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كلمة رئيس امللتقى:
يضم هذا التقرير السنوي ملخصات

ل  51قضاة ( أوراق عما ) كتبهات 41

خبةرا ومختصت من اعضتء الملتقى ومان خترجا  .وقا تاولى التعقةا

علةهات

 70عضوا  ،وأدار الحوار حولهت  26آخرين  ،فضال عن المت اخلةن بمات ال يقا

عن  10في األغل

لك قضة .

وق تطرقت هذه القضتيت ( أوراق العم ) لمجاتال

تنمويا حةويا مختلفا

فاااي االقتصاااتد  ،والتربةااا والتعلاااةم  ،واالجتمااات  ،والزراعااا  ،والسةتسااا ،
الحةوي التي يعتق الملتقى

واإلعالم  ،واالبتكتر  ،وغةر ذلك من المجتال

أنهت تمس واقع التنمة المست ام في البالد ومستقبلهت  ،وهاي المضامتر

الااذي اختااتره لركض ا وحركت ا  ،أو هااي اله ا

األصة لك اهتمتمتت .

وق ص ر في هاذا الازخم مان الموضاوعت

لتفكةااره  ،والمناات

األساات

المهما أكثار مان  300توصاة

نتطلع جمةعت إلى أن يفة منهت البتحثون والمعنةون و صتنعو القرار في المجال

المختلف  ،وهي

متتح لالطال والتحمة علاى الموقاع االلةكتروناي للملتقاى  ،فهاذا التقريار هنات اليتضامن ساوي
ملخصاات

لتلااك الموضااوعت

والحااوارا

المهم ا  .وهااذه الملخصاات  ،حقةق ا  ،ال تعطااي تلااك

وإال فانن عا د الصافحت
القضتيت الحةوي حقهات ا

!

 2600صفح  ،أي مت يستوي  500,000كلم

التاي كتبات فاي الموضاوعت

المختلفا تجاتو ال

إن هااذا الجمااع ماان الخبااراء والمفكاارين والمثقفااةن الااذين بل ا عا دهم المتئ ا  ،الااذين هاام أعضااتء
ومنتقشاات

الملتقااى  ،والااذين يلتقااون يومةاات فااي حااوارا

تجربتهم الفري ة في النقل التاي حققوهات فاي آلةات

افتراضااة  ،أك ا وا قااوال وعمااال نجاات

وممترسات

مصاتنع األفكاتر  Think Tankإذ

أخرجوهت من بةن ج رانهت األربع الصلب إلى الفضتء االفتراضي الرح

نعر

.

وألول مرة في العتلم فةمت

إننت سعة ون وفخورون بنجت هذه التجرب  ،وإن دلة نجتحهت هو هذه المخرجت
ي يكم.

المفة ة ألتي بةن

شكرا لزمالئي رئةس وأعضتء الهةئ اإلشرافة  ،وشكرا للجن القضة  ،ولجن التقترير ،على الجهود

الملحوظ التي بذلوهت بك أريحة طوال العتم.

وتحة ا للاازمالء الكاارام أعضااتء الملتقااى الااذين أسااهموا بأفكااترهم وآرائهاام فااي إنضاات المخرجاات
المفة ة لحواراتهم النتبه المضةئ .

ن عو الل أن يحفظ لبالدنت حتضرهت ومستقبلهت  ،و أن يؤي قةتدتنت بنصر من عن ه.

د .فهد العرايب الحاريث
رئيس امللتقى

6
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كلمة رئيس الهيئة اإلرشافية  /الدورة 7
تقريره السنوي ك عتم اخرا بكم من
ُيص ِ ر ملتقى أسبتر
َ
الموضوعت

التي تتنتول القضتيت المحلة بشك

أستسي

تنو اختصتصت
ُّ

أعضتء

ثم اإلقلةمة وال ولة  .وبفض

َ
أمكن هذا العتم ُمنتقش قضتيت في مجتال
الملتقى ،فق

متع دة ،منهت :التعلةم والصح واالجتمتعةت

والسةتس

واالقتصتد والثقتف والزراع  ،وغةرهت.
ربمت تكون العالم الفترق في نشت

الملتقى هذا العتم

هو مشتركت الفتعل في أعمتل مجموع  ،T20وهي إح ى
مجموعت

التواص

ضمن مجموع

العشرينُ ،م ِّ
مثال

لمنظوم مركز أسبتر ،وق كتنت المنظوم أح َ خمس

اختةترهت لتمثة
جرى
مراكز فكر سعودي
ُ
َ

المملك في هذه المجموع  .وال شك أن

الشأن
تهم
هذه الخطوة تُ ِّ
َ
عز موقع المنظوم من حةث اهتمتمهت بتلقضتيت التي ُّ
المحلي ،وكذلك القضتيت ذا

في هذا التقرير.

هذه الجوان

البع ين اإلقلةمي وال ولي .وهنتك ع ة قضتيت تنتقش
ُ

ويمكننت القول :إن ملتقى أسبتر أصبح مركزَ فكر بتقت ار؛ بتلنظر لمت يتمتع ب أعضتؤه
من خبرا

لمخرجتت التي أص رهت بتنتظتم على
وكفتءا  ،ولمستوى الجودة العتلة ُ

م ى السنوا

الخمس المتضة  .وال شك أن التقترير التي تص ر عن الملتقى ،ومنهت

مهمت ألصحتب القرار في القطتعةن العتم والختص في
هذا التقرير ،تع ُّ مرجعت
ًّ

المملك .

ال ب لي في الختتم أن أتق م بتلشكر ألعضتء الملتقى الذين اقتطعوا جزءا من وقاتهم
الثمةن لكتتب القضتيت في هذا التقرير والتعقة

علةهت وإدارتهات ،ولكا ِّ لجاتن الملتقاى

وهةئت اإلشرافة على المجهود الكبةر الذي قتموا ب .
د .رياض كامل نجم

8
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كلمة األمني العام  /الدورة 7
يااأتي صاا ور هااذا التقرياار متزامناات مااع ماارور خمااس ساانوا
إنطالق ملتقى أسبتر من عمره الم ي إن شتء الل .

ساانوا

علااى

خمااس ق ا م فةهاات نموذجاات لماات تكااون علة ا مراكااز التفكةاار

(الثةنك تتناك) والعما التطاوعي اساهم خاللهات فاي خ ما التنمةا

فااي مملكتناات الحبةباا وواكاا

قضتيته مؤك ا تحقةق األه ا

محب وطن واح (.

رؤيتهاات (رؤياا  )2030فااي كثةاار ماان

التي وج من أجلهات وشاعتره الاذي يرفعا (يلتفاون حاول

حاااوالي  180عضاااوا أو يزيااا ون مااان أطةااات

مختلفااا وتخصصااات

الملتقى منهم أعضتء مؤسسون ال الوا يواصلون الارك

متعااا دة ماااروا علاااى

باةن أروقتا ومانهم مان غاتدر

بع أن أعطى متل ي ولم تع ظروف تسمح بتلمزي ومنهم مان إنضام إلةا فاي فتارا
متفتوت كلهم ال ال يعطي من وقت وجه ه ويثري الملتقى بفكره على م ار الستع

مت

جعلنت نطلق علة (الملتقى الذي ال يتثتءب) فنتقشوا ( )282قضة في مواضةع تنمويا

وفكري مختلف منذ تأسةس وحتاى نهتيا ماتر
واستضتفوا أكثر من ( )10ضةو

كمت أقتموا ( )5لقتءا

 2020صا ر

بةن مساؤل ومفكار فاي نقات

اجتمتعة سنوي ألعضتء الملتقى.

والتغةةر المستمر بع تح ي الساق

هذا التنو في الكفتءا

فاي ( )61تقريارا شاهريت

حاول قضاتيت الساتع ،

األعلاى لعا د األعضاتء باا

( 100عضااو) جع ا ماان التج ي ا ساام للملتقااى وأضاافى علة ا نوعاات ماان التمةااز ،حةااث
اسااتفتد

بعاا

الجهاات

اإلصااالحة مااع بع ا

للقضتيت المطروح .
هذه النجتحت

الرساامة ماان هااذه التقااترير كماات توافقاات بعاا

القاارارا

القضااتيت وتوصااةتتهت مماات ي ا ل علااى كفااتءة األعضااتء واختةااترهم

لم تكن لتتحقق لوال توفةق الل ثم ال عم الذي يجا ه مان رئةسا د .فها

العرابي الحاترثي ومان مركاز اسابتر والعما بارو الفرياق الاذي يساود األعضاتء وإيماتنهم

برستلتهم النتبع من المواطن الحق تجته بل هم المملك العربة السعودي .
والل من وراء القص

أ .عبدالله الضويحي
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كلمة رئيسة لجنة التقارير  /الدورة 7

رب العتلمةن على إتمتم هذه السن من العطاتء الفكاري المتمةاز
الحم ُ لل ِ ِّ
لمئ عضو ،مئ قلم ،في هذا الملتقى أو الثنك تتنك؛ با هاي مئا عقا

ُمخلص انستبت أفكاترهم ومشاتعرهم برغبا قويا للمشاترك الفتعلا فاي
دعام التنمةا فااي هااذا الااوطن الحبةا ُ .
طرحاات أفكااترهم فااي منتقشا 49

قضاااة  ،ولااام يتوقفاااوا إال فاااي األعةاااتد احترامااات لوقااات األسااارة .شاااترك
األسبتريون فاي منتقشا وتحلةا هاذه القضاتيت بمات آتاتهم اللا مان العلام

والخبااارة ،إذ تالقحااات التخصصااات
المتألق  ،والتوصةت

والمقترحت

والخبااارا

النتجع .

التصاااورا
لتُ نااات
ُّ

تمس مجاتال
لق نتقش الملتقى خالل هذا العتم قضتيت ُّ

والااارؤى

مختلفا  ،منهات:

االقتصااتدي ،والسةتسااي ،والثقااتفي ،واالجتمااتعي ،والصااحي ،والزراعااي ،والتعلةمااي ،واألمنااي،

وغةرهاات .كماات تنااتول القضااتيت اآلنة ا َ التااي تشااغ المجتمااع السااعودي فااي وقتهاات ،فنااتقش قم ا
العشرين ،ونتقش نظتم اإلقتم المتمةزة ،والتنظةم الهةكلي الح يث لجهت

المملك  ،والعالقت

مكتفح الفستد في

الساعودي الروساة  ،وجهاود المملكا العربةا الساعودي فاي تنظاةم الحا ،

وعتلمةات ،وأخةارا ،فقا اساتغرقت منتقشا جتئحا
إساالمةت
وكةفة استخ ام كقاوة نتعما للتاأثةر
ًّ
ًّ
كورونت وقتت طويال كذلك.

مات كثةارا مان أسابتر ،إذ أضات
لق تعل ُ

لاي هاذا الملتقاى العلماي كثةارا جا ًّ ا ،فتلعاتلم بننساتنةت

واقتصتده وصحت  ،وتقنةت  ،و راعت وصنتعت ك مترابط يتأثر ويؤثر في بعض  ،هاو عاتلم صاغةر
أستس اإلنستن .وكتنت مشتركتتي أثنتء طر القضة مسأل تفتع ُمحبب إلى نفساي ،أمات إعا اد
المخلصا  ،حتاى أصا َ
أستعرض فةهت
التقرير ومراجعت فكتنت متع ختص
ُ
األفكتر ونتت العقول ُ
َ

للمنطق الصعب (التوصةت ) التي أج ُ المتع في معتلجتهت وتلخةصهت بمت ال يخ ُّ بهات ،ويضامن
فمن نفسي.

احترام عقول أصحتبهت ...وق بذلت جه ي ،فنن أصبت فمن الل  ،وإن أخطأ
ضم هذا الزخم مان القضاتيت واألفكاتر ،ال يفاوتني أن ُأقا ِّ م شاكري إلاى ساعتدة د .إباراهةم
وفي ِخ ِّ
عب ه عضو لجن التقترير والشخصة الجتدة الملتزم في تحرير تقرير القضاة  ،فلا مناي كا ُّ شاكر
وتق ير.

كمت أتق م بتلشكر لسعتدة األستتذ عب الل الضويحي عضو اللجن على مت ُيق ِّ م من جهود ،فكا
مت تج ون في هذا التقرير من إحصتئةت

إنمت هي من إنجت ه.

يهم أمار وطننات
وختتمت ،أتمنى أن يكون لهذا التقرير دور في تق يم جهود المخلصةن إلى ك ِّ َمن ُّ
الغتلي.

د .وفاء محمود طيبة
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كلمة مسؤولة قضية األسبوع  /الدورة :7
فييي خض ي تحييديات متزايييدة وأحييدا

متسييارعة وبرغبيية قوييية فييي تعزيييز المشيياركة

المجتمعية التف  100من أعضاء وعضوات هذا الملتقيى حيول محبية وطين ونجحيوا

بفض ي الل ي

طيليية هييذ الييدورة فييي أداء المهييام المطلوبيية لنق ي همييوم المجتميي

وقضايا الحيوية ذات البعد االستراتيجي سواء كانت اقتصادية أو تعليميية أو صيحية

أو سياسيييية أو أمنيييية مييين خيييالل نقيييا
المستقب

هييياد

حيييول تحيييديات الواقييي وطموحيييات

لتعقب توصيات تنشد تحقيق نجاحات على أرض الواق .

سرا حينميا أقيول لكي إن كي فيرد فيي هيذا الملتقيى النخبيو
ولن أذي
ً

لوطنييي

فشيييار

ً
جهيدا فيي ترجمية حبي
لي ييدخر

ورسييي معنيييا خيييالل هيييذ اليييدورة مالمييي وإطيييار عمييي تطيييوعي كنميييوذج للمشييياركة

المجتمعية وإثبات أن التغيير لألفض سيأتي من داخ هذا الوطن وبعقول وأيد

أبنائ .

عمليا مشاركة الوطن همومي عبير حيوارات
لقد أثبت ملتقى أسبار كأحد أه مراكز الفكر في المملكة
ً
أميال بتحسيين المسيتقب مين
أسبوعية أله قضايا المستجدة في رحلية لتوصييف الواقي وتحدياتي
ً

خالل خطوات مدروسة بعناية ودقية فيي اختييار القضيايا والموضيوعات األسيبوعية المطروحية للنقيا
ً
وفقا لما يلي:
والذ جاء

 التطورات االقتصادية والتنموية واالجتماعية والثقافية والصحية والدينية المحلية.
 المستجدات اإلقليمية والدولية.

وأمنيا.
واقتصاديا
سياسيا
 ك ما يؤثر على عالقات المملكة م الدول األخرى
ً
ً
ً
 ك ما من شأن تعظي مصال المملكة الخارجية.

 حزم القرارات واإلجراءات الصادرة في إطار دع برامج "رؤية المملكية  "2030ليدع سيب تنفييذها عليى
أرض الواق .

 ما ال يطفو أحيانً ا على السط

ورأى فريق لجنة القضية أهمية إثارت م األعضاء الكرام.

 المبادرات المطروحة من بعض األعضاء المستندة على دراسات ميدانية وخبرة عملية.
ً
مبكرا لتعظي االستفادة منها أو لتالفيي أ
 استشرا موضوعات ذات بعد مستقبلي
حدوثها.

ورغ أن العم على اختيار وإعداد القضايا المطروحة للنقا

سيلبيات قبي

يتطلب الكثير من الجهد والوقت ليتوافق

تمهيدا لرفعها ألصيحا
طرحها م توجهات الملتقى إال أن التقارير المستخلصة والتوصيات المقدمة
ً
القرار لبلورتها وإجراء المزيد من البحث بشأنها نرجو أن نراها تأخذ مسارها للتنفييذ بميا يخيدم المصيلحة
العامة لهذا الوطن المعطاء.

وال يسعني في الختام إال أن أقدم شكر

وتقدير

لزمالئي أعضاء لجنة القضية د .فهد العرابي الحارثي

 -رئيس الملتقى د .رياض نج – رئيس الهيئة اإلشرافية أ .عبدالل الضويحي – األمين العام على ما

وصيوال إليى
قدمنا خالل هذا العام كفريق واحد من قضايا جاءت بعد حصيلة إيجابية مين األخيذ واليرد
ً
المصب النهائي المشتر

من شار

وإن اختلفت المسارات والشيكر موصيول ألعضياء الهيئية اإلشيرافية ولكي

معنا من األعضاء الكرام بالوقت أو المجهود أو األفكار وك مين كيان لي بصيمة فيي إخيراج

وتنفيذ هذا التقرير القي .

أ .فائزة بنت أحمد العجروش
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القضايا االقتصادية

م

التقرير

القضية

.1

والهييدر فييي الغييذاء
البرنييامج الييوطني للحييد ميين ْ
الفقييد ْ

التقرير ( )49إبري

.2

الميزانية السعودية بين العجز والفائض

التقرير ( )51مايو 2019م

.3

هييي توقعيييات صيييندود النقيييد اليييدولي لنميييو االقتصييياد

التقرير ( )52يونيو 2019م

.4

متى نحقق ميزة تنافسية؟

التقرير ( )52يونيو 2019م

.5

الوظائف في المستقب

التقرير ( )53يوليو 2019م

.6

االستثمار الجر ء والشركات الناشئة

التقرير ( )54أغسطس 2019م

.7

نظرة إلى السماح لألنشطة التجارية بالعم  24ساعة

التقرير ( )54أغسطس 2019م

.8

تعثر وإفالس المنشآت في المملكة العربية السيعودية:

التقرير ( )57نوفمبر 2019م

.9

ثقافة االدخار لتحقيق رؤية 2030م

التقرير ( )58ديسمبر 2019م

.10

وقطاع داع ٌ لالقتصياد
واعد
االقتصاد األزرد ..مستقب
ٌ
ٌ

التقرير ( )60فبراير 2020م

.11

الشركات الحكومية :ما لها وما عليها

التقرير ( )61مارس 2020م

.12

نموذج االقتصاد الدائر والصناعة بالمملكة

التقرير ( )61مارس 2020م

بالمملكة العربية السعودية

السعود

دائما صحيحة وقريبة للواق ؟
ً

مناقشة األسبا

والحلول

الوطني وجاذ ٌ لالستثمارات المحلية والدولية

.13

األثر االقتصاد

النتشار وباء كورونا

13
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القضية ()1
ه ْدر يف الغذاء
الربنامج الوطني للحد من ال َ
فقْد وال َ
باململكة العربية السعودية
( )

 الورقة الرئيسة :أ .زيد الشبانات – (ضيف الملتقى) * .
التعقيبات:
 التعقيب األول :د .خالد الفهيد.
 التعقيب الثاني :د .مشار

النعي .

 التعقيب الثالث :أ .فائزة العجرو

.

 إدارة الحوار :أ .علياء البازعي.

ملخص القضية:
أشارت الورقية الرئيسية إليى أن السيبب اليرئيس إلطيالد البرنيامج اليوطني للحيد
والهدر في الغذاء بالمملكة العربية السعودية هو تفشي ظياهرة ْفقيد وهيدر
الفقد
من ْ
ْ
الغذاء ويهد

وألهميتيي

البرنامج إلى تقليي ومحاصيرة اثيار االقتصيادية واالجتماعيية والبيئيية.

فيي ن المسييؤولية يتحملهييا المجتميي بكافيية عناصيير وفئاتيي حتييى األسيير

والتجيار .باإلضيافة إلييى اإلعيالم اليذ

يمثي العنصير الفاعي فييي المجتمي فيي الوقييت

الحالي.
وذهبت التعقيبات على الورقة الرئيسة إلى أن نسبة هدر وفقد الغذاء أعليى فيي
الدولة الصناعية عنها في الدول النامية .وأن الهيدر للغيذاء ييت بشيك أكثير فيي اليدول
المتقد مة بعد وصول للمستهلك النهائي في حين أن في الدول النامية ييت بشيك

(*) مدير البرنامج الوطني للحد من الفقد والهدر في الغذاء بالمملكة العربية السعودية.
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أيضا فقيد أشيارت التعقيبيات إليى أن البرنيامج
أكثر في أثناء مراح اإلنتاج والتسويقً .
الوطني للحد من الفقد والهدر في الغذاء يسعى لتحقيق أهدا
استغالل الموارد الطبيعية من خالل اتباع أحيد

رؤية  2030من خالل

المعيايير والتجيار

هو تقليص الكميات المفقودة والمهدرة فيي الغيذاء والتعير

الدولييةل والهيد

عليى الحجي الحقيقيي

للمشكلة ومحاولة إيجاد الحلول الممكنة لها.
كمييا أكييدت التعقيبييات علييى أهمييية مييا جيياء فييي البرنييامج ميين ضييرورة تحلييي
األسيييبا

االقتصيييادية واالجتماعيييية والثقافيييية المسيييببة للفقيييد والهيييدر فيييي الغيييذاء

بالمملكيية .باإلضييافة إلييى أن البرنييامج يييربف مسييألة تييوفير الغييذاء بقضييايا عييدة مهميية
تمييس عييدة جوانييب أساسييية يعيياني منهييا العييال أجم ي فييي الوقييت الحاضيير أهمهييا:
الضغف على مصادر الميا الشحيحة والخسارة االقتصادية الكبييرة التيي يخلفهيا عيدم
الترشيييد فييي مصييادر الغييذاء والتبعييات البيئييية التييي يخلفهييا الهييدر وكييذلك السييلو
االجتماعي غير الواعي بالمشكلة.
وتضمنت المداخالت حول القضية محاور عديدة من أبرزها:
 العالقة بين الفقد والهدر للغذاء.
وهدر الغذاء.
 موقف الدين من ْفقد ْ
 مساهمة تطبيقات الهواتف في زيادة مشكلة ْفقد وهدر الغذاء.
 الثقافة والعادات االجتماعية وعالقتها بمشكلة فقد وهدر الغذاء.
 المستوى االقتصاد

لألفراد وعالقت بمشكلة فقد وهدر الغذاء.

 تعزيز القدوة في المجتم للحد من مشكلة فقد وهدر الغذاء.
 جهود المنظمات الدولية في الحد من مشكلتي الفقد والهدر للغذاء.

للرجوع للقضية على الرابف اآلتيhttps://bit.ly/2xsZFRh :
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القضية ()2
امليزانية السعودية بني العجز والفائض
(2019/5/5م)
 الورقة الرئيسة :د .إحسان علي بو حليقة.
 التعقيبات:

 التعقيب األول :د .عبد الل العسا

 التعقيب الثاني :أ .مطلق البقمي.

.

 إدارة الحوار :م .جمال مالئكة.

ملخص القضية:
تأسسيييت نقاشيييات ملتقيييى أسيييبار حيييول قضيييية الميزانيييية السيييعودية بيييين العجيييز

والفيائض عليى مجموعية مين األفكيار الرئيسية مين أبرزهيا كيون الفيائض اليذ

حققتي

همييا :اإليييرادات النفطييية واإليييرادات غييير النفطييية وهييذا أميير ل ي يكيين يحييد

منييذ أن

الميزانييية فييي الربي األول ميين العييام  2019حييد

نتيجيية لتعاضييد مصييدرين متكيياملين

سيطر النفف على الخزانة العامة .ما تغير هذا العام أن اإلييرادات غيير النفطيية أصيبحت

ياهما واض ي ْ األثيير فييي تغذييية الخزانيية العاميية .وهييذا أميير لطالمييا سييعت المملكيية
مسي ً

لتحقيق

مطلبا لكسر استئثار النفف
انطالقا من أن تنوي مصادر الموازنة العامة كان
ً
ً

باألمر .كذلك ف ن اإلنجاز هو ليس في الفائض كقيمة ب في أن الحكومة السعودية

عبا وتمكنييت ميين أن تحقيق نتييائج إيجابييية فييي تنمييية إيييرادات
نهجيا مالييا صي ً
انتهجييت ً
هيدفا بي وسييلة لتحقييق غايية وهيي
الخزينة عبر تنويعها .أما التنوي بحيد ذاتي فلييس
ً
تعزيز استقرار إيرادات الخزانة العامة بما يخلصها من تأرجحات اإليرادات النفطية نتيجة

لتذبييذ

سييعر برمي ي اليينفف وهييو تييأرج ليييس باإلمكييان تهمييير تييأثير

فقييد رس ي

متقلبا على مدى العقود الثالثة الماضية
متعرجا
مسارا
للتنمية االجتماعية السعودية
ً
ً
ً
منذ بدايية الثمانينييات بيين تيأخير وتعطيي التنميية وعيدم وضيوح الرؤيية فيميا يتصي

باإلنفاد الحكوميل وهو وضوح ضرور

القطاع الخاص.
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وقيد ناقشيت الورقية الرئيسية تفاصيي الميزانيية السيعودية بيين العجيز والفيائض

واستكملت التعقيبات تفنيد ما ورد من أطروحات في هيذا اإلطيار .فيي حيين تضيمنت

المداخالت حول القضية المحاور التالية:




الميزانية السعودية :المستهدفات المالية وتقيي المؤشرات العامة.

اإليرادات النفطية وغير النفطية بالميزانية.

أهمية الشفافية واإلفصاح في عرض أرقام الميزانية.

للرجوع للقضية على الرابف اآلتيhttps://bit.ly/2y60DCV :
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القضية ()3
هل توقعات صندوق النقد الدويل لنمو االقتصاد
السعودي دائما صحيحة وقريبة للواقع؟
(2019/6/16م)
 الورقة الرئيسة :أ .مطلق البقمي.
 التعقيبات:
 التعقيب األول :أ .فهد القاس .
 التعقيب الثاني :د .سليمان الطفي .
 إدارة الحوار :د .صدقة فاض .

ملخص القضية:
أشارت الورقة الرئيسة إلى أن التقيارير المتتاليية للمؤسسيات الدوليية كشيفت عين

التحس ن والتعافي الملحوظ في االقتصياد السيعود

كنتيجية لبيدء تنفييذ عمليية إعيادة

الهيكلة التي شهدها وال يزال يشهدها اقتصاد المملكة فيي ضيوء بيرامج رؤيية 2030
والتي بدأت تيؤتي ثمارهيا فبعيد سلسيلة الرفي لتوقعيات النميو لالقتصياد السيعود

من ق ب صيندود النقيد والبنيك اليدوليين جياء البييان الختيامي لالسيتنتاجات المبدئيية
لبعثة خبراء صندود النقد الدولي في ختام بعثة مشاورات المادة الرابعة للعام 2019

يوء أكثيير علييى تطييورات االقتصيياد السييعود
لتلقييي الضي ْ
المؤشرات االقتصادية.

والتقييدم الملحييوظ علييى كاف ية

وأوض التعقيب األول أن البيان الختامي لبعثة صندود النقد الدولي يصف عادة

االستنتاجات المبدئية التي يخلص لها خبيراء الصيندود فيي ختيام زييارة "بعثية" رسيمية

تت في الغالب إلى البلد العضو .وقيد تعيرض البييان إليى بيدل غيالء المعيشية واليذ

من المتوق أن يتوقف صيرف فيي نهايية عيام  2019وفيق الخطية الموضيوعة ليذلك
كمييا يييرى البيييان أن هنييا

حاجيية للضييبف المييالي للحييد ميين هييذ المخيياطر علييى المييدى

يعد من أبرز ما تضيمن التعقييب الثياني اإلشيارة إليى أن التوقي اليذ
المتوسف .بينما ْ
تبنا صندود النقيد اليدولي بشيأن االقتصياد السيعود

 %1.8لعيام 2019م لي يكين

صائبا بالنظر إلى أن رؤية المملكة 2030م قد وضعت في االعتبار توقعات وتوصيات
ً
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صندود النقد الدولي كأحد المرتكزات التي اعتمدت عليها وما زالت هنا

العديد من

التوصيات والمقترحات االقتصادية المهمة بالنسبة لمسييرة اإلصيالحات االقتصيادية

للمملكة مح دراسة وتمحيص من قب أصحا

القرار والشأن االقتصاد .

وتضمنت المداخالت حول القضية المحاور التالية:

•
•
•
•
•

لمحة عن صندود النقد الدولي.

االختالفات بين صندود النقد والبنك الدولي.
أهمية تقارير صندود النقد الدولي.
طبيعة المخاو

المثارة بشأن توصيات صندود النقد الدولي للمملكة.

توقعات صندود النقد الدولي وتوقعات االقتصاد المحلي.

للرجوع للقضية على الرابف اآلتيhttps://bit.ly/3a8WbjX :
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القضية ()4
متى نحقق ميزة تنافسية؟
(2019/6/30م)
 الورقة الرئيسة :د .إحسان بو حليقة.
 التعقيبات:
 التعقيب األول :د .ري الفريان.
 التعقيب الثاني :أ .محمد بن فهد العمران (ضيف الملتقى).
 إدارة الحوار :د .نو

الغامد .

ملخص القضية:
اسييته د .إحسييان بيييو حليقيية الورقييية الرئيسيية بتسيياؤل محيييور

مفيياد  :ميييا

التنافسييية؟ ولي ْ الحييديث مكث يف عنهييا؟ وهي هييي كلميية براقيية اكتشييفناها متييأخرين

عقودا ليحققها اقتصادنا؟! وأشار إلى أن ال بد مين بييان أن المنافسية شييء
سنقضي
ً
والتنافسية شيء اخر ورغ الصلة بينهمال إال إن المنافسة تكون بين منتجين للسيل

والخييدمات فييي حييين أن التنافسييية هييي أميير نسييبي يرمييي لقييياس قييدرة المنييتج علييى
المنافسة مقارنة بالمنافسين فعادةً ما يكون التناول هو لعبارة "القيدرة التنافسيية"
وهو تناول ال يتص فقف بالمنشآت االقتصادية السياعية لليرب

بي كيذلك للكيانيات

فضال عن أن سيياد التنياول ال يخيرج
غير الربحية ومؤسسات الحكومة والقطاع العام
ً
البلييدان .وميين ناحيييية أخييرى فييي ن االهتمييام بالتنافسيييية ال يخييرج عييين اهتمييام دفيييين
بالكفيياءة فالشييركات واالقتصييادات التييي تمتلييك ميييزةً تنافسييية تفييود غيرهييا فييي أن
كفاءتها أعلى إال أ ن القدرة التنافسية كمفهوم أوس من مفهوم الكفاءة الداخلييةل إذ
إن القييدرة التنافسييية هييي المحصييلة الكلييية التييي تجع ي للشييركة حصي ًية متنامييية ميين
السود .لكن ليس مين اإلنصيا

الظين أن التنافسيية هيي مجيرد حيرو

ال طائي مين

ورائهييال فهييي نييوع ميين التييداف ميين جانييب الييدول للحصييول علييى الفييرص ألبنائهييال
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وللمنتجييين للبي ي فييي أسييواقه المحلييية وللتصييدير .حالييا يمكننييا التخلييي عيين عبييارة
تراجعيا عين
"التنوي االقتصاد " إلى عبارة "الميزة التنافسية الوطنيية" وال يعنيي هيذا
ً

حلي راودنيا قرابيية نصيف قيرنل بي هيو تصييعيد للهيد

طموحيا وتحديي ًيدا
وجعلي أكثيير
ً

فمجرد التنو ع ال يعني التنافسية .أما التنافسية فتعني امتالكك القدرة لبيي ميا تنيتج!
قادرا على بي ما ينتج .
وليس ك منتج
ً

وأشييارت د .ريي الفريييان فييي التعقيييب األول إلييى بعييض المقترحييات التييي قييد

تسه في تحقيق التنافسية التي نطم لهال كتقيي الميزة النسبية ومعرفية وتحليي
القدرة التنافسية التي نملكها حاليا بالمقارنة مي اليدول ذات التنافسيية العاليية .بينميا
أكد أ .محمد بن فهد العمران في التعقيب الثاني على أن موضوع تنافسيية االقتصياد
جوهر رؤية المملكة 2030م دون مبالغةل فلقيد عيا
يعتبر في واق الحال
ْ

السعود

االقتصاد السعود

لعقود من الزمن يعتميد فيي تنافسييت عليى "الريي " حتيى وصيلنا

اآلن إلى مرحلة إعادة الهيكلة االقتصادية الشاملة والتي نعيشها اليوم.
المحاور التالية:
وتضمنت المداخالت حول القضية
ْ

•

مفهوم التنافسية وعواملها األساسية.

•

اإلصالحات االقتصادية الهيكلية ومتطلبات تحقيق التنافسية.

•

التنافسية واإلنتاجية في ضوء رؤية .2030

•

التعلي والتدريب والتنافسية.

•

أهمية ومجاالت تدخ الدولة لرف الميزة التنافسية.

•

دور القطاع الخاص والقطاع الثالث في تحقيق الميزة التنافسية.

•

الخالصة.

للرجوع للقضية على الرابف اآلتيhttps://bit.ly/3a8WbjX :
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القضية ()5
الوظائف يف املستقبل
(2019/7/14م)
 الورقة الرئيسة :د .هشام صال بن عباس.
 التعقيبات:
 التعقيب األول :د .وفاء طيبة.
 التعقيب الثاني :أ .فائزة العجرو

.

 إدارة الحوار :د .خالد بن دهير.

ملخص القضية:
أشار د .هشام بن عباس في الورقة الرئيسية إليى أن معظي االتجاهيات العلميية
فييي مراكييز البحييث والتطييوير تنصييب اهتماماتهييا فييي أتمتيية األعمييال عيين طريييق ْجع ي

اآلالت ذكية بقدر أنها تستطي القيام ذاتيا بعم الكثير من األنشطة التي يقوم البشر
بها في الوقت الحيالي وبكفياءة ودقية أعليى إليى حيد يمكين لهيا تيدريجيا أن تحي محي
البشيير .وحسييب دراسيية منتييدى االقتصيياد الييدولي ف ي ن الوظييائف المهييددة هييي ذات
سييمات ميين أبرزهييا :البراعيية اليدوييية والتحمي والدقيية والييذاكرة واللفظييية والسييمعية
والقييدرات المكانييية وإدارة المييوارد المالييية والمادييية وتركيييب التكنولوجيييا والصيييانة
واستخدام التكنولوجيا ومراقبتها وغيرها.

بينما أوضحت د .وفاء طيبية فيي التعقييب األول أن هنيا

إطيارا عاميا لفهي خريطية التغييرات للوظيفية فييي المسيتقب
ً

أربعية ثوابيت تشيك

وتتضييمن :أنميال التغيير

الوظيفي القائ على التكنولوجيا والقدرات البشرية غيير قابلية لألتمتية وتغيير تكيوين
مهمييية العمييي (مهيييام الوظيفييية المعروفييية) وأنميييال ونمييياذج التوظييييف ومسيييتقب

الشركةل حيث ستتمت نماذج التوظيف في المسيتقب بمرونية أعليى وتتمييز بانتشيار
أكبيير للعميي بييدوام جزئييي والعميي عيين بعييد ...إليي  .كمييا أن ميين المهييارات المهميية
للمسيتقب  :اليذكاء العياطفي واالبتكيار والقيدرات اإلقناعيية واإلبيداع والتيي تعتبير فيي

مقدميية المهييارات التييي يتعلمهييا الطالييب فييي الغيير
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ويفضي ذلك إلى ضيرورة تطيوير إسيتراتيجية كاملية للتعليي السيتيعا

سود العم في المستقب .

وأوضيييحت أ .فيييائزة العجيييرو

التغييرات فيي

فيييي التعقييييب الثييياني التخصصيييات والوظيييائف

المسييتقبلية المطلوبيية فييي سييود العميي السييعود

ميي توجهييات الرؤييية وأهمييية

التأهي والتدريب النفسي والعملي للجي الحالي والقادم لحم الراية.
وتضمنت المداخالت حول القضية المحاور التالية:







ماهية مهن المستقب والتوقعات بشأن تطورها.

تقنيات البلو

تشين  Blockchainوأثرها على تطور وظائف المستقب .

وظائف المستقب  :اإلشكاالت والمهددات.

اليات تجاوز اإلشكاالت المرتبطة بوظائف المستقب .
دور التعلي في مواكبة تطور وظائف المستقب .

للرجوع للقضية على الرابف اآلتيhttps://bit.ly/3ekiHts :
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القضية ()6
االستثامر الجريء والرشكات الناشئة
(2019/8/4م)
 الورقة الرئيسة :د .محمد المشيق .
 التعقيبات:
 التعقيب األول :د .ناصر القعود.
 التعقيب الثاني :أ .بسمة التويجر .
 إدارة الحوار :أ .جمال مالئكة.

ملخص القضية:
تنياول د .محميد المشييق فيي الورقية الرئيسية االسيتثمار الجير ء والشيركات
الناشئة وتيأثير عليى منظومية الميال واألعميالل عالمييا ومحلييا واسيتعرض تسلسي
الثورات الصناعية وأثرها على اتجاهات األعمال واالستثمار وال سيما الثورة الصيناعية
الرابعة ودور الشركات التي حصلت على اسيتثمار جير ء فيي النياتج المحليي اإلجميالي
وفي الوظائف .وأشار إلى نشأة صناديق رأس المال الجر ء وقيامها بتموي الشركات
الناشييئة ذات االبتكييارات الجريئيية حيييث تطييرد إلييى دورة حييياة هييذ الشييركات ومراح ي
نموهييا ودور االسييتثمار الجيير ء فييي ذلييك .وعلييى الصييعيد المحلييي ت ي تنيياول تطييور
األعمال والمال واالسيتثمار فيي المملكية خيالل العقيود السيتة الماضيية ودور اليدع
يابقا وحاضي ًيرا .واختتمييت الورقيية ب يجيياز عيين المتطلبييات لتكييون
الحكييومي فييي ذلييك سي ً
محييورا لريييادة األعمييال واالسييتثمار الجيير ء المتمثليية فييي االسييتثمار فييي
المملكيية
ً
التقنية وبناء القدرات والثقة برواد األعمال بوصفه قادة التغيير في مجاله .
وأشار د .ناصر القعود في التعقيب األول إلى أن ومي التطيورات األخييرة فيي
مجال التقنية وتنافس االقتصادات العالمية وفي ضوء توجهات رؤية المملكية ٢٠٣٠ل
حرصت المملكة  -إلى جانب اهتمامها باالستثمار بمختلف أنواع  -على إيجاد قنيوات
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لالستثمار الجر ء وتشيجي ودعي الشيركات الناشيئة .ف ضيافة إليى البيرامج المقدمية
ميين الهيئييات وصييناديق التنمييية المتعييددة لتحفيييز االسييتثمار ورواد األعمييال أنشييأت
الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" الشركة السعودية لالسيتثمار
الجر ء برأس مال  2.8مليار ريال والتي تهد
الناشئة خالل مراح نموها كما تهد

إليى االسيتثمار المباشير فيي الشيركات

إلى المشاركة في صيناديق االسيتثمار الجير ء

لتحفيز تأسيس هذ الصناديق لتيوفير التمويي اليالزم للشيركات الناشيئة فيي مراحلهيا
األولى.
وأبرزت أ .بسمة التويجر

في التعقيب الثاني بعض المقترحات التي من شأنها

دع ي الشييركات الناشييئة ومنهييا :اتخيياذ كافيية اإلجييراءات وسيين جمي ي التشييريعات التييي
يستلزمها تيسير مزاولة األعمال وتعريف الشبا

بمختليف افياد التمويي لشيركاته

الناشئة ومنها صناديق تموي االستثمار الجر ء.
وتضمنت المداخالت حول القضية المحاور التالية:


رأس المال الجر ء ما بين التموي واالستثمار.



معوقات إفادة الشركات الناشئة من االستثمار الجر ء.
الشركات الناشئة الناجحة في دول أخرى.



مدى إمكانية اإلفادة من تجار



اليات تعظي مردود االستثمار الجر ء في المملكة.

للرجوع للقضية على الرابف اآلتيhttps://bit.ly/2yQWYsY :
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القضية ()7
نظرة إىل السامح لألنشطة التجارية بالعمل  24ساعة
(2019/8/18م)
 الورقة الرئيسة :م .أسامة الكرد .
 إدارة الحوار :د .عبد الل بن صال الحمود.

ملخص القضية:
أشار م .أسامة الكرد

مؤخرا من مجلس
في الورقة الرئيسة إلى القرار الصادر
ً

الييييوزراء بالسييييماح لألنشييييطة التجارييييية بالعميييي  ٢٤سيييياعة بمقابيييي مييييالي وبشييييرول
ومتطلبييات يجيير

اآلن إعييدادها ميين قبيي وزارة الشييؤون البلدييية والقروييية والجهييات

المعنية األخرى .حيث مين المعيرو
هييو السيياعة  ١٢منتصييف الليي

أن الحيد األقصيى لعمي األنشيطة التجاريية حالييا

يسييتثنى منهييا مكيية المكرميية والمدينيية المنييورة كمييا

كانت وزارة الداخلية تصدر موافقيات العمي لميدة  24سياعة بشيرول مبسيطة وبيدون
إيجابيا علييى
مقابي مييالي لكي نشييال راغييب فييي ذلييك .وأوضي أن هييذا القييرار ييينعكس
ً

ً
خاصيية إذا أخييذنا فييي االعتبييار
الخييدمات المقدميية للمسييتهلكين فييي مييدن المملكيية
الخدمات الطبية والصيدالنية وخدمات محطات الوقود .كميا سييكون لي تيأثير إيجيابي
كذلك على القطاعات الحديثة مث السياحة والترفي والسينما.
وقييد تعييددت اآلراء وتباينييت وجهييات النظيير حييول جييدوى قييرار السييماح بفييت
بعض المحالت التجارية  ٢٤ساعة وما قد يترتب عليي مين اثيارل فبينميا أشيارت بعيض
المداخالت إلى المزاييا االقتصيادية التيي سيتعود بيالنف عليى االقتصياد اليوطني في ن
اثيييار سيييلبية علييييى الشيييأنين االجتميييياعي
اليييبعض اآلخييير يييييرى أن القيييرار سييييكون ليييي
ٌ
واالقتصاد

في حيين ييذهب فرييق ثاليث إليى أن المسيألة طبيعيية وأن القيرار لييس

إلزاميال بمعنى أن ْمن أراد ممارسة نشاط على مدار الساعة فهذا حق ل وشأن خاص
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ب  .والمؤكد أن هذ القراءات جميعها ال شك أنها ستتض لنيا عليى أرض الواقي جيراء
التطبيق الفعلي.
وتضمنت المداخالت حول القضية المحورين التاليين:


إيجابيات وسلبيات قرار السماح بفت بعض المحالت التجارية  ٢٤ساعة.



مييدى مالءميية وجييود مقاب ي مييالي نظييير السييماح بفييت بعييض المحييالت التجارييية 24
ساعة.

للرجوع للقضية على الرابف اآلتيhttps://bit.ly/2yQWYsY :
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القضية ()8
ر
تعُّث وإفالس املنشآت يف اململكة العربية السعودية :مناقشة
األسباب والحلول
(2019/11/10م)
 الورقة الرئيسة :د .سليمان الطفي .
 التعقيبات:
 التعقيب األول :أ .نبي المبار .
 التعقيب الثاني :أ .فهد القاس .
 إدارة الحوار :أ .جمال مالئكة.

ملخص القضية:
أشار د .سليمان الطفي في الورقة الرئيسة إلى أن اإلعسار هو الحالة الوسف
بين التعثير واإلفيالس فيالتعثر سيبب الوقيوع فيي اإلعسيار واإلفيالس نتيجية لي عنيد
تعذر الحلول .وقد اهتميت المملكية العربيية السيعودية منيذ تأسيسيها بتنظيي حياالت
اإلفالس التجار

بما كان يتوجب عليها م تطور الحياة التجارية التي كانت بسيطة غير

معقدة كما هي علي اليوم وذلك عبر نظام المحكمية التجاريية الصيادر بياألمر الملكيي
رق  32وتاري 1350/1/15هي كما عالجت المحاك السعودية حاالت اإلعسار المدني
حتى إعالن نظام اإلفالس الجديد كذلك سارعت المملكة في تطوير أنظمتها التجارية
ب ي قرار نظييام التسييوية الواقييية ميين اإلفييالس الصييادر بالمرسييوم الملكييي رق ي م16/
وتييياري 1416/9/4هيييي .ومييي إعيييالن نظيييام اإلفيييالس السيييعود
1439/5/28هي والذ
هنا

رقييي م 50/وتييياري

جاء لمعالجة حاالت التعثير واإلفيالس فيي نظيام واحيدل نجيد أن

حاالت عديدة إلفالس المنشآت تنوعيت تليك الحياالت فيي أنشيطة وقطاعيات

مختلفة كان لها انعكاس سلبي على أجواء وبيئة االقتصياد وبخاصية األسيواد األكثير
تنظيما مث أسيود الميال .حييث تي إيقيا
ً
سييود المييال السييعود

درجية فيي
وخيروج عيدد مين الشيركات الم ْ

كمييا أعلنييت العديييد ميين الشييركات والمؤسسييات الضييخمة
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حاالت إفالسها وتصفيتها وكذا عدد من رواد ورجيال األعميال المعيروفين فيي العمي
التجار

السعود  .حيث تجاوز عدد حاالت اإلفالس عليى موقي لجنية اإلفيالس (لجنية

حكومية مستقلة) أكثر من  130حالية ميا بيين شيركة ومؤسسية ورواد أعميال تجياوزت
رؤوس أموال بعضها الملييارات مين الريياالت وأبيرز أنشيطتها فيي قطياع المقياوالت
كميييا أن هنيييا

مئيييات بييي اال

القضيييايا فيييي المحييياك السيييعودية تتعليييق بيييالتعثر

ً
حيديثا أو بعيد إعيالن نظيام
واإلفالس .وهذا ال يعني أن حياالت اإلفيالس لي تظهير إال
اإلفالسل فهنيا

حصير لهيا مين التعثير واإلعسيار واإلفيالس ظهيرت
حياالت عدييدة ال
ْ

منييذ عشييرات السيينين الماضييية لحقييت بقطيياع البنييو
والخيييدمات وبخاصييية قطييياع المقييياوالت اليييذ

والصييناعة والتجييارة والزراعيية

كيييان وميييا زال يتعيييرض ألكثييير حييياالت

يدءا بالمشيياري الحكومييية وال سيييما المشيياري التعليمييية والبنييية التحتييية
اإلفييالس بي ً
والطييرد .كييذلك تعرضييت العديييد ميين مشيياري اإلنشيياءات للتوق يف عيين العمي

مشاري تنموية تعرضت للتعثر والتعط حتى يومنا هذا ألسبا
بعضييها ألسييبا

تتعلييق بالفسيياد المييالي واإلدار

وكييذا

ظاهرة وغير ظاهرةل

وبعضييها ألسييبا

تتعلييق بسييوء

التخطيف واإلدارة وبعضها لعارض خارجي عن اإلرادة.
وذكر أ .نبي المبار

في التعقيب األول أن حاالت اإلفالس تأتي من سببين:

األول من داخ الشركات والثاني خارجي .أما بشأن نظام اإلفيالس فيي المملكية وإن
كثيرا إال إن اآلن موجود وهدف ليس حماية الشركاتل ولكين تنظيي عمليية
كان تأخر
ً

ْ
الحقود لجمي األطرا
اإلفالس بما يحفظ

ذات العالقة.

وأوض أ .فهد القاسي فيي التعقييب الثياني أن موضيوع اإلفيالس موضيوع
قدي متجددل فقد نشأ م بداية ممارسة التجارة في العال

وفي الشريعة اإلسالمية

العديد من التطبيقات واألحكام التي تنظ عمليات التعثير واإلفيالس ليدى الشيركات
والتجار واألفراد الجديد لدينا هنا هو نظام اإلفالس والذ
والشرح والفه وما يتبع من توعية لجمي األطرا
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ذات العالقة بالتعثر واإلفالس.
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وتضمنت المداخالت حول القضية المحاور التالية:


مسببات إفالس المنشآت الصغيرة والمتوسطة.



تأثير الرسوم على المنشآت الصغيرة والمتوسطة.



الحلول المقترحة لمواجهة تعثر وإفالس المنشآت.

للرجوع للقضية على الرابف اآلتيhttps://bit.ly/2K0sbML :
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القضية ()9
ثقافة االدخار لتحقيق رؤية 2030م
(2019/12/15م)
 الورقة الرئيسة :أ .بسمة التويجر .
 التعقيبات:
 التعقيب األول :د .ناصر القعود.
 التعقيب الثاني :أ .فهد القاس .
 إدارة الحوار :د .سليمان الطفي

ملخص القضية:
أكدت أ .بسمة التويجر

في الورقة الرئيسة على أن رؤية المملكة العربية

كثيرا من االهتمام لتحفيز االدخار والتموي
السعودية  2030الطموحة أولت
ً
واالستثمار من خالل برنامج "تطوير القطاع المالي  " 2020الذ

تحقيق الرؤية ويهد
من دع

يعد أحد برامج
ْ

إلى :خلق سود مالية متطورة وتمكين المؤسسات المالية

نمو القطاع الخاص وتعزيز وتمكين التخطيف المالي .ولهذا البرنامج عدة

مستهدفات يتمث

أهمها في تحقيق (التنوع واالستقرار والشمول) المالي

والتحول الرقمي وزيادة عمق القطاع المالي .أما بالنسبة لثقافة االدخار فمن المه
التوضي

جهودا متضافرةً من الدولة ومن
أن ال يمكن بناؤها بسرعة وتستلزم
ً

األفراد أنفسه
تهد

حيث قامت الدولة بجهود كبيرة في وض البرامج والمبادرات التي

إلى خلق هذ

الثقافة وتعزيزها بين أفراد المجتم

والمبادرات لن تكون ذات جدوى إن ل

ولكن هذ

البرامج

تتزامن م بعض األدوات التي تساعد على

وضعها موض التنفيذ ومن أهمها :إيجاد القنوات االستثمارية المالئمة الستيعا
ومتاحا لجمي
سهال
مدخرات األفرادل على أن يكون الوصول إلى هذ القنوات
ً
ً

الراغبين فيها وأن تكون متعددة ومتنوعة وذات مخاطر مدروسة ومحتملة.
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في حين أشار د .ناصير القعيود فيي التعقييب األول إليى أن تشيجي ثقافية االدخيار
ً
حثيثة من األسر والمؤسسات الحكومية حيث ينبغي أن تتضافر جهود
جهودا
يتطلب
ً
ك من األسر لتكون قدوةً ألفرادها في اإلنفاد دون إسرا

أو تقتير وتعوده منذ

الصغر على االدخار وترشيد اإلنفاد .وكيذلك المؤسسيات التعليميية بتضيمين منياهج
التعلييي أهمييية وفوائييد االدخييار واليات ي

ميين خييالل عييروض مبسييطة وقصييص جاذبيية

ً
إضافة إلى الشركات المساهمة بحيث تشج
لنجاحات معتمدة على االدخار التدريبي.
دع
االدخار من خالل إنشاء صناديق ادخارية يساه فيهيا موظفيو هيذ الشيركات وتي ْ

من الشركة بتوزي عوائد مجزية على شك مكافآت وحوافز كما هو الحيال فيي شيركة
جنبيا إليى جنيب مي المؤسسيات
أرامكو وبعض الشركات الرائدة (االتصاالت وسابك)ً .
الحكومية المسؤولة عن القطاع المالي.

أميا أ .فهييد القاسي فأوضي فييي التعقيييب الثيياني أن ميين المهي تنيياول أوجي
التعارض ما بين أهدا

الرؤية وبعض المبيادرات القائمية حالييا ومين أمثلتهيا التحفييز

علييى االقتييراض للكماليييات الصييرفة كمييا أغفلييت الورقيية تييرويج اليينه االسييتهالكي
وتحفيز االقتراض الذ

تقوم ب البنو

ألغراض استهالكية وكماليات.

وتضمنت المداخالت حول القضية المحاور التالية:


أهمية ثقافة االدخار والحاجة إليها.



واق ثقافة االدخار في المجتم السعود .



معوقات ثقافة االدخار.



وسائ تعزيز ثقافة االدخار لدى أفراد المجتم .

للرجوع للقضية على الرابف اآلتيhttps://bit.ly/2yWZoGF :
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القضية ()10
م لالقتصاد الوطني
االقتصاد األزرق ..مستقبل واع ٌد وقطا ٌع داع ٌ
وجاذب لالستثامرات املحلية والدولية
ٌ
(2020/2/2م)
 الورقة الرئيسة :أ .فائزة العجرو

.

 التعقيبات:
 التعقيب األول :د .علي الطخيس.
 التعقيب الثاني :د .خالد الفهيد.
 إدارة الحوار :د .ناصر القعود.

ملخص القضية:
أشارت أ .فائزة العجرو

في الورقية الرئيسية إليى أن االقتصياد األزرد ( Blue

 )Economyهو ذلك االقتصاد المرتكز على األنشطة البحرية في المسيطحات المائيية
 -مييين محيطيييات وبحيييار وخلجيييان وبحييييرات  -كصييييد األسيييما

والنقييي البحييير

والخييدمات اللوجسييتية واسييتغالل الثييروة السييمكية والبحرييية والتعييدين بمييا يحقييق
أفض ْ عائد ممكن من هذ األنشطة االقتصادية ويهد

لثالثة أهدا

أمنا اقتصاد أزرد ذكي وقادر على الصمود وتحقيق أهيدا
أكثر ً

 :مجال بحر

التنميية المسيتدامة

المتعلقة بالموارد البحرية.
ويتمحور مفهوم (االقتصاد األزرد) حول فكرة مفادها دمج األنشطة البحرية
ضمن اقتصاد دائر

من خالل مبيدأ التجيدد الطبيعيي وييراد لهيذا المفهيوم أن يكيون

سيتوحى مين قيوى الطبيعية المتجيددة .وكيان
محاكاةً حيوية للطبيعة من حيث كوني م
ً

عال االقتصاد البلجيكي غونتر باولي  Gunter Pauliمين أوائي ْمين لفتيوا االنتبيا إليى

أهمية «االقتصاد األزرد» مين خيالل كتابي المنشيور فيي عيام  2010م والمعنيون بييي:
« االقتصاد األزرد :عشر سينوات مئية اختيراع واكتشيا

ومئية ملييون فرصية عمي ».

وتعييد فييرص نجيياح المملكيية فييي مجييال االقتصيياد األزرد شييب مؤكييدةل نظي ًيرا لتمتيي
ْ
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المملكييية بموقييي جييييو إسيييتراتيجي وامتالكهيييا لرصييييد بشييير

مهييي فيييي المنييياطق

الساحلية ورصيد معرفي حول البحار والمحيطات .والمتأم لسواح مملكتنا الغالية
في البحر األحمر والخليج العربي والجزر العذراء المتناثرة سواء المأهولية منهيا كفرسيان
ً
حقيقية أميام
نفسي
وقماح أو غير المأهولية وسيواحلها التيي تتجياوز  3000كي  -يجيد
ْ
ثروة اقتصادية هائلة ومنج بكر للثيروة السيمكيةل ولكنهيا لألسيف ميا بيين معطي أو
ل تت االستفادة منها االستفادة المثلى م إمكانية العم على النهوض بقطاعيات
جديييدة ذات إمكانييات نمييو عالييية (مث ي  :تربييية األحييياء المائييية والسييياحة اإليكولوجييية
والتكنولوجيا الحيوية البحرية وبناء السفن وغيرها) إلى جانب مجموعية مين العوامي
األخرى التي تزيد من فرص النجاح ب ذن الل .
وذكيير د .علييي الطخيييس فييي التعقيييب األول أن وزارة البيئيية والميييا والزراعيية
اهتمت بجانب كبير من االقتصاد األزرد وعلى األخص ما ل عالقية بصييد األسيما
ومشاري االستزراع السمكي ومشاري الربيان .كما أوض أن االقتصياد األزرد يشيم
ً
يديما لتجميي اللؤليؤ ميين
أنشيطة متعيددة منهييا عليى سيبي المثييال :مهنية الغيوص قي ً
أصدا

المحار وهيذ مهنية اآلبياء واألجيداد المقيميين فيي المنياطق السياحلية وقيد

تطورت هذ المهنة حتى وصلت إلى إنتياج لؤليؤ صيناعي وصييد األسيما

فيي مييا

الخليييج العربييي وميييا البحيير األحميير وتربييية األحييياء المائييية فييي المييزارع الداخلييية علييى
الميا الجوفية وتحلية ميا البحار وتنقية الميا الجوفيية للحصيول عليى مييا الشير
النقية والنق البحر

جهيودا طيبية فيي مجيال الثيروة
بين الموانئ .كما ذكر أن لليوزارة
ً

السيييمكية حييييث كيييان هنيييا

وكالييية خاصييية بيييالثروة السيييمكية ضيييمن هيكييي اليييوزارة

التنظيمي أيام وزارة الزراعة والميا

ث تحولت الوكالة إلى إدارة عامة كجيزء مين تطيوير

هيك الوزارة بعد ض البيئة والميا إلى وزارة الزراعة.
أما د .خالد الفهيد فأكد في التعقيب الثاني على أهمية تعظي االستفادة من
الجزر السعودية في المناطق الساحلية باختييار أنسيبها إليجياد تنميية مسيتدامة ألبنياء
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السيييواح

وتهيئتهيييا كفيييرص اسيييتثمارية للقطييياع الخييياص إلقامييية بعيييض الصيييناعات

والخيييدمات اللوجسيييتية مثييي  :إقامييية مدينييية أنعيييام متكاملييية تشيييم محييياجر بيطريييية
للمواشي الحية التي يت استيرادها من خارج المملكة ومسيال

وييت تصيدير اللحيوم

منها داخليا لمناطق المملكة بشك يومي للتغلب على مشكلة األوبئة التي تصياحب
استيرادها مين خيارج المملكية وللمسياهمة فيي تنظيي سيود اللحيوم الحميراء وييت
االستفادة من مخرجات المسال ب قامة مصيان للصيناعات الجلديية وغيرهيال وهيو ميا
يسه في توفير فرص عم بجانب ضمان سالمة الغذاء.
وتضمنت المداخالت حول القضية المحورين التاليين:


واق االقتصاد األزرد ودور في اقتصاد المملكة.



وسائ النهوض باالقتصاد األزرد وزيادة مساهمت التنموية.

للرجوع للقضية على الرابف اآلتيhttps://bit.ly/2RAsSAq :
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القضية ()11
الرشكات الحكومية :ما لها ،وما عليها
(2020/3/1م)
 الورقة الرئيسة :م .أسامة كرد .
 التعقيبات:
 التعقيب األول :م .خالد العثمان.
 التعقيب الثاني :أ .فهد القاس .
 إدارة الحوار :د .نو

الغامد .

ملخص القضية:
نياقر م .أسييامة كيرد

العدييد ميين الموضيوعات بييدأها
فييي الورقية الرئيسيية
ْ

بتعرييف الشييركات الحكوميية ودور الحكومييات اليذ

ييرى أني يجيب أن يكييون تنظيمييا

خصوصيييا فيميييا يتعليييق بحمايييية المسيييتهلك .كميييا تنييياول أهيييدا
وإشيييرافيا ورقابييييا
ً

أيضيا
مؤسسات األعمال الحكومية ودور القطياع الخياص كماليك ومشيغ أساسيي و ً
تطيييرد إليييى بعيييض التجيييار

والنجاحيييات للشيييركات الحكوميييية بجانيييب المسيييؤولية

االجتماعييية وفقييدان مؤسسييات األعمييال الحكومييية لهييذ الميييزة وبييدائ مؤسسييات
وأخيرا خت ورقت بموضوع الخصخصة والشراكة.
األعمال الحكومية
ً
وأشييار م .خالييد العثمييان فييي التعقيييب األول إلييى أن الحييرا

الييذ

يقييوم بيي

أثيير فاعييي ٌ فييي فييت عييدد مييين
صييندود االسييتثمارات العاميية سييييكون ليي بالضييرورة ٌ
القطاعات الجديدة التي تتطليب مبيادرات رياديية تتحمي مخياطر التأسييس .كميا ذهيب
إلى أن الموضوع الذ
ل

يخشيى مني القطياع الخياص هيو منافسية الشيركات الحكوميية

ومدى تحقييق العدالية والتنافسيية بيين الشيركات الحكوميية والخاصية .وأكيد عليى

أيضييا فييي
ضييرورة أن ال ينحصيير هييذا التنييافس فقييف فييي الشييركات الحكومييية بيي
ً
مؤسسات حكومية بحتة تتمتي بامتييازات تضيعها فيي موقي تنافسيي غيير عيادل مي
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القطاع الخاص .واتفق م .خالد م م .أسامة في تبنيي نمياذج الشيراكة بيين القطياعين
العام والخاص كبدي عن نموذج الشيركات الحكوميية الصيرفة كحي مسيتدام لتحقييق
التييوازن والتكامي بييين أدوات الييدع الحكييومي وفكيير القطيياع الخيياص .واختييت تعقيبي
بتساؤل حول تسري تفعي برنامج الخصخصة الذ
أن نرى أ

يمث أحيد أهي بيرامج الرؤيية دون

مبادرات أو أطروحات حقيقية.
من جانب رأى أ .فهد القاس في التعقييب الثياني أن الورقية الرئيسية أسيهبت

حيول الشييركات الحكوميية العامليية فييي قطياع األعمييال ولكنهييا اختصيرت الحييديث عيين
الشييركات الحكومييية األخييرى ذات الغييرض الخيياص وهييي تلييك التييي تقييوم حالي يا بييدور
الخدمات المساندة للمؤسسات الحكومية التي أنشأتها .وفي تصيور

في ن الشيركات

الحكومية يجب تقسيمها إلى قسمين رئيسين :الشركات الحكومية الهادفة للرب مث
الخطول السعودية وسابك واالتصاالت وشركات المشاري الكبرى مث القدية ونيون
والدرعيييية ووسيييف البليييد والشيييركات الحكوميييية للخيييدمات المسييياندة والتيييي تنقسييي
لنوعين :األول شركات تؤسس لتنفيذ أغراض خاصة مث  :شركة علي التابعية ليوزارة
الداخلية وشركة الشراء الموحد لألدوية التابعة لوزارة الصحة .والثياني :الشيركات التيي
يرى  -من وجهة نظر  -أنها أصبحت "موضة" لمعظي المؤسسيات الحكوميية لتجياوز
البيروقراطية الحكومية في الصر

والتعيينات وأنظمة الشراء.

وتضمنت المداخالت حول القضية المحورين التاليين:


المآخذ على الشركات الحكومية في الواق السعود .



وسائ تطوير الشركات الحكومية والنهوض بأدائها.

للرجوع للقضية على الرابف اآلتيhttps://bit.ly/2V4I1wg :
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القضية ()12
منوذج االقتصاد الدائري والصناعة باململكة
(2020/3/15م)
 الورقة الرئيسة :م .إبراهي ناظر.
 التعقيبات:
 التعقيب األول :د .نو

الغامد .

 التعقيب الثاني :م .خالد العثمان.
 إدارة الحوار :أ .جمال مالئكة.

ملخص القضية:
أوض ي م .إبييراهي نيياظر فييي الورقيية الرئيسيية أن االقتصيياد الييدائر
جديدا يهت بتغيير ك أسياليب اإلنتياج وأنميال االسيتهال
اقتصاديا
ً
بحيث يهد

نموذج يا
يقييدم
ً

غيير المسيتدامة

إلى االسيتغالل األمثي للثيروات الطبيعيية والتنميية المسيتدامة وحفيظ

قيمييية المنتجيييات والميييواد والميييوارد فيييي االقتصييياد ألطيييول فتيييرة ممكنييية مييين عمييير
االستخدام وتقلي النفايات بشيك كبيير .وكيذلك يسيه فيي تعزييز الكفياءة وخفيض
اسيتهال

ً
إضيافة إليى تحييديث
الطاقية الكهربائيية وانبعاثييات غياز ثياني أكسييد الكربييونل

النظييام االقتصيياد

القييائ

وخلييق فييرص عم ي مسييتدامة والمحافظيية عل يى المييوارد

الطبيعيييية وحمايييية البيئييية والمسيييؤولية تجيييا المكيييان اليييذ

يسيييتثمر فيييي بتحقييييق

االستدامة البيئية وتقلي استغالل الميوارد الطبيعيية ومين تأثيرهيا عليى ظياهرة التغيير
المنيياخي .كمييا أن ي يييؤد

إلييى النمييو المسييتدام لالقتصيياد الييوطني (ميين حيييث تحقيييق

التكاف ي بييين الصييناعات وتييوفير وحماييية المييوارد الطبيعييية) وتصييمي نمييوذج أكثيير

ً
فضيال عين أني يقيوم عليى
استدامة على المدى البعيد وخليق فيرص وظيفيية جدييدة.
ً
إعيادة التيدوير للنفاييات والتصيمي الييدائر

والمسيتدام لتطيوير المنتجيات ب طالية عميير

االستخدام والقابلية إلعادة التدوير والتقليي مين المخلفيات بكي أنواعهيا والتعدينيية
والصييناعية خاصيية والتلييو

النيياتج عنهمييا وتييوطين التقنيييات الالزميية وتحفيييز البحييث
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العلمييي واالبتكيييار واليييتخلص مييين الميييرادم (عليييى الميييدى البعييييد) وتعظيييي الفائيييدة
(االسييتفادة للمسييتثمر والمسييتهلك) بييدل تعظييي الييرب  .كمييا يعييزز قييي االسييتدامة
والشفافية عن طريق المزيد من الشراكات في سالسي التورييد والقيمية .كميا أضيا
م .إبييراهي نيياظر أن هنييا

العديي ْيد ميين المبييادرات والشييركات التييي أطلقتهييا الحكوميية

وكذلك خطف االستدامة والمحافظية عليى البيئية وبيدأت بتطبيقهيا الشيركات الكبييرة
كييأرامكو وسييابك ومعييادن وبعييض شييركات اإلسييمنت ولكنهييا تظ ي خ ً
يودا
طط يا وجهي ً
متفرقة ال ييربف بينهميا رابيف أو إسيتراتيجية موحيدة .واالقتصياد اليدائر

شمولي يحتاج إلى بنى تحتية وتقنيات وخطف للتطبيق طويلة األج
والمسييؤولية ميين جمي ي أصييحا

نميوذج عمي

وتضافر الجهود

المصييلحة ميين مسييتثمرين وم يوردين ومسييتهلكين

ومشييرعين فهييو محف يز لالبتكييار ومشييج علييى اإلنتيياج الصييديق للبيئيية واالسييتهال
الرشيد وإعادة التدوير لك أنواع النفايات البلدية والصناعية والطبية والزراعية بما فيي
ذلك انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
أميا د .نيو

الغامييد

فأكيدت فييي التعقييب األول علييى أني ال بييد مين العمي

على خطة وطنية لزيادة كفاءة استخدام الموارد في الصناعة كما ال بد من الدعوة إلى
عموميا فيمييا يتصي باالقتصيياد
إعييادة تشييكي وتحييديث الثقافيية السييعودية والخليجييية
ً

الييدائر

رديف يا
عموم يا والنظيير إلي ي باعتبييار
فرع يا جديي ًيدا ميين فييروع عل ي االقتصيياد و ً
ً
ً

وداعميا السييتدامة البيئيية والتعامي مي مخرجاتي كمييا نتعامي مي
لالقتصيياد البيئييي
ً

االقتصيياد الصييناعي أو االقتصيياد العقييار

متجيياوزين عقييدةْ الدونييية فييي العميي فييي

قطاعات ي واالسييتثمار فييي مشييروعات وال سيييما فييي ظ ي حاليية التشييب والركييود التييي
تشهدها القطاعات االستثمارية األخرى.
ذكر م .خالد العثمان في التعقيب الثياني أن هنيا

غيابيا شيب تيام
ً

من ناحيت

التنمييية وبرامجهييا عيييدا عيين بعيييض العبييارات المتنييياثرات هنييا وهنيييا

والتييي تتبنيييى

لفهي فكيرة االقتصياد الييدائر

ناهييك عين تبنيي تطبيقي واحتضيان عنيد إعيداد خطييف

مصييطلحات مث ي االسييتدامة والقيميية والكفيياءة دون انعكيياس حقيقييي علييى البييرامج
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والخطف التنفيذية .وأوضي أن دائيرة تيأثير تطبيقيات االقتصياد اليدائر

تتسي باتسياع

دائييرة التطبيييق وتتكام ي هييذ الييدوائر م ي دوائيير أخييرى فييي قطاعييات أخييرى تتواص ي
وتتشابك لتحقق أوس أثر ممكن على كام خارطة التنمية وقطاعاتهيا المختلفيةل ليذا
ف ن بتر دوائر التأثير وفصلها عن بعضها البعض يقل

ب وينتقص من األثر المأمول

من تطبيق مبدأ االقتصاد الدائر .
وتضمنت المداخالت حول القضية المحاور التالية:


التعريف باالقتصاد الدائر

وأبعاد .

االجتماعي واالقتصاد الدائر .



السلو



السياسات واإلجراءات الواجب اتخاذها لتنمية االقتصاد الدائر .

للرجوع للقضية على الرابف اآلتيhttps://bit.ly/2V4I1wg :
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القضية ()13
األثر االقتصادي النتشار وباء كورونا
(2020/3/31م)
 الورقة الرئيسة :أ .نبي المبار
 نقا

مفتوح

 إدارة الحوار :أ .عبد الرحمن باسل

ملخص القضية:
أشار أ .نبي المبار

في الورقة الرئيسية إليى أن االقتصياد العيالمي قبي وبياء

كورونيا لي يكين فييي أحسين حييال وهيو يعيياني منيذ األزميية الماليية العالمييية فيي العييام
٢٠٠٨م ويصعب الحديث في المرحلة الحاليية عين اثيار اقتصيادية محيددة بشيك قياط
لجائحيية كورونييا وإن كييان يمكيين رصييد بعييض ميين مالمحهييا الراهنييةل فعلييى المسييتوى
العالمي ورغ ك ما يحد

وتوقف الحركة االقتصادية فاالعتقاد أن هنا

من اآلثيار

اإليجابية رغ الجائحية عليى الميديين المتوسيف والطويي أكثير مين اآلثيار السيلبية عليى
المدى القصيرل ألن ببسياطة االقتصياد العيالمي بحاجية إليى إعيادة هيكلية لمؤسسيات
وألدوات

نزوال للسياسات المالية والنقدية .كما سو
ً

ً
تفاهميا أمريكييا
بدايية
نشياهد
ً

وال يوجييد خيييار

يراعا أمريكي يا صييينيا لالسييتحواذ علييى العييال
صييينيا إلدارة العييال أو صي ً
ثالث م األسف .كما أن المؤسسات الدولية سو

تبيدأ فيي اليذوبان واالضيمحالل

لييألدوار التييي كانييت تلعبهييا فييي إدارة اقتصيياد العييال

أو أن تييت إعييادة هيكلتهييا بمييا

يتماشييى ميي مييوازين القييوى الجديييدة .وفيمييا يتعلييق بيياألثر االقتصيياد
مسيييتوى االقتصييياد السيييعود

تحدييييدا فالتصيييور أن اآلثيييار اإليجابيييية عليييى الميييدى
ً

المتوسف أكثر بكثير ال سيما مي تحقييق أهيدا
يحد

لقطاع الطاقة على مستوى العال

على مستوى العيال

وتعير

الكلييي علييى

والذ

إسيتراتيجية للمملكية مين خيالل ميا

أثبتت المملكة أنها القائد األوحد لي

متيى وكييف تتحير  .ولعي ميا حيد
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النظر في بعض التوجهات والعم على أن يكون لدينا قدر متزايد من االكتفاء اليذاتي
وخصوصا فيما يخص األمن الغذائي والتقني والصحي.
وكام الدورات اإلنتاجية
ً
وتضمنت المداخالت حول القضية المحاور التالية:
لجائحة كورونا على المستوى العالمي.



األثر االقتصاد



ما مصير الرأسمالية بعد جائحة كورونا؟



األثر االقتصاد

لجائحة كورونا على االقتصاد المحلى السعود .



األثر االقتصاد

لجائحة كورونا على الشركات الكبيرة.



األثر االقتصاد

لجائحة كورونا على المنشآت الصغيرة والمتوسطة.



األثر االقتصاد

لجائحة كورونا على رواد األعمال والمبادرين.



األثر االقتصاد

لجائحة كورونا على األفراد في العال والمملكة.

للرجوع للقضية على الرابف اآلتيhttps://bit.ly/2V4I1wg :
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القضايا االجتامعية والنفسية

م

التقرير

القضية

.1

جودة الحياة في ضوء رؤية 2030

التقرير ( )50تاب إبري 2019م

.2

حقود الطف  ..ورؤية 2030

التقرير ( )50تاب إبري 2019م

.3

شذرات نفسية في يوم الصحة النفسية

التقرير ( )56أكتوبر 2019م

.4

واق العم التطوعي في المملكة العربية السعودية

التقرير ( )58ديسمبر 2019م

.5

كبار السن في المملكة ..ماذا أعددنا له ؟

التقرير ( )59يناير 2020م

.6

تحديات التغير االجتماعي في المجتم السعود

التقرير ( )60فبراير 2020م
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القضية ()1
جودة الحياة يف ضوء رؤية 2030
 الورقة الرئيسة :د .خالد الرديعان.
 التعقيبات:

 التعقيب األول :د .عبد الل بن ناصر الحمود.
 التعقيب الثاني :د .فوزية البكر.

 التعقيب الثالث :د .عبد السالم الواي .
 التعقيب الراب  :د .حميد الشايجي.

 إدارة الحوار :د .عبد الل بن صال الحمود.

ملخص القضية:
انطلقت نقاشات ملتقى أسبار حول قضية جودة الحياة في ضوء رؤية 2030
ً
أهميية حييث إني
يعيد مين أكثير الحقيود
من فكرة محورية مفادها أن الحق فيي الحيياة ْ

ً
شرطا ٔاساسيا للتمت ببقيية الحقيود األخيرىل ليذا ال يجيوز حرميان أ
يعتبر

إنسيان مين

ً
وإنسيانية .والحيديث عين جيودة الحيياة يشيير إليى االنتقيال مين
وقانونيا
ً
شيرعا
هذا الحق
ً
"توفير" الحاجات األساسية لإلنسان إلى الحرص على "جودتها"ل مما ييدل عليى تطيور

المجتم وانتقال لمرحلة جديدة في نمو .
يياد سياسيييية واجتماعيييية واقتصيييادية ال
ولجيييودة الحيييياة كبرنيييامج حكيييومي أبعي ٌ

تخفىل فهو من جهة سييعزز مين موقي المملكية عليى المسيتويين العيالمي والعربيي

بالنظر إلى الصورة النمطية للمملكة كمنيتج للينفف وال شييء غيير ذليك كميا ترييد أن
ترسم بعض المصادر غير المنصفةل في حين أن المملكية هيي أكثير مين ذليك فهيي
حاضيينة الحييرمين الشييريفين وذات موقي إسييتراتيجي مهي للغاييية يحيييف بهييا مضييائق
مائية وهي فاعلة في السياسة العربية واإلقليمية والعالمية كما أنها رق مهي فيي
السياسييية اإلقليميييية والدوليييية يصيييعب تجاهلييي  .أميييا عليييى المسيييتوى االجتمييياعي
متزاييدا إذ يشيك الشيبا
فالمملكة تواجي نميوا سيكانيا
ً
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سكانها حسب الهيئية العامية لإلحصياءل ميا يعنيي ضيرورة تلبيية احتياجياته المتناميية
ومنهييا جييودة الحييياة بهييد
االقتصاد

اسييتنهاض هممهيي للعميي واإلنتيياج .وعلييى المسييتوى

ف ن المملكة لديها توج واض وقو

نحو تقليص االعتمياد عليى الينفف

كمصييدر وحيييد للييدخ الييوطني .والمملكيية زاخييرة ب مكانييات اقتصييادية كبيييرة وبالتييالي
بحاجة إلى اإلفادة من ك ما هو متاح في سبي النمو واالزدهار.
واضحا لبرنامج جودة الحياة .فقيد نصيت وثيقية
منطلقا
وتتضمن رؤية 2030
ً
ً

الرؤييية علييى "أن الفييرص الثقافييية والترفيهييية المتييوافرة حالي يا ال ترتقييي إلييى تطلعييات
المواطنين والمقيمين وال تتواءم م الوض االقتصاد

المزدهر الذ

كييان أحييد بييرامج الرؤييية "برنييامج جييودة الحييياة  "2020لتحقيييق أهييدا

نعيش " .ليذال
الرؤييية .وتتمث ي

المهمة الرئيسية للبرنامج في تحسين جودة الحياة في المملكة.
تأصييال تاريخييا لمفهيوم جيودة الحيياة ومراحي
وقد تضمنت الورقية الرئيسية
ً
فضال عن اإلشارة إلى بعض اإلحصاءات العالمية حيول جيودة
تطور كمفهوم علمي
ً
الحيييياة بجانيييب تعرييييف ببرنيييامج جيييودة الحيييياة وأبعييياد السياسيييية واالجتماعيييية .أميييا
التعقيبات فقد ناقشت ما تضيمنت الورقية الرئيسية حيول موضيوع جيودة الحيياة .فيي
حين تضمنت المداخالت حول القضية المحاور التالية:
•

التعريف ببرنامج جودة الحياة  2020وأهداف .

•

مالحظات تقييمية على برنامج جودة الحياة .2020

•

مفهوم جودة الحياة وإشكاالت المضمون.

•

الضروريات والكماليات المتعلقة بجودة الحياة.

•

العوام المؤثرة في نظرة اإلنسان السعود

•

اإلدارة السياسية وتحقيق جودة الحياة.

لجودة الحياة.

للرجوع للقضية على الرابف اآلتيhttps://bit.ly/2Vokk0D :
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القضية ()2
حقوق الطفل ..ورؤية 2030
 الورقة الرئيسة :د .مها المنيف.
 التعقيبات:
 التعقيب األول :د .فهد اليحيا.
 التعقيب الثاني :د .رنا المندي (ضيفة الملتقى).
 إدارة الحوار :د .عبد السالم الواي .

ملخص القضية:
اهتمت رؤية المملكة  2030بالرعاية الصحية في برنامج التحيول اليوطني مين
خيالل ثمانييية أبعيياد رئيسيية أحييد هييذ األبعياد هييو االرتقيياء بالرعاييية الصييحية ميين خييالل
تنفيذ  70مبادرة تسعى إلى تحقيق ثالثة أهدا
-1

تسهي الوصول للخدمات الصحية.

-2

تحسين الخدمات الصحية.

-3

الوقاية ضد المخاطر الصحية.

متكاملة وتتمث في:

والمالحيظ أن حقيود الطفي الصيحية فيي البعيد اإلسيتراتيجي المتضيمن فيي
الرؤيية كانييت مندمجي ًية مي األهييدا

والمبيادرات لكيين ال توجييد مبييادرة خاصيية بحقييود

الطف الصحية وكيفية الحفاظ عليها بما يتماشى م مصلحة الطف الفضلى وم
الحفاظ على حقود الوالدين ودون تأثير على صحة الطف .
وقد قدمت الورقة المواد المهمية فيي اتفاقيية حقيود الطفي الدوليية وفيي
نظييام حماييية الطف ي السييعود

الصييادر عييام  2014بشييأن الحقييود الصييحية .وكييذلك

البرنامج اليوطني للتحصيينات ضيد األميراض اليذ

خصصيت لي وزارة الصيحة ميزانيية

ضخمة وأشارت إلى ظهور مجموعات في المجتم تنياهض التطعيميات بحجية أثرهيا
الصحي السيئ.
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وقيييد جييياء فيييي التعقيبيييات اإلشيييارة إليييى أن الممارسيييات التقليديييية والطيييب
الشعبي والحواد

المرورية وعدم متابعة وزارة الصحة الرعايية المنزليية للطفي ل مين

أه المشكالت ذات األثر السلبي على صحة الطف .
كميا شييرحت التعقيبييات نمييوذج الرعاييية الصييحية وهييو مشييروع وطنييي يعمي
علييى إعييادة بنيياء النظييام الصييحي للمييواطنين والمقيمييين وتحقيييق مفهييوم الوقاييية
الشام

وإنشياء مرصيد لليوالدة وكيذلك نميوذج رعايية اليوالدة اآلمنية اليذ

يشيتم

على تخصيص نموذج يهت برعاية األمهات واألطفال عبر أه محطات الحياة ووض
البرنامج مؤشرات أداء لمتابعتها.
وتضمنت المداخالت حول القضية المحاور التالية:
•

قراءة في االتفاقية الدولية لحقود الطف وإشكالية تطبيقها.

•

حقود األطفال والرض الصحية.

•

نموذج رعاية األمومة والطفولة.
واقعية تتعلق بحقود الطف في المملكة.

•

تجار



أوال :ما يخص طب األسنان.
ً



ثانيا :ما يخص الطب النفسي.
ً



ً
ثالثا :ما يخص اإلحصائيات.



رابعا :ما يخص أقسام الطوارئ.
ً



خامسا :ما يخص حاالت التنوي .
ً



سادسا :ما يخص غر
ً

االنتظار.



سابعا :ما يخص األلعا
ً



اإللكترونية.

ثامنا :ما يخص األطفال األيتام ذو
ً

الظرو

الخاصة.

للرجوع للقضية على الرابف اآلتيhttps://bit.ly/2Vokk0D :
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القضية ()3
شذرات نفسية يف يوم الصحة النفسية
(2019/10/13م)
 الورقة الرئيسة :د .فهد سعود اليحيا.
 التعقيبات:
 التعقيب األول :د .نوال الضبيبان.
 التعقيب الثاني :د .حسين الحكمي.
 إدارة الحوار :د .خالد الرديعان.

ملخص القضية:
أشار د .فهد اليحيا في الورقة الرئيسة إلى أن ورد في رؤيية  2030أن سييعادة
المواطنيين والمقيمييين تيأتي علييى رأس األولوييات وسييعادته ال تتيي دون اكتميييال
صحتهيي البدنييية والنفسييية واالجتماعييية وهنييا تكمييين أهميييية بنييياء مجتمييي ينعييي
أفييراد بنمييف حييياة صحييي ومحيييف يتييي العييير فييي بيئيية إيجابيييية وجاذبييية .وفيي
يروعا لتييوفير الرعاييية
هييذا اإلطييار فقييد بييدأت وزارة الصييحة منييذ أكثيير ميين سيينتين مشي ً
الصييحية النفسييية األولييية فييي مراكييز الصييحة األولييية  /طييب األسييرة والمجتميي فييي

برنامجيا لمييدة عييام للحاصييلين علييى
األحييياء .كمييا اعتمييدت هيئيية التخصصييات الصييحية
ً
شييهادة مجلييس طييب األسييرة والمجتم ي (الطييب العييام  /مراكييز الرعاييية األولييية) .فميين

المعييرو

عالميييا أن  %75ميين المرضييى النفسيييين يقييوم بعالجهيي طبيييب المركييز

األولي /طب األسرة والمجتم .
وركزت د .نوال الضبيبان في التعقيب األول على كيفيية وقايية هيذا اإلنسيان
من التدهورات النفسية التي قد تص ب إلى مث تليك الحياالت خاصية وأن األميراض
النفسية في عمومهيا قاسيية ومؤلمية للينفس البشيرية وتجعي الفيرد وأسيرت تعياني
وتتمييييزد أكثيييير ميييين األمييييراض الجسييييدية .لييييذا قييييد اهتمييييت الدوليييية فييييي الخطييييف
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واإلستراتيجيات الحديثة ورؤية  2030بمفهوم السعادة وبيرامج جيودة الحيياة وحيددت
لها ستة مؤشرات لقياسها وهي كالتالي:
-1

التصنيف العالمي لقابلية العير.

-2

مس ميرسر  / Mercerلجودة الحياة.

-3

قائمة مجلة مونوك  / Monocleلنمف الحياة.

-4

مؤشر السعادة العالمي .2017

-5

مؤشر منظمة التعاون االقتصاد

-6

مؤشر  ARRPلجودة المعيشة.

والتنمية لجودة الحياة.

ومن جانيب أوضي د .حسيين الحكميي فيي التعقيييب الثياني أني – لألسييف -
ال ييييييزال المجتمييييي ليييييدينا ال يعيييييي أهميييييية الخيييييدمات النفسيييييية واالجتماعيييييية ودور
المتخصصييين فييي هييذين المجييالين فييي خدميية المجتم ي والييوطن وتطييور ومواجهيية
مشييكالت
وأصيييحا

حصييرا علييى عاميية النيياس بيي حتييى علييى المسييؤولين
هييذا الييوعي ليييس
ً

جميعيييا دور المدرسييية
القيييرار فيييي اليييوزارات والمؤسسيييات المعنيييية .نعلييي
ً

وأهميت في تطور الوطن وتهيئة شبا

وبناة المستقب

فيي الميدارس وإليى اآلن ال

يوجييد ْميين يييدع قييرار تييوفير متخصييص فييي الجوانييب النفسييية واخيير فييي الجوانييب
بعد تطورهيا
االجتماعية ليقوما بمهامهما في مواجهة وح ومعالجة المشكالت التي ْ
وتفاقمها سيينتج عنهيا مشيكالت تعييق المجتمي بأكملي مين التقيدم .نعي

سييكون

لدينا متخصصون في الطب والهندسة والمحاماة والحاسب وكافة التخصصات لكين
كيف سيت مساعدة هؤالء عليى مواجهية مشيكالته االجتماعيية والنفسيية التيي قيد
تتسبب في إعاقة عمله

سلبا فيال يقوميون بميا هيو مطليو
أو تؤثر عليه
ً

مينه

أيضا عندما يكون لدينا مجتم متطور مادييا وتكنولوجييا لكين بي
بالشك الصحي ً .
مريضيا ومين الممكين فيي أ
مجتمعيا
عل نفسية واجتماعية ف ن بالتأكيد سييكون
ً
ً
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وقت أن تؤثر هذ العل علي فتنهدم كافة الجهود األخرى والسبب عدم قيدرة أفيراد
على مواجهة مشكالته النفسية واالجتماعية.
وتضمنت المداخالت حول القضية المحاور التالية:


ملخص نتائج المس الوطني للصحة النفسية بالمملكة.



جودة الحياة وعالقتها بالصحة النفسية والعقلية.
األمراض النفسية وطرد الوقاية منها.



أسبا



عقبات تواج الطب النفسي في الواق السعود .

للرجوع للقضية على الرابف اآلتيhttps://bit.ly/3egngFp :
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القضية ()4
واقع العمل التطوعي يف اململكة العربية السعودية
(2019/12/8م)
 الورقة الرئيسة :د .عبير برهمين.
 التعقيبات:
 التعقيب األول :د .سمية شر

(ضيف الملتقى).

 التعقيب الثاني :د .حميد الشايجي.
 إدارة الحوار :د .الجاز

الشبيكي.

ملخص القضية:
أشيارت د .عبيير بيرهمين فيي الورقية الرئيسية إليى أن العمي التطيوعي بصييفة
قطاعا ً
ثالثا مكم ًال للقطاع الحكومي والقطاع الخاص .وقد يكون من النوع
عامة يعتبر
ً

(المنظ ) اليذ

تحكمي ليوائ وقيوانين أو (غيير المينظ ) اليذ

تبعيا
ينخيرل فيي الفيرد ً

الجتهادات ي الشخصييية .والواق ي أن رؤييية المملكيية الطموحيية  2030ل ي تغف ي أهمييية
منطلقا من أني ال
الجانب التطوعي لمجتمعنا فكان الوصول إلى عدد مليون متطوع
ً
ت ْبن يى البلييدان إال بسييواعد أبنائهييا وبناتهييا .وفييي المملكيية العربييية السييعودية تتواجييد
األعمال التطوعية في مختلف الساحات التعليمية والصحية واالجتماعية واالقتصادية
وغيرهال من خالل الجمعيات الخيرية ومساهمة أفراد المجتم في أعمال البير واإلغاثية
في الداخ والخارج كما جياءت فيي الئحية الجمعييات والمؤسسيات الخيريية الصيادرة
بقييرار مجلييس الييوزراء الصييادر فييي عييام 1410هييي .حيييث زاد عييدد الجمعيييات الخيرييية عيين
( )400جمعييية ميرخص لهييا والعييدد فييي تزايييد .كمييا صييدرت القواعييد التنفيذييية لالئحيية
الجمعيييات والمؤسسييات الخيرييية بعييدها بعييامين .وفييي بعييض القطاعييات كالمديرييية
العامة للدفاع المدني والهالل األحمر السعود

كان لهما تنظي داخلي فيميا يتعليق

بالعم التطوعي في ميادين أعمالهما ت اعتماد فيي العيام 1406هيي و1429هيي عليى
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ً
إضافة إلى أن عقدت مؤتمرات ذات عالقة بالمملكةل إال إن من المالحيظ أن
التوالي.
سيييقف التوقعيييات – ولألسيييف  -لييي يتسييييق مييي الواقييي الحيييالي للعمييي التطيييوعي
فمازالت االجتهادات الفردية تطغى وميا زال هنيا

تجياوزات أدبيية وأخالقيية وميا زال

ً
مغيبةل ناهيك عن التطوع النوعي والذ
التوثيق واإلحصائيات
قصورا.
إلى مجاالت معينة تعاني
ً

وأوضيييحت د .سيييمية شييير

يوج العمي التطيوعي

ً
قضيييية
يعيييد
فيييي التعقييييب األول أن التطيييوع ْ

إستراتيجية وطنية حثت عليها رؤية المملكة العربية السعودية الطموحة  2030وذلك
ميين خييالل مؤشييرات أداء واضييحة وجلييية فييي البييرامج المختلفيية مثي  :برنييامج التحييول
الوطني وبرنامج جودة الحياة وبرنامج خدمة ضيو

الرحمن .وييدل ذليك عليى ميدى

عناية المملكة التي تنشيدها فيي زييادة عيدد المتطيوعين وتيأهيله وتجوييد خيدماته
بما يسه في تحقيق المجتم المزهر والمواطن المسؤول.
فيييي حيييين ركيييز د .حمييييد الشيييايجي فيييي التعقييييب الثييياني عليييى أن المجتمييي
السعود

عر

بالتطوع ب هو أصي في من منطلقيات دينيية وإنسيانية واجتماعيية

وثقافييية ..ولكني مييا زال فييرد

األداء عفييو

التوجي

إغيياثي الهييد

معوقات معتبرة في سبي الوصول للعمي التطيوعي الخيير

 ..وهييذ الصييفات

المينظ اليذ

مين أبيرز

قسييييمات  :المنهجييييية العلمييييية واالسيييييتدامة والشييييمولية والشييييفافية والثقييييية
واالستقرار واالنتشار واإلنماء الشام للفرد والجماعة والمجتم .
وتضمنت المداخالت حول القضية المحاور التالية:


واق العم التطوعي في المملكة.
للعم التطوعي في ضوء رؤية المملكة .2030



األثر االقتصاد



معوقات العم التطوعي في المملكة.



مقترحات لتطوير العم التطوعي.

للرجوع للقضية على الرابف اآلتيhttps://bit.ly/2yWZoGF :
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القضية ()5
كبار السن يف اململكة ..ماذا أعددنا لهم؟
()2020/1/26
 الورقة الرئيسة :د .وفاء طيبة.
 التعقيبات:
 التعقيب األول :أ .هدى النعي .
 التعقيب الثاني :د .وليد المالك.
 إدارة الحوار :د .عبد الل صال الحمود.

ملخص القضية:
ذكرت د .وفاء طيبة فيي الورقية الرئيسية أني وبمراجعية رؤيية المملكية 2030
نجييد أن هنييا

كثيي ًيرا ميين البييرامج والمبييادرات يمكيين لكبييار السيين االسييتفادة منهييا فييي

الجوانب المختلفة :الصيحية واالجتماعيية والبيئيية وغيرهيا ومنهيا برنيامج جيودة الحيياة
الييذ

ميين أهدافي الصييحية رفي متوسييف العميير المتوقي إلييى  80سيينة وإن كييان ميين

مجييا أو مبييادرة خاصيية بكبييار السيين لمقابليية احتياجيياته
المييأمول تضييمين الرؤييية برنا ً

المختلفيية عيين الشييبا

بحيييث تكييون شيياملة كيي الجوانييب وكييذلك أن تكييون إحييدى

مبييادرات برنييامج جييودة الحييياة خاصيية بكبييار السيين وتغطييي الجوانييب الصييحية والبيئييية
واالجتماعية لحاجيات كبيار السين مثي  :البيرامج الوقائيية التوعويية والرياضيية وبيرامج
سييد الفجييوة بييين الشييبا

والكبييار وتعلييي التعامي بالتقنييية والمييدن الصييديقة لكبييار

نظاميا لرعايية كبيار السين ووافيق عليي
السن وغير ذليك .وقيد قيدم مجليس الشيورى
ً

المجليييس ورفييي إليييى مجليييس اليييوزراء ولكييين لميييا ييييت البيييت فيييي بعيييد .كيييذلك فقيييد
استعرضييت د .وفيياء فييي الورقيية الرئيسيية تقرييير هيئيية اإلحصيياء عيين المسيينين ()2019
والذ

ذكر أن نسبة كبار السن السعوديين في المملكة هي  %4( %4,2رجيال %4,4

نساء) وذلك لتعريف لكبار السن بأنه  65فما فود (وهو يتفق مي تعرييف منظمية
الصحة العالمية) .كما أشارت إلى التوزي النسبي لكبار السن حسيب منياطق المملكية
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حسب تقرير الهيئة العامة لإلحصاء .وت اإلشارة في محور اخير إليى اإلعالنيات الدوليية
وسياساتها المقترحة بشأن كبار السن وت التوس في أهمية وبعض سب االهتمام
الوطني بتزايد كبار السن من اآلن في التخطيف المستقبلي وكذلك النظير لحقيوقه
بدال عن المنظور االقتصاد
من منظور إسالمي حقوقي ً
تجار

فقف .كميا تي التطيرد إليى

بعض الدول ومنها السويد في االهتمام بالمسنين.

وركزت أ .هدى النعي في التعقيب األول على توضي بعيض التحيديات التيي

تواج ي كبييار السيين فييي الوقييت الحييالي وميين أبرزهييا :محدودييية االسييتفادة ميين خبييرات

ومهييا رات كبييار السيين علييى المسييتوى الفييرد
وبالتالي على التنمية الشاملة للمجتم

والمجتمعييي واالقتصيياد

والسياسييي

ومحدوديية البيرامج الموجهية للنسياء األرامي

ميين القطاعييات الحكومييية والخاصيية وغييير الربحييية بجانييب محدودييية البييرامج التدريبييية
المتعلقة باستخدام التقنية لتيسير حياة كبار السن وتدني نسبة المشاركة المجتمعية

لكبار السن واتساع الفجوة بين األجيال وضعف خيدمات الرعايية المنزليية لكبيار السين

وعدم وجود مبادرات مطروحة في برنامج جودة الحياة لرعاية كبار السن وارتفاع نسيبة
الشبا

مقارنة بكبار السن في الوقت الحيالي وعيدم وجيود إسيتراتيجية وطنيية شياملة

لالسييتعداد للمرحليية االنتقالييية عنييدما تتزايييد فيهييا أعييداد كبييار السيين وتيينخفض فيهييا

معدالت المواليد وإهمال أنظمة التقاعد الحاليية لمهيارات وخبيرات كبيار السين والتيي

فضيال عين نقيص الخبيرات والمختصيين فيي مجيال
تعتبر ثيروةً يجيب االسيتفادة منهيا
ً
طييب كبييار السيين وإهمييال تطبيييق معييايير المييدن الصييديقة لكبييار السيين عنييد تصييمي

األحياء السكنية.

واهيييت د .ولييييد الماليييك فيييي التعقييييب الثييياني بالوضييي المسيييتقبلي للرعايييية

الصحية لكبار السن حيث أوض أن المجتم  -وكذلك األوسال الطبية فيي المملكية

العربييية السييعودية  -ينتظيير بفييارص الصييبر صييدور تنظييي وطنييي متكام ي يجمي شييتات
الجهود الفردية المبعثرة في خدمة شريحة كبيار السين بشيك علميي ومنهجيي ويضي

السياسات واألطر واللوائ

ويرس خارطة طريق واضحة وقابلة للتطبيق تسيير عليهيا

مختلييف القطاعييات الصييحية الحكومييية والخاصيية وتغطييي جمييي ْ مسييتويات الرعاييية

الصييحية األولييية والمتقدميية لكبييار السيين مسييتفيدةً ميين التجييار

العالمييية فييي هييذا

المجال بما يحقق كفاءة الخدمة ورقي مستواها ورضا المستفيدين من المرضى.
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وتضمنت المداخالت حول القضية المحاور التالية:

•

دواف االهتمام بالمسنين.

•

واق كبار السن والخدمات المقدمة له في المملكة.

•

رؤية استشرافية لتطوير أوضاع كبار السن.

للرجوع للقضية على الرابف اآلتيhttps://bit.ly/3a8WkE1 :
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القضية ()6
التغُّي االجتامعي يف املجتمع السعودي
تحديات
ر
(2020/2/16م)
 الورقة الرئيسة :د .نورة الصويان.
 التعقيبات:

 التعقيب األول :د .الجاز

الشبيكي.

 التعقيب الثاني :أ .د .مجيدة الناج .
 إدارة الحوار :د .عائشة األحمد .

ملخص القضية:
تناولت د .نورة الصويان في الورقة الرئيسة مفهوم التغير االجتماعي والفيرد

يييرا لمفهيييوم التغيييير
بينييي وبيييين مفهيييوم التغييييير االجتمييياعي وحاوليييت أن تقيييدم تفسي ً
االجتميياعي فييي المجتمي السييعود

فييي ظي المتغيييرات السياسييية وفييي إطييار رؤييية

بييرامج ومبييادرات سيياعدت علييى تحقيييق تغيييير اجتميياعي
 2030ومييا انبثييق عنهييا ميين
ْ
(مقصود) فيي بنيية المجتمي مين أجي تحقييق األهيدا
إحييدا

التيي وضيعت مين أجلهيا فيي

تغيييير علييى جمييي األصييعدة وفييي جمييي منيياحي الحييياة .وعرضييت ألسييبا

أثر التغير على األسرة السيعودية وكييف تيأثرت
وعوام التغير االجتماعي .كما تناولت ْ

بحزميية األنظميية الحديثيية بحيييث تغيييرت العالقييات داخيي األسييرة وتوزييي السييلطات

صياحبها
وتقسي األدوار وتغير نظام اليزواج ...إلي  .وعرضيت كييف أن هيذ التغييرات
ْ

إشكاالت أو تحديات تمثلت في ارتفاع نسب الطيالد والفجيوة بيين التعليي وسيود
العم

وبناء الشخصية الوطنية .وركزت على تحديات قطاع التعليي فيي التعامي مي

التغييير االجتميياعي ميين خييالل (تطييوير المنيياهج والتركيييز علييى جييودة التعلييي وتطييوير
وأخيييرا قييدمت رؤييية مقترحيية لييدور بعييض المؤسسييات المجتمعييية ذات
مخرجاتيي ).
ً

العالقيية بالتعام ي م ي التغييير االجتميياعي وقييد حييددتها فييي ثييال

مؤسس يات وهييي:

(وزارة العمييي والتنميييية االجتماعيييية وزارة الشيييؤون اإلسيييالمية واألوقيييا

واليييدعوة

واإلرشاد وزارة التعلي ) .وقد قدمت مقترحات أو توصيات متعلقة بك مؤسسة من

هذ المؤسسات في مواجهة تحديات التغير االجتماعي.
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وتطرقيييت د .الجييياز

الشيييبيكي فيييي التعقييييب األول إليييى أحيييد

االجتماعية المفاجئة في سرعتها في المجتم السعود

التغييييرات

والتي تعدت مرحلة التحوي

إلى مرحلة التطبيق ومنها على سبي المثال ال الحصر :االنفراجات التي طال انتظارها

فيي عييدد ميين أنظميية الدولية فيمييا يخييص تمكييين الميرأة والتييي أهلتهييا لتني ْ
يال حقوقهييا

بصفتها مواطنة كاملة األهلية ونظام والئحة اليذود العيام اليذ
حديث يضمن االلتزام باآلدا

حي

كقيانون ميدني

واألخالقيات في األماكن العامية وإعيادة صيياغة ثقافية

السياحة والتروي والترفي بما يتناسب م متطلبات التحديث واالنفتياح عليى العيال

بجانيييييب التوسييييي فيييييي االهتميييييام بالمجييييياالت الثقافيييييية المتمثلييييية فيييييي الفنيييييون
واآلدا

والترا

والمتاحف وغيرها.

وأوضحت أ .د .مجيدة الناج في التعقيب الثياني أن التغيير االجتمياعي عمليية

حتمييية ال بييد أن تحصيي

ألنهييا طبيعيية تطييور المجتمعييات البشييريةل لييذا فقييد حظييي

موضوع التغير االجتماعي باهتمام مبكر من منظر

عل االجتماع والمهتمين بدراسة

المجتمعييات اإلنسييانية .وبمييا أن التغييير االجتميياعي فييي الوقييت الحييالي فييي المجتم ي
السعود

هو نتيجة تغيير مقصود ل يستهد

ل أهدا ٌ اقتصادية وسياسية وتنموية بهيد
لذا فقد كان هنا

الجانب االجتماعي بحد ذات ل إنما كان

االرتقياء بالمملكية العربيية السيعوديةل

إصالحات هيكلية تناولت جوانب أساسيية فيي المجتمي

وطبيعيي

أن ينتج عين هيذا اإلصيالح والتطيوير إرهاصيات اجتماعيية وتغييرات فيي بنياء المجتمي
وفي دور مؤسسات

وفي نمف العالقات التي تربف أفراد

ونلمس جميعنا أثر التغيير

ً
بداية على صعيد أسرنا إلى أن يشم المجتم كك .
االجتماعي الحاص
المحاور التالية:
وتضمنت المداخالت حول القضية
ْ
•

واق التغير االجتماعي ومظاهر في المجتم السعود .

•

التحديات المرتبطة بالتغير االجتماعي.

•

اليات التعام المالئمة م التغير االجتماعي.

للرجوع للقضية على الرابف اآلتيhttps://bit.ly/2RAsSAq :
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القضايا السياسية

م

التقرير

القضية

.1

الممرات المائية الدولية

التقرير ( )51مايو 2019م

.2

قمة العشرين ....المملكة األثر والتأثير

التقرير ( )53يوليو 2019م

.3

العالقات السعودية ..الروسية

التقرير ( )56أكتوبر 2019م

.4

السعودية ..ه تستبدل التحالفات أم تنوعها؟

التقرير ( )57نوفمبر 2019م

.5

مجلس الشورى :الواق والمأمول

التقرير ( )57نوفمبر 2019م

.6

استضييييافة المملكيييية لمجموعيييية العشييييرين وفييييرص

التقرير ( )58ديسمبر 2019م

.7

ً
نجاعة ٕاسالميا وعالميا.
الحج ..القوة الناعمة األكثر

التقرير ( )55سبتمبر 2019م

االستفادة منها
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القضية ()1
املمرات املائية الدولية
(2019/5/26م)
 الورقة الرئيسة :د .صدقة فاض .
 التعقيبات:
 التعقيب األول :د .ظافر العجمي.
 التعقيب الثاني :أ .عبد الرحمن الطرير .
 التعقيب الثالث :أ .حسام بحير .
 إدارة الحوار :د .خالد الرديعان.

ملخص القضية:
أوضيحت الورقيية الرئيسية أن هنييا

سيتة عناصيير تشيك قييوة الدولية الخشيينة

هي :النظام السياسي والموقي الجغرافيي وكي ونيوع السيكان والميوارد الطبيعيية
ً
إضافة إلى القوة الناعمية
والقدرات التقنية والصناعية للسكان والقوة المسلحة .هذا
بعناصرها المعروفة .وضمن عنصر الموق الجغرافي تشك اإلطاللة على المضيائق
والممييرات المائييية المهميية قييوة وأهمييية إضييافية كبيييرة .والمضيييق هييو المميير الييذ
جييزءا ميين البحيير العييالي بجييزء اخيير أو بييالبحر
يخييدم المالحيية البحرييية الدولييية ويصيي
ً
اإلقليمي للدولة .ويحظى عالمنا العربي بوجود خمسة ممرات مائية مهمة في
جب ي طييارد (المغيير ) وقنيياة السييويس (مصيير) وتيييران (السييعودية) وبييا

هيي:

المنييد

(اليمن) وهرمز (عمان) .وتشك هيذ المميرات مي كي مين :قنياة بنميا وقنياة كييي
ومضييق البوسييفور ومضيييق اليدردني

ومضيييق بالييك ومضييق ميياجالن ومضيييق

برينغ أه الممرات المائية في العال  .وذلك ما يعطي العال العربي وبخاصة الدول
المطلة على هذ الممرات أهمية ال يسيتهان بهيا .ويضيمن قيانون البحيار حيق الميرور
البر ء للمالحة الدولية في هذ المميرات هيذا مين الناحيية القانونيية .أميا مين الناحيية
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السياسييية ف ي ن إطالليية دوليية مييا علييى مميير مييائي مه ي يعط يي تلييك الدوليية أهميي ًية
إستراتيجية كبيرة خاصة وقت األزمات والحرو .
وتناولت التعقيبات أبعاد قضية الممرات الدولية وتطرد التعقيب األول إلى
هييذيان العظميية الييذ

تمارس ي إيييران بتهديييدها ب ي غالد مضيييق هرمييز وسيييناريوهات

اإلغالد اإليرانية وموقف المجتم الدولي.
أمييا التعقيييب الثيياني فأكييد علييى أهمييية الموق ي الجغرافييي المميييز للمملكيية
وتعاظ أهمية قيام المملكة ودول الخليج بك ما من شيأن حمايية مصيالحها بشيك
مشييتر

وعبيير التعيياون م ي الحلفيياء م ي عييدم تغاف ي طبيعيية المعركيية البحرييية التييي

تفضييلها طهييران .أمييا التعقيييب الثالييث فتطييرد للقضييية ميين منظييور ميياذا تعنييي لنييا
الممرات المائية الدولية وما أهميتها اإلستراتيجية للمملكة؟
في حين تضمنت المداخالت حول القضية المحاور التالية:


األهمية االقتصادية والسياسية للممرات المائية الدولية :تجربة قناة بنما كنموذج.



مضيق هرمز :أهميت وحدود السيادة اإليرانية.



بدائ مضيق هرمز بالنسبة للمملكة وأهميتها :نحو معالجة إستراتيجية فعالة.



نموذجا.
المضايق الدولية والمرور العابر :مضيق تيران
ً



أمن الممرات المائية الدولية والدور المنتظر لمجلس التعاون الخليجي.

للرجوع للقضية على الرابف اآلتيhttps://bit.ly/2y60DCV :
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القضية ()2
قمة العرشين ....اململكة األثر والتأثُّي
(2019/7/7م)
 الورقة الرئيسة :د .نو

الغامد .

 التعقيبات:
 التعقيب األول :د .رياض نج .
 التعقيب الثاني :أ .فهد القاس .
 إدارة الحوار :أ .محمد الدندني.

ملخص القضية:
تضمنت الورقة الرئيسة اإلشارة إليى مقدمية تمهيديية حيول مجموعية العشيرين
( )G20وانضمام المملكة العربية السعودية لهيا وكيون المملكية هيي الدولية العربيية
الوحيدة في المجموعة وه استفادت السعودية من انضيمامها لمجموعية العشيرين
( )G20واختتمييت بعييرض البيييان الختييامي لقميية مجموعيية العشييرين ( )G20أوسيياكا -
اليابان.
وعيييرض التعقييييب األول ألبيييرز الموضيييوعات التيييي ناقشيييتها القمييية ومنهيييا:
االقتصيياد العييالمي والسييعي لنمييو اقتصيياد

عييالمي قييو

والتجييارة واالسيييتثمار

وفييائض اإلنتيياج ميين الحديييد واالبتكييار واالسييتثمار فييي البنييية التحتييية ذات الجييودة
والمالية العالمية ومكافحة الفسياد وغيرهيا مين الموضيوعات .كميا أشيار إليى بعيض
المالحظات التي انتهى إليها البيان الختامي للقمة.
أما التعقيب الثاني فقد أكد على أن الحديث حول قمة العشرين ال يمكين إال أن
مزيجا بين السياسية واالقتصياد وأن القمية ال تعيدو عين كونهيا تجم ًعيا للنقيا
يكون
ً

حييول القضييايا الكلييية التييي تهييت بهييا الييدول الكبييرى بشييك أساسييي وتسييتثمر الييدول

المشاركة تواجدها فيي القمية لتوحييد المواقيف ودعي المبيادرات وتحقييق المصيال
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كما أنها فرصة مواتية لعقد االجتماعات الثنائية م زعماء اليدول الرئيسية فيي العيال
وك ي دوليية تعم ي علييى توجي ي القميية وفييق مصييالحها وتسييتفيد منهييا وفييق مركزهييا
العالمي وأجندتها السياسية واالقتصادية وقوة تحضيرها خالل العيام باختصيار هيي
رفا.
"ناد للكبار" في نظام مفتوح وبعض بروتوكوالت صارت ع ً
واتفقيت الميداخالت فيي مجملهيا عليى أهميية مشياركة المملكية فيي القمية
فييي حييين تباينييت اآلراء حييول المييردود الكمييي والنييوعي لمجموعيية العشييرين واألبعيياد
الحالية والمستقبلية المرتبطة بها.
وتضمنت المداخالت حول القضية المحاور التالية:


الهيك التنظيمي لمجموعة العشرين (.)G20



مجموعة العشرين :منافعها ومحاذيرها اإلستراتيجية.



تقيي مشاركة المملكة في مجموعة العشرين (.)G20



استضيييافة المملكييية الجتماعيييات مجموعييية العشيييرين ( )G20العيييام القيييادم :أهيييدافها
وكيفية توظيفها.

للرجوع للقضية على الرابف اآلتيhttps://bit.ly/3ekiHts :

82

أهم التوصيات

83

إحدى مبادرات مركز أسبار

الدورة السابعة  /التقرير السنوي

القضية ()3
العالقات السعودية ..الروسية
(2019/10/20م)
 الورقة الرئيسة :م .سال المر .
 المعقب :أ .عبد الرحمن الطرير .
 مشار

في الحوار :د .تركي القبالن (ضيف الملتقى)(*).

 إدارة الحوار :أ .محمد الدندني.

ملخص القضية:
اسييته م .سييال الميير

الورقيية الرئيسيية باإلشييارة إلييى أن روسيييا اليييوم لي تعيد

تحييت حكي االتحيياد السييوفيتي وليييس لييديها تحفظييات أيديولوجييية تمنعهييا ميين توثيييق
عالقاتها م دولة مث المملكية وتبحيث عين تعزييز حضيورها فيي العيال وخاصية فيي
الشرد األوسفل ولذلك لن تمان في كسب حلفاء جدد فيي المنطقية ومين الواضي

ً
إضافة للوالييات
أن الرغبة في البحث عن حلفاء إستراتيجيين اخرين من الدول العظمى

أيض يا لييدى الجانييب السييعود
المتحييدة موجييودة ً

فهنييا

ثالثيية عوام ي مهم ية تحك ي

العالقات اإلستراتيج ية لدولة محورية مث المملكة العربية السيعودية ومين الطبيعيي
أن يأخذ بها صان السياسة السعودية:
-1

الحفاظ على نظام الدولة وبقائ .

-2

المصلحة االقتصادية.

-3

البعدان العربي واإلسالمي.

يال ميين روسيييا والسييعودية م ي الحليييف اإلسييتراتيجي الخطييأ فييي الشييرد
والواق ي أن كي ً

األوسف من وجهة النظر الشعبية والمصيال اإلسيتراتيجية .وهيذا بيال شيك لين يغييب
عيين قائييد مخضييرم ومحنييك مثي بييوتن وقائييد وطنييي طمييوح متحفيز لييدف بييالد نحييو
(*) عميييد متقاعييد ورئيييس مركييز ديموميية للدراسييات والبحييو

ونائييب رئيييس مجلييس العالقييات

سابقا وعضو مؤسس مجلس العالقات العربية الدولية.
العربية الدولية
ً
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مسييتقب أفض ي مث ي محمييد بيين سييلمانل مم يا يجع ي تقييار
طبيعيا ومنطقيا.
وذكر أ .عبد الرحمن الطرير

المملكيية وروسيييا أمي ًيرا

في تعقيبي أن العالقيات بيين السيعودية وروسييا

تأخذ منحى تصاعديا في عالقات البلدين يتس بالسعي لتوسي التعاون في المجيال
االقتصاد

وذروة سنام أوبك +وهي االتفاقية األولى بين منظمية أوبيك ومنتجيين

من خارجها والتي وقعت في خرييف العيام  .2016وكيان هيذا المنجيز دليي ْ بدايية لبنياء
ثقة بين البلدين في مجال طالما كان مجال مالمية بيين الطيرفين خاصية فيي فتيرات
انخفيياض األسييعار ولع ي االتفاقييية التييي وقعييت خييالل الزيييارة السييتمرار العم ي فييي
أوبك +دلي راحة الطرفين لهذ العالقة باإلضافة التفاقييات أخيرى تشيتر

بموجبهيا

أرامكو مضخات ومعدات من روسييا .كميا سيعت المملكية لتوسيي مجياالت التعياون
االقتصاد

عبر خفض القيود على واردات القم من روسيا وتوقي مذكرات تفاه

في مجال الذكاء الصناعي وفي مجال التقنيات العسكرية والتقنية النووية لألغيراض
موقف مه في أكتوبر مين العيام الماضيي عنيدما لي تنصياع
السلمية .وكان لروسيا
ٌ
للحملييية التيييي اسيييتهدفت المملكييية وعبيييرت عييين فهييي لألهيييدا

السياسيييية وراءهيييا

والموجهة لخدمة أجندات معادية للمملكة ْ
ولي يمنعهيا التعياون مي تركييا فيي مسيار

استانة من اتخياذ موقيف مضياد ألنقيرة وبيالطب كانيت مصيافحة قمية العشيرين فيي
بوينس ايرس رسالة مهمة فهمتها عدة أطرا

أوروبية وإقليمية بوضوح.

وتضمنت المداخالت حول القضية المحاور التالية:







نظرة تاريخية للعالقات السعودية – الروسية.

أبعاد التمدد الروسي في المنطقة.

مكاسب المملكة من بناء عالقات إستراتيجية م روسيا.

محاذير بناء عالقات إستراتيجية بين المملكة وروسيا.

سب تقوية العالقات اإلستراتيجية السعودية – الروسية.

للرجوع للقضية على الرابف اآلتيhttps://bit.ly/3egngFp :
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القضية ()4
السعودية ..هل تستبدل التحالفات أم تنوعها؟
(2019/11/17م)
.

 الورقة الرئيسة :د .عبد الل العسا
 التعقيبات:
 التعقيب األول :د .صدقة فاض .
 التعقيب الثاني :أ .جمال مالئكة.
 إدارة الحوار :أ .محمد الدندني.

ملخص القضية:
في الورقة الرئيسة أن خالل هيذا العقيد شيهدت

أوض د .عبد الل العسا

– وال تييزال  -منطقتنييا الكثيي ْير ميين األحييدا

التييي فرضييت علييى دول المنطقيية ومنهييا

السيييعودية إعيييادة تعرييييف مصيييالحها وبنييياء شيييراكاتها وضيييبف بوصيييلتها السياسيييية
واالقتصادية واألمنيةل وهذا ما دف

السعودية لمفاجأة العال باتخاذها قيرارات جريئية

تعكس تحو ًال مهما ل يعهد العال في أولويات سياساتها وتحركاتها عنيدما تحركيت

ً
رافضية التوجهيات األمريكيية إبيان الحقبية
بدف قوات درع الجزيرة باتجا البحرين
سريعا ْ
ً

األوبامية ث صدمت العيال مجيد ًدا عيام  2013بيدعمها لحيرا

 30يونييو فيي مصير

ونجاحهييا فييي إعييادة توجييي الموقييف الغربييي نحييو الوضيي المصيير

انييذا

واسييتمر

مسلس المواقف السعودية في عام  2014عندما فاجأت العال مرة أخرى بهندستها
السياسيييية واالقتصيييادية عقيييب انخفييياض أسيييعار الييينفف العيييالمي .فهييي تشيييير تليييك
اإلرهاصات وغيرها إلى تحول جديد في مرتكزات السياسية الخارجيية السيعودية والتيي
خصوصييا بعييدما تبلييورت واتضييحت معالمهييا خييالل
ل ي تعييد تخطئهييا عييين المراقييب
ً
السنوات الثال

األخيرة؟
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وأشار د .صدقة فاض في التعقيب األول إلى أن ال بد لصان القرار الخيارجي
السييييعود

أن يجعيييي عالقييييات المملكيييية ميييي األطييييرا

الدولييييية األقييييوى متوازنيييية

وموضوعية كالتالي:
-1

فم القوى العظمى :ال مي لطر

ضد الطر

اآلخر كما كيان األمير أثنياء القطبيية

الثنائية الماضية (أمريكا  /االتحاد السوفيتي).
-2

وم القوى الكبرى يبني عالقة وثيقة تقيف عليى مسياحة واحيدة قيدر اإلمكيان مي
ك هذ القوى.

-3

م الدول األخرى :التزام الحياد اإليجابي ما أمكن.

-4

التأكيد على مبدأ ح الخالفات بالطرد السلمية والدبلوماسية السلمية م الجمي .

-5

التزام مبدأ عدم التدخ في شؤون اآلخرين الداخلية بالتالزم م عدم السماح لآلخرين
بالتدخ في الشأن الداخلي السعود .

-6

الدفاع الفعال عن القضايا العربية واإلسالمية العادلة.
أمييا أ .جمييال مالئكيية فييذهب فييي التعقيييب الثيياني إلييى أني ثميية تغيييرات كبيييرة
عالميا خالل األعوام الماضية ومنها على سبي المثال :انخفاض الطلب الغربيي عليى
النفف الخليجي ومعاهدات السالم م إسرائي

وما يسيمى بيالثورات العربيية وقبي

ذلك سقول االتحاد السوفيتي وعقيدت الشيوعية وبروز الصين كالعب عيالمي كبيير
وتغول النفوذ اإليراني في عدة دول عربية وغيرها من التغيراتل وهو ما أدى إلى تغير
المشهد العالمي بصورة كبيرة عما كان علي .
وتضمنت المداخالت حول القضية المحاور التالية:


قراءة في مؤشرات الوض الراهن لتحالفات المملكة.



رؤية استشرافية حول تحالفات المملكة المستقبلية.

للرجوع للقضية على الرابف اآلتيhttps://bit.ly/2K0sbML :
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القضية ()5
مجلس الشورى :الواقع واملأمول
(2019/11/24م)
 الورقة الرئيسة :أ .د .صدقة فاض .
 التعقيبات:
 التعقيب األول :د .زياد الدريس.
 التعقيب الثاني :د .عبد الل المطير .
 إدارة الحوار :د .وفاء طيبة

ملخص القضية:
أشار أ .د .صدقة فاض في الورقة الرئيسة إلى أن مجلس الشورى السعود
مييا زال بعيي ًيدا عيين السييلطة التشييريعية المأموليية ولكيين توجييد في ي كثيي ٌير ميين مالم ي

السييلطة التشييريعية الحقيقييية .كمييا أن المجلييس ليييس جامي ًيدا ب ي إن ي يتطييور تييدريجيا

مقتربا  -م مرور الزمن  -من هذ السلطة المبتغاة .وكلنا نريد بالطب
ً

ليمجلسنا أن

يصب كيذلك فيي إطيار ثوابتنيا الدينيية والوطنيية المعروفية .ويعتبير اليبعض أن مجيرد

تواجد المجلس  -في حد ذات  -نقلة نوعية في التاري السياسيي السيعود  .فالتواجيد
غالبا ما يكون أفض من العدم على أ
ً

حال .وقد لمسنا أن ولي األمر يرييد أن يكيون

ً
فعالة لخدمة الوطن والمواطن .وأشار إليى رغبية كثيير مين المعنييين
هذا المجلس أداة
بالمجلس أن يتحليى بيأه خصيائص البرلمانيات :أني يجيب أن يبيدأ اإلصيالح والتطيوير
فييي المجلييس بالبرلمييان (الشييورى) وينتهييي بيي  .كمييا تضييمنت الورقيية وصي ًيفا لمهييام
وأجهزة المجلس وأدوارها.
ياعال
فهيو لي ينشيأ للتفيياخر أو االدعياء أو التمويي ل وإنميا أنشييئ ليكيون ً
عونييا في ً
وإيجابيا للسلطة التنفيذية في تسيير أمور الدولة وتصريف شؤون البالد .ومن يحضر
أغلب النقاشات في هذا المجلس سيرى بأم عيني
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يتبارون في تصيد أ
جهده تقوي أ
وأد

خطأ أو قصور للسلطة التنفيذية ولكن بحيذر واتيزان .ويحياولون

تجياوز بميا يبدوني مين اراء خالقية وجريئية ونزيهية وفيي لطيف تيام

ج .
وذهييب د .زييياد الييدريس فييي التعقيييب األول إلييى أن الواض ي ميين تتب ي مسييار

المجلييس منييذ  1414حتييى 1441هييي أن الحكوميية تعم ي علييى تطييوير أعمييال المجلييس
وزيادة صالحيات

ولكن بهدوء رصين يتالءم م رصانة نظام ملكي يدير الدولة ويرعيى

شؤونها فعليا وليس صوريا (مملكية دسيتورية) أو شيعبيا (جمهوريية) .مي أن اليبعض
ً
امتعاضا من بطئ .
حقيقة ولكن
إنكارا لوجود
ينكر وجود هذا التطوير ليس
ً
ً
ميين جانبي اسيته د .عبييد اللي المطييير

التعقيييب الثيياني بييالتطرد لمييا يعنيي

نظام الشورى في اإلسالم وواقع في عهيد الرسيول عليي أفضي الصيالة والسيالم
والخلفيياء الراشييدين ثيي تنيياول واقيي مجلييس الشييورى والمييأمول منيي ميين منظييور
كمواطن.
وتضمنت المداخالت حول القضية المحاور التالية:


نتخ ًبا؟
ه نريد مجلس الشورى معي ًنا أم م ْ



مدى أهمية تفرص أعضاء مجلس الشورى.



تساؤالت حول اليات عم مجلس الشورى.



سب تطوير مجلس الشورى.

للرجوع للقضية على الرابف اآلتيhttps://bit.ly/2K0sbML :
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القضية ()6
استضافة اململكة ملجموعة العرشين وفرص االستفادة منها
(2019/12/1م)
 الورقة الرئيسة :أ .د .رياض نج .
 التعقيبات:

 التعقيب األول :أ .منى أبو سليمان.
 التعقيب الثاني :أ .نبي المبار .
 إدارة الحوار :د .محمد الملح .

ملخص القضية:
أكد أ .د .ريياض نجي فيي الورقية الرئيسية أني لييس هنيا

خيال

عليى المزاييا

التي يمكن أن تجنيها المملكية مين خيالل استضيافة مجموعية العشيرين العيام القيادم.
عاميا .ويمكننيا أن نسيتغ هيذ الفرصية ك حيدى
فهذ الفرصة ال تتكرر إال مرة كي ً 20

وسائ الدبلوماسية العامة والناعمة وتحقيق مجموعة من األهدا

من ضيمنها ميا

يلي:
-1

السييعي لوضييي اهتماميييات المملكييية الداخلييية واإلقليميييية عليييى قائمييية االهتماميييات
الدولية.

-2

االستفادة من خبيرات اليدول المتقدمية فيي المجياالت الماليية واالقتصيادية والتعليي
وغيرها.

-3

وخصوص يا الييدول المتقدميية علييى تنييوع الثقافييات فييي المملكيية وإرثهييا
إط يالع العييال
ً

-4

التعريف بالمملكة كوجهة سياحية جاذبة.

-5

اندماج المملكة بشك أكبر م المجتم الدولي.

-6

تنمييية ثقافيية مراكييز التفكييير وأهميتهييا فييي المملكيية واالسييتفادة ميين تجييار

الحضار .

الدولية واإلقليمية ذات الخبرات الطويلة.
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فيي الوقيت نفسي

هنيا

بعيض التحييديات التيي يلزمنيا التعامي معهيا بطريقيية

إيجابييية وميين ضييمنها المجموعييات التييي أصييب لهييا تييأثير فييي دول العييال المتقييدم
وتطالب بحقود لفئات في المجتمعات المختلفة مث الالدينيين والمثليين وغيره .
أبدا القبول بما ينادون ب ل ب الحوار معه بأسلو
وهذا ال يعني ً

حضار .

أما أ .منى أبو سليمان فأشيارت فيي التعقييب األول إليى أن مجموعية العشيرين

تتمحور حول وض وتطوير برنامج عالمي يركز بشك أساسي على االقتصاد العالمي
ويتمركز حول المنطقة بحسب البلد المضيف .وقد قامت المملكة العربية السيعودية
باختيار تنمية الشيبا

كركييزة فيي حيين اختيارت اليابيان شييخوخة السيكان عليى سيبي

المثال .وتأخذ المملكة العربية السعودية دورها كدولة مضيفة على محم الجد وقيد
تقريبا .ويتمثي الهيد
بدأت االستعداد للمجموعات المشاركة قب عام
ً

الميزدوج فيي

وأيضا للمساعدة في
المساعدة على إبراز المملكة العربية السعودية أثناء االستضافة
ً
تنمية وتحسين الموارد المحلية والبحو
من جانب يرى أ .نبيي المبيار

أثناء العم م المجموعات المشاركة.

فيي التعقييب الثياني أن المملكية بعيد استضيافة

مجموعة العشرين لن تكون بالتأكيد كما كانت قب االستضافةل إذا ما تي االسيتفادة
ميين هييذا العييام المميييز للمملكيية  2020حيييث إن المملكيية سييو
لمدة عام بك نشاطات وحوارات ومصالح

تكييون مركييزْ العييال

وعلينيا إدارتهيا والعمي عليى تحقييق أعليى

النتييائج اإليجابييية للمملكيية وللمجتم ي الييدولي ميين خييالل هييذ الفرصيية .وهييي تجربيية
بمثابة اختبار لنا في هذا التوقيت .ونحن  -ب ذن الل  -قادرون على خوض التجربية بكي
كفاءة واقتدار.
وتضمنت المداخالت حول القضية المحاور التالية:


مشاركات المملكة ما قب قمة العشرين وسب اإلفادة منها.



فرص استفادة المملكة من قمة العشرين.



مقترحات لتعظي االستفادة من استضافة المملكة لقمة العشرين.

للرجوع للقضية على الرابف اآلتيhttps://bit.ly/2yWZoGF :
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القضية ()7
ٕ
م
الحج ..القوة الناعمة األكُّث نجاعة اسالميا وعامليا
(2019/9/1م)
 الورقة الرئيسة :د .سعود كاتب.
 التعقيبات:
 التعقيب األول :د .إبراهي البعيز.
 التعقيب الثاني :د .مساعد المحيا.
 إدارة الحوار :د .خالد الرديعان.

ملخص القضية:
تناول د .سعود كاتب في الورقية الرئيسية الحيج باعتبيار القيوة الناعمية األهي
للمملكة العربية السيعودية وذليك مين خيالل عيدة محياورل حييث تحيد
السلبي للقوة الناعمة وضر

عين النميوذج

أمثلة لذلك بعدة دول مث الصين وقطير .كميا أوضي

قليييال ميين
كيييف أن القييوة الناعميية يمكيين أن تصييب سييلبية وضييارة عنييدما ال تجييد
ً
االهتمام وحتيى اإلدرا

بأنهيا سييف ذو حيدين إذا لي يحسين فهمهيا والتعامي معهيا.

وأشييار إلييى أهمييية الدبلوماسييية العاميية الجيييدة التييي تعم ي علييى تعه يد مصييادر القييوة
الناعميية بالرعاييية المسييتمرة وكييذلك قيييوة اآلخييرين الناعميية واسييتخداماتها وضيييرورة
االنتبا لها وال سيما أن التجربة أثبتت أن الجبهات الحربية اليوم لي تعيد تقتصير عليى
أيضا  -وبذات القدر من األهميية  -الجبهية
تلك البرية والجوية والبحرية ولكنها تشم
ً
اإلعالمية المعلوماتية .كما عيرض د .سيعود كاتيب فكيرة أن الحيج قيوة ناعمية وقيارن
ذلك ب قامية مبارييات كيأس العيال كي  4سينوات وكي التجهييزات التيي تحتاجهيا البليد
المقييي وعييدد الحاضييرين لهييا بينمييا تشيير
سنويا وبتجهيزات ضخمة جدا.
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أميا د .إبييراهي البعييز فأشييار فييي التعقييب األول إلييى أننييا قلقيون علييى صييورة
المملكة في الخارج وال نالم في ذلك بعد سلسيلة متتابعية مين أخبيار وتقيارير سيلبية
ألكثر من عشر سنوات .لذا أضحت قيمة ك جهد أو فع أو سلو

نقوم ب  -سواء

على مستوى الدولية أو األفيراد  -مرهونية بقيدرتنا عليى اسيتثمار فيي تحسيين صيورتنا
في الخارج .وهنا تكمن اإلشكالية .يفتيرض أننيا نقيوم بيذلك الجهيد أو ذا
لهد

معرو

السيلو

مسبقا كون ذلك يحسن صيورتنا فيي الخيارج أم ال فهيذا أمير
ومحدد
ً

يدخ ضمن "القي المضافة" واألهيدا

الثانويية ليذلك الجهيد أو السيلو  .وهيذا ميا

ينطبق عليى الحيج .فيالجهود التيي تيت هيي فيي الواقي وفياء بالتزامنيا لخدمية ضييو
الرحمن وتسهي أدائه لفريضة الحيج ولي يكين هيدفنا تحسيين صيورتنا فيي الخيارج.
وهذا ما يعزز من قيمة وأهمية الحج في منظومة عناصر القيوة الناعمية ليدينا .ليو أننيا
انطلقنا من هذ الفلسفة في ك جهودنا لنجحنا في تحقيق الدبلوماسية العامة وما
تشتم علي من عناصر للقوة الناعمة.
فييي حييين أوضيي د .مسيياعد المحيييا فييي التعقيييب الثيياني أن مفهييوم القييوة
الناعميية يحتيياج الكثييير ميين التحرييير واإليضيياح كمييا أنيي يحتيياج إلييى التحييرر ميين البيئيية
السياسية التي قد تعيد تصنيف ك ناع بأن خشين وخشين جيدال فيي حيين أن األمير
يكسب هذ المؤسسة أو تلك الدولة أو تلك الشخصية الكثير من التقدير في العيال .
والواق ي أن المملكيية تمتلييك الكثييير ميين أدوات القييوة الناعميية ولع ي أبرزهييا الحرمييان
الشريفان والمشاعر المقدسة .والواق أن حين نتعام م القوة الناعمة على أنها جزء
من السياسة اإلعالمية وجزء من الدبلوماسية السياسية وجيزء مين الهويية الوطنييةل
سنكون أكثر نجاحا في التعاطي م الحج وخدمات
على مكتسباتنا.

الكثير ونحافظ
وسنجد أننا نكسب
ْ

وتضمنت المداخالت حول القضية المحاور التالية:


مفهوم القوة الناعمة.
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الحج وتحسين صورة المملكة ضمن مؤشرات القوة الناعمة.



المؤثرون في وسائ التواص االجتماعي وتغطية مناسك الحج.



ه التغريدات "الخشنة" تعتبر من القوة الناعمة؟



مدى إمكانية وجود تخصص دقيق يتعلق ب عالم الحج.



مقترحات إلفادة المملكة من الحج كقوة ناعمة.

للرجوع للقضية على الرابف اآلتيhttps://bit.ly/2Ry9ows :
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القضايا التعليمية

م

التقرير

القضية

.1

الئحيية الوظييائف التعليمييية الجديييدة 1440هييي :تحييول

التقرير ( )53يوليو 2019م

.2

قيياس يكشيف المسيتور :ملخييص أوليي لتحليي نتييائج

التقرير ( )59يناير 2020م

نوعي للتعلي

المدارس الثانوية في اختبار التحصيي الدراسيي واختبيار

القدرات
.3

تعلي ورعاية الطفولة المبكرة

التقرير ( )60فبراير 2020م

.4

التعلي الجامعي وتحديات القرن الواحد والعشرين

التقرير ( )60فبراير 2020م
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القضية ()1
ول نوعي للتعليم
الئحة الوظائف التعليمية الجديدة 1440هـ :تح ر
(2019/7/21م)
 الورقة الرئيسة :د .محمد الملح .
 التعقيبات:
 التعقيب األول :د .فوزية البكر.
 التعقيب الثاني :د .الجاز

الشبيكي.

 إدارة الحوار :أ .علياء البازعي.

ملخص القضية:
ميؤخرا عين اعتمياد
أوض د .محمد الملح في الورقة الرئيسة أن ت اإلعيالن
ً

مجلس الوزراء الموقر برئاسة خادم الحرمين الشريفين  -حفظي اللي  -الئحية الوظيائف
التعليمية الجديدة والتي ترقبها الوسف التعليمي منيذ زمين بعييد وقيد صيدرت بقيرار
مجلس الوزراء رق  606وتاري 1440/10/22هي وبحسب موق وزارة الخدمة المدنية
في ن هييذ الالئحيية الجديييدة سييو

سييتدخ حيييزْ التنفيييذ فييي  26ربيي اآلخيير ميين العييام

يوميييا مييين إقيييرار مجليييس اليييوزراء الميييوقر لسيييل رواتيييب
1441هييييل وذليييك بعيييد (ً )180

الوظيييائف التعليميييية .ويالحيييظ أن الالئحييية رسيييمت باحترافيييية ومهنيييية واضيييحة حييييث
ضمنت للمعلمين الحياليين وضيعه اليوظيفي فيال ينيتج عين الالئحية أ

تغييير عليى

رواتيييبه الحاليييية باعتبيييار أن جميييي المعلميييين والمعلميييات فيييي المسيييتويات الرابييي
وفقيا ليرواتبه الحاليية
والخامس والسادس سيت تسكينه على رتبة معل مميارس
ً
أو الدرجة األعلى األقر

لرواتبه

وكذلك ستحسب له سنوات الخدمة السابقة في

فرصيا عيدة الجتيياز اختبيارات الرخصية
ترقيته لرتبة المعل المتقيدم كميا سييمنحون ً
المهنيييية المتطلبييية للترقيييية .كميييا اهتميييت الالئحييية بفئييية مهمييية كانيييت خيييارج السيييل

التعليمي بينما ه يعمليون فيي السيلك التعليميي ويتعياملون مي الطاليب والمعلي

101

الدورة السابعة  /التقرير السنوي

وأدوات التعلييي

مث ي محضيير المختبيير وأمييين المكتبيية وهييؤالء ه ي الشييبا

الييذين

سيابقا عليى نظيام المراتيب .بي أعطيته
حصلوا على دبلوم دون البكيالوريوس وكيانوا
ً
ْ
الفرصية لليدخول إليى مراتيب السيل التعليميي فيود ميرتبته األوليية
الالئحة الجدييدة
(معل مساعد) إذا ما اجتهدوا وطوروا أنفسيه بالحصيول عليى شيهادة البكيالوريوس.
أيض يا فقييد وضييعت الالئحيية حييوافز
بجانييب أن الالئحيية اهتمييت بالقيييادات التعليميييةً .
متعييددة سييواء فييي العييالوات أو مكافييآت نهاييية الخدميية كمييا شييجعت علييى التعلييي
العالي لكوادرهيا .وي الحيظ هنيا إعطياء وزن لشيهادة اليدكتورا مقارنية بالوضي السيابق
الذ

كان يتوقف عند الماجستير فقف.
وأشييارت د .فوزييية البكيير فييي التعقيييب األول إلييى أن ميين أبييرز مالم ي الالئحيية

الجديدة تركيزها على تمهين التعلي

العبيا أساسييا
وجعي هيئية تقيوي التعليي العيام
ً

واضحا لمستوياته عليى اخيتال
رفعا
ً
في ضبف تمهين المعلمين وهو ما سيحقق ً

ر تبه المهنية ومكافأة المعلمين الطامحين للحصول على درجات علمية أعلى.
وأكييدت د .الجيياز

الشييبيكي فييي التعقيييب الثيياني علييى أن الالئحيية غييير كافييية

لخلييق تحييول حقيقييي فييي ممارسييات منسييوبي التعلييي

فهنييا

عييدة أنظميية مرتبطيية

بالنظييام التعليمييي عليهييا العميي علييى المواكبيية والتنسيييق كمييا أن منيياهج الكليييات
التربوية التي تخرج المعلمين بحاجة إليى خطيف تطويريية تتسيق مي متطلبيات الالئحية
أيضا ف ن األنظمة والبنى التحتية المعلوماتية واالتصالية بحاجية إليى تطيوير
الجديدةً .
نوعي يضمن شيمول ودقية وسيرعة الوصيول للمعلومية التيي تتطلبهيا النقلية الكبييرة
فضال عن أن من اإلجراءات التي ربميا
سواء بالنسبة للطلبة أو المعلمين.
ستهدفة
الم
ً
ْ
ً
تحتاج وزارة التعلي أن تستكملها قب أن ييت وضي الالئحية الجدييدة موضي التنفييذ:
إنشاء وحدات تقويمية مستقلة للمجاالت التي تضمنتها الالئحة وكذلك إنشاء هيئية
مستقلة لإلشرا

على ك ما يتعلق بالرخص المهنية لمزاولة التدريس.
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وليييوحظ اتفييياد المتحييياورين عليييى أن االهتميييام الملميييوس بالئحييية الوظيييائف
التعليمية الجديدة يعزى في األساس إلى كونها تمس نصف ميوظفي الدولية بصيورة
مباشرة والمجتم كك بصفة غير مباشرةل كون المعل يؤثر فيي مين خيالل تعليمي
ألفييراد بتعاق يب األجيييال .فييي حييين تباينييت المييداخالت حييول تفاصييي مييواد الالئحيية
والمخاو

المثارة بشأنها.
وتضمنت المداخالت حول القضية المحاور التالية:



الئحة الوظائف التعليمية الجديدة وتحقيق التحول المطلو .



التخوفات من الئحة الوظائف التعليمية الجديدة.



قراءة نقدية في بنود الئحة الوظائف التعليمية الجديدة.



دور النخبة في دع الميدان التعليمي.



مالحظات ختامية على الئحة الوظائف التعليمية الجديدة.

للرجوع للقضية على الرابف اآلتيhttps://bit.ly/3ekiHts :
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القضية ()2
قياس يكشف املستور :ملخص أويل لتحليل نتائج
املدارس الثانوية يف اختبار التحصيل الدرايس واختبار القدرات
(2020/1/12م)
 الورقة الرئيسة :د .إبراهي البعيز.
 التعقيبات:
 التعقيب األول :د .فوزية البكر.
 التعقيب الثاني :د .خالد الرديعان.
 إدارة الحوار :أ .عبد الل الضويحي.

ملخص القضية:
مضى عقدان من الزمن على تأسيس "المركز الوطني للقياس" وبيالرغ مين
قائما حول دور ونتائجي إال إن هنيا
أن التباين في وجهات النظر ال يزال
ً

إجماعيا عليى
ً

أهمية وض اختبارات معيارية مقننة للقبول في الدراسية الجامعييةل حييث أثبتيت كثيير
من الدراسات والتقارير أهمية ذلك الرتباطها بتنمية الوطن ومستقبل من خالل إعداد
وتهيئيية طييال

شبا

وطالبييات المرحليية الثانوييية للمرحليية الجامعييية وسييود العم ي

كييونه

اليوم ورجال المستقب .
وقييد أشييار د .إبييراهي البعيييز فييي الورقيية الرئيسيية إلييى أن ي يالحييظ ميين نتييائج

المقارنات لتحلي نتائج الميدارس الثانويية فيي اختبيار التحصيي الدراسيي ميدى التبياين
الواض ي بييين أداء المييدارس فييي المنيياطق حيييث اسييتطاعت أكثيير ميين نصييف مييدارس
جييدا لطالبهيا فيي االختبيار التحصييلي وهيذ
أداء
ً
المنطقة الشيرقية ( )%51أن تحقيق ً

نسييبة مرتفعيية جييدا مقارنيية بالمييدارس فييي منيياطق جييازان ونجييران والجييو
والحدود الشمالية وحائ
يكن االختال

وتبييو

التي ل تتجياوز نسيبة الميدارس ذات األداء الجييد  %7ولي

أيضا هنا
على مستوى المناطق فحسبل ب
ً
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بييين مييدارس البنييات ومييدارس البنييين .حيييث وصييلت نسييبة مييدارس البنييات ذات األداء
الجيد إلى  %46مقاب نسبة ل تتجاوز  %14لمدارس البنين.
وذكييرت د .فوزييية البكيير فييي التعقيييب األول أن ثميية تسيياؤالت عديييدة تثيرهييا
البيانات المشار إليها في الورقة الرئيسة منها ع سبي المثال :لماذا حققت مدارس
كبييرا
الشرقية نتائج أفض من بقية مدارس المملكة؟ ولماذا حققت الطالبات تقد ًما
ً
جد ا بالنسبة للطال

الذكور؟ ولماذا ل تختلف نتائج المدارس األهلية عن الحكومية؟

أما د .خالد الرديعان فقد أكد في التعقيب الثاني على أن من األهميية بمكيان
بقيياء اختبييار

القييدرات العاميية والتحصييي الدراسييي وعييدم إلغائهمييا تحييت تييأثير بعييض

الضيغول التيي تيرى أنهميا مجيرد وسييلة لتحصيي الرسيوم الماليية كميا يشياع وأنهمييا
لمنييي اليييبعض مييين دخيييول الجامعيييات .فاالختبييياران (القيييدرات العامييية
مجيييرد وسييييلة ْ

عنصرا مهما في فرز الطلبةل وذلك لتوجيهه نحو نمف
والتحصي الدراسي) يشكالن
ً

التعلييي المناسييب له ي
يحتاجها سود العم

وم ين ال يجتييازون االختبييارين يتجهييون لمجيياالت أخييرى تقنييية
ْ

إذ ليس من الضرور

أن يتج الجمي للجامعات في ظ وجيود

فرصا في سود العم .
أعداد كبيرة من خريجي الجامعات ممن ل يجدوا ً
وتضمنت المداخالت حول القضية المحاور التالية:



قييراءة تحليليييية فيييي نتيييائج الميييدارس الثانوييية فيييي اختبيييار التحصيييي الدراسيييي واختبيييار
القدرات.



أسبا

تفود المنطقة الشرقية في نتائج اختبار التحصي الدراسي واختبار القدرات.



أسبا

تفود م دارس البنات على ميدارس البنيين فيي نتيائج اختبيار التحصيي الدراسيي

واختبار القدرات.


رؤية استشرافية حول تطوير اختبار التحصي الدراسي واختبار القدرات.

للرجوع للقضية على الرابف اآلتيhttps://bit.ly/3a8WkE1 :
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مقة يف:
أن يُقدِّم مركز "قياس" دراسات مع َّ
النتااائو قيقارا ااا تاادالالح ا اة وااائية قملناح ااا الننايااة ا ا املنااا
م ا جوا بناااار امل ااارات التاام يقيه ا ا قمل ا
قاملاادارسم ُ
األخطاااا اللااائعةت التاام يقاال الي ااا الط ا ا الست لااا

ح ا ق ح لي ا

اقااا ال ااع

يف

ميات.
التدريس قكذلك ح لي أقبه القونر قالقنة يف املن و حأليفوا أق حقد و
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القضية ()3
تعليم ورعاية الطفولة املبكرة
(2020/2/9م)
 الورقة الرئيسة :أ .نورة الفايز.
 التعقيبات:

 التعقيب األول :د .هيا العواد (ضيفة الملتقى) (*).
 التعقيب الثاني :د .راشد العبد الكري .
 إدارة الحوار :د .خالد بن دهير.

ملخص القضية:
أشيارت أ .نيورة الفيايز فيي الورقية الرئيسية إليى أن مرحلية الطفولية المبكيرة تحظيى
باهتميام صييناع القيرار والتربييويين وخاصيية بعيد نتييائج األبحييا

والدراسيات التييي أكييدت

أهمية االلتحاد الرسمي للطف خالل طفولت المبكرة ببيرامج تعليي ورعايية الطفولية
المبكرة الجيدةل لما لها من أثر إيجابي في النمو الجسد
العقليي السيلي
وداعمة للتعل

والنفسي المتوازن والتطور

ٌ
بيئية محفييزة
والتحصيي الدراسييي المرتفي خاصية إذا تييوفرت للطفي

وجو امن وسلي وصحي يضمن حيق الطفي

ويلبيي حاجاتي

ويراعيي

خصائص نمو  .وقد بذل القائمون على وزارة التعلي خالل العقود الماضية وما زالوا
جهودا كبيرة للرقي بالخدمات المقدمة للطفولة المبكرة وتجويدهال وذلك من
يبذلون
ً
رؤييية وإحسيياس بأهمييية هييذ المرحليية وقناعيية بوجييود حاجيية ملحيية للرقييي بالخييدمات

المقدمة لها.
وقد أوضحت األستاذة نورة أن من أه وأبرز المعوقات التي تواجي القيائمين
عليييى تأسييييس مراكيييز الطفولييية المبكيييرة ذات المسيييتوى العيييالي هيييو ارتفييياع تكلفييية
التأسيييس فهييذا التمويي يمثي تحييديا أساسيييا لكي المؤسسييات الحكومييية واألهلييية
المعنية بتعلي ورعاية الطفولة المبكرة .كما عرضت ألهمية تبنيي المفهيوم الشيام
للطفولة المبكرة أ

من الوالدة  8 -سنوات.

سابقا.
(*) وكيلة وزارة التعلي للتعلي المواز
ً
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فييي حييين أوضييحت د .هيييا العييواد فييي التعقيييب األول أن ي فييي عييام  ٢٠١٦ت ي
اعتماد بعض برامج تحقيق الرؤية الوطنيية  ٢٠٣٠ومنهيا برنيامج التحيول اليوطني اليذ
تضمن مبادرات لعدة جهات في الدولة ومنها وزارة التعلي التيي اعتميد لهيا مبيادرات
كثيرة لتطوير التعلي

ومن أهمها :مبيادرة (تطيوير بيرامج الحضيانات وريياض األطفيال

والتوس في خيدماتها لتشيم جميي منياطق المملكية) وخصيص لهيا ميزانيية بلغيت
أكثر من  2مليار ريالل ونتيجية العمي عليى هيذ المبيادرة فقيد زاد عيدد الروضيات عيام
 2018فبليييغ  3684روضييية .كميييا أن مييين ضيييمن مظييياهر االهتميييام بمرحلييية الطفولييية
المبكرة ما يتعلق بالمعرض والمنتدى الدولي السادس للتعلي الذ

أقيي فيي إبريي

 2018وخصص للتعلي والتعل في مرحلة الطفولة المبكرة.
أما د .راشد العبد الكري فأكد أهمية بناء مناهج الطفولة المبكرة على أسيس
أيضا من المه توعيية األسير
راعى فيها األسس العلمية في بناء المناهجً .
صحيحة ت ْ

غييير القييادرة أو غييير الراغبيية فييي إلحيياد أطفالهييا بالمراح ي المبكييرة ميين رييياض األطفييال
(الحضانة والتمهيد ) لتطوير بيئات أسرية تربوية ومساعدتها في ذلك .فالمالحظ أن

هنييا

أسي ًيرا تتفييرص فيهييا األمهييات لتربييية أوالدهيين ألسييبا

متعييددة وميين الضييرور

االلتفييات إلييى تلييك األسيير وتييوفير الييدع لهييا ماديييا وعمليييال فكييون األسييرة ال ترس ي
أوالدهييا لمييدارس الطفوليية المبكييرة ال يعنييي أنيي يجييب أال تشييم بالرعاييية والتوجييي
ْ
واالهتمام.

وتضمنت المداخالت حول القضية المحاور التالية:
•

احتياجات الطف في مرحلة الطفولة المبكرة.

•

تعلي ورعاية الطفولة المبكرة في الواق السعود .

•

اإلعالم والتعلي في مرحلة الطفولة المبكرة :تجربة برنامج "افت يا سمس ".

•

نحو اليات عملية للنهوض بتعلي ورعاية الطفولة المبكرة.

للرجوع للقضية على الرابف اآلتيhttps://bit.ly/2RAsSAq :
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القضية ()4
التعليم الجامعي وتحديات القرن الواحد والعرشين
(2020/2/23م)
 الورقة الرئيسة :د .مشار

النعي .

 التعقيبات:
 التعقيب األول :د .حامد الشرار .
 التعقيب الثاني :د .خالد الرديعان.
 إدارة الحوار :د .محمد الملح .

ملخص القضية:
انطلق د .مشار
يفترض أن يكون هنا
قائما بذات
ً

النعي في الورقة الرئيسية مين تسياؤل محيور

وهيو :هي

ٌ
ارتبيال بيين التعليي وسيود العمي أم يجيب أن يكيون التعليي

وربما يغازل سود العم ولكن ال يسيتجيب لي اسيتجابة كاملية؟ وأوضي

أن هذا التسياؤل موجي فيي األسياس لنقيد فلسيفة التعليي المعاصيرة التيي صيدمتها
كبييرا مين فلسيفتها إليى
جيزءا
ً
التقنية بشك شيب مفياجئ أفقيدتها توازنهيا و"حيورت" ً
طريق يشوب الكثير من الغموض.
وييييرى د .مشيييار
يواجهها في هذا القرن الذ

النعيييي أن أ

نقيييا

للتعليييي الجيييامعي والتحيييديات التيييي

تقود التقنية أكثر مما تقود األفكار الكبيرة التي شيكلت

نظريات العلوم والعلوم اإلنسانية في القرن الماضي  -يجيب أن يقيف أميام "الهيد

"

من التعلي  .فماذا نرييد أن تحقيق الجامعية؟ ودون هيذا التسياؤل المؤسيس ال جيدوى
من أ

تطوير أو تحسين للتعلي الجامعي وبالتالي يفترض التركيز في األساس عليى

الدور الذ

يفترض أن تقوم ب الجامعة فيي عصير التقنيية المتسيارعة وتغييير مفهيوم

المهييارات التييي يجييب علييى الخييريج اكتسييابهال وكلهييا قضييايا تمييس العملييية التعليمييية
بشك مباشر .واختتمت الورقة الرئيسية باإلشيارة إليى أن ميأزد التعليي المعاصير فيي
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مأزقييا
مواجهيية التقنييية الفائقيية التطييور والتشييابك المعرفييي غييير المسييبود سيييكون
ً
خطيي ًيرال ألن ي يتطلييب الييتخلص ميين األدوات التقليدييية المعروفيية واسييتبدالها بييأدوات
مقتصرا على بلد معين إذ إن يتفاوت
جديدة غير معروفة حتى اآلن .هذا المأزد ليس
ً

من بلد إلى اخرل لكن يمث قضية من القضايا الكبييرة التيي سيتواج هيذا القيرن اليذ
صار يعتمد على الذكاء االصطناعي أكثر من العق البشر

وأصيب كي ييوم ييتخلص

ميين كثيييير مييين تقالييييد القديمييية إليييى مجييياالت شيييب مجهولييية ال يعييير

ييد تأثيرهيييا
أحي ٌ

المستقبلي .على أن من الواض أن البشرية تسير في هذا الطرييق المجهيول بأقصيى
سرعة لديها.
واهييت د .حامييد الشييرار

بمبييررات التعلييي اإللكترونييي ودمج ي فييي التعلييي

الجييامعي كخطييوة مرحلييية ربمييا للمسييتقب القييادم كمييا نييوت إلييى مواصييفات الييتعل
الجديد لثورة المعلومات وتقنية المعلومات والتي أكدت عليهيا كثيير مين المنظميات
والهيئات المختصة وتبنتها الجامعات المرموقة ث قيدم أربعية سييناريوهات محتملية
ترسي عالقية اإلنسييان باآللية فييي عمليية الييتعل

وأشيار أخيي ًيرا إليى توجي المملكية ميين

خييالل الجامعيية السييعودية اإللكترونييية المفتتحيية عييام  2011ودورهييا الكبييير فييي هييذا
مستقبال.
المجال حاليا وما يؤم
ً
وذهيب د .خالييد الرديعييان فييي التعقيييب الثياني إلييى أن المعضييلة التييي تواجهنييا
سييتكون فييي سييود العم ي المتغييير والييذ

يصييعب الييتكهن بمييا يريييد فييي ظ ي عييدم

مواكبة الجامعات وبالسيرعة المطلوبية لمتطلبيات هيذا السيود اليذ

يفيرض شيروط

دون سابق إنذار .وليس األمر كذلك فحسبل فحتيى ليو سيلحنا الخيريجين بكي ميا هيو
جديد ومبتكر في ن جدييده هيذا سييبلى بعيد فتيرة مين اليزمن بسيبب التقيدم التقنيي
الميي ذه

وتقلبييات سييود العميي

وبييروز مهيين جديييدة .والواقيي أنيي يجييب أن يتسيي

التعلي الجامعي بالمرونة الكافية بحييث ييوفر للميتعل عيدة فيرص فيي الوقيت ذاتي
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كمييا يفتييرض إعييادة النظيير فييي المقييررات ك ي ثييال

أو أرب ي سيينوات وتغييرهييا حسييب

متطلبات سود العم والتقدم التقني.
وتضمنت المداخالت حول القضية المحاور التالية:
•

واق التعلي الجامعي في المملكة.

•

التحول نحو التعلي عن بعد واإللكتروني :أهميت ومحاذير .

•

التحديات التي تواج التعلي الجامعي.

•

مستقب التعلي الجامعي في ضوء ما يواجه من تحديات.

للرجوع للقضية على الرابف اآلتيhttps://bit.ly/2RAsSAq :
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القضايا الثقافية

م

التقرير

القضية

.1

ثقافة الكراهية

التقرير ( )49إبري 2019م

.2

 21إبري فرصة للبقاء على قيد اإلبداع

التقرير ( )50تاب إبري 2019م

.3

"الحوار" :المعنى والداللة

التقرير ( )51مايو 2019م

.4

موت الثقافة ..أم موت المثقف؟!

التقرير ( )52يونيو 2019م

.5

صناعة السينما ..الفن والتنمية

التقرير ( )55سبتمبر 2019م
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القضية ()1
ثقافة الكراهية
(2019/4/12م)
 الورقة الرئيسة :د .زياد الدريس.
 التعقيبات:
 التعقيب األول :د .خالد الرديعان.
 التعقيب الثاني :د .منصور المطير .
 إدارة الحوار :د .فوزية البكر.

ملخص القضية:
أكدت الورقة الرئيسة أن الكراهية بين أتباع األديان وأبنياء القومييات وجيدت طيوال
تاري البشرية م تفاوتها في الحدة والتأجيج من حين آلخير حسيب العوامي الميؤثرة
كالعاميي االقتصيياد

وسييريعا حييدة مسييتوى
كثيييرا
والعاميي الييديني .وقييد تصيياعدت
ً
ً

الكراهية العالمية بشك عيام وضيد المسيلمين بشيك خياص بعيد تفجييرات سيبتمبر
اإلرهابية.
وأوضييحت الورقيية أن هنييا

ظيياهرة جديييدة انتشييرت فييي العييال أطلييق عليهييا

اإلسييالموفوبيا وأن الجهييات والتكييتالت التييي تقييف وراء تييأجيج اإلسييالموفوبيا تتنييوع
وتختلف ويبلغ هذا التنوع أو االختال

إلى درجة وجود مسلمين يسهمون في شك

مييؤثر وبييالغ فييي نشيير وتعزيييز هييذ الموجيية الخوفييية .وأن فكييرة تعزيييز اإلسييالموفوبيا
تنطلق من ثالثة منطلقات أساسية هي :القلق من أسيلمة العيال

تيداخ العنصيرية

القومية بالعنصرية الدينية تغطية جرائ إسرائي وضغول الصهيونية .باإلضيافة إليى
ذلك ف ننا كمسلمين نسه في تعزيز اإلسالموفوبيا من خالل الجماعات اإلسالمية
المتشددة حين تتخذ العنف واإلرها

ً
وسيلة لتعاملهيا مي اآلخير وكيذلك مين خيالل

الناس من اإلسالم من منطلقيات ال دينيية بي براغماتيية
فئة من المسلمين ي ْخوفون
ْ
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نفعيةل أ

أن إسهام المسلمين أنفسه في تيأجيج اإلسيالموفوبيا يمكين إيجياز فيي

شكلين :التخويف باإلسالم أو التخويف من اإلسالم.
وأكدت التعقيبات على الورقة الرئيسة أن كراهية الغر
خطا

وليست ثقافة فهنا

في العال اإلسيالمي

أحدا ٌ تق وسياسات تطبق يكون الغر

طرفا فيها أو
ً

معبييرا عيين
خطابييا تلقائيييا
صييانعا لهييا فييي العييال اإلسييالمي وتفييرز عنييد المسييلمين
ً
ً
ً

مشاعره تجا هذ السياسات بالرفض لهيا عنيد الغالبيية أو بيالقبول لهيا عنيد بعيض

الميييوالين لييي مييين العييير

والمسيييلمين .وبيييذلك يتحمييي الغييير

(اليييدوائر السياسيييية

والعسييكرية واالقتصييادية والثقافييية واإلعالمييية الصييانعة للسياسيية والمشييكلة للييرأ
العام) كام ْ المسؤولية عن خطا
عن هذا الخطا

الكراهية هذا .وال يتحم المسلمون أ

إال بمقدار عجزه عين اختيراد اليرأ

مسؤولية

العيام األوروبيي أو بمقيدار خيانية

أيضا إليى أن أدوات خطيا
الخائنين منه  .كما أشارت التعقيبات ً

الكراهيية قيد تتمثي

في :اللعب على وتر االقت صاد والتنافس على موارد شحيحة وسيطرة فئة ميا وحرميان
فئييات أخييرى ومث ي هييذا الخطييا

لخلييق الكراهييية ضييد المهيياجرين
يييت ترويج ي عييادةً ْ

والوافييدين فييي بعييض الييدول األوروبييية وخاصيية عنييد ارتفيياع مسييتويات البطاليية فيهييا
ألسيييبا

ال عالقييية للمهييياجرين بهيييا .باإلضيييافة إليييى ميييا يجييير

فيييي بعيييض الحميييالت

االنتخابية التي يقودها بعض المرشيحين السياسييين مين بيث عبيارات بغيضية واتخياذ
مواقف حادة ضيد بعيض الفئيات واألقلييات وأصيحا

األدييان األخيرى بغيرض كسيب

أصوات الناخبين.
وتضمنت المداخالت حول القضية محاور عديدة من أبرزها:


تساؤالت ومالحظات حول ثقافة الكراهية.



صناعة الكراهية.



ثقافة الكراهية ونظرية المؤامرة.



شبكات التواص االجتماعي ونشر ثقافة الكراهية.
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كيفية مواجهة اإلسالموفوبيا.
في تحسين صورة اإلسالم والمسلمين.



دور المفكرين والكتا



مبادرات المملكة لح مشاك المسلمين.

للرجوع للقضية على الرابف اآلتيhttps://bit.ly/2xsZFRh :

118

أهم التوصيات

119

إحدى مبادرات مركز أسبار

الدورة السابعة  /التقرير السنوي

القضية ()2
اليوم العاملي لالبتكار :البقاء عىل قيد اإلبداع
(2019/4/21م)
 الورقة الرئيسة :د .سعيد العمود .
 التعقيبات:
 التعقيب األول :م .حسام البحير .
 التعقيب الثاني :أ .نبي المبار .
 إدارة الحوار :أ .وليد الحارثي.

ملخص القضية:
يحتف العال في  21إبري من ك عام باليوم العيالمي لإلبيداع واالبتكيار بعيد
اعتميياد رسييميا فييي  27إبري ي ميين عييام  2017ميين الجمعييية العاميية لألم ي المتحييدة
يوميا عالمييا لإلبيداع
والتي أقرت منذ ذلك التاري بأن يكون يوم  21إبري من ك عيام ً
واالبتكييار  )WCID( World creativity and innovation Dayلتييذكير النيياس

مكانييا أفض ي للعييير وتشييجي
ً
لجع ي العييال
وتشييجيعه علييى اسييتخدام إبييداعاته
ْ

الناس على اسيتخدام اإلبيداع واالبتكيار فيي حي المشيكالت لجميي القضيايا المتعلقية

بتحقيق أهدا

التنمية المستدامة التي اعتمدت عام .2015

فقد أصب اإلبداع واالبتكار على ك من المستوى الفرد

والجماعي الثروةْ

وفقييا لنتييائج الطبعيية الخاصيية لتقرييير االقتصيياد
الحقيقييية للييدول فييي القييرن الييي 21
ً
اإلبداعي "مسارات التنميية المحليية اآلخيذة فيي االتسياع" والتيي شياركت فيي نشيرها
منظمة األم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسيكو) وبرنيامج األمي المتحيدة
عنصرا أساسييا فيي التنميية
اإلنمائي ) .(UNDPحيث ركز هذا التقرير على اعتبار الثقافة
ً
مصيدرا للهويية واالبتكيار واإلبيداع للفيرد والمجتمي
المستدامة وتمث
ً
نفس

وفيي الوقيت

يتمت اإلبداع والثقافة بقيمية غيير ماليية كبييرة تسيه فيي التنميية االجتماعيية
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بنياء عليى ذليك مصيطل جدييد
الشاملة وفيي الحيوار والتفياه بيين الشيعو  .ونشيأ ً

يسييمى "الصييناعات اإلبداعييية" .وفييي جمي ي أنحيياء العييال

تنمييو الصييناعات اإلبداعييية

بشك أسرع من القطاعيات األخيرى ويقيدر أنهيا تمثي أكثير مين سيبعة فيي المئية مين
النياتج المحليي اإلجميالي العييالمي ( )GDPوسيبعة فيي المئيية مين العمالية .ويتوقي أن
تبلغ قيمة الصناعات اإلبداعية بحلول عام  2020نحو  6.1تريليونات دوالر.
غيير أن مفهييوم الصييناعات اإلبداعييية فييي السييعودية غييير واضي المعييال ل ألن
االقتصييياد السيييعود

فيييي غالبييي اقتصييياد تقلييييد

وبالتيييالي عيييدم وجيييود الصيييناعات

المعتمدة على اإلبداع واالبتكار بأشكال المختلفة كأحد أعمدة الدخ القومي للبلد.
وقد ناقشيت الورقية الرئيسية والتعقيبيات قضيية اإلبيداع وميا يتصي بهيا مين
أبعاد ذات عالقة .وتضمنت المداخالت حول القضية المحاور التالية:
•

مفهوم اإلبداع وأبعاد .

•

مفهوم االقتصاد اإلبداعي.

•

عوام خلق وإيجاد البيئة اإلبداعية.
المواهب والمبدعين.

•

مشروع نيوم واستقطا

•

مؤسسة الملك عبد العزيز (موهبة) وتنمية اإلبداع.

•

نحو حلول عملية إليجاد البيئة اإلبداعية في التعلي .

•

اإلبداع في المجال اإلعالمي.

للرجوع للقضية على الرابف اآلتيhttps://bit.ly/2Vokk0D :
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القضية ()3
الحوار  :املعنى والداللة
(2019/5/12م)
 الورقة الرئيسة :د .عبد الل بن ناصر الحمود.
 التعقيبات:
 التعقيب األول :د .الجاز

الشبيكي.

 التعقيب الثاني :أ .يحيى األمير.
.

 إدارة الحوار :أ .فائزة العجرو

ملخص القضية:
يعييد الحييوار ضييرورةً إنسييانية ومجتمعييية للعييال البشيير
ْ

علييى ميير العصييور

يى ْو ْج ْعل ْنيياك
والمتأم ي فييي قول ي تعييالىْ ﴿ :يييا ْأي ْهييا النيياس إنييا ْخ ْلق ْنيياك ميين ذْ ْكيير ْوأ ْنثي ْ

ْ
يير﴾(*) ييدر
وبا ْو ْق ْبائ ْ لتْ ْع ْارفوا ۚ إن ْأك ْر ْمك ع ْ
شع ً
ند اللي أت ْقياك ۚ إن اللي ْ ْعليي ٌ ْخب ٌ
هييذا التعييار

الييذ

أن

األرض وينش يئ المجتمعييات ال يمكيين أن يييت
ب ي يعم ير اإلنسييان
ْ

بشييك صييحي إال بالتفاع ي والتعيياون وبنيياء العالقييات م ي اآلخييرين عيين طريييق الحييوار.
ً
غاية في حد ذات
والحوار ليس

وإنما وسيلة لتحقيق غاية المعرفةل المعرفة باألشيياء

واألشياء ال يمكن معرفتها في فضياء ييرفض الحيوار .وبالتيالي يمكين تقريير أن البيئية
المفعمة بثقافة الحوار هي بيئة صيالحة ألن يعير
وفي المقابي

ً
مهمية وكثييرة
أشيياء
النياس فيهيا
ْ

البيئية الرافضية للحيوار بيئية مغلقية تتسيلف فيهيا متحكميات أخيرى غيير

المعرفيية .كييذلك ف ي ن الحييوار الييذ
واالتفيياد علييى المفيياهي

يحم ي مقومييات الصييدد والموضييوعية والتك يافؤ

ياعال .وتجربيية مركييز
يوارا
ناجح يا ومثمي ًيرا وفي ً
ً
يكييون بييال شييك حي ً

الملييك عبييد العزيييز للحييوار الييوطني فييي تعزيييز دور الحييوار فييي المجتم ي

(*) سورة الحجرات :اآلية .13
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أكثر على تحقيق مزييد
ومفيدة ولكن كانت وال تزال بحاجة إلى أدوات وإجراءات تعينها ْ

من النجاح والفاعلية.

وقيد تضيمنت الورقية الرئيسية مقدمي ًية تمهيديية حيول الحيوار ثي استعرضييت
المييداخ النظرييية المفس يرة للحييوار وت ي التركيييز تحديي ًيدا علييى نظرييية التنييافر المعرفييي
وتفسيييرها لحيياالت الحييوارات السيياخنة ونظرييية الغييرس الثقييافي وتفسيييرها لهيياجس
وكذلك مدخ التسيويق االجتمياعي وتفسيير هياجس اإلقنياع

اإل قناع "الصلب" بالرأ

"اللين" بالرأ  .واهتمت الورقة بمتطلبات بناء فضياء حيوار

جييد وثقافية حيوار بنياءة

وانتهييت بتنيياول الحييوار فييي منظوميية رؤييية  .2030أمييا التعقيبييات فقييد ناقشييت مييا
تضييمنت الورقيية الرئيسيية حييول موضييوع الحييوار .فييي حييين تضييمنت المييداخالت حييول
القضية المحاور التالية:


نحو تحديد دقيق لمفاهي الحوار والتفاوض والجدال والمناظرة.
الحوار وبيئت المالئمة.



أهدا



أهمية الحوار الوسطي ومعوقات .
.



الحوار وف االصطفا



عوام ْنشر ثقافة الحوار.



ملتقى أسبار كتجربة رائدة للحوار.

للرجوع للقضية على الرابف اآلتيhttps://bit.ly/2y60DCV :
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القضية ()4
موت الثقافة ..أم موت املثقف؟!
(2019/6/23م)
 الورقة الرئيسة :د .فهد العرابي الحارثي.
 التعقيبات:
 التعقيب األول :د .زياد الدريس.
 التعقيب الثاني :د .عبد الل ناصر الحمود.
 إدارة الحوار :أ .عبد الل الضويحي.

ملخص القضية:
أشار د .فهد العرابي االحارثي في الورقة الرئيسة إلى أن وتحت تأثير التطيورات
التي تشهدها صناعة اإلعالم وقنوات التواص
تتعرض النتهاكات كبرى وأول مظاهر هذا الذ

نالحظ أن الثقافة تتغير وأن "قيمهيا"
يجر

االنتقال من ثقافة ذات معيايير

محددة وتراتبية إلى ثقافة تسقف فيهيا األفكيار والصيور والرميوز فيي دوامية حقيقيية
والفيرد ينقيب عبيير مختليف العناصيير ليكييون فسيفسياء أو ملصييقات الخاصيية .والقييي
الثقافييية المتعييار

عليهييا تكييون مح ي خييال

أحيان يا لييدى
ً
ب ي إنهييا أصييبحت مجهوليية

الكثيييرين .فالبنييية االجتماعييية بكاملهييا تتغييير كمييا يؤكييد البيياحثون المعنيييون .والواق ي
اليوم هو واق متوه

افتراضي وهو ينتقي فيي أكثير مقوماتي مين الملميوس إليى

الالملموس ومن الصناعي إلى ما فود الصناعي أ

المعلوماتية وتقنيات االتصال.

مثال  -عملت على ترسيي
ليس هذا فحسب ب إن الثورة التقنية  -في الميديا والفن
ً
فكرة "االفتراضي" في األشياء واألشكال والمعاني.

حكيرا عليى
وفي هذا اإلطار فقد تحقق النمو األفقيي للثقافية فهيي لي تعيد
ً
ً
استهالكا .وهي ل تعد كميا السيابق تيأتي فقيف مين "األعليى" إليى
إنتاجا أو
"النخبة"
ً
"األسييف "ل بيي إنهييا تتوالييد وتتكيياثر ميين الجوانييب واألطييرا

كثيييرا قاعييدة
اتسييعت
ً

الجمهور المساه في نموها .أما السرعة في هذا كل فقد قفزت فيود كي الحيواجز
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وفود ك الممنوعات الثقافية وقد عرفت تلك الحواجز والممنوعيات  -فيميا سيبق -
بالصرامة والتدقيق والحدة وبالمتطلبات الشروطية المتعلقة بما يسمى بالمهنية أو
الحرفية ما كان ل أبلغ الصلة بالضوابف والمحددات التي تمييز المحتيرفين عين الهيواة
والييدخالء .وال شييك أن انتشييار أدوات إنتيياج "الثقافيية" بييين النيياس وسييهولة تييداولها
مه يدت لمييا ورد فييي العنييوان "مييوت المثقييف" أو "مييوت النخبيية" وهييذا المييوت هييو
الموت المعنو

حسب المفاهي التقليدية فاجتاحتهيا جحافي "المثقفيين الجيدد" أو

"الدخالء " اليذين رفضيوا التحصيينات التقليديية فيي اللغية والمعياني واألخيالد وحتيى
"القي ".
فييي حييين أوضيي د .زييياد الييدريس فييي التعقيييب األول أنيي ال يييؤمن بمييوت
الثقافييةل فالثقافيية ال تمييوت لكنهييا تتحييول فييي زمييان مييا ومكييان مييا إلييى كينونيية أخييرى
تحتفظ في حوصلتها ببذرة الثقافية لتخرجهيا إليى الحيياة بعيد حيين .أميا المثقيف فقيد
أميت بفع فاع

فمن يكون؟
ْ

وأشييار د .عبييد الل ي ناصيير الحمييود فييي التعقيييب الثيياني إلييى أن ي وبالفع ي (ت ي
أيضيا .وأصييبحنا فييي
خطييف) كي ميين مصييطلحات (المثقييف) و(النخبييو ) و(اإلعالمييي) ً
مرحلة تاريخية ومجتمعية جديدة بك اشتراطاتها.
وتباينيييت اآلراء المتضيييمنة فيييي الميييداخالت وال سييييما حيييول إشيييكالية ميييوت
الثقافيية ..أم مييوت المثقييف؟! وكييذلك عالقيية وسييائ التواص ي االجتميياعي بالثقافيية
والممارسات ذات الصلة في إطارها في الوقت الراهن.
وتضمنت المداخالت حول القضية المحاور التالية:
•

من هو المثقف؟ وما هي الثقافة؟

•

إشكالية موت الثقافة ..أم موت المثقف؟

•

موت النموذج الحضار .

127

الدورة السابعة  /التقرير السنوي

•

وماذا عن النخب الثقافية؟

•

سبب "األزمة /المأساة" العربية :ه هو سبب ثقافي -سياسي؟

•

وسائ التواص االجتماعي :وسيلة أم رسالة؟

•

اللغة العربية وتويتر.

•

وزارة الثقافة ومسؤولية ْنشر الوعي الثقافي.

للرجوع للقضية على الرابف اآلتيhttps://bit.ly/3a8WbjX :
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القضية ()5
صناعة السينام ..الفن والتنمية
(2019/9/8م)
 الورقة الرئيسة :د .فهد اليحيا.
 التعقيبات:
 التعقيب األول :د .مسفر الموسى.
 التعقيب الثاني :أ .فائزة العجرو

.

 إدارة الحوار :د .فوزية البكر.

ملخص القضية:
أشار د .فهد اليحيا فيي الورقية الرئيسية إليى أن صيناعة السيينما يمكين لهيا أن
تكيون لبني ًية أساسي ً
يثال تنييتج بييين  2000 -1500فيييل
يية فييي صييرح التنمييةل فنيجيريييا مي ً
قصير وطوي سنويا وتصب "هوليوود إفريقيا" .واألموال التي تدور فيي هيذا الحقي
ً
بليدا
تزيد عليى الملييار دوالر سينويا لتحتي المركيز الثياني فيي اإلنتياج عالمييا م
قصيية ً

منافسا قويا تاريخي ا مث الهند التي هي "بوليوود" (هوليوود اسيا)! كما أن السينما -
ً
ياال كبيي ًيرا للعم ي
كصييناعة تقنييية -تفييت مجي ً

إذ إن إنتيياج فيييل روائييي مدت ي  90دقيق ية

يحتاج إلى أكثر من  100شخص لك مراح اإلنتاج .وفي األفالم الملحميية يتضياعف
هيييذا اليييرق  .وإذا أضيييفنا إليييى هيييذا وجيييود اسيييتوديوهات كبييييرة أو ميييدن سيييينمائية
ومسيييتودعات ديكيييور ومالبيييس وإكسسيييوارات وغيرهيييا سيييتزيد فيييرص العمييي إليييى
الضعف! باإلضافة إلى أنها ستفت مجاالت عم في التوزي والتسويق .وإنتاج أفالم
سينمائية يؤد

 -كميا نحين عليى مشيارف اآلن  -إليى إنشياء معاهيد علييا وكلييات فيي

صناعة الفييل تحيو

أقسياما عيدةل كالسييناريو واإلخيراج والتصيوير والتمثيي والنقيد
ً

فضال عن الوظيائف التيي سيتوفرها هيذ المنشيآت والمخرجيات منهيا هنيا
ً
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والكتييب والوسييائ التوضيييحية والتجييار

الفيلمييية ..إل ي ! بجانييب أن وجييود دور عييرض

سيزيد من فرص العم في هذ الدور وصيانتها واإلشرا

عليها.

وأوضييييي د .مسيييييفر الموسيييييى فيييييي التعقييييييب األول أن تجربييييية السيييييينما
السييييعودية بييييدأت تنمييييو ميييي بداييييية األلفييييية الثالثيييية ميييين خييييالل الهييييواة الييييذين ال
ينتمييييون فييييي األصيييي إلييييى أ
الشيييبا

قطيييياع يتصيييي باإلنتيييياج المرئييييي وجلهيييي ميييين فئيييية

المفتيييونين بشيييغف الصيييورة المتحركييية ودخيييول تجربييية اإلنتييياج السيييينمائي

وإثبييييات الوجييييود معظيييي هييييؤالء ليييي يتخرجييييوا ميييين أكاديميييييات متخصصيييية فييييي
اإلنتيياج وليي يمارسيييوا المهنيية داخيي أسيييوار التلفزيييون .وقييد سييياه فييي تواجيييده
وبيييروزه انخفييياض تكييياليف اإلنتييياج بعيييد تيييوفر اإلنتييياج الرقميييي وظهيييور كييياميرات
احترافيييييية رخيصييييية اليييييثمن مقارنييييية بالسيييييابق كميييييا أدت المهرجانيييييات المجييييياورة
لألفيييالم فيييي الخلييييج إليييى جيييذ

الكثيييير مييين هيييؤالء الشيييبا

لليييدخول فيييي هيييذ

الصيييناعة .ومييين أبيييرز ميييا يمييييز هيييذ المرحلييية هيييو وضيييوح الصيييوت الحكيييومي فيييي
دعييي وتبنيييي قطييياع السيييينما السيييعودية واسيييتمرار حمييياس صيييانعي األفيييالم التيييي
بيييرزت فيييي المرحلييية السيييابقة وتطيييورت .وتتمثييي أبيييرز التحيييديات التيييي تواجييي صيييناعة
السييييينما فييييي المملكيييية فييييي عييييدم وجييييود اسييييتوديوهات متخصصيييية فييييي اإلنتيييياج
السييييينمائي حتييييى اآلن كمييييا أنيييي ال توجييييد مؤسسييييات متخصصيييية فييييي اإلنتيييياج
السييييينمائي وجيييي الشييييركات الحالييييية تعميييي فييييي اإلنتيييياج المرئييييي العييييام سييييواء
التلفزيوني أو أفالم العالقات العامة ووسائ التواص االجتماعي.
من جانبها أكدت أ .فائزة العجرو

في التعقيب الثاني أن ال بد من االعترا

بأن الكثيرين ما زالوا يعتقدون أن السينما واألفالم هي مضيعة للوقت والمال ولكن
في الحقيقة هي كأ

نشال في الحيياة لي مين اإليجابييات الشييء الكثيير كميا لي مين

السيييلبيات وهيييي بيييال شيييك أداة ال يسيييتهان بهيييال فالسيييينما وسييييلة فعالييية للتغيييير
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الحضار

ولتغيير أفكار اإلنسان ومعتقدات نحو األفضي

أيضيا وسييلة دقيقية
وهيي ً

للتعبير عن حياة اإلنسان وأفكار .
وتضمنت المداخالت حول القضية المحاور التالية:


أهمية صناعة السينما ودورها في التنمية.



السينما كقوة ناعمة.



دور المرأة السعودية في السينما المحلية.



الرواية السعودية والنهوض بصناعة السينما.



العنف في السينما.

للرجوع للقضية على الرابف اآلتيhttps://bit.ly/2Ry9ows :
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القضايا الصحية

م

التقرير

القضية

.1

صيييناعة األدويييية فيييي المملكييية وتوطينهيييا ..واقعهيييا

التقرير ( )52يونيو 2019م

.2

صحة المرأة

التقرير ( )56أكتوبر 2019م

.3

كبيرا
عالما
كورونا (كوفيد ..)19-فيروس صغير يربك
ً
ً

التقرير ( )61مارس 2020م

والتحديات التي تواجهها

134

إحدى مبادرات مركز أسبار

القضية ()1
صناعة األدوية يف اململكة وتوطينها..
واقعها والتحديات التي تواجهها
(2019/6/9م)
 الورقة الرئيسة :د .عادل الهر

.

 التعقيبات:
 التعقيب األول :د .نزي العثماني.
 التعقيب الثاني :د .ياسر العبيداء.
 متاب للقضية :د .فهد الزام .
 إدارة الحوار :د .مها المنيف.

ملخص القضية:
ينعا مرخ ًص يا لألدوييية وأن
أشييارت الورقيية الرئيسيية إلييى أن لييدى المملكيية  42مصي ً

واعيدا لديي العدييد مين مقوميات وفيرص
سيوقا
يعيد
ً
ً
القطاع الصيدالني في المملكة ْ
النجيياح يتمثي أهمهييا فييي :السييمعة الجيييدة للمنتجييات السييعودية والييدع الحكييومي
الالمحدود لتنمية القطاع الصيدالني عبر ْمن التسهيالت إلنشاء المصان في المدن
الصييناعية واسييتحدا

 2030والتي تهد
المحلية بهد

العديييد ميين البييرامج التييي تييزامن إطالقهييا ميي رؤييية المملكيية

لتسهي اإلجراءات اللوجستية ودع التصدير الخارجي للمنتجات

المشاركة في الناتج المحلى .بجانب االحتياج الصحي الكبير والمتنامي

لألدوية والمنتجات الطبية والتوج المتزايد لشراء األدوية الجنيسة.
وفي المقاب

فهنا

بعض التحديات التي قد تحد من ميدى مشياركة الصيناعات

الدوائية في الناتج القومي ومن أبرزها :قلة حصة المنتجات الوطنية في المناقصات
الحكومية وعدم الثقية فيي المستحضيرات الجنيسية مين قبي الممارسيين الصيحيين
وسوء التخطيف في تحديد االحتياج الوطني من األدوية وعدم كفاءة بعض المجالس
اإلدارييية وعييدم الجدييية فييي الرغبيية بالتوس ي خارجي يا والتصييني التعاقييد
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فضال عن ضعف
عالمية لتسويق مستحضراتها المبتكرة وتحديد النطاد التصنيعي
ً
نسبة التطوير في هذ المصان الدوائية.
ورك ز التعقيب األول على متطلبات التصني والتيوطين فيي قطياع الصيناعات
الدوائية في حيين أكيد التعقييب الثياني عليى أن دعي الصيناعات الدوائيية هيو الضيامن
الرئيسي لألمن الدوائي الوطني.
وتضمنت المداخالت حول القضية المحاور التالية:
•

واق الصناعات الدوائية السعودية ومدى كفايتها.

•

التعريف باألدوية الجنيسة.

•

التكافؤ الكيميائي بين الدواء األصلي والدواء الجنيس.

•

التحديات التي تواج الصناعات الدوائية السعودية.

•

أهمية تأهي الكوادر الوطنية في مجال الصيدلة والصناعات الدوائية.

•

تأثير التقنية الحديثة في تطوير صناعة األدوية بالمملكة.

•

توطين صناعة األدوية في المملكة.
واتفقت غالبية الميداخالت عليى أهميية تيوطين صيناعة األدويية فيي المملكية
وكونها ضرورة أمنية ملحة في حين تباينت وجهات النظر حول التحديات الفعلية التي
تواج الصناعات الدوائية السعودية في الوقت الحاضر.

للرجوع للقضية على الرابف اآلتيhttps://bit.ly/3a8WbjX :

136

أهم التوصيات

137

إحدى مبادرات مركز أسبار

الدورة السابعة  /التقرير السنوي

القضية ()2
صحة املرأة
(2019/10/27م)
 الورقة الرئيسة :د .فاتنة محمد الطحان (ضيفة الملتقى) .
()1

 التعقيبات:

 التعقيب األول :أ .د .سامية بنت محمد العمود

(ضيفة الملتقى) .
()2

 التعقيب الثاني :د .منى بنت عبد الل ال مشيف (ضيفة الملتقى) .
()3

 إدارة الحوار :د .مها المنيف.

ملخص القضية:
اهتماميا
أشارت د .فاتنة الطحان في الورقة الرئيسة إلى أن صيحة النسياء تثيير
ً

متزايدا ضمن المجتم الدولي وهي مصدر قلق للمملكية منيذ فتيرة طويلية ولكنهيا
ً

أصبحت اليوم أولوية ملحة .وخالل السنتين السابقتين ت إطيالد بيرامج عمي رئيسية
بما فيها اإلستراتيجية العالمية لألم المتحدة حول صحة النساء واألطفيال واإلعيالن
السياسييي لالجتميياع عييالي المسييتوى للجمعييية العاميية لألم ي المتحييدة حييول الوقاييية
والسيطرة على األمراض غير السارية لحث الدول على إدراجها مين أولوييات التحيديات
ووض منهجية متكاملية لتحسيين ورفي مسيتوى الخيدمات فيي المجيالين االجتمياعي

ً
سيريعة باسيتحدا
بناء على ذلك كانيت اسيتجابة المملكية
والصحيً .

برنيامج متكامي

لصحة المرأة يتماشى م رؤية المملكة  2030في رف جودة الحيياةل بتبنيي سياسيات

اجتماعيية وصيحية تعيزز ميين مكانية الميرأة وخليق ظييرو

معيشيية معيززة لينمف حييياة

صحية سليمة واالرتقاء بالخدمات الصحية وتسهي الحصول عليهيا وتحسيين القيمية

( ) 1مديرة برنامج مكافحة السرطان مديرة برنامج صحة المرأة بوزارة الصحة.

( )2مؤسسة ورئيسة وحدة التمكين الصحي والحقود الصحية للمرأة السعودية استشارية نساء
وتوليد المديرة التنفيذية لمركز الشي محمد حسين العميود

لسرطان الثد .

( )3عضو مجلس الشورى أستاذ مشار

للتمييز فيي الرعايية الصيحية

واستشارية طب النساء والتوليد وترمي الحوض.
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المحصلة منها بمؤشر أداء صحي يؤد
عاما.
ً

إلى زيادة متوسف عمر المرأة إلى أكثر مين 80

وأوضييييحت أ .د .سييييامية العمييييود

فييييي التعقيييييب األول أن تمكييييين المييييرأة

والحقود الصحية للمرأة السعودية توج جديد في ظ برنامج التحيول اليوطني 2020

ْ
وكفليت حقوقهيا
مكانة المرأة في التنمية
ورؤية المملكة  2030وقد عززت المملكة
ْ
فييي مجييال الصييحة بمييا يحقييق أهييدا

التنمييية المسييتدامة  .2030وفييي عهييد خييادم

الحرمين الشريفين وولي العهد يحفظهما الل

ت تعزيز الثقافية الحقوقيية خاصية بعيد

صدور القرار السامي رق  33322الصادر فيي  21رجيب 1438هيي  /الموافيق  17إبريي
2017م والقاضي بنشر الثقافة الحقوقية وتمكين المرأة.
وتطرقت د .منى ال مشيف في التعقيب الثاني إليى أن تعزييز حيق الميرأة فيي
الرعاية الصحية المتكاملة ووض التشريعات ذات العالقة لتحقيق حياة صيحية نوعيية
أفض للنساءل يعزز مشاركة المرأة فيي التنميية ويحقيق أهيدا
ومنها الهد

الثالث المتعلق بالصحة والرفا

وتعزيز الرفا للجمي

التنميية المسيتدامة

ومؤدا  :ضمان أنمال العيير السيلي

وتماشييا مي
وهما أمران ضروريان لتحقيق التنمية المسيتدامة.
ً

رؤية المملكة  2030من رف جودة الحيياة وتيوفير الخيدمات الصيحية ورفي متوسيف
عمر المرأةل قامت وزارة الصيحة والجهيات الصيحية األخيرى ومجليس الضيمان الصيحي
بمبادرات لتقدي خدمات طبية مختصة بصحة المرأة وهذا تقدم ملموس وملحوظ.
وتضمنت المداخالت حول القضية المحاور التالية:








لماذا صحة المرأة؟

العوام المؤثرة على صحة المرأة.

الثقافة المجتمعية وتشكي الواق الصحي للمرأة.

الوض الصحي للمرأة العاملة.

الطب البدي وصحة المرأة.

وسائ تحسين الوض الصحي للمرأة السعودية.

للرجوع للقضية على الرابف اآلتيhttps://bit.ly/3egngFp :
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القضية ()3
م
كورونا (كوفيد ..)19-فُّيوس صغُّي يربك عاملا كبُّيما
(2020/3/22م)
 الورقة الرئيسة :أ .فائزة بنت أحمد العجرو
 نقا

.

مفتوح

 إدارة الحوار :د .خالد بن دهير.

ملخص القضية:
ذكييرت أ .فييائزة بنييت أحمييد العجييرو
حييديث لييدى الييرأ
باآلال

العييام سييوى فيييروس كورونييا (كوفيييد )19-رغ ي أن ضييحايا ال تييزال

ً
مقارنة بضحايا األوبئة والحرو
ي

في العال كل

فييي الورقيية الرئيسيية أني لي يعيد هنييا

سابقا التي بلغت الماليين لكنها ل تنتشير
ً

وتقط سب السفر والتواص بين البلدان والقيارات .ومين المؤكيد أن

مرحلييية العيييزل بيييين دول العيييال

وداخييي كييي دولييية تنبيييئ عييين والدة مرحلييية جدييييدة

سييتغير مسييارات حياتنييا وتجعلنييا أمييام اختبييار حقيقييي للتكيييف ميي هييذ التطييورات
المتسارعة والبحث عن سب النجاح بك قوة.
ومن هذا المنطلق ف ن ملتقيى أسيبار تنياول بالنقيا
التيي تسييبب فيهيا ذلييك الفييروس الوبييائي واليذ
الزمن لمكافحت

والذ

أبعياد األزمية العالميية

جعي العيال بأسيير فيي سييباد مي
ْ

درسا لجمي اليدول بيأن الحي الوحييد للتغليب عليي لين
أعطى ً

بدال مين العمي الفيرد
يكون إال باجتماع العقول واتحاد القوى وتكام الجهات ً

اليذ

لن ينج مهما كان ميدا  .مي التأكييد عليى أن الحكومية السيعودية ال تيزال تواجي بكي
قوة فيروس كورونيا (كوفييد )19-حتيى ال ينتشير وميا زاليت  -وللي الحميد  -مسييطرةً
على هذا الوباء والحاالت التي ت اإلعالن عنها وكذلك الحاالت التي ت الشفاء منهيا
ما زالت بسيطة ويمكن السيطرة عليها في حالة التعاون من قب الجمي  .لكن هنا
مؤشييرات مقلقيية فييي حاليية عييدم ضييبف انتشييار
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تفاع ي المييواطن والمقييي م ي اإلرشييادات واالحتييرازات
إليهييال وهييذا ليين يتييأتى إال إذا
ْ

وقامت ك جهة حكومية ورسمية بدورها كما يجب وباتباع التعليمات الصريحة بعدم
االختالل والتقلي من الخروج إال فيي الحياالت الضيرورية وعيدم المشياركة فيي نشير

جنودا نقاوم انتشار هذا الفيروس.
اإلشاعات الكاذبةل لكي نكون
ً
وتضمنت المداخالت حول القضية المحاور التالية:



حقائق علمية حول فيروس كورونا.



القطاع الصحي ومواجهة تحديات كورونا.
والمالي أثناء وبعد أزمة كورونا.



الوض االقتصاد



العم عن بعد في ظ جائحة كورونا.



البعد البيئي في جائحة كورونا.



منظمة التعاون اإلسالمي ومواجهة جائحة كورونا.



البعد اإلعالمي في مواجهة جائحة كورونا.

للرجوع للقضية على الرابف اآلتيhttps://bit.ly/2V4I1wg :
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القضايا األمنية

م

التقرير

القضية

.1

مهددات أمن الوطن الداخلية والخارجية

التقرير ( )55سبتمبر 2019م

.2

األمن البيولوجي والكيميائي

التقرير ( )61مارس 2020م
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القضية ()1
مهددات أمن الوطن الداخلية والخارجية(*)
(2019/9/22م)

 نقاش مفتوح
ملخص القضية:

في ظ ما يمر ب وطننا من أحدا

في السنوات األخيرة تهدد أمني اجتماعييا

وسياسيا واقتصاديا واخرها وربما لن يكون األخير ميا تعرضيت لي أرامكيو وبقييق مين
هجمييات تسييعى لضيير

اقتصيياد

الوطني التاس والثمانين والذ

والتييي جيياءت متزامني ًية مي احتفيياء المملكيية بيياليوم
وافق  ٢٣سيبتمبر ٢٠١٩ل فقيد خصيص ملتقيى أسيبار

هذ القضية وذلك للحديث عين اليوطن ومهدداتي سيواء الخارجيية أو ميا يهيدد جبهتي
الداخلية ووحدت  .فنحن اليوم أحوج ما نكون لتعزيز هذ الوحدة والوقيو

مي قيادتنيا

أمن وطننا الغالي.
الرشيدة في ك ما يهدد ْ

وقد تنوعيت وجهيات نظير أعضياء ملتقيى أسيبار المشياركين فيي الحيوار حيول

مهددات أمن الوطن الداخلية والخارجية وبصفة عامة فقد تضمنت الميداخالت حيول
القضية المحاور التالية:


المهددات االقتصيادية :ومنهيا ميا يتعليق ب عيادة النظير فيي إسيتراتيجيات إنتياج الينفف
وتصدير بحيث ال يكون هنا

عنق زجاجة يحد من اإلنتاج أو التصيدير وعيدم اسيتقرار

أسعار النفف وضعف اإليرادات العامة غير النفطية وضيعف الصيادرات الوطنيية غيير
النفطية.


المهيييددات االجتماعيييية :ويعيييد مييين أهمهيييا :الفقييير والبطالييية والفسييياد والتطييير
سييلبا وانتشييار بعييض العييادات
والعصييبية والعنصييرية واسييتغالل اإلعييالم الجديييد
ً

(*) ت طرح هذ القضية للنقا
الداخلية والخارجية.

المفتوح بين أعضاء ملتقى أسبار حول مهددات أمن الوطن
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السيئة كتعاطي المخدرات وغيرها إلى جانب وجود تييارات متشيددة تقياوم التغيييرات
اإليجابييية المطلوبيية والضييرورية للرؤييية تقابلهييا مطالبييات مضييادة تنيياد

بشييك غييير

مباشر بتميي القي والهوية الدينية واالجتماعية.


المهددات الثقافية :وفي مقدمتها انتشار األمية والتي ال يقصد بها هنيا عيدم القيدرة
أيضا من الوعي بمضامينها.
على القراءة والكتابة فحسبل ب وعدم التمكن ً



المهددات العسكرية :فمن الواض أن المملكة تتعرض لتهديد عسكر
ل يت التصد

عدواني وإذا

ل سيقضي على مكتسباتنا االقتصادية والحضارية التي بنيناها خالل

أكثر من نصف قرن ومن أه واجبيات الدولية هيو اليدفاع عين اليوطن وأمني وحمايتي
من أ


اعتداء وأن يت تسخير كافة اإلمكانيات المتاحة لهذا الغرض.

مهييددات أخييرى :وميين بينهييا تهمييير النخييب وذو

الخبييرات والقييدرات فييي كثييير ميين

القرارات التي تتخذها أجهزة الدولة ومؤسساتها.


يعيد أحييد المهييددات الداخلييية
الوحييدة الوطنييية ك نجيياز يلييزم الحفيياظ علي ي ل باعتبييار أن ي ْ

الرئيسية تنيامي كي ميا يفييت فيي عضيد اللحمية الوطنييية مين عصيبية وعنصيرية وعييدم
تقب اآلخر بجانب الطبقية المقيتة.


رؤية استشرافية :وتعددت في إطارها وجهات النظر بشأن أنسيب األسياليب لمعالجية
مهددات أمن المملكة الداخلية والخارجية.

للرجوع للقضية على الرابف اآلتيhttps://bit.ly/2Ry9ows :
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القضية ()2
األمن البيولوجي والكيميايئ
(2020/3/8م)
 الورقة الرئيسة :د .وليد السال (ضيف الملتقى) (*).
 التعقيبات:
 التعقيب األول :د فاطمة الهمالن (ضيفة الملتقى) (*).
 التعقيب الثاني ::د عبد الل القيسي (ضيف الملتقى) (*).
 إدارة الحوار :د .مها المنيف.

ملخص القضية:
أشار د .ولييد السيال فيي الورقية الرئيسية إليى أن األمين ضيد المخياطر البيولوجيية

والكيميائييية يعتبيير إحييدى ركييائز األميين الييوطني لكافيية دول العييال

حيييث تقييوم الييدول

ب نشياء منظومتهيا األمنيية ضيد مخياطر أسيلحة اليدمار الشيام ( Mass Destruction

 )Weaponsوالتييي تض ي األميين ضييد األسييلحة الكيميائييية والبيولوجييية واإلشييعاعية
والنووية ( )CBRNوتقوم وزارة الدفاع في الدول بدورها في الذود عن أمن دولها ضد
تلييك المخيياطر تحييت مظليية األميين الييوطني .ورغيي الجهييود الحثيثيية التييي تقييوم بهييا

المنظمات الدولية التابعة لألم المتحدة والمنظمات الدوليية األخيرى إال إن المخياطر

البيولوجية والكيميائية تستمر وتهدد األمن الدولي .ث اسيتعرض بعيض األوبئية التيي

مر بها العيال فيي السينوات الماضيية وذكير أن الثيورة العلميية التيي قيادت إليى تطيور

مييذه فييي الهندسيية الوراثييية قييد تكييون أحييد المهييددات لألميين الييوطني واإلقليمييي

والييدولي حيييث ت ي حصيير المخيياطر المتعلقيية بتقنييية الهندسيية الوراثييية وتعييد األعلييى

خطورةً بين مخاطر التنقية مث إعادة تصني الفيروسات المعدية.
(*) باحث واستشار

في األمراض المدارية ومتخصص في األمن والسالمة البيولوجية وحائز

على جائزة اإلنجاز المهني البريطانية.

(*) مؤسسة ونائبة رئيس "جمعية رفيدة لصحة المرأة" المملكة العربية السعودية.

(*) أستاذ مساعد وباحث في عل الفيروسات بكلية العلوم الطبية التطبيقية بجامعة جازان.
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أحدا

اآلن مين
وأوضحت د .فاطمة الهمالن في التعقيب األول أن وم ما نعيش
ْ

متسارعة مهددة لصحة اإلنسان مث كورونا كوفيد  19ترتف الحاجية الماسية

لوجيود خطيية وطنيية لمواجهيية األمييراض المعديية سييواء التييي نشيأتها طبيعييية أو عمي

إرهابي .فبتقيي الوض الحيالي فيي المملكية العربيية السيعودية نحين أميام مسيارينل

لكيي مسييار ميينه خطيية وتجهيييزات مختلفيية فالمسييار األول هييو مواجهيية اإلرهييا

البيولييوجي :حيييث تفتقيير المملكيية لمعام ي ومختبييرات ذات أمييان مرتف ي

Biosafety

 Level 3 and 4وهي المخصصة لمواجهة األمراض المعدية الشيديدة مثي إيبيوال
وبكتيريييا األنثييراكس وكورونييا سييارس وكورونييا متالزميية الشييرد األوسييف التنفسييية

وغيرها من الميكروبات غيير المعروفية النشيأة  .Unknownأميا المسيار الثياني فيتمثي

في دع األبحا

أيضا تفتقر
والتقنيات وتطوير اللقاحات لمواجهة األمراض المعدية ً

المملكييية لمعامييي ومختبيييرات ذات أميييان مرتفييي لعيييزل الميكروبيييات ودراسيييتها جينييييا

ومعرفة نشأتها وتصني لقاحيات وأدويية للقضياء عليهيا .حالييا فيي المملكية ال يوجيد

وأيضيا معامي بحثيية لدراسية الحيوانيات
معام بحثية ذات أمان مرتفي (رقي  3أو .)4
ً

يتخدم لتطييوير
الصييغيرة والكبيييرة والتييي قييد تكييون هييي الناقليية للمييرض أو التييي تسي ْ

اللقاحات.

في حين ركز د .عبد الل القيسي فيي التعقييب الثياني عليى أننيا ميا زلنيا بحاجية

ألن نستثمر في تدريب شبابنا وبناتنا في مجال األمن البيوليوجي واألوبئية وأن نوجيد

برامج دراسات عليا في جامعاتنا في مجيال علي األوبئية والفيروسيات والصيحة العامية

وتطوير اللقاحات وأن نجهز معام بحثية على مستوى عال وأن نستقطب الكفاءات

الوطنية في هذ المجاالت ونقدم له الدع الكافي.

وتضمنت المداخالت حول القضية المحاور التالية:





التحديات التي تواج الدول في مجال األمن البيولوجي والكيميائي.

التأثيرات المتوقعة للتهديدات البيولوجية.

اليات تعزيز األمن البيولوجي والكيميائي.

للرجوع للقضية على الرابف اآلتيhttps://bit.ly/2V4I1wg :

149

الدورة السابعة  /التقرير السنوي

أهم التوصيات

150

إحدى مبادرات مركز أسبار

القضايا العمرانية

م

التقرير

القضية
.1كود بناء للمساجد في المملكة العربية السعودية
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القضية ()1
كود بناء للمساجد يف اململكة العربية السعودية
(2019/9/15م)
 الورقة الرئيسة :د .مشار

النعي .

 التعقيبات:
 التعقيب األول :د .أحمد طومان (ضيف الملتقى) (*).
 التعقيب الثاني :د .منصور المطير .


إدارة الحوار :د .حميد الشايجي.

ملخص القضية
ركيز د .مشييار

النعيي فييي الورقية الرئيسيية عليى إشييكاليتين أساسييتين :األولييى

مرتبطيية بالمملكيية العربييية السييعودية التييي يوجييد فيهييا أكثيير ميين  80ألييف مسييجد ال
سييتخدم إال خميييس مسييياحتها وتسييتهلك طاقي ً
ومياهييا بكمييييات هائلييية.
يية كهربائيييية
ي
ً
ْ
واإلشكالية الثانية مرتبطة بوجود نحو  3ماليين و 600ألف مسجد حول العيال تحتياج

صيديقا للبيئية .كميا
إلى وجود معايير مرجعية تسيه فيي ْرفي كفياءة المسيجد وجعلي
ً

تطرد د .مشار

إلى أن وجود معايير أو أكواد لعميارة المسياجد أصيبحت تمثي أهميية

قصوى من الناحية المعمارية الجمالية ومن الناحيتين االقتصادية واالجتماعيية لييس
في المملكة فحسب ب على المستوى العالمي .وقد ت التركييز عليى "مشيروع كيود
بناء المساجد" الذ

ميؤخرا كأحيد المشياري اإلسيتراتيجية المهمية واليذ
أطلق
ً

حظيي

باهتمام الدولة ممثلة في وزارة الشؤون اإلسيالمية واليدعوة واإلرشيادل حييث أقيميت
مؤخرا ورشة عم لكود المساجد نظمتها جائزة عبد اللطيف الفوزان لعمارة المساجد
ً

(*) د .أحميد بيين رشييد
الملك سعود.

طومييان عضييو هيئيية التيدريس فييي كلييية العمييارة والتخطيييف فييي جامعيية
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والوزارة في الرياض ( 29-28أغسطس  )2019وبتأييد من المقام الساميل األمر الذ
يجع هذ المسألة ضمن أولويات المملكة في خطتها .2030
واسته د .أحمد طومان التعقيب األول باجتزاء جملة بليغية وردت فيي مقدمية
المجلد األول من سج ندوة عمارة المساجد التي عقدتها كلية العمارة والتخطيف في
جامعة الملك سعود عام 1419هي ونصها" :مما يسترعي االنتبيا أن المسيجد واليذ
يعتبيير ميين أه ي المبيياني التييي تخييدم المجتم ي المسييل
دراسييات وبحييو
وأضا

ل ي يحييظ بمييا يسييتحق ميين

علمييية بالصييورة التييي تعكييس مكانتيي السييامية لييدى المسييلمين".

بنياء عليى تنيوع االحتياجيات
د .أحمد أن التطور المسيتمر فيي عناصير المسيجد ً

ً
سيابقا إال
إضافة إلى ما أنجز
ومواد وتقنيات البناء يتطلب المواكبة بدراسات متجددة
ً
وال أدل عليى ذليك مين الفجيوة الزمنيية التيي بلغيت

أن األمر ليس بالشك المطلو

عام يا بييين نييدوة عمييارة المسيياجد عييام 1419هييي والمييؤتمر العييالمي األول لعمييارة
ً 19
المساجد الذ

عقدت جامعة اإلمام عبيد اليرحمن بين فيصي (جامعية اليدمام) بالتعياون

م جائزة عبد اللطيف الفوزان لعمارة المساجد في عام 1438هيي .بي إن المسيتعرض
للدراسات المتخصصة في عمارة المساجد يفا ْجأ بمحدودية عددها وضيعف شيمولها
لكثير من القضايا المهمة.

الضيوء فيي التعقييب الثياني عليى إشيارات سيريعة
ْ

وسلف د .منصور المطير

إلى بعض النقال العامة التي تخص عمارة المساجد بمفهومها العيام منهيا أن عميارة
المساجد والعناية بها عم فاض يوجد األساس اليذ
كثيرة معروفة وأن ال شك أن هنا
تقار

يحيث عليي فيي اييات وأحادييث

إشكاالت تواجههيا المسياجد المبنيية اآلن والتيي

أداء وظيائف المسيجد كاملية وتيؤثر
التسعين ألف مسجد تجعلهيا قاصيرة عين ْ

سلبا على حيوية المسيجد وجاذبيتي
ً

وأن المسياجد القائمية حالييا تعياني مشياك فيي

التشغي والصيانة لع أهمها هدر في الكهرباء والماء وهيذا يسيتدعي معالجية خيارج
نطاد كود البناء الجديدل ألنها قائمة وموجودة قب صدور .
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وتضمنت المداخالت حول القضية المحاور التالية:


اإلشكاليات المتعلقة بالمساجد وبنائها ومكوناتها وبعض مقترحات عالجها.



تساؤالت مثارة بشأن كود بناء المساجد.



كود بناء المساجد ومصليات النساء.



دور الجامعات في إجراء البحو

ذات العالقة بعمارة المساجد.

للرجوع للقضية على الرابف اآلتيhttps://bit.ly/2Ry9ows :
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قضايا تنموية عامة

م

التقرير

القضية

.1

مسييتقب المييوارد المائييية واسييتدامتها فييي المملكيية

.2

الرياضة والتنمية

التقرير ( )49إبري 2019م

.3

نظرة فاحصة إلى اإلقامة المميزة

التقرير ( )51مايو 2019م

.4

زراعييية النخيييي وإنتييياج وتسيييويق التميييور فيييي المملكييية

التقرير ( )53يوليو 2019م

.5

الثروة الحيوانية والتنمية ورؤية 2030

التقرير ( )55سبتمبر 2019م

.6

السياحة ..الصناعة التي تليق بالسعودية الجديدة

التقرير ( )56أكتوبر  2019م

.7

أهمييييييية المعلومييييييات الجيومكانييييييية فييييييي التنمييييييية

التقرير ( )58ديسمبر 2019م

.8

التنظيميييات الهيكليييية األخييييرة لألجهيييزة ذات العالقييية

التقرير ( )59يناير 2020م

العربية السعودية في ظ رؤية 2030

العربية السعودية

المستدامة والعائد االقتصاد

لها

بمكافحيية الفسيياد وأثرهييا علييى مكافحيية الفسيياد فييي

التقرير ( )49إبري 2019م

المملكة العربية السعودية
.9

السياسات السكانية للمملكة العربية السعودية :البعد

التقرير ( )59يناير 2020م

.10

جهيييود المملكييية العربيييية السيييعودية فيييي تيسيييير أداء

التقرير ( )54أغسطس 2019م

الدولي والخليجي والوطني

مناسك الحج والتحديات التي تواج تليك الجهيود "حيج

أنموذجا"
1440هي
ً
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القضية ()1
مستقبل املوارد املائية واستدامتها يف اململكة العربية
السعودية يف ظل رؤية 2030
(2019/4/26م)
 الورقة الرئيسة :د .علي الطخيس.
 التعقيبات:
 التعقيب األول :د .عثمان العثمان.
 التعقيب الثاني :م .محمد الشهر .
 إدارة الحوار :أ .وليد الحارثي.

ملخص القضية:
أشارت الورقة الرئيسة إلى أن هنيا

مجموعية مين المتغييرات التيي تيؤثر عليى

مستقب الموارد المائية واستدامتها أهمها :مصادر المييا التقليديية وتشيم المييا
السطحية والميا الجوفية ومصادر الميا غير التقليديية وتشيم مييا البحير المحيالة
وميا الصر

ْ
المعالجية وكيذلك العيرض والطليب عليى
الصيحي والزراعيي والصيناعي

سيلبا أو
الميا واللذان يمثالن وجهين لعملة واحيدة وييؤثر كي منهميا عليى اآلخير إميا
ً

إيجابا.
ً

وأوضحت التعقيبات على الورقة الرئيسة أن هنا

كبيرا بين الطلب على
فرقا
ً
ً

غالبيا
غالبا عن طرييق اآلبيار األهليية وهيذ
ً
الميا والميا الموزعة وهذا الفرد مغطى ً
مصادر ميا غير متجددة .وأن القطاع الزراعي هو القطاع المستهلك لقدر كبير جدا من

الميييا المحتسييبة وهييذا يعنييي أن التخطيييف اإلسييتراتيجي للميييا يجييب أن يركييز علييى
سياسات إدارة الطلب لهذا القطاع.
وذهبت بعض التعقيبيات إليى أن التفكيير فيي المصيادر التقليديية للمييا فيي
المملكة غير مجد ويجب أن يكون االستثمار والدع في مجال حمايية وتيوفير مصيادر
للميا بطرد إبداعية وتقنية ابتكارية من خارج الصندود وترى أهمية أن تتوحد وتتركيز
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الجهييود فييي إنتيياج الميييا للمصييار

الرئيسيية بأفضيي وأسييرع طييرد ممكنيية وبأقيي

التكاليف من خالل تسخير العلوم والتقنيات الحديثة.
وتضمنت المداخالت حول القضية محاور عديدة من أبرزها:


مستقب الميا في المملكة.



االهتمام بقضية الميا في المملكة على المستويين الرسمي والفرد .



المتغيرات المؤثرة على مستقب الموارد المائية واستدامتها.
الميا بالمملكة.



إحصائيات حول نسب استهال



العالقة بين خفض استهال



كيفية االستمرار في المحافظة على المخزون اإلستراتيجي للميا الجوفية.



مسؤولية اإلشرا

على الزراعة والميا في المملكة.



العالقة بين استهال



األمن الغذائي وتفعي مبدأ اإلدارة المتكاملة لموارد الميا .



بعض المقترحات الخاصة بترشيد الميا .

الميا وإمكانية استدامتها.

الميا وحج االستهال

الزراعي للميا .

للرجوع للقضية على الرابف اآلتيhttps://bit.ly/2xsZFRh :
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القضية ()2
الرياضة والتنمية
(2019/4/19م)
 الورقة الرئيسة :أ .عبد الل الضويحي.
 المعقبان:
 التعقيب األول :د .خالد بن دهير.
 التعقيب الثاني :أ .سعيد بن دحية الزهراني.
 إدارة الحوار :د .حسين الحكمي.

ملخص القضية:
أشارت الورقة الرئيسة إلى أن العالقة بين الرياضة والتنمية عالقة أزليية فقيد

دور كبيير فيي التنميية والتنميية
مارس اإلنسان الرياضة منذ القدم حيث كان للرياضية ٌ
ْ
ً
غاية في حد ذاتها يحقق الفرد عن طريقها ذاتْ ي
المستدامة .فل تعد الرياضة

وتشيغ

ً
وسيلة مؤثرةً وتسه بصيورة فعالية فيي
األم وقت شبابها من خاللهال ب أصبحت

عموميا واألفيراد والمجتمعيات عليى وجي الخصيوصل وهيو ميا يجعلهيا
تحسين الحياة
ً

دورا كبيي ًيرا فييي تحقيييق التنمييية والسييالم
عنصي ًيرا تمكينيييا
ً
مهمييا فييي التنمييية وتلعييب ً

بالنظر إلى دورها في بث روح التسام واالحترام وتنميتهيا بيين األفيراد والمجتمعيات

والكيانات.

نظرا لهيذ األهميية التيي تمثلهيا الرياضية فقيد
وكذلك أوضحت الورقة أن
ً

أدركت القيادة السياسيية فيي المملكية العربيية السيعودية أهميية الرياضية ودورهيا فيي

كبيرا في رؤية المملكة  2030كما تحظيى بمتابعية واهتميام
اهتماما
التنمية فأولتها
ً
ً
من صاحب السمو ولي العهد.

وأكييدت التعقيبييات علييى الورقيية الرئيسيية أن الرياضيية ميين الممكيين أن تسييه

بصييورة فاعليية وقوييية فييي مجيياالت التنمييية المختلفييةل الصييحية والفكرييية والجسييدية

واالقتصادية واالجتماعية وغيرهيا .فهيي ت ْعيد مين العناصير التمكينيية المهمية للتنميية
المستدامة لمسياهمتها فيي تحقييق التنميية والسيالمل ليدورها فيي تشيجي التسيام
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واالحترام وتمكين المرأة والشبا

واألفيراد والمجتمعيات لبليوص األهيدا

المنشيودة

فييي مجيياالت الصييحة والتعلييي واالنييدماج االجتميياعي والتقريييب بييين البشيير لييدع

مبييادرات تسييخير الرياضيية ألغييراض السييالم ميين خييالل المناسييبات الرياضييية العالمييية

والقارية واإلقليمية.

وتضمنت المداخالت حول القضية المحاور التالية:


عالقة اإلعالم بالرياضة.



قراءة في مفهوم الرياضة واقتصادياتها.



اقتصاديات الرياضة.



الرياضة كقوة ناعمة وإحدى أدوات السياسة.



أهمية استضافة المملكة لألحدا

الرياضية العالمية.

للرجوع للقضية على الرابف اآلتيhttps://bit.ly/2xsZFRh :
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القضية ()3
نظرة فاحصة إىل اإلقامة املميزة
(2019/5/19م)
 الورقة الرئيسة :م .أسامة الكرد .
 التعقيبات:
 التعقيب األول :د .عبد الل بن صال الحمود.
 التعقيب الثاني :د .نو

الغامد .

 إدارة الحوار :م .جمال مالئكة.

ملخص القضية:
عرضييت الورقيية الرئيسيية لنظييام اإلقاميية المميييزة ميين حيييث أهدافي
ْمن هذ اإلقامة ومميزاتها .وأوضحت أن هنا
النظيييام منهيييا :زييييادة النشيييال االقتصييياد

االستثمارات وجذ

العديد من األهدا

وشييرول

من إصيدار هيذا

وتنميييية النييياتج المحليييي واسيييتقطا

الكفاءات والمواهيب العالميية ودعي قطياع السيياحة وتحسيين

خبرات رواد األعمال والحيد مين خيروج األميوالل وأهي مين هيذا كلي هيو القضياء عليى
التست ر التجيار
التجاو

بطريقية احترافيية نظاميية مسيتدامة .وقيد يكيون مين ضيمن األهيدا

م االنتقادات الموجهة لنظام الكفي .
أما التعقيبات فقيد ناقشيت ميا تضيمنت الورقية الرئيسية حيول نظيام اإلقامية

المميزة م الوض في االعتبار أن الالئحة التنفيذية للنظام لما تصيدر بعيد .فيي حيين
تضمنت المداخالت حول القضية المحاور التالية:


ثانيا :البعد االقتصاد
(أوال :البعد السياسي
أبعاد نظام اإلقامة المميزة
ً
ً
رابعا :البعد الديني).
االجتماعي
ً




ستهد
نظام اإلقامة المميزة والمشاك الم
ْ

نظام اإلقامة المميزة وتساؤالت مثارة.
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المزايا والعوائد التنموية لنظام اإلقامة المميزة.



التخوفات المرتبطة بتطبيق نظام اإلقامة المميزة في الواق العملي.



اليات تعظي اإلفادة من نظام اإلقامة المميزة وتجاوز بعض سلبيات .

للرجوع للقضية على الرابف اآلتيhttps://bit.ly/2y60DCV :
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القضية ()4
زراعة النخيل وإنتاج وتسويق التمور يف اململكة العربية السعودية
(2019/7/28م)
 الورقة الرئيسة :د .علي الطخيس.
 التعقيبات:
 التعقيب األول :د .خالد الفهيد.
 التعقيب الثاني :د .سليمان الطفي .
 إدارة الحوار :د .الجاز

الشبيكي.

ملخص القضية:
أشار د .علي الطخيس فيي الورقية الرئيسية إليى أن موضيوع زراعية النخيي فيي
المملكة ينقس إلى قسمين كبيرين :األول عن زراعة أشجار النخي وميا يصياحبها مين
عمليات حقلية تتمث في حر

التربة وزراعية الفسيائ

وتصيمي شيبكة ر

وتحدييد

مسافات مثليى بيين أشيجار النخيي المتجياورة واسيتخدام األسيمدة والمبييدات وغيير
ذلك الكثير .والقس اآلخر يتعلق بالتمور وأنواعها وكمياتهيا وتسيويقها محلييا ودولييا
والتحديات التي تواج قطاع إنتاج التمور وتوزيعها وتسويقها وخدمة مزارعيي النخيي
ونحييو ذلييك .وقييد ت ي التركيييز فييي هييذ الورقيية علييى القس ي الثيياني الرتباط ي المباشيير
بييياألمن الغيييذائي وباالقتصييياد والتصيييدير وخليييق وظيييائف ودخيييول القطييياع الخييياص
باالسييتثمار فييي إنتيياج وبيي التمييورل وهييذ تهييد

جميعهييا إلييى تحقيييق رؤييية المملكيية

.2030
وأوضي د .خاليد الفهييد فيي التعقييب األول أن المالحيظ أن المملكية العربييية
السييعودية تهييت بالنخييي والتمييور ميين نييواح اقتصييادية متعييددة وتعميي علييى دعيي
وتشجي القطاع الخياص لالسيتثمار فيي هيذا المجيال للمسياهمة فيي تحقييق أهيدا
رؤييية المملكيية  2030اقتصيياديا .ويمث ي إنتيياج المملكيية ميين التمييور  ٪17ميين اإلنتيياج
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العيالمي وتبلييغ الكمييات المصييدرة منهييا حيوالي  100ألييف طين بنسييبة  %7.6ويييت
تصييني  276ألييف طيين بنس يبة تصي إلييى  %23ويمكيين االسييتفادة منهييا فييي بعييض
أسيييرا لالجتهيييادات
الصييناعات المحلييية وبالنسييبة ليييي  %70ميين إنتيياج التميييور يكييون
ً

الشخصية وحسب الطلب والعرض في السود المحلية .ويقيدر االسيتهال
تقريبا بثلث الكميية الم ْنتجية وهنيا
ً

المحليي

فاقيد وهيدر مين هيذا المنيتج سيواء بسيبب رداءة

المنتج أو لعدم قدرة المزارع على جني محصول

ً
إضافة إلى ما يت إنتاج من النخيي

في الشوارع داخ المدن.
وأبرز د .سليمان الطفي في التعقيب الثاني أن هنا

ندرةً كبيرةً في البيانيات

اإلحصييائية عيين النخليية وثمرتهييا (التمييور بأنواعهييا) وهييذا ميين أكبيير معوقييات نموهييا
ومنافستها محليا وعالميال فالبيانات المتاحة في هذا الشأن ضيعيفة جيدا ال تسيعف
صاحب القرار وال المستثمر وال سود التميور لليدخول فيي المنافسية محلييا وإقليمييا
وعالميا .ومن الخلف المؤسف حقيا أن نجيد أن البيانيات لي تمييز فيي أحييان معينية ميا
بين نخي التمور ونخي الزينة (واشنطونيا).
وقد اتفق المتحاورون على أهمية االهتمام بزراعة النخي في المملكة بيالنظر
إلى مردوها االقتصاد

ودورها في دع االقتصاد اليوطني فيي حيين تباينيت وجهيات

النظر حول سب التغلب على معوقات زراعة النخي في المملكة وكيذلك جهيود دعي
إنتاج وتسويق التمور في المملكة وإن كانت في مجملها مكملة لبعضها البعض.
المحاور التالية:
وتضمنت المداخالت حول القضية
ْ



البيانات اإلحصائية حول زراعات النخي في المملكة.
السعوديين للتمر ومدى كفاية إنتاج المملكة للسود المحلي.



معدل استهال



معوقات زراعة النخي في المملكة وسب التغلب عليها.



التوازن بين التوس في زراعة النخي وقضية مستقب ش الميا .



تجربة تونس في إنتاج التمور.
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جهود دع إنتاج وتسويق التمور في المملكة.



دور الجمعيات التعاونية فيما يخص االستثمار في زراعة النخي .



الصناعات التحويلية المرتبطة بالتمور :جدواها وسب تنميتها.

للرجوع للقضية على الرابف اآلتيhttps://bit.ly/3ekiHts :
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القضية ()5
الُّثوة الحيوانية والتنمية ورؤية 2030
(2019/9/29م)
 الورقة الرئيسة :د .حمد البطشان (ضيف الملتقى).
 التعقيبات:
 التعقيب األول :د .خالد الفهيد.
 التعقيب الثاني :د .عبد الل المطير .
 إدارة الحوار :د .سليمان الطفي .

ملخص القضية:
أوض د .حمد البطشان فيي الورقية الرئيسية أن الطفيرة أحيدثت التوسي فيي
القطيياع الزراعييي مثل ي مث ي بقييية القطاعييات األخييرى حتييى تحق يق وبييدع ميين الدوليية
االكتفاء الذاتي من القم وبعيض المحاصيي الزراعيية ومنتجيات الثيروة الحيوانيية بي
بعضيا ميين السياسييات
وصييدر الييبعض منهييا .لكيين تبييين
الحقيا للمييائيين والييزراعيين أن ً
ً
المائييية والزراعييية ربمييا لي تكيين موفقي ًية .ومي دمييج وزارة الزراعيية ووزارة الميييا وإلحيياد
ً
مرنيية للموازنيية بييين قطاعاتهييا بهييد
البيئيية بهمييا تبنييت الييوزارة إسييتراتيجية
استخدام المواد الطبيعيةل حيث تستهد

ترشيييد

الوزارة موازنة مائيية لالسيتخدام الزراعيي ميا

بييين 10-8مليييارات م/3عييام وقييد بييدأ التحييولل فالبيئيية تحتيياج جهي ًيدا كبيي ًيرا إلصييالحها.
وال قطاع الزراعي والثروة الحيوانية عليى وجي الخصيوص يجيب أن تتحيول إليى قطاعيات
مستدامة.
ميين جانبيي أشيييار د .خالييد الفهييييد فييي التعقيييب األول إليييى أن قطيياع الثيييروة
قطاع حيو
الحيوانية
ٌ

مه جدا حقق منجزات تنموية وتولدت ليدى منسيوبي خبيرات

يددا ميين التحييديات والجييوان اسييتطاع بفضي ميين الل ي
سييعودية تراكمييية كمييا واجي عي ً
التغلب عليها حتى حظي بتقدير المنظميات العالميية مثي ( :حميى اليواد
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وإ نفلونزا الطيور وغيرها) .لكن ورغ الجهود المميزة التيي يقيوم بهيا المسيؤولون عين
بعيض التحيديات التيي تسيتلزم
هيذا القطياع للتحيول إليى قطياع مسيتدام إال إني يواجي
ْ
التعام معها بواقعية.
أمييا د .عبييد ال ل ي المطييير

فقييد رك يز فييي التعقيييب الثيياني علييى محييور الرعييي

معتميدا عليى مشياركت فيي دراسية للغابيات والمراعيي فيي
والمراعي والجوانب البيئية
ً
المملكيية العربييية السييعودية برعاييية مدينيية الملييك عبييد العزيييز للعلييوم والتقنييية عييام

 2006م .واختت تعقيب باإلشادة بمبادرات وزارة البيئة والميا والزراعة المعنية بالثروة
الحيوانية ومنها مبادرة برنامج االستقصاء والسييطرة عليى األميراض الحيوانيية وهيو
برنامج من برامج التحول الوطني  2020واليذ

سييكون لي  -بي ذن اللي  -نتيائج جييدة

تنعكس على زيادة حصة السود من اللحوم الحمراء.
وتضمنت المداخالت حول القضية المحاور التالية:


أفض النماذج في التنمية المستدامة للثروة الحيوانية.



واق احتياجات المملكة من اللحوم ومدى الهدر منها.



تساؤالت حول إجراءات وسياسات تنمية الثروة الحيوانية في المملكة.



برامج دع قطاع الماشية.



مدى التنسيق بين الجهات ذات العالقة بتنمية الثروة الحيوانية.



العيادات البيطرية المتنقلة كنموذج للمشاري المميزة لقطاع الثروة الحيوانية.

للرجوع للقضية على الرابف اآلتيhttps://bit.ly/2Ry9ows :
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القضية ()6
السياحة ..الصناعة التي تليق بالسعودية الجديدة
(2019/10/6م)
 الورقة الرئيسة :د .فهد العرابي الحارثي.
 التعقيبات:
 التعقيب األول :د .سعود كاتب.
 التعقيب الثاني :د .مشار

النعي .

 إدارة الحوار :د .رياض نج .

ملخص القضية:
تواؤم يا م ي رؤييية
أشييار د .فهييد العرابييي الحييارثي فييي الورقيية الرئيسيية إلييى أن ي
ً

المملكة  2030حول مستقب "صناعة" السياحة ف ن السعودية تعم منذ مدة عليى
تحيديث منظومية التشييريعات واإلجيراءات المتعلقيية بالسيياحة بميا يكفي لهيا االزدهييار
المطلييو

المنتظيير وميين ذلييك تيسييير وتسييهي الحصييول علييى تأشيييرات السييياحة

ميؤخرا هيو
للراغبين في زيارة المملكية فصيدور اإلعيالن بتفعيي التأشييرة اإللكترونيية
ً

إعييالن عيين عصيير جديييد ينقي السييعودية إلييى العييال

أو يحضير العييال ْ إلييى السييعودية

لتتحول البالد إلى معرض شاس مفتوح لك الناس من ك األرجاءل أ

السعودية غير

سابقا محصيورةً فيميا يسيمى
النفطية السعودية الغنية بتراثها وثقافتها وهي كانت
ً
أيضا.
بالسياحة الدينية وبأعداد محدودة ً
وأكد د .سعود كاتب في التعقيب األول عليى أن تدشيين رؤيية  2030م يعتبير
بمثابة تاري ميالد للدبلوماسية العامة السعودية والتي تعتبير الثقافية والسيياحة مين
ياحا يصي فييي
مقوماتهييا األساسييية .فقبي الرؤييية كانييت تلييك الدبلوماسييية تعيياني كسي ً
بعيض جوانبي إليى درجيية الشيل التييام نتيجية الفتقادهيا كثيي ًيرا مين المقومييات الالزميية
لتمكينها من النهوض والحركة مث الثقافة والفنون والترا
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عن ذلك الكساح ْجع التواص الشعبي الخارجي مهمة بالغة الصعوبة بشيك حجيب
اسا غير حقيقي
عن العال أجم مالم وصفات إنسانيتنا المشتركة أو أن ْ
من انعك ً

وأسه في ْجع الكثير من الناس في الخارج تسيارع بتصيديق كي ميا يقيال عنيا لعيدم
رؤيييته ألجمي مالمحنييا وليييس ميين المبالغيية القييول بأننييا أصييبحنا فييي نظيير الييبعض
وكأننا مخلوقات من كوكب اخر غير كوكب األرض .والحقيقة أن المملكة سو

تجني

 بحول الل  -من ت يسير الحصول على تأشيرات السياحة لليراغبين فيي زييارة المملكيةً
مزدوجيية كبيييرة ميين تشييجيعها للسييياحة
وتفعييي نظييام التأشيييرة اإللكترونييية فائييدةً
وتسييهي إجييراءات الزيييارة باإلضييافة إلييى الخطييوات األخييرى العديييدة الموازييية التييي تي
العمييي عليهيييا ومنهيييا إييييالء االهتميييام الكيييافي والرعايييية الالزمييية للثقافييية والمسيييرح
والسينما والفنون وللمناطق األثريية والتاريخيية والتيي عانيت جميعهيا لعقيود طويلية
من الكساح أو حتى من الشل الكام لبعض جوانبها وعناصرها.
بينميا ركيز د .مشيار

النعيي فيي التعقييب الثياني عليى أن السيياحة بيالطب ال

يمكن تحقيقهيا بشيك حقيقيي فيي مشياري معزولية عين البيئية االجتماعيية والثقافيية
المحلية وبالرغ من أهمية مشياري مثي القديية ونييوم والبحير األحميرل إال إن العمي
الحقيقي يجيب أن ينصيب عليى إعيادة بنياء الميدن والقيرى السيعودية التيي تحمي بيذور
الثقافة السعودية المتعددة التي يبحث عنها السائ األجنبي أكثر من أ

شيء اخر .إن

فكييرة تقييدي السييعودية للعييال أو أن يييأتي العييال للسييعودية ال يمكيين أن تتحقييق عبيير
المشاري السياحية المعزولة (رغ أهميتها)ل ب يجيب أن يكيون هيذا العمي عين طرييق
تقيييدي ميييا يمييييز السيييعودية (تراثهيييا طبيعتهيييا ثقافتهيييا المحليييية مطبخهيييا وحرفهيييا
التقليدييية) .وبييالطب مييا زال هنييا

إهمي ٌ
يال كبييير فييي ْفهي الحير

والصييناعات اليدوييية

المحلية وكيفية تقديمها كم ْنتج ل خصوصية وتحويلها إليى عالميات  Brandsيمكين
أن تحم موطنها المحلي (صن في نجران أو عسير أو األحساء) .يضا
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حتى هذ اللحظة ل نطور مفهيوم المحطية السيياحية التيي تعيزز مين التنيوع الثقيافي
والطوبوغرافي والمناخي وحتى الحرفي والفني (بما في ذلك فنون األداء والحركة).
وتضمنت المداخالت حول القضية المحاور التالية:


فرص ازدهار السياحة بالمملكة.



جوانب إفادة المملكة من قرار إتاحة التأشيرات السياحية.



التحديات واآلثار السلبية التي تواج قطاع السياحة في المملكة



التصورات المقترحة لتعظي إفادة المملكة من التأشيرات السياحية.

للرجوع للقضية على الرابف اآلتيhttps://bit.ly/3egngFp :
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القضية ()7
أهمية املعلومات الجيومكانية يف التنمية املستدامة والعائد
االقتصادي لها
(2019/12/22م)
 الورقة الرئيسة :م .علي بخيت (ضيف الملتقى) (*).
 التعقيبات:
 التعقيب األول :م .وليد مال (ضيف الملتقى) (*).
 التعقيب الثاني :م .إبراهي ناظر.
 إدارة الحوار :د .عبد الل المطير .

ملخص القضية:
أشار م .علي بخيت في الورقة الرئيسة إلى أن المعلومات الجيومكانية تعير
بأنهييا مجموعيية ميين البيانييات الرقمييية الممثليية للمواقي علييى األرض باسييتخدام بييرامج
متخص صيية وتخزينهييا فييي قواعييد البيانييات ومنهييا تييت معالجتهييا وإداراتهييا وتحليلهييا
للوصول إلى عدد من النتائج المهمة التيي تسيه فيي دعي اتخياذ القيرار وتيوفير سيب
العدييد مين طبقيات البيانيات مين
أفض للحيياة .كميا تضي المعلوميات الجيومكانيية
ْ
أبرزهيييا :الطبقيييات الطبوغرافيييية التيييي تصيييف االرتفاعيييات وأعمييياد البحيييار وطبقيييات

الجيولوجيا التيي تشيم المعلوميات البيئيية والمخياطر الجيولوجيية ونحوهيا وطبقيات
الخييدمات كالكهربيياء والميييا واالتصيياالت وطبقيية الطييرد المشييتملة علييى المسييارات
المتعيددة للنقي

وطبقية قطي األراضيي التيي تعنييى بتقسييمات األراضيي وتسييجيلها

وإصدار وثائق التملك وطبقة العناوين التي تضي عيادةً مجموعية مين العناصير مثي
(*) مدير عام العنوان الوطني بالبريد السعود
للعنونة باالتحاد البريد

العالمي األم

(منذ مارس 2012م) ورئيس اللجنة الدولية

المتحدة ( )2016 –2013وممث

اللجنة الدولية للمعايير الجيومكانية ISO TC211

(*) مدير المعلومات الجيومكانية بمؤسسة البريد السعود .
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اس المدينة والمنطقة والحي والشارع وأرقام المباني والرميوز البريديية بحييث تيؤد
هيييذ العناصييير إليييى االسيييتدالل وتسيييهي الوصيييول للمواقييي ل هيييذا إضي ً
ييافة لطبقييية
المصورات الف ضيائية والجويية والتصيوير البيانورامي وغيير ذليك العدييد مين الطبقيات
الرئيسييية والفرعييية التييي ترس ي فييي مجملهييا واقيي ْ األرض ميين باطنهييا إلييى سييمائها

ناجحيا
نموذجيا
بأفض دقة ممكنة .وحييث تسيعى رؤيية  2030إليى أن تكيون المملكية
ً
ً

دورا
ورائي ًيدا فييي العييال علييى كافيية األصييعدة في ن لمنظوميية المعلومييات الجيومكانييية ً

تمكينيا مهما ومحوريا في تحقيق العديد من األهدا

الطموحة لمحاور هذ الرؤية.

في حين ذكر م .وليد مال في التعقييب األول أن غالبيية الجهيات الحكوميية إن
ل يكن جميعها اسيتدركت أهميية نظي المعلوميات الجيومكانيية فيي تيسيير أعمالهيا
حيث بدأت في العقدين األخيرين ببناء نظ معلومات جغرافية ضمن أنظمتها غير أن
افتقار الكفاءات وضعف التنسيق م الجهات األخرى أدى إلى نتائج سلبية في معظ
األحييييان حييييث ظهيييرت االزدواجيييية فيييي بنييياء الخيييرائف الرقميييية إضي ً
ييافة إليييى تبييياين
المواصفات والمعايير والذ

نتج عنهميا عيدم تطيابق البيانيات الم ْنتجية مين الجهياتل

وبالتالي هدر مالي وبفء التنفيذ .ومن هذ المسببات بادرت مدينة الملك عبيدالعزيز
للعلوم والتقنية باليدعوة إليى إنشياء البنيية التحتيية الوطنيية للمعلوميات الجيومكانيية
وصيدر األميير السيامي بتكييوين اللجنية الوطنييية المؤقتية ليينظ المعلوميات الجغرافييية
ياء بيياليوم الييذ
ومي ً
يرورا بتكييوين اللجنيية الدائميية وانتهي ً

نييرى أن كي هييذ الجهييود تكللييت

بالسعي إلطالد المنصة الجيومكانية من خالل لجنة تيسير والهيئة العامة للمساحة.
أما م .إبراهي ناظر فتطرد في التعقيب الثاني إلى أن قد صدر قرار مجلس

الوزراء رق

 388وتاري

1431/12/2هي بتحوي

اللجنة المؤقتة لتوحيد المواصفات

واألسس العامة لمتطلبات إنشاء القاعدة الوطنية لنظ

المعلومات الجغرافية إلى

لجنة دائمة تسمى (اللجنة الوطنية لنظ المعلومات الجغرافية) يكون مقرها الهيئة
العامة للمساحة ومن أه

مسؤولياتها :إنشاء البنية التحتية للبيانات الجيومكانية
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( )NSDIوفق أحد

المعايير والمواصفات الوطنية والدولية والتنسيق بين الجهات

المنتجة للبيانات الجيومكانية وتوفيرها للمستفيدين من القطاعين العام والخاص
واعتمادها من قب الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس والجودة السعودية وحث
الجهات المعنية على تطبيق نظ

المعلومات الجغرافية .وتعم

الهيئة العامة

للمساحة على إعداد قاعدة بيانات جيومكانية على المستوى الوطني باستخدام
البيانات الجيومكانية الحالية المتوفرة لديها والتي ت

جمعها من مختلف الجهات

الحكومية ونْ شرها عبر البوابة الجيومكانية الحالية للهيئة.
وتضمنت المداخالت حول القضية المحاور التالية:


تقنية المعلومات الجغرافية .GIS



أهمية المعلومات الجيومكانية واستخداماتها.



نماذج لمشروعات البنية التحتية الجيومكانية في المملكة.



تحديات اإلفادة من نظ المعلومات الجيومكانية.



مواطن الضعف والقوة المتعلقة بالمعلومات الجيومكانية الحالية.

للرجوع للقضية على الرابف اآلتيhttps://bit.ly/2yWZoGF :
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القضية ()8
التنظيامت الهيكلية األخُّية لألجهزة ذات العالقة مبكافحة الفساد،
وأثرها عىل مكافحة الفساد يف اململكة العربية السعودية
 الورقة الرئيسة :أ .علي عبد الل علي.
 التعقيبات:
 التعقيب األول :أ .عبدالرحمن باسل .
 التعقيب الثاني :أ .فهد األحمر .
 إدارة الحوار :أ .جمال مالئكة.

ملخص القضية:
أشار أ .علي عبد الل علي في الورقة الرئيسة إلى أن في إطيار جهيود المملكية
دما لمكافحيية الفسيياد بمييا يييؤد
قي ً

إلييى محاصييرة هييذ الحاليية والوصييول بهييا إلييى الحييد

األدنييىل فقييد صييدرت مجموعيية ميين التنظيمييات الهيكلييية التييي تتييوخى تحقيييق هييذا

الهد

والمتمثلة في ضي كافية الجهيات والوحيدات الرقابيية والضيبطية والتحقيقيية

المتصييلة بمكافحيية الفسيياد المييالي واإلدار

فييي جهيياز واحييد بمسييمى "هيئيية الرقابيية

ومكافحة الفسياد" حييث تي ضي هيئية الرقابية والتحقييق والمباحيث اإلداريية وإنشياء
وحدة تحقيق وادعاء جنائي في جهاز واحد ووضعها تحت مظلة واحدة م هذا الجهاز
ومنحها الصالحيات الالزمة لمالحقة الفاسدين ومحاسبته

وإعادة األموال المنهوبة

للخزينة العامة بما يكف تعزيز مبدأ سيادة القانون ومساءلة ك مسؤول مهميا كيان
موقع .
في حين أوض أ .عبد الرحمن باسل في التعقيب األول أن يتعين عليى جهياز
الرقابية ومكافحية الفسياد الجديييد إعيداد خطية إسيتراتيجية متكامليية تشيتر
الوزارات والجهات المعنية لتحقيق أهدا

فيهيا كافيية

مسؤوال عن
رؤية  2030وأن يكون الجمي
ً

تطبيقها ويحاسب المقصر والمتخاذل .وكذلك اتخاذ إجيراءات صيارمة مي المفسيدين
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والمطالبة بالتشهير به

وإعالن ذلك في شك تقارير شيهرية لإلعيالم والتركييز عليى

القضييايا حسييب أهميتهييا وكبيير الضييرر فيهييا علييى المجتمي
وعند اكتشا

وميين ْثي القضييايا األخييرى.

فجوات في األنظمة يت الرف مباشرة للجهات المعنية بطلب دراستها

وتعديلها ومتابعتها حتى اعتماد التعدي واإلعالن عن .
أميييا أ .فهيييد األحمييير

فركيييز فيييي التعقييييب الثييياني عليييى ضيييرورة تفعيييي دور

المؤسسييات والمجتم ي المييدني واألفييرادل إذ إن الفسيياد داء شييمولي عميييق الجييذور
والتصد

أيضيا المشياركة
ل ال يقتصر على السلطات الرسمية للدولةل وإنميا يشيم
ً

الفعالة من جانب األفراد ومؤسسات المجتم المدني في من ومكافحة الفساد.
وتضمنت المداخالت حول القضية المحاور التالية:


بعض من صور الفساد في الواق العملي.



العوام المؤدية إلى الفساد.



أسس الهيكلة الرقابية بشك عام.



رؤية استشرافية لمكافحة الفساد.

للرجوع للقضية على الرابف اآلتيhttps://bit.ly/3a8WkE1 :
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القضية ()9
السياسات السكانية للمملكة العربية السعودية :البعد الدويل
والخليجي والوطني.
()2020/5/1
 الورقة الرئيسة :د .ثريا عبيد (ضيفة الملتقى) (*).
 التعقيبات:
 التعقيب األول :م .أسامة كرد .
 التعقيب الثاني :د .عبد الل المطير .
 إدارة الحوار :د .سليمان الطفي .

ملخص القضية:
تناولت د .ثريا عبيد في الورقة الرئيسة محورين أساسييينل عيرض المحيور األول
التحديات التنموية المرتبطة بالسياسة السيكانية فيي المملكية العربيية السيعودية .أميا
المحور الثياني فتطيرد إليى السياسيات الديموغرافيية فيي ضيوء رؤيية المملكية العربيية
السعودية 2030ل وال سيما باإلشارة إلى التركيز من قب صاحب السمو الملكي وليي
العهد األمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز على الشبا

وإعطائه أولوية واهتمام

شديد .وهذا يتمشى م "الفرصة أو النافذة" الديموغرافية والتي تدف بالشبا

إليى

ً
إضافة إلى ذلك فك ما ورد حول تحسين حالية السيكان وتيوزيعه الجغرافيي
األمام.
والخييدمات المقدميية له ي

علميييا وتقنيييا وعمليييا وصييحيا يصييب فييي تحقيييق محيياور

الرؤية.
ونيياقر م .أسييامة كييرد

فييي التعقيييب األول عالقيية السياسيية السييكانية برؤييية

المملكة  2030باعتبيار أن أحيد عوامي اسيتمرار النجياح فيي تنفييذ الرؤيية هيو االهتميام
(*) أول مبتعثة سعودية وعضو في العديد من المجالس االستشارية والجمعيات المهتمة
بالنشال النسائي واألعمال التطوعية ورئيسة مجموعة تواص

مجموعات التواص لمجموعة العشرين (.(G20
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بالسياسة السكانية في المملكية بي وإضيافة مجموعية مين البيرامج والمبيادرات فيي
الرؤية متعلقة بالسياسة السكانية واالستعجال في ذلك.
وسييلف د .عبييد الل ي المطييير

يوء فييي التعقيييب الثيياني علييى التحييد
الضي ْ

الييذ

سيواج المملكة فيي السينوات القادمية وهيو شييخوخة السيكان السيعوديينل وذليك
لتأثير المستقبلي على التنمية واألمن الوطني.
وتضمنت المداخالت حول القضية المحاور التالية:


التركيبة السكانية في المملكة.



النمو السكاني :اإليجابيات والمحاذير.



أبعاد شيخوخة السكان.



الهجرة السكانية :السلبيات والحلول.



رؤية استشرافية.

للرجوع للقضية على الرابف اآلتيhttps://bit.ly/3a8WkE1 :

185

الدورة السابعة  /التقرير السنوي

أهم التوصيات

186

إحدى مبادرات مركز أسبار

القضية ()10
جهود اململكة العربية السعودية يف تيسُّي أداء مناسك الحج
جا"
والتحديات التي تواجه تلك الجهود "حج 1440هـ أمنوذ م
(2019/8/25م)
الشبيكي.

 الورقة الرئيسة :د .الجاز
 التعقيبات:

 التعقيب األول :د .حمزة بيت المال.
 التعقيب الثاني :أ .جمال مالئكة.
 إدارة الحوار :د .نو

الغامد .

ملخص القضية:
الشبيكي الورقة الرئيسة بالحديث عن الشر

استهلت د .الجاز

الذ

حبا الل

ً
ومنبعا لإلسالم وقبلة تتج
مهبطا للوحي
جع أرضها
ً
للمملكة العربية السعودية بأن ْ
إليها أنظار المسلمين وأفئدته في ك صالة من الصلوات الخمس كما شرفها بيأن
تكون الوجهة التي يؤد

فيها المسلمون الركن الخامس من أركان اإلسيالم الخمسية

أال وهو الحج .وهذا الشير

العظيي لهيذ اليبالد جعي قادتهيا والحكوميات المتعاقبية

عليها منذ عهد المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد اليرحمن ال سيعود رحمي اللي

إليى

أكبر الجهود وتسخر كافة اإلمكانات لخدمية الحجياج وتيسيير أدائهي
وقتنا الحاضر تبذل ْ
لمناسكه  .كما رصدت من خالل ورقتها الجهود الضيخمة التيي تبيذلها المملكية عليى
مر التاري

واختتمتها بعدد من التحديات المهمة التي يتعين مواجهتها.

وأوض أ .جمال مالئكة في التعقيب األول أن األمر المه هو كيفية "تعظيي "
المردود االقتصاد

والسياسي الذ

سيعود على المملكة إذا قمنا بيبعض الخطيوات

تفصيال للوصول إلى أعداد أكبر للمعتمرين والحجاج.
التي أشار إليها
ً
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أما د .حمزة بيت الميال فأكيد فيي التعقييب الثياني أن ميا تي تحقيقي هيذا العيام
يعتبر مفخرةً للجمي

وهو مؤشير عليى أن هنيا

اآلن منظومية عمي متكاملية مبنيية

على رؤية واضحة بدأت تتشك في العديد من األوج

كما ركز فيي تعقيبي عليى رؤيية

 2030وكيف يمكن أن توض برامجها ومبادراتها موض التنفيذ.
وتضمنت المداخالت حول القضية المحاور التالية:



قراءة في إحصاءات حج 1440هي.



رؤية تقييمية لجهود المملكة العربية السعودية في تيسير أداء مناسك الحج.



مقترحات للتعام م التحديات التي تواج الحج.

للرجوع للقضية على الرابف اآلتيhttps://bit.ly/2yQWYsY :
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رؤساء الهيئة اإلرشافية منذ بداية امللتقى

الدورة األوىل

الدورة الثانية

الدورة الرابعة

الدورة السادسة

والخامسة
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أعضاء الهيئة اإلرشافية للدورة السابعة

رئيس ال يئة اةناالية

اائر رئيس ال يئة اةناالية

* الرتتيب حسب الحروف األبجدية
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حظيت هذه الدورة بانضامم أو عودة عدد من األعضاء للملتقى وخروج
آخرين أو تعليق عضويتهم عىل النحو التايل :
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األعضاء األكُّث مشاركة

1

أعضاء شاركوا يف " "8قضايا:

أعضاء شاركوا يف " "4قضايا:

أ .جامل مالئكة )2( :تعقيب ،

م .أسامة الكردي )3( :كتابة )1( ،تعقيب

5

د .مشاري النعيم  )2( :كتابة )2( ،تعقيب

( )6إدارة

د .صدقة فاضل )2( :كتابة )1( ،تعقيب
( )1إدارة
د .زياد الدريس )1( :كتابة )3( ،تعقيب

أعضاء شاركوا يف " "7قضايا:

2

أ .نبيل املبارك )1( :كتابة )3( ،تعقيب

د .خالد الرديعان )1( :كتابة،

د .مها املنيف )1( :كتابة )3( ،إدارة

( )3تعقيب )3( ،إدارة

د .عبدالله نجا املطُّيي )3( :تعقيب
( )1إدارة
د .خالد بن دهيش )1( :تعقيب ( )3إدارة

أعضاء شاركوا يف " "6قضايا :

د .عبدالله صالح الحمود )1( :تعقيب

أ .فائزة العجروش  )2( :كتابة،

3

( )3إدارة

( )3تعقيب )1( ،إدارة

د .خالد الفهيد )4( :تعقيب

د .سليامن الطفيل  )1( :كتابة،

أعضاء شاركوا يف " "3قضايا :

( )2تعقيب )3( ،إدارة

د .عيل الطخيس )2( :كتابة )1( ،تعقيب
د .فهـد اليحيـا )2( :كتابة )1( ،تعقيب

د .نوف الغامدي  )1( :كتابة،

د .عبدالله بن نارص الحمود )1( :كتابة،

( )2تعقيب )3( ،إدارة

( )2تعقيب
د .محمد امللحم )1( :كتابة )2( ،إدارة
د .رياض نجـم )1( :كتابة،

أعضاء شاركوا يف " "5قضايا :

( )1إدارة

د .الجازي الشبييك )1( :كتابة،

4

( )1تعقيب

د .وفـاء طيـبة )1( :كتابة )1( ،تعقيب

( )2تعقيب )2( ،إدارة

( )1إدارة

أ .د .فوزية البكر )3( :تعقيب،

أ .عبدالله الضويحي )1( :كتابة )2( ،إدارة
د .حميد الشايجي )2( :تعقيب ) 1( ،إدارة

( )2إدارة

د .نارص القعود )2( :تعقيب )1( ،إدارة

أ .فهد القاسم )5( :تعقيب

أ .محمد الدندين )3( :إدارة
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www.asbar.com
MultaqaAsbar
@Multaqa_Asbar
Multaqa_asbar.com
multaqa@asbar.com
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