
1

الن�سرة ال�سكانية
�سهر ذو احلجة  1433هـ  نوفمرب 2012م

للدرا�سات  ال�سعودية  اإن اجلمعية 
ــــن اجلــمــعــيــات  الـــ�ـــســـكـــانـــيـــة م
حولهــا  يــلــتــف  الــتــي  الــقــلــيــلــة 
كثيــرة  علــــوم  مــن  املتخ�س�سون 
وخمتــلــفــــة، مثــــل االقـتـ�ســــاد، 
واجلـغــــرافيــــا،  واالجتــمــــاع، 
والتاريـــخ،  واالأنثــروبولوجيــا 

وكذلك  النف�س،  وعلم  والتخطيط،  واالإح�ساء،  ــام،  واالإع
وبهذه اخلا�سية تقرتب  والبيئية وغريها.  ال�سحية،  العلوم 
واحدة  زاوية  من  لي�س  املجتمع،  واقع  لفهم  غريها  من  اأكرث 

فقط، واإمنا من زوايا متعددة. 
واملتخ�س�سني  خ�سو�سًا  الأع�سائها  تقدم  اأن  اجلمعية  وي�سر 
ال�سكانية"  "الن�سرة  عمومًا  ال�سكانية  بالدرا�سات  واملهتمني 
يف  اجلمعية  روؤيــة  حتمل  اأن  يف  تطمح  التي  االأول،  بعددها 
الق�سايا  خدمة  يف  والتميز  الــريــادة  نحو  الـــدوؤوب  �سعيها 
ــداع  واالإب للتميز  حمفزة  بيئة  توفري  خــال  من  ال�سكانية 
بالق�سايا  الوعي  وتنمية   ال�سكانية  الدرا�سات  جمــال  يف 

ال�سكانية. 
من  االأع�ساء  بني  التوا�سل  تعزيز  اإىل  الن�سرة  هذه  وتهدف 
االجتماعية،  واأخبارهم  العلمية  اإجنازاتهم  اإبــراز  خال 
اجلمعيات  اأع�ساء  كذلك  بينهم  التعاون  اأوا�ــســر  وتقوية 
ذات  املجتمعية  الق�سايا  لطرح   - – كذلك  وتهدف  املماثلة، 
الكتب  من  باجلديد  التعريف  جانب  اإىل  بال�سكان  ال�سلة 

واملوؤلفات وم�سادر البيانات ال�سكانية.  
تطلق  للنور،  ال�سكانية  الن�سرة  هذه  بخروج  نحتفل  ونحن 
ال�سكانية،  للدرا�سات  العربية  "املجلة   - اأي�سًا   – اجلمعية 
وهي املجلة االأوىل املتخ�س�سة واملحكمة على م�ستوى الوطن 
ال�سكانية  الق�سايا  - يف معاجلة  – باإذن اهلل  لت�سهم  العربي 
ال�سكانية  الق�سايا  تناول  على  الباحثني  وت�سجيع  املعا�سرة 
يف الدول العربية التي مل حتظ بن�سيب وافر من الدرا�سات 

العلمية اجلادة. 
"الكتب  �سل�سلة  الإطــاق  العدة  الوليدة  جمعيتنا  تعد  كما 
تهتم  التي  ال�سكانية  الكتب  بن�سر  ُتعنى  التي  ال�سكانية" 
اأجل  من  والدميوغرافية  واالأ�ساليب  ال�سكانية  بالق�سايا 
ال�سكان  جمال  يف  العلمية  الدرا�سات  ودعم  التنمية  خدمة 
يف  ال�سكانية  الكتب  نــدرة  مع  خا�سة  العربية،  باجلامعات 
الدول العربية واقت�سارها يف االأغلب على الكتب اجلامعية. 
الزماء  ندعو  االأوىل  ال�سكانية  الن�سرة  اإ�سدار  خال  ومن 
والزميات لاإ�سهام يف هذه الن�سرة خا�سة ويف جميع اأن�سطة 
اجلمعية عامة، الأن اجلمعية ال ميكن اأن حتقق اأهدافها اإال 

من خالكم وبدعمكم، فهي كما ُيقال: "منكم واإليكم".  
للزماء  العميق  والتقدير  اجلزيل  ال�سكر  اأقدم  اخلتام  ويف 
راأيتم  ملا  جهودهم  لوال  الذين  االإدارة  جمل�س  يف  والزميات 
واأن  بالنجاح  جهودهم  يكلل  اأن  اهلل  فاأدعو  الن�سرة.  هذه 

يجعل التوفيق حليفهم. 
اأ.د/ ر�سود بن حممد اخلريف

 رئي�س جمل�س اإدارة اجلمعية

االفتتاحية

نقا�س  حلقة  ذلك  و�ساحب  االأوىل  العمومية  جمعيتها  ال�سكانية  للدرا�سات  ال�سعودية  اجلمعية  عقدت 
بعنوان: �سيا�سات التوظيف ومنو البطالة يف اململكة العربية ال�سعودية بتاريخ 1432/3/26هـ املوافق 
للدرا�سات  ال�سعودية  اجلمعية  اإدارة  جمل�س  اأع�ساء  امل�سجلني  اأع�سائها  من  انتخبت  كما  2011/3/1م 

ال�سكانية لفرتة ثاث �سنوات باإ�سراف مندوبني من اإدارة التعاون الدويل واجلمعيات العلمية.

املحتوى التغييرات 
الديموغرافية 
والخلل في 
التركيبة 

السكانية في دول 
مجلس التعاون

»دانيل 
بل« في 
ضيافة 
الجمعية

المراصد 
والتنمية 
الحضرية 
وديناميكية 

السكان

سياسات التوظيف 
ونمو البطالة                                       

في المملكة العربية 
السعودية
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الروؤية:
اأهميتها  واإبــراز  ال�سكانية  الق�سايا  خدمة  يف  والتميز  الريادة 

وارتباطها بالتنمية.

الر�سالة:
توفري بيئة حمفزة للتميز واالإبداع  يف جمال الدرا�سات ال�سكانية، 

واإبراز العاقة بني ال�سكان والتنمية، والتوعية باأهميتها.

اأهداف اجلمعية:
تهدف اجلمعية ال�سعودية للدرا�سات ال�سكانية  اإىل حتقيق االآتي :
)1( تنمية الفكر العلمي يف جمال الدرا�سات ال�سكانية  والعمل    

         على تطويره وتن�سيطه. 
)2( تقدمي امل�سورة العلمية يف جمال تخ�س�س اجلمعية.

)3( تطوير االأداء العملي واملهني الأع�ساء اجلمعية.
)4( حتقيق التوا�سل العلمي الأع�ساء اجلمعية.

)5( تنمية الوعي واإثارة االهتمام بالق�سايا ال�سكانية ذات          
         العاقة بالتنمية والبيئة.

)6( تي�سري تبادل االإنتاج واالأفكار العلمية يف جمال اهتمامات 
         اجلمعيـة بني الهيئات واملوؤ�س�ســـات املعنية داخـــل اململكـــة   

         وخارجها. 

ن�ساط اجلمعية:
اأهــــــدافها املذكورة  بالو�سائل  املنا�سبة كافة ،  حتقق اجلمعية 

ولها على وجه اخل�سو�س ممار�سة اأوجه الن�ساطات االآتية:
  

)1( ت�سجيع اإجراء البحوث واال�ست�سارات العلمية.
)2( تاأليف الكتب العلمية وترجمتها يف جمال اهتماماتها وما  

         يت�سل بها من جماالت اأخرى.
)3( اإجـــراء الـدرا�ســات العلميــة لتطــويــــر جــوانــب املمار�ســة  

         التطبيقية.
)4( عقد الندوات واحللقـات الدرا�سيــة والــدورات التي تت�ســل   

         مبجاالت اهتماماتها.
)5( اإ�سدار الدرا�سات والن�سرات والدوريات العلمية التي تت�سل   

          مبجاالت اهتماماتها.
)6( امل�ساركة يف املعار�س املحلية والدولية.

)7( دعوة العلماء واملفكرين ذوي العاقة للم�ساركة يف 
          ن�ساطات اجلمعية وذلك وفق االإجراءات املنظمة لذلك.

)8( تنظيم رحـات علمية الأع�سائها واإقامة م�سابقــات علميــة  
         يف  جمال تخ�س�سها.

)9( تقدمي الدعم املادي  والعلمي  للباحثني والدار�سني ح�سب  
         اإمكانات اجلمعية ويف جمال تخ�س�سها.

)10( تقــديــم جوائز الأفـ�ســـل البحــوث يف جمــال الــدرا�ســـات  
         ال�سكانية. 

الع�سوية:
تتكون الع�سوية من ثاثة اأنواع:

)1( ع�سوية عاملة: وي�سرتط لها: 
اأ- اأن يكون طــالــب الع�سويــة حا�سًا علــى درجــة علمية اأو مــا  
     يعادلهــا يف جملــ�س تخ�س�س اجلمعيــة ، اأو التخ�س�ســات ذات  

     العاقة.
ب-اأن يدفع اال�سرتاكات ال�سنوية.

ج- ما يراه جمل�س االإدارة من �سروط.
د- اأن ي�سدر بقبوله قرار من جمل�س االإدارة.

)2( ع�سوية �سرفية:
       متنح بقرار مـــن اجلمعية العموميـــة ملــن اأ�سهــم يف تطويــــر  
      جماالت اهتمـام اجلمعـيـة ، اأو قـــدم لهـــا خدمـــات مالـيـة اأو  
      معنوية ، ويعفى ع�سو ال�سرف مـن �سـرط �سـداد اال�ستـــراك ،  

       ويجوز له ح�سور جل�سات اجلمعية العمومية وجلانها  
       املختلفة واال�سرتاك يف املناق�سات.

)3( ع�سوية انت�ساب ، يتمتع بها:
اأ-  الطاب اجلامعيون يف جمال تخ�س�س اجلمعية.

ب-العاملون واملهتمون يف جمـال اجلمعية ممــن ال يتوافــر فيهــم   
      �سرط املوؤهل العلمي املحدد للع�سوية العاملة. 

      ويعفى املنت�سب من 50% من قيمة اال�سرتاك ال�سنوي ،  
      ويجـــوز لــه ح�ســور جـل�ســات اجلمعيــة العمومية وجلــانــهــا  
      املختلفــةواال�سـتــراك يف املناق�ســات دون اأن يكــون لــه حــق  

      الت�سويت.

نبذة عن اجلمعية ال�سعودية للدرا�سات ال�سكانية:
اإميانًا باأهمية الدرا�سات ال�سكانية وا�ست�سعارًا باالرتباط الوثيق بالتخطيط والتنمية، وافق جمل�س جامعة امللك �سعود على اإن�ساء 

اجلمعية ال�سعودية للدرا�سات ال�سكانية ومت اإطاقها وت�سكيل جمل�س االإدارة يف عام 1432هـ )2011م( 

اللجنة التاأ�سي�سية:
 

اأ.د. ر�سود بن حممد اخلريف/رئي�سًا، جامعة امللك �سعود.
اأ.د. اإبراهيم بن حممد العبيدي/ع�سوًا، جامعة امللك �سعود.

اأ.د. حممد �سوقي بن اإبراهيم مكي/ع�سوًا، جامعة امللك �سعود.
د. حمد بن حممد اآل ال�سيخ/ع�سوًا، جامعة امللك �سعود.

د. حممد بن هذلول الهذلول/ع�سوًا، جامعة امللك �سعود.

جمل�س اإدارة اجلمعية: 
اأ.د. ر�سود بن حممد اخلريف/رئي�سًا، جامعة امللك �سعود.

د. ماجد بن �سلطان اأبو ع�سوان/نائبًا للرئي�س، جامعة امللك �سعود.
د.عبد اهلل بن جنا املطريي/اأمينًا للمجل�س، وزارة الداخلية.

د. حممد بن هذلول الهذلول/اأمينًا للمال، جامعة امللك �سعود.

د. حممد بن عبداهلل البكر/ع�سوًا، معهد االإدارة العامة.
اأ.د. فريال بنت حممد الهاجري/ع�سوًا،جامعة الدمام.

د. نورة بنت عبد اهلل العجان/ع�سوًا، جامعة االأمرية نورة.
د. مليعة بنت عبد العزيز اجلا�سر/ع�سوًا، جامعة امللك �سعود.

د. ح�سة بنت �سيف ال�سيف/ع�سوًا، جامعة االأمرية نورة.

جلان اجلمعية:
 جلنة العاقات العامة واالإعام.

جلنة املحا�سرات والندوات واملوؤمترات.
 جلنة التدريب واال�ست�سارات .

جلنة موقع اجلمعية على �سبكة االإنرتنت.
 اللجنة  العلمية.
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حمدودة  كانت  ال�سكان  اأعداد  اأن  اإىل  الدرا�سة  واأ�سارت 
الطبيعية  لظروفها  العربي  اخلليج  منطقة  يف  جدًا 
القا�سية ومواردها ال�سحيحة، مما جعلها طاردة لل�سكان. 
اإذ  املا�سية،  القليلة  العقود  خال  تغريت  ال�سورة  ولكن 
�سكانيًا  ومنوًا  كبريًا  اقت�ساديًا  ازدهارًا  املنطقة  �سهدت 
وت�سديره،  واإنتاجه  النفط  اكت�ساف  بعد  وذلك  �سريعًا، 
املجتمعات  تنمية  يف  عوائده  من  اال�ستفادة  ثم  ومن 
دميوغرافية  تغريات  املنطقة  ت�سهد  لذلك  اخلليجية. 
واقت�سادية واجتماعية يواكبها تدفق اأعداد كبرية من 
للم�ساركة  املعمورة،  اأرجاء  جميع  من  الوافدة  العمالة 
التنموية  امل�سروعات  وتنفيذ  التحتية،  البنى  اإن�ساء  يف 
يف  تغريات  اإحداث  يف  الو�سع  هذا  اأ�سهم  وقد  ال�سخمة. 
الوافدة  العمالة  اأ�سبحت  بحيث  ال�سكانية،  الرتكيبة 
اأعداد  تفوق  املنطقة،  دول  �سكان  من  كبرية  ن�سبة  متثل 

ال�سكان املحليني يف بع�س الدول. 
واالجتماعية  االقت�سادية  االأبعاد  الأهمية  ونظرًا 
اإىل  الدرا�سة  هدفت  ال�سكاين،  الو�سع  لهذا  واالأمنية 
جمل�س  دول  يف  الدميوغرافية  التحوالت  اإىل  التعرف 
من  وذلك  عليها،  املرتتبة  االآثار  عن  والك�سف  التعاون، 

خال حتقيق االأهداف الفرعية االآتية:  
1(التعرف اإىل مامح التحوالت الدميوغرافية التي        

ت�سهدها دول املجل�س.  

2(ر�ســــد معــــدالت تــدفـــق الــهــجــــرات االأجــنبـيــة    
     وخ�سائ�سها.

3(الـكــ�ســـف عــن بعـــ�س االآثــار االقــتـــ�ســاديـــة   
     واالجـتـماعـيــة واالأمـنــيــة لــهــــذه الـتـحــــوالت  

     الدميوغرافية وتدفق العمالة االأجنبية.
      وقد اعتمدت الـدرا�سـة يف حتـقـيـق اأهـدافـهــا  

     علـى م�سـادر بيانــات متـعـددة، كـالـتـعـدادات  
    ال�سكانية، وامل�سوحات الدميوغرافية، وقـواعـد   
     الـبيـانــات التــي توفــرهـــا املنظمـات الـدوليــة  

     وغريها. 
    وخل�ست الدرا�سة اإىل اأن اأهـم اأ�سبـاب اخلـلـل   

     تتمثل يف االآتي: 
اأواًل: ا�ستـمــرار تدفـــق الـعـمـالـــة الـوافــــدة مـــن  

        خــــارج  منطقة اخلليج باأعداد هائلة.
ثانيًا: عــدم االلـتـــزام ب�سـيـا�ســـات اال�سـتـقـــدام  

        وخمالـفــات االأنـظـمــة مل�سالــح �سـخــ�سـية  
        اأحيانًا. 

ثالثًا: عدم فاعلية اأنظمة التعليم وعدم املواءمة  
        بني خمرجات التعلـيـم واحـتـيـاجــات �ســوق 

        العمل.
رابعـــــًا: انـخــفـــا�س مـ�ســاركــــة املــــراأة يف قـــــوة   

             العمـل  ب�سبب حمدودية الفر�س.
خام�سًا: عـــدم وجــود تكــامــل فاعــل بني اأ�ســواق     

             العمل يف دول جمل�س التعاون.
�ساد�سًا: عـــدم وجــود �سيا�سة �سكانية مـوحـدة اأو 

              �سيا�سات قطرية فاعلة.
�سابعـــًا: طموحـات مـرتفـعـة لتـحـقـيـق اإجنـــازات 

              تنموية �سخمة قد ال تكون �سرورية. 
              وا�ستعـر�ســت الـدرا�ســة اآثـــار اخلـلل يف  
             الرتكيبة ال�سكانية ومن اأبرزها ما يلي:  

اأواًل:      لي�ســت املـ�ســكــلــة يف وجــــود الــعــمــالــــة   
             الوافدة،ولكن يف زيادة اأعدادها.

ثـانـيـــــًا:    فـقـــدان الـهـويـة الوطــن وتهمـيـ�س  
             اللــغــــةالعـربـيـة لــدرجــة تــثــيــر القلـــق،   

              ويف  هذااخل�سو�س ي�سري قائد�سرطة   
              دبــــي  اأخـــ�ســـىاأننـــا نبنــي الـعـمـــارات،  

              ونفقداالإمارات. 
ثـالــثـــــًا:ارتفاع معــدل البطالــة بني املواطنني 

                 نتيجة املناف�سة احلادة من حيث االأجور  
                 و�ساعات العمل. 

رابــعــــًا: اال�ســـطـــــرابــــات وتـــزايـــد مــعــــــدالت  
                 اجلرمية  تعقدها.

خام�سًا: اأ�سبحت دول جمـلـ�س التعاون اخلليجـي  
                 ور�س تــدريب بـــدون تــوطــني لـثـقــافــــــة  

                 ال�سناعيــة ومتـخــ�ســـت الــدرا�ســة عــن  
                 التو�سيات االآتية:  

         )1( بذل مزيد من اجلهود لبناء االإن�سان       
             )التنمية الب�سـريـة( مــــــن خـــــال تـحـ�ســـني    

التعليم العــــام والعالـــي والتــدريــب الــجـــــاد  
       وليـ�س ال�سكلي.  

)2( زيــادة م�ساركة املــراأة يف قــــوة العــمــل مــن  
        خال تو�سيع اخليارات الوظيفية اأمامها. 

)3( ت�ســجـــيــع املـواطـنـيـن دخـــول القـطــاعــــات    
        االإنتاجية واالأعـمـال املهنيـة وحتـ�سـني اأو�ســــاع 

         الـعــمــل يف القـطــاع اخلــا�س كـبـيـئــة الـعـمـل  
         واالأجور.

)4( اإحــداث مـزيــد مــن التـكــامــل االقتـ�ســـادي  
         وال�سناعي بني دول جمل�س التعاون. 

)5( رفـع القيــود اأمـــام تنقــل العمـالـة اخلليجـيـة    
         فيمابني دول املجل�س.

ال�سـبـــاب  لتعطــل  احلــلــول  مـــن  مزيــد  اإيجــاد   )6( 
        )الذكور واالإناث( الـــذي اأ�سبـــح مــن امل�سـكـــات 

        املقلقة لاأ�سر واحلكومات.
)7(العمل على �سبط تدفق العمــالــة وا�ستــــخــــدام   
        احل�س�س مـع الرتكــيــز علــى العمالـة العــربـيــة  

         لوجود التجان�س اللغة والثقافة.
)8( الـعـمــــل اجلــــاد للـتـحـــول مــــــن مــجــلـــــ�س  

        تـعـــــاون اإلـــى اتــحـــاد خــلــيــجـــي فــــاعــــــل.  
         ولــاطـــاع عـلـــى االإح�ســـــاءات واالأ�ســـكـــــــال   

         البيانية الـتـي ا�ســتملـت  عـلـيـهــا الـــدرا�ســــة،  
         ميـكــنـكـــم الـــرجــــــوع للعر�س املقدم يف املوؤمتر  

         على الرابط:
http://www.oea-oman.org/

Rashood.pdf

التغريات الدميوغرافية واخللل يف الرتكيبة 
ال�سكانية يف دول جمل�س التعاون اخلليجي

�سارك االأ�ستاذ الدكتور ر�سود بن حممد اخلريف رئي�س جمل�س اإدارة اجلمعية ال�سعودية للدرا�سات ال�سكانية بورقة علمية يف 
املوؤمتر اخلام�س للجمعية االقت�سادية العمانية الذي عقد يف م�سقط 7-8 يناير 2012م.

ملخ�س بحث
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الن�سرة ال�سكانية
�سهر ذو احلجة  1433هـ  نوفمرب 2012م

�ساركت اجلمعية ال�سعودية للدرا�سات ال�سكانية مبنا�سبة 
اأ.د.ر�سود  اليوم الوطني مبحا�سرة قام باإلقائها �سعادة 
اجلمعية  اإدارة  جمل�س  رئي�س  اخلــريــف   حممد  بــن 
ال�سعودية  العربية  اململكة  يف  ال�سكاين  "التغري  بعنوان 
وقد  2011/10/11م  بتاريخ  �سعود  امللك  بجامعة   "
تناولت املحا�سرة العديد من املوا�سيع منها تزايد عدد 
معدالت  يف  والتغري  ال�سعودية  العربية  اململكة  �سكان 
خال  ال�سنوي  النمو  ومعدل  ال�سكان  الإجمايل  النمو 
للمواطنني  ال�سكاين  والــهــرم  1932-2004م  الفرتة 
2010م  للوافدين  ال�سكاين  والهرم  2010م  ال�سعوديني 
يف  فاأكرث(  �سنة   15( لل�سعوديني  الزواجية  احلالة  و 
عامي 1413هـ و1425هـ وتطور حاالت الزواج والطاق 
)متو�سط  االإجنــاب  اأو  اخل�سوبة  يف  والتغري  اململكة  يف 
عدد املواليد اأحياء للمراأة ال�سعودية( ومعدل البطالة 

لل�سعوديني 1430هـ

حتـقـيـقـــا الأهــــداف الـجـمـعــيــة 
ــات  ـــ ـــ ـــ ــس ــدرا� ــل ــة ل ـــ ـــ ــودي ــع ــس ــ� ال
تـلـك  خا�ســة  ال�سكــانــيــة 
بدورها  املـتـعـلـقـة  االأهـــــــــــداف 
يف  امل�ساهمة  وتــعــزيــز  دعـــم  يف 
للجامعة،  العلمية  االأنــ�ــســطــة 
حما�سر  حل�سور  اجلمعية  دعــت 
يف  الكيفي  البحث  منهج   " بعنان 
يف  وذلــك  االجتماعية"  العلوم 
1433هـ   /  4  /20 الثاثاء  يوم 
يف  2012/3/13م.  ـــق  ـــواف امل
بقاعة  ظــهــرا   12:30 ال�ساعة 
هدفت  اإذ  االآداب  كلية  ملتقى 
اجلمعية من هذا الن�ساط العلمي 
البحث  م�سرية  وتعزيز  دعم  اإىل 

العلمي يف اجلامعة.
الكيفي  البحث  يعـــد  وحيث      
االأهمية  ذات  املناهج  من  واحــدا 
الدرا�سات  يف  الــراهــن  الوقت  يف 
حقل  يف  والنظرية  التطبيقية 
نظرًا  وذلك  االجتماعية  العلوم 
التحليل  يف  متيز  من  ي�سفيه  ملا 

مــــن  للكــثــيـر  العمـيـق  والـفـهــم 
املتعلقة  والــقــ�ــســايــا  ــر  ــواه ــظ ال
يف  واأخــــذا  الــبــ�ــســري.  باملجتمع 
االعتبار واقع املجتمع يف اململكة 
الــعــربــيــة الــ�ــســعــوديــة مــن حيث 
بروز الكثري من الق�سايا وامل�ساكل 
على  امللحة  بال�سكان  املتعلقة 
مثل:  االأخرية  االآونة  يف  ال�سطح 
ال�سكاين،  النمو  البطالة،  ق�سايا 
والــطــاق.....الــخ.  العمل  �سوق 
حمور  رئي�سي  وب�سكل  تعد  والتي 
من  الباحثني  من  لكثري  االهتمام 

اأ�ساتذة جامعة امللك �سعود.
اجلمعية  قبل  مــن  وا�ستجابة     
ال�سكانية   للدرا�سات  ال�سعودية 
البحث  مناهج  وحتليل  لــتــنــاول 
بالق�سايا   املــتــعــلــقــة  ــمــي  ــعــل ال
اجلمعية  ا�ست�سافة  ال�سكانية، 
ــل بل  ــي الــبــاحــث االأ�ــســتــاذ/ دان
)Daniel Bell( من جامعة فينا 
االأ�ستاذ  ويعد  النم�سا.  دولــة  يف 
اأ�سلوب  يف  املخت�سني  اأحد  دانييل 

واآليات املنهج الكيفي وتطبيقاته، 
م�سروع  على  حاليا  يعمل  حيث 
الهيئة  بــرعــايــة  مــيــداين  بــحــث 

العليا لتطوير مدينة الريا�س.
وفقًا  حما�سرته  ملحا�سر  عر�س 
يف  متثلت  رئي�سية  حماور  الأربعة 

االأتـــــــي:
1/ املقدمة

2/االإطار النظري للمحا�سرة:
1/2 التفريق والتمايز يف اأ�ساليب 

البحث لعلمي.

2/2 حقل التطبيق.
3/2 االإجراءات.
3 مناهج البحث.

يف  وال�سلبيات  االيــجــابــيــات   /4
املنهج الكيفي.

للمنهج  التطبيقي  ــال  ــج امل  /5
الكيفي.  

املحا�سر  ــى  اأمــ�ــس اأن  ــد  ــع وب     
وحتليل  �سرح  يف  ال�ساعة  زهــاء 
مت  ال�سابقة،  اخلم�سة  املــحــاور 
فــتــح بـــاب احلــــوار والــنــقــا�ــس مع 
احل�سور،  من  وامل�ساركني  املحا�سر 
االخت�سا�س  تــنــوع  اأ�سفى  ــد  وق
هيئة  اأع�ساء  من  للح�سور  العلمي 
هذا  على  اجلامعة  يف  التدري�س 
ميزة  العلمي  اللقاء  مــن  اجلــزء 
العلمي  والتحاور  للنقا�س  داعمة 
واأ�ساليب  مبــنــاهــج  يتعلق  فيما 
ومنهج  عام  ب�سكل  العلمي  البحث 
خا�س  ب�سكل  الــكــيــفــي  الــبــحــث 
القوة  جــوانــب  حتليل  حيث  مــن 
عملية  يف  منهج  لــكــل  والــ�ــســعــف 
وفقا  وذلــك  والتطبيق  التوظف 
لنوع وعينة الدرا�سة. حيث ركزة 
االأ�ــســئــلــة واملـــداخـــات مــن قبل 

واملفارقات  املقارنات  يف  احل�سور 
الكمي  البحث  منهج  من  كا  بني 
الق�سايا  الكيفي يف  البحث  ومنهج 

واملفاهيم التالية:
اختبار الفر�سيات.

اختبار ال�سدق والثبات
ق�سايا املو�سوعية والتحيز.

االأخطاء وكيفية احت�سابها.
جــمــــع  واأ�ســــاليــــب  طــــــــرق 

املعلومات.
الكمي  املنهج  بني  التكامل  اأ�سلوب 
واملنهج الكيفي، كيف يتم وما هي 

متطلبات حتقيق ذلك؟ 
ال�ساعة 2:30 ظهرًا      ويف متام 
اأن  بــعــد  ــرة  ــحــا�ــس امل ـــهـــاء  اإن مت 
واجلمعية  اجلــامــعــة  بــا�ــســم  مت 
ال�سكانية  للدرا�سات  ال�سعودية 
والتقدير  ال�سكر  خال�س  تقدمي 
للمحا�سر على م�ساهمته وتوا�سله 
العلمي مع اجلمعية، كما مت اأي�سا 
هيئة  اأع�ساء  من  احل�سور  �سكر 
وطلبة  اجلــامــعــة  يف  الــتــدريــ�ــس 
الدرا�سات العليا وكذلك امل�ساركني 

باحل�سور من خارج اجلامعة.

ال�سعودية  اجلــمــعــيــة  ــاركــت  �ــس
امللتقى  يف  ال�سكانية  للدرا�سات 
العلمية  لــلــجــمــعــيــات  ـــاين  ـــث ال
بجامعة امللك �سعود خال الفرتة 
مــن  8-1433/2/10هـــــ املوافق 
و�ساركت  02-2012/01/4م 
من  باإ�سداراتها  االآتية  اجلهات 

الكتب والن�سرات ال�سكانية:
العامة  االإحــ�ــســاءات  م�سلحة 
مدينة  للتطوير  العليا  -الهيئة 
الدرا�ســـــات  مــركــــــز  الريـــــا�س 

ال�سكانية .
اجلمــعـيــة  معـــر�س  وا�سـتــمــل 
ال�سعوديـــة للدرا�ســــات ال�سكانية 
على  يحتوي  جــداري  مل�سق  على 
الروؤية – والر�سالة – واالأهـــداف 
واالإجنليزية  العربية  باللغتني 
عن  بوربوينت  تقدميي  وعر�س 
على  ا�ستمل  اململكة  يف  ال�سكان 
املــوؤ�ــســرات  بع�س  عــن  معلومات 
ال�سكانية، ومنها : توزيع ال�سكان 
يف املناطق االإدارية لعام 1431هـ 
عدد  حيث  مــن  مــدن  ع�سر  اأكــرب 
ل�سكان  ال�سكاين  النمو    - ال�سكان 
اململكة خال الفرتة من 1974م-
لل�سكان  النمو  معدالت  2010م- 
ال�سكان  منــو  مــعــدالت   – اململكة 
االإداريــة  املناطق  يف  ال�سعوديني 
لل�سكان  الــنــ�ــســبــي  ــع  ــوزي ــت ال  –
االإداريــة  املناطق  يف  ال�سعوديني 

الكثافة  ــور  ــط ت 2010م  ــام  ــع ل
-الــتــوزيــع  2010م  الــ�ــســكــانــيــة 
الن�سبي لل�سكان داخل قوة العمل 
 – )املتعطلون  فــاأكــرث  �سنة   15
املعر�س  قــدم  كما  امل�ستغلون(. 
بداخله  حـــوى  مــلــفــًا  لــلــزائــريــن 
باجلمعية  تعريفية  مــطــويــة  
وتقوميًا  ون�سرة  ت�سجيل  ومنوذج 
ودعوة  وع�سوية  1433هـــ  للعام 
الن�سرة  يف  بالكتابة  للم�ساركة 
للم�ساركة  ودعــــوة  ال�سكانية 
العربية  املــجــلــة  يف   بالكتابة 
ــات الــ�ــســكــانــيــة واأبــــدى  ــدرا�ــس ــل ل
احتوى  مبا  اإعجابهم  الــزائــرون 
خ�س�س  كــمــا    . املــعــر�ــس  عليه 
اليوم االأخري للن�ساء واأ�سرف على 
�سيف  بنت  ح�سة  د.  املــعــر�ــس: 
ال�سيف والطالبة :اأفنان عبداهلل 
عبداللــه  ــــــورة   ود.ن الـــرتكـــي، 
ود.ملـيــعـــة  الــــــــعــــــــجــــــــــــــان، 

عبدالعزيز  اجلا�سر.

اجلمعية يف اليوم اجلغرايف  الرابع
اجلمــعــــيــة  �ــســــــــــــــاركــــــــــــــت 
للدرا�ســــات  الــ�ــســعــــــــوديــــــــــــــة 
اجلغرايف  اليوم  يف  ال�سكانيــــة 
ق�سم  يف  ــد  ــق ع الـــــذي  الـــرابـــع 
�سعود  امللك  بجامعة  اجلغرافيا 

بتاريخ 14-1433/6/16هـ
/2012/5م(وكــان  )املوافق7-5 
املو�سوع الرئي�سي لليوم اجلغرايف 
:النـــقــــل الـحــ�ســــري )الـــواقــع 
اجلامعة  وكيل  وقام  والتطلعات( 
اأ.د عبدالعزيز بن �سامل الروي�س 
جولة  واأخـــذ  املعر�س،  بافتتاح 
معر�س  واحــتــوى  املــعــار�ــس  على 
ومطويات  كتب  على  اجلمعية 
واأع�ساء  االإدارة  جمل�س  الأع�ساء 
عن  تقدميي  وعــر�ــس  اجلمعية 
املعر�س  نــهــايــة  ويف  اجلــمــعــيــة 
عبداهلل   بــن  علي  الدكتور  �سلم 
ف�سة  ــاد  اإي والدكتور  الدو�سري 

�سهادات �سكر للم�ساركني. 

اأ.دانيل بل  يف �سيافة اجلمعية

لـلـجـمـعـيـة اجلمعية  يف امللتقى الثاين للجمعيات العلمية حمــا�ســرة 
الوطني اليوم  مبنا�سبة 

ن�ساطات اجلمعية



5

الن�سرة ال�سكانية
�سهر ذو احلجة  1433هـ  نوفمرب 2012م

للدرا�سات  ال�سعودية  اجلمعية  نظمت       
"�سيا�سات  ال�سكانية حلقة نقا�س بعنوان: 
التوظيف ومنو البطالة يف اململكة العربية 
اجلمعية  النعقاد  م�ساحبة  ال�سعودية" 
م�ساء  يف  للجمعية  االأوىل  العمومية 
يــوم الــثــاثــاء املــوافــق 1432/3/26هـــــ 
احللقة  يف  �سارك  وقد  )2011/3/1م(. 

كل من:
الواحد بن خالد  الدكتور عبد  1- معايل 

احلميد- نائب وزير العمل
اململكة  يف  املطبقة  التوظيف  )�سيا�سات 

خال الع�سر �سنوات املا�سية(.
امل�ست�سار   - �ساح  حبيب  بن  2-د.اأحــمــد 
ــاد  ــس ــ� ــت االق وزارة  يف  ـــادي  ـــ�ـــس االقـــت

والتخطيط
خطط  يف  وم�ستقبلها  البطالة  )تــطــور 

التنمية(
وكيل  ال�سيخ-  اآل  حممد  بــن  3-د.حــمــد 

جامعة امللك �سعود للتطوير واجلودة
وطرق  وم�سادرها  الوظائف  على  )الطلب 
البيانات  ــاءة  ــف ك يكفل  ــا  مب تــطــويــرهــا 
�سوق  منظومة  يف  وتكاملها  واملعلومات 

العمل(.
   ومن اأهم ما دار يف حلقة النقا�س:

من  العديد  عــن   احلميد  د.  لــه  اأ�ــســار  مــا 
االأنظمة وال�سيا�سات التي هدفت اإىل حل 
م�ستوى  تدهور  ووقــف  البطالة  م�سكلة 
رقم  ــرار  ق االأنظمة  هــذه  ومــن  االأجـــور. 
1415/4/20هـــ  يف  ال�سادر  ال�سهر   )50(
والقا�سي ب�سرورة �سعودة 5% من العمالة يف 
املوؤ�س�سات التي ت�سم ع�سرون عامَا فاأكرث، 
الوظائف  بع�س  بق�سر  قــرارات  و�سدور 
على   والق�ساء  فــقــط،  ال�سعوديني  على 
واملتاجرة  الوهمية،  ال�سعودة  ــراءات  اإج
 )120( رقــم  قــرار  وهناك  بالتاأ�سريات. 
تاأنيث  حول  1425هـــ   /4/21 يف  ال�سادر 
اأ�سار د.  حمات امل�ستلزمات الن�سائية كما 
احلميد اإىل اأنه على الرغم من النجاح يف 
توظيف ن�سبة كبرية من ال�سعوديني اإال اأن 
ن�سبة البطالة ما زالت مرتفعة حتى واإن 
 .%5-10 اإىل   %12 ن�سبة  عن  انخف�ست 
ولعل ذلك يعود اإىل وجود ن�سبة مرتفعة 
وظائف  يف  تعمل  االأجنبية  العمالة  من 
اأدنى ال�سلم الوظيفي التي ال يقبل بها  يف 
يف  الطفرة  اإىل  وباالإ�سافة  ال�سعوديون، 
ي�ستقدم  الذي  االإن�ساءات  قطاع  ن�ساطات 
بطالة  اأن  كما  امل�ستوى.  ذلك  من  العمالة 

املراأة هي ق�سية اجتماعية بامتياز.
خطة  عــن  ملخ�سَا  �ساح  د.اأحــمــد  قــدم 
التي  والتحديات  العمل  و�سوق  التنمية 
تواجه اخلطة واملتمثلة يف تطوير املوارد 
امل�ستدامة.  التنمية  لتحقيق  الب�سرية 
التقديرات  اأن  د.�ـــســـاح  اأو�ـــســـح  وقـــد 

اململكة  �سكان  عــدد  بــاأن  تقدر  ال�سكانية 
العام  يف  ن�سمة  مليون   33،11 اإىل  �سي�سل 
�سنوية  منو  وبن�سبة  1445/44هـــ  املايل 
خطط  تــواجــه  ولــهــذا   .%5،7 اإىل  ت�سل 
من  الفرد  دخل  تطوير  حتديات  التنمية 
ظل  يف  احلقيقي  االإجمايل  املحلي  الناجت 
اللذين يقفان  البطالة وانخفا�س االأجور 
�سدًا منيعَا اأمام برامج ال�سعودة . وقد اأ�سار 
اإنفاق  اإىل  اململكة  حاجة  اإىل  �ساح  د. 
اخلطة.  لتنفيذ  ريــال  مليون   1444 نحو 
واأرجـــــع د.�ـــســـاح عـــدم جنـــاح قــــرارات 
ال�سوق  اآليات  مع  تعمل  ال  الأنها    50،120
جند  بل  واالأجـــور(  والعر�س،  )الطلب، 
اأ�سعاف   ثاثة  اإىل  الوافدين  عدد  زيادة 
-2004 الفرتة  خال  املواطنني  ال�سكان 
الوافدة  العمالة  هــذه  وت�سكل  2010م. 
م�ساكل عديدة للتنمية يف اململكة لعل من 
العمالة  بني  االأمية  ن�سبة  ارتفاع  اأهمها 
اإىل  بــاالإ�ــســافــة   ،%27 اإىل  االأجــنــبــيــة 
احتياجات  لتوفري  املنظورة  غري  التكلفة 
وال�سكن  والكهرباء  املياه  من  العمالة  هذه 
امل�سافة  القيمة  يجعل  ممــا  ــك،  ذل وغــري 
احلقيقية لهذه العمالة �سفرَا. واأو�سح د. 
�ساح باأن القطاع العام اأدى دوره لت�سغيل 
باإيجاد  وذلــك  الن�سائية  العاملة  القوى 
الفر�س لت�سغيل 35-38% من هذه القوة، 
يف  اخلا�س  القطاع  دور  يف  الت�ساوؤل  وبقي 

ت�سغيل الن�سبة الباقية من هذه العمالة.
واأخريَا قدم د. حمد اآل ال�سيخ ورقته التي 
بن�سبة  العاطلني  ن�سبة  زيادة  فيها  اأو�سح 
اأن  واأو�سح  ال�سباب.  فئة  بني   %  30-28
الباحثني عن  ال�سعوديني  ن�سبة كبرية من 
عمل ال ميلكون اأي خربة توؤهلهم للدخول 

اإىل �سوق العمل.
 واأن  �سيا�سة ال�سعودة هي �سيا�سة مركبة 

القطاعان  حلها  ويف  اأ�سبابها  يف  ي�سرتك 
هناك  اأن  الوا�سح  ومــن  واخلــا�ــس.  العام 
يف  للبطالة  اجلغرايف  التوزيع  يف  تباينَا 
معلومات  حفظ  يف  خلل  وهناك  اململكة، 
طالبي العمل التي يتم حذفها بعد التعيني 
تكرار  وحتديد  املتابعة  من  ميكن  ال  مما 
ت�سنيف  يف  خلًا  هناك  اأن  كما  البطالة، 
مثل  احلكومية  االإدارات  بني  الوظائف 
والتاأمينات  العمل،  ووزارة  اجلــــوازات، 

االجتماعية.
بع�س  اإىل  الــنــقــا�ــس  حــلــقــة  وخــلــ�ــســت 

التو�سيات منها:
التوظيف  �سيا�سات  ربط  على  العمل  1 .
ركيزة  تعد  التي  الوظائف  بتوطني 
ــل يف  ــم ــع ـــن ال لــتــمــكــني املــــواطــــن م
العمالة  فيها  تعمل  التي  الوظائف 

الوافدة باالإحال التدريجي.
ــن خال  ــدة م ــدي ــف ج ــائ خــلــق وظ 2 .
الغاز،  م�ساريع  يف  التنمية  عمليــات 
والــتــعــديــن، ومــ�ــســايف الــتــكــريــر، 
وال�سكك  والكهرباء،  واالت�ســاالت، 
وال�سرف  املياه،  وتوزيع  احلديدية، 
الكيماويات.... وم�ساريع  ال�سحي، 

وغري ذلك.
يف  اخللل  لعاج  اإ�سرتاتيجية  اإيجاد  3 .
والتوظيف  االأجور،  ويف  اال�ستقدام، 

وت�سحيح االأخطاء يف العمل .
احلــكــومــة  تــعــمــيــم  االإ�ـــــســـــراع يف  4 .
ــة الــتــي تــ�ــســاعــد على  ــي ــرتون ــك االإل
حتقيق التوازن بني العر�س والطلب 

على الوظائف.
ملكافحة  اخليارات  حتديد  من  بد  ال  5 .
هذه  بع�س  تــكــون  وقـــد  الــبــطــالــة، 
اأن  بد  ال  ولكن  م�سوؤولة  اخلــيــارات 
يتحملها املجتمع حتى لو تولد عنها 

ارتفاع الت�سخم.
البطالة  م�ستوى  خف�س  على  العمل  6 .

الوطنية اإىل ن�سبة %5.5.
االهتمام بالتدريب، خا�سة يف القطاع  7 .
العر�س  ــني  ب لــلــمــواءمــة  اخلــا�ــس، 

والطلب.
اإذ  للمعلومات،  متقدم  نظام  تطبيق  8 .
جودة  على  تعتمد  القرار  جودة  اإن 
النظــام  هـذا  ويهــدف  املعلومات. 
العمل  وطالبي  العاملني  ر�سد  اإىل 
كل  بني  الوظائف  ت�سنيف  وتوحيد 
العام واخلا�س.  القطاعني  موؤ�س�سات 
باأرقام  املعلومات  قاعدة  وترتبط 
وظيفي  تــ�ــســنــيــف  حــ�ــســب  مــهــنــيــة 
غري  يف  العاملني  وت�سجيل  مــوحــد، 
مهنهم، وحتديد متو�سط االأجور لكل 

مهنة.
تطوير نظام بدل البطالة، ومكافاأة  9 .

الباحثني على تطوير خرباتهم.
ال�سعودة  اأنظمة  ومتابعة  تفعيل  10 .
االإر�ســاد  مثــــل:  حمــــــــددة  ملهــن 
ال�سيانــة،  الت�ســويــق،  املـهنـي، 
البيع)اأثاث،  الـدعـايــة،  التعليــم، 
ماب�س،اأقم�سة،م�ستح�سرات جتميل 

.... اإلخ(
احللقة  يف  املــ�ــســاركــون  ــدم  ق اخلــتــام  ويف 
اإجابات خمت�سرة ملداخات احل�سور، ولعل 
من اأهمها االإفادة باكتمال توفري املعلومات، 
وبناء قاعدة بيانات تتعلق بطالبي العمل 
قاعدتي  بــني  والــربــط  العمل،  ومقدمي 
اخلدمة  ووزارة  الداخلية  وزارة  بيانات 
املدنية، واأنه ال بد من تر�سيد اال�ستقدام  

ولي�س اإيقافه. 

»�سيا�سات التوظيف ومنو البطالة يف اململكة العربية ال�سعودية«

حلقة النقا�س
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املرا�سد  والتنمية احل�سرية وديناميكية ال�سكان - الدكتور احمد طه حممد �سغري 
مـقــــاالت

البطالـــة يف اململكة العربية ال�سعودية -  اأ.د فريال بنت حممد الهاجري

كونها  يف  تتمركز  احل�سرية  املرا�سد  اأهمية  اإن 
عملية  لف�سل  العاملية  بالتجربة  تاأكد  ملا  البديل 
�سناعي،  زراعي،  االأحــادي:  القطاعي  التخطيط 
حتتية،  بنية  بيئي،  عــمــراين،  جتـــارى،  خــدمــي، 
وا�ستجابتها  ـــدن  امل تنمية  ــى  ف نـــقـــل....الـــخ. 
كان  وملا  وامل�ستقبلية،  االآنية  ال�سكان  الحتياجات 
لها  ي�سبق  مل  مبعدالت  التح�سر  فى  اآخــذًا  العامل 
مثيل ، بلغت بدول التعاون اخلليجي اكرث من 80 
يف املائة واإنه  ملعلوم باأن البيانات واملعلومات اأفقر 
امل�ستوى املحلى واأكرث ت�سوهًا وغري  ما تكون  على 
كثري  يف  من�سقة  وغــري  من�سجمة  وغــري  موقوتة 
االأ�سا�سي  املرتكز  متثل  باأنها  علما  االأحيان،  من 
واخلطط  ال�سيا�سات  الإعـــداد  املعريف  البناء  يف 
والربامج وامل�ساريع االإمنائية ومتابعتها وتقييمها 
الفجوات  هذه  ل�سد  كــان.  جغرايٍف  حيز  اِي  على 
تو�سلت االأ�سرة الب�سرية يف املوئل الثاين لربنامج 
عام  فى  الب�سرية  للم�ستوطنات  املتحدة  االأمم 
1966م الآلية املرا�سد احل�سرية للتعامل مع احليز 
املكاين اجلغرايف كوحدة حتليلية متكاملة و�ساملة 
متداخلة القطاعات والفئات ومتفاعلة اقت�ساديا 
واجتماعيا وبيئيا وعمرانيا ودميوغرافيا وثقافيا 
عوامل  جميع  فيها  تن�سهر  واحـــدة  بوتقة  فــى 

التنمية وتتفاعل بطريقة م�ستدامًه.
يعمل  ومتخ�س�س  م�ستقل  جــهــاز  هــو  فاملر�سد 
احلكومية  اجلـــهـــات  بـــني  فــاعــلــة  بــتــ�ــســاركــيــة 

بلورة  مهمته  املــدين  واملجتمع  اخلا�س  والقطاع 
التنمية  حماور  جميع  عن  يعرب  للموؤ�سرات  اإطار 
ثم  ــن  وم لها  مــوؤ�ــســرات   وا�ستنباط  احل�سرية 
تلك  واملعلومات حل�ساب  البيانات  توفري ومعاجلة 
القيام  ذلــك  بعد  ومــن  ونوعية  كمية  املوؤ�سرات 
القوة  مكامن  لتو�سيح  املوؤ�سرات  ودرا�سة  بتحليل 
واملخاطر  املتاحة  الفر�س  وموا�سع  وال�سعف 
احل�سرية  التنمية  اولويات  وحتديد  واملهددات 
اعــداد  فــى  الــقــرار  �سانعي  ومتكني  دعــم  بهدف 
حزم  طريق  عن  ومتابعتها  واخلطط  ال�سيا�سات 
االأداء  تقي�س  واأخرى  االأهداف،  تقي�س  موؤ�سرات 
باحليز  املقا�سد  بلوغ  م�سار  عن  انحرافاته  ومدى 
املختلفة.  بامل�ستويات  املعني  العمراين  اجلغرايف 
االأمم  بربنامج  العاملي  احل�سري  املر�سد  فهنالك 
مرا�سد  وهنالك  الب�سرية  للم�ستوطنات  املتحدة 
ح�سرية اإقليمية ملجموعة دول مت�سابهة واملرا�سد 
على  احل�سرية  واملرا�سد  الوطنية  احل�سرية 
املحلية  املرا�سد  بان  علما  باملدن  املحلى  امل�ستوى 
اأن يوجه الإن�سائها  االأهم وجل اجلهد  يجب  هى 
ظل  اأقـــرب  هــو  املحلى  امل�ستوى  الأن  وت�سغيلها 
وحياتهم.  معا�سهم  ميار�سون  حيث  لل�سكان  ادارى 
املعني  بالبلد  للمدن  املوؤ�سرات  قيم  ومتو�سطات 
الوطني  احل�سري  للم�ستوى  املوؤ�سر  قيمة  تعطى 
وتعك�س التفاوت فى م�ستويات التنمية احل�سرية 
على  العمل  امكانية  وبالتايل  املختلفة،  باملناطق 

حتقيق التنمية املتوازنة بني املناطق. 
ــن مــهــام املــر�ــســد احلــ�ــســري الــقــيــام بتحديث  وم
بطريقة  املوؤ�سرات  وبالتايل  واملعلومات  البيانات 
موؤ�سر  كل  ح�سا�سية  ح�سب  وم�ستدامة  حيوية 
امل�ستمر  التخطيط  للتغيري حتى ميكن من عملية 
كبديل ملنهجية التخطيط املبنية على اح�سائيات 

�ساكنة.
االإ�سارة  يجب  اأعــاه  املفاهيم  اإطــار  وال�ستكمال 
امل�ستدامة  احل�سرية  التنمية  عملية  اأن  اىل 
بديناميكية  عمليا  وتنفعل  وظيفيا  ترتبط 
،وخ�سائ�سهم  وهــجــرة  ووفــيــات  والدة  ال�سكان 
ومن�سرفا  دخا  واملعي�سية  والتعليمية  ال�سحية 
وتركيبتهم العمرية وبالنوع وتغرياتها ونواجتها 
من النمو واالنكما�س ال�سكاين وتوزيعه اجلغرايف، 
اأِي موؤ�سر يف قيا�س اأمناط  وعليه ال معنى لقيمة 
بعملية  وارتباطه  ات�ساله  دون  التح�سر  ووتائر 
ديناميكية ال�سكان يف حتليله ودرا�سته فوق املدى 

الزمنى باأِي حيز جغرايٍف وعمرايٍن كان.
اأو  اإحــداث  يف  وفر�س  اآمــال  هنالك  لي�س  وختاما 
ومعافاة  و�سليمة  عادلة  تنموية  نه�سة  حتقيق 
علم  دون  كــان  اإداري  م�ستوى  بـــاأِي  وم�ستدامة 
للبيانات  املوثوقة  ــة  االأدل على  مبنية  ومعرفة 
املرا�سد  تنتجها  التي  واملــوؤ�ــســرات  واملعلومات 

احل�سرية.    

 تعد ظاهرة البطالة واحدة من اأخطر امل�سكات 
م�سكلة  وهــي  العربية   املجتمعات  تواجه  التي 
 ، الكثريون  عنها  حتــدث  الن�ساأة،  حديثة  لي�ست 
احلكومية  اجلهات  من  عــدد  بالدرا�سة  وتــنــاول 
وتكاد    ، االأعــمــال  ورجـــال  والباحثني  بالدولة 
عاقة  ذات  متخ�س�سة  علمية  دوريــة  ت�سدر  ال 
ملو�سوع  وتتطرق  اإال  االجتماع  اأو  االقت�ساد  بعلم 

البطالة بالتحليل والنقا�س.
 ، لها تف�سيًا  بالتطرق  لنا  ي�سمح  ول�سنا يف جمال 
واإمنا جمالنا هنا م�ساندة الدولة وهي وهلل احلمِد 
متلك ميزانية �سخمة لكونها الدولة االأوىل على 
م�ستوى العامل املنتجة وامل�سدرة للنفط - ، وحثها 
على بذل املزيد من اجلهد واالإ�سراع يف العمل على 
والق�ساء  جــذورهــا  من  البطالة  ظاهرة  اقتاع 
الباحثني  من  املقرتحة  احللول  بتطبيق  عليها 
والقائمني على درا�سة هذه امل�سكلة كي ال تتفاقم 
املرتتبة  واالجتماعية  االقت�سادية  امل�سكات 
اأعداد  ــادة  وزي الفقر  النت�سار  منعًا  وذلــك  عليها 
اإن  اإذ   : اأنواعها  ب�ستى  ، ووقوع اجلرمية  الفقراء 
الكثري من العاطلني عن العمل يت�سفون بحالة من 
االإ�سطرابات النف�سية وال�سخ�سية وال�سعور بعدم 
ال�سعادة والر�سا نتيجة للعجز وعدم الكفاءة مما 

يوؤدي بالنهاية اإىل اعتال ال�سحة النف�سية .
االأبحاث  من  العديد  تناولتها  التي  احللول  ومن 

بال�سناعات  االهتمام  الباحثة  عليها  توؤكد  التي 
�ساأنها  ــن  م الــتــي  الــيــدويــة  واحلــــرف  الــ�ــســغــرية 
التي  العاملة  االأيـــدي  من  كبري  عــدد  ا�ستقطاب 
تعترب مائمة جدًا -لعدة اعتبارات اأبرزها زيادة 
وحجم   ،  )%2 مــن  )اأكـــرث  ال�سكان  منــو  مــعــدالت 
فاأكرث  �سنة   15 لفئة   %50 )نحو  العاملة  القوى 
من ال�سكان( ،وانت�سار البطالة )اأكرث من 5%( على 
بني  وخا�سة  متزايدة  ومبعدالت  اململكة  م�ستوى 
اخلريجني اجلدد- ، وتوجيه التنمية واال�ستثمار 
تنمية  على  الرتكيز  مع  املنا�سبة  املجاالت  اإىل 
الف�ساءات  با�ستغال  الكفيل  ال�سياحي  القطاع 
من  هائلة  ــداد  اأع وامت�سا�س  �سياحيـًا  الوا�سعة 
وربط   ، ا�ستغاله  اأح�سن  لو  العمل  عن  العاطلني 
�سوق  باحتياجات  والتدريبية  التعليمية  الربامج 
وكاأنها  اأ�سبحت  التعليم  موؤ�س�سات  اإن  اإذ  العمل، 
على  وتعمل  املنخف�سة  والدخول  للبطالة  مولـد 
هدر جهود التنمية الب�سرية ، والتو�سع يف افتتاح 
اجلامعات واملعاهد ذات التخ�س�سات التي يتطلبها 
للتدريب  اجلدد  اخلريجني  وابتعاث  العمل،  �سوق 
مزاولة  اأن  خا�سة  وظيفية  ــربة  خ واكــتــ�ــســاب 
بع�س املهن تعتمد اأ�سا�سًا على الكفاءة ال�سخ�سية 
واخلربة، وتوظيف ال�سباب احلا�سلني على املوؤهات 
احلكومية  بالدوائر  والتقنية  والفنية  العلمية 
من  ملجموعتني  فرتتني  دوام  الفرتتني  نظام  على 

العمالة الوطنية-  يف جماالتهم الفنية بداًل من 
االأيدي العاملة االأجنبية التي تزيد على الثمانية 
اأن هناك ت�سنيفات عملية ال  مايني فرد خا�سة 
تتطلب عمالة اأجنبية مثل املهن الكتابية، وبع�س 
اخلدمات واالأعمال االإدارية التي متثل يف معظمها 
مايزيد على 30% ، ون�سر مبداأ ال�سعودة الفعلي يف 
جميع القطاعات �سواء كانت احلكومية اأو اخلا�سة 
بااللتزام  ال�سعودي  العامل  تلزم  �سوابط  بو�سع 
التقاعد  وت�سجيع   ، باأنظمته  والتقيد  بالعمل 
املبكر ب�سرف الراتب كامًا مما يفتح املجال اأمام 
اجليل اجلديد بالعمل والتدريب ، وعلى احلكومة 
ال�سحية  باخلدمات  للنهو�س  خا�سة  برامج  و�سع 
والتعليمية واملرافق العامة مما يرتتب عليه خلق 
واملوؤهلني  اخلريجني  الآالف  منتجة  عمل  فر�س 
للعمل يف هذه القطاعات ، واإلزام القطاع اخلا�س 
اأوعمالتها  براأ�سمالها  احلجم  الكبرية  -ال�سركات 
والتجارة  ال�سناعة   وزارة  قبل  من  حتدد  والتي 
جماالت  يف  تدريبية  برامج  بعمل   - ال�سعودية 
الرقابة  وت�سديد   ، الوظائف  لتوطني  تخ�س�سها 
الت�سرت  على  للق�ساء  املالية  التحويات  على 
لاأعمال  عــادلــة  بيئة  خلق  ثــم  ومــن  الــتــجــاري 
التجارية للمواطنني ،  والقيام على تنفيذ �سبكة 
والتدريب  والتعليم  بالت�سغيل  خا�سة  معلوماتية 

طبقًا للم�ستويات العلمية واخلربة .
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الن�سرة ال�سكانية
�سهر ذو احلجة  1433هـ  نوفمرب 2012م

اأع�ساء و�سخ�سيات �سكانية

معايل الدكتور حمـد بن حممد اآل ال�سـيخ 
نائب وزير  الرتبية والتعليم

ــــجــــمــــعــــيــــة  ــــل ــــــو مـــــــوؤ�ـــــــســـــــ�ـــــــس ل ــــــس ــــــ� ع
ــــات الـــ�ـــســـكـــانـــيـــة: الــــ�ــــســــعــــوديــــة لــــلــــدرا�ــــس
يف  ـــة  اإداري علوم  بكالوريو�س  ــة  درج على  ح�سل 
االقت�ساد بجامعة امللك �سعود يف 1401/9/11هـ، 
ويف 1405/8/11 هـ وح�سل على درجة املاج�ستري 
ودرجة  فران�سي�سكو،   �سان  بجامعة  االقت�ساد  يف 
املاج�ستري يف التخطيط والتنمية بجامعة �ستانفورد 
يف 1407/10/4هـ ، ويف 1415/8/11هـ ح�سل على 
وتنمية  )تخطيط  الفل�سفة  يف  الدكتوراه  درجــة 
اقت�ساد  ومـــوارد؛  نفط  اقت�ساديات  اقت�سادية؛ 
�ستانفورد. جامعة  اقت�سادية(،  �سيا�سات  دويل؛ 
م�ساعد   ) 1404هـــ   -  1403( من  الفرتة  يف  عمل 
تدري�س يف ق�سم االقت�ساد بجامعة �سان فران�سي�سكو 
يف اأمريكا، وعمل يف الفرتة من ) 1408 - 1411 هـ ( 
نائب مدير عام ملوؤ�س�سة يف القطاع اخلا�س بالريا�س، 
باحثًا   ) هـــ   1417/4-3( مــن  الــفــرتة  يف  عــمــل 
اأ�ستاذًا  عمل  كما  اأمريكا  �ستانفورد،  جامعة  زائــرًا، 
االإداريــة  العلوم  بكلية  االقت�ساد  بق�سم  م�ساعدًا 
 1416/8/11 يف  بالريا�س  �سعود  امللك  جامعة 
اأ�ستاذًا م�ساركًا بق�سم  هـ، يف 1426/4/21 هـ عمل 
امللك  جامعة  يف  االإداريــة  العلوم  بكلية  االقت�ساد 
رئي�س  عمل  هـ   1427/11/27 بالريا�س،  �سعود 
امللك  جامعة  االأعمال  اإدارة  بكلية  االقت�ساد  ق�سم 
كلية  وكيل  هـ    1428/10/9 يف  بالريا�س،  �سعود 
اإدارة االأعمال للتطوير واالعتماد يف جامعة امللك 
�سعود بالريا�س، يف 1428/12/26 هـ تقلد من�سب 
والدرا�سات  للبحوث  اهلل  عبد  امللك  معهد  عميد 
بالريا�س،  �سعود  امللك  جامعة  يف  اال�ست�سارية 
للتطوير  اجلامعة  وكيل  عمل  هـ   1430/7/1 ويف 
واجلودة، جامعة امللك �سعود بالريا�س، يعمل حاليًا 

وزيــر  نــائــب  من�سب  يف 
ــيــم  ــعــل ــت ـــة وال ـــي ـــرتب ال
ـــني . ـــن ـــب ــــوؤون ال ــــس ــــ� ل

ــى الــعــديــد  ــل حــ�ــســل ع
ـــة  ــــ ــــ ـــمــــ ــــ ـــــن االأو�ـــس م

ـــا :  ـــه ـــن ـــر م ــــ ــــ ـــدي ـــق ـــت ـــادات ال ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــه ــــ ــــ ـــس و�
الــدرجــة  ــن  م عــبــدالــعــزيــز  املـــلـــك  و�ســــــــام 
جلـــان  يف  الـــعـــمـــل  عــــن   ، هـــــ   1419 االأوىل، 
ـــة عــــام. ـــائ لــلــمــمــلــكــة يف م ـــي  ـــعـــامل ــــر ال ــــوؤمت امل
ــت،  ــوي ــك ــــوط املـــعـــركـــة ومــيــدالــيــة حتـــريـــر ال ن
هـ.  1411/10/23 املــ�ــســرتكــة،  ــوات  ــق ال قــيــادة 
درع  جامعة امللك �سعود مبنا�سبة امل�ساركة يف املوؤمتر 
هـ.  1422 ال�سريفني  احلرمني  خــادم  عن  العاملي 
ــتــحــدة  امل الــعــربــيــة  ـــــــــارات  االإم جــامــعــة  درع 
الثقافية  االأيـــــام  فــعــالــيــات  يف  ــاركــة  املــ�ــس عــلــى 
هـ.  1421 الــعــربــيــة،  االإمـــــارات  يف  الــ�ــســعــوديــة 
املــــــــــــــوؤلــــــــــــــفــــــــــــــات واالأبـــــــــــــــــحـــــــــــــــــاث 

املن�سورة وامل�ساهمات العلمية:  
جتــاوزت  حيث  بالغزارة  العلمي  اإنتاجه  ات�سف 
جمــاالت  يف  مــنــ�ــســورًا   وبحثًا  كتابًا   24 اأبــحــاثــه 
اإىل  اإ�سافة  الب�سرية والبيئة،  االقت�ساد والتنمية 
ا�سرتاكه يف كثري من الندوات وور�س العمل واللجان.
ــــــــــ�ــــــــــس املــــــــــــــــــوؤلــــــــــــــــــفــــــــــــــــــات : ــــــــــع ب
اأحمد  د.  مع  الريا�سي"،  االقت�ساد  "اأ�س�س  كتاب 
�سعود. امللك  جامعة  الريا�س،  هـ،  ع�سريي،1432 
وامل�ساعدات  الع�سكري  االإنفاق  والــورود:  البنادق  
االإجنليزية. باللغة  االقت�سادي،  والنمو  املالية 
ـــاديـــة املـــتـــوقـــعـــة لـــاأزمـــة  ـــ�ـــس االآثـــــــــار االقـــت
اقـــتـــ�ـــســـاديـــات دول  الـــعـــاملـــيـــة عـــلـــى  ـــيـــة  ـــال امل
ــة. ــي ــرب ــع ـــــدول اخلــلــيــج ال ـــعـــاون ل ـــت ــ�ــس ال جمــل

ملركز  املوؤ�س�س  املدير  هو  ولفجاجن  الربوفي�سور 
الب�سري  املال  وراأ�س  للدميوغرافيا  وجتن�ستاين 
املعهد  بني  فيما  بالتعاون  اأن�ساأ  والذي  العاملي، 
 IIASA التطبيقية  النظم  لتحليل  الدويل 
فيينا  وجامعة  للعلوم  النم�ساوية  واالأكادميية 

لاقت�ساد واالأعمال.
وقد التحق الربوفي�سور ولفجاجن باملعهد الدويل 
التطبيقية يف عام 1985م حيث  النظم  لتحليل 
من�سب  �سغل  وقد  العاملي،  ال�سكان  برنامج  يقود 
باالأكادميية  للدميوغرافيا  فيينا  معهد  مدير 
اأي�سًا  وهو  2002م،  عام  منذ  للعلوم  النم�ساوية 
لدرا�سات  مارتن  اأك�سفورد  بجامعة  بحوث  زميل 

القرن الواحد والع�سرين.
وعلم  الفل�سفة  ولفجاجن  الربوفي�سور  در�س  وقد 
الاهوت والريا�سيات واالإح�ساء بجامعات ميونخ 
وفيينا وهل�سنكي، وح�سل على درجة الدكتوراه 
عام  يف  بن�سلفانيا  جامعة  من  الدميوغرافيا  يف 
االإح�ساء  يف  للتاأهيل  اأخرى  ودكتوراه  1983م، 

من جامعة فيينا يف  عام 1988م.
الربوفي�سور  وبحوث  درا�سات  ت�سمنت  وقد 
االأ�سرة،  دميوغرافية  مو�سوعات  ولفجاجن 
وحتليل اخل�سوبة، واإ�سقاطات ال�سكان، والتفاعل 
قيامه  اإىل  باالإ�سافة  والبيئة،  ال�سكان  بني 
ب�سل�سلة من الدرا�سات املعمقة عن التفاعات بني 
ال�سكان والتنمية والبيئة يف املك�سيك وعدة دول 
ل�سل�سلة  اإعداده  على  عاوة  واأ�سيوية،  اأفريقية 
لتحليل  الدويل  باملعهد  ال�سكان  اإ�سقاطات  من 
النظم التطبيقية، حيث طور اأ�ساليب الإ�سقاطات 
اأنه  عن  ف�سًا  الب�سري،  املال  وراأ�س  التعليم 
لتحليل  االأ�سيوي  املركز  يف  الرئي�س  الباحث 

ال�سكان والتنمية امل�ستدامة .
وي�ستمل االإنتاج العلمي للربوفي�سور ولفجاجن على 
تاأليف وحترير 21 كتابًا ) كتابان تاأليف فردي، 
وثاثة كتب تاأليف م�سرتك، وحترير �ستة ع�سر 
كتابًا (، باالإ�سافة على )11( مونوجراف وكتيب 
ي�سدرها  التي  ال�سكانية  الن�سرة  من   2 منهم   (
املكتب املرجعي لل�سكان (، عاوة على 209 مقالة 

يف جمات علمية اأو ف�سل يف كتاب حمكم.
وقد ح�سل الربوفي�سور ولفجاجن يف عام 2008م 
ويف  االأوروبي،  البحوث  جمل�س  من  منحة  على 
عام 2009م على جائزة ماتي دوجان، ويف عام 
اأعلى  وهي  وجتن�ستاين  جائزة  على  2010م 

جائزة علمية يف النم�سا.

 للربوفي�سور ولفجاجن لوتز
Wolfgang Lutz 

ــد بن  ــم ــد بـــن حم ــم •تــعــيــني الـــدكـــتـــور ح 	
الرتبية  ــوزيــر  ل نــائــبــًا  ال�سيخ  اآل  حــمــد 
املمتازة. باملرتبة  البنني  ل�سوؤون  والتعليم 

االأمـــيـــر  امللكـــي  ال�ســـمـــو  •د�ســـن �ساحـــب  	
عبدالعزيز بن عبداهلل بن عبدالعزيز نائب 
وجتدر  اململكة  مو�سوعة  اخلارجية  وزيــر 
االإ�سارة اإىل اأنه قام كل من االأ�ستاذ الدكتور 
ر�سود بن حممد اخلريف والدكتور عبداهلل 
بن جناء املطريي بالكتابة عن اإحدى ع�سرة 
ف�سول  �سمن  اململكة  مناطق  من  منطقة 
ال�سكان يف حني قام الدكتور حممد الربدي 
�سالح  بنت  ليلى  الــدكــتــورة  ــاذة  ــت ــس واالأ�
العمران. ف�سول  بــاإعــداد  زعـــزوع  حممد 

العجان  عبداهلل  نــورة  الدكتورة  •ترقية  	
جــغــرافــيــة  يف  مـــ�ـــســـارك  ـــاذ  ـــت ـــس اأ� اإىل 

ـــورة ــة االأمــــــرية ن ــع ــام ــنــاعــة يف ج ــ�ــس ال
اأبوع�سوان  �سلطان  بن  ماجد  الدكتور  •قدم  	
ال�سكاين  والتوزيع  النمــو  بعنوان  بحثًا 
املوؤمتر  يف  ال�سعودية  العربية  اململكة  يف 
الدويل للتخ�س�سات االأكادميية يف الفرتة 
من 6-1433/7/10هــــ يف مدينة كامربج 
ما�سات�سو�ست�س  بوالية  هارفارد  بجامعة 
قـــدم  كما  االأمريكية،  املتحدة  بالواليات 
اجلغرايف  التوزيع  بعنوان  بحث  الدكتور 
اململكة  يف  الــعــامــلــة  والـــقـــوى  لــلــ�ــســكــان 
ــدويل  ال املــوؤمتــر  يف  ال�سعودية  العربية 
الفرتة  والتنمية االقت�سادية يف  لاأعمال 
ال�س  مدينـة  يف  5-1433/9/6هــــــ  مـــن 
املتحدة  بالواليات  نيفادا  بوالية  فيغا�س 

االمريكية.

اأخبار اأع�ساء اجلمعية

�سخ�سيات �سكانيةع�سو يف �سطور



واالأ�ساليب  ال�سكانية  بالق�سايا  تهتم  التي  واملرتجمة  املوؤلفة  الكتب  بن�سر  وُتعنى  ال�سكانية  للدرا�سات  ال�سعودية  اجلمعية  ت�سدرها  دورية  غري  حمكمة  علمية  �سل�سلة 
الدميوغرافية وذلك ت�سجيعًا للتاأليف والرتجمة ومن ثم اإثراء املكتبة العربية وتخدم الدار�سني يف جمال  الدرا�سات ال�سكانية باجلامعات العربية.

تهدف �سل�سلة الكتب ال�سكانية اإىل ما يلي :
اأواًل: ن�سر الكتب ال�سكانية التي تهتم بالق�سايا ال�سكانية واالأ�ساليب الدميوغرافية من اأجل خدمة التنمية ودعم الدرا�سات العلمية للجامعات العربية يف جمال  ال�سكان.

ثانيًا: ت�سجيع الباحثني للتاأليف والرتجمة وتناول الق�سايا ال�سكانية يف الدول العربية التي مل حتظى بن�سيب وافر من الدرا�سات العلمية اجلادة.
الكتب  على  االأغلب  يف  واخت�سارها  العربية  الدول  يف  ال�سكانية  الكتب  ندوة  مع  وخا�سة  املتخ�س�سة  والدرا�سات  بالكتب  العربية  املكتبة  لتزويد  العلمي  االإ�سهام  ثالثًا: 

اجلامعية.

�سل�سلة الكتب ال�سكانية:

 جمموعة�إخرج وتنفيذ
ر�د�ر �لإعالمية

رئي�س التحرير:
 د. عبداهلل بن جناء املطريي

نائب رئي�س التحرير:
 د. ماجد بن �سلطان اأبو ع�سوان

اأع�ساء التحرير
اأ.د فريال بنت حممد الهاجري

د. ح�سة بنت �سيف ال�سيف
د. نورة بنت عبداهلل العجان

هيئة التحرير

Mob: 0505512375

ن�سرة ربع �سنوية ت�سدر عن اجلمعية ال�سعودية للدرا�سات ال�سكانية 
�سهر ذو احلجة 1433هـ  نوفمرب 2012م

االأخرية

المجلة العربية للدراسات السكانية
ال�سعودية  اجلمعية  ت�سدرها  �سنوية،  ن�سف  حمكمة  علمية  جملة 
بن�سر  وتخت�س  واالإجنليزية،  العربية  باللغتني  ال�سكانية  للدرا�سات 
خ�سو�سًا،  ال�سعودية  العربية  اململكة  يف  ال�سكانية  والدرا�سات  البحوث 

ودول الوطن العربي عمومًا.
تهدف املجلة اإىل ما يلي :

ــــكــــرة يف  ــــت ــــب ــــة وامل ــــل ــــي ـــمـــيـــة االأ�ــــس ـــل ـــع ــــوث ال ــــح ــــب ـــر ال ـــس ـــ� ن 1 .
ــــعــــربــــي. ال الــــــوطــــــن  يف  والــــتــــنــــمــــيــــة  ــــكــــان  ــــ�ــــس ال جمــــــــال 
املـــعـــا�ـــســـرة  الــ�ــســكــانــيــة  الـــقـــ�ـــســـايـــا  ــــام يف مـــعـــاجلـــة  ــــه ــــس االإ� 2 .
ــة.  ــس ــ� ــس ــ� ــخ ــت م عـــلـــمـــيـــة  مــــعــــاجلــــة  الــــعــــربــــيــــة  الــــــــــدول  يف 
الق�سايا  لبحث  املميزة،  العاملية  اجلامعات  يف  الباحثني  ت�سجيع  3 .
ال�سكانية يف الدول العربية واالإ�سهام يف اإيجاد حلول علمية مبتكرة.
بــــنــــاء الــــــقــــــدرات الـــعـــلـــمـــيـــة لـــلـــبـــاحـــثـــني الــــعــــرب واإبــــــــراز  4 .
ـــــــًا. ـــــــي ــــًا ودول ــــي ــــل ـــمـــجـــتـــمـــع الــــعــــلــــمــــي حم ـــل جـــــهـــــودهـــــم ل
ــــة والــــــفــــــكــــــريــــــة بـــني  ــــي ــــم ــــل ــــع ـــــد الــــــ�ــــــســــــات ال تـــــوطـــــي 5 .
الـــعـــربـــي.  الـــــوطـــــن  ـــكـــان يف  ـــس ـــ� ـــال ب ـــتـــمـــني  ـــه امل الـــبـــاحـــثـــني 
ــل  ــائ ــس ــر� ــات ال ــخــ�ــس ــب اجلــــديــــدة ونــ�ــســر مــل ــت ــك ــال الــتــعــريــف ب 6 .
ـــــدوات الــعــلــمــيــة واملــــــوؤمتــــــرات. ـــــن اجلـــامـــعـــيـــة وتــــقــــاريــــر ال

قواعد الن�سر
واالأ�سيلة  املبتكرة  والدرا�سات  البحوث  جميع  للن�سر  املجلة  تقبل  1 .
العربي  الــوطــن  يف  والتنموية  ال�سكانية  الق�سايا  تتناول  الــتــي 
اأخـــرى. جمــات  يف  للن�سر  اإر�ــســالــهــا  اأو  ن�سرها  ي�سبق  مل  والــتــي 

ــوث والـــدرا�ـــســـات بـــاالأ�ـــســـول الــعــلــمــيــة مـــن حيث  ــح ــب ــتــزم ال ــل ت 2 .
العلمي  االإخــــــراج  الــلــغــة و�ــســحــة  ــامــة  ــس و� ــج  ــه ــن وامل االأ�ـــســـلـــوب 
املعتمدة  ــرق  ــط ــال ب املــ�ــســتــخــدمــة  واملـــ�ـــســـادر  ـــراجـــع  امل ــق  ــي ــوث وت
لــلــمــجــلــة. الـــتـــوثـــيـــق  ــــد  ــــواع ق يف  ـــحـــة  املـــو�ـــس ـــوث  ـــح ـــب ال يف 
( �سفحة،  ي�سرتط اأن ال يزد عدد �سفحات البحث اأو الدرا�سة على )30. 3
ومب�سافة �سطر بنط )Traditional Arabic )14  للبحوث العربية 
لاإجنليزية.   )12( بنط   Times New Roman وي�ستخدم 
يقــــــدم البحث يف هيئة رقمية علـــى Ms Word. 4 بيئـــات النوافـــذ 

.)Windows(
ــث. ــاح ــب ــل ــــة خمـــتـــ�ـــســـرة ل ــــي ــــرية  ذات ــــس ــــع الـــبـــحـــث � يــــرفــــق م 5 .
تقوم هيئة التحرير باإباغ اأ�سحاب البحوث والدرا�سات بتاريخ ت�سلم  6 .
بحوثهم، وكذلك اإباغهم بالقرار النهائي املتعلق بقبول الن�سر اأو عدمه.

املجلة. مـــن  نــ�ــســخ   ) 7 .5( الــرئــيــ�ــســي  ــبــاحــث  ال اأو  ــبــاحــث  ال ــح  ــن مُي

الن�سر. ــازة  اإج تاريخ  من  وذلــك  الن�سر  حقوق  كافة  للمجلة  تكون  8 .

ـــر. ـــري ـــح ـــت ـــة ال ـــئ ـــي ــــوث بــــا�ــــســــم رئــــيــــ�ــــس ه ــــح ــــب تــــر�ــــســــل ال 9 .
قواعد التوثيق

ُيتبع يف التوثيق االإ�سارة اإىل املراجع يف املنت نظام )اال�سم، التاريخ :  1 .
ال�سفحة( ويف حالة اأكرث من موؤلف للباحث تذكر ال�سنة قبل ال�سفحة، 
مبا�سرة. اال�سم  بعد  قو�سني  بني  ال�سنة  ت�سجل  املراجع  قائمة  ويف 
ترتيبها  ويتم  البحث،  نهاية  يف  واملــ�ــســادر  املــراجــع  قائمة  توثق  2 .
منف�سلتني.  قائمتني  يف  االإجنليزية  اأو  العربية  باللغتني  هجائيًا 
ـــد  ـــم ـــت ـــع ـــــتـــــوثـــــيـــــق امل ــــع الــــــبــــــحــــــوث اأ�ــــــســــــلــــــوب ال ــــب ــــت ت 3 .
. )APA(ـــــــن قـــــبـــــل الـــــــرابـــــــطـــــــة االأمـــــــــريـــــــــكـــــــــيـــــــــة م
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الن�سرة ال�سكانية:
ن�سرة ربع �سنوية حتمل روؤية اجلمعية يف �سعيها نحو الريادة والتميز يف خدمة 
اأهميتها وارتباطها  بالتنمية، من خال توفري بيئة  واإبراز  ال�سكانية،  الق�سايا 
حمفزة للتميز واالإبداع يف جمال الدرا�سات ال�سكانية، وتنمية الوعي بالق�سايا 

ال�سكانية.
اأهداف  الن�سرة ال�سكانية

حتقيق التوا�سل العلمي بني اأع�ساء اجلمعية واملهتمني بالدرا�سات ال�سكانية  1 .
داخل اململكة العربية ال�سعودية وعلى م�ستوى الوطن العربي .

الوطن  م�ستوى  على  املطروحة  ال�سكانية  الق�سايا  اأحدث  على  االطاع  2 .
العربي والعاملي يف جمال ال�سكان .

اإطاع االأع�ساء بالفعاليات والن�ساطات العلمية داخل اململكة وخارجها . 3 .

دعوة للم�ساركة بالكتابة يف الن�سرة ال�سكانية
ي�سر اإدارة اجلمعية ال�سعودية للدرا�سات ال�سكانية دعوتكم للم�ساركة 
يف اإثراء حمتوى الن�سرة ال�سكانية التي حتمل روؤية اجلمعية يف �سعيها 
اأهميتها  واإبراز  ال�سكانية  الق�سايا  خدمة  يف  والتميز  الريادة  نحو 
واالإبداع يف  للتميز  بيئة حمفزة  بالتنمية من خال توفري  وارتباطها 
الربيد  على  م�ساركتكم  اإر�سال  وميكنكم  ال�سكانية.   الدرا�سات  جمال 

saps@ksu.edu.sa : االإلكرتوين


