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الهدف لخعسف  غلكً هديجت عدة معىكاث حالذ دون بلى للجصائس حعد الخىميت الاكخصادًت والاحخماعيت هدف 

طياطاث ؤلاصالح الاكخصادي  الجهىد ؤلاهمائيت التي اجبعتها الدول العسبيت إخفاكا وطعيا منها إلاعالجت الىضع جبيذ

ت ججاه و الخعدًل الهيكلي بشكل ظىعي إلاعالجت الضؼىط  الاكخصـادًت, هـره الظياطاث جىعىي على محاذًس كٍى

فض ؤلاهفاق العام في ز  اللضاًا الظكاهيت التي حعد جحدًا هاما باإلضـافت للجىاهـب الاحخماعيت والطيما فيما ًخعلم

ب ليـبرش الخحدي الجدًد للدول العسبيت في ظل مفهىم الخىميت البشٍس ت مً مجاالث الصحت و الخعليم و الخـدٍز

ت مىخجت ال مظتهلكت فلغ و مؤطظاث عمل حدًثت جمكنها مً دعم دوزها في  ً كىادز بشٍس أبسشها الحاحت لخكٍى

دفع عجلت الخىميت باعخباز الخىميت الاكخصادًت هدف وحلا ًيبغي الىصىل إليه إما بدىميت احخماعيت وإهعاكا مً 

ت  الخىميـت البشـٍس
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 اإلالذمت العامت :

است و الفالسفت و الاكخصادًين مً أكذم العصىس و ماصالذ جدخل مياها ُه السياهُت اهخمام السليشللذ شغلذ اإلا

ت وظىُت خُث سعذ اإلاشيلت السياهُت إخذي اللضاًا اإلاعلذة التي ًىاجهها اسمع  مشمىكا مً الىاخُت الىظٍش

 ؤلاوساوي في الفترة اإلاعاصشة و بالخصىص في البلذان الىامُت ، و بلذس ما

مً الفشد ومع غشان أبعادها ججاوصث الحذود الاكلُت إلى العالُت ختى جدذ جمشحي على السمُع الذولي عىاجهتها و 

سيان و الشمُت في سبخمبر العادي ما ، خُث علذ ألجلها عذة مؤجمشاث دولُت وان أهمها مؤجمش اللاهشة الذولي لل

 ء إن جىامي هزه اإلاشيلت و حعلذها أصبدذ مً اإلاعىكاث العبُعُت في سُاساث الخُه و معمنها اللىمُت 4991

في مساسها الاكخصادي والاجخماعي على مسخىي کش مً دٌو العالم الخلىُت و الىامُت للذ باث واضحا الحاء معذالث 

اد ا بصىسة واضحت جالٌ فتراث صمىُت كصيرة ، پشاف أما ًذيها مً صمً الىمى الفىجىغشافي على مسخىي العا لم إلى ٍص

ت اسخغشكذ مالًين السين منى وسل حعذادها إلى هدى   052ألامش. إر حشى إخصائُاث ألامم اإلاخدذة إلى أن البشٍش

عاما بلغ حعذاد  52ب مً )وبعذ اهلضاء ما ًلش  4552ملُىن جُمُت في بذاًت اإلاُالد زم بلغذ خىالي ملُاس وسمت عام )

خ و م ًمض ي بعذ رلً سىي  3ملُاس وسمت اإلابلغ  0أسبعاء   ملُاس وسمت بعذ مشوس زالزين سىت فلغ مً رلً الخاٍس

 45( ملُاس وسمت أي أن سيان العالم صاد عذدهم بىدى ملُاس حسمُت عمالن 1سىت على بلغ حعذاد العالم ما ًلشب  45

% في اإلاخىسغ في الذٌو الىامُت و هىزا هجذ أن  09% و بلغ هدى 1.9اإلاخىسغ بلغ  عالُا ورلً بمعذٌ همى سىىي في

عت كذ أصبدذ جدلم خالٌ فتراث صمىُت كصيرة مً مدلُت إلى أخشي،  ادة السيان بمعذالث سَش كذسة العالم على ٍص

ادة و سشعتها جبين و أهثر وضىخا في الذٌو السامُت منها على مسخىي العا لم إرا بِىما بلغ معذٌ همى هما أن هزه الٍض

ت % فلغ في الذٌو اإلاخلذم 25ذ إلى % في الذٌو الىامُت فان هزا اإلاعذٌ بدل2.1( هدى 9-55السيان خالٌ الفترة )

ادة السياهُت على مسخىي العالم اججهذ إلى الاهخفاض مالٌ مً اإلاعذاث و  وججذس ؤلاشاسة إلى أن معذالث الٍض

 1995% فلغ عام4. 7زم إلى 4954م % عا 45خُث شُعً ب الثماهِىاث

ادة اإلاعللت في ألاعذاد السياهُت اإلا خىكعت جلي بأخُاء زلُلت على مىاسد ألاسض الشُعُت و غيرها و سغم رلً فئن الٍض

مً اإلاىاسد الاكخصادًت التي ال ًضاٌ ؤلاوسان عاجضا عً الىصٌى إلى أفضل اسخخذام اكخصادي ال ًدىاسب مع 

ادة السي العالي بىظت اإلاشيلت الغزائُت و ؤلاسياهُت و الخذماث .. اخ و اهخفاض وهى ما ًترجب علُه ان معذالث ٍص

 تمخمسخىي اإلاعِشُت في اإلاىاظم اإلاضد

مم إن الحىاس هباقي الذٌو الىامُت ال حعشفه سُاسُت و اضحُت لخىظُم ألاسشي بلي جداٌو جعبُم بشامج صىذوق ألا 

ملُىن وسمت  40بأسبع مالًين وسمت في بذاًت اللشن زم اسجمُذ العىُذ ًلاسب  عذد السيان اإلاخدذة اإلايان , إر كذس 

 4995ألامش لسىت وبلغ خسب الخعذاد  4977ملُىن وسمت سىت  03لُصل عذد العُذًت إلى  4911خسب حعذاد 

 . 4به  4912و ) 4931مت خُث بلغ معذٌ الىمى السياوي العبُعي في الفترة مً وسملُىن  02خىالي 

عت لخعذاد السيان پاث أزشها  5.  3سه  4974و  4917لغ أكص ى خذ له في الفترة لُب 7 ادة السَش %. إن عمذة الٍض

ع الخىمُت  واضحا في الحُاة الُىمُت ، اسجفاع عذد البعالت واهخفاض مسخىي اإلاعِشت ... اخ و أصبدذ حعُم مشاَس

 الاكخصادًت .

بت على ؤلاشيالُت ألاساسُت الخالُت : ما خلُلت الىمى الذًمغشافي و ؤلاشيالُت مً خالٌ مذة الذساسُت سخداٌو ؤلاجا -

 مُذًا ؤلاشياٌ سخلىم بعشح ألاسئلت الخالُت :  اطخُخىمُت الاكخصادًت ؟ ومً أجل ؤلاخما هي أزاسه على ال



ما هي آزاس الىمى  -هل ٌعخبر الىمى الذًمغشافي مشيلت خلا ؟  -مُت الاكخصادًت ؟ لخىبا ذًمىغشافيبا عالكت الىمى ال -4 

ع على الخىمُت الاكخصادًت ؟  الذًمغشافي السَش

 II-  أهذاف البدث يهذف البدث إلى ؤلاجابت على ؤلاشياٌ اإلاعشوح و اإلاخمثل في الخعشف على ظاهشة الىمى الذًمغشافي

اث و ألافياس التي جىاولذ الظاهشة و إلُه  معشفت أًضا أزاس الىمى مً خُث أسبا او مشاخلها و عىاملها و اخخلف الىظٍش

 الذًمغشافي على الخىمُت الاكخصادًت

III-  ًدوافع و أهمُت الذساست: ان اعخباس جىخُذا للُى مىىع" الىمى الذًمغشافي و أزشه على الخىمُت الاكخصادًت " ًبُع م

ُع اإلاذسوست في هُىا اهخمامىا باإلاخغيراث الاكخصادًت و الاجخماعُت و ما شذي أًضا إلى هذا اإلاىضىع هى كلت اإلاىاض

بالي و بغُذ مىا إلزشاء هُا الجاهب مً اإلاىاضُع اإلاعشوخت فُما بذء الذساست جيىن بذاًت الذساسُت أهثر عملا و غلُال 

بعُت لهذا اإلاىضىع في الىكذ الحاضش في الاسجباط اليي و العلُا بين السيان و الخىمُت إضافُت إلى خو ججشي ألاهمُت ال

 اإلاتزاًذ بلضاًا السيان والخىمُت مً خالٌ علذ مؤجمشاث دولُتالاهخمام الذولي 

خشي منها حشير إلى الذساساث السابلت للمىضىع هىان بعض الذساساث التي جىاولذ اإلاىضىع و لىً مً الشواًا أ -

 بداربعض وسائل الا 

 ث الاكخصادًتإشيالُت الىمى السياوي و جهىد الخىمُت الاكخصادًت في الىظً العشبي كبُل الخدىال  -4 

   (4993-4952) مداولت جدلُل همش الىمى السياوي على الخىمُت على خالت الجضائش للفترة - 4992الىشي فين 

مىهج البدث خاولىا أن حسلً في هزا البدث أسلىب البدث العس ي مً أجل الىصٌى إلى ؤلاجابت على ؤلاشيالُت -ا

الىخائج و الخىوسُاث , و اعخمذها غُيُا السبُل بباإلالذماث و اهتهاءا  ألاساسُت التي ًعشخها اإلاىضىع و رلً ابخذاءا

اإلاىهج الىسمي أساسا ورلً إلًضاح العالكت بين الىمى الذًمغشافي والخىمُت الاكخصادًت و لىسف الععىس الزي 

فت إلى اإلاىهج عشفخه الخصىبت و الىفُاث و مشاخل و أسباب الىمى الشعشاوي و آزاسه على الخىمُت الاكخصادًت إضا

اث الخصىبت والىفُاث وبعض ال عىامل ألاخشي، بين الذٌو اإلالاسن و اسخعملىا الحذ ألاعلى للملاسهت بين مسخٍى

ت و الذٌو الىامُت هما اسخعمل في ملاسهت مؤششاث الىمى العبُعي للسيان في الجضائش و بين بلذان العشب هما اإلاخلذم

ساست الىفُاث والخصىبت و الىمى الذًمغشافي و جلً آلازاس اإلاترجبت على الخىمُت اعخمذها على جلىُاث مً أجل جدلُل و د

مع الاهخمام بالعائلت  0220 - 4972. خذود الذساست للذ جم خصش اإلاىضىع في الفترة الضمىُت ) 44الاكخصادًت 

ش ظاهشة الاهفجاس الذًمغشافي  الجضائش وهي الفترة التي شهذث فيها الحٍش

 VII- بدث إلاعالجت ؤلاشيالُت اإلاعشوخت أنها حعخمذ اإلاششذاث الخالُت فشخاث ال 

ع ًؤزش سلبا على الخىمُت الاكخصادًت | -4  الىمى الذًمغشافي السَش

عت في إعذاد السيان في هدُجت الخعىساث الحاصلت في الذٌو اإلاخلذمت في مجالها -0  ادة السَش  إن الٍض

 وسي للُام جىمُت اكخصادًت .الىمى الذًمغشافي ضش  -3الاكخصادي و الاجخماعي 

 VIII- خعت البدث 

عذ الذساست في بابين خُث ًمثل الباب ألاولى الجاهب عشوخت و اعخباس الفشهُاث، فلذ جملإلجابت على ؤلاشيالُت اإلا

 الىظشي و ًىعىي على فصلين

: ًخم فُه الخعشق إلى عالكت الىمى الذًمغشافي بالخىمُت الاكخصادًت خُث هد اٌو عملُت الخىمُت اإلاادًت و ىالفصل ألاٌو

اث الىمى ال الفصل الثاوي: جيلم عً أزش الىمى الذًمغشافي على الخىمُت الاكخصادًت  ذًمىغشافيمخخلف ألافياس والىظٍش



التي لم جداٌو إًشاوي آلازاس الاًجابُت و السلبُت للىمى الذًمغشافي على  ًمى غشافيل أهثر على ظاهشة | الىمى الذخُث حعم

 |كخصادًت الا  تالخىمُ

ت على خالت الجضائش جىاٌو بعض خلائم   و الباب الثاوي ًمثل الجاهب الخعبُلي و جداٌو فُه إسلاط الذساست الىظٍش

، و جداٌو ؤلامام مخخلف آلازاس على اإلاُت الاكخصادًت و هزا شهُبهمجضائش مً جمىا ظبُعي للسيان و جالىضع الحالي في ال

 الث .ما حعشض إلُه في الفصل الث
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 جمهيد:

اث الخضًثت  ل٣ذ اإلاؿإلت الؿ٩اهُت اهخماما مىظ الٗهىع ال٣ضًمت والىؾُى، ل٨نها لم جغ١ بلى مؿخىي الىٍٓغ

تها اإلاؿإلت واعجباَها الىز٤ُ ب٣ًاًا الخىمُت. بال بٗض ال٨ٟغ اإلاالخىس ي  هٓغا للخ٣ُٗضاث التي ٖٞغ

 اب٨ذحك٢خهاصًت واحخماُٖت وهٟؿُت بن الخُىعاث الؿ٩اهُت التي حكهضها الضو٫ الٗغبُت هدُجت ٖىامل ا

مٛغافي ألاهمُت ؤن هخٗٝغ ًٖ خ٣ائ٤ الىمى الضًنها لدؿٟغ ًٖ هظا التر٦ُب و الخىػَ٘ الؿ٩اوي وبهه إلاً ُُٞما ب

٢بل مىا٢كت آلازاع اإلاخباصلت بين الٗىامل الؿ٩اهُت والٗىامل الا٢خهاصًت والاحخماُٖت وبُٛت طل٪  جؼائغ في ال

 ؾىداو٫ ؤلاحابت ٖليها في هظا الٟهل مً زال٫ اإلاباخث الخالُت:

اث الؿ٩اهُت.   اإلابدث ألاو٫: الىٍٓغ

اصة الؿ٩اهُت.  اإلابدث الثاوي: مٓاهغ وؤؾباب الٍؼ
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 : الىظسياث الصكاهيت.ألاول  املبحث

٩اوي ووي٘ الٗهىع, واخخلذ مؿإلت الىمى الؿقٛلذ اإلاؿإلت الؿ٩اهُت عحا٫ الضولت والٟالؾٟت مىض مغ 

لم جبجي ٖلى ٞغوى  مهتخُاة م٩ان الهضاعة, بال ؤن هٓغیاؾیاؾت ؾ٩اهُت ج٨ٟل للؿ٩ان اإلاؿخىي الالئ٤ مً ال

٤ البدث الٗلمي و الىا٢٘ اإلاُضاوي , ٞٛلب  ٖلى هخائجهم الاحتهاص ومٗالم واضخت بدُث ًم٨ً ازخباعها ًٖ ٍَغ

اث الخضًثت للمؿإلت او الظاجُ م طل٪ ًجب ؤن وٗتٝر ؤنها الىىاة ولب للىٍٓغ لؿ٩اهُت جبلىعث مً ٦خاباث ت, ٚع

ً ال٣ضامی.الٟالؾ  ٟت و اإلا٨ٍٟغ

 

 ألافكاز الصكاهيت في العصىز اللدًمت.ول: املطلب ألا 

 الفكس الصيني. الفسع ألاول:

ض ًٖ خض مٗين و ًاصي خخما بلى هتباًخجلی مً ٦خا م الخإ٦ُض ٖلى ؤن جطخم ٖضص الؿ٩ان جطخما ًٍؼ

ن مٗضالث اهسٟاى صزل الٟغص الىاخض مما ًىجغ ٖىه اهسٟاى مؿخىي الخُاة الٗامت للمجخم٘ اط لىخٔ ؤ

 :1ي جخجؿض فيالىمى الؿ٩او

ُاث هدُجت ه٣و اإلاىاعص -  .اعجٟإ مٗض٫ الٞى

ُاث هدُجت الؼواج اإلاب٨غ . -   اعجٟإ مٗض٫ الٞى

ُاث هدُجت الخغوب. اعج -   ٟإ مٗض٫ الٞى

٘ ج٩ال٠ُ الؼواج للخسٌُٟ مً مٗضالث الىالصاث والىمى الؿ٩اوي جخمثل في وزلهىا لؿُاؾت ؾ٩اهُت  ٞع

 ٖمىما.

 

 ال٨ٟغ الُىهاوي . الفسع الثاوي :

غ  خؿب هٓغة ٞالؾٟت الُىهان ألاويإ اإلاثلي للضولت جخٗضي الٓغوٝ الا٢خهاصًت اإلاىاؾبت ٞدؿب, بل بخٞى

 ٖضص مىاؾب مً الؿ٩ان بما ًم٨نها مً الا٦خٟاء الظاحي و الضٞإ ٖنها, ومً ؤهم عواص هظا ال٨ٟغ الُىهاوي هجض:

  1أفالطىن  -Blatonق.م(429-247)

ت الٗضص ألامثل للؿ٩ان جماقُا و   ألاويإ اإلاثلي للضو٫ . ة, لخًمً  هجض في حمهىعٍت ؤٞالَىن هىاة لىٍٓغ

لى , ٞإ٢ترح جدضًض ٖضص ؾ٩ان اإلاضًىت اياَىى إلا خ٣غاعها إلاثالُت جدضًضا ناعما لخإمين اؾها خالت الخير ألٖا

خؿب الخاحت ؾىاء للخغب ؤو  ٣ًؿمهشخها إلاضًىت,  5040الؿُاس ي والا٢خهاصي ول٣ض خضص هظا الٗضص ب. 

 .لمللؿ
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وبما لجباًت الًغائب ؤو لؼعاٖت ألاعاض ي , ٦ما ب٢ترح ؾُاؾت ؾ٩اهُت جخماش ی و الىي٘ الؿ٩اوي للضولت حٗمل 

اصة  ٤ الخىاٞؼ و الخض مً اإلاىالُض ٖىض ٍػ اصة ٖضص الؿ٩ان في خالت ٢لتهم بدصجُ٘ الؼواج ًٖ ٍَغ ٖلى ٍػ

اصة الؿ٩ان ًٖ الٗضص اإلاثل ٖ م الؼواج, ؤما في خالت ما بطا ٞلذ ػمام الخد٨م في ٖضص الؿ٩ان بٍؼ ٤ جدٍغ ً ٍَغ

 2ٞائ٣ت ٣ُٞترح خلى٫ زاعحُت ًلخهها في الاؾخٗماع و الهجغة

 ق.مARISTOTE   (284-22) أزشطى  -2

ت اإلاالخىؾُت, ٞالٍؼًغي بًغوعة جدضًض ٖضص الؿ٩ان ججىبا لل٣ٟغ, وحٗض ٦خابا اصة ث ؤعؾُى هىاة للىٍٓغ

اصة ألاعى اإلاؿخٛلت ًىجم ٖىه ازخالالث احخماُٖت ٗض ٖائ٤ للخ٩ىمت ألصاء مهام الؿ٩اهُت بمٗض٫ ًٟى١ ٍػ ها, َو

٤ ؤلاحهاى.  وجخدضص ؾُاؾخه الؿ٩اهُت بالخض مً اإلاىالُض ًٖ ٍَغ

 : الفكس السوماوي.الفسع الثالث

ضص الؿ٩ان ٖ اصةت ؾ٩اهُت جغمي بلى ٍػرخىا ؾُاؾٖلى زالٝ الهِىُين و الُىهاهُين صٖمىا الىمى الؿ٩اوي وا٢ت

٤ حصجُ٘ الؼواج و الخث ٖلى الخ٩ازغ, هٓغا ألوياٖهم ا اع ؤن لؿائضة آهظا٥ مً الخغوب, باٖخبًٖ ٍَغ

غي ؤن مدضصاث الىمالؿ٩ان ٢ىة خغبُت هائلت ووؾُلت ؤؾاؾُت لبىاء نغح ؤلامبراَىعٍ خمثل ى جت الٗٓمی , ٍو

 زانت الخغوب.ٖاث و جافي الًُٟاهاث وألاوبئت و اإلا

 هظسة العسب. الفسع السابع:
 

 ٢بل ؤلاؾالم : -

م ما ٖٝغ ٖنهم مً ٖاصاث ال بوؿاهُت ٣٦خل ؤوالصه . ُت ال٣ٟغ زك جميز الٗغب ٢بل ؤلاؾالم ب٨ثرة اليؿل, ٚع

خباعاث صًيُت ؤ٣بل ٖليهم , ٦ما ٧اهىا ًئضون بىام ؤو مهخل ب اع البىاث و اٖخ٣اصاث زلٟها آبائهم باٖخبجم هٓغا اٖل

اصة ٖلى ما لخ٤ الٗغب مً خغوب التي ٧اهذ جُغى في جل٪ الٟتراث.   مً ههِب ؤلهتهم, ٍػ

و٧ان ٢خل ألاوالص ووؤص البىاث بياٞت للخىإػ وال٣خل والخغوب, بخضي الؿماث التي َبٗذ الٗغب ٢بل ؤلاؾالم 

 , ٖىامل زٟٟذ مً الًِٛ الؿ٩اوي للٗغب خُنها.

 الٗغب بٗض ؤلاؾالم: -2

م  ٖٝغ الخ٤ ووؤص ٢خل الىٟـ التي خغم هللا بال بٞمى٘  ؤلاوؿان،ؤلاؾالم ٖلى ٚغاع الضًاهاث ألازغي بخ٨ٍغ

جىُٓم الؼواج جىُٓم ًدٟٔ , باإلياٞت بلى 3)*بإي طهب ٢خلذ ؾئلذ،صة ىئ طا اإلاوب( *" حٗالى:البىاث ل٣ىله 

ت بدث اإلاؿلمين ٖلى الؼواجت للغحل واإلاغؤة ٖلى الؿىاء باإلياٞت بلى ما حاءث به الؿىت ال٨غام  و٦ثرة الىبٍى

 ى٫ اليؿل ل٣
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رة تاإلاؿلمين ب٨ ٝغٗه ب٨م ألامم ًىم ال٣ُامت " ٞعؾى٫ هللا نلى هللا ٖلُه وؾلم : " جىا٦دىا جىاؾلىا ٞةوي مبا

خذ اإلاضن  و٢ىله حٗالى : " ٢ل حٗالىا ؤجل ما خغم عب٨م ٖل٨ُم *وؿلهم ختی ٌؿخُُٗىا حٗبئت الجُىف ليكغ الضٖىة ٞو

 ؤال حكغ٧ىا به قِئا وبالىالضًً بخؿاها وال ج٣خلىا ؤوالص٦م مً بمال١ هدً هغػ٢کم وبًاهم, وال ج٣غبىا الٟىاخل ما

 باإلياٞت لىٓغة .4*ْهغ منها وما بًُ وال ج٣خلىا الىٟـ التي خغم هللا بال بالخ٤ طل٨م ونا٦م به لٗل٨م ح٣ٗلىن 

ىت الخُاة الضهُا ًٞال ًٖ جىُٓم ؤمىع الغياٖت وج٨غاع الخمل. يالضًً بلى ال ت باٖخباعها ٍػ مً هظه 5ؿل و الظٍع

م. ج٩ىن حٗالُم هظا الضًً الؿماوي نلى هللا ٖلُه وؾلم و بلى ؤخاصًث الغؾى٫  6آلاعاء التي حؿدىض بلى ال٣غآن ال٨ٍغ

 صاُٖت لإلهجاب.

 الكالشيك. وكبلاملطلب الثاوي: الكخاباث الصكاهيت في اللسون الىشطى 

 الفسع ألاول: اللسون الىشطى مً أهمها هجد:

 :املصيحيىن  -1 

اصة الؿ٩اهُت و  ىصع ال٨خاب اإلاؿُدُىن بلى ؾُاؾاث ؾ٩اهُت مبيُت ٖلى ؤؾـ صًيُت و ؤزال٢ُت جدث ٖلى الٍؼ

ٟا٫ ٦ما ٖاعيىا الُال١   .حصجُٗها ٞمخٗىا ؤلاحهاى ووؤص ألَا

 ابً خلدون : -2 

 جهً زال٫ ٦خاباناٙ ابً زلضون الخٍُى الٍٗغًت للؿُاؾاث الؿ٩اهُت اإلاٗانغة في بَاعها الخىمىي، وم

ت الخٛير الضوعي في خالت الؿ٩ان وجٟاٖل ه ماصًت  الا٢خهاصًت.ظا الخُٛير م٘ حل الٗىامل اإلاؿخًُٟت مً هٍٓغ

ُت والاحخماُٖت والىٟؿُت، ٦ما ه٣خبـ في ٦خاباجه خى٫ الخىمُت و الؿ٩ان الخإ٦ُض ٖلى ا٢تران اإلاؿإلت والؿُاؾ

اهُت , ٞيري ؤن  الؿ٩اهُت بالخىمُت مً زال٫ الخإزير ٖلى الٗمغان و ؤلاهخاج ٦ثرة الؿ٩ان مغجبُت ب٨ثرة وبلٙى الٞغ

لظل٪, ٟٞي هٓغ ابً زلضون غان وػٍاصة ؤلاهخاج والخٗم٤ في الٗلىم، في خين ٢لت الؿ٩ان ًدبٗها الاٞخ٣اع الٗم

خ٣اصه ر للمهً و قٗىع ؤوؾ٘ باألمً ؾُاؾبحؿمذ ؤ٦ثر بخ٣ؿُم الٗمل وجىٕى ؤ٦اصة الؿ٩اهُت الٍؼ ا, اٖل ؿ٨ٍغ ُا ٖو

ير ؤو جدهُل خاحاجه لىخضه, بل جدهل بالوؿؤن ؤلا خٗاون, ومتی ػاص الٗمغان ان احخماعي بُبٗه ال ٌؿخُُ٘ جٞى

 7ٝر وػاصث الٟىائض, بٗباعة ؤص١ متی ٧ان الٗمغان ؤ٦ثر ٧اهذ الخًاعة ؤ٦مل. تػاص ال
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 الفسع الثاوي: الىظسياث الصكاهيت كبل الكالشيك:

 في:وجخجؿض ؤهم هظه اإلاضاعؽ 

 املدزشت الخجازيت: -1

اصة الؿ٩اهُت بهضٝ  جبلىعث اإلاؿإلت الؿ٩اهُت في ال٣غن الخامـ ٖكغ بؿُاؾت ؾ٩اهُت جغمي بلى حصجُ٘ الٍؼ

ا, ٦ما ؤلخذ هظه اإلاضعؾت ٖلى ؤن اإلاؿإلت الؿ٩اهُت ًجب ؤن حٗالج مً الىاحهت هبٚىاء الضولت وػٍاصة زغوات

دغنىن ٖلى الا٢خهاصًت بالبدث ًٖ وؾائل بٚىاء الضولت بما ً ٣ىي ؾلُتها مً حِل ٢ىي وؤعى واؾٗت ٍو

ىن  اصة في الؿ٩ان بلى بهخاج الؿل٘ اإلاهضعة هٓير الظهب والًٟت , ٖلى هظا ألاؾاؽ ٧ان الخجاٍع جىحُه الٍؼ

ىن ؤهمُت زانت  8ٌٗخ٣ضون ؤن همى ؤلاهخاج وحٗاْم الثروة ؤؾاؾه ال٣ىة الٗاملت في الضولت , ٞإُٖى الخجاٍع

اص للٗمل ٦ٗىهغ ؤؾاس ي ة ؾ٩اهُت مً ٖىانغ ؤلاهخاج , ٦ما ٖملىا ٖلى عؾم ؾُاؾت ؾ٩اهُت عقُضة جضٝ لٍؼ

غح٘ طل٪ لؿببين هما:   9ٍو

 اصة الىاجج ال٨ل اصة الؿ٩ان جاصي خخما لٍؼ ين ؤن ٍػ مً ؾل٘ وزضماث لخبضؤ عجلت  يبًمان الخجاٍع

 الخىمُت

 الا٢خهاصًت بالضوعان مد٣٣ت اعجٟاٖا في اإلاؿخىي اإلاِٗص ي. 

  اصة ال٣ىي الٗاملت ًمىذ ؤحغ صائب الاعجٟإ جماقُا م٘ بهخاحُخه التي جاصيًا٦ض ىن ؤن مبضؤ ٍػ  الخجاٍع

اصة الُلب ٖلى اإلاىخىحاث الؼعاُٖت, الظي ٌٗض بوٗاقا لل٣ُإ  ض الؼعاعي طو الضزل اإلاىسٌٟ , ٞٗملٍؼ

ت الُ ٤ ؾُاؾتهم الؿ٩اهُت بلى جد٤ُ٣ جىمُت ا٢خهاصًت بخ٣ٍى ىن ًٖ ٍَغ الؼعاُٖت  ٖلى اإلاىخىحاثب لالخجاٍع
10 

ٗ ىن ٦ؿُاؾت ؾ٩اهُت وي٘ حكَغ  اثاث ٢اهىهُت ٦سٌٟ ؾً الؼواج م٘ مىذ بٖاهوؤهم ما ؤ٢غه الخجاٍع

ً ؾىت بلى ؤن ًبلٜ COLBERTللمتزوحين ٣ٞض عؤي " " ٧ىلبير يغوعة بٖٟاء ٧ل متزوج مً الًغائب ٢بل الٗكٍغ

 ً ُىن  10و٦ظا ٧ل شخو له ؾىت،الخامـ والٗكٍغ ٦ما ٖملىا ٖلى جدؿين الصخت ومؿخىي  ؤَٟا٫ قٖغ

ُاث ٦ما لم ٌٗخبر ًىج "  اصة الؿ٩ان صلُل ٖلى الغز Youny- Arthurالٛظاء لخٌٟ مٗض٫ الٞى اء الا٢خهاصي " ٍػ

اصة بالخاحت ٞدؿب بل ؤ٦ض ؤن الخاحت لألًضي الٗاملت ًىٓم ٖضص الؿ٩ان ٞ  11الٗاملت  ضيلألًُٟؿغ هظه الٍؼ

 املدزشت الطبيعيت:  -2

ؤصخاب هظه اإلاضعؾت ؤن الُبُٗت جدمل في ٢ىاهُنها ْاهغة الخىاػن ما بين الٛظاء والُلب ٖلُه, ٞصج٘   و ًغي 

ً هما:جكٍغ ؤال ٌِٗل الؿ٩ان في الباؽ و َبُُٗىن جؼاًض الؿ٩ان ول٨ً ب  ميز في هظه اإلاضعؾت جُاٍع

  

                                                           
 77 ص,) 5765, العربٌة النهضة دار, بٌروت," ) السكان علم فً دراسات, " لطفً الحمٌد عبد, الساعاتً حسن 8
 44 ص,) 5767,المعارف دار, القاهرة", )السكانً التضخم ظل فً السكان اقتصادٌات," نامق الدٌن صالح 9

 41 ص, المرجع نفس 10
 551 ص,)  5746, العربً الكاتب دار, القاهرة, ) عٌسى إبراهٌم أحمد ترجمة" االقتصادي وتفسٌرها السكانٌة النظرٌات"  آونتز - هـ سدنً 11
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 الخُاع اإلادكاءم: وهجض مً ؤهم عواصه: -2-1 

اصة ال  ًغي  12ؤ ٧اهدُلىن:- 2 - 1 ائُت ٚير ؤن الٗامل الىخُض الظي ًدض مً ٞاٖلُخه نهؤن ٢ضعة الؿ٩ان ٖلى الٍؼ

هى مضي جىاٞغ اإلاىاعص الٛظائُت وؤن ٢ضعة البلض ٖلى اؾدُٗاب ٖضص مٗين مً الؿ٩ان بهما ًخى٠٢ ٖلى مضي 

الٗما٫ الؼعاُٖين و  بهخاحُت اإلاىاص في مخىاو٫ خاحاث الؿ٩ان وبهخاحُت ألاعاض ي، ٦ما ٧ان ٌٗخ٣ض ؤهه بطا ٧اهذ 

اصة م٣ضعة البلض ٖلى الاؾدُٗاب, ل٨ً بط ٧ان الجؼء ألا٦بر مً الىاجج مألؾ  هائغ الؿ٩ان ًاصي طل٪ بلى ٍػ

ه اإلاال٥ ال٥ الؼعاُٖين ٞةن طل٪ ًدض مً م٣ضعة البلض ٖلى بٖالت ؾ٩اهه باٖخباع ؤ٦بر حؼء .للم مً الىاجج ًهٞغ

اصها طل٪ الًِٛ الؿ٩اوي ٖلى الم.واعص ٧اهدُلىن ؤن الخغوب مغ  خيراص اإلاىخجاث ألاحىبُت , ٦ما ًغي ًٖ اؾ

اث الخُاة , ٦ما ؤقاع بلى بٌٗ الخلى٫ الؼعاُٖت لخُٗ ألازغي ٦خإزير ؾً  ض الخىاؾب بين ٖضص الؿ٩ان ويغوٍع

سلو کاهدیلىن بلى بٌٗ الىخائج في مٗالجت اإلاؿإلت الؼواج وجدضً  13لؿ٩اهُت هي :اض حجم ألاؾغة, ٍو

 م. هالؿ٩ان ب٣ضعة الىٓام الا٢خهاصي ٖلى اؾدُٗاب * ًخدضص حجم

 الؿ٩ان بمٗض٫ مخىا٢ٌ ی* ٧لما اعجٟ٘ مؿخىي اإلاِٗكت هم

 حجم الؿ٩ان ًخدضص بما ًيخج مً مىاعص الِٗل*

" ٣ًى٫: لِـ للخىاؾل خضوص ٚير ال٣ىث بال ؤن ؤلاوؿان ًمُل للخغوج ًٖ جل٪  Quesnayب ٦ُجي: " -2-1

 14وحىص ؤهاؽ في ٣ٞغ مض٢٘.الخضوص وزير صلُل ٖلى طل٪ 

٩ىن طل٪ في نالر -1-2 ل اإلاخاٖب ٍو ج والؽ : ٖاعى وحىص خ٩ىمت نالخت, ألهه في هٓغه وحىصها ًٍؼ

٘ الضٖم للُب٣ت ال٣ٟيرة ًدض مً الىمى الؿ غي ؤن ٞع غ ٩٣اوي ٦ما ٌٗخبر ؤن الباؽ والٟالا٦خٓاّ الؿ٩اوي , ٍو

 له الضوع الخاؾم في جسٌُٟ حجم الؿ٩ان.

 : مً ؤهم عواصه:الخياز املخفائل - 2 - 2

اصة ؤلاهخاج  Sadlorؤ ؾاصلغ " - 2 - 2 اصة ٖضص الؿ٩ان هي التي جسل٤ ٍػ ٦ما ؤ٢غ ؤن الخهىبت  15": ٌٗخ٣ض ؤن ٍػ

ما ػاص تزاًض ؾٝى ًدىا٢ٌ بالُبُٗت ٧لجغجبِ ٨ٖؿُا م٘ ٦ثاٞت الؿ٩ان, ؤي ٌٗخ٣ض ؤن مُل البكغ بلى ال

 اُيرا ٖکؿُفي ْل الٓغوٝ اإلادكابت ًخٛير حٛغاهُت ؤي ؤن ال٣ضعة ٖلى ؤلاهجاب الاػصخام الؿ٩اوي في اإلاغا٦ؼ الٗم

, ٦ما ؤقاع ؾاصلغ ؤن الثروة والغزاء ال جاصًان بلى اعجٟإ في الخهىبت بل ٧16لما ػاص ٖضصهم في مؿاخت مٗلىمت

٠ًًٗ17 اإلاُل لإلهجاب بمٗجی للثروة ٖال٢ت ٨ٖؿُت ٖلى ال٣ضعة الٟؿُىلىحُت لإلهجاب. 
  

                                                           
 لنظرٌة جزءه فً تعرض "عامة بصفة التجارة طبٌعة فً بحث": مؤلفاته أهم من جوازي البور السٌاسً االقتصاد لعلم األوائل الرواد من) 5514 – 5461)آانتٌلون رٌتشارد 12

 .الطبٌعً المذهب أنصار أهم من السكان
 .54 ص, سابق مرجع, علً حمٌدوش 13
 17 ص, سابق مرجع, الساعاتً حسن 14
 .15 ص, سابق مرجع, آونتز هـ سدنً 15
 .767 ص,)  7777, العربٌة النهضة دار, بٌروت) الثانٌة الطبعة, " السكان علم فً دراسات, " عٌانة ابو محمد فتحً 16
 .14 ص, سابق مرجع, آونتز هـ سدنً 17
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ؼ جؼاًض الؿ٩ان هى ب٣اء الىٕى ویغک ًغي ؤن ال٣اهىن البُىلىجي الٗام الظي ًد٨م ْاهغة ب شبيصير:- 2 - 2

ٖلى وؾُلخين لخٟٔ الىٕى جخجلى ألاولى في اإلاداٞٓت ٖلى الىٕى ؤما الىؾُلت الثاهُت ٞهي الخىلُض لإلب٣اء ٖلى 

٣ى٫ ؾبيؿير:" مً الىاضر ؤن هاجين الىؾُلخين مخًاعجان جب ؤن الجيؿين ٍو ج٩ىن مسخلٟخين مً  خخما ٍو

ا٢خه ٖلى الخىاؾل خُث ال٣ىة , ٞ ٗا بطا ٧اهذ ٢ضعة ؤٞغاصه ٖلى الب٣اء َو ال ًسٟى ؤن الىٕى ًى٣غى ؾَغ

ائىاث, يائلخين هظا مً حهت, ومً حهت ؤزغي اؾخدالت ال٣ضعة الهائلت ٖلى الب٣اء والخ٩ازغ ألي هٕى مً ال٩

اصة ىبت ًاصي خخمٞخجاوػ الخض ألا٢ص ی للخه ا, في خين اهسٟاى الخهىبت ًاصي بلى ٍػ ا إله٣غاى الىٕى حٖى

 18ضص خُاة الٟغصىصائمت ومؿخمغة ألٞغاص الىٕى جدىا٢ٌ بكضة للخهى٫ ٖلى الٛضاء ٞخىدكغ الٗضواة التي ج

اصة الخٛظًت  مٗجی هظا ججاوػ خض الخهىبت ج٣ل مً ال٣ضعة ٖلى الب٣اء وال٨ٗـ صخُذ, ٦ما ٌٗخ٣ض ؤن ٍػ

اصةًترجب ٖليها  اصة الؿ٩ان ؤٖٓم ؾبب  ٍػ ت و ؤهم ٖامل للغقي , ٦ما ؤقاع للٗال٢ت الخىلُض وؤن ٍػ لخ٣ضم البكٍغ

 ٠ٗ ال٣ضعة ٖلى الخىاؾلالظهجي الظي ًً ال٨ٗؿُت بين الخهىبت وؤلاحهاص

م٨ً  Condorest ":19ج کىهدزشيه" -2 - 2 ش ًٟصر ًٖ جغجیب َبُعي في الٓىاهغ الاحخماُٖت ٍو ًغي ؤن الخاٍع

وؿان في الؿُُغة ٖلى الُبُٗت وجد٤ُ٣ ؤ٦بر ٢ضع مم٨ً مً الؿٗاصة لجمُ٘ الىاؽ ٦ما ًغي ؤن ٢ضعة هضٝ ؤلا

 ؤلاوؿان جهل بلى ال٨ما٫.

 : املدزشت الكالشيكيت:املطلب الثالث

ت ألاؾاؾُت ىا اللبى٧و و مالخىؽ ب٣ؿِ ٨ٞغي واٞغ وجغ ؾاهم م٨ٟغي ال٨الؾُ٪ مً ؤمثا٫ ؤصم ؾمُث, عیکاعص

ت هي:لل٨ٟغ الؿ٩اوي  م٨ً ج٣ؿُم ٨ٞغهم بلى زالر مضاعؽ ٨ٍٞغ  20ٍو

 الٟٕغ ألاو٫: اإلاضعؾت ألاولى

اصة جاصي خخما  خ٣اصه ؤن هظه الٍؼ اصة ؾ٩اهُت, اٖل وهي مضعؾت ؤصم ؾمُث والتي جبضي بٌٗ الخٟائ٫ بػاء ؤًت ٍػ

اصة ألاحىع الٗمالُت وػٍاصة عئوؽ ألامىا٫ واؾدثماعها لِكُ٘ الغزاء في اإلا  خم٘.جلٍؼ

 الثاوي : اإلاضعؾت الثاهُتالٟٕغ 

ٗت لإلٖضاص الؿ٩اهُت, جل٪  اصاث اإلاخالخ٣ت والؿَغ وهي مضعؾت مالخىؽ التي جبضي ال٨ثير مً الدكائم بػاء الٍؼ

٩اعصوا. ىًم لهظا الاججاه اإلاالخىس ي ٍع اصاث ألاؾٕغ مً م٣ىماث الِٗل لخدضر اإلاإس ي ؤلاوؿاهُت ٍو  الٍؼ

 الٟٕغ الثالث: اإلاضعؾت الثالثت

خ٣اصهم ؤن اإلاأس ي الؿ٩اهُت هاججت ًٖ  19ؤوازغ ال٣غن  ْهغث في اصاث الؿ٩اهُت هٓغا اٖل لم جخسٝى بػاء الٍؼ

 ؾىء جىػَ٘ الثروة.

 

                                                           
 .15 ص, المرجع نفس 18
مبدأ العدالة  )من أنصار المذهب الطبٌعً شغل منصب رئٌس لجنة التعلٌم التً آن هدفها وضع خطة جدٌدة للتعلٌم بما ٌحقق 5574 – 5541آوندرسٌه: آاتب وعالم رٌاضً ) 19

 .والمساواة لجمٌع األطفال فً العالم
 .45ص, سابق مرجع, نامق الدٌن صالح 20
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 : اإلاضعؾت ألاولى: ؤصم ؾمُث:الفسع ألاول 

ها ال٣ىمي ؤلاحمالي الظي ًخى٠٢ ٖلى ٢ىة جا اإلااصًت ًغجبُان اعجباَا وز٣ُا بذجم هاجهتًغي ؤن ٚجی الضولت وزغو 

ٓهغ طل٪ في ٢ىله "بن ؤهم ٖالمت ما٦ضة جض٫ ٖلى عزاء  اصة ؾ٩اهُت طاث ٞائضة ا٢خهاصًت ٍو الٗمالت و ؤي ٍػ

اصة ؤٖضاصها الؿ٩اهُت"  ٦ما بين الٗال٢ت التي جغبِ بين الؿ٩ان وػٍاصة الثروة ٞيري ؤن  21صولت ما بهما هي ٍػ

٘ ألاحىع الت الُلب اإلاتزاًض ألصخاب ضاص تي حصج٘ ٖلى الؼواج وؤلاهجاب لاإلااؾؿاث ًاصي لٞغ زصاص ألٖا

اصة م٘ زغوة الضولت و٦ظا م٘ الخٛيراث ؤلاًجابُت التي جُغؤ ٖلى الخم٘ مً اعجٟإ خلالؿ٩اهُت  دىاؾب هظه الٍؼ

اٖضي الخههاصي ٞيري ؾمُث ؤن الاججاه ألاحىع وػٍاصة الُلب ٖلى الؿل٘ والخضماث لِؿىص الغزاء الا٢خ

اصة الؿ٩اهُت بهما هى مً مٓاهغ ج٣ضم الخم٘ ا٢خهاصًا.ٗما٫ في ْل لللألحىع الخ٣ُ٣ت .   الخىؾ٘ والٍؼ

 الٟٕغ الثاوي: اإلاضعؾت الثاهُت:

 الىظسيت املالخىشيت: -1 

الخٔ الٟاخو لهظه  اث خاولذ جٟؿير جُىع ٖضص الؿ٩ان وألامىع اإلاازغة ٖليها, ٍو ل٣ض ْهغث ٖضة هٍٓغ

اث مً اإلاى٤ُ  ها لإلًضًىلىحُاث التي ًخبىاها ؤصخابها, لخبخٗض ؤو ج٣ترب هظه الىٍٓغ الٓاهغة مضي زًٖى

ذ عواحا وبىِذ اث التي ٖٞغ ت اإلاالخىؾُت ؤولى هظه الىٍٓغ اث ألازغي. والىا٢٘, وحٗض الىٍٓغ  ٖليها الىٍٓغ

 (:1834Maltus-1766كاهىن مالخىس )

ه جهاصًت , و٢ض جغ٦ؼث هٓغ پغی مالخىؽ ؤن ٖامل الؿ٩ان ٌك٩ل مضزال لٟهم الخىاصر الاحخماُٖت والا٢خ

اض ي, ٢اصجه بلى اٖخباع ال٣ٟغ وا لباؽ هدُجت ٖضم الخىاػن بين مٗض٫ بالغبِ بين الؿ٩ان والا٢خهاص بمىهج ٍع

ت التي جدؿم ى الؿ٩ان هم وهمى اإلاىاعص الٛظائُت, ٞاإلاك٨الث الاحخماُٖت والا٢خهاصًت حٗىص بلى الُبُٗت البكٍغ

اصة الؿ٩اهُت هي مجغص ٖملُت ب ُىلىحُت بدخت, بسهىبت ٖالُت ال جدىاؾب م٘ همى اإلاىاعص الٛظائُت, ٞيري ؤن الٍؼ

 22ه ٖلى مهاصعجين هما وبجي مالخىؽ هٓغج

 ٞالٗال٢ت الُغصًت بُنهما ح٨ٗـ جل٪ الهلت, بال ؤن اػصًاص اإلاىاعص هى الٛظاء يغوعي لخُاة ؤلاوؿان ,

 ألاؾاس ي في خين الٗامل الؿ٩اوي هى الخاب٘.  اإلاخدى٫ 

 ؼة الجيؿُت يغوعة ؤؾاؾُت , جد٨م مُل ٧ل الجيؿين لألزغ بطا لم جًبُها مىاو٘ ؤزال٢ .  ُتبن الٍٛغ

اصة الخىاؾل ًٟى١ ٢ضعة ألاعى ٖلى بهخاج اإلاىاعص الٛظائُت  صيا ج  .خخما بلى ٍػ

وبىاء ٖلى اإلاهاصعجين ٣٦ًِخين مؿلم بما ًم٨ً ؤن وؿخيخج ؤن ٢ضعة الؿ٩ان ٖلى الخىاؾل ؤٖٓم بضعحت ال 

ا  جاما ل٣اهىن جىا٢و الٛلت, واؾدىاصا مخىاهُت مً ٢ضعة ألاعى ٖلى بهخاج مىاعص الِٗل التي جسً٘ زًٖى

 ظل٪ل

 

                                                           
 47 المرجع؛ ص نفس 21
 .54ص,) 5777, للطباعة وائل دار, األردن", )  التطبٌق نظام و النظرٌة بٌن الغذائً األمن, " حمدان أمٌن رفٌق محمد 22
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٤ مخخالُت خؿابُت بِىما ًتزاًض الؿ٩ان مخخالُت هىضؾُت, هظا  اإلاُل هدى التزاًض ال٨بير جؼصاص مىاعص الِٗل ٞو

 ٩ان ًم٨ً ؤن ٌؿخمغ ما لم ٌٗغ٢له ؤو جدضه مىاو٘ مُٗىت.للؿ

مالخىؽ  بن الخىا٢و بين " ٢ضعة الؿ٩ان ٖلى التزاًض "و "٢ضعة ألاعى ٖلى بهخاج مىاعص الِٗل " ًمثل في عؤي

 23ٞدىي "اإلاًٗلت الؿ٩اهُت" .

اض ي  ٤ مىهج ٍع ٤ اإلاخخالُت الهىضؾُت و التزاًض الخؿابي للمىاعص الٛظائُت ٞو ىضر مالخىؽ التزاًض الؿ٩اوي ٞو ٍو

 24اهُال٢ا مً الجضو٫ اإلاىالي :

 (: التزاًد الصكاوي واملىازد الغرائيت وفم مىظىز مالخىس.1-1الجدول )

 254 12 64 32 16 8 4 2 1 جزاًد الصكان

 9 8 7 6 5 4 3 2 1 املىازد الغدائيت

 

ضص  اوث الؿ٩ان, هظه اليؿبت جإزظ بالخًٟا٦ض مالخىؽ ؤهه اهُال٢ا مً ه٣ُت الخىاػن بين مىاعص ألاعى ٖو

ال٨بير ٞترة بٗض ؤزغي لُهبذ هظا الخٟاوث ٦بير ًهٗب بصعا٦ه , جلخمـ ؤبٗاصه و هخائجه مً زال٫ مٓاهغ 

 ال٣ٟغ والباؽ وح٣ٗض اإلاك٨الث الا٢خهاصًت والاحخماُٖت. 

ا لخُاة ؤلاوؿان, ٞال بض مً ؤلاب٣اء  ٣ُٞى٫ مالخىؽ:" وبد٨م ٢اهىن َبُٗخىا هظا, الظي ًجٗل الٛظاء يغوٍع

خين وهظا ًخًمً ٖائ٣ا ٢اؾُا باؾخمغاع ٖلى مى٘ ٖلی حؿاو  ي الىخائج اإلاترجبت ٖلى هاجين ال٣ضعجين ٚير اإلادؿاٍو

اصة ٤ نٗىبت  ٍػ  25لالِٗالؿ٩ان ًٖ ٍَغ

ؿاص ألازال١, بهما هي مكا٧ل خخمُت  لِؿخسلو مالخىؽ في النهاًت بلى ؤن ال٣ٟغ والباؽ واهدكاع الغطًلت ٞو

الج  اصة جغح٘ إلاٟٗى٫ هظا ال٣اهىن, ٖو الٗىامل التي جازغ في الىمى الؿ٩اوي وخهغ الؿبب اإلاباقغ في هظه الٍؼ

 املينٖبلى. 

 26عئِؿين هما:

اصة الُبُُٗت: -ؤ  الٍؼ

اصة الُبُُٗت بالٗىامل التي  ُاث وجخإزغ الٍؼ اصة الُبُُٗت بالٟغ١ بين مٗض٫ الىالصاث و مٗض٫ الٞى حٗٝغ الٍؼ

ُاث ؾلبا ؤو بًجابا, عاح٘ العجٟإ وؿبت ؤلاهار  ٦ما ًغي ؤن اعجٟإ مٗض٫ الىالصاث جازغ في الىالصاث والٞى

ٟا٫ الغي٘ و اعجٟإ مٗض٫ الٗمغ ومٗ ُاث ألَا ُاث عاح٘ لخىا٢و ٖضص ٞو ض٫ الؼواج, ؤما اهسٟاى مٗض٫ الٞى

 .اإلاخى٢٘ )مٗض٫ الخُاة(

                                                           
 41محمد صفوان أخرس, ,مرجع سابق, ص  23
 54ابراهٌم الحبٌب, مرجع سابق, ص  زٌفا 24
 17ص  (،5764, منشورات المجلس الوطنً للثقافة والفنون واألدب,تٌعالم المعرفة, الكو)", دةٌرمزي زآي, " المشكلة السكانٌة والخرافة المالتوسٌة الجد 25
 45محمد صفون األخرس, مرجع سابق, ص  26
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 الهجسة: -ب

اصة في  ٗلل مالخىؽ الٍؼ اصة مٗض٫ الىمى الؿ٩اوي ؾىاء للبلض اإلاهاحغ مىه ؤو اإلاهاحغ بلُه, َو حٗمل الهجغة ٖلى ٍػ

 ٌ البلض اإلاهاحغ مىه, بإن ؾُاؾت الخهجير اإلاماعؾت جسٌٟ الًِٛ بك٩ل ما٢ذ, بط ما جلبث الضولت ٖلى حٍٗى

يرها. ٘ مٗضالث الؼواج ٚو  ما ٣ٞضجه مً الؿ٩ان بٞغ

لى يىء  هظه الىٓغة الدكائمُت, عاح مالخىؽ ًهٙى الخلى٫, ؤي ما ٌٗٝغ بالؿُاؾت الؿ٩اهُت, و٢ؿمها بلى ٖو

 ٢ؿمين هما:

 املىاوع إلاًجابيت: -أ

م٨ً خهغها في الباؽ والغطًلت وألامغاى وألاوبئت والخغوب وال٣دِ  وهي مىاو٘ جٟغيها الُبُٗت, ٍو

 ٖلى جد٤ُ٣ الخىاػن بين اإلاىاعص الٛظائُت و الؿ٩اهُت. اٖاث, هظه اإلاىاو٘ التي جٟغيها الُبُٗت حٗملجواإلا

  املىاوع ألاخالكيت: -ب

 27هي مىاو٘ و٢ائُت مدىعها جبهغ ؤلاوؿان و جبهغه مثل الٟٗت والغهبىت و جإزغ ؾً الؼواج .

ألاٞغاص ى ؤن مٗٓم ه ل٨ً هظه اإلاىاو٘ ال ج٨ٟي وخضها إلاىاػهت ؤٖضاص الؿ٩ان م٘ اإلاىاعص الٛظائُت لؿبب واخض

غ ٖىض الجم مت ؤو ال٣ضعة ٖلی کال ًمل٩ىن الىٓغة الثا٢بت والبهيرة ٦ما ال جخٞى بذ حماح الكهىاث. ُ٘ ٢ىة الٍٗؼ

ٞال ًيخٓغ مثال مً ؤٞغاص الُب٣اث الضهُا مً الؿ٩ان ؤن ًخمخٗىا ببٗض الىٓغ والخُُت, ولً ًخدؿً الجيـ 

اصة مؿخمغة, و ؤ ىُاء طو الضعحاث االبكغي َاإلاا ؤن ؤوالص ال٣ٟغاء في ٍػ لٗلُت مً الث٣اٞت والٗلم في والص ألٚا

ٌ مالخىؽ ٢اهىن ال٣ٟغاء ووحب بلٛائه نهائُا باٖخباع جى ا٢ٌ وؿبي, ٧ان هظا هى الؿبب الظي مً ؤحله ٞع

ىُاء   28ؤن ٞئت ال٣ٟغاء جؼصاص ٖلى خؿاب َب٣ت ألٚا

٤ ً الىمى الؿ٩اوي ًٖ ٍَغا يغوعة الخض موجإؾِؿا ٖلى طل٪ ًهل مالخىؽ بلى ؾُاؾت ؾ٩اهُت ؤؾاؾه

ضص الؿ٩ان.  اإلاىاو٘ ألازال٢ُت باإلياٞت للمىاو٘ الُبُُٗت مً ؤحل جد٤ُ٣ الخىاػن بين اإلاىاعص الٛظائُت ٖو

 الىلد: 

اع الخلٟي الظي اهبث٣ذ مىه هظه الغئٍت اإلاالخىؾُت خى٫ مك٩لت الؿ٩ان ال بض مً بل٣اء  بةمٗان الىٓغ في ؤلَا

٩ان في ُت ٧اهذ صائما ؤ٦بر مً وؿبت ج٩ازغ الؿص الٛظائع ااؾخٗغاى ؤلاخهائُاث للمى مً زال٫ هٓغة ه٣ضًت , ٞ

الٗالم, بطن ٞاإلاك٩لت الخ٣ُ٣ُت لِؿذ في الخٟاوث اليؿبي بين الىمى الؿ٩اوي واإلاىاعص الٛظائُت , بل في ؾىء 

ش ؤػماث ٚظائُت , ٞدي ي خالت الخىػَ٘ الٗاص٫ ن فجىػَ٘ اإلاىاعص الٛظائُت ٖلى ؾ٩ان الٗالم , مما زل٤ ٖبر الخاٍع

 29اٖاث ؤو ؤػماث ٚظائُت جلهظه اإلاىاعص ٞال مجا٫ ليكىء اإلا

                                                           
 7775ص(,  51 لسكانٌة, موارد المٌاه العذبة, التلوث البٌئً, التصحر, الطاقة, العولمة")دمشق, مكتبة األسد,المشكلة ا -عالمٌة معاصرة  اٌصالح وهبً, " قضا 27
 نفس المكان 28
 67محمد رفٌق أمٌن حمدان, مرجع سابق, ص  29
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 الىٓغة للخ٩ازغ البكغي ٖلى ؤهه ٖملُت بُىلىحُت مدًت مؿخ٣لت ًٖ ألاويإ الا٢خهاصًت والاحخماُٖت, وؤن -

ير جاب٘, ٣ٞض ؤزبدذ الضعاؾاث الا٢خهاصًت والاحخماُٖت ؤ ن الىمى الؿ٩اوي هى ٖىهغ الؿ٩ان ٖىهغ مؿخ٣ل ٚو

ل في صعحت الخُىع الا٢خهاصي والاحخماعي. بٗباعة ؤص١ الؿ٩ان مخٛير جاب٘ الًجىػ مٗالجخه  صالت في ألاحل الٍُى

 بمٗؼ٫ ًٖ ؾائغ اإلاخٛيراث الا٢خهاصًت والاحخماُٖت. 

٤ الخ٣ضم الٗلمي  - اصة ؤلاهخاج ًٖ ٍَغ   30.ؤهمل مالخىؽ ٖامل الخُىع الخ٨ىىلىجي ومضي بم٩اهُت ٍػ

ت إلاٗالجت الخ٩ازغ بهىعة ال جيسجم جالىٓغة الدكائمُت التي لى  - ذ مدیِ مالخىؽ صٞٗخه لخبجي ؤؾالُب ٢ؿٍغ

 ال٨غامت ؤلاوؿاهُت. مٗ

 ٦ما ؤن ال٣ٟغ والباؽ ال ًغحٗان بلى مخٛير الىمى ٞدؿب بل بمخٛيراث ؤزغي ٧الٗال٢ت بين الٗمل وألاحغ , - 

ضالت جىػ  صوع اإلااؾؿاث الخ٩ىمُت  اصًتَ٘ الضزل و٦ظا عؾم ؾُاؾت ا٢خهوالخىُٓماث الاحخماُٖت ٖو

 واحخماُٖت هاصٞت حٗخبر الخاعؽ لهظا ال٣ٟغ والباؽ.

 دافيد زيكازدو: -2 

اصة في ألاعباح جاصي بلى ٍػ ٌٗخ٣ض ؤن الُلب للُض الٗاملت هى الظي ًدضص ٦مُت ٖغى الٗمل, و٧ل اصة اإلاا٫ ٍػ

ا ض مً َلبهم التي جاصي ٦ىدُجت بلى ٍػ صة الؿ٩ان, ٞمُى٫ الغؤؾمالُين للخىؾ٘ مً زال٫ جغا٦م عؤؽ اإلاا٫ ًٍؼ

ب٣ا ل٣اهىن الؿ٩ان الظي ناٚه مالخىؽ ٞةن َب٣ت الٗما٫ ما  لألًض الٗاملت ٞخخجه ألاحىع هدى الاعجٟإ َو

 ًلبث ؤن

اصة مغجٟٗت للؿ٩ان ٞ -ٖبر الؼمً  -ط ي ٣رجٟ٘ مٗض٫ الىالصاث ألامغ الظي ًجؼصاص ٞي ىاعص مٗهم الخاحت إلا تزصاصٍػ

الِٗل و هٓغا إلادضوصًت ألاعاض ي الخهبت ٞةن الًِٛ الؿ٩اوي اإلاتزاًض ٖلى الٛظاء وجبٗا ل٣اهىن جىا٢و 

لى الؿل٘ اإلاهىٗت , ًهاخب اعجٟإ ألاؾٗاع الٛلت, جغجٟ٘ ج٩ال٠ُ ؤلاهخاج لخٗٝغ ؤؾٗاع الؿل٘ ل٣ُل الُلب ٖ

ت ٖلى ٢ضع جم الكغائُت , ٞاعجٟإ هظه ألاحىع ٖبر الؼمً ًاصي إ في مٗضالث ألاحىع الى٣ضًت للمداٞٓاعجٟ

٢خهاصي, لخضهىع م٘ . ص٫ الغبذ , ٞخ٣ل ٢ضعة الغؤؾمالُين ٖلى جغا٦م عؤؽ اإلاا٫ لُىسٌٟ مٗض٫ الخ٣ضم الا

حجم  هاجت الغ٧ىص, هظا في الى٢ذ الظي ًججي ُٞه ؤصخاب ألاعاض ي زمغة متزاًضة الجللُضزل الىٓام في مغخ

ٕى ل  ض الؿ٩ان.ض م٘ جؼاًلتزاًالٍغ

 31لُسلو ؤن جؼاًض الؿ٩ان ًاصي لىدُجخين هما: 

ل لتزاًض ألاحىع  هاجاج - ٕىمٗض٫ الغبذ هدى الخضهىع في ألامض الٍُى  . والٍغ

 الؿ٩ان.اإلاغوهت الخامت لٗغى الٗمل اججاه حٛير في مٗض٫ ألاحغ َب٣ا لتزاًض  -

 

  

                                                           
 67,)ص  7771", )القاهرة, دار المعرفة الجامعٌة,  ةٌمحمد العٌسوي, " أسس الجغرافٌا البشر زٌفا 30
 74, مرجع سابق, ص رمزي زآي 31
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 املدزشت الثالثت: الفسع الثالث:

ت   الاقترا٦ُت في الؿ٩ان :الىٍٓغ

غحٗىن ال٣ٟغ والباؽ بلى  احمٗىا ؤن ؤنل اإلاك٩لت الؿ٩اهُت هى الخىا٢ًاث ال٩امىت في الىٓام الغؤؾمالي ٍو

 -ؤزُاء الىٓام الاحخماعي ال٣ائم ومً ؤهم عواص اإلاضعؾت: 

 (1756-1836:)(Godwinً )حىدوی- 

ب٣ضعة ألاعى ؤلاهخاحُت ٚير اإلادضوصة ي واٖخ٣ض ًامً حىصویً بؿلُان ال٣ٗل وب٣ضعجه ٖلى زل٤ مجخم٘ مثال 

ت الٛظائُت وفي اٖخ٣اصه ؤن ما ٌٗاهُه الخم٘ مً مكا٧ل ال ًغح٘ بلى يالت ؤلاهخاج  لخُُٛت الخاحاث البكٍغ

٤ الهىصاث اإلابظولت لدؿىص الٗضوبهم الت ا بلى ؾىء جىػَ٘ الثروة, وهاصی بخىػَ٘ الىاجج ال٣ىمي ٖلى اإلاىاَىين ٞو

 32والخىػَ٘.اج في ؤلاهخ

 (:Brayبسي ) -

اصة في ؤلاهخاج ًم٨ً ؤن حؿير حىبا بلى  ٣ًى٫: " َاإلاا ؤن الٗامل هى اإلاىخج الىخُض لجمُ٘ ؤهىإ الثروة ٞةن الٍؼ

ضاص الؿ٩اهُت "  اصة في ألٖا  33حىب م٘ الٍؼ

: Lowenlhat – 

اصة الؿ٩اهُت ال حك٩ل زُغا ا٢خهاصًا َاإلاا ؤن الخم٘ ًخجه ه ت لالاقترا٦ُت الخٗاوهُت ال٨ُٟدى ٌٗخ٣ض ؤن الٍؼ

اصة .  بضع٥ حمُ٘ ؤزُاء الٍؼ

 شان شيمىن:| -

ٌٗخ٣ض ؤن ؾىء جىػَ٘ الثروة هى الؿبب الغئِس ي ل٣ٟغ وباؽ الُب٣ت الٗاملت وهي مٓاهغ بوؿاهُت مخٛيرة ًم٨ً 

ٌ اإلاىاو٘ ألازال٢ُت إلاالخىؽ   34ؤن جؼو٫ باؾدبضا٫ هٓام اإلال٨ُت الخام بالجماعي ٦ما ٞع

 ماعکـ:کاع٫  -

ت مالخىؽ وما ًىجم ٖىه مً بلم ًامً بىحىص ٢اهىن َبُعي و٦لي زابذ للؿ٩ان, ٦ما ٞع اوؽ وق٣اء ٌ هٍٓغ

ازغ الؿ٩ان خىػَ٘ الضزل وألاحغ, وؤ٦ض ؤن ج٦٩ما هى بال هدُجت لؿىء الخىُٓم الاحخماعي والؿُاؾاث اإلاغجبُت ب

خًُاث عؤؽ اإلاا٫ لُب٣ى الىمى الؿ٩اوي عهىا في الخم٘ الغؤؾمالي ًخ٣غع ٖلى يىء اخخُاحاث الغؤؾمالُت وم٣

 35إلعاصة ومهلخت ناخب عؤؽ اإلاا٫ ما بين اإلاض والجؼع. 

 

                                                           
 65محمد رفٌق أمٌن, مرجع سابق, ص  32
 571نامق, مرجع سابق, ص  نٌصالح الد 33
 67محمد رفٌق أمٌن, مرجع سابق, ص  34
 1رمزي زآي, مرجع سابق, ص  35
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  املشكلت الصكاهيت لدي الاكخصاد املبخرل : -

 کالؾیکی ومنهم:الإلاضعؾت ٖلى بٌٗ مىجؼاث الا٢خهاص اؾدىض ا٢خهاصًى هظه ا

ـ لٗال٢ت بين الؿ٩ان وؤلاهخاج , ًغصص هُٟت االظي ٖالج اإلاك٩لت الؿ٩اهُت مً هاخ حان بابدصذ شاي:-أ

ألا٩ٞاع اإلاالخىؾُت لتزاًض الؿ٩ان ًٖ الٛظاء ل٨ىه ًغي ميزة مُٗىت في التزاًض الؿ٩ان مً ج٣ؿُم الٗمل 

 36 والخسهو ل٨ُٗـ ال٣ضعة ٖلى ؤلاهخاج وؤن ما ًد٨م التزاًض الؿ٩اوي هى حجم ما ًيخجه الخم٘.

ً عؤؽ اإلاا٫, ٞيري ؤن البلض : ٖالج حىن زمزي ماکىلىخ -ب اإلاك٩لت مً هاخُت الٗال٢ت بين الؿ٩ان وج٩ٍى

ً عؤؽ اإلاا٫ بلى زل٤ بم٩اهُاث ججاعي التزاًض الؿ٩اوي ٨ٖـ البلض  خضًثت الىمى ًاصي الخ٣ضم الهىاعي وج٩ٍى

إلاىاو٘ بذ ام ال٣ٟغ. جٟا٢م هظه الىيُٗت جهالتي ؤعؾذ الهىاٖت ٢ىامها وصٖائمها بؿب الٛلت اإلاخىا٢هت لُٗ

ت , ل٨ً بإ٢ل حكائم ٞيري ؤن في ْل الخ٣ضم الٟجي ًخجه الى٢ائُ الؿ٩ان لخُب٤ُ اإلاىاو٘ ت وؤلاًجابُت يغوٍع

 ٩ل ازخُاعي.الى٢ائُت بك

وزالنت ال٨ٟغ اإلابخظ٫ جبرػ في بحماٖهم ٖلى صخت مبضؤ مالخىؽ لتزاًض الؿ٩ان بمٗضالث ؤؾٕغ مً مٗضالث 

مالخىؽ ميزة مُٗىت جبرػ في ألازاع ؤلاًجابُت , ٦خىؾ٘ هُا١ الـ .و١ همى الٛظاء بال ؤنهم ًغون ٖلى زالٝ 

 وج٣ؿُم الٗمل والخسهو.

ا لخُب٤ُ اإلاىاو٦ما ازخلٟىا م٘ مالخىؽ ٞةن الخدؿً في اإلاؿخىي اإلاِٗص ي مً   ٘قإهه ؤن ًضٞ٘ الىاؽ َٖى

 صون اللجىء للمىاو٘ ؤلاًجابُت. 

٘ ؾٝى ًازغ  ٤ اإلاٗاصلت آلاجُت:ومً وحهت هٓغهم الىمى الؿ٩اوي الؿَغ  ٖلى اإلاؿخىي اإلاِٗص ي ٞو

   =  37مصخىي املعيشت
حجم ؤلاهخاج

ٖضص الؿ٩ان
 

ضص  وجض٫ هظه اإلاٗاصلت ٖلى ؤن الؿ٩ان مخٛير مؿخ٣ل , وؤن مؿخىي اإلاِٗكت هى صالت في حجم ؤلاهخاج ٖو

ٖضص الؿ٩ان ؤو ه٣و ٖضص الؿ٩ان وزبذ حجم  الؿ٩ان, هظا اإلاؿخىي ًغجٟ٘ بطا ما ػاص حجم ؤلاهخاج وبثاث

 م للؿ٩ان باٖخباعهم مؿتهل٨ين ٣ِٞ م٘ بهما٫ صوعهم ٦ٗىهغ مىخج.هالؿ٩ان, ٩ٞاهذ هٓغت
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 املطلب السابع: الىظسياث الصكاهيت الاكخصادًت الحدًثت .

اث هدض:  ومً ؤهم هظه الىٍٓغ

ت  :الفسع ألاول: املدزشت الكتًر

ىن  بالخٟائ٫ واٖخ٣ضوا ؤن الخاٞؼ ألاؾاس ي لال٢خهاص هى الىمى الؿ٩اوي الظي ًاصي بلى  احؿمذ ؤ٩ٞاع ال٨تًر

.٠ُ اصة الاؾدثماع والضزل والخْى اصة الُلب الٟٗا٫ باٖخباعه ٖامال مؿاٖضا لٍؼ  ٍػ

ٖىلجذ اإلاك٩لت الؿ٩اهُت يمً بَاع ٢ًُت الٗمالت والبدث ًٖ ألاويإ اإلااصًت لٓاهغة البُالت بمٗجی ؤن 

ىن بلى ؤن اإلاك٩لت ؤ لى ٚغاع ال٨الؾُ٪ اٖخ٣ض ال٨تًر نبدذ مخٗل٣ت بالبدث ًٖ الٗىامل اإلاؿببت للبُالت, ٖو

٠ُ ال٩امل ٌٗخمض ٖلى  مٗض٫ الىمى الا٢خهاصي الظي ًًمً جد٤ُ٣ جىاػن الضزل ال٣ىمي ٖىض مؿخىي الخْى

 جغا٦م عؤؽ اإلاا٫ والىمى الؿ٩اوي والخ٣ضم الٟجي.

الٟغم اإلاخاخت لالؾدثماع ج٩ىن بؿبب زالزت ٖىامل ؤؾاؾُت حؿاٖض ٖلى  وفي عؤي " ؤلًٟ هاوؿً " ؤن جؼاًض

 38همى حجم الُلب الٟٗا٫ وهي:

 جؼاًض الىمى الؿ٩اوي. -

  الخ٨ىىلىحُت.الازتراٖاث  - 

 للغؤؾمالُت.الخىؾ٘ الجٛغافي  -

اصة الؿ٩ان هي ٖامل هام في خٟؼ الا  ُ٘ هُا١ ٖلى جىؾؾدثماع هٓغا لخإزيره واج٤ٟ هاوـ م٘ ٦ُتر واٖخبر ؤن ٍػ

لى ٖغى الٗما٫ , ٞخباَا الى ٘ خاحاث الىاؽ ٖو  39مى الؿ٩اوي ًازغ ٖلى الاؾدثماع مً ٖضة ػواًاالؿى١ وجىَى

  .جباَا الىمى الؿ٩اوي ًاصي بلى ج٣لُو همى الؿى١ لتزصاص مساَغ الاؾدثماع م٘ اهسٟاى الغبذ 

  ض في بيُت الُلب ٞالىمى اإلاتزاً ظي ًدضرجباَا الىمى الؿ٩اوي ًاصي الهسٟاى الاؾدثماع بؿبب الخدى٫ ال

ض مً الًٍٛى ٖلى اإلاغا٤ٞ الٗامت وباٖخباع ؤن الاؾدثماع في هظا اإلا ب وؿبت هامت مللؿ٩ان ًٍؼ ً ا٫ ٌؿخٖى

  الاهسٟاى.بحمالي الاؾدثماع ُٞخجه مٗض٫ الاؾدثماع هدى 

  خاحُت الخضًت لغؤؽ اإلاا٫,جباَا الىمى الؿ٩اوي ًجٗل اعجٟإ وؿبت عؤؽ اإلاا٫ بلى الٗمل ٞخىسٌٟ ؤلاه 

ت بهاو  اٖلُتها جل٪ الٗال٢ت لال٢خه ؾاٖض ٖلى جغؾُش صخت الؿُاؾت ال٨تًر  PHILIPSبـ زي ٞیلیاصي ؤلاهجليٞو

٠ُ ومٗضالث  1957لٗام  بين مٗض٫ الخطخم ومٗض٫ البُالت, ٞمً زال٫ صعاؾخه للٗال٢ت بين مٗضالث الخْى

 مٗضالث البُالت جغجٟ٘ مٗضالث ألاحىع الى٣ضًت و ال٨ٗـ مً طل٪. ألاحىع الى٣ضًت , ٟٞي الٟتراث التي ج٣ل ٞيها
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بر ٖىه بمدجی " ُٞلُبـ"  لخُىع ال٨ٟغة بلى وحىص الٗال٢ت ال٨ٗؿُت بين مٗض٫ الخطخم ومٗض٫ البُالت ٖو

٠ُ ال٩امل ًاصي بلى ازخٟ ٖلى ؤؾاؽ ؤهه خُىما ًغجٟ٘ حجم الُلب الٟٗا٫ والىنى٫ بلى مغخلت اء الخْى

ى حجم الُلب هٟـ الى٢ذ ًبضؤ الخطخم في الٓهىع, ٦ما ؤهه في الٟتراث التي حكهض اهسٟاالبُالت في 

 ( ًىضر جل٪ الٗال٢ت. 1. 1ت جدؿ٘ و جخضهىع ألاؾٗاع ؤي ٣ًل الخطخم والك٩ل ) الٟٗا٫, ٞةن البُال

 

 اإلاهضع: مدايغاث ألاؾخاط جىمي , مغخلت ألاولى ماحؿخير.

غي ُٞلُبـ ؤن ٖالج الخطخم ٩ًىن   في اعجًاء بمٗض٫ مٗين للبُالتٍو

ت بين مٗض٫ الخطخم ومٗض٫ البُالت ٟٞي الى٢ذ الظي  1982و ابخضاء مً ٖام   اقاعث هظه الٗال٢ت ال٨تًر

( لخٗٝغ في هٟـ Pبضؤ ُٞه همى الُلب ال٨لي ًىسٌٟ بؿبب ي٠ٗ ؤلاهٟا١ الاؾدثماعي بط باألؾٗاع جغجٟ٘)

ٗایل خطخم ومٗض٫ البُالت وهي ْاهغة حغصًت بين مٗض٫ الالى٢ذ مٗضالث البُالت جؼاًض لخهبذ الٗال٢ت َ

ذ بمهُلر " الخطخم الغ٧ىصي البُ  Stag Flation 40الت م٘ الخطخم ٖٞغ

 الفسع الثاوي: الىظسياث الصكاهيت للمدزشت الكالشيكيت الجدًدة:

ت للمضعؾت الىُى ٦الؾ٨ُُت وؿخسلهها مً بٌٗ عواصها هجض:  ؤهم الى٣اٍ الجىهٍغ
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 زيدشازد حىهز -أ

٘, ٞيري ؤن الؿ٩ان ًمُلىن لًبِ  ٌ اٖخباع ٖضص الؿ٩ان ًضزل ٦مخٛير مؿخ٣ل ؤو ؤؾاس ي في جدضًض الَغ ٞع

٘ للخدؿً الظي َٖضصهم ٧لما اعج٣ى مؿخىي مِٗكتهم بخُب٤ُ اإلاىاو٘ الى٢ائُت  ؿغ اعجٟإ الَغ غؤ في اإلاؼإع ٞو

 واعجٟإ بهخاحُتها.

 ألفسد مازشال: -ب

اصة بهخاحُت ٖاعى مالخىؽ وعؤ ض مً حجم الثروة مً زال٫ ما ًاصًه مً ٍػ ي ؤن الىمى الؿ٩اوي ًم٨ً ؤن ًٍؼ

ت الدجم ألامثل.  ألاعى ال٣ٟيرة. وؤهم ما ًميز اإلاضعؾت الىُى ٦الؾ٨ُُت هٍٓغ

 الحجم ألامثل للصكان عىد املدزشت الىيى كالشيكيت:

 الدجم ألامثل للؿ٩ان ًخمثل في طل٪ الٗضص الظي ًيخج ؤٖلى مخىؾِ للٗائض باليؿبت ٌٗٝغ کاع٫ ؾىیىضعػ 

 .41للٟغص الىاخض

بذ الىي٘ بين مىاعص الثروة ال٣ىمُت لُه الٗال٢ت بين الؿ٩ان ٦مخٛير ا٢خهاصي و احخماعي و  Cannanًبين 

ی لفي ؤٖ 42ِ الٟغص في اإلاخىؾٖىضما ًهبذ صزل الؿ٩اوي ألامثل هى الىي٘ الظي ًخىؾِ وي٘ ال٨ثرة وال٣لت 

بم٩اهُاجه ٞالدجم ألامثل ال ًخهل بالٗضص ٣ِٞ بل بالٗال٢ت بين الٗضص مً حهت ومىاعص الثروة مً حهت ؤزغي, 

ت الدجم ألامثل للؿ٩ان بإبٗاصها الثالزت, ال٣لت وال٨ثرة والدجم ألامثل  والك٩ل اإلاىالي ًىضر هٍٓغ

 

 114ب٤ .ماإلاهضع :نالح الضًً الىام٤ .مغح٘ الؿا
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ىض الى٣ُت التي جبضؤ بٗضها  ول٣ض جد٤٣ الدجم ألامثل بٗض مغخلت ال٣لت ؤو بهىعة ؤزغي جؼاًض الٛلت, ٖو

 جىا٢و الٛلت وهي مغخلت ال٨ثرة الؿ٩اهُت, خُنها ًهل الضزل الٟغصي اإلاخىؾِ بلى ؤٖلى مؿخىي مم٨ً له. 

ت الدجم ألامثل ٖلى خالخين:  وع٦ؼث ألابدار في هٍٓغ

٣هض به ٖلى ؤن الدجم  الصكىن:حالت  حؿىص ا٢خهاصًاث البلضان الىامُت وهي خالت ٞغيُت ٚير ٖملُت ٍو

الؿل٘ والخضماث في اإلاخىؾِ ألامثل للؿ٩ان في خالت الؿ٩ىن وهى طل٪ الٗضص الظي ًيخج ؤ٢ص ی هاجج مً 

طا ػاص ؤو ٢ل حجم خسضام مهاصع ؤلاهخاج ال٣ائمت في الخم٘, ؤي زباث الضزل الٟغصي في اإلاخىؾِ ختی بباؾ

 الؿ٩ان.

بُٗت جميز الضو٫ اإلاخ٣ضمت بدُث جخٛير ألاحجام الؿ٩اهُت اإلاثلى ج حالت الحسكت: بٗا للٓغوٝ الجضًضة َو

 ام الا٢خهاصي.الىٓ

لى وحه الٗمىم ؤهم ما ونل بلُه ال٨ٟغ الىُى ٦الؾ٩ُي في مجا٫ اإلاك٩لت الؿ٩اهُت باٖخباع الؿ٩ان ٖىهغ  ٖو

ايُا ٦ما ًلي:جاب٘ و مخبٕى في هٟـ ا م٨ً بًًاح الخضازل بين الٗامل الؿ٩اوي والٗىامل ألازغي ٍع  لى٢ذ, ٍو

Q = f(R,L,C,T)/P  

 خیث:

 Qمخىؾِ بهخاحُت الٟغص : 

 R ألاعى واإلاىاعص الُبُُٗت 

 Lٖغى الٗمل : 

C عؤؽ اإلاا٫ : 

 Tالخ٨ىىلىحُا : 

 Pٖضص الؿ٩ان : 

خطر مً الضالت ؤن ٖىهغ الؿ٩ان ٌك٩ل   اعهم مغة باٖخباع الؿ٩ان مىخجين ومغة ؤزغي باٖخباػصواجي ٍو

 مؿتهل٨ين , ٞإهخم الىُى ٦الؾُ٪ بالىخائج الا٢خهاصًت لخٛير الؿ٩ان في مجا٫ ؤلاهخاحُت ٦ما ًلي:

    عدد الصكان =
حجم ؤلاهخاج

مؿخىي  اإلاِٗكت
 

ت مخٛير جابٗا ومؿخىي اإلاِٗكت ًدضص لىا ٖضص الؿ٩ان في يىء حجم  ٞإنبذ الؿ٩ان ٖلى يىء هظه الىٍٓغ

 مٗين مً ؤلاهخاج. 

ً ناٙ الىُى وفي الغب٘ ألا  ٦الؾُ٪ َغح ٢ًاًا الىمى والؿ٩ان يمً بَاع مد٨م مً و٫ مً ال٣غن الٗكٍغ

اض ي وهى ما ٖٝغ ب. " صالت ٧ىب صوحالؽ "  الخدلُل الٍغ
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ت ؤلاهخاج وج٣ىم صال 43ؤؽ اإلاا٫ وال٨ٗـ صخُذالىُى٦الؾُ٪ بم٩اهُت ؤلاخال٫ لٗىهغ الٗمل م٩ان ع ٞاٞترى 

 ال٩ىب صوحالؽ ٖلى اٞترايِخين ؤؾاؾِخين هما:

ً هما الٗمل وعؤؽ اإلاا٫ •   اٖخماص ؤلاهخاج ٖلى ٖىهٍغ

ً لخد٤ُ٣ حجم مٗين مً ؤلاهخاج باٞتراى ٞجي •  ٤ اإلاٗاصلت .مٗ ج٨ىىلىجيبم٩اهُت ؤلاخال٫ بين الٗىهٍغ  44ُىٞى

P=b. LK. CJ. FT 

 خُث:

 Pحجم ؤلاهخاج : 

Lٖىهغ الٗمل : 

Cٖىهغ عؤؽ اإلاا٫ : 

K خؿاؾُت الخٛير في ؤلاهخاج جبٗا للخٛير في ٖىهغ الٗمل : 

Jخؿاؾُت الخٛير في ؤلاهخاج جبٗا للخٛير في ٖىهغ عؤؽ اإلاا٫ : 

F)الخ٣ضم الخ٨ىىلىجي )الٟجي : 

T في ؤلاهخاج جبٗا للخٛير في ٖىهغ الخ٣ضم الٟجي : خؿاؾُت الخٛير 

ت ليؿبت حٛير هظًً ٞةطا حٛير ٧ل مً ٖىهغ الٗمل وعؤؽ اإلاا٫ ٞةن ؤلاهخاج ال٨لي ًؼ   صاص بيؿبت مؿاٍو

ً ) الٗىه ( ٞدين حٛير ٖىهغ عؤؽ اإلاا٫ م٘ زباث ٖىهغ الٗمل والخ٨ىىلىحُا ؤو ال٨ٗـ ٞةن ؤلاهخاج  K + jٍغ

 ال٨لي ًسً٘ الخالت جىا٢و الٛلت.

 الفسع الثالث: هظسيت العمل غير املحدودة: أزثىليض.

ال٢تها بالخىمُت الا٢خهاصًت ؤهم ٞغويها ٖغى ٚير مدضوص للٗمل وفي  ت بالؿ٩ان ٖو اهخمذ هظه الىٍٓغ

ت بلى خض ال٨ٟاٝ, ٕ الؼعاعي ٖلى وحه الخهىم, ٞخٓهغ البُالت اإلا٣ىٗت لخىسٌٟ ألاحىع ال٣ُا اإلاضٖٞى

٤ ٢اهىن الٗغى والُلب , ٞال بضا مً اهسٟاى ؤؾٗاع ٖىامل ؤلاهخاج. باٖخب  اع ألاحىع جخدضص ٞو

ـ " هل ًم٨ً الاؾخٟاصة مً هظا الىي٘ لضٞ٘ عجلت الخىمُت الا٢خهاصًت ؟  دؿاء٫ " لَى  ٍو

ـ بإن مٗالجت الىي٘ ًخم بسخب ٞائٌ الٗمالت لل٣ُإ الؼعاعي بلى ال٣ُإ الهىاعي بإحىع وؤقا ع لَى

كتٍر ؤن جخٛير ألاحىع جبٗا لخٛير  مىسًٟت باٖخباع هظا ال٣ُإ جتر٦ؼ ُٞه الاؾدثماعاث الخ٩ىمُت والٟغصًت َو

٘ ألاحىع. ـ " مً اإلاٛاالة في ٞع لُه ًدظع " لَى  45ؤلاهخاحُت ٖو

اصة الؿ٩اهُت لضٞ٘ عجلت الخىمُت الا٢خهاصًت.ظه الؿُهو ب   اؾت جدى٫ ه٣مت الٍؼ
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 " .Coontzالفسع السابع: هظسيت الطلب على العمل: کىهتز "

ت للٗالم ٧ىهتر ؾىت  iجيؿب هظ وؤبغػ  ٗت م.الامل الُلب في جدضًض الؿٗغ لؿوجىو ٖلى ؤهمُت ٖ 1957الىٍٓغ

يها الضازلُت  ؤهمُت الُلب ٖلى الٗما٫ ٦مدضص ا٢خهاصي في جدضًض همى الؿ٩ان وجىػَٗهم ومدضص للهجغة بىٖى

ل ٞيري ؤن الُلب ٖامل مازغ ٖلى هم ٤ بخضار حٛيراث ؾوالخاعحُت ٖلى اإلاضي الٍُى ٩اهُت , ى الؿ٩ان ًٖ ٍَغ

ت ُٞٗخ٣ض کىهتز ؤن الهىاٖت ٖىض وحٗض الضو٫ الىامُت اإلاىُل٣ت ؤو الىاقئت للخهيُ٘ اإلاا٫ لخُب ٤ُ هظه الىٍٓغ

ضاص اصة في ألٖا اصة ملمىؾت في َلب الٗما٫ وهى ما ًترجب ٖىه ٍػ الؿ٩اهُت ٦ىدُجت لٗاملين  بضاًتها هجم ٖنها ٍػ

 1هما . ينؾُؤؾا

ُاث هدُجت الخدؿً في الخضماث الصخُت اإلاغجبُت بالهىاٖت •   الاهسٟاى اإلالخّى في الٞى

اصة مٗض٫ الخ•  اصة الُلب هٓير الخ٣ضم الا٢خهاصي.ٍػ  هىبت مغاصه ٍػ
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 : الجزائس ا فيه: مظاهس الزيادة الصكاهيت وأشباباملبحث الثاوي

ير الُبُعي  ً الٗغبي ٣ًىصها بلى صعاؾت الىمى الُبُعي ٚو بن الخٗٝغ ًٖ خ٣ائ٤ الىمى الضًمٛغافي لؿ٩ان الَى

اصة اإلا  الخُغ١ بلُهظهلت وهظا ما ؾىداو٫ وبلى ؤؾباب هظه الٍؼ

 .الجزائسمظاهس الزيادة الصكاهيت في  املطلب ألاول:

ً هما:  اصة الؿ٩اهُت في مٓهٍغ  جخجؿض مٓاهغ الٍؼ

ُاث واإلاىالُض و الخهىبت .  - ٣هض به الخٛير الؿ٩اوي الىاجج ًٖ خغ٦تي الٞى  الىمى الُبُعي: ٍو

٣هض به الخٛير الؿ٩اوي الىاجج ًٖ الهجغة واعجٟإ مٗض٫ الٗمغ اإلاخى٢٘ للخُاة. الىمى الٛير  -  46َبُعي: ٍو

 الفسع ألاول: الىمى الطبيعي: ) الزيادة الطبيعيت (.

ُاث: -  اهسٟاى مٗض٫ الٞى

ٌ ؾخٟاصة مً الُب الى٢ائي , في زٟحكير بىاصع الاهخمام بالصخت الٗامت واؾخٗما٫ الُب الٗالجي والا 

ُاث خُث اهخ٣ل مً مٗض٫ ا (, وبظل٪ 1995-1990% لٟترة )08.9( بلى 1975-1970% لٟترة )015.6لٞى

اهسٟاى بدىالي الىه٠ 
 

 
ُاث لٟترة ) 47ٖما ٧ان ٖلُه في اإلاغخلت ألاولى   (  1995 - 2000, لُهل مٗض٫ الٞى

 %. 0 07.72بلى 

 (1995-1991في الفترة ) الجزائس (: معدل الىفياث الخام في بعض حهاث العالم 2-1الجدول زكم )

 الىحدة : ألف

 املعدل الجهت

 5.9 الجزائس

 11.1 ألاكطاز املخلدمت

 9.1 ألاكطاز الىاميت

 9.3 العالم

 8.1 أشيا

 11.1 أوزوبا

 14.1 إفسيليا

 9.1 أمسيكا الشماليت

 77م1998اإلاهضع :ٖبض الٗلي زٟاٝ .وا٢٘ الؿ٩ان في الجؼائغ 
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صون ٢اعة ؤوعوبا وؤ٢ُاع الٗالم اإلاخ٣ضمت في مٗض٫  الجؼائغ بضو ج( 2-1خؿب ما ٌكير بلُه الجضو٫ ع٢م )

ُاث, وهظا ٌٗىص ؤؾاؾا العجٟإ وؿبت الكُىر واإلاؿىين في الهغم الؿ٩اوي ل٣اعة ؤوعوبا وؤ٢ُاع الٗالم  الٞى

٣ي هدیجت اإلاخ٣ضمت, و٦ظا الاعجٟإ مؿخىي اإلاِٗكت والخضماث اإلاخىىٖت و ٧ىن اإلا ٗض٫ الٗغبي صون اإلاٗض٫ ؤلاٍٞغ

اً ت الصخُت للؿ٩ان بلى ما ؤولخه هظه الضو٫ مً اهخمام زال٫ الؿىىاث اإلاايُت لخدؿين مؿخىي الٖغ

زال٫ ٖام  الجؼائغ % مً ؾ٩ان 80ها, ٣ٞض هخج ًٖ جل٪ الجهىص حُُٛت الخضماث الصخُت ٫. توجىؾُ٘ قمىلُ

% في ٖضص مً الضو٫ الٗغبُت .. 90ىامُت وجغجٟ٘ هظه اليؿبت بلى . وحٗض ؤٖلى وؿبت م٣اعهت بالضو٫ ال1998

ً, لبىان, ٖمان, و ؾىعٍا في ٖام  ذ, الؿٗىصًت, البدٍغ م ؤهه ًىسٌٟ في  2000ألاعصن, ؤلاماعاث, ال٩ٍى ٚع

  .%45% ؤما الُمً ٞخهل بلى 33ا خُث جهل حُُٛت الخضماث الصخُت بلى مىعٍخاهُ
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 الخام في الجزائس و ألاكطاز العسبيت الىفياث( : جطىز معدل 3-1لجدول زكم )ا

 الىحدة:ألالف

   

 2001*بُاهاث ٖام 

 2000*بُاهاث ٖام 

غ الا٢خهاصي الٗغبي اإلاىخض.ؾبخمبر   240م 2002اإلاهضع : ألاماهت الٗامت للجامٗت الٗغبُت و ؤزغون. الخ٣ٍغ
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ُاث في 3-1مً الجضو٫ ع٢م ) هالخٔ ُاث بين الضوا٫ الٗغبُت خُث سجلذ ؤٖلى وؿبت الٞى ( جٟاوث وؿب الٞى

 ىالي% جليهما مىعٍخاهُا ,حُبىحي الُمً و الؿىصان بمٗضالث ٖلى الخ0 20.8الهىما٫ بمٗض٫

 % في حل ألا٢ُاع الٗغبُت ألازغي .  010% لخ٣ل 4ًٖ , %017 , 17 . 0 %0 , 3 , 11 %0 , 011

ذ بمٗض٫  مان % هٓغا للخُىع الهخي و هٟـ الىي٘ س020و سجلذ ا٢ل وؿبت في ال٩ٍى جل في ؤلاماعاث ٖو

ُاث هدُجت الؿبب الؿال٠ الظ٦غ ٖضا والؿٗىصًت  لخٗٝغ حل ألا٢ُاع الٗغبُت جغاح٘ ملخّى في مٗض٫ الٞى

٩ي , %هدُجت ال010.0% لؿىىاث الثماهِىاث بلى 0 9.0الٗغا١ الظي ٖٝغ اعجٟإ ملخّى مً  خغب والخهاع ألامٍغ

ً الٗغبي مً  ُاث للَى % 0 16.07مما ؤزغ ٖلى الىي٘ الا٢خهاصي و الهخي للٗغا٢ُين , ٣ٞض اهخ٣لذ وؿبت الٞى

 %.0 7.42بلى  1999لخهل في ٖام  1980% ؾىت 0 28 , 11بلى خىالي  1970الؿىت 

 وفياث ألاطفال دون شً الخامصت :- 1 - 1

ً الٗغبي وهظا ما ًىضخه  حك٩ل ُاث في الَى ٟا٫ صون ؾً الخامؿت وؿبت ٖالُت مً بحمالُت الٞى ُاث ألَا ٞو

 الجضو٫ الخالي:
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 (: جطىز وجسجيب وفياث ألاطفال دون شً الخامصت في ألاكطاز العسبيت لصىىاث4-1الجدول زكم )

1999-1980-1970 

 

 

ً  في 24, الٗضص 96الٗغبي , " )في مجلت اإلاؿخ٣بل الٗغبي , ع٢م  اإلاهضع : عبُ٘ ٦ؿغوان " خالت الُٟل في الَى

 )187م 2001/  11
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 :  وفياث ألاطفال السضع - 1 - 2

ٟا٫ اإلاخٞى ٟا٫ الغي٘ بٗضص ألَا ُاث ألَا  ًىن في الؿىت الظًً ج٣ل ؤٖماعهم ٌٖٗٝغ مٗض٫ ٞو

ت ٖىاًت اليؿبت جىلي الخ٩ىماث الٗغبُحل زٌٟ هظه ومً ا 48ىت بلى اإلاىالُض زال٫ جل٪ الؿىت في ألال٠الؿ

زانت باألمهاث و اإلاىالُض الجضص مً احل جيكئت ؾلُمت لهاالء الغي٘ و جٟاصًا ؤن ٩ًىهىا ٖبئا ٖلى الخم٘ و 

ٟا٫ الغي٘ في ألا٢ُاع الٗغبُت. ُاث ألَا  هظا ما جداو٫ ؤن هىضخه في الجضو٫ اإلاىالي لخُىع مٗض٫ ٞو

 (99-97اث ألاطفال السضع في ألاكطاز العسبيت لفترة )(: جطىز معدل وفي5-1الجدول زكم )
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ٟا5-1ٌكير الجضو٫ ع٢م ) ُاث ألَا خي هدُجت الخهاع, ٫, ٖضا الٗغا١ هٓغا للخضهىع اله( بلى اهسٟاى وؿبت ٞو

اث ل٩ 70اإلاٗض٫ ما صون  و هظا عاح٘ للخدؿً في مؿخىي الخضماث الصخُت , لُهبذ هظا  لخالت ٞو

لى اإلا٣بى٫ ٖاإلاُاَٟل مىلىص وهى الخض  ٟا٫ بين الضو٫ الٗغبُت49ألٖا ُاث ألَا و  . و ل٣ض جٟاوجذ مٗضالث ٞو

ُاث الغي٘ الظي ًتراوح بين الجؼائغ , خُث ًالخٔ ؤن صو٫ مجلـ الخٗاون الخلُجي جمخاػ باهسٟاى مٗض٫ الٞى

اة ل٩ل ؤل٠ مىلىص حي, في خين بلٜ هظا اإلاٗض٫ في  19خالت بلى  7, 7 الهىما٫ و حُبىحي والٗغا١ ما خالت ٞو

اة ل٩ل ؤل٠ مىلىص حي لٗام  خالت  125 -104بين  ٫ الٗغبُت في زٌٟ هضه , و٢ض هجخذ حمُ٘ الضو 1999ٞو

  50. 1999 -1980% في الٗغا١ زال٫ الٟترة  26ضا الٗغا١, ٞتراح٘ اإلاٗض٫ هدى اإلاٗضالث ٖ

ٟا٫ الغي٘ ا اإلاىلىص الجضًض هي الؿىت ألاولى مهبن ازُغ مغخلت ًمغ ب - اًت زانت باأَل ً ٖمغه, مما ًخُلب ٖع

ُاث في مٗٓم الضو٫ الٗغبُت بلى  اًت الصخُت و حٗض ؤهم ؤؾباب اعجٟإ الٞى مً خُث الٛظاء و الىٓاٞت و الٖغ

 ٖضة ٖىامل منها:

ٞاهسٟايه في الهىما٫ و مىعٍخاهُا و الُمً ٨ٌٗـ بىيىح  51الظي ًغجبِ بضزل الٟغص العامل الغرائي:

ٟا٫, بال ؤن ألامغ لِـ مُل٣ا, ٞهىا٥ ٖىامل ؤزغي ٧اهسٟاى بؾهام ال٣ُإ الؼعاعي اعجٟإ و ُاث ألَا ؿبت ٞو

 مما ًاصي بلى اػصًاص الخاحت في جإمين اإلاىاص الٛظائُت مدلُا

 تجٟٗذ بم٩اهُت بلٙى َٟلها الخامؿؤ٦ضث الضعاؾاث الخضًثت ؤهه ٧لما ػاصث ز٣اٞت ألام اع  العامل التربىي:

ٟا٫ الظًً ًغيٗىن خلُب ؤمهاجم إلاضة جتراوح بين ٟٞي ؤبدار ال خهىبت الظي احغي في ال٣اهغة جبين ؤن ألَا

ٟا٫ الظًً لم ًخٛظوا ٣ِٞ مً زضي ألام ؤو حٛظوا إلاضة  93قهغا اخخما٫ الِٗل لضيهم  20و  15 %, بِىما ألَا

اخخما٫ الِٗل للُٟل ض مً %, إلاا ؤ٦ضوا ؤن مؿخىي ز٣اٞت ألام ًٍؼ 64ج٣ل ًٖ زالر اقهغ اخخما٫ الِٗل 

اًت ؤًٞل لُٟلها و هٓغا ألن اليؿبت ال٨بري مً ألامُت في باٖخب اع ؤن التربُت حٗؼػ ٢ضعة اإلاغؤة ٖلى جإمين ٖع

ٟا٫. ُاث ألَا  الضو٫ الٗغبُت ج٣٘ بين اليؿاء هظا ما ازغ مً مٗض٫ ٞو

ُاث باإل  ياٞت بلى ٖامل الخغب باإلياٞت بلى الٗامل الهخي الظي ًلٗب الضوع الٟٗا٫ في زٌٟ مٗض٫ الٞى

ُاث في الٗغا١ هظا ما ًبرع اعجٟإ هظه اليؿبت ٖلى زالٝ الضو٫ الٗغبُت ألازغي  الظي خهض ا٦بر خهت للٞى

اة في الخغب الٗغا٢ُت ؤلاًغاهُت . ُاث ؤ٦ثر مً ملُىن ٞو  ٣ٞ52ض بلٜ ٖضص الٞى

٘  1983, الُمً 2003-1980, الجؼائغ  1954باإلياٞت بلى ال٩ىاعر الُبُُٗت ٧الؼلؼا٫, لبىان   ؤصث ٧لها بلى ٞع

ُاث  53ؤٖضاص الٞى
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ل اعجٟإ ب جدضًض اليؿل هظا ما حٗل ٖامٖٝغ مٗض٫ اإلاىالُض اعجٟإ ملخّى بال في الضو٫ التي جماعؽ ؤؾالُ

اصة الؿ٩اهُت, خُث حكير اإلااقغاث ؤلاخهائاإلاىالُض مً ؤهم مٓاهغ     ً ُت بلى ؤن مٗض٫ اإلاىالُض اهخ٣ل مالٍؼ

 2000% الؿىت 030( لُهبذ ٌٗاص٫ خىالي 1995-1990% لؿىىاث )037.1( بلى  1975-1970%لؿىىاث )046

م اهه ٣ًل ًٖ 014وعٚم هظا الاهسٟاى ال٠ُُٟ ٞال ًؼا٫ مغجٟٗا باإلا٣اعهت م٘ ألا٢ُاع اإلاخ٣ضمت البالٜ  % ٚع

٣ي الظي بلٜ  ت و 0 43اإلاٗض٫ ؤلاٍٞغ غح٘ الازخالٝ الخ٣ُ٣ت ازغ مماعؾت جدضًض اليؿل للضو٫ آلاؾٍُى % ٍو

 و هظا ما ًداو٫ الجضو٫ اإلاىالي بًًاخه: 54ألاوعوبُت و ي٠ٗ هظه اإلاماعؾت في ألا٢ُاع الٗغبي
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 لعسبيت(:جطىز معدل الىالداث الخام في ألاكطاز ا6-1الجدول زكم )
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اه جإلاهغ, لبىان, اإلاٛغب هٓغا الج( اهسٌٟ مٗض٫ اإلاىالُض لبٌٗ ألا٢ُاع الٗغبُت 6-1ًىضر الجضو٫ ع٢م )

هظه ألا٢ُاع إلاماعؾت ؾُاؾت ؾ٩اهُت جدؿم بخدضًض اليؿل وجسُُِ ألاؾغة و هى اهسٟاى ٦بير م٣اعهت لبٌٗ 

ىالصاث لی وؿبت للُاؾت ؾ٩اهُت مٗلىت, ٣ٞض سجلذ ؤٖالضو٫ ألازغي ٧الجؼائغ , ؤلاماعاث , الؿٗىصًت لُٛاب ؾ

ً ب 50% زم الهىما٫ ب  54في مىعٍخاهُا ب  مً  1000اإلاىلىص ل٩ل  16% بِىما سجلذ ا٢ل وؿبت في البدٍغ

ؤل٠ مىلىص ل٩ل ؤل٠ مً الؿ٩ان لخٗٝغ الضو٫ ألازغي ج٣اعب  18الؿ٩ان جليها ٢ُغ وؤلاماعاث بىٟـ اإلاٗض٫ 

 ىص ل٩ل ؤل٠ مً الؿ٩ان. مىل 35-25في مٗض٫ بين 

ُاث ًغح٘ إل  ُاث هظا الىا٢٘ الضًمٛغافي ًدؿم بخٟى١ مٗض٫ الىالصاث ٖلى مٗض٫ الٞى م٩اهُت الخإزير ٖلى الٞى

مً مؿخىي ا٢خهاصي و ل الخ٣ىُاث الصخُت, ولهٗىبت جد٤ُ٣ زٌٟ للىالصاث بٟٗل ما ٌؿخلؼمه بٟٗ

٘ للؿ٩ان عاح٘ احخماعي و وع اث الخهىبت الٗاإلاُت التي جميز اٚلب البلضي ز٣افي هظا الخىامي الؿَغ ان إلاؿخٍى

اصاث جو  إالٗغبُت ٞبُ ُاث مما ؤصي بلى ٍػ ٘ في مٗض٫ الٞى في يرة اهسٟاى مٗض٫ الىالصاث ًغا٣ٞه اهسٟاى ؾَغ

م٨ً ج٣ؿ ُاث الؿىىي  ُم البلضان الٗغبُت بلى زالر ػمغ وؿبت الؿ٩ان ٍو  :  55خؿب اعجٟإ مٗض٫ الٞى

ُاث   % 0 13اإلاٗض٫ ؤٖلى مً البلضان ٦ثيرة الٞى

ُاث اإلاٗض٫ بين   % 013 -% 0 10البلضان اإلاخىؾُت الٞى

ُاث اإلاٗض٫ ا٢ل مً    % 010البلضان ٢لُلت الٞى

ً الٗغبي مك٨الث صخُت و جخمثل في خاالث الىالصة اإلاخ٨غعة, ٢هغ الٟترة بين  ٦ما حك٩ل الخهىبت في الَى

ؾىت باإلياٞت بلى الىالصة صون بقغاٝ الُبِب  35و ٞى١  20وؤزغ, والخمل في ؾً زُير و هي ٢بل  خمل

اٝ ُٟت منها.56زانت في ألاٍع ُاث في بٌٗ اإلاىا٤َ زانت الٍغ  . مما ًاصي بلى اعجٟإ وؿبت الٞى

 الفسع الثاوي: العمس املخىكع عىد الىالدة :

اًت مت وطاث الضاللت للخدؿً في مؿالاحخماُٖت الهاٌٗض الٗمغ اإلاخى٢٘ ٖىض الىالصة مً اإلااقغاث  خىي الٖغ

الصخُت و الخضماث ألاؾاؾُت والجضو٫ اإلاىالي ًىضر جُىع الٗمغ اإلاخى٢٘ لأل٢ُاع الٗغبُت جبٗا لؿىىاث 

يرها.  الؿبُٗىاث و الثماهِىاث والدؿُٗىاث مما ٨ٌٗـ الخدؿً اإلالخّى للخضماث الصخُت واإلاِٗكُت ٚو
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 جطىز العمس املخىكع عىد الىالدة (:7-1الجدول زكم )

 الىحدة : الصىىاث
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ؾىت لٗام  53( اعجٟإ مٗض٫ الٗمغ اإلاخى٢٘ ٖىض الىالصة في الضو٫ الٗغبُت مً 7-1هالخٔ مً الجضو٫ ع٢م )

ام ٖ, هٓغا لخدؿً ْغوٝ اإلاِٗكت بك٩ل 2000ٖاما ؾىت  67لُهل  1980ؾىت لؿىت  59بلى  1970

خٟاوث هظا الٗض٫ م٘ جباًًوالخضماث الصخُت بك٩ل  ٩ان ها للؿتالخضماث الصخُت ومؿخىي قمىلُ زام ٍو

ذ ٟٞي  77ؾىت في حُبىحي و  47ُٞخٟاوث اإلاٗض٫ بين  بٌٗ الى٢ذ الظي ج٩ىن ُٞه اإلاٗضالث لؾىت في ال٩ٍى

ً, الؿٗىصًت و٢ُغ ( جتراوح بين  ٖاما  77و 70الضو٫ الٗغبُت ومً ؤبغػها صو٫ الخلُج ) ألاعصن وؤلاماعاث البدٍغ

( لدسجل اهسٟاى اإلاٗضالث في 2000-1995ٖاما لٟترة ) ٣ً78اعب اإلاٗض٫ للضو٫ الهىاُٖت ال٨بري الظي بلٜ 

 خىي اإلاؿٖاما لخ٨ٗـ  48-47ان لختراوح ما بين الضو٫ الٗغبُت زانت حُبىحي , مىعٍخاهُا, الُمً و الؿىص

ياٞت بلى حجم اإلايزاهُت اإلاسهو لهظا الهخي والٛظائي لخل٪ الضو٫ مً هاخُت مؿخىاها و قمىلیتها باإل 

 ال٣ُإ. 

ٟى١ اإلاٗض٫ للٗمغ اإلاخى٢٘ ٖىض الىالصة لل م اهه ا٢ل مً  66ٖاما مً اإلاٗض٫ الٗالمي ) 68جؼائغٍو ٖاما( ٚع

خه مً جُىع في الخضماث الصخُت و الخضماث ألاؾاؾُت وهظا ما 78اإلاٗض٫ للضو٫ الهىاُٖت )  ٖاما ( إلاا ٖٞغ

م٣اعهت بالضو٫ الىامُت والهىاُٖت و جؼائغ لي الظي ًٓهغ الٗمغ اإلاخى٢٘ ٖىض الىالصة لل٨ٌٗؿه الجضو٫ اإلاىا

 الٗالم. 

 م٘ البلضان ألازغي جؼائغ (: م٣اعهت الٗمغ اإلاخى٢٘ ٖىض الىالصة لل8-1الجضو٫ ع٢م )

 الىحدة: الصىىاث

 2111 1981 1971 البياهاث

 67 59 53 الجزائس

 6454 5658 5556 حميع الدول الىاميت

 78 76   7154 البلدان الصىاعيت

 6657 62 5959 العالم

 196, م 2001/ 4, الهاصع في  266اإلاهضع: مجلت اإلاؿخ٣بل الٗغبي , الٗضص 

لى هُا١ واؾ٘ وجًم ٧ل مً لبىان,  -1 البلضان اإلاهضعة للٗمالت اإلااهغة واإلاخسههت به٠ عئِؿُت ٖو

 و ألاعصن, والؿىصان. مهغ

 البلضان اإلاهضعة للٗمالت ٚير اإلااهغة وجًم الُمً. -2 
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ير ماهغة وجًم الجؼائغ واإلاٛغب زهىنا اججاه ؤوعوبا. -3  البلضان اإلاهضعة للٗمالت اإلااهغة ٚو

ذ, الؿٗىصًت ولُبُا.  البلضان اإلاؿخىعصة للٗمالت زانت اإلااهغة ٧اإلماعاث, -4    ٢ُغ, ال٩ٍى

حؿخىعص الٗمالت ٖلى هُا١ واؾ٘ ٦ؿىعٍا والٗغا١ وجىوـ ٦ما  البلضان طاث الا٦خٟاء الظاحي ال جهضع و -5  

ُٟين اإلاؿخمغ للمضن بلى ٖضة ؾلبُاث ٦ٗغ٢لت ال٣ُإ الؼعاعي و عجؼ اإلاضن ٖلى اؾدُٗاب  ؤؾهم جض٤ٞ الٍغ

ضاص الهائلت للم ً بليها مما زل٤ ما ٌؿمی بألٖا ٠ُ اإلاضن ". هاحٍغ   57" جٍغ

غافي ؾبب مً ؤؾباب حُٛير  ٦ما جخميز الهجغة الخاعحُت ؤنها جخم هدى الضو٫ الىُُٟت, والهجغة ٦ٗامل صًمٚى

 ً الؿ٩ان حٗاْم صوعة زانت في ؤ٢ُاع الخلُج الٗغبي ولٗل همىطج الهجغة الٗغبُت بلى زاعج خضوص الَى

٩ا واؾترالُا و ٣ًاع  ملُىن وؿمت  1،5ب ٖضصهم ؤ٦ثر مً الٗغبي هى مىحت اللبىاهُين و الؿىعٍين هدى ؤمٍغ

٣ُا ؤ٦ثر مً بو وبىٟـ اليؿبت ألوع   ملُىن وؿمت .  3ا, في خين بلٜ ٖضص الٗغب في ؤؾُا وبٍٞغ

ضاص الٗغبُت وحىص حالُاث ٞغوؿُت, بًُالُت... في ألا٢ُاع الٗغبُت ٣ًضع ٖضصها ب  ملُىن  4و ٣ًابل هظه ألٖا

ذ و20% مً ٖضص الىاٞضًً و50ؾخ٣بلذ الؿٗىصًت وؿمت ٚالبُتها لضو٫ الىِٟ والخلُج الٗغبي ,ا  18% ال٩ٍى

 % ؤلاماعاث الٗغبُت.

 : الجزائسيادة الصكاهيت في املطلب الثاوي: أشباب الز 

 ٘ اصة الؿ٩اهُت لجملت مً الٗىامل الاحخماُٖت والا٢خهاصًت و الؿُاؾُت التي حٗمل ٖلى ٞع جغح٘ ؤؾباب الٍؼ

ُاث  ٘ مٗض٫ الٞى ِ ت بط بلٜ مخىؾجؼائٍغباإلياٞت بلى اعجٟإ الخهىبت لضي اإلاغؤة المٗض٫ الىالصاث و ٞع

تألاؾغة ال م اهسٟاى  جؼائٍغ ؾبٗت ؤَٟا٫, وحٗض هظه الخهىبت مً ؤٖلى مٗضالث الخهىبت في الٗالم ٚع

 -1990ص في الٟترة مىلى  5،37بلى  1984 -1980ل٩ل امغؤة زال٫ الٟترة  6،33مٗض٫ الخهىبت ال٨لي مً 

. بن مُل الخهىبت لالهسٟاى  2004 - 2000زال٫ الٟترة  4،36ؤن ٌؿخمغ الاهسٟاى بلى ٘ ٢و ًخى  1994

ة, و مضة الخُاة الؼوحُت, وال٣ضعة ٖلى ؤلاهجاب و آهدُجت ٖضة ٖىامل جازغ ٖليها ٧اإلاؿخىي الخٗلُمي للمغ 

  58٘ الا٢خهاصي.الٗاصاث و الخ٣الُض بياٞت لل٣ُم الؿائضة في الخم٘ و اؾخسضام وؾائل جىُٓم ألاؾغة والىي

 الٗىامل الاحخماُٖت: وجخمثل ُٞما ًلي: الفسع ألاول:

لب اإلا میل العسب إلى الزواج املبكس : -1  خمٗاث الؼعاُٖت والٗغبُت بىحه زام جخبن الؿمت الٛالبت أٚل

ت لإلهار وطل٪ لألؾباب ؾىت زان 18اعجٟإ وؿبت اإلاتزوحين لضيهم وفي ؾً مب٨غ ال ًخٗضي في اإلاؿخىي 

 59لُت الخا

اٝ اليؿبت الٗاإلاُت إلاٗٓم ال-2 ِل بلضان الىامُت, وحٗض الؼعاٖت مهضع ٖالبِئت الؼعاُٖت: ٌك٩ل ؾ٩ان ألاٍع

ؤٚلبُتهم, هظه اإلايزة حٛلب ٖلى الضو٫ الٗغبُت و باٖخماص ال٣ُإ الؼعاعي ٖلى ٖامل الٗما٫ )الُض الٗاملت 

 ال٨ثُٟت(

 

  

                                                           
 571عبد علً الخفاف, مرجع سابق, ص  57
 47,)ص 7777, 41والسكانً فً الوطن العربً", )فً معلومات دولٌة, السنة الثامنة, العدد  موغرافًٌ, " التحدي الدرٌموسى الضر 58
 55, ص (5776,) عمان, دار الٌازوري العلمٌة,  عبد الجابر تٌم, وآخرون, " مستقبل التنمٌة فً الوطن العربً" 59
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ٟا٫ عاؽ  ير هٓغا ل٣لت ج٩لٟتها و باٖخباع ألَا ذ البِئت الؼعاُٖت همى متزاًض للؿ٩ان لخٞى ما٫ الٟالح الٗغبي ٖٞغ

 60الجهض البكغي 

 خمعاث املخخلفت وكلت جكلفت جسبيتهم :جأهميت ألاطفال في امل -3

ا٫ اث خبهم لألَٟخمٗجخمٗاث الؼعاُٖت بضعحت ٖالُت ٞمً َبُٗت هظه اإلاججبرػ ؤهمُت الٗائلت اإلاىؾٗت في اإلا

ٟا٫ باٖخباعهم ٖؼوة ألاؾغة و الواهدكاع ال٣ُم  ٣بُلت ٦ما ال ج٩ل٠ جغبُت الاحخماُٖت التي حصج٘ ٦ثرة ألَا

ٟ اٝ ه٣ٟاث ٖالُت هدُجت الاهسٟاى في اإلاؿخىي اإلاِٗص ي للؿ٩ان ؤنال و٢لت اإلاخُلباث ألاوالص ألَا ا٫ في ألاٍع

 ٌٗض کل مىلىص مؿخ٣بال ًض ٖاملت  بط

 ة :أالىظسة املخخلفت للمس  -4

لت و جى٠٢ ٖملُت ؤلاٖالت ٖؤاإلاغ ؾهام بن ٣ٞضان ب لى الغحا٫ بياٞت الخإزير ة في ٖملُت الخىمُت لٟترة ٍَى

ا و خغنا مً الُال١ باؤل الىٟس ي للمغ الٗام ٟا٫ زٞى ٖخباعها الىؾُلت اإلاثلي ة و خغمها ٖلى ؤلا٦ثاع مً ألَا

ان اصاث و٢ُم عسخذ في ؤطهح٘ بلى ٖ. باإلياٞت لٗامل جًُٟل الظ٧ىع ٖلى ؤلاهار الغا61لإلخخٟاى بالؼوج 

ا مً الٟخاة ٦ٗبء ًث٣ل ٧اهلها ٧ل طل٪ خمٗجاإلا بت ألاؾغة في الخٟاّ ٖلى اؾمها وممخل٩اتها وزٞى اث ٞٚغ

كتر٥ الغحل في  اصة ٖضص ألاوالص َو بت آلاباء في بهجاب الظ٧ىع صون ؤلاهار وما ٌؿخدب٘ طل٪ مً ٍػ ض مً ٚع ًٍؼ

 62هظا الٗامل م٘ اإلاغؤة ٖلى خض الؿىاء

 العامل الدًني: -5

ت ٖلى الخىاؾل ال ؾُما الضًً ؤلاؾالمي ٣ٞض ؤ ل باح حٗضص الؼوحاث والُال١ ٖىامخثذ الضًاهاث الؿماٍو

اصة مٗضالث ؤلاهجاب في ألا٢ُاع الٗغبُت ٦ ير ٖلى ٍػ ب٨ير في خما شج٘ الضًً ؤلاؾالمي ٖلى الؾاهمذ ب٣ؿِ ٞو

 الؼواج و ؤلا٢با٫ ٖلُه.

 مل :عدم اهدشاز وشائل مىع الح -6

ٖلى زالٝ ما ٢ُٗخه الضو٫ اإلاخ٣ضمت مً ؤقىاٍ مخ٣ضمت بمسخل٠ الىؾائل زانت وؾائل مى٘ الخمل 

للخد٨م في مٗضالث اإلاىالُض لم ججض هظه ألا٩ٞاع الهضي ال٩افي في الضو٫ الٗغبُت هٓغا للٗامل الضًجي 

 مُت في ؤوؾاٍ ؤلاهار.والخ٣الُض الاحخماُٖت باإلياٞت لليؿب الٗالُت لأل 

 

 

  

                                                           
 47حمٌدوش على مرجع, سابق, ص 60
 75توفٌق بٌضون, مرجع سابق, ص 61
 775, ص (7777لسٌد رمضان, " إسهامات الخدمة االجتماعٌة فً مجال األسرة والسكان, " ) القاهرة, دار المعرفة الجامعٌة,  62
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 الفسع الثاوي: العىامل الاكخصادًت: 

 هدهغ هظه الٗىانغ الغئِؿُت ٞما ًلي:

ج٣ضم الُب و اػصًاص الىعي الهخي بين ألامهاث و٦ثرة مغا٦ؼ ألامىمت و الُٗاصاث الُبُت مما ٣ًلل مً ٖضص  -1

ٟا٫ ٦ما ٖمل ٖلى ال٣ًاء ٖلى ال٨ ُاث ٖىض ألَا ين ب جدؿهبلى حا 63تثير مً ألامغاى اإلاٗضًت والىبائُالٞى

ٟا٫ والصخت الٗامت باإلياٞت بل ى اهدكاع اإلاغا٦ؼ الصخُت الٓغوٝ اإلادُُت بالٗمل والىالصة وعٖاًت ألَا

 64اصاث الُبُت والىالصة الٗامت والخانت و زانت اإلااهُت.والُٗ

 اعجٟإ ج٩ال٠ُ وؾائل جىُٓم اليؿل: -2

اء ل جىُٓم ألاؾغة بياٞت بلى ٖضم بُٖوؾائ بط ال جؼا٫ الضو٫ الٗغبُت حٗٝغ اعجٟاٖا وؿبُا في ج٩ال٠ُ

ت وألاهمُت لهظه الىؾائل و ٦ُُٟت اؾخٗمالها  .ألاولٍى

 الخلدم العلمي والخلىيت -3

اصة في الىمى الؿ٩اوي هٓغا إلاا  ؤصي الخ٣ضم الٗلمي والخ٣جي في مُاصًً الُب و الؼعاٖت والهىاٖت بلى ٍػ

ير  اصة ٚلت مىاعص الِٗل ٣ٞض ٖمل الخ٣ضم الٗاؾخٟاصة مىه في ال٣ًاء ٖلى حملت مً ألاوبئت وجٞى لمي في ٍػ

ؼػ بك٩ل عئِس ي مًاٖٟت ال٣ضعة ٖلى ؤلاهخاج ٞؿاٖض الىاؽ ٖلى ؤلا٦ثاع مً اليؿل لخُُٛت اإلادانُل مما ٖ

 65الخاحُاث اإلاتزاًضة لل٣ىة الٗاملت 

 :الفلس -4

 ،هظاولُت ولىٓغة الغقُضةباٖخباع ال٣ٟغ ْاهغة احخماُٖت حظوعها ا٢خهاصًت جاصي بلى زٌٟ الىعي باإلاؿا 

ض مً ؤلاهجاب.  66الىي٘ ًترجب ٖلُه اإلاٍؼ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .567ص  , (5777نعٌم الظاهر, " جغرافٌا الوطن العربً", ) عمان, دار الباروزي العلمٌة,  63
 .775السٌد رمضان, مرجع سابق, ص 64
 .11, ص  (5777, ) األردن, دار عمار, ةائل العالمٌة", ترجمة سمٌر حماروالمس اٌ, مقدمة حول القضاةٌ, " السٌاسات التنموتزٌل سا-جون 65
 .71ص  7771-7777وعلوم التسٌٌر, جامعة لجزائر,  ةٌسلٌمة, " ظاهرة الفقر وانتشارها فً الجزائر",) أطروحة ماجستٌر, آلٌة العلوم االقتصاد نةٌبوعو 66
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  اث الىمى الدًمغسافيشياشعىامل و  :الثالث املبحث67

ت و  بن الىمى الضًمٛغافي في ؤي بلض ٌٗض مً اإلاداوع ال٨بري التي ٌٗخمض ٖليها في وي٘ الؿُاؾاث والاؾتراجُجُاث الخىمٍى

  و ؾُاؾاث هظا ألازير له ٖضة ٖىامل

  املطلب ألاول : عىامل الىمى الدًمغسافي

ُاث و الهجغة و ًدضر الىمى الضًمٛغافي ٖاصة جدبضي  الىمى الضًمٛغافي هى مدهلت لثالزت ٖىانغ هي اإلاىالُض و الٞى

اصة  اصة الُبُُٗت و ؤًًا هدُجت اهخ٣ا٫ ألاٞغاص مً م٩ان ألزغ )الٍؼ ُاث والٍؼ اصة ٖضص اإلاىالُض ٖلى ٖضص الٞى ٍػ
 الهىاُٖت الهجغة68

وهي جسخل٠ مً مجخم٘ ألزغ ٦ما ؤما 1إلام٨ىت في ؤلاهجاب ٖىض حيـ البكغ الخهىبت هي ال٣ضعة ا الخصىبت :1-

ت ؾ٩اهُت ألازغي صازل ا جم٘ الىاخض و طل٪ هدُجت ٖىامل ا٢خهاصًت و احخماُٖت  جسخل٠ مً م٩ان ألزغ و مً مجمٖى

في ألال٠ و جتر٦ؼ  55-10و بُئُت جسخل٠ جىػَ٘ الخهىبت بين صو٫ الٗالم ازخالٞا ٦بيرا خُث ًتراوح مٗض٫ اإلاىالُض بين 

٩ا الالجُيُت باؾخثىاء ألاعصن , جىن و اعحىاي وفي  اإلاٗضالث اإلاغجٟٗت للخهىبت في الضو٫ الىامُت بهٟت ٖامت )مثل ؤمٍغ

م مً ؤن هىا٥ ٢لت مً الضو٫ الىامُت ٢ض  ٣ُت و٦ظل٪ في ٢اعة ؤؾُا باؾخثىاء الُابان و جاًىان ( و بالٚغ الضو٫ ألاٍٞغ

ير مً ي مٗض٫ اإلاىالُض ًا بال ؤن طل٪ لِـ بالىيىح ال٩امل الظي ًم٨ً بصعا٦ه باليؿبت ل٨ثقهضث اهسٟايا َُٟٟا ف

ا ملمىؾا في ال٣ٗىص الؼمىُت اإلاايُت الضو٫ اإلاخ٣ضمت خُث هبِ ب لى طل٪ ٞان الخهىبت 2مٗض٫ اإلاىالُض هبَى ) ٖو

ً همِ الخهىبت اإلاغجٟٗت في الضو٫ الىامُت و ألا  ت اإلاىسًٟت في ًم٨ً ج٣ؿُمها بلى جدُين ٦بيًر زغ همِ الخهٍى

ت في الٗالم )مٗض٫ الخهىبت ل٩ل 9-01اإلاىالي ًىضر طل٪ الجضو٫ ع٢م ) الضو٫ اإلاخ٣ضمت و الجضو٫  ( جىػَ٘ الخهٍى

 امغؤة( 

 2000 1970 الؿىت / الىا٤َ

 3.3 4.5 الٗالم

 1.4 2.8 ألا٢ُاع اإلاخ٣ضمت

 3.6 5.4 ألا٢ُاع الىامُت

ت لٗام       غ الخىمُت البكٍغ ت بيروث ،  2003اإلاهضع  : بغهامج ألامم اإلاخدضة ؤلاهمائي ج٣ٍغ مغ٦ؼ صعاؾاث الىخضة الٍٗغ

 253م 

  

غ  1999للُباٖت واليكغ، الٗغا١،   ٖلى الجٟاٝ "حٛغاُٞت الؿ٩ان" صاع الٟکغ  همه بغهامج ألامم اإلاخدضة ؤلاهمائي ج٣ٍغ

ت لٗام  -1950وهى ًسو مٗض٫ الؿىىاث ) 211مغ٦ؼ صعاؾاث الىخضة الٗغبُت، ص. مغوث ، م  1994الخىمُت البكٍغ

1955) 

ت بين ألا٢ُاع اإلاخ٣ضمت و ألا٢ُاع الىامُ ت خُث بلٜ م٘ . مٗض٫ مً زال٫ الجضو٫ ًخطر الٟاع١ في مٗضالث الخهٍى

، ٦ما ًخطر  2000ل٩ل امغؤة في ألا٢ُاع اإلاخ٣ضمت لؿىت 1.4)ل٩ل امغؤة في الضو٫ الىامُت م٣ابل مٗاص٫  6.  3الخهىبت 

                                                           
67

 158بلحسن بلخٌر مرجع سابق  ص   
68

 144فتحً محمد ابو عٌانة  مرجع سابق  ص   
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ت خُث اهسٌٟ مً  جي إلاٗاصالث الخهٍى في ألا٢ُاع اإلاخ٣ضمت ؤي  2000ؾىت 1.4بلى  1970ؾىت 2.8الاهسٟاى الخضٍع

 4.  5ت بلى الىه٠ ؤما في الضو٫ الىامُت في اهسٌٟ مٗض٫ الخهىبت مً ؾىت اهسٌٟ مٗض٫ الخهىب 30زال٫ 

و هظا الاهسٟاى ًب٣ى  ًُٖال م٣اعهت م٘ ألا٢ُاع  2000)ل٩ل امغؤة (مؿىت  3.6( بلى 1955-1950)مٗض٫ الؿىىاث 

ت ؾىت ) ( 1970اإلاخ٣ضمت وبك٩ل ٖام ٞةن مٗضالث الخهىبت في الٗالم جخجه بلى الاهسٟاى خُث بدض مٗض٫ الخهٍى

 2000ؾىت  3.3و اهسٌٟ بلى 4.5

: بن الٗال٢ت بين مؿخىي الخهىبت وصعحت  الخصىبت و دزحت الخلدم الاكخصادي و الاحخماعي - 1 - 1

الخ٣ضم الا٢خهاصي و الاحخماعي ًبضو في م٣اعهت مٗض٫ اإلاىالُض و بٌٗ اإلااقغاث الهامت مثل ههِب الٟغص مً الىاجج 

بٌٗ اإلاىاص. عاث الاحخماُٖت ول٣ض ؤوضخذ هخائج هظه اإلا٣اعهت ؤن و في الهىاٖت زم .  ال٣ىمي و وؿبت ألاًضي الٗاملت

ت الٗالُت جخمص ي م٘ اهسٟاى صعحت الخ٣ضم الا٢خهاصي و الاحخماعي و ال٨ٗـ )الجضو٫ ع٢م ) اث الخهٍغ ( 04مؿخٍى

خين ٗت و ج٣ضم ا٢خهاصي و بخضاهما جخميز بسهىبت مغجٟ  ٦بيرجين خُث ًم٨ً ج٣ؿُم الضو٫ بهٟت ٖامت بلى مجمٖى

ت الضو٫ الىامُت و ٖلى الى٣ٌُ مً طل٪ خُث جىسٌٟ الخهىبت و ًغجٟ٘  ألازغي احخماعي مىسٌٟ و هي مجمٖى

ت الضو٫ اإلاخ٣ضمت  اإلاؿخىي الا٢خهاصي و الاحخماعي و هي مجمٖى

 ( الخهىبت و اإلاؿخىي الا٢خهاصي والاحخماعي 10-1الجضو٫ ع٢م )
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 الضو٫ الىامُت الضو٫ اإلاخ٣ضمت اإلااقغاث

مٗض٫ الخهىبت)ل٩ل 

 (2000امغؤةلؿىت

 ماقغاث ا٢خهاصًت-ؤ

 مخىؾِ صزل الٟغص  الؿىىي -

ين والٟالخين)ملُىن(-  ٖضص اإلاؼاٖع

ت الى الىاجج ال٣ىمي - اليؿبت اإلائٍى

 الاحمالي

ت مً اهخاج الٛظاء-  اليؿبت اإلائٍى

 ماقغاث احخماُٖت-ب

الاهٟا١ مخىؾِ ههِب  الٟغص مً -

 الهخي  الؿىىي 

مخىؾِ ن ٝ مً الاهٟا١ الخٗلُمي 

 الؿىىي  

 ٖضص الؿ٩ان ل٩ل َبِب )وؿمت(

 وؿبت اإلاخٗلمين

           1.4 

 

 

13500 

  

35 

 % 78 

 

 % 80 

 

 

459 

 

490 

 

380 

 % 99 

          3.6 

 

 

1085 

1500 

 %22 

 

 %20 

 

 

11 

 

28 

 

2140 

 %60 

اإلاهضع مغ٦ؼ البدىر و الضعاؾاث ؤلاوؿاهُت *صعاؾاث ا٢خهاصًت" حمُٗت ؤمً الضولت الٗلمُت الجؼائغ في الٗضص ألاو٫، 

  2013-2012م 1999الؿضاس ي ألاولى ، ؾىت 

 ( .2* اإلا٣غ الجضو٫ ع٢م )

هظا . بال٫ ٖلى مً حٗل٣ُا لهظا الجضو٫ ًبضو واضخا الازخالٝ ال٨بير و الكاؾ٘ بين مسخل٠ اليؿب واإلاٗضالث و 

المُت و الترابِ بين الخهىبت وصعحت الخ٣ضم الا٢خهاصي و الاحخماعي ٞىجض ؤن الؼعاٖت جلٗب صوعا ٦ما في الضو٫  الٖا

ملُىن  35ملُىن في الضو٫ الىامُت م٣ابل  15000طاث الخهىبت اإلاغجض ًٖ ؤبي الضو٫ الىامُت خُث بلٜ ٖضص الؼعاعي 

في  1085في ا٫. َى٫ اإلاخ٣ضمت م٣ابل  1350لٟغصي الؿىىي ٦ظل٪ خُث جم . خض في الضو٫ اإلاخ٣ضمت و بٌٗ الٟٗل ا

في  20% مً بهخاج الٛظاء م٣اؽ  80مغة بةياٞت بلى مؿاهمت الضو٫ اإلاخ٣ضمت  ب  13الضو٫ الىامُت ؤي ؤ٦ثر مً 
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و مخىؾِ  الضو٫ الىامُت ؤما ًٖ اإلااقغاث الاحخماُٖت هجض ؤن مخىؾِ ههِب الٟغص مً ؤلاهٟا١ الؿخي حؿخىي 

( ٖلى الخىالي و ًغجٟ٘ في الضو٫  528و 511ههِب الٟغص مً الاهٟا١ الهخي الؿىىي ًىسٌٟ في الضو٫ الىامُت )

 -ٖلى الخىالي  490کى $ 459اإلاخ٣ضمُتر

 

ُاث ٖىهغ هام مً ٖىانغ حُٛير الؿ٩ان خُث ج٣ىي في ؤزغها ٖامل الخغة و بن ٧اهذ  الىفياث : -2 حٗض الٞى

جدىا٢ٌ م٘ الخهىبت و ًم٨ً الخد٨م في مؿخىاها ولم ًىى ؤزغها في حٛير حجم الؿ٩ان ٣ِٞ بل و في  جغکُبهم  

ُاث صائما مؿخىي الخٗمير و ٦ظا بل٣ى الخد٨م ُاث ٢بىال ؤ٦ثر  زانُت التر٦ُب الٗمغي خُث جغجبِ الٞى في الٞى

ت   1مما ًل٣اه الخد٨م في الخهٍى

اة بين الؿکان ججاهاث الىفياث و جطىزها1 -2 في  : ل٣ض قهضث مٗٓم صو٫ الٗالم اهسٟايا في مؿخىي الٞى

غح٘ طل٪ بالضعحت ألاولى بلى الخ٣ضم الُبي و ٌٗض الهبٍى في  الؿخين ألازيرة ؾىاء ٧اهذ صوال مخ٣ضمت ؤو هامُت ٍو

ش البكغي الخضًث و  ُاث مً الٗىامل الغئِؿُت التي ؤصث بلى ْاهغة الاهٟجاع الؿ٩اوي و التي حٗض ؤخض مالمذ الخاٍع الٞى

ُاث في الٗالم بلى همُين 2ضخما إلاىاعصها )زانت في ا٫. صو٫ الىامُت خُث جمثل جدضًا  م٨ً ج٣ؿُم اججاه الٞى ( ٍو

( مٓاهغ  3عئِؿين همِ الهبٍى في الٗالم اإلاخ٣ضم و ألازغ في الٗالم الىامي  و ل٣ض اعجبِ هظا الاهسٟاى )الهبٍى

ُاث ٢ض م مً ؤن الٞى اهسًٟذ في  الخ٣ضم الا٢خهاصي و الخًاعي و الاحخماعي و زانت في الضو٫ اإلاخ٣ضمت و بالٚغ

جي بيؿبت ؤ٢ل مً ال٣اعاث ا و٫ اإلاىالي ( و الجض4امُت )ه٫69ال٣اعاث اإلاخ٣ضمت مب٨غا بال باؾم , جمغص في الاخت باى الخضٍع

ُاث في الٗالم الضو٫ ( 11-1ع٢م )ًىضر طل٪ الجضو٫   اججاهاث الٞى

 الضو٫/اإلاٗض٫

 

 الى مٗض٫ ُٞاث الخام *باألل٠

(1965-1970                 *)    2000* 

 ألا٢ُاع اإلاخ٣ضمت

 ألا٢ُاع الىامُت

9.1                                    10 

16.5                                   9 

 

. ٖلي زٟاٝ ، مغح٘ 75، م  1991اإلاهضع *حا٥ ٞاالن ؾ٩ان الٗالم جغحمت خمضان خالجي ص  م . ج : الجؼائغ : 

 282ؾاب٤ ، م 

ُاث هدى الاهسٟاى ل٩ل مً ألا٢ُاع الىامُت. و ألا٢ُاع اإلاخ٣ضمت . ة و ًبضو بضو حلُا مً الجض و٫ اججاه مٗضالث الٞى

ُاث الخام مً  بلى  1965 - 1970في ألال٠ ؾىت ) 16.7الهىعة واضخت في ألا٢ُاع الكامُت خُث اهسٌٟ مٗض٫ الٞى

ُاث مؿخ٣غ  2000في ألال٠ ؾىت  9 ا ما في خضوص ؤما ًٖ الضو٫ اإلاخ٣ضمت ُٞب٣ى مٗض٫ الٞى  في ألال٠. 10و  9ا هٖى

ت في الٗالم ختی في الضو٫ اإلاخ٣ضمت ** جطىز وفياث السضع - 2 - 2 ُاث الغي٘ مغجٟٗت بضعحت ملخْى ل٣ض ٧اهذ ٞو

٢بل ؤن ي, قبذ هلل. وعجين الهىاُٖت و الؼعاُٖت جإزير ٦بير في ا٢خهاص صولها و م٘ طل٪ ٞل٣ض بضؤث هظه اإلاٗضالث في 

ٟا٫ ( جُى 06الخىا٢و في بٌٗ هظه الضو٫ مىظ اًت ال٣غن الثامً ٖكغ و ًبين الجضو٫ ع٢م ) ُاث ألَا ع مٗض٫ ٞو

                                                           
5

 147نفس المرجع السابق  ص 
7

 147نفس المرجع  ص  
1

 155ص نفس المرجع  
4

 155نفس المرجع  ص  
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ً في الضو٫ اإلاخ٣ضمت و الىامُت و ًبضو مىه خ٣ُ٣خان هامخان ألاولى الاهسٟاى ال٨بير  الغي٘ مىظ ؤوائل ال٣غن الٗكٍغ

في ألال٠  96الظي قهضجه ٧ل الضو٫ صون اؾخثىاء و ان ٧ان هظا الهبٍى بيؿب مخٟاوجت خثي هبِ هظا اإلاٗض٫ مً 

 2000في ألال٠ ٖام  69بلى  1970في ألال٠ ٖام  109في الضو٫ اإلاخ٣ضمت و مً  2000م في ألان. . ما 12بلى  1950ٖام 

ٟا٫ الغي٘ ًخجه بلى الاهسٟاى في الٗالم خُث اهسٌٟ مً  ُاث ألَا  95في الضو٫ الىامُت و بىحه ٖام ٞان مٗض٫ ٞو

ٟا٫ الغي٘ ( جُىع مٗض12-1)ٖلى الخىالي الجضو٫ ع٢م 2000، 1970في ألال٠ لؿىىاث  62باألل٠ بلى  ُاث ألَا  ٫ ٞو

 

 الضو٫/اإلاٗض٫

 

 الى مٗض٫ ُٞاث الخام *باألل٠

(-1970                                 *)2000** 

 الٗالم 

 ألا٢ُاع اإلاخ٣ضمت

 ألا٢ُاع الىامُت

 

96                                   62 

96                                    *12 

109                                  69 

ت لٗام  غ الخىمُت البكٍغ  265، مغح٘ ؾاب٤ ، م  2003اإلاهضع : ج٣ٍغ

  282ٖلي زٟاٝ ، مغح٘ ؾاب٤ ، م 

ت لٗام  غ الخىمُت البكٍغ  (1960و هظا اإلاٗخل لؿىت  207، م  1994ج٣ٍغ

 

جسخل٠ صو٫ الٗالم في ؤمض خُاة ألاٞغاص ازخالٞا ٦بيرا مثل ازخالٞها في ٦ثير مً اإلا٣اًِـ  أمد الحياة : - 3 - 2

ت  اث عئِؿُت خؿب جى٢٘ الخُاة ٖىض اإلاىلض. ا إلاجمٖى ت ألازغي و ًم٨ً ج٣ؿُم هظه الضو٫ بلى زالزت مجمٖى الخٍُى

ت الثاهُت : و ًتراو  50ألاولى : وهي التي ٣ًل ؤمض الخُاة بها ًٖ  ؾىت و  70و  50ح مخىؾِ الخُاة ما بين ؾىت مىٖى

ت الثالثت : وهي  ٣ُا ( اإلاجمٖى ٩ا الالجُيُت و حىىب قغ١ آؾُا وبٍٞغ حكٛل الٛالبُت الٗٓمی مً الضو٫ الىامُت )في ؤمٍغ

ض. ؤمل الخُاة بضونها ٖلى   ؾىت وهي حكمل الضو٫ اإلاخ٣ضمت 70التي ًٍؼ

 بالؿىت (( جىػَ٘ ؤمض الخُاة في الٗالم ) 13-1الجضو٫ ع٢م )

 

 2000 الضو٫/الؿىت

 الٗالم

 ألا٢ُاع الىامُت

 ألا٢ُاع اإلاخ٣ضمت

65 

62 

75 
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حٗٝغ ألا٢ُاع اإلاخ٣ضمت ؤمض الخُاة ؤ٦بر مً ألا٢ُاع الىامُت و ٣ًضع  289ٖلى زٟاٝ ، مغح٘ ؾاب٤ ، م  اإلاهضع :

ؾىت في ألا٢ُاع الىامُت ؤما ًٖ ؤمض  62ؾىت في ألا٢ُاع الىامُت م٣ابل  75ؾىت خُث ًم. بضه  13الٟاع١ بُنها ب 

 ( 2000ؾىت )في ؾىت ) 65الخُاة في الٗالم ٞهى مخىؾِ 

حٗض الهجغة بخضي الٗىانغ الثالزت الغئِؿُت التي جازغ ٖلى مخٛيراث الىمى الؿ٩اوي بياٞت بلى الخ.  سة:الهج -3. 

ُاث، ٞبِىما ٌٗخبر ان هظان اإلاٗضالث مً اليؿب البُىلىحُت الٗامت التي ال جخإزغ بال بضعحت مدضوصة  ت و الٞى قٍى

ت الخٛيراث الاحخماُٖت ٞان الخغة ج٩اص ج٩ىن هاججت بإ٦ملها ب. ت و خٍغ ًٖ مخٛيراث احخماُٖت ؤهمها ؤلاصاعة البكٍغ

و الهجغة في مٟهىمها حٗجي مدهلت ال٣ىي اإلا٩ىهت للمجخم٘ و جإزيرا ما ٖلى ألاٞغاص والجماٖاث ٦ما ؤن هخائج 1الاهخ٣ا٫ 

حغ )الُاعص( و الهجغة جتر٥ ؤزغا واضخا ٖلى بىاء ا جم٘ و هٓمه في ٧ل مً حاهبي ٖملُت الهجغة بلى اإلاىاًَ ألانلي للمها

 .2اإلاىاًَ الجضًض )اإلاؿخ٣بل الظي ٌؿخ٣غ ُٞه 

 

 أشكال الهجسة ؛- 1 - 3

وجدضر باهخ٣ا٫ ٖضص مً ألاٞغاص ا جم٘ بلى مجخم٘ ؤزغ ما ًخجاوػ الخضوص الؿُاؾُت  الخغة الخاعحُت : - 1 - 1 - 3

ذ هظه الخغ٦ت 3بين ا جمٗين َلبا للٗمل ؤو ٞغاعا مً الايُهاص و جُلٗا لٟغم ؤخؿً في الخُاة ؤو ٚيرها  ، و ل٣ض ٖٞغ

ً اإلاؿلمين ٢اه 145ملُىن و  130جُىع ٦ثيرا خُث ٌِٗل ما بين  ىهُا زاعج بلضهم بٗض ما ٧ان ملُىن مً اإلاهاحٍغ

 4مالًين وؿمت 104هى  1985الغ٢م اإلا٣ابل في ٖام 

خم٘ إلاجوهي حكير بلى ٖملُت اهخ٣ا٫ ألاٞغاص والجماٖاث مً مى٣ُت بلى ؤزغي صازل ا الهجغة الضازلُت : - 2 - 1 - 3

ُٟت الخ ت ًؤو بلى مى٣ُت ؤزغي وفي هٟـ ا قم٘ ومً ؤمثلتها الهجغة الٍغ هظه ألازيرة جُىعا ٦بيرا بط  و ل٣ض قهضث5ٍغ

ً ؾ٩ُىن هه٠ ؾ٩ان الٗالم م٣ُمين في مىا٤َ جهى٠ ٖلى ؤبا   حكير الضعاؾاث في بضاًت ال٣غن الخاصي والٗكٍغ

بت جغح٘ بلى  ت و في ٞترة ٢ٍغ ض ٖلى الثلث ، ٚير ؤ 1975خًٍغ بلى  2025ا ؾترجٟ٘ بدلى٫ ٖام نه٧اهذ هظه الخهت جٍؼ

با و ؾُدضر ؤؾٕغ  حٛير بين ؾ٩ان الخًغ في البلضان الىامُت ، في خين ؤن مٗض٫ الخًغهت ًخجاوػ طعوجه الثلثين ج٣ٍغ

٣ُا  ٩ا الالجُيُت وؤوعوبا الكغ٢ُت والكغ١ ألاوؾِ ؤما في اؾُا و بٍٞغ في الا٢خهاصًاث اإلاغجٟٗت الضزل وؿبُا في ؤمٍغ

ض الؿ٩ان الخًغ بؼهاء  ت ملُاع وؿمت في  15ٞالخدى٫ بضؤ ب٣ىة و اإلاخى٢٘ ؤن ًٍؼ ً ؾىت اإلا٣بلت و ًجٗل ؾٖغ الٗكٍغ

ت و ما ًىُىي ٖلُه طل٪ مً ؤٖضاص هائلت مً هظا ألامغ ؤهم الخدضًاث ؤلاهمائُت ال٨بري التي جىاحه ال٣غن  الخًٍغ

 ً  670الخاصي والٗكٍغ

 ( جُىع ؾ٩ان الخًغ في بٌٗ بلضان الٗالم14-1الجضو٫ ع٢م )

 

 

 

                                                           
 157ص ,مرجع سابق  , حنفً عوض 1

 157ص ,مرجع سابق  ,عبد العاطً السٌد  2

 318ص ,  نفس المرجع السابق 3

 263ص,مطبعة جامعة اكسفورد نٌوورك  , 1999 تقرٌر التنمٌة البشرٌة لعام  ,برنامج االمم المتحدة االنمائً  4

 317 ص,مرجع سابق  , عبد العاطً السٌد 5
 46ص ,مرجع سابق   ,1994 تقرٌر التنمٌة البشرٌة لعام   6
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 ؾ٩ان الخًغ )مالًين( 

1980               1997                    

 مً احمالي الؿ٩ان% 

1980                             1997 

 الٗالم

٣ُا  اٍٞغ

٩ا الجُيُت و ال٩اعي   ؤمٍغ

 ؤوعوبا و اؾُا الىؾُى 

 حىىب اؾُا

 قغ١ اؾُا واإلادُِ الهاصي

٣ُا  الكغ١ ألاوؾِ وقما٫ اٍٞغ

748.2                    2676.0 

87.6                          198 

233.8                          366.7 

240.1                        317.7 

118.5                          345.5 

288.4                           578 

83.7                            161.4 

39                              46 

23                              32 

65                               74         

56                                67 

22                                27 

21                                23 

48                                51 

 

غ ًٖ الخىمُت في الٗالم )  اإلاهضع : ( مغ٦ؼ ألاهغام للترحمت و اليكغ ماؾؿت ألاهغام،  1999/ 2000البى٪ الضولي ج٣ٍغ

  219ال٣اهغة، م

ت مً بحمالي الؿ٩ان خُث اهخ٣لذ مً   46بلى %  1980% ؾىت )39مً الجضو٫ ًخطر لىا حلُا جُىع وؿبت الخًٍغ

اصة  1997ؾىت  مً  67وؿبت لها في ٧ل مً ؤوعوبا و اؾُا الىؾُى ٖلى %  ؾىت وجبلٜ ؤ٢ص ی 17% زال٫ 17ؤي بٍؼ

بي  ٩ا الالجُيُت وال٩اٍع  %23% واصي وؿبت لها في قغ١ آؾُا واإلادُِ الهاصي74بحمالي الؿ٩ان و ؤمٍغ

 1 ؤؾباب وصواٞ٘ الهجغة - 3-2

ُت ؤو ؤما زهائو جغجبِ بالؿُا١  خين مً الٗىامل ٖىامل مىيٖى جى٣ؿم ؤؾباب وصواٞ٘ الهجغة بلى مجمٖى

الاحخماعي ؾىاء الظي ٌِٗل ُٞه الٟغص ؤو الجماٖت ؤي اإلاىاًَ ألانلي ؤو م٩ان ؤلا٢امت الضائم وهي ما جمُل بلى 

ت الٓغوٝ التي ال جد٤٣ ؤلاق بإ ال٩امل و الغياء مً الاؾخمغاع ُٞه و حؿمُتها بٗىامل الٟغص التي جمثل مجمٖى

زهائو اإلاى٠٢ ؤو الؿُا١ الظي يهاحغ بلُه الٟغص ؤو الجماٖت ؤو بخُل٘ للِٗل ُٞه هى ؤمل بلى ونٟها بالٗىامل 

 الجضًت 

ىب ٞيها ال٣ضع ما ٖلى بقبإ ا٫ ت ْغوٝ مسُبت ؤو مٚغ اخخُاج . ماث اإلااصي . ة والىٟؿُت هظا مً هاخُت و 71"مجمٖى

ت الضواٞ٘ الىٟؿُت و هي في حملتها مً ها جمثل في اجداص .ا هٟؿُا و ٞغصًا بدىا هدى زهائو  خُت ؤزغي هىا٥ مجمٖى

ٖضة اٖخباعاث طاث نلت وز٣ُت ه حك٩لو ْغوفي ٦ال مً الؿبا٢ين الاحخماُٖين الجاطب و الُٗاعص هظا الاججاه 

اث ؤلاقبإ ، وؤلاقبإ اإلااصي و اإلاٗىىي و ال٣ىاٖت و مؿ اث الُمىح والخُل٘ و الخىا٤ٞ الاحخماعي و ختی بمؿخٍى خٍى

اجه ....الخ  ألاؾغي و ٖىامل الخغا٥ الاحخماعي و ٞغنه مؿخٍى

بن الؿُاؾت الؿ٩اهُت في حؼء مً الؿُاؾُت  املطلب الثاوي : الصياشاث الدًمىغسافيت والصكاهيت

اإلاضًغ اإلاباقغ ٖلى همى الؿ٩ان خُث ؤن  الاحخماُٖت الا٢خهاصًت للضولت وهي ٖباعة ًٖ خاالث الخإزير اإلاباقغ ؤم

الؿُاؾاث الؿ٩اهُت جسخل٠ مً بلض ألاخمغ و ال ، بل٪ ، ًدب الىث ، بمُٗت البضٌعي ٚغامُت الؿُاصة و ألاهضاٝ التي 

 2ًدبىا بليها ٧ل بلض 

                                                           
1 

 325-324ص ,مرجع سابق ,عبد العاطً السٌد  
2 

 232ص  2000, ,الجزائر,قسنطٌنة  ,جامعة منتوري   ,مجلة العلوم االنسانٌة ,الدٌموغرافٌا منظومة  من المعارف  ,بلخٌر بلحسن  
3
 183ص ,مرجع سابق  ,, حنفً عوض 
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 الصياشت الصكاهيتحعسيف 1-

و خايغها ُت في ٞغاضًمٚىالىاخُت المً الؿ٩ان لؿلى٥ يؿبت ؾُاؾت الضولت بال إنهاحٗٝغ الؿُاؾت الؿ٩اهُت ب

مما ان للؿ٩ىائُت بزير ٦بها و ٦ُُٟا في الخٛيراث الل مجمٕى ؤلاحغاءاث و البرامج التي حؿتهضٝ الخإمحك ال مؿخ٣بلها ؤي ؤ

اهُت الجماه إلاجخم٘خاحاث اًالئم   3يرو مخُلباث جى و ٞع

ين ال٨مي والىىعي ٖلى ؤن الخُاهت الى  ٦ما حٗٝغ الؿُاؾُت التي في بهٟت ٖامت بلي بلٙى وم٘ الٗمل ٖلى اإلاؿخٍى

خباعاث الخىمُت و الًٟاء  الا٢خهاصًت و الجٛغافي و ال٣غاعاث اإلاُثىصًت في ؤمغ حي مً خُث اإلاٟهىم بال ؤن جسً٘ اٖل

ت و ؤزيرا الخُاة   4الث٣اُٞت ال٨ٍٟغ

خٛيراث اإلاخٗضص اللٛاث ٣ٞض جىاو٫ الؿُاؾُت الؿ٩اهُت باٖخباعها حملت ال٣ُاصًً ال٣اهغة و الُمىُت التي ؤما اإلاعجم ال

ج٣ىص البلضاث الٗامت في مُضان ال٣ًاًا الضًمٛغاُٞت و الخضابير التي جليهما في طل٪ ٞةن ٧ان الالٗاب جذ ، وهى اإلا٩ان و 

الؿ٩ان ؤي حٗاعى ه٣و اإلا٩ان ٞىعا ٢هضث الؿُاؾُت بلى  الخُلىلت صون جى٣ههم ٢ُل حٗار الؿُاؾُت ههُت ٖضص

ضة ؤلاوؿان ؤو بلى  اصة اإلاىالُض ٢ُل هما مٍا بخدؿين جىػَ٘ ٞان ٧ان اهخمامهم مدضصة ؤلاوؿان بل ٢هم دضًضيجٍػ

٤ لما بخٗ(الؿ٩اهُت )ُت ٞغاضًمٚىخٛيراث الاإلاحكٗل (  4) اؾُت ٖمغاهُتلها ؾُ لُم ٢تهٍاصؼ ي اإلاٗل٣ت ؤ٦ثر مىه بالؿ٩ان ف

اصة الؿ٩اهُت ٣ِٞ ؾُو بهظا اإلاٗجی ٞةن جىػَٗهم ىهم و هم٩ان و ؿذجم الب اؾُت الؿ٩اهُت ال ج٣خهغ ٖلى مك٩لت الٍؼ

ن و ٩اؿفي بٌٗ الضو٫ اإلاجاوعة وخغ٦ت ال و هى اإلاٟهىم الخ٣لُضي و ل٨نها حكمل ، ٢ال٪ ، بغامج جيكُِ همى الؿ٩ان

اع زت اإلاغؤة بٟاٖلُت في اليكاٍ الا٢خهاصي والاحخماعي و جسٌُٟ ألاجيؿ٤ُ ال٣ىي الٗاملت و جىُٓمها و مً اهمُ

ة الا٢خهاصًت الاحخماُٖت بين ؾ٩ان الٍغ٠ و ٟجى ال٠ًُ ٩ان و ججدؿين ْغوٝ الؿت و ٓمت اإلاىبهى للخالصخُت 

 خًغال

  ملىماث الصياشيت الصكاهيت -2

ت بن الؿُاؾت الؿ٩اهُت مً وحهت الىٓغ الىمىطحُت ؤو  ٍغ   – (1)غ الخالُتنالبدثُت جخًمً الٗىا الخهٍى

 بهات و جدلُل ؤؾباىاث الضًً ٖغا٢ُت الؿاب٣ت و الغاهبدث الاججاه -ؤ

 ا ماقغاث ٚغاُٞت في اإلااض ي و الخُاع باٖخباعهضًمى الخيبا بالخٛيراث الضًمٛغاُٞت اإلاؿخ٣بلُت التي جخًمً ال -ب

 مؿخ٣بلُت الججاهاث 

الىخائج الا٢خهاصًت و الاحخماُٖت هظه ألاهماٍ اإلاخى٢ٗت مً اإلاخٛيراث الؿ٩اهُت و الخضًض ۔ ج٣ُم ؤو ٖلى ألا٢ل ج٣ضًغ ج

 ؤهمُتها مً مىٓىع اٖهاب و الاهخماماث ال٣ىمُت

ىب خضار الخٛيراث اإلاُلىبت ومى٘ خضو و ؤلاحغاءاث الالػمت التي جهمم إل ًِـ جُجي و جُىع اإلا٣ا -ص ر حٛيراث ٚير مٚغ

 ٞيها  

ُاث  بالخهىبت ٣هضههُت ماقغاث ؤؾاؾُت الٗغا٢ُت اإلاخٛيرة بين ال٣ىي الضًمٛغاُٞت و اث الؿ٩اهاجالاج خبر وحٗ و الٞى

 اجه اإلاسخلٟت ٞئو مؿخىي جماًؼ قغائده  ىخم٘ ٩٦ل ؤو ٖلإلاجٖلى مؿخىي ؾ٩ان ا الهجغة ؾىاء و 

    اهيت صكسة و الصياشاث الهجال-أ

ٗاث الؿ٩اهُت الخاجخسظ اث الؿ٩اهُت ؤو بالخدضًض ؿُاؾال خسظج مسخلٟت و ة ق٩اال ٖضؤُٓم الهجغة ىدبت نالدكَغ

سُت التي ًمغ بها   اإلاجخم٘بازخالٝ ق٩ل الهجغة واإلادلُت ؤو الغبدُت و بازخالٝ اإلاغخلت الخاٍع

 الىفياث والصياشاث الصكاهيت  -ب
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ت الىؾائل و ؤلاحغاءاث التي   ًىاٍ بالخإزيرحكمل الؿُاؾت الؿ٩اهُت في مٗىاها الىاؾ٘ ٖلى مجمٖى

ُاث، وم٘ طل٪ ًخمثل الهضٝ ألاؾاس ي  ن و لِـ للؿ٩ا اءاث في جدؿين اإلاؿخىي الهخيه ؤلاحغ لهظفي مٗضالث الٞى

 الٗضصًت للؿ٩انالخٛيراث ججاه ، و ايبِ مٗض٫

هذ :  الٓغوٝ الؿُاؾُت و الخ٣ىُت و الا٢خهاصًت والاحخماُٖت ٧اهجاب الؿُاؾت الؿ٩اهُت في مجا٫ الخهىبت و ؤلا  -ج

المُت وػٍاصة اإلاىالُض مً ال٣ىاهين وجىخُض الجهىص الخ٩ىمُت  سُت صوعا هاما في الخُاة ٖلى ؤلٖا جلٗب في ٧ل مغخلت جاٍع

و بظ٫ ٧ل اإلاداوالث والجهىص ؤلا٢ال٫ مً مٗضة ،  جاب لخد٤ُ٣ هظا الهضٝ جاهُت ؤو ؤي مىاهًت ٦ثرة اإلاىالُض و ؤلاه

اعة الىالصاث 20ال٣غن  في٢1اهىن خامى عابي  ٗخبرجاعة ؤزغي و ٌ  م ؤو٫ مداولت سجلذ في هظا الٗهُضة للخث ٖلى ٍػ

 :  تخخلفهماذج مً الصياشاث الصكاهيت الدوليت امل -2

اصة مٗضالث لٟخزا ذ ؤهضاٝ الؿُاؾت الؿ٩اهُت في صو٫ الٗالم و مً مداوالث لى مجهىص و جً جدىالث خ٩ىمُت لٍؼ

اًت و اإلاىالُض هبُلت ٖبُضًت ٦ُت ؤو الخٛلُب الُ ت اإلال٨ُت و مً لم جهضع ٢ًاًا الٖغ اب٘ ال٨ُجي ؤق٩ا٫ مدمض البًر

اصة الؿ٩اهُت بلى ؤلا٢ال٫ مً مٗضالث  اهُت الاحخماُٖت ٖلى امخضاص ؤو جضٕ مً حاهب الضولت ؤو الخض مً الٍؼ الٞغ

اصة الؿ٩اهُت و  ير ؤمً خض مم٨ً مً ٖضم الخىاػن الهباح بً الٍؼ ت و اإلاىالُض يمها لخٞى حجب اإلاىاعص البُيُت الخهٍغ

 البُاهاث ضٖمت لالهجاب و الؿ٩اهُت اإلا اثؾلؿُااًم٨ً ج٣ؿُم ألاؾاؽ هظا و ٖلى 2و الٗكبُت اإلاخاخت

 : الصياشاث الصكاهيت املدعمت لالهجاب - 1

 ا: صث الصكاهيت في فسوصياشاال - 1 - 1

 1940وي٘ ٖام الظي  code de la  familyاإلاٗضاث الٗالم ألاؾاؾُت الؿُاؾُت الؿ٩اهُت في ٞغوؿا في ٢اهىن ألاؾغة 

ً بوكاء ألاؾغة و جغبُت الا  تي ٨ًٟي للمداٞٓت لا صضبالٗ َٟا٦٫ما خضصث ؤهضاٞها لي هضٞين ؤؾاؾين هما حصجُ٘ ج٩ٍى

اصةٖلى ال  لًمان جد٤ُ٣ للؿ٩ان مً هاخُت ؤزغي و  الٗام Aging ُشالدك اهًتمً هاخُت و مىاإلا٣ٗىلت للؿ٩ان  ٍؼ

صُٖت و حصجُ٘ الهجغة ي ع غ ؤزُت و بحغاءاث ا٢خهاصًت و لماوهاث ا مٗانهٗذ البرامج الالػمت لظل٪ ميو هضاٝ هظه ألا 

                                  3بالص لل ضًمٛغاُٞتوالاخخُاحاث ال ملت الك٩ل الظي ًدىاؾب م٘ ال٣ىي الٗاالضولُت بليها في 

ُت ٖام  و ٧ان ُه ؤخغ مىجؼاث الؿُاؾُت الؿ٩اهُت خُث ؤهُِ به جىح 1995قاء اإلاغ٦ؼ ال٣ىمي للضعاؾاث اإلاٗٞغ

غ مسخل٠ الىؾائل ؿ٩االضعاؾاث و البدىر مك٨الث ال ن و مخابٗت الضعاؾاث الؿ٩اهُت في بلضان ؤمغي و جهٍى

اصة جدلُت اإلا٩ان و الخؿين مؿخىاهم  4 اإلاد٨مت الٍغ

 :  اهيت في الصىيدالصياشت الصك - 1 - 2

ض  اإلاىالُض الغاهىت ، ٚير مٗضالث هضٝ بلى الخالت ٖلى ٚير مىاهًت لالهجاب بؤو مضٖمت هُت ؾ٩اؾُاؾُت جبيذ الؿٍى

ض جىلي اهخماما  ؤن الؿُاؾت ت ب ؤ٦بر الؿ٩اهُت بالؿٍى ت الصخهُت ًهُٛها في ألاولٍى ا٢ُت الٟغصًت والخٍغ مؿائل الٞغ

ين بلى حاهب ما جىلُه مً ٖىاًت و هجاب ها الؿُاؾُت اإلاضٖمت لإل زاجخى اإلاُل٣ت ٖلى ألاهضاٝ التي  اهخمام ملخْى

غ الب٨ُيُت و بالخضماث إلاؿاٖضاث ىهاث و اٗباإلا ر الؿماٖاث يكحخُث ؾغة ها لأل الخ٩ىمُت و الاحخماُٖت التي جٞى

ضون بلى ملُىن حؿٗت  8.7ؤلاخهائُت ٖالُت مخ٣ضمت في هظا البىض في ٖضص الؿ٩ان ُٞه خالُا بدضوص   9.5و ؾٝى ًٍغ

لي ألام و مٗض٫  14الىالصاث  خُث ؤن مٗض٫ % 1ون صٞيها  الؿىىي  به مٗض٫ الىمى الؿ٩اوي ٣2025ِ ٖام ٞملُىن 

ٟا٫ جغح٘ و  78ألاه٠ و مخىؾِ ٖمغ الان ٖلى مخىؾِ في الٗالم ٞهى  11اث ُٞالى  ُاث ألَا ٖاما وفي ُِٖ مٗض٫ ٞو

اجه   في ألال٠ 6مؿخٍى
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 :الصياشاث الصكاهيت املىاهضت لالهجاب – 272

 

 د : هىحالت ال - 2 - 1

اصة الؿ٩اهُت مً ام الكُت الا٢خهاصًت و صٞ٘  اثجىحُه الؿُاؾت الؿ٩اهُت الى اخض هدى ج٣ُُض مٗض٫ الٍؼ  مؿخٍى

 1اإلاِٗكت 

ت جىُٓم ألاؾغة في الخمُض باءث بالٟكل و ه٣ٟاث البكغ الضٖائُت و ب٢امت الٗباصاث صون ؤن جضٖم ج٣ىُت الكٗب  خٍغ

ا و ز٣اٞخه و م٣ضاع ج٣بله إلاُاء حضًضة ٖملُت ال ج٣ل م٘ بىه و ْغوٞه و ال جخٗاعى م٘ الضًً ال٣ُاصي الظي ًبكغ بً 

ت جىُٓم اليؿل مً ٢ُامها ٖلى  % مً اإلاىالين و ٧ل هظا او٨ٗـ ٖلى اجهاالها و 80 ؤنبدذ لها في ألاػماث مً الخٍغ

ؤؾـ صخُدت بال ؤن هجاخها لُلي ٖبض الغئٍت جىُٓم البُل في لم جىجر في يم الجهل و الخسل٠ و ال٣ٟغ و ما لم 

 و ال حٛير مً َبُٗت قٗبها اإلاخسل٠  ضازلُتٖلى مكا٧لها ال الهىضجخٛلب 

 ججسبت اليابان : - 2 - 2

ٖاما ؤه٣هذ  20في اإلاىالُض. ٟٞي ؤ٢ل  ىذ الخٟاسجلألامثلت خُث  زير  ج و ىماطال غػ الُاباهُت مً اب خجغبتبن ال 

اصة  5.  17بلى  34.3مٗض٫ مىاليها مً  -الا٦خٓاّ الؿ٩اوي ال٨بير  ءالُابان ؾىا في ألال٠ وب٣االث ؤه٤ُ مً مٗض٫ الٍؼ

ت ٖلى جدمل مً  ٣ت ٞٗالت مد٨مت بٗض ٕ % واؾخُاٖذ ؤن ج٣٘ قٗب1الُبُُٗت البٍى اعجٟ٘ ٖضص ؾ٩ان  11ها بٍُغ

ت الخض  ض٩ىن بخ٣الُمؿمً وبياٞت بلى طل٪ . الًٛب الُاباهُىن ًى 73الُابان بلى  مً ؤحل مىاحهت ٖضص الغصة ال٣ٍغ

٣ض ؤصي لو  ىؤلاحها ز يًجت ؤلاوؿان الظي و٢اًٖلى ٢اهىن  ٤ٞوا  ذخُ خاؾمت ىاثزُ 1948ألالىان الُاباوي ؾىت 

الُابان ت بضؤث خ٩ىم 1955 في ؾىت و  195 و1949 بين ؾىتيلُض اى مٗضالث اإلاالاهسٟاى في ؤلاحغاء الى خضور  ظاه

ؾُاؾت ا جدهين ألاؾغة ، هٟذ هُئاث ٖضًضة ٖاحلت مؿاٖضة الهىاٖت ٖلى وكغ مٗلىماث جدضًض اليؿل باٖخباعه

 (لي مك٨الث الؿ٩ان بدار ماؾؿت مٗهض الا )الكغ٦ت 

  هيت في البالد العسبيت :الصياشت الصكا -3

با ٖلى ؤن الخىػَ٘ الؿ٩اوي ٚير مخىاػن وؤن الخطخم الؿ٩اوي الٗكىائي في ال . بضان  جخ٤ٟ ٧ل البالص الٗغبُت ج٣ٍغ

ىب ُٞه و ؤن الدجغة الضولُت جدخاج بلى ج٤ و ل٨ً لألؾ٠ ال جىحض ؾُاؾُت مٟهلت ًٖ ؤي مً الاث  الٗغبُت لٛير مٚغ

مً صهُا٥ هجض ؤن الم . بالص الٗغبي ، ة ٖخا ، ٝ اخىا بِىا ى٣ٌُ ج هظه اإلاكا٧ل و ٖلى الؤو مً الُٝغ اإلادضصة لٗال 

اث  5الٗغبُت بلى  ضن في مؿخىي الخهىبت و لظل٪ ج٣٘ اإلاالخضزل  ى وي والالىمى الؿ٩افي الىٓغة بلى   ( 1)مجمٖى

ا  (2)جىوـ٩اوي و مً ؤهم صو٫ هما مهغ و والىدى الؿ تهىبخؾُاؾُت مٗلىت الخدضي البالص طاث :  ألاولىاملجمىعت -

بالص بضون ؾُاؾُت مٗلىت ول٨نها ج٣ضًم جىُٓم ألاؾغة مً زال٫ الخضماث الصخُت ؤو ال٣ُإ الٛم  ىعت الثاهيت :جممل

 لبىان -اإلاٛغب–جؼائغ صو٫ ال 3و حكمل 

لى ال جامً خاحتها خالُا بلى ؾُاؾُت و بغامج ٢ىمُت  صال ب:  الثالثتاملجمىعت   و حكمل صولتي لخسٌُٟ مخىؾُت ألٖا

 ؾىعٍا وألاعصن 

                                                           
1 

 378عبد العاطً السٌد مرجع سابق ص
2
 395نفس المرجع السابق  ص 
3 

 390نفس المرجع  ص
4 

 320نفس المرجع  ص
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ت البلضان الُٛبي، ًت و الُهاعة  مىعت السابعت :املج دان ب٩ل وؾُلت مم٨ىت و في مجمٖى اصة الٍغ بالص ُٚت حصج٘ ٍػ

ً و٢ُغ و ؤلا البترو٫ و حكمل ٧ل مً الؿٗى  ذ والبدٍغ ؾُاؾُت غا١ وال جىحض ماعاث و ٖمان و لُبُا و الٗصًت وال٩ٍى

 مٗلىتؾ٩اهُت 

ت في بغامجها اإلاؿ : امصتالخ املجمىعت  و الهىما٫  اُُاهائل الا٢خهاصًت و حكمل ٧ل مً بٍغبالص ٣ٞيرة حُٗي ألاولٍى

 .ًمى٢غاَُت الُمً الٗغبُت و الُمين الضو ي و الؿىصان ُبىحو ح
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 زالنت الٟهل ألاو٫ 

 

اث التي زهذ باالهخمام الجؼائغ ل٣ض جُغ٢ىا مً زال٫ الٟهل ألاو٫ واإلاخٗل٤ باإلاك٩لت الؿ٩اهُت في  - مً خُث الىٍٓغ

ً الٗغبي . ُٟي لؿ٩ان | الَى اصة الؿ٩اهُت، باإلياٞت بلى البيُت الؿ٩اهُت واله٩ُل الْى  اإلاىي٘ ومٓاهغ و ؤؾباب الٍؼ

٘ الٗمغي وؤبىاب وؤهم ؤؾباب الىمى  - الؿ٩اوي، وؤُُٖىا نىعة واضخت ألهم التر٦ُباث الؿ٩اهُت مً خُث الخَى

ً الٗغبي اإلاغجبت الغابٗت ٖاإلاُا مً خُث  اليكاٍ الا٢خهاصي، و٦ظا الخالت الٗملُت والخٗلُمُت، خُث ًدخل الَى

حٗاوي البٌٗ مً ٢لت الؿ٩ان،  الؿ٩ان، ل٨ىه ًخٟاوث مً ٢ُغ آلزغ، منها ما ٌٗٝغ اهٟجاعا ؾ٩اهُا، ٦مهغ، في خين

 ٦ضو٫ الخلُج.

ً مً اعجٟإ وؿبت نٛاع الؿً، وما ًخُلبه مً حهض هٓغا  ٦ما ؾمذ لىا هظا الٟهل مً الى٢ٝى ٖلى ما ٌٗاهُه الَى

اصة الًالت وؿبت مكاع٦ت اإلاغؤة في اليكاٍ الا٢خهاصي، و٦ظا اليؿبت الٗالُت لألمُت ، ) الت، ٍػ  68العجٟإ وؿبت ؤلٖا

 ؤمي( . ، زانت ٖىض ؤلاهار، بياٞت لؿىء الخىػَ٘  الؿ٩اوي بين الٍغ٠ والخًغ،ملُىن 

وؾىداو٫ في الٟهل اإلاىالي ببغاػ ؤهم ما ٨ٌٗؿه هظا الىمى اإلاتزاًض مً آزاع ؾلبُت و بًجابُت ٖلى الخىمُت الا٢خهاصًت في 

 ب اليكاٍ الا٢خهاصي.الجؼائغ اهُال٢ا مً جغ٦ُه الٗمغي والجيس ي، وجىػَٗه بين الٍغ٠ والخًغ وؤبىا
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  : جمهُد

 

ان الىكس إلاظألت الىمى الظٙاوي اإلاتزاًد ونالْخه  بالخىمُت مً أَم اإلاظابل التي جؿسح ٖهالْت  بحن طبب وهدُجت أو 

الهالْت  ًمً٘ أن وهخبر الخدٛى الاْخطادي و الاحخماعي هدى الخىمُت و البساش بالدْت اذا ال  جدظم جابو هكسة ال مخًحر

 بحن الظٙان و الخىمُت ٖمؤزس و مخأزس في هؿاّ مىكىمت احخمانُت واْخطادًت واحخمانُت 

و واوهٙاطاجه  نلى اإلاخًحراث الاحخمانُت و طىداٛو في َرا الُطل حظلُـ الاغىاء نلى ْػُت الىمى الظٙاوي الظَس

ٗاإلاُاٍ الطاحةت للرس  الا ٗالدلل و الاطهلالٕ و الاطدمماز ومحزان اإلادَىناث اغاَت إلاؤزساث احخمانُت  ْخطادًت 

والطٍس الطحي والخهلبم والبؿالت و جىشَو الظٙان  بحن الٍسِ و اإلادن والبِئت والاطٙان واهؿالْا مً اَخمامىا 

ت بترولُت لً٘ ونلى يم مً احجصابس مً مىازد ؾبُهُت بهملُت الخىمُت احجصابس نمىما ونىطس الظٙان َُه وبالس  برٍس

ملُىن وظمت اغاَت الى  42طبُل اإلاماٛ ال احةطس وبدء بمجمىم طٙاوي ًطل الى   

  2مهدٛ الىمى الظٙاوي  

ملُىن وظمت  43الظٙان   

طىت 73مخىطـ الهمس   

44مهدٛ احخطىبت   

481وظبت الاهار   

3همى الهسع مً الٓىي الهاملت   

ٗان الٓلٔ نلى اإلاظخٓبل ومظاز الخىمُت في احجصابس َٙل َرٍ اإلاهؿُاث جىحي بالخأزحر الظلبي نلى الخىمُت  مً َىا 

ا  الُىُت ومظاَز

 

 ٛ ا نلى الىمى الظٙاوي  : اإلابدث الاو  ماَُت الخىمُت الاْخطادًت و جأزحَر

 ٛ  ماَُت الخىمُت الاْخطادًت   : اإلاؿلب الاو

  ٛ  حهاٍزِ   : الُسم الاو

                                                           
1
 17( ص, 2000الدار الجامعٌة  ,"اتجاهات حدٌثة فً التنمٌة " ) االسكندرٌة  ,عبد القادر محمد عبد القادر عطٌة   
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 ٛ ادة في مخىطـ الدلل : الخهٍسِ الاو  هي الهملُت التي ًددر مً لاللها حًُحر شامل ومخىاضل مصةى  بٍص

 احةُٓٓي ش جدظحن في جىشَو الدلل لطاحح الؿبٓت الُٓحرة وهىنُت احةُاة وحًُحر َُ٘لي في الاهخاج 

لى خالت الخٓدم َرا الاهخٓاٛ ًٓخض ي ًخم الاهخٓاٛ مً خالت الخخلِ اهي الهملُت التي بمٓخػاَا  : الخهٍسِ الماوي

ت في البيُان و الهُٙل الاْخطادي ٍس ت و احجَى  2(2)اخدار الهدًد مً الخًحراث احجرٍز

اث الاهخاج مً لالٛ اهماء : الخهٍسِ المالث هي جدٕس مً وغو احخماعي مهحن الى وغو الس اَػل وزَو مظخٍى

ت َرا َػال نلى الازجباؽ ت اإلاىاؾً اإلاهازاث و الؿاْاث البرٍس  الىزُٔ بحن الخىمُت ومراٖز

ٓا لهرٍ الخهاٍزِ جىؿىي نملُت الخىمُت نلى ندة نىاضس حرمل ما اهؿىي نلُه الىمى  و   : في َو

ادة مظخمسة في مخىطـ  هطِب الُسد مً الدلل  ٍش

ادة في الدلٛى خُُٓٓت و   لِظذ  هٓدًت  جلٚ الٍص

ل ادة نلى اإلادي الؿٍى  ٍش

 : لهرٍ الهىاضس جىُسد نملُت الخىمُت نً الىمى بهىاضس السي هي باالغاَت و

والظُاس ي و الاحخماعي َٓـ نلى الاْخطادي و اهما المٓافي  الرمىلُت بانخباز الخىمُت حًُحر شامل ال ًىؿىي   1

 والاحخماعي و الالالقي لخخػمً نملُت الخىمُت الخددًث 

تي حرمل اطخخدام البِئت واإلاىازد الؿبُهُت  و التي حهني ان حربو جىاضل او اطخمساز الخىمُت اإلاخىاضلت  وال  2

ألاحُاٛ اإلآبلت نلى اشبام احةاحاث بهدة  الاحُاٛ احةاغسة اخخُاحا مً الظلو و احخدماث دون ان جىٓظ مً مٓدزة

 : لؿىاث

 حسخحر اإلاىازد الؿبُهُت واطخًاللها السشُد

جدمس البِئت  هكُُت الغسوزة اطخددار ج٘ىىلىحُا   

انادة جىشَو الدلل لطاحح الؿبٓت الُٓحرة مً احل ندالت احخمانُت والري حظخأزس بالؿبٓت الُٓحرة  3  

اث للظلو الًرابُت و   4 غسوزة جدظحن و الاَخمام بىىنُت الظلو واحخدماث اإلآدمت لألَساد مو انؿاء ألاولٍى

ٗالخهلُم و الصةت وما ًخؿلبه مً جد بدُث لل احةٙىمت طىاء بطىزة مباشسة أو يحر مباشسة احخدماث ألاطاطُت 

                                                           
2
 ,)االسكندرٌة الدار الجامعٌة  ," التنمٌة االقتصادٌة و االجتماعٌة و مشكالتها "  ,عبد الرحمان ٌسري احمد  , محمد عبد العزٌز عجٌمٌة   

 51( ص   1999
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جػمً خطىلهم نلى  خد ادوى مً الدلل احةُٓٓي في ضىزة نُىت طىاء جخدلل في الاهخاج أو حظهُحر اإلاىخجاث و 

 3احخدماث الاطاطُت أو شٙل الدنم الري جٓدمه

حًحراث في الهُٙل والبيُاث الاْخطادًت  5  

ا نلى خالهلا  حز في اإلاىخجاث ألاولُت و الصزانُت وجطدًَس تلدٍ نملُت الخىمُت الى جصةُذ الىغو الالخاللي في التٖر

سا لخىمُت دون اَماٛ احجاهب الصزاعي هكسا للهالْت الخبادلُت بُنلما بانؿاء  ت للخطيُُو بانخباٍز حَى دَهت ٍْى

  2 تٍش والانخماد اإلارتٕر الري ًٓىد الى الخىمُت اإلاخىا

 أَداٍ الخىمبت : الُسم الماوي

ًت دألاَداٍ السبِظت للخىمُت حهخبر برٙل أو بألس نً ؾبُهت اإلاسخلت  اإلاسخلت الاْخطادًت ونً هىم الظُاطت الاْخطا

مً٘ ابىاش َرٍ    : ألاَداٍ َُما ًلياإلاىخهجت لخدُٓٔ ألاَداٍ السبِظُت مو الخالٍ قسوٍ ٗل دولت ٍو

ادة الدلل الٓىمي 1 ٍش  

ادجه مً أٛو أَداٍ الخىمُت الاْخطادًت نلما أن الدلل الٓىمي الري هٓطدٍ َى الدلل احةُٓٓي  نلما أهه  3حهخبر ٍش

ادة في الظٙان وامٙاهُاث البلد اإلاادًت والُىُت   جد٘مه نىامل مهُىت ٖمهدٛ الٍص

و مظخىي اإلاهِرت  2  َز  

جىطُو هؿاّ الؿاْت الاهخاحُت 3  

اهؿالْا مً الخٓدم في اإلااٛ الطىاعي بطىزة ذاجُت وذلٚ بما ًٓدمه مً أطالُب وأدواث ومهداث ومظخلصماث الاهخاج 

ادة الؿاْت الاهخاحُت لِع َٓـ في الطىانت واهما ٖرلٚ في الصزانت هؿسا للهالْت اإلاخبادلت جؤدي الى  جؤدي الى ٍش

ُب اليظبي  لالْخطاد الٓىمي وحًُحر مً الظلو السأطمالُت بُنلما مو الاشازة الى الخىمُت حهمل نلى حهدًل ال  تٖر

 زيادة الرفاهيت الاقخصادًت للفرد4 

ى في الىاْو َدٍ احخماعي  را 4َرا الهدٍ للخىمُت الاْخطادًت ٌهمل نلى جٓلُل الخُاوث في الدلٛى والثرواث َو َو

را ما ًؤدي  باث شدًدة في اججاَاث الخمخواالخُاوث ًؤدي يالبا الى اخدار اغؿس  وفي مُىلهم لالطهلالٕ والاٖخىاش َو

اث اإلاهِرُت لالَساد 5الى جدظحن مظخٍى  

                                                           
1
 29-30السابق صنفس المرجع  
2 

 81ص, (,2003 قسم االقتصاد," )االسكندرٌة تطبٌقٌة و عطٌة ناصف " دراسات نظرٌة  اٌمان ,محمد عبد العزٌز عجمٌة 
3 

 270ص, مرجع سابق ,عبد الرحمان ٌسرى احمد  ,محمد عبد العزٌز عجٌمٌة 
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 مهاًحر ُْاض الخىمُت : اإلاؿلب الماوي

ٔ الصةُذ لخدُٓٔ الاَداٍ الخىمىبت مً أحل جُُٓم الاهجاشاث  التي حهمل مهكم دٛو الهالم لدظُحر نلى الؿٍس

اهؿالْا مً مهاًحر ومؤشساث ٖبري للخىمُت ججدٛو اهؿالْا مىه مهؿُاث خٓٓهلا مخخلِ الدٛو ًخم ُْاض الخىمُت 

6هيأدمجذ َرٍ اإلاؤشساث جدذ مؤشساث زبِظُت و  1998مؤشس لهام 500خددث خظب البىٚ الهالمي     

ٗالظً٘ و اإلالبع والخهلُم والصةت  مؤشساث الاحخمانُت / 

ٗاث ال ٗاالطهلالٕ اإلاُاٍ الهىاء اإلادمي واطهلال  ؿاْت* البِئت: 

ت ؤلاهخاج * الهالْاث احخازحُت: وحرمل اإلابادالث احخازحُت و  ٗالىمى الاْخطادي و خٍُى مؤشساث اْخطادًت: 

 الخدَٓاث اإلاالُت

 مؤشس الٓؿام احخاص

باإلغاَت إلاؤشساث ألسي الاجطاٛ و ؤلانالم والخ٘ىىلىحُا. ٖما جددد اإلاؤشساث وفي زالزت مهاًس أطاطُت وهي أوال: 

 مهاًحر الدلل

 زاهُا مهاًحر احخمانُت 

 1هابحر جبها ٖما ًلي: : مهابس َُٙلُت و طىدىاٛو َرٍ اإلازالها

 ٛ  : مهاًحر الدلل4الُسم ألاو

شس ألاطاس ي الري ٌظخخدم في الخىمُت زيم الطهىباث التي جىاحه جددي و مُهىم الدمل بهُد الُد نلى اإلاؤ 

ًخهحن أن جؤلر في احةظبان نىد هٓد بس وجُُٓم جلٚ احةُٓٓي، و ٖرا أطهاز الطٍس احخازحُت َرٍ ألامىز التي 

 اإلاؤشساث

 الدلل الٓىمي ال٘لي -أ

ادة الدلل الٓىمي ال حهني همى اْخطادًا ن" زيم وظبت ْىله في ألاوطاؽ الاْخطادًت با MEADEالترخُت مهاز *  لُاز ٍش

ادة ندد الظٙان حهدٛ أٖحر ٖما أن هٓطه ال حهني بالػسوزة جدلُا ا ْخطادًا نُد هٓظ ندد الظٙان في خالت ٍش

                                                           
1

 33 ص , 1988بٌروت ,دار الجامعٌة ال" التنمٌة االقتصادٌة "  , --------- 
2

 52مرجع سابق ص  , عبد الرحمان ٌسرى احمد مٌة  عجمحمد عبد العزٌز  
3

 298ص , نفس المرجع 
4

 73ص , سابق  مرجع , 1988كامل بكري  
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لسي ؤلاَادة مً َرا الُٓاض  نلى َرا ألام , باض هه5باإلغاَت إلى نامل الهجسة الري ٌهد نالٓا أطاطُا في خظابه 

 مهدٛ الىمى الاْخطادي حهؿي ٖما ًليوطهت 

 6ٙان مهدٛ الىمى الظ -مهدٛ همى الدلل الٓىمي  -مهدٛ الىمى الاْطادي 

 الدلل الٓىمي ال٘لي

هحن ٓىماث وزسواث ٖىاهت ًىص ي بجٓاض الخىمُت نلى أطاض الىاْو واإلاظخىي الهلمي. اهؿالْا مً أمه للدولت مىازد وم

ْظمذ الدٛو إلى جالث  PNBالانخباز نىد اخدظا  الدخل واهؿالْا مً هطِب الُسد مً الدلل الىؾني احخخام " 

اث بداللت مظخىي دللها  مظخٍى

 دٛو ذاث دلل مىخُؼ

 دلل مسجُودٛو ذاث 

ت لهام  س الخىمُت البرٍس دوالز للدٛو ذاث  765َٓد حدد هطِب الُسد مً الدلل الىؾني احخام   1997وخظب جٍٓس

تراوح  دوالز للدٛو ذاث الدلل  9386دوالز للدٛو مخىطؿت الدلل و ًُّى  9385دوالز و766بتن الدلل اإلاىخُؼ ٍو

 1اإلاسجُو

 ج/مهُاز مخىطـ الدلل

زيم الطهىباث التي جىاحهه ٖىٓظ اخطابُاث الظٙان وندم أٖثر اإلاهاًحر اطخخداما ودْت طـ الدلل ٌهخبر مخى 

و مظخىي اإلاهِرت  دْهلا بانخباز اإلاهُاز اإلاىاطب َى مخىطـ الُسد مً الدلل ألن الهدٍ النلاةي مً الخىمُت َى َز

ٓاض الىمى الاْخطادي بما ٌظمى مهدٛ الىمى البظُـ ٖما ًلي   : ٍو

 الدلل احةُٓٓي في الُترة الظابٓت/ الدلل احةُٓٓي في الُترة الظابٓت –الىمى=الدلل احةُٓٓي  مهدٛ       

 الُسم الماوي مهاًحر احخمانُت

 بىىنبت احخدماث التي حهاٌش احةُاة الُىمُت ومً أَم اإلاؤشساث هجد/ًٓطد بلا الهدًد مً اإلاؤشساث احخاضت 

 حي وله ندة مؤشساث منلا مهاًحر صةُت/ حظخخدم لُٓاض مدي الخٓدم الط1

                                                           
 
1
 88محمد عبد العزٌز عجٌمٌة اٌمان عطٌة ناصف مرجع سابق ص  
2

 banque mondiale, rapport sur le développement dans le monde « dans un monde en mutation grands 
indication du développement dans le monde» , 1997 , P229 . 

3
 90-89محمد عبد العزٌز عجٌمٌة اٌمان ناصف مرجع سابق ص 
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ُاث لٙل الِ مً الظٙان   أ/ ندد الَى

و نىد الىالدة    /الهمس اإلاخْى

س باإلاظدرُُاث د ألاَساد لٙل ؾبِب وندد ألاَساد ج/ند  2لٙل طٍس

طىاء لألَساد أو للمجخمو  ا مسجُهاس  مً الاطدمماز البرسي ًدٓٔ نابد/مهاًحر حهلُمُت /ٌهد الخهلُم أو َرا الػ2

 ُمي هجدخدم في الخهٍس نلى اإلاظخىي الخهلمً بحن اإلاهاًحر التي حظخٖٙل و 

ىن الٓساءة وال٘خابت مً اَساد اإلاجخمو   أ/وظبت الرًً ٌهَس

 3اس ي والماهىي ألاط /وظبت اإلاسجلحن في مسخلت الخهلُم 

 ج/وظبت الاهُاّ نلى الخهلُم 

 د/مهدٛ ألامُت لاضت البالًحن 

 7حظخخدم  للخهٍس نلى طىء الخًرًت أو هٓطها هجد/مهاًحر الخًرًت ومً بحن اإلاؤشساث التي 3

ت   4أ/مخىطـ هطِب الُسد مً الظهساث احةساٍز

ت للُسد ت الى مخىطـ الٓسازاث الػسوٍز  ث/وظبت الىطِب الُهلي مً الظهساث احةساٍز

 /مهاًحر هىنُت احةُاة اإلاادًت 4

ت احخمانُت براتلا اما مهاًحر هىنُت والخهلُم والخًرًت حمُها مهاًحر َسدًت حهخمد نلى هاخُ( ٌهد مهُاز الصةت  5

خٙىن مً  ب أٖثر شمىلُت ٍو  احةُاة اإلاادًت َهى مهُاز مٖس

و احةُاة نىد اإلاُالد                 مؤشس ضحي لل٘باز   أ/جْى

ُاث بحن ألاؾُاٛ            مؤشس ضحي للطًاز    /مهدٛ الَى

 ن         مؤشس حهلُمي لل٘بازَت الٓساءة وال٘خابت بحن البالًحج/مهس 

 الُسم المالث اإلاهاًحر الهُٙلُت

                                                           
1
 63ص , ( 2002 ,المكتبة الجامعٌة  ,) االسكندرٌة  ," اسالٌب التخطٌط للتنمٌة "  , رشاد احمد عبد اللطٌف 
2
 104محمد عبد العزٌز عجٌمٌة  اٌمان عطٌة ناصف  مرجع سابق ص 
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 مً أَم جلٚ اإلاؤشساث هجد

 مالي الىاجج اإلادلي ألاَمُت اليظبُت لالهخاج الطىاعي الى اح

 ألاَمُت اليظبُت للطادزاث مً الظلو الطىانُت الى احمالي الطادزاث

 2الٓؿام الطىاعي الى احمالي الهمالت  وظبت الهمالت في

 اإلاؿلب المالث جأزحر الخىمُت نلى الىمى الظٙاوي 

ت  الاهخٓاٛ أو الخجٛى الدًمىيسافي مً أحلان جددًد الهىامل التي جؤزس   في مهدالث الىمى الظٙاوي ججُب نليلا هكٍس

اذ هالخل    جلٚ الظابدة في الدٛو اإلاخٓدمت جُظُحر أطبا  الالخالٍ بحن مهدالث الىمى الظٙاوي في الدٛو الىامُت و 

ت  الاهخٓاٛ الدًمىيسافي الى زالزت أن َرٍ ألالحرة خٓٓذ اهخُاغا ملمىطا في مهدٛ الىمى الظٙاوي اذ جٓظم هكٍس

ُاث   مساخل زبِظُت ٗل مسخلت حًحراث مهُىت في ٗل مً مهدٛ اإلاىالُد والَى

ت الاهخٓاٛ الدًمىيسافي  الُسم ألاٛو هكٍس

 ْبل النلػت  سخلت ألاولى /مسخلت ما/اإلا1

اًت واجدظم بػهِ ا ُاث ومهدٛ الىالداث لىىاحي الصةُت ٗىطابل الْى اذ ًخم لهالج مما أدي الزجُام مهدٛ الَى

ادة ندد اإلاىالُد لخدظم َرٍ اإلاسخلت بىمى طٙاوي زابذ أو بؿيء ُاث بٍص ؼ الىٓظ في ألاؾُاٛ بظبب الَى  3حهٍى

 8مسخلت الخدٛى اإلاب٘س/اإلاسخلت الماهُت / 2

ُاث مو  شهدث بداًت الخٓدم الهلمي والطحي وجدظىا في اإلاظخىي اإلاهِص ي مما أدي الى اهخُاع ٖبحر في مهدٛ الَى

ٖما حهٍس بمسخلت   يهدُجت الخدظً للكسوٍ الظابٓت مما أدي الزجُام مهدٛ الىمى الظٙاوازجُام مهدٛ اإلاىالُد 

اة  الخددًث اذ جدظو الُجىة بحن مهدالث  الىالدة والَى

 / اإلاسخلت المالمت / مسخلت ألالحر 3

ا نلى ناداث  وجٓالُد أَساد مو شُىم اطخخدام وطابل هدُجت لخُانل الهىامل الاحخمانُت و الاْخطادًت وجأزحَر

ُاث لِرهد مهدٛ الىمى الظٙاوي جصاًد مما أدي ال  جخُُؼ وطابل جخُُؼ مهدٛ احخطىبت هخُاع اإلاىالُد والَى

 1مخىاغهت  بمهدالث

                                                           
1
 115( ص1996" )عمان دار وائل  الموقع االستراتٌجً العالمٌة للتحضر و التنمٌة  , اقتصادٌات," النقاش  , غازي عبد الرزاق 
2 

مرجع سابق, سمحمد صفوان االخر
  

  38ص,

41ص,مرجع سابق ,محمد صفوان االخرس  3
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 يالُسم الماوي / أزس الهىامل الاْخطادًت نلى الىمى الدًمىيساف

ت الظٙاهُت ومً َرٍ الهىامل الاْخطادًت التي أدث الى  وجبرش أزس الخىمُت في الظٙان في البيُت والىغهُت واحةٖس

 جخُُؼ احخطىبت هجد

 س الخطيُو في الظٙانزأ/ أ

 ٛ بخلٚ الخدىالث َخخجه اإلاجخمهاث الطىانُت  اإلاجخمو لخخأزس الهابلت ٌهخبر الخطيُو مً اَم اإلاىؿلٓاث في جدى

  2ٖما ًلهب الخطيُو دوزا َاما في حر  الظٙان للخمدنلخدُٓٔ الخىاشن والخىكُم 

 في الظٙان نمل اإلاساة / أزس 

ت الخؿىز الاْخطادي والاحخماعي الى أن وظبت مظاَمت اإلاس  لخطبذ  مظخمسة في ْىة الهمل جصداد برٙل أحرحر خٖس

ت حظخىحب منلا   بد٘م ألاوغام احجدًدة للخىاشن نملها حصء مً نملُت الخىمُت َرٍ اإلاراٖز

 ج/ أزس الخهلُم في الظٙان 

خه لحرجٓي الىعي ٖما  برش أزاٍز في بيُت الظٙان ووقُُُه وخٖس ٗان ألاطاطُت لهملُت الخهلُم ٍو ٌهخبر الخهلُم أخد ألاز

ثرة الاهجا   أي ازجُام احةمل لديلا  ًسجُو طً الصواج وجخددد طىىاث لخبرش الهالْت اله٘ظُت بحن دزحت الخهلُم ٖو

 3يلا دمهدٛ الخهلُم ًؤدي الى اهخُاع مهدٛ احخطىبت وبالخالي جحجُم َترة احخطىبت ل

 اإلابدث الماوي الازاز الاْخطادًت للىمى الظٙاوي

 ز والاطدممازاإلاؿلب ألاٛو أزس الىمى الظٙاوي نلى الدلل الُسدي والادلا

 مى الظٙاوي نلى الدلل الُسديالُسم ألاٛو أزس الى

ادة ؾبُهُت نالُت ج ُاث وما جيخجه مً ٍش  ؤزس زأزحراحهد الُجىة اإلاظخمسة باالحظام بحن مهدالث اإلاىالُد ومهدالث الَى

و طُاطاث  َهالت في هؿاّ  اث اإلاهِرت لدي أَساد اإلاجخمو اذ لم ًطاخب  الىمى الظٙاوي الظَس طلبُا نلى مظخٍى

الخىمُت الاْخطادًت و بانخباز الىاجج الُسدي َى نبازة نً احمالي الىاجج الٓىمي مٓظىما نلى ندد الظٙان َان 

ادة في الظٙان طٍى  حهمل نلى اهخُاع الىاجج الُسدي  و لخلخُظ الهالْت اإلاخباًىت  للهامل الاْخطادي الٍص

م )الدلل الُسدي( و  بهؼ الهىامل الاْخطادًت 9الري ًدىي  4الهمل الدًمًسافي وظخخدم الرٙل الخىغُحي ْز

ُاث و الٓىي الهاملت . ٗاالدلاز و زأض اإلااٛ و الخ٘ىىلىحُا و نىامل دًمىيساَُا الظٙان و اإلاىالُد و الَى  الالسي 

                                                           
1
 67ص,مرجع سابق , الدكتور فاٌز ابراهٌم الحبٌب 

2
 16ص , مرجع سابق,  ,2002التقرٌر االقتصادي العربً الموحد  
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( محدداث السكان و الىاجج الكلي و الدخل الفردي و العالقت بين العوامل الاقخصادًت و 4الشكل رقم )

 الدًموغرافيا

 

 

 

+ 

 

 

ُاث  ٖما ٌهخمد الىاجج ال٘لي نلى ندد  ًىضح الرٙل أنالٍ أن الخًُحر في ندد الظٙان ٌهخمد نلى اإلاىالُد و الَى

الهماٛ الهاملحن و زأض اإلااٛ و الخٓدم الخ٘ىىلىجي و اهؿالْا مً انخماد الهمالت نلى زأض اإلااٛ اذ ٗل مهدٛ همى زأض 

ادة هطِب الهامل مً زأض اإلااٛ لترجُو الاهخاحُت و لحرجُو الىاجج  اإلااٛ و مهدٛ اخدار وقابِ حدًدة و جؤدي الى ٍش

 ال٘لي .

ادة الظٙاهُتزحر البساش جأو                                                             الدلل الُسدي واهؿالْا مً الهالْتنلى  الٍص

                           

 1الدلل الٓىمي =الدلل الُسدي / ندد الظٙان 

 

وؾاإلاا ان ندد الظٙان ًيبو مهدٛ اٖبر مً الدلل الٓىمي َان مهدٛ الدلل طِىخُؼ احجدٛو الىازد ًىضح 

الىاججمخىطـ هطِب الُسد مً   

الى ْظمحن الاولى حرحر بُاهاث احجدٛو الى أن هطِب الُسد مً الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي للدٛو الهسبُت ًٓظم َرٍ الدٛو 

ً ونمان والظهىدًت ولُبُا وهي دٛو اْل مً  ذ والبدٍس د نً طبهت دوالزاث وجػم ٗل مً ْؿس والامازاث والٍٙى جٍص

ىطـ الهسبي الهام وهي الازدن جىوع حُبىحي الظىدان خطٙان الدٛو اإلاخبُٓت والماهُت جٓو نرس دٛو نسبُت دون اإلا

والُمً إذ ًتراوح مخىطـ هطِب الُسد مً الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي في َرٍ الدٛو  طىزٍا مطس اإلاًس  مىزٍخاهُا احجصابس

ذ و دوالز 2073دوالزا في مىزٍخاهُا ; 364بحن 2, َاضل لمظت باإلائت مً مجمىم طٙان الىؾً الهسبي 70التي ٌرٙل ٍش

د نً  في جىوع أما في باقي الدٛو الهسبُه دوالز  4000للُِع ألاولى َئن مخىطـ هطِب الُسد مً الىاجج ؤلاحمالي ًٍص

تراوح ما بحن  2001لهام  دوالز في ْؿس وهالخل مخىطـ هطِب الُسد مً الىاجج  2840دوالز للُسد في لبىان و  4,399ٍو

اذ ًطىِ البىٚ الدولي الدٛو  1996 دوالز لهام 2221مٓازهه بيلا 2001دوالز لهام  245اإلادلي ؤلاحمالي إذا ازجُو مىا 

  الى حيع اإلاجمىناث اإلاخابهه إلاهدالث الدلٛى الُسدًه ٖما ًلي

عدد السكان÷ ج الفردي = الناتج الكليالنات  

 التكنولوجيا الناتج الكلي االدخار المواليد السكان

 رأس المال العمالة القوى العاملة الوفيات
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تدلٛى مىخُػ ذاث ٛ دو   

 دٛو ذاث دلل اإلاخىطـ

ُت  دٛو اوزوبا الرْس

 ٛ تذاث الدلٛى اإلاسجُه الىُـ  دو  

تدٛو ضىانُ  

 

ادٍ الظٙاهُت : الُسم الماوي  نلى الدلل والاطدمماز ازس ٍش

 

 

ايلب الدٛو مً غهِ ملةىف في الدلل الُسدي مىكِ ملةىف في الدلل الُسدي وبانخباز هاوي ح

ٌظمذ لالدلاز ٗىن  الادلاز وذلٚ الىطِب مً الدلل الري لم ٌظهللٚ َهران الاججاَحن اإلاخػادًً ال 

ً زاض اإلااٛ  ان َرٍ الالحرة اإلادلساث الطاَُت "زطخى" اْل وظبت مً 10 دظبَشسؽ غسوزي لخٍٙى

س التي ً ا  1مً احمالي الىاجج اإلادلي  10%َا ال ًجب ان جٓل نً يبغي جَى ادة الظٙاهُت بخازحَر َُىكسللٍص

هدُجت اهخُاع الدلٛى َاحظام اححجم الاطسي ًجهل حصء ٖبحر مً الدلل اله٘س ي نلى الادلاز 

مً الدلل ًىُٔ نلى الاطهلالٕ لُخجه الادلاز الى الاهخُاع ؾاإلاا ٌهاوي مهكم اْؿاز الدٛو الهسبُت 

و اهما َى جدطُل مً الؿبٓاث الًىُت ادة الظٙاهُت نلى احمالي  , اإلاىخُؼ يحر مخْى و بالخالي َان الٍص

او  , َرٍ الؿبٓاث جُػل اطدمماز امىالها في الدٛو اإلاخٓدمتٗىن  2الادلاز طُطبذ غهُُا حدا 

اًدانها في البىٕى الدولُت الهسبُت الاٖثر اماها و جُادًا للمخاؾسة مً الاهكمت الهسبُت التي ال حظخٓس 

 3نلى زاي و ال جخػو لٓاهىن و ال حهبئ بمبادا و حههداث 

التي  اد اطهلالٖها لاضه الظلو ال٘مالُتازجُام دللها جٓبل اٖثر لٍص تفي خال رةؿبٓه الُٓحالفي خحن 

ل  جدٛ دللها مما ًجهل الدٛو الهسبُت جسحو الى البىٕى الدولُتخسمذ منلا بظبب  مً احل جمٍى

ب نليلا الخبهُتنملُت الخىمُت برسوؽ  ىابد لدمت الدًىن ٖما  مدددة أْل ما ًتٖر وجطاند الدًىن َو

ادة الظٙاه إلاا جخؿلب  حةٙىمُت هدُجت لبُا نلى اإلادلساث ازحرا طُت نلى محزاهُت الدولت  جأجبرش آزاٍز الٍص

ادة ٗالصةت َرٍ الٍص ا مً لدماث اإلاخخلُت  را ما حهاهُه الدٛو الهسبُت والخهلُم ويحَر هٓظ مً  َو

ت في اطبا  الخالُت  : الامىاٛ في نملُه الاطدمماٍز

                                                           
1
 59علً حمٌدوش مرجع سابق  ص 
2

 90ص,مرجع سابق  , فاٌز ابراهٌم حبٌب  
3

 60علً حمٌدوش مرجع ساٌق ص 
4

 نفس المكان  
5

 98ص,مرجع سابق  , فؤاد حٌدر 
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4غهِ الادلاز الىاجج نً غهِ الدلل الُسدي  ن طبُل جدُٓٔ ا جبحن ادزاطاث الاْخطادًت ان ال  

ا ازبهه باإلائتْدٍز  طىٍى مً الدلل الٓىمي َرا  40 َرٍ الدٛو ان ًبلٌ ادلاز الٓىمُت ٛو َُجب نلى  

هكسا النخماد  الي ٌ ايلب ما نادا الدٛو الىُؿُتاإلاهدٛ جُخٓس   

 ٛ 5وجدوي َرا الٓؿاناث في الىاجج اإلادلي الهسبُت في اْخطادَا نلى الصزانت الدو  

 

 جوسع الاهفاق العام : اإلاطلب الثاوي

  

ادة ُاّ الهام نلى احخدماث الاحخمانُت َٓد نمل الدٛو حرٙل غًؿا نادًا نلى الاه في حجم الظٙان ان الٍص

الامس الري ٌه٘ع جدوي  و ْؿاناتلا الاطاطُت في البالد الهسبُتاطدممازاتلا في ْؿام احخدماث ا الهسبُت نلى ضخامت

الاهخاحُتطدممازاث في الٓؿاناث الا    

 

د نملذ الدٛو الهسبُت نلى جدظحن ُٖاءة جخطُظ البىادز لهرٍ الٓؿاناث التي حرملها الخهلُم الطحي الخًرًت  ْو

وؤلاناهاث اإلآدمت لألَساد   باإلغاَت إلى الدنم  البِئت باإلغاَت الى اإلاسأَ الهامت وإخدار َسص حدًدة للهمل

اث الػهُُت الدللوجدنُم الاطهاز ختى ًٙىن في مخىاٛو الُئ ٌ وبد٘م ان ايلبُه اإلاىاؾىحن ٌهاهىن مً غهِ   

حر  ت مً احل جَى د مً نبء الدولت التي ججهلها مػؿسة للخُ٘ل مخؿلباث اإلاتزاًدة الىُٓاث الػسوٍز الدلل بلا ًٍص

ت للظٙان َٓد أهُٓذ الدٛو الهسبُت لالٛ الُترة   172 هدى 1990إلى ياًت  1993احةد الادوى احخدماث الػسوٍز

ممل خىالي  28َاضل لمظت دوالز نلى الخهلُم الصةت و شب٘ت الػمان الاحخماعي  ملُاز دوالز ٍو مً الىاجج اإلادلي 6%

ا وضله لالٛ نامي  ا  32حن الى إلى ياًت الُ 1999ؤلاحمالي اإلاخىطـ طىٍى دوالز ٖم مخىطـ طىٍى باقي لالٛ نامحن وال 

 2001/2000  

باالطدممازاث اإلاىخجت لخىحه  َهىع جىحُه َرٍ الىُٓاث اإلاخطاندةاإلاتزاًد للظٙان وشٍادة ؽ لب   َرا الازجُام   

ت الػماهاث لالٛ الُترة  م في وضح جؿىز ؤلاهُاّ احجازي نلى مراٖز 2000-93/98/99للخدماث واحجدد والْس  
 
 

  39/0222الفترة  ةاالجتماعً فً الدول العربٌلضمان إلنفاق الجاري على التعلٌم الصحة و شبكة ا2 -1) (الجدول و  
اليظبت الى احمالي الىاجج 

 اإلادلي

 الظىىاث احمالي الاهُاّ   % اليظبت الى الاهُاّ احجازي 

6,1 23,1 172 ,5 1993 - 1998 

5,7 21 ,7 31,3 1999 

5,5 21,4 34,2 2000 

 
 

 السيادة السكاهيت على العمالت وعبء الاعالت  أثر : اإلاطلب الثالث
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 الفرع ألاول آثار السيادة السكاهيت على العمالت أثر زيادة السكاهيت : الفرع ألاول  

ٗان َرا ًممل نمل اًجابُا ٗٛى َؤالء الى  15ازجُام وظبت ؤلانالت دون طً  ما ًمحز ايلب البلدان الهسبُت طىه ان 

إًجاد الهمل اإلاىخج إلى  ظؤاٛ َل حظخؿُو َرٍ الٓىي الهاملتناملحن طُٙىهىن ْىة ناملت في اإلاظخٓبل ولً٘ ال

  الىاجج ال٘لي في اإلاجخمهاث

هت للظٙان ججهل جػازب  ادة طَس خممل ذٛ الخىمُت ا في جدُٓٔ اَداٍ ان الٍص ٍو  

ادٍ في الدلل الُسدي ان الهدٍ الاٛو ًخ ٕ في اًجاد َسص نمل للٓىي الهاملت ذ ٍش ؿلب وغو بسامج وفي هُع الْى

و الاهخاحُت ماَه في زاض اإلااٛ ولهرا ٌهخمد نلى ٖماَه نىطس الهمل في الاهخاج بِىما الهدٍ الماوي ًخؿلب ٖ اإلاراَز

ادة ادٍ في زاض اإلااٛ حهامل مً نىامل الاهخاج  طىه َرٍ الٍٓى اإلاظخٓبلُت 15في الظٙان مً الظً  َالٍص جخؿلب ٍش

  جىحُه َرا الهىطس للخهلُم والصةت لً٘ مو

حر َسص الهمل لدي الٓىي م ا مً احخدماث َاهٚ مُذ زاض اإلااٛ اإلاؿلى  لخَى ادٍ  111ً الطهب اًجادَا ويحَر ٍش

ادٍ البؿالت هت حهمل نلى ٍش ىد الى مهدلحن اطسم مً مهدٛ همى الىقابِ ندد الهاؾلحن نً الهمل الري ًٓ الظَس

ُي امل  ندم الاطخٓساز الاحخماعي مه في اًجاد الهمل ٖما حهخبر البؿالتوهصوح الٍس 2نامل َاما في ازجُام مهدالث احجٍس  

ملُىن َسد جدباًً  19دٛ في اي ما ٌها % مً احمالي الٍٓى الهاملت20بىدى  دز مهدٛ البؿالت في الدٛو الهسبُتًٓ

للبىاث  باإلائت 42للرٗىز  29ث البؿالت َُما بحن الدٛو الهسبُت برٙل ٖبحر َٓـ بلٌ مهدٛ البؿالت في مىزٍخاهُامهدال 

ًللبىاث  % 3,14 % للرٗىز و جىوع  15للبىاث واإلاًس  %  24% للرٗىز و 12اما الظىدان  للرٗىز %  12 اما البدٍس

لدي الرٗىز في ندد  تلبىاث جطل الى غهِ مهدالث البؿالل تومً َىا هالخل ان مهدالث البؿال للبىاث % 25و 

 3مً الدٛو الهسبُه

را زاحو للىمى %  2,5في خحن مهدٛ همٛى وقابِ الباقي خىالي % 3 تمً الٓىي الهامل تْدزاث همى الهسغ َو

و ان حظخمس مرٙله البؿالالظٙاوي اإلاتزان خْى واخد الخددًاث  ت والاحخمانُ ت ل الاْخطادًَاخد اإلاراٗت ل ٍو

التي حهخبر مظخٓبالت جلع الخهاون لدٛو احخلُج الهسبُبما َيلا دٛو مت في الدٛو الهسبُ تالسبِظُ  تالدٛو دٛو الهسبُ  

ٗافئ مو ا توندم جمً٘ الاهٓظاماث الهسبُ  الى الداللحن في ةلهسع الرامل في الانداد اإلاتزاًدمً للٔ َسص نمل 

ُت         الاهخاح ةطّى الهمل بظبب الٓاند  

 

  : عبئ الاعالت : الفرع الثاوي

و  ِ بدوزٍ نلى وظبه مى تالهابل تمظخىي مهِران َز را ًخْى ِ نلى وظبه دللها الى ندد انػائلا َو خجحن الى ًخْى

3 وظبه اإلاهىلحن لىمى الظٙاوي والخىشَول تهدُج   2002 تبٍٓى وظبه ضًاز الظً طىالهمس لظٙان الىؾً الهسبي اإلاخمحز  

الى تفي الدٛو الهسبُ تبه الاناللترجُو وظ تمً الٓىي الهامل تباإلائ 20خىالي %  اذا  تبخُاوث في الاْؿاز الهسبُ  4   7,7 

%  64في طىزٍا و مطس وادوى وظبه في جىوع في جىوع %  73في الازدن و %  85و  تفي الظهىدً تباإلائ 88وضلذ الى 

ٗاهذ وظبه الاناهت والهاإلاُت في حمُو البلدان الىامُ تاإلاسجل توظبه اليظب % وفي 36.9 تفي حمُو البلدان الىامُ تاذ 

                                                           
1
 91 -90ص ,مرجع سابق  , فاٌز الحبٌب 
2
 29ص 2001 ,مرجع سابق  , جون ساٌتز 
3
 33ص  , مرجع سابق , محمد صفوان االخرس 
4
 25 ص 2002دي العربً الموحد مرجع سابق  االتقرٌر االقتص 
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8, بِىما اهخُؼ الى% 88.8البلدان الاْل همىها  نلى اإلاظخىي الهالمي%  60 50, ان  َرا ٌهني تفي البلدان الطىانُ 

َٓـ مً اَساد مجخمهاتلم الرًً %  50.5 ي ال ٌهُدون طى  تمً ذوي الدلٛى اإلاسجُه تالهاملحن في البلدان الطىانُ

     مً ذوي الدلل اإلاىخُؼ الىاض الُٓساء الامس  تو الهاملىن الدٛو الهسبُ ٌهِرىن في مظخىي مهِره بِىما ٌهُد

اث اإلاهِر نلى  ئًؤدي الى لُؼ الهبَالهمل نلى لُؼ اإلاىالُد طٍى ت الري ًؤدي الى جىشَو الُسوّ بحن مظخٍى

ٗاَل الؿبٓت الهاملت   

ُب الهمسي ووظبه  (2-2ٛو  )واحجد  2003 تالانالًىضح التٖر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

         
 النسبة المئوٌة                                                                 عبئ االعالة             

 
 
 
 
 
 
 

                                              
 

059الصفحه 0229لسنه  ةالبشرٌ ةطالب باالعتماد على تقرٌر التنمٌالالمصدر من اعداد    
 

انعبىء انكهي صغار انسن كبار انسن  فما فوق 76  76-56من   أقم  

من 

56 

 سنة

 

   

انمؤشر                

 اندول          

وسط أروبا شرقية   57.5 79 :.55 66.:5 58.6 58.76  

انعربية  اندول 79.7 :6 7.8 5:.75 7.58 85.59  

 سوق اسيا 75.7 75.7 6.5 65.75 9.59 77.65

59.97 :.65 7:.59 7.5 78.5 
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 0229( ٌوضح نسبة االعالة فً القطاعات العربٌة عام 8-0لجدول رقم )

 

ٛ                                   %مخىطـ الانالت                                الدو  

 ألازدن  0.78

 الامازاث 0.29

 البدٍسً 0.50

 احجصابس 0.76

 الظهىدًت 0.51

 الظىدان 0.84

 الطىماٛ 1.01

 الهساّ 0.92

ذ 0.45  الٍٙى

 اإلاًس  0.69

 الُمً 0.99

 جىوع 0.67

 حُبىحي 1.01

 طىزٍا 0.91

 نمان 0.51

 َلظؿحن /

 ْؿس  0.41

 لبىان 0.88

 لُبُا 1.09

 مطس 0.79

 مىزٍخاهُا 1.01

 

س الخىمُت الاوظاهُت لهام  اإلاطدز  بسهامج ألامم اإلاخددة الاهماةي الطىدّو الهسبي الاهماةي الاْخطادي و الاحخماعي جٍٓس

139ص2002  
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( إذ حهد وظبت  ؤلانالت في 8-2و ) (7-2في الىؾً الهسبي ٖما َى مىضح في احجدولحن ) وظبت ؤلانالت إن ازجُام        

ُـت إغاَت إذا ْسهذ  الىؾً الهسبي أٖبر اليظب في الهالم مٓازهت بالدٛو ألالسي و ما ًترجب نلُه مً أْؿاز احخمان

بالدلل اإلاىخُؼ إلاهكم الدٛو الهسبُت, نلما أن وظبت ؤلانالت احةُُٓٓت جُّى ذلٚ بأٖثر هدُجت جدوي مظاَمت اإلاسأة 

ادة في اليراؽ الا ْخطادي وازجُام وظبت اإلالخدٓحن في اإلاؤطظاث الخهلُمُت إغاَت للبؿالت, ألامس الري ًىجم نىه ٍش

ُـت احخـدماث الاحخمانُـت ألانباء الاْخطادًت هخُاع هطِب الُسد مً وا و غًـ نلى ألاهُاّ الهالم        مً هاخ

الظـٙاوي اإلاتزاًـد وازجُام  %23% في الظىدان و  28      لىمىالىاجج اإلادلي ؤلاحمالي إغاَت لبروش قاَسة لؿحرة هدُجت ا

%في مطس و ًدٛ  10%في الُمً و 19و12مىزٍخاهُا في  ٌطىت خُث جبلـ 15و هي قاَسة حرًُل ألاؾُاٛ دون  ؤلانالت

                                                                                                            : ج الخالُتٌهىد خخما  إلى الىخابج الخالُت إلى الىخاب خهلُم حجصء ٖـبحر مـً الربا  الري َرا اإلاؤشس نلى غُام َسص ال

      تحوٌل نسبة كبٌرة من موارد الدولة العربٌة من تكوٌن رأس المال إلى مقابلة أعباء اإلعالة                                         

ـة الدخل ٌؤدي فً النهاٌة إلى ضإلى تشغٌل األطفال كوسٌلة لالستفادة منهم و التً تبرز فقط فً الدول كثٌرة السكان و منخف اللجوء

الجسمانٌة لعمال و ر على القوى العقلٌة ٌفاض نصٌب الفرد من الناتج كما ٌـؤدي الى التأثنختفشً البطالة فً االقتصاد عامة ,وا

 المستقبل 

  

 بع: آلاثار ؤلاًجابيت للىمو السكاوي.اإلابحث الرا

ادة الظٙاهُت  ادة أمس مبالٌ َُه َٓد جطبذ الٍص و للظٙان َئن َرا الٓلٔ مً الٍص بالسيم مً آلازاز الظلبُت للىمى الظَس

 نامال مشجها للخىمُت و لِع نابٔ لها.

  زيادة الاهخاجاإلاطلب ألاول:

ٗان الىؾً الهسبي نام  ًٓدز  و أن ًسجُو إلى خىالي  288خىالي  2001ندد  ملُىن وظمت  315ملُىن وظمت ومً اإلاخْى

ا و بانخباز مظاخت ألازاض ي اإلاظخًلت خالُا للصزانت بىد. و 3بىمى  % مً اإلاظاخت 42أي َ٘خاز ملُى ن  56% طىٍى

ادة  و ٗامال  ي اطخًالالالٙلُت طٍى حهمل نلى اطخًالٛ َرٍ ألازاض  ادة  بالخالي ٍش ؤلاهخاج الٓىمي باإلغاَت إلى أن ٍش

ادة الظٙان في َرٍ الد ادة الؿلب الُهاٛ ٍش أطلى  ؤلاهخاج ال٘بحر الري ًؤدي إلى اجح  طاندَا هلى هٌٛو حهني ٍش

ادة في الظٙان حرٙل غًىؽ  ادة الىاجج ال٘لي و احةُٓٓت أن الٍص جخُُؼ جٙلُت ؤلاهخاج و ٗلها نىامل حظاند نلى ٍش

مً شأنلا أن حهمل نلى مػانُت احجهد مً ْبل الظٙان أهُظهم لخدظحن مظخىي مهِرهلم ألامس الري ًؤدي إلى 

ُت هُظها وبانخباز أن أيلب َرٍ الدٛو حهاوي هٓظ زأض اإلااٛ حهمل نلى ج٘مُِ ْىة الهمل ؤلاطسام في نملُت الخىم

ى ما  نلى خظا  زأض اإلااٛ, و مً أحل الهمل بأحىز مخدهُت َا طاند نلى مػانُت ؤلاهخاج لخهٍس ألاحىز  ازجُانا َو

ل  و مً حجم مداٌظاند نلى اْخدام ألاطىاّ و ٌظمذ لها نلى اإلادي الؿٍى للها لخدظحن اإلاظخىي اإلاهِص ي و أن جَس

س مىاضب الرًل و ْد ًيُذ َرا ال٘م الهابل مً الظٙان الٓؿام  ادة ؤلاهخاج في الىؾً الهسبي نلى جَى ِ ٍش ًخْى

                                                           
 74ص  , مرجع سابق,حمٌدوش علً  1

 160 ص , مرجع سابق ,ابراهٌم قوٌدر 2
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الخؿىز في لُؼ العجص الًراةي و  َرا اَم ِظ%. ل4, 0 1ىلٌ مهدله هدخظاض الٓؿام الصزاعي إذ نٍس جدظىا ب

و  2000% مً حجم ألانماٛ. في نام 31;7جساحو وظبت الاٖخُاء الراحي الًراةي َٓد اطخىنب الٓؿام الصزاعي خىالي 

ادة الظٙاهُت جؤدي إلى حًُحر الؿّس و الىطابل ؤلاهخاحُت في الصزانت و 1995-1990% لهامي 35% و40 . َهرٍ الٍص

هت الظّى لُدٓٔ محزة الهمل نلى الخىطو في  الخطيُو باإلغاَت إلى إمٙاهُت جدُٓٔ مبدأ جٓظُم الهمل و جىطُو ْز

 ؤلاهخاج نلى هؿاّ واطو َا ًؤدي إلى لُؼ جٙالُِ ؤلاهخاج.

 جحدًد اسرع لقوة العمل اإلاطلب الثاوي: 

س نلى حجم ٖبحر مً الظٙان و لاضت الُبما أن  ا لهرٍ اإلاىازد  ت الُخُت َئنئالدٛو الىامُت والهسبُت جخَى اطدمماَز

ت في الٓؿاناث اإلاخخلُت طىاء الاطدمماز يحر اإلاباشس الىاجج نً جىطو ؤلاهُاّ في الٓؿاناث السبِظُت للخىمُت  البرٍس

و  حر وججدًد َرٍ الٓىي مً الُد الهاملت التي حهمل نلى َز الاحخمانُت ٖٓؿام الخهلُم و الصةت ٌظمذ لها بخَى

  الاهخاحُت

ت ألاطاطُت التي ٌهاوي منلا اإلاجخمو الهسبي َى ندم الاطخُادة مً الهابد لهرٍ الٓؿاناث لاضت زيم أن اإلارٙل

الخهلُم و لطىضا هىنُخه و ٖرا هجسة الُ٘اءاث "هجسة ألادمًت "لخؤلِ َرٍ الىىاْظ نىابٔ َامت امام الخىمُت 

ت و مدازبت الدظس  البرسي..لرا ًجب نلى الدٛو الهسبُت الاطخُادة مً الُ٘اءاث مً أحل ججدًد ْىاَا   تىخ البرٍس

ل وال حظخُُد مىه الدٛو اإلاخٓدمت دون إهُاّ مظبٔ لدظاَم َرٍ الٓىي  ا نلى اإلادي الؿٍى ججني نىابد اطدمماَز

حربدَو نملُت الخىمُت  م  دشجُوالٙافي لالبخٙاز و ؤلابدام و ال اإلااٛ بخَى الُ٘سي. في الخددر نً الظٙان بانخباَز

ت أهُظهم مىزد إًدام و مطدز ْىة  -ب مً شأهه ججاَل ْػُت َامت أن َرٍ هللا مجسد أنداد َدظ وازد البرٍس

س إمٙاهُاتلا و ْدزث برٙل ًخماش ى والخؿىزاث  ادة الظٙاهُت وجؿٍى ججدًد و الخىضل لهرا ٗله ًخم بخأَُل َرٍ الٍص

م أطع لطىانت الخىمُ  )2(ت. الهلمُت مً لالٛ لؿـ و لدماث الخهلُم و الصةت بانخباَز

 و الابخكاراث: وق الس حجماإلاطلب الثالث: احساع 

ادة في الاطدمماز أمال في جلبُت  ادة الؿلب الُهاٛ الري ًىلد ٍش ادة الظٙاهُت خاَص لالْخطاد مً لالٛ ٍش حهد الٍص

ادة الدلٛى بلا ًؤدي إلى ازجُام الٓدزة الرسابُت ومىه ًدظو حجم الظّى َبريم  مً اإلاخؿلباث, ًىجم نً ذلٚ ٍش

د مً الخٙالُِ نلى اإلادي الٓطحر لُطبذ َؤالء مىخجحن نلى اإلادي البهُد لخٓىد  د مً ألاؾُاٛ ٌهني اإلاٍص إهجا  اإلاٍص

َ٘را ٖما أن ألامهاث و آلاباء   إلى مظخىي مهِص ي أَػل ًخىطو ألاطىاّ ججهل مً مظخىي جدظحن الاْخطاد

اث الُساى لديلم َرا الى مى نلى إًجاد هكام َهاٛ مً اإلاىاضالث و ًدُص في جبني طُ٘دخىن لُال و نلازا لىٓل أْو

ٓد زبؿالخ٘ىىلىحُا اإلاىحىدة و ال ادة الظٙاهُت بالخُجن في الطىاةو و الابخٙازاث بدث نً ج٘ىىلىحُا حدًدة َو ذ الٍص

ٗاَت الٓؿاناث ؤلاهخاحُت. س وزَو ؤلاهخاحُت في   و الخؿىز الخ٘ىىلىجي الري ٌظاَم برٙل مباشس في جؿٍى

 

 خالصت الفصل الثاوي 

ا في  ىا في َرا الُطل ألازاز الظلبُت و ؤلاًجابُت للىمى الظٙاوي باحجصابس بدأ بمُهىم الخىمُت الاْخطادًت و مهاًحَر جؿْس

الظٙان بالخىمُت وبرٙل زبِس ي خٛى ْت اإلابدث ألاٛو جىاولىا آلازاز الاْخطادًت للىمى الظٙاوي إهؿاْا مً اإلاىكىز لهال

ى نلى الاْخطاد الىاحمت نً احخؿـ ؤلاهمابُت اإلاؿبٓت في جلٚ ألاهكاز مً لالٛ جدوي الدلل الُسدي أزس َرا الىم
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ا الظلبُت نلى أوغام الدرًُل و التي لها إَساشاث و هخابج ن٘ظُت لألَداٍ  وهٓظ الادلاز و الاطدمماز و ٖرا مً أزاَز

خىة الىؾً الهسبي إغاَت إلى وظبت اإلاسأة  ؤلانالت اهؿالْابمُهىمها الرمىلي باإلغاَت لهبىء  ؤلاهمابُت مً البؿالت َو

و الظٙان ٌهُلىن زالر ازبام بأن ز  مهنىالهاؾلت و الُىُت يحر الٓادزة نً الهمل ) الؿلبت مً مجمىم الظٙان ب

طاد الظٙان إغاَت إلى نابلهلم ألهُظهم َرا الىاْو الدًمىيسافي ًؤدي إلى غهِ ؤلاهخاج وؤلاهخاحُت نلى ضهُد الاْخ

الهسبي لاضت مً حاهب الًراء وما ًترجب نلُه مً عجص في محزان مدَىناتلا و محزاهُهلا الهامت مً أحل طد َرا 

ٔ الاطخحراد و الخبهُت الًراةيالعجص نً ؾ و اإلاالُت للخازج ألامس الري خ٘م نليلا انلاج طُاطاث ؤلاضالح و الخهدًل  ٍس

ت ججاٍ الٓػاًا الظٙاهُت و احجىاهب الهُ٘لي جدذ شسوؽ مجةُت جىؿىي َرٍ الظُاطا ث نلى مداذًس ٍْى

ؤلاهُاّ الهام في مجاالث الصةت و الخهلُم. باإلغاَت للػًـ نلى اإلاىازد لُؼ  الاحخمانُت و ال طُما َُما ًخهلٔ

ادة مً خدة الخُاوجالبِئت و اإلاُاٍ و الازجُام ف اث الخلىر و الٍص اث الاحخمانُت والاْخطادًت إغاَت لػًىؾاث ي مظخٍى

 "الُٓس "بخددي حدًد ًىاحه الدٛو الهسبُت قاَسة  لُهصش  اطٙانو  حهلُمنلى احخدماث الاحخمانُت مً صةت و 

ظان َى ضاوو الخىمُت و َدَها ولً٘ دون أن وًُل نً أن ؤلاو دذ لـ الُٓس ملُىن ٌهِرىن ج 100الري ٌهاوي مىه 

ادة ؤلاهخاج و ؤلاهخاحُت و جىطُو حجم الظّى و ؤلابدام و داَو لعجلَٓد ًٙىن  هلا مً لالٛ أزاٍز ؤلاًجابُت ٍٖص

ا الابخٙ ّ ... ازاث و يحَر  احجصابس في الُطل اإلاىالي لدزاطت أزس الىمى الظٙاوي نلى الخىمُت في لىخؿس
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 املبحث ألاول: التطور الدًموغرافي.

اث مسجففت طىاء للىالداث أو الىفُ ت ئذ كاز للد ـسفذ الجصائس مظخٍى ذ مفدالث الىفُاث باث في الفترة الاطخفماٍز

بداًت الظبفُىاث جساحق مفدالث الىفُاث ئلى غاًت مىخطف % الخفسف  40% أما مفدٌ الىالداث فُلدز ب30

هؽسا للىضفُت اإلاخأشمت الاكخطاد الفاحصة ـً جلبُت مخعلباث الظيان لخبدأ بىادز الىضفُت الخعيرة  1986الثماهِىاث 

اث و آلازاز الظلبُت ـلى الىضفُت الاحخماـُت والتي بسشث في الظىً والبعالت والدزل الضفُف, ول هره الخغير 

 ـملذ ـلى جساحق مفدالث الخطىبت لُؽهس همىذج أو . ٌ أطسي حدًد.

 ـلى هرا ألاطاض كظمذ خسهت اإلاىالُد في الجصائس ئلى مسخلخين أطاطِخين جخميز ول مسخلت بؽسوفه . ا

 .1985- 1962املطلب ألاول: املطور الدًموغرافي في الفترة 

م% أًً وضلذ ـدد الىالداث أهثر مً  52-م%  539.ث ًتراوح بين مفدٌ الىالداهبير في جميزث هره اإلاسخلت بازجفاؿ 

ا في اإلاخىطغ وهي أـلى ـدد ـسفخه الجصائس , هما بلغ ـدد الظيان في  800 ملُىن  10خىالي  1962ألف والدة طىٍى

ملُىن وظمت و كدز  740,  18ئلى خىالي  1980ملُىن وظمت لُطل في طىت  74613.ئلى خىالي  1970وظمت لُطل ـام 

ادة 88721.خىالي  1985في نهاًت فترة   طىت و الجدٌو اإلاىالي ًىضح ذلً 23مالًين وظمت | زالٌ  8ملُىن وظمت بٍص

 . 1985   -1962(: جطور عدد السكان من 1-3الجدول رقم )

 

 الوحدة: مليون نسمت السنواث

 ـدد الظىىاث           ثالظىىا

          1965                11.923 

          1970                13.746 

          1980                18.740 

          1985                 21.887 

 

 United nations population division volume l    2002  ,p180lاإلاطدز: 

هرا الازجفاؿ في ـدد اإلاىالُد زالٌ هره الفترة ئلى حغير ملحىػ ـلى الترهُب الجيس ي الفمسي للظيان وهرا وللد أدي 

 ما ًداٌو الجدٌو اإلاىالي جىضُده

 85-65(: جطور معدل السكان حسب العمر خالل فترة 2-3الجدول رقم )
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 فأهثر84 طىت85-65 طىت64-60 طىت24-15 طىت14-5 طىت4-0 الظىىاث

1965 19.5 27 18.1 5.1 3.3 0.2 

1970 19.5 28.9 17.6 6.3 4.1 0.7 

1975 18.8 28.8 18.5 6.1 4.2 0.6 

1980 18 28.5 19.6 5.8 3.9 0.6 

1985 16.6 27.5 20.7 5.7 4 0.7 

 

 United nations population division's , 2002 , op . citp 181اإلاطدز : 

د مً وظب  15ت ألاكل مً فئها الجخطدز ًالخؾ مً الجدٌو أن أـلى اليظب  طىت وهي اللضُت غير اليشعت مما ًٍص

د مً زلل ألاشُاء ـلى ميزاهُت  الت, ئضافت إلاا جخعلبه مً جىفير اإلاخعلباث اإلاتزاًدة مً صحت, حفلُم وطىً ًٍص ؤلـا

 1986الدولت هرا ما جم جسحمخه ففلُا ـام 

طىت هدُجت ـدد الىالداث اإلاتزاًدة أو الىمى الظياوي اإلاتزاًد الري  15ـلما أن هره اليظب الفالُت للفئت ألاكل مً 

اث الفاإلاُت خُث بلغ مفدٌ الىمى  ت مً أـلى اإلاظخٍى  1977 1970ما بين 3ـسفخه جلً الفترة و هرا ما حفل الحطٍى

ئذ بلُذ الىالداث و  1980, ملُىن وظمت لفام 21ما جترحمه ففلي .  الخفسف الجصائس في هره الفترة اهفجاز طياهُا وهى 

الخطىبت بطفت زاضت مسجففت حدا في الجصائس ئلى غاًت معلق الدظفُىاث ووان مظخىي الىالداث مً أـلى اإلاإشساث 

 (1)ماهِىاثو به .زف هرا اإلاإشس ؤلاخطائي حغيراث مدظىطت ئال مق بداًت الث 1970% في طىت 50في الفالم ئذ هاهص 

 85-62(: جطور عدد الوالداث و معدالتها خالل فترة 3-3الجدول رقم )

 الوحدة : ألالق الفترة

 عدد الوالداث | معدل الوالداث

 معدل الوفياث    عدد الوالداث           الفترة        

1962-1966             522            // 

1967-1970             562             49.44 

1971-1974            629              47.57 

1975-1978            694              45.71 

1979-1981             758               42.97 

1982-1985              820                 40.17 

 

 

 59اإلاطدز : ـمازة طامُت, مسحق طابم، ص |
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ٌفىد هرا الازجفاؿ إلافدٌ اإلاىالُد ئلى الخدظً اإلالحىػ اإلاظخىي اإلافِش ي وخالت الاطخلساز ألام . في اإلالً الفترة, إلاا 

ـسفخه فترة الظبفُىاث مً جسهيز ـلى بىاء كاـدة اكخطادًت مفخبرة , اليان لها ألازس ـلى الجاهب الاحخماعي، ئذ هالخؾ 

التي ًمىً اـخبازها  1967- 1962مسخلت  ۰۹۹هؽسا إلاا جميزث  1967د ـام أن ـدد الىالداث ـسفي جعىز ملحىػ بف

 مسخلت مساض و جدىالث احخماـُت جميزث بثالر أوضاؿ وهي

مىاحهت العجص اإلاالي بظبب زب زصائً اإلاإطظاث اإلاالُت.  -الاهخمام بدل اإلاشاول الاحخماـُت الىاحمت ـً الحسب.  -

ض الجهاش ؤلادازي و الاكخطاد - مسخلت  1967ي باإلضافت لىاكق ـدم الاطخلساز الظُاس ي وحفخبر مسخلت ما بفد حفٍى

مىن الاحخماعي ألاهداف لىب الخسعُغ والاهخم. مام باإلاضحدًدة في طير الخىمُت بالجصائس والاطخلساز ـلى أط

 1الاطتراجُجُت للخىمُت وذلً بخىطُق كاـدة الدشغُل ليرجفق حجم الفماٌ مً 

، باإلضافت لالهخمام بخدظين الشسوط اإلاادًت لهره العبلت التي واهذ خافصا لها ئضافت 1985ت ملُىن ـامل طى 7. 

ئذ ازجففذ  1974و العب أإلااوي لفام  1984-1980لفدة كسازاث كساز دـم ألاطفاز لفترة اإلاسعغ الخماس ي ألاٌو 

 19843ملُاز دج طىت  1.76ى ئل 1979ملُىن دج طىت  805حجم الىفلاث اإلادخملت مً ظسف ميزاهُت الدولت مً 

   (2000-1986املطلب الثاني التطور الدًموغرافي في الفترة )

% في  7.  34الىالداث دٌ الفتراث التي. ًيخهي مفاللعُفت الىاض مق  1986ذ طىت شيلوهي اإلاسخلت الثاهُت ئذ  

% 1986،  2002كدزث طً  أبين هسفاضفي الا لدظخمس هلاط  5بفازق كدزه.  40الظىىاث التي طبلتها و التي جلل ـً 

، وهرا ما ًداٌو الدٌو اإلاىالي لىاخُت الفثىز  1986في طىت  % 3ًخفدي بِىما وان  2000% طىت  1.9ىلفبت الظم

 2000-1986بين طىت  ما ـُد اإلاىالُد ومفدالث

 

 2000-1986(: جطور عند الوالداث و معادالتها خالل فترة 4 - 3الجدول رقم 

 

 مفدٌ الىالداث ـدد الىالداث باأللف الظىىاث

1986 764 34.73 

1987 782 34.60 

1990 758 30.94 

1994 776 28.24 

1996 656 22.51 

2000 631 20.40 

 

Annuaire statistique de l'Algérie N°1, Alger, 2001** 

ت  س الىظجي السابق خٌى الدظمُت البشٍس  42ص 2013ُت ـالىظجي ؤلاكخطادي الاخخما -مق الخلٍس
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 60هفع اإلاسحق صاإلاطدز : 

ُت  هسفاضئن هرا الا    الي مفدٌ الىالداث اإلاالخت و الظىىاث هدُجت لفدة أطباب الاطخفماٌ اإلاً. في البرامج الخـى

ُت في ألاطسة ولبراف ثبالخىؽُم اإلاى الخىحُه الدًمغسافي ئضافت الخغيراث الىاحمت إلاظألت السطمي الاهخمام مج الخـى

 1998-1987بين ً الصواج الري اهخلل ما جأزير ط) الفمل للمسأة. الخفلُم... بار (، التي ـملذ ـلى جأزير الخىمُتـً 

 33ـام لليظاء و  6.  29خىالي  2002غ ـام ُبلل 31.3ـام ئلى ا 7.  27مً  ٌحاس الا أمـام  23.7مً باليظبت لليظاء 

 (1)% مً اليظاء اإلاتزوحاث 64لحمل التي جلحم بها خالُا هُت اطخفماٌ ظسق مىق ا ـام للسحاٌ باإلضافت الزجفاؿ

غاًت الظىىاث الحالُت ئلى حغير في مفدالث الترهُب الفه، زحي والجدٌو الهىائي  1985اإلاالخؾ في فترة  هسفاضأدي الا  

 بىضق ذلً

2000-1990الل قرة )خلعمر سب سكان ح(: جطور معدل ال53الجدول رقم )  

 2000 1995 1990 الظىىاث

 10.9 13 15.3 طىت 0-4

 42.2 26.2 21.1 طىت 5-14

 21.7 21 20.4 طىت15-24

 6.0 5.8 5.6 طىت60-64

 4.1 3.8 3.7 طىت65-84

 0.6 0.6 0.6 فأهثر 84

 

 ANNUAIRE Statistique de l. 2013الفاب: 

 'Algérie , N920 

اطدىد و شما هدُجت الاهسفاض مفدٌ اإلاىالُد. ئن. باكُت  5-0ًالخؾ جساحق وألاخماض ـباطُت الفخىت الظً 

الظُاطُت الظياهُت التي بدأث جسطم مفاإلاها زاضت في فترة الدظفُىاث التي أدث زفُذ ـدد للمىالُد وجساحق ئذ كدز 

فترة الظبفُىاث وأوائل في (2)أظفاٌ  8وان ًلدز وظفل في اإلاخىطغ ول مسة بفد أن  44الىشس التروي اإلاطىبت ب 

 الثماهِىاث .

 للد دـذ الجصائس في طىزة الاهخلاٌ الظيان وذلً مىر أواطغ الثماهِىاث الىضفُت الدًمىغسافُت في

اث مً ـضت في الىالداث. وهرا في الىفُاث مق جساهم ملحىػ ـىد اٌ. وان لي فاث الظً  الىكذ الحاضس ث مظخٍى

 (1)ىتط 14 - 0طىت ـلى خظاب شاث الطغاز  15-59

 كان ساملبحث الثاني : جركيب ال

 الاكخطادًت لخىمُت ه باظأمسا هاما في أي بىد هؽسا الزجبافخبر و الخفسف ـلى جسهُب الظيان ٌ ئن دزاطت

 السكان حسب السن والنوعجركيب املطلب ألاول : 
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   جركيب السكان حسب النوع -1

ـدم لبُان اإلاخىاشهت بين ازتي و ًلطد به ـىد الروىزي باليظبت ئلى ول مالُت مً ؤلاهار و حفمل  لُاضم مهأ بر ٌفخ

هما ًمىً أن ًحي باليظبت ئلى دمىؿ الىلي  10ـلُه بشدة ـدد الروىز ـلي ـىد ؤلاهار البيي و ًضسب التي في 

 1998-87-77-66في الجصائس  ؿالىى  ظبجسهُب الظيان خ(6-3زكم )لجدٌو للظيان ا

 اليظبت الفدد الىلي للبىاث الفدد الىلي للروىز  الظىت

1966 5817.145 6.004.534 96.87 

1977 7.991.779 5.072.042 99 

1987 11.573.636 11.307.720 102.35 

1998 14.698.989 14.402.278 102.05 

 اإلاطدز 

مً الجدٌو الظائل ال جياد جلمع  - 1998-87-77-6ؤلاخطاءاث اإلاسخلفت للظهساث الجدٌو مظخسسج بىاء ـلى هخائج 

و أخُاها أزسي لطالح  1977 1966فازق هبير بين وظبت الروىز وؤلاهار فهي أخُاها في حاهب ؤلاهار هما لي طُتي )

وفي ول الحاالث فالفازق بظُغ وال ٌفخد به ـلُه ًمىً اللٌى أن ا جمق  1998و  1987الدهخىز هما في طىتي 

 ىاشها مً خُث الىىؿ أي الروىز واوي ـدد ؤلاهارالجصائسي مخ

 التركيب العمري :  -2

مً خُث جىشَق فئاث الظً في دازلها ومً العبُعي أن ًجد ول فئاث الفمس مثله في هبيرا  افال ازخجسخلف البلدان 

ماٌ جأزيره ـلى مالمذ الىضق الظيان في ا جمق وما ًسجبغ به مً أبفاد احخماـُت و  أي مجخمق والازخالف في وظبت ألـا

 اإلافادًت هما ًلي : 

 . ئذا ازجففذ وظبت ضغاز الظً في حظق واهسفضذ وظبت الىفُاث-أ

 ت الشباب و بالخالي ازجفاؿوظبت الزجفاؿ وظبد ُىالت اإلاوظبت ضغاز الظً التي جلق ـلى ازجفاؿ وظبًإدي ازجفاؿ   -ب

 ما ازجففذ ًه هباز الظً أو حظمق لرلً مخىطغ الفمس و الفىع  -ج

ادة جسجفق وظبت الفاملين في اإلاجخمق و -د  .  عغاز الً و مخىطغ الفمس و الفىوظبت ضبٍص

ماز اإلاسخلفت وظبت لً جىىؿ الطىاـاث وفلا الزخالف خلف ظبُفت الخدماث و حجمها التي جإديها الدولت و هرد. جس ألـا

 ٌو الىالي ًىضح ذلًجدو ال

 1998-87-77-66جىشَق الظيان خظب الظً للظىىاث (7-3)الجدٌو زكم 
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 1998ا 1987  1966 الظىت

0-14 21.84 22.41 48.45 

15-65 2..4 68.15 99 

 4.54 49.15 2.64 فأهثر 65

 اإلاطدز |

 ءاث لإلخطا ىظجي الدًىان ال

ٌ جًخطح مً ال لبُت الظيان مً ألاظفاٌ و أن وظبت هبيرة مً طيان الجصائس جلق أـمازها في أـماز مغيرة أي أن غا دو

 مقاإلاجخاث ـلى الاطتهالن و ؤلاهخاج في و ال ـلى ما لرلً مً اوفياط بابالش

 املطلب الثاني : جركيب السكان إلى ريفيين و حاضرين 

ادة في مً الؽىاهس الظاـت في ول أهداء الفالم جلسبا ئظس  و  (1)ت الظيان الخضس ـلى خظاب طيان الٍسفوظباء الٍص

بىا ذلً أن حظُد الخضس جسجبغ بلضاًا الشمُت خُث ججد أن هره الخىمُت جسجفق أهثر في اإلاىاظم اإلاخلدمت في الفام 

 بفدها أهثر خفاؼا في اإلاىاظم اإلاسخلفت

 25ت و دم% في البالد اإلاخل 66مً بُنها % و  37كدزث ألامم اإلاخددة وظبت الخدضس في الفالم بدىالي % 1970في ـام  

ً أن ٌفِش خىالي هطف طيان الفالم في  % في البالء الىامُت و جىكفذ دوائس ألامُه الخدُت مق نهاًت اللسن الفشٍس

ت منهم أهثر مً  أماهً ت أخد  20% في الدٌو اإلاخلد ادـُت و أهثر مً  80خطٍس % في البالد الىامُت وحشيل الحضٍس

 (2)أهم ـىائم الخىمُت في اإلاظخلبل 

 ـدد الظيان و هُه جىشَفهم بين الخضس و الٍسف  (7-3)الجدٌو زكم 

 1998 1987 1977 1966 الظىت

 ٍزف         خضس ٍزف         خضس خضس         ٍزف ٍزف         خضس البُان/الاكامت

 16.9669  12.1339 11.444 11.89469 6.68678  10.2612 360540   841260 ـدد الظيان

 29100887  22038942    16948000    12018000 مجمىؿ الظيان

 59           41 49.67       50.33 39.45      60.55 30           70 %اليظبت

 

 98-87-77-1966ـً ـالم ؤلاخطائُاث الظابلت  اعالكهالجدٌو مظخسسج ا

 *الجصائس زاصـددا  35خطائُاث زكم لإل . الدًىان الىظجي 

* Annuaire statique de l'Algérie N°19, 2001 P20. 

ادة ظًخطح مً الجدٌو الظابم مدي ؤلا   لحضس ت اوظبس بمسوز الصمً خُث اهخللذ ئالجصات ازضس في وظبساء في الٍص

ـلى الخىالي و الي هرا الفبادي فان  1977، 1987-1998% طىىاث  33.  50% ،   39. 45ئلى 1966طىت  30مً % 
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ت ـام  و  2010اطخمساز مفدٌ التزاًد الظياوي الحضسي في الجصائس حفمل فان زلثي طيان الجصائس بلسون في بىاث خشٍس

 ت مُت الفلً و مدي جأزيرها ـلى الخىول اإلاخىكفت زُملُا أن شفىز اإلاشا

سحق الظبب في ئظساء حجم الظيان في الحضس أطاطُا ئزس جصاًد مفدالث الهجسة مً الٍسف ئلى اإلادًىت هدُجت  هرا ٍو

اث الدًيُت و ح و جمثل أهم ـىامل الحماًت والدظهُالث لي اإلاىام  لظيان ظهُالث الحُاة فيها همسهص حرب امغٍس

ت و التي ٌظبب جىفسها بالدوز حُت جليها في الٍسف في الخدماث اإلافخلت اإلاخىفسة في اإلادًىت بىاء الصحُت و ال حضٍس

ت الخفلُمُت و الترفيهُت ...الجمُق جمسه ها كخال ـً جىفس فسص الفمل الىاخُت ذاث فيص اإلاإطظاث الطىاـُت و ؤلاداٍز

ت إلافدالث ـالُت مً الىبي الفىاضم و اإلاىألاحس أظس جلمُق وال شً أن هىان آزاز جىجم ـً ح يان ًيىن ظاظم الحضٍس

فُت في بظلا ا الخبمطا ت و جخمثل أهم جلً اإلاظاخاث الخأزير اللي ـلى الخىمُت الٍس ُت حي ا جمق طىاء في اإلادًىت أو اللٍس

ت و ئهماٌ اليراـت ألازض مق ازجفاؿ أحس الفامل الصزاعي و جم ألاًدي الفاملت ئلى مس  و جأمس الٍسف بىحه ـام  اخلهاللٍس

ادة مشىالث اإلادًىت جدبفه لليافُت الظياهُت وشٍادة الضغغ مطالحهخمام و ـدم الا  ت و حظذ باللدز اإلاىاطب مق ٍش

 ـلى الخدماث اإلاالُت ؤلاطيان و الخفلُم و الصحُت و اإلاىالث وهى ار(|

 

 املطلب الثالث : جركيب السكان من الناحيت العلميت : 

ٌفجي اطدثماز الخفلُم في أي مجمق جمسا هاما و طسوزها بيُت جلً ا جمق ، خُث ٌفخبر الفائد الاكخطادي و الاحخماعي 

 (1)كُمت أفضل أهىاؿ زأض اإلااٌ وأغالها الىاجج ـً هرا الاطدثماز 

الفىاضس العباـُت في و ًمىً أن هعلم ـلى الخفلُم به الخماز كىمي ، فهى ًدٌى بسأض اإلااٌ البشسي ئلى ـىطس مً 

ـملُت الخىمُت و ؤلاهخاج اإلاادي الىسوة و برلً ًمج اإلافلمىن و خماطت ذو الىماداث الفلمُت الفالُت أخد زؤوض 

 خمق إلاجي اففي دفق ـملُت الخىمُت و الخلدم  ألامىاٌ ألاطاطُت ـعاء و ألاهم أزسا

س البىً الدولي ـً الخىمُت في الفام ـام هثيرا مً الدزاطاث الفالكت بين الخفلُم و الخُه ،  ش ص فو ح خُث حاء في جلٍس

ادوا مً ؤلاهخاج في مفؽم كعاـاث الطىاـاث اإلاسخلفت ، هما اوفىع أزس ش د جبين أن الفماٌ اإلاخفلمين كد اهه ك 1980

الث الدزاطُت الخفلُم الىم مً في كعاؿ الصزاـت و غيرها مً ألاوشعت ؤلاهخاحُت والتي وان اإلاسء ًخىكق أن ًيىن اإلاإه

ت و الفالكاث ؤلاوظاهُت لي اطخمق فلفالُت للبىت ألاهمُت لها ولرلً ـامُت ا الخفلُم ٌفخبر اطدثماز شحم اللىي البشٍس

اهه ـالُت ـلى مدي ما ًدلله مً مظخىي حفلُمي ، و ذا اإلافجى حفد يكف مالي ما ًدلله أي مجخمق مً م، و ًخى 

أطاس ي لجهىدها و هرا ما أدي وافت الدٌو و خامُت اإلاخلدمت ئلى الفمل ـلي  ق فى و م خىمُت مُت ـُدوا الدمىها للألا 

س ئالخىمُت ألاطاطُت هرا و في الجصامىاحهت ألامُت و زفق مظخىي الخفلُم في أوطاط أبىائها باـخبازها أخد ملىماث 

 6ظفاٌ الرًً جتراوح منهم الان ى ئحبازي ـلي ول ألا هسي و ئابها في اإلاشسوؿ الاحخماعي الجصااإلادًس الخفلُم مُاهها ش

 طىت 15ث و طىىا

عىز ملحىؼا خُث ازجففذ ىطا و جدظطىت ازجفاـا م 14و  6فاٌ الرًً جتراوح أـمازهم بين ظألا  فلُم ـسفذ وظبت ح 

% للروىز  28.  85)  % 83 .5اٌ 1966لإلهار( طىت  %36 96.ذوىز ملابل 80.  56% ) 47. 20هره اليظبت مً

%  4.  33% 43 16.ن هرًً الفددًً مُها بيت الازجفاؿ موظبئذ جلدز  1998هار زالٌ طىت % لإل  78. 73ملابل

و مً زالٌ الشيل زكم فلُم  و وظب الخ خعىز ( بفىع مظخىي ال20جدٌو زكم )% لإلهار و ال 29.  54للروىز ملابل 

الروىز في طىت فلُم ت حطىالخؾ أن جدزض الروىز هما ج ا مىفضت ـً هُتئملإلهار دا فلُمالخؾ أن وظبت الخ( ج07)

 1987ذ ـًفضساه 1998
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واهىا ال ٌفسفىن اللساءة  1966أما ـً ألامُت فلد واهذ حد مسجففت فدىالي زالزت أزباؿ مً ئحمالي الظيان جي حفداد 

% طىت  4362زم اغمض ئلى  1977طىت  % 59 .90و اغمض ئلى 1966*  746وال الىخابت خُث بلغ مفدٌ ألامُت 

 %57.24ب  1998و  1966ما بين  هسفاض ت الا وظب لدزئذا ج 1998%  طىت  90.31.لُطل ئلى 1987

( 18( دًً أن مفدٌ ألامُت لدي اليظاء بلي دائما مسجففا ـً هؽسه لدي السحاٌ و الشيل زكم )20مً الجدٌو زكم )

ق الري ـسفخه ألامُت لىال الجيظي ألاظفاٌ الرًً  فلموظب ح( ـعىز 21ن الجدٌو زكم )ًىضح الاهسفاض الظَس

 98-1987- 1977 -66 طىت خظب الجيظين في الظىىاث 14و  6ًتراوح طنهم بين 

 (100) )ملدزة ب 1998، 1966

 السنة 8966 8911 8911 8991

 ذكور 26.18 18.18 11.12 12.51

 اناث 86.98 29.68 18.26 18.18

 االجمالي 01.58 18.08 19.16 18.82

8991المصدر التقرير النهائي   للتعداد العام للسكان لسنة   
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 اإلابحث الثاوي : جلدًس واخخُاز همىذج الدزاطت

 همىذج الدزاطُت  لدًس اإلاؼلب ألاٌو : ج

 ( جلدًس الىمىذج1

ػاث الصغسي  لت اإلاَس  اغخمادا غلى ما طبم طىلىم بخلدًس الىمىذج الخالي بىاطؼت ػٍس

                                                                                                         (OLS) 

 

 DEP = a + bPOP + 𝜀 

 :MCO( شسوغ جؼبُم1 - 1

H1 الخىكؼ ٌظاوي الصفس :                      E (  ℇt) = 0  

E ( 𝜀t                            02  = ء: ثباث جباًن ألاخؼا H2و 
2 )  

 

H3 غدم الازجباغ الراحي لألخؼاء : cov (ℇt ,ℇi )=0                             

H4 0           خغحراث اإلاظخللت والخؼإ الػشىائيبحن اإلا  زجباغغدم الا     cov  ℇi ,xt) =  

H5  :هخظام كُم اإلاخغحر اإلاظخلل   ا                                                         

H6 02)                              : الخؼت الػشىائي بشؼ الخىشَؼ الؼبُعي N(0, (ℇi 

H7 (1): غدم الازجباغ الخؼي من اإلاخغحراث اإلاظخللت                                                                                                                       

 وؤغؼذ جلدًساث بسهامج الىخائج الخالُت :
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 هخائج جلدًس الىموذج بطسيلت املسبعاث الطغسى بين  1 - 

 

 

هما ؤن احخماالث اإلاػالم اإلالدزة  53حىالي % R2هالحظ ؤن الىمىذج حُد و Eviews 8من خالٌ مخسحاث بسهامج   

 ، وهي والخالي :5ؤصغس من %

05 ˂ ( 3300 .00)C  (0.0004 < )  05وpop  ؤما اشازاث اإلاػالم اإلالدزة فهي مىحُت وهرا ما ًخفم مؼ الجاهب الىظسي

ادة غدد الظيان وما جالري جؼسكذ الُه والري ًىص غلى ؤن الىفلاث الخلُلُت جصدا ادة من  خؼلبهد مؼ ٍش هره الٍص

ؼ اإلاخػللت بالصخت ، الخػلُم ...الخ  احخُاحاث ومظخلصماث من جىفس الهُاول اللاغدًت، اإلاسافم واكامت مخخلف اإلاشاَز

 ) غدد الظيان( وهرا ملبٌى اكخصادًاؤي ؤن الػالكت ػسدًت بحن اإلاخغحر الخابؼ )الىفلاث( واإلاخغحر اإلاظخلل 

لت اإلاسبػاث     ( اهؼالكا من الىفلاث الخلُلُت لىالًت مظخغاهم زغد الظيان خالٌ MCOالصغسي )باطخخدام ػٍس

 ( جىصلخا بلى الىمىذج الػمل في اإلاػادلت الخالُت :2018-2000الفترة اإلامخدة ما بحن )

 

 

 R2( مػامل الخحدًد : 1 - 2

من حغحراث الىفلاث الػامت مؼ ًدها الىمى الدًمغسافي  53ؤي ؤن % R -53من خالٌ الجدٌو الظابم جحصلىا غلى %

 جمثل مخغحراث مظخللت ؤخسي جيىن في شيل بىاقي همل البؼالت الخطخم...الخ 47جبلى حىالي %
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 املطلب الثاوي : اخخياز هموذج الدزاست

بػد ؤن جحصلىا غلى الىمىذج التهاوي اإلالدز من الىفلاث الػامت وغدد الظيان، البد من اخخُاز هرا الىمىذج الخإهد 

اخخباز الخىشَؼ  هذطخىداؤلاحصائُت اخخباز فِشس اخخباز من حىدجه وذلً بخؼبُم بػع الاخخبازاث الدشخُصُت 

 الؼبُعي الىاقي ..الخ

 Fisher( اخخباز فيشس : 1

H0 ت بحصائُت.: ال ت الىمىذج هيل لِع له مػىٍى  فسطُت الصفٍس

H1 ت احصائُت  : الفسطُت البدًلت الىمىذج له مػىٍى

 

 

  

وهلل : ؤي ؤن الىمىذج  Hاهن هسفع  0.005ؤكل من 0.000408من خالٌ ما طبم هالحظ ؤن احخماٌ مػامل فِشس

ت احصائُت .يک  ل له مػىٍى

 : Student( اخخياز معىويت املعالم امللدزة 2

 ًخمثل دوز اخخُاز مظخىزدة في كُاض

 غلى اإلاخغحر الخابؼ( مظخلل )مفظس مدي جإثحر ول مخغحر 

H0.ت احصائُت ت مػلماث الىمىذج لِع لها مػىٍى  : الفسطُت الصفٍس

H1 ت بحصائُت  : الفسطُت البدًلت مػلماث الىمىذج اإلالدزة لها مػىٍى

  : B^ 0اخخباز مىويت املسلمت

 

 

ت باللُمت اإلاؼللت  اإلاػلمت ء 1.729ولت ذاث اللُمت ؤهبر من الاحصائُت اإلاجد 3.411اإلالدزة ذاث ؤلاحصائُت اإلاصٍس

ت بحصائُت( (β ^ 1وجلبل ، وبالخالي اإلاػلمت اإلالدزة  Hهرا ٌػني هسفع   * لها مػىٍى
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  : B^1اخخباز مىويت املعلمت

-  

 ( اخخباز الازجباط الراحي لألخطاء :3

 :) DW )Durban Waston( اخخباز1 - 3

 ( ًمىح لىباز الراحي لألخؼاء من الدزحت ألاولى وفم اإلاخؼؽ الخالي :DW ) Durban Watsonاخخاز

حن واحظىن 07الشيل   ( urbin - Maston: مىاػم اللبٌى والسفع بداٍز

 

H0 غلى غدم وحىد ازجباغ هإحي لألخؼاء جمثل فسطُت الػثم وجىص 

H1 .جمثل الفسطُت البدًلت وجىص غلى وحىد ازجباغ ثاوي لألخؼاء 

 

 

   

غىد  AR( 1جلؼ في مىؼلت الازجباغ الراحي اإلاسحب، إلاػالجخه البد ؤن هظُف )  Dw 0.56= مما طبم لدًىا كُمت

 (01: )ؤهظس اإلالخم زكم  ًلي س جحصلىا غلى ماًلدالخ

1  ،26 -DW باإلاؼابلت هجد ؤن الاخخُاز 

 Breush - Godfreyم حاض، ألن همسالخخباز 

 : Breush - Godfrey( اخخباز2-3

خم وفم اخخباز الراحي لألخؼاء ؤهبر م ًصلح هرا الاخخباز غىدما ًيىن الازجباغ   الفسطُت الخالُت : ن الدزحت ألاولى، ٍو
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H0احي لألخطاءذعلى عدم وحود ازجباط  حػمل فسطُت الػثم وجىص 

H1 غلى وحىد ازجباغ ذاحي لألخؼاء صجمثل الفسطُت البدًلت وجى 

 

 

 

                                                                                         LM = Cis * R2 = 4.444 

 الجدولُت الخالُت:2 مؼ بحصائُت

5.99=     2 (0.05 ;2) 

تLM <(  2 (0.05 ;2زبه جالحظ ؤن :  الازجباغ الراحي لألخؼاء . مشيلت  H1 سفعهو  H0مدة ومىه جلبل الفسطُت الصفٍس

H و هلٌى ؤهه ال ًىحد 

 : ( اخخياز عدم ججاوس الخباًن4

الري ٌػخبر ألاهثر زواحا يهخف بي اخخُاز اإلاياهُت وحىد غالكت ما من مسبؼ البىاقي  whiteطىػخمد غلى اخخُاز

ؼ هره اإلاخغحراث اإلاظخللت  واإلاخغحراث اإلاظخللت ومَس

H0  خباًنالفسطُت الصفُت وحىد ججاوع ال 

  H1  ن.ًاالخب الفسطُت البدًلت غدم وحىد ججاوع 
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 0.05ر من ؤهب     F-statistic    )0.869  (ججد ؤن الاحخماٌ اإلالابل إلحصائُت فِشس Eviews8اطتها لجدٌو مخسحاث 

ؤي ؤن الىمىذج  H1وهسفع H0ل ببهن هل 0.05ؤهثر من  0.847(Obs*R-squaredاٌ اإلالابل ؤلاحصائُت )هما ؤن الاحخم

 ال ًحخىي غلى غدم ججاوع الخباًن

 واقي :ب( اخخباز الخوشيع الطبيعي لل5

H0 ت البىاقي شمؼ الخىشَؼ الؼبُعي  الفسطُت الصفٍس

H1 الفسطُت البدًلت البىاقي ال جلؼ الخىشَؼ الؼبُعي : 
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 : حدول إحطائي لسلسلت الهوائي 00الجدول زكم 

 

 

ومىه  0 . 05ر من. ؤهب 0.66والري ٌظاوي -Bara   Jarqure -لدًىا احخماٌ بحصائُت  Eviews8من خالٌ مخسحاث 

 (03آلان البىاقي شؼ الخىشَؼ الؼبُعي بخىكؼ مػلىم وجباًن ثابذ ؤهظس اإلالخم زكم  H1 هسفعو  H0ل هلب

 ( جحلُل دالت الازجباغ الراحي للبىاقي :6

حعخبر فسضيت لعدم لخحليل دالت الازجباط الراحي للبواقي أن السلسلت حعبر عن حشويش أضحي، من أحل ذلك 

في امللحم زكم  - statسسي وججد من الشكل أن الاحخمال امللابل ألاخير كيمت في العمود  حعخمد على إلاحطائيت في 

ش ألازض لىاقي التي جلسز ؤن ول مػامالث دالت الازجباغ 0.05ؤي ؤهثر من  0.18( بلدز و 00 ومىه هلل فسطُت الدشَى

 الراحي ال جخؼف غن الصفس

 : ( الخحليل الاكخطادي7

ن خالٌ ما جحصلىا غلُه في الدزاطت ؤلاحصائُت واللُاطُت اإلاخػللت مصخت الاخخبازاث اغخمادا غلى ما طبم وم   

 اإلاؼبلت غلى همىذج الدزاطت، جىصلخا بلى ؤن هرا الىمىذج ملبٌى وىن مػامل الخحدًد

د والري ٌػد من حىدة الخػىذ ج ؤي ؤن جصاًد الىفلاث الخلُلُت اإلاخػللت بمحزاهُت الخجهحز مفظسة متزاًد غد 539

 (.2018-2000الظيان الري له جإثحر واضح غلى هفلاث الدولت خالٌ فترة الدزاطت )

 ًلي : إضافت إلى ذلك فلد جوضلىا إلى ما

 هىان جىاطب ػسدي من جصاًد غدد الظيان وشٍادة الىفلاث.  -
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ا - ادة مخؼلباث واحخُاحاث الظيان خاصت فُما ًخػلم باللؼاغاثٍش  دة هفلاث الدولت هدُجت لٍص

 الاحخماغُت الخظاطت والصخت، والخػلُم والظىن ... الخ 

 ادة هفلاث الدولت في حالت وحىد بحبىحت مالُت واهخفاطها في حالت السوىد الاكخصاديٍش -

 الخلشف وألاشماث اإلاالُت التي من البالد وىن الاكخصاد الىػني اكصد زبعي مسجبؽ

 الجباًت البترولُت

 : ( خالضت الفطل الثالث8

ػسؤ غلُه حغحراث هبحرة خاصت بػد الاطخلالٌ هدُجت الاهدشاز ألامن والاطخلساز وجحظحن لجصائس لىمى الدًمغسافي لابلى 

ت لدي الظلؼاث اإلاحلُت للى الظسوف اإلاػِشُت، فتزاًد غدد الظيان بمخخلف فخاجه الػ بلى الخفىحر في بًجاد  ػن مٍس

البتروٌ وما لها من حلٌى إلاىاهبت هرا الخؼىز الخاصل في مخؼلباث واحخُاحاث الظيان خاصت غىد جحظن ؤطػاز 

ادة الاغخماداث  اإلاالُت هصوال غىد زغبت اإلاىاػن. جإثحر في ٍش

ادة    لُم، الظىن، الؼاكت، الىفلاث الخلُلُت ظهسث بصىزة واضخت خاصت في بػع اللؼاغاث الصخت ، الخػان ٍش

ت اإلا  ظؼسة من ػسف الظلؼاث الػلُا للبالداإلاىازد اإلاائُت والدشغُل ...الخ من خالٌ البرامج الخىمٍى

غالكت ػسدًت( وذلً )من حاهب آخس وحدها ؤن هىان ؤثس واضح وكىي للىمى الظياوي غلى جصاًد الاغخماداث اإلاالُت     

من حغحراث الىفلاث الخلُلُت مها الىمى الظياوي، اطافت بلى جلً  53من خالٌ مػامل الخحدًث الري فس به %

ت وصخُحت، ؤما ما جبلىالىمىذج اإلاخحصل غلُه واإلاػلماث اإلالد غن مخغحراث ؤخسي خس مدزحت غبازة  زة ذاث مػىٍى

 47ج الدزاطت والتي كدزي ي %في همىذ

 : ( هخائج الدزاسيت9

ت والخؼبُلُت جىصلىا بلى ماًلياطدىادا إلاا جؼسكىا بلُه في الدزاطت الى  : ظٍس

 .و حػخبر الظاهسة الظياهُت من ؤهم غىاصس الخُاة لرا هلىلها غدة باحخحن في دزاطاتهم الػلمُت * 

 .الظاهسة الظياهُت حػخبر غامل مفظس لػدة مخغحراث ؤخسي *

 .خل الدولت هفلاتها اإلاالُت هألُت لخحلُم ؤهدافها * جد

ادة الىفلاث الػامت الا هجس ٌػخبر ؤدولف فا *  .كخصادي ألاإلااوي ؤٌو من جؼسق لظاهسة ٍش

ادة واضخت لػدد طيان   . بػد الاطخلالٌ الجصائس * ٍش

ادة الاغخماداث اإلاالُت اإلاىحهت في ظل البحبىحت الػماهُت واهخفاطها في ظل  .طُاطت الخلشف  ٍش

 امبالىػن من خالٌ الدزاطت اللُاطُت جىصلىا بلى ؤن الىمى الظياوي ًاثس غلى هفلاث *

 .47ر اإلادزحت في الىمىذج كدزث و %ح، ؤما اإلاخغحراث ألاخسي الغ53ًلازب %

 والخىفُم ما بحن الىمى الظياوي واإلاىازد اإلاالُت اإلاحدودة البد من مساغاة ما ًلي :

ؼ الاكخصادي  -  ، الػمل غلى الخَى

 الخصٌى غلى محزة جىافظُت.  -
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اد اإلا -  من مصادز الخاحُت بصفت دائمت داخُل ٍش

س وجحظحن الػىصس البشسي في ول اإلاجاالث .  -   جؼٍى

 جسشُد الىفلاث الػامت -

 الحسص على جولي املىاضب املاليت العليا ألصحاب الضمائس الحيت.

 : ( اخخُاز الفسطُاث10

ادة الدائمت واإلاظخمسة : جم كبٌى هره الفسطُت. لىن بىىع من  - الخحفظ، ففي بػع الىمى الظياوي ًخمحز بالٍص

الخسوب واإلاػازن ، مسحلت الاطخػماز الفسوس ي والخلظُم ؤلادازي  فترة ک الجصائس ض لػىد طيان خفاالفتراث سجلىا اه

 بػد الاطخلالٌالجصائس الري مع 

اإلاىادي ًلخل الدولت : للد ثبدذ صخت هره الفسطُت | حُث اهىا  ي ز جالىجصاًد الىفلاث الػامت ظهسث مؼ الفىس  -

ؼ اإلاىجصة في ادة وشاغ الدولت بمخخلف اإلاشاَز  .الجصائس الحظىا ٍش

ادة ؤلاهفاق في حالت البحبىحت اإلاالُت وهلصه في حالت الخلشف : هره الفسطُت جم كبىلها ًاد - ي الىمى الظياوي بلى ٍش

عي ًسجىص للجصائس هدُجت إلاا جىصلىا بلُه فُما ًخص الاغخماداث اإلاالُت اإلامىىحت  وىن الاكخصاد الىػني اكخصاد َز

 ؤطاطا غلى الخماًت البترولُت وجلىُاث ؤطػاز الىفؽ

 ( جوضياث البحث :11

 هىص ي بما ًلي : لجصائس غلى هفلاث الخجهحز لمن خالٌ دزاطدىا ألاثس الىمى الظياوي 

ل. و او اطخػماٌ حجم غُىت هبحر لدزاطت طلىن  خاٌ ؤهبر غدد ممىن من اإلاخغحراث داإلاخغحراث غلى اإلادي الؼٍى

 مخلدمت في الاكخصاد اللُاس ي إلاػالجت اإلاػؼُاثاإلاظخللت في همىذج الدزاطت. و اطخخدام ػسق ومىاهج غلمُت 

 Econometrie Spatialالىمي الفظائي "  کاالكخصاد

  بحساء مخخلف الاخخبازاث لخبُان جإثس وجإثحر اإلاخغحراث مؼ بػظها البػع ومؼ *

 اإلاخغحراث الخازحُت هُفُت اطخجابت اإلاخغحراث هدُجت لىحىد صدمت في مخغحر ما 

 بسمجُاث ؤصلُت ومخىىغت غىد مػالجت اإلاػلىماث. طخػماٌا

  :( الافاق11

خػلم بخإثس ؤزحى ؤن هيىن كد وفلىا بلى جحلُم بػع ما حظعى بلُه في هرا اإلاىطىع وكد ؤشلىا بػع الغمىض فُما ً

غلى هفلاث الخجهحز وزبما جىصلىا بلى مفاهُم ومػلىماث ًمىن الاطخفادة منها، هما هخمنى ؤن  لجصائس الىمى الظياوي ل

ب، اإلاػنى ؤهثر فإه  ثرجيىن هىان بن شاء هللا دزاطاث ؤخسي في اإلاظخلبل حػحن من حغٍس

 الخاجمت :

غحراث اإلاحُؼت خخلف اإلاخللد جؼسق غدة هخاب وباحثىن بلى ظاهسة الىمى الظياوي وخصائصها وممحزاتها وؤثسها غلى م

ػخبر مال ن الرًن ؤطهمىا في هرا اإلاجاٌ خاصت بىظسجه الدشائمُت الري ؤبدي فيها صػىبت  خىض بها، َو من ؤهم اإلافىٍس

الخىافم ما من الىمى الظياوي واإلاىازد الؼبُػُت لألزض، ومن هىا ججد الػالكت الىػُدة بحن غدد الظيان وغلم 

 ،دزة والاحخُاحاث اإلاتزاًدة لألفسادحن الظسوف اإلاػِشُت والخىفم ما بحن اإلاىازد الىاالاكخصاد الري ٌػمل غلى جحظ
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الدولت بما جملىه من ملىماث وآلُاث مالُت منها الىفلاث الػامت لها دوز هام في جلبُت حاحُاث الظيان والاهخمام 

 الاكخصادي اوشغاالتهم ومؼالبهم ذلً هدُجت الاحظاع وظائفها وشٍادة جدخلها في اإلاُدان

ادة الىفلاث الػامت ادة الظياهُت جادي لٍص  هصب اإلاخخصحن واإلاحللحن هره الٍص

ن وحدها أ 2018- 200خالل فترة الدزاسيت )الخىميت على  جصائس للثير الىمو السكاوي ومن خالل دزاسدىا لبيان جأ

ما أن معدل " الري ًسبط شيادة هفلاث الدولت بصيادة وشاطها الاكخطادي ، ه هىان جطبيلا للاهون" أولف فاحنر 

 اع وظائفهامما أدى لصيادة جدخل الدولت واحسفي جصاًد مسخمس لجصائس الىمو السكاوي ل
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 قائمة الجداول
 

خميدوغ علي. مداولت جدليل أزس الىمى الظياوي على الخىميت واطلاطها على خالت الجصائس لفترة 

7( ص5771ظتر وليت العلىم الاكخصادًت وعلىم الدظيير. جامعت الجصائس ي)أطسوخت ماج  

 15( ص5761د. مدمد زطىان الاخسض، "عالم الظيان وكظاًا الخىميت والخخطيط لها" )خمص 
سالخطىزة  1  7-6 تًلا  يٍى

 .515ت ًلا طىزة ألاوعام 
،طلظلت  في جىظيم اليظل"،)طىطادًً كظيت الظيان في مصس و زأي ال خمدي عبد العظيم," 1

تإصدازاث النهظت الا   541) ص  5775، داٍز
د  1 م خفاصيل أهظس في طىز اللسآن الىمً الاملٍص ,طىزة  54الفسكان لایتالداعيت لإلهجاب8 طىزة  ٍس

 76 تً, طىزة الخىبت لا  15 تًساء لا , طىزة إلاط 57 تً, طىزة الىدل لا  44 تًلا الىهف 
تبين الىظ صادًتهيم الحبيب, " الخىميت الاكخاابس  فاًص  1 , عمادة ٍاض وواكع الدول الىاميت ", ) الس  ٍس

 57,)ص  5761ػؤون املىخباث, 

 5765) بيروث, داز النهظت العسبيت,  خظً الظاعاحي, عبد الحميد لطفي, " دزاطاث في علم الظيان,"

 77,)ص 
,)ص  5767الظيان في ظل الخضخم الظياوي", )اللاهسة, داز املعازف, دًاثهامم," اكخصا ًًصالح الد 1

44 

اث " الىأوهتز -طدوي هـ  الظياهيت وجفظيرها الاكخصادي" جسجمت أخمد إبساهيم عيس ى, ) اللاهسة,  ظٍس

 551 ,) ص 5746داز الياجب العسبي, 

)مً السواد ألاوائل لعلم الاكخصاد الظياس ي البىز جىاشي مً أهم مؤلفاجه"8  5514 – 5461)حؼازد  ز 

تلى ئهالخجازة بصفت عامت" حعسض في جص  بدث في طبيعت  الظيان مً أهم أهصاز املرهب الطبيعي. ظٍس

. 
, داز النهظت العسبيت, فخحي مدمد ابى عياهت, " دزاطاث في علم الظيان, " الطبعت الثاهيت )بيروث 1

 .767,) ص  7777

)مً أهصاز املرهب الطبيعي ػغل مىصب زئيع لجىت  5574 – 5541) ٍاض ياجب وعالم ز و8 أهدزطيه 

مبدأ العدالت واملظاواة لجميع ألاطفال  ًدلمللخعليم بما  دًدة عليم التي آن هدفها وطع خطت جالخ

 في العالم.

تالغرائي بين الىظً مدمد زفيم أمين خمدان, " ألام و هظام الخطبيم ", ) ألازدن, داز وائل للطباعت,  ٍس

 .54,)ص 5777

ذ", )عالم املعسفت, اليًدةالجد لخىطيت يلت الظياهيت والخسافت املازمصي, " املؼ , ميؼىزاث املجلع ٍى

17(، ص5764الىطني للثلافت والفىىن وألادب,  
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الظياهيت, مىازد املياه العربت, الخلىر البيئي, الخصحس, املؼيلت  -عامليت معاصسة  اًاصالح وهبي, " كظ

 7775ص(,  51الطاكت, العىملت")دمؼم, مىخبت ألاطد, 
 هفع امليان 1

تالعيظىي, " أطع الجغسافيا البؼفایص مدمد   67,)ص  7771", )اللاهسة, داز املعسفت الجامعيت,  ٍس

الظلع والخدماث التي جدخل في آل فسد مً مخخلف  خصًالفسدي املخىطط8 هى ملداز ما  الدخل

خل على عدد دخصل عليه بلظمت كيمت الفي فترة شمىيت معيىت عادة طىت,  ً الدخل اللىميٍجيى 

 الظيان العاملين.

الظلع والخدماث التي جدخل في خص آل فسد مً مخخلف ًخل الفسدي املخىطط8 هى ملداز ما الد

دصل عليه بلظمت كيمت الخل على عدد ًعادة طىت,  ىيت معيىتً الدخل اللىمي في فترة شمٍجيى 

 الظيان العاملين.

ت كبيل الخدىالث ًالظياوي و جهىد الخىميت الاكخصادكادزي مدمد الطاهس, " إػياليت الىمى 

ت ًكخصادماجظخير , آليت العلىم الا ," ) أطسوخت 5777ت الىبري في الىطً العسبي كبل ًالاكخصاد

 11,) ص 77-76جامعت الجصائس , ير,يوعلىم الدظ

 576( , ص 5767م اليافي وآخسون, "املجخمع العسبي ", )جامعت إلامازاث العسبيت املخددة , ٍعبد الىس 
ا الخىميت العسبيت", )ألازدن, داز الفىس(, ًاب هىدي, "كظاًالصلىز, زجب علي الؼىاوي, صالح ذمدمد  1

71ص  

والظياوي في الىطً العسبي", )في معلىماث دوليت, الظىت الثامىت, مىغسافي ًس, " الخددي الدٍمىس ى الظس 

 47,)ص 7777, 41العدد 
( 5776عبد الجابس جيم, وآخسون, " مظخلبل الخىميت في الىطً العسبي" ,) عمان, داز الياشوزي العلميت,  1

 55, ص

اهسة, داز املعسفت لظيد زمظان, " إطهاماث الخدمت الاجخماعيت في مجال ألاطسة والظيان, " ) الل

 775( , ص7777الجامعيت, 
 .567( , ص 5777ي العلميت, دىطً العسبي", ) عمان, داز البازو وعيم الظاهس, " جغسافيا ال 1
ا واملظائل العامليت", جسجمت طمير خمازة, ) ًت, ملدمت خىل اللظاٍتز, " الظياطاث الخىمى ًل طا-جىن  1

 .11( , ص 5777ألازدن, داز عماز, 
ىت عبى  1 ت ًت ماجظخير, آليت العلىم الاكخصادطليمت, " ظاهسة الفلس واهدؼازها في الجصائس",) أطسوخ ٍى

 .71ص  7771-7777وعلىم الدظيير, جامعت لجصائس, 

ت لعام  ,بسهامج الامم املخددة الاهمائي  4 س الخىميت البؼٍس مطبعت جامعت اهظفىزد , 1999 جلٍس

 263ص,ىزن  ٍهيى 



 قائمة الجداول
 

جامعت مىخىزي   ,مجلت العلىم الاوظاهيت ,الدًمىغسافيا مىظىمت  مً املعازف  ,بلخير بلحظً   2

 232ص  2000, ,الجصائس,كظىطيىت  ,
ص عج   1 " الخىميت الاكخصادًت و الاجخماعيت و  ,عبد السخمان ٌظسي اخمد  , ميتمدمد عبد العٍص

ت الداز الجامعيت  ,مؼىالتها "   51( ص   1999 ,)الاطىىدٍز
5

 33 ص , 1988بيروث ," الخىميت الاكخصادًت " الداز الجامعيت  , --------- 
ت  ," اطاليب الخخطيط للخىميت "  , زػاد اخمد عبد اللطيف 1  2002 ,املىخبت الجامعيت  ,) الاطىىدٍز

 63ص , (
املىكع الاطتراجيجي العامليت للخدظس و الخىميت " )عمان داز  , اكخصادًاث," الىلاغ  , غاشي عبد السشاق 1

 115( ص1996وائل  
ص عج   1 " الخىميت الاكخصادًت و الاجخماعيت و  ,عبد السخمان ٌظسي اخمد  , ميتمدمد عبد العٍص

ت الداز الجامعيت  ,مؼىالتها "   51( ص   1999 ,)الاطىىدٍز

 
ص عجميت  2 ت  ,مدمد عبد العٍص ت و جطبيليت " )الاطىىدٍز كظم ,اًمان عطيت هاصف " دزاطاث هظٍس

 81ص, (,2003 الاكخصاد
5

 33 ص , 1988بيروث ," الخىميت الاكخصادًت " الداز الجامعيت  , --------- 
ت  ," اطاليب الخخطيط للخىميت "  , زػاد اخمد عبد اللطيف 1  2002 ,املىخبت الجامعيت  ,) الاطىىدٍز

 63ص , (
املىكع الاطتراجيجي العامليت للخدظس و الخىميت " )عمان داز  , اكخصادًاث," الىلاغ  , غاشي عبد السشاق 1

 115( ص1996وائل  
7
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