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رغم ما عرفته الدول العربية في الفترة األخيرة من توظيف الرقمنة و تكنولوجيا المعلومات في حصرر و عرد المستخلص: 

التي ترسخ وتزيرد الروعي اإلحصرائي للمروالن علري  اميرة البيانرات فري التخطري   السكنات )التعدادات السكانية(السكان و 

االسررتراتيجي و التسررريع فرري وتيرررة انجررا  المشرراريع التنمويررة، تبقرري الجزائررر ورغررم المخصصررات الماليررة المعتبرررة، كثرررة 

رات المسربقة و تردريا العراملين تعتمرد الطررق التقليديرة ( المنجزة، التحضي2008.1998.1987.1977.1966) التعدادات

وحتمرا سرتبقي  2020في اذا المجال حتي في آخر تعداد والتي بد ت التحضريرات لره وبرنفس األسراليا السرابقة و المبررم  

السكانية و تبقي نتائجه ال تتسم بالدقة الكاملة رغم التحسن التدريجي الذي عرفته تلك البيانات من تعداد آلخر في الدراسات 

نتررائ  التقررديرات بعيرردة نوعررا مررا عررن الواقررع الملمرروا لعرردم ترروفر بعررل المؤارررات المتعلقررة بالجانررا الررديموغرافي، ل ررذا 

سنحاول في اذه المداخلة تبيان تأثير التنوع الكبير الذي تعرفه الجزائر في المجال الجغرافي وتأثيره علي  سرلو  الحصرر 

لسكان بالجزائر اختالالت كبيرة فري التموقرع منرذ االسرتقالل، وبنراىا علري معطيرات آخرر  تعرداد الشامل، فقد عرف تو يع ا

% فري ال ضرا  28% و  4% مرن سركان ا يتجمعرون فري الشرمال علري مسراحة  63 ن  2008عام للسكن و السركان لسرنة 

ن المسرراحة اإلجماليررة، واررذه % مرر87% وبقيررة السرركان فري الصررحراى الكبرررر و المقرردرة مسرراحت ا بر 9العليرا علرري مسرراحة 

 االختالالت مكلفة و مصدر توترات للمقدرات الطبيعية.

الترري تقررف كعررائو للمرررور مررن الطرررق التقليرردة  لرري  ومنرره يمكررن لرررا التسررايل التررالي  مررااي  اررم العراقيررل و الصررعوبات

 صائص الجغرافية المتنوعة علري دقرة...الخ(؟ وكيف تؤثر الخ GISاألساليا الحديثة )الرقمنة، نظم المعلومات الجغرافية 

 النتائ  المتحصل علي ا ؟

 

 التعدادات، االحصاىت الحيوية، نظم المعلومات الجغرافية، الرقمنة، البيانات الكلمات المفتاحية:

 

The Reality of Censuses in Algeria between the Past, 

Present and Future  

Dr. Salmi Djillali  

Hassiba Ben Bouali University / Chlef / Algeria 

Email: salmi.djillali@yahoo.fr    

Abstract: 

Despite the Arab countries' recent use of digitization and information technology in counting 

and counting population and housing (censuses), which consolidate and increase the 

statistical awareness of citizens on the importance of data in strategic planning and 

accelerating the pace of development projects, Algeria remains despite the financial 

allocations The successive censuses (2008.1998.1987.1977.1966) still adopt the traditional 

methods in this field, so we will try in this intervention to show the impact of the great 

diversity that Algeria knows in geographical characteristics and the impact on the quality of 

data obtained. 
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    مقدمة . 1

تعتبر الدّراسات الّسكانية من المواضيع التي حظيت بااتمام كبير، ف ي ضرورة حتمية في  ّي مشروع تنموي،  ذ من 

المستقبلية في اتي الميادين، فقد  صبح للبعد الّسكاني  امية بالغة خالل مؤاراته يمكن معرفة حجم الّسكان، واحتياجات م 

 الرتباله بالخط  التّنموية االقتصادية واالجتماعية.

وتمثل البيانات الّسكانية واتجااات ا المستقبلية وكذا المؤارات اإلحصائية المستخلصة من ا ركيزة  ساسية للتّخطي ، ولذلك 

كان لكل من الذّكور واإلناث وفئات األعمار المختلفة والتّو يع الجغرافي للّسكان، ومعدالت فالمعرفة الدّقيقة بحجم السّ 

 النّمو والخصوبة والوفيات ل ا دور كبير في اإلسقالات الدّيموغرافية والتي تشكل قاعدة التخطي  ألي مشروع حكومي.

لحصر الشامل للسكان منذ التواجد الفرنسي  لي لذلك فقد  ولت الجزائر ااتمام ا بالتعدادات السكانية فوظف  سلو  ا

يومنا اذا، ألاميته في بناى المشاريع التنموية و التخطي  لتحقيو األاداف المستقبلية علي المدر القريا، المتوس  و 

 البعيد.

 : ركائز سياسة التنمية. 2

تعتبر فترة السبعينات البداية الحقيقية لنشالات التنمية االقتصادية و االجتماعية في الجزائر، و ال اك بأن القيام ب ذه 

النشالات يتطلا توفير المؤارات اإلحصائية الال مة إلعداد الخط  و البرام  اإلنمائية، واستجابة ل ذه المطالا قامت 

ويعتبر اذا األخير المصدر الممول  "الديوان الولني لإلحصائيات"للو عليه اسم الدولة بإنشاى ج ا   حصائي مركزي  

الرئيسي للمعلومات في الجزائر، واو المؤسسة المركزية الوحيدة المكلفة بانجا  عمليات التعداد وتنفيذ عمليات جمع 

 . .Invalid source specified اإلحصاىات الحيوية )بيانات الحالة المدنية 

م بداية جديدة في تنظريم االقتصراد الرولني والّشرروع فري التّخطري  مرن خرالل العمرل بالمخططرات والتري 1967تعد سنة و 

 تمّكن ا من  

 حصر اإلمكانيات البشرية والمادية التي تمكن من خلو قدرات عمل جديدة في آجال محددة . -

 ورة والمجنّدة  فضل استخدام ممكن .استخدام الموارد المحص -

 تحديد مجال  مني معين يلتزم فيه المجتمع بتحقيو االستثمارات المبرمجة في وقت ا . -

م( وتزايد االاتمام 1969م/1967بد  اإلحساا بأامية التّنمية في الجزائر مبكراً مع بداية تطبيو المخط  الثالثي األول )ف

م( حيث تنا لت الو ارات عن تسيير البرام  1974م/1970وضع المخط  الّرباعي األول )بضرورة التّنمية المحلّية عند 

 لصالح الواليات .

فتم  قرار نروع جديرد مرن  ،م(  اد التّوجه  كثر نحو العمل المحلي1977م/1974في ظّل المخط  الّرباعي الثّاني )  ّما

كزي  عرداداً وتسرييراً تحرت اسرم المخططرات البلديرة للتنميرة  لري البرام  االستثمارية األكثر محلية و قليمية ذات لابع المر

 اذا ما ساام في تحقيو االحتياجات المحلية للّسكان واستقرارام . ،جانا البرام  القطاعية غير المركزة

 أسس التنمية في الجزائر.2.2

االقتصادية واالجتماعية سواًى علي المستور الرولني  . تدخل الدولة   وذلك بإعطاى الدّور القيادي للدّولة في عملية التّنمية 

  و المحلي .

وتتمثرل ارذه المراقبرة فري  ،عن لريو المشاركة في  عداد وتنفيذ ومراقبة وتوجيه برامج ا وخطط اة  . المشاركة الّشعبي

 التّعددية الحزبية...الخ " . ، نشاى الجمعيات المحلية

 ،اذه األداة باعتباراا وسيلة فعالة يمكن تطبيق ا علي المسرتور الرولني و المحلري ج . التخطي    وقع اختيار الجزائر علي

 فالتّخطي  عملية تغيير اجتماعي وتوجيه واستثمار لاقات المجتمع وموارده عن لريو مجموعة من القرارات الّرايدة .
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"يجرا  ن يسرمح التخطري  الجغرافري فري  د. الالمركزية   حيث نّصت المادة السادسة من المخط  الّرباعي الثاني علي  نّه

بتحقيرو سياسرة التروا ن الج روي عرن لريرو  ،خصوصاً عبرر تطبيرو المخططرات البلديرة ، لار تطبيو سياسة الالّمركزية

 .".Invalid source specifiedالبحث عن االستعمال الكامل للطاقات البشرية ومواد البناى

التوا ن الج وي   وذلك عن لريو التّو يع المتوا ن والعادل للموارد والمرافو االجتماعية والثقافية لتحقيرو األارداف  . ر

 التالية  

 تحقيو التمركز الصناعي وتنظيم الفضاى الّريفي والحضري والحفاظ علي العقار الزراعي. -

 ُسكانية العالية والم ددة بمخالر لبيعية كبرر.كبح التّمركز الّسكاني في المنالو الّساحلية ذات الكثافة ال -

 العمل علي استقرار الّسكان خاصة في المنالو الجنوبية والدّاخلية. -

و. الترقية االجتماعية والثقافية للسركان  وذلرك باالاتمرام بالر سرمال البشرري ألّن التجرار   وضرحت  ّن الر سرمال البشرري 

المررادي والمرروارد الّطبيعيررة، وبررذلك  عطررت الجزائررر  ولويررة قصررور لترقيررة اإلنسرران  كثررر  اميررة لل  رر تنمية مررن الر سررمال 

 الجزائري وتأايله .

. االعتماد علي اإلمكانيات الولنية والدّولية   ّن االعتماد علي اإلمكانيات والج ود الذاتية تمثل الّركيزة األساسية للنّجاا ا

 قاللية القرار الّسياسي واالقتصادي.والّتي تضمن ل ا االستقرار واالستمرارية واست

   . التعدادات 3

 91/64 نجزت الجزائر بعد االستقالل خمس تعدادات سكانية،  ول تعرداد كران بعرد  ربرع سرنوات مرن االسرتقالل وبمرسروم 

انره ال يخلرو رغم  امية البيانات التي قدم ا اذا التعداد  ال "لكن  1966حدد تاريخ اذا التعداد سنة  4/3/1964المؤرخ في 

 من نقائص يمكن  ن نذكر من ا  

 صعوبة تحديد بعل المفاايم التقنية مثل   منالو حضرية، منالو ريفية، بدو رحل. -

 عدم التحديد و بدقة من او ر  األسرة. -

جمرع استعمال استمارة موحدة لألسر العادية و الرحل رغم اختالف نوعية المعيشرة وارذا مرا  در  لري خلرو صرعوبة فري  -

 البيانات و تفريغ ا.

 ." .Invalid source specifiedارتفاع نسبة األمية و مواج ة العداد صعوبة في جمع البيانات -

يا مرع وتلبية لمتطلبات المرحلة المقبلة من بيانات  حصائية حول السكان و ترو يع م الجغرافري، السرن، الجرنس...الخ وتماار

سنوات علي األقل، تم انجا  التعرداد الثراني للسركن  10 و  5 اداف ايئة األمم المتحدة التي تنص علي  جراى اإلحصاى كل 

بوضع التقييم األولي المالحظ في التغيررات الكبررر التري عرف را  "م، سمح اذا التعداد ب     1977فبراير  12و السكان في 

نفس الوقت بتقيريم التطرور الرذي حردث فيمرا يخرص السركن و العمرل، و التعلريم و خردمات المجتمع الجزائري و قد سمح في 

  خرر . 

كما قام بتغطيرة نقرائص التعرداد السرابو، وخصرص نروعين مرن االسرتمارة، اسرتمارة خاصرة باألسررة العاديرة و الجماعيرة و 

 األخرر خاصة بالرحل وسمح بوضع قاعدة متينة في جميع ميادين الحياة. 

م لرم ترتمكن مرن تغطيرة احتياجرات المسرتخدمين  وضررورة ت يئرة معطيرات  حصرائية 1977رغم ذلرك، اسرتمارة تعرداد لكن 

سرنوات  10موثوقة و جديدة من اجل االحتياجات المتغيرات االقتصادية و االجتماعية والديموغرافية قابلة لالستعمال لمردة 

و الوفيرات وكانرت اغلرا األسرئلة تخرص الحركرة السركانية مرا برين المقبلة، من ناحية  خررر لرم يقردم بيانرات عرن الخصروبة 

 ..Invalid source specifiedالمدن

 ذ عرفت موضوعات عمليرة التعرداد فري الجزائرر "م 2008 فريل  16بعد اذا التعداد تم انجا  ثالثة تعدادات آخراا تم في 

احة واسعة لالستعمال وخير مثال علي ذلك  ضافة بيانرات حرول الخصروبة و الوفيرات و اإلعاقرة  كثر اتساعا، و  تاحت مس

 ..Invalid source specified"2008، و  دراج موضوع ال جرة الخارجية في تعداد 1998و  1987في التعداد 
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خاصة عرفت ا الجزائر في اذه الفترة واذا ما  للو عليه العشرية السوداى، فقد عرفت م في ظروف 1998فقد  نجز تعداد 

األسر الجزائرية حركة اجرة واسعة نحو المدن الكبرر و المنالو األكثر  منا، اذا مرا اثرر علري الديناميكيرة الديموغرافيرة 

ير من العناصر المشواة إلجراى ارذا التعرداد مرا اثرر في اذه الفترة من  واج، والدات...الخ، كما  ن اذه الفترة سادت ا الكث

 علي نوعية المعطيات و الظروف التي جمعت ب ا البيانات، مما لرحت عدة تسايالت عن مدر مصداقيت ا.

سرنوات،  ال  10م، و رغم  ن الفترة الفاصلة بين التعدادات برالجزائر ارو 2008 فريل  30و  16واجري آخر تعداد ما بين 

م،  ال انره لرم ينجرز فري التراريخ المحردد، وتقروم السرلطات 2018د الموالي ل ذا التعداد من المفررو   جرراىه سرنة  ن التعدا

، ومرا (مرأل االسرتمارة يردويا)وبرنفس الطررق التقليديرة 2020اليوم بالتحضير ل ذا التعداد علي  ن يتم انجرا ه فري آفراق سرنة 

سررنة، وعرردم االعتمرراد علرري الطرررق الحديثررة فرري عمليررة العررد 2مقرردر ب    رر يعررا  فرري اررذا التعررداد اررو التررأخر فرري انجررا ه و ال

م يعتبر من  حسن التعدادات واذا فيما 2008،  ال  ن تعداد  (العصرنة و مواكبة دول الجوار في جمع البيانات اإلحصائية)

 يخص نوعية البيانات المقدمة مقارنة بالتعدادات السابقة.

للسركان ما الررت تنحصرر فرري رصرد الواقعررات الحيويرة مثررل   المواليرد، الوفيررات، الررزواج و  مرا سررجالت الحالرة المدنيررة " -

تعريف اوية الفرد و خصائص المجتمع. رغم  ن جمع بيانات الحالة المدنية في الجزائرر يرتم باسرتعمال لرريقتين مختلفترين 

وترتم  1541لبلرديات الرولن و عردداا  من جيا. الطريقة األولي تدعي حركة السكان المسجلين واي عبارة عن مسرح ارامل

جمع البيانات ا ريا وبصفة مستمرة.  مرا الطريقرة الثانيرة ف ري المسرح بالعينرة وتجرري فري بلرديات يرتم اختيارارا باسرتعمال 

لريقة المعاينة لتمثل براقي بلرديات الرولن، ت ردف ارذه العمليرة  لري جمرع معلومرات مفصرلة عرن مواضريع الوقرائع الحيويرة 

 ال  ن الرديوان  (الوالدات، الوفيات، الوالدات الميتة و الرزواج) ربع استمارات، كل استمارة خاصة بحدث معين باستعمال 

 Invalid. وتعرد مرن نقرال ضرعف الرديوان الرولني لإلحصراىات1992الولني لإلحصاىات يعجز علي نشر نتائج ا منذ 

source specified.". 

تعد عملية تنمية الثقافة اإلحصائية حسا ايئة األمرم المتحردة مرن برين الم رام الموكلرة للمؤسسرة الرسرمية المكلفرة بإنتراج "و 

 ال  ن اناك اعتقاد علي نطراق واسرع برأن  ((O.N.S) ي الديوان الولني لإلحصاىات في الجزائر)اإلحصاىات في الدولة 

اررذه األخيرررة لررم تتبنرري سياسررة  عالميررة واضررحة ت رردف  لرري التعريررف بأاميررة اإلحصرراىات مررن ج ررة و التعريررف بقررانون 

اإلحصررراىات العامرررة مرررن خرررالل و سرررائل اإلعرررالم المختلفرررة و المنررراا  الدراسرررية فررري المررردارا والجامعرررات مرررن ج رررة 

 .Invalid source specified خرر

 

 . الخصائص الطبيعية: 4

 ّن التحليل المكاني  ي دراسة المتغيرات المكانية )العوامل البيئية( " و الموقعية يشمل بالضرورة دراسرة انتشرار المظراار 

ذات را متغيرر مكراني فرإّن سركان العرالم البيئية، ولما كران تو يرع السركان ارو انعكراا مكراني للمميرزات البيئيرة التري اري فري 

بالضرورة ليسوا مو عين بالتساوي علي سطح األر  ف ناك منالو مأاولة بالسكان و خرر غير مأاولة وبعل األقاليم 

ذات كثافرة عاليررة و خرررر مبعثرررة السركان و سرربا  اررذا التبرراين ارو بررال اررك اخررتالف العوامرل والمقومررات الطبيعيررة وغيررر 

يبدو تأثيراا علي المستور العالمي والمحلي لتو يع السكان في آن معا، من انرا فرإّن السركان كعنصرر مكراني الطبيعية التي 

 Invalidال يختلف تو يعه عرن براقي عناصرر المكران كونره يخضرع  لري ترأثير مجموعرة مرن العوامرل الطبيعيرة والبشررية

source specified.". 

فالعوامل الجغرافية والطبيعية، ونظرا للعالقة الوليدة بين ا وبين دراسة السكان، تتمثل في مجموعة مرن المقومرات مرن  ذا 

  ام ا الموقع، التضاريس، المناخ وغيراا.

 ّن اإلقليم بصفة عامة او "جزى معين من سطح األر  له خصائصه ومميزاته، واو يكتسا اذه الخصائص من عدة 

 و علي األقل تكون  ،ة تعمل مجتمعة علي تكوين الشخصية اإلقليمية للمكان فتجعله يختلف عن سائر األمكنةعوامل جغرافي
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له صفات تميزه عن غيره من األماكن. ومن ثم كانت اإلقليمية حصيلة عدد من العوامل الطبيعية والبشرية تتفاعل في 

 .Invalid source specifiedالمكان، وينت  عن تفاعل ا صورة خاصة ل ذا المكان"

كرم، 1200ولتوضيح ارذه الصرورة للقراري، ينبغري  عطراى مثرال عرن ذلرك، فرإن  قلريم الشرمال فري الجزائرر يمترد علري نحرو 

فالمنالو المحاذيرة للسراحل المتوسرطي بشركل مباارر تحمرل نفرس الخصرائص والمواصرفات مرن حيرث التو يرع الحرراري، 

وكميررات التسرراق ، ولبيعررة التربررة، فمناخ ررا متوسررطي رلررا، والمنررالو مررا وراى المنطقررة المتصررلة بررالبحر ذات منرراخ 

متوسطي ابه جاف، واذه الخصائص التي تشترك في ا  كثر من منطقة و دولة اي التي تحردد اخصرية اإلقلريم كمرا ذكرنرا 

 آنفا

 واي   ويمكن تقسيم الترا  الولني  لي ثالثة  قسام رئيسية

و يتضمن الشري  الساحلي المتميز باألراضي الخصبة ذات االرتفاع المنخفظ و المنالو الجبلية متمثلة في سلسلة  التل: -

 لتلي التي تفصل الشري  الساحلي عن بقية الترا  الولني تتخلل ا س ول داخلية تتميز  راضي ا بالخصوبة،  ما  األللس

تربية الموااي. تنتشر  راعة  يمارا سكان اغطاى غابي كثيف كما  نتشارثافة السكانية واتتميز بقلة الكالسالسل الجبلية ف

كما تنتشر  يضا المراعي واألعشا  علي ضفاف  ،األاجار المثمرة والكروم لمختلف  نواع العنا  في المنحدرات والتالل

 األودية والمجاري المائية .

بعردم انتظرام  سلسلة األللس الصحراوي تتميز  راضي ا باالرتفاع ،كذلك   تنحصر بين سلسلتي األللس  لتلي والهضاب -

الماارية ) بقرار،  غنرام ومراعز(تظم باإلضرافة  لري تربيرة  تكثر ب ا  راعة الحبو  علي نطراق واسرع،حيث تساق  األمطار 

 العديد من الجبال متمثلة في سلسلة األللس الصحراوي تتخلل ا مجاري مائية .

من المساحة اإلجماليرة تعررف بارتفراع درجرة الحررارة و نردرة فري  %80يغطي اذا الجانا  كثر من  رى:الصحراء الكب -

تساق  األمطار وادة الجفاف، تتألف من جبال قليلة االرتفاع، اضا ،  حررا  و نطراق رملري، لرذلك ف ري قاسرية والحيراة 

 في ا صعبة. 

 

 . الجانب البشري5

المواضريع التري حظيرت بااتمرام كبيرر، ف ري ضررورة حتميرة فري  ّي مشرروع تنمروي،  ذ مرن تعتبر الدّراسات الّسكانية من 

خالل مؤاراته يمكن معرفة حجم الّسكان، واحتياجات م المستقبلية في اتي الميادين، فقد  صربح للبعرد الّسركاني  اميرة بالغرة 

 الرتباله بالخط  التّنموية االقتصادية واالجتماعية.

 ي تو يع سكان الجزائر حسا الفضاىات الثالثة الكبرر بناىا علي نتائ  التعدادات السكانية  ويوضح الجدول المال

 ..Invalid source specified   تو يع سكان الجزائر حسا الفضاىات الثالثة الكبرر01جدول رقم 

 المنالو
 المساحة

%و(2كم)  

%عدد السكان باآلالف و   (2)ساكن/كمالكثافة السكانية    rمعدل النمو السنوي  

1987 1998 2008 1987 1998 2008 98/87 08/98 

 المنطقة

 الساحلية

45000 

(1.90%) 

8904 

(38.6) 

11000 

(37.8) 

12342 

(36.2) 
197.8 244.4 274 1.9 1.17 

التل و 

ال ضا  

 العليا

255000 

(10.70%) 

12145 

(52.7) 

15300 

(52.6) 

18010 

(52.9) 
47.6 60 70.6 2.08 1.67 
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 الصحراى

 الكبرر

2081000 

(87.40%) 

2002 

(8.7) 

2801 

(9.6) 

3728 

(10.9) 
0.96 1.35 1.8 3.04 2.94 

 المجموع
2381000 

(100%) 

23051 

(100) 

29113 

(100) 

34080 

(100) 
9.7 12.2 14.3 2.1 1.61 

 

 

في التو يع من خالل قراىتنا للجدول نالحظ التباين الكبير في تو يع السكان، ويتضح انا التحكم الواسع للتضاريس 

، فتباين التضاريس من حيث منه ا وجود  مكانيات تشجع  علي االستقرار  و وجود عوائو تحدّ فإمّ  ،الجغرافي للسكان

مرتفعات وجبال وس ول و ن ار ترتب  ارتبالاً قوياً بال تباين في االرتفاع واالنخفا   و من حيث اختالف  نواع ا من 

من  جمالي السكان تتو ع علي الشري  الساحلي في مساحة ال تقدر  ال ب   %36 كثر من   ين نجد  ن تو يع الس  كان،

ال ياكل القاعدية من المساحة اإلجمالية نظرا للخصوبة المرتفعة التي تعرف ا األراضي الساحلية باإلضافة لي  1.90%

في مساحة  %52.9المتوفرة و المناخ المعتدل...الخ، تلي ا منطقة التل و ال ضا  من حيث األامية بتو يع سكاني قدر ب  

من  %10.9من المساحة اإلجمالية و ال يقطن ا  ال   %87.4، وفي األخير نجد الصحراى الكبرر بمساحة 10.70%

 سكان الجزائر. 

 

 م .2008 -م1998ر بعل مؤارات األقاليم التنموية بالجزائر مابين   تطو02جدول رقم 

السكان   

 األقاليم

%المساحة  

(%عدد السكان ) عدد السكان بالمليون  معدل النمو 

م1998 م2008  م1998  م2008   87/98*  98/08*  

 1.3 1.8 31.4 32.3 10.7 9.42 1.49 امال وس 

 1.3 2.0 15.2 15.7 5.18 4.55 1.33 امال ارق

 1.5 1.7 16.5 16.7 5.63 4.85 1.5 امال غر 

 1.4 1.8 63.1 64.7 21.51 18.82 4.32 التل

 2.9 3.4 7.4 6.6 2.54 1.92 4.63 ال ضا  العليا و

 1.5 2.4 14.4 14.5 4.9 4.23 4.25 ال ضا  العليا  

 1.9 1.6 5.6 5.4 1.57 1.89 5.85 ال ضا  العليا غ

 1.9 2.5 27.4 26.5 9.33 7.72 12.73 ال ضا  العليا

 2.3 3.0 6.7 6.3 2.29 1.83 15.69 الجنو   

 2.5 2.7 2.1 1.9 0.72 0.56 31.95 الجنو  غ

 3.0 3.7 0.7 0.6 0.23 0.17 35.32 الجنو  الكبير

 2.4 3.0 9.5 8.8 3.24 2.56 82.95 الجنو 

 1.6 2.1 100 100 34.08 29.1 100 الولني

 *.Invalid source specified م.1998،2008الباحث اعتمادا علي معطيات  حصاى من انجا   المصدر 
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يحتل اإلقليم الشمالي األوس  المرتبة األولي ولنيا من حيث  جمالي عدد السكان سوىا بالنسبة للتعداد الولني للسكن 

مما يجعل اذا اإلقليم يتمتع بقوة  01م، اذا ما توضحه الخريطة رقم 2008لسنة م،  و التعداد األخير 1998والسكان لسنة 

بشرية معتبرة ويأتي بعده  قليم امال غر ، ثم  قليم امال ارق، اذا ما يجعل التل بالنسبة للتقسيم حسا المستويات 

ت األخرر حيث يمثل عدد السكان فيه الثالثة )التل، ال ضا  العليا، الجنو (  كثر تمركزا لعدد السكان عن باقي المستويا

من  جمالي المساحة، حيث  %4.32( رغم  ّن المساحة ال تمثل  الّ 2008من اإلجمالي العام لعدد السكان ) %63.1نسبة 

تاجه  ّن ارتفاع الكثافة السكانية ب ذا اإلقليم ليس وليد الساعة، بل نتيجة حقبة تاريخية كاملة، منذ االستقالل  لي يومنا اذا، ن

مجموعة من المشاكل خلق ا الجانا االقتصادي الذي  ثر علي الصعيد االجتماعي، مما  دّر  لي نزوا ريفي نحو المدن 

بحثا عن العمل، وعن حياة  فضل لتوفر مختلف الخدمات، ال ياكل القاعدية...الخ، واذا ما يطرا عدة تسايالت حول كيفية 

لف المستويات، علما  نّه من بين األسس المعتمدة في التنمية بالجزائر، خلو  يجاد آلية لتو يع عادل للسكان بين مخت

التوا ن الج وي وذلك عن لريو التو يع المتوا ن والعادل للموارد والمرافو االجتماعية والثقافية لتحقيو األاداف التالية 
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 ار الزراعي .تحقيو تمركز صناعي وتنظيم الفضاى الريفي والحضري، والحفاظ علي العق -

 كبح التمركز السكاني في المنالو الساحلية ذات الكثافة السكانية العالية والم ددة بمخالر كبرر لبيعية. -

 العمل علي استقرار السكان خاصة في المنالو الجنوبية والداخلية. -
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 قليم امال ارق، ويمثل نسبة  كما يعتبر اذا اإلقليم من  صغر األقاليم مساحة حيث يحتل المرتبة ما قبل األخيرة بعد

من المساحة اإلجمالية للولن، ما يجعل منه األكثر كثافة و اكتظاظا وتمركزا سكانيا حيث يحظي اذا اإلقليم 1.49%

بحصة األسد بالنسبة للمستور األول )التل(، والذي يعتبر فضاى واسع لتمركز  غلا سكان الجزائر،  يّن تبلغ الكثافة 

 .2ن/كم320خر تعداد للسكن والسكان السكانية به حسا آ

 ال  ن البيانات اإلحصائية المتعلقة بالتعدادات السكانية توضح عكس ما جاى  و تعلو بأحد األسس ال امة في التنمية و 

 .المتعلو بالتوا ن الج وي

 

 . المعوقات :6

الطرراردة من ررا و الجاذبررة للسرركان،  ن الالترروا ن الج رروي الررذي تعرفرره الجزائررر نتيجررة الخصررائص الجغرافيررة المتنوعررة 

باإلضررافة لي السياسررات الحكوميررة المتتاليررة بعررد االسررتقالل و الغيررر متكافئررة فرري تو يررع المشرراريع التنمويررة والثررروات بررين 

المنالو المختلفة، ومركزية القرارات في العاصمة رغم تبني الجزائر الالمركزية و تقريا اإلدارة من الموالن من خالل 

بلديات و الواليات  اد من ال وة و خلو عدة مشاكل فيما يخص جمع البيانات اإلحصائية ومصداقيت ا، ومن بين  ارم خلو ال

 المعوقات نذكر  

 

 . التقسيم اإلداري1.6

القانوني في بناى البنية التحتية اإلحصائية عن لريو توفير  حصاىات و   لارهتكمن م مة الج ا  الولني اإلحصائي في "

 لري  (البلديرة)توضح التركيبة الجغرافية للظواار االقتصادية و االجتماعية و السكانية من  صغر وحدة جغرافيرة  مؤارات

واي خطوة  ساسية من خطوات التحليرل اإلحصرائي، و الرذي تسراام بردوراا  (علي المستور الولني) كبر وحدة جغرافية 

قتصادية و االجتماعية في الدولة. لكن في المجال التطبيقي ما ال في رسم السياسات االقتصادية السلمية و خط  التنمية اال

الريرف و الحضرر، البلرديات، )الديوان الولني لإلحصائيات يسجل عجز فري تقرديم  حصرائيات حسرا الوحردات الجغرافيرة 

رغرم  (االجتماعيرةالصرحة، التعلريم، العمرل، التجرارة، الصرناعة، النقرل و الخردمات )لكل قطاعات الدولة  (المنالو الج وية

 Invalid source"تبنيرره نظررام اإلعررالم الجغرافرري الررذي ي رردف  لرري  عررداد معلومررات علرري مسررتور جغرافرري معررين 

specified. 

ثانية لكل  يتبين من خالل ما سبو  ن للرسم الخرائطي  امية كبيرة في تس يل م مة المأمور بالتعداد من ج ة، ومن ج ة"

 بلدية بمعرفة حاجيات ا الضرورية فيما يخص التنمية و التطور و يحدد في الرسم الخرائطي ما يلي  

 بناية وكذا األماكن األخرر المسكونة. 100التجمعات السكنية   واي مجموعة البنايات و يساوي عدداا علي األقل 

 طرقات المختلفة.و التضاريس و ال (األودية ، العناصر)الخرائ  المائية 

اذه الم مة توكل للمندو  البلدي الذي يتوجا عليه تحضيراا في اكل ا الجديد مع كل تعداد، حتي يتمكن المحقو بمعرفة 

 .".Invalid source specifiedحدود مقالعته 

ت العديد من المشاكل من بين ا الرسم الخرائطي الذي يعاد  نشايه من ق ال  ن التقسيمات اإلدارية المستحدثة في كل مرة خل

و كذا المقارنة بين المنالو من خالل نتائ  التعدادات المختلفة التي  (البلديات المستحدثة)جديد وبناىا علي معطيات جديدة 

 ينجر عن ا اختالف في قاعدة المقارنة واذا ما يوضحه الجدول الموالي  
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 التقسيم اإلداري الذي عرفت الجزائر بعد االستقالل  03قم جدول ر

 Référence عدد البلديات عدد الواليات السنة

وقبل ا 1962  15 1578 

Dispositions des décrets du 7/11/1954 

et 28/11/1956 

1963 15 632 Décret 63/189 du 16 Mai 1963 

1964 15 676  

1971 15 691 Décret 71/33 du 20 Janvier 1971 

1974 31 704 Ordonnance n° 74/69 du 2 Juillet 1974 

1984 48 1541 Loi n° 84-09 du 4 Février 1984 

  .Invalid source specifiedالمصدر 

،  يرّن يتضرح  ّن عردد 1984غايرة م  لري 1962يوضح اذا الجدول التقسيمات اإلدارية المعتمدة من لرف الدولرة منرذ سرنة 

البلديات كان في حراك مستمر خرالل ارذه السرنوات،  يرّن تقلصرت عردد البلرديات فري مرحلرة مرا بعرد االسرتقالل وفري السرنة 

واليررة  48م آخررر تقسريم  داري بررالجزائر بر 1984بلديرة، وتبقرري سرنة  946األولري منرره والرذي فرراق الضرعف بفررارق قردر برر  

 بلدية. 1541و

تحديث المتكرر في عدد البلديات  و الواليات في الحقيقة كان ي دف  لي تقريا اإلدارة من الموالن و تحسين الوضع اذا ال

االقتصادي واالجتماعي له من خالل توفير ال ياكل القاعدية من مدارا، مستشفيات...الخ واذا ما يخلرو عردة مشراكل فيمرا 

 ثابتة للمقارنة بين نتائ  التعدادات.دم توفر قاعدة عيخص البيانات اإلحصائية و اي 

توسررع علري حسررا  الواليرات المجرراورة نظرررا  فري السررنوات األخيررة  ضرافة  لرري ذلرك فقررد عررف واليررة الجزائرر العاصررمة

ترم تررحيل م عبرر  وللضغ  التي تعرفه الوالية ، لذلك تم بناى مشاريع سكنية خارج حدود الوالية مخصصة لسركان الواليرة 

 وما  الت اذه المشاريع سارية المفعول  لي يومنا اذا . مراحل مختلفة

كما او معلوم فقد ا دت الجزائر بعد االستقالل حركة سكانية واسعة من الريف  . الجانب الجغرافي و الوضع األمني:2.6

ي كررل  لرري المدينررة و مررن الشررمال نحررو الجنررو  للبحررث عررن حيرراة  فضررل، رافررو اترره الحركررة نمرروا عمرانيررا متسررارعا و فرر

االتجااات، اذا ما يؤدي مرارا و تكرارا  لي ظ ور  حياى جديدة تستدعي من السلطات الجزائرية  جراى عمليرات التسرمية 

فرري بنرراى  (SIG)و الترررقيم علرري الوضررعية التخطيطيررة للمدنيررة حترري تسرر ل عمليررة االسررتعانة بررنظم المعلومررات الجغرافيررة 

رافي الذي تعرفه الجزائر باإلضافة لي الوضع األمني المتدني التي عرفته خالل فتر سياسات ا المستقبلية،  ال ن التباين الجغ

العشروائية  و األحيراى التسعينات والذي سمي بالعشرية السوداى اثر كثيررا علري الحركرة السركانية وخلرو العديرد مرن األحيراى

آليرات لتطروير نظرام عنراوين  ة، فوجا  يجادبأنمال سكنية مختلفة تصعا العمل علي القائمين علي جمع البيانات اإلحصائي

 يواكا عملية تطور و تنمية المجتمعات.

كما  ن ضعف ابكة االنترنت و التي ال تغطي كامل الترا  الولني من بين  ام المعيقرات التري ال تسرمح باالعتمراد علري  -

التعرداد مرع  مكانيرة اسرتخدام االسرتمارة  نظم المعلومات الجغرافية في عمليرة تحديرد  مراكن العردادين و المسراكن يروم  جرراى

 االلكترونية.
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يتسم البعل من  سكان الصحراى الكبررر بالترحرال مرن مكران  لري  خرر بحثرا عرن الكرأل و المراى حفاظرا علري الماارية و  -

البيانررات التجررارة ومحاولررة التعررايل مررع المنرراخ المتقلررا ويرردعون بالبرردو الرحررل وعررادة مررا يصررعا علرري القررائمين بجمررع 

 اإلحصائية في تحديد  ماكن تواجدام لذا تعتبر احد معيقات جمع البيانات بالنسبة لساكني الصحراى.

عدم وجود آليات لمراقبة العدادين و مراجعة األخطاى الواردة في االستمارة يوم التعداد  وتدارك ا، كاالعتمراد علري نظرام  -

GPS .في تحديد مكان العداد و األماكن المسندة له 

 النتائج : .7

نحررن اليررروم فررري عصررر المعلومرررات  ي الكرررم ال ائررل من رررا و الرررذي يسررتدعي منرررا تنظيم رررا و اختزال ررا لالسرررتفادة من رررا، و 

تعرررد نظرررم المعلومرررات الجغرافيرررة  حرررد األسررراليا الم مرررة فررري تلخررريص البيانرررات اإلحصرررائية خاصرررة مرررا تعلرررو بالجانرررا 

كمرررا تعرررد اليررروم  حرررد األسررراليا الم مرررة فررري التسررر يل فررري عمليرررة جمرررع البيانرررات اإلحصرررائية خاصرررة مرررا الرررديموغرافي، 

تعلررررو بالتعرررردادات السرررركانية، كمررررا  ن الرقمنررررة و اسررررتعمال تكنولوجيررررات المعلومررررات يسررررمح لنررررا بالحصررررول علرررري  دق 

لتنظررريم و تلخررريص و تصرررنيف البيانرررات ، ف ررري تررروفر لررررق النترررائ  و تقلررريص الوقرررت و المررردة الزمنيرررة فررري عرضررر ا

التررري يمكرررن التعامرررل مع رررا  ليرررا فررري اقرررل وقرررت ممكرررن، كمرررا تتررريح عمليرررة ربررر  المعلومرررات مكانيرررا مرررع تررروفر  مكانيرررة 

 التحليل المكاني للمعلومات. 

 الخالصة : .8

عرن لريرو التعردادات  و يعتبر الديوان الولني لإلحصاى الج ا  الرئيسي في الدولة الذي يس ر علي جمرع البيانرات سرواى 

اإلحصاىات الحيوية، ثم تلخيص ا ويعمل علي نشرراا ليسرتفيد من را مختلرف مسرتخدمي البيانرات مرن براحثين،  ج زة داريرة 

 ...الخ.

 ال  ن الرضا عن اذه البيانات لم تلقري القبرول الكرافي مرن لررف الجم رور الم رتم ب رذا الملرف ويعرود جرزى كبيرر مرن عردم 

 ذه البيانات  و بمعني آخر نوعية البيانات المقدمة.الرضي  لي جودة ا

ويعود السبا الرئيسي في ذلك  لي العراقيل التي تعتر  جامعي البيانات اإلحصائية رغم المخصصات المالية و البشررية 

عرن المسرتعمر  األسرر الموروثرة  لري نسربة األميرة المرتفعرة ألربرا  المعتبرة ل ذه العملية )التعدادات السكانية(، باإلضرافية

 الفرنسي الذي عمل خالل فترة االستعمار علي توظيف كل الوسائل للقضاى علي ال وية الولنية  بر اا سياسة التج يل.

التقسررريم اإلداري المتكررررر للبلرررديات الرررذي عرفتررره الجزائرررر بعرررد االسرررتقالل ال يسرررمح بالمقارنرررة الجيررردة وتتبرررع الجانرررا  -

 لعدم ثبات قاعدة المقارنة من تاريخ معين  لي تاريخ آخر. الديموغرافي علي المستور الداخلي

ضعف ابكة االنترنت التي تساام في استخدام الرقمنرة فري عمليرة جمرع البيانرات اإلحصرائية رغرم  ن الدولرة اليروم تعمرل  -

تي يس ل عملية جاادة علي رقمنة كل القطاعات، وما يعيو  يضا اذه العملية عدم  عطاى  سماى لكل الشوارع و المنالو ح

 االستعانة بنظم المعلومات الجغرافية لتحديد األماكن المراد  جراى علي ا عملية المسح الشامل.

العمر مثال من  ام المتغيرات التي ن تم ب ا عند دراستنا للوفيات وذلك للعالقة القويرة برين العمرر "وعلي سبيل المثال يعتبر 

الوفيات عند األلفال الرضع وكبرار السرن، ومرن خصرائص المتروفي األخررر  وخطر الموت، فنالحظ مثال ارتفاع معدالت

، الحالررة الزواجيررة، الحالررة (حضررر  و ريررف)، مكرران اإلقامررة المعتررادة للمترروفي (ذكررر  م  نثرري)وال امررة عنررد التحليررل نوعرره 

 .(مثل الم نة والتعليم وغيره)االقتصادية واالجتماعية 

لبيئة بما في ذلك المناخ واألحوال الصحية ونروع الميراه ودرجرة تلروث البيئرة ونوعيرة كما تختلف الوفيات حسا المجتمع وا

 .".Invalid source specifiedوكمية الغذاى المتاا
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)( ال  ن الررديوان الررولني لإلحصرراى لررم يرروفر لنررا معطيررات  حصررائية الحتمررال وفيررات األلفررال الرضررع x0
q

حسررا الجررنس  

 بالواليات المشكلة للقطر اذا ما ال يسمح بإجراى تقديرات مقبولة لصد الفجوة الحاصلة بين التعدادات.
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