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الن�سرة ال�سكانية
ربيع الآخر 1436هـ - ابريل 2015 م

ــدودة،  ــع ــــام م      انــتــهــى قــبــل اأي

احتفى  اأن  بــعــد  2014م،  عـــام 

بال�سكان  اخت�ست  عاملية  بــاأيــام 

ـــة،  ـــمـــري ـــع وخـــ�ـــســـائـــ�ـــســـهـــم ال

والثقافية،  وال�سحية،  والنوعية، 

لها  ـــمـــت  واأقـــي والجـــتـــمـــاعـــيـــة، 

من  املئات  �سدور  جانب  اإىل  واللقاءات.  املــوؤمتــرات 

بتلك  املبا�سرة  وغري  املبا�سرة  العالقة  ذات  التقارير 

املتحدة،  الأمم  كتقارير  العاملي  منها  اخل�سائ�ص، 

ومنها ما ت�سدره كل دولة على حدة، ومنها ما تناولته 

مراكز البحوث، واملراكز الدميوغرافية، والحتادات 

الدولية.

     تتوازى اأهداف تلك التقارير وبياناتها فال تتالقى 

نف�سها،  الدولة  يف  حتى  اأخــرى،  تارة  وتتقاطع  تارة، 

الكتاب،  مــن  ــدد  ع يجد  والــتــقــاطــع،  ــوازي  ــت ال ــن  وب

واملوؤ�س�سات العلمية، والجتماعية، فر�سًا، يدلون من 

ورد  ملا  موؤيد  اآراوؤهــم بن  فتتناق�ص  خاللها بدلئهم، 

بها، وبن ناقد، وبن هذا وذاك.

     واإذا ما بحثنا بن �سطور ذلك التباين، لوجدنا اأنه 

عائد اإىل �سح البيانات الر�سمية وعموميتها، وافتقارها 

اإىل التفا�سيل التي تعن مراكز البحوث، و اجلمعيات 

احللول  وا�ستنباط  واملقارنة،  التحليل  على  العلمية، 

ي�سهم  الذي   الأمر  الواقع،  على  املبنية  واملقرتحات، 

يف اإبراز اأهمية تلك املوؤ�س�سات العلمية يف امل�ساركة يف 

بناء الدول وتقدمها، ويحقق الهدف من اإن�سائها.

     من هذا املنطلق، �سعت اجلمعية ال�سعودية للدرا�سات 

التوا�سل  ج�سور  مد  اإىل  ت�سعى،  تزال  ول  ال�سكانية، 

بها  املنوط  والهيئات  العلمية،  املوؤ�س�سات  من  عدد  مع 

مهمة تطوير املدن، اإىل جانب املوؤ�س�سات العامة ذات 

للعمل  واجلامعات،  ال�ست�سارية،  والهيئات  العالقة، 

وبن  املوثقة،  املعلومة  بن  الفجوة  �سد  على  معًا، 

الدور  ويحقق  العامة،  امل�سلحة  يخدم  مبا  الباحثن، 

وحتث  البحوث،  ومراكز  العلمية  للجمعيات  الريادي 

اخلطى يف �سبيل حتقيق ذلك.

الفتتاحية

اإطار �سيا�سة الت�ساور والتعاون للجمعية ال�سعودية للدرا�سات ال�سكانية، نّفذ رئي�ص اجلمعية د.  يف 

ماجد بن �سلطان ع�سوان، واأمينة �سر جمل�ص اجلمعية  د. بدرية بنت عبدالرحمن اجلندان، ورئي�ص 

املوافق  الإثــنــن1436/2/16هـــ  يوم  يف  ال�سيف،  �سيف  بنت  ح�سه  د.  ال�سكانية   الن�سرة  حترير 

العربية  للمملكة  ال�سكانية  ال�سيا�سة  جوانب  بع�ص  ملناق�سة  ال�سورى،  ملجل�ص  زيارة  2014/12/8م 

ال�سعودية.

املحتوى
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6 شخصيةالعدد

جمادى الأول 1438هـ - فرباير 2017مالعدد الرابع

»روؤيتناتبداأ من املجتمع و اإِليه تنتهي، و ميثل 
و  الروؤية  هذه  لتحقيق  اأ�سا�سًا  الأول  املحور 

تاأ�سي�س قاعدة �سلبة لإِزدهارنا القت�سادي.«
هذا الإِقتبا�س من مقدمة روؤية اململكلة العربية 
للروؤية  ديباجة  يرد  مل  2030م  ال�سعودية 
لآليات  حة  مو�سِّ بتفا�سيل  اتبع  اإِمنا  و  فقط، 

التنمية  الإِجتماعية-كون  التنمية  حمور  بتعزيز  اململكة  حكومة  اإلتزام 
الدفع  عوامل  لدية  تتوفر  جمتمع  لإِيجاد  اأ�سا�س  �سرط  الإِجتماعية 
م�ستدامة.  اإِجتماعية-اقت�سادية  تنمية  حتقيق  ت�سمن  التي  الذاتية 
تنطلق الروؤية من و�سع �سعادة كل مواطن ومقيم يف هذا البلد املبارك على 
اأولوياتها لبناء »جمتمع حيوي«،ولذا فقد انطلقت من الإِهتمام  راأ�س �سلم 
�سبيل  يف  ملتزمة  بناءاملجتمع،  يف  الأوىل  اللبنة  »الأ�سرة«لكونها  بتمكني 
لتمكينها  الالزمة  النجاح  بعوامل  الأ�سر  »تزويد  ب  احليوية  تلك  حتقيق 
من رعاية اأبنائها و تنمية ملكاتهم و قدراتهم« من جهة، ومن جهة اأخرى 
الإمكانات  مع  يتنا�سب  مبا  التخطيط  ثقافة  تبني  على  الأ�سر  »ت�سجيع  بـ 
العناية بهم على  و  ابنائها  لها، و مبا ميّكنها من توفري احتياجات  املتاحة 
اأكمل وجه«. و للدور عظيم الأثرالذي يلعبه التكامل بني دور الأ�سر و دور 
املنظومة التعليمية و الرتبوية يف تنمية ملكات و قدرات الأبناء و تر�سيخ 
ا�ستهداف  الروؤيةعلى  برنامج  اكد  �سخ�سياتهم،فقد  يف  الإِيجابية  القيم 
ميكن  مبا  بالتطوير  الرتبوية  و  التعليمبة  املنظومة  مكونات«  »جميع 
املدر�سة بالتعاون مع الأ�سرة من »تقوية ن�سيج املجتمع«، وا�سعة لقيا�س تلك 
امل�ساركة هدفًا كميا طموحًا ومزّمنًا يتمثل يف رفع ن�سبة م�ساركة الأ�سر يف 

الأن�سطة املدر�سية اإِىل )80%( بحلول )1442هـ -2020م(.
التنمية الإِجتماعية يركز على تطوير  الروؤية لتعزيز  البعد الآخر يف  و 
قطاع  يف  اإجِنازه  مت  ما  على  تثني  كانت  اإِن  و  فالروؤية  ال�سحية،  املنظومة 
و  احلالية  ال�سحية  املنظومة  مدخالت  بعدي  يف  ال�سحية  اخلدمات 
خمرجاتها، اإِل اأنها ت�ستهدف حتقيق الإِ�ستغالل الأمثل ملا يتوفر يف القطاع 
و�سول  ل�سمان  جودتها  رفع  و  املنظومة  تلك  بكفاءة  والإِرتقاء  موارد،  من 
الأ�سر على اخلدمة ال�سحية ب�سكل ا�سرع، وتقلي�س اأوقات الإِنتظار للو�سول 
»�سركات  تكوين  خالل  من  ذلك  و  والإِ�ست�ساريني  ايني  الأخ�سّ خدمات  اإِىل 

حكومية« متهيدًا لتخ�سي�سها.
برنامج  تعهد  الأخرى  الإِجتماعية  اخلدمات  كفاءة  رفع  و  تطوير  يف  و 

الروؤية برفع كفاءة تلك اخلدمات و جعلها اكرث »متكينا و عدالة«.
اآلية  جاءت  للمواطنني  املقدمة  الإِعانات  كفاءة  رفع  على  كمثال    و 
ا�ستبدال دعم ال�سلع و اخلدمات التي تقدمها احلكومة ملنتجي تلك ال�سلع 
الدعم  النوع من  الذي يقدم بدًل عن ذلك  املواطن«  بـ»ح�ساب  و اخلدمات 
جانبي  لرفع  �سك  حمققًا-دون  �سيكون  و  للمواطن،  مبا�سرًا  نقديًا  دعمًا 
الكفاءة و العدالة الإِجتماعية ما مل ترتفع ا�سعار ال�سلع الأ�سا�سية بن�سبة 

اأكرب من ن�سبة الأرتفاع يف دخل املواطن الذي يحدثه هذا البدل.
الإِ�ستعر�س  ال�سكانية تهدف من وراء هذا  للدرا�سات  ال�سعودية  واجلمعية 
الروؤية  يف  �س6،5(  يف  ن�سة  )واملنقول  الإِجتماعية  التنمية  ملحور  املوجز 
على  كافة  والإِن�سانية  الإِجتماعية  العلوم  يف  الباحثات  و  الباحثني  حث 
امل�ساركة ببحوث و درا�سات تعّمق فهم الربنامج الإِجتماعي للروؤية وتفيد 
برنامج و �سيا�سات التحول 2020م. و اهلل املوفق و الهادي اإىِل �سواء ال�سبيل.

 د. حممد بن هذلول الهذلول
 رئي�س جمل�س اإِدارة اجلمعية

معايل  باإِ�ست�سافة  ال�سكانية  للدرا�سات  ال�سعودية  اجلمعية  ت�سرفت 
لالإح�ساء  العامة  الهيئة  رئي�س  التخيفي  �سليمان  بن  فهد  الدكتور 
يف  الح�سائي  العمل  يف  »التحول  عن  �سعود  امللك  بحامعة  متحدثا 

تتمه �س2اململكة و الدور املاأمول من القطاع الأكادميي«. 

التنمية الإِجتماعية اأ�سا�س 
لتحقيق روؤية 2030م

اأهمية 
الوعي 

الإح�سائي 

من اإ�سدارت عامل املعرفة

التنمية 
الإجتماعية 

حمور اأ�ســــــا�س 
لتحقيق روؤية 
اململكة 2030م

ال�سيا�سات ال�سكانية واخللل يف الرتكيبة ال�سكانية لدول 
اخلليج العربية حتديات التنمية والأمن الوطني
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حما�سرة

ال�سعودية  اجلمعية   ت�سرفت 
باإِ�ست�سافة  ال�سكانية  للدرا�سات 
�سليمان  بن  فهد  الدكتور  معايل 
العامة  الهيئة  رئي�س  التخيفي 
امللك  بحامعة  متحدثا  لالإح�ساء 
العمل  يف  ــتــحــول  »ال ــن  ع �ــســعــود 
ــدور  ال و  اململكة  يف  الح�سائي 
الأكــادميــي«.  القطاع  من  املــاأمــول 
بني  ت�سع  اأن  اجلمعية  ي�سر  و 
مّتا  للمحا�سرة  منتجني  ايديكم 
الهيئة  من  مقدر  و  م�سكور  بدعم 
اأولهما ت�سجيل  العامة لالإِح�ساء؛ 
مرئي للمحا�سرة، و الثاين مطبوع 
يف  وردت  الــتــي  الــر�ــســائــل  بــاأهــم 

املحا�سرة.. 
هــذه املــبــادرة املــقــدرة مــن معايل 
املو�سوع  الهيئة بطرح هذا  رئي�س 
يف رحاب اجلامعة،جائت يف �سياق 
برنامج التحول الوطني يف اململكة 
العربية ال�سعودية، و الذي تطلب 

الهيئة  هيكل  يف  تغيري  اأحـــدث 
جهة،  مــن  مــرونــة  اأكــرث  جعلها  و 
كون  حقيقة  اأخـــرى  جهة  مــن  و 
بتخخ�ساته  الأكــادميــي  القطاع 
العديدةميثل اأحد مكونات القطاع 
الح�سائي، و يتكامل دوره مع دور 
الهيئة العامة لالح�ساء و مكاتب 
من  العديد  يف  املتوفرة  الح�ساء 
ــات احلــكــومــة و اخلــا�ــســة.  اجلــه
و حتــقــيــقــًا ملــتــطــلــبــات  بــرنــامــج 
»اأن  روؤيتها  الهيئة  جعلت  التحول 
الأكرث  الإِح�سائي  املرجع  تكون 
التنمية  لدعم  ابتكارًا  و  متيزًا 
يف  الإِجتماعية  و  القت�سادية 
ال�سعودية«.  العربية  اململكة 
فالهيئة  الــروؤيــة  لتلك  وحتقيقًا 
امل�سالح  يف  الحــ�ــســاء  مكاتب  و 
احلكومية ل بد لها اأن تتكامل مع 
بتخ�س�ساته  الأكــادميــي  القطاع 
مــتــعــددة،  نــواحــي  يف  املختلفة 

اأنتهاًء  و  النظم  بناء  من  اأبتدءًا 
الح�سائية  النتائج  حتليل  اإِىل 
الح�سائية  املــعــلــومــات  لتتمتع 
ــة من  ــي ــال ـــة ع ـــدرج ــنــتــجــة ب امل
ي�ستفيد  املوثوقية  و  امل�سداقية 
ـــرار يف كل  ـــق ال مــتــخــذوا  مــنــهــا 

القطاعات.
ــــان مــعــايل رئــيــ�ــس الــهــيــئــة يف  اأب
بـــرامـــج و مــ�ــســاريــع  ــرة  ــس ــا� ــح امل
كفاءة  رفــع  و  لتطوير  مــتــعــددة 
الهيئة  تعمل  الإِح�سائي  العمل 
للقيام  تخطط  و  حــالــيــًا  عليها 
بربامج  يتعلق  فيما  و  ــرى.  ــاأخ ب
دور  لتفعيل  م�ساريعها  و  الهيئة 
القطاع الأكادميي فقد جائت تلك 

امل�ساريع مرتبة كالتايل:
املعنية  الأقـــ�ـــســـام  ــة  ــارك ــس ــ� *م
اخلطة  لو�سع  الإِح�سائي  بالعمل 
اململكة و  ِلالإح�ساء يف  امل�ستقبلية 

برنامج التحول.

*التعاون مع اجلامعات لتقييم اأو 
تطوير منتجات العمل الإِح�سائي  
جلمع  للعينات  اخلطط  و�سع  من 

املعلومات و حتليلها و عر�سها.
*و�سع بوابة للبحوث و الدرا�سات 
الإِح�سائية بالتعاون مع املوؤ�س�سات 
البحوث  فيها  تن�سر  الأكادميية 
لالأعمال  التطبيقية  الدرا�سات  و 

ذات العالقة بالعمل الإِح�سائي.
ال�سعودية  اجلــمــعــيــة  *تــفــعــيــل 

الإِح�سائية.
لت�سجيع  �سنوية  جائزة  *اطــالق 

الإِبتكار و الفكر الإِح�سائي.
ملعايل  �ــســكــرهــا  تــكــرر اجلــمــعــيــة 
دعوتها  لــقــبــول  الــهــيــئــة  رئــيــ�ــس 
و  الأكادميي،  القطاع  مع  للتوا�سل 
ترجو اأن تكون فاحتة تكامل مثمر 
اجلامعات  يف  املعنية  الأف�سام  بني 
و  العلمية  اجلمعيات  و  ال�سعودية 

مراكز البحوث يف اجلامعات.

التحــول يف العمــل الإِح�سائــي يف اململكــة و الدور 
املاأمول من القطاع الأكادميي
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مقــالت

اجلزء الكرب من روؤية 2030 �سيكون 
لل�سيا�سات والربامج احلكومية  نتاج 
التي مت اتخاذها يف الفرتة احلالية 
و �سيتم العمل عليها لحقا، يفرت�س 
اأن ُتبني هذه ال�سيا�سات على اأدلة و 
ال�سيا�سات  توؤكد جناح هذه  براهني 
و فعاليتها. تعترب منهجية التجارب 
الجتماعية اأف�سل احللول املمنهجة 
لــفــهــم الـــعـــالقـــات الــ�ــســبــبــيــة بني 
التدخالت احلكومية و خمرجاتها. 
تــعــتــرب الـــتـــجـــارب الجــتــمــاعــيــة 
يقومون  ممن  لكثري  مف�ساًل  منهجًا 
الــربامــج  و  ال�سيا�سات  ر�ــســم  على 
يف  الأف�سل  املنهجية  لنها  العامة 
العر�سية  الــتــاأثــريات  يف  التحكم 
Extraneous factor و التي من 
املراد  العينة  على  توؤثر  اأن  املمكن 
العوامل  تلك  ت�سمل  كما  اختبارها، 
غري املعروفة و التي ل ميكن قيا�سها. 
الــفــكــرة  فــهــم  �سخ�س  لأي  ميــكــن 
حيث  املنهجية  هــذه  وراء  العامة 
تكمن قوتها يف ب�ساطتها، اإن الغر�س 
قيا�س  هــو  بالتجربة  الــقــيــام  مــن 
تاأثري اأي تدخل قبل و بعد التدخل 
الذين  ـــراد  الف تق�سيم  خــالل  مــن 
الع�سوائي  بالختيار  انتخابهم  مت 
الأوىل  املجموعة  جمموعتني،  اىل 
ال�سابطة  املجموعة  ت�سميتها  ميكن 
اأي  الباحث بتجربة  حيث لن يقوم 
وال�سيا�سات  التدخالت  من  تدخل 
ــة عــلــى هــذه  ــرتح ــق و الـــربامـــج امل
جتربة  �سيتم  حــني  يف  املجموعة، 
ال�سيا�سة املقرتحة على  اأو  التدخل 
ت�سميتها  ميكن  الأخــرى  املجموعة 
»املعاجلة«. يفرت�س بعد  مبجموعة 
بني  اختالف  اأي  عــزو  يتم  اأن  ذلــك 
التدخالت  تاأثري  اىل  املجموعتني 
على  جتربته  مت  الذي  الربنامج  اأو 

جمموعة دون اأخرى.

تفيد هذه املنهجية يف التعرف على 
تعمل  التي  ال�سيا�سات  و  الــربامــج 
و  تعميمها  قــبــل  لتــعــمــل  الــتــي  و 
من  العديد  توؤكد  حيث  اإعتمادها، 
ــود فــروق  الــدرا�ــســات اىل عــدم وج
يتم  التي  املجموعات  بني  وا�سحة 
وجود  لعدم  عائد  وهذا  اختبارها، 
ال�سيا�سات  و  للتدخالت  تاأثري  اأي 
القيام  ماي�ستدعي  وهو  املقرتحة، 
للتعرف  باإ�ستمرار  التجارب  بهذه 
اأو  تــدخــل  اأي  فاعلية  مــدى  على 
وما  مقرتحة  �سيا�سة  اأو  بــرنــامــج 
يقدمها  اإ�سافة  اأي  هناك  كانت  اإذا 

الربنامج اأو ال�سيا�سة. 
العديد  املنهجية  هــذه  تطبيق  مت 
ــة لخــتــبــار  ــدم ــق ــت مـــن الــــــدول امل
حيث  العامة،  الربامج  و  ال�سيا�سات 
وحــدة  تاأ�سي�س  بريطانيا  يف  مت 
من  العديد  وتقييم  اختبار  لتبني 
جمــالت  يف  ال�سلوكية  التدخالت 
والعديد  ال�سحة  ال�سرائب،  جمع 
من املجالت الأخرى و اختبار هذه 
التجارب  بــاإ�ــســتــخــدام  الــتــدخــالت 
يف  اأ�سهم  الــذي  الأمــر  الجتماعية 
يف  الأدلـــة  على  العتماد  ماأ�س�سة 
العمل احلكومي و تبعتها العديد من 

الدول الأخرى.
ولــنــا حــديــث يف مــقــال قـــادم حول 

العديد من التجارب الدولية.

هل من املمكن اأن تلعب التجارب الجتماعية 
الأوىل دورًا يف م�سار التحول الوطني؟ احلروف  الوعي  ل  ُي�سكِّ

يف  والقرارات  ال�سيا�سات  ملعجم 
حمورها،  الإن�سان  مادام  جمال  اأي 
باأنَّ  املنطقية  الدللة  هو  فالوعي 

نكون  فحني  واقتدار،  بحيوية  مهامه  ميار�س  العقل 
بداأنا  قد  فاإننا  حولنا  ما  بكل  ومبا�سر  دائم  ات�سال  على 
« املعرفة   « وهي  به   الوعي  نحو  الأهم  اخلطوة   يف 
عن  نتحدث  فاإنَّنا  الإح�سائي  الوعي  عن  نتحدث  وحني 
باأهمية الإح�ساء وعلومه  يف  حالة من الإدراك وال�سعور 
�سلوك  من  الإدراك  هذا  على  يرتتب  وما  احلياة  مفا�سل 
جتاه البينات واملعلومات واملوؤ�سرات التي ت�سدرها الأجهزة 
 ، اإنتاجها  على  يعمل  من  وجتاه   ، املخت�سة  الإح�سائية 
وجتاه طريقة ا�ستخدامها اأو ن�سرها والتعامل معها ، و هذا 
دون  يتحقق  ل  الذي   بالإدراك  ُمرتبط  املن�سود  ال�سلوك 
نتعرف  مل  اإْن  الأ�سياء  حقيقة  ندرك  لنا  فكيف   ، معرفة 
ف الوعي الإح�سائي باأنَّه ال�سلوك  عليها ، لذلك ميكن اأن ًنعرَّ
 الإيجابي املبني على الإدراك واملعرفة باأهمية الإح�ساء .
من  كثري  اأنَّ  جند  ات�سايل  كن�ساط  الإح�سائي  لوعي  ا  ويف 
واإْن  الفرد  هو  الوعي  حمور  جتعل  واملمار�سات  التعريفات 
و�َسعْت الدائرة و�سعت معه املجتمع ، وُمربر هذه املمار�سات 
هو اأنَّ اإدراك الفرد و�سعوره باأهمية املعلومات الإح�سائية 
مع  والتعاون  الإح�سائي  العمل  مع  التفاعل  يف  ي�ساهم 
بال  وهو   ، الدقيقة  بالبيانات  وتزويده  الإح�سائي  اجلهاز 
من  النوع  هذا  باأنَّ  اأرى  ولكني  له  ي�سعى  الكل  هدف  �سك 
واحد  طرف  م�سلحة  يراعي    « ه  موجَّ وعٌي   « هو  الوعي 
لي�سهل  امليدانيني  والباحثني  الإح�سائي  اجلهاز  وهو  فقط 
الإح�سائي  الوعي  بينما   ، البيانات  جمع  عملية  عليهم 
تنطلق  متكاملة  عملية  هو  ن�سره  على  ونعمل  نن�سده  الذي 
فالوعي   )  win(  / win امل�سرتكة   امل�سلحة  مبداأ  من 
الفرد  فيه  وي�ساهم  البيانات  منتجي  من  يبداأ  الإح�سائي 
و  والإعالم  واملجتمع  واجلامعة  واملدر�سة  والأ�سرة 
وبالتايل   ، للُمِنتج  اأخرى  مّرة  ليعود  البيانات  م�ستخدمي 
اإيجابي جتاه عملية  �سيحقق هذا التفاعل املتكامل �سلوك 
. معها  والتعامل  ون�سرها  وا�ستخدامها  البيانات   اإنتاج 
واإذا ما اأردنا اأن ن�سل بالإح�ساء اإىل اأ�سلوب حياة وثقافة 
يومية فاإنَّ الوعي الإح�سائي هو الطريق لذلك الهدف، واإذا 
ما اأردنا اأن ن�سل للوعي الإح�سائي فاإنَّ املعرفة الإح�سائية 
هي امل�سار ، واإذا ما اأردنا اأن نن�سر املعرفة ؛ فعلينا اأْن نبقى 

على ات�سال..
 تي�سري بن حممد املفرج

مدير عام الإدارة العامة لالإعالم والوعي الإح�سائي – 
 املتحدث الر�سمي الهيئة العامة لالإح�ساء

اأهمية الوعي الإح�سائي  

اأ. اأحمد ُحّمدي - باحث يف جمال الأقت�ساد ال�سلوكي
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3.1 جمتمٌع حيوٌيّ .. 
ُبنيانُه َمتني:

ــو تــعــزيــز مــبــادئ   هــدفــنــا ه
ــة  ــي ــاع ــم ــت ـــة الج ـــاي ـــرع ال
جمتمع  لــبــنــاء  وتــطــويــرهــا 
قوي ومنتج، من خالل تعزيز 
ــا  ــه ــام ــي وق ـــــرة  ـــــس الأ� دور 
مب�سوؤولياتها، وتوفري التعليم 
الــــــــقــــــــادر عـــــلـــــى بــــنــــاء 
منظومة  ال�سخ�سية،واإر�ساء 

اجتماعية و�سحية ممّكنة.

1.3.1 نهتّم باأ�سرنا:
املجتمع،  نـــواة  هــي  ــرة  ــس الأ�
احلا�سنة  متثل  اإنــهــا  حيث 
والــراعــي  لــالأبــنــاء،  الأوىل 
الــرئــيــ�ــس لحــتــيــاجــاتــهــم، 
ــــي لــلــمــجــتــمــع مــن  ــــام واحل
ميّيز  ما  اأبرز  ولعّل  التفكك. 
باملبادئ  التزامه  جمتمعنا 
والــقــيــم الإ�ــســالمــيــة،وقــوة 
روابطه الأ�سرية وامتدادها، 
ــد  ــزوي ــى ت ــل ــنــا ع ـــا يــحــّث مم
ــعــوامــل الــنــجــاح  ـــرة ب ـــس الأ�
رعاية  من  لتمكينها  الالزمة 
ملكاتهم  وتنمية  اأبــنــائــهــا 
هذه  اإىل  ولن�سل  وقدراتهم. 
اإ�سراك  على  �سنعمل  الغاية، 
العملية  يف  الأمــــور  ــاء  ــي اأول
على  �سنعمل  كما  التعليمية، 
م�ساعدتهم يف بناء �سخ�سيات 
اأطــفــالــهــم ومــواهــبــهــم حتى 
يكونوا عنا�سر فاعلة يف بناء 
الأ�سر  و�سن�سجع  جمتمعهم، 
التخطيط  ثقافة  تبني  على 
الإمــكــانــات  مــع  يتنا�سب  مبــا 

من  ميكنها  ومبا  لها،  املتاحة 
اأبنائها  احــتــيــاجــات  تــوفــري 
والــعــنــايــة بــهــم عــلــى اأكــمــل 

وجه.
ويف هذا ال�سدد، ندرك رغبة 
م�سكن،  بــتــمــّلــك  اأ�ـــســـرة  ــل  ك
ــة ذلــــك يف  ــاأهــمــي ـــن ب ـــوؤم ون
الأ�سرية.  الــروابــط  تعزيز 
ال�سكن  متّلك  ن�سبة  اأن  ورغم 
واأن  ــغ)%47(  ــل تــب احلــالــيــة 
ال�سريحة  يف  املواطنني  عدد 
متّلك  يف  الراغبة  العمرية 
م�ستمّر،فاإننا  تناٍم  يف  م�سكن  
الن�سبة  هذه  رفع  اإىل  ن�سعى 
 )%5( ــن  ع يــقــل  ل  ــدار  ــق مب
ـــــــ -  ـــام )1442ه بــحــلــول ع
عدد  ب�سّن  وذلــك  2020م(، 
مـــن الأنـــظـــمـــة والـــلـــوائـــح، 
وحتــفــيــز الــقــطــاع اخلــا�ــس، 
وبــنــاء �ــســراكــة فــاعــلــة مع 
املواطن لتمكينه من احل�سول 

ــم خــالل  ــالئ عــلــى مــ�ــســكــن م
م�سارات  وفــق  منا�سبة  فــرتة 
متويلية  حلوًل  تقدم  متّلك 
وادخــــاريــــة تــتــنــا�ــســب مع 

احتياجاته ال�سكنية.

2.3.1 َنبني �سخ�سيات 
اأبنائنا:

يف  الإيجابية  القيم  �سرن�سخ 
اأبنائنا عن طريق  �سخ�سيات 
التعليمية  املنظومة  تطوير 
مكوناتها،  بجميع  والرتبوية 
بالتعاون  املدر�سة  ميّكن  مما 
ن�سيج  تقوية  من  الأ�سرة  مع 
اإك�ساب  خــالل  مــن  املجتمع، 
ــارات  ــه ــارف وامل ــع الــطــالــب امل
ليكون  احلميدة  وال�سلوكيات 
تت�سف  م�ستقلة  �سخ�سية  ذا 
ــرة  ــاب ــث ــــروح املـــبـــادرة وامل ب
والـــقـــيـــادة، ولــديــهــا الــقــدر 
ــي الــذاتــي  ــوع ــن ال ــايف م ــك ال

والجـــتـــمـــاعـــي والـــثـــقـــايف، 
و�ــســنــعــمــل عــلــى ا�ــســتــحــداث 
جمموعة كبرية من الأن�سطة 
الــثــقــافــيــة والجــتــمــاعــيــة 
والريا�سية عرب  والتطوعية 
التعليمية  املنظومة  متكني 

والثقافية والرتفيهية.

3.3.1 مُنّكن جمتمعنا:
منظومة  تطوير  �سنوا�سل 
ــمــاعــيــة  اخلــــدمــــات الجــت
ومتكينًا  كفاءة  اأكــرث  لتكون 
على  �سنعمل  وعدالة،حيث 
دعم  من  ال�ستفادة  تعظيم 
والكهرباء  والوقود  الغذاء 
واملـــــاء مـــن خــــالل تــوجــيــه 
و�سنويل  مل�ستحقيه.  الدعم 
باملواطنني  ا  خا�سّ اهتمامًا 
اإىل  يـــحـــتـــاجـــون  ــــذيــــن  ال
ــة، حيث  ــم ــدائ ال ــرعــايــة  ال
امل�ستمر،  الدعم  لهم  �سنقّدم 

روؤيـــــــــة

التنمية الإجتماعية حمور اأ�ســـــــــــــــــــا�س لتحقيق روؤية اململكة 2030م
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روؤيـــــــــة

غري  الــقــطــاع  ــع  م و�سنعمل 
مع  ال�سراكة  وعرب  الربحي 
توفري  على  اخلا�س  القطاع 
والتاأهيل  التدريب  فر�س 
ــي متــّكــنــهــم من  ــت الـــــالزم ال

اللتحاق ب�سوق العمل.

4.3.1 نرعى �سحتنا
ــودًا كبرية  ــه بــذلــنــا ج لــقــد 
ال�سحية  املنظومة  لتطوير 
خالل العقود املا�سية، حيث 
الأ�ــســّرة  عــدد  ن�سبة  بلغت 
 )1000( ــــــل  ــــــك )2.2(ل
اأف�سل  بع�س  ولدينا  ن�سمة، 
اأدق  يف  العاملية  الكفاءات 
ــ�ــســات الــطــبــيــة،  الــتــخــ�ــس
ـــع مــتــو�ــســط الــعــمــر  ـــف وارت
للفرد خالل العقود الثالثة 
اإىل   )66( مـــن  ــيــة  ــا�ــس امل
اإىل  و�سن�سعى  )74(عــامــًا. 
املثلى  ال�ــســتــفــادة  حتقيق 
ومراكزنا  م�ست�سفياتنا  من 
جــودة  حت�سني  يف  الطبية 
ب�سقيها  ال�سحية  اخلدمات 

الوقائي والعالجي.
على  الــعــام  القطاع  �سريكز 
ـــطـــب الـــوقـــائـــي  تـــوفـــري ال
وت�سجيعهم  لــلــمــواطــنــني، 
على ال�ستفادة من الرعاية 
خطوة  ــة  ــي الأول ال�سحية 
اأوىل يف خطتهم العالجية.

حمــاربــة  يف  �سي�سهم  كــمــا 
املعدية.و�سرنفع  الأمرا�س 
درجـــــــة الــتــنــ�ــســيــق بــني 
ال�سحية  الرعاية  خدمات 
والــرعــايــة الجــتــمــاعــيــة 

تلبية  يف  التكامل  لتحقيق 
منها  امل�ستفيدين  متطلبات 
واحــتــيــاجــاتــهــم. �ــســريّكــز 
القطاع العام كذلك على دوره 
ومراقبًا  ومنّظمًا  خمّططًا 
ــحــيــة،  ــة الــ�ــس ــوم ــظ ــن ــم ــل ل
القيام  من  الأ�سرة  و�سيمّكن 
الرعاية  تقدمي  يف  بدورها 
لأفــرادهــا.ولــرفــع  املنزلية 
ال�سحّية،  اخلدمات  جــودة 
من  تقدميها  على  �سنعمل 
حكومية  ــركــات  ــس � ـــالل  خ
كما  لتخ�سي�سها.  متــهــيــدًا 
قاعدة  تو�سيع  على  �سنعمل 
امل�ستفيدين من نظام التاأمني 
احل�سول  وت�سهيل  ال�سحي، 
اأ�سرع،  ب�سكل  اخلدمة  على 
النتظار  اأوقـــات  وتقلي�س 
الأخ�سائيني  اإىل  للو�سول 
و�سندّرب  وال�ست�ساريني، 
اأطباءنا لرفع قدراتهم على 
الأمــرا�ــس  وعــالج  مواجهة 
حتديًا  ت�سكل  التي  املزمنة 
وخطرًا على �سحة مواطنينا 
وال�سكر  القلب  اأمرا�س  مثل 

وال�سرطان.

من التزاماتنا..
»ارتقاء«دور اأكرب لالأ�سرة 

يف تعليم اأبنائها 
ميثل اهتمام الأبوين بتعليم 
اأ�سا�سية  ركــيــزة  اأبــنــائــهــم 
للمدار�س  وميكن  للنجاح، 
ــالب  ــط ــــاء اأمــــــور ال ــــي واأول
هذا  يف  اأكـــرب  بـــدور  القيام 
من  املزيد  توفر  مع  املجال 

التي  املــدر�ــســيــة  الأنــ�ــســطــة 
العملية  يف  م�ساركتهم  تعزز 

التعليمية.
اإ�سراك )%80(  وهدفنا هو 
مـــن الأ�ـــســـر يف الأنــ�ــســطــة 
املـــدر�ـــســـيـــة بــحــلــول عــام 
باإذن  )1442هـــ - 2020م( 

اهلل.
�ـــســـيـــتـــ�ـــســـمـــن بــــرنــــامــــج 
»ارتــقــاء«،املــزمــع اإطــالقــه، 
ــة مـــن مــوؤ�ــســرات  ــوع ــم جم
مدى  تقي�س  الــتــي  الأداء 
ــدار�ــس لأولــيــاء  ــراك امل ــس اإ�
تعليم  عملية  يف  الأمـــــور 
باإن�ساء  و�سنقوم  اأبنائهم. 
جمــالــ�ــس لأولـــيـــاء الأمــــور 
ــا  ــه ــالل ــــن خ يـــطـــرحـــون م
ويناق�سون  اقــرتاحــاتــهــم 
تعليم  مت�س  التي  الق�سايا 
اأبنائهم،وندعم ذلك بتوفري

للمعلمني  تدريبية  بــرامــج 
حتقيق  اأجــل  من  وتاأهيلهم 
اأولياء  مع  الفّعال  التوا�سل 
الأمـــــــور، وزيــــــادة الــوعــي 
كما  م�ساركتهم.  باأهمية 
مع  الــتــعــاون  عــلــى  �سنعمل 
القطاع اخلا�س والقطاع غري 
الربحي يف تقدمي املزيد من 
الربامج والفعاليات املبتكرة 
لتعزيز ال�سراكة التعليمية.

من التزاماتنا..
اأ�سلوب مبتكر ل�سحة ذات 
جودة عالية وفاعلية اأكرب 
مب�ستوى  الرتــقــاء  هدفنا 
اخلــــــدمــــــات الــ�ــســحــيــة 

قطاع  وجــودتــهــا،وغــايــتــنــا 
اأ�ــســلــوب  وذو  ــال  فــّع �سحي 
تناف�سية  ُيــوِجــُد  مبتكر، 
مقدمي  بني  اأكرب  و�سفافية 
ــــن مــن  اخلـــــدمـــــات، وميــــّك
والفاعلية  الكفاءة  حت�سني 
ـــــــودة والإنـــتـــاجـــيـــة  واجل
تقدمي  م�ستويات  كل  على 
خــيــارات  ويتيح  ــة،  ــدم اخل

اأكرث تنوًعا للمواطنني.
الهدف،  هذا  بلوغ  اأجل  ومن 
ــدمي  ــق ــقــل مــهــمــة ت ــن ــن ــس �
�ــســبــكــة  اإىل  اخلـــــدمـــــات 
احلكومية  الــ�ــســركــات  ــن  م
تتناف�س فيما بينها من جهة، 
ومع القطاع اخلا�س من جهة 
اأخرى يف العمل على تقدمي 
ال�سحية،  اخلدمات  ــود  اأج
تركيز  مــن  �سيمكننا  مّمـــا 
مــ�ــســوؤولــيــة الــقــطــاع الــعــام 
التنظيمية  املــهــمــات  عــلــى 
والــــرقــــابــــيــــة، واإيــــجــــاد 
التخ�س�سات  مـــن  املـــزيـــد 
يف  الأولــويــة  ذات  النوعية 
ومتكني  ال�سحية،  اخلدمات 
املــ�ــســتــفــيــديــن مــن اخــتــيــار 
مـــقـــدم اخلــــدمــــة املـــالئـــم 

لحتياجاتهم.
ــول  ــل ــح ــــا ب ــــن ــــداف ــــن اأه م
2030م(  - )1452هــــــــــ 
ــر راأ�ــــس  ــس ــوؤ� الرتــــقــــاء مب
ـــي مــن  ـــاع ـــم ـــت املــــــال الج
املرتبة  اىل  املــرتــبــة)26( 

.)15(
زيادة متو�سط العمر املتوقع 

من )74( ايل )80( عاما.

التنمية الإجتماعية حمور اأ�ســـــــــــــــــــا�س لتحقيق روؤية اململكة 2030م
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الن�سرة ال�سكانية
جمادى الأول 1438هـ - فرباير 2017مربيع الآخر 1436هـ - ابريل 2015م

كـتـــب

 كان الب�سر، حتى من قبل التاريخ امل�سجل، يحت�سدون 
تدفق  ا�ستمرار  ومع  اأنه  غري  املاء.  من  بالقرب  دوما 
اجتاه  يف  العامل  حول  املتزايدة  ال�سكانية  الأعداد 
من�سوب  ارتفاع  ومع  م�سبوقة،  غري  بدرجة  ال�سواحل، 
عالقتنا  بداأت  املناخية،  التغريات  ب�سبب  امل�ستمر  املياه 
اإن  الحتمال.  وكارثية  جديدة  اأبعادا  تاأخذ  بالبحار 
اآخر جيل من �سكان ال�سواحل يعي�س جاهال ب�سكل كبري 
وباحلاجة  الطبيعية،  وبالبيئة   ، �سبقوه  من  بتاريخ 
ن�سيت  لقد  العامل.  �سواحل  على  با�ستقرار  العي�س  اإىل 
جون  ي�ستعيد  املحيطات،  مع  التعاي�س  كيفية  الب�سرية 
الكتاب، وهو توثيق فطن لأكرث  موؤلف هذا  اآر. غيلي�س، 
التجربة  ال�ساحلية،  للح�سارات  �سنة  األف   100 من 
عا�سوا  الذين  الب�سر  بني  الأوىل  اأ�سولها  منذ  ال�ساحلية 
�سخب  اإىل  و�سول  الأفريقي،  ال�ساحل  امتداد  على 
اليوم.  البحرية  واملنتجعات  ال�سخمة  املدن  وروعة 
ياأخذ غيلي�س القارئ منطلقا من املوقع ال�ساحلي املحتمل 
على  تكونت  التي  باجلماعات  مرورا  عدن،  جنة  اإىل 
بداية  منذ  النهرية،  واجلداول  واخللجان،  ال�سواطئ، 
املجتمع الإن�ساين، و�سول اإىل الدور احلا�سم الذي اأدته 
والإمرباطوريات.  الكت�سافات  ع�سر  خالل  ال�سواحل 
يف  باأكملها  ل�سعوب  اجلماعية  التحركات  توثيق  اإن 
ي�ستدرج  الأخري،  القرن  ن�سف  خالل  ال�سواحل،  اجتاه 
هذه  خالل  احلا�سر،  اإىل  ال�ساحلية  احلياة  ق�سة 
الب�سرية  عالقة  تغري  مو�سوع  غيلي�س  يتناول  الرحلة، 
تاريخ  م�ستعر�سا  بيئي،  منطلق  من  وذلك  البحر،  مع 
-بناء  ال�ساحلية  الطبيعة  مناظر  �سنع،  واإعادة  �سنع، 
املوانئ، وا�ستنزاف الأرا�سي الرطبة، وبداية احليوانات 
وذلك  ال�ساطئ،  فكرة  واخرتاع  وانقرا�سها،  البحرية 
بينما يزودنا باإدراك عاملي لعالقتنا باملاء، اإن »ال�ساحل 
و�سخ�سيا جدا،  تثقيفيا  كتابا  كونه  الب�سري«، من حيث 
هو يف الواقع اأكرث من جمرد تاريخ، اإنه ق�سة نطاق لطاملا 
كان ذا اأهمية مركزية من حيث اأمزجة، وخطط، ووجود 

هوؤلء الذين يعي�سون ويحلمون عند اأطراف الياب�سة.

ت�ساوؤلت  ثالثة  عن  الإِجابة  اإىِل  الكتاب  ي�سعي 
كيف  املهاجرين؟  قرارات  يف  يوؤثر  الذي  ما  مهمة: 
توؤثر الهجرة يف اللذين يبقون يف الوطن؟ كيف توؤثر 
اأننا  بد  ل  امل�سيفة؟.  للبلدان  الأ�سليني  ال�سكان  يف 
اقت�سادية  ظاهرة  لي�ست  الهجرة  اأن  ندرك  ا�سبحنا 
اإِذا نظنا اليها  اأما  اإِنها ظاهرة اجتماعية.  فقط. بل 
يفتح  اأن  �ساأنه  من  فهذا  بحت،  اأكاميي  منظور  من 

�سندوق "بندورا".
مع  التعامل  من  بد  فال  الإجِتاهات  اختلفت  مهما  و 
منظور  اأي  من  لكن  و  اأخالقية؛  كم�ساألة  الهجرة 
الهجرة؟  تاأثريات  على  احلكم  ينبغي  اأخالقي 
القت�ساديون لديهم و�سيلة جاهزة للحكم تتمثل يف 
مذهب املنفعة. اأما �سمن اأطار اخالقيات التعامل مع 
الهجرة فيبدو هذا املعيار مع الأ�سف عاجزًا عن اأداء 

الدور املطلوب يف الوقت الراهن.
لتاأ�سي�س  حماولة  اأيدينا(  بني  )الذي  الكتاب  ي�سكل 
خمتلف  بني  جتمع  الهجرة  مع  للتعمل  منظومة 
التوجهات و الإِخت�سا�سات، عرب رحلة متتد من علم 
الإِجتماع مرورا بفل�سفة الأخالق. و يت�سائل املوؤلف 
اتخاذها  ينبغي  التي  املنا�سبة  ال�سيا�سات  عن  فيه 
اإِزاء الهجرة. اإِن جمرد طرح املو�سوع للنقا�س يتطلب 
ع�ّس  هناك  كان  فاإِذا  ال�سجاعة؛  من  عالية  درجة 
حتظى  الذي  الوقت  يف  و  الهجرة.  فهو  حقًا  دّبور 
فيه الهجرة باأق�سى درجات الأهتمام من ال�سيا�سيني 
الكتابات  معظم  فاأن  نادرة،  اإِ�ستثناءات  مع  اليوم، 
وذات  نطاقها  يف  �سّيقة  تكون  اأن  اإِما  تناولتها  التي 
اآراء  للت�سذيب من خالل  اإِما تتعلّر�س  و  �سفة مهنية 

متزمتة.
التي  للق�سية  حمل�سًا  يكون  اأن  املوؤلف  يحاول  لذك 
يتناولها و ي�سعى اإىِل اأن يكون الطرح قاباًل للفهم من 
اجلميع، بعد الإِ�ستغناء قدر الإِمكان عن امل�سطلحات 

الفنية املتداولة يف هذا ال�ساأن.

حقيقة،  املـــوت.هـــذة  ــن  م ــر   ــف لم
اأ�سباب  عن  العلم  يقول  مــاذا  ولكن 
احلياة،  �سكل  يف  الكبري  الأختالف 
وطولها، بني النا�س؟ واحلق اأن هذة 
ميكن  بنما  لتــقــارن  الأخــتــالفــات 
اأن جنده لدي الأنــواع الآخــري من 
احليوانات اأو النباتات. لقد اأكت�سف 
العلماء فطرًا عمالقًا يف ميت�سيغان 
بالوليةاملتحدة يعي�س منذ الع�سر 
اأنواع  اأحد  يعي�س  بينما  اجلليدي، 
وتعي�س  فقط،  4اأ�سهرًا  اليع�سوب 
ما  الفرا�سة  طور  يف  الربيع  ذبابة 

ليزيد علي �ساعات معدودة.
ــة، كــان  ــل ــوي ــــرون ط ــي مــــدي ق عــل
علي  بالعثور  يحلمون  الفال�سفة 
من  يتمكنو  لكي  ال�سباب،  اإك�سري  
ــــم، لكـــن مل  الــتــمــتــع بــ�ــســبــاب دائ
اأن  �سئيل  بقدر  ولــو  ــد  اأح يــحــاول 
يفهم ما ال�سيخوخة، اأو ملاذا حتدث، 
اأمل يف  اأقل  لديهم  يكن  ومن ثم مل 

التغلب عليها.
اأما الأن، وقد فهمنا لي�س فقط كيف 
البيولوجية،  الــوظــائــف  تتدهور 
هذا  حـــدوث  يف  ال�سبب  اأيــ�ــســًا  بــل 
التدهور. فهل تقدم لنا هذة املعرفة 
اأم هي جمرد  اأماًل جديدًا،  العلمية 
حلمنا  طاملا  وهم  علي  لنار  اأ�سرام 

به؟
وجــذاب  مهم  ملو�سوع  الكتاب  هــذا  يعر�س 
باأ�سلوب  يقدمة  ــارع  ب مــوؤلــف  مــع  للغاية، 
�ساحر للغاية. وهو ما من �ساأنه اأ�سبع النهم 

اأيل املعرفة لدي القراء من كل الأعمار.
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ملخ�س ر�سالة

 تتناول هذه الدرا�سة واقع ال�سيا�سات 
ال�سكانية  الرتكيبة  يف  واخللل  ال�سكانية 
اخلليج  لدول  التعاون  جمل�س  لدول 

العربية من خالل منطلقات ثالثة هي:
الوطنية  والروؤى  التنموية  اخلطط   -1
ال�سلة  ذات  التعاون  جمل�س  لدول 

بال�سيا�سات ال�سكانية والتنموية.
والتنموية  ال�سكانية  2-الإ�سرتاتيجيات 
اإطارها  يف  التعاون  جمل�س  لدول 

الإقليمي.
املجل�س  لدول  ال�سكانية  ال�سيا�سات   -3
وموؤ�سراتها  احلكومات  روؤى  خالل  من 
اخل�سائ�س  الدرا�سة  وتعالج  »الدولية«، 
الدميوغرايف  بجانبيها  ال�سكانية 
دول  ل�سكان  احل�ساري  والجتماعي 
الفعلي  التنفيذ  يعك�س  لكونه  املجل�س؛ 
فيها،  ال�سكانية  لل�سيا�سات  والعملي 
على  وجدواها  فاعليتها  مدى  ويو�سح 
وتبعًا  والإقليمي؛  الوطني  ال�سعيدين 
لذلك تقوم الدرا�سة بتقومي مدى فاعلية 
املجل�س  دول  يف  ال�سكانية  ال�سيا�سات 
بانتهاج منهج حتليلي-و�سفي وكمي لبع�س 
الدميوغرافية  ال�سكانية  اخل�سائ�س  من 
»منحنى  اأ�سلوب  وتطبيق  واحل�سارية، 
واقع  لإبراز  الرتكز«  و«موؤ�سر  لورانز«، 
املجل�س،  دول  يف  لل�سكان  املكاين  التوزيع 
ال�سيا�سات  واقع  تقومي  اإىل  اإ�سافة 
ال�سكانية والتنموية بهدف اإبراز جوانب 

دول  يف  ال�سكانية  ال�سيا�سات  يف  اخللل 
التقومي  اأبرز  وقد  التعاون،  جمل�س 
القت�سادية،  التحديات  من  جمموعة 
تواجه  التي  والأمنية،  والجتماعية، 
الب�سري  مكونها  يف  التعاون  جمل�س  دول 
لرتفاع  كنتيجة  التنموية؛  وم�سريتها 
ا�ستندت  وقد  الوافدة.  العمالة  ن�سبة 
على  امليداين  جانبها  يف  الدرا�سة 
�سرائح  ثالث  راأي  ل�ستطالع  »ا�ستبانة« 
الأكادمييني،  من  بع�س  هم  املجتمع،  من 
يف  ال�سكانية  ال�سيا�سات  عن  وامل�سوؤولني 
الأمانة العامة ملجل�س التعاون، وبع�س من 
بال�سكان  ال�سلة  ذات  الإدارية  القيادات 

والتنمية. 
وقد تو�سلت الدرا�سة اإىل اأن معظم دول 
�سكانية  �سيا�سات  تنتهج  التعاون  جمل�س 
ت�سمينها  ويتم  معلنة،  وغري  �سمنية 
لقطاعات  الوطنية  ا�سرتاتيجياتها  يف 

توزعت  وبالتايل  املختلفة،  الدولة 
جهات  بني  والتنموية  ال�سكانية  الق�سايا 
خمتلفة، تفتقد اإىل التن�سيق فيما بينها، 
جهة  اأو  اأعلى  جمل�س  وجود  عدم  مع 
ذات  الق�سايا  جميع  تتبنى  عليا  ر�سمية 

ال�سلة بال�سكان والتنمية.
الكثري  هناك  اأن  اإىل  بالإ�سافة  هذا   
مع  تتفق  ل  والإجراءات  ال�سيا�سات  من 
وعليه  تخدمها؛  ول  املق�سودة  الأهداف 

تو�سي الدرا�سة مبا يلي:
لل�سكان  اأعلى  جمل�س  وجود  1-اأهمية 
املجل�س،  ذي �سالحيات تنفيذية يف دول 
وي�ستند اإىل وثيقة �سيا�سة �سكانية معلنة 
ووا�سحة املعامل والأهداف، ويتبعه جلان 
زمنية  خطط  )وفق  وتقومي  متابعة 
اأو  املحققة،  الإجنازات  ملدى  حمددة( 

الإخفاقات للحد منها ومعاجلتها. 
العامة  الأمانة  جمل�س  يتمتع  اأن   -2

الإقليمي  اإطاره  يف  التعاون  ملجل�س 
ب�سالحيات تنفيذية، وقدرات تنظيمية 

اأكرث فاعلية. 
الُبنى  تن�سيق  اأو  توحيد  �سرورة   -3
والإجراءات  واملوؤ�س�سية  التحتية 
ي�ساهم  مبا  الوافدة  بالعمالة  اخلا�سة 
ال�ساملة جلميع دول املجل�س،  التنمية  يف 
اأو  الفعال  للتكامل  تطلعاتها  يخدم  ومبا 
الأمثل  احلل  لكونه  املرتقب؛  الحتاد 
ال�سكانية  الرتكيبة  يف  اخللل  لذلك 

وحتدياته.
4- الهتمام ب�سم اليمن اإىل دائرة دول 
خمزونها  من  لال�ستفادة  التعاون  جمل�س 
ا�ستهالكي  وك�سوق  جهة،  من  الب�سري 
بالإ�سافة  هذا؛  اأخرى،  جهة  من  داخلي 
اليمن  �سوؤون  ترتيب  اإمكانية  اإىل 
الإقليمي  الأمن  يحقق  مبا  الداخلية 

لدول املجل�س.

ال�سيا�سات ال�سكانية واخللل يف الرتكيبة ال�سكانية لدول 
اخلليج العربية حتديات التنمية والأمن الوطني

 ملخ�س ر�سالة دكتورة - ق�سم اجلغرافية - جامعة امللك �سعود �سعبان 1437هـ  الدكتورة/ عبلة عبد اجلليل مر�سد

املنتدى الإح�سائي اخلليجي الأول .. �سهر مار�س املقبل
ال�سريفني  احلرمني  خادم  رعاية   حتت 
�سعود،  اآل  عبدالعزيز  بن  �سلمان  امللك 
واملركز  لالإح�ساء   العامة  الهيئة  تنظم 
لدول  التعاون  جمل�س  لدول  الإح�سائي 
الإح�سائي  املنتدى  العربية  اخلليج 
تعزيز  �سعار:  حتت  الأول  اخلليجي 
ال�سيا�سات  لدعم  الإح�سائية  ال�سراكات 
دول  يف  امل�ستدامة  والتنمية  القت�سادية 
الريا�س  مدينة  يف  وذلك  التعاون،  جمل�س 
الآخرة  جمادى   23-21 الفرتة  خالل 
2017م،  مار�س   22-20 املوافق  1438هـ 
وعرب معايل رئي�س الهيئة العامة لالإح�ساء 

عن  التخيفي،  �سليمان  بن  فهد  الدكتور 
احلرمني  خادم  لرعاية  وتقديره  اعتزازه 
الذي  للمنتدى،  اهلل-  -حفظه  ال�سريفني 
املعهود  واهتمامه  لدعمه  ا�ستمرارًا  ياأتي 
وامتدادًا لروؤيته –اأيده اهلل- ب�ساأن تعزيز 
منت�سف  واملقرة  امل�سرتك  اخلليجي  العمل 
جمل�س  دول  قادة  قبل  من  املا�سي  العام 
ختام  يف  العربية  اخلليج  لدول  التعاون 

تفعيل  بهدف  الـ16،  الت�ساورية  القمة 
التعاون يف امللفات القت�سادية والتنموية، 
وذلك تعزيزًا للرتابط والتكامل والتن�سيق 
املجالت  جميع  يف  املجل�س  دول  بني 
وترية  وت�سريع  والتنموية،  القت�سادية 
العمل امل�سرتك لتحقيق الأهداف التي ن�س 
التعاون،  ملجل�س  الأ�سا�سي  النظام  عليها 
املنتدى  اأن  التخيفي،  فهد  الدكتور  واأكد 

يف  ظهرت  التي  التطورات  ظل  يف  يعقد 
ب�سكل  العامل  الأخرية على م�ستوى  الآونة 
العربي  اخلليج  منطقة  م�ستوى  وعلى  عام 
اقت�سادية  تغيريات  من  خا�س،  ب�سكل 
من  اإزائها  ت�سكل  وما  عاملية  و�سيا�سية 
منطقة  يف  القت�سادية  للتنمية  حتديات 
تنمية  نحو  والجتاه  العربي  اخلليج 
العاملية،  املتغريات  مع  تتنا�سب  اقت�سادية 
لتعزيز  اخلليج  دول  توجه  اإىل  بالإ�سافة 
النمو القت�سادي وتنويع م�سادره، وتعهد 
التنمية  خطة  بتنفيذ  العامل  دول  قادة 

امل�ستدامة لعام 2030م.
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�إخرج وتنفيذ رئي�ص التحرير:

 د. ح�سة بنت �سيف ال�سيف

اأع�ساء التحرير

د. ماجد بن �سلطان اأبو ع�سوان

د. حمود بن �سالح الكنعاين

د. عبداهلل بن جناء املطريي

هيئة التحرير

الأخرية

MOB: 0505232811

radaradv2014@gmail.com
 s a p s @ k s u . e d u . s a

اإنعكا�سًا ملا تناولته و�سائل الإعالم املختلفة؛ ب�ساأن وثيقة ال�سيا�سة ال�سكانية للمملكة، ومناق�سة 

ال�سعودية  اجلمعية  رئي�ص  مع  �سحفي  لقاء  باإجراء  ال�سرق  جريدة  قامت  لها،  ال�سورى  جمل�ص 

 27 هـ    1436 �سفر   5 اخلمي�ص  يوم  يف  ع�سوان،   اأبو  �سلطان  بن  ماجد  د.  ال�سكانية؛  للدرا�سات 

نوفمرب 2014 م؛ ن�سر يف ال�سفحة العا�سرة من العدد )1089(  ال�سنة الثالثة، اأو�سح من خالله 

مرئياته يف  العوامل املوؤثرة يف النمو ال�سكاين يف اململكة العربية ال�سعودية، ونتائجه، كما طرح 

وجهة نظره يف ال�سيا�سة ال�سكانية للمملكة العربية ال�سعودية، موؤكدا اأنه “ل خوف على اململكة 

واأن اأزمة الإ�سكان ل ترتبط بعدد ال�سكان فح�سب، بل بالتخطيط. من الإنفجار ال�سكاين”، 

لقاء �سحفي لرئي�ص اجلمعية ال�سعودية للدرا�سات ال�سكانية

 مع �سحيفة ال�سرق ب�ساأن ال�سيا�سة ال�سكانية
خالد اجلميعة/ �سكرتري اجلمعية

هيئة التحرير
رئي�س التحرير:

د. حممد بن هذلول الهذلول

اأع�ساء التحرير:
د. عبداهلل بن جنا املطريي

د. نورة العجالن
د. مليعة اجلا�سر
د. طرفة الغنام

sapsksuedusa        saps@ksu.edu.sa

�ساركــت اجلمعيــة يف ملتقــى و معر�ــس اجلمعيــات العلميــة الرابــع الــذي عقــد يومــي16-15 
فربايــر2017م  مبركز امللك فهد الثقايف مبدينة الريا�س، و ا�ست�سافت فيه الطلبة املوهوبني يف 

الق�سم الإِبتدائي مبجمع امللك �سعود التعليمي بهدف تعريفهم على اجلمعيات.


