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كلمة رئيس الملتقى

في هذه الدورة التاسعة لملتقى أسبار يكون التفكير ازداد نضجًا،
وبالتالي فإن المنتجات ستكون على قدر من األهمية والفائدة .وما
زال الملتقى يلتزم بتحقيق أهدافه الكبرى التي يأتي في مقدمتها
خدمة هذا الوطن وخدمة قادته الكرام وشعبه الفتّي .
وال شك أن الجهود الكبيرة التي يبذلها الزمالء الكرام في الملتقى هي
محل تقدير الجمهور والمسؤولين من متابعي نشاطات الملتقى .وال
سبيل إلى إيضاح تلك الجهود أفضل من استعراض بعض األرقام
التي تحققت خالل الشهور الماضية؛ فقد ناقش الملتقى  28قضية
اشترك في كتابة أوراقها الرئيسة  28مشاركًا من الخبراء والمختصين،
وتولى التعقيب عليها  59عضوًا من أعضاء الملتقى وأدار الحوار 28
خبيرًا .وقد تطرقت تلك القضايا إلى موضوعات حيوية مهمة في
االقتصاد والتعليم واإلعالم والسياسة واالبتكار وغيرها .ونجم عن
تلك المناقشات الخلوص إلى حوالي  140توصية.
وقد ذكر القسم المسؤول عن المحتوى بأن الصفحات التي
استغرقتها المناقشات تقدر بـ  1100صفحة  ،أي ما يساوي  220ألف
كلمة .
لم تقتصر نشاطات الملتقى على القضايا والتقارير ؛ بل لقد أقام عدة
ندوات ولقاءات.
وليس لي إّال أن أحيي مجددًا كل من أسهم في هذا االنجاز الكبير،
وأخص زميالتي وزمالئي في الهيئة اإلشرافية ،وفي لجنة القضية،
ولجنة التقارير ،وقسم المحتوى.
كما ال يفوتني أن أشكر رئيس الهيئة اإلشرافية الفريق د .عبداإلله
الصالح ونائبة الرئيس د .وفاء طيبة واألمين العام أ .فهد األحمري.
وأقول للجميع مزيدًا من العطاء خدمة لوطننا وقيادتنا الكريمة.
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د.فهد العرابي الحارثي
رئيس الملتقى

تضمن التقرير:
قضايا

ملخصات لـ

09

28

تقارير

قضية

كتبها :تولى التعقيب عليها :أدار الحوار حولها:

59

28

عضوًا

خبيرًا ومختصًا

28
آخرون

تطرقت هذه القضايا لمجاالت تنموية حيوية مختلفة منها:

االقتصاد
واالجتماع

التربية
والتعليم

المخرجات

تمت مناقشة هذه القضايا في

اإلعالم
والسياسة

530

الزراعة
واالبتكار
وغيرها

توصية

 2500صفحة أي ما يساوي 500ألف
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ملتقى اسبار عدسة فكر وبؤرة تفكير

د .عبداإلله بن عثمان الصالح

ضيف الشرف على الملتقى معالي أخي األمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج
العربية د  /نايف الحجرف  ،ضيوف ملتقى اسبار األكارم فردا فردا  ،زمالئي وزميالتي
األعضاء الكرام .
بادئ ذي بدء وبعد الشكر المقرون بالتقدير على مشاركتكم ايانا هذا الحفل  ،اهنئ
الجميع بالشهر الكريم داعيًا العلي القدير ان يجعلنا وإياكم من زمرة المقبولين قوًال
وعمال وعبادة ومعاملة ،وان يعيده على بالدنا واألمم العريية واإلسالمية والمسلمين
في كل مكان باليمن واإليمان واألمان والنماء  .ثم اما بعد  :ــ

في إحدى ورش العمل في الملتقى في وقت مضى وفي سياق البحث عن مقابل عربي دقيق لمفردة THINK
 TANKالتي يعتبر ملتقى اسبار احدها  ,بل واحد األبرز منها في المملكة والخليج  ،حاولت متأمًال ان اتجاوز الترجمة
الحرفية للكلمات والمباني إلى الجوهر والمعاني  ,فوجدت بعد مراقبة لنشاطات الملتقى وتأمل لوظائفه انه
"عدسة فكر وبؤرة تفكير " .
إن ملتقى اسبار  ،حسب تجربتي  ،صعيد متميز  ،يلتقي عليه ويتفاعل  ،ثلة من المفكرين البارزين في اختصاصاتهم ،
من المواطنين والمواطنات  .يتناولون فيه ويباشرون من خالله التأمل والبحث والحوار ( والمناظرات الساخنة )  ،في
قضايا تمس الوطن واهله والتنمية فيه السياق الوطني واإلقليمي ( ومعنا اليوم ضيف كريم يمثل احدى اهم
المؤسسات اإلقليمية الفاعلة )  .كل ذلك على اساس من الوطنية الصادقة  ،والمنهجية الراسخة  ،والمهنية
الواضحة  ,واألفق الواسع.
وأثناء تشرفي بعضوية الهيئة اإلشرافية للملتقى في دورتها الثامنة  ،ثم برئاسة الهيئة اإلشراقية للملتقى في
دورتها التاسعة ،سمعت ورأيت وقرأت هذه الوطنية وتلك المنهجية والمهنية حية قوية وذلك اإلفق الواسع,
وسمعتها ورأيتها وقرأتها في األوراق التي اعدت من المتخصصين  ،وفي التعقيبات المكتوبة  ،وسمعتها ورأيتها
في المداخالت والحوارات على صعيد "الوتس آب " وفي الندوات واجتماعات الهيئة اإلشراقية وتقارير القضايا (وارى
في مالمح بعض الزمالء ابتسامة مهذبة تذكر ببعض الهوشات الساخنة ولكن هذا امر نتركه لوقت الحق ).
إنه ليس سهًال ابدا ان يحس او يشعر المرء بجمال الحوارات والمناظرات وحماسها  ،واإلثارة التي يفرزها تالقح
األفكار وتواردها  ،وروح النقاش وتطوره وارتقاءه  ,إال بالمتابعة الحية لها ( فليس تقرير صحفي عن مباريات بين
النصر والهالل او األهلي واالتحاد كمتابعتها حية على الهواء محاطًا بجمهور ذيك المعي )  .ولكن الملتقى من خالل
تقاريره المكتوبة  ،يقوم بما هو اقرب ما يكون للروح الحيةلتلك الحوارات المتميزة والمداخالت الرائعة  ،وذلك بتوثيق
الحوار بأسلوب مبتكر مرن سلس  ،في إطار اوراق القضية والتعقيبات عليها بأفضل واقرب ما يكون  ،مع الحرص
على امانة النقل لمقدمات األفكار  ،وخالصة الحوار  ،وزبدة النتائج  ،ومن ثم التوصيات التي تمثل الملتقى  .توصيات
تصاغ بعناية لتمثل مؤسسة فكرية حية حيوية تعيش تحت شمس الواقع ( سوف يقدم زميلي األمين العام ملخصًا
عنها األستاذ فهد األحمري موجزًا عنها كما سيحدثكم رئيس الملتقى د فهد العرابي الحارثي عن بعض اسراراها ) ،
أقول انني وجدت الملتقى وتقاريره ومخرجاته " عدسة فكر وبؤرة تفكير"  .ولكن سوف ترون من المعلومات التي
تقدم عن الملتقى الحقًا ان هذا المصطلح لم يرق للزمالء فأختاروا غيره وافضل منه .
ملتقاكم والحمد لله كان وال زال في نمو نوعي وكمي افقي في عدد اعضاءه ومجاالت بحثه  ،ونمو عمودي في
طروحاته وعمقها ،ويتطلع إلى األمام حيث ما برح يتبنى افكار تنظيمية حديثة ومبتكرة  ،يمكن ان تتسع لطموحات
رئيسه وهيئاته اإلشرافية واعضاءه في خدمة الوطن من خالل حماسهم وقدراتهم واختصاصاتهم  ،وفي الدورة
القادمة أنتم على موعد مع تنظيم جديد مبتكر نؤمل ان يزيد من الحيوية ويحقق الطموح ( تقوم د وفاء طيبة نائب
رئيس الهيئة اإلشرافية في وقت الحق من هذه الليلة بشرح موجز له ).
ارجوا لكم وقتًا ممتعًا زاخرًا بالفائدة في حفلنا هذا  ,وتقاريرنا لهذه الدورة الذي تمثل الملتقى واعضاءه واجتهاداتهم
 ،اخرجها الزمالء الكرام في األمانة العامة والمركز ،في احسن حلة وابهى شكل ليكون في متناول المسؤولين
واصحاب الشأن والمهتمين  .وإني على ثقة بأنكم ستجدون في ثناياه ما ترجونه من فكر حي  ،وتصورات جريئة ،
وتكييف ذيك راشد  ،لقضايا التنمية وتحدياتها في بالدنا العزيزة  ,التي توجه اهلها حكومة وشعبًا لترجمة رؤيتهم
 2030واقعًا ينشدونه يبني على ما هو قائم مما يفخرون به  ،بقيادة خادم الحرمين الشريفين أعزه الله
بنصره وتأييده وولي عهده األمين وفقه الله وسدد خطاه  ،ورجالهم المخلصين في كافة
فروع الدولة واصولها وهيئاتها ومؤسساتها.
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الشيء يعدل العمل التطوعي الذي هو سمة المجتمعات الحيوية ،لما
يقدمه من أدوار في تفعيل طاقات المجتمع ،وإثراء الوطن بمنجزات أبنائه
من خالل جهودهم البدنية والفكرية ،األخيرة هي أعظمها بال شك سيما
حين تكون الجهود الفكرية التطوعية صادرة من نخب وطنية ذات خبرات
في مجاالت متعددة.
أكثر من  100مفكر ومثقف وطني في ملتقى أسبار شارك العديد منهم في
تقديم حوالي  30فعالية وطنية تنموية مابين قضية حيوية أسبوعية بداية
الدورة ثم تحولت إلى قضية كل أسبوعين باالضافة إلى ندوات ومحاضرات.
األمر ليس بالسهل ،فالقضية/الفعالية الواحدة تبدأ من عصف ذهني
إلطالق شرارة الفكرة إلى كتابة قصة نجاحها في تقرير مفصل .يتخلل ذلك
السيناريو اآلنف الذكر ،جهود مضنية في التواصل مع أطراف عديدة
للموافقة على المشاركة في الفكرة ثم المتابعة بين فترة وأخرى يليها
التذكير وأخيرًا التنفيذ.
جهود هائلة يقوم بها الزميالت والزمالء في الهيئة اإلشرافية المتعددة
اللجان والتي هي مطابخ أفكار وطاقات ملتقى أسبار بقيادة الرئيس العام د
فهد العرابي الحارثي.
كل الشكر والعرفان لرئيس الهيئة االشرافية معالي د .عبداإلله الصالح
ونائبته د وفاء طيبة والزمالء في هذه الدورة بلجانها المختلفة.
الشكر موصول للزميالت والزمالء في الملتقى وخارج الملتقى الذين تم
استقطابهم للمشاركة في فعاليات الملتقى ولكم أيها القراء الكرام كل
الود والتقدير لتصفحكم هذا التقرير ومشاركتنا قصص النجاح.
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أ .فهد بن محمد األحمري

المجاالت التي تناولتها المناقشات خالل العام

االقتصادية

الصحية

االجتماعية

العمرانية

السياسية

التعليمية

الثقافية

التقنية

التشريعية

االستشرافية

8

التشريعية

الرياضية

أوًال  :القضايا االقتصادية

برنامج شريك السعودية :قراءة في التطُّل عات والتحديات.
الرياض :مركز الصناعة المالية اإلسالمية.
نظرة على سوق العمل في المملكة العربية السعودية.
حل النزاعات التجارية المحلية والدولية وانعكاسها على االقتصاد السعودي.
تأثير وسائل التواصل االجتماعي على قرار الشراء.
االقتصاد الرقمي.
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برنامج شريك السعودية :قراءة في التطُّل عات والتحديات

الورقة الرئيسة

م .خالد العثمان

التعقيب األول

د .عبدالرحمن العريني

التعقيب الثاني

إدارة الحوار

د .نوف الغامدي

أ .الحم الناصر

تناولت هذه القضية التطُّل عات والتحديات ذات الصلة ببرنامج "شريك" ،وفي ضوء ذلك فقد
تَّم التعريف ببرنامج "شريك" ،الذي أطلقه سمو ولي العهد  -حفظه الله  -كأحد أهم برامج
ومبادرات رؤية السعودية  .2030ويهدف هذا البرنامج إلى دعم وتفعيل مساهمة شركات
القطاع الخاص الكبرى في التنمية الوطنية عبر االلتزام بتبِّن ي إطالق مشاريع عمالقة وفق
مستهدفات محددة .وقد تَّم تصميم البرنامج بالشراكة الكاملة مع القطاع الخاص بناًء على
دراسة التحديات والفرص الواعدة.
وتطَّر ق التقرير إلى اآلثار المتوَّق عة لبرنامج "شريك" ،التي تتضمن على سبيل المثال :تنويع
االقتصاد ومصادر الدخل عبر تطوير مشروعات ريادية عمالقة في منظومة االقتصاد
الوطني ،وتفعيل دور الشركات الكبرى خصوًص ا ومجمل كيانات القطاع الخاص في التنمية
الوطنية بالتزامن مع ُخ طط تنفيذ مجمل منظومة برامج الرؤية وخاصة برنامج الخصخصة،
وزيادة فرص العمل وتوليد الوظائف بمستويات ومعدالت كبيرة ُت سهم في توفير الرخاء
واالستقرار للشباب السعودي ،وخلق فرص استثمارية وتعاقدية لكيانات القطاع الخاص
الصغيرة والمتوسطة تسهم في تنويع فرص عملها وتقليل اعتمادها على عقود المشتريات
الحكومية.
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ولم يغفل التقرير المحاذير والتحديات التي يمكن أن تواجه تنفيذ هذا البرنامج ،فضًل ا عن بعض
اآلثار السلبية التي يمكن أن تنجم عنه أو عن بعض أدواته ،ومنها :الخشية من تركيز االهتمام
على شريحة الشركات الكبرى  -وبهذا الحجم الهائل  -أن يؤثر على فعالية ِح زم الدعم الموَّج هة
إلى الكيانات الصغيرة والمتوسطة والتي تقع أيًض ا ضمن دائرة اهتمام الدولة وبرامجها
المتنوعة ،وإمكانية التأثير على وفرة وتكلفة أدوات التمويل للكيانات الصغيرة والمتوسطة في
ظِّل االنحياز المتوقع للبنوك وصناديق االستثمار لتوجيه أدواتها التمويلية للشركات المنضوية
تحت برنامج "شريك" ،وتناقص القدرة الشرائية بشكل عام نتيجة تناقص توزيعات أرباح
الشركات وتوجيهها لالستثمار بدًال من اإلنفاق.
وفي ضوء ما تقَّد م ،تَّم ت اإلشارة إلى مجموعة من وسائل تعظيم الفرص من برنامج
"شريك" وتحقيق تكامله مع برامج رؤية .2030
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التوصيات

تعزيز الشفافية لبرنامج "شريك"،
بحيث تكون اآللية التي يعمل بها

َو ْض ع خطة للرقابة على إنفاق
الشركات ،والتأكد من أنها تضُّخ

واضحة ،ويمكن قياسها.

األموال المطلوبة في مشاريع
جديدة وليس في مشاريعها
المعتادة ،والتأكد من أن هذه
المشاريع تضيف لالقتصاد الوطني
من حيث زيادة اإلنتاج وَخ ْل ق الوظائف
والمساهمة في النهوض بالشركات

َو ْض ع خطة دائمة إلعادة تقييم برنامج
"شريك"؛ لتجُّن ب آثاره السلبية على سوق

الصغيرة والمتوسطة.

المال وجاذبية االستثمار فيه ،وتأثيره على
إنفاق المستهلك ،وتأثير الحوافز على زيادة
نفوذ الشركات الكبرى على السوق
وطردها للشركات الصغيرة والمتوسطة
والناشئة.
حوكمة برنامج "شريك" وفق
قواعد ُم حَّد دة ونُظ م وأطر قانونية
ُت حِّد د العالقَة بين األطراف وُت عِّز ز
الرقابة الحكومية عليها ،وتزداد
أهمية ذلك كلما كان البرنامج متاًح ا
للشركات األجنبية.

تصميم أدوات تضمن توازن اإلنفاق
التمويلي من البنوك وصناديق االستثمار
على حزمة المشاريع الصغرى والكبرى،
وبين مختلف الشركات بكل أحجامها
ومستوياتها.

للرجوع إلى القضية على الرابط اآلتي:
/https://multaqaasbar.com/report/4651
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الرياض :مركز الصناعة المالية اإلسالمية (6/6/2021م)

الورقة الرئيسة

أ .الحم الناصر

التعقيب األول

د .يوسف الرشيدي

التعقيب الثاني

أ .فهد القاسم

إدارة الحوار

أ .عبد الرحمن باسلم

تناولت هذه القضية الرياض كمركز للصناعة المالية اإلسالمية ،وقد تطَّر ق المحور األول إلى
التعريف بالصناعة المالية اإلسالمية ومؤسساتها .حيث يشير مصطلح الصناعة المالية في
هذا السياق إلى المؤسسات والمنظمات العاملة في إنتاج وتقديم الخدمات والمنتجات المالية
بكل أشكالها؛ االستثمارية والفردية والمؤسسية .وتنقسم المؤسسات المالية اإلسالمية
إلى ثالثة أقسام رئيسة هي :المصارف اإلسالمية ،والشركات المالية واالستثمارية ،وشركات
التأمين التعاوني /التكافلي اإلسالمي.
ورَّك ز المحور الثاني على مبررات االهتمام بتحويل الرياض مركًز ا مقترًح ا لصناعة المال
اإلسالمي ،باإلشارة إلى أن المملكة العربية السعودية تملك الكثير من نقاط القوة التي ال
تملكها المراكز األخرى سواء كانت أوروبية أو آسيوية أو إقليمية؛ مما يجعلها في مركز القوة
والقدرة على احتالل المركز األول لهذه الصناعة .وتتمَّث ل نقاط قوتنا في كوننا قلَب العالم
اإلسالمي النابض ،وأن االقتصاد السعودي اقتصاد ملتزم بأحكام الشريعة اإلسالمية .ومن
نقاط القوة كذلك الموقع الجغرافي للمملكة الذي يربط آسيا بإفريقيا ،كما تتمتع المملكة
بنظام سياسي مستقر وثروة بشرية مؤهلة تأهيًل ا عالًي ا ،كما أنها تملك سوًق ا مالية تعتبر من
أكبر  10أسواق مالية في العالم ،إضافًة إلى أن المملكة دولة عضو في مجموعة العشرين ،كما
أن المملكة تحتل المركز الثاني عالمًّيا من حيث األصول المدارة وفق أحكام الشريعة
اإلسالمية ،وتعتبر أول مصدر لالستثمارات المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية.
واهتم المحور الثالث بآليات الوصول بالرياض لتصبح مركًز ا فعلًّيا لصناعة المال اإلسالمي.

13

التوصيات

أن تتضمن مستهدفات
الرؤية  2030أن تكون الرياض
مركًز ا عالمًّيا للصناعة المالية
اإلسالمية ،بحيث يتم َو ْض عه
هدًف ا إستراتيجًّيا من أهداف
إنشاء محاكم مختصة

برنامج تطوير القطاع المالي.

بالنزاعات المالية تحت
المنظومة العدلية ،بعيًد ا عن
اللجان التي تشكو من ضعف
التكوين واالستقاللية وتناُز ع
االختصاص.

تطوير البيئة التشريعية
لصناعة المالية اإلسالمية؛
وذلك بسِّن األنظمة
والتشريعات الخاصة بها،
وتعزيز الحوكمة والشفافية.

وضع برامج وإجراءات
لزيادة استقطاب استثمارات
المؤسسات المالية
اإلسالمية الدولية في
إنشاء مراكز أبحاث تهتم

السوق السعودي.

بتطوير وخلق أدوات الصناعة
المالية اإلسالمية في بيئة
تجريبية تنتج أدواٍت قابلًة
للتطبيق.

للرجوع إلى القضية على الرابط اآلتي:
https://bit.ly/37dDi3y
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نظرة على سوق العمل في المملكة العربية السعودية

الورقة الرئيسة

أ .خالد الشنيبر

التعقيب األول

م .إبراهيم الناظر

التعقيب الثاني

م .سالم المري

إدارة الحوار

د .عبد الله الحمود

تناولت هذه القضية سوق العمل في المملكة العربية السعودية ،وقد تَّم في هذا السياق
اإلشارة إلى أن البطالة في سوق العمل بالمملكة في الوقت الحالي يغلب عليها وصف
البطالة الهيكلية ،وهو عدم التوافق بين فرص التوظيف المتاحة ومؤهالت وخبرات العمال
المتعطلين الراغبين في العمل والباحثين عنه .ومن الصعب رسم سياسة شمولية إلصالح
سوق العمل بسبب المتغيرات العديدة التي تطرأ وبشكل غير مسبوق ،ولكن كلما كانت
اإلستراتيجية تعتمد على توليد للوظائف بدًل ا من التدوير ،كانت المهمة أسهل .وكلما كانت
اإلستراتيجيات ُم جَّز أة قطاعًّيا ومناطقًّيا كانت النتائج ُم ذهلة .وما نحتاجه فعلًّيا في الوقت
الحالي وحتى نتمكن من التعامل مع قضية البطالة في المملكة بالشكل األنسب هو والدة
منشآت جديدة بمختلف أحجامها َو دعم استمرار المنشآت الحالية.
لكن ومع أن البطالة السائدة في سوق العمل بالمملكة في أغلبها هي البطالة الهيكلية؛ إال
أن هناك أنواًع ا أخرى من البطالة لها تأثير على سوق العمل يجب عدم إهمالها ،وأهمها
البطالة االحتكاكية والبطالة المؤسسية .وعليه ،فإن التعامل مع قضية البطالة ال يمكن
تلخيصها في حماية المنشآت الحالية وتشجيع دخول منشآت جديدة يعني القدرة على التوُّس ع
اقتصادًّيا؛ مما يعني خلق فرص عمل أكبر .كما يعتبر قطاع التصنيع عامًل ا مهًّم ا لنمو اإلنتاجية،
انطالًق ا من قدرته على استيعاب التكنولوجيا القادمة من الخارج وتوليد أعمال عالية اإلنتاج،
أكثر من أي قطاع آخر .ولدى المملكة ودول الخليج فرصة ذهبَّية للتحُّو ل الهيكلي والتكنولوجي
السريع بسبب وجود العمالة الشابة ورأس المال والطاقة.
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وفيما يتعلق بتطوير سوق العمل وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة ،فإن الحاجة أكبر
خصوًص ا في الفترة القادمة؛ لوجود تصنيف لمنشآت القطاع الخاص وفًق ا لتطوير ممارسات
الموارد البشرية فيها .وحتى نتمكن من التعرف على سوق العمل بشكل أكبر في المملكة؛
فهذا يعني أننا بحاجة لإلفصاح عن مؤشرات عديدة ومتابعتها بشكل دقيق؛ حيث يمكن
قياس متانة سوق العمل اعتماًد ا على مؤشرات ،منها المؤشرات المتعلقة بـ (اإلنتاجية،
الديموغرافية :الهيكل التنظيمي ،التوظيف ،التدريب والتطوير).
وبالرغم من اإلصالحات العديدة الجارية في سوق العمل السعودي ،فال تزال هناك حاجة
للمزيد من اإلصالحات الجذرية باإلضافة لمراجعة البعض من اإلصالحات التي لم نلمس أثرها
كما هو متوقع أو كانت نتائجها عكسية.
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التوصيات

رفع الكفاءة المهارية لدى القوى
العاملة السعودية ،وإخضاع ُك ٍّل من
طالبي العمل والموظفين على رأس
العمل لدورات تدريبية في مجالهم
الوظيفي؛ لتمكينهم من أداء أعمالهم
بكفاءة وجودة عالية.

التركيز على المشاريع اإلنتاجية من
أجل فتح فرص وظيفية مناسبة
للسعوديين ،وإلزام الُم طِّو رين/
المستثمرين بالبدء بإعداد وتدريب
العمالة السعودية ،لاللتحاق بالمشاريع
الكبرى حتى يتم استالم المشروع
وتشغيله من ِق بل أيٍد عاملة

دَّل ت الدراسات على جهل العاملين

وطنَّية مدَّر بة.

بحقوقهم المهنية ،ولذلك وجب حماية
العاملين من الجنسين من االستغالل
المالي والتحرش في بيئة العمل؛ وذلك
بتثقيفهم بحقوقهم وواجباتهم
القانونية في بيئة العمل ،وبأنظمة
الحماية من االستغالل والتحرش.

للحد من دوران العمل الذي غالًب ا ما
يكون سبًب ا في إضعاف قوة العمل ،هنا
ال بد من وجود إجراءات قانونية تدفع
َم ن يلتحقون بالعمل بااللتزام بعقد
العمل على أقل تقدير لمدة عام واحد،

مشاركة وزارة االقتصاد والتخطيط
بفاعلَّية في إيجاد الحلول المناسبة
لفتح المزيد من الفرص الوظيفية
المناسبة لتأهيل وطموحات األيدي
العاملة السعودَّية.

للرجوع إلى القضية على الرابط اآلتيhttps://bit.ly/37dDi3y :
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وخالف ذلك مؤَّد اه التسبب في خسائر
لدى صاحب العمل.

حل النزاعات التجارية المحلية والدولية وانعكاسها على االقتصاد السعودي

الورقة الرئيسة

أ .عاصم العيسى

التعقيب األول

د .حامد ميرة

التعقيب الثاني

أ .علي بن علي

إدارة الحوار

د .عبداالله الصالح

تناولت هذه القضية حل النزاعات التجارية المحلية والدولية وانعكاسها على االقتصاد
السعودي من منطلق أن مسألة حل النزاعات التجارية المحلية والدولية وانعكاساتها على
االقتصاد ،تعتبر أحد الموضوعات الدائمة على جدول أعمال البيئة االقتصادية والقانونية في
مختلف دول العالم ،وبالتالي فإنها ستكون أكثر إلحاحًا وتواجدًا في المجتمع السعودي بسبب
حداثة عملية التطوير والمواكبة للبيئة االقتصادية والقانونية العالمية ،خاصة في ضوء رؤية
 2030الواعدة.
وكأي بيئة تجارية فقد عرفت البيئة التجارية السعودية ما يعرف بالمنازعات التجارية ،على النحو
الذي يوجد في مختلف البيئات التجارية ،إال إن المنازعات في البيئة التجارية السعودية تميزت
بعدة أمور من أبرزها :اختالف مصادر النزاع ،واختالف طرق التعامل مع المنازعات ،وصعوبات
تنفيذ األحكام ،وعدم وجود نظام للتحكيم ،مما قلل من القدرة على اللجوء إلى التحكيم.
وقد شهدت السنوات األخيرة نقلة نوعية جعلت من المملكة العربية السعودية بيئة صديقة
للتحكيم ،وقد تحقق ذلك بإرادة سياسية وفرت الدعم من خالل مسارات ثالثة رئيسة :دعم
تشريعي وتنظيمي ،ودعم حكومي ،بجانب الدعم القضائي .وقد اتخذت الحكومة السعودية
خطوات عمالقة نحو تطوير آليات حل المنازعات التجارية ،لتكون مواكبة للتطورات العالمية،
والتي انتهت إلى تحقيق نقلة نوعية غير مسبوقة ،جعلت القضاء التجاري متقدمًا ومتفوقًا على
مختلف األنظمة القضائية اإلقليمية.
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التوصيات

دراسة أسباب حاالت

تفعيل التعويض وإقرار
مبادئه ،وُم ساءلة
ُم تسببي اإلضرار

إقرار تعويضات تكاليف

اإلفالس والتعثر،

التقاضي والترافع ،بحيث

وأسباب النزاعات

يتحملها الخاسر

التجارية وأنواعها

باآلخرين

دعم البحوث التشريعية

ُم ساءلة أصحاب

والقضائية عن البيئة االقتصادية

الدعاوى الكيدية

وعالقتها فيهما

وغير الُم حقة

للرجوع إلى القضية على الرابط اآلتيhttps://bit.ly/3DBOAuP :
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تأثير وسائل التواصل االجتماعي على قرار الشراء

الورقة الرئيسة

د .طالل المغربي

التعقيب األول

د .عبدالله ناصر الحمود

التعقيب الثاني

أ .عالء الدين براده

إدارة الحوار

د .عبدالله العساف

تناولت هذه القضية تأثير وسائل التواصل االجتماعي على قرار الشراء ،وأشار د .طالل
المغربي في الورقة الرئيسة إلى أن أزمة جائحة كورونا زادت نسبة أعداد مستخدمي اإلنترنت
عالميًا بسبب الجائحة والحظر واالحترازات والقلق الذي أصاب المجتمعات واألفراد ،جعل
الخروج لألسواق منخفضًا ،مما أدى إلى ارتفاع التسوق من خالل اإلنترنت والتطبيقات ،مما
ساهم في سرعة تطور وقبول التقنيات وإيجاد آليات جديدة في ربط وسائل التواصل
االجتماعي بالبيع والترويج والتأثير المباشر وغير المباشر على سلوك وقرارات المستهلكين.
وقد يكون من أهم أهداف تأثير وسائل التواصل االجتماعي هو التوسع العالمي واالنتشار
والتأثير في قرار الشراء األول ،أما استمرارية شراء العميل؛ فتحتاج وجود عناصر مختلفة ال
سيما الرضا عن التجربة األولى .ومن المهم جدًا وضع استراتيجية واضحة لعملية استخدام
وسائل التواصل االجتماعي واختيار المؤثرين لسرعة انتشار الوصول من خالل وسائل
التواصل االجتماعي إيجابيًا والتأثير السلبي في حال اكتشف العميل عدم صحة المعلومات.
بينما أَّك د د .عبدالله ناصر الحمود في التعقيب األول على أننا نعيش في عصر التسويق ،وهو
بالفعل تسويق للعديد من السلع واألشياء ،بفضل التطورات الكبرى التي شهدتها بيئة
اإلعالم واالتصال ،واكتساح شبكات التواصل االجتماعي للبيئة الثقافية االجتماعية للناس.
وهذا الملحظ ،ليس فقط في إطار ترويج الوسائل للمنتجات ،ولكن أيضًا ما أتاحته البيئة
االتصالية من تراكم المعرفة ونقل التجارب والخبرات فيما بين البشر ،حتى أصبح رابط
"المرئيات" أو "اآلراء" التي يبديها الناس خالل تجاربهم الشرائية أهم من رابط المنتج نفسه،
فصارت تجربة الشراء تجربة جماعية من طراز رفيع.
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في حين ذكر أ .عالء الدين براده في التعقيب الثاني أن ما يمكن أن يغفله البعض هو أن تطور
التقنية المحفزة على القيام بهذه العمليات التسويقية يمكن أن تتأثر أيضًا ،حيث إن ضعف
اإلقبال عليها من قبل العمالء يمكن أن يدفع الشركات إلعادة النظر في خططها التطويرية.
كما أن دخول البضائع المقَّل دة ذات الجودة الرديئة والتي ال يمكن االعتماد عليها إلى األسواق
له تأثير اقتصادي سلبي أيضًا .وبصفة عامة فإن التقنية كما أنها جاءت بميزات محفزة؛ إال أن
االستغالل الخاطئ لها يوجب علينا أن نكون على درجة عالية من الوعي واإلدراك لما ُيقَّد م
من خاللها.

وتضمنت المداخالت حول القضية المحاور التالية:

التعريف بالتسوق
عبر وسائل التواصل
االجتماعي.
أبعاد التسوق عبر وسائل
التواصل االجتماعي :تفسير
علم االقتصاد السلويك.
•تأثيرات استخدام وسائل
التواصل االجتماعي في
التسوق:
أوًال  :التأثيرات اإليجابية.وسائل الحد من التأثيرات

-ثانيًا :التأثيرات السلبية.

السلبية للتسوق عبر
وسائل التواصل
االجتماعي.
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التوصيات

إنشاء هيئة وطنية عليا تتبع وزارة
التجارة لإلشراف على التجارة
اإللكترونية في المملكة ،وتحديدًا
التجارة عبر منصات التواصل
االجتماعي.
وضع استراتيجية وطنية للتجارة
اإللكترونية تشمل ضوابط
اإلعالن وقيوده في المملكة.

تنفيذ حمالت إعالمية لرفع
الوعي المجتمعي حول هذه
القضايا الشائكة.
إصدار بطاقات عضوية خاصة لمن
يحق لهم اإلعالن في منصات
التواصل االجتماعي ،بعد اجتيازهم
دورات خاصة في هذا المجال تشمل
التعريف بما يتعارض مع القيم
والعادات في المجتمع.
وضع قوانين أخالقية عقابية
رادعة لمخالفي قوانين اإلعالن
في وسائل التواصل االجتماعي
في المملكة.

للرجوع إلى القضية على الرابط اآلتيhttps://bit.ly/3u2iFQU :
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االقتصاد الرقمي

الورقة الرئيسة

د .رجا المرزوقي

التعقيب األول

د .إحسان ابو حليقة

التعقيب الثاني

م .عبدالله الرخيص

إدارة الحوار

أ .عالء براده

تناولت هذه القضية االقتصاد الرقمي ،وأشار د .رجا المرزوقي في الورقة الرئيسة إلى أن
التغيرات المتسارعة في عالم التكنولوجيا والتي تخلق فرصًا جديدًة في جميع المستويات سواء
في الحكومة ،واألعمال التجارية والتنمية االجتماعية ،وأهمية تصميم السياسات المناسبة
لالستفادة من التحول الرقمي .وأشار كذلك لتأثير هذه التحوالت المتسارعة على معطيات
االقتصاد .انتقل بعد ذلك للتعريف باالقتصاد الرقمي ودرجة إسهامه في اقتصادات الدول
والفروقات بين االقتصاد الرقمي والقطاع الرقمي ،ثم شدد على أهمية قياس هذا االقتصاد
في الوقت الذي ُت شِّك ل فيه هذه العملية صعوبًة بالغًة  .تحدث كذلك عن دور هذا االقتصاد
في عملية االندماج باالقتصاد العالمي وكيف سَّر عت الجائحة من مضاعفة االستثمارات في
القطاع وتدفق البيانات .ولم تغفل الورقة كذلك دور البنية التحتية في هذا االقتصاد بما في
ذلك تسهيل تدفق البيانات .بعد ذلك تطرقت الورقة لمسألة العرض والطلب وهو جوهر أي
اقتصاد بكل تأكيد ،وأشار إلى طبيعة هذه العالقة في االقتصاد الرقمي ،وفي هذا اإلطار تم
التعرض لبعض األمثلة التي ارتبطت بأذهان الناس في االقتصادات التشاركية ،كمثال أوبر
وغيرها .واختتمت الورقة بالحديث عن قطاع االتصاالت في المملكة كونه ممكننًا لالقتصاد
الرقمي.
بينما تطرق د .إحسان ابو حليقة في التعقيب األول إلى تعريف االقتصاد الرقمي بكونه
االقتصاد الجديد ،وأشار لتداخل هذا االقتصاد في جميع مفاصل الحياة والتغييرات الجوهرية
التي أحدثها بشتى القطاعات بما في ذلك العمالت واألصول الرقمية وغيرها .وأشار لما يواجه
هذا القطاع من تحديات.
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في حين ذكر م .عبدالله الرخيص في التعقيب الثاني أن الورقة تفتح المجال للحديث عن تطوير
األجندة الرقمية لتحقيق النمو الذيك والمستدام والشامل وفق سياسة االقتصاد الرقمي في
المملكة العربية السعودية التي أقرها مجلس الوزراء بتاريخ  1442/1/2هـ ،والتي ترتكز على
سبعة مبادئ أساسية لتنمية بيئة رقمية استثمارية جاذبة ولزيادة التنافسية والتنوع
االقتصادي وتوسيع التنمية المستدامة في المملكة ،وتتمثل تلك المبادئ في" :الوصول" بما
في ذلك البنية التحتية الرقمية ،والبيانات والمنصات الرقمية ،والتقنيات ،واالبتكار ،ورأس المال
البشري ،والرخاء االجتماعي والشمولية.

وتضمنت المداخالت حول القضية المحاور التالية:

التعريف
باالقتصاد الرقمي
وأهميته.

مخاطر

جهود المملكة

وتحديات

في تطوير ركائز

االقتصاد

االقتصاد

الرقمي

الرقمي

وسائل اإلفادة
من االقتصاد الرقمي
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التوصيات

العمل على احتواء الجانب السلبي للتحّو ل
الرقمي على االقتصاد والمجتمع خصوصًا
تلك التي لها طابع استراتيجي ،بحيث ال
تستطيع أي جهة أجنبّية استخدام
األنظمة المستخدمة في التحّو ل الرقمي

تطوير القدرات المحّل ّية واالستفادة

ضد مصالحنا الوطنّية أثناء األزمات

من تجارب الدول األخرى التي تحاول

العالمّية السياسية أو التقنّية.

استخدام االقتصاد الرقمي
باستقاللّية ،من أجل بناء استقاللّية
في األنظمة المستخدمة محلّي ًا بكثرة

إيجاد بدائل محّل ّية وعالمّية لتالفي أي

والمهّم ة أمنيًا واقتصاديًا مثل نظام

إشكاالت نتيجة عقوبات أو إجراءات

أبشر ونظام المعامالت البنكّية

حمائية من قبل الدول أو الشركات

"سويفت".

الغربّية المسيطرة على األدوات
الرقمّية المستخدمة لتسيير االقتصاد
واإلنترنت.
بناء قدرات فنّية وكوادر وطنّية
لتسيير األنظمة الرقمّية الحيوّية
وإيجاد الحلول لمشاكلها الفّن ّية

إنشاء مقاسم إنترنت محلية وخليجية
وإقليمية بحث تكون التعامالت

وحمايتها والحفاظ عليها أثناء

الحكومية واالقتصادية والعامة

األزمات العالمّية ومنع الجهات

اإللكترونية تدور داخل النطاق

األجنبّية من اختراقها أو تحليلها

الجغرافي وُت خَّز ن في مراكز بيانات

والتحّك م فيها.

محلية وإقليمية بما يضمن مستوى
أعلى لسالمة وأمن التعامل مع
ضمان الترابط العالمي.
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ثانًي ا  :القضايا االجتماعية

الطالق في المجتمع السعودي
تمكين المرأة ،إجراءات الدعم ،وقياس المؤشرات
ضغوط العمل عند الشباب :المصادر واآلثار واستراتيجيات التعامل
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الطالق في المجتمع السعودي

الورقة الرئيسة

التعقيب األول

د .هناء المسلط

د .عبدالسالم الوايل

التعقيب الثاني

د .مها العيدان

إدارة الحوار

د .عبير برهمين

تناولت هذه القضية الطالق في المجتمع السعودي باعتباره من المواضيع المهمة التي يتجدد
الحوار والنقاش فيه بتجدد الحاجة إلى معرفة الحلول التي يمكن أن تخفف أو تحد منه ،خاصة
مع تزايد معدالته في ظل التغيراتاالجتماعية واالقتصادية والثقافية السريعة التي يشهدها
المجتمع السعودي ،والتي أثرت على نمط العالقات االجتماعية داخل األسرة.
وتتعدد العوامل المؤدية للطالق في المجتمع السعودي ،التي تتنوع ما بين عوامل تقليدية
كالمشكالت المستمرة بين الزوجين ،وإهمال أحد الزوجين لحقوق اآلخر ،وعدم التكافؤ
الثقافي أو االجتماعي بين الزوجين ،وقلة دخل الزوج .كما أن ثمة عوامل أخرى تتعلق بالدور
الذي لعبته التقنية في حدوث مشكالت بين الزوجين .بجانب العوامل المتعلقة بالتغير
االجتماعي واالقتصادي ،والتحوالت التي يشهدها المجتمع في الفترة الراهنة.
ويالحظ فيما يخص اآلثار المترتبة على الطالق ،أن الطالق مشكلة مركبة متعددة الجوانب،
تقّو ض األسرة ،وتؤدي إلى انهيارها بالكامل ،حيث أصبح الطالق أحد أخطر المشكالت
االجتماعية تهديدًا لألسرة ،وللبناء االجتماعيوللمجتمع بأسره ،كما أنه مفجر للعديد من
المشكالت النفسية ،ورغم فردية القرار فيها إال أنها تعد مشكلة مجتمعية من حيث اآلثار
واالنعكاسات.
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التوصيات

تطوير فحص ما قبل الزواج

العمل على تطوير ومراجعة نظام

وإدراج فحوص تعاطي

األحوال الشخصية فيما يتعلق بنظام

المخدرات وسالمة الصحة
النفسية والعقلية اعتمادًا على

األسرة وخاصة حقوق المطلقة أو
المعلقة أو الغائب عنها زوجها وفقًا

ما يقرره فريق شرعي طبي

ألحكام الشريعة وبما يتناسب وتغيرات

نفسي اجتماعي قانوني

العصر الحالي.

إصدار نظام يجرم تزويج

بناء برنامج تثقيفي

إنشاء (إدارة أو هيئة أو

المرضى النفسيين

إلزامي للمقبلين على

مركز) في وزارة العدل تعني

ومدمني المخدرات بدون

الزواج حول الحياة

بدارسة مشكلة الطالق

معرفة األطراف األخرى

الزوجية والصعوبات

واستقطاب العلماء

بذلك .وذلك للحد من

المتوقعة وأساليب

والمختصين لوضع الحلول

هذا األمر.

معالجتها وجعل اجتيازه

المناسبة للحد منها

شرطا إلتمام عقد

ومواجهة ضررها على

الزواج.

األسرة والمجتمع.

للرجوع إلى القضية على الرابط اآلتيhttps://bit.ly/3DBOAuP :
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تمكين المرأة ،إجراءات الدعم ،وقياس المؤشرات

الورقة الرئيسة

د .هناء المسلط

التعقيب األول

د .عبدالله الحمود

التعقيب الثاني

د .مها العيدان

إدارة الحوار

د .هند الخليفة

تناولت هذه القضية تمكين المرأة من حيث إجراءات الدعم ،وقياس المؤشرات .وأشارت د.
هناء المسلط في الورقة الرئيسة إلى المبادئ التي تنطلق منها عملية التمكين ،ومن أهمها
تحسين الخدمات األساسية للمرأة ،وإتاحة مشاركتها في التخطيط والمسؤولية ،وتحقيق
العدالة المجتمعية لها ،كما تناولت أهداف تمكين المرأة والتي ارتبطت بصنع القرار وتوافر
المصادر والمعلومات ،والقدرة على إدارة وتغيير أفكار اآلخرين والمشاركة في عمليات
التطوير والتغيير المستمر ،وتعزيز تصورها الذاتي لنفسها .كما تناولت التقدم والتطور الذي
حدث في مكانة المرأة في المجتمع السعودي وارتباط تمكين المرأة بأهداف رؤية المملكة
 .2030كما تناولت أيضًا حقوق المرأة كما جاءت في الدراسات واألبحاث العلمية ،من ذلك
اإلجراءات التي تساعد على تمكين المرأة على المستوى المؤسسي والمستوى الفردي.
وانتهت الورقة إلى مجموعة من التساؤالت التي تمثل مؤشرات ال بد من قياسها قياسًا
علميًا؛ للتأكد من تحقيق أهداف تمكين المرأة.
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وركز د .عبدالله الحمود في التعقيب األول ،على المعوقات التي تحول دون استكمال تمكين
المرأة عالميًا بالصورة الكاملة ،بالرغم من التقدم الذي حدث على مستوى مشاركتها االقتصادية
واالجتماعية ،وأكد على أن العادات والموروث الثقافي ال يزال يضع المرأة في مكانة أدنى من
الرجل ،كما أوضح مقاييس تمكين المرأة والمؤشرات العالمية المستخدمة لقياس تمكين
المرأة ،والدراسات التي تناولت هذه المقاييس لتصنيف مكانة المرأة في المجتمع.
أما التعقيب الثاني والذي قدمته د .مها العيدان ،فقد سلط الضوء على مفهوم تمكين المرأة
من قبل المنظمات النسائية في التسعينيات من القرن العشرين ،كذلك تمكين المرأة كما جاء
في الدين اإلسالمي ،وأشارت إلى أنه بالرغم من التغير الذي حدث في دور ومكانة المرأة؛ إال أن
ذلك ال زال متأثرًا بالموروث الثقافي .كما تم التطرق إلى التغير في مكانة المرأة السعودية في
عالقته برؤية  ،2030والذي ارتبط بالتغير في القوانين ذات العالقة بالمرأة.
وتضمنت المداخالت حول القضية المحاور التالية:

مفهوم تمكين

اإلشكاالت

المرأة والحاجة إلى

المرتبطة بتمكين

توطين المفهوم.

المرأة.

مؤشرات تمكين

تمكين المرأة:

المرأة.

اإلجراءات المطلوبة
والرؤية المستقبلية.
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التوصيات

إن تمكين المرأة االجتماعي في
غاية األهمية وهو ضرورة يبدأ

أن العمل على تمكين المرأة

من األسرة أوًال من خالل

واستقالليتها وتحسين الوضع

المشاركة بين المرأة والرجل في

االجتماعي واالقتصادي والسياسي

الحياة اإلنتاجية وتقاسم

أمر ضروري لتحقيق الشفافية

المسؤوليات عن رعاية األطفال

والمساءلة في الحكومة واإلدارة

وتربيتهم وإعالتهم.

والتنمية المستدامة في جميع

الجهة المسؤولة عن التنفيذ:

مجاالت الحياة ،ويتطلب لتحقيق

المؤسسات (اإلعالمية ،التربوية،

هذا األمر استحداث وزارة بالدولة

الدينية).

خاصة بشؤون المرأة واألسرة.

القضاء على الممارسات

إعداد استراتيجية لتنظيم

اعتماد تدابير مناسبة

التمييزية من قبل أرباب

وتوسيع خيارات العمل

لتحسين قدرة المرأة على

العمل ضد المرأة.

للمرأة ،وإعداد استراتيجية

كسب دخل ،وتحقيق

الجهة المسؤولة عن

للعمل عن بعد.

التنفيذ /وزارة الموارد

جهة التنفيذ /وزارة الموارد

االعتماد على الذات
اقتصاديًا ،وضمان وصول

البشرية والتنمية

البشرية والتنمية

المرأة على قدم المساواة

االجتماعية.

االجتماعية.

إلى سوق العمل وأنظمة
الضمان االجتماعي.

للرجوع إلى القضية على الرابط اآلتيhttps://bit.ly/3qZnfO6 :
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ضغوط العمل عند الشباب :المصادر واآلثار واستراتيجيات التعامل

الورقة الرئيسة

د .علي الحكمي

التعقيب األول

د .وفاء طيبة

التعقيب الثاني

د .نوال الضبيان

إدارة الحوار

د .عفاف األنسي

تناولت هذه القضية ضغوط العمل عند الشباب ،وأشار د .علي الحكمي في الورقة الرئيسة إلى
أن الضغوط بحد ذاتها ليست على الدوام مؤثًر ا سلبًّيا على الشخص أو على أدائه في العمل أو
حياته بشكل عام ،بل إن مستوى مناسًب ا منها لقدرات الشخص وإمكاناته هو عامل محفز
ودافع لبذل المزيد من الجهد والتميز في األداء ،بينما افتقاد الشخص للضغوط ،أو ضعف
شعوره بها ،قد يقوده إلى عدم النشاط أو االسترخاء ،كما أن المستويات العالية من الضغوط
قد تؤدي إلى اإلنهاك أو القلق والغضب واالنهيار عندما تصل لحدود عليا للغاية .ويطلق على
العوامل التي يمكن أن تتسبب في الضغوط النفسية ذات العالقة بالعمل مصطلح (المخاطر
النفسية االجتماعية .)PSYCOSOCIAL HAZARDS
وتشير بعض التقارير اإلحصائية إلى أن عدد األشخاص على مستوى العالم الذين يعانون من
الضغوطات النفسية والقلق واالكتئاب في تزايد مستمر .وتمثل ضغوط العمل جزًء ا مهًّم ا من
العوامل المؤدية لالضطرابات النفسية ،وبجانب آثارها االقتصادية وعلى مستوى إنتاجية
المنظمات ،فإن لضغوط العمل آثاًر ا كبيرة منها الجسدي ،والنفسي ،واالنفعالي ،والسلويك.
والمؤكد أن اآلثار السلبية للضغوط النفسية والتي تشمل االقتصاد ،والمنظمات ،والموظف
وأسرته تتطلب تبِّن ي جميع الجهات ذات العالقة الستراتيجيات وتدخالت على مستويات عدة
للوقاية منها والتقليل من آثارها.
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بينما ذكرت د .وفاء طيبة في التعقيب األول أن بيئة العمل هي بيئة إنسانية أوًال وأخيرًا ،الالعب
المفرد فيها هو اإلنسان ،وأينما كان اإلنسان سيلعب علم النفس دورًا كبيرًا في ديناميكية
التفاعل بين النفس والنفس ،والنفس والبيئة المحيطة أّي ًا كانت ،ولكل منظمة مدخلها الخاص
بها لسعادة موظفيها وصحتهم النفسية ،واللعب بالخيوط النفسية للمنظمة والعاملين فيها
وأنظمتها هو أساس نجاح المنظمات في الوقت الحاضر ،ولكن تعتمد على  6مبادئ أساسية
وهي :بناء استراتيجية ،وتحديد الموظف الذي تحتاجه المؤسسة وفي أي مجال ،واالحتفاظ
بالموظفين ،واالستثمار في الموظف ،وتشجيع التنوع واالختالف.
في حين تطرقت د .نوال الضبيان في التعقيب الثاني إلى أن رؤية المملكة  2030وتوجيهات والة
األمر -حفظهم الله -تهدف إلى تحقيق السعادة لشعب المملكة ومن يعيش فيها .وفيما يخص
بيئات العمل المثلى والتي تهدف لإليجابية على جميع األصعدة يمكن اإلشارة إلى أنموذج شركة
"جوجل" من حيث بيئة العمل الداعمة والمشجعة لموظفيها ،بل إن الشكل الخارجي والداخلي
للمباني يتواءم مع أنماط القيادة التي ُت شعر اإلنسان بمكانته وحظوته ،فتوفر لهم مناخًا يبعث
على السعادة والتفاؤل في عالم ملئ بالفرص والتنافسية.
وتضمنت المداخالت حول القضية المحاور التالية:

التعريف

مسببات

بضغوط العمل

ضغوط العمل

وأبرز أنواعها.

المعاصرة.

اآلثار السلبية

استراتيجيات

الناجمة عن الضغوط

الوقاية للتعامل مع

في بيئة العمل.

ضغوط العمل.
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التوصيات

إيجاد جهة " مؤسسة مجتمع
مدني أهلية " أحد مهامها رقابة
وتطوير أنظمة بيئة العمل مثل
التعاقد وظروف مكان العمل

أن تتولى مؤسسات القطاع

وآلياته ولوائحة ذات العالقة بما

الخاص كجانب من المسؤولية

يحمي أطراف العمل وذوي

االجتماعية:

العالقة.

·تصميم برامج متكاملة يمكن
أن تطبقها المنظمات.
·التطوير المهني للمسؤولين

مراجعة األنظمة التشريعية

في المنظمات عن الموارد

للتأكد من مواءمتها مع

البشرية على تلك البرامج.

احتياجات الموظف/ة الشاب
خاصة مع التغييرات الجارية في
بيئة العمل ومراجعة أنظمة
اإلجازات وسد أي ثغرة أو

أن تتكفل وزارة الموارد

قصور بالنظام

بالتعاون مع وزارة الصحة
بحملة توعوية للتعريف باآلثار
النفسية لضغوطات العمل

التأكيد على ضرورة التزام

وطرق مواجهتها (نظام غذاء

أصحاب العمل بالوصف

صحي-رياضة  -تأمل ..إلخ).

الوظيفي وساعات العمل
المقررة في عقود الموظفين
وعدم تجاوزها إال في حال
موافقة الموظف كساعات
عمل إضافية محددة تحسب
كأجر مستقل خارج الدوام.

للرجوع إلى القضية على الرابط اآلتيhttps://bit.ly/3qZnfO6 :

34

ثالثا  :القضايا الثقافية

دور مراكز الفكر الوطنية في تعزيز مقومات األمن الوطني وحمايتها من
المهددات
تدفق األعراق المختلفة في المدن وتحدياته الماثلة على المستوى السياسي
واالجتماعي والديموغرافي.
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دور مراكز الفكر الوطنية في تعزيز مقومات األمن الوطني وحمايتها من المهددات

الورقة الرئيسة

التعقيب األول

د .محمد الثقفي

د .رياض نجم

التعقيب الثاني

د .عفاف األنسي

التعقيب الثالث

إدارة الحوار

لواء .فاضل القرني د .عادل القصادي

تناولت هذه القضية دور مراكز الفكر الوطنية في تعزيز مقومات األمن الوطني وحمايتها من
المهددات .وقد تم التطرق ألهمية مراكز الفكر الوطنية بوصفها منظمات متخصصة بتقديم
حلول منهجية ،وصفية ،واستشرافية ،لصناع القرار في الدولة ،سواء للحكومة ،أو للمنظمات
الخاصة ،أو غير الربحية ،أو حتى لألفراد ،وتشكل أهمية قصوى فيما تقدم من حلول لمشكالت
آنية أو مستقبلية ،وليس لها تنظيم واضح في كثير من الدول ،ومن ضمنها المملكة.
ويمكن لمراكز الفكر الوطني أن تسهم بدور مؤثر في تعزيز مقومات األمن الوطني وحمايتها
من المهددات ،ما يتطلب تحفيز هذه المراكز لالضطالع بهذا الدور.
إال أنه ثمة تحديات تواجه تفعيل دور مراكز الفكر في المملكة واضطالعها بدورها المنوط
يتعلق أهمها بعدم وجود بنية تشريعية وإطار تنظيمي يضمن لها الحيادية واالستقالل في
مخرجاتها ،فهي إما ربحية بتراخيص تجارية أو حكومية تابعة (مباشرة لجهات حكومية وبتمويل
حكومي) أو بأوامر سامية أو تحت جمعيات خيرية ووقفية التي ال يحق لها إال مجال الدراسات
والبحوث االجتماعية .فضًال عن صعوبة وضعف التمويل ،وكذلك صعوبة توفر البيانات
والمعلومات المحدثة والمصنفة وهي األساس في البحوث والدراسات.
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التوصيات

أن تقوم الجهة المختصة بوضع التشريعات واألنظمة والممكنات الالزمة
للتوسع في إنشاء وتسجيل وتفعيل وحوكمة واستدامة مراكز الفكر المستقلة
وغير الربحية وتوحيد مظلتها والتأكيد على تنويع مجاالتها وبناء قدراتها
وتمكينها من المساهمة في صناعة القرار االستراتيجي في المملكة

تشجيع المؤسسات الحكومية والمراكز الحكومية المتخصصة
كمركز األمن الوطني ومركز دعم اتخاذ القرار  -وتفعيل ما يؤيد
ذلك في تنظيماتها -لالستعانة بمؤسسات الفكر المحلية في
التحليالت وتقييمات المخاطر ودعم عملية اتخاذ القرار وإجراء
الدراسات وتقديم التوصيات

تقديم التسهيالت الالزمة لمراكز الفكر إلمدادها
باإلحصاءات الدقيقة من المصادر الوطنية
لتشجيعها على تناول القضايا الوطنية والتنموية
الملحة ،والتوسع في تقديم النصح االستراتيجي فيما
يتعلق بالتنمية المحلية على مستوى المناطق اإلدارية

تقديم الدعم الالزم لمراكز الفكر والنظر في تقديم نماذج
مستدامة وغير مباشرة من الدعم للحفاظ على حياديتها كالمنح
المقطوعة واألوقاف وتحديد آليات الدعم ووضع الشروط
الالزمة الستحقاقه ،وتشجيع القطاع الخاص واألفراد على
المساهمة بها من خالل حوافز وامتيازات وإعفاءات محددة

تشجيع القطاع الخاص والجامعات والمؤسسات البحثية المستقلة ومراكز
الدراسات على الشراكة وإقامة ورش العمل واإلفادة من األكاديميين
ورجال األعمال والتعاون في ذلك مع مراكز الفكر لتفعيل دورها ودفعها
للتميز وتبني المعايير الدولية.

للرجوع إلى القضية على الرابط اآلتيhttps://bit.ly/3DBOAuP :
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تدفق األعراق المختلفة في المدن وتحدياته الماثلة على المستوى
السياسي واالجتماعي والديموغرافي.

الورقة الرئيسة

التعقيب األول

أ .عالء الدين براده

د .عبدالرحمن الصايل

التعقيب الثاني

أ .أمين نائب الحرم

التعقيب الثالث

د.ماهر الشويعر

إدارة الحوار

د .سعود كاتب

تناولت هذه القضية تدفق األعراق المختلفة في المدن وتحدياته الماثلة على المستوى
السياسي واالجتماعي والديموغرافي .وأشار أ .عالء الدين براده في الورقة الرئيسة إلى أنه
لسنوات طويلة كان استقطاب الكفاءات مطلبًا ضروريًا للنهوض بالصناعة على كافة
المستويات ،ودعم عجلة االقتصاد من خالل توفير الخبرات البشرية الالزمة والقادرة على بناء
منظومة معرفية ترتكز على أسس اقتصادية واجتماعية متينة .الالفت في األمر هو أن المتمعن
في التجربة يمكن أن يلحظ أن الكثير من أصحاب المعرفة الذين عاشوا بيننا لسنوات طويلة،
تركوا بصمة واضحة سواء في القطاعات التي انضموا للعمل بها ،أو المجتمع المحيط بهم،
وأسلوب الحياة الذي بدأ يطرأ على كل مدينة .والمؤكد أن التبعات المرتبطة بهذا الجانب ال يمكن
بحال من األحوال إغفالها ،ومن أبرز التحديات التي يمكن التطرق إليها َت طُّبع المدن بصبغة
جديدة نتيجة التنوع العرقي؛ مما يخلق صورة غير مرتبطة بهويتها التاريخية ،والتعرض ألنماط
دخيلة في أسلوب الحياة بعضها قد ال يتناسب مع طبيعة المنطقة المكانية وإرثها ،وعدم
االستفادة بالشكل المطلوب من المزيج المعرفي الذي َت شَّك ل عبر سنوات طويلة ،فضًال عن
المصادر الطبيعية التي تزخر بها هذه األرض ،وُت شِّك ل هذه المصاعب مجتمعة تحديًا من نوع
جديد في تصدير الثقافة المحلية ،والهوية المطلوبة لكل مدينة.

38

بينما أَّك د د .عبدالرحمن الصايل في التعقيب األول على أن عدد المدن التي يمكن وصفها بأنها
فائقة التنوع " "SUPERDIVERSE CITIESتضاعف بشكل ملحوظ؛ أي أن أكثر من نصف
السكان لديهم مجموعة متعددة من الخلفيات ،والتوجهات الثقافية ،والمواقف االجتماعية،
واالقتصادية .وفي المدن شديدة التنوع ،أصبح من الصعب التمييز بين األقليات الموجودة ،حيث
أصبحت الهويات الفردية هي االستثناء وليس القاعدة .وُت بنى سياسات االستيعاب على االعتقاد
بأن االستيعاب ُيحِّس ن العالقات بين األعراق من خالل تبسيطها ،حيث تتخذ المجموعات
العرقية هوية المجموعة المهيمنة وتذوب فيها ،ويبقى التحدي الصعب على عاتق المدن
السعودية في كيفية تحقيق مزايا التنوع والتعددية الثقافية وفي نفس الوقت تعزيز الهوية
المحلية وأصالة المدينة.
في حين يرى أ .أمين نائب الحرم في التعقيب الثاني أن دخول األعراق المختلفة لجميع المدن
مطلب وضرورة لتطوير المجتمعات وإثراء الحياة العلمية والثقافية واالقتصادية .صحيح بأن
بعض هذه الثقافات واألنماط ليس جميعًا إيجابيًا؛ ولكن أصبح المجتمع السعودي قادرًا على
التميز بين الضار ،فينبذه أو يرفضه واستيعاب اإليجابيات األخرى.
وأشار أ .ماهر الشويعر في التعقيب الثالث إلى أنه من الناحية االجتماعية فإن كثرة اختالف
األعراق على مستوى المدن أو األحياء في المدن يزيد من نسبة الجريمة في المجتمع نتيجة
الختالف الثقافات والقيم .ومن ناحية أخرى سهولة ذوبان األعراق في ثقافة المجتمع المحيط
بها.

وتضمنت المداخالت حول القضية المحاور التالية:

لمحة تاريخية

التدفق العرقي

التحديات المرتبطة

والقوة الناعمة

بالتدفق العرقي

للمدن

في المدن
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اآلليات المالئمة
للتعامل مع
إشكاالت التدفق
العرقي بالمدن.

التوصيات

وضع إطار محدد لالستفادة من الخبرات
المستقطبة في كل مدينة بما يخدم
التوطين والهوية ويساهم في الحفاظ
على الموروث.
تشجيع أبناء كل منطقة على المشاركة
في تحديد السمة الطاغية على الهوية،
ووضع المؤشرات لقياس أثر هذه
الظاهرة ،مع التوصية بشكل دوري حيال
كل طارئ يمكن أن يدق ناقوس الخطر.
تضمين استراتيجيات المدن والمناطق كل
ما يتعلق بالتنوع العرقي في هذه المدينة،
وكذلك إنشاء مكاتب استراتيجية لبعض
المدن التي ال يوجد فيها هيئات تطوير.
االلتزام بحصة ثابتة للجنسيات المتواجدة
في المملكة؛ يك ال تطغى جنسية معينة
على البقية ،وتكون الحصة المخصصة
للجميع متناسبة مع عدد السكان
األصليين.
فتح باب الهجرة من أهل
االختصاص ومن تحتاجهم المملكة
ضمن شروط مبينة وواضحة
ومصداقية ،وتكون أيضًا ضمن حصة
سنوية ال يمكن تجاوزها.

للرجوع إلى القضية على الرابط اآلتيhttps://bit.ly/3u4WWI0 :
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رابًع ا  :القضايا التعليمية

مرجعية تقييم التعليم من خالل الدراسات الدولية .
َم ْن ح الُّر خص المهنية بناًء على االختبارات :تصُّو رات بحاجة إلى تصحيح.
تمكين جامعاتنا األهلية من االنفتاح على الخارج
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مرجعية تقييم التعليم من خالل الدراسات الدولية

الورقة الرئيسة

د .محمد الملحم

التعقيب األول

أ.د .راشد العبدالكريم

التعقيب الثاني

إدارة الحوار

أ.د .نياف الجابري

د.صالحة آل شويل

تناولت هذه القضية مرجعية تقييم التعليم من خالل الدراسات الدولية ،وفي هذا السياق فقد تَّم
اإلشارة إلى أن الدراسات الدولية (مثل :تيمز  ،TIMSSوبيرلز ،PIRLSوتاليس  ،TALISوبيزا )PISA
ُت نِّظ مها منظمات دولية محترمة لها سمعتها وخبرتها العميقة في إجراء هذه الدراسات ،من
أجل تقييم التعليم في البلدان الراغبة في االشتراك في هذه الدراسات؛ وذلك بهدف تقييم هذه
الدول لتعليمها سواء كان تقييًم ا متفرًد ا من خالل هذه الدراسات الدولية أو تقييًم ا مقارًن ا من
خالل مقارنة نتائجها في هذه الدراسات الدولية بما لديها من نتائج اختبارات أو دراسات وطنية
محلية أو حتى إقليمية ،لُت مِّث ل المشاركة نوًع ا من تحقيق مصداقية البياناتCROSS
 ، VALIDATIONوهذه الدراسات تتضمن بحًث ا شامًل ا لمختلف المتغيرات المهمة المؤثرة في
جودة التعليم ،وُت قِّد م نتائج هذه الدراسات معلومات جيدة عن أثر هذه المتغيرات على التعليم
كًّم ا ونوًع ا ،ويصاحب الدراسة اختبار في موضوع تهتم به الدراسة؛ فمثًال  :تيمز  TIMSSتهتم
بالعلوم والرياضيات ،وبيرلز  PIRLSتهتم بالقراءة ،وهكذا؛ ولهذا السبب شاع عن هذه الدراسات
أنها اختبارات فقط ،ويكون اهتمام اإلعالم عادًة منصًّبا على نتائج تلك االختبارات بالدرجة األولى،
وهذا متوقع لقوة نفوذ االختبار في تقديم معلومات عالية الموثوقية تعكس أداء الطالب
مباشرة ،وهو المستفيد النهائي والمحوري من الخدمة التعليمية محل بحث الدراسة.
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وُيوِّض ح هذا التقرير أن الدراسات واالختبارات الدولية تَع ُّد رافًد ا مهًّم ا من روافد تقويم التعليم
وإعطاء مؤشرات عن مدى تطُّو ره .كما أنها ُت َع ُّد نقاط بداية لمشروعات تربوية تطويرية .وهي
في حال التعامل الجاِّد بعيد النظر معهاُ ،ت سهم في تصحيح مسار التعليم ،وتساعد في تطوير
سياساته وممارساته .وفي كثير من الدول ،هناك اختبارات وطنية ُت جريها جهة أخرى غير وزارة
التعليم ،قد تكون مجلًس ا وطنًّيا أو هيئة أخرى .كذلك فإن بعض الدول ُت عِّو ل على نتائج اختبارات
الدراسات الدولية لتتخذ قرارات إصالحية في تعليمها حتى مع توُّف ر اختبارات أو دراسات وطنية
لديها.
ويعرض التقرير أسباب ضعف االستفادة من الدراسات الدولية ،ال سيما ما يتعلق بأنه يتم
التعامل معها في األساس من منطلقين :األول منطلق إعالمي وقتي ،بحيث نستغلها إعالمًّيا
استغالًال ينتهي في الغالب في وقته ،دون أدنى فائدة ُت ذكر .والثاني أننا نتعامل معها على أنها
(مسابقة) نحرص فيها على إحراز تقُّد م في (المراكز) دون النظر والتحُّق ق الفعلي في مدى
التقُّد م في الواقع ،ودون محاولة االستفادة من تلك الدراسات لرسم سياسات مستقبلية
تؤدي إلى تعديل مسارات التعليم وحل مشكالته.
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االستفادة من نتائج
االختبارات الدولية ضمن
اإلطار المرجعي لتطوير
المنظومة التعليمية.
توفير بيانات مراقبة
األداء التعليمي
لمدارس

العناية بإستراتيجيات
تعويض التعُّل م المفقود

التعليم العام.

في أعقاب الجائحة ،مع
التركيز على المدارس في
المواقع التي تقُّل فرص
الطلبة في وجود الموارد

إيجاد آلية حوكمة

المنزلية الداعمة.

التخاذ القرارات
التربوية اإلستراتيجية
في التعليم من ِق بل
مجالس متخِّص صة

الحرص على االستقالل
التام لجهات تقويم
التعليم عن الجهات
التنفيذية للتعليم،
وارتباطها بالسلطات
العليا في الدولة.

للرجوع إلى القضية على الرابط اآلتيhttps://bit.ly/3uci1jP :
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َم ْن ح الُّر خص المهنية بناًء على االختبارات :تصُّو رات بحاجة إلى تصحيح

الورقة الرئيسة

د .إبراهيم الدوسري

التعقيب األول

د .علي القرني

التعقيب الثاني

أ.د .راشد العبدالكريم

إدارة الحوار

د.صالحة آل شويل

تناولت هذه القضية َم ْن ح الُّر خص المهنية بناًء على االختبارات ،باإلشارة إلى ما تضَّم نته الئحة
الوظائف التعليمية الصادرة منذ السنتين تقريًب ا بخصوص "الُّر خصة المهنية" في عدد من
موادها .حيث عرفتها في المادة ( )1بأنها "وثيقة ُت صدرها الهيئةوفق معايير محددة؛يكون
حاملها مؤهًل ا لمزاولة مهنة التعليمبحسب ُر تب محَّد دة ومدة زمنية محددة ،وبحسب
تنظيمالهيئة ولوائحها" .وفي المادة ( )10جعلت الحصول على الُّر خصة المهنية من بين الشروط
الالزمة للترقية من رتبة معلم ممارس أو معلم متقدم إلى الرتبة التي تليها (متقِّد م أو خبير على
التوالي) .ونصت الفقرة ( )2من المادة  26على الحرمان من العالوة السنوية "إذالم يحصل
الموظف علىالرخصة المهنية أو لم يجِّد دها خالل الفترة المحددة وفًق ا للقواعدوالترتيبات
المنِّظ مة للرخصالمهنية لدى الهيئة" .وقد أثارت هذه اإلشارات كثيًر ا من التفسيرات
واالجتهادات حول المفهوم ذاته وحول كيفية التطبيق.
وقد تَّم التطُّر ق إلى أن استخدام اختبارات كفايات المعلمين (العامة والتخصصية) يأتي بهدف
تحديد الحدود الدنيا من المعارف والمهارات والكفايات الالزمة للتدريس؛ لكن ثمة وجهات نظر
أخرى ترى في اللجوء إلى هذه االختبارات من أجل التمييز بين مستويات أداء المعلمين يصبح
مسألة محفوفًة المخاطر ،ولن تؤدَي إلى نتائج يمكن االعتماد عليها.
كذلك ،ومع أن من المقبول استخدام اختبارات خاصة بوظائف القيادات المدرسية واإلشراف
التربوي التي تقيس المعرفة األكاديمية ،سواء التربوية المشتركة أو التخصصية لالختيار لاللتحاق
بهذه الوظائف للمرة األولى؛ إال أن من غير المقبول في نظر البعض أن ُيعتمد عليها لالختيار أو
للتمييز بين مستويات األداء.
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مراعاة منهجية الرخصة
المهنية حيث إَّن ها مصَّم مة
خصيًص ا الستخدام نتائج االختبار
في عمليات المفاضلة ببن
المتقدمين لمهنة التدريس،
وليست مصَّم مة ابتداًء لغرض
التمييز بين مستويات مختلفة
من األداء (المتميز من غير
اعتماد اختبارات الرخصة

المتميز).

المهنية من بيوت خبرة أو
جامعات عريقة لها خبرتها
في إعداد أسئلة اختبارات
المعلمين.
استيعاب جميع السمات
والخصائص المؤثرة في
فاعلية المعلم ،وعدم
االقتصار على الجانب
المعرفي ،من خالل

مراجعة هيئة التقويم لالختبارات

االختبار التحريري.

بحيث تكون مالئمة لمستوى ما
ُيقَّد م في الجامعات في
موضوعات التربية؛ ال أن تكون
شيًئ ا مثل اختبار القدرات :أسئلة

وثيقة "المعايير المهنية

تحٍد لم يمر على الطالب مثلها

للمعلمين" تحتاج إلى ترجمة

أثناء دراسته.

تلك المعايير بصورة عملية
إجرائية يمكن من خاللها
تحديد الجوانب التي يمكن
إخضاعها للمالحظة

للرجوع إلى القضية على الرابط اآلتيhttps://bit.ly/37dDi3y :
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والقياس والتقويم

تمكين جامعاتنا األهلية من االنفتاح على الخارج

الورقة الرئيسة

د .عبد الرحمن العريني

التعقيب األول

د .يوسف الرشيدي

التعقيب الثاني

د .زياد الحقيل

إدارة الحوار

د .خالد المنصور

تناولت هذه القضية تمكين جامعاتنا األهلية من االنفتاح على الخارج؛ حيث يعد تضمين البعد
الدولي أحد أهداف التعليم الجامعي المعاصرة ،وأحد السمات التي تحدد مكانة التعليم الجامعي
السعودي وأدائه على المستويات المحلية واإلقليمية والدولية ،ويتسق مع أهداف رؤية 2030؛
ففي ظل التوجهات الحديثة للرؤية ودعم الموارد غير النفطية وتحفيز القطاع الخاص ليكون
رافدًا تنمويًا فاعًال سواء من حيث المساهمة في الدخل أو فتح فرص استثمارية وتجارية أو خلط
فرص عمل متجددة ،ثمة أهمية ألن تكون الجامعات األهلية في طليعة الجهات المبادرة
والداعمة لهذا التوجه .ويتواكب ذلك مع االنفتاح الذي تشهده البالد على كل األصعدة ،والتعليم
األهلي ليس بمعزل عن القطاعات األخرى كون قطاع التعليم عمومًا من القطاعات الواعدة
التي من الممكن أن تكون مصدرًا وموردًا ماليًا جديدًا للمملكة إذا ما تم البدء باستقطاب الطالب
األجانب من المناطق القريبة والبعيدة بدون استثناء.
ومما يشجع على ذلك توفر العديد من عوامل الجذب في المملكة ،سواء منها العوامل
االجتماعية والدينية والتاريخية ،وكذلك العوامل البيئية والطبيعية.
ولكن ثمة احتياجات محددة يجب العمل على توافرها لغرض تمكين الجامعات األهلية من
االنفتاح على الخارج .كما أن السؤال المهم الذي يجب طرحه :من هم الشرائح المستهدفة ومن
أي الدول؟

47

التوصيات

منح تأشيرات تسمح
للدراسة الجامعية
بالمملكة للجامعات التي
حصلت على االعتماد

عقد شراكات مع بعض

األكاديمي لبرامجها.

المؤسسات والشركات
للحصول على دعم مالي

المسارعة في معالجة

منها أو منح سنوية أو

االنحسار الذي يشهده

تقديم قروض ميسرة

برنامج المنح في جامعاتنا

للطلبة يتم سدادها بعد

السعودية مقارنة

التخرج

باالنفتاح الذي تمارسه
الجامعات في دول ذات
أيديولوجية معادية،
باستقطاب طالب
وكفاءات أكاديمية من

حث الشركات الكبرى

مختلف شعوب العالم.

والبنوك على تقديم منح
ألبناء موظفيها غير
السعوديين للدراسة في
الجامعات األهلية.

خفض هامش الربحية
وتخفيض مصاريف
الدراسة الجامعية لزيادة
الجذب والرفع من
التنافسية مع الجامعات
اإلقليمية والدولية.

للرجوع إلى القضية على الرابط اآلتيhttps://bit.ly/3DBOAuP :
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خامًس ا  :القضايا السياسية

القوة الحادة  SHARP POWERوأهمية إدراكها والتعامل معها.
أمن الدول المطلة على البحر األحمر وتحديات المستقبل.
تداعيات صعود الصين إلى قمة النظام العالمي
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القوة الحادة  SHARP POWERوأهمية إدراكها والتعامل معها

الورقة الرئيسة

د .سعود كاتب

التعقيب األول

د .زياد الدريس

التعقيب الثاني

د .عبدالله العساف

إدارة الحوار

د .سعيد الغامدي

تناولت هذه القضية القوة الحادة  SHARP POWERوأهمية إدراكها والتعامل معها وقد تم
استخدام مصطلح القوة الحادة ألول مرة من قبل  CHRISTOPHER WALKERو JESSICA
 LUDWIGعام  ،2017في إشارة إلى "قيام دولة دكتاتورية باستخدام القوة الناعمة بهدف التأثير
والتحكم في النظام السياسي والمعلوماتي لدولة أخرى" .وكان القصد من ذلك تحديدا توغل
الصين في العديد من دول العالم عبر استثمارات ناعمة تجاوزت قيمتها إجمالي ما أنفقته
مجتمعة حكومات كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا واليابان على برامج دبلوماسيتها العامة.
والقوة الحادة وفقا لهذا المفهوم تمثل تهديدا لطبيعة وخصائص مصطلح القوة الناعمة.
والقوة الحادة ليست قوة صلبة كما يرى جوزيف ناي ،وليست قوة غير ذكية كما ترى ،XIN
وليست مرتبطة بطبيعة النظام السياسي الذي يمارسها كما يرى  ،WALKERبل هي قوة ناعمة
غير أخالقية في وسائلها وفي األهداف التي تسعى إلى تحقيقها ،وفي النتائج المترتبة عليها،
وذلك بغض النظر عن طبيعة الدول التي تقوم بها.
وفي تصور البعض فإننا قد نفهم القوة الحادة باعتبارها المقابل للقوتين الناعمة والخشنة
بأبعادهما المتعددة ،وقد نفهمها باعتبارها الضلع الثالث لمثلث القوة :قوة اإلكراه ،وقوة
المكافأة ،وقوة اإلقناع؛ وبهذا فإن مفهوم القوة الحادة مفهومًا مراوغ.
والحقيقة أن الصين تسير بخطى واثقة ومخططة لفرض نفسها على دول العالم ،وتستخدم
أحدث األساليب المبتكرة وهو حقها كدولة عظمى ،وحق مشروع لكل دولةتتوق للتقدم والتنمية
في مؤشرات التنمية العالمية.
ومع أن المملكة توظف اليوم مختلف أشكال القوة الناعمة ،مثل الدبلوماسية الرياضية والثقافية
والبرلمانية والفنية ،وغيرها .وهذا مطلوب بكل تأكيد؛ إال أنه غير كافي .فالواقع أن هناك حاجة ال
غنى عنها لوجود استراتيجية تحدد لنا األولويات وتضمن عدم التعارض في الرسائل والهدر في
الموارد.
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ضرورة إنشاء هيئة وطنية عليا

بناء استراتيجية وطنية للقوة

للدبلوماسية العامة في المملكة

الناعمة السعودية تحدد

العربية السعودية لإلشراف على

األولويات الوطنية وترصد

العمل الدبلوماسي وتقييم أداء

الميزانيات المناسبة لها

كافة الجهات المعنية وضمان

وتكلف المختصين ذو

عدم االزدواجية والتعارض بينها.

الكفاءة والخبرة لتنفيذها.

زيادة التعاون العلمي بين

العمل على رفع وعي

تنشيط األدوار التي تقوم

األقسام العلمية في

المتلقين من خالل التركيز

بها السفارات السعودية

الجامعات والمعهد

اإلعالمي ،عبر البرامج

والملحقيات الثقافية في

الدبلوماسي لدراسة

التلفزيونية واإلذاعية

الخارج لتفعيل مضامين

التأثيرات الدولية التي

والصحف اإللكترونية ،ومواقع

القوى الناعمة والذكية بما

تحققها القوى المختلفة

التواصل االجتماعي ،على

يخدم المصالح العليا

وكيفية التعامل معها.

مصطلحات ومفاهيم

للمملكة.

وأهداف القوى الصلبة
والناعمة ،والذكية ،والحادة
والسبل األمثل لتطبيقها

للرجوع إلى القضية على الرابط اآلتيHTTPS://BIT.LY/3DBOAUP :
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أمن الدول المطلة على البحر األحمر وتحديات المستقبل

الورقة الرئيسة

التعقيب األول

د .عبدالرحمن الشقير

أ.د .جالل الدين محمد صالح

التعقيب الثاني

د .فواز كاسب العنزي

إدارة الحوار

اللواء .فاضل القرني

تناولت هذه القضية أمن الدول المطلة على البحر األحمر وتحديات المستقبل.
وأشار د .عبدالرحمن الشقير في الورقة الرئيسة إلى ما تم اإلعالن عنه في (ديسمبر  )2018حول
تأسيس كيان دول البحر األحمر وخليج عدن بمبادرة من المملكة العربية السعودية ،بهدف
تحقيق االستقرار في المنطقة وتعزيز األمن واالستثمار والتنمية لدول البحر األحمر ولحماية
التجارة العالمية وحركة المالحة الدولية ،ويضم التحالف كًّال من :السعودية ومصر والسودان
وإرتيريا وجيبوتي واليمن والصومال واألردن .وبعد مشاورات بين الدول المعنية تم التوقيع على
اتفاقية التحالف في يناير  2020وتقرر أن يكون مقره الرياض .وركزت الورقة على األهمية
االستراتيجية للبحر األحمر ،بجانب تناول الوضع الراهن لموانئ البحر األحمر ،وأمن هذه المنطقة
الحيوية ،والتحديات المستقبلية التي تواجه تحقيق هذا األمن على المستويين الدولي والمحلي.
بينما أَّك د أ .د .جالل الدين صالح في التعقيب األول على أن البحر األحمر يعد من أهم المواقع
االستراتيجية في الممرات المائية العالمية ،ومن أهم مواطن الصراع العالمي ،وأكثرها تفجرًا
واشتعاًال  .واليوم تتدافع فيه أكثر من استراتيجية أمنية ،بهدف تحقيق مكاسب سياسية وأخرى
اقتصادية ،وأمنية ،وتتمثل في :االستراتيجية األمريكية ،واالستراتيجية الصهيونية ،واالستراتيجية
الصينية ،واالستراتيجية الفرنسية ،واالستراتيجية اإليرانية ،واالستراتيجية التركية.
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في حين ذكر د .فواز العنزي في التعقيب الثاني أن البحر األحمر ذو أهمية استراتيجية ،حيث
يتوسط العالم القديم ويربط األسواق العالمية بشكل سريع ومختصر ،وقد زادت أهميته في
منتصف القرن العشرين مع إنشاء قناة السويس والتي عَّد لت في بوصلة الناقالت والبوارج
الدولية ،وأدى ذلك إلى التحالفات والتنافس والصراع الدولي واإلقليمي على التموضع والتواجد
السطحي والفوق وتحت السطحي للبحر األحمر.

وتضمنت المداخالت حول القضية المحاور التالية:

األهمية االستراتيجية
للبحر األحمر ودور الكيان
الجديد في تعزيز أمن دوله.

التحديات المتوقع

آليات تعزيز أمن

أن تواجه كيان دول

الدول المطلة على

البحر األحمر.

البحر األحمر.
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التوصيات

التوّس ع في التعاون العسكري
البحري إلى مرحلة تسيير
دوريات أمنّية بحرّية مشتركة
مع تسهيالت بحرّية في
الموانئ.

القيام بمشاريع
اقتصادّية مشتركة في
الموانئ وعلى سواحل وجزر
البحر األحمر لترسيخ وجود
المصالح المشتركة.

تفعيل مبادرة (الطاقة للدول
الفقيرة) التي قدمتها المملكة
لمنظمة األوبك واعتمدتها
المنظمة ،وذلك للدول
المستحقة على سواحل البحر
األحمر.

قيام التحالف باتفاقيات تعاون
مع الدول الكبرى ذات المصالح
الكبيرة والتجارة المهّم ة التي
تمر عبر البحر األحمر مثل
الصين واالتحاد األوروبي.

التفاهم مع الدول
المعنية بخصوص
الهجرات غير الشرعّية
والمتسللين وأعمال
القرصنة.

للرجوع إلى القضية على الرابط اآلتيhttps://bit.ly/3u4WWI0 :
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تداعيات صعود الصين إلى قمة النظام العالمي

الورقة الرئيسة

أ.د .صدقة فاضل

التعقيب األول

التعقيب الثاني

إدارة الحوار

أ .جمال مالئكة

أ .نبيل المبارك

اللواء فاضل القرني

تناولت هذه القضية تداعيات صعود الصين إلى قمة النظام العالمي ،وأشار أ.د .صدقة فاضل في
الورقة الرئيسة إلى أن حتمية التغيير تصيب النظام العالمي ،مثلما تلحق بأي واقع سياسي
واجتماعي واقتصادي آخر .فظهور وتبلور نظام عالمي معين ،يعني أن ذلك النظام قد جاء نتيجة
لقانون التغيير والتطور ،ليعقب نظام عالمي غابر ويحل محله .ثم ال بد أن يحين الوقت الذي ُيخِلي
النظام العالمي فيه المكان لنظام عالمي آخر وهكذا .ويمكن القول إن أهداف السياسة الصينية
نحو المنطقة العربية ظلت شبه ثابتة منذ بدء تفعيل هذه السياسة عام 1975م .أما الوسائل،
التي تتبعها الصين لتحقيق هذه األهداف ،فهي تتغير من فترة ألخرى .ومضمون األهداف
الصينية الحالية يتناغم غالبًا مع كثير من المصالح العليا لألمة العربية واالسالمية ،وإن كانت
تتقاطع ،أو تتناقض ،مع هذه المصالح في بعض الحاالت .ومعروف أن صداقة حقيقية ،وتعاونًا
إيجابيًا ،بين أي أمتين ،ال ينشأ ،إال إذا ضمنت األهداف والوسائل تحقيق المصالح الحقيقية
المشتركة لألمتين معًا.
بينما أَّك د أ .جمال مالئكة في التعقيب األول على أنه مما ال شك فيه ومن الواضح للجميع صعود
دولة الصين لتكون قوًة كبرى اقتصاديًا وعسكريًا ،ومن المتوقع أن تكون الصين أول قوة
اقتصادية في العالم بعد سنوات معدودة؛ بل إنه إذا أخذنا بالقوة الشرائية للمواطن الصيني
فاالقتصاد الصيني ُيَع د أكبر من االقتصاد األمرييك حسب االقتصاديين. وُيالحظ أن الصين لديها
خطة جيو إستراتيجية لمد نفوذها في آسيا وإفريقيا وفي الشرق األوسط وهي خطة في غاية
البراعة ،حيث تمكنت الصين من مد شبكة قوية من العالقات االقتصادية مع العديد من هذه
الدول عبر الصادرات الصينية الضخمة واألهم إقامة مشاريع ُبنية تحتية في كثير من هذه الدول
ضمن اتفاقيات من الواضح أن بنودها ليست متاحة للعامة.
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في حين يرى أ .نبيل المبارك في التعقيب الثاني أنه وبالتأكيد لن يكون هناك قطب واحد؛ ولكن
قد يكون أقطاب ذات طبيعة غير طبيعة الدول التي نعرفها ،وإْن كان متوقع خالل العقد أو
العقدين القادمين ،أن يكون لدينا قوتان عظميان متفاهمتان لبعضهما بعضًا هما الصين
وأمريكا تحت مفهوم ( )G2لو مؤقتًا.

وتضمنت المداخالت حول القضية المحاور التالية:

رؤية استشرافية
حول إمكانيات الصعود
المستقبلي للصين.

السعودية ودول

المدرسة الصينية في
اإلدارة كنموذج يمكن
اإلفادة منه.

الخليج وخيارات تعزيز
العالقات مع الصين
واالنفتاح على العالم.
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التوصيات

االستمرار في سياسة تنويع التعاون
االقتصادي والثقافي والسياسي
والعسكري مع دول خارج منظومة
دول الغرب.

التعاون العسكري مع (الصين/
روسيا كوريا الجنوبية /باكستان/
مصر ...إلخ ،ما أمكن.

االستمرار في البرامج الرامية للتصنيع
العسكري محليًا واالهتمام بالصواريخ
الباليستية والمضادة للطائرات والبرامج
اإللكترونية (التشويش تحديدًا) حيث
تكون هذه قوة ردع.
العمل على األخذ بالحسبان
المتغيرات الدولية ومحاولة
األخذ بها في سياسات الرؤية
 2030بما يحقق شمولية الرؤية
داخليًا وخارجيًا.
التنبه لملف ما ُيَس َّم ى حقوق اإلنسان
والذي يستخدمه الغرب كفزاعة وعذرًا
لفرض عقوبات أو عدم تعاون ..إلخ.
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سادًس ا  :القضايا البيئية

استراتيجية المملكة العربية السعودية في مواجهة التغُّير المناخي ومساهمتها
على مستوى الدول العشرين.
الوعي البيئي طوق نجاة كوكب األرض
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استراتيجية المملكة العربية السعودية في مواجهة التغُّي ر المناخي
ومساهمتها على مستوى الدول العشرين

الورقة الرئيسة

التعقيب األول

د .عبد الله العرفج

د .إبراهيم القنبيط

التعقيب الثاني

د .محمد العامر

إدارة الحوار

م .فاضل القرني

تناولت هذه القضية إستراتيجية المملكة العربية السعودية في مواجهة التغُّير المناخي ومساهمتها
على مستوى الدول العشرين .وقد تَّم بدايًة اإلشارة إلى أن التغُّير المناخي الناتج عن األنشطة
البشرية يعتبر أحد التحديات الرئيسية التي تواجهنا في القرن الحالي .حيث إن أزمة التغُّير المناخي
ليست ذات أبعاد بيئية فقط؛ وإنما لها أبعاٌد سياسية واجتماعية واقتصادية وتقنية وتشريعية.
وعليه ،فقد تصاَع د اهتمام حكومات العالم لمكافحة تغُّير المناخ من خالل زيادة اكتشافات ذوبان
األنهار الجليدية ،ومتوسط درجة حرارة األرض ،والظواهر المتطرفة .كما تَّم تعزيز هذا االهتمام من
خالل الضغط من الجماعات البيئية ودعاة الطاقة المتجددة خاصة في الدول األعضاء في منظمة
التعاون االقتصادي والتنمية ( .)OECDوكانت اتفاقية باريس  2015عالمًة تاريخيًة في الجهود
العالمية لمكافحة تغُّير المناخ.
وقد وَّظ فت السعودية رئاستها لقمة العشرين (نوفمبر )2020لطرح مبادرة بيئية مهمة تهدف
إلعادة تأهيل النفط كمصدر للطاقة .واعتمدت القمة المبادرة السعودية المتمِّث لة في (االقتصاد
الدائري للكربون) ،وهي مبادرة تهدف لتقليص هائل في انبعاثات الكربون من النفط باستخدام أربع
طرق إلعادة معالجة وتدوير االنبعاثات الكربونية النفطية .عالوة على ذلك ،فقد أخذت المملكة زمام
القيادة في التعُّه د بخفض انبعاثات الكربون بأكثر من  ٪4من المساهمة العالمية على الرغم من أنها
حَّق قت  ٪1.86فقط من االنبعاثات العالمية في عام  2019من خالل مبادرة الشرق األوسط الخضراء.
وهذا يعني أن مساهمة المملكة العربية السعودية في الحِّد من انبعاثات الكربون ستزيد عن ضعف
حصتها الحالية من االنبعاثات العالمية .كما ستعطي المبادرة األولوية لالستثمار في الطاقة
المتجددة بهدف زيادة حصتها في محفظة الطاقة من  ٪0.3إلى  .٪50وهذا يؤكد إدراك صانعي القرار
في المملكة لحجم التحدي المتمِّث ل في إزالة الكربون الذي سيتطلب التآزر بين مصادر الطاقة
المتجددة ومصادر الطاقة التقليدية لزيادة الموثوقية والقدرة على تحُّم ل التكاليف .تستند
اإلستراتيجية السعودية بشكل عام في التخفيف من آثار تغير المناخ إلى تنويع محفظة الطاقة من
خالل اعتماد مصادر الطاقة المتجددة ،وكذلك إلى تقنيات احتجاز الكربون.
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التوصيات

رفع الوعي الشعبي بالتثقيف
اإلعالمي بجميع وسائله ،ليكون
الشعب مشارًك ا في تلك التحديات،
وغرس أهمية البيئة والمناخ ليسهل
على الجميع التعاون في تطبيق

تنظيم زيارات ميدانية عملية في أماكن

اإلجراءات وتعديل السلوك

عدة ومنوعة في البيئات المشابهة

الحضاري ،في جميع جوانب الحياة

والمختلفة للمملكة؛ لغرض االطالع
على كيفية التعامل مع متغيرات المناخ
من منظورهم األهلي ،والذي في
الغالب يكون أكثر شفافيًة وأقل تأثيًر ا
من التدخل السياسي والجشع
االقتصادي.

إنشاء مركز سعودي ألبحاث تغُّير المناخ
وما يهدد البيئة تحت مظلة الهيئة
السعودية للبيانات والذكاء االصطناعي
( )SDAIAوالمراكز النظيرة في العالم.

االستمرار في االستعداد التكنولوجي
لرفع قدرة اإلنذار المبكر عن الكوارث
البيئية والمناخ؛ مما يعطي مساحًة
للتصرف والتعديل ،وبذلك تقل التكاليف
والجهود المبذولة والتي غالًب ا يصاحبها
الحصول على الحقائق واألرقام

أطماع اقتصادية وسياسية.

والمعلومات اإلحصائية عن تاريخ المناخ
وتحوالته في مناطق االهتمام وباألخص
الجزيرة العربية ،مما يساعد على التنبؤ
الفعال للمتغيرات المستقبلية.

للرجوع إلى القضية على الرابط اآلتيhttps://bit.ly/37dDi3y :
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الوعي البيئي طوق نجاة كوكب األرض

الورقة الرئيسة

د .فواز العنزي

التعقيب األول

د .خالد الفهيد

التعقيب الثاني

د .محمد الثقفي

إدارة الحوار

أ .عبدالرحمن باسلم

تناولت هذه القضية الوعي البيئي ،حيث أشار د .فواز العنزي في الورقة الرئيسة إلى أن العالم
يواجه منذ نهاية القرن العشرين تهديدات وتحديات جديدة ،ويأتي التلوث البيئي في مقدمة
مهددات األمن البيئي ومسببًا أيضًا للتغير في األنظمة اإليكولوجية على كوكب األرض ،ومن ثم
فقد أصبح التغير البيئي هاجسًا مؤرقًا للمجتمعات اإلنسانية ،وقد اعتمدت المملكة العربية
السعودية مجموعة من السياسات الداخلية لتطوير الجهات المعنية والحفاظ على األمن البيئي،
وإعداد استراتيجية بيئية شاملة ،وتنفيذ سياسات وأنظمة وتشريعات لحماية البيئة واستدامتها
من خالل عدة خطوات أهمها إعادة الهيكلة للنظام البيئي بإلغاء الهيئات القديمة التي كان
منوًط ا بها حماية البيئة ،وإنشاء خمسة مراكز جديدة لتحقيق هذه االستراتيجية وهي :المركز
الوطني لاللتزام البيئي ،والمركز الوطني لألرصاد ،والمركز الوطني للحياة الفطرية ،والمركز
الوطني للغطاء النباتي ومكافحة التصحر ،والمركز الوطني إلدارة النفايات ،إضافة إلى صندوق
البيئة وجميعها تحت مظلة وزارة البيئة والمياه والزراعة.
بينما أَّك د د .خالد الفهيد في التعقيب األول على أن قضية الوعي البيئي إحدى القضايا المهمة
بالنظر لتقاطعاتها المتعددة مع معظم األنشطة االقتصادية واالجتماعية واألمنية والصحية
والتعليمية ،ولذا فإنها تتطلب من جميع أفراد المجتمع بفئاتهم المختلفة إدراك هذه األهمية.
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في حين ذكر د .محمد الثقفي في التعقيب الثاني أن رؤية المملكة  2030وأهدافها االستراتيجية
والفرعية والتفصيلية ،وكذلك مبادراتها تحتوي على ما ينمي البيئة ويحفظها ،ومن أبرز ذلك،
مشروع نيوم والبحر األحمر ،واالقتصاد الدائري للكربون ،ومشاريع الطاقة النظيفة (الشمسية،
والرياح) ،ومشروع الشرق األوسط األخضر .كما أكد على أن المسؤولية الفردية للمواطن،
والمسؤولية المجتمعية للمؤسسات الحكومية ،من جانب ،والمؤسسات الخاصة من جانب آخر ؛
معنية بشكل محوري بالمحافظة على البيئة من التدمير والتلويث .كما أن لإلعالم ،ومراكز
الدراسات ،ومراكز الفكر ،وللمؤسسات التعليمية أيضًا دورًا مرتقبًا في توفير أفضل العناصر
البيئية وتنميتها ،وكذلك المحافظة عليها من التخريب والتدمير.

وتضمنت المداخالت حول القضية المحاور التالية:

الوعي البيئي:

جهود المملكة

داللة المفهوم

في مجال

وتطور االهتمام به.

حماية البيئة.

أسباب وانعكاسات

وسائل رفع مستوى

تدني الوعي البيئي

الوعي البيئي والحد من

لدى بعض أفراد

التلوث.

المجتمع.
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التوصيات

تحديد أكثر النشاطات تأثيرًا سلبيًا

مراجعة الخيارات االستراتيجية
وآلياتها المعِّز زة لحماية البيئة

على البيئة وتصنيفها ووضع

وزيادة الوعي المجتمعي

مستهدفات لتلك النشاطات،

ومراجعتها بشكل دوري.

تهدف إلى تقليل األثر البيئي غير
المرغوب فيه.

وضع مؤشرات

التحول إلى اقتصاد منخفض

تكريس مفهوم االقتصاد

تقيس األثر البيئي في

الكربون.

الدائري والعمل على تطبيقه
في كافة الصناعات.

كافة القطاعات

للرجوع إلى القضية على الرابط اآلتيhttps://bit.ly/3K0lGa2 :
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سابًع ا  :القضايا التقنية

أطفالنا والفضاء اإللكتروني وقوانين الحماية في المملكة.
وسائل التواصل االجتماعي ( )SOCIAL MEDIAوظاهرة المشاهير .
أهمية أمن المعلومات في ظل التحول الرقمي العالمي.
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أطفالنا والفضاء اإللكتروني وقوانين الحماية في المملكة

الورقة الرئيسة

التعقيب األول

التعقيب الثاني

د .وفاء محمود طيبة

د .فهد الرفاعي

د.عبدالعزيز الحرقان

إدارة الحوار

د .حسين الحكمي

تناولت هذه القضية أطفالنا والفضاء اإللكتروني وقوانين الحماية في المملكة .ويأتي االهتمام
بهذه القضية بالنظر لما يشهده العصر الحالي من التسارع الملحوظ في تطُّو ر التكنولوجيا
واستخداماتها ،ويشمل هذا التسارع عدد وأعمار الذين يستخدمونها؛ فعالمًّيا واحٌد من كل ثالثة
يستخدمون الفضاء اإللكتروني تحت سِّن الثامنة عشرة .وفي السعودية تشير بعض الدراسات
إلى أن  %44من األطفال يقضون أكثر من  3ساعات في استخدام اإلنترنت قبل الجائحة ،ومن
المتوقع أن تنمو هذه النسبة بشكل كبير مستقبًل ا.
ويمكن الستخدام محتوى الفضاء اإللكتروني كاأللعاب اإللكترونية ووسائل التواصل االجتماعي
(مثل :فيس بوك ،وتويتر ،وسناب شات ،وإنستغرام ،وتيك توك ،وغيرها) التأثير بشكل إيجابي أو
سلبي على األطفال ،وهذا قد يتوقف مداه على طبيعة المحتوى الذي يشاهده الطفل وعلى
المدة التي يقضيها الطفل خالل استخدامه لذلك المحتوى .وُت بِّين الدراسات زيادة األثر السلبي
في حِّق األطفال في جوانب ،منها :اختراق الخصوصية وسرقة المعلومات والتنمر اإللكتروني
واإليذاء الجنسي عبر اإلنترنت،وإدمان األلعاب اإللكترونية ،واالنعزالية ،وتشتت االنتباه ،والقلق،
والتوتر ،وتدمير السمعة ،والعدوانية ،والتمييز العنصري ،والسمنة وتأثر البصر؛ بل وفي بعض
الجوانب المادية مثل التغرير باألطفال لسرقة األموال والقمار عبر اإلنترنت.
وتعمل المملكة العربية السعودية جاهدًة على حماية األطفال من مخاطر الفضاء اإللكتروني
من خالل أنظمتها المختلفة التي ُت عِّز ز من مقدرات األطر التنظيمية والمؤسسية لدرء كافة
أنواع المخاطر المحتملة ،والتي قد يتعرض لها الطفل السعودي جراء استخدام األلعاب
اإللكترونية ومنصات التواصل االجتماعي وغيرها من التكنولوجيات اإللكترونية.
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التوصيات

تعزيز تنفيذ األنظمة
والسياسات والمبادرات
والممارسات العملية المتعلقة
بحماية حقوق الطفل.
تدريب العاملين في خطوط
البالغات عن العنف األسري،
ومساندة الطفل وإدراج
بالغات اإلساءة اإللكترونية
ضمن قائمة اهتمام الجهات

توفير خدمات اإلرشاد االجتماعي

المعنية بذلك.

لألسر بخصوص حماية األطفال
عبر اإلنترنت ،وتوعية األسر
بكيفية مساعدة أطفالهم لعدم
التعُّر ض ألٍّي من مخاطر سوء
استعمال وسائل التواصل
االجتماعي.

ضرورة متابعة آليات
بالغات العنف
واالستغالل ،والتحقيق في
انتهاكات حقوق الطفل.
تحديث أنظمة الحماية
للطفل بما يتناسب مع
خطورة العالم اإللكتروني.

للرجوع إلى القضية على الرابط اآلتيhttps://bit.ly/37dDi3y :
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وسائل التواصل االجتماعي ( )SOCIAL MEDIAوظاهرة المشاهير

الورقة الرئيسة

د .خالد الرديعان

التعقيب األول

د .مساعد المحيا

التعقيب الثاني

أ .عبدالله الضويحي

إدارة الحوار

د .زياد الدريس

تناولت هذه القضية وسائل التواصل االجتماعي وظاهرة المشاهير؛ فقبل عدة سنوات لم تكن
الظاهرة معروفة وخاصة قبل عام  ،2006ولكن مع تنامي البرامج التواصلية وظهور األجهزة
الذكية ازدادت هذه الظاهرة وأصبحت ملحوظة بحيث أصبحت أداة لكل من يريد الشهرة
والتأثير وذلك بتأسيس "منصة إعالمية" يبث من خاللها ما يعتقد بأهميته دون رقيب يقرر
صالحية المادة المبثوثة ومدى مالئمتها .ساعد على رواج هذه الظاهرة جمود وسائل اإلعالم
التقليدية ،ورتابتها ،وتقلص حرية التعبير فيها .ومع تطور وسائل التواصل االجتماعي وتوافرها
أصبح بإمكان كل شخص أن تكون له صحيفته ومنصته والمنصب الذي يريد دون شروط
للكفاءة والقدرات أو السن .كما أوجدت التطورات المرتبطة بذيوع وسائل التواصل االجتماعي
عددًا كبيرًا من المشاهير من الجنسين سعيًا وراء المال والشهرة؛ ما دفعهم للجوء لكل
الوسائل المشروعة وغير المشروعة لجني األموال من خالل بث وترويج مواد بعضها يوصف
بأنه تافه للغاية.
وتزداد أهمية دراسة هذه الظاهرة بالنظر إلى أن وسائل التواصل االجتماعي في المملكة
العربية السعودية بأنماطها المتعددة أصبحت اليوم هي الوسائل اإلعالمية األقوى واألكثر
حضورًا .ومن منظور إيجابي يمكن اعتبار أن وسائل التواصل الحديثة كانت وما زالت فرصة لمن
بجيد استغاللها بالطريقة الصحيحة.
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التوصيات

على الجهات المعنية في الدولة
ممًث لة بوزارة اإلعالم ووزارة الثقافة
وغيرها من الوزارات ذات العالقة،
السعي لبناء جسور من التواصل مع
المشاهير المؤًث رين بعد حصرهم
وتصنيف اهتماماتهم ،وذلك
الستثمار تأثيرهم في المجتمع

ضبط عملية معرفة دخول
المشاهير ووضع رسوم
وضرائب دخل مناسبة ُت صرف
لدعم المشاريع الشبابية.

تفعيل قوانين الذوق العام
بدقة على جميع مشاهير
التواصل االجتماعي.

استحداث نظام أو الئحة ذات
عالقة بضبط المحتوى
الرقمي لمشاهير التواصل
االجتماعي ،أو إضافة مواد
واضحة ألنظمة سارية

التحفيز على طرح المحتوى

كنظام الجرائم المعلوماتية أو

القيمي العالي في حسابات

نظام التجارة اإللكترونية

المشاهير ورصد جوائز

لضبط سلوكيات مشاهير

سنوية على مستوى

التواصل االجتماعي

المنطقة وعلى مستوى

وإعالناتهم التجارية.

المملكة.

للرجوع إلى القضية على الرابط اآلتيhttps://bit.ly/3DBOAuP :
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أهمية أمن المعلومات في ظل التحول الرقمي العالمي

الورقة الرئيسة

د .حنان هشام حبشي

التعقيب األول

د .ناصر العمري

التعقيب الثاني

د .عبدالله الزهراني

إدارة الحوار

د .عبدالعزيز الحرقان

تتناول هذه القضية أهمية أمن المعلومات في ظل التحول الرقمي العالمي ،حيث ُينظر إلى أمن
المعلومات من الجانب التقني باعتباره يتعلق بالوسائل واألدوات واإلجراءات الالزم توفيرها
لضمان حماية المعلومات من األخطار الداخلية والخارجية ،أيضًا فإن أمن المعلومات يشمل كل
ما من شأنه حماية المعلومة التي قد تكون في نظام حاسوبي أو قد ال تكون ،كما أنه يهتم
بمجاالت ضخمة كالتشفير والتخزين والتأمين الفيزيائي والمعايير األمنية وإدارة المخاطر.
ويعتمد مفهوم أمن المعلومات بشكل عام على ثالثة محاور رئيسية :سرية البيانات وذلك
باالمتناع عن كشف هويتها إال لألشخاص المخولين بذلك ،ونزاهة البيانات وذلك بالتأكد من أن
المحتوى صحيح ولم يتم تعديله أو العبث به ،فضًال عن إتاحة البيانات للتأكد من استمراريتها في
حال تعطلها.
وتطرق التقرير إلى ُم هِّد دات األمن المعلوماتي المتزامن والتحول الرقمي ،ال سيما ما يتعلق
بحرص مخترقي األنظمة على إيجاد واستغالل حلقة الوصل األضعف .ومن ثم فإن ِم ْن أول
مهام فريق أمن المعلومات في أي مؤسسة هو القيام بحصر أكبر عدد ممكن من الثغرات
وتقوية النظام قدر المستطاع؛ يك ال تكون هناك حلقات ضعيفة تسهل دخول المخترقين؛ لكن
تقوية نظام أي مؤسسة لن يكون كافًي ا وحده في ظل ترابط األنظمة وتنوع المستخدمين ،كما
أن الحلقة األضعف قد ال تكون لنظام المؤسسة بحِّد عينه ،بل قد توجد نتيجة ارتباط نظام
المؤسسة بنظام مؤسسة أخرى أضعف نظاًم ا أو بسبب قلة الخبرة األمنية ألحد المستخدمين.
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التوصيات
ومع أن المستخدم للنظام األمني قد يشكل ثغرة واضحة خاصة في ظل االعتماد كلًي ا على
مسؤولي األمن الرقمي؛ إال أن ثمة عوامل إضافية متسببة في االختراقات المعلوماتية بشكل
مباشر ،ومنها عدم تقيد اإلدارة المختصة بالسياسات والتشريعات الصادرة من الجهة المشرفة
أو الهيئة المعنية باألمن السيبراني ،جنبًا إلى جنب مع التهديدات الداخلية والتي تستهدف اختراق
األنظمة من داخل المنظمة نفسها.
وركز التقرير على الوعي األمني كمتطلب لضمان األمن المعلوماتي في البيئة الرقمية ،فرغم
أهمية أمن المعلومات في جميع المجاالت خاصة مع التحول الرقمي ،إال أننا ما زلنا نخطو ببطء
نحو الوعي األمني المعلوماتي في األنظمة الرقمية.
واهتم التقرير بآليات تحسين جودة وأمن المعلومات في الواقع السعودي ،وفي هذا السياق
يعد من أبرز التوصيات التي تم االنتهاء إليها:

استمرار مراجعة التشريعات
الحكومية فيما يتعلق بتحقيق درجة
مقبولة من أمن المعلومات في
المملكة.

تبني هيئة حقوق اإلنسان
مبادرة لحماية حقوق الطفل
في العالم االفتراضي.

إعادة صياغة أنظمة الموارد
البشرية ،بحيث تأخذ في االعتبار
مهارات الموظف األمنية ودرجة
تعامله مع بيانات العمل.

إدراج أمن المعلومات ضمن
المواد والمناهج التعليمية
بالمراحل الدراسية المختلفة.
بناء التقنيات الالزمة لفلترة
المحتوى الموجه لألسرة باعتبارها
أساس بنية المجتمع حسبما نص
نظام الحكم.

للرجوع إلى القضية على الرابط اآلتيhttps://bit.ly/3K0lGa2 :
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ثامًن ا  :القضايا الصحية

االستراتيجية الصحية  -وقاية وعالج.
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االستراتيجية الصحية  -وقاية وعالج

الورقة الرئيسة

د .عبد العزيز العثمان

التعقيب األول

أ .د .مها المنيف

التعقيب الثاني

د .عبير برهمين

إدارة الحوار

د .ماجد الغريبي

تناولت هذه القضية االستراتيجية الصحية في جانبي الوقاية والعالج .وأشار د .عبدالعزيز العثمان
في الورقة الرئيسة إلى أن المملكة العربية السعودية رائدة في مجال الخدمات الطبية في عدة
نواٍح  ،منها البنية التحتية ونظام الرعاية الصحية الحكومي والتسهيالت الحكومية والفريق الطبي
المميز وتوفر التجهيزات والتقنيات المتقدمة .إال أنه ولتعزيز فعالية تلك الخدمات ال ُبَّد من اتباع
استراتيجية وقائية صحية واضحة ،وتطبيق األدلة االسترشادية الصحية المعتمدة ،وتقليل تكلفة
العالج ،وتخفيض نسبة حدوث األمراض ،مع رفع جودة الحياة من خالل تفعيل برامج الوقاية
وتعزيز نمط الحياة الصحي .وتلعب العناية بالتغذية السريرية دورًا مهمًا في هذا اإلطار؛ حيث
أثبتت الدارسات أن أخصائي التغذية السريرية يمكنه خفض التكلفة األولية وتحسين الخدمة
العالجية من خالل استخدام الطرق الطبيعية في العالج وتعزيز الصحة والوقاية من األمراض،
لكن الواقع أن أغلب المستشفيات والمؤسسات الصحية الحكومية والخاصة ال تتبع بعد األدلة
االسترشادية في الوقاية والعالج لألمراض ذات العالقة بالتغذية بدءًا من تقييم الحالة ثم
تشخيصها ثم عالجها وتعليم المريض طرق الوقاية من األمراض.
بينما أَّك دت أ .د .مها المنيف في التعقيب األول على أن القطاع الصحي في المملكة يواجه عدة
تحديات من أبرزها :ضعف الوصول للخدمات الصحية بشكل عام ،وضعف نظام الرعاية األولية
واالعتماد على الرعاية الثانوية والمتقدمة ،فضًال عن ضعف المسح الدوري لألمراض ،وضعف
البرامج الوقائية وتطبيقها على نطاق واسع.
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في حين ذكرت د .عبير برهمين في التعقيب الثاني أن االستراتيجية الصحية لوزارة الصحة تنطوي
على تحول الخدمات العالجية والصحية من العالج إلى الوقاية ،كما ستتحول خدمات وزارة الصحة
من تقديم الخدمات العالجية وإدارة المستشفيات وتشغيلها إلى اإلشراف والتوجيه وتعزيز
الجودة النوعية .والتحول إلى تعزيز الصحة والوقاية يعني إبقاء اللجوء للخدمات العالجية والبقاء
في المستشفيات في أقل مستوياته ،وهذا التحول لم ولن يكون سهًال  ،بل هو تحٍّد صعب
وشاق ويتطلب تضافر الجهود والتكامل في الخدمات بين عدة وزارات وجهات حكومية وقطاع
خاص في آن واحد.

وتضمنت المداخالت حول القضية المحاور التالية:

الصحة وعالقتها

االستراتيجية الصحية

بالعادات الغذائية ونمط

وتعزيز الوقاية ضد

الحياة من منظور

المخاطر الصحية.

سوسيولوجي.

التغذية السريرية

آليات تحقيق األثر

وأهميتها ضمن

الملموس لالستراتيجية

االستراتيجية الصحية

الصحية في

أثناء جائحة كورونا

المجتمع.

(كوفيد.)19 -
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التوصيات

تعزيز مفهوم نمط الحياة
الصحي في البرامج والخطط
واالستراتيجيات الوطنية بما
يحقق مبادرات رؤية المملكة
 2030وجودة الحياة.

االستفادة من التجارب
العالمية الناجحة في برامج
تعزيز الصحة وجودة الحياة.

تطبيق األدلة االسترشادية
المعتمدة من الجهات الصحية
المختصة في مجال الرعاية
الصحية والوقاية من
األمراض.

التركيز على برامج الوقاية
الصحية وتعزيز الصحة
وإدراجها في المناهج
التعليمية في كل مراحل
التعليم وتدريب أفراد المجتمع
عليها بما يناسب كل فئة.

إدراج طب نمط الحياة
الصحي ضمن مناهج
الكليات الصحية
بالمملكة.

للرجوع إلى القضية على الرابط اآلتيhttps://bit.ly/3x1yzNA :
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تاسًع ا  :القضايا العمرانية

المطِّو رون العقاريون وتحديات المرحلة

75

المطِّو رون العقاريون وتحديات المرحلة

الورقة الرئيسة

أ .خالد المبيض

التعقيب األول

م .إبراهيم الصحن

التعقيب الثاني

م .بندر المعارك

التعقيب الثالث

إدارة الحوار

د .مشاري النعيم

م .خالد العثمان

تناولت هذه القضية الُم طِّو رين العقاريين وتحديات المرحلة؛ فبعد حديث صاحب السمو المليك
ولي العهد األمير محمد بن سلمان عن إستراتيجية التطوير العقاري ،وعن عدم كفاءة
الُم طِّو رين العقاريين المحليين وأن قدراتهم أقل من تحديات المرحلة القادمة؛ يصبح من المهم
تناول األبعاد واألسباب التي جعلتهم على قدمهم في السوق العقاري إال أنهم ليسوا
بالمستوى والطموح منهم.
ومن الضروري لفهم أسباب ضعف المشاريع العقارية في السوق العقاري السعودي ،واتجاه
غالبية السيولة للمضاربة وليس للتطوير العقاري؛ فهم سلوك المستثمرين العقاريين ،وفهم
المحِّر ك األكبر في تحفيز التطوير العقاري واتجاه االستثمارات نحو التطوير العقاري أو لغيرها
من قنوات االستثمار ،ومعرفة أسباب عزوف أغلبهم عن االستثمار في التطوير العقاري ،وكيف
يمكن تحفيزهم لالستثمار فيه.
أيًض ا ،تبرز أهمية فهم مدى توُّف ر األدوات االستثمارية وجودة التشريعات والتنظيمات التي
تخص القطاع العقاري ،ومن شأنها تحفيز قناة االستثمار في التطوير العقاري ،وَج ْع ل المشاريع
التي تحتاجها التنمية مشاريع جاذبة لمستثمري القطاع الخاص؛ بالنظر إلى أن أي استثمار عقاري
يحتاج إلى توُّف ر أدوات رئيسية تسهم في شكل نموه وجودته ،وهي نوعان :التنظيمات
والتشريعات ،والتمويل وأدوات االستثمار.
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كذلك فمن المهم التركيز على جودة المنتج العقاري التي تحوم حولها العديد من الشكوك،
ويبدو أن العالقة الباردة بين المخِّط طين والمعماريين وبين الُم طِّو رين العقاريين ساهمت
بشكل واضح في أن يكون المنتج العقاري غير ناضج معمارًّيا ،وأن يساهم بشكل كبير في إنتاج
بيئات عمرانية متواضعة ساهمت بشكل واضح في تشويه المدينة السعودية المعاصرة.
إن الفرص المتاحة حالًّيا في قطاع التطوير العقاري متعددة ومتنوعة؛ فهناك الفرص المتاحة
في القطاع السكني بجميع شرائحه ابتداًء من السكن الفاخر وانتهاًء بالسكن الميسر ،وكذلك
لقطاع التطوير العقاري المكتبي فإنه يفتقر لمنتجات مكتبية فاخرة تلبي احتياج الشركات
االستثمارية الحالية أو الشركات والقطاعات التجارية القادمة إلى السعودية لالستثمار في رؤية
.2030
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التوُّس ع في تقديم المناهج والبرامج
األكاديمية التأهيلية ،وتأسيس مراكز
األبحاث والتطوير الخاصة بالتطوير
العقاري.
تفعيل دور الشركات العقارية
المساهمة في مجال التطوير
العقاري من خالل برنامج
شريك.
ربط التطوير العقاري بالخطط
العمرانية التي تسعى لالرتقاء بجودة
البيئة العمرانية ،والعمل على وضع
الضوابط والتشريعات التي تحكم
جودة المنتج ،والتأكد من إسهاماته
في االرتقاء بالبنية العمرانية؛ اجتماعًّيا
وثقافًّيا وبيئًّيا وجمالًّيا.
التوسع في تطوير الضواحي
السكنية ،وتكريس الشراكة
بين القطاعين العام والخاص
في هذا المجال.
مراجعة األنظمة والتشريعات
المتعلقة بالتخطيط العمراني؛ لتنويع
الكثافات السكنية والتقليل من
التوُّس ع األفقي للمدن.

للرجوع إلى القضية على الرابط اآلتيhttps://bit.ly/37dDi3y :
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السعودية واألولمبياد ..والتحديات
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السعودية واألولمبياد ..والتحديات

الورقة الرئيسة

أ .عبد الله الضويحي

التعقيب األول

د .خالد بن دهيش

التعقيب الثاني

د .مساعد المحيا

إدارة الحوار

أ .وليد الحارثي

تناولت هذه القضية المشاركات السعودية في األولمبياد وأبعاد هذه المشاركة من حيث
أسباب تواضعها وآليات تطويرها .وتجدر اإلشارة إلى أن تاريخ األلعاب األولمبية يعود إلى القرن
الثامن قبل الميالد حيث كانت تقام كل أربع سنوات في مدينة أولمبيا اليونانية ومنها جاءت
التسمية .وكانت األلعاب حكرًا على الرياضيين الهواة كما أرادها مؤسسها كوبرتان؛ إال أنه مع
تطور الرياضة واقتصادياتها وتحولها إلى صناعة سمح للمحترفين ودخل التسويق عالمها وزاد
تنافس المدن على الفوز بتنظيمها.
وعلى المستوى المحلي فقد تأسست اللجنة األولمبية العربية السعودية عام  1964م وحصلت
على اعتراف اللجنة األولمبية الدولية عام 1965م .إال أنه خالل  17مشاركة على مدى نصف قرن لم
تفز المملكة إال بـ  4ميداليات فقط.
ومن أبرز أسباب المشاركة السعودية المتواضعة في األولمبياد :افتقاد العمل المؤسسي،
وعدم مالئمة الدعم المادي إلعداد البطل األولمبي ،والتركيز على الكم وليس الكيف ،فضًال عن
قصور دور القطاع الخاص في رعايته لألبطال السعوديين خاصة الشركات الكبرى كما األبطال
العالميين ،بجانب عدم وجود خطط بعيدة المدى أو بنى تحتية تتوازى مع إعداد أبطال أولمبيين
وال إعداد للنشء أو اكتشافهم ،وكذلك وجود رموز إدارية غير مؤهلة في مختلف االتحادات
األولمبية ممن ليسوا مؤهلين وغير متفرغين لذلك.
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مراعاة طبيعة كل منطقة
من مناطق المملكة وتكوينها
وانعكاس ذلك على أبنائها،
وعلى الرياضات المناسبة لهم،
وتنمية االهتمام بالرياضة لدى
التركيز على األلعاب

المجتمع.

الفردية غير المكلفة ماديًا
والتي ثبت نجاحها في
تخريج أبطال في هذه
النوع من الرياضات.

في ظل تزايد أمراض السمنة
لدى الصغار من المهم
التركيز على الرياضة
المدرسية للمحافظة على
صحتهم وكونها المصدر
إعادة تأهيل الجهة المنوطة

الرئيس لرياضيي الغد.

باكتشاف المواهب الرياضية،
واالهتمام بالمواهب
المكتشفة ورعايتهم على
المدى الطويل.

وضع خطط استراتيجي
طويلة المدى وقصيرة المدى
يعاد النظر فيها لتأهيل
األبطال األولمبيين.
للرجوع إلى القضية على الرابط اآلتيhttps://bit.ly/3DBOAuP :
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االستقدام أنظمته وتنظيمه
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االستقدام أنظمته وتنظيمه
الورقة الرئيسة

أ .محمد الدندني

التعقيب األول

د .سعيد الغامدي

التعقيب الثاني

م .سالم المري

إدارة الحوار

م .إبراهيم ناظر

ذكر أ .محمد الدندني في الورقة الرئيسة أن أنظمة االستقدام اتسمت بالتغيير السريع
والمراجعة ألسباب عدة أهمها سياسة السعودة والتوطين وأيضًا محاولة تنظيم السوق والتي
لم َت ْر َق لحجم المشكلة؛ فقد كانت قرارات سريعة في أغلب األحيان ووقتية ،تفتقد إلى شمولية
التخطيط وعدم ربطها بعوامل مهمة مثل خطط التنمية ومخرجات التعليم العام والمهني
والجامعي .كما استعرض أسباب االستقدام ومنها نشأة البالد وتطورها المتزايد ،فضًال عن
اتساعها وقلة عدد السكان وقلة الكفاءات وعزوف المواطنين عن كثير من األعمال الميدانية
بسبب العادات وتدني األجور وبيئة العمل وتعدد مصادر الدخل .وأوضح أن هناك خلًال كبيرًا في
سوق العمل ومؤثرًا على العديد من أنشطة الدولة والمجتمع ،وطالب بالعمل على معالجته يك
ال تكون عائقًا في طريق مشروعنا الوطني الطموح رؤية .2030
بينما أَّك د د .سعيد الغامدي في التعقيب األول على أن السبب األهم في االستقدام هو عزوف
نسبة عالية جدًا من أفراد الشعب السعودي عن الكثير من األعمال المهنية والحرفية ،وأن
هناك نظرة دونية في مختلف المناطق إلى بعض المهن ،حيث يشعر الكثير من الناس بالعيب
من ممارسة بعض المهن مثل (مهنة السباكة ،الجزارة ،الحدادة ،الصياغة ،الطبخ ،الحالقة،
أعمال النظافة ،وغيرها الكثير من المهن اليدوية) وأنه رغم ما تشهده المملكة من تطور كمًا
وكيفًا وارتفاع مستوى التعليم في مختلف المراحل ،إال أن تلك المفاهيم واألفكار ال زالت
مسيطرة على نسبة عالية من أفراد المجتمع ،ووصلت إلى درجة أن البعض ال يمكن له أن
يصاهر أي شخص يمتهن تلك األعمال وبعض تلك األعمال تندرج ضمن ثقافة "العيب" ،كما أن
من األسباب األخرى المهمة التي ساهمت في زيادة االستقدام في مجتمعنا السعودي ،هو
عزوف المتخصصين المؤهلين من السعوديين على العمل في القطاع الخاص ،نظرًا لتدني
الرواتب ،ولطبيعة العمل ،ووجود البديل الحكومي المناسب.
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بينما أشار م .سالم المري في التعقيب الثاني إلى أن الهدف في معظم حاالت االستقدام برأيه
هو تعظيم الربح ألصحاب العمل (شركات ومكاتب االستقدام) وليس لضرورة وطنّية ،وأن هذا
ال يشمل بعض المهن الضرورّية مثل المدرسين واألطباء والمهندسين وما في حكمهم،
فهذه المهن إّم ا في مؤسسات حكومّية أو تحت تنظيم حكومي ،ومن ثّم من السهل السيطرة
عليها .وبالرغم من خطورة مشكلة سوق العمل في المملكة وكثرة محاوالت إيجاد الحلول إال
أن معالجاتها لم َت ْر َق لحجمها ال في التشريع وال في التطبيق .وربما يكمن الحل العملي لهذه
المشكلة في أن تتولى الحكومة مسؤولية تنظيم وتنفيذ استقدام العمالة المعّد ة لالستئجار
لخدمة المواطنين وصغار المقاولين المحليين؛ ولكن يجب أن تنأى وزارة الموارد البشرّية
والتنمية االجتماعية بنفسها عن هذا الموضوع ،فهي غير قادرة في تصوره على مواجهة
الضغوط في هذا الشأن الفتقارها للكوادر المؤّه لة.

وتضمنت المداخالت حول القضية المحاور التالية:

أسباب تزايد معدالت االستقدام

االستقدام وعالقته بثقافة العيب

وارتفاع تكلفته في المملكة.

والنظرة الدونية لبعض المهن.

آثار العمالة الوافدة على

وسائل الحد من معدالت االستقدام

المجتمع السعودي.

ومعالجة اإلشكاالت المرتبطة به.
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إنشاء هيئة عليا يندرج
تحتها توطين المهن
واالستقدام للقطاعين العام
والخاص مرتبطة بمجلس
الوزراء .جهة التنفيذ (مجلس

إنشاء قاعدة بيانات رقمية

الشئون االقتصادية

نوعية (تختص بالعمالة األجنبية

والتنمية).

وكذلك القوى العاملة
السعودية) يمكن من خاللها
الحصول على المعلومات
المطلوبة من أي جهة حكومية

عدم السماح للعمالة الوافدة

أو خاصة ذات عالقة بالموارد

بممارسة أي مهنة إال بموجب

البشرية

ترخيص مهني معتمد من جهة
االختصاص بالمملكة .جهة
التنفيذ (وزارة الموارد البشرية

رفع مستوى التعليم الفني

والتنمية االجتماعية).

والمهني والحرص على
مخرجات عملية يتطلبها سوق
العمل ،والحرص على
استقطاب أكبر عدد من خريجي

إنشاء شركات وطنية

الثانوية واإلعدادية وجعلها

مساهمة برؤوس أموال كبيرة

جاذبة للشباب والشابات من

في أعمال البناء والصيانة،

حيث فرص العمل وبيئته

والورش ،وتجارة التجزئة وجميع

والمرتبات وتبني مشروع

األنشطة االقتصادية بأفضل

التدريب المنتهي بالعمل.

الممارسات العالمية ،وبإدارة
سعودية تستطيع استقطاب
األيدي العاملة الوطنية.

للرجوع إلى القضية على الرابط اآلتيhttps://bit.ly/3x1yzNA :
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الدراسات المستقبلية

86

الدراسات المستقبلية

الورقة الرئيسة

التعقيب األول

التعقيب الثاني

إدارة الحوار

أ .فائزة العجروش

د .محمد الثقفي

د .خالد الثبيتي

د .خالد الرديعان

تناولت هذه القضية الدراسات المستقبلية ،وتناولت أ .فائزة العجروش في الورقة الرئيسة عدة
محاور ،بدأتها باإلشارة إلى كلمة (لو المستقبلية) بمعناها اإليجابي وليس السلبي ،وأن لهذه
"اللو" أساس إسالمي ،بحكم أن اإلسالم يحث على العلم والسير في األرض والتعلم واالكتشاف.
ثم أشارت إلى ضرورة تأسيس مناهج علمية للنظر للمستقبل اتساقًا مع رؤية المملكة 2030
وأن صانع القرار بحاجة إلى هذه الدراسات ونتائجها .منهجيًا فقد طرحت الكاتبة سؤاًال حول ما
إذا كانت الدراسات المستقبلية علمًا أو فنًا ،وأجابت بأنها دراسات بينية تتقاطع مع جميع
التخصصات تقريبًا ،وأنها تجمع بين الكل والجزء؛ فهي دراسات استقرائية واستنباطية .تم كذلك
تصنيف المستقبل (مباشر ،قريب ،بعيد ،وغير منظور) ،ثم صنفت الدراسات المستقبلية إلى
تنبؤية ،واستقرائية ،وافتراضية .أما محاور الدراسات المستقبلية فتشمل الرصد والتحليل لما هو
قائم ،وتوقع األحداث ،ثم طرح الحلول .كما تناولت الورقة موضوعات الدراسات المستقبلية
لتشمل :التعليم العام والعالي ،والحروب ،والطاقة البديلة ،والذكاء االصطناعي ،ودراسات
السكان ،والمهن المستقبلية ،والبيئة والمناخ .والورقة عمومًا تقدم رؤية متفائلة للمستقبل
وأنه يمكن استشرافه علميًا وأن ذلك ليس ترفًا علميًا بل ضرورة تنموية واقتصادية
واستراتيجية ،وذلك لتقليل المخاطر وتعميم الفوائد مع ضرورة اقتناع صانع القرار بهذا النوع من
الدراسات واإلفادة منها.
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في حين ركز د .خالد الثبيتي في التعقيب الثاني على أهمية الدراسات المستقبلية (االستراتيجية)
فالدول المتقدمة أخذت بها خاصة بعد الحرب العالمية الثانية وذلك كضرورة ،وصاَح َب ذلك
االنتشار المؤسسي لمراكز ومعاهد الفكر .واستعرض د .الثبيتي عدة تعريفات للدراسات
المستقبلية ،وأجملها بأنها :استخدام طرق علمية في دراسة ظواهر خفية ،وجهود فلسفية
مرادفة للجهود العلمية ،وأنها تتعامل مع نطاق بدائل النمو الممكن ،وأنها تتناول المستقبل
في آماد مختلفة تتراوح بين خمس سنوات وخمسين سنة .ثم عرج الكاتب على أهمية الدراسات
المستقبلية؛ فهي بغرض صناعة مستقبل أفضل ،واكتشاف المشكالت قبل وقوعها ،وإعادة
اكتشافنا لقدراتنا ومواردنا ،ثم بلورة االختيارات المتاحة .أما أغراض الدراسات المستقبلية
فحددها بـ :دراسات مستقبلية ممكنة ،ودراسات محتملة ،وصور المستقبل ،واألسس
المعرفية واألخالقية للدراسات المستقبلية ،وإحداث تكامل بين العلوم والمعارف والقيم
اإلنسانية ،ثم زيادة المشاركة الديموقراطية وإفساح المجال للخبراء والمهتمين بالمشاركة في
صنع المستقبل .وتناول التعقيب كذلك معايير وطرق البحث في الدراسات المستقبلية وأشار
إلى التصنيفات المنهجية المتبعة في هذا النوع من الدراسات .كما تناول طرق وأساليب
الدراسة؛ كالسالسل الزمنية ،وطرق اإلسقاطات السكانية ،والنماذج السببية ،وتحليل اآلثار
المقطعية ،والطرق التشاركية .كما تناول طرق التنبؤ من خالل التناظر واإلسقاط بالقرينة،
وتتبع الظواهر وتحليل المضمون وتحليل آراء أهل الخبرة ،والسيناريوهات.

وتضمنت المداخالت حول القضية المحاور التالية:

نظرية المؤامرة

التنبؤ بالمستقبل

الدراسات المستقبلية

معوقات تنفيذ

وعالقتها بالدراسات

في العلوم االجتماعية.

وإشكاالت المفهوم

الدراسات المستقبلية

وأبعاده.

وما الذي تحتاجه

المستقبلية على

السعودية إلنجازها؟

المستوى السياسي.
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ضرورة العناية بالدراسات
المستقبلية التي تهتم بما يلي:
التعليم بشقيه العام والجامعي.الحرب غير التقليدية-.الطاقة البديلة.الذكاء االصطناعي-.الزياد السكانيةوتبعاتها-.المهن المستقبلية.
تأسيس مناهج علمية لدراسة
المستقبل تهتم بتنمية الكوادر
الوطنية ،وتجهيزهم بالمهارات
المطلوبة وتطوير قدراتهم في
اكتساب المزيد من (الخبرة ،الحدس،
الخيال ،الذكاء) ،وتأهليهم بـ (ممارسة
التدريبات العالية على األساليب الكمية

تسليط الضوء ،على التعامل مع
تحديات الدراسات المستقبلية

والمحاكاة وغيرها)

والتأهب لها استباقًي ا ،وبحث
الحلول في تحقيق التقدم
بالوصول إلى أهداف هذه
الدراسات.
أهمية االستفادة ممن سبقونا في هذا
المجال لنوِّف ر المزيد من الجهد والوقت
والتكلفة ،ولنستخلص الثمار المعيارية
االسترشادية التي نشترك بها مع
العالم حولنا والتي يمكننا تكييفها حسب
احتياجاتنا ومتطلباتنا الخاصة بنا.
إضافة برنامج جديد إلى برامج رؤية
المملكة  2030يهتم بدعم المراكز
البحثية ،وإنشاء مراكز جديدة
بغرض استشراف المستقبل.

للرجوع إلى القضية على الرابط اآلتيhttps://bit.ly/3u2iFQU :
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رؤساء الهيئة اإلشرافية منذ بداية الملتقى

د.عبدالله بن ناصر

د.علي بن صديق

د.عبدالله بن صالح

الحمود

حكمي

الحمود

م.خالد العثمان

الدورة األولى

الدورة الثانية

الدورة الثالثة

الدورة الرابعة والخامسة

2015

2016

2016

2017

د.الجازي الشبييك

د.رياض نجم

م.أسامة كردي

د.عبداإلله الصالح

الدورة السادسة

الدورة السابعة

الدورة الثامنة

الدورة التاسعة

2018

2019

2020

2021
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أعضاء الهيئة اإلشرافية للدورة الثامنة

د.فهد العرابي الحارثي

م.أسامة كردي

أ.فهد األحمري

أ.إبراهيم ناظر

أ.بسمة التويجري

م.خالد العثمان

د.سعود كاتب

د.سعيد العمودي

د.سلطان المورقي

د.عبداإلله الصالح

د.عفاف األنسي

اللواء.فاضل القرني

د.فوزية البكر

أ.الحم الناصر

أ.د.مجيدة الناجم
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أ.نبيل المبارك

د.هناء المسلط

أعضاء الهيئة اإلشرافية للدورة التاسعة

د.فهد العرابي الحارثي

د.عبداإلله الصالح

أ.فهد األحمري

رئيس الملتقى

رئيس الهيئة اإلشرافية

األمين العام

أ.بسمة التويجري

د.عبدالله بن صالح

م.خالد العثمان

د.عفاف األنسي

د.سعيد الغامدي

د.فوزية البكر

أ.إبراهيم ناظر

د.صالحة آل شويل

أ.الحم الناصر

الحمود

د.نجالء الحقيل

د.هناء المسلط
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د.وفاء الرشيد

د.وفاء طيبة

الندوات والمحاضرات

عقدت هذه اللجنة  3ندوات ومحاضرات من خالل  7شخصيات بارزة ساهمت في
فعاليات الندوات والمحاضرات:
ندوة بعنوان :تهريب المخدرات :لماذا لبنان؟ ولماذا استهداف السعودية ودول الخليج؟!

أدار الندوة

الضيوف

معالي األستاذ

السفير

األستاذ عمر السويلم

أ.سليمان العقيلي

أشرف ريفي

د .علي عواض عسيري

المدير التنفيذي إلدارة

الكاتب والمحلل

وزير العدل اللبناني

السفير السعودي

العمليات األمنية في

السياسي

السابق

السابق في لبنان

الجمارك السعودية

محاضرة بعنوان :إضاءات حول المستقبل
إلقاء

أدار المحاضرة

األستاذ سليمان الكعبي

معالي الفريق

الرئيس التنفيذي لمؤسسة

د .عبداإلله الصالح

استشراف المستقبل في

رئيس الهيئة اإلشرافية

أبوظبي.
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ندوة بعنوان :الخليج؛ تحديات كبيرة ..وفرص كثيرة

أدار الندوة

الضيوف

د.عبدالخالق عبدالله

الدكتور ماجد التريك

الدكتور ظافر العجمي

د.فهد العرابي الحارثي

أستاذ العلوم

رئيس مركز اإلعالم

كاتب ومحلل سياسي

رئيس الملتقى

السياسية بجامعة

والدراسات العربية

والمدير التنفيذي لمجموعة

اإلمارات العربية

الروسية

( مراقبة الخليج).

المتحدة
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