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الن�سرة ال�سكانية
�شوال 1435هـ - اغ�سط�س 2014 م

     هذه هي الن�شرة الثانية للجمعية ال�شعودية 

مع  �شدورها  يتوافق  ال�شكانية،  للدرا�شات 

ببث  متيزت  التي   ، للجمعية  الثانية  الدورة 

دماء جديدة يف جمل�س اإدارتها، ويف اأع�شائها، 

التطور،  خطى  موا�شلة  فر�شة  لها  اأتاح  ما 

تبلورت  التي   ، النجاحات  من  املزيد  وحتقيق 

�شعي  اأهمها  لعل  الن�شاطات،  من  عدد  يف 

ذات  احلكومية  املوؤ�ش�شات  من  عدد  مع  ال�شراكات  لعقد  اجلمعية  رئي�س 

العالقة املبا�شرة بالدرا�شات ال�شكانية، اأو رافد لها، مثل: وزارة ال�شوؤون 

للتقاعد  العامة  ، وامل�شلحة  ، وزارة االقت�شاد والتخطيط  االجتماعية 

لتطوير  العليا  والهيئة   ، والتقنية  للعلوم  عبدالعزيز  امللك  ومدينة   ،

مدينة الريا�س اإىل جانب عقد ندوة م�شغرة حول التقاعد ، واالإعداد 

العربية  اململكة  يف  ال�شكانية  التنمية  عن  وحما�شرة   ، له  واالإ�شتعداد 

ال�شعودية والتحديات املعا�شرة. 

والتقدير  ال�شكر  لتقدمي  فر�شة  العدد  هذا  �شدور  جند  اإذ  ونحن       

الأع�شاء جمل�س االإدارة ال�شابقني، ومن ا�شطرته ظروفه العملية  لعدم 

موا�شلة ع�شويته ، بال�شكر والتقدير على جهودهم القيمة ، جندها اأي�شًا 

جلميع   ، واأع�شائها  احلاليني  اجلمعية  اإدارة  �شكر  لتكرار  طيبة  فر�شة 

املتخ�ش�شني  مع  التوا�شل  اإىل  تهدف  التي   ، االأن�شطة  هذه  يف  اأ�شهم  من 

ال�شكانية،  الدرا�شات  باأهمية  الوعي  ثقافة  بث  يف  واملتخ�ش�شات، 

وفاعليتها يف خدمة خطط التنمية للمملكة العربية ال�شعودية، وو�شع 

اإ�شرتاتيجياتها مو�شع التنفيذ، وامل�شاركة الفاعلة يف ذلك.

     كما يتوافق �شدور هذا العدد مع ذكرى اليوم العاملي لل�شكان، وما يحمله 

اأهداف، وما ين�شره من �شعارات بو�شفه حدثًا �شنويًا ، حدد له يوم  من 

اأيلول من كل عام، بهدف زيادة الوعي بالق�شايا  احلادي ع�شر من �شهر 

احلاكم  املجل�س  قبل  من  مرة  الأول  اإعالنه  مت  الذي  بال�شكان  املتعلقة 

لربنامج االأمم املتحدة االإمنائي عام  1989م، وقد اأعطي لكل احتفالية 

بهذا اليوم من كل عام �شعار حمدد  ي�شري اإىل الهدف املراد حتقيقه يف 

نهاية العام، منها على �شبيل املثال �شعار ال�شباب لعام 2004م، والرجال 

للثقافة  اأكرب  2007م، ونحو توظيف  النفا�شية لعام  �شركاء يف ال�شحة 

من  والبيانات   ، 2008م  عام  االإن�شان  حقوق  واحرتام  املمار�شات  لتغيري 

اأجل التنمية لعام2010م، الرتكيز على حمل املراهقات 2013م.

     وهنا جندها فر�شة ثانية ، ندعو من خاللها اأع�شاء اجلمعية ، وكافة 

لل�شكان،  العاملي  اليوم  مو�شوعات  لدرا�شة  واملتخ�ش�شات  املتخ�ش�شني 

ومعايرينا  ثقافتنا  عن  تعرب  هادفة،  نقدية  �شكانية  درا�شة  و�شعاراته، 

امل�شتمدة من ديننا احلنيف، وت�شهم يف ن�شرها وبثها وبيانها.

الن�شرة  اإثراء  يف  للم�شاركة  جميعًا  لدعوتهم  اأي�شًا  فر�شة  جندها  كما 

 ، ال�شكانية  للدرا�شات  ال�شعودية  اإ�شدارات اجلمعية  ، وجميع  ال�شكانية 

بثقافات  والتعريف   ، الدميوغرافية  والتحاليل   ، والبحوث  بالدرا�شات 

الدول  تواجهه  ملا   ، املبتكرة  احللول  طرح  يف  واالإ�شهام   ، ال�شعوب 

تطبيق  يف  جميعًا  لن�شهم  بال�شكان،  وثيق  ارتباط  ذات  م�شكالت  من 

ا�شرتاتيجياته ،  وحتقيق اأهدافها .

واهلل ويل التوفيق

رئي�س اجلمعية ال�شعودية للدرا�شات ال�شكانية

االفتتاحية

يف اإطار اأن�شطتها الدورية ، عقدت اجلمعية ال�شعودية للدرا�شات ال�شكانية يف متام ال�شاعة العا�شرة 

1435/6/17هـ باكورة ندواتها للدورة الثانية، بعنوان: ماذا يعني  من �شباح يوم اخلمي�س املوافق 

لنا التقاعد؟ ، مب�شاركة فاعلة من قبل املوؤ�ش�شات الوطنية ذات العالقة املبا�شرة بال�شكان وق�شاياهم 

احليوية ، حتقيقًا الأهداف اجلمعية يف تكامل دورها مع تلك املوؤ�ش�شات .

املحتوى
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ندوة: ماذا يعني لنا التقاعد؟ نبذة عن اجلمعية ال�شعودية للدرا�شات ال�شكانية:

     يف اإطار اأن�شطتها الدورية ، عقدت اجلمعية 

ال�شعودية للدرا�شات ال�شكانية يف متام ال�شاعة 

املوافق  اخلمي�س  يوم  �شباح  من  العا�شرة 

للدورة  ندواتها  باكورة  1435/6/17هـ 

 ، التقاعد؟  لنا  يعني  ماذا  بعنوان:  الثانية، 

الوطنية  املوؤ�ش�شات  قبل  من  فاعلة  مب�شاركة 

وق�شاياهم  بال�شكان  املبا�شرة  العالقة  ذات 

احليوية ، حتقيقًا الأهداف اجلمعية يف تكامل 

دورها مع تلك املوؤ�ش�شات .

جمل�س  ع�شو  اأخ�شر،  فوزية  د.  الندوة  اأدارت 

اإدارة اجلمعية الوطنية للمتقاعدين، ومديرة 

د.  كانت  كما  باجلمعية،  الن�شوية  االإدارة 

االإقت�شادية  اجلغرافيا  اأ�شتاذ  العجالن،  نورة 

امل�شارك بجامعة االأمرية نورة مقررة للندوة، و 

�شاركت يف تقدمي حماورها كل من:

الق�شم . 1 مديرة  العلي،  فاطمة  االأ�شتاذة 

الن�شائي يف املوؤ�ش�شة العامة للتقاعد، التي 

واأهدافها  التقاعد  اأنظمة  حول  حتدثت 

يليق  معي�شي  م�شتوى  توفري  حيث  من 

املدنيني  الدولة  موظفي  من  باملتقاعدين 

االأمان  عنا�شر  وتوفري   ، والع�شكريني 

وهو  لهم،  واالقت�شادي   ، االجتماعي 

وامل�شتفيدين  املتقاعدين  حقوق  حلماية 

من اأ�شرهم ومنحهم مظلة حتقق ما ي�شبون 

وم�شتقر،  كرمي  معي�شي  م�شتوى  من  اإليه 

العاملني  اإطالع كافة  اأهمية   اإىل   م�شرية 

قبل  احلكومية،  املوؤ�ش�شات  يف  والعامالت 

التقاعد وبعده ، واالأنظمة اخلا�شة بهذه 

املرحلة ، ومتابعة تطوراتها ، حتى ميكنهم 

التي  والت�شريعات  اللوائح  من  اال�شتفادة 

تت�شمنها تلك االأنظمة، وموؤكدة يف الوقت 

ال�شحيح  التخطيط  اأهمية  على  نف�شه، 

موعدها  يف  اأتت  �شواء   ، املرحلة  لهذه 

املحدد ، اأو يف حالة الرغبة يف ا�شتباقها.

العامة . 2 املديرة  الغامدي،  �شمها  االأ�شتاذة 

بوزارة  االجتماعي  الن�شائي  لالإ�شراف 

املجاالت  تناولت   ، االجتماعية  ال�شوؤون 

واملتقاعدات  املتقاعدين  تنتظر  التي 

 ، والكفاءة   ، اخلربة  اأ�شحاب  خ�شو�شًا 

والعطاء ، يف اللجان اال�شت�شارية ومراكز 

واالأعمال  اخلريية  واجلمعيات  االأحياء 

االجتماعية ، واالأ�شر ال�شديقة ، التابعة 

ال�شوؤون  وزارة  مظلة  حتت  تقع  التي  اأو   ،

يف  جاهدة  ت�شعى  التي   ، االجتماعية 

واملتقاعدات  املتقاعدين  جهود  ا�شتثمار 

من  فراغهم  اأوقات  و�شغل   ، وخرباتهم 

بالفائدة على كال  اآخر، فيما يعود  جانب 

الطرفني.

اجلمعية . 3 ع�شو  امل�شعري،  فايزة  االأ�شتاذة 

ال�شوء  األقت  التي  للمتقاعدين،  الوطنية 

الوطنية  باجلمعية  التعريف  على 

والتحليل   ، بال�شرح  تناولت  للمتقاعدين، 

للمتقاعدين  الوطنية  اجلمعية  دور 

املتقاعدين  بني  و�شل  حلقة  بو�شفها 

ا�شتثمار   يف  والعامة،  اخلا�شة  واملوؤ�ش�شات 

خطط  حتقيق  يف  ي�شهم  فيما  خرباتهم 

التي  القناة  وكونها   جانب،  من  التنمية، 

حقوق  اأجل  من  القرار  �شناع  مع  تتوا�شل 

 ، اآخر  جانب  من   ، ومطالبهم  املتقاعدين 

ال �شيما اأنها  جمعية تغطي كافة املناطق 

البالغ  بفروعها  اململكة،   يف  االإدارية 

عددها )19( فرعًا.

حوارية  اأ�شئلة  املو�شوعات  تلك  اأثارت  وقد 

مدى  عك�شت  واحلا�شرات،  املحا�شرات  بني 

تعط�س  ومدى  الندوة،  هذه  مثل  عقد  اأهمية 

املتخ�ش�شات  من  بكوكبة  لاللتقاء  احلا�شرات 

حيوية،  مو�شوعات  من  املجتمع  يهم  فيما 

للدرا�شات  ال�شعودية  اجلمعية  تلم�شت 

ن�شف  قرابة  ومنحتها  اأهميتها،  ال�شكانية 

الوقت املحدد للندوة، وحظيت تلك الت�شاوؤالت 

باإجابات وا�شحة ودقيقة، عك�شت مدى خربة 

املتحدثات، واأهمية املجاالت التي يعملن فيها ، 

ليتم بعد ذلك التو�شل اإىل عدد من التو�شيات، 

ميكن ح�شرها يف:

تعديل نظام التقاعد املعمول به االآن ، مبا . 1

ما  �شيما  واالأ�شر،  االأبناء  حقوق  يحفظ 

يتعلق  مب�شاألة املتوفني من م�شتحقي راتب 

التاأكيد  مع  الواحدة،  االأ�شرة  التقاعد يف 

على حق املراأة واأبنائها يف التقاعد.

2 . ، اأ�ش�س  الذي  التقاعد  نظام  تطوير 

ومع  االإ�شالمية  ال�شريعة  مع  ليتوافق 

الع�شر،  م�شتجدات  ومع  االإن�شان  حقوق 

وغالء املعي�شة.

التوعية بالتقاعد من اأجل تخطيط �شليم . 3

، واأن فرتة التقاعد هي يف احلقيقة فر�شة 

الإجناز ما مل يتم اإجنازه.

اإجراء درا�شات تطبيقية تك�شف الثغرات . 4

احللول  وتقرتح  املطبق،  النظام  يف 

املنا�شبة لها.

الوطنية . 5 اجلمعية  دور  تكثيف 

للمتقاعدين يف حتقيق مطالب املتقاعدين 

يف تعديل النظام.

بني . 6 التقاعد  باأنظمة  الوعي  ن�شر  �شرورة 

ال�شباب ، لتخطيط اأف�شل للم�شتقبل. 

ال�شن . 7 كبار  خلدمة  متجددة  خطط  و�شع 

واالجتماعية  ال�شحية  ال�شوؤون  ت�شمل   ،

ال�شن  يف  الكبار  اأن  بح�شبان  والرتفيه   ،

مع   والعمرية  ال�شحية  متطلباتهم  تزداد 

هذه  هذه  تخدم  لالأحياء  �شليم  تخطيط 

الفئة.

التي . 8 االجتماعية  املجاالت  حتديد 

ون�شرها،  املتقاعد،  فيها  ي�شارك  اأن  ميكن 

والتوعية باأهمية امل�شاركة فيها.

يف . 9 الندوات  هذه  مثل  عقد  ا�شتمرارية   

يف  امل�شتجدات  ومتابعة  املناطق،  كافة 

مع  املقارنات  واإجراء  ال�شعودي،  املجتمع 

املجتمعات االأخرى.

وال �شك اأن هذه التو�شيات تعك�س اأهمية عقد 

مثل الندوات ، للت�شاور ، والتقومي بني اجلهات 

اأحد  وهو   ، املطروح  باملو�شوع  العالقة  ذات 

ال�شعودية  اجلمعية  ت�شعى  التي  االأدوار  اأهم 

للدرا�شات ال�شكانية جاهدة يف حتقيقها.

نـــدوات

د.  ح�شة �شيف ال�شيف 



الن�سرة ال�سكانية
�شوال 1435هـ - اغ�سط�س 2014 م

الهيكل  �شلب  يف  تن�شاأ  متخ�ش�شة  فنية  اإدارة  هيئة  على  متخ�ش�س  مركز  احل�شري  املر�شد  يعد 

التنظيمي الإدارة املدينة. تعمل على  جمع وحتليل البيانات واالإح�شاءات واملعلومات يف جماالت 

التنمية احل�شرية املختلفة، وت�شغيلها ومعاجلتها لتتم�شى مع متطلبات القيا�س واملقارنة والن�شر 

واحلفظ واال�شرتجاع عن جماالت تنمية املدينة بهدف العمل على حت�شني ظروف احلياة ل�شكان 

�شناع  ت�شاعد  موؤ�شرات  جمموعة  اإىل  املعلومات  بتحويل  الفنية  الوحدة  هذه  تقوم  اأي  املدينة. 

اأهداف  حتقق  التي  اخلطط  ور�شم  ال�شيا�شات  و�شع  يف  احل�شرية  التنمية  عن  امل�شئولني  القرار 

التنمية  اأي  البيئة،  اأو  االجتماع  اأو  االقت�شاد  او  العمران  تنمية  �شواء  و�شكانها  املدينة  تنمية 

احل�شرية ال�شاملة وامل�شتدامة.

التي  املوؤ�شرات  طريق  عن  ميكنه  حيث  القرار  �شناع  يد  يف  جيدة  اأداة  احل�شري  املر�شد  ويعترب 

ينتجها الوقوف على مدى التح�شن او التدهور يف اأحوال املدينة ب�شكل دوري، واملقارنة �شواء على 

مدى الزمن اأو بني املدينة واملدن االأخرى التي متر بنف�س مرحلة التنمية اأو ذات نف�س العدد من 

ال�سكان.

التنمية  جمــاالت  من  جمــال  عن  معلومة  توفري  جمــرد  من  احل�شرية  املرا�شد  فوائد  وتتعدد 

احل�شرية، وهو ما يعاين منه كثري من مدن العامل حيث ينق�شها الكثري من املعلومات عن الظواهر 

واملراكز احل�شرية  الكربى  املدن  املدينة، وخا�شة  منها مواطن  يعاين  التي  وامل�شكالت  احل�شرية 

الزائد  بالتح�شر  ما ي�شمى  اأ�شبحت تعاين من م�شاكل  �شكانها حتى  املليونية، والتي ت�شخم عدد 

التي  املوؤ�شرات  جمموعة  واإنتاج  باإعداد  املرا�شد  تلك  تقوم  حيث   ،  over- urbanization
تو�شح درجة اأداء التنمية احل�شرية. 

واملر�شد  الوطني،  احل�شري  املر�شد  منها:   م�شتويات  عدة  عامة،  ب�شفة  احل�شرية  وللمرا�شد 

م�شتوى  على  املحلي  احل�شري  واملر�شد  معني،   اأقليم  اأو  دولة  م�شتوى  على  االإقليمي  احل�شري 

املرا�شد  املوؤ�ش�شة االأم ل�شبكة  التابع لالأمم املتحدة هو  العاملي  املدينة. ويعترب املر�شد احل�شري 

العاملية. ويعترب املر�شد احل�شري املحلي ملدينة ما هو نقطة ارتكاز رئي�شية ومهمة حيث يتم منه 

تغذية املر�شد الوطني ثم العاملي. 

املوؤ�شرات  واإنتاج  املعلومات،   وحتليل  واإدارة  جمع  مبهام  م�شتوياتها  باختالف  املرا�شد  وتقوم 

اأدق  ر�شم  يف  احل�شري  املر�شد  خمرجات  وت�شب  املر�شد،  به  املخت�س  امل�شتوى  على  احل�شرية 

للم�شاكل  واملنهجي  املو�شوعي  التحليل  بعد  والتخطيطية  العمرانية  التنمية  وخطط  ل�شيا�شات 

واالحتياجات املدنية اأو احل�شرية على م�شتوى الدولة اأو املدينة.

ويعمل املر�شد احل�شري ملدينة الريا�س حتت مظلة الهيئة العليا ملدينة الريا�س، وت�شارك فيه 21 

جهة من كافة القطاعات يف املدينة، ويهدف اإىل ر�شد �شري عمليات التنمية احل�شرية للمدينة يف 

جميع جوانبها، واإنتاج جمموعة من املوؤ�شرات احل�شرية ال�شاملة لكل ما يخت�س باإعداد ال�شيا�شات 

والربامج التنموية، لتمكني القطاعات املختلفة من تقييم اأدائها وتطويره.

املوؤ�شرات احل�شرية

يعد املوؤ�شر احل�شري مقيا�س ح�شري عاملي،  يلخ�س معلومات حول مو�شوع اأو قطاع مّعني، ويعطي 

العام  واالجتاه  امل�شتقبلية  باالأو�شاع  ويتنباأ  االأداء  ويقّيم  حوله،  الراهن  للو�شع  وا�شحة  �شورة 

ب�شاأن ذلك الو�شع. 

املوؤ�شرات احل�شرية ملدينة الريا�س 

حدد  كتيب املوؤ�شرات احل�شرية ملدينة الريا�س ال�شادر عن الهيئة العليا لتطوير مدينة الريا�س 

املر�شد احل�شري ملدينة الريا�س، �شبعة حماور اأ�شا�شية لتلك املوؤ�شرات: موؤ�شرات اخللفية العامة، 

االأ�شا�شية،  البنية  وموؤ�شرات  النقل،  وموؤ�شرات  واالقت�شادية،  االجتماعية  التنمية  موؤ�شرات 

وموؤ�شرات امل�شكن املالئم، وموؤ�شرات اإدارة البيئة، وموؤ�شرات االإدارة املحلية.

5.7 مليون  1434هـ، بلغ نحو  اأن اإجمايل عدد �شكان مدينة الريا�س عام  وورد يف الكتيب نف�شه 

متو�شط  حمددًا   1450هـــ،  العام  بحلول  ن�شمة  مليون   8.3 اإىل  ي�شل  اأن  املتوقع  من  واأنه  ن�شمة، 

احلكومي  القطاعني  من  طبيب   2.2 يوجد  ن�شمة  األف  لكل  واأنــه  عامًا،   72 اإىل  و�شل  اأعمارهم 

واخلا�س، ولكل 10 اآالف ن�شمة هناك 22 �شريرًا. 

حني  يف   ،%  4 بلغ  فقد  املدينة  يف  ال�شكان  لنمو  ال�شنوي  املعدل  متو�شط  اأن  اإىل  التقرير     واأ�شار 

بلغ اإجمايل م�شاحة االأرا�شي ح�شب م�شتويات النطاق العمراين، �شمن مرحلة التنمية العمرانية 

حتى عام 1450هـ نحو3115 كم مربع. يف الوقت الذي بلغت فيه الكثافة ال�شكانية 2379 فردًا يف 

الكيلو مرت املربع الواحد، ومن املتوقع اأن ت�شل اإىل »2664 فردًا/كم2« يف عام 1450هـ.

ويف اإ�شارة �شريعة اإىل االأمية بني الكبار يف مدينة الريا�س، اأورد التقرير اأن ن�شبتها  و�شلت اإىل 

3.6 %، حيث يبلغ متو�شط عدد الطالب يف الف�شل يف مرحلة التعليم االبتدائي 26 طالبًا، يف حني 

يبلغ عدد الطالب يف الف�شل يف مرحلة التعليم املتو�شط 26 طالبًا، اأما يف املرحلة الثانوية فيبلغ 

28 طالبًا .

امل�شدر: 

موقع الهيئة العليا لتطوير مدينة الريا�س.

املوؤ�شرات احل�شرية ملدينة الريا�س 1434هـ.
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االإجراءات  من  جمموعة  عن  عبارة  ال�شكانية  االإ�شرتاتيجية 

 ، االقت�شادية  االأهـــداف  حتقيق  يف  ت�شاهم  التي  والــربامــج 

خالل  من  لل�شكان  والثقافية   ، والدميوغرافية   ، واالجتماعية 

حجم  خا�شة  وب�شفة   ، ال�شكانية  املــحــاور  اأهــم  على  التاأثري 

ال�شكان ومعدالت منوهم والتوزيع اجلغرايف لل�شكان واخل�شائ�س 

ال�شكانية االأخرى . 

جمل�س  لدول  �شكانية  اإ�شرتاتيجية  اإعداد  يف  التفكري  بداأ  لقد 

التعاون خالل عام 1988م ، من خالل ت�شكيل فريق عمل عقد 

العامة  االأمانة  كلفت  حيث  1989م  عام  يف  االأول  اجتماعه 

ال�شكانية  االإ�شرتاتيجية  باإعداد  خربة  بيت  التعاون  ملجل�س 

نهاية  يف  االأع�شاء  الــدول  على  وزعت   ، التعاون  جمل�س  لدول 

فريق  تكليف  االأع�شاء  ــدول  ال اقرتحت  وقــد   ، 1995م  عــام 

من  بدالإ  اإطار  اإىل  امل�شروع  يحول  بحيث  امل�شروع  الإعداد  عمل 

الفريق عمله مع بداية عام  با�شر  ، وقد  �شكانية  اإ�شرتاتيجية 

اإعداد االإطار العام لالإ�شرتاتيجية  1996م ، حيث اأجنز مهمة 

ال�شكانية يف نهاية عام 1997م .

اإّن من اأهم اجلوانب التي اأدت الإعداد اإطار عام لالإ�شرتاتيجية 

ال�شكانية يف دول املجل�س وجود قدر كبري من االت�شاق بني خطط 

التنمية االقت�شادية واالجتماعية يف دول املجل�س ، بحيث اإن 

مواطني  دور  تعظيم  يف  ي�شاهم  ال�شكانية  باملتغريات  ذلك  ربط 

قطعت  املجل�س  دول  اأن  كما   ، التنمية  عملية  يف  املجل�س  دول 

�شوطًا كبريًا يف جمال التنمية االقت�شادية واالجتماعية ، اإال 

اأن منط التنمية احلالية اعتمد على قوة العمل الوافدة ، وقد 

اأمناط  من  مغاير  منط  اإىل  املجل�س  دول  تنتقل  لكي  االآوان  اآن 

خلل  وجــود  كذلك   ، اخلليجية  الــكــوادر  على  يعتمد  التنمية 

جلهود  تهديدًا  ي�شكل  املجل�س  دول  يف  ال�شكانية  الرتكيبة  يف 

التنمية ويف�شي اإىل تعرثها على املدى البعيد .

على   املجل�س  لـــدول  ال�شكانية  االإ�شرتاتيجية  ترتكز  كما 

املت�شابهة  واالأنظمة   ، امل�شرتكة  وال�شمات   ، اخلا�شة  العالقات 

 ، املجل�س  دول  تربط  التي  االإ�شالمية  العقيدة  على  املوؤ�ش�شة 

وكذلك امل�شري امل�شرتك ، ووحدة الهدف التي جتمع �شعوب دول 

 ، والتكامل   ، التن�شيق  حتقيق  يف  الرغبة  اإىل  اإ�شافة   ، املجل�س 

والرتابط بينها يف جميع امليادين .

املجل�س  لدول  ال�شكانية  لالإ�شرتاتيجية  العام  االإطــار  ويهدف 

العمل  قوة  وهيكل  ال�شكانية  الرتكيبة  يف  التوازن  حتقيق  اإىل 

العربية  هويته  ويوؤكد  اخلليجي  املجتمع  جتان�س  يكفل  مبا 

وحتقيق   ، ومتا�شكه  ا�شتقراره  على  ويحافظ  واال�شالمية 

، وكذلك  توازن �شكاين يف دول املجل�س يف �شوء املوارد املتاحة 

املناطق يف كل دولة بهدف احلد  املتوازنة بني  التنمية  حتقيق 

املال  راأ�س  اإىل تنمية  اإ�شافة   ، اإىل املدن  من الهجرة الداخلية 

واالجتماعية  ال�شحية  الرعاية  توفري  خــالل  من  الب�شري 

والتعليم والتدريب بامل�شتويات املالئمة.

ال�شكانية من عدة حماور  لالإ�شرتاتيجية  العام  االإطار  ويتكون 

هي :ــ

ال�شكان ) النمو ال�شكاين ( .

الرتكيبة ال�شكانية .

النمو احل�شري والهجرة الداخلية .

القوى العاملة ، وتنمية املوارد الب�شرية .

االأمومة ، والطفولة ، واالأ�شرة .

االإح�شاءات ال�شكانية .

 االإطار العام لالإ�شرتاتيجية ال�شكانية ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية

املر�شد احل�شري واملوؤ�شرات احل�شرية  ملدينة الريا�س

حمــا�شرات

د. ح�شة �شيف ال�شيف 

اأ. عبداهلل حممد الباتل- مدير م�شلحة االأح�شاءات العامه املكلف



الن�سرة ال�سكانية
�شوال 1435هـ - اغ�سط�س 2014 م

متهيد:

امل�شكالت  من  الع�شوائي  ال�شكن  ظاهرة       

ــي تــواجــه حــا�ــشــر املــدن  ــت احلــ�ــشــريــة ال

وم�شتقبلها يف العامل قاطبة والعامل النامي 

على وجه التحديد. وتتباين ظاهرة ال�شكن 

الع�شوائي من دولة اإىل اأخرى وداخل البلد 

الواحد. وتقف وراء ن�شوء الظاهرة ومنوها 

فال�شكن   . واجتماعية   ، اقت�شادية  اأ�شباب 

االأوىل  للوهلة  يبدو  كما  لي�س  الع�شوائي 

اأنه م�شكلة عمرانية واإمنا هو يفرز م�شكالت 

 ، و�شيا�شية   ، واقت�شادية   ، اجتماعية 

واأمنية تواجه املخططني وال�شيا�شيني.

اأواًل: مفهوم الع�شوائيات يف العامل:

     تعاين معظم دول العامل وخا�شة العامل 

م�شكلة  مــن  النامي  الــعــامل  ــدن  وم العربي 

تدهور  اإىل  تــوؤدي  اإنها  حيث  الع�شوائيات، 

يف الن�شيج العمراين للمدن والقرى، وتدين 

وانحدار  املناطق،  تلك  يف  واالأخــالق  القيم 

النواحي االجتماعية. وتعاين تلك املناطق 

وتكاد  املختلفة  اخلدمات  توافر  عدم  من 

عدم  اأو  املناطق  بع�س  يف  معدومة  تكون 

ينق�شها  اإنها  حيث  الكايف،  بالقدر  توافرها 

املناطق،  لتلك  الالزمة  اخلدمات  من  كثري 

ال�شيقة  املناطق بها الطرق  وذلك الأن تلك 

التي ترتاوح بني 3- 10 اأمتار، وعدم توافر 

االأرا�شي الإقامة خدمات بها، واإن وجدت ال 

م�شاحتها.  ل�شغر  م�شروعات  الإقامة  ت�شلح 

النواحي  تــدين  مــن  املناطق  تلك  وتــعــاين 

ال�شحية، وانعدام النواحي اجلمالية، ومن 

بها )�شكني- جتاري-  تداخل اال�شتعماالت 

املناطق  ــك  ت وتــنــمــو  حــــريف(،  �ــشــنــاعــي- 

يف  متعددة.  اأ�شكال  على  )الع�شوائيات( 

و�شط املدن وعلى اأطرافها .

من  عـــددًا  الع�شوائية  ــاء  ــي االأح تثري       

، ولي�س  امل�شكالت اال�شطالحية والقانونية 

ومقنع  وا�ــشــح  تعريف  تقدمي  ال�شهل  مــن 

تعقد  اإىل  ذلــك  ويرجع  الع�شوائي.  للحي 

)احل�شيني:  الع�شوائية.  االأحياء  ظاهرة 

1991م18(، حيث تّعد من امل�شاكل املتعلقة 

ومن  الــدخــل  حمـــدودة  الطبقات  باإ�شكان 

مدن  غالبية  تواجه  التي  امل�شاكل  اأعقد 

العامل.

الع�شوائية  للمناطق  املحلي  املفهوم  ثانيًا: 

باململكة العربية ال�شعودية:

باململكة  الع�شوائية  املــنــاطــق  نــ�ــشــاأت       

جهود  تركز  نتيجة  ال�شعودية  العربية 

التنمية ، وعدم توازنها على م�شتوى مناطق 

ال�شكانية  الهجرة  معدالت  وزيادة  اململكة، 

ال�شغرى  املــدن  ومــن  ــدن،  امل اإىل  القرى  من 

فر�س  بها  تتوافر  التي  الكربى  املــدن  اإىل 

العمل واال�شتثمار، و�شعف الرقابة البلدية 

اأ�شعار  العمراين، وارتفاع  النمو  عن متابعة 

االأرا�شي داخل املناطق العمرانية.

اأجرتها  الــتــي  الــدرا�ــشــة  وقــد عــرفــت       

املناطق  والقروية  البلدية  ال�شوؤون  وزارة 

اإ�ــشــافــة  اأو  ــة  ــام ــا)اإق ــه ــاأن ب الــعــ�ــشــوائــيــة 

اأو  من�شاآت  اأو   ، خــدمــات  اأو   ، ا�شتعماالت 

اأجزاء منها ال تتما�شى مع الن�شيج العمراين 

حولها  اأو  العمرانية  التجمعات  داخـــل 

ومتعار�شة  بذلك  خمالفة  �شوابط  بــدون 

الطبيعية  واالجتــاهــات  العام  املخطط  مع 

تعار�شها  اإىل  باالإ�شافة  واالمــتــداد  للنمو 

للعمران  املنظمة  والت�شريعات  القوانني  مع 

اأمالك  على  والتعديات  االأرا�شي  وحماية 

تتوافر  ال  بالتايل  وهي  واالأفـــراد  الدولة 

ال�شوؤون  )وزارة  القانونية(  ال�شرعية  فيها 

البلدية والقروية: 1423هـ ، 2(.

يف  الع�شوائية  املناطق  ظهور  اأ�شباب  ثالثًا: 

العامل:

ــوائــي يف       تــعــد ظـــاهـــرة الــنــمــو الــعــ�ــش

تتميز  عاملية  ظاهرة  ال�شكنية  التجمعات 

بو�شفها  الثالث  الــعــامل  دول  غالبية  بها 

اقت�شادية.  اجتماعية  عمرانية  م�شكلة 

املراكز  يف  عامة  ظاهرة  الع�شوائي  والنمو 

ملا   ، الثالث  بالعامل  الرئي�شية  احل�شرية 

توفره هذه املراكز من فر�س عمل وخدمات 

جذب(.  )عوامل  ت�شمى  ما  وهي  اأ�شا�شية 

الريفية على توفري  املناطق  يف حني تعجز 

ما  وهــو  االأ�شا�شية  اخلــدمــات  عمل  فر�س 

تبداأ  .فبالتايل  طرد(  )عوامل  عليه  نطلق 

احل�شرية  املراكز  اإىل  الريف  من  الهجرة 

لــهــوؤالء  م�شاكن  تــوفــري  على  تعجز  الــتــي 

املهاجرين الباحثني عن العمل فيعملون على 

توفري م�شاكن لهم حول التجمعات ال�شكنية 

امتدادات  �شكل  يف  امل�شكلة  تبداأ  هنا  ومن   ،

ع�شوائية حول التجمعات ال�شكنية.

التي  االأ�شباب  من  العديد  هناك  اأن  كما 

�شاهمت يف ظهور ظاهرة االإ�شكان الع�شوائي 

وات�شاعها وانت�شارها ومن اأهمها:

واملعدة  املخططة  ــس  االأر� توافر  عــدم   -1

لالإ�شكان ب�شعر مالئم ، فمع انخفا�س معدالت 

يف  ال�شكان  من  عري�شة  ل�شريحة  الدخل 

املالية  املــوارد  وحمدودية  النامية  الــدول 

عري�س  لقطاع  املتاح  اخليار  ي�شبح  للدولة 

مناطق  اإقامة  اإىل  اللجوء  هو  ال�شكان  من 

�شكنية على اأطراف املدن ، اأو بداخلها ب�شكل 

غري �شرعي وغري خمطط �شواء على اأرا�ٍس 

زراعية على اأطراف املدينة اأو على م�شاحة 

من االأرا�شي اململوكة للدولة يف �شكل م�شاكن 

بدائية اأغلبها تفتقر اإىل اخلدمات واملرافق 

املالية  املوارد  مع  تتالءم  ولكنها  ال�شرورية 

ل�شاكنيها.

2- ظهور التنمية ال�شناعية باملدن الكربى، 

باملناطق  الزراعي  العمل  يف  الرغبة  وعدم 

الريفية ، مما اأدى اإىل هجرة اأعداد كبرية 

من الريف اإىل املدن للبحث عن فر�س ، عمل 

هذه  ا�شتيعاب  الكبرية  املــدن  ت�شتطع  ومل 

االأعداد من املهاجرين وتوفري امل�شكن املالئم 

لهم ، فقاموا بتوفري م�شاكنهم باأنف�شهم.

النمو  يحدد  �شامل  خمطط  وجود  عدم   -3

، مما يجعل  القائمة  املدن  لهيكل  العمراين 

واردًا،  اأمــــرًا  للمدينة  الع�شوائي  النمو 

باالإ�شافة اإىل الق�شور يف القوانني املنظمة 

لالمتداد والتو�شع العمراين.

4- منو املدينة عمرانيا يف اأحد االجتاهات 

املخطط  اأن  مبعنى  �شرعية  غري  بطريقة 

النمو  ذلـــك  يــحــدد  لــلــمــديــنــة  مل  الــعــام 

ــدر الــكــثــري من  ــه الــعــ�ــشــوائــي ومـــن هــنــا ت

البناء  وقوانني  التخطيطية  الت�شريعات 

املبنية،  وغري   ، املبنية  امل�شاحات  حيث  من 

وعرو�س ال�شوارع، وانعدام املرافق ، وو�شائل 

النقل والبنية االأ�شا�شية.

 ، �شرعيًا  املناطق  يف  النمو  يكون  قــد   -5

اإال  العام،  التخطيط  قبل  من  به  ومو�شى 

التي  والتو�شيات  اال�شرتاطات  يراِع  مل  اأنه 

ن�س عليها التخطيط العام �شواء مبا يتعلق 

االإ�شكان  ونوع  احل�شري  الت�شميم  مبرحلة 

واالرتفاعات والكثافات ومعدالت التزاحم 

املبنية  بغري  وعالقتها  املبنية  وامل�شاحة   ،

وامل�شاحة  االأدوار(  )عدد  االرتفاع  ون�شبة 

ُيعرف  ما  اأو  الكلية  امل�شاحة  اإىل  املبنية 

مبعدل االنتفاع )F.A.R( كذلك ما يتعلق 

بعدد الوحدات وملحقاتها من اأماكن انتظار 

لل�شيارات ، ومناطق خ�شراء عامة اأو خا�شة 

.Itensity على الهكتار اأو ما يعرب عنه بــ

املخت�شة  ال�شلطات  قبل  من  الت�شاهل   -6

عملية  بتنظيم  اخلا�شة  القوانني  بتنفيذ 

، وذلك لعجزها عن تقدمي البدائل  البناء 

ال�شكان  لــظــروف  ــة  ــم ــالئ وامل الــواقــعــيــة 

واحتياجاتهم وغالبًا ما تلجاأ هذه ال�شلطات 

اإىل  وال�شيا�شة  ال�شعبية  ال�شغوط  حتت 

ــداد  ــت االم مــنــاطــق  عــلــى  ال�شفة  ــفــاء  اإ�ــش

الع�شوائي.

العمراين  النمو  رقابة على  7- عدم وجود 

يف املناطق اخلارجية املحيطة بحدود املدن 

القائمة.

يف  الع�شوائية  لــالأحــيــاء  املــكــاين  الــتــوزيــع 

مدينة الريا�س: 

مدينة  يف  الع�شوائية  املناطق  تختلف       

حيث  مـــن  بــعــ�ــشــًا  بع�شها  عـــن  ــس  ــا� ــري ال

مناطق  فبع�شها  العمراين.  الن�شيج  طبيعة 

ع�شوائية يف البناء ، حيث اإن قطع اأرا�شيها 

ُبنيت  ــاين  ــب امل ولــكــن  وخمــطــطــة  مق�شمة 

ب�شكل ع�شوائي غري ملتزم باأنظمة البناء . 

والبع�س االآخر مناطق ع�شوائية يف البناء 

ب�شكل  قامت  املباين  اإن  حيث   ، والتخطيط 

مق�شمة  غري  خالية  اأرا�ـــسٍ  على  ع�شوائي 

وغري خمططة. ويوجد يف مدينة الريا�س 

اإجمااًل 

4
ملخ�س بحث

�شخ�شية العدد الثاين للن�شرة ال�شكانيةاالحياء الع�شوائية يف مدينة الريا�س اخل�شائ�س ال�شكنية وال�شكانية

د. ثريا اأحمد عبيد  اأ. جمعة اإبراهيم العني - ملخ�س ر�شالة ماج�شتري
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البيانات  توفري  اأهمية  عن  جديدة  معلومة  اأ�شيف  ال  قد       

هذا  على  اأوؤكد  اأن  الهدف  واإمنا  القرر.  و�شناع   ، للباحثني 

ال�شكانية  للدرا�شات  ال�شعودية  واأن اجلمعية  املو�شوع خ�شو�شًا 

يف  منها  يتوقع  الذي  بال�شكل  مبهامها  تقوم  اأن  ت�شتطيع  ال 

قاله  مما  بجزء  باال�شت�شهاد  اأبداأ  ولعلي  املعلومة.  غياب 

بتاريخ  االقت�شادية  جريدة  يف  برخو  ليون  ال�شويدي  الكتاب 

1434/2/29هـ:

حالة  عن  ال�شهري  تقريرها  ال�شويدية  االإح�شاء  دائرة  »ن�شرت 

البلد، حيث تقدم  دائرة حكومية يف  اأهم  الدائرة رمبا هي  2012. وهذه  اأواخر عام  البلد يف 

اإح�شائيات مذهلة ودقيقة للغاية عن كل ما يتعلق بحياة املواطن، وتعد االأكرث تطورًا يف العامل. 

وملخ�شات لهذه االإح�شائيات متوافرة على ال�شبكة العنقودية، وكل تفا�شيلها تو�شع يف خدمة 

البلد ومن خالل دائرة  �شتى مناحي احلياة. يف هذا  ، واالخت�شا�شيني يف  والعلماء   ، الباحثني 

االإح�شاء با�شتطاعتك معرفة عدد االأبقار مثال وما تنتجه من احلليب يوميًا ، وعدد االأ�شجار 

وعدد  مو�شم،  لكل  ال�شيد  و�شقف  لها  املحتملة  والوفيات  والوالدات  الغزالن  عدد  اأو  باأنواعها 

الذئاب ومناطق وجودها، وعدد االأ�شماك واأنواعها يف كل بحرية من البحريات التي يزيد عددها 

على 100 األف بحرية، حتى عدد الزهور الربية التي ال يجوز قطفها لندرتها، وغريها من اأمور 

قد ال تخطر يف البال. فت�شور عزيزي القارئ كيف يكون احلال اإذا تعلق االأمر مبعلومات تخ�س 

املواطن )االإن�شان(؟«

ال�شك اإن املجال للكتابة بعد هذا القول �شعب. ومع ذلك، البد اأن نوؤكد على اأن البيانات اخلام هي 

التي تبنى عليها ال�شيا�شات واحللول. البيانات االإح�شائية الوطنية التي جتمع باأموال الدولة 

اأ�شكال خمتلفة  اأن حتلل وتخرج يف  البيانات  من  الهدف  املواطنني؛ الأن  النهاية خلدمة  هي يف 

التي  القرار. ومن ثم مل يبق للجهة  اإعداد اال�شرتاتيجيات و�شنع  الدولة يف  خلدمة قطاعات 

جمعت البيانات �شوى خيارين: اإما اأن توزع البيانات اخلام كما هي للجهات املعنية، اأو اأن تقوم 

هذه اجلهة بتحليلها بدقة و�شفافية وتعطي النتيجة )املعلومات( اجلهات امل�شتفيدة باال�شتعانة 

ال  الكلمة  هذه  اأن  املعروف  فمن  املعلومة،  �شرية  وبخ�شو�س  اجلامعات.  من  وخرباء  باأ�شاتذة 

للمواطنني، اال�شم  ال�شخ�شية  املعلومات  اأو حاالت حمددة، مثل بع�س  اإال على جماالت  تنطبق 

من  وغريها   ، مثاًل  الق�شاء  نظر  حتت  اأمنية  بق�شايا  متعلقة  البيانات  اأن  اأو   ، املثال  �شبيل  على 

احلاالت املحدودة اأ�شاًل التي ال متثل اإال ن�شبة حمدودة من كل البيانات. 

يف  الده�شة  ت�شيبه  النامية  الدول  من  وكثري   ، املتقدمة  الدول  يف  البيانات  واقع  يف  املتاأمل  اإن 

توفر البيانات وتوفريها ، على اأ�شا�س اأن املواطن له احلق يف احل�شول على املعلومة ال�شحيحة ، 

 )GIS(نف�شه هو مدار التنمية. ومع تطبيقات نظم املعلومات اجلغرافية )الأن االإن�شان )املواطن

واخلرائط على الويب جند اأن االأمٍر و�شل اإىل جماالت ، واأبعاد متقدمة ، فعلى �شبيل املثال ، عند 

اأن اخلريطة  ال�شياحة، جند  اأمريكا مثاًل بغر�س  لل�شكن يف منطقة معينة يف  البحث عن مكان 

حتمل معلومات اإح�شائية عن احلالة االجتماعية وخ�شو�شًا االأمنية يف املنطقة التي يقع فيها 

 Walkability( ال�شكن املراد، مثل معدل الدخل، ومعدل اجلرمية، ودرجة �شهولة التنقل �شريا

score(. ما الذي يحدث هنا؟ اإنه االإميان باأن املواطن وامل�شتخدم لهذه اخلرائط البد اأن تقدم 
له املعلومة ال�شحيحة ح�شب الطلب. 

ال�شنوات  خالل  وذلك  اململكة  يف  وم�شداقيتها  واملوؤ�شرات  البيانات  ت�شارب  من  ذكر  ما  واإن       

االإح�شائية  البيانات  اأ�شبحت  لقد  اإ�شكالية كبرية.  اأن هناك  �شاهد على  املا�شية خلري  القليلة 

هاج�شًا خ�شو�شا لدى الباحثني �شواء من حيث توفرها اأو توفريها اأو م�شداقيتها. وعليه فاإنه 

من ال�شروري اإعداد الئحة ت�شريعية للبيانات، ومن ح�شن احلظ اأنه مت موؤخرًا االإ�شارة اإىل هذا 

االأمر حتديدًا يف جمل�س ال�شورى على توقع اأن هناك �شيئًا يتم اإعداده حاليا. اإذًا من الوا�شح 

ال  قد  التنفيذية  ولوائحه  الت�شريع  باأن  التذكري  املهم  من  لكن  بالت�شريع.  اأوال  يبداأ  االأمر  اأن 

يف  امل�شدر  نف�شه  في�شع   ، نف�شها  بالعقلية  في�شتمر  بالبيانات  معنية  دائرة  يف  �شخ�س  ي�شتوعبه 

وال�شوؤال   . ومعلنة  وا�شحة  تكون  اأن  البد  التنفيذية  الالئحة  اأن  يعني  مما   ، الالئحة  تف�شري 

اأن اال�شتمرار يف حجب املعلومة وحجب  اأظن  ، وماذا نفعل حتى تخرج هذه اللوائح ؟  ال  االآن 

البيانات اخلام يف �شالح التنمية.  وال اأظن اال�شتمرار يف تنفيذ اآلية التعامل مع البيانات بنف�س 

ومن  اليوم  اأ�شبح  الذي  املواطن  تطلعات  يواكب  البيانات  بجمع  املعنية  اجلهات  يف  الطريقة 

هاتفه اأن يح�شل على معلومة من اأي مكان يف العامل بلم�شة زر. ولعلي اأ�شاأل اجلهات التي ت�شع يف 

مواقعها الكرتونية مناذج لطلب البيانات: ملاذا ال يتم الرد على الطلبات؟ ما الذي يفيد الباحثني 

الذين يريدون معلومات دقيقة يف جمال ال�شكان من معلومات عامة على م�شتوى املناطق وحتى 

املحافظات؟ اأي فائدة ترجى من هذه املعلومات العامة خلدمة بحث دقيق؟ 

العامة  امل�شاحة  العامة وهيئة  ناأمل ونطلب على وجه اخل�شو�س من م�شلحة االإح�شاءات  اإننا 

وطلبتها  العليا  الدرا�شة  اأ�شاتذة  من  الباحثني  حاجات  تفهم  اجليولوجية  امل�شاحة  وهيئة 

مع  اجلهات  هذه  تتوا�شل  اأن  اأي�شا  ونرجو  مفيد.  علمي  لبحث  توؤ�ش�س  التي  اخلام  للبيانات 

ال�شكانية لفتح جماالت تعاون بحثي  ال�شعودية للدرا�شات  اجلامعات واجلمعيات مثل اجلمعية 

يخدم اجلميع الذي هو يف النهاية خدمة الأهداف خطط التنمية الوطنية.

 اأ.د. علي معا�شه الغامدي

نائب رئي�س اجلمعية ال�شعودية للدرا�شات ال�شكانية

البيانات..البيانات..البيانات

اأحمد عبيد  احتفى مهرجان اجلنادرية الثامن والع�شرون بع�شو جمل�س ال�شورى ال�شعودي الدكتورة ثريا 

لتكون �شخ�شية عام 2013م الثقافية ، بو�شفها امراأة �شعودية تنال هذا الرت�شيح ، وبناء على ذلك ، ُمنحت 

مهمة  قيمة  ذات  ُكربى  خدمات  يوؤدي  ملن  تقديرًا  مُينح  الذي  االأوىل؛  الدرجة  من  عبدالعزيز  امللك  و�شام 

للمجتمع، كالتي حفلت بها �شريتها الذاتية. 

وكنتيجة اأ�شا�شية لطبيعة ن�شاطاتها، اأدركت الدكتورة ثريا عبيد اأهمية البيانات ال�شكانية، والبيانات ذات 

العالقة بال�شكان، لتاأكد يف كلماتها ودرا�شاتها واأبحاثها على �شرورة العناية بها وبدقتها، اإىل جانب التاأكيد 

على اأهمية ن�شرها واإتاحتها للدار�شني والباحثني، اإذ اأكدت يف اإحدى كلماتها على »اإن البيانات اجليدة مهمة 

اأن  ومع  النا�س.  حياة  حت�شني  ت�شمن  التي  النتائج  على  املبنية  والربامج  ال�شيا�شات  تخطيط  لعملية  جدًا 

الدول االأغنى جتمع البيانات املعتمدة وتوفرها يف الوقت املنا�شب ب�شورة روتينية ، فاإن الدول النامية ما 

التخطيط  ل�شمان  اإليها  حتتاج  التي  وامل�شوحات  ال�شكانية  التعدادات  اإجراء  من  تتمكن  حتى  تعاين  تزال 

ـ املديرة التنفيذية ل�شندوق االأمم املتحدة لل�شكان �شابقًا  الفعال«.**امل�شدر: بيان الدكتورة ثريا عبيد 

يف  اليوم:العاملي لل�شكان 2010م

�شخ�شية العدد الثاين للن�شرة ال�شكانية

د. ثريا اأحمد عبيد 

مـقــــاالت
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حما�شرة

ال  ال�شكانية  التنمية  باأن  املحا�شرة  �شعادته  بداأ       

ال�شحة  وحت�شني  احلياة  متطلبات  توفري  عند  تنتهي 

ذلك،  من  الأبعد  متتد  بل  واملهارات،   املعرفة  وتطوير 

يعرف  مبــا  ان�شانيًا  توجهًا  التنمية  اأ�شبحت  حيث 

التنمية ال  اأن  املتكاملة وهذا يعني  ال�شاملة  بالتنمية 

تقت�شر على ما يح�شل عليه االن�شان من �شلع وخدمات 

مادية ولكن تعتمد على مدى جودة احلياة، ثم تناول 

يف حديثه العنا�شر التالية:

واقع التنمية ال�شكانية يف اململكة العربية ال�شعودية.

التغريات امل�شاحبة للتنمية ال�شكانية

ت�شنيف التنمية ال�شكانية يف املجتمع

التحديات التي تواجه التنمية ال�شكانية

الفر�س التي ت�شاحب التنمية ال�شكانية

وكان من اأهم اأهداف املحا�شرة، بيان وتو�شيح:

اأم  اجلودة  لها  حتققت  وهل  ال�شكانية  التنمية  حالة 

اأنها يف الطريق ؟

مدى التحديات التي تفرزها الكثافة ال�شكانية

اأهم املوؤ�شرات لتحقيق اجلودة يف احلياة

ثم تناول �شعادته عنا�شر املحا�شرة بال�شرح والتحليل، 

معرفًا التنمية باأنها: العمليات التى مبقت�شاها توجه 

اجلهود لكل من االأهاىل واحلكومة بتح�شني االأحوال 

املجتمعات  فى  والثقافية  واالجتماعية  االقت�شادية 

واالإ�شهام  االندماج فى احلياة  مل�شاعدتها على  املحلية 

باملجتمع  ارتقاء  هي  و  ميكن،  ما  باأف�شل  تقدمها  فى 

واالنتقال به من الو�شع الثابت اإىل و�شع اأعلى واأف�شل، 

وما ت�شل اإليه من ح�شن ال�شتغالل الطاقات التي تتوفر 

لديها واملوجودة والكامنة ، وتوظيفها لالأف�شل.

القدرات  تو�شيع  عملية  فهي  الب�شرية  التنمية  اأمــا 

اأن  هو  بهذا  وامل�شتهدف  لل�شعوب  واخلربات  التعليمية 

م�شتوى  اإىل  ذويــه  وجمهود  مبجهوده  االإن�شان  ي�شل 

و�شحية  طويلة  وبحياة  والدخل،  االإنتاج  من  مرتفع 

توفري  خالل  من  االإن�شانية  القدرات  تنمية  بجانب 

فر�س مالئمة للتعليم وزيادة اخلربات.

ومع بيان اأهم اأ�شكال التنمية ، مت عر�س اأهم التحديات 

التي تواجه التنمية ال�شكانية ال�شاملة: ارتفاع معدل 

املواليد ، وارتفاع معدل النمو ال�شكاين ، واإعادة توزيع 

الهجرة  تيارات  ازديــاد   ، املدن  يف  وتركيبهم  ال�شكان 

املــدن  يف  االقت�شادية  التنمية  متركز   ، الداخلية 

الكربى ، ارتفاع معدالت البطالة ، ال�شغط على املرافق 

واخلدمات العامة ، االزدحام ، واملرور ، وحوادث املرور 

الطلب على اخلدمات  وزيــادة  ال�شباب  اعــداد  زيــادة   ،

التعليمية، احلاجة اىل املزيد من امل�شاكن. 

اأم  ال�شكاين م�شكلة  النمو  اإذا كان  ما  ناق�س   بعد ذلك 

انعكا�شات  من  اأن  البع�س  يرى  حيث  للتنمية؟  فر�شة 

م�شاكل  ي�شبب  ال�شكاين  النمو  مــعــدل  يف  ــادة  ــزي ال

و�شلبيات على التنمية وجودة احلياة، ولكن احلقيقة 

اخلطاأ  ومــن  ايجابيًا  عاماًل  يّعد   ال�شكاين  النمو  اأن 

الزيادة  ي�شبب  ال�شكاين  النمو  يف  الــزيــادة  اعتبار 

والــزيــادة  املـــوارد،  االأعــبــاء على  وزيـــادة   ، الطلب  يف 

اال�شتغالل  عدم  حال  يف  عبء  اإىل  تتحول  ال�شكانية 

للموارد املتاحة �شيما املوارد الب�شرية، وهذا يتطلب من 

املفكرين اعتبار الزيادة يف ال�شكان  زيادة يف قوة العمل 

وعملية االإنتاج، واأن النجاح يف حتقيق التنمية يعتمد 

امل�شكلة  وتنظيم   ، ال�شكان  من  الفائ�س  ا�شتيعاب  على 

وحتفيز  املجتمع  تنمية  حتقيق  خالل  من  ال�شكانية 

 ، التنمية  يف  وفعالية  بجدية  امل�شاركة  على  ال�شكان 

جمريًا يف �شبيل تو�شيح وجهة نظره، مقارنة بني النمو 

ال�شعودية  العربية  اململكة  بني  والتنمية  ال�شكاين 

اململكة  ال�شكان بني  ناحية عدد  وكوريا اجلنوبية من 

وكوريا جاء ترتيب اململكة )45( بني دول العامل من 

حيث عدد ال�شكان، بينما كوريا ترتيبها)26(   وهذا 

يعني اأن كوريا اأكرث يف عدد ال�شكان، من ناحية الرتتيب 

يف الكثافة ال�شكانية جاء ترتيب اململكة  )205(  بني 

دول العامل ويوجد يف كل مرت مربع  )11(  فرد بينما 

جاء ترتيب كوريا يف الكثافة ال�شكانية  )21(  ويوجد 

الكثافة  اأن  يعني  وهــذا  فــرد    )500( ربع  مرت  كل  يف 

هي  بل  التنمية  اأمــام  عائقا  لي�شت  العالية  الب�شرية 

وقود للتنمية والدليل هو ما حتقق يف كوريا اجلنوبية 

 )14( املرتبة  حتتل  اأن  من  متكنت   Kاآ�شيوية كدولة 

اال�شمي  االإجمايل  املحلي  الناجت  حيث  من  العامل  يف 

واحدة من االقت�شاديات الكربى G-20. الدولة ذات 

االأكــرث  االأع�شاء  البلدان  من   ، منــوًا  املرتفع  الدخل 

ت�شنيعًا يف منظمة التعاون والتنمية واحدة من الدول 

2000  جنبا اإىل جنب مع هونغ كونغ  االأ�شرع منوًا يف 

كبريًا  اعتمادًا  يعتمد  اقت�شاد  وتايوان   ، و�شنغافورة 

على التجارة الدولية يف عام 2010  و�شلت اإىل �شاد�س 

اأكرب م�شدر يف العامل، وهي ال متلك موارد �شوى املوارد 

بالعن�شر  االهتمام  على  ذلك  يف  معتمدة   ، الب�شرية 

 ، ، ونظام التعليم ال�شارم يف كوريا والتدريب  الب�شري 

والربط بني التعليم واال�شتثمار و�شوق العمل، االهتمام 

باجلودة التعليمية، بتاأ�شي�س البنية التحتية

اخلطة التنموية التا�شعة والتنمية ال�شكانية: اهتمت 

اململكة العربية ال�شعودية بالدور الذي يجب اأن تلعبه 

التنمية  حتقيق  �شبيل  يف  التنموية  اال�شرتاتيجية 

، وجودة احلياة وركزت اخلطط على ع�شرة  ال�شاملة 

موؤ�شرات لتحقيق التنمية ال�شاملة وجودة احلياة.

يف  امل�شتهدفة  احلياة  نوعية  حت�شني  موؤ�شرات  اأهــم 

عنا�شر  حتليل  نتائج  ت�شري  التا�شعة:  التنمية  خطة 

من   10 مــن  يتكون  الـــذي  ــاة«،  ــي احل »نــوعــيــة  مــوؤ�ــشــر 

 2014 ملمو�س  تقدم  حتقيق  على  الفرعية  املوؤ�شرات 

 111 املوؤ�شر من  ارتفع  املواطنني.فقد  يف نوعية حياة 

عام   يف  عام  يف  نقطة   113 اإىل   2009 عام   يف  نقطة 

2014 ويعزى التح�شن يف املوؤ�شر العام لنوعية احلياة 

اإىل التح�شن يف موؤ�شر الدخل وتوزيعه، الذي ا�شتحوذ 

على املرتبة االأوىل يف ذلك املجال.

اململكة  يف  احلياة  جودة  وموؤ�شرات  ال�شاملة  التنمية 

العربية ال�شعودية

الدخل وتوزيعه: و�شل دخل الفرد ال�شعودي من الناجت 

املحلي االجمايل عام 2013 مبلغ 93177 ريال والعمل 

معي�شة  م�شتوى  وحت�شني   ، الفقر  معدالت  خف�س  على 

الفقراء بزيادة دخولهم، وتوفري اخلدمات االأ�شا�شية 

وتطوير  وال�شحية،  التعليمية  م�شتوياتهم  ورفع  لهم، 

لالإ�شهام  اقت�شادًيا  ومتكينهم  ومهاراتهم،  قدراتهم 

امل�شتوى  على  واملحافظة  التنمية.  عملية  يف  بفعالية 

الدخول  اأ�شحاب  وخا�شة  املواطنني  لباقي  املعي�شي 

و�شع  الفقر.  دائــرة  يف  الوقوع  وجتنيبهم  املتو�شطة 

اإطار علمي يراعي ظروف اململكة واإمكاناتها والظروف 

الــواردات،  اأ�شعار  ارتفاع  (ك�شغوط  املوؤثرة  الدولية 

واالأزمة املالية العاملية، والركود االقت�شادي العاملي)، 

يف  االأخــرى  ــدول  ال جتــارب  من  اال�شتفادة  عن  ف�شال 

معاجلة الفقر.

احلياة العملية: ي�شار اإىل اأن ال�شعودية اأولت اهتمامًا 

كبريًا بالقطاع التعليمي خالل ال�شنوات االأخرية، حيث 

�شجلت اأعداد اجلامعات قفزة كبرية يف اململكة، وارتفع 

عددها من 16 جامعة قبل ع�شر �شنوات اإىل 33 جامعة 

يف  ال�شعودية  موازنة  اأن  عن  ف�شاًل  احلايل،  الوقت  يف 

التنمية ال�شكانية يف اململكة العربية ال�شعودية

 والتحديات املعا�شرة
اأ.د. حبيب اهلل حممد الرتك�شتاين
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حما�شرة

العامني 2011 و 2012 خ�ش�شت مبالغ 

�شخمة من اأجل تطوير قطاع التعليم 

وحت�شني نوعيته.

االإ�شابة  معدالت  خف�س  مت  ال�شحة: 

ال�شارية،  غري   ، ال�شارية  باالأمرا�س 

الر�شع  االأطــفــال  وفــيــات  ــدالت  ــع وم

ووفيات  اخلام�شة،  �شن  دون  واالأطفال 

العمر  �شنوات  عــدد  ورفــع  ــة،  ــوم االأم

الرعاية  توفري  امليالد،   عند  املتوقع 

ــاءة  ــف ــــع ك ــة الـــعـــامـــة، رف ــي ــالج ــع ال

بجوانبها  ال�شحية  الرعاية  خدمات 

والتاأهيلية  والــعــالجــيــة  الــوقــائــيــة 

متويل  م�شادر  تنويع  جودتها،  و�شمان 

اإ�شافة  لت�شمل،  ال�شحية  اخلــدمــات 

اإيــرادات  للدولة،  العامة  للميزانية 

والوقف  التعاوين،  ال�شحي  ال�شمان 

والهبات والتربعات وغريها.

التعليم: الق�شاء على االأمية، وحتقيق 

املدر�شي  قبل  ما  التعليم  يف  التو�شع 

هدف  وحتقيق  االأطـــفـــال(،  )ريــا�ــس 

احل�شول على التعليم االأ�شا�س لكل من 

االرتقاء  وحتقيق  التعليم،  �شن  يف  هم 

يف  واال�شتمرار  التعليم،  يف  النوعي 

يف  النوعي  والتطور  الكمي  التو�شع 

زيادة  يف  واال�شتمرار  العايل،  التعليم 

تو�شيع  مع  التعليم  يف  االإناث  م�شاركة 

التخ�ش�شات التعليمية املتاحة للبنات 

العمل  �شوق  متطلبات  مع  يتوافق  مبا 

واملجتمع.

االإ�شكان: اعترب قطاع االإ�شكان من اأهم 

القطاعات االجتماعية واالقت�شادية 

يف  والتقدم  املعا�شرة  املجتمعات  يف 

م�شتوى  دون  يـــزال  ال  ــال  ــج امل هـــذا 

الطموحات، مما تطلب تعزيز م�شتوى 

املعنية،  اجلهات  خمتلف  بني  التعاون 

لالإ�شكان  ق�شوى  اأولــويــة  اإعــطــاء  مع 

منخف�شة  لل�شرائح  املوّجه  التنموي 

الدخل، ودعم الهيئة العامة لالإ�شكان 

عن  ف�شاًل  مهمتها،  اأداء  من  ومتكينها 

الوطنية  اال�شرتاتيجية  ا�شتكمال 

ا�شرتاتيجيات  واإعـــــداد  لــالإ�ــشــكــان، 

التا�شعة  الــتــنــمــيــة  خــطــة  فــرعــيــة 

�شوء  يف  املعي�شي  وامل�شتوى  ال�شكان 

نتائج التعدادات ال�شكانية وامل�شوحات 

االإ�شراع  اإىل  اإ�شافة  الدميوغرافية، 

يف  الع�شوائي  ال�شكن  ظاهرة  مبعاجلة 

املدن الكربى.

والنظافة  الــ�ــشــالمــة  بــاتــت  البيئة 

البيئية اأحد اأهم الق�شايا التي تتطلب 

التا�شعة  اخلطة  حر�شت  املواجهة. 

البيئي  البعد  مــراعــاة  �ــشــرورة  على 

التنمية  �شيا�شات  مــعــامل  ر�ــشــم  عند 

كما  املقبلة،   ال�شنوات  يف  وتوجيهاتها 

تفعيل  اأهــمــيــة  على  اخلــطــة  �ــشــددت 

النظام العام للبيئة، ومراعاة االأو�شاع 

ال�شكانية  ــادة  ــزي ال ظــل  يف  البيئية 

املتوقعة، والتو�شع التنموي املاأمول، مع 

دعم القدرات املوؤ�ش�شية للعمل البيئي، 

والتخل�س االآمن والفعال من املخلفات 

اأولوية  واإعطاء  املختلفة.  باأنواعها 

للم�شاريع ال�شديقة للبيئة يف خمتلف 

القطاعات التنموية.

ــاة االأ�ـــشـــريـــة: مــوؤ�ــشــر احلــيــاة  ــي احل

 ١٠٣،٨ نحو  اإىل  وال�شحة  االأ�شرية 

نقطة و ١٠٩،٨ نقطة ويعزى التح�شن 

الن�شبي  االنخفا�س  اإىل  املوؤ�شرين  يف 

االأحداث،  وجرائم  الطالق  حاالت  يف 

ال�شحية،  الرعاية  حت�شن  عن  ف�شال 

معدل  انخفا�س  من  عليها  ترتب  وما 

الوفيات اخلام، وارتفاع متو�شط العمر 

ــاث،  واالإن للذكور  امليالد  عند  املتوقع 

واإىل غري ذلك من املوؤ�شرات.

يف  املخاطر  تــزداد  العامة:  ال�شالمة 

التقني،  التطور  ازداد  كلما  احلــيــاة 

ذلك  ه  يفرز  مبا  ال�شناعية،  واحلركة 

الــكــوارث  حــد  اإىل  ت�شل  حـــوادث  مــن 

طرق  يف  يبحث  علم  برز  لذا   ، اأحيانًا 

ال�شالمة العامة الإبعاد اخلطر الداهم، 

ولالأ�شف ال�شديد فاإن املكتبة العربية، 

وعليه  املو�شوع،  هذا  �شعف  من  تعاين 

فقد جاء هذا الكتاب لي�شد ثغرة مهمة 

يف هذا الباب بطريقة علمية، واأمثلة 

املدرو�شة  الــطــرق  وتتبع  جتريبية، 

على  العاملني  وو�شع  االأخطار  الإبعاد 

طريق ال�شالمة العامة. موؤ�شر ال�شالمة 

وهنا   100.18 اىل   99.9 من  العامة 

جند اأن التح�شن طفيف.

امل�شار  املوؤ�شرات  خالف  على  الرتفيه: 

الرتفيه  مــوؤ�ــشــر  �شهد  اأعــــاله،  اإلــيــهــا 

تراجًعا خالل خطة التنمية الثامنة.

ارتفع موؤ�شر الرتفيه من 112 اىل 114 

وهي ن�شبة متوا�شعه.

التا�شعة   ال�شعودية  التنمية  خطة 

1431 - 1435 وحماورها

التنمية  مــو�ــشــوع  مناق�شة  تتطلب 

ا�شرتاتيجيات  اإىل  الرجوع  ال�شاملة 

التنمية يف اململكة العربية ال�شعودية ، 

للتعرف على مدى م�شاهمتها يف حتقيق 

جودة احلياة، ومن اأهم حماورها:

جهود  وتكثيف  تعزيز  االأول:   املحور 

ــن  ــواط حتــ�ــشــني مــ�ــشــتــوى مــعــيــ�ــشــة امل

انطالًقا  حياته  بنوعية  واالرتــقــاء 

وغاية  اأداة  هو  االإن�شان  »اأن  مبداأ  من 

ت�شتهدف  ثم  ومــن  التنمية«.  عملية 

م�شتوى  رفــع  يف  اال�ــشــتــمــرار  اخلــطــة 

ـــول احلــقــيــقــيــة لــلــمــواطــنــني،  ـــدخ ال

والنوعي  الكمي  التح�شني  وموا�شلة 

للخدمات املقدمة لهم، واحتواء جيوب 

اإىل  عليها،باالإ�شافة  والق�شاء  الفقر 

االأ�ــشــعــار.  ا�ــشــتــقــرار  على  املحافظة 

م�شتوى  يف  التح�شني  ــتــدامــة  واال�ــش

املحور  يهتم  احلياة،  ونوعية  املعي�شة 

الطبيعية  املـــــوارد  عــلــى  بــاحلــفــاظ 

بت�شجيع  وذلـــك  الــبــيــئــة،  وحــمــايــة 

ا�شتخدام االأ�شاليب عالية الكفاءة.

املحور الثاين: تنمية القوى الب�شرية 

الوطنية وزيادة توظيفها و يعنى برفع 

معدالت امل�شاركة الكلية للقوى العاملة 

الوطنية، واالرتقاء امل�شتمر مبهاراتها 

فر�س  وتــوفــري  قــدراتــهــا،  وتــنــمــيــة 

يف  ح�شتها  وزيــادة  لها،  املجزي  العمل 

انطوت  وقــد   . الوطني  العمل  �شوق 

التي  وال�شيا�شات  الربامج  اخلطة على 

العمل  عنا�شر  قــدرات  رفــع  ت�شتهدف 

الوطنية لتواكب متطلبات �شوق العمل 

تقنيات  يف  املت�شارعة  ــورات  ــط ــت وال

والتنظيم.  االإدارة  واأ�شاليب  االإنتاج 

بتعزيز  اهتماًما  اخلــطــة  اأولـــت  كما 

العمالة  وحتفيز  الــعــمــل«،  »ثــقــافــة 

الــوطــنــيــة عــلــى متــثــل قــيــم املــثــابــرة 

وال�شرب على العمل واالإبداع، واالبتكار 

والتجديد و�شو ال اإىل م�شتوى »عمالة 

املعرفة« التي يتطلبها التحول املن�شود 

نحو اقت�شاد املعرفة .

بني  املتوازنة  التنمية  الثالث:  املحور 

وثماره  التنموي  اجلهد  ن�شر  املناطق 

اململكة، مبا ي�شهم  بني خمتلف مناطق 

م�شتوياتها  بــني  الــتــقــارب  زيــــادة  يف 

الــتــنــمــويــة. والإجنـــــاز اأهـــــداف هــذا 

املحور، تركز برامج اخلطة على توفري 

واخلــدمــات  االأ�ــشــا�ــشــيــة  التجهيزات 

اعتماًدا  املناطق،  خمتلف  يف  العامة 

مو�شوعية  ومــعــايــري  مــوؤ�ــشــرات  على 

تــعــكــ�ــس اأو�ــشــاعــهــا واحــتــيــاجــاتــهــا 

اإىل  اإ�شافة  وامل�شتقبلية،  الراهنة 

وتنظيمية  مــاديــة  متطلبات  تــوفــري 

االإنتاجية  القاعدة  وتطوير  اأخــرى، 

مقوماتها  اإىل  ا�شتناًدا  منطقة،  لكل 

التنموية وميزاتها الن�شبية.

الهيكلي ويتم  التطوير  الرابع:  املحور 

االقت�شاد  هيكل  تطوير  مبوا�شلة 

عملية  تعميق  خــالل  مــن  ال�شعودي، 

لقاعدته  والراأ�شي  االأفــقــي  التنويع 

ملمو�شة  زيــادات  وحتقيق  االإنتاجية، 

النفطية  غري  القطاعات  م�شاهمة  يف 

االإجــمــايل  املحلي  الــنــاجت  تكوين  يف 

والـــــ�ـــــشـــــادرات وتــــوفــــري الــفــر�ــس 

الوظيفية. كما ُيعنى بتعزيز م�شاركة 

االأن�شطة  خمتلف  يف  اخلا�س  القطاع 

االقت�شادية، واإر�شاء دعائم االقت�شاد 

املعريف، بحيث يتعاظم فيه دور املعرفة 

وتكوين  القيمة  م�شادر  من  كم�شدر 

للنمو  اأ�شا�س  حمرك  ولت�شكل  الرثوة، 

اأهــداف  اإجنــاز  ويتطلب  االقت�شادي. 

ـــرى،  اأخ ــل  ــوام ع �شمن  املــحــور،  هـــذا 

زيادات ملمو�شة يف خم�ش�شات اأن�شطة 

وحفز  والتطوير،  البحث  وموؤ�ش�شات 

وت�شجيع االبتكارات.

املـــحـــور اخلـــامـــ�ـــس:  رفـــع الـــقـــدرات 

ــاد الــوطــنــي  الــتــنــافــ�ــشــيــة لــالقــتــ�ــش

ظل  يف  خا�شة  الوطنية  واملنتجات 

ــعــوملــة وتــزايــد  تــنــامــي اجتـــاهـــات ال

ــودي يف  ــع ــش ــ� ــاد ال ــش ــ� ــت ـــاج االق ـــدم ان

ــاد الــعــاملــي، مما  ــ�ــش مــنــظــومــة االقــت

االقت�شاد  تناف�شية  تعزيز  يتطلب 

اجتذاب  على  قدرته  لرفع  الوطني 

واالأجنبية  الوطنية  اال�شتثمارات 

منتجاته  تناف�شية  وحت�شني  املبا�شرة، 

يف ال�شوق املحلي واالأ�شواق اخلارجية، 

جديدة  تناف�شية  مــيــزات  واكت�شاب 

لتنمية ال�شادرات. وقد تبنت اخلطة 

جمموعة من االأهداف العامة لتطوير 

ـــدرات الــتــنــافــ�ــشــيــة، واعــتــمــدت  ـــق ال

حمــددة  تنفيذية  ــيــات  واآل �شيا�شات 

لتحقيق تلك االأهداف.
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�إخرج وتنفيذ رئي�س التحرير:

 د. ح�شة بنت �شيف ال�شيف

اأع�شاء التحرير

د. ماجد بن �شلطان اأبو ع�شوان

د. حمود بن �شالح الكنعاين

د. عبداهلل بن جناء املطريي

هيئة التحرير

االأخرية

تقرير التنمية الب�شرية 2013

  �شدر عن برنامج االأمم املتحدة االإمنائي 

2013م،  لعام  الب�شرية  التنمية  تقرير 

وتقدم  اجلــنــوب  “نهو�س  عــنــوان  حتــت 

الب�شرية يف عامل متنوع”

على  تاأكيده  التقرير  ثنايا  يف  ورد  وقد 

وجـــــدود حتـــول حــقــيــقــي يف عـــدد من 

قوة  املوؤ�شر  اأظــهــر  اإذ  النامية،  الـــدول 

نفوذها  يف  ــدًا  ــزاي وت  ، اقت�شاداتها  يف 

ب�شرية  تنمية  اإىل  اأدى  الــ�ــشــيــا�ــشــي، 

يف  عليه  كــانــت  مبــا  مــقــارنــة  مت�شارعة 

تقرير التنمية الب�شرية 2000، ما اأ�شهم  

دول  خمتلف  بــني  الــفــجــوة  ت�شييق  يف 

العامل.

 2020 عام  بحلول  اأنه  التقرير  وتوقع   

من  دول  ثــالث  اإنــتــاج  جمموع  �شيتجاوز 

ال�شني  ــي:  وه الكبرية  النامية  الـــدول 

والهند والربازيل،  جمموع اإنتاج �شت دول 

وهي: اأملانيا ، واإيطاليا ، وفرن�شا ، وكندا 

املتحدة  والواليات   ، املتحدة  واململكة   ،

اإىل  ال�شبب  التقرير  واأرجع  االأمريكية. 

التجارة  يف  اجلــديــدة  الــ�ــشــراكــات  منــو 

والتقنية القائمة بني بلدان اجلنوب.

ال�شابقة  والتقارير  التقرير  وخل�س 

الــنــمــو  اأن  اإىل  الــبــ�ــشــريــة  لــلــتــنــمــيــة 

يف  تقدمًا  يحقق  ال  وحــده  االقت�شادي 

التنمية الب�شرية،  واإمنا تتحقق التنمية 

الب�شرية عن طريق الرتكيز على التعليم 

، والتغذية وال�شحة والعمل، التي تف�شي 

االإمكانات  جلميع  الفر�شة  اإتاحة  اإىل 

تقدم  وحتقيق  الئق  عمل  على  للح�شول 

ثابت.

ـــاالت لكي  واقــــرتح الــتــقــريــر اأربــــع جم

ومن   ، املت�شارع  االإمنائي  التقدم  ي�شتمر 

اأهمها: 

و�شماع   ، امل�شاركة  من  املواطنني  متكني 

�شوت ال�شباب.

امل�شاواة بني اجلن�شني.

مواجهة ال�شغوط البيئية.

معاجلة التغريات الدميوغرافية.

لتعزيز  مقرتحات  عدة  على  ا�شتمل  كما 

دول  بــني  وتــطــويــره  التنموي  الــتــعــاون 

اجلنوب.

MOB: 0505232811

radaradv2014@gmail.com

ترتيبها بني الدول العربية ترتيبها عام 2012م ترتيبها عام 2011م الدولة

3 100 100 الأردن

4 42 41 الإمارات

10 48 48 البحرين

9 94 94 تون�س

20 92 93 اجلزائر

19 170 169 جزر القمر

14 164 164 جيبوتي

21 116 116 �سوريا

15 172 171 ال�سودان

8 130 131 العراق

12 85 84 ُعمان

1 109 110 فل�سطني

5 36 36 قطر

7 55 54 الكويت

2 72 72 لبنان

13 41 64 ليبيا

15 112 112 م�سر

6 130 130 املغرب

17 56 56 ال�سعودية

18 155 155 موريتانيا

---- 162 160 اليمن

ال�سومال ---- ---- ال�سومال
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يعتمد ح�شاب موؤ�شر التنمية الب�شرية على ثالث موؤ�شرات رئي�شية: الناجت املحلي االإجمايل للفرد، التح�شيل العلمي، متو�شط العمر املتوقع.

د.  عبداهلل جنا املطريي


