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يعرض هذا التقرير عدًدا من املوضوعات املهمة اليت متَّ طرحها 

م،  2021للحوووار م ملتقووب ر وولار روويو شووهري يول ووو  ر  وو   

 ناقشها ُنخلة متم زة مون مكروري اململروة م فتلوا ا،وا ت،      

وار آوووهرااهب اللةَّووواحرة  مقاحووواتهب ا اد وووة حووووو    الوووذين راووور ا ا ووو 

 القضايا التال ة:  

 مترني جامعاتةا األهل ة من ا نكتاح علب اخلارج. •

(  ظوووواهرة Social Media  وووواات التواالووووت ا جتموووواع    •

 املشاهري.

حووت الةزاعووات التةاريووة اال ووة  الد ل ووة  انعرا ووها علووب      •

 ا قتصاد ال عودي.

 ل عودي.  ال يق م ا،تمع ا •

  رهم ة إدراكها  التعامت معها. Sharp Powerالقوة ا ادة  •

 ال عودية  األ ملل اد..  التحديات. •

د ر مراكووووز الكروووور الوطة ووووة م تعزيووووز مقومووووات األموووون   •

 الوطين  محايتها من املهددات.

 

 

 



76

 –2021     8 

ت مركز أسبارإحدى مبادرا  

 

472021

 .امللخص التنفيذي 

 .أواًل: أهمية متكني اجلامعات األهلية من االنفتاح على اخلارج 

      ثانيااًا: حمفاازات متكااني اجلامعااات األهليااة السااتقطاب طااالب ماان خااارج

 اململكة.

 .ثالثًا: آليات متكني اجلامعات األهلية من االنفتاح على اخلارج 

 .رابعًا: التوصيات 

  .املشاركون 

 

 

 

 

 



76 

–2021  2015  
9 

 إحدى مبادرات مركز أسبار

ʘ فيذي.امللخص التن 

تةا لووه هووذق القضوو ة مترووني جامعاتةووا األهل ووة موون ا نكتوواح   

علب اخلارج؛ ح ث يعد تضمني اللعد الود ل  رحود رهودال التعلو ب     

اجلووامع  املعاالوورة،  رحوود ال وومات الوويت اوودد مرانووة التعلوو ب       

اجلوووامع  ال وووعودي  ردااوووت علوووب امل وووتويات اال وووة  ا قل م وووة       

؛  كوو  ظووت التوجهووات  2030 الد ل ووة،  يت وو  مووع رهوودال ر يووة   

ا ديثة للر ية  دعب املوارد  وري الةك  وة  اك وز الق واا اخلوا       

ل رون را دًا تةمويًا  اعًي  واحر من ح وث امل واهمة م الودرت ر     

 تح  ر  ا وتثمارية  ااريوة ر  رلور  ور  عموت متةوددة،  وة        

رهم ووة ألن ترووون اجلامعووات األهل ووة م طل عووة اجلهووات امللووادرة       

داعمووة  ووذا التوجووت.  يتواكوو  اللووا مووع ا نكتوواح الووذي تشووهدق   ال

الوووليد علوووب كوووت األالوووعدة،  التعلووو ب األهلووو  لووو    عوووزو عووون  

الق اعووات األروورن كووون ق ووواا التعلوو ب عمومووًا موون الق اعوووات       

الواعدة اليت من املمرون رن تروون مصودرًا  مووردًا مال وًا جديودًا       

ب األجانو  مون املةواط     للمملرة إالا ما مت اللدحر آا تق اب ال ي

 القريلة  اللع دة آد ن ا تثةاحر.  

 ممووا يشووةع علووب اللووا تووو ر العديوود موون عوامووت اجلووذب م     

اململرووة،  ووواحر مةهووا العوامووت ا جتماع ووة  الدية ووة  التار  ووة،      

  كذلا العوامت الل ئ ة  ال ل ع ة.

 لرووون  وووة احت اجوووات لوووددة  ووو  العموووت علوووب توا رهوووا  

ات األهل ة مون ا نكتواح علوب اخلوارج. كموا      لغرض مترني اجلامع
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رن ال وولاو املهووب الووذي  وو  طرحووت: موون هووب الشوورااح امل ووتهد ة    

  من ري الد و؟ 

  من رآرز التوال ات اليت مت ا نتهاحر إل ها ما يل : 

مووةح تريشووريات ت وومح للدرا ووة اجلامع ووة آاململرووة للةامعووات    -1

 .جمهااألهل ة اليت حصله علب ا عتماد األكادمي  لربا

عقوود شووراكات مووع آعووت املل  ووات  الشووركات للحصوووو      -2

علب دعب مال  مةها ر  مةح  ةوية ر  تقوديب قور ض م  ورة لل للوة     

  .يتب  دادها آعد التخرج

ركت هامش الرحب وة  فكو ت مصواريا الدرا وة اجلامع وة       -3

لزيوووادة اجلوووذب  الر وووع مووون التةا  ووو ة موووع اجلامعوووات ا قل م وووة     

  . الد ل ة

 

 ووة مترووني اجلامعووات األهل ووة موون ا نكتوواح علووب  ر ً : رهم

 اخلارج.

آووي شوووا تضووومني اللعوود الووود ل  يعووود رحوود رهووودال التعلووو ب    

اجلووامع  املعاالوورة،  رحوود ال وومات الوويت اوودد مرانووة التعلوو ب       

اجلوووامع  ال وووعودي  ردااوووت علوووب امل وووتويات اال وووة  ا قل م وووة       

 . 2030 الد ل ة،  يت   مع رهدال ر ية 

ع ات العوملووة  توود يت التعلوو ب  اقتصوواد املعر ووة     م ظووت توودا  

رالووولحه اجلامعوووات األهل وووة م ال وووعودية حباجوووة إ  رن تروووون  

ركثر ت وًرا  تةا   ة م  وق التعل ب اال   ا قل م   العوامل ،  

إال رمامها اد جديد ي اللها آتح ني نوع ة رنش تها األكادمي وة  



76 

–2021  2015  
11 

 إحدى مبادرات مركز أسبار

ل   العوامل  م حللوة التةوا      اا نآاملقارنة مع رقرانها علب امل تو

آووني اجلامعووات.  راالووة آعوود ظهووور تصووة كات اجلامعووات العامل ووة      

 اليت  رضوه علوب كوت جامعوة العموت علوب الو ا ة إ واات ة ات         

 .تةا   ة للةاحر  ا تدامة م زة تةا   ة م ق اا التعل ب العال 

 كما هو معر ل  إن التعل ب اجلامع   العال  م كثري مون  

تقدمة يعترب الةاعة راق ة  مورد درت ج ود    و لة حديثوة    الد و امل

خلل   ر  عمت   ر  ااريوة للمةواط  حووو اجلامعوة،  روثري      

موون املوودن  الضووواح  األمرير ووة علووب  وول ت املثوواو قامووه رالووًي    

علووب ركتووال جامعووة حروم ووة ر  رهل ووة رق مووه حو ووا، آووت رن        

 جووود  موون املصووانع  مراكووز األحبووال قامووه علووب ر ووا    ًاكووثري

مرا وو  ركادمي ووة م ل  هووا  تت وواآ  تلووا اجلامعووات لت وووي        

روودماتها علووب م ووتون العووا ،  يتضووح اللووا جل ووًا علووب مووواقعهب     

ا لرا ن ووة  قةوووات التواالووت ا جتموواع  املتعووددة لووديهب،  موون    

تقاريرهب ال ةوية  مون حضوورهب املرثوا للمعوارض األكادمي وة      

 علب م تون العا .

ا ت األ ا وو ة لتوود يت التعلوو ب العووال  م   موون آووني رهووب ا،وو 

اجلامعووات األهل ووة ال ووعودية، ت وووير  تكع ووت العيقووات اخلارج ووة   

 التعووووا ن الوووود ل ،  إعووووادة الوووو ا ة عيقووووات هووووذق اجلامعووووات     

آاملةظمووات  املل  ووات التعل م ووة اخلل ة ووة  العرآ ووة  ا  وويم ة      

ة،  مووود  الد ل وووة،  تةم وووة قووودرتها علوووب مواجهوووة مت للوووات العوملووو

شوولرات ا تصوواو  التكاعووت ألعضوواحر ه ئووة التوودري   اللوواحثني       

 ال للووة   هووا آةظوورااهب م اجلامعووات  املعاهوود األجةل ووة  ا اوواق   

إ   .رصوالوو ة الثقا ووة ال ووعودية حنووو عامل ووة التعلوو ب مووع احوواام 
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جانوو  التو وووع م نظوووب  عووواالج التعلوو ب   هوووا، آا وووتثمار تقة وووات   

را يب التعلب كت حب   قدراتت،  تريك ود   املعلومات للوالوو إ 

رهم ة إدراو اللعد ا قتصادي م تود يت التعلو ب،  إطويق ا ريوة     

التعل م وة   للةامعوات م تةم وة مصوادر التمويوت للو واحر آاحت اجاتهوا      

  اللحث ة  اخلدم ة.

إضووا ة إ  مووا تقوودم،  ثمووة عوامووت رروورن تعووزز موون رهم ووة        

كتوواح عامل ووًا  ا ووتق اب طوويب مترووني اجلامعووات األهل ووة موون ا ن

 من رارج اململرة  من رهمها ما يل :

 عب اجلامعات العريقة إ  ا تق اب طيب من د و  اقا وات   -

فتلكة لتو ري آ ئة متةوعة ت هب م إعداد ال الو  للح واة العمل وة.    

 هذا التةوا كان ملحوظا م جامعاتةا م الثمان ةات امل يديوة  م  

  فتلا التخصصات.  

اخنكوواض عوودد طوويب املووةح م اجلامعووات ال ووعودية آشوورت       -

كوولري موون آدايووة الت ووع ةات آ وول  كثوورة ال وويب  شووح املقاعوود   

املتاحة  التةا   عل ها من قلت ال يب ال عوديني.  تراجع الةظرة 

ألهم ووة  جووودهب م ا،تمووع ال يآوو   مووا يووو رق اللووا موون تةوووا ... 

روووووو عوووودة جهووووات م اخل.  كمووووا  وووواهب م اخنكوووواض العوووودد د

إجراحرات قلووو طويب املوةح  طووو  واة افواال القورار موا كوان لوت           

 ال يب خل ارات رررن. توجت  انصرالترياري علب 

اجلامعووووات تووووةهت آ يآهووووا املتم ووووزين،  جووووودة فرجاتهووووا    -

مرتل وووووة اوووووودة املووووودريت.  هةوووووا  ممار وووووات ت وووووعب   هوووووا  

تريه وت إ   التخصصات اليت يقصدها طيب   تون متدن  مون ال 

ا ووتق اب طوويب متم ووزين عوون طوورق املووةح ر  املووةح اجلزاوو  لر ووع   
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م تون األ ئلة  ا وار  التةا   م القاعة الدرا  ة.  هوذا ر وار   

 يةلغ  رن يرون متاح م اململرة ريضا.   

هةووا  حاجووة لي ووتثمار م الت وووي  للةامعووات ال ووعودية م       -

و نووا مون ا  ووتثمار   اخلوارج  وواحر ا روم ووة ر  األهل وة.  هوذا هوو    

ا روووم  م رلوو  الووةاعة تعووود آاملةكعووة علووب الللوود م امل ووتقلت. 

 هةا  رمثلة مشاهدة  كثرية علب ما تقوم آت العديد من الد و م 

 هذا ا،او.  

إن ا تق اب ال يب من اخلارج يعود علب اجلامعات  طيآهوا   -

ةوا ع  آكوااد تتعودن اجلانو  املوادي. كموا رنهوا تل و  لعيقوات  م       

 مع ال يب  جمتمعاتهب آعد فرجهب  عودتهب لليدهب.

 

اان ًا: لكزات مترني اجلامعات األهل ة   تق اب طيب من 

 رارج اململرة.

من امليحو  رن التعلو ب العوال  م اململروة العرآ وة ال وعودية       

 واحًر ا رووم  ر  اخلوا  قوااب علوب ر وا  الودعب ا رووم         

علب لا لة ا وتق اب طويب مون الودارت     امللاشر   ري امللاشر ر  

 علب جهود متواضوعة  رةولوة آتقوديب رودمات ا تشوارية لل وة،       

 هوووذا آيشوووا لووون يضووومن  وووا تغ  وووة ترال كهوووا التشوووغ ل ة موووع     

مواكلة ت ورها  مةا  تها ملث يتها م العا ، آت إنت لن يضممن 

ة  ا الكة الدميومة، لذا نيحو  رن العديود مةهوا حتوب م العاالوم     

 الرياض آدر يصارا من رجت اللقاحر  هذق حالة مقلقة.

 دعوب   2030 م ظت التوجهات ا ديثة   قًا لر يوة اململروة   

املوارد  ري الةك  ة  اك ز الق واا اخلوا  ل روون را ودًا تةمويوًا      
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 اعًي  واحر من ح ث امل اهمة م الدرت ر   تح  ور  ا وتثمارية   

ة رهم ووة ألن تروووون   ااريووة ر  رلوور  ووور  عمووت متةووددة،  ووو    

 اجلامعات األهل ة م طل عة اجلهات امللادرة  الداعمة  ذا التوجت.

 يتواكوو  اللووا مووع ا نكتوواح الووذي تشووهدق الووليد علووب كووت    

األالوووعدة  كوووت الق اعوووات  التعلووو ب األهلووو  لووو    عوووزو عووون      

الق اعووات األروورن كووون ق ووواا التعلوو ب عمومووًا موون الق اعوووات       

ن تروون مصودرًا  مووردًا مال وًا جديودًا      الواعدة اليت من املمرون ر 

للمملرة إالا ما مت اللدحر آا تق اب ال يب األجانو  مون املةواط     

القريلة  اللع دة آد ن ا تثةاحر.  لو ررذنا كمثاو ر واال ا  خويو   

 م األجان  ال يب ضخها اليت األمواو قدرت م 2018العام املال  

هووذق األمووواو آووي شوووا     وووار د  ر  مل 9.31ر وواال ا  ووا يقوودر ب    

تشرت جمموا ما يصر ت ال ويب علوب التعلو ب  املع شوة كوونهب      

موون جمتمووع الد لووة الوويت يق مووون آهووا طووواو  وواة  ا وو رونون جووزحًر

الدرا ة.  هذا يلني لةا حةب ا  هام الذي ممرن رن  للوت هوذا   

 الق اا متب ما راللح جاالآًا لألجان  اة  اتهب املختلكة.  

رن الكرالووة موات ووة لوودعب التعلوو ب العووال      هووذا يلكوود علووب  

األهل  ل روون ركثور انكتاحوًا علوب العوا   رن ي وتق   شور ة        

ممون لوديهب ر  لودن ر ورهب القودرة      -طويب  طاللوات   - ا عة 

علوووب اموووت مصووواريا الدرا وووة كاملوووة عووون طوووريقهب ملاشووورًة      

كوووري راد ر  عووون طريووو  ر ووورهب ر  د  وووب ر  مل  وووات ا،تموووع   

    ري اللا.املدن  لديهب ر
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 ممووا يشووةع علووب اللووا تووو ر العديوود موون عوامووت اجلووذب م     

اململرووووة العرآ ووووة ال ووووعودية،  ووووواحر مةهووووا العوامووووت ا جتماع ووووة 

  الدية ة  التار  ة،  كذلا العوامت الل ئ ة  ال ل ع ة.

جانوو  رروور مهووب اوو  ا شووارة إل ووت هووو م ووتون األمووان م        

رآ ووة  ا  ووويم ة  اململرووة،  التصووور رن كووثريين موون الوود و الع     

 وو ريمةون علووب رآةووااهب   آةوواتهب( للدرا ووة هةووا ركثوور موون رمووةهب     

عل هب م آعت د و الغرب ر  حتب م د  ب العرآ ة نك ها. األموان  

األمووين  األمووان الكرووري ريضووا  ب ا موود، آووت كووذلا األمووان    

األريقوو ،  ووي وووور    د ر للك وو ،    جموواو لضوو اا الوقووه     

  املاو.

الث متم ز هوو توو ر جموا ت ت ل و  لتودري  ال الو        جان  ا

آإمران ووات  اه ووزات  رووربة عم قووة   تتووو ر م كووثري موون د و  

إقل مةوووا العرآووو ، رهل وووة م ا،ووواو ال ووويب، هوووذا عووودا موووا توووو رق  

مراكووز األحبووال املتم ووزة م العلوووم  ا ةد ووة مثووت مديةووة امللووا       

ا علوداب ألحبوال   علدالعزيز   ادي الظهران للتقة ة  مركوز امللو  

ال اقة  إدارة اللحث  الت وير لدن ررامروو   ريهوا،  كا  وه    

 آال لع.

 ضووًي عوون رن انكتوواح اجلامعووات علووب ا ووتق اب ال وويب موون 

د و رررن رمر إ اآ  يدعب تةووا الثقا وات  األهوب رنوت ريضوًا نووا       

مووون رنوووواا الدآلوما ووو ة العاموووة،  تغووو ري الصوووورة الةم  وووة عووون         

   .اململرة
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ضووًا  ثمووة اعتلووارات اووذب ال للووة للدرا ووة م اجلامعووات      ري

 رارج ن اق آلدانهب تتضمن:

 التم ز م التخصص امل لوب درا تت. .1

 ا ب  مسعة  مت ز اجلامعة. .2

 ا عتماد األكادمي . .3

 الل ئة اآلمةة. .4

 .جمان ة الدرا ة ر  مدن  جود مةح درا  ة .5

 يعوزز موون متروني اجلامعووات األهل ووة   وتق اب طوويب موون    

رارج اململرة إمران ة رن تقوم كت جامعوة رهل وة آإعوداد آورام      

ت ويق ة  اك زية جلذب املتقدمني  تتياب مع ظر ل  إمرانات 

 كت من تلا اجلامعات  ح   موقكها م اململرة مثت:

إمران ة رن ي تقدم ال ال  ر  ال اللة مرا   لوت  رب ر  رم ر    -1

 اد.ز ج(  ا يعزز من ال  احة  يقوي ا قتص

جووذب األ وور الثريووة امل وولمة  متر ووةهب موون الزيووارة  العموورة      -2

  زيارة املعا  ا  يم ة ك يب ر  كمرا قني لل يب.

تعريوووا  اطووويا األ ووور الغة وووة علوووب الكووور  ا  وووتثمارية م     -3

 اململرة عن كث .

 تح ا،او لألارياحر من العا  لدعب التعل ب العال  األهلو  عون    -4

 دعووب املشوواريع اللحث وة ر وووة  وا تقوووم آووت   طريو  التووربا ر  الوقوا   

مج ووووع اجلامعووووات املرموقووووة م العووووا  كهووووار رد  رك ووووكورد    

   ريها.



76 

–2021  2015  
17 

 إحدى مبادرات مركز أسبار

تعزيوووز مكهووووم ا نكتووواح التةووواري  العلمووو  علوووب العوووا    قوووا    -5

 آورام  التحووو الووطين  متروني      2030لتوجهات ر ية اململروة  

 اجلامعوووات األهل وووة مووون تةظووو ب  عال وووات  الووودروو م شوووراكات.

  وص    موا  2030 ادر ا شارة إ  رنت من ضمن ر ية اململرة 

ات ا واات ة ة موع اجلامعوات العامل وة     شوراك  آةواحر  العوال ،  التعل ب

م اللحووول العلم ووة  الزيووارات املتلادلووة لتحق وو  رهوودال التواالووت    

العلمووو   التلوووادو املعووورم آوووني اجلامعوووات ال وووعودية   ريهوووا مووون    

صصوووات العلم وووة  العلووووم ا ن وووان ة،   اجلامعوووات الرااووودة م التخ 

كذلا تضمةه الر ية إعداد مةاه  تعل م وة مت وورة تركوز علوب     

املهووارات األ ا وو ة  ت وووير املواهوو   آةوواحر الشخصوو ة مووع متاآعووة      

 رشووارت  .فرجووات التعلوو ب  تقوميهووا  ا وو ةها آشوورت م ووتمر  

الر يووة إ  ا ووتهدال  الوووو ووو  جامعووات  ووعودية علووب األقووت    

 .جامعة عامل ة 200ر ضت لترون من 

 رشار مسو  ل  العهد األمري لمد آن  لمان م اللقاحر الوذي  

( إ  رهم وة  د ر التعلو ب   هوو 1442مًت مع مسوق م رمضان املاضو    

اليت من ضومن م وتهد اتها    2030العال  م اق   ر ية اململرة 

جامعووات علووب م ووتون  10رن ترووون جامعووة امللووا  ووعود موون رهووب 

 هذا التوجت م ا هتمام آتم ز م وتون التعلو ب اجلوامع ،    العا ، 

 و رون آووي شووا   مووا آعوود عوامًي جاالآووًا   ووتق اب ال للووة موون   

 .اخلارج للدرا ة م اململرة  علب ح اآهب اخلا 

 م تصور اللعت  إن التعل ب األهل  آع دًا عن اك ز الق اا 

راحوووت اخلوووا ، م وووتعد   وووتقلاو ال ووويب األجانووو  م كوووت امل 

 ي ووووتقللهب رالووووًي مةووووذ التري وووو   روووويل التعلوووو ب ا روووووم   
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 إجراحراتت ال ويلة  الكئات امل موح  ا.    ما  وص جوودة التعلو ب    

 م تون التعل ب م الق اا األهلو  آشورت عوام ج ود    يقوت عون       

كثري من اجلامعات م آلدان  رآ ة  آي شا مازلةوا م حاجوة إ    

ات املهة ووة ركثوور موون األكادمي ووة  ر ووع م ووتون التعلوو ب آالشووراك 

 لتعزيز  ر  اخلر ني م  وق العمت األجةيب مةهب  ال عودي.

   مووا  ووص مقومووات املوودن  ا ووتخدامها للةووذب،  املوودن      

ال ووعودية  آةاهووا التحت ووة ممتووازة  موون املمروون رن ترووون جاالآووة    

كالريوواض  الشوورق ة  مةوواط  اجلةوووب  األجووواحر املم ووزة،  لروون  

   للةذب   ميرن إ كالت  هو امل وتقلت الووظ ك     ة عامت را 

 الكر  ما آعد التخرج،  لعت التوظ ا  العمر   ريها مون  ور    

 من ت وي  التعل ب م اململرة.    اتتاح للخر ني رن ترون جزحًر
 

االثووًا: رل ووات مترووني اجلامعووات األهل ووة موون ا نكتوواح علووب    

 اخلارج.

ملروة  ووق  اعود  قاآوت     امللكود رن التعلو ب العوال  م امل   من 

للت وير  املةا  ة موع اجلامعوات األهل وة م املة قوة الويت آودرت م       

ا تق اب الوا دين  األجان  مةذ زمن ل   آلع ود مثوت اجلامعوات    

ا مارات وة  اديوودا م الشووارقة، رآووو ظويب  دآوو .  لروون مووع هووذا   

 ثمة احت اجات لددة    العموت علوب توا رهوا لغورض متروني      

 ت األهل ة من ا نكتاح علب اخلارج  من رآرزها ما يل :اجلامعا

املوا قة الصر ة مون الد لوة ممثلوة آووازرة التعلو ب علوب هوذا         -1

 التوجت.
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ت ووه ت ا صوووو علووب تريشووريات ال وويب  موورا ق هب روويو     -2

 ر لوعني من ر ع ال ل  لضمان عدم تريار الربام  األكادمي ة.

ة   ووووتق اب إع وووواحر اجلامعووووات األهل ووووة املر نووووة الرا  وووو   -3

ال يب  متر ةهوا مون التةوا   لت ووير ردااهوا  ا وني الوورتها        

 رمام الكئات امل تهد ة م الدارت  اخلارج.

تووووو ري الت ووووه يت ا جراا ووووة ا روم ووووة كا عكوووواحرات       -4

 الضمانات  املوةح العقاريوة  التوريجري املودعوم طويوت األمود لت وريع        

 نشر ردمات جامعاتةا األهل ة رارج ا د د.

اركة الد لوووووة ممثلوووووة م  زارة التعلووووو ب م ا مووووويت  مشووووو -5

التعريك ووووة  الت ووووويق ة للةامعووووات األهل ووووة م الوووودارت  اخلووووارج   

 كمشر ا  طين  اعد.

 م الات ال  اق  إن ال لاو املهب الوذي  و  طرحوت مون هوب      

الشرااح املمرن ا تهدا ها  من ري الد و؟  م تصوور الولعت رن   

ق اب م الوقوه ا وال  للدرا وة    الشر ة األكثر جاهزية لي وت 

م ال وعودية هوب مووواطين د و جملو  التعووا ن اخلل ةو   املقوو مني     

من عرب  رجان  م هذق املة قة كون القرب  الثقا ة املشواكة  

للخل ة ني  معر ة املة قة  عاداتها  الةشورية آهوا مون قلوت األجانو       

ممروووون رن ترووووون موووون رهووووب العةاالوووور الا   ووووة للدرا ووووة م  

 ملرة.امل

الت وي  م ق اا التعلو ب العوال  م اململروة مم وز  ممرون      

لوت رن يت وور موون رويو تعزيوز ا مرانووات الدارل وة م اجلامعووات      

 ا ووتق اب املختصوووني للعمووت علوووب ت وووير ا ووواات ة ات تواالوووت    

 ت وووي  مترووةهب موون التعريووا آووالربام   مةا عهووا  رارهووا علووب       
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روويو ا  ووتعانة آوكووا ت  م ووتقلت الدار ووني م الةهايووة؛ ر  موون   

الت وي  ال وعودية  الويت تعتورب األكثور مت وزًا م املة قوة للوالووو        

آاجلامعات إ  املةاط  املراد ا تهدا ها من ريو القةوات الرقم ة 

 التقل ديووة كا عينووات آريشوورا ا املتةوعووة  موون روويو املعووارض  

ب كونةوا   اللقاحرات  املعارض التعل م وة امللاشورة.  هوذا ي واعد علو     

جووواهزين لللووودحر م ري عمل وووة ا وووتق اب روووارج حووود دنا  راالوووة   

ملة قووة اخللووو   ر  م د و العووا  ا  ووويم   اديوودًا ملووون لوووديهب    

 امليحرة املال ة.

   توجد إشرال ة م الربام  األكادمي وة امل ر حوة؛ كوون    

ق اا التعل ب العال  األهل  ر توع   وق العمت مةذ  قوه ملرور   

ما  تاجت ال وق مع العموت امل وتمر علوب الورآر موع       م طرح ر آد

الق اا اخلا   شركاتت الصغرية  الرولرية لتعزيوز الشوراكات    

 العمووت علووب آةوواحر املهووارات  اجلوودارات املهة ووة لل وويب  ال اللووات   

قلت التخرج ل رونوا جاهزين ل وق العمت  احت اجاتوت املهة وة. موع    

تة    ضخمة  قاموة   ا اجة للعمت آشرت ركرب  علب م تويات

شووراكات ركادمي ووة  مهة ووة مووع كووربن الشووركات  اجلامعووات    

 العامل ة   اد شهادات ركادمي ة  مهة ة لل ة  د ل ة جاالآة.

لرووون ا شوووراو ا ق قووو  هوووو م ك ك وووة إقةووواا الشووورااح  

املمرن ا تهدا ها للدرا ة م اململرة من اخلل ةو ني  الوا ودين   

  عودية ريضا. من  ران مة قة اخلل    ال

 ميروون م هووذا ا طووار اقووااح عوودد موون الةقووا  الوويت موون       

شورينها رن ت ووتلق  كوثري موون رآةواحر الوا وودين املقو مني م اململرووة     
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للدرا ووة م جامعاتهووا األهل ووة مووع إمران ووة ا ووتق اب رروورين م    

 املة قة مع اخلل ة ني آشرت عام.  من رآرزها ما يل :

آا تقلاو ال ويب األجانو    إع احر تصاريح رمس ة للةامعات  -1

 من رارج اململرة.

إنشوووواحر مرتوووو   الوووودار التريشووووريات التعل م ووووة لل وووويب       -2

 مووورا ق هب علوووب  ووورار مراتووو  ا ةووورة م د و مثوووت رمريروووا     

 ر ووواال ا مرتل وووة آووووزارة التعلووو ب لت وووه ت  ت وووريع ا جوووراحرات      

 لل يب امل تو ني كا ة ال للات.

مني م اململروة  اخللو     ال ماح لل يب األجان  رآةاحر املقو   -3

العرآ  آإمران ة ا قامة  العمت ملودة عوام علوب األقوت آعود التخورج       

 لووو   يتحصووت علووب عقوود عمووت  ووةوي  اضووح.  هووذا  وو رون         

حوا زًا للقود م ملون هوب رووارج اململروة  لللقواحر  الدرا وة للمقوو مني        

 ر لًة م العمت.

ة ال وووماح لل ووويب األجانووو  م اللووودحر م رعموووا ب التةاريووو     -4

  معاملتهب معاملة امل تثمرين األجان .

ال ماح لل يب األجانو  آالعموت رويو  واة الدرا وة  وا          -5

 ر  داروت  اجلامع وة  درا وتت   اة راةاحر األ لوا م  اعة 30يقت عن 

 .اجلامعة رارج

متروووني اجلامعوووات األهل وووة مووون ت ووووير املةووواه   تعديلوووها      -6

 طووو إجوراحرات    ا تق اب الركاحرات  الشوراكات آود ن تعق ود    

 زارة التعلو ب الويت عوادة موا ترووون مق ودة  هو  آوي شوا   فوودم         

 ا نكتاح علب األ واق اخلارج ة.
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د ر امللحق ات الثقا  ة م التة    امل وتمر موع اجلامعوات م     -7

إقامووة اللقوواحرات  املعووارض التعل م ووة امل ووتمرة آشوورت مجوواع  ر     

  ردي.

لووزارة التعلو ب م التة و      د ر امللحق ات الثقا  ة املهب ممثلة  -8

مووع  زارات الاآ ووة  التعلوو ب م د و جملوو  التعووا ن للحصوووو علووب  

ن لة من اللعثوات اخلارج وة لي وتكادة مةهوا م اململروة  اديودًا       

 م التعل ب األهل .

الدعب ا روم  للمةح اجلزا وة  الرل وة لل ويب املم وزين      -9

 من املق مني  اخلل ة ني.

ا وووتثمار حرووووم  م اتكاق وووات  ميرووون رن يروووون هةوووا  -10

الدرا ووة ل ووةة  احوودة  موجهووة لوود و مع ةووة  رلوو  ارآووة إ اآ ووة    

تشةع آاق  ال يب لتررارها  م ا تق اب املزيد مون ال ويب.   

ريضووًا ي وواعد علووب رلوو  تلووا التةرآووة م ال ووةوات األ   إتاحووة       

 ووور  التووودري  العملووو  م عووودد مووون الشوووركات الرااووودة مثوووت      

صا ت ال عودية   اآا  اللةو  الرلرية   ريهوا...  ررامرو  ا ت

 ه  تزيد من تةا  و ة اجلامعوات ال وعودية م ا وتق اب ال ويب      

من اخلارج. كذلا ميرن للةامعات ا روم ة  األهل ة التعا ن 

م ا تق اب ال يب من اخلوارج.  واأل   لوديها العراقوة  الوربام       

ال وة  ا داريوة.   ميرون  موا      التةه زات  الثان وة لوديها املر نوة امل   

 طرح آرام  مشاكة.

  وون الاك ووز م اللدايووة علووب مووا هووو متم ووز لووديةا  رلوو    -11

 قصة جناح تقود إ  جناحات رررن.
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اعتلار ا تق اب ال ويب مون اخلوارج هوو مون ملشورات رداحر        -12

 زارة التعل ب  اجلامعات  واحر لكاات قصرية ر  للمرحلة اجلامع وة  

  ا. ر  الدرا ات العل

موون اجلوانوو  ا امووة العمووت علووب مراجعووة ا جووراحرات املتعلقووة    -13

آقلوو ال يب من اخلارج.  ت ه ت اللا ر وة  ا هو متواح للق واا   

 التةاري الذي    ضع لتلا الد رة ال ويلة.  

 ترن آعوت  جهوات الةظور رنوت لكوتح ال ريو  رموام اجلامعوات         

انو  القاآل وة   األهل ة   تق اب ال يب من اخلوارج،   وةحتاج ا  

 املال ة إ  ما يل :

: رن ترون اجلامعات ال عودية م تقلة متامًا عن اجلهواز  ر ً 

اللري قراطوو  ا روووم . الووح ح رنهووا   ت ووت  ع ا  ووتمرار د ن  

الوودعب املووال  ا روووم ، لروون هووذا قوود يرووون ملقتووًا ريثمووا         

تل   كت جامعة أل قا ها  ا تثماراتها األهل ة آها لرن هذا   

ميةع من موةح اجلامعوات م واحة كا  وة لعموت ر  هوا امل وتقلل ة        

 ما تود الق ام آوت  مون ت وتق    وواحر للتودري  ر  طريقوة ارت وار        

 الواقوووع رن ا وووتقيو اجلامعوووات م قراراتهوووا   .طيآهوووا  طاللاتهوووا

ضر ري للغايوة لرو  تتقودم م م وريلة ا وتقدام طويب مون روارج         

امووًا كمووا تكعووت اجلامعووات  اململرووة نظووري د عهووب ر وووم درا ووة مت 

الغرآ ة،  رن يروون لوديها القورار م إالودار التريشوريات آاألعوداد       

امل لوآوة حب وث فصوص كوت جامعوة علوب  ول ت املثواو موا ن وولتت          

 اجلامعوات  موةح  يكواض . رجانو    طاللات ل للة مقاعدها من 10٪

 هوذا  م ر  وع  الويح ات ( اخل اجلوول،  حااوت،  شوقراحر،   الةاشئة

  الوا ودين  املوةح  طويب  تركوز  مون  آود ً  ملقوه  ةاحركا تث اجلان 
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ملديةووة  الشوورق ة.   ا  مرووة  جوودة كالريوواض الرا  وو ة املوودن م

 يلح  آاجلامعات الةاشئة معاهد تعل ب اللغة العرآ ة لغري الةواطقني  

آها حب ث ترون مرنة م عمل ة قلوو من يود الدرا ة آها، حب ث 

  م ول  آوت يوتب ا وتق اب       تشا  ا ملام آاللغوة العرآ وة كشور   

 ري امللمني آالعرآ ة  يتب تعل مهب اللغوة م هوذق املعاهود. ريضوًا  وإن      

هوووذق املعاهووود قووود تروووون مرنوووة م قلووووو مووون يوووود الدرا وووة آهوووا    

كالعمالة الوا دة  املق مون م اململروة  اللوا نظوري ر ووم مال وة.      

ن ردمةا اللغة العرآ ة   واعدنا علوب نشورها  إتقوا     قد  هةا نرون

الوا وودين  ووا،  م الات الوقووه رلقةووا مصوودر درووت إضووام لرووت    

 .جامعة

: ق ام التةار  رجاو األعماو  اا وةني آتخصو ص موةح    اان ًا

مد وعووة للةامعووات مووع مووةح هوول حر التةووار حريووة ارت ووار اجلة وو ة   

اليت يوود ن،  التةوار ال وعوديون مون رالووو مية وة  حضورم ة قود         

اللات من ال من علوب  ول ت املثواو،    يقدمون هذق املةح لل يب  ال 

  ريهووب قوود يتخصووص آتقووديب مووةح لل وويب موون إند ن  وو ا  رروور  

لل يب من شلت القوارة ا ةديوة،  هروذا حب وث   يروون العموت       

عشووواا ًا  إعووا ا ووتةادًا ملعووايري  اضووحة حتووب   يرووون الاك ووز     

علب جة  ة آع ةها آت يكوتح ا،واو للةم وع مون رويو تق و ب هوذق        

ة  ات علب رجاو األعمواو  الشوركات الرولرية؛   قواو موثي      اجل

تقودم مةحهوا    B رنه تقدمني مةح لأل ارقوة،  شوركة   A لشركة

لأل رآوووو ني  هرووووذا.    مووووانع رن تشووووا  هووووذق اجلهووووات عمووووت  

اخلووور ني عةووودها لكووواة مع ةوووة د ن ا رووويو آشووور   ال وووعودة    

 امليحوو   التوووطني.  موون املمروون رن يووتب التة وو   مووع ال ووكارات   
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الثقا  ووة ال ووعودية م الوود و امل ووتهد ة حب ووث ميروون معر ووة مووا   

تقدمت اجلامعات ال عودية  شر   ا لتحاق آها. ي ول  كوت اللوا    

محووويت إعيم وووة  تر   وووة  وووواحر علوووب ا نانوووه ر  مووون رووويو     

 .مةشورات  رق ة  اللا للتعريا آاجلامعات ال عودية
 

متم وزة م التخصصوات   :  آد من اجتذاب كوادر علم ة االثًا

الووويت  ووو ت للها  ووووق العموووت آعووود عشووور ن عاموووا. لووودن اململروووة 

 رعضاحر ه ئة تدري  متم ز ن  لرن العدد  ري كال.

 ميروون اللوودحر ت وووات تدر  ووة تتمثووت م اللدايووة آت  ووري      

املةح الدرا  ة اجلامع ة ا،ان ة آالشوراكة موع مل  وات الق واا     

ب مع ت ول ر الضووحر إعيم وًا علوب     اخلا   األ قال األهل ة آالتعل 

هوذق اخل ووة موون رويو  ووكارات اململروة م اخلووارج ضومن ر ووة      

 مةظومووة متراملووة مووع اجلامعووات  اجلهووات الات العيقووة، حب ووث 

يقووت توودر  ا حةووب املووةح كلمووا اقاآةووا موون الوالوووو مل ووتهد ات    

الر يوووة الووويت  وووترون حبووود الاتهوووا جاالآوووة لل ووويب للدرا وووة م      

 .اململرة

  اق متصت من املهب ا شارة إ  عدد مون الةقوا  املهموة     م 

الات الصوولة آووتمرني اجلامعووات األهل ووة موون ا نكتوواح علووب اخلووارج  

 علب الةحو التال :

 احووة اجلامعووات األهل ووة  كووذلا  احووة الرل ووات األهل ووة    -1

 القواعوود التةك ذيووة  ووب   يوورد  وو هب نووص  اضووح  الووريح ميةووع       

ملرووة للدرا ووة آهووا،  آالتووال   ووإن ا ووتق اب طوويب موون رووارج امل

رموور ال ووماح آقلووو ب رووارج عوون الوويح ات  زارة التعلوو ب املشوور ة   
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علب هذق اجلامعات  الرل ات،  اجلهات املعة ة ه  اجلهات اليت 

 .متةح تريشريات الدروو للمملرة لغرض الدرا ة اجلامع ة

م آوودايات  التصووريح آإنشوواحر اجلامعووات  الرل ووات األهل ووة     -2

  رن ترووون هةووا  مل  ووة ررييووة موون قلووت  ووورد        كووان يشووا  

شخصوو ة اعتلاريووة ر  جمموعووة ر ووراد يرووون  رضووها األ ا وو        

تقووديب روودمات تعل م ووة  وووق امل ووتون الثووانوي   وو   احووة تةك ذيووة  

الووودرت  وووذا الغووورض،  لرووون لأل وووا هوووذا الشووور    يعووود       

م لوووب،  آالتووال  اُلوورح لشووركات آإنشوواحر تلووا الرل ووات اووب مت   

امعووات رهل ووة،  رالوولح موون يوودير  يوورر  آعووت جملوو  اويلووها جل

األمةاحر مّن ل   لديهب التريه ت العلم  الرام  آع دين كت اللعد 

 -عون العموت ا كوادمي  إضوا ة إ  اوا ز  زارة التعلو ب العووال        

 عن كثري من مت للات الياحة.-قلت تعديت م ماها 

ت ييحوو  رن التشووريعات املةظمووة لعمووت الرل ووات  اجلامعووا  -3

  تروون كا  ووة لضوومان فرجووات قويووة مووع عوودم  جووود إشوورال  

قووووي  قوووادر علوووب املتاآعوووة مووون قلوووت  زارة التعلووو ب العوووال  م اللوووا 

الوقه. مما ر جد فرجات ضع كة آت  ر جد كذلا   اد إداري 

الرل ووات األهل ووة   نحوود  ركووادمي  ممووا ردن إ  إ وويق نهوواا   

آعوت الرل وات لكواات     إيقال القلوو للعت األق وام العلم وة م   

  اللعت مةها لعام  ركثر  لعت الوضع اآلن ر ضت.

آالتريك ووود هةوووا  جامعوووات  كل وووات علوووب م وووتون إداري       -4

 ركادمي  عال  كةامعة الك صت  األمري  ل ان  األموري لمود   

آن  هود  األموري  هود آون  ول ان   ريهوا مون اجلامعوات الويت تتلوع           

 .ةملل  ات رريية قوية  ل   لشركات ااري
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 ميرن دعوب توجوت اجلامعوات األهل وة حنوو اق و  مت للوات        

التد يت اق ًقا للم زة التةا  و ة،  اللوا آعود رن تتلةوب ا روموة      

خل ر  طة ة تهدل إ  ا ني جودة التعل ب اجلامع   فرجاتوت  

م اجلامعوووات األهل وووة،  العموووت علوووب إعوووادة ه رلوووة مل  ووواتت     

 م ة  ا يضومن ا وني  ر وع     تشة ع التغ ري م اقا ة الةظب التعل

 :ككاحرة رداحر تلا اجلامعات.   ًقا لعدة م تويات
 

 علب م تون املل  ة اجلامع ة: - ر

اجلامعووة إ وواات ة ة  اضووحة لتوود يت التعلوو ب موون      تلةووبت -

ري وووا، متضووومةة  ووو اق التووود يت  ر وووالة اجلامعوووة    ا وووتها،   

 ا ة  رهوودا ها،  تووو ري مزيوود موون ا ريووة  ا  ووتقيل ة  ووا م الوو  

رهدا ها    ا اتها األهل وة   و  ر اهوا  توجهاتهوا األهل وة   وا         

يتعارض مع املصلحة العامة،   ق  التمايز  التةوا آوني اجلامعوات   

 .ال عودية

( 1تضمني اللعد الود ل  م هوذق اجلامعوات مون رويو اآلتو :         -

 ق ووادات -توودري  ه ئووة رعضوواحر  آشوورية كوووادر ارت ووار ح وون

 اجلامعووات إك وواب م ت ووهب اللشوورية املوارد وو ؛(طوويب-إداريووة

 املووارد  تروون  رن: ر  ما شرطان   ها توا ر إالا التةا   ة، للم زة

شرية الات جوودة عال وة  ال ي توجوت إ واآ   مةكوتحني للثقا وات       الل

األرووووورن،  اان هموووووا: رن تتم وووووز إدارة تلوووووا الرووووووادر آال ووووواآع   

  ووا اجلامعووات هووذق خلر وو  األ ضووت ا عووداد( 2ا  وواات ة .  

 املةواه   م الود ل   اللعود  آوإدراج  الد ل وة،  العموت   ووق  موع  يتةا  

 قضوووووايا تةوووووا و( 3دم وووووة.   اخل  اللحث وووووة التدري ووووو ة  الوووووربام 
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 ألعضواحر  املقدموة  التدريل وة  الربام  م د ل ة رآعاد الات  موضوعات

 للعمووت اليزموة   الركايوات  القودرات  تةم ووة آهودل  التودري ؛  ه ئوة 

 .الد ل ة حنو تةتت جامعات م

حوووت املشووواكت الووويت تعوووان  مةهوووا هوووذق اجلامعوووات، آوووإجراحر       -

ال يت علم ة لإلمرانات املتاحة آاجلامعات ال وعودية  مصوادر   

القوووة  نقووا  الضووعا،  رالوودها  ال لووها؛  ووعً ا للمواحرمووة آووني        

 ا مرانات املتاحة  األهدال املراد اق قها.

جلامعوووات األهل وووة اقوووااح إنشووواحر  حووودة د ل وووة علوووب م وووتون ا  -

تشووورل عل هوووا  زارة التعلووو ب العوووال ، تتوووو  ا وووتق اب ال ووويب    

الوود ل ني،   ووتح  ت ووه ت قةوووات ا تصوواو مووع األ ووراد  اجلامعووات  

 املةظموووات األجةل وووة  املهتموووة آوووالتعل ب الووود ل .  تتوووو  املتاآعوووة       

 .الدق قة لعمل ات التكا ض  الت ل    تكاق ات التعا ن

ات يتوووا ر آهووا آعووت املمار ووات اجل وودة م   إنشوواحر قاعوودة آ انوو  -

جماو التد يت، تو ر من ري ا  املعلوموات حووو األنشو ة الد ل وة     

للةامعووات املتم ووزة عاملً ووا، ك ك ووة تعزيووز آوورام  التلووادو ال يآوو   

 دعمهوووا إدارًيوووا، مراجعوووة اخلووودمات املقدموووة لل ووويب الووود ل ني،  

 .ام  اجلامعة(مراجعة الربام  الد ل ة، الت وي  الد ل  لرب

 ضووع ر يووة ا وواات ة ة لت وووير اللحووث العلموو  م اجلامعووات     -

 .األهل ة؛ لتعزيز قدرتها التةا   ة  مت للات تةك ذها

إدارة رر  املوواو الكرووري، كمصوودر الي ق مووة م آةوواحر مزايووا   -

تةا  وو ة م ووتدامة،  لوور  ر ا وو  لتروووين الق مووة م األجووت     

ال وووع  حنوووو تعظووو ب   ال ويوووت؛ لوووذا علوووب اجلامعوووات التحووووو مووون  

ا  وووتكادة مووون األالووووو امللمو وووة إ  ا دارة الكعالوووة لووورر  املووواو  



76 

–2021  2015  
29 

 إحدى مبادرات مركز أسبار

الكرووري لتح ووني القوودرة التةا  وو ة  ووا موون روويو اوويل مراحووت   

 :ه 

 .رل  الق مة من ريو إدارة املعر ة -

 .ا تخراج الق مة من إدارة ا آترار -

 .تعظ ب الق مة من ريو إدارة األالوو الكررية للةامعات -
 

 علب م تون اجلامعات ا قل م ة: -ب

إنشاحر مراكز للتم ز امع ما آني اجلامعات األهل ة ال وعودية   -

 نظرياتها مون اجلامعوات العرآ وة،  دعوب إنشواحر قواعود للمعلوموات        

 . ب  تة    الرآر الشلر  آ ةهب

تشوووة ع آووورام  التعوووا ن متعوووودد األطووورال  التحالكوووات آووووني       -

 اجلامعووات األجةل ووة علووب م ووتون اجلامعووات العرآ ووة،  آ ةهووا  آووني

 .العا 

ا  ووتكادة موون رووربات العلموواحر ال ووعوديني  العوورب املغاآووني م   -

اخلوووارج  دعووووتهب  ضوووور املووولمترات ا قل م وووة لي وووتكادة مووون      

 .ررباتهب  عيقاتهب آاخلارج
 

 علب امل تون العامل : -ج

علوووب كوووت جامعوووة رن تكرووور م إنشووواحر آة وووة ر  رل وووة مةا ووولة   -

 .ز التعا ن الد ل  كةزحر   يتةزر من مهامها الرمس ةلتعزي

مشوواركة اجلامعووة لألطوورال امل ووتك دة موون العمل ووة التعل م ووة   -

للترامووت م تووريل ا املووةه ؛ ممووا يعووزز موون نقووا  القوووة  ير وو     

فرجووات الةظووام التعل موو  قوووة م اكت وواب املهووارات التعل م ووة       

 .رات م التعل ب    ما رن د و العا  راللحه تركز علب املها
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ته ئة املةوا  املةا و    وتلقاحر رالوحاب الركواحرات  ا ود مون         -

هةرتهب،  افواال الات لوات الد ل وة اليزموة لت  وري عوودة العلمواحر        

 . اللاحثني املغاآني آالتعا ن مع  زارة اخلارج ة

 انضمام جامعاتةا األهل ة إ  التحالكات ا  اات ة ة الد ل ة. -
 

 

 ت.رابعًا: التوصيا

 توال ات عامة ت اعد اجلامعات األهل ة علب التمرني: •

تةويوووع مصوووادر الووودرت  عووودم ا عتمووواد علوووب مصووودر  احووود   -1

 ر ووووم الدرا وووة( آوووت  آووود مووون رن تروووون  وووا عقوووود شوووراكات  

 ر قووال  هلووات  ا ووتثمارات ر  ترووون هةووا  مل  ووة ررييووة موون  

ر  جمموعوووة ر وووراد يروووون    -شخصووو ة اعتلاريوووة  -قلوووت  ووورد 

 .   تقديب ردمات تعل م ة  وق امل تون الثانوي رضها األ ا

عمت  رش عمت د رّية آني الق واعني األكوادمي   الصوةاع      -2

  ترشووال إمرانّ ووة م وواهمة اجلامعووات م ت وووير الصووةاعة      

 . ا  تكادة من اللا كدرت للةامعات

توج ت  حوث الق واا ا رووم   الق واعني العوام  اخلوا         -3

ت  األحبووال ا داريووة  العلمّ ووة علووب إشوورا  اجلامعووات م الدرا ووا

 . الت ل قّ ة امل لوآة م األعماو  املشاريع

الار ص للةامعات م ا  تثمار م جماو فصصواتها مثوت    -4

إقامووووة امل تشووووك ات املتخصصووووة  املختووووربات ال ل ووووة  فتووووربات  

الر م وواحر  الك زيوواحر  األح وواحر  معاهوود التوودري  الكةّ ووة  ا داريووة      

 .  ريها
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ني اجلامعووووات  الرل وووات األهل وووة ال ووووعودية م   املواحرموووة آووو   -5

الربام  األكادمي ة  اجلامعات ال عودية   وري ال وعودية لر و     

 .اقة امل تك دين

ت وير  تكع ت العيقات اخلارج وة  التعوا ن الود ل ،  إعوادة      -6

الوو ا ة عيقووات هووذق اجلامعووات آاملةظمووات  املل  ووات التعل م ووة  

لد ل ووووة،  عقوووود شووووراكات   اخلل ة ووووة  العرآ ووووة  ا  وووويم ة  ا  

 .ركادمي ة آني اجلامعات ال عودية األهل ة  اجلامعات العامل ة

إعوادة الةظور م الر وووم ا روم وة علووب اجلامعوات األهل ووة      -7

 . مراكز اللحول العلم ة  ما م حرمها

تشة ع إنشاحر الةادي  لدعب رنشو ة التود يت،  توو ري متويوت      -8

 .جلامعات اخلل ة ةتعا ن  رل ة  ملشر عات اللحث العلم  آا

 

توال ات راالة آا تق اب ال للة الد ل ني للةامعات األهل ة  •

  :ال عودية

مةح تريشريات ت ومح للدرا وة اجلامع وة آاململروة للةامعوات       -1

 .اليت حصله علب ا عتماد األكادمي  لرباجمها

عقود شوراكات موع آعوت املل  وات  الشوركات للحصووو         -2

تقوديب قور ض م  ورة لل للوة     علب دعب مال  مةها ر  مةح  ةوية ر  

  .يتب  دادها آعد التخرج

ركت هامش الرحب ة  فك ت مصاريا الدرا ة اجلامع ة  -3

لزيوووادة اجلوووذب  الر وووع مووون التةا  ووو ة موووع اجلامعوووات ا قل م وووة     

  . الد ل ة
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حووث الشووركات الرووربن  اللةووو  علووب تقووديب مووةح ألآةوواحر     -4

 . ةموظك ها  ري ال عوديني للدرا ة م اجلامعات األهل

امل ارعة م معاجلوة ا حن وار الوذي يشوهدق آرنوام  املوةح م        -5

جامعاتةووا ال ووعودية مقارنووة آا نكتوواح الووذي متار ووت اجلامعووات م    

د و الات ريديولوج ووووة معاديوووووة، آا وووووتق اب طووووويب  ككووووواحرات  

 .ركادمي ة من فتلا شعوب العا 

انضوووومام جامعاتةووووا األهل ووووة إ  التحالكووووات ا  وووواات ة ة      -6

،  واحر من رويو املل  وات الد ل وة رم مل  وات ا،تموع      الد ل ة

املووودن  العامل وووة رم الووور اآر  ا اوووادات الد ل وووة؛ لي وووتكادة مووون   

اخلربات الد ل وة،  ا شواا  م مشور عات التعوا ن الد ل وة   وا       

 . دم املصاحل الوطة ة

التشووووة ع علووووب إنشوووواحر كل ووووات رهل ووووة  لوووو   آالضوووور رة    -7

 ةووا ت لووددة لضوومان جناحهووا    جامعووات( ترووون متخصصووة   

 .حب ث ترون جاالآة لغري ال عوديني

رن ت ووعب  زارة التعلوو ب إ  تشووة ع إنشوواحر اجلامعووات األهل ووة  -8

  ري ا اد ة للرآح.
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ʘ  .املشاركون 

الورقة الرا  ة  املعقلون: د. علد الورمحن العوريين، د. يو وا     •

 1الرش دي، د. زياد ا ق ت  ض ا امللتقب(

  وار: د. رالد املةصورإدارة ا •

 املشاركون آا وار  املةاقشة: •

  د.لمد الثقك  -

  ر د.  وزية اللرر -

  د.رالد الرديعان -

  د.   احر ط لة -

  د.  هد ال ح ا -

  د. لمد امللحب -

 ر د. عااشة األمحدي -

 د. زياد الدري  -

 د. ريب الكريان -

 د. اجلازي الشل ر  -

 د. علد العزيز ا رقان -

 د. رالد آن ده ش -

 ازة العةر شر  ا -

 ر مجاو ميارة -

  د.  ا  املري -

 ر علد الرمحن آا لب -

  د. رياض جنب -

  

                                                           
راووو    عضوووو عووودد مووون جموووال  إدارات الشوووركات املدرجوووة  األهل وووة  اجلهوووات  وووري    - 1

 الرحب ة.



76

 –2021     34 

ت مركز أسبارإحدى مبادرا  

 

 

 

Social Media 

1172021

 .امللخص التنفيذي 

 ( أواًل: تعريف مشاهري التواصل االجتماعيSocial Media.) 

  ارسااات املصاااحبة لتطااور ظاااهرة مشاااهري    ثانيااًا: مناااذج ماان املم

 (.Social Mediaالتواصل االجتماعي )

   ثالثاااااًا: العوامااااال املعاااااززة لتناااااامي ظااااااهرة مشااااااهري التواصااااال

 ( يف الواقع السعودي.Social Mediaاالجتماعي )

   ( رابعًا: مشاهري التواصال االجتمااعيSocial Media   هال هام )

 اإلعالميون اجلدد؟

  حمتاااوى وساااائل التواصااال االجتمااااعي  خامساااًا: آلياااات تطاااوير

 واإلفادة اإلجيابية من مشاهريها.

 .سادسًا: التوصيات 

  .املشاركون 

 

 

 

 

 



76 

–2021  2015  
35 

 إحدى مبادرات مركز أسبار

ʘ .امللخص التنفيذي 

تةا لووه هووذق القضوو ة   وواات التواالووت ا جتموواع   ظوواهرة       

املشوواهري؛  قلووت عوودة  ووةوات   تروون الظوواهرة معر  ووة  راالووة  

  ظهووور االوول ةالتو الووربام  تةووام  مووع  لروون ،2006قلووت عووام  

 حب وث  ملحوظوة   رالولحه  الظواهرة  هذق ازدادت الذك ة األجهزة

لروووت مووون يريووود الشوووهرة  التووورياري  اللوووا آتري ووو     رداة رالووولحه

"مةصووة إعيم ووة" يلووث موون ري ووا مووا يعتقوود آريهم تووت د ن رق وو      

يقرر اليح ة املادة امللثواة  مدن ميامتها.  اعد علوب ر اج هوذق   

م التقل دية،  رتاآتهوا،  تقلوص حريوة    الظاهرة مجود   اات ا عي

 مووع ت ووور   وواات التواالووت ا جتموواع   توا رهووا      .التعوولري   هووا 

رالوولح آإمرووان كووت شووخص رن ترووون لووت الووح كتت  مةصووتت        

 املةصوو  الووذي يريوود د ن شوور   للركوواحرة  القوودرات ر  ال وون.      

كمووووا ر جوووودت الت ووووورات املرتل ووووة آووووذيوا   وووواات التواالووووت       

ًا من املشاهري من اجلة ني  ع ًا  راحر املواو  ا جتماع  عددًا كلري

 الشهرة؛ ما د عهب للةوحر لرت الو اات املشر عة   ري املشور عة  

جلين األمواو من ريو آث  تر ي  مواد آعضها يوالوا آرينوت تا وت    

 للغاية.

 توووزداد رهم وووة درا وووة هوووذق الظووواهرة آوووالةظر إ  رن   ووواات  

ل وووعودية آريعاطهوووا  التواالوووت ا جتمووواع  م اململروووة العرآ وووة ا   

املتعووددة رالوولحه ال وووم هوو  الو وواات ا عيم ووة األقووون  األكثوور  

حضووورًا.  موون مةظووور إ وواآ  ميروون اعتلووار رن   وواات التواالووت   

ا ديثووة كانووه  مووا زالووه  رالووة ملوون ا وود ا ووتغي ا آال ريقووة   

 الصح حة.    
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  من رآرز التوال ات اليت مت ا نتهاحر إل ها ما يل : 

املعة ووة م الد لووة ممًثلووة آوووزارة ا عوويم   زارة  علووب اجلهووات  -1

الثقا ة   ريها من الوزارات الات العيقة، ال ع  للةاحر ج وور مون   

التواالوووووت موووووع املشووووواهري املووووولًارين آعووووود حصووووورهب  تصوووووة ا     

اهتمامووواتهب،  اللوووا   وووتثمار تووورياريهب م ا،تموووع م اجلوانووو     

آالر يوة  تشوة ع    املتعلقة آر ع الوع  ا،تمع   التعريا املتواالت

 الشلاب علب اجلوان  ا  اآ ة  األريق ات املةشودة.

ضلر عمل وة معر وة درووو املشواهري   ضوع ر ووم  ضوراا          -2

 درت مةا لة ُتصرل لدعب املشاريع الشلاآ ة.

 

 Socialر ً : تعريوووا مشووواهري التواالوووت ا جتمووواع     

Media.) 

ع   ة إشرال ة ترتةا مص لح مشاهري التواالت ا جتموا 

 Social Media   كونوووت يشوووري م الغالووو  إ  نووووا معوووني مووون ،)

املشاهري الذين ظهر ا  ةرية  كان لظهورهب رار  وليب كظواهرة   

ت وووتح  الدرا وووة،  موووع رهم وووة مشووواهري الووود ر ا  ووواآ  إ  رن    

ظهووورهب  موون  كوان  الاك وز يةصوو  علوب الكريوو  األ و،  الووذين  

عت ر و ظهور  ب كان ريو الد ر ا جتماع  آالدرجة األ  ،  ل

علووب ال وت ووووب، ح ةموووا قوووررت جمموعوووة شووولاب رن تعموووت آووورام   

 راه وووة ت وووخر مووون آعوووت املظووواهر ا،تمع وووة،  كوووان ا وووب      

آرنوواجمهب "م ووامري" يقدمووت مالووا آوون جنوور  زم لووت، كووذلا مووا      

قدمت علدا، د الرةان  م آرناجمت "لق موات"، مون الواضوح رن    

عيم وة  ا  وتغةاحر عون الولا     هدل هل حر الشلاب هوو الشوهرة ا   
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ا عووويم التقل ووودي  ر وووا شووولل تت ر    ووواطاتت اخل،  قووود جنحووووا 

كر اد م مواجهة  رميهب كما تولني  حقوا، آ ود رن انتشوار  او     

" ةاب تشات"   ما آعد ردن إ  ظهور موجة جديدة من املشاهري، 

 كب هااوت مون املتواآعني ل ل عوة هوذا الت ل و  الويت اعلوا تتواآع          

يوم وووات" الشوووخص،  هوووو موووا يرضووو  نهموووة الكضووووو ا ن وووان     "

الغريزيووة، اووب اقتوول  هوول حر موون مشوواهري الغوورب  روورة الدعايووة    

 ا عين لتةتشر محب املشاهري آعود اللوا اوب تعوود الودعايات آوريار       

عر   علوب آق وة الت ل قوات الشوهرية م ال وعودية كوال وت وب       

  التويا.

االوت ا جتمواع ، ميروون    حتوب نكهوب حالوة املشوواهري م التو   

رن نصووةا املشوواهري م عوودد موون الترويةووات   وو    وول  الشووهرة  

مجهورق امل تهدل(،  ميرن توض ح اللوا  -مران الشهرة  -

   ما يل :

: آالة لة ل ل  الشهرة،  ةرن هةا  تلايةوات كولرية م   ر  

 وول  شووهرة آعووت املوولارين م التواالووت ا جتموواع   قوود ترووون   

 الو امة  اجلماو، موقوا إن وان   تعواطا    شهرتهب لعدة ر لاب 

الةوووا  معوووت، ال وووول ، املر ووواج، ال ووووكر، القصوووص، األرقووووام     

 ا قاا ، الكضوو، مصادمة رعورال ا،تموع  اجلوررة، الكحوش     

م الثراحر، ال ذاجة  مص ةعة ر  طل ع وة....(   ريهوا الروثري مون     

 األ لاب اليت رلقه شهرة  جاالآ ة لعدد كلري من املشاهري دارت

 رووارج اململرووة،  رالوولحوا ي ووتثمر نها م ا  ووتمرار م  ووورد      

يوم اتهب اليت اد ر اجا كولريا ملون تواآعهب. آعضوهب كوان يلوهث       
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ل ووةوات حتووب يصوولح مشووهورا  الوولعت اآلروور آووني ل لووة  ضووحاها    

 راللح مشهورا ل ل    يرن م ا  لان.

: مرووان الشووهرة: املةصووات األكثوور شووهرة م ال ووعودية اان ووا

ا هوو :  تووويا، ان ووتقرام،  ووةاب شووات، ت ووا تووو ، آوورام    حال وو

اللث(  كت مةصة فل  مشواهري  وب مجهوور  ئوات اآل ل، قود      

يتةقووت آهووب موون مةصووة إ  مةصووة آ وول  التعلوو  الشووديد آووت. مثوواو    

مجهور الت ا تو  يتاآع جديد املشهور ر  املشهورة م الت ا تو ، 

ت العكوية الويت آود ن مونتواج    اب يةتقت معت إ  ال ةاب ل تاآع يوم ات

ر  ا ووتعداد. اووب يةتقووت معووت إ  ان ووتقرام ملع  ووات رروورن. ريضووا      

هةوووا  تواجووود م توووويا ملوووا ي ووومب ب  شووول حة( هوووذا املشوووهور ر    

املشهورة! الد اا امل تم ه ر  التةمر عل ت  ر ع ا شتاقات ضود ر   

 مع

: اجلمهووور امل ووتهدل: جمووا ت الشووهرة  ووا مجهورهووا       االثووا 

 ووووتهدل موووون فتلووووا األعمووووار  الكئووووات.  مووووثي املووووراهقني      امل

 املراهقووات  ووب مشوواهريهب الووذين يتوواآعونهب حبمووا  شووديد عوورب   

الت ووا تووو   ا ن ووتقرام  ال ووةاب  اجلموواو، اجلووررة، ال ووذاجة،  

الكضووووو...(.  هروووذا لروووت مرحلوووة هةوووا  مةصووواتها املكضووولة       

  املشهور املكضت.  
 

ملصاحلة لت ور ظاهرة مشاهري اان ًا: عاالج من املمار ات ا

 (.Social Mediaالتواالت ا جتماع   

قلووووت عوووودة  ووووةوات   تروووون ظوووواهرة مشوووواهري التواالووووت      

 تةووام  مووع  لروون ،2006ا جتموواع  معر  ووة  راالووة قلووت عووام  
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 الظواهرة  هوذق  ازدادت الذك وة  األجهوزة   ظهوور  التواالل ة الربام 

 شووهرةال يريوود موون لرووت رداة رالوولحه حب ووث ملحوظووة  رالوولحه

ن ري وا موا يعتقود    م يلث" إعيم ة مةصة" آتري     اللا  الترياري

آريهم توت د ن رق و  يقورر الويح ة املوادة امللثواوة  مودن ميامتهوا.         

 وواعد علووب ر اج هووذق الظوواهرة مجووود   وواات ا عوويم التقل ديووة، 

  . رتاآتها،  تقلص حرية التعلري   ها

التواالوووووت  كانوووووه املوووووادة امللثواوووووة م اللدايوووووة م   ووووواات    

ا جتماع  توعوية م الغال   راالة دية وة، ر  اجتماع وة يقودمها    

آعت الدعاة ر  من يصةكون ناش ون اجتماع ون ي رحون موادتهب  

آصورة نقد اجتماع     لو من القلوو  املصوداق ة. هوذق املرحلوة    

  ت ووت كووثريًا آعوود رن تو ووع ا  ووتخدام مووع زيووادة عوودد الووربام   

مرةوه اجلم وع تقريلوا مون ا وتخدامها د ن ريوة        الت ل قات اليت 

 .ق ود تذكر

 موووع ت وووور   ووواات التواالوووت ا جتمووواع   توا رهوووا رالووولح     

آإمروان كووت شووخص رن ترووون لووت الووح كتت  مةصووتت  املةصوو   

كونهوا ري ور    الذي يريد د ن شر   للركاحرة  القدرات ر  ال ون 

 ر وورا ال وورق لألضووواحر  عووا  الشووهرة  الوالوووو لقلوو   عقل ووة      

شواحر  موا  شواحر متوب    موا شواحر  قت  موا تلق ، يقوو   ها ما يشاحر ك كامل

شووواحر آوووت    ووو  علوووب األ وووئلة اخلم وووة املرونوووة للخووورب    موووا رية

  ل هووا م  (5Ws) الصووحك  ر  مووا ت وومب م لغووة الصووحا ة  

  ظة  احدة.
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 "لوذلا رالولح ا عويم مهةوة مون   مهةوة لوت  رالولحه الوكة         

لووب قارعووة ال ريوو    تلوواا  تشووان م  وووق الةخا ووة  ع    "إعيموو 

 آريت  األ ان  آا،ان د ن ردنب تع  ر  جهد.

مشووواهري "هةووا   ووللان ر ا وو ان للوودروو إ  هووذا العووا        

  ل   كت املشاهري: " التواالت ا جتماع 

 ا عيم  اللحث عن األضواحر  الشهرة. :األ و

: اق وو  موودار ت ماديووة كوولرية ا وو  آاألالووكار األرآعووة    الثووان 

 ررالوووودتهب آاألالووووكار ال ووووتة  ال وووولعة مووووع   ر ووووا اخلم ووووة

 آعد رن كانوا لد دي الدرت.  كريات جمان ة

لذلا جنود رن معظوب هول حر  ئتوان  هموا مون ركثور اللواحثني         

 عن الذات:

 هووذق الكئووة ت ووتهويها األضووواحر )  موون اجلة ووني : الشوولاباأل  

  ا ضور ا،تمع   يغرها الثةاحر.

  التريه ت األكادمي . : لد دي الدرت  الثقا ةالثان ة

 عل ووت  موون ال ل عوو  رن يرووون طوورحهب  مووا يقدمونووت آهووذا    

 امل تون  هذق الةوع ة.

رن آعوت  -كموا يقولوون   - املشرلة اليت زادت ال ني آلة 

اجلهات ا روم ة  الرمس ة  الق واا اخلوا  رالولحه تكضولهب     

علووب ا عوويم الرمسوو   الصووادق م الا يوو  ملشوواريعها  مةتةاتهووا    

ب م الصوووكول األ   علوووب ح ووواب ررووورين  وووب ق موووتهب    تضوووعه

ا جتماع وووة  ككووواحرتهب العلم وووة، موووا جعلوووهب يتصووودر ن املشوووهد   

 با عيم   يزداد متاآع هب  يشعر ن آرينهب هب     ريه
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 الات ا جتمووواع  التواالوووت آووورام  رالووولحه 2011 م عوووام 

لوولعت م العووا  العرآوو  للا يوو     ا  ووخرها رن آعوود آالغووة رهم ووة

تريل   ضد حروماتهب مما نت  عةت  حقا ما عورل حبركوات    ال

"الرآ ووع العرآوو "؛  مووا جوورن م تووون   مصوور م اللووا العووام كووان  

آتوظ ووووا "الك  وووولو " اديوووودا الربنووووام  الااووووع الصوووو ه الووووذي     

ا تخدمت املةاهضون  روماتهب م التحش د  التريل   ضد قادة 

اللحرين آلووودانهب.  ترووورر الات األمووور م د و عرآ وووة ررووورن؛ كووو 

 ل ل ا  ال من   وريا، آت رن األمر  الت إ  اململروة   موا عورل    

 م توووترات رلوو  آغوورض  اللووا 2011آثووورة حووةني م شووهر مووار  

 مون  امللللون كان.. العرآ ة اخلل   د و آق ة علب تة ح  اململرة

ن امل ولمني  مون   ا رووا  حنو توجهه ا تهام  رالاآع اململرة رارج

ون،  آعووت املوووالني جلهووات رارج ووة، مووع الووةكوا رنك ووهب معارضوو

دعوووب إعيمووو   رآووو   اضوووح اوووه   توووة "حريوووة التعووولري  حقووووق 

 .ا ن ان" كلمة ا   اليت رريد آها آاطت

 قوود مت نقووت كووت مووا ُر وور لووت ضوود اململرووة  اللووا آوووع  

الشووع  ال ووعودي آري لل تووت الصووامتة  ووا كووان  ووا  للمملرووة     

م معاجلة الرثري من امللكات  ق ادتها، إضا ة إ  موقا الق ادة 

الوويت تهووب املووواطن  اللووا آإالوودار حزمووة موون القوورارات رعلوون عةهووا  

 .املغكور لت امللا علداب م اللا العام

آكشوووت حركوووات الرآ وووع العرآووو   نتااةهوووا الرارا وووة  الووويت 

نراهوووا ال ووووم م  ووووريا  الووو من  ل ل وووا تلووودو ا وووتخدام   ووواات       

ةحووو مةوواح  رروورن آوود  موون التواالووت ا جتموواع  آعووت الشوو حر لت

الدعاية ال  ا  ة الكةوة، مةهوا التةواري آعود رن تولني رنوت ميرون        
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توظ ووا هووذق الووربام  التواالوول ة م جووين املوواو  ووواحر موون روويو        

ا عينات ر  الا ي  للعت اخلدمات  ال لع ر  آث موادة تر  ه وة   

 .ر   ة ة ر  ردآ ة   ري اللا من املوضوعات اليت اذب املتلق 

قًا  إن هذا التوجوت م   واات التواالوت ا جتمواع  ر جود       ح

عددًا كلريًا من املشاهري مون اجلة وني  وع ًا  راحر املواو  الشوهرة؛      

مووا د عهووب للةوووحر لرووت الو وواات املشوور عة   ووري املشوور عة جلووين  

األمووواو موون روويو آووث  توور ي  مووواد آعضووها يوالووا آرينووت تا ووت         

طكووواو للووودروو م هوووذق للغايوووة، آوووت رن الووولعت موووةهب ا وووتغلوا األ

ال وووق اجلديوودة  اللوووا قلووت  وون القووووانني الوويت حا لووه تهوووذي        

الظاهرة  ا د من تريارياتها ال لل ة علب األرويق  األمون الووطين    

 . ال لب ا جتماع 

  يلغ  هذا رن هةا  مشاهري  إن كانوا قلة قدموا  يقدمون 

ت مووواد ممتووازة آغوورض ر ووع الوووع  ا جتموواع ،  ا ووني اخلوودما 

 الرقوو  آهووا، ر  نقوود ال وولوك ات ا جتماع ووة الوويت تتعووارض مووع    

 .األريق  الق ب الدية ة

 ري املقلوو م   اات التواالت ا جتمواع  رن آعوت املشواهري    

  يقدموا ا،تمع ال عودي آالصورة امل لوآوة، آوت إنهوب آوالغوا م     

تقووووديب مووووواد  وووو ئة ناه ووووا عوووون آووووث مقوووواطع تشوووو  آال ااك ووووة 

 التم  وووز ضووود اآلرووورين آا وووب الوطة وووة ا ةوووة الووويت  العةصووورية 

يتذرعون آها للد اا عن مواقكهب، مما  ل  آعت ا رج للةهوات  

 .الرمس ة عةدما يتعل  األمر آالعيقات آني الد و  ا،تمعات
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 الوولعت لعلوووا علووب  توور اخلي ووات ال  ا وو ة آووت  تقمصوووا     

كان هةوا    رد ار   تعة هب حبةة الد اا عن اململرة. الح ح رنت

تقصووري موون اجلهووات الرمس ووة ا عيم ووة م الوود اا عوون اململرووة     

 شرح مواقكهوا، لرون اللغوة الويت ا وتخدمه م   واات التواالوت        

ا جتمووواع  كانوووه فووورج عووون الوووذ ق العوووام،    تقووودم شوووع       

 .اململرة    ق ادتها آصورة ح ةة

   توووزاو   ووواات التواالوووت ا جتمووواع   مشووواهريها تكاجئةوووا 

م  ق ع ر  مادة إعيم وة " وري مهة وة" لتوثري قضوايا تصولح       كت يو

ه  املادة املتدا لة لعدة ريام  اللا آ ل  انكيت املشاهري من كت 

 .للةمهور هاعقاو يضلر  يهذب املادة اليت يقدمون

 ا ووديث هةووا لوو   عوون ا عينووات التةاريووة الوويت يوور ج موون    

ري ا صوووو ري ووا املشوواهري ل وولع ر  روودمات،  هووذا موون حقهووب 

علب املاو طاملا رن اللا يتب آ رق مشر عة،  لرن املشورلة هو    

م الا يوو  لوولعت التكاهووات  التك وو  األريقوو  الووذي   يراعوو      

مرانة اململرة    مسات جمتمعها     و ما رنهوا د لوة إ ويم ة     

 . اتضن ا رمني الشريكني

 موووع هوووذا  علوووب اجلانووو  اآلرووور،  قووود كوووان لعووودد مووون         

د ر م نقوووود آعووووت الظووووواهر ا جتماع ووووة ال وووولل ة      ا  وووواآات

 كذلا إآراز آعضها اآلرر لق متت ا  اآ ة، كما كان لولعت  

ا  وواآات األروورن د ر م ا ووتعراض آعووت املظوواهر ا جتماع ووة   

ال لل ة آشرت الريح  اضح،  هذق  إن كانه  ولل ة ح وث قود    

ا ي ووقر آعوووت الشووولاب م اتلاعهوووا؛  إ  رن  وووا  ااووودة م توظ ووو 
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املرآ   ا م اوذير األآةواحر مةهوا،  وواحر كوان املرآو  الوالودين ر         

املعلب،   هذا يذكرنا  وجة م ل يت املخدرات ح ث  واعدت  

علووب تشووويت الووورة املخوودرات م نكووو  الشوولاب الصووغار ل ةكوور ا    

 مةها، آت يرك  رنهب يعر وها ل تقوا شرها اآتداحر. 

ا  وواآات علووب  م الوود ر الثقووام  قوود  وواعدت كووثري موون   

التة وري الثقوام  ووواحر علوب امل وتون االوو  ر  ا قل مو  آوت حتووب       

 عرب الد و  الثقا ات.  

رمووا آالة وولة للوود ر التةاري ا قتصووادي  الوودعايات املضووللة    

كانووه موجووودة م ا عوويم التقل وودي  تاآعهووا ا عوويم اجلديوود،      

جر  مشرلتها ل  ه م ا عين  لرن م  ن قوانني اورم التوا  

الذي يدع  عن  لعتت ش ئا ل     ها،  كمثواو آ و ر مموا يورد     

م التواالت ا جتماع ، عةدما يرت  علب عللة شواملو ترك لوة   

متةوووع ت ووواقر شوووعر  لألآووود،  وووإن      XYZراالوووة مووون موووادة او   

امل وووتهلا   صووودق  يعتقووود اعتقوووادات جازموووة رن  وووذا الشووواملو   

 ن  ريق.رصوال ة تربر  عرق املرتكع مما يشةعت لشراات د 

 من هوذا املة لو   وإ  ري مودن ميرةةوا التريكود مون الوحة         

 جووود هووذق املووادة،  الووحة  ظ كتهووا املزعومووة،    وو ما رنهووا الوويت  

دعه امل تهلا ليعتقاد آهذا املةوت ،  هوو موا  يت وةب للم وتهلا      

   للمعلن عورب   واات التواالوت ا جتمواع  رن يتريكود مةوت  وواحر        

 وقوة ر  مشواهدة،  لرون ال ريقوة     كانه العلارة مرتوآوة ر  مة 

الوح وودة  الاتووت هووو توودق   فتووربات  زارة التةووارة،  قلووت اللووا      

 جووود قووانون  وورم الشووعارات ر  ا عينووات امللالغووة الوويت تصووت م 
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ملالغتهووا حوودا يقوواب موون الرووذب  قوود ترووون املووادة املووذكورة     

موجووودة م ترك لووة الشوواملو  لرةهووا لوون متةووع ت وواقر الشووعر       

 إعووا موا هووو جمووز م آوت رنهووا "ر ووا" تقلوت موون الت وواقر       لألآود، 

 ركثر.
 

االثووًا: العوامووت املعووززة لتةووام  ظوواهرة مشوواهري التواالووت      

 ( م الواقع ال عودي.Social Mediaا جتماع   

علب م تون اململروة العرآ وة ال وعودية  وإن   واات التواالوت       

اات ا جتموووواع  آريعاطهووووا املتعووووددة رالوووولحه ال وووووم هوووو  الو وووو   

ا عيم ة األقون  األكثر حضورا م اململرة  آ ئوات ا،تمعوات   

األررن ح ث تةوامب ا وتخدامها نت ةوة قودرة كوثري مون اجلمهوور        

علووووب اقتةوووواحر ا واتووووا الذك ووووة  األجهووووزة اللوح ووووة  انتشووووارها    

 إمران وة ا صووو علووب  ورعات إنانوه عال ووة  إضوا ة إ  رنهووا      

عاتهب الويت يت لعوون إل هوا    راللحه تةقوت للةوا  الروثري مون إشولا     

 يلحثون عةها  ت تة   لر لات كثري من األ راد الذين يت لعون 

ملعر ة عر ح اة اآلررين  نقت جوان  مون رصوالو اتهب.. إال تعود    

مواقووع التواالوووت ا جتموواع  آ ئوووة تر  ه ووة  متةك وووا لرووثري مووون     

الشلاب  الكت ات مما ر جد الرثري مون مشواهري هوذق الشولرات     

 ام  رعداد م تخدم ها.  نت ةة تة

 لعوت مموا عوزز مون مرانوة   واات التواالوت ا جتمواع  هوو           

قدرتها علب إتاحة مةا   ا وع مون ا ريوة م التعولري  ا وديث م      

جوانووو  اجتماع وووة  اقتصوووادية  اقا  وووة    ا ووو ة  رياضووو ة ... م  

مقاآت اخنكاض  قا ا رية لدن   اات ا عيم التقل ديوة  الويت   



76

 –2021     46 

ت مركز أسبارإحدى مبادرا  

ا  اللا تةا و اللا.. األمر الذي قاد لضعا ككواحرة تلوا     يتاح   ه

الو اات ا عيم ة التقل دية  آالتوال  تراجوع الثقوة   موا تقدموت م      

 كثري من األح ان.

لذا لو   مون ا نصوال الةظور  وذق الو واات علوب رنهوا رد ات         

 ووووحر ر  شووو  ةتها آ ووول   جوووود ممار وووات راطئوووة مووون آعوووت        

 تخدمها الةا  عاموة ال ووم حبو     م تخدم ها    ما  ه  اليت ي

 آر لوووة  ا وووعة  يقضوووون الروووثري مووون ال ووواعات   وووتهي  موووا   

تشوتمت عل وت موون لتوون..  آالتوال    يةلغوو  رن نضوع املشوواهري م      

 ووولة  احووودة  روووثري ن موووةهب يقووودمون لتوووون ج ووودا ر  مقلوووو    

  رالون علب اللا.. ر ا   يتك  ما يقدمت هذا املشهور مع ر يوة  

  الااقتهب لرةوت ميثوت لتوون م لوآوا لودن مئوات اآل ل       اللعت ر

 من اجلمهور.

الح ح رن كثريا من ر راد ا،تمع  تاالة الةخو  يت لعوون   

اتون يت    طل عة اقا ة ا،تمعات  رهدا ها الق م وة  التةمويوة   

لرن اللا يلد  راللح متعذرا آت هو مون األمة وات الويت يرواد رن     

وحر اخنكووواض م وووتون اهتموووام  تروووون م وووتح لة التحق ووو  م ضووو  

العديووود مووون اجلمهوووور  تووودن  الااقوووة الروووثري موووةهب  حبوووثهب عووون  

ااتون األقرب للتكاهة  هو ما جعوت الروثري مون مشواهري   واات      

التواالت ا جتماع   د ن قواعد مجاهرييوة  ا وعة تةموو  توزداد     

كووت يوووم كلمووا ر رقوووا م التكاهووة  م تقووديب لتووون ملتووذو     

 عري رح انا  ا تعراض ألجزاحر مغرية مون اجل ود     لو من تهتا

آالة لة للعديود مون الة واحر ..  كلموا متواد ا م تقوديب رعوا  مون         

اللا ااتوون  جود ا رن هةوا  مون ي لو   يت لوع للمزيود مون مثوت          
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اللووا.. لوو   م جمتمعاتةووا  ح وو   إعووا م  الوو  ا،تمعووات م    

اآعني  آالتوال   العا  كت اللا ر لوة م اللحوث عون مزيود مون املتو      

ا صوو علب كعروة ركورب م  ووق ا عوين الوذي ميود هول حر        

 آثراحر  ا ع د ن ترال ا ر  إنكاق يت    حةب ما  صلون عل ت. 

من جان  ررر  حتب   تروون الصوورة قامتوة رتاحوه   واات      

التواالووووت ا جتموووواع  آرينواعهووووا  رالووووة لرووووثري موووون األ ووووراد       

لتعلوو ب  التوودري   التوع ووة    املل  ووات  الوود و رن ت ووتثمرها م ا  

 نشر املعلومات  األرلار  م الدعايات ا نتخاآ ة ح ث راللح يوتب  

ا عتمووواد علوووب مواقوووع التواالوووت ا جتمووواع  م إيصووواو الر ووواات  

ا نتخاآ ة  التوعوية عرب هوذق الو واات ر  مون رويو توظ وا عودد       

من املشاهري  املشهورات آوالوكها األ ورا  األقورب للةمهوور  يوتب      

، «كور نوووا»ري وووا مةاقشوووة األ روووار  تلوووادو اآلراحر،  م راةووواحر 

رتاحووه مةصووات التواالووت ا جتموواع  اق وو  الرووثري موون رعووا    

التواالووووت  إيصوووواو الر وووواات للةمهووووور  ر ووووا عقوووودت لقوووواحرات     

 ملمترات مجاهريية م آ ئات ا ااض ة..  رطلقه محيت توعويوة  

مع ًةووا   ئووة عمريووة    ر  إعين ووة موجهووة ت ووتهدل ن اًقووا جغرا   ووا   

 لددة آهدل الوالوو إ  ركرب عدد من اجلمهور.

 قد عمله العديد من الد و  تاالوة اململروة علوب ا وتثمار     

  ووواات التواالوووت ا جتمووواع   علوووب حنوووو روووا  توووويا خلدموووة      

مصا ها العاموة  ا وني الوورتها علوب املي وتوي الود ل   االو         

الووويت تقووووم آهوووا،  اللوووا عووورب جمموعوووة مووون األنشووو ة  ا مووويت  

 اململرة ال وم   قا للعت األنلاحر تعمت علب إنشاحر مةصة إرلاريوة  

 رقم ة مقرها  اشة ن.
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( هت Social Mediaراآعًا: مشاهري التواالت ا جتماع   

 هب ا عيم ون اجلدد؟

يصووةا الوولعت مشوواهري التواالوووت ا جتموواع  حال ووًا آووورينهب      

لتقل وديني..  موا حووت    ا عيم ون اجلدد.. ر ب رنا ر ي هب مون ا 

ُجَعُلهب من ترال عكا عل ت الوزمن..  وري رن التقل وديني يوريآون إ  رن     

 علووووق الوووا ا لروووت زموووان  مروووان.. متخوووذين م  ووول ت اللوووا 

اه ت جهاآذة التواالوت ا جتمواع   الة وت موةهب َعتوادا يرموون آوت        

لعوووت دهمووواحر الةوووا  يصووودقونهب   مةحوووونهب   وووحة مووون الوووزمن..   

 م هووووذا ال وووو اق ميروووون  هووووب حوووواو هوووول حر    لروووون ه هووووات. 

 ا عيم ني اجلدد من عدة جوان :

 ةاا وووة طغ وووان التواالوووت ا جتمووواع  م ا،تموووع ا ن وووان ،   -

 تاالوووة ا،تمعوووات  وووري الات الدارآوووة علوووب التواالوووت اجلمعووو        

الةاض  اللةواحر م رالوت اقوا تهب، مثوت جمتمعةوا..  قود د عوه هوذق         

ن الةا  إمجا    ةون ا ر واو  "الكةاا ة" آثقا ة جديدة   ير

  هووا    ا  ووتقلاو مةهووا،  ريتووه  ووب آالعةااوو  موون كووت آوواب:        

 اقام، اجتماع ،  قانون .

  وواال ة جمتمعةووا،  عةووب رنووت موون ركثوور جمتمعووات العووا          -

لتقة ووات ا تصوواو اجلديوودة، ممووا  ووارا م حوود ل كووت       احتووواحًر

 وات هةد و ة   لا ن  ع وب التواالت ا جتمواع  عةودنا،   توال  

 عة لة.

تقل ديوووة رد د الكعوووت الرمس وووة عةووودنا  علوووب م وووتون التشوووريع  -

 الرقاآووة  القضوواحر(  عوودم تراملووها مووع طل عووة الووتغريات اجلذريووة  
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الوويت حووداه م "اتصوواو" الةووا  آلعضووهب،  تووريررت التشووريعات،   

  فلر التقاض ،  تاهه اخل ارات.

قوووود تقل ديووووة رد د الكعووووت الشووووعل ة عةوووودنا  علووووب م ووووتون ن     -

املمار وووة،  تشووور ت املواقوووا  ا ااهوووات،  ال وووع  الووود  ب     

  قصاحر هل حر اجلدد،  صار األمر ُد لة آني الةا .

حة  ا عيم ني التقل ديني.. الذين شوعر ا للمورة األ   رن  وة     -

موون هووو رحوو  مووةهب "آا تصوواو" آالةووا ،  ركثوور مووةهب " جاهووة"       

   اللووا  ح وو ،  "قلووو "،  رقوودر مووةهب علووب جووين األمووواو..  لوو  

 لروووون.. رمضووووب م  ووووح  آ ووووا  الووووةاعة ا عوووويم..  تةووووّرد    

 التقل ووديون  ةوورية موون عتوووادهب،  ترجلوووا عوون مووواقعهب الرياديوووة      

  تريرر ا كثريا م  لب ا ظوة ا،تمع ة.

ظهووور ج ووت موون الشوولاب   يعوورل اللّتووة مووا الووذي جوورن روويو     -

ملاض ة عةدنا ال لع ةات  الثمان ةات    حتب الت ع ةات امل يدية ا

  مضب كما ررن..  هةا متثت الراا اجل لني م رقون الور لت.

 ُيعًد كٌت من ت ل ق    ةاب تشات  ا ن وتغرام( مون ركورب    

 ركثوور الت ل قووات الوويت  وواعدت علووب تغووري األد ات الت ووويق ة       

 إآوراز اليعولني اجلودد م ا،وا ت ا عين وة  ا عيم وة، ح وث        

ا جتماع ووة ا  تشوورا  ة الكضووول ة م  وواهمه ال ل عووة اللشوورية 

زيادة رعداد املتاآعني للمشاهري اجلدد الذين  تلكون عن املشاهري 

التقل ديني من املمثلني  املغة ني  الرياض ني   ريهب، آرينهب رقورب  

 ل ل عة الةا   ر هت تواالًي  ركثر معر ة آاحت اجاتهب. 
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رن اجلمهوور  التحدي الرلري الذي يواجت   واات ا عويم هوو    

  يعوود متلق ووًا للمعلومووة، آووت رالوولح يةووت  مووادة إعيم ووة  يةشوورها  

عوورب ح وواآت م مواقوووع التواالووت ا جتموواع ، مموووا رنووت  ظووواهرة      

 املواطن الصحك (. كت موواطن لديوت هاتكوت الةقواو يصوور م ري      

 قه  من ري مران  يةشر  يشار  اآلررين د ن رق  . مما رنت  

،  حريوووة آوووالرري  التعووولري د ن ضوووغو  م نقوووت األحووودال تكووواعي

 رقاآ ة. 

 راللح اجلمهور يلار م   واات ا عويم الويت رالولحه تقودم      

مواد إعيم ة تةا   م وو الغالل ة.  هذا ما  اعد لتشرت اقا وة  

مشاهري   اات التواالت ا جتماع  مما جعلوهب يرت ولون املزيود    

للدعايوة رموام    من الشعل ة   تشةعون للمتاآعة  يتحولون إ     لة

 تريار الةا   ا يةشر ن.

 مع هذا   يزاو للمل  ات ا عيم ة الرمس ة  الشخص ات 

ا عيم ووة املعر  ووة مصووداق ة كوولرية آوورري الوولعت الووذين يوودللون 

علب اللا آرينت حني يصلةا ررًبا موا مون مةصوة تواالوت اجتمواع  ر       

قوع  من مشهور  إنةوا عوادة نوذه  لللحوث عون مصوداق ة اخلورب ملوا       

ألنلووواحر ااملل  وووات ا عيم وووة الرمس وووة كالصوووحا   كوووا ت     

 القةوووات لرونووت إعيمووا رالوو ًةا  م وول ًلا.  آةظوور رنصووار هووذا        

الكري   إنت   ئ من يظن رن   اات ا عيم التقل دية  شوله م  

هووذا الشوورين؛  هوو    تكشووت م تغ  ووة الشوورين ا جتموواع  العووام        

 ة  وذق املل  وات هو     لرن ق ود  آرتوكو ت املمار وة املةضول  

 اليت ارب طل عة عملها.
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من هةا ميرون القووو آورين هةوا  جمموعوة مون ال ومات الويت         

مةحه شلرات التواالت ا جتماع ة  مشاهريها قدرات ر  ع م 

آ ئاتةا ا جتماع ة العرآ ة  ا   ها الل ئة ال عودية  من رآرزهوا موا   

 يل :

حه د ن شووووا العووووا  ميوووور آتحووووو ت كوووولرية ح ووووث رالوووول -1

شوولرات التواالووت ا جتموواع  آووديي لو وواات التواالووت التقل ديووة   

األمر الذي قاد لتغ ريات م رعا   رد ات اخل اب امل تخدم  موا  

يوورتلر آووت موون مووواد    وواات ركثوور إقةاعووًا ممووا رحوودل توورياريات      

 ا ووعة علووب فتلووا األنظمووة ا جتماع ووة  الثقا  ووة  ا قتصووادية     

ت اا ز ا ود د ال ل ع وة  اق و        ما  قد رتاحه هذق الو اا

إمران ة التكاعت علوب حنوو ملاشور   ا وع د ن ري رق و   هوو موا        

 جعت هل حر املشاهري ميت ون  لمها  ي تك د ن مةها.

تظت   اات التواالت ا جتمواع  رحود رآورز األد ات األكثور      -2

 اعل ووة ال وووم م ا موويت التوعويووة  عمل ووات ا شوود الكرووري      

   لووذا  حووري آاجلهووات الوويت تووةظب محووويت       الثقووام  ال  ا وو  

 ا ووعة ر  تريوود رن تعمووت علووب نشوور معلومووات علووب ن وواق  ا ووع رن  

ت تثمر مثوت هوذق الو واات  مشواهريها  تاالوة الوذين  رالوون        

علوووب تقوووديب لتوووون مقلووووو موووع ضووور رة إدرا  رن ا وووتخدامها      

 توظ كها يت ل  الكاحر    ةة   هما  لغوة  ر اآوا يت و   طل عوة     

ر الووذي توجووت إل ووت هووذق الر وواات  يراعوو  عوور الووتكرري   اجلمهووو

لووودن طل عوووة ر وووراد ا،تموووع عةووود الوووةاعة ااتوووون   ووو  نظوووام       

 حوكمة متقدمة  آانتقاحر مهة ني   وةون التعولري  اخل واب عون     

 جمتمعةا  ق مةا.
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تظت عمل ة التكاعوت  التكاعل وة مون رآورز موا تت وب آوت   واات          -3

 مشاهريها قوة تكوق موا تت وب   التواالت ا جتماع   هو ما مةحها 

آت   اات ا عيم التقل دية آت   يتصور طل عتوت  حةموت الروثري    

من االلني  ررباحر ا عيم  ا تصاو، ح ث ا وت اعه رن تتكووق   

علب العديد من الكضاا ات م الةقوت امللاشور لألحودال  الوقوااع،     

ا  التكاعوت كووثريا مووا يرووون رحوود ر ولاب  عوامووت التوورياري  هووو موو  

ميةحها املزيد من القووة م إيصواو الر واات للةمهوور  إقةاعوت آهوا       

لذا  قود ر وهب هوذا  م ظهوور  ا،تموع ا  ااضو ( الوذي رالولح         

ميتلووا قوودرة تريارييووة علووب تكوواعيت ا،تمووع الووواقع  الووذي نعوو ش  

   ت  للا ر  إ اآا.

اجلمهور   يعد جمورد متلقو   وليب  إعوا هوو نشور   اعوت         -4

يوود د ا ووع تعرضووت  ووذق الو وواات  لغريهووا  ارت ووار      ي ووت  ع اد

املضوومون  ااتووون املياووب لووت،  هووو مووا اققووت   وواات التواالووت      

ا جتماع ، آتعددها  تةووا مضوام ةها  ع هوا آوت رن م وتخدم       

هوذق الو وواات  تاالووة املشواهري قووادر علووب الوةاعة ر وواات توووازي    

 ووات  قوود ترووون ركثوور ككوواحرة موون الر وواات الوويت تصووةعها مل 

لا ة  متخصصة األمر الذي يلكد رهم ة العةاية آص ا ة  لغة 

 وو    و  ت لعووات ر يوة اململرووة   تتلوا الر وواات الويت توجووت إل وت لت   

2030. 

د ن شوووا  قووود رتاحوووه الشووولرات ا جتماع وووة إمران وووة       -5

 ا ووعة م نقووت  تلووادو اآلراحر  املعلومووات  األ رووار م إطووار موون      

ممووا مةحهووا  مشوواهريها قوووة   الشووكا  ة  ا ريووة إ  حوود  ا ووع،   
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 توورياريا  ا ووعا األموور الووذي رلوو  الووراًعا تةا  ووً ا آووني الشووركات  

 الرربن لل   رة  متلا هذق الشلرات التكاعل ة.  

ن   ووواات ا عووويم التقل ديوووة رضوووحه اووور  علوووب  جوووود   إ -6

كوولري  ووا م   وواات التواالووت ا جتموواع  لتصووت جلمهووور ر  ووع     

، ملواكلوة الت وور  ا كواظ    كما اهتمه آإنشاحر مواقع راالة آهوا 

علووب مجهورهووا، ا ووتق   آعضووها عووددا موون املشوواهري ل قوودموا        

آرام   لتون لديها   شا رن اجلم ع يعلب رن كثريا من   واات  

ا عوويم التقل ديووة احن وور ترياريهووا  ضووعا إقلوواو اجلمهووور عل هووا   

ممووا هوودد م ووتقلت آعضووها حتووب ر قكووه آعووت الصووحا ن ووخها      

عتموودة عووت موقعهووا ا لرا نوو   قوور  ر ووا     الورق ووة امل لوعووة م 

 ررجه من  وق العمت ا عيم .

تت ب هذق الو واات آقودرتها علوب إتاحوة العديود مون ر وال           -7

تغذيووة اجلمهووور  واقوووا  ر رووار قووود يلوود  آعضوووها عمووي  وووري      

مشوور ا ر لووة م الووةاعة  تزي ووا الوورري العووام ممووا قوود ي ووهب م     

 وواب  لوو  حراكووا   إحوودال مواقووا ر   وضووب رمة ووة ر  نشوور ر   

 رريا  لخت ق ب ا،تمع  ملادات، إال من جان  ررر قد  ودل  

كثريا توظ ا هذق الو اات من قلوت ر وراد ر  مل  وات ر  آعوت     

املشاهري م نشر الشااعات  الا ي   ا اه م م ات التعولري عون   

الوورري العووام ر  ملمار ووة الضووغر ا جتموواع  ر  لصووةاعة رموووز ر      

  يةروور علووب آعووت األ ووراد  رصوالووًا الشوولاب  خنوو   ووب توورياري 

 الكت ات آشرت عام  لعت طل عة تغري ديةام ر ة الورري العوام م   

جمتمعاتةا قادت لااجع ترياري آعت املتغريات علوب تشور ت الورري    
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العوووام   ووو ما آعووود تةوووام  ا وووتخدام  توظ وووا هوووذق الشووولرات    

 ا جتماع ة   ما يقدمت آعت مشاهريها.
 

ت وير لتون   واات التواالوت ا جتمواع      رام ًا: رل ات

  ا  ادة ا  اآ ة من مشاهريها.

ظوواهرة مشوواهري التواالووت ا جتموواع  هوو  ظوواهرة مت ووارعة    

   يرون موون املتوقووع رن اظووب آهوذا القلوووو  ا  ووتمرارية؛  مووع   

آوداياتها ظون اجلم ووع رنهوا ظوواهرة ملقتوت  ووتةدار،  لرون الواقووع      

 ووت.. قوود تووتغري املةصووات  الووربام     رالووه رنووت عووا  جديوود درلةووا     

 لرن يظت ما يقدم متشاآت م ااتون آد ن رقاآة ر  ق ود إ  موا  

 ملوت الوواح  ا  وواب ا جتموواع  مون قوو ب  رريق ووات،  حتووب   

ااا  ت للرقاآة ر  ااا لة ترياريها لود د جوًدا، ألنوت عموت م     

آها  ضاحر كلري   ا وع؛  وريكثر ا  واآات تورياريا  متاآعوة رالوحا      

يع شووون م د و رروورن    ميرووون لا وولتهب ر  مةووع لتوووواهب     

 كت يوم تزيد كم ة ا عينات الويت تلوث مون ري وب  املعلون        

يهمت من يقودم  موا يقودم املوضووا  قور عودد مشواهدات  مييوني         

املتاآعني،  ا رن إعين  احد قد ي اعدق م اق   مورد د  تواج   

ت.  إالن حنن رمام  اقع  آد مون  ألشهر ر  حتب  ةوات حتب يصت ل

التعامووت  التعووايش معووت، ألنووت   يلوود  رن هةووا  آووديت لووت ر    وو لة 

 يقا ووت، يظووت الووتحرب م يوود الكوورد نك ووت م معر ووة الغووث موون   

ال مني  الرديحر من املك د،  يلقب الد ر علب املولارين ا  واآ ني   

هقني م العمت علب ا آداا م رل  لتون جواالب رصوالوا للمورا   

ألنهب األكثر تريارا  ا يلث م   اات التواالوت،  إالا ا وت اا رن   
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 قوو  متاآعووة  انتشووار    ووح  الل ووا  توودر  ا موون رالووحاب      

 ا  اآات الات ااتون الكارغ. 

 اوودر ا شووارة إ  رن آعووت املشوواهري علووب   وواات التواالووت   

ا جتموواع    يزالووون ميار ووون حضووورا م ووتمرا ل لقووب  هةهووب     

متاآعتهب  لت تمر ا عينوات تتود   إلو هب ح وث ميار وون        تزداد

تضوووول ت ا،تمووووع  يقوووودمون للةمهووووور عوووورب إعينوووواتهب الوووورديحر     

 املغشوووش كووت اللووا مقاآووت  وون قل ووت.. هوول حر  توواجون  عووي         

 لضواآر ادد طل عة ا تخدامهب لإلعين.

إن  اقع  ضواحر ا تصواو العوام اآلن مقلو    تواج إ  ضوواآر       

ظمت،  معايري رريق ة يلتزم آها كت من  اط  العاموة  قانون ة تة

آوريي   وو لة كانوه. الكضوواحر العوام لوو   ملرهوب يعلثووون آوت كمووا      

 لوا  ب إنت ملا للةم ع،  كما رن هةوا  ق وود علوب مل  وات     

ا عيم التقل دية    رن يرون مثلوها  ول حر املشواهري  ا   إنةوا     

ن رنهوب رحبوهوا، مرانوًة    م رجواحر مةا  ة  ري عادلوة  ر لو  الظو   

  ماً .

 موووع رن هةوووا  الوووعوآة م  ضوووع ضوووواآر لو ووواات التواالوووت  

ا جتمواع  ال وووم   وول حر املشوواهري لرون موون ح ووث الواقووع هةووا    

اارب إ اآ ة م ت ل   آعت األنظموة علوب آعوت املشواهري مموا      

ر جووود قووودرا مووون ا هتموووام لووودن اللق وووة  لعوووت العةايوووة  ثوووت هوووذق  

قهووا حبووزم  عدالووة  وو ةعر  إ اآووا علووب ح وون الضووواآر  ت ل 

 توظ ا هذق الو اات ر  التقل ت من آعت م ا اها.
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كموووا رن مووون املهوووب العموووت علوووب توظ وووا   ووواات التواالوووت      

ا جتماع  عرب ا هتمام آتةظ ب ا تخدامها  ت ل   رنظمة الةشور  

ا لرا نوو  علووب كووت موون  ووالا اللووا  تاالووة موون املشوواهري      

رياري علب اجلمهور  الرري العام،   ضع رطور  الذي قد يرون  ب ت

 رريووة  اضووحة  لووددة ميروون لرووت م ووتخدم  الشوولرة م  

الوودارت موون ضوولر م ووار رنشوو تهب  العمووت علووب الووةاعة ر ايووة         

إعيم ة لروت حودل يتعلو  آوا،تمع  العموت علوب تك وريق عواجي         

حتووب   يةتشوور ري تك ووري  تلووا عوون ا ق قووة   ا هتمووام آإ وواد  

ماع  تتلةاق مل  وات معة وة آوذلا آري وال   ملترورة      ر اب اجت

ملواجهووة ري ر وواب مةووا    ووا و رن يقوووض الة وو   ا جتموواع      

للمةتمووع    وو ما  رن امل ووتقلت آشوورين هووذق الشوولرات يو ووت م    

التعمو  م رصوالوو ات ا،تمووع مموا يهوودد رركانهووا  ر  ووها  رن   

تمعات من املمرن رن نشهد ك انات ا ااض ة تهدد ا تقرار ا،

  تلار م قرارات اجلمهور  ر رارهب  ارت اراتهب.

 امللكد رن  لب "الق ب ا،تمع ة" يعرب حال ا مرحلوة اوو ت   

مهمة م "ك ةونة الق ب الاتها"، م جمتمعةوا آشورت روا .  هو      

اووووو ت، آوووودرت م الظهووووور مةووووذ م لووووع الت ووووع ةات امل يديووووة   

الكضواا  تترواار،    املاض ة، حني آودرت قةووات اللوث التلكزيوون     

 هووو  مرحلوووة   ترووون ي ووورية علوووب ا طووويق، علوووب امل وووتويات    

ا،تمع ة كا ة: الثواآه، الق ب، العادات،  التقال د. لقد ر رزت 

تلا ا قلة تلايةات الكرر ا جتمواع  آصوورة   ترون م ولوقة     

م تاري  ا،تمع. إن موا نشوهدق حال وا مون تلايةوات جمتمع وة متو         

ا جتموواع ،  املشوواهري، لوو   موون اللووا التوواري        اقووع التواالووت  
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آلع وود،  لروون م نهايووة امل ووال،  ووول يعوورب ا،تمووع مرحلتووت        

ا تصوووال ة ا نتقال وووة اجلديووودة، اوووب يثلوووه علوووب  حووواو(.  مةوووا      

الوووتكرري م  ا ووواو( املةتظووورة لكووواة موووا آعووود مرحلوووة التواالوووت    

ب القو ب(  ا جتماع   املشاهري.. ل   م  قمع( ر ادها.. حبةة   ول 

    الثواآه(     ري اللا مما هو م آ ئة ا عيم اديدا. "ال ولب  

ا،تمعوووو "  ظ كووووة مل  ووووات ا،تمووووع كا ووووة،  م مقوووودمتها:   

التعل ب،  األ رة،  القانون.  حتوب عتلوا جو ي  ول ما، عل ةوا رن      

نكحص هذق الثياة،  إالا اللحه اللح الةوا ، رموا  هو  يعايهوا     

ن الشولاب موا يعايهوب مموا يةكثونوت م   واات       ما يعايها،   و عا 

 اتصا ب.

 مشوواهري   وواات التواالووت هووب، م الغالوو ،  ئووة اجتماع ووة      

رالوولح  ووا  ةوورية نكوووال علووب الةووا    وولوك اتهب د ن رن يعوود ا        

رنك هب لذلا ر  يتصورا لع  هذا الود ر مون قلوت. لرون ت وورات      

د ن رنك هب  ا. التقة ة رناطه آهب رد ارًا م الغال    يرونوا يع

إنهب ل  وا الصحك  ر  املمثوت ر  الداع وة ر  الشواعر ر  اللاحوث،     

مموون ر ووب لةك ووت  مةووذ  قووه ملروور د رًا م ا،تمووع يوور م موون      

ريلت رن ي واهب م إحودال تغو ري م  ولو  الةوا . آل واطة، لوو        

  تت ور التقة ة م هذا ا ااق ملا  جدت هذق الكئة املكاجئة الويت  

لةوووا ،  ووواعلني  م وووتهلرني، حووورين اووواق الظووواهرة    تركوووه ا

  تك ريها.

 مووون مةظوووور إ ووواآ  ميرووون اعتلوووار رن   ووواات التواالوووت       

ا ديثووة كانووه  مووا زالووه  رالووة ملوون   وود ا ووتغي ا آال ريقووة   

الصح حة.  لرن  و  عل ةوا معر وة رن امل ول ل ة كولرية،  تقوع       
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وع  لودن  علب اجلم ع.. م ل ل ة ناآعوة مون ا ور  علوب تةم وة الو      

املوووراهقني  الشووولاب ليشووواا  م لارآوووة األ روووار  األ عووواو      

املةحر ووة، الوويت يلثهووا مشوواهري   وواات التواالووت ا جتموواع .  رن     

عل ةووا رن نعمووت علووب دعووب م وورية التغوو ري،  رن ن ووعب لت ع مهووا        

آوووامللارين  ررًيوووا،  الةووواجحني توعوًيوووا،  رن نلوووادر لتح ووو ةها،   

 التةح  لصاحل هل حر املشاهري.  ال ري م ركلها آدًلا من 
 

 سادسًا: التوصيات.

علووب اجلهووات املعة ووة م الد لووة ممًثلووة آوووزارة ا عوويم   زارة    -1

الثقا ة   ريها من الوزارات الات العيقة، ال ع  للةاحر ج وور مون   

التواالوووووت موووووع املشووووواهري املووووولًارين آعووووود حصووووورهب  تصوووووة ا     

موووع م اجلوانووو   اهتمامووواتهب،  اللوووا   وووتثمار تووورياريهب م ا،ت  

املتعلقة آر ع الوع  ا،تمع   التعريا املتواالت آالر يوة  تشوة ع   

 الشلاب علب اجلوان  ا  اآ ة  األريق ات املةشودة.

ضلر عمل وة معر وة درووو املشواهري   ضوع ر ووم  ضوراا          -2

 درت مةا لة ُتصرل لدعب املشاريع الشلاآ ة.

اهري التواالوت  تكع ت قوانني الذ ق العام آدقة علب مج وع مشو   -3

 ا جتماع .

التحك وووز علوووب طووورح ااتوووون الق مووو  العوووال  م ح ووواآات     -4

املشاهري  رالد جوااز  وةوية علوب م وتون املة قوة  علوب م وتون       

 اململرة.

ا تحدال نظام ر   احة الات عيقة آضلر ااتون الرقمو    -5

ملشوواهري التواالووت ا جتموواع ، ر  إضووا ة مووواد  اضووحة ألنظمووة       
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رااب املعلومات ووة ر  نظووام التةووارة ا لرا ن ووة  ووارية كةظووام اجلوو

لضووولر  ووولوك ات مشووواهري التواالوووت ا جتمووواع   إعينووواتهب      

 التةارية.

مترني مل  وات م ول لة لوكموة مون مةا  وة املشواهري        -6

 إن   ت توعلهب.

 تكع ت د ر اللةةة الوطة ة لتقةني ااتون التقين. -7

اطات املشواهري  اك ز الد ر الرقاآ  للةمهور لإلآيغ عن نش -8

 الات الترياري ال ليب علب نظب  ق ب ا،تمع.

اك وووز املشووواهري رنك وووهب علوووب ا لتوووزام آاألنظموووة  القووو ب      -9

 الوطة ة اليت اا   علب ا وية الوطة ة.

ت ل وووو  نظووووام اجلوووورااب املعلومات ووووة علووووب املشوووواهري الووووذين    -10

 يتةا ز ن رنظمة الذ ق العام  ا وية الوطة ة.

ا يويوووة الوطة وووة مووون رووويو ح ووواآات   التشوووديد علوووب تعزيوووز -11

مشاهري   واات التواالوت ا جتمواع  املختلكوة،  إرشوادهب آلل وات       

 تدعب ااتون الثقام ال عودي الرقم .

تعزيوووز ااتوووون ا لرا نووو  التةا  ووو  ملشووواهري التواالوووت      -12

ا جتموواع  القووااب علووب ا آترووار  الوظووااا ا آداع ووة  تعزيوووز       

 .املرد د ا قتصادي للد لة

  ي مح ألي ح اآات آتقوديب إعينوات إ  آتصواريح رمس وة؛      -13

لتةةوو   قوووا املشوواهدين ضووح ة  عينووات  ووري رمةووة، كالتوودا و  

 الوهم  ر   الكات شعل ة ر  رل ات   الكات قاتلة.

تريالوو ت  توا وو  اآلداب م الكضوواحر ا لرا نوو  علووب ر ووا     -14

 من الشرا  األعرال  الةظام.
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الوت ا جتمواع   مون املشواهري     توع ة م تخدم    اات التوا -15

  ريهوووب( آاألنظموووة الات العيقوووة  كةظوووام مرا حوووة اجلووورااب     

املعلومات ووووة،  نظووووام الووووذ ق العووووام   ريهووووا( لضوووولر  وووولوكهب   

  مايتهب مون الوقووا اوه طاالوة الةظوام،  للحود مون املخالكوات         

  اجلرااب ا لرا ن ة.

 

ʘ  .املشاركون 

رديعوان، د. م واعد   الورقة الرا  ة  املعقلوون: د. رالود ال   •

 اا ا، ر. علداب الضو  .

 إدارة ا وار: د. زياد الدري . •

 املشاركون آا وار  املةاقشة: •

 د. علداب ناالر ا مود -

 د. علدا لت الصاحل -

 د. علدالعزيز ا رقان -

 د. ريب الكريان -

 ر.د جم دة الةاجب -

 د. لمد الثقك  -

 د. هةد اخلل كة -

 ر. رالد الواآت -

 يم.  ا  املر -

 د. رالد املةصور -

 د. رياض جنب -

 د. حامد الشراري -
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 د. مها الع دان -

 د.  ع د العمودي   -

 د. رالد آن ده ش -

 ر.  اازة العةر ش -

 د. مح د الشا   -

 د. علدال يم الوايت -

 د. اجلازي الشل ر  -

 د. الدقة  اضت -

 ر.  ل مان العق ل  -

 د. هةاحر امل لر -

 د.  عود كات  -

 ر. علدالرمحن آا لب -

 ير.  هد األمحر -

 د. محزة آ ه املاو -

 د. لمد امللحب -

 د.  اضت القرن  -
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182021

 
 .امللخص التنفيذي 

 .أواًل: واقع املنازعات يف البيئة التجارية السعودية 

  ة حلاال النزاعااات التجاريااة ثانيااًا: أهميااة تعزيااز العدالااة الوقائياا

 احمللية والدولية.

        ثالثااااًا: الوساااااطة وأثرهااااا يف تسااااوية الناااازاع واحملافظااااة علااااى

 العالقات التجارية.

    رابعاااااًا: التطاااااور الناااااوعي لصاااااناعة التحكااااايم وبااااادائل تساااااوية

 املنازعات يف اململكة.

 .خامسًا: تطور آليات حل املنازعات التجارية 

 التقاضي. سادسًا: أثر التطوير على بيئة 

         سااابعًا: انعكاسااات تطااوير طاارق حاال املنازعااات علااى االقتصاااد

 السعودي.

     ثامنااًا: التحااديات الاايت تواجااه حاال النزاعااات التجاريااة احملليااة

 والدولية.

 .تاسعًا: التوصيات 

  .املشاركون 
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ʘ .امللخص التنفيذي 

تةا له هذق القضو ة حوت الةزاعوات التةاريوة اال وة  الد ل وة       

علووب ا قتصوواد ال ووعودي موون مة لوو  رن م ووريلة حووت     انعرا ووها 

الةزاعات التةارية اال ة  الد ل ة  انعرا واتها علوب ا قتصواد،    

تعتوووورب رحوووود املوضوووووعات الداامووووة علووووب جوووود و رعموووواو الل ئووووة      

ا قتصوووادية  القانون وووة م فتلوووا د و العوووا ،  آالتوووال   إنهوووا     

ي آ ووول   وووترون ركثووور إ احوووًا  تواجووودًا م ا،تموووع ال وووعود 

حدااوووة عمل وووة الت ووووير  املواكلوووة للل ئوووة ا قتصوووادية  القانون وووة   

 الواعدة. 2030العامل ة، راالة م ضوحر ر ية 

 كريي آ ئة ااريوة  قود عر وه الل ئوة التةاريوة ال وعودية موا        

يعوورل آاملةازعووات التةاريووة، علووب الةحووو الووذي يوجوود م فتلووا     

ل ئووة التةاريووة ال ووعودية   الل ئووات التةاريووة، إ  إن املةازعووات م ال  

مت زت آعدة رمور مون رآرزهوا: اروتيل مصوادر الةوزاا،  اروتيل       

طوورق التعامووت مووع املةازعووات،  الووعوآات تةك ووذ األحرووام،  عوودم  

 جوووود نظوووام للتحرووو ب، مموووا قلوووت مووون القووودرة علوووب اللةووووحر إ   

 التحر ب.

 قد شهدت ال ةوات األررية نقلوة نوع وة جعلوه مون اململروة      

 عودية آ ئوة الوديقة للتحرو ب،  قود اقو  اللوا آوإرادة        العرآ ة ال

  ا ووو ة   ووورت الووودعب مووون رووويو م وووارات اياوووة را  وووة: دعوووب  

تشريع   تةظ م ،  دعب حروم ، اان  الدعب القضاا .  قد 

افووذت ا رومووة ال ووعودية ر وووات عميقووة حنووو ت وووير رل ووات  

 حوووت املةازعوووات التةاريوووة، لتروووون مواكلوووة للت وووورات العامل وووة، 
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 اليت انتهوه إ  اق و  نقلوة نوع وة  وري م ولوقة، جعلوه القضواحر         

 التةاري متقدمًا  متكوقًا علب فتلا األنظمة القضاا ة ا قل م ة.

  من رآرز التوال ات اليت مت ا نتهاحر إل ها ما يل : 

تكع ووت التعووويت  إقوورار ملاداووت،  ُم وواحرلة ُمت ووليب ا ضوورار  -1

 آاآلررين. 

ا التقاضوووو   الاا ووووع، حب ووووث إقوووورار تعويضووووات ترووووال   -2

 يتحملها اخلا ر.

درا ة ر لاب حوا ت ا  وي   التعثور،  ر ولاب الةزاعوات        -3

 التةارية  رنواعها.

 

 ر ً :  اقع املةازعات م الل ئة التةارية ال عودية.

إن م ووووووريلة حووووووت الةزاعووووووات التةاريووووووة اال ووووووة  الد ل ووووووة   

الدااموة علوب     انعرا اتها علب ا قتصاد، تعترب رحد املوضوعات

جد و رعماو الل ئة ا قتصادية  القانون ة م فتلوا د و العوا ،   

 آالتوووال   إنهوووا  وووترون ركثووور إ احوووًا  تواجووودًا م ا،تموووع       

ال عودي آ ل  حدااة عمل ة الت وير  املواكلة للل ئة ا قتصوادية  

 الواعدة. 2030 القانون ة العامل ة، راالة م ضوحر ر ية 

الووود ام ُمقوووان آوووني ا ركوووة ا قتصوووادية    إن الوووتيزم علوووب  

 التةارية،  ما يةشري عةها من نزاعوات  ارتي وات،  ح وث هةوا      

اووارة  آ ووع  متويووت  تعامووت اوواري مهمووا كووان شوورلت، كووان      

ا روووتيل،  آتريموووت جل وووات ااووواكب، جنووود رن رقووورب الةوووا     

للعضهب يتخاالمون،  تةد اخلصومة آني األروة آ ل  الاكوة،  
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احر آ وول  شووراكاتهب،  كووذا األز اج، األموور الووذي  آووني الشوورك

ُيحووتب عوورب الزمووان رهم ووة التقاضوو   اآترووار مج ووع الو وواات م       

 ووول ت حوووت اخلي وووات  الةزاعوووات آريي ووور  ر ووورا ا جنووواز،  موووا   

ُي اهب م ا د من تلا اخلي ات، كإتقان ال ا ة العقود   هوب  

 ا لتزامات  التوا  ،  حنو اللا.  

يت،   وواهمه م اللووا التةووارة العامل ووة   لقوود تعقوودتت التعووام 

 تشووع  الو وواات ا لرا ن ووة  التعامووت عوون آعوود، آووت  الَتكووُةن م   

اآترووار تعوواميت   تروون ُمتخ لووة،  هووا هوو  الُعموويت الرقم ووة،  

 الصوووورو ،  امليضووووارآات،  ا حت ووووا ت الرقم ووووة،  التعامووووت     

رووثري آاملووارجن،  لوو   آع وود رن ُيلوواا الووةكر آال ووال ،   ريهووا ال

 من التعق دات املي تحداة.

يضوولري الةوواَ  ديووٌن  رلووٌ   نظووام، عوون رآوو   ووع د رضوو  اب  

عةت، عن الةيب اللب اب عل ت   لب قاو:  التاجر الصد ق األموني  

مووع الةلوو ني  الصووديقني  الشووهداحر(، ر اق الامووذي  قوواو حووديث      

ح وون،   روو  تار ةووا قصصووًا مضوورب األمثوواو م املثال ووة م    

ر  الصودق  التعوا ن  عودم ا حتروار  امل  ورة حوني الُع ورة        ا يثا

مع املوديةني، مموا  ورَض لزاموًا علوب ا،تمعوات رن تروون رّ ورة،         

قل لووة الةزاعووات،  ووإن َضووُعَا مووا  وول  كووان لزامووًا تكع ووت الةظووام   

  ون التشوريعات  تكع وت القضوواحر الةا وذ،  إيقواا العقوآوات،  هووو       

 مةهووا اململرووة م م ووريتها   اوودك كوولري علووب الوود و املعاالوورة،    

، م  ل ت اق    جمتموع  2030التةموية امليت ارعة لتحق   ر ية 

 ح وي، اقتصاد ُمزدهر،  طن طموح(.
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تةشر  زارة العدو ملشوراتها ا حصواا ة  ُتحوّداها آا وتمرار،     

  من اللا ملشر عدد القضايا التةارية،  ُييح  رنت يتضاعا.  

 

الل ئوة التةاريوة ال وعودية موا      كريي آ ئة ااريوة  قود عر وه    

يعوورل آاملةازعووات التةاريووة، علووب الةحووو الووذي يوجوود م فتلووا     

الل ئووات التةاريووة، إ  إن املةازعووات م الل ئووة التةاريووة ال ووعودية      

 مت زت آعدة رمور تتمثت   ما يل :

ارووووتيل مصووووادر الةووووزاا: اللووووا رن مصووووادر املةازعووووات   -1

ةحوووو املوجوووود م الل ئوووات  التةاريوووة م جمملوووها،   تووود ر علوووب ال  

التةاريوووة األرووورن آ ووول  اخلي وووات حووووو تك وووري ا تكاق وووات ر    

التوقا عن تةك ذها ر  ا رتيل حوو اللا التةك ذ، آوت إن اجلوزحر   
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األكووورب مووون مصوووادر املةازعوووات كوووان يعوووود إ  ا تقووواد  جوووود       

ا تكاق ات املةظموة آشورت مهوين مون األ وا ، ر  إعودادها علوب        

يركو    وب اخلي وات عةود      ا ة   تكو   و  عةوت  آصوورة مل و   

  قوعها.

ارتيل طرق التعاموت موع املةازعوات:  عوادة موا يوتب ا عتمواد         -2

علب التو    الودي، ر  الو واطة، كموا رن د ر مراتو  ااامواة     

الوويت تعمووت علووب حووت املةازعووات آشوورت مهووين كووان لوود دًا،         

للروثري   آذات القدر لد ديوة د ر القضواحر التةواري م التصودي     

موون املةازعووات اجلوهريوووة مثووت األ راق التةاريوووة  قضووايا التوووريمني     

  اللةو    ريها.

الووعوآات تةك ووذ األحرووام: كووذلا كووان تةك ووذ األحرووام    -3

القضاا ة الصادرة عون القضواحر التةواري يواجوت الوعوآات آالغوة م       

التةك ذ،  اللا قلت الد ر نظام التةك ذ، مما كوان  ود مون قووة     

  يد ع التةار إ  ا حةام عن التقاض . األحرام القضاا ة،

عدم  جود نظام للتحر ب، مما قلت من القدرة علوب اللةووحر    -4

 إ  التحر ب.

 لقوود كووان لزامووًا جلهووود اململرووة رن تتووزامن مووع حاجووة التةووار،   

 تشووووع  القضووووايا،  تكووووةن امليتيعوووولني، م  وووول ت اق وووو  آ ئووووة   

 اقتصادية ُمزدهرة ُم تقرة،  من اللا:  

امللحوظووة م توظ ووا  توودري  العوودد األكوورب موون الزيووادة  -1

القيضاة،  تشر ت الد اار التةارية املتةوعة م اااكب التةارية 

  العامة.  
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اق ووو  القضووواحر امليتخصوووص، آإنشووواحر الووود اار القضووواا ة     -2

امليتخصصووووة، كموووووا م د ااووووور املي ووووواهمات العقاريوووووة،  د ااووووور  

املصوور  ة، ا  ووي ،  القضوواحر امليتخصووص لرووتا موون املةازعووات    

 التمويل وووووووووة،  األ راق املال وووووووووة،  التريم ة وووووووووة،  الضوووووووووريل ة،   

 اجلمرك ة،   ري اللا، مما  لَّد رربات ُمااكموة م الت وويات   

 امليتخصصة امليعّقدة العادلة.

تكع ووووت الو وووواات اللديلووووة للقضوووواحر،  موووون اللووووا التحروووو ب   -3

 التو     امليصا ة،   ون األنظموة لوذلا،  إنشواحر د ر  مراكوز      

 حر ب  التصاحل.الت

إلزام نظام اااكب التةارية آواللةوحر للصولح  الو واطة ر ً      -4

قلت القضاحر، م العديد من ا ا ت، مثت مةازعوات الشوركاحر م   

 شركات املضارآة،   ريها.

ا نضمام ليتكاق وات الد ل وة املعة وة آالت وويات  الو واطة،       -5

ة  ةغا ورة آشورين  م  اتكاق 2019 مةها اتكاق ة األمب امليتحدة لعام 

 الو اطة(.

تكع وت مج ووع درجووات التقاضوو ، م  وول ت اق وو  ُمراجعووات   -6

 قضاا ة عادلة.

ا  ووتكادة القصووون موون الو وواار ا لرا ن ووة، للتقاضوو        -7

 التةك ذ  التوا  ،  اململرة ُتحق  رعلوب امليمار وات م ا  وتكادة    

موون التقة ووة، ح ووث عقوودت  زارة العوودو ركثوور موون مل ووون  موواايت   

م حتووب شووهر 2020لووا جل ووة مرا ووة عوون آعوود مةووذ شووهر مووار   ر

م،  حتوووب آووواَت التووواجُر  هوووو م  وووكرق ي وووت  ع رن    2021موووايو 

 ضر اجلل ات  الاا ع،  ُيصودر الوكوا ت،  يل وع العقوارات،     
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 يصوووت علووب اجلمع وووات، م ُمتيزمووة راق ووة لت وووه ت مج ووع موووا      

   لقضاات. تاجت التاجر من إجراحرات  عمل ات لتةارتت كانه ر

ارتصوووار ا جوووراحرات  ت وووه لها،  مووون اللوووا تكع وووت التقوووديب   -8

ا لرا نوووووو  للشوووووورا ن  الوووووودعا ن  املخاطلووووووات،  الوووووورآر  

ا لرا ن  آوني ااواكب  الوذي ارتصور األيوام،  إطويق ردموة        

التلل وووإل ا لرا نووو ،  تقلووو ص إجوووراحرات التةك وووذ ا لرا نووو ، 

املتقاضووني،  تدشووني    تكع ووت التحوووييت املال ووة ا لرا ن ووة آووني  

 مةصة تراض ،  مةصة نا ذ،  ناجز،   ريها. 

ُتوجووووه  زارة التةووووارة اوووواازة التم ووووز ا روووووم  العرآوووو   -9

( مشووواركة 5000كري ضوووت  زارة عرآ وووة مووون آوووني ركثووور مووون      

حروم وووة عرآ وووة، موووع ا وووتمرار اململروووة م حصووود ا رتقووواحر م  

 امللشرات الد ل ة.

 ووواهب الت ووووير   اخنكووواض مووودة التقاضووو  للقضوووايا،  قووود    -10

ا داري  جووراحرات   ووري القضووايا ُم وواهمة  اعلووة م اللووا،  موون    

اللوووا إقووورار تلوووادو امليوووذكرات آوووني امليتخاالووومني إلرا ن وووًا آوووني  

اجلل ات،  إلزام التةار امليتخاالمني آتقوديب مج وع موا لوديهب مون      

آّ ةووات  مووذكرات د عووة  احوودة رمووام القضوواحر، حب وو  مووا نصووه    

نظوام ااواكب التةاريوة،  إلوزام القضواحر مون        ( من20عل ت املادة  

ا نتهوواحر موون نظوور القضووايا التةاريووة آال وورعة امليمرةووة، حب ووث   

يتةووا ز زموون القضوو ة رمووام اارمووة ا آتداا ووة عوون  ووتة رشووهر،    

( مون  احوة الات الةظوام،  هوو موا ت وعب الووزارة        38حب   املادة  

  عل ًا لتحق قت قدر ا مران.
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هوو  1441القضايا التةاريوة امليق ودة رويو  وةة         ما يل  آ ان

  املةته ة حتب الوقه ا ال  حب   الكاات  موقع  زارة العدو(:

 

اان ًا: رهم ة تعزيز العدالة الوقاا ة  ت الةزاعات التةارية 

 اال ة  الد ل ة.

آوووالةظر إ  اروووتيل  جهوووات الةظووور م العيقوووات التةاريوووة   

تووو ري رد ات  رل ووات للمحا ظووة علووب  كووريمر طل عوو ، إ  رن املهووب

العقووود  العيقووات التةاريووة عةوود  قوووا اخلي ووات؛ حب ووث ترووون  

هووذق املةازعووات التةاريووة ل ووة م طريوو  العيقووة التةاريووة  لوو   

 نهاية ال ري .  هةا  العديد من اآلل ات، مةها علب  ل ت املثاو:

األهم ووة اللالغووة  حرووام العقووود، لووتعر  كامووت تكاالوو ت     -

التعاقوود آوضوووح  شووكا  ة لووت د ر مهووب م ااا ظووة علووب العيقووة    

 التةارية  ا تقرارها.
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من رهب ما يةلغ  العةاية آص ا تت  إحرامت م العقد هوو آةود    -

ت وية املةازعات،  تزداد هذق األهم ة م ظت ما شاا م كثري من 

العقود  ا تكاق ات من عدم العةاية آهذا اللةد، حتب راللح ُي ومب  

 و شر  مةتصا الل ت(، لشدة إهماو ال ا تت.آ

موون األهم ووة  رووان ارت ووار رل ووة ت وووية الةووزاا املةا وولة، موون    -

جهة توا مهوا موع الةشوا ،  طل عوة الةوزاا  حةموت،  كوذلا مون         

 جهة ترلكة األداة املختارة لت وية الةزاا.

تقع علب ااام  م ل ل ة آالغوة م معر وة رحودل امل وتةدات      -

املةازعووات  ارت ووار املياووب مةهووا، حب ووث ي وواعد    م آووداات ت وووية

املركوز  عم لت م  ضع املةا   مةهوا م العقود؛  عل وت  وإن  جوود      

لوووذي تري ووو  آقووورار جملووو     ا- ال وووعودي للتحرووو ب التةووواري  

يتحلووووب آا  وووواد  ا  ووووتقيو  ررووووذ آري ضووووت    ذيالوووووزراحر،  الوووو 

ميثوت  رالوة    -ت  تقديب رحودل آوداات ت ووية املةازعوات    املمار ا

كلرية لق اعات األعمواو لي وتكادة مون ط وا اخلودمات الوا وع       

 املتةووووا الووويت يقووودمها ملختلوووا رحةوووام  فصصوووات الشوووركات   

 ق اعات األعماو،  من اللوا علوب  ول ت املثواو: إالا كانوه ق موة       

م  اياووة رلووا ريوواو  إنووت توجوود رمووام ااووا 200املةازعووة رقووت موون 

ر ووارات تتكووا ت م موودة تةك ووذها  كلكتهووا املال ووة  ووا يصووت إ      

الووذي  وو  رن يصوودر     التحروو ب ا لرا نوو  الثياووة رضووعال   

يوموووًا مووون تعووو ني اارَّوووب،     30حروووب التحرووو ب   وووت رووويو    

رشووهر  التحروو ب العووادي    6الووذي ميتوود إ    التحروو ب املعةووت  

 حرب ر  حتب اياة لرمني(،  هةا تريت  امل ول ل ة الرولرية   

للمحوووام  م تضووومني العقووود الشووور  الوووذي  وجلوووت يوووتب ارت وووار   

https://sadr.org/emp-mfs?lang=ar
https://sadr.org/emp-mfs?lang=ar
https://sadr.org/emp-mfs?lang=ar
https://odr.sadr.org/
https://sadr.org/ADRService-Expedited_Procedures?lang=ar
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الو  لة املياموة مةهوا عةود  قووا الةوزاا،  كوذلا م حواو كوون         

رلووا ريوواو  ررآعووة مييووني، يرووون اخل ووار       200املةازعووات آووني  

موع رنوت آإمروان األطورال      التحرو ب املعةوت  األمثت هوو إجوراحرات   

ارت ار التحر ب العادي  حرب ر  اياوة لرَّموني، موع كوون     

لكوووًا    توجووود  التحرووو ب العوووادي آثياوووة لرموووني ر وووارًا مر   

ا اجووة لووت م هووذا ال وو اق؛  عل ووت  ووإن ااووام  ميرةووت م هووذا   

ال  اق ا  تكادة من ا رشادات  اخل ارات اليت يت حهوا املركوز،   

،  كوذلا  ا ة شر   ت وية املةازعاتالدل ت ا رشادي لص مثت: 

مثوووت هوووذا الشووور   الةموالج وووة الووويت ت ووواعدق  ت ووواعد عمل وووت،   

 .الشر  الذي يوال  آت املركز

كما تتريكد ا شارة هةا إ  ر ورة الشر   املع لوة م   -

 ر  ت وية املةازعات،  رارها من مكاقمة الةزاا. ال ا ة ش

االثًا: الو واطة  رارهوا م ت ووية الةوزاا،  ااا ظوة علوب       

 العيقات التةارية.

الو وواطة هوو  عمل ووة ي وواعد  وجلهووا طوورل لايوود رطووراَل  

املةازعة علب التكا ض من رجوت التوالوت إ  ت ووية طوع وة مقلولوة      

آاملر نوووة  ال ووورعة  ال ووورية   موووةهب ملةازعووواتهب،  تتم وووز الو ووواطة 

 ارووب األطوورال م ا جووراحرات  لد ديووة الترووال ا، كمووا     

رنها ت اهب م فك وا العو حر علوب القضواحر.    و  تقريور مراجعوة        

رعموواو الو وواطة الصووادر عوون مركووز الت وووية الكاعلووة للمةازعووات  

CEDR  من املةازعات اليت ت وون عون   70آاململرة املتحدة،  إن %

% ي ووون روويو 20ت ووون روويو ال وووم األ و،  رن  طريوو  الو وواطة

https://sadr.org/ADRService-Expedited_Procedures?lang=ar
https://www.sadr.org/assets/uploads/download_file/Guide_To_Drafting_ADR_Clauses_AR.pdf
https://odr.sadr.org/UploadedFiles/ModuleClause_Ar20210707170344926.pdf
https://odr.sadr.org/UploadedFiles/ModuleClause_Ar20210707170344926.pdf
https://odr.sadr.org/UploadedFiles/ModuleClause_Ar20210707170344926.pdf
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األيوووام التال وووة،   روووون املعووودو ا مجوووال  لةةووواح الو ووواطة م       

%. كموووا رن متو ووور ال ووواعات الووويت اوووري  90الوالووووو لت ووووية 

ري ا رعماو الو اطة آودحًرا مون درا وة ملوا الودعون حتوب انتهواحر        

ري تقريور   واعة. رموا م الو يوات املتحودة،   شو      16.8الو اطة آلوإل  

إ  رن  National Mediation Panelه ئووووة الو وووواطة القوم ووووة 

% م دعوووا ن امل ووول ل ة  85متو ووور جنووواح رعمووواو الو ووواطة آلوووإل    

% م 87% م دعوووا ن العقوووود، م حوووني آلوووإل  87التقصوووريية،  آلوووإل 

 مووون ناح وووة ررووورن رلصوووه درا وووة  ةدعوووا ن التعويضوووات العمال ووو

ا اواد إ  رن متو ور    رجراها ا اواد األ ر آو  علوب مج وع د و    

يوًمووا، م حووني  43الوقووه الووذي ت ووتغرقت الو وواطة حتووب انتهااهووا  

 يوًما. 566يللإل هذا املتو ر م إجراحرات التقاض  

م عموووت املركوووز ال وووعودي للتحرووو ب    د ر الو ووواطة •

 ي.التةار

مةذ تري   ت،  إميانًا مةت آريهم ة الو اطة  قد عمد املركز 

قواعوود راالووة ال ووعودي للتحروو ب التةوواري إ  الوو ا ة  إالوودار  

آوووورام  تدريل ووووة  ، كمووووا عموووود إ  تقووووديب    م ووووتقلة للو وووواطة 

 موووع عووودد مووون رهوووب الشوووركاحر الووود ل ني م تريه وووت      متخصصوووة

قاامووة الروووادر م الو وواطة آري ضووت املمار ووات، كمووا رن لديووت   

،  قوود عووزز اللووا  ت املوولهلنيراالووة  م ووتقلة للو وو احر  الو وو  ا 

م الو وواطة،  آشووراكة مووع   ةآتقووديب روودمات نوع ووة  متخصصوو  

 زارة العودو رالوولحه الت ووويات الةااوة عوون الو وواطة م املركووز   

يتب اويلها إ   ةدات تةك ذية،  كان األهب م اللا رن املركوز  

آاشووور إدارة عشووورات الةزاعوووات التةاريوووة مووون رووويو الو ووواطة،     

https://www.sadr.org/ADRService-mediation-mediation-rules?lang=ar
https://www.sadr.org/ADRService-mediation-mediation-rules?lang=ar
https://sadr.org/assets/uploads/download_file/Arbitration_Rules_2018_-_Arabic.pdf
https://sadr.org/assets/uploads/download_file/Arbitration_Rules_2018_-_Arabic.pdf
https://sadr.org/assets/uploads/download_file/Arbitration_Rules_2018_-_Arabic.pdf
https://www.sadr.org/events-details/77?lang=ar
https://www.sadr.org/events-details/77?lang=ar
https://www.sadr.org/events-details/77?lang=ar
https://www.sadr.org/Apply.Mediatorss?lang=ar
https://www.sadr.org/Apply.Mediatorss?lang=ar
https://www.sadr.org/Apply.Mediatorss?lang=ar
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لوالوووو م ن وولة ج وودة موون هووذق الةزاعووات إ      كانووه نت ةتهووا ا 

ت ويات  دية، آت عدد مةها متوه الت ووية م اجلل وة األ  ،  ب    

ا مد.    ون م هوذا ال و اق التعريوا آاقتضواب تودمتني مون        

 ردمات الو اطة اليت يقدمها املركز،  ه :

 EMPظت جااحة كور نا ردمة الو اطة ال اراة م  .1

رطل  املركز هذق اخلدمة للم واهمة م معاجلوة راوار جااحوة     

كور نا، من ريو تقديب "الو اطة عن آعود" آشورت إلرا نو     

كامووت،  آووريعلب م ووتويات املواوق ووة م ت وووية املةازعووات،   وو        

قواعوود إجراا ووة تضوومن ا  وواد التووام،  الركوواحرة العال ووة،  تتوو ح     

يووات الو وواطة آشوورت عملوو    ّعوواو،  ووا     لألطوورال توودا و جمر 

يركووت التوالووت إ  ت وووية  ديووة عادلووة تةتهوو  حبصوووو األطوورال    

علووب  ووةد تةك ووذي نهوواا   نا ووذ، مووع مراعوواة ترووال ا الربنووام     

لترون متواامة مع ظر ل األزمة،  يك ح ا،او لتةا ز اخلويل  

آري را  قه،  موااللة األنش ة التةارية جموددًا،  قود رنشوري  وذا     

 الربنوووووووووام  الوووووووووكحة فصصوووووووووة علوووووووووب موقعوووووووووت الرمسووووووووو  
WWW.SADR.ORG/EMP   

 ردمة ت  ري الو اطة .2

م ظت الود ر نظوام اارموة التةاريوة اجلديود م اململروة       

للو واطة  املصوا ة     احتت التةك ذية  ما تضمةتت من دعب نووع   

إحدن ال اتت اشاا  لا لة ت وية املةازعوة مون رويو الو واطة     

ر  املصا ة م عدد من رنواا القضايا قلت الوتمرن مون ت وة لها    

م اارمة؛  قد رضال املركز هذق اخلدمة، مل واعدة رطورال   

القضووايا الووذين   يوجوود آ ووةهب اتكوواق م وول  علووب حووت الةووزاا موون    

https://www.sadr.org/EMP
http://www.sadr.org/EMP
http://www.sadr.org/EMP
https://sadr.org/emp-mfs?lang=ar
https://sadr.org/emp-mfs?lang=ar
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  ووو  قواعووود املركوووز  اوووه إدارتوووت، ل تواالوووت   رووويو الو ووواطة

  وا و إقةواا    -آةواحر علوب طلو  رحود ال ور ني     -املركز معهوب  

ال رل اآلرر آذلا  ع ًا  ت الةزاا آشورتا  دي   اعوت، كموا    

ت اعد األطرال املتقدمة ل ل  اخلدمة من ا صوو علوب م وتةد   

ة الادر عن املركز تظهر مدن جديتهب  ر لوتهب م ت ووية املةازعو   

 من ريو الو اطة.

راآعووًا: الت ووور الةوووع  لصووةاعة التحروو ب  آووداات ت وووية       

 املةازعات م اململرة.

شوووهدت ال وووةوات األرووورية نقلوووة نوع وووة جعلوووه مووون اململروووة  

العرآ ة ال عودية آ ئوة الوديقة للتحرو ب،  قود اقو  اللوا آوإرادة        

   ا  ة   رت الدعب من ريو م ارات اياة را  ة:

متثَّووت م الوود ر عوودد موون األنظمووة   :ظ موو دعووب تشووريع   تة -1

 األ اموور ال ووام ة الداعمووة للووداات ت وووية املةازعووات،  ُيمروون رن  

م  حوودق 2019ُيضوورب لووذلا مثوواو  احوود، ح ووث الوودر م عووام     

رنظمة  لوااح  ر امر  ام ة داعمة للتحرو ب  آوداات    6ركثر من 

 ت وية املةازعات.

وع ووة لوودعب متثووت م عوودد موون امللووادرات الة  :دعووب حروووم  -2

 مترووني التحروو ب،  موون رهووب مووا ُيمروون رن ُيشووار إل ووت م هووذا  

ال  اق انعقاد عدد من امللادرات  املشر عات املشواكة آوني عودد    

مووون الووووزارات  اجلهوووات ا روم وووة،  آوووني املركوووز ال وووعودي      

آاعتلوارق ميثوت اململروة م    -للتحر ب التةواري مون جهوة ررورن     
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 موون رهووب  راتووت علووب  وول ت   ،-جموواو التحروو ب لل ووًا  د ل وواً 

 املثاو   ا صر:

إدراج التحروووو ب الةموووووالج  للمركووووز ال ووووعودي للتحروووو ب   -

 التةاري م عدد من العقود الةموالج ة اليت تةشرها  زارة التةارة.

حد ل نقلة نوع ة كلرية آصود ر نظوام املةا  وات  املشوايات      -

رل وة   ا روم ة اجلديد   احتت التةك ذيوة  الوذي جعوت األالوت م    

 صووت مةازعووات هووذق العقووود هووو التحروو ب آعوود رن كووان األالووت   

مةعت،  ازداد األمور آصود ر قورار معوال   زيور املال وة الوذي اعتمود         

عقدًا موحدًا ُجعوت التحرو ب املل  و  م املركوز ال وعودي       14

 للتحر ب التةاري هو الشر  الةموالج    ها مج عا.

 دعب قضاا ، من ال اتت: -3

ألحروام التحرو ب الوطة وة  األجةل وة؛ ح ووث     التةك وذ الكاعوت    -

حرووب اروو ب  لضوور الوولح   75.000نّكووذت لوواكب التةك ووذ  

مل ووار ريوواو روويو اخلموو   ووةوات املاضوو ة آة وولة        7.6آإمجووال  

 % مقارنة آالكاة املماالة ال اآقة.880ارتكاا تصت إ  

د ااوور متخصصووة للتحروو ب م التةك ووذ  الوودعب، مووع توودري       -

ة ال ي العيقووووة آشووووراكة مووووع املركووووز نوووووع  متخصووووص لقضووووا

 ال عودي للتحر ب التةاري.

تري ووو   مركوووز املصوووا ة  دعوووب كاموووت مةظوموووة الو ووواطة   -

  املصا ة.
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 رام ًا: ت ور رل ات حت املةازعات التةارية.

  شا رن ا روموة ال وعودية قود افوذت ر ووات عميقوة       

حنوووو ت ووووير رل وووات حوووت املةازعوووات التةاريوووة، لتروووون مواكلوووة   

للت وووورات العامل وووة،  الووويت انتهوووه إ  اق ووو  نقلوووة نوع وووة  وووري      

م وولوقة، جعلووه القضوواحر التةوواري متقوودمًا  متكوقووًا علووب فتلووا   

 األنظمة القضاا ة ا قل م ة،  اللا من ريو ا جراحرات التال ة:

إطوويق آرنووام  امللووا علوود اب آوون علوود العزيووز رمحووت اب         -1

يو تودري  القضواة تودريلًا    لت وير مر   القضاحر،  الذي مت من رو 

متقوووودمًا راالووووة   مووووا يتعلوووو  آت ل وووو  رنظمووووة املرا عووووات  إدارة   

ت األ ووئلة  وواجلل ووات  الوو ا ة األحرووام  تروووين العق وودة  توج   

ل ووت  الت وول  ،  كووذلا التوودري  علووب ا دارة     ح ا  ووتةتاج  الت

 ا لرا ن ة للدعا ن من ريو رنظمة القضاحر ا لرا ن .

تةظ م ة آالرامت، من ريو إالدار العديد اديث الل ئة ال -2

من األنظمة اليت  اهمه م تو ري ا لوو ال ريعة الةهاا ة العادلة 

للمةازعووووات التةاريووووة، كمووووا ردت إ  دعووووب الثقووووة م األنظمووووة    

إالدارها  اوديثها  مت القضاا ة التةارية،  من رآرز األنظمة اليت 

نظوام املرا عوات    - ر دها آاللوااح التةك ذية:  نظوام الشوركات   

نظوام   -نظام التحرو ب   -نظام اااكب التةارية  –الشرع ة 

نظوووام ا  وووي (، موووع تشووور ت الووود اار التةاريوووة       -التةك وووذ 

املتخصصة م املةازعات التةارية املختلكة،  تكع ت فتلا   واات  

 التقاض  ا لرا ن .

تكع ت ت ل و  نظوام التحرو ب التةواري، إضوا ة إ  التو وع        -3

 عرض الصلح ا لزام  قلت اللةوحر للتقاض .م 
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ت ووه ت إجووراحرات التوا وو   ا ووتخراج الوكووا ت موون روويو       -4

 العدو. ابإ ةاد هذا الد ر إ  مرات  اااماة إضا ة إ  كّت

تكع ت ا جراحرات الترم ل ة اليت ت هت إجوراحرات ا الوات م    -5

لوددة،  املةازعات، مثت ا لزام آإالدار القوااب املال ة م مواع ود  

  ا ث علب ت ل   لوااح ا وكمة.

ا لزام آورين يروون ر وع الودعا ن التةاريوة عون طريو  لوام          -6

مررص، ضمانا لوألداحر املهوين لصواحل رطورال الةوزاا،  ا  لولوة       

 د ن ض اا ا قوق آ ل  الضعا املهين للوكيحر.

 

  اد ًا: رار الت وير علب آ ئة التقاض .

 إداريووووًا  إلرا ن ووووًا، إ   ردن الت وووووير امل ووووتمر تةظ م ووووًا  

ا ني آ ئة التقاض  آشرت آوالإل األهم وة،  تلود  مظواهرق   موا      

 يل :

ا ني طرق  رل ات التقاض  راالة   موا يتعلو  آ ورق ر وع      -1

الدعا ن  تلادو املذكرات إلرا ن ًا  ه  املرحلة التمه دية قلوت  

آوودحر اجلل ووات،  الوويت متروون القاضوو  موون ر ووب ال وولت  طوورق       

   تد و  الو  لتروين عق دتت.الةقاش  ا

تقل وت مودد الكصوت م القضووايا  الويت  الوله إ  معوود ت         -2

تتةوووا ز  وووتة رشوووهر للكصوووت م الووودعون اآتوووداا ًا  اياوووة رشوووهر      

لي تئةال  حد رقصب  ةة لرامت الةزاا،  هو ت ور نوع   وري  

م وولوق، ح ووث رن موودة الكصووت م آعووت القضووايا  وواآقًا كانووه    

 ات إمجا  كمعدو     .ت تغرق و   ةو
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زيادة الثقة  املصداق ة م القضاحر راالوة موع تةوام  املهوارات      -3

 ا حاا  ة للقضاة.

تةوووام  القووودرات املهة وووة للمحوووامني،  هوووو موووا ردن إ  عوووو      -4

ا عتموواد علووب مراتوو  اااموواة،  عووو حةووب األعموواو م  وووق      

 اااماة.

ثوووت تةووام  حةوووب  وووق ا  تشوووارات  اخلوودمات القانون وووة م    -5

إعداد العقود  الكحص الةام للةهالة  الات لات القانون ة، آهدل 

 تكادي املةازعات.

 ووواآعًا: انعرا وووات ت ووووير طووورق حوووت املةازعوووات علوووب    

 ا قتصاد ال عودي.

  شوووا رن ري نظوووام اقتصوووادي يتوووريار إ اآوووًا   وووللًا آالل ئوووة   

مون  القضاا ة  رل ات التعامت مع املةازعات التةارية  طرق حلوها،   

ة ئووواملعووور ل رن ا  وووتثمارات اخلارج وووة اديووودًا  مووون آعووودها آ     

األعموواو الدارل ووة تت ووب حب ا وو ة آالغووة اوواق الل ئووة القضوواا ة         

راالة التةارية مةها،    شا رن التح ني الوذي طورر علوب الل ئوة     

القضوواا ة، قوود ردن إ  نتوواا  هامووة   مووا يتعلوو  آعيقووة ا قتصوواد   

    يتضح اللا   ما يل :ال عودي آا قتصاد العامل

الووويت تقووووم م    2030امل ووواهمة م الت ل ووو  الكعووواو لر يوووة     -1

جوهرهوووا علوووب تكع وووت  توط ووود الووور اآر آوووني ا قتصووواد االووو       

  العامل ،  تةويع مصادر الةات  اال   تقل ت ا عتماد علب الةكر.

إطيق العديد من املشاريع العميقة اليت  وول تروون آولرة     -2

ت العامل وووة،  الووويت تهوووتب دااموووًا آوجوووود الل ئوووة     جوووذب ا  وووتثمارا 

 القضاا ة الكعالة  اجل دة.
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تةويووووع مصووووادر  رل ووووات ا  ووووتثمارات اخلارج ووووة،  جلوووو       -3

ا تثمارات جديدة متامًا، تتم ز حبةب ا  وتثمار املرتكوع  كثا وة    

التوظ ووا  جووودة  وور  العمووت، مثووت رنشوو ة الا  ووت،  األنشوو ة     

  تقة ة املعلومات.الرياض ة،  اخلدمات املال ة، 

تو ري ا وا ز لر    األمواو اال وة لين ويق  املشواركة     -4

 م مشاريع  اعدة  ري تقل دية.

التقل وووت مووون معووود ت مغوووادرة ر    األموووواو لي وووتثمار م   -5

اخلووارج،  عووودة ا  ووتثمارات ال ووعودية اخلارج ووة للم وواهمة م      

 تةم ة معد ت الةات  الوطين.

ت ةووة ا درا  لوجووود رداحر قضوواا   ركووت معوود ت الك وواد ن  -6

 قوي  مهين  احاام.

 

اامةًا: التحديات اليت تواجت حت الةزاعوات التةاريوة اال وة    

  الد ل ة.

 ادي العيقة آني التةار  القضاحر: •

تكاعت قضاحُر التةك ذ م إ اد نظام تةك ذ الارم، ميوةح القووة   

روو  اللووا  التةك ذيووة لألحرووام القضوواا ة  األ راق التةاريووة، يع  

إحصوواا ة عوودد قضووايا التةك ووذ  ملووالإل التةك ووذ امليةكووذة روويو عووام   

( طللووًا،   للووإل إمجووال   609.277هووو( مووثًي، ح ووث آلغووه   1441 

( ريووواً ،  املييحووو  رن  الل وووة التةك وووذ  135.403.409.176قووودرق  

%( مووون مج وووع طللوووات  64,7كوووان لل وووةدات ألمووور،  وووا ن ووولتت   

و،     كوب رن ال وةد ألمور هو  األداة     هو 1441التةك ذ الواردة عام 

ا اتمان ة اليت  صوت عل هوا التةوار  اللةوو   اجلهوات التمويل وة،       
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عادًة لضمان ما قد يةشري م الذمة من مديون ات، األمور الوذي ردن   

إ  زيوووادة امليةكووووذ ضووودهب،  إن ترتوووو   وووةن التوووواجر ر  إيقووووال    

اجلهووووة ح وووواآاتت  رعمالووووت، م  وووول ت محايووووة التوووواجر الووووداان    

التمويل ة، األمر الذي  لّ وَد إشورال ات م اجلانو  اآلرور للتةوار،      

م كثرة عدد حا ت ا  ي   الُ ةةاحر  التعثر، مما  ل دَّ اوديًا  

ُم وتمرًا م إ واد التووازن م العيقوة آوني الوداان  املودين، حب ووث        

ُتضووَمن حقوووق الوودااةني، د ن تع ووا  إضوورار آالتةووار املووديةني،      

لذي يواكلت القضاحر  التشريعات آا تمرار،  من اللا  ون  األمر ا

التشريعات اللديلة لل ةن، م  ول ت إ واد التووازن جلم وع الل ئوة      

ا قتصادية،  التصور رن هوذا التحودي    وتمر، م الصوراا آوني      

القووون التةاريووة م ال وووق، آووني دااوون  موودين،  آووااع  مشوواي،       

د اجلشوع،  ا قوراض    مالا للمشر ا  مقوا و،  تاالوة موع  جوو    

 ووري امل وول و،  حنووو اللووا موون اووديات م األالووت هوو  ااريووة،      

تي ات آني التةار رنك هب، كٌت يريد جانلوت،  إن علوب ح واب    

اآلرووور،  يريووود م الات الوقوووه تووودرت الد لوووة م محايوووة رحاديوووة     

 جلانلت.

 ادي العيقة آني التةارة  التشريعات: •

ات التخصووو ص   ووون   يظهووور اللوووا جل وووًا ريضوووًا م ُم وووتةد  

الضراا ،  التووازن املةشوود د موًا آوني ر اه وة املوواطن،  فك وا        

األعلاحر عن التةار،  العمالة،  آني العوااد املةظوورة مون الضوراا     

م  ل ت تةويع الدرت  ر اه وة اخلودمات م اجلانو  اآلرور،  هوو      

 ما نلم ت د مًا م  ع  اجلهات التشريع ة للت وير  التح ني.
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 : التوال اتتا عًا

تكع ووت التعووويت  إقوورار ملاداووت،  ُم وواحرلة ُمت ووليب ا ضوورار  -1

 آاآلررين. 

إقوووورار تعويضووووات ترووووال ا التقاضوووو   الاا ووووع، حب ووووث     -2

 يتحملها اخلا ر.

درا وة ر وولاب حووا ت ا  ووي   التعثوور،  ر وولاب الةزاعووات   -3

 التةارية  رنواعها.

ة دعووب اللحووول التشووريع ة  القضوواا ة عوون الل ئووة ا قتصووادي     -4

  عيقتها   هما.

 ُم احرلة رالحاب الدعا ن الر دية   ري امليحقة. -5

امليراجعة الد رية للعقود، لترون ُمتوازنة عادلة ام  مج وع   -6

رطرا ها،  آاألرص العقود شااعة ا  تخدام، مثت: عقود التمويت 

  ا قراض،  عقود ا  ار املةته  آالتمل ا،  التريمني،   ريها.

صاالات اللةان املتخصصة الات ال واآع  نقت ما تلق  من ارت -7

القضوواا  مثووت اللةووان املصوور  ة  التريم ة ووة إ  القضوواحر التةوواري     

  تروين د اار متخصصة م هذق األنش ة.

التو ع م تروين د اار متخصصة م األنشو ة الويت اتواج     -8

إ  درجة مع ةة مون اخلوربة مثوت رنشو ة املقوا  ت ر  التشوغ ت  موا        

 م حرمها.

ام ا  وي ، راالووة   مووا يتعلو   حووا  ت آعووت   ت ووير نظوو  -9

 التةار   تغيلت للتهرب من  داد الديون.

 تح  ر ا للمحاكب التةارية م كا ة املةواط   ااا ظوات    -10

 الات الكئة ر .
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زيووادة توظ ووا كوووادر جديوودة موون القضوواة ل وود الووةقص         -11

الرلري من القضاة،  للتخك ا علوب القضواة ا وال ني مون رعوداد      

 املرلكني آها.القضايا 

تري وو   ركادمي ووات تقوودم دآلومووات   تقووت عوون  ووةة          -12

تزيد عن  ةتان، لتريه وت القضواة الشورع ني  القوانون ني،  تريه وت      

 لقق  الة اآة العامة م فصص الةزاعات التةارية.  

إنشاحر لاكب رديكة اه ا وب  ااواكب ا قتصوادية( ،     -13

،  جرااب الشركات فتص م جرااب التكال  ،  جرااب التريمني 

امل اهمة  شركات التوال ة آاأل هب  الشوركات الات امل ول ل ة   

ااوووود دة،  جوووورااب  وووووق املوووواو ،  جوووورااب ضوووومانات  حوووووا ز   

ا  ووتثمار ،  جوورااب التووريجري التمووويل  ،  جوورااب ا يووداا  الق وود    

املركزي لوأل راق املال وة إن  جودت ،  جورااب التمويوت العقواري ،       

وق امللر ووة الكرريووة ،  جوورااب الشووركات     جوورااب محايووة حقوو  

العاملووة م جموواو تلقوو  األمووواو  توظ كهووا   ووتثمارها ،  جوورااب     

محاية ا قتصاد القوم  من اآلاار الةامجوة عون املمار وات الضوارة     

م التةوووارة الد ل وووة ،  جووورااب محايوووة املةا  وووة  مةوووع املمار وووات 

التوق ووووع ا حتراريووووة ،  جوووورااب محايووووة امل ووووتهلا ،  جوووورااب    

 ا لرا ن  .
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ʘ  .املشاركون 

الورقووة الرا  ووة  املعقلووون: ر. عاالووب الع  ووب، د. حاموود موورية     •

  ض ا امللتقب( ر. عل  آن عل .

 إدارة ا وار: د. علدا لت الصاحل •

 املشاركون آا وار  املةاقشة: •

 د.علداب الاحل ا مود -

 د. رالد الرديعان -

 ر. لمد الدندن   -

 د. رياض جنب -

 وزية اللررد.   -

 د. علدالرمحن العريين -

 د. الدقة  اضت -

 د. علدالعزيز ا رقان  -

 
  



76 

–2021  2015  
85 

 إحدى مبادرات مركز أسبار

 

 

 

 

 

882021

 
 .امللخص التنفيذي 

 .مقدمة 

 .أواًل: واقع حاالت الطالق يف اجملتمع السعودي 

 .ثانيًا: العوامل املؤدية للطالق يف اجملتمع السعودي 

  :اآلثار الفردية واجملتمعية املرتتبة على الطالق.ثالثًا 

 .رابعًا: مقرتحات للحد من مشكلة الطالق 

 .خامسًا: التوصيات 

  .املشاركون 
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ʘ .امللخص التنفيذي 

تةا له هذق القض ة ال يق م ا،تمع ال عودي آاعتلارق مون  

املواضو ع املهمووة الوويت يتةودد ا وووار  الةقوواش   وت آتةوودد ا اجووة    

معر ة ا لوو اليت ميرن رن فكا ر  اود مةوت، راالوة موع      إ 

ا جتماع وة  ا قتصوادية  الثقا  وة     تزايد معد تت م ظت الوتغريات 

ال ريعة اليت يشوهدها ا،تموع ال وعودي،  الويت راورت علوب عور        

 العيقات ا جتماع ة دارت األ رة.  

يت  تتعوودد العوامووت امللديووة لل وويق م ا،تمووع ال ووعودي، الوو   

تتةوا ما آني عوامت تقل دية كاملشريت امل تمرة آني الوز جني،  

 إهماو رحود الوز جني  قووق اآلرور،  عودم التروا ل الثقوام ر         

ا جتمواع  آووني الوز جني،  قلووة دروت الووز ج. كموا رن  ووة عوامووت     

رررن تتعل  آالد ر الوذي لعلتوت التقة وة م حود ل مشوريت آوني       

تعلقة آالتغري ا جتمواع   ا قتصوادي،   الز جني. اان  العوامت امل

  التحو ت اليت يشهدها ا،تمع م الكاة الراهةة.

 ييح    ما  ص اآلاوار املاتلوة علوب ال ويق، رن ال ويق      

 تولدي إ    األ ورة،  تقوّوض  اجلوانو ،  متعوددة  مركلوة  مشورلة 

 املشوريت  رر ر آالرامت، ح ث راللح ال يق رحد انه ارها

 آري رق،  للمةتمع لأل رة،  لللةاحر ا جتماع  ديدًاته ا جتماع ة

  رديوة  الةك و ة،  ر وب   املشوريت  مون  للعديود  كما رنوت مكةور  

 اآلاوار  ح وث  مون  جمتمع وة  مشورلة  تعود  رنهوا  إ    هوا  القورار 

   . ا نعرا ات
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  من رآرز التوال ات اليت مت ا نتهاحر إل ها ما يل : 

الشخصوو ة   مووا  العمووت علووب ت وووير  مراجعووة نظووام األحووواو  -1

يتعلوو  آةظووام األ وورة  راالووة حقوووق امل لقووة ر  املعلقووة ر  الغااوو      

عةها ز جها   قًا ألحرام الشريعة   وا يتةا و   تغوريات العصور     

 ا ال .

ت وير  حص ما قلت الز اج  إدراج  حو  تعاط  املخدرات  -2

  وويمة الصووحة الةك وو ة  العقل ووة اعتمووادا علووب مووا يقووررق  ريوو       

ك   اجتماع  قانون  للخر ج آتةظ ب مقلووو شورعًا   شرع  طيب ن

  قانونًا  آد ن ضرر.

 

ʘ .مقدمة 

هووو انكصوواو الووز جني عوون آعضووهما الوولعت آ ريقووة    ال وويق

شوورع ة،  موون روويو ا جووراحرات ا روم ووة  اللووا لوجووود  وول      

ميةووع ا  وواة الز ج ووة ر  ا ووتمرارها. لقوود شوورعت اب تعووا   قوواو: 

  وووورة(  ِآإ حتَ وووانا َت تووور يٌح ر  ِآَمعتوووُر لك   إ متَ ووواٌ  ۖال َّل ووواُق َمرََّتوووان  (

 (.229 اآلية: اللقرة

 ال وويق لوو   موضوووا جديوود،  قوود مت تةا لووت م درا ووات       

 حبول  ر راق علم ة  اآقة،  مت ت ل ر الضووحر عل وت كوثريًا مون     

قلت   واات ا عويم    واات التواالوت.  لرةوت مون املواضو ع الويت         

اش   ت آتةدد ا اجة إ  معر ة ا لووو الويت   يتةدد ا وار  الةق

ميروون رن فكووا ر  اوود مةووت، راالووة مووع تزايوود حا تووت م ظووت   

ا جتماع ة  ا قتصادية  الثقا  ة ال ريعة الويت يشوهدها    التغريات
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ا،تمووع ال ووعودي،  الوويت راوورت علووب عوور العيقووات ا جتماع ووة   

 دارت األ رة.

اخلووال  م حالووة تعووذر    ال وويق رحوود ا لوووو الوويت ر جوودها    

آاحتووت إ  رنووت رآغووت  إني الووز جني،  لروون آووالر ب موون   آووالعوو ش 

ا يو. ح ث شورا ا  ويم ال ويق  ودل ا كواظ علوب ا،تموع        

من الرثري من األعراض ا جتماع وة.  لوب يشورا ا  ويم ال ويق      

إ  للضووور رة،  عةووود العةوووز عووون  جوووود ا وووت،  ا الووويح آوووني      

 .الز جني

 املشووريت رر وور د رالوولح ال وويق رحوود  مووع هووذا  قوو 

 آري رق،  للمةتمع لأل رة،  لللةاحر ا جتماع  تهديدًا ا جتماع ة

 إ  األ و املقوام  م اجتماع ة ال يق من رن مشرلة الر ب  علب

 الةك و ة،  املشوريت  مون  للعديود  املكةور  األ وا   تصولح  رنهوا 

 ح ث من جمتمع ة مشرلة تعد رنها إ    ها القرار  ردية  ر ب

 املوتغريات،   قود يتعورض الكورد إ  آعوت      . ا نعرا وات  اآلاوار 

اجتماع وة، ر  اقتصوادية، ر  نك و ة ر      املوتغريات  هذق ترون  قد

 الكعوت،   رد ا  وتةاآة  درجوة   فتلوا  املوتغريات،  مون  اللوا   وري 

  مشواكلها  الز ج وة،  العيقوات  علوب  ا  وتةاآات  هوذق   تولار 

 األ ولاب  تعود    ا ديثوة  اتالت وور  ظوت  م رنوت   وري  .املختلكوة 

 التقة وة  راورت  ح وث  ال ويق،  عن  لةلامل  ه   حدها التقل دية

   واات   ا وتخدام   متاآعوة   ضواا ات،  مشواهدة  مون  ا ديثوة 

 الو واات  هوذق   وهله   قود  طويلوة،  لكواات  ا جتمواع   التواالوت 

 ا  واة  إطوار  روارج  - ا ااضو ة، ر  حق ق وة   – عيقوات  إقاموة 

 اواق  الز جوة  /الوز ج    ظوااا  رد ار تراجوع   ردت إ  الز ج وة، 



76 

–2021  2015  
89 

 إحدى مبادرات مركز أسبار

 تةشوئة ج وت  هوت الولعت مةوت ماه وة رد ارق ا جتماع وة         .األ رة

 مهامووت دارووت األ وورة،  تراجووع قدراتووت  عوودم ا ووت اعتت امووت      

امل ل ل ة كز ج ر  ز جة مموا يةوت  عةوت مشوريت  ري وات        

يتب تشخ صوها  عيجهوا  قود تااكوب لتةكةور م  ظوة  يروون        

نهايتها ال يق.  ر ب اللوا  قود يروون ال ويق م آعوت األح وان       

حت لرثري من املشاكت اليت يعان  الز جان  األآةاحر مةهوا،  الويت   

 يصع  التعايش معها ر  حلها.

 يةظر املتخصصون آالعلوم ا جتماع ة إ  ال يق كظواهرة  

اجتماع وووة آوووالر ب مووون رنوووت نظوووام اجتمووواع  قوووديب ارتووولر آةظوووام  

ح ث يتب  الوكت آالظواهرة م حالوة ارتكواا ن ولة ال ويق.        الز اج،

 م ضوحر اللوا  إنوت عةودما يوتب ا وديث عون ال ويق، يصولح مون          

الضر ري رآ وت  كهووم الوز اج  موا ارتولر آوت مون تغوريات، ح وث          

كان الوز اج ميثوت عيقوة آوني ر ورتني رموا م الوقوه ا وال   هوو          

وم علوب مقوموات   عيقة آني شخصني. كما كان الز اج قدميا يقو 

ارتلكه عن  قتةا ا ال  ح ث آرز اجلان  العاطك  كعامت مهوب  

م الووز اج آ ةمووا قوودميا تووربز رهم ووة توا وو  الز جووة مووع األ وورة  رن  

ترون م  عة للز ج م كا ة األموور الويت تولدي إ  رضوب الوز ج      

عةها  يدعب هذا ا ااق الثقا ة ال اادة اليت ادد هذا الةووا مون   

 .  العيقات

 ر ً :  اقع حا ت ال يق م ا،تمع ال عودي.

ال وويق مشوورلة اجتماع ووة شووااعة عوورب األزمةووة  ا،تمعووات.   

 آانتقوواو ا،تمووع  الووة رقووت آ وواطة  ركثوور ترك لووا، موون ح ووث  
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زيوووادة معووود ت التحضووور  التعلووو ب  العموووت  تلووواين مهووون الةوووا         

ثقا ووووة  رطلوووواعهب  رال اقهووووب  ارتكوووواا الكرديووووة  تهووووا ي ر وووو  ال 

 اجلمع ة،  إنت من املة ق  ارتكاا حا ت ال يق.  

 ييحوو  تزايوود ال وويق ررقامووا  ن وولا  معوود ت م ا،تمووع     

، كانوووه حوووا ت 2010ال وووعودي  وووةة آعووود ررووورن.  كووو  العوووام   

رلا حالوة ز اج لوةك  ال وةة(،  إنهوا      143رلا  مقاآت  31ال يق 

 150ا  مقاآوت  رلكو  58، آلغوه  2020آعد عشر  ةوات، ري م العام 

رلا حالة ز اج لةك  ال ةة(.  هروذا زادت حوا ت ال ويق آةحوو     

% 5% روويو عشوور  ووةوات،   مووا زادت حووا ت الووز اج آة وولة       87

 قوور روويو نكوو  الكوواة.  إالا ررووذنا التةا وو  آووني معوودو حووا ت   

الز اج لرت حالوة طويق، جنود رن املعودو شوهد اخنكاضوًا كولريًا        

 2,6حالوة ز اج لروت حالوة طويق إ       4,6ريو العقد األرري، من 

حالووة ز اج لرووت حالووة طوويق.  هووذا آووي شووا ملشوور علووب تزايوود     

 حا ت ال يق ررقامًا  ن لًا  معد ت.  

   قوووا لل انوووات ال وووةيت ا داريوووة لووووزارة العووودو  قووود آلوووإل   

عقودا.  آلوإل إمجوال      137.918م( 2019إمجال  عقود الز اج لعوام   

 الا. 51.125الرو  ال يق 

آ ةمووا آلووإل إمجوووال  عقووود الووز اج   قوووا لووةك  املصوودر لعوووام       

 2019عقودا  آوذلا يروون مرتكعوًا عون عوام        150.117 م(2020 

الا، مرتكعوًا   57.59%  آلإل إمجال  الرو  ال يق   8.9آة لة 

%. رن تزايد حا ت ال ويق يلعوث علوب    12.7م آة لة 2019عن عام 

ة علووب امل ووتويني القلوو ،    وو ما رن لل وويق عواقوو   ووري لمووود  
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الكردي  ا جتماع ، إن ملعوث القلو  نواآع مون حق قوة رن متا وا       

ا،تمع،   يمتت،  إمدادق آريعضاحر جدد يلودر مون عتلوة األ ورة؛     

 ه  حةر الزا ية م اللة ة ا جتماع ة،  ه  األ وا  الوذي يقووم    

عل ووت ا،تمووع الروولري،  رنَّ ال وويق  مشووريت رروورن تعصووا     

معووا و هوودم م جوودار ا،تمووع، راالووة عةوودما     آري وورة ال وووم تعوود 

 يتعل  األمر آضحايا ال يق مثت األطكاو.

 

 اان ًا: العوامت امللدية لل يق م ا،تمع ال عودي.

 العوامت التقل دية لل يق م ا،تمع ال عودي. -ر 

رظهرت نتاا  درا ة حديثة آعةوان:   اقوع ال ويق م ا،تموع    

د ل ال وويق لوودن مكووردات ع ةووة ال ووعودي ( عوودة عوامووت ردت  وو

مكووردة( موون كووي اجلة ووني م   618الدرا ووة  الوويت آلووإل حةمهووا   

ا،تمع ال عودي،  من هذق الةتاا  اليت توالله إل ها الدرا وة رن   

توودرت رهووت الوووز ج ر  الز جووة كوووان  ووللا  ووود ل ال وويق آوووني      

الز جني، إضا ة إ   العواموت التقل ديوة: كاملشوريت امل وتمرة     

الوووز جني،  إهمووواو رحووود الوووز جني  قووووق اآلرووور،    ووووحر     آوووني

العشوووورة،  الوووورب د العوووواطك ،  ممار ووووة العةووووا ضوووود الز جووووة، 

 اخل انوووة الز ج وووة،  عووودم التروووا ل الثقوووام ر  ا جتمووواع  آوووني 

الز جني،    اب الز ج لكاات طويلة،  قلة درت الز ج،  لا لوة  

 م العمور آوني      رة الز ج علب رموواو الز جوة،  الكوارق الرولري    

الووز جني،   جووود ز جووات ررريووات م العصوومة،  الغوورية الزااوودة، 

 عدم ا جناب،  الر لة م إجناب الوذكور،  توت الوز ج،  مةوع     

الز جووة موون إكموواو تعل مهووا توودريت األالوودقاحر،  إدمووان الووز ج    
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للمخوووودرات،  معانوووواة رحوووود ال وووور ني موووون رمووووراض نك وووو ة ر        

 اض راآات  لوك ة.

 تقة ة امللدية لل يق م ا،تمع ال عودي.العوامت ال -ب 

لعله التقة ة د رًا م حد ل مشوريت آوني الوز جني نت ةوة:     

ا تخدام ا نانه ل اعات طويلة  الدروو م عا  ا ااض  مموا  

ردن للتقصووري م الواجلووات  ا قوووق الز ج ووة،  الكتووور العوواطك     

آ ةهب، كما نت   آني ر راد األ رة الواحدة  انعدام ا وار امللاشر

عةت ا ور ب مون اموت امل ول ل ة م آعوت األح وان  إهمواو ترآ وة         

األآةووواحر  الواجلوووات املةزل وووة،  اكت ووواب  ووولوك ات تتةوووا ب موووع  

العوووادات  التقال ووود،  زيوووادة مت للوووات الز جوووة نت ةوووة ا عينوووات   

 العوور ض املغريووة   التوورياري ال ووليب ملشوواهري   وواات التواالووت علووب  

 الووووودروو م مقارنوووووة آوووووني الواقوووووع املعووووواش،      ر وووووراد األ ووووورة   

 ا  ااضوو ،  تروووين عيقووات عاطك ووة رووارج ا  وواة الز ج ووة،  

 هووذا ممووا يوولار علووب ا  وواة األ وورية   تووور العيقووات الز ج ووة        

  آالتال  يضعكها.

 جااحة كور نا  ارتكاا حا ت ال يق. -ج 

يرجووع آعووت اللوواحثني  املختصووني ارتكوواا حووا ت ال وويق م    

م إ  املشوووريت األ ووورية الووويت  2020ع ال وووعودي لعوووام ا،تمووو

ظهرت ريو حظر التةوو آ ل  جااحوة كور نوا،  تعوددت هوذق     

املشووريت آووني ري ووات ر وورية،  عةووا ر ووري  الوويت ردت إ        

ال يق آعود انتهواحر  واة ا ظور. كوذلا الوتغري ا قتصوادي الوذي         

لعملوت  عانه مةت آعت األ ر ريو اجلااحوة،   قودان رب األ ورة    

 مما نت  عةت اللعت من حا ت طيق.
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 العوامت املتعلقة آالتغري ا جتماع   ا قتصادي. -د 

حا و اللاحثون الرآر آني التكرا ا جتماع   آوني عمل وات   

الوتغري ر  التحووو ر  الت وور داروت ا،تموع، علوب ر وا  رن الوتغري         

 وو تلعت شوو حر موون ا هتووزاز م آعووت مووا هووو موجووود م ا،تمووع،    

الوووتغري لروموووًا  مضووولوطًا، علوووب اعتلوووار رن  ا يرووون هوووذموووا 

ا،تمع ملين علب ر   مةظموة  متضومةًا رد ات    واات الضولر     

ا جتماع  من رجت متا رت  آقاحر تةظ مت،  ري تغري م آةااوت ر   

رحوود مرونووات آةااووت  وو لدي إ  التكرووا،  يتضوومن التكرووا    

م اديوود ا جتموواع  عوودم ككوواحرة الة وو  ا جتموواع  ر   شوولت     

مراكز األ راد  رد ارهب ا جتماع وة املااآ وة آشورت يولدي إ      

آلوووووو هب رهووووودا هب آصوووووورة مرضووووو ة، إن عووووودم اديووووود األد ار  

ا جتماع ة آركاحرة يلدي إ  الراعات دارت األ رة آني الز جني 

  آالتال  يتكاقب الصراا ل ةته  آال يق. 

اآلتهن اتضوح   آالرجوا إ  آعت ا ا ت  من ريو نتاا  مق

رن ن وولة مووةهن  ضوولن ال وويق، آعوود مترووةهن موون ا صوووو علووب 

عمت  ا  تقيو ماديوًا عون الوز ج،    تعود الز جوة معتمودة علوب        

ز جهووا م رمووور كووثرية راالووة مووع  جووود ري ووات  وواآقة آ ةهمووا    

 آشرت متررر يصع  حلها.

 كووان موون ضوومن الةتوواا  كووذلا عوودم امووت امل وول ل ة موون  

ديث  الووووز اج نت ةووووة جهووووت آ ل عووووة الوووود ر    كووووي اجلة ووووني حوووو 

ا جتماع  لرت مةهما.  لعدم الر لة آا  تمرار آعيقة اود مون   

حووريتهب  تع وو  ا وو  للروور آالتوودرت آووريدق التكاالوو ت ال وم ووة        
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 اخلاالة،  عودم ا عواال آهوذق املشوريت  مواجهتهوا مون قلوت        

 حديث  الز اج.

 ا قتصووادية   علووب الوور ب موون رهم ووة املووتغريات ا جتماع ووة     

 الثقا  ة ريضا  د رها الرا   م نشورية ري وات اجتماع وة م ري    

جمتمووع،   قوود تصووت إ  حوود د عال ووة موولارة علووب إنهوواحر العيقووة      

الز اج وووة، إ  رن هةوووا  د ر  ااووو  رصوالوووا للوالووودين  األرووووة    

ن يررب ن  ةا عن املقللني علب الوز اج،  هوو تقوديب     األروات مم

ت للمقللني علب الوز اج، ر  عقود د رات راالوة    الةصااح  ا رشادا

 ب، يلد  رن مشاريع التريه ت ما قلت الز اج ه  موا نكقودها اآلن،   

رصوالا  رنةا نع ش مرحلة ا عويم املكتووح،  ا عويم املكضووح،     

لأل ووا الشووديد رن جمتمعةووا  اللووا مةووذ رن تلوودر اخل وآووة مووا آووني 

ألرري، رين يرون حكت املقللني علب الز اج،  الرت همت األ و  ا

الز وووال، ريووون يوووذه  العر وووان لقضووواحر شوووهر الع وووت،  الت ووووق  

املرضوو  املشووهود لشووراحر مووا  تاجووت  مووا    تاجووت املقووللني علووب    

 الز اج ملت للات الز اج. 

 امووت آعووت الدار ووات املتخصصووة رهووب العوامووت ا ديثووة      

 لتال :اليت ردت إ  تكاقب ظاهرة ال يق م ا،تمع ال عودي م ا

ارتكاا م تون تعل ب املررة الوذي ردن إ  اروتيل الةظورة     -1

ملكهوم الز اج مع زيادة الوع  حبقوقهوا الدية وة  ا جتماع وة  الويت     

 كانه اةلها اقا ة ا،تمع.

ارتكاا  ن الز اج  واحر للمررة ر  الرجت مموا  لو  نظورة     -2

 ركثر موضوع ة م الةظرة ملكهوم الز اج.
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 - ة  كهوم الوز اج مون رويو  العيقوة     املتغريات املرتل -3

 العوامت ا جتماع ة(. -العوامت ا قتصادية  -إجناب األطكاو 

التةشئة األ ورية حووو مكهووم الوز اج راالوة لودن الرجوت         -4

ح ووث فلوو  لوودن الرجووت مكهوووم حوووو عيقتووت آوواملررة موون روويو        

التةشووئة األ وورية الوويت تتةوواقت مووع الواقووع ا جتموواع  راالووة م      

ت األ   من الز اج.  ه  تقدم شخص ة الكتاة لتقوم آتقوديب  ال ةوا

رلوان ا حواام  التقودير للوز ج،  هو  عرضوة للمحا ولة مةوت عةود         

التقصووري م م وول ل اتها   اجلاتهووا،  آووةك  الوقووه تصووةع اقا ووة    

ا،تمع شخص ة قوية ليآن حب ث يرون قادر علب رن ي لو  مون   

ربر تقصوووريق م رداحر الز جوووة حقوقوووت كاملوووة  متةحوووت حصوووانة تووو   

 ا قوق الز ج ة، مانعة الز جة من لا لتت ااهها.

 ووواة اخل وآوووة  رشوووهر الوووز اج األ   يظهووور كوووت مووون      -5

ال ر ني م اجلوان  الثقا  ة  ا قتصوادية  ال ولوك ة رح ون موا     

لديت من ريو الوكاتت   ولوكت  حديثوة عون نك وت،  يورن كوي        

كوولري م هووذق  الشووريرني كووت شوو حر  ةظووار  ردي، مووع م ووت      

الكوواة إ  اخل وواو  املثال ووة، لووذلا جنوود كووثريًا موون الوعووود الوويت    

كموا رن كوثري مون اآلمواو      يوو ب آهوا  تلذو م هذق الكاة  الويت    

 التوقعات   تتحق  مموا  لو  كوثري مون املشوريت الويت تولدي        

 لل يق. 

تغري نظرة ا،تمع للمررة امل لقة ح ث رنها   متثوت عو حر    -6

ر  اجتمواع  علوب ر ورتها راالوة موع رر جهوا للعموت ر          اقتصادي

 ال رن  كردها  اللا م حاو  جود رآةاحر.
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متروووووني املوووووررة  الصووووودمة ا جتماع وووووة م التقال ووووود      -7

 األعرال ااق املررة د عوه آعوت الرجواو اارآوة هوذا الوتمرني       

 ارت ار ا نكصاو ألنت  ضع الورة   يريد تغ ريها  ه  رن ترون 

 زو ر  موظكت م آ ئة  ري فتل ة.ز جتت آاملة

 ييح  مما تقدم رن من األ ولاب املولارة م ارتكواا معود ت     

ال يق تتعلو  آوالكاة الويت ت ول  الوز اج  مةهوا كوذلا موا  وص          

توجت الز جني للعمت م ال ةوات األررية  الذي القب آتلعاتوت علوب   

هتموام آإطعوام   ترآ ة األآةاحر، ح ث مت ا  تعانة آالعاملة املةزل ة لي

 ترآ ة األآةاحر،  كذلا ال اا  الذي يقض  مع األآةاحر ركثر مما 

يقضوو ت األب ر  األم،  هووذا العامووت لووت ركوورب األاوور م ترآ ووة ج ووت  

آع د متاموا عون الروثري مون املكواه ب الصوح حة م الاآ وة  تعلو ب         

األآةوواحر الرووثري موون القوو ب  العووادات ا م وودة. يتلووع اللووا ريضووًا مووا   

ق م الكاة األرورية مون ضوعا الثقا وة األ ورية  املشواركة       نشاهد

الكاعلووة م رمووور الل وووت لوودن الشوولاب  الشوواآات،  هووب يع شووون       

دارووت آ وتةووا، ح وواتهب اخلاالووة متامووا، ا  وواة اللع وودة عوون ح وواة     

األ وورة  موورتل ني آريالوودقااهب الووذين يشوولهونهب م كووت شوو حر،     

مات املتعددة اخلاالة آهب.  واحر ح اة العزلة التامة، ر  تلا ا هتما

 آذلا يةشري هذا الشاب ر  الشاآة  كاه ب آع دق جودا عون ا  واة    

ال ل ع ة    ميرن  ما رن يع شوا ح واة ز ج وة م وتقرة   هوا مون       

 ا لتزام  اخلدمة  الرعاية  التكان  الش حر الرثري. 

كووذلا يتعوورض الشوولاب، موون اجلة ووني، إ  ر وواات عديوودة 

عويم  مةصوات التواالوت ا جتمواع ،  هةوا       مضللة من   اات ا 

العدد الرلري جدا من املمثلني  املذيعني  املشهورين علب املةصوات  
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املختلكوووة ممووون  شووولوا م ح ووواتهب الز ج وووة  لروووةهب يكوووارر ن       

آةةاحووواتهب م ح وووواتهب العمل وووة،   وووا لون نقوووت ر ووواات مل ةوووت 

ة د ن ارتلوا   ملتاآع هب عن اللا الةع ب الذين يع شونت م حريوة تامو  

آريشخا  رررين  د ن من تلوا ا ريوة  املزعوموة( الويت يةعموون      

آها..  لعت املتاآع ل ةاب شات ر  ا ن وتغرام يورن ك وا رن املئوات     

مووون امل لقوووني  امل لقوووات ي وووعون إ  إيهوووام املتووواآعني رن ا  ووواة       

امل وووتقلة  ا ريوووة امل لقوووة( هووو  ال ل ع وووة آ ةموووا ا  ووواة الز ج وووة 

هو  ا  وتثةاحر. عواالج لأل وا الشوديد تهودم قو ب األ ورة         امل تقرة 

 ا،تمووع  توودعو إ  التموورد علووب كووت مووا هووو  شوورع   نقوو  م     

 ا،تمع.  

 موون األ وولاب الوويت  وواهمه م هووذق الظوواهرة هووو ارتكوواحر ر   

اضوومحيو األ وور املمتوودة،  التحوووو إ  األ وور الةويووة، الصووغرية،  

  اجلودة ر  الوالودة م تةشوئة     لب يعد هةا  تورياري للةود ر  الوالود ر   

 ترآ ة األآةاحر  اللةات ر  امل اهمة م حت املشريت األ رية اليت 

 قد يتعرض  ا األآةاحر م ح اتهب الز ج ة. 

 ميرووون القووووو إن اموووت األ ووورة  م الغالووو ( لتروووال ا     

الز اج آشرت كامت  مهر، حكيت، تريمني عش الز ج ة، شوهر  

هت علب الشواب ال ويق ح وث رنوت       الع ت،   ارة( جعت من ال 

يتعووو  م مجوووع اللوووا املووواو. كموووا يتضوووح رن األموووراض الةك ووو ة     

  تعاط  املخدرات قد  اهمه آشرت  اضح م هذق الظاهرة. 

 آتقدير آعت املتخصصني  إن من ال ل ع  جودًا زيوادة  تورية    

املشريت ا جتماع وة م مرحلوة التحوو ت ا جتماع وة الروربن      
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عل ت م جمتمعةا؛  وةحن عور حبالوة اووو  وريعة       كما هو ا او

  ري م لوقة،  ما كان يكاض رن يتب من اووو تودر   رويو    

  ووواة  هووو   وووةوات وووو   رووويو تلاعوووا آوووت الووود ع مت  وووةة 40

اللا ا تعداد كام من ا،تمع لتقلت هوذق   ي ل  رن د ن قصرية،

مووة التحووو ت  متثلووها.  مةتمعةووا لووا    تقل وودي  عةووب الرل     

مهمووا قلةووا  ووري اللووا، راالووة مووا يتعلوو  آوواملوقا موون قضووايا املووررة   

  العيقة آني اجلة ني  ك ا تتري  .  

الرجووت تشووغلت قضوو ة عكووة املووررة  احتشووامها  شوور ت كرجووت  

يراق مرتل ًا آ لوكها  واحر كانه اآةتت ر  ز جتت ر  قريلتت مهما 

الرجوت  كانه درجة القراآة  اللا   قوا للثقا وة ال واادة. الشواب      

عمومووًا  يووزاو مشوود دًا إ  قوو ب ااا ظووة  التقال وود الرا ووخة م    

نظرتت للمررة  هو يريد ز جتت مثت رمت، مهما رآدن من  لوك ات 

 ممار ووات رارجووة عوون التقال وود  الوودين؛  هووو م الةهايووة  ح وو     

العرل ال ااد "ع لت م ج لت". هرذا يةظر لألمر الذي   ية لو   

رل  املةظووور الووذكوري الكوو . هووو يريوودها   علووب املووررة ح وو  العوو 

 "قدي ة" حتب لو مار  عمت الش  ان.

املووررة علووب الضووكة األروورن تةظوور للرجووت علووب رنووت مت وولر،     

   ور،  ا تحواالي،  ميةحت ا،تمع نكوالًا  ا عًا؛  قرار ال ويق  

آ وودق،  قوورار ا نكوواق آ وودق،  قوورار تووو ري امل وورن  ريوون ت وورن   

رنت يتوقع مةهوا رن فدموت  تقووم آواجلاتوت     الز جة آ دق،  ه  ترن 

علب ركمت  جت كما كانه تكعت رمت آريآ ت.  ه  م الات الوقه 

تعتقد رن كت اللا ق ود اجتماع ة ترللها آت    تتماشب موع ر ح  

العصووور اجلديووود  إيقاعوووت ال وووريع  مكووواه ب الوووتمرني    ووواات     
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قوود  التواالت ا جتماع   حقووق املوررة الويت كانوه مغ لوة لعودة ع      

 اب ظهرت  ةرية  د ن مقدمات كا  ة. 

 اتصوواً  آووذلا  ووإن موون املتوقووع  جووود توورياريات  وولل ة لقوورار     

ق ادة املررة لل  ارة تتمثت م زعزعة العيقوة آوني اجلة وني، كموا     

  ئ من يعتقد رن قرار مترني املررة لرثري من املهن،  مةحهوا  

ريووة حريووة ا ركووة  اخلوور ج  ال وورن  كردهووا إن ر لووه،  ح   

ارت ار الللا ،  كشا الوجت رمور  ري ملارة م هز العيقة آني 

 اجلة ني  م احرلتها م ال ةوات األررية.

هذق التحو ت اجلديدة   ري املريلو ة م جمتمعةا رلقه نوعوًا  

من التةاشز آني اجلة ني، آت  رلقه  ضعًا جديدًا انعرو  علوب   

رية  عودم  نظرة كت جة  للرر. نظرة لكو ة آالشورو   ا و  

الوو قني،  هوو  الشوورو  الوويت لوون تتلوودد قلووت مضوو   وواة كا  ووة  

علوووب هضوووب  ا وووت عاب مج وووع هوووذق الوووتغريات الووويت طوووررت علوووب   

 جمتمعةا م اخلم   ةوات األررية.

 آصووكة عامووة  ووإن الووتغري لووت راووارق اجلانل ووة.  لروون ا،تمووع    

 ةملووت آووني اوواالب قوووتني اجتماع ووة تقل ديووة جةووب  ارهووا علووب     

ت نظريًا، آ ل  الترتب  ماالا يقوو الةا ؟(  آني قووة التغو ري   األق

املكاجئ،  يزيد اللا قووة هوو مت للوات ا  واة العصورية مون تعلو ب        

 زيادة الدرت  ا رتقاحر علةًا  ا  وتقيو مضومةًا.  طل عو  رن اللوا     

التةاالب لت انعرا ات نك  ة قويوة تكورغ  ولل اتها علوب األ ورة،      

نهوا عواا  لوذلا. كموا رن  وهولة التواالوت        اليت يراها اجلة وني ر 

 ختلووا طرقووت  ت ووورق  وواعد كووثري م ا طوويا علووب املشوواكت  
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ا،تمع ووة كلووها  مةهووا الووز اج إ اآووًا   ووللًا  جعووت امل وواهمني م  

التشووخ ص  ا لوووو م لقوو  ا ريووة، مةهووا ا الوويح   هووو قل ووت  

ج كمووًا  نوعووًا  اآلروور آ وورق ملاشوورة ر   ووري ملاشوورة جعووت الووز ا   

  العيقة األ رية هو ارتلا    يعد مقد ًا. 

 مع هذا تلقب األ رة م الةهاية ه  امليال األروري الوذي يوو ر    

لأل ووراد ا طمئةووان  ا  ووتقرار،  لروون للوالوووو إ  هووذا الوو قني  

حنتوواج إ  آعووت الوقووه ريثمووا تهوودر عاالووكة الووتمرني،  تا وو      

لوب مشواركة   حقوق املررة،  يدر  كوت طورل رن ا،تموع يقووم ع    

 اجلة ني م آةاحرق  ا تقرارق.

 م   اق متصت تذه  آعت  جهات الةظر إ  رنوت  آالتريموت   

م آة وة األ وورة ال ووعودية ملعر ووة العوامووت املرتل ووة آووال يق،  إنووت  

 در آةا اديد التغريات اليت مور آهوا ا،تموع  مورت آهوا األ ورة.       

ن  مووا رن  ميروون م هووذا ا طووار الاك ووز علووب مكهووومني ميروو 

يك ووور ظووواهرة ال ووويق. األ و هوووو ا  وووتقيل ة املال وووة للز جوووة. إال 

راللح من التقل دي رن اد الدرا ات م جمتمعات فتلكة عيقوة  

آوووني ا  وووتقيل ة املال وووة للز جوووة  إقووودامها علوووب طلووو  ال ووويق،   

 إح ا ها آاألمان ا قتصادي  علها رقوت مو ي لتحموت ح واة  وري      

 لعوت األموان ا قتصوادي يورتلر ريضوا آتصواعد        مر وآة من قللوها. 

الكردية  كةق ت للةمع ة(،  الكردية ه  املكهووم الثوان .  والق ب    

الكردية اعت الكرد متمحوورًا ركثور حووو اللوذة  ا و  مقلوًي مون        

الةق ضة، كالتحمت مون رجوت ررورين  التضوح ة  موا شواآت.       الق ب 

رن تصوواعد الكرديووة لوودن شخصووني دارلووني م عيقووة ز اج  عووت     

م لووهما لتحمووت ا  وواة مووع شووريا  ووري مر وووب   ووت رقووت.  تزيوود        
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  وواات التواالووت موون هووذق الكرديووة،  رووت  وورد قووادر علووب اويووت  

عوو    وواات التواالووت لينضوومام لعوودة مجاعووات موون مجاعووات الل      

 الصداقة، مما ي اهب م تعدد مصوادر القو ب لودن ر وراد األ ورة      

الواحووودة،  لووودن الوووز جني اديووودًا، مموووا  عوووت تل انهموووا ق م وووًا  

ركثوور، ري رن كووت  احوود موون الووز جني يةموو  مةظومووة قوو ب حوووو   

ا    الواج  م ن اق األ رة فتلكة عن تلا اليت لدن الشوريا  

اة فتلكوة عون تلوا الويت تعود       هذا ميهد لتةام  الةز ا خلوض ح و 

 آها ح اة مع الشريا. 

قد ي واعدنا هوذين املكهوومني   وت عاب األرقوام املشوار إل هوا        

آة وولة ركوورب موون   2020حوووو ارتكوواا الوورو  ال وويق م العووام    

% ارتكواا م حوا ت ال ويق مقاآوت     12.7ارتكاا الرو  الوز اج،   

ري اجلااحووة % ارتكوواا م حووا ت الووز اج(، إن كووان ا  وود تووريا  8.9

ممرةوووا م هوووذا الصووودد. لرووون ر  يعووود هوووذا تهديووودًا ملل  وووة     

األ وورة، راالووة رن ا  ووتقيل ة املال ووة للز جووة  الكرديووة عووامين     

 وو زيدان مووع الووزمن  عوورب العووا ، إنهمووا ظوواهرتني عووامل تني  إ     

هذا تتةت فتلا ا،تمعات  إن ت ب متكا تة من ح ث ال رعة 

ر،  جوووراحر الثوووورة ا تصوووال ة، حبالوووة    يلووود  رن العوووا  كلوووت ميووو   

انتقال وووووة، نظاموووووت ا جتمووووواع   ق موووووت  مل  ووووواتت الرا وووووخة، 

كمل  ووة األ وورة.   ربنووا التوواري  رن ا،تمعووات  الثقا ووات        

ت وووتمر م حا تهوووا ا نتقال وووة، آوووت إن الةظوووام يعوووود للتووووازن آعووود  

ن ارتيلت، جراحر متغريات مكاجئة طررت عل ت، ملتلعا ما رالاآت مو 

 هزات. 
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   مووا  ووص ا،تمووع ال ووعودي،  إنووت مثلمووا يعوو ش تغووريات     

نااووة عوون العوملووة  الثووورة ا تصووال ة، مثلووت مثووت جووت جمتمعووات         

األرض،  إنووت ريضووا يعوو ش تغرياتووت اخلاالووة الوويت متثووت "العدالووة        

الةوع ة" رحد ر جهها، كما هو متمثت م تغ ري كثري من األنظمة 

ني م مظووواهر العموووت  الثقا وووة  الووويت ا ووور الكةووووة آوووني اجلة ووو  

 األحووواو الشخصوو ة. موون شوورين هووذق الووتغريات رن اعووت "توقعووات"   

طوورم الووز اج فتلكووة  متلاعوودة ممووا  وو زيد موون ا اجووة  وووار      

ري يكهب من ريلت طرم الز اج رن الشوريا، كةووا،   يعود    ذج

مةووت  الثقا ووة املتواراووة  رن لووت مت للووات  ت لعووات  حقوووق ارتلكووه  

ت. هوذا ا ووار، رّيوا كانوه   و لتت،  و غري مون التوقعوات         عما قلو 

 ر ا يقود إما إ  قلوو نتواا  الكرديوة ر  ا قتةواا آوالتخك ا مةهوا      

مووون رجوووت ا كووواظ علوووب املل  وووة الووويت متثوووت رك وووزة الةظوووام         

 ا جتماع  عرب العصور.

 االثًا: اآلاار الكردية  ا،تمع ة املاتلة علب ال يق.

 األ ورة،  تقّوض اجلوان ، متعددة مركلة ال يق مشرلة

 إن وان رن  ّموت   ألي ميرون     آالراموت،   تلدي إ  انه ارها

  علب الز ج، علب كذلا آت  ح  ، الز جة علب ال يق راار

آريكملت،    موا   ا،تمع علب آت مةهما، كت رهت  علب األآةاحر،

 يل  آعت من تلا اآلاار:

 امل لقة -راار ال يق علب امل ل  -ر 

نظرة ا،تموع  وري املةصوكة  الوالومة ا جتماع وة عةود الولعت         .1

 للم ل  ر  امل لقة(.
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 اخلول من تررار ارآة الز اج مرة رررن. .2

 ا رتلا  نت ةة عدم ا  تقرار. .3

 عدم ال قني آشرين امل تقلت. .4

  قدان الدعب العاال . .5

 قووودان آعوووت الصديقات األالووودقاحر،  التووورياري ال وووليب علوووب   .6

 الوضع ا جتماع .

 ا ر ب من الواقع  اللةوحر إ  إدمان املخدرات ر  امل ررات. .7

  قدان الثقة آاجلة  اآلرر. .8

 الشعور آا كتئاب.   .9

 زيادة الضغو  ا جتماع ة  م حاو  جود األآةاحر(. .10

 كثرة تلعات ال يق املال ة مثت: امللرر  الةكقة  ا ضانة. .11

 تودهور الوضوع ا قتصوادي للم لقوة م حواو اعتمادهوا ماديواً        .12

 علب الز ج  اآقًا.

 العوآة ترآ ة األآةاحر من طرل  احد.  .13

عوووودم القوووودرة علووووب مواجهووووة مشووووريت األآةوووواحر موووون األم     .14

  كردها.

 ظهور مشريت ر رية جديدة مع رهت امل ل ، ر  امل لقة. .15

 

 راار ال يق علب األآةاحر: -ب 

 -ا كتئواب  -يصاب األطكاو آريمراض نك  ة مثت:  ا زن .1

 العزلة(.

األآويووووة ممووووا يوووولدي للحرمووووان ا جتموووواع       قوووودان ا  وووواة   .2

  العاطك .
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  قدان اجلو األ ري.  .3

  قدان الثقة آالذات  الشعور آالةقص رمام اآلررين. .4

 عدم ر ية رحد الز جني ألآةااهب لكاات طويلة. .5

 يعان  األآةاحر من الغموض آشرين امل تقلت. .6

 تعرض ال كت ليحنرال نت ةة ضعا املتاآعة من الوالدين. .7

 رحد الز جني األآةاحر  يذاحر ال رل اآلرر.ا تخدام  .8

 عدم ا نكاق علب األآةاحر.  .9

 تعرض األآةاحر للتعة ا. .10

 ضعا م تون التحص ت الدرا   لألآةاحر. .11

 الشعور آالرراه ة للوالدين ر  رحدهما  انعدام الثقة آهما. .12

 عدم الر لة م الز اج م تقلًي. .13

ت  قوودان القوود ة ا  ووةة  ظهووور مشووريت تتعلوو  آالتوج وو      .14

  الرعاية.
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 زيادة ا حنرا ات آني األآةاحر  جرااب األحدال. .2
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 احر األ رة  ع ها.حد ل شر  م آة .5
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 راآعًا: مقاحات للحد من مشرلة ال يق.

  ما يل  جمموعة مون املقاحوات الويت مون املمرون رن ت وهب       

 م ا د من مشرلة ال يق:

تةك ذ آرام  ا رشاد األ ري للمقللني علب الز اج،  املتز جني  

حديثًا،  األز اج الذين يواجهون مشريت ر رية.  يتب تةك وذق م  

ةاط  املختلكة م اململرة العرآ ة ال وعودية مون رويو  مراكوز     امل

 التةم ة  مراكز إرشاد ر ري  اجلمع ات األهل ة(.

إنشاحر  تكع ت مراكز   حدات التوج ت  ا  تشارات األ ورية   

علب م تون األح احر،  الاك ز علب آةاحر قدرات كا وة الرووادر   

 العاملني   ها. 

صوووني م علوووب الوووةك ،   إنشووواحر ع وووادات ر ووورية تضوووب متخص   

  ا جتماا،  الاآ ة؛ للتعامت مع املشريت األ رية.

التوع ووة املرثكووة موون روويو   وواات ا عوويم آريهم ووة األ وورة         

كر ووان ر ا وو  م ا،تمووع  الوود ر ا جتموواع   مهامووت لرووت    

 ووورد   هوووا.  ضووور رة ا هتموووام آا رشووواد الز اجووو ،  اللةووووحر إ    

ت تتعل  آ ووحر التواالوت آوني    املتخصصني م حاو مواجهة مشري

 األز اج.

التوع ووووة آري وووولاب ال وووويق،  طل عووووة العيقووووات الز ج ووووة،       

 ا قووووق  الواجلوووات الز ج وووة،  فووواطر ال ووويق علوووب الكووورد       

 ا،تمع،  راالة علب األآةاحر.  اللا من رويو: مل  وات التعلو ب    

 املةووووواه  الدرا ووووو ة لرا وووووة املراحوووووت التعل م وووووة،  املووووولمترات  
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  وووواات ا عوووويم  مواقووووع التواالووووت ا جتموووواع ،      الةوووود ات،  

  املل  ات الدية ة.

إنشوواحر الووةد ق رووا  للم لقووات موون ر وور الوودرت ااوود د،       

 العمووت علووب  ضووع ر وور لتوودريلهن  اويلووهن لعةصوور مةووت  م        

 ا،تمع.

ا هتموووام آالتةشوووئة ا جتماع وووة مووون قلوووت الوالووودين،  تعويووود      

 ة،  تريالو ت ق موة ال ورل    رآةااهب علب ا  تقيل ة  امت امل ل ل

اآلرر   همت  احاامت  احاام ا رتيل معت،  تدريلهب علوب  ون   

 التعامت مع اآلررين،  ته ئتهب للح اة ا جتماع ة امل تقلة.

علووب املل  ووات التعل م ووة إعووداد  تةك ووذ آوورام  توعويووة عوون         

ا  تقرار األ ري،  التوع ة آاآلاار ال لل ة املاتلة علوب ال ويق،   

وضوووو ح رهم ووووة ا  ووووتقرار األ ووووري م آةوووواحر ا،تمووووع،  طوووورح   ت

موضووووعات الاآ وووة الةك ووو ة م املقوووررات الدرا ووو ة م املراحوووت     

 التعل م ة  ا يتةا   مع املرحلة العمرية لرت مرحلة تعل م ة.

متديووود  ووواة اخل وآوووة  آعووود امللروووة كووو  يوووتب التمحووو ص        

  التريكد من ان ةام ال ر ني.

   املكردات ا  تكزازية "طلقين"  ري ها.توع ة الكت ات آتةة 

الةوووريي عووون شوووراكات األالووووو آوووني األز اج  إن لوووزم األمووور        

  التوا   م ريلة مهمة. 

اةوو  مزا لووة التةووارة آرينواعهووا آووني األن وواب رصواًلووا موون         

 الدرجة األ  .
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عقووود د رات مووون قلوووت مراتووو  ا رشووواد األ وووري  مراتووو     

ه ئوة لإلرشواد الز جو  داروت     الرعاية ا جتماع ة   ريها،  إنشاحر 

ااووواكب لاشووو د املقوووللني علوووب الوووز اج ر  ال ووويق إ  حقووووق       

 الز جني ر  امل لقني م ا  يم.

إنشوواحر مجع ووة  قوووق امل لقووات تتلةووب   هووا التوع ووة  التوج ووت    

  رعاية امل لقات  ال ع  م اص ت حقوقهن.

 معاجلة ظواهرة ال ويق عورب آرنوام   طوين شوامت تشوا    وت         

 اجلامعووات،  زارة العوودو،  زارة ا عوويم،   ريهووا موون اجلهووات      

الات العيقة( ملعر ة ر ضت ا لوو ملواجهوة هوذق الظواهرة تشوريع ا     

 إعيم ًا. علب رن يشمت الربنام  درا ات  حبول  د رات تةك ذيوة  

  آرام  إعيم ة  ملادرات ملواجهة هذق الظاهرة املدمرة للمةتمع.   

  ملةاقشووة ظوواهرة ال وويق آشوورت علموو ، تةظوو ب موولمتر لّلوو 

 الوقول علب رهب األ ولاب  الوالووو أل ضوت ا لووو  املقاحوات      

 .من ريو املختّصني م ا،ا ت املختلكة

ترث ا تواجد عدد كام من الة واحر م الود اار ا روم وة     

 املختصة آقضايا ال يق.

حت كما رن قرار ال يق يريت  م املرحلة التا عة من مراحت 

املشاكت الز ج ة،  لأل ا كثري من األز اج  الز جوات  هلوون   

 إ ( ١هذق املراحت ر    يريرذ ن آها،  يقكز ن رر ًا مون مرحلوت    

 م ووووتويات اوووويل م تووووريت  الت ووووع املراحووووت  هووووذق(. 9  مرحلووووت

 :ه  املراحت  هذق. اجتماع ة
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 امل تون األ ري: :ر  

درت العاالوة   وواحر    هةا تروون املعاجلوة آوني الوز جني د ن تو     

 عاالة الز ج ر  الز جة(.   توي هذا امل تون علب ايل مراحت:

 ا وار آاملوعظة ا  ةة   عظوهن(. -1

 ا ةر  يرون م املضاجع   اهةر هن م املضاجع(. -2

الضرب  ري املربح   اضرآوهن(    ت تكص ت لرو    ُي واحر    -3

 تك ري  ا تخدام هذا املكهوم.

 ل :امل تون العاا :اان ا

الةاالح العاال   ارت ار  انتقاحر مصلح من ر راد العاالة يهموت   -1

 رمر ال ر ني   ا و التدرت  ا اليح آ ةهما(.

التحروو ب العوواال   حرمووا موون رهلووت  حرمووا موون رهلووها         -2

 يريدان ا اليح(.

 امل تون ا،تمع : :االثا

اللةووووحر ملراكوووز ا  تشوووارات األ ووورية  الرحب وووة   وووري      . 1

 الرحب ة(.

ا الوويح الرمسوو  عوون طريوو  اللةوووحر ملراتوو  ا الوويح       . 2

 التاآعة للمحاكب.

التحر ب الرمس  من قلت القاض  آوجود حرب من رهلوت   .3

  حرب من رهلها،  آشرت رمس .

يضال إ  ما تقدم ا لوو الوقاا ة  العيج ة التال ة لظواهرة  

 ال يق:
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 ا لوو الوقاا ة: 

اضو يا الوالودين    مون رهوب ا لووو الوقاا وة لظواهرة ال ويق      

آد رهب ا ام جًدا؛ ح ث يقع عل هما الع حر األكورب م توضو ح موا    

 يل  ألآةااهب  آةاتهب املقللني علب الز اج:

معر ووة ك كّ ووة ا رت ووار ال وول ب للشووريا املةا وو ،  التوورين     -1

 الووتكرري املرثووا  املة قوو  موون رجووت اللووا؛  ةةوود كووثريًا موون      

الووز ج ر  الز جووة،  لأل ووا   الشوولاب   يرااووون ملعووايري ارت ووار   

 تله هب املظاهر الشرلّ ة ركثر من اجلوهرية.

التثقوووا حووووو معاملوووة الوووز جني آالقووود ة  ضووورب األمثلوووة؛        -2

 اجلهت آر كّ ة التعامت آني األز اج،  اللًا موا ُيكضو  إ  العديود    

موون املشوووريت رآرزهووا عووودم  هوووب مت للووات الز جوووة ر  الوووز ج،    

مقاآت إالعوان ال ورل اآلرور،  مون      ا الرار علب التم ا آالرري 

 اب ال يق ال ريع!

تعووديهب علووب اموت امل وول ل ة ملروًرا  تووريهل هب  وا عملً ووا؛      -3

 معظب حا ت ال يق الويت ن ومع عةهوا آ ول  عودم اموت الوز ج        

  الز جة  ا تهتارهما آريهب شر   آةاحر األ رة الةاجحة. 

؛ كورين  عدم اعتلوار ا  واة الز جّ وة جمواً  مكتوحوًا للشور         -4

تشووا  الز جووة علووب ز جهووا شوور  معووني،   وا وو  الووز ج مقاآووت      

 رضووت شوورًطا جديووًدا عل هووا؛  هووذا مووا   يقللووت الوودين    املة وو ؛  

 ا  اة الز ج وة قااموة علوب ر وا  الوود  التكواهب  لو   الشور          

  التكا ض. 



76

 –2021     110 

ت مركز أسبارإحدى مبادرا  

معر ووة ا وود د  إع وواحر م وواحة مةا وولة موون ا ريووة لرووي     -5

كهووب رن ال وورل اآلروور لوو   ُملرووًا لووت      الووز جني:  علووب األز اج ت 

      رض ال   رة عل ت آرّت تكاال ت ح اتت الشخصّ ة.

 

 ا لوو العيجّ ة:

إن حت املشريت الز جّ ة يرون آالتكاهب امل وتمر،  عودم    -1

تر  املشريت من اللداية د ن نقاش ر  حت ك    تااكب إ  

 ا د الذي تلدي   ت إ  ال يق. 

الز ج ووة للووز جني املوشوورني علووب ال وويق؛    اللةوووحر للهدنووة   -2

 الغووورض مووون ا دنوووة، مراجعوووة الوووةك ،  عوووودة املشووواعر ال  لوووة 

 آ ةهما،  قد ُترجع تلا الكاة األمور إ  جمراها ال ل ع .  

التريكوود موون الووحة قوورار ا نكصوواو؛  عوودم       نيعلووب الووز ج  -3

اللةوحر إل ت من آاب الرد ر  إالات الذات رمام ال ورل اآلرور، د ن   

روووذ آعوووني ا عتلوووار العواقووو  الور موووة آعووود ا قلووواو علوووب هوووذق األ

 اخل وة.  

اووذير الووز ج موون التكوووق آلكظووة ال وويق؛  هوو  ُتةهوو  ا  وواة     -4

ة من الالز جّ ة،     ما إالا كانه الثالثة،  علب الز جني ا  تعا

الش  ان الرج ب،  اجللو  للةقاش آهد حر  حت اخلي ات د ن رن 

 .  تصت األمور إ  ال يق

ا حترام إ  العقيحر مون األهوت  كلوار العاالوة ر  األيرووة،       -5

املشوورلة عةوود حوود اها آ ووةهب؛ لتقووديب الةصووااح اليزمووة     الوويح 

  حقًا  ك كّ ة التعامت معها. من املشاكت لتةة  حد ل املزيد

  عل ت  إن ا اجة آاته ملحة للةظر م:
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مدعمووووووة  -اللووووودحر آوووووإجراحر رحبووووووال م علوووووب ا جتمووووواا      -1

تصووووو  درا ووووة تووووداع ات الووووتغريات   -صوووواا ات مواوقووووةآإح

 ترياريها علب ا،تموع  ارتكواا ن و  ال ويق   وت،  لا لوة  ضوع        

 حلوو تةا   املتغريات امل تةدة.

ترث ا الر اات املوجهة لروت املقودمني علوب الوز اج آروت       -2

 ووت ك وورل را  وو  لزيووادة  هووب  تقلووت  الووورها املةا وولة  ووذا اجل

 قرة. جناح تروين ر رة م ت

حووث اآلآوواحر  األمهووات لتواجوودهب الوودااب  امل ووتمر علووب قمووة    -3

اللةوواحر األ ووري، لتوج ووت األآةوواحر التوج ووت الصووح ح  رت ووار شووريا  

 العمر،  م اعدتهب م ر و  ةني الز اج آالةصح  الدعب الرام. 

 األهووب موون اللووا  ضووع   ا ووة  طة ووة متراملووة تركووت م      

ال ووويق م ا،تموووع.  رن معاجلوووة األ ووولاب  الووود ا ع امللديوووة إ   

ت ووواندها آعوووت ا لووووو التشوووريع ة  القانون وووة، مةهوووا الوقاا وووة       

  العيج ة،  علب  ل ت املثاو:  

الوقاا ووة:  ضووع شوور   تصووع  موون ال وويق، كضوومان     -1

ح  الز جة  األ  د حاو ال يق م اللقاحر م املةزو...،  عدم ز اج 

ت ووو ر  تقصور    -ع ةةالرجت امل ل   املررة امل لقة إ  آعد  اة م

،  إلزام املررة آرد كا ة موا د عوت الرجوت مون     ح   حالة ال يق 

ملالإل  هدايا حاو طللها لل يق د ن  ل   ج وت ي وتلزم ال ويق.    

 هوووذا  ووو رون  ووول  م تكروووري الوووز ج  الز جوووة كوووثرًيا قلوووت    

 ا قدام علب ال يق.

العيج ة:  جوود نوص قوانون   اضوح  الوريح يلعودنا عون         -2

 األهوووواحر الشخصووو ة للحروووب م قضوووايا ال ووويق  اخللوووع،   اآلراحر
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 الووويت فتلوووا آوووارتيل القاضووو   تعتمووود علوووب رلك توووت الدية وووة   

 الثقا  ة  التعل م وة.. اخل،  وا  قو  مصولحة اجلم وع..  كوذلا       

متب ما كانه ا جراحرات إلرا ن وة يقوت   هوا التز يور  ا همواو      

ةووود اديووود الةكقوووة   ي وووهت متاآعوووة املخوووالكني قانونً وووا  راالوووة ع  

امل تحقة لألطكاو آعود ال ويق ح وث يوتب ا وتحقاقها مون ح واب        

األب  إيووداعها شوووهرًيا لوووألم حووواو كانووه هووو  ا اضوووةة..  ر وووا   

 يرون هذا  ل  م عودة امل اق ،اريها آني الز جني.

 

 رام ًا: التوال ات

العمووت علووب ت وووير  مراجعووة نظووام األحووواو الشخصوو ة   مووا   -1

 وورة  راالووة حقوووق امل لقووة ر  املعلقووة ر  الغااوو     يتعلوو  آةظووام األ 

عةها ز جها   قًا ألحرام الشريعة   وا يتةا و   تغوريات العصور     

 ا ال .

ت وير  حص ما قلت الز اج  إدراج  حو  تعاط  املخدرات  -2

  وويمة الصووحة الةك وو ة  العقل ووة اعتمووادًا علووب مووا يقووررق  ريوو       

تةظ ب مقلووو شورعا   شرع  طيب نك   اجتماع  قانون  للخر ج آ

  قانونا  آد ن ضرر.

إنشوووواحر  إدارة ر  ه ئووووة ر  مركووووز( م  زارة العوووودو تعووووين      -3

آدار ووة مشوورلة ال وويق  ا ووتق اب العلموواحر  املختصووني لوضووع     

  .ا لوو املةا لة للحد مةها  مواجهة ضررها علب األ رة  ا،تمع

إالوووودار نظووووام  وووورم تووووز ي  املرضووووب الةك وووو ني  موووودمين   -4

د ن معر ووة األطوورال األروورن آووذلا.  اللووا للحوود موون  املخوودرات آوو

 .هذا األمر
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آةاحر آرنام  تثق ك  إلزام  للمقللني علب الوز اج حووو ا  واة     -5

الز ج ووة  الصووعوآات املتوقعووة  ر ووال   معاجلتهووا  جعووت اجت ووازق     

 شرطا  متام عقد الز اج.

العمت علب زيوادة الووع   التثق وا ا،تمعو  آريهم وة العيقوة        -6

م آةاحر ر رة م وتقرة مةتةوة  اآلاوار املاتلوة علوب ال ويق       الز ج ة 

علوووب الكووورد  ا،تموووع. علوووب رن تتوووو   زارة ا عووويم  املل  وووات  

ا عيم ووة توولين الووربام   األعموواو الكة ووة الوويت توووّع  آووذلا  تعووزز  

 الق ب األ رية ا  اآ ة.

ضر رة ا صوو علوب إحصواحرات دق قوة عون رآعواد  موتغريات        -7

 عل ها ا لوو العمل ة. ب ريلة ال يق  الز اج تلةكثرية م م

 

ʘ .املراجع 

(: إدموووان ا نانوووه  د رق م حووود ل   2017 وووارة  وووواز ماجووود     

ال يق لدن األ ر ال عودية  ديةة الرياض، جملة عا  الاآ وة،  

 املل  ة العرآ ة لي تشارات العلم ة  تةم ة املوارد اللشرية.

ظووواهرة ال ووويق م ا،تموووع   (:2009 ووولمان لمووود العوووامري    

 -حةمهووووا -ال ووووعودي. درا ووووة تشخ صوووو ة. طل عووووة الظوووواهرة

 راارها  عيجها. –عواملها  -اااهاتها

(: الوووتغريات ا جتماع وووة  2009 ووولون علووود ا م ووود اخل  ووو      

 رارها علب ارتكاا معد ت ال ويق، جملوة كل وة اآلداب، جامعوة     

 امللا علد العزيز.
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 ال ووعودي، ا،تمووع م ال وويق(: ه1433علوود الوورمحن ال وو ا   

 .ال عودية الرياض، رشل ل ا، دار

(: قضوايا  مشوريت   2015لمد آن ناالر ال ويد،  ررور ن    

 الرياض. -اجتماع ة معاالرة، دار الزهراحر

نوووورق آةوووه إآوووراه ب الصوووويان، هةووواحر آةوووه علووود العزيوووز امل ووولر      

(:  اقوووع ال ووويق م ا،تموووع ال وووعودي، جملوووة اللحوووول    2020 

الدرا وووات ا جتماع وووة، املركوووز الووووطين للدرا وووات  اللحوووول   

 ا جتماع ة.

 

ʘ  .املشاركون 

الورقوووة الرا  وووة  املعقلوووون: د. هةووواحر امل ووولر، د. علدال ووويم    •

 الوايت، د. مها الع دان.

 إدارة ا وار: د. علري آره من. •

 املشاركون آا وار  املةاقشة: •

 ر. علدالرمحن آا لب -

 ر.  اازة العةر ش -

  هد األمحري ر. -

 ر.  حب الةاالر -

 ر. لمد الدندن  -

 ر. مةب رآو  ل مان -

 ر. مها عق ت -

 د. مح د الشا   -
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 د. رالد الرديعان -

 د.  ع د الغامدي -

 د. الا ة رو شويت -

 د. الدقة  اضت -

 د. عااشة األمحدي -

 د. علدا لت الصاحل -

 د. علدالرمحن العريين -

 د. علدال يم الوايت -

 د. علدالعزيز ا رقان -

 داب آن الاحل ا مودد. عل -

 د. علداب آن ناالر ا مود -

 د. عل  ال خ   -

 د.  هد ال ح ا -

 د.  واز آن كا   -

 د.  وزية اللرر -

 د. لمد الثقك  -

 د. م اعد اا ا -

 د. م كر املو ب -

 د. جناح القرعا ي -

 د.   احر ط لة -

 م. رالد العثمان -

 م.  اضت القرن  -
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ʘ امللخص التنفيذي 

 رهم ووة  Sharp Powerالقضوو ة القوووة ا ووادة تةا لووه هووذق 

إدراكهووا  التعامووت معهووا  قوود مت ا ووتخدام مصوو لح القوووة ا ووادة  

 Christopher Walker    Jessica Ludwigأل و مرة مون قلوت   

، م إشارة إ  "ق ام د لة دكتاتورية آا وتخدام القووة   2017عام 

ملعلوموات   الةاعمة آهودل التورياري  الوتحرب م الةظوام ال  ا و   ا     

لد لووة رروورن".  كووان القصوود موون اللووا اديوودا تو ووت الصووني م    

العديوود مووون د و العووا  عووورب ا ووتثمارات ناعموووة اووا زت ق متهوووا     

إمجال  ما رنكقتوت جمتمعوة حروموات كوت مون آري ان وا   رن وا        

 رملان ا  ال اآان علب آرام  دآلوما  تها العامة.  القوة ا ادة   قوا  

هديووودا ل ل عوووة  رصوووااص مصووو لح القووووة     وووذا املكهووووم متثوووت ت  

 الةاعمة.  

 القوووة ا ووادة ل  ووه قوووة الووللة كمووا يوورن جوزيووا نوواي،        

،  ل  وه مرتل وة آ ل عوة    Xin ل  ه قووة  وري الك وة كموا تورن      

، آوت هو  قووة    Walkerالةظام ال  ا   الذي ميار وها كموا يورن    

ناعموووة  وووري رريق وووة م   ووواالها  م األهووودال الووويت ت وووعب إ     

ا،  م الةتاا  املاتلة عل ها،  اللا آغت الةظر عون طل عوة   اق قه

 الد و اليت تقوم آها.

 م تصووور الوولعت  إنةووا قوود نكهووب القوووة ا ووادة آاعتلارهووا        

املقاآت للقوتني الةاعمة  اخلشوةة آريآعادهموا املتعوددة،  قود نكهمهوا      

آاعتلارهووووا الضوووولع الثالووووث ملثلووووث القوووووة: قوووووة ا كووووراق،  قوووووة   
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قوووة ا قةوواا؛  آهووذا  ووإن مكهوووم القوووة ا ووادة مكهومووًا  املرا وورية،  

 مرا غ.

 ا ق قووة رن الصوووني ت وووري ت وووب  ااقوووة  ف  وووة لكووورض  

 ت تخدم رحدل األ ال   امللتررة  هوو   نك ها علب د و العا ، 

تتوووق للتقوودم    حقهووا كد لووة عظمووب،  حوو  مشوور ا لرووت د لووة       

   التةم ة م ملشرات التةم ة العامل ة.

ململرة توظا ال وم فتلا رشراو القوة الةاعموة،   مع رن ا

مثت الدآلوما و ة الرياضو ة  الثقا  وة  الربملان وة  الكة وة،   ريهوا.       

 هذا م لوب آرت تريك د؛ إ  رنت  وري كوام.  والواقع رن هةوا      

حاجة    ةب عةها لوجود ا اات ة ة ادد لةوا األ لويوات  تضومن    

 املوارد.  عدم التعارض م الر اات  ا در م

  من رآرز التوال ات اليت مت ا نتهاحر إل ها ما يل : 

ضوور رة إنشوواحر ه ئووة  طة ووة عل ووا للدآلوما وو ة العامووة م     -1

اململروووة العرآ وووة ال وووعودية لإلشووورال علوووب العموووت الدآلوما ووو     

 تق وووو ب رداحر كا ووووة اجلهووووات املعة ووووة  ضوووومان عوووودم ا زد اج ووووة  

  التعارض آ ةها.

للقوووة الةاعمووة ال ووعودية اوودد    آةوواحر ا وواات ة ة  طة ووة    -2

األ لويووووات الوطة ووووة  ترالوووود امل زان ووووات املةا وووولة  ووووا  ترلووووا   

 املختصني ال  الركاحرة  اخلربة لتةك ذها.
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 ر ً : التعريا  كهوم القوة ا ادة.

مصوووو لح القوووووة ا ووووادة مت ا ووووتخدامت أل و موووورة موووون قلووووت 

Christopher Walker    Jessica Ludwig  م 2017عوووام ،

إشووارة إ  "ق ووام د لووة دكتاتوريووة آا ووتخدام القوووة الةاعمووة آهوودل 

التوورياري  الووتحرب م الةظووام ال  ا وو   املعلومووات  لد لووة رروورن".   

 كان القصود مون اللوا اديودا تو وت الصوني م العديود مون د و         

العووا  عوورب ا ووتثمارات ناعمووة اووا زت ق متهووا إمجووال  مووا رنكقتووت  

ا   رن ا  رملان ا  ال اآان علوب  جمتمعة حرومات كت من آري ان 

آوورام  دآلوما وو تها العامووة.  القوووة ا ووادة   قووا  ووذا املكهوووم متثووت 

 تهديدا ل ل عة  رصااص مص لح القوة الةاعمة.

امللكووه هووو رن هووذا التعريووا للقوووة ا ووادة   يووادد م القوووو    

آرينوت يعتمود علوب "مون قوام آالكعووت" آود  مون اعتموادق علوب "ك ك ووة          

آالكعووت"،  كوو  حوواو ق ووام د لووة مثووت الصووني ر  ر  وو ا مووثي    الق ووام

 مار ة رنش ة دآلوما  ة عامة مماالة متاما لتلوا الويت تقووم آهوا     

د و  رآ ووة،  ووإن هووذق األنشوو ة يووتب  مسهووا آرينهووا رنشوو ة رل ثووة      

 معاديوووة، ،ووورد رن مووون قوووام آهوووا هوووو د و لوووددة توالوووا آرينهوووا 

 "دكتاتورية".  

 قاو لت آعةووان   2018وزيا ناي عام هذا التعريا رد عل ت ج

"ك ا تهدد القوة ا ادة القوة الةاعمة"،  الا   ت القووة ا وادة   

آرينهووا "رحوود رشووراو القوووة الصووللة الوويت تقوووم علووب ا  ووتخدام         

اخلادا للمعلومات، ألهدال عداا ة".  هو آذلا يرن رن الكرق آوني  

الا":  وووإالا القووووة الةاعموووة  القووووة ا وووادة يةووودرج م "ك وووا"  "ملوووا    
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ا تخدمه القوة آهذا الشرت  لتحق و  هوذا ا ودل،  إنهوا تعتورب      

قوة حادة.    قا لذلا  إن ا تخدام الصني لقوة ناعمة مثت "معهود  

كونكوشوو و "   يعتوورب قوووة حووادة ،وورد كونووت موودعوم موون قلووت    

ا رومة الص ة ة.  لرةت يصولح كوذلا عةودما ي وعب  نتهوا       

 ا ريات األكادمي ة.  

آرينووت إالا كانووه القوووة الذك ووة هوو  املووزي      Xin Liu  توورن

املةا وووو  لإلر ووووام آووووالقوة الصووووللة،  اجلاالآ ووووة  ا قةوووواا آووووالقوة   

الةاعمة،  إن القوة ا ادة ميرن الةظر إل ها علب رنها املزي   وري  

املةا   لرل هما،  ه  آذلا   تعتورب قووة ناعموة    قووة الوللة،      

آعلوارة ررورن هو  "قووة  وري       آت ه  مزي   وري نواجح لرل هموا، ر    

تورن رن العوربة هو  م "ك وا"  لو         Xinالك ة".  عةب ررر  إن 

 "من" ر  "ملاالا".

 اان ًا: رهم ة إدرا  القوة ا ادة  معايريها

رِلا الةا  كثريًا ا تخدام مصو لح "القووة الةاعموة" مةوذ رن     

هب معوت  رلكوت  شودة  مون  إنهوب  حتوب  م،1990الا ت جوزيا ناي عام 

 .ي تخدمونت دارت آ وتهب، م امل اآ   م  رل الةومراللحوا 

 " Soft power الةاعموة  القووة "   دة علوب  عامًا 30آعد مر ر 

  كاجري الةا  آو دة مكاه ب رررن قد   ي هت  ب التهلا معها، 

 Sharp power  القووة ا وادة   Hard power مثوت: القووة الصوللة   

 لروون ألن توظ كهووا  لوو   ألنووت   ميروون توظ كهووا كمووا األ و،    

 .آغري دقة قد يوّرل عواق   ر مة
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هووذق املكوواه ب ا ديثووة م اخل وواب ال  ا وو  ل  ووه جموورد     

علووارات إنشوواا ة كمووا يتوودا  ا ا عيم ووون العوورب م تعل قوواتهب     

آت ه  عةود الوذين الوا وها رد ات جديودة      ؛علب  ل ت التةّمت آها

 .للحر ب ضد الد و املةا  ة ر  امل تهَد ة

رن املختصووني م العلوووم الع ووررية يوودركون رنووواا       كمووا

املعار  ا رآ وة  وإن املختصوني م العلووم ال  ا و ة  الدآلوما و ة       

يووودركون رنوووواا املعوووار  ال  ووولم ة الووويت هووو  ر وووار ررووور عصوووري  

 للحرب.

 آوووالةظر إ  هوووذق اآلراحر املختلكوووة حووووو القووووة ا وووادة،  وووإن  

مةا وو  لرونووت يكتقوود   رآ هووا آووو "موون" قووام آالكعووت هووو رموور  ووري      

للموضووووووع ة  يةووووودرج ضووووومن لعلوووووة التصوووووة كات الات األهووووودال  

ال  ا وو ة، موون قل ووت "د و رووري"  "د و شوور"،  "معةووا" ر  "ضوودنا".   

 ه  تكتح ا،او للتشر ا  ا رب الشخص   وري املوضووع ،   

الوذي  وورد القووة الةاعمووة مون ترياريهووا  رهم تهوا.  علووب ري ر ووا      

ا،لو  الثقوام الربي وان  قووة ناعموة       مثي ميرون اعتلوار رنشو ة   

مشر عة، م حني تعترب رنش ة معهود كونكوشو و  الصو ين قووة     

حووادة  ووري رريق ووة؟    وو  ري مة وو  يووتب ت ووم ة ا تضووا ة د و        

مع ةوووة للكعال وووات الد ل وووة الرياضووو ة ر  الثقا  وووة عمل وووات "  ووو ت  

مسعوووة"، م حوووني توووتب ت وووم ة ا جت ووواح الغرآووو   ويوووات الشوووعوب  

نتها  ردق رصوالو اتها الثقا  وة "قووة ناعموة" ،ورد رن مون قوام         ا

 آها ه  د و  رآ ة؟
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مع ار "ك ا"  "ملاالا" من ناح وة ررورن، ميرون رن يقودم لةوا      

ملشوورات ملوودن رريق ووة املمار ووات.  ووإالا تضوومةه الر ك ووة الوويت   

تةكذ آها األنش ة علب رمور  ري رريق وة، مثوت التكرقوة العةصورية     

ريووات  هوو  قوووة حووادة،  إالا كانووه تلووا املمار ووات  ر  انتهووا  ا 

تهدل إ  اق   نت ةة  ري رريق ة مثت ا ضرار آالغري اقا  وا ر   

اجتماع وووا ر    ا ووو ا،  هووو  قووووة حوووادة.  لالة ووولة لووو ،  وووإن ري   

ممار ات ناعمة يتب تةك ذها آو واات  وري رريق وة، ر  تهودل إ      

 ة حادة.اق   نتاا   ري رريق ة،  إنها تعترب قو

آعةووان "هوت    2020 يرن جوزيا نواي م كتاآوت الصوادر عوام     

األروويق مهمووة؟"  الووذي يةوواقش   ووت املواقووا األريق ووة لر  وواحر       

، آووورين ري تق ووو ب  1945الو يوووات املتحووودة األمرير وووة مةوووذ عوووام     

 مة ق  للممار ات األريق ة يةلغ  رن يتضمن اياة رآعاد ه : 

 القصد من الكعت.   -

 تخدمة.الو اات امل  -

 الةتاا  املاتلة عل ت.  -

   قووا لووذلا  إنةووا لووو نظرنووا إ  ركادمي ووة التغوو ري الق ريووة   

علووب  وول ت املثوواو،  ووةةد رنهووا ت ووتخدم كا ووة رشووراو القوووة        

الةاعموووة   وووتق اب الشووولاب مووون د و لوووددة م وووتهد ة،  اللوووا 

لتوودريلهب علووب إشووعاو الثووورات م د  ووب  إ ووقا  رنظمووة ا رووب 

رات نت  عةهوا عشورات اآل ل مون القتلوب  اجلرحوب،      آها. هذق الثو

  دمار تام لد و  ر اار اقتصادية يصع  حصرها.
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آةاحر علب كوت موا  ول ،  وإن القووة ا وادة ل  وه قووة الوللة          

، Xinكما يرن جوزيا ناي،  ل  وه قووة  وري الك وة كموا تورن       

 ل  ه مرتل ة آ ل عة الةظام ال  ا   الذي ميار ها كموا يورن   

Walkerه  قوة ناعمة  ري رريق ة م   االها  م األهودال   ، آت

لوة عل هوا،  اللوا آغوت     تاليت ت عب إ  اق قهوا،  م الةتواا  املا  

 الةظر عن طل عة الد و اليت تقوم آها.

 م تصووور الوولعت  إنةووا قوود نكهووب القوووة ا ووادة آاعتلارهووا        

مهوا  املقاآت للقوتني الةاعمة  اخلشوةة آريآعادهموا املتعوددة،  قود نكه    

آاعتلارهووووا الضوووولع الثالووووث ملثلووووث القوووووة: قوووووة ا كووووراق،  قوووووة   

املرا وورية،  قوووة ا قةوواا؛  آهووذا  ووإن مكهوووم القوووة ا ووادة مكهومووًا  

 .امرا  

 يع دنا حاو الغرب مع ا تخدام مكهوم القوة ا وادة لتوذكر   

-للغورب  -آ ه رمحد شوق :" رحرام علب آيآلت الد ح، حويو  

رن مووا يقووم آوت مون رعمواو فتلكووة      مون كوت جوة .،  والغرب يورن     

لل   رة علب الشعوب،  التحرب  صاارها  مقودراتها، الوواب   

ر  و ا   -  يرتق  إل ت اخل وري،  موا يقووم آوت رصوومها،  الصوني      

 اديدًا( ر ري    تمت الصواب،    يقلت املغكرة.

القووووة ا وووادة مكهووووم حوووديث ن ووول ًا الوووا ت رحووود مراكوووز     

ولوة مون الرووجنر  األمريرو ، إدراكوًا      التكرري امليعتمدة  املم

مةت ألهم ة الرلمات الات الاك لات اخلاالة اليت اموت تعريكوا   

راالووًا ريضووًا  وون يصووةعها؛  ووا رب ضوود ا رهوواب الوويت قادتهووا       

الو يات املتحدة  ر ه مكاه ب مع ةة لدن الشعوب الغرآ ة، مثت: 
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عوا  يرورق    ملاالا يررهونةا( د ن رن تشري هذق املكواه ب إ  رن ال 

   ا ة الو يات املتحدة  ل   الق ب األمرير ة.

 قوود تعامووت ال ا ووة األمرير ووون آرباعووة  ااقووة مووع اديوود      

املكوواه ب الوويت رراد ا  ووا رن ت ووود العووا ، مثووت تعووريكهب لإلرهوواب  

 الدميقراط ووووة  حقوووووق ا ن ووووان  العدالووووة  ا ريووووة  الت ووووامح، 

 فودم رهودا هب م ا  مةوة    آاملعان  اليت يقصد نها  آال ريقة اليت

علووب العووا ، مامجووني علووب الواقووع مووا قالووت جوووآلز: "حنقوو  عوون      

طريوو  ا عوويم مووا  حنققووت عوون طريوو  ا وورب"  قوود خلووص  زيوور    

الد اا األمرير  األ ل  د نالد رام وك لد اللوا كلوت م مقولتوت     

الشهرية:  انتهه ا رب الع ررية  آدرت حرب األ رار(، الويت  

 ووا  اشووة ن إ  ا  مةووة علووب الثقا ووات  الشووعوب، ت ووعب موون ري

   ترن لتحودل رارهوا لوو   ترون هةوا    واات إعويم تةقلوها         

للةمواهري،  لغوة إعيم ووة ر جوه  وذق األيووديولوج ات الويت شووغله      

عقوووت العوووا    رووورق    توووزاو،  هوووو موووا يلكووود علوووب رن اللغوووة   

  ا.ا عيم ة ه  رداة التعلري ال  ا   عن األيديولوج

 ل   جديدًا ا َّز اخل اب الغرآ ، رصوالًا، عةود تعريكوت   

"ا رهاب"  عةد ت م تت رعضاحر "لور الشر". املل  وات الغرآ وة،   

ال  ا وووو ة  ا عيم ووووة  العلم ووووة،   تةظوووور إ  تلووووا ااوووود دات    

"الوالوومّ ة"  عووزو عوون "َموونت" توالووا آووت، آووت هوو  فتووار موون تشوواحر   

تعريوا املوجَّوت.    عةو  رن تكعوت     تصة كت اب تضعت اوه طاالوة ال  

اللووا  هوو  م حق قووة األموور متووار  حرآووًا "ناعمووة" ر  حووادة ضوود        

 .رعدااها،  إن تلّل   عليها للاَ  الدآلوما  ة الوديعة
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     تعريا القوة ا ادة املشار إل وت  إنوت ميرون  الوا موا      

يقوووم آووت املتحوودل آا ووب اجلوو ش ا  ووراا ل  ر  خوواي ردرعوو  عوورب    

 املقوواطع املتدا لووة م تووويا آرينووت م حق قتووت لوو   قوووة     التغريوودات

ناعمة كما يصوكها كوثرٌي مةوا، آوت هو  قووة حوادة ألنهوا ت وتخدم          

  واات رريق ووة لتحق وو  رهوودال  ووري رريق ووة  ردمووة ا حووتيو(.  

 آاملثووت ريضووًا مووا عملتووت املاك ةووة ا عيم ووة األمرير ووة لتةووريب      

  .م2003م العراق آهدل احتيلت  حقًا م العا

رمووا ر ضووح مثوواو علووب ا ووز ا ووتخدام تلووا املكوواه ب،  هووو         

املوقوا موون التحركووات الويت تقوووم آهووا الصوني م العديوود موون د و    

العا  ملواجهة كور نا،  ك  حني يصا املعل  الربي ان   اميون 

آرينوووت رالووولح إحووودن رد ات القووووة      19 ت  وووداو  وووري   كو  ووود  

موووب املةا  وووة  وووا؛ الو يوووات الصووو ة ة الةاعموووة لتةوووا ز القووووة العظ

املتحدة األمرير وة، يصوا معلقوون رمرير وون   وري رمورير ني       

علب ر ا  رن الصني ه  امل ل لة عن انتشوار الكوري   م العوا     

 إن ما تقدمت من م اعدات اآلن هو ل   قوة ناعمة آت قووة حوادة.   

 .آ ةما يراها ررر ن قوة الللة آاعتلارها حرآًا جراوم ة  ا رة

واجهة الصعود الص ين اديدا  الذي   ت ت  ع  اشة ن  مل

جماراتوووت، طريووو  ا وووزام  ال ريووو ،  الوووذي يعووودق آعوووت رووورباحر    

ا قتصاد  ال  ا ة، ال لقة األ   آوني الشورق  الغورب،  مشور ا     

متزامةًا مع املئويوة   2049  رتمت م عام  (طري  ا زام  ا رير

الصوووني ا وووتثمارات   األ   جلمهوريوووة الصوووني الشوووعل ة،  وووتةين  

تريلوووون د  ر، ال ووو  رة علوووب مووووانئ  طووورق عامل وووة   8-4آق موووة 

ا ووواات ة ة(  هوووو موووا   اصوووت عل وووت رمريروووا،  لوووذا  وووعه       
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املراكوووووز ا  ووووواات ة ة األمرير وووووة املختلكوووووة ملقاآلتوووووت، آقووووووة  

األ رار، الات املدلو ت الش  ان ة،  للتةكري مةت،  لل ان ر وورة  

صوو ة ة الر  وو ة م مكاالووت الووةع القوورار م   متوودد القوووة ا ووادة ال 

فتلووووا د و العووووا ، م تشووووهدين آعمل ووووة التوووودرت الر  وووو  م 

، كما زعب رندا ،  متةا ني تدرت 2016ا نتخاآات األمرير ة 

موووربزين ال ووو  رة الصووو ة ة علوووب   ؛ رمريروووا م انتخاآوووات الووود و 

ا ووووزآ ني الرا  ووووني م ر وووواال ا،  م اللووووة آعووووت الربملووووان ني     

اال ني آاحاام د لتهب    الصوني م حبور الصوني اجلةووآ ،     األ 

 كذلا نكاال قوة الصني ا ادة م مكاالت الةع القورار ال  ا و    

 املال زي.

 ا ق قوووة رن مكهووووم "القووووة" م حووود الاتوووت يشووورت رهم وووة       

األ راد  املةظمات  الد و،  يوزداد   قصون، آت  يرتلر  مرةات 

  . الد و ا ديث عن آ ل عة ا او ا هتمام آت عةد 

 ا ووديث عوون عةاالوور القوووة  ت وراتهووا، اآتووداحر موون القوووة        

القووووووات الع ووووررية م الوووود و الووووويت    الصووووللة الوووويت تتمثووووت م    

موون راووار   ت ووتخدمها للوود اا ر  ا ةوووم،  مووا يرلكووت ا ووتخدامت     

 لل ة  مدمرة جعت اللاحثني  مراكز الكرر تلحث عون ر وال     

ات ة ة  آترلكووة  راووار رقووت، األموور  األهوودال ا  ووا رروورن اقوو  

الةاعمة،  ما تيها من تصوة كات   الذي ر رز لةا ا ديث عن القوة 

حنووون   ت وووورات، كوووالقوة الذك وووة،  املصووو لح اجلديووود الوووذي    

  آصددق "القوة ا ادة".
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 امللكووود رن الصوووني ت وووري ت وووب  ااقوووة  ف  وووة لكووورض  

امللتررة  هوو   ت تخدم رحدل األ ال    نك ها علب د و العا ، 

تتوووق للتقوودم    حقهووا كد لووة عظمووب،  حوو  مشوور ا لرووت د لووة       

   التةم ة م ملشرات التةم ة العامل ة.

 

 االثًا: اآلل ات امليامة للتعامت مع القوة ا ادة

إن امل لوب علب امل وتون األكوادمي  هوو مزيود مون ا هتموام       

ا وت  آقضايا الدآلوما  ة العامة  مص لحاتها،  نقاش اللا م اا

 ا،يت العلم ة،  اللا حتب   تا   مكاه ب مةحازة ميرون رن  

 ترون م  ئة لد و لددة  فدم مصاحل د و رررن.

 علب امل تون املهين  إن نكو  هوذا الكهوب  ا درا   التعاموت     

م لووووب ريضوووا مووون قلوووت رق وووام   كوووا ت الدآلوما ووو ة العاموووة     

مصوو لح مثووت   مراكووز الووتكرري علووب امل ووتون العرآوو ،  ا وو     

"الدآلوما وو ة ا ووادة" آشوورلت ا ووال  يتوو ح ا ووتخدامت  توظ كووت    

آشرت مةحاز كما مت الكرق،  مثاو اللا محلة ا نتقوادات الويت   

مت توج هها   تضا ة اململرة للعت الكعال ات الرياض ة الد ل وة  

موون آوواب القوووة الةاعمووة،   الووا تلووا ا  تضووا ة آرينهووا عمل ووات     

 ها د ل ا."   ت مسعة" يةلغ  ر ض

  ووووة ت ووووا و ي وووورح نك ووووت م هووووذا الصوووودد: هووووت لوووودن       

الدآلوما   ال عودي  ا عيم  ال عودي اجلاهزيوة خلووض هوذق    

ا ر ب اليت ت  ت   ها دماحر آ ضاحر قد   ُيك ن  ا حتب يرتموت  
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 يلقب ال لاو األهب: ما عةاالر القووة ا وادة الويت     ؛الةزيا القاتت

 عتلرها؟

رتل ووة  قوور آووا عيم  لروون آرا ووة  القوووة ا ووادة ل  ووه م 

رشوووراو القووووة الةاعموووة املمرةوووة مثوووت الثقا وووة  التلوووادو املهوووين    

 التلووووادو الع ووووورري،  ا وووووتق اب الق ووووادات امل وووووتقلل ة مووووون   

الشوولاب،  املووةح املقدمووة للكت ووات املراهقات.كووت هووذق رمثلووة لقوووة   

ناعمة مج لة  جذاآة تقوم آها رمريرا..  لرن هت ه  دااموا الات  

ال آريئووووة؟ ق عووووا  ،  رووووثري مةهووووا  آوووواعاال امل وووول لني  رهوووود

األموورير ني رنك ووهب يووتب ألهوودال تتعلوو   صوولحة رمريرووا  قوود   

 تلح  الضرر آالد و اليت يةتم  إل ها ر لئا الشلاب  الشاآات.

حنتووواج ر    هوووب مج وووع تلوووا األنوووواا مووون القووووة،  توظ كهوووا    

  ترك ،  كذلا رريق ًا..  الواقع هو رن القوة الةاعمة  حدها 

القووووة الصوووللة  حووودها   تركووو .   آووود رن تروووون لوووديةا املهوووارة 

 القوودرة علووب املووزج آ ةهمووا،  هووذا هووو مووا ي وومب القوووة الذك ووة.      

املزي  املةا    تلا آارتيل الظر ل  األهدال آ ل عة ا او. 

آالة لة للقوة ا ادة،  رما  ول  ا شوارة هو  قووة  وري رريق وة       

 اب ا تخدامها.ل   من املي

اململرووة توظووا ال وووم فتلووا رشووراو القوووة الةاعمووة، مثووت  

الدآلوما  ة الرياض ة  الثقا  ة  الربملان ة  الكة وة،   ريهوا.  هوذا    

م لوب آرت تريك د. لرن هت هوذا يركو ؟ الواقوع رنةوا حباجوة       

اودد لةوا األ لويوات  تضومن عودم         ةب عةهوا  لوجود ا اات ة ة 

ات  ا در م املوارد.  لعت هةوا  ضور رة  نشواحر    التعارض م الر ا
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ه ئوووووة  طة وووووة للدآلوما ووووو ة العاموووووة ال وووووعودية معة وووووة آوضوووووع      

ا  وووواات ة ات  تق وووو ب األداحر لرا ووووة اجلهووووات  ضوووومان عوووودم    

 ا زد اج ة  التعارض.

 عل ت  إن القوة ا ادة قد   ترون م للا لةا كا اات ة ة 

 وة،  لرون مون املهوب معر وة      عمت نقوم آهوا لتحق و  رهودا ةا الوطة   

 ر ال لها للتصدي  ا  تكة دها كقوة معادية.

 آا ديث عن رنواا ممرةات القون الويت ت وتخدمها الود و    

لتعزيز مقومات رمةها الوطين  محايتت من املهددات  املخاطر شولت  

متعارل عل ها،   ما القوة الصللة  القون الةاعمة. لرن املكواه ب  

لقووة الذك وة  ا وادة تت لو  الوقي  تشوذيلا       اجلديدة  اديودًا ا 

موضووووع ا يوضوووح آشووورت جلووو  ماه تهوووا  الكووووارق آ ةهموووا، ألن   

حدااووة املكهوووم "القوووة ا ووادة" م حوود الاتووت قوود يتوودارت مووع القوووة      

الذك وووة،  م الات الوقوووه رل اتوووت  رل وووات القووووة الةاعموووة ترووواد   

 تت اآ .

 راآعًا: التوال ات

للدآلوما ووو ة العاموووة م   ضووور رة إنشووواحر ه ئوووة  طة وووة عل وووا     -1

اململروووة العرآ وووة ال وووعودية لإلشووورال علوووب العموووت الدآلوما ووو     

 تق وووو ب رداحر كا ووووة اجلهووووات املعة ووووة  ضوووومان عوووودم ا زد اج ووووة  

  التعارض آ ةها.

آةوووواحر ا وووواات ة ة  طة ووووة للقوووووة الةاعمووووة ال ووووعودية اوووودد  -2

األ لويووووات الوطة ووووة  ترالوووود امل زان ووووات املةا وووولة  ووووا  ترلووووا   

 ني ال  الركاحرة  اخلربة لتةك ذها.املختص
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العمت علب ر ع  ع  املتلقني من رويو الاك وز ا عيمو ،     -3

عرب الربام  التلكزيون ة  ا الاع ة  الصحا ا لرا ن وة،  مواقوع   

التواالووت ا جتموواع ، علووب مصوو لحات  مكوواه ب  رهوودال القووون 

الصووللة  الةاعمووة،  الذك ووة،  ا ووادة  ال وولت األمثووت لت ل قهووا     

  . املخاطر تعزيز مقوماتةا الوطة ة،  محايتها من املهددات ل

زيوووادة التعوووا ن العلمووو  آوووني األق وووام العلم وووة م اجلامعوووات     -4

 املعهد الدآلوما   لدرا ة الترياريات الد ل وة الويت اققهوا القوون     

  .املختلكة  ك ك ة التعامت معها

 وات  تةش ر األد ار اليت تقوم آها ال كارات ال عودية  امللحق -5

الثقا  ة م اخلوارج لتكع وت مضوامني القوون الةاعموة  الذك وة  وا        

  . دم املصاحل العل ا للمملرة

التو ع م إقامة الد رات   رش العمت التخصصو ة م العموت    -6

 ووويب اجلهوووات ا روم وووة الات العيقوووة آتمث وووت    تالدآلوما ووو  ملة

 عوة  اململرة م اخلارج، آشرت دااب ر  لألعماو  املهوام الات ال ل 

 .امللقتة

توووولين  زارة التعلوووو ب  آالتة وووو   مووووع  زارة اخلارج ووووة ر ووووة  -7

تةك ذيووة لإل ووادة موون ال للووة امللتعووثني ال ووعوديني للخووارج حب ووث        

يقدمون الورة مم زة للمملرة العرآ ة ال عودية م فتلا الود و  

 .اليت يدر ون آها

حوث ال وااح ال وعودي م اخلوارج علوب ا نضولا ،  احوواام        -8

د و املضوو كة؛ لتقووديب الووورة ح ووةة  مشوور ة للمملرووة    قوووانني الوو 

العرآ ووة ال ووعودية،  معاقلووة موون يعموود إ  إت ووان عمووت م وو حر ر        

 .مشني يضر آصورة اململرة ر  شعلها
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إعووادة الةظوور م الوودعب املووال  الووذي يقوودم إ  آعووت الوود و؛    -9

حب ث يروون مشور طًا  وا  ودم اململروة    ا وتها اخلارج وة.        

ل ووعودية األ لويووة م تةك ووذ املشوواريع التةمويووة   تع ووب الشووركات ا

 .ال عودية م فتلا الد و

ضر رة إدراج املكاه ب ا ديثة الةااوة عون الثوورة املعلومات وة      -10

ضمن ر ر  إ اات ة ات فتلا اجلهات املعة ة آواألمن الووطين   

 الووووود اا  األمووووون،  ا عووووويم،  التعلووووو ب موووووا آعووووود األ ا ووووو ،   

 جمل   مركز األمن الوطين(، لتوظ كها  ا  تخلارات العامة، 

 . ا  ق  املصاحل الوطة ة

حووث مراكووز اللحووول م املل  ووات الع ووررية  األمة ووة        -11

 الدآلوما وو ة  ا عيم ووة  مراكووز الكروور الوطة ووة علووب الق ووام     

آالدرا ات املعة ة آكعال ة  تورياري القوون الوطة وة للمملروة  ال ولت      

 .املثلب لإل ادة مةها

ا،تمووع املوودن  ال ووعودية علووب التواالووت مووع     حووث مجع ووات  -12

  مث يتها م العا   ا  دم مرانة  مسعة اململرة.

دعوة  زارة ال  احة لتلين آرناجموا تعريك وا موجوت لل وااحني      -13

األجانوو  عوون األد ار  األعموواو ا ن ووان ة  التةمويووة الوويت تقوووم آهووا   

 .اململرة م ا،تمع الد ل 
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ʘ  .املشاركون 

الرا  وووة  املعقلوووون: د.  وووعود كاتووو ، د. زيووواد  الورقووة  •

 الدري ، د. علداب الع ال.  

 إدارة ا وار: د.  ع د الغامدي •

 املشاركون آا وار  املةاقشة: •

 د. لمد الثقك  -

 د. رالد الرديعان -

  ر. علدالرمحن آا لب -

  د. رالد املةصور -

  لواحر  اضت القرن  -

  ر. لمد الدندن  -

 ر. مها العق ت -
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2282021

 امللخص التنفيذي 

 أواًل: تاريخ األلعاب األوملبية 

 ثانيًا: الشعار األومليب 

 ثالثًا: اللجنة األوملبية الدولية 

 رابعًا: السعودية واملشاركة األوملبية 

 خامسًا: أسباب املشاركة السعودية املتواضعة يف األوملبياد 

 ا تقاد العمت املل   . - 1

 عدم ميامة الدعب املادي  عداد الل ت األ مليب. - 2

 الاك ز علب الرب  ل   الر ا. - 3

 قصور د ر الق اا اخلا . -4

 ا تقاد اخل ر آع دة املدن. -5

  جود رموز إدارية  ري ملهلة. - 6

 .سادسًا: رؤية استشرافية 

 .سابعًا: التوصيات 

 .املراجع 

 املشاركون . 
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ʘ امللخص التنفيذي 

تةا له هذق القض ة املشاركات ال عودية م األ ملل اد  رآعاد 

هذق املشاركة من ح ث ر لاب تواضعها  رل ات ت ويرها.  ادر 

ا شارة إ  رن تواري  األلعواب األ ملل وة يعوود إ  القورن الثوامن قلوت        

املووو يد ح وووث كانوووه تقوووام كوووت ررآوووع  وووةوات م مديةوووة ر ملل وووا  

ل ونان ووة  مةهووا جوواحرت الت وووم ة.  كانووه األلعوواب حروورًا علوووب       ا

الرياضوو ني ا ووواة كمووا ررادهووا مل  ووها كوآرتووان؛ إ  رنووت مووع       

ت ور الرياضة  اقتصادياتها  او وا إ  الوةاعة مسوح للمحا وني     

  درت الت وي  عاملها  زاد تةا   املدن علب الكوز آتةظ مها.  

لةةووة األ ملل ووة العرآ ووة  علووب امل ووتون االوو   قوود تري  ووه ال 

م  حصوووله علوووب اعووواال اللةةوووة األ ملل وووة    1964ال وووعودية عوووام 

مشواركة علوب مودن نصوا      17م. إ  رنوت رويو   1965الد ل ة عام 

 م دال ات  قر.   4قرن   تكز اململرة إ  آو 

 من رآرز ر لاب املشاركة ال عودية املتواضوعة م األ ملل واد:   

دم ميامة الدعب املادي  عوداد الل وت   ا تقاد العمت املل   ،  ع

األ مليب،  الاك ز علب الرب  ل   الر ا،  ضًي عن قصوور  

د ر الق وووواا اخلووووا  م رعايتووووت لألآ وووواو ال ووووعوديني راالووووة      

الشركات الروربن كموا األآ واو العوامل ني، اانو  عودم  جوود        

ر ر آع دة املدن ر  آةب ات وة تتووازن موع إعوداد رآ واو ر مللو ني       

إعداد للةشحر ر  اكتشا هب،  كذلا  جوود رمووز إداريوة  وري        

ملهلووة م فتلووا ا اووادات األ ملل ووة مموون ل  وووا موولهلني   ووري    

 متكر ني لذلا.
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  من رآرز التوال ات اليت مت ا نتهاحر إل ها ما يل : 

مراعوواة طل عووة كووت مة قووة موون مةوواط  اململرووة  ترويةهووا   -1

اضوووات املةا ووولة  وووب،  انعروووا  اللوووا علوووب رآةااهوووا،  علوووب الري

  تةم ة ا هتمام آالرياضة لدن ا،تمع.

الاك ز علب األلعاب الكردية  ري املرلكة ماديوًا  الويت الوه     -2

 الةوا من الرياضات. ا جناحها م فري  رآ او م هذ

 

 ر ً : تاري  األلعاب األ ملل ة.

يعووود توواري  األلعوواب األ ملل ووة إ  القوورن الثووامن قلووت املوو يد        

ث كانووه تقووام كووت ررآووع  ووةوات م مديةووة ر ملل ووا ال ونان ووة     ح وو

  مةها جاحرت الت م ة.

ق.م  ا وتمرت حتوب نهايوة القورن      776 رق موه ر و د رة عوام  

 الراآع.

 م القورن التا ووع عشوور آوودر ا هتموام ال ونووان  آإعووادة إح وواحر   

هذق األلعاب ح ث اقواح الشواعر  ااورر آانواج وت    وت وو       

 ."حوار املوتب" اللا م قص دتتإعادة عقدها  

رعةلوووه الكرووورة اللوووار ن الكرن ووو  اللووو ري دي كوآرتووووان      

 عقودت ر و   1894  تلةاهوا  ر و  اللةةوة األ ملل وة الد ل وة عوام      

-16م جامعة آاري  م الكاة مون   (امللمتر األ مليب) اجتماا  ا

   وت تقورر إقاموة ر و د رة رلعواب ر ملل وة م را ةوا        1894 يون وو  23

اوه رعايوة اللةةوة األ ملل وة الد ل وة  انتخو  الراتو          1896 عام

 ال ونان  دميا آو    ر ي  ر و را   للةةة األ ملل ة الد ل ة.
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رياضوً ا شواركوا م     241 د لوة   14شوار  م الود رة األ     

 آوواري " لعلووة،  اقتصوورت علووب الرجوواو  م الوود رة الثان ووة  43

 عت األلعاب.آدرت مشاركة املررة م آ "1900

كانوه األلعواب حروورًا علوب الرياضو ني ا ووواة كموا ررادهووا      

مل  وووها كوآرتوووان؛ إ  رنوووت موووع ت وووور الرياضوووة  اقتصوووادياتها     

 او ووا إ  الووةاعة مسووح للمحا ووني  درووت الت وووي  عاملهووا  زاد   

 تةا   املدن علب الكوز آتةظ مها.

 اان ًا: الشعار األ مليب.

و علووارة عوون ووو  حلقووات الووممت اللووار ن دي كوآرتووان  هوو

 األزرق، األالووكر،  متشواآرة آريحةووام مت ووا ية  آوريلوان فتلكووة  

ترمز لي تمرارية  رن مج وع الةوا     األ ود، األرضر اب األمحر(

 م العا  مرح  آهب من د ن الةظر إ  التكرقة العةصرية.

علوب ال  رلك وة آ ضواحر متموجوة ُير وع        هوو  "العلب األ مليب" رما

ا لقووات اخلموو  م امليعوو   امللتق ووات  املوولمترات حووامي شووعار 

 األ ملل ة.

األ ورا،  "  يرتروز الشوعار األ ملويب علوب الرلموات الوثيل      

الرموز  " يشرت مع ا لقات األ ملل ة ما يعرل آوو  "األعلب، األقون

 ."األ مليب

 االثًا: اللةةة األ ملل ة الد ل ة.

ب األلعوواب مقرهووا لوووزان م  وي وورا  هوو  اجلهووة املشوور ة علوو    -

 األ ملل ة   ضع تشريعاتها  انتخاب املديةة امل تض كة لأللعاب.
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  دة يتب انتخاب كوت   39 رعضاحر مةهب 106 عدد رعضااها -

  اجلمع وة العموم وة(   عضو آوا  ة جل ة اللةةة األ ملل وة الد ل وة  

  ةوات قاآلة للتةديد. 8عن طري  ر لل ة األالوات ملدة 

ة الد ل وة م د لتوت  لو   العرو      العضو ميثوت اللةةوة األ ملل و    -

 امل ثوواق  ح ووث يقوووم آووالا ي  ملصوواحل اللةةووة  للحركووة األ ملل ووة 

 .(16املادة  2013 األ مليب

 اياة  عوديون  اللوا لعضوية اللةةة األ ملل ة الد ل ة:    -

 (1999حتب   اتت  (1984 األمري   صت آن  هد •

 2014)حتب (2002 األمري نوال آن   صت آن  هد •

 (2020)مرية رميا آةه آةدر آن  ل اناأل •
 

 راآعًا: ال عودية  املشاركة األ ملل ة

م 1964تري  ووووه اللةةووووة األ ملل ووووة العرآ ووووة ال ووووعودية عووووام    

 م.1965 حصله علب اعاال اللةةة األ ملل ة الد ل ة عام 

م آو وود إداري، اووب  1968 شوواركه م ر ملل وواد مر وو رو   

،  مةذ اللا التاري   ه  1972آكري  رلعاب قون م ر ملل اد م ون  

 الويت قاطعتهوا ريضوًا     (1980 مو ورو  تشوار  م األ ملل واد عودا   

 الد و الغرآ ة احتةاجًا علب الغز  ال و  يت أل غان تان.

 4مشاركة علب مدن نصا قرن   تكز اململرة إ  آوو   17ريو 

 م دال ات  قر:

آر نزيووووة م  1 ضوووو ة م رلعوووواب القووووون،  1م:  2000 وووو دن  -

 كر   ة(.ال
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 م:  آر نزية م الكر   ة(.2012  لةدن -

   ض ة الرارات ت(.2020: طوك و -

مشوواركة متواضووعة   تتةا وو  مووع تار ةووا  مووا علرووت موون   

 إمرانات. 

 زنووا   وودال ات الهل ووة   ضوو ة  آر نزيووة قاريووة  عرآ ووة  م      

 كري  العا  أللعاب القون ما يعين رنةا علا إمرانات التكوق.

ها ال  ا وو   ا قتصووادي  الووديين ت ووتح  رن    اململرووة آثقلوو 

تروووون مشووواركاتها األ ملل وووة مشووواركات  اعلوووة  إ اآ وووة،  رن 

اصد عددا من امل دال ات الذهل ة  الكض ة  الرب نزيوة علوب حنوو    

يعروو  اجلهووود التار  ووة الوويت يكوواض رن ترووون قوود عملووه م   

 مةذ ر و مشاركة  حتب ال وم. ,املل  ة الرياض ة

قووا رنةووا كووت مووا مضووه األيووام  كووت مووا رنكقةووا         املل ووا ح

الروثري كلمووا زاد ا ركوواق  هوذا يعووين رنةووا   حنقو   ووون نتوواا     

 لل ة عر  ة تدو علب رن اجلهود امللذ لة   ت ري آااواق  قو    

 اآلماو  ال موحات.

 كب هو مل ا جدا رن ترون حص لة مشاركاتةا ال ويلوة  

موع اقوت اململروة  رهم تهوا       يتةا    ررآع م دال ات  قر  هو ما

 ات اا رقعتها جغرا  ا  ارتكواا حةوب  ورانها مقارنوة آود و هو        

رقوووت م كوووت اللوووا. آووور ب  جوووود عةاالووور  ككووواحرات رياضووو ة م 

فتلا مدن اململرة متتلوا مهوارات ج ودة لرةهوا اتواج للمزيود       

م ضوحر ا واات ة ة طويلوة املودن  هوو موا       …من التريه ت  الصقت

 جووود رعووداد كوولرية موون املهووتمني م فتلووا       نكتقوودق..  م ظووت   
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الرياضووات،  لروون   يوجوود لووديةا عةاالوور قووادرة علووب املةا  ووة      

  ضي عن الكوز م مثت هذق األلعاب.

 رام ًا: ر لاب املشاركة ال عودية املتواضعة م األ ملل اد.

 ا تقاد العمت املل   .- 1

ل  وو   العمووت م املةظومووة الرياضوو ة لووديةا يكتقوود للعمووت امل     

شوورينت شوورين كووثري موون الق اعووات إن   يروون مج عهووا، يلكوود    

 اللا ايل حقاا : 

التلاعد م الكوز آامل دال ات  ندرتوت يودو علوب رنوت نت ةوة       -ر 

اجتهاد شخص  مون اليعو   اهتموام ملاشور   وردي مون امل ول و        

عن اللعلة إال كان املكر ض تروين قاعدة من املمار وني  تتولعهب   

  إعدادهب. 

 ."مهد"  "رياض   الةخلة"  "صقر األ مليبال" آرام  -ب 

 و  اتكاقات   رش عمت تكاهب مع جهاز التعل ب. -ج 
 

 :الصقر األ مليب -

دشووون الووورا   العوووام لرعايوووة الشووولاب   2009 6 7م يووووم 

راوو   اللةةووة األ ملل ووة ال ووعودية األمووري  وول ان آوون  هوود آرنووام       

الصوووقر األ ملووويب الوووذي يهووودل لوضوووع ر ووور م وووتقلل ة لرا وووة   

م 2012لعوووواب األ ملل ووووة مل وووواعدتها للتريهووووت أل ملل وووواد لةوووودن     األ

 الاك وز علووب األلعوواب الكرديووة  األلعوواب متعووددة األ زان،  لووو  

الصووور ال وواآقة ملشوواركاتةا األ ملل ووة   وو رون مع ووارًا  ملشوورًا     
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 هامووًا لتوقووع الةتوواا   الل ووو ت امل ووتقلل ة، رصوالووًا ر ملل وواد     

 م. 2016

 ال ن من املوهوآني م مج ع األلعاب.   دم الربنام  الغار

 رشار الربنام  إ  د ر هام  ح وي للق واا اخلوا  م دعموت    

 متويلت ماديًا  إعيم ًا،  يتضمن جولوة لعودد مون الود و األ ر آ وة      

 علب التكاال ت  عقد شراكات معهب.  األمرير تني  طيعهب

 حضوور ا كووت راوو   اللةةووة األ ملل ووة الد ل ووة الوودكتور جووا 

ر ج  رشاد م كلمتت آالعمت الرلري الذي قدمتوت اللةةوة األ ملل وة    

 ال عودية ريو ال ةوات املاض ة.  انظر الراآر م املراجع(.

 :رياض و الةخلة -

م اه رعاية الواح  ال ومو امللرو      2017مار  27 م يوم

األمووري لموود آوون  وولمان آوون علوودالعزيز  لوو   لوو  العهوود الةااوو        

الوزراحر  زير الد اا دشون األموري علوداب آون     الثان  لرا   جمل  

م اعد آن علودالعزيز راو   ا  ئوة العاموة للرياضوة راو   اللةةوة        

 (2022  الهو   األ ملل ة العرآ وة ال وعودية آرنوام  رياضو   الةخلوة     

  ا وية اجلديدة للةةة األ ملل ة العرآ ة ال عودية.

املرحلوة    ع  م هذق 400 علًا من رالت  321 مت التوق ع مع

 التق ووووا الوووورًا تذكاريوووة موووع مسوووو  لووو   لووو  العهووود،  الووورقب    

  ع  خنلة. 1800 م هو 2022امل تهدل إ  

األموووري علوووداب آووون م ووواعد رشووواد آووودعب جملووو  الشووول ن      

 ا قتصادية  التةم ة، مشريًا إ  رنهب   حققون مت للات ا،ل 

 .ريو  ةة  احدة
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األ ملل وووة العرآ وووة م. لووولي هشوووام نووواظر نااووو  راووو   اللةةوووة   

ال ووعودية ا ووتعرض إجنووازات اللةةووة األ ملل ووة الوويت اققووه روويو 

عوووامني مووون إعوووادة ه رلوووة اللةةوووة  ا اوووادات  إعوووداد الوووربام    

امل ووتقلل ة الضووخمة الوويت حظ ووه آوودعب حروووم  كوولري،  قوواو:   

 ا ودل ا صووو علوب املركوز الثالوث م د رة األلعواب األ و وية       

ال ووة الهل ووة.  رضووال: رنهووب م اللةةووة   م د 100 م آتحق وو 2022

قووورن ر ملل وووة م ررآوووع مةووواط  را  وووة    4األ ملل وووة م طوووور إنشووواحر  

آاململرة، تشمت م وادين للكر  و ة  مضوامري الودراجات  الرمايوة      

 الا ت لأللعاب  التمارين   ريها من فتلا الرياضات األ ملل ة 

 وات املهموة       دل ش حر(.  مت م ا كت توق ع عودد مون ا تكاق  

مووع  زارة التعلوو ب   زارة العمووت  التةم ووة ا جتماع ووة  جامعووة امللووا  

  عود.  انظر الراآر م املراجع(.

رموووا املكاجووورية الروووربن، آعووود نهايوووة ا كوووت  قووود متثلوووه م    

تريك د للي ناظر رنت   ي ومع آربنوام  الصوقر األ ملويب  لو   لوت       

 ملراجع(.الكر م اللةةة األ ملل ة.  انظر الراآر م ا

 :"مهد " آرنام  -

م دشوون األمووري علوودالعزيز آوون تركوو   2020 يول ووو 27 م

الرياض ة، رحد  "مهد" الك صت  زير الرياضة، مشر ا ركادمي ة

ركرب املشاريع الوطة ة اليت تهدل إ  اكتشال  ت ووير املواهو    

 الرياض ة م اململرة.  انظر الراآر م املراجع(.
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 :الرياضة  التعل ب

آداية ر  مةتصا الثمان ة ات رر وت األموري   صوت آون  هود      م 

الووورا   العوووام لرعايوووة الشووولاب ر اآوووًا ملعوووال   زيووور املعوووارل د.     

علدالعزيز اخلوي ر  اضعًا مةشهت الراا وة اوه تصورل الووزارة     

 لي تكادة مةها م ت وير الرياضة املدر  ة.

عاموًا املاضو ة  قعوه اجلهوة الرياضو ة وو         20  علوب مودن  

مووذكرات تكوواهب مووع التعلوو ب آا ضووا ة لووورش عمووت مشوواكة    

 نشهد مةها ش حر علب ررض الواقع علب الةحو التال :

  م: األموووري   صوووت آووون  هووود الووورا   العوووام لرعايوووة    1998عوووام

الشووولاب  معوووال  د. لمووود الرشووو د رمحهموووا اب  زيووور الاآ وووة      

  التعل ب.  

 دالعزيز نااو   : األمري نوال آن   صت آن  هد آن علو 2007 عام

الرا   العام لرعاية الشولاب  د.  وع د امللو ص نااو   زيور الاآ وة       

 مشر ا ت وير كرة ال لة م مراحت التعل ب العام. - التعل ب 

 م: األمووري  وول ان آوون  هوود الوورا   العووام لرعايووة       2011  عووام

 الشلاب  األمري   صت آن لمد آن علداب  زير الاآ ة  التعل ب.

 رشة عمت متخصصة حوو رهم ة الاآ وة اللديةوة    :  2012 عام 

م املدار ، اه عةووان "ا  واات ة ة الوطة وة لت ووير الرياضوة      

ا تتحها األمري   صت آن علداب آن لمد  زيور الاآ وة    املدر  ة"

 التعل ب  شاركة األمري نووال آون   صوت آون  هود الورا   العوام        

زيور الصوحة، م. عوادو  ق وت     لرعاية الشولاب، د. علوداب الرآ عوة     



76 

–2021  2015  
143 

 إحدى مبادرات مركز أسبار

مون ق وادات العموت الاآووي  الرياضو  تهوودل إ        60 زيور العموت    

 تعزيز ا  اات ة ة الوطة ة لت وير الرياضة املدر  ة.

       تتشووووار  م اخل ووووة  زارة املال ووووة   زارة التعلوووو ب العووووال 

 الراا ة العامة لرعاية الشولاب   زارة الشول ن الللديوة  القر يوة،     

لصحة،   زارة الثقا ة  ا عيم،  الق اا اخلوا .  انظور     زارة ا

 الراآر م املراجع(.

 األمووري نوووال آوون   صووت الوورا   العووام لرعايووة    2013 عووام :

الشلاب را   اللةةة األ ملل ة العرآ ة ال وعودية موع راو   شوركة     

ت وووير للخوودمات التعل م ووة د. علوو  آوون الوودي  ا رموو  لت وووير    

رال علوب الوربام  األ ملل وة  نشور الثقا وة      الرياضة املدر و ة  ا شو  

 األ ملل ة م ر  ا  طيب التعل ب العام.

 م: األمري علداب آن م اعد را   ه ئة الرياضوة   2017 عام

 مع معال   زير التعل ب د. رمحد الع  ب.

 عدم ميامة الدعب املادي  عداد الل ت األ مليب. -2

ر ملويب  إن  جود  هوو     إن الدعب املوادي   يتووازن  إعوداد آ وت    

ملعثوور.  م زان ووة ا اووادات الرياضوو ة يووذه  معظمهووا مصوواريا     

إداريوة ركثوور موون كونهووا  ة ووة  إعووداد لألآ وواو. كمووا رنووت يوجوود  

جلةة تشرل علب عدد مون األلعواب الرياضو ة     11ااادًا   47لديةا 

 آعضها   ن مع   م اتها ر  نشاطاتها.

 .الاك ز علب الرب  ل   الر ا - 3

لووو   شووورطًا رن تشوووار  م كوووت األلعووواب    رن تكووووز آهوووا    

ناه ووا موون ممار ووتها  هةووا  رلعوواب  ووري مرلكووة ماديووًا  ا ووا ز   
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الكردي   ها ركورب مون اجلمواع  مثوت اجلوري  امل وا ات ال ويلوة        

،  هةووا  د و   تراهووا آووا،هر علووب اخلري ووة  "الكةووون القتال ووة" 

ها مقر نًا   دال ة  العربة تكوز  رررن   نعر ها إ  إالا الكر امس

 آالر ا   آالرب.

 هةووا  لغووة ت ووتخدم رح انووا م نهايووة مثووت هووذق املشوواركات   

الوويت   اقوو  ري مةةووزات م املةا وولات األ ملل ووة تتحوودل عوون رن  

م حووني رن  ؛هووذق املشوواركة هوو  للحصوووو علووب اخلووربة  التةرآووة  

لصووورة مشوواركاتةا هووذق   تضوو ا لةووا الرووثري آووت إنهووا تشوووق ا      

كثريا ألنوا حوني تشوار   ُتهوزم  فورج مون املةا  وات م األد ار        

 ,األ    رينه تصةع الوورة  ولل ة  ت وهب م تعزيوز ترورار الكشوت      

علموووا رن تووواري  مشووواركاتةا األ ملل وووة يةلغووو  رن يتةوووا ز  رووورة     

التةرآوووة  التريه وووت  الوووةاعة اخلوووربات  وووةحن يكووواض رن نشوووار   

 هووووذق املةا  ووووات..  إ   لةةووووا    للحصوووووو علووووب م وووودال ات م   

 املشاركة  قر حبد الاتها   اتواج إ  كوثري جهود    إ  هوذا     

 ا نكاق.

 قصور د ر الق اا اخلا . -4

تقصري الق اا اخلا  م رعايتت لألآ واو ال وعوديني راالوة    

  صووت ر وو ورة   الشووركات الرووربن كمووا األآ وواو العووامل ني  

م ودال ات   8ااز علب العد  ال ريع اجلاماير  يو ني آوله، ا 

 مل ون د  ر  ةويًا من الرعاة(. 30الهل ة ر ملل ة، علب ركثر من 
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 ا تقاد اخل ر آع دة املدن -5

  يوجوود لووديةا ر وور آع وودة املوودن ر  آةووب ات ووة تتوووازن مووع    

إعووداد رآ ووواو ر مللوو ني    إعوووداد للووةشحر ر  اكتشوووا هب  معظوووب    

متقدمووة موون العموور   اليعوولني يووتب إعوودادهب  اه ووزهب م مرحلووة  

 قلت الل ولة آكاة  ج زة. كموا رن اململروة قوارة  لروت مة قوة      

طل عتها  ترويةها  انعرا  اللا علوب رآةااهوا  آالتوال  الرياضوة     

 اليت تتةا    قدراتهب.  انظر الراآر م املراجع(.

 للتريك د علب اللا  قود تصودرت اململروة قااموة امل ودال ات      

آوو   2010 ة اليت رق مه م آوري ت عوام  للذكور م الد رة املدر  

 تريهوت ااةوان مون     آر نزيوة(  8 ضو ة    6م دال وة  الهل توان،     16

ال وويب إ  آ ولووة العووا  للةاشووئني م رلعوواب القووون. ريوون هوول حر     

 ؟16 األآ او الو

  جود رموز إدارية  ري ملهلة. -6

 آوود  رن نوودر  رن رحوود رهووب األ وولاب الوويت ر ووهمه م مثووت   

اقوووات هوووو  جوووود رمووووز إداريوووة م فتلوووا ا اوووادات  هوووذق ا رك

األ ملل وة مموون ل  ووا موولهلني   ووري متكور ني لووذلا؛ موا يعوود  ووللًا     

ا ركاقات   و ما  رن عودم إدرا     ر ا  ًا م الوالوو للعديد من 

امل ووول لني عووون هوووذق الق اعوووات الات ا هتموووام األ ملووويب ل ل عوووة     

تهب املتاحة  ب يشوري إ   الةتاا  م مقاآت حةب ا نكاق علب ك انا

رن الووذين تولوووا هووذق امللكووات ر ووا     ووةوا إدارة عملووهب ممووا        

يت لووو  تغووو ريات جذريوووة فرجةوووا مووون آ ئوووة ا وووواة م ا دارة إ      

ا حاال  التكرغ. إال املكاض م تلوا ا دارات رن يروون إنكاقهوا    
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ن م حووني ر املووال   جهودهووا العمل ووة تووذه  لتحق وو  نتوواا  كوولرية 

 اللا اله  كلت د ن اق   ري ش حر يذكر.

 لعووت موون امل ووتغرب رن يووذه  امل وول و  معووت جمموعووة موون       

اليعلني إ  هوذق املةا ولات الرياضو ة  هوو يودر  رن املشواركني       

موون د و العووا  ر  موون ر وو ا ركثوور قوودرة  علووب حنووو كوولري جوودا    

إال هوذا   , ركثر تريه ي من هل حر اليعولني د ن رن يروال آوذلا   

علب رنةا ند ع آهل حر املشواركني  هوب رقوت روربة  رقوت مهوارة        يدو

  رضعا م اق   الةتاا .

  اد ًا: ر ية ا تشرا  ة.

لقوود حووداه اووو ت كووربن  كووثرية م الرياضووة موون روويو   

الويت ر لتهوا اهتماموًا كولريًا مون رآرزهوا   موا يتعلو            2030ر يوة 

ة عوودد املمار ووني آاملشواركة األ ملل ووة  إنشوواحر  زارة للرياضوة  زيوواد  

الرياض ني  زيادة عدد ا اوادات الرياضو ة آهودل الوةاعة رآ واو      

م فتلا الرياضات، ح ث مته زيادة عدد ا اوادات الرياضو ة   

 موون  2020 ااووادًا م 64إ   2016ااووادًا م عووام  32مون  

ااوادًا  الورقب   يوتغري  حنون      92إ   2021املتوقع رن تصوت م  

 "مهود "  مت تدشوني آرنوام    ) األروري مون العوام   نقواب مون الثلوث    

 الذي مت ا شارة إل ت  اآقًا.

 م  وووو اق متصووووت  ووووإن اململرووووة اتوووواج  عووووي إ  العمووووت    

املل  وو   هووو مووا  يووتب ا هتمووام آووت   وو  آرنووام  مترامووت علووب  

مدن زمين معني حب ث تتب لا لة من يتولوون هوذا املشور ا علوب     

لوالوو ألهودال لوددة  ملةصوات    حنو د ري كت عام  اللا آغ ة ا
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التتوي .  حتب   ترون مشاركاتةا م األ ملل اد لغورض ا ضوور   

 املشوووواركة ر    وووواد آوووورام   ايتهووووا اق وووو  آعووووت ا وووورا     

 ا هتمووووام ا عيموووو   دعوووووة امل وووول لني م املةظمووووات األ ملل ووووة   

اآل وووو وية  الد ل ووووة  للحصوووووو علووووب كلمووووات تصووووا آراجمةووووا   

 ز م حووني رن اللووا   يتةووا ز كونووت جعةعووة    مشوور عاتةا آووالتم

 طحن   ت،  آد ن ري مةةز يذكر. 

لذا يظت العمت املل    الذي يقوم علب آرام  د ريوة   وةوية    

 جهووود لا وول ة  تقووويب دق وو    وو  معووايري تعمووت م ضووواها رآوورز  

الوود و  اووا و رن ت ووتك د موون اارآهووا علووب امل ووتون املل  وو        

عمت قااما حتب مع تغري األشخا   ل واالت  الكردي  حتب يظت ال

 امل ل و متاآعة املشر عات  جناز األهدال امل لوآة.

ريضوووًا  إنةوووا حنتووواج كوووثريا إ  مشووور عات طموحوووة تتةوووا ز  

الدعايووة  الصووخ  ا عيموو  الووذي    قوو  نتوواا  تووذكر.  ووإالا      

رلووا ممووار   18,000لوووكووان طموحةووا قلووت  ووةوات هووو الوالوووو   

ب م األ ملل اد  إن ال لاو ال وم رين اله  هوذا  للمشاركة آري ضله

املشر ا  ملاالا رركقةا  ملاالا   نع د إنتواج آورام   مةا  وات لل وة     

رلوا   50000د رية   ةوية  الات جوااز مغريوة توالولةا ألكثور مون     

ممووار  ميروون الووذهاب آري ضوولهب لأللعوواب األ ملل ووة  العمووت علووب 

 تريه لهب علب حنو مم ز.

ة  عي لوجود اقا ة جمتمع ة تةشور ا هتموام    ر ا حنن حباج

 ختلا األلعاب  تاالوة لألكثور قودرة  ككواحرة  آالتوال   جوود       

مراكووز رياضوو ة احاا  ووة مهة ووة متخصصووة ت ووتق   ككوواحرات    
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تدريل ووة عال ووة امل ووتون  ت ووتق   ريضووا ككوواحرات موون الشوولاب        

امللهلني لذلا  متةحهب املرا وهت ا،زيوة الشوهرية الويت اعلوهب      

 يتكر ون لتريه ت رنك هب لتحق   هذق املةةزات.

 من املقاحات اليت ميرن الةظر   هوا العموت علوب فصوص     

آعووت رنديووة اململرووة م آعووت األلعوواب األ ملل ووة  جلوو  موودرآني        

ركثر احاا ا  مهة ة  تاالة ممن حصلوا علوب م ودال ات الهل وة    

يتو ح   د ل ة  لعدة  ةوات  ا نكواق علوب مت للوات ر لئوا علوب حنوو      

 جود قواعد من الركاحرات الويت تتةوا   مون رجوت الوالووو ألآورز       

 املةا  ات.

 رحوود األ ووئلة املهمووة اآلن موواالا  ةصووةع  مووا ر ووة املل  ووة     

الرياضووو ة  تاالوووة م شووورين كوووت ا اوووادات الات ا هتموووام م     

امل ووتقلت م ضوووحر ا ركاقووات الوويت تعرضووةا  ووا  تاالووة م هووذق   

اآلن   ت وومع شوو ئا يتعلوو  آووذلا.    (. لأل ووا حتووب  2021ال ووةة  

 ل   املقصود هةا الدعوة إ  اهتمام إعيم   ايتوت تكريوإل شوحةة    

الغض  لدن اجلمهور  إعا إ  درا ة الواقوع  العموت علوب اق و      

مةةووزات إداريووة قووادرة علووب إدارة املرحلووة املقللووة   وول ل ة  طة ووة  

مةةزاتةا   رن ندر  رن كت ,تت ب آا ري   ا تشعار امل ل ل ة

األ ملل وووة القل لوووة هووو  نتووواج اهتماموووات  رديوووة رياضووو ة راالوووة       

 لذا جند رن ا،او الوذي   ,تعر  اهتمام ا ااد الرياض  املعةب

رجنزنووا   ووت هووذق امل دال ووة   يوجوود   ووت  ووون  وورد  احوود ح ووث    

يوجووود جمموعوووة مت ل ووولة تعرووو  تكووووق هوووذا ا اووواد ر  الا .    

 ووردي   تةتةووت ا اووادات الرياضوو ة    آالتووال  حنوون رمووام مةةووز   

 ح ث يوجد شخص ميتلا مهارة  ردية عال ة. 
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األمر الذي يعزز رهم ة  جود آورام  تريه ل وة يوم وة  ر ولوع ة     

 شوووهريت   وووةوية تقووووم علوووب التخ ووو ر العملووو  للمشووواركة م      

 املةا لات  املةا  ات الرياض ة.

  آالتريك وود  ووةحن حنتوواج  عووي جلهوود تصووح ح  عاجووت آعوود   

هووذا ا ركوواق  الكشووت األ ملوويب الووذي تروورر م ال اآووان ح ووث      

حنصووت  ووون علووب  ضوو ة  احوودة. عيج اللووا إن رردنووا رن نضوووع        

رنك ووةا علووب مةصووات التتوووي  يلوودر آالعمووت علووب  تصووك ة(  إعووادة    

تشووور ت مج وووع ا اوووادات الرياضووو ة األ ملل وووة  إعوووادة ارت وووار       

 ,لتحق   مةةزات مهمةم ل ل ها ممن يتحملون امل ل ل ة  يعملون 

   ما  رنةا نةك  الرثري علب هذق ا اادات  عتلا العديود مون   

القدرات  رن يتب اللا م إطار يلتعد عن ا،واميت  الشولل ة الويت    

 .ةت   ون ر ر  اشلة  آد ن مةةزات تذكرت  

كمووا رن عل ةووا رن نوودر  رن  ووة تلايةووا آووني املةوواط  لووديةا م   

يعووين رن نعمووت علووب ارت ووار املم ووزين مةهووا    جووود الركوواحرات  هووو  

 مووةهب  آالتووال  رعووايتهب ر لووة م الاك ووز علووب العمووت م آ ئووة        

مةتةووة  مغريووة آوود  موون العمووت م آ ئووات  ووري الووا ة لي ووتزراا    

   ري مثمرة  مةتةة.

 موووووون املهووووووب الاك ووووووز علووووووب د ر املل  ووووووات التعل م ووووووة   

تلوووا املهوووارات   األكادمي وووة م ته ئوووة ج وووت مووون رآةووواحر الووووطن مي   

 القوودرات الرياضوو ة األ ملل ووة موون روويو ت وووير  تكع ووت د ر  زارة    

التعل ب حنو الرياضة املدر  ة اليت ُتعد من رهب األنش ة الرياضو ة  

الصووح ة للةوواحر ج ووت قوووي آوودن ًا  مووتمرن موون مهووارات ممار ووة       
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األلعاب الرياض ة األ ملل ة مةوذ  ون ال كولوة  الشولاب،  الرياضوة      

تعووزز عووو األطكوواو  الشوولاب آووةني  آةووات موون الةاح وووة         املدر وو ة 

اللدن ووة  الذهة ووة  الةك وو ة،  تزيوود الثقووة آووالةك   تقوودير الووذات   

 الشووعور آا جنوواز  ال وو  رة  التةووا ب م آةوواحر اجل ووب آووني العموور   

 آة تووت   زنووت  التغذيووة الوويت يتةا  ووا   قووًا لعموورق، اانوو  كووون      

تشوووال املواهووو   رعايتهوووا الرياضووة املدر ووو ة رك وووزة مهموووة  ك 

 العةايووة آهووا راالووة إالا مت اللووا م عموور ملروور ميّروون موون توولين  

تلا املواه   رعايتها مةذ نعوموة رظا رهوا  ر وب امل وار الرياضو       

املةا وو  ملوووهلتهب لته ئووتهب للمشوواركات األ ملل ووة املةا وولة مل ووو ب  

 .الذي يلدعون   ت

ارة الرياضووووة  آووووالتوازي مووووع د ر  زارة التعلوووو ب ت ووووت  ع  ز   

 ا اوووادات الرياضووو ة الةهووووض آووواملوهوآني مووون هووول حر الشووولاب     

آا،ووا ت األ ملل ووة موون روويو  ضووع األهوودال  اخل وور للمتاآعووة     

-10  الرعايووة  التحك ووز املووادي  املعةوووي موون ال ي األعمووار آووني     

  وو رون اجلهووات هووذق آووني  التروواتا التعووا ن  آهووذا  ووةة،15

 علوووب  قوووادرين ملووودعني ات شووواآ شووولاب -اب آوووإالن- لوووديةا

 ووالربام    . الد ل ووة  العرآ ووة ا قل م ووة الرياضوو ة املشوواركات

املشووار إل هووا  الصووقر الووذهيب  رياضوو   الةخلووة  ركادمي ووة مهوود( 

رارهووا يلوود ا لوود د علووب ررض الواقووع  نتااةهووا  اضووحة  رررهووا 

 .2021لأل ا مشاركة اململرة م طوك و ريو هذا العام

ألنشوو ة الرياضوو ة املدر وو ة   تةووت ا هتمووام   إ  جانوو  رن ا 

 األ لوية الرا  ني من قلت  زارتو  التعلو ب  الرياضوة علوب الور ب      

من  جود عدة مذكرات تكاهب تةص علب رل ات  جما ت التعوا ن  



76 

–2021  2015  
151 

 إحدى مبادرات مركز أسبار

آووني الوووزارتني  التعووا ن جوودًا لوود د   نوورن لووت راوور علووب ررض       

نديوة الرياضو ة   الواقع،  كذلا  إن د ر ا اوادات الرياضو ة  األ  

ناقص   ري  اضح حنو ته ئة الشلاب  امل اهمة م توو ري امليعو    

 التةه ووزات للشوولاب لصووقت مووواهلهب  لتحق وو  ت لعووات الوووطن       

 ق ادتوووت م ترووووين شووولاب قوووادر علوووب املشووواركات الرياضووو ة       

 .األ ملل ة  ريرآع م دال ات ريو و ة عقود رمر فةت

را ة مراحلها التعل م ة آةني إضا ًة إ  رن ر ل  املدار   آ 

 آةات  ري مه ئة لتةك ذ األنش ة الرياض ة املدر  ة   قوًا ملقوررات   

الرياضووووة املدر وووو ة ح ووووث تواجووووت املوووودار  الووووعوآات مجووووة م    

تةك ذها، لعدم تو ر امليع   ال احات اليزموة راالوًة م امللوان     

 امل ووتريجرة  عوودم تووو ر التةه ووزات اليزمووة آامللووان  ا روم ووة      

 عووودم ا ملووووام الرووووام موووون معلمووو  الاآ ووووة اللدن ووووة  ت للووووات   

املشوواركات اخلارج ووة لشوولاآةا  هووذا ممووا الووعلها، اانوو  عوودم    

اقتةوواا ر ل وواحر األمووور م تووو ري مووا يلووزم ألآةووااهب ملمار ووة األنشوو ة   

الرياضوو ة املتةوعووة  متر ووةهب موون حضووور التوودري  الوويزم  عوودم   

ةظرة الد ن ة من آعت املعلموني  تشة عهب،  من الصعوآات ريضًا ال

 . ا داريني للرياضة آشرت عام

 لعت من املك د م هذا ا طار العودة إ  نظام الاآ وة اللدن وة   

القووديب الووذي كووان شووااعا م مدار ووةا  يتمثووت م العةايووة آريلعوواب  

اجلملاز  اجلري  تة  ال ا لة  الرياضوات الكرديوة الل و  ة  وري     

املدر ة،  اللا عوضًا عن الاك ز علوب   املرلكة  كلها تلدر من

اللعلوووات اجلماع وووة كرووورة القووودم  ال ووواارة  ال ووولة.  يكووواض    

كووذلا رن تووز د املوودار    وواآح حديثووة لتعلوو ب ال وولاحة  العوووم  
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ألهم ة هذق الرياضة للةم ع.    آري  رن يتب  تح م واآح املودار    

ة توودر لغووري التيم ووذ م األ قووات رووارج الوود ام مقاآووت ر وووم آ وو   

دروووت مةا ووو  علوووب املدر وووة  علوووب الووو انة امل ووواآح  د وووع رجوووور   

العوواملني عل هووا.    آووري  موون الوودم  آووني األ وولوآ ني ري األلعوواب      

اجلماع ووة  الكرديووة م املوودار .  ي ووتلزم اللووا إعووادة ته ئووة معلووب    

الاآ ة الرياض ة  تثق كت آد رات م تمرة حووو ال ولت املةا ولة م    

د تيم ووذق،  ووذلا ممووا ي وواعد كووذلا نشوور الوووع  الرياضوو  عةوو

علووب الوور هب عوون ا حنرا ووات ال وولوك ة، آووت  زيووادة اصوو لهب    

الدرا    جناحهب؛ ان يقا من مقولة رن العقت ال ل ب م اجل وب  

 ال ل ب.

 يةلغووو  رن يلروووذ م ا عتلوووار إنشووواحر  ته ئوووة رمووواكن عاموووة   

موع علوب   ملمار ة الرياضات املختلكة م األح احر لتشة ع ر راد ا،ت

ممار وووتها  نشووور اقا وووة ممار وووة الرياضوووة آوووني ر وووراد ا،تموووع      

 فص ص آةود م م زان ة  زارة الرياضة لودعب ممار وة الرياضوة    

م األح احر  آشرت  ا وع.  عودم انتشوار ممار وة الرياضوة  وول       

يرلا ا قتصاد الوطين ترال ا ملاشرة   ري ملاشرة تتمثت م 

  املشاكت الصح ة الةامجة عن زيادة  اتورة الق اا الصح  آ ل

عووودم ممار وووة الرياضوووة  توووريار إنتاج وووة األ وووراد. كموووا رن دعوووب     

الرياضة  ا هتمام آها  و  رن يروون ر وت مون املشواركات م      

األ ملل وواد ل شوومت مج ووع  ئووات ا،تمووع.  رن يةظوور لألموور آشوومول ة  

 ألهم تها ا  وية للمةتمع  ا قتصاد.
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 علةووا نتكوواحرو   2030ة اململرووة  رتامووًا  ووإن مووا رد م ر يوو    

 لرووون حبوووذر املهوووب عووودم ا وووتعةاو الةتووواا  ر  ترووورار رر ووواحر    

 املاض .

 آا شووارة إ  ركادمي ووات "اللةووات  اللووةني"  الوويت رطلقتهووا      

، م مج ووووع 11-6ه ئووووة الرياضووووة للكئووووات ال ووووة ة موووون عموووور      

 -مديةوة   24 اليت ا تهد ه -الرياضات اجلماع ة  الكردية، 

يوة ا  ئوة العاموة للرياضوة للةهووض آالرياضوة ال وعودية        اق قوًا لر  

آتووووو ري آ ئووووة  كتشووووال املواهوووو   ام فتلووووا جما تهووووا، آوووودحًر

 القلها؛  الوًلا ملصانع  نتاج ا حاال الرياض .  كانه آالكعت 

ياقلهووا كخ وووة مهمووة  داعمووة لصووةاعة ا حوواال الرياضوو  م    

مع ما حظ ه آت  باململرة ضمن ر ر الت وير الرياض   تتماش

 ، لتحق   ما يل :2030الرياضة من ترك ز كلري م ر ية 

ر ًلوووا: اللووودحر آاكتشوووال املواهووو ، اوووب العموووت علوووب آةوووااهب      

 ت وووويرهب كر يوووا م  وووون ملرووورة، م آ ئووووة نظ كوووة  جاالآووووة     

 م مئةووة أل ل وواحر األمووور،  الوووًلا لصووةاعة رياضوو ة تةووت  ج ووت موون   

لةضوووو  الرياضوووو   اليعوووولني املم ووووزين علووووب قوووودر كوووولري موووون ا    

  ا حاا  ة. 

اانً ا: رن تصولح الرياضوة ا حاا  وة م واهمة آشورت كولري       

م ا قتصاد اال   ترون را ود مهوب مون ر ا ودق، آتخوري  ج وت       

حق ق  من اليعلني ل رونوا نوواة ملةتخو  ال وعودية م امل وتقلت.     

 تشوووغ ت العةاالووور ااكوووزة  قتصووواد الرياضوووة، امللديوووة لتةشووو ر  
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ال  اح   ما يعق  اللوا مون  ل ولة مشواريع ردم وة تلويب        الق اا

 ال ل  املتزايد علب هذا الق اا.

ع التعووا ن مووع عوودة ق اعووات  دروواو ا ووتثمارات   االًثووا: تشووة

رياضوو ة م جموواو األكادمي ووات الرياضوو ة، األموور الووذي ي وواعد     

علب الةمو ا قتصادي للق اا الرياض  آرمتت؛ ل عد داعًموا كولرًيا   

 مجال  اال ، ح ث من املتوقوع ح و  اخل وة املعودة لوت      للةات  ا

% من الةات  ا مجوال   8إالا  ارت حب   املخ ر  ا رن يصت إ  

 .2030اال  م 

راآًعووا: العمووت علووب تعويوود الووةشحر علووب ممار ووة الرياضووة مةووذ   

نعوموة رظكووارهب  تووو ر  ووب تعلًمووا م وتمًرا موودن ا  وواة موون روويو   

ضوووة؛ ح وووث   رت ووولون تلقااً وووا مهوووارات    اللعووود التعل مووو  للريا 

ر ا ووو ة تعووودهب للمشووواركة امل وووتقلل ة م األنشووو ة اجلماع وووة      

 ا  واة املهة وة، مون رويو حرالوهب علوب التق ود آوالق ب الرا  وو ة         

للرياضة، اليت من رهمهوا: ر ح الكريو  الواحود  التعوا ن،  احواام      

،  تقلوت  القواعد  اآلررين،  اللع  الةظ ا،  ا نضلا   املثواآرة 

 اخل ارة آر ح رياض ة  ا ر  علب التح ني امل تمر مل تواهب.

علوووب  عموووترامً وووا: كوووان ميرووون  وووذق األكادمي وووات رن ت  

حووو   عامًلا يد ع حنوو الت ووير   اق   تغ ري اجتماع ،  رن تصلح

العا ، آا تغيو الشوغا ا ااوت جلمواهري رياضوة مع ةوة كرورة       

ا هاًموا م امل ول ل ة ا،تمع وة،    القدم علب  ول ت املثواو، ألداحر د رً  

 تشووة ع اقا ووات مع ةووة تصوو  م مصوولحة اق وو  رهوودال التةم ووة  

امل ووووتدامة،  توع ووووة ا،تمووووع آتغوووو ري آعووووت ال وووولوك ات  ووووري    



76 

–2021  2015  
155 

 إحدى مبادرات مركز أسبار

الصوووح ة؛ ل روووون جمتمًعوووا نشوووً ا  متحرًكوووا لتحق ووو  رهووودال    

 آرنام  "جودة ا  اة".

 ادً وووا: تريك ووود رهم وووة ا وووتخدام الرياضوووة كقووووة ناعموووة   

 ووعودية اقوو  مةووا ع معةويووة  مسعووة د ل ووة الوو  آا ووب اململرووة    

 عالً ا.

لرون علوب راوور ضوعا نتواا  هووذق األكادمي وات،  آعود تتلووع       

 ل وووولة موووون ا ركاقووووات الرياضوووو ة م معظووووب مشوووواركاتةا م      

األ ملل اد،  اليت كان رررها م دال وة  ح ودة م طوك وو؛ تتضوح     

لتلووا األكادمي ووات   ا اجووة إ  رهم ووة  جووود إ وواات ة ة  عالووة   

توودعب الااآوور  التعووا ن آووني مج ووع اجلهووات ا روم ووة  الق وواا   

الثالووث لضوومان تةك ووذ ا  وواات ة ة الرياضوو ة  األهوودال املرجوووة   

 رعيق،  من ريو تةك ذ ما يل : 

ر ًلوووا: ا اووواق إ  الوووةاعة الوووةةب األ ملووويب مووون قلوووت الد لوووة     

األنديوة  تركهوا   آع وًدا عون ركادمي وات    - آريكادمي ات الد لوة  

  شوواركة الق وواا اخلووا ؛ - مومهووا  مشوواكلها  الووعوآاتها 

لتخوووري  جنووووم م ال ووولاحة ر  رلعووواب القوووون ر  التايرونووود  ر       

 الرارات ت،  ه  األلعاب الكردية األكثر م دال ات م األ ملل اد.

اانً ووا: ر ووع ككوواحرة رداحر األكادمي ووات الرياضوو ة م جمووا ت   

الرياضو ، آإنشواحر إدارات م ول لة عون  ضوع      الت ووي   ا  وتثمار   

املعووايري  ق ووا  اجلووودة،  رن ترووون اووه إدارة اللةةووة األ ملل ووة      

ال عودية،  ه  من يضع رهدا ها  رل ات عملها  لوااحها آشورت  
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دق    لدد      ر ية رياض ة شاملة  كاملوة مل وتقلت ا ضوور    

 ال عودي م األ ملل اد العامل . 

 ووير األكادمي وات الرياضو ة ا ال وة لضوعا      االًثا: تةم وة  ت 

رارهوووا،  تلل وووة حاجوووة ملتحق هوووا  ا،تموووع الرياضووو ، آت ووووير        

امل ارات  الكر   جذب امل تثمرين الرياضو ني  رالوحاب ر      

 األمواو للت وير  ا  تثمار م كا ة ااا ظات  املدن الرربن. 

 ة م راآًعا: تةظ ب لقاحرات  وةوية  كتشوال املواهو  الرياضو    

فتلا مةاط  اململرة،  رعايتها  الةع األآ او من اجلة وني م  

ا،ووا ت الرياضوو ة املختلكووة كرك ووزة ر ا وو ة م ا وواات ة ة       

عامل ووة التوجووت.  يووتب ارت ووار ر ضووت الةاشووئني آووني هوول حر،  دعمهووب 

 حبصو ب علب مةح للدرا ة م األكادمي ات الرياض ة.  

ني م درا ووة ككووواحرة  رامً ووا: رن نروووون ملاشوورين   اضوووح  

 مووودن تريهوووت ممثل ةوووا الرياضووو ني للخووووض م مةا  وووات د ل وووة،   

 ظر  ةوووا الرياضووو ة  حاجاتةوووا؛  ووواألحيم  اخل وووا ت  املعلوموووات  

الةاقصووة ر  املغلوطووة لوون تك وودنا آووت  تع وو  جنوواح اخل ووة املوضوووعة 

  ال دامها  قه التةك ذ م ا ق قة رن الوضع القااب فتلا.

 

 ياتسابعًا: التوص

مراعوووواة طل عووووة كووووت مة قووووة موووون مةوووواط  اململرووووة       -1

 ترويةها  انعرا  اللا علب رآةااها،  علوب الرياضوات املةا ولة    

  ب،  تةم ة ا هتمام آالرياضة لدن ا،تمع.
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الاك ز علب األلعاب الكردية  ري املرلكة ماديوًا  الويت الوه     -2

 جناحها م فري  رآ او م هذق الةوا من الرياضات. 

زايد رمراض ال مةة لدن الصغار من املهوب الاك وز   م ظت ت -3

علب الرياضوة املدر و ة للمحا ظوة علوب الوحتهب  كونهوا املصودر        

 الرا   لرياض   الغد.

إعووادة تريه ووت اجلهووة املةوطووة آاكتشووال املواهوو  الرياضوو ة،   -4

  ا هتمام آاملواه  املرتشكة  رعايتهب علب املدن ال ويت.

ن  قصوورية املوودن يعوواد    ضووع ر وور ا وواات ة  طويلووة املوود    -5

 الةظر   ها لتريه ت األآ او األ ملل ني. 

تشة ع ال يب آعمت فك ت ر  دروو را   ب م األندية  -6

 الرمس ة  اخلاالة ملمار ة األلعاب الرياض ة املختلكة.

ا  ووتثمار م الرياضوو ني الووذين ُيعتقوود رنهووب مشوواريع ناجحووة    -7

شوهرية جمزيوة،   ألآ او ر ملل ني،  ت وويرهب،  موةحهب مرا وهت    

 حث الشركات الرربن املعر  ة علب تلين عودد مون الرياضو ني    

األ ملل ني  رعوايتهب  شوركة لروت رياضو ( كموا هوو معمووو آوت         

 عامل ًا. 

طووورح ر روووار اك زيوووة لق ووواا اجلامعوووات لتكع لوووهب لووود ر      -8

طيآهووب املوهوووآني  انضوومامهب لأل ملل وواد ال ووعودية،  ا ووتثمارهب  

يزمووة لتووو ري الل ئووة املةا وولة لصووقت مهوواراتهب   م اللة ووة التحت ووة ال

  ترث ا تدريلهب.

ت وووير ر وولوآةا ا عيموو  الرياضوو  ل رووون لكووزا  جووذاآا   -9

 للرياض ني  املتاآعني.  
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إنشوواحر نوووادي عامووة آاشوواا   ووةوي معقوووو لأل وورة تتووو ر   -10

  ها الا ت رياضة  م اآح  م ارات للمش   م اعب تقدم طعام 

 قام م اآقات  رنش ة رياض ة فتلكة.  الح .    ها ميرن رن ت

 ضووع ملشووورات ميرووون التحقوو  مةهوووا ملتاآعوووة التقووودم م     -11

األلعوواب األ ملل ووة،  مةهووا: عوودد األلعوواب الرياضوو ة م كووت نووادي،  

عدد ا جنازات الرياض ة لرت ااواد، عودد املشواركات الد ل وة     

لرووت ااوواد، ن وولة عووو الق وود م األنديووة الرياضوو ة، د ر املوودن      

اا ظووات م تةظوو ب املاراونووات، تةظوو ب املةا  ووات الكرديووة م      ا

 املهرجانات، عدد الرياض ني املررمني علب م تون املةاط .

دعووب الرياضووة املدر وو ة آربنووام  رووا  موون آوورام  الر يووة    -12

ُيخصص لت م زان ة م وتقلة للةواحر امليعو   ال واحات م املودار       

 زهوا آواألجهزة  األد ات    اجلامعات  األح واحر  املودن  القورن  اه   

الرياض ة  امل اآح  مضامري اجلري  رلعواب القوون لللوةني  اللةوات     

 إعووادة تريه ووت معلموو  الاآ ووة اللدن ووة آالتوودري  امل لوووب لأللعوواب    

 األ ملل ة.

حبث إ ةاد ا شرال الكين   ل   الاآوي( علب حصوص    -13

دات الرياضووة اللدن ووة آاملوودار  لوووزارة الرياضووة  شوواركة ا اووا 

 الرياض ة.

دعوووب ا اوووادات الرياضووو ة آاملووواو  األراضووو  حتوووب تقووووم    -14

آتو ري امليع  الرياض ة  ال واحات املغلقوة لروت رياضوة م ول و      

عةها ا ااد الرياض   جل  ر ضت املدرآني  املدرآات، موع اللودحر   

آاملوودن الرووربن  التة وو   م اللووا مووع  زارتوو  التعلوو ب  الرياضووة     

  اجلامعات.
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 هت اك زية  تشوة ع ة للشولاب الوذين حققووا     الرل مرا  -15

ررقامووا متم ووزة م األلعوواب  املشوواركات اخلارج ووة  مةهووا األلعوواب  

 األ ملل ة.

 رعة إنشواحر القريوة األ ملل وة  األكادمي وة األ ملل وة  مهود(          -16

الويت تلةاهووا الوووزير األمووري علوود العزيووز آوون تركوو ،  جلوو  ر ضووت  

 ني للمشاركات األ ملل ة. املدرآني العامل ني لته ئة امللدع

ضوور رة إعووداد ر ووة ا وواات ة ة  تةك ذيووة لرمووة علووب        -17

( تضمن ال ت للواقع  ر وب توجوت   2030-2022األقت للكاة  

 ا اات ة   اديد ملادرات لوكمة الات ملشرات لددة.
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ʘ  .املشاركون 

الورقوووة الرا  وووة  املعقلوووون: ر. علووود اب الضوووو  ، د.  •

 رالد آن ده ش، د. م اعد اا ا.

 إدارة ا وار: ر.  ل د ا ارا . •

 املشاركون آا وار  املةاقشة: •

 ر.  ايزة العةر ش -

 د. رالد املةصور -

 د. رالد الرديعان -

 د. زياد الدري  -

 د. مح د الشا   -

 الرمحن آا لبر. علد -

 د. جناح القرعا ي -

 ر. مها عق ت -

 د. علري آرهمني -

 د. لمد الثقك  -
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ʘ امللخص التنفيذي. 

د ر مراكووز الكروور الوطة ووة م تعزيووز   تةا لووه هووذق القضوو ة  

مت الت وورق  .  قوودمقومووات األموون الوووطين  محايتهووا موون املهووددات  

مةظمووات متخصصووة   آوالووكها   مراكووز الكروور الوطة ووة  ألهم ووة 

آتقووديب حلوووو مةهة ووة،  الووك ة،  ا تشوورا  ة، لصووةاا القوورار م  

الد لووووة،  ووووواحر للحرومووووة، ر  للمةظمووووات اخلاالووووة، ر   ووووري      

 تشرت رهم ة قصون   موا تقودم مون    ، الرحب ة، ر  حتب لأل راد

ا تةظوو ب  اضووح م  لوو    وو، حلوووو ملشووريت رن ووة ر  م ووتقلل ة 

 كثري من الد و،  من ضمةها اململرة.

 ميرن ملراكز الكرر الوطين رن ت هب آد ر ملار م تعزيز 

، موا يت لو  اك وز    األمن الوطين  محايتها مون املهوددات   مقومات

  ليض يا آهذا الد ر. راكزهذق امل

إ  رنوووت  وووة اوووديات تواجوووت تكع وووت د ر مراكوووز الكرووور م   

دم  جوود آة وة   يعها آد رها املةو  يتعل  رهمها آعو اململرة  اض 

تشوووريع ة  إطوووار تةظ مووو  يضووومن  وووا ا  اديوووة  ا  وووتقيو م      

  هو  إموا رحب وة آاارو ص ااريوة ر  حروم وة تاآعوة        فرجاتها،

ر  آري امر  وام ة ر     ملاشرة جلهات حروم ة  آتمويت حروم (

او الدرا وات  اه مجع ات رريية   قك ة الويت    و   وا إ  جمو    

ت، الووووعوآة  ضووووعا التمويوووو.  ضووووًي عوووون  اللحووووول ا جتماع ووووة

العوآة تو ر الل انات  املعلوموات ااداوة  املصوةكة  هو       كذلا 

  .األ ا  م اللحول  الدرا ات
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  ما يل :التوال ات اليت مت ا نتهاحر إل ها  من رآرز 

تماع وة  رن تقوم اجلهة املختصة   زارة املوارد اللشرية  التةم ة ا ج -1

 ه ئوووووة اللحوووووث  الت ووووووير  ا آتروووووار   زارة الثقا وووووة( آوضوووووع 

التشووووريعات  األنظمووووة  املمرةووووات اليزمووووة للتو ووووع م إنشوووواحر    

 ت ووة ت  تكع ووت  حوكمووة  ا ووتدامة مراكووز الكروور امل ووتقلة    

  ري الرحب ة  توح د مظلتها  التريك د علب تةويع جما تها  آةواحر  

الووةاعة القوورار ا  وواات ة  قوودراتها  متر ةهووا موون امل وواهمة م 

آقضووايا األموون الوووطين آرامووت    مووا يتعلووم اململرووة  رصوالووًا 

 مقوماتت.  

تشوة ع املل  ووات ا روم وة  املراكووز ا روم وة املتخصصووة     -2

 تكع ت ما  -كمركز األمن الوطين  مركز دعب افاال القرار 

لي وتعانة  ل  وات الكرور اال وة      -يليد اللوا م تةظ ماتهوا  

  إجوراحر ل يت  تق  مات املخاطر  دعب عمل ة افاال القرار م التح

الدرا وووات  تقوووديب التوالووو ات حووووو ال  ا وووات العاموووة املتعلقوووة    

 متروووني هووووذق   - كهوموووة األعوووب  -آقضوووايا األمووون الووووطين    

املراكوووز مووون التو وووع م رعما وووا  آةووواحر املعر وووة اال وووة  آةوووو      

 .  املعلومات  مترني الروادر الوطة ة العاملة آها

ʘ لورقة الرئيسة: د. حممد الثقفيا 

 مدرت.

 تتةا و الورقة عددًا من ااا ر املرتل ة آاملوضوا، من ح وث  

معلومووات عوون مراكووز  ،  رهم ووة تةووا و مراكووز الكروور الوطة ووة  
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رنوووواا  عووواالج ملراكوووز الكرووور م  هوووا،  مكهوم، تشووومت الكرووور

 هذق املراكز. اقع العرآ ة ال عودية،  ارريا  اململرة

ت، قوماتو ، من ح ث: مكهوموت،  م األمن الوطين تب تةا و اب  

،  رروريا   محايتها من املهوددات  املخواطر  ت، ل ات تعزيز مقومات ر

إآووووداا مراكووووز الكروووور م تعزيووووز املقومووووات الوطة ووووة    ووووة ك ك

 ك وووة اك وووز مراكوووز الكرووور  ، اوووب ك محايتهوووا مووون املهوووددات 

 الةهايوووة ،  مالوطة وووة لتعزيوووز مقوموووات األمووون الووووطين  مهدداتوووت

موواالا لووو مت تعزيووز مراكووز الكروور الوطة ووة لتعزيووز  وو تب مةاقشووة 

 ،  اخلامتة.من الوطين محاية مقومات األ

 ر  : رهم ة تةا و مراكز الكرر الوطة ة.

ترمووون رهم وووة مراكوووز الكرووور الوطة وووة م عووودد مووون       

 اخلصااص، من رآرزها:

 ا وات  تةا  ا الشامت للمشريت  القضايا املرتل ة آصةاعة ال  -1

 العامة م اململرة.  

امتيكهووا خلووربات م دان ووة  تريه ووت علموو  عووال  جوودير آدرا ووة       -2

 القضايا  املشريت  ةظور شامت.

لووديها ر ووو   ا وووع لدرا وووة القضوووايا  املشوووريت آعمووو  توووار     -3

  معاالر،  قدرة علب التصورات امل تقلل ة.

لد ل ووة،  ا  ا قل م ووةلووديها إملووام آالل ئووة الدارل ووة  اجل و  ا وو ة   -4

  تصدير توال اتها من هذا املة ل .

لديها القدرة علب املر نوة م قوراحرة األحودال  ت وراتهوا امل وتقلل ة       -5

  إيصا ا للق ادات اررة ركثر من املوظكني ا روم ني.
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امل اهمة م الةاعة القرار من ريو الدرا ات  ا حصاحرات الويت   -6

 متتلرها.

 وا  ودم   ا وات الد لوة      لديها القودرة علوب توج وت الورري العوام      -7

  ر اها  ت لعاتها. 

 لعووت هووذق األ وولاب تووربز رهم ووة ارت ووار املوضوووا  مةاقشووتت،     

 تل وو  للوالوووو ملقاحووات إجراا ووة ت ووهب م اق وو  ا  ووتكادة    

القصووون موون هووذق املراكووز املوجووودة، آووت  توودعب إنشوواحر مراكووز   

 جديدة متخصصة.  

 ة،  م اململرة.آصكة عام اان ا: معلومات عن مراكز الكرر

 هةوا  وو تب عوورض  نقوواش مكهوووم مراكووز الكروور،  رنواعهووا  

 عرض آعت من عاالجها م اململروة،  ال وت  اقعهوا،   قوا ملوا      

   ريت . 

 مكهوم مراكز الكرر.-2 1

توالوووا آرينهوووا مةظموووات متخصصوووة آتقوووديب حلووووو مةهة وووة،   

 الوووووك ة،  ا تشوووووورا  ة، لصووووووةاا القووووورار م الد لووووووة،  ووووووواحر   

للمةظموووات اخلاالوووة، ر   وووري الرحب وووة، ر  حتوووب   للحروموووة، ر  

 تشرت رهم ة قصون   ما تقودم مون حلووو ملشوريت     ، لأل راد

 لوو    وا تةظوو ب  اضووح م كوثري موون الوود و،   ، رن وة ر  م ووتقلل ة 

  من ضمةها اململرة.

 تصووةا م الغوورب، حبرووب الةظووام الوودميقراط   ا قتصوواد    

ن رن تروووون  ميرووو، الررمسوووال  مووون مةظموووات ا،تموووع املووودن   

مةظمات  ري رحب ة  آالذات م الد و الغرآ ة،  ت وتك د مون دعوب    
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موون رآوورز نقووا  ضووعكها م اململرووة  م كووثري موون    ، الشووركات

 تت لو  ا  وتقيل ة،  ا ريوة،  الوالووو     ، الد و قض ة التمويوت 

تشوووووولت روووووودماتها م اململرووووووة  العووووووا :  ، ا وووووور للمعلومووووووات

،  لوودن ها اجلهووات املختصووة،  الدرا ووات الوويت تقوودمتا  تشووارا

نقووا  قوووة،  رمامهووا  وور  مراكووز الدرا ووات  مراكووز الكروور 

، كموا  كلرية جدا،  ميرن توظ كها لت وير ال  ا ات الوطة ة

 ر    ةة جدا م اململرة، م إطوار التحووو الووطين،    رن لديها 

 .2030 آرام  الر ية 

م اململرووة   مراكووز الكروور  لعت يعوود التةظوو ب اخلووا  آوو    

الوووديوان امللرووو  مصووودرا لتمويوووت آعوووت تاآعوووة  املدعوموووة مووون  ال

تعووود املةا  وووات ا روم وووة مصووودرا   ،  مشووواريع هوووذق املراكوووز 

نظام امل ل ل ة ، إضا ة إ  رن لتمويت آعت مشاريع هذق املراكز

لووتمي مصوودرا  املةظمووات  ووري الرحب ووة   ا،تمع ووة للشووركات  

ار ميرةهووا ،  م الات ا طوولتمويووت آعووت مشوواريع هووذق املراكووز   

 ه ئوووة تةم وووة اللحوووث  الت ووووير  ا آتروووارتةظووو ب مووون ا  وووتكادة 

الصووادر قرارهووا قريلووا،  مووع كووت مووا رشووري حوووو التمويووت  ووإن          

مصدرا كا  ا للتمويت  اق و  التةا  و ة     تعّد املصادر ال اآقة 

 .ةالكرر الوطة العامل ة ملراكز 

 م ميرون اضو يعها آود ر كولري     ما  د ا شوارة إل وت رنوت    

الووود اا عووون اململروووة رارج وووا،  مواجهوووة العديووود مووون اجلهوووات     

  عوالجا(.   إ راا تاملعادية، كما تكعت الد و األررن، إيران 
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 رنواا  عاالج ملراكز الكرر م اململرة.-2 2

هةوووا  عووودد مووون التصوووة كات ملراكوووز الكرووور عامل وووًا،  مووون   

 رآرزها:

ادمي ووة، مراكووز حبث ووة حروم ووة، مراكووز رك    للتمويووت:   قووًا -1

 مراكز الق اا اخلا ، مراكز الق اا الثالث.

  ا ووو ، عقووودي،  للتخصوووص العلمووو   التوجوووت الكل وووك : ًا  قووو -2

إعيم ، اجتماع ، اقتصادي، رمين، ع رري، آ ئو ، تقوين،   

 ركادمي .  

ي ووتقيل ة: م ووتقلة، شوولت م ووتقت، مرتل ووة اامعووات،     ًا ل  قوو -3

 مجاعات ضا  ة، شركات. 

ة، ر  املدعومة حروم ا ه  األكثور   تعد املراكز ا روم 

ترياريا،  األ وزر إنتاجوا،  األهوب رن رآورز مراكوز الكرور العامل وة        

  مدعومة من مل  ات حروم ة، مثت: معهد راند.

اململرة   ا  تشارات معاالج ألآرز مراكز الدرا ات  -3 2

 .العرآ ة ال عودية

ز من رجوت التوالو ا ال وريع،  إنوت  و تب تةوا و آعوت مون رآور         

مراكز الكرر م اململروة، آ ود رنوت توجود العديود مموا ميرون        

توال كت من مراكز الدرا ات  رنت ريضًا من مراكوز الكرور م   

 اململرة،  مةها:
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مثووت: مركووز   :الرووربنمراكووز اللحووث  الت وووير آالشووركات     -1

 ووواآا لللحوووث  الت ووووير، مركوووز اللحوووث  الت ووووير آشوووركة     

 .ات اللا ل ة،  مركز  اآر  املختص م الدرا رامرور

معهوووود ت: مثوووو مراكووووز الدرا ووووات  ا  تشووووارات  ووووري الرحب ووووة   -2

مركوووز امللووا   صووت للدرا وووات   الدرا ووات ا يران ووة  رالووانة(،    

ا  وويم ة، املركووز الوود ل  لألحبووال  الدرا ووات  ا  تشووارات   

،  كووذلا مركووز  مووداد(، مركووز ر يووة للدرا ووات ا جتماع ووة 

  .شركة رشد

مثوت: مركوز  ملتقوب    ، ات اخلاالوة مراكز الدرا وات  ا  تشوار   -3

، مركز اخلربة العامل وة للدرا وات   للحولر لار، مركز اخلل   ل

 ا  تشووارات، مركووز الشوورق األ  وور للدرا ووات ا  وواات ة ة   

 (. القانون ة، مركز الكرر العامل  عن ال عودية   رر

 مكهوم األمن الوطين.- 4 2

ايتهوووا مووون يقصووود آوووت: توووو ري  تةم وووة املقوموووات الوطة وووة  مح  

مج وع موا   ،  يوراق ررور ن   الدارل ة  اخلارج ة املهددات  املخاطر،

تتخذق الد لة من ا واات ة ات    ا وات  آورام  لت وخري كا وة      

املتاحة لتحق   التةم وة امل وتدامة،  وا  قو        املواردا مرانات 

مج ووع األهوودال  ،  ييحوو  رن الر اه ووة  األموون للوووطن  املووواطن  

موون رجووت تعمووت ، 2030لووادرات لر يووة اململرووة  ا  وواات ة ة  امل

 اق   مقومات األمن الوطين  محايتها من املهددات.  
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( 16تت   مقوموات األمون الووطين موع األهودال الرا  وة او         

،  تعمت علوب  2015ة امل تدامة،  املعتمدة من األمب املتحدة  للتةم

لألمون  ل وا  املتعوارل عل هوا د   األآعاد الرا  ة ، إضا ة إ  اق قها

  ا ووو ة  الجتماع وووة   ا قتصوووادية   األآعووواد: ا  : ،  هووو  الووووطين 

 ع ررية.ال 

يرترووز األموون الوووطين علووب قووون متم ووزة  مايتووت،  هوو  م   

مة ة، إ  رنوت مون املمرون رن تروون     رمكهومها األ   ع ررية  

اوور عوواو  ترلكووة رقووت،  هوو  دآلوما وو ة ر   رآري ووال   رروورن الات 

القووم ، آورين   األمون   تلوا عون   ، كموا رنوت   اقتصادية ر  إعيم وة 

الووووطين  وووتص حبووود د الد لوووة الوطة وووة، آ ةموووا القووووم  يشووومت   

   رن تلةوب  ،  املهب رنت القوم ات؛ كقولةا األمن القوم  العرآ 

األموون الوووطين  محايتووت موون املهووددات علووب  مقومووات رل ووات تعزيووز 

ا ث وووث  ل  ا وووات  رهووودال، موووع ال وووع     لروووب، ف ووو ر

 لتةك ذها.ام  ا حا

  



76

 –2021     170 

ت مركز أسبارإحدى مبادرا  

 مقومات األمن الوطين.-2 5

هةا  عدد من التصة كات ،ا ت ر  مقومات األمن الووطين،  

  م هذا العرض   تب تةا  ا   قا ملا م اجلد و التال : 

 املقوم م ل ت املقوم م ل ت

 املقوم الصح   الد اا  8 املقوم ال  ا   1

 ا املقوم الغذاا   املا 9 املقوم األمين 2

 املقوم اجل و  ا   10 املقوم ا قتصادي 3

املقوووووووووم الوووووووود اع    4

  الع رري

 املقوم ا جتماع  11

املقوووووووم املعلومووووووات     5

  التقين

 املقوم ا قوق  12

املقووووووووووووم الوووووووووووديين  6

  العقدي

 املقوم ا عيم  13

املقوووووووووووم الثقووووووووووام   7

  الاآوي

 املقوم الل ئ  14

ن الوطين  محايتها من املهددات ال ات تعزيز مقومات األم -2 6

  املخاطر.

يت لووو  تعزيوووز مقوموووات األمووون الووووطين م اململروووة العرآ وووة    

 ال عودية عدد من اآلل ات،  من رآرزها:

إعووووداد اخل وووور ا  وووواات ة ة اارمووووة  اخل وووور التشووووغ ل ة    -1

 الرك لة آتحق   األهدال ا  اات ة ة املخ  ة.
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يع املرتل ووة آتحق وو  األهوودال  التةك ذيووة  املشووار اديوود امللووادرات -2

 .ا  اات ة ة

 األداحر اليت ترالد حةب  اااق ا جنازات.   تإعداد ملشرا -3

ل ووات التة وو    املتاآعوووة آووني كا ووة مل  ووات الد لوووة،      راديوود   -4

  الد ل ة اليت تترامت معها.  ا قل م ة املل  ات اخلاالة 

 مووونتكع وووت نقوووا  القووووة،  اقتةوووا  الكووور  لتعزيوووز مقوموووات األ   -5

 لوطين.  ا

 امللرر معها.  املخاطر،  التعامتالرالد امل تمر للمهددات  -6

 .تو ري املوازنات املال ة اليزمة لتةك ذ الربام  -7

ا تصدار األنظمة القانون ة الويت تضومن الوحة ا جوراحرات األمة وة       -8

 اليت   تب افاالها.

الروادر اللشرية القادرة  الرا لة علب تةك وذ املهوام    تو ري  تريه ت -9

 تصة آتو ري  محاية مقومات األمن الوطين.املخ

تووو ري رحوودل التقة ووات الوويت ت وواهب م ت  ووري املهووام امل دان ووة         -10

  ا دارية.

م ا ووتخدام القووون الذك ووة م تووو ري  محايووة مقومووات       ا آووداا -11

 األمن الوطين.

 هةوووا ييحووو  رن مراكوووز الكرووور الوطة وووة جوووديرة آتصوووم ب  

ت األمن الوطين  محايتهوا  ل ات تعزيز مقوما ا تشرال عدد من ر

، كموووا ميرةهوووا م ووواعدة املل  وووات   مووون املهوووددات  املخووواطر 

املختصوووة آتقوووديب التق ووو ب الرشووو د ملخرجوووات ال  ا وووات العاموووة    
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 الربام   امللادرات التةك ذية،  ر ا  ا يكووق مراكوز الدرا وات    

 ا  تشووارات الد ل ووة، الات ال وومعة، لعوودد موون األ وولاب،  موون     

ا ق قووو  للل ئوووة الدارل وووة،  ارتقووواحر املكرووورين    رآرزهوووا: الكهوووب  

ال عوديني،  كثرة اطيعهب علب العديد من التةارب الد ل وة م  

 هذق ا،ا ت. 

 يتضووح جل ووا رن التحل ووت الوالووك  للواقووع الل ئوو  الوودارل  ر      

اخلووارج  لرووت مقوووم موون مقومووات األموون الوووطين  ا تشوورال        

لأل رووار  اآلل ووات م ووتقللها يت لوو  آ وووت رووربة ملهلووة  الووانعة  

ا ر مووة لتعزيووز  وور  جنوواح املقومووات  محايتهووا موون املهووددات    

  املخاطر ااتملة، لرت مل  ة من مل  ات الد لة.  

    

م اهمة مراكز الكرور الووطين م تعزيوز    االثا: ك ا ميرن 

 األمن الوطين  محايتها من املهددات. مقومات

الكروور م ك ك ووة إآووداا مراكووز    يت لوو  ال ووت  مةاقشووة   

، إضوووا ة إ  تعزيوووز املقوموووات الوطة وووة  محايتهوووا مووون املهوووددات    

ك ك ووة اك ووز مراكووز الكروور الوطة ووة لتعزيووز مقومووات األموون     

  ،   قا ملا يل :الوطين  مهدداتت

ك ك ة إآداا مراكز الكرر م تعزيز املقومات الوطة وة  -1 3

  محايتها من املهددات. 

آاملهوووام ا حاا  وووة  ميرووون اق ووو  اللوووا مووون رووويو الق وووام   

 املتعارل عل ها عامل ا،  مةها ما يل :
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إعداد  عرض تقارير مركزة  فتصرة لصوةاا القورار  الق وادات     -1

 .العل ا حوو قضايا مع ةة

مراجعووة  تةقوو ح التقووارير اخلاالووة ر  الدارل ووة الوويت يووتب إعوودادها    -2

للق ادات العل وا، تتعلو  آالود و الويت  و قومون آزيارتهوا  القضوايا        

 .وضع اللحث  الةقاشم

 .ا تشرال م ار التهديدات  املخاطر قلت ا تكحا ا -3

لتحل وت امللرور   ،  اتق  ب قضوايا ح ا وة ر  موضوع جودو  نقواش      -4

 .لدرجة التهديدات  املخاطر

ممار ة الدآلوما  ة األكادمي ة، آاملشاركة مع  زارة اخلارج وة   -5

  ر  املل  ووووات رمة ووووة ر   ريهووووا، إمووووا ملعر ووووة ر وووواق ت وووووية، ر   

 .املشاركة م   اطة ر  مكا ضات حوو رزمة مع ةة

ارت ار  ترل ا آعوت اخلورباحر للعموت م مةاالو  حروم وة عل وا        -6

مثت  زراحر ر  م تشارين للق ادة ال  ا و ة ر   وكراحر  دآلوما و ني    

   ري اللا.  كذلا العر .

الظهور ا عيم  آد  عن ا رومة  ر او ر  التعلري عن ر اات  -7

رات دآلوما ووو ة  وووري ملاشووورة، ر  التعووولري عووون     ا ووو ة، ر  إشوووا 

 .مواقا ا تلاق ة مع ةة حوو قضايا جدل ة ر  رزمات   ا  ة

متاآعة رحدل الدرا ات  ترمجة املةشورات  املللكوات الويت تصودر     -8

عن املل  ات  املراكوز اللحث وة م الود و األرورن راالوة الود و       

 .اليت ترون موضع اهتمام را 

 .لل ة   تشرال األحدال قلت  قوعهاإجراحر الدرا ات امل تق -9
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الةشر العلم   واحر م قضايا  ارةة ر  قضوايا موضوع اهتموام     -10

 .الرري العام العرآ 

 آتحل ت هذق املهوام  ت ل قهوا علوب ررض الواقوع ميرون القووو       

آكاعل تها م ا آداا املةشود، م تعزيز مقوموات األمون الووطين م    

 هددات  املخاطر ااتملة.اململرة،  ا ماية الكاعلة من امل

ك ك ة اك ز مراكوز الكرور الوطة وة لتعزيوز مقوموات      -2 3

 : مهدداتت األمن الوطن

  ميرن اق   اللا من ريو الق ام آا جراحرات التال ة:

الوووودعب ا روووووم  املووووال   املعلومووووات  للمراكووووز ا روم ووووة     -1

 . اخلاالة

ا ،  د عهووا ووتحواال اجلهووات ا روم ووة ملراكووز درا ووات راالووة   -2

 .للحصوو علب التم ز  التةا   ة العامل ة

 .ت  ري ا صوو علب دعب من املل  ات الرربن -3

آةووواحر الشوووراكات موووع املةظموووات ا قل م وووة  الد ل وووة املق موووة م        -4

 .اململرة  رارجها

 .ت وي  املراكز خلرباتها إقل م ا  عامل ا -5

 .ا تثمار  دعب طيب الدرا ات العل ا -6

ا ووات  ا  تشووارات ا روم ووة عمووت االكووات آووني مراكووز الدر -7

 . اخلاالة

توع وووة الق وووادات العل وووا آريهم وووة ا  وووتعانة آووواخلرباحر الووووطة ني م   -8

 .الةاعة القرارات املصريية
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اك ز الق اا اخلا   اخلريي علب دعب الدرا ات، كةوزحر مون    -9

 م ل ل اتها ا جتماع ة،  تةم ة ا تثماراتها.

وطين م واهمة مراكوز الكرور الو    ك وا ميرون    هةا يتضح 

،  واحر مون  األمن الوطين  محايتها من املهددات م تعزيز مقومات

ك ك ووة إآووداا مراكووز الكروور م تعزيووز املقومووات الوطة ووة ح وث  

ك ك وووة اك وووز مراكوووز الكرووور    ، ر   محايتهوووا مووون املهوووددات  

   .الوطة ة

راآعا: ماالا لو مت تعزيز مراكز الكرور الوطة وة لتعزيوز  محايوة     

 ؟! اململرةم ن الوطينممقومات األ

م هوووذا اجلانووو ، يرمووون ال ووولاو األهوووب م:  مووواالا لوووو( مت     

ا  تثمار م هذق املراكز  دعمهوا،  مواه  الق موة املضوا ة الويت      

ميرووون اق قهوووا، لروووت مقووووم مووون مقوموووات األمووون الووووطين م  

 اململرة العرآ ة ال عودية!!

 اخلامتة.

روة  نظرا ألهم ة مراكز الكرر علب م تون العا   م اململ

العرآ ووة ال ووعودية،  موواالا ميروون رن تضوو لع آووت موون م وول ل ات     

ج ووو مة م جمووواو تعزيوووز مقوموووات األمووون الووووطين  محايتهوووا مووون 

املهددات،  ألنت من املمرن ت وير مهامها،  دعمها،  ما املتوقوع  

موون فرجاتهووا  رارهووا امل ووتدام علووب كا ووة املقومووات،  وو ما رن   

ر  د و إقل م ة تهوتب آهوذق    كثريا من الد و،  واحر الد و الرربن

الصووةاعة،  تعمووت علووب ا  ووتكادة موون مج ووع جوانوو  رر  املوواو         

 الكرري  ذق املةظومة.  
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 املراجع: 

م(. د ر مراكوووز الكرووور ا  ووواات ة    2018رموووني، ملارك وووة    •

"Think Tank   م الووةع القوورار م ال  ا ووة اخلارج ووة ا  ووراا ل ة "

اجلزاار: جامعوة   _ا رعوالجًااملركز املتعدد ا ااهات آهرت  ل _

 امل  لة. _لمد آوض ال

م(. الوةع ال  ا وة العاموة م    2018آو ام، رمورية،  آوزاعوة، نهواد      •

، آوووورلني: املركووووز  1إ ووووراا ت  د ر مراكووووز الكروووور   هووووا.    

الوووووودميقراط  العرآوووووو  للدرا ووووووات ا  وووووواات ة ة  ال  ا وووووو ة  

  ا قتصادية.

رل وات ترياريهوا علوب الوةع     آورآاح،  لمة  د.ت(. مراكز األحبوال    •

 _آومردا _ال  ا ات العامة. اجلزاار: جامعة المد آوقرة

( األمون الووطين م اململروة العرآ وة     2020  الثقك ، لمد مح ود  •

 ال عودية، الرياض، كل ة نايا لألمن الوطين.

م  ةتشوووخ ص مراكوووز الكرووور الوطة ووو  ( 2020===========   •

املصوووواحلة،  ك ك ووووة   لتحووووديات ا اململرووووة العرآ ووووة ال ووووعودية 

   ، الرياض، املعهد الد ل  للدرا ات ا يران ة.ت ويرها

( األمن الوطين ال وعودي م عصور العوملوة،    2012 ==========   •

 الرياض: مركز اخلربة العامل ة.

م(. الووةاعة القوورار ا  ووراا ل : اآلل ووات    2011اجلةوودي، كووريب    •

درا ووووات ، آووووري ت: مركووووز الزيتونووووة لل1 العةاالوووور املوووولارة،  

  ا  تشارات.
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م(. د ر مل  ووات اللحووث العلموو   مراكووز  2015راجنووة، زك ووة  •

الكرر م ترش د ال  ا ات العامة م الد و العرآ ة.  رقة علم وة  

 ر    . 19_18مقدمة ألعماو امللمتر الد ل  التا ع  اجلزاار

م(. مراكووووز الكروووور  تريارياتهووووا م الووووةع   2016 توووواح، اوم وووود   •

قل ب كورد وتان.  ال ول مان ة: جامعوة التةم وة     ال  ا ة العامة م إ

  رب.3اللشرية. جملة جامعة التةم ة اللشرية، العدد 

م(. مراكووووز اللحووووول م اململرووووة العرآ ووووة   2017امل ووووزر، هةوووود   •

ال عودية: الواقع  املريموو. م قر: جامعة ال ول ان قواآو . جملوة    

 اآلداب  العلوم ا جتماع ة.

 

ʘ :التعق لات 

 د. رياض جنب التعق   األ و: 

ر د م اللدايوووة رن رعلووو  علوووب مراكوووز اللحوووث  الت ووووير م     

ح ووث   ميروون تصووة كها علووب    الرووربن،الشووركات ال ووعودية  

 الشوركات.  ه  معة ة آت وير مةتةوات تلوا     رر،رنها مراكز 

من جان  ررر  إنين رش د  هة ة مركز امللا علداب للدرا ات 

الووذي توورر  العووام    (KAPSARC  كاآ ووار   اللحووول اللا ل ووة 

املاضوو  مووع مركووز امللووا   صووت لللحووول  الدرا ووات ا  وويم ة    

 نت ةة لةشواطات   العشرين.التاآعة ،موعة  T20جمموعة الكرر 

  عال ووات كاآ ووار  الوويت يق مهووا  يشووار    هووا  املةتةووات الوويت  

اكت وو  هووذا املركووز    ال اقووة،تصوودر عةووت م جمووا ت حبووول    

قل لووة.  حلووذا لووو تةشووري   ة م  ووةوات مرانووة  مسعووة د ل ووة كوولري  
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مراكز  رر  درا وات مشواآهة لوت م جموا ت ررورن اقتصوادية       

    ا  ة.

تعان  مراكز الكرر العرآ ة من عدة اديات مت التعرض  ا 

.  قود  2019م  رشة العمت اليت رقامتها جامعة الد و العرآ ة عوام  

امعووة م مت إ وواز هووذق التحووديات م التقريوور الووذي رالوودرتت اجل    

 الةقا  التال ة:

 املوارد املال ة.التمويت  نقص  -

 ا  تقار إ  املوضوع ة  ا  تقيل ة م العمت. -

 اخنكاض امل تون املهين  الكين للموارد اللشرية. -

 انعدام العمت املل  ات  امل تقت  املةا  الدميوقراط . -

 ضعا املعلومات  الل انات املتو رة. -

 لأل رار املتةددة  ا آداا.آ ئة املراكز  ري مولدة  -

 ت     عمت املراكز  تدرت اجلهات املمولة  ا م عملها. -

   اب املقاي    األد ات لتق  ب مراكز الكرر العرآ ة. -

 ميرةةا القوو رن جزحر كلريا من هذق التحديات ية ل  علوب  

مراكز الكرر م اململرة. إ  رنين ررن رن التحدي األكرب لةمو 

لكروووور م اململرووووة هووووو عوووودم  جووووود الل ئووووة   ت ووووور مراكووووز ا

التشريع ة ااكزة  نشاحر هذق املراكز  عودم اتضواح الصوورة عون     

ك ك وووة ا صووووو علوووب تووورار ص  وووا.  ميرووون الرجووووا آهوووذا       

اخلصو  للتقرير الذي الدر قلت رشهر من مركز ر لار آعةووان  

"م ووتقلت مراكووز الكروور م اململرووة العرآ ووة ال ووعودية".  قوود       
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إعداد هوذا التقريور جمموعوة مون املختصوني م مراكوز       شار  م 

 الكرر ال عودية.

 مووع رن الوولعت يعتقوود رن محايووة األموون الوووطين هوو   ظ كووة        

تقل ديووة ألجهوووزة املخوواآرات  األمووون الوودارل ،  رن تلوووا الوظ كوووة    

تعتمد علوب مجوع  ال وت  عورض الل انوات الويت قود ت ول  ضوررا          

ل  وووواتها التشووووريع ة ملاشوووورا ر   ووووري ملاشوووور ألموووون الد لووووة    

 التةك ذية  القضاا ة. إ  رن هذا املكهوم ااد د لألمن الووطين    

يعوود كا  ووا لتووو ري  محايووة رموون الد لووة آوواملكهوم املعاالوور لألموون     

الوووطين الشووامت.  لوو   موون مثوواو ركوورب للتوودل ت علووب اللووا موون        

 قو  ا ااد ال و  يت  انه ارق آالر ب من الا انة الع وررية  

 لحة الةو يوة الويت كوان ميتلرهوا  رجهوزة األمون  املخواآرات         األ

 اليت كانه تتدرت م كت الغرية  كلرية م الليد.

 إالا اتكقةووا رن هةووا  مقومووات لألموون الوووطين   آوود رن تشوومت  

جمموعووووة موووون ا،ووووا ت ال  ا وووو ة  ا قتصووووادية  ا جتماع ووووة     

راكووز  الصووح ة  األمة ووة   ريهووا،  إن رردنووا رن ترووون هووذق امل    

داعمووة  موولارة م األموون الوووطين،  إنووت موون الضوور ري رن تشوومت      

نشوووواطات  ارتصاالووووات مراكووووز الكروووور اال ووووة كووووت هووووذق  

 ا،ا ت، لر  تع ب املشورة املةا لة  الدق قة ألالحاب القرار.

من املمرن ا  تكادة من رربات مراكز الكرور الد ل وة مون    

ضووايا الوويت تهووب  روويو الشووراكة معهووا م عمووت الدرا ووات م الق  

العوووا  آري ووورق ر  مة قوووة مع ةوووة مةوووت. إ  رنوووت مووون  وووري املك ووود رن   

ن تخدم مراكز  رر د ل ة ر  إقل م وة لدرا وة ري جانو   وص     
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األمن الدارل  اال ، حتب لو كان م جماو مدن  مثوت الصوحة   

ر  ا قتصاد ر  الغذاحر.  هةا يربز الكرق آني الدرا وات ا  تشوارية   

يقوووم آهووا آ ووه رووربة رجووةيب  آووني الدرا ووات الوويت  الوويت ميروون رن

يقوووم آهووا مركووز  روور للوو  قووادر علووب رآوور العوامووت اال ووة       

املختلكة مع موضوا الدرا وة،  الويت ميرون رن تغ و  عون اخلولري       

 األجةيب. 

رتاما ....   شا رن عدد  نوا مراكوز الكرور م اململروة      

 ا جتماع ووة علووب  يتةا وو  مووع مرانتهووا ال  ا وو ة  ا قتصووادية    

م تون العا . كموا رن عودم  جوود مراكوز  رور  وعودية قويوة        

  عالة   ي اعد علب محاية األمن الوطين من املهددات علب املدن 

املتو وور  اللع وود.  قوود مت م الكوواة األروورية  ضوومن م ووتهد ات     

 إنشاحر اجلهازين ا روم ني: 2030ر ية اململرة 

  ري الرحب  املركز الوطين لتةم ة الق اا -

 ه ئة تةم ة اللحث  الت وير  ا آترار -

إنشواحر حاضوةات  م ورعات     قد  لوه رهودال اجلهواز األ و "   

األعموواو ا جتماع ووة  ا ا يووات الكرريووة ملةظمووات الق وواا  ووري     

 اك وووز الق ووواعني  وووري الرحبووو   اخلوووا      تةظ مهوووا،الرحبووو  

ام امللادرة ".  لعت هذين اجلهازين هما األقدر علب ررذ زم نشااها

لتحك ز إنشاحر مراكز  رر م اململروة آالشورت املهوين ال ول ب     

 رل  الل ئة التةظ م ة املةا لة لذلا.  لضمان ا وتمرارية مراكوز   

الكرر املتخصصة م اململرة   آد من الةظر م تشة ع متويلوها  

موون قلووت مل  ووات الق وواا اخلووا   األ ووراد موون روويو إع وواحر        
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ها، آشووور  رن   يتووودرت املمووووو م   م وووزات ضوووريل ة ملووون يووودعم   

فرجات هذق املراكوز  موا تقووم آوت مون نشواطات.  إالا مت متويوت        

آعت من هذق املراكز من الد لة،  من املهب رن يوتب اللوا آ ريقوة    

الك ووة   ووري ملاشوورة مثووت إع ااهووا مووةح مق وعووة ر  ر قووال  مووا     

شوواآهها.  هووذا  ع وواحر هووذق املراكووز املصووداق ة  ا  ووتقيل ة م   

الدارت  اخلارج علب حود  وواحر، آا ضوا ة ملةحهوا ا ريوة م رداحر      

عملها آشرت مهين.  د ن هوذا الت ووير الشوامت ملراكوز الكرور      

ال ووعودية،  إنهووا لوون ترووون قووادرة علووب التوورياري م محايووة األموون     

 الوطين م جما تت املتعددة.

  التعقيب الثاني: د. عفاف االنسي 

كلرًيا م حةمها  ه رلتهوا   فتلا مراكز الكرر ارتيً ا

 مواردهووووا املال ووووة  موظك هووووا  جمووووا ت فصصووووها،  رهم تهووووا    

ال  ا وو ة،  م رجةوودتها اللحث ووة؛  حووني نووتكحص رشووهر مراكووز  

عوت  حاضورًة مموا    الكرر م العا  جند هذق التلايةات الرلرية 

موون الصووعوآة اديوود مسووة عامووة ميروون ا تكوواق عل هووا لتم  ووز مووا  

"مراكوووز الكرووور" رالووولح مت  وووز  ذاملةظموووات. لوووتقووووم آوووت هوووذق ا 

وجهة حبال املتها م تقديب األ ظ ك آشرت متزايد مرترزًا علب 

 جمموعوووة املمار وووات التحل ل وووة  ا  تشوووارية   ،  ا ووواتحنوووو ال

   .املتعلقة آال  ا ات

 راالووًة آا،وواو األمووين  قوود ارتوولر مصوو لح مراكووز الكروور 

ه ا شووارة للمصوو لح  روويو ا وورب العامل ووة الثان ووة، ح ووث كانوو   

كد لووة علووب القضووايا املرتل ووة آوواألمن  الوود اا  كانووه تعووين        
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م وواحة مغلقووة  لم ووة يلتقوو    هووا روورباحر موودن ون  ع وورريون     

 لوضع ا اات ة ات  إ اد حلوو لقضايا الد اا  األمن الوطين.

قضوايا األمون    آعود اللوا علوب      يقتصر د ر مراكوز الكرور   

كوو  ب القضووايا األمة ووة الدارل ووة.  علوو اخلووارج  آووت ركووزت ريضووًا

م  نالو يات املتحودة اكت و  د ر مراكوز الكرور رهم وة كورب      

مواجهووة التحووديات األمة ووة اخلارج ووة كووا رب اللوواردة  تهديوود      

األ لحة الةو يوة  الوذي شوةع إنشواحر مراكوز رحبوال تركوز علوب         

جماو الد اا  األمن مثت مل  ة راند،  معهد هد ون،  مركوز  

كوت هوذق   تري  وه    قود   ، اللحريوة،  مل  وة مو اي    التحل يت

  رجوواو رعموواو آهوودل العمووت مووع    نيع وورريعلووب يوود  املةظمووات 

علوووب   هوووا  ركوووز ا املختصوووني،   املهةد وووني اخلووورباحر العلمووواحر 

اكت ووووله املراكوووووز   اللحووووث  ا آترووووار م قضوووووايا الوووود اا    

تصووووووم ب ا  وووووواات ة ات   عةوووووود تهووووووارهم  الكرريووووووة رنووووووذا  

دل راةواحر ا ور ب م العوراق  ر غان وتان ،     كموا حو   ،الع ررية

ا ورب علوب ا رهواب  الود اا عون مصواحل       ر ر  عةد تصم ب ر 

اخلارج ووة ،  ريضووا القضووايا الوويت متوو  رمةهووا      الو يووات املتحوودة 

  ا وووووة عووووودم الت وووووامح،    ا وووووات الرعايوووووة  الووووودارل  مثوووووت

ا جتماع ة اليت  عمت عل ها ررباحر مون معهود آر ك ةقوز،  معهود     

،  معهوود مانهوواتن،  مل  ووة الوواال،  رروورج تقريووًرا رطلوو   هووو ر

عل ت  ا مجاا اجلديود(  الوذي رلقوب الضووحر علوب  مشواكت نظوام        

 الرعاية.

ا واات ة ة  دارة   رداًةمن هذا املة ل ، تعود مراكوز الكرور    

 قوود تةووامب ا عتموواد  لصووانع  القوورار ال  ا وو . املعر ووة  إتاحتهووا
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راالوووًة م ظوووت   احر العوووا م مج وووع رحنووو علوووب مراكوووز الكرووور   

مةهووووا   ووووواحًر ،القوووورن ا ووووادي  العشوووورين التحووووديات األمة ووووة م

ر  العمل وووات   ا قتصووواد املهوووددات اخلارج وووة املتعلقوووة آال  ا وووة  

ر  املهوووددات األمة وووة الدارل وووة   الع وووررية الد اع وووة ا ةوم وووة، 

املتعلقوووة آت ل ووو  القووووانني  مرا حوووة اجلرميوووة  الك ووواد  الكقووور  

آات الدارل ة  ختلوا رنواعهوا.  يتضوح تةوامب ا عتمواد       ا ض را

 ا عوام م وح رجرتوت جامعوة آة ولكان     علب مراكوز الكرور م ررور    

مقارنوة آوو   مل  وة  رريوة م العوا      11,175د يوجح ث  ،م2020

 ووا يظهوور تضوواعا عووددها  الوويت   م2016م نتوواا  تقريوور  6.846

 ا، ح وث يوجود  ياكز ر للها م رمريرا الشومال ة  ر ر آوا  ر و    

 3389  ر ر آوووام  2932 ، رمريروووا الشووومال ةمركوووزًا م  2397

، آ ةمووا تضووب مة قووة الشوورق األ  وور رقووت عوودد  ر وو امركووزًا م 

 مركزًا. 679مركزًا رلا ر ريق ا آو  599مةها آواقع 

مركوزًا م م وح    13م اململرة العرآ ة ال وعودية مت تصوة ا   

ا ،  تتلوووواين عوووواالج ملراكووووز الكروووور م العوووو 2020آة وووولكان ا 

مراكوووز الكرووور م اململروووة مووون مراكوووز تاآعوووة للحروموووة ر    

ممولووة موون قللووها، إ  مراكووز م ووتقلة تةظ م ووًا عةهووا، مراكووز     

 تاآعة جلامعات ر  شركات  ترون رحب ة ر   ري رحب ة. 

 كةوووه ر د رن يوووتب توضووو ح املقصوووود آوووو  "مراكوووز الكرووور     

ا آودا لو  مون ال ورح هوو      الوطة ة"   م  رقة د. لمد،  ح ث رن مو 

مراكز الكرر اال وة  وري التاآعوة للق اعوات ا روم وة  الويت       

كولري  الوات    اود   تعد حديثوة آالة ولة للمراكوز العامل وة  تواجوت     

مراكوووز  رموووام جوود اها   اعل تهوووا  قووودرة مةتةهوووا علوووب املةا  وووة 
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، ر  مراكوووز يلةوووري  وووا الوووانع القووورارقووود  الكرووور العامل وووة الووويت 

ل ة ا روم ة   شلت ا روم ة راالًة اليت انشوئه   الكرر  اا

لغرض دعب الةع القرار   اليت آ ل عة ا او لوديها م وزة الوالووو    

 للل انات  لديها الدعب املادي  اللوج يت .

 آشوورت عووام إن الوود ر املتوقووع موون مراكووز الكروور الوطة ووة    

التحلو يت   واحر كانه تاآعة للحرومة ر  م تقلة عةها يتمثوت م  

إنشوواحر آةووا لل وو ةاريوهات ااتملووة  ريضووا  م ق  مووات املخوواطر  ت

لدعب املواقا  القضايا اليت  للمةا ت املتعلقة آريمن الد لة آ انات

 مت  األمن الوطين علب امل تويني الدارل   اخلارج . 

إن رهم وووة الووود ر الوووذي ميرووون ملراكوووز الكرووور الوطة وووة رن  

طين يتمثوت م ق موة  جوودة    تقدمت لصانع القرار لتحق   األمون الوو  

آا عتموواد علووب مووا لووديها موون    الوو يت  تق  مووات  مووا تةتةووت موون  

م جمووواو ا  وووتخلارات   اتروووربت مووون يتمتعوووون آووو  موووا  نيلللووو

هات ال وووو ةاريور ضووووت ا ترشووووال  قوووودرات م  ا  وووواات ة ة

للتخ  ر ا  اات ة  األمثت  ا  تعداد  قتةا  الكور   إدارة  

رات ترترز علب مودن مترون املراكوز  مون     املخاطر،  هذق القد

الوالووووو إ  مصوووادر الل انوووات،  رربتهوووا املعر  وووة م ا وووتخدام    

متخصصوني   مةهة ات  رد ات التحل ت املختلكة، مع  جوود آواحثني  

  متمرةني  م لعني علب ما يد ر م م ل  الةع القرار.

يعد ا  وتقراحر املولين علوب اللصورية  ا  واات ة ة امللة وة علوب        

  ب ا اضر من مةظور املاضو   تقوديب ر ن م وتقلل ة  موا ي لو      ه

عل ت" الذكاحر ا  وتلاق " مون رهوب موا ميرون للمراكوز الوطة وة        
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. لتةة  املخواطر  التهديودات الةاشوئة   تقدميت م تقاريرها املختلكة 

 تعتمد كثري من مراكز الكرور م الود و املتقدموة علوب مكهووم      

 STRATINT  معاجلووة  ال ووت  نشوور   امووع(  هووو مصوو لح يعةووب 

شورت  ات،  هوو  املعلومات ا  تخلارية امل لوآة لتشر ت ال  ا 

در اصووو وووتخلارات ا  ووواات ة ة الووويت ت وووتعني     را ووو  مووون ا  

 يووو ر الووورة شوواملة لتق وو ب الل ئووة   (OSINT) املعلومووات املكتوحووة

 األمة ة.

مما  ل ، يتةلب لةا رهم ة الد ر الذي ميرون رن تضو لع آوت    

لكروور لتعزيووز األموون الوووطين،  ررووتب تعقوو يب آت ووا و     مراكووز ا

مشوور ا   ووريحا و رن رج وو  عل ووت   هووو: م ظووت كووون مراكووز      

الكرر الوطة ة األقرب  األكثر قدرة علب  هب الل ئة اال وة مون   

الةاح ة التةظ م ة  التشوريع ة  الثقا  وة،   كوون القواامني عل هوا      

ديها من ككواحرات  ركثر حرالًا علب مصلحة الوطن  رمةت،   ا ل

لل ة  من رورباحر  تقة وات حديثوة، هوت مراكوز الكرور الوطة وة        

 قادرة علب ا ض يا آهذا الد ر؟ 

يتضووح لوو  رن كووثري موون مراكووز الكروور   تووزاو تعتموود علووب  

الدرا ووات  األحبووال التقل ديووة  الوويت ميروون ا صوووو عل هووا موون 

ة م اجلامعووات، كمووا رن عوودد املراكووز املتخصصوو  األكووادمي ني

( الوح .. اخل  -آ ئو   - ذاا   -م ا،ا ت األمة ة   رري

آلر التووتر  قل ت آاملقارنة مع الد و املتقدمة،  قل ت مةها من يرالد 

ضومن درا واتها ا  واات ة ة،  هو  تعموت م األ لو         حوو العا 

  عزو عن العا  اخلارج .  
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اللوا يوجود عودد مون عواالج مراكوز الكرور         علب الور ب مون   

 خرجاتها  م  واة  ج وزة رن تثلوه قودرًة م هوذا الود ر       ا ت اا 

 حصووله آهووا علووب اقووة الووانع القوورار ،  هةووا  ركثوور موون ملشوور   

يدعونا للتكا و م قودرة املراكوز الوطة وة علوب رداحر الود ر األموين       

املةشود،  مون اللوا ا هتموام ا رووم  آإنشواحر مراكوز الكرور        

ًة إ  تزايووود ، إضوووا 2030 دعمهوووا مووولررًا آعووود إطووويق ر يوووة     

آرنوووام  روووادم الرووووادر اللشووورية امللهلوووة راالوووة مووون هوووب نتووواج   

الشريكني ليآتعال اخلوارج ،  مون امللشورات كوذلا،     ا رمني 

تةوووام  الووووع  آريهم وووة الدرا وووات ا  ووواات ة ة  ا  تشووورا  ة      

لتكووادي األزمووات  اق وو  األموون  يظهوور اللووا موون ترك ووز اهتمووام   

كمثاو قري  ما يقوم آوت مركوز   عدد من املراكز  آهذا الة اق  

ر لار من ريو مةتداق الكروري مون الاك وز علوب هوذق األد ات      

 ا ديثة.

رتامووًا ر د التريك وود علووب مووا الكوورق د. لموود م  رقتووت موون     

ضوور رة دعووب هووذق املراكووز  اديوود رل ووة مةظمووة للوودعب  التمويووت  

 لضمان ا تدامتها.   

 

  :لواء فاضل القرنيالتعقيب الثالث 

ن يروووون هةوووا  مرتروووزات تووولين عل هوووا الدرا وووات       آووود ر

الكررية امل لوآة لتوح د اجلهود م ا ااق العوام ملصواحل الووطن    

 من قلت مراكز الكرر.  ه  كالتال :
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 إ اات ة ة األمن الوطين ال عودي.  - ر ً (

إ اات ة ة األمن الوطين للمملرة العرآ وة ال وعودية،  الويت     

اململرة  ما  الله إل ت  موا ت وعب لوت     تر ب  آريطر عامة مرانة

من  ايات.  اللا يت ل  محايتها  آدم   ترامت عةاالوور القوووون  

الوطة ووة،  اليت  اللوًا تروون آتصوة ا شوامت اوه ررآوع عةاالور        

را  وة يوتمخت مةهووا رد ات متكرعوة ررورن   وو  امل وتون  ا،وواو      

املووووراد درا ووووتت  تق وووو ب 

ادياتت لتقديب ا لووو.   

د ات الرا  وووة   تلوووا األ

 الدآلوما وووووووو ة،   هوووووو

املعلومات ووووووووووووووووووووووووووووووووة، 

الع وووووووووووووووووووووووووووووووووررية 

 ا قتصوووووووووووووووووووادية(. إن 

إ وواات ة ة األموون الوووطين   الوويت هوو  تقوور  تعتموود موون الق ووادة        

ال  ا  ة( توضح الغايوة الوطة وة الدااموة للمحا ظوة علوب ال و ادة       

 رمن ا رمني الشريكني  مرت ولاتها ا قتصوادية.  د و    ة الوحد

لوويت تعلوون  تةشوور  ا قووة ا وواات ة تها لألموون الوووطين مةهووا    قل لووة ا

 الو يوووات املتحووودة(،  د و مووولارة م املة قوووة   تةشووورها  إيوووران   

 إ راا ت( إ  رن اللوا يتضوح آعودة طورق  مةهوا اخللك وة التار  وة        

لتري    اململرة علب يد املل   امللا علود العزيوز  امللوو  حتوب     

لوو  عهوودق،  مووا تتضوومةت موون     عهوود رووادم ا وورمني الشووريكني      

ااآتووت عوون الغايووة  األهوودال للد لووة. آا ضووا ة   تتوجهووات  توج هووا
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العاموووة دارل وووًا   تإ  التصووور ات ال  ا ووو ة العل وووا م املةا ووولا   

  عامل ًا تضم ةًا. 

 ا ملام التام  الدق   للمصاحل الوطة ة.  - اان ًا(

ل  هوووذا آوووديه  آ ل عوووة ا ووواو، إ  رنوووت  ر وووا آوووزرب رحووودا   

 متغريات  ا ترياري علب الدرا وات،  عوت هةوا  فك وا مصولحة      

علب رررن. املصاحل الوطة ة كما الكور رعويق  املعة وة آالدرا وة     

 تق  مها  اديد ادياتها تشمت ال  ادة الوطة ة  ا   ها الق ادة 

ال  ا  ة، رمن   يمة ا رمني الشريكني، العق ودة ا  ويم ة،   

اتها ا قتصوووادية، رموون   ووويمة الشوووع    موووارد اململروووة  مقوودر  

ال عودي  لور التةم ة(  ا   ت الكرريوة  املعر  وة. تلوا مةواط      

ا هتمام العل ا ملراكز الكرر الوطة ة لدرا وتها  تقوديب  جهوات    

الةظور  املرا وات لضومان دميومتهوا. ضود تهديودات م وتقلل ة علووب        

صوور فتلكوة،   امل تون املةظور  اللع ود، ر  تهديود حوال  يتةوامب آ    

مثوت التوجهووات العقديوة املةا  ووة للعق وودة ا  ويم ة  موون اااهووات    

إ اديووة، علمان ووة آا ووتلعاد الوودين عوون الد لووة، ر رووار مت ر ووة    

تووودعو إ  عووودم الشووورع ة للق وووادة ال  ا ووو ة، رعمووواو إرهاآ وووة،     

 تر ي  املخدرات  هدم الة    ا،تمعو .  الويت  اللوًا يروون  وا      

 املوووال  مووون جهوووات رارج وووة(.  مراكوووز الكرووور الووودعب املعةووووي 

 الدرا ووات الوطة ووة، معة ووة آووذلا ا ووتلاقًا لتشووريح تلووا املخوواطر 

 تقديب ا لوو املمرةة من رويو اخلوربة  التخصصوات املختلكوة.     

 من اللا كلوت  و رون لودن تلوا املل  وات الكرريوة الوضووح        

ت م القادم لتقوديب مرا وات  حلووو ممرون رن تاجوب م   ا و ا      

 ر ا إجراحرات مون جهوات ا رتصوا  الرمس وة لر ك وة التعاموت       
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معهووا آووالقوة الصووللة، الةاعمووة، ا عوويم  ا قتصوواد.  هةووا يتضووح    

 ة، آا ووتخدام األداة ا عيم وو  كمثوواو مووا مت مووع اجلانوو  الللةووان  

  ا قتصادية ضد تهري  املخدرات.  

 ًا  د ل ًا.الل ئة ا  اات ة ة  مرانة اململرة إقل م  - االثًا(

تقوووع اململروووة م  ج و ووواات ة ( مم وووز، يووودعب مرانتهوووا     

الد ل ة  ا  يم ة  العرآ ة،   ن اللا هوو ح ا و ة اللوا العمو      

ا  اات ة  للصرعات ال  ا  ة  الد ل ة  ا قل م ة، اقتصاديًا، 

  ا وو ًا  عقووديًا. موود وعًا آووو  تقلوو  ال  ا ووة للوود و الرووربن،        

مللاشرة ضد اململرة،   ري امللاشرة من دعب التهديدات ا يران ة ا

جلهووات مت ر ووة  إرهاآ ووة، مضوو   هرمووز، اعتووداحرات علووب موووارد  

ال اقووة آالعتوواد ر  آووا رب ال وو ربان ة، ح ا وو ة الووةكر  تد قووت    

  وو  مووا ي ووتةد، آا ضووا ة إ  مووا يتعلوو  آوواملمرات املاا ووة الد ل ووة 

لو   علوب اململروة      اليت  ا رار علب امليحة  ا قتصواد  التةوارة  

 قوور  لروون هوو  ركوورب متووريار م ا قلوو ب اآتووداحر.  هةووا يووريت  د ر  

مراكز الكرر الوطة ة كرديا للةان  الرمس  للد لة للدرا ة 

امل وووتمرة لللووووورة التهديووودات  املخوووواطر علوووب املصوووواحل الوطة ووووة    

 ا لوو علب م تويات املمرن حال وًا  حلووو  وري تقل ديوة  روارج      

داات لةقوت ال اقوة  طورق التةوارة  هوت ممرون       الصةد ق(، مثت آو 

فك ووا ا عتموواد علووب مضوو   هرمووز  آوواب املةوودب   وو  ر لويووات    

 مة ق ة، من   اات نقت دارل ة  تعا ن ة مع د و رررن.  

 ا ووووتمرار للل ئووووة ا  وووواات ة ة، مرانووووة اململرووووة العامل ووووة 

ا  ا  يم ة ير لها املصداق ة  الترياري م ال  ا ات الد ل ة  و 
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 ق  مصا ها، م الور فتلكة  عضوية م املةظموات  ا  ئوات   

الد ل ووة، جمموعووة العشوورين، ر آووا،  مةظمووة التعووا ن ا  وويم    

  وريق( ميرةهووا مون الووةع االكوات   ا وو ة  اقتصوادية  د اع ووة     

رمة ة  معلومات ة.  مراكز الكرر الوطة ة تدر  مرامن الكراغ 

  ووتكادة مةووت  اويووت اللووا   م مةوواط  رروورن م العووا  لشووغلت  ا  

ا قلوو ب إ  تعووا ن  مثووت  رمريرووا اليت ة ووة،  الوود و املوولارة م       

 ر ريق ا   ريق(.

 م تويات مراكز الكرر الوطة ة

 م رري رن هةا  م تويني عامني:

امل ووتون ا  وواات ة :  هوو  املراكوووز الوويت تعةووب درا ووة األمووون        -1

علب الر ع مون   الوطين آشمول تت،  ه  آل اطة مةتةها آالاك ز

جوووودة  متانوووة رد ات القووووة الوطة وووة  الدآلوما ووو ة، املعلومات وووة،    

الع ررية  ا قتصادية( آتقديب التوالو ات العاموة آود ن تكاالو ت     

 ة وووة م ولوووة، عووودا إحصووواحرات  در   م وووتكادة مووون رحووودال،      

 نقوويت إ وواات ة ة موورت آهووا اململرووة مثووت  رزمووة ال اقووة مةووذ       

ر نووا، رحوودال ا ووادي عشوور موون      حتووب اآلن، رزمووة كو  ١٩٧٣

 لتمرب، اديات األمن الغذاا   املاا ، التهديودات  وري املتوازنوة    

  وووري الةظام وووة، الت وووور   ووولاق الت ووولح م املة قوووة، مروووامن    

ا نرشال ااتملوة جغرا  وًا  اقتصواديًا    ا و ًا(.  يورآر اللوا       

ر كلت     الوضع الراهن م املة قة  الوذي يت وب آعودم ا  وتقرا    

 يووزداد م اللووا.  موون األهم ووة  رووان رن يوودر  مكهوووم األموون        

الوطين كةزحر من األمن القوم  العرآ ،  ر ا اللا ل   ر ارًا، 
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إالا موووا رروووذ م ا عتلوووار الوضووووع الوووراهن م املة قوووة  القيقووووت      

املدعومووة إيران ووًا، الرآ ووع العرآوو    ووريق(  مووا  وو رون عل ووت إالا     

ثووت  العووراق، الوو من  مرووامن ا ووتمرت عوامووت عوودم ا ووتقرارق، م

التهديدات العاآرة للحد د،  التهري  لل يح  املخدرات  اللشور،  

موون جهووة   اا وورب املاا ووة آووني مصوور  ال ووودان موون جهووة  را وآ وو      

رروورن(.  امللكوود رن األموون العرآوو  يووةعر  علووب األموون الوووطين  

علب األقت العرآو  ا قل مو ، لوذا فك وا تلوا ا نعرا وات هو         

 لويووات، ت تشوور ها مراكووز الكروور الوطة ووة،   وو       اديوود األ

 ا طيا  متاآعة ا،ريات.

امل ووتون التخصصوو   التكصوو ل (: ح ووث التكاالوو ت ركثوور دقووة،      -2

 ا جنوواز ركثوور  وورعة  ا ووتمرارية، ألن مةتوووج اللووا م ووتمد موون  

امل وتون ا  واات ة   يولار   ووت.  م هوذا امل وتون يروون ن وواق       

ملووا لووت موون الةصوو   األكوورب م   اللحووث  الدرا ووة عووريت  عم وو  

اجلوانوووو  التةمويووووة آتضاري ووووها  ال اقووووة، الصووووحة، التعلوووو ب،      

ا قتصووواد األدنوووب، الل الوووة، الركوووود، ا عووويم  املعلومات وووة،       

 ال  احة مقوماتها ا ال ة  امل تقلل ة  عااها،.. اخل(.

إن التمووازج  الل ة ووة آووني امل ووتويني م ديةام ر ووة م ووتمرة م   

لعر ووو ة، آ ووول   ووورعة املوووتغريات   وووهولة إدراكهوووا  التغذيوووة ا

  التكاعت معها م عصر التقة ة الذك ة.  

علموًا آرينوت م الق اعوات املختلكوة، يوجود آهوا مراكوز اللحووث        

 الت ووووير، ع وووررية  مدن وووة  ق اعوووات راالوووة. الات رهووودال    

  ارتلاطات  متويت فتلكة.
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 ممرةات مراكز الكرر الوطة ة

قة  مصوادرها، ل لةوب عل هوا درا وة اموت      ا حصاحرات األقرب للد .１

(، لووووتعر  تقوووودير  Vital(  ح ويووووة  Liveمعلومووووات حديثووووة  

املوقا ال  ا  ، ا قتصادي   ريق.  كلما كانه تلوا املصوادر   

 طة ة    و  تلوا املعوايري( كلموا كانوه الدرا وة رقورب للحق قوة         

  ال  ةاريوهات  ا لوو املقاحوة.  إ   وترون املصوادر املكتوحوة    

هوو  اللووديت  الوويت يغلوو  عل هووا الظوون  التضوول ت.  كمثوواو هووذق         

معلوموووات فتلكوووة آوووني ه ئوووة ا حصووواحر   كالوووة ا  وووتخلارات        

 األمرير ة.

https://www.stats.gov.sa      https://www.cia.gov/the-
world-factbook/countries/saudi-arabia 

التواالت الدارل   اخلارج  آني مراكز الكرر،   ي وة اللوا     .２

  ةعت الدرا ات الكررية الوطة ة متراملة اجلوان   ل   مون  

 جهووة نظوور رحاديووة موون جمموعووة لووددة معة ووة  ةوواو  مة قووة       

هووذا ال وو اق التواالووت  ا طوويا علووب      اهتمووام مع ةووة.  يةوودرج م  

املل  ات الوطة وة الرمس وة املعة وة آواألمن الووطين ح و    ا وة        

ا  صوواح  العمووت املعتموودة لووديهب مثووت  جملوو  الشوول ن ال  ا وو ة  

-https://www.al األمة وووووووووة،  مركوووووووووز األمووووووووون الووووووووووطين( 

jazirah.com/2011/20110514/ar4.htm 

https://www.stats.gov.sa/
https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/saudi-arabia
https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/saudi-arabia
https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/saudi-arabia
https://www.al-jazirah.com/2011/20110514/ar4.htm
https://www.al-jazirah.com/2011/20110514/ar4.htm
https://www.al-jazirah.com/2011/20110514/ar4.htm
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موووةح ا ريوووة امل ووول لة  الشوووكا  ة اليزموووة م درا وووات مراكوووز    .３

الكرر   ما  ص األمن الوطين، آصرل الةظر عن قرب ر  آعد 

املخووواطر الرامةوووة  القااموووة  الووويت متووو  اللوووا،  وووواحر مووون د و   

شق قة، الديقة ر  آع دة  عداد ا لووو الةاجعوة   و   جهوة نظور      

ملراكز.  لعت آعت ال  اقات اليت حداه م املة قوة محلوه   تلا ا

 رمثلة م هذا اجلان .

الوووودعب املووووال ،  هووووو ضوووومان لتحووووديث  ا ووووتمرارية الدرا ووووات   .４

 الكررية  مةةزاتها.

 املهمة اليت    التريك د عل ها:   ت من ا عتلارا

 اخلارج وووة آكعال وووة   ةالتوووزامن موووع جمريوووات الت وووورات الدارل ووو     .１

 Timely Efficient effective      مون األمثلوة هةوا  التوجوت جلعوت  .)

ال و احة را وود اقتصووادي  املشوواريع ال موحووة م اجلووزر املختلكووة،  

 الووويت تت لووو  درا وووات ا وووتثمارية، إنشووواا ة،  رمة وووة لضووومان       

ا  وووتدامة. حووور ب ا  وووتةزال، الصوووةاعة الذك وووة الع وووررية  

حر  املدن وووووة، القووووودرة الوطة وووووة علوووووب التشوووووكري لزيوووووادة الوووووذكا    

 ا ال ةاع ..   ريق(.

املر نوووة م إعوووادة الدرا وووات الكرريوووة   ووو  موووتغريات تكرضوووها      .２

الظر ل، تظت داامًا  رآدًا املصاحل الوطة وة هو  الر وان الثاآوه.      

 واحًر م م تةدات دارل ة ر  رارج ة،   لعت قض ة ن لة ال يق 

مثووواو اجتمووواع  مةا ووو .  ريضوووًا ت وووور العيقوووات موووع العوووراق،      

 ذر مع إيران(.التقارب ا 
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 رروووريًا،  كموووا  رد إن مراكوووز الكرووور الوطة وووة هووو       

الر انوووات الووويت ت تشووورل امل وووتقلت  تقووودم الةصوووح  الووورري م   

ر ضت ال رق  الو اات لد ع تةم وة  ا وتدامة الووطن للوالووو إ      

م تووزاحب عوووامل  يت وووور   ٢٠٣٠ اياتووت  اق ووو  الر يووة الوطة وووة   

 آاض راد.  
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ʘ املداخالت حول القضية  

رهووب املعضوويت الوويت تعووان  مةهووا مراكووز الكروور         يعوود موون 

 آاململرة ر ب لد ديتها ما يل :

عووودم  جوووود آة وووة تشوووريع ة  إطوووار تةظ مووو  يضووومن  وووا ا  اديوووة  -1

 هوو  إمووا رحب ووة آااروو ص ااريووة ر     فرجاتهووا؛ ا  ووتقيو م 

ر    ملاشرة جلهوات حروم وة  آتمويوت حرووم (     حروم ة تاآعة

  اه مجع ات ررييوة   قك وة الويت    و   وا إ       آري امر  ام ة ر

 .جماو الدرا ات  اللحول ا جتماع ة

   .العوآة  ضعا التمويت -2

العوآة تو ر الل انوات  املعلوموات ااداوة  املصوةكة  هو  األ وا         -3

  .م اللحول  الدرا ات

مراكووز الكروور لروو  تقوووم آوود رها علووب ركمووت  ريضووًا  ووإن 

 :من رهمهاللات مت عدة  جت  إنها حباجة إ  

كا  وة لرو  تقووم      رموواو يتو ر  ذق املراكز متويت م تدام  رن -1

  إعوا جمانًا  ن  يعملوآد رها،  ه  ت تق   ررباحر  متخصصني 

 قاآووت، راالووة عةوودما يت لوو  العمووت تكر ووا لعوودة ريووام ر  شووهور.   

علب مقراتهوا الثاآتوة  موظك هوا الوذين      لإلنكاق ه  كذلا اتاج 

ضور رة   هةا ميرون ا شوارة إ     . ا داريالورق   يقومون آالعمت

 جود دعب حروم  كوجود " زارة حبوث علمو " لودعب املراكوز     

الوودعب ا روووم  قوود يوولار علووب نتوواا  آعووت       رناجلووادة، ر ووب  

الدرا ات    يو ر ا وتقيل ة كا  وة للمراكوز. الق واا اخلوا       

تقووووديب آعووووت الوووودعب اووووه آوووواب "امل وووول ل ة       ريضوووواميرةووووت 
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 املهتمني. يكواض   األعماوإ  ما يقدمت رجاو  إضا ةاع ة" ا جتم

 ا  قكًا راالوا آهوا لرو  ت وتمر      تةشئ رنكذلا آهذق املراكز 

 اللووا م حوواو توقووا الوودعب عةهووا؛  موون د ن متويووت كووام  ج وود  

قوود  إنهوواا  ووتمرار م عملووها، آووت  ع  ت ووت   ووإن هووذق املراكووز 

الشلهة  هذا ما   يراد تلةري إ  مصادر رارج ة تضعها م موقا 

تلق  كوذلا  رن يروون دعمهوا مون      رن ا،  ه   طة ة  يكاض 

 الدارت  آ رق شكا ة    لار عل ها.

يروون   رنلر  يةةح ري مركوز تكروري  إنوت يكواض آوت يلوزم         -2

الوالوووو للمعلومووات  الل انووات ا روم ووة، مهمووا   إمران ووةلديووت 

الل انوات الويت    كانه هوذق املعلوموات، موع ر وع ال ورية عون آعوت       

 ري اللا. مراكز الكرر   ت ت  ع  رنهاتوالا آال رية م حني 

ُتعوود درا ووات  م وووح مك وودة م ظووت   وواب املعلومووة الصووح حة   رن

 رن الدق قوووة. مراكوووز الكرووور شوووريا م األمووون الووووطين   ووو  

تعامت هرذا راالة عةدما يتب ترل كها ملاشورة  مون قلوت جهواز     

 ر  تقديب املشورة العلم ة.حروم  آالدرا ة ر  اللحث، 

 آوود موون تووو ر الثقووة الرا  ووة آووني مراكووز الووتكرري  اجلهووواز          -3

ا روووم    وووا تقدموووت هوووذق املراكووز مووون درا وووات  مرا وووات؛   

الوووذي ُتلةوووب عل وووت  األ وووا حب وووث تروووون هوووذق الدرا وووات هووو   

ُيتخووذ  رنُي اشوود آهووا. لوو   موون املعقوووو   األقووتالقوورارات ر  علووب 

مووون ال وووران آووواملييني د ن درا وووة   قووورار ميووو  ق ووواا عوووريت   

تلعاتت،  آعضها تلعات مت  رمن ا،تمع  ال لب ا جتماع .  هةا 

ترموون ر ووورة تهموو ش د ر مراكووز الكروور عةوودما يووتب ااهووت   

مةها. كثري من اللحول   ُي تكاد مةها،  مون   ا  ادةد رها  عدم 
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و اب تقلع م ر ول مرتلة الوزارة ر  اجلهة ا روم ة  قر للقوو 

هب قاموا آدرا ات، اوب تةتهو  آعوت هوذق اجلهوات آصوعوآات م       رن

 تةك ذ قراراتها اليت   ُتنَب علب درا ات كا  ة.

للمراكووز الوطة ووة م تقووديب املشووورة  الدرا ووات    األ لويووةإع وواحر  -4

 ر ضوت اجلهات ا  تشوارية اخلارج وة    رنآدً  من ا عتقاد ال ااد 

تو  علوب إع واحر العموت جلهوات       لديها الركواحرة للق وام آاملهموة. يا   

 ن  يكهمووواملراكووز اخلارج ووة قوود    ريرارج ووة  وووحر تقوودير  هووب    

إ   رح انوواهووذق اجلهووات تلةووري  إن، آووت رهلووتا،تمووع كمووا يكهمووت 

 ا تق اب ككاحرات لل ة ل د الةقص م املعر ة.

 

ʘ التوال ات 

رن تقوم اجلهة املختصة   زارة املوارد اللشرية  التةم ة ا جتماع وة   -1

ئوووووة اللحوووووث  الت ووووووير  ا آتروووووار   زارة الثقا وووووة( آوضوووووع  ه 

التشووووريعات  األنظمووووة  املمرةووووات اليزمووووة للتو ووووع م إنشوووواحر    

 ت ووة ت  تكع ووت  حوكمووة  ا ووتدامة مراكووز الكروور امل ووتقلة    

  ري الرحب ة  توح د مظلتها  التريك د علب تةويع جما تها  آةواحر  

ار ا  وواات ة  قوودراتها  متر ةهووا موون امل وواهمة م الووةاعة القوور

آقضووايا األموون الوووطين آرامووت    مووا يتعلووم اململرووة  رصوالووًا 

 مقوماتت.  

تشوة ع املل  ووات ا روم وة  املراكووز ا روم وة املتخصصووة     -2

 تكع ت ما  -كمركز األمن الوطين  مركز دعب افاال القرار 

لي وتعانة  ل  وات الكرور اال وة      -يليد اللوا م تةظ ماتهوا  
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  إجوراحر  مات املخاطر  دعب عمل ة افاال القرار م التحل يت  تق 

الدرا وووات  تقوووديب التوالووو ات حووووو ال  ا وووات العاموووة املتعلقوووة    

 متروووني هوووذق   - كهوموووة األعوووب  -آقضوووايا األمووون الووووطين   

املراكوووز مووون التو وووع م رعما وووا  آةووواحر املعر وووة اال وووة  آةوووو      

 املعلومات  مترني الروادر الوطة ة العاملة آها.  

 آا حصواحرات الت ه يت اليزمة ملراكز الكرور  مودادها    تقديب -3

الدق قوووة مووون املصوووادر الوطة وووة لتشوووة عها علوووب تةوووا و القضوووايا     

الوطة ة  التةموية امللحوة،  التو وع م تقوديب الةصوح ا  واات ة       

  مووا يتعلوو  آالتةم ووة اال ووة علووب م ووتون املةوواط  ا داريووة،  مووةح  

املعلوموات  الل انوات  التقوارير    مراكز الكرر حريوة الوالووو إ    

اليزموووة لعملوووها مووون رووويو الشوووراكة الوا قوووة موووع ا  ئوووة العاموووة  

 املعلومات ة م اجلهات ا روم وة   ا حصاا ة اجلهات  لإلحصاحر

مراكز الكرر امل احة  ا رية  املر نة ملمار وة    إع احراألررن 

د رهووا   قووًا لضووواآر لووددة   ووا يتووواحرم مووع ارتصووا  كووت         

 ز. مرك

تقووديب الووودعب الوويزم ملراكوووز الكروور  الةظووور م تقووديب عووواالج      -4

م تدامة   ري ملاشرة مون الودعب للحكواظ علوب ح اديتهوا كواملةح       

املق وعة  األ قال  اديد رل ات الدعب   ضوع الشور   اليزموة    

  تحقاقت،  تشة ع الق اا اخلا   األ وراد علوب امل واهمة آهوا     

لوددة،  نودب اخلورباحر مون      احرات إعكمن ريو حوا ز  امت ازات 

اجلامعووات  املل  ووات ا روم ووة   ووري ا روم ووة للعمووت آهووا،  

 -كووُت   مووا  صووت    - رن تقوووم اجلهووات ا روم ووة املعة ووة   

 آامل اهمة م اللا. 
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تشوة ع الق واا اخلووا   اجلامعوات  املل  ووات اللحث وة امل ووتقلة      -5

  ووادة ا  رش العمووت   إقامووة مراكووز الدرا ووات علووب الشووراكة 

موون األكووادمي ني  رجوواو األعموواو  التعووا ن م اللووا مووع مراكووز    

 الكرر لتكع ت د رها  د عها للتم ز  تلين املعايري الد ل ة.  

إشوورا  مراكووز الكروور م املشوواركات ا روم ووة الرمس ووة م   -6

اخلووارج  ت وووويقها  ا  وووتكادة موون فرجاتهوووا م تعزيوووز مرانوووة   

كوز علوب املةا  وة الد ل وة     اململرة  الورتها،  تشوة ع هوذق املرا  

 آةوواحر الشووراكات  الترامووت مووع مراكووز الكروور الووةظرية حوووو    

 العا .  

تشووة ع الق وواا  ووري الرحبوو  موون روويو املركووز الوووطين لتةم ووة       -7

الق اا  ري الرحبو  علوب تعزيوز الشوراكة موع مل  وات الكرور        

ا روم وووة  حشووود املووووارد املشووواكة،  ا  وووتكادة مووون ارآوووة   

ز امللا علوداب للدرا وات اللا ل وة  مركوز     الشراكة آني مرك

 الدرا ووات ا  وويم ة م راا ووة جمموعووة   لألحبووالامللووا   صووت 

 ،موعة العشرين. T20الكرر 

دعوة مراكز الكرور ال وعودية الرا  وة إ   وتح  ور ا  وا روارج         -8

اململرة م د و فتارة  التعوا ن م اللوا موع مراكوز الكرور م      

 لويات األمن الوطين للمملرة.تلا الد و  ا  دم ر 
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