جامعت محمد بوطياف مظيلت
كليت العلوم الاكخصادًت وعلوم الدظيير
كظم العلوم الاكخصادًت

محاطساث في مادة  :الخحليل اليدمغسافي
الظىت ألاولى اكخصاد كمي

إعداد :د .عمس بوعصيص

Bouaziz_omar77@yahoo.com

1

اإلاحاطسة الظابعت :الصحت والوفياث
جمهيد
جخأزس الحالت الصحُت لألفساد والجماناث وبالخالي مظخىٍاث الىفُاث للظيان بهدد هبير ومخىىم مً
الهىامل اإلاخدازلت مثل الهىامل البُىلىجُت الاكخطادًت ،الاجخمانُت الحػازٍت والثلافُت ويالبا ما
ًخم الخمُيز بين الهىامل البُىلىجُت والهىامل البُئُت ،ومً زالٌ هره اإلاداغسة طىلىم بدزاطت
الهالكاث اإلاخبادلت بين الهىامل الدًمًسافُت الاكخطادًت ،الاجخمانُت والثلافُت مً جهت وبين
مظخىٍاث الىفُاث واججاهاتها مً جهت أزسي ومً بين الهىامل الدًمًسافُت اإلاإزسة في الىفُاث
الترهُب الهمسي والجيس ي للظيان ،وذلً ألن مهدٌ الىفُاث الخام ًخأزس بيظبت ضًاز الظً وهباز
الظً ئلى جاهب جأزسه بيظبت الجيع .وجسخلف الىفُاث بازخالف زطائظ الجمانت واإلادُـ
الجًسافي هره الخطائظ حشمل اإلاىار هىنُت الخدماث الصحُت والؿبُت ،الكسوف البُئُت مثل هىم
امداد اإلاُاه ،دزجت الخلىر البُئي ،وهىنُت اإلاىاد الًرائُت اإلاخىفسة.
وحظاندها البُاهاث اإلاخهللت بمظخىٍاث الىفُاث واججاهاتها في مسخلف أكالُم الهالم ومىاؾله
وبلداهه وبين مسخلف الفئاث والؿبلاث الاجخمانُت في الخىضل ئلى اطخيخاجاث خىٌ الهىامل اإلاإزسة

في مهدالث الىفُاث ،فػال نً مهسفت أضىاف ألامساع وأطبابها.
 -1حعسيف الوفاة:
الىفاة خادزت خُىٍت وهي زاهُت الهملُاث الحُىٍت السئِظُت الثالزت (الىالداث ،الىفُاث الهجسة) التي
جإزس في ندد الظيان وجىشَههم وجسهُبهم فالظيان ًصٍدون ؾبُهُا بالىالداث وٍىلطىن هلطا ؾبُهُا
بالىفُاث.

هما أن مهدالث الىفُاث حهىع أخىاٌ الظيان الاكخطادًت والاجخمانُت والثلافُت.
 -2أطباب الوفياث
جإزس في مهدالث الىفاة مجمىنت مً الهىامل ًمىً جددًدها هما ًلي:
أ -اإلاجاعاث وهفص الغراء  :غلذ اإلاجاناث وهلظ الًراء في أوزبا مىدشسة ختى أوازس اللسن
الخاطو نشس ففي أوزبا الًسبُت وخدها وكهذ  054مجانت مدلُت ما بين ،0885 0444
وفػال نً ذلً واهذ اإلاجاناث مىدشسة في بلدان أزسي ندًدة وفي البلدان اإلاخسلفت ختى
الىكذ الحاغس وزاضت افسٍلُا.
ب -اهدشاز ألاوبئت و ألامساض اإلاعدًت وهلص العىاًت الصحيت والوعي الصحي عىد ألامهاث وفي
ألاطس واإلاجخمع  ،فلد جإدي هلظ الهىاًت الصحُت بدُاة الىثير مً ألاؾفاٌ  .وكد جصداد وظبت
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الىفُاث كبل الىالدة لهدم الهىاًت باألمهاث الحىامل وجلدًم الهىن الؿبي لهً والىعي الالشم نً
الحمل والؿهام والهمل والانخىاء بأهفظهً ويير ذلً ،هما أن اهدشاز ألاوبئت والؿانىن واإلاالزٍا اودي
بدُاة الىثيرًً ،وما هالخكه الُىم أمام أنُيىا وىباء وىزوها(.)Covid 19
ج -الظىً يير الطحي واهخكاف ألاطس في بُىث ضًيرة ال جمخلً اإلالىماث الصحُت وال جدزلها
الشمع ويير مصودة بشبياث الطسف الطحي أو شبياث اإلاُاه الهربت  ،وكد جيخلل ألامساع مً بهؼ
الحُىاهاث ألالُفت في اإلادن أو اإلادجىت في ألازٍاف لهدم وجىد فطل ضحي بين جلً الحُىاهاث وأماهً
الظىً للبشس في خاالث هثيرة في أزٍاف الدوٌ الىامُت.
ح -اليىازر الؿبُهُت والصالشٌ والبراهين والهىاضف والفُػاهاث التي جددر طىىٍا وكد
جىدي للخل آلاالف وأخُاها مئاث آلاالف طىىٍا في مىاؾم ألامؿاز اإلاىطمُت في جىىب وجىىب
شسق أطُا وييرها مً اإلاىاؾم.
ر -الظسوف اإلاخدهوزة في اإلاىاطم الحظسيت :حشير الىزائم الخازٍسُت ئلى ان ألاخىاٌ الصحُت في
اإلادن الىبري اإلاىخكت بالظيان واإلادخاجت ئلى الخدماث ألاطاطُت نمىما في وافت البلدان ألاوزبُت
وئمسٍيا الشمالُت كبل بداًت اللسن الهشسًٍ وحهاوي ألاخُاء الفليرة واإلاخسلفت في اإلادن الىبري أهثر
مً ييرها مً جفص ي البؿالت والفلس والجهل وجدهىز ألاخىاٌ الصحُت ختى الىكذ الحاغس ،وحهاوي
مهكم هره البلدان مً اهدشاز امساع الاًدش مىر مىخطف الثماهُيُاث مما ادي ئلى شٍادة مهدٌ
الىفُاث لديها وبالخالي اهسفاع الحُاة اإلاخىكهت.
د -خىادر الدظمم الًرائي والدظمم مً بهؼ الطىاناث ) هما خطل في الهىد نىدما جىفي ندة آالف
مً البشس هدُجت حظسب الًاشاث الظامت في مىخطف الدظهُىاث مً اللسن
اإلااض ي( .
ذ -الحسوب بين الدول أو داخل الدولت الواحدة  :حهخبر الحسوب مً الهىامل الهامت في اهدشاز
الىفُاث وحشير بهؼ الخلدًساث الحدًثت ئلى أن الخظائس الهظىسٍت واإلادهُت التي لحلذ بظيان
الدوٌ التي اشترهذ في الحسب الهاإلاُت الثاهُت بلًذ خىالي  54ملُىن وظمت هاهًُ نً فلدان
اإلاالًين مً ألازواح في الحسب الهاإلاُت ألاولى ،وما وشاهده الُىم مً خسوب أهلُت في بهؼ الدوٌ
الهسبُت والاكلُمُت.
ذ -خىادر وطائل الىلل اإلاخىىنت ) البري واإلاائي والجىي( .
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 .3ملاًيع الوفياث
جمثللل مهللدالث الىفُللاث مللً اإلالللاًِع التللي جللإزس فللي الاججاهللاث الظللياهُت ئلللى جاهللب جأزيرهللا فللي
الىغللو الطللحي ألي بلللد مللً البلللدان ،فمللي حظللاند نلللى زطللم الظُاطللت الصللحُت التللي جدىاطللب وجلللً
اإلال للاًِع وحظ للمذ بخلُ للُم وغ للو البل للد م للً خُ للر هم للىه وجلدم لله ،فم للي م للً اإلاه للاًير الاجخمانُ للت للىم للى
الاكخطللادي نلللى يلساز الخًرًللت والخهلللُم وهللي حظللاهم فللي خظللاب بهللؼ اإلاإشلساث اإلاسهبللت التللي وغلله ها
اإلاىكماث الدولُت مثل :دلُل الخىمُت البشسٍت.
وفللي هللرا اإلابدللر هلللىم بدزاطللت مسخلللف مهللدالث الىفُللاث الخللام والخفطللُلُت ئلللى جاهللب مهللدالث
الىفُاث للسغو جبها للخطيُف الري جيخمي ئلُه:

 1-3معدل الوفياث الخام
ًمثل هرا اإلاعدل وظبت في ألالف لعدد الوفياث خالل الظىت إلى عدد الظكان في مىخصفف الظفىت
أي ان:

ندد الىفُاث زالٌ الظىت
اإلاعدل الخام للوفياث =

إجمالي عدد الظكان في مىخصف الظىت

× 1000

ٌهخبر اإلاهدٌ الخام للىفُاث أخد اإلاإشساث الظسَهت للحىم نلى دزجت جيازس طيان بلد ما ئال أهه:
 ال ٌهىللع الحالللت الصللحُت للبلللد لهللدم جىاوللله مسخلللف الترهُبللاث اإلاىجللىدة فُلله مللً الىاخُللت
الهمسٍت ،الصواجُت ،الخهلُمُت وييرها؛
 ال ًخأزس بسىاص الظيان واإلاهىت ،الصواج ،الخهلُم وييرها مً الخطائظ؛
ومً هىان فاهه جىجد مهدالث للىفُاث هىنُت او جفطُلُت خظب ول زاضُت أو خظب زاضِخين أو
اهثر وشسخها فُما ًأحي.
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 .2-3معدل الوفياث حظب الظً:
وهللى وظللبت فللي ألالللف لهللدد الىفُللاث فللي فئللت نمسٍللت زللالٌ الظللىت ئلللى نللدد الظلليان فللي ذاث الفئللت نىللد
مىخطف الظىت ،أي:

مهدٌ الىفُاث لفئت نمسٍت =

ندد الىفُاث في الفئت الهمسٍت زالٌ الظىت

× 1000

عدد الظكان في ذاث الفئت العمسيت عىد مىخصف الظىت

 .3-3معدل الوفياث لفئت عمسيت حظب الجيع:
وهللى وظللبت فللي ألالللف لهللدد الىفُللاث مللً ؤلاهللار (أو مللً الللروىز) فللي فئللت نمسٍللت مهُىللت ئلللى نللدد ؤلاهللار
(أو ندد الروىز) في ذاث الفئت الهمسٍت نىد مىخطف الظىت ،أي:

مهدٌ وفُاث الاهار(الروىز) لفئت =

ندد الىفُاث مً ؤلاهار (الروىز) في الفئت
عدد ؤلاهاث (الركوز) في ذاث الفئت العمسيت عىد مىخصف

× 1000

 إلاهدالث الىفاة الخفطُلي خظب الهمس أهمُت زاضت في الخدلُل الاخطائي الظياوي وإلالازهت
قاهسة الىفُاث بين مجخمهاث مسخلفت؛
 جبدأ مهدالث الىفاة خظب الهمس نىد مظخىي مسجفو ٌهبر نً مساؾس الىفاة الهالُت بهد
الىالدة مباشسة وفي الؿفىلت  ،زم جبدأ في الهبىؽ جدزٍجُا ئلي أن ًطل أدوي مظخىي لها في طً
البلىى  ،وبهد ذلً جسجفو جدزٍجُا في فترة وطـ الهمس  ،زم جبدأ في الازجفام الشدًد خىٌ طً
الخمظين  .هرا الىمـ ًىؿبم نلي ول اإلاجخمهاث وليل مً الروىز وؤلاهار نلي خد طىاء؛

 4-3معدل الوفياث إلاهىت معيىت:
وهللى وظللبت فللي ألالللف لهللدد الىفُللاث مللً بللين اف لساد ًمازطللىن مهىللت مهُىللت زللالٌ الظللىت ئلللى نللدد
الظ لليان ال للرًً ًصاول للىن جل للً اإلاهى للت نى للد مىخط للف الظ للىت ،نل للى أن ًد للرف م للً البظ للـ واإلال للام
أصحاب اإلاهىت اإلاخلاندًً
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معدل الوفياث إلاهىت معيىت =

ندد الىفُاث مً بين أفساد اإلاهىت زالٌ الظىت
إجمالي عدد الظكان الرًً ًمازطون اإلاهىت عىد مىخصف الظىت

× 1000

ًفُلد خظلاب هلرا اإلاهلدٌ فلي مهسفلت أي اإلاهلً التلي حظلبب وفُلاث اهبلر ختلى جللىم الدوللت أو اإلاإطظللاث
بخىفير حظهُالث أهبر لهامليها ألمنهم وطالم هم.

 5-3معدل الوفياث بظبب مسض معين:
ً للخم خظ للاب مه للدٌ الىفُ للاث بظ للبب م للسع مه للين هيظ للبت ف للي الل للف له للدد الىفُ للاث بظ للبب مه للين
زالٌ الظىت ئلى ندد الظيان الرًً حهسغىا لهرا اإلاسع نىد مىخطف الظىت.
عدد الوفياث بظبب اإلاسض خالل الظىت
معدل الوفياث بظبب مسض معين =

× 0444
إجمالي عدد الظكان اإلاصابين بهرا اإلاسض عىد مىخصف الظىت

 6-3معدل وفياث السطع
ًلطد بمهدٌ وفُاث السغو ندد وفُاث الاؾفاٌ الرًً لم ًىملىا نامهم ألاوٌ في طىت ما ليل 1000
مىلىد حي وٍدظب وفم الطًُت الخالُت:
معدل وفياث السطع =

عدد وفياث السطع الرًً لم جخجاوش اعمازهم طىت خالل الظىت
× 0444

ندد اإلاىالُد ألاخُاء نىد مىخطف الظىت

 7-3معدل وفياث ألاطفال دون طً الخامظت
معدل وفياث ألاطفال دون طً الخامظت =

5
مالحظاث:

عدد وفياث ألاطفال دون طً الخامظت

السنة

× 1000

4

عدد طكان الفئت العمسيت في مىخصف الظىت

ٌ هخبر مهدٌ وفُاث السغو ووفُاث ألاؾفاٌ دون طً الخامظت دلُال هاما نلي الكسوف
الصحُت وألاوغام الاكخطادًت والاجخمانُت الظائدة في مجخمو مهين.
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ًخأزس هرًً اإلاهدلين بمظخىي اإلاسأة الخهلُمي وصح ها الجظدًت وجىفس الىكذ اإلاؿلىب للهىاًت
باألؾفاٌ.
مً البدًمي أن الؿفل الري ًىلد في بِئت اكخطادًت مِظىزة وخالت صحُت جُدة ًيىن اخخماٌ
بلائه نلي كُد الحُاة اهثر مً الؿفل الري ًىلد في قسوف مهِشُت ضهبت وفي بِئت صحُت
زدًئت؛
ال ًخأزس مهدٌ وفُاث السغو بالترهُب الهمسي والىىعي للظيان ولرلً فاهه ًمىً اطخسدامه
للملازهت بين البلدان؛
ًمىً الخمُيز بين أطباب مىث ألاؾفاٌ السغو كبل وبهد الشهس ألاوٌ مً والدتهم فلبل نهاًت
الشهس ألاوٌ جيىن ألاطباب دازلُت فُما ًدمله الؿفل هفظه مً أمساع ،أما بهد الشهس
ألاوٌ فهادة ما جيىن ألاطباب زازجُت وٍيىن اإلاجخمو مظإوال ننها مباشسة هخلىر البِئت وفي
هال الحالخين ًمىً ئنادة خظاب هرا اإلاهدٌ.

 . 8-3معدل وفياث ألامومت
وهى وظبت في ألالف لهدد وفُاث اليظاء أزىاء الحمل أو الىالدة زالٌ الظىت ئللى نلدد الظليان نىلد
مىخطف الظىت ،أي:
معدل وفياث الامومت =

ندد وفُاث اليظاء أزىاء الحمل أو الىالدة زالٌ الظىت

× 1000

إجمالي عدد الظكان عىد مىخصف الظىت

 .4مؤشساث ألامومت اإلاأموهت للسعاًت الظابلت للوالدة والسعاًت أثىاء الوطع
ألامىم للت اإلاأمىهل للت هل للى اضل للؿالح ٌظ للخسدم لاشل للازة ئل للى ك للدزة اإلال لسأة نل للى الحطل للىٌ نل للى خمل للل ووغل للو
مل للأمىهين وصل للحُين وهىل للان مجمىنل للت مل للً الخل للدماث اإلاخياملل للت التل للي ًخهل للين جىفسهل للا لػل للمان ألامىمل للت
اإلاأمىهت وحشمل هره الخدماث ما ًلي:
 جثلُف اليظاء في اإلاجخمهاث بشأن ألامىمت اإلاأمىهت والسناًت واإلاشىزة الظابلت للىالدة؛
 جدظين حًرًت ألامهاث وجلدًم اإلاظاندة اإلااهسة أزىاء الىغو؛
 السناًت الالشمت إلاػانفاث الىالدة بما في ذلً الحاالث الؿازئت والسناًت الالخلت للىالدة؛
 جلدًم اإلاشىزة واإلاهلىماث اإلاخهللت بالصحت الاهجابُت وجىكُم ألاطسة.
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أ -السعاًت الظابلت للوالدة
حهخبر السناًت الظابلت للىالدة أمسا أطاطُا للخهسف نللى اإلاػلانفاث التلي ًمىلً أن جيشلأ أزىلاء الحملل
وحصخُطللها ونالجهللا بظللسنت فػللال نللً جلللدًم اإلاشللىزة للحىاملل خللىٌ ؾللسق هفالللت صللحت وزفللاه لللألم
والؿفلل ،وٍلخ ل ي جلللدًم السناًلت الظللاًلت للللىالدة وفلللا إلابلادزة ألامىمللت ،جللىفير خلد أدول مللً الصٍللازاث
التللي جلللىم بهللا الحىامللل للمصللحاث اإلاخسططللت واإلاللاهسة ونللدد اهبللر مللً الصٍللازاث لليظللاء الالحللي جكهللس
نليهً مػانفاث.
ب -السعاًت أثىاء الوطع
ٌهخب للر وج للىد كابل للت م للاهسة أزى للاء الىغ للو أمل لسا أطاط للُا لػ للمان خط للىٌ ال للىالدة بظ للالم باليظ للبت ل للألم
والؿف للل وحهخب للر ئمياهُ للت الىض للىٌ ئل للى أخ للد اإلاساف للم الص للحُت أمل لسا غ للسوزٍا وف للي به للؼ اإلاى للاؾم جل للل
اليظللبت اإلائىٍللت للحىامللل الالحللي ًلللدن باش لساف كابلللت مللاهسة بىثيللر نللً اليظللبت اإلائىٍللت لليظللاء اللللىاحي
ًخللين بهؼ السناًت الظابلت للىالدة
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اإلاحاطسة الثامىت :الهجسة
جمهيد
حهد الهجسة ئخدي الهىاضس الثالزت السئِظُت التي جإزس نلى مخًيراث الىمى الظياوي ئغافت ئلى
الخطىبت والىفُاث ،فبِىما ٌهخبران هران اإلاهدالن مً اليظب البُىلىجُت الهامت التي ال جخأزس ئال
بدزجت مددودة بالخًيراث الاجخمانُت فان الهجسة جياد جيىن هاججت بأهملها نً مخًيراث اجخمانُت
أهمها ؤلادازة البشسٍت و خسٍت الاهخلاٌ.
وٍىطب اهخمام نلماء الاكخطاد نلى نالكت الهجسة بالدوزة الاكخطادًت  ،ونسع الهماٌ اإلااهسًٍ
ويير اإلااهسًٍ  ،وهمى الطىانت والحالت الهملُت واإلاهىُت للمهاجس ،ويهخم ول مً اإلاشسم والظُاس ي
بىغو الظُاطاث وحشسَو اللىاهين اإلاخهللت بالهجسة الدازلُت والخازجُت هما يهخم نلماء الاجخمام
باآلزاز الاجخمانُت والىفظُت للهجسة نلى اإلاهاجسًٍ ونلى اإلاىاؾم اإلاسطلت للمهاجسًٍ واإلاظخلبلت لهم
ونلى الخثلُف وجىُف الظيان اإلاهاجسًٍ.
والهجسة نامل مهم في همى الظيان واللىي الهاملت إلاىؿلت ما ،ئن مهسفت ندد ألاشخاص الدازلين
ئلى مىؿلت مهُىت والخازجين منها وزطائطهم أمس غسوزي في بُاهاث الخهداد الظياوي والاخطاءاث
الحُىٍت مً أجل جدلُل الخًيراث في جسهُب الظيان واللىي الهاملت إلاىؿلت ما .ئن كُاض وجدلُل
الهجسة أمسان غسوزٍان في ئنداد جلدًساث الظيان والاطلاؽ الظياوي لشهب مهين أو لجصء مً
ذلً الشهب .ئن البُاهاث اإلاخهللت بهمس اإلاهاجس ئلى مىؿلت مهُىت وجيظه وجيظِخه ولًخه ألام ،لًخه
ألام وفترة ئكامخه ومهىخه حظهل فهم وؾبُهت وحجم مشيلت الخمثُل والخىُف الاجخماعي والثلافي
التي يالبا ما جددر في مىاؾم ذاث هجسة واطهت الىؿاق.

 -0حعسيف الهجسة:
الهجسة شيل مً الحسهُت الجًسافُت أو الاجخمانُت اإلاخػمىت حًُيرا للمظىً الانخُادي بين وخداث
جًسافُت واضحت اإلاهالم ،ومً الىاخُت الهملُت اكخطسث نبازة الهجسة في الاطخهماٌ الهام نلى
الخًيراث الدائمُت وظبُا في اإلاظىً بين مىاؾم طُاطُت او ئدازٍت مدددة او مدل الظىً وأليساع
دًمًسافُت ًمىً الخمُيز بين هىنين مً الهجسة الهجسة الدازلُت والهجسة الخازجُت.

 -2أهواع الهجسة:
 1-2الهجسة الداخليت:
ئن اهخلاٌ الىاض دازل خدود بلد مهين لم جلم الاهخمام اإلابىس والهجسة الخازجُت ولىنها أضبدذ
مىغىنا للدزاطت اإلاتزاًدة في الهلىد الللُلت اإلااغُت
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وحهسف الهجسة الدازلُت نلى أنها اهخلاٌ ألافساد و الجماناث مً مىؿلت ئلى أزسي دازل البلد الىاخد
ومً أمثل ها الهجسة السٍفُت الحػسٍت  ،خُر شهدث هره ألازيرة جؿىزا هبيرا ئذا حشير الدزاطاث اهه في
بداًت اللسن الحادي و الهشسًٍ طُيىن هطف طيان الهالم ملُمين في مىاؾم جطىف نلى أنها
خػسٍت.
وحهد الهجسة الدازلُت أهثر ضهىبت في اللُاض ومو ذلً ؾىزث ؾسق مباشسة ويير مباشسة لللُاض
فأضبذ باإلميان الازخُاز مً بُنها.
وللد جػمً اهخمام الدًمًسافُين باألمىز آلاجُت:
 الهجسة ههامل في حًير الظيان ومً زم في كُاطاث أو جلدًساث الهجسة ؛
 الهجسة بانخبازها الهامل ألاوٌ في ئنادة جىشَو الظيان بين اإلاىاؾم الجًسافُت أو أهىام
اإلاظاهً؛
 الخفاوث في الحسهت اللطيرة والهجسة الاهخلائُت في هرًً الىىنين مً الحسهت.
الهىامل اإلاإزسة في الهجسة
 الهىامل الاجخمانُت ،ومنها زيبت اإلاهاجسًٍ في الخسلظ مً اللُىد اإلادلُت؛
 الهىامل الؿبُهُت ومنها اإلاىار ،الفُػاهاث الجفاف ،الهىاضف ،الصالشٌ والبراهين؛
 الهىامل الحػازٍت ومنها بلاء الهالكاث الهائلُت اإلامخدة ومًسٍاث اإلادًىت الثلافُت والخدمُت؛
 نىامل الاجطاٌ وجدظً وطائل الىلل وجأزير الحدازت؛
 الهىامل الاكخطادًت وهي جخػمً لِع فلـ الهىامل الدافهت مً السٍف خُر اكخطاد
الىفاف وفائؼ اللىي الهاملت وئهما الهىامل الجاذبت اإلاخمثلت في ألاجىز اإلاسجفهت وظبُا.
 2-2الهجسة الخازجيت:
حهسف الهجسة الخازجُت بأنها اهخلاٌ ندد مً أفساد اإلاجخمو ئلى مجخمو أزس بما ًخجاوش الحدود
الظُاطُت بين اإلاجخمهين ؾلبا للهمل أو فسازا مً الاغؿهاد و جؿلها لفسص أخظً في الحُاة أو ييرها
و للد نسفذ هره الحسهت جؿىز هثيرا ،وهي جددر غمً طُاق الهالكاث الدولُت الاكخطادًت
والظُاطُت والثلافُت اللائمت ،هما أنها جإزس في نملُت الخىمُت هما جخأزس بها نلى خد طىاء.

 -3أطباب و دوافع الهجسة
جلظم أطباب و دوافو الهجسة ئلى مجمىنخين مً الهىامل نىامل مىغىنُت أو زطائظ مىكفُت
جسجبـ بالظُاق الاجخماعي طىاء الري ٌهِش فُه الفسد أو الجمانت أي اإلاىاؾً ألاضلي أو ميان ؤلاكامت
الدائم و هي ما جمُل ئلى حظمُ ها بهىامل الفسد التي جمثل مجمىنت الكسوف التي ال جدلم ؤلاشبام
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اليامل و السغا نً الاطخمساز فُه و زطائظ اإلاىكف أو الظُاق الري يهاجس ئلُه الفسد أو الجمانت أو
ًخؿلو للهِش فُه هى أمُل ئلى وضفها بالهىامل الجاذبت" مجمىنت قسوف مدببت أو مسيىب فيها
اللدزة نلى ئشبام الاخخُاجاث اإلاادًت والىفظُت هرا مً هاخُت و مً هاخُت أزسي هىان مجمىنت
"الدوافو الىفظُت "و هي في جمل ها جمثل في اججاها هفظُا و فسدًا بدثا هدى زطائظ و قسوف هال مً
الظُاكُين الاجخمانُين الجاذب و الؿازد هرا الاججاه حشيله ندة انخبازاث ذاث ضلت وزُلت بمظخىٍاث
ؤلاشبام  ،ؤلاشبام اإلاادي و اإلاهىىي و اللىانت ومظخىٍاث الؿمىح و الخؿلو و الخىافم الاجخماعي و ختى
ألاطسي و نىامل الحسان الاجخماعي و فسضه مظخىٍاجه ....الخ (

 -4هظسياث الهجسة:
هىان الهدًد مً الدزاطاث وألابدار التي نالجذ وفظسث مكاهس الهجسة وأطبابها وضلذ ئلى
خد الىكسٍاث ،فلد واهذ اإلاداوالث ألاولى مً كبل ؤلاهجليزي زافيشخاًً  E.G. Ravensteinفي اللسن
الخاطو نشس والري جؿسق لهرا اإلاىغىم خُر وشس ملالخين ،ألاولى في طىت 0880م وألازسي في طىت
0889م ،والتي لخظ بها الخًيراث الظياهُت والاكخطادًت وبالراث فُما ًخهلم بهامل اإلاظافت بين
اإلاىؾً ألاضلي واإلاىؾً الجدًد ،وذلً اطدىادا الى هخائج الخهداد الظياوي لظيان بسٍؿاهُا في جلً
الفترة.

أ -هظسيت الهجسة حظب زافيشخاًً:
 هىان ازجباؽ نىس ي بين حجم الهجسة بين مىؿلخين واإلاظافت بُنهما بمهني آزس ًلل حجم الهجسة
ولما بهدث اإلاظافت.
 اإلاهاجس ًخدسن مظافاث كطيرة مً اللسٍت الي اإلادن الطًسي زم الي اإلادن الىبري – وطمُذ
بالهجسة اإلاخدزجت.
 ول جُاز للهجسة ًىلد بالؿبُهت جُازا نىظُا بدُر ًددر الثاوي جأزيرا مخىاشها.
 جصداد الهجسة مو جؿىز الطىانت والخجازة وطبل اإلاىاضالث والاجطاٌ.
 اللىاهين اإلالُدة للحسٍاث والػسائب وزيبت الفسد الدائمت في جدظين اوغانه الاكخطادًت واهذ
وطخكل طببا مباشسا في زلم جُازاث الهجسة.
 الدافو الاكخطادي هى الاهم دوافو الهجسة.
 طيان اإلادن اكل مُال للهجسة مً طيان السٍف
ً صٍد الخؿىز الخىىىلىجي مً مهدالث الهجسة
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ب -هظسيت اًفسث لي:
وللد كام  Everett S. Leeفي ملاٌ له بهىىان “ ”A Theory of Migrationوشس في نام 0974م
بخلخُظ آزاء زافيشخاًً في ندة هلاؽ وطماها كىاهين الهجسة ،وهي حظمي هكسٍت نىامل الجرب
والؿسد والحىاجص بُنهما:
ً ىضح لي أن هىان مكهسًٍ لدوافو الهجسة أولهما ئًجابي وآلازس طلبي؛
 وٍسي لي ان الهجسة كد جددر بظبب البدر نً فسص نمل ومظخىي مهاش ي افػل  ،وفي هره
الحالت ًمثل مجخمو الىضىٌ كىة جاذبت للمهاجسًٍ.
 جددر الهجسة للخسلظ مً اوغام اكخطادًت او اجخمانُت يير مسيىب فيها  ،وفي هره الحالت
مىؿلت ألاضل كىة ؾازدة.
 جىجد في ول مىؿلت نىامل ؾسد ونىامل جرب ونىامل مداًدة  ،اغافت الي نىامل
شخطُت جددد اطخجابت الافساد الي نىامل الؿسد والجرب في مياوي الاضل والىضىٌ.
 جمثل الهجسة الطافُت وظبت ضًيرة مً ئجمالي الهجسة بين مىؿلخين؛
 حجم الهجسة دازل مىؿلت مهُىت ًدباًً مو دزجت الخىىم البُئي لهره اإلاىؿلت.
 حجم الهجسة ًسخلف بازخالف الظيان وجىىنهم،
 حجم الهجسة ًسخلف جبها لظهىلت أو ضهىبت جسؿي الهىائم اإلاسخلفت التي جىاجه اإلاهاجس.
 ئن الهجسة جإدي ئلى شٍادة الهجسة.
وهىرا ًبين ) شيل لي ( أن كساز الهجسة ًخأزس بسمع مجمىناث مً الهىامل وهي:
أ .نىامل ؾازدة وأزسي جاذبت في مىؿلت الاضل.
ب .نىامل ؾازدة وأزسي جاذبت في مىؿلت الىضىٌ.
ث .نىامل مداًدة في مىؿلت الاضل والىضىٌ.
ر .نىامل شخطُت.
ج .الهىائم الىطُؿت بين مىؿلتي الاضل والىضىٌ مثل اإلاظافت الخؿُت
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اإلاوطً الجدًد

اإلاوطً ألاصلي

 : +عوامل جرب
ف ف ف  :عوامل طازدة
 : 0عوامل محاًدة
 -5كواهين الهجسة:
مً أهم اللىاهين التي حظخسدم في الهجسة هجد:

ا) طسيلت محل اإلايالد:
حهخمد هره الؿسٍلت نلى مطدز ئخطائي واخد فلـ هى حهداد الظيان ،خُر حظخسدم جداوٌ
مدل اإلاُالد ملازهت بميان ؤلاكامت وكذ الخهداد ،فالظيان الرًً ٌهدون في مىؿلت (  ) Aمثال
ولِظىا مً مىالُد هره اإلاىؿلت فانهم في هره الحالت ٌهخبرون مهاجسًٍ مً اإلاىاؾم التي ولدوا فيها
ئلى مىؿلت (  ،) Aو باإلاثل فان الظيان الرًً ندوا في اإلاىاؾم ألازسي وواهىا مً مىالُد مىؿلت ( ) A
فانهم أًػا ٌهخبرون مهاجسًٍ مً مىؿلت (  ) Aئلى جلً اإلاىاؾم.
ونىد اطخسدام هره الؿسٍلت في ندة حهداداث مخخالُت فاهه ًمىً مهسفت جؿىز خسهت الهجسة
الدازلُت في الدولت ،وجىضح هره الؿسٍلت خسهت جبادٌ اإلاهاجسًٍ بين اإلاىاؾم ؤلادازٍت في البالد
وهرلً في جددًد جُازاث الهجسة وهثاف ها واججاهاتها ،ئغافت ئلى أن هره الؿسٍلت جفُد أًػا في
مهسفت أضىٌ اإلاهاجسًٍ ووظب هم ئلى جملت طيان اإلاىؿلت التي هاجسوا ئليها أو منها.
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ئال أن ما ٌهاب نلى هره الؿسٍلت هي خدور ألازؿاء نىد ذهس ميان اإلاُالد وبالراث لدي هباز
الظً وللرًً أمػىا فتراث ؾىٍلت في ميان ؤلاكامت ،ئغافت ئلى أهه نىد طإاٌ زب ألاطسة نً ميان
مُالد بلُت أفساد ألاطسة فلد ال ٌهير اهخماما هبيرا أماهً والدة هإالء ألافساد ،هما جصٍد اإلاشيلت
نىدما جخًير الحدود ؤلادازٍت بين اإلاىاؾم وبالخالي ًطهب جددًد ميان اإلاُالد نلى اإلاظمى الجدًد،
وزاضت نىدما ًيىن اإلاهاجس كد يادز ميان مُالده مىر فترة ؾىٍلت ،ولم ٌهد ًسبؿه به أي زابـ.
هما أن الؿسٍلت التي ًجسي بها الخهداد جىؿىي نلى دزجت هبيرة مً ألاهمُت ،فهىد اطخسدام
ؾسٍلت الهد الفهلي ،فان مىقف الخهداد طىف ًلىم بهد الظيان خظب ميان وجىدهم لُلت
الخهداد ،وبالخالي كد ٌسجل البهؼ نلى أنهم مهاجسون قاهسٍا مو أنهم لِظىا هرلً؛ مما ًإدي ئلى
ضهىباث في ملازهت جؿىز خسهت الهجسة بهىع الىغو في خالت ؾسٍلت الهد خظب ميان ؤلاكامت
اإلاهخاد.

ب) طسيلت معادلت اإلاواشهت:
في هره الؿسٍلت ٌُهخمد نلى بُاهاث ؤلاخطاءاث الحُىٍت مً جهت ،ونلى بُاهاث الخهداد الهام
للظيان مً جهت أزسي ،وذلً نً ؾسٍم جلدًس الصٍادة الؿبُهُت بين الخهدادًً وملازه ها بالصٍادة
اليلُت في فترة الخهداد ،وٍمثل الفسق بُنهما الهجسة الطافُت طىاء واهذ مىجبت أو طالبت إلاىؿلت
مهُىت.
ئال أن ما ٌهاب نلى هره الؿسٍلت هي ضهىبت مهسفت ميان اللدوم أو الىضىٌ ألي فئت مً
اإلاهاجسًٍ ،هما أنها جدخاج ئلى جىافس حهدادًً ال ًفطلهما ندد هبير مً الظىىاث ،وأن جيىن البُاهاث
كابلت للملازهت مً خُر اإلاجاٌ والدكت وألاكظام الجًسافُت للدولت؛ وهرا ًخهرز وجىده لدي هثير
مً الدوٌ ،وبالراث التي ال حظخسدم الىكام الدوزي في ند الظيان ،ئغافت ئلى أن أزؿاء
ؤلاخطاءاث الحُىٍت طىف جيخلل مباشسة ئلى جلدًساث الهجسة.

ج) طسيلت وظبت البلاء:
جلىم هره الؿسٍلت نلى دزاطت زطائظ اإلاهاجسًٍ والهمس والىىم وهي حهخمد نلى ما ٌهسف
بيظب البلاء ،أي اخخماٌ بلاء فىج مً الظيان في فئت نمسٍت مهُىت في حهداد مهين ئلى الخهداد
ا لخالي في اإلايان هفظه ،وجخؿلب هره الؿسٍلت بُاهاث نً ندد الظيان خظب الهمس والىىم في
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حهدادًً مخخالُين ،زم مهسفت وظبت البلاء الخهدادًت في ول فئت نمسٍت مهُىت والتي ًمىً أن جؿبم
نلى الظيان في الخهداد ألاوٌ ختى ًمىً أن ًخم جلدًس ندد الظيان اإلاخىكو أن ًكل نلى كُد الحُاة
في الخهداد الخالي.
والفسق بين هرا الهدد الخلدًسي اإلاخىكو وبين ندد الظيان الري بِىه الخهداد الثاوي ًيىن هى
الهجسة الطافُت اإلالدزة .وجمخاش هره الؿسٍلت -وبالراث نىد جىافس البُاهاث اإلاؿلىبت والتي ًطهب
جىافسها لدي هثير مً الدوٌ ،ونلى الخطىص الىامُت -بأنها حهؿي هخائج جُدة نً جلدًس الهجسة
الدازلُت.

 -6طسق كياض الهجسة:
ًخم كُاض الهجسة بمجمىنت مهدالث هي نلى الىدى الخالي:
عدد اإلاهاجسيً إلى اإلاىطلت
معدل الهجسة الوافدة =

مجموع عدد طكان اإلاىطلت

× 1000

عدد اإلاهاجسيً اإلاغادزيً للمىطلت

معدل الهجسة الىاشحت

معدل صافي الهجسة =

=

مجموع عدد طكان اإلاىطلت

× 1000

عدد اإلاغادزيً مً اإلاىطلت –عدد الوافدًً للمىطلت
مجموع عدد طكان اإلاىطلت

× 0444

ٌهىللع مهللدٌ الهجللسة الطللافي مللدي جللأزير الهجللسة نلللى ئجمللالي نللدد طلليان اإلاىؿلللت و ليىهلله ًمثللل فللازق
ن للدد الى للاشخين ئل للى ن للدد الىاف للدًً وظ للبت ئل للى مجم للىم ن للدد الظ لليان ل للرلً ًمى للً أن ًخًي للر ئل للى زالز للت
خاالث:


 ئذا وان :ندد الىاشخين < ندد الىافدًً ،فان :مهدٌ الهجسة الطافي ًيىن طالبا؛
 ئذا وان :ندد الىاشخين = ندد الىافدًً ،فان :مهدٌ الهجسة ًيىن معدوما.

ئذا وان :ندد الىاشخين > ندد الىافدًً ،فان :مهدٌ الهجسة الطافي ًيىن موجبا؛
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اإلاعدل العمسي والىوعي للهجسة =

عدد اإلاهاجسيً الركوز أو ؤلاهاث او الاثىين معا في فئت عمسيت
معيىت
عدد ألافساد الركوز أو ؤلاهاث أو الاثىين في هفع الفترة

× 1000

 -7آلاثاز اإلاترجبت علي الهجسة
حهد الهجسة قاهسة اهخلائُت  ،اذ ان مجمىناث طياهُت ذاث زطائظ دًمًسافُت واكخطادًت وزلافُت
مهُىت  ،هي التي حظخجُب لهىامل الجرب والؿسد في مياوي الاضل والىضىٌ.
ومً الؿبُعي ان جإزس خسهت اإلاهاجسًٍ بسطائطهم اإلاسخلفت نلي اإلاجخمو الجدًد  ،ونلي اإلاجخمو
الاضل اًجابا في بهؼ الاخُان وطلبا اخُان ازسي.
وٍمىً جددًد اهم آلازاز الهجسة في ميان الاضل وميان الىضىٌ فُما ًأحي:

 1-7آثاز دًمغسافيت
جإزس الهجسة دًمىيسافُا نلي حجم الظيان والترهُب الهمسي والىىعي ومظخىٍاث الخطىبت؛




جأثير الهجسة علي الخغيراث في حجم الظكان  :أي ان الهجسة حظاهم في شٍادة الظيان ) ميان
الىضىٌ ( وهلطان الظيان ) ميان الاضل)؛
جأثير الهجسة علي التركيب العمسي والىوعي  :لىخل ان مهكم اإلاهاجسًٍ مً الروىز اللادزًٍ نلي
الهمل الامس الري ًإدي الي شٍادة وظب هم في البالد اإلاظخلبلت واهسفاع وظب هم في البالد اإلاسطلت ؛
ًكهس ازس الهجسة الداخليت في الترهُب الهمسي والىىعي نىد اإلالازهت بين طيان السٍف والحػس
خُر جسجفو وظبت الروىز في اإلاجخمهاث الحػسٍت وجفىق وظبت الاهار؛
اثس الهجسة علي الخصوبت  :جإزس الهجسة نلي مهدالث الخطىبت اذ ان يالبُت اليظاء يهاجسن وهً
في طً الاهجاب  .واجطح مً زالٌ بهؼ الدزاطاث ان اليظاء اإلاهاجساث مً السٍف ًىجبن نددا
اكل مً الاؾفاٌ ملازهت باليظاء يير اإلاهاجساث؛

 2-7آثاز اكخصادًت
 جلهب الهجسة دوزا هاما في همى الاكخطاد وشٍادة الدزل ) اهخلاٌ زؤوض الامىاٌ مً دوٌ اإلاهجس الي
الىؾً الاضلي ( والثروة وجسفُف البؿالت في اماهً الاضل – وكد هخج نً الهجسة الدولُت الي
ألامسٍىُخين واطترالُا حًيرا في مهالم اكخطاد جلً الدوٌ ) مهكم اإلاهاجسًٍ مً الشباب اإلاخهلمين
اللادزًٍ نلي الهمل )؛
16

ً كهس الازس الاكخطادي للهجسة الدازلُت ) السٍف الي اإلادن ( خُر ًسجفو مظخىي اإلاهِشت في بهؼ
اإلاىاؾم السٍفُت بظبب جدىٍالث اإلاهاجسًٍ  ،هما جللل مً الػًـ نلي الخدماث اإلادلُت وهي اضال
فليرة  ،وجللل البؿالت الكاهسة واإلالىهت التي ٌهاوي منها هثير مً شباب السٍف

 3-7آثاز اجخماعيت
جخمثل ازاز الهجسة الاجخمانُت في: الخكيف الاجخماعي  :نلي اإلاهاجس ) بثلافخه ويالُا ما جيىن زلافت زٍفُت( الخىُف مو مجخمو جدًد؛
 الاكخظاظ الظكاوي في اإلادن؛
 جفص ي هثير مً اإلاشكالث الاجخماعيت مثل الفلس واإلاسع والجسٍمت وشٍادة انداد الاؾفاٌ
اإلاشسدًً؛
 صعوبت الاهصهاز في اإلاجخمهاث الجدًدة ) اللًت والهاداث والدًً وييرها( مما ًجهل اإلاهاجس
اخُاها ٌهِش في عصلت حظازيت وهجد ذلً في الهجسة الدولُت؛
 قهىز النزاعاث العىصسيت دازل اإلاجخمو مثال في الىالًاث اإلاخددة وجىىب افسٍلُا ) بين البُؼ
والظىد – ( وبين اإلاهاجسًٍ الاإلاان والاًؿالُين في جىىب البراشٍل – وبين اإلاهاجسًٍ الفسوظُين
والاهجليز في هىدا ؛
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