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كلمة رئيس امللتقى:
ن لجهوككال لجرة ككتي لج ك

ال شك

ةكذجوا لجككالء ا لجرككتل

لجمل قكككي مككك ءيكككل مقكككو ت لجهموكككا
ء ككاي

ج

لجم ككك

ك
ءككك

اطككااام لجمل قككيد ال يككو ءكك لج نا كك جككي ناوككم

قاءككا ي ل ك

لجهوككال مطاعككاو يككو

( اجمل قي اف

نا ءقايككل ءككالا

ءةال ي غ ت يي ة) يو مم ك لكل كجك

حةوم جاانوم ق الموم ش ةوم.
ال سككة ل جككي ضككات مل ك

لجهوككال ن ضككل ءكك لس ك تل

ي كك

قككا لج كك

ل

ميققككخ ل ك ش لجطككوا لجقل لككة لجما ك ةد قككو ناهككال لجمل قككي ءناقطككة  45قض ك ة
لش ك تف ك ل ايككة ن لقوككا لجت
لج ق ب عل وا  88عضال

ككة  44ءطككا لا ء ك لجءةككتلا لجمء ت ك

فا ء لا ج لجمل قي .قو مطتقكخ ملك

ءا ككاعام ح ا ككة ءومككة ك لالق تككال لج ل ك م لةع ك
لالي را

غ تما .اهم ع مل

قكككو كلكككت لجق كككم لجم ككك

لج

و مككاجي

لجقضكا ا جكي
اسككة لجال لعككة

لجمناقطام لجءلاص جي نلثت ء  600ماص ة.
ش عككك لجمي كككا يكككأ لجتكككفيام لج ككك لسككك تق وا

لجمناقطام مقو يك  2500صفية و نا ءا

ا ا  500نجف للمة .

جم مق تت اطااام لجمل قي علي لجقضا ا لج قا ت د يل نقا  8او لم جقاالم.
ج سج

ّ
ال ن نحيي ءهولل لل ء نسوم ك مكذل لالاهكال لجرة كتو نلكال لء مك

لء

جهنة لجقض ةو جهنة لج قا تو ق م لجمي ا .

لجو ئة لةشتل ةو

لمككا ال فككامن ن نشككرت ك س لجو ئككة لةشككتل ة  .نسككاءة لككتلا اا ة ك لجلككالا
ا ل لجقتا

ل ء

لج ا ن .وو ل حمتا.

نقاش جلهم ع ءال ول ء لج طاا لوءة جااننا ق المنا لجرت مة.

د .فهد العرايب الحاريث
رئيس امللتقى
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45

44

88

46

620
متت مناقشة هذه القضايا يف  2500صفحة أي ما يساوي  500ألف كلمة

وتضمنت نشاطات امللتقى لهذه الدورة عقد  5ندوات و  3محارضات وأعدت 8
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كلمة رئيس الهيئة اإلرشافية  /الدورة 8
ُتككو ءل قككي نسككةا مقت ككت لج ككناا لككل عككا لللككتل يرككم ء ك
لجما اعام لج

م نا ش لجقضكا ا لجميل كة يطكرل نساسك ثكم

لةقل م ة لجو ج ة .يفضل مناُّ ع لل تاصام نعضكاا لجمل قكيو
قو نءر مكذل لج كا ُءناقطكة قضكا ا ك ءهكاالم ء كوليو
اسكككك ة لج ل م ككككة

ءنوككككا :لالق تككككال ة لالج ماع ككككة لج
لجثقا ة لجتي ة لج متلا ة لج قن ة لجال لع ة لج طت
ال ش

ةو غ تما.

ن مذ لجءطاي ُم ِّالل ءاقع لجمنظاءة ء ح ك

لم ماءوكا ياجقضكا ا

لجقضككا ا كلم لج ُة ككو

لجككو ج .

لج ك موك ُّ
كم لجطككأ لجميل ك و لككذج

مناف عوي قضا ا مناقش مذ لجهالاب
مرننا لجقاش:

لةقل م ك

مذل لج قت ت.

ءل قي نسةا نصكة ءتلكال ركت ياق كول د يكاجنظت جمكا م كع يك

نعضاؤ ء لةتلم لفاالمو جم

ا لجهالي لج اج ة ُ
جمءتجام لج

ياا ظا علي ءكو لج كنالم لج كخ لجما ك ة .ال شك

ن لج قكا ت لج ك متكو

ًّ
ءومككا صككيا
عكك لجمل قككيو ءنوككا مككذل لج قت ككتو م ككوُّ ءتج ككا
لجقطاع
ال يو ج

لج ا

لجءاص

نصكو ما

لجقككتل

كك

لجمملرة.

ك لجء كا ن نمقكو ياجطكرت جكت س لجمل قكي ل .وكو لج تليك لجيكا ث

عضاا لجمل قي لجذ

لق ط ال جالال ءك

قك وم لجثمك

جر ايكة لجقضكا ا ك

جركل جهكا لجمل قكي م ئ ك لةشكتل ة
مذل لج قت ت لج ق ب عل وا لل مواو
ِّ
علي جوالمم.

مهندس أسامة محمد ميك الكردي
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كلمة األمني العام  /الدورة 8
الش ك ا

ككوش لج مككل لج طككاع لجككذا مككا سككمة لجمه م ككام

لجي ا ككةو جمككا قوء ك ءكك نل ل

ك مف ككل ااقككام لجمه مككعو

ثكككتلا لجكككاا يمنهكككاللم نينا ككك ءككك لككك ش جوكككالمم لجةوا كككة
لجفرت ككةو ل ل ككتي مكك نعظموككا يكك شكك

سكك ما حكك

مرككا

لجهوال لجفرت كة لج طاع كة صكال ي ءك اءكب ان كة كلم لةكتلم ك ءهكاالم
ء ولي.
نلثت ء  100ءفرت ءثقف ان
مقو م حالج 50

ءل قكي نسكةا شكا ف لج و كو ءكنوم ك

اج ة ان ة منما ة ءاي

قضك ة ح ا كة نسكةاع ة جقكاالم

او لم ءيا تلم ل ش  8نشوت قط (ء ءن تكف اج كا  2020جكي ءطلكع
نيت ل  )2021يم وش 6

اج ام شوت ا.

ل ءت ج س ياج ولو اجقض ة/لجف اج ة لجالحوي مةون ء عتف كمن ةاك
شتل ي لجفرتي جي ل اية قتة اهاحوا

مقت كت ءفتكل .ءلكل كجك

لآلاككف لجككذلتو جوككال ءضككن ة ك لج الصككل ءككع ناككتل
لجمطا لة

لجفرتي ثم لجم اي ة ي

تي نلت

لج ك نا ا

عو ككوي جلمال قككة علككي

ل وا لج ذل ت نل تل لج نف ذ.

جوككال ما لككة قككا يوككا لجككالء م لجككالء ا ك لجو ئككة لةشككتل ة لجم ككولي
لجلها

لج

م ءطايخ ن را

ااقكام ءل قكي نسكةا يق كالي لجكت س لج كا ل

وو لج تلي لجيا ث .
لل لجطرت لج ت ا جلالء م لجالء ا
لس قطايوم جلمطا لة

لجمل قكي لكا ج لجمل قكي لجكذ

مكم

اج ام لجمل قي جرم ن وا لجقكتلا لجركتل لكل لجكال

لج قو ت ج تفيرم مذل لج قت ت ءطا ل نا قتال لجنهات.
أ .فهد بن محمد األحمري
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كلمة مسؤولة قضية األسبوع  /الدورة 8
يرل لجفءت لالع اللل ء م ءل قكي نسكةا ل مك لجثاءنكة ييتك لة غن كة
ء ا اج رتا ءثتا ء م ال جنءةة ء لج قاش لجاان كة لجم ءتتكة
لجالع ككة ياجق مككة لجاان ككة لج اج ككة ةسككواءاموا ل مككا ك منم ككة
لجمناخ لجفرتا لجةيث علي لجم ا لجاان لةقل م لج اجم .
جا يكة عاجم كة
م م لجو ي لجثاءنة ءوموا لالس ثنا ة ك لكل لكت
تيخ يإعتا ما نانا لجي كاي لك ش عكا شكوو ميكاالم مطكا لم
ككك قالعكككو لث كككت ءككك لجمما سكككام لجةطكككت ة لالج ماع كككة ءنوكككا ن
لج اسككككة ن لالق تككككال ةو لج احككككخ لككككل لم ماءككككام لجمء تكككك
ك ءهككاالم لجتككية لج ل ك م لالق تككال لا كة لجمال كك ع
لجمما س ك ءككنوم لجةككاحث
لةا اا ة ل لت .
ك قضكا ا
ا اموكا سكهل حا كل ثمك نثتمك نسكماا لجمطكا ل
منقض مذ لجو ي
لجءةكتلم لج ك
ناططة مذ لجكو ي لجكذ حملوكم لجطك ا لجكاان جلمطكا لة ياجم كا
حةة افاس حت تة ءل ما لجيب لجاالا جوذل لجكاا لجتغةكة لجمطك تلة
قوءاما يتو
لالسك ثنا ة جها يكة
ءاللةة ؤ مطل ام ق الم ش ة و ياجتغم ء لجظكت
منم
لا اا لج اجم ة ءا صية وا ء جتلالم لح تلل ة.
ل ش مذ لجو ي يال ت ق ءل قي نسةا ي ي س ءالا لجفتص لج لاةثقخ ء ميو ام
لجها ية لت وا غ ت لالع ال ةو ياالج فام جي قضا ا ان ة منما ة لعوي ات ءال ع
لجمتحل كة لج ك للة وكا مكذ لجكو ي .قكو اكاقش ءل قكي
لل لجظت
ااشئة ءي ملة
نسككةا سككخ ث ث ك قض ك ة منما ككة ك ءهككاالم ء ناعككة س اس ك ة لق تككال ة م ل م ككة
لج ماع ككة ثقا ككة لككالم علككي ل اظمككة لج طككت ام لجيو ثككة ةثا مككا لجم اق ككة لاجنظككا
لج هكككا او اظكككا لج لككك م لج كككاج و اظكككا لجرفاجكككةو ل اظمكككة لجمت كككةو لجنظكككا لجمكككاج
لج احة لجوللل ةو ماا
الاو لالم لذج علي صو تص لج نم ة لالس ثما
لج
لج قن ةو صناعة لج نماو لجمو غ ت لج قل و ةو لما منا جخ لجة و لالق تالا جل ة لج تي ة.
لجي جألحولث لآلا كة لج ك
مذ لجو ي ء لجنة
جم مءل لجقضا ا لج ااقطوا لجمل قي
مط ل لجتنا لج ا لقض ة لجمتاجية لجءل ه ةو لجنقاش لجمف ات جقمة ءهماعة لج طكت و
لما ممخ ءناقطة قضا ا س اس ة لج ماع كة لل كة ماءكة جل نم كة لاج قكام لج اسك ة
ل لت .
لجءا ج ةو لجيالمةو لجم ااجة غ ت لجتسم ةو لج و و ء لج نا
ل ا مذ لجو ي نمقو ياجطرت لج ت ا جت س لجمل قي علي ءني لجثقة جق كالي جهنكة
قض ة ل سةاع عضاا لجلهنة لجذ جم ن ل يكاق وم ال يءةكتموم عك لجم كاممة لجفاعلكة
نعماش لجلهنةو لجطرت ءاصاش عضاا لجو ئة لةشكتل ة علكي اطكااوم مم كالمم ك
مككذ لجككو ي عضككاا لجمل قككي لجككذ سككاممال شككا لال يفاعل ككة حمككاس ك لجنقاشككام
ل م لجقالءة لجمال و ء لج طاا لجنهات.
لجفرت ة لج اص ام .نممني جمل قي نسةا

د .عفاف األنيس
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القضايا االقتصادية
ن ي

التقرير
لج قت ت قم ( - )62يت ل 2020

يلس يلس

نلءة جا ية لا اا لج مل ع ُي و

لج قت ت قم ( – )63ءا ا 2020

لج ش لج ها ا ءو لفا ة لج قايام ُ
لجمطةقة عل

لج قت ت قم ( – )64اا ا 2020

لج

منم ة لالق تال لجكاان

احة لجوللل ة ل ما
لجمملرة

ل

ككالي ل عمككاش لالي رككا
لج يو ام لج

ماجُّ لجطةا

الجووا
لج

ك منم ككة لجمه م ككام

لج قت ت قم ( – )66نغ طس 2020
لج قت ت قم ( – )67سة مةت 2020

لل ل عماش

الا ايا لجمو غ ت لج قل و ة

لآلثا لالق تال ة لالج ماع ة جل ءت ال
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لج قت ت قم ( – )72ةتل ت 2021
لج قت ت قم ( – )72ةتل ت 2021
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القضية ( ) 1

أوبك بلس بلس
)م(26/4/2020

 الورقة الرئيسة :د .إحسان بو حليقة
 التعقيبات:
 التعقيب األول :م .سامل املري
 التعقيب الثاين :أ .جامل مالئكة
 إدارة الحوار :أ .محمد الدندين

ملخص القضية:
تطرق د .إحسان بو حليقة في الورقة الرئيسة إلىى نن المشىهد اللىالي سع ىس
َّ

انهيى أىار نسىىواق الىىنس ل لىىيس لسىىبل سىىون نن المنتجىىين ل ى ستلقسىىوا “صىىرا ”

السوق بأن الطلل ُسنازع مىن نلىا البقىاع بعىد نن فت ى

بى “كورونىا” ووضىع

واضلا متى سخرج منهىا .وكىأ
االقتصاد العالمي في دوامة ليس
ً

سىلعة اات

ببقىىا لتبعاتىى الىىى ُمنلنيىىي العىىر
وضىىعسا
مىىدن التىىأاير قىىوةً
ً
ً

والطلىىل نو

شىأنل تتىىأار السىوق النسطيىىة العالميىة بالمسىىتجدات الجيوسياسىيةل وستسىىاوت

الرواب

بينهمىا بمعنىى نن ال صىلة تُ ىلكر للمسىتجدات الجيوسياسىية فىي بلىد

مثا نسسلندال ال نس

لدسها .ل ن الصلة واضلة إن كىان األمىر ستصىا بىالنروس

وتىأايرا إن كانى
وضىوحا
فهي دولة ُمنتِ جة للنس ل وتصىب الصىلة نكثىر
ً
ً

الدولىة

المنتجة اات إنتاج مؤار .والع س بالع سل فسي حال تأارت دولة مستهل ةل

فإن الك سىؤار الىى الطلىلل وبالتىالي سىؤار الىى السىوقل ومىن هىلا المنطلى

ستىىابا الملللىىون النسطيىىون نوضىىاع االقتصىىاد العىىالمي ونمىىوم نو ان ماشىى ل

ليتعرفىىوا الىىى تبعىىات الت ييىىرات الىىى الطلىىل الىىى الىىنس  .ا ى سبىىرز السىىؤال
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األزلي :ها بوسا العر

مجاراة الطلل؟ واإللابة هي ابارة ان سلسىلة مىن

اإللابات للستىرة اللاضىرة ولستىرات مسىتقبليةل فمىا قىد ال ُسستشىعر ناىرم ا ن

في السوق قد ستض وسظهر في المستقبا.
نما م .سال المر

فأشار في التعقيىل األول إلىى نن السياسىة اإلنتاليىة التىي

اتبعتهىىىا الممل ىىىة فىىىي العقىىىود الماضىىىية سىىىاادت فىىىي تلقيىىى

اىىىدة نهىىىدا

للسياسىىة االقتصىىادسة الملليىىةل ومىىن نبرزهىىا اللسىىاا الىىى نسىىعار البتىىرول فىىي

مستون معقول وادم السماح بدخول مصادر لدسدة للطاقىة منافسىةل وفىي
الوق ى

نسس ى اللسىىاا الىىى حصىىة الممل ىىة فىىي السىىوق .كمىىا حافظ ى

السياسىىة الىىى هىىد

المىىتل

تلىىك

مه ى فىىي السياسىىة الخارليىىة وهىىو دور المنىىت المىىرل

ممىىا ناطىىى نهميى ًىة لسياسىىات الدولىىة السىىعودسة
فىىي سىىعر البتىىرولل َّ

تصل إلى حىد
في االقتصاد العالمي .والمبارزة األخيرة بين السعودسة وروسيا
ُّ

ما في هلا السياق.

التقدم التقني اللاصا في اإلنتاج ودخول البتىرول وال ىاز الصىخرسين
ول ن ما
ُّ
فىىي المنافسىىةل وكىىون االسىىتثمارات الرنسىىمالية فىىي شىىمال نوروبىىا والبرازسىىا

مما سسم لها باإلنتاج بال لسة التش يلية فقى
وغيرها قد حصل ومولودة َّ
ً
تسىبل فيى فيىروو كورونىال
إضافة إلى الركود في الطلل الل
إاا اضطرتل
َّ
والل

قد سمتد الى األقا لعدة شهور كا الك قىد سنقىا سىوق البتىرول مىن

المنتِ
تل ُّ
ُ
وهي التي ل سلتزم معظ ناضائها في العقود األخيرة بسياسىاتهال بىا كانى

سعىد لهىا فااليىةل
إلى تل ى المسىتهلكل وانىدها فىإن نوبىك لى ُ

تقرسبا التي تُ ِّير وتؤار في سير األسعار.
الممل ة هي الوحيدة
ً

وتنىىاول ن .لمىىال مالئ ىىة فىىي التعقيىىل الثىىاني اىىدة ملىىاور ناقش ى  :السياسىىة
النسطية السعودسة بصسة اامةل وقوة الخطوة السعودسة اللاسمة بعد فشىا

مساوضات نوبك  +في مىارو 2020ل فقىد نههىرت هىلم الخطىوة بوضىوح ال
لبس في قىوة السياسىة النسطيىة السىعودسة انىدما ستطلىل األمىرل وردة فعىا

والمالح ى
المنتجىىين ا خىىرسن وخاصىىة خىىارج منظمىىة نوبىىكل
ُ

15
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الخطىىىوة السىىىعودسة اللاسىىىمة والموازسىىىة النخسىىىا

الطلىىىل بسىىىبل لائلىىىة

ىىارا آخىىىرسن للتعىىىاون مىىىا الممل ىىىة ونوبىىىكل
ال ورونىىىا قىىىد نلبىىىرت منتجىىىين كبى ً
والت يرات المتوقعة نتيجة ل ا ما سب .
وتضمن




المداخالت حول القضية الملاور التالية:

المشهد العالمي الراهن وانع اسات الى صنااة النس .

مستقبا صنااة النس

في الممل ة.

التلدسات في مجال الصنااات التلوسلية المعتمدة الى النس .

للرلوع إلى القضية الى الراب

ا تيhttps://bit.ly/3sg6H2V :
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ومن نبرز التوصيات التي ت االنتهاع إليها ما سلي:

 .1الشىىىىىروع فىىىىىي امىىىىىا سياسىىىىىة “مت املىىىىىة” لتلوسىىىىىا الىىىىىنس

إلىىىىىى

بتروكيماوساتل ومن ضمنها االستلواا الىى مراكىز نبلىات متمرسىة

في هلا النوع من األبلاتل وتشجيا استثمار “هائا” في الصىنااات

التلوسليىىىىىة المعتمىىىىىىدة الىىىىىى صىىىىىىنااة البتروكيماوسىىىىىات الرئيسىىىىىىة

ِ
حاليال والنس
(الم
ستخدمة لل از ًّ
ُ

في المسىتقبا،ل ومىن ضىمن هىلم

السياسة سياسة تسعيرسة مالئمة.

 .2السىىىعي اللثيىىىو للوصىىىول إلىىىى اتساقيىىىات تجىىىارة حىىىرة مىىىا االتلىىىاد

(مسىتقبال،
منىا،ل وتركيىا
وقربى َّ
تلدسىدا
األوروبي
(نظىرا للجى سىوق ُ
ً
ً
ً
وبعض دول نمرس ا الالتينية.

حاليىىال وهىىي
 .3تقيىىي آليىىات وندوات السىىوق النسطيىىة المعمىىول بهىىا ًّ
الطىىرق التقليدسىىة لبيىىا الىىنس  Wet Barrelل والنظىىر بجدسىىة للعمىىا
بىىىىأدوات السىىىىوق المسىىىىتقبلية بأنوااهىىىىال كإحىىىىدن الطىىىىرق لتقليىىىىا

المخابر.

 .4تطىىىوسر النقىىىا (البلىىىر

والجىىىو

والسىىى ك اللدسدسىىىة والشىىىاحنات،ل

واالسىىىتلواا الىىىى حصىىىة نكبىىىر فىىىي السىىىوق العالميىىىة واإلقليميىىىة
باالستسادة من موقا الممل ة الج رافي وموانئها الجوسة.

 .5إسجىىىاد حزمىىىة مىىىن اللىىىوافز لىىىدخول الرسىىىادسين والمنشىىى ت الصىىى يرة
والمتوسطة قطاع التصنيا القىائ الىى اإلبىداعل ولىيس فقى

وفىىرة اللقىىي

الىى

واليىى نقتىىرح الىىى الجهىىات المشىىرفة الىىى القطىىاع

الصىىنااي تأسىىيس “صىىندوق تجىىارا صىىنااي ” manufacturing
sand box.
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القضية ()2
أزمة جائحة كورونا والعمل عن بُعد
(2020/5/3م)
 الورقة الرئيسة :د .زهري رضوان
 التعقيبات:
 التعقيب األول :د .عبد العزيز الحرقان
 التعقيب الثاين :د .سلطان املورقي
 إدارة الحوار :د .رياض نجم
ملخص القضية:
نشار د .زهير رضوان في الورقىة الرئيسىة إلىى ننى مىا اسىتمرار انتشىار فيىروو

كورونىا فىي لميىا ننلىاع منطقىة الشىرق األوسى

تتسىىاعل :كي ى

سىىيؤار الىىك الىىى ندائهىىال وكي ى

والعىال ل نصىبل

الشىىركات

سىىتتم َّ ن مىىن اللسىىاا الىىى

اسىىتمرارسة نامالهىىال ومىىا هىىي الت يىىرات التىىي سنب ىىي تطبيقهىىا الىىى موهسيهىىا

وامالئهىىىا؟ وبىىىات مىىىن الضىىىرور

نن تبىىىدن الشىىىركات والمنظمىىىات فىىىي كافىىىة

القطااىىات باسىىتخدام األدوات والتقنيىىات ابىىر اإلنترن ى ل والىىك للت ُّلىىل الىىى

التلدسات االقتصادسة والمالية التي في ها لائلة كورونا ف ما تقىوم المىدن

لللىىد مىىىن انتشىىار السيىىروول سجىىىل الىىى الشىىىركات
والبلىىدان بىىاإلغالق التىىىام
ِّ
نسضىىا االسىىتعانة بىىاألدوات التىىي تلى ُّىد مىىن االتصىىال
والمنظمىىات والل ومىىات ً
الجسىىىد

لضىىىمان اسىىىتمرارسة األامىىىال .ومىىىن ولهىىىة نظىىىر المختصىىىينل فىىىإن

وفىت
فيروو كورونا نلبر البلدان والمؤسسىات الىى
التولى للعمىا اىن ُبعىد أ
ُّ
آفىىاق لدسىىدة فىىي العمىىال وتأسىىيس قااىىدة امىىا اقتصىىادسة لدسىىدة تسىىم
بتوفير المال في مقابا ارتساع الم اسل.
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نما د .ابد العزسز اللرقىان فتنىاول فىي التعقيىل األول تىأاير لائلىة كورونىا الىى

العما ان ُبعد في كىا مىن :قطىاع التعلىي ل وقطىاع الصىلة العامىةل والقطىاع
الصىىىنااي والخىىىدميل والخىىىدمات الماليىىىةل ومىىىنه العمىىىا اإلدار  .واختىىىت

ىىتقبال لىىىن ت ىىىون مرتبطى ً
ىىة
التعقيىىىل بالتأكيىىىد الىىىى نن إدارة المؤسسىىىات مسى
ً
بموقىا الشىركة نو المؤسسىىة اإلنتاليىة كم ىان للعمىىا المثىالي وإنمىا سم ىىن

بسضا الللول الت نولولية العمىا اىن ُبعىد (العمىا المنزلىي ،وهىو مىا فرضىت

ببيعة األزمة اللالية.

في حين اكر د .سلطان المىورقي فىي التعقيىل الثىاني نن لائلىة كورونىا كانى

بمثابىىة االختبىىار اللقيقىىي لجاهزسىىة دول العىىال فىىي مجىىال التقنيىىةل وفىىي هىىلا

الجانل نجل

الممل ة ولل اللمدل ونابت

للعال ننها مىن الىدول الرائىدة فىي

مجىىىىىال تقنيىىىىىة المعلومىىىىىات واالتصىىىىىاالتل وتملىىىىىك المقومىىىىىات واألدوات

األساسية للعما ان ُبعد.

وتضمن





الملاور التالية:
المداخالت حول القضية
أ

مسهوم العما ان ُبعد ونبعادم.
الدليا االسترشاد

للعما ان ُبعد في القطاع الخاص.

المؤق

تأايرات نزمة لائلة كورونا والعما ان ُبعد الى المجتما.

مستقبا العما ان ُبعد ما بعد لائلة كورونا.

للرلوع إلى القضية الى الراب

ا تيhttps://bit.ly/3srCs9u :
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ومن نبرز التوصيات التي ت االنتهاع إليها ما سلي:
الىىىداوة إلنشىىىاع لجنىىىة وبنيىىىة تضىىى ُّ الجهىىىات اات العالقىىىة مىىىن القطااىىىات
الل ومية والخاصة وغير الربلية لوضا برنام وبني وحوكمة للعما ان ُبعىد
في القطااات الثالاة .وس ون من نهدا

الت الي

البرنىام رفىا كسىاعة األداعل وخسىض

ل ومصللة المجتمال والعدالة بين لميا األبرا

.

داىوة وزارة المىوارد البشىرسة والتنميىة االلتماايىة إلىى وضىا دليىا استرشىىاد
أ
كافة التساصيا المتعلقة بسااات العمال وتقيىي
دائ للعما ان ُبعدل سض ُّ
الموه

ل ونسل إلزامية التطبي

في كا مجال.

داىىىوة الشىىىركات الل وميىىىة والخاصىىىة والمختصىىىين بتقنيىىىة المعلومىىىات فىىىي
الممل ة إلى تطوسر البرمجيىات والتطبيقىات الالزمىة للعمىا اىن ُبعىدل وكىللك
دا ى الملتىىون المللىىي فىىي هىىلم التقنيىىة الوااىىدةل وتطىىوسر حلىىول الشىىب ات

وندوات االتصىىاالت ونمىىاكن التخىىزسن وحس ى

البيانىىاتل وتطىىوسر إلىىراعات تبىىادل

المعلومىىىات والملسىىىات مىىىن خىىىالل خىىىوادم سىىىلابية سىىىعودسة س ىىىون مقرهىىىا
الممل ة لضمان رفا مستون األمان في كافة الجوانىلل مىا مرااىاة سىهولة
االستخدام في هلم التطبيقات والبرمجيات.
نن ُسرااىىى فىىي ُخط ى

وبىىرام العمىىا اىىن ُبعىىد كيسيىىة التعامىىا مىىن المىىوهسين

اللسن قىد تسىت ني المنشىأة اىنه انىد تطبيى

العمىا اىن ُبعىد بشى ا دائى ل

ووضا البرام لتأهيا الموهسين المتضررسن من الك.
أ

داىىوة وحىىدة التلى ُّىول الرقمىىي إلىىى اإلسىىراع فىىي تنسيىىل اإلسىىتراتيجية الوبنيىىة

للتلول الرقميل ونن س ون العما ان ُبعد نحد م وناتها.
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القضية ()3
الغش التجاري ومدى كفاية
العقوبات امل ُط َّبقة عليه
)م(14/6/2020

 الورقة الرئيسة :د .عبد الرحمن الشقري
 التعقيبات:
 التعقيب األول :د .عيل الحاريث
 التعقيب الثاين :أ .الحم النارص
 إدارة الحوار :م .فاضل القرين

ملخص القضية:
اشىتمل

الورقىىة الرئيسىة الىىى ملىورسن :تنىىاول الملىور األول ال ى َّ

وآليىىات ضىىب

المخالسىىاتل والعقوبىىات وف ى

التجىىار ل

مسهىىوم وزارة التجىىارة وتضى َّىمن

المطبقىة الىى ال ى
الملور الثاني مناقشىة مىدن كساسىة العقوبىات
َّ
ونوض د .ابد الرحمن الشقير نن المنت الم شوش ووف

التجىار .

مىا نشىرم حسىاا

وزارة التجارة الى موقا التواصا االلتمااي توستر بتارسخ  12فبراسر  2020هىو:
المنىىت الساسىىد وغيىىر صىىال لالسىىتعمال نو االسىىتهالي ا دمىىي والليىىوانيل

وكىىا منىىت غيىىر مطىىاب

للمواصىىسات المعتمىىدةل والمنتهيىىة صىىالحيت ل وكىىا

للت ييىىر .وقىىد س ىىون ال ى

منىىت تعى َّىر
وصسات الجوهرسة .وآليىات ضىب
البالغىىاتل اىى ضىىب

فىىي مصىىدر المن ىت وكميت ى ووزن ى

المخالسىات تىت ر ابىر البلىو والتلىر
وحجىىز المنتجىىات المشىىتب فيهىىال اىى دخىىول المنشىى ت

وتستيشىىىىهال اىىىى مصىىىىادرة وإتىىىىال
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المستوداات نو الملالت المشاركة في الك .وانتهى د .الشقير إلىى نن نجىاح

وزارة التجىىارة وغيرهىىا مىىن الجهىىات المماالىىة فىىي حقيقت ى لىىيس فىىي اللمىىالت
التستيشية واكتشا

ىداع وتجسيى
ابتى ً

ال

واألخطاعل با في العمىا الىى اىدم وقىوع ال ى

منابع ى والعوامىىا المشى ِّىجعة اليى  .واندئىىل ستلقى

األمن ال لائي والثقة بمؤسسات الدولة التي تعما الى تلقيق .

ونشىىىار د .الىىىي اللىىىاراي فىىىي التعقيىىىل األول إلىىىى نن ال ىىى

التجىىىار

للمجتمىىا
بأنوااىىى

المختلسىىة مىىن الجىىرائ التىىي سصىىعل اإلحابىىة بهىىا ووندهىىا فىىي مهىىدها لتنىىوع

ىىدد ُ
برقهىىىال وكثىىىرة المىىىزاولين لهىىىال وكثىىىرة المىىىواد واألغىىىرا
نسىىىاليبها وتعى ُّ

ً
ً
وتورسىدا
وصنااة
زرااة
:
ً

الم شوشةل وسهولة وابت ارات نساليل وبرق ال

وبيعال وت اار المستهل ين واقته في كا الكل والتي هىي
وتسوسقا
وتقليدا
ً
ً
ً
وليىد اللاضىرل بىا لى امتىداد تىارسخي فىي
في غير مللها إلى حد ما .وهو لىيس
أ
حضارات الشعوا واقافاتها .وفي ااتقىادمل فىإن ال ى

نخطىىر لىىرائ ال ى

التجىىار

التجىار

ال ىلائي مىن

الىىى صىىلة اإلنسىىانل بىىا نخطرهىىا الىىى اإلبىىالق.

تعدد الجهات الرقابية المختصة بال
ورغ
ُّ

ابتىداع مىن وزارة الزرااىة
ال لائيل
ً

إلىىى الجمىىاري إلىىى وزارة التجىىارة والصىىنااة وكىىللك الشىىؤون البلدسىىة والقروسىىة

وهيئىىة ال ىىلاع والىىدواع وغيرهىىال إال نن آليىىات ضىىب

وتتبىىا تطى ُّىور هىىلم الجرسمىىة نو تجسيى
مالحقىة ُّ

المخالسىىات غيىىر قىىادرة الىىى

منابعهىىا ألسىىباا متعىىددةل قىىد

س ون منهىا :قلىة اىدد العىاملينل واىدم ال سىاعة المهنيىة والخبىرة والتخصى

وصىىعوبة اكتشىىا

ل

المىىواد المضىىافة المهدرلىىة والم شوشىىةل وكثىىرة ننىىواع

المنىت ال ىىلائي المسىىتورد الطىازج والمعلىىل والمطهىىيل وكثىرة ممتهنىىي هىىلا

ال ىىىى

ىىىرادا ومؤسسىىىىاتل وسىىىىهولة تصىىىىنيع ل واىىىىدم كساسىىىىة العقوبىىىىات
نفى ً

النظاميىىةل وبيروقرابيىىة اإللىىراعاتل وقلىىة المختبىىرات ومتاهىىات التنسىىي

الجهات المسؤولةل وغيرها.

ومىىن لانب ى َّنكىىد ن .الح ى الناصىىر فىىي التعقيىىل الثىىاني الىىى نن ال ى
لرسمة ليس

بىىين

التجىىار

حدسثةل با هىي مىن الجىرائ التىي ُولىدت مىا ت ُّىون المجتمعىات
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البشرسة .كمىا نن ال ى

التجىار

لرسمىة كسىائر الجىرائ ال سم ىن القضىاع اليى

بال ليىىىةل ول ىىىن تلىىىاول الىىىدول ابىىىر األنظمىىىة والتشىىىرسعات الراداىىىة والمراقبىىىة

اللىىد منىى وتقليىىا خطىىرم والتضىىيي
والمتابعىىة الساالىىة
َّ

الىىى مرت بيىى

نظىىرا
ً

لسداحىىة آاىىارم الىىى االقتصىىاد والصىىلة واإلنسىىان .وانتهىىى إلىىى نن ى ال بىىد مىىن
مرالعىىة شىىاملة لنظىىام م افلىىة ال ىى

التجىىار

الىىى ضىىوع نفضىىا التجىىارا

العالمية إاا نردنا اللد مىن هىلم الظىاهرة التىي تنخىر فىي االقتصىاد وفىي صىلة

اإلنسان.

وتضمن
َّ





الملاور التالية:
المداخالت حول القضية
أ

واقا هاهرة ال

التجار

ا اار المترتبة الى ال

آليات م افلة ال

واواما تساقمها.

التجار .

التجار .

للرلوع إلى القضية الى الراب

ا تيhttps://bit.ly/3tTH1JW :
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ومن نبرز التوصيات التي ت االنتهاع إليها ما سلي:
مرالعىىىة مهىىىام ووالبىىىات تنظيمىىىات ُكىىىا مىىىن هيئىىىة المواصىىىسات والمقىىىاسيس ووزارة
التجىىىىارة ولمعيىىىىة حماسىىىىة المسىىىىتهلكل وتلىىىىدسثها ب ىىىىا مىىىىا سلىىىىزم لتعرسىىىى
التجىىىىىىار

ال ىىىى

ىىىىىائيال ورفىىىىىىا الىىىىىىواي
وم افلتىىىىىى وتجرسمىىىىىى والتشىىىىىىهير بمىىىىىىن ُسىىىىىىدان قضى ًّ

والمسىىىتون الرقىىىابي وتنظىىىي التجىىىارة وحماسىىىة المسىىىتهلك مىىىن خىىىالل لهىىىة نو لجنىىىة
مشىىىىتركة .مىىىىا النظىىىىر فىىىىي تلوسىىىىا لمعيىىىىة حماسىىىىة المسىىىىتهلك إلىىىىى هيئىىىىة تىىىىرتب
بمجلىىىىىس الشىىىىىؤون االقتصىىىىىادسة والتنميىىىىىةل واالبىىىىىالع الىىىىىى نفضىىىىىا الممارسىىىىىات
العالمية مثا النمواج البرسطاني.
تطىىىىىوسر قىىىىىدرات ال ىىىىىوادر المسىىىىىؤولة اىىىىىن ال شىىىىى

الىىىىىى الىىىىىواردات التجارسىىىىىة فىىىىىي

وداخليىىىا ألخىىىل االحتيابىىىات األمنيىىىة الالزمىىىة نانىىىاع
المنافىىىل البلرسىىىة والبرسىىىة والجوسىىىة
ًّ
ىىىىىدرسبا ومعىىىىىىدات وتلرسىىىىىىزً ا للمضىىىىىىبوباتل لضىىىىىىمان نمىىىىىىن
القيىىىىىىام بالمىىىىىىداهمات (تى
ً
وسالمة العملية).

تلدسىىىىىد المعىىىىىاسير الوبنيىىىىىة المقبولىىىىىة للبضىىىىىااة المسىىىىىتوردة مىىىىىن الخىىىىىارج وخاصىىىىىة
البضىىىىىااة زهيىىىىىدة األسىىىىىعارل مىىىىىا تزوسىىىىىد هيئىىىىىة الجمىىىىىاري السىىىىىعودسة بال سىىىىىاعات
واأللهزة لل ش

الجاد ان مخالسة تلك المعاسير قبا دخولها األسواق.

نن تقىىىىىوم لهىىىىىة مسىىىىىؤولة فىىىىىي وزارة التجىىىىىارة بمتابعىىىىىة مىىىىىا سعىىىىىر
التواصىىىىا االلتمىىىىااي مىىىىن اىىىىرو

فىىىىىي وسىىىىىائا

ىىىرا مىىىىن
ىىىدرا كبيى ً
تجارسىىىىة غيىىىىر صىىىىليلة وتلمىىىىا قى ً

التضليا في السلا والخدماتل وتجرس أمن ُس ِّ
ضلا بأح ام قضائية صارمة.

تسااىىىا ال ىىىر

التجارسىىىة مىىىا التجىىىار مىىىن خىىىالل ت ثيىىى

ترونيىىىال
التواصىىىا معهىىى إل
ًّ

نوال بىىىىأولل وتلسيىىىىز التجىىىىار للضىىىىور
والتأكىىىىد مىىىىن وصىىىىول التعليمىىىىات واإلرشىىىىادات ً
بعض ورش العما لتطوسر المساهي التجارسة السليمة.
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القضية ()4
السياحة الداخلية ودورها يف تنمية
االقتصاد الوطني يف اململكة
)م(30/8/2020

 الورقة الرئيسة :أ .فهد األحمري
 التعقيبات:
 التعقيب األول :د .عبد الله صالح الحمود
 التعقيب الثاين :أ .جامل املالئكة
 إدارة الحوار :د .نوف الغامدي

ملخص القضية:
نكىىد ن .فهىىد األحمىىر

فىىي الورقىىة الرئيسىىة الىىى نن ى ستىىوافر للممل ىىة العربيىىة

العدسد من المقومات السىياحية :الج رافيىةل والمناخيىةل والتارسخيىةل
السعودسة
ُ
والثقافيىىىةل والدسنيىىىةل والسنيىىىةل واللضىىىارسة .وكمىىىا نن لىىىدن الممل ىىىة العمىىى

نسضىىا مىىن دولىىة
رفا ً
التىىارسخي لعشىىرات القىىرونل فىىإن لىىدسنا كىىللك حاضى ًىرا مش ى ً
اصىىرسة ناشىىئة تم َّ ن ى

ىرورا
مىىن اقتلىىام دول العشىىرسن العظمىىى اقتصى ًّ
ىادسال مى ً

بمىىدن صىىنااية كىىالظهران والجبيىىا وسنبىىال وشىىركات كبىىرن كىىأرام و وسىىابكل

سىىت ِّير معىىال
ُ
اىىالوة الىىى مشىىارسا ضىىخمة قادمىىة كنيىىوم والقدسىىةل والتىىي

الصىىنااة والتجىىارة واالقتصىىاد والسىىياحة فىىي العىىال

األمىىر الىىل

سسىىتولل

ىاد لتعزسىىز التنميىىة السىىياحية الوبنيىىة بوصىىسها نحىىدت ننىىواع التنميىىة
العمى أىا الجى َّ
التىىي تسىىعى لهىىا الىىدول كمصىىدر دخىىا اظىىي الشىىأنل وتتطىىاب

مىىا التنميىىة

الشاملةل ولما تتضمن من تنمية حضارسة شاملة ل افة المقومىات الطبيعيىة

واإلنسانية والمادسة.
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في حين نكد د .ابد الل صال اللمود فىي التعقيىل األول الىى ننى ال بىد مىن

قىىدما نلىىو صىىنااة سىىياحية فاالىىة ت طىىي االحتيالىىات والمتطلبىىات
المضىىي
ً
ُ

ً
حساهىىا الىىى مصىىروفات ماليىىة ُقى ِّىدرت ب ى ال
نوال
للمىىوابن ً

الىىدوالرات تُ ىىادر

نسضا تجىلا
سنوسا أللا قضاع نوقات سياحية خارليةل وصنااة سياحية فاالة ً
ًّ
احا دوليينل نتشر
سي ً
َّ

والتعرس ى

بىالتعرس

لهى اىن سىماحة دسننىا اإلسىالمي اللنيى

ىال امىىا ُسش ى ِّ ا الىىك لنىىا مىىن مىىورد اقتصىىاد
بثقافاتنىىال فضى ً

للنات المللي اإللمالي ودخلنا القومي.

داا ى

ل

نما ن .لمال المالئ ة فأشار في التعقيل الثاني إلى اىدد مىن المقترحىات التىي

من شأنها تنمية صنااة السياحة في السعودسةل ومنها :تلوسا هيئىة السىياحة
إلى وزارة بصالحيات واسعة وميزانية مالئمةل وإنشاع لهىاز متطىور للمىراقبين

للمنش ت السياحيةل واالهتمام بإنشاع السنادق المالئمة في المدن.

وتضمن

المداخالت حول القضية الملورسن التاليين:

 التلدسات التي توال السياحة الداخلية في الممل ة.

 آليات تنمية السياحة الداخلية وتعزسز دورها في االقتصاد الوبني.
للرلوع إلى القضية الى الراب

ا تيhttps://bit.ly/2NQwzU1 :
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ومن أبرز التوصيات التي تم االنتهاء إليها ما ييل:
االسىىىتمرار فىىىي تطبيىىى

بىىىرام االبتعىىىات السىىىياحي وتىىىدرسل ال سىىىاعات

التىىىىي ستطلبهىىىىا القطىىىىاع السىىىىياحي كاإلرشىىىىاد والضىىىىيافة بالتعىىىىاون مىىىىا
نفضىىىىىا الجهىىىىىات العالميىىىىىة لتىىىىىوبين المعرفىىىىىة لتم ىىىىىين المنشىىىىى ت
السياحية من نداع ندوارها ب ساعة االية.
الملافظىىىىة الىىىىى المواقىىىىا السىىىىياحية وننسىىىىنتها بصىىىىورتها الطبيعيىىىىة
تمس بأصا الموقا.
واألارسة والتارسخية ما لمسات بسيطة ال
ُّ
االسىىىت الل األمثىىىا للمىىىوارد السىىىياحية المتىىىوفرة وتلسىىىينها لتىىىتم ن
من تلقي

احتيالات الطلل السياحي المللي والعالمي.

للتلقىىىىى
العمىىىىىا الىىىىىى دراسىىىىىة شىىىىىاملة
ُّ

مىىىىىن الجىىىىىدون االقتصىىىىىادسة

لالستثمارات السياحية المقترحة ونارها االلتمااي واالستثمار .
تلسيىىىىز القطىىىىاع السىىىىياحي مىىىىن خىىىىالل داىىىى القطىىىىاع الخىىىىاص لتنسيىىىىل
البرام السياحية ابر ُخط

إاالنية تسوسقية مت املة.
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القضية ()5
دور ريادة األعامل واالبتكار يف تنمية املجتمعات
والتحديات التي يواجهها رواد األعامل
)(20/9/2020

 الورقة الرئيسة :د .أحمد الشميمري
 التعقيبات:
 التعقيب األول :د .عبد العزيز الحرقان
 التعقيب الثاين :أ .الحم النارص
 إدارة الحوار :د .سعيد العامودي

ملخص القضية:
تناول د .نحمد الشميمر

دور رسادة األامىال واالبت ىار فىي
في الورقة الرئيسة أ

سىتدال فىي الىك الىى
ترسيخ اقافة العما اللىر واللىد مىن مشى لة البطالىة ُم
ً
تجىىىارا اىىىدد مىىىن الىىىدول .وقىىىد تىىى َّ اسىىىتعرا

دور رسىىىادة األامىىىال فىىىي بنىىىاع

االقتصىىاد المعرفىىي وزسىىادة األصىىول المعرفيىىة وتعزسىىز تنافسىىية الىىدول ودا ى

النمىىىو االقتصىىىاد

وغيرهىىىا مىىىن الم اسىىىل االقتصىىىادسة اات الصىىىلة بخلىىى

الثىىىروات المجتمعيىىىةل وتنميىىىة مهىىىارات اإلبىىىداع واالبت ىىىارل وتطىىىوسر منتجىىىات

لدسىىىدةل وامتصىىىاص الت نولوليىىىات اللدسثىىىةل وغيرهىىىا .وقىىىد تنىىىاول بالتلليىىىا
األسس التي تقوم اليهىا منظومىة رسىادة األامىال فىي االقتصىادات الوبنيىةل

تولىىى
ودورهىىىا فىىىي إدراي منجىىىزات ر سىىىة الممل ىىىة 2030ل وخاصىىىة فىىىي هىىىا ُّ

الممل ىىة لمواكبىىة التولىى العىىالمي فىىي النمىىو المتسىىارع فىىي ننشىىطة رسىىادة

األامال .كما ت َّ استعرا

العواما الم ونة لمنظومات رسادة األامال.
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ىىددا مىىىن
ونشىىىار د .ابىىىد العزسىىىز اللرقىىىان فىىىي التعقيىىىل األول إلىىىى نن هنىىىاي اى ً
المعوقات التي سجل التأكيىد اليهىا فيمىا ستعلى
الىىىرب

الممل ىىىةل ومىىىن نبرزهىىىا :ضىىىع

برسىادة األامىال واالبت ىار فىي

بىىىين مخرلىىىات العمليىىىة التعليميىىىة

ومتطلبات سوق العمال بجانل السجوات القانونية والتشرسعية والتي قد تىؤار

سلبا الى إنجاح ُخط
ً

ونظىرا ألن االبت ىار
دا األف ار الرسادسة .كما نوض ننى
ً

هو انصر نساسي للمشارسا الرسادسة المىؤارةل فمىن الضىرور

تعزسىز مم نىات

منظومة االبت ار في الممل ةل وخاصة فىي هىا المشىاكا التىي تعىاني منهىا

والىىك بهىىد

تقىىدس خىىدمات لتطىىىوسر النمىىااج األوليىىةل وتموسىىا نشىىىابات

االبت ار في المراحا األولى للمشارسا.

ونوض ن .الح الناصر في التعقيل الثاني نن ضىع

البنيىة التلتيىة لالئتمىان

والمخابرل وكىللك اىدم ولىود سياسىة تموسىا للشىركات الناشىئة والصى يرةل

تعى ُّىد مش ى لة حقيقىىة سعىىاني منهىىا قطىىاع رسىىادة األامىىال وتعي ى
أ

السىىىبل فىىىي ضىىىع

نمىىومل ولعىىا

ىىوفر االشىىىترابات
حصىىىت التموسليىىىة سرلىىىا إلىىىى اىىىدم تى ُّ

االئتمانيىىة لعمليىىة المىىن

كعىىدم ولىىود قىىوائ ماليىىة مدققىىةل وكىىللك اىىدم

قدرت الى تقدس الضماناتل وحدااة إنشاع النشاطل وغيرها مىن االشىترابات

البن ية التي سصعل توفيرها لرواد األامال.

وتضمن

المداخالت حول القضية الملورسن التاليين:

 واقا رسادة األامال واالبت ار في الممل ة والتلدسات اات الصلة.
تصورات مقترحة للنهو

ُّ

برسادة األامال واالبت ار في الممل ة.

للرلوع الى القضية الى الراب

االتي https://bit.ly/2P5AnkX :
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ومن أبرز التوصيات التي تم االنتهاء إليها ما ييل:
إسجىىاد إسىىتراتيجية وبنيىىة لرسىىادة األامىىال بالتنسىىي

مىىا لميىىا الجهىىات

الل ومية والخاصة اات العالقىةل تشىما سياسىات التموسىا والمبىادرات
والبرام الالزمة.
تعزسز اقافة رسادة األامال والعما اللر بإدخال مقررات رسادة األامىال فىي
ولزعا ال ستجىزن مىن المنظومىة
لامعيا
متطلبا
ولعلها
ًّ
ً
المناه المدرسيةل أ
ً

التعليمية.

تقىىوم هيئىىة المنشىى ت الصىى يرة والمتوسىىطة (منشىى ت ،بالتنسىىي

مىىا

صىنسة اىن
وم َّ
الجهات اات العالقة بإاىداد قااىدة بيانىات دقيقىة وشىاملة ُ
رسادة األامال والمنش ت متناهية الصى ر والصى يرة والمتوسىطةل بليىو

تصب متوفرةً ولاهزةً لرواد األامال والمستثمرسن والجهات البلثية.
أغرو روح المبادرة وزسادة فرص نجاح األامىالل وصىنااة رواد المسىتقبا
الىىىىلسن ستم نىىىىون مىىىىن خلىىىى

فىىىىرص امىىىىا لموالهىىىىة البطالىىىىة والركىىىىود

االقتصاد .
تنمية القدرات المتميزة لخل

الثروة مىن خىالل التركيىز الىى السىرص اات

بالتول بالمعرفة الى المستون العالمي.
العالقة
ُّ
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القضية ()6
جه الشباب السعودي نحو املهن غري التقليدية
تو ُّ
)(21/2/2021

ملخص القضية:
تناول

هلم القضية تول الشباا السعود

نلو المهىن غيىر التقليدسىةل وفىي

هىىلا السىىياق ت ى َّ التطىىرق إلىىى واقىىا ونهميىىة مشىىاركة الشىىباا السىىعود
المهىىن غيىىر التقليدسىىة باإلشىىارة إلىىى ننى خىىالل السىىنوات األخيىىرة الماضىىيةل بىىدن
الشباا السعود

فىىي

في التس ير بطرسقة م اسرة لما كىان اليى اللىال قبىا اقىود

اقافىىة العيىىىل المهنىىىي بىىين نفىىىراد األسىىرة والمجتمىىىال ونصىىىب

فيمىىا سخىىى ُّ
الىبعض سنخىىرط فىىي األامىال المهنيىىة بعىىد افتتىاح المعاهىىد وال ليىىات المهنيىىة

المتنواىىىة وااللتلىىىاق بركىىىل العلىىى والتعلىىىي السنىىىي والمهنىىىي مىىىن المعىىىدات
وا الت ال هربائية والهندسية والوم الت نولوليا واالتصاالت بأنوااها.

تلىوله للمهىن غيىر
اددا من التلدسات التي توالى الشىباا بصىدد ُّ
إال نن امة ً
التقليدسةل ومن الك نن الجوانل التنظيميىة والىر ن المسىتقبلية لهىلم المهىن

فضال ان ُش ِّ البيانات والمعلومىات
س تنسها بعض الضبابية وادم الوضوحل
ً

واألرقىىام المتعلقىىة بىىالمهن غيىىر التقليدسىىة مىىن حيىىو اللج ى ل سىىواع بالنسىىبة

ىىىدانيا نو مىىىىن خىىىىالل المنىىىىازل اىىىىن برسىىىى
للممارسىىىىين ميى ًّ

وسىىىىائا التواصىىىىا

ً
التول السىائد والم َّثى
إضافة إلى نن
االلتماايل
ُّ
المسىىتقبا ُس ِّركىىز الىىى المهىىن اات األهميىىة التقنيىىة العاليىىة بىىال شىىكل مثىىا:
فىي اللىدسو اىن وهىائ

البرمجىىىىىةل واألمىىىىىن السىىىىىيبرانيل والىىىىىلكاع االصىىىىىطناايل وتقنيىىىىىة البلىىىىىوي

تشينل والروبوتاتل وهندسة الطاقة البدسلة والمتجددةل وغيرها من الوهىائ

الهامة.
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بسى ُىىبا تعزسىىىز مشىىىاركة الشىىىباا السىىىعود
وفيمىىىا ستصىىىا ُ

فىىىي المهىىىن غيىىىر

التقليدسىةل وبىالنظر إلىىى نن هىلم المهىن تُ ِّ
ً
ً
مهمىة مىىن المهىن التىىي
شىرسلة
مثىىا
لزعا غير صى ير مىن سىوق العمىال وتسىه فىي اسىتيعاا العىابلين
تست رق ً
ان العما فإننا بلالة إلى توليد نف ار لدسىدة لهىلم المهىنل وكىلا بنىاع ننظمىة

سىها فىىرص االسىتسادة منهىىا للمىوابنين ب افىىة
مرنىة تُ شى ِّىجا هىلم المهىىنل وتُ ِّ
شىىرائله  .كمىىا نن امى أىة ضىىرورة لوضىىا إسىىتراتيجيات تسىىااد الىىى حماسىىة هىىلم
المهن التي سش لها سعودسون من المنافسة غير المت افئة.
للرلوع الى القضية الى الراب

االتي https://bit.ly/39dwkKk :
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ومن أبرز التوصيات التي تم االنتهاء إليها ما ييل:
اسىىىىتمرار وزارة المىىىىوارد البشىىىىرسة والتنميىىىىة االلتماايىىىىة فىىىىي لهىىىىود ترسىىىىيخ الثقافىىىىة
المهنيىىىىىة مىىىىىن خىىىىىالل :وضىىىىىا خطىىىىى

مت املىىىىىة لتلسيىىىىىز الشىىىىىباا مىىىىىن الجنسىىىىىين

لاللتلىىىىاق بىىىىالمهن غيىىىىر التقليدسىىىىةل وتطىىىىوسر المهىىىىن اللاليىىىىة وتوليىىىىد مهىىىىن لدسىىىىدةل
وتوفير الضمانات وبرام التدرسل والتعوسضات والمزاسا.
نن تقىىىىىىوم وزارات التعلىىىىىىي والمىىىىىىوارد البشىىىىىىرسة والتنميىىىىىىة االلتماايىىىىىىة واالقتصىىىىىىاد
والتخطىىىي

والهيئىىىة العامىىىة لمحصىىىاع والمؤسسىىىة العامىىىة للتىىىدرسل السنىىىي والمهنىىىي

بتىىىىوفير البيانىىىىات للبىىىىاحثين مىىىىن مراكىىىىز الس ىىىىر ومراكىىىىز البلىىىىوت وداىىىى اتخىىىىاا القىىىىرار
الل وميىىىىىة واألهليىىىىىة واألكادسميىىىىىةل للمسىىىىىاادة فىىىىىي القيىىىىىاو المسىىىىىتمر للجىىىىى
وخصوصىىىىا المهىىىىن غيىىىىر
السجىىىىوة بىىىىين مخرلىىىىات التعلىىىىي واحتيىىىىاج سىىىىوق العمىىىىال
ً

ومستقبال.
حاليا
ً
التقليدسة للمساادة الى وضا حلول لمعالجتها ًّ

قيىىىىام وزارة التعلىىىىي بىىىىالنظر فىىىىي تسعيىىىىا الجانىىىىل المهنىىىىي ضىىىىمن وايقىىىىة سياسىىىىة
التعلىىىىىىي وتعزسىىىىىىزم بالسياسىىىىىىات واإللىىىىىىراعاتل والنظىىىىىىر فىىىىىىي المبىىىىىىادرات الرافىىىىىىدة

كتخصي

مسار معني بالمهن في التعلي الثانو .

نن تقىىىىىوم وزارة المىىىىىوارد البشىىىىىرسة والتنميىىىىىة االلتماايىىىىىة بقيىىىىىادة الجهىىىىىود لمرالعىىىىىة
شىىىىىاملة للسياسىىىىىات والتنظيمىىىىىات اللاليىىىىىة التىىىىىي قىىىىىد تىىىىىؤار فىىىىىي تىىىىىوبين المهىىىىىن
مولهىىىةل وتعزسىىىز المرونىىىة فىىىي
الضىىىرورسة وغيىىىر التقليدسىىىة مىىىن خىىىالل حىىىزم تلسيزسىىىة
َّ
األنظمةل وانخراط ممارسي هلم المهن في تلليا المش لة وإسجاد الللول.
حىىىىو الشىىىىركات السىىىىعودسة ال بىىىىرن والمنشىىىى ت الل وميىىىىة الىىىىى ت ييىىىى

وتلىىىىدسو

ىىىىلبا الىىىىىى تىىىىىوبين المهىىىىىن غيىىىىىر التقليدسىىىىىةل
السياسىىىىىات التىىىىىي سم ىىىىىن نن تىىىىىؤار سى ً
وخصوصا فيما ستعل
ً

بالتورسد الخارلي(Out-sourcing) .
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القضية ()7
اآلثار االقتصادية واالجتامعية للتخصيص يف اململكة
)م(7/2/2021

ملخص القضية:
تناول

هلم القضية ا اار االقتصادسة وااللتمااية للتخصي

فىي الممل ىةل

وقىىىد تىىى َّ بداسى ً
ىىة اإلشىىىارة إلىىىى ننىىى قىىىد تزاسىىىد االهتمىىىام بموضىىىوع التخصىىىي
والشراكة بين القطاع العام والخاص مىن ِقبىا العدسىد مىن الىدول لمىا تتطلبى

والتوسىا فىي الخىدمات مىن اسىتثمارات كبيىرةل فىي
مشارسا البنيىة األساسىية
ُّ
ضوع العدد المتزاسد من الس انل وادم قدرة الميزانيات الل ومية الىى تىوفير

التموسىا الىالزم لىللكُ .سضىا

إلىى هىلا حىرص الىدول الىى تنميىة دور القطىاع

الخىىاص فىىي النىىات المللىىي اإللمىىاليل واالسىىتسادة مىىن قدراتىى الىىى تىىوفير
المنت بجودة نالى وبت لسة نقا .كما نن الممل ة العربية السعودسة قد نولى

موضىوع التخصىي

اهتمامىا مب ًىرال حيىو بىدن االهتمىام بى فىي التسىىعينيات
ً
التخصىي

حدد قرار مجلىس الىوزراع فىي اىام ١٤١٨هىى نهىدا
الميالدسة حيو َّ

ونكىىد الىىى زسىىادة دور القطىىاع الخىىاص مىىن خاللىى ِ .
فىىي الممل ىىةل َّ
وفىىي اىىام
1423هى صدرت إسىتراتيجية التخصىي ل ُ
وناىدت قائمىة بعىدد مىن القطااىات
المؤهلة للتخصي

التلسىن فىي نسىعار الىنس
 .ومىا
ُّ

تبابىىأ االهتمىىام بالتخصىىي

برنام التخصي

البرنام ل وواف

للتخصي

بىدعا مىن اىام 2003مل
ً

إلىىى نن صىىدرت ر سىىة الممل ىىة 2030ل فقىىد نتىىى

واحدا من برام تلقي
ً

الر سة االاني اشرل وصدرت وايقىة

مجلس الوزراع في اام 1438هىى الىى إنشىاع “المركىز الىوبني

” وتنظيم ل ب ىر

تم ىين وحوكمىة امليىات التخصىي

اىن المركىز اىدد مىىن الواىائ ل ومنهىا “دليىا مشىىارسا التخصىي

كافىىة مراحىىا مشىىارسا برنىىام التخصىىي
المراد تخصيصها .كما ُن ِ
نشئ مركز االبت ار للتخصي

” الىل

ل وصىدر
ُسى ِّ
ىنظ

ل والمبىىادرات المتعلقىىة باألنشىىطة
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ىىدد ا اىىىار االقتصىىىادسة المترتبىىىة الىىىى تخصىىىي
وتتعى َّ
عبر انهىا كأهىدا
وس َّ
االقتصادسةل ُ

لعمليىات التخصىي

نبرز هلم ا اار :نن في إبار التخصي

األنشىىىطة والقطااىىىات
رلىى تلقيقهىا .ومىن
ُس أ

سم ن إنتاج الخدمة نو السىلعة ب سىاعة

مما سعني إنتالها بت لسة نقا وبجودة نالىى مىا سىراة وقىدرة الىى االسىتجابة

ً
إضىافة إلىى
والتقدم في التنميىة الشىاملة.
للطلل المتزاسد نتيجة نمو الس ان
ُّ
تعزسىىز دور القطىىاع الخىىاص وزسىىادة مسىىاهمت فىىي النىىات المللىىي اإللمىىاليل

والتعجيىىا بتطىىوسر البنيىىة األساسىىية واإلنتاليىىة .وكىىللك لىىلا االسىىتثمارات
الملليىىىىة واأللنبيىىىىة وتوسىىىىيا قااىىىىدة المل يىىىىة للمسىىىىتثمرسن مىىىىن األفىىىىراد
والمؤسسىىىات وتوهيىىى

التخصي

مىىىدخراته  .وفىىىي ضىىىوع مىىىا اكرتىىى وايقىىىة برنىىىام

المستهد
ل فإن
أ

من البرنىام بللىول اىام  2020المسىاهمة فىي

النات المللي اإللمالي بى  14 – 13مليار رسىالل مىا اسىتلدات وهىائ

المخصصة ما بين  12,000-10,000وهيسة.
في األنشطة
َّ
نما فيما ستعل

با اار االلتماايىة المترتبىة الىى التخصىي

ولهىىات النظىىر فعنىىدما ُسثىىار موضىىوع التخصىىي

لدسىدة

تبىاسن فىي
ل فثمىة ُ

ىوفر
ُسثىىار مىىدن تىىأايرم الىىى تى ُّ

الخدمة نو السلعة ولودتهال وت لسة اللصىول اليهىا ونسىعارهال ومىدن تم ُّ ىن

مختلى

فئىات المجتمىا مىىن اللصىول اليهىا بأسىىعار منافسىة ومناسىبة .كمىىا

ُسثار مدن تأايرم الى العاملين في هلا النشاط اند انتقال من مالي الل ومىة

ُّ
سيقا ادده نو تتناق
إلى القطاع الخاص ها

نلىوره ومزاسىاه نو سزسىد

وتتلسىىن إنتىىاليته ل ومىىن أا ى َّ تتزاسىىد نلىىوره ومزاسىىاه  .وكىىال هىىلسن
اىىدده
َّ
األارسن ملا خال والتهاد فهنىاي أمىن سىرن نن قيىام القطىاع الخىاص األكثىر

لسىىن لىىودة المنىىت وستيلى بأسىىعار نقىىال ونن اسىىتجابت
كسىىاعة بهىىلا النشىىاط ُس ِّ
نسىىرع فىىي مواكبىىة زسىىادة الطلىىلل وبالتىىالي زسىىادة التوهيىى

ل سىىد

العاملة .وهناي أمن هو نكثر تشا ًما وسخشى نن س ون تأاير التخصىي

الوبنيىىة

سىلبيا
ًّ

تجام العمالة ونلورها ومزاساهال ونن بعىض السئىات قليلىة الىدخا قىد ال تىتم َّ ن

المخصصة في حال ارتسا سعرهال كمىا سشىير إلىى
من اللصول الى الخدمات
َّ
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الك بعض االستطالااتل منها ما قام ب المركز الوبني للتخصي

اسىىتطالع قام ى

ب ى دراسىىة نكادسميىىة اىىن تخصىىي

الجوسة السعودسة.
وال سم ن الل

بالجزم الى ن

الىىى حىىدة .وهىىلا الخىىال

ل ومنهىا

بعىىض ننشىىطة الخطىىوط

اتجام تتخلم هلم ا اار دون دراسىة كىا نشىاط

ستطلىىل نن تقىىوم الل ومىىة انىىد دراسىىة األنشىىطة

الملتما تخصيصهال وبهىد

تضمن نن سنت ان التخصي

األداع وتش يا الموابنين.

للرلوع الى القضية الى الراب

تسىاد

ن

آاىار سىلبيةل بتلدسىد مبىاده توليهيىة

وحسىن
منسعىة حقيقيىة فىي تخسىيض الت لسىة ُ

االتي https://bit.ly/39dwkKk :
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ومن أبرز التوصيات التي تم االنتهاء إليها ما ييل:
رسىىىى سياسىىىىات نكثىىىىر إسجابيى ً
ىىىة للرفىىىىا مىىىىن كسىىىىاعة التخصىىىىي

ل ونن ت ىىىىون

المخصىىىى
فتىىىىرات انتقاليىىىىة تخىىىىدم روح القطىىىىاع
َّ

امليىىىىة التخصىىىىي

وفىىىى

مرحليال إلى نن سثب
ًّ

نجاح حال االنتقال النهائي إلى ملطت األخيرة.

نن َّتتجىىىىى الل ومىىىىىة فىىىىىي البىىىىىدع إلىىىىىى خصخصىىىىىة القطااىىىىىات اات الطبيعىىىىىة
التجارسىىىىة البلتىىىىة نو ال ىىىىر

التجىىىىار ل التىىىىي تىىىىدخا بشىىىى ا ببيعىىىىي ضىىىىمن

مظلىىىىة القطىىىىاع الخىىىىاصل وبمىىىىا ستماشىىىىى مىىىىا سياسىىىىة اقتصىىىىاد السىىىىوق
الل

تتبنام الممل ة.

مىىىردود واضىىى د ودااىىى نلىىىو تلسىىىين الوضىىىا المىىىالي فىىىي
نن س ىىىون هنىىىاي
د

القطاع العام.

نن سسىىىه التخصىىىىي
التخصىىىىي

فىىىىي تلقيىىىى

م اسىىىىل التماايىىىىةل نهمهىىىىا نال س ىىىىون

رئيسىىىىا فىىىىي فقىىىىدان العىىىىاملين اللىىىىاليين وهىىىىائسه فىىىىي
ىىىببا
ً
سى ً

القطااات التي لرن تخصيصها.

نن سعمىىىىىا القطىىىىىاع الخىىىىىاص الىىىىىى بىىىىىلل المزسىىىىىد مىىىىىن الجهىىىىىود لتأسىىىىىيس
ىىىىىىىمانا لتقىىىىىىىىدس الىىىىىىىىدا
ً
وتسعيىىىىىىىىا إدارات المسىىىىىىىىؤولية االلتماايىىىىىىىىة ضى
المجتمعي.
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القضايا االجتامعية
لج يو ام لج
لجم

مالج ل ستي

التقرير

لل لج

ُّ كتلم

لج قت ت قم ( - )62يت ل 2020

ا عة (جا ية لا اا)

ع ا لجم

لج قت ت قم ( - )62يت ل 2020

ج ة لجاان ة نثناا ل لءام

لج طككال ام
حقا لةا

ا

لج قت ت قم ( – )64اا ا 2020
ءالقف لجمملركة لك ش نلءكة

لج قت ت قم ( – )64اا ا 2020

لا اا
لجم

كككك

ج ة لالج ماع ككككة جلطككككتلام :حككككق ن

لج قت ت قم ( – )66نغ طس 2020

ءنية؟
ك

لةعاقكككة يتاكككاء جكككالي لجي كككاي :لجالقكككع

لج قت ت قم ( – )66نغ طس 2020

لجمأءاش
ميو و “ثاليخ ل ءة” جتؤ ة ء

قةل ة هاي ة

لآلثا لالج ماع ة لالق تال ة ج مر
لج ككو ب لج قن ك

لجمون ك ي ك

لجمملرككككة 2030و ل

لجمتني

لجالقككع

ؤ ككة

كككك عكككك ج ءطككككرلة

لجةطاجة
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القضية ()1
التغريات املتسارعة
التحديات التي تواجه األرسة يف ظل
ُّ
(جائحة كورونا)
)(12/4/2020
 الورقة الرئيسة :أ .د .مجيدة الناجم
 التعقيبات:
 التعقيب األول :د .زياد الدريس
 التعقيب الثاين :أ .هيلة املكريش
 إدارة الحوار :د .مها العيدان
ملخص القضية:
ً
لائلة
نشارت ن .د .مجيدة النال في الورقة الرئيسة إلى نن العال سوال اليوم

مشىابها لهىال فقىد امتىدت مىن مشىرق األر
كبرن ل سشهد العصر اللىدسو
ً
لم ربهال نلق

بظاللها الى لميا مناحي الليىاة وشىؤونها .وهىلا التىأاير امتىد

ليشىىما كى َّىا شىىيع مىىن حولنىىال ومىىن المؤسسىىات التىىي انص ى َّل اليهىىا الضىىوع

حاليا تقدسر حجم واتجاهى هىي
كثيرا وما زال التأاير
وتأارت
مستمرا وال سم ن ًّ
ً
ً
كبيىىرا لىىدور األسىىىرة
ترالعىىىا
األسىىرةل وكلنىىا نعلىى نن العقىىىود األخيىىرة شىىهدت
ً
ً

التقليدسىىة التىىي كان ى

تُ قى ِّىدم الرااسى أىة ال املىىة ألفرادهىىال حيىىو َّ
حلى

مؤسسىىات

كثيرة مللها في امليىة التنشىئة االلتماايىةل وشىاركتها مؤسسىات نخىرن فىي

نداع ندوارهىىا .ومىىا هىىلم األزمىىةل ت َّيىىر الوضىىا واىىادت المطالبىىات ل سىىرة نن
تستعيد دورها وتُ مسك بزمام األمرل من حيو اللسىاا الىى نفرادهىا مىن تىأاير

المر

ل ونصب المنزل هو المدرسةل والم تىلل والمسىجدل وم ىان الترفيى ل
الصىىلة ب ى اىىن برس ى

سعىىد هن ىاي اىىال د خىىارلي كمىىا السىىاب ل ونصىىبل
فل ى ُ
اإلاالم نو وسائا التواصا في العال االفتراضىي .وبالتىاليل فىإن هنىاي ت ُّي ًىرا
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مسالئىىا فىىي دور األسىىرةل وفىىي ببيعىىة العالقىىاتل وفىىي ُ
ً
بىىرق إدارة الشىىؤون
األسىىرسة بش ى ا اىىام .وال سم ىىن الجىىزم بسىىلبية نو إسجابيىىة مىىا حصىىا وسلصىىا

حا ًّليىىال ول ىىىن سم ىىن القىىىول إن هنىىىاي تلىىدسات توالههىىىا األسىىرةل ومىىىن تلىىىك
التلىىىىدسات مىىىىا ستعلىىىى

بىىىىالت ُّير فىىىىي شىىىى ا العالقىىىىات واألدوار فىىىىي األسىىىىرة

والمش الت الناتجة انهال وكللك المخابر التي قد تتعر

ما تتزاسد مع نهمية دور الدولة في اللساا الى األسرة.

واكر د .زساد الىدرسس فىي التعقيىل األول نن الموقى
األسرة سي ون الى نمطين األول :التعاس

لها األسىرةل وهىو

مىن التلىوالت فىي دور

التلوالت الطارئة والمؤقتىة
ما
ُّ

خالل مدة الجائلة (التي قد تطول .،الثاني :الت ُّي

مىا بعىض التلىوالت التىي

قد ت تسل صسة الدسمومة حتى بعد اودة اللياة إلى ببيعتها.

فىىي حىىين نوضىىل

ن .هيلىىة الم يىىرش فىىي التعقيىىل الثىىاني نننىىا اليىىوم ونلىىن

هىىلم األزمىىة التىىي َّ
حلىى

نعىىي

بالعىىال بأسىىرم وبشىى ا غيىىر متوقىىال فمىىن

الطبيعىىي نن تتىىأار األسىىرة حيىىو هىىي البنىىاع األول الىىل

سلتمىىي ب ى السىىرد ضىىد

ال وارتل وفي تقدسرها فإننا ل نتم ن من تلدسد نه المش الت والتلىدسات

برصد المي دقي

إنمىا سم ىن نن نلمسىها مىن خىالل المعاسشىة والمشىاهدة

والمالحظة وآراع المختصين في اإلرشاد األسر  .ل ىن والىى الىرغ مىن ا اىار
السلبية الى األسرةل إال نن األزمة لهىا لوانىل إسجابيىة ل سىر المسىتقرة ال بىد

من تناولها .وبصسة اامةل فإن هلم األزمة كشىس
بنيىىان األسىىرة واسىىتقرارهال والىىك مىىا سخل ى

موالهىىة التلىىدسات حيىىو إن المواق ى
األسرة الى البقاع.

وتضمن
َّ




تماسىك
السىتار اىن مىدن
ُ

السىىارق بىىين األسىىر وقىىدرتها الىىى

ظهىىر مىىدن قىىدرة
الصىىعبة واألزمىىات تُ ِ

المداخالت حول القضية الملورسن األساسيين التاليين:

رصد لجوانل من التلدسات التي توال األسرة في الوق
الدور المأمول من األسرة لتجاوز نزمة لائلة كورونا.

للرلوع إلى القضية الى الراب

ا تيhttps://bit.ly/3sg6H2V :
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ومن أبرز التوصيات التي تم االنتهاء إليها ما ييل:
مرالعىىىىىة لميىىىىىا األنظمىىىىىة اات العالقىىىىىة باألسىىىىىرة لتطوسرهىىىىىا وتعىىىىىدسلها بمىىىىىا
امومال وفي وق
س ون اا مردود إسجابي الى األسرة
ً

األزمات.

وصىىول اإلاىىالم مىىن مجلىىس األسىىرة إلىىى لميىىا الشىىرائ ولميىىا القىىرن فىىي

الممل ىىىىةل بىىىىأن ال تقتصىىىىر رسىىىىائل الىىىىى وسىىىىائا التواصىىىىا اللدسثىىىىة وإنمىىىىا
نسضا في التلساز والرادسو والجوال.
ً
وضىىىا مجمواىىىة مىىىن الخطىىى

واإللىىىراعات الوقائيىىىة لللىىىد مىىىن العنىىى

المنزلىىىي

نانىىىىىاع اللجىىىىىر المنزلىىىىىيل مثىىىىىا :زسىىىىىادة الىىىىىوايل وتسىىىىىهيا وصىىىىىول الضىىىىىلاسا
للخىىىدماتل وتسعيىىىىا الخطىىىىوط الهاتسيىىىىة السىىىاخنة فىىىىي مثىىىىا هىىىىلم الظىىىىرو

ل

للمعنسين.
َّ
وتقدس الدا واإلرشاد النسسي وااللتماايل واللماسة
تسعيىىىا دور التعلىىىي فىىىي كافىىىة مراحلىىى فىىىي تعزسىىىز صىىىورة األسىىىرة اإلسجابيىىىةل
والعالقىىىىات بىىىىين الجنسىىىىينل والعىىىىودة إلىىىىى نصىىىىالة األسىىىىرة ونهميتهىىىىا للسىىىىرد
والمجتما.
تىىىدرسل وبنىىىاع القىىىدرات للعىىىاملين فىىىي مجىىىال حىىىاالت الطىىىواره واألزمىىىات مىىىا
اللالىىىة للتركيىىىز فىىىي حىىىاالت الطىىىواره الىىىى حماسىىىة السئىىىات والشىىىرائ األشىىىد
هشاشىىىىىىة كاألبسىىىىىىالل واألشىىىىىىخاص او
المعرضات للعن
َّ

.
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القضية ()2
إعالء املسؤولية الوطنية أثناء األزمات
)(5/4/2020
 الورقة الرئيسة :م .فاضل القرين
 التعقيبات:
 التعقيب األول :د .فايزة الحريب
 التعقيب الثاين :د .سعيد الغامدي
 إدارة الحوار :أ .هيلة املكريش
ملخص القضية:
نشىىىار م .فاضىىىا القرنىىىي فىىىي الورقىىىة الرئيسىىىة إلىىىى ننىىى مىىىن الوهلىىىة األولىىىى

انطبااىىىا بأنهىىىا مسهىىىوم لدسىىىد الىىىى بعىىىض
لللىىىدسو اىىىن الوبنيىىىةل تُ عطىىىي
ً
شىىىعوا العىىىال وخاصىىىة الناميىىىة منىىى  .ل ىىىر

وزسىىىىادة

اإلشىىىباع المعنىىىو

اإلنتىىىاج واالرتقىىىاع فىىىي إسقىىىاع سىىىرسا للليىىىاة العصىىىرسة .وتأبيرهىىىا ومنهجتهىىىا

فىىي مىىواد تعليميىىةل كمىىا هىىو اللىىال فىىي إضىىافة مىىادة التربيىىة الوبنيىىة فىىي
الممل ىىىة فىىىي نواخىىىر التسىىىعينيات الميالدسىىىة ألسىىىباا اىىىدة سم ىىىن حصىىىرها

فىىىىىي التنميىىىىىةل وملاربىىىىىة نف ىىىىىار ضىىىىىالة انبثقىىىىى

منىىىىىل بداسىىىىىة الثمانينيىىىىىات

الميالدسىىىة .هىىىي كىىىللك مىىىن حيىىىو إههارهىىىا للولىىىود فىىىي التعلىىىي واإلاىىىالمل

ول ىىىن بىىىدنت منىىىل التأسىىىيس فىىىي صىىىور مباشىىىرة وبسىىىيطة وفىىى
الزمىىىان واإلم انىىىات فىىىي حينىىى ل ولعى َّ
ىىا تىىىوبين البادسىىىة الىىىل

هىىىرو

كىىىان ستطلىىىا لىىى

بيىىىىل اللىىىى اىىىىرام – هىىىىو نداة مباشىىىىرة للوبنيىىىىةل وخلىىىى
ِّ
المؤسىىىىس – َّ

بيئىىىىة

مشىىىاركة فىىىي البنىىىاع .وال سم ىىىن إال بعىىىد دمىىى المجتمىىىا فىىىي هوسىىىة وبنيىىىة
واحدة بتسمية الممل ة العربية السعودسة.
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وقىىد حاول ى
ستلق ى

هىىد

الورقىىة الرئيسىىة اإللابىىة اىىن تسىىا الت مهمىىةل مىىن بينهىىا :كي ى
إاىىالع المسىىؤولية الوبنيىىة نانىىاع األزمىىات؟ وكي ى

س ىىون ال ى ُّىا

شىرس ً ا فىىي الموالهىىة؟ ومىىا هىىو المطلىوا بالضىىب ؟ ومىىااا سعنىىي اإلحسىىاو
بالمسؤولية الوبنية بالضب ؟ وما الل

العملي؟

سجل نن سترتل الى الك في الواقىا

ونكىىىىدت د .فىىىىاسزة اللربىىىىي فىىىىي التعقيىىىىل األول الىىىىى ننىىىى إاا كىىىىان االلتىىىىزام
لزامىىىىا
بىىىىالقوانين والملافظىىىىة الىىىىى الم تسىىىىبات
ً
والبىىىىال فإنىىىى سصىىىىب نكثىىىىر ً

وتلمىىىىا المسىىىىؤولية
فىىىىي نوقىىىىات األزمىىىىات بىىىىاحترام األنظمىىىىة والقىىىىوانينل
ُّ

سىىىىواع الىىىىى صىىىىعيد العمىىىىا نو األسىىىىرة نو األدوار الوالىىىىل القيىىىىام بهىىىىال بىىىىا
تتعىىىىداها بالمبىىىىادرة ل ىىىىا مهمىىىىة وبنيىىىىة قىىىىد تُ سىىىىه فىىىىي احتىىىىواع األزمىىىىة

والقضاع اليها نو التخسي

نما د .سعيد ال امد

منها.

فتطرق في التعقيل الثاني إلى مجمواة من الخطىوات

العامة التي سم ن البدع بها لتلقي

سواع كان الك في وق

ن

من األهدا

الرخاع نم فىي وقى

السىابقةل كىا الىى حىدةل

األزمىاتل منهىا :تىألي

المنىاه

المختلسىىىة فىىىي شىىىتى المراحىىىا الدراسىىىية (االبتدائيىىىةل المتوسىىىطةل الثانوسىىىةل

الجامعيىىىة ،التىىىي تُ ِّركىىىز الىىىى مسىىىاهي الوبنيىىىة والمسىىىؤولية الوبنيىىىة وقىىىي

ونشىر البىرام اإلاالميىة
الموابنةل وإسضاح القوانين التي تلمي الكل وإاداد أ
المتخصصىىة وتوليههىىا لجميىىا شىىرائ المجتمىىا حىىول هىىلم القضىىاسا المهمىىةل

بعيدا ان نم
نسل بلب ة إاالمية مدروسةل
الى نن تُ َّ
ً
بش ا روتيني في لميا وسائا اإلاالم الوبنية.

وتضمن
َّ





المباشرة التي ُنشىاهدها

المداخالت حول القضية الملاور التالية:

المسؤولية المجتمعية والموابنة :تلدسد مساهيمي.

نموالا.
المسؤولية الوبنية ناناع األزمات :نزمة كورونا
ً
وسائا تنمية المسؤولية الوبنية لدن الن

ع والشباا.

آليات املية مقترحة لتعزسز المسؤولية الوبنية.

للرلوع إلى القضية الى الراب

ا تيhttps://bit.ly/3sg6H2V :
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ومن أبرز التوصيات التي تم االنتهاء إليها ما ييل:


القيىىىىىىام بتلليىىىىىىا ودراسىىىىىىة وسىىىىىىائا التواصىىىىىىا االلتمىىىىىىااي لرصىىىىىىد
التولهىىىات الس رسىىىة التىىىي تعمىىىا الىىىى شىىى ِّ الصىىى

وبىىىىىىىو اإلشىىىىىىىااات التىىىىىىىي تسىىىىىىىتهد

والوحىىىدة الوبنيىىىة

الوحىىىىىىىدة الوبنيىىىىىىىة والسىىىىىىىل

المجتمعيل والتعاما معها بلزم وحس حسل النظام.



مهمىىىىىىين فىىىىىىي
العمىىىىىىا الىىىىىىى دمىىىىىى المىىىىىىوابنين ولعلهىىىىىى ُم َّال ًكىىىىىىا
ر

مشىىىىروانا الىىىىوبني (ر سىىىىة ،2030ل فاسىىىىتيعاا نفىىىىراد المجتمىىىىا فىىىىي
دسنامي يىىىة القىىىرارات سجعلهىىى ُم َّال ًكىىىا لهىىىال والىىىك اىىىن برسىىى

تسعيىىىا

المجىىىىىالس الملليىىىىىة وربطهىىىىىا بمجلىىىىىس الشىىىىىورن ب ليىىىىىات تضىىىىىىمن
سىىىماع متطلبىىىات المىىىوابنين والموابنىىىاتل وفىىىي الوقىىى
ال نخلىىىىىى

ضىىىىىىخما ُس ِّ
عطىىىىىىا مسىىىىىىيرة النقىىىىىىاش
بيروقرابيىىىىىىا
لسىىىىىىما
ًّ
ً
ً

والتوصيات.


نسسىىى نن

توايىىىىة المىىىىوابن والموابنىىىىة بلقىىىىوقه ووالبىىىىاته ل وتعرسىىىى

الزائىىىىر

والمقىىىىي بلقوقىىىى المادسىىىىة والمعنوسىىىىةل وتلىىىىدسو قنىىىىوات الىىىىتظل

بأنظمة حدسثة.



مرااىىىىاة التىىىىوازن فىىىىي البىىىىرام التنموسىىىىة والخىىىىدمات لتشىىىىما لميىىىىا



داىىىى كتابىىىىة السىىىىير الشخصىىىىية لمخلصىىىىي الىىىىوبنل والىىىىلسن ُس ِّ
مثلىىىىون

المناب .

قدوات ُسلتلن بها.
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القضية ()3
العشــوائيات
7/6/2020

 الورقة الرئيسة :د .عبد القـادر أميــر
 التعقيبات:
 التعقيب األول :د .حميد الشايجي
 التعقيب الثاين :د .مشاري النعـيم
 إدارة الحوار :د .خالد الرديعان

ملخص القضية:
تنىىىىىاول د .ابىىىىىد القىىىىىىادر نميىىىىىر فىىىىىي الورقىىىىىة الرئيسىىىىىة السىىىىىمات السىىىىىلبية

للمنىىىىىاب

وربىىىىى
العشىىىىىوائيةل أ

نموهىىىىىا بعوامىىىىىال منهىىىىىا :النمىىىىىو السىىىىىرسا

للمىىىدنل والهجىىىرة الداخليىىىة والخارليىىىةل ُّ
وتركىىىز الخىىىدمات فىىىي المىىىدن مقارنىىىة
بىىىىالرس

ل فىىىىي هىىىىا الىىىىنق

السىىىىادح فىىىىي مسىىىىاكن المىىىىدن األمىىىىر الىىىىل

نسىىه فىىي نمىىو اشىىوائيات المىىدن .وقىىىد نشىىار إلىىى ُّ
تركىىز العشىىوائيات فىىىي
المىىدن ال بىىىرن كم ىىة الم رمىىىة ولىىدةل ونن اىىىددها سبلىى فىىىي الممل ىىة نلىىىو

 700اشىىىىوائية .وتناولىىىى

اىىىىددا مىىىىن القىىىىرارات الل وميىىىىة
الورقىىىىة كىىىىللك
ً

ىىىرق إلىىىىى
التىىىىي هىىىىدف إلىىىىى معالجىىىىة وضىىىىا العشىىىىوائياتل كمىىىىا تىىىى َّ التطى ُّ
نسىىىباا نشىىىأة العشىىىوائيات بىىىبعض مىىىن التسصىىىيال ومىىىن الىىىك :زسىىىادة اىىىدد

السىىىىىىى انل ونقىىىىىىى

المسىىىىىىىاكنل وارتسىىىىىىىاع نسىىىىىىىعار األراضىىىىىىىيل وضىىىىىىىع

صىىىن
َّ
االسىىىتثمارات الل وميىىىة فىىىي قطىىىاع اإلسىىى ان .كمىىىا

د .ابىىىد القىىىادر

العشىىىىىوائيات إلىىىىىى نربعىىىىىة ننمىىىىىاط :فهنىىىىىاي العشىىىىىوائيات اات المقومىىىىىات

االسىىىىىىىىتثمارسةل والعشىىىىىىىىوائيات التىىىىىىىىي سم ىىىىىىىىن تطوسرهىىىىىىىىا وتلسىىىىىىىىينهال
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والعشىىىىوائيات التىىىىي لىىىىيس لهىىىىا مقومىىىىات اسىىىىتثمارسةل والعشىىىىوائيات التىىىىي
الورقىىىة كىىىللك بعىىىض التلىىىدسات التىىىي

تلتىىىاج إلىىىى اىىىالج االىىىا .وتناولىىى

توالىىى الللىىىول ومنهىىىا :بيروقرابيىىىة الجهىىىاز الل ىىىوميل وقصىىىور الخىىىدماتل

والتعامىىىىىا مىىىىىا العشىىىىىوائيات الىىىىىى نسىىىىىس تمييزسىىىىىة (لسىىىىىعودسين وغيىىىىىر
االاتمىىىىادات الماليىىىىةل إضىىىىافة إلىىىىى التعىىىىد

سىىىىعودسين،ل ونقىىىى

الىىىىىى األراضىىىىىي الل وميىىىىىة .وبرحىىىىى

العشىىىىىىوائيات تتوافىىىىىى

الورقىىىىىة إسىىىىىتراتيجية للتعامىىىىىا مىىىىىا

لقىىىىىى
ىىىىىول الىىىىىىوبني بليىىىىىىو تُ ِّ
مىىىىىىا برنىىىىىىام التلى ُّ

اإلسىىىىىتراتيجية نربعىىىىىة نهىىىىىدا

ل وهىىىىىي :رفىىىىىا لىىىىىودة الخىىىىىدماتل وتلسىىىىىين

المشىىىىىهد اللضىىىىىر ل واللىىىىىد مىىىىىن التلىىىىىوت بمختلىىىىى
الظرو

الىىىىدائ

المعيشية لس ان العشوائيات.

صىىىىىورمل وتلسىىىىىين

فىىي حىىين نشىىار د .حميىىد الشىىاسجي فىىي التعقيىىل األول إلىىى القل ى

بىؤرا للجرسمىة والسىلوي المنلىر
ً

غالبىا مىا كانى
العشوائياتل وننهىا ً

مىىن نمىىو
ل وسىدا

ىدد مىىن الدراسىىات والنظرسىىات االلتماايىىة .وسىىرن د .حميىىد نن
هىىلم النظرسىىة اى د
نق

الخدمات في العشوائيات قىد س ىون ً
بااثىا الىى السىلوي المنلىر

ولود وق

فراغ غيىر مسىت ا انىد صى ار السى ان .كىللك فقىد تمى

مىا

اإلشىارة

إلى إس ولولية الجرسمة وارتبابها بالم ان واألحياع المتخلسة التي ت َّ تصىنيسها
إلىىى خمسىىة ننمىىاط :اللىىي السقيىىر المىىزدح ل واللىىي الم ل ى ل ونحيىىاع العى َّىزاال
ونحياع الوافدسن (األلانل،ل واألحياع المنزوسة.

نمىىىىا د .مشىىىىار
السقىىىىر” الىىىىل

النعىىىىي فتنىىىىاول فىىىىي التعقيىىىىل الثىىىىاني مسهىىىىوم “اقافىىىىة

اىىىىادةً مىىىىا سىىىىرتب

بالعشىىىىوائيات .وقىىىىد نشىىىىار إلىىىىى صىىىىعوبة

تس يىىىك هىىىلم الثقافىىىةل بىىىا إنىىى ال سنصىىى بتس ي هىىىا بسىىىبل تمركزهىىىا حىىىول

سلسىىىىىلة مىىىىىن العالقىىىىىات االلتماايىىىىىة المتشىىىىىاب ة التىىىىىي تخىىىىىدم سىىىىى ان
ُّ
سخىىىىىىا بنظىىىىىىام السىىىىىى ان
العشىىىىىىوائيات فالتس يىىىىىىك – فىىىىىىي رنسىىىىىى – قىىىىىىد
االلتمىىىاايل وسخلىىى

مشىىى الت نخىىىرن .واىىىر

د .مشىىىار

لىىىبعض تجاربىىى

فىىىىىي التعامىىىىىا مىىىىىا العشىىىىىوائيات والىىىىىك الىىىىىى المسىىىىىتون االستشىىىىىار
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واألكىىىىادسمي .وانتهىىىىى التعقيىىىىل باإلشىىىىارة إلىىىىى نن امىىىىة صىىىىعوبات ت تنىىىى

َّ
حا مش لة العشوائيات ما ل تتضافر الجهود لموالهتها.
وتضمن






المداخالت حول القضية الملاور التالية:

اواما ههور العشوائيات.

المخابر المترتبة الى التجمعات العشوائية.

نمااج من تجارا االمية حول تطوسر العشوائيات.

آليات معالجة العشوائيات ونول القصور المتضمنة.

للرلوع إلى القضية الى الراب

ا تيhttps://bit.ly/3tTH1JW :
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ومىىن نبىىرز التوصىىيات التىىي انتهىىى إليهىىا المتلىىاورون فىىي ملتقىىى نسىىبار حىىول
القضية ما سلي:


وضىىىا إسىىىتراتيجية وبنيىىىة شىىىاملة لمعالجىىىة مشىىى لة العشىىىوائيات فىىىي
الممل ىةل وإنشىاع لجنىة اليىىا لهىلا ال ىر

تُ َّ
مثىىا فيهىا األلهىزة الل وميىىة

اات العالقةل ومنلها كافة الصالحيات والموارد المالية الالزمىةل وربطهىا
بمجلس الشؤون االقتصادسة والتنمية.


تأسيس قاادة بيانات تسصيلية للعشىوائيات فىي مىدن الممل ىةل لت ىون
المنطل



في وضا الخط

والللول بما ستواف

ما الواقا.

توسىىىا الجامعىىىات ومراكىىىز األبلىىىات فىىىي الدراسىىىات والبلىىىوت المتعلقىىىة
ُّ
بالعشىىوائيات مىىن مختل ى

الجوانىىل العمرانيىىةل وااللتماايىىةل واألمنيىىة

واالقتصادسةل وغيرها.


تبنىىي منظىىور ننسىىنة المىىدن فىىي التعامىىا مىىا العشىىوائيات ومش ى التهال
ِّ
لي ىىون اإلنسىىان هىىو ملىىور العمىىا والهىىد
سياسات امرانية والتمااية تلق
والبعد ان التقسي السئو



المؤد

تبنىىي
والوسىىيلةل ومىىن الىىك ِّ

الدم بين شرائ السى ان المختلسىةل
إلى الوص االلتمااي للس ان.

ضىىرورة إشىىراي ممثلىىين مىىن س ى ان العشىىوائيات فىىي الللىىول المقترحىىة
للمش ى لةل ومعرفىىة مرئيىىاته واحتيالىىاته ل وإشىىراي المهىىرة مىىنه فىىي
نامال البناع.
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القضية ()4
حقوق اإلنسان ومواقف اململكة خالل أزمة كورونا
)(28/6/2020

 الورقة الرئيسة :أ .الحم النارص
 التعقيبات:
 التعقيب األول :د .عبد اإلله الصالح
 التعقيب الثاين :د .وفاء محمود طيبة
 إدارة الحوار :أ .مها عقيل

ملخص القضية:
نشار ن .الحى الناصىر فىي الورقىة الرئيسىة إلىى نن لائلىة كورونىا ضىرب

العىال

الىىىى حىىىين ِغىىىرة ودون ن إنىىىلار ُمسى أىىب ل وفيمىىىا كىىىان موقىىى
خجال من رااساهىا فىي الخىارج حيىو َّ
تخلى اىنه كىان نهى وخطىة
المتقدمة ُم ً
بعىىىض الىىىدول

ىىانيا ُس ِّ
مثىىىا
نهجىىىا إنسى ًّ
الممل ىىىة العربيىىىة السىىىعودسة فىىىي التعامىىىا مىىىا الجائلىىىة ً
اقيدتها ودسنها والتزامهىا بالشىرسعة اإلسىالميةل التىي تعتبىر نول شىرسعة تُ نىاد
بلقوق اإلنسانل وتسر

العدل والمسىاواة بىين البشىر .وقىد نابتى

فىىي لائلىىة كورونىىا نن حقىىوق اإلنسىىان ليس ى

فنجلى

فيمىىا فشىىل

خطها الل

الممل ىة

شىىعارات تُ قىىالل وإنمىىا نفعىىالل

فيى الىىدول المتقدمىىة وال تىزال الممل ىىة مسىىتمرةً فىىي

لاولة كا لهدها مساادة العىال
اختط لنسسها لموالهة الوباعل ُم ِ

في تخطي هلم األزمة ابىر التنسىي

مىا الىدول األخىرن والمنظمىات الدوليىةل

وتقدس المساادة المادسة لمنظمة الصلة العالمية.
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ونوضىى د .ابىىد اإللىى الصىىال فىىي التعقيىىل األول نن منطلقىىات مىىا اتخىىلت
مىن تنظيمىات الىى صىعيد حقىوق اإلنسىان

الممل ة من إلراعات واسىتلدا

َّ
سىطرة بوضىوح فىي نظامهىا األساسىي (السقىرات:
في ها الجائلة (وقبلهىاُ ،م

26ل 28ل 29ل 30ل 39ل الىىى سىىبيا المثىىال .،وال سختلىى

اانىىان الىىى نن هىىلم

المبىىاده تُ تىىىرل بشىىى ا متسىىىارع إلىىىى واقىىىا تشىىىرسعي وتنظيمىىىي فىىىي مجىىىال
الشىىىىؤون العدليىىىىةل والشىىىىؤون والخىىىىدمات الصىىىىلية والتعليميىىىىة والثقافيىىىىة

وااللتماايىىة واألحىىوال الشخصىىية .كمىىا نن ى لىىيس ملىىا اخىىتال
السعود

المشى ِّىرع
نن ُ

في ترلمت لهلم المباده سنظر بعين الجد ونية االلتىزامل فىي شىراة

حقوق اإلنسان وفي المعاهدات والمواايى

الدوليىة اات العالقىة حتىى لىو لى

ىىال اىىىن التىىىأاير فيهىىىا بىىىالرغ مىىىن مخاضىىىات
ت ىىىن الممل ىىىة
ً
برفىىىا فيهىىىال فضى ً

وتلىىىوالت ملليىىىىة وإقليميىىىةل اقافيىىىىة والتماايىىىىة مصىىىاحبة ال تخسىىىىى الىىىىى
ُّ
المراقل.

ومن لانبها تطرق

د .وفاع بيبة في التعقيل الثاني إلى نن الممل ة – وهىي

تقود مجمواة العشرسن -استلدا

مجمواة امىا خاصىة ضىمن T20خاصىة

ب وفيىىد – 19ل للمسىىىاهمة فىىىي حىىىا المشىىى لة الىىىى مسىىىتون اىىىالميل كمىىىا
امل ى

الىىى تىىوفير لميىىا احتيالىىات الطىىاق الصىىلي للمىىاسته ومسىىاادته

نسضىىال فىىإن مرالعىىة دور مؤسسىىات حقىىوق اإلنسىىان
الىىى القيىىام بأامىىاله ً .

الل ومية والمدنية في السعودسة في ها لائلة كورونىا س شى
حقىىوق اإلنسىىان نقام ى
تابعىىى

اىن نن هيئىة

بعىىض السعاليىىات اىىن ُبعىىد خاصىىة ب وفيىىد19 -ل كمىىا

الجمعيىىىة الوبنيىىىة للقىىىوق اإلنسىىىان اإللىىىراعات الوقائيىىىة واالحترازسىىىة

المتبعىىة فىىي السىىجون بااتبارهىىا نمىىاكن م تظىىة وم لقىىةل وارضىى

لمعيىىة

حماسىىىة المسىىىتهلك بىىىدورها فىىىي موقعهىىىا لىىىبعض تطبيقىىىات الدولىىىة الخاصىىىة
بمر

كورونال وقام

بىبعض الجهىود التواوسىة الخاصىة بالجائلىة فىي مجىال

حماسىىة المسىىتهلكل إال نن دور هىىلم المؤسسىىات كىىان ُسستىىر

مسىىاندةً لىىدور الل ومىىة فيمىىا قام ى
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بتقدس بعض المساادات العينية والنقدسة ل سر الملتالىةل بجانىل دور مركىز
الملىىك سىىلمان لمغااىىة اإلنسىىانية والىىل

قىىام بتش ى يا لجنىىة خاصىىة بجائلىىة

كورونا لدن الدول المتضررة لتقدس المساادات الطبية واإلغااية وغيرها مىن

لهود.

وتضمن
َّ





الملاور التالية:
المداخالت حول القضية
أ

تبعات لائلة كورونا الى مساهي حقوق اإلنسان.

لهود الممل ة في مجال حقوق اإلنسان في ها لائلة كورونا.
حقوق اإلنسان االقتصادسة ومواق

للرلوع إلى القضية الى الراب

الممل ة خالل لائلة كورونا.

ا تيhttps://bit.ly/3tTH1JW :
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ومن أبرز التوصيات التي تم االنتهاء إليها ما ييل:


وضىىا إسىىتراتيجية إاالميىىة تبىىدن فىىي وزارة الخارليىىة مىىا اإلاىىالمل وتسىىاه
فيهىىا هيئىىة حقىىوق اإلنسىىان وغيرهىىا مىىن المؤسسىىات اللقوقيىىة لتعىىدسا
الصورة السلبية بطرسقة مناسبة وقوسة وتتس

ما األساليل العلميىة فىي

تقىىدس الىىكل واالسىىتعانة بمتخصصىىين فىىي الى الىىنسس وااللتمىىاع لهىىلا
ال ر


.

المعلومىىة قىىوةل وسجىىل توحيىىد الجهىىود بمركىىز متخص ى

ليجمىىا البيانىىات

واإلحصائياتل بما سخدم سياسة بالدنا ومواقسها وسخدم حلساعنا.



للتوسا في مجال البلو العلمي والرقمنة.
وضا خطة إستراتيجية
ُّ
إلراع دراسات استطالاية ان رن

المقيمين حىول العنصىرسة فىي الممل ىة

ومدن حصوله الى حقوقه والرااسة خالل الجائلةل ولنسما نصىواته
ومعرفة معاناته ل وربما ت ون ابىر مواقىا التواصىا االلتمىااي لنلصىا
قدمها من خالل اإلاالم لل را.
الى نرقام ُن ِّ


متابعىىىة حالىىىة المنشىىى ت الصىىى يرة والمتوسىىىطة مىىىن كثىىىلل والتأكىىىد مىىىن

وصول برام التلسيز له بطرسقة تساادها الى النهو
للسوق السعودسةل بعد نن نجل
تلك المنش ت.
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القضية ()5
حق أم منحة؟
املسؤولية االجتامعية للرشكاتٌّ :
)(9/8/2020

 الورقة الرئيسة :أ .بسمة التويجري
 التعقيبات:
 التعقيب األول :أ .فائزة العجروش
 التعقيب الثاين :د .نارص القعود
 إدارة الحوار :أ .فهد القاسم

ملخص القضية:
تعرضىىى
َّ

ن .بسىىىمة التىىىوسجر

فىىىي الورقىىىة الرئيسىىىة إلىىىى التعرسىىى

بمسهىىىوم

المسىىؤولية االلتماايىىة واالقتهىىا بالتنميىىة المسىىتدامةل والىىدور الىىل

سلعبىى

القطاع العام ومؤسسىات المجتمىا المىدني فىي تسعيىا مبىادرات المسىؤولية
االلتماايةل وتأرل هلم المسؤولية االلتمااية بين كونها مجىرد نامىال خيرسىة

نو مبادرات لتلقي

نهدا

وبنية تنموسة بعيدة المدن.

كمىىا ت ى تنىىاول التىىأايرات الماليىىة اللتىىزام الشىىركات بمسىىؤولياتها االلتماايىىة

سواع كان

هلم التأايرات تتمثىا فىي زسىادة العوائىد الماليىةل نو فىي زسىادة والع

العمالعل نو تلقي

من الشركات.

نسضال فقد تم
ً

الشركات لسمعة ليىدة تمنلهىا ميىزة تنافسىية الىى غيرهىا

اإلشارة إلى نه برام المسؤولية االلتمااية في الممل ىةل

ملدد فىي مجىال المسىؤولية
كما ت َّ التطرق إلى تجربة شركة نرام و الى نلو
َّ
االلتمااية.
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نمىىىا ن .فىىىائزة العجىىىروش فأشىىىارت فىىىي التعقيىىىل األول إلىىىى نن المسىىىؤولية
والبىا وليسى
الصىعبة والطارئىة واالسىتثنائية ت ىون
ً

االلتمااية في الظىرو

تطو ًاا .والى الشركات التزام نخالقىي بمسىؤولية مجتمعيىة متبلىورة فىي اىدة
ُّ

مجاالت وال سيما ما ستعلى

منهىا بمرااىاة حقىوق البيئىةل وحقىوق العىاملينل

وحقىىوق المجتمىىا المللىىي الملىىي

المستدامة.

بهىىال وااللتىىزام بتلقيىى

نهىىدا

التنميىىة

وفي ااتقادهىال فإنى إاا توصىلنا إلىى تقنىين قوااىد للمسىؤولية االلتماايىة نو

تلدسىىىد نسىىىل معينىىىة مىىىن نربىىىاح الشىىىركاتل سىىىتنتسي صىىىسة الطواايىىىة فىىىي

المسؤولية االلتمااية ف ا إلزام سقابلى لىزاع .كمىا َّركىزت ن .فىائزة الىى واقىا
لنبىا إلىى لنىل
المسؤولية االلتمااية لشركات القطاع الخاص في الممل ىةل ً
ما متطلبىات تلقيى

وآليىىىىات تلقيىىىى

الىدور المىأمول مىن الشىركات الىى المسىتون الىوبنيل

نقصىىىىى اسىىىىتسادة مم نىىىىة للمجتمىىىىا المللىىىىي مىىىىن بىىىىرام

المسؤولية االلتمااية.

فىىي حىىين اهىىل د .ناصىىر القعىىود فىىي التعقيىىل الثىىاني إلىىى إم انيىىة تىىري حرسىىة
االختيار للشركات لتقدس مبادراتها والتنافس ما مثيالتها في مجىال مبىادرات

المسؤولية االلتماايةل ونن س ون لها ح ُّ التعاون متى شاعت ما مؤسسات
المجتما المدنيل الى نن تُ سص ان هلم المبادرات في تقارسرها .ونضىا

تسعيا المسؤولية االلتمااية للشركات حى

من ومبادرات بش ا مؤسسي ومنتظ .
وتضمن

نن

للمجتمىال وسىت الىك مىن خىالل

المداخالت حول القضية الملاور التالية:

 المسهوم العام للمسؤولية االلتمااية.

لتطوع واإللزام.
 المسؤولية االلتمااية للشركات ما بين ا
ُّ

 تقيىىىىي تجىىىىارا الشىىىىركات السىىىىعودسة ال بىىىىرن المتعلقىىىىة بالمسىىىىؤولية
االلتمااية.

 مقترحات لتعزسز المسؤولية االلتمااية للشركات.
للرلوع إلى القضية الى الراب

ا تيhttps://bit.ly/2NQwzU1 :
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ومن أبرز التوصيات التي تم االنتهاء إليها ما ييل:
إنشىىىاع مجلىىىس للمسىىىؤولية المجتمعيىىىة س ىىىون بمثابىىىة المرلعيىىىة ألنشىىىطة
ومبادرات المسؤولية االلتمااية التي تتبناهىا الشىركات والمؤسسىات لتنميىة
المجتما وتلبية احتيالات ل وس ون هو المظلة الوبنية للمسؤولية االلتماايىة
الى مستون الممل ةل ومن نامال  :تشجيا ودا ورفا مستون المسىؤولية
االلتمااية للشركات وتنظيمها وتوليهها.
التأسىيس لمؤشىر وبنىي للمسىؤولية االلتماايىة ُسبنىى الىى معىاسير متوافقىة

ما مباده العدالة والت افال وسنشر تصنيس الدور
الى مساهمات االلتمااية.

بنىاع
للشىركات السىعودسة ً

إصىىدار وزارة التجىىارة وهيئىىة سىىوق المىىال لىىوائ تى ِّ
ىنظ المسىىؤولية االلتماايىىة
للشىىركات الىىى غىىرار لىىوائ اللوكمىىةل بعضىىها إلزامىىي والىىبعض استرشىىاد ل
تهد

إلى تنظي وتلسيز العما االلتمااي للمنش ت الخاصة.

وضا آليات لقياو األار االلتمااي لبرام المسؤولية االلتماايىة للشىركات
سعزز المصداقية والمقارنة والتوالد في المجتما.
وهو ما ِّ
قيىىام الجامعىىات والمعاهىىد المتخصصىىة بتأسىىيس وتقىىدس بىىرام متخصصىىة
في المسؤولية االلتمااية.
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القضية ()6
ذوو اإلعاقة وبرنامج جودة الحياة :الواقع واملأمول
)م(23/8/2020

 الورقة الرئيسة :أ .د .مجيدة الناجم
 التعقيبات:
 التعقيب األول :أ .د .مها العيدان
 التعقيب الثاين :م .مختار الشيباين
 إدارة الحوار :د .حسني الحكمي

ملخص القضية:
قىدم
نشارت ن .د .مجيدة النال في الورقىة الرئيسىة إلىى نن ح ومىة الممل ىة تُ ِّ
العدسى أىد مىىن الخىىدمات النوايىىة لىىلو

اإلااقىىةل وننه ى ستمتعىىون إلىىى حىىد كبيىىر

بمستوسات ليدة من لودة اللياةل شأنه شىأن بقيىة نفىراد المجتمىال فهنىاي

بىىرام صىىلية ورااسىىة شىىاملة فىىي الخىىدمات الصىىلية والتأهيليىىة والتىىي تختلى

حسىىل نىىوع اإلااقىىات وحىىدتها ودرلىىة انتشىىارها .نمىىا الىىى مسىىتون التعلىىي

فهنىاي إدارة خاصىىة بىىلو اإلااقىىة فىىي وزارة التعلىىي ل وقىىد تى َّ تأسيسىىها منىىل
المقدمىة مىن
العام 1377هىىل كمىا سلظىى اوو اإلااقىة بالعدسىد مىن الخىدمات
َّ

ِقبا وزارة العما والتنمية االلتمااية .وما إبالق ر سة الممل ة 2030ل تزاسىد
االهتمام بهلم السئة من خالل التشىجيا الىى العناسىة بهى وتم يىنه وتجوسىد

التمتىىا بمسىىتون حيىىاة
ُّ
حيىىاته بمىىا ستناسىىل مىىا ببيعىىته وسسىىااده فىىي

مالئ وف

نفضا المؤشرات العالمية.

مىىن لانبهىىا نوضىىل
لتلقي

د .مهىىا العيىىدان فىىي التعقيىىل األول نن امىىة معوقىىات

لودة اللياة للو

اإلااقة في السعودسة فعلى مسىتون التعلىي ل ال
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تتوفر مدارو متخصصة لبعض من اإلااقات وبأسعار متاحىة للجميىا .والىى

بعىض لوانىل اإلااقىات
كثيرا من العيادات التي تراى
المستون الصليل فإن
أ
ً
ال ستوفر فيها مل

صلي سسااد الى متابعىة حالىة المىرسض .والىى مسىتون

مساادة للو

إا ال تىزال الدولىة هىي

المجتمال فثمة ملدودسة لمساهمة القطااات المدنية المختلسة فىي تلقيى

ن

اإلااقة سواع من تدرسل نو توهيى

لري األكبر لعجلة التنمية في هلا المجال.
ول
الم ِّ
ُ
ُ
والم ِّ
نمىىىا م .مختىىىار الشىىىيباني َّ
فركىىىز فىىىي التعقيىىىل الثىىىاني الىىىى الوصىىىول الشىىىاما

كمصطل سهد

ممىن سعىانون مىن إااقىات
إلى خدمة لميا فئىات المجتمىا َّ

لسىىدسة نو اقليىىةل وسنىىدرج مىىن ضىىمنه كبىىار السىىن واألبسىىال .حيىىو ت ىىون

نولوسة خدمة السئة األضع

وتضمن
َّ

في المجتما نالى من السئة األقون.

الملاور التالية:
المداخالت حول القضية
أ

 تصنيسات اإلااقة ومسبباتها.
 الصعوبات التي توال او

اإلااقة وتلدسات تجوسد واقعه .

 مقترحات لتلسين لودة اللياة للو
للرلوع إلى القضية الى الراب

اإلااقة.

ا تيhttps://bit.ly/2NQwzU1 :
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ومن أبرز التوصيات التي تم االنتهاء إليها ما ييل:
متخصصة في القطااات العامىة والخاصىة لتقىدس الخىدمات
إنشاع وحدة
ِّ
لىىلو

اإلااقىىة فىىي لميىىا المجىىاالتل وكىىللك بعىىض البىىرام التىىي تخىىدم

هىلم السئىة مثىىا برنىام إسىتراتيجيات التنقىىا اللركىي واالسىتقالل ا مىىن
للم سوفينل وغيرها من البرام المجتمعية.
سن ميثاق نخالقي تشرسعي تنظيمي تُ لس

ُ
اللقوق ألصىلاا
من خالل

االحتيالىىىات الخاصىىىةل حيىىىو سشىىىعرون فيىىى ننهىىى فىىىي مجتمىىىا سلسىىى
بعيدا ان ف رة التعاب
حقوقه كلقوق والبة
ً

المباشر معهى ل والىل

قد ُس ِ
شعره بعدم االرتياح.

توفير خدمات ل ة اإلشارة في الدورات والمؤتمرات.

المتخصصة فىي تىدرسل وتأهيىا او
التوسا في إنشاع المراكز
ُّ
ِّ

اإلااقىةل

وتشجيا القطاع غير الربلي والقطاع الخاص نلو تأسىيس وتشى يا هىلم

المراكز.
إنشىىاع قااىىدة بيانىىات تتضىىمن اإلحصىىاعات الدقيقىىة حىىول مىىدن وصىىول
األشىخاص او

اإلااقىىة إلىى سىىوق العمىىال وتقىدس لميىىا مىا سلىىزم مىىن

ترتيبات الزمة لتوفير بيئة اما مستدامة خالية من العوائ
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القضية ()7
تحديد “ثوابت األمة” لرؤية مستقبلية إيجابية
)م(10/9/2020

 الورقة الرئيسة :د .صدقة فاضل
 التعقيبات:
 التعقيب األول :د .محمد امللحم
 التعقيب الثاين :أ .يحيى األمري
 إدارة الحوار :د .عبد الله العساف

ملخص القضية:
نوض د .صدقة فاضىا فىي الورقىة الرئيسىة نن مصىطل الثوابى
نه المباده واألهدا

سشىير إلىى:

العامة التي سلىرص اليهىا المنتمىون المخلصىون فىي

األمةل مهما كان وضا نمته ل ومهما كان

العوائ

نمام هىلم الثوابى ل التىي

عتقىد بضىرورة السىعي
هي – في نهاسة األمر -آمال وتطلعىات ونحىالم اربيىةل ُس أ
بعضىىا مىىن هىىلم الثواب ى ل
لتلقيقهىىال وبلوغهىىا اات سىىوم .وقىىد حى َّىددت الورقىىة ً
ومنهىىا :ضىىرورة التضىىامن اللقيقىىيل والسىىعي التلىىاد اربىىي قىىو
تلقيىىى

سعمىىا الىىى

المصىىىال المشىىىتركة ودرع األخطىىىار المشىىىتركة بالسعاليىىىة السىىىليمة

والتمسىىىك بالىىدسن اإلسىىىالمي الوسىىطي المعتىىىدل (دسىىن ال البيىىىة
المطلوبىىة.
ُّ
بعض معتنقي  .واىدم التسىرس

وتطر
العربية،ل ونبل الشوائل الملصقة ب ل
ُّ
فىىي مقدسىىات األمىىىة وحقوقهىىا المشىىىرواة .والعمىىا الىىىى اسىىتتباا األمىىىن
والسىىل واالسىىتقرار والنمىىو فىىي الربىىوع العربيىىةل الىىى المىىدن الطوسىىال والىىى

لنبا إلى لنل مىا التعىاون مىا العىال اإلسىالمي ألقصىى
ُ
األسس الصليلةً .
حد مم نل بااتبار نن العال اإلسالمي “ههير” األمة العربية.
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وقىىدم د .ملمىىد المللىى فىىي التعقيىىل األول قىىراعةً ألبعىىاد الورقىىة الرئيسىىة
َّ
وملاولىىة لملابىىة اىىن التسىىا الت التىىي برحتهىىا .وانتهىىى فىىي تعقيب ى إلىىى نن
الداوة إلى نمة اربية داوة م رسة لما فيها من لوااا ل رافيىةل ل نهىا صىعبة
المنىىال مىىا لىى ت ىىن فىىي إبىىار لىىاما سجمعهىىا بقىىوة وصىىالبةل مثىىا الىىدسن نو

المصير المشتري.

بينمىىىا اهىىىل ن .سليىىىى األميىىىر فىىىي التعقيىىىل الثىىىاني إلىىىى نن مصىىىطل األمىىىة

مصىطل ملتىبس وبلالىة إلىى تلرسىرل ومىن ولهىة نظىرم فىإن توصىي
العربية ،مرتب

فق

(األمىة

الل ةل ُّ
بعاما مشتري واحد وهو ُّ
والل ة وحىدها ال تصىنا

ً
ً
ووبنا ما كالسرنسية واإلسطاليىة والتركيىة وغيرهىال
ً
قومية
نمةل نع ل قد تصنا

ل نها ال تصنا ً
نمة .ومن ناحية نخرنل فإن الل

العام الى نن امة نمىة اربيىة

لىىدسها واقىىا متىىدهور نو ضىىعي ل فهىىلا تعمىىي غيىىر واقعىىي ألن الواقىىا سضى ُّ
ً
اربية واقعها مزدهر وتنمو وقو ل ونخرن ليس كللك.
دوال
ً

وتضمن
َّ




الملاور التالية:
المداخالت حول القضية
أ

اواب

األمة والقضاسا اإلش الية اات الصلة.

مدن ولود نمة اربيةل بالمعنى اللدسو ل مة.
الممل ة ومليطها العربي :ملاولة الستشرا

السرص المتاحة.

للرلوع الى القضية الى الراب االتي https://bit.ly/2P5AnkX :
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ومن أبرز التوصيات التي تم االنتهاء إليها ما ييل:
.1

ضىىرورة إاىىداد ر سىىة نو إسىىتراتيجية مرنىىة إلههىىار موقىىا الممل ىىة مىىن تىىارسخ
العىىرا وتىىرااه ل مىىا ِّ
عىىزز مىىن موقعهىىا فىىي ولىىدانه
سؤكىىد رسادتهىىال ومىىا ُس ِّ
وضميره

والىك س ىون النىواة لتأسىيس امى

منطقتهال وما الدول التي تجمعه بها رواب
.2

إسىتراتيجي حيىو

لهىا فىي

كثيرة واميقة.

نن تعمىىىا الممل ىىىة الىىىى موالهىىىة نبمىىىاع بعىىىض الىىىدول اإلقليميىىىة اات
األبمىىاع المرسبىىة المهى ِّىددة ألمىىن المنطقىىة والسىىااية لتوسىىيا نسواهىىا فىىي

المنطقةل ونن ترت ز الموالهة الى إستراتيجية قوسة لتلالسات اربية واسعة

.3

تلد من شراسة األبماع المليطة.
ُّ

تعزسز تلال

الممل ة ما مصر ِّ
لبو اللياة في نوع من التلالسات العربية –

مسر منها من نلا األمىن القىومي للىدولتين وللمنطقىة
العربيةل كضرورة ال َّ

برمتها.
.4

فعليىا فىي مشىارسا
إاادة ف ىرة اروبىة العىرا ال تقتضىي بالضىرورة التس يىر
ًّ
حالمىىة كالوحىىدة العربيىىة (اندماليىىة كان ى

نو كونسدراليىىة ،بىىا تىىروم نقصىىى

درلات التسىاه والتعىاون بمىا س سىا األمىن واالسىتقرار واالزدهىارل وتلجىي
فرص الطامعينل وماع السراغات نمام المتربصين.
.5

نن تُ بىىادر السىىعودسة واىىدد مىىن الىىدول العربيىىة اللليسىىة – مىىا نم ىىن – بىىإاالن
رسىميا خىالل سىنتينل وداىوة
تأسيس السوق العربية المشىتركة وإبالقهىا
ًّ
الدول العربية لالنضمام إليها وف

المؤسسة.
تأسيسية من الدول
ِّ
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القضية ()8
اآلثار االجتامعية واالقتصادية
لتمكني املرأة
)(31/1/2021

 الورقة الرئيسة :د .عبد السالم الوايل
 التعقيبات:
 التعقيب األول :د .خالد الرديعان
 التعقيب الثاين:أ .د .مجيدة الناجم
 إدارة الحوار :د .مها العيدان

ملخص القضية:
سع ُّىد نحىد
نشار د .ابد السالم الواسا في الورقىة الرئيسىة إلىى نن تم ىين المىرنة أ

وخطىىى
متطلبىىىات التنميىىىة كمىىىا تؤكىىىد الىىىى الىىىك ندبيىىىات التنميىىىة ُ
االقتصىاد

النمىىىو

وم افلىىة السقىىر .وتم ىىين المىرنة هىىاهرة االميىىة تختىىرق الثقافىىات

اإلنسانية اليوم بدرلات متساوتة .ورغ الجهود ال ثيسة التي تبللها الل ومىات

ُ
والنظ مىن نلىا تم ىين المىرنةل إال نن هىلم الجهىود
العربية لت يير التشرسعات
نت ى

ىال لمعالجىىة فجىىوات كبيىىرة تتس ى بهىىا المجتمعىىات العربيىىة كمىىا تُ بى ِّىين
نصى ً

التقارسر الدوليىة .ولىللكل فإنى الىى النسى
سخ ُّ

الثقىافي أوضىا الواقىا العربىي لمىا

تم ين المرنة بصورة مقارنة مىا بقيىة الىدول والمجمواىات اإلقليميىةل

الملِ َّلىة لتسىاو
ُّ
وتسه اللالىة ُ
االميا في هلا الشأن.
ًّ

المجتمعىات العربيىة مىا المعىدالت المقبولىة

بينمىىا َّنكىىد د .خالىىد الردسعىىان فىىي التعقيىىل األول الىىى نن ى سلىىزم بداسى ًىة تعرس ى

المقصود بتم ين المرنة woman empowermentل حيو سخل
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وبىىىين “المسىىىاواة بىىىين الجنسىىىين” .وحقيقى ً
ىىةل فىىىإن المسىىىاواة بىىىين الجنسىىىين
بالمسهوم ال ربي المطروح تُ ثير إش اليات ادسدةً في المجتمعات اإلسىالمية

عار
لولود نصوص شراية تُ ِ

المساواة بين الجنسينل وهي نصىوص قىد ال

منعا للخلى ل
هي تم ين المرنة ً

تقبا التأوسا .والمساواة بين الجنسين ليس

وإن كان التم ين “كوسيلة” سيقود فىي النهاسىة إلىى درلىة مىن المسىاواة بىين

الجنسىىين .نمىىا تم ىىين المىىرنة فهىىو “ أمىىن المىىرنة المزسى أىد مىىن اللقىىوق الشىىراية

وااللتمااية التي ربما كان

ً
ملجوبة انها فق

ألنها امرنة”.

فىىي حىىين اكىىرت د .مجيىىدة النىىال فىىي التعقيىىل الثىىاني نن السىىنوات األخيىىرة

شىىهدت بسىىرةً نوايى ًىة وكميىىة فىىي االسىىتلقاقات التىىي حصىىل
السىىعودسةل حتىىى إنىى فىىي العىىام الماضىىي سى َّىجل

اليهىىا المىىرنة

الممل ىىة نالىىى درلىىة فىىي

مقياو تقرسر “المرنة وننشطة األامال والقانون "2020ل الصادر ان مجمواة
حقق
البنك الدوليل فقد َّ
وصِّنس
بالمرنةل ُ
وتضمن




ً
نوايىة غيىر مسىبوقة فىي األنظمىة المرتبطىة
قسىزةً

إصالحا بين ( ،190دولة حول العال .
بالدولة األكثر
ً

المداخالت حول القضية الملاور التالية:

تم ين المرنة في الواقا السعود

واإلش االت اات الصلة.

تلدسات تم ين المرنة في البيئة السعودسة.
ملاولة الستشرا

مستقبا تم ين المرنة السعودسة.

للرلوع الى القضية الى الراب االتي https://bit.ly/3rn5q8Z :
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ومن أبرز التوصيات التي تم االنتهاء إليها ما ييل:
ت يير بعض المساهي الثقافية المرتبطة باألسرة لتنظي التوازن ل اباع
األسرسة بين المرنة والرلا.
تىىىدرسل وتوليىىى الوالىىىدسن الىىىى اسىىىتثمار نوقىىىاته مىىىا نسىىىره وتلقيىىى
التوازن بين مسؤولياته األسرسة والعما خارج المنزل.
قيام الشركات ال برن بتوفير التدرسل المىواز

لمتطلبىات سىوق العمىال

ً
خاصة المرشلات للمناصل القيادسة.
تم ين المرنة من المهارات الشخصية واللياتيىة باإلضىافة إلىى المهىارات
العلمية والس رسةل للدخول بقوة لسوق العما.
أنشىىىر الىىىواي بأهميىىىة تم ىىىين المىىىرنةل مىىىا اللسىىىاا الىىىى قىىىي المجتمىىىا
وتماسك األسرة.
ُ
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القضية ()9
التدريب التقني واملهني بني الواقع
ورؤية اململكة  ،2030ودوره يف عالج مشكلة البطالة
()2021/3/7

ملخص القضية:
تنىىىىىاول التقرسىىىىىر قضىىىىىية التىىىىىدرسل التقنىىىىىي والمهنىىىىىي بىىىىىين الواقىىىىىا ور سىىىىىة

الممل ىىىىة  2030ودورم فىىىىي اىىىىالج مشىىىى لة البطالىىىىةل حيىىىىو سشىىىىهد الواقىىىىا
بتواضىىىا مسىىىتون التأهيىىىا التقنىىىي والمهنىىىي فىىىي لميىىىا المجىىىاالت التىىىي

غيىىىىر قىىىىادر الىىىىى تلقيىىىى
لعلتىىىى
أ

نهىىىىدا

ر سىىىىة الممل ىىىىة  .2030كمىىىىا نن

قطىىىاع التأهيىىىا التقنىىىي والمهنىىىيل فىىىي ال البيىىىة العظمىىىى مىىىن مجاالتىىى ل مىىىا
زال سعىىىىي

ىىىواع مىىىىن حيىىىىو
فىىىىي العقىىىىود األخيىىىىرة مىىىىن القىىىىرن العشىىىىرسن سى ً

البىىىىرام المتاحىىىىةل نو آليىىىىات ُ
وبىىىىرق وندوات التىىىىدرسلل نو نوايىىىىة الشىىىىراكات

الملليىىىىىة والدوليىىىىىةل نو مىىىىىن حيىىىىىو نوايىىىىىة البىىىىىرام والىىىىىدورات التدرسبيىىىىىة
والتأهيليىىىة المتاحىىىة للقىىىائمين الىىىى العمليىىىة التدرسبيىىىةل نو مىىىن حيىىىو آليىىىات

ُ
وبىىىىىرق اختيىىىىىار األشىىىىىخاص للمناصىىىىىل القيادسىىىىىة بجميىىىىىا مسىىىىىتوساتهال نو
ب يرها من مستوسات ومجاالت وبرام .

التقنىىىي والمهنىىىي َّندن
إن هىىىلا التواضىىىا الملمىىىوو فىىىي مسىىىتون التأهيىىىا ِّ
َّ

لسىىىىلبيات ادسىىىىدة منهىىىىا :ضىىىىياع ال ثيىىىىر مىىىىن الوقىىىى ل وهىىىىدر ال ثيىىىىر مىىىىن
المىىىوارد البشىىىرسة والماليىىىة والمادسىىىةل وفقىىىدان ال ثيىىىر مىىىن السىىىرص النوايىىىة

ونقىىىىىا التقنيىىىىىةل واىىىىىدم المسىىىىىاهمة فىىىىىي إسجىىىىىاد
فىىىىىي مجىىىىىاالت التىىىىىوبين أ
فىىىىرص وهيسيىىىىة سعمىىىىا بهىىىىا نبنىىىىاع الىىىىوبنل واىىىىدم المسىىىىاهمة فىىىىي خلىىىى
فرص وهيسية نواية ومتميزة من خالل مخرلاتها التدرسبية.
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ىىىىرق التقرسىىىىىر إلىىىىىى إسىىىىىتراتيجية ر سىىىىىة الممل ىىىىىة  2030لخلىىىىى
وتطى َّ

فىىىىىرص

العمىىىا وتنميىىىة الملتىىىون المللىىىيل والتىىىي ِّ
تؤكىىىد فىىىي المجمىىىا الىىىى نن دور
التىىىدرسل التقنىىىي إسىىىتراتيجي فىىىي ِّ
حىىىا نو صىىىنااة البطالىىىة .ونوضىىى التقرسىىىر
نن إسىىىتراتيجية أنقىىىا التقنيىىىة وتوبينهىىىا التىىىي نكىىىدت اليهىىىا ر سىىىة الممل ىىىة

قىىىد ُ
بِّبقىىى

فىىىي اىىىدد مىىىن الىىىدول المتقدمىىىة مىىىن خىىىالل المعاهىىىد المهنيىىىة

وكليىىات التقنيىىة التىىي قىىادت هىىلا المجىىال بالتعىىاون مىىا العدسىىد مىىن لهىىىات
تلققىىىى
الدولىىىىة اات العالقىىىىة .وقىىىىد َّ

تنميىىىىة الملتىىىىون المللىىىىي فىىىىي هىىىىلم

نقا ب ثير في تلك المرحلة إاا ُقورن

بإم انات السعودسة اللالية.

الىىىدولل وخلقىىىى

ونىىىىاق

فىىىىرص العمىىىىال وارتسعىىى

الصىىىىادرات فىىىىي دول إم اناتهىىىىا

التقنىىىىي والمهنىىىىي بإسىىىىىتراتيجية
التقرسىىىىر كىىىىللك االقىىىىىة التىىىىدرسل ِّ

ر سىىىىة الممل ىىىىة  2030ومىىىىدن تساالىىىى فىىىىي تنسيىىىىلهال والمالحظىىىىات الىىىىى

والخطىىىىى
نتىىىىىائ المبىىىىىادرات
ُ

اات العالقىىىىىة بالمؤسسىىىىىة العامىىىىىة للتىىىىىدرسل

التقنىىىىي والمهنىىىىيل والجهىىىىات المسىىىىاادة لتنسيىىىىل إسىىىىتراتيجية أنقىىىىا التقنيىىىىة

قدمىىىىة مىىىىن
الم َّ
وتوبينهىىىىا حيىىىىو َّ
تبىىىىين اجىىىىز األسىىىىاليل واإلسىىىىتراتيجيات ُ

مىىىوهسي الجهىىىات المعنيىىىة لتلقيىىى

إسىىىتراتيجيات الر سىىىة فىىىي خلىىى

امىىىىىا لدسىىىىىدةل وفىىىىىي تطىىىىىوسر الوهىىىىىائ
القىىىرو

فىىىرص

ل وكىىىىىللك اىىىىىدم االسىىىىىتسادة مىىىىىن

والمسىىىاادات الماليىىىة للقطىىىاع الخىىىاصل وهىىىلا فىىىي حىىىد ااتىىى َّندن

إلىىىى زسىىىادة البطالىىىة وزسىىىادة اإلنسىىىاق الىىىى هىىىلم الجهىىىات دون لىىىدون .كمىىىا

اتضىىىى غيىىىىاا المؤسسىىىىة العامىىىىة للتىىىىدرسل التقنىىىىي والمهنىىىىي اىىىىن دورهىىىىا
ِّ
المؤكىىىىدة الىىىىى أنقىىىىا التقنيىىىىة
الرئيسىىىىي والمنصىىىىوص اليىىىى فىىىىي رسىىىىالتها

والتىىىوبين فتسىىىبل فىىىي اتسىىىاع السجىىىوة بىىىين القطىىىااين العىىىام والخىىىاصل

وسىىىىىد السجىىىىىوة فيمىىىىىا بىىىىىين الجهىىىىىات المعنيىىىىىةل وبالتىىىىىالي اىىىىىدم الوصىىىىىول
لتلقيىىىىى

التنميىىىىىة المسىىىىىتدامة .ولهىىىىىلال ال بىىىىىد مىىىىىن إاىىىىىادة النظىىىىىر فىىىىىي
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والخطىىىىى
الممارسىىىىىات والوسىىىىىائا واألسىىىىىاليل
ُ

حتىىى سىىت إسجىىاد نىىوع مىىن التىىوا م والتوافىى

الممل ىىىىة واألسىىىىاليل المتبعىىىىة فىىىىي تطبيىىىى

ِقبا هلم الجهات.

بهىىىىىلم الجهىىىىىات المعنيىىىىىة

والتنىىاغ بىىين مىىا برحتىى ر سىىىة
التقنيىىىىة وتوبينهىىىىا مىىىىن
أنقىىىىا ِّ

وفىىىي سىىىياق متصىىىال تنىىىاول التقرسىىىر وسىىىائا إاىىىداد خاربىىىة برسىىى

تتواكىىىل

مىىىىىا إسىىىىىتراتيجية أنقىىىىىا التقنيىىىىىة وتوبينهىىىىىا للمؤسسىىىىىة العامىىىىىة للتىىىىىدرسل
التقني والمهني والجهات اات العالقة بعالج هاهرة البطالة.
للرلوع الى القضية الى الراب

االتي https://bit.ly/3nKFjbP :
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ومن أبرز التوصيات التي تم االنتهاء إليها ما ييل:
رب

التدرسل التقنىي بالمرحلىة المب ىرة مىن التعلىي

لىزعا ال ستجىزن
لجعلى
ً

َّ
للمرشىىلين
مىىن تركيبىىة السىىردل والتركيىىز الىىى اختبىىارات الميىىول المهنيىىة
لاللتلىىاق بالمعاهىىد وال ليىىات التقنيىىة لضىىمان التلىىاقه بالتخصصىىات
ااتيا للمتدرا.
التي تُ ش ِّ ا ش ًسا ًّ

مشاركة الخبراع والقطاع الخاص والجهات غيىر الربليىة فىي تىدرسل بىالا

ال ليات التقنية.
تم ىىىىىين ال سىىىىىاعات بالمؤسسىىىىىة للعمىىىىىا فىىىىىي اإلدارات اإلسىىىىىتراتيجيةل
والتخطىىي

فىىي المؤسسىىة العامىىة للعمىىا الىىى قيىىاو األداع ومؤشىىرات

بش ا صلي .
استلدات برنام تدرسبي في بيئة العما الل ومية لدا وتم ين خرسجىي
ال ليات التقنيةل نسوة ببرنام "هد

" الخاص بخرسجي الجامعات.

ااتمىىىاد التىىىدرسل الىىىى رنو العمىىىا للخىىىرسجين ب ىىىض النظىىىر اىىىن الدرلىىىة
العلمية.
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التقرير

القضايا السياسية
ل ف ككككة

لج وو ككككو لج ككككتل جألءكككك لجقككككاء  :حهمكككك

لج قت ت قم ( – )68نل ايت 2020

ءقا ء
ء

قةل ع قام ل ش لجءلك

ك

ءكع لجتك

كاا

لج قت ت قم ( – )68نل ايت 2020

لالمفا لجت ن لة تلا
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القضية ()1
التهديد الرتيك لألمن القومي:
حجمه وكيفية مقاومته
)(4/10/2020
 الورقة الرئيسة :د .سلطان األصقة
 التعقيبات:
 التعقيب األول :أ .خالد طاشكندي
 التعقيب الثاين :أ .عيل الحاريث
 إدارة الحوار :أ .جامل مالئكة

ملخص القضية:
الجىىىلور التارسخيىىىة للتهدسىىىد
تتبىىىا د .سىىىلطان األصىىىقة فىىىي الورقىىىة الرئيسىىىة
َّ
أ
تمخضىىى
التركىىىيل مىىىن خىىىالل اسىىىتقراع مىىىىولز للىىىوادت سىىىابقة َّ

اىىىن كثيىىىىر

مىىىىىن الوقىىىىىائا فىىىىىي العالقىىىىىات التركيىىىىىة العربيىىىىىة بىىىىىوال القىىىىىرن المىىىىىيالد
ىىىىد والجىىىىىزر فىىىىىي التجىىىىىاور اإلقليمىىىىىي
الماضىىىىىيل وكىىىىىان أبِّي ًنىىىىىا نن اوامىىىىىا المى ِّ

ىىىىدخالت التركيىىىىىة فىىىىىي
(العربىىىىىي -التركىىىىىي ،واىىىىىوران بعىىىىىض ال بىىىىىار حىىىىىول التى ُّ
مسىىىائا نمىىىىن قىىىىومي نو تهدسىىىىد مجىىىىال حيىىىىو

قىىىىد تجاابىىىى

فتىىىرة بوسلىىىة مىىىن زمىىىن ااي القىىىرن المنصىىىرمل حتىىىى ننجبىىى
التركىىىي الىىىل

ىىدد نمننىىىا بملىىىاوالت تطوسىىى
نىىىرام اليىىىوم ُسهى ِّ

تلىىىىك العالئىىىى
ال ىىى التسى ُّىىلا

دولنىىىا مىىىن لهىىىات

ادسىىىدة .واليىىى ل فقىىىد كىىىان مجىىىال الورقىىىة منلصىىى ًرا فىىىي نمىىىن الخلىىىي العربىىىي

ومصر.
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ونشىىار ن .خالىىد باش ى ند

فىىي التعقيىىل األول إلىىى نن المس ى التىىارسخي الىىل

لدا حول المبىدن التركىي
الضوع الى ملور مسصلي مه
تضمنت الورقة ُسلقي
ًّ
َّ
أ

تجام العالقات “التركية – العربية” القائ بوضوح الى انتقىاص الطىر

وتأصيا استعدائ ل مة العربية من خىالل التىارسخ الىل

خرلى

ا خىرل

تركيىا اللدسثىةل

“ال مالية واألردوغانية” الى السواعل من ملصلة وقائعى بقنااىات مسادهىا نن
العرا نمة خائنةل وننها كان

رئيسا في سىقوط اإلمبرابورسىة العثمانيىةل
سببا
ً
ً

وفقىىا لمنظورهىىا الىىل
وهىىي قنااىىات بنتهىىا
ً

ال سرااىىي نن نسواأ هىىا ف ىي الىىوبن

اليهىىا.

ىتعمارا ب ىىا المقىىاسيس والمسىىاهي المتعىىار
ىتالال واسى
العربىىي كىىان احى ً
ً
دائمىا بلىلر
المتجلرة لدن األترايل سجىل نن نتعىابى
ومن منطل هلم النظرة
ِّ
ً
شىىىدسد مىىىا الجانىىىل التركىىىي بليىىىو ال نسىىىتثمر فىىىي تنميىىىة هىىىلم العالقىىىة إال
بتصلي وتقوس تلك المساهي الخابئة.

َّ
وركز ن .الي اللىاراي فىي التعقيىل الثىاني الىى توضىي النقىاط الجوهرسىة التىي
نغىىرت تركيىىا وإسىىران وغيرهمىىا للتىىدخا فىىي شىىؤون األمىىة العربيىىة لتقسىىيمها

واقتسىىىام السىىىيطرة اليهىىىال ال سىىىيما مىىىا ستعلىىى
السياسي والىدسني والطىائسي والعسى ر

ىىالتمزق والضىىىع
بى
ُّ

واالقتصىاد

الىل

العربىىىي

نخضىعها للقىون

حقى
العالمية ال برنل وقبول تدخا هلم الدول في شؤونها الداخلية وهو ما َّ
فرصا لليلة لسيطرة نادائه اإلقليميين.
ً

وتضمن
َّ

المداخالت حول القضية الملورسن التاليين:



نبعاد التهدسد التركي ل من القومي.



آليات التعاما المقترحة ما التهدسد التركي ل من القومي.

للرلوع ال ى القضية الى الراب االتي https://bit.ly/3sp7Nt6 :
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ومن أبرز التوصيات التي تم االنتهاء إليها ما ييل:
إبىىىرام اتساقيىىىة دفىىىاع مشىىىتري مىىىا دول اربيىىىة اات مصىىىال مشىىىتركةل
مرت زها دول الخلي ومصر.
تسعيا العالقات السياسىية واالقتصىادسة مىا دول مثىا اليونىان وقبىرص
ونرمينيا.
االهتمىىىام باألبلىىىات والدراسىىىات لدراسىىىة اللالىىىة والمجتمىىىا والسياسىىىة
التركية واألحزاا هناي لالستسادة منها.
تشجيا تنمية العالقات االستثمارسة والسياحية مىا دول سم ىن نن ت ىون
بىىدائا مناسىىبة اىىن تركيىىال مثىىا البوسىىنة والهرسىىك وبقيىىة دول البلقىىان
وكللك قبرص واليونان ولورليا وغير الك.
السىىىعي لدراسىىىة تنظىىىي وتوليىىى ومأسسىىىة االسىىىتثمار السىىىعود

فىىىي

الخارج لتلجي المخىابرل ورفىا كسىاعة االسىتثمار وتوهيسى كىأداة ضى
لتقوسة الموق

التساوضي للدولة.
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القضية ()2
مستقبل عالقات دول الخليج مع الصني يف
ضوء االتفاق الصيني اإليراين
)(18/10/2020
 الورقة الرئيسة :أ .فهد عرييش
 التعقيبات:
 التعقيب األول :د .محمد السديري
 التعقيب الثاين :أ .عائض آل ربيع
 إدارة الحوار :د .سعود الكاتب

ملخص القضية:
أ
مستقبا العالقات الخليجية ما الصىين فىي ضىوع األنبىاع
تتناول هلم القضية
المتداولىىة حىىول االتسىىاق الصىىيني اإلسرانىىيل ب ىىا مىىا سلمل ى الىىك مىىن نهميىىة
وخطورة الى دول الخلي ل والى الممل ة بش ا خىاص .وتنبىا تلىك األهميىة

والخطورة من ببيعة برفىي االتسىاق “المزمىا”ل فإحىداهما دولىة ُاظمىى اات
بموح وقوة اقتصىادسة واسى رسة وسياسىية ضىخمة متناميىةل واألخىرن دولىة
مجاورة اات مخططات شرسرة وادائيىة واضىلة ولليىة للممل ىة ودول الخلىي

العربي.

ونشىىار ن .فهىىد ارسشىىي فىىي الورقىىة الرئيسىىة إلىىى نن ى انىىدما نتلىىدت اىىن تىىأاير
االتساق الصيني اإلسراني الى مستقبا االقات دول الخلي بالصينل سجىل نال

ن سا سياسة الصين في المنطقىةل التىي تلىاول نن ت ىون الدولىة القرسبىة مىن
الجميال ولها االقات ما الجميال وال تنلاز لدولة دون نخرن.
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بينما نوض د .ملمد السدسر

االتساقيىىة اإلسرانيىىة-الصىىينية كان ى

في التعقيل األول نن الت طيىة اإلاالميىة اىن
فىىي حىىاالت كثيىىرة غيىىر دقيقىىة .كىىللك فىىإن

العالقىىات اإلسرانيىىة – الصىىينية تستقىىد إلىىى الثقىىة اإلسىىتراتيجية التىىي سم ىىن نن
تسىم لهىا نن تتلىول إلىى االقىة نمنيىة – تلالسيىة الىى األقىال الىى المنظىىور

المتوس .

فىىي حىىين اهىىل ن .اىىائض آل ربيىىا فىىي التعقيىىل الثىىاني إلىىى نن هىىلم االتساقيىىة

تمى
ُم ِضَّرة وشر ملض في كا تساصىيلها سىواع َّ

الحقىا فىالمراقبون
ا أن نو
ً

سرون خطر المعاهدة الىى نمرس ىا وسىمعتها وهيمنتهىا فىي المنطقىةل بىا فىي
العال ل وإاا صدقنا بللك فاأله واألخطىر الىى نمرس ىا والىى منطقىة الخلىي

هو نن تأليلها ال سعني إل اعها.
وتضمن




المداخالت حول القضية الملورسن التاليين:

التأايرات الملتملة لالتساق الصيني اإلسراني.

آليات موالهة السعودسة للتلدسات المتعلقة باالتساق الصيني اإلسراني.

للرلوع الى القضية الى الراب االتي https://bit.ly/3sp7Nt6 :
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ومن أبرز التوصيات التي تم االنتهاء إليها ما ييل:
العمىىا الىىى االرتقىىاع بالعالقىىات السىىعودسة (الخليجيىىة ،مىىا الصىىين فىىي
لميىىىىىىا المجىىىىىىاالت :السياسىىىىىىيةل واالقتصىىىىىىادسةل والثقافيىىىىىىةل وتقنيىىىىىىة
المعلوماتل واألمن السيبراني.
الملافظىىة الىىى وتيىىرة العالقىىات اللاليىىة مىىا نمرس ىىا والصىىينل مىىا وضىىا
إسىىىتراتيجية بوسلىىىة المىىىدن لتقليىىىا ااتمادنىىىا الىىىى األبىىىرا

الخارليىىىةل

وتقليا ملاوالته للتأاير الى الممل ة.
تنوسىىا شىىب ة االقاتنىىا السياسىىية هىىو نمىىر بىىنسس نهميىىة تنوسىىا االقاتنىىا
االقتصادسة.
إنشىىاع نو التشىىجيا الىىى إنشىىاع وتسعيىىا مركىىز دراسىىات للصىىين (السياسىىة
ىىتقالل ول ىىىن لىىى اسىىىتدامة
والثقافىىىة والل ىىىة واالقتصىىىاد… ،.س ىىىون مسى ً
مول من القطااين الخاص والعام من الصين والممل ة.
وس َّ
ُ
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القضية ()3
قمة مجموعة العرشين  (G20):الرياض 2020
)(22/11/2020

 إدارة الحوار :د .وفاء طيبة

ملخص القضية:
تزامنىىا مىىا استضىىافة الممل ىىة العربيىىة السىىعودسة اللتمااىىات قمىىة مجمواىىة
ً

هىىلم القضىىية لمناقشىىة تىىداايات هىىلا

العشىىرسن) (G20ل فقىىد ت ى َّ تخصىىي
اللدت الى المستوسين الدولي والملليل وقد ت َّ التركيز في هلا الصدد الىى
الملاور التالية:

 قراعة تارسخية في دفاتر قم العشرسن السابقة ونه قراراتها.
 مسارات قمة العشرسن في الرسا

ومجموااتها األساسية.

 تسسىىىير بعىىىض االحتجالىىىات العالميىىىة المصىىىاحبة لقمىىىة العشىىىرسن فىىىي
الممل ة.

 الرد الى حمالت التش يك في رئاسة الممل ة لقمة العشرسن.
تمخض
 نه القرارات والمبادرات التي َّ
 اإلاالم السعود

انها قمة العشرسن في الرسا

والدولي ومدن مواكبة فعاليات قمة العشرسن.

.

 الم اسل مىن رئاسىة السىعودسة لمجمواىة العشىرسن تجىام القضىاسا ا نيىة
والر سة المستقبلية.

وسع ُّد من نبرز ما تم
أ
لىىىاعت فىىىي هىىىرو

اإلشارة إلي هو نن قمة مجمواة العشرسن في الرسىا

اسىىىتثنائية :صىىىرااات ليوسياسىىىيةل ونوضىىىاع اقتصىىىادسةل

غيىىىرت مسىىىاهي العىىىال  .واسىىىتطاا الممل ىىىة العربيىىىة
ولائلىىىة كورونىىىا التىىىي َّ
السىىعودسة بسضىىا اللىى اىى حن ىىة وقيىىادةخىىادم اللىىرمين الشىىرسسين الملىىك
سلمان بن ابد العزسز وسىمو ولىي اهىدم األميىر ملمىد بىن سىلمان نن تجعلهىا
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ً
قمة اسىتثنائيةل فتلى

أ
آمىال المسىتقبا .وقىداالجى
بهىا

وقدم
المللةل َّ
القضاسا العالمية ُ

اىددا مىن
الممل ىة
ً

مبادرةً تارسخية لتأليا سىداد  14مليىار دوالر

مىىن دسىىون الىىدول السقيىىرة وتوهيسهىىا فىىي موالهىىةكورونىىا وآاارهىىا االلتماايىىة

واالقتصادسة الى العال .

نن مىن
ً
نسضال فثمىة اتسىاق الىى نن مىن نهى منجىزات هىلم القمىة االسىتثنائية َّ

اما الى تلقيقها في هرو

الوبن نستخر به وبإنجازاته .

لىدا هى شىباا وشىابات مىن نبنىاع هىلا
صعبة ًّ

للرلوع الى القضية الى الراب االتي https://bit.ly/3tW6Clc :
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القضية ()4
ول املنشود
املساعدات الخارجية للمملكة :التح ُّ
)(15/11/2020

 الورقة الرئيسة :د .عادل القصادي
 التعقيبات:
 التعقيب األول :د .حميد الشايجي
 التعقيب الثاين :أ .فائزة العجروش
 إدارة الحوار :أ .عبد الله الضويحي

ملخص القضية:
بىىدن د .اىىادل القصىىاد

الورقى أىة الرئيسى أىة باإلشىىارة إلىىى نن الممل ىىة مىىن الىىدول

الرائىدة فىىي العىىال فىي مجىىال المسىىاادات الخارليىةل بىىا إنهىىا األكبىر مىىن حيىىو

حجى المسىىاادات الخارليىىة (الرسىىمية ،نسى ً
ىبة إلىىى الىىدخا القىىومي اإللمىىالي –

كمىىا تشىىير بعى ُىض المصىىادرل متجىىاوزةً ب ثيىىر النسى أ
ىبة المسىىتهدفة مىىن األم ى

المتلىدة للمسىىاادات الخارليىىة الرسىىمية للىىدول (بل ى

 14.5مليىىار دوالر فىىي

قىدمتها الممل ىة للعقىود
 .،2014وبالرغ من حج المساادات الخارلية التي َّ
تباسنىىا فىىي نرقامهىىا الىىواردة مىىن مصىىادر مختلسىىة كىىوزارة
ً
الماضىىية إال نن هنىىاي

الماليىىىىةل ومنصىىىىة المسىىىىاادات السىىىىعودسة (مركىىىىز الملىىىىك سىىىىلمان لمغااىىىىة

واألامىىال اإلنسىىانية،ل وتقىىارسر البنىىك الىىدولي ومنظمىىة التعىىاون االقتصىىاد

والتنميةل وغيرها .وما نن الممل ة استثمرت بسخاع في هلا المجىال إال ننهىا

وكما سرن د .اادل فىي ورقتى لى تُ ِّ
وهى
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الىىىى موقىىى

الممل ىىىة وتأايرهىىىا الىىىى المسىىىتوسين اإلقليمىىىي والىىىدوليل اىىى

تساعل :نسن وكي
أ

سم ن تلقي

التلول المنشود في هلا المسار؟
ُّ

ونكىىد د .حميىىد الشىىاسجي فىىي التعقيىىل األول الىىى اللجىى ال بيىىر والمتنىىامي
للمساادات السعودسة بل ى دورهىا الرسىاد

فىي العىال بشى ا اىامل والعىال

ااكىرا
وض الىكل
اإلسالمي بش ا خاصل واستشهد في هلا الصدد بأرقام تُ ِّ
ً

ىدد المشىىارسا والىىدول المسىىتسيدةل
وباألرقىام ً
نسضىىا حجى أ هىىلم المسىاادات واى أ
وتطرق فىي السىياق
االميا اليمن ا سورسا ا مصر.
حيو سأتي في مقدمتها
ًّ
َّ
ااتىى إلىىى مسىىاهمات الممل ىىة الماليىىة فىىي المنظمىىات الدوليىىة والصىىنادس

ىيرا إلىىى توزسىىا هىىلم اإلسىىهامات
اإلقليميىىة التنموسىىة واإلنسىىانية والخيرسىةل ُمشى ً

الىىى اىىدة قطااىىات ح وميىىة وبىىرام اامىىة للصىىنادس ل ومنظمىىات وهيئىىات

قدمىىة
تنموسىىة .كمىىا
الم َّ
تطىىرق د .حميىىد فىىي تعقيبىى إلىىى حجىى المسىىاادات ُ
َّ
لاللئين والنىازحين والزائىرسن داخىا الممل ىة وخارلهىا مىن خىالل منصىة خاصىة

لهلا ال ر

ننشىأها مركىز الملىك سىلمان لمغااىة .واختىت د .حميىد الشىاسجي

تعقيب بالتأكيد الى نن المسىاادات الخارليىة قىدر نخالقىي للل ومىات القىادرة

لمىىد سىىد العىىون للملتىىالين فىىي العىىال ل ووسىىيلة مهمىىة للتواصىىا وتطبيىى
ِّ

مشىىيرا
األخىىوة واإلنسىىانيةل كمىىا ننهىىا قىىوة ناامىىة للىىدول والجهىىات المانلىىةل
ً
ألهمية نن تستمر الممل ة في نداع دورها الرساد

في هلا المجال وتطوسرم.

من لانبهىا نشىارت ن .فىائزة العجىروش إلىى نن المتتبىا لتىارسخ الممل ىة العربيىة

كبيرا والى مدن اقود من الزمن فىي
وتارسخا
بوسال
بااا
ً
ً
السعودسة سجد نن لها ً
ً

َّ
وهل ى
االميىىا فىىي شىىتى القطااىىات والمجىىاالتل
خدمىىة اإلنسىىانية
ًّ
األامىىال الخيرسىىة واإلنسىىانية التىىي صىىال

ولالى

رائىىدةً فىىي

فىىي قىىارات العىىال بمختلى

دولهال دون تمييز بين لون نو ارق نو دسن إا ش َّ ا هلا النه نحىد األساسىات

المؤسس الملك ابد العزسز رحم الل ل حتى اهىد
التي تتبعها القيادة منل اهد
ِّ

خادم اللرمين الشرسسين الملك سلمانحسظ الل ل إا باتى
اإلنسانيةل وارتب

سىمى بممل ىة 
تُ َّ

دوما بالقضىاسا التىي تىداو للخيىر والسىالم والعطىاع.
اسمها ً
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وما كا هلال ل تل أ تلىك المسىاادات بالصىورة المناسىبة للممل ىة وحجى
اطاعاتها المستمرة .واختتم

تعقيبها بطرح ادد من التوصيات التي
ن .فائزة
أ

سه في مواصلة تطوسر وتعزسز هي لة المساادات اإلنسانية فىي
سم ن نن تُ ِ

للتلىول المنشىودل وتىوفير فىرص لدسىدة للتعىاون
الممل ة العربية السعودسة
ُّ

.المتعدد األبرا
وتضمن


في المستقبا

الملاور التالية:
المداخالت حول القضية
أ

تلد من ا اار اإلسجابية للمساادات الخارلية للممل ة.
المعوقات التي ُّ



مركىز الملىىك سىلمان لمغااىىة واألامىال اإلنسىىانية والصىندوق السىىعود



آليات تعظي اإلفادة من المساادات الخارلية السعودسة.

للتنمية ودورهما في مجال المساادات الخارلية للممل ة.

للرلوع الى القضية الى الراب االتي https://bit.ly/3tW6Clc :
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ومن أبرز التوصيات التي تم االنتهاء إليها ما ييل:
أوضا تشرسا سل

مساادات الدولة الخارلية وقروضهال بليو تصىدر بىأمر سىام

بعىىىد مصىىىادقة مجلىىىس الشىىىورن ومجلىىىس الىىىوزراع الىىىى مشىىىروع المسىىىاادة نو

القر

.

لقى
فعالىة ومبت ىرة للمسىاادات الخارليىةل تُ ِّ
رس تولهىات مسىتقبلية َّ

ناىرا نكبىر
ً

لدن المستسيدسنل وتضمن استدامة األار من خالل بناع المؤسسىات فىي الىدول

المستسيدة.
توليىىىى المسىىىىاادات ابىىىىر وكىىىىاالت المعونىىىىات الرسىىىىمية المعتمىىىىدة مىىىىن لىىىىدن
المنظمات الدوليةل ما إاادة تعرس

العالقىة مىا تلىك الوكىاالت لتعظىي العائىد

الى الممل ةل واشتراط ولود ممثلين ان الجهة السعودسة المعنيىة نانىاع تسىلي
المعونىىة مادسىىة نو اينيىىةل ونانىىاع الت طيىىة اإلاالميىىة لللىىدت إلحابىىة الشىىعوا
المستهدفة بللك.
تميىىىز بلثىىىي للمسىىىاادات الخارليىىىةل نو نن تتىىىولى لهىىىة ح وميىىىة
إنشىىىاع مركىىىز ُّ

ىىدمتها الممل ىىىة قبىىىا تأسىىىيس
متخصصىىىة توايىىى أ لميىىىا المسىىىاادات التىىىي قى َّ
ِّ
الصندوق السعود

شر
ُم ِّ

للتنميةل بليو تُ ضا

حاليىا لت ىوسن نرشىي
لما ت َّ حصرم ًّ

ومت اما سم ن العودة إلي اند اللالة.

استثمار المساادات السىعودسة الخارليىة كقىون ناامىة تُ م ِّ ىن ال سىاعات الوبنيىة
ومؤسسىىات المجتمىىا المىىدني السىىعود

مىىن النسىىاا للمؤسسىىات الدوليىىة كىىأن

ً
ىروبة بلىىد ندنىىي مىىن الملتىىون السىىعود
ت ىىون مشى
الموارد البشرسة الالزمة.
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القضية ()5
السعودية وأفريقيا:
مقومات الرشاكة ومكاسبها
)م(03/1/2021

 الورقة الرئيسة :د .عبد الله ولد أباه
 التعقيبات:
 التعقيب األول :د .صدقة فاضل
 التعقيب الثاين :د .عبد الرحمن الهدلق
 إدارة الحوار :م .أسامة الكردي

ملخص القضية:
نشار د .ابد الل ولد نبام في الورقة الرئيسة إلى ننى سم ىن نن ُنجمىا مرت ىزات

األمن اإلستراتيجي السعود

في االاىة ملىاورل هىي :مجىال البلىر األحمىر فىي

امتداداتىى الواسىىعة الىىى القىىرن األفرسقىىي وخلىىي اىىدن وإقلىىي واد
والمجىىال الخليجىىي بإباللتىى الىىى إسىىران والملىىي

النيىىال

الهنىىد ل والمجىىال الشىىرق

نوسىىىىطي ابىىىىر البوابىىىىة األردنيىىىىة وارتباباتهىىىىا اات الصىىىىلة بالصىىىىراع العربىىىىي

اإلسرائيلي .فالسعودسة من هلا المنظىور هىي مىن “البلىدان – الملىاور ”pivot
ىؤمن مصىىاللها الليوسىىة ونمنهىىا القىىومي فىىي حىىدود
stateالتىىي ال سم ىىن نن تى ِّ

مجالهىىا الىىوبني الضىىي

بىىا ال بىىد لهىىا مىىن بنىىاع سياسىىات وإقامىىة تلالسىىات

مصىاللها الليوسىة .وفىي
موسىعة تلمىي
إقليمية ضمن منظومىة إسىتراتيجية
َّ
أ

هىىىلا السىىىياقل تبىىىرز األهميىىىة الجيوسياسىىىية ألفرسقيىىىا الرتبىىىاط نمىىىن ومصىىىال
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السعودسة األساسية بثالاة نقالي حيوسىة متداخلىة هىي :البلىر األحمىرل والقىرن

األفرسقيل والمجال النيلي.

بينمىىا َّنكىىد د .صىىدقة فاضىىا فىىي التعقيىىل األول نن ى ال سم ىىن للسىىعودسةل نن

بقاعها ونمنهىا واسىتقرارها القىوميل بشى ا
تؤمن مصاللها الليوسةل وتضمن
ِّ
أ
سىىلي ل فىىي حىىدود مجالهىىا الىىوبني الضىىي

فق ى

بىىا ال بىىد مىىن ااتبىىار كامىىا

دوليىا بىى” الشىرق األوسى ”ل والتىي تقىا الممل ىة
المسىماة
المنطقة العربيىةل
ًّ
َّ

في قلبها.

في حين اكر د .ابد الرحمن الهدل

فىي التعقيىل الثىاني نن السىعودسة ندركى

فىي السىنوات األخيىىرة نهميىة القىىارة األفرسقيىةل ومىىا سجىر

فيهىىا مىن صىىرااات

تعىىد ندوارهىىا ردود نفعىىال لمىىا سجىىر
ومهى ِّىددات ألمنهىىا اإلقليمىىيل ولى ُ

هنىىاي.

ولىىلال بىىدنت فىىي العهىىد اللىىالي باتخىىاا المبىىادرات المبنيىىة الىىى ر سىىة حدسثىىة

لق
وإستراتيجية بموحة تُ ِّ

المزسىد مىن الم اسىل التىي
لهىا وللىدول الصىدسقة
أ

ِّ
والمؤار.
تخدم مصاللهال وتزسد من دورها اإلقليمي اإلسجابي

وتضمن


المداخالت حول القضية الملاور التالية:

األهمية اإلستراتيجية للعالقات السعودسة األفرسقية.



العالقىىات السىىعودسة األفرسقيىىة مىىن منظىىور األهميىىة الجيوسياسىىية للبلىىر



لهىىىود الممل ىىىة لتعزسىىىز العالقىىىات السىىىعودسة األفرسقيىىىة ونولىىى القصىىىور



السرص المتاحة لدا شراكة الممل ة ما نفرسقيا وآليات استثمارها.

األحمر والقرن األفرسقي.
القائمة.


القوة الناامة ودورها في دا العالقات السعودسة األفرسقية.

للرلوع الى القضية الى الراب االتي https://bit.ly/3rn5q8Z :
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ومن أبرز التوصيات التي تم االنتهاء إليها ما ييل:
إاىىىداد إسىىىتراتيجية اسىىىتباقية لتعميىىى
األفرسقيىىىةل وتنسىىىي

المواقىىى

الصىىىالت بىىىين الممل ىىىة والىىىدول

السياسىىىية واألمنيىىىةل وتنوسىىىا التعىىىاون

االقتصاد ل وتلييد المخابر اإلستراتيجية.
السىىىرص
التوسىىىا مسى
ىىتقبال فىىىي المشىىىارسا االقتصىىىادسةل واإلفىىىادة مىىىن ُ
ً
ُّ
االستثمارسة الواادة في بلدان القارة األفرسقية.
ت ثيىى

المسىىااي الدبلوماسىىية لخدمىىة مصىىال السىىعودسة اإلقليميىىةل

وموالهة التهدسدات النالمة ان تزاسد ندوار بعض القون اإلقليمية والتىي
تلما سياسات ادائيىة للممل ىة كىإسران وتركيىا وغيرهمىا والىك بافتتىاح
المزسد من السسارات السىعودسة فىي القىارة األفرسقيىةل مىا تسعيىا دورهىا
بما ستناسل والمخابر الراهنة.
التنسىىي

مىىا الل ومىىات األفرسقيىىة لم افلىىة اإلرهىىاا الىىدوليل وتقىىدس

الخبرات السعودسة لتلك الدول خاصة في مجىال م افلىة التطىر

بل ى

خبرتها الطوسلة والمتقدمة في هلا المجال.
تطىوسر وااتمىاد إبىىار امىا شىاما للتعىىاون العلمىي واألكىادسمي والبلثىىي
بىين الجامعىات ومؤسسىات التعلىي العىىالي فىي الممل ىة ونظيراتهىا فىىي
نفرسقيىىال مىىا التركيىىز الىىى االسىىتثمار فىىي المواهىىل العلميىىة واسىىتمرارسة
التواصا معه .
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القضية ()6
عال واملصالحة الخليجية
قمة ال ُ
)(10/1/2021
 الورقة الرئيسة :أ .سليامن العقييل
 التعقيب األول :د .سعد بن طفلة
 التعقيب الثاين :د .عبد الله العساف
 التعقيب الثالث :أ .عبد الرحمن الطريري
 إدارة الحوار :د .عادل القصادي

ملخص القضية:
نشىىار د .سىىليمان العقيلىىي فىىي الورقىىة الرئيسىىة إلىىى نن التطى ُّىورات اإلقليميىىة
والدولية ساادت في التئام األسرة الخليجيةل ل ن العاما الخارلي ليس وحىدم
الىىل
شجع
َّ

دفىىا للمصىىاللة الخليجيىىة فلالىىة التي ى التىىي واله ى

الملىىور

مجلىىس التعىىاون

الى القنااة بعودة المعادلة السياسية السابقة التي ترت ىز الىى الىدور
للشىىقيقة ال بىىرن (السىىعودسة .،واب ى

للجميىىا نن ن

ملاولىىة لت ييىىر

قوااد ُّ
اللعبة ستلط المعبىد الىى ر وو الجميىا .وممىا سستقىر إليى مجلىس
التعاون اليوم هو القدرة الى المصارحة بعد المصىاللةل وخلى
المنظومة مما سسها إنتاج اإلستراتيجيات األمنية والمواق

اإللمىاع داخىا
السياسية.

بينما َّنكد د .سعد بن بسلة فىي التعقيىل األول الىى نن هىلم األزمىة الخليجيىة
ستلقي بتبعات ستبقى ندباتها في األنسس لسنين بوسلىة مىا لى س ىن
اللادة ُ
هنىىاي إسىىتراتيجية واضىىلة وشى َّىسافة وشىىجااة بسىىت كافىىة الملسىىات والتعامىىا
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روح التنىىازل المسىىب

معهىىا ب ىىا صىىدق وتسىىان سست ىر

لىىدن كافىىة األبىىرا

ل

وهو ما ل سلمس المراقىل لتطىورات األزمىةل وخطىاا مىا بعىد القمىة – ب ىا
نس

.

نمىىا د .ابىىد اللى العسىىا

فيىىرن فىىي التعقيىىل الثىىاني ننى ربمىىا س ىىون السىىؤال

دارت حول ى ال ثيىىر مىىن الت هنىىات

إللاحىىا خىىالل األسىىام الماضىىيةل والىىل
األكثىىر
ً

ومىن الخاسىر فىي المصىاللة الخليجيىةل ومىا مصىير
ستملور حول أمىن ال اسىل أ
ً
شىربا التىي رهنى
الثالاة اشر

بهىا دول الربىااي العربىي مصىاللتها مىا قطىرل

وها ت االكتساع بالتزام الدوحة بالمباده الستة التي ُنالِ ن
التسا الت وغيرها ل تش ا الشارع العربىيل بىا اهبى
وتنوع مناهجها بالخو
مشاربها
ُّ

اختال

في حينهىا؟ فهىلم

وسىائا اإلاىالم الىى

في ُلجتهال والبلىو اىن نلوبىة لهىال

وربما السعي لتع ير صسو األلواع الخليجية.
من لانب نشار ن .ابد الرحمن الطرسىر

الخليجيىىىىة َّ
مثلىىىى

فىي التعقيىل الثالىو إلىى نن المصىاللة

ىىىال آخىىىىر فىىىىي دروو السياسىىىىة السىىىىعودسةل وقراعتهىىىىا
فصى ً

للمت يىىرات اإلقليميىىةل باإلضىىافة لثقلهىىا السياسىىي الىىل
التولهات اإلقليمية.
لت ُّير
ُّ
وتضمن
َّ


ُس ِّ
مثىىا بوصىىلة تىىأاير

الملاور التالية:
المداخالت حول القضية
أ

دور الممل ة في تلقي

المصاللة الخليجية.



المتلققة من المصاللة الخليجية.
الم اسل
َّ



المهددات ال امنة في المصاللة الخليجية.



م ل المصاللة الخليجية :ر سة استشرافية.

للرلوع الى القضية الى الراب االتي https://bit.ly/3rn5q8Z :

86

إحدى مبادرات مركز أسبار

ومن أبرز التوصيات التي تم االنتهاء إليها ما ييل:
كىا أمىن ُس ِّ
إسقاع اقوبىات راداىة الىى ِّ
وهى
في ن

الملتىون اإلاالمىي المنشىور

وسيلة إاالميىة نو منصىة إل ترونيىة فىي اإلسىاعة لىدول الخلىي نو

للتش ى يك فىىي دور المصىىاللة الخليجيىىة ونهميتهىىال مىىا الترحيىىل بالنقىىد
البناع والمنضب
َّ

بقي مجتمعاتنا الخليجية ونارافها.

بنىىاع إسىىتراتيجية شىىاملة متعىىددة األبعىىاد لمجلىىس قىىو

لقى
لدولِ ل وتُ ِّ
المزاسا النسبية ُ

ِّ
توه ى
ومتلىىدل

العبىور بهىلا ال يىان كسىادو نكبىر اقتصىاد

وفقا لر سة الملك سلمان بن ابىد العزسىز فىي قمىة
في العال اام 2030
ً

الدراية .2015

رسىىىمة والمورواىىىة بىىىين الىىىدول
الم َّ
إقىىىرار ميثىىىاق خليجىىىي سلتىىىرم اللىىىدود ُ
األاضاع من اهد الوصاسة وما بعد االستقالل.

اإلسىىراع فىىي تطبيىى

مىىا تىى َّ االتسىىاق اليىى فىىي إبىىار مجلىىس التعىىاون

وتنقىا
كالسوق المشتركةل والترتيبات الجمركيةل والتأشيرات المشىتركةل
ُّ
المقيمينل وتيسير افتتاح فروع البنوي والمؤسسات المالية والتجارسة.

لىدد معىاسير العالقىات الدوليىة لىدول مجلىس
بلورة إسىتراتيجية سياسىية تُ ِّ

لقىى
التعىىاونل وتُ ِّ

والتلدسات وتلقي

لىى التىىأاير ك تلىىة سياسىىية فىىي التعامىىا مىىا المخىىابر
الم اسل الى المستوسين اإلقليمي والدولي.
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القضية ()7
األهمية اإلسرتاتيجية للبحث والتطوير للقوات العسكرية
()2021/3/14

ملخص القضية :
تنىىىىاول التقرسىىىىر قضىىىىية األهميىىىىة اإلسىىىىتراتيجية للبلىىىىو والتطىىىىوسر للقىىىىوات

العسىىى رسةل بىىىالنظر إلىىىى نن مسهىىىوم وامليىىىة البلىىىو والتطىىىوسر هىىىي امليىىىة

مستمرة ال سجل نن تتوق

مىرت وزارات
اند مستون معين من الرضىا .وقىد َّ

الدفاع (الداخلية واللرو الوبني ،بعقود ومراحا من التطىوسر فىي المسىاهي ل

تماشىىيا مىىا المت يىىرات واألحىىدات إال نن وزارة
والتنظىىي ل والعتىىاد والتىىدرسل
ً
(والحقىىا تبعتهىىا وزارتىىا الداخليىىة واللىىرو الىىوبني ،منىىل تى ِّ
ىولي
الىىدفاع بالتلدسىىد
ً
صىىاحل السىىمو المل ىىي ولىىي العهىىد الىىوزارة وبعىىدها الر سىىة الوبنيىىة (،2030ل

َّ
كل ى

فرسقىىا لتطىىوسر وزارة الىىدفاع بنقلىىة نوايىىة ومختصىىرة لمراحىىا ال تسىىتلزم
ً

تلىولي ،فىي ت ييىر التنظىي القيىاد
التدرج فيها (نه
ُّ
ُّ

والتنسىي

داخىا الىوزارة

وخارلهىىال وآليىىة العمىىا الميىىداني واالرتبابىىات القيادسىىةل واإللىىراعات التنسيلسىىة

ىىىمى
وسياسىىىىة إاىىىىداد وتنسيىىىىل الميزانيىىىىة .وصىىىىدور إسىىىىتراتيجية معتمىىىىدة تُ سى َّ
(إستراتيجية الدفاع الوبني .،وهلم العملية مسىتمرة بخطىة اشىرسة بىدنت فىي

اام . 2016

وقىد نكىد التقرسىىر ننى ال شىك ننى تشى َّ ا فىي السىىعودسةل ابىر مسىيرة التنميىىةل
مؤسسىىات ح وميىىة وشىىب ح وميىىة بلثيىىة وتطوسرسىىة اات خبىىرة متميىىزة فىىي

مجال صىنااة البلىو والتطىوسرل الىى رنسىها مدسنىة الملىك ابىد العزسىز للعلىوم
والتقنية ومراكز البلو في نرام و وسىابك وإدارات البلىو والتطىوسر فىي نفىرع

القىىىوات المسىىىللة والمختبىىىرات الجامعيىىىة (مىىىا قصىىىور واضىىى فىىىي شىىىركات
االتصىىاالت ومىىا فىىي ح مهىىا .،ول ىىن وكمىىا هىىي نهىىدا
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لترسيخ وتوسيا وتنسي

الطاقات في القطاع الخاص واألكىادسمي وإبالقهىا

نسس زسادة السعالية والتنمية الوبنية
في آفاق واسعة
بعيدا ان القيودل الى ُ
ً
واست الل الميزة النسبية لبالدنا في كافة المجاالت.

ل ىىن امىىة صىىعوبات تجعىىا مخرلىىات البلىىو والتطىىوسر ال تىىزال دون المسىىتون
المأمولل وسم ن تلخي

نبرزهىا فىي :اىدم ولىود لهىة منظمىةل واىدم ولىود

المؤهلىة المشىت لة بالبلىو
إستراتيجية اامىة للبلىو والتطىوسرل وقلىة ال ىوادر
َّ
والتطوسر كمهنةل وإاا كان هناي لهود تُ لكر فهي إما بش ا لزئىي نو مؤقى ل

سنطب

هلا الى البلو والتطوسر في كافة المجاالت بما في الىك الجامعىاتل

واضلا في المجال العس ر ل وبعثرة الجهود بال تنسىي
لليا
ً
وسبدو ًّ

نو ت امىا

فيما بينها مما سنت ان مجهود م رر ومخرلات متشابهة في بعض األحيانل

وقلة الدا الماد

المول للبلو والتطوسر.
َّ

بنقىاط القىوة و ُفىرص

ومن نبرز التوصيات التىي تى َّ االنتهىاع إليهىا فيمىا ستعلى
نجىىىاح البلىىىو والتطىىىوسر للقىىىوات العسىىى رسة :أربىىى البلىىىو والتطىىىوسر بالخطىىىة

للتوسىا فىي الصىىنااة العسى رسةل
تولى الدولىة
ُّ
الوبنيىة والدفاايىىةل واسىتثمار ُّ

المخصصة لهلا المجالل واستثمار نهمية البلىو والتطىوسر
واألموال الضخمة
َّ
فىىي القىىوات العس ى رسةل ال سىىيما خىىالل األزمىىات واللىىروا .نمىىا فيمىىا سخ ى ُّ
التوصيات المرتبطة بى (نقاط الضع

 /التلدسات ،المتعلقة بالبلىو والتطىوسر

ىىد مىىن نبرزهىىا :إسجىىاد إسىىتراتيجية للتصىىنيا العسىى ر
في أع ُّ
للقىىوات العسىى رسة ُ

وآليىىىات التنسيىىىل تتوافىىى

وتخسيىىىى

مىىىا الر سىىىا ومرتبطىىىة بالسياسىىىية الدفاايىىىة للدولىىىةل

القيىىىىود المصىىىىاحبة للمركزسىىىىة فىىىىي اإللىىىىراعات الماليىىىىة واإلدارسىىىىة

المتخصصىىة والخبيىىرة فىىي مجىىال
والتسىىوسقيةل وتيسىىير اسىىتقطاا ال سىىاعات
ِّ
البلىو والتطىوسر وداى االبت ىارل وتيسىير التطىوسر والتصىنيا العسى ر

كسىلا

تجارسىىةل وتطىىوسر اإلسىىتراتيجيات والتشىىرسعات القانونيىىة والماليىىة والشىىراكات

واستقطاا ال ساعات.

للرلوع الى القضية الى الراب
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89

إحدى مبادرات مركز أسبار

90

إحدى مبادرات مركز أسبار

القضية ()8
ُ
غسل األموال :واقع الحال وطرق املكافحة يف
النظام املايل السعودي
()2021/3/28

ملخص القضية :
تناولىىى

هىىىلم القضىىىية أغسىىىا األمىىىوال مىىىن ناحيىىىة الواقىىىا ُ
وبىىىرق الم افلىىىة

فىىىىي النظىىىىام المىىىىالي السىىىىعود ل وفىىىىي هىىىىلا السىىىىياق تىىىى َّ التطىىىىرق إلىىىىى
التعرسىىى بجرسمىىىة أغسىىىا األمىىىوال ونبعادهىىىا األساسىىىية بىىىالتركيز الىىىى نصىىىا
امليىىىة غسىىىا األمىىىوال وخطواتهىىىا ونبرافهىىىا ُ
انطالقىىىا مىىىن
وبرقهىىىال والىىىك
ً
تعرسىى

لرسمىىة غسىىا األمىىوال كعمليىىة سلجىىأ إليهىىا أمىىن سعمىىا بأنشىىطة غيىىر

مشىىىىىرواة إلخسىىىىىاع المصىىىىىدر اللقيقىىىىىي للمىىىىىورد غيىىىىىر المشىىىىىروعل والقيىىىىىام
لصىىىل
بأامىىىال نخىىىرن للتموسىىى كىىىي سبىىىدو الىىىدخا نو المتلصىىىالت وكأنهىىىا تُ ِّ

من مصدر مشروع.
واىىىىىر

التقرسىىىىىر لتاىىىىىار المترتبىىىىىة الىىىىىى امليىىىىىات غسىىىىىا األمىىىىىوال الىىىىىى

المسىىىىىتوسين االقتصىىىىىىاد

وااللتمىىىىىىااي فعلىىىىىىى المسىىىىىىتون االقتصىىىىىىاد

نجىىىىد نن نزاهىىىىة المؤسسىىىىات الماليىىىىة تعتمىىىىد بشىىىى ا كبيىىىىر الىىىىى التزامهىىىىا

ىىىىد هىىىىىلم
وتعى ُّ
باألنظمىىىىىة وقوااىىىىىد األخىىىىىالق العاليىىىىىة وبمسىىىىىتون مهنيتهىىىىىال أ

النزاهىىىىة مىىىىن نهىىىى ِّ األصىىىىول التىىىىي تمتل هىىىىا هىىىىلم المؤسسىىىىاتل وتلىىىىرص
الىىىى الملافظىىىة اليهىىىا فىىىي لميىىىا األوقىىىات .لىىىللكل فىىىإن امليىىىات غسىىىا
ِ
األمىىىوال تُ ِ
ضىىىع
لىىىزعا مىىىن نزاهتهىىىا ممىىىا ُس
سقىىىد هىىىلم المؤسسىىىات
ً

الثقىىى أة

فىىىىي النظىىىىام المىىىىالي ك ىىىىال كمىىىىا سترتىىىىل الىىىىى امليىىىىات غسىىىىا األمىىىىوال

حىىىىىدوت اسىىىىىتقطااات مىىىىىن الىىىىىدخا القىىىىىومي للبلىىىىىد واهابىىىىى إلىىىىىى لهىىىىىات

ىىارا منهىىىا
واقتصىىىادات خارليىىىة .نمىىىا الىىىى المسىىىتون االلتمىىىاايل فىىىإن امىىىة آاى ً
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َّ
المنظمىىىة التىىىي تهىىىد
ههىىىور لمااىىىات الجرسمىىىة

إلىىىى تلقيىىى

نالىىىى األربىىىاح

ِ
نضىىىىىرارا لسىىىىىيمة لىىىىىبعض فئىىىىىات
لىىىىىدت
مىىىىىن ننشىىىىىطة غيىىىىىر مشىىىىىرواة تُ
ً
المجتمىىال وترالىىىا قىىي الثقافىىىة والتعلىىىي لمىىا تعنيىىى لىىرائ غسىىىا األمىىىوال

مىىىىىن كسىىىىىل سىىىىىرسا ال سلتىىىىىاج إلىىىىىى مىىىىىؤهالت الميىىىىىةل وانتشىىىىىار السسىىىىىاد
والرشاون في بعض نلهزة الدولة.
نسضىىىال فقىىىد اىىىر
ً

التقرسىىىر كىىىللك للجىىى مشىىى لة أغسىىىا األمىىىوال .بىىىالنظر

ىىىىرا لصىىىىىندوق النقىىىىىد الىىىىىدولي نههىىىىىر نن حجىىىىى تجىىىىىارة غسىىىىىا
إلىىىىىى نن تقرسى ً

سىىىنوسال
األمىىىوال ستىىىراوح مىىىا بىىىين  950مليىىىار دوالر إلىىىى  1.5ترسليىىىون دوالر
ًّ

وهىىىىو مىىىىا سعىىىىادل %5-2مىىىىن النىىىىات اإللمىىىىالي المللىىىىي العىىىىالميل فإننىىىىا
سىىىىندري مىىىىدن ت ل ىىىىا اصىىىىابات غسىىىىيا األمىىىىوال وتهدسىىىىدها القتصىىىىادات

العال .

ُّ
وفيمىىىىا سخىىىى ُّ
تطىىىىور االهتمىىىىام الىىىىدولي بم افلىىىىة غسىىىىا األمىىىىوالل تىىىى َّ
ىىابر الىىىى
ىىعارا بمىىىا ُسشىىى ِّ ل غسىىىا األمىىىوال مىىىن مخى أ
اإلشىىىارة إلىىىى ننىىى استشى ً
النظىىىىىام المصىىىىىرفي والمؤسسىىىىىات الماليىىىىىة واالقتصىىىىىاد ال لىىىىىي ننشىىىىىأت

قمىىىىة مجمواىىىىة الىىىىدول السىىىىبا ال بىىىىرنل فىىىىي التمااهىىىىا الىىىىل

ُا ِقىىىىد فىىىىي

بىىىىارسس فىىىىي سوليىىىىو 1989مل مجمواىىىىة العمىىىىا المىىىىالي لم افلىىىىة غسىىىىا

األمىىىوال .وفىىىي هىىىلا اإلبىىىارل فقىىىد بىىىدنت م افلىىىة غسىىىا األمىىىوال بهىىىد

اللىىىىد مىىىىن آاىىىىارم السىىىىلبية الىىىىى النظىىىىام المصىىىىرفي والمىىىىاليل واللىىىىد مىىىىن

ىىىىرا مىىىىىن الضىىىىىرائل وم افلىىىىىة الجىىىىىرائ واألامىىىىىال غيىىىىىر المشىىىىىرواةل
التهى ُّ

وتضىىىىاا

تزاسىىىىد هىىىىاهرة اإلرهىىىىاا .وم افلىىىىة كلتىىىىا
امىىىىا المجمواىىىىة بعىىىىد ُ

ا فتىىىين ملىىىا اهتمىىىام منظمىىىة األمىىى المتلىىىدة والمؤسسىىىات التابعىىىة لهىىىا

وكىىىللك ملىىىا اهتمىىىام البنىىىك الىىىدولي وصىىىندوق النقىىىد الىىىدولي إضى ً
ىىافة إلىىىى
فات

وسى َّىىل

ً
ومجتمعة.
ل
فضال ان لهود الدول منسردةً
ً

ىىوع الىىىى لهىىىود الممل ىىىة العربيىىىة السىىىعودسة للتصىىىد
التقرسى ُىىر الضى أ

لعمليىىىىىىات غسىىىىىىا األمىىىىىىوالل حيىىىىىىو قامىىىىىى
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بتبنىىىي العدسىىىد مىىىن المبىىىادرات واإللىىىراعات وإصىىىدار اىىىدة قىىىوانين
الماضىىىيين ِّ

خاصىىىىة بم افلىىىىة امليىىىىات غسىىىىا األمىىىىوالل وكانىىىى

قدمىىىىة الىىىىدول
فىىىىي ُم ِّ

المشىىىىاركة فىىىىي اللىىىىد مىىىىن امليىىىىات غسىىىىا األمىىىىوال واألنشىىىىطة المتعلقىىىىة
بهىىىىا .وتسىىىىتمد الممل ىىىىة هىىىىلا الموقىىىى

المتشىىىىدد إزاع هىىىىلم الممارسىىىىات

ىىىد شىىىى ًال مىىىىن نشىىىى ال السسىىىىاد  -مىىىىن التزامهىىىىا
تعى ُّ
غيىىىىر الشىىىىراية -والتىىىىي أ
وبىىىىالن ُ
ظ الملليىىىىة والتوصىىىىيات الدوليىىىىة
ُّ
بنصىىىىوص الشىىىىرسعة اإلسىىىىالمية
الى حد سواع.

للرلوع الى القضية الى الراب

االتي https://bit.ly/3nKFjbP :
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التوصيات:
 ملاربة شتى ننواع الجرائ وكا ننشطة االقتصاد الخسىي وال سىيما مىا لى االقىة
التستر التجار
ُّ
ب سا األموالل مثا

رافدا لعمليات أغسا األموال.
ً

 ت ثي

والجرائ اإلل ترونية والسسادل والتي تُ شى ِّ ا

تدرسل العاملين في المؤسسىات األمنيىة والماليىة ومؤسسىات األامىال

والمهن غير المالية الى مختل

نساليل أغسا األمىوال المسىتجدة واالحتيىاالت

والتلىىوسالت اإلل ترونيىىة بمىىا ُسم ِّ ىىنه مىىن مراقبىىة واكتشىىا
األموال ب ساعة.

امليىىات أغسىىا

 تعزسىىز الجهىىود وتضىىافرها مىىن ِقبىىا القطىىااين العىىام والخىىاص والمنظمىىات غيىىر
سىتج َّدة والمتطىورة
الم
أ
الهادفة للرب ل لالستسادة مىن نحىدت ا ليىات واألسىاليل ُ
والطىىرق المهنيىىة لم افلىىة غسىىا األمىىوال وفىى

نفضىىا الممارسىىات فىىي هىىلا

المجال .واتباع سياسة وقائية استباقية متطورة في وسائلها تستجيل لم افلىة
تطور التقنية.
األساليل الجدسدة لهلم الجرسمة والمتطورة ما ُّ

 تشىجيا المجتمىىا الىى اسىىتخدام وسىىائا الىدفا اإلل ترونيىىة مهمىا صى ر المبلى ل
ولعىا
واللد من التعاما بالنقد (ال اش ،والك بإلزام لميا الملالت بتوفيرهال أ
لزما اند التعاما فىي السىلا والخىدمات اات األامىان ال بيىرة
الدفا اإلل تروني ُم ً

ً
وال سيما في المجاالت التي قد ت ون ً
صبة ل أ سا األموال.
بيئة ِخ

ً
بيئىة خصىبة ل سىا األمىوالل مثىا
 تشدسد الرقابة الى المجىاالت التىي قىد ت ىون
المزادات وملالت الصرافة وقطاع المقاوالت والتطوسر العقار ل حيو ست فيها

خصوصىىىا مشىىىارسا األفىىىراد
التعامىىىا بالنقىىىد لىىىدفا نسقىىىات المشىىىارسا اإلنشىىىائية
ً
المخسضة.
والمنش ت الص يرةل وكللك ملالت التجزئة لبيا البضائا
َّ
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التقرير

القضايا التعليمية

لج قت ت قم ( - )62يت ل 2020

لج ل م ع ُي و
اظكككا لج لككك م لج كككاج لجهو كككو يككك
لالس ق ج ة
ميل ل جن ا

ما مرا
ا

ميق ككككق

لج قت ت قم ( – )66نغ طس 2020

لجفتص لج ل م ة

لجمملرة لج تي ة لج

ال ة

ل لم لالل ةا لم لجو ج ة TIMSS-KSA
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القضية ()1
التعليم عن بُعد
)(19/4/2020

 الورقة الرئيسة :د .محمد امللحم
 التعقيبات:
 التعقيب األول :د .حمد الربينث
 التعقيب الثاين :د .سعيد العمودي
 إدارة الحوار :د .هند الخليفة

ملخص القضية:
نىىىاق

د .ملمىىىد المللىىى فىىىي الورقىىىة الرئيسىىىة مسهىىىوم التعلىىىي اىىىن ُبعىىىدل

والمتطلبىىىىات التىىىىي سلتالهىىىىا هىىىىلا النىىىىىوع مىىىىن التعلىىىىي والتلىىىىدسات التىىىىىي
توالهىىىىى ل وبىىىىىدنت الورقىىىىىة بمقدمىىىىىة تعرسسيىىىىىة حىىىىىول التعلىىىىىي اىىىىىن بعىىىىىدل

والتطىىىىىور الىىىىىل

ىىىىوال إلىىىىىى اىىىىىورة اإلنترنىىىىى
حىىىىىدت فىىىىىي اسىىىىىتخدامات ل وصى ً

ىىىدم
وههىىىىور منصىىىىات الىىىىتعل اىىىىن ُبعىىىىد التىىىىي قى َّ

ىىىوال شىىىىاملة تلىىىىاكي
حلى ً

واىىىرج د.
التماايىىىا بىىىين المسىىىتخدمين.
تسىىىااال
ووفىىىرت
البيئىىىة المدرسىىىيةل َّ
ً
ًّ
َّ

المللىىى بعىىىد الىىىك الىىىى نظىىىام إدارة الىىىتعل

النىىىىابض للىىىىتعل اىىىىن ُبعىىىىدل وشىىىىرح وهىىىىائ

 LMSووصىىىس بأنىىى القلىىىل

هىىىىلا النظىىىىام .اىىىى نشىىىىار إلىىىىى

ىىدمها التعلىىىي اىىىن ُبعىىىدل مىىىن الىىىك حىىىا مشىىى لة
الللىىىول التىىىي سم ىىىن نن ُسقى ِّ
ىىىوفر المعلمىىىىين والمىىىىواد
المىىىىدارو النائيىىىىة التىىىىي توالىىىى صىىىىعوبات فىىىىي تى ُّ

والبيئىىىة التعليميىىىة المناسىىىبة .كىىىللك نوضىىى فوائىىىد اسىىىتخدام التعلىىىي اىىىن

ُبعىىىد الىىىى الدولىىىة والمعلمىىىين والطلبىىىة مىىىن خىىىالل بىىىو الخدمىىىة للسصىىىول
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الضىىىىخمة

Classrooms.

Mega

نسضىىىىال فقىىىىد اسىىىىتعر
ً

المتطلبىىىات والتلىىىدساتل والتىىىي مىىىن نهمهىىىا نقىىى

د .المللىىىى

الدراسىىىات لقيىىىاو ناىىىر

القضىىىىاسا المتعلقىىىىة بىىىىالتعلي اىىىىن بعىىىىد .بىىىىرح بعىىىىد الىىىىك تسىىىىا ًال :كيىىىى

ً
سم ىىن نن ُس ِّيىىر التعلىىي اىىن بعىىد ولىى العىىال ؟ ِ
نمثلىىة مىىن
قىىدم
وفىىي الىىكل َّ
تجىىىارا بعىىىض الىىىدولل منهىىىا نمرس ىىىا ونسىىىتراليا .والىىىى المسىىىتون المللىىىيل

نشىىىىار إلىىىىى نن التعلىىىىي اىىىىن ُبعىىىىد سم ىىىىن نن ُسلى ِ
ىىىدت اىىىىورةً اقتصىىىىادسة إاا تىىىى َّ
التخطىىىىي لىىىى بشىىىى ا ليىىىىد مىىىىن الىىىىك مىىىىدارو الهجىىىىرل وتىىىىوفير النسقىىىىات

التي تُ صر

اليها.

وتنىىىاول د .حمىىىد البىىىرسثن فىىىي التعقيىىىل األول التطىىىور التىىىارسخي للىىىتعل اىىىن
بعىىىىىد مىىىىىن القىىىىىرن  ١٥-١٣قبىىىىىا المىىىىىيالدل إلىىىىىى العهىىىىىد اللىىىىىدسو واسىىىىىتخدام
الطبااىىىىىىة والتصىىىىىىوسر السوتىىىىىىوغرافيل اىىىىىى اسىىىىىىتخدامات ال مبيىىىىىىوتر فىىىىىىي

التعلىىي  .كمىىا َّركىىز الىىى المشىىاكا التىىي سوالههىىا التعلىىي اىىن ُبعىىدل ونهمهىىا
انخسىىىا

مسىىىتون االخىىىتالط االلتمىىىااي والتوالىىىد مىىىا العناصىىىر البشىىىرسة.

واختىىىىت تعقيبىىىى بالتأكيىىىىد الىىىىى نهميىىىىة التعلىىىىي اىىىىن بعىىىىد بىىىىالتواز
التعلي المباشر الل

ال سم ن االست ناع ان .

مىىىىا

نمىىىىىا د .سىىىىىعيد العمىىىىىود

فتنىىىىىاول فىىىىىي التعقيىىىىىل الثىىىىىاني المصىىىىىطللات

ل كمىىىىىا اسىىىىىتعر

التطىىىىىور التىىىىىارسخي لالسىىىىىتخدامات المختلسىىىىىة

ىىدا الىىىى ننىىى نصىىىب حالىىىة مللىىىة فىىىي كىىىا
المختلسىىىة للتعلىىىي اىىىن ُبعىىىدل مؤكى ً

الظىىىىىرو

وتطبيىىىى

التعلىىىىي اىىىىن بعىىىىد فىىىىي لامعىىىىات العىىىىال  .كمىىىىا نوضىىىى المبىىىىاده

األساسىىىية للتعلىىىي اىىىن ُبعىىىد ومقومىىىات نجاحىىى الىىىى المسىىىتوسين السىىىرد

ونخيىىىرال كىىىان لىىى وقسىىىة مىىىا تجربىىىة الممل ىىىة التىىىي رنن ننهىىىا
والمؤسسىىىي.
ً
بىىىىدنت مىىىىا التعلىىىىي اىىىىن برسىىىى

الشىىىىب ات التلسزسونيىىىىة واالنتسىىىىاال اىىىى

تأسىىىيس الجامعىىىة السىىىعودسة اإلل ترونيىىىة التىىىىي سبلىىى اىىىدد بالبهىىىا اشىىىىرة

آال

بالل وبالبة.
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وتضمن
َّ





الملاور التالية:
المداخالت حول القضية
أ

إسجابيات وسلبيات التعلي ان ُبعد في الواقا العملي.
التعلي ان ُبعد في ضوع التجربة األسترالية كنمواج.

تقيي تجربة التعلي ان ُبعد في المؤسسات التعليمية بالممل ة.

ر سة لمستقبا التعلي ان بعد.

للرلوع إلى القضية الى الراب

ا تيhttps://bit.ly/3sg6H2V :
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ومن أبرز التوصيات التي تم االنتهاء إليها ما ييل:
دراسىة تبنىىي نمى

التعلىىي المىدم

الىىل

سىدم بىىين اللضىور السعلىىي واللضىىور

االفتراضي المتزامن بنِ أسل معينةل وإاداد إستراتيجية مت املة للتعلي ان بعىدل
ودمج في مراحا التعلي المختلسة والتعلي الخاصل والك بالتنسي

بىين وزارة

التعلىىي وهيئىىة تقىىوس التعلىىي وهيئىىة االتصىىاالت وتقنيىىة المعلومىىات والىىك
لضىىب

السياسىىات واإللىىراعات وضىىمان نمىىن المعلومىىاتل وبنىىاع نظىىام مت امىىا

إلدارة التعلي ان بعىدل مىا مىن مؤسسىات التعلىي المرونىة فىي وضىا الخطى
وفقا لمم انات المتاحة ل ا مؤسسة.
التنسيلسة
ً
التقيىىي المسىىىتمر للمنىىىاه والبىىىرام التدرسبيىىىة اإلل ترونيىىىة الرامىىىي إلىىىى تجوسىىىد
لقىىى
المنىىاه واللصىىول الىىى نتىىائ تُ ِّ

الهىىد

للمخرلىىات التعليميىىةل وتلدسىىىد

موضوع التعلي ان ُبعد من ضمن األولوسات والمن البلثية.
توهي ى

وبنىىاع بىىرام التعلىىي المتسىىرد فىىي التعلىىي اىىن بعىىد لترسىىيخ مهىىارات

الطلبة الخاصةل بالتواز

ما التعلي ما لملة الطالا.

ىزعا مىىن معىىاسير التقيىىي
دراسىىة قىىدرات التعلىىي اىىن ُبعىىد والعمىىا الىىى لعلهىىا لى ً

والمصىىادقة للمنىىاه والمعل ى والتلميىىل والمؤسسىىة التعليميىىة (وولىىي األمىىر نو
المساندة المنزلية …،كا بلسب .
نن تسىىىعى هيئىىىة االتصىىىاالت وتقنيىىىة المعلومىىىات بالتعىىىاون مىىىا وزارة التعلىىىي
وشىىركة ال ى ل فىىي إاىىداد بىىرام حاسىىوبية االيىىة ال سىىاعة تتس ى

ومنهجيىىة سياسىىة

التعلىىي اىىن ُبعىىدل وبىىرح آليىىات ُ
وبىىرق مرنىىة لتسىىهيا التواصىىا اإلل ترونىىي بىىين
الطالل والمعل واألستاا الجامعي والمؤسسة التعليمية.

99

إحدى مبادرات مركز أسبار

القضية ()2
نظام التعليم العايل الجديد بني تحقيق االستقاللية
وضامن تكافؤ الفرص التعليمية
)(16/8/2020

 الورقة الرئيسة :أ .د .عائشة األحمدي
 التعقيبات:
 التعقيب األول :أ .د .راشد العبد الكريم
 التعقيب الثاين :أ .د .فوزية البكر
 إدارة الحوار :أ .د .الجازي الشبييك

ملخص القضية:
نكىىىدت ن .د .اائشىىىة األحمىىىد

السىعود

فىىىي الورقىىىة الرئيسىىىة الىىىى نن نظىىىام التعلىىىي

قىىد شىىهد فىىي السىىنوات األخيىىرة نقلى ًىة نوايىىة واكبى

تولهىىات ر سىىة

الممل ة 2030ل ابر إاادة هي لة مؤسسات التعلي العام والجامعيل وإصىدار
نظام الجامعات الجدسد .ومن نبرز مالحظات د .اائشة االسىتقرائية الىى نظىام

التعلي العالي الجدسد ما سلي:

 .1النظام الجدسد َّركز الى اسىتقاللية التموسىا مىا اسىتمرار ارتبىاط الجامعىات
ماليا بمخصصات من ميزانية الدولة.
ًّ

 .2الترشىىىىىيلات والتعيينىىىىىات للعمىىىىىداع ور سىىىىىاع األقسىىىىىام لىىىىىاعت شىىىىىبيهة
ببيروقرابيتها السابقة.

 .3إغسال دور ناضاع هيئة التدرسس (غيىر المنخىربين فىي العمىا اإلدار  ،فىي
اتخىىاا القىىرارات نو تقييمهىىال حيىىو ال سمل ىىون وسىىيلة إلسصىىال نصىىواته
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فيما سخ

اختيار ِّ
ممثليه في مجلىس األمنىاع نو التصىوس

الىى بعىض

ِّ
ممثليه من امىداع نو ر سىاع نقسىام كمىا هىو
قرارت نو الى األقا اختيار

متعار

نكادسميا في كثير من الجامعات العالمية.
الي
ًّ

 .4النظىىام الجدسىىد ل ى ستنىىاول المعيى أىار الثىىاني مىىن مع ىاسير تقيىىي المؤسسىىة
التعليميةل وهو شرط ت ىافؤ السىرص التعليميىة فىي الىدخول لمؤسسىات

التعلي العالي فيما سرتب

 .5ل تتعر

ُببعد الجدارة.

مواد النظام الجدسد لسياسة القبول فيما سخى ُّ

ضىمان اىدم

معيارا من معاسير القبول فىي كافىة البىرام
ألعا القدرة الى دفا الرسوم
ً
أ
ومستوساتها باستثناع ما لاع في ح ِّ الجامعات في نخل رسىوم فىي بىرام
الدراسات العليا.

ِ
تىأت بمىا سضىمن اسىتمرارسة مجانيىة التعلىي الىى
 .6مواد النظام الجدسىد لى
مستون الب الورسوو رغ تأكيىد المسىؤولين الىى الىك فىي تصىرسلاته

الالحقةل كللك األمر بالنسبة لم اف ت الطلبة.

نسضال فقىد تطرقى
ً

د .اائشىة لىدور التعلىي الجىامعي فىي اللىراي االلتمىااي

ومنلىى فىىرص النمىىو والقىىوة ل فىىراد وتم ينىى الطىىاملين او
تلقيىىىى

اللىىىىراي الصىىىىااد دون تمييىىىىز .اىىىى ختمىىىى

ال سىىاعة مىىن

بعىىىىدد مىىىىن المقترحىىىىات

والتوصىىيات لضىىمان اسىىتقاللية الجامعىىات بىىنسس القىىدر مىىن ضىىمان ت ىىافؤ

السرص التعليمية.

نما ن .د .راشد العبد ال ىرس ل فىلهل فىي التعقيىل األول إلىى نن إغسىال النظىام

عد من القضاسا اإللرائية التي سم ن التعامىا
الجدسد لبعض الجوانل اإلدارسةل ُس ُّ

سلق
معها بأنظمة فراية في حينها بما ِّ

أ
المصللةل ونن تضمينها في النظىام

نظاميىة نخىرنل وقىد ِّ
ً
ً
مقاومىة للت ييىر .ونكىد ن .د راشىد
سولىد
قد سثير إشى االت

كللك الى نهميىة معيىار تلقيى

شىرط ت ىافؤ السىرص التعليميىة فىي الىدخول

لمؤسسىىات التعلىىي العىىالي فيمىىا سىىرتب

ُببعىىد الجىىدارةل وهىىو مىىا ل ى ستناول ى

النظىىام كمىىا لىىاع فىىي الورقىىة الرئيسىىة .ا ى بى َّىين كي ى
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حققتهىا
المداوم من الدولة األار ال بيىر فىي النهضىة اللضىارسة الشىاملة التىي َّ

الممل ة.

فىىي حىىين ركىىزت ن .د .فوزسىىة الب ىىر فىىي التعقيىىل الثىىاني الىىى اكىىر اىىدد مىىن

تولهىى نلىىو االسىىتقاللية
التلىىدسات التىىي سوالههىىا التعلىىي العىىالي فىىي هىىا ُّ
اإلدارسة والماليىة المنشىودة فىي النظىام الجدسىد منهىا الزسىادة ال بيىرة لخرسجىي

التعلي العامل وزسادة الطلل االلتمااي الى مؤسسات التعلىي العىالي تلى

بنىىىد ت ىىىافؤ السىىىرص الىىىل

اُ كِ ىىىر فىىىي الورقىىىة الرئيسىىىةل ومنهىىىا تلىىىد

الثىىىورة

الت نولولية والتقدم العلمي الهائا نمام مؤسسات التعلي العالي التقليدسىةل

إلى لانل تلد

توفر التموسا المالي في ها الصعوبات االقتصادسة اللاليىة.
ُّ

ونوردت ن .د .فوزسىىىة الب ىىىر مقترحىىىات ملىىىددةً سم ىىىن نن تسىىىااد فىىىي تلقيىىى

االستقالل المالي للجامعات بعدد من األنشطة التي تُ سه في الوصول لما

المنتِ جىىة مىن خىىالل نسىىاليل ووسىىائا متعىددة تى َّ اكرهىىا فىىي
ُسعىر بالجامعىىة ُ
التعقيىىلل ُمدامى ًىة بأمثلىىة مىىن نمىىااج لامعىىات االميىىة مرموقىىة نجل ى فىىي
تلقيىىى

االسىىىتقاللية الماليىىىةل وسم ىىىن العمىىىا الىىىى تطوسىىىا تلىىىك اإللىىىراعات

لتتالعم ما واقعنا المللي.
وتضمن





المداخالت حول القضية الملاور التالية:

المتضمنة في نظام الجامعات الجدسد.
المميزات
َّ

نظام التعلي العالي الجدسد واستقاللية الجامعات.

اللراي االلتمااي في ضوع نظام التعلي العالي الجدسد.

مالحظىىىات الىىىى نظىىىام الجامعىىىات الجدسىىىد ومتطلبىىىات تلقيىىى
المرلوة.

للرلوع إلى القضية الى الراب

ا تيhttps://bit.ly/2NQwzU1 :
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ومن أبرز التوصيات التي تم االنتهاء إليها ما ييل:
ىواد واضىلة وصىىرسلة تضىىمن إلىىى لانىىل
نهميىة تضىىمين لىىوائ النظىىام مى َّ
االسىىتقالليةل ت ىىافؤ السىىرص التعليميىىة بىىين فئىىات المجتمىىا المختلسىىة

ىمانا السىىتمرار اللىىراي االلتمىىااي اإلسجىىابي الىىل
ضى ً
نحد نه اوامل .

ُسعى ُّىد التعلىىي العىىالي

التوسىىا فىىي تقىىدس مىىن للطىىالا غيىىر السىىعودسين مىىن المقيمىىين ومىىن
ُّ
الدول اإلسالمية ودول العال

تسعيال لمتطلبات القوة الناامةل بتموسىا
ً

من برام المسؤولية االلتمااية نو المنظمات الدولية المانلة.
تعميىى

الشىىراكات مىىا المنظمىىىات العالميىىة والقطىىاع الثالىىو والقطىىىاع

الخاص لتموسا المشرواات البلثيةل واللصول الى ااتمادات برامجية.
إاطىىىاع نهميىىىة ألصىىىوات وترشىىىيلات ناضىىىاع هيئىىىة التىىىدرسس لمناصىىىل
العمداع ور ساع األقسام.
نهميىىة ارت ىىاز مجلىىس شىىؤون الجامعىىات الىىى لهىىاز متميىىز مىىن السنيىىين
والقىىىىىانونيين واالستشىىىىىارسين فىىىىىي مجىىىىىال العمىىىىىا الجىىىىىامعي (اإلدار
واألكادسمي والتجار

واإلحصائي والوقسي وغيىرم،ل وإصىدار لىوائ ُم أ
علنىة

متسمة بالشسافية لتنظي سير العما من خىالل نمانىة اامىة اات كسىاعة
وصالحيات.
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القضية ()3
تحليل لنتائج طالب اململكة العربية السعودية
يف دورات االختبارات الدولية TIMSS-KSA
)(17/1/2021
 الورقة الرئيسة :د .صالحة آل شويل
 التعقيبات:
 التعقيب األول :د .ذياب املاليك
 التعقيب الثاين :د .نجالء الخبتي
 التعقيب الثالث :د .صالح الشمراين
 إدارة الحوار :د .عائشة األحمدي

ملخص القضية:
نشارت د .صاللة آل شوسا في الورقة الرئيسىة إلىى نن الممل ىة شىارك

منىل

اىىام  1995مىىا نكثىىر مىىن  60دولىىة فىىي االختبىىارات  TIMSS.وسلىىاول االختبىىار

التطور المعرفي لنسس اينة الطلبة التي ت َّ اختبارها بعد نربا سىنواتل
قياو
ُّ
ً
مللوها في لميىا المؤشىرات األربعىة األساسىية
تقد ًما
وقد َّ
حقق الممل ة ُّ

ً
مقارنة بنتىائ دورة 2015ل ول نهىا مىا زالى

ً
منخسضىة اىن دورة 2011ل والتىي

تعطىىي مؤشى ًىرا وداللىىة واضىىلة نن لميىىا إلىىراعات التلسىىينات فىىي منظومىىة
التعلي ما زال

تلتاج إلى ت يير وتطوسر.

تع ُّىد
في حين اكر د .اساا المىال ي فىي التعقيىل األول نن االختبىارات الدوليىة أ
مىىن نبىىرز مظىىاهر تقيىىي األنظمىىة التعليميىىة فىىي العىىال

الجهىات التىي تشىر

متىىا ب ى
والىىك لمىىا تت َّ

سع ُّىد اختبىار
اليهىا مثىا  IEAمىن خبىرة تخصصىية .حيىو أ

TIMSSنحىىد نهى هىىلم االختبىىاراتل فهىىو سهىىد
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العليا في مادتي العلوم والرساضياتل والل

بالا الصسين الرابا والثاني المتوس .
نما د .نجالع الخبتي فأوضل

انطلى

اىام 1995مل وسسىتهد

في التعقيل الثاني نن دراسات التقوس الدوليىة

واسعة النطاق من نبىرز مظىاهر تقيىي األنظمىة التعليميىة فىي العىال ل وال بىد

مىىىن االسىىىتسادة منهىىىا فىىىي امليىىىات تطىىىوسر التعلىىىي فىىىي الممل ىىىة ألنهىىىا ال
ت شى

لنىىا اىىن النتىىائ الظاهرسىىة فلسىىلل بىىا سم ىىن نن تىىدلنا الىىى العوامىىا

المؤارة الى تلك النتائ كللك.

ونكد د .صال الشمراني في التعقيل الثالو الى اللالة إلى إلراع المزسىد مىن

الدراسىىىات العلميىىىة المرتبطىىىة بواقىىىا بىىىالا الممل ىىىةل وتلدسىىىد األسىىىباا
اللقيقيىىىة وراع انخسىىىا

مسىىىتون األداعل مىىىا االسىىىتسادة بالقىىىدر المناسىىىل

والطرسقة المناسبة من تجارا ا خرسن دون التبني مباشرة.

وتضمن

المداخالت حول القضية الملورسن التاليين:

 نتىىائ الطىىالا السىىعودسين فىىي دورات االختبىىارات الدوليىىة TIMSS-KSA:
م امن القوة ونول القصور.

 ر سة استشرافية لتعظي مردود االختبارات الدوليةTIMSS-KSA:

للرلوع الى القضية الى الراب االتي https://bit.ly/3rn5q8Z :
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ومن أبرز التوصيات التي تم االنتهاء إليها ما ييل:
ضىىرورة مرالعىىة نهىىدا

وإسىىتراتيجيات تطىىوسر المنىىاه اللاليىىة بشىى ا

مسىىتمر لتتناسىىل مىىا األهىىدا

واإلسىىتراتيجيات العالميىىة فىىي تىىدرسس

الرساضىىيات والعلىىومل ولتتواف ى

مىىا المهىىارات التىىي تتطلبهىىا االختبىىارات

الدولية.
قيىىاو الجىىودة فىىي تعلىىي الرساضىىيات والعلىىوم مىىن خىىالل قيىىاو مىىدن
فعاليىىة تعلىىي هىىاتين المىىادتين فىىي مىىدارو الىىدول المشىىاركة بهىىد
مساادة الممل ة العربيىة السىعودسة إللىراع اإلصىالحات التربوسىة الالزمىة
والمبنية الى التقيي الموضواي والشاما.
قدمىىة للمعلمىىين فىىي اختبىىارات التيمىىز TIMSSبمىىا
الم َّ
مرالعىىة الىىدورات ُ
ستوازن والمعاسير العالمية.

إنشىىاع منصىىة لللىىوار الهىىاد

ل وتىىوفير السرصىىة لجميىىا نصىىلاا العالقىىة

المعنيىىين للت امىىا وللتشىىاور فيمىىا بيىىنه  .وتلدسىىد ندوار كىىا مىىن «وزارة
التعلي »ل و«هيئة تقوس التعلي » بطرسقة واضىلة وصىرسلةل ومىد لسىور
التواصىىىا بىىىين األسىىىاتلة ونوليىىىاع التالميىىىل ممىىىن سعىىىاني نبنىىىا ه مىىىن
مشىىى الت تعليميىىىة اىىىن برسىىى

إدارات المىىىدارول والعمىىىا الىىىى اقىىىد

لسد النق
للسات حوارسة معه في ملاولة
ِّ
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التقرير

القضايا الثقافية

لج قت ت قم ( – )63ءا ا 2020

لالق تال لجثقا
سا لج مل :لجموا لم ن لجطواللم؟
لج

نما :صناعة لجم

قةل لجقاي لجناعمة

لج ُة و لالق تكالا ُّ
جل كة لج تي كة لج

اسكة ُّ
لجل ا كة

لجمملرة.

لج قت ت قم ( – )67سة مةت 2020
لج قت ت قم ( – )68نل ايت 2020
لج قت ت قم ( – )70ل

مةت

2020
لج قت ت قم ( )73ءا س 2021

تص لالي را لةع ء
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القضية ()1
االقتصاد الثقايف
(2020/5/31م)

 الورقة الرئيسة :د .نوف الغامدي
 التعقيبات:
 التعقيب األول :د .زياد الدريس
 التعقيب الثاين :د .منصور املطريي
 إدارة الحوار :أ .عبد الله الضويحي

ملخص القضية
نشىارت د .نىىو

ال امىىد

فىىي الورقىة الرئيسىىة إلىىى نن "االقتصىىاد الثقىىافي" نو

"االقتصىىاد البنسسىىجي" هىىو :حقىىا لدسىىد مىىن حقىىول الىى االقتصىىادل ُسعنىىى
بإضساع الطابا اإلنساني الى العولمة واالقتصاد من خىالل اسىتخدام الثقافىة

كمسااد في ترسىيخ نبعىاد التنميىة المسىتدامة ن
والثقافة للتوفي

إنى تلىال د بىين االقتصىاد

بىين التنميىة االقتصىادسة واالسىتدامةل وقىد ههىر ألول مىرة
د .نو

وتوقع
في فرنسا اام .2011
َّ

نن تتعدن ندوار الهيئات التي ننشىأتها

ىأن الثقىىافي إلىىى البعىىد االقتصىىاد
وزارة الثقافىىة الشى أ

نس ًضىىال كىىداا ل نشىىطة

واألفراد ولقطاع الخدمات االقتصادسة .وسم ن الجما بين الثقافىة واالقتصىاد

في اتجام واحد إاا كان الهىد

اقتصىادسال مىا
مىن السعاليىات الثقافيىة والسنيىة
ًّ

اات إلى مدن األبرا

بعىض التصىورات التىي

نهمية تسعيا الجانل االقتصاد

الوق

لجمعيىات الثقافىة والسنىونل وااللتسىات فىي

 .وقىد وضىع

د .نىو

سم ىىن العمىىا اليهىىا فىىي هىىلا الجانىىلل ومىىن نهمهىىا :التصى ُّىور التجىىار
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اقتصادسات الثقافة والسنونل والتصىور السنىي الخىال

الىل

ال سخضىا للر سىة

التجارسىىة ول ىىن بىىدا ملىىدود .ومىىن هنىىا سصىىب لىىدسنا فىىن خىىال

ُسرضىىي كافىىة نفىىراد المجتمىىا بليىىو ال سط ىىى الجانىىل االقتصىىاد

وفىىن تجىىار

الىىى السىىن

والثقافىىةل فيتلىىول إلىىى الالفىىن وإلىىى الالاقافىىةل ومىىن المالئ ى دا ى القطىىاع

الخاص للسن الخال
تل

إشرا

من خالل التعاقد ما مؤسسات تجارسة في ِّ
كا منطقىة

لمعيىات الثقافىة والسنىون بوصىسها مؤسسىات رسىمية لتسعيىا

الجانىىىل الثقىىىافي والسنىىىي فىىىي المنطقىىىة لتخسيىىى
الجمعيىىات .وختمىى
السعود

د .نىىو

ال امىىد

العىىىلع االقتصىىىاد

ورقتهىىا بىىالقول :إن الوسىى

اىىىن

الثقىىافي

اليوم بلالة إلىى مشىروع صىنااي سنقىا الملتىون الثقىافي الىوبني

شجا ر وو األموال الى االستثمار في .
للعالميةل
رباحا تُ ِّ
وسدر ٔا ً
ُّ

تخوفىى وقلق ى مىىن (صىىنااة
ول ى ُسخ ى ِ د .زسىىاد الىىدرسس فىىي التعقيىىل األول ُّ
الثقافة،ل فهو ال سطمئن  -كما سقول -إلى براعة الثقافة المقرونة بى «الصىنااة»

نو «التجارة»ل ُم ِ
بد ًسا ش وك من قدرت الى اللياد في نقاش سرسد اقىد مواعمىة
(اادلة ،بين الثقافة واالقتصاد .ونشار د .زسىاد إلىى نن كتلىة مىن شىعوا العىال

ااش ى

فتىىرةً مىىن الىىزمن تل ى

هيمنىىة نظىىام سسىىعى إلىىى تثقي ى

السىىلعةل ن

(نظامىىا ،ال ستىىري شى ً
ىيئا إال ندلجت ى  .وسىىق
حشىىوها بمضىىامين فائضىىة تخىىدم
ً

(نظامىىىا ،ال ستىىىري شى ً
ىىيئا إال اسىىىترب منىىى
اايل وهىىىيمن آخىىىر بمسىىىاهي تخىىىدم
ً

فسِّرغىىىى
ُ

الثقافىىىىة مىىىىن مضىىىىامينها المعرفيىىىىة مىىىىن نلىىىىا خدمىىىىة مضىىىىامينها

االقتصادسة ن

إننا انتقلنا من زمن تثقي

السىلعة إلىى زمىن تسىليا الثقافىةل

و«الثقافىىة» فىىي كلتىىا اللىىالتين هىىي الضىىلية .ول ى سن ى ِ د .زسىىاد الىىدرسس كىىون
اناصىر التىىرات الثقىافي باتى

اابتىىا
ىزعا ً
ا ن مصىىدر دخىا سىىياحي للىدولل ونن لى ً

من هلم العوائد سىلهل لعمليىات اللسىاا الىى المىوروت وترميمى نو صىيانت
من االنقرا

 .وهلا نمر مقبول في نظىرمل ل نى سىرفض تلوسىا المثقى

مسرغة من اسوستها مىا سعنىي ارت ىاا لرسمىة نشىد بلى
سلعة َّ
صنااة التساهة والتافهين.
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نمىىا د .منصىىور المطيىىر

منىىاص أل

نسىىس كبىىرن ال
فلى َّىدد فىىي التعقيىىل الثىىاني خمسىىة ُ

سياسىىة اسىىتثمارسة فىىي مجىىال اقتصىىادسات الثقافىىة مىىن االرت ىىاز

اليهال وتضمن :
-

األسىىاو الخىىاص بالهوسىىةل وهىىو نسىىاو حقيقىىي ال سم ىىن تجاهلىى

-

األساو اللقوقيل ال بد مىن بيئىة تشىرسعية وبيئىة ملتزمىة بالعدالىة ليأخىل

-

األسىىىىاو الخىىىىاص بالبيئىىىىة االلتماايىىىىة المتماسىىىى ةل األامىىىىال الثقافيىىىىة

موضوع االستثمار هو الهوسة نسس .
ن

حق دون خو
مبدع نو مستثمر َّ

ألن

من ضياا .

والت ُّسل من ورائها سجل نن تُ عطى نولية لبىو مسىاهي تربوسىة تجمىا وال
سرقل وتبرز التعاضد نكثر مما تُ ِبرز التنافر واألحقاد.
تُ ِّ

-

األسىىاو الجىىاما بىىين الىىوبن ونلزائىى  .هنىىاي اقافىىة ملليىىة تُ ِّ
مثىىا نلىىزاع

الىىوبنل وهنىىاي اقافىىة تُ ِّ
مثىىا الىىوبن كل ى  .فيجىىل هنىىا االبتعىىاد اىىن إل ىىاع

قدم اقافة الجزع كعنصر في اقافة ال ا.
الجزعل با سجل نن تُ َّ
-

األساو التقني والرقمي اللدسول ال سم ن نن سنج اقتصاد الثقافىة دون

اإلبىىداع فىىي التقنيىىة .وقىىد رنسنىىا كي ى

وغزت العال بثقافتها ان برس

وتضمن

اسىىتثمرت كورسىىا فىىي هىىلا الجانىىلل

التقنية.

الملاور التالية:
المداخالت حول القضية
أ

 انائية االقتصاد الثقافي.

 إسجابيات وسلبيات تسليا الثقافة "االقتصاد الثقافي".

 االقتصاد الثقافي الى الصعيدسن المللي والعالمي :ر سة استشرافية.
للرلوع إلى القضية الى الراب

ا تيhttps://bit.ly/3srCs9u :
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ومن أبرز التوصيات التي تم االنتهاء إليها ما ييل:
بين وزارتي الثقافة والسياحة وهيئة الترفي

التنسي

لخل

مصادر دخىا ترفىد

بعضها البعضل وترفد األنشطة الثقافيىة غيىر الربليىة كنشىر ال تىل والنىدوات
الثقافية.
إاىىادة "ضىىب

المعيىىار القيمىىي الجمعىىي" فىىي ضىىوع اقافىىة االنستىىاح الرشىىيد

الجدسدةل وبناع "اقافة ادخار" واايىة لىدن المجتمىا تضىا البعىد الثقىافي ضىمن
اهتماماتهىا فىي سىياقات متوازنىة تخىدم اسىتدامة السعىا االقتصىاد

الثقىىافي

كأحد نفعال اللياتية المستدامة.
إقامة ورشة اما وبنيىة كبىرن بقيىادة "وزارة الثقافىة"ل تضى ُّ نبيىا أ الثقافىة
المختلسة والقطاع الخاص لوضا إستراتيجية واضلة القتصىاد اقىافيل تنقىا

لق
الملتون الثقافي الوبني للعالميةل وتُ ِّ

ر سة .2030

إسىىناد تسعيىىا الجانىىل الثقىىافي فىىي منىىاب

الممل ىىة المختلسىىة (الربلىىي وغيىىر

الربلي ،إلى مؤسسات متخصصة إلسجاد مصادر دخىا تُ طىي النسقىات تلى
إشرا
رب

مباشر من لمعيات الثقافة والسنون.
"بوابة الترات الثقىافي السىعود " مىا مقتنيىات الم تبىة الوبنيىة ووكالىة

األنباع السعودسة واإلاااة والتلسزسون السىعود

ون

مراكىز نو هيئىات مرتبطىة

بىىاإلاالم العلمىىي والتقنىىي لتت امىىا الصىىورة نمىىام البىىاحثين ب ىىا سىىهولة انىىد
البلو.
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القضية ()2
سوق العمل :املهارات أم الشهادات؟
)(27/9/2020

 الورقة الرئيسة :م .إبراهيم ناظر
 التعقيبات:
 التعقيب األول :د .عبد الله صالح الحمود
 التعقيب الثاين :أ .بسمة التويجري
 إدارة الحوار :د .وفاء طيبة

ملخص القضية:
نكد م .إبراهي ناهر في الورقة الرئيسىة الىى ننى ال سم ىن التقليىا مىن نهميىة

تقىىىىدم
الشىىىىهادات الجامعيىىىىة ومىىىىا سسىىىىه فيىىىى نصىىىىلاا الشىىىىهادات مىىىىن
ُّ

نسضىا التقليىىا مىن نهميىىة
لمجتمعىاته فىي شىىتى المجىاالتل ول ىىن ال سم ىن ً
المهارات والخبرات في سوق العمال وال بد من االاترا

خلال نىت
بأن هناي
ً

اىن تسضىىيا نصىلاا الشىىهادات فىىي نغلىل مجىىاالت العمىا ألسىىباا تراكميىىة

كثيىىرة .وفىىي هىىلا اإلبىىارل فقىىد تضى َّىمن
لملابة ان السؤال الل

الشىىهادات؟ وقىىد تناول ى

تطرحى القضىية ومىؤدام :سىوق العمىا :المهىارات نم
تلىىك الملىىاور :اىىورة المهىىاراتل وتعرس ى

ونسضىىىا مىىىا ستعلىىى
المهىىىارة ااتىىى ل
ً

للمستقبا.

الورقىىة اىىدةأ ملىىاور نساسىىية سىىع

مصىىطل

بسجىىىوة المهىىىاراتل والمهىىىارات المطلوبىىىة

ىل األول بمقدمىة مىولزة اىىن
بينمىا اسىتها د .ابىد اللى صىال اللمىود التعقيى أ
مسهوم المؤها العلميل والمؤها المهىار ل والمهىارة بالممارسىة .ونكىد فىي
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هىىلا السىىياق الىىى ولىىوا الت امىىا بىىين األمىىرسن (التأهيىىا العلمىىي والتأهيىىا
المهار .،

نما ن .بسمة التوسجر

فركىزت فىي التعقيىل الثىاني الىى لانىل التلىدسات التىي

بىدال مىن
سم ن نن توال التول المتنامي في العال لالاتمىاد الىى المهىارات
ً
الشهاداتل والك من منظور سوق العما السعود .

وتضمن
َّ



المداخالت حول القضية الملورسن التاليين:

واقا الت اما بين المهارات والشهادات في سوق العما السعود .

المثلىىىى مىىىن المهىىىارات والشىىىهادات فىىىي سىىىوق
آليىىىات مقترحىىىة لمفىىىادة ُ

العما.

للرلوع الى القضية الى الراب

االتي https://bit.ly/2P5AnkX :

113

إحدى مبادرات مركز أسبار

ومن أبرز التوصيات التي تم االنتهاء إليها ما ييل:
بنىىاع حاضىىنات اات كيانىىات كبيىىرة ومتميىىزة العطىىاعل تخىىدم باإلضىىافة إلىىى رواد
األامىىال حىىدسثي التخىىرج مىىن الجامعىىات والمعاهىىد المتخصصىىة اات األنشىىطة
صىىممة إلنجىىاح وتطىىوسر منشىى ت رواد األامىىالل
التدرسبيىىةل سنىىت منهىىا بىىرام ُم َّ

وسنتس ا منها حدسثو التخرج الكتساا مهارات تؤهله للدخول فىي سىوق العمىا
ب ىىا اقتىىدار( .لهىىة التنسيىىل :وزارة المىىوارد البشىىرسة والتنميىىة االلتماايىىةل ومدسنىىة
الملك ابد العزسز للعلوم والتقنية – حاضنات بادر.،
تطوسر نساليل التدرسل العملي الجامعي وزسادت بش ا واسا في مراحا التعلي

الجىىىامعيل ولىىىيس فقىىى

كمتطلىىىل نهىىىائي قبىىىا التخى ُّىىرج نسىىىوةً ب ليىىىات الطىىىل

والهندسة( .لهة التنسيل :وزارة التعلي والجامعات.،

ضىرورة التىدرسل الىى رنو العمىال حيىو سىدرو وستىدرا العامىا السىعود
نص

الوق

في مراكز تدرسل تابعة للشركة نو المؤسسىةل والنصى

فىىي

ا خىر مىن

اليوم سعود لعمل ل والك في بداسة حيات المهنية( .لهة التنسيل :صندوق الموارد
البشرسة.،
تطوسر برام التدرسل المهني والتقني والسني ب ليات ومعاهىد التقنيىة وتلىدسثها
وربطها بالتوهي

ل بليو ت ون مخرلاتها تتواعم ومتطلبات سوق العمىا( .لهىة

التنسيل :المؤسسة العامة للتدرسل التقني والمهني.،
إسجاد إسىتراتيجية وبنيىة نو لجنىة اليىا مىن وزارة المىوارد البشىرسة ووزارة التعلىي ل
لتنس

الجهود وربى

وتسعيىا مبىادرات التلىول الىوبني بمولىل ر سىة

األهىدا

 ٢٠٣٠ل ا من الوزارتين لتوفير متطلبات سوق العمىا مىن المخرلىات المالئمىة
للتخصصىىىات والوهىىىائ

الناشىىىئة( .لهىىىة التنسيىىىل :وزارة التعلىىىي ووزارة المىىىوارد

البشرسة والتنمية االلتمااية.،
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القضية ()3
السينام :صناعة املستقبل والقوة الناعمة
)(11/10/2020

 الورقة الرئيسة :أ .أمين جامل
 التعقيبات:
 التعقيب األول :د .فهد اليحيا
 التعقيب الثاين :أ .هنا العمري
 إدارة الحوار :م .فاضل القرين

ملخص القضية :
تطرق ن .نسمن لمال في الورقة الرئيسىة إلىى صىنااة السىينما ونهميىة فهمهىا
َّ
واستيعابها كرافد اقافي واقتصاد

أخلىىى

وهىىىائ

(المعنو

وسىياحي واسىتثمار ل ومىا سصىاحبها مىن

 .كمىىىا َّنكىىىد الىىىى حالىىىة صىىىنااة السىىىينما إلىىىى الىىىدا الضىىىرور

والماد  ،من الدولة والقطاع الخاص وكلا مىن المجتمىا وبمىا مىن

ً
إسجابية الى النىات المللىي اإللمىالي وفىي االسىتدامة
شأن نن سجعا اوائدها

وتضىىمن
للتنميىىة.
َّ

الورقىىة كىىللك إشىىارة للقيىىود التىىي تعيىى

السينما والللول المقترحة بخصوصها.

تقىىدم صىىنااة
ُّ

شىامال اىن دور وحيوسىة السىينما
إبىارا
ونورد د .فهد اليليا في التعقيل األول
ً
ً
في الثقافةل وتقدس الصورة اللقيقية بطرسقىة تع ىس واقىا المجتمىال بىدون

المبال ىىىة فىىىي المثاليىىىة والخصوصىىىية التىىىي تشىىى َّ ل

رسخ
(الصلوة،ل والتي َّ

تلك الصورة .في وق

بسىىىبل هىىىرو

زمنيىىىة

دوال نخرن نشرت اقافتها
نن
ً

من خالل صنااة نفالمهال وتوهيسها كقوة ناامة مىؤارة فىي تلسىين الصىورة
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اىىىن مجتمعاتهىىىا .واشىىىتما التعقيىىىل كىىىللك الىىىى اقتراحىىىات ضىىىمنية إلنجىىىاح

صنااة األفالم والسينما.

بينما نكدت ن .هنا العمير في التعقيل الثاني الى نهمية داى وتطىوسر صىنااة

ً
مستعينة بالتجربة ال ورسىة
األفالم لما لها من نهمية الى العائد االقتصاد ل

مىرورا بستىرة كانى
منل اام  1973وحتى اصىرنا اللىاليل
ً

متعثىرة حتىى وصىول

القيادة بر سة مختلسة ما َّندن ألنقا تلك الصنااة إلىى آفىاق واوائىد اقتصىادسة

مؤارة في االقتصاد ال ور .

وتضمن
َّ





المداخالت حول القضية الملاور التالية:

نهمية صنااة السينما وواقعها في الممل ة.
تلدسات تطوسر صنااة السينما السعودسة.

وسائا تطوسر صنااة السينما واإلفادة منها كقوة ناامة.

للرلوع الى القضية الى الراب

االتي https://bit.ly/3sp7Nt6 :
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ومن أبرز التوصيات التي تم االنتهاء إليها ما ييل:
تنظي قنوات تموسلية متعددة لمنتاج السينمائي.
التنسي

لمىن اإلنتىاج السىعود
ما دور السىينما فىي الممل ىة أ

تسضيلية اند العر

ً
شىروبا

.

مجانىا
ً
قيام وزارة الثقافة بإاداد دراسات لىدون لىبعض األفىالم وتوزسعهىا
للمنتجينل وكللك سينارسوهات مبدئية.
قيام مؤسسة النقد بتلسيز البنوي لتموسا األفالم السعودسة.
تأسىىيس نظىىام صىىنااة األفىىالم والسنىىون بش ى ا نا ى ل كمسهىىوم وقىىانون
وننظمة تشما القي ل والملافظة الى اواب
الس رسىىة للمؤسسىىات واألفىىراد وفىى
التنسي

المجتما وحقوق المل يىة

تصىىنيسات اامىىة وخاصىىةل وآليىىات

ما الجهات اات العالقة في القطااين.
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القضية ()4
البُعد االقتصادي للُّغة العربية
والسياسة اللُّغوية يف اململكة
)(27/12/2020

 الورقة الرئيسة :أ .فائزة العجروش
 التعقيبات:
 التعقيب األول :د .سعيد الزهراين
 التعقيب الثاين :د .زياد الدريس
 إدارة الحوار :م .فاضل القرين

ملخص القضية :
تناولى

ىل االقتصىىاد
ن .فىىائزة العجىىروش فىىي الورقىىة الرئيسىىة الجانى أ

مىىن نمىىو

الل ىىىة العربيىىىة والملافظىىىة اليهىىىا بىىىين النىىىدرة والىىىوفرةل والعالقىىىة بىىىين ُّ
ُّ
الل ىىىة
واالقتصىىاد مىىن ُكلسىىة واائىىد ومنسعىىةل والعوامىىا التىىي لهىىا تىىأاير الىىى ُّ
الل ىىة
وااع للسوق مثا اشتراط إلادة ُّ
الل ة قبا اللصىول الىى تسىهيالت
وتجعلها
ً

معينة لمقامة والعمىا والتعلىي ل وكىللك اائىد ُّ
الل ىة فىي النىات المللىي مىن
المؤلسىىات والترلمىىة وغيرهىىال ومىىا ورد مىىن المقارنىىة بىىين السياسىىة ُّ
َّ
الل وسىىة
والسياسىىىة النقدسىىىةل بجانىىىل التىىىأايرات ُّ
الل وسىىىة فىىىي الدبلوماسىىىية والتجىىىارة
وصىىنااة الثقافىىة .ونكىىدت كاتبىىة الورقىىة الىىى نهميىىة التعامىىا مىىا ُّ
الل ىىة كثىىروة
اقتصىىادسة مىىن خىىالل تىىراك المعرفىىةل وتعرسىىل مجىىاالت التعلىىي والت نولوليىىا
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ومنها برمجيات اربيةل وغرو ُّ
الل ة العربية في الن

ً
ً
ونىة
صانعة وم
ع لت ون

لس ره .
َّ
وركز د .سىعيد الزهرانىي فىي التعقيىل األول الىى برسقىة اقتىراا مختلسىة فىي
مسهىىوم ُّ
ىتقبال .ونشىىار إلىىى بىىوادر اللضىىارة الرقميىىة ونشىىوع
حالي ىا ومسى
ً
الل ىىات ًّ
الجمهورسات االفتراضية التي تسيطر اليها شىركات التقانىة السائقىة .والمرحلىة

اللاليىىىة تضىىى ليلىىىىين (الىىىرقميين المهىىىىالرسن والىىىرقميين األصىىىىليين ،األول
سىىيختسي مىىا مىىرور الىىزمنل وا خىىر سىىيبقىل وهىىو الىىل
وسا.
التماايا
الرقمية
واقتصادسا ول ًّ
ًّ
ًّ

عم
ُ
سىىي ِّ

اللضىىارة

بينما اهل د .زساد الدرسس في التعقيل الثاني إلىى نن مىا سوالى ُّ
الل ىة العربيىة

من تهدسدات سوال بقية ُّ
الل ات الرئيسة فىي العىال بمىؤارات مختلسىةل وربمىا
التلوالت الدسموغرافيىة سىبل رئىيس لىللكل كمىا اللىال فىي نمرس ىا الشىمالية
وشيوع ُّ
الل ة اإلسبانية .وكللك ما تواله روسيا والصين.
وتضمن




المداخالت حول القضية الملاور التالية:

البعد االقتصاد
ُ

ُّلل ة العربية.

ُّ
الل ة العربية في اال الرقمنة.
ُسبا النهو

بالل ة العربية والملتون ُّ
ُّ
الل و

للرلوع الى القضية الى الراب

كثروة اقتصادسة.

االتي https://bit.ly/3tStGBr :
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ومن أبرز التوصيات التي تم االنتهاء إليها ما ييل:
قيىىىام كيانىىىات اقتصىىىادسة وتلالسىىىات صىىىنااية داخىىىا الممل ىىىة تهىىىت بقطىىىاع
الملتىىون العربىىي والرقمنىىة والنشىىرل تضىىا خاربىىة برسى

واضىىلة لخلى

فىىرص

مستقبلية في الصنااات القائمة الى ُّ
الل ة وفي مجال النشر.
وضا إسىتراتيجية وبنيىة للملتىون الرقمىي العربىيل تسىتقره ر سىة مسىتقبلية
ألولوسىىات العمىىا فىىي المرحلىىة المقبلىىة لتلقي ى

قسىىزات نوايىىة الىىى برس ى

تطىىوسر ملتىىون رقمىىي اربىىي إبىىدااي بمىىا سخىىدم التنميىىة المسىىتدامةل والتلىىول
القتصاد المعرفة.
وضا إبار اام لرقمنة الملتون العربي وإتاحت

من اتساقية بين الجهة المال ة

للملتىىون والجهىىة المنسىىلةل ا ى تلليىىا الوضىىا القىىائ وحالىىة الملتىىون المىىراد
وصىوال
مرورا بجميىا المراحىا السنيىة الالزمىةل
رقمنت لوضا الخطة التنسيلسةل
ً
ً
إلى المرحلة األخيرةل وهي مرحلة اإلنتاج.

االهتمام بالمنصات التىي تخىدم العربيىة كأمىازون وغيرهىال والتصىد

للقرصىنة

الس رسىة وسىرقة اللقىوقل وتم ىىين آليىات البلىو فىىي الملتىون العربىي المتىىاح
رقميا.
ًّ

رقمنة الملتون التعليمىيل وإشىراي القطىاع الخىاص والمتعلمىين والمعلمىين

والناشىىرسن فىىي إارائ ى ل واالهتمىىام بتطىىوسر ُخط ى

الىىدروو وتلوسىىا المقىىررات

الدراسىىىية إلىىىى صىىىور إل ترونيىىىةل وتطىىىوسر الملتىىىون المعتمىىىد الىىىى المشىىىاركة
واللقىىىىائ

المدمجىىىىة والتجىىىىارا والمعامىىىىا االفتراضىىىىية وال تىىىىل التسااليىىىىة

ترونيا.
واأللعاا التعليمية واالهتمام بنشرم إل
ًّ
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القضية ()5
فرص االبتكار اإلعالمي
()2021/3/21

ملخص القضية:
تناول التقرسر فرص االبت ار اإلاالميل وقد ت َّ اإلشارة في هلا الصدد إلى ننى

ومنل انتشار شب ة اإلنترن

في التسعينياتل متبواىة بىالتطورات األخيىرة فىي

ونقىا الخبىر اى
كبير في سىراة صىنااة أ
يير
د
وسائا اإلاالم الملمولة حدت ت د

ً
اامىا نو
تداول بين الناو .من الصعل اليىوم نن نتخيىا
حىداا ًّ -نسىا كىان نواى ل ًّ

ُّ
وبث ابر اإلنترن
خاصا  -ل ست توايق
ًّ

ووسىائط الملمولىةل باإلضىافة إلىى

الصىىىلافة والسىىىينما ونشىىى ال الترفيىىى األخىىىرنل إا سىىىت اسىىىتخدام االبت ىىىارات

ونسضىا فىي
اإلاالمية الى نطاق واسا ا أن للتواصا بين األفراد والجمااىاتل
ً

مجىىال التربيىىة والتعلىىي والعمىىا .كمىىا نصىىب االبت ىىار نكثىىر نهميى ًىة انىىدما بىىدن
شاغلو الوهائ

الجدد من نصىلاا البىرام اإلل ترونيىة فىي لنىي نربىاح كبيىرة
ُ

الىىى حسىىاا مجمواىىات وسىىائا اإلاىىالم القدسمىىة .واالبت ىىار فىىي نحىىد معاني ى

سعني الت ييرل في المنتجات والخدمات اإلاالميىةل وسشىما الىك :الت ييىر فىي
امليىىات إنتىىاج وتوزسىىا وسىىائا اإلاىىالمل والت ييىىر فىىي مل يىىة وتموسىىا وسىىائا
اإلاىىالمل والت ييىىر فىىي ندوار المسىىتخدمينل وكىىللك الت ييىىر فىىي نف ارنىىا اىىن
وسائا اإلاالم.
وستعلى

االبت ىىار اإلاالمىىي بالقىدرة الىىى االسىىتجابة للمت يىرات فىىي المنتجىىات

والعمليىىىات والخىىىدمات باسىىىتخدام المهىىىارات اإلبداايىىىة التىىىي تسىىىم بتلدسىىىد
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المش لةل ومعالجتها من خالل حا سنت ان إدخال شيع لدسىد سضىي

ً
قيمىة

للعمالع وللمنظمة اإلاالمية.
وتطرق التقرسر إلىى العوامىا المىؤارة الىى االبت ىار اإلاالمىيل والتىي تتضىمن:
َّ
الت نولوليىىىال وفىىىرص السىىىوق وسىىىلوي المسىىىتخدمل وسىىىلوي المنافسىىىينل
والتنظيمات والتشرسعاتل ومعاسير الصنااةل وإسىتراتيجية المنظمىةل والقيىادة
والر سةل والهي ا التنظيميل والقدرات والمواردل والثقافة واإلبداع.
وفيمىىىا ستعلىىى

بسىىىرص االبت ىىىار فىىىي المؤسسىىىات اإلاالميىىىةل تمىىى
ُ

لنمىىىواج فرسىىىىد فىىىي تلوسىىىىا صىىىليسة واشىىىىنطن بوسىىى
 Washington Postالتي كان

اإلشىىىارة

األمرس يىىىىة

The

الىى وشىك اإلفىالو إلىى مؤسسىة إاالميىة

وصلسيا.
ماليا
ًّ
ناللة ًّ

وفىىي سىىياق متصىىال تىى َّ تلدسىىد مجمواىىة مىىن وسىىائا تسىىرسا االبت ىىار فىىي
المؤسسىىات اإلاالميىىة ال سىىيما مىىن ناحيىىة االبت ىىار فىىي تصىىمي الخىىدمات
والمنتجىات اإلاالميىة بمنهجيىة التس يىر التصىىميميل والتىي تنطلى
الجمهور السعليةل وهي التي تبدن بالتعاب

اى السهى العميى

مىن حالىىة

للمشى لةل اى

توليد الللول ا تنسيلها ا تجرسبها .وكللك ضرورة نن تقىوم كليىات ونقسىام

اإلاىىالم فىىي الجامعىىات السىىعودسة بمرالعىىة مناهجهىىا والتىىي ُن ِقى َّىرت منىىل زمىىن
بوسىىا فىىي وقىى

خىىرج مجمواىىات مىىن الطىىالا
اإلاىىالم التقليىىد ل والتىىي تُ ِّ

سعى ُّىد مىىن المه ى لل اسىىة اسىىتخدام
والطالبىىات بىىنسس األدوات التقليدسىىة .كمىىا أ

ندوات الىىلكاع االصىىطنااي فىىي اإلاىىالم والصىىلافةل ألارهىىا الىىى زسىىادة اإلنتىىاج
والجهد.
سوفر الوق أ
اإلاالمي وبدقة االية وبت لسة نقا مما ِّ
أ
للرلوع الى القضية الى الراب

االتي https://bit.ly/3nKFjbP :
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التوصيات
 ضىىىىىىرورة تأسىىىىىىيس معامىىىىىىا لالبت ىىىىىىار اإلاالمىىىىىىيل والتىىىىىىي تتىىىىىىي
اسىىىىتقراع المسىىىىتقبا وحىىىىا المشىىىى الت والتجرسىىىىل ل ىىىىا األف ىىىىار
والللول.
للتميز واإلبداع في المجال اإلاالمي.
 بناع إستراتيجية وبنية
ُّ
 مرالعىىة وتعىىدسا األنظمىىة التىىي تُ ىى ِّ
دم فىىي نظىىام
نظ اإلاىىالم وتُ ىى أ
إاالمي واحد.

 تشىىىجيا البلىىىوت اإلاالميىىىة فىىىي مجىىىال اإلبىىىداع واالبت ىىىار ودامهىىىا
من المؤسسات اإلاالمية.
 إ اىىىىىىادة تأهيىىىىىىا هيئىىىىىىة اإلاىىىىىىالم المرئىىىىىىي والمسىىىىىىموع وتعىىىىىىدسا
تنظيمها وإدارتها من ِقبا المهنيين المتخصصين.

:
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القضايا الصحية
جا ية لا اا لجتية لجنف
لجةي

لج لم

لجو

التقرير

ة

لجتي غ ت لج

لج قت ت قم ( – )63ءا ا 2020
لج قت ت قم ( – )65اج ا 2020

ج

ءاكل جا لس مت لا اا عاءا ةلت؟
لج يو ام لج

مالجووا لجمملرة

لج قت ت قم ( – )68نل ايت 2020
مطا ت

لجو لسام لجايا ة لجلقاحام ل ش جا ية لا و19-
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القضية ()1
جائحة كورونا والصحة النفسية
(2020/5/10م)

 الورقة الرئيسة :د .فهد اليحيا
 التعقيبات:
 التعقيب األول :د .وفاء طيبة
 التعقيب الثاين :د .مها املنيف
 إدارة الحوار :د .نوال الضبيبان

ملخص القضية:
نشار د .فهد اليليا في الورقة الرئيسة إلى نن ا اار النسسية النالمة ان لائلىة
كورونىىىىا تتضىىىىمن القلىىىى أ ل وسعنىىىىي الخىىىىو
والمستقبا! الخو

ىىىولس الخيسىىىىة مىىىىن اللاضىىىىر
وتى ُّ

مىن إصىابت نو نحىد نفىراد األسىرة بالوبىاعل نو نحىد األقىارا

قىدر اللى  -الوفىاة
في المدسنة نو خارلها فىال سسىتطيا زسارتى ل نو فىي حىال  -ال َّ

فال لنازة وال صالة مي
القلى

وال مجلس ازاع! وكللك الظر

الضاغ

الىىى المىىدن القصىىيرل ول نى الىىى المىىدن األبىىول سىىؤد

وفقىىدان األمىىا وضىىع

سؤد

إلىى

إلىىى االكتئىىاا

وتوقىىا
الدافعيىىة الىىى االبتهىىاج بالليىىاةل والتشىىا م
ُّ

األسون .كمىا نن مىن ا اىار النسسىية التىي ندت إليهىا لائلىة كورونىا اضىطرابات
النىىوم واضىىطرابات األكىىال فانعىىدام الىىروتين واىىدم الىىلهاا إلىىى العمىىا واىىدم
ولود ننشطة بدسلة سؤد

في نحوال كثيرة إلى اضطراا إسقىاع الليىاة اليوميىةل
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وإحىىدات خلىىا فىىي السىىااة البيولوليىىة ممىىا سى ِّ
ىؤار الىىى ننشىىطة الجس ى كلهىىا.
كللك تت ير الشهية وقد سزسد تناول األبعمة للت ُّلل الى المشىاار المزاجىةل
ول يىىاا األنشىىطة االلتماايىىة نو الرساضىىيةل والضىىطراا السىىااة البيولوليىىة
نسضا بجانل تقلبات المزاج والعصىبية .فتتىراوح بىين اللىزن وال ضىل والسىرح
ً
والخىىو

ل ولىىوح

ننى فىىي ال ىىرا والشىىرق زادت حىىاالت العنى

المنزلىىي لىىراع

اللجر وآاارم النسسية .والى الرغ من نهمية اإللراعات التىي اتخىلتها الممل ىة
ً
نمواليىة ونشىىادت بهىىا كثيى دىر
تعى ُّىد
فىي إدارة األزمىىة بقيىىادة وزارة الصىلةل والتىىي أ

ً
متىأخرا وبصىورة
رااسىة إال
النسسي
الجانل
ول
أ
من الهيئات الدولية إال ننها ل تُ ِ
ً
َّ

لزئية!

فىىي حىىين اكىىرت د .وفىىاع بيبىىة فىىي التعقيىىل األول نن هنىىاي نلىىو 2.6مليىىار
إنسان في اللجر الصليل وستوقىا البىاحثون ننى إاا كانى

لائلىة كورونىا َّ
غطى

النص أ األول من سنة 2020ل فإن لائلة نسسية نخرن سو
فىىي النص ى

تبىدن بعىد الىك

الثىىاني مىىن  2020الىىى هيئىىة ض ى وط نسسىىية واحتىىراق نسسىىي.

وفي فبراسر الماضي  2020وقبا نن سقا العال تلى

اللظىر واللجىر الصىليل

ً
دراسىة هىي خالصىة  24دراسىة سىابقة
نشرت المجلىة العلميىة (،The Lancet
( ،Reviewاىن األاىر النسسىي لللظىىر نو اللجىر الصىليل ( ،quarantineوالنتىىائ
ممىىا سلىىدت لمئىىات المالسىىين مىىن البشىىر حىىول العىىال ل وولىىدت
وضى
ً
تُ ِّ
بعضىىا َّ
الدراسة نن األشخاص بعد اللظر الصلي تظهر اليه مجمواة من األاىرا

النسسية :كالض وط ( ،stressوالت يرات في المىزاج العىامل واىدم القىدرة الىى
النىىومل والقل ى

والتىىوتر وال ضىىل واإلنهىىاي العىىابسي واالكتئىىاا واكتئىىاا مىىا

بعىىد الصىىدمةل وكىىان نبرزهىىا ت يىىرات المىىزاج والتىىوتر .وتىىلكر الدراسىىة نن هىىلم
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سجا بالسعا في الصين التىي سىبق
بدنت تُ َّ

األارا

الجائلة .ونضاف
األاىىرا

زمنيىا فىي هىلم
العىال
ًّ

الدراسة نن في حالة ازل الوالدسن ما نبنىائه ل ههىرت هىلم

وتعرضىى
بنسىىبة نكبىىر.
َّ

نوال :ا اىىار
د .وفىىاع فىىي تعقيبهىىا لجىىانبين
ً

واانيىا :الضى وط النسسىية
النسسية لجائلة كورونا الى الممارسىين الصىليينل
ً
داخا األسرة ااتها.
نما د .مهىا المنيى

فأشىارت فىي التعقيىل الثىاني إلىى بعىض الللىول الخاصىة

بتأاير لائلة كورونا الى الصلة النسسىية ألاضىاع األسىرة وال سىيما األبسىالل
ً
متاحىة
ومنها :نن ت ون خىدمات الصىلة النسسىية والىدا النسسىي االلتمىااي
_

لجميا األبسالل ونن ت ون خدمات حماسة الطسا بعد لائلة كوفيد  19بلالىة
إلىىىى الت ُّيىىى

حسىىىل الوضىىىا الىىىراهنل وابت ىىىار حلىىىول تقنيىىىة مبت ىىىرة لضىىىمان

نسضىا
استمرار توفير الرااسة ألبسال األسر التىي تلتىاج إليهىا .كمىا سلتىاج ا بىاع ً
إلىىىى الىىىدا فىىىي إدارة الضىىى وبات الخاصىىىة بهىىى وتشىىىجيعه الىىىى االاتنىىىاع
بأنسسه من خىالل ممارسىة الرساضىة ونسىلوا الليىاة الصىلي حتىى ستم نىوا
من نن س ونوا نمااج ألبساله .
وتضمن

المداخالت حول القضية الملاور التالية:

 االنع اسات النسسية اإلسجابية لجائلة كورونا.
 االنع اسات النسسية السلبية لجائلة كورونا.
 مقترحات لموالهة ا اار السلبية لجائلة كورونا الى الصلة النسسية.
للرلوع إلى القضية الى الراب

ا تيhttps://bit.ly/3srCs9u :
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ومن أبرز التوصيات التي تم االنتهاء إليها ما ييل:
الدا النسسي لل وادر الصلية والطبيةل بتنظي ايادة إسعافات نسسية نولية psychological
 first aidاختيارسة للطاق الصلي لموالهة الض وط التي سوالهونها في هلم الجائلة.
المخصصىة لبىرام
العما الى إسجاد شراكات فاالىة مىن القطىاع الخىاص لتسىخير ميىزانيته
َّ
المسؤولية االلتمااية من نلا إاالع قيمة الصلة النسسية وصيانتها مىن األمىرا

والعلىا

خالل لائلة كورونا وبعدها ل ا شرائ المجتما.
متخصصة في الصلة النسسية بسروع لها في كافة ننلاع الممل ىةل سعمىا فيهىا
إنشاع لمعية
ِّ
متخصصون في المجال بهد

إشااة اقافة الصلية النسسيةل وكسر الوصىمة المجتمعيىةل

وتعما الى التصد لمقاومة ااتالالت الصلة النسسية والتواية بهال ابر إاداد برام متنواة
من خالل التطبيقات والمطبواات ووسائا التواصا االلتمااي واإلاالم الم رئي وسم ىن نن
قدم المتخصصون فيها للسات إرشادسة وااللية مجانية نو شب مجانيىة لمختلى
ُس ِّ
وتقدس ندوسة بأسعار رمزسة بعد نن سصسها ببيل متخص

األامىارل

ل والك الى غىرار لمعيتىي اناسىة

وزمزمل ول ن في المجال النسسي فق .
مطالبة الجامعات وال ليات السعودسة من خالل األقس ام المختصة لدسها بالقيام بأدوار واضلة
من خالل برام المسؤولية المجتمعية ومبادرات التطوع لتقدس خدمات في مجىال الصىلة
النسسية خالل فترة لائلة كورونال وترت ز الى االاة لوانل نساسية :التولي والتدرسلل العالج
النسسي المعرفي والسلوكيل برام الدا والتأهيا.
سن ا لتشرسعات والقوانين الضرورسة للعما في الصلة النسسية بش ا اامل ولتقدس الخدمة
مجاال إلساعة االستعمال.
افتراضيا بش ا خاصل حتى ال ت ون
ً
ًّ
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القضية ()2
البحث العلمي والدور الصحي غري العالجي
)(12/7/2020

 الورقة الرئيسة :د .عبري برهمني
 التعقيبات:
 التعقيب األول :أ .د .عثامن العثامن
 التعقيب الثاين :د .هناء املسلط
 إدارة الحوار :د .عفاف األنيس


ملخص القضية:
بدنت د .ابير برهمين الورقة الرئيسة بمىدخا اىن نهميىة مسهىوم لىودة الليىاة
كملىىور فىىي ر سىىة 2030ل وانطلق ى

التول ى فىىي اىىر
مىىن خىىالل هىىلا
ُّ

ملىىور

البلو العلمي كدور صلي غير االلي سسه في تعزسز الصلة ولىودة الليىاة.
تضمن
وقد
َّ

الورقىة تسىا لين مهمىين سىدور األول حىول سىبل اىدم وصىول

وخارليىا،
(داخليىا
البلو العلمي في الجامعىات السىعودسة للىدور المىأمول منى
ًّ
ًّ

ىوفر ال ىىوادر البشىىرسة المتخصصىىةل والتىىي تُ بىىدع خىىارج نر
الىىى الىىرغ مىىن تى ُّ
الىىوبنل فىىي حىىين ستعل ى

التسىىا ل الثىىاني بعىىدم ولىىود نبلىىات نو ِفىىرق الميىىة

سعودسة نو إسهامات بلثية متخصصة خالل لائلة فيروو كورونا.
كىىللك استعرض ى

د .ابيىىر األدوار التىىي اضىىطلع

بهىىا المؤسسىىات العلميىىة

والجامعىىات فىىي العىىال نانىىاع لائلىىة كورونىىال والتىىي َّ
تمثل ى
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العميى

للسيىىروو ليسىىها التعامىىا مىىا الوضىىا وإنقىىاا المتضىىررسن منى الىىى

كافىىىة األصىىىعدةل اىىى فىىىي وقىىى

انتشىىىارم ملاولىىىة التعىىىر

الىىىى خصائصىىى

السيزسائيىىىة والليوسىىىة وكيسيىىىة انتشىىىارم وكيسيىىىة القضىىىاع اليىىى ل نمىىىا فىىىي وقىىى
انلسارم فقد اتجه
سسىىىل

الدراسات إلىى التس يىر المسىتقبلي لمعرفىة الىنم

الىل

السيىىىروو وفىىىرص اىىىودة االنتشىىىارل وكيسيىىىة بنىىىاع نمىىىااج امىىىا إدارة

بنىاع الىى سىينارسوهات ملتملىة .وقىد حصىرت اإللابىة اىن
األزمىات والطىواره ً
تسا التها من ولهة نظرها في ادد من العواما منها ما ستعل

واإللراعات المتعلقة اات الصلة بىالبلوت وتموسلهىال ونخىرن تتعلى
ِ
ننسس ِه ل واالثة تتعل

بالسياسىات
بالبىاحثين

بالبنية التلتية المرتبطة بالبلو العلمي.

َّ
وركز ن .د .اثمان العثمان في التعقيل األول الى ملورسن تناول األول لىودة
اللياة واألزمات الصلية العامةل حيو َّنب إلى اخىتال

نولوسىات الجىودة انىدما

ت ىىون إحىىدن ضىىرورات الليىىاة فىىي خطىىر .بينمىىا اهىىت الملىىور الثىىاني بالبلىىو

العلمىىي خىىالل األزمىىات ودورم المه ى فىىي امليىىة صىىنا القىىرار نانىىاع األزمىىات.
وتطرق في إلى خصائ

البلىو العلمىي فىي األزمىات التىي قىد تسىر

الىى

البلو العلمي معاسير مختلسةل والتي قد تجعل سظهر بصىورة لى سعتىد النىاو

اليها مما قد سؤد

إلى بلبلة اامةل وهو األمر الل

حدت ناناع لائلة كورونا.

ونسضال نشار ن .د .اثمان إلى نقطىة فىي غاسىة األهميىة حىول الللقىة المسقىودة
ً
بين مجتما المعرفة والمجتما العلميل وهي “اإلاالم العلمىي”ل واسىتعر

ِ
إبالقهىىا نانىىاع لائلىىة
ىددا مىىن المبى
ُ
بعىىدها اى ً
ىادرات البلثيىىة الوبنيىىةل والتىىي ت ى َّ
كورونال َّ
أ
حىول دور المجتمىا المعرفىي فىي
جيل ان السىؤال
وال اليها بأنها تُ
ُ
مجال البلو من ناحية ال ى ِّ نمىا اىن ِّ
ِ
ِ
ِ
ومسىألة
المبىادرات
وايىة لهىلم
الن
مىار َّ
الث ِ
ِ
مثارا للتسا ِل والنقد.
الجهود إلى منت معرفي مسيدل فستظا
تلوسا هلم
ِ
ً
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من لانبهىا نبىدت د .هنىاع المسىل

ِ
مسارقىة
فىي التعقيىل الثىاني دهشىتها مىن

ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
بداسىة األزمىة
والدراسات التي ههىرت مىا
البلثية
المبادرات
ولود ك كبير من
والتىىىي انهالىىى

ىىاو االتجاهى ِ
ىىات واألاى ِىىر
ىىااي لقيى ِ
ىىائا التواصى ِ
فىىىي وسى ِ
ىىا االلتمى ِّ

ِ
ِ
ِ
ِ
لالسىىتسادة منهىىا فىىي البنىىاعِ
نتيجىىة تلىىك األبلىىات
معرفىىة
اىىدم
للجائلىىةل مىىا
ِ
ىيل كمىىا أن َّوه ى
المعرفى ِّ

التوسى ِىا فىىي مراكى ِىز البلى ِ
العلميى ِىة ب ىىا
ىوت
إل ىى نهميى ِىة
ُّ
ِّ

ِ
ِ
العلمىي
للبلىو
لتشىجيا البىاحثينل
انيات
وتوفير اإلم
مجاالتِ ها
والىد ِ
ِ
َّ
ور المهى ِّ
ِّ
ِ
ِ
األزمات.
اند
صانا
في أرف ِد
ِ
القرار أ
ِ

واختتِ م ى
ُ

ِ
ىرواة حى أ
ىول مخرلى ِ
ِ
ىات
الت المشى
تعقيبهىىا بعىىدد مىىن التسىىا
د .هنىىاع
أ

للجامعىىاتل والتىىي تُ ِّ
ِ
ِ
ِ
سىىل
بلثيىىة
المبىىادرات ال

ِ
قىىدرة هىىلم
الضىىوع الىىى :مىىدن
أ

ِ
التقوسميىة
نمىواج األبلىات
الخروج من “البارداس ” التقليىد ِّ إلىى
األبلات الى
ِ
ِ
جسى ُىر السجىىوةأ بىىين لىىانبي المعرفى ِىة والممارسى ِىةل وإم انيىىة
االنتقادسى ِىةل والتىىي تُ ِّ

ِ
ِ
بالتوصىيات والنتىائ ِ لهىلم األبلىاتل وكىللك مىدن
عنى
ولود لهات تنسيلسة تُ أ
ىىا إسىىىتراتيجيات نو استشىىىرا ِ
لدسىىىة هىىىلم النتىىىائ لالاتمى ِ
ىىاد اليهىىىا فىىىي وضى ِ
ِ
حدوت نزمات مشابهة.
لتجن ِل
المستقبا ُّ
ِ

وتضمن
َّ

الملاور التالية:
المداخالت حول القضية
أ



مسهوم الدور الصلي غير العاللي.



نمااج للجهات العلمية والمعرفية اات الصلة بممارسة الدور الصلي غيىر
العاللي.



اواما تطوسر البلو العلمي باتجام لودة اللياة في األزمات الصلية.



بالدور الصلي غير العاللي.

ر سة استشرافية للبلو العلمي المرتب

للرلوع إلى القضية الى الراب ا تيhttps://bit.ly/3w0V8z4 :
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ومن أبرز التوصيات التي تم االنتهاء إليها ما ييل:
التنسي

بين وزارتي التعلي والماليىة وهيئىة الزكىاة والىدخا لمىن ميىزات

ضىىىرسبية وإاسىىىاع مىىىن الرسىىىوم الل وميىىىة للجهىىىات البلثيىىىة فىىىي كافىىىة
القطااات الخاصة والل ومية وغير الربلية.
داىىوة وزارة الشىىؤون اإلسىىالمية والهيئىىة العامىىة ل وقىىا
نصلاا العطاع لتخصي

إلىىى تشىىجيا

لزع من نوقافه وتبراىاته ل بلىات العلميىة

في مجال الصلة وم افلة األوبئة واألمرا

.

لمىن سرسىد
االهتمام باإلاالم الصلي من تقدس تدرسل في مجال اإلاالم أ
من الممارسين الصىليين بالتعىاون مىا وزارتىي الصىلة واإلاىالم بهىد

تطوسر كوادر اإلاالم الصلي وبناع الثقة في مخرلات .
ااتماد إاساع المؤسسات والشركات من الرسوم الل وميىة اات العالقىة
باألبلات والتطوسر إن ُولدت.

داىى صىىىنااة البلىىىو العلمىىىي مىىىن خىىىالل توليىىى األبلىىىات العلميىىىة نلىىىو
المتطلبات المجتمعية واللالات السوقيةل لالستسادة المادسة من النتىاج
العلمىىي والىىك اىىن برس ى

مىىد لسىىور التعىىاون بىىين الجامعىىات وبىىاحثي

الدراسىىات العليىىا والمراكىىز البلثيىىة لعمىىا بىىرام بلثيىىة مشىىتركةل وتقىىدس
الدا ال افي لهلم المشارسا.

132

إحدى مبادرات مركز أسبار

القضية ()3
ما آخر؟
ماذا لو استمر كورونا عا ً
)(25/10/2020

 الورقة الرئيسة :أ .نبيل املبارك
 التعقيبات:
 التعقيب األول :د .رجا املرزوقي
 التعقيب الثاين :د .إحسان بو حليقة
 إدارة الحوار :م .عبد اإلله عثامن الصالح

ملخص القضية:
برحى

اامىىا
الورقىىة الرئيسىىة تسىىا ًال مسىىادم :مىىااا لىىو اسىىتمرت لائلىىة كورونىىا ً

ببيىىال والتبعىىات االقتصىىادسة إاا مىىا
آخىىر؟ مىىا االسىىتعدادات لموالهىىة الوبىىاع ًّ
اضىىطررنا لتسعيىىا سياسىىة اللجىىر نو اللىىد مىىن اللركىىة مثىىا موضىىوع اللىىد مىىن
التنقىىا بىىين المىىدن والىىدولل كمىىا هىىو حاصىىا فىىي حالىىة النقىىا الىىدولي؟ هىىا

مم ىىن نن سن ل ى

العىىال الىىى نسس ى ُمجى َّىد ًدا؟ وقىىد بىىدنت بعىىض الىىدول مثىىا

فعال في حجر كاما نو لزئي.
برسطانيا ونستراليا ووسلز ونسرلندا
ً

نعىود لىنسس اإللىراعات التىي
تصىور نن
ونشار ن .نبيا المبىاري إلىى ننى سصىعل
أ
ُّ
لماال سم ن التأكيىد الىى
ُّاتخلت ما بداسة انتشار الوباع ل ا دول العال ل ل ن إ
ً

ضىىرورة إاىىادة دراسىىة السياسىىات االقتصىىادسة والماليىىة وكىىللك النقدسىىةل مىىن
خىىالل قىىراعة لدسىىدة تضىىا فىىي االاتبىىار إم انيىىة اسىىتمرار الجائلىىة لستىىرة نبىىولل

وملاولىىىة التوفيىىى

بىىىين الظىىىر

الطىىىاره متمى ِّىىث ًال فىىىي الجائلىىىة وبىىىين بىىىرام

وبموحىىات ر سىىة 2030ل فىىي لميىىا منىىاحي الليىىاة فىىي الجانىىل االقتصىىاد
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المباشر نو المناشى

األخىرنل مثىا :الصىلةل والتعلىي ل والثقافىة المجتمعيىةل

وحتى برام االستثمار التي سم ن نن تلهل إلى إبدااات تقنية وبرامجيىة مثىا

ً
واضىلة
تماشيا ما الت ييىرات االلتماايىة التىي بىدت
برام األلعاا ل بسالل
ً

نن العودة للساب

غير مم نة.

واهىىىىىل د .رلىىىىىا المرزوقىىىىىي فىىىىىي التعقيىىىىىل األول إلىىىىىى نن لائلىىىىىة كورونىىىىىا
تسىىىىه فىىىىي تسىىىىرسا السياسىىىىات المضىىىىادة للعولمىىىىة إن لىىىى سىىىىت تسىىىىاد

الىىىىىك مىىىىىن ِقبىىىىىا المنظمىىىىىات الدوليىىىىىةل وبالىىىىىلات مجمواىىىىىة العشىىىىىرسن.

تارسخيىىىىا فىىىىي مسىىىىيرة النظىىىىام الىىىىدوليل سسىىىىااد
منعطسىىىىا
فالجائلىىىىة تُ شىىىى ِّ ا
ً
ًّ

الىىىىدول التىىىىي تعمىىىىا الىىىىى تشىىىى يا النظىىىىام الىىىىدولي .وفىىىىي حالىىىىة اسىىىىتمرار

اامىىىا آخىىىر قىىىد سنطىىىو
كورونىىىا ً

اليهىىىا ت يىىىرات بنيوسىىىة فىىىي تركيبىىىة االقتصىىىاد

العىىىىىىالمي والعالقىىىىىىات الدوليىىىىىىة بشىىىىىى ا نسىىىىىىرعل تلىىىىىىت الينىىىىىىا دراسىىىىىىتها
والتعامىىىا معهىىىا .وامىىىة اىىىدد مىىىن المقترحىىىات فىىىي هىىىلا اإلبىىىار مىىىن نبرزهىىىا
دراسىىىىة تجربىىىىة الممل ىىىىة فىىىىي التعامىىىىا مىىىىا كورونىىىىا واسىىىىتخالص الىىىىدروو

للمرحلىىىىىة القادمىىىىىة ب ىىىىىا حيادسىىىىىةل ونهميىىىىىة العمىىىىىا لتسعيىىىىىا دور القطىىىىىاع
الخىىىىىاص وتقليىىىىىا دور الل ومىىىىىة فىىىىىي االقتصىىىىىاد لمىىىىىا لىىىىىللك مىىىىىن آاىىىىىار

مسىىىىىتقبلية فىىىىىي تقليىىىىىا ا اىىىىىار السىىىىىلبية الىىىىىى االقتصىىىىىاد فىىىىىي مرحلىىىىىة

التعافي.

فىىي حىىين سىىرن د .إحسىىان بىىو حليقىىة فىىي التعقيىىل الثىىاني نن السىىؤال “مىىااا لىىو

ىدرا ال ُسسىىتهان ب ى مىىن البعىىد اىىن الواقىىا
اسىىتمر كورونىىا ً
اامىىا آخىىر؟” سختىىزن قى ً

اامىىا آخىىر ال شىىكل ول ىىن مىىا ت ييىىرات تقىىوم الىىى
فالجائلىىة سىىتم و معنىىا ً
لمنىىا تسشىىي المىىر
الموازنىىة بىىين اتخىىاا االحتىىرازات أ
االقتصاد ل ونن اللرص في تلقي

وبىىين معىىاودة النشىىاط

التوازن سينتقا بقوة ل فىرادل بعىد مىرور

نسىىر كثيىىرة بتجىىارا ُّ
ىثال -نن
تعل ى قاسىىية ومؤلمىىة بسقىىدان ازسىىز .فسىىنجد – مى ً
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اللضىىانات ورسىىا

األبسىىال والمىىدارو االبتدائيىىة ومىىا فىىوق سىىتعاود أفىىت

نبوابهىىال وسىىتعود الليىىاة لىىيس كمىىا كان ى

وصاسة كورونا.
وتضمن
َّ

بىىا كمىىا سنب ىىي نن ت ىىون فىىي هىىا

المداخالت حول القضية الملورسن التاليين:



مخابر وتداايات لائلة كورونا المتوقعة في الواقا السعود .



ر سة استشرافية ليات موالهة الممل ة لمخابر وتداايات لائلة كورونا
المستمرة.

للرلوع الى القضية الى الراب االتي https://bit.ly/3sp7Nt6 :
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ومن أبرز التوصيات التي تم االنتهاء إليها ما ييل:
إاادة دراسة للسياسىات السىعودسة (االقتصىادسة والماليىة والنقدسىة،ل مىن
خىىالل قىىراعة لدسىىدة تضىىا فىىي االاتبىىار إم انيىىة اسىىتمرار الجائلىىة لستىىرة
نبىىىولل وملاولىىىة التوفيىىى

بىىىين الظىىىر

الطىىىاره (متمى ِّىىث ًال فىىىي الجائلىىىة،

وبرام وبموحات ر سىة 2030ل فىي لميىا منىاحي الليىاة ال سىيما فيمىا
سخ

(االقتصادل الصلةل التعلي ل الثقافة المجتمعية.،

بىىرام االسىىتثمار التىىي سم ىىن نن تشىىتما الىىى إبىىدااات تقنيىىة وبرامجيىىةل
تماشى ًىىيا مىىىا الت ييىىىرات االلتماايىىىة التىىىي تؤكىىىد نن العىىىودة للسىىىاب

غيىىىر

مم نة.

مرالعىىة األولوسىىات ال سىىيما بعىىد إاىىادة تقيىىي للىىدروو المسىىتسادة مىىن
الوضىا اللىىاليل واإلفىادة مىىن الدراسىات االستشىىرافية التىي تؤكىىد نهميىىة
العمىىا الىىى زسىىادة الملتىىون المللىىيل وتلقي ى

االكتسىىاع الىىلاتي بتلقي ى

األمن ال ىلائي والىدوائيل واالسىت الل األمثىا للمىوارد المتاحىةل والتركيىز
الى التطىوسر المسىتمر لىرنو المىال البشىر

الىوبنيل وتقىدس مسىاادة

لمنىىىا خرولهىىىا مىىىن
نكبىىىر للقطىىىاع الخىىىاص ال سىىىيما الشىىىركات المتعثىىىرة أ

السوق.
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القضية ()4
التحديات التي تواجهها اململكة يف تطوير الدراسات
الوبائية واللقاحات خالل جائحة كوفيد19-
)(13/12/2020

 الورقة الرئيسة :د .ماجد الغريبي
 التعقيبات:
 التعقيب األول :د .بندر العصيمي
 التعقيب الثاين :د .مها املنيف
 إدارة الحوار :د .فهد اليحيا

ملخص القضية:
نشىىىار د .مالىىىد ال رسبىىىي فىىىي الورقىىىة الرئيسىىىة إلىىىى نن االضىىىطرابات الصىىىلية
واالقتصىىادسة وااللتماايىىىة النالمىىة اىىىن تسشىىي وانتشىىىار األمىىرا
تسىر

المعدسىىىة

ً
وابئىا غيىر ملتمىا الىى صىانعي القىرار فىي لميىىا دول
تلىدسات هائلىة

العال ل لموالهة التأايرات المباشرة وغير المباشرة لتسشي األوبئىة .وبتسىلي

الضوع الى التلدسات التي توال البلو والتطوسر في مجال الدراسات الوبائيىة

فيعى ُّىد
ل مىىرا
المعدسىىة وتطىىوسر اللقاحىىات فىىي الممل ىىة العربيىىة السىىعودسةل أ
ً
نبلااىىا قابلى ًىة
مىىن نهمهىىا :تلدسىىد نولوسىىات البلىىو الطبيىىة وتوليههىىا ألن ت ىىون
لنبا إلى لنىل مىا تلىد
لتلوسا نتائجها إلى منتجات لتلسين الصلة العامةل ً
بناع ِف أرق بلثية ببية وبنية اات لودة االيىة تلى

معين.
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ومىىن لانبى ل تطى َّىرق د .بنىىدر العصىىيمي فىىي التعقيىىل األول إلىىى ننى فىىي بداسىىة
الىىى السيىىروول

لائلىىة كورونىىا كان ى هنىىاي ملىىاوالت الميىىة حثيثىىة للتعى ُّىر
ول ىىىن لىىى سسىىىتخدم البىىىاحثون السيىىىروو نسسىىى ل وكىىىانوا سسىىىتخدمون نمىىىااج
فيروسىىية قدسمىىة مشىىابهة (مثىىا فيىىروو سىىارو وميىىرو ،لىىللك ولىىدنا نن

هناي ال ثير من الدراسات التي ُنشرت فىي بداسىة الجائلىة تختلى

ان الدراسات اللدسثىة التىي تسىتخدم السيىروو نسسى ل وقىد سىبق

فىي نتائجهىا
الممل ىة

َّ
كىا دول العىىال فىي االسىىتجابة السىىرسعة للجائلىة بسىىبل خبرتهىا السىىابقة فىىي
سىبل لمتالزمىة الشىرق األوسى
الم ِّ
التعاما مىا فيىروو ميىرول ُ

التنسسىية

لىىلا كىىان اإلغىىالق مب ى ًىرال وكىىان اسىىتخدام بعىىض األدوسىىة (مثىىا إنترفيىىرون بيتىىا،
التي نابتى

نسضىا مب ًىرال والمىأمول نن ت ىون السىعودسة
فعاليتهىا ضىد ميىرو ً

سرسعا من هلم األزمة.
من نوائا الدول التي ستتعافى
ً

ونكدت د .مها المني

فىي التعقيىل الثىاني الىى نن القيىام باألبلىات العلميىة

المتخصصة هي الطرسقة المضمونة والمعروفة لزسادة المعرفة والتقليا من

حالىىىة اىىىدم اليقىىىينل كمىىىا حصىىىا مىىىا وبىىىاع كورونىىىا المسىىىتجد منىىىل بداسىىىة اىىىام

كثيىرا فىي معرفىة تساصىيا
 .2020وقد ساادت األبلات العلمية واإلكليني ية
ً
المىىر

ُ
وبىىرق تشخيصى وااللى ل وإن كانى

في النتائ خاصة في بروتوكوالت العالج.

وتضمن
َّ

ال تىىزال هنىىاي نبلىىات متضىىاربة

المداخالت حول القضية الملورسن التاليين:

 اإلشىى اليات المرتبطىىة بالدراسىىات الوبائيىىة واللقاحىىات المتزامنىىة ولائلىىة
كوفيد.19-

ُ سبا تطوسر الدراسات الوبائية والتعاما ما لقاحات كورونا في الممل ة.

للرلوع الى القضية الى الراب االتي https://bit.ly/3tStGBr :
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ومن أبرز التوصيات التي تم االنتهاء إليها ما ييل:
تضىىىمين فرسىىى

العمىىىا المخىىىت

بىىىاألمرا

الوبائيىىىة متخصصىىىين فىىىي

الدراسات االلتمااية والنسسية.
إاداد وتطبي

حملة تثقيسية لنشر االبمئنان ان اللقاحل بتعاون الجهىات

المختصىىىىة (الصىىىىلةل اإلاىىىىالمل التعلىىىىي  ،فىىىىي لميىىىىا وسىىىىائا اإلاىىىىالم
والتواصا واألسواق وصاالت السينما.
نهميىىة دراسىىة أوضىىا المراكىىز البلثيىىة فىىي الممل ىىة فىىي مجىىال الدراسىىات
الوبائية وقصورها والتلدسات التي توالهها في السترة اللالية.
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التقرير

القضايا العمرانية

لج قت ت قم ( – )64اا ا 2020

عقال مما ل لةسرا لجموعا
ء ك ءنظككا

ءضككاعفة نعككولل سككرا ءو نككة لجت ككا

لج قت ت قم ( – )69اا مةت 2020

لج نم ة لجم اللاة
يتااء جالي لجي اي لجمهاجس لجةلو ة
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القضية ()1
عقود متويل اإلسكان املدعوم
)(21/6/2020

 الورقة الرئيسة :أ .عاصم العيىس
 التعقيبات:
 التعقيب األول :أ .نبيل املبارك
 التعقيب الثاين :أ .فهد القاسم
 إدارة الحوار :أ .الحم النارص

ملخص القضية:
اكر ن .ااص العيسى في الورقة الرئيسة نن صندوق التنمية العقارسة قد من
المىىوابنين المليىىارات لتموسىىا بنىىاع مسىىاكنه بمزاسىىا ُمختلسىىةل آخرهىىا برنىىام

(تموسىىا اإلسىى ان المىىداوم ،الىىل

مىىن أ خىىالل 2019م نكثىىر مىىن (،165,000

والمتوقىىىىا خىىىىالل 2020م الوصىىىىول إلىىىىى
تموسىىىىا بقيمىىىىة ( ،78مليىىىىار رسىىىىالل
ُ

( ،204,000تموسا بقيمة ( ،100مليار .كمىا تشىير النشىرة اإلحصىائية الشىهرسة
الصادرة ان مؤسسة النقد نن التموسا العقار
المصار

قىدم ل فىراد مىن
الم َّ
السى ني ُ

وزع بنسىبة ( ،%80,42للسلىال و(،%15,70
لشهر مارو 2020مل ُم َّ

ىىىرا ألهميىىىىة هىىىىلا التموسىىىىا للمىىىىوابنين
للشىىىىق ل و( ،%3,88ل راضىىىىي .ونظى ً
ىىد نحىىىد نهىىىدا
وإقبىىىاله اليىىى ل وألن تمليىىىك المىىىوابنين للسىىى ن ُس أعى ُّ
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سعيا لتلقي
الممل ةل
ً

لزاما ُمرالعىة
المستقرة للموابن كان ً
اللياة ال رسمة ُ

اقىىود البرنىىام حماسى ًىة ألبراف ى الثالاىىةل وه ى  :المىىوابنل والجهىىة التموسليىىةل
ووزارة اإلس ان.
َّ
وركىىز ن .نبيىىا المبىىاري فىىي التعقيىىل األول الىىى تنىىاول اقىىود تموسىىا اإلسى ان
المداوم مىن زاوسىة ماليىةل ومىا سجىل نن س ىون اليى دور األبىرا

الثالاىة فىي

هلا الموضوعل وهى  :المىوابنل ولهىة التموسىال والل ومىة َّ
ممثلىة فىي وزارة
اإلسىىى ان ابىىىر صىىىندوق التنميىىىة العقىىىار  .وهىىىي نبىىىرا
العقار

المداومل والل

اقار ل والدخا الشهر
رهىىن اقىىار

المعادلىىىة للتموسىىىا

سعني نن الموابن الراغل في اللصىول الىى تموسىا
سقا ان  14نل

رسالل فيم ن اللصىول الىى تموسىا

تلمىىا الصىىندوق العقىىار
مىىن الجهىىات التموسليىىةل مقابىىا ُّ

نسىىل

امولىىة التموسىىال وسىىدفا العميىىا نصىىا التموسىىا .وهىىي مبىىادرة مىىن ِقبىىا وزارة
تلما ت الي
اإلس ان لهلم الشرسلة غير القادرة الى ُّ

التموسىا بوسىا األلىا.

واختىىت التعقيىىل باإلشىىارة إلىىى نن اقىىود اإلس ى ان اللاليىىة قىىد ال ت ىىون فيهىىا
ُ
إشىى االت كبيىىرةل ول ىىن تصىىمي الىىرهن العقىىار

ك ىىا سنطىىو

الىىى قصىىور

واض آخلسن في االاتبار نن المنظومة في اوارل والمىوابن سستقىد للتخطىي
بوسا األلال واألبرا
متخىىل

سظن نن ملمىيل ومىا األسى
المتداخلة كا
ُّ

ل لميىا

القىىرار ال سس ىىرون فىىي السىىنوات الطوسلىىة القادمىىةل ول ىىن فىىي تلقيى

نجاح حالي بنظرة قصيرةل وقد ت ون قاصرةً .
نما ن .فهد القاس فلكر فىي التعقيىل الثىاني نن التىوازن سلىدت انىد العقالنيىة
قي بعدالة (االهتمىام بسىوق التقيىي العقىار ،ل
في التموسا وارتباب بعقار ُم َّ
والتموسا لمتمول سستطيا السداد في الظرو
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(دراسة ائتمانية ليدة للمتمول،ل وادالة العقود المبرمة بين األبىرا

(صىي ة

المرابلة قد ت ون هي الصي ة المثلى،ل وولىود ملىاك مختصىة تسهى وتعىي
تساصيا العقود وببيعة العالقة ومت يرات السىوق (إسجىاد ملىاك متخصصىة
في التموسا الس ني.،
وتضمن

الملاور التالية:
المداخالت حول القضية
أ



واقا مش لة اإلس ان وتموسا اقودم في الممل ة.



اإلش اليات المعيقة للا مش لة تموسا اإلس ان ودام .



مقترحات املية.

للرلوع إلى القضية الى الراب

ا تيhttps://bit.ly/3tTH1JW :
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ومن أبرز التوصيات التي تم االنتهاء إليها ما ييل:
نهمية التركيز الى الواي االدخار

لدن المجتما منل الصى ر ابىر تىدرسس

الىىك فىىي المراحىىا الدراسىىية المختلسىىة .وت ييىىر ف ىىر المىىوابن حىىول بي ى
وفقا الحتيالات .
مرحليا
ولعا تخطيط
ً
ًّ
العمرل أ
لق
ابت ار وإسجاد قنوات ادخارسة تُ ِّ

ليىدا مىا مخىابر متدنيىة تناسىل
اائىدا
ً
ً

لميىىا شىىرائ المجتمىىال تسىىاه الدولىىة فىىي بعضىىها لتلسيىىز المىىوابنين
الى االدخار.

مرالعة برام التموسا المىداوم مىن ِقبىا وزارة اإلسى ان لتقىدس خيىارات
ومن ليس لدس دخىال مىا
متعددة تناسل الشرائ المتوسطة والمتدنية أ
تجنل إرهاق الموابن بالتموسا المصرفي بوسا األلا.
ُّ

مرالعة اقود التموسا العقار

من ِقبا مؤسسة النقىد لتلقيى

التىوازن

بىين والبىىات وحقىىوق برفىىي العقىىدل مىىا التوصىىية بىىأن تصىىدر المؤسسىىة
وحدة للتموسا العقار .
اقودا ُم َّ
ً

إدخىىال شىىركات التىىأمين فىىي بىىرام التموسىىا العقىىار

بليىىو تقىىوم بطىىرح

منتجىات لت طيىىة مخىابر اىىدم السىىداد الناتجىة اىىن فقىدان العمىىا نو ت يىىر
الىىدخال باإلضىىافة إلىىى مىىا هىىو مولىىود ا ن مىىن ت طيىىة الوفىىاة والعجىىز
ال لي.

144

إحدى مبادرات مركز أسبار

القضية ()2
مضاعفة أعداد سكان مدينة الرياض من
منظور التنمية املتوازنة
)(8/11/2020

 الورقة الرئيسة :د .مشاري النعيم
 التعقيبات:
 التعقيب األول :م .خالد العثامن
 التعقيب الثاين :أ .عالء براده
 إدارة الحوار :د .عبد الله املطريي

ملخص القضية:
نشار د .مشار

النعي فىي الورقىة الرئيسىة إلىى نن النجىاح البىاهر الىل

ُدبي من خالل زسادة س انها ال ونيين والل

تطور اقىار
صاحب
ُّ

في مطلا األلسية الثالثةل َّندن إلى ههور مصطل “الدبينة” ن

غيىر مسىبوق
ملاولىة ت ىرار

نمواج دبي من ِقبىا ُمىدن خليجيىة وإقليميىة واالميىة .ورغى نن الرسىا
تلك السترة كان

فىي

تراقل دبي من كثلل وكان أمن سدسرها ستطلعون إلىى نمىواج

دبىىي كمثىىال ُسلتىىلأ نل إال نن تجربىىة الرسىىا
المىىوابنينل كان ى

حققتى
َّ

بلالىىة إلىىى ف ىىر مختل ى

كمدسنىىة كبيىىرة وم تظىىة بالس ى ان
ونسىىلوا فىىي التطىىوسر ِّ
سركىىز الىىى

بدال من استيراد الس ان وما الك ل ت ن الرسا
الموابن ً
في ادد س انها.
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فىي حىين اهىىل م .خالىد العثمىىان فىي التعقيىل األول إلىىى نن مشى لة التنميىىة
اموما ننها تنقاد لس ر اقار
العمرانية في الممل ة
ً
مجما مستوسات التنمية والتخطي

مسىتلوال نىرن ناىرم الىى

في المدن السعودسة .ولعل مىن ال رسىل

استمرار سيطرة الر سة العقارسة الى التنمية العمرانية بىالرغ مىن ههىور بىوادر
ومؤشرات ادسدة من السشا والتعثر .والخشىية هنىا نن ت ىون هىلم الر سىة هىي
تول مضااسة ادد الس ان في مدسنة الرسا
الدافا اللقيقي وراع ِّ
تبني ُّ

.

بينما تطرق ن .االع برادة في التعقيل الثاني إلى نن انىدما نتلىدت اىن المىدن

الم تظىىةل فىىإن نول المخىىاو
بىىىين اإلرت اللضىىىار

التىىي تتبىىادر إلىىى الىىلهن تتعلى

والتىىىارسخ الىىىل

بمسىىألة التىىوازن

تمل ىىى هىىىلم المىىىدن مىىىن لهىىىةل وبىىىين

االستسادة من التقنيات اللدسثة واالبت ار من لهة نخرن .وتى التأكيىد فىي هىلا
السىياق الىى نن التسى ُىارع التقنىي واالبت ىىار فىي مجىىال البنىاع الىىل

بىات واضى ًىلا

للعيىىان سجىىل نن ُسسس ى المجى أ
ىال لمزسىىد مىىن التأمىىا فىىي سىىبيا الخىىروج بأف ىىار
مبت رةل ال نن ستلول إلى اائ

سسم لتلة بالسيطرة الى قىرارات البشىر فىي

سبيا سراة اإلنجاز.
وتضمن
َّ


المداخالت حول القضية الملاور التالية:
واقا النمو الس اني في مدسنة الرسا

.



مخابر النمو الس اني المتزاسد في مدسنة الرسا



وسائا موالهة تلدسات النمو الس اني في مدسنة الرسا

للرلوع الى القضية الى الراب

.

االتي https://bit.ly/3tW6Clc :
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ومن أبرز التوصيات التي تم االنتهاء إليها ما ييل:
إشراي او

االختصاص مىن لميىا التخصصىات اات العالقىة ونصىلاا

المصال وممثلين ان الموابنين من مختل
واالقتصادسة للمشاركة في التخطي

السئات العمرسة والثقافيىة

المستقبلي لمدسنته .

األخىىل فىىي االاتبىىار اللىىرص الىىى التنميىىة الشىىاملة والمسىىتدامة لظهيىىر
ِّ
متمثا في ملافظات لنوا الرسا
المدسنة الزراايل خاصة ال

وغربها.

تأكيىىد وتوحيىىد الجهىىود الىىى كىىا مسىىتوسات نلهىىزة الدولىىة لتنسىىي
التنميىىة المنابقيىىةل والسىىعي إلىىى تلقيى

خط ى

والبعىىد اىىن
التنميىىة المتوازنىىةل ُ

اسىىتقطاا وتركيىىز التنميىىة فىىي المىىدن الرئيسىىية الىىى حسىىاا بقيىىة مىىدن
الممل ة.
التركيىز الىى هوسىة المنىاب

االقتصىادسة والثقافيىة  brandingل والعمىا

ضمن اإلستراتيجية العمرانية الى تطوسر هىلم الهوسىات لزسىادة التنافسىية
بين المناب

من نلا تقليا الهجرة إلى المدن ال برن.

العمىىىا الىىىى إاىىىادة تلدسىىىد السىىىق
والملافظة الى هلا السق

األالىىىى لسىىى ان مدسنىىىة الرسىىىا

قدر اإلم ان.
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القضية ()3
برنامج جودة الحياة واملجالس البلدية
)(20/12/2020

 الورقة الرئيسة :م .عبد الله العمران
 التعقيبات:
 التعقيب األول :د .مرام الحريب
 التعقيب الثاين :أ .هدى الجرييس (ضيفة امللتقى)
 إدارة الحوار :د .عبد اإلله الصالح

ملخص القضية:
تنىىاول م .ابىىد اللى العمىىران فىىي الورقىىة الرئيسىىة موضىىوع (المجىىالس الوبنيىىة
ولىىودة الليىىاة،ل والىىك بىىالتركيز الىىى ملىىاور نساسىىية تضىىمن  :برنىىام لىىودة
اللياة ودور المجىالس البلدسىة فىي تلقيى

نهدافى ل تأسىيس المجىالس البلدسىة

وارتبابهىىىا ونظامهىىىا وصىىىالحيتها (واقىىىا ومنجىىىزات،ل التلىىىدسات التىىىي توالىىى
المجالس البلدسة والمأمولل المجالس البلدسىة بىين االحتيىاج والتم ىين للقيىام
بأدوار فاالة.
واختتم

الورقة بالتأكيد الى نن رغ كثرة العقبىات والمعوقىاتل فإنى سم ىن

ملورسىىىا فىىىي تلقيىىى
دورا
ًّ
للمجىىىالس البلدسىىىة نن تلعىىىل ً

ر سىىىة الممل ىىىة 2030

وبرنامجها الطموح لتلسين لودة اللياة.

تع ُّىد
بينما نشارت د .مرام اللربي في التعقيل األول إلى نن المجىالس البلدسىة أ

ىوال إلىىى
شىىرس ً ا
مهمىىا فىىي العمليىىة التنموسىىةل وخدمىىة المجتمىىا المللىىيل وصى ً
ًّ
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تلقي ى

ر سىىة الممل ىىة 2030ل التىىي تهىىد

وتلقي

مسهوم لودة اللياة لرفا مؤشرات قابلية العي

والنقا واإلس ان وغيرهال وتوفير نم

إلىىى تلسىىين المشىىهد اللضىىر ل
من البنيىة التلتيىة

اللياة لرفا مؤشرات الرساضىة والتىرات

والثقافىىةل والترفي ى والتىىروس ل والمشىىاركة المجتمعيىىة .ول ىىي ستلق ى
المنشىىىود نلىىىو األفضىىىا ال بىىىد مىىىن توبيىىىد الىىىرواب

الت ييىىر

االلتماايىىىة وإشىىىراي

الموابنين الى نوسا نطىاق فىي صىنااة القىرار والتنسيىل لمعالجىة قضىاساه ل
للوصىىول لعىىي
بتسااا التمااي.

وحسىىن نداع المجىىالس البلدسىىة
كىىرس فىىي هى ِّىا أرفىىا كسىىاعات ُ

فىىي حىىين نكىىدت ن .هىىدن الجرسسىىي فىىي التعقيىىل الثىىاني الىىى نهميىىة تلقي ى
االسىىتقاللية اإلدارسىىة والماليىىة للمجىىالس البلدسىىة بىىأن تلصىىا الىىى احتيالاتهىىا
اإلدارسة والمالية من نمانة المجالس البلدسةل ورفا ميزانيتهىا لت ىون نداةً فاالىة
في تلقي
وتضمن

التنمية ورفا مستون لودة اللياة.
الملاور التالية:
المداخالت حول القضية
أ



واقا مساهمة المجالس البلدسة في برام لودة اللياة.



التلدسات التي توال المجالس البلدسة.



آليات تم ين المجالس البلدسة لالضطالع بأدوارها المتوقعة.

للرلوع الى القضية الى الراب

االتي https://bit.ly/3tStGBr :
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ومن أبرز التوصيات التي تم االنتهاء إليها ما ييل:
تم ين المجالس البلدسة من ممارسة مهامها في الرقابة واإلقرار بىإدراج
اإللىىىراع ضىىىمن الىىىدورة المسىىىتندسة للبلىىىدساتل مىىىا التأكيىىىد الىىىى ضىىىرورة
وموحىىىدة
االلتىىىزام بىىىإلراعات امىىىا قياسىىىية
َّ

)(SOPs

ومصسوفة الصالحيات بين الطرفين.
تسعيىىا النظىىام وتلقي ى

ىىدد العالقىىىة
تُ لى ِّ

االسىىتقالل المىىالي وتىىوفير المم نىىات بإنشىىاع

إدارات ماليىىة ضىىمن نمانىىات المجىىالس (اإلدارة التنسيلسىىة ،مىىا إقىىرار الئلىىة
ىواا الصىىر
ماليىىة تُ لى ِّىدد نبى أ

واإلسىىراد والصىىالحية .مىىا النظىىر فىىي اقتطىىاع

نسبة من إسرادات البلدسة لتلقي

الدسمومة في الموارد المالية.

ووضا هياكا تنظيمية ما الئلة داخليىة تُ ِّ
ىنظ
تش يا نمانات المجالس أ

لدد المهام والصالحيات لمنسوبي نمانة المجالس.
العما اإلدار ل وتُ ِّ

مرااىىاة العمىىر والجىىنس فىىي تش ى يلة المجلىىس واأللهىىزة التابعىىة ل ى فىىي
االختيىىار والترشىىي والتعيىىينل بليىىو تع ىىس اللقىىائ

الدسموغرافيىىة فىىي

المدسنة.
ِّ
المنظمىة لعمىا المجىالس البلدسىة بإشىراي الجميىا
إاادة تقيي اللىوائ
بمبدن  360درلة للتقيي .
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القضايا التقنية
مكككاا

التقرير

لج قن كككة ءككك ءنظكككا لجمي كككا لجميلككك -

لجتناعام لج

رت ة لمثاش
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القضية
توطني التقنية من منظور املحتوى املحيل-
الصناعات العسكرية كمثال
)(6/9/2020

 الورقة الرئيسة :د .سلطان املورقي
 التعقيبات:
 التعقيب األول :م .فاضل القرين
 التعقيب الثاين :أ .محمد الدندين
 إدارة الحوار :د .رياض نجم

ملخص القضية:
سىىلط

ىوع الىىى بعىىض قضىىاسا التىىوبين الرئيسىىة ونارهىىا
الورقىىة الرئيسىىة الضى أ

المللىىي الىىى الصىىنااة واالقتصىىاد .وت ى َّ فىىي هىىلا السىىياق التطى ُّىرق إلىىى أنقىىا
وتوبين التقنية من منظور منظمة األم المتلدةل وآفىاق التىوبين المللىيل

ونهميىىة ت يي ى
تم

التقنيىىة ولىىيس مجىىرد نقلهىىا وتوبينهىىا فلسىىل .كىىللك فقىىد

اإلشارة إلى ر سة الممل ة 2030ل وهد

توبين التقنيات اإلسىتراتيجية

المتضمن في إبارها.
َّ

وقىد نكىد د .سىلطان المىورقي فىي الورقىىة الىى نهميىة الت امىا والتعىاون بىىين
الجهىىىات المسىىىتسيدة ونصىىىلاا المصىىىللة الرئيسىىىيينل واللالىىىة إلىىىى إشىىىراي
القطاع الخاص في املية التوبينل وضرورة أوضىا إسىتراتيجية وبنيىة خاصىة

وملددة للتوبين.
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ونشار م .فاضا القرني في التعقيل األول إلى نن إاا كان

الدولة تتطلىا مىن

خالل ر سة  2030لتوبين التقنية بما نسبت ٪٥٠ل فإن من األهميىة بم ىان نن
ً
شاملة لجميا السينارسوهات والتلدسات الملتملةل
ت ون األنظمة وبنود الك
مىىىا العمىىىا الىىىى تىىىلليا الصىىىعاا التىىىي تعىىىوق االسىىىتمرارسة واالسىىىتدامةل
واالتساقيىىىات الضىىىامنة فىىىي حىىىال المت يىىىرات السياسىىىية واألمنيىىىة والتقنيىىىةل
وكىىللك نن س ىىون لىىدن الجهىىات المعنيىىة بىىالملتون المللىىي الصىىورةُ الواضى ُ
ىلة
والبيانات الالزمة ان لميا مىوارد الممل ىة :البشىرسةل والطبيعيىةل والقانونيىة
ُ
لضمان تلقي

ال اسة التي ُن ِا َّد مسهوم الملتون المللي من نللها.

بينمىىا نكىىد ن .ملمىىد الدنىىدني فىىىي التعقيىىل الثىىاني الىىى ضىىرورة ولىىىود وزارة
الخطى
سيادسة للملتون الملليل لها الصالحيات في التعاما ومناقشىة ُ

مىا

كىىا أمىىن سعني ى هىىلا األمىىرل وت ىىون هىىلم الىىوزارة واضى ً
ىعة ل ح ىىام والتشىىرسعات
والمراقبىة والتىدخا لىدن ن
والتركيز والتنسي
وتضمن
َّ

منشىأة ح وميىىة نو خاصىة لضىمان لىودة العمىىا

وادم تضارا األامال.

الملاور التالية:
المداخالت حول القضية
ُ
أ



نهمية توبين التقنية في الممل ة.



تلدسات توبين التقنية في الممل ة.



وسائا تعزسز توبين التقنية وزسادة الملتون المللي في ُخط

للرلوع الى القضية الى الراب

االتي https://bit.ly/2P5AnkX :
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ومن أبرز التوصيات التي تم االنتهاء إليها ما ييل:
الداوة إلى اإلسراع في ااتماد نظام أنقا وتوبين التقنية الل
أ
البيئة التنظيميةل وسضا اللوافز لتوبين التقنية في الممل ة.

سيشى ِّ ا
ُ

داوة مدسنة الملك ابد العزسز للعلوم والتقنية والهيئىة العامىة للصىنااات
العسى رسة إلىىى التنسىىي

بينهىىا ومىىا مىىن تىىرام مىىن الجهىىات اات العالقىىةل

طبقىة فىي
الم َّ
لتنسيىل منهجيىة وبنيىة لىى “مسىتون لاهزسىة التقنيىة ”ُ TRL
كثير من دول العال .

داىوة وزارة االقتصىاد والتخطىي

واأللهىزة اات العالقىة إلىى وضىا خطىة

وبنيىة لتلسيىز الشىىركات التىي تنسى

قىدرا معتبى ًىرا مىن دخلهىىا الىى البلىىو
ً

والتطىوسر RDل تشىما تخسىيض التزاماتهىا الضىرسبيةل ولىو لستىرة ملىددة.
ونن تُ عطى الشركات التي سثب

أنقلها وتوبينها للتقنية في مجىال معىين

ميزات نكبر تصا إلى إاسائها من الضرائل والرسوم الل ومية.
الداوة الاتماد آلية اابتة لمشارسا التوازن االقتصىاد
الضخمة ما الشركات األلنبيةل سواع نكان

للعقىود الل وميىة

اس رسة نم مدنية.

دا ى الجامعىىات السىىعودسة بليىىو ت ىىون مواضىىيا البلىىوت لىىدسها قابلى ًىة
للتطىىىوسر والتلوسىىىا إلىىىى منتجىىىات ُسسىىىتساد منهىىىا داخىىىا الممل ىىىة فىىىي
التطبيقات المدنية والعس رسة.
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القضايا الزراعية
ُء ضلة لج

التقرير
لج قت ت قم ( – )65اج ا 2020

ا ق لجال لع ..
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القضية
م ِ
عضلة التسويق الزراعي
ُ
)(5/7/2020

 الورقة الرئيسة :د .خالد الفهيد
 التعقيبات:
 التعقيب األول :م .أسامة كردي
 التعقيب الثاين :د .نارص القعود
 إدارة الحوار :د .يوسف الرشيدي

ملخص القضية:
نىىاق

د .خالىىد السهيىىد فىىي الورقىىة الرئيسىىة مشىىاكا التسىىوس

التىىي سعيشىىها

القطاع الزرااي في الممل ة بشى ا اىامل مىا تركيىزم الىى اإلنتىاج النبىاتي مىن
القطىىاع كون ى األكثىىر تى ُّىأا ًرال مىىا تسىىلي

الضىىوع الىىى ص ى ار المىىزاراين كىىونه

سعتمدون الى هلا النشاطل وه بال شك نبرز الالابين في كمنتجين.

وحى َّىدد د .خالىىد مجمواىىة مىىن السىىمات لهىىلا القطىىاع كىىان لهىىا ناى دىر مباشى دىر فىىي
المشىىاكا التسىىوسقية التىىي سعىىاني منهىىا المزاراىىونل وهىىي :الت ىىالي

الثابتىىة

المرتسعىىةل موسىىمية اإلنتىىاج الزرااىىي ومىىا سصىىاحب مىىن تقلبىىات فىىي األسىىعارل
سراة تل

المنتجاتل ُّ
التأار السرسا باألوبئة والظرو

الجوسة.

ىوم
كمىىا تطى َّىرق د .خالىىد إلىىي مش ى لة كىىون المزاراىىون مىىا زالىىوا ستبعىىون المسهى أ
التقليىد

للتسىوس

ُمتجى ِ
الجدسىد للتسىىوس
المسهىوم
ىاهلين
أ
أ

الىل

سبىدن باإللابىىة

ً
تنافسية فىي السىوق .كمىا اىر
بجعله نكثر
ان تسا الت كثيرة هي كسيلة أ
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ىىور الزرااىىي فىىىي الممل ىىة وداىىى الدولىىة ِّ
وحثهىىىا المسىىتمر الىىىى
د .خالىىد للتطى ُّ

اسىتخدام التقنيىىة فىىي اإلنتىىاجل ومىىا الىىك لى سصى ِ
ىاحل هىىلا التطى ُّىو أر فىىي آليىىات

تطو در في التسوس
اإلنتاج
ُّ

ما ولود ضع

واض فىي سالسىا اإلمىداد بىين

المزارع والمستهل ين.

ىددا مىىن المعوقىىات التىىي تُ سى ِّىبل انخسىىا أ
واكىىر ال اتىىل اى ً
سىىيما تلىىك المتعلقىىة بضىىع

كسىىاعة التسىىوس

ال

البنىىى التلتيىىة فىىي األسىىواق المركزسىىة الزراايىىةل

وادم توافر معلومىات اىن األسىواقل واىدم ولىود آليىة تنظىي لمنافىل البيىال
وادم ولود اسىتثمار حقيقىي فىي سالسىا إمىداد المنتجىات الزراايىةل وقصىور
كساعة األنظمة التسوسقية وسالسا اإلمداد.
واختتِ م
ُ

الورقىة الرئيسىة بتوصىيات َّركىزت فىي معظمهىا الىى تسعيىا وتعزسىز

لهود صندوق التنمية الزرااي لتشجيا االستثمار فىي القطىاع الزرااىي إلسجىاد
كيانىات متساوتىة فىي اللجى مت املىة فىي الجهىودل لللصىىول الىى قطىاع نكثىىر
لاابيى ًىة وإنتاليى ًىة .مىىا ضىىرورة تسعيىىا دور الجمعيىىات التعاونيىىة لتطىىوسر القطىىاع
تبنىي التسىوس
تسوسقيال ما نهمية ِّ
بش ا نفضا
ًّ

تسوس

الرقمىي بشى ا نوسىا فىي

بعض المنتجات التي سم ن أنق ُلها وشلنها.

َّ
وركىىز م .نسىىامة كىىرد

فىىي التعقيىىل األول الىىى العوامىىا التىىي تىىؤار بشىى ا

مباشىىىر الىىىى تسىىىوس

منتجىىىات المىىىزارع الصىىى يرة والمتوسىىىطةل واكىىىر منهىىىا:

سعودة القطاع لما ل مىن نهميىة فىي نمننىا ال ىلائيل واىدم تىوافر منافىل بيىا
كثيرة منتشرة الى الرغ مىن نهميىة توفيرهىا للمىزاراين فىي كىا م ىان لزسىادة
البيىىا وتقليىىا نسىىل العمىىوالت التىىي سىىت دفعهىىا فىىي منافىىل البيىىا ال بىىرنل
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وتسعيا الرقابة والمتابعة لضمان لىودة المنتجىات ونظافتهىال وتقليىا حىاالت
ال

مميز.
لللصول الى سوق
َّ

كمىىا تطى َّىرق م .نسىىامة فىىي تعقيب ى إلىىى نن ى ال ستس ى
تتىىولى التسىىوس

مىىا إنشىىاع شىىركة وبنيىىة

الزرااىىي كونهىىا ُم ِّلسىىة والص ى ار مىىن المىىزاراين ال سهتمىىون

بخدماتهال وال بار في غير حالة لها.

من لانب اهت د .ناصر القعود في التعقيل الثاني بضرورة قراعة تجربة شىركة
الزرااىىي المسىىاهمة الساشىىلة لتسىىاد

األخطىىاعل وإسجىىاد حلىىول نكثىىر

التسىىوس

ً
مالعمة للوضىا اللىاليل لتعزسىز الجهىود فىي أخلى

منظومىة تعاونيىة فيمىا بىين

المزاراين واألسىواق المركزسىة لزسىادة المبيعىاتل وبطبيعىة اللىال تطىوسر لىودة
المنتجات.
نسضىىال فقىىد ت ى َّ التركيىىز فىىي هىىلا السىىياق الىىى ضىىرورة تسعيىىا دور الجمعيىىات
ً
منتجىىىات المىىىزارع والليىىىازات الصىىى يرةل وخسىىىض

التعاونيىىىة لتسىىىهيا تسىىىوس

ت اليسها الثابتة والمت يرة من خىالل المشىاركة فىي المعىدات وا الت الزراايىة
والشراع المشتري ل سمدة والبلور.
وتضمن
َّ



المداخالت حول القضية الملورسن التاليين:

اإلش اليات المرتبطة بالتسوس

وسائا تطوسر التسوس

الزرااي.

الزرااي وتلليا العقبات نمام .

للرلوع إلى القضية الى الراب

ا تيhttps://bit.ly/3w0V8z4 :
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ومن أبرز التوصيات التي تم االنتهاء إليها ما ييل:
تضافر الجهود بىين الجهىات المعنيىة بالقطىاع الزرااىي واالسىتثمار
ضرورة
ُ
لتلسىىىىين بيئىىىىة العمىىىىا والسىىىىوق مىىىىن النىىىىواحي التنظيميىىىىة والقانونيىىىىة
واالستثمارسة في كافة مناب

الممل ىة وحماسىة المىزارعل مىا المسىاادة

في تلدسد السرص االستثمارسة المتاحة ل ا من المستثمرسن والمىزاراين
الى اختال

نحجامه .

تسعيا دور الجمعيىات التعاونيىة الزراايىة السىتقطاا المىزاراينل وتسعيىا
عنىىى بالجانىىل التسىىوسقي
العمىىا التعىىاوني لتطىىوسر القطىىاع وخاصىىة مىىا ُس أ
والسيطرة الى األسواق ومنا االحت ار أل

فئة.

العمىىا الىىى تطىىوسر بىىرام تدرسبيىىة تأهيليىىة للمىىزاراين الصىى ار اللىىاليين
والشباا من رواد األامال الراغبين في الدخول في هلا السىوق لتطىوسر
مهاراته اإلدارسة والتسوسقية والسنية.
ت ثي

اللمالت التواوسة والتثقيسية للمزاراين الصى ار بضىرورة ونهميىة

اتباع نحدت األساليل اإلدارسة والسنية لتطىوسر نامىاله بالشى ا المىأمول
ل

لضمان تنافسيته .

تلسيىىز الجهىىات المعنيىىة للقطىىاع الخىىاص باالسىىتثمار فىىي القطىىاع الزرااىىي
في سالسا اإلمداد ومىا تلتوسهىا مىن منظومىة خدميىة مت املىة لتطىوسر
السوق وتنميت .
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القضايا الترشيعية
لجة ت قتلا ة

التقرير
لج قت ت قم ( – )63ءا ا 2020

لء ل لءة

ء ء ع اظا لجميالم لج ها ة
اظا لجطتلام ُ
لجمق تت :ءت ام
لجم

لالج الل
لجيالمة

ااجة غ ت لجتسم ة

لج قت ت قم ( – )65اج ا 2020
ؤ
لجم س

لج قت ت قم ( – )65اج ا 2020
ام

لجقطاع لجءاص ل ا ٌ ن جالل ٌ ؟

مطا ت لجمنظاءة لج طت

مق ككك م ءةكككال ي مي

ككك

ة

لج

لقككع لج

قكككة لج اقو كككة لآلثكككا

كل
ككة ك لجمملرككة ك لك ِّ

لج طككت ام لجهو ككويو لق تلحككام مطككا ت لجمنظاءككة
لجمت

لج قت ت قم ( – )70ل

مةت 2020

لج قت ت قم ( – )71نا ت 2021

لجم تمةة عل وا..
ككلال ام لجمت

لج قت ت قم ( – )69اا مةت 2020

ة
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القضية ()1
البريوقراطية يف زمن األزمة
(2020/5/17م)
 الورقة الرئيسة :م .خالد العثامن
 التعقيبات:
 التعقيب األول :د .وفاء الرشيد
 التعقيب الثاين :د .خالد الفهيد
 إدارة الحوار :م .إبراهيم ناظر

ملخص القضية:
نوضىىىى م .خالىىىىد العثمىىىىان فىىىىي الورقىىىىة الرئيسىىىىة نن مسهىىىىوم البيروقرابيىىىىة

(الدواوسنيىىىة ،قىىىد ستصىىىا بالسياسىىىة نو االلتمىىىاع نو الىىى الىىىنسسل وفىىىي هىىىلم

القضىىية تلدسى ًىدا المقصىىود بى مىىا ستصىىا بىىاإلدارة العامىىة (الدواوسنيىىة اإلدارسىىة،ل

وهىىي مجمواىىة اإللىىراعات التىىي سجىىل اتبااهىىا فىىي مباشىىرة العمىىا الل ىىومي
بصورة اامةل والعما اإلدار

بصورة خاصة داخا األلهزة والوزارات الل ومية

التلىرر مىن قيىود
وتلدسدا في هلم األزمىةل واىدم
وما ستبا لها من منظوماتل
ً
ُّ
البيروقرابيىىىة فىىىي هىىىلم الظىىىرو

الصىىىعبة التىىىي سمى ُّىىر بهىىىا القطىىىاع الخىىىاص

لالسىىتسادة السىىرسعة والمثلىىى مىىن مبىىادرات الخىىدمات الل وميىىة ِ
وحىىزم الىىدا

التىىي نبلقتهىىا ح ومىىة خىىادم اللىىرمين الشىىرسسين الملىىك سىىلمان  -راىىام الل ى -
ب ا كساعة وفعالية للقضاع الى آاار لائلة كورنا الى القطاع الخىاصل وسىراة

وتعافي االقتصاد الوبني مما نل َّ ب ُمنل بداسة هلم األزمة.
نمىىا د .وفىىاع الرشىىيد فىىلكرت فىىي التعقيىىل األول نن المعنىىى اللرفىىي ل لمىىة

وضىىى الصىىىورة إلىىىى حىىىد كبيىىىرل فىىىى"البيرو" معناهىىىا الم تىىىىل
البيروقرابيىىىة ُس ِّ

161

إحدى مبادرات مركز أسبار

(بالسرنسىىىية،ل و"قرابيىىىة" معناهىىىا السىىىيادة (باليونانيىىىة،ل ن

إن تقلىىىىي
واليهىىىىا ِقىىىىس مىىىىدن حىىىىزم هىىىىلم السىىىىيادة اليىىىىوم! َّ

سىىىيادة الم تىىىلل

البيروقرابيىىىىة

رئيسىىا فىىي نظرسىىة اإلدارة اللدسثىىةل فالبيروقرابيىىات
مسهومىىا
وتهميشىىها ُسعتبىىر
ً
ً
اندما ت بر تسقد المؤسسات اإلدارسة والهيئات الل ومية فعاليتهىا فىي سىراة

اليىوم
األداع وكساعتها في اإلنتاجل وبالتالي سظهر اليها االختالل اإلدار فهىي
أ
والتقىدم فىي
والتطىور
غير قادرة الى االستمرار ومواكبة وتيرة الت ُّيىر السىرسعة
ُّ
ُّ
اصىىرنا اللاضىىر ألن الت يىىرات المعاصىىرة تلىىدت الىىى هيئىىة بسىىرات حضىىارسة

لدا خالل فترات زمنية قصيرة.
ومدنية سرسعة ًّ

دائمىىا :هىىا
الملى ِّ
ً
ونشىىار د .خالىد السهيىىد فىىي التعقيىىل الثىىاني إلىىى نن السىىؤال ُ
بالتدرج بى بلىلافيرم بىدون االلتسىات للمصىللة العامىة؟
األه نن نتبا النظام
ُّ
نو نتبا األساو الل

ُو ِضا من نللى النظىامل وهىو حماسىة المصىللة العامىة؟

فىىإاا كىىان الينىىا االختيىىار مىىا بىىين المصىىللة العامىىة واتبىىاع النظىىام بلىىلافيرمل
فبالتأكيد نن هد

اتباع نظرسة "الظرو
ضىمن الظىرو

اإلدارة هو حماسة المصللة العامةل والك س ون اىن برسى
االستثنائية" التي تُ خال

بعضا من القوانين الموضىواة
ً

العادسىة .ونشىار إلىى نن تىأخير التنسيىل فىي هىا هىلم األزمىة لى

مبررات التي تتمثا في سراة إبالق المبادرات فىي المجىاالت المختلسىةل ونن
األزمة حدت استثنائي بمدة قصيرة ونمر غيىر ااتيىاد

بالنسىبة أل

دولىةل ونن

حاليا ستركز حول نساو األزمة وهو القطىاع الصىلي
اهتمام القطاع الل ومي ًّ
بتقدس الخدمات اللولستية ل .
وتضمن
َّ

الملاور التالية:
المداخالت حول القضية
أ

 البيروقرابية :ملاولة لتسسير داللة المسهوم.

 البيروقرابيىىىة ولوانىىىل القصىىىور فىىىي نداع اإلدارة الل وميىىىة (العامىىىة ،فىىىي
األزمات :لائلة كورونا كنمواج.

 آليات تجاوز لمود البيروقرابية في األزمات.
للرلوع إلى القضية الى الراب

ا تيhttps://bit.ly/3srCs9u :
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ومن أبرز التوصيات التي تم االنتهاء إليها ما ييل :وصيات:
تسرسا الجهود الرامية إلى تطوسر الممارسات والسياسات اإلدارسىة فىي األلهىزة

الل وميىىة مىىن خىىالل م اتىىل تلقي ى

الر سىىةل لم افلىىة البيروقرابيىىة الجامىىدة

والسلبية من خالل إدارات الت ييرل وبما ستسى

مىا نهىدا

الر سىة نلىو "ح ومىة

إل ترونيىىة فعالىىة" (الجامعىىاتل معهىىد اإلدارة العامىىةل لميىىا الىىوزارات والهيئىىات
والمؤسسات الل وميةل م اتل تلقي

الر سةل إدارات الت يير.،...

العما الى تطوسر البنية الثقافيىة لىدن العىاملين فىي األلهىزة الل وميىة لرفىا

قىىىىي اإلحسىىىىاو بالمسىىىىؤولية وتعليتهىىىىال وترسىىىىيخ روح المبىىىىادرة والتطىىىىوسر
والتعاون ووحدة الهد

(لميا الوزارات واإلدارات العامة.،

تسىىىرسا الجهىىىود الراميىىىة إلىىىى تطىىىوسر البنيىىىة التلتيىىىة والتشىىىرسعية التىىىي تسىىىم

باسىىتخدام وتوهي ى

نحىىدت التقنيىىات فىىي األتمتىىة والرقمنىىة والعمىىا اىىن ُبعىىد

(وزارة االتصاالت والتقنيةل هيئة البيانات واللكاع االصىطنااي ولميىا الىوزارات

سسر.،...
واإلدارات العامةل برنام التعامالت اإلل ترونية الل ومية ر
تشىى يا خليىىة نزمىىة تنسيلسىىة اات صىىالحيات خاصىىة تُ شىىر

الىىى تنسيىىل ِحىىزم

المبىىىادرات وتىىىلليا العقبىىىات التىىىي توالههىىىال وتقليىىىا اإللىىىراعات والمتطلبىىىات

التقليدسىىة وتلقي ى

التىىراب

والت امىىا بينهىىال وتواي ى

الت لسىىة الرالعىىة السىىرسعة

للتسااا معها كما سجل (مجلس الشؤون االقتصادسة والتنمية.،

تسعيىىىا مسهىىىوم وروح المشىىىاركة بىىىين القطىىىاع العىىىام ونصىىىلاا االختصىىىاص
بالقطاع الخاص في لهود صياغة وتطوسر وتعدسا األنظمة واللوائ في لميا

األلهىىىزة الل وميىىىةل وبمختلىىى

واإلدارات العامة.،
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القضية ()2
مالمح عن نظام املحاكم التجارية
)(26/7/2020

 الورقة الرئيسة :د .عبد الله السليمي
 التعقيبات:
 التعقيب األول :د .عبد اإلله الصالح
 التعقيب الثاين :د .فهد الرفاعي
 إدارة الحوار :م .فاضل القرين

ملخص القضية:
تطرق د .ابد الل السليمي فىي الورقىة الرئيسىة لملطىات رئيسىة فىي النظىام
َّ
الجدسىىد للملىىاك التجارسىىة والئلتى التنسيلسىىةل الصىىادر بالمرسىىوم المل ىىي رقى

(م ،93/بتارسخ 1441/8/15هى.
وقىىىد تىىى َّ التطى ُّىىرق فىىىي هىىىلا السىىىياق إلىىىى ببيعىىىة النظىىىامل ونهدافىىى المرلىىىو
ىىىىمنة فىىىىىي العمليىىىىىة القضىىىىىائية اات الصىىىىىلة
تلقيقهىىىىىال والمبىىىىىاده المتضى َّ

كالشىىىسافيةل والمرونىىىةل ورفىىىا السهىىى ل والتنبىىىؤ باألح ىىىام القضىىىائية التجارسىىىة
مسبقا ل برا
ً

الملتملة في حال حدوت قضاسا تجارسة.

ىاالل فقىىد تضى َّىمن
وإلمى ً

استعراضىىا لملتىىون النظىىام وا اىىار
الورقىىة الرئيسىىة
ً

المتوقعة لتطبيق ل ال سيما فيما ستعل

التجارسىىة بمىىا ستواف ى

باإلسهام في تطوسر نظىر المنازاىات

ونحىىدت الممارسىىات الدوليىىة ممىىا سىىيؤد
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نظىرا للمم نىات
السصا في الدااون التجارسةل ما رفا لودة النظر القضىائي
ً

التي منلها النظام للمل مة واألبرا
ومن لانبى اىر

.

د .ابىد اإللى الصىال فىي التعقيىل األول إلبىار شىاما اىن

دور وحيوسة نظام الملاك التجارسة بمجمل وتسصيل  .ونهمية النظىر إليى بأنى
تشرسعال والنظىام األساسىي
صنااة للعدل من مناهل الرئيسة :القرآن والسنة
ً

تنظيمىىا مىىن خىىالل رفىىا ال سىىاعة فىىي اإللىىراعاتل والشىىسافيةل وإضىىساع
للل ى
ً
مساحة نكثر للقضاة في التسسير والتطبيى

واالسىتسادة مىن القطىاع الخىاصل

سىرع فىي
واالستسادة من
التطور التقني واللكاع االصطناايل وآليىات تُ ِّ
ُّ
يسىر وتُ ِّ
اإلنجازل مثا :الوسابةل واالستعانة بالخبرات واالستشارات.

وقد ندرج د .ابد اإلل الصال في هلا اإلبار نربعة تسا الت مهمة تدور حىول
تىىداخا صىىالحيات ومسىىؤوليات المجلىىس األالىىى للقضىىاع والمل مىىة العليىىا
ووزارة العىىىىدلل وداىىىى القضىىىىاة بىىىىالخبرات االستشىىىىارسة الوبنيىىىىة والخارليىىىىةل
واالستسادة من خبرات المختصين في الشرسعة والقانون.
َّ
وركىىىز د .فهىىىد الرفىىىااي فىىىي التعقيىىىل الثىىىاني الىىىى توضىىىي نهىىى المالمىىى
والمالحظات حول نظىام الملىاك التجارسىة الجدسىدل كمىا تنىاول نبىرزأ اإلسجابيىات
المتلققة من إقرار النظام خاصة ما ستعل

بالسراةل ومساسرة نحدت المبىاده

والتجىىارا الدوليىىةل واللىىرص الىىى تقصىىير ُمىىدد التقاضىىيل وإشىىراي القطىىاع

ووضىىا مسىىارات للىىدااون اليسىىيرة ونوامىىر
الخىىاص فىىي المنازاىىات التجارسىىةل أ

األداعل ومرااىىىىاة ناىىىىرا

والتلىىىىول اإلل ترونىىىىي ال امىىىىا
التجىىىىار واتساقىىىىاته ل
ُّ

ووضىىىا وسىىىائا مرنىىىة وإلىىىراعات إابىىىات تُ ناسىىىل ببيعىىىة الىىىدااون
لملىىىراعاتل أ
التجارسةل الى نال سخا الك بالنظام العام وقوااد العدالة.
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وفي ختام تعقيب ل َّنكد د .فهد الرفىااي الىى نهميىة ولىود المزسىد مىن الجهىود
المثمرةل والتعاون السااا لتطوسر منظومة القضاع وتلسىين لىودة مخرلاتهىال
ورفا الواي لىدن المتقاضىين واو

العالقىة بالقضىاع وبنىاع االقىات تشىاركية

ما الجهات اات العالقة.
وتضمن
َّ




أ
التالية:
الملاور
المداخالت حول القضية
أ

نهمية نظام الملاك التجارسة.

مالحظات الى نظام الملاك التجارسة.

متطلبات لتسعيا نظام الملاك التجارسة في الواقا العملي.

للرلوع إلى القضية الى الراب

ا تيhttps://bit.ly/3w0V8z4 :
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ومن أبرز التوصيات التي تم االنتهاء إليها ما ييل:
نهميىىىة داىىى نظىىىام الملىىىاك التجارسىىىة بالضىىىواب

واإلم انىىىات المادسىىىة

ُ
والنظ التي تساندم في بداسة تطبيق .
أنشىىىر واىىىي وفهىىى نظىىىام الملىىىاك التجارسىىىة للجميىىىا مىىىن خىىىالل وسىىىائا
اإلاىىالم والتوليهىىات الالزمىىة مىىن الجهىىة المختصىىة فىىي الل ومىىة لجميىىا
األبىىىرا

التىىىي سعنيهىىىا الىىىكل وتلىىىدسو إداراتهىىىا القانونيىىىة بالتعليمىىىات

والمرالا اللقوقية الالزمة.
نهميىىىة االسىىىتسادة بىىىالخبرات وال ىىىوادر التىىىي املىىى

فىىىي مجىىىال القضىىىاع

(الشرسعة والقانون ،في هلا النظام لتأسيس وتنسيلم الى معرفة.
نهميىىىة تجهيىىىز البنيىىىة التلتيىىىة للتقاضىىىي اىىىن ُبعىىىد بوسىىىائا االتصىىىاالت
واأللهزة اات االاتمادسة العاليةل وإاىداد وتأسىيس مرلعيىات منصوصىة

ِّ
تؤبر وتضا بدائا في حال اإلخساقات أل
األخل في االاتبار األمن المعلوماتي لتساد
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القضية ()3
نظام الرشكات امل ُقرتح :مرئيات ورؤى
)م(19/7/2020

 الورقة الرئيسة :د .وفاء الرشيد
 التعقيبات:
 التعقيب األول :د .خالد العثامن
 التعقيب الثاين :أ .الحم النارص
 إدارة الحوار :أ .عاصم العيىس

ملخص القضية:
ىاع الىىى التوليهىىات
نشىىارت د .وفىىاع الرشىىيد فىىي الورقىىة الرئيسىىة إلىىى نن ى وبنى ً
السامية بتلسين بيئة التجارة واالستثمار في الممل ةل وفي إبىار سىعي وزارة
التجىىارة بالتعىىاون مىىا هيئىىة السىىوق الماليىىة لتعزسىىز دور األنظمىىة االقتصىىادسة

التنموسىىة بهىىد

وملسىىزة للمبىىادرة واالسىىتثمار
تىىوفير بيئىىة نظاميىىة حاضىىنة
ِّ

وتعزسىىىز قيمىىىة الشىىىركات وتنميىىىة نشىىىابها وإسىىىهامها فىىىي خدمىىىة االقتصىىىاد

عزز مركز الممل ة الرساد
الوبني بما ُس ِّ

وسشجا الىى نمىو
وميزاتها التنافسيةل
ِّ

استثمارات رواد األامال والمنشى ت الصى يرة والمتوسىطة ولتعزسىز المشىاركة

وانطالقا من مبدن المشاركة والشىسافية فقىد داى
االلتماايةل
ً

وزارة التجىارة

وهيئة السوق المالية المهتمين والعموم إلىى إبىداع آرائهى ومقترحىاته حيىال

مشىىىىروع نظىىىىام الشىىىىركات الجدسىىىىد قبىىىىا تىىىىارسخ 1441/12/23هىىىىى الموافىىىى

2020/8/13م .وترن د .وفاع نن مشروع نظام الشركات الجدسد هىو نظىام ليىد
لل اسىىةل وسم ىىن كىىللك تطىىوسرم نكثىىر حيىىو ستسىى بالعدالىىة وت ىىرسس العمىىا
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وسسىىىه فىىىي اسىىىتدامة ال يانىىىات االقتصىىىادسةل بمىىىا فىىىي الىىىك
المؤسسىىىيل ُ
الشىىركات العائليىىةل ولىىلا االسىىتثمارات الملليىىة واأللنبيىىةل وتىىوافر مصىىادر

لسىز
وس ِّ
تموسلية مستدامةل وسلبىي احتيالىات ومتطلبىات قطىاع رسىادة األامىالل ُ

الى نمو المنش ت الصى يرة والمتوسىطة .كىللك فقىد اهىت مشىروع النظىام
الجدسد بوسائا التقنية اللدسثة من خالل تعزسز نول استخدامهال والىك ستضى

لليىىا فىىي تولي ى الىىداوة النعقىىاد الجمعيىىات العامىىة للمسىىاهمين نو الشىىركات
ًّ

واالشىىىتراي فىىىي مىىىداوالتها والتصىىىوس

منطلىىىى

تخسيىىىى

نسضىىىال ومىىىن
الىىىى قراراتهىىىا وغيرهىىىاً .

األابىىىىاع اإلدارسىىىىة والماليىىىىة الىىىىى بعىىىىض مىىىىن الشىىىىركات

والمؤسسىىات التىىي تُ ِّ
ىىم أن
مثىىا فئىىة مهمىىة فىىي مجتمىىا األامىىال فقىىد تضى َّ
ىاع الشىىركات متناهيىىة الص ى ر والص ى يرة مىىن متطلىىل
ىروع المقتى ُ
المشى ُ
ىرح إاسى أ
تعيين مرالا اللسابات.

فىي حىين نكىد د .خالىد العثمىان فىىي التعقيىل األول الىى بعىض الجوانىل التىىي
سىرن نهميىىة أنخىىلها بعىىين االاتبىىار انىىد تطىىوسر مسىىودة نظىىام الشىىركات الجدسىىد
المقترحل وكللك اند تنسيل مضامين النظام الجدسد بعد صدورمل ومىن نبرزهىا:

ضىىرورة نن ستنىىاول النظىىام أوضىىا الشىىركات الل وميىىة وشىىب الل وميىىة فىىي
خاربىة العمىا التجىار

واالسىتثمار

فىي الممل ىة والىك لتلقيى

قىدر كىا

مىىىن العىىىدل والمسىىىاواة مىىىا شىىىركات القطىىىاع الخىىىاصل واللىىىد مىىىن منافسىىىة
الشىىىركات الل وميىىىة لهىىىا والت ىىىول الىىىى حصصىىىها السىىىوقية فىىىي مختلىىى

فضال ان نهمية نن ستناول النظام وضا سىيطرة البيوتىات العائليىة
المجاالت.
ً
والمسىىاهمين المؤسسىىين الىىى مجىىالس اإلدارة فىىي الشىىركات المسىىاهمةل

المدرلة في األسواق المالية .كما نن امة حالة إلى التوايىة الملترفىة
وخاصة
أ
والعميقة بمضامين وتساصيا النظام والت ييرات التي ُس ِ
لىداهال بمىا فىي الىك
واألسىىس التىىي ُبنىىي اليهىىا النظىىام ومجمىىا
العمىىا الىىى إدراج تلىىك المسىىاهي
ُ
المعار

التجارسة واالستثمارسة في مناه التعلىي العىام والجىامعي بمختلى

تخصصات .
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نمىىىا ن .الحىىى الناصىىىر فتطىىىرق فىىىي التعقيىىىل الثىىىاني إلىىىى نن مىىىن المللوهىىىات

السىىىىلبية الىىىىى النظىىىىام هىىىىو السىىىىماح بإصىىىىدار األسىىىىه بسئىىىىات مختلسىىىىة

ىىىرم فىىىىي
ومنهىىىىا األسىىىىه الممتىىىىازةل وإصىىىىدار هىىىىلا النىىىىوع مىىىىن األسىىىىه ُملى َّ
ىىىد مىىىىن نهىىىى مىىىىا لىىىىاع بىىىى النظىىىىام الجدسىىىىد إسىىىىرادم ل ح ىىىىام
وسعى ُّ
الشىىىىرسعة .أ
ِّ
إن القطىىىىىاع الثالىىىىىو مىىىىىن نهىىىىى
المنظمىىىىىة للشىىىىىركات غيىىىىىر الربليىىىىىة حيىىىىىو َّ

القطااىىىىات فىىىىي ن اقتصىىىىادل وهىىىىو نحىىىىد مرت ىىىىزات ر سىىىىة 2030ل ومىىىىن أاىىىى َّ
إن
ىىىدا حيىىىىو َّ
فولىىىود الشىىىىركات غيىىىر الربليىىىىة فىىىىي نظىىىام الشىىىىركات مهىىى لى ًّ
اسىىىتمرارسة هىىىلا القطىىىاع وقدرتىىى الىىىى النهىىىو

بىىىدورم منوبىىىة بولىىىود اراع

استثمارسة ل تتولى إدارة واستثمار وتنمية مواردم المالية.

وتضمن
َّ

الملاور التالية:
المداخالت حول القضية
ُ
أ

 نهمية إصدار نظام الشركات الجدسد.

 المعوقىىىىات التىىىىي توالىىىى الشىىىىركات متناهيىىىىة الصىىىى ر والصىىىى يرة فىىىىي
ضوع مشروع نظام الشركات المقترح.

 تعدسالت مقترحة الى نظام الشركات الجدسد.
للرلوع إلى القضية الى الراب

ا تيhttps://bit.ly/3w0V8z4 :
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ومن أبرز التوصيات التي تم االنتهاء إليها ما ييل:

اسىىىتمرار التعىىىاون بىىىين وزارة التجىىىارة وهيئىىىة السىىىوق الماليىىىة فىىىي لميىىىا
أ
وتسىىىهيا إلىىىراعاتل ومراقبىىىة وإشىىىىرا ل
مىىىا سخىىى ُّ شىىىركات السىىىوقل
ومساعلةل وتقنينل وتقنية.

التونمىىىىة بىىىىين نظىىىىام الشىىىىركات واألنظمىىىىة اات العالقىىىىةل مىىىىن الىىىىك:

نظىىىام السىىىوق الماليىىىة ولوائلىىى ل وننظمىىىة التموسىىىال ونظىىىام م افلىىىة

ال ىىىى

ىىىترل والمنافسىىىىةل واالسىىىىتثمار
التجىىىىار ل ونظىىىىام م افلىىىىة التسى ُّ

األلنبىىىىىىيل ونظىىىىىىام العمىىىىىىال وننظمىىىىىىة االسىىىىىىتقدامل والمواصىىىىىىسات

والمقىىىىاسيسل وننظمىىىىة الضىىىىرائل والرسىىىىوم والجمىىىىاريل وغيرهىىىىا مىىىىن
التشىىىىرسعات لت ىىىىون متوافقى ً
بعضىىىىال دون معوقىىىىات
بعضىىىىها ً
ىىىند ُ
ىىىة سسى ُ
صىىىىالحيات نو اختصىىىىاصل فىىىىي سىىىىبيا ت امىىىىا المنظومىىىىة

ىىىار
نو تعى ُ
التشرسعية وتنسيلها.
اسىىىتمرار استشىىىرا

ودراسىىىة نحىىىوال الشىىىركات والتجىىىارل ومىىىا سقابلونىىى

مىىىن معوقىىىاتل ونسىىىباا خسىىىائرل ومنافسىىىة غيىىىر شىىىرسسةل وصىىىعوبات
تموسليىىىةل وإلىىىىراعات االسىىىىتقدامل وناىىىر الضىىىىرائل والرسىىىىوم والجمىىىىاري

الىىى نسىىىعار السىىلا واسىىىتمرارسة الشىىىركاتل وغيىىر الىىىك ممىىا سىىىؤار الىىىى

نوضاع الشركات.

التأكيىىىىىىىد الىىىىىىىى تطبيىىىىىىى

المىىىىىىىادة ( ،274الخاصىىىىىىىة باإلشىىىىىىىرا

الشىىىىىركات ومراقبتهىىىىىا والتستىىىىىي

اليهىىىىىا وفلىىىىى

المتم نىىىىة لتطبيىىىى
الىىىىك تأسىىىىيس الجهىىىىات الرقابيىىىىة ُ

الىىىىىىىى

حسىىىىىاباتهال ومىىىىىن

الىىىىكل وبالىىىىلات

انىىىد االشىىىتبام فىىىي ت يىىىر نحىىىوال الشىىىركات ألسىىىباا غيىىىر ُمبىىىررة نو انىىىد
ش ون المساهمينل وغيرها.

تسعيىىىا مراقبىىىة السىىىوق والشىىىركات أل

تجىىىاوزات سىىىواع فىىىي القىىىوائ

الماليىىىىة نو فىىىىي القصىىىىور اإلدار نو تلاسىىىىا نو احت ىىىىار نو ن
ً
حماسىىىة للسىىىوق والشىىىىركات
وتسعيىىىا تطبيىىى األنظمىىىة والصىىىالحياتل

والمتعاملين معها.
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القضية ()4
االلتزام واملساءلة غري الرسمية يف املؤسسات
)م(29/11/2020

 الورقة الرئيسة :د .نجالء الحقيل
 التعقيبات:
 التعقيب األول :م .عبد اإلله الصالح
 التعقيب الثاين :د .عبد الرحمن الهدلق
 إدارة الحوار :م .أسامة الكردي

ملخص القضية:
نشىىارت د .نجىىالع اللقيىىا فىىي الورقىىة الرئيسىىة إلىىى نن المسىىاعلة هىىي مسهىىوم

قصد بها “العملية الرقابية التي ست ُّ من خاللهىا ملاسىبة الشىخ
وس أ
نخالقيل ُ
وس أ
طالىىل
المسىىؤول اىىن تصىىرفات ارت بهىىال تنط ىو الىىى مخالسىىات نظاميىىةل ُ
الشخ

ان برس

بنىاع الىى الىك .فىإاا كانى
ُ
ساعل بتقىدس ردودم ً
الم أ
سقدمها ان نامال ل وان برس
التقارسر التي ِّ

التلقي

ً
رسىميةل فت ىون
معى فىي حالىة

وفقىا لمىا تقتضىي قوااىد القىانون .والىى
ارت اب لمخالسة فىي املى ل واقابى
ً

الىىرغ مىىن نن العالقىىات المهنيىىة الرسىىمية والمسىىاعلة الرسىىمية مهمىىة لى ًّىدال
ل نها ليس

كافية .ونكدت د .نجالع الىى ننى ال بىد مىن تطبيى

المسىاعلة غيىر

معىىا سضىىمن ت ىىوسن
الرسىىمية إلىىى لانىىل المسىىاعلة الرسىىمية ألن تطبيقهمىىا ً

اقافة االلتزام.
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ونكىىد م .ابىىد اإلل ى الصىىال فىىي التعقيىىل األول الىىى ننى ال سختل ى
نهمية زرع اقافة االلتزام الى المستون الرسمي بتوهي

كمىىىا ال سختلىىى

نحى دىد حىىول

الوسائا الرسىميةل

اانىىىان الىىىى نهميىىىة ترسىىىيخ اقافىىىة االلتىىىزام الىىىى المسىىىتون

الشخصي والجمعىي فىي السضىاع غيىر الرسىمي بالت امىا مىا نظيىرم الرسىمي.

ماسىىة فىىي بيئىىة
وفىىي سىىبيا تسىىهيا “االلتىىزام” وتهيئىىة سىىبل ل هنىىاي حالىىة َّ
موحىىدة فىىي
امومىىال لتبوسىىل األنظمىىة واللىىوائ والتعليمىىات بطرسقىىة
العمىىا
َّ
ً

موحىىدل تُ سىىها للسىىرد والمؤسسىىة الرلىىوع إليهىىال وربطهىىا مىىا لوائلهىىا
فهىىرو
َّ
والتعليمات المتعلقة بهال حسل القطاع وحسل التنظي والنظامل ا توحيىد

مصىىىادرها الىىىى مسىىىتون الدولىىىة والمؤسسىىىة .وقىىىد سلىىىزم إسجىىىاد مؤسسىىىات
ح ومية (نو متعاقدة ما الل ومة ،لتقدس المشىورة التسصىيلية المجانيىة (غيىر

الملزمىىىة ،ل فىىىراد وللمؤسسىىىات ب افىىىة ننوااهىىىال فىىىي سىىىبيا االلتىىىزام ب افىىىة
األنظمة والمعاسير واشىترابات الهيئىات التنظيميىةل ولىيس حسىل القطىاع نو

الهيئة فق .

وتطىرق د .ابىىد الىىرحمن الهىدل
َّ

فىىي التعقيىىل الثىاني إلىىى ننى الىىى الىىرغ مىىن

اهتمىام ر سىة  2030بم افلىة السسىاد وتعزسىز النزاهىة ابىر العمىا الىى تلقيى

مجمواىة كبيىرة مىىن األهىدا

اهتمىام المىىي
والنتىىائ ل إال نن الىك لى سواكبى
د

إن الدراسىات العلميىة المنشىورة فىي
وبلثي في مجال الم افلىة والنزاهىةل إا َّ

لىىدال وقىىد ال تتجىىاوز نصىىابا
الممل ىىة فىىي مجىىال م افلىىة السسىىاد ملىىدودة ًّ
المتخصصىىىة فىىىي مجىىىال المسىىىاعلة سىىىواع
اليىىىدسن .فمىىىااا إاً ا اىىىن الدراسىىىات
ِّ
ملليا بدراسة تسصيلية؟!
الرسمية وغير الرسميةل والتي ل ست تناولها
ًّ
وتضمن

المداخالت حول القضية الملورسن التاليين:

 نهمية ونبعاد االلتزام والمساعلة غير الرسمية في المؤسسات.

 وسائا تسعيا االلتزام والمساعلة غير الرسمية في المؤسسات.
للرلوع الى القضية الى الراب

االتي https://bit.ly/3tW6Clc :
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ومن أبرز التوصيات التي تم االنتهاء إليها ما ييل:
مطالبة األلهزة الل ومية ومؤسسات القطاع الخاص بإاداد خطى
الخطى
لم افلة السسىاد فىي قطاااتهىال الىى نن تتضىمن ُ
السساد بجميا ننواا في تلك األلهزة والمؤسسات.

ت ثيىىى

المناشىىى

مت املىة

مؤشىرات لقيىاو

التدرسبيىىىة والسعاليىىىات التواوسىىىة للمىىىوهسينل والمتعلقىىىة

بموضواي النزاهة وم افلة السساد في القطااات العامة والخاصة وغيرها.

ونشىر قىي النزاهىة والشىسافية
تشجيا التعاون في مجاالت م افلة السسىاد أ
والمسىىاعلة بىىين المؤسسىىات األكادسميىىة والتدرسبيىىة والبلثيىىة المتخصصىىةل

وبين األلهزة الرقابية في القطااين العام والخاص.

تشجيا المؤسسات األكادسمية من لامعات ومراكز نبلات الى تلسيىز وداى

منسوبيها لعما البلوت والدراسات المتخصصة في مجال م افلىة السسىاد
اامةل ومواضيا المساعلة بش ا خاص.

تطوسر قدرات منسوبي الجهات العاملة في مجال م افلىة السسىاد للتعىر

الى ُّ
الطرق المستلداة في لرائ السسادل وآليات م افلتها.
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القضية ()5
م؟
الحوكمة يف القطاع الخاص خيا ٌر أم إلزا ٌ
)(6/12/2020

 الورقة الرئيسة :م .إبراهيم ناظر
 التعقيبات:
 التعقيب األول :د .وفاء الرشيد
 التعقيب الثاين :أ .عاصم العيىس
 إدارة الحوار :أ .الحم نارص

ملخص القضية:
تنىىاول م .إبىىراهي نىىاهر فىىي الورقىىة الرئيسىىة مسهىىوم اللوكمىىة واختالفهىىا مىىن

موحىىدة لهىىال اى تطى َّىرق إلىىى معنىىى
مدرسىىة إلىىى نخىىرن حيىىو ال سولىىد ممارسىىة
َّ

كلمىىىة حوكمىىىة ومرلعهىىىا التىىىارسخيل اىىى انتقىىىا لللىىىدسو اىىىن سىىىبل نشىىىوئها
ونهميتهىىا لتعزسىىز الشىىسافية والمسىىاعلة وفصىىا المل يىىة اىىن اإلدارةل وكىىللك
اللوكمة للقطااات الل ومية ونهميىة إاىداد ندلىة لللوكمىة تضىمن المسىاعلة

والشسافية وغيرها من نهدا اللوكمةل كمىا تى َّ التطىرق إلىى مراكىز اللوكمىة
في الممل ة .واختت م .إبراهي ناهر الورقة باإلشىارة إلىى ننى الىى الىرغ مىن
االنتشار الواسا للوكمة الشركات إال نن ال تىزال هنالىك العدسىد مىن العقبىات

والتلدسات التي توال تطبيقها في الممل ة بش ا كامال ومنهىا :الركىود فىي
ال ىىر

التجارسىىةل وكىىللك القصىىور الىىل

س تن ى

البيئىىة القانونيىىة بىىالرغ مىىن

ىورا
الجهىود المبلولىة لتطوسرهىىا مىا سعنىىي نن الشىركات المسىىاهمة توالى قصى ً
في الضواب

الداخلية والخارليىةل بجانىل ملدودسىة اىدد الشىركات المسىاهمة

العامةل وكللك المدرلة منها في سوق المال.
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وتطرقى
َّ

د .وفىىاع الرشىىيد فىىي التعقيىىل األول إلىىى نن النظىىام البيئىىي للوكمىىة

الشركات ) (CGفي ن

مهما فلسىلل بىا هىو العامىا الىل
سوق ليس
ًّ

سميىز
ِّ

نسضىا نهى َّ معوقىات
بين نجىاح وفشىا النظىام الىى المىدن الطوسىا .وتناولى
ً
تطبي اللوكمة فىي الممل ىة الىى ولى العمىومل وال سىيما مىا ستعلى بعىدم

ولىود ممارسىىين نو خبىىراع فىىي مجىال حوكمىىة الشىىركات واإلدارة الىىى مسىىتون
مجلس اإلدارة ما الخبرة المطلوبةل وهي مش لة مولودة حتى في األسىواق

ىىو
المتقدمىىىةل وتُ قى ِّ

اللوكمى أ
واختىىىت
ُ
ىىة الرشىىىيدةأ بسىىىبل الرشىىىوة والسسىىىادل

التعقيل باإلشارة إلىى نن الىى ال ىر

اليىوم ووزارة التجىارة مسىؤولية
التجارسىة
أ

كبيرة للمساهمة في ت يير المسار باتجام اللوكمة الرشيدة.

نما ن .ااص العيسى َّ
فأكد فىي التعقيىل الثىاني الىى نهميىة اإللىزام باللوكمىة

مىىا ولىىود نظىىام اقوبىىات رادع للمخىىالسين ل ى ل مىىن منطل ى

نن ن

سياسىىات

تؤتي
لمساعلة والعقوبات الصارمة والقضاع السرسا لن
لللوكمة دون تسعيا ا ُ
أ
الثمرة المرلوة.

وتضمن
َّ




الملاور التالية:
المداخالت حول القضية
أ

أ
التارسخية لللوكمة.
النشأةأ

واقا اللوكمة ومعوقات تطبيقها في الممل ة.

آليات التطبي

السعال لسياسات اللوكمة في البيئة السعودسة.
َّ

للرلوع الى القضية الى الراب

االتي https://bit.ly/3tStGBr :
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ومن أبرز التوصيات التي تم االنتهاء إليها ما ييل:
تأسيس شهادة مهنية في اللوكمة تتبناها األكادسمية المالية.
مرالعة مؤشر اللوكمة وتطوسرمل واشتراي نكثر من لهة في إادادم.
داىىىوة البىىىاحثين والمختصىىىين مىىىن كافىىىة القطااىىىات للمشىىىاركة بأبلىىىات
ودراسىىات تثىىر

الموضىىوع فىىي المىىؤتمر السىىنو

لللوكمىىة الىىل

تعقىىدم

سنوسا.
لامعة السيصا
ًّ

ولعىا
مرالعة الئلة اللوكمة التي نصدرتها هيئة سوق المال وتطوسرهىا أ
غالبية بنودها إلزامية.

إلىىزام الشىىركات بولىىود إدارة خاصىىة باللوكمىىةل ت ىىون مرلعيتهىىا لمجلىىس
اإلدارةل تضىىىمن تطبيىىى

معىىىاسير اللوكمىىىة داخىىىا الشىىىركة نو المؤسسىىىة

الل ومية.
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القضية ()6
تطوير املنظومة الترشيعية
)(24/1/2021

 الورقة الرئيسة :م .خالد العثامن
 التعقيبات:
 التعقيب األول :د .إحسان بوحليقة
 التعقيب الثاين :د .نجالء الحقيل (ضيفة امللتقى))]([8
 إدارة الحوار :د .عبد اإلله الصالح

ملخص القضية:
نشىىىار م .خالىىىد العثمىىىان فىىىي الورقىىىة الرئيسىىىة إلىىىى ننىىى انىىىد النظىىىر إلىىىى واقىىىا

خصوصىىا فىىي ا ونىىة األخيىىرةل فإننىىا نىىرن
المنظومىىة التشىىرسعية فىىي الممل ىىة
ً

ً
حراكىىا كبيى ًىىرا فىىي صىىىياغة وإصىىدار األنظمىىىة والتشىىرسعات واللىىىوائ والقىىىرارات
والتعامي بش ا ل سسب

ل مثيىا وهىو مىا سع ىس دسنامي يىة اللىراي نلىو

تسرسا خطوات التنميةل وتسعيا تنسيل برام ومبىادرات وتلقيى

مسىتهدفات

كبيرا من نلهزة الدولة بسد الث ىرات
اهتماما
ر سة الممل ة  .2030كما نن سبرز
ً
ً

وتعىىوسض الىىب ع الىىل
المنص
ُ

شىىاا مسىىيرة التنميىىة ابىىر سىىنوات بوسلىىة .ومىىن غيىىر

نن نرن كا هلم الجهود المخلصة والمبادرات الجىادة وهىي تصىطدم

ً
حالىة
إن هنىاي
بجدران البيروقرابيىة والعشىوائية وتضىارا الصىالحيات حيىو َّ

إلىىى ألمىىا وتوحيىىد االختصاصىىات التش ىرسعية فىىي لهىىاز مركىىز

واحىىد سمىىارو

مهام بش ا مستقا ان األدوار التنسيلسة ل لهزة الل ومية األخرن.
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ونكىىد د .إحسىىان بوحليقىىة فىىي التعقيىىل األول الىىى نن تلقي ى

تقى ُّىدم لىىوهر

س ىىون بتطىىوسر األنظمىىة الىىى نسىىس تقىىوم الىىى التلسىىين المسىىتمرل تنطىىو

الىىىى حوكمىىىة األدوارل واإلصىىىرار الىىىى مشىىىاركة نصىىىلاا العالقىىىة الوهيسيىىىة

والمجتمعية.

في حين ركزت د .نجالع اللقيا في التعقيل الثاني الىى نن تطىوسر المنظومىة

التشرسعية في الممل ىة سسىتلزم السصىا بىين السىلطة التنسيلسىة والتشىرسعيةل

إن إصىدار قىانون مىا سجىل نن
لنبا إلى لنىل مىا ملاكمىة مسىودة القىانون إا َّ
ً
س ون مثا املية التصىنيا الىل

بصي ت النهائية.

وتضمن
َّ




سمىر بعىدة مراحىال وفلترتى إلىى حىين صىدورم
ُّ

المداخالت حول القضية الملاور التالية:

تلدسات تطوسر المنظومة التشرسعية في الواقا السعود .

نهمية تطوسر المنظومة التشرسعية.

آليات تطوسر المنظومة التشرسعية في الممل ة.

للرلوع الى القضية الى الراب

االتي https://bit.ly/3rn5q8Z :
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التوصيات
السصىىىىا الموضىىىىواي والعملىىىىي بىىىىين االختصاصىىىىات التشىىىىرسعية
والتنسيلسىىىىىىةل وتوحيىىىىىىد مرلعيىىىىىىة إدارة المنظومىىىىىىة التشىىىىىىرسعية
لتتىىىىىولى حصىىىىىر وتبوسىىىىىل وتنسىىىىىي

ونشىىىىىر وصىىىىىياغة وإصىىىىىدار
أ

األنظمىىىىة والتشىىىىرسعات بمشىىىىاركة كافىىىىة الجهىىىىات اات العالقىىىىةل
وتسعيىىىىا دور مجلىىىىس الشىىىىورن وفىىىى

منهجيىىىىة برلمانيىىىىة فاالىىىىة

لتقيىىىىىىي ومن اقشىىىىىىة وملاكمىىىىىىة لميىىىىىىا مشىىىىىىرواات األنظمىىىىىىة
والقوانين دون استثناع.
موحىىىىد لجميىىىىا األنظمىىىىة واللىىىىوائ (البىىىىاا األول:
إسجىىىىاد تبوسىىىىل
َّ

النظىىىىىام األساسىىىىىي للل ىىىىى ل وه ىىىىىلا،..ل وت ىىىىىون هنىىىىىاي لهىىىىىة

ح وميىىىة نىىىاهرة الىىىى هىىىلا التبوسىىىل والتلىىىدسو بصىىىي ت النهائيىىىة
ومرلعيىىىة فىىىي النسىىىاا .والسىىىماح للجهىىىات الخاصىىى ة بىىىالتهمي
شىىىىب الرسىىىىمي الىىىىى مجلىىىىدات األنظمىىىىة بالشىىىىروح والسىىىىواب
سضىىىىا نن ت ىىىىون كليىىىىات الشىىىىرسعة
وس َّ
القضىىىىائية اات العالقىىىىةل ُ

والقىىىىىانون نصىىىىىلاا هىىىىىلا االمتيىىىىىاز مىىىىىا اإلسىىىىىناد مىىىىىن لهىىىىىات

التشرسا والقضاع.
وضىىى اإللىىىراعات
النظىىىر فىىىي صىىىياغة وإصىىىدار نظىىىام نو قىىىانون ُس ِّ
الىىىالزم اتبااهىىىا أل

لهىىىىة للوصىىىول لمرحلىىىىة نظىىىام نو قىىىىانون نو

تشرسا نو الئلة نو غير الك.
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القضية ()7
تقييم مبادرة تحسني العالقة التعاقدية واآلثار املرتتبة عليها
)(14/2/2021

ملخص القضية:
تناول

هلم القضىية تقيىي مبىادرة تلسىين العالقىة التعاقدسىةل التىي سىتدخا

حيىىزأ التنسيىىل فىىي  14مىىارو 2021مل والتىىي لىىاعت كإحىىدن مبىىادرات برنىىام
التلى ُّىول الىىوبنيل حيىىو تسىىتهد

دا ى ر سىىة وزارة المىىوارد البشىىرسة والتنميىىة

االلتمااية في بنىاع سىوق امىا لىااال وتم ىين وتنميىة رنو المىال البشىر

وتطوسر بيئات العمال وقد ت َّ تطوسر هلم المبادرة بالشراكة ما وزارة الداخليىة
ومركز المعلومات الوبنيل وبعد اقد العدسد من االلتمااىات مىا مؤسسىات
القطاع الخاص ومجلس ال ر

واألبلات التي اشتمل

السعودسةل واالبالع الىى مختلى

الدراسىات

الى نفضا الممارسات الدولية في هلا المجال.

وفىىي هىىلا اإلبىىارل تى تنىىاول المزاسىىا والعيىىوا المتضى َّىمنة فىىي مبىىادرة تلسىىين
وتلدسدا فيما ستعل
العالقة التعاقدسة
ً

(التنقىا الىوهيسيل والخىروج
بخىدمات:
ُّ

نسضىىال فقىىىد تمىى
والعىىودةل والخىىروج النهىىىائيً .،

اإلشىىارة إلىىىى تقيىىي مبىىىادرة

تلسين العالقة التعاقدسة من حيىو ا اىار المترتبىة اليهىا فيمىا ستعلى

بسىوق

العما وللا الخبىرات المتميىزةل وتىأاير المبىادرة الىى رفىا التىوبينل وكىللك
تأايرها الى قطاع األامال .بجانل توضي آاىار المبىادرة الىى تلسىين الصىورة

اللهنيىىة للممل ىىة وسىىجلها فىىي مجىىال حقىىوق اإلنسىىانل وا اىىار االلتماايىىة
لمبادرة تلسين العالقة التعاقدسة والمبادرات األخرن في هلا اإلبار.

وإلمىىاالل وبينمىىىا سؤكىىىد الىىىبعض الىىى نن مبىىىادرة تلسىىىين العالقىىىة التعاقدسىىىة
ً
ُو ِضىىع

بطرسقىىة متسىىراة ول ى ت ىىن هنىىاي مشىىاركة فاالىىة مىىن ِقبىىا القطىىاع
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الخىىاصل كمىىا نن المبىىادرة سىىتعما الىىى خلخلىىة الرواتىىل فىىي القطىىاع الخىىاص
حيو ستعما الشركات ال بيرة الىى اسىتقطاا العمالىة الوافىدة بىألور االيىةل

مما سؤار الىى المنشى ت المتوسىطة والصى يرة والتىي لىن تسىتطيا مجاراتهىا.

فعلىىىى الجانىىىل ا خىىىرل امىىىة ولهىىىات نظىىىر تىىىرن نن مبىىىادرة تلسىىىين العالقىىىة

التعاقدسىىىة التىىىي برحتهىىىا الجهىىىات المعنيىىىة سىىىت ون مسيىىىدةً رغىىى السىىىلبيات
اللىد مىن التسىترل واللىد مىن إغىراق السىوق

الملكورةل وال سيما فيمىا سخى ُّ
أ
اما لهال مما سدفعها لممارسة نامال خىارج نظىام االقتصىاد
بعمالة وافدة ال
الرسىىمي ممىىا ُسطلىى
سصعل ضب

اليىى اقتصىىاد الظىىا المىىواز ل وهىىو اقتصىىاد هامشىىي

مداخيل وضرائب  .كما نن المبادرات وتلوسلها إلىى واقىا ُم َّ
ىنظ

رلىىى من ى ل هىىو نه ى
ونظىىاميل وبعىىد نن س ىىون مم ًنىىا
ُ
تطبيق ى الكتسىىاا مىىا ُس أ

سصل في مصللة الوبنل ومن الك رفا كسىاعة األنظمىة وتلىدسثها باسىتمرار
ُّ
الى نلو سواكل مختل

المت يرات االقتصادسة وااللتمااية والسياسية.

للرلوع الى القضية الى الراب

االتي https://bit.ly/39dwkKk :
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ومن أبرز التوصيات التي تم االنتهاء إليها ما ييل:
تأليا تطبي

مبادرة تلسين العالقة التعاقدسة لمدة  6نشهر الى األقىال

ونال ست التطبيى

إال بعىد صىدور الالئلىة التنسيلسىة التىي واىدت بهىا وزارة

المىىوارد البشىىرسة بشىىهرسن الىىى األقىىا حتىىى تىىتم ن مؤسسىىات القطىىاع
الخاص من ترتيل نوضااها.
طب
نن تُ َّ
الى ن

بنود المبادرة بش ا تدرسجي لتخسي

ا اار السىلبية الملتملىة

من نصلاا المصللةل وحتى ست تىداري ن

سىلبيات قىد تلىدت

اند التطبي .
إل اع نظام التأشيرات واالسىتقدام بليىو سصىب المتعاقىد كسيىا نسسى ل
وستلما ت الي

التأشيرة واالسىتقدام لتخسيى

األضىرار المادسىة الناتجىة

ان إل اع نظام ال سالة.
التطبيى

التىىدرسجي للنظىىام بليىىو سىىت تطبيق ى فىىي البداسىىة الىىى العمالىىة

اات التأهيا العالي والخبىرات القيمىةل ومىن أاى َّ االنتقىال إلىى بقيىة ننىواع

العمالة.

أمنىىىىا الشىىىىركات ال بىىىىرن مىىىىن اسىىىىتقطاا امالىىىىة المنشىىىى ت الصىىىى يرة

مرحليا.
والمتوسطة
ًّ
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القضية ()8
ظل الترشيعات
واقع السلوكيات املرورية يف اململكة يف ِّ
الجديدة ،واقرتاحات تطوير املنظومة املرورية
)(28/2/2021

ملخص القضية:
تناولىىى

هىىىلم القضىىىية واقىىىا السىىىلوكيات المرورسىىىة فىىىي الممل ىىىة فىىىي هى ِّ
ىىا

التشىىرسعات الجدسىىدةل واقتراحىىات تطىىوسر المنظومىىة المرورسىىة فىىي ضىىوع الىىك.

تع ُّد من نكبر القضىاسا
وسبرز االهتمام بهلم القضية بااتبار نن اللوادت المرورسة أ
هدد سالمة نفراد المجتما حيو سلهل ضليتها نكثىر مىن  1.35مليىون
التي تُ ِّ
شىىخ

حىىول العىىال واشىىرات المالسىىين مىىن المصىىابينل وباإلضىىافة إلىىى مىىا

خسىائر لسىيمة فىي األرواحل ومىا تتسىبل
تتسبل في اللىوادت المرورسىة مىن
أ

آاىارا التماايىة واقتصىادسة سىيئة وتُ ِّلى
في من إصاباتل فىإن لهىا ً

االقتصىاد
أ

الىىوبني اشىىرات المليىىارات كىىا سىىنةل ول ننىىا ا ن نمى ُّىر بمرحلىىة تارسخيىىة تقىىود

تعىد الدولىة تقبىا بالوضىا الىراهنل وتطمى بىأن
فيها الدولة دفة الت ييرل فلى ُ
ترتقي بالممل ة إلى مصا ِّ الدول المتقدمةل وتلىاف

وتعما الى تنميت .

الىى م تسىبات البلىد

وفي سياق متصال ت َّ تناول نبعىاد تىأاير التشىرسعات الجدسىدة الىى المنظومىة
تىأايرا الىى
المرورسة باإلشارة إلىى ننى قىد س ىون مىن نكثىر التشىرسعات الجدسىدة
ً
المنظومة المرورسة في الممل ة هو السماح للمرنة بقيادة السيارةل ل ن تىأاير

الىك الىىى مسىىتون السىالمة المرورسىىة لى سىت تقىىدسرم حتىىى ا نل إال نن الىىك

سيزسد من اللالة إلى إلراع التعدسالت الضرورسة لمنظومىة النقىا فىي المىدنل

مثا توفير األاىداد ال افيىة لمواقى

السىيارات ومىدارو تعلىي القيىادةل وغيىر

نسضال فإن التعىدسالت األخيىرة التىي شىهدها نظىام المىرور مىن زسىادة فىي
الكً .
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ننىىىواع وقىىىي المخالسىىىات سىىىو

س ىىىون لهىىىا ناى دىىر إسجىىىابي فىىىي ردع المخىىىالسينل

وبالتىىىالي خسىىىض األاىىىداد الهائلىىىة مىىىن المخالسىىىات المرورسىىىةل كمىىىا نن نظىىىام
العقوبات المرورسة ستماشى ما ما هو معمول ب في الدول المتقدمة.

أ
تلد من فاالية األنظمة المرورسة فىي كىب لمىاح
ادد من العواما التي ُّ
وامة د
اللىىوادت المرورسىىةل ومىىن نهمهىىا :اوامىىا تتعلىى
اإلحصاعات ان الوضا المرور

وضع

بتطبيىى

والتىي تعيى

النظىىام المىىرور ل

تقيىي الوضىا المىرور

بش ا صلي ل ال سيما بالنظر إلى نن هناي اختالفات بين الجهات التي تنشر

هىىلم اإلحصىىاعات واىىدم ولىىود لهىىة مسىىتقلة لجمىىا ونشىىر هىىلم المعلومىىات.

ىال اىىن نسىىباا نخىىرن تىىرتب
فضى ً
والتخطي

بتنسيىىل النظىىام المىىرور

الىىى شىىب ة الطىىرقل

اللضر ل وتصمي وتنسيل شب ة الشوارعل كما نن الى الىرغ مىن

ولود تنسي

مستمر بين األمانات وإدارات المىرور بالمىدنل إال نن اىدم ولىود

لعا هلا التنسي
لهة مختصة في األمانات إلدارة حركة المرورل أ

سنصل الىى
ُّ

تالفىىي اللىىاالت اللرلىىة فق ى

بينمىىا ستطلىىل األمىىر إدارة فاالىىة تتىىولى وضىىا

للرلوع الى القضية الى الراب

االتي https://bit.ly/39dwkKk :

الخط
ُ

والسياسات والبرام لتسهيا حركة السير والتقليا من اللوادت.
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ومن نبرز التوصيات التي ت االنتهاع إليها ما سلي:
إنشاع هيئة اامة للسالمة المرورسة.
إنشاع هيئات للنقا اللضر

في المدن ال برن.

نهميىىة تعزسىىز مىىدارو القيىىادةل والتوايىىة بمخىىابر اللىىوادتل وال ى اإلشىىاراتل
وااللتزام األخالقي في سلوي القيادة.
وحسىىىن ندائهىىى ل وإقىىىرار حىىى
تسعيىىىا مراقبىىىة سىىىلوي رلىىىال المىىىرور ُ
والجميىىا بىىأداع دور الشىىربة العس ى رسة الىىى مخالسىىاته

واحدةً في المراقبة.

المىىىوابن

لي ىىون الجمي ىا سى ًىدا

هىىىدفا للىىىوبن وللجميىىىال وتجىىىرس
إقىىىرار مبىىىدن نن ت ىىىون السىىىالمة المرورسىىىة
ً
السلوكيات المرورسة غير الالئقةل وباللات المنطوسة الى االسىتهتار واالاتىداعل
وتسعيا المشاركة المجتمعية في التواية.
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رؤساء الهيئة اإلرشافية منذ بداية امللتقى

الدورة األوىل

الدورة الرابعة

الدورة الثانية

الدورة السادسة

الدورة الثالثة

الدورة السابعة

والخامسة

م .أسامة كردي

د .عبداإلله الصالح

الدورة الثامنة

الدورة التاسعة
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أعضاء الهيئة اإلرشافية للدورة الثامنة

ل .وو لج تلي لجيا ث

ن .ي مة لج ا هتا

ل .سلطا لجما ق

ن .ل .ال ة لجةرت

 .نساءة لتلا

ن .وو ل حمتا

ل .س ال لامب

 .لاجو لج ثما

ل .عةولةج لجتاج

ن .الحم لجناصت

ن .يتلم م االت

ل .عفا

ن .ل .ءه وي لجناجم

* الرتتيب حسب الحروف األبجدية
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ل ا

ل .س و لج اءالا

لجلالا ا ل لجقتا

ن .اة ل لجمةا ف

ل .مناا لجم لط
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أعضاء الهيئة اإلرشافية للدورة التاسعة
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الندوات واملحارضات
اقدت هلم اللجنة  8ندوات وملاضرات كان

 .1انسجار بيروت المسؤولية والتبعات
 .2انخسا

نسعار النس

الى النلو التالي:

والتلدسات التي توال اقتصاد الممل ة ومستقبا األسعار

 .3تداايات االنتخابات األمرس ية الى السعودسة والخلي
 .4لقاح كورونا بين العل والتعال

 .5اإلدارة األمرس ية والمولة الثانية للسوضى الخالقة
 .6لهود الدولة والقطاع الخاص وال ر

 .7نهمية مراكز الس ر في نوقات األزمات

التجارسة في تطوسر القطاع المالي السعود

ً
ً
ودوليا .
ملليا
 .8تجربة مركز الملك سلمان ولهودم ونشابات ونبرز مبادرات
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أعىل مشاركات يف القضايا ( ورقة رئيسة ،تعقيب ،إدارة)

1

2

3

4

5

 6مشاركات:
 د عبداإلله الصالح
 4مشاركات:
 أ فاضل القرين
 أ بسمة التويجري
 أ الحم النارص
 م خالد العثامن
 3مشاركات:
 أ فائزة العجروش
 د نارص القعود
 د عبدالله صالح الحمود
 د نوف الغامدي
 د محمد امللحم
 م إبراهيم ناظر
 د عادل القصادي
عدد  2مشاركة
 د نجالء الحقيل  ،د فهد الرفاعي
 أ فهد القاسم  ،د عائشة األحمدي
 د راشد العبدالكريم
 د الجازي الشبييك
 د مجيدة الناجم  ،د مها العيدان
 أ جامل مالئكة  ،د صدقة فاضل
 د عبدالله العساف  ،د سعيد العامودي
 د فهد اليحيا  ،د إحسان بوحليقة
 د عبدالرحمن الهدلق،أ عاصم العيىس
 د صالحة آل شويل  ،د خالد الرديعان
مشاركة واحدة:
 د فوزية البكر  ،أ فهد األحمري
 د سلطان املورقي،أ محمد الدندين
 د رياض نجم  ،أ يحي األمري
 د عبدالعزيز الحرقان
 أ عيل الحاريث ،د سعود كاتب
 أ نبيل املبارك  ،د رجا املرزوقي
 د مشاري النعيم  ،د عبدالله املطريي
 د حميد الشايجي  ،أ عبدالله الضويحي
 د وفاء طيبة  ،د وفاء الرشيد
 د ماجد الغريبي  ،د مها املنيف
 د مرام الحريب  ،د سعيد الزهراين
 د زياد الدريس  ،أ سليامن العقييل
أ عبدالرحمن الطريري  ،د عبدالسالم الوايل
م أسامة كردي  ،م سامل املري
د هناء املسلط  ،د محمد الثقفي
د سعيد الغامدي  ،أ مها العقيل
أ عيل الحاريث ،د عبدالرحمن العريني

املشاركون من خـارج امللتقـى يف قضـية
األسبوع:

استضــاف امللتقــى عــدد  30شخصــية يف تخصصــات
مختلفــة لـــ “قضــية األســبوع” كتابــة أو تعقيبــا أو
مشاركة ومنهم من متت دعوتـه لعضـوية امللتقـى
وهم كالتايل:
د عبدالله السلمي ( كاتب رئيس)
د فهــد الرفــاعي ( تعقيــب عــىل قضــية) استضــيف
للعضوية
م مختار الشيباين ( تعقيب عىل قضية)
د أحمد الشميمريي ( كاتب رئيس)
د سلطان األصقه ( كاتب رئيس)
أ خالد طاشكندي ( تعقيب عىل قضية)
أ أمين جامل ( كاتب رئيس)
أ هناء العمري ( تعقيب عىل قضية)
أ فهد عرييش ( كاتب رئيس)
د محمد السديري ( تعقيب عىل قضية)
د عائض آل ربيع ( تعقيب عىل قضية)
د رجــا املرزوقــي ( تعقيــب عــىل قضــية) استضــيف
للعضوية
أ عالء برادة ( تعقيب عىل قضية)
د عادل القصادي ( كاتب رئيس) استضيف للعضوية
د ماجد الغريبي ( كاتب رئيس) استضيف للعضوية
د بندر العصيمي ( تعقيب عىل قضية)
م عبدالله العمران ( كاتب رئيس)
أ هدى الجرييس ( تعقيب عىل قضية)
د عبدالله ولد أباه ( كاتب رئيس)
د سعد بن طفلة ( تعقيب عىل قضية)
د صالحة آ شويل ( كاتب رئيس) استضيفت للعضوية
د ذياب املاليك ( تعقيب عىل قضية)
د نجالء الخبتي ( تعقيب عىل قضية)
د صالح الشمراين ( تعقيب عىل قضية)
د نجــالء الحقيــل ( تعقيــب عــىل قضــية) استضــيفت
للعضوية
أ أحمد الشهري ( تعقيب عىل قضية)
د أمل شريه ( كاتب رئيس)
م بدر العيادة ( كاتب رئيس)
د عيل مليباري ( تعقيب عىل قضية)
د محمد الشليخي ( كاتب رئيس)
د إبراهيم النحاس ( تعقيب عىل قضية)
أ عبري العيل ( تعقيب عىل قضية)
د هاين الغفييل ( تعقيب عىل قضية)
د .عبدالرحمن الحاريث ( تعقيب عىل قضية)
أ يحي بن زاحم ( تعقيب عىل قضية)
د نياف الجابري ( تعقيب عىل قضية)
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