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  :كلمة رئيس امللتقى

ك أن الجه   ا اليرة  لت الب  ه  ر  مله  ال  م في الي  لا     ه ال ش  

الملبقى هه  حل تق م ل الجمه  و لالمو يللةن   ن  ب    ه 

 بل ك  ق    ن  منش ط ت الملبقى؛ لال  م  ن البن  ه إل ى أنه 

لبقى نفو  ه )    لمتط ع    و ل   ملن أا  ق    ل     اا  الجه   ا

ح  رهم ل   طنهم    ه    ل  ل  ك  ح  ملهم  ( ر   اوت رة  ل و حة   

 اتهم لش رهم.لقة 

لال سرةل إلى إ ض ح تلك الجه ا أ ض ل   ن اس ب لاع    ر اموق    الب ه تحقق   

قضة  اشبلك   ه  ب      45خفل الشه و القلةل  الم ضة ؛  قم أنجم الملبقى  ن قش  

ا   عض  88 ش و     ن الخرلاي لالمخبص ةنو لت  لى الب قة ل علةه    44ألواقه  اللئةو  

لقم تطلق  تلك القض    إلى   ض  ع ت حة      هم     ه  قى. ن خ وج الملبلضةف   

االقبص   ا لالب ل  ةم لا ع  ف  لالوة س    لالمواع    لاال بي   و لرةله   . لنج  م ع  ن تل  ك 

 ت صة . 600 ص إلى أ ثل  ن لالمن قش ت الخ

أن الص فح ت الب ه اس بتلقبه  المن قش  ت   لقم   ل القوم المويلل عن المحب ى 

 . ألف  لم  500أا     و لا  و صفح  2500تقمو    

 نملات للق يات. 8؛  ل أق    لم تقبصل نش ط ت الملبقى على القض    لالبق و ل

ل  ةل ل  ه إال  أن أح  ا  ج  ماا     ل    ن أس  هم    ه ه  وا االنج   ي اليرة  لو لأخ    ي ةفت  ه 

 لي فئه  ه الهةئ  ا شلا ة و ل ه لجن  القضة و للجن  البق و لو لقوم المحب ى.

  ف تنه أن أشيل وئةل الهةئ   ا ش لا ة   . أس       لاا لن ئر ه الل  اي   ض ل  م  ال

 القلنه لام ةن ال    أ.  هم امحملا.

 .لأق ل للجمةع  م ما   ن ال ط ي خم   ل طنن  لقة اتن  اليل م 

 د. فهد العرايب الحاريث

 رئيس امللتقى
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45    44  88    46      

620 

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

 تقارير علمية  8محارضات وأعدت  3 ندوات و 5وتضمنت نشاطات امللتقى لهذه الدورة عقد 
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 8 / الدورة  كلمة رئيس الهيئة اإلرشافية
ا عددد   كددد    السددد      تقريدددر   أسددد    ملتقددد  ُيصددد     مددد  بكددد    زاخدددر 

 ثدد  أس سدد  بشددك  المحليدد  القضدد ي  تت دد    التدد  الم ضدد ع  
 الملتقدد   أعضدد   اختص صدد   ت دد     بفضدد .  ال  ليدد  اإلقليميدد 

: م هد  متعد ة،  مجد ت  فد  قض ي  ُم  قش  الع   هذا أمك   فق 
  الثق فيددددد  لتعليميددددد  ا  السي سدددددي   اتجتم عيددددد  اتقتصددددد ةي 

 .  غيره   التشريعي    الز اعي   التق ي   العمراني   الصحي 
ز الخطد ، هدذ  أن شد   ت  التدد  ب لقضد ي  اهتم مهد  حيدد  مد  الم ظ مد  م قد  ُتعددز 

 عد ،  ه د  .  الد  ل  اإلقليمد  الُ عد ي  ذا  القضد ي   كدذل  المحلد    الشدنن   تهد   
 .التقرير هذا ف  الج انب هذ  ت  قش قض ي 

 أعضد ه  بد  يتمت  لم  ب ل ظر ب قت ا ؛ فكر   مركز   أص ح أس    ملتق  إن: الق    يمك   
 علد  ب نتظد   أصد  ه  التد  لُمخرج تد  الع ليد  الج ة،  لمست ى  كف  ا   خ را    م 

  م هد  الملتقد   عد  تصد   التد  التق  ير أن ش   ت. الم ضي  الست الس  ا  م ى
دد  تعدد    التقريددر  هددذا دد  مرجع   فدد   الخدد   العدد   القطدد عي  فدد  القددرا  ألصددح   مهمًّ

 .المملك 
  ألعض   الح  ث  العراب  فه . ة الملتق  لرئيس ب لشكر أتق    أن الخت   ف  ل  ب  ت

ا اقتطعدد ا الددذي  الملتقدد   التقريددر هددذا فدد  القضدد ي  لكت بدد  الثمددي   قددته  مدد  جددز  
 .جه ةه  عل  اإلشرافي   هيئت  الملتق  لج ن     لك  إةا ته   عليه   التعقيب

 
 الكردي ميك محمد أسامة مهندس
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 8/ الدورة  األمني العام كلمة 

 الحة    و المجبم   ت س م  ه   ال وا البط  عه ال م ل   مل الشهي

 ال   طن لإث  لاي المجبم  عو ط ق   ت تف ة  ل    ه أالاو    ن  قم   ه لم   

 ه  ه امخة  لت لالفيل    و  الرمنة   جه   اهم خ  فل    ن أ ن ئ  ه  منج  مات

 ص  اوت البط عة   الفيل    الجه ا تي ن حةن سةم  شك  ف أعظمه 

 .   ب مات  ج الت  ه خرلات  ات لطنة  نخل  ن

 تق م م   ه   نهم ال م  م ش  وك س ر وأ  لبق ى   ه لطن ه ل ثق ف  فيل 100  ن  ثلأ

 ن  ملاتل للق   يات أس  ر عة  حة      قض  ة       ةن تنم      لطنة       لة    50 ح   اله

( 2021 أ ل   ل  طل  ع إل  ى 2020   لة     نبص  ف    ن)  ق    أش  هل 8 خ  فل ل ح ض  لات

 . شهل        لة ت 6  م مل

 ش لاوت  ط ف   هن ه عص ف  ن ترمأ ال احمت الف  لة /  لقضة    لوهلو لةل ام ل

 ال و لو اآلن ف الو ةن و    ل ك  بخل ل.  فص ل تقل  ل   ه نج حه   قص    ب     إلى الفيلت

 ث م الفي لت   ه المش  و   عل ى للم ا ق  عم مت أطلاف  ع الب اصل  ه   ضنة جه ا

 .البنفةو لأخةلا   البو ةل  لةه  لأخلى  بلت  ةن المب    

 لالب ه اللج  ن المب  مات ا ش لا ة  الهةئ   ه لالم في الم ةفت  ه   ق   ه ئل  جه ا

 . الح وثه ال لا ه م ه ا ال    اللئةل  قة ات أسر و  لبقى لط ق ت أ ي و  ط  خ هه

 ت   م ال   و ن الملبق   ى لخ    وج الملبق   ى     ه لال   م في لل   م ةفت لال ل     ن الش   يل     ل

 لالبق م ل ال  ا  ل اليلا  القلاي أ ه  لليم الملبقى    لة ت  ه للمش و   اسبقط  هم

 .النج ح قص  ل ش و بن  البقل ل هوا لبصفحيم

 

 األحمري بن محمد أ. فهد
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  8/ الدورة  األسبوع قضية  مسؤولةكلمة 
حص ةل  رنة     ن  يل الفخل لاالعبماي  خببم  لبقى أس ر و الوت ه الث  ن    

لال اعة   المبخصص  طنة  ال ق ل لنخر   ن ال ل بمةملا  ثنب ج  يلا 

  لقةم  ال طنة  ال  لة    س ه   ته  لالوه     ه تنمة   المن  ر الفي لا 

 ل  لمه. لالرحثه على الموب ى ال طنه لا قلةمه لا

ت  بم ال  ملوت الث  ن       مته  االس  بثن ئة     ه ة  ل ة  للف ج ئح    ع لمة    

ضل    إعص وه  أطن ب الحة ت خ فل ع    ش هم تح  الت لتط  وات   ه 

ق اع  م  ثة  ل     ن المم وس   ت الرش  ل   االجبم عة     نه    أل الوة س    أل 

االقبص    ا  و لاجب ح         ل اهبم      ت المخبص   ةن المم وس   ةن     نهم 

   ه  ج   الت الص  ح  لالب ل  ةم لاالقبص   ا ل       الم اض  ةع  لالر   حثةن

 ا نو نة  امخلى. 

تنقضه هوه الملوت ل ه طة ته  سجل ح  ل لثمةن أثلته أسم ي المش و ةن  ه قض    لأنشط  

 ص ملو ات الب ه ق م  ه  خر ل الل وف م   للمش  و    لال  طنه  الش  و محملههوه الملوت الو ن 

ب ه ل  ا ر   تنمة لاللرر   المش بل     هال  طن له وا  لال الي حلاله  يحل ص   لوحر  لنف س 

ة    ل       لملج ئح      ولن    ال االس  بثن ئة    ن الظ  للف وؤى لتطل    ت قة ات  ه لش   رهو     للرم 

 صحربه   ن إجلايات احبلاي  .

أس ر و  بحو ل    اطن الف لص الب ه انرثق     ن تح م  ت  ل     لبق ى خفل هوه الملوت    او 

ةلل ه  رة ل االعبة ا   و ل  اللبف  ت إل ى قض     لطنة   تنم     لاع مت لطي ل    اض ةع الج ئح  ل

ن شئ  ل حبمل   ه ةل الظللف الملحلة  البه لا ربه   ه وه ال ملوت.  ق م ن  قق  لبق ى أس ر و 

س    لثفث  ةن قض  ة  تنم         ه  ج   الت  بن ع    سة س  ة  لاقبص   ا   لت لةمة    لاجبم عة    

م    لالبش  ل   ت الحم ث    ل ث وه    المب ق       لنظ     البج   واو لنظ     لثق  ة    و   مت عل  ى امنظ

الب لةم ال  لهو لنظ   اليف ل و لامنظم  المللو  و لالنظ   الم له الو  ااو لو مت   ولك عل ى 

وصم  لص البنمة  لاالسبثم و  ه الوة ح  الماخلة و لت طةن البقنة و لص ن ع  الو ةنم و لالمه ن 

 تن لل  الر م االقبص اا للت  ال ل ة . رةل البقلةم  و  م 

للم تخ ل القض     الب ه ن قش ه  الملبق ى   ه ه وه ال ملوت   ن الن رر الح ه ل ح ما  اآلنة   الب ه  

تشتل اللأا ال     قضة  المص لح  الخلةجة و لالنق ش المفب ح لقم    جم ع   ال ش ل نو  م   

الخ وجة  و  نمة     ل فق  ت الوة س ة تم   ن قش  قض    سة سة  لاجبم عة   لإااو    ه     للب

 لالح  م و لالمو يل  رةل اللسمة و لال م م  ن ال ن ل ن امخلى.

ل ه خب   هوه الملوت أتقم    لشيل لال ل  ن للئةل الملبقى على  نحه الثق  لقة ات لجن  قضة  

ل     ه أعم  ل امسر ع لمعض ي اللجن  الو ن لم  ن يا    قبهم لال  خر لتهم ع ن المو  هم  الف ع

اللجن   و لالش  يل   ص   ل معض   ي الهةئ    ا ش  لا ة  عل  ى نش   طهم لتمة  مهم    ه ه  وه ال  ملوت 

لمعض ي الملبقى الو ن س هم ا لش و  ا  ف علة  لحم  س   ه النق ش  ت الفيل    لالب ص ة ت. 

 لأتمنى لملبقى أسر و  ه الوته الق ا   المم م  ن ال ط ي لالنج ح. 

 عفاف األنيسد. 
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 التقرير القضايا االقتصادية

  2020إ ل ل  -( 62البقل ل وقم ) أل ك  لل  لل

  2020      –( 63البقل ل وقم ) أي   ج ئح    ولن  لال مل عن ُ  م 

  2020  نة   –( 64البقل ل وقم ) التق البج وا ل مى  ف    ال ق   ت الُمطرَّق  علةه

اخلة  لالوه   ه تنمة  االقبص ا ال  طنه الوة ح  الم

  ه المملي 
  2020أروطل  –( 66البقل ل وقم )

 الو و    ات امعم   ل لاال بي   و    ه تنمة    المجبم    ت

 لالبحم  ت البه   اجهه  ولاا امعم ل

  2020سربمرل  –( 67البقل ل وقم )

ه الشر ب الو  اا نح  المهن رةل البقلةم     2021 رلا ل  –( 72)البقل ل وقم   ت جُّ

  2021 رلا ل  –( 72البقل ل وقم ) اآلث و االقبص ا   لاالجبم عة  للبخصة   ه المملي 
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 ( 1القضية ) 

 أوبك بلس بلس
 (م26/4/2020)

  
 الورقة الرئيسة: د. إحسان بو حليقة  

 التعقيبات: 

 التعقيب األول: م. سامل املري 

 التعقيب الثاين: أ. جامل مالئكة 

  دارة الحوار: أ. محمد الدندينإ 

  
 :ملخص القضية

ق د. إحسان بوو حليقوة فوي الورقوة الرئيسوة إلوى أن المشوهد الكوالي يعروس انهيوار   تطرَّ
السوق بأن الطلب ” صراخ“أسواق النفط، ليس لسبب سوى أن المنتجين لم يتلقفوا 

المي فوي دواموة ووضعت االقتصاد الع” كورونا“ُينازع من أجل البقاء بعد أن فترت به 
ليس واضًكا متى يخرج منها. وكأي سلعٍة ذات شوأن، تتوأ ر السووق النفطيوة العالميوة 
بالمسووتجدات الجيوسياسووية، ويتفوواوت موودى التووأ ير قوووًة وضووعًفا عبًقووا لتبعاتووه علووى 
ُمنكنيووي العوورل والطلووب أو الووروابط بينهمووا  بمعنووى أن ال صوولة ُتوو كر للمسووتجدات 

ثل أيسولندا، ال نفوط لوديها. لرون الصولة واضوكة إنا كوان األمور الجيوسياسية في بلٍد م
يتصل بالنرويج فهي دولة ُمنِتجة للنفط، وتصبح الصلة أكثور وضووًحا وتوأ يًرا إنا كانوت 
الدولة المنتجة ذات إنتاج مؤ ر. والعرس بالعرس، ففي حوال توأ رت دولوة مسوتهلرة، 

ق، وموون هوو ا المنطلووع يتوواب  فوو ن ذلووك يووؤ ر علووى الطلووب، وبالتووالي يووؤ ر علووى السووو
المكللووون النفطيووون أوضوواع االقتصوواد العووالمي ونمووو، أو انرماشووه، ليتعرفوووا علووى 
تبعات التغييرات على الطلب على النفط.  م يبورز السوؤال األزلويل هول بوسو  العورل 
مجاراة الطلب؟ واإلجابة هي عبارة عن سلسلة من اإلجابات للفتورة الكاضورة ولفتورات 
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فموووا قووود ال ُيستشوووعر أ ووور، اقن فوووي السووووق قووود يتضوووح وي هووور فوووي  مسوووتقبلية،
 .المستقبل

أما م. سالم المري فأشار في التعقيوب األول إلوى أن السياسوة اإلنتاجيوة التوي اتبعتهوا 
المملرة في العقود الماضية ساعدت في تكقيوع عودة أهودال للسياسوة االقتصوادية 

ول فوي مسوتوى معقوول وعودم السوما  المكلية، ومن أبرزها الكفاظ على أسعار البتر
بوودخول مصووادر جديوودة للطاقووة منافسووة، وفووي الوقووت نفسووه الكفوواظ علووى حصووة 
المملرووة فووي السوووق. كمووا حاف ووت تلووك السياسووة علووى هوودل مهووم فووي السياسووة 
ووا أعطووى أهميووًة  الخارجيووة وهووو دور المنووتج الموورجح المووتكرم فووي سووعر البتوورول، ممَّ

االقتصواد العوالمي. والمبوارزة األخيورة بوين السوعودية لسياسات الدولة السعودية فوي 
 .وروسيا تصبُّ إلى حد ما في ه ا السياق

م التقنووي الكاصول فووي اإلنتوواج ودخووول البتورول والغوواز الصووخريين فووي  ولرون موو  التقوودُّ
المنافسووة، وكووون االسووتثمارات الرأسوومالية فووي شوومال أوروبووا والبرازيوول و يرهووا قوود 

ووا يسوو مح لهووا باإلنتوواج بالرلفووة التشووغيلية فقووط إذا اضووطرت، حصوولت وموجووودة ممَّ
ب فيه فيورو  كورونوا، والو ي قود يمتود علوى  إضافًة إلى الركود في الطلب ال ي تسبَّ
ووم الُمنووِتج إلووى تكرووم  األقوول لعوودة شووهور  كوول ذلووك قوود ينقوول سوووق البتوورول موون تكرُّ

تزم مع م أعضائها المستهلك، وعندها ف ن أوبك لم يُعد لها فاعلية، وهي التي لم يل
ور وتوؤ ر  في العقود األخيرة بسياساتها، بل كانت المملرة هي الوحيودة تقريًبوا التوي ُتغيو

 .في سير األسعار
وتنواول أ. جموال مالئروة فووي التعقيوب الثواني عودة مكوواور ناقشوتل السياسوة النفطيووة 

بك السعودية بصفة عامة، وقوة الخطوة السعودية الكاسمة بعد فشل مفاوضات أو
، فقوود أرهوورت هوو ، الخطوووة بوضوووٍ  ال لووبس فيووه قوووة السياسووة ٢٠٢٠+ فووي مووار  

النفطيووة السووعودية عنوودما يتطلووب األموور، وردة فعوول المنتجووين اقخوورين وخاصووة خووارج 
من مووة أوبووك، والُمالحووح بوضووو  أن قوووة الخطوووة السووعودية الكاسوومة والموازيووة 
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نتجوين كبواًرا رخورين للتعواون مو  النخفال الطلب بسبب جائكوة الرورونوا قود أجبورت م
 .المملرة وأوبك +، والتغيرات المتوقعة نتيجة لرل ما سبع

 :وتضمنت المداخالت حول القضية المكاور التالية
 المشهد العالمي الراهن وانعراساته على صناعة النفط. 
 مستقبل صناعة النفط في المملرة. 
 لى النفطالتكديات في مجال الصناعات التكويلية المعتمدة ع. 

 
 https://bit.ly/3sg6H2Vللرجوع إلى القضية على الرابط اقتيل 

 
 

  

https://bit.ly/3sg6H2V
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 :ومن أبرز التوصيات التي انتهى إليها المتكاورون في ملتقى أسبار حول القضية ما يلي
  مون ضومنها االسوتكواذ لتكويل النفط إلوى بتروكيماويوات، و” متراملة“الشروع في عمل سياسة

فووي الصووناعات التكويليووة ” هائوول“علووى مراكووز أبكوواس متمرسووة فووي هوو ا النوووع موون األبكوواس، وتشووجي  اسووتثمار 
وا والونفط فوي المسوتقبل ، ومون ضومن  المعتمدة على صناعة البتروكيماويات الرئيسة )المسوتخدمة للغواز حالي 

 .ه ، السياسة سياسة تسعيرية مالئمة
 وصول إلى اتفاقيات تجارة حرة م  االتكاد األوروبي تكديوًدا )ن وًرا لكجوم سووقه السعي الكثيث لل

 .وُقربه منا ، وتركيا )مستقباًل  وبعض دول أمريرا الالتينية
 التوصيات: 
  لتكويل النفط إلوى بتروكيماويوات، ومون ضومنها االسوتكواذ ” متراملة“الشروع في عمل سياسة

فووي الصووناعات التكويليووة ” هائوول“ع موون األبكوواس، وتشووجي  اسووتثمار علووى مراكووز أبكوواس متمرسووة فووي هوو ا النووو
وا، والونفط فوي المسوتقبل ، ومون ضومن  المعتمدة على صناعة البتروكيماويات الرئيسة )الُمستخِدمة للغاز حالي 

 .ه ، السياسة سياسة تسعيرية مالئمة
 ديوًدا )ن وًرا لكجوم سووقه السعي الكثيث للوصول إلى اتفاقيات تجارة حرة م  االتكاد األوروبي تك

ا ، وتركيا )مستقباًل  وبعض دول أمريرا الالتينية  .وُقربه منَّ
 ا، وهي الطرق التقليدية لبي  النفط  Wet تقييم رليات وأدوات السوق النفطية المعمول بها حالي 

Barrelاعر، والن ر بجدية للعمل بأدوات السوق المستقبلية بأنواعها، ك حدى الطرق لتقليل المخ. 
  تطوير النقل )البكوري والجووي والسورك الكديديوة والشواحنات ، واالسوتكواذ علوى حصوة أكبور فوي

 .السوق العالمية واإلقليمية  باالستفادة من موق  المملرة الجغرافي وموانئها الجوية
  تطوووير الصووناعة المعتموودة علووى الطاقووة، وتع وويم القيمووة المضووافة باالسووتفادة موون الُرلفووة

 .نتاج الطاقةالمنخفضة إل
  العموول موو  هيئووات التن ووويم المووالي الدوليووة علوووى الكوود موون حجوووم المضوواربات فووي األسوووواق

، والتووي تتسووبب فووي االرتفاعووات paper barrel المسووتقبلية و يرهووا، لتقنووين عمليووات البيوو  الورقيووة للوونفط
 .واالنخفاضات المفاجئة والربيرة في األسعار

  السووق بتعواون كبوار المنتجوين بموا فوي ذلوك المنتجوون فوي التوصل التفاقات عالميوة السوتقرار
 .”أوبك بال “أمريرا الشمالية والدول المنضوية في اتفاق 

  عقد اجتماع  اٍن لوزراء الطاقة في مجموعوة العشورين لمتابعوة تفعيول مطوالبتهم باسوتقرار سووق
 .النفط، بما يساعد على التزام األعرال كافة

 ي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة كشرط لمنح مخصصات لقويم اشتراط تنمية المكتوى المكل
 .وعاقة لشركات البتروكيماويات السلعية والشركات كثيفة استخدام الطاقة

  إيجاد حزمة من الكوافز لدخول الرياديين والمنشآت الصوغيرة والمتوسوطة قطواع التصوني  القوائم
ى الجهات المشرفة على القطاع الصناعي تأسويس على اإلبداع، وليس فقط على وفرة اللقيم  وعليه نقتر  عل

 .manufacturing sand box ”صندوق تجارب صناعي“
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 (2القضية )

 أزمة جائحة كورونا والعمل عن بُعد 

م(3/5/2020)  

 
 الورقة الرئيسة: د. زهري رضوان  

 :التعقيبات 

 التعقيب األول: د. عبد العزيز الحرقان 

  رقيالتعقيب الثاين: د. سلطان املو 

 إدارة الحوار: د. رياض نجم 

  

 ملخص القضية:

أشووار د. زهيوور رضوووان فووي الورقووة الرئيسووة إلووى أنووه موو  اسووتمرار انتشووار فيوورو  
كورونا في جمي  أنكاء منطقوة الشورق األوسوط والعوالم، أصوبكت الشوركات تتسواءلل 
ن مون الكفواظ علوى اسوتمرارية أعمالهوا ، كيف سيؤ ر ذلك علوى أدائهوا، وكيوف سوتتمرَّ

وما هي التغيرات التي ينبغي تطبيقها على مورفيها وعمالئهوا؟ وبوات مون الضوروري 
أن تبدأ الشركات والمن موات فوي كافوة القطاعوات باسوتخدام األدوات والتقنيوات عبور 
ووب علووى التكووديات االقتصووادية والماليووة التووي فووي روول جائكووة  اإلنترنووت، وذلووك للتغلُّ

بواإل الق التوام للكودو مون انتشوار الفيورو ، يجوب كورونا  فرما تقوم المودن والبلودان 
علووى الشووركات والمن مووات والكرومووات أيًضووا االسووتعانة بوواألدوات التووي تكوودُّ موون 
االتصووال الجسوودي لضوومان اسووتمرارية األعمووال. وموون وجهووة ن وور المختصووين، فوو ن 

ح رفووا ووتا ووه للعموول عوون ُبعوود وف  ق فيوورو  كورونووا أجبوور البلوودان والمؤسسووات علووى التوجُّ
جديدة في العمل، وتأسويس قاعودة عمول اقتصوادية جديودة تسومح بتووفير الموال فوي 

 مقابل ارتفاع المراسب.
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أمووا د. عبوود العزيووز الكرقووان فتنوواول فووي التعقيووب األول تووأ ير جائكووة كورونووا علووى 
العمل عن ُبعد في كلٍّ منل قطاع التعليم، وقطاع الصوكة العاموة، والقطواع الصوناعي 

مات المالية، ومنهج العمل اإلداري. واختتم التعقيب بالتأكيد على أن والخدمي، والخد
إدارة المؤسسات مستقباًل لون تروون مرتبطوًة بموقو  الشوركة أو المؤسسوة اإلنتاجيوة 
كمران للعمل المثالي  وإنما يمرن بفضل الكلول الترنولوجية العمل عن ُبعد )العمل 

 ية.المنزلي  وهو ما فرضته عبيعة األزمة الكال
فووي حووين ذكوور د. سوولطان المووورقي فووي التعقيووب الثوواني أن جائكووة كورونووا كانووت 
بمثابووة االختبووار الكقيقووي لجاهزيووة دول العووالم فووي مجووال التقنيووة، وفووي هوو ا الجانووب 
نجكت المملروة وللوه الكمود، وأ بتوت للعوالم أنهوا مون الودول الرائودة فوي مجوال تقنيوة 

  ت واألدوات األساسية للعمل عن ُبعد. المعلومات واالتصاالت، وتملك المقوما
 وتضمنت المداخالت حول القضية المكاور  التاليةل

 مفهوم العمل عن ُبعد وأبعاد،. -
 الخاص. القطاع في عن ُبعد المؤقت للعمل االسترشادي الدليل -
 تأ يرات أزمة جائكة كورونا والعمل عن ُبعد على المجتم . -
 كورونا.مستقبل العمل عن ُبعد ما بعد جائكة  -

ومن أبرز التوصيات التي انتهى إليها المتكاورون في ملتقى أسبار حوول القضوية 
 ما يليل

الدعوة إلنشاء لجنة وعنيوة تضومُّ الجهوات ذات العالقوة مون القطاعوات الكروميوة  -1
والخاصوووة و يووور الربكيوووة لوضووو  برنوووامج وعنوووي وحوكموووة للعمووول عووون ُبعووود فوووي 

برنامج رف  كفاءة األداء وخفوض الترواليف القطاعات الثال ة. ويرون من أهدال ال
 ومصلكة المجتم  والعدالة بين جمي  األعرال. 

دعوة وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعيوة إلوى وضو  دليول استرشوادي دائوم  -2
للعمووول عووون ُبعووود يضووومُّ كافوووة التفاصووويل المتعلقوووة بسووواعات العمووول، وتقيووويم 

 ال.المورف، ونسب إلزامية التطبيع في كل مج
 https://bit.ly/3srCs9uللرجوع إلى القضية على الرابط اقتيل  -3

https://bit.ly/3srCs9u
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  التوصياتل 
الدعوة إلنشاء لجنوة وعنيوة تضومُّ الجهوات ذات العالقوة مون القطاعوات الكروميوة والخاصوة و يور الربكيوة  -1

الثال وة. ويروون مون أهودال البرنوامج رفو  لوض  برنامج وعنوي وحوكموة للعمول عون ُبعود فوي القطاعوات 
 كفاءة األداء، وخفض التراليف، ومصلكة المجتم ، والعدالة بين جمي  األعرال. 

دعوة وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية إلوى وضو  دليول استرشوادي دائوم للعمول عون ُبعود، يضومُّ  -2
 ، ونسب إلزامية التطبيع في كل مجال. كافة  التفاصيل المتعلقة بساعات العمل، وتقييم المورف

دعوة الشركات الكرومية والخاصوة والمختصوين بتقنيوة المعلوموات فوي المملروة إلوى تطووير البرمجيوات  -3
والتطبيقات الالزمة للعمول عون ُبعود، وكو لك دعوم المكتووى المكلوي فوي هو ، التقنيوة الواعودة، وتطووير 

ين وحفوح البيانوات، وتطووير إجوراءات تبوادل المعلوموات حلول الشبرات وأدوات االتصاالت وأمواكن التخوز
والملفات مون خوالل خووادم سوكابية سوعودية يروون مقرهوا المملروة  لضومان رفو  مسوتوى األموان فوي 

 كافة الجوانب، م  مراعاة سهولة االستخدام في ه ، التطبيقات والبرمجيات.
الموورفين الو ين قود تسوتغني المنشوأة  أن ُيراعى في ُخطط وبورامج العمول عون ُبعود كيفيوة التعامول مون -4

ضا  البرامج لتأهيل المورفين المتضررين من ذلك.   عنهم عند تطبيع العمل عن ُبعد بشرل دائم، وو 
ل الرقمووي إلووى اإلسووراع فووي تنفيوو  اإلسووتراتيجية الوعنيووة للتكووول الرقمووي، وأن يرووون  -5 دعوووة وحوودة التكوووُّ

 العمل عن ُبعد أحد مروناتها. 
و  الضووابط والمعوايير الالزموة وتقيويم أداء الموورفين دعوة منشآت  -6 ضا القطاع الخاص و ير الربكي إلوى و 

 أ ناء العمل عن ُبعد، لترون جزًءا من ن امها الداخلي وحوكمتها.
ضرورة إجراء الدراسات لألوضاع واق ار االقتصادية واالجتماعية واألمنيوة والبيئيوة و يرهوا، التوي تنوتج عون  -7

 واقترا  السيناريوهات األفضل. العمل عن ُبعد،
دعوة وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات، بالتعاون م  الهيئة الوعنية لألمن السيبراني، إلى وضو  دليول  -8

استرشووادي يشوومل بروتوكووول االتصووال اقموون والمكوواذير األمنيووة السووتخدام التطبيقووات العالميووة فيمووا 
 يخص العمل من بعد.

لن ام العمل  إلعطاء فرص أكبر للعمل عن ُبعد لفئوات معينوة، ولفتورات مكوددة تعديل اللوائح التنفي ية  -9
ون يعوانون موون  تروون اختياريوة للموروف، وبعود موافقووة جهوة العمول )منهوال المورأة الكاموول والُمرضو ، وم 
ووون لوووديهم رووورول خاصوووة مؤقتوووة، والمرافقوووون خوووارج المملروووة، وذوو االحتياجوووات  أمووورال مزمنوووة، وم 

االستفادة من ه ا الخيار أيًضا أ ناء هطوول األمطوار وحودوس الرووارس الطبيعيوة وموا يمنو  الخاصة . ويتم 
 الوصول إلى مقر العمل.
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 (3القضية  )

 الغش التجاري ومدى كفاية العقوبات املُطبَّقة عليه

 (م14/6/2020)
  
 الورقة الرئيسة: د. عبد الرحمن الشقري 

 التعقيبات: 

 اريثالتعقيب األول: د. عيل الح 

 التعقيب الثاين: أ. الحم النارص 

 إدارة الحوار: م. فاضل القرين 

  
 :ملخص القضية

اشووووتملت الورقووووة الرئيسووووة علووووى مكووووورينل تنوووواول المكووووور األول الغوووو َّ التجوووواري، 
ن  ورليووووات ضووووبط المخالفووووات، والعقوبووووات وفووووع مفهوووووم وزارة التجووووارة  وتضوووومَّ

قوووة علوووى الغووو  التجووواري. المكوووور الثووواني مناقشوووة مووودى كفايوووة العقوبوووات ال مطبَّ
وأوضوووح د. عبووود الووورحمن الشوووقير أن المنوووتج المغشووووب ووفوووع موووا نشووور، حسووواب 

هوووول  2020فبرايووور  12وزارة التجوووارة علوووى موقووو  التواصووول االجتمووواعي توووويتر بتووواري  
المنوووووتج الفاسووووود و يووووور صوووووالح لالسوووووتعمال أو االسوووووتهال  اقدموووووي والكيوووووواني، 

المعتموووودة، والمنتهيووووة صووووالحيته، وكوووول وكوووول منووووتج  يوووور مطووووابع للمواصووووفات 
ل للتغييوووور. وقوووود يرووووون الغوووو  فووووي مصوووودر المنووووتج وكميتووووه ووزنووووه  منووووتج تعوووورَّ
وصوووفاته الجوهريوووة. ورليوووات ضوووبط المخالفوووات توووتمي عبووور البكوووث والتكوووري وتلقوووي 
البال ووووات،  ووووم ضووووبط وحجووووز المنتجووووات المشووووتبه فيهووووا،  ووووم دخووووول المنشووووآت 

ج الوووووو ي  بووووووت  شووووووه،  ووووووم إ ووووووالق وتفتيشووووووها،  ووووووم مصووووووادرة وإتووووووالل المنووووووت
المسوووتودعات أو المكوووالت المشووواركة فوووي ذلوووك. وانتهوووى د. الشوووقير إلوووى أن نجوووا  
وزارة التجووووارة و يرهووووا موووون الجهووووات المما لووووة فووووي حقيقتووووه لوووويس فووووي الكمووووالت 
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التفتيشوووية واكتشوووال الغووو  واألخطووواء، بووول فوووي العمووول علوووى عووودم وقووووع الغووو  
عة عليووووه. وعندئووووٍ  يتكقووووع للمجتموووو  ابتووووداًء وتجفيووووف منابعووووه والعواموووول المشوووو جو

 .األمن الغ ائي والثقة بمؤسسات الدولة التي تعمل على تكقيقه
وأشوووووار د. علوووووي الكوووووار ي فوووووي التعقيوووووب األول إلوووووى أن الغووووو  التجووووواري بأنواعوووووه 
المختلفووووة موووون الجوووورائم التووووي يصووووعب اإلحاعووووة بهووووا ووأدهووووا فووووي مهوووودها  لتنوووووع 

د ُعرقهوووووا، وكثووووورة ال موووووزاولين لهوووووا، وكثووووورة الموووووواد واأل ووووورال أسووووواليبها وتعووووودُّ
المغشوشوووة، وسوووهولة وابتروووارات أسووواليب وعووورق الغووو ل زراعوووًة وصوووناعًة وتوريوووًدا 
وتقليووًدا وتسووويًقا وبيًعووا، وترووا ر المسووتهلرين و قووتهم فووي كوول ذلووك، والتووي هووي 
فووي  يوور مكلهووا إلووى حووٍد مووا. وهووو لوويس وليوود  الكاضوور، بوول لووه امتووداد توواريخي فووي 

وب و قافاتهوووا. وفوووي اعتقووواد،، فووو ن الغووو  التجووواري الغووو ائي مووون حضوووارات الشوووع
أخطووور جووورائم الغووو  التجووواري علوووى صوووكة اإلنسوووان، بووول أخطرهوووا علوووى اإلعوووالق. 
د الجهوووات الرقابيوووة المختصوووة بوووالغ  الغووو ائي، ابتوووداًء مووون وزارة الزراعوووة  ور وووم تعووودُّ

القرويووووة إلووووى الجمووووار  إلووووى وزارة التجووووارة والصووووناعة وكوووو لك الشووووؤون البلديووووة و
وهيئووووة الغوووو اء والوووودواء و يرهووووا، إال أن رليووووات ضووووبط المخالفووووات  يوووور قووووادرة علووووى 
ر هوووو ، الجريموووة أو تجفيووووف منابعهوووا ألسووووباب متعوووددة، قوووود  وووو  تطووووُّ مالحقوووة وتتبُّ
يروووون منهوووال قلوووة عووودد العووواملين، وعووودم الرفووواءة المهنيوووة والخبووورة والتخصوووص، 

غشوشوووووة، وكثووووورة أنوووووواع وصوووووعوبة اكتشوووووال الموووووواد المضوووووافة المهدرجوووووة والم
المنووووتج الغوووو ائي المسووووتورد الطووووازج والمعلووووب والمطهووووي، وكثوووورة ممتهنووووي هوووو ا 
الغوووووو  أفووووووراًدا ومؤسسووووووات، وسووووووهولة تصوووووونيعه، وعوووووودم كفايووووووة العقوبووووووات 
الن اميووووة، وبيروقراعيووووة اإلجووووراءات، وقلووووة المختبوووورات ومتاهووووات التنسوووويع بووووين 

 .الجهات المسؤولة، و يرها
وووود أ. الحوووو م الناصوووور فووووي التعقيووووب الثوووواني علووووى أن الغوووو  التجوووواري وموووون جانبووووه أكَّ

ن المجتمعوووات  جريموووة ليسوووت حديثوووة، بووول هوووي مووون الجووورائم التوووي ُولووودت مووو  ترووووُّ



 

23 

 إحدى مبادرات مركز أسبار

البشووورية. كموووا أن الغووو  التجووواري جريموووة كسوووائر الجووورائم ال يمرووون القضووواء عليووووه 
بالرليوووووة، ولرووووون تكووووواول الووووودول عبووووور األن موووووة والتشوووووريعات الرادعوووووة والمراقبوووووة 

عووووة الفاعلووووة الكوووودَّ منووووه وتقليوووول خطوووور، والتضووووييع علووووى مرتربيووووه  ن ووووًرا والمتاب
لفداحووووة ر ووووار، علووووى االقتصوووواد والصووووكة واإلنسووووان. وانتهووووى إلووووى أنووووه ال بوووود موووون 
مراجعووووة شوووواملة لن ووووام مرافكووووة الغوووو  التجوووواري علووووى ضوووووء أفضوووول التجووووارب 

ة العالميوووة إذا أردنوووا الكووود مووون هووو ، ال ووواهرة التوووي تنخووور فوووي االقتصووواد وفوووي صوووك
 .اإلنسان

نت المداخالت حول القضية المكاور  التالية  :وتضمَّ
 واق  راهرة الغ  التجاري وعوامل تفاقمها. 
 اق ار المترتبة على الغ  التجاري. 
 رليات مرافكة الغ  التجاري. 

 
 Whttps://bit.ly/3tTH1Jللرجوع إلى القضية على الرابط اقتيل 

 
  

https://bit.ly/3tTH1JW


 

24 

 إحدى مبادرات مركز أسبار

 :ومن أبرز التوصيات التي انتهى إليها المتكاورون في ملتقى أسبار حول القضية ما يلي
مراجعوووة مهوووام وواجبوووات تن يموووات ُكووولٍّ مووون هيئوووة المواصوووفات والمقووواييس، وزارة التجوووارة، جمعيوووة حمايوووة المسوووتهلك،  .1

ا، ورفوووو  الوووووعي وتكووووديثها بروووول مووووا يلووووزم لتعريووووف الغوووو  التجوووواري ومرافكتووووه وتجريمووووه والتشووووهير بموووو ن ُيوووودان قضووووائي 
والمسووووتوى الرقووووابي وتن وووويم التجووووارة وحمايووووة المسووووتهلك موووون خووووالل جهووووة أو لجنووووة مشووووتركة. موووو  الن وووور فووووي تكويوووول 
جمعيوووووة حمايوووووة المسوووووتهلك إلوووووى هيئوووووة تووووورتبط بمجلوووووس الشوووووؤون االقتصوووووادية والتنميوووووة، واالعوووووالع علوووووى أفضووووول 

 .الممارسات العالمية مثل النموذج البريطاني
وووا، تطوووو .2 ير قووودرات الرووووادر المسوووؤولة عووون الرشوووف علوووى الوووواردات التجاريوووة فوووي المنافووو  البكريوووة والبريوووة والجويوووة وداخلي 

ألخوووو  االحتياعووووات األمنيووووة الالزمووووة أ نوووواء القيووووام بالمووووداهمات )توووودريًبا ومعوووودات وتكريووووًزا للمضووووبوعات  لضوووومان أموووون 
 .(وسالمة العملية

بضووواعة المسوووتوردة مووون الخوووارج وخاصوووة البضووواعة زهيووودة األسوووعار، مووو  تزويووود هيئوووة تكديووود المعوووايير الوعنيوووة المقبولوووة لل .3
 .الجمار  السعودية بالرفاءات واألجهزة للرشف الجاد عن مخالفة تلك المعايير قبل دخولها األسواق

 :التوصيات

 ايووووووة مراجعووووووة مهووووووام وواجبووووووات تن يمووووووات ُكوووووولٍّ موووووون هيئووووووة المواصووووووفات والمقوووووواييس ووزارة التجووووووارة وجمعيووووووة حم
ا، ورفووو   المسوووتهلك، وتكوووديثها برووول موووا يلوووزم  لتعريوووف الغووو  التجووواري ومرافكتوووه وتجريموووه والتشوووهير بمووون ُيووودان قضوووائي 
الوووووعي والمسووووتوى الرقووووابي وتن وووويم التجووووارة وحمايووووة المسووووتهلك موووون خووووالل جهووووة أو لجنووووة مشووووتركة. موووو  الن وووور فووووي 

االقتصووووادية والتنميوووة، واالعووووالع علوووى أفضوووول تكويووول جمعيووووة حمايوووة المسووووتهلك إلوووى هيئووووة تووورتبط بمجلووووس الشوووؤون 
 .الممارسات العالمية مثل النموذج البريطاني

   وووا تطووووير قووودرات الرووووادر المسوووؤولة عووون الرشوووف علوووى الوووواردات التجاريوووة فوووي المنافووو  البكريوووة والبريوووة والجويوووة وداخلي 
ات وتكريووووًزا للمضووووبوعات، لضوووومان أموووون ألخوووو  االحتياعووووات األمنيووووة الالزمووووة أ نوووواء القيووووام بالمووووداهمات )توووودريًبا ومعوووود

 .(وسالمة العملية
  تكديووود المعوووايير الوعنيوووة المقبولوووة للبضووواعة المسوووتوردة مووون الخوووارج وخاصوووة البضووواعة زهيووودة األسوووعار، مووو  تزويووود هيئوووة

 .الجمار  السعودية بالرفاءات واألجهزة للرشف الجاد عن مخالفة تلك المعايير قبل دخولها األسواق
  مسوووؤولة فوووي وزارة التجوووارة بمتابعوووة موووا يعووورل فوووي وسوووائل التواصووول االجتمووواعي مووون عووورول تجاريوووة  يووور أن تقووووم جهوووة

ل بأحرام قضائية صارمة ن ُيضلو  .صكيكة وتكمل قدًرا كبيًرا من التضليل في السل  والخدمات، وتجريم م 
 ووووا، والت أكوووود موووون وصووووول التعليمووووات تفاعوووول الغوووورل التجاريووووة موووو  التجووووار موووون خووووالل ترثيووووف التواصوووول معهووووم إلرتروني 

 .واإلرشادات أواًل بأول، وتكفيز التجار لكضور بعض ورب العمل لتطوير المفاهيم التجارية السليمة
  إلوووزام التجوووار مووون ِقبووول وزارة التجوووارة بوضووو  كافوووة األسوووعار )ولووويس المتوسوووط ، لتروووون مرجعيوووة للمسوووتهلرين مووون خوووالل

 .موق  إلرتروني تشرل عليه الوزارة
 يووود جهوووة اإلشووورال علوووى سوووالمة الغووو اء سوووواء المسوووتورد أو المكلوووي، وأهميوووة رفووو  قووودرات األسوووواق المركزيوووة أهميوووة توح

 .بتن يم أجود وتقنية أعلى، والتوس  في تأمين أجهزة الرشف عن متبقيات المبيدات الزراعية في تلك األسواق
  الجيوووودة  لتعزيووووز  قووووة المسووووتهلك فووووي تعزيووووز الجهووووود بالتوسوووو  فووووي تطبيووووع الشووووهادة السووووعودية للممارسووووات الزراعيووووة

 .المنتجات الزراعية السعودية
  التعاقووود أو عمووول شوووراكة مووو  شوووركة عالميوووة مشوووهود لهوووا بالرفووواءة لبنووواء من وموووة مرافكوووة الغووو  التجووواري والصوووناعي

 .والخدمي بمكتوى مكلي جيد، من تدريب وإجازة العاملين الوعنيين ونقل التقنية
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 (4القضية )

 ية ودورها يف تنمية االقتصاد الوطني يف اململكةالسياحة الداخل 

 (م30/8/2020)
  
 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

علووووى أنووووه يتوووووافر للمملرووووة العربيووووة  أكوووود أ. فهوووود األحمووووري فووووي الورقووووة الرئيسووووة
السوووعودية العديوووُد مووون المقومووووات السوووياحيةل الجغرافيوووة، والمناخيوووة، والتاريخيووووة، 
والثقافيوووووة، والدينيوووووة، والفنيوووووة، والكضوووووارية. وكموووووا أن لووووودى المملروووووة العموووووع 
التوووواريخي لعشوووورات القوووورون، فوووو ن لوووودينا كوووو لك حاضووووًرا مشوووورًفا أيًضووووا موووون دولووووة 

ا، مووووروًرا عصوووورية ناشووووئة تمرَّ  نووووت موووون اقتكووووام دول العشوووورين الع مووووى اقتصووووادي 
بموووودن صووووناعية كووووال هران والجبيوووول وينبوووو ، وشووووركات كبوووورى كووووأرامرو وسووووابك، 
ر معووووالم  عووووالوة علووووى مشوووواري  ضووووخمة قادمووووة كنيوووووم والقديووووة، والتووووي سووووُتغيو
الصوووووناعة والتجوووووارة واالقتصووووواد والسوووووياحة فوووووي العوووووالم  األمووووور الووووو ي يسوووووتوجب 

لتعزيووووز التنميووووة السووووياحية الوعنيووووة بوصووووفها أحوووودس أنووووواع التنميووووة  العموووول  الجووووادَّ 
التووووي تسووووعى لهووووا الوووودول كمصوووودر دخوووول ع وووويم الشووووأن، وتتطووووابع موووو  التنميووووة 
الشووواملة، ولموووا تتضووومنه مووون تنميوووة حضوووارية شووواملة لرافوووة المقوموووات الطبيعيوووة 

 .واإلنسانية والمادية
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ألول علووى أنووه ال بوود موون فووي حووين أكوود د. عبوود اللووه صووالح الكمووود فووي التعقيووب ا
الُمضووووي قوووودًما نكووووو صووووناعة سووووياحية فاعلووووة تغطووووي االحتياجووووات والمتطلبوووووات 
رت بووووآالل الوووودوالرات ُتغووووادر  للمووووواعن أواًل حفاًرووووا علووووى مصووووروفات ماليووووة ُقوووودو
ا ألجوول قضوواء أوقووات سووياحية خارجيووة، وصووناعة سووياحية فاعلووة أيًضووا تجوو ب  سوونوي 

اًحا دوليوووين، نتشووورل بوووالتعريف لهوووم عووون سوووماحة ديننوووا اإلسوووالمي الكنيوووف،  سووويَّ
ل ذلووووك لنووووا موووون مووووورد اقتصووووادي داعووووم  والتعريووووف بثقافاتنووووا، فضوووواًل عمووووا ُيشوووورو

 .للناتج المكلي اإلجمالي ودخلنا القومي
أمووا أ. جموووال المالئرووة فأشوووار فووي التعقيوووب الثوواني إلوووى عوودد مووون المقترحووات التوووي 

منهوووال تكويووول هيئوووة السوووياحة مووون شوووأنها تنميوووة صوووناعة السوووياحة فوووي السوووعودية، و
إلوووى وزارة بصوووالحيات واسوووعة وميزانيوووة مالئموووة، وإنشووواء جهووواز متطوووور للموووراقبين 

 .للمنشآت السياحية، واالهتمام ب نشاء الفنادق المالئمة في المدن
 :وتضمنت المداخالت حول القضية المكورين التاليين

 التكديات التي تواجه السياحة الداخلية في المملرة. 
 ات تنمية السياحة الداخلية وتعزيز دورها في االقتصاد الوعنيرلي. 
 

 https://bit.ly/2NQwzU1للرجوع إلى القضية على الرابط اقتيل 
 

  

https://bit.ly/2NQwzU1
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وموووون أبوووورز التوصوووويات التووووي انتهووووى إليهووووا المتكوووواورون فووووي ملتقووووى أسووووبار حووووول 
 :القضية ما يلي

 بتعووواس السوووياحي وتووودريب الرفووواءات التوووي يتطلبهوووا القطووواع تطبيوووع بووورامج اال
السوووووياحي كاإلرشووووواد والضووووويافة، بالتعووووواون مووووو  أفضووووول الجهوووووات العالميوووووة 
لتووووووعين المعرفوووووة لتمروووووين المنشوووووآت السوووووياحية مووووون أداء أدوارهوووووا برفووووواءة 

 .عالية
  المكاف ووووة علووووى المواقوووو  السووووياحية وأنسوووونتها بصووووورتها الطبيعيووووة واأل ريووووة

 .م  لمسات بسيطة ال تمسُّ بأصل الموق والتاريخية 
 

 :التوصيات

  تطبيوووع بووورامج االبتعووواس السوووياحي وتووودريب الرفووواءات التوووي يتطلبهوووا القطووواع السوووياحي كاإلرشووواد والضووويافة بالتعووواون
 .م  أفضل الجهات العالمية  لتوعين المعرفة لتمرين المنشآت السياحية من أداء أدوارها برفاءة عالية

 لمواقووو  السوووياحية وأنسووونتها بصوووورتها الطبيعيوووة واأل ريوووة والتاريخيوووة مووو  لمسوووات بسووويطة ال تموووسُّ المكاف وووة علوووى ا
 .بأصل الموق 

  االسوووووتغالل األمثووووول للمووووووارد السوووووياحية المتووووووفرة وتكسوووووينها  لتوووووتمرن مووووون تكقيوووووع احتياجوووووات الطلوووووب السوووووياحي
 .المكلي والعالمي

 وووع مووون الجووودوى االقتصوووا دية لالسوووتثمارات السوووياحية المقترحوووة وأ رهوووا االجتمووواعي العمووول علوووى دراسوووة شووواملة للتكقُّ
 .واالستثماري

  تكفيووووز القطوووواع السووووياحي موووون خووووالل دعووووم القطوووواع الخوووواص لتنفيوووو  البوووورامج السووووياحية عبوووور ُخطووووط إعالنيووووة تسووووويقية
 .متراملة

 ط خطط التنمية السياحية بُخطط التنمية األخرى للقطاعات االقتصادية، لتكقيع نمو متوازن با  .ر 
   التخطووويط السوووياحي العلموووي الرشووويد لتكقيوووع أكبووور معووودل ممرووون مووون النموووو السوووياحي فوووي وقوووت وترلفوووة قياسووويين

 .لمواجهة سوق التنافس السياحي الدولي العريض
  دعووووم البوووورامج البكثيووووة عوووون السووووياحة المكليووووة لخلووووع بيئووووة سووووياحية مرتبطووووة بترا نووووا الزاخوووور بووووالتنوع العووووريض، وإيجوووواد

 .ها وعرضها للعالم بطريقتنا الخاصةالطرق العلمية لتنميت
 فا  مستوى الخدمات المتصلة بالمواق  السياحية وتجويدها  .ر 
 تكفيز القطاع الخاص لتوسي  أفع اهتماماته في جانب التنمية السياحية المستدامة. 
   ا تووووووفير المتطلبووووووات األمنيووووووة والتقنيوووووة والصووووووكية فووووووي مختلوووووف المنوووووواعع السووووووياحية  لضووووومان سووووووالمة السوووووويَّ

او  .تواصلهم تقني 
 توفير المعلومات والبيانات الواسعة عن المواق  السياحية من خالل المنشورات الورقية والتقنية. 
 العمل الدبلوماسي لترويج السياحة السعودية من خالل منشآتنا الدبلوماسية في الداخل والخارج. 
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 شوووطة فنيوووة و قافيوووة تعريفيوووة يتخللهوووا جووووائز فوووتح مراتوووب فوووي دول العوووالم التوووي ُتعنوووى شوووعوبها بالسوووياحة، تقووووم بأن
تكفيزيووووووة مباشوووووورة وتخفيضووووووات رمزيووووووة فووووووي التوووووو اكر واإلقامووووووة فووووووي السووووووعودية، وتزويوووووودهم بتفاصوووووويل الفنووووووادق 

 .والمنتجعات ومراكز الترفيه
  كهم عقوووووارات فوووووي المنووووواعع ووووونا اسوووووتقطاب مشووووواهير وموووووؤ رين دوليوووووين باالستضوووووافة الراملوووووة ألرل الووووووعن، وم 

 .ثمار فيهاالسياحية لالست
 استغالل المناسبات الدولية والمؤتمرات الربرى الستعرال مروناتنا السياحية والفنية والتاريخية والثقافية. 
  ، قيووووام صووووندوق االسووووتثمارات العامووووة باألعمووووال اإلنشووووائية وبشووووراكة مكووووددة موووون المسووووتثمر )لضوووومان مصووووداقيته

 .ر على خول ه ا المجال  مما يشج  المستثمBOT وتأجيرها عليه لفترة بن ام الو
  التركيوووز علوووى بعوووض المووودن السووواحلية بالمنطقوووة الغربيوووة مثووول مدينوووة جووودة والمنطقوووة الشووورقية  حيوووث يوجووود بهوووا البنيوووة

التكتيوووة والرثافوووة السووورانية، واألهوووم ُقربهوووا مووون الكووورمين الشوووريفين، ووجوووود الشوووواع  التوووي يمرووون بنووواء الرثيووور مووون 
 .المتنوعة من رحالت كروز ويخوت وسباقات و يرها المنتجعات فيها، والنشاعات البكرية

  ووول الرسووووم أقووول موووا يمرووون  حيوووث إنَّ الهووودل هوووو زيوووادة أعوووداد المعتمووورين عا تخفووويض الترلفوووة علوووى الكووواج والمعتمووور وج 
ا مووون مروووة  وهوووو موووا  والكجووواج، وبالتوووالي تشوووجيعهم علوووى اإلقاموووة فوووي مووودن السوووياحة خاصوووة مدينوووة جووودة القريبوووة جووود 

 .د المكلي وبالتالي الوعني بشرل هائلسينع  االقتصا
 االهتمام ب نشاء الفنادق المالئمة في المدن، والتركيز على ذات النجوم األرب   ألنها المفضلة للسائح. 
 مراجعة وسائل النقل العامة وخاصًة سيارات األجرة  للتأكد من مالءمتها لمتطلبات السياحة. 
 خفضة الترلفةدراسة عمل رحالت عيران خاصة بالسياحة من (chartered flights). 
  التركيووووز علووووى مراكووووز توووودريب المختصووووين بالسووووياحة وتطويرهووووا، وتوووودريب الوووورا بين موووون خريجووووي العمووووارة والتوووواري  فووووي

 .معاهد عليا للسياحة بتخصصات مختلفة حسب المجاالت السياحية
 ووووا تطوووووير التخصووووص السووووياحي فووووي الجامعووووات والصوووورو  األكاديميووووة بمووووا اسووووتجدَّ فووووي عوووو ووووا وعملي  الم السووووياحة )ن ري 

ا على أفضل الممارسات العالمية في صناعة السياحة  ا والتطبيقات ميداني   .وتقني 
 ربط قواعد البيانات السياحية بقاعدة النُ م الجغرافية الوعنية وتفعيلها. 
  ومنرشوووووفات تشوووووجي  السوووووياحة الجيولوجيوووووة حيوووووث يوجووووود العديووووود مووووون ال وووووواهر الجيولوجيوووووة كوووووالرهول والووووودحول

الجبووووال، سووووواء كانووووت فووووي منطقووووة الوووودرع العربووووي أو فووووي الوووورل الرسوووووبي والرثبووووان الرمليووووة كمووووا فووووي صووووكراء الربوووو  
 .الخالي أو الدهناء أو النفود الربير

  تكفيووووز قيووووام اسووووتثمارات نوعيووووة صووووغيرة ومتوسووووطة تعتموووود علووووى الميووووزات التنافسووووية للمنطقووووة  للمسوووواهمة فووووي
ووووُزل الريفيووووة والتعريووووف بموووووروس  إيجوووواد تنميووووة ريفيووووة مسووووتدامة، وتشووووجي  السووووياحة الزراعيووووة والصووووكراوية إلقامووووة النُّ

منووواعع المملروووة المختلفوووة، واالسوووتفادة مووون المشووواري  القائموووة مثووول مشوووروع زراعوووة الوووُبن فوووي فيفوووا والوووداير بمنطقوووة 
 .جازان بتوفير خدمات جاذبة للسيا 
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 (5القضية )

 ية املجتمعاتدور ريادة األعامل واالبتكار يف تنم

 والتحديات التي يواجهها رواد األعامل

(20/9/2020) 
  
 )الورقة الرئيسة: د. أحمد الشميمري )ضيف امللتقى (*) 

 التعقيبات: 

 التعقيب األول: د. عبد العزيز الحرقان 

 التعقيب الثاين: أ. الحم النارص 

 إدارة الحوار: د. سعيد العامودي 

  
 :ملخص القضية

ميمري في الورقة الرئيسة دور  ريوادة األعموال واالبتروار فوي ترسوي  تناول د. أحمد الش
 قافة العمل الكر والكد من مشرلة البطالوة ُمسوتداًل فوي ذلوك علوى تجوارب عودد مون 
الوودول. وقوود توومَّ اسووتعرال دور ريووادة األعمووال فووي بنوواء االقتصوواد المعرفووي وزيووادة 

االقتصوووادي و يرهوووا مووون  األصوووول المعرفيوووة وتعزيوووز تنافسوووية الووودول ودعوووم النموووو
المراسب االقتصادية ذات الصلة بخلع الثوروات المجتمعيوة، وتنميوة مهوارات اإلبوداع 
واالبترار، وتطووير منتجوات جديودة، وامتصواص الترنولوجيوات الكديثوة، و يرهوا. وقود 
تنوواول بالتكليوول األسووس التووي تقوووم عليهووا من ومووة ريووادة األعمووال فووي االقتصووادات 

ووه 2030ا فووي إدرا  منجووزات رايووة المملرووة الوعنيووة، ودورهوو ، وخاصووة فووي روول توجُّ
المملرة لمواكبة التوجه العالمي في النمو المتسارع في أنشوطة ريوادة األعموال. كموا 

 .تمَّ استعرال العوامل المرونة لمن ومات ريادة األعمال
وقات التي وأشار د. عبد العزيز الكرقان في التعقيب األول إلى أن هنا  عدًدا من المع

يجووب التأكيوود عليهووا فيمووا يتعلووع بريووادة األعمووال واالبترووار فووي المملرووة، وموون أبرزهووال 

http://multaqaasbar.com/report/%d9%85%d9%84%d8%aa%d9%82%d9%89-%d8%a3%d8%b3%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%82%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d9%87%d8%b1%d9%8a-%d8%b1%d9%82%d9%85-67-%d9%84%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d8%b3/#_ftn1
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ضووعف الوووربط بووين مخرجوووات العمليووة التعليميوووة ومتطلبووات سووووق العموول، بجانوووب 
الفجوووات القانونيووة والتشووريعية والتووي قوود تووؤ ر سوولًبا علووى إنجووا  ُخطووط دعووم األفرووار 

ا ألن االبترووار هووو عنصوور أساسووي للمشوواري  الرياديووة الرياديووة. كمووا أوضووح أنووه ون وورً 
المؤ رة، فمن الضروري تعزيوز ممرنوات من وموة االبتروار فوي المملروة، وخاصوة فوي 
رل المشاكل التي تعاني منها  وذلك بهدل تقديم خدمات لتطووير النمواذج األوليوة، 

 .وتمويل نشاعات االبترار في المراحل األولى للمشاري 
م الناصووور فوووي التعقيوووب الثووواني أن ضوووعف البنيوووة التكتيوووة لالئتموووان وأوضوووح أ. الحووو

وودُّ  والمخوواعر، وكوو لك عوودم وجووود سياسووة تمويوول للشووركات الناشووئة والصووغيرة، تع 
مشوورلة حقيقووة يعوواني منهووا قطوواع ريووادة األعمووال وتعيووع نمووو،، ولعوول السووبب فووي 

ر االشوتراعات االئتمانيوة لعمليوة المونح   ضعف حصوته التمويليوة يرجو  إلوى عودم تووفُّ
كعدم وجود قوائم مالية مدققة، وك لك عدم قدرتوه علوى تقوديم الضومانات، وحدا وة 

 .إنشاء النشاط، و يرها من االشتراعات البنرية التي يصعب توفيرها لرواد األعمال
 :وتضمنت المداخالت حول القضية المكورين التاليين

 يات ذات الصلةواق  ريادة األعمال واالبترار في المملرة والتكد. 
 رات مقترحة للنهول بريادة األعمال واالبترار في المملرة  .تصوُّ

 
 https://bit.ly/2P5AnkXللرجوع الى القضية على الرابط االتي ل 
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 :يليومن أبرز التوصيات التي انتهى إليها المتكاورون في ملتقى أسبار حول القضية ما 
  إيجوواد إسووتراتيجية وعنيووة لريووادة األعمووال بالتنسوويع موو  جميوو  الجهووات الكروميووة والخاصووة ذات العالقووة، تشوومل

 .سياسات التمويل والمبادرات والبرامج الالزمة
  تقوم هيئوة المنشوآت الصوغيرة والمتوسوطة )منشوآت  بالتنسويع مو  الجهوات ذات العالقوة ب عوداد قاعودة بيانوات

فة عوون ريووادة األعمووال والمنشووآت متناهيووة الصووغر والصووغيرة والمتوسووطة، بكيووث تصووبح دقيقووة وشوواملة وُم  صوونَّ
اد األعمال والمستثمرين والجهات البكثية  .متوفرًة وجاهزًة لروَّ

 :التوصيات

  إيجوواد إسووتراتيجية وعنيووة لريووادة األعمووال بالتنسوويع موو  جميوو  الجهووات الكروميووة والخاصووة ذات العالقووة، تشوومل
 .مويل والمبادرات والبرامج الالزمةسياسات الت

  لهوا متطلًبووا عا تعزيوز  قافوة ريوادة األعمووال والعمول الكور ب دخوال مقووررات ريوادة األعموال فوي المنوواهج المدرسوية، وج 
ا وجزًءا ال يتجزأ من المن ومة التعليمية  .جامعي 

 القوة ب عوداد قاعودة بيانوات تقوم هيئوة المنشوآت الصوغيرة والمتوسوطة )منشوآت  بالتنسويع مو  الجهوات ذات الع
فة عوون ريووادة األعمووال والمنشووآت متناهيووة الصووغر والصووغيرة والمتوسووطة، بكيووث تصووبح  دقيقووة وشوواملة وُمصوونَّ

 .متوفرًة وجاهزًة لرواد األعمال والمستثمرين والجهات البكثية
  را  رو  المبادرة وزيوادة فورص نجوا  األعموال، وصوناعة رواد المسوتقبل الو ين يتمرنوون مون خلوع فورص عمول   

 .لمواجهة البطالة والركود االقتصادي
  ه بالمعرفة علوى المسوتوى تنمية القدرات المتميزة لخلع الثروة من خالل التركيز على الفرص ذات العالقة بالتوجُّ

 .العالمي
 ن من التكول نكو إحداس عفرة في بناء االقت صواد المعرفوي تنمية مهارات اإلبداع واالبترار لدى الشباب، بما ُيمرو

 .من خالل األفرار المتجددة ذات العالقة بتنمية مجتم  المعرفة
  زيادة األصول المعرفية وتع ويم  وروة األفوراد، بموا يزيود مون الثوروة والتوراكم الرأسومالي فوي مجوال المعرفوة علوى

 .مستوى الوعن
  ا  وهو ما يرسبهم مهارات احترافيوة تمرين الشباب من تطوير منتجات جديدة  ن ًرا ألن الرياديين هم األكثر إبداًع

نهم من زيادة معدل نمو المبيعات بنسبة تفوق قرناءهم  .ومبتررة ُتمرو
  تمرين الخريجين من امتال  أفروار مشوروعات األعموال التجاريوة ذات الترنولوجيوا العاليوة  التوي تخودم التوجوه نكوو

 .لسوقبناء مجتم  المعرفة، والمساهمة في خلع فرص عمل جديدة في ا
  ووز الثووروة بمووا يكقووع االسووتقرار االقتصووادي، والتكووول موون ارتروواز االقتصوواد علووى عوودد مكوودود موون تغييوور هيروول تركُّ

أصكاب راو  األموال إلى امتال  أكبر عدد من أفراد المجتم  للثروة بموا يكقوع االسوتقرار وتكقيوع التنووع فوي 
 .مجاالت العمل
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 ( 6القضية )

 و املهن غري التقليديةتوجُّه الشباب السعودي نح

(21/2/2021) 
  

   
 :ملخص القضية

 

تناولوووت هووو ، القضوووية توجوووه الشوووباب السوووعودي نكوووو المهووون  يووور التقليديوووة، وفوووي 
هووو ا السوووياق توووومَّ التطووورق إلووووى واقووو  وأهميووووة مشووواركة الشووووباب السوووعودي فووووي 
المهووون  يووور التقليديوووة باإلشوووارة إلوووى أنوووه خوووالل السووونوات األخيووورة الماضوووية، بووودأ 
الشوووباب السوووعودي فوووي التفريووور بطريقوووة مغوووايرة لموووا كوووان عليوووه الكوووال قبووول عقوووود 
فيموووووا يخوووووصُّ  قافوووووة العيوووووب المهنوووووي بوووووين أفوووووراد األسووووورة والمجتمووووو ، وأصوووووبح 
الوووبعض ينخوووورط فووووي األعمووووال المهنيووووة بعووود افتتووووا  المعاهوووود والرليووووات المهنيووووة 

معووووودات المتنوعوووووة وااللتكووووواق بركوووووب العلوووووم والتعلووووويم الفنوووووي والمهنوووووي مووووون ال
 .واقالت الرهربائية والهندسية وعلوم الترنولوجيا واالتصاالت بأنواعها

لهم للمهووون  يووور  إال أن  موووة عووودًدا مووون التكوووديات التوووي تواجوووه الشوووباب بصووودد تكووووُّ
التقليديوووة، ومووون ذلوووك أن الجوانوووب التن يميوووة والوووراى المسوووتقبلية لهووو ، المهووون 

ُشوووحو البيانوووات والمعلوموووات  يرتنفهوووا بعوووض الضوووبابية وعووودم الوضوووو ، فضووواًل عووون
واألرقووووام المتعلقووووة بووووالمهن  يوووور التقليديووووة موووون حيووووث الكجووووم، سووووواء بالنسووووبة 
ا أو موووووون خووووووالل المنووووووازل عوووووون عريووووووع وسووووووائل التواصوووووول  للممارسووووووين ميووووووداني 
وووف فوووي الكوووديث عووون وروووائف  وووه السوووائد والمرثَّ االجتمووواعي، إضوووافًة إلوووى أن التوجُّ

ووووز علووووى المهوووون ذات ا ألهميووووة التقنيووووة العاليووووة بووووال شووووك، مثوووولل المسووووتقبل ُيركو
 البلووووووووو   البرمجووووووووة، واألموووووووون السوووووووويبراني، والوووووووو كاء االصووووووووطناعي، وتقنيووووووووة

 الوروووائف مووون و يرهوووا والمتجوووددة، البديلوووة الطاقوووة وهندسوووة والروبوتوووات، تشوووين،
 .الهامة
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وفيموووووا يتصووووول بُسوووووُبل تعزيوووووز مشووووواركة الشوووووباب السوووووعودي فوووووي المهووووون  يووووور 
ووول شوووريكًة مهموووًة مووون المهووون التوووي التقليديوووة، وبوووالن ر إلوووى  أن هووو ، المهووون ُتمثو

تسوووتغرق جوووزًءا  يووور صوووغير مووون سووووق العمووول، وتسوووهم فوووي اسوووتيعاب العووواعلين 
عوون العمووول  ف ننوووا بكاجووة إلوووى توليووود أفرووار جديووودة لهووو ، المهوون، وكووو ا بنووواء أن موووة 
ل فووورص االسووووتفادة منهووووا للمووووواعنين برافووووة  مرنوووة ُتشووووجو  هوووو ، المهوووون، وُتسووووهو

م. كمووووا أن  مووووة  ضوووورورة لوضوووو  إسووووتراتيجيات تسوووواعد علووووى حمايووووة هوووو ، شوووورائكه
 .المهن التي يشغلها سعوديون من المنافسة  ير المترافئة

وموون أبوورز التوصوويات التووي تووم االنتهوواء إليهووا حووول القضووية مووا يلوويل اسووتمرار وزارة 
المووووارد البشوووورية والتنميووووة االجتماعيوووة فووووي جهووووود ترسوووي  الثقافووووة المهنيووووة موووون 

لل وضووو  خطوووط متراملوووة لتكفيوووز الشوووباب مووون الجنسوووين لاللتكووواق بوووالمهن خوووال
 يووور التقليديوووة، وتطووووير المهووون الكاليوووة وتوليووود مهووون جديووودة، وتووووفير الضووومانات 
وبوووورامج التوووودريب والتعويضووووات والمزايووووا. والعموووول علووووى أن تقوووووم وزارات التعلوووويم 

والهيئووووة العامووووة  والموووووارد البشوووورية والتنميووووة االجتماعيووووة واالقتصوووواد والتخطوووويط
لإلحصووواء والمؤسسوووة العاموووة للتووودريب الفنوووي والمهنوووي بتووووفير البيانوووات للبووواحثين 
مووووون مراكوووووز الفرووووور ومراكوووووز البكووووووس ودعوووووم اتخووووواذ القووووورار الكروميوووووة واألهليوووووة 
واألكاديميوووووة، للمسووووواعدة فوووووي قيوووووا  مسوووووتمر لكجوووووم الفجووووووة بوووووين مخرجوووووات 

التقليديووووة  للمسوووواعدة التعلوووويم واحتيوووواج سوووووق العموووول، وخصوًصووووا المهوووون  يوووور 
وووا ومسوووتقباًل. بجانوووب قيوووام وزارة التعلووويم بوووالن ر  علوووى وضووو  حلوووول لمعالجتهوووا حالي 
فوووي تفعيووول الجانوووب المهنوووي ضووومن و يقوووة سياسوووة التعلووويم وتعزيوووز، بالسياسوووات 
واإلجوووراءات، والن ووور فوووي المبوووادرات الرافووودة كتخصووويص مسوووار معنووويٍّ بوووالمهن فوووي 

ارة الموووووارد البشوووورية والتنميووووة االجتماعيووووة بقيووووادة التعلوووويم الثووووانوي. وأن تقوووووم وز
ر فووووي  الجهووووود لمراجعووووة شوووواملة للسياسووووات والتن يمووووات الكاليووووة التووووي قوووود ُتووووؤ و
هووووة،  توووووعين المهوووون الضوووورورية و يوووور التقليديووووة موووون خووووالل ِحووووزم تكفيزيووووة ُموجَّ
وتعزيوووووز المرونوووووة فوووووي األن موووووة، وانخوووووراط ممارسوووووي هووووو ، المهووووون فوووووي تكليووووول 

 .د الكلولالمشرلة وإيجا
  https://bit.ly/39dwkKkللرجوع الى القضية على الرابط االتي ل 

https://bit.ly/39dwkKk
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 :التوصيات

 استمرار وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية في جهود ترسي  الثقافة المهنية من خالل: 
 كاق بالمهن  ير التقليديةوض  خطط متراملة لتكفيز الشباب من الجنسين لاللت. 
 تطوير المهن الكالية وتوليد مهن جديدة. 
 توفير الضمانات وبرامج التدريب والتعويضات والمزايا. 
 الن ر في السما  بنقابات مهنية  للمساهمة في ت ليل العوائع، وتسري  وتيرة تجسير الفجوة العمالية. 
 ة االجتماعيووووة واالقتصوووواد والتخطوووويط والهيئووووة العامووووة لإلحصوووواء أن تقوووووم وزارات التعلوووويم والموووووارد البشوووورية والتنميوووو

والمؤسسوووة العامووووة للتووودريب الفنووووي والمهنووووي بتووووفير البيانووووات للبوووواحثين مووون مراكووووز الفروووور ومراكوووز البكوووووس ودعووووم 
اتخوووواذ القوووورار الكروميووووة واألهليووووة واألكاديميووووة، للمسوووواعدة فووووي القيووووا  المسووووتمر لكجووووم الفجوووووة بووووين مخرجووووات 

وووا التعلووويم وا حتيووواج سووووق العمووول، وخصوًصوووا المهووون  يووور التقليديوووة  للمسووواعدة علوووى وضووو  حلوووول لمعالجتهوووا حالي 
 .ومستقباًل 

  قيوووووام وزارة التعلووووويم بوووووالن ر فوووووي تفعيووووول الجانوووووب المهنوووووي ضووووومن و يقوووووة سياسوووووة التعلووووويم وتعزيوووووز، بالسياسوووووات
 .التعليم الثانوي واإلجراءات، والن ر في المبادرات الرافدة كتخصيص مسار معنيٍّ بالمهن في

  أن تقوووووم وزارة الموووووارد البشوووورية والتنميووووة االجتماعيووووة بقيووووادة الجهووووود لمراجعووووة شوووواملة للسياسووووات والتن يمووووات
هووووة، وتعزيووووز  الكاليووووة التووووي قوووود تووووؤ ر فووووي توووووعين المهوووون الضوووورورية و يوووور التقليديووووة  موووون خووووالل حووووزم تكفيزيووووة موجَّ

 .ن في تكليل المشرلة وإيجاد الكلولالمرونة في األن مة، وانخراط ممارسي ه ، المه
  حووووث الشووووركات السووووعودية الربوووورى والمنشووووآت الكروميووووة علووووى ترييووووف وتكووووديث السياسووووات التووووي يمروووون أن تووووؤ ر

 . (Out-sourcing)سلًبا على توعين المهن  ير التقليدية، وخصوًصا فيما يتعلع بالتوريد الخارجي
 ووو   أن تقووووم المؤسسوووة العاموووة للتووودريب الفنوووي والمهنوووي وهيئوووة تقوووويم التعلووويم والتووودريب بوضووو  خطوووة عمووول للتوسُّ

 .في التدريب واالختبارات المهنية، والنفاذ إلى سوق العمل بالتركيز على المهن الضرورية و ير التقليدية
  قيووووام وزارة الموووووارد البشوووورية والتنميووووة االجتماعيووووة وبالشووووراكة موووو  األجهووووزة المعنيووووة بوضوووو  إسووووتراتيجيات لكمايووووة

 . ير التقليدية التي يشغلها سعوديون من المنافسة  ير المترافئةالمهن 
  قيووووام وزارتووووي اإلعووووالم ووزارة الثقافووووة بوووو براز النموووواذج الناجكووووة موووون شووووا لي المهوووون  يوووور التقليديووووة، وإيجوووواد بوووورامج

 مسووووتدامة لتشووووجي  الشووووباب والشووووابات علووووى اكتسوووواب المهووووارات الالزمووووة لهوووو ، المهوووون واالنخووووراط بهووووا، واالعتووووزاز
 .ب لك ونشر الوعي حول ارتباعها بمهن اقباء والتراس الوعني

  صووووة علووووى عموووول دراسووووات أشوووومل وأعمووووع تشوووجي  الجامعووووات والمؤسسووووات األكاديميووووة والرراسووووي البكثيووووة المتخصو
حووووول المهوووون التقليديووووة والورووووائف الكاليووووة والمسووووتقبلية والعالقووووة التبادليووووة بينهووووا، وتووووأ ير العواموووول االقتصووووادية 

اعيووووة فووووي المملرووووة علووووى نشوووووء المهوووون وازدهارهووووا وانوووود ارها، وتطوووووير نموووواذج تنبؤيووووة للمسووووتقبل وفًقووووا واالجتم
 .للمتغيرات المختلفة

 أن يروووون فوووي كووول حوووي أو موووول كبيووور مرتوووب باسوووم job center  ط السوووتقبال علبوووات العمووول، وجميووو  الفوووروع ُتووورب 
 .رل علب يتم تعبئتهبن ام مركزي )معمول به في بريطانيا . ويتم تكصيل رسم رمزي ل

  الشوووفافية المعلوماتيوووة فيموووا يخوووصُّ مسوووتقبل العديووود مووون الِمهووون  يووور التقليديوووة التوووي حووولَّ بهوووا رالل السوووعوديين
 .والسعوديات في الوقت الكاضر بدياًل عن األيدي العاملة  ير السعودية
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 (7القضية )

 اآلثار االقتصادية واالجتامعية للتخصيص يف اململكة

 (م7/2/2021)
  

   
 

 :ملخص القضية

تناولوووت هووو ، القضوووية اق وووار االقتصوووادية واالجتماعيوووة للتخصووويص فوووي المملروووة، 
وقوووود توووومَّ بدايووووًة اإلشووووارة إلووووى أنووووه قوووود تزايوووود االهتمووووام بموضوووووع التخصوووويص 
والشوووراكة بوووين القطووواع العوووام والخووواص مووون ِقبووول العديووود مووون الووودول  لموووا تتطلبوووه 

ووو   فوووي الخووودمات مووون اسوووتثمارات كبيووورة، فوووي مشووواري  البنيوووة األساسوووية والتوسُّ
ضووووء العووودد المتزايووود مووون السوووران، وعووودم قووودرة الميزانيوووات الكروميوووة علوووى تووووفير 
التمويووول الوووالزم لووو لك. ُيضوووال إلوووى هووو ا حووورص الووودول علوووى تنميوووة دور القطووواع 
الخوووواص فووووي النوووواتج المكلووووي اإلجمووووالي، واالسووووتفادة موووون قدراتووووه علووووى توووووفير 

ترلفووة أقوول. كموووا أن المملرووة العربيووة السوووعودية قوود أولوووت المنووتج بجووودة أعلوووى وب
موضووووع التخصووويص اهتماًموووا مبروووًرا، حيووووث بووودأ االهتموووام بوووه فوووي التسووووعينيات 

د قووورار مجلوووس الووووزراء فوووي عوووام  هوووو أهووودال التخصووويص ١٤١٨الميالديوووة  حيوووث حووودَّ
وووود علووووى زيووووادة دور القطوووواع الخوووواص موووون خاللووووه. وِفووووي عووووام  فووووي المملرووووة، وأكَّ

درت إسووووتراتيجية التخصوووويص، وُأعوووودت قائمووووة بعوووودد موووون القطاعووووات هووووو صوووو1423
ووون فوووي أسوووعار الووونفط بووودًءا مووون عوووام  م، 2003المؤهلوووة للتخصووويص. ومووو  التكسُّ

، فقوووود أتووووى 2030تباعووووأ االهتمووووام بالتخصوووويص إلووووى أن صوووودرت رايووووة المملرووووة 
برنووامج التخصوويص واحووًدا موون بوورامج تكقيووع الرايووة اال نووي عشوور، وصوودرت و يقووة 

المركوووز الووووعني “هوووو علوووى إنشووواء 1438مج، ووافوووع مجلوووس الووووزراء فوووي عوووام البرنوووا
وتن يمووووه، بغوووورل تمرووووين وحوكمووووة عمليووووات التخصوووويص، وصوووودر ” للتخصوووويص

م ” دليووول مشووواري  التخصووويص“عووون المركوووز عووودد مووون الو وووائع، ومنهوووا  الووو ي ُيووون و



 

36 

 إحدى مبادرات مركز أسبار

كافوووووة مراحووووول مشووووواري  برنوووووامج التخصووووويص، والمبوووووادرات المتعلقوووووة باألنشوووووطة 
 .تخصيصها. كما ُأنِش  مركز االبترار للتخصيصالمراد 

د اق وووووار االقتصوووووادية المترتبوووووة علوووووى تخصووووويص األنشوووووطة والقطاعوووووات  وتتعووووودَّ
ووووى تكقيقهووووا. وموووون  وووور عنهووووا كأهوووودال لعمليوووات التخصوووويص ُيرج  االقتصوووادية، وُيعبَّ
أبوورز هوو ، اق ووارل أنووه فووي إعووار التخصوويص يمروون إنتوواج الخدمووة أو السوولعة برفوواءة  

ي إنتاجهوووا بترلفوووة أقووول وبجوووودة أعلوووى مووو  سووورعة وقووودرة علوووى االسوووتجابة مموووا يعنووو
م فوووي التنميوووة الشووواملة. إضوووافًة إلوووى  للطلوووب المتزايووود نتيجوووة نموووو السوووران والتقووودُّ
تعزيووووز دور القطوووواع الخووووواص وزيووووادة مسوووواهمته فوووووي النوووواتج المكلووووي اإلجموووووالي، 

سوووووتثمارات والتعجيووووول بتطووووووير البنيوووووة األساسوووووية واإلنتاجيوووووة. وكووووو لك جووووو ب اال
المكليوووووووة واألجنبيوووووووة وتوسوووووووي  قاعووووووودة الملريوووووووة للمسوووووووتثمرين مووووووون األفوووووووراد 
والمؤسسوووووات وتوريوووووف مووووودخراتهم. وفوووووي ضووووووء موووووا ذكرتوووووه و يقوووووة برنوووووامج 

ل مووون البرنوووامج بكلوووول عوووام  المسووواهمة فوووي  2020التخصووويص، فووو ن المسوووتهد 
ة مليوووار ريوووال، مووو  اسوووتكداس وروووائف جديووود 14 – 13النووواتج المكلوووي اإلجموووالي بوووو 

صة ما بين   .وريفة 12,000-10,000في األنشطة المخصَّ
أموووا فيموووا يتعلوووع باق وووار االجتماعيوووة المترتبوووة علوووى التخصووويص، فثموووة تبووواُين فوووي 
ر  وجهوووات الن ووور  فعنووودما ُيثوووار موضووووع التخصووويص ُيثوووار مووودى توووأ ير، علوووى تووووفُّ

ووو ن الخدموووة أو السووولعة وجودتهوووا، وترلفوووة الكصوووول عليهوووا وأسوووعارها، ومووودى تمرُّ
مختلوووف فئوووات المجتمووو  مووون الكصوووول عليهوووا بأسوووعار منافسوووة ومناسوووبة. كموووا 
ُيثووار موودى تووأ ير، علووى العوواملين فووي هوو ا النشوواط عنوود انتقالووه موون مووال  الكرومووة 
إلوووى القطووواع الخووواص  هووول سووويقلُّ عوووددهم أو تتنووواقص أجوووورهم ومزايووواهم أو يزيووود 

وووومَّ تتزايوووود أجووووورهم وم وووون إنتوووواجيتهم، وموووون    زايوووواهم. وكووووال هوووو ين عووووددهم وتتكسَّ
ووون يووورى أن قيوووام القطووواع الخووواص األكثووور  األ ووورين مكووول خوووالل واجتهووواد  فهنوووا  م 
وووون جووووودة المنووووتج ويتيكووووه بأسووووعار أقوووول، وأن اسووووتجابته  كفوووواءة بهوووو ا النشوووواط ُيكسو
أسوووورع فووووي مواكبووووة زيووووادة الطلووووب، وبالتووووالي زيووووادة التوريووووف لأليوووودي الوعنيووووة 
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وون هوووو أكثوور تشووااًما ا  العاملووة. وهنووا  م  ويخشووى أن يروووون تووأ ير التخصوويص سووولبي 
ن  تجوووا، العمالوووة وأجورهوووا ومزاياهوووا، وأن بعوووض الفئوووات قليلوووة الووودخل قووود ال توووتمرَّ
صووة فووي حووال ارتفوو  سووعرها، كمووا يشووير إلووى  موون الكصووول علووى الخوودمات المخصَّ
ذلووك بعووض االسووتطالعات، منهووا مووا قووام بووه المركووز الوووعني للتخصوويص، ومنهووا 

راسووووة أكاديميووووة عوووون تخصوووويص بعووووض أنشووووطة الخطوووووط اسووووتطالع قامووووت بووووه د
 .الجوية السعودية

وال يمرووون الكروووم بوووالجزم علوووى أي اتجوووا، تتخووو ، هووو ، اق وووار دون دراسوووة كووول نشووواط 
علووووى حوووودة. وهوووو ا الخووووالل يتطلووووب أن تقوووووم الكرومووووة عنوووود دراسووووة األنشووووطة 
المكتمووول تخصيصووووها، وبهوووودل تفووووادي أي ر وووار سوووولبية، بتكديوووود مبوووواد  توجيهيووووة 

ن أن ينوووتج عووون التخصووويص منفعوووة حقيقيوووة فوووي تخفووويض الترلفوووة وُحسووون تضوووم
 .األداء وتشغيل المواعنين

ومووون أبووورز التوصووويات التوووي تووومَّ االنتهووواء إليهوووا حوووول القضوووية فيموووا يتعلوووع باق وووار 
التن يميووووة والهيرليووووة لضووووبط وتكفيووووز بوووورامج التخصوووويصل رسووووم سياسووووات أكثوووور 

ون عمليوووة التخصووويص وفوووع فتووورات إيجابيوووة للرفووو  مووون كفووواءة التخصووويص، وأن ترووو
وووا إلوووى أن يثبوووت نجاحوووه حوووال االنتقوووال  وووص مرحلي  انتقاليوووة تخووودم رو  القطووواع المخصَّ
النهوووائي إلوووى مكطتوووه األخيووورة. وفيموووا يتعلوووع باق وووار االقتصوووادية، فقووود تووومَّ التأكيووود 
علوووووى السوووووعي نكوووووو توووووأمين الرفووووواءة اإلنتاجيوووووة، بنوعيوووووة ترتقوووووي إلوووووى مشووووواري  

ن للتخصووويص أهميوووة كبووورى فوووي تقويوووة دور القطووواع الخووواص التخصووويص، وأن يروووو
فوووي االقتصووواد، فضوووواًل عووون أهميووووة أن يروووون هنووووا  موووردود  واضووووح وداعوووم نكووووو 
تكسوووين الوضووو  الموووالي فوووي القطووواع العوووام. أموووا فيموووا يووورتبط باق وووار االجتماعيوووة 
فثموووة ضووورورة ألن يسوووهم التخصووويص نكوووو مراسوووب اجتماعيوووة، أهمهوووا أال يروووون 

رئيًسووا فووي فقوودان العوواملين الكوواليين فووي القطاعووات التووي جوورى  التخصوويص سووبًبا
تخصيصوووها مووون وروووائفهم. بجانوووب أن يعمووول القطووواع الخووواص علوووى بووو ل المزيووود 
موووون الجهووووود لتأسوووويس وتفعيوووول إدارات المسووووؤولية االجتماعيووووة، ضووووماًنا لتقووووديم 

 .الدعم المجتمعي
  https://bit.ly/39dwkKkللرجوع الى القضية على الرابط االتي ل 

https://bit.ly/39dwkKk
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 :التوصياتع
 :)أ  فيما يتعلع باق ار التن يمية والهيرلية لضبط وتكفيز برامج التخصيص

  رسووووم سياسووووات أكثوووور إيجابيووووًة للرفوووو  موووون كفوووواءة التخصوووويص، وأن ترووووون عمليووووة التخصوووويص تتووووأتى وفووووع فتوووورات
ص مرحلي    .ا، إلى أن يثبت نجاحه حال االنتقال النهائي إلى مكطته األخيرةانتقالية تخدم رو  القطاع المخصَّ

  جووووه الكرومووووة فووووي البوووودء إلووووى خصخصووووة القطاعووووات ذات الطبيعووووة التجاريووووة البكتووووة أو الغوووورل موووون األهميووووة أن تتَّ
التجووواري، التوووي تووودخل بشووورل عبيعوووي ضووومن م لوووة القطووواع الخووواص، وبموووا يتماشوووى مووو  سياسوووة اقتصووواد السووووق 

 .مملرةال ي تتبنا، ال
  ال تكتووواج الخصخصوووة لتهيئوووة بيئوووة األعموووال، وإصووودار القووووانين، وتووووفير البنوووى األساسوووية، وتووووافر المووووارد الطبيعيوووة

 .فقط  بل تكتاج إلعار تنفي ي فاعل وواضح وتنافسي
  يجب أن تخض  أي عملية تخصيص إلى معياري )الكوكمة والمنفعة. 

 :)ب  فيما يتعلع باق ار االقتصادية
 كو تأمين الرفاءة اإلنتاجية بنوعية ترتقي إلى مشاري  التخصيصالسعي ن. 
 أن يرون للتخصيص أهمية كبرى في تقوية دور القطاع الخاص في االقتصاد. 
 أن يرون هنا  مردود  واضح  وداعم نكو تكسين الوض  المالي في القطاع العام. 
 لهووووا، وتعووووود بالفائوووودة المأمولووووة علووووى  مووووة اشووووتراعات موضوووووعية ال بوووود موووون توافرهووووا حتووووى تووووؤتي الخصخصووووة ُأك

 :االقتصاد الوعني، وأهمها
  ا للعديووود مووون العمووول علوووى التكديووود الووودقيع ألهووودافها، والقطاعوووات المسوووتهدفة بهوووا  وهووو ا يتطلوووب فهًموووا شووومولي 

 .المتغيرات والعناصر االقتصادية، المكلية والخارجية
 عوووون عمليووووة الخصخصووووة، وإدرا  تأ يرهووووا علووووى اإلنتوووواج  الفهووووم العميووووع للترابطووووات والتشووووابرات االقتصووووادية الناتجووووة

 .واالستهال  والمضاعف االستثماري والتشغيل واإلنتاجية الرلية في االقتصاد السعودي
   التهيئووووة المثلووووى للشووووركة التووووي نعتووووزم خصخصووووتها، وتوعيووووة القطوووواع الخوووواص بوووودور، فووووي العمليووووة  باعتبووووار أن نجووووا

 .ر، على الوجه األكملالتخصيص يرمن في نهول ه ا القطاع بدو
  قوووووة لرافوووووة الجوانووووووب المتعلقوووووة بالشوووووركات والمؤسسووووووات يتوجوووووب أن تسوووووبع عمليوووووة الخصخصووووووة دراسوووووة معمَّ

فة  .المستهد 
  نريوووووود لبوووووورامج التخصوووووويص اسووووووتقطاب الشووووووركاء القووووووادرين علووووووى التطوووووووير ورفوووووو  المسووووووتوى اإلداري واإلنتوووووواجي

االسووووتثمار فووووي “ولوووويس ” االسووووتثمار موووو  المملرووووة“والترنولوووووجي فووووي القطاعووووات المختلفووووة، انطالًقووووا موووون مبوووودأ 
 .”المملرة

 :)ج  فيما يتعلع باق ار االجتماعية 
  أن يسووووهم التخصوووويص فووووي تكقيووووع مراسووووب اجتماعيووووة، أهمهووووا أال يرووووون التخصوووويص سووووبًبا رئيًسووووا فووووي فقوووودان

 .العاملين الكاليين ورائفهم في القطاعات التي جرى تخصيصها
 ل المزيووود مووون الجهوووود لتأسووويس وتفعيووول إدارات المسوووؤولية االجتماعيوووة  ضوووماًنا أن يعمووول القطووواع الخووواص علوووى بووو 

 .لتقديم الدعم المجتمعي
  

 :اق ار التن يمية والهيرلية لضبط وتكفيز برامج التخصيص)أ  فيما يتعلع ب
 

 :)ب  فيما يتعلع باق ار االقتصادية
 

 :)ج  فيما يتعلع باق ار االجتماعية
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 التقرير االجتامعيةالقضايا 

البحم  ت البه ت اجه امسلت  ه ةل البتةُّ لات 

  المبو وع  )ج ئح    ولن (

  2020إ ل ل  -( 62البقل ل وقم )

  2020إ ل ل  -( 62البقل ل وقم )  ي امي  تإعفي المويللة  ال طنة  أثن 

  2020  نة   –( 64البقل ل وقم ) ال ش   ائة ت

حق   ا نو ن ل  اقف المملي   خ فل أي    

   ولن 

  2020  نة   –( 64البقل ل وقم )

المو    يللة  االجبم عة      للش    ل  ت  ح       أ  

  نح ؟

  2020أروطل  –( 66البقل ل وقم )

ن     و ج    ات الحة    ت  ال اق   ع  لل ا ع ق     ل ل 

 لالمأ  ل

  2020أروطل  –( 66البقل ل وقم )

  2020سربمرل  –( 67البقل ل وقم )  للؤ    وبقرلة  إ ج  ة ” ث ا   ام  “تحم م 

  2021 ن  ل  –( 71البقل ل وقم ) اآلث و االجبم عة  لاالقبص ا   لبميةن الملأت

     لوؤالب  مو ل البقن  ه لالمهن  ه    ةن ال اق  ع 

لالوه      ه ع    فج  ش    يل   و2030المملي      

 الرط ل 

 2021  وس  –( 73البقل ل وقم )
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 ( 1القضية )

ات املتسارعة  التحديات التي تواجه األرسة يف ظل التغريُّ

 )جائحة كورونا(

(12/4/2020) 
  
 الورقة الرئيسة: أ. د. مجيدة الناجم 

 التعقيبات: 

 التعقيب األول: د. زياد الدريس 

 الثاين: أ. هيلة املكريش التعقيب 

 إدارة الحوار: د. مها العيدان 

  
 :ملخص القضية

أشارت أ. د. مجيدة الناجم في الورقة الرئيسة إلوى أن العوالم يواجوه اليووم جائكوًة كبورى 
لم يشهد العصر الكديث مشابًها لها، فقد امتدت من مشورق األرل لمغربهوا، ألقوت 

نها. وهو ا التوأ ير امتود ليشومل كولَّ شويء مون ب اللها على جمي  مناحي الكياة وشوؤو
حولنا، ومن المؤسسات التي انصبَّ عليها الضوء وتأ رت كثيًرا وما زال التأ ير مستمًرا 
ووا تقوودير حجمووه واتجاهووه هووي األسوورة، وكلنووا نعلووم أن العقووود األخيوورة  وال يمروون حالي 

م الرعايوة  الراملوة ألفرادهوا، شهدت تراجًعا كبيًرا لدور األسرة التقليديوة التوي كانوت ُتقودو 
وووت مؤسسوووات كثيووورة مكلهوووا فوووي عمليوووة التنشوووئة االجتماعيوووة، وشووواركتها  حيوووث حلَّ
ور الوضو  وعوادت المطالبوات  مؤسسات أخرى فوي أداء أدوارهوا. ومو  هو ، األزموة، تغيَّ
لألسرة أن تسوتعيد دورهوا وُتمسوك بزموام األمور، مون حيوث الكفواظ علوى أفرادهوا مون 

وأصبح المنزل هو المدرسة، والمرتب، والمسجد، ومران الترفيه، فلم تأ ير المرل، 
يُعد هنا  عالم  خارجي كما السابع، وأصبكت الصلة به عون عريوع اإلعوالم أو وسوائل 
وًرا مفاجًئوا فوي دور األسورة،  التواصل فوي العوالم االفتراضوي. وبالتوالي، فو ن هنوا  تغيُّ
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ون األسرية بشرل عام. وال يمرون الجوزم وفي عبيعة العالقات، وفي ُعرق إدارة الشؤ
ووا، ولروون يمروون القووول إن هنووا  تكوودياٍت  بسوولبية أو إيجابيووة مووا حصوول ويكصوول حالي 
ر فوي شورل العالقوات واألدوار  تواجهها األسرة، ومون تلوك التكوديات موا يتعلوع بوالتغيُّ

ة، في األسرة والمشرالت الناتجة عنها، وك لك المخواعر التوي قود تتعورل لهوا األسور
 .وهو ما تتزايد معه أهمية دور الدولة في الكفاظ على األسرة

وذكر د. زيواد الودريس فوي التعقيوب األول أن الموقوف مون التكووالت فوي دور األسورة 
الت الطارئووة والمؤقتووة خووالل موودة  سوويرون علووى نمطووين  األولل التعوواي  موو  التكوووُّ

ف م  بعض الت كووالت التوي قود ترتسوب صوفة الجائكة )التي قد تطول . الثانيل التريُّ
 .الديمومة حتى بعد عودة الكياة إلى عبيعتها

في حين أوضكت أ. هيلة المريرب في التعقيب الثواني أننوا اليووم ونكون نعوي  هو ، 
وت بالعوالم بأسور، وبشورل  يور متوقو ، فمون الطبيعوي أن تتوأ ر األسورة  األزمة التي حلَّ

د الروووارس، وفووي تقووديرها ف ننووا لووم حيووث هووي البنوواء األول الوو ي يكتمووي بووه الفوورد ضوو
نووتمرن موون تكديوود أهووم المشوورالت والتكووديات برصوود علمووي دقيووع  إنمووا يمروون أن 
نلمسووها موون خووالل المعايشووة والمشوواهدة والمالح ووة ورراء المختصووين فووي اإلرشوواد 
األسووري. لروون وعلووى الوور م موون اق ووار السوولبية علووى األسوورة، إال أن األزمووة لهووا جوانووب 

سوور المسووتقرة ال بوود موون تناولهووا. وبصووفة عامووة، فوو ن هوو ، األزمووة كشووفت إيجابيووة لأل
السووتار عوون موودى تماُسووك بنيووان األسوورة واسووتقرارها، وذلووك مووا يخلووع الفووارق بووين 

 ُت ِهوور واألزمووات الصووعبة المواقووف إن حيووث التكووديات  مواجهووة علووى وقوودرتها األسوور
 .البقاء على األسرة قدرة مدى

نت المداخالت حول  :القضية المكورين األساسيين التاليين وتضمَّ
 رصد لجوانب من التكديات التي تواجه األسرة في الوقت الراهن. 
 الدور المأمول من األسرة لتجاوز أزمة جائكة كورونا. 

 

 https://bit.ly/3sg6H2Vللرجوع إلى القضية على الرابط اقتيل 
 

https://bit.ly/3sg6H2V
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 :لتوصيات التي انتهى إليها المتكاورون في ملتقى أسبار حول القضية ما يليومن أبرز ا
  ،مراجعوووة جميووو  األن موووة ذات العالقوووة باألسووورة لتطويرهوووا وتعوووديلها، بموووا يروووون ذا موووردود إيجوووابي علوووى األسووورة عموًموووا

 .وفي وقت األزمات
 روووة، بوووأن ال تقتصووور رسوووائله علوووى وصوووول اإلعوووالم مووون مجلوووس األسووورة إلوووى جميووو  الشووورائح وجميووو  القووورى فوووي الممل

 .وسائل التواصل الكديثة  وإنما أيًضا في التلفاز والراديو والجوال
  ،وضووو  مجموعوووة مووون الخطوووط واإلجوووراءات الوقائيوووة للكووود مووون العنوووف المنزلوووي أ نووواء الكجووور المنزلوووي، مثووولل زيوووادة الووووعي

مثوووول هوووو ، ال وووورول، وتقووووديم الوووودعم وتسووووهيل وصووووول الضووووكايا للخوووودمات، وتفعيوووول الخطوووووط الهاتفيووووة السوووواخنة فووووي 
فين  .واإلرشاد النفسي واالجتماعي والكماية للمعنَّ

 التوصيات: 
  ،مراجعوووة جميووو  األن موووة ذات العالقوووة باألسووورة لتطويرهوووا وتعوووديلها بموووا يروووون ذا موووردود إيجوووابي علوووى األسووورة عموًموووا

 .وفي وقت األزمات
  القووورى فوووي المملروووة، بوووأن ال تقتصووور رسوووائله علوووى  وصوووول اإلعوووالم مووون مجلوووس األسووورة إلوووى جميووو  الشووورائح وجميووو

 .وسائل التواصل الكديثة  وإنما أيًضا في التلفاز والراديو والجوال
  ،وضووو  مجموعوووة مووون الخطوووط واإلجوووراءات الوقائيوووة للكووود مووون العنوووف المنزلوووي أ نووواء الكجووور المنزلوووي، مثووولل زيوووادة الووووعي

فيووووة السوووواخنة فووووي مثوووول هوووو ، ال وووورول، وتقووووديم الوووودعم وتسووووهيل وصووووول الضووووكايا للخوووودمات، وتفعيوووول الخطوووووط الهات
فين  .واإلرشاد النفسي واالجتماعي، والكماية للمعنَّ

  تفعيوووول دور التعلوووويم فووووي كافووووة مراحلووووه فووووي تعزيووووز صووووورة األسوووورة اإليجابيووووة، والعالقووووات بووووين الجنسووووين، والعووووودة إلووووى
 .أصالة األسرة وأهميتها للفرد والمجتم 

 لين فوووي مجوووال حووواالت الطووووار  واألزموووات مووو  الكاجوووة للتركيوووز فوووي حووواالت الطووووار  علوووى تووودريب وبنووواء القووودرات للعوووام
ضووووات  حمايووووة الفئووووات والشوووورائح األشوووود هشاشووووة  كاألعفووووال، واألشووووخاص ذوي اإلعاقووووة، والمسوووونين، والنسوووواء المعرَّ

 .للعنف
 خووواًل، والفئوووات الهشوووة سووون سياسوووات اجتماعيوووة وأن موووة خاصوووة للتعامووول مووو  األزموووات والرووووارس لكمايوووة األسووور األقووول د

فوووي المجتمووو ، بشوووراكة بووووين الدولوووة ومؤسسوووات المجتمووو  الموووودني بكيوووث يروووون هنوووا  جاهزيووووة للتووودخل عنووود حوووودوس 
 .األزمات بدون أن يرون هنا  حمل كبير على الدولة في مواجهة األزمات أ ناء حدو ها

 وووا بعووود الجائكوووة، فوووال بووو د مووون تن يموووه فوووي موووواد وقووووانين معروفوووة بموووا أنوووه يبووودو أن العمووول عووون ُبعووود سيسوووتمر ولوووو جزئي 
 .للعامل وصاحب العمل حفاًرا على وقت األسرة

  تغييوووور بعووووض أن مووووة العموووول لترووووون مرنووووة تشوووومل العموووول بن ووووام أوقووووات العموووول المرنووووة أو العموووول عوووون ُبعوووود، خاصووووة
ه يقووو  علوووى بالنسوووبة للمووورأة العاملوووة التوووي أصوووبح لهوووا دور  رئيسوووي فوووي اإلسوووهام فوووي دخووول األسووورة، وفوووي الوقوووت نفسووو

عاتقهوووا المسووووؤوليات األسوووورية واالجتماعيووووة  مووووا يضووووطرها فووووي بعوووض األحيووووان إلووووى التخلووووي عوووون وريفتهووووا فووووي سووووبيل 
 .تلبية متطلبات أسرتها

  ل فوووووي بعوووووض األعموووووال إلوووووى النطووووواق االفتراضوووووي، خصوًصوووووا الفصوووووول االفتراضوووووية للجامعوووووات دراسوووووة زيوووووادة التكووووووُّ
ووووف موووون االزدحووووام والوووودورات واالجتماعووووات و يرهووووا بمووووا يناسووووب  ر ميزانيووووات ضووووخمة وُتخفو بعووووض األعمووووال، حيووووث توووووفو

 .والتلوس البيئي
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 ( 2القضية )

 إعالء املسؤولية الوطنية أثناء األزمات

(5/4/2020) 

  

 الورقة الرئيسة: م. فاضل القرين 

 التعقيبات: 

 التعقيب األول: د. فايزة الحريب 

 التعقيب الثاين: د. سعيد الغامدي 

 ر: أ. هيلة املكريشإدارة الحوا 

 

 :ملخص القضية

 للكووديث األولووى الوهلووة موون أنووه إلووى الرئيسووة الورقووة فووي م. فاضوول القرنووي أشووار
 العوووالم شوووعوب بعوووض علوووى جديووود مفهووووم بأنهوووا انطباًعوووا ُتعطوووي الوعنيوووة، عووون

 فووووي واالرتقوووواء اإلنتوووواج وزيووووادة المعنوووووي اإلشووووباع لغوووورل. منووووه الناميووووة وخاصووووة
و هووو كموووا تعليميوووة، موووواد فوووي ومنهجتهوووا وتأعيرهوووا. صوووريةالع للكيووواة سوووري  إيقووواع

الكوووال فوووي إضوووافة موووادة التربيوووة الوعنيوووة فوووي المملروووة فوووي أواخووور التسوووعينيات 
الميالديووووة ألسووووباب عوووودة  يمروووون حصوووورها فووووي التنميووووة، ومكاربووووة أفرووووار ضووووالة 
انبثقووت منووو  بدايوووة الثمانينيووات الميالديوووة. هوووي كووو لك موون حيوووث إرهارهوووا للوجوووود 

لووويم واإلعوووالم، ولرووون بووودأت منووو  التأسووويس فوووي صوووور مباشووورة وبسووويطة فوووي التع
وفوووع روووورول الزمووووان واإلمرانوووات فووووي حينووووه، ولعوووولَّ تووووعين الباديووووة الوووو ي كووووان 

وووس  وووب اللوووه  ووورا،  –يتطلووو  لوووه المؤسو هوووو أداة مباشووورة للوعنيوووة، وخلوووع بيئوووة  –عيَّ
واحووودة مشووواركة فوووي البنووواء. وال يمرووون إال بعووود دموووج المجتمووو  فوووي هويوووة وعنيوووة 

 .بتسمية المملرة العربية السعودية
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وقد حاولت الورقة الرئيسة اإلجابة عن تسااالت مهمة، من بينهال كيف يتكقع هدل 
إعالء المسؤولية الوعنية أ ناء األزمات؟ وكيف يرون الرلُّ شريًرا في المواجهة؟ وموا 

؟ وموا هو المطلوب بالضبط؟ ومواذا يعنوي اإلحسوا  بالمسوؤولية الوعنيوة بالضوبط
 ال ي يجب أن يترتب على ذلك في الواق  العملي؟

 بوووالقوانين االلتوووزام كوووان إذا أنوووه علوووى األول التعقيوووب فوووي د. فوووايزة الكربوووي وأكووودت
 بواحترام األزمات  أوقات في لزاًما أكثر يصبح ف نه واجًبا، المرتسبات على والمكاف ة

ل والقوانين، األن مة  األدوار أو األسورة أو لعمولا صوعيد علوى سواء المسؤولية وتكمُّ
ل تتعووداها بالمبووادرة لروول مهمووة وعنيووة قوود ُتسووهم فووي احتووواء بوو بهووا، القيووام الواجووب

 .األزمة والقضاء عليها أو التخفيف منها
 العاموة الخطووات مون مجموعة إلى الثاني التعقيب في فتطرق د. سعيد الغامدي أما

 ذلوك كوان سوواء حدة، على كل   سابقة،ال األهدال من أيٍّ  لتكقيع بها البدء يمرن التي
ء أم فووي وقووت األزمووات، منهووال تووأليف المنوواهج المختلفووة فووي شووتى الرخووا وقووت فووي

وز علوى مفواهيم  المراحل الدراسية )االبتدائية، المتوسوطة، الثانويوة، الجامعيوة  التوي ُتركو
لوك، الوعنية والمسوؤولية الوعنيوة وقويم المواعنوة، وإيضوا  القووانين التوي تكموي ذ

ور البورامج اإلعالميوة المتخصصوة وتوجيههوا لجميو  شورائح المجتمو  حوول  شا وإعداد ون 
ه ، القضايا المهمة، على أن ُتنفَّ  بكبرة إعالمية مدروسة، بعيًدا عن نموط المباشورة 

 .التي ُنشاهدها بشرل روتيني في جمي  وسائل اإلعالم الوعنية
نت المداخالت حول القضية المكاور الت  :اليةوتضمَّ

 المسؤولية المجتمعية والمواعنةل تكديد مفاهيمي. 
 المسؤولية الوعنية أ ناء األزماتل أزمة كورونا نموذًجا. 
 وسائل تنمية المسؤولية الوعنية لدى الن ء والشباب. 
 رليات عملية مقترحة لتعزيز المسؤولية الوعنية. 

 https://bit.ly/3sg6H2Vللرجوع إلى القضية على الرابط اقتيل 

https://bit.ly/3sg6H2V
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 :ومن أبرز التوصيات التي انتهى إليها المتكاورون في ملتقى أسبار حول القضية ما يلي

  إ ووووراء المنوووواهج الدراسووووية بالمفوووواهيم الوعنيووووة والمسووووؤولية االجتماعيووووة وقوووويم المواعنووووة المختلفووووة تعليًمووووا
ة تعمووول علوووى تنميوووة اتجاهوووات الشوووباب عووون المسوووؤولية الوعنيوووة. وتطبيًقوووا. وأن تروووون موووادة التربيوووة الوعنيووو

وفوووي المقابووول، تفعيووول دور المعلوووم كقووودوة تربويوووة لتعزيوووز المسوووؤولية الوعنيوووة لووودى الووون ء ورفووو  كفاءتوووه 
 .في ه ا الجانب بالتدريب العملي

 ووووور البووووورامج اإلعالميوووووة المتخصصوووووة وتوجيههوووووا لجميووووو  شووووورائح المجتمووووو  حوووووول هووووو ، القضووووو شا ايا إعوووووداد ون 
ووو  بكبروووة إعالميوووة مدروسوووة، بعيوووًدا عووون نموووط المباشووورة التوووي ُنشووواهدها بشووورل روتينوووي  المهموووة، علوووى أن ُتنفَّ
فوووي جميووو  وسوووائل اإلعوووالم الوعنيوووة. وضووورورة إنشووواء حسوووابات متعوووددة علوووى منصوووات التواصووول االجتمووواعي 

 .لشريفلخدمة ه ا التوجه. نشر  قافة التعاون والتراحم وتعزيز  قافة احترام العمل ا
  

 التوصيات: 
  إ ووووراء المنوووواهج الدراسووووية بالمفوووواهيم الوعنيووووة والمسووووؤولية االجتماعيووووة وقوووويم المواعنووووة المختلفووووة تعليًمووووا

وتطبيًقوووا. وأن تروووون موووادة التربيوووة الوعنيوووة تعمووول علوووى تنميوووة اتجاهوووات الشوووباب عووون المسوووؤولية الوعنيوووة. 
لمسوووؤولية الوعنيوووة لووودى الووون ء، ورفووو  كفاءتوووه وفوووي المقابووول، تفعيووول دور المعلوووم كقووودوة تربويوووة لتعزيوووز ا

 .في ه ا الجانب بالتدريب العملي
  إعوووووداد ونشووووور البووووورامج اإلعالميوووووة المتخصصوووووة وتوجيههوووووا لجميووووو  شووووورائح المجتمووووو  حوووووول هووووو ، القضوووووايا

ووو  بكبروووة إعالميوووة مدروسوووة، بعيوووًدا عووون نموووط المباشووورة التوووي ُنشووواهدها بشووورل روتينوووي  المهموووة، علوووى أن ُتنفَّ
وسوووائل اإلعوووالم الوعنيوووة. وضووورورة إنشووواء حسوووابات متعوووددة علوووى منصوووات التواصووول االجتمووواعي فوووي جميووو  

 .لخدمة ه ا التوجه. ونشر  قافة التعاون والتراحم وتعزيز  قافة احترام العمل الشريف
  القيووووام بتكليوووول ودراسووووة وسووووائل التواصوووول االجتموووواعي  لرصوووود التوجهووووات الفرريووووة التووووي تعموووول علووووى شووووعو

ة الوعنيوووووة وبوووووث اإلشووووواعات التوووووي تسوووووتهدل الوحووووودة الوعنيوووووة والسووووولم المجتمعوووووي، الصوووووف والوحووووود
 .والتعامل معها بكزم وحسم حسب الن ام

  وووين فووووي مشووووروعنا الووووعني )رايووووة ًكووووا مهمي  ، فاسووووتيعاب 2030العمووول علووووى دمووووج الموووواعنين وجعلهووووم ُمالَّ
ًكوووا لهوووا، وذلوووك عووون عريوووع تفعيووول المجوووالس المكليوووة  أفوووراد المجتمووو  فوووي ديناميريوووة القووورارات يجعلهوووم ُمالَّ

وربطهوووا بمجلوووس الشوووورى بآليوووات تضووومن سوووماع متطلبوووات الموووواعنين والمواعنوووات، وفوووي الوقوووت نفسوووه 
ل مسيرة النقاب والتوصيات ا ضخًما ُيعطو  .أن ال نخلع جسًما بيروقراعي 

 ة والمعنويووووة، توعيوووة الموووواعن والمواعنوووة بكقووووقهم وواجبووواتهم، وتعريووووف الزائووور والمقووويم بكقوقوووه الماديووو
 .وتكديث قنوات الت لم بأن مة حديثة

 كفل م السعودي واالهتمام بتواجد، في كل م   .االعتزاز بالعل 
 مراعاة التوازن في البرامج التنموية والخدمات لتشمل جمي  المناعع. 
 لون قدوات ُيكت ى بها  .دعم كتابة السير الشخصية لمخلصي الوعن، وال ين ُيمثو
  المجتمووو  ل ويرتروووز علوووى تقريووور سووومات المجتمووو  وحقوقوووه وواجباتوووه، ومووون ذلوووك موووا لوووه اقتووورا  سووون )ن وووام

ومووووا عليووووه فووووي األزمووووات، ووضوووو  خطووووة إسووووتراتيجية وعنيووووة لرفوووو  مسووووتوى المسووووؤولية الوعنيووووة وتكفيووووز 
كمة الوعنية  .اللُّ

 تعزيز أن مة الرقابة ضد الفساد والواسطة. 
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 ( 3القضية )

 العشــوائيات

7/6/2020 
  

 ة الرئيسة: د. عبد القـادر أميــر )ضيف امللتقى(الورق    

 التعقيبات: 

 التعقيب األول: د. حميد الشايجي 

 التعقيب الثاين: د. مشاري النعـيم 

 إدارة الحوار: د. خالد الرديعان 

 

 :ملخص القضية

تناول د. عبد القوادر أميور فوي الورقوة الرئيسوة السومات السولبية للمنواعع العشووائية، 
ط نم وز ورب  وها بعوامل، منهال النمو السوري  للمودن، والهجورة الداخليوة والخارجيوة، وتركُّ

الخدمات في المدن مقارنة بالريف، في رل النقص الفاد  في مساكن المدن  األمر 
وز العشووائيات فوي المودن  ال ي أسهم فوي نموو عشووائيات المودن. وقود أشوار إلوى تركُّ

عشوووائية.  700يبلووف فووي المملرووة نكووو الربوورى كمرووة المررمووة وجوودة، وأن عووددها 
وتناولوت الورقووة كو لك عوودًدا مون القوورارات الكروميوة التووي هودفت إلووى معالجوة وضوو  
ق إلووى أسووباب نشووأة العشوووائيات بووبعض موون التفصوويل،  العشوووائيات، كمووا توومَّ التطوورُّ
ومن ذلكل زيوادة عودد السوران، ونقوص المسواكن، وارتفواع أسوعار األراضوي، وضوعف 

ف د. عبد القادر العشووائيات إلوى االستثمار ات الكرومية في قطاع اإلسران. كما صنَّ
أربعووة أنموواطل فهنووا  العشوووائيات ذات المقومووات االسووتثمارية، والعشوووائيات التووي 
يمرووون تطويرهوووا وتكسوووينها، والعشووووائيات التوووي لووويس لهوووا مقوموووات اسوووتثمارية، 

رقة ك لك بعض التكديات التوي والعشوائيات التي تكتاج إلى عالج عاجل. وتناولت الو
تواجه الكلول  ومنهال بيروقراعيوة الجهواز الكروومي، وقصوور الخودمات، والتعامول مو  
العشوووائيات علووى أسووس تمييزيووة )لسووعوديين و يوور سووعوديين ، ونقووص االعتمووادات 
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المالية، إضافة إلى التعدي الدائم على األراضي الكرومية. وعرحت الورقة إسوتراتيجية 
ع اإلستراتيجية  للتعامل ل الوعني بكيث ُتكقو م  العشوائيات تتوافع م  برنامج التكوُّ

أربعووة أهوودال، وهوويل رفوو  جووودة الخوودمات، وتكسووين المشووهد الكضووري، والكوود موون 
 .التلوس بمختلف صور،، وتكسين ال رول المعيشية لسران العشوائيات

مون نموو العشووائيات،  في حين أشار د. حميد الشايجي في التعقيب األول إلى القلوع
وأنها  الًبا ما كانت بوؤًرا للجريموة والسولو  المنكورل، ويودعم هو ، الن ريوة عودد  مون 
الدراسات والن ريات االجتماعية. ويرى د. حميود أن نقوص الخودمات فوي العشووائيات 
قد يرون باعًثا على السلو  المنكورل مو  وجوود وقوت فورا   يور مسوتغل عنود صوغار 

د تمت اإلشارة إلى إيرولوجيوة الجريموة وارتباعهوا بالمروان واألحيواء السران. ك لك فق
المتخلفة التي تمَّ تصنيفها إلى خمسة أنماطل الكي الفقير الموزدحم، والكوي المغلوع، 

اب، وأحياء الوافدين )األجانب ، واألحياء المنزوية  .وأحياء العزَّ
الو ي عوادًة موا ”  قافة الفقور“أما د. مشاري النعيم فتناول في التعقيب الثاني مفهوم 

يوورتبط بالعشوووائيات. وقوود أشووار إلووى صووعوبة تفريووك هوو ، الثقافووة، بوول إنووه ال ينصووح 
بتفريرهووا بسووبب تمركزهووا حووول سلسوولة موون العالقووات االجتماعيووة المتشووابرة التووي 

قد يخلُّ بن وام السوران االجتمواعي،  –في رأيه  –تخدم سران العشوائيات  فالتفريك 
ت أخرى. وعرل د. مشاري لبعض تجاربه في التعامل م  العشوائيات ويخلع مشرال

وذلك على المستوى االستشاري واألكاديمي. وانتهوى التعقيوب باإلشوارة إلوى أن  موة 
 .صعوبات ترتنف حلَّ مشرلة العشوائيات ما لم تتضافر الجهود لمواجهتها

 :وتضمنت المداخالت حول القضية المكاور التالية
 لعشوائياتعوامل رهور ا. 
 المخاعر المترتبة على التجمعات العشوائية. 
 نماذج من تجارب عالمية حول تطوير العشوائيات. 
 رليات معالجة العشوائيات وأوجه القصور المتضمنة. 
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ومن أبرز التوصيات التي انتهى إليهوا المتكواورون فوي ملتقوى أسوبار حوول القضوية موا 
 :يلي
 وو  إسووتراتيجية وعنيووة شوواملة لمعا ضا لجووة مشوورلة العشوووائيات فووي المملرووة، و 

ل فيها األجهزة الكرومية ذات العالقة، ومنكها  وإنشاء لجنة عليا له ا الغرل ُتمثَّ
كافة الصالحيات والموارد المالية الالزمة، وربطها بمجلوس الشوؤون االقتصوادية 

 .والتنمية
 نطلوع تأسيس قاعدة بيانات تفصيلية للعشوائيات في مدن المملرة  لترون الم

الورقة الرئيسةل د. عبود القووادر .في وض  الخطط والكلول بما يتوافع م  الواقو 
 أميوور )ضيف الملتقى

تعدُّ المناعع العشوائية راهرًة عالمية تنتشر في مع م الدول النامية وبعض الودول 
المتقدمة على حد سواء، وهي تنشوأ بسوبب الهجورة  يور المن موة والمطوردة للطبقوة 

كدودة الدخل للبكث عون العمول وتكسوين روروفهم المعيشوية، وفوي رول الفقيرة وم
مووة للسوورن والتووي تعموول علووى توووفير، لجميوو  شوورائح المجتموو    يوواب القوووانين المن و
وخصوًصووا الطبقووة الفقيوورة ومكوودودة الوودخل موون المهوواجرين والقووادمين للعمووول أو 

لمسواكن واألحيواء بطريقوة الزيارات الدينية. حيث تلجأ ه ، الفئة من النا  إلى إنشواء ا
عشوائية و ير ن امية على أراضي الغير أو األراضوي التوي يوتم االسوتكواذ عليهوا بُطورق 

ك  ير ن امية  .تملُّ
إذ تعتبوور العشوووائيات موون المشوواكل ذات االنعراسووات الخطيوورة علووى المجتموو  فووي 

ة والبيئيوة، الجوانب العمرانية واالجتماعية واالقتصوادية والسياسوية واألمنيوة والصوكي
ا البصوري للمودن، وتودني مسوتوى المعيشوة  والتي كان لها األ ر السلبي علوى التشووُّ
وجووودة الكيوواة فووي التجمعووات العمرانيووة، ورهووور العديوود موون المشوواكل والمخالفووات 

 .االقتصادية والبيئية والجرائم االجتماعية و ير األخالقية  ير المسبوقة في المجتم 
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المناعع العشوائية في المملرة العربية السعودية خالل العقود ومن المالحح انتشار 
وو  فوي التنميووة العمرانيوة وعوودم  األربعوة الماضوية  نتيجووة النموو السووري  للمودن والتوسُّ
توازنها على مستوى مناعع المملرة، وزيادة معدالت الهجورة الداخليوة والخارجيوة مون 

إلضافة إلى هجرة وتخلوف العديود مون القرى والمناعع المجاورة إلى المدن الربرى، با
ر فوورص معيشووية  العمالووة والقووادمين للكووج والعموورة عوون العووودة لبلوودانهم ن ووًرا لتوووفُّ
أفضوول لهووم موون العموول والتعلوويم والرعايووة الصووكية و يوور، موون الخوودمات الكضووارية 
والمعيشية. كما كان لضوعف الرقابوة البلديوة، وعودم متابعوة النموو العمرانوي، وارتفواع 

ر مساكن ميسرة للفقراء ومكودودي الودخل  الودور أسع ار األراضي السرنية، وعدم توفُّ
الرئيس لتفاقم راهرة انتشار المناعع العشوائية فوي جميو  أنكواء المملروة، وهوو موا 

ب في نشوء ما يقارب سب  مئة )   منطقة عشوائية في جمي  أنكاء المملروة، ٧٠٠تسبَّ
ًصووا مرووة المررمووة وجوودة، والتووي يبلووف عوودد تتركووز مع مهووا فووي الموودن الربوورى وخصو

منطقوة فوي جودة  حيوث  ٦٠منطقوة فوي مروة المررموة و ٧٠المنواعع العشووائية فيهوا 
تكوي ه ، المناعع ما يقارب من رب  سران هاتين المدينتين  وهو ما أدى إلى نشوء 

ا العمر انووي الرثيوور موون المشوواكل االجتماعيووة واالقتصووادية واألمنيووة والبيئيووة، والتشوووُّ
 .وتردي جودة الكياة بهما

هوت حروموة المملروة العربيوة السوعودية لهو ، المشورلة العمرانيوة المتناميوة،  وقد تنبَّ
حيووث أصوودرت عوودًدا موون القوورارات الوزاريووة، واتخوو ت العديوود موون الخطوووات التنفي يووة، 

 :ويمرن تلخيصها فيما يلي
 نطقوة مروة المررموة )رقوم تشريل لجنة وزاريوة لمعالجوة وتطووير األحيواء العشووائية لم

 ، والتووي تترووون موون أصووكاب السوومو الملرووي 9/10/1428/ م/ ب بتوواري  9002القوورار 
وزيور الداخليوة ووزيور الشوؤون البلديوة والقرويوة وأميور منطقوة مروة المررموة وأصووكاب 
المعالي وزير العمل ووزير المالية  وذلك لمعالجة وتطوير األحيواء العشووائية بمنطقوة 

 .مةمرة المرر
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  اإلعووداد والموافقووة علووى الئكووة تطوووير العشوووائيات، والموافقووة علووى مشووروع تطوووير
  .16/7/1429/ م/ بتاري  5519العشوائيات في منطقة مرة المررمة )رقم القرار 

  ،صوودور أواموور سووامية إلنشوواء ُكوولٍّ موون شووركة جوودة للتطوووير والتجديوود العمرانووي بجوودة
ر العمراني بمروة المررموة  لإلشورال والمشواركة وشركة البلد األمين للتنمية والتطوي

 .في مشاري  تطوير العشوائيات في ُكلٍّ من جدة ومرة المررمة
 ( اإلشورال علوى  ل “9  الفقورة )4الموافقة على تن يم هيئات المناعع والمدن، المادة

 تأهيوول األحيوواء العمرانيووة القائمووة بمووا فووي ذلووك األحيوواء التاريخيووة وتكسووينها، واألحيوواء
ووا، وإجووراء مووا يلووزم  ووا وبيئي  ا وأمني  ووا واقتصووادي  ووا واجتماعي  العشوووائية واالرتقوواء بهووا عمراني 

 .”لتنفي  ذلك
  الموافقووة علووى الترتيبووات التن يميووة للهيئووة الملريووة لمدينووة مرووة المررمووة والمشوواعر

 ل اإلشووورال علوووى تأهيووول األحيووواء العمرانيوووة القائموووة والعمووول علوووى 5المقدسوووة، بنووود )
وووا ت ووو  المنووواعع العشووووائية وتطويرهوووا واالرتقووواء بهوووا عمراني  ضا كسوووينها، ومعالجوووة و 

ا ا وبيئي  ا وأمني  ا واقتصادي   .واجتماعي 
ولقد تمَّ تعريف المناعع العشوائية حسب الئكة العشوائيات بأنهوا المنواعع الواقعوة 

سوابقة  ضمن الكدود اإلدارية للمدينوة، والتوي نشوأت بودون مخططوات تقسويم أراٍل 
وو  عمرانووي عشوووائي  يوور  ت إلووى توسُّ معتموودة علووى أمووال  عامووة أو أمووال  خاصووة أدَّ

ط  .ُمخطَّ
ط أن يرون للمنطقة مساحة معينة حيث تتراو  مسواحتها موا بوين مجموعوة  وال ُيشتر 
مساكن صغيرة إلى مجموعة أحياء كاملة، وتتباين حجًما ومسواحة بصوورة عفويوة، وال 

هي مناعع ال تتماشى مو  النسويج العمرانوي للمجتمعوات تخض  لقواعد التخطيط. و
التووي تنمووو بووداخلها أو حولهووا، ومتعارضووة موو  االتجاهووات الطبيعيووة للنمووو واالمتووداد، 

مة للعمران  .وهي مخالفة للقوانين المن و
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وقد يرج  سوبب نشوأة هو ، المنواعع لبنواء المسواكن والمبواني باجتهوادات فرديوة مون 
مووة وال  األفووراد بعضووها بتووراخيص وبعضووها بوودون تووراخيص، وهووي منوواعع  يوور من َّ

ترتمل بهوا الخودمات والمرافوع الضورورية، وتصوعب فيهوا حركوة المركبوات، وال يمرون 
 .معالجتها من خالل برامج التنمية العمرانية االعتيادية

وقوود كانووت هنووا  بعووض العواموول القويووة التووي سوواعدت علووى نمووو وانتشووار اإلسووران 
 :ن ُنلخصها فيما يليالعشوائي، يمرن أ

 زيادة معدالت النمو السراني. 
  ،الوونقص فووي عوودد الوحوودات السوورنية الميسوورة والمالئمووة لوو وي الوودخول المنخفضووة

 .وزيادة الطلب عليها نتيجة الهجرة السريعة من الريف إلى المدن
  زيادة جاذبيوة المودن الرئيسوية نتيجوة تمركوز الخودمات بهوا، وفوي المقابول تراجو  جاذبيوة

 .لمدن الريفية شديدة الطرد نتيجة ندرة الخدمات واإلمرانيات بهاا
  ،ارتفاع أسعار األراضي والشقع السرنية في المنواعع الرسومية المن موة فوي المودن

 .(عرق مناسبة –كهرباء  –صرل صكي  –والتي تتمت  بالمرافع العامة )ميا، نقية 
 سوووران المووونخفض ضوووعف االسوووتثمارات الكروميوووة والقطووواع الخووواص فوووي مجوووال اإل

 .التراليف
  التهاون م  منتهروي القووانين ومغتصوبي األراضوي مون ِقبول الجهوات الرسومية نتيجوة

لعوودم توووافر بوودائل أخوورى مناسووبة، فأصووبكت هوو ، المنوواعع تفوورل أمووًرا واقًعووا وحالووة 
لت جماعات ضغط أجبرت حرومات المدن على مدو المرافع والخودمات  إنسانية، وشرَّ

 .إليها
 لقيمة اإليجارية للمعرول من اإلسران الن اميزيادة ا. 
  ل ضوغًطا كبيوًرا علوى ر بة األهالي في سرن أبنوائهم وأقواربهم بجووارهم  وهوو موا شورَّ

 .ه ، المناعع
 مكدودية المساكن الشعبية المنخفضة التراليف. 
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فت الئكة العشووائيات المنواعع العشووائية إلوى عودد مون األصونال  وذلوك  ولقد صنَّ
حلووول مناسووبة لروول صوونف علووى حوودة، تتناسووب موو  خصائصووها الماليووة  بهوودل وضوو 

 :واالجتماعية وجاذبيتها االستثمارية، ويمرن توضيكها كالتالي
 

 
 

ولوضوو  الكلووول العمليووة الناجعووة ال بوود موون حصوور التكووديات المتوقوو  مواجهتهووا فووي 
يص اق ووار تطوووير المنوواعع العشوووائية الختيووار المعالجووات المالئمووة والواقعيووة، ولتقلوو

السوولبية الممروون حوودو ها موون تهجيوور السووران والتسووبب فووي نشوووء منوواعع عشوووائية 
 :جديدة في مناعع أخرى، ويمرن تلخيص ه ، التكديات في التالي
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كما يعتبر تكسين مستويات المعيشة والسوالمة مون األهودال اإلسوتراتيجية لبرنوامج 
 :التكول الوعني، وهي موضكة في الشرل التالي

 

 
 

 https://bit.ly/3tTH1JWللرجوع إلى القضية على الرابط اقتيل 

https://bit.ly/3tTH1JW
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 :التوصيات

  وض  إستراتيجية وعنية شاملة لمعالجوة مشورلة العشووائيات فوي المملروة، وإنشواء لجنوة عليوا
وول فيهووا األجهووزة الكروميووة ذات العالقووة، ومنكهووا كافووة الصووالحيات والموووارد  لهوو ا الغوورل ُتمثَّ

 .المالية الالزمة، وربطها بمجلس الشؤون االقتصادية والتنمية
   تأسويس قاعوودة بيانووات تفصوويلية للعشوووائيات فووي مودن المملرووة، لترووون المنطلووع فووي وضوو

 .الخطط والكلول بما يتوافع م  الواق 
 ئيات مون مختلوف توسُّ  الجامعات ومراكوز األبكواس فوي الدراسوات والبكووس المتعلقوة بالعشووا

 .الجوانب  العمرانية، واالجتماعية، واألمنية واالقتصادية، و يرها
  ي من ور أنسنة المدن في التعامل م  العشووائيات ومشورالتها، ليروون اإلنسوان هوو مكوور تبنو

ي سياسات عمرانية واجتماعية تكقع الدمج بين شرائح  العمل والهدل والوسيلة، ومن ذلك تبنو
 .لفة، والبعد عن التقسيم الفئوي المؤدي إلى الوصم االجتماعي للسرانالسران المخت

  ضوورورة إشوورا  ممثلووين موون سووران العشوووائيات فووي الكلووول المقترحووة للمشوورلة، ومعرفووة
 .مرئياتهم واحتياجاتهم، وإشرا  المهرة منهم في أعمال البناء

  االختصواص، وعودم معالجة وض  مخالفي اإلقامة لسوران بعوض العشووائيات مون ِقبول جهوات
تأجيل ه ا الملف لخطورته على األمن الداخلي. ومرافكة جمي  أنواع الفساد التي أسوهمت فوي 

 .زيادة عدد العشوائيات في مدن المملرة
  ،تطوووير قوودرات ومهووارات أبنوواء الجاليووات ذوي اإلقامووة، وتصووكيح أوضوواع المخووالفين والبوودون

مة  .من خارج المملرة وتأهيلهم كأيٍد عاملة بديلة عن الُمستقد 
  منوو  أي شوورل موون أشوورال التعوودي علووى األراضووي الكروميووة والخاصووة فووي أي موقوو ، وعوودم

 .استخدامها ألي  رل، دون ترخيص من جهات االختصاص
  فيمووا يخووصُّ مرووة تكديووًدا، هنووا  ضوورورة لتوووفير منوواعع بنوواء جديوودة فووي أعرافهووا بعوود توووفير

 .ختلفة وسط المدينةمواصالت عامة لتسهيل الوصول للخدمات الم
  ضرورة تنمية المناعع الريفية ومناعع األعرال  للكد من وتيرة الهجرة إلى المدن الربورى التوي

ب عليها بعض السلبيات، ومنها العشوائيات  .ترتَّ
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 (4القضية )

 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

أشار أ. الحم الناصر في الورقة الرئيسة إلى أن جائكوة كورونوا ضوربت العوالم علوى حوين 
ع، وفيمووا كووان موقووف بعووض الوودول الم تقدمووة ُمخجوواًل موون ِ وورة ودون أي إنوو ار ُمسووب 

ت عنهم  كان نهج وخطوة المملروة العربيوة السوعودية فوي  رعاياها في الخارج حيث تخلَّ
ل عقيدتها ودينها والتزامها بالشوريعة اإلسوالمية،  ا ُيمثو التعامل م  الجائكة نهًجا إنساني 
 التي تعتبر أول شريعة ُتنادي بكقوق اإلنسان، وتفورل العودل والمسواواة بوين البشور.
وقد أ بتت المملرة في جائكة كورونا أن حقوق اإلنسان ليست شوعارات ُتقوال، وإنموا 
أفعوال، فنجكووت فيمووا فشوولت فيووه الوودول المتقدمووة وال تووزال المملرووة مسووتمرًة فووي 
خطها ال ي اختطوه لنفسوها لمواجهوة الوبواء، ُمكاِولوة كول جهودها مسواعدة العوالم فوي 

األخوورى والمن مووات الدوليووة، وتقووديم  تخطووي هوو ، األزمووة عبوور التنسوويع موو  الوودول
 .المساعدة المادية لمن مة الصكة العالمية

وأوضح د. عبد اإلله الصالح في التعقيب األول أن منطلقات ما اتخ ت المملروة مون 
إجووراءات واسووتكد ت موون تن يمووات علووى صووعيد حقوووق اإلنسووان فووي روول الجائكووة 

رة بوضووو  فووي ن امهووا األساسووي )ا ، 39، 30، 29، 28، 26لفقووراتل )وقبلهووا  ُمسووطَّ
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على سبيل المثال . وال يختلف ا نان على أن ه ، المباد  ُتتورجم بشورل متسوارع إلوى 
واق  تشوريعي وتن يموي فوي مجوال الشوؤون العدليوة، والشوؤون والخودمات الصوكية 
والتعليمية والثقافية واالجتماعية واألحوال الشخصية. كما أنه ليس مكل اخوتالل أن 

ع السعودي في ترجمته له ، المباد  ين ر بعين الجد ونية االلتزام، فوي شورعة الُمشرو 
حقوووق اإلنسووان وفووي المعاهوودات والموا يووع الدوليووة ذات العالقووة حتووى لووو لووم تروون 
الت مكليووة  المملرووة عرًفووا فيهووا، فضوواًل عوون التووأ ير فيهووا بووالر م موون مخاضووات وتكوووُّ

 .خفى على المراقبوإقليمية،  قافية واجتماعية مصاحبة ال ت
وهوي تقوود  –ومن جانبها تطرقت د. وفاء عيبة فوي التعقيوب الثواني إلوى أن المملروة 

، 19 –خاصة بروفيود   T20استكد ت مجموعة عمل خاصة ضمن -مجموعة العشرين
للمسوواهمة فووي حوول المشوورلة علووى مسووتوى عووالمي، كمووا عملووت علووى توووفير جميوو  

عدتهم علوى القيوام بأعموالهم. أيًضوا، فو ن احتياجات الطواقم الصوكي لكموايتهم ومسوا
مراجعووة دور مؤسسووات حقوووق اإلنسووان الكروميووة والمدنيووة فووي السووعودية فووي روول 
جائكة كورونا يرشوف عون أن هيئوة حقووق اإلنسوان أقاموت بعوض الفعاليوات عون ُبعود 

 الوقائيوة اإلجوراءات ، كما تابعت الجمعية الوعنيوة لكقووق اإلنسوان19 -خاصة بروفيد
ة جمعيو وعرضوت ومغلقوة، مرت وة أمواكن باعتبارهوا السوجون فوي المتبعوة ترازيةواالح

حمايووة المسووتهلك بوودورها فووي موقعهووا لووبعض تطبيقووات الدولووة الخاصووة بموورل 
كورونووووا، وقامووووت بووووبعض الجهووووود التوعويووووة الخاصووووة بالجائكووووة فووووي مجووووال حمايووووة 

اندًة لوودور المسووتهلك، إال أن دور هوو ، المؤسسووات كووان ُيفتوورل أن يرووون أكثوور مسوو
الكرومة فيما قامت به، أما الجمعيات الخيرية فقد قامت بتقديم بعض المسواعدات 
العينية والنقديوة لألسور المكتاجوة، بجانوب دور مركوز الملوك سولمان لإل ا وة اإلنسوانية 
والووو ي قوووام بتشوووريل لجنوووة خاصوووة بجائكوووة كورونوووا لووودى الووودول المتضوووررة  لتقوووديم 

 .و يرها من جهود المساعدات الطبية واإل ا ية
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نت المداخالت حول القضية المكاور  التالية  :وتضمَّ
 تبعات جائكة كورونا على مفاهيم حقوق اإلنسان. 
 جهود المملرة في مجال حقوق اإلنسان في رل جائكة كورونا. 
 حقوق اإلنسان االقتصادية ومواقف المملرة خالل جائكة كورونا. 
 

 https://bit.ly/3tTH1JWل للرجوع إلى القضية على الرابط اقتي
 

  

https://bit.ly/3tTH1JW
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 التوصيات: 
  وض  إستراتيجية إعالمية تبدأ في وزارة الخارجيوة مو  اإلعوالم، وتسواهم فيهوا هيئوة حقووق

اإلنسان و يرها من المؤسسات الكقوقية  لتعديل الصورة السلبية بطريقة مناسبة وقوية 
لعلمية في تقديم ذلك، واالسوتعانة بمتخصصوين فوي علوم الونفس وتتفع م  األساليب ا
 .واالجتماع له ا الغرل

  المعلومة قوة، ويجب توحيد الجهود بمركز متخصوص ليجمو  البيانوات واإلحصوائيات، بموا
 .يخدم سياسة بالدنا ومواقفها ويخدم حلفاءنا

 وض  خطة إستراتيجية للتوسُّ  في مجال البكث العلمي والرقمنة. 
 اء دراسات استطالعية عن رأي المقيمين حول العنصرية في المملرة ومودى حصوولهم إجر

على حقوقهم والرعاية خالل الجائكوة، ولنسوم  أصوواتهم ومعرفوة معانواتهم، وربموا تروون 
مها من خالل اإلعالم للغرب  .عبر مواق  التواصل االجتماعي  لنكصل على أرقام ُنقدو

 المتوسطة من كثوب، والتأكود مون وصوول بورامج التكفيوز متابعة حالة المنشآت الصغيرة و
ًدا للسوووق السوعودية، بعوود أن نجكووت  لهوم بطريقووة تسواعدها علووى النهووول والعوودة مجوودَّ

 .الدولة في معالجة إشرالية الرواتب في تلك المنشآت
   و تو يع أبرز اإلشراالت القانونية الناشئة عن جائكة فيورو  كورونوا، ورصود مالمكهوا وتتبُّ

 .ارها على العالقات القانونية بوجه عام، والتعاقدية بشرل خاصر 
  إعداد تقرير حقوقي من ِقبل هيئة حقووق اإلنسوان يو وع جميو  اإلجوراءات التوي قاموت بهوا

 .المملرة في أزمة كورونا
  وا، السوعودية إصدار بيان لكقوق اإلنسان بطاب  دولي من من مة التعاون اإلسوالمي، تتبنَّ

ه إلوى لخدموة البشورية  ى إعوالن الريوال لكقووق اإلنسوان ، مو  السوعي لضومو جمعواء )ُيسومَّ
ن وووام حقووووق اإلنسوووان العوووالمي، ويشووومل األعووور التن يميوووة لمواجهوووة الجووووائح الكاليوووة 
والمسوووتقبلية. وأن تقووووم المملروووة منفوووردة أو مووو  من موووة التعووواون اإلسوووالمي بتهيئوووة 

 .المجتم  الدولي لكشد التأييد لإلعالن
 وق للطووووار  للتمويووول وإدارة الطووووار ، ويروووون ذا كووووادر هيرليوووة تزيووود مووون إنشووواء صوووند

ووع ُخطًطووا جوواهزًة  قوودرات الكرومووة ومهاراتهووا خووارج وقووت الطوووار ، وأ نوواء الطوووار  ُيطبو
 .لزيادة الموارد البشرية والتمويل
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 ( 5القضية )

 املسؤولية االجتامعية للرشكات: حقٌّ أم منحة؟

(9/8/2020) 
  
 رئيسة: أ. بسمة التويجريالورقة ال  

 التعقيبات: 

 التعقيب األول: أ. فائزة العجروش 

 التعقيب الثاين: د. نارص القعود 

 إدارة الحوار: أ. فهد القاسم 

  
 :ملخص القضية

ضووت أ. بسوومة التووويجري فووي الورقووة الرئيسووة إلووى التعريووف بمفهوووم المسووؤولية  تعرَّ
لوووودور الوووو ي يلعبووووه القطوووواع العووووام االجتماعيووووة وعالقتهووووا بالتنميووووة المسووووتدامة، وا

ومؤسسووات المجتموو  الموودني فووي تفعيوول مبووادرات المسووؤولية االجتماعيووة، وتووأرجح 
ه ، المسؤولية االجتماعية بين كونها مجرد أعمال خيريوة أو مبوادرات لتكقيوع أهودال 

 .وعنية تنموية بعيدة المدى
ها االجتماعيوة سوواء كانوت كما تم تناول التأ يرات المالية اللتزام الشوركات بمسوؤوليات

ه ، التأ يرات تتمثول فوي زيوادة العوائود الماليوة، أو فوي زيوادة والء العموالء، أو تكقيوع 
 .الشركات لسمعة جيدة تمنكها ميزة تنافسية على  يرها من الشركات

أيًضا، فقد تمت اإلشارة إلى أهم برامج المسؤولية االجتماعية في المملروة، كموا تومَّ 
د في مجال المسؤولية االجتماعيةالتطرق إلى   .تجربة شركة أرامرو على نكو مكدَّ

أما أ. فائزة العجروب فأشارت في التعقيب األول إلوى أن المسوؤولية االجتماعيوة فوي 
ًعوا. وعلوى الشوركات  ال رول الصعبة والطارئة واالسوتثنائية تروون واجًبوا وليسوت تطوُّ

ي عودة مجواالت  وال سويما موا يتعلوع التزام أخالقوي بمسوؤولية مجتمعيوة متبلوورة فو
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منها بمراعاة حقوق البيئة، وحقوق العاملين، وحقوق المجتمو  المكلوي المكويط بهوا، 
 .وااللتزام بتكقيع أهدال التنمية المستدامة

وفووي اعتقادهووا، ف نووه إذا توصوولنا إلووى تقنووين قواعوود للمسووؤولية االجتماعيووة أو تكديوود 
تفي صفة الطواعية في المسؤولية االجتماعية  نسب معينة من أربا  الشركات، ستن

وزت أ. فوائزة علوى واقو  المسوؤولية االجتماعيوة لشوركات  فرل إلزام يقابله جزاء. كما ركَّ
القطاع الخاص في المملرة، جنًبا إلى جنب م  متطلبوات تكقيوع الودور الموأمول مون 

لمجتمو  الشركات على المسوتوى الووعني، ورليوات تكقيوع أقصوى اسوتفادة ممرنوة ل
 .المكلي من برامج المسؤولية االجتماعية

فووي حووين ذهووب د. ناصوور القعووود فووي التعقيووب الثوواني إلووى إمرانيووة توور  حريووة االختيووار 
للشووركات لتقووديم مبادراتهووا والتنووافس موو  مثيالتهووا فووي مجووال مبووادرات المسووؤولية 

المودني، االجتماعية، وأن يرون لها حعُّ التعاون متى شاءت مو  مؤسسوات المجتمو  
علووى أن ُتفصووح عووون هوو ، المبوووادرات فووي تقاريرهووا. وأضوووال أن تفعيوول المسوووؤولية 
االجتماعيووة للشووركات حووع  للمجتموو ، ويووتم ذلووك موون خووالل موونح ومبووادرات بشوورل 

 .مؤسسي ومنت م
 :وتضمنت المداخالت حول القضية المكاور التالية

 المفهوم العام للمسؤولية االجتماعية. 
 ع واإللزامالمسؤولية االجتما  .عية للشركات ما بين التطوُّ
 تقييم تجارب الشركات السعودية الربرى المتعلقة بالمسؤولية االجتماعية. 
 مقترحات لتعزيز المسؤولية االجتماعية للشركات. 
 

  https://bit.ly/2NQwzU1للرجوع إلى القضية على الرابط اقتيل 

 

https://bit.ly/2NQwzU1
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 :أبرز التوصيات التي انتهى إليها المتكاورون في ملتقى أسبار حول القضية ما يلي ومن
  إنشاء مجلس للمسؤولية المجتمعية يرون بمثابة المرجعية ألنشطة ومبوادرات المسوؤولية االجتماعيوة

التووي تتبناهووا الشووركات والمؤسسووات لتنميووة المجتموو  وتلبيووة احتياجاتووه، ويرووون هووو الم لووة الوعنيووة 
المسوؤولية  مسؤولية االجتماعية على مسوتوى المملروة، ومون أعمالوه تشوجي  ودعوم ورفو  مسوتوى لل

  .وتن يمها وتوجيهها  االجتماعية للشركات
  ،ى على معايير متوافقة م  مباد  العدالوة والترافول التأسيس لمؤشر وعني للمسؤولية االجتماعية ُيبن 

 .على مساهماته االجتماعية وينشر تصنيفه الدوري للشركات السعودية بناءً 
 :التوصيات

  إنشاء مجلس للمسؤولية المجتمعية يرون بمثابة المرجعيوة ألنشوطة ومبوادرات المسوؤولية االجتماعيوة
التووي تتبناهووا الشووركات والمؤسسووات لتنميووة المجتموو  وتلبيووة احتياجاتووه، ويرووون هووو الم لووة الوعنيووة 

المسوؤولية  ن أعمالوهل تشوجي  ودعوم ورفو  مسوتوى للمسؤولية االجتماعية على مسوتوى المملروة، ومو
  .وتن يمها وتوجيهها  االجتماعية للشركات

  ،التأسيس لمؤشر وعني للمسؤولية االجتماعية ُيبنى على معايير متوافقة م  مبواد  العدالوة والترافول
 .وينشر تصنيفه الدوري للشركات السعودية بناًء على مساهماته االجتماعية

 م المسووؤولية االجتماعيووة للشووركات علووى  وورار لوووائح إصوودار وزارة ا لتجووارة وهيئووة سوووق المووال لوووائح توون و
الكوكمة، بعضها إلزامي والوبعض استرشوادي، تهودل إلوى تن ويم وتكفيوز العمول االجتمواعي للمنشوآت 

 .الخاصة
  ز المصوداقية وض  رليات لقيا  األ ر االجتماعي لبرامج المسوؤولية االجتماعيوة للشوركات  وهوو موا يعوزو

 .والمقارنة والتواجد في المجتم 
 قيام الجامعات والمعاهد المتخصصة بتأسيس وتقديم برامج متخصصة في المسؤولية االجتماعية. 
  خلووع منصووة تفاعليووة مباشوورة موو  المجتموو  للوقووول علووى احتياجاتووه وتكديوود أولوياتووه، موو  األخوو  بعووين

 .2030االعتبار مالءمة ه ، المشاري  ألهدال راية 
  الشوركات كول  حسوب تخصصوها، بكيوث  التخصص في مجاالت المسؤولية االجتماعية التوي تتوجوه إليهوا

 .يرون في صلب مهام الشركات، وتتماشى م  أولويات االحتياجات االجتماعية
  المسووؤولية االجتماعيووة واالسووتدامة فووي رايتهووا  أهميووة تضوومين الشووركات والمؤسسووات التجاريووة مبوودأ

وخططها المستقبلية، وإلزامها بقيوا  األ ور االجتمواعي لمبادراتهوا فوي مجوال المسوؤولية  ا وإستراتيجيته
 .االجتماعية، واألخ  بنتائجه عند تقييم ه ، المبادرات

 التوعية بأهمية المسؤولية االجتماعية المنوعة بالقطاعين األهلي والخاص. 
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 (6القضية )

 واملأمولذوو اإلعاقة وبرنامج جودة الحياة: الواقع 

 (م23/8/2020)
  
 الورقة الرئيسة: أ. د. مجيدة الناجم  

 التعقيبات: 

 التعقيب األول: أ. د. مها العيدان 

 )التعقيب الثاين: م. مختار الشيباين )ضيف امللتقى 

 إدارة الحوار: د. حسني الحكمي 

 
 :ملخص القضية

م العديود  أشارت أ. د. مجيدة النواجم فوي الورقوة الرئيسوة إلوى أن حروموة المم لروة ُتقودو
من الخدمات النوعية ل وي اإلعاقة، وأنهم يتمتعون إلى حد كبير بمستويات جيدة من 
جودة الكياة، شأنهم شأن بقية أفراد المجتم ، فهنا  برامج صكية ورعاية شاملة في 
الخووودمات الصوووكية والتأهيليوووة والتوووي تختلوووف حسوووب نووووع اإلعاقوووات وحووودتها ودرجوووة 

ى مسوووتوى التعلووويم فهنوووا  إدارة خاصوووة بووو وي اإلعاقوووة فوووي وزارة انتشوووارها. أموووا علووو
هوو، كموا يك وى ذوو اإلعاقوة بالعديود مون 1377التعليم، وقد تمَّ تأسيسها منو  العوام 

مووة موون ِقبوول وزارة العموول والتنميووة االجتماعيووة. وموو  إعووالق رايووة  الخوودمات المقدَّ
شووجي  علووى العنايووة بهووم ، تزايوود االهتمووام بهوو ، الفئووة موون خووالل الت2030المملرووة 

وتمرينهم وتجويد حياتهم بما يتناسب م  عبيعتهم ويساعدهم في التمتُّ  بمستوى 
 .حياة مالئم وفع أفضل المؤشرات العالمية

من جانبها أوضكت د. مها العيدان في التعقيب األول أن  مة معوقات لتكقيع جودة 
يم، ال تتووووفر مووودار  الكيووواة لووو وي اإلعاقوووة فوووي السوووعودية  فعلوووى مسوووتوى التعلووو

متخصصة لوبعض مون اإلعاقوات وبأسوعار متاحوة للجميو . وعلوى المسوتوى الصوكي، 
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ف ن كثيًرا من العيادات التي ترعى بعض  جوانب اإلعاقوات ال يتووفر فيهوا ملوف صوكي 
يساعد على متابعة حالة المريض. وعلى مستوى المجتم ، فثمة مكدودية لمساهمة 

في تكقيع أي مساعدة ل وي اإلعاقة سواء من تدريب أو  القطاعات المدنية المختلفة
ه والُمكرو  األكبر لعجلة التنمية في ه ا المجال  .توريف  إذ ال تزال الدولة هي الُموجو

ووز فووي التعقيووب الثوواني علووى الوصووول الشووامل كمصووطلح  أمووا م. مختووار الشوويباني فركَّ
ون يعوانون مون إ عاقوات جسودية أو عقليوة، يهدل إلى خدمة جميو  فئوات المجتمو  ممَّ

ويندرج من ضمنهم كبار السون واألعفوال. حيوث تروون أولويوة خدموة الفئوة األضوعف 
 .في المجتم  أعلى من الفئة األقوى

نت المداخالت حول القضية المكاور  التالية  :وتضمَّ
 تصنيفات اإلعاقة ومسبباتها. 
 الصعوبات التي تواجه ذوي اإلعاقة وتكديات تجويد واقعهم. 
 ترحات لتكسين جودة الكياة ل وي اإلعاقةمق. 
 

 https://bit.ly/2NQwzU1للرجوع إلى القضية على الرابط اقتيل 
 

  

https://bit.ly/2NQwzU1
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 :ومن أبرز التوصيات التي انتهى إليها المتكاورون في ملتقى أسبار حول القضية ما يلي
 صة في القطاعات ال عامة والخاصة لتقديم الخدمات ل وي اإلعاقة في جمي  المجواالت، وكو لك بعوض إنشاء وحدة متخصو

البرامج التي تخدم ه ، الفئة، مثل برنامج إستراتيجيات التنقل الكركي واالستقالل اقمن للمرفووفين، و يرهوا مون البورامج 
 .المجتمعية

 تياجات الخاصوة حيوث يشوعرون فيوه أنهوم فوي سن ميثاق أخالقي تشريعي تن يمي ُتكفح من خالله الكقوُق ألصكاب االح
 .مجتم  يكفح حقوقهم ككقوق واجبة بعيًدا عن فررة التعاعف المباشر معهم، وال ي قد يشعرهم بعدم االرتيا 

 :التوصيات

  صة في القطاعات العامة والخاصة لتقديم الخدمات ل وي اإلعاقة في جمي  المجواالت، وكو لك بعوض إنشاء وحدة متخصو
التي تخدم ه ، الفئة مثل برنامج إستراتيجيات التنقل الكركي واالسوتقالل اقمون للمرفووفين، و يرهوا مون البورامج البرامج 

 .المجتمعية
  سن ميثاق أخالقي تشريعي تن يمي ُتكفح من خالله الكقوُق ألصكاب االحتياجات الخاصة، حيث يشعرون فيوه أنهوم فوي

 .فررة التعاعف المباشر معهم، وال ي قد ُيشِعرهم بعدم االرتيا مجتم  يكفح حقوقهم ككقوق واجبة بعيًدا عن 
 توفير خدمات لغة اإلشارة في الدورات والمؤتمرات. 
  صة في تدريب وتأهيل ذوي اإلعاقة، وتشوجي  القطواع  يور الربكوي والقطواع الخواص نكوو التوسُّ  في إنشاء المراكز المتخصو

 .تأسيس وتشغيل ه ، المراكز
 ووز األشووخاص بمختلووف أنووواع إعوواقتهم علووى العموول وال هووور تهيئووة كافووة ال وو رول البيئيووة والسوولوكية واالجتماعيووة بمووا ُيكفو

 .والمشاركة في الكياة العامة
  إنشاء قاعدة بيانوات تتضومن اإلحصواءات الدقيقوة حوول مودى وصوول األشوخاص ذوي اإلعاقوة إلوى سووق العمول، وتقوديم

 .بيئة عمل مستدامة خالية من العوائع والكواجزجمي  ما يلزم من ترتيبات الزمة لتوفير 
  تضوومين حقوووق الموورأة ذات اإلعاقووة وقضوواياها فووي اإلسووتراتيجيات والُخطووط الوعنيووة المتعلقووة بمشوواركة وإشوورا  النسوواء

 .ذوات اإلعاقة على نكو فاعل وُمنِتج
 أ وميسور الوصوول للمورأة ذات اإلعاقوة، بموا فوي ذلوك لغوة اإلشو ارة والرسوائل النصوية  لإلبوال  عون أي إنشاء خط ساخن ُمهيَّ

 .حاد ة عنف أو استغالل أو اعتداء على أسا  اإلعاقة
  ،إنشاء رلية رقابة ومتابعة لكماية األعفال ذوي اإلعاقة من أي ممارسة تنطوي على تع يب أو عقوبة أو معاملوة ال إنسوانية

 .أو من ِقبل المربيات في المنازلقد تكدس لهم في المؤسسات التعليمية أو دور الرعاية االجتماعية 
 وض  حوافز وإعفاءات ضريبية ألرباب العمل الخاص، تسهم في توريف أكبر عدد من ذوي اإلعاقة في القطاع الخاص. 
  إنشوواء خطوووط إنتوواج فووي القطوواعين الكرووومي والخوواص خاصووة بوو وي اإلعاقووة، بتن وويم معووين يضوومن سووالمتهم وتوودريبهم

 .سهم في ذلك مؤسسة التدريب التقني والمهنيوإنتاجهم الجيد، ويمرن أن ت
   و  وإنشواء أعوداد مون المراكوز والمعاهود المتخصصوة بالتعواون مو قيام وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية فوي التوسُّ

 .وزارتي الصكة والتعليم  لتكقيع العطاء الشامل لرل معاق ونوع إصابته
 كوز تخصصووية للمعواقين برافوة فئواتهم فووي كول المنواعع وأ لوب المكاف ووات، تكفيوز ودعوم القطواع الخوواص فوي إنشواء مرا

 .خصوًصا التي تثبت اإلحصاءات كثرة تواجدهم بها
  إنشاء وزارة للتنمية والرعاية االجتماعية مستقلة في أعمالها ومهامهوا عون وزارة المووارد البشورية والتنميوة االجتماعيوة  ن وًرا

 .الختالل التخصص والمهام بينهما
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  إنشوواء وتفعيوول جمعيووات اإلعاقووة كمجتموو  خوواص يتواصوول ويتبووادل المعلومووات، والتعوواون فووي كوول مووا يتعلووع بالبكووث عوون

التغلووب علووى اإلعاقووة ووصووول صوووتهم إلووى القطاعووات الثال ووة )الكرووومي، الخوواص والتطوووعي ، وتكفيووز القطاعووات الطبيووة 
 .والمستثمرين للدراسات والتجارب والسعي لكلول عبية

 يل مهام )هيئة رعاية األشخاص ذوي اإلعاقة  لتروون الم لوة التوي تنودرج تكتهوا كول الُخطوط والجهوود والخودمات لو وي تفع
 .اإلعاقة

  دة بين جمي  األعرال ذات العالقوة )الدولوة والقطواع تقديم الخدمات والبرامج ل وي اإلعاقة ضمن من ومة تنسيقية موحَّ
والتعليموي والتوأهيلي والخودمات ” التوعوي واإلرشادي“جال الصكي واأُلسري الخاص ومن مات المجتم  المدني  في الم

 .العامة المختلفة
  التركيووز علووى االهتمووام بتطوووير عموول مركووز الملووك سوولمان ألبكوواس اإلعاقووة بالشووراكة واالتفاقيووات المتبادلووة موو  الجامعووات

 .لخصوصالمكلية والعالمية، واالستفادة من التجارب العالمية الناجكة به ا ا
  ع أعلى الدرجات في تكقيع متطلبوات جوودة الكيواة لو وي ن ُيكقو تكفيز التنافس بين المدن أو المناعع بجوائز وامتيازات لم 

 .اإلعاقة
  العموول بُخطووى توووازن بووين الجهووود الوقائيووة والجهووود العالجيووة  للتقليوول قوودر اإلمرووان موون حجووم وأعووداد حوواالت اإلعاقووة

 .المستقبلية
  لعمليووات المتابعووة والتقيوويم والتقووويم المسووتمر لروول الجهووود والخوودمات التووي ُتبوو ل لوو وي اإلعاقووة لمواكبووة إعطوواء أهميووة

 .مستجدات التطور الطبي والعلمي والتقني
  ومَّ وجوود بورامج ح كلَّ ما يخصُّ أنواع اإلعاقوة وانتشوارها وتصونيفها واحتياجاتهوا، ومون    العمل على توفير قاعدة بيانات توضو

 .تناسب كل فئة ومراكز
  ووي سياسووات كافيووة لوودعم أوليوواء أمووور ومعلمووي ومرافقووي ذوي اإلعاقووة، والن وور إلووى االحتياجووات المطلوووب تكقيقهووا تبنو

لمساعدتهم على االهتمام بهم ورعايتهم على الوجه األمثل )المساندة المعنويوة والنفسوية، اإلجوازات الرسومية مون العمول 
 .يد اإلجازة االعتيادية، الكاجات التمويلية، األجهزة والوسائل المساعدة ، و يرهاعند الكاجة وعدم احتسابها من رص

 التوعية بأهمية التفاعل األسري م  النُ م التعليمية وفريع العمل المعالج. 
  تقوووم الجهووات المعنيووة بوو وي اإلعاقووة والخوودمات الخاصووة بهووم بوو عالن خوودماتها علووى مواقعهووا اإللرترونيووة بشوورل واضووح

نة بالتفصيل م  الشروطويسير  .، وك لك المساعدات والمخصصات المالية ترون واضكة وُمعل 
  صوة فوي هو ا المجوال، يوتم تمثيول الجهوات المعنيوة بهوا  ألن تشريل لجنة استشارية تعمل م  برنوامج جوودة الكيواة، متخصو

 .2030ايتها لديها الميزانيات الرافية لدعم كل ما يتعلع بجودة الكياة في المملرة لتكقيع ر
  اعتموواد إدارة التربيووة الخاصووة فووي الوووزارة رليووة معينووة لتوعيووة الطلبووة والطالبووات باإلعاقووة، السووتقبال األعفووال ذوي اإلعاقووة

 .بطريقة تفاعلية إيجابية سليمة
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 (7القضية )

 لرؤية مستقبلية إيجابية” ثوابت األمة“تحديد 

 (م10/9/2020)
  
 الورقة الرئيسة: د. صدقة فاضل 

 التعقيبات: 

 التعقيب األول: د. محمد امللحم 

 التعقيب الثاين: أ. يحيى األمري 

 إدارة الحوار: د. عبد الله العساف 

  
 :ملخص القضية

أوضووح د. صوودقة فاضوول فووي الورقووة الرئيسووة أن مصووطلح الثوابووت يشووير إلووىل أهووم 
مهموا المباد  واألهدال العامة التي يكرص عليها المنتموون المخلصوون فوي األموة، 

فووي نهايووة  –كووان وضوو  أمووتهم، ومهمووا كانووت العوائووع أمووام هوو ، الثوابووت، التووي هووي 
ود بضورورة السوعي لتكقيقهوا، وبلو هوا ذات  -األمر رمال وتطلعات وأحالم عربيوة، ُيعتق 

دت الورقة بعًضا مون هو ، الثوابوت، ومنهوال ضورورة التضوامن الكقيقوي،  يوم. وقد حدَّ
علووى تكقيووع المصووالح المشووتركة ودرء األخطووار والسووعي التكوواد عربووي قوووي يعموول 

وووك بالووودين اإلسوووالمي الوسوووطي  المشوووتركة بالفعاليوووة السوووليمة المطلوبوووة. والتمسُّ
ل بعوض معتنقيوه.  المعتدل )دين الغالبية العربية ، ونب  الشوائب الملصقة به، وتطورُّ

مون وعدم التفريط في مقدسات األمة وحقوقها المشروعة. والعمل على استتباب األ
والسلم واالسوتقرار والنموو فوي الربووع العربيوة، علوى المودى الطويول، وعلوى األُسوس 
الصكيكة. جنًبا إلى جنب م  التعاون م  العالم اإلسالمي ألقصى حد ممرون، باعتبوار 

 .األمة العربية” رهير“أن العالم اإلسالمي 
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م د. مكموود الملكووم فووي التعقيووب األول قووراءًة ألبعوواد الورقووة ا لرئيسووة ومكاولووة وقوودَّ
لإلجابة عن التسااالت التي عرحتها. وانتهى في تعقيبه إلى أن الودعوة إلوى أموة عربيوة 
دعوة مغرية لما فيها من جواذب جغرافية، لرنهوا صوعبة المنوال موا لوم ترون فوي إعوار 

 .جام  يجمعها بقوة وصالبة، مثل الدين أو المصير المشتر 
ب الثوواني إلووى أن مصووطلح األمووة مصووطلح بينمووا ذهووب أ. يكيووى األميوور فووي التعقيوو

ملتبس وبكاجة إلى تكرير، ومن وجهة ن ر، ف ن توصيف )األمة العربية  مورتبط فقوط 
غة وحدها ال تصن  أمًة، نعوم، قود تصون  قوميوًة  غة، واللُّ بعامل مشتر  واحد وهو اللُّ

موون ناحيووة ووعًنووا مووا كالفرنسووية واإليطاليووة والتركيووة و يرهووا، لرنهووا ال تصوون  أمووًة. و
أخرى، ف ن الكرم العام على أن  مة أموة عربيوة لوديها واقو  متودهور أو ضوعيف، فهو ا 
تعميم  ير واقعي  ألن الواق  يضمُّ دواًل عربيًة واقعها مزدهر وتنموي وقوي، وأخورى 

 .ليست ك لك
نت المداخالت حول القضية المكاور  التالية  :وتضمَّ

 الصلة  وابت األمة والقضايا اإلشرالية ذات. 
 مدى وجود أمة عربية، بالمعنى الكديث لألمة. 
 المملرة ومكيطها العربيل مكاولة الستشرال الفرص المتاحة. 

 
 .https://bit.ly/2P5AnkXللرجوع الى القضية على الرابط االتي ل 

 
 

  

https://bit.ly/2P5AnkX
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 :في ملتقى أسبار حول القضية ما يلي ومن أبرز التوصيات التي انتهى إليها المتكاورون
  ز ود ريادتهوا، وموا ُيعوزو ضرورة إعداد راية أو إستراتيجية مرنة إلرهار موق  المملرة من تواري  العورب وتورا هم موا يؤكو

من موقعها فوي وجودانهم وضوميرهم. وذلوك يروون النوواة لتأسويس عموع إسوتراتيجي حيووي لهوا فوي منطقتهوا، 
 .بها روابط كثيرة وعميقةوم  الدول التي تجمعها 

  دة ألمون المنطقووة أن تعمول المملروة علووى مواجهوة أعموواع بعوض الوودول اإلقليميوة ذات األعموواع المريبوة الُمهوودو
والساعية لتوسي  نفوذها في المنطقة، وأن ترتروز المواجهوة علوى إسوتراتيجية قويوة لتكالفوات عربيوة واسوعة تكودُّ 

 .من شراسة األعماع المكيطة
 ا في مشاري  حالمة كالوحدة العربيوة )اندماجيوة كانوت أو إعادة فر رة عروبة العرب ال تقتضي بالضرورة التفرير فعلي 

كونفدراليووة   بوول تووروم أقصووى درجووات التفوواهم والتعوواون بمووا يرفوول األموون واالسووتقرار واالزدهووار، وتكجوويم فوورص 
 .الطامعين، وملء الفرا ات أمام المتربصين

 :التوصيات

 ز ضرورة إعدا ود ريادتهوا، وموا ُيعوزو د راية أو إستراتيجية مرنة إلرهار موق  المملرة من تاري  العرب وتورا هم، موا يؤكو
من موقعها في وجودانهم وضوميرهم  وذلوك يروون النوواة لتأسويس عموع إسوتراتيجي حيووي لهوا فوي منطقتهوا، 

 .وم  الدول التي تجمعهم بها روابط كثيرة وعميقة
  دة ألمون المنطقووة أن تعمول المملروة علووى مواجهوة أعموواع بعوض الوودول اإلقليميوة ذات األعموواع المريبوة المهوودو

والساعية لتوسي  نفوذها في المنطقة، وأن ترتروز المواجهوة علوى إسوتراتيجية قويوة لتكالفوات عربيوة واسوعة تكودُّ 
 .من شراسة األعماع المكيطة

 العربيوة، كضورورة ال مفورَّ منهوا مون  –كالفوات العربيوة تعزيز تكالف المملرة م  مصر لبوثو الكيواة فوي نووع مون الت
 .أجل األمن القومي للدولتين وللمنطقة برمتها

  ا في مشاري  حالمة كالوحدة العربيوة )اندماجيوة كانوت أو إعادة فررة عروبة العرب ال تقتضي بالضرورة التفرير فعلي 
ل األموون واالسووتقرار واالزدهووار، وتكجوويم فوورص كونفدراليووة   بوول تووروم أقصووى درجووات التفوواهم والتعوواون بمووا يرفوو

 .الطامعين، وملء الفرا ات أمام المتربصين
  إن دف  فرورة العروبوة إلوى الواجهوة فيوه حول  مناسوب وموواٍت للووالءات العوابرة لألوعوان، مثول والءات الشويعة أو

ود المشواعر أكثرهم، إليران. حيث إن تعزيز عروبة العرب الشيعة مفيد على المدى البعيد لالس شا تقرار  مون خوالل ح 
” موواعنتهم“للوعن ولالنتماء التاريخي والثقافي برل أبعاد، إلى عروبتهم، م  االحتفاظ بم هبهم وبما ال يموس 

من حيث الكقوق والواجبات. فقد نجكت ه ، الفرورة فوي العوراق أيوام الكورب مو  إيوران، إذ كوان الشوباب الشويعة 
 .يموتون تكت علم الوعن )العربي 

  بوو عالن تأسوويس السوووق العربيووة المشووتركة  –مووا أمروون  –أن ُتبووادر السووعودية وعوودد موون الوودول العربيووة الكليفووة
ا خالل سنتين، ودعوة الدول العربية لالنضمام إليها وفع معوايير والتزاموات حاكموة تصويغها لجنوة  وإعالقها رسمي 

سة  تأسيسية من الدول المؤسو
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 (8القضية )

 عية واالقتصادية لتمكني املرأةاآلثار االجتام

(31/1/2021) 

 

 الورقة الرئيسة: د. عبد السالم الوايل 

 التعقيبات: 

 التعقيب األول: د. خالد الرديعان 

 التعقيب الثاين: د. مجيدة الناجم 

 إدارة الحوار: د. مها العيدان 

  
  

 :ملخص القضية

دُّ أحود متطلبوات أشار د. عبد السالم الوايل في الورقة الرئيسة إلى أن تمر ين المرأة يع 
التنمية كما تؤكد على ذلك أدبيات التنمية وُخطط النمو االقتصادي ومرافكوة الفقور. 
وتمرين المرأة راهرة عالمية تخترق الثقافات اإلنسانية اليوم بدرجات متفاوتوة. ور وم 

أجوول  الجهووود الرثيفووة التووي تبوو لها الكرومووات العربيووة لتغييوور التشووريعات والوونُ م موون
تمروووين المووورأة، إال أن هووو ، الجهوووود أتوووت أصووواًل لمعالجوووة فجووووات كبيووورة تتسوووم بهوووا 
و   ضا ن التقارير الدولية. ول لك، ف نه على النسع الثقافي و  المجتمعات العربية كما ُتبيو
الواق  العربي لما يخصُّ تمروين المورأة بصوورة مقارنوة مو  بقيوة الودول والمجموعوات 

م ال ة لتساوي المجتمعات العربية م  المعدالت المقبولة اإلقليمية، وتفهُّ كاجة الُمِلكَّ
ا في ه ا الشأن  .عالمي 

د د. خالود الرديعوان فوي التعقيوب األول علوى أنوه يلوزم بدايوًة تعريوف المقصوود  بينما أكَّ
المسواواة “، حيوث يخلوط الوبعض بينوه وبوين woman empowerment بتمرين المرأة
ف ن المساواة بين الجنسين بالمفهوم الغربوي المطورو  ُتثيور وحقيقًة، ”. بين الجنسين
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إشووورالياٍت عديووودًة فوووي المجتمعوووات اإلسوووالمية  لوجوووود نصووووص شووورعية ُتعووواِرل 
المساواة بين الجنسين، وهي نصوص قد ال تقبل التأويول. والمسواواة بوين الجنسوين 

قود في النهاية سي” كوسيلة“ليست هي تمرين المرأة منًعا للخلط، وإنا كان التمرين 
ح المورأة المزيود  مون “إلى درجة من المساواة بين الجنسين. أما تمرين المورأة فهوو  ونا م 

 .”الكقوق الشرعية واالجتماعية التي ربما كانت مكجوبًة عنها  فقط ألنها امرأة
فووي حووين ذكوورت د. مجيوودة النوواجم فووي التعقيووب الثوواني أن السوونوات األخيوورة شووهدت 

ة في االستكقاقات التي حصولت عليهوا المورأة السوعودية، حتوى إنوه عفرًة نوعيًة وكمي
لت المملرووة أعلوى درجوة فووي مقيوا  تقريوور  المورأة وأنشووطة “فوي العوام الماضووي سوجَّ

قووت قفووزًة "2020األعمووال والقووانون  ، الصووادر عوون مجموعووة البنووك الوودولي، فقوود حقَّ
فت بالدولة األكثر إصالًحا بين  نوعيًة  ير مسبوقة في األن مة المرتبطة بالمرأة، وُصنو

 .  دولة حول العالم190)
 :وتضمنت المداخالت حول القضية المكاور التالية

 تمرين المرأة في الواق  السعودي واإلشراالت ذات الصلة. 
 تكديات تمرين المرأة في البيئة السعودية. 
 مكاولة الستشرال مستقبل تمرين المرأة السعودية. 

 
  https://bit.ly/3rn5q8Zى الرابط االتي ل للرجوع الى القضية عل

 
  

https://bit.ly/3rn5q8Z
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 :ومن أبرز التوصيات التي انتهى إليها المتكاورون في ملتقى أسبار حول القضية ما يلي
 جلتغيير بعض المفاهيم الثقافية المرتبطة باألسرة، لتن يم التوازن لألعباء األسرية بين المرأة والر. 
  تمرين المرأة من المهارات الشخصية والكياتية باإلضافة إلى المهوارات العلميوة والفرريوة، للودخول بقووة لسووق

 .العمل
  حث مجلس األسرة إلجراء دراسات حوول معرفوة اق وار االقتصوادية واالجتماعيوة لتمروين المورأة سوواء علوى نطواق

ضا  الكلول لها  .المرأة أو األسرة، وو 
 :التوصيات

 :على نطاق األسرة –أواًل 
 تغيير بعض المفاهيم الثقافية المرتبطة باألسرة  لتن يم التوازن لألعباء األسرية بين المرأة والرجل. 
  توودريب وتوجيووه الوالوودين علووى اسووتثمار أوقوواتهم موو  أسوورهم  لتتوعوود العالقووات بووين أفووراد األسوورة. والتوووازن بووين

 .ل والتعاون بينهممسؤولياتهم األسرية والعمل خارج المنز
 :على نطاق العمل – انًيا 

 قيام الشركات الربرى بتوفير التدريب الموازي لمتطلبات سوق العمل، خاصًة المرشكات للمناصب القيادية. 
  تمرين المرأة من المهارات الشخصية والكياتية باإلضافة إلى المهوارات العلميوة والفرريوة، للودخول بقووة لسووق

 .العمل
 مت في ه ا المجالإتاحة الم  .ناصب القيادية للمرأة، م  االستفادة من تجربة الدول التي تقدَّ
  ،إعووادة صوويا ة حقوووق الموورأة فووي العموول لتووتالءم  موو  متطلباتهووا األسوورية، مثوولل العموول الموورن، والعموول عوون ُبعوود

 .والدوام الجزئي
  يوة الوعنيوة والقويم اإلسوالمية لألسورة ، مو  الكورص علوى تعزيوز الهو٢٠٣٠الكث على تمرين المرأة من خالل راية

 .السعودية
 رية في المنطقة  .تمرين المرأة الريفية للعمل في المشاري  التطوُّ
  لتهووا الشووريعة اإلسووالمية واألن مووة الدوليووة وأهوودال التنميووة التأكيوود علووى تمرووين الموورأة موون حقوقهووا التووي كف 

 .المستدامة
 فال النساء العامالت في مقر العمل، لمساعدة األم العاملةتوفير دور رعاية ومراكز وحضانات لرعاية أع. 

 :على نطاق مجلس األسرة – الًثا 
  حث مجلس األسرة إلجراء دراسات حوول معرفوة اق وار االقتصوادية واالجتماعيوة لتمروين المورأة سوواء علوى نطواق

ضا  الكلول لها  .المرأة واألسرة، وو 
   ر الوعي بأهمية تمرين المرأة، م شا  .الكفاظ على قيم المجتم  وتماُسك األسرةن 

  

 عىل نطاق األرسة

العملعىل نطاق   

مجلس األرسةعىل نطاق   
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  (9القضية )

 التدريب التقني واملهني بني الواقع 

 البطالةودوره يف عالج مشكلة  ،2030اململكة  ورؤية

(7/3/2021 ) 

 

 :ملخص القضية

 ودور، 2030المملروة  ورايوةالتدريب التقني والمهني بين الواق  تناول التقرير قضية 
البطالووة، حيووث يشووهد الواقوو  بتواضوو  مسووتوى التأهيوول التقنووي  مشوورلة عووالج فووي

والمهني في جمي  المجاالت التي جعلته  ير  قادر على تكقيوع أهودال رايوة المملروة 
. كما أن قطاع التأهيل التقني والمهني، في الغالبية الع موى مون مجاالتوه، موا 2030

حيوث البورامج المتاحوة، أو  زال يعي  في العقود األخيرة من القرن العشرين سواًء من
رليووات وُعوورق وأدوات التوودريب، أو نوعيووة الشووراكات المكليووة والدوليووة، أو موون حيووث 
نوعية البرامج والدورات التدريبية والتأهيلية المتاحة للقوائمين علوى العمليوة التدريبيوة، 
 أو من حيث رليات وُعرق اختيوار األشوخاص للمناصوب القياديوة بجميو  مسوتوياتها، أو

 بغيرها من مستويات ومجاالت وبرامج. 
ى لسوولبيات  قنووي والمهنووي أدَّ إنَّ هوو ا التواضوو  الملمووو  فووي مسووتوى التأهيوول التو
عديوودة  منهووال ضووياع الرثيوور موون الوقووت، وهوودر الرثيوور موون الموووارد البشوورية والماليووة 

وول التقنيوو قا ة، والماديووة، وفقوودان الرثيوور موون الفوورص النوعيووة فووي مجوواالت التوووعين ون 
وعدم المساهمة في إيجاد فورص وريفيوة يعمول بهوا أبنواء الووعن، وعودم المسواهمة 

 في خلع فرص وريفية نوعية ومتميزة من خالل مخرجاتها التدريبية. 
ق التقريوور إلووى إسوووتراتيجية رايووة المملرووة  لخلوووع فوورص العموول وتنميوووة  2030وتطوورَّ

د في المجمل على أن دور ا لتدريب التقني إستراتيجي في المكتوى المكلي، والتي تؤكو
ل التقنية وتوعينها التي أكودت  قا حلو أو صناعة البطالة. وأوضح التقرير أن إستراتيجية ن 
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قووت فووي عوودد موون الوودول المتقدمووة موون خووالل المعاهوود  عليهووا رايووة المملرووة قوود ُعبو
ولوة المهنية وكليات التقنية التي قادت ه ا المجال بالتعاون م  العديد مون جهوات الد

قوت تنميوة المكتووى المكلوي فوي هو ، الودول، وخلقوت فورص  ذات العالقة. وقد تكقَّ
العمل، وارتفعت الصادرات في دول إمراناتها أقل برثيور فوي تلوك المرحلوة إذا ُقورنوت 

 ب مرانات السعودية الكالية. 
قنووي والمهنووي ب سووتراتيجية رايووة المملرووة  ونوواق  التقريوور كوو لك عالقووة التوودريب التو

طوط ذات المبوادرات والخُ نتوائج مالح وات علوى ومدى تفاعلوه فوي تنفيو ها، وال 2030
بالمؤسسووة العامووة للتوودريب التقنووي والمهنووي، والجهووات المسوواعدة لتنفيوو   العالقووة

ن  ل التقنية وتوعينها  حيث تبيَّ قا موة قدَّ عجز األساليب واإلسوتراتيجيات الُم إستراتيجية ن 
ع إسووتراتيجيات الرايووة فووي خلووع فوورص عموول الجهووات المعنيووة لتكقيوو مووورفي موون

جديوودة، وفووي تطوووير الورووائف، وكوو لك عوودم االسووتفادة موون القوورول والمسوواعدات 
ى إلوى زيوادة البطالوة وزيوادة اإلنفواق علوى حد ذاتوه أدَّ في المالية للقطاع الخاص، وه ا 

 تضح  ياب المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهنياكما  .ه ، الجهات دون جدوى
وووفوووي عووون دورهوووا الرئيسوووي والمنصووووص عليوووه  ووودة علوووى ن  رسوووالتها المؤكو ل التقنيوووة قا

فتسوبب فوي اتسواع الفجووة بوين القطواعين العوام والخواص، وسود الفجووة   والتوعين
 ،ولهو ا وبالتالي عدم الوصول لتكقيع التنمية المسوتدامة. ،فيما بين الجهات المعنية

طوط بهو ، الجهوات وسوائل واألسواليب والخُ ال بد مون إعوادة الن ور فوي الممارسوات وال
المعنية حتى يتم إيجاد نوٍع من التواام والتوافع والتنا م بين ما عرحته راية المملرة 

قنية وتوعينهاواألساليب المتبعة في تطبيع  ل التو قا   بل ه ، الجهات.من ِق  ن 
راتيجية وفي سياق متصل، تناول التقرير وسوائل إعوداد خارعوة عريوع تتواكوب مو  إسوت

وول التقنيووة وتوعينهووا للمؤسسووة العامووة للتوودريب التقنووي والمهنووي والجهووات ذات  قا ن 
 العالقة بعالج راهرة البطالة.

 https://bit.ly/3nKFjbPللرجوع الى القضية على الرابط االتي ل 

https://bit.ly/3nKFjbP
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 التوصيات: 

   وور ال يتجووزأ موون تركيبووة الفوورد، والتركيووز علووى  الجعلووه جووزءً   بروورة موون التعلوويمط التوودريب التقنووي بالمرحلووة المبا
لضومان التكواقهم بالتخصصوات   كين لاللتكاق بالمعاهد والرليات التقنيوةاختبارات الميول المهنية للمرشَّ 

 ا للمتدرب.ا ذاتي  ل شغًف شرو التي تُ 
  ُّمجتم  المتجددة. لرال الجنسين بما يتناسب م  حاجات ال التخصصاتفي   التوس 
  ُّالتعليم التقني  منواالعتماد عليه بداًل  ،  في مجال التدريب التقني للفتياتالتوس. 
  .مشاركة الخبراء والقطاع الخاص والجهات  ير الربكية في تدريب عالب الرليات التقنية 
 للعمول  لعاموةاوالتخطويط فوي المؤسسوة  ،دارات اإلسوتراتيجيةتمرين الرفاءات بالمؤسسة للعمول فوي اإل

 بشرل صكيح. هداء ومؤشراتاألعلى قيا  
  ،سووة ببرنوامج أاستكداس برنامج تدريبي في بيئة العمل الكروميوة لودعم وتمروين خريجوي الرليوات التقنيوة

 "هدل" الخاص بخريجي الجامعات.
   لعمل للخريجين بغض الن ر عن الدرجة العلمية.ااعتماد التدريب على رأ 
 ة لدراسة الجدوى الفنية واالقتصادية في استمرار تعلويم وتودريب الطوالب والطالبوات جراء دراسات تقييميإ

 ا. لبعض التخصصات الموجودة حالي  
 إليجوادوذلوك   نشاء منصة إلرترونية حرومية يتم تسجيل خريجي الرليات التقنيوة فيهوا، لعورل خودماتهمإ 

 لهم. ةفرص وريفي
 هووا صووالحية موونح اوإعطا ،عامووة للتوودريب التقنووي والمهنوويتطوووير الوودور الرقووابي واإلشوورال للمؤسسووة ال

 التراخيص واإلشرال على تنفي  البرامج والمصادقة على تقديم المنح في مجال التدريب التقني والمهني. 
 ااالستفادة من تجارب الدول التي نجكت في المجال المهني، واالستعانة بخبراته . 
 الالزموة  وترووين المعرفوةأعموال،  يرونووا رواد الخريجوون مون أنن مرَّ ليت  تطوير الخطة التعليمية والتدريبية

 ر وريفة.في حال عدم توفُّ  ما من شهادتهاالستفادة مادي   واقكقو ليُ 
  رشاد مهني إضرورة توفيرcareer guidance  لوه مرتوب مورتبط بووزارة  التقنوي، ويروونمتميز فوي التعلويم

هميووة أموو  ،  وةكدَّ حصوائيات حقيقيووة ُم إوتتووافر لووه  ،وق العموولا بسووليرووون واعًيو  المووارد البشوورية وهودل
رشوواد الطووالب والقيووا  والتقيوويم إتشوومل  ،تأسيسووه بروووادر متميووزة وبتخصصووات قويووة فووي هوو ا المجووال

 والموارد البشرية. 
 عادة الن ر في رليات تقليص الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياج سوق العملإ.      
  الخاص )بقطاعاته المختلفة الصناعية والتجارية  في تقييم مخرجات التعليم بكوكموة شرا  القطاع إترثيف

 وبآليات تضمن جودة المخرج التعليمي.
 دة كدَّ وربما فرضه بنسبة ُم  ،تشجي  القطاعات الكرومية والقطاع الخاص على التدريب المنتهي بالتوريف

 ا.تزداد تدريجي  
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 موال البشوري والقطواع ال رأ و   أجهوزة الدولوة المعنيوة بالبطالوةوض  خطة إسوتراتيجية تشوار  فيهوا جميو
ووضو  رليوات الكود  ،الغرل السعودية )مجلس الغرل السوعودية  واتكادالغرل التجارية في  اًل الخاص ممثَّ 

 من البطالة إلى المستويات المقبولة. 
  ووون   ،تعزيووز  قافووة ريووادة األعمووال فووي المجتموو لهووا كمقووررات فووي المنوواهج ر الوووعي حووول أهميتهووا ب دخاشا

ال يتكزأ من المن ومة التعليمية لإلسهام في بنواء ونشور  اوأن ترون جزءً  ا،جامعي   اوجعلها متطلبً  ،الدراسية
وبكيث يصبح العمول الكور  ،س علميةأُس  على - خاصة بين قطاع الشباب - قافة العمل الكر في المجتم  

وتكويلهم من  واالبترار،المبادرة  علىشباب وشابات قادرين  الوعني من خالل تخريج االقتصادركائز  إحدى
 جين. نتِ بدعين وُم اع فرص عمل وُم نَّ ُص  إلىالمجتم   علىعبء 

  ألعمال التدريب التقني والمهني.  اًم ن و إنشاء هيئة أو مركز يرون ُم 
  ُووإعووادة صوويا ة السياسووات الخاصووة بتكقيووع أهوودال إسووتراتيجية توريووف السووعوديين، ال أن ي   السوويناريو تب 

وو التووي ال يتناسووب دخلهووا موو  تروواليف  -ز علووى سووعودة الورووائف المتوسووطة والخدميووة السووابع الوو ي ركَّ
والسووعوديات  جوو ب السووعوديينوال تسوواعد فووي تكقيووع أهوودال التنميووة المسووتدامة وال فووي  ،المعيشووة

 رل التي يكتاجها سوق العمل. للمهن والكِ 
  ُج، كعوامل ج ب تساعد في اإلقبوال ومزايا مغرية وتوريف فوري بعد التخرُّ  زكفو م رواتب ُم لَّ ص ُس خصَّ أن ي

 على المهن التقنية والكرفية والمهارات التي يكتاجها سوق العمل السعودي. 
 معالجة مشرلة  ياب تكديد الكد األدنى ألجرة ساعة العمل كما هو معمول به في جمي  دول العالم. 
 قتصاد.االواإلسهام في تنمية  بالسعودية،المية للعمل استقطاب الرفاءات والمواهب الع 
 على خارعة الطريع. جة بناءً نتِ طة واألسر الُم سدعم المنشآت الناشئة والصغيرة والمتو 
  على خارعة الطريع. عاملة كثيفة بناءً  إلى أيدٍ توعين الصناعات الضرورية التي تكتاج 
 الخدميووة والشووركات الناشووئة تكووت الوووزارات والجهووات ضوورورة إعووادة توجيووه القوورول الصووناعية والزراعيووة و

 الكرومية لتتناسب م  توجهات خارعة الطريع.
  منهوا االستفادةوالعمل على  ،الرليات التقنية والجامعات للسنوات الماضيةفي مراجعة األبكاس العلمية، 

 ودعم األبكاس المتعلقة بالتوعين والتطوير. 
 ة والمهنية م  احتياجات سوق العمل.مواءمة مخرجات المن ومة التعليمي  
 ى بتكديد ما يكتاجه من المهارات والمعارل.عن  تُ  ،تأسيس مجالس مهنية خاصة برل قطاع تنموي 
  ُّفي التدريب المهني لدف  عجلة التنمية االقتصادية.التوس   
 في الجامعات  ةيزيادة فرص االبتعاس على المجاالت التي تخدم االقتصاد الوعني، وفي التخصصات النوع

 ة المرموقة والشركات والمصان .يالعالم
 العتماد على مهارات أبنائنا وقدراتهم، فهم من أهم مواردنا وأكثرها قيمةً ا. 
 وتزويد أبنائنا بالمعارل والمهارات الالزمة لورائف المستقبل. ،مواصلة االستثمار في التعليم والتدريب 
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 التقرير السياسيةالقضايا 

حجم    ه ل ةفة       :م الب    لم ل      ن الق      هالبهم     

  ق ل به

  2020أ ب  ل  –( 68البقل ل وقم )

 وبقرل عفق ت الل الخل ةو   ع الص ةن   ه ض  ي 

 االتف   الصةنه ا  لانه

  2020أ ب  ل  –( 68البقل ل وقم )

 

  2020ن  مرل  –( 69البقل ل وقم ) 2020الل  ع  :(G20) قم   جم ع  ال شل ن

ل المنش    االمو    عمات   الخ وجة     للمملي      البح    ُّ

 )تنم ا الله( 

  2020ن  مرل  –( 69البقل ل وقم )

  2021 ن  ل  –( 71البقل ل وقم ) الو  ا   لأ ل قة    ق   ت الشلا   ل ي سره 

  2021 ن  ل  –( 71البقل ل وقم ) قم  الُ ف لالمص لح  الخلةجة 

لق    ات امهمة     ا س   بلاتةجة  للرح   ر لالبط     ل ل

 ال ويل  

 2021  وس  -( 73البقل ل وقم )

ل  المي  ح       ه ل ام    ال  لاق  ع الح   ل لُط  و   ري 

 النظ   الم له الو  اا

 2021  وس  -( 73البقل ل وقم )
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 (1القضية )

 :التهديد الرتيك لألمن القومي

 حجمه وكيفية مقاومته

(4/10/2020) 

 لتقى(الورقة الرئيسة: د. سلطان األصقة )ضيف امل  

 التعقيبات: 

 )التعقيب األول: أ. خالد طاشكندي )ضيف امللتقى  

 التعقيب الثاين: أ. عيل الحاريث 

 إدارة الحوار: أ. جامل مالئكة 

   
 :ملخص القضية

تتبَّ  د. سلطان األصقة في الورقة الرئيسة الج ور  التاريخية للتهديد التركي، من خوالل 
ضوت عون كثيور مون الوقوائ  فوي العالقوات التركيوة استقراٍء مووجٍز لكووادس سوابقة تمخَّ 

ًنوا أن عوامول المودو والجوزر فوي التجواور  يو العربية عوال القرن الميالدي الماضوي، وكوان ب 
الت التركية في مسائل أمون  -اإلقليمي )العربي التركي  و وران بعض الغبار حول التدخُّ

ة عويلة من زمن ذا  القورن قومي أو تهديد مجال حيوي قد تجاذبت تلك العالئع فتر
د أمننووا بمكوواوالت  ل التركووي الو ي نوورا، اليوووم ُيهوودو المنصورم، حتووى أنجبووت ذلرووم التسوولُّ
تطويع دولنا من جهاٍت عديدة. وعليه، فقد كان مجال الورقة منكصًرا في أمن الخليج 

 .العربي ومصر
نته وأشار أ. خالود عاشورندي فوي التعقيوب األول إلوى أن المسوح التواريخي ا لو ي تضومَّ

ا حوول المبودأ التركوي تجوا، العالقوات  الورقة ُيلقي الضوء  على مكور مفصلي مهوم جود 
القووائم بوضووو  علووى انتقوواص الطوورل اقخوور، وتأصوويل اسووتعدائه ” العربيووة –التركيووة “

علوى ” الرمالية واألردو انيوة“لألمة العربية من خالل التاري  ال ي خرجت تركيا الكديثة، 
مكصلة وقائعه بقناعوات مفادهوا أن العورب أموة خائنوة، وأنهوا كانوت سوبًبا  السواء، من



 

78 

 إحدى مبادرات مركز أسبار

رئيًسا في سقوط اإلمبراعورية العثمانية، وهي قناعات بنتها وفًقا لمن ورها الو ي ال 
ها في الوعن العربي كان احتالاًل واستعماًرا برل المقواييس والمفواهيم  يراعي أن نفوذ 

رة لودى األتورا ، يجوب أن نتعواعى المتعارل عليها. ومن منطلوع هو ، ا لن ورة المتجو و
دائًمووا بكوو ر شووديد موو  الجانووب التركووي بكيووث ال نسووتثمر فووي تنميووة هوو ، العالقووة إال 

 .بتصكيح وتقويم تلك المفاهيم الخاعئة
ز أ. علي الكار ي في التعقيب الثاني على توضيح النقاط الجوهرية التي أ ورت تركيوا  وركَّ

ل في شؤون األمة العربية لتقسيمها واقتسام السويطرة عليهوا، وإيران و يرهما للتدخ
ق والضعف العربي السياسي والديني والطوائفي والعسورري  ال سيما ما يتعلع بالتمزُّ
واالقتصووادي الوو ي أخضووعها للقوووى العالميووة الربوورى، وقبووول توودخل هوو ، الوودول فووي 

ع فرًصا جليلة لسيطرة أعدائه  .م اإلقليميينشؤونها الداخلية  وهو ما حقَّ
نت المداخالت حول القضية المكورين التاليين  :وتضمَّ

 أبعاد التهديد التركي لألمن القومي. 
 رليات التعامل المقترحة م  التهديد التركي لألمن القومي. 

 
 https://bit.ly/3sp7Nt6للرجوع الى القضية على الرابط االتي ل 

 
 

  

https://bit.ly/3sp7Nt6
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 :ومن أبرز التوصيات التي انتهى إليها المتكاورون في ملتقى أسبار حول القضية ما يلي

  ح الفهم العربي لو لك، والورد علوى إعداد بيان عربي من الجامعة العربية لرفض ما أشار إليه الرئيس التركي، بل وعلب التفسير. ويوضو
ا، ا وسياسي  ا مدعوًما تاريخي   .وكأعضاء في من مات دولية كل ما ُيستنتج منه رد 

 إبرام اتفاقية دفاع مشتر  من دول عربية ذات مصالح مشتركة، مرترزها دول الخليج ومصر. 
 :التوصيات

  ح الفهم العربي ل لك، والرد على كل إعداد بيان عربي من الجامعة العربية لرفض ما أشار به الرئيس التركي، بل وعلب التفسير. وُيوضو
ج منه ا، وكأعضاء في من مات دولية ما ُيستنت  ا وسياسي  ا مدعوًما تاريخي   .رد 

 إبرام اتفاقية دفاع مشتر  من دول عربية ذات مصالح مشتركة، مرترزها دول الخليج ومصر. 

 ا الة لمقاععة اقتصادية كاملة أو كبديل تقليلها لمستويات متدنية جد  ي أساليب قانونية وفعَّ  .تبنو

 نا  أي مشاركة أو تدخل تركي برل الوسائل السياسية والدبلوماسية و يرها م  تقدير الموقف اإلسترا تيجي في اليمن، والعمل على م 
 .الدول الربرى واألمم المتكدة وفع القرارات الدولية

 الن ر بالتنسيع م  بعض الدول الكليفة لتقليص العالقات الدبلوماسية إلى أدنى مستوى. 

 قتصادية م  دول مثل اليونان وقبرص وأرمينياتفعيل العالقات السياسية واال. 

  ب وحماية الجبهة الداخليوة بكقوائع تاريخيوة وعرقيوة، بعيودة عون أا تخطيط لسياسة إعالمية عربية تضامنية  لمقاومة التهديد التركي، ور 
 .أساليب وتأ ير مشاهير التواصل االجتماعي، بالصور والكقائع واألرقام والفيديوهات التاريخية

 هتمام باألبكاس والدراسات لدراسة الكالة والمجتم  والسياسة التركية واألحزاب هنا  لالستفادة منهااال. 

  تشجي  تنمية العالقات االستثمارية والسياحية م  دول يمرن أن ترون بدائل مناسبة عن تركيا، مثول البوسونة والهرسوك وبقيوة دول
 .البلقان وك لك قبرص واليونان وجورجيا و ير ذلك

  السعي لدراسة تن يم وتوجيه ومأسسة االستثمار السوعودي فوي الخوارج  لتكجويم المخواعر، ورفو  كفواءة االسوتثمار وتوريفوه كوأداة
 .ضغط لتقوية الموقف التفاوضي للدولة
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 (2القضية )

 مستقبل عالقات دول الخليج مع الصني يف 

 ضوء االتفاق الصيني اإليراين

(18/10/2020) 

 
 سة: أ. فهد عرييش )ضيف امللتقى(الورقة الرئي  

 التعقيبات: 

 )التعقيب األول: د. محمد السديري )ضيف امللتقى  

 )التعقيب الثاين: أ. عائض آل ربيع )ضيف امللتقى  

 إدارة الحوار: د. سعود الكاتب 

  
  

 :ملخص القضية

ولة تتناول ه ، القضية مستقبل  العالقات الخليجية م  الصين في ضوء األنباء المتدا
حووول االتفوواق الصوويني اإليرانووي، بروول مووا يكملووه ذلووك موون أهميووة وخطووورة علووى دول 
الخليج، وعلى المملرة بشرل خاص. وتنب  تلك األهمية والخطورة من عبيعة عرفي 

، ف حووداهما دولووة ُع مووى ذات عمووو  وقوووة اقتصووادية وعسووررية ”المزموو “االتفوواق 
ذات مخططووات شووريرة وعدائيووة  وسياسووية ضووخمة متناميووة، واألخوورى دولووة مجوواورة

 .واضكة وجلية للمملرة ودول الخليج العربي
وأشووار أ. فهوود عريشووي فووي الورقووة الرئيسووة إلووى أنووه عنوودما نتكوودس عوون تووأ ير االتفوواق 
الصيني اإليراني على مستقبل عالقات دول الخلويج بالصوين، يجوب أال نغفول سياسوة 

القريبوة مون الجميو ، ولهوا عالقوات الصين في المنطقة، التي تكواول أن تروون الدولوة 
 .م  الجمي ، وال تنكاز لدولة دون أخرى
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بينما أوضح د. مكمد السديري في التعقيب األول أن التغطية اإلعالمية عن االتفاقية 
 –الصينية كانت في حاالت كثيورة  يور دقيقوة. كو لك فو ن العالقوات اإليرانيوة -اإليرانية

تيجية التي يمرن أن تسمح لهوا أن تتكوول إلوى عالقوة الصينية تفتقد إلى الثقة اإلسترا
 .تكالفية على األقل، على المن ور المتوسط –أمنية 

ة وشور   في حين ذهب أ. عائض رل ربي  في التعقيب الثاني إلى أن ه ، االتفاقية ُمِضورَّ
ت اقن  أو الحًقا  فوالمراقبون يورون خطور المعاهودة  مكض في كل تفاصيلها سواء تمَّ

أمريرووا وسوومعتها وهيمنتهووا فووي المنطقووة، بوول فووي العووالم، وإذا صوودقنا بوو لك علووى 
 .فاألهم واألخطر على أمريرا وعلى منطقة الخليج هو أن تأجيلها ال يعني إلغاءها

 :وتضمنت المداخالت حول القضية المكورين التاليين
 التأ يرات المكتملة لالتفاق الصيني اإليراني. 
 تكديات المتعلقة باالتفاق الصيني اإليرانيرليات مواجهة السعودية لل. 

 
 https://bit.ly/3sp7Nt6للرجوع الى القضية على الرابط االتي ل 

 
 
 

  

https://bit.ly/3sp7Nt6
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ومن أبرز التوصيات التي انتهى إليهوا المتكواورون فوي ملتقوى أسوبار حوول القضوية موا 
 :يلي

 سووعودية )الخليجيووة  موو  الصووين فووي جميوو  العموول علووى ارتقوواء العالقووات ال
المجوووواالتل السياسووووية، واالقتصووووادية، والثقافيووووة، وتقنيووووة المعلومووووات، 

 .واألمن السيبراني
   المكاف ووة علووى وتيوورة العالقووات الكاليووة موو  أمريرووا والصووين، موو  وضوو

إستراتيجية عويلة المدى لتقليل اعتمادنوا علوى األعورال الخارجيوة، وتقليول 
 .تأ ير على المملرةمكاوالتهم لل

 :التوصيات

   العمل على االرتقاء بالعالقات السعودية )الخليجيوة  مو  الصوين فوي جميو
المجوووواالتل السياسووووية، واالقتصووووادية، والثقافيووووة، وتقنيووووة المعلومووووات، 

 .واألمن السيبراني
   المكاف ووة علووى وتيوورة العالقووات الكاليووة موو  أمريرووا والصووين، موو  وضوو

دى لتقليل اعتمادنوا علوى األعورال الخارجيوة، وتقليول إستراتيجية عويلة الم
 .مكاوالتهم للتأ ير على المملرة

  تنويوو  شووبرة عالقاتنووا السياسووية هووو أموور بوونفس أهميووة تنويوو  عالقاتنوووا
 .االقتصادية

  إنشوواء أو التشووجي  علووى إنشوواء وتفعيوول مركووز دراسووات للصووين )السياسووة
ل  يرون مسوتقاًل،….  والثقافة واللغة واالقتصاد ولرون لوه اسوتدامة وُيمووَّ

 .من القطاعين الخاص والعام من الصين والمملرة
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 (3القضية )

 2020الرياض  :(G20) قمة مجموعة العرشين

(22/11/2020) 
  
 
 إدارة الحوار: د. وفاء طيبة  

  
 :ملخص القضية

 تزامًنا م  استضافة المملرة العربيوة السوعودية الجتماعوات قموة مجموعوة العشورين
(G20) فقووود تووومَّ تخصووويص هووو ، القضوووية لمناقشوووة توووداعيات هووو ا الكووودس علوووى ،

 :المستويين الدولي والمكلي، وقد تمَّ التركيز في ه ا الصدد على المكاور التالية
 قراءة تاريخية في دفاتر قمم العشرين السابقة وأهم قراراتها. 
 مسارات قمة العشرين في الريال ومجموعاتها األساسية. 
 ض االحتجاجات العالمية المصاحبة لقمة العشرين في المملرةتفسير بع. 
 الرد على حمالت التشريك في رئاسة المملرة لقمة العشرين. 
 ضت عنها قمة العشرين في الريال  .أهم القرارات والمبادرات التي تمخَّ
  اإلعالم السعودي والدولي ومدى مواكبة فعاليات قمة العشرين. 
 ية لمجموعوة العشورين تجوا، القضوايا اقنيوة والرايوة المراسب مون رئاسوة السوعود

 .المستقبلية
دُّ من أبرز ما تمت اإلشارة إليه هو أن قموة مجموعوة العشورين فوي الريوال جواءت  ويع 
في ررول استثنائيةل صراعات جيوسياسية، وأوضاع اقتصوادية، وجائكوة كورونوا التوي 

رت مفواهيم العوالم. واسوتطاعت  السوعودية بفضول اللوه  وم حنروة المملروة العربيوة  يَّ
خادم الكرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهد، األميور وقيادة 

عالجوت مكمد بن سلمان أن تجعلها قمًة استثنائية، فتكت بها رموال  المسوتقبل. وقود 
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مت مبوادرًة تاريخيوة لتأجيول سود  14اد المملرة عدًدا من القضايا العالمية الُملكة، وقودَّ
كورونوا ور ارهوا االجتماعيوة مليار دوالر من ديون الدول الفقيرة وتوريفها في مواجهوة 

                     واالقتصادية على العالم.
أيًضا، فثمة اتفاق على أن من أهم منجزات ه ، القموة االسوتثنائية أنَّ مون عمول علوى 
ا هم شوباب وشوابات مون أبنواء هو ا الووعن نفتخور بهوم  تكقيقها في ررول صعبة جد 

 .وب نجازاتهم
 

  https://bit.ly/3tW6Clcللرجوع الى القضية على الرابط االتي ل 
 

  

https://bit.ly/3tW6Clc
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 (4القضية )

 املساعدات الخارجية للمملكة: التحوُّل املنشود

(15/11/2020) 
  
 )الورقة الرئيسة: د. عادل القصادي )ضيف امللتقى  

 التعقيبات: 

 التعقيب األول: د. حميد الشايجي 

 التعقيب الثاين: أ. فائزة العجروش 

 عبد الله الضويحي إدارة الحوار: أ . 

  
 :ملخص القضية

بدأ د. عادل القصادي الورقة  الرئيسة  باإلشارة إلوى أن المملروة مون الودول الرائودة فوي 
العووالم فووي مجووال المسوواعدات الخارجيووة، بوول إنهووا األكبوور موون حيووث حجووم المسوواعدات 

كموا تشوير بعوُض المصوادر،  –الخارجية )الرسمية  نسبًة إلوى الودخل القوومي اإلجموالي 
هدفة من األموم المتكودة للمسواعدات الخارجيوة الرسومية متجاوزًة برثير النسبة  المست

 . وبووالر م مون حجوم المسواعدات الخارجيووة 2014مليوار دوالر فوي  14.5للودول )بلغوت 
متها المملرووة للعقووود الماضووية إال أن هنووا  تبايًنووا فووي أرقامهووا الووواردة موون  التووي قوودَّ

)مركوز الملوك سولمان مصادر مختلفة  كوزارة المالية، ومنصة المساعدات السوعودية 
لإل ا ووة واألعمووال اإلنسووانية ، وتقووارير البنووك الوودولي ومن مووة التعوواون االقتصووادي 

 وكموا أنهوا إال المجوال هو ا فوي بسوخاء اسوتثمرت المملروة أن وم  والتنمية، و يرها. 
وف لوم ورقتوه فوي عوادل. د يرى  موقوف علوى يونعرس بموا – أهميتوه ر وم – ذلوك ُتورو

لل أيون وكيوف يمرون اإلقل المسوتويين على وتأ يرها المملرة يموي والودولي،  وم تسواء 
ل المنشود في ه ا المسار؟  تكقيع التكوُّ
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وأكد د. حميد الشايجي في التعقيب األول على الكجم الربيور والمتنوامي للمسواعدات 
السووعودية بكرووم دورهووا الريووادي فووي العووالم بشوورل عووام، والعووالم اإلسووالمي بشوورل 

ح ذلك، ذاكًرا وباألرقام أيًضوا حجوم  هو ، خاص، واستشهد في  ه ا الصدد بأرقام ُتوضو
ا اليمن  المساعدات وعدد  المشاري  والدول المستفيدة، حيث يأتي في مقدمتها عالمي 
ق فووي السوياق ذاتووه إلووى مسوواهمات المملرووة الماليووة فووي   وم سوووريا  ووم مصوور. وتطوورَّ

واإلنسووانية والخيريووة، ُمشوويًرا إلووى  المن مووات الدوليووة والصووناديع اإلقليميووة التنمويووة
توزيووو  هووو ، اإلسوووهامات علوووى عووودة قطاعوووات حروميوووة وبووورامج عاموووة للصوووناديع، 
ق د. حميوود فووي تعقيبوه إلووى حجووم المسوواعدات  ومن موات وهيئووات تنمويووة. كموا تطوورَّ
مة لالجئين والنازحين والزائرين داخل المملروة وخارجهوا مون خوالل منصوة خاصوة  الُمقدَّ

أنشوأها مركوز الملوك سولمان لإل ا وة. واختوتم د. حميود الشوايجي تعقيبوه  له ا الغرل
بالتأكيد علوى أن المسواعدات الخارجيوة قودر أخالقوي للكروموات القوادرة لمودو يود العوون 
للمكتاجين في العالم، ووسيلة مهمة للتواصل وتطبيع األخوة واإلنسوانية، كموا أنهوا 

ا ألهمية أن تستمر المملرة فوي أداء دورهوا قوة ناعمة للدول والجهات المانكة، مشيرً 
 .الريادي في ه ا المجال وتطوير،

من جانبها أشارت أ. فائزة العجروب إلى أن المتتب  لتاري  المملروة العربيوة السوعودية 
يجد أن لها باًعا عوياًل وتاريًخا كبيًرا وعلى مودى عقوود مون الوزمن فوي خدموة اإلنسوانية 

ا في شتى القطاعات ت رائودًة فوي األعموال الخيريوة واإلنسوانية  عالمي  والمجاالت، ورلَّ
التي صالت وجالت في قارات العالم بمختلوف دولهوا، دون تمييوز بوين لوون أو عورق أو 
ووس  ل هوو ا الوونهج أحوود األساسووات التووي تتبعهووا القيووادة منوو  عهوود المؤسو ديوون  إذ شوورَّ

حف ه  سلمان الملك ريفينالش الكرمين خادم عهد حتى الله، رحمه الملك عبد العزيز
ى بمملرة اإلنسانية، وارتبط اسمها دوًما بالقضايا التي تدعو للخير  الله، إذ باتت ُتسمَّ
والسووالم والعطوواء. وموو  كوول هوو ا، لووم تكووح  تلووك المسوواعدات بالصووورة المناسووبة 
هووا بطوور  عوودد موون  للمملرووة وحجووم عطاءاتهووا المسووتمرة. واختتمووت أ. فووائزة تعقيب 
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لتووي يمروون أن ُتسووِهم فووي مواصوولة تطوووير وتعزيووز هيرلووة المسوواعدات التوصوويات ا
ل المنشووود، وتوووفير فوورص جديوودة  اإلنسووانية فووي المملرووة العربيووة السووعودية للتكوووُّ

      .للتعاون المتعدد األعرال في المستقبل
 :وتضمنت المداخالت حول القضية المكاور  التالية

 قات التي تكدُّ من اق ار اإليجابية للمساعدات الخارجية للمملرةالمعو. 
  مركووز الملووك سوولمان لإل ا ووة واألعمووال اإلنسووانية والصووندوق السووعودي

 .للتنمية ودورهما في مجال المساعدات الخارجية للمملرة
 رليات تع يم اإلفادة من المساعدات الخارجية السعودية. 

 
 https://bit.ly/3tW6Clcط االتي ل للرجوع الى القضية على الراب

 
 
 
 

  

https://bit.ly/3tW6Clc
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 :ومن أبرز التوصيات التي انتهى إليها المتكاورون في ملتقى أسبار حول القضية ما يلي

 ضا  تشري  يكرم مساعدات الدولة الخارجية وقروضها، بكيث تصدر بأمر ساٍم بعود مصوادقة مجلوس الشوورى ومجلو س الووزراء علوى و 
 .مشروع المساعدة أو القرل

  الة ومبتررة للمساعدات الخارجية تكقع أ ًرا أكبر لدى المستفيدين، وتضمن استدامة األ ر من خوالل بنواء رسم توجهات مستقبلية فعَّ
اعد فوي تكديود المؤسسات في الدول المستفيدة، وتعزيوز التعوافي االقتصوادي، وتمروين المجتمعوات، وهو ا مون شوأنه أيًضوا أن يسو

 .إل  … المفاهيم المختلطة )العمل الخيري والتطوعي، التنمية الدولية، اإل ا ة اإلنسانية
 :التوصيات

  ضا  تشري  يكرم مساعدات الدولة الخارجية وقروضها، بكيث تصدر بأمر ساٍم بعود مصوادقة مجلوس الشوورى ومجلوس الووزراء علوى و 
 .مشروع المساعدة أو القرل

 ع أ ًرا أكبر لدى المستفيدين، وتضمن استدامة األ ر من خالل بناء رسم توجهات مس الة ومبتررة للمساعدات الخارجية، ُتكقو تقبلية فعَّ
المؤسسات فوي الودول المسوتفيدة، وتعزيوز التعوافي االقتصوادي وتمروين المجتمعوات، وهو ا مون شوأنه أيًضوا أن يسواعد فوي تكديود 

 .إل  … طوعي، التنمية الدولية، اإل ا ة اإلنسانيةالمفاهيم المختلطة )العمل الخيري والت

  توجيه المساعدات عبر وكاالت المعونات الرسمية المعتمدة من لدن المن مات الدولية، م  إعادة تعريف العالقة م  تلك الوكاالت
ة مادية أو عينية، وأ ناء التغطية لتع يم العائد على المملرة، واشتراط وجود ممثلين عن الجهة السعودية المعنية أ ناء تسليم المعون

 .اإلعالمية للكدس إلحاعة الشعوب المستهدفة ب لك

  متها المملرة قبل صة تو يع  جمي  المساعدات التي قدَّ ز بكثي للمساعدات الخارجية، أو أن تتولى جهة حرومية متخصو إنشاء مركز تميُّ
ل ومترامول يمرون العوودة إليوه عنود تأسيس الصندوق السعودي للتنمية، بكيث ُتضال لما تمَّ حصور وا  لترووين أرشويف ُمشورو ، حالي 

 .الكاجة

  ون الرفواءات الوعنيوة ومؤسسوات المجتمو  المودني السوعودي مون النفواذ استثمار المساعدات السعودية الخارجية كقوى ناعموة ُتمرو
 .المواد أو الموارد البشرية الالزمة للمؤسسات الدولية  كأن ترون مشروعًة بكد أدني من المكتوى السعودي سواء من حيث

   ضوة للصورل فوي  يور أ راضوها، وتأهيول الرووادر المتعاملوة مباشورة مو التقليل من المساعدات المالية المباشرة للكرومات، والُمعرَّ
ة  .الجهات المستفيدة بما ينعرس إيجاًبا على دور المملرة كدولة مانكة بال حدود دون فضل أو ِمنَّ

 دات على المشاري  ذات األ ور التنمووي البواقي، كوالطرق والمستشوفيات ودور التعلويم والبنوى التكتيوة، وبتنفيو  القطواع تركيز المساع
 .الخاص السعودي بالتعاون م  القطاع الخاص في الدولة المستهدفة، ب شرال سعودي وأيٍد عاملة من البلد المستفيد

 ج لوبعض ” التطووع والمبوادرات االجتماعيوة“ألهلية علوى اعتمواد حث الجامعات ومؤسسات التعليم العالي الكرومية وا كمتطلوب تخورُّ
 .التخصصات  بهدل مأسسة ه ا المجال، واالستفادة من المؤهلين للعمل فيه

  توجيه بعض الدعم للتبادل العلمي أو التدريبي، مثلل تقديم الِمنح البكثية ألسات ة الجامعات واألعباء للعمل في المملروة، وتطووير
القوى البشرية في المنواعع المدعوموة ب عطائهوا الفرصوة للتودريب أو الدراسوة فوي المؤسسوات ذات العالقوة فوي السوعودية، بكيوث 

ا أسوًة بما تعمله الرثير من الدول  .ُيصرل جزء  من تلك المبالف مكلي 

 الوعني لتنمية القطواع  يور الربكوي ، لتنسويع  الن ر في ترليف إحدى الجهات الكرومية ذات العالقة بالقطاع  ير الربكي )مثل المركز
مساعدات المملرة للخوارج، والتوي تتبورع بهوا الجهوات  يور الكروميوة، وتوحيود الجهوود بكيوث تضو  إسوتراتيجية عاموة قليوة عمول تلوك 

 .القطاعات والرفاءات العاملة بها ومتابعتها وتقويمها

 رز وفاعل م  الصليب األحمر الدولي في األعمال اإل ا ية والروارستعزيز قدرات الهالل األحمر السعودي ليرون له دور با. 

  إنشاء مقاري لمؤسسات دولية إنسانية وتنموية على أرل المملرة العربية السعودية  لتأكيد دور المملرة المتميز باعتبارها واحدًة من
 .أكبر القوى الفاعلة في مجال المساعدات اإلنسانية والتنموية

 ريف اإلعالم بمفهومه الشامل داخل وخارج الدول المستفيدة  الستثمار المساعدات السعودية للخارج كقوة ناعمة بما العمل على تو
ة للسالم والسلم العالميين ز من مرانة المملرة كدولة رائدة في المجتم  الدولي، ُمِكبَّ  .ُيعزو
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 (5القضية )

 السعودية وأفريقيا: مقومات الرشاكة ومكاسبها

 (م03/1/2021)

 )الورقة الرئيسة: د. عبد الله ولد أباه )ضيف امللتقى 

 التعقيبات: 

 التعقيب األول: د. صدقة فاضل 

 التعقيب الثاين: د. عبد الرحمن الهدلق 

 إدارة الحوار: م. أسامة الكردي 

   
 :ملخص القضية

األمون أشار د. عبد الله ولد أبا، في الورقوة الرئيسوة إلوى أنوه يمرون أن ُنجمول مرتروزات 
اإلسووتراتيجي السووعودي فووي  ال ووة مكوواور، هوويل مجووال البكوور األحموور فووي امتداداتووه 
الواسووعة علووى القوورن األفريقووي وخلوويج عوودن وإقلوويم وادي النيوول، والمجووال الخليجووي 
ب عاللتوه علووى إيوران والمكوويط الهنوودي، والمجوال الشوورق أوسووطي عبور البوابووة األردنيووة 

لعربي اإلسرائيلي. فالسعودية مون هو ا المن وور هوي وارتباعاتها ذات الصلة بالصراع ا
ن مصوالكها الكيويوة وأمنهوا  pivot state”المكاور –البلدان “من  التي ال يمرن أن توؤمو

القوومي فوي حوودود مجالهوا الوووعني الضويع  بوول ال بود لهووا مون بنوواء سياسوات وإقامووة 
ها عة تكموي مصوالك  الكيويوة. وفوي  تكالفات إقليمية ضمن من ومة إستراتيجية موسَّ

هوو ا السووياق، تبوورز األهميووة الجيوسياسووية ألفريقيووا الرتبوواط أموون ومصووالح السووعودية 
األساسية بثال ة أقاليم حيوية متداخلة هيل البكر األحمور، والقورن األفريقوي، والمجوال 

 .النيلي
ن  وود د. صوودقة فاضوول فووي التعقيووب األول أنووه ال يمروون للسووعودية، أن تووؤمو بينمووا أكَّ

هووا وأمنهووا واسووتقرارها القووومي، بشوورل سووليم، فووي مصووالكه ا الكيويووة، وتضوومن بقاء 
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حوودود مجالهووا الوووعني الضوويع فقووط  بوول ال بوود موون اعتبووار كاموول المنطقووة العربيووة، 
ا بو اة دولي   .، والتي تق  المملرة في قلبها”الشرق األوسط” المسمَّ

سووعودية أدركووت فووي فووي حووين ذكوور د. عبوود الوورحمن الهوودلع فووي التعقيووب الثوواني أن ال
دات  السوونوات األخيوورة أهميووة القووارة األفريقيووة، ومووا يجووري فيهووا موون صووراعات ومهوودو
ألمنها اإلقليمي، ولم تُعد أدوارها ردود أفعال لما يجري هنا . ول ا، بدأت فوي العهود 
ووع لهووا  الكووالي باتخوواذ المبووادرات المبنيووة علووى رايووة حديثووة وإسووتراتيجية عموحووة ُتكقو

صووديقة المزيوود  مووون المراسووب التووي تخوودم مصوووالكها، وتزيوود موون دورهوووا وللوودول ال
ر  .اإلقليمي اإليجابي والمؤ و

 :وتضمنت المداخالت حول القضية المكاور التالية
 األهمية اإلستراتيجية للعالقات السعودية األفريقية. 
  العالقووات السووعودية األفريقيووة موون من ووور األهميووة الجيوسياسووية للبكوور

 .قرن األفريقياألحمر وال
  جهوووود المملروووة لتعزيوووز العالقوووات السوووعودية األفريقيوووة وأوجوووه القصوووور

 .القائمة
 الفرص المتاحة لدعم شراكة المملرة م  أفريقيا ورليات استثمارها. 
 القوة الناعمة ودورها في دعم العالقات السعودية األفريقية. 

 
   https://bit.ly/3rn5q8Z للرجوع الى القضية على الرابط االتي ل 

 
  

https://bit.ly/3rn5q8Z
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 :ومن أبرز التوصيات التي انتهى إليها المتكاورون في ملتقى أسبار حول القضية ما يلي

  ة على البكر األحمر وخليج عدن  وأهمية ضم إ يوبيا إلى العمل على ت ليل الصعاب التي تواجه )مجلس الدول العربية واألفريقية الُمِطلَّ
 .المجلس الجديد، وتمتين العالقات م  الدول األفريقية الواقعة على البكر كجسر نكو االمتداد السعودي إلى أفريقيا جنوب الصكراء

  إعداد إستراتيجية استباقية لتعميع الصالت بين المملرة والدول األفريقية، وتنسيع المواقوف السياسوية واألمنيوة، وتنويو  التعواون
 .كييد المخاعر اإلستراتيجيةاالقتصادي، وت

  
 :التوصيات

 :)أ  التوصيات المتعلقة بالُبعد السياسي 

  ة على البكر األحمر وخليج عودن ، وأهميوة ضوم إ يوبيوا العمل على ت ليل الصعاب التي تواجه )مجلس الدول العربية واألفريقية الُمِطلَّ
الواقعوة علوى البكور كجسور نكوو االمتوداد السوعودي إلوى أفريقيوا جنووب إلى المجلس الجديد، وتمتوين العالقوات مو  الودول األفريقيوة 

 .الصكراء

  إعداد إستراتيجية استباقية لتعميع الصالت بين المملرة والدول األفريقية، وتنسيع المواقوف السياسوية واألمنيوة، وتنويو  التعواون
 .االقتصادي، وتكييد المخاعر اإلستراتيجية

 راقب لالتكاد األفريقي باعتبار ارتباعاتها المكورية بأفريقيا  وهو ما سيسمح للسوعودية بوأداء دورهوا العمل على انضمام المملرة كم
 .اإلستراتيجي الرامل من داخل المؤسسات اإلقليمية األفريقية السياسية واالقتصادية

  إ يوبيا وإريتريا والصومال وجيبوتي  لضمان إعطاء األولوية في تمتين العالقات م  الدول األفريقية الواقعة على البكر األحمر، وخاصة
 .سالمة المالحة والكيلولة دون تواجد أعداء المملرة في ه ، الدول

  ا )مثولل جنووب أفريقيوا، ونيجيريوا، والسونغال  بشورل دوري د مشاورات وربموا اتفاقيوات سياسوية دوريوة مو  الودول الموؤ رة سياسوي  قا ع 
 .هدفة  لتنسيع المواقف السياسية واألمنية وخصوًصا في القضايا التي تهمُّ المملرةوبالتناوب بين المملرة والدولة المست

 ز مصالح دول مجلس التعاون  .تصميم إستراتيجية خليجية للتعامل م  القارة األفريقية كما هو الكال م  االتكاد األوروبي، وبما ُيعزو

 ى شراكة  ال يوة األبعواد، مون شوأنها توعيود )أواًل  عالقوات السوعودية يمرن توسي  التعاون السعودي األفريقي من خالل االعتماد عل
السياسية م  الكرومات األفريقية، و) انًيا  بناء شراكات جديدة لعلها تدعم إنشواء مشواري  بوين القطواعين العموومي والخصوصوي موا 

ى بو ستثمار فوي المشواري  الزراعيوة والكيوانيوة. و) الًثوا  في جمي  المجاالت، وأولها اال (Public Private Partnership)   أيPPP ُيسمَّ
يمرن للمراكز البكثية والجمعيات األهلية الثقافية واالجتماعية السعودية أن تمدَّ يد  العون والشراكة إلوى جمعيوات المجتمو  المودني 

 .العاملة في المجاالت اإلنسانية واالجتماعية والثقافية
 :االقتصادي )ب  التوصيات فيما يخصُّ الُبعد

  توجيه السعودية مزيًدا من االهتمام بتعزيوز قودراتها وإمرانياتهوا االقتصوادية والتجاريوة، مون خوالل تو يوع عالقاتهوا التجاريوة وشوراكاتها
 .االقتصادية م  الدول األفريقية

 ن القارة األفريقيةالتوسُّ  مستقباًل في المشاري  االقتصادية، واإلفادة من الُفرص االستثمارية الواعدة في بلدا. 

  الثنائية ومتعددة األعرال، وتعزيز ارتباعها بالجهات المعنية في المملرة كهيئة “تفعيل وتكفيز مجالس األعمال السعودية األفريقية
الوة للمسواهمة فوي تكقيوع مسوتهدفات رايوة  التجارة الخارجية وهيئة الصادرات، وتفعيل دور الملكقيوات التجاريوة بمن وموة عمول فعَّ

 .المملرة ودعم الراى اإلنمائية الوعنية للدول األفريقية

  د شراكات إستراتيجية وتوأمة بين الجهات السعودية ون يراتها األفريقية، م  التركيوز علوى المجواالت المتعلقوة بتنميوة رأ  الموال قا ع 
 .البشري

 ص للدراسوات األفريقيوة فوي معهود األميور سوعود الفيصول  لتقودي م التوصويات واإلجوراءات التنمويوة مو  الشوؤون إنشاء مركز متخصو
 .األفريقية )السياسية، واالقتصادية، والقوة الناعمة، والشراكات اإلستراتيجية، والتنمية، ومكاربة اإلرهاب، والثقافية 

 سلمان كمنف  مهم  إفادة السعودية لتعزيز عالقاتها األفريقية من التواجد الصيني في أفريقيا  من خالل استثمار مشروع جسر الملك
 .وإستراتيجي لتنفي  مشروع عريع الكرير الصيني، واستغالل ه ، النقطة بما يسهم في توعيد نفوذ السعودية في القارة األفريقية
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  أهمية توجيه شركات النقل الجوي السعودي لفك العزلة عن أفريقيا، عن عريع تن ويم رحوالت جويوة تجاريوة للخطووط السوعودية إلوى
 .واصم األفريقيةمع م الع

 :)ج  التوصيات فيما يخصُّ الُبعد الدبلوماسي

  ترثيف المساعي الدبلوماسية لخدمة مصالح السعودية اإلقليمية، ومواجهة التهديدات الناجمة عن تزايد أدوار بعض القوى اإلقليمية
السفارات السعودية في القارة األفريقية، م   والتي تكمل سياسات عدائية للمملرة ك يران وتركيا و يرهما  وذلك بافتتا  المزيد من

 .تفعيل دورها بما يتناسب والمخاعر الراهنة

  ممارسة السعودية ألدوار فعلية في حلو الصراعات التي تكدس بين دول الجوار اإلقليمي األفريقي على  رار الودور السوعودي فوي حولو
 .إل يوبي اإلريتري، وأن يرون للمملرة دور  فاعل في حلو قضية سد النهضةالخالفات بين جيبوتي وإرتيريا، وك لك في حلو الصراع ا

 :)د  التوصيات فيما يخصُّ الُبعد العسرري واألمني

  التنسيع م  الكرومات األفريقية لمرافكة اإلرهاب الدولي، وتقديم الخبرات السعودية لتلك الدول خاصة في مجال مرافكة التطرل
 .متقدمة في ه ا المجالبكرم خبرتها الطويلة وال

  ،التوسُّ  في التعاون العسرري بين السوعودية والودول األفريقيوة، ال سويما فيموا يتصول بتووعين الصوناعات العسوررية فوي المملروة
 .واستيراد الترنولوجيا العسررية، و يرها من أوجه التعاون الممرنة

 :)هو  التوصيات ذات الصلة بالقوة الناعمة

 ر عمل شامل للتعاون العلمي واألكاديمي والبكثي بين الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في المملرة ون يراتها تطوير واعتماد إعا
 .في أفريقيا، م  التركيز على االستثمار في المواهب العلمية واستمرارية التواصل معهم

 عنية في الدول األفريقية، وبمشاركة القطاع تشريل مجموعات عمل بين المؤسسات اإلنسانية والتنموية السعودية والمؤسسات الم
الخاص والقطاع األهلي مون الطورفين  لوضو  وتنفيو  إسوتراتيجية للتعواون اإلنموائي المسوتدام وأعور مرنوة لالسوتجابة اإلنسوانية فوي 

 .األزمات

 إلسووالمي ورابطووة العووالم تفعيوول دور الملكقيووات الثقافيووة وتوسووي  نطوواق عملهووا ورفوودها بالرفوواءات، وتعزيووز دور من مووة التعوواون ا
 .اإلسالمي والمؤسسات األهلية السعودية كشريك مجتمعي في تع يم األ ر

  الة للتواصل مو  البرلمانوات والمجوالس والريانوات واألعيوان والشوعوب األفريقيوة علوى عة وفعَّ ضا  وتنفي  إستراتيجية اتصالية موسَّ و 
 .مختلف المستويات بوسائل اإلعالم والتواصل

  ُّفي استضافة البارزين من الشعوب األفريقية عبر برامج ضيول الرحمن للكج والعمرة، وإعطاء فرصوة لمؤسسوات المجتمو  التوس  
  .المدني والدعوي والخيري للمساهمة في ذلك
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 (6القضية )

 قمة الُعال واملصالحة الخليجية

(10/1/2021) 

 

 الورقة الرئيسة: د. سليامن العقييل 

  .سعد بن طفلة )ضيف امللتقى(التعقيب األول: د* 

 التعقيب الثاين: د. عبد الله العساف 

 التعقيب الثالث: أ. عبد الرحمن الطريري 

 إدارة الحوار: د. عادل القصادي 

  
 :ملخص القضية 

رات اإلقليميووة والدوليووة  أشووار د. سووليمان العقيلووي فووي الورقووة الرئيسووة إلووى أن التطوووُّ
لروون العاموول الخووارجي لوويس وحوود، الوو ي دفوو  سوواعدت فووي التئووام األسوورة الخليجيووة، 

عت علوى القناعوة  للمصالكة الخليجية  فكالوة التيوه التوي واجهوت مجلوس التعواون شوجَّ
بعودة المعادلة السياسوية السوابقة التوي ترتروز علوى الودور المكووري للشوقيقة الربورى 

عبوة سوتكطم المع بود علوى )السعودية . و بوت للجميو  أن أي مكاولوة لتغييور قواعود اللُّ
راو  الجمي . ومما يفتقر إليه مجلس التعاون اليوم هو القدرة علوى المصوارحة بعود 
المصالكة، وخلع اإلجمواع داخول المن وموة مموا يسوهل إنتواج اإلسوتراتيجيات األمنيوة 

 .والمواقف السياسية
د د. سعد بون عفلوة فوي التعقيوب األول علوى أن هو ، األزموة الخليجيوة الكوادة  بينما أكَّ

لقي بتبعوووات سوووتبقى نووودباتها فوووي األنفوووس لسووونين عويلوووة موووا لوووم يرووون هنوووا  سووتُ 
افة وشجاعة بفتح كافة الملفات والتعامول معهوا برول صودق  إستراتيجية واضكة وشفَّ
وتفاٍن يفترل رو  التنازل المسبع لدى كافة األعرال، وهو موا لوم يلمسوه المراقوب 

 .برل أسف –لتطورات األزمة، وخطاب ما بعد القمة 

http://multaqaasbar.com/report/%d9%85%d9%84%d8%aa%d9%82%d9%89-%d8%a3%d8%b3%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%82%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d9%87%d8%b1%d9%8a-%d8%b1%d9%82%d9%85-71-%d9%84%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d9%8a/#_ftn4
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عبد الله العسال فيرى في التعقيب الثاني أنه ربما يروون السوؤال األكثور إلكاًحوا  .ما دأ
ن الراسب  خالل األيام الماضية، وال ي دارت حوله الرثير من الترهنات يتمكور حول م 
ن الخاسر في المصالكة الخليجيوة، وموا مصوير الثال وة عشور شورًعا التوي رهنوت بهوا  وم 

لكتها موو  قطوور، وهوول تووم االكتفوواء بووالتزام الدوحووة بالمبوواد  دول الربوواعي العربووي مصووا
الستة التي ُأعِلنت في حينها؟ فه ، التسااالت و يرها لم تشوغل الشوارع العربوي، بول 
ع مناهجهووا بووالخول فووي ُلجتهووا،  ذهبووت وسووائل اإلعووالم علووى اخووتالل مشوواربها وتنوووُّ

 .لخليجيةوالبكث عن أجوبة لها، وربما السعي لتعرير صفو األجواء ا
من جانبه أشار أ. عبد الرحمن الطريري في التعقيب الثالث إلوى أن المصوالكة الخليجيوة 
لووت فصوواًل رخوور فووي درو  السياسووة السووعودية، وقراءتهووا للمتغيوورات اإلقليميووة،  مثَّ

هات اإلقليمية ر التوجُّ ل بوصلة تأ ير لتغيُّ  .باإلضافة لثقلها السياسي ال ي ُيمثو
نت المداخال  :ت حول القضية المكاور  التاليةوتضمَّ

 دور المملرة في تكقيع المصالكة الخليجية. 
 قة من المصالكة الخليجية  .المراسب المتكقَّ
 المهددات الرامنة في المصالكة الخليجية. 
 مآل المصالكة الخليجيةل راية استشرافية. 

 
  https://bit.ly/3rn5q8Zللرجوع الى القضية على الرابط االتي ل 

 
  

https://bit.ly/3rn5q8Z
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 :ومن أبرز التوصيات التي انتهى إليها المتكاورون في ملتقى أسبار حول القضية ما يلي
  ووف المكتوووى اإلعالمووي المنشووور فووي أي وسوويلة إعالميووة أو منصووة إلرترونيووة فووي وون ُيورو إيقوواع عقوبووات رادعووة علووى كوولو م 

وواء والمنضووبط بقوويم اإلسوواءة لوودول الخلوويج، أو للتشووري ك فووي دور المصووالكة الخليجيووة وأهميتهووا، موو  الترحيووب بالنقوود البنَّ
 .مجتمعاتنا الخليجية وأعرافها

  وف المزايووا النسوبية لُدوِلوه، وتكقووع العبوور بهو ا الريووان بنواء إسوتراتيجية شواملة متعووددة األبعواد لمجلوس قوووي ومتكود، ُتورَّ
 .2015وفًقا لراية الملك سلمان بن عبد العزيز في قمة الدرعية  2030كساد  أكبر اقتصاد في العالم عام 

 :التوصيات

  ووف المكتوووى اإلعالمووي المنشووور فووي أي وسوويلة إعالميووة أو منصووة إلرترونيووة فووي وون ُيورو إيقوواع عقوبووات رادعووة علووى كوولو م 
وواء والمنضووبط بقوويم اإلسوواءة لوودول الخلوويج أو للتشووريك فووي دور المصووالكة الخليجيووة وأهميتهووا، موو  الترحيووب بالن قوود البنَّ

 .مجتمعاتنا الخليجية وأعرافها
  ووع العبوور بهو ا الريووان وف المزايووا النسوبية لُدوِلوه، وُتكقو بنواء إسوتراتيجية شواملة متعووددة األبعواد لمجلوس قوووي ومتكود، تورو

 .2015ية وفًقا لراية الملك سلمان بن عبد العزيز في قمة الدرع 2030كساد  أكبر اقتصاد في العالم عام 
 مة والمورو ة بين الدول األعضاء من عهد الوصاية وما بعد االستقالل  .إقرار ميثاق خليجي يكترم الكدود الُمرسَّ
  اإلسراع في تطبيع ما تمَّ االتفواق عليوه فوي إعوار مجلوس التعواون  كالسووق المشوتركة، والترتيبوات الجمركيوة، والتأشويرات

ل المقيمين، وتيسير  .افتتا  فروع البنو  والمؤسسات المالية والتجارية المشتركة، وتنقُّ
  ووع لووه التووأ ير كرتلووة سياسووية فووي د معووايير العالقووات الدوليووة لوودول مجلووس التعوواون، وُتكقو بلووورة إسووتراتيجية سياسووية ُتكوودو

 .التعامل م  المخاعر والتكديات وتكقيع المراسب على المستويين اإلقليمي والدولي
 كة بووين مجتمعووات الخلوويج وُدولووه فووي مجووال التنميووة البشوورية والشووراكات الثقافيووة والمعرفيووة تعميووع المصووالح المشووتر

والتقنية، وتفعيل الشراكات والتبادل بوين مؤسسوات التعلويم الجوامعي والبكثوي، وتعميوع الصوالت بوين مؤسسوات األدب 
 .والفرر والمؤسسات المعنية بالمرأة والشباب

 لمجلس في المجوال اإلعالموي واالتصوالي  لتووعين هو ، الصوناعة المهموة، والكيلولوة االستثمار في شباب وشابات دول ا
 .دون توريفها بما ال يتوافع م  قيم ه ، الدول وشعوبها

  تقرير رلية قانونية لفض وحل النزاعات بين دول مجلس التعواون الخليجوي، تتروون مون مجموعوة مون الخبوراء مون داخول دول
ء، بالتعاون مو  المن موات المما لوة فوي االتكواد األوروبوي و يرهوا، وأبورز تلوك اقليوات مراكوز المجلس وخارجها عند االقتضا

 .التكريم
  واء لإلعوالم مون خوالل وضو  ميثواق إعالموي بوين تجنيب اإلعالم الخول في الخالفات بين دول المجلوس، وتوأعير الودور البنَّ

 .بها أو التكريض عليهادول المجلس  للكدو من التراشقات اإلعالمية، وعدم السما  
  خووب الفرريووة بنوواء منصووات للكوووار ورليووات للتعوواون والتواصوول اإلسووتراتيجي بووين دول المجلووس والمؤسسووات العامووة والنُّ

الخليجوي، وتفعيول )مجلوس الكرمواء ، واالسوتفادة مون كول ذلوك فوي صويا ة -والثقافية واإلعالميوة، وتعزيوز الكووار الخليجوي
 .ا تجا، القضايا الكيوية المشتركةمواقف خليجية متنا مة خصوًص 

  خلع م لة برلمانية مشتركة ضمن إعار مجلس دول التعاون الخليجوي لموا يمرون تسوميته ببرلموان دول الخلويج  لتوريوف
كمووة  الخبوورات البرلمانيووة والمعرفووة التاريخيووة، ويرووون مرجًعووا لوودعم اتخوواذ القوورارات السوويادية والمشووتركة فيمووا يخووصُّ اللُّ

 .الخليجية
  تسري  تطوير الجانب العسرري لدول المجلس من حيث المفاهيم والبكث والتطوير والتطبيع  لالرتقواء بالقيوادة العسوررية

دة وتكالفاتها  .الموحَّ
  ل واإلصوووال  المؤسسوووي لألمانوووة العاموووة للمجلوووس لرفووو  كفاءتهوووا وفعاليتهوووا، ومنكهوووا وووي مشوووروع للتكووووُّ الن ووور فوووي تبنو

لية واألدوات الالزمة لتنفي  المشواري  والمبوادرات الترامليوة بوين دول المجلوس، واإلشورال عليهوا الصالحيات اإلدارية والما
 .واالستفادة في ذلك من التجارب الدولية المشابهة كاالتكاد األوروبي
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  (7القضية )

 األهمية اإلسرتاتيجية للبحث والتطوير للقوات العسكرية 

(14/3/2021 ) 

 

  :ملخص القضية

، بوالن ر األهمية اإلستراتيجية للبكث والتطوير للقووات العسورريةتقرير قضية تناول ال
إلى أن مفهوم وعملية البكث والتطوير هوي عمليوة مسوتمرة ال يجوب أن تتوقوف عنود 
ت وزارات الدفاع )الداخلية والكر  الووعني  بعقوود  مستوى معين من الرضا. وقد مرَّ

م، والعتاد والتدريب تماشًيا م  المتغيرات ومراحل من التطوير في المفاهيم، والتن ي
واألحداس  إال أن وزارة الدفاع بالتكديد )والحًقا تبعتها وزارتا الداخلية والكر  الووعني  

ي صاحب السمو الملري ولوي العهود الووزارة وبعودها الرايوة الوعنيوة )  ، 2030من  تولو
ف فريًقا لتطوير وزارة الدفاع بنقلة نوعية ومختصرة ج فيهوا  كلَّ لمراحل ال تستلزم التودرُّ

لي  في تغيير التن يم القيادي والتنسيع داخل الوزارة وخارجهوا، ورليوة العمول  )نهج تكوُّ
الميداني واالرتباعات القيادية، واإلجراءات التنفي ية وسياسوة إعوداد وتنفيو  الميزانيوة. 

ى )إسوووتراتيجية الووودفاع الووووعني . وهووو ، العمليوووة  وصوودور إسوووتراتيجية معتمووودة ُتسووومَّ
 .  2016مستمرة بخطة عشرية بدأت في عام 

ل في السعودية، عبر مسويرة التنميوة، مؤسسوات  وقد أكد التقرير أنه ال شك أنه تشرَّ
حرومية وشبه حروميوة بكثيوة وتطويريوة ذات خبورة متميوزة فوي مجوال صوناعة البكوث 

ومراكووز البكووث فووي  والتطوووير، علووى رأسووها مدينووة الملووك عبوود العزيووز للعلوووم والتقنيووة
أرامرووو وسوووابك وإدارات البكووث والتطووووير فووي أفووورع القوووات المسووولكة والمختبووورات 
الجامعية )م  قصور واضح في شركات االتصاالت وما في حرمها . ولرن وكموا هوي 
أهدال الراية، يكتاج الوعن لترسي  وتوسوي  وتنسويع الطاقوات فوي القطواع الخواص 

واسوعة بعيوًدا عون القيوود، علوى أُسوس زيوادة الفعاليوة واألكاديمي وإعالقها في رفواق 
 والتنمية الوعنية واستغالل الميزة النسبية لبالدنا في كافة المجاالت.
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لرن  مة صعوبات تجعل مخرجات البكوث والتطووير ال توزال دون المسوتوى الموأمول، 
ويمرون تلخويص أبرزهوا فوويل عودم وجوود جهوة من مووة، وعودم وجوود إسوتراتيجية عامووة 

لة المشتغلة بالبكث والتطووير كمهنوة، وإذا كوان ل لبكث والتطوير، وقلة الروادر المؤهَّ
هنا  جهود ُت كر فهي إما بشرل جزئي أو مؤقوت، ينطبوع هو ا علوى البكوث والتطووير 
ا واضًكا في المجال العسورري،  في كافة المجاالت بما في ذلك الجامعات، ويبدو جلي 

رامل فيما بينها مما ينتج عنوه مجهوود مرورر ومخرجوات وبعثرة الجهود بال تنسيع أو ت
ه للبكث والتطوير.  متشابهة في بعض األحيان، وقلة الدعم المادي الموجَّ

رص نجووا  ُفوونقوواط القوووة وبالتوصوويات التووي توومَّ االنتهوواء إليهووا فيمووا يتعلووع وموون أبوورز 
طلبكث والتطوير للقوات العسرريةا با ، نيوة والدفاعيوةالبكوث والتطووير بالخطوة الوع ل ر 
صوة   في الصناعة العسرريةه الدولة للتوسُّ استثمار توجُّ و ، واألموال الضخمة المخصَّ

خوالل  ال سويمافي القووات العسوررية،  البكث والتطويراستثمار أهمية له ا المجال، و
و )نقواط الضوعف / التكوديات  التوصيات المرتبطة ب. أما فيما يخصُّ األزمات والكروب

وودُّ موون أبرزهووال إيجوواد  لبكووث والتطوووير للقوووات العسوورريةباالمتعلقووة  إسووتراتيجية فُيع 
بالسياسووية الدفاعيووة  ةموو  الرايووا ومرتبطوو التنفيوو  تتوافووعللتصووني  العسوورري ورليووات 

تخفيووووف القيووووود المصوووواحبة للمركزيووووة فووووي اإلجووووراءات الماليووووة واإلداريووووة ة، وللدولوووو
صووة والخبيوورة فووي مجووال البكووث صو تيسووير اسووتقطاب الرفوواءات المتخ، ووالتسووويقية

تطووير ، وتيسوير التطووير والتصوني  العسورري كسول  تجاريوة، ووالتطوير ودعم االبترار
 .اإلستراتيجيات والتشريعات القانونية والمالية والشراكات واستقطاب الرفاءات

 
 https://bit.ly/3nKFjbPللرجوع الى القضية على الرابط االتي ل 

 
 

 

https://bit.ly/3nKFjbP
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 (8القضية )

 رق املكافحة يف ل األموال: واقع الحال وطُ س  غ  

 النظام املايل السعودي

(28/3/2021 ) 

 

 

  :ملخص القضية

وو   تناولووت هوو ، القضووية  رق المرافكووة فووي الن ووام وُعوو واقوو موون ناحيووة ال ل األموووالسا
ول األمووال ، وفي ه ا السوياق تومَّ التطورق إلوالمالي السعودي سا ى التعريوف بجريموة   

وأبعادهووا األساسووية بووالتركيز علووى أصوول عمليووة  سوول األموووال وخطواتهووا وأعرافهووا 
ون يعمول  وُعرقها، وذلك انطالًقا من تعريف جريمة  سل األموال كعملية يلجأ إليها م 
بأنشطة  ير مشروعة إلخفاء المصدر الكقيقي للمورد  يور المشوروع، والقيوام بأعموال 

لت من مصدر مشروع.أخ  رى للتمويه كي يبدو الدخل أو المتكصالت وكأنها ُتكصو
وعرل التقرير لآل ار المترتبة على عمليات  سل األموال على المستويين االقتصوادي 
واالجتمواعي  فعلوى المسوتوى االقتصوادي نجود أن نزاهوة المؤسسوات الماليوة تعتمود 

ودُّ بشرل كبير على التزامها باألن مة وقواعد ا ألخالق العاليوة وبمسوتوى مهنيتهوا، وتع 
هووو ، النزاهوووة مووون أهووومو األصوووول التوووي تمتلرهوووا هووو ، المؤسسوووات، وتكووورص علوووى 
المكاف ة عليها فوي جميو  األوقوات. لو لك، فو ن عمليوات  سول األمووال ُتفِقود هو ، 
المؤسسات جزًءا من نزاهتها مما ُيضِعف الثقة  فوي الن وام الموالي كرول، كموا يترتوب 

عمليات  سل األموال حدوس استقطاعات من الدخل القوومي للبلود وذهابوه إلوى  على
جهات واقتصادات خارجية. أما علوى المسوتوى االجتمواعي، فو ن  موة ر واًرا منهوا رهوور 
مووة التووي تهوودل إلووى تكقيووع أعلووى األربووا  موون أنشووطة  يوور  جماعووات الجريمووة المن َّ

تم ، وتراجو  قويم الثقافوة والتعلويم مشروعة ُتكِدس أضراًرا جسيمة لبعض فئات المج
إلى مؤهالت علمية، وانتشار  جلما تعنيه جرائم  سل األموال من كسب سري  ال يكتا

 الفساد والرشاوى في بعض أجهزة الدولة.
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ول األموووال. بوالن ر إلووى أن تقريووًرا  سا أيًضوا، فقوود عورل التقريوور كو لك لكجووم مشوورلة   
مليوار  950 نرة  سول األمووال يتوراو  موا بويلصندوق النقد الدولي أرهور أن حجوم تجوا

ا، وهو ما يعادل  1.5دوالر إلى  %من الناتج اإلجمالي المكلوي 5-2تريليون دوالر سنوي 
العالمي، ف ننا سوندر  مودى تغلغول عصوابات  سويل األمووال وتهديودها القتصوادات 

 العالم. 
ر  اإلشووارة إلووى أنووه  ، توومَّ االهتمووام الوودولي بمرافكووة  سوول األموووالوفيمووا يخووصُّ تطوووُّ

على الن وام المصورفي والمؤسسوات  له  سل األموال من مخاعر  شرو استشعاًرا بما يُ 
أنشأت قموة مجموعوة الودول السوب  الربورى، فوي اجتماعهوا   يواالقتصاد الرلالمالية 
  سوول لمرافكووة المووالي العموول مجموعووة م،1989د فووي بوواريس فووي يوليووو ِقووالوو ي عُ 

 سول األمووال بهودل الكود مون ر ووار،  مرافكوةبودأت ار، فقود األمووال. وفوي هو ا اإلعو
ب مون الضورائب ومرافكوة والكود مون التهورُّ  ،السلبية علوى الن وام المصورفي والموالي

د راهرة اإلرهواب. وتضاعف عمل المجموعة بعد تزايُ  ،الجرائم واألعمال  ير المشروعة
مؤسسوات التابعوة لهوا اقفتين مكل اهتمام من مة األموم المتكودة وال تاومرافكة كل

 إلوى فواتف، فضواًل  وك لك مكل اهتمام البنك الدولي وصندوق النقد الودولي إضوافةً 
 .ومجتمعةً  عن جهود الدول منفردةً 

ط التقريُر الضوء  على جهود المملرة العربية السوعودية للتصودي لعمليوات  سول  وسلَّ
وي  العديود مون المبوادرات األموال، حيث قامت المملرة خالل العقودين الماضويين بتبنو

واإلجراءات وإصدار عدة قووانين خاصوة بمرافكوة عمليوات  سول األمووال، وكانوت فوي 
مة الدول المشاركة في الكد من عمليات  سل األموال واألنشطة المتعلقة بهوا.  ُمقدو

والتووي -وتسوتمد المملروة هو ا الموقوف المتشودد إزاء هو ، الممارسوات  يور الشورعية 
دُّ شراًل من  ُ م  -أشورال الفسواد تع  مون التزامهوا بنصووص الشوريعة اإلسوالمية وبوالنُّ

 المكلية والتوصيات الدولية على حد سواء. 
 

 https://bit.ly/3nKFjbPللرجوع الى القضية على الرابط االتي ل 

https://bit.ly/3nKFjbP
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 التوصيات:

  يوف لألفوراد وكيانوات األعموال الصوغيرة والمتوسوطة بمخواعر ة لمزيود مون التوعيوة والتثقكَّ لِ هنا  حاجة ُم
ووبودورهم فوي مرافكوة     ،ل األموال على االقتصاد والمجتمو سا     ل األمووال والتعريوف بموا يترتوب علوى سا

 عقوبات.المتورعين في اقترال ه ، الجريمة من 
 مثول  ،ة بغسول األموواللوه عالقو مكاربة شوتى أنوواع الجورائم وكول أنشوطة االقتصواد الخفوي وال سويما موا

 األموال.ل سا ا لعمليات    ل رافدً شرو والتي تُ  ،ر التجاري والجرائم اإللرترونية والفسادالتستُّ 
  األعموال والمهون  يور الماليوة علوى  ومؤسسواتترثيف تدريب العاملين في المؤسسات األمنية والمالية

وبموا يُ   ت اإللرترونيوةل األمووال المسوتجدة واالحتيواالت والتكوويالسا مختلف أساليب     نهم مون مراقبوة مرو
 ل األموال برفاءة.سا واكتشال عمليات    

 لالسوتفادة مون  ،بل القطاعين العام والخاص والمن مات  ير الهادفة للربحمن ِق  تعزيز الجهود وتضافرها
أفضوول ة والمتطووورة والطوورق المهنيووة لمرافكووة  سوول األموووال وفووع دَّ سووتج  أحوودس اقليووات واألسوواليب الُم 
واتبوواع سياسووة وقائيووة اسووتباقية متطووورة فووي وسووائلها تسووتجيب لمرافكووة  الممارسووات فووي هوو ا المجووال.

 ر التقنية.األساليب الجديدة له ، الجريمة والمتطورة م  تطوُّ 
 بالنقود والكود مون التعامول  ،تشجي  المجتم  على استخدام وسائل الدف  اإللرترونيوة مهموا صوغر المبلوف

ووج   بو لزام جميو  المكوالت بتوفيرهوا،وذلك    )الراب ا عنود التعامول فوي السول  لزًمول الودف  اإللرترونوي ُم عا
 .األموالل سا لغ   صبةً خِ  والخدمات ذات األ مان الربيرة وال سيما في المجاالت التي قد ترون بيئةً 

  ًالت الصورافة مثل المزادات ومكو ،خصبة لغسل األموال تشديد الرقابة على المجاالت التي قد ترون بيئة
حيووث يووتم فيهووا التعاموول بالنقوود لوودف  نفقووات المشوواري  اإلنشووائية  ،وقطوواع المقوواوالت والتطوووير العقوواري

 ضة.ا مشاري  األفراد والمنشآت الصغيرة، وك لك مكالت التجزئة لبي  البضائ  المخفَّ خصوًص 
 وحصواءات وتكوديثها عون عمليوات    تووفير المزيود مون اإل وبموا يُ   ل األمووالسا ن مون إيجواد قاعودة بيانوات مرو

 تكصين المجتم  من ر ارها. وكيفيةومسبباتها  تساعد الباحثين في دراسة جرائم  سل األموال
     وكيفية الوقاية  ،ور ارها ،أسبابها لل األموالسا القيام بمزيد من األبكاس والدراسات االستشرافية لجرائم

 ومرافكتها. ،منها
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 (1القضية )

 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

يسوة مفهووم التعلويم عون ُبعود، والمتطلبوات ناق  د. مكمود الملكوم فوي الورقوة الرئ
التي يكتاجها ه ا النوع مون التعلويم والتكوديات التوي تواجهوه، وبودأت الورقوة بمقدموة 
تعريفية حول التعليم عن بعد، والتطور ال ي حدس في اسوتخداماته، وصوواًل إلوى  وورة 

مت حلووواًل شوواملة تكوواك ي البيئووة اإلنترنووت ورهووور منصووات الووتعلم عوون ُبعوود التووي قوودَّ
ج د. الملكم بعد ذلوك علوى  ا بين المستخدمين. وعرَّ رت تفاعاًل اجتماعي  المدرسية، ووفَّ

ووصفه بأنه القلب النوابض للوتعلم عون ُبعود، وشور  وروائف  LMS ن ام إدارة التعلم
مها التعليم عن ُبعد، مون ذلوك حول  ه ا الن ام.  م أشار إلى الكلول التي يمرن أن ُيقدو

ر المعلمووين والمووواد والبيئووة مشوورلة الموودا ر  النائيووة التووي تواجووه صووعوبات فووي توووفُّ
التعليميووة المناسووبة. كوو لك أوضووح فوائوود اسووتخدام التعلوويم عوون ُبعوود علووى الدولووة 

 .Mega Classrooms والمعلمين والطلبة من خالل بوث الخدموة للفصوول الضوخمة
موون أهمهووا نقووص  أيًضووا، فقوود اسووتعرل د. الملكووم المتطلبووات والتكووديات، والتووي

الدراسات لقيا  أ ر القضايا المتعلقة بالتعليم عن بعد. عر  بعد ذلك تساااًلل كيوف 
م أمثلوًة مون تجوارب بعوض  ر التعليم عن بعد وجه العالم؟ وِفي ذلوك، قودَّ يمرن أن ُيغيو
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الدول، منها أمريرا وأستراليا. وعلى المستوى المكلوي، أشوار إلوى أن التعلويم عون ُبعود 
ن ُيكووِدس  ووورًة اقتصووادية إذا توومَّ التخطوويط لووه بشوورل جيوود  موون ذلووك موودار  يمروون أ

 .الهجر، وتوفير النفقات التي ُتصرل عليها
وتناول د. حمد البريثن في التعقيب األول التطور التاريخي للوتعلم عون بعود مون القورن 

في،  وم قبل الميالد، إلى العهد الكديث واستخدام الطباعة والتصووير الفوتوو را ١٥-١٣
وز علوى المشواكل التوي يواجههوا التعلويم عون  استخدامات الرمبيوتر في التعليم. كما ركَّ
ُبعد، وأهمها انخفوال مسوتوى االخوتالط االجتمواعي والتواجود مو  العناصور البشورية. 
واختتم تعقيبه بالتأكيد على أهمية التعليم عن بعد بالتوازي م  التعليم المباشور الو ي 

 .ء عنهال يمرن االستغنا
أما د. سعيد العمودي فتناول في التعقيب الثاني المصطلكات المختلفة للتعليم عن 
ُبعوود، مؤكووًدا علووى أنووه أصووبح حاجووة ملكووة فووي كوول ال وورول، كمووا اسووتعرل التطووور 
التاريخي لالستخدامات المختلفة وتطبيوع التعلويم عون بعود فوي جامعوات العوالم. كموا 

ُبعد ومقومات نجاحوه علوى المسوتويين الفوردي  أوضح المباد  األساسية للتعليم عن
والمؤسسي. وأخيًرا، كان له وقفة م  تجربة المملرة التي رأى أنهوا بودأت مو  التعلويم 
عوووون عريووووع الشووووبرات التلفزيونيووووة واالنتسوووواب،  ووووم تأسوووويس الجامعووووة السووووعودية 

 .اإللرترونية التي يبلف عدد عالبها عشرة رالل عالب وعالبة
نت المداخال  :ت حول القضية المكاور  التاليةوتضمَّ

 إيجابيات وسلبيات التعليم عن ُبعد في الواق  العملي. 
 التعليم عن ُبعد في ضوء التجربة األسترالية كنموذج. 
 تقييم تجربة التعليم عن ُبعد في المؤسسات التعليمية بالمملرة. 
 راية لمستقبل التعليم عن بعد. 

 

 https://bit.ly/3sg6H2Vيل للرجوع إلى القضية على الرابط اقت
 

https://bit.ly/3sg6H2V
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 :ومن أبرز التوصيات التي انتهى إليها المتكاورون في ملتقى أسبار حول القضية ما يلي
وب معينوة، وإعوداد إ  .1 سوتراتيجية دراسة تبني نمط التعليم المدمج  ال ي يدمج بين الكضور الفعلي والكضور االفتراضوي المتوزامن بِنس 

متراملة للتعليم عن بعد، ودمجه فوي مراحول التعلويم المختلفوة والتعلويم الخواص، وذلوك بالتنسويع بوين وزارة التعلويم وهيئوة تقوويم 
التعليم وهيئة االتصاالت وتقنية المعلومات  وذلوك لضوبط السياسوات واإلجوراءات وضومان أمون المعلوموات، وبنواء ن وام مترامول 

 .عد، م  منح مؤسسات التعليم المرونة في وض  الخطط التنفي ية وفًقا لإلمرانات المتاحة لرل مؤسسةإلدارة التعليم عن بُ 
وا دون أي عوائوع، والتأكيود علوى األحقيوة فوي  .2 وا أو جزئي  االعترال بشرل رسمي بشهادات الكاصلين على شهادات التعلويم عون ُبعود كلي 

االعتنواء بتجربوة )الجامعوة السوعودية اإللرترونيوة  وتقوويم تجربتهوا، وترقيوة الكصول على فورص وريفيوة مناسوبة فوي سووق العمول. و
ا في التعليم اإللرتروني  .االعترال األكاديمي بشهادتها، واعتبارها بيت خبرة مرجعي 

 .جملة الطالبتوريف وبناء برامج التعليم المتفرد في التعليم عن ُبعد  لترسي  مهارات الطلبة الخاصة، بالتوازي م  التعليم م   .3

 التوصيات: 

  فيما يتعلع بوزارة التعليم: 
وب معينوة، وإعوداد إسوتراتيجية    .1 دراسة تبني نمط التعليم المدمج  ال ي يدمج بين الكضور الفعلي والكضور االفتراضوي المتوزامن بِنس 

بوين وزارة التعلويم وهيئوة تقوويم  متراملة للتعليم عن بعد، ودمجه فوي مراحول التعلويم المختلفوة والتعلويم الخواص، وذلوك بالتنسويع
التعليم وهيئة االتصاالت وتقنية المعلومات  وذلوك لضوبط السياسوات واإلجوراءات وضومان أمون المعلوموات، وبنواء ن وام مترامول 

 .إلدارة التعليم عن بعد، م  منح مؤسسات التعليم المرونة في وض  الخطط التنفي ية وفًقا لإلمرانات المتاحة لرل مؤسسة
وا دون أي عوائوع، والتأكيود علوى األحقيوة فوي اال .2 وا أو جزئي  عترال بشرل رسمي بشهادات الكاصلين على شهادات التعلويم عون ُبعود كلي 

الكصول على ُفورص وريفيوة مناسوبة فوي سووق العمول. واالعتنواء بتجربوة )الجامعوة السوعودية اإللرترونيوة  وتقوويم تجربتهوا، وترقيوة 
ا في التعليم اإللرترونياالعترال األكاديمي بشهادت  .ها، واعتبارها بيت خبرة مرجعي 

تأسيس بنية تكتية متراملة تضمن نجا  تطبيع سياسة التعليم عن ُبعود، علوى أن يشومل ذلوك تووفير وزارة التعلويم لخودمات إنترنوت  .3
 .الخدمات في جمي  األوقاتاألشياء للطالب  ير القادرين على تأمينها. وتوفير الدعم الفني المتخصص لضمان استفادتهم من 

تأهيل وتمرين أعضاء هيئة التدريس والمعلمين لمواكبة متطلبات التعليم عن بعد، وذلك بالتنسيع م  الجامعوات وهيئوات التودريب  .4
 .لتقديم البرامج التدريبية المتقدمة لألسات ة لتنمية مهاراتهم في تصميم المقررات اإللرترونية، وأدوات القيا  والتقويم

وع الهودل للمخرجوات ال .5 تقييم المستمر للمناهج والبرامج التدريبية اإللرترونية الراموي إلوى تجويود المنواهج والكصوول علوى نتوائج ُتكقو
 .التعليمية، وتكديد موضوع التعليم عن ُبعد من ضمن األولويات والمنح البكثية

 .ات الطلبة الخاصة، بالتوازي م  التعليم م  جملة الطالبتوريف وبناء برامج التعليم المتفرد في التعليم عن بعد  لترسي  مهار .6

 فيما يتعلع بهيئة تقويم التعليم: 
ا عن تطبيع سياسة التعليم التقليدي   .1  .عند تطبيع سياسة التعلم عن بعد، ُيفترل أن ترون رليات التقييم مختلفة نوعي 
التقيويم والمصووادقة للمنوواهج والمعلووم والتلميوو  والمؤسسووة  دراسوة قوودرات التعلوويم عوون ُبعوود والعمول علووى جعلهووا جووزًءا موون معووايير .2

 .كل  بكسبه… التعليمية )وولي األمر أو المساندة المنزلية 

   فيما يتعلع بهيئة االتصاالت وتقنية المعلومات: 
ة عاليوة الرفواءة تتفوع أن تسعى هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات بالتعاون م  وزارة التعليم وشركة علم، في إعداد بورامج حاسووبي  .1

ومنهجية سياسة التعليم عن ُبعد، وعر  رليوات وُعورق مرنوة لتسوهيل التواصول اإللرترونوي بوين الطالوب والمعلوم واألسوتاذ الجوامعي 
 .والمؤسسة التعليمية

 .إعداد بنية تكتية متقدمة لالتصاالت  لضمان وصول الخدمات لجمي  المناعع والشرائح في المجتم   .2
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 (2) القضية

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 

 :القضية ملخص

أكدت أ. د. عائشة األحمدي فوي الورقوة الرئيسوة علوى أن ن وام التعلويم السوعودي قود 
، عبر إعادة 2030شهد في السنوات األخيرة نقلًة نوعية واكبت توجهات راية المملرة 

هيرلة مؤسسات التعليم العام والجامعي، وإصدار ن ام الجامعوات الجديود. ومون أبورز 
 :تقرائية على ن ام التعليم العالي الجديد ما يليمالح ات د. عائشة االس

ووا  .1 ووز علووى اسووتقاللية التمويول موو  اسووتمرار ارتبوواط الجامعووات مالي  الن وام الجديوود ركَّ
 .بمخصصات من ميزانية الدولة

الترشوويكات والتعيينووات للعمووداء وراسوواء األقسووام جوواءت شووبيهة ببيروقراعيتهووا  .2
 .السابقة

اتخوواذ  س ) يوور المنخوورعين فوي العموول اإلداري  فوويإ فوال دور أعضوواء هيئووة التودري .3
القرارات أو تقييمها، حيث ال يملرون وسيلة إليصال أصواتهم فيما يخص اختيار 
ليهم في مجلس األمناء أو التصويت على بعض قرارته أو علوى األقول اختيوار  ممثو
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ا في كثير مون  ليهم من عمداء أو راساء أقسام كما هو متعارل عليه أكاديمي  ممثو
 .الجامعات العالمية

يد لم يتناول المعيوار  الثواني مون معوايير تقيويم المؤسسوة التعليميوة، الن ام الجد .4
وهو شرط ترافؤ الفرص التعليمية في الدخول لمؤسسات التعليم العوالي فيموا 

 .يرتبط بُبعد الجدارة
ول  .5 عا لم تتعرل مواد الن ام الجديود لسياسوة القبوول فيموا يخوصُّ ضومان عودم ج 

ايير القبول فوي كافوة البورامج ومسوتوياتها القدرة على دف  الرسوم معياًرا من مع
خا  رسوم في برامج الدراسات العليا  .باستثناء ما جاء في حعو الجامعات في أ 

مواد الن ام الجديد لم تأِت بما يضومن اسوتمرارية مجانيوة التعلويم علوى مسوتوى  .6
البرالوريو  ر م تأكيود المسوؤولين علوى ذلوك فوي تصوريكاتهم الالحقوة، كو لك 

 .بالنسبة لمرافآت الطلبةاألمر 
أيًضوا، فقوود تطرقوت د. عائشووة لوودور التعلويم الجووامعي فووي الكورا  االجتموواعي ومنكووه 
فوورص النمووو والقوووة لألفووراد وتمرينووه الطووامكين ذوي الرفوواءة موون تكقيووع الكوورا  
الصاعد دون تمييوز.  وم ختموت بعودٍد مون المقترحوات والتوصويات لضومان اسوتقاللية 

 .ر من ضمان ترافؤ الفرص التعليميةالجامعات بنفس القد
أما أ. د. راشد العبود الروريم، فو هب فوي التعقيوب األول إلوى أن إ فوال الن وام الجديود 
لبعض الجوانب اإلدارية، ُيعدُّ من القضايا اإلجرائية التي يمرون التعامول معهوا بأن موة 

، وأن تضومينها فووي الن وام قوود يثيو ووع المصولكة  ر إشووراالٍت فرعيوة فوي حينهووا بموا يكقو
ود مقاومووًة للتغييور. يوة معيووار أهم علووى كو لك راشوود د. أ وأكود  ن اميوًة أخورى، وقوود يولو

تكقيع شرط ترافؤ الفورص التعليميوة فوي الودخول لمؤسسوات التعلويم العوالي فيموا 
ن  يرتبط بُبعد الجدارة، وهو موا لوم يتناولوه الن وام كموا جواء فوي الورقوة الرئيسوة.  وم بويَّ

م الجووامعي الموودعوم موون الدولوة األ وور الربيوور فووي النهضووة الكضووارية كيوف كووان للتعلووي
قتها المملرة  .الشاملة التي حقَّ
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في حين ركزت أ. د. فوزية البرر في التعقيب الثاني علوى ذكور عودد مون التكوديات التوي 
هوه نكوو االسوتقاللية اإلداريوة والماليوة المنشوودة  يواجهها التعليم العالي في رول توجُّ

م الجديووود  منهوووا الزيوووادة الربيووورة لخريجوووي التعلووويم العوووام، وزيوووادة الطلوووب فوووي الن وووا
االجتموواعي علووى مؤسسووات التعلوويم العووالي تكووت بنوود ترووافؤ الفوورص الوو ي ُذِكوور فووي 
الورقوووة الرئيسوووة، ومنهوووا تكووودي الثوووورة الترنولوجيوووة والتقووودم العلموووي الهائووول أموووام 

ر التمويول الموالي فوي رول مؤسسات التعليم العالي التقليدية، إلى جانوب تكودي  تووفُّ
الصعوبات االقتصوادية الكاليوة. وأوردت أ. د. فوزيوة البرور مقترحواٍت مكوددًة يمرون أن 
تساعد في تكقيع االستقالل المالي للجامعات بعودد مون األنشوطة التوي ُتسوهم فوي 
الوصول لما ُيعرل بالجامعوة الُمنِتجوة مون خوالل أسواليب ووسوائل متعوددة تومَّ ذكرهوا 

التعقيب، ُمدعمًة بأمثلة من نمواذج جامعوات عالميوة مرموقوة نجكوت فوي تكقيوع في 
االسووتقاللية الماليووة، ويمروون العموول علووى تطويوو  تلووك اإلجووراءات لتووتالءم موو  واقعنووا 

 .المكلي
 :وتضمنت المداخالت حول القضية المكاور التالية

 نة في ن ام الجامعات الجديد  .المميزات المتضمَّ
 عالي الجديد واستقاللية الجامعاتن ام التعليم ال. 
 الكرا  االجتماعي في ضوء ن ام التعليم العالي الجديد. 
 مالح ات على ن ام الجامعات الجديد ومتطلبات تكقيع أهدافه المرجوة. 

 
 https://bit.ly/2NQwzU1للرجوع إلى القضية على الرابط اقتيل 

 
 
 
 
 

https://bit.ly/2NQwzU1
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 :ن أبرز التوصيات التي انتهى إليها المتكاورون في ملتقى أسبار حول القضية ما يليوم

   أهمية تضمين لووائح الن وام مووادَّ واضوكة وصوريكة تضومن إلوى جانوب االسوتقاللية، تروافؤ الفورص التعليميوة بوين فئوات المجتمو
 .ليم العالي أحد  أهمو عواملهالمختلفة ضماًنا الستمرار الكرا  االجتماعي اإليجابي ال ي ُيعدُّ التع

  ،التوسُّ  في تقديم منح للطالب  ير السعوديين من المقيمين ومن الدول اإلسالمية ودول العالم تفعياًل لمتطلبات القووة الناعموة
 .بتمويل من برامج المسؤولية االجتماعية أو المن مات الدولية المانكة

 :التوصيات

  َّواضوكة وصوريكة تضومن إلوى جانوب االسوتقاللية، تروافؤ الفورص التعليميوة بوين فئوات المجتمو   أهمية تضمين لووائح الن وام موواد
 .المختلفة  ضماًنا الستمرار الكرا  االجتماعي اإليجابي ال ي ُيعدُّ التعليم العالي أحد أهم عوامله

 لعالم  تفعياًل لمتطلبات القوة الناعمة، التوسُّ  في تقديم منح للطالب  ير السعوديين من المقيمين ومن الدول اإلسالمية ودول ا
 .بتمويل من برامج المسؤولية االجتماعية أو المن مات الدولية المانكة

  تعميع الشراكات م  المن مات العالمية والقطاع الثالث والقطاع الخاص  لتمويول المشوروعات البكثيوة، والكصوول علوى اعتموادات
 .برامجية

 عضاء هيئة التدريس لمناصب العمداء وراساء األقسامإعطاء أهمية ألصوات وترشيكات أ. 

  أهمية ارتراز مجلس شؤون الجامعات علوى جهواز متميوز مون الفنيوين والقوانونيين واالستشواريين فوي مجوال العمول الجوامعي )اإلداري
نة متسمة بالشفافية لتن يم سير العمل من خوالل أمانوة عاموة  واألكاديمي والتجاري واإلحصائي والوقفي و ير، ، وإصدار لوائح ُمعل 

 .ذات كفاءة وصالحيات

 ر ومختلف عما هو سائد في اإلدارات الكرومية التقليدية والعادية  .استكداس نموذج إداري متطوو

  التركيووز علووى االلتووزام بالمعووايير العالميووة فووي تقيوويم الجامعووات وجووودة مخرجووات البكووث العلمووي  لتسووهم فووي إ ووراء الجانووب المعرفووي
 .قي لخدمة المجتم والتطبي

  رف  مسوتوى أسواليب التودريس لتواكوب متطلبوات المرحلوة إبوداًعا ومهوارًة مون قبول األسوات ة واإلداريوين والطلبوة، بعيوًدا عون الجموود
 .والبيروقراعية

 تفعيل الشراكات اإلستراتيجية م  القطاع الخاص بمختلف مؤسساته لصالح دعم الطلبة والبكث العلمي. 

 البكث العلمي كرافد تمويلي مهم االهتمام برراسي. 

 ا ا ومجتمعي   .استثمار استقاللية الجامعات في االستفادة من عوائد األبكاس التطبيقية ذات النف  المزدوج مادي 

 ها مجلس شؤون الجامعات ن يستكقها وفع رليات معينة يقرُّ  .ُتصرل مرافآت الطلبة لم 

 لبات التخرج، واالستفادة من المرونة التي تمنكها االستقاللية في اتخاذ مثل هو ، الدعوة إلى احتساب األعمال التطوعية ضمن متط
 .القرارات

 هات الراية في برنامج الخصخصة بين القطاع الخاص والجامعات  .يؤخ  بعين االعتبار، عدم تقاع  توجُّ

 اجات السوق، والكرص التوازن بين التخصصات إعادة هيرلة األعداد المقبولة للطلبة الجامعيين في مختلف التخصصات بناًء على احتي
 .اإلنسانية والعلمية

 التأكيد على إسهام التعليم في اإلبداع واالبترار. 

 م ونقلة ملموسة متوازنة  .االعتناء بالجانب النوعي بنفس العناية بالجانب المادي وأكثر  إلحداس تقدُّ

 ة التقنية في مجاالت عديدة تكتاجها البالد، من خالل برامج دبلومات إضافية الكاجة إلى العناية بالتخصصات المهنية والصناعية والفني
 .متعددة

 ل المسؤولية  .اعتماد تفعيل التمويل ال اتي من ِقبل الطلبة للدبلومات المطروحة  للتعويد على العمل والمشاركة في تكمُّ

 فا  مستوى التدريب الجامعي بالتنسيع بين الجامعات والشركات والمؤس  .سات الخاصة، الكتساب الخبرة العملية المطلوبةر 
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 (3القضية )

تحليل لنتائج طالب اململكة العربية السعودية يف دورات 

 TIMSS-KSA  االختبارات الدولية

(17/1/2021) 

 

 )([4])الورقة الرئيسة: د. صالحة آل شويل )ضيفة امللتقى 

 التعقيبات: 

 ([5])مللتقى(التعقيب األول: د. ذياب املاليك )ضيف ا 

 )([6])التعقيب الثاين: د. نجالء الخبتي )ضيفة امللتقى 

 )([7])التعقيب الثالث: د. صالح الشمراين )ضيف امللتقى 

 إدارة الحوار: د. عائشة األحمدي 

  
 :ملخص القضية 

أشووارت د. صووالكة رل شووويل فووي الورقووة الرئيسووة إلووى أن المملرووة شوواركت منوو  عووام 
ر  .TIMSS ي االختبواراتدولوة فو 60م  أكثور مون  1995 ويكواول االختبوار قيوا  التطووُّ

قوت المملروة  المعرفي لنفس عينة الطلبة التي تمَّ اختبارها بعد أرب  سنوات، وقود حقَّ
ًما ملكوًرووا فووي جميوو  المؤشوورات األربعووة األساسووية مقارنووًة بنتووائج دورة  ، 2015تقوودُّ

شووًرا وداللووة واضووكة أن ، والتووي تعطووي مؤ2011ولرنهووا مووا زالووت منخفضووًة عوون دورة 
 .جمي  إجراءات التكسينات في من ومة التعليم ما زالت تكتاج إلى تغيير وتطوير

ودُّ مون أبورز  في حين ذكر د. ذياب المالري في التعقيوب األول أن االختبوارات الدوليوة تع 
م اهر تقييم األن مة التعليمية في العالم  وذلك لما تتمتَّ  به الجهات التوي تشورل 

دُّ اختبار IEA ها مثلعلي أحد أهم ه ، االختبوارات،  TIMSS من خبرة تخصصية. حيث يع 

http://multaqaasbar.com/report/%d9%85%d9%84%d8%aa%d9%82%d9%89-%d8%a3%d8%b3%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%82%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d9%87%d8%b1%d9%8a-%d8%b1%d9%82%d9%85-71-%d9%84%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d9%8a/#_ftn6
http://multaqaasbar.com/report/%d9%85%d9%84%d8%aa%d9%82%d9%89-%d8%a3%d8%b3%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%82%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d9%87%d8%b1%d9%8a-%d8%b1%d9%82%d9%85-71-%d9%84%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d9%8a/#_ftn7
http://multaqaasbar.com/report/%d9%85%d9%84%d8%aa%d9%82%d9%89-%d8%a3%d8%b3%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%82%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d9%87%d8%b1%d9%8a-%d8%b1%d9%82%d9%85-71-%d9%84%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d9%8a/#_ftn8
http://multaqaasbar.com/report/%d9%85%d9%84%d8%aa%d9%82%d9%89-%d8%a3%d8%b3%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%82%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d9%87%d8%b1%d9%8a-%d8%b1%d9%82%d9%85-71-%d9%84%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d9%8a/#_ftn9
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فهو يهدل إلى قيا  مهارات التفريور العليوا فوي موادتي العلووم والرياضويات، والو ي 
 .م، ويستهدل عالب الصفين الراب  والثاني المتوسط1995انطلع عام 

ن دراسات التقويم الدوليوة واسوعة أما د. نجالء الخبتي فأوضكت في التعقيب الثاني أ
النطاق من أبورز م واهر تقيويم األن موة التعليميوة فوي العوالم، وال بود مون االسوتفادة 
منهووا فووي عمليووات تطوووير التعلوويم فووي المملرووة  ألنهووا ال ترشووف لنووا عوون النتووائج 

 .ال اهرية فكسب، بل يمرن أن تدلنا على العوامل المؤ رة على تلك النتائج ك لك
د. صووالح الشوومراني فووي التعقيووب الثالووث علووى الكاجووة إلووى إجووراء المزيوود موون وأكوود 

الدراسات العلميوة المرتبطوة بواقو  عوالب المملروة، وتكديود األسوباب الكقيقيوة وراء 
انخفووال مسووتوى األداء، موو  االسووتفادة بالقوودر المناسووب والطريقووة المناسووبة موون 

 .تجارب اقخرين دون التبني مباشرة
 :خالت حول القضية المكورين التاليينوتضمنت المدا

 نتائج الطالب السوعوديين فوي دورات االختبوارات الدوليوة TIMSS-KSA:  مروامن
 .القوة وأوجه القصور

 راية استشرافية لتع يم مردود االختبارات الدولية TIMSS-KSA: 
 
  https://bit.ly/3rn5q8Zللرجوع الى القضية على الرابط االتي ل  

 
  

https://bit.ly/3rn5q8Z
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 :ومن أبرز التوصيات التي انتهى إليها المتكاورون في ملتقى أسبار حول القضية ما يلي
  ضوووورورة مراجعووووة أهوووودال وإسووووتراتيجيات تطوووووير المنوووواهج الكاليووووة بشوووورل مسووووتمر، لتتناسووووب موووو  األهوووودال

ع موو  المهووارات التووي تتطلبهووا االختبووارات واإلسووتراتيجيات العالميووة فووي توودريس الرياضوويات والعلوووم، ولتتوافوو
 .الدولية

   قيا  الجودة في تعليم الرياضويات والعلووم مون خوالل قيوا  مودى فعاليوة تعلويم هواتين الموادتين فوي مودار
الدول المشواركة  بهودل مسواعدة المملروة العربيوة السوعودية إلجوراء اإلصوالحات التربويوة الالزموة والمبنيوة علوى 

 .والشامل التقييم الموضوعي
 
  

 التوصيات: 
  ضوووورورة مراجعووووة أهوووودال وإسووووتراتيجيات تطوووووير المنوووواهج الكاليووووة بشوووورل مسووووتمر  لتتناسووووب موووو  األهوووودال

واإلسووتراتيجيات العالميووة فووي توودريس الرياضوويات والعلوووم، ولتتوافووع موو  المهووارات التووي تتطلبهووا االختبووارات 
 .الدولية

  خوالل قيوا  مودى فعاليوة تعلويم هواتين الموادتين فوي مودار  قيا  الجودة في تعليم الرياضويات والعلووم مون
الدول المشواركة  بهودل مسواعدة المملروة العربيوة السوعودية إلجوراء اإلصوالحات التربويوة الالزموة والمبنيوة علوى 

 .التقييم الموضوعي والشامل
 مة للمعلمين في اختبارات التيمز  .العالمية بما يتوازى والمعاييرTIMSS مراجعة الدورات الُمقدَّ
  .إنشاء منصة للكوار الهوادل، وتووفير الفرصوة لجميو  أصوكاب العالقوة المعنيوين للترامول وللتشواور فيموا بيونهم

بطريقة واضكة وصريكة، ومد جسوور التواصول بوين « هيئة تقويم التعليم»، و«وزارة التعليم»وتكديد أدوار كلٍّ من 
ن مشورالت تعليميوة عون عريوع إدارات المودار ، والعمول علوى األسات ة وأولياء التالمي  ممن يعاني أبنوااهم مو

 .عقد جلسات حوارية معهم في مكاولة لسدو النقص التعليمي
  إسناد تدريس ه ، المواد إلوى المعلموين المختصوين، وفوي حالوة العجوز ُيعوالج هو ا الونقص بُطورق علميوة تضومن

 .عدم اإلخالل بجودة التعليم
 اء الدرو  الخصوصية، والتي تجعل مون التلميو  يتعامول مو  المواضوي  الرياضوية صيا ة اللوائح التي تكارب إعط

م لها ها  .بطريقة رلية كونها تعتمد على التطبيقات فقط دون ف 
  أهمية تعزيز اكتشال المواهب للمراحل الدراسية المبررة وخصوًصا في مجال الرياضيات والعلووم، والتركيوز علوى

م المراحل الدراسية متابعة ه ، المواهب في مجموعات  .تتطور وتتس  م  تقدُّ
  م فووي روول التغيوورات التووي حوود ت فووي أنموواط الدراسووة المدرسووية تقيوويم جوودوى وكفوواءة ممارسووات التعلوويم والووتعلُّ

والمنزليووة بسووبب جائكووة كورنووا، ومووا أرهرتووه موون ضووعف البنووى التكتيووة فووي بعووض المنوواعع، وشووح األجهووزة 
 .كفايات المعلمين واألهالي في ترنولوجيا التعليم الترنولوجية في بعض المنازل، وضعف

  إعداد أدلة تطبيقية للمعلم والطالب تتضمن جمي  األسئلة مرتبًة حسب ضعف أداء عالبنا فيها )موجودة كاملوة
في قواعد البيانات التي تنشرها المن مة ، ويتم تكديد المهارة ومسوتواها )ضوعيفة، متوسوطة، عاليوة، متقدموة  

م المناسووبة، ونشوورها باسووتمرار فووي حسووب تصوونيف  معووايير الدراسووة، ويقتوور  عليهووا أسوواليب التوودريس والووتعلُّ
 .الملتقيات والمنتديات التعليمية لضمان اتباعها بشرل مستمر
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  م حسووب الكاجووة، بكيووث تسووتفيد منووه نسووبة كبيوورة اسووتخدام مووزيج موون الروبوتووات والوو كاء االصووطناعي المصوومَّ
تتسوم هوو ، الروبوتوات باالسووتمرارية والمرونوة، ويمروون للو كاء االصووطناعي أن يقوووم  ومتزايودة موون الطلبوة، حيووث

ص الوقوت الوالزم لطباعوة المنواهج الورقيوة وللتصوكيح وللعمول اإلداري  مون أجول  برثير من ه ، المهمات، وُيقلو
 .ترريس مزيد من الوقت لتعليم الطالب

 ا من خالل إنشاء معامل افتراضية في المودار ، يسوتطي  ضرورة ربط العلوم والرياضيات والهندسة والترنولوجي
ب الطوالب  الطالوب أن يودخل عليهوا فوي أي وقوت، علوى أن يروون هنوا  معلوم خبيور لهو ، المعامول ومخوتص ُيودرو

 .عملًيا
   م الو اتي، التوي تجمو م اقلوي وخوارزميوات الوتعلُّ استخدام أن مة التودريس الو كي التوي تعتمود علوى تقنيوات الوتعلُّ

ر نووع المكتوووى الو ي ينبغووي تسووليمه مج لهووا. ويسومح هوو ا الجموو  لألن موة أن ُتقوورو موعوات البيانووات الربيورة وُتكلو
 .للمتعلم بكسب قدراته واحتياجاته

  نشر  قافة دراسات التقويم الدولية واسعة النطواق علوى مسوتوى وزارة التعلويم العوام ومؤسسوات إعوداد المعلوم
 .والمجتم 

  تطوير ُعورق وأسواليب التودريس، مون خوالل المرافوآت الماديوة والمعنويوة، مثول ربوط العوالوة حفز المعلمين على
و   السنوية برفاءة أداء المعلم ومقدرته على تطوير ذاته، م  التعجيل في تطبيع ن ام الرخص المهنيوة التوي ُيتوقَّ

لوض  حد أدنى مون المسوتوى  أن ترف  من مستوى األداء التدريسي، وك لك تفعيل ن ام اختبار كفاية المعلمين
 .المطلوب لشغل وريفة معلم

 معالجة تكديات البيئة التعليمية، وخصوًصا في المناعع الطرفية والنائية. 
 والمهارية المعرفية عالبهم مستويات لرف  للمعلمين، المستمر والتأهيل الجاد التدريب ترثيف. 
 ة )مثوولل هيئووة تقووويم التعلوويم والتوودريب، مركووز إنشوواء مراكووز بكثيووة تكووت مؤسسووات وهيئووات ذات سوومعة مو وقوو

ز البكثي في تطوير تعليم العلوم والرياضيات بجامعة الملك سعود ، إلجراء مزيد من البكوس والدراسوات … التميُّ
ط الضووء علوى جوانوب الضوعف فوي مسوتوى الطلبوة فوي هو ، الدراسوات، مو  بنواء إسوتراتيجيات لطورق  التي تسلو

وى ببكووس ودراسوات المقارنوة بوين نتوائج الطلبوة فوي الن وام معالجة ه ا الضعف. وك  لك إجراء دراسات أخرى ُتعن 
ووع علبتهووا نتووائج متقدمووة فووي  التعليمووي فووي المملرووة العربيووة السووعودية ونتووائج الطلبووة فووي أن مووة تعليميووة حقَّ

 .وُسبل االستفادة منها TIMSS اختبارات التوجهات الدولية للعلوم والرياضيات التيمز
 لعنايوة بجعوول األهووالي جووزًءا موون من ومووة التوودريب علووى االختبووارات الدوليووة  لمووا لهووم موون أ وور فووي دعووم وتشووجي  ا

ر  قافة التفوق وااللتزام شا  .الطالب ون 
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 (1لقضية )ا

 االقتصاد الثقايف

 م(31/5/2020)

 
 الورقة الرئيسة: د. نوف الغامدي  

 :التعقيبات 

 التعقيب األول: د. زياد الدريس 

 التعقيب الثاين: د. منصور املطريي 

 إدارة الحوار: أ. عبد الله الضويحي 

 

 ملخص القضية

في" أو "االقتصواد أشارت د. نول الغامدي في الورقة الرئيسة إلى أن "االقتصاد الثقوا
البنفسجي" هول حقل جديد من حقول علم االقتصاد، ُيعنى ب ضوفاء الطواب  اإلنسواني 
على العولمة واالقتصاد من خالل استخدام الثقافة كمساعد في ترسي  أبعاد التنمية 
المستدامة  أي إنه تكوالف  بوين االقتصواد والثقافوة للتوفيوع بوين التنميوة االقتصوادية 

عوت د. نوول أن تتعودى 2011وقد رهر ألول مرة في فرنسوا عوام  واالستدامة، . وتوقَّ
أدوار الهيئات التي أنشأتها وزارة الثقافوة الشوأن  الثقوافي إلوى البعود االقتصوادي أيًضوا، 
كداعم لألنشطة واألفوراد ولقطواع الخودمات االقتصوادية. ويمرون الجمو  بوين الثقافوة 

ا،  واالقتصاد في اتجا، واحود إذا كوان الهودل مون الفعاليوات الثقافيوة والفنيوة اقتصوادي 
موو  أهميووة تفعيوول الجانووب االقتصووادي لجمعيووات الثقافووة والفنووون، وااللتفووات فووي 
الوقت ذاته إلوى مودن األعورال. وقود وضوعت د. نوول بعوض التصوورات التوي يمرون 
ر التجوواري وتفعيوول اقتصوواديات  العموول عليهووا فووي هوو ا الجانووب، وموون أهمهووال التصوووُّ

افة والفنون، والتصور الفني الخالص الو ي ال يخضو  للرايوة التجاريوة ولرون بودعم الثق
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مكدود. ومن هنا يصبح لدينا فن  خالص وفن  تجاري ُيرضي كافة أفراد المجتم  بكيث 
ال يطغى الجانب االقتصادي على الفن والثقافة، فيتكول إلى الالفون وإلوى الال قافوة، 

ص للفون الخوالص مون خوالل التعاقود مو  مؤسسوات ومن المالئوم دعوم القطواع الخوا
تجارية فوي كولو منطقوة تكوت إشورال جمعيوات الثقافوة والفنوون بوصوفها مؤسسوات 
رسمية لتفعيل الجانب الثقافي والفني في المنطقة  لتخفيف العبء االقتصادي عون 
الجمعيات. وختموت د. نوول الغامودي ورقتهوا بوالقولل إن الوسوط الثقوافي السوعودي 

م بكاجة إلى مشروع صناعي ينقل المكتوى الثقافي الوعني للعالمية، ويدرُّ ٔارباًحوا اليو
 ُتشجو  راو  األموال على االستثمار فيه.

فه وقلقه من )صناعة الثقافة ، فهو  ولم ُيخِف د. زياد الدريس في التعقيب األول تخوُّ
، ُمبوِدًيا «التجوارة»أو « ةالصوناع»إلوى بوراءة الثقافوة المقرونوة بوو  -كما يقوول -ال يطمئن 

شووروكه موون قدرتووه علووى الكيوواد فووي نقوواب يريوود عقوود مواءمووة )عادلووة  بووين الثقافووة 
واالقتصاد. وأشار د. زياد إلى أن كتلة من شعوب العالم عاشت فترًة مون الوزمن تكوت 
هيمنة ن ام يسعى إلى تثقيف السلعة، أي حشوها بمضوامين فائضوة تخودم )ن اًموا  

إال أدلجتووه. وسووقط ذا ، وهوويمن رخوور بمفوواهيم تخوودم )ن اًمووا  ال يتوور   ال يتور  شوويًئا
شووويًئا إال اسوووتربح منوووه فُفرو وووت الثقافوووة مووون مضوووامينها المعرفيوووة مووون أجووول خدموووة 
مضووامينها االقتصووادية  أي إننووا انتقلنووا موون زموون تثقيووف السوولعة إلووى زموون تسوولي  

ينووِف د. زيوواد الوودريس كووون  فووي كلتووا الكووالتين هووي الضووكية. ولووم« الثقافووة»الثقافوة، و
عناصر التراس الثقافي باتت اقن مصودر دخول سوياحي للودول، وأن جوزًءا  ابًتوا مون هو ، 
العوائوود يوو هب لعمليووات الكفوواظ علووى الموووروس وترميمووه أو صوويانته موون االنقوورال. 
وهوو ا أموور مقبووول فووي ن وور،، لرنووه يوورفض تكويوول المثقووف إلووى سوولعة مفرَّ ووة موون 

 ارتراب جريمة أشد بكع الثقافة، وهي صناعة التفاهة والتافهين.  عفويتها  ما يعني
د في التعقيب الثاني خمسة أُسوس كبورى ال منواص ألي  أما د. منصور المطيري فكدَّ

 سياسة استثمارية في مجال اقتصاديات الثقافة من االرتراز عليها، وتضمنتل 
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ألن موضوووع  األسووا  الخوواص بالهويووة، وهووو أسووا  حقيقووي ال يمروون تجاهلووه  -
 االستثمار هو الهوية نفسه.    

األسا  الكقوقي، ال بد من بيئة تشريعية وبيئة ملتزمة بالعدالوة ليأخو  أي مبودع  -
ه دون خول من ضياعه.   أو مستثمر حقَّ

وب مون  - األسا  الخاص بالبيئة االجتماعية المتماسرة، األعموال الثقافيوة والترسُّ
ق، وتبورز التعاضود ورائها يجب أن ُتعطى أولية لبوث مفوا هيم تربويوة تجمو  وال ُتفورو

 أكثر مما ُتبِرز التنافر واألحقاد.
وول أجووزاء الوووعن،  - األسووا  الجووام  بووين الوووعن وأجزائووه. هنووا   قافووة مكليووة ُتمثو

ل الوعن كلوه. فيجوب هنوا االبتعواد عون إلغواء الجوزء، بول يجوب أن  وهنا   قافة ُتمثو
م  قافة الجزء كعنصر في  قاف  ة الرل. ُتقدَّ

األسا  التقني والرقمي الكديث، ال يمرن أن ينجح اقتصاد الثقافوة دون اإلبوداع  -
فووي التقنيووة. وقوود رأينووا كيووف اسووتثمرت كوريووا فووي هوو ا الجانووب، و ووزت العووالم 

 بثقافتها عن عريع التقنية.
 وتضمنت المداخالت حول القضية المكاور  التاليةل

 .نائية االقتصاد الثقافي  
 سلبيات تسلي  الثقافة "االقتصاد الثقافي".إيجابيات و 
 .االقتصاد الثقافي على الصعيدين المكلي والعالميل راية استشرافية 
 

 https://bit.ly/3srCs9uللرجوع إلى القضية على الرابط اقتيل 
 

  

https://bit.ly/3srCs9u
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 ملتقى أسبار حول القضية ما يليلومن أبرز التوصيات التي انتهى إليها المتكاورون في 
ور  .1 شا الرتوب التنسيع بين وزارتي الثقافة والسياحة وهيئة الترفيه لخلع مصادر دخل ترفد بعضها البعض، وترفود األنشوطة الثقافيوة  يور الربكيوة كن 

 والندوات الثقافية. 
ناء " قافة ادخار" واعية لدى المجتم  تض  البعد  الثقافي ضمن إعادة "ضبط المعيار القيمي الجمعي" في ضوء  قافة االنفتا  الرشيد الجديدة، وب .2

 اهتماماتها، في سياقات متوازنة تخدم استدامة الفعل االقتصادي الثقافي كأحد أفعاله الكياتية المستدامة. 
ض  إستراتيجية واضكة القتصاد  قافي، إقامة ورشة عمل وعنية كبرى بقيادة "وزارة الثقافة"، تضمُّ أعيال  الثقافة المختلفة والقطاع الخاص  لو .3

ع راية   . 2030بكيث تنقل المكتوى الثقافي الوعني للعالمية، وُتكقو
 
 التوصيات: 

لرتب التنسيع بين وزارتي الثقافة والسياحة وهيئة الترفيه  لخلع مصادر دخل ترفد بعضها البعض، وترفد األنشطة الثقافية  ير الربكية كنشر ا .1
 ية. والندوات الثقاف

في إعادة "ضبط المعيار القيمي الجمعي" في ضوء  قافة االنفتا  الرشيد الجديدة، وبناء " قافة ادخار" واعية لدى المجتمو  تضو  البعود الثقوا .2
 ضمن اهتماماتها في سياقات متوازنة تخدم استدامة الفعل االقتصادي الثقافي كأحد أفعاله الكياتية المستدامة. 

كبرى بقيادة "وزارة الثقافة"، تضمُّ أعيال  الثقافة المختلفة والقطواع الخواص  لوضو  إسوتراتيجية واضوكة القتصواد  إقامة ورشة عمل وعنية .3
ع راية   .2030 قافي، تنقل المكتوى الثقافي الوعني للعالمية، وُتكقو

تخصصوة  إليجواد مصوادر دخول ُتغطوي إسناد تفعيل الجانب الثقوافي فوي منواعع المملروة المختلفوة )الربكوي و يور الربكوي  إلوى مؤسسوات م .4
 النفقات تكت إشرال مباشر من جمعيات الثقافة والفنون. 

أهداًفا لتعزيز هوية السعودي واعتزاز، بثقافته برل أنواعها مون عمور مبرور وعبور مختلوف  2030تضمين برنامج تعزيز الشخصية الوعنية لراية  .5
الثقافة والتراس، ويعمل على اإلبداع في مجالهوا والمكاف وة عليهوا  وعلوى هويتوه.  المؤسسات ذات العالقة  حتى يدر  الفرد معنى وأهمية

فمون دون ربوط هو ، الجوانوب بوجودان السووعودي ومشواعر،، ومون مرحلوة الطفولوة المبرورة  لوون تروون هنوا  النتيجوة التوي نأملهوا، وسوويرون 
ا.  العاملون في المجال عدًدا مكدوًدا جد 

ؤولية  بناء من ومة  قافية للطفل بعيًدا عن الترفيوه، واسوتثمار أدب الطفول المكلوي فوي تقوديم بورامج  قافيوة لوه  أن تتبنى وزارة الثقافة مس .6
 كالمسر  والسينما، واإلصدارات األدبية والعرول.

ج" فوي تعزيوز مفواهيم  االبتعاد عن " قافة الربح السري " من المنتج الثقافي، وتعزيز الموازنة بين الفعل الثقافي والربكي، وتطبيع "مبدأ .7 التدرُّ
 وتطبيقات االقتصاد الثقافي، حتى ال تضطر المؤسسات االقتصادية والثقافية لتراجعات  ير مكمودة. 

ع الروادر المتعلمة والمتدربة، والعمول علوى ُسوبل تنم .8 لا يتهوا تشجي  االستثمار في ُصلب  قافتنا وجوهرها، واالبترار والصناعات اإلبداعية وخ 
 الستثمار الثقافي وأهميته في التنمية الُمستدامة.لتعزيز ا

و هيئات ربط "بوابة التراس الثقافي السعودي" م  مقتنيات المرتبة الوعنية ووكالة األنباء السعودية واإلذاعة والتلفزيون السعودي وأي مراكز أ .9
 البكث. مرتبطة باإلعالم العلمي والتقني  لتترامل الصورة أمام الباحثين برل سهولة عند 

ل من الرسو .10 م إنشاء صندوق وعني شبه أهلي ترعا، الدولة، ويضمُّ في عضويته علماء  ومفررين واقتصاديين ورجاالت المجتم  والثقافة، ُيموَّ
فضاًل عون  )القيمة المضافة  التي ُتفرل على األعمال الثقافية التي لها جاذبية اقتصادية وشعبية وتجارية ويرعاها األفراد أو القطاع الخاص،

الهبات واألوقال و يرها. بكيث يقوم الصندوق بتنمية األموال وتوزي  عوائدها على ال ين يتقدمون )أفراد وهيئوات  بمشواري   قافيوة مهموة 
افة. ن يرعاها، وفع رلية مكايدة موضوعية وشفَّ   ليس لها م 
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 (2القضية )

 سوق العمل: املهارات أم الشهادات؟

(27/9/2020) 
  
 الرئيسة: م. إبراهيم ناظر الورقة 

 التعقيبات: 

 التعقيب األول: د. عبد الله صالح الحمود 

 التعقيب الثاين: أ. بسمة التويجري 

 إدارة الحوار: د. وفاء طيبة 

  
 :ملخص القضية

أكد م. إبراهيم نارر في الورقة الرئيسة على أنه ال يمرن التقليل من أهمية الشهادات 
م لمجتمعوواتهم فووي شووتى الجامعيووة ومووا يسووهم فيووه أصووك اب الشووهادات موون تقوودُّ

المجوواالت، ولروون ال يمروون أيًضووا التقليوول موون أهميووة المهووارات والخبوورات فووي سوووق 
العمل، وال بد من االعترال بأن هنا  خلواًل نوتج عون تفضويل أصوكاب الشوهادات فوي 

نت الورقو ة أ لب مجاالت العمل ألسباب تراكمية كثيرة. وفوي هو ا اإلعوار، فقود تضومَّ
عدة  مكاور أساسوية سوعت لإلجابوة عون السوؤال الو ي تطرحوه القضوية وموؤدا،ل سووق 
العملل المهارات أم الشهادات؟ وقود تناولوت تلوك المكواورل  وورة المهوارات، وتعريوف 
مصووطلح المهووارة ذاتووه، وأيًضووا مووا يتعلووع بفجوووة المهووارات، والمهووارات المطلوبوووة 

 .للمستقبل
الكموود التعقيوب  األول بمقدموة مووجزة عون مفهووم  بينما استهل د. عبود اللوه صوالح

المؤهل العلمي، والمؤهل المهاري، والمهارة بالممارسة. وأكد في هو ا السوياق علوى 
 .وجوب الترامل بين األمرين )التأهيل العلمي والتأهيل المهاري 
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أما أ. بسمة التويجري فركزت في التعقيب الثاني على جانوب التكوديات التوي يمرون أن 
تواجه التوجه المتنامي في العالم لالعتماد على المهارات بوداًل مون الشوهادات، وذلوك 

 .من من ور سوق العمل السعودي
نت المداخالت حول القضية المكورين التاليين  :وتضمَّ

 واق  الترامل بين المهارات والشهادات في سوق العمل السعودي. 
 لشهادات في سوق العملرليات مقترحة لإلفادة الُمثلى من المهارات وا. 

 
 https://bit.ly/2P5AnkXللرجوع الى القضية على الرابط االتي ل 

 
 
 
 

  

https://bit.ly/2P5AnkX
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 :ومن أبرز التوصيات التي انتهى إليها المتكاورون في ملتقى أسبار حول القضية ما يلي
 دم باإلضوافة إلوى رواد األعموال حوديثي التخورج مون الجامعوات بناء حاضنات ذات كيانات كبيرة ومتميزة العطاء، تخ

مة إلنجوا  وتطووير منشوآت رواد األعموال،  والمعاهد المتخصصة ذات األنشطة التدريبية، ينتج منها برامج ُمصمَّ
وينتف  منها حديثو التخرج الكتساب مهارات تؤهلهم في الدخول لسووق العمول برول اقتودار. )جهوة التنفيو ل وزارة 

 .حاضنات بادر  –موارد البشرية والتنمية االجتماعية ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية ال
  تطوووير أسوواليب التوودريب العملووي الجووامعي وزيادتووه بشوورل واسوو  فووي مراحوول التعلوويم الجووامعي، ولوويس فقووط

 .ليم والجامعات كمتطلب نهائي قبل التخرج، أسوًة برليات الطب والهندسة. )جهة التنفي ل وزارة التع
 :التوصيات

  بناء حاضنات ذات كيانات كبيرة ومتميزة العطاء، تخدم باإلضوافة إلوى رواد األعموال حوديثي التخورج مون الجامعوات
مة إلنجوا  وتطووير منشوآت رواد األعموال،  والمعاهد المتخصصة ذات األنشطة التدريبية، ينتج منها برامج ُمصمَّ

ساب مهارات تؤهلهم للودخول فوي سووق العمول برول اقتودار. )جهوة التنفيو ل وزارة وينتف  منها حديثو التخرج الكت
 .حاضنات بادر  –الموارد البشرية والتنمية االجتماعية، ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية 

  تطوووير أسوواليب التوودريب العملووي الجووامعي وزيادتووه بشوورل واسوو  فووي مراحوول التعلوويم الجووامعي، ولوويس فقووط
ج أسوًة برليات الطب والهندسة. )جهة التنفي ل وزارة التعليم والجامعات كمتط  .لب نهائي قبل التخرُّ

  ضرورة التودريب علوى رأ  العمول، حيوث يودر  ويتودرب العامول السوعودي فوي نصوف الوقوت فوي مراكوز تودريب
المهنيوة. )جهوة التنفيو ل  تابعة للشركة أو المؤسسة، والنصف اقخر من اليوم يعود لعمله، وذلك في بداية حياتوه

 .صندوق الموارد البشرية 
  زيادة مقاعد التعليم الفني والعلمي في الجامعات، مثل الهندسة والطب والتخصصات العلميوة األخورى، وتطووير

فوع المعوايير العالميوة.  وا و  برامجها وتكديثها بكيث يسوتوفي الخريجوون المتطلبوات العالميوة المتعوارل عليهوا ن ري 
 .لتنفي ل وزارة التعليم والجامعات )جهة ا

  تطوير برامج التدريب المهني والتقني والفني برليات ومعاهد التقنيوة وتكوديثها وربطهوا بوالتوريف، بكيوث تروون
 .مخرجاتها تتواءم ومتطلبات سوق العمل. )جهة التنفي ل المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني 

 هجهوا فوي تقوديم المعرفوة للطوالب  بتودريبهم علوى اكتسواب المهوارات يجب على الجامعات أن تسعى ضومن منا
ل إلووى مفهوووم  والمعووارل، وربووط المووؤهالت المهنيووة موو  التعلوويم الجووامعي ضوومن موونهج تعليمووي واحوود، والتكوووُّ
المعرفوة والتعلويم العملوي عون عريوع التجوارب والتطبيووع العملوي، وفوتح قنووات اتصوال مو  الشوركات وأصووكاب 

متطلباتهم من التخصصات والورائف، والتنسيع في إقاموة التودريب التعواوني للطلبوة كمتطلوب  العمل لمعرفة
و  القواعود الصوكيكة للتودريب الصويفي، واالسوتعانة بالوسوائل الكديثوة عون كيفيوة  ضا قبل التخرج، ومساعدتهم بو 

مووة و  قواعوود من و ضا لوو لك. )جهووة التنفيوو ل  التقيويم لروول مرحلووة توودريب بمووا يتناسوب موو  نوعيووة عموول الطالووب، وو 
 .الجامعات والقطاع الخاص )الشركات  والغرل التجارية ومجلس الغرل وصندوق الموارد البشرية 

  إيجاد برامج الكتشال مواهب الطالب وإمرانياتهم خالل مراحل التعليم العام، وتووجيههم بعود الثانويوة لدراسوات
ووم توجهووات وإمرانيووات كوول مالئمووة لمووواهبهم وميووولهم، ووجووود مرشوودين أكوواديميين  ها فووي المرحلووة الثانويووة لف 

وول الوورا بين للعموول مباشوورة بعوود  عالووب وتوووجيههم تبًعووا لوو لك، واسووتكداس مسووار مهنووي فووي مرحلووة الثانويووة يؤهو
 .اكتساب المهارة دون دخول المرحلة الجامعية. )جهة التنفي ل وزارة التعليم 

 ارة الموووارد البشوورية ووزارة التعلوويم، لتنسووع الجهووود وربووط األهوودال إيجوواد إسووتراتيجية وعنيووة أو لجنووة عليووا موون وز
لروولٍّ موون الوووزارتين  لتوووفير متطلبووات سوووق العموول موون  ٢٠٣٠وتفعيوول مبووادرات التكووول الوووعني بموجووب رايووة 
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ميوة المخرجات المالئمة للتخصصات والورائف الناشئة. )جهة التنفي ل وزارة التعلويم ووزارة المووارد البشورية والتن
 .االجتماعية 

  عموول حمووالت إعالميووة بووين المؤسسووات اإلعالميووة ومن مووات المجتموو  الموودني بووالتركيز علووى البوورامج التوعويووة
الهادفة لتغيير  قافة المجتم  إيجاًبا نكو الورائف المهنية، وتوعية المجتم  أن الكصول علوى الشوهادة الجامعيوة 

يفوة مرموقوة فوي نفوس التخصوص أو أنهوا تضومن لوه الوريفوة، وما فوقها ال يعني بالضورورة الكصوول علوى ور
ور الوووعي واإلدرا  عوون أهميووة تطوووير المهووارات بووالتوازي موو  المسووتوى التعليمووي بسووبب التكوووالت المكليووة  شا ون 

 .والعالمية في أسواق العمل. )جهة التنفي ل وزارة اإلعالم ومن مات المجتم  المدني 
  َّبصوفتها علوى أبوواب وضو  خططهوا اإلسوتراتيجية التوي  –اتخاذ القرار باستقاللها المطلوب من الجامعات التي تم

أن تتوجوه ببرامجهوا التعليميوة نكوو الشوراكة الفاعلوة مو   –من المفتورل اتسوامها بالمرونوة والسورعة فوي التكور  
المعرفوة الشركات والمؤسسوات وسووق العمول بشورل عوام منو  بدايوة المرحلوة الجامعيوة للتوأموة الكقيقيوة بوين 

ا، وإدخال ضمن مناهجها متطلبات ال كاء الصناعي والثورة الصوناعية الرابعوة. )جهوة التنفيو ل  والمهارة تطبيًقا عملي 
، والغورل التجاريوة، ووزارة المووارد البشورية ”الشركات“الجامعات التي تمَّ اتخاذ القرار باستقاللها، والقطاع الخاص 

 .والتنمية االجتماعية 
 وور فووي مخرجووات معهوود اإلدارة العامووة ومعاهوود التوودريب التقنووي والمهنووي وبرامجهووا، وتقيوويم الواقوو  إعووادة الن 

والموأمول مو  حجووم اإلنفواق، وقيووا  األ ور الوو ي أحد توه برامجهووا المختلفوة ودوراتهووا علوى الواقوو . )جهوة التنفيوو ل 
 .معهد اإلدارة العامة والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني 

 وون ير ووب فووي إتاحووة ا لفرصووة للتعلوويم األكوواديمي أو المهنووي بوودون شووروط العموور، أو صووالحية الشووهادة الثانويووة لم 
ووم مهووارة أخوورى. )جهووة التنفيوو ل الجامعووات المسووتقلة، والمؤسسووة العامووة للتوودريب التقنووي  إكمووال تعليمووه أو تعلُّ

 .والمهني، ومعهد اإلدارة العامة 
 د لروول وريفوو ة ومتطلباتهووا المهاريووة أو األكاديميووة للورووائف الناشووئة فووي سوووق، تكديوود توصوويف وريفووي ُمكوودَّ

وأساليب وُعرق التقييم العلموي لرول منهوا موا أمرون  ألن التقيويم العملوي متورو  فوي األخيور ألصوكاب العمول. 
 .)جهة التنفي ل وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية، والشركات وأصكاب األعمال 

 مة والُمشرفة على سوق العمل باإلمرانيات، وتكميلها مسؤوليات التنفيو  الرامول للبورامج، تعزيز الجهات المن  و
ومن ذلكل إحصاء جمي  السعوديين القادرين والقابلين ألداء أعمال القطاعات المراد سوعودتها، وتودريبهم بشورل 

وا. وبعود ذلوك، تقووم الجهوة المن و  موة بو حالل المتقودمين فوي تلوك تام، وتضمن لهوم رواتوب مجزيوة وأمًنوا وريفي 
الورووائف، وتضوومن لصوواحب العموول البووديل فووي حالووة الفشوول، وترووون مسووؤولة عوون المتابعووة والتقووويم لفتوورة 
مكددة. جهة التنفي ل )وزارة الموارد البشورية والتنميوة االجتماعيوة، والمؤسسوة العاموة للتودريب التقنوي والمهنوي، 

 .والهيئات المهنية والغرل التجارية 
  تشجي  شركات القطاع العام ذات اإلمرانيوات الربيورة علوى التودريب والتوريوف، وترووين شوركات مسواندة تقووم

أو الشووركات  outsourcing باإلنشواءات والخودمات واألعموال ذات الصولة بنشوواعاتها بوداًل مون االعتمواد علوى الووو
زارة الموووارد البشوورية والتنميووة االجتماعيووة، األجنبيووة والمقوواولين الوو ين يسووتقدمون عمالووة أجنبيووة. جهووة التنفيوو  )و

سة لتلك الشركات   .والوزارات المؤسو
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 (3القضية )

 السينام: صناعة املستقبل والقوة الناعمة

(11/10/2020) 
  
 )[41] الورقة الرئيسة: أ. أمين جامل )ضيف امللتقى 

 التعقيبات: 

 التعقيب األول: د. فهد اليحيا 

 )[42] التعقيب الثاين: أ. هنا العمري )ضيف امللتقى 

 إدارة الحوار: م. فاضل القرين 

  
 :ملخص القضية

ق أ. أيمووون جموووال فوووي الورقوووة الرئيسوووة إلوووى صوووناعة السوووينما  وأهميوووة فهمهوووا تطووورَّ
ووع  لا واسووتيعابها كرافوود  قووافي واقتصووادي وسووياحي واسووتثماري، ومووا يصوواحبها موون خ 
د على حاجة صناعة السينما إلوى الودعم الضوروري )المعنووي والموادي   ورائف. كما أكَّ
موون الدولووة والقطوواع الخوواص وكوو ا موون المجتموو   وبمووا موون شووأنه أن يجعوول عوائوودها 

نت الورقة كو لك  إيجابيًة على الناتج المكلي اإلجمالي وفي االستدامة للتنمية. وتضمَّ
م صناعة السينما والكلول المقترحة بخصوصها  .إشارة للقيود التي تعيع تقدُّ

وأورد د. فهوود اليكيووا فووي التعقيووب األول إعوواًرا شوواماًل عوون دور وحيويووة السووينما فووي 
، بودون المبالغوة فوي الثقافة، وتقديم الصورة الكقيقية بطريقة تعرس واق  المجتم 

ووخت  لت بسووبب روورول زمنيووة )الصووكوة ، والتووي رسَّ المثاليووة والخصوصووية التووي تشوورَّ
تلووك الصووورة. فووي وقووت أن دواًل أخوورى نشوورت  قافتهووا موون خووالل صووناعة أفالمهووا، 
وتوريفها كقوة ناعمة مؤ رة في تكسين الصورة عون مجتمعاتهوا. واشوتمل التعقيوب 

 .نجا  صناعة األفالم والسينماك لك على اقتراحات ضمنية إل

http://multaqaasbar.com/report/4017/#_ftn41
http://multaqaasbar.com/report/4017/#_ftn42
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بينما أكدت أ. هنا العمير في التعقيب الثاني على أهمية دعم وتطوير صناعة األفوالم  
 ١٩٧٣لما لها من أهمية علوى العائود االقتصوادي، مسوتعينًة بالتجربوة الروريوة منو  عوام 

لفوة  موا وحتى عصرنا الكالي، مروًرا بفترة كانت متعثرة حتى وصول القيادة برايوة مخت
ل تلك الصناعة إلى رفاق وعوائد اقتصادية مؤ رة في االقتصاد الروري قا ى لن   .أدَّ

نت المداخالت حول القضية المكاور التالية  :وتضمَّ
 أهمية صناعة السينما وواقعها في المملرة. 
 تكديات تطوير صناعة السينما السعودية. 
 مةوسائل تطوير صناعة السينما واإلفادة منها كقوة ناع. 

 
 https://bit.ly/3sp7Nt6للرجوع الى القضية على الرابط االتي ل 

 
 
 
 

  

https://bit.ly/3sp7Nt6
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 :ومن أبرز التوصيات التي انتهى إليها المتكاورون في ملتقى أسبار حول القضية ما يلي

 تن يم قنوات تمويلية متعددة لإلنتاج السينمائي. 

 ح اإلنتاج السعودي شروًعا تفضيلية عند العرلالتنسيع م  دور السي نا  .نما في المملرة لم 

 قيام وزارة الثقافة ب عداد دراسات جدوى لبعض األفالم وتوزيعها مجاًنا للمنتجين، وك لك سيناريوهات مبدئية. 
 :التوصيات

 تن يم قنوات تمويلية متعددة لإلنتاج السينمائي. 

  ح اإلنتاج السعودي شروًعا تفضيلية عند العرلالتنسيع م  دور السينما في المملرة نا  .لم 

 قيام وزارة الثقافة ب عداد دراسات جدوى لبعض األفالم وتوزيعها مجاًنا للمنتجين، وك لك سيناريوهات مبدئية. 

 قيام مؤسسة النقد بتكفيز البنو  لتمويل األفالم السعودية. 

 وقوانون وأن موة تشومل القويم، والمكاف وة علوى  وابوت المجتمو  وحقووق الملريوة الفرريوة للمؤسسوات  تأسيس ن ام صوناعة األفوالم والفنوون بشورل أعوم، كمفهووم
 .واألفراد وفع تصنيفات عامة وخاصة، ورليات التنسيع م  الجهات ذات العالقة في القطاعين

  ُخاعب ال وق والوجدان عن الراية، ومن ذلكأن ترون سياسة صناعة الفيلم مصدر قوة ناعمة ناجكة وجاذبة للمملرة، وأن يرون الفيلم رلية ت: 

 الخوارجي، بصوورة  االستعانة بضيف شرل في الفيلم من الشخصويات السوعودية الكاصولة علوى جووائز عالميوة، أو مون الشخصويات السوعودية الموراد التعريوف بهوا للعوالم
كافوة المجواالت، ولويس بالضورورة رهوور، كشخصوية حقيقيوة فوي الفويلم، ولرون مون  تليع بجهودهم وما وصلوا له من مرانة علمية أو أدبية أو عبية أو فنية و يرها فوي

ن سبب شهرته أو ترديد أ نية، أو قراءة رواية للشخص المراد التعريف به ضا  مقاع  له ُتبيو  .الممرن ِذكر اسمه أو و 

 رها في الفيلم حسب التسل  .سل المنطقي ألحداس الفيلم )ككوار بسيط بين الجد والكفيد التعريف بالسنوات المميزة في تاري  المملرة، ومكاولة ِذكا

 إدخال مقاع  من مصان  تتميز بها المملرة، كمصن  ُصنا  كسوة الرعبة وعباعة القررن الرريم. 

 مستشوفيات السوعودية المتخصصوة، توجيه تسلل أحداس الفيلم ليتم التصوير في المناعع السياحية في المملروة صويًفا وشوتاًء فوي جميو  المنواعع، والو هاب ألكبور ال
 .وألفضل الفنادق والمنتجعات السياحية، مثلل )فندق الريتز كارلتون، منتج  نوفا في الريال 

 التركيز على التعريف بالمطب  السعودي في أكثر من لقطة في الفيلم  باستعرال السفرة السعودية المتنوعة حسب كل منطقة. 

 يل والمالبس السعودية ب كاء، م  التعريف بأسمائها وعريقة لبسها ومناسبة لبسها خالل األفالم السعوديةيتم استعرال التراس السعودي األص. 

 الضويافة السوعودية فوي  التركيز على التمر )بأنواعوه المختلفوة والكلويوات المتعوددة والمنتجوات المصونوعة منوه ، وقهوتنوا السوعودية كمنوتج سوعودي وتقاليود أصويلة فوي
عنا في مشاهد األفالم.. فروم مون قهووة أمريريوة وتركيوة ُشوربت، وكوم مون كعوك ودونوات وأكوالت يشوتهرون بهوا، )كالوديك الروموي فوي الرريسوما   تشوبَّ مقاع  كثيرة 

 .برايتها في األفالم والمسلسالت األجنبية والعربية

 ن المهرجات السنوية إلنتاج التمور و يرها من المنتجوات الزراعيوة التوي تشوتهر استغالل أي فرصة مناسبة في سيناريو الفيلم إلدراج إما مشاهد حية أو مصورة مسبقة م
 .بها المملرة

 ل وتشيد بالكرل السعودية القديمة  كاستخراج اللؤلؤ، وصناعة الخزل، وصناعة البشوت والمالبس الترا ية، والدالل وا  .إل … لسيولإدراج مشاهد ُتعرو

 ن مودى حجوم المسواع ن عالقوة السوعوديين إدراج مشواهد ُتبويو دات السوعودية للخوارج إل ا وة المنرووبين سوواء مون الكوروب أو مون الرووارس الطبيعيوة.. وكو لك مشواهد تبويو
ن معاملتهم  .الطيبة بالمقيمين في المملرة وُحسا

 قيام هيئة السينما ب عداد وتطوير برامج الكتشال المواهب المختلفة المطلوبة للقطاع. 

 ة لإلنتاج المكلي، واستقطاب الشركات العالمية لالستثمار السينمائي واألعمال الفنية األخرىإنشاء مدينة سينمائي. 

  العربيوة والمسواهمة تأسيس ميثاق أخالقي ومهني ألن ترون صناعة الفن الساب  لترسي  القويم والفضويلة، والمكاف وة علوى اإلسوالم كعقيودة وتطبيوع، وحمايوة اللغوة
 .في اإلرس اإلنساني
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 (4ية )القض

 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

غة العربية تناولت أ. فائزة العجرو ب في الورقة الرئيسة الجانب  االقتصادي من نمو اللُّ
غوة واالقتصواد مون ُكلفوة وعائود  والمكاف ة عليها بين الندرة والوفرة، والعالقة بين اللُّ
غة وتجعلها وعاًء للسوق  مثل اشوتراط إجوادة  ومنفعة، والعوامل التي لها تأ ير على اللُّ

غوة قبول الكصوول علوى تسوهيالت  معينووة لإلقاموة والعمول والتعلويم، وكو لك عائوود اللُّ
فوات والترجموة و يرهوا، وموا ورد مون المقارنوة بوين  غة في النواتج المكلوي مون المؤلَّ اللُّ
غويوووة فوووي الدبلوماسوووية  غويوووة والسياسوووة النقديوووة، بجانوووب التوووأ يرات اللُّ السياسوووة اللُّ

غوة كثوروة والتجارة وصوناعة الثقافوة. وأكودت كاتبوة الورقوة علوى أهميوة الت عامول مو  اللُّ
اقتصووادية موون خووالل تووراكم المعرفووة، وتعريووب مجوواالت التعلوويم والترنولوجيووا ومنهووا 

غة العربية في الن ء لترون صانعًة ومرونًة لفررهم  .برمجيات عربية، و ر  اللُّ
ز د. سعيد الزهراني فوي التعقيوب األول علوى عريقوة اقتوراب مختلفوة فوي مفهووم  وركَّ

ووو غووات حالي  ا ومسوووتقباًل. وأشووار إلوووى بووووادر الكضووارة الرقميوووة ونشووووء الجمهوريوووات اللُّ
االفتراضية التي تسيطر عليها شوركات التقانوة الفائقوة. والمرحلوة الكاليوة تضوم جيلوين 
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)الرقميين المهواجرين والورقميين األصوليين   األول سويختفي مو  مورور الوزمن، واقخور 
ع الكضارة الرقم اسيبقى، وهو ال ي سُيعمو ا ولغوي  ا واقتصادي   .ية اجتماعي 

غووة العربيووة موون  بينمووا ذهووب د. زيوواد الوودريس فووي التعقيووب الثوواني إلووى أن مووا يواجووه اللُّ
غوات الرئيسوة فوي العوالم بموؤ رات مختلفوة، وربموا التكووالت  تهديدات يواجوه بقيوة اللُّ

غووة الديمو رافيووة سووبب رئوويس لوو لك، كمووا الكووال فووي أمريرووا الشوومالية وشوويوع ال لُّ
 .اإلسبانية. وك لك ما تواجهه روسيا والصين

 :وتضمنت المداخالت حول القضية المكاور التالية
 غة العربية  .الُبعد االقتصادي للُّ
 غة العربية في عالم الرقمنة  .اللُّ
 غوي كثروة اقتصادية غة العربية والمكتوى اللُّ  .ُسبل النهول باللُّ

 
    https://bit.ly/3tStGBrل  للرجوع الى القضية على الرابط االتي

 
 

  

https://bit.ly/3tStGBr
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 :ومن أبرز التوصيات التي انتهى إليها المتكاورون في ملتقى أسبار حول القضية ما يلي
  غة العربية على مسوتوى العوالم، وتصوميم منصوة أو ر الجهود التقنية في خدمة اللُّ صا لتمروين التواصول ” فوورم“ح 

 .ا بين القائمين على تلك الجهود على مستوى العالمفيم
  ،ج غووة العربيووة، والتأكيوود علووى تطوووير ذلووك بتوودرُّ تكفيووز وتسووري  العموول وتفعيوول مجموو  الملووك سوولمان العووالمي للُّ

وا مون  والتركيز على الجوانب العلميوة واالقتصوادية كأولويوة مون خوالل إعطواء المصوطلكات االقتصوادية جانًبوا مهم 
 .ه، وعدم تركيز االهتمام بالعلم والفنون فقط. ويليها الجوانب األدبية والفقهية و يرهااهتمامات

 :توصيات خاصة باملحتوى الرقمي

 :عرحت أ. فائزة العجروب مجموعًة من التوصيات المركزة حول المكتوى الرقمي، ورليات االرتقاء به وتطوير، من خالل ما يلي
 والنشور، تضو   ناعية داخول المملروة تهوتم بقطواع المكتووى العربوي والرقمنوة قيام كيانات اقتصادية وتكالفات صو

غووة وفووي  ووع  مجووال النشوور خارعووة عريووع واضووكة لخلووع فوورص مسووتقبلية فووي الصووناعات القائمووة علووى اللُّ ، وُتكقو
 :العوامل التالية

 الخبووراء ذوي  مووات وموون تطوووير البيئووة التشووريعية والتن يميووة بتشووريل لجنووة موون وزارة االتصوواالت وتقنيووة المعلو
ووا  لصوويا ة مجموعووة موون القوووانين ذات الصوولة  ووا وتقني  بووالمكتوى الرقمووي، وبكريووة  التخصصووات المختلفووة قانوني 

 . النفاذ إلى البيانات والمعلومات، وأمن المعلومات
  لمرحلووة فووي ا   العموول وضوو  إسووتراتيجية وعنيووة للمكتوووى الرقمووي العربووي، تسووتقر  رايووة مسووتقبلية ألولويووات

إبوداعي بمووا يخودم التنميوة المسووتدامة،  المقبلوة  لتكقيوع قفوزات نوعيووة علوى عريوع تطووير مكتوووى رقموي عربوي 
الملووك سوولمان لوودور المملرووة المووؤ ر فووي المكوويط العربووي  والتكووول القتصوواد المعرفووة، ونعووول علووى مجموو  

 .واإلقليمي والدولي
    والجهوة المنفو ة،  وم  مون اتفاقيوة بوين الجهوة المالروة للمكتووى وض  إعار عام لرقمنة المكتوى العربوي وإتاحتوه

بجميو  المراحول الفنيوة الالزموة،  تكليل الوض  القائم وحالة المكتوى المراد رقمنته لوض  الخطة التنفي ية، مروًرا 
 . وصواًل إلى المرحلة األخيرة، وهي مرحلة اإلنتاج

 ومساعدتهم فوووي البووودء  لمعانوواة عن رواد األعمووال والمبدعيوون، توفير حاضنات ترنولوجية، وترون مهمتها رفوو  ا
غة العربية، ولمسوواندتهم بتقديوووم  االستشوووارات فوووي مرحلوووة دراسوووة الجووودوى  بتنفيوو  أعمالهووم ذات العالقة باللُّ

 .للمشووروع أو الفروورة المووراد تنفي هووا
 دة للبن جميو  األعورال  ية التكتية تتسم بالجودة والرفواءة والتنافسوية، تتعامول مو  توفير من ومة متراملة وموحَّ

ضومان اتسواق األداء وكفاءتوه  المعنية من أصكاب المكتوى الرقموي ومنتجيوه  لتروون حلقوة الوصول بيونهم، مو  
 .وفعاليته

  غوة العربيوة علوى شوبرة اإلنترنوت والهواتوف المكمولوة    المبادرات بتشجي  المكتوى العربي وتطووير تطبيقوات باللُّ
  اقلي والبرمجة. بتشجي  الشركات الصغيرة والمتوسطة والخريجين من أقسام الكاسب 

  الدوليوة، ومعوايير  توفير من ومة لبناء المستودعات الرقمية بمنهجية تتضمن أواًلل التوافقية واالسوتناد للمعوايير
وودة وقواعوود من مووة تعموول علووى تجميوو  كوول جهووود الرقمنووة  عمليووات خلووع المكتوووى الرقمووي  المب ولووة فووي موحَّ

مَّ الشمولية والرفاءة في استرجاع البيانات  الرقميوة والوصوول إليهوا والتورابط فيموا بينهوا.. وتوأتي  وتطوير،  ومن   
 .أهمية ذلك في االلتزام بها من ِقبل الجمي 

 ومراعواة   اإلنترنوت، بوي المنشوور علوى االهتمام أكثر بمسألة التسوويع فوي العوالم الرقموي، للتورويج للمكتووى العر
  عدد من االعتبارات، من أهمهال
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 .السلوكيات الشرائية للمستهلك على اإلنترنت  
  غوة العربيوة والكورص رف  درجة الوعي وتنمية الثقافة المجتمعية بصفة عاموة وللشوباب بصوفة خاصوة  بكمايوة اللُّ

 .على تداولها
 إلوى البيوو ، ومون مرحلووة  قموي، التووي توؤدي إلووى االنتقوال مون مرحلووة اإلنتواج البيئوة التمرينيوة لصووناعة المكتووى الر

 .الفررة إلى التمويل
 تمرين معامالت الدف  اإللرتروني وتفعيلها والتعريف بها والترويج لها. 
    م عالقوة كوولٍّ مون أعورال العموول فوي المكتووى الرقمووي العربيوة، مون منووتج  تووفير نمواذج اقتصوادية واضووكة تون و

م للخدموة وحقووق كول مونهم وواجباتوه، ومون أمثلتهواومست اإلعالنيوة، نمواذج االشوتراكات،  )النمواذج    :  هلك وُمقودو
ع … النموذج التعاقدي، النماذج  ير الربكية النماذج االقتصوادية مون حيوث أدواتهوا وتطبيقهوا،  إل  ، م  مراعاة تنوُّ

 .الدولية الساحة وتوفير نماذج مبتررة تتواءم والمستجدات على 
   الكقووق، وتمروين  االهتمام بالمنصات التي تخدم العربيوة كأموازون و يرهوا، والتصودي للقرصونة الفرريوة وسورقة

ا  .رليات البكث في المكتوى العربي المتا  رقمي 
  ،واالهتمووام  رقمنوة المكتوووى التعليمووي، وإشوورا  القطوواع الخوواص والمتعلمووين والمعلمووين والناشوورين فووي إ رائووه

المكتوى المعتمود علوى المشواركة  ير ُخطط الدرو  وتكويل المقررات الدراسية إلى صور إلرترونية، وتطوير بتطو
 واالهتمووووام التفاعليووووة واأللعوووواب التعليميووووة والكقووووائع المدمجووووة والتجووووارب والمعاموووول االفتراضووووية والرتووووب 

ا بنشر،  . إلرتروني 
 لدول العربية واإلسوالمية، الراميوة لتعزيوز  قافوة االبتروار إقامة المسابقات والمشروعات المشتركة على مستوى ا

غوة   واإلبداع غوة العربيوة والمهتموين بهوا  إلنتواج المكتووى اإلبوداعي باللُّ لدى الشوباب، وتكفيوز جميو  النواعقين باللُّ
 .العربية

  ة تشووريعية صووناعة النشوور وتمرينهووا  إلدخووال فروور الصووناعة إلووى النشوور بم لوو تطوووير الشووراكات موون أجوول تطوووير
ل  ًزا له ، الصناعة، مما يسهل مهام دور النشر المكلية الخاصة والكروميوة نكوو التكووُّ تنفي ية، ليصبح النشر ُمعزو

غووة العربيووة بتوحيوود الجهووود    . نوورا، اقن الرقمووي بشوورل أسوورع ممووا  ونعووول علووى مجموو  الملووك سوولمان العووالمي للُّ
  . عربية واحدة للمكتوى الرقميفي سبيل بناء منصة  وتنسيقها تكت م لته، 

  ال ي تتعامل معوه، وبالتوالي الخودمات  االهتمام ببناء مستودعات رقمية تختلف باختالل نوع المكتوى الكرومي
وى عليووه. وموون أمثلتهوال برنووامج للمكتووى الكرووومي المفتووو ، وبرنوامج للمكتوووى الكرووومي   والتطبيقوات التووي ُتبن 

  المدفوع.
 وتشجي  استخدامه ة م  المخاول والتكديات الراهنة لتكفيز إنتاج المكتوى الرقمي العربي، أهمية التعامل بجدي.  
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 (5)القضية 

 فرص االبتكار اإلعالمي

(21/3/2021) 

 

 

 :ملخص القضية

، وقد تمَّ اإلشوارة فوي هو ا الصودد إلوى أنوه ومنو  فرص االبترار اإلعالميتناول التقرير 
سعينيات، متبوعة بالتطورات األخيرة في وسائل اإلعالم انتشار شبرة اإلنترنت في الت

ول الخبور  وم تداولوه بوين النوا . مون  قا المكمولة  حدس تغيير  كبير  في سرعة صناعة ون 
ا  -الصعب اليوم أن نتخيل حدً ا  ا أو خاص  ا كان نوعه،  عام  وه عبور  -أي  لوم يوتم تو يقوه وبثُّ

لووى الصووكافة والسووينما وأشوورال الترفيووه اإلنترنووت ووسووائطه المكمولووة، باإلضووافة إ
األخوورى، إذ يووتم اسووتخدام االبترووارات اإلعالميووة علووى نطوواق واسوو  اقن  للتواصوول بووين 
األفراد والجماعات، وأيًضا في مجال التربية والتعليم والعمل. كما أصوبح االبتروار أكثور 

نية في جني أربا  أهميًة عندما بدأ شا لو الورائف الُجدد من أصكاب البرامج اإللرترو
كبيرة على حساب مجموعات وسائل اإلعالم القديمة. واالبترار في أحود معانيوه يعنوي 
التغيير، في المنتجات والخدمات اإلعالمية، ويشمل ذلوكل التغييور فوي عمليوات إنتواج 
وتوزي  وسائل اإلعالم، والتغيير في ملرية وتمويل وسائل اإلعالم، والتغيير فوي أدوار 

 ين، وك لك التغيير في أفرارنا عن وسائل اإلعالم.المستخدم
ويتعلع االبترار اإلعالمي بالقدرة على االستجابة للمتغيرات في المنتجات والعمليات 
والخدمات باستخدام المهارات اإلبداعية التي تسمح بتكديد المشرلة، ومعالجتها مون 

 للمن مة اإلعالمية.خالل حلٍّ ينتج عنه إدخال شيء جديد يضيف قيمًة للعمالء و
ق التقريووور إلوووى العوامووول الموووؤ رة علوووى االبتروووار اإلعالموووي، والتوووي تتضووومنل  وتطووورَّ
الترنولوجيا، وفرص السوق وسلو  المستخدم، وسولو  المنافسوين، والتن يموات 
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والتشووريعات، ومعووايير الصووناعة، وإسووتراتيجية المن مووة، والقيووادة والرايووة، والهيروول 
 لموارد، والثقافة واإلبداع. التن يمي، والقدرات وا

وفيما يتعلع بُفرص االبترار في المؤسسات اإلعالميوة، تموت اإلشوارة لنمووذج فريود 
التوي كانوت   The Washington Postفي تكويل صكيفة واشونطن بوسوت األمريريوة 

ا.  ا وصكفي   على وشك اإلفال  إلى مؤسسة إعالمية ناجكة مالي 
جموعوة مون وسوائل تسوري  االبتروار فوي المؤسسوات وفي سياق متصل، تمَّ تكديد م

ال سوويما موون ناحيووة االبترووار فووي تصووميم الخوودمات والمنتجووات اإلعالميووة  اإلعالميووة
بمنهجية التفرير التصميمي، والتي تنطلع من حاجة الجمهور الفعلية، وهي التي تبدأ 

تجريبهووا. بالتعوواعف  ووم الفهووم العميووع للمشوورلة،  ووم توليوود الكلووول  ووم تنفيوو ها  ووم 
وكوو لك ضوورورة أن تقوووم كليووات وأقسووام اإلعووالم فووي الجامعووات السووعودية بمراجعووة 
ج  ت منوو  زموون عويوول فووي وقووت اإلعووالم التقليوودي، والتووي ُتخوورو مناهجهووا والتووي ُأِقوورَّ
وودُّ موون المهووم  مجموعووات موون الطووالب والطالبووات بوونفس األدوات التقليديووة. كمووا يع 

علوى زيوادة أل رهوا  ،صوطناعي فوي اإلعوالم والصوكافةالو كاء اال أدواتاسوتخدام للغاية 
 .والجهد   ر الوقت  مما يوفو   اإلنتاج اإلعالمي وبدقة عالية وبترلفة أقل

 
 https://bit.ly/3nKFjbPللرجوع الى القضية على الرابط االتي ل 

 

https://bit.ly/3nKFjbP
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 التوصيات
   

 
 والتوي تتويح اسوتقراء المسوتقبل وحول  ،روار اإلعالمويضرورة تأسيس معامل لالبت

 . المشرالت والتجريب لرل األفرار والكلول
 

  تشجي  البكووس اإلعالميوة فوي مجوال اإلبوداع واالبتروار ودعمهوا مون المؤسسوات
 .اإلعالمية

 
  ُّز واإلبداع في المجال اإلعالميبناء إستراتيجية وعنية للتمي . 
 
 بول دارتهوا مون ِق إالمرئوي والمسوموع وتعوديل تن يمهوا و عادة تأهيل هيئة اإلعالمإ

 . المهنيين المتخصصين
 
  ُج في ن ام إعالمي واحد.دم  م اإلعالم وتُ ن و مراجعة وتعديل األن مة التي ت 

: 
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 التقرير الصحيةالقضايا 

  2020      –( 63البقل ل وقم ) ج ئح    ولن  لالصح  النفوة  

  2020  لة   –( 65البقل ل وقم ) لالملو الصحه رةل ال فجهالرحر ال لمه 

  2020أ ب  ل  –( 68البقل ل وقم )    ا ل  اسبمل   ولن  ع      خل؟

  تط  ل  ه المملي  ت اجهه  البه البحم  ت

 19-لاللق ح ت خفل ج ئح     ةم ال   ئة  المواس ت

  2020ا ومرل  –( 70البقل ل وقم )
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 (1) القضية

 جائحة كورونا والصحة النفسية

م(10/5/2020)  

 
 الورقة الرئيسة: د. فهد اليحيا   

 :التعقيبات 

 التعقيب األول: د. وفاء طيبة 

 التعقيب الثاين: د. مها املنيف 

 إدارة الحوار: د. نوال الضبيبان 

 ملخص القضية: 

اجموة عون جائكوة أشار د. فهد اليكيا في الورقة الرئيسوة إلوى أن اق وار النفسوية الن
س الخيفووة موون الكاضوور والمسووتقبل   ، ويعنووي الخووول وتوووجُّ كورونووا تتضوومن القلووع 
الخول من إصابته أو أحد أفراد األسرة بالوبواء، أو أحود األقوارب فوي المدينوة أو خارجهوا 

ر اللوه  -فال يستطي  زيارته، أو فوي حوال  الوفواة فوال جنوازة وال صوالة ميوت وال  -ال قودَّ
وكو لك ال ورل الضوا ط يوؤدي إلوى القلوع علوى المودى القصوير، ولرنوه مجلس عوزاء  

على المدى األعول يؤدي إلى االكتئاب وفقدان األمل وضعف الدافعية على االبتهاج 
وو  األسووأ.  كمووا أن موون اق ووار النفسوية التووي أدت إليهووا جائكووة  بالكيواة، والتشوواام وتوقُّ

عدام الروتين وعدم ال هاب إلى العمول كورونا اضطرابات النوم واضطرابات األكل، فان
وعدم وجود أنشطة بديلة يؤدي في أحووال كثيورة إلوى اضوطراب إيقواع الكيواة اليوميوة، 
ر علوى أنشوطة الجسوم كلهوا. كو لك تتغيور  وإحداس خلل في الساعة البيولوجية مما يؤ و

وب علوى المشواعر المزعجوة، ولغيواب األ نشوطة الشهية وقد يزيود تنواول األععموة للتغلُّ
االجتماعية أو الرياضية، والضوطراب السواعة البيولوجيوة أيًضوا  بجانوب تقلبوات الموزاج 
والعصووبية. فتتووراو  بووين الكووزن والغضووب والفوور  والخووول، ولوووحح أنووه فووي الغوورب 
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والشوورق زادت حوواالت العنووف المنزلووي جووراء الكجوور ور ووار، النفسووية. وعلووى الوور م موون 
ودُّ أهمية اإلجراءات التي اتخ تها ال مملرة في إدارة األزمة بقيادة وزارة الصكة، والتي تع 

نموذجيًة وأشادت بها كثير  من الهيئات الدولية  إال أنها لم ُتوِل الجانوب  النفسويَّ رعايوًة 
 إال متأخًرا وبصورة جزئية 

مليوار إنسوان  2.6في حين ذكرت د. وفاء عيبة في التعقيب األول أن هنوا  نكوو
وت النصوف  األول في الكجر الصكي، وي توق  البواحثون أنوه إذا كانوت جائكوة كورونوا  طَّ

، ف ن جائكة نفسية أخرى سول تبدأ بعد ذلك في النصف الثواني مون 2020من سنة 
وقبل أن  2020على هيئة ضغوط نفسية واحتراق نفسي. وفي فبراير الماضي  2020

  دراسوًة The Lancetيق  العالم تكت الك ر والكجر الصكي، نشورت المجلوة العلميوة )
  عون األ ور النفسوي للك ور أو الكجور الصوكي، Reviewدراسوة سوابقة ) 24هي خالصوة 

(quarantine ووا يكوودس لمئووات الماليووين موون البشوور حووول ووح بعًضووا ممَّ   والنتووائج ُتوضو
العالم، ووجدت الدراسة أن األشخاص بعد الك ر الصوكي ت هور علويهم مجموعوة مون 

  والتغيرات في المزاج العام، وعدم القدرة علوى stressوط )األعرال النفسيةل كالضغ
النوووم، والقلوووع والتوووتر والغضوووب واإلنهوووا  العوواعفي واالكتئووواب واكتئوواب موووا بعووود 
الصدمة، وكوان أبرزهوا تغيورات الموزاج والتووتر. وتو كر الدراسوة أن هو ، األعورال بودأت 

ووا فووي هوو ل بالفعوول فووي الصووين التووي سووبقت العووالم زمني   ، الجائكووة. وأضووافت ُتسووجَّ
الدراسووة أنووه فووي حالووة عووزل الوالوودين موو  أبنووائهم، رهوورت هوو ، األعوورال بنسووبة أكبوور. 
ضووت د. وفوواء فووي تعقيبهووا لجووانبين  أواًلل اق ووار النفسووية لجائكووة كورونووا علوووى  وتعرَّ

 الممارسين الصكيين، و انًيال الضغوط النفسية داخل األسرة ذاتها. 
ت في التعقيب الثاني إلى بعض الكلول الخاصة بتوأ ير أما د. مها المنيف فأشار

جائكووة كورونووا علووى الصووكة النفسووية ألعضوواء األسوورة وال سوويما األعفووال، ومنهووال أن 
ترون خدمات الصكة النفسية والدعم النفسي االجتماعي متاحًة لجمي  األعفال، وأن 

و 19_ترون خدمات حماية الطفل بعد جائكوة كوفيود ف حسوب الوضو  بكاجوة إلوى التريُّ
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الراهن، وابترار حلول تقنية مبتررة لضمان استمرار تووفير الرعايوة ألعفوال األسور التوي 
تكتوواج إليهووا. كمووا يكتوواج اقبوواء أيًضووا إلووى الوودعم فووي إدارة الضووغوعات الخاصووة بهووم 
وتشجيعهم على االعتناء بأنفسهم من خالل ممارسة الرياضة وأسلوب الكياة الصكي 

 ن يرونوا نماذج ألعفالهم. حتى يتمرنوا من أ
 وتضمنت المداخالت حول القضية المكاور التاليةل

  .االنعراسات النفسية اإليجابية لجائكة كورونا 
  .االنعراسات النفسية السلبية لجائكة كورونا 
  .مقترحات لمواجهة اق ار السلبية لجائكة كورونا على الصكة النفسية 
 

 https://bit.ly/3srCs9uتيل للرجوع إلى القضية على الرابط اق
 
 
 

  

https://bit.ly/3srCs9u
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  التوصياتل 

اختياريوة للطواقم الصوكي لمواجهوة   psychological first aidالودعم النفسوي للرووادر الصوكية والطبيوة، بتن ويم عيوادة إسوعافات نفسوية أوليوة  -1
 الضغوط التي يواجهونها في ه ، الجائكة. 

صوة لبورامج المسوؤولية االجتماعيوة  مون أجول إعوالء قيموة الصوكة  العمل -2 على إيجاد شراكات فاعلة من القطاع الخاص لتسخير ميزانيتهم المخصَّ
 النفسية وصيانتها من األمرال والعلل خالل جائكة كورونا وبعدها لرل شرائح المجتم . 

صة في الصكة النفسية بفروع لها في كافة  -3 أنكاء المملرة، يعمل فيها متخصصون في المجال  بهدل إشاعة  قافة الصكية إنشاء جمعية متخصو
النفسية، وكسر الوصمة المجتمعية، وتعمل على التصدي لمقاومة اعتالالت الصكة النفسية والتوعية بها، عبور إعوداد بورامج متنوعوة مون خوالل 

م المتخصصون فيها جلسات إرشادية وعالجيوة مجانيوة أو التطبيقات والمطبوعات ووسائل التواصل االجتماعي واإلعالم المرئي   ويمرن أن ُيقدو
شبه مجانية لمختلف األعمار، وتقديم أدوية بأسعار رمزية بعود أن يصوفها عبيوب متخصوص، وذلوك علوى  ورار جمعيتوي عنايوة وزموزم، ولرون فوي 

 المجال النفسي فقط. 

مختصة لديها بالقيام بأدوار واضكة من خالل برامج المسؤولية المجتمعية ومبادرات مطالبة الجامعات والرليات السعودية من خالل األقسام ال -4
نفسي التطوع  لتقديم خدمات في مجال الصكة النفسية خالل فترة جائكة كورونا، وترترز على  ال ة جوانب أساسيةل التوجيه والتدريب، العالج ال

 المعرفي والسلوكي، برامج الدعم والتأهيل. 

ا بشرل خاص، حتى ال ترون مجااًل إلساءة سن التشري -5 عات والقوانين الضرورية للعمل في الصكة النفسية بشرل عام، ولتقديم الخدمة افتراضي 
 االستعمال. 

تووفير خووط هوواتفي سوواخن لالستشووارات النفسووية يعموول فيووه متخصصووون، يروون فووي متنوواول الجميوو . وإرسووال رسووائل عبوور الجوووال فيهووا نصووائح  -6
 يفية التعامل م  الضغوط لجمي  األعمار.وإرشادات لر

صين السعوديين في الطوب النفسوي واالختصواص النفسوي والعوالج اإلكلينيروي فوي الجامعوات  ن وًرا لقلوة  -7 السعي إلى مضاعفة أعداد المتخصو
 ات. أعدادهم مقارنًة بكجم السران وذلك على مستوى المملرة، وك ا في عيادات الصكة النفسية خصوًصا في المكاف 

 افتراضية  بأهمية بعض األمور، مثلل _ ترثيف التوعية اإلعالمية )مرئية -8
 اق ار السلبية لإلفراط في استخدام األجهزة ال كية واإلدمان عليها خاصة خالل فترة الكجر المنزلي. -
 المكاف ة على الغ اء المثالي والوزن المثالي. -
 من أجل تفادي المشرالت النفسية والصكية.  التشجي  على ممارسة الرياضة حتى لو كانت منزلية  -
يهوا  - هة لألعفال وهادفة في الجانب النفسي  لفهم األزمة والتعامل معها وتخطو تقديم برامج مرئية وفي وسائل التواصل االجتماعي ُموجَّ

 بالشرل األمثل. 
د بكسب اهتمامات أفراد األسرة  لتخفيف الضغو - ط النفسية الناتجة عن البقاء اإللزامي الطويل في تن يم جدول يومي حيوي متنوع متجدو

 المنزل.
 إيصال المعلومات للمواعن بأسلوب هاد  ومتوازن وُمطِمئن، ومن حيث التأكيد على الثبات االنفعالي لألحداس.  -
 الخدمات التي تقدمها وزارة الصكة في مجال الصكة النفسية، مثل المركز الوعني لتعزيز الصكة النفسية.  -

 بة مراكز الكي بتوفير مراكز رياضية لما بعد الجائكة. مطال -9

 . cyber abuseتعديل ن ام حماية الطفل، ليشتمل على اإلي اء عن عريع اإلنترنت  -11

 حث األئمة والدعاة على أن يرون لهم دور في بثو الطمأنينة ومساعدة من يكتاج من خالل خطوط ساخنة  لتقوية الجانب اإليماني.  -11
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 (2القضية )

 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

فهووم جوودة الكيواة كمكوور بدأت د. عبير برهمين الورقة الرئيسوة بمودخل عون أهميوة م
ه في عرل مكور البكث العلمي كودور 2030في راية  ، وانطلقت من خالل ه ا التوجُّ

نت الورقووة  صووكي  يوور عالجووي يسووهم فووي تعزيووز الصووكة وجووودة الكيوواة. وقوود تضوومَّ
تساالين مهمين  يدور األول حول سبب عودم وصوول البكوث العلموي فوي الجامعوات 

ر الرووادر البشورية السعودية للودور الموأمول منو وا  علوى الور م مون تووفُّ وا وخارجي  ه )داخلي 
المتخصصوة، والتووي ُتبودع خووارج أرل الوووعن، فوي حووين يتعلووع التسواال الثوواني بعوودم 
وجووود أبكوواس أو ِفوورق علميووة سووعودية أو إسووهامات بكثيووة متخصصووة خووالل جائكووة 

 .فيرو  كورونا
المؤسسوات العلميوة والجامعوات ك لك استعرضت د. عبير األدوار التي اضطلعت بها 

لت بدايًة في الفهم العميع للفيرو  ليسهل  في العالم أ ناء جائكة كورونا، والتي تمثَّ
التعامل م  الوض  وإنقاذ المتضررين منه على كافة األصعدة،  وم فوي وقوت انتشوار، 
مكاولووة التعوورل علووى خصائصووه الفيزيائيووة والكيويووة وكيفيووة انتشووار، وكيفيووة القضوواء 
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عليه، أما في وقت انكسوار، فقود اتجهوت الدراسوات إلوى التفريور المسوتقبلي لمعرفوة 
النمط الو ي يسولره الفيورو  وفورص عوودة االنتشوار، وكيفيوة بنواء نمواذج عمول إدارة 
األزمات والطوار  بناًء على سيناريوهات مكتملة. وقد حصرت اإلجابوة عون تسوااالتها 

منهووا مووا يتعلووع بالسياسووات واإلجووراءات موون وجهووة ن رهووا فووي عوودٍد موون العواموول  
المتعلقووة ذات الصوولة بووالبكوس وتمويلهووا، وأخوورى تتعلووع بالبوواحثين أنفِسووِهم، و الثووة 

 .تتعلع بالبنية التكتية المرتبطة بالبكث العلمي
ز أ. د. عثمان العثمان في التعقيوب األول علوى مكوورين  تنواول األول جوودة الكيواة  وركَّ

وه إلوى اخوتالل أولويوات الجوودة عنودما تروون إحودى واألزمات الصكية الع امة، حيوث نبَّ
ضورورات الكيوواة فووي خطور. بينمووا اهووتم المكوور الثوواني بالبكووث العلموي خووالل األزمووات 
ودور، المهم في عملية صن  القورار أ نواء األزموات. وتطورق فيوه إلوى خصوائص البكوث 

ير مختلفوة، والتوي قود العلمي في األزمات التي قد تفورل علوى البكوث العلموي معواي
تجعله ي هر بصورة لم يعتد النا  عليهوا مموا قود يوؤدي إلوى بلبلوة عاموة، وهوو األمور 

 .ال ي حدس أ ناء جائكة كورونا
وأيًضووا، أشووار أ. د. عثمووان إلووى نقطووة فووي  ايووة األهميووة حووول الكلقووة المفقووودة بووين 

رل بعودها عودًدا ، واسوتع”اإلعالم العلموي“مجتم  المعرفة والمجتم  العلمي، وهي 
ع عليها بأنها  من المبادراِت البكثية الوعنية، والتي تمَّ إعالُقها أ ناء جائكة كورونا، وعلَّ
ُتجيُب عن السؤال حول  دور المجتم  المعرفي فوي مجوال البكوث مون ناحيوة الرومو  أموا 

وعيووِة لهوو ، المبووادراِت ومسووألِة تكويووِل هوو ، الجهوووِد إلووى منووت موواِر النَّ ٍج معرفوويٍّ عوون الثو
 .مفيد، فست ل مثاًرا للتسااِل والنقد

من جانبها أبدت د. هناء المسلط في التعقيب الثاني دهشوتها مون مفارقوِة وجووِد كومٍّ 
كبيٍر من المبادراِت البكثيِة والدراساِت التي رهرتا م  بدايِة األزموة والتوي انهالوتا فوي 

األ وِر للجائكوِة، مو  عودِم معرفوِة نتيجوِة وسائِل التواصِل االجتماعيو لقياِ  االتجاهاِت و
وِ  فوي  هتا إلوى أهميوِة التوسُّ وَّ ، كما ن  تلك األبكاس لالستفادِة منها في البناِء المعرفيو
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وِر  ووِة بروول مجاالِتهووا وتوووفيِر اإلمرانيوواِت لتشووجيِ  البوواحثين، والوودَّ مراكووِز البكوووِس العلميو
ِد صانِ  ال فا  .قراِر عند  األزماِت المهمو للبكِث العلميو في ر 

هوا بعودٍد مون التسوااالِت المشوروعِة حوول  مخرجواِت المبوادراِت  واخُتِتمت د. هناء تعقيب 
ط الضوء  علىل مدى قدرِة ه ، األبكاس على الخروِج من  البكثيِة للجامعاِت، والتي ُتسلو

وُر الفجوووة   التقليوديو إلوى نمووذِج األبكواس التقويميوِة االنتقاديوِة، والتوي” البواردايم“ ُتجسو
ووى بالتوصووياِت  بووين جووانبي المعرفووِة والممارسووِة، وإمرانيووة وجوووِد جهووات تنفي يووة ُتعن 
والنتووائِج لهوو ، األبكوواس، وكوو لك موودى جديووة هوو ، النتووائج لالعتموواِد عليهووا فووي وضووِ  

ِب حدوِس أزماٍت مشابهةٍ   .إستراتيجياٍت أو استشراِل المستقبِل لتجنُّ
نت المداخالت ح  :ول القضية المكاور  التاليةوتضمَّ

 مفهوم الدور الصكي  ير العالجي. 
  نماذج للجهات العلمية والمعرفية ذات الصلة بممارسة الودور الصوكي  يور

 .العالجي
 عوامل تطوير البكث العلمي باتجا، جودة الكياة في األزمات الصكية. 
 راية استشرافية للبكث العلمي المرتبط بالدور الصكي  ير العالجي. 

 

 https://bit.ly/3w0V8z4للرجوع إلى القضية على الرابط اقتيل 
 

 

 
 
 

  

https://bit.ly/3w0V8z4
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 :ومن أبرز التوصيات التي انتهى إليها المتكاورون في ملتقى أسبار حول القضية ما يلي
  ميوزات ضوريبية وإعفواء التنسيع بين وزارتي التعليم والمالية وهيئوة الزكواة والودخل مون أجول مونح

 .من الرسوم الكرومية للجهات البكثية في كافة القطاعات الخاصة والكرومية و ير الربكية
  دعوة وزارة الشؤون اإلسالمية والهيئة العامة لألوقال إلوى تشوجي  أصوكاب العطواء  لتخصويص

 .األمرالجزء من أوقافهم وتبرعاتهم لألبكاس العلمية في مجال الصكة ومرافكة األوبئة و
 :التوصيات

  التنسوويع بووين وزارتووي التعلوويم والماليووة وهيئووة الزكوواة والوودخل لموونح ميووزات ضووريبية وإعفوواء موون
 .الرسوم الكرومية للجهات البكثية في كافة القطاعات الخاصة والكرومية و ير الربكية

  لتخصويص دعوة وزارة الشؤون اإلسالمية والهيئة العاموة لألوقوال إلوى تشوجي  أصوكاب العطواء
 .جزء من أوقافهم وتبرعاتهم لألبكاس العلمية في مجال الصكة ومرافكة األوبئة واألمرال

  وون يريوود موون الممارسووين االهتمووام بوواإلعالم الصووكي موون تقووديم توودريب فووي مجووال اإلعووالم لم 
الصكيين بالتعاون م  وزارتي الصكة واإلعالم  بهودل تطووير كووادر اإلعوالم الصوكي وبنواء الثقوة 

 .خرجاتهفي م
  اعتماد إعفاء المؤسسات والشوركات مون الرسووم الكروميوة ذات العالقوة باألبكواس والتطووير إنا

 .ُوجدت
  دعووم صووناعة البكووث العلمووي موون خووالل توجيووه األبكوواس العلميووة نكووو المتطلبووات المجتمعيووة

ون والكاجات السوقية، لالستفادة المادية من النتواج العلموي  وذلوك عون عريوع مود جسوور التعوا
بوين الجامعووات وبوواحثي الدراسووات العليووا والمراكووز البكثيووة لعموول بوورامج بكثيووة مشووتركة، وتقووديم 

 .الدعم الرافي له ، المشاري 
  ،ضوورورة تشووجي  مجووال البكوووس االستشوورافية موون خووالل دعووم إنشوواء مراكووز بكثيووة استشوورافية

 .سات خالل الدراسة الجامعيةوتدريب الباحثين على األدوات البكثية الالزمة له ا النوع من الدرا
  العمل على استدامة دور المراكز البكثية  من خالل التخطيط المشوتر  والتشوبيك والتعواون بوين

 .الجهات المختلفة، ووض  األهدال من واق  قضايا المجتم 
  تشجي  استثمار القطاع الخاص في البكث العلموي مون خوالل إيجواد حووافز ماديوة ومعنويوة تعوود

 .ثمرينعلى المست
 تشجي  االبترار في البكث العلمي والخروج عن الفرر التقليدي والكشو والتررار. 
  التركيز على اإلعالم الجديد من خالل وسائل التواصل االجتماعي، وتقديم مكتووى صوكي توعووي

صة  .بكسابات مهنية متخصو
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 (3القضية )

 ماذا لو استمر كورونا عاًما آخر؟

(25/10/2020) 
  
  أ. نبيل املبارك :الرئيسةالورقة  

 التعقيبات: 

 )التعقيب األول: د. رجا املرزوقي )ضيف امللتقى 

 د. إحسان بو حليقة :التعقيب الثاين 

 م. عبد اإلله عثامن الصالح :إدارة الحوار 

   
 :ملخص القضية

عرحت الورقة الرئيسوة تسواااًل مفواد،ل مواذا لوو اسوتمرت جائكوة كورونوا عاًموا رخور؟ موا 
ووا، والتبعووات االقتصووادية إذا مووا اضووطررنا لتفعيوول االسووتعد ادات لمواجهووة الوبوواء عبي 

سياسة الكجر أو الكد من الكركوة مثول موضووع الكود مون التنقول بوين المودن والودول، 
كمووا هووو حاصوول فووي حالووة النقوول الوودولي؟ هوول ممروون أن ينغلووع العووالم علووى نفسووه 

ًدا؟ وقد بدأت بعض الدول مثل بريطانيوا وأسو تراليا وويلوز وأيرلنودا فعواًل فوي حجور ُمجدَّ
 .كامل أو جزئي

خ ت مو   ر أن نعود  لنفس اإلجراءات التي اتُّ وأشار أ. نبيل المبار  إلى أنه يصعب تصوُّ
بداية انتشار الوباء لرل دول العالم، لرن إجمااًل يمرن التأكيد على ضرورة إعادة دراسوة 

، موون خووالل قووراءة جديوودة تضوو  فووي السياسووات االقتصووادية والماليووة وكوو لك النقديووة
االعتبار إمرانية اسوتمرار الجائكوة لفتورة أعوول، ومكاولوة التوفيوع بوين ال ورل الطوار  

اًل في الجائكة وبين برامج وعموحوات رايوة  ، فوي جميو  منواحي الكيواة  فوي ٢٠٣٠متمثو
ة الجانووب االقتصووادي المباشوور أو المناشووط األخوورى، مثوولل الصووكة، والتعلوويم، والثقافوو

المجتمعية، وحتى برامج االستثمار التي يمرن أن ت هب إلى إبوداعات تقنيوة وبرامجيوة 
مثل برامج األلعاب لألعفال، تماشًيا م  التغييورات االجتماعيوة التوي بودت واضوكًة أن 

 .العودة للسابع  ير ممرنة
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وذهب د. رجوا المرزوقوي فوي التعقيوب األول إلوى أن جائكوة كورونوا تسوهم فوي تسوري  
سياسووات المضووادة للعولمووة إنا لووم يووتم تفووادي ذلووك موون ِقبوول المن مووات الدوليووة، ال

ووا فووي مسوويرة الن ووام  ل منعطًفووا تاريخي  وبالوو ات مجموعووة العشوورين. فالجائكووة ُتشوورو
الوودولي، يسوواعد الوودول التووي تعموول علووى تشووريل الن ووام الوودولي. وفووي حالووة اسووتمرار 

بنيويووة فووي تركيبووة االقتصوواد العووالمي كورونووا عاًمووا رخوور قوود ينطوووي عليهووا تغيوورات 
والعالقات الدولية بشرل أسرع، تكتم علينوا دراسوتها والتعامول معهوا. و موة عودد مون 
المقترحات في ه ا اإلعار  من أبرزهوا دراسوة تجربوة المملروة فوي التعامول مو  كورونوا 

طاع واستخالص الدرو  للمرحلة القادمة برل حيادية، وأهمية العمل لتفعيل دور الق
الخاص وتقليل دور الكرومة في االقتصاد  لما لو لك مون ر وار مسوتقبلية فوي تقليول 

 .اق ار السلبية على االقتصاد في مرحلة التعافي
موواذا لووو اسووتمر “فووي حووين يوورى د. إحسووان بووو حليقووة فووي التعقيووب الثوواني أن السووؤال 

قو   فالجائكوة سوتمرث يختزن قدًرا ال ُيستهان به مون البعود عون الوا” كورونا عاًما رخر؟
معنا عاًموا رخور ال شوك، ولرون مو  تغييورات تقووم علوى الموازنوة بوين اتخواذ االحتورازات 
وو  تفشووي الموورل وبووين معوواودة النشوواط االقتصووادي، وأن الكوورص فووي تكقيووع  نا لم 
ووم قاسووية ومؤلمووة  التوووازن سووينتقل بقوووة لألفووراد، بعوود موورور أسوور كثيوورة بتجووارب تعلُّ

أن الكضانات وريال األعفال والمدار  االبتدائية وموا  -مثاًل  – بفقدان عزيز. فسنجد
ح أبوابها، وستعود الكيواة لويس كموا كانوت  بول كموا ينبغوي أن تروون  تا فوق ستعاود ف 

 .في رل وصاية كورونا
نت المداخالت حول القضية المكورين التاليين  :وتضمَّ

 ديمخاعر وتداعيات جائكة كورونا المتوقعة في الواق  السعو. 
  راية استشرافية قليات مواجهة المملروة لمخواعر وتوداعيات جائكوة كورونوا

 .المستمرة
  

 https://bit.ly/3sp7Nt6للرجوع الى القضية على الرابط االتي ل 

 

 

https://bit.ly/3sp7Nt6
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 :ما يلي ومن أبرز التوصيات التي انتهى إليها المتكاورون في ملتقى أسبار حول القضية
  إعووادة دراسووة للسياسووات السووعوديةل االقتصووادية والماليووة والنقديووة، موون خووالل قووراءة جديوودة تضوو  فووي االعتبووار

اًل بالجائكووة وبووين بوورامج  إمرانيووة اسووتمرار الجائكووة لفتوورة أعووول، ومكاولووة التوفيووع بووين ال وورل الطووار  متمووثو
 :، في جمي  مناحي الكياة ال سيما٢٠٣٠وعموحات راية 

 جانب االقتصادي المباشرال. 
 الصكة. 
 التعليم. 
 الثقافة المجتمعية. 
  برامج االستثمار التي يمرن أن تشتمل على إبداعات تقنية وبرامجية، تماشًيا م  التغييرات االجتماعيوة التوي تؤكود

 .أن العودة للسابع  ير ممرنة
 :التوصيات

 نقديووة ، موون خووالل قووراءة جديوودة تضوو  فووي االعتبووار إعووادة دراسووة للسياسووات السووعودية )االقتصووادية والماليووة وال
اًل فووي الجائكووة  وبوورامج  إمرانيووة اسووتمرار الجائكووة لفتوورة أعووول، ومكاولووة التوفيووع بووين ال وورل الطووار  )متمووثو

 :، في جمي  مناحي الكياة ال سيما2030وعموحات راية 
 الجانب االقتصادي المباشر. 
 الصكة. 
 التعليم. 
 الثقافة المجتمعية. 
 مج االستثمار التي يمرن أن تشتمل على إبداعات تقنية وبرامجية، تماشًيا م  التغييرات االجتماعيوة التوي تؤكود برا

 .أن العودة للسابع  ير ممرنة
  مراجعووة األولويووات ال سوويما بعوود إعووادة تقيوويم للوودرو  المسووتفادة موون الوضوو  الكووالي، واإلفووادة موون الدراسووات

عموول علووى زيووادة المكتوووى المكلووي، وتكقيووع االكتفوواء الوو اتي بتكقيووع األموون االستشوورافية التووي تؤكوود أهميووة ال
الغوو ائي والوودوائي، واالسووتغالل األمثوول للموووارد المتاحووة، والتركيووز علووى التطوووير المسووتمر لوورأ  المووال البشووري 

نا  خروجها من السوق  .الوعني، وتقديم مساعدة أكبر للقطاع الخاص ال سيما الشركات المتعثرة لم 
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 (4القضية )

 الوبائية الدراسات تطوير يف اململكة تواجهها التي التحديات

 19-واللقاحات خالل جائحة كوفيد

(13/12/2020) 
  
 )الورقة الرئيسة: د. ماجد الغريبي )ضيف امللتقى 

 التعقيبات: 

 )التعقيب األول: د. بندر العصيمي )ضيف امللتقى 

 التعقيب الثاين: د. مها املنيف 

 وار: د. فهد اليحياإدارة الح 

  
 :ملخص القضية

أشار د. ماجد الغريبوي فوي الورقوة الرئيسوة إلوى أن االضوطرابات الصوكية واالقتصوادية 
واالجتماعية الناجمة عن تفشي وانتشار األمرال المعدية تفرل تكديات هائلة وعبًئا 

اشورة  ير مكتمول علوى صوانعي القورار فوي جميو  دول العوالم، لمواجهوة التوأ يرات المب
و يوور المباشوورة لتفشووي األوبئووة. وبتسووليط الضوووء علووى التكووديات التووي تواجووه البكووث 
والتطوووير فوووي مجووال الدراسوووات الوبائيووة لألمووورال المعديووة وتطووووير اللقاحووات فوووي 
دُّ من أهمهال تكديد أولويات البكوث الطبيوة وتوجيههوا  المملرة العربية السعودية، فيع 

يل نتائجها إلوى منتجوات لتكسوين الصوكة العاموة، جنًبوا إلوى ألن ترون أبكاً ا قابلًة لتكو
ق بكثية عبية وعنية ذات جودة عالية تكت إدارة فعالة لتكقيوع  جنب م  تكدي بناء ِفر 

 .هدل معين
ق د. بنوودر العصوويمي فووي التعقيووب األول إلووى أنووه فووي بدايووة جائكووة  وموون جانبووه، تطوورَّ

ل على الفيرو ، ولرن لوم يسوتخدم كورونا كانت هنا  مكاوالت علمية حثيثة للتع رُّ
الباحثون الفيرو  نفسه، وكانوا يسوتخدمون نمواذج فيروسوية قديموة مشوابهة )مثول 
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فيرو  سار  ومير    ل لك وجدنا أن هنا  الرثير من الدراسات التوي ُنشورت فوي 
تستخدم الفيرو  نفسه،  بداية الجائكة تختلف في نتائجها عن الدراسات الكديثة التي 

سبقت المملرة كولَّ دول العوالم فوي االسوتجابة السوريعة للجائكوة بسوبب خبرتهوا  وقد
ب لمتالزموووة الشووورق األوسوووط  السوووابقة فوووي التعامووول مووو  فيووورو  ميووور ، الُمسوووبو
التنفسية  ل ا كان اإل الق مبرًرا، وكان اسوتخدام بعوض األدويوة )مثول إنترفيورون بيتوا  

ا، والمأمول أن تروون السوعودية مون أوائول التي أ بتت فعاليتها ضد مير  أيًضا مبررً 
 .الدول التي ستتعافى سريًعا من ه ، األزمة

د. مهوووا المنيوووف فوووي التعقيوووب الثووواني علوووى أن القيوووام باألبكووواس العلميوووة  وأكووودت
 حالووة موون والتقليوول المعرفووة لزيووادة والمعروفووة المضوومونة الطريقووة هووي المتخصصووة

 سواعدت وقود .2020 عوام بدايوة من  مستجدال كورونا وباء م  حصل كما اليقين، عدم
 تشخيصووه وُعوورق الموورل تفاصوويل معرفووة فووي كثيووًرا واإلكلينيريووة العلميووة األبكوواس

 بروتوكووالت فوي خاصوة النتوائج يفو متضواربة أبكاس هنا  تزال ال كانت وإنا  وعالجه،

 .العالج
نت المداخالت حول القضية المكورين التاليين  :وتضمَّ

 19-كوفيد وجائكة المتزامنة واللقاحات الوبائية بالدراسات طةالمرتب اإلشراليات. 
 ُسبل تطوير الدراسات الوبائية والتعامل م  لقاحات كورونا في المملرة. 
 

 https://bit.ly/3tStGBrللرجوع الى القضية على الرابط االتي ل 

 
  

https://bit.ly/3tStGBr
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هى إليهوا المتكواورون فوي ملتقوى أسوبار حوول القضوية موا ومن أبرز التوصيات التي انت
 :يلي

  تضووومين فريوووع العمووول المخوووتص بووواألمرال الوبائيوووة متخصصوووين فوووي
 .الدراسات االجتماعية والنفسية

  إعداد وتطبيع حملوة تثقيفيوة لنشور االعمئنوان عون اللقوا  بتعواون الجهوات
م والتواصول المختصة )الصكة، اإلعالم، التعليم  فوي جميو  وسوائل اإلعوال

 .واألسواق وصاالت السينما
 :التوصيات

  تضووومين فريوووع العمووول المخوووتص بووواألمرال الوبائيوووة متخصصوووين فوووي
 .الدراسات االجتماعية والنفسية

  إعداد وتطبيع حملة تثقيفية لنشور االعمئنوان عون اللقوا ، بتعواون الجهوات
اصول المختصة )الصكة، اإلعالم، التعليم  فوي جميو  وسوائل اإلعوالم والتو

 .واألسواق وصاالت السينما
  قيووام وزارة الصووكة بنوودوات علميووة علووى التلفزيووون، يشووار  فووي تقووديمها

أعباء وأكاديميون في العلوم ذات العالقوة لطمأنوة الجمهوور، وبيوان أهميوة 
خا  اللقاحات  .أ 

  وو  المراكووز البكثيووة فووي المملرووة فووي مجووال الدراسووات ضا أهميووة دراسووة و 
 .تكديات التي تواجهها في الفترة الكاليةالوبائية وقصورها وال
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 التقرير العمرانيةالقضايا 

  2020  نة   –( 64البقل ل وقم ) عق ا تم  ل ا سي ن الممع  

 ض   عف  أع  ماا س  ي ن  م ن    الل    ع    ن  نظ   و 

 البنمة  المب اين 

  2020ن  مرل  –( 69البقل ل وقم )

  2020ا ومرل  –( 70البقل ل وقم ) ل الرلم   لن  و ج ات الحة ت لالمج ل
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 (1القضية )

 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

أ. عاصووم العيسووى فووي الورقووة الرئيسووة أن صووندوق التنميووة العقاريووة قوود موونح ذكوور 
المووواعنين المليووارات لتمويوول بنوواء مسوواكنهم بمزايووا ُمختلفووة، رخرهووا برنووامج )تمويوول 

  78  تمويول بقيموة )165,000م أكثور مون )2019اإلسران المدعوم  الو ي مونح  خوالل 
  100  تمويوول بقيمووة )204,000لووى )م الوصووول إ2020مليووار ريووال، والُمتوقوو  خووالل 

مليار. كما تشير النشورة اإلحصوائية الشوهرية الصوادرة عون مؤسسوة النقود أن التمويول 
م لألفوراد مون المصوارل لشوهر موار   ع بنسوبة 2020العقاري السرني الُمقودَّ م، ُمووزَّ

%  لألراضوووي. ون وووًرا ألهميوووة هووو ا 3,88%  للشوووقع، و)15,70%  للفلووول، و)80,42)
ودُّ أحود أهودال التموي ل للمواعنين وإقبالهم عليه، وألن تمليك المواعنين للسورن ُيع 

راية المملرة، سوعًيا لتكقيوع الكيواة الرريموة الُمسوتقرة للموواعن  كوان لزاًموا ُمراجعوة 
عقووود البرنووامج حمايووًة ألعرافووه الثال ووة، وهوومل المووواعن، والجهووة التمويليووة، ووزارة 

 .اإلسران
ز أ. نبيل الم بار  في التعقيوب األول علوى تنواول عقوود تمويول اإلسوران المودعوم وركَّ

موون زاويووة ماليووة، ومووا يجووب أن يرووون عليووه دور األعوورال الثال ووة فووي هوو ا الموضوووع، 
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لووة فووي وزارة اإلسووران عبوور صووندوق  وهوومل المووواعن، وجهووة التمويوول، والكرومووة ممثَّ
المودعوم، والو ي يعنوي أن التنمية العقواري. وهوي أعورال المعادلوة للتمويول العقواري 

ألوف  ١٤المواعن الرا ب في الكصول على تمويول عقواري، والودخل الشوهري يقول عون 
ول  ريال، فيمرن الكصول على تمويل رهون عقواري مون الجهوات التمويليوة، مقابول تكمُّ
الصندوق العقاري نسب عمولة التمويل، ويدف  العميل أصول التمويول. وهوي مبوادرة 

ول ترواليف التمويول عويول من ِقبل وزارة اإلس ران له ، الشريكة  ير القوادرة علوى تكمُّ
األجوول. واخُتووتم التعقيووب باإلشووارة إلووى أن عقووود اإلسووران الكاليووة قوود ال ترووون فيهووا 
إشراالت كبيرة، ولرن تصميم الرهن العقاري كرل ينطوي على قصوور واضوح رخو ين 

تخطووويط عويووول األجووول، فوووي االعتبوووار أن المن وموووة فوووي عووووار، والموووواعن يفتقووود لل
، وموو  األسووف، جميوو  متخوو ي القوورار ال  واألعوورال المتداخلووة كوول  ي وونُّ أنووه مكمووي 
يفررون في السنوات الطويلة القادمة، ولرن فوي تكقيوع نجوا  حوالي بن ورة قصويرة، 

 .وقد ترون قاصرةً 
أمووا أ. فهوود القاسووم فوو كر فووي التعقيووب الثوواني أن التوووازن يكوودس عنوود العقالنيووة فووي 

م بعدالوة )االهتموام بسووق التقيويم العقواري ، والتمويول ا لتمويل وارتباعوه بعقوار ُمقويَّ
لمتمول يستطي  السداد في ال رول االعتياديوة وفوع دخول مسوتقر )دراسوة ائتمانيوة 
جيدة للمتمول ، وعدالة العقود المبرمة بين األعرال )صويغة المرابكوة قود تروون هوي 

تصووة تفهووم وتعووي تفاصوويل العقووود وعبيعووة الصوويغة المثلووى ، ووجووود مكوواكم مخ
 .(العالقة ومتغيرات السوق )إيجاد مكاكم متخصصة في التمويل السرني

 :وتضمنت المداخالت حول القضية المكاور  التالية
 واق  مشرلة اإلسران وتمويل عقود، في المملرة. 
 اإلشراليات المعيقة لكل مشرلة تمويل اإلسران ودعمه. 
 مقترحات عملية. 

 https://bit.ly/3tTH1JWجوع إلى القضية على الرابط اقتيل للر
 

https://bit.ly/3tTH1JW
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 :ومن أبرز التوصيات التي انتهى إليها المتكاورون في ملتقى أسبار حول القضية ما يلي

 ل الدراسوية المختلفوة. وتغييور فرور أهمية التركيز على الوعي االدخاري لدى المجتم  من  الصغر عبر تدريس ذلك فوي المراحو
ا وفًقا الحتياجاته ل تخطيطه مرحلي  عا  .المواعن حول بيت العمر، وج 

  ع عائًدا جيًدا م  مخاعر متدنية تناسب جمي  شورائح المجتمو ، تسواهم الدولوة فوي بعضوها ابترار وإيجاد قنوات ادخارية ُتكقو
 .لتكفيز المواعنين على االدخار

 :التوصيات

 لتركيز على الوعي االدخاري لدى المجتم  من  الصغر عبر تدريس ذلك فوي المراحول الدراسوية المختلفوة. وتغييور فرور أهمية ا
ا وفًقا الحتياجاته ل تخطيطه مرحلي  عا  .المواعن حول بيت العمر، وج 

  ع عائًدا جيًدا م  مخاعر متدنية تناسب جمي  شورائح المجتمو ، تسواهم الدولوة فوي بعضوها ابترار وإيجاد قنوات ادخارية ُتكقو
 .لتكفيز المواعنين على االدخار

  مراجعووة بوورامج التمويوول الموودعوم موون ِقبوول وزارة اإلسووران لتقووديم خيووارات متعووددة تناسووب الشوورائح المتوسووطة والمتدنيووة
ب إرهاق المواعن بالتمويل المصرفي عويل األجل ن ليس لديه دخل، م  تجنُّ  .وم 

 ري من ِقبل مؤسسة النقد  لتكقيوع التووازن بوين واجبوات وحقووق عرفوي العقود، مو  التوصوية مراجعة عقود التمويل العقا
دة للتمويل العقاري  .بأن تصدر المؤسسة عقوًدا ُموحَّ

  إدخوال شووركات التووأمين فووي بوورامج التمويوول العقوواري بكيووث تقوووم بطوور  منتجووات لتغطيووة مخوواعر عوودم السووداد الناتجووة عوون
 .، باإلضافة إلى ما هو موجود اقن من تغطية الوفاة والعجز الرليفقدان العمل أو تغير الدخل

  ل مون كلفوة التمويول البنروي باإلضوافة إلوى إنشاء الدولة شركات لشراء مديونيات التمويل العقاري وتصريرها، وه ا سوُيقلو
ة للدخل مقبولة المخاعر  .خلع قنوات استثمارية ُمدري

  وك كتوونس وهولنودا عبور تبنوي وتفعيول هياكول اإلسوران التعواوني، االستفادة من تجارب الدول األخرى في و  نسوبة التملُّ فا ر 
 .والتوسُّ  في تأسيس جمعيات اإلسران التعاوني وتفعيل أدوارها في تطوير المساكن بنماذج تمويل تعاونية ترافلية

 الرئيسة التوسُّ  في إنشاء الضواحي، وإيجاد برامج للهجرة العرسية لمن  االزدحام في المدن. 
  تطوير أساليب البناء واألخ  باألساليب الكديثة، والمرونة في التراخيص بهو ا الشوأن، واالتجوا، لالسوتغالل األمثول لألراضوي

د األدوار، وتفعيل رسوم األراضي البيضاء لزيادة العرل للسيطرة على تضخم أسعار العقار  .عبر البناء الرأسي وتعدُّ
 بكيووث ترووون مخوواعر المتمووول مكصووورًة فووي الوورهن، دون الرجوووع علووى رواتبووه وشخصووه تطبيووع ن ووام التمويوول العقوواري ،

 .وكفالئه كضمانات أخرى، م  تن يم حاالت سكب المنازل وبي  الرهونات واشتراعاته وإجراءاته حمايًة لجمي  األعرال
 لعاموة  لدراسوتها والتعليووع عور  مسوودات األن موة والتشوريعات الخاصوة بمن وموة اإلسوران والتمويول والورهن العقواري ل

 .عليها وإبداء الملكورات
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 (2القضية )

 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 برادة )ضيف امللتقى (*) 

 إدارة الحوار: د. عبد الله املطريي 

  
 :ملخص القضية

قتوه ُدبوي مون  أشار د. مشاري النعيم في الورقة الرئيسة إلى أن النجوا  البواهر الو ي حقَّ
ر عقوواري  يوور مسووبوق فووي مطلوو   خووالل زيووادة سوورانها الرووونيين والوو ي صوواحبه تطوووُّ

ى إلوى رهوور مصوطلح  اولوة ترورار نمووذج دبوي مون   أي مك”الدبينوة“األلفية الثالثة، أدَّ
 تراقوب كانوت الفتورة تلوك فوي الريوال أن ور وم  ِقبل ُمدن خليجية وإقليمية وعالميوة.

ن وكان كثب، من دبي ى، كمثال دبي نموذج إلى يتطلعون يديرها م   تجربوة أن إال ُيكتو  
ل كمدينوة كبيورة ومرت وة بالسوران الموواعنين، كانوت بكاجوة إلوى فرور مختلوف الريا

ز على المواعن بداًل من استيراد السران  وم  ذلك لوم ترون وأسلوب  في التطوير يركو
 .الريال بكاجة إلى زيادة في عدد سرانها

في حين ذهب م. خالد العثمان فوي التعقيوب األول إلوى أن مشورلة التنميوة العمرانيوة 
 في المملرة عموًما أنها تنقاد لفرر عقاري مستكوذ، نرى أ ر، علوى مجمول مسوتويات
التنميوة والتخطويط فوي المودن السوعودية. ولعلوه مون الغريوب اسوتمرار سويطرة الرايوة 
العقارية على التنمية العمرانية بوالر م مون رهوور بووادر ومؤشورات عديودة مون الفشول 

http://multaqaasbar.com/report/%d9%85%d9%84%d8%aa%d9%82%d9%89-%d8%a3%d8%b3%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%82%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d9%87%d8%b1%d9%8a-%d8%b1%d9%82%d9%85-69-%d9%84%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d9%86/#_ftn1
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ووه  ووي توجُّ والتعثوور. والخشووية هنووا أن ترووون هوو ، الرايووة هووي الووداف  الكقيقووي وراء تبنو
 .يالمضاعفة عدد السران في مدينة الر

بينمووا تطوورق أ. عووالء بوورادة فووي التعقيووب الثوواني إلووى أنووه عنوودما نتكوودس عوون الموودن 
المرت ة، ف ن أول المخاول التي تتبادر إلى ال هن تتعلوع بمسوألة التووازن بوين اإلرس 
الكضاري والتواري  الو ي تملروه هو ، المودن مون جهوة، وبوين االسوتفادة مون التقنيوات 

ى. وتم التأكيد في هو ا السوياق علوى أن التسواُرع التقنوي الكديثة واالبترار من جهة أخر
واالبترار في مجال البناء ال ي بات واضوًكا للعيوان يجوب أن ُيفسوح المجوال  لمزيود مون 
التأمل في سبيل الخروج بأفرار مبتررة، ال أن يتكول إلى عائع يسمح لآللة بالسويطرة 

 .على قرارات البشر في سبيل سرعة اإلنجاز
نت   :المداخالت حول القضية المكاور التاليةوتضمَّ

 واق  النمو السراني في مدينة الريال. 
 مخاعر النمو السراني المتزايد في مدينة الريال. 
 وسائل مواجهة تكديات النمو السراني في مدينة الريال. 

 
  https://bit.ly/3tW6Clcللرجوع الى القضية على الرابط االتي ل 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://bit.ly/3tW6Clc
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 :ومن أبرز التوصيات التي انتهى إليها المتكاورون في ملتقى أسبار حول القضية ما يلي

 ادية للمشواركة إشرا  ذوي االختصاص من جمي  التخصصات ذات العالقة وأصكاب المصالح وممثلين عن المواعنين من مختلف الفئوات العمريوة والثقافيوة واالقتصو
 .المستقبلي لمدينتهمفي التخطيط 

 ل في مكاف ات جنوب الريال و ربها  .األخ  في االعتبار الكرص على التنمية الشاملة والمستدامة ل هير المدينة الزراعي، خاصة المتمثو

 ة، والُبعود عون اسوتقطاب وتركيوز التنميوة فوي تأكيد وتوحيد الجهود على كل مستويات أجهزة الدولة لتنسيع ُخطط التنمية المناعقية، والسعي إلى تكقيع التنمية المتوازن
 .المدن الرئيسية على حساب بقية مدن المملرة

 :التوصيات

  إشرا  ذوي االختصاص من جمي  التخصصات ذات العالقة وأصكاب المصالح وممثلين عن المواعنين من مختلف الفئات العمرية
 .ينتهموالثقافية واالقتصادية  للمشاركة في التخطيط المستقبلي لمد

  ول فوي مكاف وات جنووب الريوال األخ  في االعتبار الكرص على التنمية الشاملة والمستدامة ل هير المدينوة الزراعوي، خاصوة المتمثو
 .و ربها

  تأكيد وتوحيد الجهود على كل مستويات أجهزة الدولة لتنسيع خطط التنمية المناعقية، والسعي إلى تكقيع التنمية المتوازنة، والُبعد
 .استقطاب وتركيز التنمية في المدن الرئيسية على حساب بقية مدن المملرةعن 

 التركيز على هوية المناعع االقتصادية والثقافية branding والعمل ضمن اإلستراتيجية العمرانيوة علوى تطووير هو ، الهويوات لزيوادة ،
 .التنافسية بين المناعع  من أجل تقليل الهجرة إلى المدن الربرى

 ى إعادة تكديد السقف األعلى لسران مدينة الريال، والمكاف ة على ه ا السقف قدر اإلمرانالعمل عل. 

  التركيز على رلية التجديد الكضري للمناعع التي تكتوي على بنية تكتية متراملة، بداًل من السما  للمدينة بالتمدد األفقي ال ي يزيد
 .من التراليف

 ها قبل عدة سنوات، ولم يتم اعتمادهاتفعيل اإلستراتيجية العمرانية للمملر  .ة التي أعادت وزارة الشؤون البلدية تكديث 

  الكد من االستقطاب الوريفي الكاصل في القطاع الكرومي خصوًصا في مدينة الريال، والعمل على زيادة الفورص الوريفيوة فوي
 .بقية المدن، والكد من المركزية اإلدارية الراهنة في القطاع الكرومي

 ل مقرات الهيئات الكرومية وشبه الكرومية والشركات المكلية والعالمية إلى الريال، وتوجيهها إلى مناعع التنمية إيقا قا ل ُخطط ن 
 .الجديدة وبقية مدن المملرة

 المساهمة في إعادة تأهيل بعض األحياء القديمة في المودن الربورى بعود دخولهوا إلوى مرحلوة شويخوخة األحيواء بسوبب تودني الرثافوة 
السرانية له ، األحياء بعد انتقال مع م قاعنيها ألحياء جديدة، وتقليل معدل الهجرة من ه ، األحياء إلى األحياء الجديدة، واسوتغالل 

 .البنية التكتية والعلوية والخدمات المتوفرة والمرتملة لألحياء القائمة بالشرل األمثل

 لتخفيض حجم الميزانيات المرصودة لتوفير البنى التكتية والعلوية لهاالمساهمة في تقليل حجم الطلب على المخططات الجديدة ،. 

   تقسيم مدينة الريال إلى مدينة مركزية يكيط بها مدن أصغر من جمي  الجهات. لتكقيع ه ، التوصية، يمرن دمج بعض األحياء م
ف للبنى التكتية والخدماتبعض وتسميتها، وتشجي  التوسُّ  الرأسي للمباني، والكد من التوس  األفقي ألنه   .ُمرلو

  التأكيد على المباد  التي يتضمنها مصطلح )أنسة المدن ، ومنها االستدامة واأللفة والجماليات والتضامن واالحترام والترفيه  وذلك
اسية في كل منطقة بتلبية احتياجات كافة المواعنين باختالل رروفهم االقتصادية والصكية واالجتماعية، وتوفير كافة الخدمات األس

 .من مناعع المدينة لتقليل فترة التنقل داخل المدينة للكصول على ه ، الخدمات

  توسي  المشاركة في األعمال البلدية عن عريع عر  المناصب البلدية الرئيسة مثول األموين ورئويس البلديوة لالنتخواب مو  المجوالس
ض  شروط مناسبة ُتلزم المرشكين بالخبرة  .والرفاءة المناسبة البلدية، م  و 

  تفعيل دور االبترار وتسري  عملية التكول والتوجه نكو المدينة ال كية لتووفير سوبل الكيواة األفضول لجميو  السوران، والمسواعدة فوي
 .استقطاب الرفاءات من ذوي االختصاص

 



 

156 

 إحدى مبادرات مركز أسبار

 (3القضية )

 برنامج جودة الحياة واملجالس البلدية

(20/12/2020) 
  
 بد الله العمران )ضيف امللتقى(الورقة الرئيسة: م. ع 

 التعقيبات: 

 التعقيب األول: د. مرام الحريب 

 )التعقيب الثاين: أ. هدى الجرييس )ضيفة امللتقى 

 إدارة الحوار: د. عبد اإلله الصالح 

  
 :ملخص القضية

تنوواول م. عبوود اللووه العمووران فووي الورقووة الرئيسووة موضوووع )المجووالس الوعنيووة وجووودة 
 ودور الكيووواة جوووودة برنوووامج تركيز علوووى مكووواور أساسوووية تضووومنتلالكيووواة ، وذلوووك بوووال

رتباعهوا ون امهوا وا البلديوة المجوالس تأسويس أهدافوه، تكقيوع فوي البلديوة المجالس
وصووالحيتها )واقوو  ومنجووزات ، التكووديات التووي تواجووه المجووالس البلديووة والمووأمول، 

 .المجالس البلدية بين االحتياج والتمرين للقيام بأدوار فاعلة
واختتموووت الورقوووة بالتأكيووود علوووى أنوووه ر وووم كثووورة العقبوووات والمعوقوووات، ف نوووه يمرووون 

ووا فووي تكقيووع رايووة المملرووة  وبرنامجهووا  2030للمجووالس البلديووة أن تلعووب دوًرا مكوري 
 .الطمو  لتكسين جودة الكياة

ودُّ شوريًرا  بينما أشارت د. مرام الكربي فوي التعقيوب األول إلوى أن المجوالس البلديوة تع 
ووا فووي العمليووة التنمويووة، وخدمووة المجتموو  المكلووي، وصووواًل إلووى تكقيووع رايووة  مهم 

، التي تهودل إلوى تكسوين المشوهد الكضوري، وتكقيوع مفهووم جوودة 2030المملرة 
الكيوواة  لرفوو  مؤشوورات قابليووة العووي  موون البنيووة التكتيووة والنقوول واإلسووران و يرهووا، 

راس والثقافووة، والترفيووه والتوورويح، وتوووفير نمووط الكيوواة لرفوو  مؤشوورات الرياضووة والتوو
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والمشاركة المجتمعية. ولري يتكقع التغيير المنشود نكو األفضول ال بود مون توعيود 
الروابط االجتماعية وإشرا  الموواعنين علوى أوسو  نطواق فوي صوناعة القورار والتنفيو  
ون أداء المجوالس فا  كفاءات وُحسا  لمعالجة قضاياهم، للوصول لعي  كريم في رلو ر 

 .البلدية بتفاعل اجتماعي
في حين أكدت أ. هدى الجريسي في التعقيب الثواني علوى أهميوة تكقيوع االسوتقاللية 
اإلدارية والماليوة للمجوالس البلديوة  بوأن تكصول علوى احتياجاتهوا اإلداريوة والماليوة مون 
أمانووة المجووالس البلديووة، ورفوو  ميزانيتهووا لترووون أداًة فاعلووة فووي تكقيووع التنميووة ورفوو  

 .مستوى جودة الكياة
 :وتضمنت المداخالت حول القضية المكاور  التالية

 واق  مساهمة المجالس البلدية في برامج جودة الكياة. 
 التكديات التي تواجه المجالس البلدية. 
 رليات تمرين المجالس البلدية لالضطالع بأدوارها المتوقعة. 

 
  https://bit.ly/3tStGBrللرجوع الى القضية على الرابط االتي ل 
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 :ومن أبرز التوصيات التي انتهى إليها المتكاورون في ملتقى أسبار حول القضية ما يلي

  علوى تمرين المجالس البلدية من ممارسة مهامها في الرقابة واإلقرار ب دراج اإلجوراء ضومن الودورة المسوتندية للبلوديات، مو  التأكيود
دة د العالقة  ومصفوفة الصالحيات بين الطرفين (SOPs) ضرورة االلتزام ب جراءات عمل قياسية وموحَّ  .ُتكدو

  تفعيل الن ام وتكقيع االستقالل المالي وتوفير الممرنات ب نشاء إدارات مالية ضمن أمانات المجالس )اإلدارة التنفي يوة ، مو  إقورار
د أبواب  الصور ل واإليوراد والصوالحية. مو  الن ور فوي التوصوية المتعلقوة باقتطواع نسوبة مون إيورادات البلديوة لتكقيوع الئكة مالية ُتكدو
 .الديمومة في الموارد المالية

 :التوصيات

  تمرين المجالس البلدية من ممارسة مهامها في الرقابة واإلقرار  ب دراج اإلجراء ضمن الودورة المسوتندية للبلوديات، مو  التأكيود علوى
دةضرورة  د العالقة ومصفوفة الصالحيات بين الطرفين (SOPs) االلتزام ب جراءات عمل قياسية وموحَّ  .ُتكدو

  تفعيل الن ام وتكقيع االستقالل المالي وتوفير الممرنات  ب نشاء إدارات مالية ضمن أمانات المجوالس )اإلدارة التنفي يوة  مو  إقورار
د أبواب  الصرل واإليراد  والصالحية. م  الن ر في اقتطاع نسوبة مون إيورادات البلديوة لتكقيوع الديموموة فوي المووارد الئكة مالية ُتكدو

 .المالية

  د المهام والصالحيات لمنسووبي أمانوة م العمل اإلداري، وُتكدو ضا  هياكل تن يمية م  الئكة داخلية ُتن و تشريل أمانات المجالس وو 
 .المجالس

 س واألجهزة التابعة له في االختيار والترشيح والتعيين، بكيث تعروس الكقوائع الديمو رافيوة مراعاة العمر والجنس في تشريلة المجل
 .في المدينة

  مة لعمل المجالس البلدية  ب شرا  الجمي  بمبدأ  .درجة للتقييم ٣٦٠إعادة تقييم اللوائح المن و

 ح أو التعيينضرورة إيجاد تقييم شخصي ألداء أعضاء المجالس البلدية  لضمان فعالية األدا لها شرًعا إلعادة الترشُّ عا  .ء، وج 

 ح للمنصب، أسلوًبا لتقييم األداء، إجراءات اإلقصاء في ضا  رلية تضمن أداء راساء المجالس البلدية برفاءة، تتضمن )برنامًجا للترشُّ  و 
 .حال عدم الرفاءة 

 ضا  شرط تكقيع المجالس البلدية لجودة الكياة، وتوصيف دورها بالمشار  .كة م  الهيئات والوزارات األخرى ذات العالقةو 

 إعداد ُخطط إستراتيجية وتنفي ية ذات مؤشرات تضمن حوكمة األداء في المجالس البلدية. 

 وجوب فصل المجلس البلدي عن وزارة الشؤون البلدية، وأن يرون مرجعية للكاكم اإلداري للمنطقة. 

  بالشراكة م  األمانات والبلديات”صديقة لألعفالالمدن ال“تفعيل دور المجالس البلدية في تطبيع ،. 

  ا فووي ” أنسونة المودن“تضومين كمجوال أساسوي فووي التخطويط لمشواري  تطووير المودن، والتوي توودخل المجوالس البلديوة شوريًرا أساسوي 
 .تنفي ها

 ز رمزيتها في المشاركة المجتمعية  .، وخصوًصا في المدن الخمس الربرىتوفير مقرات مناسبة للمجالس البلدية تلبي احتياجاتها وُتعزو

  تعزيز التنسيع بين المجالس البلدية ومجالس المناعع )المكلية  وهيئات التطوير، وتخصيص مقاعد لممثلين مون المجلوس البلودي
 .في مجالس إدارات تلك الجهات

  مي الخدمات )الرهرباء، الماء، الصرل الصكي، السيول، االتصاالت  بالتنسيع م  المجالس البلدية كأحد األعرال المشاركة إلزام ُمقدو
 .في تكديد األولويات وإقرار معايير توزي  المشاري  وإيصال الخدمات

  إنشاء مجلس تنسيقي رسمي يضمُّ جمي  الجهات التي تتشار  في تقديم الخدمات وإدارة المدينة بجمي  مراحلها بدًءا من التخطيط
وو  والتشووري  والتنفيوو  وكوو لك اإلدارة وال تشووغيل، ويتووولى التنسوويع فووي تقووديم الخوودمات، وكوو لك إقوورار النطوواق العمرانووي والتوسُّ
 .المستقبلي وحدود التنمية لرل مدينة
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 يةالقض

الصناعات  -توطني التقنية من منظور املحتوى املحيل

 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

ى بعض قضايا التوعين الرئيسة وأ رها المكلي على سلطت الورقة الرئيسة الضوء  عل
وول وتوووعين التقنيووة موون  قا ق إلووى ن  الصووناعة واالقتصوواد. وتوومَّ فووي هوو ا السووياق التطوورُّ
من ووور من مووة األمووم المتكوودة، ورفوواق التوووعين المكلووي، وأهميووة ترييووف التقنيووة 

ملروة وليس مجورد نقلهوا وتوعينهوا فكسوب. كو لك فقود تموت اإلشوارة إلوى رايوة الم
ن في إعارها2030  .، وهدل توعين التقنيات اإلستراتيجية المتضمَّ

وقد أكد د. سولطان الموورقي فوي الورقوة علوى أهميوة الترامول والتعواون بوين الجهوات 
المستفيدة وأصكاب المصولكة الرئيسويين، والكاجوة إلوى إشورا  القطواع الخواص فوي 

ضا  إستراتيجية وعنية خاص  .ة ومكددة للتوعينعملية التوعين، وضرورة و 
وأشار م. فاضل القرني في التعقيب األول إلوى أنوه إذا كانوت الدولوة تتطلو  مون خوالل 

٪، فووو ن مووون األهميوووة بمروووان أن تروووون ٥٠لتووووعين التقنيوووة بموووا نسوووبته  2030رايوووة 
األن مة وبنوود ذلوك شواملًة لجميو  السويناريوهات والتكوديات المكتملوة، مو  العمول 

ي تعووق االسوتمرارية واالسوتدامة، واالتفاقيوات الضوامنة فوي على ت ليل الصعاب التو
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حال المتغيرات السياسوية واألمنيوة والتقنيوة، وكو لك أن يروون لودى الجهوات المعنيوة 
بووالمكتوى المكلووي الصووورُة الواضووكُة والبيانوواُت الالزمووة عوون جميوو  موووارد المملرووةل 

لتووي ُأِعوودَّ مفهوووم المكتوووى البشوورية، والطبيعيووة، والقانونيووة  لضوومان تكقيووع الغايووة ا
 .المكلي من أجلها

بينمووا أكوود أ. مكموود الدنوودني فووي التعقيووب الثوواني علووى ضوورورة وجووود وزارة سوويادية 
ون يعنيوه  للمكتوى المكلي، لها الصالحيات في التعامول ومناقشوة الُخطوط مو  كول م 

دخل لدى أي ه ا األمر، وترون ه ، الوزارة واضعًة لألحرام والتشريعات والمراقبة والت
منشووأة حروميووة أو خاصووة  لضوومان جووودة العموول والتركيووز والتنسوويع وعوودم تضووارب 

 .األعمال
نت المداخالُت حول القضية المكاور  التالية  :وتضمَّ

 أهمية توعين التقنية في المملرة. 
 تكديات توعين التقنية في المملرة. 
 ط التنميةوسائل تعزيز توعين التقنية وزيادة المكتوى المكلي في ُخط. 

 
 https://bit.ly/2P5AnkXللرجوع الى القضية على الرابط االتي ل 
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 :ومن أبرز التوصيات التي انتهى إليها المتكاورون في ملتقى أسبار حول القضية ما يلي
  ول وتووعين التقنيوة الو قا ل البيئوة التن يميوة، ويضو  الكووافز لتووعين الدعوة إلى اإلسراع في اعتمواد ن وام ن  ي سُيشورو

 .التقنية في المملرة
  ،ون تورا دعوة مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنيوة والهيئوة العاموة للصوناعات العسوررية إلوى التنسويع بينهوا ومو  م 

 .قة في كثير من دول العالمالُمطبَّ  ”TRL مستوى جاهزية التقنية“من الجهات ذات العالقة، لتنفي  منهجية وعنية لو 
 :التوصيات

  ل البيئوة  التن يميوة، ويضو  الكووافز لتووعين ول وتووعين التقنيوة الو ي سُيشورو قا الدعوة إلى اإلسراع في اعتمواد ن وام ن 
 .التقنية في المملرة

 ينهوا ومو  مون تورا، دعوة مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنيوة والهيئوة العاموة للصوناعات العسوررية إلوى التنسويع ب
قة في كثير من دول العالم ”TRL مستوى جاهزية التقنية“من الجهات ذات العالقة، لتنفي  منهجية وعنية لو   .الُمطبَّ

  دعوة وزارة االقتصاد والتخطيط واألجهزة ذات العالقة إلى وض  خطة وعنية لتكفيز الشركات التوي تنفوع قودًرا معتبوًرا
، تشمل تخفيض التزاماتها الضريبية، ولو لفترة مكددة. وأن ُتعطى الشوركات التوي RD يرمن دخلها على البكث والتطو

لها وتوعينها للتقنية في مجال معين ميزات أكبر تصل إلى إعفائها من الضرائب والرسوم الكرومية قا  .يثبت ن 
   الشوركات األجنبيوة، سوواء أكانوت الدعوة العتماد رلية  ابتة لمشاري  التوازن االقتصادي للعقود الكرومية الضخمة مو

 .عسررية أم مدنية
  دعم الجامعات السعودية بكيث ترون مواضي  البكوس لديها قابلًة للتطوير والتكويل إلى منتجات ُيستفاد منهوا داخول

 .المملرة في التطبيقات المدنية والعسررية
 المنتجوات التوي ُتصون  فوي المملروة بموا  دعوة الصندوق الصوناعي للتنميوة والجهوات ذات العالقوة للتأكيود علوى جوودة

وز لتطبيوع الجوودة علوى المنتجوات الصوناعية فوي أسوواق  يوازي جودة المنتجات المسوتوردة، وإنشواء مركوز وعنوي للتميُّ
و  اسوتيراد الموواد والمنتجوات الرديئوة  نا المملرة. ودعوة وزارة التجارة والهيئة السعودية للمواصفات والمقواييس إلوى م 

 .لجودةومنخفضة ا
  دعوووة الهيئووة العامووة للصووناعات العسووررية إلووى إشوورا  الجهووات أصووكاب المصوولكة، مثوول الجامعووات ومراكووز البكوووس

ومجموعة شركات تقنية، في وض  إستراتيجية وعنية لتوعين الصناعات العسررية في المملرة، مو  إمرانيوة تصودير 
 .جزء من ه ، الصناعات في المستقبل

 كز البكثية القائمة، وإنشاء مراكز متخصصوة فوي منواعع المملروة التوي ال يتواجود فيهوا مراكوز الكرص على تفعيل المرا
 .بكثية، وذلك بالتنسيع فيما بينها وم  الجامعات ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

 هوا فيمووا تقووم بووه، الودعوة إلوى التنسوويع بوين حاضوونات التقنيوة الكروميووة والخاصوة و يوور الربكيوة حتووى يوتم التراموول بين
 .وإعداد برامج للتعاون م  مثيالتها في الدول المتقدمة الكتساب المعرفة واالستفادة من خبراتها

  ،دعوة مراكز األبكاس في المملرة، المستقلة والتابعوة للجامعوات، إلوى إعوداد بورامج تعواون مو  مراكوز األبكواس الدوليوة
 .مجال التقني إلى منتجات صناعية مفيدة وقابلة لالستخدامخصوًصا في مجال تكويل األبكاس الن رية في ال

  توجيووه بعوووض مووون مبتعثوووي الجامعوووات السوووعودية للدراسووة فوووي الخوووارج بالجامعوووات ذات العالقوووة بتطووووير المنتجوووات
   .العسررية للشركات الدفاعية
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 التقرير الزراعيةالقضايا 

  2020  لة   –( 65البقل ل وقم ) ..ُ  ِضل  البو    المواعه
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 القضية

 ُمعِضلة 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

شوواكل التسووويع التووي يعيشووها القطوواع نوواق  د. خالوود الفهيوود فووي الورقووة الرئيسووة م
الزراعي في المملرة بشرل عام، م  تركيز، على اإلنتاج النباتي من القطاع كونه األكثر 
ًرا، م  تسليط الضوء على صغار المزارعين كونهم يعتمدون على ه ا النشاط، وهم  تأ ُّ

 .بال شك أبرز الالعبين فيه كمنتجين
د د. خالود مجموعوة موون السومات لهو ا القطوواع كوان لهوا أ وور  مباشور  فوي المشوواكل  وحودَّ

التسوويقية التووي يعوواني منهوا المزارعووون، وهوويل الترواليف الثابتووة المرتفعووة، موسوومية 
ر  اإلنتوواج الزراعووي ومووا يصوواحبه موون تقلبووات فووي األسووعار، سوورعة تلووف المنتجووات، التووأ ُّ

 .السري  باألوبئة وال رول الجوية
ق د. خالوود إلوي مشوورل ة كووون المزارعوون مووا زالوووا يتبعوون المفهوووم  التقليوودي كموا تطوورَّ

للتسويع ُمتجاِهلين المفهوم  الجديد  للتسويع ال ي يبدأ باإلجابة عون تسوااالت كثيورة 
ر الزراعوي فوي  لهم أكثر تنافسيًة في السووق. كموا عورل د. خالود للتطووُّ عا هي كفيلة بج 

ها المستمر على استخدام  التقنية في اإلنتاج، وم  ذلك لم المملرة ودعم الدولة وحثو
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ر  في التسويع م  وجود ضعف واضح فوي  ر  في رليات اإلنتاج تطوُّ يصاِحب ه ا التطوُّ
 .سالسل اإلمداد بين المزارع والمستهلرين

ب انخفال  كفواءة التسوويع ال سويما تلوك  وذكر الراتب عدًدا من المعوقات التي ُتسبو
ألسواق المركزية الزراعية، وعدم تووافر معلوموات المتعلقة بضعف البنى التكتية في ا

عن األسواق، وعدم وجود رلية تن يم لمناف  البي ، وعدم وجود اسوتثمار حقيقوي فوي 
سالسووول إموووداد المنتجوووات الزراعيوووة، وقصوووور كفووواءة األن موووة التسوووويقية وسالسووول 

 .اإلمداد
ووزت فووي مع مهووا علووى تفعيوول  وتعزيووز جهووود واخُتِتمووت الورقووة الرئيسووة بتوصوويات ركَّ

صندوق التنمية الزراعي لتشجي  االستثمار في القطاع الزراعي  إليجاد كيانات متفاوتة 
في الكجم متراملة في الجهود، للكصول على قطاع أكثر جاذبيًة وإنتاجيًة. م  ضورورة 
ا، موو  أهميووة  تفعيوول دور الجمعيووات التعاونيووة لتطوووير القطوواع بشوورل أفضوول تسووويقي 

ي التسويع ُلهوا  تبنو قا الرقمي بشرل أوسو  فوي تسوويع بعوض المنتجوات التوي يمرون ن 
 .وشكنها

ز م. أسامة كردي في التعقيوب األول علوى العوامول التوي توؤ ر بشورل مباشور علوى  وركَّ
تسويع منتجات المزارع الصغيرة والمتوسطة، وذكر منهال سعودة القطاع لما لوه مون 

بي  كثيرة منتشورة علوى الور م مون أهميوة  أهمية في أمننا الغ ائي، وعدم توافر مناف 
توفيرها للمزارعين في كل مران لزيادة البي  وتقليل نسب العموالت التي يتم دفعهوا 
في مناف  البي  الربرى، وتفعيل الرقابة والمتابعة لضمان جودة المنتجوات ون افتهوا، 

ز  .وتقليل حاالت الغ  للكصول على سوق مميَّ
ق م. أسووامة فووي  تعقيبووه إلووى أنووه ال يتفووع موو  إنشوواء شووركة وعنيووة تتووولى كمووا تطوورَّ

فة والصوغار مون الموزارعين ال يهتموون بخودماتها، والربوار  التسويع الزراعي  كونها ُمرلو
 .في  ير حاجة لها
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موون جانبووه اهووتم د. ناصوور القعووود فووي التعقيووب الثوواني بضوورورة قووراءة تجربووة شووركة 
دي األخطوواء، وإيجوواد حلووول أكثوور مالءمووًة التسووويع الزراعووي المسوواهمة الفاشوولة  لتفووا

وووع من وموووة تعاونيوووة فيموووا بوووين الموووزارعين  لا للوضووو  الكوووالي، لتعزيوووز الجهوووود فوووي خ 
 .واألسواق المركزية لزيادة المبيعات، وبطبيعة الكال تطوير جودة المنتجات

أيًضا، فقود تومَّ التركيوز فوي هو ا السوياق علوى ضورورة تفعيول دور الجمعيوات التعاونيوة 
تسوووهيل تسوووويع منتجوووات الموووزارع والكيوووازات الصوووغيرة، وخفوووض تراليفهوووا الثابتوووة ل

والمتغيوورة موون خووالل المشوواركة فووي المعوودات واقالت الزراعيووة والشووراء المشووتر  
 .لألسمدة والب ور

نت المداخالت حول القضية المكورين التاليين  :وتضمَّ
 اإلشراليات المرتبطة بالتسويع الزراعي. 
 لتسويع الزراعي وت ليل العقبات أمامهوسائل تطوير ا. 

 
 https://bit.ly/3w0V8z4للرجوع إلى القضية على الرابط اقتيل 

 
 
 

  

https://bit.ly/3w0V8z4
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 :ومن أبرز التوصيات التي انتهى إليها المتكاورون في ملتقى أسبار حول القضية ما يلي

 عنية بالقطاع الزراعي واالستثمار لتكسين بيئة العمل والسوق من النواحي التن يمية والقانونية ضرورة تضاُفر الجهود بين الجهات الم
واالستثمارية، وحماية المزارع في كافة مناعع المملرة، م  المساعدة في تكديد الفرص االستثمارية المتاحة لرلٍّ من المستثمرين 

 .والمزارعين على اختالل أحجامهم

 وى بالجانووب تفعيول دور الجمعيوا ت التعاونيووة الزراعيوة السووتقطاب الموزارعين، وتفعيوول العمول التعوواوني لتطووير القطوواع وخاصوة مووا ُيعن 
 .التسويقي والسيطرة على األسواق ومن  االحترار ألي فئة

 التوصيات: 

 ن النواحي التن يمية والقانونية ضرورة تضاُفر الجهود بين الجهات المعنية بالقطاع الزراعي واالستثمار لتكسين بيئة العمل والسوق م
واالستثمارية في كافة مناعع المملرة وحماية المزارع، م  المساعدة في تكديد الفرص االستثمارية المتاحة لرلٍّ مون المسوتثمرين 

 .والمزارعين على اختالل أحجامهم

 وى بالجانووب تفعيول دور الجمعيوات التعاونيووة الزراعيوة السووتقطاب الموزارعين، وتفعيوول العمول التعووا وني لتطووير القطوواع وخاصوة مووا ُيعن 
 .التسويقي والسيطرة على األسواق ومن  االحترار ألي فئة

   العمل على تطوير برامج تدريبية تأهيلية للمزارعين الصغار الكاليين والشباب من رواد األعمال الرا بين في الودخول فوي هو ا السووق
 .نيةلتطوير مهاراتهم اإلدارية والتسويقية والف

  ترثيف الكمالت التوعوية والتثقيفية للمزارعين الصغار بضرورة وأهمية اتباع أحدس األساليب اإلدارية والفنية لتطوير أعمالهم بالشرل
 .المأمول له  لضمان تنافسيتهم

  وموة خدميوة متراملوة تكفيز الجهات المعنية للقطاع الخاص باالستثمار في القطاع الزراعي في سالسل اإلمداد وما تكتويها من من
 .لتطوير السوق وتنميته

  أهمية دعم وتفعيل دور المراكز البكثية على تنوعها واختالل مرجعياتها، مثل مركز المعلومات الزراعية )منار   لتوفير معلومات السوق
 .الزراعي السعودي عن المنتجات الزراعية، ورصد التجارب الناجكة للمزارعين في مختلف مناعع المملرة

  استثمار التقنية للكد من سيطرة واحترار العمالة الوافدة لتجارة وتسويع الخضار والفاكهة )الوسطاء ، مثل تطوير تطبيقات ومنصات
 .ذكية مهنية تربط المزارعين م  المستهلك مباشرة

 منتجوات النباتيوة والكيوانيوة، معالجة الهدر الربير في الموارد من خالل إنشاء مصان  صغيرة في مختلف منواعع المملروة لتصوني  ال
 .ومصان  إعادة تدوير المخلفات الناتجة من اإلنتاج الزراعي، والتصنيف لخفض التراليف وخلع فرص استثمارية جديدة

 ل التجارب الناجكة الدولية فيما يخص التسويع الزر قا اعي، أهمية االستفادة من برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة بالسعي إلى ن 
 .وتنمية مشاري  تنموية صغيرة في المناعع الريفية
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 التقرير الترشيعيةالقضايا 

  2020      –( 63البقل ل وقم ) الرةللقلاطة   ه ي ن امي   

  2020  لة   –( 65البقل ل وقم )   ف ح عن نظ   المح  م البج و  

ح   لئة ت لوؤى   2020  لة   –( 65) البقل ل وقم نظ   الشل  ت الُمقبلي

  2020ن  مرل  –( 69البقل ل وقم )  االلبما  لالمو يل  رةل اللسمة   ه الميسو ت

  الح  م   ه القط ع الخ ص خة ٌو أ  إلماٌ ؟
  2020ا ومرل  –( 70البقل ل وقم )

  2021 ن  ل  –( 71البقل ل وقم )  تط  ل المنظ    البشل  ة 

  الب  قم      لاآلث    و تقة   ةم  ر    اوت تحو   ةن ال فق   

 .. المبلتر  علةه 
  2021 رلا ل  –( 72البقل ل وقم )

لاق  ع الو  ل  ة ت المللو        ه المملي       ه ة  ل  

البش  ل   ت الجم   متو لاقبلاح   ت تط    ل المنظ      

 المللو  

  2021 رلا ل  –( 72البقل ل وقم )
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 (1القضية )

 البريوقراطية يف زمن األزمة

م(17/5/2020)  

 
 الورقة الرئيسة: م. خالد العثامن   

 :التعقيبات 

 التعقيب األول: د. وفاء الرشيد 

 التعقيب الثاين: د. خالد الفهيد 

 إدارة الحوار: م. إبراهيم ناظر 

 ملخص القضية: 

أوضح م. خالد العثمان في الورقة الرئيسوة أن مفهووم البيروقراعيوة )الدواوينيوة  
علم النفس، وفي ه ، القضوية تكديوًدا المقصوود  قد يتصل بالسياسة أو االجتماع أو

به ما يتصل باإلدارة العامة )الدواوينيوة اإلداريوة ، وهوي مجموعوة اإلجوراءات التوي يجوب 
اتباعها في مباشرة العمل الكرومي بصورة عامة، والعمل اإلداري بصورة خاصة داخل 

ا فوي هو ، األزموة، األجهزة والوزارات الكروميوة وموا يتبو  لهوا مون من وموات، وتكديودً 
ر من قيوود البيروقراعيوة فوي هو ، ال ورول الصوعبة التوي يمورُّ بهوا القطواع  وعدم التكرُّ
الخوواص لالسووتفادة السووريعة والمثلووى موون مبووادرات الخوودمات الكروميووة وِحووزم الوودعم 

برول كفواءة  -رعوا، اللوه  -التي أعلقتها حرومة خادم الكرمين الشريفين الملك سلمان 
ضاء على ر ار جائكة كورنا على القطاع الخواص، وسورعة وتعوافي االقتصواد وفعالية للق

 الوعني مما ألمَّ به ُمن  بداية ه ، األزمة.
أموووا د. وفووواء الرشووويد فووو كرت فوووي التعقيوووب األول أن المعنوووى الكرفوووي لرلموووة 
ووح الصووورة إلووى حوود كبيوور، فووو"البيرو" معناهووا المرتووب )بالفرنسووية ،  البيروقراعيووة ُيوضو

اعيووة" معناهووا السوويادة )باليونانيووة ، أي سوويادة المرتووب، وعليهووا ِقووس موودى حووزم و"قر
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هوو ، السوويادة اليوووم  إنَّ تقلوويص البيروقراعيووة وتهميشووها ُيعتبوور مفهوًمووا رئيًسووا فووي 
ن رية اإلدارة الكديثة، فالبيروقراعيات عندما تربر تفقد المؤسسات اإلدارية والهيئات 

ألداء وكفاءتهوووا فوووي اإلنتووواج، وبالتوووالي ي هووور عليهوووا الكروميوووة فعاليتهوووا فوووي سووورعة ا
ور السوريعة  االختالل اإلداري  فهي اليوم   ير قادرة على االسوتمرار ومواكبوة وتيورة التغيُّ
م في عصرنا الكاضر  ألن التغيرات المعاصرة تكدس على هيئة عفرات  ر والتقدُّ والتطوُّ

ا خالل فترات زمنية قصي  رة.حضارية ومدنية سريعة جد 
وأشار د. خالد الفهيد في التعقيب الثاني إلى أن السؤال الُملحو دائًمال هول األهوم 
ج به بك افير، بدون االلتفات للمصلكة العامة؟ أو نتب  األسا   أن نتب  الن ام بالتدرُّ
ال ي ُوِض  من أجله الن ام، وهو حماية المصلكة العامة؟ فو ذا كوان علينوا االختيوار موا 

العامووة واتبوواع الن ووام بكوو افير،، فبالتأكيوود أن هوودل اإلدارة هووو حمايووة  بووين المصوولكة
المصوولكة العامووة، وذلووك يرووون عوون عريووع اتبوواع ن ريووة "ال وورول االسووتثنائية" التووي 
ُتخووالف بعًضووا موون القوووانين الموضوووعة ضوومن ال وورول العاديووة. وأشووار إلووى أن تووأخير 

ل فوي سورعة إعوالق المبوادرات فوي التنفي  في رل ه ، األزموة لوه مبرراتوه التوي تتمثو
المجوواالت المختلفووة، وأن األزمووة حوودس اسوووتثنائي بموودة قصوويرة وأموور  يوور اعتيوووادي 
ا يتركوز حوول أسوا  األزموة وهوو  بالنسبة ألي دولة، وأن اهتمام القطاع الكرومي حالي 

 القطاع الصكي  بتقديم الخدمات اللوجستية له.
نت المداخالت حول القضية المكا  ور  التاليةلوتضمَّ

  .البيروقراعيةل مكاولة لتفسير داللة المفهوم 
  البيروقراعيوووة وجوانوووب القصوووور فوووي أداء اإلدارة الكروميوووة )العاموووة  فوووي

 األزماتل جائكة كورونا كنموذج.
 .رليات تجاوز جمود البيروقراعية في األزمات 

 

 https://bit.ly/3srCs9uللرجوع إلى القضية على الرابط اقتيل 

https://bit.ly/3srCs9u
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 التوصيات:
 

تسووري  الجهووود الراميووة إلووى تطوووير الممارسووات والسياسووات اإلداريووة فووي األجهووزة الكروميووة موون خووالل  -1
مراتب تكقيع الراية، لمرافكة البيروقراعية الجامدة والسلبية من خوالل إدارات التغييور، وبموا يتفوع مو  

إلرترونية فعالوة" )الجامعوات، معهود اإلدارة العاموة، جميو  الووزارات والهيئوات  أهدال الراية نكو "حرومة
 والمؤسسات الكرومية، مراتب تكقيع الراية، إدارات التغيير... .

العمل على تطوير البنية الثقافية لدى العاملين في األجهزة الكرومية  لرف  قيم اإلحسا  بالمسوؤولية  -2
 والتطوير والتعاون ووحدة الهدل )جمي  الوزارات واإلدارات العامة .  وتعليتها، وترسي  رو  المبادرة

تسووري  الجهووود الراميووة إلووى تطوووير البنيووة التكتيووة والتشووريعية التووي تسوومح باسووتخدام وتوريووف أحوودس  -3
التقنيووات فووي األتمتووة والرقمنووة والعموول عوون ُبعوود )وزارة االتصوواالت والتقنيووة، هيئووة البيانووات والوو كاء 

ر... . االصطناعي  وجمي  الوزارات واإلدارات العامة، برنامج التعامالت اإللرترونية الكرومية يسي
تشريل خلية أزمة تنفي ية ذات صالحيات خاصة ُتشرل على تنفي  ِحزم المبادرات وت ليل العقبوات التوي  -4

يووع التغ يووة تواجههووا، وتقليوول اإلجووراءات والمتطلبووات التقليديووة وتكقيووع التوورابط والتراموول بينهووا، وتو 
 الراجعة السريعة للتفاعل معها كما يجب )مجلس الشؤون االقتصادية والتنمية .

تفعيوول مفهوووم ورو  المشوواركة بووين القطوواع العووام وأصووكاب االختصوواص بالقطوواع الخوواص فووي جهووود  -5
صووويا ة وتطووووير وتعوووديل األن موووة واللووووائح فوووي جميووو  األجهوووزة الكروميوووة، وبمختلوووف مسوووتوياتها 

 )جمي  الوزارات واإلدارات العامة . واختصاصاتها
إعادة الن ر في جمي  األن مة واللوائح التنفي ية والتفسيرية وتعديلها بناًء على التجارب المسوتفادة مون  -6

ال وورول االسووتثنائية ألزمووة جائكووة كورونووا، بكيووث تصووبح مرنووًة وفاعلووًة وقابلووًة للتطبيووع خووالل األزمووات 
 اإلدارات العامة .وحاالت الطوار  )جمي  الوزارات و

تفعيل سياسوة الثوواب والعقواب )الجوزرة والعصوا  ضومن سياسوات تكفيوز الموورفين والتوجيوه والرقابوة  -7
 )جمي  الوزارات واإلدارات العامة .

تبنووي سياسووات وإجووراءات عاجلووة للتصوودي للتبعووات واق ووار السوولبية ألزمووة جائكووة كورونووا علووى االقتصوواد  -8
ذات عبيعة خاصة خالل فتورة األزموة  لتسوري  وتفعيول المبوادرات الكروميوة الوعني، عبر اعتماد إجراءات 

 الصادرة، وتبني ما يلزم من مبادرات جديدة متنوعة )مجلس الشؤون االقتصادية والتنمية وخلية األزمة .
دعوووة وزارة التعلوويم بالعموول عوواجاًل علووى تضوومين منوواهج التعلوويم بروول مسووتوياته، ومنوو  مراحوول التعلوويم  -9

بررة، جرعات مرثفة وعملية حول  قافة العمل الجماعي والمبادرة وأخالقيوات العمول وموا إلوى ذلوك  الم
وهو ما يسهم في تعزيز  قافة العمل لدى الن ء، واقترا  برنامج كرسي علمي لإلدارة العاموة بالجامعوة 

  )وزارة التعليم . 
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 (2القضية )

 مالمح عن نظام املحاكم التجارية

(26/7/2020) 
  
 )الورقة الرئيسة: د. عبد الله السليمي )ضيف امللتقى  

 التعقيبات: 

 التعقيب األول: د. عبد اإلله الصالح 

 )التعقيب الثاين: د. فهد الرفاعي )ضيف امللتقى 

 إدارة الحوار: م. فاضل القرين 

  
 :ملخص القضية

ق د. عبد اللوه السوليمي فوي الورقوة الرئيسوة لمكطوات رئيسوة فوي الن وام ا لجديود تطرَّ
  بتوواري  93للمكوواكم التجاريووة والئكتووه التنفي يووة، الصووادر بالمرسوووم الملرووي رقووم )م/

 .هو15/8/1441
ق فووي هوو ا السووياق إلووى عبيعووة الن ووام، وأهدافووه المرجووو تكقيقهووا،  وقوود توومَّ التطوورُّ
نة في العملية القضائية ذات الصولة  كالشوفافية، والمرونوة، ورفو   والمباد  المتضمَّ

لتنبؤ باألحرام القضائية التجارية مسبًقا لألعرال المكتملة في حال حودوس الفهم، وا
 .قضايا تجارية

نت الورقوة الرئيسوة استعراًضوا لمكتووى الن وام واق وار المتوقعوة  وإجمااًل، فقود تضومَّ
لتطبيقووه، ال سوويما فيمووا يتعلووع باإلسووهام فووي تطوووير ن وور المنازعووات التجاريووة بمووا 

الدوليووة  ممووا سوويؤدي إلووى سوورعة الفصوول فووي الوودعاوى  يتوافووع وأحوودس الممارسووات
التجارية، م  رف  جودة الن ر القضائي  ن ًرا للممرنات التي منكهوا الن وام للمكرموة 

 .واألعرال
ومن جانبه عرل د. عبد اإلله الصالح في التعقيب األول إلعار شامل عن دور وحيوية 

لن ور إليوه بأنوه صوناعة للعودل مون ن ام المكاكم التجارية بمجمله وتفصيله. وأهميوة ا
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مناهله الرئيسةل القررن والسنة تشريًعا، والن ام األساسي للكروم تن يًموا  مون خوالل 
رفوو  الرفوواءة فووي اإلجووراءات، والشووفافية، وإضووفاء مسوواحة أكثوور للقضوواة فووي التفسووير 
ر التقنووي والوو كاء  والتطبيووع واالسووتفادة موون القطوواع الخوواص، واالسووتفادة موون التطوووُّ
ع فوي اإلنجواز، مثولل الوسواعة، واالسوتعانة بوالخبرات  ر وُتسورو االصطناعي، ورليات ُتيسو

 .واالستشارات
وقد أدرج د. عبد اإلله الصالح في ه ا اإلعار أربعة تسااالت مهموة تودور حوول توداخل 
صووالحيات ومسووؤوليات المجلووس األعلووى للقضوواء والمكرمووة العليووا ووزارة العوودل، 

برات االستشوووارية الوعنيوووة والخارجيوووة، واالسوووتفادة مووون خبووورات ودعوووم القضووواة بوووالخ
 .المختصين في الشريعة والقانون

ز د. فهد الرفاعي في التعقيب الثاني على توضيح أهم المالمح والمالح ات حول  وركَّ
ن ام المكاكم التجارية الجديود، كموا تنواول أبورز  اإليجابيوات المتكققوة مون إقورار الن وام 

ع بالسرعة، ومسوايرة أحودس المبواد  والتجوارب الدوليوة، والكورص علوى خاصة ما يتعل
ووو   ضا تقصووير ُمووودد التقاضووي، وإشووورا  القطوواع الخووواص فووي المنازعوووات التجاريووة، وو 
ل  مسوارات للودعاوى اليسوويرة وأوامور األداء، ومراعوواة أعورال التجووار واتفاقواتهم، والتكوووُّ

وو  وسووائل مر ضا نووة وإجووراءات إ بووات ُتناسووب عبيعووة اإللرترونووي الراموول لإلجووراءات، وو 
 .الدعاوى التجارية، على أال يخل ذلك بالن ام العام وقواعد العدالة

د د. فهد الرفاعي على أهمية وجود المزيود مون الجهوود المثمورة،  وفي ختام تعقيبه، أكَّ
والتعاون الفاعل لتطوير من ومة القضاء وتكسين جودة مخرجاتها، ورفو  الووعي لودى 

 .ن وذوي العالقة بالقضاء وبناء عالقات تشاركية م  الجهات ذات العالقةالمتقاضي
نت المداخالت حول القضية المكاور  التالية    :وتضمَّ

 أهمية ن ام المكاكم التجارية. 
 مالح ات على ن ام المكاكم التجارية. 
 متطلبات لتفعيل ن ام المكاكم التجارية في الواق  العملي. 

 

 https://bit.ly/3w0V8z4لى الرابط اقتيل للرجوع إلى القضية ع 

https://bit.ly/3w0V8z4
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 :ومن أبرز التوصيات التي انتهى إليها المتكاورون في ملتقى أسبار حول القضية ما يلي
 م ن ام المكاكم التجارية بالضوابط واإلمرانات المادية والنُ م التي تساند، في بداية تطب عا  .يقهأهمية د 
  وور وعووي وفهووم ن ووام المكوواكم التجاريووة للجميوو  موون خووالل وسووائل اإلعووالم والتوجيهووات الالزمووة موون الجهووة شا ن 

المختصووة فووي الكرومووة لجميوو  األعوورال التووي يعنيهووا ذلووك، وتكووديث إداراتهووا القانونيووة بالتعليمووات والمراجوو  
 .الكقوقية الالزمة

 :التوصيات

 الضوابط واإلمرانات المادية والنُ م التي تساند، في بداية تطبيقهأهمية دعم ن ام المكاكم التجارية ب. 
  وور وعووي وفهووم ن ووام المكوواكم التجاريووة للجميوو  موون خووالل وسووائل اإلعووالم والتوجيهووات الالزمووة موون الجهووة شا ن 

المختصووة فووي الكرومووة لجميوو  األعوورال التووي يعنيهووا ذلووك، وتكووديث إداراتهووا القانونيووة بالتعليمووات والمراجوو  
 .كقوقية الالزمةال

  أهمية االستفادة بالخبرات والروادر التي عملت في مجال القضاء )الشريعة والقانون  فوي هو ا الن وام  لتأسيسوه
 .وتنفي ، على معرفة

  أهميووة تجهيووز البنيووة التكتيووة للتقاضووي عوون ُبعوود بوسووائل االتصوواالت واألجهووزة ذات االعتماديووة العاليووة، وإعووداد
ر وتض  بدائل في حال اإلخفاقات ألي سببوتأسيس مرجعيات منصوص  .ة تؤعو

 األخ  في االعتبار األمن المعلوماتي لتفادي االختراقات وضياع الكقوق. 
   أهميووة تجهيوووز كوووادر وأدوات للترجموووة لتشوومل اللغوووات )اإلنجليزيووة، الفرنسوووية، والصووينية  فيموووا يخووصُّ الترافووو

 .نصوص باللغة العربية هو األصل والمرج  في القضاياونصوص األحرام وجمي  ما يلزم. م  اعتبار أن الم
 ن يقوم بتراليف ومستلزمات القضية فيما يخصُّ جمي   الجوانب اإلدارية واللوجستية  .إيضا  م 
 ا بما يتناسب م  المرحلة الرقمية القادمة  .ضرورة زيادة عدد القضاة وأعوانهم وتأهيلهم فني 
 مووام بهووا موون خووالل تأهيوول الوسووطاء والمكرمووين  لمووا لوو لك موون أ وور علووى ضوورورة تفعيوول الوسووائل البديلووة واالهت

ن أداء المكاكم  .تخفيف المنازعات أمام المكاكم التجارية، ويساعد في تفعيل الن ام الجديد وتكسُّ
  دراسة أسباب كثرة القضايا، وسونُّ التشوريعات التوي تسوهم فوي تقليول عودد القضوايا، مون ذلوك إلوزام الممواعلين

ل تراليف التقاضيوالمتسب  .بين في إضرار اقخرين  إلزامهم بتعويض المتضرر، وتكمُّ
  إلزام المتعاقدين في نوعيات مكددة من التعامل بمراجعة عقودهم عبر استشاريين ومكامين  لكمايوة التعوامالت

 .وبال ات الربيرة من إشراليات الصيا ة ومسببات الخالل، مما يسهم في تقليل القضايا
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 (3القضية )

 نظام الرشكات املُقرت ح: مرئيات ورؤى

 (م19/7/2020)
  
 الورقة الرئيسة: د. وفاء الرشيد 

 التعقيبات: 

 التعقيب األول: د. خالد العثامن 

 التعقيب الثاين: أ. الحم النارص 

 إدارة الحوار: أ. عاصم العيىس 

  
 :ملخص القضية

ه وبنوووواًء علووووى التوجيهووووات أشووووارت د. وفوووواء الرشوووويد فووووي الورقووووة الرئيسووووة إلووووى أنوووو
السوووامية بتكسوووين بيئوووة التجوووارة واالسوووتثمار فوووي المملروووة، وفوووي إعوووار سوووعي وزارة 
التجووووارة بالتعوووواون موووو  هيئووووة السوووووق الماليووووة لتعزيووووز دور األن مووووة االقتصووووادية 
وووووزة للمبوووووادرة واالسوووووتثمار  التنمويوووووة بهووووودل تووووووفير بيئوووووة ن اميوووووة حاضووووونة ومكفو

نشووووواعها وإسوووووهامها فوووووي خدموووووة االقتصووووواد وتعزيوووووز قيموووووة الشوووووركات وتنميوووووة 
ز مركوووز المملروووة الريوووادي وميزاتهوووا التنافسوووية، ويشوووجو  علوووى نموووو  الووووعني بموووا ُيعوووزو
اسووووتثمارات رواد األعمووووال والمنشووووآت الصووووغيرة والمتوسووووطة ولتعزيووووز المشوووواركة 
االجتماعيوووة، وانطالًقوووا مووون مبووودأ المشووواركة والشوووفافية  فقووود دعوووت وزارة التجوووارة 

سووووق الماليوووة المهتموووين والعمووووم إلوووى إبوووداء ررائهوووم ومقترحووواتهم حيوووال وهيئوووة ال
هووووووو الموافووووووع 23/12/1441مشووووووروع ن ووووووام الشووووووركات الجديوووووود قبوووووول توووووواري  

م. وتووورى د. وفووواء أن مشوووروع ن وووام الشوووركات الجديووود هوووو ن وووام جيووود 13/8/2020
للغايووووة، ويمروووون كوووو لك تطوووووير، أكثوووور حيووووث يتسووووم بالعدالووووة وترووووريس العموووول 

وُيسوووووهم فوووووي اسوووووتدامة الريانوووووات االقتصوووووادية، بموووووا فوووووي ذلوووووك المؤسسوووووي، 
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الشوووووركات العائليوووووة، وجووووو ب االسوووووتثمارات المكليوووووة واألجنبيوووووة، وتووووووافر مصوووووادر 
ووووز  تمويليوووة مسووووتدامة، ويلبوووي احتياجووووات ومتطلبوووات قطوووواع ريوووادة األعمووووال، وُيكفو
علوووى نموووو المنشوووآت الصوووغيرة والمتوسوووطة. كووو لك فقووود اهوووتم مشوووروع الن وووام 

بوسووائل التقنيووة الكديثووة موون خوووالل تعزيووز أوجووه اسووتخدامها، وذلووك يتضوووح الجديوود 
ووووا فووووي توجيووووه الوووودعوة النعقوووواد الجمعيووووات العامووووة للمسوووواهمين أو الشووووركات  جلي 
واالشوووووترا  فوووووي موووووداوالتها والتصوووووويت علوووووى قراراتهوووووا و يرهوووووا. أيًضوووووا، ومووووون 
منطلووووووع تخفيووووووف األعبوووووواء اإلداريووووووة والماليووووووة علووووووى بعووووووض موووووون الشووووووركات 

ن  والم وووول فئوووووة مهموووووة فووووي مجتمووووو  األعمووووال  فقووووود تضووووومَّ ؤسسووووات التوووووي ُتمثو
المشووووروُع المقتوووورُ  إعفوووواء  الشووووركات متناهيووووة الصووووغر والصووووغيرة موووون متطلووووب 

 .تعيين مراج  الكسابات
فوووي حوووين أكووود د. خالووود العثموووان فوووي التعقيوووب األول علوووى بعوووض الجوانوووب التوووي 

ووو ها بعووووين االعتبووووار عنووود تطوووووير مسووووود خا ة ن وووام الشووووركات الجديوووود يووورى أهميووووة أ 
المقتوور ، وكوو لك عنوود تنفيوو  مضووامين الن ووام الجديوود بعوود صوودور،، وموون أبرزهووال 
ووووو  الشوووووركات الكروميوووووة وشوووووبه الكروميوووووة فوووووي  ضا ضووووورورة أن يتنووووواول الن وووووام و 
خارعوووة العمووول التجووواري واالسوووتثماري فوووي المملروووة  وذلوووك لتكقيوووع قووودر كووواٍل 

خووووواص، والكووووود مووووون منافسوووووة مووووون العووووودل والمسووووواواة مووووو  شوووووركات القطووووواع ال
الشوووووركات الكروميوووووة لهوووووا والتغوووووول علوووووى حصصوووووها السووووووقية فوووووي مختلوووووف 
المجووواالت. فضووواًل عووون أهميوووة أن يتنووواول الن وووام وضووو  سووويطرة البيوتوووات العائليوووة 
والمسووووواهمين المؤسسوووووين علوووووى مجوووووالس اإلدارة فوووووي الشوووووركات المسووووواهمة، 

جوووة فوووي األسوووواق الماليوووة. كموووا أن  موووة حاجوووة إلوووى التوعيوووة المكترفوووة  وخاصووة المدر 
والعميقوووة بمضوووامين وتفاصووويل الن وووام والتغييووورات التوووي ُيكوووِد ها، بموووا فوووي ذلوووك 
العموووول علووووى إدراج تلووووك المفوووواهيم واألُسووووس التووووي ُبنووووي عليهووووا الن ووووام ومجموووول 
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المعوووارل التجاريوووة واالسوووتثمارية فوووي منووواهج التعلووويم العوووام والجوووامعي بمختلوووف 
 .تخصصاته

طووووورق فوووووي التعقيوووووب الثووووواني إلوووووى أن مووووون الملكوروووووات أمووووا أ. الحوووووم الناصووووور فت
السوووولبية علووووى الن ووووام هووووو السووووما  ب صوووودار األسووووهم بفئووووات مختلفووووة ومنهووووا 
ووودُّ  م فوووي الشوووريعة. ويع  األسوووهم الممتوووازة، وإصووودار هووو ا النووووع مووون األسوووهم ُمكووورَّ
مووووة للشووووركات  يوووور  موووون أهووووم مووووا جوووواء بووووه الن ووووام الجديوووود إيووووراد، لألحرووووام المن و

إنَّ القطووواع الثالوووث مووون أهوووم القطاعوووات فوووي أي اقتصووواد، وهوووو أحووود  الربكيوووة  حيوووث
ووووومَّ فوجوووووود الشوووووركات  يووووور الربكيوووووة فوووووي ن وووووام 2030مرتروووووزات رايوووووة  ، ومووووون   

ا حيووووث إنَّ اسووووتمرارية هوووو ا القطوووواع وقدرتووووه علووووى النهووووول  الشووووركات مهووووم  جوووود 
رد، بووودور، منوعوووة بوجووووود ذراع اسوووتثمارية لووووه تتوووولى إدارة واسووووتثمار وتنميوووة موووووا

 .المالية
نت المداخالُت حول القضية المكاور  التالية  :وتضمَّ

 أهمية إصدار ن ام الشركات الجديد. 
  المعوقووووات التووووي تواجووووه الشووووركات متناهيووووة الصووووغر والصووووغيرة فووووي ضوووووء

 .مشروع ن ام الشركات المقتر 
 تعديالت مقترحة على ن ام الشركات الجديد. 
 

  https://bit.ly/3w0V8z4ل للرجوع إلى القضية على الرابط اقتي
 
 
 

  

https://bit.ly/3w0V8z4
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 :ومن أبرز التوصيات التي انتهى إليها المتكاورون في ملتقى أسبار حول القضية ما يلي
  ،اسوووتمرار التعووواون بوووين وزارة التجوووارة وهيئوووة السووووق الماليوووة فوووي جميووو  موووا يخوووصُّ شوووركات السووووق، وتسوووهيل إجوووراءات

 .بة وإشرال، ومساءلة، وتقنين، وتقنيةومراق
  ،التوأموووة بوووين ن ووووام الشوووركات واألن موووة ذات العالقووووة، مووون ذلوووكل ن ووووام السووووق الماليوووة ولوائكووووه، وأن موووة التمويوووول

ر، والمنافسوووة، واالسوووتثمار األجنبوووي، ون وووام العمووول، وأن موووة  ون وووام مرافكوووة الغووو  التجووواري، ون وووام مرافكوووة التسوووتُّ
ت والمقووووواييس، وأن موووووة الضووووورائب والرسووووووم والجموووووار ، و يرهوووووا مووووون التشوووووريعات  لتروووووون االسوووووتقدام، والمواصوووووفا

متوافقووووًة يسووووند بعُضووووها بعًضووووا، دون معوقووووات أو تعووووارل صووووالحيات أو اختصوووواص، فووووي سووووبيل تراموووول المن ومووووة 
 .التشريعية وتنفي ها

 :التوصيات

 ا يخوووصُّ شوووركات السووووق، وتسوووهيل  إجوووراءات، اسوووتمرار التعووواون بوووين وزارة التجوووارة وهيئوووة السووووق الماليوووة فوووي جميووو  مووو
 .ومراقبة وإشرال، ومساءلة، وتقنين، وتقنية

  ،التوأموووة بوووين ن ووووام الشوووركات واألن موووة ذات العالقووووة، مووون ذلوووكل ن ووووام السووووق الماليوووة ولوائكووووه، وأن موووة التمويوووول
ر، والمنافسوووة، واالسوووتثمار األجنبووو ي، ون وووام العمووول، وأن موووة ون وووام مرافكوووة الغووو  التجووواري، ون وووام مرافكوووة التسوووتُّ

االسوووووتقدام، والمواصوووووفات والمقووووواييس، وأن موووووة الضووووورائب والرسووووووم والجموووووار ، و يرهوووووا مووووون التشوووووريعات  لتروووووون 
متوافقووووًة يسوووونُد بعُضووووها بعًضووووا، دون معوقووووات أو تعوووواُرل صووووالحيات أو اختصوووواص، فووووي سووووبيل تراموووول المن ومووووة 

 .التشريعية وتنفي ها
 الشووووركات والتجوووار، ومووووا يقابلونووووه مووون معوقووووات، وأسووووباب خسوووائر، ومنافسووووة  يوووور  اسوووتمرار استشوووورال ودراسوووة أحوووووال

شووووووريفة، وصووووووعوبات تمويليووووووة، وإجووووووراءات االسووووووتقدام، وأ وووووور الضوووووورائب والرسوووووووم والجمووووووار  علووووووى أسووووووعار السوووووول  
 .واستمرارية الشركات، و ير ذلك مما يؤ ر على أوضاع الشركات

 ( شووورال علوووى الشوووركات ومراقبتهوووا والتفتوووي  عليهوووا وفكوووص حسووواباتها،   الخاصوووة باإل274التأكيووود علوووى تطبيوووع الموووادة
وموووون ذلووووك تأسوووويس الجهووووات الرقابيووووة الُمتمرنووووة لتطبيووووع ذلووووك، وبالوووو ات عنوووود االشووووتبا، فووووي تغيوووور أحوووووال الشووووركات 

 .ألسباب  ير ُمبررة أو عند شروى المساهمين، و يرها
 ئم الماليوووووة أو فوووووي القصوووووور اإلداري أو تكايووووول أو تفعيووووول مراقبوووووة السووووووق والشوووووركات ألي تجووووواوزات  سوووووواء فوووووي القووووووا

 .احترار أو أي تجاوزات، وتفعيل تطبيع األن مة والصالحيات، حمايًة للسوق والشركات والمتعاملين معها
  ،وووو  حوووواالت التقصووووير واإلهمووووال واإلفووووال  االحتيووووالي، وبالوووو ات فووووي شووووركات األموووووال نا تفعيوووول مووووواد المسووووؤولية لم 

تالعبووووين، وإليجوووواد التوووووازن بووووين تطبيووووع ن ووووام اإلفووووال  ومووووا ُيتيكووووه موووون حمايووووة للشووووركات حمايووووًة للسوووووق موووون الُم 
 .المتعثرة وحماية المتعاملين معها

 ( وووع مووون ُحسووون تطبيوووع الموووادة   الخاصوووة بمرافوووآت أعضووواء مجوووالس إدارات الشوووركات المسووواهمة، ليروووون حجوووم 81التكقُّ
مراقبوووة ذلوووك، وحوووع الجهوووات الرقابيوووة بالمراقبوووة أيًضوووا اسوووتناًدا المرافوووآت عووواداًل، بوووال ُمبالغوووة، وتفعيووول حوووع الجمعيوووات ب

 .(274) للمادة
  لوووووون الجهوووووات الكروميوووووة فوووووي عضووووووية مجوووووالس اإلدارات  لتكقيوووووع التخصوووووص ووووون ُيمثو التأكيووووود علوووووى ُحسووووون اختيوووووار م 

 .والمهنية والرفاءة التي تتطلبها الشركات
 وووو  احترووووار بعووووض األشووووخاص موووون الم نا سوووواهمين علووووى مجووووالس إدارات الشووووركات المسوووواهمة، دراسووووة واقتوووورا  رليووووات لم 

 .والكد من سيطرتهم ُمدًدا زمنية عويلة
  لكقوووه ذلوووك ُمسووواءلة مجوووالس اإلدارات واإلدارات التنفي يوووة عووون تقصووويرهم اإلداري أو أيوووة تجووواوزات تصووودر مووونهم، وعموووا ي 

 .من أضرار
  تشوووريعي أو رقوووابي أو تنفيووو ي، ودراسوووة واقووو  دراسوووة الووودور األمثووول لألجهوووزة الكروميوووة فيموووا يتعلوووع بالشوووركات، هووول هوووو

 .الكال وتكليله وأ ر، على السوق
  أهميوووة تكديووود الووودور المنووووط مووون الشوووركات الكروميوووة، منًعوووا للمنافسوووة  يووور العادلوووة للشوووركات الخاصوووة، وفصووواًل بوووين

 .كاتها التجاريةالدور التشريعي والرقابي ال ي تقوم به بعض الجهات الكرومية على األسواق والشركات، وبين شر
 أهمية تكديد االختصاص الرقابي واإلشرافي والقضائي للشركات الكرومية وشبه الكرومية. 
  تعزيووووز دور الجهووووات الرسوووومية والجهووووات والشووووركات الكروميووووة فووووي تأسوووويس الشووووركات ذات األ وووورال اإلسووووتراتيجية التووووي

 .تكتاجها المملرة وسوقها



 

179 

 إحدى مبادرات مركز أسبار

 جنوووة اإلفوووال  مووون شوووركات ُمفِلسوووة أو ُمتعثووورة، وبووواألخص أسوووباب اإلفوووال  إعوووداد الدراسوووات الخاصوووة بموووا أعلنوووت عنوووه ل
ر لرل قطاع من تلك الشركات  .والتعثُّ

 حماية واستدامة الريانات االقتصادية والشركات العائلية من التكديات القانونية ومتغيرات السوق ومعوقاته. 
 لمشووورفة علوووى التمويووول  وذلوووك لرسوووم سياسوووة أهميوووة التنسووويع بوووين الجهوووات الُمشوووِرفة علوووى الشوووركات مووو  الجهوووات ا

وخططهوووووا التنمويوووووة، ومووووون ذلوووووكل دعوووووم المنشوووووآت الصوووووغيرة  2030ائتمانيوووووة فاعلوووووة متوائموووووة مووووو  رايوووووة المملروووووة 
والمتوسوووووطة والشوووووركات والقطووووواع  يووووور الربكوووووي والصوووووناعة و يرهوووووا مووووون المجووووواالت مكووووول اهتموووووام التنميوووووة والرايوووووة، 

حاجووووة االقتصوووواد والشووووركات، وتن وووويم قبووووول مووووا تملرووووه الشووووركات موووون  وتسووووهيل إجووووراءات التمويوووول بمووووا يتوافووووع موووو 
 .ضمانات

  ل إجراءاتهوووا ويعوووالج تخصووويص جوووزء مووون الن وووام أو الئكتوووه التنفي يوووة بموووا يووودعم الشوووركات الصوووغيرة والمتوسوووطة، وُيسوووهو
 .معوقاتها، أسوًة بالشركات المساهمة البسيطة

 دعم لوجستيتشجي  االستثمار فيما تكتاجه الشركات من تقنية و. 
  تفعيووووول حوكموووووة األداء ومراقبتوووووه واإلشووووورال عليوووووه، ومراجعوووووة حووووواالت قصوووووور األداء  يووووور الُمبووووورر، تطبيًقوووووا لموووووا تملروووووه

الجهوووووات الرقابيوووووة )وزارة التجوووووارة وهيئوووووة السووووووق الماليوووووة  مووووون اختصاصوووووات، حمايوووووًة لمقوموووووات االقتصووووواد الووووووعني 
 .وشركات السوق

 ت بموووا يتوافوووع مووو  تصووونيف الشوووركات بكسوووب حجمهوووا ومقووودار تأ يرهوووا فوووي تفعيووول الكوكموووة والمراقبوووة علوووى الشوووركا
 .االقتصاد الوعني وأموال المساهمين

  مراقبووووة التووووزام الشووووركات وبالوووو ات المسوووواهمة بأنشووووطة أ راضووووها الُمصوووورَّ  لهووووا بهووووا بووووالترخيص وبوووو رادة المسوووواهمين
 .واتفاقهم

 عيين ُمراج  حسابات، لتخفيف أ ر ذلكسن إجراءات لكماية الُمتعاملين م  الشركات الُمعفاة من ت. 
  توعيوووة الشوووركات والمتعووواملين معهوووا بمزايوووا الن وووام وأنوووواع الشوووركات ومزايوووا كووول منهوووا، وحقووووق المسووواهمين، و يرهوووا

 .مما يتطلب التوعية والتدريب
 اري بووووداًل موووون إدراج الثقافووووة القانونيووووة والتوعويووووة وأخووووالق التجووووار ضوووومن منوووواهج التعلوووويم، تكفيووووًزا لثقافووووة العموووول التجوووو

 .الوريفة
  أهميوووة تن وووويم العالقوووة بووووين رأ  موووال الشووووركات ورأ  الموووال العاموووول بهوووا وتناسووووبهما، وإقووورار حوووواالت دخوووول األموووووال

إلوووى الشوووركات، كقووورل الشوووريك أو زيوووادة رأ  الموووال  لموووا ُيسوووببه العمووول بغيووور رأ  موووال الشوووركة مووون وجوووود الخلووول بوووين 
 .ود أعمالهاالمسؤولية بكدود رأ  مال الشركة، وحد

 دراسة البدائل لالحتياط الن امي، حمايًة للشركات والُمتعاملين معها. 
  دراسوووة شووورعية ون اميوووة إصووودار أسوووهم ُممتوووازة للمسووواهمين، وموووا تتضووومنه تلوووك األسوووهم مووون ضووومان لووورأ  الموووال أو

 .األربا 
 الشوووووركات وحوكمتهوووووا،  تشوووووجي  تأسووووويس الجمعيوووووات األهليوووووة والشوووووركات والجهوووووات الُمسوووووتقلة للقيوووووام بمراقبوووووة أداء

 .وحماية المساهمين وبال ات صغارهم
 تفعيل دور الوسطاء والمصلكين ومراتبهم في الخالفات التجارية. 
  وووب موووون أحروووام علووووى االلتزاموووات واسووووتمرارية تضووومين المشوووروع حوووواالت القووووة القوووواهرة وال ووورول االسووووتثنائية، وموووا ُترتي

 .الشركات
 مووون الموووادة )السادسوووة ، 5متغيووورة مووون الن وووام إلوووى الالئكوووة، مثووولل الفقووورة )نقووول بعوووض األموووور التفصووويلية البسووويطة ال  

 ./ب  من المادة )الخامسة ، و يرها الرثير1والفقرة )

 



 

180 

 إحدى مبادرات مركز أسبار

 (4القضية )

 االلتزام واملساءلة غري الرسمية يف املؤسسات

 (م29/11/2020)
  
 )الورقة الرئيسة: د. نجالء الحقيل )ضيف امللتقى 

 التعقيبات: 

 ألول: م. عبد اإلله الصالحالتعقيب ا 

 التعقيب الثاين: د. عبد الرحمن الهدلق 

 إدارة الحوار: م. أسامة الكردي 

  
 :ملخص القضية

أشووارت د. نجووالء الكقيوول فووي الورقووة الرئيسووة إلووى أن المسوواءلة هووي مفهوووم أخالقووي، 
د بها  العملية الرقابيوة التوي يوتمُّ مون خاللهوا مكاسوبة الشوخص المسوؤول عون “وُيقص 

ل بتقوديم  ب الشخص الُمسواء  تصرفات ارتربها، تنطوي على مخالفات ن امية، وُيطال 
مها عون  ردود، بناًء على ذلك. ف ذا كانوت رسوميًة، فتروون عون عريوع التقوارير التوي يقودو
أعماله، وعن عريع التكقيع معه في حالة ارترابه لمخالفة في عمله، وعقابه وفًقا لما 

لووى الوور م موون أن العالقووات المهنيووة الرسوومية والمسوواءلة تقتضوويه قواعوود القووانون. وع
ا، لرنها ليسوت كافيوة. وأكودت د. نجوالء علوى أنوه ال بود مون تطبيوع  الرسمية مهمة جد 
المسوواءلة  يوور الرسوومية إلووى جانووب المسوواءلة الرسوومية  ألن تطبيقهمووا مًعووا يضوومن 

 .تروين  قافة االلتزام
ألول علوى أنوه ال يختلوف أحود  حوول أهميوة زرع وأكد م. عبد اإلله الصالح في التعقيب ا

 قافووة االلتووزام علووى المسووتوى الرسوومي بتوريووف الوسووائل الرسوومية، كمووا ال يختلووف 
ا نووان علووى أهميووة ترسووي   قافووة االلتووزام علووى المسووتوى الشخصووي والجمعووي فووي 

” االلتووزام“الفضوواء  يوور الرسوومي بالتراموول موو  ن يوور، الرسوومي. وفووي سووبيل تسووهيل 
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وة فوي بيئوة العمول عموًموا، لتبويوب األن موة واللووائح وتهيئة  سبله، هنا  حاجوة ماسَّ
د، ُتسهل للفرد والمؤسسة الرجوع إليهوا،  دة في فهر  موحَّ والتعليمات بطريقة موحَّ
وربطهوووا مووو  لوائكهوووا والتعليموووات المتعلقوووة بهوووا، حسوووب القطووواع وحسوووب التن ووويم 

والمؤسسووة. وقوود يلووزم إيجوواد والن ووام،  ووم توحيوود مصووادرها علووى مسووتوى الدولووة 
مؤسسات حرومية )أو متعاقدة مو  الكروموة  لتقوديم المشوورة التفصويلية المجانيوة 
) ير الملزمة  لألفراد وللمؤسسات برافة أنواعهوا، فوي سوبيل االلتوزام برافوة األن موة 

 .والمعايير واشتراعات الهيئات التن يمية، وليس حسب القطاع أو الهيئة فقط
ق د   . عبد الرحمن الهدلع في التعقيب الثاني إلى أنه على الر م من اهتمام راية وتطرَّ

بمرافكووة الفسوواد وتعزيووز النزاهووة عبوور العموول علووى تكقيووع مجموعووة كبيوورة موون  2030
األهدال والنتائج، إال أن ذلوك لوم يواكبوه اهتموام  علموي وبكثوي فوي مجوال المرافكوة 

نشورة فوي المملروة فوي مجوال مرافكوة الفسواد الدراسات العلمية الم والنزاهة، إذ إنَّ 
صوة فوي  ا، وقود ال تتجواوز أصواب  اليودين. فمواذا إًذا عون الدراسوات المتخصو مكدودة جد 
ووا بدراسووة  مجوال المسوواءلة سووواء الرسومية و يوور الرسوومية، والتوي لووم يووتم تناولهوا مكلي 

 !تفصيلية؟
 :وتضمنت المداخالت حول القضية المكورين التاليين

 ة وأبعاد االلتزام والمساءلة  ير الرسمية في المؤسساتأهمي. 
 وسائل تفعيل االلتزام والمساءلة  ير الرسمية في المؤسسات. 

 
 https://bit.ly/3tW6Clcللرجوع الى القضية على الرابط االتي ل 

  

https://bit.ly/3tW6Clc


 

182 

 إحدى مبادرات مركز أسبار

 

 :التوصيات
 

 ت القطواع الخواص ب عوداد خطوط متراملوة لمرافكوة مطالبة األجهزة الكرومية ومؤسسا
الفساد في قطاعاتها، على أن تتضمن الُخطوط مؤشورات لقيوا  الفسواد بجميو  أنواعوه 

 .في تلك األجهزة والمؤسسات
  ترثيووف المناشووط التدريبيووة والفعاليووات التوعويووة للمووورفين، والمتعلقووة بموضوووعي

 .الخاصة و يرهاالنزاهة ومرافكة الفساد في القطاعات العامة و
  ور قويم النزاهوة والشوفافية والمسواءلة شا تشجي  التعاون في مجاالت مرافكة الفساد ون 

بين المؤسسات األكاديمية والتدريبية والبكثية المتخصصة، وبوين األجهوزة الرقابيوة فوي 
 .القطاعين العام والخاص

 م منسووبيها تشجي  المؤسسات األكاديمية من جامعات ومراكز أبكاس علوى تكفيوز ودعو
لعموول البكوووس والدراسووات المتخصصووة فووي مجووال مرافكووة الفسوواد عامووة، ومواضووي  

 .المساءلة بشرل خاص
  ورق تطوير قدرات منسوبي الجهات العاملة في مجال مرافكة الفساد  للتعرل على الطُّ

 .المستكد ة في جرائم الفساد، ورليات مرافكتها
 تعليميووة، الدينيووة، اإلعالميووة، األسووريةتفعيوول دور مؤسسووات التنشووئة االجتماعيووة )ال …

إل   ومؤسسات المجتم  المدني في نشر  قافة الشفافية والمساءلة والنزاهة وأهميوة 
 .مرافكة الفساد

  االستفادة من التجارب المكلية واإلقليمية والدولية المتميزة في مجال مرافكة الفساد
 .وتعزيز النزاهة

 عووددة علووى مسووتوى المملرووة وعلووى مسووتوى اسووتكداس جوووائز ومسووابقات سوونوية مت
 .القطاعات في مجال مرافكة الفساد وتعزيز النزاهة

  عموول موسوووعة شوواملة للمفوواهيم والمصووطلكات والن ريووات والتجووارب ذات العالقووة
بالفساد ومرافكته والنزاهة وتعزيزها، وتوزيعهوا علوى جميو  القطاعوات العاموة والخاصوة 

 .والتطوعية و يرها
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  بتشووجي  راسوواء المؤسسووات علووى االهتمووام بسوومعتهم أمووام القيووادة وأمووام االهتمووام

المجتم ، ويرون ذلك بعدة أمور  منهال إضافة مادة في ن ام مجلس الشوورى تخوتصُّ 
 .بالمساءلة العلنية

  ل عضووويتها بشوورل دوري فووي تشووريل لجووان مراجعووة داخليووة أو مراتووب لإلفصووا  ُتشوورَّ
في حال كانت المؤسسة من الشوركات المتوسوطة جمي  المؤسسات خاصة أو عامة، و

والصغيرة فب مرانها تعيين مراج  خارجي يهتم بعملية حوكمتها ومتابعة تطبيوع الن وام 
وى فوي أعضواء لجنوة المراجعوة الداخليوة، أال يرونووا  باإلضافة إلوى المراجعوة الماليوة. وُيراع 

عضاء مجلس اإلدارة أو العواملين أعضاًء في األقسام التي لها دور  في اتخاذ القرار، مثل أ
 .في مرتب الوزير أو األقسام المالية

  ولضمان الكياد قدر اإلمروان، ال بود مون تووافر ”. عرل  الث مكايد“تعيين مراج  خارجي
عدة شروط فيه  كأن يرون اسمه تابًعا للدولة بكيث تقوم هي باختيار،. كموا أنوه ب مروان 

 .رن ه ، الترشيكات  ير ملزمةالمؤسسات بشرل عام ترشيح أسماء، ول
  ح المورووف المجتهوود والمووتقن لعملووه والملتووزم وونا إعووادة هيرلووة المرافووآت والترقيووات لم 

وون يتفوواخر ب همووال أداء العموول أو بتجوواوز القووانون.  بالن ووام امتيووازات ال يكصوول عليهووا م 
باإلضووافة إلووى وضوو  ن ووام إلرترونووي لتقيوويم األداء الوووريفي، بكيووث ترووون نسووبة موون 

 .لتقييم بناًء على ما يرصد، الن ام للمورف من إنجاز، لمهام عملها
  بناء الثقة  حيث يجب االهتمام بمسألة الرضا عن أعمال المؤسسة سوواء كوان مون ِقبول

العوواملين فيهووا أو المسووتفيدين منهووا، واالهتمووام بموضوووع الشووفافية واإلفصووا  عوون 
 .من يعمل فيها أو يتعامل معهاالمعلومات  ألن المؤسسة عند اإلفصا  تزرع  قًة ب

  ووا علووى الرفوواءة العلميووة والعمليووة، باإلضووافة إلووى مراعوواة اختيووار القائوود بكيووث يرووون مبني 
 .نزاهته

  أهميووة وجووود ميثوواق أخالقيووات لروول مهنووة مبنووي علووى األخالقيووات التووي أكوود عليووه ديننووا
ن يلتكع بالخدمة م  يؤديه م  س   .الكنيف، وأن يرون هنا  ق 
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 (5) القضية

 الحوكمة يف القطاع الخاص خياٌر أم إلزاٌم؟

(6/12/2020) 
  
 الورقة الرئيسة: م. إبراهيم ناظر  

 التعقيبات: 

 د. وفاء الرشيد :التعقيب األول 

 أ. عاصم العيىس :التعقيب الثاين 

 أ. الحم نارص :إدارة الحوار 

  
 :ملخص القضية

كوكمة واختالفها من مدرسوة إلوى تناول م. إبراهيم نارر في الورقة الرئيسة مفهوم ال
ق إلوى معنوى كلموة حوكموة ومرجعهوا  دة لها،  م تطرَّ أخرى حيث ال يوجد ممارسة موحَّ
التاريخي،  م انتقل للكديث عن سوبب نشووئها وأهميتهوا لتعزيوز الشوفافية والمسواءلة 
وفصل الملرية عن اإلدارة، وك لك الكوكمة للقطاعات الكروميوة وأهميوة إعوداد أدلوة 

كوكمة تضمن المساءلة والشفافية و يرهوا مون أهودال الكوكموة، كموا تومَّ التطورق لل
إلى مراكز الكوكمة في المملرة. واختتم م. إبراهيم نارر الورقة باإلشارة إلوى أنوه علوى 
الر م من االنتشار الواس  لكوكمة الشركات إال أنه ال تزال هنالك العديد من العقبات 

يقها في المملرة بشرل كامول، ومنهوال الركوود فوي الغورل والتكديات التي تواجه تطب
التجاريوة، وكوو لك القصوور الوو ي يرتنووف البيئوة القانونيووة بووالر م مون الجهووود المب ولووة 
لتطويرهووا  مووا يعنووي أن الشووركات المسوواهمة تواجووه قصوووًرا فووي الضوووابط الداخليووة 

ك المدرجوة منهوا والخارجية، بجانب مكدوديوة عودد الشوركات المسواهمة العاموة، وكو ل
 .في سوق المال
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قت د. وفاء الرشيد في التعقيب األول إلى أن الن ام البيئوي لكوكموة الشوركات  وتطرَّ
(CG)  وز بوين نجوا  وفشول ا فكسب، بل هوو العامول الو ي يميو في أي سوق ليس مهم 

الن ووام علووى الموودى الطويوول. وتناولووت أيًضووا أهوومَّ معوقووات تطبيووع الكوكمووة فووي 
ى وجه العمووم، وال سويما موا يتعلوع بعودم وجوود ممارسوين أو خبوراء فوي المملرة عل

مجووال حوكمووة الشووركات واإلدارة علووى مسووتوى مجلووس اإلدارة موو  الخبوورة المطلوبووة، 
ل الكوكمووة  الرشوويدة   وهووي مشوورلة موجووودة حتووى فووي األسووواق المتقدمووة، وُتقوووو

لوى الغورل التجاريوة اليووم  بسبب الرشوة والفساد، واخُتتم التعقيب باإلشارة إلوى أن ع
 .ووزارة التجارة مسؤولية كبيرة للمساهمة في تغيير المسار باتجا، الكوكمة الرشيدة

د في التعقيب الثاني على أهمية اإللزام بالكوكمة مو  وجوود  أما أ. عاصم العيسى فأكَّ
ن ام عقوبات رادع للمخالفين له، من منطلوع أن أي سياسوات للكوكموة دون تفعيول 

 .ساءلة والعقوبات الصارمة والقضاء السري  لن تؤتي  الثمرة المرجوةالُم 
نت المداخالت حول القضية المكاور  التالية  :وتضمَّ

 النشأة  التاريخية  للكوكمة. 
 واق  الكوكمة ومعوقات تطبيقها في المملرة. 
 ال لسياسات الكوكمة في البيئة السعودية  .رليات التطبيع الفعَّ

 
  https://bit.ly/3tStGBrضية على الرابط االتي ل للرجوع الى الق

 
 
 

  

https://bit.ly/3tStGBr
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ومن أبرز التوصيات التي انتهى إليهوا المتكواورون فوي ملتقوى أسوبار حوول القضوية موا 
 :يلي

 تأسيس شهادة مهنية في الكوكمة تتبناها األكاديمية المالية. 
 ،واشترا  أكثر من جهة في إعداد، مراجعة مؤشر الكوكمة وتطوير. 
  
 التوصيات: 
 تأسيس شهادة مهنية في الكوكمة تتبناها األكاديمية المالية. 
 ،مراجعة مؤشر الكوكمة وتطوير،، واشترا  أكثر من جهة في إعداد. 
  دعوة الباحثين والمختصين من كافة القطاعات للمشاركة بأبكاس ودراسات

للكوكمة ال ي تعقد، جامعة الفيصل تثري الموضوع في المؤتمر السنوي 
ا  .سنوي 

  ول عا مراجعة الئكة الكوكموة التوي أصودرتها هيئوة سووق الموال وتطويرهوا وج 
 . البية بنودها إلزامية

  إيجوواد مراسوويم وأن مووة تلووزم بووبعض المعووايير الالزمووة لتكقيووع الشووفافية
واإلفصا  وعدم تعارل المصالح، وتمن  تفشي الفساد في المؤسسوات 

 .حرومية أو شركاتسواء 
  إلووزام الشووركات بوجووود إدارة خاصووة بالكوكمووة، ترووون مرجعيتهووا لمجلووس

اإلدارة، تضوووومن تطبيووووع معووووايير الكوكمووووة داخوووول الشووووركة أو المؤسسووووة 
 .الكرومية

  ،حث الشركات التي لم تشرل لجنة للكوكمة على تشريل مثل ه ، اللجنوة
 .أو إيجاد إدارة خاصة بالكوكمة
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 (6القضية )

 ر املنظومة الترشيعيةتطوي

(24/1/2021) 

 الورقة الرئيسة: م. خالد العثامن 

 التعقيبات: 

 التعقيب األول: د. إحسان بوحليقة 

 )([8]) التعقيب الثاين: د. نجالء الحقيل )ضيفة امللتقى 

 إدارة الحوار: د. عبد اإلله الصالح 

  
 :ملخص القضية

ه عنوود الن وور إلووى واقوو  المن ومووة أشووار م. خالوود العثمووان فووي الورقووة الرئيسووة إلووى أنوو
التشريعية في المملرة خصوًصا في اقونة األخيرة، ف ننا نرى حراًكوا كبيوًرا فوي صويا ة 
وإصدار األن مة والتشريعات واللوائح والقرارات والتعاميم بشرل لم يسبع له مثيل  

امج وهو ما يعرس ديناميرية الكرا  نكوو تسوري  خطووات التنميوة، وتفعيول تنفيو  بور
. كموا أنوه يبورز اهتماًموا كبيوًرا مون 2030ومبادرات وتكقيع مستهدفات رايوة المملروة 

أجهزة الدولوة بسود الثغورات وتعوويض الوبطء الو ي شواب مسويرة التنميوة عبور سونوات 
عويلة. ومن  ير الُمنصف أن نرى كل ه ، الجهود المخلصة والمبوادرات الجوادة وهوي 

وائية وتضارب الصالحيات  حيوث إنَّ هنوا  حاجوًة تصطدم بجدران البيروقراعية والعش
وو  وتوحيوود االختصاصووات التشووريعية فووي جهوواز مركووزي واحوود يمووار  مهامووه  ما إلووى ج 

 .بشرل مستقل عن األدوار التنفي ية لألجهزة الكرومية األخرى
م جوووهري يرووون  وأكوود د. إحسووان بوحليقووة فووي التعقيووب األول علووى أن تكقيووع تقوودُّ

لووى أسووس تقوووم علووى التكسووين المسووتمر، تنطوووي علووى حوكمووة بتطوووير األن مووة ع
 .األدوار، واإلصرار على مشاركة أصكاب العالقة الوريفية والمجتمعية

http://multaqaasbar.com/report/%d9%85%d9%84%d8%aa%d9%82%d9%89-%d8%a3%d8%b3%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%82%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d9%87%d8%b1%d9%8a-%d8%b1%d9%82%d9%85-71-%d9%84%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d9%8a/#_ftn10
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فوووي حوووين ركوووزت د. نجوووالء الكقيووول فوووي التعقيوووب الثووواني علوووى أن تطووووير المن وموووة 
ى التشريعية في المملرة يستلزم الفصل بين السولطة التنفي يوة والتشوريعية، جنًبوا إلو

جنب م  مكاكمة مسودة القانون  إذ إنَّ إصدار قوانون موا يجوب أن يروون مثول عمليوة 
 .التصني  ال ي يمرُّ بعدة مراحل، وفلترته إلى حين صدور، بصيغته النهائية

نت المداخالت حول القضية المكاور التالية  :وتضمَّ
 تكديات تطوير المن ومة التشريعية في الواق  السعودي. 
  المن ومة التشريعيةأهمية تطوير. 
 رليات تطوير المن ومة التشريعية في المملرة. 

 
 https://bit.ly/3rn5q8Zللرجوع الى القضية على الرابط االتي ل 

 
  

https://bit.ly/3rn5q8Z


 

189 

 إحدى مبادرات مركز أسبار

 التوصيات

  الفصوووول الموضوووووعي والعملووووي بووووين االختصاصووووات التشووووريعية والتنفي يووووة، وتوحيوووود
وووور وصوووويا ة مرجعيووووة إدا شا رة المن ومووووة التشووووريعية لتتووووولى حصوووور وتبويووووب وتنسوووويع ون 

وإصوووودار األن مووووة والتشووووريعات بمشوووواركة كافووووة الجهووووات ذات العالقووووة، وتفعيوووول دور 
مجلووووس الشووووورى وفووووع منهجيووووة برلمانيووووة فاعلووووة لتقيوووويم ومناقشووووة ومكاكمووووة جميوووو  

 :من أبرزهامشروعات األن مة والقوانين دون استثناء. ويتضمن ذلك إجراءات  
   ،وور التشووري  والتن وويم فووي جهووات ذات صووالحية، وكوول  حسووب قوودر صا توصوويف وح 

 .مثاًل الجهات التنفي ية والهيئات التن يمية ترون مختصًة باللوائح التنفي ية
  تكديووووود مرجعيوووووة لألن موووووة واللووووووائح للتأكووووود مووووون تو يقهوووووا وتكوووووديثها وحف هوووووا

 .ونفاذها
  مسووووتوياته، يأخوووو  فووووي الُكسووووبان جميوووو   إصوووودار ن ووووام إلجووووراءات التشووووري  بروووول

االعتبوووووارات التوووووي تضووووومن الرفووووواءة الموضووووووعية لألن موووووة واللووووووائح والمشووووواركة 
 .الفاعلة

  ووووود لجميووووو  األن موووووة واللووووووائح )البووووواب األولل الن وووووام األساسوووووي إيجووووواد تبويوووووب موحَّ
للكروووم، وهرووو ا.. ، وتروووون هنوووا  جهوووة حروميوووة نووواررة علوووى هووو ا التبويوووب والتكوووديث 

ه النهائيوووة ومرجعيوووة فوووي النفووواذ. والسوووما  للجهوووات الخاصوووة بوووالتهمي  شوووبه بصووويغت
الرسووووومي علوووووى مجلووووودات األن مووووووة بالشووووورو  والسووووووابع القضوووووائية ذات العالقووووووة، 
ووول أن تروووون كليوووات الشوووريعة والقوووانون أصوووكاب هووو ا االمتيووواز مووو  اإلسوووناد مووون  وُيفضَّ

 .جهات التشري  والقضاء

 وووح اإلجوووراءات الوووالزم اتباعهوووا ألي جهوووة  الن ووور فوووي صووويا ة وإصووودار ن وووام أو قوووانون ُيوضو
 :للوصول لمرحلة ن ام أو قانون أو تشري  أو الئكة أو  ير ذلك، م  مراعاة ما يلي

 د ه ا الن ام الجهات المخولة بالتن يم أو المشاركة فيه  .أن ُيكدو
  وووه بشووورل واضوووح يروووون مووون أهوووم عناصووور هووو ا الن وووام رليوووة ُتعطوووي التنفيووو ي حقَّ

م )إموووا بالمبوووادرة بووواقترا  ن وووام أو مراجعتوووه أو  يووور ذلوووك ، وُتعطوووي أصوووكاب  وُمووون َّ 
المصوووالح وذوي العالقوووة أيًضوووا مجوووااًل للمبوووادرة وقنووووات مناسوووبة وعمليوووة للتوووأ ير، 
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وووح  قوووة منشوووورة، ُتوضو وووا علوووى دراسوووات مو َّ وُيشوووترط أن يروووون مشوووروع الن وووام مبني 
ووول مووون ِقبووول المتخصصوووين الكاجوووة مووون جهوووة واق وووار مووون جهوووة أخووورى، بشووورل  ُمفصَّ

 .في المجال
  تضوووومين الن ووووام اسووووتطالع رراء العموووووم )موووون جميوووو  الشوووورائح فووووي مراحوووول ذات

معنووووى ، بكيووووث يرووووون هنووووا  مجووووال حقيقووووي إلبووووداء الوووورأي موووون خووووالل اإلعووووالن 
م  لرشوووف أي ضوووعف فوووي الن وووام )وال  وجلسوووات المراجعوووة والكووووار بشووورل ُمووون َّ

أجهوووزة مختصوووة فوووي مجلوووس الشوووورى أو مجلوووس يمنووو  أن يتبنوووى هووو ، الجلسوووات 
قًة ومكفورًة   .الُغرل السعودية، وترون مو َّ

  أن تتأكووود من وموووة مراجعوووة التشوووريعات )بموووا فوووي ذلوووك مجلوووس الشوووورى والوووديوان
العووووووام للمكاسووووووبة  موووووون التووووووزام الجهووووووات الكروميووووووة بآليووووووة تعووووووديل األن مووووووة 

 .ومتطلباتها
 ت المجتموووووو  الموووووودني حوكمووووووة المشوووووواركة المجتمعيووووووة موووووون خووووووالل مؤسسووووووا

والمختصوووين  باتبووواع أفضووول الممارسوووات المعموووول بهوووا، بموووا فوووي ذلوووك استقصووواء 
 .رراء العموم قبل المقتر  وأ ناء، وبعد،، والتقييم عند التنفي 

  ى سياسوووووووة استقصووووووواء رراء العمووووووووم وإدارة أصوووووووكاب “إعوووووووالق و يقوووووووة بمسووووووومَّ
ستقصوووواء مرئيووووات ، وتشووووتمل علووووى إجووووراءات ُتتبوووو  السووووتيفاء متطلبووووات ا”العالقوووة

ع أفضل الممارسات الدولية فا  .العموم و 
  أن يروووووون سووووونُّ القووووووانين وإقرارهوووووا منوًعوووووا بجهوووووة مسوووووتقلة تماًموووووا عووووون الووووووزراء

ومجلووووس الوووووزراء، وأن الوووووزراء لهووووم الكووووعُّ فووووي اقتوووورا  األن مووووة فقووووط والقوووورارات 
 .التنفي ية في حدود الصالحيات الممنوحة لهم ن اًما

 دسوووتورية )سووويادية  لهوووا الكوووع فوووي البوووتو فوووي دسوووتورية  أن يروووون هنوووا  مكرموووة
 .)حوكمة  األن مة وعدم تعاُرضها

  استشووووووورال األ ووووووور االقتصوووووووادي واالجتمووووووواعي لجميووووووو  القووووووورارات والسياسوووووووات
 .االقتصادية قبل تطبيقها، ومراجعتها بشرل دوري بعد التطبيع

  للقيوووام بهووو ا  –األقووورب واألكثووور تفووواعاًل مووو  المجتمووو   –تمروووين الرووووادر الوعنيوووة
  .النوع من الدراسات بداًل من االعتماد على الشركات األجنبية
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 (7القضية )

 تقييم مبادرة تحسني العالقة التعاقدية واآلثار املرتتبة عليها

(14/2/2021) 
  
 

 :ملخص القضية

تناولت ه ، القضية تقييم مبادرة تكسين العالقة التعاقدية، التي ستدخل حيز  التنفي  
ل الووعني، حيوث 2021موار   14في  م، والتوي جواءت ك حودى مبوادرات برنوامج التكووُّ

تستهدل دعوم رايوة وزارة المووارد البشورية والتنميوة االجتماعيوة فوي بنواء سووق عمول 
جاذب، وتمرين وتنمية رأ  المال البشري وتطوير بيئات العمل، وقد تمَّ تطوير هو ، 

ز المعلومات الوعني، وبعد عقد العديود مون المبادرة بالشراكة م  وزارة الداخلية ومرك
االجتماعات م  مؤسسات القطاع الخاص ومجلس الغرل السعودية، واالعالع علوى 
مختلف الدراسات واألبكاس التي اشوتملت علوى أفضول الممارسوات الدوليوة فوي هو ا 

 .المجال
نة فوي مبوادرة تكسوين ال عالقوة وفي هو ا اإلعوار، توم تنواول المزايوا والعيووب المتضومَّ

ووول الووووريفي، والخوووروج والعوووودة،  التعاقديوووة  وتكديوووًدا فيموووا يتعلوووع بخووودماتل )التنقُّ
والخوووروج النهوووائي . أيًضوووا، فقووود تموووت اإلشوووارة إلوووى تقيووويم مبوووادرة تكسوووين العالقوووة 
التعاقدية مون حيوث اق وار المترتبوة عليهوا فيموا يتعلوع بسووق العمول وجو ب الخبورات 

رفوو  التوووعين، وكوو لك تأ يرهووا علووى قطوواع األعمووال.  المتميووزة، وتووأ ير المبووادرة علووى
بجانب توضيح ر ار المبادرة على تكسين الصورة ال هنية للمملرة وسوجلها فوي مجوال 
حقوووق اإلنسووان، واق ووار االجتماعيووة لمبووادرة تكسووين العالقووة التعاقديووة والمبووادرات 

 .األخرى في ه ا اإلعار
درة تكسووين العالقووة التعاقديووة ُوِضووعت وإجمووااًل، وبينمووا يؤكوود الووبعض علووى أن مبووا

بطريقووة متسوورعة ولووم تروون هنووا  مشوواركة فاعلووة موون ِقبوول القطوواع الخوواص، كمووا أن 
المبووادرة سووتعمل علووى خلخلووة الرواتووب فووي القطوواع الخوواص حيووث سووتعمل الشووركات 
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الربيووورة علوووى اسوووتقطاب العمالوووة الوافووودة بوووأجور عاليوووة، مموووا يوووؤ ر علوووى المنشوووآت 
رة والتي لن تسوتطي  مجاراتهوا. فعلوى الجانوب اقخور،  موة وجهوات المتوسطة والصغي

ن ر ترى أن مبادرة تكسوين العالقوة التعاقديوة التوي عرحتهوا الجهوات المعنيوة سوترون 
سويما فيموا يخوصُّ الكود مون التسوتر، والكود مون  وال مفيدًة ر م السلبيات المو كورة،

لممارسووة أعمووال خووارج ن ووام  إ ووراق السوووق بعمالووة وافوودة ال عموول  لهووا، ممووا يوودفعها
االقتصوواد الرسوومي ممووا ُيطلووع عليووه اقتصوواد ال وول الموووازي، وهووو اقتصوواد هامشووي 
م  يصوووعب ضوووبط مداخيلوووه وضووورائبه. كموووا أن المبوووادرات وتكويلهوووا إلوووى واقووو  ُمووون َّ
وى منوه، هوو نهوج يصوبُّ فوي  ون امي، وبعد أن يرون ممرًنا تطبيُقه الكتساب ما ُيرج 

لوك رفو  كفواءة األن موة وتكوديثها باسوتمرار علوى نكوو يواكوب مصلكة الوعن، ومن ذ
 .مختلف المتغيرات االقتصادية واالجتماعية والسياسية

ومن أبرز التوصيات التي تمَّ االنتهاء إليها حول القضية موا يلويل دراسوة إمرانيوة تأجيول 
تطبيوع أشوهر علوى األقول، وأال يوتم ال ٦تطبيع مبادرة تكسين العالقة التعاقدية لمودة 

إال بعد صودور الالئكوة التنفي يوة التوي وعودت بهوا وزارة المووارد البشورية بشوهرين علوى 
وع بنوود  ن مؤسسوات القطواع الخواص مون ترتيوب أوضواعها. وأن ُتطبَّ األقل حتوى توتمرَّ
المبوووادرة بشووورل تووودريجي لتخفيوووف اق وووار السووولبية المكتملوووة علوووى أيٍّ مووون أصوووكاب 

بيات قود تكودس عنود التطبيوع. بجانوب إلغواء ن وام المصلكة، وحتى يتم تودار  أي سول
التأشيرات واالستقدام، بكيث يصبح المتعاقد كفيل  نفسه، ويتكمل تراليف التأشيرة 
واالسووتقدام لتخفيووف األضوورار الماديووة الناتجووة عوون إلغوواء ن ووام الرفالووة. فضوواًل عوون 

ذات التأهيوول التطبيووع التوودريجي للن ووام بكيووث يووتم تطبيقووه فووي البدايووة علووى العمالووة 
مَّ االنتقال إلى بقية أنواع العمالة  .العالي والخبرات القيمة، ومن   

 

 https://bit.ly/39dwkKkللرجوع الى القضية على الرابط االتي ل 

 

https://bit.ly/39dwkKk
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 التوصيات
   

 

 

 

  وأال يوتم التطبيوع إال بعود صودور الالئكوة التنفي يوة التوي وعودت بهوا وزارة  أشهر على األقل، 6تأجيل تطبيع مبادرة تكسين العالقة التعاقدية لمدة
 .الموارد البشرية بشهرين على األقل  حتى تتمرن مؤسسات القطاع الخاص من ترتيب أوضاعها

  ع بنود المبادرة بشرل تدريجي  لتخفيف اق ار السلبية المكتملة على أيٍّ من أصكاب المصلكة، وحتوى يوتم تودار  أي سولبيات قود تكودس أن ُتطبَّ
 .عند التطبيع

 جوة إلغاء ن ام التأشيرات واالستقدام بكيث يصبح المتعاقود كفيول نفسوه، ويتكمول ترواليف التأشويرة واالسوتقدام  لتخفيوف األضورار الماديوة النات
 .عن إلغاء ن ام الرفالة

 وومَّ االنتقوال إلووى بقيوة أنووواع التطبيوع التودريجي للن ووام بكيوث يووتم تطبيقوه فووي البدايوة علووى العمالوة ذات ا لتأهيول العووالي والخبورات القيمووة، ومون   
 .العمالة

 ا نا  الشركات الربرى من استقطاب عمالة المنشآت الصغيرة والمتوسطة مرحلي   .م 
 ربط اإلذن بالتعاقد م  مورفين من الخارج بعدم وجود مواعن مؤهل لشغل الوريفة. 
   م ألول مرة حسب التعاقد بينهموا ولويس سونة واحودة  ليوتمرن صواحب العمول مون االسوتفادة مون العامول، أن ترون مدة العقد للعامل الُمستقد

 .واإليفاء بتعهداته ونفقات ترلفة االستقدام
  مون رسووم اإلقاموة والمقابول الموالي، أموا فيموا يخوصُّ أسورته فهو ، مسوؤولية العامول ٥٠أن يتكمل العامول الوافود الُمتعاقود معوه مون الوداخل %

 .الراملب
 أن يرون التطبيع على المنشآت الصغيرة والمتوسطة بعد مرور  الس سنوات من بداية التطبيع عامة. 
 مون  أن ُيمنح صاحب العمل وقًتا ال يقل عن عشرة أيام حيال علوب العامول تأشويرتي الخوروج النهوائي أو الخوروج والعوودة  للتأكود مموا لودى العامول

 .ُعهد وخالفه
  إلى منشأة منافسة وذات نشاط مما ل إال بعد مرور عام على تر  تلك المنشأة السابقةأال ينتقل العامل. 
 ل صاحب العمل قيمة التأمين الصكي والمقابل المالي فقط للفترة التي أمضاها العامل لديه دون زيادة  .أن يتكمَّ
  ي االقتصوواد الوووعني، وتكسووين بيئووة العموول للوافوود إلعووداد إسووتراتيجية للعموول  لخلووع الورووائف فوو 2030إعووداد برنووامج ضوومن رايووة المملرووة

والمووواعن، وضوومان الكقوووق لطرفووي العالقووة التعاقديووة حسووب المعووايير الدوليووة، وإيجوواد بيئووة اسووتثمار جاذبووة للشووركات والمؤسسووات الوعنيووة 
 .واألجنبية، وتخفيض تراليف أداء األعمال في المملرة

  

 تأجيووول تطبيوووع مبوووادرة تكسوووين العالقوووة التعاقديوووة
وأال يتم التطبيوع إال بعود  أشهر على األقل، 6لمدة 

صووودور الالئكوووة التنفي يوووة التوووي وعووودت بهوووا وزارة 
الموارد البشورية بشوهرين علوى األقول  حتوى توتمرن 

 .مؤسسات القطاع الخاص من ترتيب أوضاعها
 ووع بنووود المبووادرة بشوورل توودريجي  لتخفيووف أن ُتطبَّ

اق ووووار السوووولبية المكتملووووة علووووى أيٍّ موووون أصووووكاب 
تدار  أي سولبيات قود تكودس المصلكة، وحتى يتم 

 .عند التطبيع
 إلغوواء ن ووام التأشوويرات واالسووتقدام بكيووث يصووبح

المتعاقوود كفيوول نفسووه، ويتكموول تروواليف التأشوويرة 
واالسووتقدام  لتخفيووف األضوورار الماديووة الناتجووة عوون 

 .إلغاء ن ام الرفالة
 التطبيووع التوودريجي للن ووام بكيووث يووتم تطبيقووه فووي

لتأهيوول العووالي والخبوورات البدايووة علووى العمالووة ذات ا
مَّ االنتقال إلى بقية أنواع العمالة  .القيمة، ومن   

 وووو  الشووووركات الربوووورى موووون اسووووتقطاب عمالووووة نا م 
ا  .المنشآت الصغيرة والمتوسطة مرحلي 

 ربط اإلذن بالتعاقود مو  موورفين مون الخوارج بعودم
 .وجود مواعن مؤهل لشغل الوريفة

  م ألول موورة أن ترووون موودة العقوود للعاموول الُمسووتقد
حسب التعاقد بينهموا ولويس سونة واحودة  ليوتمرن 
صاحب العمل من االستفادة مون العامول، واإليفواء 

 .بتعهداته ونفقات ترلفة االستقدام
 

 أن يتكمل العامل الوافد الُمتعاقد معوه مون الوداخل
% مووون رسووووم اإلقاموووة والمقابووول الموووالي، أموووا 50

 .بالرامل فيما يخصُّ أسرته فه ، مسؤولية العامل
 أن يروووووون التطبيوووووع علوووووى المنشوووووآت الصوووووغيرة

والمتوسووطة بعوود موورور  ووالس سوونوات موون بدايووة 
 .التطبيع عامة

 أن ُيمنح صاحب العمل وقًتا ال يقل عن عشورة أيوام
حيوووال علوووب العامووول تأشووويرتي الخوووروج النهوووائي أو 
الخروج والعودة  للتأكد مموا لودى العامول مون ُعهود 

 .وخالفه
ل إلى منشوأة منافسوة وذات نشواط أال ينتقل العام

مما وول إال بعوود موورور عووام علووى توور  تلووك المنشووأة 
 .السابقة

 وول صوواحب العموول قيمووة التووأمين الصووكي أن يتكمَّ
والمقابل المالي فقط للفترة التوي أمضواها العامول 

 .لديه دون زيادة
 إلعووداد  2030إعووداد برنووامج ضوومن رايووة المملرووة

فووي االقتصوواد  إسوتراتيجية للعموول  لخلووع الورووائف
الوووعني، وتكسووين بيئووة العموول للوافوود والمووواعن، 
وضمان الكقوق لطرفوي العالقوة التعاقديوة حسوب 
المعووووايير الدوليووووة، وإيجوووواد بيئووووة اسووووتثمار جاذبووووة 
للشووووووركات والمؤسسووووووات الوعنيووووووة واألجنبيووووووة، 

 .وتخفيض تراليف أداء األعمال في المملرة
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 (8القضية )

اململكة يف ظلِّ الترشيعات واقع السلوكيات املرورية يف 

 الجديدة، واقرتاحات تطوير املنظومة املرورية

(28/2/2021) 
 

 

 :ملخص القضية

تناولووت هوو ، القضووية واقوو  السوولوكيات المروريووة فووي المملرووة فووي روولو التشووريعات 
الجديدة، واقتراحات تطوير المن وموة المروريوة فوي ضووء ذلوك. ويبورز االهتموام بهو ، 

د سووالمة أفووراد  القضووية باعتبووار وودُّ موون أكبوور القضووايا التووي ُتهوودو أن الكوووادس المروريووة تع 
مليوون شوخص حوول العوالم وعشورات  1.35المجتم   حيث ي هب ضوكيتها أكثور مون 

الماليين من المصابين، وباإلضافة إلى ما تتسبب فيه الكووادس المروريوة مون خسوائر  
 ن لهوا ر واًرا اجتماعيوة واقتصوادية جسيمٍة في األروا ، وما تتسبب فيه من إصابات، ف

ف االقتصاد  الوعني عشرات المليارات كول سونة، ولرننوا اقن نمورُّ بمرحلوة  سيئة وُترلو
تاريخية تقود فيها الدولة دفة التغيير، فلم تُعد الدولوة تقبول بالوضو  الوراهن، وتطموح 

ت البلوود بووأن ترتقووي بالمملرووة إلووى مصووالو الوودول المتقدمووة، وتكووافح علووى مرتسووبا
 .وتعمل على تنميته

وفي سياق متصل، تمَّ تناول أبعاد تأ ير التشريعات الجديدة على المن ومة المروريوة  
باإلشارة إلى أنه قد يرون من أكثر التشريعات الجديودة توأ يًرا علوى المن وموة المروريوة 

سالمة في المملرة هو السما  للمرأة بقيادة السيارة، لرن تأ ير ذلك على مستوى ال
المرورية لم يتم تقدير، حتى اقن، إال أن ذلك سويزيد مون الكاجوة إلوى إجوراء التعوديالت 
الضرورية لمن ومة النقل في المدن، مثول تووفير األعوداد الرافيوة لمواقوف السويارات 
ومدار  تعليم القيادة، و ير ذلك. أيًضا، فو ن التعوديالت األخيورة التوي شوهدها ن وام 

أنووواع وقوويم المخالفووات سووول يرووون لهووا أ وور  إيجووابي فووي ردع  الموورور موون زيووادة فووي
المخووالفين، وبالتووالي خفووض األعووداد الهائلووة موون المخالفووات المروريووة، كمووا أن ن ووام 

 .العقوبات المرورية يتماشى م  ما هو معمول به في الدول المتقدمة
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ح جما  الكووادس و مة  عدد  من العوامل التي تكدُّ من فاعلية األن مة المرورية في كب
المرورية، ومن أهمهوال عوامول تتعلوع بتطبيوع الن وام الموروري، وضوعف اإلحصواءات 
عوون الوضوو  المووروري والتووي تعيووع تقيوويم الوضوو  المووروري بشوورل صووكيح، ال سوويما 
بالن ر إلى أن هنا  اختالفوات بوين الجهوات التوي تنشور هو ، اإلحصواءات وعودم وجوود 

ومووات. فضواًل عوون أسوباب أخوورى تورتبط بتنفيوو  جهوة مسووتقلة لجمو  ونشوور هو ، المعل
الن ووام المووروري علووى شووبرة الطوورق، والتخطوويط الكضووري، وتصووميم وتنفيوو  شووبرة 
الشوارع، كما أنه علوى الور م مون وجوود تنسويع مسوتمر بوين األمانوات وإدارات المورور 
ول هو ا  بالمدن، إال أن عودم وجوود جهوة مختصوة فوي األمانوات إلدارة حركوة المورور، جع 
التنسوويع ينصووبُّ علووى تالفووي الكوواالت الكرجووة فقووط  بينمووا يتطلووب األموور إدارة فاعلووة 
 .تتولى وض  الُخطط والسياسات والبرامج لتسهيل حركة السير والتقليل من الكوادس

وموون أبوورز التوصوويات التووي توومَّ االنتهوواء إليهووال التأكيوود علووى أهميووة إنشوواء هيئووة عامووة 
بمثابة جهاز تشريعي ورقابي، يعمل على متابعة ما تمَّ للسالمة المرورية، بكيث ترون 

إقرار، من مشاري   واقتراحاٍت في الخطة الوعنية م  مختلف الجهوات، ووضو  معوايير 
السالمة على الطرق ووسائل النقل األخرى، وإعداد السياسات والخطط والبرامج التي 

تنميوووة الووووعن  توووؤدي إلوووى تخفووويض أعوووداد الوفيوووات وتخفيوووف ر ارهوووا السووولبية علوووى
واقتصاد،. كما توجد ضرورة إلنشاء هيئات للنقل الكضري في المدن الربورى، فضواًل 
عن أهمية تعزيز مدار  القيادة، والتوعية بمخاعر الكوادس، وعلم اإلشارات، وااللتزام 
وون أدائهووم،  األخالقووي فووي سوولو  القيووادة، وتفعيوول مراقبووة سوولو  رجووال الموورور وُحسا

والجميوو  بووأداء دور الشوورعة العسووررية علووى مخالفوواتهم، ليرووون  وإقوورار حووع المووواعن
الجمي  يًدا واحدة في المراقبة، وإقورار مبودأ أن تروون السوالمة المروريوة هودًفا للووعن 
وللجمي ، وتجريم السلوكيات المرورية  ير الالئقة، وبال ات المنطويوة علوى االسوتهتار 

لتوعية، وترثيف برامج التوعيوة المروريوة واالعتداء، وتفعيل المشاركة المجتمعية في ا
وور التوعيووة المجتمعيووة  شا بعوودة لغووات عبوور مختلووف الوسووائل الميدانيووة واإلعالميووة لن 

 .للوافدين بمختلف فئاتهم
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   التوصيات المقترحة لتطوير المن ومة المرورية، وضمان السالمة المروية: 
المسوتويات بكاجووة إلوى حلووول  إنَّ المكواوالت التووي تقووم بهووا أجهوز، الدولووة علوى كافووة

جديدة لربح جموا  هو ، اقفوة والتخفويض مون أعوداد القتلوى والمصوابين، علوى الور م 
مما تب له الدولة من رالل المليارات على إنشاء الطرق وأن مة النقل والمستشفيات 
وما يب له رجال األمن والمرور من جهود في مالحقة المخالفين لن ام المرور، ويمرن 

 :ا اإلعار التأكيد علىفي ه 
 إنشاء هيئة عامة للسالمة المرورية. 

عاًما، تمَّ تشوريل اللجنوة الوعنيوة لسوالمة المورور فوي مدينوة الملوك  23قبل أكثر من 
عبد العزيز للعلوم والتقنية، وقامت بالعديود مون الدراسوات واألبكواس، وعقودت الرثيور 

ية وعنيووة لسووالمة الموورور، وأن موون االجتماعووات  اتضووح بعوودها أنووه ال يوجوود إسووتراتيج
ضعف التنسيع بين الجهات ذات العالقة هو سبب رئيس الستمرار تفاقم المشرلة، 

، وتضمنت الرثيور ”الخطة الوعنية اإلستراتيجية لسالمة المرور“فاقترحت اللجنة إيجاد 
جت ه ، الخطة  من األهدال والمشاري  التي رأتها ضرورية لمعالجة المشرلة، وقد ُتوو

سوونوات، ولروون هوو ، الخطووة بقيووت  ٥بموافقووة مجلووس الوووزراء الموووقر قبوول أكثوور موون 
 .حبيسًة األدراج لعدم وجود جهاز حرومي يملك صالحية متابعة تنفي ها

إال أن ما يبعث األمل هو إنشاء اللجنة الوزارية للسالمة المرورية قبل أكثر من عوامين، 
د الجهووات ذات العالقووة بالسووالمة ال مروريووة موونل )وزارة نقوول، ووزارة بلووديات، لروون تعوودُّ

ووزارة صكة، ووزارة تعليم، وإدارة مرور، وقطاع خاص، و يرها ، يجعل من إيجاد جهواز 
ا  ووى بالسووالمة المروريووة أمووًرا فووي  ايووة األهميووة، بكيووث يرووون جهوواًزا تشووريعي  واحوود ُيعن 

ا، يعمل على  :ورقابي 
 حووات فووي الخطووة الوعنيووة موو  مختلووف متابعووة مووا توومَّ إقوورار، موون مشوواري   واقترا

 .الجهات
 ضا  معايير السالمة على الطرق ووسائل النقل األخرى  .و 
  وو  السياسووات والُخطووط والبوورامج التووي تووؤدي إلووى تخفوويض أعووداد الوفيووات ضا و 

 .وتخفيف ر ارها السلبية على تنمية الوعن واقتصاد،
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 طوويط وهندسووة دعووم توووفير المختصووين موون أبنوواء وبنووات الوووعن فووي مجوواالت تخ
 .النقل والتخصصات األخرى ذات العالقة من خالل برامج للتعليم والتدريب

 تمثيل المملرة أمام الهيئات الدولية المعنية بسالمة النقل والمرور. 
   تن يم ومراقبة الشركات التي تعمول فوي مجوال سوالمة المورور )سواهر، مودار

 .إل  … القيادة، الفكص الدوري
 لنقل الربيورة بمختلوف أنواعهوا، والتكقيوع فيهوا )سويارات، الوقول على حوادس ا

 .  لمعرفة أسبابها وجم  المعلومات عنها… قطارات، عائرات
 جم  ونشر اإلحصاءات والمعلومات عن حوادس النقل. 

ه ا الجهاز المهم هو ما نكتاجه اقن لمواجهة مشرلة وعنيوة كبيورة ُتهودر أرواًحوا  اليوة 
ف أعباًء ماليًة  كبيرة نكتاجها لدف  عجلة النمو والتطور، وقد سوبقنا فوي تأسيسوه وُترلو

الوودول المتقدمووة، وهوو ا الجهوواز يوجوود مووا ُيما لووه فووي الواليووات المتكوودة تكووت اسووم 
، كما أن التقارير الدولية تشير إلى أن الرثيور ”NTSB المجلس الوعني لسالمة المرور“

 .لمروريةمن البلدان نجكت في تخفيض أعداد ضكايا الكوادس ا
وحيث إنَّ ه ا الجهاز ال بد أن يرون مستقاًل عن أي جهة حرومية أخرى، فقد يرون من 

 .األفضل أن يرون ه ا الجهاز تكت إشرال اللجنة الوزارية للسالمة المرورية
 إنشاء هيئات للنقل الكضري في المدن الربرى. 

ا إدارات لهندسة المورور فوي األمانوات، لرون اإلمرا نوات التن يميوة والبشورية يوجد حالي 
والماديووة المتاحووة لهووا، ال تجعلهووا قووادرًة علووى القيووام بمهووام تخطوويط وإدارة النقوول فووي 

 .المدينة التي تنمو بشرل سري  يوًما بعد يوم
إن الوض  المروري في المدن وخاصة الربرى منهوا قود حصول لوه الرثيور مون التغيورات 

تنفيو  لبورامج عديودة تتعلوع بالسوالمة التي تستوجب وجود جهواٍز خواص بوالتخطيط وال
المرورية، ومعالجة الزحام المروري، وتووفير أن موة نقول عوام فاعلوة، وتووفير الخودمات 
التكتيووة الالزمووة موون شوووارع وأرصووفة مشوواة ومواقووف للسوويارات ومتابعووة تشووغيلها 
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برفوواءة، وجموو  المعلومووات عوون الوضوو  المووروري للمدينووة وتكليلهووا واالسووتفادة موون 
 .هانتائج

لقوود سووبقتنا دول  عديوودة فووي إيجوواد مثوول هوو ، المؤسسووات المسووتقلة عوون البلووديات، 
ولرنهووا ترووون تكووت م لووة واحوودة يرأسووها األمووين، حيووث يووتمُّ إعطوواء الوضوو  المووروري 

 .االهتمام ال ي يستكقه
وفووي تقوودير الووبعض، فوو ن رسوووم المخالفووات الباه ووة ليسووت مفيوودًة، بوول تووؤدي إلووى 

ن المتهور وجود كاميرات مراقبة  والمفيد هوو التطبيوع بكوزم )مو  نتيجة عرسية إذا أِم 
تقليل رسم الغرامة ، واستخدام ن ام النقاط ال ي يوؤدي إذا موا تراكموت إلوى عقوبوات 
أخرى، منها المن  من القيادة لفترة معينة. كما أن من الُمكزن أن تكثَّ المدرسوة علوى 

المدرسووة فووي فوضووى عارمووة. نكوون  االنضووباط والن ووام، فووي حووين أن السوويارات أمووام
بكاجووة إلووى تعلوويم أن مووة السووير والموورور فووي الموودار  وموون المراحوول األولووى، بوول 
، فوونكن بكاجووة إلووى  وومَّ وتعلوويمهم الن ووام واالنضووباط فووي كوول جوانووب الكيوواة. وموون   
دراسات نفسية واجتماعية وعلم نفس اجتماعي عن سلوكيات القيادة  فهي ممارسوة 

 !في قيم الصراع على الرأل والماء تنزع إلى الماضي
كوو لك وبووالن ر إلووى أن موون األسووباب الرئيسووة للكوووادس، االسووتهتار وعوودم المبوواالة، 
وووا مووون االلتصووواق بوووين السووويارات، والتجووواوز واالنتقوووال السوووري  بوووين  وي هووور ذلوووك جلي 
السوويارات والمسووارات، و يرهووا الرثيوور موون الم وواهر، ممووا يتطلووب تعزيووز المسووؤولية 

ماعيووة، وتفعيوول كلنووا أموون، وتشووري  العقوبووات المناسووبة  يصووبح موون المناسووب االجت
 :التأكيد على ما يلي

  ،أهميوووة تعزيوووز مووودار  القيوووادة، والتوعيوووة بمخووواعر الكووووادس، وعلوووم اإلشوووارات
 .وااللتزام األخالقي في سلو  القيادة

 يو  تفعيل مراقبة سلو  رجال المرور وُحسن أدائهوم، وإقورار حوع الموواعن والجم
بووأداء دور الشوورعة العسووررية علووى مخالفوواتهم  ليرووون الجميوو  يووًدا واحوودًة فووي 

 .المراقبة
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  إقرار مبدأ أن ترون السالمة المرورية هدًفا للوعن وللجمي ، وتجريم السلوكيات
المروريووة  يوور الالئقوووة، وبالوو ات المنطويووة علوووى االسووتهتار واالعتووداء، وتفعيووول 

 .المشاركة المجتمعية في التوعية
 دراسة إمرانية إقرار مادة إلزامية في المدار  عن تعليم القيادة والكوادس. 
   إقوورار مشوواركة الطووالب والطالبووات فووي التوعيووة وتووأمين المشوواة عنوود الموودار

 .والمستشفيات
  التوعيووة بالطريقووة الصووكيكة لتسووهيل موورور سوويارات اإلسووعال، ومخالفووة موون

راقبوة مون األموام والخلوف، لتجوريم مون ُيربرها، وإلزامية أن يروون لهوا كواميرات م
 .ُيضايقها

  ن يقف خطًأ، ومناسبة ا، ومعاقبة م  إلزام المدار  بمراقبة وقول الطالب يومي 
 .إلزام جمي  المباني الكرومية أيًضا ب لك

   لهووا حبيسووة عا تفعيوول الخطووة الوعنيووة اإلسووتراتيجية لسووالمة الموورور بووداًل موون ج 
يلية قصوويرة وعويلووة الموودى باالشووترا  مووو  األدراج، تنبثووع منهووا ُخطووط تشووغ

المؤسسات التنفي ية والقضائية، ُتسهم في حلو المشواكل المروريوة والتخفيوف 
 .من حدة نتائجها بشرل دوري ومستمر عبًقا للمستجدات

  ووا بطريقووة وجووود إدارة فاعلووة ودقيقووة لتن وويم ومتابعووة الكركووة المروريووة إلرتروني 
المة المروريوة والكفواظ علوى أروا  وممتلروات علمية، تهدل لرف  مسوتوى السو

ع االنضباط على الطرق  .المواعنين، وُتكقو
  اسوتخدام الترنولوجيووا الكديثووة فووي عمليووات الضووبط المووروري، ك صوودار قوورار يلووزم

بتركيووب ملصووع إلرترونووي لرافووة السوويارات، يهوودل لتكقيووع منوواف  عوودة، موون 
وووا. كموووا تهووودل إلوووى أهمهوووال التوصووول للمركبوووات المسوووروقة أو المطلوبووو ة أمني 

التسهيل على جمهور المواعنين فوي تونقالتهم واسوتخدامهم للطورق مون خوالل 
 .سداد الرسوم المستكقة بأنواعها المختلفة
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  تخوووزين المعلوموووات واإلحصووواءات المروريوووة، وربوووط صوووور المركبوووات المخالفوووة
ل على المرك ن من التعرُّ ا بقاعدة بيانات مركزية، ُتمرو بات التي تمَّ تركيوب إلرتروني 

 .الملصع لها ولم تستخدمه، واإلخطار بها لضبطها تنفيً ا لقانون المرور
  إجراء المزيد من األبكاس العلمية الهادفة لتطوير جهاز المرور، والكد من الكوادس

التووي تووؤ ر بشوورل أو بووآخر علووى الوضوو  الصووكي واالقتصووادي واالجتموواعي فووي 
 .المملرة

 لمدرسوي بطريقوة أكثور فعاليوًة وأماًنوا باسوتخدام وسوائل تقنيوة أهمية إدارة النقل ا
حديثووة ترفوو  كفوواءة األداء التشووغيلي، وتكووافح علووى سووالمة أروا  الطلبووة  بوو لزام 

عها ضا  تقنية تتيح تتبُّ  .الكافالت المدرسية بو 
  التركيز علوى وضو  لوحوات مروريوة إرشوادية وعالموات تخطويط الطورق األرضوية ال

صوة لرياضوة سيما داخل األح ياء )خاصة عند المدار  والكودائع واألمواكن المخصَّ
ووول إرشوووادات تن يميوووة  المشوووي  وفوووي الشووووارع والممووورات الداخليوووة  كونهوووا ُتمثو

ا ضمن وسائل سالمة وأمان المرور  .وتك يرية وتوجيهية، وتعتبر عنصًرا أساسي 
  أموواكن الكوورص علووى تطوووير من ومووة للنقوول الوو كي، بشوورل ُيتوويح إمرانيووة حصوور

الرثافات المرورية وإخطار ُ رل عمليات إدارات المرور  لتتمرن من سورعة إرشواد 
مسووتخدمي الطوورق ألفضوول المسووارات البديلووة، وإذاعتهووا عبوور وسووائل التواصوول 
ووف بسوورقتها حووال مرورهووا علووى  المختلفووة. كمووا تسووهم فووي ضووبط المركبووات الُمبلَّ

ي م  مركز معلوموات المورور إحدى نقاط المن ومة، بعد ربط الملصع اإللرترون
 .اإللرتروني

  موون أهووم القضووايا التخطيطيووة إلووزام المبوواني والجهووات الكروميووة ومقووار العموول
والبنووو  والموودار  و يرهووا ، بتوووفير أموواكن كافيووة ومناسووبة النت ووار ووقووول 

 .السيارات للعاملين والمراجعين خاصة بعد السما  بقيادة المرأة
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 مخالفووات المروريووة لتطوووير المن ومووة المروريووة تخصوويص نسووبة موون إيوورادات ال
 .والجهات الُمشِرفة عليها

  م  راهرة تزايد راكبي الدراجات النارية مؤخًرا من الشباب  ينبغوي تطبيوع الن وام
الصووارم علوويهم، كشووروط اسووتخراج رخصووة القيووادة، وااللتووزام بلووبس المالبووس 

السوويارات، وتوووفير  الواقيووة، والفكووص الوودوري للوودراجات أسوووة بمثيالتهووا موون
صة لها بداًل من الفوضى التي نراها اقن بسبب عدم وجود أماكن  مواقف مخصَّ

صة لها  .وقول مخصَّ
  الكرص على سالمة اإلعارات وعودم انت وار انتهواء صوالحيتها، وانت وار أن تنعودم

ها سبب لرثير من الكوادس المؤلمة  .أ ناء القيادة  حيث إنَّ
 ل بالوو وتوريفووه فووي إدارات الموورور  Traffic engineering واالهتمووام بمووا ُيعوور 

 .والمشاري  أًيا كانت الجهة المسؤولة، وزارة النقل أو  يرها
  ٧ضوورورة العنايووة بووالتخطيط الكضووري للموودن  فمدينووة كالريووال يقطنهووا نكووو 

كيلوو متوًرا فوي كول اتجوا،  بكاجوة إلوى  ٧٠ماليين نسمة، ومتراميوة األعورال )نكوو 
بوو  أو خموووس مكاف ووات  بكيووث ترتفوووي كوول مكاف ووة بووودوائرها )تجزئووة  إلووى أر

الكروميووة ومرافقهووا ومدارسووها وأسووواقها، وذلووك للكوودو موون حركووة التنقوول التووي 
ترهع الشوارع والخدمات، وتسبب االزدحامات المرورية، وتجعل النوا  يمرثوون 

ينوة ُجلَّ وقتهم في سياراتهم. وفضاًل عون ذلوك، فو ن التباعود الو ي نورا، فوي المد
يسووتهلك جووزًءا ال ُيسووتهان بووه موون الطاقووة )البنووزين   ممووا يزيوود موون مسووتويات 
التلوس في المدينوة. تقسويم الريوال إلوى مكاف وات )كالدرعيوة موثاًل  يجعول كولَّ 
مكاف ووة مسووتقلة بخوودماتها ممووا يوووفر عمليووة التنقوول المسووتمر بووين أعووورال 

عموول، وهووو بعيوود  عوون المدينووة. صووكيح  أن كثيووًرا موون النووا  يتنقلووون بووداعي ال
ل لأل رال األخرى ف من التنقُّ  .سرناهم، لرنَّ التقسيم الُمقتر   سُيخفو
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   اإلسراع ب نجواز مشوروعات النقول العوام للتخفيوف مون حودة الزحوام، ولودف  النوا
ووا موو   السووتخدامه  ممووا سووُيقلل موون فوورص وقوووع حوووادس السووير التووي تقوو  يومي 

 .ذلك من اختناقات مرورية سيارات الركاب الصغيرة وما ينتج عن
  أيًضا، من الضروري للنقل العام )الباصات  أال تروون فقوط مكصوورًة علوى الطورق

العامووة  بوول ال بوود أن يرووون لهووا نقوواط وقووول داخوول األحيوواء، علووى األقوول الشوووارع 
 .الرئيسية في كل حي

  مناسوووبة وأهميوووة التخطووويط النمووووذجي لألحيووواء الجديووودة، بموووا ُيراعوووي السوووالمة
رورية، وأال ترون الشوارع مكالت تجارية، وتفوادي أخطواء التخطويط القوائم عنود الم

التخطيط المسوتقبلي، حيوث ال يخفوى إشورالية أن تروون شووارعنا مكوالت تجاريوة 
 .ومواقف وحركة سيارات

  وح قووة المونهج الموروري فيما يتعلوع بقيوادة المورأة للسويارة فوي السوعودية، ُيالح 
م للرجال، إضافًة إلى التركيز في ميدان تودريب القيوادة بشورل  لهن مقارنًة بما ُيقدَّ

أكبر عن الرجال، فالجودة عالية وك لك الترلفة عالية، فلرول متدربوة مدربوة إضوافًة 
إلى ُحسن االستقبال والتعامول عيلوة فتورة الدراسوة الن ريوة والعمليوة. هو ا األمور 

ووى علووى يكتوواج إلووى التفعيوول بالمثوول فووي موودار  القيووادة للرجووال،  فالمخرجووات ُتبن 
ا  م  الوقت أن ه ا سينعرس إيجاًبا على  د )منطقي  المدخالت والمعطيات، ومؤكَّ

 :سلو  الرجال على الطريع. وفي ه ا اإلعار، من المهم العمل على ما يلي
  ،تشووجي  وتن وويم عموول موودربات القيووادة المسووتقبالت فووي جميوو  أنكوواء المملرووة

هن بالتعاون بين المرور وصندوق المووارد البشورية وإيجاد برامج لتدريبهن وترخيص
 .ووزارة العمل والتنمية االجتماعية

  الكث على أتمتوة عمول مودربات السوياقة علوى مسوتوى المملروة مون خوالل إيجواد
م ” منصة إلرترونية“تطبيع إلرتروني  ع وُتن و ل وُتو و على األجهزة المكمولة، ُتسهو

 .ه ا العمل
 عوووووايير التوووووي تكروووووم سوووووالمة الطفووووول فوووووي المركبوووووات تطووووووير القووووووانين والم

والكوووووافالت المدرسوووووية برووووول جوانبهوووووا وتطبيقهوووووا، وتروووووون العقوبوووووة علوووووى 
 .مخالفيها كبيرة



 

203 

 إحدى مبادرات مركز أسبار

م، أن من الضروري لتعزيز السالمة المرورية وتكقيع األمان المجتمعي،  ُيضال إلى ما تقدَّ
 :تكقيع ما يلي

 ختلووف الوسوائل الميدانيووة واإلعالميووة ترثيوف بوورامج التوعيوة المروريووة بعوودة لغوات عبوور م
 .المختلفة  لنشر التوعية المجتمعية للوافدين بمختلف فئاتهم

   ضرورة تضمين اختبارات المتقدمين للكصوول علوى رخصوة القيوادة مهوارات التعامول مو
 .الترنولوجيا المتطورة في المركبات الكديثة

  وو  الكيطووة والكوو ر خووالل خا فووة بأ  فتوورة التقلبووات الجويووة، بووااللتزام ضوورورة التوعيووة المرثَّ
نة، والمتابعة الصارمة مة للسير والمرور الُمعل   .بالقوانين واللوائح المن و

   ل أكبر عودد مون الكووادس، ووضو تكديد الطرق المميتة داخل المدن وخارجها، التي ُتسجو
 .ما يلزم من ُخطط إستراتيجية وعرق وقائية للكدو منها

 ا المطلوووب موو  الجهووات المختصووة لتقووديم التثقيووف والتوعويووة أن تقوووم األسوورة بوودوره
 .الالزمة ألبنائهم

  العمل على الوصول إلى لغة مشتركة م  دول العالم بشأن األن مة المرورية.. ال سويما
و  فوي بورامج الجو ب السوياحي  ويشومل ذلوك الخطووط علوى  والمملروة تتجوه إلوى التوسُّ

اللوحووات بمووا فووي ذلووك لغووة التخاعووب بووين الطوورق وعنوود اإلشووارات واألرصووفة وجميوو  
الجمهور ورجل المرور، وماهية المخالفات وعبيعتها.. إل . وأن يشمل ذلك وجوود بورامج 
تدريبيووة لرجووال الموورور الوو ين يواجهووون الجمهووور وللتعاموول موو  السوويا ، ومووواد مرئيووة 

لوك، للجمهور إليصال كل المعلوموات حوول التعوديالت والمخالفوات المروريوة بوصوف ذ
وهووو مووا يسووهم فووي الوووعي المووروري وفووي االلتووزام بتعليمووات الموورور، ويشوومل ذلووك 
مؤسسووات النقوول والسووياحة التووي سووتتعامل معهووم. وقوود يتوويح هوو ا فرصووة وجووود صووور 
نمطية جيدة لدى السوائكين عون المملروة وأن متهوا ورجوال المورور فيهوا، وعبيعوة نموط 

  .ال ين يعملون في الطرق )أمن الطرق  الكياة السائد، ويشمل ذلك عبًعا رجال األمن
   https://bit.ly/39dwkKkللرجوع الى القضية على الرابط االتي ل 

 
  

https://bit.ly/39dwkKk
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 منذ بداية امللتقى الهيئة اإلرشافية رؤساء

 

 

  

ةالثانيالدورة  الدورة األوىل الثالثةالدورة    

الرابعة الدورة 

 والخامسة

السادسةالدورة  السابعةالدورة    

 م. أسامة كردي

الثامنةالدورة   

 د. عبداإلله الصالح

 الدورة التاسعة
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 الثامنةللدورة  الهيئة اإلرشافية أعضاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 * الرتتيب حسب الحروف األبجدية

  

  . أس     لاا أ. إ لاهةم ن ةل

 ا. س ةم ال    اا ا. س  ا   تل  . خ لم ال ثم ن أ.  وم  الب  جلا

ها. سلط ن الم ولق  الل اي   ضل القلنه ا. عف ف امنوه ا. عرما له الص لح 

 ا.  هم ال لا ه الح وثه أ.  هم امحملا

 ا. هن ي المول  أ. نرةل المر وك أ. ا.  جةمت الن جم أ. الحم الن صل أ. ا.   ي   الريل



 

206 

 إحدى مبادرات مركز أسبار

 أعضاء الهيئة اإلرشافية للدورة التاسعة
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 واملحارضات الندوات
 

 ل التالي النكو على كانت ومكاضرات ندوات 8 اللجنة ه ، عقدت
 والتبعات المسؤولية بيروت انفجار 
 األسعار ومستقبل المملرة اقتصاد تواجه التي والتكديات النفط أسعار انخفال 
 والخليج السعودية على األمريرية االنتخابات تداعيات 
  والتعالم العلم بين كورونا لقا 
 الخالقة للفوضى الثانية والموجة األمريرية اإلدارة 
 السعودي المالي القطاع تطوير في التجارية والغرل الخاص والقطاع الدولة جهود    
 األزمات أوقات في الفرر مراكز أهمية 
 . تجربة مركز الملك سلمان وجهود، ونشاعاته وأبرز مبادراته مكليًا ودوليًا 
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 :مشاركات 6

 الصالح عبداإلله د 

 :ركاتمشا 4

 القرين فاضل أ 

 التويجري بسمة أ 

 النارص الحم أ 

 العثامن خالد م 

 :مشاركات 3

 العجروش فائزة أ 

 القعود نارص د 

 الحمود صالح عبدالله د 

 الغامدي نوف د 

 امللحم محمد د 

 ناظر إبراهيم م 

 القصادي عادل د 

 مشاركة 2عدد 

 الرفاعي فهد الحقيل ، د نجالء د 

 حمدياأل  عائشة د القاسم ، فهد أ 

 العبدالكريم راشد د 

 الشبييك الجازي د 

 العيدان مها د الناجم ، مجيدة د 

 فاضل صدقة د مالئكة ، جامل أ 

 العامودي سعيد العساف ، د عبدالله د 

 بوحليقة إحسان اليحيا ، د فهد د 

 العيىس عاصم الهدلق،أ عبدالرحمن د  

 الرديعان خالد د شويل ، آل صالحة د 

 

 

 

 

1 

(إدارة تعقيب، رئيسة، ورقة)  القضايا يف مشاركات أعىل  

2 

3 

4 

 قضـية يف امللتقـى خـارج من املشاركون

 :األسبوع
 تخصصــات يف شخصــية 30 عــدد امللتقــى استضــاف

ــة ـــ مختلف ــية“ ل ــبوع قض ــة” األس ــا أو كتاب  أو تعقيب

 امللتقـى لعضـوية دعوتـه متت من ومنهم مشاركة

 :كالتايل وهم

 (رئيس كاتب)  السلمي عبدالله د

ــاعي فهــد د ــب)  الرف ــىل تعقي ــية ع ــيف( قض  استض

 للعضوية

 (قضية عىل تعقيب)  الشيباين مختار م

 (رئيس كاتب)  الشميمريي أحمد د

 (رئيس كاتب)  األصقه سلطان د

 (قضية عىل تعقيب)  طاشكندي خالد أ

 (رئيس كاتب)  جامل أمين أ

 (قضية عىل تعقيب)  العمري هناء أ

 (رئيس كاتب)   عرييش فهد أ

 (قضية عىل تعقيب)  السديري محمد د

 (قضية عىل تعقيب)  ربيع آل عائض د

ــا د ــب)  املرزوقــي رج  استضــيف( قضــية عــىل تعقي

 للعضوية

 (قضية عىل تعقيب)  برادة عالء أ

 للعضوية استضيف( رئيس كاتب)  القصادي عادل د

 للعضوية استضيف(  رئيس كاتب)   الغريبي ماجد د

 (قضية عىل تعقيب)   العصيمي بندر د

 (رئيس كاتب)  العمران عبدالله م

 (قضية عىل تعقيب)  الجرييس هدى أ

 ( رئيس كاتب)  أباه ولد عبدالله د

 ( قضية عىل تعقيب)  طفلة بن سعد د

 للعضوية استضيفت(  رئيس كاتب)  شويل آ صالحة د

 ( قضية عىل تعقيب)  املاليك ذياب د

 ( قضية عىل تعقيب)  الخبتي نجالء د

 ( قضية عىل تعقيب)  الشمراين صالح د

ــل نجــالء د ــب)  الحقي  استضــيفت  (قضــية عــىل تعقي

 للعضوية

 ( قضية عىل تعقيب)   الشهري أحمد أ

 ( رئيس كاتب)  شريه أمل د

 (رئيس كاتب)  العيادة بدر م

 ( قضية عىل تعقيب)  مليباري عيل د

 (رئيس كاتب)  الشليخي محمد د

 ( قضية عىل تعقيب)  النحاس إبراهيم د

 ( قضية عىل تعقيب)  العيل عبري أ

 ( قضية عىل تعقيب)  الغفييل هاين د

 (قضية عىل تعقيب)  الحاريث عبدالرحمن. د

 (قضية عىل تعقيب)  زاحم بن يحي أ

 (قضية عىل تعقيب)  الجابري نياف د

 :واحدة مشاركة

 األحمري فهد البكر ، أ فوزية د 

 الدندين محمد املورقي،أ سلطان د 

 األمري يحي أ نجم ، رياض د 

 الحرقان عبدالعزيز د  

 كاتب سعود د الحاريث، عيل أ 

 املرزوقي رجا د املبارك ، نبيل أ 

 املطريي عبدالله د النعيم ، مشاري د 

 الضويحي عبدالله أ الشايجي ، حميد د 

 الرشيد وفاء د طيبة ، وفاء د  

 املنيف مها د الغريبي ، ماجد د 

 الزهراين سعيد د  ،الحريب مرام د 

 العقييل سليامن أ الدريس ، زياد د 

 الوايل عبدالسالم د،  الطريري عبدالرحمن أ

 املري سامل م،  كردي أسامة م

 الثقفي محمد د،  املسلط هناء د

 العقيل مها أ،  الغامدي سعيد د

 العريني عبدالرحمن د، الحاريث عيل أ
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