلريف, رشود حممد 
اجلمعيـة  (رســـــائل جــغرافية "دراسة للحراك السكني يف مدينة الريـــاض,: فيها
 . ١٧١, رقم )غرافية الكويتيةاجل

التوزيع اجلغرايف لسكان اململكة العربية السعودية ومعدالت ") هـ١٤١٨(اخلريف, رشود حممد 
اجلمعيـة اجلغرافيـة  (رسـائل جغرافيـة, ")هــ١٤١٣−١٣٩٤(نموهم خـالل الفـرتة 

 .٢١١, رقم )الكويتية
دراسة يف تعريف املدن : عوديةالتحرض يف اململكة العربية الس") هـ١٤١٩(اخلريف, رشود حممد 

 مركز البحوث بكلية اآلداب, جامعـة "وتوزيعها احلجمي ومعدالت نموها السكاين,
 .  ٦٩امللك سعود, رقم 

.  دراسـة يف جغرافيـة اجلريمـة: اجلريمـة يف املـدن الـسعودية) هــ١٤١٩(اخلريف, رشود حممد 
 .  مركز أبحاث مكافحة اجلريمة: الرياض

: الرتكيب العمري والنـوعي يف اململكـة العربيـة الـسعودية") هـ١٤٢٠(د اخلريف, رشود حمم
 . ١٠٨−٥): ٢(٢٥, الدارة "التباين املكاين والتغريات الديموغرافية,

أبعادهـا املكانيـة : القو العاملة يف اململكة العربية الـسعودية) هـ١٤٢١(اخلريف, رشود حممد 
اجلمعيـة  (سلـسلة بحـوث جغرافيـة "عيةوسامهتا الديموغرافية واالقتصادية واالجتام

 .  ٤١, رقم )اجلغرافية السعودية
مـستوياهتا وبعـض : اخلـصوبة يف اململكـة العربيـة الـسعودية") هـ١٤٢٣(اخلريف, رشود حممد 

                     . ٨٤−٩): ٢(٢٨, الـدارة "حمدداهتا الديموغرافية واالقتصادية واالجتامعيـة واملكانية,
دراسـة : الرتكيب الزواجي لسكان اململكة العربية الـسعودية") م٢٠٠٠(ود حممد اخلريف, رش

): ١(٢٨, جملـة العلـوم االجتامعيـة "السامت العامة واألبعاد الديموغرافية واملكانيـة,
١٣٦−٩٧. 



 
 
 

 
 

٥٧١

אאא  

معدالت املشاركة يف النشاط االقتـصادي يف اململكـة العربيـة ") م٢٠٠٠(اخلريف, رشود حممد 
, جملة دراسات اخلليج واجلزيـرة العربيـة  "هتا والعوامل املؤثرة فيها,مستويا: السعودية

٢١٨−١٦٩: ٩٩. 
تطـور اخلـصائص التعليميـة للـسكان يف اململكـة العربيـة ") م٢٠٠١(اخلريف, رشـود حممـد 

جامعـة  (جملة كلية اإلنسانيات والعلوم االجتامعيـة "دراسة سكانية حتليلية,: السعودية
 . ١٨٠−١٠٧: ٢٤, )قطر

 "ممارسة تنظيم األرسة وحمدداهتا يف اململكة العربية السعودية,") م٢٠٠١(خلريف, رشود حممد ا
 .١٤٤−١١٥): ٤(٢٩, جملة العوم االجتامعية

الوضع السكاين والتغري الديموغرايف يف دول جملس التعـاون ")  م٢٠٠٧(اخلريف, رشود حممد 
لـسلة اإلصـدارات اخلاصـة, , سمركز دراسات اخلليج واجلزيرة العربيـة  ",اخلليجي

 .  ٢٠العدد 
مؤسـسة : الريـاض. معجم املصطلحات السكانية والتنمويـة) هـ١٤٣٠(اخلريف, رشود حممد 

 .امللك خالد اخلريية
مشكالت إجراء التعـدادت واملـسوح الـسكانية اخلاصـة ") م١٩٧٨(اخلرضي, حممد السعدي 

قتصادية لغـريب آسـيا, اإلطـار  اللجنة اال−األمم املتحدة :  يف"بدول الرشق األوسط,
 − ٣٧ص ص .  الـسكان والتنميـة− التحليل الديموغرايف − مجع البيانات −السكاين 

٤٨.  
 "العوامل الكونية وأثرهـا عـىل أحـوال الـسكان يف بـالد نجـد,") هـ١٤١٩(اخلضريي, حممد 
 .١٠٨−٥: ٢٤, الدارة

دار الفكـر للطباعـة والنـرش : ن  عام.أسس عامة: جغرافية السكان) م١٩٩٩(اخلفاف, عبد عيل 
 .والتوزيع
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جامعـة : البـرصة.  جغرافيـة الـسكان) م١٩٨٤(اخلفاف, عبد عىل حسن وعبد خمـور الرحيـاين 
 .البرصة
النـرشة  "موجز لبعض أساليب تقييم وتنقـيح البيانـات الـسكانية,") م١٩٧٦(خليفة, عاطف 

  ٧٠: ١٠, )اللجنة االقتصادية لغريب آسيا (السكانية
 .منشورات جامعة حلب: حلب.  اإلحصاء السكاين) م١٩٨٢(, ياسني خليفة

مـدخل لرتشـيد : النهـوض بتعـدادات الـسكان العربيـة") م١٩٨٥(الـرمحن  خليل, أنور عبد
املعهـد العـريب :  يف".اإلحصاءات املتعلقة بالواقع الـديموغرايف للـشعب الفلـسطيني

. للشعب العريب الفلـسطينيللتدريب والبحوث اإلحصائية, اخلصائص الديموغرافية 
 .دار النضال للطباعة والنرش والتوزيع: بريوت

: حول واقع إحـصاءات القـو العاملـة الوطنيـة") م١٩٨٦(خليل, أنور عبد الرمحن وآخرون 
 . ٦, سلسلة الدراسات االجتامعية والعاملية " التطوير,– األجهزة –املفاهيم 

مدخل إىل نظـم املعلومـات ") م١٩٩٤(صبحي الدورسي, عادل بن شاهني, وسهيل سليامن ال
جملـة دراسـات اخللـيج واجلزيـرة  "اجلغرافية واستخداماهتا يف الدراسـات الـسكانية,

 . ١٣٧−١١٥): ٧٥ (١٩, العربية
مكتبـة األنجلـو : القـاهرة. منظـور معـارص: اجلغرافيا السياسية) م١٩٩٦(الذيب, حممد حممود 
 .املرصية

مـصادر املعلومـات : ات يف سـكان اململكـة العربيـة الـسعوديةدراس) هـ١٤٢٦(الربدي, حممد 
 .  املؤلف: الرياض. والبيانات السكانية

البحث عـن تـوازن يف : السياسة السكانية اجلديدة يف الكويت") م١٩٩٩(الرمضان, حممد عيل 
 . ٥٤−٣١: ٤٥, النرشة السكانية ".الرتكيبة السكانية

دراسـة حتليليـة يف :  العاملـة يف اخللـيج العـريبالـسكان والقـو") م١٩٨٩(الرواي, منصور 
 مركــز دراســات اخللــيج, قــسم الدراســات االقتــصادية "املــشكالت والــسياسات,

 .  , جامعة البرصة٩٨والقانونية, 
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مكتبـة :  القـاهرة.  حممد صـبحي عبـد احلكـيم) ترمجة  (.علم السكان) م١٩٦٣(رونج, دنيس 
 . مرص
.  دراسـة جغرافيـة ديموغرافيـة: ململكـة العربيـة الـسعوديةسـكان ا) هـ١٤٠٠(الرويثي, حممد 

 .  دار اللواء للنرش والتوزيع: الرياض
جامعـة (الكتاب السنوي لعلم االجـتامع,  "نظريات اهلجرة الداخلية,") هـ١٤٠٨(زهرة, حممد 

 . ٢٥٧ – ٢١٥, ص ص )اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
خلطط والوصيات املتعلقة بتعدادات السكان واملـساكن اإلنجازات وا") م١٩٧٧(زين الدين, أمحد 

 األمم املتحدة, اللجنة, اجتامع اخلرباء حول األساليب اخلاصـة "يف القطر العريب السوري,
 . ديسمرب٦١ − ٢١بريوت, . بتعدادات السكان واملساكن

لتعلـيم وزارة ا: بغـداد.  اإلحـصاء الـسكاين) م١٩٨٠(زيني, عبد احلسني وعبد احلليم القييس 
 .العايل

دار النهـضة : بريوت.  دراسات يف علم السكان) م١٩٨١(الساعايت, حسن وعبد احلميد لطفي 
 . العربية

: بغـداد. السياسات التنمويـة والـسكانية يف العـامل الثالـث) م١٩٨٩(السامرائي, مهد صالح 
 .جامعة بغداد

ضـاري اإلسـالمي بـني املكونـات املدينة العربية وتراثها احل") م١٩٨٢(رساج الدين, إسامعيل 
: أبحـاث مـن نـدوة املدينـة العربيـة" بحث منشور ضمن "املادية واملقومات املعنوية,

إسـامعيل رساج الـدين وسـمري ) حتريـر ("خصائصها وتراثها احلـضاري اإلسـالمي,
 . م١٩٨٢صادق, املعهد العريب إلنامء املدن, 

: ٨ الـدارة,  "موغرافية للمجتمـع الـسعوديالسامت الدي") هـ١٤٠٢(الرسياين, حممد حممـود 
٤٩−٢٠. 

الرتكيــب : الــسامت الديموغرافيــة للمجتمــع الــسعودي) هـــ١٤١٣(الــرسياين, حممــد حممــود 
 .مركز أبحاث مكافحة اجلريمة: الرياض.  االجتامعي واالقتصادي
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ــاريخ الغــرب اإلســالمي الوســيط") م١٩٩٣(الــسعداوي, أمحــد  ــة يف ت ــ: املجاعــات واألوبئ ائج النت
.  الديموغرافيـة التارخييـة يف تـونس والعـامل العـريبعمر محادي وآخـرين, :  يف"الديموغرافية,

 ).  املعهد األعىل للرتبية والتكوين املستمر(دار رساس للنرش : تونس
 .منشأة املعارف: , اإلسكندريةدراسات يف جغرافية السكان) م١٩٨٠(السعدي, عباس فاضل 

  رسـائل جغرافيـة "التوزيع اجلغرايف للـسكان يف الـيمن,") هـ١٩٨٣(السعدي, عباس فاضل 
 . ٥١, رقم )قسم اجلغرافيا بجامعة الكويت واجلمعية اجلغرافية الكويتية(

نمط التوزيـع املكـاين والرتكيـب الـوظيفي ملراكـز االسـتيطان ) م١٩٨٦(السعيد, صبحي أمحد 
 . جامعة امللك سعود: الرياض.   البرشي يف منطقة نجد

جملـة  "دوافع ونتائج نزوح بعض األرس الريفية إىل مدينة الريـاض,") م١٩٩٦(كران, حممد الس
 .٣٦٩−٣٤٣: ٢٣, األزهر للبحوث الزراعية

: الريـاض. مفهومها وطرق إنشائها: خرائط التوزيعات البرشية) هـ١٤١٦(سلمى, نارص حممد 
 . العبيكان

سلــسلة الدراســات . فلــسطنيالــرصاع الــديموغرايف يف ) م١٩٨٦(ســمحة, مــويس وآخــرون 
اللجنة األردنية الفلـسطينية املـشرتكة لـدعم صـمود الـشعب : عامن). ٢(واألبحاث 

  .الفلسطيني يف الوطن املحتل

 . املطبعة األردنية: عامن.مبادئ الديموغــرافيا) م١٩٨٢(سهاونة, فوزي 

 ورقـة مقدمـة إىل "السياسات والربامج الـسكانية يف العـامل العـريب,") م١٩٩٣(السيد, حسني 
 .  أبريل٦−٤املؤمتر العريب للسكان, املنعقد يف عامن, خالل الفرتة 

دار املعرفـة : اإلسـكندرية. جغرافيـة اململكـة العربيـة الـسعودية) م١٩٩٨(سيف, حممود حممد 
 . اجلامعية

 مصادر دراسة األوضاع الديموغرافية يف تونس أثناء القرن التاسـع")  م١٩٨٥(الشاطر, خليفة 
اجلامعـة : تـونس. دراسات يف املـسائل الـسكانية يف اجلمهوريـة التونـسية:  يف"عرش,

 .٧٦٢ − ٥٥٢ص ص . التونسية, املعهد األعىل للرتبية التكوين املستمر
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 ".أساليب استخدام الصور اجلوية والفضائية يف التقديرات السكانية") م١٩٨٧(الشاعر, عييس 
 .غرافيا, جامعة الكويت, قسم اجل١٠٥, العدد رسائل جغرافية

استيطان البدو يف إقليم اخلرج بالسكان اململكـة العربيـة ") م١٩٨٣(الشامخ, أمحد عبد الرمحن 
 . ٦٢−٥١: ٣٤, جملة دراسات اخلليج واجلزيرة العربية "السعودية,

 .جامعة صنعاء: صنعاء.  السكان والتنمية) م٢٠٠٣(شجاع الدين, وآخرون 
دار صـفاء : عـامن.  ساليب الكمية يف اجلغرافيا باستخدام احلاسوباأل) م١٩٩٧(شحادة, نعامن 

 . للنرش والتوزيع
 . مكتبة األنجلو املرصية:القاهرة. جغرافية السكان) م١٩٨٦(الرشنويب, حممد عبد الرمحن 

 .جامعة الكويت: الكويت.  طرق التحليل الديموغرايف) ت.د(الشلقاين, مصطفي 
أبعـاده وآثـاره الديمغرافيـة واالقتـصادية : ضبط النـسل") م١٩٨١(صالح, حسن عبد القادر 

 . ٢٩, رقم )اجلمعية اجلغرافية الكويتية (رسائل جغرافية "واالجتامعية,
جملـة كليـة   "أحـوال السكان باململكة العربيـة الـسعودية") هـ١٤٠٢(الصالح, نارص عبد اهللا 

 .  , عدد خاص عن اجلغرافيا)جامعة أم القر (الرتبية
بعض خصائص وسامت الرتكيب الـسكاين للمملكـة العربيـة ") هـ١٤١٩(صالح, نارص عبد اهللا ال

 بحــث مقــدم يف النــدوة اجلغرافيــة الــسادسة ألقــسام اجلغرافيــا "هـــ١٤١٣/الــسعودية
 .   ذي القعدة١٦−١٤بجامعات اململكة العربية السعودية, املنعقدة خالل الفرتة 

أسـس : اجلغرافيا الكمية واإلحصائية) هـ١٤٢٠( الرسياين الصالح, نارص عبد اهللا وحممد حممود
 .العبيكان: الرياض. وتطبيقات باألساليب احلاسوبية احلديثة

 "دراسة تطبيقية عىل دول اخلليج العريب,: التعدادات السكانية احلديثة") م١٩٨٤(الصباح, أمل 
  .٧٦اجلمعية اجلغرافية الكويتية, رسائل جغرافية, رقم 

 دراسـات اخللـيج واجلزيـرة ",اإلحصاءات احليوية بدولـة الكويـت") م١٩٨٥(مل الصباح, أ
 . ٥٤ – ١١: ٤٤, العربية
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 ".دراسة يف جغرافيـة الـسكان: سكان دولة اإلمارات العربية") م١٩٧٩(الصباح, أمل يوسف 
 .٧, رقم )اجلمعية اجلغرافية الكويتية (رسائل جغرافية

 – احلـارض −املـايض: سـكان الكويـت) م١٩٨٦(الصباح, أمـل يوسـف ومـصطفى الـشلقاين 
وحـدة البحـث والرتمجـة, قـسم : الكويـت.  دراسة سكانية حتليليـة مقارنـة: املستقبل

 .اجلغرافيا, بجامعة الكويت, اجلمعية اجلغرافية الكويتية
آسـيا,  يف اللجنـة االقتـصادية لغـريب "املوارد البرشية والتنمية يف العامل العريب,") م١٩٨٥(طباره, رياض 

 .  األمم املتحدة: بريوت.  السكان والتنمية يف الرشق األوسط
 .دار الفرقان: أربد, األردن.  مبادئ يف علم السكان) هـ١٤١١(الطرزي, عبد هللا 

مــسرية ربــع قــرن يف التــصنيف ") م١٩٩٦(الطعــيس, صــالح وســليامن الطعيمــي 
 عامليــةسلــسلة الدراســات االجتامعيــة وال "والتوصــيف املهنــي الــسعودي,

املكتب التنفيذي ملجلس وزراء العمل والشؤون االجتامعيـة بـدول جملـس (
 . ٣٢, عدد )التعاون لدول اخلليج العربية

ــنعم  ــد امل ــد احلــي, عب ــسكان) م١٩٨٤(عب ــم ال ــة: عل ــاد االجتامعي ــة واألبع .   األســس النظري
 .  املكتب اجلامعي احلديث: اإلسكندرية

 .  مكتبة غريب: القاهرة.  علم االجتامع السكاين) م١٩٧٩(عبد الرحيم, عبد املجيد 
 املـشاكل − العـراق −النمـو العمـراين يف املدينـة العربيـة ") م١٩٨٩(عبد القادر, حممد صالح 

املعهد العريب إلنـامء : الرياض.  النمو العمراين احلرضي يف املدينة العربية يف "واحللول,
 .  املدن

املكتـب اجلـامعي : اإلسـكندرية.  يولوجيا الـسكانسـس) م١٩٨٢(عبد الكريم, حممد غريـب 
 . احلديث

 .الرياض.  االقتصاد العمراين مع التطبيق عىل املدن العربية) م١٩٩٥(عبد اهللا, حممد حامد 
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بحوث  "العمران يف املرشق العريب يف القرن السادس اهلجري,") هـ١٤٠٤(عبد اهللا, نوال حممد 
جامعة اإلمـام حممـد بـن : الرياض).  املجلد الثالث(. املؤمتر اجلغرايف اإلسالمي األول

 . سعود اإلسالمية
 . مكتبة هنضة الرشق: القاهرة.   دراسات يف علم السكان) ت.د(عبد املقصود, حممد زكريا 

بعض املحددات االجتامعيـة واالقتـصادية ملـستو اخلـصوبة يف ") م١٩٩٥(العبيدي, إبراهيم 
 . ٥٧ − ٣٠: ٥٠, املجلة العربية للعلوم اإلنسانية "األرسة السعودية بمدينة الرياض,

أثر بعض العوامل االجتامعية واالقتصادية عىل عدد األوالد يف ") م١٩٩٤(العتيبي, حممد 
 ٢٢,جملة العلوم االجتامعية ".دراسة ميدانيــة: األرسة الســعودية يف مدينة الرياض

)١٢٠−٨٩): ١ . 
 .دار املعرفة اجلامعية: اإلسكندرية.  يةالسكان والتنم) م١٩٨٧(العدل, أنور 

.  أساسـيات وتطبيقـات للجغـرافيني: نظم املعلومات اجلغرافية) م١٩٩٨(عزيز, حممد اخلزامى 
 .منشأة املعارف: اإلسكندرية

تطبيق نظم املعلومات اجلغرافية يف دراسة اخلـصائص الوظيفيـة ملنطقـة ") م٢٠٠١(عزيز, حممد اخلزامي 
 . ١٤٩−١٠٧): ٢(٢٩, جملة العلوم االجتامعية ",٢الشويخ الصناعية 

 .مطبعة جامعة بغداد: بغداد.  جغرافية السكان) م١٩٨٤(عزيز, مكي حممد ورياض السعـدي 
معدل النمو السنوي للـسكان واملتـسع الزمنـي ملـرتني وثـالث ") م١٩٩٦(عطية, أسعد حممد 
جملـة   ")سني ألفيـة فـأكثراخلمـ(دراسة ملدن اململكة العربية السعودية الكرب : مرات

 .٦٥−١: ٢١, )جامعة املنيا (اآلداب والعلوم اإلنسانية
منـشورات : دمـشق. حتى عرص ابن خلدون: السكان عند العرب) م١٩٨٩(العلواين, مصطفي 

 .وزارة الثقافة
الثقافـة  دار: القـاهرة. مـدخل نظـري: التغري االجتامعي والتنمية) م١٩٨٢(عيل, حيدر إبراهيم 

 .والتوزيعللنرش 



 
 

 
 
 

٥٧٨

אאאא 

صندوق األمم : , نيويوركسكان العامل العـريب حارضا ومستقبال) م١٩٨٨(عمران, عبد الرحيم 
 .املتحدة لألنشطة السكانية

 .  االستشعار عن بعد وتطبيقاته يف الدراسات املكانية) هـ١٤٠٧(العنقري, خالد بن حممد 
لتحــرض  باململكــة العربيــة تــأثري تــوطني الباديــة يف ا") م١٩٩٠(العنقــري, خالــد بــن حممــد 

  . − ١٥٨: ٣٨, املجلة العربية للعلوم اإلنسانية "السعودية,
مـدخل إىل طـرق اسـتعامل اخلـرائط وأسـاليب : اخلـرائط) م١٩٩٠(عودة, سميح أمحد حممـود 

 .األردن: عامن. إنشائها الفنية

يب عبيـد اهللا جزيرة العـرب مـن كتـاب املـسالك واملاملـك أل) م١٩٧٧(الغنيم, عبد اهللا يوسف 
 .ذات السالسل: الكويت.  البكري

جملـة العلـوم  "نمو السكان والتباين املكاين لتـوزيعهم يف دولـة قطـر,") م١٩٩٨(فخرو, نارص 
 .٣٠−١٤:١, اإلنسانية واالجتامعية

 .مكتبة الفالح: الكويت.  تفسريها وتطبيقاهتا: الصور اجلوية) م١٩٨٢(فريدة, إسامعيل  

 ١٣٩٤: التحليل اجلغرايف للعاملة الوافدة يف اململكة العربية السعودية") هـ١٤١٩(القباين, حممد 
 .٢٢٠, رقم )اجلمعية اجلغرافية الكويتية (رسائل جغرافية, "هـ١٤١٣ –

املجلـة   "ندوة حول تطوير علم السكان يف الوطن العريب,") م١٩٨٨(القطب, يعقوب إسحاق 
 ٣٢٠−٣٠٦: ٢٩ العربية للعلوم اإلنسانية,

لـيىل ) ترمجـة.  (عـرض ألسـباب جـذري هلـا: عامل يفيض بـسكانه) م١٩٩٦(كالن, سري روي 
 . ٢١٣سلسلة عامل املعرفة, رقم .  اجلبايل

 . مكتبة النهضة احلديثة: مكة املكرمة.  جغرافية شبه جزيرة العـرب) م١٩٦٤(كحالة, عمر رضا 
 . معة دمشقجا: دمشق.  اإلحصاء السكاين) م١٩٨٦(كسواين, ممدوح اخلطيب 

 .دار املريخ: حممد شوقي مكي, الرياض) ترمجة(, جغرافية السكان) م١٩٨٤(كالرك, جون 

حممد عبد القـادر وغـازي ) ترمجة. (االستعداد للقرن احلادي والعرشين) م١٩٩٢(كنيدي, بول 
 . دار الرشوق: عامن. مسعود
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ومقرتحات التطوير يف ضـوء الرتكيبة السكانية يف قطر الواقع ) م٢٠٠٥(الكواري, نورة يوسف 
 . مركز دراسات اخلليج واجلزيرة العربية:   والكويت.اإلسرتاتيجية السكانية

 .مكتب مرجع السكان:   واشنطن".دليل السكان") م١٩٨٠(كني, توماس وآرثر هوبت 
.  أطلس السكان للمملكـة العربيـة الـسعودية) هـ١٤٠١(جلنة األطلس الوطني, قسم اجلغرافيا 

 ).  جامعة امللك سعود(جامعة الرياض : الرياض
): األردن(أربـد .  السكان والرتبية والتنمية يف الوطن العريب) م١٩٩٧(املؤمني, حممد, وآخرون 

 . دار الكندي
, ورقـة قـدمت يف النـدوة الدوليـة "تعداد السكان وآفاقه املـستقبلية)  م١٩٨٥(مبيض, ممدوح  
 تـرشين األول ٧٢ − ٥٢ يف محـص "ية الرقم اإلحصائي السكان والتنمية وأمه"حول 

 .منشورات وزارة الثقافة: دمشق.  هـ٣٨٩١سنة 

دار : جـدة. اجلغرافيا البرشية للمملكة العربية السعودية) هـ١٤٢٠(مشخص, حممد عبد احلميد 
 . كنوز العلم

وصـيف املهنـي دليل التـصنيف والت) هـ١٤١٨(جملس القو العاملة, اململكة العربية السعودية 
 .الرياض.  السعودي

الـدليل جملس وزراء العمل والشؤون االجتامعية بدول جملس التعـاون لـدول اخللـيج العربيـة, 
 العــــــريب اخلليجــــــي املوحــــــد للتــــــصنيف والتوصــــــيف املهنــــــي

)http://www.gcclsa.org/jobs2.php .( 
كة العربية الـسعودية اخلصائص السكانية للسكان يف اململ") ت.د(مصلحة اإلحصاءات العامة 

 ."هـ١٤٢١من واقع نتائج البحث الديموغرايف 
 ." هـ١٤٢٠نرشة القو العاملة ") ت.د(مصلحة اإلحصاءات العامة 

: التعـداد العـام للـسكان) هــ١٣٧٩(مصلحة اإلحصاءات العامة, اململكة العربية الـسعوديـة 
 .مطابع الرتيكي: الدمام. البيانات التفصيلية
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اخلـصائص الـسكانية يف اململكـة  )ت.د(ءات العامة, اململكة العربية السعودية مصلحة اإلحصا
مـصلحة :  الريـاض).م١٩٩٩من واقع نتائج البحث الـديموغرايف (العربية السعودية 

 .اإلحصاءات العامة
النتائج التفـصيلية للتعـداد العـام  )ت.د(مصلحة اإلحصاءات العامة, اململكة العربية السعودية 

مطـابع مـصلحة اإلحـصاءات :   الريـاض.م١٩٩٢ –هــ ١٤١٣: املـساكنللسكان و
 . العامة

اخلصائص السكانية ) ت.د(مصلحة اإلحصاءات العامة واملعلومات, اململكة العربية السعودية 
  .هـ١٤٢٨من واقع نتائج البحث الديموجرايف : و السكنية يف اململكة العربية السعودية

 .طيطوزارة االقتصاد والتخ: الرياض
: نتـائج تفـصيلية) ت.د(مصلحة اإلحصاءات العامة واملعلومات, اململكـة العربيـة الـسعودية 

وزارة االقتـصاد :   الرياض).م٢٠٠٤(هـ ١٤٢٥التعداد العام للسكان واملساكن لعام 
 .والتخطيط

نـرشة بحـث ) هــ١٤٢٨(مصلحة اإلحصاءات العامة واملعلومات, اململكة العربيـة الـسعودية 
 .وزارة االقتصاد والتخطيط: الرياض.   لعاملةالقو ا

 .  دار اإلصالح: الدمام.  شخصية املدينة السعودية) هـ١٤٠٥(مصيلحي, فتحي حممد 
العوامل املؤثرة يف مستويات اخلصوبة يف حمافطة املجمعة بمنطقة ") هـ١٤٢٢(املطريي, عبد اهللا 

 غري منـشورة, قـسم اجلغرافيـا,  رسالة دكتوراه"الرياض يف اململكة العربية السعودية,
 .جامعة امللك سعود

 .مكتب مرجع السكان: واشنطن.  دليل السكان) م١٩٩٤(مكتب مرجع  السكان 
ــراهيم  ــصور, حممــد إب ــات ") م١٩٩٧(من ــد األمهــات والبن ــسلوك اإلنجــايب عن إجتاهــات ال

 جملـــة العلـــوم اإلنـــسانية واالجتامعيـــة "يف جمتمـــع اإلمـــارات العربيـــة املتحـــدة,
 . ١٠٦−٨٢): ٢ (١٢, )جامعة اإلمارات العربية املتحدة(
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جتربة منظمة العمل الدولية يف جمال إعـداد التـصنيف الـدويل ") م١٩٩٦(منظمة العمل الدولية 
نحو لغة مهنية موحدة يف إطار العمل :   يف"م,١٩٨٨للمهن لعام ) النموذجي(املوحد 

س وزراء العمل والشؤون االجتامعيـة املكتب التنفيذي ملجل: املنامة. اخلليجي املشرتك
 ).  ٣٢سلسلة الدراسات االجتامعية والعاملية, رقم (بدول جملس التعاون 

ــاهيم واملــصطلحات األساســية يف جمــال ") م١٩٨٩(املهــاجر, حممــد كــاظم  التعــاريف واملف
إحصاءات العمل وأمهية النهوض هبـا حممد املهاجر وآخرين, :  يف"إحصاءات العمل,

مكتـب املتابعـة (سلـسلة الدراسـات االجتامعيـة والعامليـة .   اخلليج العربيـةيف أقطار
 .١٣, رقم )ملجلس وزراء العمل والشئون االجتامعية بالدول العربية اخلليجية

دار : القـاهرة.  اقتـصاديات الـسكان يف ظـل التـضخم الـسكاين) م١٩٨٠(نامق, صالح الدين 
 .املعارف
 .مطبعة جامعة بغداد: بغداد.  ية سكان العراقجغراف) م١٩٨٢(نجم الدين, أمحد 

  .القاهرة.  أحوال السكان يف العامل العريب)  م٤٥/١٩٥٥(النص, عزت 

 ١٦١: ٥٦, اإلدارة العامـة "املنظور اإلسالمي إلدارة املوارد البرشية,") هـ١٤٠٨(نصري, نعيم 
– ١٩٢. 

نظـري, وواقعهـا التنمـوي يف إطارهـا ال: السياسات الـسكانية") هـ١٤١٨(نور, عثامن احلسن 
 ٤٣٦−٤١١: ١٠, )اآلداب(جملة جامعة امللك سعود , "بعض الدول العربية

مبـادئ التغـري االجتامعـي والتنميـة وتطبيقـات عـىل ) م١٩٨٣(اهلاشمي, حممد مهام وآخـرون 
 . دار القلم: الكويت.  املجتمع الكويتي

دراسـة يف الـسلوك اإلنجـايب : صوبةالثقافـة واخلـ) م١٩٩٦(اهلراس, املختار وإدريس بنـسعيد 
 .دار الطليعة: بريوت.  باملغرب
: الريـاض.  أبحاث هيئة كبار العلامء يف اململكة العربيـة الـسعودية) هـ١٤١٤(هيئة كبار العلامء 

 .  دار أوىل النهى



 
 

 
 
 

٥٨٢

אאאא 

 "النموذج االفرتايض لنمو السكان يف الكويت قبـل ظهـور الـنفط,") م١٩٩٤(الوتيد, عبد اهللا 
 .  ٣٧ –١٩: ١٩, دراسات اخلليج واجلزيرة العربيةجملة 

دولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة ) م١٩٩٢(وزارة اإلعالم والثقافة, اإلمارات العربية املتحـدة 
 .م١٩٩٢
: األهداف العامة واألسس اإلسـرتاتيجية خلطـة التنميـة الـسابعة") هـ١٤٢١(وزارة التخطيط 
 .   "هـ١٤٢٥−١٤٢٠
 .وزارة التخطيط:   الرياض).هـ١٤٢٥−١٤٢٠(خطة التنمية السابعة ) ت.د(وزارة التخطيط 

حتليل : م١٩٨٥التعداد العام للسكان ") م١٩٨٧(وزارة التخطيط, اإلدارة املركزية لإلحصاء 
 .   الكويت".البيانات

 .دار النهضة العربية: , بريوتيف جغرافية السكان) م١٩٧٩(وهيبة, عبد الفتاح 
 .الرياض. توطني الوظائف واجتاهات العمل) ـه١٤١٨(اليحيى, أمحد 
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  )١(ملحق رقم 
  )*( بعض مواقع اإلنرتنت ذات الصلة بالسكان

ملوقعا اسم املركز أو املؤسسة العلمية  

African Population and Health Research 
Center (APHRC) http://www.aphrc.org 

Australian Demographic & Social 
Research Institute, Australian National 
University 

http://adsri.anu.edu.au 

Australian Research Centre for Population 
Oral Health (ARCPOH), University of 
Adelaide 

http://www.arcpoh.adelaide.edu.au/ 

Cairo Demographic Center (CDC) http://www.cdc-egypt.org 

Carnegie Endowment for International 
Peace http://www.carnegieendowment.org 

Carolina Population Center (The 
University of North Carolina, USA) 

http://www.cpc.unc.edu/  
 

Center for Communication Programs, 
Johns Hopkins University http://www.jhuccp.org 

Center for Demography and Ecology,, 
University of Wisconsin (USA) 

http://www.ssc.wisc.edu/cde/  
 

Center for Family and Demographic 
Studies,, Bowling Green State University,, 
(USA) 

http://www.bgsu.edu/organizations/
cfdr/ 
 

Center for Migration Studies of New York 
(CMS) http://www.cmsny.org 

Center for Population and Development 
Studies,, Harvard University (USA) 

http://www.globalhealth.harvard.ed
u/hcpds/ 
 

Center for Population and Family 
Research, K.U.Leuven, ( Belgium) 

http://www.kuleuven.ac.be/sociolo
gie/ENG/research/11/index.php 

                                                           
 .توجد هذه القائمة عىل موقع املؤلف لسهولة الوصول إليها   )*(
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ملوقعا اسم املركز أو املؤسسة العلمية  

Center for Population and Health,, 
Georgetown University (USA) 

http://cph.georgetown.edu/ 
 

Center for Population and Policy Studies 
(Gadjah Mada University, Japan) 

http://www.cpps.or.id/index.php?ca
t=x1&id=st&st=1 

Center for Social and Demographic 
Analysis,, State University of New York 
at Albany (USA) 

http://www.albany.edu/csda/index.
html 
  

Center for Studies in Demography and 
Ecology,, University of 
Washington (USA) 

http://csde.washington.edu/ 

Center for the Study of Population,, 
Florida State University (USA)  

http://www.fsu.edu/~popctr/ 
 

Central Department of Statistics and 
Information, Saudi Arabia http://www.cdsi.gov.sa 
Centre d’Etudes et de Recherche sur la 
Population pour le Développement 
(CERPOD) 

http://www.insah.org/cerpod/cerpo
d.htm 

Centre for African Family Studies (CAFS) http://www.cafs.org 

Centre for Population Studies (University 
of London, UK) 

http://www.lshtm.ac.uk/cps/ 
 

Centre for Population, Health and Health 
Care (CBGG), University of Ghent 
(Belgium) 

http://www.psw.ugent.be/Sociologi
e/page.aspx?id=10&id_submenu=4
&cms=cms_sociologie#cbgg 

China Population Information and 
Research Center 

http://www.cpirc.org.cn/en/eindex.
htm 

China Population Information and 
Research Center (China) 

http://www.un.org/Depts/escap/pop
/china/welcome.htm 

Committee for International Cooperation 
in National Research in Demography www.cicred.org 

Demographic and Health Surveys http://www.measuredhs.com 

Demographic Research Laboratory,, 
Western Washington University (USA)  

http://www.ac.wwu.edu/~drl/ 
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ملوقعا اسم املركز أو املؤسسة العلمية  

Demography Unit (Stockholm University, 
Sweden) 

http://www.suda.su.se/ 
 

East-West Center http://www.eastwestcenter.org 

East-West Center, Population Program,, 
the University of Hawaii (USA) 
 

http://www.eastwestcenter.org/ 
 

Economic Commission for Africa (ECA) www.uneca.org 

Guttmacher Institute http://www.guttmacher.org/ 

Hacettepe Institute of Population Studies http://www.hips.hacettepe.edu.tr/en
glish/institute.htm 

Health, Nutrition & Population, World 
Bank http://web.worldbank.org/ 

Institut national demographiques (France) http://www.ined.fr/en/homepage_of
_ined_website/ 

Institute for Population and Resource 
Studies, Stanford University (USA) 

http://www.stanford.edu/group/mor
rinst/ 

Institute for population and Social 
Research (Mahidol University, Thailand) 

http://www.population.mahidol.ac.t
h/ 

Institute of Population Research (Peking 
University, China) 

http://www.pku.edu.cn/academic/re
search/iopr/iopr.htm 
 

International Institute for Applied Systems 
Analysis (IIASA) http://www.iiasa.ac.at 

International Institute for Population 
Sciences (IIPS) www.iipsindia.org 

International Journal of Population 
Geography 

http://www3.interscience.wiley.co
m/journal/15448/home?CRETRY=
1&SRETRY=0 

International Labour Organization (ILO) www.ilo.org 

International Organization for Migration www.iom.int 



 
 

 
 
 

٥٩٦

אאאא 

ملوقعا اسم املركز أو املؤسسة العلمية  

Latin American and Caribbean 
Demographic Centre (CELADE) 

http://www.eclac.org/celade/default
.asp?idioma=IN 

Maryland Population Research Center 
(University of Maryland, USA) 

http://www.popcenter.umd.edu/peo
ple/martin_steven/index.shtml 

Max Planck Institute for Demographic 
Research. http://www.demogr.mpg.de/ 

Migration Research Unit (MRU) is based 
in the Department of Geography at 
University College London 

http://www2.geog.ucl.ac.uk/mru/ 

National Academy of Sciences (NAS), 
Committee on Population 

http://www7.nationalacademies.org
/cpop/index.html 

National Institute of Population and Social 
Security Research http://www.ipss.go.jp/index-e.html 

National Institute of Population and Social 
Security Research (Japan) http://www.ipss.go.jp/index-e.html 

National Institute on Aging http://www.nia.nih.gov/ 

Netherlands Interdisciplinary 
Demographic Institute (NIDI) http://www.nidi.knaw.nl/en/ 

Office of Population Research, Princeton 
University. Population Index: 
bibliography of the world's population 
literature 

http://popindex.princeton.edu/ 

Office of Population Research,, Princeton 
University (USA) 

http://opr.princeton.edu/ 
  

Organization for Economic Cooperation 
and Development http://www.oecd.org/ 

Pop Lab,, University of Southern 
California (USA) http://www.usc.edu/org/pop/     

POPLINE http://db.jhuccp.org/ics-
wpd/popweb/ 

Population Aging Center,, University of 
Colorado  (USA) 

http://www.colorado.edu/IBS/PAC/ 
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ملوقعا اسم املركز أو املؤسسة العلمية  

Population and Development Program ,, 
Cornell University  (USA http://www.einaudi.cornell.edu/pdp/ 

Population Association of America (PAA) http://www.popassoc.org 

Population Center,, University of 
Minnesota (USA) 

http://www.pop.umn.edu/ 
 

Population Council www.popcouncil.org 

Population Index.  http://popindex.princeton.edu/ 

Population Reference Bureau http://www.prb.org 

Population Research Center,, A Rand 
Labor and Population Center (USA) http://www.rand.org/labor/population/ 

Population Research Center,, University 
of Chicago (USA) http://www.src.uchicago.edu/prc/ 

Population Research Center,, University 
of Maryland (USA) 

http://www.popcenter.umd.edu/ 
 

Population Research Center,, University 
of Texas at Austin  (USA) http://www.prc.utexas.edu/ 

Population Research Centre (Gauhati 
University, India) 

http://www.guniv.ernet.in/centres/p
opulation_research.htm 

Population Research Centre (The 
University of Texas, USA)   

http://www.utexas.edu/cola/centers/
prc/  

Population Research Institute 
(Pennsylvania State University, USA) 

http://athens.pop.psu.edu/  
 

Population Research Institute,, The 
Pennsylvania State University (USA) http://www.pop.psu.edu/ 

Population Research Unit (University of 
Helsinki, Finland) http://www.valt.helsinki.fi/sosio/pru/ 

Population Research Unit is a section of 
the Department of Sociology at the 
University of Helsinki in Finland 

http://blogs.helsinki.fi/populationru/ 
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ملوقعا اسم املركز أو املؤسسة العلمية  

Population Studies and Training Center 
(Indiana University, USA) 

http://www.indiana.edu/pstc/  
 

Population Studies Center,, University of 
Michigan (USA) http://www.psc.isr.umich.edu/ 

Population Studies Center,, University of 
Pennsylvania (USA) http://www.pop.upenn.edu/ 

Population Studies Centre (University of 
Western Ontario, Canada) 

http://sociology.uwo.ca/popstudies/
contact.html 

Population Studies Centre,, University of 
Western Ontario (Canada)  

http://www.ssc.uwo.ca/sociology/p
opstudies/ 

School of Geography, Population and 
Environmental Management, Flinders 
University, Australia 

http://www.socsci.flinders.edu.au/g
eog/ 

Statistics Canada http://www.statcan.ca/start.html 

The Center for Demography and 
Population Health (Florida State 
University) 

http://www.fsu.edu/~popctr/ 

The Center for Studies in Demography 
and Ecology (University of Washington)  

- 
http://csde.washington.edu/about/in
dexAbout.shtml 

The Minnesota Population Center 
(University of Minnesota, USA)   

http://www.pop.umn.edu/about-
mpc 

The Population Studies and Training 
Center (PSTC) ,, Brown University (USA) http://www.pstc.brown.edu/ 

U.S. Citizenship and Immigration 
Services (USCIS).  http://www.uscis.gov 

U.S. Committee for Refugees and 
Immigrants (USCRI) http://www.refugees.org 

UNAIDS - Joint United Nations 
Programme on HIV/AIDS http://www.unaids.org/en/ 

UNESCO - the United Nations 
Educational, Scientific and Cultural 
Organization (UNESCO) 

www.unesco.org 

UNHCR's Refworld, http://www.unhcr.org/cgi-
bin/texis/vtx/refworld/rwmain 
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ملوقعا اسم املركز أو املؤسسة العلمية  

United Nations Children's Fund - 
UNICEF http://www.unicef.org/ 

United Nations Economic and Social 
Commission for Asia and the Pacific 
(ESCAP) 

www.unescap.org 

United Nations High Commissioner for 
Refugees (UNHCR) http://www.unhcr.org 

United Nations Population Fund 
(UNFPA) http://www.unfpa.org 

United Nations, Department of Economic 
and Social Affairs, Population Division 

http://www.un.org/esa/population/u
npop.htm 

United States Agency for International 
Development (USAID) http://www.usaid.gov 

United Nations Population Information Ne
twork http://www.un.org/popin/ 

US Census Bureau www.census.gov 

US Centers for Disease Control and 
Prevention (CDC). www.cdc.gov 

World Health Organization http://www.who.int/en/ 
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  )٢(ملحق 
مراحل تخلق اجلنني

ُّ َ َ
)*(  

W 
 :ّتم فيها خلق اإلنسان وحددها باألطوار التاليةلقد كشف علم األجنة احلديث عن املراحل التي ي

 :مرحلة التخلق األوىل )أ
 .كساء العظام باللحم−٥.       العظام  كساء−٤     . املضغة−٣.        العلقة−٢       النطفة−١

         .طور النشأة ) ب
 .طور قابلية احلياة ) جـ
 .طور احلضانة الرمحية ) د
 . طور املخاض ) هـ

אאW 
: لقد ذكر القرآن الكريم املراحل األساسية للتخلق البرشي من حلظة احلمل إىل الوالدة, قال تعاىل

® ô‰ s) s9 uρ $ oΨ ø) n= yz z⎯≈ |¡Σ M} $# ⎯ ÏΒ 7' s#≈ n= ß™ ⎯ ÏiΒ &⎦⎫ ÏÛ ∩⊇⊄∪ §Ν èO çµ≈ oΨ ù= yè y_ Zπ x ôÜ çΡ ’ Îû 9‘# t s% &⎦⎫ Å3 ¨Β ∩⊇⊂∪ ¢Ο èO 
$ uΖ ø) n= yz sπ x ôÜ ‘Ζ9 $# Zπ s) n= tæ $ uΖ ø) n= y‚ sù sπ s) n= yè ø9 $# Zπ tó ôÒ ãΒ $ uΖ ø) n= y‚ sù sπ tó ôÒ ßϑ ø9 $# $ Vϑ≈ sà Ïã $ tΡ öθ |¡ s3 sù zΟ≈ sà Ïè ø9 $# 
$ Vϑ øt m: ¢Ο èO çµ≈ tΡ ù' t±Σ r& $ ¸) ù= yz t yz# u™ 4 x8 u‘$ t7 tF sù ª! $# ß⎯ |¡ ôm r& t⎦⎫ É) Î=≈ sƒ ø:  ) ١٤−١٢نون ٠املؤم( 〉  #$

ـــاىل ـــال تع óΟ ®: وق s9 r& à7 tƒ Zπ x ôÜ çΡ ⎯ ÏiΒ %c© Í_ ¨Β 4© o_ ôϑ ãƒ ∩⊂∠∪ §Ν èO tβ% x. Zπ s) n= tæ t, n= y⇐ sù 3“ §θ |¡ sù ∩⊂∇∪ 
Ÿ≅ yè pg m çµ ÷Ζ ÏΒ È⎦ ÷⎫ y_ ÷ρ ¨“9 $# t x. ©%! $# #© s\Ρ W{ $# uρ  〈 ) ٣٩−٣٧القيامة ( 

“ ®: وقـــال تعـــاىل Ï% ©! $# y7 s) n= yz y71 §θ |¡ sù y7 s9 y‰ yè sù ∩∠∪ þ’ Îû Äd“ r& ;ο u‘θ ß¹ $ ¨Β u™ !$ x© š t7 ©. u‘   〈 
 ) ٨−٧االنفطار (

                                                           
ً  اعتمد هذا امللحق  اعتامدا كليا عىل املصدر التايل )*( ً: 

             http://www.islampedia.com/ijaz/Html/MarahelKhalkInsan.htm 
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 :لكريمة السابقة قسامن بارزانوتلك املراحل عىل ضوء اآليات ا
 ).مرحلة احلمل( مرحلة التخلق األوىل −
  . مرحلة النشأة−
FE אאFאWEW 

حيـث قـال عليـه ) العـضالت(النطفة والعلقة واملضغة, وختلق العظام ثم كسوة العظام بـاللحم 
إن أحدكم جيمـع خلقـه يف بطـن ": ن مسعود ريض اهللا عنهالصالة والسالم فيام رواه مسلم عن عبد اهللا ب

ًأمه أربعني يوما, ثم يكون يف ذلك علقة مثل ذلك, ثم يكون يف ذلك مضغة مثل ذلـك, ثـم يرسـل امللـك 
 ."فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلامت بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد

 :ّإن هذا احلديث يدل عىل حقيقتني
 .ً خلق اإلنسان يتم يف األربعني يوما األوىلأن مجع: األوىل
النطفة, العلقة واملضغة إنام تتكون وتكتمل خالل هـذه الفـرتة : أن مراحل اخللق األوىل: والثانية

  ).ًاألربعني يوما األوىل(
 :ًوتتمثل أطوار اجلنني يف األربعني يوما األوىل, فيام ييل

١ JאW 
مـاء الرجـل مـن املهبـل ليقابـل البويـضة يف مـاء املـرأة يف قنـاة خالل عملية اإلخصاب يرحـل 

وال يصل من ماء الرجل إال القليـل وخيـرتق حيـوان منـوي واحـد البويـضة, ) قناة فالوب(البويضات 
وحيدث عقب ذلك مبارشة تغري رسيع يف غشائها يمنع دخول بقية املنويات, وبدخول احليوان املنـوي يف 

وهبـذا تبـدأ مرحلـة النطفـة, , Zygote) الزجيوت(ألمشاج, أي البويضة امللقحة البويضة تتكون النطفة ا
إذن بدايـة هـذا الطـور مكونـة مـن . ومعناها اللغوي القطرة, وهو الشكل الذي تتخذه البويضة امللقحة

نطفة خمتلطة من سائلني وتتحرك يف وسط سـائل, وتـستغرق فـرتة زمنيـة هـي األيـام الـستة األوىل مـن 
 .بدأ بعد ذلك التحول إىل طور العلقة يف اليوم الرابع عرشاحلمل, وي
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ًويف اليوم السادس تقريبا تشق النطفة طريقها إىل حتت سـطح بطانـة الـرحم مواصـلة انقـساماهتا 
اخللوية وتطورها, ثم يتم انغراسها فيه وتكتمل بذلك مرحلة النطفة يف اليـوم الرابـع عـرش مـن التلقـيح 

  .ًها من األربعني يوماًتقريبا, وبذلك تأخذ حصت
٢ JאW 

 اخلاليا يف االنقسام والتكاثر بعد مرحلة النطفة ويتصلب اجلنني بذلك, ثـم يتـثلم عنـد تكـون تستمر
ًالطبقة العصبية ويأخذ يف اليوم احلادي والعرشين شكال يشبه العلقة, كام تعطي الدماء املحبوسـة يف األوعيـة 

الدم اجلامد, وهبذا تتكامل املعاين التي يدل عليها لفظ علقة املطلـق, عـىل دودة الدموية للجنني لون قطعة من 
َّتعيش يف الربك, وعىل يشء معلق, وعىل قطعة من الدم اجلامد, إىل قرب اليوم الواحد والعرشين, وهبذا تأخذ 

ُّ ثم خلقنا الن®ًالعلقة حصتها من األربعني يوما, وإىل هذا تشري اآلية الكريمة  َ َْ َُ ًطفة علقةَّ َ ََ َ َ  ].١٤: املؤمنون [〉 ْ

 ٣ JאW 
يبدأ هذا الطور بظهور الكتل البدنية يف اليوم الرابـع والعـرشين أو اخلـامس والعـرشين يف أعـىل 

 .اللوح اجلنيني, ثم يتواىل ظهور هذه الكتل بالتدريج إىل مؤخرة اجلنني
ت تظهر بينها انبعاجات, مما جيعـل شـكل ويف اليوم الثامن والعرشين يتكون اجلنني من عدة فلقا

 .ًاجلنني شبيها بالعلكة املمضوغة
ًويزداد اكتساب اجلنني يف تطوره شكل املضغة تدرجييا مـن حيـث احلجـم, بحيـث يكتمـل هـذا 
الطور يف بقية األيام األربعني األوىل من حياته, وهذا الرتتيب يف خلـق األطـوار األوىل جيـيء فيـه طـور 

ً فخلقنـا العلقـة مـضغة®: ً العلقة مطابقا ملا ورد يف اآلية الكريمـةاملضغة بعد طور َ َ َْ ْ ُ َ ْ ََ َ َ ].  ١٤: املؤمنـون [ 〉َ
  .وينتهي هذا الطور بنهاية األسبوع السادس

ًيف األسبوع السابع تبدأ الصورة اآلدمية يف الوضوح نظرا لبداية انتشار اهليكـل العظمـي, فيمثـل 
 .احلد الفاصل ما بني املضغة والشكل اإلنساين) ٤٥ و٤٠ما بني اليوم (هذا األسبوع 

٤ JאW 
مع بداية األسبوع السابع يبدأ اهليكل العظمي الغرضويف يف االنتشار يف اجلسم كله, فيأخذ اجلنني 
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ُّشكل اهليكل العظمي, وتكون العظام هو أبرز تكوين يف هذا الطور حيث يتم االنتقال من شكل املـضغة  َ
 فيه مالمح الصورة اآلدمية إىل بداية شكل اهليكـل العظمـي يف فـرتة زمنيـة وجيـزة, وهـذا الذي ال تر

 .اهليكل العظمي هو الذي يعطي اجلنني مظهره اآلدمي
ومصطلح العظام الذي أطلقه القرآن الكريم عىل هذا الطور هو املصطلح الـذي يعـرب عـن هـذه 

َاملرحلة من حياة احلميل  ُ)EMBRYO (ًا يشمل املظهر اخلـارجي, وهـو أهـم تغيـري يف البنـاء ًتعبريا دقيق
َاحلميل, ويتميز بوضالداخيل وما يصاحبه من عالقات جديدة بني أجزاء اجلسم واستواء يف مظهر  وح ـــــُ

ً فخلقنا املضغة عظاما ®:ور املضغة الذي قبله, قال تعاىلـــعن ط َ ِ َ َْ ْ ُْ َ ََ  ].١٤: املؤمنون [〉 َ

٥ JאW 
وبـتامم . يتميز هذا الطور بانتشار العضالت حول العظام وإحاطتها هبا, كام حييط الكساء بالبـسه

ًكساء العظام بالعضالت تبدأ الصورة اآلدمية باالعتدال, فرتتبط أجزاء اجلـسم بعالقـات أكثـر تناسـقا, 
 .أن يبدأ بالتحرك) fetus(وبعد متام تكوين العضالت يمكن للجنني 

ء العظام باللحم يف هناية األسبوع السابع وتستمر إىل هنايـة األسـبوع الثـامن, وتـأيت تبدأ مرحلة كسا
ً فكسونا العظام حلام®: عقب طور العظام, كام بني ذلك القرآن الكريم يف قوله تعــاىل َْ َ ََ ِ ْ َ َْ  ].١٤: املؤمنون [〉َ

, كـام اصـطلح علـامء ويعترب هذا الطور الذي ينتهي بنهاية األسبوع الثامن هناية مرحلـة التخلـق
َاألجنة عىل اعتبار هناية األسبوع الثامن هناية ملرحلة احلميل  ُ(Embryo) ثم تأيت بعدها مرحلـة اجلنـني ,

(Foetus)اه  ®:     التي توافق مرحلة النشأة, كام جاء يف قوله تعاىل م أنـشأن ام ث ا العظام حل ُفكسون َْ َ َ َْ َ َّ َ ُـَ ً ْـ َ َ ِ ْ َ

ُ َخلقا آخر فتبارك اهللاَّ َ ََ َ َ ََ ً َ أحسن اخلالقنيْ ِ ِ َ ْ ُ َْ  ].١٤: املؤمنون [〉َ

FEאW 
يبدأ هذا الطور بعد مرحلة الكساء باللحم, أي من األسبوع التاسع, ويستغرق فـرتة زمنيـة يـدل 

ًالذي يدل عىل فاصل زمني بني الكساء باللحم والنـشأة خلقـا آخـر, ) ثم(عليها استعامل حرف العطف 
َفكس®: قال تعاىل َ َونا العظام حلام ثم أنشأناه خلقا آخرَ َّ ََ ًَ ُْ ُْ َْ َ َْ َ ً َْ َ  ].١٤: املؤمنون [〉ِ



 
 

 
 
 

٦٠٤

אאאא 

 : ويف خالل هذه املرحلة تتم عدة عمليات مهمة يف نمو اجلنني, هي
يف الفرتة ما بني األسبوعني التاسع والثاين عرش تبدأ أحجـام الـرأس واجلـسم واألطـراف يف   *

 .التوازن واالعتدال
 .اين عرش يتحدد جنس اجلنني بظهور األعضاء التناسلية اخلارجيةويف األسبوع الث  *
ويف األسبوع نفسه يتطور بناء اهليكل العظمي من العظام الغرضوفية اللينة إىل العظام الكليـة   *

 .الصلبة, كام تتاميز األطراف, ويمكن رؤية األظافر عىل األصابع
 .يظهر الشعر عىل اجللد يف هذا الطور  *
 . اجلنني بصورة ملحوظةيزداد وزن  *
 .تتطور العضالت اإلرادية وغري اإلرادية  * 
 . تبدأ احلركات اإلرادية يف هذا الطور  *
 .تصبح األعضاء واألجهزة مهيأة للقيام بوظائفها  *
ًيف هذه املرحلة يتم نفخ الروح; طبقا ملا دلت عليه نصوص القـرآن الكـريم والـسنة املطهـرة   *

لروح بمشاهدة ظاهرة النوم واليقظة يف اجلنني التـي تـدل نـصوص ويمكن التعرف إىل نفخ ا
 .قرآنية ونبوية كثرية عىل ارتباطها بالروح

متتد هذه املرحلة, مرحلة النشأة من األسبوع التاسع إىل أن يدخل اجلنني مرحلـة القابليـة للحيـاة 
  .خارج الرحم

FEאW 
 الرحم يف األسبوع الثاين والعرشين وتنتهي يف األسـبوع الـسادس تبدأ هتيئة اجلنني للحياة خارج

ًوالعرشين, عندما يصبح اجلهاز التنفيس مؤهال للقيام بوظائفه, ويصبح اجلهاز العـصبي مـؤهال لـضبط  ً
 .حرارة جسم اجلنني



 
 
 

 
 

٦٠٥

א 

ّوتعادل األسابيع الستة والعرشون تقريبا ستة أشهر قمرية, وقد قـدر القـرآن الكـريم أن مرحلـة  ً
ً ومحله وفصاله ثالثـون شـهرا®:ًحلمل واحلضانة تستغرق ثالثني شهرا, فقال تعاىلا ْ َ َ ُ َ ُ َ َ ُ َُ ُِ ْ ] ١٥: األحقـاف [〉َ

ِوفصاله يف عامني ® : انة تستغرق عامني يف قولـــه تعاىلـــًوبني أيضا أن مدة احلض ِْ َ َ ُ َ َُ  ].١٤: لقامن [〉ِ
للحيـاة هـي سـتة أشـهر قمريـة, وقبـل ًوبذلك تكون مدة احلمل الالزمة ليـصبح اجلنـني قـابال 

 .ًاألسبوع الثاين والعرشين الذي يبدأ منه هذا الطور خيرج سقطا يف معظم األجنة
FEאאW 

يدخل اجلنني بعد الشهر السادس فرتة حضانة تتم يف الرحم, فال تنشأ أجهزة أو أعضاء جديـدة, 
الرحم فيها بتوفري الغذاء والبيئة املالئمة لنمو اجلنـني فكلها قد وجدت وأصبحت مؤهلة للعمل, ويقوم 

  .وتستمر إىل طور املخاض والوالدة
FEאW 

بعد مرور تسعة أشهر قمرية يبدأ هذا الطور الذي ينتهي بالوالدة, ويمثل هذا الطور مرحلـة الـتخيل 
ُ ثم السبيل يرسه®: عن اجلنني مــن قبل الرحم ودفعــه خــارج اجلســـم, قال تعاىل َ َّ َ َّ ََّ ِ  ].٢٠: عبس [〉ُ

אW 
ِّوجه اإلعجاز أن املصطلحات الواردة يف القرآن الكريم تعرب بدقة عـن التطـورات التـي تقـع يف 
خمتلف مراحل التخلق, فهي تصف هذه األحداث حسب تسلسلها الزمني, كـام تـصف التغـريات التـي 

ًل مرحلة وصفا دقيقاتطرأ عىل هيئة اجلنني مع التخلق يف ك وما كان يف وسع رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه . ً
وسلم أن يعرف هذه احلقائق يف القرن السابع امليالدي, ألن معظمها مل يكتشف إال يف القـرن العـرشين, 

, فـسبحان اهللا )صـىل اهللا عليـه وسـلم(وهذا يشهد بأهنا وحي من اهللا سبحانه وتعاىل إىل رسوله الكـريم 
َوقل احلمد هللاَِِّ سرييكم آياته فتعرفوهنا®: ائلتعاىل الق َ ْ ُ َ َْ ْ َُ َِ َ ُِ ِ ُ ِ َْ ِ  ].٩٣: النمل [〉ُ



 
 

 
 
 

٦٠٦

אאאא 

  )٣(ملحق رقم 
   )١(وسائل تنظيم األسرة

:  من أمهها,النسل) أو حتديد( لتنظيم  لتأجيل احلمل أواستخدم اإلنسان منذ القدم عدة طرق
ولكن مجيع هذه الطرق ليست بذات . والعزلاالنقطاع أو االمتناع, واإلجهاض, وإطالة فرتة الرضاعة, 

ولكن التقدم العلمي .   مما ينتج عنها بعض األرضار الصحية والفسيولوجية واالجتامعية; عاليةاعليةف
فظهرت األقراص والوسائل .  خالل القرن العرشين امليالدي أحدث الكثري من التغريات يف هذا املجال

ومن أهم الوسائل .  اعليتهاوغريها, مما أسهم يف زيادة فالتي توضع داخل الرحم, وكذلك احلقن 
 : املستخدمة ما ييل

١ JאאאW 
 مليون امرأة يف مجيع أنحاء العامل يف أواخر ٥٦بام ال يقل عن ) احلبوب(يقدر استخدام األقراص 

 اصطناعية مشاهبة لألسرتوجني وتتكون هذه األقراص من هرمونات أنثوية, القرن العرشين
 مرة كل – يف العادة – التي تنـزل ,لذين يعمالن ملنع نزول البويضة إىل الرحملوالربوجستريون الطبيعي ا

 . إذا استخدمت بالشكل املطلوب% ٩٩وترتفع فاعلية هذه الطريقة لتصل إىل .  شهر

٢ JאאאאאW 
 مليون من األزواج يف خمتلف دول العامل يف منتصف ١٢ نحور استخدامها من قبل يقد

وتؤخذ هذه احلقنة كل شهر .  ًوقد شهد هذا النوع تزايدا خالل السنوات األخرية. التسعينات امليالدية
وتتميز . وتعمل احلقنة كاألقراص يف منع إفراز البويضة ومن ثم حتول دون احلمل.  ًأو ثالثة شهور تقريبا

وتصل فاعلية هذا النوع ما .  احلقن بميزة فاعليتها العالية وبعودة اخلصوبة بعد التوقف عن استخدامها

                                                           
 :التايلاعتمد هذا اجلزء بشكل أساس عىل املرجع  )١(

.  "شـائعات وحقـائق: األمان يف استخدام وسـائل منـع احلمـل") م١٩٨٨(مكتب مرجع السكان   
 .نرشة صادرة عن مكتب مرجع السكان



 
 
 

 
 

٦٠٧

א 

 احلقن عىل توقيت احلقنة األوىل, وااللتزام بمواعيد اعليةولكن تعتمد ف .يف منع احلمل% ٩٩ إىل ٩٨بني 
 .)١(جدول احلقن وطريقة إعطاء احلقنة

٣ JאאאאFאWE 
ويصنع اللولب يف الغالب من  .ً تقريبا مليون امرأة يف العامل٨٦تستعمل هذه الطريقة من قبل 

. ويوضع اللولب يف الرحم ملنع احلمل. البالستيك, ولكن قد يدخل يف صناعته مواد أخر كالنحاس
 %.  ٩٩ إىل ٩٥وتقدر فاعلية هذا النوع ما بني 

٤ JאאW 
, وهو غالف مطاطي "الغمد الواقي" أو "الواقي الذكري" منها كثريةيطلق عىل هذا النوع أسامء 

ُويعد  . بحيث يعمل عىل منع احليوانات املنوية من دخول الرحم,يستعمله الرجال خالل العملية اجلنسية
 مليون ٤٠ن يستخدمونه بأكثر من ًمن أكثر األنواع شيوعا يف معظم الدول, إذ يقدر عدد األزواج الذي

 %. ٩٧ إىل ٨٥وترتاوح فاعلية هذا النوع ما بني .  زوج يف العامل
٥ JאאW 

, "قاتل احليوانات املنوية": من هذا النوع من الوسائل, ولكن من أبرزها ما ييلكثريهناك ال
فقط من األزواج % ٨دد مستخدميها بنحو در عــويق. "احلاجز املهبيل الواقي", و"سفنج الواقياإل"و

% ٩٦ إىل ٧٥وترتاوح فاعلية هذه األنواع ما بني  .يف الدول النامية, ولكن استخدامها يف تزايد مستمر
 .  ًوذلك حسب النوع وتبعا لطريقة االستخدام والتطبيق املناسب

٦ JאW 
كام يقدر .مرأة يف العاملا مليون ٩٥ حوبنيقدر عدد النساء اللوايت يعتمدن عىل التعقيم االختياري 

وتصل فاعلية التعقيم للنساء .  مليون رجل٣٣عدد الرجال الذين يعتمدون عىل طريقة التعقيم نحو 
وتعمل طرق تعقيم النساء عىل إغالق قنايت فالوب أو قطعهام, ومها القناتان اللتان %. ١٠٠والرجال إىل 

                                                           
)١(Population Information Program, The Johns Hopkins School olf Hygiene and Public 

Health (1995) Population Reports.    



 
 

 
 
 

٦٠٨

אאאא 

 أو نات املنويةاعقيم الرجال فيكون من خالل ربط قنايت احليوأما ت .تنتقل فيهام البويضة إىل الرحم
 .   ملنعها من الوصول إىل الرحمإغالقهام

٧ JאאW 
.  مليون من األزواج يف العامل١٥ إىل ١٠ من وسائل تنظيم األرسة ما بني األنواعيعتمد عىل هذه 

رتة اخلصوبة وأسلوب حرارة اجلسم, عىل الرصد الدقيق وتعتمد ممارسة هذه الطرق, وخاصة طريقة ف
وهذه العالمات واألعراض األساسية هي . لعالمات وأعراض اخلصوبة خالل الدورة الشهرية للمرأة

ولتفادي احلمل, يقوم األزواج . تغيريات يف إفرازات الرحم ودرجة حرارة اجلزء األسفل من اجلسم
. ًبة املرأة التي تصل إىل تسعة أيام تقريبا يف منتصف الدورة الشهريةباالمتناع عن اجلامع خالل فرتة خصو
بناء عىل الدراسات يف هذا املجال حسب الدقة يف % ٩٥ إىل ٧٥وترتاوح فاعلية هذه الطريقة ما بني 

 . يم واالنتظام يف الدورة الشهريةنظالت
٨ JאW 

ل التقليدية لتنظيم األرسة, وربام يكون ُيعد أقدم وسيلة لتأجيل احلمل أو منعه, وهو أكثر الوسائ
 )).والقرآن ينزل   كنا نعزل يف عهد رسول اهللا: (( وجاء يف السنة النبوية ما رواه جابر. من أقلها فاعلية

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

٦٠٩

א 

  )٤(لحق رقم امل
  اإلسالم وتنظيم األسرة

, واألب فنظمت عالقة الزوج بزوجته.  كافةاإلنسايننظمت رشيعة اإلسالم أنواع السلوك "
بأوالده, واألم بأوالدها, واجلار بجاره, والفرد بسائر أفراد املجتمع, واحلاكم بأفراد شعبه, والدولة 

أبو  ("اإلسالمية بالدول األخر يف حالتي السالم واحلرب, ونظمت عالقة الكل باخلالق تبارك وتعاىل
الذي عقد يف الرباط يف عام وبناء عىل تعريف املؤمتر اإلسالمي ). ٦٩: م٢٠٠٠الرسور وآخرون, 

قيام الزوجني بالرتايض بينهام, ودون إكراه, باستخدام وسيلة مرشوعة ": م, فإن تنظيم األرسة هو١٩٧١
ومأمونة لتأجيل احلمل أو تعجيله بام يناسب ظروفهام الصحية, واالجتامعية, واالقتصادية, وذلك يف 

).  ٤٩:م١٩٨١; صالح, ١١١: م١٩٩٧ وآخرون, منيوامل ("نطاق املسؤولية نحو أوالدمها وأنفسهام
ويف هذا اخلصوص, تر هيئة كبار العلامء يف اململكة  العربية السعودية بجواز تأجيل احلمل أو تأخريه 

هيئة ( تؤكد عىل عدم جواز حتديد النسل – يف الوقت نفسه –لفرتة ما ملصلحة يراها الزوجان, ولكنها 
فيشري  قرار اهليئة ).  هـ١٤١٤هيئة كبار العلامء, : هـ, انظر١٣/٤/١٣٩٦ يف ٤٢كبار العلامء, قرار رقم 

 ألن اهللا تعاىل هو ;ًال جيوز حتديد النسل مطلقا وال جيوز منع احلمل خشية اإلمالق" إىل أنه ٤٢رقم 
ن  ككو,ق ذو القوة املتني, وما من دابة يف األرض إال عىل اهللا رزقها, أما منع احلمل لرضورة حمققةرزاال

املرأة ال تلد والدة عادية وتضطر معها إىل إجراء عملية جراحية إلخراج الولد, أو كان تأخريه لفرتة ما 
ًملصلحة يراها الزوجان, فإنه ال مانع حينئذ من منع احلمل أو تأخريه عمال بام جاء يف األحاديث 

ًومتشيا مع ما رصح به الصحيحة, وما روي عن مجع من الصحابة رضوان اهللا عليهم من جواز العزل, 
بعض الفقهاء من جواز رشب الدواء إللقاء النطفة قبل األربعني, بل قد يتعني منع احلمل يف حالة ثبوت 

 .   )١("الرضورة املحققة, وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد وآله وسلم
أن األغلبية العظمى من ) م٢٠٠٠; وأبو الرسور وآخرون, Omran, 1992(ويذكر عمران 

لامء الدين اإلسالمي يتفقون عىل جواز مباعدة فرتات احلمل والوقاية من املخاطر التي تتعرض هلا ع
ففي أيام الرسول عليه الصالة والسالم كان .  ناسباملصحة األم نتيجة احلمل املتكرر أو التوقيت غري 

ًرسة حتريام رصحياومل يرد يف القرآن أو احلديث ما حيرم تنظيم األ.  بعض الصحابة يامرسون العزل  فقد ,ً

                                                           
 .١٠٩, العدد األول, ص )املجلد الثاين(حوث اإلسالمية انظر جملة الب )١(



 
 

 
 
 

٦١٠

אאאא 

كنا نعزل يف عهد رسول ": , قال)ريض اهللا عنه(جاء يف السنة النبوية الرشيفة فيام رواه جابر بن عبد اهللا 
 :)١(من مربرات استخدام موانع احلمل, وهيعدد ويشري عمران إىل .  " والقرآن ينـزلاهللا 

 .مباعدة فرتات احلمل حلامية صحة األم   − ١
 . نقل األمراض الوراثية أو املعديةمنع   − ٢
 .محاية األم الضعيفة أو املريضة من اآلثار الضارة للحمل أو الوالدة  − ٣
 .حتايش املشكالت االقتصادية نتيجة كثرة األطفال   − ٤
 .صون مجال الزوجة واملحافظة عىل لياقتها وقوامها   − ٥
 .د حيرمه لبن أمه املفيدثر احلمل اجلديد الذي قأمحاية الطفل الرضيع من    − ٦

 :وعادة ما خيضع استخدام وسائل تنظيم األرسة للرشوط التالية
 .مطلوب الستخدام موانع احلمل) أو الزوج(إذن الزوجة  ـ١
 أو أن يكـون , بحيث ال ينبغي أن تكـون إجباريـة بقـوة القـانون,منع احلمل مسألة تطوعية ـ٢

 .هناك قيود عىل عدد األطفال يف األرسة
 .اهلدف منه حتايش إنجاب اإلناث أو تقليص دور األمومةكان نع احلمل إذا ال جيوز م ـ٣
 .ًقد يكون منع احلمل إجباريا يف حالة وجود خطر هيدد صحة األم أو الطفل ـ٤
 ولكن بعض املذاهب تسمح باإلجهاض بقيود ,ال يسمح باإلجهاض وسيلة لتنظيم األرسة ـ٥

لشهر الرابـع إال إذا كـان هنـاك هتديـد  بحيث يمنع اإلجهاض بعد ا,معينة عىل عمر اجلنني
 . حلياة األم

                                                           
 : تم االعتامد عىل كل من  )١(

كتيب بياين للطرق املؤدية إىل حتقيق تغيري ديموجرايف يف ") م١٩٩٤(مكتب مرجع السكان )  أ
 .مكتب مرجع السكان:  واشنطن"الرشق األدنى وشامل أفريقيا,

  .Omran , A. (1992) Family Planning in the legacy of Islam                                          )ب
 ",Omran, A. R. and F. Roudi (1993) “The Middle East Population Puzzle   )ج            

Population Bulletin, 48. 
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  )٥(امللحق رقم 
  مفهوم التنمية وطرق قياسها

WאW 
ً التنمية االقتصادية شيوعا أهنا متثل النمو يف متوسط الدخل, مقاسا بنصيب اتمن أكثر تعريف ً

وبام أن زيادة اإلنتاج تؤدي إىل .  العاملُفيالحظ أن التنمية حتدث عندما يتزايد إنتاج. الفرد من الدخل
 − بعبارة أخر −لذا فهي تعني  ارتفاع يف الدخول, فإن التنمية وزيادة اإلنتاج وجهان لعملة واحدة; 

 .أي الزيادة يف مقدار السلع واخلدمات التي يمكن رشاؤها−الزيادة يف الدخل احلقيقي
فالتنمية ال تشتمل .  اجلوانب املهمة للتنميةُوبشكل عام, فإن حتسني املستو املعييش يعد أحد

إما بالرشاء أو بتوفريها هلم (عىل زيادة اإلنتاجية فقط, بل الزيادة الناجتة يف قدرات الناس عىل االستهالك 
زيادة الدخل, واستقرار العمل : وتشتمل قائمة التحسن املعييش عىل أمور عدة منها). بشكل أو بآخر

مستو التعليم, وحتسن يف مستو الصحة, وزيادة يف استهالك الغذاء, والتمتع والتوظيف, وارتفاع يف 
بمستو إسكان أفضل, باإلضافة إىل حتسن يف اخلدمات العامة مثل املاء, والكهرباء, والنقل, والرتويح, 

ية وال شك أن كل هذا التحسن يؤدي يف النهاية إىل زيادة اإلنتاج).  األمن(والرشطة والدفاع املدين 
 .االقتصادية

, هي عملية تفاعلية يزداد منها الدخل القومي احلقيقي, وكذلك )Meier(فالتنمية, يف رأي مري 
القدرة املستمرة −)Kuznets( حسبام ير كوزنتز −كام أهنا . دخل الفرد خالل فرتة زمنية حمددة

بأن هناك −ًأيضا −نه ير ولك.  والدائمة عىل متوين سكان متزايدين بحجم متزايد من السلع واخلدمات
ومن هنا يؤكد . املال الكايفًحدودا لرفع اإلنتاجية يف الدول النامية نتيجة نقص اخلربة وعدم توفر رأس 

ًنامق بأن الزيادات الكثرية يف األعداد السكانية يف الدول النامية تصبح عبئا أكثر منه أصال من األصول  ً
  ., وذلك عىل عكس ما ير آخرون, مثل هريشامن, وسايمون, وغريهم)١(الرأساملية التي يمكن االنتفاع هبا

وحتسن اإلشارة إىل أن النمو االقتصادي يعني الزيادة يف جمموع اإلنتاجية أو الدخل يف الدولة, 
 . أما التنمية االقتصادية فهي تربط بني مقدار الدخل وعدد السكان. دون إعطاء أي اعتبار لعدد السكان

                                                           
 .اقتصاديات السكان يف ظل التضخم السكاين) م ١٩٨٠(صالح نامق  )١(
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אאאא 

فإن التنمية هي نتاج اجلهود املنظمة التي تبذل وفق ختطيط مرسوم للتنسيق بني وبصياغة أخر ,
 والدخول الفردية, وكذلك رفع اإلمكانات البرشية واملادية املتاحة, لتحقيق أعىل املستويات من الدخل القومي

مستويات املعيشة واحلياة االجتامعية يف نواحيها املختلفة, كالتعليم والصحة واألرسة والشباب, ومن ثم 
 . )١(الوصول إىل حتقيق أعىل مستو ممكن من الرفاهية االجتامعية

 اقتصادي ونمو يف تغيري مقصود وخمطط له يؤدي إىل توسعوبناء عليه, يمكن تعريف التنمية بأهنا 
 الدخل القومي, يواكبه حتسن يف دخل الفرد وتلبية الحتياجاته الرضورية, ومن ثم الوصول إىل أعىل مستو

تنمية الناس وللناس " ولكن مفهوم التنمية البرشية أوسع وأشمل من ذلك, فهي .ممكن من املعيشة والرفاهية
عملية  هي −ا تقرير األمم املتحدة عن التنمية البرشية يف العامل ُ كام يعرفه−والتنمية البرشية .  "ومن قبل الناس

 . )٢(توسيع اخليارات املتاحة أمام الناس

אW 
التنمية االقتصادية والتنمية االجتامعية : ُتقسم التنمية إىل ثالثة أقسام مهمة ومتكاملة, هي

ة بعض اجلوانب أو املكونات, مثل التنمية العمرانية, ولكن للتنمي). أو اإلنسانية(والتنمية البرشية 
وتنبغي اإلشارة إىل أن مجيع األنشطة التنموية مرتبطة . والتنمية الصناعية, والتنمية الزراعية, وغريها

بعض, وأي تقدم يف أي منها يعتمد عىل اآلخر أو يؤثر فيه; لذلك تنضوي أوجه التنمية املذكورة ببعضها 
 .    "التنمية املستدامة" ًآنفا حتت مفهوم

FEאאW 
هي عملية تعبئة املوارد البرشية واملادية لتحقيق أهداف اجتامعية يف امليادين املتعلقة بتفاعل اإلنسان مع بيئته "

                                                           
قياس التنمية البرشية مع إشارة خاصة إىل الدول ") م١٩٩٧(حسني باقر,: انظر: فاصيل ملزيد من الت)١(

التغـري االجتامعـي ) م١٩٨٢(; حيـدر عـيل املسألة الـسكانية) م١٩٩١(عبد اهللا إبراهيم ; ",العربية
 .Weeks (1996) Population, p. 13; والتنمية

األمـم املتـــحدة; األمـم : نيويـورك.  ية يف العـاملتقرير عن التنمية البـرش ) م١٩٩٠(األمم املتحدة  )٢(
برنامج األمم املتحدة : نيويورك  . م٢٠٠٢تقرير التنمية اإلنسانية العربية  للعام ) م٢٠٠٢(املتحــدة 
 .اإلنامئي



 
 
 

 
 

٦١٣

א 

االجتامعية, ويتصل ذلك باحتياجات معينة كالتعليم والصحة والرتويح واإلسكان واحلاجات الروحية والضامن 
وهي سابقة عليها من الناحية الزمنية  − لتمييزها عن التنمية االقتصادية "اجتامعية"وقد سميت . الجتامعي واألمنا

 : كام هتتم التنمية االجتامعية بنمو اإلنسان وتكيفه مع بيئته من خالل. )١("وهلا أدواهتا ومقاييسها اخلاصة
عه املتطورة, باالهتامم بمعلوماته مساعدة اإلنسان عىل التغري حتى يقابل احتياجات جمتم -

ًومهاراته واجتاهاته وحالته الصحية والروحية وكل ما جيعل منه مواطنا صاحلا, ينشط يف جمتمعه إىل  ً
 .أقىص ما تسمح به إمكاناته وقدراته الفطرية واملكتسبة

تكيفه مع العمل عىل تغيري البيئة بام يالئم صالح اإلنسان, بتغيري الظروف التي تعرتض نموه و -
 . التغريات املواكبة للتنمية

FEאאW 
بشكل عام, هتتم التنمية االقتصادية بكل ما له قيمة مادية يف بيئة اإلنسان, كالزراعة والصناعة 

 −سواء كانت اجتامعية أو اقتصادية  −وترمي كل من العمليتني .  والتجارة واستخراج الثروات الطبيعية
لفرص لإلنسان لكي حييا حياة سعيدة كريمة ومنتجة, ولكن املجتمعات ختتلف حول القدر إىل توفري ا

 .)٢(ًالذي حتتاجه من كل منهام, تبعا ملستو تنميتها واملرحلة احلضارية التي متر هبا
FEאאW 

ثروة أسهم يف ًنظرا إلحساس األمم املتحدة بأن االهتامم الشديد بالنمو االقتصادي وبناء ال
حجب حقيقة أن التنمية هي يف هناية املطاف تتعلق بالناس, وتتمحور حول توسيع خياراهتم, فقد 

م , عرض مفهوم التنمية اإلنسانية وإجياد مؤرش مركب هلا, ومن ١٩٩٠حاولت األمم املتحدة منذ العام 
 .  ً سنويا"نمية البرشية العامليتقرير الت"ثم مناقشة مضامني السياسات ذات الصلة هبا, من خالل إصدار 

ً كام ذكر آنفا –فهي . ويأيت ذلك ألن حقيقة التنمية اإلنسانية أوسع من مفاهيم التنمية التقليدية ُ− 
ً  وبذلك تكون أكثر شموال حتى من تلك التنمية التي تركز عىل ."تنمية الناس وللناس ومن قبل الناس"

 .     تعترب الناس من املدخالت يف عملية التنمية, وليسوا منتفعني منهااإلنسان, كتنمية املوارد البرشية التي
                                                           

 .مبادئ التغري االجتامعي والتنمية) م١٩٨٣(حممد مهام اهلاشمي وآخرون  )١(
 .مبادء التغري االجتامعي و التنمية) م١٩٨٣(حممد مهام اهلاشمي وآخرون  )٢(
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. عملية توسيع اخليارات − ببساطة –ومن هذا املنطلق, فإن التنمية البرشية أو اإلنسانية هي 
وهذه اخليارات متنوعة ومتعددة; فبعضها اقتصادي, وبعضها اجتامعي, وبعضها سيايس, وبعضها 

اإلنسان هو حمور اهتامم التنمية, فإنه ينبغي العمل من خالل التنمية عىل توسيع ًونظرا ألن .  ثقايف
اخليارات املتاحة أمام كل إنسان; بل إن هناك من ينظر إىل توسيع احلرية عىل أهنا الغاية النهائية والوسيلة 

رئيس عىل مد وبشكل عام, فإن توسيع اخليارات أمام الناس يعتمد بشكل . الرئيسة للتنمية اإلنسانية
العيش حياة طويلة وصحية, اكتساب املعرفة, واملوارد الالزمة لتحقيق مستو : توفر العنارص التالية

 . )١(معييش الئق
FEאאאW 

السعي إىل التنمية التي من ) Sustainable Development( ُيقصد بمفهوم التنمية املستدامة
 النمو االقتصادي واملحافظة عىل البيئة واملوارد, بام حيقق حاجات اجليل خالهلا يتم حتقيق التوازن بني

بعبارة أخر, هي التنمية التي حتقق .  احلايل دون التضحية بمصالح األجيال القادمة حاجاهتم
وبناء عىل هذا املفهوم, ال .  احتياجات احلارض دون اإلرضار أو التضحية بمقدرات األجيال القادمة

مية البرشية إىل حتقيق نمو اقتصادي فقط, وإنام هتدف إىل توزيع منافعه بالتساوي بني السكان, تسعى التن
ويف هذا اخلصوص, حيث الدين اإلسالمي احلنيف عىل محاية .  ًوحتافظ عىل البيئة بدال من أن تدمرها

 املثال, تقول فعىل سبيل.  البيئة واحلفاظ عليها يف عدة آيات كريمة وأحاديث رشيفة وقواعد فقهية
 .  "درء املفاسد مقدم عىل جلب املصالح": القاعدة الفقهية

WאW 
فعىل سبيل املثال, ظهر مفهوم مستو املعيشة . لقد ظهرت مفاهيم قريبة من التنمية ومرتبطة هبا

)standard of living (ىل جماالت ويقترص هذا املفهوم ع. يف العقود األوىل من القرن العرشين
ُاملعيشة املتعلقة باالستهالك من السلع واخلدمات, وهو يقاس عادة عن طريق مؤرش واحد, هو إما 

 .  الدخل أو اإلنفاق االستهالكي
 quality of(ونتيجة لدراسات إحصائية متعددة, ظهر اجتاه نحو تبسيط مفهوم نوعية احلياة 

                                                           
 .  "م٢٠٠٢تقرير عن التنمية اإلنسانية العربية للعام ") م٢٠٠٢(األمم املتحدة : انظر )١(
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life (وكان من نتائج هذه اجلهود .  خمتلف دول العامل من بيانات عنرإىل أقىص حد, وفق ما يتواف
العمر املتوقع, : حساب دليل لنوعية احلياة املادية, يتمثل يف الوسط احلسايب لثالثة مؤرشات فقط هي

ملعظم دول العامل يف عام − بالفعل –وقد حسب هذا الدليل . ووفيات الرضع, ومعرفة القراءة والكتابة
 .م١٩٧٧

 الذي "مفهوم التنمية املستدامة" أوسع للتنمية البرشية, ويف مقدمتها وبعد ذلك ظهرت مفاهيم
جيمع بني حارض التنمية البرشية ومستقبلها, فيهتم بالبيئة والسكان والطاقة والتقنية, باإلضافة إىل 

 .) ١(جوانب أخر ليس يف وضعها احلارض فقط, وإنام من خالل منظور طويل األجل
اجلانب االقتصادي, واجلانب االجتامعي,  : ىل عدد من اجلوانب, ومنهاوتشتمل التنمية البرشية ع

 .  واجلانب اإلنساين
ُويقاس من خالل عدد .  يتصل باإلنتاج والتصنيع واستهالك السلع واخلدماتفاجلانب االقتصادي

قياس من املؤرشات, مثل الدخل, وحجم استهالك الغذاء, وحجم استهالك الطاقة, باإلضافة إىل مؤرشات ل
ُوعادة ما يستخدم هلذا الغرض متغريات عديدة, . املوارد التي يمكن توجيهها لتوفري سلع وخدمات أخر

 . مثل نصيب الفرد من الدخل القومي, ونصيب الفرد من استهالك الطاقة, وغريها
ُفيعنى بجوانب التعليم والصحة واملستوطنات البرشية أو املراكز أما اجلانب االجتامعي, 

رانية, وتستخدم متغريات مثل نسبة األمية, ونسب االلتحاق بالتعليم للذكور واإلناث, ومعدل العم
 .وفيات الرضع, وتوقع احلياة, وغريها

 بحقوق األفراد الشخصية واالجتامعية والسياسية وحقوق اجلانب اإلنساينًوأخريا خيتص 
 والفقر, وجمال االستقرار والسلم, وجمال اإلنسان األخر, وتشمل جماالت املرأة, وجمال عدالة التوزيع,

 .  االطالع عىل املعلومات
وباختصار, يتضح أن مفهوم التنمية مفهوم عام, ويتسم بالشمولية, بحيث ال يمكن قياسه 

ففي بعض .   عىل استخدام بعض املؤرشات واملقاييس املركبة لقياس التنميةهمبسهولة, مما شجع بعض
 :  إىل قياس التنمية من خالل املتغريات التاليةاألحيان يلجأ بعض الباحثني

                                                           
 ."قياس التنمية البرشية مع إشارة خاصة إىل الدول العربية") م١٩٩٧ ( باقر حممد حسني: انظر )١(
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 : من أمهها,املؤرشاتبعض التنمية االقتصادية ويمثلها  •
 )أو الدخل القومي(نصيب الفرد من الناتج اإلمجايل  −
 .نسبة العاملني يف غري الزراعة −
 .نسبة التحرض أو سكان احلرض −
 .الطاقةالفرد من استهالك  −
, ونـسبة  ومـستو التعلـيم, األميـة نـسبة مثـل,ويمثلها مؤرشات كثرية: التنمية االجتامعية •

 . وغريهاالنساء املتعلامت,

, "توسـيع اخليـارات"يف ضوء التعريف السابق للتنمية البـرشية بأهنـا : مؤرش التنمية البرشية •
اهتمت األمم املتحدة يف تقريرها السنوي عن التنمية البرشية يف العـامل بإجيـاد مقيـاس كمـي 

 "مـؤرش التنميـة البـرشية"ُركب للتنمية البرشية يف كل دولة مـن دول العـامل, أطلـق عليـه م
)HDI.( ويعتمد حساب مؤرش التنمية البـرشية عـىل ثالثـة عنـارص أو أبعـاد بـدوهنا تبقـى

ً كـام ذكـر آنفـا −وهذه املكونات أو األبعاد . اخليارات أو الفرص بعيدة املنال أمام السكان ُ− 
 :هي

 .ة والعمر املديدالصح) ١(
 .  اكتسـاب املعرفة) ٢(
   .الوصول إىل املوارد الالزمة لتحقيق مستو معييش الئق) ٣(

ًوتقاس هذه األبعاد الثالثة من خالل أربعة متغريات تأخذ أوزانا خمتلفة : وهذه املتغريات هي. ُ
, وجمموع نسب االلتحاق )ة والكتابةأو البالغني امللمني بالقراء(العمر املتوقع عند امليالد, ونسبة التعليم 

, ونصيب الفرد من الناتج املحيل )االبتدائية, واملتوسطة, والثانوية, واجلامعية(بمراحل التعليم املختلفة 
 . اإلمجايل

 اخلاص بالدول العربية "تقرير التنمية اإلنسانية يف الدول العربية"ومن جهة أخر, ظهر يف 
ًمقياسا بديال  ويعتمد هذا . "مؤرش التنمية اإلنسانية", ويطلق عليه )نمية البرشية البديلهو مؤرش الت(ً



 
 
 

 
 

٦١٧

א 

العمر املتوقع عند امليالد, والتحصيل التعليمي, : املقياس عىل عدد من العنارص أو املتغريات, وهي
 التمتع باحلريات املدنية والسياسية, ومقياس ملد احلرية يعرب عن مد ُباإلضافة إىل مقياس ملستو

, ويعكس مد مشاركة املرأة يف املجتمع, ومقياس آخر يركز عىل االتصال بشبكة "متكني النوع"
ُبالنسبة للسكان, ويضاف إىل ذلك ) Internet Hosts(اإلنرتنت, ويقاس بعدد احلواسيب األساسية 

ار بالبيئة , ليعكس املسامهة باإلرض)بالطن املرتي(مقياس آخر لكمية انبعاث ثاين أكسيد الكربون للفرد 
 .  عىل مستو العامل

مؤرش التنمية البرشية ومؤرش التنمية (وعىل الرغم من التشابه الكبري بني املؤرشين أو الدليلني 
وبشكل عام تتفاوت قيم مؤرش التنمية  .إال أن ترتيب الدول خيتلف من مؤرش إىل آخر) اإلنسانية

ففي حني حتتل دولة معينة املراتب . ة إىل أخرالبرشية, وكذلك مؤرش قيم التنمية اإلنسانية من دول
َلذلك مل حيظ أي من املؤرشين برضا مجيع دول العامل. )١(األوىل, تتخلف أخر لتكون يف أسفل القائمة ْ َ!!   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
 .  ًلة عربية إىل أخر, ولكنها مجيعا ال تأيت يف املقدمة من بني دول العاملتتفاوت قيم مؤرش التنمية اإلنسانية من دو )١(



 
 

 
 
 

٦١٨

אאאא 

 )٦(امللحق رقم 
 )*(املبادئ األساسية يف برنامج عمل املؤمتر الدويل للسكان والتنمية

دي يف أن ينفذ التوصيات الواردة يف برنامج العمل بـام يتمـشى مـع القـوانني لكل بلد احلق السيا
الوطنية وأولويات التنمية ومع االحرتام الكامل ملختلف القيم الدينيـة واألخالقيـة واخللفيـات الثقافيـة 

ً; ووفقا حلقوق اإلنسان املعرتف هبا دولياهلشعب ً. 
 ميثاق األمـم املتحـدة وبـروح  بمبادئً اسرتشاداوال مناص من التعاون الدويل والتضامن العاملي
 .من املشاركة من أجل حتسني نوعية حياة شعوب العامل

ولد تناول املهام املوكلة إىل املـؤمتر الـدويل للـسكان والتنميـة ومعاجلـة موضـوعه العـام عـن 
املداوالت التي جـرت, العالقات املتبادلة بني السكان والنمو االقتصادي املطرد والتنمية املستدامة, ويف 
 : استند املشرتكون إىل جمموعة املبادئ التالية التي سيستمرون يف العمل عىل هدهيا

אF١WE 
 ولكل إنسان حق التمتع بجميع احلقوق .ًيولد مجيع البرش أحرارا ومتساوين يف الكرامة واحلقوق

ييز من أي نوع مثل التمييز بسبب العنرص  دونام مت,واحلريات املذكورة يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان
ًأو اللون أو اجلنس أو اللغة أو الدين أو الرأي, سياسيا أو غري سيايس, أو األصل الوطني أو االجتامعي 

 . ولكل إنسان احلق يف احلياة واحلرية واألمان عىل شخصه.أو الثروة أو املولد أو أي موضع آخر

אF٢WE 
وحيق هلم التمتع بحياة صحية ومنتجة ,  املستدامة بالتنميةهتاممات املتعلقةيقع البرش يف صميم اال

وعىل البلدان أن تضمن إتاحة الفرصة لكل ,  والناس هم أهم وأقيم مورد ألي أمة. يف وئام مع الطبيعة

                                                           
والبد من التأكيد عىل أنه ال يعني . برنامج عمل املؤمتر الدويل للسكان والتنمية, الفصل الثاين: انظر  )*(

: بادئ, انظرإدراج هذه املبادئ أننا نتفق مع ما جاء فيها, ولالطالع عىل وجه من وجوه النقد هلذه امل
وبيان . ٥٣, كتاب األمة "رؤية رشعية: وثيقة مؤمتر السكان والتنمية") هـ١٤١٧(احلسيني جاد 

 .رابطة العامل اإلسالمي حول توصيات هذا املؤمتر 



 
 
 

 
 

٦١٩

א 

 وهلم احلق يف مستو معييش الئق ألنفسهم .األفراد لكي يستفيدوا إىل أقىص حد من إمكاناهتم
 ., بام يف ذلك ما يكفي من الغذاء والكساء واإلسكان واملياه واملرافق الصحيةوأرسهم

אF٣WE 
احلق يف التنمية حق عاملي وغري قابل للترصف وجزء ال يتجزأ من حقوق اإلنسان األساسية, 

ن  فإ ويف حني أن التنمية تيرس التمتع بجميع حقوق اإلنسان.واإلنسان هو املوضوع الرئييس للتنمية
 والبد من .ً املعرتف هبا دولياانعدام التنمية ال جيوز اختاذه ذريعة لتربير االنتقاص من حقوق اإلنسان

 . بإنصاف احلاجات السكانية واإلنامئية والبيئية لألجيال احلالية واملقبلةىحتقيق التنمية حتى يمكن أن تلب

אF٤WE 
 املرأة والقضاء عىل العنف ضد املرأة بجميع إن تعزيز املساواة واإلنصاف بني اجلنسني ومتكني

أشكاله وكفالة قدرة املرأة عىل السيطرة عىل خصوبتها أمور متثل حجر الزاوية يف الربامج املتصلة 
 وحقوق اإلنسان اخلاصة باملرأة والطفلة هي جزء من حقوق اإلنسان العاملية غري قابل .بالسكان والتنمية

ً واشرتاك املرأة اشرتاكا كامال وعىل قدم املساواة يف احلياة املدنية .ئةللترصف وال للفصل وال للتجز ً
والثقافية واالقتصادية والسياسية واالجتامعية, عىل كل من الصعيد الوطني واإلقليمي والدويل, وإزالة 
مجيع أشكال التمييز عىل أساس اجلنس, مها هدفان من األهداف التي حتظى باألولوية لد املجتمع 

 .دويلال

אF٥WE 
تعترب األهداف والسياسات املتصلة بالسكان أجزاء ال تتجزأ من التنمية الثقافية واالقتصادية 

 .ًواالجتامعية التي يتمثل هدفها الرئييس يف حتسني نوعية حياة الناس مجيعا
אF٦WE 

مه بإنصاف الناس تتطلب التنمية املستدامة بوصفها وسيلة لضامن الرفاه البرشي, الذي يتقاس
ًمجيعا يف احلارض واملستقبل, واالعرتاف الكامل بالعالقات املتبادلة بني السكان واملوارد والبيئة والتنمية 

 واالرتقاء ,ً وحتقيقا للتنمية املستدامة.وإدارهتا اإلدارة السليمة وحتقيق توازن متناسق ودينامي بينها
 ,ل أن ختفض وتزيل أنامط اإلنتاج واالستهالك غري املستدامةًبنوعية حياة الناس مجيعا, يتعني عىل الدو



 
 

 
 
 

٦٢٠

אאאא 

وتشجع انتهاج السياسات املناسبة بام يف ذلك السياسات املتصلة بالسكان, من أجل الوفاء بحاجات 
 .األجيال احلالية دون اإلرضار بقدرة األجيال املقبلة عىل الوفاء بحاجاهتا

אF٧WE 
يف االضطالع باملهمة اجلوهرية املتمثلة يف استئصال الفقر باعتبار تتعاون مجيع الدول وكل البرش 

ًذلك رشطا البد منه لتحقيق التنمية املستدامة, وذلك بغية احلد من أوجه التفاوت يف مستويات املعيشة 
 وتعطي أولوية خاصة لألوضاع واحلاجات .والوفاء عىل نحو أفضل بحاجات غالبية الناس يف العامل

 أما البلدان التي متر اقتصاداهتا بمرحلة انتقالية .ًدان النامية والسيام أقل هذه البلدان نموااخلاصة للبل
 .ًوكذلك مجيع البلدان األخر فإهنا بحاجة إىل أن تندمج متاما يف االقتصاد العاملي

אF٨WE 
وعىل الدول أن . ةلكل إنسان احلق يف التمتع بأعىل املستويات املمكنة من الصحة البدنية والعقلي

 عىل أساس املساواة بني الرجل واملرأة حصول اجلميع عىل −تتخذ كل التدابري املناسبة لكي تكفل 
خدمات الرعاية الصحية بام فيها اخلدمات املتعلقة برعاية الصحة اإلنجابية التي تشمل تنظيم األرسة 

ة أوسع دائرة من اخلدمات دون أي  وينبغي أن توفر برامج رعاية الصحة اإلنجابي.والصحة اجلنسية
 ولكل األزواج واألفراد حق أسايس يف أن يقرروا بحرية ومسؤولية عدد .شكل من أشكال القرس

 .أطفاهلم والتباعد بينهم, وأن حيصلوا عىل املعلومات والتثقيف والوسائل لبلوغ ذلك

אF٩WE 
ا, ومن حقها احلصول عىل احلامية األرسة هي وحدة املجتمع األساسية, ومن ثم ينبغي تعزيزه

. ً وتوجد أشكال خمتلفة لألرسة تبعا الختالف النظم الثقافية والسياسية واالجتامعية.والدعم الشاملني
 .وجيب أن يقوم الزواج عىل الرضا احلر لطرفيه, وأن يكون الزوج والزوجة رشيكني عىل قدم املساواة

אF١٠WE 
الذي جيب أن يوجه إىل التنمية الكاملة للموارد البرشية وتعزيز لكل إنسان احلق يف التعليم 

 وينبغي أن يوجه التعليم إىل تعزيز .الكرامة والقدرات اإلنسانية, مع املراعاة اخلاصة للنساء والفتيات
احرتام حقوق اإلنسان واحلريات األساسية بام يف ذلك تلك التي تتصل بالسكان والتنمية, وأن يكون 



 
 
 

 
 

٦٢١

א 

 مصالح األطفال هو املبدأ املرشد للمسؤولني عن تعليمهم وتوجيههم, وتقع املسؤولية يف احلفاظ عىل
 .املقام األول عىل الوالدين

אF١١WE 
 ولكل طفل احلق يف مستويات .ينبغي أن تويل كل الدول واألرس أعىل أولوية ممكنة لألطفال

 ولألطفال احلق يف .ممكنة, واحلق يف التعليممعيشة كافية لرفاهه, واحلق يف بلوغ أعىل مستويات صحية 
أن حيصلوا عىل الرعاية والتوجيه والدعم من الوالدين واألرس واملجتمع, وأن يتمتعوا, من خالل 
التدابري الترشيعية واإلدارية واالجتامعية والتعليمية املناسبة, باحلامية من مجيع أشكال العنف البدين أو 

 بام يف ,تداء أو اإلغفال أو املعاملة املتسمة باإلمهال أو سوء املعاملة أو االستغاللالعقيل أو اإليذاء أو االع
 .ذلك البيع واالجتار واالعتداء اجلنيس واالجتار باألعضاء

אF١٢WE 
ينبغي للبلدان التي تستقبل مهاجرين قانونيني أن توفر هلم وألرسهم املعاملة السليمة وخدمات 

الكافية, وأن تكفل سالمتهم البدنية وأمنهم, مع مراعاة الظروف واالحتياجات الرعاية االجتامعية 
اخلاصة للبلدان, والسيام البلدان النامية, التي حتاول بلوغ هذه األهداف أو الوفاء هبذه االشرتاطات 

 .الصلةًبالنسبة للمهاجرين غري القانونيني, متشيا مع أحكام االتفاقيات والصكوك والوثائق الدولية ذات 
وعىل البلدان أن تكفل جلميع املهاجرين كل حقوق اإلنسان األساسية الواردة يف اإلعالن العاملي حلقوق 

 .اإلنسان
אF١٣WE 

 .ًلكل إنسان احلق يف أن يلتمس اللجوء ويتمتع باللجوء إىل بلدان أخر هربا من االضطهاد
 يف اتفاقية جنيف بشأن وضع الالجئني وتتحمل الدول مسؤوليات عن الالجئني عىل النحو املبني

 .م١٩٦٧وبروتوكوهلا الصادر يف عام 
אF١٤WE 

ينبغي للدول عند النظر يف االحتياجات السكانية واإلنامئية للسكان األصليني أن تعرتف هبويتهم 
سية وثقافتهم ومصاحلهم وتدعمها, وأن متكنهم من املشاركة الكاملة يف احلياة االقتصادية والسيا

 .  واالجتامعية للبلد, السيام حيثام يتعلق األمر بصحتهم وتعليمهم ورفاههم
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אF١٥WE 
يقتيض النمو االقتصادي املطرد, يف إطار التنمية املستدامة, والتقدم االجتامعي أن يكون النمو 

ًقائام عىل قاعدة عريضة, وأن يتيح للجميع فرصا متكافئة  تتحمله من مسؤولية  وتعرتف مجيع البلدان بام.ً
 وتعرتف البلدان املتقدمة النمو باملسؤولية التي تتحملها يف السعي الدويل إىل .مشرتكة ولكنها متاميزة

التنمية املستدامة, وينبغي هلا أن تواصل حتسني جهودها الرامية إىل تعزيز النمو املطرد, وتضييق نطاق 
 .وال سيام البلدان الناميةاالختالالت عىل نحو يمكن أن يفيد كل البلدان, 




