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ملخص
هدددفه هددلد الدراسددة ضلددت وددرل التخددور التدداريخي للترويبددة السددكا ية ومرا دد اال تقددال
 بحيث قمنا بتحلي بعض مؤشرات روة السكان و تم الترويز ولت فترة ما بعد،الديمغرافي في الجزائر
 ومنه تخرقنا ضلت تائج التحول الديمغرافي في الجزائر اللي أوجد،االستقالل لتحلي الخصوبة والوفيات
،  سدنة فمدا فدو60  واللي تج ونه تخور فدي الفئدة العمريدة،تغييرا وبيرا في الهيك العمري للسكان
 م ومدا2018  سدنة% 9,32  لتصد ضلدت%6,7  دوالي1966 بحيث بلغه سبة هلد الفئدة العمريدة سدنة
تتبعنا تخور هلد الفئة العمرية منل االستقالل ضلت يومنا هدلا ومدث دم قمندا بءوخداة سدرة مسدتقبلية
 والتدي ستهدهد تغيدرات وميقدة مدث تائجهدا بدروا رداهرة شديخو ة2038 للترويبة السكا ية في أفق
. سنة فأوثر60 السكان الجزائرييث تيجة االرتفاع في سبة الفئة العمرية

. المسنيث مستقبال، تغير الترويبة السكا ية، التحول الديمغرافي:الكلمات المفتاحية
Abstract:
This study aimed at presenting the historical development of population
structure and the stages of demographic transition in Algeria. We analyzed some
indicators of population movement and focused on the post-independence period to
analyze fertility and mortality from which we touched on the results of demographic
transition in Algeria which resulted in the development in the age group 60 years and
older, so that the percentage of this age group in 1966 about 6.7% to reach 9, 32% in
2018. We also followed the development of this age group from independence to the
present day and then gave a future look at the demographics of the 2038 horizon,
which will witness profound changes in its results as the phenomenon of the aging of
the Algerian population due to the increase in the percentage of the age group 60 years
and above.

Keywords: Demographic transformation; changing population structure;
evolution of the number of elderly people; elderly in the future
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مقدّمة:
يههد العالم راهرة ديموغرافية لم يههدها مث قب

تتمث

في راهرة

شيخو ة السكان ،وتبرا هلد الساهرة أوثر في الدول المتقدمة ،تيجة لعدد مث
التغيرات الديموغرافية الكبيرة وباأل ص التراجع الكبير اللي ورفته معدالت المواليد
يث بلغ في أغلب الدول المتقدمة مستوى دون اإل الل ،وهو ما أدى بهلد الدول ضلت
د

اقوس الخخر وطرح بقوة قضية شيخو ة السكان والتحديات التي تنتج وث هلد

الساهرة الديموغرافية.
وفيما يتعلق بالدول النامية فهي أيضا يجب أن تتحضر لهلد الساهرة في
المستقب

القريب ،سرا لما تههدد مث ا خفال في معدالت المواليد مث جهة

والتحسث الملحوظ في أم الحياة مث جهة أ رى ،يث أدى تحسث السروف والرواية
الصحية بصورة أساسية والتي وا ه مث تائجها اال خفال السريع في معدالت
الوفيات ،يث تهير اإل صاةات الصادرة وث األمم المتحدة بأن متوسط أم الحياة
ولت المستوى العالمي يتجاوا في الوقه الحالي  65سنة ،وما تهير اإل صائيات
الديموغرافية الصادرة وث األمم المتحدة في تقاريرها المتعددة ضلت أن ودد السكان
الليث تتراوح أومارهم بيث  60سنة وأوثر ولت المستوى العالمي ااد وث  200مليون
سمة في وام  1950ضلت  400مليون سمة في وام  ،1982م ضلت  600مليون في
وام  ،2001و مث المقدر أن يص ضلت  1,2بليون مسث في وام  ( 2025منسمة األمم
المتحدة  ،2001 ،صفحة  ،)5وفي ذلك الوقه سيكون أوثر مث  % 70مث وبار السث
يعيهون في البلدان النامية ). (Organisation mondiale de la santé , 2008, p. 4
هلد التغيرات السريعة للترويبة العمرية للسكان سيجع مث الثق الديمغرافي
لفئة وبار السث راهرة مما لة لساهرة اال فجار السكا ي ( )baby-boomلسنوات
الخمسينات مث القرن الماضي مع تائج اجتماوية واقتصادية و قافية متصا بة في
فس الوقه .فساهرة الهيخو ة تحم تأ يرات تتعدى فئة وبار السث ضلت المجتمع
وله وذلك ولت مختلف المستويات مث تموي

التقاود ضلت الحصول ولت مختلف

الخدمات (النق  ،الصحة ،السكث...ضلخ).
والجزائر مث بيث الدول العربية التي ورفه تغيرات وميقة ولت مستوى
الترويبة العمرية لسكا ها ،و أضحه شيخو ة السكان أمرا مؤودا ولت المدى الخوي
وايادة أودا د المسنيث بيث مجموع السكان قيقة واقعة ،فحسب توقعات الديوان
342

مفتاح فايزة

الوطني لإل صائيات ينتسر أن تفو
السكان األق

سبة السكان البالغيث  60سنة و أوثر سبة
سنة 2030

مث  20سنة في آفا

(Office National des

) ،statistiques(ONS), 2004فالتغيرات الديمغرافية المال سة الل العهريث سنة
الماضية مث ا خفال الخصوبة ضلت أق مث  4أطفال لك امرأة و ارتفاع أم الحياة
وند الوالدة ضلت أوثر مث  13سنة تنبئ بز ف راهرة تهيخ السكان.
ففي سنوات الثما ينات مث القرن الماضي وان المجتمع الجزائري مث أوثر
سكان العالم شبابا )(Palard,Jet Vézina J, 2007, p. 23

يث تجاوات سبة فئة

البالغيث أق مث  15سنة  %58غير أن التخورات الحالية و المستقبلية للخصوبة و
الوفيات سوف تقود ضلت مستوى تهيخ سكا ي أوبر مث المتوسط ،و هكلا فءن السكان
المسنيث البالغيث  60سنة و أوثر الليث يمثلون اليا ما يعادل سبة  %7,6مث ضجمالي
السكان) (Office National des statistiques(ONS) , 2010سوف يتضاوفون الل
سنوات ( )2050-2030مع وصول أجيال ( )1980-1970أي أجيال اال فجار السكا ي ضلت
سث التقاود .وما تهير اإلسقاطات الديمغرافية المستقبلية ضلت أن السكان المسنيث
في الجزائر سوف يمثلون  %14,7مث مجموع سكان الجزائر سنة  2030وستص
سبتهم ضلت  %22سنة  ،2050وأن ودد السكان البالغيث  60سنة وأوثر اللي وان يقدر
ب  2,2مليون مسث الل سنة  2002م  2,8مليون مسث سنة  2010سوف يبلغ 4,3
مليون شخص مسث سنة  2020وسيص ضلت 6,7مليون مسث سنة (Office .2030
)National des statistiques(ONS), 2004
ومث و هلا خرح اإلشكال التالي :ما هي التغيرات المستقبلية التي ستخرأ
ولت الترويبة السكا ية للمجتمع الجزائري وماذا سينتج ونها؟ والهدف مث دراستنا هو
معرفة التغيرات التي مسه معدالت الوالدات والوفيات وولا التغيرات التي مسه
الترويبة السكا ية للجزائرييث في الماضي والحاضر ،ومث م ضوخاة سرة مستقبلية
للترويبة العمرية ،وسنتعرف ولت و هلا مث الل دراستنا لفهم أسباب هلد التغيرات
التي مسه وستمس المجتمع الجزائري.
ولفهم الموضوع بهك

أفض  ،سوف ستخدم في هلد الدراسة المنهج

اإل صائي التحليلي مث الل التعرف ولت ض صائيات الديوان الوطني لإل صائيات،
ومنسمة األمم المتحدة ،لمعرفة التخورات الخاصة بمعدالت الوالدات والوفيات
والترويبة العمرية وضوخاة دراسة تحليلية لألرقام.
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 .1التطور التاريخي للرتكيبة السكانية ومؤشرات التحول الديمغرايف يف الجزائر:
سرا لألهمية التي يحملها فهم مرا

التحول الديمغرافي للسدكان وبدر فتدرات

مختلفة إلرشاد ا حو فهم أوسع لساهرة التهيخ الدديمغرافي للمجتمدع ،ارتأيندا ضوخداة
سدرة وددث تخدور ال سددواهر الديمغرافيدة فددي الجزائدر مددث دالل اسددتعرال المكو ددات
األساسية للتغير الديمغرافي.
 1.1تطور حجم ونمو السكان:
ورف جم السكان في الجزائر ارتفاوا مستمرا بعد االسدتقالل ،يدث قددر وددد
السكان المقيميث سنة  1966والي  12مليون سمة ،ليتضاوف هلا العدد دالل فتدرة
الثما ينيات ويفو  23مليون سمة سنة  ،1987ويص ضلت ما يقارب  34مليون سدمة
سنة  2008أي الل آ در تعدداد ودام للسدكان والسدكث .وقدد تميدزت فتدرة التسدعينات
بارتفاع وتسارع وتيرة التحول الديمغرافي اللي بدأ سنة  1986،يث بددأ معددل النمدو
الخبيعي للسكان ا خفاضه ليتمروز وألول مرة ولت مسدتوى أقد مدث  % 3متزامندا مدع
تراجع ودد الوالدات الحية المسجلة ولت مستوى الحالة المد ية في فس السنة.
الجدول رقم  :01تخور ودد السكان ومعدالت النمو الخبيعي في الجزائر
السنوات
عدد السكان

1966
12096
000

1977
17058
000

1987
23139
000

1998
29507
000

2008
34591
000

2018
42 578
000

معدل النمو الطبيعي ()%

3,65

3,17

2,76

1,57

1,92

1,99

املصدر( :الديوان الوطني لإلحصائيات ( ،)onsديموغرافيا ،حوصلة إحصائية ،الفصل األول-1962 ،
 ،2011الصفحات (ONS, Démographie Algérienne, N°853, 2018, p. 6 ) )34-3

وما تجدر اإلشارة ضلت أ ه و الل الفترة الممتدة بيث تاريخي  1966و 1998فءن
معدل النمو الخبيعي ما بيث التعدادات المتتالية قد ا خفض بنسبة  %30يث ا تق
مث  %3,41الل الفترة  1977-1966ضلت  %2,16بيث سنتي  ،1998-1987أما فيما
يخص معدل النمو الخبيعي فءن اال خفال وان بنسبة  %30الل العهرية الماضية
يث ا تق مث  %2,17سنة  1994ضلت  %1,48سنة  2000وهلا المعدل يتأرجح اليا
ول  %1,9لسنة  2018،وقد تج وث وتيرة النمو هلد ايادة طبيعية قدرت ب:
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 479000سنة  2002أي ا خفاضا مقدارد  %22,2مقار ة بسنة  ،1994ويجدر التلوير
بأن الحاص الخبيعي للسكان وان مقدارد  491.000سنة  1970في جزائر وان ودد
سكا ها  15مليون سمة فقط مما يدل ولت تباطؤ شديد في وتيرة النمو السكا ي.
 2.1تخور الترويبة العمرية للسكان:
هي سبة و فئة ومرية بالنسبة لمجموع السكان ،قد تكون الفئة أ ادية،
وموما سب فئات أومار ،تتأ ر الترويبة العمرية بالعوام

الديمغرافية ،الهجرة،

الخصوبة والوفيات ولت سبي المثال .تلعب الخصوبة دورا وبيرا في تغيير الترويبة
العمرية للمجتمع ،لكث الوفيات يسهر وملها اصة الل العوام التاريخية والسرفية
الحروب وا تهار األوبئة والمجاوات ( السعيد مريبعي  ،1984 ،صفحة . )167
وما تقسم فئات هلا الترويب ضلت الث فئات وريضة رئيسة سواة وا ه أرقاما
مخلقة أو سبا مئوية مث جملة السكان وهلد الفئات هي( :بووافية عيمة-2012 ،
 ،2013صفحة .)14
 صغار السث ))14-0وهلد الفئة تمث قاودة الهرم السكا ي وتتصف بأ ها غير منتجة ،وما أ ها أوثر
الفئات تأ را بعاملي المواليد والوفيات ،وذلك ألن الوفيات ترتفع سبتها بيث صغار
السث و اصة في األومار المبكرة ،وتمي

سبة صغار السث ضلت التناقص في

المجتمعات المتقدمة وتزداد في الدول النامية.
 السكان في سث العم ) 59-15سنة(هي الفئة المنتجة في المجتمع وما أ ها تسهم في مو السكان وتعتمد وليها
الفئتان األ ريان ،وهي األوثر قدرة ولت الحروة والهجرة( .منير وبد اهلل ورادشة،
 ،2010صفحة .)167
 وبار السث ( 60سنة فأوثر)وتضم هلد الفئة األشخاص الليث ال تق أومارهم وث  60سنة ،وهي تعد ا عكاسا
لسروف الخصوبة والوفيات ،فنسبتها تق بزيادة سبة صغار السث والعكس.
وضذا وان اال تالف النسبي لمجمووات أومار الكبار والصغار بالنسبة لجملة السكان
هو اللي يحدد مالمح المجتمع ،فءن دراسة النسبة المئوية لكبار السث ( 60فأوثر)
ذات أهمية اصة أل ها تعد تاجا للعوام الديمغرافية في المجتمع( .فتحي محمد
أبو ويا ة ،2000 ،الصفحات  ،)217-216وبناة ولت هلا التقسيم تم ساب سب
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السكان في الفئات العمرية الرئيسة للجزائر في التعدادات الخمس التي قامه بها
الجزائر والموضحة في الجدول رقم .02
الجدول رقم  :02البنية العمرية لسكان الجزائر ()%
السنوات

ألاقل من  15سنة

سنة59-15

 60سنة فما فوق

1966
1977
1987
1998
2008
2018

%48,20
%47,90
%44,01
%36,19
%28,15
%30,13

%45,11
%46,30
%50,24
%57,20
%64,43
%60,55

%6,70
%5,80
%5,75
%6,61
%7,42
%9,32

املصدر :حساب شخصي انطالقا من الجدول رقم  01من املالحق.

مث الل الجدول رقم  02ال ظ أن الترويبة العمرية للسكان في الجزائر تتميز
بسيخرة فئة صغار السث ولت باقي الفئات العمرية فلخالما شكله فئة السكان
البالغيث أق مث  15سنة تقريبا النصف مث ضجمالي السكان ( والي  %48الل سنتي
 1966و.)1977
وبعد د ول الجزائر في المر لة الثا ية مث مرا

اال تقال الديمغرافي أي

ابتداة مث سنة  1986تقلصه سبة هلد الفئة لتص

ضلت  %28,15سنة 2008

و %30,13سنة  .2018بينما ورفه سبة السكان في سث النهاط االقتصادي أي
البالغيث ( 59-15سنة) ارتفاوا متواصال بيث سنتي 1966و  2008يث ارتفعه مث
 %45,11ضلت  ،% 64,43لتعرف ا خفاضا طفيفا سنة  2018بحيث قدرت سبتهم بد
 .%60,55أما فيما يخص فئة السكان البالغيث  60سنة فأوثر فءن سبهم ارتفعه ابتداة
مث تاريخ  1998يث ا تقله مث  %6,61ضلت  %9,32سنة  ،2018وبلغ بللك جم هلد
الفئة ما يعادل  2785000شخص سنة  ،2018والهك رقم  01يوضع التغيرات التي
طرأت ولت الترويبة العمرية.
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الهك رقم  :01األهرام السكا ية لتعدادات الجزائر بعد االستقالل

املصدر :الجدول رقم  01من امللحق
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 3.1تخور الوالدات والخصوبة:
بالنسبة للمجتمع الجزائري تميز بعد االستقالل ولمدة وهر سنوات بتبني
سلووي ات مهجعة لإل جاب والوالدات يث ارتفع المعدل الخام للوالدات الل الفترة
الممتدة مث  1962ضلت  1970ليص ضلت معدل قياسي بلغ  ‰50سنة  .1970هلا
السلوك المحفز ولت التكا ر والتزايد جاة تيجة ورد فع

للتعويض وث الخسائر

البهرية والنقص الكبير لعدد السكان الل الفترة االستعمارية .ضضافة ضلت المكا ة
التي وان يحتلها اإل جاب دا

األسر الجزائرية وتأ ير الموروث الثقافي والتقاليد

والعادات ولت السلوك اإل جابي ،بعد هلا التاريخ ورف معدل الوالدات تراجعا بسيخا
ليص ضلت  ‰40الل سنة  1985بتراجع قدر بد  10قاط الل  15سنة  ،ضال أ ه افظ
ولت مستوياته المرتفعة مما أدى ضلت ارتفاع هائ لمعدل النمو الخبيعي تت أ ه
اوتبر تت أواسط سنوات  1980مث األوثر ارتفاوا في العالم ،ابتداة مث سنة 1985
التي صادفه تسجي أوبر ودد مث الوالدات ( )845381في تاريخ الجزائر المستقلة،
و سب قواوسي هناك ال ة ووام ساهمه في تحقيق هلد النتيجة و هي " :سبة
النساة في سث اإل جاب ،الزواج المبكر ،ارتفاع صوبة النساة المتزوجات" (HAMZA
) CHERIF ALI, 2006, p. 362وابتداة مث سنة  1986ا خفضه الوالدات بهك
محسوس يث أ بته معخيات الحالة المد ية لهلد السنة ا خفاضا ب  80000والدة
مقار ة بالسنة السابقة أي سنة  .1985يمكننا مال سة مث الل معخيات الجدول أد اد
أن وتيرة اال خفال اادت دة الل وهرية  ،1990و اصة بعد سنة  1994الفترة التي
تميزت بحالة اال فالت األمني وتدهور الوضع االقتصادي واالجتماوي.
الجدول رقم  :03تخور ودد الوالدات والمعدل الخام للوالدات
السنوات
عدد الوالدات
املعدل الخام للوالدات‰
املؤشر التركيبي للخصوبة

1966
560
000
47,80
7,40

1977
728
000
45,82
5,20

1987
782
000
34,60
5,30

1998
620
000
21,02
4,40

2008
817
000
23,62
2,81

2018
1038
000
24,39
3,0

املصدر :الديوان الوطني لإلحصائيات ( ،)onsديموغرافيا ،حوصلة إحصائية ،الفصل األول،
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ضن ا خفال ودد الوالدات منل سنة  1986وتساروه أ ناة وهرية التسعينات
وان له دور وبير في تسارع وتيرة التحول الديموغرافي في الجزائر ،يث ا تقله
سروة ا خفال وتراجع الوالدات مث  %2سنويا بيث  1986و 1994ضلت  %5سنويا ما بيث
 1994و ،2000فيما يال ظ اتجاها حو االرتفاع ابتداة مث سنة  2001بسروة تزايد
قدرت بد  .%2,1أما المعدل الخام للوالدات فقد ا تق

 ‰سنة  1994ضلت
مث 28,24

 ‰19,36سنة  2000وبالمواااة ورفه الوالدات الحية هي األ رى ا خفاضا بصورة
متواصلة ومستمرة ما بيث سنتي  1986و2000

يث ا تقله مث  796000ضلت

 589000والدة ية .غير أ ه وابتداة مث سنة  2000لو ظ االتجاد حو االرتفاع
للوالدات المال ظ مث الل معخيات الحالة المد ية ،واستمر تت سنة  .2009فبالفع
فقد ارتفع ودد الوالدات مث  589000سنة  2000ضلت  849000والدة ية الل سنة
 2009بعدما ورفه ا خفاضا مث سنة  1985ضلت سنة  .2000هلا االرتفاع يرجع بنسبة
وبيرة ضلت أ ر البنية العمرية المتسم بقدوم أجيال سنوات الثما ينات الكثيريث وفي
سث اإل جاب يث تميزت سنة  2000بقدوم جي

 1985اللي صادف وددا قياسيا

للوالدات ( 885000والدة ية) واالرتفاع اللي ال مثي له في ودد الزيجات بيث سنتي
 2000و 2009لينتق مث  163126ضلت  341321ايجة .ضال أ ه يجدر اإلشارة ضلت أن هلا
االرتفاع السرفي في ودد الوالدات الحية لث يكون له أ را مهما أو بالغا ولت مستوى
الوالدات العام ،وال ولت اتجاهها حو اال خفال؛ وذلك ألن التغيرات التي مسه
المجتمع الجزائري ولت المستوى الديموغرافي هي تيجة التحوالت البنيوية وما
أشارت ضليه وديد الدراسات .منل

والي

مسة ووهرون سنة يال ظ ا خفال

مستويات الخصوبة وبتتبع تائج التعدادات الثال ة األ يرة (1987و 1998و)2008
للسكان وأ لا بعيث االوتبار العدد المتوسط لألطفال لك امرأة متزوجة يمكث مال سة
ا خفال مؤشر الخصوبة بنسبة  %35,9بيث سنتي 1987و  2008مما يعكس د ول
الجزائر مر لة جديدة في اال تقالية الديمغرافية ،وقد ا تق

المؤشر الترويبي

للخصوبة مث  7,8طف لك امرأة سنة  1970ضلت  2,5طف لك امرأة سنة  2008أي
ما يعادل ا خفاضا بمقدار  5,3طف لك امرأة في مدة  38واما.
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 .2الوفيات وأم الحياة وند الوالدة:
الوفيات هي ض دى المتغيرات الرئيسة لمعرفة روة السكان في الماضي
وضسقاطها في المستقب  ،وما أ ها تد

وء دى محددات التكويث العمري والنووي

للسكان فتسجي الوفيات أهمية قصوى ،فعث طريقها يمكث تحلي الواقع الديمغرافي
للسكان ومستوى النمو السكا ي ،وللك لمعدالت الوفيات وتباينها أهمية وبيرة في
معرفة المستويات الصحية وتقويمها وتنميتها ،لتلبية اجيات التغيرات السكا ية في
الماضي والتي هي ضرورية لعم

ضسقاطات مستقبلية للسكان وللخصائص

الديمغرافية األ رى .ويستخدم ولماة الديموغرافيا وددا مث المقاييس لوصف أو رصد
صائص الساهرة السكا ية مح الدراسة ،ويعبر ونها في العادة باسم المعدالت الخام
 ( Taux brutsسيث وبد الحميد رشوان ،2006 ،صفحة )284
ورفه الوفيات العامة هي األ رى ولت غرار الوالدات ا خفاضا هاما بنسبة %50
بيث سنتي  1970و 1986وذلك بفض

بر امج مكافحة وفيات الرضع يث ا تق

المعدل الخام للوفيات مث  ‰16,45ضلت  ‰8,2الل فس الفترة ( ،)86-70هلا
اال خفال استمر الل وهرية التسعينات يث قدر معدل الوفيات ب  ‰6,56سنة
 1994ووص ضلت  ‰4,41سنة .2011
الجدول رقم  :04تخور المؤشرات الخاصة بالوفاة
المؤشرات

1966

1977

1987

1998

2008

2018

ودد الوفيات

123

175

161

144

153

193

000

000

000

000

000

000

18,01

14,36

6,97

4,87

4,42

4,53

المعدل
الخام
للوفيات‰

املصدر :الديوان الوطني لإلحصائيات ( ،)onsديموغرافيا ،حوصلة إحصائية ،الفصل األول،
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وفيما يخص أوداد الوفيات المخلقة فء ه يال ظ أيضا ارتفاع في ودد الوفيات
مث  144000سنة  1998ضلت  153000سنة  2008بعد أن ورف ا خفاضا مث 175000
وفاة سنة  1977ضلت  144000سنة  .1998هلا االرتفاع منل سنة  1998يفسر ببداية
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شيخو ة السكان ووللك بالصعوبات المتعلقة بمكافحة وفيات الرضع والتي تستوجب
مقاربات طبية جديدة لتخفيض وفيات ديثي الوالدة .هلا اال خفال المحسوس في
مستوى الوفيات راجع بالدرجة األولت ضلت ا خفال وفيات األطفال الرضع وارتفاع أم
الحياة وند الوالدة.
ويعتبر معدل وفيات الرضع أ سث مؤشر ول الوضعية الصحية للسكان ،وقد
سجله وفيات الرضع ا خفاضا محسوسا منل االستقالل ،يث ا تقله مث  ‰180سنة
 1962ضلت  ‰142سنة  1970م ضلت ‰84,72سنة  1980لتص ضلت  ‰34,7سنة
 2002م ضلت  ‰24,8سنة .2009
الجدول رقم  :05تخور معدل وفيات الرضع في الجزائر
السنوات

1970

1977

1987

1998

2008

2018

معدل

141,5

127,05

64,42

37,4

25,5

21

وفيات
الرضع()‰
املصدر :الديوان الوطني لإلحصائيات

ورفه هلد المعدالت وما أشر ا ضليه في األولت ا خفاضا وبيرا منل مسيث
سنة ،و لكث مقار ة بالدول المتقدمة أيث يعادل معدل الوفيات الرضع  ‰6و ،‰8فءن
هلا المعدل يبقت بعيدا وث المستوى المخلوب ،وهلا يفسر بالصعوبات المتعلقة
بخفض مستوى وفيات ديثي الوالدة ( 30-0يوما) سرا أل ها تمث

والي صف

( ) %47,2وفيات الرضع ،هلا اال خفال ا عكس بصورة واضحة ولت المستوى العام
للوفيات والترويبة العامة للوفيات ،يث أن وفيات األطفال الرضع التي تهك
 %14مث مجموع الوفيات وا ه تمث

اليا

سبة  %44مث الوفيات العامة سنة .1970

و هلد التخورات راجعة ضلت تحسث رروف المعيهة العامة للسكان ،وبصورة
اصة تمروز وتمحور البرامج الصحية الوطنية ول األم والخف

اصة في المناطق

المحرومة ،مث جهة أ رى يعتبر أم الحياة وند الوالدة مث أهم المؤشرات الصحية
والتنموية التي تعكس التقدم الصحي واالقتصادي واالجتماوي وقد فا  77سنة الل
سنة  2018أي ما يعادل أوثر مث  24سنة مث الربح مقار ة بسنة .1970
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الجدول رقم :06تخور أم الحياة في الجزائر مث 2018-1970
السنوات
1970
1977
1987
1990
2000
2008
2009
2010
2018

املصدر:

أمل الحياة عند الوالدة
52,77
53,05
65,75
66,48
72,50
75,60
75,50
76,30
77,7

)(HAMZA CHERIF, ALI, 2006) (ONS, Démographie Algérienne, N:853, 2018, p 8

 .3ظاهرة شيخوخة السكان يف الجزائر مؤشرات ودالئل:
 1.3تخور مختلف مؤشرات الهيخو ة الديمغرافية مث سنة 1966ضلت سنة :2018
ورفه األوداد المخلقة لألشخاص المسنيث ارتفاوا متزايدا منل االستقالل ضلت
يومنا هلا ،يث ا تقله مث  790224سمة سنة  1966ضلت  907219سنة 1977
لتص ضلت 1298861سنة  1987م ضلت  1920732سنة  ،1998لتبلغ أ يرا ما يعادل
 2564936شخص مسث سنة  2008و 3968522سنة  2018مث مجموع السكان في
الجزائر .مث جهة أ رى ،يسهر مث الجدول رقم  05أن مختلف مؤشرات شيخو ة
السكان في الجزائر ورفه تغيرات وميقة و بدأها بمعام اإلوالة اإلجمالي أو سبة
اإلوالة العمرية التي تمث

سبة األشخاص المعاليث الليث تق أومارهم وث  15سنة

وأوثر مث  60سنة ضلت السكان في سث العم مث الهريحة العمرية  59-16سنة.
ويتم ورل البيا ات ونسبة المعاليث ضلت و مائة شخص مث السكان في سث
العم  ،وتهير المعخيات أن هلد النسبة ا تقله مث  %116,7سنة  1966ضلت %99,3
سنة  1987لتواص ا خفاضها ضلت سبة  %55الل آ ر تعداد وام للسكان والسكث أي
سنة  ،2008هلا اال خفال ضن دل ولت شية ض ما يدل ولت تراجع الفئات الهابة في
مجموع السكان ،وما تدل البيا ات أيضا ولت تراجع سب اإلوالة للهباب منل سنة
 1966ضلت سنة  2008يث ا تقله مث سبة  %102,4ضلت  %43,5ولت التوالي .ويجدر
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اإلشارة هنا أن هلد النسبة تمث النسبة المئوية لغير العامليث مث الفئة العمرية (-0
15سنة) ضلت مجموع الفئة السكا ية العاملة (59-16سنة) وهلا ما يدل ولت تزايد
الفئات السكا ية في سث النهاط بالمواااة مع تراجع سب األطفال .مث جهة أ رى
ال ظ أن سبة اإلوالة للهيوخ التي تمث

سبة أوداد المتقاوديث مث السكان ضلت

الفئة العاملة ورفه هي األ رى تراجعا يبدو طفيفا أو بخيئا مقار ة بالمعامالت األ رى
لتستقر في دود  %11الل العهريتيث األ يرتيث.
ويمكث تفسير هلد األرقام بأ ه غداة االستقالل وا ه سب البالغيث أوثر مث
 60سنة أوبر مث تلك التي سجله في سنوات السبعينات سرا لسروف الحرب التي
أ رت ولت الترويبة العمرية للسكان لتعود هيمنة الهباب بعد ذلك واالرتفاع البخية
لنسب المسنيث .يأتي أ يرا مؤشر معام الهيخو ة اللي يحسب بنسبة أوداد السكان
المسنيث البالغيث  60سنة وأوثر ضلت السكان البالغيث أق مث  15سنة .ويسهر جليا
ويف أن هلا المؤشر ورف ارتفاوا وبيرا الل العهرية األ يرة التي تميزت بتراجع
أوداد الفئات الهابة مقار ة بالفئات المسنة يث أ ه ورف ارتفاوا وبيرا الل العهرية
األ يرة التي تميزت بتراجع أوداد الفئات الهابة مقار ة بالفئات المسنة ،يث أ ه ورف
ارتفاوا منل منتصف سنوات الثما ينات التي شهدت د ول الجزائر المر لة الثا ية مث
اال تقال الديمغرافي التي تميزت بتراجع الخصوبة وارتفاع أم الحياة.
الجدول رقم  :07تخور مؤشرات الهيخو ة الديمغرافية في الجزائر ()%
املؤشرات
معامل إلاعالة إلاجمالي
نسبة إلاعالة للشباب
نسبة إلاعالة للشيوخ
معامل الشيخوخة

1966
116,7
102,4
14,3
14,0

1977
116,2
103,7
12,6
12,1

1987
99,3
87,9
11,4
13,0

1998
75,1
63,6
11,5
18,1

2008
55,0
43,5
11,5
26,3

2018
65,2
49,8
15,4
30,94

املصدر :حساب شخصي اعتمادا على منشورات الديوان الوطني لإلحصائيات
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 .4األوضاع الديمغرافية المستقبلية والتحديات السكا ية الجديدة:
مما سبق ستنتج أن الجزائر ولت أوتاب مر لة مث التحوالت الديمغرافية
العميقة والتي طبعا ستصا بها تحديات مجتمعية و دماتية واقتصادية جديدة .وبغية
منا الستكمال الصورة الفوتوغرافية لهلد التغيرات السكا ية ،قترح فيما يأتي ورضا
للسيناريوهات المستقبلية لترويبة السكان في الجزائر .وقد ارتأينا أن قدم اإلسقاطات
السكا ية المنتقاة مث تقرير الديوان الوطني لإل صائيات سب الفرضية المحتملة،
وتجدر اإلشارة هنا ضلت أن هلد اإلسقاطات قد أودت سنة .2018
بالنسبة لنسب وبار السث مث مجموع السكان ،يسهر أ ه الل العهريث سنة
المقبلة (بالنسبة لسنة  )2018سترتفع لتنتق مث  %9,32ضلت  %16,48سب الفرضية
المحتملة التي يعتمدها وادة الديوان الوطني لإل صائيات في تقاريرد ،ومث المعلوم
أ ه يتم اوتبار الد ول المؤود للمجتمعات مر لة الهيخو ة السكا ية ببلوغ سب
البالغيث  60سنة وأوثر بيث  %10و %12مث مجموع السكان (Schoumaker,B, 2000,
) .pp. 380-381وبالمقاب يهير الجدول رقم  08ضلت التراجع الكبير لنسب الفئات
الهابة مث مجموع السكان

يث سينتق

مث

والي  %30,13ضلت  %22,75سنة

 2038سب دائما الفرضية المحتملة ،وهلا ضن دل ولت شية ض ما يدل ولت قيقة
الواقع الديمغر افي المستقبلي لسكان الجزائر اللي ستخغت وليه الفئات النهخة
والفئات المسنة.
الجدول رقم :08ضسقاطات مستقبلية للسكان بالنسبة للفئات العمرية الكبرى
السنوات

 14-0سنة

 59-15سنة

 60سنة فأوثر

2018

%30,13

%60,55

%9,32

2038

%22,75

%60,77

%16,48

املصدر :حساب شخصي اعتمادا على امللحق رقم 02

يتبيث مث الل قراةة هلد اإلسقاطات أن مؤشرات شيخو ة السكان في الجزائر
تبدو جلية مع ارتفاع سب وبار السث و سب الفئات النهيخة ( 59-15سنة) مقاب
ا خفال وتراجع سب الفئات الهابة البالغة أق مث  15سنة والتي وا ه المهيمنة
ولت ترويبة السكان في العهريات السابقة .مث جهة أ رى يسهر مث بيا ات الجدول
رقم 09أن معام

اإلوالة اإلجمالي سوف يعرف تراجعا بحوالي قخة وا دة مقار ة
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بسنة  2018ومعام اإلوالة للفئة العمرية  15-0سنة سوف يعرف هو اآل ر تراجعا
أوثر دة بحوالي  25قخة.
الجدول رقم :09ضسقاطات مستقبلية ألهم مؤشرات شيخو ة السكان في الجزائر
2038-2018
المؤشرات ()%

سبة التخور

سنة

سنة

2018

2038

معام اإلوالة اإلجمالي

65,2

64,5

%1,07-

معام اإلوالة للفئة العمرية  14-0سنة

49,8

37,4

%24,9-

معام اإلوالة للفئة العمرية  60سنة فأوثر

15,4

27,1

%76

املصدر :حساب شخصي اعتمادا على ديمغرافيا الجزائر 2018

هاتيث النتيجتيث تمكننا مث استنتاج تراجع وان الفئات العمرية الهابة دا
المجتمع الجزائري لحساب الفئات النهيخة العاملة .أما فيما يخص معام اإلوالة للفئة
العمرية  60سنة وأوثر فهو الو يد مث بيث المؤشرات المعروضة اللي سيعرف ارتفاوا
أو تزايدا وبنسبة  %76وهو ما يجعلنا ستخلص االرتفاع المحسوس لفئة وبار السث
بيث المجمووات العمرية األ رى مث المجتمع الجزائري.

خاتمة ونتائج الدراسة:
مث الل التنبؤات المستقبلية التي سوف تههدها الجزائر فيما يخص الترويبة العمرية
ستخلص أن شيخو ة السكان في الجزائر مرتبخة بتباطؤ وتيرة مو السكان ،اللي يؤدي ضلت:
 ا خفال في الفئة العمرية األق مث  15سنة ،هلا الواقع سيؤدي ضلت تخفيف التكاليفالمرتبخة بالتكويث والتعليم ،مما يؤ ر ضيجابا ولت ووية التعليم ويسمح وللك
بخفض معدل اإلوالة.
ارتفاع سبة الفئة العمرية  59-16سنة ،ألن النهاط واإل تاج هو ميزة هلد الفئة ،فيجبأن تستغ

في تقوية االستثمارات ،بغية تحسيث سياسات التهغي

وضمان مو

اقتصادي جيد ،ولكث رغم ارتفاع هلد الفئة في الجزائر سوف صخدم بواقع استيعاب
طالبي العم وسوف جابه تحديات الخلب ولت السكث ،التي تهغ اهتمام المجتمع
الجزائري في الوقه الراهث.
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 االرتفاع التدريجي لكبار السث سوف يترتب ونه مهاو وآ ارا ديموغرافية واجتماويةواقتصادية ،يث ترتبط بالنفقات الصحية والخدمات االجتماوية (تأمينات ،معاشات
التقاود).
األمر اللي يستلزم مث الدولة وضع اال تياطات الالامة الستيعاب هلد الفئة مث
المجتمع والنسر وللك في سام التقاود لضمان ياة جيدة للمسنيث.

املالحق:
الجدول رقم  :01تخور سكان الجزائر بعد االستقالل سب الفئات العمرية
2018
2008
1998
1987
1977
الفئا ا ا ا ا ا ااات 1966
العمرية
5039263
6 921 367
3179775 3741592 2930774
2338046
4-0
4344560
6 927 495
3574197 3353298 2472966
1785792
9-5
3444352
6 619 895
3768685 2851210 2088340
1564507
14-10
2934180
5 972 620
3499291 2473329 1616032
1082066
19-15
3300183
5 117 501
2914836 2202665 1339483
763298
24-20
3669910
4 150 366
2502614 1647752 1010835
737692
29-25
3787890
3 482 065
2100793 1381272
678887
687379
34-30
3434992
2 700 662
1667371 1033291
680886
572853
39-35
2740409
2 105 811
1378269
727542
632571
451911
44-40
2332165
1 809 177
1108870
700307
525154
384867
49-45
1991958
1 419 213
762659
656554
404263
349707
54-50
1589339
1 228 926
698499
530427
354288
293760
59-55
1283996
1 027 862
622159
405703
286094
264302
64-60
979400
829 432
510617
318815
254627
195914
69-65
618112
557 716
332161
225555
166318
140028
74-70
497 039
566 763
217975
348788
200180
189980
79-75
337 945
237 820
237820
0
0
0
84-80
252 030
0
0
0
0
0
85+
42577723
51 674 691 29076591 22598100 15641698 11802102
املجموع

املصدر:

ONS, Rétrospective Statistique 1970-1996, Alger 1999, p 5-6
ONS, Rétrospective Statistique 1962-2011, Alger 2013, p35-36
11, p 8, 20153ONS, Démographie Algérienne, N°8
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مفتاح فايزة

الجدول رقم :02إسقاطات مستقبلية لسكان الجزائر سنة 2038
الفئات العمرية

املصدر:

2038

4-0

43340000

9-5

41310000

14-10

43550000

19-15

47770000

24-20

49910000

29-25

43090000

34-30

34110000

39-35

28990000

44-40

32520000

49-45

36020000

54-50

36910000

59-55

33070000

64-60

25850000

69-65

21250000

74-70

17150000

79-75

12440000

84-80

8580000

85+

7570000
563440000

المجموع

)(ONS, Démographie Algérienne, N°853, 2018, p. 17
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