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 امللخص التنفيذي: 

أشاااار د. مشااااري النعااايم يف الورقاااة الرئيساااة    أل الن اااا     

ونيني بااي ماان خااالل زيااادة سااكانها الكاا    قتااد ُدالباااهر الااذي حق  

 ،ر عقاري غري مسابو  يف مطلاا افلفياة الثالثاة    والذي صاحبد تطوُّ

أي حماولاة تكاارار جاوبي دبااي    ؛ى    ظهاور مصاطل" لالدبينااةل  أدَّ

دل خلي ية و قليمياة وعاملياة.  ورغام أل الريااض يف تلا       بل ُممن ِق

ن ياديرها يتطلعاول   وكال م ا  ،ن كثبمالفرتة كانت تراقب دبي 

ى،  ال أل جتربااة الرياااض كمدينااة حتااذ ال ُي   جااوبي دبااي كمثاا

كبرية ومكت ة بالسكال املاواطنني، كانات جاجاة    فكار     

مان اساترياد    ز على املواطن بادالا خمتلف وأسلوب يف التطوير يركِّ

ومااا بلاا  ن تكاان الرياااض جاجااة    زيااادة يف عاادد  ؛السااكال

 سكانها. 

   أل يف حااااني بهااااب م. خالااااد العثمااااال يف التعقيااااب افول   

ا أنهااا تنقاااد لفكاار مشااكلة التنميااة العمرانيااة يف اململكااة عموًماا

ناااارى أثاااارل علااااى جمماااال مسااااتويات التنميااااة  ،عقاااااري مسااااتحوب

والتخطيط يف املدل السعودية. ولعلد مان الررياب اساتمرار سايطرة     

الرؤيااة العقاريااة علااى التنميااة العمرانيااة بااالرغم ماان ظهااور بااوادر       

تعثر. واخلشية هنا أل تكاول هاذل   ومؤشرات عديدة من الفشل وال

د مضااااعفة عااادد  ي توجُّاااالرؤياااة هاااي الااادافا احلقيقاااي وراء تبن ااا   

السكال يف مدينة الرياض. 

بينمااا تطاار  أ. عااالء باارادة يف التعقيااب الثاااني    أنااد عناادما 

فاا ل أول املخاااويت الاايت تتبااادر       ،نتحاادع عاان املاادل املكت ااة  
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رع احلضااري والتااريل الاذي    الذهن تتعلق مبساللة التاوازل باني ا    

متلكد هذل املدل من جهة، وبني االستفادة مان التقنياات احلديثاة    

واالبتكار من جهاة أخارى. ومت التلكياد يف هاذا السايا  علاى أل       

ا جمااال البناااء الااذي بااات واضااحً     يف ع الااتقو واالبتكااار   التساااُر

 ملزيااد ماان التلماال يف ساابيل اخلااروي فساا" اجملااال للعيااال  ااب أل ُي

بلفكار مبتكرة، ال أل يتحاول    عاائق يسام" ل لاة بالسايطرة      

 على قرارات البشر يف سبيل سرعة ا جناز. 

 نت املداخالت حول القضية احملاور التالية:وتضمَّ

  مدينة الرياض.يف واقا النمو السكاني 

  مدينة الرياض.يف خماطر النمو السكاني املتزايد 

 مدينة الرياض.يف اني وسائل مواجهة حتديات النمو السك 

وماان أباارز التوصاايات الاايت انتهااى  ليهااا املتحاااورول يف ملتقااى   

 أسبار حول القضية ما يلي:

شراك بوي االختصاص من مجيا التخصصات بات العالقة   -

وأصااحاب املصاااث و ااثلني عاان املااواطنني ماان خمتلااف الف ااات         

قبلي العمرية والثقافية واالقتصادية للمشاركة يف التخطيط املسات 

 ملدينتهم.

افخذ يف االعتباار احلارص علاى التنمياة الشااملة واملساتدامة        -

ل يف حماف اااات جناااوب  خاصاااة املتمث ااا  ،ل هاااري املديناااة الزراعاااي  

 الرياض وغربها.

تلكيااد وتوحيااد ا هااود علااى كاال مسااتويات أجهاازة الدولااة  -

والساااعي    حتقياااق التنمياااة  ،طاااط التنمياااة املناطقياااةلتنسااايق ُخ
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عااااد عاااان اسااااتقطاب وتركيااااز التنميااااة يف املاااادل   لُبوا ،املتوازنااااة

الرئيسية على حساب بقية مدل اململكة.  

 

 الورقة الرئيسة: د. مشاري النعيم

اخليااو    املاادل عبااارة عاان أن مااة معقاادة، جتمااا مًعااا  اليت       

االقتصادية واالجتماعية واملؤسسية والبي ية اليت تؤثر على رفاهياة  

اول االقتصااااادي والتنميااااة  الفاااارد واجملتمااااا. تقااااوم من مااااة التعاااا  

(، )وهي من ماة دولياة تعمال علاى بنااء سياساات أفضال        )

ز الرخااء  من أجل حياة أفضل(، على صاياغة السياساات الايت تعاز     

واملساواة والفرص والرفاهية لل ميا بت ربة ميدانياة تصال    ماا    

عاًمااا ماان اخلااربة واففكااار  عااداد عااان الرااد         يقاارب ماان   

 ٪ترطاي املنااطق احلضارية  او      ،بشكل عاام   بشكل أفضل

وتقارتب   ،ل نصف الساكال تقريًباا  متث  ولكنها افرض، من فقط

فا ل ساكال العاان     لذل ،.  ا مجالي احمللي الناتج من ٪من 

ومان الواضا" أل    ،يتلثرول بنمو ساكال املادل واملنااطق احلضارية    

دة    ز افعماال والوظااائف والفارص االقتصااادية ينحااز بشاا   ترك ا 

 بااالريف.  يف عااام   السااكن يف املناااطق احلضاارية مقارنااةا   

وسويت يصل    ماا يقارب مان     ،كال سكال املدل أقل من مليار

م، حساااب ماااا أكدتاااد  دارة الشاااؤول  ملياااارات يف عاااام  

م. ومان  االقتصادية واالجتماعية التابعة لألمام املتحادة عاام    

زياادة عادد ساكال املادل يف      يف اكابريً  االواض" أل هناك تساارعً 

ففاااي كاااثري مااان بلااادال من ماااة التعااااول     ؛مطلاااا افلفياااة الثالثاااة 
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االقتصاااادي والتنمياااة، زاد عااادد الساااكال يف املنااااطق احلضااارية 

 م عام     عام من ٪بنسبة 

 ،ال أحااد ينكاار مااا لعاادد السااكال ماان تاالثري علااى التنميااة      

علاااى أناااو القتصاااادي. فلينماااا يتواجاااد البشااار يتواجاااد احلاااراك ا

ا سلبدأ هذل الورقة بالدعوات املتزايدة الايت صارنا نسامعها ماؤخرً    

أي  ؛احول مضاعفة عدد سكال مدينة الرياض    الضعف تقريًب

 ،مليااول نساامة خااالل افعااوام القليلااة القادمااة        مااا يقااارب  

ا املديناة علاى ماا    وهذا يف حد باتد يدعو    التساؤل، كول توسُّ

ا علاى مساتوى   ف جاد  كلِّا بد من حراك اقتصادي،  ال أناد مُ يوحي 

تقااا يف - ساابيل املثااال ىعلاا- تشااريل املدينااة و دارتهااا. الرياااض 

والترذيااة احليويااة الاايت تبقيهااا علااى قيااد احلياااة  ،وسااط الصااحراء

ا املاااء والطاقااة؛ وبالتااالي فاا ل أي ماان افطاارايت خصوًصاا ةمسااتورد

علااى املااوارد افساسااية    ماان الضاارط  اا عمرانااي يعااو مزياادً  توسُّاا

  يف شكُِّت مباشرةا لتشريل املدينة و دامتها. قد يثري البعض أس لةا

ويقااول  ،هااذل املخاااويت املنطقيااة املبنيااة علااى املشاااهدات املباشاارة  

ا املديناة والادخل املتوقاا    ر توسُّا دعونا نروص يف التفاصيل اليت ترب 

 قد يف املستقبل.  حقِّأل ُت

بعمل دراسة ميدانية على  قمُت ،ميف سبتمرب من العام 

 اا   ؛معدد سبتمرب  ،نشرها يف جملة البناء مدينة دبي )متَّ

 والتقياتُ  ،يعو أل الدراساة بادأت قبال شاهر سابتمرب بعادة شاهور(       

طاة  وبكر لي بانزعاي أل ُخ ، نذاك بلحد املسؤولني يف بلدية دبي

 نسامة. يف  نييا مال املدينة هي زيادة عدد السكال من مليول    
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 ،هلاااا    مديناااة جابباااةكانااات دباااي يف بداياااة حتوُّ ،بلااا  الوقااات

مااارات علااى وشاا   ش وأبااراي ا توكااال بااري العاارب وا ماارية بياا  

ا، وكاناات فكاارة املرسااى الرربااي ت" قريًباااالنتهاااء، وبعضااها افُتاا

لكااان دباااي اساااتمرت يف التنميااااة     ؛جمااارد أفكاااار علاااى الاااور     

لسااكال الكاااونيني العاااابرين  وبااادأت يف اساااتقطاب ا ،العمرانيااة 

هااات ا دياادة م مااا التوجُّءوقااوانني تااتال ت أن مااةالنشااأللقااارات، و

 اوسياساي   احلكومة ا ماارة. كاال انزعااي مساؤول البلدياة ثقافي ا      

فمن الناحية الثقافية كال يرى أل استرياد السكال  ؛يف  ل واحد

ن دبااي مدينااة أهاال دبااي، وماا     احملليااة ولاان تعااود    ساايطما اهلويااة  

ا الناحية السياسية كال يارى أل هنااك خمااطر كابرية يف التوسُّا     

يف ياوم جقاو  سياساية     لفقاد يطاالبو   ،يف املدينة وبيعها لألجانب

 ،ن تكاان يف احلساابال.  وأكاان أل نضاايف خماااويت اقتصااادية  

فمثااال هاااذل املكوناااات احلضااارية القائماااة علاااى تاااوازل الساااو         

 االقتصادي ال تتحمل اهلزات الكبرية.    

الن ااا  الباااهر الااذي حققتااد دبااي ماان خااالل زيااادة سااكانها   

ر عقاااري غااري مساابو  يف مطلااا   والااذي صاااحبد تطااوُّ  ،الكااونيني

أي حماولااة  ؛ى    ظهااور مصااطل" لالدبينااةل  أدَّ - افلفيااة الثالثااة 

د دل خلي ية و قليمية وعاملية؛  ا ول بل ُمتكرار جوبي دبي من ِق

حمموم يف العديد من  بد حراٌكصاح  ،من ا ريال ابعد بل  متلملا

د دباي بشاكل أو باآخر، وماا     قلِّا املدل اخللي ياة الايت حاولات أل تُ   

ب بلاا  ماان اسااترياد للسااكال وللخاال يف البنيااة الثقافيااة     صاااح 

ن ما لتل  املدل. ورغم أل الرياض يف تل  الفرتة كانت تراقب دبي 

ن ياااديرها يتطلعاااول    جاااوبي دباااي كمثاااال  وكاااال م ااا ،كثاااب
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 ال أل جتربااااة الرياااااض كمدينااااة كاااابرية ومكت ااااة      ؛تااااذىحُي

كانت جاجة    فكر خمتلاف وأسالوب يف    بالسكال املواطنني

ماان اسااترياد السااكال. ومااا    علااى املااواطن باادالا   التطااوير يركااز 

ن تكااان الريااااض جاجاااة    زياااادة يف عااادد ساااكانها،  ،بلااا 

عيااات    ورشاااة عمااال ملناقشاااة املخطاااط     أناااو ُد لكااان أبكااارُ 

يف  وكاااال بلااا  علاااى ماااا أبكاااُر ،اتي ي ملديناااة الريااااضا سااارت

ا احماة لادى القاائمني علاى املخطاط       الرغباة   وانتقدُت ،م

 نساامة مااا حلااول العااام  نيياامال لزيااادة عاادد سااكال املدينااة     

هذل الرغباة يف   أي العام الذي نعيشد اآلل.  لقد انتقدُت ؛ها

ت بعنااوال لالرياااض عااام نشاارتها جرياادة اليااوم يف بلاا  الوقاا  ةمقالاا

ا عمراناي  أل الرياض ليست جاجاة    توسُّا   هال، وأكدُت

باااال حتتاااااي     عااااادة ن اااار يف البنيااااة العمرانيااااة       ،وسااااكاني

 واالقتصادية القائمة.     

مان املفااهيم    ارت كاثريً م غيَّعلى أل افزمة املالية عام 

يف بلا  العاام    مالياة كابرية   فقد واجهت دباي أزماةا   ؛حول لالدبينةل

أل تتنازل عن جزء من أحالمها وحتاى عان واقعهاا،     ااضطرت معه

وظهاارت يف بلااا  الوقااات جمموعاااة ماان املصاااطلحات املهماااة علاااى   

 ،لاملديناة اهلشاةل    :مثال  ،مساتوى التخطايط للمديناة   

وكانات   ،لل ولاملدينة القادرة علاى  عاادة التشاك    

هاااي: كياااف أكااان أل تصااامد املااادل أماااام    افسااا لة املطروحاااة  

تهااا وتباادأ يافزمااات االقتصاااديةي وكيااف أكاان أل تسااتعيد حيو 

من جديدي ويبدو أل املخاويت الكبرية اليت كانت تواجههاا املادل   
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ص النشاا  االقتصاادي يف تلا     اخللي ية قاطبة هاي: ماابا لاو تقل ا    

 لت هاذل دل أشبا ي شك صب" ُماملدل وه رها سكانها، فهل سُت

 تومت ا  ،ا باني املهاتمني يف دول اخللايج   ا واساعً افس لة املؤرقاة حاوارً  

قاايم يف مناقشااتها يف أحااد ملتقيااات التنميااة لاادول اخللاايج الااذي أ     

م(. رمبا ن حيدع شيء من تل  املخااويت ملادل   نفا العام )

سن احلظ ارتفعت أسعار الانفط بشاكل   فند وحل  ،اخلليج العربي

نقديااة جتاااوزت بهااا دول املنطقااة    ر ساايولةاافماار الااذي وف اا   ؛الفاات

ا التوسُّاااف يولكااان لهااال كااال مااارة تسااالم ا ااارة  ،افزماااة املالياااة

السكاني والعمراناي يصانا لوهام النماو االقتصااديل، بينماا هاذا        

 النمو ال يصمد أمام أول هزة اقتصادية.   

تشاااري الدراساااات    أناااد ماااا اساااتمرار املنااااطق احلضااارية      

النمو، سيزداد ح م وتلثري أي صادمات   والسكال احلضريني يف

وضرو  يواجهونها. فاملدل عاادة ماا تتعارض جملموعاة متنوعاة مان       

التريري اهليكلاي الصاناعي )مثال نقال      :الصدمات والضرو ، مثل

افزماااة االقتصاااادية  ،أو  غاااال  الشاااركات الرئيساااية يف املديناااة(

ول وأزماااة الااادي  ،/)مثااال افزماااة املالياااة العاملياااة يف   

الكوارع )مثال الازالزل    ،تدفق السكال ،(افوروبية منذ 

ل  مادادات الطاقاة وترايري القياادة.     تعط ا  ،والفيضانات وافعاصاري( 

 منطقااة حضاارية ماان بااني    لت علااى ساابيل املثااال، ساا َّ  

منطقااة حضاارية تابعااة ملن مااة التعاااول االقتصااادي والتنميااة أدنااى     

منطقاة   ، ولاي يف عاام   معدل جو يف  مجالي النااتج احمل 

م. ويبادو أل هاذل الكاوارع وافزماات تاثري      حضرية يف عام 



69 

–2020  2015  
15 

رإحدى مبادرات مركز أسبا  

مهمااة حااول زيااادة عاادد سااكال املاادل واملناااطق احلضاارية    مسااللةا

العاان مان ساكال     الثا املتسارعة يف هذا القارل؛ حياس سايكول ثُ   

املاادل؛ وهااو مااا يعااو اعتماااد مناااطق صاانا الرااذاء )الزراعااة( علااى   

 قلص املناطق الريفية يف أغلب بقاع افرض.  اآللة وت

 ا  ؛للكثريين يصعب  يقافد رٍرهذا التوجد الذي يبدو أند ُم

من املدل اهلشة اليت سيكول من الصعب  سنواجد املزيد يعو أننا 

ظهااارت قضاااية لاملااادل    ،اماااؤخًر  عليهاااا التعاااايش ماااا افزماااات.   

مهم يف الدراساات  د كتوجُّ املتكيفةل أو املرنة 

عها غري عميق أل املدينة بتوسُّ احلضرية املعاصرة، فهناك  حساٌس

ف لالتساااع واالنكمااا   للتكيُّاا املساابو  حتتاااي أل تكااول قابلااةا 

وأل تكااول  ،سااواء علااى مسااتوى بنيتهااا التحتيااة أو بنيتهااا الفوقيااة 

دد املهاااجرين هلااا، وكااذل   علااى اسااتيعاب السااكال ا  اا   قااادرةا

ر التعاماال مااا خسااارة هااؤالء السااكال يف حالااة التريُّاا القاادرة علااى 

 االقتصادي أو حدوع كوارع بشكل أو بآخر.  
 

 :التعقيبات  

 التعقيب األول: م. خالد العثمان

يباادو لااي أل كاتااب الورقااة  ثاار بااذكاء أل يكتفااي بوضااا       

أرضاااية تن ريياااة متهيدياااة شااااملة ملناقشاااة هاااذل القضاااية دول أل     

يف حالة مدينة الرياض و باراز تبعاتاد    خيوض يف تفنيد هذا التوجد

 و ثارل.

ع عنها د. مشااري هاي   جوبي دبي وفكرة لالدبينةل اليت حتدَّ

حماال اعتبااار ومتحاايص. ولعلااد ماان املهاام التنويااد    الفااوار    فعااالا
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الكبرية بني الرياض ودبي من جهاة الرتكيباة الساكانية واهلوياة     

أل تالثري االساتقطاب    الثقافية واملكونات االقتصادية، عالوة على

 الذي مارستد دبي على حميط الدولة ن يكن ولن يكول  ااثالا 

 هااي مارسااتد فعااالا  لتاالثري االسااتقطاب الااذي سااتحدثد الرياااض  ل  

على حميط اململكة وبقية املادل فيهاا. فالريااض بوضاعها الاراهن      

ر بنصاف  قادَّ وتساتحوب علاى ماا يُ    ،با عدد سكال اململكاة ُر تضمُّ

قتصاادي فيهاا، عاالوة علاى أنهاا تساتحوب بالفعال علاى         احلراك اال

ا يف القطاااااع نساااابة كاااابرية ماااان الوظااااائف املسااااتحدثة خصوًصاااا

بالفعال ماا يشابد ه ارة الكفااءات مان        احلكومي، و ان نشاهدُ  

مدل رئيسية مثل جدة والدمام    الرياض، وليا فقاط مان مادل    

 ُدوحماف ات صاررى. هاذا بادول أل تبادأ سالطات  دارة املديناة بعا       

ي سياسات موجهة لتحقيق رؤية مضاعفة عدد السكال، ولنا بتبن 

بذل  أل نتصور مقدار التلثري الذي أكن أل يقا على بقياة مادل   

 اململكة.

ا أنهاااا تنقااااد مشاااكلة التنمياااة العمرانياااة يف اململكاااة عموًمااا

نارى أثارل علاى جممال مساتويات التنمياة        ،لفكر عقاري مستحوب

دية. ولعلااد ماان الرريااب اسااتمرار هااذا    والتخطاايط يف املاادل السااعو 

النهج من سيطرة الرؤية العقارية على التنمية العمرانية بالرغم مان  

ظهور بوادر ومؤشرات عديدة من الفشل والتعثار يف جاودة افحيااء    

والت معات الساكانية، أو حتاى يف املادل ا ديادة الايت ماا زالات        

ا ماان رًيتكابااد لتاانهض ماان عثراتهااا الاايت اسااتنزفت وأهاادرت كااث 

أموال املساتثمرين واملماولني. واخلشاية هناا أل تكاول هاذل الرؤياة        

هاي الاادافا احلقيقاي وراء تاابو رؤياة مضاااعفة عادد السااكال يف     
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ا وأنها تلتي من بات القياادات الايت تبنات    مدينة الرياض، خصوًص

يف مدينااة امللاا  عبااد اص االقتصااادية، مااا ضاارورة   ا  اااثالامنهً اا

الشاسااا بااني هاااتني املاادينتني بكاال املقاااييا     ا شااارة    البااول 

 واملعايري وافدوات.

صاادور  عااالل هااذل الرؤيااة ماان اهلي ااة امللكيااة     ،يف احلقيقااة

بال العاارفني بطبيعاة    ملدينة الرياض هو مثار استرراب خاصاة مان قِ  

الرؤيااة واملهااام الاايت اضااطلعت بهااا اهلي ااة منااذ تلساايا جهازهااا         

ا تتبناى يف  س كانات اهلي اة دوًما   سنة. حي التنفيذي قبل حوالي 

ناة السااعية   عل براجمها التنفيذية    حد كبري سياساات الدولاة امل   

رت عنهاااا وثيقاااة    حتقياااق مفهاااوم التنمياااة املتوازناااة، والااايت عبَّااا 

 ساارتاتي ية التنميااة املتوازنااة الاايت اعتماادها جملااا الااوزراء املااوقر 

بداياة عهاد جدياد    ا. ويلتي ا عالل ا ديد يف عاًم قبل حوالي 

وحتااى اساام جديااد هااو لاهلي ااة    ،ماان عماار اهلي ااة بقيااادات جدياادة  

وهو ما ياثري تسااؤالت حاول افساا الايت       ؛امللكية ملدينة الرياضل

علااى دراسااات   ومااا  با كاناات قائمااةا   ،نياات عليهااا هااذل الرؤيااة   ُب

اقاة  أم أنهاا جمارد فكارة مجيلاة برَّ     ،عميقة وحتليل منه ي شامل

 حاايط أجااواء ذهل الااذي ُيحلماااس التنافسااي امل ااا ضاام خرجاات يف ِخ

افو  الاايت خيااري فيهااا   منتاادى دافااوس العاااملي الااذي شااهد املاارة    

تصري" رمساي حاول هاذل الرؤياة ا ديادة. الابعض يقولاول  نهاا ال         

 ،هاا للتحقياق  طريق  تسويقية براقة لان جتاد    تعدو أل تكول فكرةا

ماا هاذا    قد أتفُقوستذوب مثل غريها من اففكار غري الواقعية. و

ا مان التكلفاة الايت    غاري أناي ألاويت كاثريً     ،الطر  بشاكل عاام  

أكن أل نتكبدها قبل أل نكتشف خطل هذا التوجد، وما هي 
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فداحااة الضاارر الااذي أكاان أل حياادع علااى املدينااة وسااكانها       

ول  خااار تصاااحي" هاااذا املساااار،   ؤومساااتقبلها قبااال أل يقااارر مسااا  

ملياار رياال    تبلا   ا وأل احلديس يدور حاول تقاديرات   خصوًص

كتكلفااة لالسااتثمار والتنميااة لتحقيااق هااذا اهلااديت، وهااو رقاام       

ضايت    افرقام افخرى اليت تساعى الدولاة الساتقطابها    فلكي ُي

طاااط تنمياااة املشاااروعات التنموياااة الكاااربى واجتااذابها لتحقياااق خُ 

افخارى عارب خارطاة اململكاة، مباا فيهاا مشاروعات نياوم والبحاار         

 سودة وغريها.ماال والأافمحر و

عان مانهج التخطايط التنماوي      مهماة أجادها غائباةا    نقطٌة ومثة 

والعمرانااااي يف اململكااااة، وهااااي قضااااية املشاااااركة الشااااعبية يف   

التخطاايط. ففااي اجملتمعااات الرربيااة توصاالت كااثري ماان افجهاازة      

القائماااة علاااى  دارة املااادل وتنميتهاااا    حتمياااة تفعيااال املشااااركة  

مياااة والتخطااايط علاااى كافاااة    اجملتمعياااة يف صاااياغة خطاااط التن  

 ،   لطيط افحياء ا من التخطيط ا قليمي نزوالااملستويات بدًء

وحتى تصميم املشروعات النوعية. هذا املنهج يقوم ليا فقط على 

علاااى البنياااة   اماااؤثًر افاعلاااا اعنصاااًربوصااافد تفعيااال دور اجملتماااا  

طاط  بها، ولكن أيًضا لتفعيل دور اجملتما يف ُخ ًراالعمرانية ومتلث

التنميااة وخلااق الوظااائف وجااذب االسااتثمار واالنساا ام التااام بااني       

 خمتلف طبقات اجملتما وأجهزتد لتحقيق الن ا  امللمول.

أكن التوصية بتابو مانهج املشااركة الشاعبية      ،ويف اخلتام

يف التخطيط العمراني، وتوظيف دور ا امعات وكلياات العماارة   

ت املهنيااة والعلميااة الاايت   ا ماان الطاقااا خًبااُن والتخطاايط الاايت تضاامُّ  
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ا عاان االتكااال علااى اسااتثمرت الدولااة كااثريا يف تلهيلااهم، عوًضاا 

اففكااار املسااتوردة يف حقائااب الشااركات االستشااارية افجنبيااة    

 ا من الفوضى يف من ومة التنمية.اليت عاثت كثرًي

 

   )التعقيب الثاني: أ. عالء برادة )ضيف امللتقى

 ل أول املخاااويت الاايت فاا ،عناادما نتحاادع عاان املاادل املكت ااة

تتبادر    الذهن قاد تكاول مساللة التاوازل باني ا رع احلضااري       

والتااااريل الاااذي متلكاااد هاااذل املااادل مااان جهاااة، واالساااتفادة مااان    

التقنيات احلديثة واالبتكار من جهة أخرى.

ل عارب سانوات   أقول بل  فنو أعلم أل هاذا ا رع قاد تشاك    

أتفهم رأي البعض  ان يضاا    فلنا ،ا قرول طويلة. وما بل وأحياًن

صب عينيد التفكري بواقعية، في يء على قائماة افولوياات لدياد    ُن

والااايت تااانعكا  ،االهتماااام جباهزياااة البنياااة التحتياااة هلاااذل املااادل

 بطبيعة احلال على قدرتها االستيعابية.  

ا يف حال الاتفكري التقليادي، لكنناا    قد يكول بل  منطقي  

د التقنيااة يف عصاارنا احلااالي لااديهم    ا أل روا ااب أال ننسااى أيًضاا  

مبااا يف بلاا  بالتلكيااد مسااللة املاادل  ،ا لألمااوررؤيااة خمتلفااة دائًماا

ومساااتقبلها. فعنااادما عااارض بيااال جياااتا أفكاااارل يف سااابيل حااال  

ز علااى فكاارة  رك اا ،معضاالة الصااريت الصااحي يف املاادل الفقاارية   

لفة االساتثمارات العالياة. هاذل الن ارة املراايرة لصاورة       احلد من ك 

بااد وأل تفاات" مااداركنا علااى    يااة التحتيااة يف ماادل املسااتقبل ال  البن

  فا  جديدة نبو عليها جابي مدل املستقبل.  
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جمااال يف ع الااتقو واالبتكااار  فاا ل التسااارُ  ،ماان جهااة أخاارى 

ملزيااد ماان  فساا" اجملااال ا للعيااال  ااب أل ُيالبناااء الااذي بااات واضااًح

   عاائق   التلمل يف سبيل اخلروي بلفكار مبتكرة، ال أل يتحول

يسااام" ل لاااة بالسااايطرة علاااى قااارارات البشااار يف سااابيل سااارعة      

ا نسااما بنمااابي البناااء عاارب تقنيااة الطباعااة ثالثيااة  ا جناااز.  با كنَّاا

ا، ف نناا يف بات الوقات ىشاى    افبعاد، واليت بدأ يتم تفعيلها فعلي ا 

ا    أل تتحااول افحياااء يف هااذل املاادل مااا السااعي السااريا للتوسُّاا    

 سل مكررة من بعضها.  بهة وجمرد ُنأحياء متشا

نعلم أل بعض املدل حول العان تبقى  فنحُن ،على صعيد  خر

دول غريهااا لعاادة ف ااات ماان اجملتمااا، ومااا بلاا   ال بساابب      جاببااةا

الرتكيز علاى اهلوياة احمللياة واحلاذر الشاديد مان االنساال  عنهاا.         

ا جااذب افن ااار فقااد اسااتطاعت مااؤخًر ،وبالنساابة ملدينااة الرياااض

علااى الصااعيد الاادولي، وهااو افماار الااذي ياادفعنا لنكااول أكثاار      

الف اات.   ا اليت تساتقطب مجياا   طط التوسُّا يف ُخا واهتماًمتركيًز

ينبراااي أل تساااري هاااذل العملياااة ماااا تركياااز شاااديد علاااى خدماااة      

ل العايش الرغياد لل ميااا، وهناا يكماان دور    ُبالساكال وتهي اة ُساا  

 مة لل ميا. قدَّمل د معايري اخلدمة احد التشريعات اليت سُت

ت بها البشرية خاالل العاام ا ااري    كما أل ال رويت اليت مرَّ

ستدفعنا للتساؤل حول مستقبل البنايات الشاهقة داخل املدل اليت 

أخااذت يف الاارواي بشااكل الفاات خااالل العقااد املاضااي. التباعااد         

ال سيما يف جماال  و ،حياة بشكل جديد االجتماعي فرض أسلوب 

بدأت تارد بعاض    ،لشهر املاضي على سبيل املثالافعمال. فخالل ا

د كااثري ماان املااوظفني حااول العااان     افخبااار الاايت تشااري    توجُّاا   
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ماادل خمتلفااة مااا السااما  بالعماال عاان بعااد. كاال هااذل     يف للعاايش 

والعماال علااى أل   ،وهااو أنساانة املاادل   ،افمااور تعياادنا    ا ااوهر  

 للحياة الكرأة  ميا افطيايت. تكول قابلةا

ف باد وأل تتكيَّا   ف ل هذل املادل ال  ،   كل ما سبق  ضافةا 

ر تطاوَّ  - على سبيل املثال -ما الوترية ا ديدة للصناعة. النقل 

ورمباااا نشااااهد   ،بشاااكل ملحاااوظ وخاااالل سااانوات قليلاااة فقاااط    

املركبااات باتيااة القيااادة يف شااوارع كااثري ماان املاادل حااول العااان.  

ا ا كابريً ساتقبل دورً ستلعب البنية التحتياة الايت تلخاذنا للم    ،لذل 

ف مااا أل تكااول احلياااة أكثاار  ؛يف حتديااد مسااار كااثري ماان املاادل

، و ماااا أل تقاااا يف مااالز  احلاجاااة    اساااتثمارات   اساااًروُي ساااهولةا

 جديدة خالل فرتة قصرية فقط. 

 

 املداخالت حول القضية:  

  مدينة الرياضيف واقا النمو السكاني: 

دد ماان املصااادر  بكاار د. عبااد اص املطااريي اعتماااًدا علااى عاا    

نااة أل السااكال يف مدينااة الرياااض يف زيااادة مطااردة، وهااو مااا  املبيَّ

تكشاافد افرقااام التاليااة حااول جااو سااكال مدينااة الرياااض خااالل  

 م(: -ها( ) -الفرتة )

 املصدر عدد السكال  ميالدي ه ري

 يوسف ياسني    

مكتااااااب لطاااااايط     

 ا )اهلي ة العليا لتطوير مدينة الرياض(يل بعد أل عدلد دوكسياداملد
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 ايدوكسياد   

اهلي ااة العليااا لتطااوير      

 مدينة الرياض

اهلي ااة العليااا لتطااوير      

 مدينة الرياض

اهلي ااة العليااا لتطااوير      

 مدينة الرياض

اهلي ااة العليااا لتطااوير      

 مدينة الرياض

  ٫ لتطااوير  العليااا اهلي ااة ٫

 مدينة الرياض

ووفقاا لنتائج  خر دراسة قامت بها اهلي ة العليا ملدينة الريااض  

هااا، جنااد أل معاادل النمااو السااكاني ملدينااة الرياااض     عااام 

ل السكال شكِّوُي %(ها بل  )-خالل الفرتة من 

وهاجر    مديناة   %(السعوديول يف مدينة الرياض نسبة )

-الرياااض ماان خمتلااف مناااطق اململكااة خااالل الفاارتة )      

جديااد، مبتوسااط  ( ساااكٍنهااا( مااا يقاارب ماان ) 

جدياااد، ويقااال عااان الفااارتة ماااا باااني       ٍن( سااااكسااانوي )

( هااا( حيااس كااال املتوسااط الساانوي )   -)

 )*(.جديد  ٍنكسا

                                                           
 ها، متاحة على الرابط: 1437ُين ر يف بل : الدراسة السكانية ملدينة الرياض  )*(
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ماان املالحااظ أل نساابة وأشااار د. عبااد العزيااز احلرقااال    أل 

ارتفاع عدد سكال الرياض )واملدل الكربى( تت اوز نسابة النماو   

 ا يدل داللة واضاحة علاى اهل ارة الداخلياة      ؛السكاني الطبيعي

ومتعلقاة بتطاور مادل اململكاة      واملشكلة تارخيياة  للمدل الكربى.

اعي. واملالحااظ كااذل  أل حلااول زيااادة عاادد  االقتصااادي واالجتماا

زت على السكال يف مدل اململكة وخاصة يف مدينة الرياض رك 

 احلااااول ملشااااكلة زيااااادة عاااادد السااااكال احملليااااة، وليساااات حل اااا 

 للمشكلة احلقيقية وهي اهل رة.

وطر  د. عبد اص املطريي تساؤلاا مفادل: ما هي عوامل جذب 

أوض" د. مشااري النعايم أل أبارز     ،مدينة الرياضي ويف هذا ا طار

موقااا  لَّ عواماال ا ااذب تتمثاال يف السااكال وا ررافيااا؛ حيااس      

مدينااااة الرياااااض واخلصااااائص الطوبوغرافيااااة احمليطااااة باملدينااااة   

با ضاااافة    الااارتاع الن ااادي ساااواء   ،جاااذب ليالل عاااامشاااكُِّي

وهاي املركاز    ،لكن الريااض هاي العاصامة    ؛املادي أو غري املادي

ا لألنشاااطة افخااارى  وهاااي مكاااال الت مُّااا   ،كاااوميا داري احل

 وهذل عوامل مهمة لكنها غري دائمة. ؛التنموية

بينما يرى د. عبد اص املطريي أل املوقاا لاد أهمياة عناد نشالة      

وكاناات حتاارص الاادول علااى أل تكااول     ،املسااتوطنة السااكانية 

د م احلاديس فلام يُعا   العواصم يف وساط الدولاة، أماا اآلل ماا التقادُّ     

الاااداخلي أهمياااة، وهاااذا يشاااري    أل جررافياااة الريااااض  للموقاااا 

                                                                                                       
https://www.rcrc.gov.sa/wp-

content/uploads/2019/07/007523.pdf 
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 باال  جاببااة ال ماان حيااس املوقااا وال املقومااات املناخيااة والطبيعيااة؛      

 وظيفتها هي اليت جعلتها جاببة.

بينمااا ياارى م. خالااد العثمااال أل النمااو االقتصااادي هااو أحااد        

كمااا أل التاالثري متباادل وتصاااعدي بااني تركيااز   ،عوامال ا ااذب 

وجو عدد السكال. واالعتقاد أل مثل هذا النمو  النمو االقتصادي

القادرة   لَّ سيت اوز حمددات مثل أسعار افراضي وغريهاا، حياس   

غااااراءات االسااااتقطاب   الشاااارائية الاااايت تاااادعمها االسااااتثمارات و  

   احلكومي ستستوعب مثل تل  الضرو .

  مدينة الرياضيف خماطر النمو السكاني املتزايد : 

مان  باالرغم مان  نشااء عادد كابري       يرى م. فاضال القرناي أناد   

للتااوازل  اامعااات يف أ اااء اململكااة،  ال أنهااا ن تكاان عاملااا     ا 

الساااكاني يف منااااطق اململكاااة واساااتمرار الضااارط علاااى املااادل    

د الرئيسة، بل حتى املدل الرئيسة تضارط علاى العاصامة كماا ور     

حتاى وصالت    عادد مالياني مان       ،يف الورقة الرئيساة والتعقيابني  

يوازي عدد سكال اململكة يف  حصاءات فرتة منتصاف   السكال

ات. والتصااور أل بلاا  مااا اسااتمرارل ساايفاقم الالتااوازل      يالساابعين

ل ضاااارطاا علااااى املااااوارد شااااكِّا، كمااااا ُيا واقتصااااادي دأوغرافي اااا

واخلدمات وحتى االعتماادات املالياة، و بقااء نسابة البطالاة بسابب       

 ل الفرص الوظيفية يف بقية املناطق.ؤتضا

 ت احلادَّ فا ل مديناة الريااض تعادَّ     ،ر د. محد الاربيثن يف تصوُّو

يف الوقااات الاااذي بااادأ فياااد    الفعاااال للزياااادة املطاااردة  
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ولاذا ال باد مان حتفياز جاو املنااطق للتقليال مان          ؛انتشار ا امعات

 جو الرياض وتنمية املناطق افخرى.

كاني وبكر م. خالد العثمال أناد مان املعارويت أل النماو السا     

بالتناساااااب ماااااا زياااااادة    ايلخاااااذ منحاااااى تصااااااعدي  

    القاود يل تركياز التنمياة وزياادة االساتثمار      االستثمارات؛ أي 

زيد من االستثمار الاذي يقاود      املوبالتالي  ،زيادة عدد السكال

مزيد من زيادة عدد السكال. واخلشية أل خيري افمار عان نطاا     

عاااني ماان النمااو الساارطاني.   ُت دينااةافتصااب" الرياااض م  ،الساايطرة

ا تنموياة خالقااة للوظااائف  الحااظ أل ا امعاات ليساات بااؤرً ُي ،أيًضاا 

بل هاي علاى العكاا ترفاا مساتوى       ،املستدامة ا اببة للسكال

فينزحاااول    املااادل   ،تطلعاااات البحاااس عااان وظاااائف خلر يهاااا   

 رها بي اتهم افصلية.ا عن وظائف مناسبة هلم ن توفِّالرئيسية جًث

وبهبااااات د. عائشاااااة افمحااااادي    أل مشاااااكلة العواصااااام   

املليونية، هي ليست مشكلة تفردت بها الرياض، فموجاة اهل ارة   

للمااادل الكاااربى تتصااااعد وتريتهاااا حاااول العاااان، حياااس تشاااري       

صااااندو  افماااام املتحاااادة    -ا حصاااااءات للمن مااااات الدوليااااة   

ا. سانوي   للمدينة فرد مليول 763أند يهاجر أكثر من  -للسكال

مديناة ضاخمة حتاوي     كاال هنااك    ،وما نهاية القرل العشرين

 مدينة من أصل الاا   ماليني نسمة، كما أل  أكثر من 

حياس   ،مدينة تنتمي للبلدال النامية. والرياض هي واحدة من املدل

د مسااتبعًدا أل تقاارتب ماان هااذا الاارقم أو تزيااد، و با كاناات ن يُعاا

شااالنها شااالل -بيعاااي فمااان الط ،الريااااض هاااي مركاااز التنمياااة 
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أل يكااول - العواصاام الاايت متتلاا  عواماال ا ااذب الاادأررايف     

االطراد يف عدد السكال على هذا النحو، لكن املقلاق هاو مادى    

القدرة على السيطرة على مشكالت الكثافة السكانية، والايت  

سااايما االزدحاااام  ال ؛للمديناااة الناهضاااة حقيقاااي حتاااٍد عامااال  دُّتع ااا

جااااور السااااكن، واالسااااتهالك غااااري املااااروري اخلااااانق وتضااااخم أ

املساااتدام للمياااال والطاقاااة، وتزاياااد انبعاثاااات غاااازات االحتبااااس     

ًبا لتفاادي  حتسُّا  امسابقا  اوهو ما يتطلاب لطيطاا   ؛احلراري وخالفد

ملشااكلة  اسااريًع اتلاا  املشااكالت، و با كااال ماارتو الرياااض حل اا 

االزدحااام املااروري، فماان الضااروري أل تتااو  الااوزارات اخلدميااة      

خاااارى مبااااادرات، تاااالتي علااااى مسااااتوى التحاااادي للمشااااكلة       اف

  السكانية يف مدينة الرياض.

ن يالحاظ التكادُّس   ومن جانبها ترى أ. فائزة الع رو  أل م 

جادة  -العمراني والسكاني واملروري للمادل الكاربى )الريااض    

ز الاادمام(، وبااافخص مدينااة الرياااض الاايت تعاااني ماان ترك اا       -

، اهائلااا امروري اا اب زحاًمااالااذي ساابَّ املصاااث الرئيسااية بهااا، افماار

على اخلادمات، يصاب" لدياد قناعاة تاماة بضارورة        اكبرًي اوضرطا

وجااود خطااو  جااو أخاارى، وتعااديل التوزيااا السااكاني يف هااذل        

املناااطق الااثالع ماان خااالل جااذب النمااو السااكاني ماان املناااطق         

افكثاار ازدحاًمااا، أو علااى أقاال تقاادير  يقااايت اهل اارة    املاادل       

على النمو احلالي. وأكثار ماا تعااني مناد مديناة       ءبقاا ية والرئيس

الرياااض هااو الزحااف العمرانااي املفاار  الااذي تتوسااا فيااد الكتلااة   

العمرانية هلا وضواحيها بشاكل أسارع مان جاو ساكانها، حياس       

)توسااعت الكتلااة العمرانيااة ملدينااة الرياااض مبعاادل ساانوي قاادرل       
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 هكتاااار باااني عاااامي        % مااان 

ا يف مديناااة الريااااض مااان خاااالل االمتاااداد (. وهاااذا التوسُّاااو

العمراناااي، كماااا هاااو احلاااال يف مع ااام املااادل الساااعودية، نتااااي     

لطيط حضري غري سليم. وحسب العالقاة التبادلياة باني )التنمياة     

العمرانيااة والبنيااة التحتيااة( و)النمااو السااكاني(.. أينمااا ُوجااد جااو    

 والعكا صحي". ؛وجدت تنمية عمرانية ،سكاني

يف لطيط  ةاومن ناحيتها ترى د. مها املنيف أل هناك مشكل

يف افساوا  وافمااكن الت ارياة     الرياض، حياس  لَّ هنااك كثارةا   

القريبة مان افحيااء الساكنية، وهاذا جعال مساتوى الضوضااء يف        

وقاد   ، ا يؤثر على قوة السما لدى افشخاص ؛اجد  ااملدينة عالًي

 ةنسابة الضوضااء مبدينا   أكادت أل  ذا الصادد  متت دراسات يف ها 

وضعف السما عند الكبار يف السن بازدياد.  ،االرياض عالية جد 

يف خصااااب وهاااي أل معااادل ا   ،كماااا أل مثاااة مشاااكلة أخااارى   

د لكال  يا لموا 5.6اململكة اىفض يف اخلمسني سنة املاضية من 

 رري ا ُي ساويت  هذا هل: والتساؤل امرأة، لكل مولود 5.2    امرأة

 ةاماااان الرتكيبااااة الساااااكانية وارتفاااااع نسااااابة الوافاااادين مقارنااااا    

 ةبقي نساب بالسعوديني أم نتوقا الزيادة يف الكثافة الساكانية ساتُ  

 بافجانبي  ةالثني مقارنا الثُّالسعوديني تقريًب

بااات أ. فاااائزة الع ااارو  بااالل اململكاااة انتبهااات ملوضاااوع   وعق 

لتقلياال  الرتكيبااة السااكانية وقاماات بالاااب  جااراءات تصااحيحية 

واالعتقاااد أل هااذل  ،أعااداد الوافاادين ماان  مجااالي نساابة السااكال

وحسااب تقرياار  ،ا جااراءات ستسااتمر. وماان الناحيااة الدأوغرافيااة
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، افمام املتحادة لساكال العاان     

ماان املتوقااا أل يصاال عاادد سااكال اململكااة   ؛والصااادر هااذا العااام

 مة بعااد أل كااال جماارد مليااول نساا م حلااوالي عااام 

م. ومن املتوقاا أل يصال متوساط افعماار     ماليني نسمة عام 

م. لكاان يلفاات ساانة عااام  ساانة مقارنااة بعماار     

با ناااع ابتااداًء ماان املرحلااة    االنتبااال زيااادة أعااداد الرجااال مقارنااةا   

وتستمر النسبة يف االرتفاع يف كافة املراحال   ،-العمرية 

  .-ية، ويتساوول عند الفرتة العمرية العمر

فاا ل ازدياااد السااكال يف الرياااض     ،ويف رأي م. سااان املااري 

ليا بسبب عامال اقتصاادي، كطفارة صاناعية أو ساياحية أو ماا       

ولكنااااد بساااابب املركزيااااة الاااايت تتبعهااااا ا هااااات   ؛شااااابد بلاااا 

وعادم وجاود توزياا متاوازل للتنمياة       ،وسوء التخطيط ،احلكومية

نااة للدولااة.  عل ا لإلساارتاتي ية امل أطاارايت الاابالد، خالفااا  يف خمتلااف 

باااا ساااكال دولاااة مرتامياااة    فلااايا مااان الطبيعاااي أل يتكااادس رُ   

ر  ب ا ا، وُيافطرايت يف مدينة واحدة تساتورد مجياا مواردهاا تقريًبا    

الناااس علااى اهل اارة أو الساافر هلااا بشااكل مسااتمر ماان املراكااز      

لفة يف مادل مثال   ك ا أل الطاقة وامليال أقل علًم ،احلضرية افخرى

فثماااة أهمياااة للمشااااركة الشاااعبية يف     ،الااادمام وجااادة. كاااذل   

التخطيط العمراني، وهذا رمبا يتحقق بطر  مناصب مثال افماني   

ا اشارتاطات  ض ا ورئيا البلدية لالنتخاب ما اجملالا البلدياة ماا و   

معينااة للمرشااحني. ومااا أل مضاااعفة سااكال الرياااض قااد خياادم     

يدين وبالاذات جتاار العقاار، ولكناد     بعض املصااث لابعض املساتف   
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وساينتج عناد بالتلكياد     ،ا علاى الدولاة  فاا مكلِّا ثقيلاسيكول عبً 

تقصاااري يف تلبياااة احتياجاااات الساااكال اخلدمياااة يف الريااااض ويف  

ميزانياات اهلي اة امللكياة لتطاوير الريااض       ةاملدل افخرى. ومبقارنا 

لفااة لك وأمانااة جاادة وأمانااة الاادمام، سيتضاا" الفااار  الكاابري يف ا

ولااذل  فاا ل توزيااا  ؛بساابب الضاارط السااكاني يف مدينااة الرياااض 

الساكال بااني املادل الرئيسااة يف الاابالد وتنمياة افريااايت ساايخفض    

وسايؤدي    تنمياة    ،كلفة اخلدمات والبنياة التحتياة علاى الدولاة    

 متوازنة.

  مدينة الرياضيف وسائل مواجهة حتديات النمو السكاني: 

د وماان من ااور التخطاايط السااليم   تاارى أ. فااائزة الع اارو  أناا  

فا ل معا اة حتاديات النماو الساكاني       ،واملدروس لتنمية متوازناة 

مدينااة الرياااض تقتضااي أل تكاااول التنميااة العمرانيااة والبنياااة      يف 

التحتيااة أولاااا، وعاان طريااق التكثيااف احلضااري وتنميااة افراضااي   

، ا احلضاري البيضاء داخل املدل، دول الل وء    مزيد من التوسُّ

الساااتخدام الفاعااال للبنياااة التحتياااة واخلااادمات القائماااة، وخلاااق  وا

فاارص ومناااطق اقتصااادية واسااتثمارية يف املناااطق افخاارى حسااب    

تباااع سياسااات ااملزاياا النساابية لكال منطقااة وموقعهااا الت ااري، و   

عمرانيااة واقتصااادية وجتاريااة وزراعيااة، و عااادة الن اار يف بعااض       

تااوازل نااوعي بااني    مواقااا املصاااث احلكوميااة الكااربى؛   اااد    

السكال وتنمية متوازنة بني مناطق اململكة املختلفة. وأكان يف  

هذا السيا  ا شادة باملشروعات الكاربى ا ديادة، الايت ساتتي"     

عوامل جذب للسكن يف مناطق أخرى غري املدل الكربى، منهاا:  

 )نيوم، القدية، العال، البحر افمحر(. 
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ق التااوازل بااني عاادد  وركاازت د. هناااء املساالط علااى أل حتقياا  

يقاف يف مقدماة   - السكال يف اجملتما واملتا  من وساائل للعايش  

والاايت حتااتم وضااا سياسااات  ،املشااكالت الاايت تواجااد اجملتمعااات

واملقصااود بهااا العمليااة الاايت   ،ضاابط وتوجيااد ال ااواهر السااكانية 

حياااول بهااا اجملتمااا وا نسااال احملاف ااة علااى التااوازل بااني ح اام       

جياااس لاااو زادت  ،املتاحاااة يف اجملتماااا الساااكال ووساااائل العااايش

معاادالت اهل اارة ملاادل معينااة مبعاادل ال يااوازي مااا يتااوفر فيهااا ماان     

بااااد ماااان الضاااابط بااااالقوانني    ف نااااد ال ؛وسااااائل كافيااااة للعاااايش 

وا جراءات اليت تفيد  عادة التاوازل الساكاني. فسياساة الضابط     

والتوجيااد لل اااهرة السااكانية تاادل علااى موقااف   ااابي لتحقيااق    

 ل.التواز

وأكد د. علي الطخيا على أند  ب عدم تشا يا مضااعفة   

لعاادة أسااباب توضااحها النقاااا      ؛عااداد سااكال مدينااة الريااااض   أ

 التالية:

مااا الفائاادة املرجااوة ماان مضاااعفة عاادد السااكالي هاال بلاا     -

ساايرتتب عليااد لفاايض البطالااة، وزيااادة معاادالت  نتاااي الفاارد،        

رد أرقاااام أم جمااا ؛ومضااااعفة أعاااداد املصاااانا لتفاااي باحتياجاتناااا   

 ل عبً ا على اخلدماتيشكِّمليونية أكن أل ُت

اجتماعيااة  هاال ملضاااعفة عاادد سااكال مدينااة الرياااض  ثااارٌ      -

 وأمنية   ابية أم سلبيةي

ب لت نُّ ؛بد من االستفادة  ا تعانيد املدل العاملية الكبرية ال -

 واالستفادة من املفيد.  ،الضار منها
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ر مصااادر ميااال   تااوف   وأهمهااا ،هاال تتااوفر املصااادر الطبيعيااة    -

الشرب بالقرب من املديناة ماا عادم رباط بلا  بتحلياة مياال البحار         

وضااااخها بعكااااا  كيلااااومرت، 400ونقلااااها ملسااااافة تزيااااد عاااان  

ن يضاامن اسااتمرار   ا، وم اا فهااذل تكاااليف كاابرية جااد     ؛ا اببيااة

 متويل هذل املشاريا العمالقة دول أل تتلثر فاتورة املواطني

املتوساطة لتصاب" مراكاز حضارية      لم أل يتم تطوير املادل   -

وتكول كاذل  مراكاز    ،مناسبة من السكال اتستقطب أعداًد

 للتنمية املتوازنة ترطي أرجاء بالدنا الرالية املرتامية افطرايت. 

واتفقت أ. فائزة الع رو  ما ما بهب  لياد د. علاى الطخايا    

خبصوص عدم تشا يا مضااعفة أعاداد ساكال مديناة الريااض،       

مااا تدعمااد نتااائج تقرياار بعنااوال: )حالااة املاادل       وأضااافت أل هااذا  

الصااااادر ماااان وزارة الشااااؤول البلديااااة    ،(السااااعودية لعااااام  

ا خاالل  والقروية، أل الرياض سيصل سكانها    الضاعف تقريًبا  

 نسامة  نييا مال ر عدد ساكانها باا  د عقد ونصف العقد،  ب ق 

 نيياامال     عااام التقرياار، وماان املتوقااا أل يصاال يف     

نساامة. وأثااار التقرياار مواضاايا، كااال حوهلااا ساا االت كاابرية،      

أي حمااور  ،الشاارقي –ز التنميااة يف احملااور الرربااي   ترك اا :ومنهااا

د العمراناي، واهليمناة   جدة، وكذل  التمادُّ -الرياض -الدمام 

احلضاارية ملاادل مثاال الرياااض، وكااال ماان توصاايات التقرياار مااا       

  :)*(يلي

                                                           
 ، متا  على الرابط:2019ن ر يف بل  تقرير: حالة املدل السعودية لعام )*( ُي

https://unhabitat.org/sites/default/files/2020/05/saudi_cities_report_20
19_arabic.pdf 
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   يااا السااكال وتوزيااا   أهميااة تصااحي" االخااتالالت يف توز

أنشاااطة النماااو خاصاااة التعااادين والساااياحة علاااى املنااااطق الريفياااة   

ساارعة تااوفري  سااكال ميساار مااا اخلصااائص  واحلدوديااة، ومنهااا:

والعمل على تن ايم   ،للسكال السعوديني االجتماعية واالقتصادية

نقل مجاعي حاسم يف تعزيز أجا  مستدامة للتنقل داخل املنااطق  

 احلضرية.

 كاز الساكاني داخال املنااطق، واحلاد مان هيمناة        تقليص الرت

املاادل الكااربى ماان خااالل دعاام تنميااة املاادل املتوسااطة والصااررية      

" يف ا سارتاتي ية العمرانياة   وضَّا والت معات القروية، كماا هاو مُ  

 .الوطنية 

  لالساااتثمار مااان خاااالل  ل املنااااطق املختلفاااة أكثااار جاببياااةاع اااج

وحتسااني  ،التحتيااة افخاارى تطااوير وسااائل النقاال وعناصاار البنيااة   

 جودة احلياة فيها.

      دعاام االقتصاااد الريفااي وتوزيااا أنشااطة النمااو خاصااة التعاادين

 والسياحة على املناطق الريفية واحلدودية.

 ودعم مؤسساات   ،تعزيز ا دارة احمللية عرب تفعيل الالمركزية

وتعزيز القاعدة االقتصادية للمناطق الريفياة   اجملتما املدني؛ لدعم

وتعزياز روابطهاا وتكاملاها يف     ،لالساتثمار  ها أكثر جاببياةا وجعل

 املناطق احلضرية.

    التصدي للتحديات البي ية املعقدة واملرتابطة، من خاالل املزياد

من التعاول بني خمتلف القطاعاات، ومشااركة أصاحاب املصالحة     

 املتعددين، وافجاع متعددة التخصصات.
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    ف أصااااحاب االعاااارتايت بقاااادرات وطاقااااات و بااااداعات خمتلاااا

املصااالحة يف ا دارة احلضااارية، مباااا يف بلااا  افعماااال الت ارياااة     

 ل.وواجملتما املدني واملواطن

     التلكيد على احلاجة    جتديد فكار ومنه ياات التخطايط

و دماااااااي  ساااااارتاتي يات النمااااااو افخاااااارى يف أدوات  ،احلضااااااري

 التخطيط افساسية.

     اسااتخدام التخطاايط التشاااركي والشاامولي لتعماايم احلااق يف 

 وتطوير برامج بي ية فعالة. ،ا بازدهار ورفال املدلالتمتُّ

 علاااى الاااروابط التكاملياااة باااني افجنااادات البي ياااة     التلكياااد

 احمللية والعاملية وترري املنا  باعتبار بل  قضية حضرية شاملة.

وأكاااد د. حمماااد الثقفاااي علاااى ضااارورة اقااارتا   لياااات عمااال 

ال املرتقاااب  للتعامااال املبكااار ماااا حتاااديات زياااادة عااادد الساااك      

هلاااا ملخااااطر، وهاااي  ماااا حتويااال املهاااددات    بالريااااض، قبيااال حتوُّ 

لفاااارص، أو التخفيااااف ماااان  ثارهااااا، أو استشااااريت  ليااااات عماااال  

 ف ما هذل التحديات.التكيُّ

فا ل التعامال ماا واقاا حتاديات       ،ر أ. حممد الدندنيويف تصوُّ

 ،مدينة الرياض  ب أل يكول بن ارة شااملة  يف النمو السكاني 

ا عان التن ايم ا داري   أكن مناقشاة هاذا املوضاوع بعيادً    حيس ال 

 للدولة، وأكن التلكيد يف هذا ا طار على ما يلي:

رها يف كااال ش ااااعتمااااد الالمركزياااة يف كااال اخلااادمات ون  -

املناااطق، جيااس تاادير كاال منطقااة شااؤونها بنفسااها؛ وهنااا يتاالتى   

 لفيض عدد منسوبي الوزارات.  
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لياة جراحياة ولايا العاالي     بعض افماور وال اواهر حتتااي لعم    -

ا بتاوازل ماا   البطيء، هنا  ب اعتماد  يقايت اهل رة للرياض طبًعا 

 النقطة افو  وما كل نقا  احللول التالية.

؛ لالنتقاال للمادل الصاررية وافرياايت     ةعشا   اعتماد أساليب ُم -

لعلاها   ،اولفيض الرسوم عموًما  ،لفيض الضريبة املضافة :مثالا

 رة للرياض وتش يا االنتقال منها. تفيد يف لفيض اهل 

 ا لعدم التقاعد يف الرياض. ا ومعنوي تش يا املتقاعدين مادي  -

عاااد اعتماااد  ساارتاتي ية املاادل املتوسااطة يف اململكااة، وأال تُ    -

 جتربة الرياض يف املدل افخرى. 

الرتكياااز علاااى الواحاااات وتطويرهاااا لتاااوفر املياااال وحتاااديس    -

 ل . لالكتفاء ما أمكن ب ،الزراعة

 ،ا رساوم أعلاى علاى املصاانا يف الريااض     ض ا رمبا من املفيد و  -

ثاااالع سااانوات لترطياااة تكلفاااة   ةهاااا ملااادؤالوقااات نفاااا  عفايف و

 االنتقال    مناطق جماورة متتاز بقلة عدد السكال. 

واهتماااات د. فوزيااااة البكاااار بالتلكيااااد علااااى املباااااد  الاااايت 

لفااااة ومنهاااا االسااااتدامة واف  ،يتضااامنها مصااااطل" )أنسااانة املاااادل(  

وبل  بتلبياة احتياجاات    ؛وا ماليات والتضامن واالحرتام والرتفيد

كافااااة املاااااواطنني باااااختاليت ظاااااروفهم االقتصااااادية والصاااااحية    

ساساية يف كال منطقاة    وتاوفري كافاة اخلادمات اف    ،واالجتماعية

لتقليل فرتة التنقال داخال املديناة للحصاول علاى       ؛من مناطق املدينة

 هذل اخلدمات.

ن يكاان هناااك   ة افمحاادي علااى أنااد مااا  وأكاادت د. عائشاا 

واضااحة الرؤيااة حااول معاادل النمااو السااكاني       سياسااة سااكانية 
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وتوزياااا الساااكال، ماااا  ضااااافة ضااارورة الن ااار يف  حصااااائيات      

ز هااذا عااز معاادالت اخلصااوبة بشاايء ماان احلااذر، فواقااا احلااال ال يُ 

ل يف املسااتقبل املن ااور عاان حتقيااق    واملعاادل، والتصااور أننااا بعيااد   

دعم مان  ل أو حتى أعلى مند بقليل، هذل السياسة ُتا مستوى ا حال

وسائل ا عالم، ما ضرورة  عادة الن ر يف توزيا قطاعات التنمية 

 يف مناطق املركز وافطرايت بشيء من التوازل.

وأضاااااافت أ. فاااااائزة الع ااااارو  أل السياساااااات الساااااكانية 

 بقااء متوساط افسار باني      احكومي ا  اا دعًما املستقبلية حتتاي أيًض

املزيااد ماان الدراسااات املختصااة بالوضااا     أطفااال، ومتوياال  -

الداخلي احلاالي للساكال والوضاا املساتقبلي للحاجاة امللحاة هلاا؛        

مان أجال ساد احتياجااتهم الايت تعااني مان الانقص يف الكاثري ماان          

ماااة يف حياتناااا  ضاااعف يف اخلااادمات املقدَّ مثاااة   حياااس ،اخلااادمات

 ...،ل القباول مشااك  ،الفقار  ،اليومية، )ضعف اخلدمات الصحية

تزايد أعداد السكال، ويزداد تخل(، فكيف يكول احلال حني  

 الضرط على اخلدمات العامةي!  

 

 التوصيات:  

 شراك بوي االختصاص من مجيا التخصصات بات العالقة  -

وأصحاب املصاث و ثلني عن املواطنني من خمتلاف الف اات   

ط للمشااااركة يف التخطاااي ؛العمرياااة والثقافياااة واالقتصاااادية

 املستقبلي ملدينتهم.
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افخذ يف االعتباار احلارص علاى التنمياة الشااملة واملساتدامة        -

ل يف حماف اات جناوب   خاصاة املتمث ا   ،ل هري املدينة الزراعاي 

 الرياض وغربها.

تلكيااد وتوحيااد ا هااود علااى كاال مسااتويات أجهاازة الدولااة  -

والسعي    حتقياق التنمياة    ،لتنسيق خطط التنمية املناطقية

عااد عاان اسااتقطاب وتركيااز التنميااة يف املاادل    والُب ،نااةاملتواز

 الرئيسية على حساب بقية مدل اململكة.  

الرتكيااااااز علااااااى هويااااااة املناااااااطق االقتصااااااادية والثقافيااااااة  -

والعمااال ضااامن ا سااارتاتي ية العمرانياااة علاااى     ،

مان أجال    ؛تطوير هاذل اهلوياات لزياادة التنافساية باني املنااطق      

 الكربى.تقليل اهل رة    املدل 

العماال علااى  عااادة حتديااد السااقف افعلااى لسااكال مدينااة        -

 واحملاف ة على هذا السقف قدر ا مكال. ،الرياض

الرتكيز على  لياة الت دياد احلضاري للمنااطق الايت حتتاوي        -

من الساما  للمديناة بالتمادد     بدالا ،على بنية حتتية متكاملة

 اففقي الذي يزيد من التكاليف.

العمرانيااة للمملكااة الاايت أعااادت وزارة   تفعياال ا ساارتاتي ية  -

ون يااااتم  ،ها قباااال عاااادة ساااانوات  الشااااؤول البلديااااة حتااااديث   

 اعتمادها.

احلاااااد مااااان االساااااتقطاب الاااااوظيفي احلاصااااال يف القطااااااع   -

ا يف مديناة الريااض، والعمال علاى زياادة      احلكومي خصوًصا 

الفااارص الوظيفياااة يف بقياااة املااادل، واحلاااد مااان املركزياااة      

 اع احلكومي.ا دارية الراهنة يف القط
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ل مقاااارات اهلي ااااات احلكوميااااة وشاااابد  ق ااااطااااط ن  يقااااايت ُخ -

احلكوميااااة والشااااركات احملليااااة والعامليااااة    الرياااااض،   

 وتوجيهها    مناطق التنمية ا ديدة وبقية مدل اململكة.

املساااهمة يف  عااادة تلهياال بعااض افحياااء القدأااة يف املاادل       -

ساابب الكااربى بعااد دخوهلااا    مرحلااة شاايخوخة افحياااء ب    

تاادني الكثافااة السااكانية هلااذل افحياااء بعااد انتقااال مع اام    

وتقليااال معااادل اهل ااارة مااان هاااذل   ،قاطنيهاااا فحيااااء جديااادة

واساااترالل البنياااة التحتياااة    ،افحيااااء    افحيااااء ا ديااادة  

والعلوياااة واخلااادمات املتاااوفرة واملكتملاااة لألحيااااء القائماااة     

 بالشكل افمثل.  

 ،املخططاات ا دياادة  املسااهمة يف تقليال ح ام الطلاب علاى      -

لتخفاايض ح اام امليزانيااات املرصااودة لتااوفري البنااى التحتيااة      

 والعلوية هلا.

تقساايم مدينااة الرياااض    مدينااة مركزيااة حياايط بهااا ماادل   -

أكاان  ،أصاارر ماان مجيااا ا هااات. لتحقيااق هااذل التوصااية   

ا وتشاا يا التوسُّاا  ،دمااج بعااض افحياااء مااا بعااض وتسااميتها   

ف كلِّااتوسااا اففقااي فنااد مُ واحلااد ماان ال  ،الرأسااي للمباااني 

 للبنى التحتية واخلدمات.

 ،التلكيد على املباد  اليت يتضمنها مصاطل" )أنساة املادل(    -

لفااة وا ماليااات والتضااامن واالحاارتام   ومنهااا االسااتدامة واف 

وبلا  بتلبياة احتياجاات كافاة املاواطنني بااختاليت        ؛والرتفيد

كافاة  وتاوفري   ،ظروفهم االقتصاادية والصاحية واالجتماعياة   
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اخلدمات افساسية يف كل منطقة من مناطق املديناة لتقليال   

 فرتة التنقل داخل املدينة للحصول على هذل اخلدمات.

توساااايا املشاااااركة يف افعمااااال البلديااااة عاااان طريااااق طاااار   -

املناصااااب البلديااااة الرئيسااااة مثاااال افمااااني ورئاااايا البلديااااة     

 لازم ضا شرو  مناسبة ُتما و  ،لالنتخاب ما اجملالا البلدية

 املرشحني باخلربة والكفاءة املناسبة.

تفعياال دور االبتكااار وتسااريا عمليااة التحااول والتوجااد  ااو       -

املدينااااة الذكيااااة لتااااوفري ساااابل احلياااااة اففضاااال  ميااااا       

الساااكال، واملسااااعدة يف اساااتقطاب الكفااااءات مااان بوي    

 االختصاص.
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 امللخص التنفيذي: 

با شااااارة    أل  الرئيسااااة  باااادأ د. عااااادل القصااااادي الورقااااة  

ماااان الاااادول الرائاااادة يف العااااان يف جمااااال املساااااعدات  اململكااااة 

اخلارجية، بل  نها افكرب مان حياس ح ام املسااعدات اخلارجياة      

كمااا تشاااري   -    الااادخل القااومي ا مجاااالي  )الرمسيااة( نساابةا  

املساااتهدفة مااان افمااام  بكاااثري النسااابة  مت ااااوزةا ،املصاااادر بعاااُض

ملياار   املتحدة للمساعدات اخلارجية الرمسية للادول )بلرات   

(. وبااالرغم ماان ح اام املساااعدات اخلارجيااة الاايت   دوالر يف 

متها اململكااة للعقااود املاضااية  ال أل هناااك تبايًنااا يف أرقامهااا     قاادَّ

ومنصاة املساااعدات   ،كاوزارة املاليااة  ؛الاواردة ماان مصاادر خمتلفااة  

 ،السااعودية )مركااز امللاا  ساالمال لإلغاثااة وافعمااال ا نسااانية(      

 ،الااادولي ومن ماااة التعااااول االقتصاااادي والتنمياااة وتقاااارير البنااا  

وما أل اململكة استثمرت بسخاء يف هذا اجملال  ال أنهاا   . وغريها

 -رغام أهميتاد    -ف بل  وظِّوكما يرى د. عادل يف ورقتد ن ُت

يني مباااا يااانعكا علاااى موقاااف اململكاااة وتلثريهاااا علاااى املساااتو     

ل ق التحاوُّ ل: أين وكيف أكان حتقيا  ثم تساء  ،ا قليمي والدولي

 املنشود يف هذا املساري 

وأكاااد د. محياااد الشاااا ي يف التعقياااب افول علاااى احل ااام   

الكبري واملتنامي للمساعدات السعودية جكم دورها الريادي يف 

والعان ا سالمي بشكل خاص، واستشاهد   ،العان بشكل عام

 " بل ، باكاًرا وبافرقاام أيًضاا ح ام     وض يف هذا الصدد بلرقام ُت

املشاريا والادول املساتفيدة، حياس يالتي يف      ل املساعدات وعدد هذ
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 د  يف السايا  باتا  ا اليمن ثم ساوريا ثام مصار. وتطارَّ    مقدمتها عاملي 

   مساااهمات اململكااة املاليااة يف املن مااات الدوليااة والصااناديق      

شاارًيا    توزيااا هاااذل   ا قليميااة التنمويااة وا نسااانية واخلريياااة، مُ   

ة قطاعات حكومية وبرامج عاماة للصاناديق،   ا سهامات على عد

  د. محيااد يف تعقيبااد     ومن مااات وهي ااات تنمويااة. كمااا تطاارَّ   

ماااة لالجااا ني والناااازحني والزائااارين داخااال قدَّح ااام املسااااعدات امل 

اململكاة وخارجهاا ماان خاالل منصااة خاصاة هلااذا الرارض أنشاالها      

يبااد مركااز امللاا  ساالمال لإلغاثااة. واختااتم د. محيااد الشااا ي تعق 

بالتلكيد على أل املساعدات اخلارجية قدر أخالقي للحكوماات  

هماة للتواصال   ميد العول للمحتاجني يف العان، ووسيلة  القادرة ملد 

وتطبيق افخوة وا نسانية، كما أنها قاوة ناعماة للادول وا هاات     

مشرًيا فهمية أل تساتمر اململكاة يف أداء دورهاا الرياادي      ،املا ة

 ل وتطويرل.يف هذا اجملا

ماان جانبهااا أشااارت أ. فااائزة الع اارو     أل املتتبااا لتاااريل    

اململكة العربية السعودية  د أل هلاا باًعاا طويلااا وتارخيااا كابرًيا      

ا يف شااتى ي ااوعلااى ماادى عقااود ماان الاازمن يف خدمااة ا نسااانية عامل  

يف افعمال اخلريية وا نساانية   ت رائدةاالقطاعات واجملاالت، وظل 

صااالت وجالاات يف قااارات العااان مبختلااف دوهلااا، دول متييااز  الاايت

حد افساسات الايت  أل هذا النهج بني لول أو عر  أو دين؛  ب شك 

 ،رمحااد اص ا امللاا  عبااد العزياازتتبعهااا القيااادة منااذ عهااد املؤس اا 

حف اد اص،  ب  حتى عهد خاادم احلارمني الشاريفني امللا  سالمال     

مسهااا دوًمااا بالقضااايا  اوارتاابط  ،نيةى مبملكااة ا نساااساامَّباتاات ُت

تلا    ن حتاظ   ،اليت تدعو للخري والسالم والعطاء. وماا كال هاذا   
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تهاا املساتمرة.   ااملساعدات بالصورة املناسبة للمملكة وح م عطاء

ها بطر  عادد مان التوصايات الايت أكان      واختتمت أ. فائزة تعقيب 

 نساانية  م يف مواصلة تطاوير وتعزياز هيكلاة املسااعدات ا    سِهأل ُت

ل املنشاااود، وتاااوفري فااارص  اململكاااة العربياااة الساااعودية للتحاااوُّ يف 

 جديدة للتعاول املتعدد افطرايت يف املستقبل. 

 التالية: وتضمنت املداخالت حول القضية احملاور 

 ُّابياة للمسااعدات اخلارجياة    مان اآلثاار ا    املعوقات اليت حتد 

 للمملكة.

  امللاا  ساالمال لإلغاثااة وافعمااال ا نسااانية والصااندو    مركااز

السااااعودي للتنميااااة ودورهمااااا يف جمااااال املساااااعدات اخلارجيااااة      

 للمملكة.

 .ليات تع يم ا فادة من املساعدات اخلارجية السعودية  

ومن أبرز التوصيات الايت انتهاى  ليهاا املتحااورول يف ملتقاى أسابار       

 حول القضية ما يلي:

 ،مساعدات الدولة اخلارجياة وقروضاها   ا تشريا حيكمض و  -1

جيااس تصاادر باالمر ساااٍم بعااد مصااادقة جملااا الشااورى وجملااا     

 الوزراء على مشروع املساعدة أو القرض. 

الااااة ومبتكاااارة للمساااااعدات  رساااام توجهااااات مسااااتقبلية فعَّ  -2

وتضاامن اسااتدامة  ،اخلارجيااة حتقااق أثااًرا أكاارب لاادى املسااتفيدين 

وتعزياااز  ،ول املساااتفيدةافثااار مااان خاااالل بنااااء املؤسساااات يف الاااد 

 وهاذا مان شالند أيًضاا     ،ومتكاني اجملتمعاات   ،التعايف االقتصادي
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يساااااااعد يف حتديااااااد املفاااااااهيم املختلطااااااة )العماااااال اخلااااااريي أل 

 خل(.  .ا غاثة ا نسانية.. ،التنمية الدولية ،والتطوعي

 

  )الورقة الرئيسة: د. عادل القصادي )ضيف امللتقى

 منها:  ُبدَّ توط ة ال

 اململكة العربية الساعودية مان الادول الرائادة يف العاان      تعترب

ل عادًدا مان املصاادر تعتربهاا      يف جمال املساعدات اخلارجية، بال  

    من حيس ح م املساعدات اخلارجية )الرمسياة( نسابةا   افكرب 

بلراات املساااعدات   ،الاادخل القااومي ا مجااالي )علااى ساابيل املثااال   

وهو  ،مليار دوالر يف   مة من اململكةقدَّاخلارجية امل 

فة من افمم املتحادة للمسااعدات   املستهد  ما يت اوز بكثري النسبة 

 %(واحملددة با  ،اخلارجية الرمسية للدول

يف افرقااام الااواردة يف املصااادر  اورغام بلاا ، فاا ل هناااك تبايًنا  

متها اململكااة املختلفااة حااول ح اام املساااعدات اخلارجيااة الاايت قاادَّ 

وزارة املاليااة السااعودية،  :العقااود املاضااية )ماان تلاا  املصااادرخااالل 

ومنصااة املساااعدات السااعودية الاايت يشااريت عليهااا مركااز امللاا        

سااالمال لإلغاثاااة وافعماااال ا نساااانية، وتقاااارير البنااا  الااادولي        

ومصاادر أخارى(،    ،ومن مة التعاول االقتصادي والتنمية 

أل اململكاة اساتثمرت   تلا  املصاادر هاو     غري أل املشرتك بني كال  

بسااخاء يف هااذا اجملااال، رغاام عاادد ماان الفاارص الضااائعة لرفااا         

كفااااءة هاااذا الااادعم، والتوظياااف املتواضاااا هلاااذا ا اناااب  باااراز 

 ينية للمملكاااة وموقفهاااا وصاااورتها علاااى املساااتويااااملالمااا" احلقيق
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ا قليمااي والاادولي، فضاالاا عاان جوانااب أخاارى يااتعني  عااادة الن اار   

 ها. في

ل املنشااود يف هاذا املساااري  حتقيااق التحاوُّ أيان وكيااف أكان   

االعتبار عند الن ار يف تطاوير   يف ذها خ هناك ثالثة أبعاد أكن أ 

 هذا املسار:

 ساارتاتي ي يتااواءم مااا التحااوالت الكااربى الاايت       لحتااوُّ  :افول

  :تعيشها اململكة

ثالثاااة عشااار برناجمااااا  تضااامنت رؤياااة اململكاااة للعاااام 

زت علاى  ساعني هادفاا، وباعتباار أنهاا رك ا     ا لتحقياق ساتة وت  تنفيذي 

 فلاااام ياااارد ضاااامن تلاااا  الااااربامج مااااا خيااااتصُّ   ،التنميااااة الوطنيااااة

أل باملساااعدات اخلارجيااة و ساارتاتي ياتها بشااكل مباشاار، غااري    

ربز أل معمقاااااا للااااربامج وافهاااادايت ضاااامن )الرؤيااااة( ُياااا   اسااااتقراًء

 املساعدات اخلارجية )التنمية الدولياة( أكان أل تتاواءم ماا رؤياة     

ل ، وماااان شاااالل أي حتااااوُّ  التنميااااة الوطنيااااة وتكااااول رافااااًدا هلااااا   

م بشااكل سااِه ساارتاتي ي يف املساااعدات اخلارجيااة وجابجهااا أل ُي

مااربمج يف  ثااراء تنميتنااا الوطنيااة. وماان شاالل التحااول ا ساارتاتي ي  

م تاارخيي أعماق لفلسافة املسااعدات     ه ا م يف حتقياق ف  ساهِ أل ُي أيًضا

ومن بل  الدوافا ومنه ية الااب  اخلارجية )الرمسية( للمملكة، 

م توجهاات مساتقبلية واضاحة    س القرار ومواطن القوة والضعف، ور 

للمسااااعدات اخلارجياااة مااان أجااال حتقياااق أثااار أكااارب للشااارائ"       

وضاامال اسااتدامة افثاار ماان خااالل بناااء املؤسسااات يف    ،املسااتفيدة

وتعزيز التعايف االقتصادي ومتكني اجملتمعاات.   ،الدول املستفيدة
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ا حادود واضاحة باني املفااهيم املختلطاة      ض ا من شالند أيًضاا و    وهذا

 ،ا غاثااة ا نسااانية، التنميااة الدوليااة ،)العماال اخلااريي والتطااوعي

الاااة ومبتكااارة للمسااااعدات   وصاااوي سياساااات وجاااابي فعَّ   ، خل(

 ة للمملكة.   ياخلارجية تنس م ما املن ومة الكل

خيي يف العدياد مان   اململكة التاار  ربز دور ل اتصالي ُيحتوُّ :الثاني

  :دول العان

ضاااة باملسااااعدات اخلارجياااة تساااتثمر الااادول واملن ماااات املفوَّ

، ال  باااراز يمااان املاااوارد يف العمااال ا عالماااي واالتصاااال  الكاااثري 

و جااا لرفااا الااوعي بالقضااايا الاايت تعماال علااى      ؛جهودهااا فحسااب 

االست ابة هلا وحشاد املزياد مان الفااعلني، ورفاا وعاي اجملتمعاات        

د للسالطات احلكومياة يف تلا     وجَّا ماا تُ  مساهمتها اليت عادةاحول 

ل حاجة اململكة  براز جهودها يف دعام   الدول، وغو عن القول 

اقتصااادات العااان وخصوًصااا الاادول العربيااة وا سااالمية أصااب"       

أل  يهااذل احلقااائق هاا  ىحااد ماان أي وقاات مضااى )  أكثاار أهميااةا 

 ا باني العاامني   ي ا  نفا  اململكة بل  عشرين ملياول دوالر يوم 

املصاادر:   ،يف املساااعدات اخلارجيااة والقااروض التنمويااة    و

 وزارة املالية(.    

ن الطاقاات املؤسساية والكفااءات    مكِّا تن يماي يُ  لحتاوُّ  :الثالس

  :السعودية يف النفاب من خالل هذا اجملال للمؤسسات الدولية

ة الااذي  اادر ابتااداًء ا شااارة    الصااندو  السااعودي للتنمياا   

بهااديت متوياال املشاااريا ا جائيااة يف دول العااان    ا يف أ س اا

دولاة بقيماة جااوزت     مشروًعا يف  افقل جًوا، وقام بدعم 

فاااات أل هااااذا مااااا هااااو  ال جاااازء ماااان مليااااار ريااااال، وماااان الال 
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متها اململكة )ن اري وجاود أكثار مان     املساعدات التنموية اليت قدَّ

يم املسااااعدات اخلارجياااة، ومااان بلااا  جهاااة معنياااة باعتمااااد وتقاااد

دة  ال بعااد املساااعدات ا نسااانية الاايت ن حتااظ  جبهااة رمسيااة حماادَّ

 نشاااااء مركااااز امللاااا  ساااالمال لإلغاثااااة وافعمااااال ا نسااااانية يف   

ل يف التن ااااايم املؤسساااااي  (. وهلاااااذا، فااااا ل حتقياااااق حتاااااوُّ 

للمساااعدات اخلارجيااة للمملكااة لاايا ماان شاالند فقااط تساا يل       

ماد اململكاة لادى افمام املتحادة واملن ماات الدولياة        د قوتوثيق ماا تُ 

ا يرتقاااي مبوقاااا اململكاااة يف   ااا( ا املاااالي )كن اااام التتبُّااا 

و جااا يف  ؛املؤشاارات الدوليااة بات العالقااة للمنزلااة الاايت تسااتحقها  

العااول ا نساااني  وألرفااا ماان كفاااءة الاادعم التنمااوي د لالوقات باتاا 

من ومة متكاملة ماا ا واناب   مد اململكة للعان ضمن قد الذي ُت

ا )كمن وماااة التنمياااة املساااتدامة ا ودولي اااا و قليمي اااافخااارى حملي ااا

(، ومتكني املزيد مان الساعوديات والساعوديني لالىارا      

واملساااهمة مااا أقاارانهم ماان أ اااء    ،والعماال يف املن مااات الدوليااة 

لحة دًما بافجنااادة ا نساااانية وا جائياااة ملصااا  العاااان يف الااادفا ق ااا 

البشرية، يف الوقت الاذي ن تازل فياد مع ام تلا  املن ماات تعتارب        

 ا للتمويل فحسب(. ًراململكة واملا ني اخللي يني )مصد
 

 :التعقيبات 

 التعقيب افول: د. محيد الشا ي

ا لواقا املساعدات اخلارجية السعودية يلحظ ح مهاا   ل املتتب 

لرياادي يف العاان   الكبري واملتنامي، وبل  جكام دور اململكاة ا  

بشكل عام والعان ا سالمي بشكل خاص. وبل   مجاالي مباال    
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ملياار   م حتاى اآلل  املساعدات السعودية منذ عام 

مليااار دوالر أمريكااي، وبلاا     مبااا يعااادل   ،ريااال سااعودي 

 لة سااا َّ عااادد املشااااريا ا نساااانية والتنموياااة واخلريياااة امل     

 دولاة حاول العاان ب مجاالي       عاة علاى  موزَّ ع،مشرو

 مليار دوالر أمريكي ومبا يعادل  ،ريال سعودي مليار

مساهمات اململكة املالياة يف املن ماات اف ياة واهلي اات      أما

الدولية والصناديق ا قليمية التنموية وا نسانية واخلريياة للمرحلاة   

مليااارات  .مببلاا   ،مساااهمة ماليااة  بلراات فقااد احلاليااة 

فيماا   ملياار دوالر أمريكاي   ماا يعاادل   وهاو   ،ريال ساعودي 

امليزانيااة والااربامج  :هااي ،عاات املساااهمات علااى عاادة قطاعااات  توزَّ

العاماااة للصاااناديق، واملن ماااات واهلي اااات التنموياااة، واملسااااعدات   

ا نسااانية وا غاثيااة يف حاااالت الطااوار  ملن مااات افماام املتحاادة      

وافعمال اخلريياة واالجتماعياة للاهي ات الدولياة      واهلي ات الدولية،

 وا قليمية

 ، داخاال اململكااة(نيمااة للزائاارين )الالجاا قدَّأمااا اخلاادمات امل 

ل خااادمات صاااحية وتعليمياااة و عفااااءات مااان رساااوم   شاااكِّوالااايت ُت

 مااا يعااادل  وهااو  ،مليااار ريااال  .فقااد بلراات   ،ا قامااة

يمنياة والساورية والبورمياة   عاة علاى ا نسايات ال   موزَّ ،مليار دوالر

وقام مركز املل  سلمال لإلغاثة ب نشااء منصاة خاصاة باالالج ني     

والنازحني والزائارين لتساليط الضاوء علاى ناوع وح ام املسااعدات        

مااااة ماااان اململكااااة العربيااااة السااااعودية هلاااام داخاااال اململكااااة قدَّامل 

ملياار رياال    ماة هلام   وخارجها، حياس بلرات املسااعدات املقدَّ   
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وكانات   ملياار دوالر أمريكاي   ماا يعاادل   وهاو   ،ديسعو

أكثار الادول تلقًياا للمسااعدات ا نساانية والتنموياة واخلريياة ماان        

هااي ا مهوريااة اليمنيااة حيااس بلاا   مجااالي  ،ن" وقااروض ميساارةِماا

 ذ مان خالهلاا   فِّا ُن ،مليار دوالر أمريكي مساعداتها 

تليهااااا  ،الجاااا ني(مشااااروًعا وعاااادد ماااان اخلاااادمات للزائاااارين )ال   

ذ بهاا  فِّا ُن ،دوالر اتملياار  ا مهورية العربياة الساورية مببلا     

ثااام  ؛مشاااروًعا وعااادد مااان اخلااادمات للزائااارين )الالجااا ني(    

 ذ خالهلاا  فِّا ُن ،ملياار دوالر  مجهورية مصر العربية مببل  

 مشروًعا )منصة املساعدات السعودية(.

مها قااااد ات الااايت تُ رب ح ااام املساااااعد وعلاااى الااارغم ماااان ِكااا   

اململكة،  ال أل بل  لألسف ال ي هر بشكل واضا" يف سا الت   

بساابب عاادم تساا يلها بالشااكل الصااحي" لاادى     ؛اهلي ااات الدوليااة 

ا افماام املتحاادة. كمااا أل هااذل املساااعدات ال يااتم ترطيتهااا  عالمي اا 

باالحرتافيااة الالزمااة. ويف بعااض احلاااالت تكااول هااذل املساااعدات  

 ر الاادور  ِهاا ااا ال ُي ؛ت وال تعلاام عنهااا الشااعوبهااة للحكوماااوجَُّم

احلقيقي الذي قامت بد اململكة يف دعم املناطق احملتاجاة للادعم.   

ا السااخط ماان بعااض الشااعوب لعاادم وصااول     جنااد أحياًناا  ،ولااذل 

ر  و لياااات تقااااديم  ماااا يتطلاااب ترااايري ط ااا    وهاااو   ؛املسااااعدات هلاااا  

ا ، وخصوًصا املساعدات. ولعل افبعاد اليت أشار  ليها د. القصاادي 

عدين الثاني والثالس، تعاجل هذا الوضا. الُب

ل يف تتمثَّاا ،وهناااك  شااكالية أخاارى أشااار  ليهااا د. القصااادي

ن افرقااام الاواردة يف املصااادر املختلفااة حاول ح اام املساااعدات   تباايُ 
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د لعقاود املاضاية. ون اًرا لتعادُّ    يف امتها اململكاة  اخلارجية الايت قادَّ  

أصب" لزاًما أل تكاول هنااك  لياٌة    فقد  ا هات السعودية املا ة،

ق  حصااااءاتها، مباااا ياااربز ح ااام وناااوع  وث اااق وُتنس اااالاااة جتماااا وُتفعَّ

مها اململكااة العربيااة السااعودية لاادول العااان قااد املساااعدات الاايت ُت

معا ااة بلاا  ماان خااالل  نشاااء منصااة  وقااد متَّ احملتاجااة وشااعوبها

دشااان خاااادم  ،م فربايااار  املسااااعدات الساااعودية. ففاااي  

 -احلاارمني الشااريفني امللاا  ساالمال باان عبااد العزيااز  ل سااعود       

 يف منتادى الريااض الادولي ا نسااني افول لمنصاة       -حف د اص 

املساااعدات السااعوديةل، لتقااوم ا هااات السااعودية املا ااة بتساا يل 

متها املشاااريا واملساااهمات ا نسااانية والتنمويااة واخلرييااة الاايت قاادَّ   

خاالل املنصاة، وفقااا للمعاايري الدولياة يف التسا يل       ا من ي  لكرتون

والتوثيااق املعتماادة لاادى  نااة املساااعدات ا جائيااة ملن مااة التعاااول 

ا املالي لألمم املتحادة، ومبااد    االقتصادي والتنمية، ومنصة التتبُّ

مبادرة الشفافية الدولية للمساعدات. وأساندت مهماة  دارة املنصاة    

غاثاااة وافعماااال ا نساااانية. وجااارى      مركاااز امللااا  سااالمال لإل 

حلصاار بيانااات املساااعدات  االتنساايق مااا ا هااات املا ااة وتاادريبه

وتصاانيفها  دخاهلااا يف املنصااة ماان تلساايا اململكااة حتااى اآلل،     

ا لتسا يل  ي ا جهة ما اة حسااًبا  لكرتون   رت املنصة لكل حيس وف 

كال  املساعدات، كما أتاحت للراغبني االستفادة واالطاالع علاى   

كمااا أنااد بعااد تساا يل     بيانااات املساااعدات السااعودية بشاافافية   

باال ا هااات املا ااة، يقااوم مركااز امللاا  ساالمال  املساااعدات ماان ِق

ا يف املن ماات املعنياة بصاورة    ي ا لإلغاثة بتوثياق تلا  املسااعدات دول   

وتنقسام املنصاة    ثالثاة     دورية باسم اململكاة العربياة الساعودية   
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ا ا نساااااانية والتنموياااااة واخلريياااااة،  وهاااااي املشااااااري  ،تصااااانيفات

واملساااهمات يف املن مااات واهلي ااات الدوليااة، وخاادمات الزائاارين     

  داخل اململكة( )وكالة افنباء السعودية(.ني)الالج 

للحكوماااات  اأخالقي ااا ا ل املساااعدات اخلارجياااة تعتااارب قااادرً 

همة ملمن الوسائل ا دُّيد العول للمحتاجني يف العان. وتع  القادرة ملد 

ي افخوة وا نسانية. كماا أنهاا   أللتواصل ما الشعوب وتطبيق مبد

للادول وا هااات   ال رصايدً مان القاوى الناعماة الايت تكاو       قاوةا  دُّتع ا 

بد أل تستمر اململكة يف أداء دورها الرياادي علاى    ال ،املا ة. لذا

االعتبااار افبعاااد الاايت يف املسااتويني ا قليمااي والاادولي، مااا افخااذ 

  ليها د. القصادي لتطوير أداء املساعدات اخلارجية. أشار

  التعقيب الثاني: أ. فائزة الع رو

حسااب تقرياار صااادر ماان مكتااب افماام املتحاادة ا جااائي يف    

%( للمساااااعدات الرياااااض، حصاااالت اململكااااة علااااى نساااابة ) 

م، ا جائيااة الرمسيااة ماان الاادخل القااومي ا مجااالي لعااام      

 ادتها افماام املتحاادة باا  العامليااة الاايت حاادَّ وهااي نساابة تفااو  النساابة   

 %( ا. )

تزايدت املطالبات مؤخًرا بتع ايم االساتفادة مان معوناات     وقد 

اململكة اخلارجية؛ فند على الرغم من ساخاء دعام اململكاة جناد     

أل قدرات و ليات اململكة املؤسساية ال تتماشاى ماا تناامي دورهاا      

د وحَّااار تن يماي متماسا  ومُ   طاا   ، وحتتااي  والتزاماتهاا املتعاددة  

ا هاااة  م بشاااكل أكااارب مااان دور  ع ِّاااللمسااااعدات ا نساااانية، يُ 
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مركاااز امللااا  سااالمال  ) املساااؤولة احلالياااة عااان هاااذل املسااااعدات  

، ويزيااد ماان فعاليااة  ليااات التنساايق   (لإلغاثااة وافعمااال ا نسااانية 

م يف دقااة التقااارير  سااِهوقااوة ا شاارايت علااى عمليااات ا غاثااة، ويُ    

ماة مان املن ماات غاري احلكومياة      قدَّن" امل رفوعة عن امِلالرمسية امل

د واختاليت افن مة وافطرايت اليت تعمل يف السعودية، لتاليف تعدُّ

 كثري من افحيال على  و عشوائي وب سرتاتي يات غري متوافقة.

وعليناااا أل نعااارتيت أناااد كاااال يساااهل علاااى الكاااثريين انتقااااد 

رجياة.. فاالبعض يقاول  نهاا     اململكة وسياستها يف املسااعدات اخلا 

ال تتناساااب ماااا ح ااام ومكاناااة اململكاااة ا ساااالمية والدولياااة،     

والاااابعض اآلخاااار يعيااااب علااااى تلاااا  املساااااعدات ضاااابابية بعااااض    

تفاصيلها، واقتصار توضي" تل  التفاصيل علاى عادد حمادود مان     

وأل بل  كال بسبب أند ن يكن  ؛خب املسؤولة يف احلكومةنُّال

ا نسااني املمتاد    اململكاة  بتوثياق دور  مثة اهتماام ساعودي ملماوس   

عرب تارخيها الطويل منذ أل بدأت خطواتها افو  يف طريق تقاديم  

ات القاارل ياملساااعدات واملعونااات وا سااهامات ا نسااانية يف ساابعين

املنصرم، على اعتبار أل ما تقوم بد من أعماال يف هاذا اخلصاوص    

 نساانية مجعااء،   ا كونها تستهديت بد خاري   ؛ا عالل عند ال يص"ُّ

 ر  أو دين. دول الن ر لِع

محااالت التشااويد والتضااليل الاايت حاولاات أل  ضاام  ال أنااد يف ِخ

متارسااها بعااض الاادول وا هااات ضااد السااعودية، أصااب" لزاًمااا أل   

ن ااًرا  ؛ق  حصاااءاتهاوث ااق وُتنس ااالااة جتمااا وُتتكااول هناااك  ليااٌة فعَّ 

ة مركاااز امللااا  د ا هاااات الساااعودية املا اااة. وجااااءت منصااالتعااادُّ

لت عاال  ،ساالمال ا لكرتونيااة فعمااال ا غاثااة وافعمااال ا نسااانية
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مها قاااد بلرقاااام وح ااام وناااوع املسااااعدات الااايت تُ    الاااذاكرة حياااةا 

تباعهااا لاانهج كااذل  ااململكااة لاادول العااان احملتاجااة وشااعوبها. و

واضاا" ال يااربط املساااعدات ا نسااانية باالي مواقااف سياسااية مااا       

ا املساااعدات السااعودية الاايت أماار بهااا امللاا    الاادول املسااتفيدة، وماا 

تركيااا  ال يف ملتضارري الزلازال   -حف ااد اص -سالمال ماؤخًرا   

ظرفياة  يف للن ار خاصاة    فتاةا خري دليل على بل ، والايت كانات ال  

 التوقيت، و نسانية املوقف.

    مااا الااذي أكاان عملااد لتع اايم االسااتفادة ماان املساااعدات

 اخلارجية للمملكةي

هذا السؤال، سنتعرض ساريًعا حل ام املباال      نقبل ا جابة ع

ملنصااااة  وفقاااااامتها اململكااااة املتصاااااعدة للمساااااعدات الاااايت قاااادَّ  

 املساعدات السعودية الرمسية:  

o      ة واخلريياة  بلرت املباال  ا مجالياة للمشااريا ا نساانية والتنمويا

( مليااااااار دوالر متها اململكااااااة )الاااااايت قاااااادَّ

ريال سعودي.مليار ( أي ) ؛أمريكي

o  بلاااا  عاااادد مشاااااريا اململكااااة ا نسااااانية والتنمويااااة واخلرييااااة

( دولة.، واستفادت منها )ا( مشروًع)

o َّعت مبال  املساعدات ما بني: تنموياة  توز 

$، وخريية $،  نسانية 

o     بلااا  عااادد املسااااهمات املالياااة يف املن ماااات واهلي اااات الدولياااة

( ملياااار دوالر ر باااا )قااادَّ( مسااااهمة مببلااا   مجاااالي يُ  )

( رياال ساعودي، اساتفادت منهاا )     ات( مليارأمريكي، )

https://data.ksrelief.org/home/index%20منصة%20المساعدات%20السعودية
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عامااااة، عاااات بااااني اسااااة قطاعااااات )دعاااام الااااربامج الجهااااة، توزَّ

املسااااعدات ا نساااانية وا غاثياااة يف حااااالت الطاااوار ، افعماااال    

والنقل(. ،اخلريية والدينية واالجتماعية، الصحة
 

 :املساعدات من من ور اقتصادي 

عهاا، ولكااول  لضاخامة هاذل املسااعدات سااالفة الاذكر وتنوُّ    

ل  حاادى الرافعاااات الكاااربى لالقتصااااد  مث ااااالقتصاااد الساااعودي يُ 

طاااط علاااى  عاااداد ُخ افمااار مااان اململكاااة العمااال  يتطلاااب ؛العااااملي

السااترالهلا كقااوى سااعودية ناعمااة حااول العااان، وبلاا  بلساااليب   

تاربط مان خالهلاا مصااث اململكاة مبصااث الادول         أكثر بكاًء

 املستهدفة، وبل  على النحو التالي:

o   ُّبهاااا  بااارامج  جائياااة و غاثياااة واقتصاااادية واساااتثمارية، حياااا

عرول بلثرهاا املباشار يف حيااتهم اليومياة     مواطنو تل  الادول، ويشا  

توجيااد االسااتثمارات  – علااى ساابيل املثااال –باسااتمرار، وماان بلاا  

واملشاريا االقتصادية احليوية    الدول الناش ة، اليت ترى الدولاة  

ها على املدى البعيد.ا خيدم مصاحل فيها هدفاا  سرتاتي ي 

o  يف البلدال املتلقية  سبال القدرات والفرص املتاحةذ يف احل خ اف

للمساعدات.  

o   احلااارص علاااى زياااادة التباااادل الت ااااري باااني اململكاااة والااادول

املتلقياااة، ماااا الرتكياااز علاااى الصاااادرات بات املاااردود مااان النقاااد  

افجنيب.

د بعااد مشاااركيت يف ُتف" مااا استشاافلااي هنااا أل أوض اا ويطيااُب

 املبااادرة املتعلقاااة بدراسااة فااارص تع ااايم االسااتفادة مااان ا عاناااات   
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مها اململكااة، واسااتدامة  واملساااعدات ا غاثيااة الدوليااة الاايت تقااد   

ماد املركاز بعاد عادة اجتماعاات وور  عمال ماا        قد الدعم الاذي يُ 

 مسؤولي املركز. 

م ع ااااحيااااس كاناااات الدراسااااة تسااااتهديت بشااااكل رئيسااااي د  

الصااناعات احمللياااة وحتفيااز القطااااع اخلاااص يف اململكاااة، علاااى    

للمنت ات السعودية والشاركات  اعتبار أل هذل املساعدات فرصة 

 تهاديت  ثانًياا واحمللية مباا يساهم يف زياادة النااتج احمللاي ا مجاالي.       

للااااربط والتنساااايق بااااني املركااااز وا هااااات اخلرييااااة والوقفيااااة       

ورفاا مسااهمة القطااع غاري الرجاي يف  مجاالي النااتج        ، السعودية

احمللااي. وثالًثااا، لتوثيااق مشاااركة الكااادر البشااري ماان افطباااء      

ملتطوعني السعوديني من ا نسني يف أعمال املركاز اتسااقاا ماا    وا

اهلادفة للوصول    مليول متطوع يف القطااع   هات رؤية توجُّ

ن ماان مكِّا اخلاروي مبقرتحاات وتوصايات تُ   كاذل   غاري الرجاي. و  

تع اايم االسااتفادة ماان تلاا  املشاااريا يف جوانااب اقتصااادية عدياادة    

أهادايت التنمياة    ذي خيادم حتقياق   توظيفها بالشكل الا  فيما لو متَّ

ل الاااادول املتلقيااااة هلااااذل  ع اااااالقتصااااادية للمملكااااة ماااان خااااالل ج  

لصادرات اململكة مبختلف أنواعهاا، وحاضانة    ااملساعدات أسواقا

وجاادنا أل عماال املركااز    ،اي االالسااتثمارات السااعودية. لكاان عمل  

 من التحديات الداخلية.   ا، وعدًددوليةا يواجد حتدياٍت
 

 املصاث ا سرتاتي ية للدول املا اة يف  طاار   افهدايت و

 :املساعدات الدولية واخلارجية ما الدول املستقبلة

مااان الدراساااات العلمياااة، وبكااال صاااراحة أل  أثبتااات كاااثرٌي 

ومصاااث  ساارتاتي ية لكااثري ماان الاادول املا اااة       اهناااك أهاادافا  
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حتكاااام عالقاتهااااا مااااا الاااادول املسااااتقبلة للمساااااعدات الدوليااااة   

ل يف اآلتي: اري  طار الوازع القيمي وا نساني، تتمثَّواخلارجية، خ

فااة بلهاادايت أمنيااة وعسااكرية بااني الاادول       رل مصاااث سياسااية مُ 

املا ة واملستقبلة، أهمهاا: )قياام حتالفاات أمنياة، تعااول أماو يف       

خل(. هاذا   مكافحة ا رهاب، تلمني افصوات يف افمام املتحادة..   

لت ارياة الايت أشارنا  ليهاا أعاالل.         جانب املصاث االقتصادية وا

مااان املصااااث الااايت تنااادري حتااات م لاااة    كماااا أل هنااااك العدياااد  

املصااااث ا سااارتاتي ية للااادول املا اااة، منهاااا املصااااث الثقافياااة   

لوجيااة، وهااذا مااا أشااار  ليااد د. عااادل ماان اسااتثمار هااذل       يويدواف

التحااول املنشااود بالعماال ا عالمااي    :يف البعااد الثاااني )املساااعدات 

و جااااا لرفااااا الااااوعي  ؛لال  بااااراز جهودهااااا فحسااااب (واالتصااااالي

بالقضاااايا الااايت تعمااال علاااى االسااات ابة هلاااا وحشاااد املزياااد مااان        

الفاااعلنيل، ومااا أحااوي اململكااة التباااع بلاا   حااداع تراايريات يف     

 هات املرلوطة عن ا سالم واملسلمني.التوجُّ

 

 من دهاليز املن مات الدولية: 

ع عنهاا د. عاادل لأكان    ة اليت حتدَّالنقطة الثالث فيما خيصُّ

النفااب مان خاالل حتاول      للطاقات املؤسسية والكفااءات الساعودية  

جند أل اململكة مبا هلا  ،تن يمي هلذا اجملال للمؤسسات الدوليةل

يف مجيااا  امااؤثًر اماان مكانااة اقتصااادية مرموقااة، وكونهااا عضااًو

صاناديق  املن مات الدولية الكبرية، وتساعد أيًضا يف العديد مان  

ف نناا مان أقال الادول      ،وما بلا   ؛و ليات التنمية ا قليمية الرئيسة
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 مادياةا  منهاا، باالرغم مان أنهاا مان أكثار الادول مسااهمةا         استفادةا

فيهااا، باال ومااان أساارعها ساااداًدا حلصصااها، كماااا يتضاا"  اااا      

 :(1)يلي

% ماان ميزانيااة البناا  ا سااالمي للتنميااة،   م اململكااة قااد ُت

% مااان ميزانياااة ندو  النقاااد العرباااي، و% مااان ميزانياااة صاااو

% مان ميزانياة البنا  العرباي     صندو  افوب  للتنمية الدولياة، و 

فريقيا.  للتنمية االقتصادية يف 

كابرية للضارط عليهاا لتعايني      اال تبذل جهاودً  ،وما كل هذا

م تساال  – مااا ماارور الوقاات   –مااوظفني سااعوديني فيهااا، أكاانهم    

لي، التالثري املباشار وغاري املباشار علاى      مناصب قيادية فيها. وبالتاا 

سياستها، ومبا خيدم مصاث اململكة على املدى البعياد. يف حاني   

يف بلااا ، وترتفاااا   نااارى أل الوالياااات املتحااادة ال جتاااد غضاضاااةا    

ال املن ماااات الدولياااة  د تتبنَّاااعناااد  حساساااها بااالي توجُّااا    عقريتهاااا

النسااحاب د باهااد باال وُت ؛هاتهااا أو مصاااحلهالسياسااات لااالف توجُّ

منهاااا، أو  يقاااايت مشااااركاتها وحصصاااها يف ميزانياتهاااا.. كماااا  

يف تعاملااااااها املتكاااااارر مااااااا من مااااااات  -ا دائًماااااا -حيصاااااال 

اليونسااكو، وافماام املتحاادة، ومن مااة الصااحة العامليااة والطاقااة      

ذ أل تسااااتمر اململكااااة يف اسااااتثمار ح اااام حبَّااااالدولياااة، وماااان امل  

مثلمااا فعلاات يف   املساااعدات الدوليااة هلااا كقااوة ناعمااة سااعودية،    

صاااة علاااى اساااتقطاب بعاااض املؤسساااات ا ساااالمية املالياااة املتخص 

 أراضها، مثل: البن  ا سالمي للتنمية.

                                                           
 .2009، الصندو  السعودي للتنمية - 1



69 

–2020  2015  
57 

رإحدى مبادرات مركز أسبا  

وختاًما، يتوجب طر  عدد من التوصيات الالزماة لتفعيال دور   

اململكة يف هذا الشلل، ومنها: 

o   زياااادة عااادد املاااواطنني الساااعوديني العااااملني يف جماااال التنمياااة

زال متثيااال املاااواطنني يااا وماااة العمااال ا نسااااني، فاااال الدولياااة ومن

السعوديني يف مع م املن مات الدولية واملن ماات غاري احلكومياة    

ضااعيفاا علااى الاارغم ماان دعاام اململكااة الكاابري لتلاا  املن مااات؛      

فقااط ماان املفاااهيم  فزياادة عاادد املااوظفني السااعوديني بهااا لان حياادَّ  

عالقاات التعاونياة بات   و جا سيساعد أيًضا يف حتسني ال ؛اخلاط ة

املصااداقية بااني اململكااة واملن مااات املتعااددة افطاارايت. كمااا أنااد   

ن اململكة العربية السعودية من تعزيز قدراتها املؤسسااتية  مكِّسُي

ل املعرفااة واملهنيااة، والااذي باادورل   ق اااحملليااة والبشاارية ماان خااالل ن   

ي ساااريفا مساااتوى املهنياااة وافداء لااادى الن اااام ا نسااااني الساااعود 

احلالي.

o      نشاااء مؤسسااات دوليااة  نسااانية وتنمويااة علااى أرض اململكااة 

 لتلكيد دور اململكاة املتمياز باعتبارهاا واحادةا     ؛العربية السعودية

من أكرب القوى الفاعلة يف جمال املساعدات ا نسانية والتنموية.

o اململكااة الفرصااة لتقااديم أفضاال مااا لااديها ماان جتااارب       ن م اا "

 دارة احلشود والقضايا اللوجساتية الايت   وخربات ودروس يف جمال 

اكتسبتها خالل مواسم احلج املتعاقبة دول مقابل.

o   معا ااااة مشااااكلة التكاااااليف ا داريااااة العاليااااة عاااان طريااااق

و تاحاة مزياد مان     ،السيطرة على التكاليف ا دارية واالستشارية

الشااافافية عااان املخصصاااات املالياااة يف  لياااات التمويااال املشااارتك،   

وصول افموال للمستفيدين.  وتسريا عملية 
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o   ُمان الشافافية    اتاي" مزيادً  على املن مات املتعاددة افطارايت أل ت

اع القارار الساعوديني   نَّر لُصا رب وأل ُتا  ،حول  لياات التمويال املشارتك   

ل ع وبل     ؛بعض هذل التكاليف املتعلقة بعمليات التنسيق وجود 

ية.من االزدواج من خالل احلد  الن ام أكثر فعاليةا

o  ق ن ااام جديااد بي مصااداقية للتعاااول بااني ا هااات      ل اا عااادة خ

هااات االقتصااادات  وتوجُّ املا ااة، جيااس يلخااذ بعااني االعتبااار  راء   

ماان القلاااق   وا هااات املا ااة الناشااا ة، وهااذا مااان شاالند أل حيااادَّ    

املتزايااد بشاالل الن ااام الاادولي القااائم الااذي يتساام بهيمنااة ا هااات  

املا ة التقليدية عليد.

وصي ا هات الرربية بالن ر يف اخلطوات التالية:ُن

وعقالناااي حاااول القطااااع اخلاااريي  العمااال علاااى بااادء نقاااا  واٍع -1

ا سااالمي، مااا الن اار    املن مااات غااري احلكوميااة وا معيااات 

اخلريية ا ساالمية كشاركاء، فهنااك م اات ا معياات اخلريياة       

ى مساتوى  ال بالس باد يعملاول علا     السعودية يف اململكة، منها عاددٌ 

د مااان ساااالمة قاااد يكاااول  شاااراكهم بعاااد التلك ااا   ،دولاااي. لاااذا

هااااتهم ووضاااو   لياااات عملاااهم، ومعا اااة أوجاااد القصاااور يف     توجُّ

 خطاوةا  - لة يف الن ام ا نسااني اخلاريي  ءمسائل الشفافية واملسا

 ااو بناااء الثقااة ومواصاالة العطاااء وحتقيااق التعاااول يف جمااال  مهمااةا

تل  املؤسسات يف عمليات ا غاثة فل مساهمة  ؛تقديم املساعدات

والتنمية ليست بالقليلة.

 عاااادة الن ااار يف طريقاااة تفساااري طبيعاااة ودوافاااا املسااااعدات       -2

ا ي ا ا نسانية السعودية، فعلى الرغم من أل السعودية ملتزماة أخالق 

مبساااعدة اجملتمعااات ا سااالمية ن ااًرا ملوقعهااا القيااادي يف العااان   
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ا نساانية لتشامل مجياا البلادال     فقاد امتادت أنشاطتها     ؛ا سالمي

املنكوبااااة واملتضااااررة، وهااااذا يعكااااا التزامهااااا ا ساااارتاتي ي   

الاذي  و ،أولويات احلكومة الساعودية  منباملباد  ا نسانية، وهو 

قد ال ينطبق بالضرورة على املن مات الدينية اليت تتلقى التربعاات  

ماان املااواطنني والشااركات لصاااث قضااايا  نسااانية يف اجملتمعااات  

د تربعاتها لتل  اجملتمعات.وج ولذا ينبري أل ُت ؛ا سالمية

ا عااالل عاان مساااعدات اململكااة بالشااكل الااذي تسااتحقد يف  -3

وهااذا باادورل ساايدعم جهااود    ؛وسااائل ا عااالم واملااؤمترات الدوليااة  

اململكة للتخفيف من اآلثار السلبية على صورتها الدولية. 

تقاديم املسااعدات   بلورة سياسة و سارتاتي ية واضاحة وشااملة ل    -4

ا نسانية وحتسني عملية صنا السياسات والتقييم داخل الاوزارات  

ا وحتليال البياناات   م ا والوكاالت املعنية، ما وضا ن ام أفضال    

والتقارير.

جذب السكال احملليني امللتازمني باملبااد  ا نساانية واحملابني      -5

تفادة لالسا  ؛للعمل التطوعي لالىرا  يف من ومة العمل ا نسااني 

من  مكانياتهم املختلفة يف هذا اجملال.  

بناء جهاز  عالماي وعالقاات عاماة قوياة لتفعيال التواصال علاى         -6

الصعيد الدولي.

ساااهم يف مواصااالة تطاااوير  وب مكاااال كااال هاااذل التااادابري أل تُ  -7

اململكة العربية السعودية يف وتعزيز هيكلة املساعدات ا نسانية 

ة للتعاول املتعدد افطارايت يف  للتحول املنشود، وتوفري فرص جديد

املستقبل.
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 املداخالت حول القضية:  

   ُّابيااة للمساااعدات  ماان اآلثااار ا   املعوقااات الاايت حتااد 

 :اخلارجية للمملكة

أشاااار م. ساااان املاااري    أناااد ال شااا  أناااد  اااب أل يكاااول   

يف مسااااااعدة الااااادول والشاااااعوب الشاااااقيقة   باااااارٌز للمملكاااااة دوٌر

وماااا  ،لعااان ا ساااالمي والعربااي  والصااديقة جكاام موقعهاااا يف ا  

املاردود مان    - لألساف  –ولكان  ؛ خوة ا نسانيةيتطلبد واجب اف

نفاا ، وأقال بكاثري    املسااعدات الساعودية ال يتناساب ماا ح ام ا      

 ،  منت اتهاا ساو  ا وُترسل سالًحل بل ُتمو  ا جتنيد دول أخرى ال ُت

 مثل  يرال وتركيا وبعض الدول افخرى.

دات اململكاااة يف العقاااود املاضاااية، بكااال والواقاااا أل مسااااع

 اربين للم تماا   ليها وكلجا هي  تااوات نادفعها مُ   ن ر ُي ةصراح

ن ااار  ليهاااا بلنهاااا أماااوال عاماااة مااان قاااوت الشاااعب    الااادولي، وال ُي

وهااذا قااد   ؛وباختيارنااا ورضااانا  ا ومساااعدةامااة عوًناا قدَّالسااعودي ُم

 يكول من أسبابد:  

وال  ،ت والقااروضحيكاام املساااعدا ٌاأنااد لاايا هناااك تشااري  -1

صااااد  عليهاااا جملاااا   مؤسساااية واضاااحة، فاااال يُ   ةم بطريقاااقااادَُّت

ن عل ا وال ُت ،وليسات عان طرياق مؤسساات اجملتماا املادني       ،الشورى

 بصورة واضحة يف غالب افحيال كقرار من جملا الوزراء.

عاناة للسياساة   ال ترتبط املساعدات بارتبا  أو تبعية الدولة امل  -2

يت هلاااا مسااااعدات ماااا أل صاار  ُي وٌلالسااعودية، بااال كاااال هنااااك د 
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ا تتخاذ مواقاف   بل وأحياًن ؛مواقفها يف احملافل الدولية ال تتفق معنا

 ضدنا.

ا وغالًباا ،للحكومااات يت املساااعدات السااعودية مباشاارةاصاار ُت -3

تضايا نسابة كابرية     مَّومان ث ا   ،ما تكول على شكل متويل نقدي

منهااااا قباااال وصااااوهلا للمسااااتهديت احلقيقااااي؛ و با كاناااات تلاااا      

ا ف ل الشعب ال يرى شيً  ،وشعبها ساخط عليها كومة فاسدةااحل

ا خطد عليناا ظن ا  ل ُسا حو من نتائج املساعدات على أرض الواقا، وُي

 بل لدعم فساد حكومتد. ،م لدقدَّمند بلل تل  املساعدات ن ُت

الكااااثري ماااان املساااااعدات السااااعودية تكااااول عاااان طريااااق      -4

من عليهااا الاادول  وهااذل يف غالبهااا تهااي   ،مؤسسااات افماام املتحاادة  

الكاااربى واملعادياااة للسياساااات الساااعودية وملع ااام قضاااايانا، وال     

 يربزول دور اململكة يف تل  ا هود بصورة واضحة وعادلة.

وبكاار د. علااي الطخاايا أل اململكااة كاناات وال تاازال ماان      

م املساااعدات ا نسااانية للمحتاااجني أينمااا كااانوا  قااد الاادول الاايت ُت

هااذل املساااعدات ن يصاااحبها باارامج   ال أل  ،فريقيااا وخاصااة يف 

تهااا د للشااعوب احملتاجااة. ماان افمثلااة الرائاادة الاايت تبنَّوجَّاا عالميااة ُت

اململكااة منااذ أكثاار ماان ثالثااني عاًمااا املساااهمة بربنااامج الرااذاء      

ومنهااا كااثري ماان  ،يف عشاارات الاادول ع التمااور وز حيااس ُتاا ،العااملي 

ذل التمور. مثال  خر ويسعى القلة منهم    بيا ه ،الدول ا فريقية

وزارة املالياااة بتوجياااد الصاااندو  الساااعودي يف لاااة قياااام الدولاااة  ثَّ

 ،ومنهاا مشااريا املياال    ،للتنمية ب قامة العديد من املشاريا التنموية

ف الصاندو  مكاتاب استشاارية أجنبياة يف الرالاب      كلِّا ولألسف ُي

ا وض ااأوروبيااة لإلشاارايت علااى تنفيااذ هااذل املشاااريا، ويف النهايااة تُ  
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 لوحات تعريفية بهذل املكاتب ومع مها أوروبية؛ افمر الاذي ي انُّ  

 مة من الدول افوروبية. قدَّمعد مواطنو هذل الدول أل املساعدات ُم

  أ. عبد اص الضوحيي    أناد ورد يف تعقياب د. محياد    وتطرَّ

هاة  وجَّوهي أل بعًضاا مان املسااعدات مُ    ،ملحوظة جديرة باالهتمام

 تعلاام عنهااا الشااعوب! بلرااة أخاارى: أننااا نكسااب  وال ،للحكومااات

القياااادات وىسااار الشاااعوب! وهاااو ماااا بااادا ي هااار علاااى الساااط"..  

ر الوضااااي أم تريَّااا ،ماااارس نفاااا الااادور والتسااااؤل: هااال ال زلناااا نُ 

وكيف أكان أل نصاي  معادلاة املسااعدات اخلارجياة لنكساب       

 ومبا يعود على اململكة با  ابي ،ا ميا

هاااات ج د. زياااااد الاااادريا أنااااد  با ُو ياااارى ،ويف هااااذا الصاااادد

املساعدات    احلكومات مباشرة فلن تعلم عنها الشاعوب، وقاد   

ل سا َّ فهاي لان تُ   هتها    الشعوب مباشارةا ال تصلهم أصلاا! و با وجَّ

لدولت  يف سا ل الادول ا غااثي لادى افمام املتحادة. )وهاذا ياؤثر         

من استحقاقات  ص على س ل  يف تقارير التنمية ا نسانية، ويقلِّ

ل رس اايف انتخابااات املن مااات الدوليااة(. واحلاال يف هااذل احلالااة أال ُت

باال عاارب وكاااالت    ؛املساااعدات ال لألن مااة مباشاارة وال للشااعوب   

املعوناااات الرمسيااااة املعتماااادة. ولكااااي تتلكااااد اململكااااة ماااان أل  

ف نااد أكاان اشاارتا    ،حيطاات علًمااا مبااا أسااهمت  الشااعوب قااد أ  

تساليم املعوناة ساواء     عناد سعودية املعنياة  وجود  ثلني عن ا هة ال

 كانت مادية أو عينية، أثناء الترطية ا عالمية لذل .

 ولكاالٍّ ،أل املساااعدات أنااواع وبكاار د. عبااد ا لااد الصاااث   

ا مكاناااد وهدفاااد وأثااارل. جتااااوز احلكوماااات    الشاااعوب ن ري ااا
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ولكند حمفويت باملخاطر. والعمال مان خاالل مؤسساات      ، كن

صعدة )احلكومي والشاعيب( واجملااالت )السياساي    على كافة اف

يضاامن افثاار والبقاااء  - من  واالقتصااادي والثقااايف...( بشااكل ُماا

 والدأومة.

التعقيااب يف وتساااءل أ. عبااد اص الضااوحيي يف ضااوء مااا ورد    

مها اململكاااة ال ي هااار قاااد افول مااان أل ح ااام املسااااعدات الااايت تُ 

سابب عادم تسا يلها    بشكل واض" يف سا الت اهلي اات الدولياة ب   

قناا لاذل ي   بالشكل الصحي" لدى افمم املتحدة، هل من سابب مُ 

أم لقلااة اخلااربة يف   ،هاال يكماان افماار يف عاادم اهتمااام اململكااة    

 أم لعدم اهتمام اهلي ات الدوليةي ،التعامل

وبدورل أوض" د. محيد الشا ي أل املشاكلة تكمان يف قلاة    

حي" لااادى افمااام  اخلاااربة يف التعامااال ماااا طريقاااة التسااا يل الصااا   

املتحاادة، وعاادم اسااتخدام النمااابي املعتماادة. ولكاان بعااد  نشاااء        

يت التعارُّ  فناد متَّ  ؛نمنصة املساعدات السعودية بدأت افماور تتحسَّا  

 ر  التس يل السليمة.على ط 

فا ل عادم تسا يل املسااعدات      ،ر أ. منى أبو ساليمال ويف تصوُّ

فاة الشاعوب   وعدم ا عاالل عنهاا كاناا مان أهام أساباب عادم معر       

 ضايت    بل  أند يف كثري من افحيال:وُي ،بها

 ن تتم متابعة املساعدات بالشكل املطلوب.   -1

الفساااد يف املساااعدات باابعض الاادول كااال يااؤدي    عاادم      -2

 ن يستحقها.  وصول املساعدات مل 
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مع اام افحيااال جهااة ما ااة ون نسااتفد ماان تنفيااذ    يف ا كنَّاا -3

شباب الساعودي و نشااء قياادات    ل تل  اخلربات للق ون  ،املساعدات

 بالتطوير يف عمل التنمية.

بعاااض يف تم ياااحتاااى عناااد ا عاااالل عااان املسااااعدات كاااال     -4

يف و ،افحيال بطر  جافة أو تقليدية من حفل توقيا أو ماا يشاابهد  

 .متنينيةبعض افحيال بلرة 

ن ياااتم اساااترالل املسااااعدات لفااات" البااااب للقطااااع اخلااااص    -5

والكثري منها يعترب  ،دالسعودي أل خيرت  تل  البال

 

وبكااااااار أ. عباااااااد اص الضاااااااوحيي أناااااااد وفقااااااااا لألرقاااااااام   

فاااا ل عاااادد الاااادول املسااااتفيدة ماااان املساااااعدات    ،حصااااائياتوا 

% مااان أعضااااء افمااام ل مث اااوهاااو ماااا ُي ،ل دولاااةالساااعودية ل

 مَّومان ث ا   ؛د أل هذل الدول ليست مجيعها فقريةاملتحدة. ومن املؤك 

ي ومااا نوعاادي وأياان  ر هااذا الاادعم فس اااؤل املطاارو : كيااف ُنفالتساا

 ايوشعًب موقعد ومردودل على اململكة حكومةا

 وماان ناحيتهااا تاارى أ. فااائزة الع اارو  أنااد عناادما تتعاارض أيُّ

دولة لكارثة طبيعية من أي ناوع، حتتااي    دعام خمتلاف افوجاد      

سارعة  و  اد مالوى هلام ب   ،بسرعة قصوى  نقاب أروا  املتضررين

قياساية )قااد ال تسااتطيا تلميناد حتااى ولااو كانات دولااة غااري فقاارية    

وهااذا  ؛باااحل م الكااايف والساارعة الضاارورية لضااخامة الكارثااة( 

هااو مااا ياادفا اململكااة وغريهااا ماان الاادول لتقااديم الاادعم ومااؤازرة  

 الدولة املتضررة على وجد السرعة.
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عااااريت بانهيااااار  وأضااااايت د. عااااادل القصااااادي أل هااااذا مااااا يُ   

وهو أحد دواعي االست ابة ا نسانية، وهناك أشاكال   ،املن ومة

عاريت  ماة أو الرنياة مثال ماا يُ    أخرى تستفيد منهاا حتاى الادول املتقد    

بالتعاااول الفااو، اململكااة تتلقااى بلاا  ماان البناا  الاادولي وغااريل،    

ا لااديها جهاااز للتعاااول الفااو لتقااديم   واحلكومااة الفلسااطينية مثلااا 

 وهكذا. ،الدعم الفو لدول أخرى

 ركااااز امللاااا  ساااالمال لإلغاثااااة وافعمااااال ا نسااااانية  م

والصاااندو  الساااعودي للتنمياااة ودورهماااا يف جماااال املسااااعدات    

 :اخلارجية للمملكة

أوضاا" د. ناصاار القعااود أل مساااعدات اململكااة قااد الااذت     

ن" فغاراض تنموياة،   رة وامِلا القاروض امليسَّا   :منهاا  ؛أشكالاا عديدة

م مااان خاااالل عااادة قااادَّيت ُتواملسااااعدات ا نساااانية وا غاثياااة، والااا

وقبال  نشااء مركاز امللا       .جهات وأكثرها من الناحية املؤسساية 

ساالمال لإلغاثااة وافعمااال ا نسااانية، الصااندو  السااعودي للتنميااة  

م مسااعدات تنموياة   قاد  ات، فهو ُييئ يف منتصف السبعيننِشالذي أ 

رة ملاادد طويلااة ومبعاادل خدمااة )فائاادة(   يسَّااعلااى شااكل قااروض مُ 

ويتااابا تنفيااذها، وكااثري منهااا يااتم علااى شااكل متوياال       ضاا يل، 

مبعنى أل الصندو  يشارك ما  ولني  خارين )من ماات    ؛مشرتك

ودول مثل البن  الدولي وصناديق التنمية يف دول أخرى( يف متويال  

مشاريا البنية التحتية، طر ، مدارس، كهرباء، ميال. ولتشا يا  

د الصااااندو  ماااان مااااقد الصااااادرات السااااعودية واسااااتفادتها  ااااا يُ 

ا يساام" للصااادرات السااعودية للمنافسااة ل برناجمااامساااعدات، أنش اا

على مدخالت املشااريا الايت أوهلاا أو يشاارك يف متويلاها، ويقاوم       
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مها قاااد ن" الااايت ُتالصاااندو  كاااذل  با شااارايت علاااى تنفياااذ امِلااا    

 اململكة.

تساءل أ. عبد اص الضوحيي: هل املسااعدات   ،ويف ضوء بل 

ارجيااة مرتبطااة ب نشاااء الصااندو  السااعودي للتنميااةي  السااعودية اخل

طت بدي وهل يعود بل  للتوثيق وا حصاائيات أم أل هنااك   ِبوملابا ُر

 أسباًبا أخرىي

أشار د. ناصر القعود    أل  نشاء مركاز امللا     ،ومن جديد

سااالمال لإلغاثاااة وافعماااال ا نساااانية خطاااوة متقدماااة يف ملسساااة 

ومن  ،ملكة من حيس التوثيق والتس يلمة من املقدَّاملساعدات امل 

حيس التعاول ما املن مات الدولية بشلل تقادأها و باراز مسااهمة    

اململكاة فيهاا، وكاذل  تعاوناد ماا مؤسساات اجملتماا املاادني يف        

تقااااديم املساااااعدات ا نسااااانية كمااااا حاااادع مااااؤخًرا يف لبنااااال     

 والسودال.

ات مان مسااعد   اكابريً  اوبكرت أ. فائزة الع رو  أل جازءً  

اململكااااة التنمويااااة والقااااروض امليساااارة ومتوياااال مشاااااريا الاااادول 

بالصندو  السعودي للتنمياة، ولكان ال    املستهدفة حتديًدا مرتبٌط

فهناااك  ؛يعااو بلاا  أل مجيااا املساااعدات اخلارجيااة حمصااورة فيااد 

)مركاااز امللااا  سااالمال، ومجعياااة اهلاااالل    :مثااال ،قناااوات أخااارى 

 مة(. وال ينبري  غفاال أناد   افمحر، وافنشطة اخلريية الشعبية املن

كاناات هناااك بعااض ا هااود الوطنيااة أو الفرديااة أو علااى مسااتوى    

بعااااض ا معيااااات اخلرييااااة الاااايت اجتهاااادت يف جمااااال املعونااااات    

اخلارجيااة، لكاان ن تكاان مبسااتوى العماال املؤسسااي وال ضاامن    
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ا حتات م لاة   ي ا قاة، كماا هاو احلاال حال    وثَّنة وُمعل دة وُموحَّجهود ُم

أباارز املؤسسااات ا غاثيااة   أحااد  دُّمال، الااذي يع اا مركااز امللاا  ساال 

" وض ا ا، وفيما يلي جدول ُيي ا لتقديم الدعم للمتضررين خارجي عامل

ا هااااات السااااعودية املا ااااة والداعمااااة للمساااااعدات ا نسااااانية     

 .)*(والتنموية 

 

                                                           
بيانات ، اعتماًدا على ساعدات ا نسانية والتنمويةا هات السعودية املا ة والداعمة للم )*(

 .املنصة السعودية
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وبهباات د. وفاااء طيبااة    أنااد  با كااال لاادينا مركااز امللاا      

سااعودية، فلمااابا ال تقااوم دراساااات    ساالمال ومنصااة املساااعدات ال   

ماة  قدَّواتفاقيات باني الادول املا اة حتاى ال تتكارر املسااعدات امل       

ماان دول أخاارىي مااا هااو البعااد التن يمااي الناااقص لتن اايم عمليااة      

تقديم املساعداتي هل بالفعل ال توجد جهة دولياة أكنهاا تن ايم    

اي هااال ال أكنهاااا تن ااايم   ًب دور  هاااذل العملياااةي فماااا 

املسااااعدات ساااواء العينياااة أو املشااااريا وغريهاااا يف هاااذا اجملاااالي    

يهم اململكاة  سام  والاذين ال تُ  ،وبالنسبة للمقايمني هناا يف اململكاة   

 والاااذين بلااا  عاااددهم يف وقااات ماااا  ا،يهم ضااايوفاسااام الجااا ني بااال ُت

م، واململكااة ملتزمااة مبيثااا  افماام املتحاادة مقااي ضاايف مليااول

 زمة بالقانول الدولي الذي  عال كالَّ  كما أنها ملت ،عت عليدووق 

فال ُيعاد الجائ   ،  مبعايري احلماية افساسيةالدول ملتزمة بالتمسُّ

   مكال تتعرض فياد حياتاد للتهدياد، ولكان هال فل اململكاة       

 ،الضاايويت بااالالج ني ساام ون ُت ،ا علااى اتفاقيااة الالجاا ني وقِّاان ُت

عدات الااايت اخلااادمات واملساااا كااالُّ أل تكاااولحيرمهااا هاااذا مااان  

ر قادَّ والايت تُ  ،ا يف افمم املتحدةدولي ُموثَّقةا  تقدمها هلؤالء الضيويت

 بامللياراتي 

ويف سااايا  متصااال، أشاااار د. عباااد العزياااز احلرقاااال    أل      

مركاز امللا     عارب   مساعدات القطاع اخلاص خلاري اململكاة متارُّ  

وتكااااد تكااااول   ،اولكااان املالحاااظ أنهاااا قليلاااة جاااد       ،سااالمال 

يااد  يف جاليااات الاادول املنكوبااة يف اململكااة الاايت متاادُّ    حمصااورةا

ل فض ااالقطاااع اخلاااص ُي ،االعااول ملاان يف بالدهاام افصاالية. وعموًماا 

توجيد مساعداتد املالية والعينية لاداخل اململكاة بشاكل أساساي     



69 

–2020  2015  
69 

رإحدى مبادرات مركز أسبا  

إلحساااااس لو، بساااابب سااااهولة التلكااااد ماااان اسااااتحقا  املعونااااة   

ة اليوميااااااة باملسااااااؤولية الوطنيااااااة جتااااااال املشاااااااهدات واملعايشاااااا  

ما تنتقاد   ل منصات التواصل االجتماعي عادةاأ كما ،للمستحقني

 ،د بلااا  للاااداخل وجَّاااوتطالاااب بااالل يُ  ،تاااربع أو دعااام خاااارجي  أيَّ

 تحدع عن احلاجة يف الداخل أكثر من اخلاري.تو

 ليات تع يم ا فادة من املساعدات اخلارجية السعودية : 

تي ي ماابو علااى  ر  ساارتاتصااوُّ ياارى د. حممااد الثقفااي أل أيَّ  

ا الستشاارايت  ضاالى، وصااولا حتلياال للواقااا، ومقارنااات مرجعيااة ف    

ق يف رسام اخلارطااة  أكان مان خاللاد التعمُّا    - املساتقبل املنشاود  

نااااة ماااان رؤيااااة ورسااااالة وأهاااادايت  ا ساااارتاتي ية املطلوبااااة، مكوَّ

د الدولاااة فااا ل توجُّااا  ، سااارتاتي ية ومباااادرات تنفيذياااة. وللحقيقاااة  

ا لزياادة فعاليااة املساااعدات اخلارجيااة،  ًبخصاا جماااالا دُّاحلاديس يع اا 

، وحتاى لاو ن تكان    وأكن االنطال  من رؤياة اململكاة   

ل اهلاديت  ف الرؤية قد تناولت موضوع املساعدات بشكل مباشر، 

جااد باتااد  (تعزيااز القاايم ا سااالمية) ا ساارتاتي ي افول يف الرؤيااة

ل الرؤياة    ب ا هلاذل اخلادمات ا نساانية،    قانطل أكن أل يكول ُم

ا واناااب السياساااية وا عالمياااة  ن تتنااااول بطبيعاااة احلاااال بعاااض 

وا وانب افخرى املتعلقة بافمن الوطو. كما أل أهدايت التنمياة  

ا لاااارؤى ا أكاااان أل تكااااول منطلقااااا املسااااتدامة املعتماااادة عاملي اااا 

 سرتاتي ية فيما يتعلاق باملسااعدات ا غاثياة وا نساانية، وتتطلاب      

ية فيما بني الدول الرنية للادول الفقارية واحملتاجاة،    املساهمة الدول
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وهاو ماا يعمال مركاز امللاا  سالمال لإلغاثاة يف  طاارل، بال ويعماال         

 على تلطري وحوكمة هذل اخلدمات ا نسانية.

ز د. عبد ا لاد الصااث علاى ضارورة  باراز أمثلاة عملياة        ورك 

ية تدمج املوارد البشار  ،لت ارب مؤسسية ميدانية أكن اقرتاحها

الوطنية والثقافة واملوارد احمللية، وتؤدي أغراض العول واملسااعدة  

بدول امليل    جماالت مفرطاة يف املزاجاات الدعوياة أو السياساية     

لالنفتاا  لشابابنا علاى     اما ترسيل افهدايت الوطنية. تكول جمالاا 

الواقا احمليط على املستوى الدولي؛ كال بلا  يف  طاار ن اامي ال     

 سة الدولة أو مصاحلها.يتصادم ما سيا

   م لااة تنساايق بااني    حاجااةا وتاارى د. فوزيااة البكاار أل مثااة   

 ا هات املا ة يف اململكة.

أضايت د. عادل القصادي أل تنسيق وتن ايم   ،ويف هذا الشلل

ا للحيلولااة دول التكاارار  املساااعدات اخلارجيااة مسااللة مهمااة جااد   

يف تنساايق  املي ااعا اواالزدواجيااة وخالفااد، والواقااا أل هناااك فراغااا  

منها  نشاء  ،ا هود ا نسانية، وهناك حماوالت من افمم املتحدة

، ولكان ماا مارور    مكتب تنسايق املسااعدات ا نساانية    

عملد متحور حول توفري بياناات ومعلوماات وتقاارير     الوقت ف ل ُجلَّ

 يف حاني  ؛وعقد ماؤمترات املاا ني   ،وتنسيق على املستوى الق ط ري

ق يف حلِّااُت-  حااد كاابري  -الت اف يااة افخاارى  ظلاات الوكااا 

ومنهاااا مفوضاااية الالجااا ني رغااام جهودهاااا الكااابرية،   ،فضااااءاتها

وافماال معقااود علااى املااا ني الكبااار مثاال اململكااة كااي تقااود        
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وتنساايق االساات ابة علااى    ،ا لتااوطني املساااعدات أوالا ًهااا دولي اا توجُّ

 وهكذا.  ،املستوى دول ا قليمي ثم ا قليمي

ز د. محد الربيثن على أهمية لصايص مبلا  كابري مان     ورك 

عن طريق  ،املساعدات لتطوير القوى البشرية يف املناطق املدعومة

 عطاء تلا  الكاوادر الفرصاة للتادريب أو الدراساة يف املؤسساات       

جيس يتم صاريت جازء مان تلا  املباال        ،بات العالقة يف السعودية

ا مبا  طنية بالاداخل أساوةا  وكذل  تدعم تل  املؤسسات الو ،احملي 

 تعملد الكثري من الدول.

وأكااد م. سااان املااري علااى أهميااة التاادابري التاليااة يف جمااال   

 املساعدات اخلارجية للمملكة:

 ،ا تشااريا حيكاام مساااعدات الدولااة وقروضااها للخاااري ض ااو  -1

صاااادقة جملاااا الشاااورى  بعاااد ُم وتصااادر املسااااعدات بااالمر ساااامٍ 

 دة أو القرض.وجملا الوزراء على مشروع املساع

ل    والتحاااوُّ  ،التقلااايص التااادر ي للمسااااعدات بالتمويااال    -2

املساعدة العينية عن طريق تنفيذ املشاريا بشركات أو مؤسساات  

باشر افعماال يف البلادال املساتهدفة    أو هي ات أو وزارات سعودية ُت

باساتخدام الصاناعات   ، بالتعاول ما ا هات املعنية يف تل  البلدال

 دية وب شرايت خربات سعودية.  والسلا السعو

الرتكيااز يف املسااااعدات علاااى املشااااريا بات افثااار التنماااوي   -3

مثاال الطاار  واملستشاافيات وا امعااات واملاادارس واملباااني  ،البااقي 

احلكومياااة وشااابكات الكهربااااء وشااابكات املياااال والصاااريت      

على أل تقوم بها جهاات أو شاركات ساعودية حكومياة      ،الصحي
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اص الساعودي والقطااع اخلااص يف الدولاة     بالتعاول ما القطاع اخل

فاول  وظِّوُي ،نيويكول املشارفول علاى املشاروع ساعودي     ،املستهدفة

 ا.ويتم ترطية املشاريا  عالمي  ،يتأبناء البلد املستهد  بعض 

شااراك مؤسسااات اجملتمااا املاادني السااعودي لتكتسااب    يااتم  -4

 وتنفذ للم تما الدولي واملن مات املدنية الدولية. ،اخلربات

تعزيز قادرات اهلاالل افمحار الساعودي ليكاول لاد دور باارز         -5

 ما الصليب افمحر الدولي يف افعمال ا غاثية والكوارع.

عاااااااد االقتصاااااااادي الرتكياااااااز علاااااااى املسااااااااعدات بات البُ  -6

مثاااال املساااااعدة يف  قامااااة مشاااااريا التعاااادين أو   ، وا ساااارتاتي ي

 التنقيااااب عاااان الاااانفط والراااااز أو الصااااناعات البرتوكيمياويااااة أو 

حمطااااات الكهرباااااء أو البنيااااة التحتيااااة لشاااابكات االتصاااااالت؛ 

مثاال أرامكااو   ،باسااتخدام افبرع التقنيااة للدولااة يف هااذا اجملااال    

 وساب  ومعادل وشركة الكهرباء واالتصاالت السعودية.

 براز هذل االتفاقيات يف ا عالم احمللي حتى تكتسب البعاد   -7

ياااا و عاااالل عااان طرياااق احتفااااالت التوق ،الشاااعيب يف تلااا  الااادول

 جنازات.ا 

ط مسااهمات اململكاة يف متويال مؤسساات افمام املتحادة       ب ر  -8

شااراك مااوظفني سااعوديني يتناسااب عااددهم مااا نساابة مشاااركة    ب

 اململكة يف التمويل.

م ساااِهفقاااد أكااادت د. وفااااء طيباااة علاااى أهمياااة أل تُ   ،أيًضاااا

يف  اململكااااة يف دعاااام املفوضااااية السااااامية لالجااااا ني     

طفاااال يف املالجااائ، حياااس أكااان أل تساااهم    جمااااالت تعلااايم اف 

ا، مثاال مشااروع تعلاايم بااال حاادود،   ا وعملي اااململكااة يف بلاا  مادي اا 
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 فيساتطيا معلام ساعودي ماثالا     ،نرتنتويكول التعليم من خالل ا 

ل ماان بااالد خمتلفااة أل يقومااوا بتاادريا بعااض النااازحني يف   وو خاار

لتادريب  وكاذل  ا  ،ن ماة عاملياة دولياة   سوريا أو غريهاا بطريقاة مُ  

نرتناات، علااى بعااض املهاان البساايطة الاايت أكاان أل يااتم عاارب ا        

 وتعليم اللرة وغريها.

ل التطاوع يف بارامج   ع ا يف ج  واقرت  د. عبد ا لد الصاث الن ر 

ماااان املاااانهج واملتطلبااااات افكادأيااااة لاااابعض   ااملساااااعدات جاااازًء

الدرجات العلمية أو حتى التلهيل لبعض الوظائف املهنية، علاى أل  

فقااد يكااول أحااد أفضاال    ،ًمااا. أيًضااا ا ومن  ل أمااًرا منه ي اا يكااو

وسائل توسيا وتن يم وتطوير النشا  الاوطو يف هاذا اجملاال هاو     

 ، نشاء )أو تكلياف هي اة قائماة( بتن ايم اجملاال وتلا  النشااطات       

والعمل على تنسيقها وتطويرها لتخدم افهدايت الوطنياة التنموياة.   

سااات قائمااة يف جمااال التعلاايم  واملتوقااا أل بلاا  سااويت يساام" ملؤس 

العااام واملهااو والعااالي والشاارعي وجمااال البناااء وا نشاااء وجمااال      

 ،لو التمويااال وغريهاااا، للمشااااركة يف جمااااالت املسااااعدات والع ااا 

فة لصصااتها ومهاراتهاا وقادراتها وخرباتهاا يف جماال العاول       وظُِّم

 واملساعدات بدول التخلي عن جماالتها افصلية.

اململكااة يف  صاارَّد. رياااض جناام أهميااة أل تُ  وماان جانبااد ياارى 

مساعداتها املساتقبلية لتلا  الادول الايت ثبات لناا حادوع فسااد يف         

توزيعهااا، أل تااتم ماان خااالل مؤسسااات سااعودية ولاايا ماان خااالل     

مؤسسااات حمليااة يف تلاا  الاادول. كمااا أنااد ماان الضااروري حتفيااز  

القطاااع اخلاااص للمشاااركة يف املساااعدات اخلارجيااة ماان خااالل     

 با فعل بل . وقد يكول من املناسب  نشااء   ضريبيةا د ميزاٍتمنح



69

 –2020     
74 

 إحدى مبادرات مركز أسبار

صندو  هلذا الرارض يف مركاز امللا  سالمال لإلغاثاة أو يف وزارة      

من املفيد أل تكول املساعدات اخلارجية الساعودية   ،املالية. أيًضا

من احملتوى الساعودي، ساواء مان حياس املاواد       ىدنأجد  مشروطةا

الالزمة. ويعتمد هذا احلد افدنى على  أو من حيس املوارد البشرية

فا ل املسااعدات    ،مة هلا. فضلاا عن بل نوع املساعدة والدولة املقدَّ

 العينياااة وامللموساااة مااان مشااااريا وغريهاااا تكاااول أكثااار فاعلياااةا    

لاااذا عليناااا التقليااال قااادر  ؛لشاااعوب الااادول املمنوحاااة هلاااا واساااتفادةا

ى للحكوماات،  عط ا ا مكال من املساعدات املالية املباشرة اليت ُت

ضاة لصاارفها يف غاري أغراضاها أو لفسااد بعااض     عرَّوالايت تكاول مُ  

 مسؤولي تل  احلكومات.  

أما أ. عبد الارمحن باسالم فاريى أناد  اب االهتماام باا عالم        

ولكاان  يصااال احلقيقااة لل ميااا، و ااب حساااب   ،لاايا للساامعة

ا كانااات ا هاااة، ماااا توضاااي" كافاااة  مجياااا جمااااالت الااادعم أي ااا

 ساعدات على  و دقيق.أشكال امل

ومن جانبها أشاارت د. مهاا العيادال    أل مان وساائل تع ايم       

 املردود املتوقا للمساعدات اخلارجية للمملكة ما يلي:

ط املسااااعدات للااادول بالتنمياااة املساااتدامة حتاااى ياااتمكن ب ااار  -1

 املساعدات على مدار الزمن.   هذل اجملتما من االستفادة من 

يف مؤسسااات افماام املتحاادة الاايت   تعاايني مشاارفني سااعوديني   -2

يف  باااراز ا هاااود  هلاااا الساااعودية حتاااى يكاااول للمملكاااة دورٌ  متو 

 بصورة واضحة وعادلة.
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والااايت  ،الرتكياااز علاااى املسااااعدات بات البعاااد االقتصاااادي  -3

 يصل مردودها للفرد.

ا يف وسااائل ا عااالم   بااراز الاادور واحل اام السااعودي  عالمي اا    -4

يا فقاط يف قنواتناا احمللياة الايت ال     ولا  ،العاملية والادول املساتفيدة  

 تصل للمستفيدين.

 ،رأيااديف ز علااى جااانبني مهمااني  أمااا م. فاضاال القرنااي فرك اا 

 على النحو التالي:وبل  

مبعاو   ؛ضرورة أل تصل املسااعدات لاوعي ووجادال الشاعوب     أولاا:

جراءات اليت تضامن  أل تكول حكوماتهم يف دائرة الرتتيبات وا 

 ق سياسة مساعدات واضحة وشفافة.  استفادة الشعوب، وف

أهمياااة العباااارات املختصااارة، كشاااعار  يصاااال ا اناااب       ثانًياااا:

والاااذي يسااااعد يف حتقياااق   ،ا نسااااني مااان املسااااعدات للشاااعوب 

 )أولاا(.

ة اآلل هاي  حَّا ف ل احلاجاة امللِ  ،ر د. يوسف الرشيديويف تصوُّ 

ز علاااى  ظهاااار كافاااة ركِّاااتطاااوير  سااارتاتي ية تواصااال كاااربى ُت

مها اململكاة، نساتهديت بهاا    هود يف جمال املساعدات اليت تقد ا 

ماااواطو فضاااالا عااان  ،اململكاااة مااان ماااواطنني ومقاايمني  سااكال  

 باااراز ا اناااب   ؛لوالااادول املساااتفيدة مااان الااادعم ومعهاااا اآلخااار    

 ا غاثي الذي تقوم بد اململكة منذ التلسيا.   وأا نساني 

 عاادة الن ار يف   علاى ضارورة    ط د. مساعد احمليا الضاوء  وسل 

بال  وأل تتناوع ا هاود ا غاثياة مان قِ     ،سياسة مركز املل  سالمال 

يت املركز على كال جهاود وأنشاطة    شِرخمتلف املؤسسات، وأل ُي
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املؤسسااات ا غاثيااة ومراقبتهااا وتفعياال حوكمتهااا؛ لرتشاايد العماال 

مااد اململكااة وشااعبها. وأل يعماال املركااز علااى  قد ا نساااني الااذي ُت

عاماة تتضامن افهادايت والارؤى آللياة عمال تلا          وضا  سرتاتي ية

وماااؤهالت  ،والضاااوابط اخلاصاااة بلسااااليب العمااال    ،املؤسساااات

 ،الكفاااااءات الاااايت ينبرااااي أل تعماااال يف  دارة هااااذل املؤسسااااات     

 ،ومتابعتهاااا وتقوأهاااا ماااا توحياااد مرجعيتهاااا الااايت تشاااريت عليهاااا

ة ا مهااور الاذي تساتهدفد؛ افمار الااذي    عا د طبيحاد  ووضاا  لياات تُ  

قااوة عاان سااهم يف تقااديم أعمااال تثماار  وسُي ،ز ماان موثوقيتهاااعز سااُي

ناعمة سعودية مؤثرة. كما أكن أل يقوم املركز بالتنسايق باني   

هذل املؤسسات  جاراء عادد مان الدراساات حاول العاان وخباصاة        

لتقديم املساعدات وفق سياساة الادعم املناساب     ،العان ا سالمي

ا يف عملاها  ة للرياادة عاملي ا  وكيفية حتقيق اململك ،لألكثر حاجة

وخباصااة يف املراكااز واملؤسسااات الاايت كااال   ،ا نساااني الواسااا

ل  للمملكااة عالقااة بهااا حتااى ال تتخطفهااا  ياارال ومجاعاتهااا؛  ب      

لااف دول خمت يف املساالمة قلياااتألالعاارب وا اليااات ا سااالمية وا  

العان أكن أل متتد هلا املساعدات مبختلاف أجاطهاا ا نساانية    

بذل   افظ على امتداد وجودناا، ومتثيال   و ،ثقافية والتعليميةوال

 قيمنا وديننا. 

ف ل مان املهام تهي اة الاداخل      ،ومن وجهة ن ر د. عبري برهمني

جمااااالت التطاااوع املختلفاااة ليكوناااوا يعملاااول يف  أو م ااانالسااعودي  

ولتعزياز القادرات    ،املسااعدات ا نساانية اخلارجياة    لداعمني لك

لكان   ،ل يف بالدناا ا أل العمل اخلريي متلص ا البشرية. كذل  فم

مان بااب حفاظ احلقاو .      ،ة أو أبىنَّا  ب أل يتم توثياق بلا  باال مِ   
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العاااملني يف املياادال يف اجملااال    كمااا  ااب أل يااتم تكااريم كاال    

هاا يف  ا غاثي من باب التقدير والتش يا. وأال ترفل ا امعات دور 

االساتفادة مان   كاذل   . وتهي ة الشاباب للعمال يف اهلي اات ا غاثياة    

مان بااب    ،خربات اخلارباء احمللايني يف هاذا اجملاال مان املتقاعادين      

 ا شرايت والتزود من معني اخلربة لديهم.

 

 التوصيات: 

 ،ا تشريا حيكم مساعدات الدولة اخلارجياة وقروضاها  ض و  -1

جيااس تصاادر باالمر ساااٍم بعااد مصااادقة جملااا الشااورى وجملااا     

 أو القرض.الوزراء على مشروع املساعدة 

الااااة ومبتكاااارة للمساااااعدات  رساااام توجهااااات مسااااتقبلية فعَّ  -2

وتضامن اساتدامة    ،ق أثًرا أكارب لادى املساتفيدين   حقُِّت ،اخلارجية

وتعزياااز  ،افثااار مااان خاااالل بنااااء املؤسساااات يف الااادول املساااتفيدة  

أل وهذا من شالند أيًضاا   ، التعايف االقتصادي ومتكني اجملتمعات

 ،تلطااة )العماال اخلااريي والتطااوعييساااعد يف حتديااد املفاااهيم املخ

 ..  خل(. .ا غاثة ا نسانية ،التنمية الدولية

توجيااد املساااعدات عاارب وكاااالت املعونااات الرمسيااة املعتماادة   -3

مااا  عااادة تعريااف العالقااة مااا تلاا       ،ماان لاادل املن مااات الدوليااة  

واشارتا  وجاود  اثلني     ،الوكاالت لتع يم العائد علاى اململكاة  

املعنيااة أثناااء تسااليم املعونااة ماديااة أو عينيااة،   عاان ا هااة السااعودية  

وأثنااااء الترطياااة ا عالمياااة للحااادع  حاطاااة الشاااعوب املساااتهدفة   

 بذل . 
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أو أل  ،ز جثاااي للمسااااعدات اخلارجياااة  نشااااء مركاااز متيُّااا  -4

مجيااا املساااعدات الاايت    صااة توثيااق  تتااو  جهااة حكوميااة متخص   

جياس   ،ياة متها اململكة قبل تلسيا الصاندو  الساعودي للتنم  قدَّ

يت ومتكامال  شار  لتكاوين أرشايف مُ   ؛احصارل حالي ا   ضايت ملاا متَّ ُت

 أكن العودة  ليد عند احلاجة.

اساااتثمار املسااااعدات الساااعودية اخلارجياااة كقاااوى ناعماااة       -5

ن الكفاااءات الوطنيااة ومؤسسااات اجملتمااا املاادني السااعودي مكِّااُت

جاد أدناي    كالل تكاول مشاروطةا    ؛من النفاب للمؤسسات الدولية

احملتااوى السااعودي سااواء ماان حيااس املااواد أو املااوارد البشاارية     ماان 

 الالزمة.  

 ،التقلياااال ماااان املساااااعدات املاليااااة املباشاااارة للحكومااااات      -6

وتلهياال الكااوادر املتعاملااة  ،ضااة للصااريت يف غااري أغراضااهاعرَّوامل 

مباشااارة ماااا ا هاااات املساااتفيدة مباااا يااانعكا   اًباااا علاااى دور   

 ة. نَّفضل أو ِم اململكة كدولة ما ة بال حدود دول

 ،تركيز املساعدات على املشاريا بات افثر التنموي البااقي  -7

وبتنفياااذ  ،كاااالطر  واملستشااافيات ودور التعلااايم والبناااى التحتياااة

القطاع اخلااص الساعودي بالتعااول ماا القطااع اخلااص يف الدولاة        

 ب شرايت سعودي وأيٍد عاملة من البلد املستفيد.  ،املستهدفة

سااااات التعلاااايم العااااالي احلكوميااااة  حااااس ا امعااااات ومؤس -8

وافهليااة علااى اعتماااد لالتطااوع واملبااادرات االجتماعيااةل كمتطلااب  

 ،بهاااااديت ملسساااااة هاااااذا اجملاااااال ؛ي لااااابعض التخصصااااااتلاااارُّ 

 واالستفادة من املؤهلني للعمل فيد. 
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تقاديم   :مثال  ،توجيد بعض الدعم للتبادل العلمي أو التادرييب  -9

 ،طباااء للعماال يف اململكااة   ن" البحثيااة فساااتذة ا امعااات واف   امِلاا 

وتطااوير القااوى البشاارية يف املناااطق املدعومااة ب عطائهااا الفرصااة      

 ،للتااادريب أو الدراساااة يف املؤسساااات بات العالقاااة يف الساااعودية   

مباا تعملاد الكاثري     ساوةا أا من تل  املبال  حملي  جيس ُيصريت جزٌء

 من الدول. 

ة الن اار يف تكليااف  حاادى ا هااات احلكوميااة بات العالقاا   -10

بالقطاااع غااري الرجااي )مثاال املركااز الااوطو لتنميااة القطاااع غااري     

الاايت تتااربع بهااا و ،لتنساايق مساااعدات اململكااة للخاااري ،الرجااي(

وتوحيد ا هود جيس تضا  سرتاتي ية  ،ا هات غري احلكومية

عامة آللية عمل تل  القطاعات والكفااءات العاملاة بهاا ومتابعتهاا     

 وتقوأها.

ل افمحار الساعودي ليكاول لاد دور باارز      تعزيز قادرات اهلاال   -11

وفاعااااال ماااااا الصاااااليب افمحااااار الااااادولي يف افعماااااال ا غاثياااااة  

 والكوارع.  

ملؤسساااات دولياااة  نساااانية وتنموياااة علاااى أرض     نشااااء مقااااّر -12

لتلكياااااد دور اململكاااااة املتمياااااز  ؛اململكاااااة العربياااااة الساااااعودية

ماان أكاارب القااوى الفاعلااة يف جمااال املساااعدات   باعتبارهااا واحاادةا

 ا نسانية والتنموية.

العماال علااى توظيااف ا عااالم مبفهومااد الشااامل داخاال وخاااري   -13

السااتثمار املساااعدات السااعودية للخاااري كقااوة   ؛الاادول املسااتفيدة

ز ماان مكانااة اململكااة كدولااة رائاادة يف اجملتمااا   عااز ناعمااة مبااا ُي

 ة للسالم والسلم العامليني.بَِّحُم ،الدولي
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 امللخص التنفيذي:

تزامًنااا مااا استضااافة اململكااة العربيااة السااعودية الجتماعااات  

لصايص هاذل القضاية     (، فقاد متَّ قمة جمموعاة العشارين )  

 ملناقشة تداعيات هذا احلدع على املستويني الدولي واحمللي، وقد

الرتكيز يف هذا الصدد على احملاور التالية: متَّ

 .قراءة تارخيية يف دفاتر قمم العشرين السابقة وأهم قراراتها 

  الرياض وجمموعاتها افساسية.يف مسارات قمة العشرين 

      يف تفسري بعض االحت اجات العاملياة املصااحبة لقماة العشارين

اململكة.

   لكااااة لقمااااة الاااارد علااااى محااااالت التشااااكي  يف رئاسااااة املم

 العشرين.

 َّيف ضت عنهاا قماة العشارين    أهم القرارات واملبادرات اليت متخ

 الرياض.

        ا عاااالم الساااعودي والااادولي ومااادى مواكباااة فعالياااات قماااة

 العشرين.

  املكاسااااب ماااان رئاسااااة السااااعودية جملموعااااة العشاااارين جتااااال

 القضايا اآلنية والرؤية املستقبلية.

يااد هااو أل قمااة جمموعااة    ا شااارة  ل تماان أباارز مااا متاا    دُّويع اا

الرياااااض جاااااءت يف ظاااارويت اسااااتثنائية: صااااراعات  يف العشاااارين 

رت جيوسياسااية، وأوضاااع اقتصااادية، وجائحااة كورونااا الاايت غيَّاا 

اململكاة العربياة الساعودية بفضال اص     مفاهيم العان. واستطاعت 

خاادم احلارمني الشاريفني امللا  سالمال بان عباد        ثم حنكة وقيادة 
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 عهاادل افماري حممااد بان ساالمال أل جتعلاها قمااةا   العزياز ومسااو ولاي   

عا ات اململكاة عادًدا    املساتقبل. وقاد    فتحت بها  مال  ،استثنائية

تارخيياة لتلجيال ساداد     مت مباادرةا وقدَّ ،لحةمن القضايا العاملية امل 

ملياااار دوالر مااان دياااول الااادول الفقااارية وتوظيفهاااا يف مواجهاااة   

 كورونا و ثارها االجتماعية واالقتصادية على العان.

فثمااة اتفااا  علااى أل ماان أهاام من اازات هااذل القمااة         ،أيًضااا

ا هام  مان عمال علاى حتقيقهاا يف ظارويت صاعبة جاد         االستثنائية ألَّ

 هذا الوطن نفتخر بهم وب جنازاتهم. شباب وشابات من أبناء

 

      قاااراءة تارخيياااة يف دفااااتر قمااام العشااارين الساااابقة وأهااام

 :قراراتها

قماة   قادت حتاى اآلل   أشارت أ. فائزة الع ارو     أناد عُ  

سابقة، سيطرت علاى أغلاب خمرجاتهاا القضاايا االقتصاادية قبال       

تصاااانيفها حسااااب  ا يف تناوهلااااا، ولااااو متَّأل تصااااب" أكثاااار  ولااااا

ؤثرات وافجاواء الايت صااحبتها وطرات علاى بياناتهاا اخلتاميااة،       املا 

 ستكول كالتالي:  

قماام أمريكيااة جاااءت كااردة فعاال علااى افزمااة املاليااة يف       

: 

ا خطاااة عمااال  ض ااا( لو أقااارت )قماااة واشااانطن ناااوفمرب   

ف تاادهور افسااوا  املاليااة،   ق االة لتحسااني الن ااام املااالي، وو   فصَّااُم

 حلمائية الت اريةل.وتوقيا اتفاقية ملعارضة ا
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( علااى دعاام االنتعااا  أكاادت )قمااة بيتسااربي ساابتمرب  

العاااملي، ومعا ااة  فااالس املؤسسااات املاليااة، و صااال  املؤسسااات 

العاملية املالية واالقتصادية، وتباادل افعضااء سياسااتهم اخلمساية     

 القادمة لبحس انعكاساتها على الوضا الدولي.                             

مهااايمن علاااى قمااايت لنااادل    هااااجا أزماااة كسااااد   

 :نتوووتور

( على وسائل بريل عام  ركزت )قمة اململكة املتحدة 

ب خطاار الكساااد العاااملي، والعماال التحفيااز املااالي والنقاادي لت نُّاا

على   ااد ماوارد  ضاافية لصاندو  النقاد وبناوك التنمياة ملواجهاة         

املالي، وااللتزام مبعارضة  افزمة املالية، و نشاء جملا االستقرار

 احلمائية الت ارية.

م الن اام  ع ا لضارورة د     ( دعت )قمة كندا يف يونياو  

املااالي وخفااض ع ااز االقتصااادات لاادول اجملموعااة، وتقلياال نسااب   

مليااااار دوالر  الااااديول الساااايادية للاااادول افعضاااااء، وتااااوفري  

  سياساات  لرأمسال بنوك التنمية املتعددة افطرايت، وتقيايم اتساا  

د افعضاااء مااا أهاادايت النمااو والتااوازل العاااملي لضاامال عاادم جتاادُّ   

 الكساد االقتصاديل.        

 :بداية التعايف من سيول

؛ ( بنتااائج أكثاار   ابيااةا جاااءت )قمااة كوريااا نااوفمرب  

ت وضااا مباااد  توجيهيااة ملعا ااة اخللاال يف  طااار العماال حيااس أقاارَّ

و  النقد بتقييم أوضااع  م، وتكليف صندالتحقيق جو قوي مستد

الدول افعضاء اليت وقعت فيها اخاتالالت كابرية، وحتدياد كال     
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السياسااية للمساااهمة يف حتقيااق أهاادايت     دولااة عضااو  جراءاتهااا  

 النمو املشرتكة.  

 : بيوقمة كال بنتائج أكثر حمدودية يف النطا  افور

( الااايت تعتااارب جوبًجاااا زت )قماااة فرنساااا ناااوفمرب رك ااا

عان ساابقاتها، علاى تطاوير خطاة النماو وحتساني         يةاأكثر حمدود

الفاارص الوظيفيااة املتفاقمااة يف أوروبااا، والتنفيااذ العاجاال للتاادابري   

نااة ماان قااادة اليااورو، وتلييااد  جااراءات تصااحي" االخااتالالت،     عل امل 

 والعمل على معا ة القضايا االجتماعية.  

 أكثر قوةا وتطلًعا  و النمو.

ًعا  او  ( أكثر قوةا وتطل كانت )قمة املكسي  يونيو 

 ناد   :ف من تبعات افزمة، وجاء يف بيانها اخلتاامي النمو بعد التخف 

ماان الضااروري لوضااا تاادابري لكاال دولااة لتعزيااز الطلااب والنمااو         

د بزياادة ماوارد صاندو  النقاد الادولي      واالستقرار العااملي، والتعهُّا  

 ،لعااامليمليااار دوالر، واعتماااد سياسااات دعاام النمااو ا    بنحااو 

 واستعادة الثقة ملعا ة املخاطر قصرية ومتوسطة افجل.                        

 :الرتكيز على مفردة لالنمول بشكل واسا

اخلااااليت  معمعاااة( يف جااااءت )قماااة روسااايا سااابتمرب     

السياسي بني موسكو والعاان الررباي، وجنحات القماة يف القفاز      

قاااا  الداعياااة لتعزياااز  والرتكياااز علاااى بات الن ،فاااو  اخلالفاااات

ا خطاة عمال مان أجال ا صاالحات لضامال       ض ا لو  ، من حيسالنمو

حتقيق النمو، وتلكيد التزام تنفيذ ا صالحات التن يمياة املالياة   
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املتفااااق عليهااااا، و قاااارار ضاااابط أوضاااااع املاليااااة العامااااة حلمايااااة    

           املكتسبات وتعزيز النمول.                                               

 :ظهور قضايا فول مرة

القضااااية ل( حضاااارت يف )قمااااة أساااارتاليا يف نااااوفمرب   

للمرة افو  بعد تزايد القلق العااملي مان اآلثاار ا نساانية     ل الصحية

واالقتصااااادية النامجااااة عاااان ماااارض  يبااااوال، وطالباااات بتقااااديم       

 ٪2ل سرتاتي يات جو لرفا  مجالي الناتج احمللي لألعضاء بنسبة 

 اسااتخدام كفاااءة يف التعاااول وجااوب وأقاارَّت ، عااام حتااى

 ل.الطاقة

 لقضاايا املارأة  ل( حضارت  ويف )قمة تركياا يف ناوفمرب   

بشكل أكثر زااا بعد أل باشرت لجمموعة عمل املرأةل أعماهلاا  

لتااادعو    لتعزياااز العدالااااة يف ساااو  العمااال بااااني      ،للمااارة افو  

سة عنادما طالبات بضارورة       ا رهاب والسيا ا نسنيل،  ضافةا

لالرتكياااز علاااى القضاااايا السياساااية  ثااار اهل ماااات ا رهابياااة يف   

باريا، وحماربة ا رهاب جبميا أشكالد مباا يشامل االقتصاادي    

ق ماان تنفيااذ  ساارتاتي يات   مناادل، فضاالاا عاان اسااتعراض مااا حتق اا    

 النمو، والعمل على تش يا االستثمار وتعزيز احتوائية النمو.

رتكيااز علااى القضااايا االقتصااادية بشااكل    قمااة أعااادت ال  

                                          :ريتِص

 عاادة الرتكياز   ل( يف جنحت )قماة الصاني يف سابتمرب    

ريت، و بعاااد القضااايا بات  علااى القضااايا االقتصااادية بشااكل ِصاا  

نت لاعتمااد  ، الايت تضامَّ  لالبعاد السياساي املاؤر  عان أجنادة القماة      
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صاااة للتنمياااة، وتقاااديم دعااام  ضاااايف لنماااو قاااوي       سااارتاتي ية خا

م ومتاااااوازل، وتلكياااااد التااااازام افعضااااااء بالسياساااااات اومساااااتد

االقتصااااادية، واحلفاااااظ علااااى اسااااتقرار السااااو  املااااالي، وزيااااادة  

 االستثمار والعمل على تعزيز النمو العامليل.                                                          

 :ايا أساسيةا رهاب من القض

( وضاعت قضاايا أساساية يف جادول     )قمة أملانيا يوليو  

رغم وجود احت اجات ضخمة ضد  قامتها، وأشاارت يف  ، أعماهلا

لمواصاالة جهااود مكافحااة ا رهاااب ومراقبااة        بيانهااا اخلتااامي 

متويلااد، ومطالبااة اجملموعااة بتقرياار عاان الكميااات الزائاادة ماان        

مة، وضارورة تباادل الصافقات    اساتد الانفط، واالهتماام بالتنمياة امل   

د البياال علاى   الت ارية دول التمييز جتال الدول النامياةل. كماا شادَّ   

تعتارب   -بعد انسحاب الواليات املتحدة -أل كل الدول افخرى 

 ر املناخي.                                 أل لال رجعةل عن اتفا  باريا الدولي ملكافحة التريُّ

الشاار  افوسااط يف افرجنااتني وسااط أجااواء  االلتفااات فزمااة

 : ر شديد )افسوأ يف تاريل قمم العشرين(توتُّ

(    أزمااة نااوفمرب  يف  أشااارت )قمااة بااوينا  ياارس

حيااااس متَّ الشاااار  افوسااااط يف حااااديثها عاااان قضااااايا ا رهاااااب،  

لالتشديد على ضرورة حل أزمات الشر  افوساط، وتلكياد دعام    

ة الااايت اتفاااق قاااادة العاااان علاااى تطبياااق   ماأجنااادة التنمياااة املساااتد 

د القااااادة احلاجااااة لزيااااادة ، وأك ااااأهاااادافها جلااااول عااااام 

هج التعااددي يف جمااال الت ااارة ر املنااا ، وأهميااة الاانَّمكافحااة تريُّاا

 و صال  من مة الت ارة العامليةل.  
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قمة جاءت وسط حرب جتارية غري مسبوقة، وكانت اهلدوء 

 :الذي يسبق العاصفة

الااايت جااااءت وساااط   -( الياباااال يونياااو   دعااات )قماااة 

صااراعات سياسااية وجتاريااة وتفاااقم افزمااة بااني طهاارال وواشاانطن  

   أهاادايت اقتصااادية - وحاارب ا مااارك بااني بكااني وواشاانطن

بعيًدا عان ضا يج السياساة وافزماات وافوب اة، عان طرياق لتاوفري         

منا  جتاري غاري منحااز، وتلكياد التازام الادول بلساعار الصاريت        

أعلنهااا وزراء املاليااة وحماااف و البنااوك املركزيااة، والاادعم       الاايت

 لإلصال  الضروري يف من مة الت ارة العاملية لتطوير مهامهال.

 ال أل هااذا اهلاادوء الااذي صاااحب قمااة اليابااال كااال اللتقااا   

افنفاااس، قباال أل تعصااف جائحااة كورونااا بالعااان عقااب أشااهر      

( ة الريااض  قليلة من بل  البيال، وتعياد حتويال )مساار قما    

البحااس عاان اقتناااص فاارص القاارل الواحااد والعشاارين  ميااا  لماان 

ودعاام ، خطااة عماال ملكافحااة جائحااة كورونااا    ل    لدول العااان

والبحااس عاان تااوفري لقااا  لكاال دول العااان،     ،االقتصاااد العاااملي 

، حيس ال ينت ر العان خمرجات نهائية بعيدة عان  لوبشكل عادل

لفااريوس علااى الاادول افقاال دخلاااا،  هااذا املسااار؛ لتخفيااف أضاارار ا 

بل مكافحاااة ا ائحاااة، ومعا اااة مشاااكالت افزماااة  وجاااس ُسااا

 الراهنة.

حتقياق   فقد استطاعت قمام العشارين الساابقة    ،وبصفة عامة

ومنها:  ،عدد من ا جنازات

o .قطا أشوا  كبرية يف مساعي تعزيز االستقرار ودعم التنمية 
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o رات يف خطااوة مضاااعفة مااوارد صااندو  النقااد الاادولي ثااالع ماا

مهمااة لزيااادة ح اام افمااوال املتاحااة لالقاارتاض بشااكل كاابري،       

وتوفريها للمصاريت التنموية يف خمتلاف البلادال، و طاال  برناامج     

 حتفيز مالي واسا النطا .

o       حتقيااق  صااالحات ماليااة ساااهمت يف اسااتقرار الن ااام املااالي

 العاملي على مدى سنوات سعًيا لتحقيق جو قوي ومستدام.

o م املالياة لاوائ" الان     :م" أطر عمل عاملية النطا  مثلرسم مال، 

على  و ساهم يف هندسة الن ام املصريف. ،والضرائب الدولية

 

  الرياض وجمموعاتها افساسيةيف مسارات قمة العشرين: 

الريااض كاال   يف بكر د. خالد بن دهايش أل قماة العشارين    

 هما: ،لال أساسياهلا مسار

 وحماااف ي املاليااة وزراء اجتماعااات يتضاامنو: املااالي املسااار :أولاااا

 .العشرين جمموعة دول مستوى على ونوابهم املركزية البنوك

 وكبااااار الااااوزراء اجتماعااااات ويتضاااامن: الشااااربا مسااااار  :ثانًيااااا

 القضاااااايا علاااااى االجتماعاااااات وركااااازت املعنااااايني، املساااااؤولني

 الفسااااد، ومكافحاااة الزراعاااة،: مثااال واالقتصاااادية، االجتماعياااة

 والطاقااااة، والعماااال، والتعلاااايم، الرقمااااي، االقتصااااادو واملنااااا ،

 .واالستثمار والت ارة، والسياحة، والصحة، والبي ة،

اشااتملت جمموعاااات العماال داخاال قماااة العشاارين الااايت     وقااد  

استضااافتها السااعودية مثاااني جمموعااات تعاونيااة مسااتقلة تقودهااا    
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 ،من مات اجملتما املادني يف البلاد املضايف للقماة، تتناوع أعماهلاا      

:)*(هذل اجملموعات هيو

ل جمموعااة افعمااال يف دول  مث اا(: ُتجمموعااة افعمااال )  -

العشرين، سواء شركات صررية ومتوسطة أو شركات كاربى. 

، اليت اجتما فيها أعضاء وأطلقت اجملموعة مبادرة 

بهااديت تزويااد جمموعاااة العشاارين باقرتاحاااات     وشااركاء 

ل العمااال علاااى  باااراز دور وتوصااايات قابلاااة للتطبياااق، والااايت تشااام 

« كورونااااا املساااات د »القطاااااع اخلاااااص يف معا ااااة أزمااااة وباااااء    

   وتداعياتها على االقتصاد.

(: وهي اجملموعة الرمسياة ملشااركة   جمموعة الشباب ) -

الشاااباب، وهاااي جمموعاااة مساااتقلة و حااادى جمموعاااات التواصااال   

الثماني الرمسياة، الايت تقودهاا من ماات اجملتماا املادني يف البلاد        

املضاايف، حتاات م لااة جمموعااة العشاارين. تعماال اجملموعااة علااى       

وحتديااد أكثاار  ،تطااوير مهااارات وشاابكات املناادوبني احلاضاارين

التحديات والفرص االقتصادية  حلاًحا الايت تواجاد الشاباب الياوم.     

ر وفِّوتعد اجملموعاة منتادى لتطاوير التعااول ماا جيال املساتقبل، وُتا        

قضاايا بات الصالة جبادول    منصة للشباب لسماع أصاواتهم حاول ال  

.أعمال 

صااة (: هااي اجملموعااة املخصَّجمموعااة اجملتمااا املاادني )  -

ر وفِّالجتماعاااات اجملتماااا املااادني داخااال جمموعاااة العشااارين. وُتااا      

ا وجهااات الن اار  ض ااملن مااات اجملتمااا املاادني لو    اجملموعااة منصااةا 

                                                           
 م.27/9/2020ُين ر يف بل : صحيفة الشر  افوسط، عدد:  )*(
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املختلفاااة بشااالل التحاااديات املالياااة واالجتماعياااة االقتصاااادية علاااى 

ل جمموعااات التواصاال جمااالا   مث ااولااة مباحثااات اجملموعااة. وتُ  طا

مسااتقلة تقودهااا من مااات ماان اجملتمااا املاادني، حيااس تعماال هااذل    

املن مات ما ن رياتها من دول جمموعاة العشارين لوضاا توصايات     

ا    قادة جمموعاة العشارين للن ار    م رمسي متعلقة بالسياسات ُتقدَّ

فيها.

ل هذل اجملموعة مصاث العماال  مث (: ُتجمموعة العمال ) -

يف مجيا أ اء العاان. وتتمثال مهمتهاا افساساية يف تعزياز حقاو        

و طااال  احلمااالت املدافعااة عاان   ،العمااال ومصاااحلهم ومناصاارتها 

ر  العماال املختلفااة حقااوقهم ماان خااالل مشاااركات خمتلفااة مااا ِفاا  

زت اجملموعاة ضامن أولوياتهاا    ورك ا واجتماعاات ماا وزراء العمال.   

يسية للقمة على جمموعة من افولوياات الطموحاة الايت تهاديت     الرئ

   متكني العمال ومحاية حقوقهم.

 ،(دُّ جمموعااة الفكاار ) (: ُتع ااجمموعااة الفكاار )  -

وهااااي  حاااادى اجملموعااااات املشاااااركة الاااايت ُتسااااهم يف جمموعااااة  

جملموعاااة « بنااا  اففكاااار »العشااارين مااان خاااالل العمااال مبثاباااة     

ة بتقااديم توصااايات السياساااات العاماااة  العشاارين. وتلتااازم اجملموعااا 

القائمة على البحوع    جمموعة العشرين، وتسهيل التفاعال باني   

جمموعااة العشاارين وجمتماااا هي ااات الفكااار والاادوائر البحثياااة،     

والتواصااال ماااا ا مهاااور علاااى نطاااا  أوساااا حاااول القضاااايا بات     

افهمية العاملية.

مان   ((: تتكول جمموعة املرأة )جمموعة املرأة ) -

شبكة من املمثلني للمن مات النسائية غري احلكومية، واجملتما 
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املادني، ورائادات افعمااال، والشاركات، ومراكااز الفكار عاارب     

ويتمثاال اهلااديت افساسااي الادول افعضاااء يف جمموعااة العشاارين. 

للم موعااة يف ضاامال تعماايم االعتبااارات ا نسااانية يف مناقشااات    

ل قاادة جمموعاة العشارين    وترمجتهاا     عاال   ،جمموعة العشرين

ز املساااواة بااني ا نسااني والااتمكني    عااز كسياسااات والتزامااات تُ 

عة لعادد مان   وتنتهي اجملموعة بعد جلسات موسَّاالقتصادي للمرأة.

توصاايات السياساااة العملياااة الااايت تهاااديت    تعزياااز املسااااواة باااني  

ماان أجاال تعزيااز النمااو     ؛ا نسااني والااتمكني االقتصااادي للماارأة   

 ي الشامل لل نسني يف كل بلد.االقتصاد

(: هااي واحاادة ماان أصاارر اجملموعااات  جمموعااة العلااوم ) -

وتعمل  ،املشاركة يف قمة العشرين، ولديها أمانة دورية غري دائمة

تادعم جمموعاة العلاوم قماة العشارين      كمنتادى ولايا كمن ماة.   

مااان خاااالل تعزياااز احلاااوار الرمساااي ماااا اجملتماااا العلماااي بقياااادة     

الوطنياااة يف البلاااد املضااايف. ويتمثااال الرااارض      أكادأياااة العلاااوم 

افساسي جملموعاة العلاوم يف تزوياد صاانعي السياساات بتوصايات       

قائماااة علاااى التوافاااق يف اآلراء بشااالل املوضاااوعات املختااااارة بات      

االهتمااام، حيااس تااتم صااياغة هااذل التوصاايات بات التوجااد العلمااي 

فرقاة   ز كالُّ ركِّا ر  عمال تتاللف مان خارباء دولايني. تُ     من خالل ِفا 

عمااال علاااى موضاااوع واحاااد شاااامل لاااد صااالة بالعلمااااء وصاااانعي         

السياسات واجملتما على حد سواء.

(: هااي  حاادى جمموعااات العماال    جمموعااة احلضاارية )  -

جتماااا ماادًنا مااان الااادول   ،ل مباااادرة دبلوماسااية للمديناااة الاايت ُتمث ااا 

افعضاااء يف جمموعااة العشاارين، با ضااافة    ماادل مراقبااة ماان     
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ملناقشاااة وتشاااكيل  ؛ضااااء يف جمموعاااة العشااارينالااادول غاااري افع

وتشاامل هااذل  موقااف مشاارتك بشاالل القضااايا احلضاارية املهمااة.   

ر املناااااخي، واالناااادماي االجتماااااعي والتكاماااال، القضااااايا التريُّاااا

واستدامة النمو االقتصادي.

       تفساااري بعاااض االحت اجاااات العاملياااة املصااااحبة لقماااة

:اململكةيف العشرين 

أل االحت اجاااات وامل ااااهرات    أشاااار د. محياااد الشاااا ي  

لقماام العشاارين  ةاملصاااحبة لقمااة العشاارين، هااي  ارسااة مصاااحب

للرأمساليااااة والفقاااار  ةماااان مجاعااااات يف غالبهااااا غربيااااة مناهضاااا 

ففاي   واالساترالل، والداعياة حلماياة البي اة واحملاف اة علاى املناا .       

كل اجتماع يت ما عدد من املناهضني مان كال أ ااء العاان يف     

قام فيهااا القمااة لتساا يل احت اااجهم يف جتمعااات   الاايت سااُتالدولااة 

وم اهرات. فهذا شيء متوقاا ماا قماة الريااض أيًضاا، وهاو لايا        

دائماااة أينماااا ُعِقاااد     ةبااال هاااو  ارسااا   ،ا علاااى الساااعودية تشويًشااا

فمع ااام  ،ا السااافر بساابب جائحاااة كورونااا  ن اا ا مل االجتماااع. ون ااارً 

دانها، االحت اجاااات هاااذل املااارة كانااات جتمعاااات حملياااة يف بلااا      

 عد.لكرتونية عن ُب وجتمهرات واحت اجات 

وبهب د. عبد ا لد الصاث    أند قد يكول من املناسب أل 

 ،يكول هناك حتقيقات صحفية حول خلفيات هاذل االحت اجاات  

ليكااول املااواطن السااعودي وا قليمااي والعاااملي علااى اطااالع علااى      

الرمادي منها والفاقا. ؛حقيقية افمور
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 ةمحياااد الشاااا ي علاااى احلاجاااة    توعيااا  وبااادورل أكاااد د.

هلاا متابعاة مثال هاذل القماة ساابقاا،        الشعوب العربية اليت ن يتسنَّ

باال هااو  ؛د للسااعودية بااذاتهاوجَّا احت اااي هااو ُم أل أيَّ لكاي ال ي اانَّ 

 ارسة شاعبية دولياة فساباب عاملياة لايا للدولاة املضايفة عالقاة         

 بها.

مثااة حاجااة للاارد  اظر ألَّياارى م.  بااراهيم ناا ،ويف الساايا  باتااد

وأهمهاااا حساااب افخباااار    ،علاااى هاااذل االحت اجاااات وتوضااايحها   

احت ااااي من ماااة العفاااو الدولياااة علاااى سااا ينات الااارأي العاااام يف     

وضرطهم على زعماء قمة العشرين لعدم احلضاور حتاى    ،اململكة

و جاااا يف  ؛وبعضاااهن لااايا سااا ينات رأي ،هنساااراح ياااتم  طاااال 

 .ىقضايا أخر

   لتشاكي  يف رئاساة اململكاة لقماة     الرد علاى محاالت ا

 :العشرين

د قمة العشرين يف عق بكر م. سان املري أند من ا ميل أل ُت

 ؛وأل نكول الدولة العربية الوحيدة يف هذا احملفل املهم ،اململكة

من أجل رئاسة  ن يقول  ل اململكة ستدفا الكثري ولكن هناك م 

سااهمة يف ا هاود   وأنهم قبلوناا لكاي يادفنعونا للم    ،قمة العشرين

مليااار دوالر أمريكااي لاادعم   الدوليااة املبذولااة للحصااول علااى   

 نتاي افدوات التشخيصاية والعالجياة واللقاحاات وتوزيعهاا، وضال      

تريليااول دوالر حلمايااة االقتصاااد العاااملي، وتااوفري     أكثاار ماان  

مليااار دوالر أمريكااي لتخفيااف أعباااء الااديول يف     أكثاار ماان  

 ًما لتمويل أن متها الصحية وبراجمها االجتماعية.الدول افقل تقدُّ
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ب أ. حممااد الدناادني باالل مثاال هااذل افقااوال ضاارب ماان     وعق اا

اخليال؛ فاململكة معرويت وقت رئاستها للم موعاة قبال كوروناا.    

فالعضاااوية هلاااا  ،ر أناااد ليسااات هنااااك ضاااريبة لالنضااامام والتصاااوُّ

ضاوية  أل هنااك مساؤوليات مرتبطاة بالع    شروطها. ولنفرتض جادالا 

 ،وهلاا جادواها   ،افستكول على افعضاء مجيًعا  ا،وليست شروطا

للحصول عليها. ةواليت تسعى كل دول

نيت عليد املقولاة  ف ل املبدأ الذي ُب ،ويف اعتقاد أ. فهد القاسم

نال؛ والصاحي" أل عضاويتنا نابعاة    وعغري صحي" لقبلونا لكاي يادفن  

 يف العان.من مركزنا وأثرنا الديو واالقتصادي واالجتماعي 

 20وأوضااا" د. ريااااض جنااام أل قماااة العشااارين هاااي فكااارب     

 افرجناااتني هماااا االساااتثناء. أساساااي بشاااكل العاااان يف اقتصااااد

 علااى  19 أو 18 رقاام  االقتصاااد  هااي  واململكااة .  فريقيااا  وجنااوب

 م. فمن الطبيعي أل تكول اململكاة  احل حيس من العان مستوى

 ا يف االختيار.ل تلثرًيضمن هذل اجملموعة. واالعتبارات افخرى أق

أماااا د. ناصااار القعاااود فاااذهب    أل هاااذا القاااول خيلاااو مااان    

واململكاة عضاو    ،1999نش ت عاام  املنطق، فم موعة العشرين أ 

وجااء   فيها منذ  نشائها نتي ة دورها يف جمال الطاقة واالقتصااد، 

يف نشاؤها خالل االجتماعات السنوية للبن  والصاندو  الادوليني    

وللعلم اململكة الدولة العربية الوحيادة الايت هلاا مقعاد     بل  العام، 

ا حل اام ن ارً  ؛مان البنا  والصااندو    مساتقل يف جملاا  دارة كاالٍّ  

د منااذ زماان مساااهمتها فيهمااا. أمااا قاارار رئاسااتها للقمااة فقااد حتاادَّ 

 .2017التلكيد عليد يف عام  ومتَّ ،طويل
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  َّضااات عنهاااا قماااة  أهااام القااارارات واملباااادرات الااايت متخ

 :الرياضيف  العشرين

 

يف أشار أ. عبد اص الضوحيي    أل قماة جمموعاة العشارين    

الريااااض جااااءت يف ظااارويت اساااتثنائية: صاااراعات جيوسياساااية،    
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رت مفااهيم العاان.   وأوضاع اقتصادية، وجائحة كوروناا الايت غيَّا   

اململكاااة العربياااة الساااعودية بفضااال اص ثااام حنكاااة  واساااتطاعت 

 املل  سلمال بن عبد العزيز ومسو خادم احلرمني الشريفنيوقيادة 

 ،اسااتثنائية هااا قمااةا ولااي عهاادل افمااري حممااد باان ساالمال أل جتعل     

عا ت اململكة عدًدا مان القضاايا   فتحت بها  مال املستقبل. وقد 

مليااار  لتلجياال سااداد  تارخييااةا مت مبااادرةاوقاادَّ ،لحااةالعامليااة امل 

كوروناااا اجهاااة دوالر مااان دياااول الااادول الفقااارية وتوظيفهاااا يف مو   

 ثارها االجتماعية واالقتصادية على العان. و

أل االساتثناء احلقيقاي   ويف سيا  متصل، يرى د. نبيل املبارك 

هو  دارتهاا جصاافة وحتويال احملان         قمة العشرين بالرياضيف 

فعلاات اململكااة بقيااادة خااادم احلاارمني الشااريفني     فاارص، كمااا  

هااو  ضااافة  يااز تلاا  القمااة أوأهاام مااا  وولااي عهاادل حف همااا اص. 

عد ا نساني، والرتكيز على ا انب افخالقي لقمة اقتصاادية  الُب

يف املقام افول.

   أل وزراء املالياة وحمااف ي    (2)وأشار أ. راكال بن دهايش 

ساابقاا علااى خطااة عماال جمموعااة  البنااوك املركزيااة قااد صااادقوا م 

والااايت تضااامنت املبااااد  افساساااية لتوجياااد اسااات ابة     ،العشااارين

جمموعااة العشاارين والتزاماتهااا باا جراءات حمااددة لاادفا التعاااول       

االقتصادي الدولي. ومن ضامن هاذل احلزماة مان املباادرات مباادرة       

حيس تسهم  ،تعليق مدفوعات خدمة الدين للدول منخفضة الدخل

                                                           
(

2
رئيا الفريق السعودي جملموعة عمل البنية التحتية حتت رئاسة اململكة جملموعة  (

 العشرين، برنامج املسار املالي.



69 

–2020  2015  
97 

رإحدى مبادرات مركز أسبا  

ملياار دوالر أمريكاي مان     يف تلجيل ساداد قراباة    هذل املبادرة

افمار هناا، فقاد صااد       دولاة. ون ينتادِ   الديول املستحقة على 

وزراء مالياااة وحمااااف و البناااوك املركزياااة جملموعاااة العشااارين يف  

د خالل شهر نوفمرب املاضي على ) طاار العمال   ِقاجتماعهم الذي ُع

  مباااادرة جمموعاااة  املشااارتك ملعا اااة الاااديول مباااا يت ااااوز نطاااا     

العشرين لتعليق مدفوعات خدمة الدين(. حيس يهديت  طاار العمال   

 ،حالااة علااى حاادة       تيسااري معا ااة الااديول علااى أساااس كاال      

م للاادول املخولااة لالسااتفادة ماان هااذل املبااادرة، مااا    ن  وبشااكل ُماا

ضاة علاى نطاا  واساا مباا يف بلا  القطااع        قِرمشاركة ا هات امل 

تفاااا  افول مااان نوعاااد يف تااااريل  جناااازات  ماااا  علاااد اال ؛اخلااااص

هاذل املباادرات افهام والنوعياة ملكافحاة       دُّجمموعة العشرين. وتع 

جائحااة كورونااا. وا اادير بالااذكر أل ا ائحااة ن تعااق برنااامج     

 عمل الرئاسة افساسي. 

 هي: ،ل املسار املالي من عدة جمموعات عملوتشك 

 جمموعة عمل اهليكل املالي العاملي. -

 موعة عمل االستثمار يف البنية التحتية.جم -

 جمموعة عمل ا طار )االقتصاد العاملي(. -

 جمموعة الشراكة العاملية للشمول املالي.  -

 قضايا القطاع املالي. -

 الضرائب الدولية. -

وأضااايت أ. راكااال باان دهاايش أنااد بااالتطر  جملموعااة عماال       

 جنااد أل الساابب الاارئيا ملناقشااة هااذا امللااف يف      ،البنيااة التحتيااة 
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 ،اجملموعة هو احلاجة التمويلية للبنية التحتية على مساتوى العاان  

( تريليااول دوالر أمريكااي جلااول عااام    ر جااوالي )قاادَّوالاايت ُت

( راباااة )م، فحساااب املعطياااات احلالياااة هنااااك تاااوافر ق   

تريليااول دوالر أمريكااي فقااط، يف حااني ساايكول هناااك ف ااوة       

دوالر أمريكاااي. أول اجتمااااع ( تريلياااول ) نحاااور بقااادَّمتويليااة تُ 

ومنذ بل  احلني تعمل اجملموعة  ،للم موعة كال يف عام 

ماان  الف ااوة االسااتثمارية والتمويليااة. فكااال هناااك عاادٌد علااى سااد 

مباااد   :منهااا ،املبااادرات يف هااذا الشاالل خااالل افعااوام السااابقة    

، وخارطااة طريااق حتوياال البنيااة التحتيااة االسااتثمار النااوعي 

 .أصول كف ة 

وعليااد، فقااد كااال تركيااز الفريااق السااعودي جملموعااة عماال 

البنية التحتية حتت رئاساة اململكاة جملموعاة العشارين علاى وضاا       

خطة أعمال تشمل أولويات مبتكرة ومتوائمة ما أهدايت الرئاساة  

ي احلالية واملستقبلية، ويكمن بل  بشكل أساسي من خالل تبن 

الريااض لتقنياة البنياة التحتيااة يف    العمال علاى وثيقاة جادول أعماال      

  عليهاا قاادة دول جمموعاة العشارين     جمموعة العشرين اليت صااد  

البناااوك  ويف البيااال افخااري هلاام بالريااااض ووزراء املاليااة وحماااف      

املركزيااة مساابقاا؛ حيااس تهااديت    تعزيااز اسااتخدام التقنيااة يف       

اع نَّالبنيااة التحتيااة ماان خااالل تقااديم جمموعااة ماان السياسااات لُصاا   

ي التقنياااة يف البنياااة  القااارار يف الااادول بهاااديت تساااريا عملياااة تبن ااا   

التحتية، مبا يف بل   زالاة العوائاق لاتمكني النماو االقتصاادي يف      

مااا يااؤدي     وهااو  ؛االقتصااادات بشااكل قااوي وشااامل ومسااتدام   
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جلب االستثمارات. كما قامت جمموعة عمل البنية التحتية خاالل  

ماااا من ماااة التعااااول االقتصاااادي  سااانة رئاساااة اململكاااة بالتعااااول  

جساااور تواصااال وتعااااول باااني  ( علاااى بنااااء وماااد والتنمياااة )

القطااااعني العاااام واخلااااص، وبلااا  مااان خاااالل عقاااد العدياااد مااان  

من كبار املستثمرين  املباحثات واملناقشات ما ما يفو  على 

ملعرفااة وجااس أهاام التحااديات  ؛افصااول ماان حااول العااان يريومااد

تعرقاال زيااادة اسااتثماراتهم النوعيااة واملسااتدامة يف      والعوائااق الاايت 

البنية التحتياة، مباا يف بلا  كيفياة معا اة هاذل التحاديات الايت         

تعيق تدفق املزيد مان االساتثمارات بصاورة  نه اة، والعمال علاى       

تطااوير أطاار فعالااة ومالئمااة ملشاااركة القطاااع اخلاااص يف متوياال     

ية اليت يواجهها العاان.  البنية التحتية بهديت تقليص الف وة التمويل

وكال نتاي هذا العمل )تقرير جمموعة العشارين ومن ماة التعااول    

 يرياالقتصادي والتنمية بشلل التعاول ما املساتثمر املؤسساي وماد   

ب بهاا  افصول فيما يتعلق باالستثمار يف البنية التحتية(، حيس رحَّا 

لريااض  قماة ا يف قادة دول جمموعة العشرين يف البياال افخاري هلام    

 البنوك املركزية مسبقاا. وووزراء املالية وحماف 

وتساااءل د. عباااد ا لاااد الصااااث: مااا املقصاااود تعليقاااد خدماااة   

وماا هاي  لياات     يلزامياة االتفاا    الديول أو الديول باتهاي وما مدى 

الوصاااول للمرحلاااة التنفيذياااة )وهااال الااادول العربياااة وا ساااالمية      

القطااع اخلااص    ةمشاركمشمولة بهذا افمر(ي ومابا عن كيفية 

الدائني وهل الرتكيز على البنية التحتية مان باني مجياا املواضايا     

احلضاارية لااد عالقااة بالصااندو  املااالي الاادولي الضااخم )املنااافا(   

الااذي بااادرت بالاادعوة  ليااد الصااني وباادأت العماال فياادي ومااا هااي        
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نااااة عل الفاااارص املمكنااااة للقطاااااع اخلاااااص يف هااااذل املبااااادرات امل   

يضةيباخلطو  العر

 وماان جانبااد أوضاا" أ. راكااال باان دهاايش أنااد وفيمااا خيااصُّ       

 فاملقصود الفوائد املرتتبة على ديول الدول. فقاد متَّ  ،خدمة الديول

 (. وفيماا خياصُّ  مان  بريال املاضاي )    اشاهرً  تلجيلها ملدة 

 الاادول العربيااة، يبلاا  املسااتفاد ماان هااذل املبااادرة مااا يقااارب      

قيااااد التنفيااااذ. أمااااا مشاااااركة القطاااااع   واملبااااادرة  ،مليااااول دوالر

اخلاااص، فااتم توجيااد من مااة الااا   

الفاااارص  للعماااال مااااا القطاااااع اخلاااااص. وفيمااااا خيااااصُّ   

البنااوك احملليااة الااذين   رؤساااءدعااوة عاادد ماان   املمكنااة، فقااد متَّ 

ر  السعودية يف عدد مان االجتماعاات يف الريااض    شاركوا ما الِف

تضمينها يف التقارير النهائياة.   ذ مرئياتهم اليت متَّخ أ  ومتَّ ،وباريا

بارز يف  كال ملؤسسة التقاعد والتلمينات االجتماعية دوٌر ،وأيًضا

هلاذل الكياناات أو    ةالنقاشات سواء عان طرياق الاذراع االساتثماري    

بشكل مباشر.

لزامياة قارارات القماة     مادى   ب د. رياض جنم فيما خيصُّوعق 

 ،حيااس أشااار    أنااد كمااا هااو معلااوم ،جياال الااديولخبصااوص تل

لكاان هااذا  ؛لزمااة لاادوهلافاا ل مجيااا قاارارات قمااة العشاارين غااري ُم

دولااة  ولاان توافااق أيُّ ،الاادول حماادود أحااد جوانااب قوتهااا فل عاادد 

 وبالتالي تقوم بتنفيذل. ،على أي قرار  ال عن قناعة

شاار  وتساءل م. فاضل القرني: ماابا يادور يف اجملموعاة الايت أ    

العماالت الرقمياةي وبادورل      ليها أ. راكال بان دهايش فيماا خياصُّ    
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أوضاا" أ. راكااال باان دهاايش بالنساابة للعمااالت الرقميااة، عملاات       

اجملموعااة مااا من ماااة االسااتقرار املاااالي    

ومن مااة  ،وصااندو  النقااد الاادولي ،

العمااالت  ل يميااة هلااذ علااى عاادد ماان التقااارير التن   

وأكادوا علاى أناد لان ياتم افخاذ        ،و ثارها على االقتصااد الكلاي  

بهااا حتااى يكتماال ا طااار التن يمااي هلااا. كمااا ركاازت أجناادة         

بل التعاااول بااني شااركاء   اهليكاال املااالي الاادولي علااى تعزيااز ُساا     

التنميااة ماان الاادول واملن مااات الدوليااة، وعلااى تااوفري املزيااد ماان         

قطااع اخلااص لتشا يعد علاى االساتثمار يف      الضمانات واحلوافز لل

الاادول الناميااة. كمااا كااال هناااك مناقشااات حااول تعزيااز املتانااة      

مبا يف بل  املستويات التارخيياة للتادفقات النقدياة     ،املالية العاملية

وساابل اسااتعادة مسااتويات أكثاار   ،اخلارجااة ماان افسااوا  الناشاا ة 

 ا لتل  التدفقات.توازًن

  ي ومااادى مواكباااة فعالياااات قماااة ا عاااالم الساااعودي والااادول

 :العشرين

تساءلت د. وفاء طيبة عن أساباب عادم االهتماام الكاايف مان      

ا عالم العاملي بقمة العشرين بالرياض، هل هي جائحة كورونااي  

اي وهال كاال لادول قماة     أم أل التواصل ما  عالمنا ن يكن جيادً 

 ليول معروفول حمددوالعشرين مراسل

دعااوة  تمتااخالااد باان دهاايش أنااد  أوضاا" د. ،ويف هااذا ا طااار

ا أو عان ُبعاد، وشااهدنا    ا عالم العاملي ملتابعة القمة سواء حضاوري  

مشاااااركاتهم يف املااااؤمتر الصااااحفي اخلتااااامي للقمااااة بالرياااااض   
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ا وعاان ُبعااد، ولكاان السااؤال املهاام: هاال قاااموا باادورهم        حضااوري 

ب عطااااء القماااة االهتماااام الاااذي تساااتحقد كحااادع عااااملي بلماناااة  

 وصد ي

ايت د. زياااد الاادريا أل دعااوة ا عااالم العاااملي حلضااور      وأضاا

عفااي ا هاااز ا عالمااي السااعودي ماان أنااد املسااؤول عاان    القمااة ال ُت

أل كورونا رمبا منعت كثرًيا مان   جنا  أو فشل الترطية خصوًصا

وسائل  عالم العان من احلضاور، ولايا مان املتوقاا مانهم ترطياة       

 عد!فعلية عن ُب

فا ل ا عاالم الساعودي كاال      ،طاريي ر د. منصاور امل ويف تصوُّ

يف حالااة اسااتنفار تزامًنااا مااا القمااة، وهااذا أماار طبيعااي ومتوقااا،     

ن كبري يف أدائد. أما ا عالم العاملي فثماة شاعور بالل    وهناك حتسُّ

 ا.القمة ال تعو شيً  وكللَّ ،هناك المباالة من جانبد

وماان ناحيتااد ياارى د. عبااد العزيااز احلرقااال أل هااذا هااو واقااا    

 عالم الدولي أثناء عقد بقية قمم العشرين السابقة.ا 

بهااب د. زياااد الاادريا    أل تقصااري ا عااالم      ،وماان جديااد 

ولكان   ؛العاملي ليا نابًعا من الالمباالة فقط )غري املسترربة مند(

أيًضا من قصور  عالمنا الذي هو يف حالة استنفار نعم، لكند ماا  

 زال يدور حول نفسد وخياطب الداخل!

ف ل ا عالم املهو يتعااطى   ،ن وجهة ن ر د. مساعد احملياوم

يف  ،ما افحداع وفق ماا تشاتمل علياد مان حمتاوى وأحاداع مهماة       

ا بافشااخاص وفااق مكااانتهم حااني أل ا عااالم احمللااي يهااتم كااثريً 

السياسية واالقتصادية واالجتماعية؛ لذا يف مثل هاذل االجتماعاات   
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تاوى  خبااري تارى وساائل     ضايفد املشااركول مان حم   املهم هاو ماا يُ  

ن تن اايم وجنااا  يف  س ااومااا سااوى بلاا  ماان حُ    ،ا عااالم أنااد مهاام  

ا لاادى وسااائل ا عااالم اسااتثمار التقنيااة لن ااا  االجتماااع لاايا مهم اا

املهنية.

أما أ. عبد اص الضوحيي فاذهب    أناد  اب أال ننت ار مان      

وكاال مااا نريااد؛ فااا عالم     ل الصااورة كاملااةا ق اان  عااامليا عااالم ال

وال يرطااي كاال شاايء.   ،ز علااى مااا ياارال يتناسااب وتوجهاتااد   ركِّااُي

م اململكاة  قاد  و عالمنا عليد مسؤولية استثمار فرصة ال تتكرر لُي

وتفوياات الفرصااة   ،وكمااا نريااد  مااا،واجملتمااا السااعودي كمااا ه 

عاٍد استرلها لإلسااءة اململكاة وحماولاة  ظهارهاا أقال      على  عالم ُم

 من حقيقتها.

هيم ناااظر أل عاادم اهتمااام ا عااالم العاااملي  بينمااا ياارى م.  باارا

 الرياض راجا لسببني رئيسني:يف بقمة العشرين 

: عاادم حضااور الرؤساااء الشخصااي للمملكااة ومااا يتبعااد ماان    افول

 وفود  عالمية واهتمام عاملي.

ول عن القماة أل يتحارك   ؤتقصري من ا هاز ا عالمي املس :الثاني

 ،ا عاااالم العاملياااة ويكاااول لدياااد  سااارتاتي ية يف جاااذب وساااائل    

 واست  ار قنوات خالل القمة وغريها من طر  ا عالم.

وأضاااايت أ. حمماااد الدنااادني أناااد بالفعااال لاااو أل قاااادة الااادول   

حضاااروا الختلاااف الوضاااا. أماااا جاااذب وساااائل ا عاااالم العااااملي        

واست  ار قناوات خاالل القماة فاال يكفاي، املفاروض قبلاها بعادة         

ا ل وجهاة ن ار اململكاة عمَّا    ق ا ن لبال   ،اأشهر، وأل ال يكاول دعائي ا  
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بعاض نقاا    يف ل متثَّا  هو ماا و ،د من خالل هذل اجملموعة ب فعل 

ومسااااعدة الااادول   ،كتلجيااال خدماااة الاااديول   ؛البياااال اخلتاااامي 

ا فند املصادر الارئيا لرسايل    وأيًضا حماربة الفساد عاملي  ،الفقرية

  خل. .. .افموال

لااي وا قليمااي  د د. عبااد ا لااد الصاااث أل  عالمنااا احمل  وأك اا

يكاااول قاااد أدى ا ااازء افهااام مااان واجباااد ورساااالتد  با اساااتطاع   

 ،وقلااوب املااواطنني ويااثري تفكريهاام  مبوضااوعية أل  ااذب عقااول  

وياادفا بهاام ملزيااد ماان البحااس والتلماال يف موضااوعات ومالبسااات     

وحتااديات دار حوهلااا النقااا  يف املااؤمتر، وياازرع بشااكل مقنااا يف 

ق للتحااديات. وهاذا  با حتق اا  ابل وفهًما يف املسااتق قلاوب ا ميااا ثقاةا  

ساااويت يتسااارب بشاااكل موضاااوعي لإلعاااالم   فآخر بااا بشاااكل أو

ولاايا  االعاااملي وا قليمااي قبلااد. ا عااالم  ااب أل يكااول  عالًماا    

 .ا عالًن

     املكاسب من رئاسة السعودية جملموعاة العشارين جتاال

 :القضايا اآلنية والرؤية املستقبلية

 لكاااة ا ساااالم والساااالم   أشاااار م.  باااراهيم نااااظر    أل   

القماة   ة،احتضنت قمة قادة دول جمموعة العشرين اخلامسة عشر

فهااااي قمااااة افرتاضااااية لقااااادة دول  ؛االسااااتثنائية بكاااال املقاااااييا

انعقااادت يف باااالد احلااارمني ومهااابط الاااوحي  ،جمموعاااة العشااارين

وأكااادت علاااى أل صاااحة    ،ومنباااا ا ساااالم والساااالم والتساااام"   

 حمور اهتمامها. يمة الكوكب ها نسال وحياتد ومعيشتد وسال
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وأكاااد د. زيااااد الااادريا علاااى أل قماااة جمموعاااة العشااارين      

تزامنت ما جائحة كورونا هذا العام، فصعب افمر على الرياض 

أو علاااى  ز علاااى تن ااايم الااايت كاااال  اااب عليهاااا أل تركِّااا 

فل  ؛مكافحاااة كوروناااا، حتاااى تااان " علاااى افقااال يف أحااادهما    

يف كليهماا. ون تكساب الساعودية     االحتمال الرالب عدم الن اا  

لت سا َّ  ،التحدي فقط، بل كسبتد بتفو . ففي مواجهة كوروناا 

يف ا صابات والوفيات، باملقارنة بالسا ل   السعودية أرقاًما متدنيةا

العااااملي. ويف تن ااايم قماااة العشااارين، ورغااام املعوقاااات اللوجساااتية   

ملتوقاا  بسبب ا ائحة، استطاعت الدولة املضيفة  جناز ماا يفاو  ا  

مااان املشااااورات باااني مساااؤولي العشااارين دولاااة، واملناقشاااات باااني    

رابااة ساابعني دولااة. ولالنمطّيااولل الااذين   جمموعااات التواصاال ماان ق  

راهنااوا علااى عاادم جنااا  السااعودية يف  دارة لقمااة العشاارينل ولقاااع    

صاايبوا خبيبااة أماال، وظهاارت الرياااض أمااام العااان  كورونااال مًعااا أ 

فيها رصاانة الارتاع وحيوياة ا نساال      أمجا بوصفها لخيمةل جتتما

 واستع ال املستقبل.

وتساااءلت د. ا ااازي الشاابيكي: كاام فقاادنا ماان االمتيااازات  

 للتعرياااف باململكاااة بصاااورة أكااارب، لاااو كانااات القماااة حضاااوريةا

وليساات افرتاضااية، أم أنااد كااال مناسااًبا خاصااة أننااا يف مرحلااة       

مان املشاااريا  )ورشاة العماال الك اربى الوطنيااة التريريياة(، والعديااد    

زال يف مرحلة الت هيز ت التنموية العمرانية والسياحية والرتفيهية ال

 وا عدادي
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أشااارت أ. فااائزة الع اارو     أل الوضااا   ،ويف هااذا الصاادد

دول عقااد  مااا حااال وهااو  ؛م أل تكااول القمااة افرتاضاايةاالااراهن حااتَّ

عاجل خالهلاا مباشارة الكاثري مان املعضاالت، غاري       ثنائية ُت لقاءات 

اململكاة، والسابا  ماا الاازمن يف     أل العمال الادؤوب الاذي شاهدتد     

الصااالبة  افساااا  ارالتحضاااري فعماهلاااا رغااام قياااود ا ائحاااة، وف ااا

 مساتندةا  ،لعملية  عادة  طال  مرحلة التعايف علاى كال املساتويات   

 ؛   خمرجاات قمااة اساتثنائية يف وقاات اساتثنائي برئاسااة اململكااة   

أهااا اململكااة اليااوم،  تتبوَّ يت باتاات د علااى املكانااة الااوهااو مااا أك اا

الدول املؤثرة يف  وزيادة قدرتها لبناء شبكة عالقات قوية ما كل 

ومتثيلها عن جادارة للعااملني العرباي وا ساالمي، و يصاال       العان، 

؛ فنهاا  قضاياهم واهتماماتهم، خاصة أل هذل القمة تعترب مفصاليةا 

لالقتصاااد العاااملي  تواجااد حتااديات ضااخمة يف كيفيااة  عااادة الثقااة 

يف وقات كاال للتبعاات االقتصاادية  ائحاة كوروناا        وتعزيز جول

مباشر على اقتصادات العان وأسوا  النفط العاملياة، وزادت   تلثرٌي 

ظ االقتصااااد يف حاااني حااااف   ؛يف مع ااام الااادول مااان نساااب البطالاااة 

الساااعودي علاااى قوتاااد ومكانتاااد الرفيعاااة باااني اقتصاااادات العاااان  

التنافساية العااملي    )كشاف تقريار   فقد  ،قتزات حتق بلرقام ومن  

قااات املركاااز افول علاااى مساااتوى أل اململكاااة حق  يف عاااام 

باملشاااركة مااا دول أخاارى يف مؤشاار اسااتقرار االقتصاااد       العااان 

كلحاد مصاادر    ا استثمار هذل الفرصةكما كال مهم      الكلي

  دارة أزمااة القااوة الناعمااة للمملكااة لعاارض جتربتنااا الناجحااة يف    

التعامال ماا    دول يف  اململكاة  مان أفضال     دُّكورونا؛ حياس تع ا  

 هذل ا ائحة.
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وتساءلت د. وفاء طيبة: مابا عن مكتسبات الشباب مان قماة   

من ازات   فا ل مان أهام     ،ر د. خالاد بان دهايش   العشريني ويف تصاوُّ 

هذل القمة االستثنائية أل من عمل على حتقيقهاا يف ظارويت صاعبة    

 شباب وشابات من أبناء هذا الوطن نفتخر بهم وب جنازاتهم.ا جد 

ومان ناحيتاد يارى م. فاضال القرناي أل احلادع مباا محلاد ماان         

جهااود هائلااة بااذلتها اململكااة لرتتيااب القمااة يف ظاارويت اسااتثنائية     

لااها علااى مسااار أساارع  يصااال قوتهااا الناعمااة للعااان.  متعااددة، جع 

الساليب للعاان عان مسعاة     ل لبس الشعور رس لسرع جانب مؤثر وُمف

وباكتساا    وافكثر سارعةا  ،البلدال هو استرالل املعتقد للتشويد

لتريري االنطباع والصاورة النمطياة هاو ا اناب االقتصاادي والعمال       

عليااد بتعاااول وتفاااٍل، والنتااائج املرجااوة املتعااددة ماان القمااة وعلااى       

ال رأسااها مكافحااة الركااود العاااملي، ومكافحااة كورونااا جع اا      

 ،وبالتااالي قااوة ناعمااة تصاال بلاادال العااان  ؛اململكااة متمياازةقيااادة 

ونتائ ها الثقة باقتصاد اململكة والبي ة افمنية والتقنية املتطاورة،  

وافهااااام االساااااتمرار  . اااااذب االساااااتثمارات ا قليمياااااة والعاملياااااة

 للمحاف ة.

وياارى أ. راكااال باان دهاايش أنااد قااد يكااول ساابب جنااا  قمااة  

بكاار؛ فالعديااد ماان الاادول  ضااري امل الرياااض هااو التحيف العشاارين 

 اا شاارة    أنها   تهذا افمر، وكثري ماا متا   تاملشاركة استررب

كاان باسااتعداد اململكااة؛  ااا أثاار علااى أهميااة دور اجملموعااة  تن 

 ا يف أوقات االستقرار االقتصادي للدول.خصوًص
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أشاعر باالزهو    : لكناتُ (3)قالت أ. علياء الدريا ،ومن جهتها

ا باالتن يم الاذي   ند مع ب جد  ر املالية الفرنسي حني يقول لي وزي

 ري الجتماعاات اجملموعاة، وأناد منبهار مان حتركاات الشاباب        

السعودي الذي يعمال يف اجملموعاات التن يمياة. وهاو ال يادري أناي       

تيكيت بلل ا  انطباٌع  ب كال لديَّ ،انبهاًرا عند أنا نفسي ال أقلُّ

واالجتماعاااات الااايت رأيااات  والربوتوكاااول الفرنساااي يف اللقااااءات  

علاى  بعضها يف باريا وبعضها اآلخر داخل من ماة اليونساكو ال يُ  

فات خاالل أعماال     ب تعرَّ ،ا. لكن هذا االنبهاار بادأ يتزعازع   معليه

جمموعااة العشاارين علااى قاادرات فائقااة لاادى الشااباب السااعودي. ال  

نهاا تفاو  ماا رأيتاد لادى الشاباب الفرنساي املشاهور            با قلاتُ  أبالُ 

 ذل املهاراتل.به

ماا  اب أل    أما د. عبد ا لاد الصااث فاذهب    أل مان أهام      

عاان   فضااالا  - تورثااد هااذل القمااة وجمرياتهااا يف ضاامري املااواطن     

االعتزاز بن ا  اململكاة بعضاويتها يف هاذل اجملموعاة ثام رئاساتها       

أل يشااعر كاال مسااؤول ورجاال    هااو - و دارة أعماهلااا لفاارتة عااام  

نااافا ماان خالهلاام يف   أل بالدنااا ُت أعمااال ومااواطن وشاااب وشااابة   

مجيا احملاالت على املستوى الكوني وليا ا قليمي فقط. وهاذل  

و جاا مساللة بقااء ودأوماة      ،فقاط  املنافسة ليسات مساللة معنوياةا   

 وجاء وعيش ورفال.

الريااض تارتبط   يف ويرى أ. حمماد الدنادني أل قماة العشارين     

تماي ملنطقاة مضاطربة    بافمن العااملي وا قليماي بصافة اململكاة تن    

                                                           
(

3
رنسي، ومشاركة ضمن فريق التن يم، يف قمة العشرين مرافقة ومرتمجة للوفد الف( 

 .م2020
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ماان املهاام أل يتاادخل اجملتمااا الاادولي لكااب"      ،بساابب دول معينااة 

ا مان املاوت   تدخالتها اليت أشاعت احلروب والدمار واهل رات هرًب

ل االساتهالك والقاوة   عط ا  مَّومن ث ا  ،ل التنميةوا وع. كل هذا عط 

 احليااااة مااان  نساااال ملياااول 300الشاارائية خباااروي ماااا يقااارب ماان   

مت اململكاة يف مباادرة حمارباة    ر باخلري أل تقادَّ بش امل  ومن. املعتادة

و  اد منصة للتعااول باني الادول لتباادل املعلوماات       ،االفساد عاملي 

 ومكافحة الفساد.

وياارى أ. عبااد اص الضااوحيي أنااد رغاام التحااديات االقتصااادية  

اململكااة تقااديم نفسااها كمااا يليااق  اسااتطاعت ،وجائحااة كورونااا

هااا يف ترساايل قاايم التسااام"    هااا احلضاااري ودور  وجه زة رِبُماا ،بهااا

اململكااااة العربيااااة والتعااااايش والعماااال الاااادولي املشاااارتك. وقلباااات 

مان دول تتلقاى ودول ردة فعال     ؛االسعودية املعادلة يف املنطقة عموًما 

هاا كقائاد   ومارسات دور   ،   دول تصنا الفعال وتنت ار رد الفعال   

ة أل االنقساام  (. وأدركات اململكا  والعاب حماوري )  

فعملاات علااى ماادار عااام كاماال     ،يف دائاارة اخلطاار  ا ميااا  يضااُا

خالل رئاستها لقمة جمموعة العشرين علاى تعزياز العمال املشارتك     

وأهمية مواجهة التحديات برو  الفريق الواحد. ،وافسرة الواحدة
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 امللخص التنفيذي: 

رقااة الرئيسااة    أل املساااءلة  أشااارت د. جنااالء احلقياال يف الو 

ماان  د بهااا لالعمليااة الرقابيااة الاايت يااتمُّقص ااوُي ،هااي مفهااوم أخالقااي

تنطوي  ،خالهلا حماسبة الشخص املسؤول عن تصرفات ارتكبها

ل بتقااديم ردودل ب الشااخص امل ساااء طال ااعلااى خمالفااات ن اميااة، وُي

تكاول عان طرياق التقاارير     ف ،على بلا . فا با كانات رمسياةا     بناًء

مها عااان أعمالاااد، وعااان طرياااق التحقياااق معاااد يف حالاااة  الااايت يقاااد 

ا ملاااا تقتضااايد قواعاااد  ارتكاباااد ملخالفاااة يف عملاااد، وعقاباااد وفقاااا  

القااانول. وعلااى الاارغم ماان أل العالقااات املهنيااة الرمسيااة واملساااءلة  

ا، لكنهااا ليساات كافيااة. وأكاادت د. جنااالء  د الرمسيااة مهمااة جاا 

ري الرمسياة    جاناب املسااءلة    بد من تطبيق املساءلة غا  على أند ال

 ا يضمن تكوين ثقافة االلتزام.فل تطبيقهما مًع ؛الرمسية

وأكااد م. عبااد ا لااد الصاااث يف التعقيااب افول علااى أنااد ال      

حول أهمية زرع ثقافاة االلتازام علاى املساتوى الرمساي       خيتلف أحٌد

بتوظيااف الوسااائل الرمسيااة، كمااا ال خيتلااف اثنااال علااى أهميااة       

افة االلتزام على املستوى الشخصي وا معي يف الفضاء ترسيل ثق

غااري الرمسااي بالتكاماال مااا ن ااريل الرمسااي. ويف ساابيل تسااهيل        

ة يف بي اة العمال عموًماا،    لااللتزامل وتهي ة سبلد، هناك حاجاة ماسَّا  

دة يف فهاارس لتبويااب افن مااة واللااوائ" والتعليمااات بطريقااة موحَّاا    

وع  ليها، وربطهاا ماا لوائحهاا    سهل للفرد واملؤسسة الرجد، ُتموحَّ

والتعليمات املتعلقة بها، حسب القطااع وحساب التن ايم والن اام،     

 اد  ثم توحيد مصادرها على مستوى الدولة واملؤسسة. وقد يلزم 

مؤسسااات حكوميااة )أو متعاقاادة مااا احلكومااة( لتقااديم املشااورة 
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التفصاايلية اجملانيااة )غااري امللزمااة( لألفااراد وللمؤسسااات بكافااة      

يف سابيل االلتازام بكافاة افن ماة واملعاايري واشارتاطات        ،نواعهاا أ

وليا حسب القطاع أو اهلي ة فقط.   ،اهلي ات التن يمية

  د. عبااد الاارمحن اهلاادلق يف التعقيااب الثاااني    أنااد    وتطاارَّ  

مبكافحااة الفساااد وتعزيااز   علااى الاارغم ماان اهتمااام رؤيااة   

رية ماان افهاادايت  النزاهااة عاارب العماال علااى حتقيااق جمموعااة كااب    

علمااي وجثااي يف جمااال  والنتااائج،  ال أل بلاا  ن يواكبااد اهتماااٌم

الدراسات العلمية املنشورة يف اململكاة    لَّ   باملكافحة والنزاهة، 

ا، وقاد ال تت ااوز أصاابا    يف جمال مكافحة الفسااد حمادودة جاد    

صااة يف جمااال املساااءلة   ا عاان الدراسااات املتخص  ًبالياادين. فمااابا   

ا بدراساة  واليت ن ياتم تناوهلاا حملي ا    ،ء الرمسية وغري الرمسيةسوا

 !تفصيليةي

 وتضمنت املداخالت حول القضية احملورين التاليني:

   .أهمية وأبعاد االلتزام واملساءلة غري الرمسية يف املؤسسات 

   .وسائل تفعيل االلتزام واملساءلة غري الرمسية يف املؤسسات 

انتهااى  ليهااا املتحاااورول يف ملتقااى  وماان أباارز التوصاايات الاايت  

 أسبار حول القضية ما يلي:

مطالباااة افجهااازة احلكومياااة ومؤسساااات القطااااع اخلااااص    -1

علاى أل   ،طط متكاملة ملكافحة الفساد يف قطاعااتهم ب عداد ُخ

طااط مؤشاارات لقياااس الفساااد جبميااا أنواعااد يف تلاا   تتضاامن اخل 

 افجهزة واملؤسسات.
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 ،لفعاليات التوعوياة للماوظفني  تكثيف املناشط التدريبية وا  -2

واملتعلقاااة مبوضاااوعي النزاهاااة ومكافحاااة الفسااااد يف القطاعاااات  

العامة واخلاصة وغريها.

 

 الورقة الرئيسة: د. جنالء احلقيل

مان افن ماة والقاوانني     جند أمامناا يف يومناا احلاضار العدياد     

 ،اليت تدعم وتساعد على مكافحة الفسااد وحوكماة املؤسساات   

ا واضاحة مان الناحياة    على أُسا  ارة املؤسسة مبنيةاحيس تكول  د

ومان ناحياة ضامال الشافافية      ،ومان ناحياة الااب القارار     ،ا دارية

واملساااءلة. وهااذل هااي اخلطااوة افو  ملواجهااة املشااكلة عاان طريااق 

وبعااد بلاا ، العماال علااى ا انااب     ؛وضااا افساااس التشااريعي أوالا  

ذ هاذل التشاريعات   التنفيذي لتطبياق افن ماة واللاوائ". لكان تنفيا     

 لاذل  ال  ،بل أفراد املؤسساة شديدة من ِق احلديثة سيواجد مقاومةا

 ؛بد من تطبياق املسااءلة غاري الرمسياة    جاناب املسااءلة الرمسياة       

ا يضمن تكوين ثقافة االلتزام. العالقة بني أفراد فل تطبيقهما مًع

املؤسسة حمكومة جساب التن ايم ا داري اهلرماي، وهاذا يشاري      

ا دارة الرمسيااة، لكاان هناااك أيًضااا يف داخاال أي مؤسسااة      علااى

 دارة باتيااة أارسااها الفاارد علااى نفسااد وعلااى العاااملني معااد. عنااد    

ا فهااادايت املؤسساااة، فهاااذا حتساااني مساااتوى ا دارة الذاتياااة وفقاااا

بااني ا دارة الرمسيااة وغااري الرمسيااة لتحسااني    االااافعَّ ايضاامن تعاوًناا

ا سااارتاتي ي واالقتصااااادي.  مساااتوى املؤسساااة ا داري واملهااااو و  

ريت تشريعي يلتزم فياد  على صناعة ُع لذل ، تركيزنا هنا ينصبُّ
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، وتقليال احلاجاة      لتشريعات املكتوبة طواعيةاباأفراد املؤسسة 

 املساءلة الرمسية.  

 مفهوم املساءلة غري الرمسية:

د بهااا العمليااة الرقابيااة  قص ااوُي ،املساااءلة هااي مفهااوم أخالقااي 

خالهلااا حماساابة الشااخص املسااؤول عاان تصاارفات     الاايت يااتم ماان   

ب الشاااخص طال اااتنطاااوي علاااى خمالفاااات ن امياااة، وُي ،ارتكبهاااا

تكاول  ف ،ف با كانت رمسيةا على بل . امل ساءل بتقديم ردودل بناًء

مها عن أعمالاد، وعان طرياق التحقياق     قد عن طريق التقارير اليت ُي

ا ملاا تقتضايد   معد يف حالة ارتكابد ملخالفة يف عملاد، وعقاباد وفقاا   

قواعااد القااانول. وعلااى الاارغم ماان أل العالقااات املهنيااة الرمسيااة         

ا، لكنها ليسات كافياة. يف الوالياات    واملساءلة الرمسية مهمة جد 

املتحاااادة افمريكيااااة، الح ااااوا أل مؤسسااااات احلكوميااااة قباااال 

بلهدايت املؤسسة علاى   ات تعاني من الت اوزات اليت تضرُّيالثمانين

كااال لااديها نزعااة ملحوظااة   ل احلكومااة  نااذاكف ؛املاادى البعيااد

 نشاء تشريعات و ليات مسااءلة رمسياة متعاددة ومتداخلاة ماا باني       

مان دول االهتماام خبلاق بي اة جتعال       ،املساءلة الداخلية واخلارجياة 

لااذل ، وعلاااى   ؛اففااراد يشااعرول باااااللتزام لتنفيااذ هااذل افن ماااة    

املساااءلة،  ال أل  ع القواعااد والقااوانني الاايت تاادعم   الاارغم ماان تنااوُّ  

فعالية  جناز افعمال وجودة منت اتها ن تكن تصال    املساتوى   

ومااان هناااا ظهااارت فكااارة  ؛الاااذي يطمااا"  لياااد أصاااحاب املصااالحة

املساءلة غري الرمسية من خالل خلاق تعااول غاري رمساي باني أفاراد       

املؤسسة من أجل خلق شعور االلتزام لادى أفاراد املؤسساة لتحقياق     

ل التوفيااق بااني الثقافااات املؤسسااية املتباينااة،   ماان خااال ؛مصاااحلها
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ض افهااادايت واملصااااث، واخاااتاليت والتقليااال مااان مشاااكلة تعاااارُ 

سياسات تقديم اخلدمات من مؤسسة    أخرى. فن رياة املسااءلة   

ا ماان غااري الرمسيااة تفاارتض غياااب االلتاازام الرمسااي للن ااام خوفااا     

ز نول. وتركِّا ا للقاواليت يرتتب عليها عقاب وفقا ،املساءلة الرمسية

علااى أل أفااراد املؤسسااة يعتماادول يف تصاارفاتهم علااى معااايري بناااء   

وتطبيااق مباادأ املعاملااة باملثاال ماان   ،الثقااة واحاارتام قااوانني املؤسسااة

الااة، حيااس الرغبااة يف احلصااول علااى معاملااة عادلااة ومنصاافة وفعَّ    

 وبناء العالقات اليت تعتمد على مبدأ االلتزام.  

 ،مااد علااى ثااالع قواعااد أساسااية    املساااءلة غااري الرمسيااة تعت  

املساااااءلة. الشاااابكة والتعاااااول، ووهااااي: الشاااابكة االجتماعيااااة، 

االجتماعيااة تشاامل العالقااات بااني املؤسسااات والعالقااات ا نسااانية 

داخاااال املؤسسااااة، والعالقااااات ا نسااااانية بااااني أفااااراد املؤسسااااة     

هذل العالقات حتكمها الاروابط العملياة ساواء     واملستفيدين منها.

مثال عالقاة الارئيا     ؛د على العالقة اهلرمية أو اففقيةكانت تعتم

ما موظفد، أو عالقة املوظاف ماا زميلاد بانفا الدرجاة الوظيفياة.       

م فكااارة التعااااول باااني أفاااراد الشااابكة  ه ااانساااتطيا ف  ،ومااان هناااا

حيس  لَّ املسااءلة   ؛املساءلة غري رمسية ك و لاالجتماعية من ناحية 

فارد   شبكة، جيس يكاول لكال   لدعم تل  ال اأساسي  اتعترب أمًر

ل قهاا لاد هاذل الشابكة يف حاال تعااو       حقِّفيها أهادايت أكان أل تُ  

ال، تقااديم اخلدمااة بشااكل فعَّاا   يف معهااا. ويف حالااة عاادم تعاونااد    

لاايا لااد عالقااة   اى عقاًبااساايتعرض للمساااءلة غااري الرمسيااة ويتلق اا  

باملساءلة الرمسية، مثل فوات فرصة احلصول على عمل باد  جنااز   
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رئااايا مشاااروع معاااني، با ضاااافة    فاااوات حصاااولد علاااى    مثااال 

    يزات مادية.

معاااايري قيااااس العوامااال املاااؤثرة علاااى ن رياااة املسااااءلة غاااري  

 الرمسية:

قيااااس مسعاااة املؤسساااة الداخلياااة واخلارجياااة: هاااذل تعتااارب أول  -1

خطااوة ماان خطااوات  دراي املساااءلة غااري الرمسيااة يف  ساارتاتي ية       

اس أدائهاااااا يف نتاااااائج املؤسساااااة لرفاااااا كفاءتهاااااا. أكااااان قيااااا 

جنازاتهااا، معاادل الثقااة يف أدائهااا     خمرجاتهااا، قوائمهااا املاليااة،   

بل العاملني فيها واملتعااملني معهاا أو املساتفيدين منهاا،     سواء من ِق

وطبيعااة اجملتمااا العاماال فيهااا وشاابكة العالقااات االجتماعيااة، أو   

بي اة  مبعنى  خر البي ة املهنية والعملية، ومعادل رضاا العااملني عان     

 زات لتحقيق أهدايت املؤسسة.العمل من حيس توافر احملفِّ

بناًء على نتائج السلوك السائد يف املؤسسة و سرتاتي يتها اليت  -2

ليهاا أعاالل يف النقطاة     ت    خلق هذل السمعة للمؤسسة املشار أدَّ

ض وتقااو  ،املرغااوب ز الساالوك عااز افو ، نباادأ برساام  ساارتاتي ية ُت

، جناااد يف لاااوائ" االلتااازام ولاااوائ"  رغاااوب. فماااثالاغاااري امل السااالوك 

 احلوكماااة للمؤسساااة أو الن اااام والقاااانول العاااام للدولاااة، معاااايري  

ملمارسااة العماال، مثاال جتااريم اسااترالل الساالطة املمنوحااة للموظااف  

ل ازتا  ا،  ال أنهاا ال ملصلحتد اخلاصة. وعلى الرغم مان منعهاا ن اًما   

ة االلتازام والرؤسااء   مبساتويات خمتلفاة جساب رقاباة  دار     موجودةا

على ماوظفيهم. وينادري كاذل  ضامن افساباب، وجاود مجاعاات        

ا عان  ضرط تادعم بعضاها الابعض لتحقياق هاديت اجملموعاة عوًضا       

 هديت املؤسسة.
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املساءلة غاري الرمسياة الايت حتادع باني اففاراد يف املؤسساة:         -3

ز عز بعد تشخيص مشكلة املؤسسة، نلتي ملرحلة معرفة ما الذي ُي

ك. هنا  ب الرتكيز على ركان الرقاباة واملسااءلة. يف    هذا السلو

ق مصالحة املؤسساة، ال   حقِّا املؤسسات اليت ينتشر فيهاا سالوك ال يُ  

ز ا نتاجية ومتنا الت ااوزات الن امياة، ويساتتبا    حفِّيتوافر رقابة ُت

بل  عدم وجود املساءلة التقليدية أو الرمسية، واليت تعاو معاقباة   

د، يوجد بها مساءلة غاري رمسياة. الساؤال    املت اوز. لكن بالتلكي

ضااعف الرقابااة   اآلل، كيااف توجااد مساااءلة غااري رمسيااة يف ظاال      

واملساءلة الرمسية. املساءلة غري الرمسية هي الشعور بلل أداء مهام 

ا على مصالحتد الشخصاية   العمل وااللتزام بالقانول ينعكا   اًب

بااال قاااادة  يف حالاااة وجاااود  دارة رشااايدة، ومعاملاااة منصااافة مااان قِ    

والعكا صحي". وبالتالي، فهناك مساءلة غري رمسياة   ،املؤسسة

، ومسااءلة غاري   ا  ابية عندما يكول ن ام الرقاباة وااللتازام قوي ا   

مبعنااى  خاار،  .ارمسيااة ساالبية يف حالااة كااال ن ااام الرقابااة ضااعيفا 

بااد ماان قراءتهااا كمعادلااة رياضااية     لن ااا  أي عمليااة مساااءلة، ال 

املسااءلة   املصالحة   ) عادلاة هاي كااآلتي:   وليا ك مل ن رية. امل

نساابة اخلسااارة يف حالااة عاادم االلتاازام  -الشخصااية لاملكافااآتل 

 (.لالعقابل

التحاااديات الااايت تواجاااد  دارة الترااايري ومعااادل قاااوة مجاعاااات  -4

الضاارط الاايت تقاااوم تطبيااق وتنفيااذ القااوانني: وهااذل يف احلقيقااة      

حلوكمااة تعتاارب ماان أهاام املشااكالت الاايت تواجااد تطبيااق معااايري ا  

فناد ال خيفاى عليناا أل     ؛وااللتزام بالقانول ومعايري افخاال  املهنياة  

 ،مجاعااات الضاارط هااذل مسااتفيدة ماان ضااعف املساااءلة الرمسيااة    
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وبالتاااالي  ؛وتساااترل املسااااءلة غاااري الرمسياااة ملصااااحلها الشخصاااية 

عااان تطبياااق عملياااة تااادوير املاااوظفني مااان حياااس     سااان د مقاوماااةا

ا يف يااااار موظااااف لاااايا فااااردً  ا يف حالااااة اختاالختيااااار، خصوًصاااا 

نااد ساايتم تطبيااق املساااءلة غااري الرمسيااة الساالبية     جممااوعتهم،  ب 

عليد. من ضامن التحاديات أيًضاا، تعااول بعاض مجاعاات الضارط        

ا لتطبياااق افن ماااة واللاااوائ"، لكااان وماااا هاااذا قاااد جناااد  شاااكلي 

تطبيااق الن ااام علااى جاازء ماان مااوظفيهم مااا      يف هم يرغبااول بعض اا

هم العاااملني علااى تراايري ثقافااة املؤسسااة   وتقااديم حااوافز صااورية ُتاا  

حماولاة   لكن يف احلقيقة، جنادهم يقااومول أيَّ   ؛بتطبيق القوانني

ا ن يتاابعهم، وبالتااالي يقفااول عائقااالتطبيااق القااانول علاايهم وعلااى م اا 

 أمام املساءلة الرمسية وغري الرمسية ا  ابية.

كيااف يااتم تعزيااز االلتاازام واملساااءلة غااري الرمسيااة لتحقيااق   

 ايت املؤسسةيأهد

ل اففااراد يلتزمااول ع اااملساااءلة غااري الرمسيااة هااي عبااارة عاان ج  

بتطبيااق الن ااام ومعااايري افخااال  املهنيااة بشااكل تكااول أهاادايت    

املؤسساااة هاااي ماااا يساااعول لتحقيقاااد و جناااازل مااان دول احلاجاااة        

للمساااءلة الرمسيااة الاايت تكااول بساابب ارتكاااب خمالفااة وظيفيااة  

ثقافااة النزاهااة مااا ماارور   جساايمة أو عاديااة. فائاادتها هااي تكااوين  

الوقت. تتم صناعة املساءلة غري الرمسية ا  ابية عن طريق صانا  

هااو و ،حااوافز جتعاال الفاارد يف اجملموعااة يفكاار بشااكل منطقااي  

مقدار الفائدة اليت ستعود عليد يف حالة التزامد بالن ام. الاتفكري  

بشكل منطقي عرب عملية حسابية بسيطة يقوم بهاا الفارد العامال    

ا علاااى يف صااااحلة. اعتمااااًد ا يصااابُّأساااد، جتعلاااد يتخاااذ قاااراًريف ر
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أو ن رياة االختياار العاام     cilbuP eciuPC ycCihtن رية  :ن ريتني

ا ملا يريادل أصاحاب   واليت تهتم بعملية توجيد اختيارات اففراد وفقا

أو ن ريااة االختيااار    eibbCPyuoC nPyuiA ycCihtون ريااة   ،القاارار

افا الااايت تصااانعها مجاعاااات الضااارط ا معاااي والااايت تهاااتم بالااادو

لتشااا يا اففاااراد لالنضااامام  ليهاااا وحتقياااق مصااااحلها بااادلاا مااان   

مصااااث املؤسساااة. وأكااان الن ااار يف بعاااض االقرتاحاااات الااايت     

، وهااي علااى  أكاان أل تسااهم يف تفعياال هااذا النااوع ماان املساااءلة    

 :النحو التالي

وحتطاايم صااورة لاملوظاااف    ،تفعياال ساالطة القااانول والنزاهاااة    -1

الااذي لخيااالف القااانولل و بدالااد بنمااوبي لاملوظااف البطاالل    البطاالل 

عااان طرياااق تفعيااال  دارات   الاااذي ليلتااازم بالقاااانولل. يكاااول بلااا   

االلتزام والنزاهة يف املؤسسات سواء كانت خاصة أو عامة. حيس 

 نَّاااد يف اململكاااة، تنتشااار  دارات االلتااازام يف مؤسساااات القطااااع    

يف  اى هلااا وجااوًداملااالي وبعااض الشااركات الكااربى، لكاان ال ناار  

مع م الشاركات. كاذل  يف القطااع العاام،  اب أل ياتم  نشااء        

 دارات التاازام ونزاهااة تراقااب أعمااال املؤسسااة وتراقااب التزامهااا.      

هما: الرقابة علاى   ،وهذل ا دارات تعتمد يف عملها على ركيزتني

وتعزياااز النزاهاااة. ولكااان عناااد وضاااا  دارات التااازام يف   ،االلتااازام

 عطااااء ا دارات  :أوال ؛باااد مااان مراعااااة أمااارين    القطااااع العاااام ال 

القانونياااة و دارات االلتااازام والنزاهاااة يف املؤسساااة احلكومياااة أو   

بعااض اللااوائ" الداخليااة مبااا    شاابد احلكوميااة الصااالحيات لساان   

التدريب على لاوائ" االلتازام    :ايتوافق ما عملية تعزيز االلتزام. ثانًي

ول تطبيقاد أساهل يف القطااع    بافخال  املهنية. هاذا افمار قاد يكا    
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فل القطااع العاام يعتماد يف عملياة      ؛اخلاص من القطاع العام أيًضا

وهاو معهاد ا دارة العاماة.     ،التدريب على جهاز حكاومي خاارجي  

معهد ا دارة ال أكند وضا يدل علاى املشااكل الايت تعااني منهاا      

ات  دار وجاود مؤسسة بذاتها. لذل ، القطاع العام حيتااي      كلُّ

التزام ونزاهاة يف املؤسساات، ومنحهاا اساتقاللية جياس أكنهاا       

بعاااد دراساااة وضاااا املؤسساااة القاااانوني واملاااالي وا سااارتاتي ي  -

 صادار لاوائ" تساتهديت ماا      -ومعدل حتقيقها فهدافها التنموية 

تعانيااد ماان قضااايا تريااد حلااها، وتاادريب موظفيهااا ورؤسااائها علااى  

 النزاهة.  

 ااب االهتمااام مبسااللة الرضااا عاان     حيااس أوالا،بناااء الثقااة؛   -2

أعمال املؤسسة سواء كاال مان قبال العااملني فيهاا أو املساتفيدين       

 ؛ا: االهتمام مبوضاوع الشافافية وا فصاا  عان املعلوماات     منها. ثانًي

من يعماال بهااا أو يتعاماال  فااي فل املؤسسااة عنااد ا فصااا  تاازرع ثقااةا  

، وهااذا معهااا ماان حيااس وضااعها يف البي ااة االقتصااادية والتنمويااة      

املساءلة الرمسياة يف حالاة كانات املؤسساة تعااني يف       ل عملية سه ُي

حتقيااق أهاادافها ماان خااالل البحااس يف ساابب املشااكلة، لااو كااال  

سااببها وجااود خمالفااات وظيفيااة خلدمااة مصاااث شخصااية، فهنااا    

ا: ا دياة يف تطبياق   أكن معا ة الوضا بالطريقة املناسبة. ثالًثا 

فل االلتازام باذل     ؛ل  بشكل مستمرالقانول وعدم الرتاخي يف ب

مبثابة الدعاية غري املباشارة عان املؤسساة وعان جاديتها يف حتقياق       

ا: صاانا مؤشاارات لقياااس الثقااة سااواء كااال مؤشاار  أهاادافها. رابًعاا

مؤشر القطااع اخلااص. ميازة هاذا املؤشار تكمان        وأالقطاع العام 

 يف يساااعد -2 املؤسسااات، بااني املنافسااة خلااق -1يف أماارين: 
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 نَّااد ماان معااايري بناااء الثقااة هااو توضااي" خطااة     ب الشاافافية، ليااةعم

املؤسسااة ومشاااريعها واملاادة الزمنيااة للتنفيااذ، ومقاادار مااا تن اازل       

بنهاية كل فرتة زمنية. مان افماور الايت تساهم أيًضاا يف بنااء الثقاة        

مبؤسسات القطاع العام هاو  نشااء فاروع داخال املؤسساات منبثقاة       

 قبة الوضا القائم عن قرب. وبل  ملرا ؛من مركز أداء

علااى كفاااءة القائااد   او ااب أل يكااول مبني اا  ،اختيااار القائااد  -3

فنااد يف  ؛العلميااة والعمليااة، با ضااافة    مراعاااة مقاادار نزاهتااد     

حالاااة اىفااااض النزاهاااة، هاااذا يعاااو أل القائاااد سااايقوم بعمااال        

مجاعات تنتمي لد خلدمة مصلحتد الشخصية ومصالحة اجملموعاة   

 Pioy lCACnuyباااااد مااااان تفعيااااال مبااااادأ   ، الالشخصاااااية. لاااااذل 

PubPibuyuiA ُّي الوظيفي.مبا يتناسب ما التدر   

م خااارجي قااي توظيااف طااريت ثالااس حمايااد ماان خااالل تعاايني مُ     -4

حمايااد. ولضاامال احلياااد قاادر ا مكااال، ال بااد ماان تااوافر عاادة       

للدولة تقوم باختيارل، وب مكال  اأوال: أل يكول تابًع ؛دفيشرو  

ولكان هاذل الرتشايحات     ،عاام ترشاي" أمسااء    املؤسسات بشاكل 

ا: أال بنزاهتااد وحيااادل. ثالًثاا   اا: أل يكااول معروفااا غااري ملزمااة. ثانًياا  

أارساها   ةتكول هاذل وظيفتاد افساساية، و جاا هاي مهماة مؤقتا       

على تكليف، وأال يزيد تكليفد يف مثل هذل املهمة عن ثالع  بناًء

اياد ماان املااواطنني  شارت  أل يكااول الطااريت احمل ا: ال ُيمارات. رابًعاا 

ف ل الطريت الثالس الذي يقاوم بتقيايم    ،بل على العكا ؛املقيمني

ض أل يكاااول عباااارة عااان فرياااق عمااال، ومااان  فااارت ُي أداء املؤسساااة

جياااس يكوناااول  ل مااان دول متقدماااة  ول و خااارومواطنااا مضااامنه

عليها. متخصصني يف املواضيا اليت سيتم التقييم بناًء
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  التعقيبات:

 التعقيب األول: م. عبد اإلله الصاحل

على هامش اجتماع يف حياتي الرمسياة احلكومياة الساابقة،    

يا  حاديس أخاوي   ما وزير عدل سابق لدولة عربية شقيقة، ويف س

حاااول بكرياااات معالياااد يف اململكاااة العربياااة الساااعودية، بعاااد أل 

 س فيهااا العماال د مشاااعر العرفااال والتقاادير لبالدنااا الاايت مااار  أك اا

 القانوني يف بدايات حياتاد العملياة، ساللو بشاكل مباشار وجاادٍّ      

لهاال تعلاام مااا الااذي لفاات  :وعلااى مسااما ماان ا لااوس ماان مواطنيااد

أعمااال يف الساااعودية  ناااذاك )السااابعينيات  انتبااااهي حينماااا كناااُت

ل ما لفت انتباهد ال يساتبعد أل يكاول     :امليالدية(يل كال جوابي
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بااني خصااائص ثااالع؛ جزالااة الدولااة السااعودية وأساالوب وأصااالة        

احلكم والسياسة الشرعية فيها، أو سهولة احلياة وبسااطتها، أو  

دول ناااد كااال بلااا  ال شااا  وبااا  ل :أرحيياااة افهاااالي. فقاااال معالياااد

 ني ألَّلجماملة، ولكن الذي لفت انتباهي ون أكن أتوقعد وفاجا 

. لر!ر أو كُبا شايء يطارأ، صارُ    لكال   اوتشاريعً  ايف بالدكم ن اًما 

كاناات الفاارتة الاايت يتحاادع عنهااا معاليااد هااي عقااد الساابعينيات      

درك هاذا افمار الاذي لفات     ا أ امليالدية وما قبلد. ن أكان شخصاي   

مثااال هاااذا مااان مثلاااد، دعااااني للتلمااال   كالًماااا  انتباهاااد، ولكااانَّ

والبحس. والسبب يف حصول ما أشار  ليد معاليد، ليا حملد هاذا  

علااى أل بكااور تكااوين قضاااء     هناااك  مجاااعٌ  التعقيااب، ولكاان  

  والة افماار بااد والتاازامهم  يااال، كااال وال امل ااان والشاارع ومتسُّاا

 زال تساارع يف تا هلذا وباك. وكانت بالدناا  ناذاك وال    ازال أساًسي

سبا  ما املترريات واملسات دات والتحاوالت يف معركاة التكاوين     

ا العدالااة وانت ااام العماال املؤسسااي يف  طااار حاارص  وترساايل أُساا

أمام تاريل وواقا حافال بافن ماة    الدولة على لالتن يمل. و ن اآلل 

 و ليااات صااياغتها وتطبيقهااا والرقابااة علااى بلاا . وحيااقُّ   ،واللااوائ"

 ؛دركاد ويتلملاد  خر بد، و يل احلاضار أل يُ لبالدنا الناش ة أل تف

املتمياااز مااان  فنااد ن يكااان سااهلاا أو يسااارًيا. ولكاان هاااذا الكاامُّ    

ا، كماااا تشاااري الورقاااة ا ومهم اااالتشاااريعات، مهماااا كاااال أساساااي 

افو  يف مجياااا جمااااالت  الرئيساااة، ال يعااادو أل يكاااول اخلطاااوة 

النشاااااا  الاااااوطو ساااااواء كاااااال يف ا دارة العاماااااة أو الت اااااارة    

واالستثمار والنشااطات املالياة أو العمال اخلاريي، وماا يقاود لاذل         

ن احلوكمة ومكافحة الفساد.  نها اخلطوة الثانياة، وماا   س من ُح
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ف أدراك ما اخلطوة الثانية.  نها اخلطوة اليت تتكتل فيها وتتكثَّا 

حيااااس عااااان التفاصاااايل يف جمااااال  ،حوهلااااا وجتتمااااا التحااااديات

الااايت ترتجااام التشاااريعات لواقاااا،    التن يماااات وافعماااال ا دارياااة 

ها تلا   ئوحيس العالقات والرغبات ا نساانية الايت تساري يف فضاا    

افن مة وتعيش فيها التن يمات، عندما يكول التطبياق والتنفياذ   

 العملي على افرض ويف بي ات العمل.  

نشاا  وطاو يف    عامال يف أي   احلقيقة اليت باات يادركها أيُّ  

العااام أو اخلاااص أو اخلااريي، أل جمااال  اململكااة سااواء يف القطاااع

الت حتاااوُّ افن ماااة والتن ااايم وبي اااة العمااال عموًماااا صاااارت حمااالَّ    

تن يمياااة وثقافياااة واجتماعياااة ضاااخمة، فقاااد أضاااحت حتكمهاااا  

 أن ماااة و رادة سياساااية حازماااة، تهاااديت لتهي اااة اململكاااة بكااال      

الطموحاة، يف عاان ن     مكاناتها لتحقيق توقعات الرؤية 

املنافساااة  قليمياااةا فحساااب، بااال كونياااة بكااال املعااااني   د فيااادتُعااا

واملعاااايري. وهاااذل املنافساااة الااايت تلاااج فيهاااا هاااذل الدولاااة ال تل هاااا    

فهااادايت معنوياااة وثقافياااة فحساااب، و جاااا لقناعاااة راساااخة؛  نهاااا  

 أساس البقاء والدأومة واستمرار النماء والتنمية والرفال. 

اطن فضالاا عان   يف هذا ا طار ال خيفى أيًضا على ن ر أي ماو 

التاجر أو املسؤول أو املساتثمر، أل مبااد  ومتطلباات لاحلوكماةل     

باتت تساري يف عارو  البي اة التن يمياة والن امياة بشاكل واضا"        

وراساال، جتااري فيهااا باادفا ماان ا رادة السياسااة العليااا. بي ااة زادت 

فيهااا املتطلبااات واملعااايري والشاارو ، وتعااددت اهلي ااات، وارتفعاات    

مت سياساااة لالرؤياااةل طر وأنواعهاااا و دارتهاااا. قااادَّ تكااااليف املخاااا
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مباااد  احلوكمااة أساًسااا باال شاارطاا للمشاااركة والشااراكة يف      

العماااال والبناااااء القااااادر علااااى تنفيااااذ باااارامج الرؤيااااة وخمططااااات 

تلاا  الاايت يناادري حتاات     ،االسااتدامة. وأعااو باااا لاحلوكمااةل هنااا    

 معناهاااا الشاااامل تلااا  اآللياااات والتن يماااات وا جاااراءات ووساااائل

م العالقاات اففقياة والعمودياة يف حكوماة     ن ِّالاب القرار الايت ُتا  

الدولاااة أو داخااال املؤسساااات بلنواعهاااا وبينهاااا واجملتماااا يف سااابيل 

يف بي ة العمل والعيش بصفة  حتقيق أغراضها، حتى تضحي ثقافةا

عامة. ول احلوكمةل مهما كانت كونية يف املعنى وافهدايت،  ال 

صارها ومفاهيمهاا افساساية علاى الثقافاة      أنها تعتمد يف بعض عنا

وحتوالتها فضلاا عن افعرايت والقوانني  احمللية واخللفيات الوطنية

ا، ا أو جتاري ااوافن مااة الاايت حتكاام اجملااال سااواء كااال حكومي اا 

لتعرياف بثقافاة   ل اواضاحً  اًما. واحلقيقة أل هناك تقدُّا أو خاص عام 

على كافاة املساتويات مان    احلوكمة يف البالد وزرعها وترسيخها 

عاان  الاخااالل افن مااة واملعااايري املتعلقااة بالشااركات وعملااها فضاا   

 القطاع العام.  

املتزاياااد مااان افن ماااة واللاااوائ" والتعليماااات   الكااام  ويف ظااال 

مااة لقطاعااات افعمااال والنشاااطات واملعااايري، ونشااوء اهلي ااات املن ِّ

وتزايااد مسااتوى املختلفااة يف الفضاااء الااوطو وا قليمااي والاادولي،  

املخاااطر املاديااة واملعنويااة ومسااتوى املسااؤولية التقصااريية، أضااحى   

أحد أهم وظائف احلوكمة ومثراتها املرجوة ويف سبيل  دارة هاذل  

املخاااااطر باااال اسااااترالل الفاااارص وا مكانيااااات، ضاااامال العلاااام   

وا حاطااة ثاام لااللتاازامل واالمتثااال لألن مااة بات العالقااة واللااوائ"    

الثقافة وافعرايت، خصوًصاا يف بي اات تتطلاب بال     والتعليمات بل و
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وتشرت  مزيًدا من الشفافية وا عاالم وا شاهار. وبلا  يعاو علاى      

أقاال تقاادير بناااء هياكاال لاحلوكمااةل وصااياغة  لياتهااا وتصااميم      

 اطبيعي ااا اثقافتاااد نتاًجااا كاااذل   جراءاتهاااا، ليكاااول لااللتااازامل و 

ا ومراقبتهاا  للعمليات الشااملة والتفصايلية، جياس أكان قياساه     

 وتطويرها.

يف ورقتهاااا ل - ةق اااِحُموهاااي  –وتؤكاااد د. جناااالء احلقيااال   

االلتاااازام واملسااااااءلة غااااري الرمسياااااة يف املؤسسااااات ل أل الثقافاااااة    

التن يمياااة ملتطلباااات لااللتااازامل يف حاجاااة للمزياااد مااان الدراساااات  

والتن ااايم والتطبياااق والتطاااوير يف البي اااة الساااعودية علاااى مساااتوى  

تشااري    أل ثقافااة لااللتاازامل وتن يمااات العماال  القطاااع اخلاااص. و

و جراءاتها الرمسية يف سبيل ضماند، قد ال يكفي فيهاا التن ايم   

وافن مة واللوائ" وا جراءات بات الطاابا الرمساي )مثال املسااءلة     

الااذي  ؛الرمسيااة(، باال تت اااوزل    توظيااف الفضاااء غااري الرمسااي   

جتماعياااة، وفطااارة  حتتااال فياااد الااادوافا الفردياااة، والعالقاااات اال   

مقاومة التريري، والقبول من اآلخرين، والتطلاا للمكاساب املادياة    

 اجملااال  - واملعنويااة، والقاادوة احلساانة، والن ااا  ومااا شااابد بلاا   

عتاارب ماان زاويااة ُت املوضااوع  دة الورقااة بتفصاايٍلِعاا. وتناولاات ُمافكاارب 

 ينيبكااال املقااااييا يف زرع ثقافاااة االلتااازام علاااى املساااتو      حديثاااةا

شخصااااي وا ماااااعي يف املؤسسااااة، أال وهااااي  لاملساااااءلة غااااري    ال

الايت تتمثال يف توظياف ا جاراءات وافسااليب واملعااايري       ،الرمسياةل 

والتقاليااد والطبااائا الشخصااية وا معيااة غااري الرمسيااة الاايت يااتم     

ترساايخها يف فضاااء العماال علااى مسااتوى افشااخاص وا ماعااات،  

يف افن ماااة واللاااوائ"  لاااةبالتكامااال ماااا ن ائرهاااا الرمسياااة )املتمث 
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ق بي ة عمل متماسكة مبنية على التازام  ل وا جراءات الرمسية( خل 

الشخصاي وا مااعي داخال     ينين امي وخلقي ومهو علاى املساتو  

اساااتدامة وينسااا م ماااا أهااادايت املؤسساااة     ابيكاااول  ،املؤسساااة

 وأغراضها وأسباب الن ا  فيها. 

اقة يف ي ساابَّويف بالدنااا تعتاارب مؤسسااة النقااد العربااي السااعود  

جمال تطبيق مبااد  وتن يماات لااللتازامل علاى املؤسساات العاملاة       

ى بااااا لدليااال ساامَّ صاادرت ماااا يُ أيف القطاااع املاااالي واملصااريف. فقاااد   

الاذي يقاوم علاى عشارة مبااد  رئيساة؛ تبادأ         (4)االلتزام بافن ماةل 

مبساااؤولية جملاااا ا دارة للمؤسساااة، ماااروًرا مبساااؤوليات ا دارة  

ثاام أساساايات وظيفااة ل دارة االلتاازامل يف املؤسسااات     العليااا فيهااا، 

املاليااة وعالقاتهااا وبرنااامج عملااها. ونسااتطيا اعتبااار هااذل الوثيقااة     

للفكرة العامة وافسلوب الذي سويت تتطور حولاد مبااد     اجوبًج

وتطبيقاااات لااللتااازامل يف القطااااع اخلااااص يف اجملااااالت الت ارياااة    

 ،مااةا هااات املن ِّ افخاارى يف اململكااة )حسااب مااا سااويت تفرضااد

 ،مثل هي ة سو  املال ووزارة الت ارة وغريهما يف القادم من افيام(

ما نستقر  من وثائق وتعليمات وتن يمات رمسية واملرجعيات وهو 

م ق وتقاادُّب الدوليااة.   ال أل الوثيقااة لالاادليلل علااى مااا فيهااا ماان س اا      

ثقافاة   عر نسيب، ال تتطر  بشكل مباشر للوسائل غري الرمسية لز 

وعااادات وتقاليااد االلتاازام يف الفضاااء غااري الرمسااي يف املؤسسااة.       

تؤكااد مبااا ال ياادعو  ،رحص ااأكثاار ماان أل ُت (عقلاااا ونقلاااا)وافدلااة 

                                                           
 ل sama.gov.saان ر موقا مؤسسة النقد العربي السعودي ل  (4)
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تطاوير مقارباة لااللتازامل مان الزاوياة غاري الرمسياة أو         للش  أهمية 

 الشخصية بالتكامل ما افسلوب واملنهج الرمسي.  

ع ثقافااة االلتاازام علااى   ر ال ز يف أهميااة جماا  ولاان خيتلااف أحاادٌ  

املسااتوى الرمسااي بتوظيااف الوسااائل الرمسيااة، كمااا لاان خيتلااف     

اثنااال علااى أهميااة الدراسااات وتطااوير زرع وترساايل ثقافااة االلتاازام   

الشخصاااي وا معاااي يف الفضااااء غاااري الرمساااي     ينيعلاااى املساااتو 

ة ق ا ِحة الورقاة مُ دَِّعا فا ل مُ  ،بالتكامل ما ن ريل الرمساي. ومان هناا   

بهبااات  لياااد مااان أل تطاااوير  لياااات لااللتااازامل علاااى املساااتوى  فيماااا

 الشخصي يف بي ة العمل، يستحق العمال والبحاس ا ااد. وأضايفُ    

أناااد  اااب أال يرفااال هاااذا البحاااس والتطاااوير والتقااانني املفااااهيم        

والثقافات احمللية، حيس  لَّ لااللتزامل يعتمد علاى الثقافاة واملعاايري    

كثر مان اعتمااد الوساائل الرمسياة مان      افخالقية واملهنية احمللية أ

يف الابالد الساعودية ويف    ،جراءات وغري بل  عليها. فمثلااا  أن مة و

حياة املسلم الاذي يتعباد اص بالطاعاة )ص ولرساولد ولاولي افمار(       

ا ل الشرع ومراعاة اخلالق تعبدي شكِّوالتزام التقى وأداء العهود، ُي

ق طل ا يف  طاار ماا يُ   اركيًنا  اساًسا تباع أخال  املعاملة ا ساالمية أ او

عليد يف الفقد ا سالمي لااللتزامل يف جماال املعاامالت. ولااللتازامل    

د شايً ا  الثبات والدوام، ويف االصطال  هو  لزام الشخص نفس  لرةا

وضدل املنكر( أو معلقاا علاى   ،من املعرويت )افمور ا ائزة شرًعا

ة وغري بلا (. واملوظاف   شيء )مصدر االلتزام مثل العقد أو املصلح

ويف أي موقااا كااال، يعتاارب أجاارًيا يف موقااا لامللتااِزمل  ،مهمااا كااال

ف شااارًعا )عباااادة ومعاملاااة(، أماااام لامللتاااز م لااادل )املؤسساااة  كل اااامل 

والن ااام اخلاااص والعااام واجملتمااا والدولااة(. ولحماال االلتاازامل هااو     
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ة الوظيفااااة واملسااااؤولية. أمااااا لموضااااوع االلتاااازامل فهااااو أداء افماناااا

ومساااؤوليات الوظيفاااة حساااب افصاااول والتعليماااات، وحساااب ماااا   

دتااد مواصاافات الوظيفااة. ولمصاادر االلتاازامل هااو العقااد أو أي       حدَّ

لزمااااة يف فضاااااء العماااال. ويف الفقااااد  رابطااااة )روابااااط متزامنااااة( مُ 

ا سااااالمي شاااارو  لاللتاااازام تتطااااابق مااااا متطلبااااات الشاااافافية    

اآلل يف عااان و جاراءات التعاقااد والتوظيااف حسااب املتعاااريت عليااد  

املااااوارد البشاااارية والتوصاااايف والتصاااانيف الااااوظيفي، الاااايت ماااان   

أساسااياتها العلاام بااا لحماال االلتاازامل والقيمااة املاليااة أو املعنويااة أو      

ف ل تطوير لااللتزامل الشخصي وا مااعي غاري    ،هما.  ولذل يكل

الرمسي يف بي ة العمل يف بالدنا وجماالت العمال املختلفاة ال باد لاد     

مااان خاااالل بواباااة الشاااريعة وااللتااازام التعبااادي واملعاملاااة     ر أاااأل 

 فضلاا عن متطلبات املروءة العربية.   ،ومكارم افخال 

وعلى صعيد  خر، و ا تؤكدل الت ربة الشخصية واملهنية، 

أهاام الوسااائل افساسااية الاايت أكاان ماان خالهلااا تعميااق   ماانفاا ل 

يف بي ااة وترساايل لااللتاازامل علااى املسااتوى الشخصااي وزرع ثقافتااد    

هااو الوضااو  والبساااطة وتناسااق افن مااة     ،العماال العااام واخلاااص 

يف ا اناااب  واملسااؤوليات.  ل املاااوظفني يف الرالاااب يريااادول العمااال  

ولكنهم يف الرالاب   ،زن افداء والتميُّس املضيء من املسؤوليات وُح

 ،مزياااد مااان الوضاااو  والعاااول يف الفضااااء اخلااااص     حيتااااجول 

املالبساات واملعاامالت املشابوهة أو احملرماة     بعيد عن العلن، يف الو

وماااا ياااؤدي  ليهاااا، خصوًصاااا ماااا تعقياااد جمااااالت العمااال وظهاااور  

صاناعات وفناول جديادة علاى الثقافاات التقليدياة )مثال املعلوماتياة         

ومااا شااابد بلاا ( يصااعب فيهااا     ،واخلصوصااية و فشاااء املعلومااات  
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تقريااار افخضااار مااان افمحااار. وأكااان أل ياااتم بلااا  مبصاااادر        

مااان  رهاااا املؤسساااة، يساااتفتيها املوظاااف، يف جاااوٍّة، توفِّمتخصصااا

اخلصوصاية، حااول ماا ياادور يف خاااطرل مان تساااؤالت أو خماااويت.    

وعلاااى مساااتوى مااان املوثوقياااة     ،وتاااتم الفتاااوى بشاااكل شخصاااي   

خد على املستوى املؤسسي تطوير رس واالطم نال. ويزيد من بل  وُي

وية )جياس ال  حلقات النقا  الدوري بني املوظفني يف بي ة حرة عف

بادي أثنااء   مسؤولية ملا يقاول أو يُ  من املتحاورين أيُّ حسب على أيٍُّي

 ،لتحليااااال املعاااااامالت والتعاااااامالت   ؛احلاااااوار( تتمياااااز باملسااااااواة 

والكشف عن زوايا اخلطر فيها وتناقضها ما االلتزام أو املصلحة 

دة الورقاة  ِعا العامة ومصلحة املؤسسة. وهذا قريب  ا أشارت لاد مُ 

يسة يف فقرة كيفية تعزيز لااللتزامل ولاملسااءلة غاري الرمسياةل    الرئ

 لتحقيق أهدايت املؤسسة.  

يف سابيل تساهيل   أناد     وأختم تعقييب هذا با شاارة العاجلاة   

ة يف بي اة العمال عموًماا    لد، هنااك حاجاة ماسَّا   ُبلااللتزامل وتهي اة ُسا  

هاارس دة يف فلتبويااب افن مااة واللااوائ" والتعليمااات بطريقااة موحَّاا    

ل الرجوع  ليها للفرد واملؤسسة، وربطهاا ماا لوائحهاا    سه د، ُتوحَُّم

، حسب القطااع وحساب التن ايم والن اام،     والتعليمات املتعلقة بها

ثم توحيد مصادرها على مستوى الدولة واملؤسسة. وقد يلزم   اد 

مؤسسااات حكوميااة )أو متعاقاادة مااا احلكومااة( لتقااديم املشااورة 

)غااري امللزمااة( لألفااراد وللمؤسسااات بكافااة      التفصاايلية اجملانيااة 

أنواعهااا يف ساابيل االلتاازام بكافااة افن مااة واملعااايري واشاارتاطات    

 وليا حسب القطاع أو اهلي ة فقط.   ،اهلي ات التن يمية
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   التعقيب الثاني: د. عبد الرمحن اهلدلق 

ا،  ال أل املراقاااب واملتاااابا دم مفهاااوم الفسااااد تارخيي ااارغااام ِقااا

م الاادولي يلحااظ يف الساانوات افخاارية بااروز ظاااهرة     للمشااهد العااا 

درك أنهااا أصاابحت  وُياا ،فاات للن اار الفساااد وانتشااارها بشااكل ال 

عاملية تشعر بها مع م الدول، حيس باتت حموًرا الهتمام  مشكلةا

افساارة الدوليااة بساابب ضااخامتها وجسااامتها واعتبارهااا أحااد أهاام 

 ،ة الفساااادف االقتصااااد. وماااا اتسااااع رقعااامعوقاااات التنمياااة ولل ااا

تعددت أنواعد كالفساد السياسي واالقتصادي واملاالي وا داري،  

واختلفااات أح اماااد وجماالتاااد ساااواء كاااال يف القطااااع العاااام أو      

اخلاص. ومن الشواهد على هاذا االهتماام ب ااهرة الفسااد كثارة      

د الفعاليات احمللية وا قليمية والدولياة يف جمااالت   وتعدُّ املؤمترات

وحماورل وكيفية القضاء عليد. ومن الواض" أند الفساد وعناصرل 

للقضاااء علااى الفساااد بكافااة      ال توجااد وصاافة أو  جابااة بساايطة     

أنواعد املختلفة وأجاطد املتعددة حتى أصابحت ردود فعال الكاثري    

ماان الاادول  نشاااء مؤسسااات للنزاهااة والشاافافية و دارات للرقابااة      

 ال اهرة.  من هذل يف حماولة للحد   ،واملراجعة واملتابعة

ل شكِّد احملاور واختاليت العناصر واملواضيا اليت ُتورغم تعدُّ

ظاهرة الفساد الكبرية،  ال أل كاتبة الورقة الرئيساة جنحات يف   

وهي متعلقة باااللتزام   ،اختيار جزئية مهمة لنقاشها يف هذل الورقة

ا يف مكافحاااة الفسااااد وتعزياااز ماااواملسااااءلة غاااري الرمسياااة ودوره

 النزاهة.
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ا املساءلة الرمسياة )التقليدياة( يف جماال مكافحاة الفسااد      أم 

فلمرهااا واضاا"  -وهااي الاانمط السااائد يف أغلااب دول العااان  -

فنهااا مرتبطااة بساايادة القااوانني وافن مااة الواجبااة النفاااب،      ؛نوبااي 

قااد  ،وضاارورة االلتاازام بهااا مااا  يقاااع عقوبااات حمااددة للمخااالف     

هااذل افن مااة والقااوانني  للحريااة.  ال أل تكااول يف مع مهااا سااالبةا

باال أفااراد ا ماان أنااواع املقاومااة الشااديدة ماان قِ مااا تواجااد نوًعاا عااادةا

وفقاااا لرؤيااة   -املؤسسااة؛ وعليااد فاا ل موضااوع املساااءلة الرمسيااة    

  ااا يتطلااب االسااتعانة    ؛قااد ال تكااول كافيااةا   -دة الورقااة  ِعااُم

بتطبيق مفهاوم املسااءلة غاري الرمسياة    جاناب املسااءلة الرمسياة        

حتااى يااتم تكااوين ثقافااة االلتاازام بهااذل افن مااة والقااوانني، وبهااذا  

احلاجاااة للمسااااءلة الرمسياااة. وتساااتند الورقاااة يف بلااا  علاااى    تقااالُّ

يف الواليااات املتحاادة افمريكيااة حيااس يضااعف    الت ااارب الدوليااة  

االهتمام بلهمية   اد البي ة الالزماة الايت جتعال اففاراد يشاعرول      

ا علاى مساتوى   والايت تاؤثر سالبً    ،وتنفياذها  بااللتزام بهاذل افن ماة  

ق افهدايت واملصلحة الايت يتطلاا هلاا    حقِّافداء وجودة املنتج الذي ُي

أصحاب السلطة؛ وهلذا كال هناك حاجة    ظهور مفهوم جدياد  

 باملساءلة غري الرمسية. ومفهوم املساءلة غاري الرمسياة مفهاومٌ    ي م ُس

ا منت الورقاة الرئيساة بعًضا   والايت تضا   ،جديد لد ن رياتد احلديثاة 

 منها.

ورغاام حداثااة املوضااوع وأهميتااد  ال أنااد حسااب اطالعااي علااى   

أل هااذا املفهاوم حماادود   وجادتُ  ،أدبياات ثقافااة مكافحاة الفساااد  

رغم وجود بعض الدراسات اليت تناولت املوضوع يف بعض  االنتشار 

دول العان الثالاس، وبعاض منهاا أثبات جناعاة وجناا  تطبياق هاذا         
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رتاا يف  ندونيسايا، حياس    اوم، مثلما حدع يف مديناة يوجياك املفه

يف تلا  املديناة    أكدت  حدى الدراساات جناا  احلكوماة احمللياة     

ببقيااة احلكومااات احملليااة افخاارى،     يف مواجهااة الفساااد مقارنااةا  

وكاناات أهااام نتااائج تلااا  الدراسااة وجاااود تناسااب عكساااي باااني     

مبعنى أند  ؛ملدينةاملساءلة غري الرمسية ومكافحة الفساد يف تل  ا

 قاااالَّ ،كلمااااا ازدادت فاعليااااة التطبيااااق للمساااااءلة غااااري الرمسيااااة

 والعكا صحي".  ،الفساد

وما وجاود هاذل املؤشارات العلمياة ا  ابياة لفاعلياة املسااءلة        

غااااري الرمسيااااة  ال أنهااااا ن تنتشاااار االنتشااااار املطلااااوب واملتوقااااا، 

يات والتحاااد أل بلااا  يعاااود لوجاااود عااادد مااان املعوقاااات     وأحساااُب

 ولعل من أهم هذل افسباب ما يلي:  ،وافسباب

االلتباس والرموض حول املصطل":  -1

يعترب مصطل" املساءلة غري الرمسياة كراريل مان املصاطلحات     

حيااس  لَّ هااذل املصااطلحات ماان الصااعوبة مبكااال       ،االجتماعيااة

ا تعتماااد  مجااااع عليهاااا. فاملصاااطل" االجتمااااعي غالًبااا  وجاااود شااابد 

د علااااى خلفيااااة الكاتااااب الفكريااااة   صااااياغتد وحتديااااد مفهوماااا  

وعليااااد فوجااااود مثاااال هااااذل   ؛واالجتماعيااااة واملكانيااااة والزمانيااااة 

ؤثر تاالثرًيا كاابرًيا يف حتديااد املصااطل"    ياااخللفيااات املتعااددة قااد   

 ومفهومد وصياغتد.

يف حماولااة  -ا ثت بتوسُّااورقااة العماال الاايت بااني أياادينا حتاادَّ    

تازام باد. وهاو    وأهمياة االل  ،لشر  هذا املصاطل" واملفهاوم   - جادة

ر ثقافاة  ش ا مصطل" يدور حول تعزيز السلوك ا  ابي لألفراد، ون 
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كي يلتزم ا ميا من خالهلا بتطبيق الن اام    ز النزاهة عز   ابية ُت

مبعنى  خر صنا  ؛ومعايري افخال  املهنية لتحقيق أهدايت املؤسسة

ثقافااة لاللتاازام ا  ااابي جيااس أكننااا االسااترناء عاان املساااءلة    

 الرمسية.  

جناد أل هنااك تعريفاات أخارى متداولاة       ،على ا اناب اآلخار  

يف أدبيااات مكافحااة الفساااد الرمسيااة تعتاارب مفهااوم املساااءلة غااري    

تقااوم بااد  ،ا ومنفصاالاا عاان املساااءلة الرمسيااةالرمسيااة شاالًنا خارجي اا

اجملتماا املادني    جهات غري رمسية مثال وساائل ا عاالم ومؤسساات     

م باالدوار مساااندة ملواجهااة الفساااد وتعزيااز    واملااواطنني، حيااس تقااو 

ا القضاااايا املرتبطاااة بالفسااااد  عالمي ااا    ةثاااار النزاهاااة مااان خاااالل   

ف القاااائمني عليهاااا،  ش اااوالتحاااريض عليهاااا وا باااالي عنهاااا، وك   

 والتوعية بشلنها واملطالبة بوقفها والتصدي هلا.

 جديادةا  ن أضاايت تساميةا  ر أعالل، فهناك م ِك   ما ُب  ضافةا 

 ،وأطلاااق عليهاااا اسااام لمسااااءلة الاااذاتل  ،ءلة غاااري الرمسياااةللمساااا

فنهااا تعتاارب رقابااة باتيااة علااى     ؛واعتربهااا ماان أقااوى أنااواع املساااءلة  

النفا ونابعة من الضمري،  ال أنها حتتاي    نوع من التعزيز حتاى  

يف حتقيااق أهاادايت املؤسسااة واملصاالحة     وواضااحةا تكااول شاافافةا 

 العامة.

يف املفاااهيم املتعلقااة بشاالل املساااءلة    د واالخااتاليتهااذا التعاادُّ  

 وفيد ناوعٌ  ا،واسًع اواعتربوا املصطل" مفهوًم ،دل بعض اخلرباءأك 

د والرماوض  (. وأعتقاد أل هاذا التعادُّ   من الرموض )مورغال 
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مان   ا حادَّ ل عائقاا ملصطل" ومفهوم لاملساءلة غري الرمسيةل قد شاك  

 انتشارل.

 الرمسية: تعقيدات املشهد يف املساءلة غري  -2

د العواماال املتداخلااة يف مشااهد املساااءلة غااري الرمسيااة   ل تعاادُّ 

ا  خر حملدودية انتشار هذا املفهوم، فهناك العدياد  قد يكول سبًب

فننااا  ؛يف هااذا املفهااوم  ماان العواماال املااؤثرة واملتفاعلااة فيمااا بينهااا     

قد تتالثر   ،نتعامل ما نفا بشرية بات سلوكيات خمتلفة ومعقدة

جمموعاات   هاا بعاض   فيا من شبكات اجتماعية ياتحكم  مبا حوهل

لااااة يف التن يمااااات غااااري الرمسيااااة )جمموعااااة ماااان   الضاااارط املتمث 

والاايت قااد يكااول أحااد أهاام أهاادافها حتقيااق مصاااث   ،العاااملني(

أل  ،من حتقيق أهدايت املؤسسة. وكما يعلم ا مياا  التن يم بدالا

ملختلفااة التعاماال مااا الاانفا البشاارية والااتحكم يف ساالوكياتها ا    

دت ِجوهلذا ُو ؛ا يكول يف غاية الصعوبة والتعقيدواملضطربة أحياًن

كعلام   لصصات علمياة حديثاة للتعامال ماا هاذل العوامال املاؤثرة        

م ساالوكيات  ه اابهااديت ف  ؛الاانفا ا داري وعلاام االجتماااع ا داري  

   جانااب فهاام البنيااة  ،العاااملني والتاالثري عليهااا وحتفيزهااا   اًبااا

 لتحقيق أهدايت املؤسسة.   دارية و لية تطويعها السلطوية ا 

ماان  ورغام وجاود مثال هاذل املعوقاات وافساباب الايت قاد حتادُّ         

ب انتشار وقبول مفهوم املساءلة غري الرمسية،  ال أند أكان الترل ا  

ق جتريبااد يف عاادد ماان الاادول ومنهااا   خاار سااب  عليهااا بتاابو مفهااوٍم

وهاو مفهاوم قاد     ،(وهو مفهوم لاملمانعاةل )   ،اململكة

ا ماان هااذل املعوقااات، ويهااديت    بناااء أجااواء وبي ااة   خيتاازل كااثرًي
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مقاومة للفساد وتعزيز النزاهة. وللمملكاة جتاارب يف تطبياق هاذا     

وتعزيز التسام"، وقد حققات   املفهوم يف جمال مكافحة التطريت 

 نتائج جيدة ال بلس بها.

ه ياة  أنهاا عملياة من   -وبشكل مبساط  -وأقصد باملمانعة 

لتحصاااني أفاااراد اجملتماااا ليكاااول لاااديهم القااادرة علاااى مقاوماااة      

ذها نفِّااااخااااالل باااارامج متعااااددة ُت وتعزيااااز النزاهااااة ماااان  ،الفساااااد

ى مبؤسساات التنشا ة االجتماعياة    سامَّ املؤسسات اجملتمعية أو ماا يُ 

بهاااديت  ؛كاملؤسساااات التعليمياااة والدينياااة وا عالمياااة وافسااارية  

وهاو  ب فيها وتقويض خالفهاا،  تعزيز السلوكيات احلميدة املرغو

ق ثقافااة   ابيااة لاللتاازام والنزاهااة ومكافحااة الفساااد يف حقِّاامااا ُي

 ليد املساءلة غري الرمسية. وهو ما تهديت  ؛نهاية افمر

د ص ا اهلاني، بال تتطلاب ر     نا املمانعة ليست باافمر  ل عملية ُص 

صااة يف جماااالت متعااددة،   ميزانيااة ماليااة وكااوادر بشاارية متخص    

ق افهدايت املرجوة، والايت أكان   حقِّلربامج املناسبة اليت ُتتضا ا

مفهاوم   أل  هلا الترلب على العديد مان التحاديات واملعوقاات. وأخاالُ    

املمانعة جدير بالتطبيق والت رياب، خاصاة أناد يرتكاز علاى قايم       

كقيمااة  ؛مهمااة تعتاارب ماان صاالب موضااوع املساااءلة غااري الرمسيااة      

وبنااء الثقاة يف الانفا، والشافافية،     االلتزام بافن مة واحرتامهاا،  

وحتقيق املصاث العاماة، وا خاالص يف العمال، وحتفياز الادوافا      

ر الوعي. وهذل قيم ومناشاط واقعياة   ش والسلوكيات ا  ابية، ون  

لااها  با عملاات أكاان تقبُّ ،منبثقااة ماان تراثنااا الااديو واالجتماااعي

لتعزيزهاا يف  مؤسسات التنش ة االجتماعية برامج متميزة ومناسابة  

 نفوس أفراد اجملتما.
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أكاان أل يااتم  نشاااء أقسااام  داريااة يف   ،ولتعزياز هااذا املسااار 

املؤسساات احلكومياة ملتابعاة تنفيااذ الاربامج والفعالياات التوعويااة      

   جانااب قيااام تلاا  افقسااام بلعمااال     ،املتعلقااة مبفهااوم املمانعااة  

لااااا  رقابياااااة لضااااامال االلتااااازام بافن ماااااة وتعزياااااز النزاهاااااة يف ت

 دارات املراجعاة   أو ضامن   أو بديلاةا  املؤسسات. وقد تكاول شابيهةا  

 الداخلية املنتشرة يف الكثري من الدوائر احلكومية.

 ل تنفيااااذ مثاااال هااااذل اففكااااار البعياااادة عاااان التعقياااادات       

والايت   ،يف رؤية  واملماحكات الفلسفية يتماشى ما ما ورد 

 اة واملسااءلة جازءً  جعلت من مكافحة الفساد والشافافية واحملاساب  

منهااا. وهااذا ال أنااا ماان االسااتفادة ماان الت ااارب العامليااة وأفضاال     

لتعزياااز مفهاااوم  - كماااا ورد يف الرؤياااة -املمارساااات الدولياااة 

ر ثقافااة ش االاادعم تلاا  القاايم الاايت تسااهم يف ن     ؛املمانعااة اجملتمعيااة  

 االلتزام والنزاهة واملساءلة غري الرمسية.

مبكافحاااة الفسااااد  ة وعلاااى الااارغم مااان اهتماااام رؤيااا  

وتعزياااز النزاهاااة عااارب العمااال علاااى حتقياااق جمموعاااة كااابرية مااان   

علمااي وجثااي  افهاادايت والنتااائج،  ال أل بلاا  ن يواكبااد اهتماااٌم

الدراسااات العلميااة املنشااورة   لَّ   ب يف جمااال املكافحااة والنزاهااة،

ا، وقااد ال يف اململكااة يف جمااال مكافحااة الفساااد حماادودة جااد     

صااة يف ابا الياادين. فمااابا  ًبا عاان الدراسااات املتخص    تت اااوز أصاا 

والااايت ن ياااتم  ،غاااري الرمسياااة وأجماااال املسااااءلة ساااواء الرمسياااة 

 يا بدراسااة تفصاايلية قباال هااذل الورقااة حماال النقااا    تناوهلااا حملي اا 

و اب علااى مؤسسااتنا افكادأيااة وأعضاائها تسااليط املزياد ماان     
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دراسااااتهم وأجااااثهم  واالهتماااام بهاااا، وتناوهلاااا يف   الضاااوء عليهاااا 

يف  لعمال  ضاافات علمياة خلدماة الاوطن       ،ورسائل طالبهم العلمياة 

 مواجهة الفساد الذي يعترب من أهم عوائق التنمية يف عاملنا الثالس. 

 

  املداخالت حول القضية:   

    أهميااااة وأبعاااااد االلتاااازام واملساااااءلة غااااري الرمسيااااة يف

  :املؤسسات

ة العربياااة الساااعودية  أل اململكااا   أشاااار د. حمماااد الثقفاااي  

ا يف جمااال مكافحااة الفساااد، والفضاال ص ا ملموًسااًمقاات تقاادُّحق 

ساابحاند ثاام خلااادم احلاارمني الشااريفني امللاا  ساالمال ولساامو ولااي   

د بلااا  بساااهولة يف ا حصااااءات ا نائياااة   ص اااالعهاااد، وأكااان ر 

ى بلاا  لتفعياال القااوانني  عااز والرصااد ا عالمااي هلااذل ال اااهرة، ويُ 

ابطة لال ااارايت السااالوكي مااان جاناااب، ولتفعيااال ماااة والضااااملن ِّ

وماان أبرزهااا: أمتتااة ا جااراءات    ؛ماان الفساااد  عواماال أخاارى حتاادُّ  

 والشفافية يف احلركة املالية، واحلوكمة لعديد من ا جراءات.  

قضية االلتازام الاذاتي واملسااءلة االجتماعياة يف اجملتماا       دُّوتع 

واخلاصاة وحتاى    بصفة عامة، ويف املن مات احلكومياة واخلريياة  

يف ضاااابط الساااالوك اخلاااااص والعااااام،   عًداا مساااااالفرديااااة عاملااااا

وااللتاازام بااالقيم االجتماعيااة الاايت تنبااذ الساالوكيات املنحرفااة،       

 على االلتزام واملسؤولية، واملساءلة غري الرمسية. وحتسُّ

ولية ؤوترتبط املساءلة غري الرمسية باملواطنة احلقيقية، واملسا 

ي مبثابااة احلساابة يف ا سااالم، ونااوع ماان     الفرديااة لإلنسااال، وهاا  
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املشاااركة االجتماعيااة والسياسااية. وأكاان عاازو أهميااة املساااءلة  

بشااااكل مباشاااار لعاااادد ماااان افهاااادايت ا ساااارتاتي ية والفرعيااااة  

، حياس تنااول اهلاديت ا سارتاتي ي افول     واملبادرات لرؤياة  

، ويف لتعزيز القايم ا ساالمية واهلوياة الوطنياة واملواطناة املساؤولة      ل

 .لمتكني املسؤولية االجتماعية والتطوعلاهلديت السادس 

وبهب م. أساامة كاردي    أل املسااءلة يف أبساط أشاكاهلا      

من أهم وسائل  دُّ)الداخلية واخلارجية، الرمسية وغري الرمسية( تع 

مكافحاااة الفسااااد وحوكماااة املؤسساااات، وأهااام وساااائلها هاااو       

تساؤل مطارو  مفاادل:    فثمة ،التقارير والتحقيقات. ويف ضوء بل 

هل تتطلب املساءلة الرمسية أو غري الرمسياة وقاوع خمالفاة تتطلاب     

ًعااا لوقااوع خمالفااة قااد تتطلااب   أم أكاان الباادء بهااا توق   ،املساااءلة

 املساءلةي

بكااارت د. جناااالء احلقيااال أنناااا  تااااي      ،ويف هاااذا ا طاااار 

املساااءلة غااري   يف حااني ألاملساااءلة الرمسيااة بعااد وقااوع املخالفااة،    

 لرمسية هي موجودة يف كل احلاالت، سواء كانت مؤسسة تعاجُّ ا

املخالفاات. الفار  أل املسااءلة قاد      هاا في باملخالفات أو مؤسسة تقلُّ

ن يف حالاة كانات املخالفاات منتشارة، جياس  لَّ م اا      تكاول سالبيةا  

حياااول أل يلتاازم بالن ااام يااتم معاقبتااد بشااكل غااري رمسااي، ماان       

، عندما يارفض موظاف   هم. مثالاخالل الضرط عليد ليمتثل لرغبات

ر معاملة غري ن امية، يقوم رئيسد ب قصااء املوظاف أو نقلاد    مر أل ُي

من مكال عملد أو حرماند من مكافلة مالية أو ترقية مان خاالل   

هااي فخل. أمااا املساااءلة ا  ابيااة    ...ً اسااي اوظيفي اا اد تقييًماائاا عطا
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ذي العكااا، عناادما يكااول أداء العماال بشااكل ن ااامي هااو الاا     

يرتتااب عليااد احلصااول علااى امتيااازات ماليااة ووظيفيااة واجتماعيااة.    

ز علااى صااناعة  ركِّاااملساااءلة غااري الرمسيااة  ااب أل تُ  فوبالتااالي، 

فااا االمتيااازات الاايت ع للمااوظفني ماان خااالل ر ورَّثقافااة مؤسسااية ُتاا

حيصل عليها الفرد عناد التزاماد وعادم ارتكاباد ملخالفاات  دارياة       

 أو مالية.

ن تكاان  فاضاال أل املساااءلة الرمسيااة  ل   وأضااايت د. صاادقة 

بات أساانال )صااالحيات( ال يكااول هلااا معنااى. واتفقاات د. جنااالء      

ا، وال وأضااافت أل املساااءلة الرمسيااة مهمااة جااد  ،احلقياال مااا بلاا 

 ،أكن تطبياق القاانول وضامال االلتازام باد  با ن تكان موجعاة       

دارية ولكن  ب خلق ثقافة االلتزام وعدم ارتكاب املخالفات ا 

   واملالية املنت ة للفساد.

 - لألسااف –ياارى أ. الحاام الناصاار أل اجملتمااا    ،ماان جهتااد 

ا يف استشاااراء الفسااااد يف املؤسساااات احلكومياااة    ساااهم كاااثريً أ

 اا جعال    ؛مان الازمن   ا طاويالا وثقافة التكساب مان املنصاب ردًحا    

ا ماان الااذكاء والرجولااة  ب منااد نوًعاا" ماان املنصااب والتكسُّاا الرتبُّاا

فقد بقاي اجملتماا لفارتة طويلاة يصاف هاذا        ،عة احليلةوالدهاء وس

ى  ال بللفاااااظ التع اااايم  ناااااد ا ال ُيوأحياًناااا ،بااااا لالااااذيبل  املسااااؤول 

م ا ميااا مبصاادر ثروتااد وبفسااادل فيمااا كااال     ل ااوا كبااار مااا عِ 

وخياري مناد كماا دخال بالرااة       ن يادخل املنصاب   م  يصُم اتماجمل

ماان أوصااايت  وغريهااا  ،)طااري جااار  يلكاال ا يااف( واملسااكني    

لكند لألساف   ،بالتدين داملذمة ما كول اجملتما يوصف يف غالب

للماال العاام؛ لاذا فاال أكان التعويال كاثرًيا         ن يكن يرى حرمةا
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ى باملن ومااااة افخالقيااااة يف كااااب" مجااااا  شااااهوة ساااامَّعلااااى مااااا ُي

بااال الااارأي أل اص يااازع   ؛االساااتيالء علاااى املاااال العاااام أو اخلااااص   

  ل.ال يزع بالقر بالسلطال ما

واتفاق أ. حممااد الدناادني مااا ماا بهااب  ليااد أ. الحاام الناصاار،   

 ل وفسااد اجملتماا لعقاود، وأصاب" مقباوالا     برتهُّ ننا نعيُش  :وأضايت

ا هناا التادين     افغلبية بالدين، وطبًع   حد كبري حتى ما متسُّ

فهااو ن ُيلتازم بااد يف املعاامالت والساالوك العاام وافلفاااظ     ،الن اري 

ا  ال باد الادين ا ساالمي الاذي ن يارتك شاي ً      وكل ما أمار ونصا"   

دول القضاااء علااى  ةدم وتنمياايعااريت أل ال تق اا مااد. الكاالُّنااد ون  وبيَّ

ورفااا مساتوى أخالقيااات العماال وا نتاااي.   ،الفسااد ا داري واملااالي 

ل ؤن ن خيااااتلا أو يسااااترل املنصااااب ولكاااان كااااال أدا حتااااى م اااا

 أمار فاال منااص     ر أيُّفهو يف دائرة الفساد. عندما يت ذَّ ا،متواضًع

وولااي افماار  ،وحتااى القصاااص. الفقااد واسااا ،ماان العصااا الرلي ااة

ا العقااب املناساب. أن   ض ا ح م اخللال وو   ولرقد ن ُيوالفقهاء هم م 

مان ساار     قاتصُّ فلماا ال يُ  ،وضا حاد القصااص ملهارب املخادرات    ُي

لنصاال القمااة   ياملااال العااام وحتااى اخلاااص يف الشااركات وغريهااا   

 مثن.  ينا برفا مستوى الشفافية والنزاهة بلي عل ،ونبقى

 

 وسائل تفعيل االلتزام واملساءلة غري الرمسية يف املؤسسات:  

تساءل م. أسامة كاردي: هال مان املناساب العمال علاى  نشااء        

ر ثقافااة االلتاازام واملساااءلة غااري   ش اامجعيااة أهليااة تكااول مهمتهااا ن   

محن اهلادلق أناد   الرمسية يف املؤسساتي وبدورل أوض" د. عباد الار  
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وهاااي  حاادى مؤسساااات   ،بالفعاال يوجاااد مؤسسااة امسهاااا لسااعفةل   

لاااة يف اجملتماااا املااادني، الااايت تساااعى لتعزياااز القااايم الرئيساااة املتمث 

الشاافافية والنزاهااة يف اململكااة العربيااة السااعودية، انطالقاااا ماان     

تعاليم ديننا ا سالمي احلنيف وعاداتنا وثقافتنا. وهاي تعمال وفقااا    

الاايت  ،ية الوطنيااة حلمايااة النزاهااة ومكافحااة الفسااادلإلساارتاتي 

ت على دور مؤسسات اجملتما املدني يف توعية وتثقيف اففاراد  نصَّ

واملؤسساااات جتاااال هاااذل افخالقياااات، وحتقياااق ماااا احتوتاااد هاااذل  

. وتهااديت املؤسسااة    ترساايل مباااد     ا ساارتاتي ية ماان مقاصااد   

الل نشاار ثقافااة الشاافافية والنزاهااة، وتلصاايلها يف اجملتمااا ماان خاا 

 نتاجهااااا  ،الشاااافافية والنزاهااااة والعدالااااة. لكاااان بشااااكل عااااام   

 ومناشطها حمدودة خاصة يف السنتني افخريتني.

 نشااء مجعياة أهلياة     بينما ترى د. جناالء احلقيال فيماا خياصُّ    

تكاااول مهمتهاااا نشااار ثقافاااة االلتااازام واملسااااءلة غاااري الرمسياااة يف 

ا يف أهمياة بالراة جاد     املؤسسات، أل مؤسسات اجملتماا املادني هلاا   

با ضااافة  ،عمليااة تعزيااز النزاهااة والرقابااة علااى مؤسسااات الدولااة 

ولكان املشاكلة    ؛   مساهمتها يف دعم االقتصااد وبنااء اجملتماا   

ا. وهاو أيًضاا   ا ومالي ا أل مؤسسات اجملتما املدني أيًضا تعااني  داري ا  

ليشاارك بشاكل فاعال     ،للبحس فيد من أجل تطويرل موضوع مهمٌّ

فناد يف   ؛حماربة املخالفات ا دارية واملالياة الايت حتادع داخلاها    يف 

حال تطويرل، سيكول صوتد با قوة ناعمة على املؤسسات العاماة  

 واخلاصة.  

ال أكاان وجااود مساااءلة    ،وماان وجهااة ن اار أ. فهااد القاساام   

باادول ضااوابط حتكاام املمنااوع واملساامو ، ومااا داماات غااري رمسيااة  
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فن ماة، ونساتدعي الضاوابط الدينياة     فنحن نبتعد عن القاوانني وا 

فا ل بلا  يتحقاق ماا وجاود من وماة        ،وافخالقية والقيمياة. لاذل   

عتماادة ومنشااورة لكاال مؤسسااة،    قااة وُموثَّة ب تقااال وُمدَّع ااقيميااة ُم

روحهااا داخاال  تكااول مرجًعااا للعاااملني واملتعاااملني معهااا، يااتم بااسُّ 

القيم     لتتحول هذل ؛ل على  ارستهاواملؤسسة، ويتدرب العامل

صال"  سلوك ومنهج عمل، فتتحول    رقاباة باتياة باني تابعيهاا، وتُ    

املؤسسة عيوب أفرادها، وتنفس خبثها خااري أساوارها. ومان جهاة     

 هنااااك من وماااة القااايم وافخاااال  العاماااة الااايت مااان املهااام  ،أخااارى

تكااوين بااذرتها داخاال البياات ويف املدرسااة، وماان أهاام تطبيقاتهااا     

تبااادأ مااان أعلاااى اهلااارم، وبي تناااا الدينياااة     القااادوة احلسااانة والااايت 

والتارخييااة والرتاثيااة غنيااة مبكونااات لقاايم عليااا تصاانا النمااوبي       

 م املعوي.وتقو 

بينما ترى د. جنالء احلقيل أل  مالء القايم علاى اففاراد لايا     

دينيااة مثاال  از قيًمااعااز درساانا مناااهج ُت كافًيااا. فاانحن منااذ الصاارر 

لكاان عناادما نااالتي   و ؛خل  ...افمانااة وا خااالص ومساااعدة الرااري    

والساابب هااو  ،جنااد أل الاابعض ال أتثاال هلااذل القاايم للواقاا العملااي 

ل فقط على تعزياز النزاهاة عان    عو ا،  ن ال ُنر با و العام.  ًبالتلثُّ

سااهم يف خلااق مساااءلة غااري  طريااق ا عااالم والناادوات، فهااذل أداة تُ 

بة لكنهاااا ليسااات كافيااة. فااانحن  تااااي    أدوات صااال  ،رمسيااة 

 من أهمها: ،ملموسة وحمسوسة خللق املساءلة غري الرمسية

فل القائد ا ياد هاو قادوة ملوظفياد،      ؛اختيار القيادة ا يدة -1

رفياة الايت يساري    الن امياة والعُ  ملي على موظفيد القواعد ن ُيوهو م 

 عليها العمل.
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تعزياز قايم النزاهااة حيتااي    اعتمااد مباادأ املكافالة املاديااة       -2

ن يااؤدي عملااد بشااكل جيااد    " م اان وبلاا  ماان خااالل م اا   واملعنويااة، 

امتيازات مادية ومعنوياة. وهاذا  اب أل ياتم مان خاالل رسام ن اام         

اساتحقا  املكافالة، وبهاذل     قانوني بشكل صحي" يضمن عدالاة  

الطريقااة يااتم خلااق صااورة لاملوظااف البطاالل الااذي يكااول ساالوكد   

لل ميا. قدوةا

ا ميثاا  شاريت   ض ا د على أهمياة و  أما د. خالد بن دهيش فلك 

ن بشاكل رمساي، ومان املهام تفعيال هاذا امليثاا ؛        عل ا لكل مهنة وُي

ميثاا  يقاوم علاى     غري رمسية؛ فل أيَّ مساءلةا دُّفااللتزام بامليثا  يع 

أداء االنتماء    مهنتاد  خالًصاا يف العمال وصادقاا ماا الانفا        حق 

ملهناة  ومن خالل بلا  يتاابا أداء صااحب ا    ،والناس وعطاًء مستمًرا

 ملهنتد وتتم املساءلة غري الرمسية.

ا ميثااا  شااريت ثاام  ض ااو واتفقاات د. فااايزة احلربااي مااا أهميااة   

تفعيلاااد، والن ااار يف  مكانياااة  دراجاااد ضااامن اختباااار الرخصاااة      

املهنيااة، وكااذل  تدريسااد عاارب ا امعااات لكاال لصااص أو ماان  

 لزامية كمتطلب من متطلبات التوظيف. خالل دورات 

ي علااى أهميااة املفاااهيم الوقائيااة ماان    وأكااد م. فاضاال القرناا  

الوقوع مسبقاا يف املساءلة غري الرمسية، واحلاجة    تضمني بل  

، وفاااق دينناااا احلنياااف  يف منه ياااة ماااادة أخاااال  املهناااة ) 

فنااد يوجااد تشااابد شااديد بااني  ؛والقاايم ا نسااانية واالنتماااء الااوطو

 املساءلة غري الرمسية وافخال . 
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ن يثباات رهمني أنهااا مااا  قاارار العقوبااة مل اا وأوضااحت د. عاابري باا

رم الفساد، ولكن من املهم كذل  تكثياف وساائل دعام    عليد ُج

املمارسات ا يدة وافخالقيات الراقية بصاورة أكارب بكاثري مان     

 وسائل الردع. 

وأشااارت أ. فااائزة الع اارو     أل تركيااز الورقااة الرئيسااة    

د املؤسساااة ريت تشاااريعي يلتااازم باااد أفااارا علاااى صاااناعة ُعااا  انصااابَّ

، وتقليال احلاجاة للمسااءلة الرمسياة     للتشريعات املكتوباة طواعياةا  

ا يضااامن فل تطبيقهماااا مًعااا؛    جاناااب تطبياااق املسااااءلة الرمسياااة

ثقافة االلتزام، ومن أجل حتقيق بل  ال بد من حتدياد ماا    تكوين 

 يلي:

الركائز افساسية وتفعيال دورهاا، ومنهاا: أداء القسام حتاى       :أوالا

 دارة حامساة للمخاااطر واملراقباة الداخلياة علااى     ،ملاوظفني لصارار ا 

الااااة للشااااكاوى واالساااات ابة  املسااااتوى ا ساااارتاتي ي،  ليااااات فعَّ 

يف تشاااكيل ثقافاااة   الساااريعة. وتسااااهم هاااذل الركاااائز جمتمعاااةا   

مساااءلة غااري رمسيااة وشاافافية ماان خااالل اتفاقااات واضااحة، وأداء    

 الوالء املؤسسي.  ر املوظفني بافمال الوظيفي وشِعتن يمي عادل ُي

افهاااادايت علااااى مجيااااا املسااااتويات التن يميااااة واملخاااااطر    ثانًيااااا:

الكامنااة يف جماااالت تشااريلية معينااة وبااافخص احلساسااة منهااا،   

ي جمموعاة مان القايم وقواعاد     وأل تقوم  دارة الرقابة الداخلية بتبن ا 

لألخالقيات والسلوك املهو والرقابة الذاتية داخل بي ة العمل، ثام  

املكونات املختلفة للرقابة الذاتياة   تتقييم حول ما  با كان  جراء

دجمها ما ا جاراءات اليومياة    ، ومتَّالتعريف بها بشكل كايٍت متَّ
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يتحااول اللتاازام وظيفااي؛ وبلاا  لتقلياال   ايومي اا اصااب" روتيًناالُت ،أم ال

 املخاطر    مستوى مقبول.  

نونياة   ب حتديد املفهوم افساسي للمساءلة غاري القا  ،لذل 

 وأاتفاقااااا ماااا ماااا بكااارل د. اهلااادلق يف تعقيباااد مااان أل االلتبااااس  )

ماان أسااباب حمدوديااة   االرمااوض حااول هااذا املصااطل" كااال سااببً   

وتعااايني املساااؤوليات الواضاااحة للرقاباااة     (،انتشاااار هاااذل الثقافاااة  

وتوزياا واضا" للمهاام     و دارة املخااطر،  االداخلية لاإلدارات أنفساه  

هاااام لااااإلدارة الذاتيااااة   لاااادور املواملسااااؤوليات، والرتكيااااز علااااى ا  

للمااوظفني. وأال تقتصاار أعمااال املساااءلة غااري الرمسيااة علااى عاادم      

بال متتاد    ؛ر وثاائق رمسياة فحساب   ش ا تسريب معلومات حساسة أو ن 

يف املناصااب بات اخلطااورة العاليااة للفساااد.  فبعااد ماان بلاا  خاصااةا

 ينبري حتقيق ما يلي: ،ولضمال جنا  بل 

  عنى بالرقاباة الداخلياة   سة حكومية ُتمؤس  نشاء  دارة يف كل

تكمان أهميتهاا يف أنهاا قريباة      ،وتعزيز النزاهة والوالء للمؤسساة 

بثقافااااة املؤسسااااة   ومعرفااااةا الًمااااماااان أرض احلاااادع، وأكثاااار عِ  

وباا جراءات الداخليااة لتنفياذ أعماهلااا، وقريبااة مان القضااايا الاايت    

د يتبعهاا  بلساليب التحايل املختلفاة الايت قا    تواجهها، وأكثر درايةا

ل فيها لتفادي تطبيق القوانني واللوائ". والعامل

     بنااااء القااادرات املهنياااة ملمارساااي افعماااال الرقابياااة واملراجعاااة

 الداخلية.

       تطااوير سياسااات و جااراءات  دارة خماااطر االحتيااال والفساااد

 وتنفيذها.
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  ج أدوات تكنولوجيا املعلومات يف عمليات ووظاائف الرقاباة   م د

الداخلية.

  يادول  ن ال ُيالتدابري الالزمة جق املوظفني القدامى   ا الاب 

لكرتونيااة احلديثااة، و حلاااقهم باادورات    التعاماال مااا افن مااة ا   

لكرتوناي، وتاوعيتهم   من أن مة العمال ا   دُّست  م ما ُيه تدريبية لف 

 مبخاطر ا همال الوظيفي.

   ًعلاااااى ضااااارورة بنااااااء هياكااااال    اكماااااا أل هنااااااك تلكياااااد

االلتازامل   لياتها وتصميم  جراءاتها؛ ليكاول وصياغة احلوكمة

للعملياااات الشااااملة والتفصااايلية، جياااس    اطبيعي ااا اوثقافتاااد نتاًجااا 

أكاان قياسااها ومراقبتهااا وتطويرهااا. مااا التلكيااد هنااا علااى أل   

 لااان العمااال بي اااة ضمن والحوكمة لةءالمسا بين الروابط ستكشافا

 :يلي ما خالل من  ال يتم

 ءإجرا يمكنها حيثمؤسسااااااة،  لكل تاااااايبا تقييم آلية ستحداثا -1

 جودة وحدة وضعتها التي المعايير نفس على ًءبنا داخلية تقييمات

 الرمسية. لةءوالمساالن ام 

 السياسات كتاباااااااة يف المساهمةمتكااااااني املاااااااوظفني مااااااان    -2

 يف الرمسيااة وغااري الرمسيااة لةءالمساهااوم مف توضااي"و املوضااوعة،

 الاايت املؤسسااات يف ةائرالدت االحوار يف واملشاااركة العماال، بي ااة

.بها يعلمول

 الثغرات معالجةو ،متعمق لتحليل القانوني اإلطار إخضاع -3

.  املست دات حسب املالئمة التشريعات واقتراح ،الحالية

 إلى ،وظفاانيالم ءأدا ومتابعة ،للتوظيف جديدة آليات إستحداث -4

.عقابية وتدابير مكافآت على للحصول واضحة مسارات جانب
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 عقااال أل ي ااالَّ، فاااال ُيال الاااوظيفي بشاااكل جاااادٍّتفعيااال الااادور -5

سااانوات يف نفااااا     املوظاااف أو املساااؤول الواحاااد أكثااار مااان      

املنصب، وبنفا املهام الوظيفية؛ فل هذا أمر غري أند رتيب للراياة  

ا  ذور الفساد.ؤس وقاتل للطمو ،  ال أند ُي

؛ (حكومياة أو خاصاة  )ضرورة وجود نااطق رمساي لكال جهاة      -6

ولقطاا   ،وقفل بااب الشاائعات   ،ة التواصل بكل شفافيةلتتم عملي

الشااا  بااااليقني، فضااالاا عااان تعزياااز مساااتويات الشااافافية داخااال      

افمااار الاااذي يرفاااا مااان تصااانيف اململكاااة يف   ؛مؤسساااات الدولاااة

التقارير العاملية للشفافية. 

 

 التوصيات: 

مطالباااة افجهااازة احلكومياااة ومؤسساااات القطااااع اخلااااص    -1

علاى أل   ا،كافحاة الفسااد يف قطاعاتها   ب عداد خطط متكاملة مل

طااط مؤشاارات لقياااس الفساااد جبميااا أنواعااد يف تلاا   تتضاامن اخل 

 افجهزة واملؤسسات.

 ،تكثيف املناشط التدريبياة والفعالياات التوعوياة للماوظفني     -2

واملتعلقاااة مبوضاااوعي النزاهاااة ومكافحاااة الفسااااد يف القطاعاااات  

 العامة واخلاصة وغريها.

ر قاايم  ش اا ت مكافحااة الفساااد ون   تشاا يا التعاااول يف جماااال   -3

النزاهة والشفافية واملساءلة بني املؤسسات افكادأية والتدريبية 

وبااني افجهاازة الرقابيااة يف القطاااعني العااام   ،والبحثيااة املتخصصااة

 واخلاص.
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تش يا املؤسسات افكادأية من جامعات ومراكز أجااع   -4

تخصصاة  على حتفيز ودعم منسوبيها لعمل البحاوع والدراساات امل  

ومواضاايا املساااءلة بشااكل    ،يف جمااال مكافحااة الفساااد عامااة   

 خاص.

تطوير قادرات منساوبي ا هاات العاملاة يف جماال مكافحاة        -5

ر  املستحدثة يف جرائم الفساد، و لياات  للتعريت على الط  ؛الفساد

 مكافحتها. 

تفعيااااال دور مؤسساااااات التنشااااا ة االجتماعياااااة )التعليمياااااة،   -6

خل( ومؤسسات اجملتماا املادني يف    ة... سريعالمية، افالدينية، ا 

 نشر ثقافة الشفافية واملساءلة والنزاهة وأهمية مكافحة الفساد.

قليمية والدولية املتميزة يف االستفادة من الت ارب احمللية وا  -7

 جمال مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة.

اسااتحداع جااوائز ومسااابقات ساانوية متعااددة علااى مسااتوى        -8

القطاعااات يف جمااال مكافحااة الفساااد     اململكااة وعلااى مسااتوى  

 وتعزيز النزاهة.

عمااال موساااوعة شااااملة للمفااااهيم واملصاااطلحات والن رياااات   -9

والت ارب بات العالقاة بالفسااد ومكافحتاد والنزاهاة وتعزيزهاا،      

وتوزيعهاااا علاااى مجياااا القطاعاااات العاماااة واخلاصاااة والتطوعياااة      

 وغريها.

بسامعتهم  االهتمام بتش يا رؤسااء املؤسساات علاى االهتماام      -10

 ضاافة   :منهاا  ؛أمام القيادة وأمام اجملتما، ويكول بل  بعدة أمور

 باملساءلة العلنية.   مادة يف ن ام جملا الشورى لتصُّ
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ل شاك  إلفصاا  تُ لتشكيل  ال مراجعة داخلية أو مكاتب  -11

عضويتها بشكل دوري يف مجيا املؤسسات خاصاة أو عاماة، ويف   

وسااااطة والصااااررية  حااااال كاناااات املؤسسااااة ماااان الشااااركات املت  

تعيني مراجا خاارجي يهاتم بعملياة حوكمتهاا ومتابعاة       اب مكانهف

يف أعضاااء  ىراع ااتطبيااق الن ااام با ضااافة    املراجعااة املاليااة. ويُ  

افقساام الايت هلاا    يف   نة املراجعة الداخلياة، أال يكوناوا أعضااءً   

مثاال أعضاااء جملااا ا دارة أو العاااملني يف    ،يف الاااب القاارار  دوٌر

 تب الوزير أو افقسام املالية.مك

تعيني مراجا خارجي لطاريت ثالاس حمايادل. ولضامال احليااد       -12

كالل يكاول    ؛دفيا قدر ا مكاال، ال باد مان تاوافر عادة شارو        

للدولاة جياس تقاوم هاي باختياارل. كماا أناد ب مكاال          اامسد تابًعا 

ولكان هاذل الرتشايحات     ،املؤسسات بشاكل عاام ترشاي" أمسااء    

 غري ملزمة.

" املوظااف اجملتهااد  ن يكلااة املكافااآت والرتقيااات مل اا   عااادة ه -13

ن يتفاخر واملتقن لعملد وامللتزم بالن ام امتيازات ال حيصل عليها م 

ب همااال أداء العماال أو بت اااوز القااانول. با ضااافة    وضااا ن ااام    

كول نسبة من التقييم تجيس  ،داء الوظيفيلكرتوني لتقييم اف 

 موظف من  جنازل ملهام عملد.على ما يرصدل الن ام لل بناًء

عاان أعمااال  حيااس  ااب االهتمااام مبسااللة الرضااا ؛بناااء الثقااة -14

 ،بال العااملني فيهاا أو املساتفيدين منهاا     املؤسسة سواء كاال مان قِ  

فل  ؛واالهتمااااام مبوضااااوع الشاااافافية وا فصااااا  عاااان املعلومااااات   

 ها أو يتعامل معها.فيمبن يعمل  املؤسسة عند ا فصا  تزرع ثقةا
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علااى الكفاااءة العلميااة    االقائااد جيااس يكااول مبني اا   اختيااار -15

والعملية، با ضافة    مراعاة نزاهتد.

أهمياااة وجاااود ميثاااا  أخالقيااااات لكااال مهناااة مااابو علااااى        -16

افخالقيااات الاايت أكااد عليااد ديننااا احلنيااف، وأل يكااول هناااك    

ن يلتحق باخلدمة.ق س م  يؤديد م 
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 مضاااعفة أعااداد سااكال مدينااة الرياااض ماان من ااور      ل قضااية

 ل:التنمية املتوازنة

  د. عبد العزيز احلرقال 
 .فاضل القرني م 
   د. محد الربيثن 
  د. منصور املطريي 
 د. عائشة افمحدي 
 .حممد الثقفي د 
  أ. فائزة الع رو 
 .مها املنيف  د 
  د. هناء املسلط 
  د. علي الطخيا 
 .سان املري  م 
 كرد. فوزية الب 
 د. زياد الدريا 
  د. حامد الشراري 
  د. فهد اليحيا 
 أ. حممد الدندني 
 أ. عبد ا لد الصاث 

 ل:ل املنشوداملساعدات اخلارجية للمملكة: التحوُّل قضية

  د. عبد ا لد الصاث 
   د. محد الربيثن 
 د. زياد الدريا 
  د. عبد العزيز احلرقال 
  د. حممد الثقفي 
  أ. منى أبو سليمال 
 ة البكر د. فوزي 
  د. وفاء طيبة 
  م. سان املري 
  د. رياض جنم 
  أ. عبد الرمحن باسلم 
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  د. مها العيدال 
  م. فاضل القرني 
  د. علي الطخيا 
  د. يوسف الرشيدي 
 د. مساعد احمليا
 د. عبري برهمني 

 ل:(: الرياض قمة جمموعة العشرين )ل قضية 

  أ. عبد اص الضوحيي
  أ. علياء الدريا
 ئزة الع رو أ. فا
  أ. فهد القاسم
 أ. حممد الدندني
  د. ا ازي الشبيكي
  أ. راكال بن دهيش
 د. محيد الشا ي
  د. خالد بن دهيش
  د. رياض جنم
  د. زياد الدريا
 د. عبد ا لد الصاث
  د. عبد العزيز احلرقال
  د. مساعد احمليا
  د. منصور املطريي
 د. ناصر القعود
  د. نبيل املبارك
   .براهيم ناظر م
 م. سان املري
  م. فاضل القرني

 ل:االلتزام واملساءلة غري الرمسية يف املؤسساتل قضية  

 د. صدقة فاضل 
 أ. فهد القاسم 
  د. حممد الثقفي 
 .خالد الدهيش د 
 أ. الحم الناصر 
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  أ. فائزة الع رو 
 .زة احلربييفا د  
  م. فاضل القرني 
 .عبري برهيمن  د
 أ. حممد الدندني
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 األعالم كشاف

 96، 82 افمري حممد بن سلمال -

 19 بيل جيتا -

، 81، 49، 41 خادم احلارمني الشاريفني   -

96 ،138 

 22، 21 ايدوكسياد -

، 49، 47، 46، 43-40 امللاا  ساالمال -

51 ،52 ،65-68 ،70 ،74 ،75 ،

81 ،96 ،138 

 41 املل  عبد العزيز -

 17 املل  عبد اص -

 134 مورغال -

 138 عهدالولي  -
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 األماكن كشاف

 94، 86 افرجنتني -

 85 أسرتاليا -

 86 أملانيا -

 133  ندونيسيا -

 76، 60  يرال -

 108، 100، 86، 85 باريا -

 87 بكني -

 86 بوينا  يرس -

 83 بيتسربي -

 85، 60، 52 تركيا -

 83 تورونتو -

 31، 29، 28، 26، 16 جدة -

 94 جنوب  فريقيا -

 16، 15، 13-11، 8 دبي -

 31، 28، 16 الدمام -

 84 روسيا -

، 34-21، 17-11، 9-7 الريااااض -

36-37 ،49 ،80 ،81 ،87 ،88 ،

92 ،95 /99 ،100 ،101 ،103 ،

105 ،107 ،108 

، 42، 40، 31، 27، 16، 8 الساااعودية  -

45-52 ،54 ،55 ،58-68 ،71 ،

72 ،77 ،78 ،81 ،88 ،92 ،100 ،

104 ،105 ،126 ،128 

 66 السودال -

 73، 41 سوريا -

 99، 85 الصني -

 87 طهرال -

 84 فرنسا -

 83 نداك -

 83 كوريا -

 66 لبنال -

 83 لندل -

 127، 88، 48، 41 مصر -

 84 املكسي  -

، 43-41 اململكااااة العربيااااة السااااعودية  -

47 ،49 ،59 ،79 ،81 ،96 ،109 ،

122 ،123 ،138 ،142 

 84 موسكو -

 87، 82 واشنطن -

 132، 114، 86، 56 الواليات املتحدة -

 87 اليابال -

 41 اليمن -

 133 يوجياكارتا -
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 د. فهد العرابي احلارثي -

-  

  
 (اهليئة رئيس) امة كرديم. أس -
 أ. ابراهيم ناظر -
 أ. بسمة مزيد التوجيري -
 م. خالد العثمان -
 د. سعود كاتب -
 د. سعيد العمودي -
 د. سلطان املورقي -
 د. عفاف األنسي -
 معالي الفريق عبد اإلله الصاحل -
 اللواء فاضل القرني -
 )األمني العام( أ. فهد األمحري -
 د. فوزية البكرأ.  -
 أ. الحم الناصر -
 جميدة الناجمد.  أ. -
 أ. نبيل املبارك -
 أ. هناء املسلط -

 

  
 .األمانة العامة -
 .جلنة قضية األسبوع -
 .جلنة التقارير -
 .أسبار" ملتقىاللجنة التحضريية للقاء السنوي " -
 إدارة احملتوى. -
 اللجان املؤقتة. -

 خدمات إدارية مساندة. -
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