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الملخص التنفيذي:

يلقي هذا التقرير الضوء على بعض المعالجات التحليلية والتوصيات العملية حول تطلعات رؤية
المملكة     2030.

وهذه المعالجات هي ثمرة لمجموعة من الندوات والمناقشات الفكرية التي عقدها ملتقى أسبار،
وهو إحدى مبادرات مركز أسبار للدراسات والبحوث، انطالقاً من دوره الوطني في خدمة قضايا
التنمية. وقد تم عرض القضايا المتضمنة بالتقرير وفقاً للتسلسل الزمني لطرحها للحوار بملتقى

أسبار. 
وفي هذا السياق تطرق التقرير لقضية دعم القطاع غير الربحي الذي حظي في رؤية المملكة 2030
بنصيب جيد من االهتمام، حيث أُوكل إليه تحقيق عدد من األهداف؛ كرفع مساهمة القطاع غير
الربحي في إجمالي الناتج المحلي من أقل من 1% إلى 5%، والوصول إلى مليون متطوع في القطاع
ا، مقابل 11 ألًفا في الوقت الحالي. ورغم المدة الزمنية في التخطيط لتحقيق هذه غير الربحي سنوي
ص واقع العمل في القطاع غير الربحي، األهداف، إال أنها تأتي في ظل عدد من الحقائق التي تشخ

وتشكل تحدًيا ليس باليسير للقطاع.
أيضاً تناول التقرير المرأة في القطاع السياحي؛ حيث أصبحت المرأة السعودية ذات دور محوري في
العديد من القطاعات الحكومية والخاصة. ونظًرا لما تملكه من تأهيل ومكانة، جاءت اإلرادة
السياسية منصفة لها، بوضعها في منزلة تليق بتأهيلها، وبرؤية المملكة الطموحة. وتم التأكيد
على أن المرأة لتنجح في مجال االستثمار السياحي وفق رؤية المملكة 2030، فإن ذلك يستوجب أن

ا، ودعمهن. تقوم الغرف التجارية باإلسهام في توفير الفرص المالئمة للنساء المستثمرات سياحي
ويعد من المحاور المهمة التي تضمنها التقرير المحور المتعلق بتعزيز عالقات المملكة الخارجية
واإلفادة منها في ضوء توجهات رؤية المملكة 2030؛ إذ إن هناك عدًدا من المستجدات
والمتغيرات التي فرضت نفسها على العالقات الدولية، وحظيت بعناية فائقة من ِقبل صانعي
القرار السياسي في المملكة. وفي هذا اإلطار يسعى ولي العهد من خالل جوالته الخارجية
المستمرة - شرقاً وغرباً - إلى تعزيز عالقات المملكة مع الخارج، فضًال عن بناء شراكات استراتيجية

فاعلة تعزز توجهات رؤية المملكة 2030 وانطالقة المملكة نحو التقدم والتنمية. 
إضافة لما تقدم فقد عرض التقرير لتجربة هاكاثون الحج وعالقته برؤية المملكة 2030؛ حيث إن
المتفحص لرؤية المملكة 2030 وهيكلتها يستطيع أن يلمس اعتمادها على منهجيات إدارة
المشاريع، وبنائها تحت مظلة برامج. كما أن المحلل للرؤية وبرامجها وما ستحققه حتى عام 2030

يستشعر وجود اهتمام واعتماد صريح على التقنية.
ل الوطني في القطاع الصحي بوصفه أحد البرامج الطموحة وسلط التقرير الضوء على برامج التحو
لرؤية المملكة 2030 والتي تضمنت خطة واضحة تستهدف تحقيق نقلة نوعية لجميع الخدمات بما

فيها الخدمات الصحية؛ حيث سيتم تحويل أداء وزارة الصحة إلى نظام الشركات ضمن خطة
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لخصخصة القطاع الصحي، بحيث ُتفصل المستشفيات والمراكز الصحية عن الوزارة وتتحول إلى
شركات حكومية تتنافس على أسس الجودة والكفاءة اإلنتاجية، ويقتصر دور الوزارة على التنظيم

والرقابة واإلشراف والمتابعة. 
ت وثيقة الرؤية على "أن الفرص الثقافية وعرض التقرير كذلك لقضية جودة الحياة فقد نص
ا ال ترتقي إلى تطلعات المواطنين والمقيمين، وال تتواءم مع الوضع والترفيهية المتوافرة حالي
االقتصادي المزدهر الذي نعيشه"؛ لذا كان أحد برامج الرؤية "برنامج جودة الحياة 2020" لتحقيق

أهداف الرؤية. وتتمثل المهمة الرئيسة للبرنامج في تحسين جودة الحياة في المملكة. 
وفيما يتصل بمستقبل الموارد المائية واستدامتها في السعودية في ظل رؤية المملكة 2030،
ضة للفقر تمت اإلشارة إلى أن السعودية تحتل المرتبة التاسعة على قائمة دول العالم المعر
المائي خالل الـ 25 سنة القادمة، لكن المشاريع واألفكار المطروحة ضمن رؤية المملكة 2030 تؤكد
أن هناك ُخطًطا لتجاوز هذه األزمة، سواء عن طريق ترشيد االستهالك أو عن طريق االستثمار
في مجال المياه. وباإلشارة إلى حقوق الطفل، أوضح التقرير أن المالحظ أن حقوق الطفل الصحية
في البعد اإلستراتيجي المتضمن في رؤية 2030 كانت مندمجة مع األهداف والمبادرات، لكن ال
توجد مبادرة خاصة بحقوق الطفل الصحية وكيفية الحفاظ عليها، بما يتماشى مع مصلحة الطفل

الُفضلى، ومع الحفاظ على حقوق الوالدين، ودون تأثير على صحة الطفل. 
ق منجزات تنموية ا حق ولم يغفل التقرير قطاع الثروة الحيوانية باعتباره قطاع حيوي مهم جد
دت لدى منسوبيه خبرات سعودية تراكمية، وقد واجه عدًدا من التحديات والجوانح استطاع وتول
ب عليها حتى حظي بتقدير المنظمات العالمية. لكن ورغم الجهود المميزة التي يقوم بها التغل
المسؤولون عن هذا القطاع للتحول إلى قطاع مستدام بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، إال أنه

يواجه بعض التحديات والتي تستلزم اتخاذ بعض اإلجراءات للتغلب عليها.
واهتم التقرير كذلك بثقافة االدخار استناداً لما أولته رؤية المملكة 2030 من عناية بتحفيز االدخار
والتمويل فضًال عن االستثمار من خالل برنامج "تطوير القطاع المالي 2020"، الذي ُيَعد أحَد برامج
تحقيق الرؤية، ويهدف إلى: خلق سوق مالية متطورة، وتمكين المؤسسات المالية من دعم نمو

القطاع الخاص، وتعزيز وتمكين التخطيط المالي. 
أيضاً فقد ناقش التقرير قضية التدريب التقني والمهني بين الواقع ورؤية المملكة 2030 ودوره في
عالج مشكلة البطالة؛ حيث يشهد الواقع بتواضع مستوى التأهيل التقني والمهني في جميع
المجاالت التي جعلته غير قادر على تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، ورغم تأكيد رؤية المملكة على
نقل التقنية وتوطينها، وأيًضا على َنْشر المجالس المهنية إال أن المؤسسة العامة للتدريب التقني

والمهني لم تفعل ذلك على نحو ما هو مأمول. 
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عقد ملتقى أسبار في إبريل 2018م مناقشات حول دعم القطاع غير الربحي ورؤية المملكة 2030. فأُشير
بداية إلى أن القطاعات الفاعلة في االقتصاد هي القطاعات التي تسعى بالتوازي لتحقيق التنمية الشاملة
وهي تنقسم إلى ثالثة قطاعات، تتفاعل مع بعضها بشكل متكامل لتحقيق أهداف الدولة والمجتمع
في الوصول للتنمية المستدامة، وهذه القطاعات هي: القطاع الحكومي، والقطاع الخاص، والقطاع

الثالث وهو القطاع الخيري أو غير الربحيNGO بكل أشكاله.
وُيعد القطاع غير الربحي مكمًلا للقطاع الحكومي، ومتكامًلا مع دور القطاع الخاص الهادف للربح،

ا تشرف وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية على القطاع غير الربحي. وتنظيمي
ا في مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي ألسباب عدة؛ ومن المهم أن تأخذ المملكة دور الريادة عالمي
أولها: أن ديننا اإلسالمي يحثنا على فعل الخير وبذل العطاء، وهو من صميم تعاليمه السمحة. ثانيها: أن
العمل التطوعي والخيري جزٌء أصيل متجذر في قيمنا العربية اإلسالمية األصيلة، والمملكة لديها تجارب
رائعة في العمل التطوعي، خصوًصا في مواسم الحج والعمرة، ويمكن االستفادة من هذه التجارب
وتطويرها من خالل تحفيز الطاقات البتكار أفكار جديدة، فالفرص متاحة وبشكل كبير؛ لذا البد أن
يسعى القطاع غير الربحي إليجاد حلول تتناسب مع المتغيرات االقتصادية. وثالثها أن لدينا توجًها من
خالل رؤية 2030 نحو دفع هذا القطاع ليصبح مساهًما بنسبة 5% من الناتج المحلي اإلجمالي. أيضاً

المملكة تحتل الترتيب الخامس عالمياً في العطاء واألول على مستوى الشرق األوسط.
ولقد حظي القطاع غير الربحي في رؤية المملكة 2030 بنصيب جيد من االهتمام، حيث أُوكل إليه تحقيق
عدد من األهداف؛ كرفع مساهمة القطاع غير الربحي في إجمالي الناتج المحلي من أقل من 1% إلى %5،
ا، مقابل 11 ألًفا في الوقت الحالي. ورغم المدة والوصول إلى مليون متطوع في القطاع غير الربحي سنوي
ص واقع الزمنية في التخطيط لتحقيق هذه األهداف، إال أنها تأتي في ظل عدد من الحقائق التي تشخ
العمل في القطاع غير الربحي، وتشكل تحدًيا ليس باليسير للقطاع؛ وتتمثل هذه الحقائق في أن عدد
المؤسسات في القطاع غير الربحي تبلغ نحو 1300 مؤسسة وجمعية غير ربحية، كما أن 0.3 % هي نسبة
مساهمة مؤسسات القطاع غير الربحي في الناتج المحلي، وهي مساهمة متواضعة مقارنًة بالمتوسط
مها مؤسسات القطاع غير الربحي، وتتواءم العالمي الذي يبلغ 6%، و7%، وهي نسبة المشاريع التي تقد
مع أهداف التنمية الوطنية بعيدة األمد. ومن المالحظ ضعف مساهمة القطاع غير الربحي في

المجاالت الصحية، والتعليمية، واإلسكانية.
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ومن المؤكد أن نظام الجمعيات والمؤسسات األهلية، ونظام الهيئة العامة لألوقاف اللذين تم
ل نحو المؤسسية، وتعزيز ذلك بدعم إقرارهما يساعدان في تمكين القطاع غير الربحي في التحو
المشاريع والبرامج ذات األثر االجتماعي، والعمل على تهيئة البيئة التقنية المساندة، ومواصلة العمل
على تعزيز التعاون بين مؤسسات القطاع غير الربحي واألجهزة الحكومية. أيضاً البد من بيئة تقنية
رقمية تساند القطاع غير الربحي في أداء أعماله، واستمرار العمل على تعزيز التعاون بين القطاع غير
الربحي واألجهزة الحكومية ذات العالقة بعمله، وتحفيز القطاع غير الربحي على تطبيق معايير الحوكمة
الرشيدة، وتسهيل استقطاب الكفاءات وتدريبها، والعمل على غرس ثقافة العمل التطوعي،
واالطالع بشكل عميق على وثائق الخطط الوطنية للتنمية ومتابعة مخرجاتها، وإدماج مستهدفات
الخطط الوطنية ضمن أهداف المؤسسات في القطاع غير الربحي في خططها، وجعل اإلسهام في
تحقيق هذه المستهدفات أحد أهم أدوات قياس فاعلية وكفاءة هذه المؤسسات، وكذلك االهتمام
بقياس أثر األعمال واألنشطة المنفذة، والعمل على جعلها قدر المستطاع تتواءم مع أهداف التنمية

ورؤية 2030، باإلضافة إلى العمل على اتخاذ القرارات بناًء على تحليل البيانات.

إن رؤية المملكة 2030 تعمل على تسهيل تأسيس منظمات غير ربحية للميسورين والشركات الرائدة؛
لتفعيل دورها في المسؤولية االجتماعية، وتوسيع نطاق عمل القطاع غير الربحي، وتمكين مؤسساته
وجمعياته من استقطاب أفضل الكفاءات القادرة على نقل المعرفة وتطبيق أفضل الممارسات
اإلدارية، وأن يكون للقطاع غير الربحي فاعلية أكبر في قطاعات الصحة، والتعليم، واإلسكان، واألبحاث،

ا وتنميًة مستدامة لهذا القطاع. والبرامج االجتماعية، والفعاليات الثقافية؛ وهذا ما يحقق أثًرا اجتماعي
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فصل التنمية االجتماعية عن وزارة الموارد
البشرية والتنمية االجتماعية، أو تأسيس هيئة

مستقلة للتنمية االجتماعية، مع تبسيط
اإلجراءات المتعلقة بتأسيس مؤسسات

المجتمع المدني.

وضع نظام للعمل المدني بحيث يكون شامًلا
تعريفه، وُسُبل حوكمته، وآليات تحقيق

المرونة الالزمة لتحريره من البيروقراطية
الراهنة.

اعتماد مسارات أكاديمية في الجامعات
السعودية معنية بالقطاع غير الربحي.

ضرورة إفساح المجال لقيام التعاونيات،
وتخفيف شروط إنشائها، على أن تصدر

تصاريحها من مجلس الجمعيات التعاونية،
وليس وزارة الموارد البشرية والتنمية

االجتماعية.

إنشاء مراكز تدريب وتطوير وطنية متخصصة
في هذا القطاع سواء كمؤسسات مستقلة،

أو ضمن الجهات اإلشرافية.

6

وفي ضوء ما تقدم، فقد اقترح ملتقى أسبار بعض التوصيات لدعم القطاع 
غير الربحي وأهمها ما يلي:

إيجاد مراصد لالستشراف التنموي وكذلك مراكز
لقياس األثر المجتمعي للقطاع غير الربحي.
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ثانياً: المرأة في القطاع السياحي ورؤية المملكة 2030.

أ. أسمهان الغامدي

الورقة الرئيسة

 د. عبدالعزيز الحرقان

التعقيب األول

د. عبير برهمين

التعقيب الثاني
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ناقش ملتقى أسبار في إبريل 2018 م "قضايا المرأة في القطاع السياحي ورؤية المملكة "2030؛ بالنظر
إلى أن المرأة السعودية أصبحت ذات دور محوري في العديد من القطاعات الحكومية والخاصة. ونظًرا
لما تملكه من تأهيل ومكانة، جاءت اإلرادة السياسية منصفة لها، بوضعها في منزلة تليق بتأهيلها،

وبرؤية المملكة الطموحة 2030.
واليوم نجد أن المرأة دخلت في قطاع السياحة كمستثمرة وكعاملة وكمستشارة، وأصبحت ذات دور
ا في منافًسا قوي مؤثر وصانع أحياًنا للقرارات، فالمرأة السعودية تملك إمكانيات وقدرات هائلة، وتعد

م لها الدعُم الالزم. المجال االستثماري، وتستطيع أن تتقدم في مجال االستثمار السياحي إذا ما ُقد
والواقع أن نسبة كبيرة من السيدات بالمملكة مارسن وعرفن على األقل نوًعا واحًدا أو أكثر من أنواع
السياحة الخارجية؛ كالسياحة الترفيهية، أو السياحة العالجية والتجميلية، وسياحة األعمال، والسياحة
الثقافية، والسياحة التعليمية واألكاديمية، والسياحة الرياضية. تعرضهن لهذه األنواع من السياحة خالل
الرحالت األسرية أو أثناء الدراسة واالبتعاث، يجعل أذواقهن وخبراتهن السياحية متميزة ومتفاوتة بين
ا لنجاح السياحة االقتصادية أو السياحة ذات الرفاهية والمستوى الرفيع؛ وهذا يشكل مقوًما أساسي
ا إلى أعمال تتعلق بالسياحة ومتطلباتها، فبدأنا نرى في تجربة السياحة في المملكة، فكثيرات اتجهن حالي

الساحة رائدات األعمال، ومنسقات الرحالت العائلية أو النسائية.

إال أن هناك عدًدا كبيًرا من الوظائف والمهن في قطاع السياحة مازالت بانتظار إقدام المرأة السعودية
في عدة مجاالت، مثل: وظائف الضيافة، والفندقة، والعالقات العامة، والتسويق، والعمل كمرشدة
سياحية لدى المتاحف والشركات السياحية، أو العمل كموظفة استقبال في مجال الفندقة ومكاتب
التنسيق السياحي، أو كوكيلة سفر، أو مديرة فندق أو شركة سياحية؛ وهذه كلها متوافقة مع الرؤية،
من حيث توفير وظائف جديدة، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة كرافد من روافد االقتصاد
والتنمية الحديثة. وحتى يتم استثمار هذه الطاقة ضمن فئة السيدات مازلنا بحاجة إلى العديد من
عمليات التهيئة واإلعداد في البنى التحتية والتعليم، فنحن بحاجة إلى معاهد وكليات متخصصة في مجال
السياحة والفندقة، وهذه من شأنها أن تغير الشكل االجتماعي العام، إذ يمكن للمرأة أن تساهم في

الحد من البطالة والفقر، وخاصة في المجتمعات القروية والبدوية.
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ا. المتتبع للواقع يعلم يقيًنا أن االستثمار السياحي- بشكل عام للنساء والرجال-ال يزال هزيًلا جد ولكن
وقد تكون هيئة الترفيه الُمنعش الحقيقي للسياحة الداخلية، من خالل ما تبنته مؤخراً من فعاليات
وبرامج وأنشطة؛ لذا يجب أن يتم المزج في العمل والتجانس بين هيئة السياحة وهيئة الترفيه، لتسيير

عجلة السياحة بشكل أفضل مما هي عليه.
كما أن المرأة لتنجح في مجال االستثمار السياحي وفق رؤية المملكة 2030، فإن ذلك يستوجب من
الغرف التجارية صناعة فرص للمرأة المستثمرة، والوقوف معها ودعمها بشكل منهجي ومؤسسي،

دون التفريق بينها وبين الرجل.
ا ما يخص الجانب العملي بعيًدا عن االستثمار، فنجد أن المرأة نجحت في كسر حاجز نظرة المجتمع أم
القاصرة تجاه عمل المرأة، وأصبحت تعمل كمرشدة سياحية في شركات السياحة والسفر، وتعمل
كمنظمة في فعاليات هيئة الترفيه، ووجدناها في محافل المملكة الكبرى (مهرجان الجنادرية، ومعرض
مة ومرشدة ومسؤولة؛ األمر الذي يدلل على أن المجتمع تحول قبل 2020، وأصبح الكتاب) كُمنظ
مستوعًبا لدور المرأة، وواقعية شراكتها مع الرجل كشخص مؤهل وواع ومثقف، وقادر على تغيير
الفكر السعودي ونظرته تجاه المرأة، ورغبته في توطين المهن والوظائف بكوادر سعودية بعيًدا عن

جنسها.
باإلضافة إلى أن مقومات المملكة السياحية واألثرية متكاملة، وفيها إرث تاريخي كبير ومتنوع، وحتى
نساند والة األمر في رؤية المملكة الطموحة، يجب أوًلا أن نستثمر كافة القدرات الوطنية المؤهلة في
مجال السياحة، وأن يتم تنشيطها في المحافل الكبرى، والمناطق الدينية، والمناطق السياحية والتاريخية،

كّل وفق تخصصه وتأهيله.
وتجدر اإلشارة هنا إلى مشروع "مستقبلك سياحة" والذي أطلقته وزارة السياحة بهدف توفير 100 ألف
فرصة وظيفية للكوادر الوطنية من الجنسين بنهاية العام الحالي 2021م في قطاع السياحة، وذلك

ضمن إستراتيجيتها؛ لتنمية رأس المال البشري، بهدف توفير مليون وظيفة بنهاية 2030م.
من جانب آخر يجب على رجال األعمال والغرفة التجارية مساندة المرأة ومساعدتها لخوض تجربة
االستثمار السياحي، ودعمها لمواجهة التحديات التي قد تقف أمامها، ودعم وتدريب المرأة داخل القطاع
السياحي، بالشراكة مع هيئتي السياحة والترفيه في تقديم فرص استثمارية للسعوديات، في إطار

النظرة المستقبلية لالستثمار السياحي والترفيهي.
ويبقى الرهان األكبر على أن خوض المرأة تجربة قطاع السياحة والفندقة واآلثار سيشكل نقلة نوعية

وحضارية مختلفة؛ األمر الذي يحتاج فقط لدعم مادي ومعنوي من المجتمع المحلي.
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تحقيق التجانس في العمل بين وزارة

السياحة وهيئة الترفيه ووزارة التجارة

لتطوير خطط الجذب السياحي، والعمل

على تذليل الصعاب أمام المواطنين

والمواطنات الراغبين في العمل في

قطاعات السياحة.

أن يتم إنشاء جهة استشارية داعمة للشركات

والمؤسسات التي ترغب في زيادة نسبة

السيدات العامالت لديها في القطاع الخاص،

دون فرض ذلك بقرارات قد تتسبب في ردود

فعل سلبية.

إصدار لوائح تنظيمية واضحة تتضمن حقوق

وواجبات المرأة العاملة في القطاع السياحي

بما من شأنه تحفيز مزيد من النساء للعمل

بالقطاع.

وقد خلصت تلك المناقشات إلى مجموعة من التوصيات المحددة ومن أهمها ما يلي:

أن تقوم الغرف التجارية باإلسهام في

توفير الفرص المالئمة للنساء

ا، ودعمهن. المستثمرات سياحي
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(

ثالًثا : تعزيز عالقات المملكة الخارجية واإلفادة منها في ضوء توجهات رؤية المملكة 2030.

11

جولة ولي العهد -شركاء الرؤية 2030 والمحيط الجيوسياسي المضطرب

م. سالم المري

الورقة الرئيسة

د. صدقة فاضل

التعقيب األول

د. نوف الغامدي

التعقيب الثاني

أ. جمال مالئكة

إدارة الحوار

د. فهد العرابي الحارثي

الورقة الرئيسة

 م. حسام بحيري

التعقيب األول

 أ. عبدالرحمن الطريري

التعقيب الثاني

زيارات ولي العهد بوابة اقتصادية وسياسية نحو الشرق

 أ. عبدالرحمن الطريري

التعقيب الثالث
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أولى ملتقى أسبار اهتماماً خاصاً لقضية " تعزيز عالقات المملكة الخارجية واإلفادة منها في ضوء
توجهات رؤية المملكة 2030"، وقد تجلى هذا في نقاشات حملت العناوين التالية: "جولة ولي العهد..
شركاء الرؤية 2030 والمحيط الجيوسياسي المضطرب" (إبريل 2018)، و“زيارات ولي العهد: بوابة

اقتصادية وسياسية نحو الشرق” (مارس 2019).
وكان جلياً التأكيد على أن السياسة السعودية اليوم أصبحت قادرًة على إحداث التغيير في إطارين
ب التدريجي على الكثير من المعوقات والتعقيدات التي مهمين؛ داخلي وخارجي، وذلك بفضل التغل
كانت تتشكل حول نمطية المملكة وتقليديتها وقيمها المشحونة بطريقة غير مناسبة. والمتابع
ده محاور رئيسة، ومن تلك المحاور لسياسة المملكة سيجد أن نهج السياسة الخارجية السعودية تحد
"محور الثوابت"، فمنذ أن تأسست السعودية على يد الملك الراحل عبد العزيز آل سعود وهي تسير
على منوال ومنهج ثابت في سياستها الخارجية، والمبادئ األساسية التي حكمت وال تزال تحكم هذا
ك سياسي خارجي تقوم به الزمن، وهي تتمثل في أن أي قرار أو تحر النهج لم تتغير أو تتبدل على مر
اها أنها جزٌء من األمة العربية اإلسالمية، ومن الثوابت السعودية ينبع أساًسا من حقيقة أولية مؤد
المهمة أيًضا إيمان المملكة الراسخ بالسالم العالمي، وباالستقرار الدولي واإلقليمي، كهدف أساس
من أهداف سياستها الخارجية، ووضع أسس للعدالة في التعامل بين الدول في المجاالت السياسية
واالقتصادية واالجتماعية؛ لقناعتها الثابتة بأنه بدون االستقرار لن يتسنى للشعوب تحقيق تنميتها

وازدهارها ورخائها.

(

أما المحور الثاني فهو "المتغيرات والمستجدات" على الساحة الدولية، إذ إن هناك عدًدا من المستجدات
والمتغيرات التي فرضت نفسها على العالقات الدولية، وحظيت بعناية فائقة من ِقبل صانعي القرار
السياسي في المملكة، ويتم التعامل معها بكثير من الموضوعية والحكمة واالهتمام، ومنها: قضايا
اإلرهاب، وحوار الحضارات، وتأثير ثورة االتصاالت والمعلومات على أساليب الدبلوماسية المعاصرة،

ر في هيكلية العالقات الدولية.  والتغي
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وأخيًرا، "محور التحديات"، فالتهديد اإليراني لألمن واالستقرار في المنطقة يأتي في مقدمة هذه
ى التحديات، وال ننسى تدخل إيران السافر في الشؤون الداخلية لبعض الدول العربية، فمنذ قيام ما ُيسم
بالثورة اإلسالمية في إيران في عام 1979م، وحتى اآلن وجدت السعودية نفسها في مواجهة  مستمرة
مع التحدي اإليراني الذي أخذ عدة أشكال وصور. وفي هذا اإلطار يسعى ولي العهد من خالل جوالته
الخارجية المستمرة - شرقاً وغرباً - إلى تعزيز عالقات المملكة الخليجية، فضًال عن بناء شراكات

استراتيجية فاعلة تعزز توجهات رؤية المملكة 2030 وانطالقة المملكة نحو التقدم والتنمية.
والمؤكد أن زيارات سمو ولي العهد تهدف إلى بناء تحالفات دولية وإقليمية بغرضين: األول سياسي
لمواجهة تحالف إيران وروسيا وتركيا؛ ومن هنا تأتي زيارات لدول كأمريكا وأوروبا ومصر، والحًقا العراق،
حيث بدأت عالمات تطوير العالقة مع العراق. أما الغرض الثاني فهو اقتصادي، والمهم فيه توفير
وسائل نجاح تطبيق رؤية المملكة 2030. كما أن معظم زيارات ولي العهد الخارجية مرتبطة بالصناعة
والتقنية وتوطينها، التي هي أحد المحركات الرئيسة القتصاد المستقبل، وتحقيًقا لرؤية المملكة،
باإلضافة إلى االهتمام بالثروة المعلوماتية واقتصاد المعرفة، وكل ما من شأنه نقل المعرفة إلى
المملكة، وضمان وسائل نجاح تطبيق رؤية المملكة 2030. أيضاً فإن ولي العهد من خالل جوالته
الخارجية يحرص على نقل صورة المملكة الجديدة إلى العالم، وأن المواطن السعودي أصبح يعيش حياة
د والتنوع، وجاهًزا طبيعية، وقابًلا للتعايش والتفاهم والتعاون مع اآلخرين، وأكثر قبوًلا لالختالف والتعد

الستقبال السائحين، والترحيب بالمستثمرين من الشركات الكبرى والناشئة.
وفي سياق متصل وفيما يخص التوجه الجديد للسياسة السعودية نحو الشرق، يالحظ أن زيارات ولي
العهد األمير محمد بن سلمان لبعض الدول الكبرى في آسيا لها مدلوالت كبيرة في دعم مشروع
ا، ولها كذلك أهمية جغرافية إستراتيجية واقتصادية ا وسياسي الشراكة مع دول العالم المؤثرة اقتصادي
اجتماعية، فضًلا عن أهميتها من أجل تحقيق رؤية المملكة 2030. وهي كذلك ترمي إلى اإلسهام في
تنويع اقتصاد المملكة، وإلى االستثمار والخبرة األجنبية. ولعل الوقت قد حان لتعمل وزارة التجارة
واالستثمار وصندوق االستثمارات العامة على وضع برنامج خاص لدعم نشاطات التجارة الخارجية
ا إلى توظيف الدبلوماسية الناعمة في باكستان والهند للشركات السعودية. كما أن المملكة تحتاج حالي
والصين من حيث تكثيف الزيارات بين قيادات اجتماعية وفكرية ونظرائهم في هذه الدول. وكذلك
التواصل على مستوى المؤسسات العلمية لتبادل الخبرات والتجارب. باإلضافة إلى أهمية موقعنا
الروحي في العالم اإلسالمي وهو ما يخدم قيادتنا لهذا العالم. وتتطلع المملكة بتوثيق وتقوية عالقاتها
مع الصين على وجه الخصوص إلى مشاركة بكين في ُخطط رؤية المملكة 2030، حيث تنظر الرياض
ا، لبكين كقوة تتطور بوتيرة متناهية السرعة وال سيما باقتصادها الذي يحتل المرتبة الثانية عالمي
وقدراتها الصناعية، وتكنولوجياتها المتطورة، ومعدل صادرتها الضخم للعالم، إضافًة إلى كونها أكبر
دول العالم تعداًدا للسكان وتملك واحًدا من أكبر جيوش األرض، في حين تسير المملكة نحو الريادة
العالمية بمشروعات رؤية المملكة 2030 التي تضم عشرات البرامج التنموية واالقتصادية واالجتماعية
والثقافية الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل، وتجهيز المملكة لمرحلة ما بعد النفط، وَرْفع نسبة
ا بمؤشر م المملكة إلى المراتب األولى إقليمي الصادرات غير النفطية إلى 50 % من الناتج المحلي، وتقد

أداء الخدمات اللوجستية، وَرْفع االستثمارات األجنبية، وتحويل البالد لقوة صناعية كبرى.
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(

ويفتح توافق األهداف واإلستراتيجيات بين "رؤية المملكة 2030" والمبادرة الصينية "الحزام والطريق"
ر خالله رؤية المملكة فرًصا ال مثيل لها أمام األبواَب أمام التكامل االقتصادي بين البلدين، في وقت توف
ر نسبًة كبيرة من ا الذي يوف مصدر النفط الموثوق عالمي االستثمارات الصينية، فالسعودية تظل
واردات الصين من الطاقة، ويبرز عدد من العوامل المساعدة للجانب الصيني في االستثمار بالمملكة
يتقدمها التكلفة المنخفضة ألراضي المملكة المتاحة للمصانع، وازدهار السوق السعودية وشموليتها

ر البيئة الداعمة لتدريب الموارد البشرية. ألسواق المنطقة، وتوف
وبصفة عامة تحتفظ السعودية بعالقات طيبة مع أغلب دول العالم، غربيها وشرقيها. وتظل سياسة
المملكة الخارجية تدور في أربعة محاور: الدائرة الخليجية، والدائرة العربية، ثم اإلسالمية والنامية، ثم
دائرة الدول الكبرى والعظمى. وتهتم السياسة الخارجية كغيرها، مع كل طرف دولي تتعامل معه،

بالشؤون الثنائية، ثم بالقضايا ذات االهتمام المشترك.
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(

وفي ضوء ذلك ومن أجل العمل على تعزيز عالقات المملكة الخارجية واإلفادة
منها في ضوء توجهات رؤية المملكة 2030، فمن المهم العمل على ما يلي:

استمرار نهج التوازن في بناء التحالفات

السعودية مع دول العالم، مع تنويع هذه

التحالفات شرقاً وغرباً وأن تتضمن كافة

المجاالت ذات الصلة ببرامج رؤية المملكة 2030.

أن يتم دعم السفارات السعودية السيما في

الشرق وتحديداً كل من الصين والهند وباكستان

(واليابان وروسيا وكوريا الجنوبية وإندونيسيا)

بكوادر عالية التأهيل والثقافة والتدريب.

 العمل على تشجيع االستثمارات األجنبية

وتعزيز الشراكة السياسية واالقتصادية

والتجارية وغيرها من صور الشراكات

االستراتيجية اإلقليمية والدولية الفاعلة بما

ينسجم وتوجهات رؤية المملكة 2030.

التأكيد على أن تصحيح مسار العالقات

السعودية مع غيرها من دول العالم، يبدأ

بإصالحات داخلية تعطي شيًئا من الندية مع

الدول الكبرى بخاصة، َوُتحول دون إقدام آخرين

على ابتزاز المملكة.

 استثمار القوى الناعمة السعودية والدبلوماسية الشعبية لتعزيز عالقات

المملكة مع دول العالم بما يتفق واألهداف االستراتيجية لرؤية المملكة 2030،

السيما في ظل تحسن أداء المملكة في مؤشر القوة الناعمة 2021؛ حيث

احتلت المركز الـ39 في الثقافة والتراث، والمركز الـ27 في الحوكمة.
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رابعاً: هاكاثون الحج، نحو رؤية المملكة 2030.
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تناول ملتقى أسبار  في سبتمبر 2018 "هاكاثون الحج، نحو رؤية المملكة 2030"، حيث إن المتفحص لرؤية
المملكة 2030 وهيكلتها يستطيع أن يلمس اعتمادها على منهجيات إدارة المشاريع، وبناءها تحت
مظلة برامج. كما أن المحلل للرؤية وبرامجها وما ستحققه حتى عام 2030 يستشعر وجود اهتمام
واعتماد صريح على التقنية؛ فالتقنية ستحل تحديات القصور في رأس المال البشري، وتقليل التكاليف
التشغيلية، ورفع الكفاءة اإلدارية. بالتالي وجب التركيز على التقنيات ذات الطلب العالمي العالي؛ كاألمن

السيبراني، والبرمجة، وتقنيات الذكاء االصطناعي، باإلضافة إلى التركيز على الشباب.
وثمة أهمية لبناء جيل قوي في تخصصات دقيقة، يكون الشغف تجاه تعلمها محور ارتكاز في البناء،
ولتحقيق هذا الشغف كان لزاًما حّث الشباب للتعرف على هذه التقنيات، واستكشاف الميول، ومن َثم

الجدية في طلب العلم، من هنا تظهر أهمية الفعاليات المرتبطة بهذا المجال كهاكاثون الحج.

فالواقع أن هناك تحديات كبيرة تصاحب موسم الحج، منها: المواصالت، وإدارة الحشود، وترتيبات
السفر واإلقامة، وحلول التواصل وغيرها. ويهدف هاكاثون الحج بصورة رئيسة إلى خدمة الحجاج
وتحسين تجربتهم من خالل ابتكارات تقنية واستغالل التكنولوجيا واإلبداع لتيسير العملية وتحسين
التجربة العامة للحجيج، إضافة إلى تحويل األفكار إلى مشاريع استثمارية ربحية، وتوفير بيئة تساعد في

تطوير المهارات الشخصية والفنية.

17
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وبمراجعة بعض مساهمات هاكاثون الحج في تحقيق رؤية المملكة 2030؛ نجد أن عدد المشاركين فيه
قد بلغ نحو 3000 مشارك، وكانت الشريحة العظمى من الشباب السعودي الذين أُتيح لهم االحتكاك
بتقنيين دوليين. كما أسهم هاكاثون الحج في التعريف بالفرص االستثمارية بالمملكة، باإلضافة إلى أن
فوز فريق سعودي بالمركز األول أثبت كفاءة شباب المملكة التقنية والمعرفية في ميدان مهم وحيوي،
ع الشركات األجنبية لفتح قنوات تواصل مع شركات محلية أو أفراد متخصصين للدخول وهذا شج
للسوق السعودي، أو اختيار السعودية كمقر يخدم تواجدها في الشرق األوسط. أيضاً فمن من خالل

المشاركة تحقق ما يلي:

االحتكاك بتقنيين دوليين، حيث كان المشاركون من 55 دولة. وهذا له دور إيجابي في
ف على ثقافات الدول من حيث الذهنية التقنية، وفرصة قياس القدرات التي التعر 

 لها دور إيجابي في بناء الثقة، ومعرفة القصور ومن َثم ردمه.

التغطية  اإلعالمية، وحصد رقم قياسي على  مستوى  العالم كأضخم هاكاثون، كان له دور في
 جذب شرائح المجتمع وتفاعلها مع الحدث، ومحاولة معرفة ماهيته وأهدافه. كما فتح قنوات

 تواصل، وجذب اهتمام الخارج لمعرفة المزيد عن قدرات السعودية التقنية، وماهية الحج وأهميته.

ن الهاكاثون دورات متخصصة مقدمة من متخصصين في مجاالت التقنية والمال  تضم
واألعمال واالبتكار، وهذا بال شك أسهم في بناء ثقافة المشاركين، وربط قدراتهم

ه لهدف واحد. التقنية بواقع المال واألعمال، ليتم توظيف هذه القدرات لترجمة واقع ملموس موج 

 كان  الهاكاثون فرصة مناسبة للتعريف بالفرص االستثمارية بالمملكة. فإبراز الحج والتعريف به، 
والتعريف بتحدياته، قام مقام حملة تسويق مكثفة ومتخصصة، فكل تحٍد هو في واقعه فرصة 

 إن مشاركة التحديات ومشاريع المشاركين بعد انتهاء الهاكاثون أسهمت في توليد حلول خارج نطاق الهاكاثون. 
ووجود العمالق التقني قوقل كراٍع للهاكاثون، أسهم في لفت نظر الشركات الناشئة الدولية للسعودية كسوق

 محتمل. باإلضافة إلى أن فوز فريق سعودي بالمركز األول أثبت كفاءة شباب المملكة التقنية والمعرفية في ميدان
ع الشركات األجنبية لفتح قنوات تواصل مع شركات محلية أو أفراد متخصصين مهم وحيوي، وهذا شج 

 للدخول للسوق السعودي، أو اختيار السعودية كمقر يخدم تواجدها في الشرق األوسط.
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ومن أبرز التوصيات التي تم التوصل إليها  في هذا اإلطار ما يلي:

تعزيز االستفادة من التقنيات في خدمات

الحج، والتقليل من القوى البشرية خاصة من

غير السعوديين.

 ضرورة وجود معاهد نوعية في مجاالت

التقنية  والبرمجة لتأهيل الكفاءات للمراحل

السنية المبكرة.

العمل على صناعة هاكاثون متخصص

في أمن المعلومات للجهات الحكومية

وشبه الحكومية، يك ينتج كفاءات

سعودية قادرة على تقديم الحلول

 في جانب أمن المعلومات.

أهمية التركيز على صناعة البرمجيات، وتشجيع

 المستثمرين على الدخول في صناعتها.

19



ٕا��ى ���درات ���� ٔا���ر

(

ل الصحي: خارطة الطريق نحو رؤية المملكة 2030. خامساً: برامج التحو
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ل الصحي في ضوء رؤية المملكة "2030، تناولت مناقشات ملتقى أسبار في مارس 2019م "برامج التحو
السيما وأن رؤية المملكة 2030 تضمنت خطة واضحة تستهدف نقلة نوعية لجميع الخدمات بما فيها
الخدمات الصحية، حيث سيتم تحويل أداء وزارة الصحة إلى نظام الشركات ضمن خطة لخصخصة القطاع
الصحي، بحيث ُتفصل المستشفيات والمراكز الصحية عن الوزارة وتتحول إلى شركات حكومية تتنافس

على أسس الجودة والكفاءة اإلنتاجية، ويقتصر دور الوزارة على التنظيم واإلشراف والمتابعة.
ه قد ُيخشى من نتائجه ومع الثقة في َحْرص الدولة على مصلحة جميع مواطنيها إال أن مثل هذا التوج
وانعكاساته على الفئات ذات الدخل المحدود واإلمكانات البسيطة، لكن التطمينات في هذا الجانب ُتفيد
بأنه سيتم إنشاء برنامج الضمان الصحي وشراء الخدمات الصحية التابعة لوزارة الصحة وفًقا ألساليب
الشراء اإلستراتيجي التي تضمن توفير الحوافز الالزمة لتقديم خدمة عالية الجودة بدون تحميل المواطن

أي تكاليف إضافية.
ا؛ حيث تبدأ ل الوطني في القطاع الصحي أحد البرامج الطموحة التي تقدم تغييًرا جذري وتعد برامج التحو
بدراسة االحتياجات والتقييم وتطوير اإلطار القانوني والفني والمالي. وحتى 2022 سيتم تنفيذ نماذج
م مشاركة القطاع الخاص التي أثبتت نجاحها بالتدريج لتطبيقها على مستوى مناطق المملكة، وقس

البرنامج المملكة إلى خمس مناطق هي: الشمالية، والشرقية، والوسطى، والجنوبية، والغربية.

(

ل الصحي في السعودية إلى تحسين كفاءة استخدام وإنفاق الموارد المتاحة إلى وتهدف برامج التحو
ل الرقمي، جانب تحسين كفاءة وفعالية قطاع الرعاية الصحية من خالل تكنولوجيا المعلومات والتحو
وزيادة مساهمة القطاع الخاص في مختلف مجاالت االقتصاد، مع استهداف رفع حصة القطاع الخاص
من اإلنفاق على الرعاية الصحية، وهو ما سيجلب فرًصا جديدة للمستشفيات الخاصة، وكذلك زيادة

تركيز وزارة الصحة على الدور اإلشرافي والتنظيمي لتحسين القطاع الصحي بأكمله.
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(

لية هو تركيزها على مفهوم الوقاية ضمن منظومة متكاملة ومما ُيلِفت النظر في هذه البرامج التحو
مع الجهات ذات العالقة المرتبطة بجودة الحياة وحركة الناس وأنماط حياتهم وغذائهم السليم
والسالمة المرورية وغيرها، وكذلك التركيز على تطوير الرعاية الصحية األولية باعتبارها خط الدفاع
الصحي األول، وباعتبارها قناة الربط مع المواطن ليس في تقديم العالج والتحويل للمستشفيات
العامة أو التخصصية فحسب، ولكن في َنْشر التثقيف والتوعية بأساليب الحياة الصحية السليمة في
األحياء والمدارس وغيرها من مؤسسات ومنظمات المجتمع. كما أن إنشاء المجمعات الطبية
ر على الموطنين الكثيَر من أعباء التنقل واالزدواجية؛ لما تحويه تلك المجمعات من المتكاملة سُيوف

خدمات الرعاية الصحية األولية والمستشفيات العامة والخدمات التخصصية.
مة، ل الصحي المستهدف سيرتكز على ثالثة عناصر رئيسية: وزارة الصحة كُمنظ وبصفة عامة فإن التحو
لة. وسيكون المواطن في نهاية األمر مة للخدمات، وشركات التأمين الوطنية كُممو والشركات كُمقد
هو الُمستفيد األول من جودة الخدمات الصحية. لكن نجاح تلك النقلة النوعية الكبيرة في القطاع الصحي
يستلزم توفيَر العديد من المتطلبات اللوجستية والتشريعات والتنظيمات اإلدارية مع كل الجهات
س واألطراف ذات العالقة، وهو ما يحتاج من القائمين عليه التركيز على الفكر اإلستراتيجي الذي يؤس

لنظام قوي متين طويل المدى بعيًدا عن مجرد االهتمام بالمنجزات اآلنية السريعة.

ل الصحي التي ال شك هي أحد أهم برامج رؤية المملكة 2030، إال أنها ال تزال في ومع أن برامج التحو
طور التأسيس وال يجب أن تقفز إلى مراحل متقدمة بدون أن يكون لها بنية أساسية قوية تعتمد
عليها. لعقود طويلة، خطة وزارة الصحة تنطوي على تقديم الخدمات الصحية الالزمة في جميع أنحاء
ن من تزويد سكان المملكة المملكة بالشكل المطلوب، ومازال هناك مشوار طويل أمامها للتمك
بالخدمات الصحية الشاملة، وخصوًصا في األقاليم التي تفتقد المراكز الصحية المتخصصة، مثل مراكز
عالج األورام والكبد والعالج اإلشعاعي وما شابهها. وهناك َفرٌق كبير بين توفير خدمات صحية عامة
وخدمات صحية متخصصة، وهي دائًما تكون مكملًة لمنظومة البرامج الصحية الشاملة ليك تتمكن من
االستفادة من استثمارات القطاع الخاص في توفير الخدمات الطبية عن طريق برامج التأمين الصحي.
ومازال الوقت مبكًرا لتقديُم برامج تأمين صحي شاملة في جميع أنحاء المملكة؛ ألن القطاع الخاص لن
يستثمر في منظومة غير مكتملة، وسيكون مطلوًبا منه توفيُرها للمشتركين. البدء في توفير التأمين
الصحي في المدن الرئيسة التي يوجد فيها منظومة صحية متكاملة وطرحها على القطاع الخاص

سيكون خطوًة في الطريق الصحيح، أما األقاليم فما زال أمامها مشوار طويل الكتمال المنظومة.
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د من وجود التشريعات والتنظيمات اإلدارية التأك

م العالقة بين الجهات الالزمة، والتي تنظ

ل الصحي. واألطراف المعنية ببرامج التحو

إعادة النظر في آلية استقبال

المستشفيات التخصصية والمدن الطبية

للحاالت الطارئة والحرجة التخصصية.

ل الصحي في إطار رؤية المملكة 2030،  وفي ضوء ما تم طرحه حول برامج التحو
فقد تم االنتهاء إلى عدد من التوصيات المحددة والتي يعد من أهمها ما يلي:

تعزيز الجانب الوقائي برفع درجة التثقيف

 الصحي، واالهتمام بالتغذية الصحية والرياضة،

والكشف  المبكر  عن األمراض المزمنة.

توفير حوكمة واضحة لنظام التأمين الصحي

وشروط التعويضات والتقاضي للمستفيد

م الخدمة وشركات التأمين الصحي. وُمقد

تفعيل دور القطاع الثالث (الجمعيات

التعاونية في القطاع الصحي) وخصوًصا

في المناطق الريفية ومدن األطراف.

23

تفعيل منظومة السالمة المهنية والصحية.

تفعيل دور الجامعات وكليات الطب في البحث

 العلمي الطبي خاصة في الواقع الصحي في المملكة.
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سادًسا: جودة الحياة في ضوء رؤية المملكة 2030.
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تعرضت إحدى المناقشات التي عقدها ملتقى أسبار في إبريل 2019م لقضية "جودة الحياة في ضوء رؤية
ا المملكة "2030، انطالقاً من أن الحق في الحياة يعد من أكثر الحقوق أهميًة، إذ إنه يعتبر شرًطا أساسي
للتمتع ببقية الحقوق األخرى؛ لذا ال يجوز حرمان أي إنسان من هذا الحق شرًعا وقانوًنا وإنسانيًة. والحديث
عن جودة الحياة يشير إلى االنتقال من "توفير" الحاجات األساسية لإلنسان إلى الحرص على "جودتها"،

وهو ما يدل على تطور المجتمع وانتقاله لمرحلة جديدة في نموه.
ويعمل برنامج جودة الحياة على تحسين البنية التحتية من خالل االرتقاء بالنقل، واإلسكان والتصميم
الحضري والبيئة، والرعاية الصحية، والفرص االقتصادية والتعليمية، واألمن والبيئة االجتماعية. ويهدف
ا ز في عدة رياضات إقليمي البرنامج إلى تعزيز ممارسة األنشطة الرياضية في المجتمع، وتحقيق التمي
ا، فضًال عن تطوير وتنويع فرص الترفيه لتلبية احتياجات السكان، وتنمية مساهمة المملكة في وعالمي
الفنون والثقافة. أما مساهمة البرنامج في االقتصاد الوطني فستكون من خالل تشجيع االستثمار في
ز االزدهار االقتصادي للمملكة. إذ يعمل البرنامج على تشجيع القطاع الخاص على قطاعات جديدة ُتعز
االستثمار في قطاعات مستحدثة ذات صلة مباشرة بجودة الحياة ورفاهية المواطنين، إضافة إلى توفير
المناخ المالئم لجذب االستثمارات األجنبية في هذه القطاعات. كما يساهم البرنامج في تنمية وتنويع
االقتصاد الوطني من خالل إنشاء مناطق خاصة، وإعادة تأهيل المدن االقتصادية، وتطوير قطاعات

الرياضة والترفيه والثقافة والفنون.
ولجودة الحياة في ضوء رؤية المملكة 2030 أبعاد سياسية واجتماعية واقتصادية ال تخفى؛ فهو من
ز من موقع المملكة على المستويين العالمي والعربي، بالنظر إلى الصورة النمطية للمملكة جهة سُيعز
كمنتج للنفط وال شيء غير ذلك كما تريد أن ترسمه بعض المصادر غير المنصفة، في حين أن المملكة
هي أكثر من ذلك؛ فهي حاضنة الحرمين الشريفين، وذات موقع إستراتيجي مهم للغاية يحيط بها
مضائق مائية، وهي فاعلة في السياسة العربية واإلقليمية والعالمية، كما أنها رقم مهم في السياسة
ا متزايًدا، إذ ا سكاني اإلقليمية والدولية يصعب تجاهله. أما على المستوى االجتماعي فالمملكة تواجه نمو
ل الشباب من 44-20عام نحو 42% من سكانها حسب الهيئة العامة لإلحصاء؛ ما يعني ضرورة تلبية ُيشك
احتياجاتهم المتنامية، ومنها جودة الحياة بهدف استنهاض هممهم للعمل واإلنتاج. وعلى المستوى
ٌه واضح وقوي نحو تقليص االعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل االقتصادي، فإن المملكة لديها توج
الوطني. والمملكة زاخرة بإمكانات اقتصادية كبيرة، ومن َثم فهي بحاجة إلى اإلفادة من كل ما هو متاح

في سبيل النمو واالزدهار.
ت وثيقة الرؤية على "أن الفرص وتتضمن رؤية 2030 منطلًقا واضًحا لبرنامج جودة الحياة. فقد نص
ا ال ترتقي إلى تطلعات المواطنين والمقيمين، وال تتواءم مع الوضع الثقافية والترفيهية المتوافرة حالي
االقتصادي المزدهر الذي نعيشه"؛ لذا كان أحد برامج الرؤية "برنامج جودة الحياة 2020" لتحقيق أهداف

الرؤية. وتتمثل المهمة الرئيسة للبرنامج في تحسين جودة الحياة في المملكة.

ٕا��ى ���درات ���� ٔا���ر
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ونظًرا ألن المحور األول هو من صميم مسؤوليات الوزارات الخدمية في الدولة مثل: وزارة الصحة،
ووزارة التعليم، ووزارة الطاقة، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية
ز تحديًدا على المحور الثاني، أي محور نمط الحياة، ومن َثم فإنه ُيعنى وغيرها؛ فإن برنامج جودة الحياة ُيرك
أساًسا بالنشاطات التي تتضمن الرياضة والترفيه والفنون والثقافة. لذا، فإن أهداف البرنامج تتحقق
تحديًدا من خالل وزارة الثقافة و وزارة الرياضة وهيئة الترفيه، وإلى حد ما وزارة الموارد البشرية والتنمية

االجتماعية، حيث يشترك البرنامج والوزارة في اهتمامهما بمفهوم التطوع والمشاركة األهلية.
ويتضمن محور نمط الحياة خمس فئات كبرى، هي: الرياضة، والثقافة والفنون، والترفيه، والترويح،
والمشاركة االجتماعية. وتتضمن كل فئة ُبعدين، ففئة الرياضة تتضمن ُبعدي الرياضات االحترافية وغير
االحترافية، وفئة الثقافة والفنون تتضمن ُبعدي الثقافة والفنون، وفئة الترفيه تتضمن ُبعدي الترفيه
خارج المنزل والترفيه المنزلي، وفئة الترويح تتضمن ُبعدي خدمات الطعام والشراب واالستجمام، وأخيًرا
تتضمن فئة المشاركة االجتماعية ُبعدي العمل التطوعي والمشاركة في المجتمع. ووضع البرامج أهداًفا
يمكن قياسها لهذه الفئات وأبعاد كل منها. فُبعد الفنون _ مثًلا _ يتضمن أهداًفا محددة لرفع ِبناه
التحتية، مثل: زيادة عدد معارض الفنون والبالغ عددها نحو 20 معرًضا وقت َوْضع وثيقة البرنامج، وتوفير
45 قاعة سينما وبناء دار أوبرا واحدة. وعلى صعيد الترويح، يتطلع البرنامج إلى إيجاد 3 مطاعم لطاٍه
ا بحلول 2030، مقارنة بباريس التي يوجد فيها اليوم 15 مطعًما من هذا النوع. ويتطلع معروف عالمي
البرنامج إلدراج مجموعة مدن سعودية على قائمة أفضل 100 مدينة عيًشا على مستوى العالم. وفي
الترجمة االقتصادية لمنافع هذا البرنامج، استهدفت وثيقة البرنامج إلى توفير آالف الوظائف، وتحقيق
ه سكان المملكة لقضاء ا وتوج ن مناحي نمط العيش محلي إيرادات غير نفطية، كنتيجة غير مباشرة لتحس

ا. ن أنماط العيش يكون من المجدي للناس قضاء ُعطل جميلة ومثمرة داخلي ا، فبتحس إجازتهم محلي

ٕا��ى ���درات ���� ٔا���ر
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وتستهدف وثيقة جودة الحياة بشكل رئيس تطوير نمط حياة الفرد عبر وضع منظومة بيئية تدعم
ز من مشاركة المواطنين والمقيمين في األنشطة الثقافية وتسهم في توفير خيارات جديدة ُتعز
والترفيهية والرياضية، جنباً إلى جنب مع تطوير أنشطة مالئمة ُتسهم في تعزيز جودة حياة األفراد
والعائالت، وخلق فرص العمل، وتنويع االقتصاد، باإلضافة إلى رفع مستوى مدن المملكة لتتبوأ مكانًة

متقدمة بين أفضل المدن في العالم.
وقد اعتمد البرنامج على عدد من المؤشرات العالمية التي تعرف وتقيس جودة الحياة، فاعتمد ستًة منها

كمراجع أساسية، وهي: 

-مسح ميرسر لجودة الحياة

والذي يصنف 231 دولة. 

-مؤشر السعادة العالمي 2017 والذي ُيصنف
 155 دولة وفًقا لمستويات السعادة.

. ARRPمؤشر لجودة المعيشة- -مؤشر منظمة التعاون االقتصادي 
والتنمية لجودة الحياة.

-التصنيف العالمي لقابلية العيش والصادر عن

 (ذي إيكومنومست أنتلجنس يونيت) 

والذي يغطي 140 دولة.

-قابلية العيش: بتهيئة ظروف العيش من أجل حياة
مرضية، والتي يقع تحتها عدد من الجوانب، مثل: البنية
التحتية، واإلسكان والتصميم الحضري، والبيئة والرعاية

الصحية، والفرص االقتصادية والتعليمية واألمنية،
والبيئة االجتماعية.

-نمط الحياة: بتوفير خيارات للناس لتكون
: الترفيه، لديهم حياة ممتعة ورغيدة. ويضم

والثقافة والفنون،  والرياضة والترويح،
والمشاركة االجتماعية.

25 قائمة مجلة مونوكل لنمط الحياة، وتضم-

من أفضل المدن للمعيشة في العالم.

وبناًء على تحليل المؤشرات الستة اآلنفة الذكر تم تحديد مفهومين مرتبطين بشكل مباشر
بجودة الحياة، وهما:

( 27
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(

ويالحظ من تحليل وثيقة جودة الحياة أنها جاءت متسقة مع الرؤية وسعيها لتحقيق برنامج جودة الحياة
ه من وثيقة الرؤية، وهو األمر الذي سيجعل المملكة ليست مكاًنا متضمًنا لفرص للجوانب التي تخص
ابة لسياح قادمين من الخارج أيًضا؛ األمر ابة ومرضية للداخل فقط، بل وأيًضا جذ ترفيهية وثقافية جذ
د للفرص والثروة. ولعل ما في هدف الرؤية األساسي والمتمثل في خلق اقتصاد ُمول الذي سيصب
تضمنته وثيقة الرؤية من إبراز للمعالم السياحية واألثرية في كل منطقة من مناطق المملكة عناصر
قوة لبرنامج جذب سياحي واعد ربما ينقصه، وبحسب وثيقة البرنامج، تأهيل البنى التحتية في المناطق

القريبة من مراكز الجذب هذه.  
أيضاً تقوم برامج كثيرة في الرؤية بدعم وتحقيق مفهوم جودة الحياة، وعلى سبيل المثال ال الحصر:
أطلقت وزراه الثقافة إستراتيجيتها الجديدة التي ارتكزت على ثالثة محاور أساسية، وهي: تكريس
الثقافة كنمط حياة، والثقافة من أجل النمو االقتصادي، والثقافة من أجل تعزيز مكانة المملكة الدولية.
ا، وهي: اللغة والتراث والكتب كما شملت اإلستراتيجية 27 مبادرة، منها: خدمة الوزارة لـ 16 قطاًعا ثقافي
والنشر والموسيقي واألفالم والعروض المرئية والفنون األدائية والشعر والفنون البصرية والمكتبات
والمتاحف والتراث الطبيعي والمواقع الثقافية واألثرية والطعام وفنون الطهي واألزياء والمهرجانات
وفعاليات العمارة والتصميم الداخلي. ومن خالل هذا المثال يمكن لنا التنبؤ بالفوائد العلمية والثقافية

والفنية التي ال ُتحصى لمفهوم جودة الحياة الذي حملته الرؤية.
وقد انتهت المناقشات في ملتقى أسبار فيما يتعلق بجودة الحياة، إلى مجموعة من التوصيات المحددة

يعد من أهمها ما يلي:

28

إعطاء أهمية أكبر لمراجعة السياسات
واألنظمة لتحسين نسبة األداء وتحسين

الخدمة في الجهات المعنية ، وبالتالي زيادة
جودة الحياة. 

ضرورة توافر قنوات اتصال مباشرة بين
المواطن والمقيم من جهة، والجهات ذات
العالقة بالحفاظ على جودة الحياة من جهة

أخرى.

دراسة وتطبيق وثيقة منظمة الصحة
العالمية للمدن الصديقة لكبار السن، بما

ا. ا وجغرافي يتالءم وطبيعة السعودية اجتماعي

ينبغي أن ينصب تحسين جودة الحياة على
كافة الشرائح المجتمعية، من كبار سن

وشباب وأطفال وذوي االحتياجات الخاصة، 
وكذا المجتمعات المحلية األقل تنمية.

إطالق مؤشر جودة حياة محلي.
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سابًعا: مستقبل الموارد المائية واستدامتها في السعودية في ظل رؤية المملكة 2030.
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م. محمد الشهري

الورقة الرئيسة

د. عثمان العثمان

التعقيب األول

 د. علي الطخيس

التعقيب الثاني

أ. وليد الحارثي

إدارة الحوار
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ناقش ملتقى أسبار في إبريل 2019 م قضية " مستقبل الموارد المائية واستدامتها في السعودية في
ظل رؤية المملكة "2030؛ حيث ينبع االهتمام بهذه القضية من أن السعودية تحتل المرتبة التاسعة
ضة للفقر المائي خالل الـ25 سنة القادمة، لكن المشاريع واألفكار على قائمة دول العالم المعر
المطروحة ضمن رؤية 2030 تؤكد أن هناك ُخطًطا لتجاوز هذه األزمة، سواء عن طريق ترشيد
االستهالك أو عن طريق االستثمار في مجال المياه. حيث جاء في رؤية المملكة 2030 أنه سيتم العمل
ر واالستثمار األمثل للثروة المائية عبر الترشيد واستخدام المياه المعالجة على مقاومة ظاهرة التصح

لها الصناديق الحكومية والقطاع الخاص. والمتجددة، وذلك من خالل مشروعات تمو
كما أّكدت رؤية المملكة 2030 على أنه سيتم ترشيد استخدام المياه في المجال الزراعي، بما يقلل من
قيمة التحذيرات التي أطلقها تقرير عن مركز ستراتفور Startfor األمرييك لألبحاث بشأن أزمة المياه
التي تلوح في األفق بالسعودية، إال أنه في الوقت نفسه أشاد برؤية السعودية 2030 كونها لم تغفل

هذا التحدي الذي قد يكون سبًبا في تعطيل تنفيذها.
وُيعد االستثمار في توفير جزء من االحتياجات المائية من ِقبل القطاع الخاص أفضَل الحلول المبتكرة
في الوقت الحاضر، حيث طرحت وزارة البيئة والمياه والزراعة عدة مبادرات كجزء من تحقيق رؤية

المملكة 2030، وتشمل على سبيل المثال ال الحصر:

(

مبادرة تخصيص المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة من
خالل تخصيص مشاريعها المستقبلية وأصولها الحالية،
لتقليل االعتماد على التمويل الحكومي؛ وذلك بإشراك القطاع
الخاص في تمويل المحطات، وتحسين الكفاءة والفاعلية،

والوصول إلى استدامة مالية وإضافة عوائد مالية للمملكة.

مبادرة إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعاَلجة.

مبادرة  تعزيز  مصادر المياه الجوفية.

مبادرة  تعزيز  مصادر المياه السطحية من السدود
وحصاد مياه األمطار.

مبادرة خفض نسبة الفاقد في  شبكات المياه

مبادرة  قياس  استهالك المياه في القطاعات
الزراعية والصناعية والتجارية.

ف من أزمة نقص المياه وندرتها، باإلضافة إلى المشاريع المطروحة في سياق ومع أن التكنولوجيا يمكن أن ُتخف
ل الوجه الجديد للسعودية في عصر ما بعد االعتماد التام على النفط؛ إال األهداف المحددة لرؤية 2030، التي سُتشك

أن االستمرار بنفس نسق االستهالك وغياب ثقافة الترشيد يظالن التحدي األكبر.

30
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 تم االنتهاء إلى مجموعة من التوصيات المحددة من أهمها ما يلي:

العمل على ربط استدامة الموارد المائية مع

استدامة الطاقة المتجددة، وتوفير الغذاء

لتجاوز التحديات الكبيرة التي ستواجه المملكة

خالل السنوات الخمس القادمة. وتعزيز مبدأ

اإلدارة المتكاملة للموارد المائية في المملكة.

إعادة النظر في االستثمارات التي تستخدم

المياه الجوفية، ووقف أي هدر أو استنزاف

ينتج عن  استخدامها.

 أن يتم تحديث شبكات المياه العامة 

واستبدالها بوتيرة أسرع من األسلوب

 الحالي عبر مبادرات جديدة تتوافق مع 

رؤية المملكة 2030.

قيام صندوق االستثمارات العامة بشراء أراضي

الشركات الزراعية ذات المساحات الكبيرة

لالستفادة منها في تنفيذ مشاريع مياه الشرب

أينما ُوجدت هذه المزارع؛ لعدم حاجة الشركات

لها في ظل تقنين زراعة الحبوب واألعالف ذات

االستهالك العالي للمياه والتي تهدد مستقبل

الموارد  المائية واستدامتها.

31

تشجيع الدراسات واألبحاث واالبتكار في مجال

توفير المياه.
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ثامًنا:  حقوق الطفل ورؤية المملكة 2030.
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 د. رنا المنديل

الورقة الرئيسة

د. فهد اليحيا

التعقيب األول

د. مها المنيف

التعقيب الثاني

د. عبدالسالم الوايل

إدارة الحوار
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انطالقاً من اهتمام ملتقى أسبار بالقضايا النوعية التي تهم كافة فئات المجتمع، فقد ناقش في  إبريل
2019م قضية حقوق الطفل في ضوء رؤية المملكة 2030. وقد تمت اإلشارة كمدخل تمهيدي إلى أن
اتفاقية حقوق الطفل الدولية التي بدأ العمل بها عام 1990 وصادقت عليها المملكة عام 1996 ترتكز على
ه في الحياة والبقاء والنمو والتطور، على أساس ومبدأ واضح، وهو الحقوق األساسية للطفل، مثل حق
أن تكون مصالح الطفل الُفضلى هي موضع االهتمام األساسي، وهي النتيجة لكل قرار يتم اتخاذه
بشأن األطفال. وتحترم االتفاقية مسؤوليات وحقوق وواجبات الوالدين بما ال يؤثر على مصلحة الطفل

الُفضلى. 
ل الوطني، ووضعت ثمانية أبعاد ولقد اهتمت رؤية المملكة 2030 بالرعاية الصحية في برنامج التحو
رئيسة، أحدها االرتقاء بالرعاية الصحية، وبهذا البعد ثالثة أهداف رئيسة و70 مبادرة. وهذه األهداف

هي: تسهيل الوصول للخدمات الصحية، وتحسين تلك الخدمات، والوقاية ضد المخاطر الصحية. 
والمالحظ أن حقوق الطفل الصحية في البعد اإلستراتيجي المتضمن في الرؤية كانت مندمجة مع
األهداف والمبادرات، لكن ال توجد مبادرة خاصة بحقوق الطفل الصحية وكيفية الحفاظ عليها، بما

يتماشى مع مصلحة الطفل الُفضلى، ومع الحفاظ على حقوق الوالدين، ودون تأثير على صحة الطفل. 
ًنا واضًحا في صحة الطفل، لكْن للحصول على بعض الحقوق الصحية هناك تحس ومن المؤكد أن
للطفل نحتاج إلى تدخل قانوني سريع في بعض األحيان ضد الوالدين أو مؤسسات معينة، وهذا غير

موجود إلى اآلن. 

(

وبالنظر إلى أن الطفل هو كيان بشري، َتسري حقوقه االجتماعية واالقتصادية واألمنية والرعائية
والصحية وغير ذلك من الحقوق، كغيره من أي فرد في المجتمع، بغض النظر عن الفئة العمرية؛ وعليه
ال بد أن نستشعر المسؤولية الكبرى التي تقع على عاتق الحكومة واألسرة على وجه الخصوص.
واستناداً إلى أن مسألة االهتمام بشؤون الطفولة هو أمر حتمي فليس من المناسب أن يكون مشتت
الجهود، أو حتى نرى كل جهة ُتلقي بالمسؤولية الرعائية على األخرى لتنشئ قضية يطول عالجها باآللية
التي تعود باإليجاب على المجتمع. ويمكن في هذا اإلطار دراسة تأسيس هيئة ُتعَنى بشؤون الطفل

باسم (الهيئة العامة لرعاية األطفال).
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ومن ناحية أخرى تفتقر المملكة لقاعدة بيانات ترصد العوامل المسببة إلصابة الطفل باألمراض
العضوية واالضطرابات النفسية، هل هي مثًلا بسبب: عامل الوراثة، أو عيب خلقي، أو خلل في بعض
ض الطفل لضغوط حياتية وصدمات نفسية؛ كفقدان أحد والديه أو إهماله مراكز الجسم، أو بسبب تعر
أو ضربه بصورة مستمرة أو االعتداء الجنسي عليه. وأي عوامل أخرى يمكن قياسها واالستناد عليها

كمؤشر لقياس المخرجات، للوصول لحسن إدارة صحة الطفل وفهمها بشكل أفضل. 
وحول أهمية إنشاء مراكز مراجعة الوفيات في المملكة لوضع إستراتيجية لحماية األطفال بناًء على
أسباب الوفيات، فهي مسألة مهمة، على أن تتضمن مثل هذه المراكز مرصَد بيانات شامل لَرْصد
وتوثيق كافة بيانات الطفل الصحية في المملكة، منها على سبيل المثال ال الحصر: (أي المناطق تزداد
فيها أمراض معينة، وأي فئة عمرية تكُثر فيها األمراض النفسية في المملكة، وما سبب انخفاض
األمراض الوراثية في مناطق معينة من المملكة... إلخ)، لتكون لدينا قاعدة بيانات مهمة نستند عليها

لتحسين الوضع الصحي بالمملكة، ونضمن حصول الطفل على كافة حقوقه الصحية.
أيًضا، فإن من الضروري زيادة عدد المراكز التعليمية والتدريبية الخاصة باألطفال المعاقين، فهناك

أطفال ُكُثر من هذه الفئة يتكدسون في المنازل بال تعليم وال تدريب؛ لعدم وجود مراكز كافية لهم.
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أن يتم توسيع مفهوم حماية الطفل كونها

تشمل الجانَب الصحي وجوانب أخرى قد ال

تخضع للجهات الرسمية، وُيقصد بذلك األسرة

والمحيطون به لتكوَن الحمايُة شاملًة.

القيام بوضع مرصد وطني شامل لتسجيل جميع

وفيات األطفال من الوالدة 6– 18 سنة، بدمجه

ّضع مع المرصد الحالي الذي يرصد وفيات الر

ووفيات األطفال األقل من 5 سنوات. وبناًء على

النتائج يتم تبني إستراتيجيات وقاية لحماية

األطفال من الحوادث، وتقليل نسبة وفيات

األطفال من 6-18سنة.

وانتهت مناقشة  حقوق الطفل في ضوء رؤية المملكة
 2030، إلى مجموعة من التوصيات من أهمها ما يلي:

تأسيس هيئة ُتعنى بالطفل باسم (الهيئة

العامة لرعاية الطفولة)، وأن تكون مرتبطًة

ا بمجلس الوزراء. إداري

العمل على تعديل النظام الصحي السعودي

ليشمل فقرًة واضحًة عن حقوق الطفل

داخل المنشآت الصحية، وحقه في العالج،

وتقديم مصلحة الطفل الُفضلى على حق

الوالدين في الحاالت التي يرفض اآلباء العالج

ويصرون على ما هو ضد نصيحة الطبيب.
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تاسعاً: الثروة الحيوانية والتنمية ورؤية المملكة 2030.
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ناقش ملتقى أسبار بتاريخ 2019/9/29  موضوع "الثروة الحيوانية والتنمية ورؤية المملكة "2030 استناداً
دت لدى منسوبيه ق منجزات تنموية وتول ا وقد حق إلى أن قطاع الثروة الحيوانية قطاع حيوي مهم جد
ب عليها حتى حظي خبرات سعودية تراكمية، وقد واجه عدًدا من التحديات والجوانح استطاع التغل
بتقدير المنظمات العالمية، مثل: (حمى الوادي المتصدع،  وإنفلونزا الطيور، وغيرها). لكن ورغم الجهود
المميزة التي يقوم بها المسؤولون عن هذا القطاع للتحول إلى قطاع مستدام بما يتماشى مع رؤية

المملكة 2030، إال أنه يواجه بعض التحديات.
وتكمن أهمية قطاع الثروة الحيوانية في أثره الصحي واالقتصادي والبيئي في المجتمع، وهو عبارة عن
منظومة تتداخل مع عدة قطاعات سواء في مدخالته أو مخرجاته، والواقع أنه يواجه عدًدا من العوائق

بسبب ارتفاع تكاليف اإلنتاج والتسويق التي تصاحب سلسلة اإلمداد لهذا المنتج.
وبالرجوع إلى مؤشر الفقد والهدر في الغذاء بالمملكة العربية السعودية (2019) نجد أن إجمالي نسبة
الفقد للحوم غير المصنفة في المملكة تبلغ نحو 24%، بينما تصل نسبة الهدر إلى 19%، وتبلغ نسبة الفقد

للدواجن نحو 13%، أما نسبة الهدر فيها فتصل إلى %16.
وبالنظر إلى أن قطاع الثروة الحيوانية يشمل الماشية الحية (اإلبل، والخيول، واألبقار، واألغنام)
والدواجن إلنتاج بيض المائدة ولحوم الدواجن، إضافًة إلى الحيوانات الداجنة والحيوانات البرية والسائبة
والطيور المهاجرة؛ فإن هذا يعني أن خدمات هذا القطاع ومتابعة األوضاع الصحية لتلك الحيوانات
يتطلب جهًدا مضاعًفا للقيام بالمتابعة الدقيقة، لتالفي وقوع خسائر اقتصادية، ولتجنب األمراض
المشتركة مع اإلنسان. إضافًة إلى خدمات اإلنتاج والتسويق لمخرجات هذا القطاع، وهنا يبرز دور
الطبيب البيطري الذي يتعامل مع هذا النوع من الكائنات الحيوانية، مما يعني أهمية رفع قدراته

وتحفيزه تقديًرا للدور المهم والحيوي الذي يقوم به.
 
 

وإثر الدعم والتسهيالت المقدمة للقطاع الزراعي أصبحنا ننتج اليوم نحو 115% من احتياجاتنا من البيض،
50% من لحوم الدواجن وحوالي 100% من الحليب واأللبان الطازجة، إال أننا ننتج فقط 30% من احتياجنا

من اللحوم الحمراء رغم العدد الكبير من المواشي. 
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ويعد قطاع الدواجن من القطاعات المستهدفة في برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030
(المحافظة على مكتسبات قطاع البيض وتعزيز النمو في قطاع إنتاج لحوم الدواجن لـ 60%) لتعزيز
األمن الغذائي ولعدم اعتمادها على الموارد الطبيعية المحلية. قطاع األلبان مستهدف كذلك الحفاظ
على مكتسباته (مع هذا فقد تم منع شركات األلبان من زراعة األعالف الخضراء ووجهت باالستثمار

الزراعي خارج المملكة) وهذان القطاعان متطوران ومنظمان بشكل كبير.
ق قفزاٍت تنموية نتيجة للدعم والتشجيع بتقديم القروض ومع أن قطاع الدواجن في المملكة حق
واألجور الرمزية للمواقع التي ُيقام عليها المشروع، والخدمات اللوجستية األخرى، وألهمية مخرجاته
ا؛ إال أن هذا القطاع يواجه بعض التحديات، مثل: كسلعة غذائية سواء البيض أو لحوم الدجاج المنتج محلي
ارتفاع تكاليف األعالف (تمثل ما بين 60 -70٪ من إجمالي التكاليف اإلنتاجية للطير)، والعمالة، وانخفاض
كفاءة اإلدارة، وارتفاع نسبة النفوق التي قد تصل في بعض المشاريع الصغيرة إلى 50٪ مما قد يؤدي
ز المشاريع الكبيرة وقوة ف بعض المشاريع عن اإلنتاج أو خفض طاقتها اإلنتاجية، في ظل تمي إلى توق
ق العائد على السعة" وقدرتها على خفض تكاليف الوحدة منافستها واستفادتها من مبدأ "تحق

ا. المنتجة، إضافًة إلى منافسة الدجاج المستورد بأسعار أقل من المنتج محلي
أما قطاع الماشية فيحتاج لعمل كبير لخفض أعداد المواشي غير المنتجة ورفع إنتاجيتها لتوفير ما
يقارب من 30% من احتياجاتنا من اللحوم الحمراء وربما أكثر اعتماداً على مقدرة هذا القطاع للتحول من
التربية التقليدية إلى التربية المهنية غير المستنزفة للموارد الطبيعية معتمداً على األعالف الكاملة

وتصحيح الممارسات السلبية في التغذية، وذلك العتبارات اقتصادية واجتماعية تعزيزاً لألمن الغذائي. 
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أن تقوم وزارة البيئة والمياه والزراعة بتوسيع

الشراكة مع القطاع الخاص والقطاع غير الربحي،

وتشجيع قيام شركات متخصصة بتطوير

واستثمار الثروة الحيوانية لتتولى مهام التطوير

والخدمات اللوجستية للقطاع؛ وبخاصة في مجال

البيطرة والبحوث والمشاريع، وتولي عمليات

التصدير واالستيراد للماشية وتنظيمها، وتشجيع

الصناعات التحويلية المرتبطة بها مع المحافظة

على المكتسبات الوطنية.

أن تقوم وزارة البيئة والمياه والزراعة بالتنسيق مع

مجلس الجمعيات التعاونية لتنظيم ودعم وتطوير

الجمعيات الزراعية المتخصصة في الثروة الحيوانية

وخدماتها، وتشجيع جمعيات أخرى لهذا الغرض.

أن تتولى الوزارة ممثلة في وكالة الثروة الحيوانية

 إطالق هاكاثون الثروة الحيوانية؛ لتشجيع المبادرات

وتقديم األفكار واالبتكارات التي تسهم في تنمية القطاع.

ومن أبرز التوصيات التي تم  التوصل  إليها فيما يخص واقع ومستقبل
 الثروة الحيوانية والتنمية  في  ضوء رؤية المملكة 2030 ما يلي:

وضع برنامج زمني لتطبيق إستراتيجية الثروة

الحيوانية مع األخذ في االعتبار اإلستراتيجيات

الخاصة بالمياه والبيئة.

أن يكون دعم تنمية الثروة الحيوانية متوازًنا ومقروًنا مع

مة لمعالجة مظاهر اإلسراف الضوابط والجزاءات المنظ

في استهالك هذه  الثروة (وال سيما اللحوم الحمراء)،

ومصادر المحافظة عليها (المياه والبيئة).
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عاشًرا : ثقافة االدخار لتحقيق رؤية المملكة 2030.
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خصص ملتقى أسبار إحدى مناسباته النقاشية بتاريخ 2019/12/15 للحوار حول ثقافة االدخار ودورها في
تحقيق رؤية المملكة 2030. وُيقصد بداية باالدخار اقتطاع جزء من الدخل المادي لألسرة أو الفرد بعد
تغطية كافة أوجه اإلنفاق األساسية؛ وذلك بهدف مقابلة الظروف المستقبلية الطارئة، أو بهدف
االستثمار قصير أو طويل األمد. واالدخار على نوعين: ادخار إجباري، وهو ما تقوم مؤسسات التقاعد
ا من رواتب موظفي الدولة وموظفي القطاع الخاص، بهدف والتأمينات االجتماعية باقتطاعه شهري
صرف راتب تقاعدي بعد انتهاء فترة خدمة الموظف. وهناك االدخار االختياري ويأخذ صيغتين: اقتطاع

نسبة معينة من الدخل قد تتراوح بين 30-10، مع إمكانية تأجيل شراء بعض السلع.
وهناك عدة أسباب تدفع األفراد إلى عملية االدخار، بعضها يكون على المستوى الشخصي، مثل:
مواجهة الظروف الطارئة، ومواجهة الزيادة في األسعار، وتكوين احتياطي يساعد في بعض األمور،
مثل امتالك منزل أو تعليم األبناء مستقبًلا، بجانب مواجهة العجز والشيخوخة، وربما القيام بأعمال
تجارية استثمارية. ومنها ما يكون على مستوى االقتصاد الوطني، مثل: المساهمة في تحقيق أحد
أهداف رؤية المملكة 2030، وهو رفع مستوى ادخار األسر من 6% إلى %10، كما أن المدخرات تساهم

في تشجيع اإلنفاق الرأسمالي لألسر في منتجات وخدمات تعود بالنفع على كافة أفراد األسرة.
والواقع أن رؤية المملكة العربية السعودية 2030 الطموحة أولت كثيًرا من االهتمام لتحفيز االدخار
والتمويل واالستثمار من خالل برنامج "تطوير القطاع المالي 2020 "، الذي ُيَعد أحَد برامج تحقيق الرؤية،
ويهدف إلى: خلق سوق مالية متطورة، وتمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص،

وتعزيز وتمكين التخطيط المالي.

ونشأت الحاجة لبرنامج تطوير القطاع المالي لعدة أسباب، تتعلق بتدني مستوى
التغطية الشاملة للخدمات المالية، بجانب محدودية مصادر التمويل؛ حيث يتم االعتماد
على التمويل المصرفي في معظم الحاالت. فضًال عن الحاجة إلى تطوير البنية التحتية

لألتمتة وذلك من خالل الدفع باتجاه مجتمع غير نقدي. ويعد من األسباب كذلك تدني
نسبة االدخار، فضًال عن ضعف الثقافة المالية.

41



ٕا��ى ���درات ���� ٔا���ر
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وبالنظر إلى الهدف الثالث لبرنامج تطوير القطاع المالي والمتمثل في "تعزيز وتمكين التخطيط المالي"،
والذي يعتبر إحدى الركائز المهمة لهذا البرنامج؛ نجد أنه يشتمل على: تحفيز ودعم الطلب المستدام على
ع في منتجات االدخار والقنوات المتاحة في السوق، وتحسين خطط االدخار، والدفع باتجاه التوس

منظومة االدخار وتعزيزها، وتعزيز الثقافة المالية.
وقد نتج عن برنامج "تطوير القطاع المالي 2020" العديُد من المبادرات المحورية، وما يهمنا منها

المبادرات المتعلقة بتعزيز ثقافة االدخار وزيادة الثقافة المالية، ومن هذه المبادرات:

م منتجات إنشاء كيان وطني لالدخار ُيقد
 ادخارية مدعومة من الحكومة.

تزويد المستهلكين المحليين بمخطط ادخار
م يستهدف خطة تملك سكن خاص. ُمصم

تزويد المستهلكين المحليين بمخطط
م يستهدف خطة التعليم ادخار ُمصم 

 العالي ألبنائهم.

زيادة مستوى االدخار لدى الفئات منخفضة
الدخل من خالل تصميم وتطوير وإطالق

منتجات ادخارية مرتبطة باإلقراض االجتماعي.

دفع المستهلكين المحليين لالدخار
بشكل منتظم، وبخاصة الفئات

ذات الدخل المنخفض.

إنشاء كيان تثقيف مالي متخصص.
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وكنتيجة لهذه المبادرات، سيتمكن المواطنون من التخطيط والتوفير بشكل أفضل الحتياجاتهم المالية
المستقبلية من خالل تقديم منتجات وخدمات جديدة. كما أن الكيان الوطني لالدخار سيعمل مع
المؤسسات المالية لتطوير المنتجات االدخارية الجديدة وزيادة جاذبيتها من خالل منتجات الحوافز،
وسيقوم هذا الكيان أيًضا بتحسين الوصول إلى المنتجات االدخارية عن طريق زيادة قنوات التوزيع

المختلفة.
هة من كذلك ستؤدي هذه المبادرات إلى استفادة المؤسسات المالية من األموال اإلضافية الموج
ن المؤسسات المالية من الوصول إلى مجموعة من العمالء خالل المدخرات المالية المحلية. كما سُيمك

الذين لم يتم الوصول إليهم في السابق من خالل المنتجات المصرفية الحالية.
ت اإلشارة إليه من مبادرات وزارة المالية عبر برنامج تطوير القطاع المالي لتعزيز وباإلضافة إلى ما تم
ثقافة االدخار وزيادة الوعي المالي، ال بد من األخذ في الحسبان بعض النقاط التي تساهم في تنفيذ هذه

المبادرات وَجْعلها حقيقة واقعية وليس مجرد صور مثالية غير قابلة للتطبيق، ومن هذه النقاط:

تعديل السلوك االستهاليك واالبتعاد عن عمليات الشراء غير الضرورية (التبذير) أو عمليات الشراء
الزائدة (اإلسراف)، وكذلك االبتعاد عن القروض االستهالكية واستخدام البطاقات االئتمانية.

التركيز على فكرة ترشيد االستهالك واإلنفاق، بمعنى االستخدام األمثل للمواد واألموال، وتحقيق
ق ه الفرد لهذا التوازن، وُتحق التوازن في االستهالك واإلنفاق؛ وذلك عبر إجراءات وُخطط واعية توج
له تنمية مستدامة، وتحفظ حقوَقه في الحاضر والمستقبل. والترشيد في االستهالك واإلنفاق ال
يعني أبًدا التقتير، ولكنه استعمال راشد وعقالني لكل األشياء التي يمتلكها الفرد أو التي أُتيح له
استخدامها، وهذا الترشيد نابع من ديننا الحنيف حيث توجد الكثير من النصوص الشرعية التي تحث

ر من التبذير واإلفراط. على االعتدال في اإلنفاق، وُتحذ

االقتناع بأن التخطيط المالي وما يتبعه من عمليات االدخار وترتيب ميزانية األسرة هو جزء من الوعي
المالي للفرد، والذي حرصت رؤية المملكة 2030 على االهتمام به والعمل على زيادته. وُيقصد بالوعي
ا من اتخاذ القرارات المالية ا من ن كل المالي امتالك المعرفة والمهارات الضرورية والثقة التي تمك
السليمة والمسؤولة، فالوعي المالي يصف مستوى فهم الشخص لطريقة إدارة أمواله الخاصة
ووعيه بالفرص االستثمارية المتاحة مع القدرة على تقييم مخاطر تلك الفرص ومدى مساهمتها في

تحسين أوضاعه المالية.
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ومن أبرز التوصيات التي تم االنتهاء إليها بصدد تعزيز ثقافة االدخار
 لتحقيق رؤية المملكة 2030، ما يلي:

تشجيع الجهات الحكومية والشركات

المساهمة بأنواعها على تأسيس صناديق أو

محافظ ادخارية ُتستقطع من رواتبهم بنسبة

ا، ويساهم فيها موظفوها بدعم من بسيطة جد

الشركة كحوافز أو مكافآت كما هو الحال في

الشركات الرائدة (أرامكو، سابك، االتصاالت).

بناء ثقافة االدخار من خالل مشاركة اإلعالم

وغيره من المؤسسات ومؤسسات المجتمع

المدني؛ لتوعية محدودي الدخل وغيرهم بأهمية

إتباع الطرق الُفضلى لالستهالك،  حتى يمكن

تقليص حجم االستهالك إلى االعتدال بين 

األسرة واألفراد. ويمكن أن تقوم االتصاالت

بإرسال رسائل توعوية لتبني ثقافة االدخار.

دعم المبادرات االدخارية الوطنية التي تم

إطالقها، مثل: مبادرة "زود" من بنك التنمية

الة" من مؤسسة الملك االجتماعية، ومبادرة "حص

خالد الخيرية، ومبادرة "خليك حصيف"  من شركة

عبد اللطيف جميل، ومبادرة الوعي المالي من

جمعية النهضة النسائية، وغيرها من المبادرات

لتعزيز ونشر ثقافة االدخار في المجتمع.

تضمين مناهج التعليم مفاهيَم وأشكال

االدخار وآلياته كقيمة مهمة في حياة

اإلنسان، وذلك بدمجها في المناهج بطريقة

مناسبة، ومن خالل القصص الجاذبة

واألمثلة الميسرة والمسابقات واأللعاب

االبتكارية واإلبداعية
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حادي عشر: التدريب التقني والمهني بين الواقع ورؤية المملكة 2030، ودوره في عالج مشكلة البطالة.
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أجرى ملتقى أسبار في 7 مارس 2021م نقاشا حول "التدريب التقني والمهني بين الواقع ورؤية المملكة
2030، ودوره في عالج مشكلة البطالة"؛ حيث يشهد الواقع بتواضع مستوى التأهيل التقني والمهني
في جميع المجاالت التي جعلته غير قادر على تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، كما أن قطاع التأهيل
التقني والمهني، في الغالبية العظمى من مجاالته، ما زال يعيش في العقود األخيرة من القرن
العشرين سواًء من حيث البرامج المتاحة، أو آليات وطرق وأدوات التدريب، أو نوعية الشراكات المحلية
والدولية، أو من حيث نوعية البرامج والدورات التدريبية والتأهيلية المتاحة للقائمين على العملية
التدريبية، أو من حيث آليات وطرق اختيار األشخاص للمناصب القيادية بجميع مستوياتها، أو بغيرها من
مستويات ومجاالت وبرامج. وقد أدى هذا التواضع الملموس في مستوى التأهيل التقني والمهني
لسلبيات عديدة؛ منها: ضياع الكثير من الوقت، وهدر الكثير من الموارد البشرية والمالية والمادية،
وفقدان الكثير من الفرص النوعية في مجاالت التوطين وَنْقل التقنية، وعدم المساهمة في إيجاد
فرص وظيفية يعمل بها أبناء الوطن، وعدم المساهمة في خلق فرص وظيفية نوعية ومتميزة من

خالل مخرجاتها التدريبية. 

(

وفي هذا اإلطار، فإن التوطين المعرفي هو المدخل الحقيقي والرافد األهم لتحقيق اختراقات فاعلة
في ملفات المحتوى المحلي والبطالة والتنمية المتوازنة بشكل عام. إن مواصلة النمط االستهاليك
السائد في استقطاب السلع والخدمات والمنتجات وحتى االستثمارات دون سعي حقيقي فاعل إلى
توطين المعرفة ونقلها بأدوات ومنهجيات حقيقية وليست شكلية - سُيبِقي الحال على ما هو،
وسَيبَقى شبابنا دوًما وأبًدا باحثين عن عمل وفق مفاهيم األمان الوظيفي، وسيبقى ملف المحتوى
المحلي قاصًرا عن تجاوز أدوات قياس األثر المالي للتوطين بكل مافيه من سطحية تعتمد على تسجيل

النقاط وليس تسجيل األثر االقتصادي على األرض. 
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وقد أكدت رؤية المملكة 2030 على تنويع االقتصاد ونقل المعرفة والتقنية والتوطين، وعلى نشر
المجالس المهنية لكل قطاع تنموي بمختلف أنشطته لخلق فرص العمل وتنمية الصادرات، وأهمية
االستثمار في رأس المال البشري وجلب العقول والكفاءات، وقد أكد خادم الحرمين الشريفين الملك
سلمان بن عبد العزيز على أهمية االستفادة من العقول وتوظيفها في كلمته بمجلس الشورى عام
1440هـ.. وعندما نبحث َما هي الجهة الحكومية المعنية بنقل التقنية وتوطينها والمجالس المهنية، نجد
أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني هي الجهة األهم والعمود الفقري، ويتضح ذلك من
ت على نقل التقنية وتوطينها، والتي أُسِند إليها بمرسوم رسالتها الرئيسة وأهدافها المعتمدة، التي نص
عة بين أربع جهات (التعليم، البلديات، العمل والشؤون االجتماعية، مليك جميع المعاهد التي كانت موز
تعليم البنات)؛ لهذا نصت رسالتها الرسمية على التالي: "المشاركة في البرامج الوطنية التي تتبنى نقل
التقنية وتوطينها، وتوفير دعمها ودعم القطاع الخاص، وتوجيهه لالستثمار في مجال التدريب التقني
والمهني". وقد أكدت رؤية المملكة 2030 على ضرورة االستفادة من رأس المال البشري في أذرعها.
كما أوكلت لها مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية في الخطة الوطنية للعلوم والتقنية برامج َنْقل
مت الدولة الدعم المالي واللوجستي الضخم لهذه القطاعات. كل ذلك يؤكد أن التقنية وتوطينها، وقد
دور التدريب التقني إستراتيجي في حل أو صناعة البطالة؛ لذا نجدها قد أوكلت له هذه المهام، ويبقى

دور القائمين على هذه الكليات والمعاهد التقنية والمهنية لتحقيق هذه المسؤولية.
ويالحظ أن إستراتيجية نقل التقنية وتوطينها التي أكدت عليها رؤية المملكة 2030 قد ُطبقت في عدد
من الدول المتقدمة من خالل المعاهد المهنية وكليات التقنية التي قادت هذا المجال بالتعاون مع
العديد من جهات الدولة ذات العالقة، وقد تحققت تنمية المحتوى المحلي في هذه الدول، وخلقت
فرص العمل، وارتفعت الصادرات في دول إمكاناتها أقل بكثير في تلك المرحلة إذا ُقورنت بإمكاناتنا
الحالية. إال أنه ورغم تأكيد رؤية المملكة على نقل التقنية وتوطينها، وأيًضا على َنْشر المجالس المهنية
إال أنها لم تفعل ذلك. كما يالحظ عدم االستفادة من رأس المال البشري في قيادة كليات التقنية
وإدارات العموم في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، حيث َتم إبعاد حملة الدكتوراه عن هذه
اإلدارات، وأُسِندت لألقل درجًة منهم، رغم تأكيد رؤية المملكة على االستفادة من العقول وجلبها.
أيضاً فإنه ورغم أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني هي المسؤولة عن نقل التقنية
د الجهات المعنية وتوطينها وأساس عملها والعمود الفقري لها، إال أنها لم تقم بهذا الدور، ولم ُتوح
وتقودها نحو ذلك؛ بل تركت نقل التقنية وتوطينها يتشتت بين العديد من الجهات؛ مما أضعفت

االستفادة من االتفاقيات الدولية، وتنفيذ اإلنتاج غير النفطي. 
ومع هذا فثمَة ُفرصة تاريخية متاحة لقطاعات التدريب التقني والمهني والعاملين بها للمساهمة
الفاعلة والنوعية والمميزة في تحقيق رؤية المملكة 2030 التي ُوضعت لالرتقاء بمكانة المملكة لتكون
ا. إنها فرصة مواتية لقطاع ا ومهني ا وفني ا وتكنولوجي ا وتقني م صناعي دول العالم المتقد في مصاف
ع بعد التدريب التقني والمهني لتطوير وتحديث برامجه بما يتوافق مع الثورة الصناعية الرابعة، والتوس
ذلك في جميع مناطق المملكة الستقطاب أعداٍد كبيرة من أبناء المملكة وتدريبهم وتأهيلهم ببرامج

نوعية ومتميزة ومتقدمة، ليتمكنوا من تحقيق التنمية المستدامة التي تتطلع لها الدولة.
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َرْبط التدريب التقني بالمرحلة المبكرة من التعليم؛

لجعله جزًءا ال يتجزأ من تركيبة الفرد، والتركيز على

حين لاللتحاق اختبارات الميول المهنية للمرش

بالمعاهد والكليات التقنية؛ لضمان التحاقهم

ا للمتدرب. ل شغًفا ذاتي بالتخصصات التي ُتشك

مشاركة الخبراء والقطاع الخاص والجهات غير

الربحية في تدريب طالب الكليات التقنية. 

إنشاء منصة إلكترونية حكومية يتم تسجيل خريجي

الكليات التقنية فيها، لعرض خدماتهم؛ وذلك إليجاد

فرص وظيفية لهم.

وفي ضوء ما تقدم، تم طرح العديد من التوصيات يعد من أبرزها ما يلي:

استحداث برنامج تدريبي في بيئة العمل الحكومية

لدعم وتمكين خريجي الكليات التقنية، أسوة

ببرنامج "هدف" الخاص بخريجي الجامعات.

تطوير الدور الرقابي واإلشراف للمؤسسة العامة

للتدريب التقني والمهني، وإعطاؤها صالحية منح

التراخيص واإلشراف على تنفيذ البرامج والمصادقة على

تقديم المنح في مجال التدريب التقني والمهني.
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 المقبلين على سوق العمل.
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