جملة علوم اإلنسان واجملتمع....................أ.د /مصطفي عويف ،د /صالح الدين عمراوي
أفاق النمو الدميوغرايف يف اجلزائر عام 5402
األستاذ الدكتور :مصطفي عويف ،جامعة باتنة ،1اجلزائر
الدكتور :صالح الدين عمراوي ،جامعة باتنة ،1اجلزائر
امللخص:
تهدف الدراسة إىل إلقاء الضوء على األرقام املستقبلية لعدد سكان اجلزائر ،وإبراز
الفئة العمرية الرئيسية يف الرتكيبة العمرية لسكان اجلزائر اليت ميكن أن تتأثر يف املستقبل ،وكيف
تأثر املتغريات الدميوغرافية يف التوقعات املستقبلية لعدد سكان اجلزائر وهذه املتغريات تتمثل يف
معدالت اخلصوبة ومعدالت الوفيات اليت مت جتسيدها يف هذه الدراسة يف متغري أمل احلياة،
حيث مت تقدير عدد سكان اجلزائر ألفاق عام  5402وفق ثالث سيناريوهات رئيسية خلصت
نتائجها كلها أن عدد سكان اجلزائر يتوقع أن يتجاوز عتبة 24مليون نسمة يف املتوسط أفاق عام
 ،5402وان الفئة الرئيسية اليت ستشهد منو متزايد هي الفئة العمرية 04سنة فأكثر  ،وقد مت
استخدام برنامج الطيف الدميغرايف) (Spectrumلإلسقاطات السكانية يف هذه الدراسة .

Abstract:
This study aims at shedding light on the future figures of the number of the
Algerian population, by showing the main age range in the age structure of the
Algerian population which may be affected in the future and how demographic
variables affect the future expectations of the Algerian population. These variables
are fertility rates, and mortality rates changing according to the varaible of life
expectancy. The Algerian population is estimated in 2045 according to three main
scenarios, the results of which show that the population of Algeria is expected to
exceed the threshold of 50 million inhabitants in the year 2045. The main category
which is increasingly growing is the age group of 60 years and over.The Spectrum
program has been used for demographic projections in this study.

129

العدد  ...............................:52اجلزء األول .............................ديسمرب 7112
مقدّمة:
تكتسي دراسة عوامل النمو الدميغرايف يف أي منطقة ضرورة ملحة لفهم
السلوك اإلجنابي لسكان املنطقة و معرفة التوقعات السكانية املستقبلية اليت تتأثر
بعدة عوامل متداخلة فيما بينها ،فالتقدم الطيب والتكنولوجي الذي شهده العامل
أدى إىل اخنفاض يف معدالت الوفيات ،األمر الذي أدى إىل ارتفاع أمل احلياة
املتوقع عند الوالدة وارتفع بذلك متوسط عمر اإلنسان ،من جهة أخرى شهدت
معدالت اخلصوبة اخنفاض ملحوظ يف كثري من مناطق العامل نتيجة السياسات
احلكومية املتبعة يف هذا اجملال وتوفر وسائل تنظيم النسل وحتسن يف مستويات
التعليم للمرأة ..إخل
فمعدالت اخلصوبة ومعدالت الوفيات هي العناصر األساسية يف معادلة
النمو الدميوغرايف إضافة لعامل اهلجرة ،واليت هلا تأثري مباشر على الرتكيبة السكانية
ألي بلد ،ففي كثري من بلدان العامل الثالث يشكل الشباب نسبة كبرية من الرتكيبة
السكانية ،باملقابل الكثري من دول العامل املتقدم تتسارع فيها نسبة الشيخوخة ،ففي
حني أن التحدي املرتبط بالسكان الذين ترتفع بينهم نسبة الشباب خيتلف عن
التحدي املرتبط بتقدمهم يف السن ،إال أن كليهما يتطلب يف النهاية استجابة
مماثلة من قبل السياسات احلكومية (.)1
وانطالقا مما سبق وكون اجلزائر من الدول اليت متتاز برتكيبة سكانية شبابية
حاليا وستشهد ظاهرة الشيخوخة يف األفاق املستقبلية ألنها ظاهرة حتمية ،نتساءل
عن أفاق الرتكيبة السكانية للجزائر؟ وأعداد السكان يف األفاق املستقبلية؟
والعوامل األساسية املساهمة يف تغريها؟
و لإلجابة عن هذه األسئلة سنستخدم برنامج الطيف الدميوغرايف
) (Spectrumقصد القيام باإلسقاطات السكانية املستقبلية وهذا وفق ثالث
سيناريوهات تتعلق مبعدالت اخلصوبة وأمل احلياة املتوقع عند الوالدة يف اجملتمع
اجلزائري مع استبعاد العنصر الثالث وهو عامل اهلجرة كون اجلزائر ليست من
الدول املعرضة أكثر لتيارات اهلجرة اخلارجية الوافدة.
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.1مفهوم برنامج الطيف الدميوغرايف ((Spectrum))2
هو برنامج حاسوبي صنع ألجل اإلسقاطات السكانية للبلدان واألقاليم ،ويعترب
برنامج  DemProjأحد الربامج املكونة لنظام  Spectrumوخيتص هذا الربنامج
بعمل إسقاطات السكان على املستوى القومي ،كما يوفر إسقاطات حلجم
السكان يف احلضر والريف داخل الدولة.
ويتم اإلسقاط السكاني لبلد بكامله ،على أساس فرضيات حول
اخلصوبة ،والوفيات ،واهلجرة ،وهناك جمموعة كاملة من املؤشرات الدميوغرافية
ميكن عرضها ملدة تصل إىل أكثر من  24سنة يف املستقبل (.)3
.2العوامل الدميوغرافية املؤثرة يف التغري السكاني:
يتجه إهتمام دراس السكان حنو حتليل عوامل اخلصوبة والوفيات واهلجرة
باعتبارها عوامل التغريالسكاني والتعرف على معدالتها واجتاهاتها وتطورها يف
املستقبل (.)0
-1-2اخلصوبة :تعترب من أهم العوامل الدميوغرافية لدراسة التغريات السكانية،
اليت تساهم يف ارتفاع أو اخنفاض معدالت الزيادة السكانية ،فاخلصوبة تعترب
ظاهرة متجددة على عكس ظاهرة الوفيات ،ويقصد مبعدل اخلصوبة الكلي
متوسط عدد األطفال املولودين أحياء لكل إمرأة.
يعترب اخنفاض معدل اخلصوبة أحد األسباب الرئيسية املؤثرة يف تغري
الرتكيبة السكانية ،فقد سجل معدل اخلصوبة يف األقاليم األكثر منوا يف الفرتة
 5404-5444من خالل الشكل رقم  40اخنفاض حتت املعدل الطبيعي لتجدد
األجيال (معدل جتدد األجيال هو  5.0طفل لكل امرأة) حيث بلغ  0.1طفل
لكل امرأة ويتوقع أن يرتفع ليبلغ  5طفل لكل إمرأة يف الفرتة 5424-5402
ومن جهة أخرى نسجل تراجع هذا املعدل يف األقاليم األقل منوا من  5.1طفل
لكل امرأة إىل  5.5طفل لكل امرأة يف نفس الفرتة وهو ما يوضحه أكثر الشكل
رقم .40
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الشكل رقم  :40معدل اخلصوبة اإلمجالي حسب األقاليم الفرتة 5424-0894

املصدر :شبكة املعلومات السكانية لألمم املتحدةWWW.un.org/popin/data.html :

أما معدل اخلصوبة حسب األقاليم باستثناء إقليم إفريقيا الذي يسجل
معدالت إجناب يفوق بكثري مجيع األقاليم األخرى اليت تشهد تقريبا أدنى
مستويات اإلجناب يف تارخيها وهذه املستويات يف اخنفاض مستمر وهو ما يبينه
الشكل رقم .17
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الشكل رقم  :5معدالت اخلصوبة اإلمجالي حسب األقاليم اجلغرافية الفرتة -1891
2101

المصدر :شبكة المعلومات السكانية لألمم المتحدةWWW.un.org/popin/data.html :

أما بالنسبة للجزائر فقد سجل معدل اخلصوبة  9..0طفل لكل امرأة يف
فرتة السبعينيات وهو ما أدى إىل انفجار دميوغرايف كبري مما أدى بالدولة اجلزائرية
إىل أتباع سياسة سكانية من اجل ختفيض معدالت الزيادة السكانية املرتفعة وجتلت
هذه السياسة يف فرتة الثمانينات من القرن املاضي متمثلة يف الربنامج الوطين
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للتحكم يف النمو الدميوغرايف  ،0890فاخنفض املؤشر الرتكييب للخصوبة اىل0,2
طفل لكل امرأة ،وحبلول فرتة التسعينيات ومع األزمة (االقتصادية،األمنية) اليت
عصفت بالبالد اخنفض املؤشر الرتكييب للخصوبة اىل 5,0طفل لكل امرأة سنة
 ،5445ومع نهاية فرتة االزمة وبداية عودة االستقرار إىل البالد عاد املؤشر
الرتكييب للخصوبة لالرتفاع وصل إىل  .,4.طفل لكل امرأة سنة  ،5400هذا ما
يعرف بظاهرة التدارك (االستدراك) لكن مهما عاد املؤشر الرتكييب للخصوبة يف
االرتفاع فإنه ال ميكن أن يعود إىل ما كان عليه يف السبعينيات ،واجلدول التالي
يبني تطور املؤشر الرتكييب للخصوبة .
اجلدول  :40تطور املؤشر الرتكييب للخصوبة يف اجلزائر

المصدر :الديوان الوطين لإلحصاء /http://www.ons.dz

- 2أمل احلياة املتوقع:يقصد بأمل احلياة املتوقع متوسط العمر الذي ميكن لإلنسان أن يعيشه منذ
الوالدة ويعترب من املؤشرات الدميوغرافية املتصلة بالتنمية ،فارتفاعه يدل على
مدى التقدم الصحي ،اإلحصائيات تتوقع أن يرتفع متوسط العمرللمرأة والرجل
حبوالي  0سنوات بني عام  ،5452- 5444ولقد ارتفع مبقدار  05سنة للرجل
و 00سنة للمرأة يف الفرتة .0812-0824
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الشكل رقم :30املكاسب يف العمر املتوقع عند الوالدة بني سكان العامل 5121-0521

املصدر :شبكة املعلومات السكانية لألمم املتحدةWWW.un.org/popin/data.html :

ويتوقع أن يرتفع متوسط العمر عند الوالدة يف مجيع أحناء العامل نظرا
لتحسن املستويات املعيشية والصحية للسكان ،ويعترب متوسط العمر املتوقع عند
الوالدة من العوامل املؤثرة يف تغري الرتكيبة السكانية (تشيخ السكان) ،فارتفاعه
من شأنه أن يؤدي إىل ختفيض معدل الوفيات إىل أدنى أرقامها.
الدول املتقدمة سريتفع متوسط العمراملتوقع عند الوالدة مبقدار 1.0سنة
خالل الفرتة  ،5424- 5444من 12.0سنة إىل  95.1سنة ،ويف الدول النامية
سريتفع متوسط العمر املتوقع مبقدار  8.8سنة وهذا من  00.2سنة عام 5444
إىل  10.0سنة عام .)5( 5424
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الشكل رقم :40متوسط العمر املتوقع عند الوالدة 2101-1891

املصدر :شبكة املعلومات السكانية لألمم املتحدةWWW.un.org/popin/data.html :

يف اجلزائر شهد أمل احلياة عند الوالدة ارتفاعا لكال اجلنسني ،حيث إرتفع
أمل احلياة عند الوالدة بالنسبة للذكور من 20.9سنة عام 0814م اىل  10,2سنة
عام 5444م أي بزيادة أكثر من  54سنة ،أما اإلناث فقد بلغ أمل احلياة عند
الوالدة  25,8سنة عام  0814ليبلغ  1..0سنة عام 5444بزيادة أكثر من .0
سنة.
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اجلدول رقم :45أمل احلياة عند الوالدة يف اجلزائر

المصدر :الديوان الوطين لإلحصاء /http://www.ons.dz

أمل احلياة عند الوالدة مرتفع عند اإلناث أكثر من الذكور ،إال أن الفروق
بني اجلنسني يف اخنفاض حيث بلغ هذا املؤشر 10.5سنة للرجال و11.9سنة
للنساء سنة.5400
الجدول  :3معدالت الوفيات في الجزائر ()2110-1881

المصدر :الديوان الوطني لإلحصاء http://www.ons.dz/

املعدل اخلام للوفيات هو حاصل قسمة جمموع الوفيات سنويا على
متوسط عدد السكان لنفس السنة ،يف اجلزائر هذا املؤشر بلغ  ‰0يف فرتة
التسعينيات وقد يعود هذا إىل العشرية السوداء اليت شهدت خالهلا اجلزائر أحداث
عنف دامية ،بعد العام  5444بدأ املعدل اخلام للوفيات يتجه حنو االخنفاض
واالستقرار يف حدود  ‰0,2سنة .5402
-3الرتكيبة العمرية واالجتاهات السكانية املستقبلية يف العامل:
سيرتكز تزايد سكان العامل يف السنوات املقبلة يف األقاليم األقل منو ويتوقع أن يظل
بصورة عامة حجم سكان األقاليم األكثر منوا على ما هو عليه خالل الفرتة املمتدة
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حتى عام  5424أما من الناحية الرتكيبة العمرية فالبلدان النامية تواجه أفواجا
كبرية من فئة الشباب ،يف الوقت نفسه تشكو مجيع البلدان املتقدمة من تراجع فئة
الشباب وتزايد يف أعداد املسنني.
الشكل رقم  :42سكان العامل حسب فئات العمر 2101-2111

املصدر :شبكة املعلومات السكانية لألمم املتحدة WWW.un.org/popin/data.html

فئة املسنني هي الفئة اليت تشهد ارتفاع مستمر وبأضعاف مضاعفة فعلى
سبيل املثال ويف غضون العقود القادمة سيزيد عدد السكان الذين تتجاوز
أعمارهم  02سنة ثالث أضعاف تقريبا ليفوق  0,2مليار شخص حبلول عام
.5424
غالبية املسنني يعيشون يف البلدان النامية ففي عام  5442كان هناك
 %0..2من السكان البالغني من ال عمر 04سنة أو أكثريعيشون يف العامل النامي
وحبلول عام  5424سيعيش ثالث أرباع السكان البالغني من ال عمر 04سنة أو
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أكثر يف البلدان النامية(.متتد مرحلة الشيخوخة من سن الستني وحتى نهاية العمر
وميكن تقسيم مرحلة الشيخوخة نفسها إىل شيخوخة مبكرة ومتتد من سن الستني
()0
وحتى  12سنة ومرحلة اهلرم وهي ما بعد  12سنة وحتى انتهاء العمر)
الشكل رقم  :10سكان العامل الذين يبلغون 04عاما فأكثر حسب األقاليم

املصدر :شبكة املعلومات السكانية لألمم املتحدةWWW.un.org/popin/data.html :

يف الدول العربية تضاعف عدد كبار السن  02سنة فأكثر من  2.1مليون
عام 0894إىل 04.0مليون عام  5444ويتوقع أن يصل العدد إىل  50مليون
نسمة عام  5454لذالك ال جيب التقليل من أهمية التحديات اليت تطرحها زيادة
األعداد املطلقة للمسنني (.)2
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-1-3الرتكيبة العمرية لسكان اجلزائر
إذا كانت نسبة السكان الذين أعمارهم  02سنة فأقل أكثر من  %.0فإن
هذا اجملتمع يعد جمتمعا شابا أو فتيا ،وإذا كانت نسبة السكان من الذين أعمارهم
 02سنة فما فوق أكثر من  %04فإن هذا اجملتمع يعد جمتمعا هرما (.)8
من خالل اجلدول رقم  40نالحظ أن الفئة العمرية أقل من  02سنة
يشكلون تقريبا نصف سكان اجلزائر (أكثر من  )% 09سنة  ،0800والفئة
النشطة ( )28-02شكلوا % 02خالل نفس السنة ،يف حني مل ميثل املسنني
(04سنة فأكثر) أكثر من %.0,1
اجلدول رقم  :10الرتكيبة السكانية يف اجلزائر من خالل التعدد الرمسي
التعداد

1966

1977

1987

00-4

48,2

47,9

28,9 36,21 44,01

28-02

45,11

46,3

63,86 57,19 50,24

+04

6,7

5,8

5,75

1998

6,6

2008

7,24

املصدر :الديوان الوطين لإلحصاء http://www.ons.dz/

خالل مدة  04سنة حدث تغري هائل على مستوى الرتكيبة العمرية
لسكان اجلزائر ،حيث أصبح أكثر من نصف سكان اجلزائر أي ما نسبته
 %0.,90ترتاوح أعمارهم بني  28-02سنة ،وارتفعت نسبة الفئة العمرية 04
سنة فأكثر إىل أكثر من  ،%1يف املقابل اخنفضت نسبة الفئة العمرية األقل من 02
سنة لتصل إىل أقل من  %.4بعد أن كانت هذه الفئة العمرية تشغل تقريبا نصف
سكان اجلزائر ،وهذا إن دل على شيء فهو يدل على بداية وضع اجلزائر خطواتها
األوىل حنو ظاهرة التشيخ خاصة أمام اخنفاض معدالت اخلصوبة وارتفاع أمل
احلياة .
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الشكل رقم :10سكان الجزائر حسب الفئات العمرية الرئيسية

املصدر :جدول رقم 40

-0التوقعات املستقبلية لعدد سكان اجلزائر أفاق العام 2100
من أجل القيام باإلسقاطات املستقبلية لعدد سكان اجلزائر البد من فرض
جمموعة من السيناريوهات تتعلق مبعدالت اخلصوبة ومعدالت الوفيات فبالنسبة
لربنامج الطيف الدميوغرايف فإنه يتعامل مع ظاهرة اخلصوبة باملؤشر الرتكييب
للخصوبة والوفيات بأمل احلياة املتوقع عند الوالدة ،هلذا سنقوم بوضع ثالث
سيناريوهات تتعلق باخلصوبة وأمل احلياة املتوقع على النحو التالي:
-1-0السيناريو األول (:)S1

141

العدد  ...............................:52اجلزء األول .............................ديسمرب 7112
نفرتض يف السيناريو األول بأن تكون اخلصوبة( )ISFمنخفضة جدا
تنخفض حتى تصل معدل  1.30طفل لكل امرأة ،أما أمل احلياة ( )E0سريتفع
ارتفاع بسيط مبقدار تقريب  2سنوات خالل الفرتة .5402-5404
جدول  :10خصوبة منخفضة أمل الحياة منخفض ()S1

-2-0السيناريو الثاني(:)S2

نفرتض يف السيناريو الثاني بأن تكون اخلصوبة متوسطة تنخفض حتى
تصل معدل  0.0طفل لكل امرأة وهو النموذج القريب من الدول األوربية أما
أمل احلياة سريتفع ارتفاع ملحوظ مبقدار تقريب  1سنوات خالل الفرتة -5404
.5402
جدول  :10خصوبة متوسطة وأمل احلياة متوسط ()S2

-3-0السيناريو الثالث(:)S3

نفرتض يف السيناريو الثالث بأن تكون اخلصوبة مرتفعة حيث تبقى يف
معدل  5طفل لكل امرأة وهو النموذج السائد اآلن يف الدول النامية أما أمل احلياة
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نتوقع ارتفاعه مبقدار  00سنوات خالل الفرتة  5402-5404ويصبح يقارب
معدل أمل احلياة يف الدول املتقدمة.
جدول  :10خصوبة مرتفعة وأمل احلياة مرتفع()S3

-2إدخال املعلومات إىل برنامج الطيف الدميغرايف :بعد أن قمنا بإدخال بيانات
السيناريوهات الثالثة املتوقعة يف برنامج  SPECTRUMحتصلنا على نتائج
لتوقعات إمجالي عدد سكان اجلزائر وفق ثالث سيناريوهات إضافة للرتكيبة
العمرية للسكان ( S1يرمز لسيناريو األول وهو سيناريو اخلصوبة املنخفضة وأمل
احلياة منخفض S2 ،يرمز لسيناريو الثاني وهوسيناريو اخلصوبة املتوسطة وامل
احلياة متوسط S3 ،يرمز لسيناريو الثالث وهو سيناريو اخلصوبة املرتفعة وأمل
احلياة مرتفع).
-0-2إمجالي سكان اجلزائر أفاق العام  :5102من خالل النتائج املتحصل عليها
باستعمال برنامج SPECTRUMنالحظ ارتفاع يف إمجالي عدد سكان اجلزائر
يف مجيع السيناريوهات.
جدول  :19إمجالي سكان اجلزائر 2100-2111
السنوات

إجمالي

2010

إجمالي

إجمالي

السكانS1

السكانS2

السكانS3

36406145

.0040002

.0040002
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2015

.8.02.08

.8.28.4.

.8020889

2020

00815211

0501..20

05252022

2025

00029080

00000.02

02.85250

2030

02182095

00042015

0180200.

2035

00801804

09509901

24552820

2040

01011841

08200191

2550.145

2045

01890020

240818.0

204.0801

االرتفاع يكون أكثر يف السيناريو الثالث وهو سيناريو اخلصوبة املرتفعة وأمل
احلياة املرتفع حيث يتوقع أن يتجاوز عدد السكان عتبة  24مليون نسمة يف العام
 54.2أما يف السيناريو األول ويف نفس السنة  54.2يتوقع أن يتجاوز عدد
سكان اجلزائر عتبة 00مليون نسمة اما يف السيناريو الثاني يتوقع ان يبلغ عدد
السكان أكثر من  09مليون نسمة عام  54.2من خالل مقارنة بني نتائج
السيناريوهات الثالثة جند أن الفرق يقدر تقريبا ب 5مليون نسمة بني السيناريو
األول و السيناريو الثاني.
وأيضا نفس العدد بني السيناريو الثاني والسيناريو الثالث لنسجل بعد
عشر سنوات إتساع يف الفروق بني السيناريوهات ليتجاوز الفرق أكثر من 0
مالين نسمة أفاق العام  5402ليبلغ عدد السكان املتوقع حسب السيناريو األول
أكثر من 01مليون نسمة ويف السيناريو الثاني أكثر من  24مليون نسمة ويف
السيناريو الثالث أكثر من  20مليون نسمة ومن خالل هذه األرقام نقول أن معدل
اخلصوبة وآمل احلياة هلم تأثري مباشر يف توقعات إمجالي السكان وهو ما يبينه لنا
الشكل رقم9

144

جملة علوم اإلنسان واجملتمع....................أ.د /مصطفي عويف ،د /صالح الدين عمراوي
الشكل رقم  :49إمجالي سكان اجلزائر 2100-2111

-2-0الرتكيبة العمرية لسكان اجلزائر (الفئة العمرية 04سنة فأكثر):
الفئة العمرية 04سنة فأكثرهي الفئة العمرية األكثر منو وتزايد وهي
تشكل ظاهرة مل يسبق للجزائر أن شهدتها واملتمثلة يف ظاهرة الشيخوخة السكانية.
فهذه الفئة العمرية يف اجلزائر تتزايد بوترية سريعة حيث من املتوقع أن تتضاعف
هذه الفئة يف مدة  54سنة فقط حيث سرتتفع من  ٪ 0,05إىل ٪05,99سنة
 2030لتتضاعف مرة أخرى تقريبا بعد  02سنة لتبلغ  ٪ 50,5من إمجالي عدد
السكان سنة  5402وهو ما تبينه النسب يف اجلدول رقم .8
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جدول  :18نسب الفئة العمرية  04سنة فأكثر
السنوات

الشيخوخةS1

الشيخوخةS2

الشيخوخةS.

2010

0,05

6,12

6,12

2015

1,55

1.05

7,22

2020

9,0

9..1

8,75

2025

10,65

04.04

10,70

2030

12,88

05.58

12,97

2035

15,35

02..4

15,37

2040

18,35

09..0

18,02

2045

50.5

21,67

20,69

الشكل رقم  :18الفئة العمرية 04سنة فأكثر (الشيخوخة) يف اجلزائر أفاق العام 2100
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مع إفرتاض أن قيم املؤشر الرتكييب للخصوبة أكرب من تلك القيم اليت مت
صياغتها يف السيناريو األول ،وكذا قيم أمل احلياة عند الوالدة،الحظنا أن نسب
الفئة العمرية 04سنة فأكثر يف اجلزائر منخفضة نوعا ما عن ذات النسب يف
السيناريو األول ،ومع رفع قيم املؤشر الرتكييب للخصوبة تنخفض نسب
الشيخوخة يف اجلزائر إىل إمجالي السكان لكن هناك مالحظة هي أنه بارتفاع أمل
احلياة زاد عدد األشخاص املسنني مقارنة مع السيناريو األول ،لقد جاءت نتائج
السيناريو الثالث لتؤكد صحة ما مت قوله سابقا حيث مع رفع قيم املؤشر الرتكييب
اخنفضت نسبة الشيخوخة يف اجلزائر،حيث ستقدر نسبة الشيخوخة سنة 5402م
ب ٪55 :تقريبا،عندما افرتضنا أن ISFخالل ذات السنة قدر ب 0,.طفل لكل
امرأة باإلضافة إىل أن قيمة أمل احلياة عند الوالدة هو  10سنة بالنسبة للذكور
و 19سنة لإلناث ،يف حني من املتوقع أن تقدر نسبة الشيخوخة سنة5402م ب
 ٪ 54,08سنة ملا رفعنا قيمة  ISFإىل  5,0طفل/امرأة ،مع رفع قيمة  E0إىل 95
–  92سنة للذكور واإلناث على التوالي
اجلدول رقم  :04الفئة العمرية  04سنة فأكثر أفاق العام 2100
السنوات

سيناريوS1

سيناريو S1

سيناريو S3

2010

5559080

5559080

5559080

2015

59.8.48

5904..4

5909819

2020

.00.4.1

.09..98

.150090

2025

014029.

0105549

09040.2

2030

2840481

0450199

0552441

2035

154140.

10.4.08

1150040

2040

9120550

8050584

8000.00

2045

04000004

0480.082

0009.19.
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أما من ناحية عدد السكان يف الفئة العمرية 04سنة فأكثر فهو يف ارتفاع
كلما ارتفع أمل احلياة كان الفرق بني عدد املسنني يف السيناريو الثالث والثاني عام
 5402يقدر بأكثر من 504ألف مسن وبني السيناريو الثالث واألول لنفس السنة
يبلغ أكثر من 155ألف مسن وميكن إرجاع هذه الفروق إىل كون عامل أمل احلياة
املتوقع عند الوالدة هو العامل الذي يؤثر بصورة سريعة على الرتكيبة العمرية
للسكان وكون معدالت اخلصوبة تستغرق مدة زمنية طويلة نسبيا لتأثري يف عدد
املسنني مقارنة مع أمل املتوقع للحياة.
الشكل رقم  :11الفئة العمرية  04سنة فأكثر يف اجلزائر أفاق العام 2100

عند االطالع على النتائج املتحصل عليها باالعتماد على برنامج
 SPECTRUMالحظنا كيف يؤثر معدل اخلصوبة وأمل احلياة على إمجالي عدد
السكان و نسب الرتكيبة السكانية وايضا أعداد السكان يف كل فئة عمرية
وباألخص الفئة العمرية 04سنة فأكثر لكن هذا التأثري متداخل فمن جهة كلما
ارتفع معدل اخلصوبة اخنفضت نسبة الفئة العمرية 04سنة فأكثر إىل إمجالي
السكان ومن جهة أخرى كلما ارتفع أمل احلياة زاد عدد املسنني لذالك سنقوم
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باالعتماد على قيم  ( E0أمل احلياة املتوقع) يف السيناريو الثاني ونطبقها على
السيناريو األول والثالث مع االحتفاظ بنفس معدالت اخلصوبة لكل سيناريو
(منخفضة،مرتفعة) والنتائج املتحصل عليها لسيناريو االول نرمز هلا بالرمز ،S1+
ونتائج املتحصل عليها لسيناريو الثالث نرمز هلا بالرمز  S3+كالتالي:
جدول رقم  :11قيم سيناريو ()S3+ ،S1+

بعد إدخال املعطيات يف برنامج  SPECTRUMحتصلنا على النتائج التالية:
جدول  :12النتائج املتحصل عليها حسب قيم الفرضية األوىل:
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مع احلفاظ على معدالت اخلصوبة نفسها يف السيناريو األول واعتماد
أمل احلياة املتوقع يف السيناريو الثاني نالحظ ارتفاع يف مجيع النتائج املتحصل عليها
يف السيناريو  S1+مقارنة مع السيناريو  S1وهذا نتيجة ارتفاع أمل احلياة والذي
أثر مباشرة على حجم الفئة العمرية 04سنة فأكثر فسجلت ارتفاعا ملحوظا وهو
ما يبينه الشكل التالي:
الشكل رقم  :00نسب الفئة العمرية 04سنة فأكثر يف اجلزائر ()S1+/S1

وفيما يتعلق بالسيناريو الثالث وبعد ادخال املعطيات يف برنامج
 SPECTRUMحتصلنا على النتائج التالية:
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جدول  :13النتائج املتحصل عليها حسب قيم الفرضية الثالثة

يف هذا السيناريو احتفظنا بنفس معدالت اخلصوبة املعتمدة يف السيناريو
الثالث مع تغري يف أمل احلياة واالعتماد على نفس فرضيات السيناريو الثاني واليت
يعترب فيها أمل احلياة املتوقع منخفض وهذا كله من أجل اختبار أثر كل من معدل
اخلصوبة وأمل احلياة يف التأثري على الرتكيبة السكانية وأيضا التأثري يف األعداد
املطلقة إلمجالي السكان يف اجلزائر آفاق العام .5402
وقد بينت لنا النتائج بأنه باعتماد أمل احلياة اقل نسجل اخنفاض يف مجيع
أرقام التوقعات املتحصل عليها يف السيناريو الثالث  +.مقارنة مع السيناريو .
وهذا التأثري باالخنفاض كان أكثر على الفئة العمرية 04سنة فأكثر حيث تأثرت
هذه الفئة العمرية يف األعداد املطلقة للمسنني ويف نسب الفئة العمرية  04سنة
أكثر إىل إمجالي عدد السكان وهو ما يبينه الشكل رقم :05
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الشكل رقم :05نسب الفئة العمرية 04سنةفأكثر يف اجلزائر()S3+/S3

فمن خالل النتائج املتحصل من هذه املقارنة واليت كان فيها املتغري
الرئيسي هو أمل احلياة املتوقع ،حيت بارتفاع هذا املتغري ترتفع نسبة وأعداد
السكان يف الفئة العمرية 04سنةفأكثر ويعود هذا إىل كون أمل احلياة وارتفاعه
ميس مباشرة هذه الفئة العمرية ويكون تأثريه واضح على قمة اهلرم السكاني حيث
يساهم يف اتساعها ،بعكس معدالت اخلصوبة عند اخنفاضها اليت يكون تأثريها
كبري يف ارتفاع نسب الشيخوخة يف وسط السكان لكن تأثريها الفعلي يكون على
قاعدة هرم السكان حبيث يساهم اخنفاض معدال ت اخلصوبة يف انكماش قاعدة
اهلرم السكاني وباألخص الفئة العمرية اقل من  0سنوات.
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خامتة :
املالحظ من املعطيات املتحصل عليها عن طريق برنامج Spectrumأن
إمجالي عدد السكان سريتفع ويقارب 24مليون نسمة يف متوسط اإلسقاطات يف
العام  5402وهذا االرتفاع سيتأثر بدرجة أوىل مبعدالت اخلصوبة فكلما ارتفعت
معدالت اخلصوبة كلما كان عدد السكان املتوقع أكثر ،وبدرجة ثانية يتأثر عدد
السكان بأمل احلياة املتوقع فهو أيضا كلما حتسن هذا املؤشرساهم ذالك يف إطالة
العمر وبالتالي زيادة يف عدد السكان وباألخص يف الفئة العمرية  04سنة فما فوق
فهذه الفئة تتزايد بوترية سريعة وهذا التزايد جنده يف كل السيناريوهات S2، S1
 ، S3،يف السيناريو األول بلغت نسبة الفئة العمرية 04سنة فأكثر % 0.05
سنة  5404لرتتفع اىل %1.55سنة 5402ثم اىل %9.11سنة  5454وهكذا
تستمر يف االرتفاع لتصل إىل  %55.2سنة .5402
السيناريو الثاني بلغت نسبة الفئة العمرية 04سنة فأكثر  %50.01أفاق
العام  5402لتنخفض يف السيناريو الثالث إىل نسبة  %54.0بالنسبة لنفس
السنة ،5402وهذا االخنفاض يفسر لنا تأثري اخلصوبة على الرتكيبة السكانية،
فكلما اخنفضت اخلصوبة ارتفعت نسبة الفئة العمرية 04سنة فأكثر بالنسبة إلمجالي
السكان ،حيث جند أن تأثري اخلصوبة ال يكون تأثري مباشر على الفئة العمرية
04سنة فأكثر بل يكون على عدد السكان اإلمجالي الذي يؤثرعلى نسبة الفئة
العمرية 04سنة فأكثر.
أما يف السيناريو الثالث( )S3+قدر عدد السكان سنة 5404
ب.0.0مليون نسمة ،ليتوقع إن يصل سنة  5402إىل  2..0مليون نسمة ،يف
حني قدر عدد السكان يف السيناريو الثاني  S2سنة  5402ب 24.2مليون نسمة
أي اخنفض بقيمة  .ماليني نسمة ،ويف السيناريو األول ( )S1+قدر ب 09.0
مليون نسمة أي باخنفاض قيمته 5مليون نسمة تقريبا ،هذا يعين انه كلما اخنفضت
اخلصوبة اخنفض عدد السكان ،يف حني جند ان عدد السكان يف الفئة العمرية 04
سنة فأكثر بقي ثابتا يف كل سنة لكل الفرضيات ففي سنة  5402قدر عدد
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العدد  ...............................:52اجلزء األول .............................ديسمرب 7112
الشيوخ 04.8مليون يف مجيع الفرضيات ملا فرضنا أمل احلياة ثابت يف
السيناريوهات الثالثة.والتغري يف إمجالي السكان يغري يف نسب الفئة العمرية
04سنة فأكثر عند حسابها.

 هوامش البحث:
()1

صندوق األمم املتحدة للسكان حتليل حالة السكان :دليل مفاهيمي ومنهجي 5404
ص .51

httpM//www.healthpolicyproject.com/index.cfmid=software&get=spectru
m.
()3

)(2

جملس السكان الدولي ،غرب أسيا ومشال أفريقي ،مقدمة يف علم السكان وتطبيقاته
 ،5404ص088

()4

علي عبد الرزاق جليب ،علم اإلجتماع السكان ،دار النهضة العربية للطباعة والنشر،
بريوت ،0890 ،ص.099

()6

WWW.un.org/popin/data.html

)(5

ثريا عبد الرؤوف جربيل وآخرون ،حنو رعاية اجتماعية متكاملة لألسرة والطفولة ،بل
برنت للطباعة والتصوير القاهرة  0881ص 5.0

()2

خالد غزال ،االنفجار السكاني يف العامل العربي ،دار النهضة العربية ،لبنان 540.
ص.90

()8

منري عبد اهلل كرادشة ،علم السكان ،الدميغرافيا اإلجتماعية ،عامل الكتب احلديث

األردن ،5404 ،ص.014
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