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 الهبة الديموغرافية وانعكاساتها عمى معدالت النمو االقتصادي والبطالة

 (آسيا) دراسة حالة بعض دول جنوب وشرق 

 عميمش عبدالسالممفتاح 

 

 ممخص
يهدد  ذد ا الب دل إلدا دراسدة الهبددة الديمومراخيدة مدن  دلل ت ميدل التركيبدة العمريددة لمسدكان و العمدو السدكاع  واععكاسداتها  مددا 

، ولت قيدد  ذدد ا الهددد  اتبددا الب ددل المددعه  الوصدد   آسدديامعدددالا العمددو االقتصددادط والبيالددة خدد  بعددش دول جعددو  و ددر  
مّرا بت ول ديمومراخ  بمغ خيد  السدكان خد  سدن  آسياخ  أن دول جعو  و ر   الت ميم ، و مص الب ل إلا  دة عتائ  تمثما

، كمددا بم ددا 0202العمددل مسددتوياا  اليددة وصددما إلددا أكثددر مددن ثمثدد  إجمددال  السددكان خدد  أممدد  الدددول مو ددو  الب ددل لعددام 
ا ذد   البمددان قددما تجربدة معدالا عمو السكان خ  سن العمل عسبًا أ ما مدن معددالا عمدو إجمدال  السدكان، إاّل أن اقتصداديا

عاج ة خ  استيعا  الت ول الديمومراخ  والهبة الديمومراخية ب عدل السياسداا االقتصدادية الر ديدة التد  كاعدا مرعدًة ومتواخقدًة مدا 
ة، إلا العظام التعميم  والتدريب  الك دؤ والد ط  مدل  مدا صدقل القدوم العاممدة لتكدون أكثدر إعتاجيد  اخةالسياساا السكاعية، باإل

وقد ات ح  لك جميًا من  لل مؤ راا العمو االقتصادط ال ط سجل معدالا  الية يوال خترة الدراسة باستثعاء بعش السعواا 
الت   هدا بعش األزماا االقتصادية، وسجما البيالة معدالا مع   ة و آمعة عسبيًا، كمدا أعد  مدن المل دظ أن ذد   الددول 

تزامعددًا مددا الت يددراا الديمومراخيددة التدد  مددرا بهددا، وذددو مددا ي ددير إلددا وجددود  ا ددعة   ققددا معدددالا اد ددار واسددتثمار مرت عددة
 اقتصادية الستيعا  الت ول الديمومراخ  به   الدول.

معددددل  ،معددددالا الوخيدداا ،معددددالا الددوالداا، العمدددو السددكاع  ،التركيدد  العمدددرط لمسددكان ،الهبددة الديمومراخيدددة الكممااات الدالاااة 
 ية.اإلعتاج ،البيالة ،العمو االقتصادط ،اإل الة

 قدمةم -2

تعتبر الت يراا الديمومراخية الت  تمر بها الدول العاميدة مدن أذدم 
الت ددددددياا التددددد  تواجههدددددا، و اصدددددة مدددددا يتعمددددد  بتيدددددور العمدددددو 
السكاع  والت ول خ  التركي  العمرط لمسكان المتمثل خد  بدروز 

الت دول مدن ما يعر  بالهبة الديمومراخية، وما يعيوط  مدا ذد ا 
اععكاسدددداا  مدددددا المدددددوارد االقتصددددادية المتا دددددة و مدددددا السدددددموك 

 مددا المت يددراا االقتصددادية الكميددة  ثدداراالقتصددادط، وبالتددال  اآ
 ية.اإلعتاجومعها العمو االقتصادط والبيالة و 

خالعمو السكاع  يعتبر من أذم الظدواذر الديمومراخيدة،  يدل أدا 
م ل تدراا يويمدة إلدا م دا  ة الزيادة السكاعية الت  مر بها العال

أ ددداد سددكان الكددرة األر ددية ب ددكل متزايددد سددعويًا، ممددا أدم إلددا 
كبيددددرة  مددددا المددددوارد اليبيعيددددة وبصددددورة  اصددددة   دددد وي خددددرش

بالعسددبة لمبمدددان األقددل عمددوًا خدد  ظددل اقتصدداداا مت م ددة وميددا  
السياسداا االقتصدادية والسددكاعية الر ديدة، األمدر الدد ط عدت   عدد  

دية خدددد  ذدددد   الدددددول اسددددتد ا اذتمددددام البددددا ثين م دددداكل اقتصددددا
 (.98، 0200 ،واالقتصاديين)ذا م

وكعتيجددة لمت بدد   خدد  العمددو السددكاع  بددين عمددو مرت ددا يميدد  عمددو  
مدن الت يدراا  اآسديويةمع  ش اسدت ادا بعدش الددول و اصدة 

خ  التركيبة العمرية لمسكان خ  المر مة الت  ارت عا خيهدا عسدبة 
لعمددل واسددتيا ا أن ت قدد  معدددالا عمددو خئددة السددكان خدد  سددن ا
 مرت عة ومستقرة عسبيًا.

مددددن الدددددول ال قيددددرة )باسددددتثعاء  آسددددياوتعتبددددر دول جعددددو  و ددددر  
اليابددان(  تددا سددتيعاا القددرن الما دد  ولددم يكددن ذعدداك مددا ي ددير 
إلدددددا إمكاعيدددددة ت قيددددد  ي دددددراا تعمويدددددة خددددد  المسدددددتقبل، إال أعددددد  
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الثلثددين سددعة وب ددل  التوقعدداا  ققددا ذدد   الدددول  ددلل ختددرة 
، وثلثددددة اآسدددديويةالما ددددية  ددددع  معدددددالا عمددددو بقيددددة الدددددول 

أ ددعا  معدددالا عمددو دول أمريكددا اللتيعيددة، و مسددة أ ددعا  
معدددالا عمددو دول أخريقيددا جعددو  الصدد راء، وكددان مددن أذددم مدددا 

ال  دداظ  مددا توزيددا  ددادل لمددد ل  ددلل  اآسدديويةميددز التجربددة 
و تراجددا خدد  مؤ ددراا ختددراا العمددو المرت ددا، وصددا   ذدد ا العمدد

، 0222، ال قر وت سدن المؤ دراا الب درية واالجتما يدة ) ثمدان
 (. وقددددددددد أكدددددددددا  دددددددددة تقددددددددارير ودراسدددددددداا معهددددددددا تقددددددددارير 040

أن العاخد ة الديمومراخيدة  (World Bank, 2006) البعك الددول 
والسياسدداا السددكاعية المصددا بة لهددا قددد أسددهما و دددذا ب ددوال  

. وبالتددددددال  مععويددددددة تدددددد ثير اآسدددددديوية% مددددددن المعجددددددزة 02-42
المؤ ددراا الديمومراخيددة خدد  العمددو، كمددا أن زيددادة عسددبة السددكان 

% تددؤدط إلددا زيددادة معدددل عمددو عددات  0خدد  سددن العمددل بمقدددار 
 (.044، 0224 % )ماجد،0.24ال رد ب وال  

و مدددا  دددوء العدددرش السددداب  خدددان ذددد ا الب دددل ي ددداول اإلجابدددة 
الديموغرافيااة متملمااة  ماا ماادأ تااالير الهباة  مدا تسداؤل م دداد   

في التغير في التركيباة العمرياة لمساكان والنماو الساكاني عماى 
معااادالت النماااو االقتصاااادي والبطالاااة فاااي دول جناااوب وشااارق 

ولإلجابدددة  مدددا ذددد ا السدددؤال يعيمددد  الب دددل مدددن خر دددية  ؟آسااايا
باااان التحاااول الاااديموغرافي وخاصاااة  التغيااار فاااي رئيسدددية ت يدددد 

االرتفاع في نسبة الساكان فاي  التركيب العمري لمسكان لصالح
سن العمال انعكاس جيجابياا  مان خاالل زياادة النماو االقتصاادي 

يااة وانخفاااض معاادالت البطالااة فااي دول جنااوب شاارق اإلنتاجو 
 موضوع البحث. آسيا

وبالتدددال  يهدددد  ذددد ا الب دددل إلدددا دراسدددة وت ميدددل تيدددور الهبدددة  
الديمومراخيدددة و اصدددًة الت يدددر الددد ط يدددرأ  مدددا التركيبدددة العمريدددة 

وأثددر   مددا معدددالا  آسدديالمسددكان خدد  بعددش دول جعددو  و ددر  
(. 0202-0822العمددددددو االقتصددددددادط والبيالددددددة  ددددددلل ال تددددددرة )

عه  خر دددددية الب ددددل وت قيددددد  ذدخدددد  سددددديتم اتبددددا  المددددد ال تبددددارو 
  الوص   الت ميم  من  لل وص  وت ميل مت يراا الب ل.

 الدراسات السابقة   -1

لقدددددددد تعاولدددددددا العديدددددددد مدددددددن الدراسددددددداا العلقدددددددة بدددددددين الت يدددددددراا 
الديمومراخية والعمدو االقتصدادط، إال أن أممد  الدراسداا السدابقة 

اقتصددرا  مددا دراسددة تدد ثير إجمددال  العمددو السددكاع   مددا العمددو 
أثددر الت ددول خدد  التركيبددة العمريددة لمسددكان،  االقتصددادط، وأذممددا

 ومن ذ   الدراساا ما يم  

(، وذددددددخا ذددددد   الدراسدددددة إلدددددا تتبدددددا 0222دراسدددددة ) ثامعدددددة،  -
   مصدددددددادر الزيددددددددادة السددددددددكاعية خددددددد  األردن بعو يهددددددددا اليبيعيددددددددة 
)ال دددددر  بدددددين  ددددددد المواليدددددد و ددددددد الوخيددددداا( وميدددددر اليبيعيدددددة 

الزيددادتين  مددا )صدداخ  الهجددرة( وتو دديح أثددر كددل مددن ذدداتين 
م مد  اإلجمددال  العمدو االقتصدادط المتمثدل بدالعمو خد  العدات  ال

ذدا  الدراسة تم است دام بياعاا السلسدل ال قيق . ولت قي  أ 
( مدددددن  دددددلل تقددددددير العمدددددا   0222 -0892الزمعيدددددة لم تدددددرة )

اعيلقددًا ( OLSالقياسددية بيريقددة المربعدداا الصدد رم العاديددة )
( والت  Cobb- Douglasجلس )دو  -كو  من دالة اإلعتا 
دالة خ  كل من رأس المدال المدادط وقدوة  اإلعتا ت ير إلا أن 

 آ رمصدر  إ اخةالعمل، وت قيقًا ألذدا  ذ   الدراسة تما 
لمعمو االقتصادط وذدو مدورد السدكان با تبدار  يسداذم خد  العمدو 

وأظهدددددرا عتدددددائ  . االقتصدددددادط مدددددن جددددداعب  اليمددددد  والعدددددرش
العمددددو السدددكاع  والزيدددادة ميدددر اليبيعيددددة  الدراسدددة أن لكدددل مدددن

)معدددل صدداخ  الهجددرة( أثددرًا سددمبيًا  مددا العمددو االقتصددادط خدد  
( 2890( و )7.72-األردن، خقددد بمددغ معددامل أثرذمددا المقدددرين )

دل الزيددادة اليبيعيددة لمسددكان  مددا الترتيدد ، خدد   ددين كددان لمعدد
 مدددا العمدددو االقتصددادط وبمدددغ معامدددل أثدددر  المقددددر  أثددراإ إيجابيددداإ 

(99828.) 

،  يدل ذددخا ذد   الورقدة إلدا دراسدة (0224) دومان، دراسة  -
والتركيبدة االقتصدادية  الميبيينمسكان لالتركيبة العمرية والعو ية 

والعمميدددة ومؤ دددراا الكثاخدددة السدددكاعية، وت ميدددل أذدددم المؤ دددراا 
مدا مدا ذد   ميد  خد  بعدش ومقارعتهدا  لمسكان الميبيينال يوية 

ت ددمن الب ددل ت ديددد اتجددا  العمددو السددكاع   والدددول العربيددة، 
وأثددددر   مددددا متوسددددي د ددددل ( 0220 –0892لم تددددرة ) ليبيدددداخدددد  
كمددا ت ددمن الب ددل ت ديددد العلقددة بددين العمددو السددكاع   ،ال ددرد

واإلع ا  خ  قيا  العقل والمواصلا وقيدا  ال ددماا العامدة 
واسدددت دم البا دددل أسدددمو  ت ميدددل وقيدددا   التعمددديم والصددد ة، 

السلسدددل الزمعيدددة وت ميدددل االع دددددار لت ديدددد اتجدددا  العمدددو خدددد  
إجمددال   دددد السددكان وخدد  العددات  الم مدد  اإلجمددال  ومتوسددي 

كمدددا  د دددل ال دددرد ومتوسدددي عصدددي  ال دددرد مدددن العدددات  الزرا ددد ،
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است دم البا ل البرام  اإل صدائية لت ميدل معدادالا االع ددار 
، وتوصددل البا ددل إلددا مجمو ددة مددن العتددائ  والسلسددل الزمعيددة
%( يصدددل إلدددا 284ن معددددل العمدددو السدددكاع  )تمثدددل أذمهدددا بددد 

ة  دددع  العمدددو خددد  العدددات  الم مددد  اإلجمدددال  باألسدددعار الثابتددد
 اً ، كما أن متوسي د دل ال درد مقاسدل%(  لل خترة الب 089)

بعصيب  من العات  الم م  اإلجمال  باألسعار الثابتة قدد سدجل 
%( ممدددا يددددل  مدددا اع  ددداش 082 -بمعددددل سدددعوط ) اً اع  ا دد

خدد  متوسددي د ددل ال ددرد ال قيقدد  خدد  ليبيددا  ددلل ختددرة الدراسددة، 
   وتوصدددددل الب دددددل إلدددددا أن العلقدددددة بدددددين عمدددددو السدددددكان وعمدددددو 
اإلع ا  خ  قيا  العقل والمواصلا )باألسعار الثابتة( سالبة، 

 دا  وتبدين أي دا  ددم وجدود  لقدة بدين عمدو السدكان وعمدو اإلع
 مددددددا قيددددددا  ال دددددددماا العامددددددة وقيددددددا   التعمدددددديم والصدددددد ة 

  باألسعار الثابتة.

خر ددددية  يددددل اعيمدددد  الب ددددل مددددن  (0224 ) ددددكورط، دراسددددة -
م ادذددددددا أن ذعدددددداك  لقددددددة متبادلددددددة وت  يددددددة اسددددددترجا ية بددددددين 

 وذدددددد الت يدددددراا الديم راخيدددددة وتوقعددددداا عمدددددو الدددددد ل الكمددددد ، 
تتبددددا العلقددددة بددددين الت يددددراا الديم راخيددددة واألداء  إلددددا الب ددددل

( 0222 –0892االقتصدددادط و لدددك ل تدددرتين زمعيتدددين األولدددا )
كمدددددا ذدددددد  إلدددددا (. 0202 -0222لم تدددددرة )توقعددددداا والثاعيدددددة 

تعزيز ال س االستراتيج  ب ذمية العلقة المتبادلة بين السدكان 
ا و مصدوالتعميدة  مدا صدعيد ال كومداا والمعظمداا الدوليدة، 

إلددا أعدد  بددالرمم مددن أن الدددول العربيددة قددد أدركددا أذميددة مرا دداة 
إدما  الت يدراا الديمومراخيدة والق دايا المتعمقدة بعو يدة السدكان 

ن ذ   الدول قد أقدرا أخ   ممية الت ييي والبرام  الويعية، و 
 ن ال روقاا القائمة  ما عو  الجعس  ن اعت ار ال قر خ لً ب 

يدددراا الديم راخيدددة مثدددل عمدددو السدددكان كبيدددرة  مدددا المت  آثدددارلددد  
كمددا أن العوامددل الديمومراخيددة بدددورذا تتدد ثر  ،وذدديكمهم وتددوزيعهم

أن السياسدددداا التدددد  ات دددد تها ذدددد   الدددددول خدددد  ذدددد ا  بدددد لك، إالّ 
الددددددة خدددددد  التعجيددددددل خدددددد   مميددددددة الت ددددددول االتجددددددا  لددددددم تكددددددن خعّ 

الديمومراخ  وخ  ت يير الهيكل العمرط لمسكان وبما يؤدط إلا 
  مدددن  ددد ء اإل الدددة وخدددتح القعدددواا أمدددام المزيدددد مدددن الت  يددد

وبالتدددددددال   ددددددمان رخددددددا ك ددددددداءة األداء  ،االد ددددددار واالسددددددتثمار
البمدان العربية الت  تميزا باتسدا  قا ددة  ، كما أناالقتصادط

ذرمهددا السددكاع  مقبمددة  مددا ت ييددر كبيددر خدد  التركيبددة العمريددة 

هيمعددة ( والتدد  كاعددا م04-2لمسددكان  يددل أن ال ئددة العمريددة )
  مددا التركيبددة العمريددة لمسددكان سددتتج  ع ددو االع  دداش خاسدد ةً 

ذ  خئة السكان خ  سن العمل بالتزايد،  أ رمالمجال أمام خئة 
عتيجددة لهدد ا الت يددر يصددبح أمددام البمدددان العربيددة خرصددة جديدددة 

ت تم امتعامها، خالبمددان العربيدة وخد  القدرن الما د  يوتاري ية 
االسدت ادة مدن ارت دا  أسدعار أذمها خرصة   دة خرصأ ا ا 

يدة، أمدا العقدود اإلعتاجو مد  القا ددة  اقتصداداتهاالع ي خ  بعاء 
األولددا مددن القددرن ال ددال  خهعدداك خرصددة ثاعيددة أمددام ذدد   الدددول 
مددد مها الت يددراا الديمومراخيددة  يددل سددترت ا عسددبة السددكان خدد  
سدددن العمدددل ويدددع  ش معددددل اإل الدددة خمدددن المتوقدددا أن يتسدددا 

عدددددالا عمددددو السددددكان خدددد  سددددن العمددددل والسددددكان ال ددددر  بددددين م
التقدديراا   يل ت دير(، 0202 -0222المعالين و لك لم ترة )

%، خدد  089إلددا أن عمددو السددكان خدد  سددن العمددل سيصددل إلددا 
%، بمععدا أن 084 ين أن عمو السكان المعدالين سيصدل إلدا 

المجددال لزيددادة  % متي دداً 082ال ددر  بددين االثعددين سيتسددا ليبمددغ 
لددددا اع سددددار ال جددددوة بددددين ا  و  ،السددددتثمار مددددن عا يددددةاالد ددددار وا

 صددة ال ددرد مددن الددد ل و صددة العامددل مددن العددات  مددن عا يددة 
كمددا أن خ ددص اتجاذدداا معدددالا ال صددوبة واتجاذدداا  ثاعيددة.

الهيكدددل العمدددرط لمسدددكان ت دددير إلدددا أن ملمدددح ذددد   الت يدددراا 
بدددأا بددالظهور معدد  بدايددة الثماعيعدداا  يددل اع  ددش المتوسددي 

       ددددددددددلل ال تددددددددددرة 280معدددددددددددالا ال صددددددددددوبة مددددددددددن   لاإلقميمدددددددددد
      والدة  يددددددددددددددة  ددددددددددددددلل ال تددددددددددددددرة 480ا ( إلددددددددددددد0892 –0892)
الهيكددل العمددرط  خدد إلددا ت يددراا  يددؤدط( ممددا 0222 –0222)

  لمسكان خ  العقود التالية.

 يددددددل ذدددددددخا إلددددددا تقددددددديم عظددددددرة  ،(0222)جددددددوخرط، دراسددددددة  -
والعمدددددددو م تصدددددددرة  دددددددول العلقدددددددة بدددددددين الت ييدددددددراا السدددددددكاعية 

االقتصددادط، و مصددا إلددا أعدد  يبدددو مددن االتجاذدداا العالميددة 
االقتصادية والديمومراخية المل ظدة  دلل العصد  الثداع  مدن 
القدددرن الع دددرين أعهدددا تؤكدددد  مدددا توقدددا  ددداص بعصددد  القدددرن 

أط أن التيدددور المسدددتمر لمظدددرو  االقتصدددادية سدددو   ،التدددال 
العتقاليدة، ذد   يقر  من الوصول إلا عهاية المر مدة السدكاعية ا

العتيجددة الديم راخيددة تعددد بال عددل توقعدداا المسددتقبل المبعيددة مددن 
 لل اإلسقاياا السكاعية متوسية التعو  لألمم المت ددة التد  

ي ل لكل امرأة خ   089تص   صوبة العالم باالع  اش من 
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مددددا ارت ددددا  متوسددددي   0222ي ددددل  ددددام  080التسددددعيعاا إلددددا 
 سدعة وخقداً  94 إلداسعة  22ها من العمر المتوقا خ  ال ترة ع س

  0222بميددون  ددام  2لهدد ا السدديعاريو سدديرت ا سددكان العددالم مددن 
عدد  سدديكون مقدددار الزيددادة أ، إال 0222بليددين خدد   ددام  8 إلددا

مميدون  دد ص إلدا  ددوال   92السدعوية قدد اع  ددش  يعئد  مددن 
مميون   ص، ما إمكاعية م اذدة عمو سكاع  يصل إلا  42

بتمددك  وثيقدداً  يددرتبي ارتبايدداً كمددا (. سددالباً  الصدد ر )أو  تددا يكددون
االتجاذاا ارت ا  سدن السدكان مدا االعتقدال السدريا إلدا ال يداة 

، واالسددتمرار خدد  ت ددول ك ددة قددل المعدداي  عمددواً أال  ددرية خدد  
تدرم  ميزان سكان العالم ع و الجعو  ولكن أكثر الصور ت داؤالً 
را  خددد  االع جدددار السدددكاع  ظددداذرة معق دددية مدددا التب دددير بددداقت

مسددتقبل مددن العمددو االقتصددادط المسددتدام تقددود  تيمعدداا ماديددة 
أ مدددا مدددن أط وقدددا م دددا، ويسدددب   لدددك قيدددام البمددددان ال قيدددرة 

ا المركبدة والوصدول إلدا الكثاخدة ا مدا التدوال  ببعداء االقتصداد
السكاعية الت  وجدا خيمدا قبدل خد  الددول ال عيدة. كمدا ال توجدد 

التعميددة سددو  يصددبح دالئددل كثيددرة  مددا أن مو ددو  السددكان و 
  .م ل اذتمام أساس  بالعسبة للقتصاديين

 يدل ذددخا ذد   الدراسدة إلدا إبدراز  ،(0224دراسة )المقدداد،  -
تيورذددا  ددلل  وت ميددل سددورياال صددائص الديمومراخيددة لسددكان 

ب ددرش إلقدداء ال ددوء  مددا و ددا سياسددة سددكاعية  ختددرة الدراسددة
  التعميدددة تعمدددل  مدددا ت ييدددر بعيدددة السدددكان بمدددا يتعاسددد  وأذددددا

و مصدا ذد   الدراسدة إلددا أن سدوريا تعداع  مدن عمددو ، ال داممة
خهعداك م دكمة  ددم ، ا  ما بيئة العمدلسكاع  سريا ي كل  بئً 

التددددوازن بددددين متيمبدددداا األع ددددية االقتصددددادية والبددددا ثين  ددددن 
العمل و ع  عسبة القوة العاممدة بالعسدبة إلدا مجمدو  السدكان 

 اً أن ذعداك عمدو . كمدا ت ذيمهدالا القوة الب درية، وتددع  مسدتوم ا  و 
خ   جم السكان عاجم  ن زيدادة يبيعيدة سدعوية تصدل  اً وا  
% عتيجدددددة لمزيدددددادة خددددد  معددددددالا المواليدددددد وتراجدددددا 2082إلدددددا 

 معددددالا الوخيددداا، وذددد  ظددداذرة تتيمددد  الوقدددو   عددددذا عظدددراً 
لمظددددرو  االقتصدددددادية واالجتما يدددددة والثقاخيددددة التددددد  يمدددددر بهدددددا 

مددا بددين الجعسددين الدد كور  اك تددوازنوذعدد القيددر ودول المعيقددة.
% مددددددن الدددددد كور، وأن 8989واإلعددددددال، إ  أن العسدددددداء ي ددددددكمن 

ال ع  خت  إ  تراو ا عسبة من ذدم دون سدن ال امسدة   در 
% خددددد   دددددين تراو دددددا عسدددددبة خئدددددة 4284% و 4989مدددددا بدددددين 

خيمدددا و  % مددن مجمدددو  السددكان.282% و 489ال دديوم مددا بدددين 
 ددئيل خدد  عسددبة مسدداذمة يتعمدد  بددالقوم العاممددة ذعدداك ارت ددا  

السكان خ  قوة العمل ما مل ظة أن ذ   العسبة تزداد ب دكل 
بيد,، وتدددل ذدد   العسدبة  مددا العدد ء الد ط تت ممدد  قددوة العمددل 

 بسب  ارت ا  معدل اإل الة العاجم  ن العمو السكاع 

عاق ددا ذدد   الورقددة العلقددة (، Villaverde ،0882 ) دراسددة -
ذد   وير دا العمدو االقتصدادط، بين  ركدة السدكان و  الترابيية

م داد  لمدا ا لدم يعدد ذعداك أط ارتبداي ايجداب  خيمدا  الورقة سدؤاالً 
الورقددة إجابددة لهدد ا السددؤال ذدد   قدددما  وبددين السددكان والعمددو  

وذدد ا  ،تسددتعد  مددا دور رأس المددال خدد  بعددش الت يددراا التقعيددة
خيمدا بدين اع  داش العمدو خد   ددد السدكان  اً ذو ما يتيح تجاعسد

تكدددوين عمدددو   متجدددداعس ، كمدددا أن   العمدددو االقتصدددادطوت قيددد
خيمدا بدين رأس المدال والمهدارة،  كداملً تل كلألجيال السدكاعية ي د

  ب دكل يماثدل ؤ ومعدالا ال صوبة والوخياا والتعمديم قدد تدم بعدا
وات ح أن أذم مدا تدم الك د   عد   القياس االعجميزط لمبياعاا.

لرأس المال ساذم  ذو أن الهبوي المم وظ خ  األسعار العسبية
% مددن الزيددادة خدد  22% خدد  اع  دداش ال صدوبة و 22بعسدبة 

  .متوسي د ل ال رد خ  اعجمترا  لل خترة العمو السكاع 

ذدددددخا إلددددا ت ميددددل السياسدددداا  و ،(0224)ال ددددام ، دراسددددة  -
السددددددكاعية خدددددد  الددددددوين العربدددددد  وأثرذددددددا خدددددد   مميددددددة الت ددددددول 

 أن ثمدة ارتبايداً  م ادذداالديم راخ ، واعيمقدا مدن خكدرة أساسدية 
بدددين السدددكان والتعميدددة، وا تمددددا خددد  المعالجدددة العمميدددة  وثيقددداً 

لممو و   ما معه  كم  يسمح باستك ا  وتوصي  وت ميل 
 دددد مددن الم دداور  ددن السياسدداا والمبددادراا السددكاعية العربيددة 

و مميددددددة الت ددددددول  الما دددددد معدددددد  معتصدددددد  تسددددددعيعياا القددددددرن 
ام ودول مجمس التعاون الديم راخ  خ  الوين العرب  ب كل  

ال ميجددددد  ب دددددكل  ددددداص والت ددددددياا السدددددكاعية واسدددددتراتيجياا 
التعامل ما ق دايا السدكان والتعميدة، وخد  سديا  الدراسدة توجدد 
معاق دددداا ومعالجدددداا لجواعدددد  سددددكاعية وتعمويددددة معهددددا التعمدددديم 

 واعتهددددداوالصددددد ة وخدددددرص العمدددددل وأو دددددا  المدددددرأة وال دددددبا . 
ر ددة لمتعامددل مددا الت دددياا بمجمو ددة مددن االسددتراتيجياا المقت

الت  تواجد  السياسداا السدكاعية خد  ارتبايهدا بالمسديرة التعمويدة 
  .لموين العرب 
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ذددد    يدددل  اولدددا  ،(Dennis Meados، 0890) دراسدددة -
اإلجابة  ن السؤال ال اص ب جم السكان ال ط يمكدن  الدراسة

األرش من تعظيم المستوم االقتصادط واالجتما   لقايعيها، 
ببعددددداء عمدددددو    قدددددام خريددددد  العمدددددل مدددددن عدددددادط رومدددددا وبعدددددد أن
لتيبيق   مدا ال اسد  اآلد  خد  ظدل  Simulationلمم اكاة 

بعددددش ال يدددداراا المقتر ددددة  ددددول العمددددو السددددكاع  واالسددددتثمار 
الرأسددددمال  خدددد  التعميددددة، توصددددل ال ريدددددد  إلددددا عتيجددددة  ييددددددرة 

، وأن أن  جدددم السدددددكان خددد  العدددددالم ال ددددال  كبيدددر جدددداً  م ادذدددا
السكان يستهمكون مدوارد العدالم بمعددالا مرت عدة بال دكل الد ط 

 سديعهار،  يدل 0022 ام  سيجعل موارد العالم تستعز  تماماً 
االقتصدداد العددالم  ويددع  ش  جددم السددكان خدد  العددالم بصددورة 
 ذائمة  يل يرت ا معدل الوخياا بسدب  اسدتعزا  مدوارد العدالم.

سية لمعمو وذ  وترم ذ   الدراسة أن ذعاك  مسة  عاصر أسا
عتا  ال  اء والتصعيا وتمول البيئة وع و  المدوارد،  السكان وا 
وأن كدددًل معهدددا يعمدددو بمعددددل أسددد . وبالتدددال  خدددان ذددد   الدراسدددة 
 ذبدا خدد  اتجددا  عظريددة مدالثوس الت دداؤمية والتدد  وجهددا إليهددا 
العديد من االعتقاداا با تبار ت ميلتها وتوصدياتها بعيدا  مدا 

  د اليبيعة الب رية. أسس مير أ لقية و 

وذدددخا إلددا ت ميددل العلقددة الم تممددة  ،(0204دراسددة )توخيدد ، -
بدددين العمدددو الدددديم راخ  والعمدددو االقتصدددادط، واسدددت دم البا دددل 
المددعه  الوصدد   الت ميمدد  لتتبددا ذدد   العلقددة، و مددص الب ددل 
إلددا  دددة عتددائ  لعددل أذمهددا  أن السياسددة السددكاعية خدد  الجزائددر 
ت يرا من سياسة ت جيا العمو الديم راخ  مع  االسدتقلل إلدا 

سدددة تعمدددل  مدددا ال دددد معددد  بدايدددًة مدددن معتصددد  الثماعيعددداا سيا
معتبددرًة أعدد  سددب  الت مدد ، كمددا ركددزا  مددا التو يددة بم دداير 
العمو الديم راخ  السريا، وبالمقابل  دهدا مؤ دراا ال صدوبة 
خددددد  الجزائدددددر ارت ا دددددًا مم وظدددددًا ومتواصدددددًل وبم دددددا مسدددددتوياا 

ن ، إال أعهددا اع   ددا بسددر ة بدايددة مدد0892قياسددية خدد   ددام 
عتيجة لزيادة االلت ا  بالعمل مدن قبدل  0222إلا  ام  0892

االعال واعت ار وسائل معا ال مدل، ورجعدا للرت دا  بعدد ذد   
السعة مما اععكس خ  ارت ا  العمو السدكاع  خد  ظدل اع  داش 

                                                           
 تجددر اإل دارة إلدا أعد  أ در   مدا ذد   الدراسدة ديعديس ميددوز ( (Dennis Meados   خد

( وعظرًا ألن الدراسة قد بدأذا عادط روما )وذو جمعية MITمعهد ماسا وسيتس لمتكعولوجيا )
عهدا دراسدة أو عمدو   عدادط أ دولية مير رسمية لألخراد(، ل لك كان من اليبيع  أن تقدم  ما

 (.492-490، 0888) أبدجمان،  يمكن الرجو  إلا االيل روما. لمزيد من 

 دددهدا معددددالا العمددددو  أ دددرممعددددالا الوخيددداا، ومدددن جهددددة 
ة االقتصدددددددادط مسدددددددتوياا متدعيدددددددة عسدددددددبيًا و اصدددددددة مدددددددا بدايددددددد

لم تدددرة % 088الثماعيعددداا والتددد  وصدددما خددد  المتوسدددي  دددوال  
 (.0202 -0220)لم ترة  %282و وال   (0892-0882)

 السابقة الدراسات ب ةمقارنها هذا البحث التي يقدم ضافةاإل 

من  لل الدراساا السابقة )الت  تّم االيل   ميهدا( مدن  يدل 
ذدخها ومعهجيتها وما توصما إلي  من عتدائ  يل دظ بد ن أممبهدا 
تعدددددداول ت ميددددددل العلقددددددة بددددددين إجمددددددال  العمددددددو السددددددكاع  والعمددددددو 
االقتصددادط ب يددل أعهددا أذممدددا األثددر االقتصددادط لمت يددر الددد ط 

  ذدد ا األثددر مددن خئددة تمددر بدد  التركيبددة العمريددة لمسددكان وا ددتل
، خمكل خئة  مرية سموك اقتصادط ي تم   ن أ رم مرية إلا 

، وبالتدددال  يددد ت  ذددد ا الب دددل لدراسدددة و ت ميدددل ينآ دددرتاال ئتدددين 
المؤ راا الديمومراخية و اصًة الت يراا خد  معددالا ال صدوبة 
والوخيددداا وصدددواًل لمعمدددو السدددكاع  والت يدددر خددد  التركيبدددة العمريدددة 

   مثدددل خددد  توزيدددا السدددكان  دددمن ال ئتدددين المعدددالتينلمسدددكان والمت
 وال ئددة العمريددة لمسدددكان خدد  سددن العمدددل خدد كبر( 22و) (2-04)
وربدددددي ذددددد   الت يدددددراا بمعددددددالا العمدددددو االقتصدددددادط  (02-24)

، وذددو بدد لك يدددرس آسددياوالبيالددة خدد  بعددش دول جعددو  و ددر  
ب ددددكل أكثددددر  مقددددًا الت ددددول الددددديمومراخ  الدددد ط تمددددر بدددد  الدددددول 

 الدراسة.مو و  

 مفاهيم ديموغرافية   -3
 يتمثدددل خددد  ال صدددائص التددد  يتصددد  بهدددا تركياااب الساااكان  

المجتمددددددا والتدددددد  يمكددددددن  صددددددرذا أو قياسددددددها معهددددددا يبيعيددددددة 
مكتس ، خال صائص اليبيعيدة خد  المجتمدا   روبع ها اآ

تتمثددددل خدددد  تركيبدددد  أو تكويعدددد  مددددن خئدددداا م تم ددددة مددددن  يددددل 
العمدددر والعدددو . أمدددا الصددد اا المكتسدددبة خهددد  الددددين والجعسدددية 
وال الة الزواجية والمهعية والتعميم واليبقة االجتما يدة ومكدان 

   كمددددددددا يتددددددددرجم التركيدددددددد   (.08، 0889، اإلقامددددددددة )ال ائدددددددددط
     مسدددددكان كثيدددددرًا مدددددن ال صدددددائص المهمدددددة لممجتمددددداالعمدددددرط ل

والتددد  مدددن  للهدددا يمكدددن دراسدددة ال الدددة التعميميدددة والصددد ية 
والم دددددداكل االقتصددددددادية  سدددددد  ال ئدددددداا العمريددددددة الم تم ددددددة، 
  ودراسدددددة ال صدددددوبة ومعددددددالا اإل الدددددة وقدددددوة العمدددددل، و لدددددك 
بهددددددددد  رسدددددددددم  يدددددددددي التعميددددددددة االقتصدددددددددادية واالجتما يدددددددددة 

 (.08، 0892، )ال مقاع 
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  ويتمثددددل خدددد  توزيددددا السددددكان مددددن العا يددددة توزيااااس السااااكان  
أو بدددددين قددددداراا العدددددالم  اإلقمددددديمالج راخيدددددة دا دددددل الدولدددددة أو 

 (.22، 0889، )ال ائدط

  وذددو  بددارة  ددن  جددم السددكان العدداجم  ددن التغياار السااكاني  
ال دددر  بدددين  ددددد السدددكان خددد  بدايدددة ختدددرة زمعيدددة معيعدددة وبدددين 

  ددذم خ  عهايتها.

  وذدو  بدارة  ددن متوسدي معددل العمددو معادل النماو السااكاني  
األس  لمسكان  لل خترة ما، وي س  مدن  دلل ال در  بدين 
الموماريثم اليبيعد  لعددد السدكان خد  بدايدة ختدرة زمعيدة معيعدة 
والموماريتم اليبيع  لعددذم خ  عهايتها عسبة إلا يول ال ترة 

العمدددددو  مدددددا الزمعيدددددة. وذعددددداك عو دددددان مدددددن العمدددددو السدددددكاع  ذ
 ويتمثل خ  ال ر  بين الوالداا والوخيداا خد  البمدد. ؛اليبيع 

ويتمثدددل خددد  العمدددو اليبيعددد  م ددداخًا إليددد   ؛العمدددو اإلجمدددال و 
 .(002، 0200، )البياع  صاخ  الهجرة الواخدة

 العجدز( المت قد     وذ  ال ائش )أوالزيادة الطبيعية لمسكان
 ،Dyson) مددددن ال دددددر  بددددين  ددددددد الددددوالداا و ددددددد الوخيددددداا

0202 ،2.) 

 وذددو العمددر الدد ط يقسددم السددكان إلددا خئتددين العماار المتوسااط  
متسدداويتين خدد  ال جددم، وتمثددل كددل معهددا خئدداا زمعيددة معيعددة 

 (.29، 0202 ،)خياش

 وذددو  دددد المواليددد األ يدداء لكددل ألدد  معاادل المواليااد الخااام  
   ص  لل خترة زمعية معيعة.

 الوخيداا لكدل ألد    ذدو  بدارة  دن  ددد معدل الوفياات الخاام
   ص  لل خترة زمعية معيعة.

 ذدددد  متوسددددي  دددددد األي ددددال المتوقددددا الخصااااوبة اإلجماليااااة  
 إعجابهم لكل امرأة  لل خترة ما.

 وتمثددل  اإلعجددا وذدد  القدددرة ال عميددة  مددا   الخصااوبة الفعميااة
 (.28 ،0882، المواليد األ ياء لكل أل  مولود)ال مقاع 

 ن متوسي  دد السعواا الت     بارة متوسط العمر المتوقس 
يتوقا أن يعي ها ال رد خ   الة سيادة الظدرو  الم ييدة بد  

 ل ظة التوقا.

 دددد المواليددد الم تمددل وخدداتهم  ددلل معاادل وفيااات المواليااد   
 السعة األولا من كل أل  مولود.

  بارة  ن مجمو  السكان خ  ال ئدةمعدل اإلعالة اإلجمالي    
 امدددًا(  22العمريدددة )أكبدددر مدددن ( والسدددكان خددد  ال ئدددة 2-04)

( )تقريددر (02-24عسددبًة إلددا  دددد السددكان خدد  ال ئددة العمريددة
(. ويعبدر معددل اإل الدة  دن العد ء 0222السكان والتعمية، 

خد  المجتمدا مدن أجدل إ الدة  المعتجدونالد ط يت ممد  السدكان 
، وذعددداك  ددددة صددديغ ل سدددا  معددددل المعتجدددونالسدددكان ميدددر 

 مدا عدو  اإل الدة الميمدو  اإل الة  يل تتوق  كدل صدي ة 
 (.282، 0202، دراستها و البياعاا المتا ة )السيد

   ذددو عسددبة القددوم العاممددة ال عميددة إلددا القددوم معاادل المشاااركة
العاممددددددة الممكعددددددة، أو ذددددددو عسددددددبة مجمددددددو  الدددددد ين يعممددددددون 
والمتعيمدددين إلدددا مجمدددو  السدددكان خددد  سدددن العمدددل مدددن ميدددر 

 (.99، 0222 ،العاجزين) بيد

 وتتمثددل خدد  ال ددر  بددين  دددد القددادمين إلددا افية  الهجاارة الصاا
و ددددد الم دددادرين معدد ، خععددددما ي دددادر مددن معيقدددة مدددا  اإلقمدديم

 دد من السكان أكبر من  دد ال ين ي دون إليها خان الهجرة 
الصددداخية تكدددون سددددالبة، وتكدددون الهجددددرة الصددداخية موجبددددة إ ا 

 (.022، 0229 ، دل العكس)ذساوعة

   ما  كل ذرم يبين التركي   ياع وذو رسم بالهرم السكاني 
العمدددددرط والعدددددو   لمسدددددكان، با تبارذمدددددا مدددددن أذدددددم مت يدددددراا 
الت ميددددددل السددددددكاع  والتدددددد  تددددددععكس بدددددددورذا  مددددددا السددددددموك 

واالسدددددتهلك  اإلعتدددددا االقتصددددادط مدددددن  ددددلل أثرذمدددددا  مددددا 
 (.28، 0880 ،واالد ار)سويدان

  ذدددددد  مجمو ددددددة ال يددددددي والبددددددرام  السياسااااااات السااااااكانية  
الت  تستهد  الت ثير خ  المت يراا السكاعية من  واإلجراءاا

العا يددة الكميددة والعو يددة بمددا يددتلءم مددا ا تياجدداا المجتمددا 
 (.4، 0222 ،ورخاذيت  ) مر

                                                           
 ( 24و   02تجددر اإل دارة إلدا أعد  خدد  البمددان المتقدمدة قدد تكدون سددن العمدل مدا بدين  )امددًا 

ة عسدبيًا، خد  آ ر أكثر ملئمًة،  يل أن معظم االخراد يع مون إلدا القدوم العاممدة خد  سدن متد
(  امدًا ذدو األعسد . ولمزيدد 92-02مدل مدا بدين ) ين خ  البمدان األقل عموًا قدد يعدد سدن الع

مددن االيددل  يمكددن مراجعددة كتددا ) ت ميددل  الددة السددكان، صددعدو  األمددم المت دددة لمسددكان، 
 (.08، ص 0202
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كما يمكن تعري  السياسداا السدكاعية ب عهدا اإلجدراءاا واألدواا 
الت  تعمعها السمياا خ  الدولة  يال الم كمة السكاعية المتمثمدة 

 (.2، 0222 ،أو العجز السكاع  ) بدالعظيمخ  ال ائش 

  مددن  بددارة وذددو م هددوم م ددت  مفهااوم التحااول الااديموغرافي 
)الثدددددورة الديم راخيدددددة( التددددد  يعدددددود أصدددددمها إلدددددا بدايدددددة القدددددرن 

   والمرا ل الكلسيكية له ا العمو   ذ  ،الع رين

 مر مة التوازن بين العسبة المرت عة لممواليد والوخياا. -
 عسبة الوخياا وتسار  العمو الديم راخ .مر مة تراجا  -

مر مدة التدوازن بددين عسدبة مع   دة لموخيدداا وعسدبة مع   ددة  -
 لموالداا.

  ذددددد  ت دددددول ديمدددددومراخ  بدددددين سدددددكان  الهباااااة الديموغرافياااااة
ب يدددل يت دددول  اإلعجدددا المجتمدددا عتيجدددة اع  ددداش معددددالا 

المجتما ال ط مالبيتد  مدن األي دال وصد ار السدن والمعدالين 
 اإلعتددددا إلددددا مجتمددددا ي ددددكل خيدددد  السددددكان خدددد  سددددن العمددددل و 

 المجمو ة األكبر.

خدد   ن معدددل عمددو السددكان الع دديين اقتصددادياً اخدد آ ددروبمععددا  
 ل ئتدددد  السددددكان( يتجدددداوز معدددددل العمددددو 24-02) العمريددددة ال ئددددة
)مجمدددس  خددد كثر(  امددداً  22)و ( 02سدددن )دون  تين وذمدددا المعدددال

 (404، 0202 ،السكان الدول 

كمددددددا تسددددددما الهبددددددة الديمومراخيددددددة أي ددددددًا بال رصددددددة أو العاخددددددد ة 
الديمومراخيدددة وت ددددل  دددادًة  عددددما تت دددول المجتمعددداا الزرا يدددة 
التددد  تتصددد  بارت دددا  معددددالا المواليدددد والوخيددداا واإل الدددة إلدددا 

ا المواليددد والوخيدداا مجتمعدداا صددعا ية تتميددز باع  دداش معدددال
 ،ّم اع  ددداش معددددالا اإل الدددة )مجمدددس السدددكان الددددول ثدددومدددن 
      األمددددددددددم المت دددددددددددة لظدددددددددداذرة  لتعريدددددددددد  ويبقدددددددددداً (. 092، 0202

      ن الددددددددددددول دا دددددددددددل دائدددددددددددرة الهبدددددددددددة االعاخددددددددددد ة الديمومراخيدددددددددددة خددددددددددد
           ت ددكل خيهددا عسدبة السددكان خدد  سدن العمددل أكثددر مددن الديمومراخيدة

ذمدا يجد  أن ت قد   دريين  % مدن إجمدال  السدكان بمععدا22
 ( 20، 0200 ،)العاصر

% مددن 22 ددن   امدداً  02أن تقددل عسددبة السددكان دون السددن  -0
 إجمال  السكان.

% 02خد كثر(  دن   اماً  22أن ال تزيد عسبة المسعين خيها ) -0
 .من إجمال  السكان

   آسياالتغيرات الديموغرافية في شرق   -4

المب ل ت ميدل التيدوراا الديمومراخيدة التد   سيتم من  لل ذ ا
متمثمددًة خدد  تيددوراا معدددالا المواليددد  آسدديامددرا بهددا دول  ددر  

والوخيددداا ومعددددالا العمدددو السدددكاع  والت دددول الددد ط  ددددل  مدددا 
 التركيبة العمرية لمسكان.

تطور معدالت الوالدات والوفيات في بعض دول جنوب و   -2
  آسياشرق 

بد ن المتوسدي ( 0وال كل رقم )( 0) رقممن  لل الجدول  يتبين
مو ددددو  الدراسددددة قددددد  آسددددياالعددددام لمعدددددل المواليددددد بدددددول  ددددر  

(  يددددل 0202-0822اع  ددددش ب ددددكل مم ددددوظ  ددددلل ال تددددرة )
لكددل  2882اع  ددش متوسددي معدددل المواليددد خدد  ذدد   الدددول مددن 

 دددددلل ال تدددددرة  0289( إلدددددا 0822-0822 دددددلل ال تدددددرة )ألددددد  
دولددددة  مددددا  ددددد  تبدددداين . و مددددا مسددددتوم كددددل (0222-0202)

، إاّل أن االتجدددا  أ دددرممتوسدددي معددددالا المواليدددد مدددن دولدددة إلدددا 
العدددام ي دددير إلدددا اع  ددداش متوسدددي معددددل المواليدددد لكدددل الددددول 
الددواردة بالجدددول المدد كور، خعمددا سددبيل المثددال اع  ددش متوسددي 

لكدل  0282لكل أل  إلا  4488معدل المواليد خ  اعدوعيسيا من 
إلدا  4289، وخ  ماليزيدا مدن (0202-0822)أل   لل ال ترة 

لكدددل ألددد   دددلل ع دددس ال تدددرة، بيعمدددا خددد  كوريدددا الجعوبيدددة  0288
لكددل ألدد   ددلل ع ددس  0282لكددل ألدد  إلددا  2888اع  ددش مددن 

وجاء ذ ا االع  اش خ  متوسي معدل  (.0202-0822)ال ترة 
المواليددد كعتيجددة يبيعيددة الع  دداش معدددالا ال صددوبة خدد  ذدد   

سدددبا  لعدددّل مدددن أذمهدددا ارت دددا  متيمبددداا المعي دددية الددددول لعددددة أ
التدد  سددادا خدد  ذدد   الدددول وارت ددا  معدددل م دداركة اإلعددال خدد  

إلدددا ت سدددن ال ددددماا الصددد ية والتددد    ددداخةسدددو  العمدددل، باإل
 اععكسا بدورذا خ  ارت ا  التوقا باع  اش وخياا المواليد.

وبالمقابددل يت ددح مددن الجدددول المدد كور االع  دداش المم ددوظ خدد  
وسدددي معددددالا الوخيددداا خددد  ذددد   الددددول،  يدددل اع  دددش مدددن مت

 288إلدا  دوال   (0822-0822)لكل ألد   دلل ال تدرة  0089
و لدددك عتيجدددة لت سدددن  (0202-0222)لكدددل ألددد   دددلل ال تدددرة 

ال دددددماا الصدددد ية وت سددددن األو ددددا  المعي ددددية عسددددبيًا  ددددلل 
 العقود األ يرة.
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 آسيبفي ثعض دول جُوة وشرق  ) نكم أنف( تطور يعذالد انًوانيذ وانوفيبد  (2) انجذول

 انسُخ
2960-

2965 

2970-

2975 

2980-

2985 

2985-

2990 

2990-

2995 

2995-

1000 

1000-

1005 

1005-

1020 

 اَذوَيسيب
 0282 0280 2282 4282 4289 2288 2888 4488 يعذل انًوانيذ
 980 984 982 980 989 0282 0284 0982 يعذل انوفيبد

 يبنيزيب
 0288 0280 0282 0982 0989 0882 2084 4289 يعذل انًوانيذ
 489 482 489 282 282 289 980 889 يعذل انوفيبد

 سيريالَكب
 0882 0989 0989 0882 0080 0282 0880 2282 يعذل انًوانيذ
 282 282 988 289 282 280 989 0080 يعذل انوفيبد

 سُغبفورح
 988 0280 0484 0989 0988 0282 0080 2282 انًوانيذيعذل 

 482 482 484 482 488 280 282 282 يعذل انوفيبد

 كوريب
 0282 0282 0282 0282 0282 0284 2284 2888 يعذل انًوانيذ
 280 282 282 282 289 284 989 0282 يعذل انوفيبد

 تبيالَذ
 0088 0480 0282 0982 0284 0480 2482 4082 يعذل انًوانيذ
 980 282 280 284 488 282 988 0082 يعذل انوفيبد

انًتوسط 

 انعبو

 0289 0288 0882 0284 0980 0989 2082 2882 يعذل انًوانيذ
 288 282 282 289 282 282 984 0089 يعذل انوفيبد

  World Population Prospects The 2010 Revision, United Nations, New York,  2011 -المصدر 
 

  آسيا شرق دول ثعض في انسكبَي وانًُو انسكبٌ تطور  -1

 ومعددددل السدددكان تيددور يبدددين الدد ط( 0) رقدددم الجدددول  دددلل مددن
_ اعدوعيسددديا) وذددد  آسددديا و دددر  جعدددو  دول بعدددش خددد  عمدددوذم
( سددددددع اخورة_ سدددددديريلعكا_ ماليزيددددددا_ الجعوبيددددددة كوريددددددا_ تايلعددددددد
 السددكان إجمددال  ارت ددا  يتبددين، السددكان  دددد  مددا بعدداءً  بالترتيدد 

 مميددددون 042 إلددددا عسددددمة مميددددون 80  ددددوال  مددددن اعدوعيسدددديا خددد 
 السكان زيادة إلا ي ير مما( 0202-0822) ال ترة  لل عسمة

 معددل وبمدغ، المد كورة ال ترة  لل  ددذم أ عا  ثلثة بمقدار
-0882) ال تددددرة  ددددلل% 089  ددددوال  لمسددددكان المركدددد  العمددددو
 عسددمة مميددون 09 مددن بتايلعددد السددكان  دددد ارت ددا كمددا(. 0202
 وبمعددددل(، 0202-0822) ال تدددرة  دددلل عسدددمة مميدددون 28 إلدددا
  لم ترة% 088 بمغ مرك  عمو
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 (1020-2960خالل انفترح ) آسيب( تطور يتوسط يعذالد انًوانيذ وانوفيبد في دول شرق 2انشكم )

 

  دددد  يددل مددن ثالثدداً  الجعوبيددة كوريددا وجدداءا(، 0882-0202)
 عسددمة مميددون 02  ددوال  مددن السددكان  دددد ازداد  يددل، السددكان

 ال تددددرة  ددددلل% 080 بمددددغ عمددددو وبمعدددددل عسددددمة مميددددون 49 إلددددا
  ددددد ارت دددا  يدددل رابعددداً  ماليزيدددا جددداءا كمدددا(، 0882-0202)

 مميدددون 0984  دددوال  إلدددا عسدددمة مميدددون 9  دددوال  مدددن سدددكاعها
بمدددغ  (0202-0882) عمدددو مركددد   دددلل ال تدددرة وبمعددددل عسدددمة
. خدددد   دددددين جدددداءا سددددديريلعكا  امسددددًا  يدددددل ازاد  ددددددد 482%

مميدددون  0289مميدددون عسددمة إلدددا  ددوال   02سددكاعها مدددن  ددوال  
وبمعددددل عمدددو مركددد  بمدددغ  (0202-0822)عسدددمة  دددلل ال تدددرة 

وأ يدرًا ا تمدا سدع اخورة المرتبدة  .(0202-0882) رةلم ت 088%
السادسة خ  الجددول المد كور مدن  يدل  ددد السدكان خقدد ارت دا 

مميدون  2مميدون عسدمة إلدا  دوال   082 ددد سدكاعها مدن  دوال  
وبمعددددل عمدددو مركددد  بمدددغ  (0202-0822)عسدددمة  دددلل ال تدددرة 

  .(0202-0882)لم ترة  284%

االتجددا  العددام ع ددو  (0)ومددن المل ددظ مددن  ددلل الجدددول رقددم  
االع  دددداش خدددد  معدددددل العمددددو لم ئددددة العمريددددة لمسددددكان خدددد  سددددن 

 يدددل سدددجما  (0202-0882) دددلل ال تدددرة  (04-2)الي ولدددة 
معدددالا عمدددو سددالبة لمددددول الددواردة بالجددددول المدد كور )باسدددتثعاء 

لمسددكان خدد   ماليزيددا(، بيعمددا سددجما معدددالا العمددو لم ئددة العمريددة
عسبًا مرت عة عسبيًا بم ا مثًل خ  كل من  (24-02)سن العمل 

. وي ير ذ ا االع  اش خ  معددل عمدو %282سع اخورة وماليزيا 

إلددا تعزيددز  (24-02)وارت ددا  معدددل عمددو ال ئددة  (04-2)ال ئددة 
الت ددددول الدددددديمومراخ  خددددد  ذددددد   الددددددول ووصدددددولها لددددد روة الهبدددددة 

 الديمومراخية.

لل الجددددول المددد كور االرت دددا  العسدددب  خددد  كمدددا لدددو ظ مدددن  ددد
خدددد كبر( لمدددددول الددددواردة بالجدددددول  22معدددددل عمددددو خئددددة ال دددديوم )

المددد كور )باسدددتثعاء سددديريلعكا( وذدددو مؤ دددر  ييدددر ي دددير إلددددا 
اتجددددا  سددددكان ذدددد   الدددددول ع ددددو ال ددددي و ة، و لددددو اسددددتمر ذدددد ا 
الو ددا ل تددرة يويمددة سددو  تتجدد  ذدد   الدددول لمددا يسددما بددالهرم 

، وذو أمدر متوقدا با تبدار  عتيجدة  مدا المددم مقمو السكاع  ال
اليويل للرت ا  المم وظ لمسكان خ  سن العمدل  دلل العقددين 
السدددابقين والددد ين سدددي رجون مدددن خئدددة ال دددبا  إلدددا خئدددة ال ددديوم 

 تدريجيًا.

وكمقارعددددة بددددين إجمددددال  العمددددو السددددكاع  والعمددددو لم ئددددة العمريددددة  
 (2)لجدددددول رقددددم لمسددددكان خدددد  سددددن العمددددل يل ددددظ مددددن  ددددلل ا

قدد بد  ب ن العمو السكاع  خ  كل الددول الدواردة  (0)وال كل رقم 

                                                           
  المقصود بالهرم السكاع  المقمو  ذو ت ير  دكم  مدن الهدرم  و القا ددة

 السدد مية العري ددة إلدددا الهددرم  و القمددة العري دددة، و لددك عتيجددة لمت دددول
إلدا خئدة ال ديوم خد   با  دمسكان من خئة األي ال إلا خئدة اليج  لر التد

دة بمدا يعدوش اع  داش عسدبة خئدة  لل خ  معدل الوالإظل  دم وجود 
 ي ال.األ
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-0822)        اع  ددش ب ددكل  دددام تدددريجيًا بدايدددة مددن ال تدددرة
مدددا وجدددود بعدددش الت بددد   الي يددد  أ ياعدددًا بدددين الزيدددادة  (0822

واالع  دداش كتايلعددد وسددع اخورة.  يددل اع  ددش العمددو السددكاع  
 (0822-0822) دددلل ال تدددرة  %..0خددد  اعدوعيسددديا مدددثًل مدددن 

، وخددددددد  ماليزيدددددددا (0202-0222) دددددددلل ال تدددددددرة  %0829إلدددددددا 
 دددلل ع دددس ال تدددرة. ويددددل  %0828إلدددا  %2808اع  دددش مدددن 

 لددددك  مددددا اع  دددداش معدددددالا ال صددددوبة اإلجماليددددة ومعدددددالا 
الددوالدة خدد  ذدد   الدددول عتيجددًة لزيددادة متيمبدداا المعي ددة والت ددا  

إلددا بعددش السياسدداا   دداخةاإلعددال بددالتعميم و سددو  العمددل باإل
الصدد ية والثقاخيددة التدد  ات دد تها السددمياا خدد  ذدد   الدددول والتدد  

 من معدالا الوالدة. من   عها أن ت د

كمددا يل ددظ بدد ن معدددل العمددو لم ئددة العمريددة لمسددكان خدد  سددن   
 (2) مرت ددا عسددبيًا لكددل الدددول الددواردة بالجدددول (24-02) العمددل

مقارعًة بمعدل العمو اإلجمال  لمسكان، وذو ما يدل  مدا ارت دا  

 (04-2)    عسددبة ذدد   ال ئددة  مددا  سددا  كددل مددن خئددة األي ددال
 خ كثر(. 24)وخئة ال يوم 

و يتبددين  لددك أي ددًا مددن  ددلل المتوسددي العددام لمعمددو السددكاع    
والمتوسدي العددام لعمدو ال ئددة العمريددة لمسدكان خدد  سدن العمددل لكددل 
الدددددول الددددواردة بالجدددددول المدددد كور،  يددددل  ددددهد متوسددددي العمددددو 

% لم تدددرة 282السدددكاع  اع  ا دددًا مم وظدددًا خددد  ذددد   الددددول مدددن 
 (0202-0222) تددددددرة لم %082إلددددددا  ددددددوال   (0822-0822)

وبالمقابددل اع  ددش متوسددي العمددو لم ئددة العمريددة لمسددكان خدد  سددن 
لم تددددرة  %088( إلددددا 0892-0892لم تددددرة ) %282 العمددددل مددددن

، ممددددا يععدددد  اع  دددداش المتوسددددي العددددام لمعمددددو (0222-0202)
السدددكاع  بعسدددبة أكبدددر مدددن اع  ددداش المتوسدددي العدددام لعمدددو ال ئدددة 

ما ي ير إلا زيدادة السدكان العمرية لمسكان خ  سن العمل، وذو 
 خ  سن العمل  ما  سا  السكان المعالين.

 

 (1020 -2960خالل انفترح ) آسيب( تطور عذد انسكبٌ ويعذل ًَوهى انًركت في ثعض دول جُوة وشرق 1انجذول )

انفئخ  

 انعًريخ

 يعذل انًُو% انسكبٌ ثبألالف

 1020 1005 1000 2995 2990 2985 2980 2970 2960  (1020-90) نهفترح

يب
س

َي
و
َذ

ا
 

0-24 22902 20028 20890 22298 29002 29022 22290 22229 24922 -0.4 

24-64 20842 22249 92422 82220 002024 004208 029822 022092 020288 288 

 289 02209 00220 8948 9029 2820 2229 2299 2822 2092 فأكجر 65

 089 028992 009222 002282 088422 094242 029008 022902 009220 80849 اإلجًبني

يب
يز

بن
ي

 

0-24 2900 4992 2284 2242 2922 9282 9922 9422 9202 084 

24-64 4028 2222 9844 8049 02989 00229 04909 02290 09420 282 

 982 0222 0000 984 929 222 290 484 229 098 فأكجر 65

 482 09420 02022 02402 02902 09029 02922 02920 02828 9022 اإلجًبني

رح
و
بف

ُغ
س

 

0-24 922 922 222 229 249 992 940 922 992 280 

24-64 984 0022 0249 0829 0022 0499 0982 2228 2942 282 

 0282 429 220 098 002 028 042 004 28 22 فأكجر 65

 284 2292 4022 2802 2490 2202 0928 0404 0294 0222 اإلجًبني

َذ
ال

بي
ت

 

0-24 00222 00022 09922 09020 09092 02089 02049 04802 04084 -1.9 

24-64 04928 08280 09244 20289 29028 42204 42224 42409 49992 089 

 989 2042 2220 4220 2409 0242 0292 0922 0020 980 فأكجر 65

 088 28000 22288 22024 28222 29290 20202 49492 22802 09202 اإلجًبني

ب 
ري

و
ك

يخ
وث

جُ
ان

 

0-24 02022 02042 00929 00098 00202 02029 8228 9892 9809 -3.2 

24-64 02992 09022 02222 02292 08909 20922 20894 22282 24982 082 

 882 2228 4229 2294 0228 0042 0922 0442 0242 829 فأكجر 65

 080 49092 49244 42899 44220 40892 42202 29428 20444 02294 اإلجًبني

كب
الَ

ري
سي

 

0-24 4029 4892 2299 2200 2229 2240 4822 4894 2098 -0.6 

24-64 2299 9288 8222 8990 02920 00920 00299 02420 02829 082 

 289 0922 0422 0022 0009 828 929 292 492 492 فأكجر 65

 088 02922 08940 09942 09022 09229 02002 02292 02292 02202 اإلجًبني
 

 ( ت ديدددًا با تبارذددا ال تددرة التدد   ددهدا الت ددول الددديمومراخ  األكبددر  وارت ددا  الهبددة الديمومراخيددة لمسددكان خدد  سددن 0202-0882تددم ا تسددا  معدددل العمددو لم تددرة )
 خ  ذ   الدول  لل خترة الدراسة. العمل

 United Nations Department of Economic and social Affairs/Population Division - World Population Prospects The المصددر

2010 Revision, United Nations, New York,  2011, P382-386. 
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 (1020-2950خالل انفترح ) آسيبتطور انًُو انسكبَي )%( في ثعض دول شرق  ( 3انجذول )

 الفترة

النمو السكاني في 
 اندونيسيا

النمو السكاني في 
 ماليزيا

النمو السكاني في 
 سنغافورة

النمو السكاني في 
 تايالند

المتوسط العام لمنمو 
 السكاني

 اإلجمالي
لمفئة 

العمرية 
(25-64) 

 اإلجمالي
لمفئة 

العمرية 
(25-64) 

 اإلجمالي
لمفئة 

العمرية 
(25-64) 

 اإلجمالي
لمفئة 

العمرية 
(25-64) 

 اإلجمالي
لمفئة 

العمرية 
(25-64) 

2950-2955 0892 - 0899 - 4882 - 0892 - 282 282 
2960-2965 0822 - 2808 - 0892 - 2824 - 088 088 
2970-2975 0822 - 0840 - 0894 - 0899 - 084 089 
2980-2985 0809 084 0820 088 0822 282 0884 282 082 280 
2985-2990 0894 089 0899 284 0802 088 0894 282 080 282 
2990-2995 0829 084 0828 280 0899 082 2899 084 082 084 
2995-1000 0822 080 0844 280 0829 082 0804 089 089 084 
1000-1005 0802 089 0809 084 0892 088 0828 080 082 089 
1005-1020 0829 082 0828 080 2820 282 2890 082 082 088 

 

,World Population Prospects The 2010 Revision, United Nations, New York,  2011 -. المصدر    P186-188 

 ( 24-02معلا العمو لم ئة العمرية)   292تم ا تسابها من قبل البا ل استعادًا إلا البياعاا الواردة بع س المصدر الساب  بالص  ة. 

 

 

 آسيب( في دول شرق 64-25تطور يتوسط يعذل انًُو انسكبَي ويتوسط يعذل انًُو نهفئخ انعًريخ) (1انشكم )
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 (64-15)معدل النمو للفئة العمرية 
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  آسياتطور التركيبة العمرية لمسكان في بعض دول شرق   -3

إلددا أن ذعدداك اتجاذددًا  (2)وال ددكل رقددم  (4)ي ددير الجدددول رقددم 
إلددددا  (04-2)  امدددًا ع ددددو االع  دددداش خدددد  عسددددبة ال ئددددة العمريددددة

إجمددال  السددكان ويت ددح  لددك مددن  ددلل المتوسددي العددام  يددل 
إلددددا  0822 ددددام  %4289اع   ددددا ذدددد   العسددددبة مددددن  ددددوال  

، و مددا المسددتوم 0202مددن إجمددال  السددكان خدد   ددام  0289%
الجزئ  لمدول مثًل اع   ا عسبة السكان خ  سدن الي ولدة خد  

% خددددد   دددددام 0982إلدددددا  0892 دددددام  %4280 اعدوعيسددددديا مدددددن
 دام  %4280، وخد  سدع اخورة اع   دا ذد   العسدبة مدن 0202
وكد لك ال دال بالعسدبة لماليزيدا  0202 دام  %0282إلدا  0822

وتايلعد، ويدل  لك  ما اع  اش معددالا ال صدوبة، وبالتدال  
 اع  اش معدل الوالداا خ  ذ   الدول.

كما يل دظ بد ن ذعداك اع  ا دًا خد  عسدبة ال ئدة العمريدة لمسدكان 
-0822)خ  ذ   الدول  دلل ال تدرة  (24-02) لخ  سن العم

%  ددددام 2482 يددددل اع   ددددا مددددثًل خدددد  ماليزيددددا مددددن  (0892
، إال أع  سدر ان مدا بددأا ذد   0822 ام  %2080إلا  0822

خدد  كددل الدددول  0892العسددبة بالزيددادة المم وظددة بدايددًة مددن  ددام 
% 2282الدددواردة بالجددددول،  يدددل ازدادا خددد  ماليزيدددا مدددثًل مدددن 

، وخددد  سدددع اخورة ازدادا 0202 دددام  %2984إلدددا  0892 دددام 
، 0202 ام  %9282إلا  0892 ام  %2988ذ   العسبة من 

. ويتبدددين  لدددك أي دددًا مدددن  دددرموكددد لك ال دددال بالعسدددبة لمددددول األ
 لل المتوسي العام لعسبة السكان خ  سن العمل،   يل ارت ا 

مدن إجمدال  السدكان خد   %2880إلا  0892 ام  %2482من 
. و لدددددك بعدددددد أن  دددددهد اع  ا دددددًا لم تدددددرة قبدددددل  دددددام 0202 دددددام 
خددددد كثر( خقدددددد  دددددهدا  22. أمدددددا بالعسدددددبة لم ئدددددة العمريدددددة )0892

ارت ا ًا ي ي ًا خ  كل من اعدوعيسيا وماليزيا،  يل ارت عا عسبة 
 دام  %282 إلا 0892 ام  %282ذ   ال ئة خ  اعدوعيسيا من 

ا إلدددددد 0892 ددددددام  %280 ، وخدددددد  ماليزيددددددا ارت عددددددا مددددددن0202
، إال أّن ذددد   ال ئددة  دددهدا ارت ا ددًا مم وظدددًا 0202 ددام % 489

إلددا   %282خدد  كددل مددن سددع اخورة وتايلعددد  يددل ارت عددا مددن 
. و مدا مسدتوم كدل الددول (0202-0892) لل ال ترة  988%

الدددواردة بالجددددول  دددهد المتوسدددي العدددام لعسدددبة السدددكان خددد  سدددن 
% 980لددا إ 0822 ددام  %280ال ددي و ة ارت ا ددًا تدددريجيًا مددن 

، وي ددير  لددك إلددا االتجددا  ع ددو زيددادة  ددي و ة 0202خدد   ددام 

مسدددددتقبًل مدددددن  دددددلل الت دددددول التددددددريج   اآسددددديويةالمجتمعددددداا 
لمسكان خ  سن العمل إلا السكان خ  سن ال ي و ة وبالمقابدل 
خان اع  اش عسبة ال ئة العمرية لألي ال سديجعل مدن الصدعوبة 

ان خدد  سددن العمددل، ممددا تعددويش ال اقددد مددن ال ئددة العمريددة لمسددك
يؤثر سمبًا مستقبًل  ما الهرم السكاع  خد  ذد   الددول، وبالتدال  

  اإليجابيددة  اليددًا، آثددار خددان ذدد ا الت ددول الددديمومراخ  بددالرمم مددن 
ويمثدددل اععكاسدداا  ييدددرة  آسددياإاّل أعدد  يمثددل ت دددديًا لدددول  دددر  

 مددا سددو  العمددل و مددا اقتصدداداا ذدد   الدددول ب ددكل  ددام خدد  
 .المستقبل

و س  تقديراا معظمة العمدل الدوليدة مدن المتوقدا أن تدع  ش  
 دام % 22مدن  (28-02) صة السكان خ  سدن العمدل لم ئدة 

ممدددا يععددد  أن  دددرش  ،0222ب مدددول  دددام  %29إلدددا  0220
القددوم العاممددة قددد يددتقمص خدد  الكثيددر مددن الدددول  ددلل األربعددين 
سددعة القادمددة، وخدد  اليابددان مددثًل قددد تددع  ش عسددبة ال ئددة العمريددة 

% 22لا  وال  إ 0220 ام % 24لمسكان خ  سن العمل من 
لدا  دوال   0202ب مول  ام  ، وقدد 0222ب مدول  دام  %48وا 
جددددا  ولددددو بدددددرجاا أقددددل مثددددل خدددد  ع ددددس االت أ ددددرمتسددددير دول 

سدددع اخورة وكوريدددا الجعوبيدددة واعدوعيسددديا وسددديريلعكا. وتسدددما ذددد   
 الظاذرة بالمع در الديمومراخ   يل تت من م ادرة أ دداد كبيدرة

 دددددد ين معهدددددم  بددددددرتهم لسدددددو  العمددددددل مدددددن العمددددددال المددددداذرين آ
وتجددربتهم اليويمدددة مقابدددل تدددخ  أ دددداد قميمدددة مددن ال دددبا  لي مدددوا 

(. إن ذدد   الت يددراا 0222مكتدد  العمددل الدددول ، م مهم)تقريددر 
الديمومراخيدددة والتددد  تمثمدددا خددد  ارت دددا  عسددد  السدددكان خددد  سدددن 
العمدددل خددد  تمدددك البمددددان  ددددلل العقدددود األربعدددة الما دددية  مددددا 

المعددالتين اععكددس  مددا معدددالا  تيناأل ددر  سددا  خئتدد  السددكان 
 اإل الة العمرية.

                                                           
  ججدر اإلشبرة إلى أن جقبرٌز مىظمة العمل الدولٍة اخحلفث فيً اتحايبة

ومىهيب ميه  (46-.5)فً سه العمل فمىهيب ميه امحميد الفئية  السكانفئة 

, ومليى ليل تيبا ميب ٌهمىيب جبلدروية اووليى  يى (5.-.5)امحمد الفئية 

الحغٍز الذي ٌحدخ ملى وايةة الاينبن فيً  يذي الفئية مهميب ليبن ممز يب 

 الزمى8ً
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 (1020-2950خالل انفترح ) آسيبتطور َسجخ انسكبٌ حست انفئبد انعًريخ في ثعض دول شرق  (4انجذول )

 السنة
 % آسياالمتوسط العام في دول شرق  تايالند % سنغافورة % ماليزيا % اندونيسيا %

 فاكلر 65 64-25 24-0 فاكلر 65 64-25 24-0 فاكلر 65 64-25 24-0 فاكلر 65 64-25 24-0 فاكلر 65 25-64 0-24

2950 2880 2288 288 4288 2482 280 4282 2980 084 4080 2482 289 4289 2289 282 
2960 2888 2282 282 4282 2080 284 4280 2489 080 4089 2480 280 4089 2480 280 
2970 4280 2282 282 4489 2082 280 2989 2988 282 4480 2082 284 4089 2482 282 
2980 4080 2282 282 2882 2984 282 0980 2980 489 2884 2288 289 2289 2882 289 
2985 2880 2982 282 2982 2982 289 0482 9284 282 2489 2082 482 2480 2089 480 
2990 2282 2889 289 2980 2882 282 0082 9088 282 2280 2282 482 2082 2482 480 
2995 2289 2080 480 2289 2282 289 0082 9084 282 0980 2980 289 0889 2282 282 
1000 2289 2489 482 2282 2088 289 0082 9084 980 0482 2880 288 0984 2982 282 
1005 0989 2280 280 2080 2282 482 0882 9088 982 0084 2882 982 0289 2989 284 
1020 0982 2984 282 2282 2488 489 0982 9282 988 0282 9282 988 0289 2880 980 

 المصدر  تم ا تسا  العس  من قبل البا ل باست دام البياعاا الواردة بالمصدر التال  
World Population Prospects The 2010 Revision, United Nations, New York, 2011, P38 
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 (1020-2950خالل انفترح) آسيب( تطور انتركيجخ انعًريخ نهسكبٌ في ثعض دول شرق 3انشكم ) -4

 

  آسياتطور معدالت اإلعالة في دول شرق   -2

االع  اش المم وظ لمعدل  (2)يل ظ من  لل الجدول رقم   
 آسددددديالكدددددل دول  دددددر   (0202-0822) دددددلل ال تدددددرة  اإل الدددددة

مو دددو  الدراسدددة  يدددل اع  دددش معددددل اإل الدددة اإلجمدددال  خددد  
خدد   ددام  %4982إلددا  0822 دام  %9280اعدوعيسديا مددثًل مددن 

 ددلل ع ددس  %22.2إلددا % 9284، وخدد  سددع اخورة مددن 0202
   وكان ذ ا االع  اش عتيجة يبيعية الع  اش معدالاال ترة. 

 

 

ال صددوبة  ددلل ع ددس ال تددرة وزيددادة خئددة السددكان خدد  سددن العمددل 
  مدددا  سدددا  خئدددة المعدددالين المتمثمدددة خددد  كدددل مدددن خئدددة األي دددال 

خد    . كما يت ح االع  داشخ كثر( 22)وخئة ال يوم  (2-04)
معدددل اإل الددة مددن  ددلل المتوسددي العددام لمعدددل اإل الددة لمدددول 

خد   دام  %9982 مو و  الدراسة،  يل اع  ش مدن اآسيوية
 .0202خ   ام  %2982إلا  0822

 

 (1020 -2965خالل انفترح ) آسيب)%( في ثعض دول شرق  ( تطور يعذالد اإلعبنخ انعًريخ5انجذول )

 كوريا تايالند سنغافورة ماليزيا اندونيسيا السنة
 الجنوبية

 اإلعالةمتوسط معدل  سيريالنكا
 %آسيافي شرق 

2965 9280 8982 9284 8482 9288 9982 9982 
2970 9082 8082 9088 8088 9280 9282 9282 
2975 9289 9482 2982 9282 9282 9282 2480 
2980 9982 9284 4282 9489 2289 2982 2982 
2985 9082 9282 4082 2480 2080 2482 2082 
2990 2282 2980 2980 2289 4482 2282 4980 
2995 2884 2289 2888 4882 4080 2282 4484 
1000 2480 2289 4289 4280 2882 4882 4082 
1005 2080 2989 2988 4489 2988 4982 4282 
1020 4982 2482 2282 4082 2982 4282 2982 
 .World Population Prospects The 2010 Revision, United Nations, New York,  2011, P458-462 -: المصدر
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 آسيبيعذل اإلعبنخ في دول شرق  يتوسط( 4انشكم )
 

  آسياية في دول شرق اإلنتاجتطور معدالت البطالة و   -6

سيتم من  لل ذ ا المب ل ت ميل تيور معدالا البيالة خ     
إلدددددا تتبدددددا تيدددددور   ددددداخةباإل آسددددديابعدددددش دول جعدددددو  و دددددر  

يددددة بهددددا وربددددي ذدددد   التيددددوراا بددددالت يراا اإلعتاجمعدددددالا عمددددو 
 الديمومراخية الت  مّرا بها ذ   الدول.

تطااور معاادالت البطالااة فااي بعااض دول جنااوب وشااارق  6-2
  آسيا

بدد ن ذعدداك  (2)وال ددكل رقددم  (2)يتبددين مددن  ددلل الجدددول رقددم 
معدددة عسدددبيًا خددد  معددددالا البيالدددة خددد  ال ددددود اآ اسدددتقرارًا عسدددبياً 

  ددددلل ال تددددرة  آسددددياألممدددد  الدددددول مو ددددو  الدراسددددة مددددن  ددددر  
و لددك باسددتثعاء كددل مددن اعدوعيسدديا وسدديريلعكا  (0882-0200)

م وظددًا  ددلل ختددرة التدد   ددهدا خيهددا معدددالا البيالددة ارت ا ددًا م
التسددعيعاا و تددا بدايددة األل يددة الثاعيددة بالعسددبة لسدديريلعكا  يددل 

إال  0880خدد   دددام  %0489بمددغ معدددل البيالددة خدد  سدديريلعكا 
. كمددا بمددغ معدددل 0202 ددام  %482أعدد  اع  ددش تدددريجيًا ليبمددغ 

ليدددزداد خددد   دددام  0880خددد   دددام % 280البيالدددة خددد  اعدوعيسددديا 
 خ   %982قبل أن يع  ش تدريجيًا إلا  %0080إلا  0222

 

. وجددداء ذددد ا االرت دددا  خددد  معددددالا البيالدددة كعتيجدددة 0202 دددام 
 ددلل ختددرة  آسدديالألزمددة االقتصددادية التدد  مددرا بهددا دول  ددر  

 التسعيعاا.

إاّل أعدد  ب ددكل  ددام يتبددين أن ذعدداك اع  ا ددًا تدددريجيًا لمتوسددي  
مو ددددو   آسددديامعددددل البيالدددة اإلجمددددال  لددددول جعدددو  و  ددددر  

 يدددل اع  دددش متوسدددي  (0200-0882الدراسدددة  دددلل ال تدددرة )
إلددددا  0882خدددد   ددددام  %289معدددددل البيالددددة لهدددد   الدددددول مددددن 

، و لدددك باسدددتثعاء بعدددش الت بددد   ع دددو 0200خددد   دددام % 289
االرت ددا  البسدديي الدد ط  دددل  قدد  االزمددة الماليددة بدددول جعددو  

. وي دددير  لدددك إلدددا التدددرابي الوثيددد  بدددين 0889 دددام  آسددديا دددر  
السياساا السكاعية والسياساا االقتصادية خ  ذد   الددول والتد  
اععكسددا ايجابددًا مددن  ددلل اسددتيعا  الت يددراا الديمومراخيددة خدد  
اقتصددداداتها، و اصدددًة مدددا يتعمددد  بزيدددادة عسدددبة السدددكان خددد  سدددن 
العمل وال ط يمثل ت ديًا كبيدرًا اسدتيا ا ذد   الددول تجداوز  بدل 

تصددادية المسددتدامة التدد  ت ققددا واالسددت ادة معدد  خدد  التعميددة االق
 خعًل خ  ذ   البمدان.
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 (1021-2990خالل انفترح ) آسيب( تطور يعذالد انجطبنخ)%( في عيُخ يٍ دول شرق 6انجذول )  

 المتوسط بنغالدش سنغافورة سيريالنكا كوريا ماليزيا تايالند اندونيسيا السنة
2990 282 088 289 480 0488 289 482 289 
2992 280 0890 282 084 0489 282 282 280 
2991 089 084 289 082 0480 080 282 482 
2993 482 082 480 088 0289 080 280 482 
2994 282 082 289 082 0282 080 282 484 
2995 288 080 280 080 0080 080 089 288 
2996 484 080 082 082 0082 080 082 289 
2997 489 288 084 082 0284 082 088 289 
2998 282 284 280 282 880 282 082 482 
2999 282 282 284 282 988 289 280 488 
1000 980 084 282 484 989 289 282 482 
1002 980 082 282 482 988 289 284 489 
1001 880 089 282 282 989 489 284 488 
1003 889 082 282 282 980 280 482 280 
1004 888 082 282 289 984 282 482 282 
1005 0080 084 282 289 989 289 482 282 
1006 0282 080 282 284 282 482 480 489 
1007 880 080 280 280 282 482 482 484 
1008 984 080 282 280 280 080 484 482 
1009 988 082 289 282 288 482 282 482 
1020 982 082 282 289 482 280 482 482 
1022 282 289 280 284 488 088 482 289 
1021 282 289 280 280 489 089 482 289 

 انًصذر: انجُك انذوني نسُواد يختهفخ.         
 

 

 
 (1021-2990خالل انفترح ) آسيب( تطور يعذالد انجطبنخ في دول شرق 5انشكم )

وبالتدددال  عسدددت مص مدددن  دددلل العدددرش السددداب  بددد ن دول  دددر  
اسدتيا ا اسدتيعا  الزيدادة الكبيدرة التد  يدرأا  مدا عسدبة  آسيا

السدكان ممدن ذدم خد  سدن العمدل مدن  دلل تدوخير خدرص العمددل 
تصدادياا لهم واالست ادة من ذ   الهبة الديمومراخيدة خد  تعميدة اق

ذدد   الدددول وذددو مددا اععكددس خدد  اع  دداش معدددالا البيالددة خدد  
ع س الوقا ال ط تزداد خيد  عسدبة السدكان لم ئدة العمريدة خد  سدن 

يدددددل  لددددك  مددددا مروعددددة  أ ددددرم. ومددددن جهددددة (24-02)العمددددل 
ب يدل اسدتيا   آسديا  خ  اقتصاداا دول  در  اإلعتاجالجهاز 
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ذددددد   الددددددول. اسدددددتيعا  الت دددددول الدددددديمومراخ  الددددد ط مدددددرا بددددد  
وبالتدددال  خاعددد  بدددالرمم مدددن أن معددددل عمدددو خئدددة السدددكان خددد  سدددن 
العمددل كددان أكبددر مددن معدددل عمددو السددكان ومددا ت ددكم  ذدد   ال ئددة 
من ثقٍل  ما سو  العمل مدن جاعد  العدرش إال أن ذد   الددول 
اسدددتيا ا ب عدددل سياسددداتها االقتصدددادية الر ددديدة اسدددتيعا  ذددد ا 

 البيالة.العرش من العمالة وامتصاص معدالا 

تطاااور معااادالت جنتاجياااة العمااال فاااي بعاااض دول جناااوب  1.6
  آسياوشرق 

الد ط يبدين  (9)يت ح من ال لل البياعاا الواردة بالجددول رقدم 
معددالا عمدو إعتاجيدة العمدل مدن  دلل ال در  بدين معددالا عمدو 
 العات  الم م  اإلجمال  ومعدالا عمو التوظي  ب ع  ب كل  ام

معددالا عمدو إيجابيدة عسدبيًا خد   سدياآ ققا دول جعو  و ر   
باسددددتثعاء ال تددددرة  (0222-0892)إعتاجيددددة العمددددل  ددددلل ال تددددرة 

والتدد   ددهدا أزمددة اقتصددادية خدد  ذدد   الدددول  (0882-0222)
ممدددا اععكدددس سدددمبًا  مدددا معددددالا عمدددو العدددات ، وبالتدددال  التددد ثير 
السمب   ما معدالا عمدو اعتاجيدة العمدل  دلل ال تدرة المد كورة، 

 %289 آسديامغ متوسي معدل عمو إعتاجية العمل خد   در  خقد ب
معددداًل  آسددياو ققددا دول جعددو   (0222-0892) ددلل ال تددرة 

%  ددلل ع ددس ال تددرة. وت ددير معدددالا العمددو اإليجابيددة 280بمددغ 
لععصددر العمددل خدد  ذدد   الدددول بددالرمم مددن ارت ددا  عسددبة السددكان 

الت ددول خد  سدن العمدل إلددا عجداا ذد   الددول خدد  االسدت ادة مدن 
الددديمومراخ  و اسدددتثمار الهبددة الديمومراخيدددة التدد  مدددرا بهددا بمدددا 

 ية.اإلعتاجيساذم خ  زيادة 
 

 (1005-2985خالل انفترح ) آسيبتطور يعذالد إَتبجيخ انعًم في ثعض دول جُوة وشرق  (7انجذول )

 الفترة 
 آسياجنوب  آسياشرق 

 المتوسط الهند سيريالنكا باكستان بنغالدش المتوسط اندونيسيا كوريا ماليزيا سنغافورة

)%
ف )

وظي
 الت

مو
ن

 

92-0882 484 284 289 288 288 888 082 282 084 480 
82-0882 082 089 084 082 080 089 080 -082 080 284 
82-0222 480 482 289 089 089 -080 280 088 282 082 
22-0222 284 280 080 082 084 080 082 282 282 089 

 088 289 089 080 088 082 082 082 282 282 المتوسي

حمي
الم

ج 
لنات

و ا
نم

 
%(

قي
حقي

ال
 

92-0882 980 284 880 289 982 289 282 282 280 489 
82-0882 982 880 980 982 980 484 484 282 282 489 
82-0222 280 482 489 289 480 280 089 488 282 482 
22-0222 982 284 280 289 280 289 280 284 280 289 

 282 289 489 482 282 282 280 282 282 982 المتوسي

مو 
ن

تاج
اإلن

)%
ة )

ي
 

92-0882 289 280 282 089 289 -282 282 282 489 289 
82-0882 282 284 489 282 282 089 284 982 289 484 
82-0222 088 2820 480 -080 084 282 282 082 289 282 
22-0222 282 282 288 289 282 282 082 084 282 482 

 280 282 280 084 080 289 088 482 284 482 المتوسي
  WWW.UN.ORGالمصدر: قبمدة جٍبوبت اومم المححدة, قام الشؤون االقحصبدٌة واالوحمبمٍة 

 WWW.ILO.ORG  الدولٍةقبمدة جٍبوبت مىظمة العمل 
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(1005-2985خالل انفترح ) آسيب( يتوسط يعذل ًَو إَتبجيخ انعًم في ثعض دول شرق وجُوة 6انشكم )

  آسياتطور النمو االقتصادي في دول شرق  6-3

المددددد ان  (9)وال دددددكل رقدددددم  (9)يتبددددين مدددددن  دددددلل الجددددددول رقددددم 
يو دد ان تيددور العمددو االقتصددادط خدد   يعددة مددن دول جعددو  و 

بددد ن ذددد   الددددول  ققدددا معددددالا إيجابيدددة عسدددبيًا مدددن  آسددديا دددر  
باسدتثعاء بعدش  (0202-0892)العمو االقتصادط  دلل ال تدرة 

 أزمددداا اقتصدددادية  يدددل لدددو ظ اع  ددداشالسدددعواا التددد   دددهدا 
الت   قبا أزمة سدبتمبر  0228لمعمو االقتصادط  للها كسعة 

 %082-خقد بمغ خيها معدل العمو االقتصادط خد  تايلعدد 0229
وكدد لك اع  ددش  %.082-وخدد  ماليزيددا  %289-وخدد  سددع اخورة 

 يدل  (0888-0889) يةاآسديو العمو االقتصادط  ق  األزمة 
 ددهدا  للهددا بعدددش الدددول عمددوًا اقتصددداديًا سددالبًا. إال أن ذددد   
األزمددداا اسدددتثعائية سدددر ان مدددا تتعددداخا معهدددا ذددد   الددددول ب عدددل 
 سياستها االقتصادية الر يدة،  يل  ققا ذ   الدول معدالا 

 

 

عمو اقتصادط مرت عة  لل العديد من السعواا تراو ا ما بدين 
 السعواا.  خ  أمم   2-8%

مو دددو   آسدديابددد ن دول  ددر   (9)كمددا يتبددين مدددن الجدددول رقددم 
الدراسدددة مجتمعدددة  ققدددا معددددل عمدددو مرت دددا عسدددبيًا  دددلل ال تدددرة 

،  يددددل بمددددغ معدددددل العمددددو االقتصددددادط  ددددوال  (0892-0202)
، (0202-0892)% خ  المتوسدي لكدل الددول  دلل ال تدرة 289

عسبيًا مقارعة بمعدل العمو العالم  وال ط وذو معدل عمو إيجاب  
خدد  المتوسددي  ددلل ع ددس ال تددرة، ومقارعددة بالمعدداي  % 480بمددغ 
مددن العددالم، ويدددل  لددك  مددا أن العمددو السددكاع  وكدد لك   ددرماأل

الزيادة خ  عسبة السكان خ  سن العمل لم يكن  ائقًا أمدام العمدو 
يددددددة ل أن الهبددددددة الديمومراخاالقتصدددددادط خدددددد  ذددددد   الدددددددول، ب يددددد

يجابيددًا  مددا التعميددة. بمععددا أن الت يددراا الديمومراخيددة اععكسددا إ
كاعدددددددا  دددددددامًل رئيسددددددديًا لت  يدددددددز العمدددددددو  آسدددددددياخددددددد  دول  دددددددر  

 االقتصادط.
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 (1021-2980خالل انفترح ) آسيب( في ثعض دول شرق 1005)%( )ثأسعبر سُخ  تطور انًُو االقتصبدي (8انجذول )

 سيريالنكا بنغالدش ماليزيا سنغافورة تايالند اندونيسيا السنة
 كوريا 
 الجنوبية

في كل  متوسط النمو
 الدول

2980 989 280 0282 984 289 289 -082 280 
2982 980 288 0289 288 289 289 280 289 
2981 080 284 980 288 084 480 982 489 
2983 984 282 982 282 482 489 0289 288 
2984 980 289 989 989 280 280 980 288 
2985 282 482 -282 -080 280 282 289 280 
2986 282 282 082 080 480 484 0282 489 
2987 282 882 0289 284 289 089 0080 289 
2988 284 0282 0080 888 080 082 0282 982 
2989 880 0080 0280 880 082 082 289 982 
2990 882 0080 0280 882 288 284 880 989 
2992 988 982 282 882 282 482 884 982 
2991 980 980 982 988 282 484 288 282 
2993 982 982 0082 888 482 288 280 989 
2994 982 882 0288 880 480 282 989 988 
2995 984 880 982 889 488 282 988 989 
2996 982 288 982 0282 482 289 980 289 
2997 489 -084 982 982 284 284 289 280 
2998 -0280 -0282 -080 -984 289 489 -289 -480 
2999 289 484 280 280 488 482 0289 282 
1000 488 489 988 988 288 282 989 288 
1002 282 080 -082 282 282 -082 482 082 
1001 482 282 480 284 484 482 984 282 
1003 489 980 484 289 282 288 088 280 
1004 282 282 882 289 282 284 488 282 
1005 289 482 982 282 282 280 288 282 
1006 282 280 988 282 282 989 280 284 
1007 282 282 880 282 284 289 282 282 
1008 282 082 489 489 280 282 089 489 
1009 482 -082 -289 -082 289 282 084 082 
1020 280 989 0489 984 280 982 084 982 
1022 282 080 280 280 289 980 089 280 
1021 280 282 082 282 280 282 288 288 

 289 (1020-2980المتوسط العام لمنمو االقتصادي خالل الفترة )

 www.world bank.org انًصذر: ثيبَبد انجُك انذوني نسُواد يختهفخ.         
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 (1021-2980خالل انفترح) آسيب( تطور انًُو االقتصبدي في دول شرق 7انشكم )

 

االدخااااار واالسااااتلمار والتعماااايم كعواماااال مساااااندة لمهبااااة  4.6
 طار نظري( )ج آسياالديموغرافية في دول شرق 

يدددرم العديدددد مدددن االقتصددداديين أن معددددالا العمدددو االقتصدددادط 
و اصدددًة  آسددديااإليجابيدددة التددد  ت ققدددا خددد  دول جعدددو  و دددر  

 لل العقد األ يدر ترجدا إلدا الت دول الدديمومراخ  الد ط مدرا 
بددد  ذددد   الددددول خددد  ظدددل ت  يدددز االسدددتثمار الب دددرط مدددن  دددلل 

عاممددة، التعمدديم والتدددري  الدد ط ظهددر وا دد ًا خدد  جددودة القددوم ال
ممدددا اععكدددس إيجابيدددًا خددد  ارت دددا  معددددالا االد دددار واالسدددتثمار 

يددددددددة وصددددددددواًل لت قيدددددددد  معدددددددددالا مقبولددددددددة مددددددددن العمددددددددو اإلعتاجو 
االقتصدددددادط، وخددددد  ذددددد ا السددددديا  تدددددرم العديدددددد مدددددن الدراسددددداا 

يرجددددا إلددددا  اآسدددديويةالتيبيقيددددة بدددد ن جددددزًءا كبيددددرًا مددددن المعجددددزة 
 ول، خمثًل أ ار ارت ا  معدالا االستثمار الب رط خ  ذ   الد

John, 1994, 233 ) مددن عمددو % 22( إلددا أن أكثددر مددن
العددات  جدداء عتيجددة تددراكم رأس المددال المددادط والب ددرط وعمددو قددوة 

ب دكل  آسدياالعمل، وقد ت ثرا معدالا االد ار خد  دول  در  
كبيدددر بددددالت ول الدددديمومراخ ، خمددددا د دددول جيددددل ي دددرة المواليددددد 
سو  العمدل اع   دا تكم دة اإل الدة، وبالتدال  توجهدا المدوارد 

ب كل أكبدر إلدا االد دار. وتوصدما دراسدة ويميامسدون وذي عدر           
(Williamson and Higgins, 2000 إلددا أن الت يددراا )

ة إجمدال  االد دار القدوم  الديمومراخية ساذما و دذا خ  زيداد

خد  جعدو   %0082وب دوال   آسدياخد   دمال  %0282ب وال  
 دددلل ختددددرة المعجدددزة. وقددددد توقددد  ذدددد ا التددد ثير اإليجدددداب   آسددديا

مدددا معددددالا االد دددار  مدددا مجمو دددة لمت دددوالا الديمومراخيدددة  
جراءاا الت  و عتها  كوماا تمك الددول لت دجيا االد دار اإل

رأس المدال. كمدا تميدزا دول  ددر  وال  داظ  مدا  ائدد مرت دا لدد
بارت ددا  معدددالا االد ددار ال كددوم  وتددوخير االد ددار مددن  آسدديا

 ددددلل   ددددش االع ددددا  ولدددديس رخددددا ال ددددرائ  و دددددم مزا مدددددة 
االد ددار ال كددوم  للد ددار ال دداص. وسدداذما بددرام  تددددري  
القدددددوم العاممدددددة وتيدددددوير وسدددددائل التكعولوجيدددددا المسدددددت دمة خددددد  

يجددداد خدددرص  مدددل لم اإلعتدددا  واخددددين الجددددد لسدددو  العمدددل خددد  وا 
  م  ي رة اقتصادية تعموية خ  ذ   الدول.

قيمدة جديددة تتمثدل خد  مدا  آسديالقد أ داخا تجربدة بمددان  در  
ي ي   البعد الديمومراخ  ك ثر استرجا   متمثًل خد  اع  داش 
أ ددداد المعددالين الدد ط يددؤدط إلددا زيددادة خدد  االد ددار واالسددتثمار 

  ددرميددة والصدد ية واالجتما يددة األ اصددة خدد  ال دددماا التعميم
والتدد  بدددورذا تددؤدط إلددا اع  دداش معدددالا ال صددوبة، خععدددما 
يرت ددا عمددو السددكان خدد  سددن العمددل وتددع  ش معدددالا اإل الددة 
بددع س الوقددا يظهددر وا دد ًا  عدددذا األثددر االيجدداب  الع  دداش 
معدددددالا ال صددددوبة ممددددثًل بزيددددادة  صددددة ال ددددرد مددددن مددددد لا 

 ال رد. ورخا متوسي د ل اإلعتا 

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10
2

9
8

0
 2

9
8

2
 2

9
8

1
 2

9
8

3
 2

9
8

4
 2

9
8

5
 2

9
8

6
 2

9
8

7
 2

9
8

8
 2

9
8

9
 2

9
9

0
 2

9
9

2
 2

9
9

1
 2

9
9

3
 2

9
9

4
 2

9
9

5
 2

9
9

6
 2

9
9

7
 2

9
9

8
 2

9
9

9
 1

0
0

0
 1

0
0

2
 1

0
0

1
 1

0
0

3
 1

0
0

4
 1

0
0

5
 1

0
0

6
 1

0
0

7
 1

0
0

8
 1

0
0

9
 1

0
2

0
 1

0
2
2

 1
0

2
1

 

 المتوسط العام للنمو االقتصادي



l 0202  يونيو  l 1 lالعدد  l 4 lمجلة دراسات االقتصاد واألعمال ، المجلد       

 

 
40 

أن االذتمدام بدالت يراا  آسدياخقد أثبا ت ميل تجدار  دول  در  
الديمومراخيدددة وق دددايا السدددكان العو يدددة خددد  اسدددتراتيجياا العمدددو 
االقتصددادط خددد  المرا ددل األولدددا قددد سدددا د كثيددرًا خددد  ت  ددديش 

(، كمددددا 22، 0202 ،مسددددتوم ال قددددر خدددد  ذدددد   الدددددول، )جمبدددداز
أ قددددا  ال ددددر  سددددا د  مددددا  لددددك أن ذدددد   الدددددول تمكعددددا خدددد  

العالمية الثاعيدة مدن إد دال التكعولوجيدا اليبيدة المتيدورة القادمدة 
مددددن ال ددددر  وب عددددل  لددددك تمكعددددا وب تددددرة قياسددددية مددددن ت  دددديش 
معدددددالا الوخيدددداا ورخددددا العمددددر المتوقددددا لدددددم الددددوالدة، أ قبدددد  
اع  ددداش سدددريا خددد  معددددالا ال صدددوبة، وكدددان لهددد   الت يدددراا 

ان خد  سدن العمدل واع  داش األثر الكبير خ  ارت ا   ددد السدك
أ دداد السددكان المعدالين، وب عددل التدد ثير المتبدادل بددين المت يددراا 
الديمومراخية واالقتصادية اع  دش العد ء االقتصدادط لممعدالين 
وارت ددددا عمددددو متوسددددي د ددددل ال ددددرد، وخدددد   ددددوء مجمو ددددة مددددن 

عسددبة كبيددرة مدددن  آسدددياالتددد لا المتزامعددة وجهدددا بمدددان  ددر  
زون رأس مالهددا الب ددرط مدددن  ددلل زيدددادة اسددتثماراتها ع ددو م ددد

 االستثماراا خ  الص ة والتعميم.

ويددددرم العديددددد مددددن الم ممددددين إلددددا أن ذدددد ا االرت ددددا  خدددد  العمددددو 
االقتصددادط ت قدد  عتيجددة ت يددر عسددبة الم ددت مين إلددا المعددالين، 
 يددل ارت عددا أ ددداد الم ددت مين بيعمددا اع   ددا أ ددداد المعددالين 

ما اع  داش معددالا اإل الدة   امًا، كما تزامن 02 ما مدم 
ت سن خد  عو يدة عظدم التعمديم وجعمهدا مرعدة خد  االسدتجابة إلدا 
يبيعة الت يراا الم مية والعالمية،  يل وخر عظام التعمديم قدوم 
 اممددددة مؤذمددددة اسددددتيا ا بقدددددراتها أن تجعددددل إعتاجهددددا يعدددداخس 

خدد  السددو  العالميددة ممددا أدم إلددا االع تدداا   ددرمالمعتجدداا األ
 مدددا األسدددوا  العالميددددة وزيدددادة إعتاجهدددا خدددد  ظدددل القددددرة  مددددا 
المعاخسددة، وخدد  الوقددا الدد ط سدداذم الت يددر العمددرط لمسددكان خدد  
زيادة العمو االقتصادط، دخدا عمدو إجمدال  العدات  الم مد  بددور  
أ ددددداد السددددكان ع ددددو االع  دددداش بمددددا خدددد   لددددك أ ددددداد السددددكان 

لمعالين، وأتاا اع  اش أ داد المعالين ال رصة المعاسدبة لرخدا ا
مددن العمددو  (%92-22)معدددل االد ددار الددويع   يددل أن مددن 

االقتصددادط لهددد   البمددددان قدددد يعددزم إلدددا الت يدددراا الديمومراخيدددة 
 (. 22، 0222 الم  زة )تقرير السكان والتعمية،

مدددا  لدددم تكدددن عدددواة لعظريدددة جديددددة بقددددر آسدددياختجربدددة دول  دددر  
جاءا لتثبا خر ياا وعظرياا سادا خ  العصد  األول مدن 
القددددرن الما دددد  وعصددددا  مددددا أن  مميددددة اع  دددداش معدددددالا 

ال صدددوبة تعيددددوط  مددددا ت يددددراا مسدددتمرة خدددد  الهيكددددل العمددددرط 
لمسدددكان، خععددددما تكدددون معددددالا ال صدددوبة مرت عدددة خدددان ال ئدددة 

ت كل عسبة كبيدرة مقارعدة  (04-2) العمرية دون ال امسة   ر
بة البدددال ين الددد ين ذدددم خددد  سدددو  العمدددل، و عددددما تدددع  ش بعسددد

معدددددالا ال صددددوبة يرت ددددا معدددددل السددددكان خدددد  ال ئددددة العمريددددة 
مددن العدداممين إلددا ميددر العدداممين خدد  ال ئددة األولددا،  (02-24)

وبمدددا أن السدددموك االقتصدددادط ي تمددد  بدددا تل  مرا دددل ال يددداة 
ن  عددد الب ددر، خاعدد  يترتدد   مددا  لددك أن الهيكددل العمددرط لمسددكا

لدد  أثددر كبيددر  مددا األداء االقتصددادط لإلعسددان،  يددل أن جددزًءا 
كبيددرًا مددن الددد ل يدد ذ  إلددا اإلع ددا  االسددتهلك   عدددما ترت ددا 
معدددالا ال صددوبة وتتسددا قا دددة الهددرم العمددرط لمسددكان وترت ددا 

 امدددًا، خمدددا ارت دددا  قا ددددة الهدددرم ( 02-2)أ دددداد األي دددال بدددين 
السددتهلك  مددا  سددا  السددكاع  يرت ددا  دد ء اإل الددة ويددزداد ا

 (.29، 0222 االد ار)تقرير السكان والتعمية،

 الخاتمة  -7

اعيمدد  ذدد ا الب ددل مددن ذددد  رئيسدد  تمثددل خدد  دراسددة وت ميددل 
تيدددددور الهبدددددة الديمومراخيدددددة و اصدددددًة الت يدددددر الددددد ط يدددددرأ  مدددددا 

 آسدددياالتركيبدددة العمريدددة لمسدددكان خددد  بعدددش دول جعدددو  و دددر  
بيالة، و مدص إلدا أن وأثر   ما معدالا العمو االقتصادط وال

 هدا ت واًل ديمومراخيدًا اع   دا خيد   آسيادول جعو  و ر  
رة الدراسددة، وعددت   ددن  لددك معدددالا المواليددد والوخيدداا  ددلل ختدد

خدد  معدددل اإل الددة، ممددا يععدد  اع  دداش  دددد  اع  داش مم ددوظ
 22( و ال ئددددددة العمريددددددة )04-2) السددددددكان خدددددد  ال ئددددددة العمريددددددة

خ كثر(. و  هد متوسي العمو السكاع  اع  ا ًا خ  ذد   الددول 
% لم تدددددددددددرة 082( إلدددددددددددا 0822-0822% لم تدددددددددددرة )282مدددددددددددن 

( وبالمقابدددددددل اع  دددددددش متوسدددددددي العمدددددددو لم ئدددددددة 0222-0202)
     لم تددددددددددرة  %282العمريددددددددددة لمسددددددددددكان خدددددددددد  سددددددددددن العمددددددددددل مددددددددددن 

، ممددددددددا (0202-0222لم تددددددددرة ) %088إلددددددددا (0892-0892)
يععدد  اع  دداش المتوسددي العددام لمعمددو السددكاع  بعسددبة أكبددر مددن 
اع  دداش المتوسدددي العددام لعمدددو ال ئددة العمريدددة لمسددكان خددد  سدددن 
العمدل، وخد  ع دس الوقدا ات دح االع  داش التددريج  لمتوسددي 

مو دددو   آسددديامعددددل البيالدددة اإلجمدددال  لددددول جعدددو  و  دددر  
متوسددي  يددل اع  ددش  (0200-0882الدراسددة  ددلل ال تددرة )

إلددددا  0882خدددد   دددام  %289معددددل البيالدددة لهدددد   الددددول مدددن 
، و لدددك باسدددتثعاء بعدددش الت بددد   ع دددو 0200خددد   دددام  289%
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االرت ددا  البسدديي الدد ط  دددل  قدد  األزمددة الماليددة بهدد   الدددول 
، ممددددا يععدددد  أن ذدددد   الدددددول اسددددتيا ا اسددددتيعا  0889 ددددام 

سدن  الزيادة الكبيرة الت  يرأا  ما عسبة السدكان ممدن ذدم خد 
العمدل مدن  دلل تدوخير خددرص العمدل لهدم واالسدت ادة مدن الهبددة 
الديمومراخيددة خدد  تعميددة اقتصددادياا ذدد   الدددول وذددو مددا اععكددس 
خ  اع  داش معددالا البيالدة خد  ع دس الوقدا الد ط تدزداد خيد  

ومددددا  (24-02)عسددددبة السددددكان لم ئددددة العمريددددة خدددد  سددددن العمددددل 
جاعدددد    مددددا سددددو  العمددددل مددددن ت ددددكم  ذدددد   العسددددبة مددددن ثقددددل

يدددددل  لددددك  مددددا مروعددددة الجهدددداز  أ ددددرمالعددددرش. ومددددن جهددددة 
ب يدددددل اسدددددتيا   آسددددديا  خددددد  اقتصدددددادياا دول  دددددر  اإلعتددددداج

استيعا  الهبة الديمومراخية الت   ددثا خد  ذد   الددول. و مدا 
معددددل عمدددو  آسددديامسدددتوم العمدددو االقتصدددادط  ققدددا دول  دددر  

،  يدددل بمدددغ معددددل (0202-0892)مرت دددا عسدددبيًا  دددلل ال تدددرة 
خ  المتوسي لكل الدول  دلل  %289 عمو االقتصادط  وال ال

، وذددو معدددل عمددو ايجدداب  عسددبيًا مقارعددة (0202-0892)ال تددرة 
خددد  المتوسدددي  دددلل  %480بمعددددل العمدددو العدددالم  والددد ط بمدددغ 

ع ددس ال تددرة، ويدددل  لددك  مددا أن العمددو السددكاع  وكدد لك الزيددادة 
م العمدددو خددد  عسدددبة السدددكان خددد  سدددن العمدددل لدددم يكدددن  ائقدددًا أمدددا

االقتصدددددادط خددددد  ذددددد   الددددددول، ب يدددددل أن الهبدددددة الديمومراخيدددددة 
اععكسا ايجابيًا  ما التعمية، بمععدا أن الت يدراا الديمومراخيدة 

كاعدا  ددامًل رئيسديًا وايجابيددًا لت  يدز العمددو  آسددياخد  دول  در  
االقتصادط. وب لصة خاععا عقبل ال ر ة الرئيسية لمب ل الت  

ومراخ  و اصددددًة الت يددددر خدددد  التركيدددد  ت يددددد بدددد ن الت ددددول الددددديم
العمدددرط لمسدددكان لصدددالح االرت دددا  خددد  عسدددبة السدددكان خددد  سدددن 
العمدددددل اععكدددددس إيجابيدددددًا مدددددن  دددددلل زيدددددادة العمدددددو االقتصدددددادط 

يدددة واع  ددداش معددددالا البيالدددة خددد  دول جعدددو   دددر  اإلعتاجو 
 مو و  الب ل. آسيا
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