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  14يحاضرة رقى:

 انتربية نهعهوو االنسانية انكهية

 انجغرافية انقسى

 جغرافية انسكاٌ انًادة

 انثانية انًرحهة

 0201- 0202 انسنة انذراسية

 االول انفصم انذراسي

 د. اياد دمحم يخهف انًحاضر

 انسياسة انسكانية عنواٌ انًحاضرة بانهغة انعربية

 Population policy االنكهيزيةعنواٌ انًحاضرة بانهغة 

 انًراجع وانًصادر

د. يونس علي حمادي مبادئ علم الديموغرافية،  

لبيب علي. د والمتحول الثابت السكان جغرافية  

 عيانة ابو دمحم فتحي. د وتطبيقات اسس السكان جغرافية

 السياسة السكانية 
حقيق نتيجة تعمى االتجاىات الدكانية لىي مجسؾعو مؽ االجخاءات التي تتخحىا الجولة لمتأثيخ 

 أي ىي جسمو مؽ التجابيخ السباشخة وغيخ السباشخة،ديسؾغخافية محجده مؽ ناحيو الكؼ والكيف 
الكمي والشؾعي عمى الدمؾك الجيسؾغخافي وفي الخرائص االجتساعية واالقترادية  التأثيخقرج ب

لتشسية السدتجامة وقج درجت السجتسعات لمدكان وفي احجاث التؾازن بيؽ الستظمبات الدكانية وا
مشح اقجم العرؾر عمى اساليب وعادات تحقق ليا ما تعتقج ىحه السجتسعات انيا الحياة  البذخية

االساليب تسثل بجورىا  ىحهان  لب االفزل سؾاء مؽ وجو الشغخ االقترادية واالجتساعية
 معغؼوفي الؾقت الحاضخ تتبع  ائجةالدانعكاسيا بالؾاقع االقترادي والبشاء االجتساعي والقيؼ 

قج تكؾن  الجولةبعض الجساعات في داخل السجتسع الؾاحج او  ىدول العالؼ سياسات سكانيو وحت
  .خ وسياسات سكانيو متعارضو احياناغليا وجيات ن

واالقالل مؽ  األسخة تشغيؼ( يقتخن كثيخا ببخامج  الدكانية الدياسةوعمى الخغؼ مؽ ان مرظمح ) 
مؽ وجؾد سياسات سكانيو تيجف زيادة نسؾ الدكان سؾاء  ما يسشع ثسةمعجالت نسؾ الدكان فميذ 

 ألخخى لمجول مؽ فتخه زمشيو  الدكانية الدياسةوقج تختمف  اليجخةاو عؽ طخيق  الديادةعؽ طخيق 
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 لإلقاللى ففي فتخات معيشو شجعت ىحه الجول زياده معجل الشسؾ وتججىا في فتخات اخخى تدع
كسا  لألسخةاختاري  تشغيؼصار و مؽ معجل الشسؾ وقج وصمت دول عجيجه مؽ العالؼ الى حج ان

سؾاء  اليجخةبزبط السؾاليج وانسا  مختبظة الدكانية الدياسةدول في اوربا واليسكؽ اعتبار  ةفي عج
ن ليجف سؾاء كاوالتي عؽ طخيقيا يعاد تؾزيع الدكان بغض الشغخ مؽ ا الجاخميةاو  الجوليةمشيا 

 او سياسيا او عدكخيا فيحا يعتبخ سياسو سكانيو  ااقترادي
  :للمجتمعات  وهي السكانية السياسةهناك عوامل تشترك في تحديد 

 بالسدتؾى السعيذي . السختبظة االقتراديةالعؾامل -1
 في السجتسعات . الدائجة واالجتساعية والحزارية الجيشيةالقيؼ -2
 . الخاصةبحياتو  ما يتعمقحجود حخيو الفخد في تقخيخ -3

كسا تختمف وسائل الؾصؾل الى تمػ االىجاف وعمى  السعاصخة الدكانيةتتبايؽ اىجاف الدياسات 
فان  الدكانية الديادةخفض معجالت  ىؾ الدكانيةالخغؼ مؽ ان اليجف االساسي لسعغؼ الدياسات 

تكاد تؾجج دولو في العالؼ تيجف  وال ألخخى السجى الحي يرل اليو ىحا الخفض يختمف مؽ دولو 
الى الؾصؾل بالشسؾ الى مخحمو الرفخ أي تثبيت عجد الدكان عشج حج معيؽ أي ان االختالف 

 التي تدتغخقيا الدمشية والسجةالتي يخاد الؾصؾل الييا  الجرجةفي 

 فأنياتظبيقا في العالؼ  الدكانيةوىي اكثخ الدياسات  األسخةفي تشغيؼ  الستبعةواما عؽ الؾسائل 
فشجج بعزيا مباح في دول ومحخم في دول اخخى وىحا  ألخخى ىي االخخى مؽ دولو  متبايشة

 والقؾانيؽ . واالجتساعية والحزارية الجيشيةخاضع لمقيؼ 
بخ كمسا كانت السجتسعات بجرجو اك تظبيقويسكؽ القؾل برفو عامو بان وسائل تشغيؼ الشدل 

.  االقتراديةحيث يخغب الدكان في تحديؽ احؾاليؼ  واالقترادية التعميسيةاعمى في مدتؾياتيا 
ميؾن فانيؼ اقل اقباال عمى وسائل تشغيؼ الشدل ويسكؽ ان تكؾن اختاريو ويسكؽ ان تكؾن اما األ

 تتخح فأنياياسات سكانيو الجول التي تسارس س معغؼاجباريو كسا في الريؽ وعمى العسؾم فان 
اجخاءات وتذخيعات او قؾانيؽ احيانا تكؾن تذجيعيو واحيانا تكؾن عقابيو مؽ اجل تؾجيو او 

 عمى حج معيؽ مؽ الشسؾ الدكاني الديظخة
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 أنواع السياسات السكانية: 

وتذممسل التممجابيخ التممي تيممجف الممى التخغيممف أو التغمممب عمممى تممأثيخات  سياسةةة سةةكانية فو  ةةة: .1

الديادة التي لؼ يدبق ليا مثيل في حجؼ الدكان وكثافتيؼ وندبة السؾاليج السختفعة. وقج أشارت 

لجشة األمؼ الستحجة لمدكان بأن الدياسات الدكانية يجب أال تقترخ عمى التجابيخ الخامية الى 

يجممب أن تذممسل مفيؾممما  أوسممع لمدممكان وتتشمماول عممجدا  مممؽ الحقممؾل  التممأثيخ فممي الخرممؾبة بممل

كمممالشسؾ والييكمممل الدمممكاني والشسمممؾ االقترمممادي والتعمممميؼ والعسالمممة والتغحيمممة والرمممحة والتحزمممخ 

 واالسكان.

: وتذسل التجابيخ والبخامج التي تيجف الى تخغيض معجالت الخرؾبة سياسة سكانية تأثير ة

تؤثخ تأثيخا  مفيجا  في الشدوح الجاخمي، وذلػ بؾاسظة بخامج تشغيؼ والؾفيات والشسؾ، أو التي س

األسخة وغيخىا مؽ الشذاطات. ومؽ ىشا يغيخ ان الدياسة التأثيخية تعالج جحور السذكمة 

الدكانية، حيث تخمي الى تعجيل الشسؾ الدكاني، وتحديؽ أوضاع اإلندان اجتساعيا  واقتراديا  

تشغيؼ األسخة( وغيخ السباشخة )عؽ طخيق التشسية( ولكؽ التشسية عؽ طخيق التجابيخ السباشخة )

. وتتجمى اآلمال االقترادية واالجتساعية وتأثيخىا ( 1)تعسل مؽ خالل التأثيخ في العؾامل الؾسيظة

 121عمى الدمؾك الجيسؾغخافي في الحقيقة التي أعيخىا االستبيان العالسي والتي تذيخ الى أن "

قظار نامية تعتسج قميال  أو كثيخا  عمى بخامج التشسية باعتبارىا وسائل أ 104قظخا ، بزسشيا 

 (  2)لمدياسة الدكانية"

                                                           

 .141-131حنا رزق، مرجع سابق، ص (1)

((1
 .333-333، مرجع سابق، صعلم الديموغرافيةمبادئ يونس حمادي علي،  


