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الملخص التنفيذي

الثــروات  الســتدامة  الطريــق   2030 المملكــة  رؤيــة  وتمهــد 
لألجيــال القادمــة، باإلضافــة إىل التزامهــا برفــع جــودة الحيــاة لجيــل 
لجــودة  واضحــة  محــددات  لوضــع  حاجــة  ولكــن هنــاك  اليــوم. 
ــي  ــة. ويغط ــروات المملك ــتدامة ث ــة الس ــرات متابع ــاة، ومؤش الحي
اإلطــار المقتــرح جميــع جوانــب جــودة الحيــاة، مثــل: األمــن والصحــة 
والعمــل.  الحيــاة  بيــن  والتــوازن  االجتماعــي  والترابــط  والتعليــم 
كمــا يوفــر اإلطــار نموذجــًا لمراقبــة األصــول الوطنيــة المحركــة 
لجــودة الحيــاة مثــل الثــروات الطبيعيــة واالقتصاديــة واالجتماعيــة 

والبشــرية.

كمــا يتميــز اإلطــار الوطنــي المقتــرح باعتمــاده عــى المرجعيــات 
الدوليــة المعتبــرة فــي أدبيــات بدائــل الناتــج المحلــي اإلجمالــي 
)Beyond GDP( وبنــاءه عــى معاييــر المنظمــات الدوليــة وتجــارب 
الــدول النظيــرة، لكنــه كذلــك يراعــي المواءمــة مــع الســياق المحلــي 
ــًا  ــة حالي ــات المتاح ــوة البيان ــة 2030 وفج ــة المملك ــداف رؤي وأه
فــي المملكــة. كمــا أن اإلطــار يراعــي انتقــاء عــدد محــدود مــن 
المؤشــرات لــكل مجــال، مــع التركيــز عــى إبــراز منظــور األســرة، 
واختيــار المؤشــرات المصححــة بحســب الجــودة، واســتخدام مزيــج 

ــي.  ــم الذات ــرات التقيي ــة ومؤش ــرات الموضوعي ــن المؤش م

بيــن  الحيــاة  جــودة  فــرص  لتفــاوت  قــراءة  اإلصــدار  ويقــدم 
أفــراد المجتمــع، ويرصــد الفئــات األقــل حظــًا فــي فــرص االزدهــار، 
موضحــًا عــى وجــه الخصــوص تضــرر المــرأة والشــباب واألطفــال 
واألســر فــي المناطــق النائيــة وغيــر الســعوديين. حيــث يســمح 
أطيــاف  بيــن  المســاواة  عــدم  وحالــة  التبايــن  بمتابعــة  اإلطــار 

فــي  التعليــم  جــودة  تراجــع  عــى  الضــوء  التقريــر  يســلط  كمــا 
ــث  ــم، حي ــاق بالتعلي ــدالت االلتح ــاع مع ــن ارتف ــم م ــة بالرغ المملك
يخســر الطالــب 4 ســنوات تعليميــة تشــكل هــدرًا بقيمــة 67 مليــار 
والتعليــم  الصحــة  فــي  الخســائر  هــذه  وتتســبب  ريــال ســنويًا. 

بتهديــد حقيقــي لــرأس المــال البشــري الســعودي.

ــي  ــال االجتماع ــرأس الم ــاء ب ــة إىل االرتق ــل الحاج ــر التحلي ويظه
فــي المملكــة، حيــث أنــه وبالرغــم مــن ارتفــاع معــدالت ثقــة أفــراد 
المجتمــع بالمؤسســات واألفــراد مــن حولهــم، ورضاهــم العالــي عن 
ــط والتجمعــات خــارج نطــاق  ــة للرواب ــاك محدودي ــاة، إال أن هن الحي
األســرة، الســيما مــن خــال العمــل التطوعــي وغيــر الهــادف للربــح، 
إذ ال تــزال المملكــة متراجعــة فــي معــدل المنظمــات غيــر الربحيــة 

مقابــل الســكان )منظمــة لــكل 10000 مــن الســكان(.

وفيمــا يتعلــق بالثــروة الطبيعيــة فــي المملكــة، فاســتعرض 
التقريــر محافظــة المملكــة عــى مســتويات متميــزة مــن مخزونــات 
النفــط والغــاز مقابــل تراجــع واســع فــي األصــول الطبيعيــة األخــرى 
تســببت فــي تلــوث الهــواء وتهديــد صحــة الســكان وتضــرر جــودة 

الحيــاة وتدهــور البيئــة.

فــي  المتوقعــة  الماليــة  العجــوزات  تهديــد  التقريــر  وتنــاول 
حســابات التقاعــد بالمملكــة عــى مســتقبل األجيــال القادمــة مــن 
الحمايــة االجتماعيــة. إذ تعــد اســتدامة صناديق التقاعد الســعودية 
دعامــة أساســية للحفــاظ عــى منظومــة حمايــة اجتماعيــة صلبــة 
تحقــق األمــان االجتماعــي للمتقاعديــن وذويهــم. ويعــد العجــز فــي 
الصناديــق التقاعديــة أحــد العوامــل التــي تشــكل تهديــدًا حقيقيــًا 

ــار الســن.  لألجيــال القادمــة مــن كب

كمــا تطــرق التقريــر إىل الــدور المحــوري الــذي يمكــن أن يلعبــه 
اإلطــار الوطنــي لازدهــار فــي رســم السياســات إذا توافــرت حولــه 
المؤسســية  والبيئــة  الكافيــة،  والبيانــات  السياســية،  اإلرادة 
الداعمــة، واألدوات العمليــة لتضمينــه فــي مراحــل صناعــة القــرار، 
الوطنيــة.  التنميــة  الحكومــة وصناديــق  وخصوصــًا فــي مركــز 
ــال،  ــذا المج ــي ه ــة ف ــات الوطني ــر السياس ــتعرض التقري ــد اس وق

المجتمــع، بســبب تضمينــه لمؤشــرات تفصيليــة بنــاء عــى الجنــس 
والجنســية والمنطقــة والعمــر وغيرهــا مــن التفصيــات. حيــث تبــرز 
فــي لوحــة المؤشــرات مشــاكل الفجــوة فــي تكافــؤ فــرص التعليــم 
والتوظيــف والتدريــب للشــباب، باإلضافــة إىل التفــاوت الكبيــر فــي 
ــور  ــن الذك ــور بي ــة واألج ــة والبطال ــاركة االقتصادي ــرات المش مؤش
ــي بمجملهــا مــن تراجــع وضــع المــرأة بشــكل  ــاث، والتــي تعان واإلن
الرجــل وصــل إىل 22 نقطــة مئويــة فــي فجــوة  واســع مقابــل 
المشــاركة االقتصاديــة، و26 نقطــة مئويــة فــي فجــوة البطالــة، 
و12,816 ريــال ســنويًا فــي فجــوة األجــور بيــن الجنســين. وعنــد النظــر 
إىل المؤشــرات المختلفــة بيــن المناطــق، نــرى تدنــي مســتوى عدالــة 
توزيــع اإلنفــاق بيــن األســر الســعودية فــي مناطــق المدينــة المنــورة 
والريــاض والقصيــم والشــرقية والباحــة والجــوف مقارنــة بباقــي 
ــر  ــن األس ــاواة بي ــدم المس ــة ع ــع حال ــة إىل تراج ــق. باإلضاف المناط
فــي معــدالت اإلنفــاق منــذ 2013م وحتــى اآلن فــي كل مــن مناطــق 
ــم والمنطقــة الشــرقية، مــع تحســنها فــي باقــي المناطــق. القصي

وتتفــاوت الخســائر التــي يبرزهــا اإلطــار الوطنــي بيــن خســائر 
تقــدر  حيــث  الماديــة.  وانعكاســاتها  وبيئيــة،  وتعليميــة  صحيــة 
الخســائر االقتصاديــة لتراجــع جــودة الصحــة والبيئــة والتعليــم 
بـــ300 مليــار ريــال تعــادل %10 مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي. 
بينمــا يخســر الســعوديون 9 ســنوات مــن عمرهــم للعجــز والمــرض 
ــية  ــات النفس ــأن االضطراب ــر ب ــل التقري ــر تحلي ــد أظه ــة. وق واإلعاق
تــؤدي إىل فقــدان 19 ســنة صحيــة لــكل ألــف مــن الســكان، وأن 
تلــوث الهــواء يشــكل ســابع مهــدد للصحــة، متقدمــًا عــى التدخيــن. 

وخصوصــًا رؤيــة المملكــة 2030، وبرنامــج جــودة الحيــاة 2020، 
وصنــدوق االســتثمارات العامــة، والصنــدوق الوطنــي للتنميــة. 
ــي اإلطــار  ــات تســتهدف تبن ــر إىل عــدد مــن التوصي وانتهــى التقري
الوطنــي مــن قبــل اللجنــة االســتراتيجية فــي مجلــس الشــؤون 
التنفيذيــة  البرامــج  عــى  وتعميمــه  والتنميــة  االقتصاديــة 
تحقيــق  برامــج  مــن  الثانيــة  الدفعــة  فــي  والمرتقبــة  القائمــة 
رؤيــة المملكــة 2030. وتفعيــل دور صنــدوق التنميــة الوطنــي 
كمرجعيــة أساســية للمحافظــة عــى ثــروات المملكــة وإلحــاق 
عــدد مــن الصناديــق التنمويــة القائمــة بــه، باإلضافــة إىل الدعــوة 
والنظــر  التقاعــد  لحســابات  المرتقبــة  العجــوزات  مواجهــة  إىل 
ــرًا دعــم  ــق التقاعــد فــي مؤسســة واحــدة، وأخي فــي دمــج صنادي
الهيئــة العامــة لإلحصــاء الســتكمال الجهــود فــي إصــدار المســوح 

والمؤشــرات الخاصــة باالزدهــار.  

ويبقــى أن ازدهــار الــدول ال يمكــن أن تحققــه المســتهدفات 
المســؤولية  نتــاج  هــو  وإنمــا  لوحدهــا،  والمؤشــرات  واألطــر 
ــرص  ــو ف ــن نح ــعي المواط ــة وس ــم السياس ــن راس ــتركة بي المش
تحســين الحيــاة واالرتقــاء بجودتهــا. وقــد أظهــر اإلصــدار بأنــه 
فــي مناحــي عــدة، هنــاك تراجــع لســعي الفــرد فــي المجتمــع مــن 
ــرز بشــكل واضــح فــي  تلقــف الفــرص وتحســين جــودة حياتــه، تب
ــل  ــوق العم ــي س ــعوديين ف ــة للس ــاركة االقتصادي ــف المش ضع
مقارنــة بالمعــدالت الدوليــة، وتراجــع جــودة الصحــة والتعليــم 
بســبب ضعــف الوعــي الصحــي واالســتفادة المثــى مــن فــرص 
ترشــيد  فــي  مهــم  دور  وللفــرد  المتاحــة.  والتدريــب  التعليــم 
ــادة  اســتهاكه للثــروات، الســيما فــي محافظتــه عــى البيئــة، وزي
كفالــة  فــي  والمســاهمة  االجتماعــي  التأميــن  بمفهــوم  وعيــه 
حقــوق األجيــال القادمــة مــن المتقاعديــن. وتتطلــع المؤسســة أن 
تكــون قــد ســاهمت مــن خــال هــذا اإلصــدار فــي تقديــم صــورة 
مختلفــة لرصــد التقــدم واالزدهــار فــي المملكــة، مفادهــا أن النمــو 
االقتصــادي الــذي يعكســه مؤشــر الناتــج المحلــي اإلجمالــي ال 
ــة  ــن رغب ــة 2030، م ــة المملك ــه رؤي ــذي تضمنت ــوح ال ــي الطم يلب
األجيــال  وتوريــث  الحالــي،  للجيــل  عاليــة  حيــاة  جــودة  لتقديــم 

القادمــة الفــرص المتكافئــة. 

ــي شــامل  ــاس التقــدم، واالنتقــال إىل إطــار وطن ــادة لقي ــة المعت ــة لتجــاوز األدوات االقتصادي ــوم مواتي لقــد أصبحــت الفرصــة الي
لالزدهــار يقيــس جــودة حيــاة األفــراد فــي المجتمــع، ومســتوى المحافظــة عــى الثــروات الوطنيــة، ومــدى اســتدامتها لألجيــال القادمــة. 
حيــث تؤمــن مؤسســة الملــك خالــد بمجتمــع ســعودي تتكافــأ فيــه الفــرص ويســعى إىل االزدهــار. وتقــدم المؤسســة عبــر هــذا اإلصــدار 
مفهومهــا لالزدهــار فــي إطــار وطنــي يتضمــن لوحــة مؤشــرات لقيــاس جــودة حيــاة المجتمــع واســتدامة ثــروات الوطــن. حيــث يهــدف 
ــا كمــا نتمناهــا جميعــًا  ــأن تكــون بالدن ــة المملكــة 2030 الطموحــة ب ــر أدوات لترجمــة منطلقــات ومســتهدفات رؤي ــر إىل توفي التقري

مزدهــرًة قويــة.
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الناتــج  حــول محدوديــة مؤشــر  حاليــًا  العالمــي  النقــاش  ويــدور 
عــى  قدرتــه  وعــدم  األمــم،  الزدهــار  كمقيــاس  اإلجمالــي  المحلــي 
تقديــم قــراءات مفصلــة للوضــع المعيشــي لألفــراد ومســتوى التبايــن 
والمســاواة داخــل المجتمعــات. كمــا أنــه مؤشــر مضلــل، يقــدم قــراءة 
قاصــرة عــن الوضــع االقتصــادي، ويفتــرض اقتــران النمــو االقتصــادي 
المجتمــع.  داخــل  واألفــراد  لألســر  المعيشــية  المســتويات  بارتفــاع 
الدولــة،  ومقــدرات  أصــول  إىل  ينظــر  ال  اإلجمالــي  المحلــي  فالناتــج 
ويقتصــر عــى حســاب إجمالــي تدفقــات الســلع والخدمــات. باإلضافــة 
الخدمــات بشــكل دقيــق،  الكثيــر مــن  أنــه ال يســتطيع قيــاس  إىل 
كالســياحة عــى ســبيل المثــال. وال يقــوم باحتســاب األنشــطة التــي ال 
يوجــد لهــا معامــات ماليــة، كالتطــوع وغيرهــا مــن أنشــطة القطــاع 
غيــر الربحــي. ومــن أبــرز مســاوئ االعتمــاد عــى الناتــج المحلــي اإلجمالــي 
 )aggregate( مجمعــة  لقــراءة  تقديمــه  هــو  لازدهــار،  كمقيــاس 
للنمــو االقتصــادي بأثــر رجعــي، تتســاوى تحتــه األنشــطة االقتصاديــة؛ 
ــر األســلحة. ويغيــب عــن المؤشــر  ــاء مدرســة وتطوي ــن بن فــا فــرق بي
ــر  ــوص األث ــه الخص ــى وج ــروات، وع ــول والث ــى األص ــر ع ــاب األث حس
ــان  ــب األحي ــي أغل ــؤدي ف ــا ي ــة، مم ــة واالجتماعي ــروة الطبيعي ــى الث ع
إىل تشــجيع االســتهاك المفــرط لهــذه المــوارد وغيــاب اســتثمارها 
والمحافظــة عليهــا بمــا يضمــن االزدهــار لألجيــال القادمــة. ومــن أبــرز 
أوجــه قصــور الناتــج المحلــي عــدم قدرتــه عــى تقديــم صــورة واضحــة 
لتوزيــع النمــو االقتصــادي داخــل المجتمعــات، وإيضــاح مــا إذا كان 
هنــاك اســتئثار لعوائــد النمــو بيــن فئــات أو مناطــق دون األخــرى داخــل 
الــدول. ولذلــك فــإّن مــا نشــهده مــن اعتمــاد مفــرط عــى مؤشــر الناتــج 
ــي  ــة ف ــج التنموي ــن البرام ــر م ــل الكثي ــي، أدى إىل فش ــي اإلجمال المحل
بلــدان مختلفــة، ألنــه ال يقــدم صــورة دقيقــة لحالــة ازدهــار المجتمعــات 
الصحيــة والتعليميــة والبيئيــة وغيرهــا مــن المجــاالت التــي يســتعصي 
عــى مؤشــر الناتــج المحلــي اإلجمالــي قياســها وتقييمهــا، وبالتالــي 
يضعــف مــن قــدرة صانــع القــرار عــى رســم السياســات المائمــة 

ــا. ــم أثره وتقيي

مقدمة
محدودية مؤشر الناتج المحلي اإلجمالي

مزدهــرة  دولــة  بنــاء  عــى   2030 المملكــة  رؤيــة  أكــدت 
قويــة، توفــر مســتوى عــاٍل مــن العيــش الكريــم للجيــل الحالــي، 
صــون  عــى  وتعمــل  القادمــة،  األجيــال  حقــوق  وتضمــن 
بتوفيــر  المملكــة  رؤيــة  والتزمــت  والمكتســبات.  المقــدرات 
وامتــازت  والمقيميــن.  للســعوديين  الحيــاة  جــودة  مقومــات 
ــج  ــر النات ــن مؤش ــى تحس ــتهدفاتها ع ــر مس ــدم حص ــة بع الرؤي
المحلــي اإلجمالــي فقــط، وإنمــا وضعــت مســتهدفات أخــرى 
ــة، وتحســين  ــر النفطي ــل غي ــادة المداخي ــع االقتصــاد وزي كتنوي
صحــة المجتمــع ورفع نســبة ممارســة الرياضــة، وتمكيــن المرأة 
ــن  ــا م ــا، وغيره ــة العلي ــف القيادي ــي الوظائ ــا ف ــادة حصته و زي
المســتهدفات التــي تمــس جــودة حيــاة األفــراد فــي المجتمــع. 

وتتجســد رؤيــة مؤسســة الملــك خالــد فــي بنــاء مجتمــع 
وتــرى  لازدهــار.  ويســعى  الفــرص  فيــه  تتكافــأ  ســعودي 
المؤسســة بــأّن تحقيــق الفــرص المتكافئــة ال يقتصــر عــى 
الجيــل الحالــي، بــل ال بــد مــن ضمــان اســتمرار العدالــة واالزدهــار 
ــو  ــن نم ــدي م ــاه التجري ــار معن ــد باالزده ــال. وال نقص ــر األجي عب
لحالــة  المملكــة  وصــول  نقصــد  وإنمــا  واكتمــال،  وتقــدم 
يتمتــع فيهــا األفــراد بجــودة حيــاة عاليــة كنتيجــة الســتهاكهم 
المســتدام لثــروات المملكــة ومقدراتهــا، باإلضافة الســتثمارهم 
فــي مســتقبل ثرواتهــم بمــا يضمــن الفــرص المتكافئــة لألجيــال 
القادمــة. وهــذا المفهــوم يحتــم علينــا النظــر لمــا هــو أبعــد 
يعنــي  ال  الوطنــي  الدخــل  نمــو  ألن  االقتصــادي،  النمــو  مــن 
ــرة  ــي نظ ــاج لتبن ــول. ونحت ــروات واألص ــي الث ــوًا ف ــرورة نم بالض
فاحصــة لقاعدتنــا اإلنتاجيــة، ومقدراتنــا االقتصاديــة والبشــرية 

واالجتماعيــة.      والطبيعيــة 
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ماذا بعد الناتج
المحلي اإلجمالي؟

نيوزيلندا

مبادرة »حياة أفضل« لقياس الرفاه والتقدم لمنظمة دول التعاون االقتصادي والتنميةاإلمارات العربية المتحدة

إطار منظمة دول التعاون االقتصادي لقياس الرفاه والتقدم

مقدمة

إّبــان األزمــة  وقــد تشــكلت فــي عــام 2008م -
العلمــاء  مــن  هيئــة  العالميــة-  االقتصاديــة 
مقاييــس  لدراســة  االقتصادييــن  والمفكريــن 
االجتماعــي،  والتقــدم  االقتصــادي  األداء 
اإلجمالــي،  المحلــي  الناتــج  مؤشــر  وعيــوب 
وجوانــب قصــوره، وجــدوى البحــث عــن أنــواع 
أخــرى مــن البيانــات التــي يمكــن النظــر إليهــا 
تقييــم  عــى  قــدرة  أكثــر  مؤشــرات  لتكويــن 
ضمــن  مــن  كان  وقــد  االجتماعــي)1(.  التقــدم 
ــرورة  ــة: ض ــا الهيئ ــت به ــي تقدم ــات الت التوصي
»اإلنتــاج  قيــاس  مؤشــرات  مــن  االنتقــال 
أوســع  مؤشــرات  إىل  االقتصــادي«  والتدفــق 
ــة  ــال الحالي ــروات« لألجي لقيــاس »االزدهــار والث
والقادمــة، عبــر تكويــن لوحــة مؤشــرات متعــددة 
األكثــر  الحيــاة  جــودة  تغطــي جوانــب  األبعــاد 
أهميــة، باإلضافــة إىل عــدادات لقيــاس مســتوى 
الحيويــة  والمــوارد  األصــول  عــى  المحافظــة 
االزدهــار.  الحيــاة واســتدامة  الســتمرار جــودة 
اإلجمالــي  المحلــي  الناتــج  عيــوب  أدت  حيــث 
إىل آثــار ســلبية فــي صناعــة القــرار السياســي 
ــي  ــببًا ف ــك س ــم. كان ذل ــي العال ــادي ف واالقتص
الحــد مــن قــدرة الحكومــات عــى توقــع وتفــادي 
األزمــات االقتصاديــة، ألن القيــاس القاصــر ينتــج 
عنــه بالضــرورة قــرارات قاصــرة. وســاهمت هــذه 
توســيع  فــي  الختامــي   تقريرهــا  فــي  الهيئــة 
النقــاش العالمــي المتعــارف عليــه بنقــاش »مــا 
  .)Beyond GDP( »بعــد الناتــج المحلي اإلجمالــي

التقريــر،  وتوصيــات  مخرجــات  عــى  وبنــاء 
والنقــاش الممتــد قبــل وبعــد صــدور التقريــر، 
واإلمــارات  كنيوزيانــدا  الــدول  بعــض  اتجهــت 
العربيــة المتحــدة، والمنظمــات الدولية كمنظمة 
إىل   ،)OECD( والتنميــة  االقتصــادي  التعــاون 
حالــة  تقييــم  لمؤشــرات  وطنيــة  أطــر  وضــع 
ــي لمجتمعاتهــا، باإلضافــة للنظــر  االزدهــار الحال
إىل مســتقبل االزدهــار مــن خــال حصــر الثــروات 

ومتابعــة نموهــا والمحافظــة عليهــا.

عملــت نيوزيلنــدا منــذ عــام 2011م عــى بنــاء اإلطــار الوطنــي للمســتوى المعيشــي، والــذي ينظر إىل المســتوى 
المعيشــي الحالــي تحــت )12 مجــال(، والمســتوى المعيشــي المســتقبلي مــن خــال النظــر إىل )4 ثروات(. 

قامــت حكومــة اإلمــارات بالتطــرق لقصــور الناتــج المحلــي اإلجمالــي مــن خــال التركيــز 
عــى نشــر قيــم الســعادة وقيــاس مســتوياتها لــدى المجتمــع اإلماراتــي، باإلضافــة إىل 

التشــجيع عــى اســتحضار هــذا المنظــور فــي عمليــة تصميــم البرامــج والخطــط: )2(

ــام 2016م  ــي ع ــدة ف ــة المتح ــارات العربي ــي اإلم ــة ف ــة االتحادي ــتحدثت الحكوم  اس
البرنامــج الوطنــي للســعادة واإليجابيــة، والــذي يتضمــن برامجــًا خاصــة بنشــر قيــم 
الســعادة واإليجابيــة والرضــا عــن الحيــاة بيــن الســكان، باإلضافــة إىل العمــل عــى 

بنــاء مؤشــر وطنــي لقيــاس ســعادة األفــراد فــي المجتمــع
 تعيين وزيرة دولة للسعادة والرفاه 

 بناء مجالس ومكاتب للسعادة داخل الكيانات التابعة للحكومة االتحادية
 تعيين مدراء تنفيذيين للسعادة واإليجابية في كل األجهزة الحكومية

مؤشــرات  توفيــر  عــى  المبــادرة  تقــوم   
ومــا  النــاس  احتياجــات  تمــس  وإحصــاءات 
ــدف  ــر. واله ــكل مباش ــم بش ــى حياته ــر ع يؤث
هــو النظــر إىل مــا هــو أبعد ممــا يقدمــه النظام 
ــار  ــن االعتب ــذ بعي ــدي، واألخ ــادي التقلي االقتص
إىل  والنظــر  لألشــخاص،  المتنوعــة  التجــارب 
حياتهــم.  وجــودة  المعيشــية،  مســتوياتهم 

ــات والمؤشــرات  ــر البيان ــادرة بتوفي  وتقــوم المب
ــادي  ــاون االقتص ــة دول التع ــكل دول منظم ل

والتنميــة بشــكل ســنوي.

ــال  ــن خ ــتهدفت م ــث اس ــام 2019م، حي ــال ع ــم خ ــي العال ــاه ف ــة للرف ــي أول ميزاني ــدا بتبن ــت نيوزيلن قام
موازنتهــا إىل تحســين المســتوى المعيشــي لألفــراد وفقــًا للمؤشــرات الــواردة فــي اإلطــار الوطنــي. وقامــت 
كل جهــة حكوميــة عنــد رفعهــا لموازنتهــا بتحديــد كيفيــة قيامهــم بتحســين مؤشــرات الرفــاه والمســتوى 

المعيشــي )12 مجــال للرفــاه الحالــي(

الثروة البشرية
قياس القدرات البشرية 
للمشاركة في: العمل، 

الدراسة، الترفيه واألنشطة 
االجتماعية. ويتضمن 

المهارات الخاصة بالمعرفة، 
والصحة الجسدية 

والنفسية

العمل 
واألجور

المعرفة 
والمهارات

استخدام 
الوقت

السالمة 
واألمن

الروابط 
االجتماعية

المشاركة 
المدنية 

والحوكمة

الهوية 
الثقافية

السكنالصحةالبيئة
الدخل 

واالستهالك

التقييم 
الذاتي للرفاه

الثروة المالية والفيزيائية
األصول المالية والُمصنعة، 

والتي تدعم الحياة 
المعيشية، بما في ذلك 
المصانع، والمساكن، 

والطرق، واألبنية، 
والمستشفيات، واألمن 

المالي

الثروة االجتماعية
العادات والتقاليد واألنظمة 
والمؤسسات التي تؤثر عى 
سلوكيات الناس وتعاملهم 
مع اآلخرين، والتي تولد ليهم 

الشعور باالنتماء. كالثقة 
وسيادة القانون والهوية 

المجتمعية والثقافة، والقيم 
واالهتمامات

الثروة الطبيعية
كل ما يخص دعم الطبيعة 

لحياة األرض واإلنسان. 
من تربة، ومياه، ونباتات، 

وحيوانات، والمعادن، 
ومصادر الطاقة

الموارد الالزمة لضمان مستقبل الرفاه
استدامة الرفاه عبر الوقت من خالل المحافظة عىل:

الوضع الراهن للرفاه
جودة الحياة:

الوضع الصحي
التوازن بين العمل والحياة

التعليم والمهارات
الترابط االجتماعي

الوضع المعيشي
الدخل والثروة 

الوظائف واألجور
السكن

رأس المال البشري
رأس المال الطبيعي

رأس المال االقتصادي
رأس المال االجتماعي

المشاركة المدنية والحوكمة
جودة البيئة 

السامة الشخصية
التقييم الذاتي للرفاه  



العدالة عبر األجيال
مؤسسة الملك خالدنحو إطار وطني لالزدهار 1011

أبرز مؤشرات قياس االزدهار المتاحة
مقدمة

صــادر عــن برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي، ويحســب للبرنامــج بأنــه 
كان مــن أوائــل المنظمــات التــي حاولــت التفكيــر فــي أبعــاد النمــو 
واالزدهــار الغيــر مرتبطــة بالبعــد المــادي. حيــث يقيــس المؤشــر ثاثــة 
أبعــاد: الحيــاة الصحيــة الممتــدة، والوصــول إىل المعرفــة، ومســتويات 
المعيشــة الائقــة. وبحســب األوزان الممنوحــة لــكل بعــد مــن األبعــاد 
ــن  ــها م ــم قياس ــي يت ــدول الت ــة لل ــة كلي ــر قيم ــدم المؤش ــة، يق الثاث
خــال المؤشــر. وبــدأ حســاب المؤشــر للمملكــة منــذ عــام 1990م، ومــن 
ــن )0.697( إىل )0.853(،  ــة م ــر للمملك ــة المؤش ــاع قيم ــظ ارتف الماح
ــدول  ــف المؤشــر المملكــة ضمــن مجموعــة ال وبمعــدل %22. ويصن
ذات التنميــة البشــرية المرتفعــة، حيــث حصلــت المملكــة عــى الترتيــب 

39 مــن إجمالــي 189 دولــة فــي عــام 2017م.

ــددة  ــاد مح ــى أبع ــر ع ــر يقتص ــذا المؤش ــد أن ه ــام نعتق ــكل ع وبش
ال تغطــي بشــكل عــام المجــاالت األخــرى ذات التأثيــر المباشــر عــى 

االزدهــار، كالبيئــة والمســكن والترابــط االجتماعــي، وغيرهــا.   

صــدر المؤشــر عــن البنــك الدولــي فــي عــام 2018م، ويقيــس المؤشــر 
ــى  ــوم حت ــد الي ــذي يول ــل ال ــع للطف ــري المتوق ــال البش ــم رأس الم حج
بلوغــه الثامنــة عشــرة مــن العمــر. ويقــوم المؤشــر بقيــاس ذلــك مــن 
خــال النظــر لعــدد مــن المؤشــرات، مــن ضمنهــا احتماليــة العيــش 
حتــى ســن الخامســة، وعــدد ســنوات الذهــاب إىل المدرســة المتوقعــة 
عنــد الــوالدة، وعــدد ســنوات الذهــاب إىل المدرســة مصححــة بحســب 
ــق  ــا يتعل ــم. ويقــدم المؤشــر معلومــات قيمــة جــدًا فيم جــودة التعلي
بجزئيــة التعليــم الخاصــة بــرأس المــال البشــري، تــم االســتفادة منهــا 
وتضمينهــا فــي اإلطــار الوطنــي لازدهــار المقتــرح عبــر هــذا اإلصــدار. 
ولكــن ال يــزال المؤشــر أحــادي األبعــاد، وال يمكــن االعتمــاد عليــه لوحده 

لقيــاس رأس المــال الطبيعــي واالجتماعــي واالقتصــادي. 

ــام 2014م،  ــذ ع ــي من ــدم االجتماع ــادرة التق ــن مب ــر ع ــدر المؤش يص
مجــاالت:  ثاثــة  خــال  مــن  وتقدمهــا  المجتمعــات  رفــاه  ويقيــس 
المعرفــة  إىل  الوصــول  )وتتضمــن  الرفــاه  األساســية،  االحتياجــات 
المتاحــة  الفــرص  إىل  باإلضافــة  والبيئــة(،  والصحــة  والمعلومــات 
)الحقــوق، والحريــات، والشــمولية، والوصــول إىل التعليــم العالــي(. 
ــة  ــة إجمالي ــح قيم ــم من ــه يت ــر، فإن ــة للمؤش ــب األوزان الممنوح وبحس
للــدول ومــن ثــم يتــم ترتيــب الــدول بحســب هــذه النتائج. وبلغــت قيمة 
المؤشــر للمملكــة فــي عــام 2018م )64.75(، ممــا وضــع المملكــة فــي 
ــة. وبالرغــم مــن أّن المؤشــر يحــاول  المرتبــة 85 مــن إجمالــي 146 دول
تقديــم قياســات ألبعــاد مختلفــة، إاّل أّن مصــادر البيانــات والمؤشــرات 
ــر  ــي كثي ــة ف ــر محدث ــب غي ــر المرك ــاء المؤش ــتخدمة لبن ــة المس الفرعي
مــن األحيــان وال يتــم االعتمــاد عــى البيانــات الرســمية والوطنيــة، لذلــك 

مــن الصعــب االعتمــاد عــى هــذا المؤشــر. 

يصــدر عــن برنامــج األمــم المتحــدة للبيئــة )UNEP( كل عاميــن، وتــم 
إصــدار ثــاث تقاريــر حــول المؤشــر منــذ عــام 2010م. ويقــوم المؤشــر 
بتقديــر ثــروات 140 دولــة ومــدى اســتدامة هــذه األصــول عــى المــدى 
مفهــوم  المؤشــر  ويقــدم  األجيــال.  عبــر  العدالــة  لضمــان  الطويــل 
ــروات  ــة( للث ــر المالي ــة )غي ــة االجتماعي ــي القيم ــاملة، وه ــروات الش الث
الُمصنعــة والطبيعيــة والبشــرية عــى مــدى جيــل كامــل مــن )1992م 
ــنوات  ــذه الس ــدار ه ــى م ــروات ع ــذه الث ــة ه ــم متابع إىل 2014م(، ويت
لتقييــم حالــة أصولهــا. وُيظهــر المؤشــر أّن 44 دولــة مــن إجمالــي 140 
دولــة شــهدت تراجعــًا فــي ثرواتهــا الشــاملة منــذ عــام 1998م، بالرغــم 
مــن نمــو الناتــج المحلــي اإلجمالــي لديهــا. كمــا أن النمــو العالمــي للثروة 
ــة بنمــو  الشــاملة خــال فتــرة المؤشــر يقــف عنــد %1.8 ســنويًا، مقارن
ــرة.  ــس الفت ــال نف ــي خ ــي اإلجمال ــج المحل ــبة %3.4 للنات ــنوي بنس س
ــروات  ــر األعــوام لقيمــة الث ــًا عب وبالمجمــل، فقــد وجــد المؤشــر ارتفاع
ــة.  ــروة الطبيعي ــور الث ــة بتده ــم، مقارن ــول العال ــرية ح ــة والبش المنتج
ونعتقــد بــأّن هــذا الجهــد الفريــد فــي محاولــة تعريــف ثــروات البلــدان، 
ومــن ثــم بنــاء قاعــدة بيانــات ضخمــة ومتابعتهــا عــى مــدى الســنوات، 
ــاس  ــة وقي ــوم بمتابع ــر ال يق ــى أّن المؤش ــم. ويبق ــتحق الدع ــد يس جه
رأس المــال االجتماعــي، وال ينظــر إىل مؤشــرات جــودة الحيــاة الحاليــة، 
ويحــاول تقديــم قيمــة نقديــة ماليــة لألصــول، وهــو مــا ينتقــده الكثيــر 
لصعوبــة تقديــر مبلــغ مالــي منطقــي كقيمــة لثــروات غيــر ملموســة أو 

غيــر مســتغلة.

المنتــدى  مــع  بالتعــاون  وكولومبيــا  ييــل  جامعتــي  عــن  يصــدر 
األداء  قيــاس  لمحاولــة  جهــد  هــو   ،)WEF( العالمــي  االقتصــادي 
البيئــي لــدول العالــم، ويعتمــد بشــكل كبيــر عــى عــدد مــن المؤشــرات 
الصــادرة للمنظمــات الدوليــة كالبنــك الدولــي وبرنامــج األمــم المتحــدة 
لألغذيــة والزراعــة، باإلضافــة العتمــاده عــى البيانــات الرقميــة التــي 
يتــم التقاطهــا عبــر األقمــار الصناعيــة. ويقيــس المؤشــر األداء البيئــي 
مــن خــال بعديــن: صحــة البيئــة وحيويــة النظــام البيئــي اإليكولوجــي. 
ويوفــر هــذا المؤشــر مؤشــرات فرعيــة مهمــة لتقييــم الوضــع البيئــي 
للمملكــة، اســتخدمنا منهــا المؤشــرات الخاصــة بنســبة الســكان الذيــن 
يتعرضــون لمعــدالت خطــرة مــن تلــوث الهــواء كأحــد مؤشــرات تقييــم 

ــي لازدهــار.  ــة فــي اإلطــار الوطن جــودة البيئ

يصــدر المؤشــر عــن مجموعــة الحلــول المســتدامة وهــي إحــدى 
مبــادرات األمــم المتحــدة، منــذ عــام 2012م ويقــوم بترتيــب الــدول 
لســعادتهم.  الــدول  هــذه  ســكان  تقييــم  بحســب  دولــة   )156(
اإلجمالــي،  المحلــي  الناتــج  مكونــات:  ســتة  عــى  المؤشــر  ويعتمــد 
والدعــم والترابــط االجتماعــي، والعطــاء الخيــري، والثقــة فــي حوكمــة 
المؤسســات العامــة والخاصــة، وحريــة اتخــاذ القــرارات الشــخصية، 
ــي  ــدول ف ــن ال ــب 28 بي ــى الترتي ــة ع ــت المملك ــد حصل ــة. وق والصح
عــام 2018م، ويظهــر المؤشــر بــأّن الســعادة غيــر مرتبطــة بنمــو الناتــج 
المحلــي اإلجمالــي. ومــن الماحــظ بــأّن المؤشــر ال يقــوم بقيــاس الكثيــر 
مــن األبعــاد المهمــة لتقييــم جــودة الحيــاة وازدهــار المجتمعــات، مــع 

غيــاب التطــرق للثــروات واســتدامة االزدهــار.

التقــدم االقتصــادي  لقيــاس  أكثــر شــمواًل  بدائــل  لتطويــر  لمنظمــات دوليــة متعــددة  هنــاك جهــود 
حولهــا:  المؤسســة  ورأي  أبرزهــا  يلــي  فيمــا  نســتعرض  واالجتماعــي، 

HDI )3(مؤشر التنمية البشريةHCI )4(مؤشر رأس المال البشريSPI )5(مؤشر التقدم االجتماعيIWI )8(مؤشر الثروة الشاملة

EPI )6(مؤشر األداء البيئيWER )7( مؤشر التقرير العالمي للسعادة
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أبرز مؤشرات قياس االزدهار المتاحة
مقدمة

ــة  ــق 124 دول ــاس تحقي ــة لقي يعتمــد المؤشــر عــى مؤشــرات فرعي
ــت  ــد حصل ــة. وق ــي 154 دول ــن إجمال ــتدامة م ــة المس ــداف التنمي أله
المملكــة عــى معــدل 62.7 فــي 2017م مــن إجمالــي 100 نقطــة، بينمــا 
ــر  ــب التقري ــي 62.9. وبحس ــي 2018 وه ــى ف ــة أع ــى نتيج ــت ع حصل
الصــادر عــن شــبكة حلــول التنميــة المســتدامة التابعــة لألمــم المتحدة 
فــي 2018م، فالمملكــة تســير باتجــاه إيجابــي وبصــدد تحقيــق الهــدف 
رقــم 4 والــذي يركــز عــى جــودة التعليــم والهــدف رقــم 9 الــذي يختــص 
بالصناعــة واالبتــكار والبنيــة التحتيــة بحلــول عــام 2030.  ولكــن ال يزال 
هنــاك بعــض التحديــات فــي تحقيــق بعــض األهــداف األخــرى مثــل 
الهــدف رقــم 16 الــذي يختــص بالســام والعدالــة والمؤسســات القويــة 
والهــدف رقــم 8 الــذي يختــص بالعمــل الائــق والنمــو االقتصــادي. 
ــال  ــق أعم ــة لتطاب ــد الدائم ــك خال ــة المل ــوة مؤسس ــن دع ــم م وبالرغ
المتحــدة  األمــم  أهــداف  مــع  القطاعــات  مــن مختلــف  المنظمــات 
للتنميــة المســتدامة، إال أن منهجيــة مؤشــر األمــم المتحــدة لألهــداف 
التنمويــة تخضــع للمراجعــة المســتمرة، وبياناتــه لألعــوام الســابقة 
ال يمكــن مقارنتهــا أو متابعتهــا لتوفيــر اتجاهــات مختلفــة بســبب 

ــات منهجيــة الحســاب لــكل ســنة. ــات وعــدم ثب ضخامــة فجــوة البيان

ــم  ــة لتقدي ــر كافي ــة الجهــود خلفهــا، غي ــة، عــى أهمي ــأّن هــذه المؤشــرات العالمي ــد ب ــك خال وتعتقــد مؤسســة المل
ــف  ــن ضع ــرات م ــذه المؤش ــي ه ــث تعان ــدول. حي ــي ال ــي ف ــادي واالجتماع ــدم االقتص ــة للتق ــليمة ومكتمل ــورة س ص
تغطيــة الوضــع فــي كثيــر مــن الــدول، ومنهــا المملكــة العربيــة الســعودية، ووجــود فجــوات كبيــرة بينهــا للبيانــات. كمــا 
تركــز هــذه المؤشــرات عــى ترتيــب الــدول بيــن مراكــز متقدمــة ومتأخــرة، ودمــج عــدد كبيــر مــن المؤشــرات فــي نتيجــة 
واحــدة، وتنتهــي بتقديــم قيمــة مركبــة لمؤشــراتها، أو ترتيــب معيــن للــدول. ويحــد هــذا النــوع مــن المؤشــرات مــن قــدرة 
صنــاع القــرار والمهتميــن عــى مراقبــة التفــاوت فــي األداء بيــن األولويــات الوطنيــة، وتبايــن الحــال بيــن فئــات المجتمــع. 
كمــا أن هــذه المؤشــرات بشــكلها الحالــي مفككــة إىل جهــود متفرقــة، بعضهــا يركــز عــى التعليــم والصحــة، والبعــض 
اآلخــر يميــل إىل تغطيــة األداء البيئــي أو مراقبــة الثــروات. وال يوجــد حاليــًا مؤشــر يجمــع بيــن تقييــم جوانــب جــودة الحيــاة 

المختلفــة واســتدامتها مــن خــال لوحــة مؤشــرات واحــدة. 

ــة  ــة خاص ــرات وطني ــة مؤش ــاء لوح ــى بن ــة ع ــود كل دول ــة جه ــرات لخدم ــذه المؤش ــوع ه ــتعانة بمجم ــن االس ويمك
بهــا، ضمــن إطــار محلــي لازدهــار واالســتدامة، يناســب ســياق التنميــة فيهــا، ويســتغل البيانــات واإلحصــاءات المتاحــة، 
ــذا  ــر ه ــه عب ــاول تقديم ــا نح ــذا م ــال. وه ــر األجي ــة عب ــق العدال ــة لتحقي ــدرات الضروري ــروات والمق ــزون الث ــب مخ ويراق
اإلصــدار، بعــد مراجعــة األدبيــات الدوليــة، والتقاريــر والمؤشــرات ذات الصلــة، وتجــارب الــدول األخــرى، وإشــراك قطــاع 
واســع مــن أصحــاب المصلحــة والمختصيــن فــي المملكــة، واستشــارة الخبــراء الدولييــن فــي مقتــرح مؤسســة الملــك 
ــادي  ــدى االقتص ــة بالمنت ــة خاص ــي جلس ــرة ف ــودته األخي ــتعراض مس ــم اس ــذي ت ــار، وال ــي لازده ــار الوطن ــد لإلط خال

ــاألردن فــي شــهر أبريــل 2019م. ــا والمنعقــد ب العالمــي )WEF( للشــرق األوســط وشــمال أفريقي

SDG Index )9(مؤشر أهداف التنمية المستدامة
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الثقافة

تســعى مؤسســة الملــك خالــد مــن خــالل هــذا اإلصــدار إىل 
والقيــاس  المعالــم  واضــح  لالزدهــار  وطنــي  إطــار  تقديــم 
للمملكــة العربيــة الســعودية. وقــد قمنــا بوضــع االعتبــارات 
ومؤشــراته:  الوطنــي  اإلطــار  لتصميــم  التاليــة  والمحــددات 

اإلطار الوطني لقياس االزدهار 
في المملكة العربية السعودية

مقدمة

)1( تقســيم اإلطــار لمحوريــن لضمــان متابعــة جــودة الحيــاة واالزدهــار 
ــاة فــي المســتقبل مــن خــال  ــل اســتدامة جــودة الحي ــي مقاب الحال

ربطهــا بالثــروات: 
)أ ( االزدهــار الحالــي: لقيــاس األبعــاد المختلفــة لجــودة الحيــاة 

والوضــع المعيشــي مــن خــالل تحديــد 12 مجــااًل 

ــروات ومتابعــة المحافظــة  )ب ( مســتقبل االزدهــار: لحصــر الث
عليهــا عبــر األجيــال فــي 4 ثــروات 

)2( اختيــار مؤشــرات المتابعــة لــكل مجــال وثــروة لتضميــن األبعــاد 
المختلفــة لألفــراد واالحتياجــات األساســية لهــم.

)3( اســتخدام المؤشــرات التفصيليــة للجنــس والعمر ومســتوى الدخل، 
بهــدف متابعــة حالــة عــدم المســاواة وتوزيــع الدخــل وحصــر أنمــاط 

الحيــاة المختلفــة لمكونــات المجتمــع، الســيما الفئــات الهشــة.
اتســاقًا مــع التوجــه العالمــي، تــم اســتخدام مزيــج مــن المؤشــرات   )4(
المؤشــرات  هــي  الذاتيــة  والمؤشــرات  والذاتيــة؛  الموضوعيــة 
مجــاالت  عــن  للرضــا  الذاتــي  التقييــم  مســوح  مــن  المســتقاة 
إلــخ(. وتتجــه  مختلفــة مــن الحيــاة )الســكن، الصحــة، التعليــم، 
الــدول والمنظمــات الدوليــة إىل النظــر فــي تقييــم األفــراد لحياتهــم 
وثقتهــم باآلخريــن والمنظمــات الحكوميــة والخاصــة وغيــر الربحيــة، 

باإلضافــة إىل شــعورهم باألمــان واالنتمــاء.  

وفــي مؤشــرات التقييــم الذاتــي، فقــد تــم االعتمــاد عــى إجــراء 
ــرأي لــدى مركــز  ــرأي عبــر مركــز اســتطاعات ال مســوح اســتطاع ال
الملــك عبــد العزيــز للحــوار الوطنــي. وهنــاك حاجــة لتطويــر مســوح 
التقييــم الذاتــي عــى المســتوى الوطنــي، كونهــا مرجــع مهــم لصانع 
القــرار لقيــاس مســتوى رضــا األفــراد عــن حياتهــم وعــن الخدمــات 

التــي تقــدم لهــم.
وفيمــا يتعلــق بالمؤشــرات الموضوعيــة فقــد تــم االعتمــاد بشــكل   )5(
أساســي عــى المســوح والمؤشــرات الصــادرة عــن الهيئــة العامــة 
المملكــة،  فــي  للبيانــات  الرســمي  المرجــع  بصفتهــا  لإلحصــاء، 
وبشــكل عــام فــإّن الهيئــة تصــدر بيانــات ومؤشــرات نوعيــة ودوريــة، 
ًتمكــن مــن تحديــث اإلطــار الوطنــي لازدهــار بشــكل مســتمر، ممــا 
يدعــم مــن عمليــة متابعــة حالــة االزدهــار الحالــي والمســتقبلي. 
ــض  ــة لبع ــد الحضري ــرات المراص ــى مؤش ــك ع ــاد كذل ــم االعتم وت
المــدن، ألنهــا تتابــع جوانــب جــودة الحيــاة عــى مســتوى المــدن، كمــا 
ــي.  ــة عــى المســتوى الوطن ــر مؤشــرات حضري ــاك حاجــة لتوفي أن هن
يعــرف  لمــا  تضمينــه  الرئيســية  الوطنــي  اإلطــار  ميــزات  مــن   )6(
 quality-adjusted( الجــودة  بحســب  المصححــة  بالمؤشــرات 
measures(، فعــى ســبيل المثــال، ال ينظــر اإلطــار فقــط لعــدد 
ســنوات االلتحــاق بالتعليــم، وإنمــا ينظــر لمؤشــر عــدد ســنوات 
االلتحــاق بالتعليــم الُمصححــة بحســب جــودة التعليــم. وتكمــن 
ــكل  ــاة بش ــودة الحي ــس ج ــا تقي ــي أنه ــرات ف ــذه المؤش ــة ه أهمي

الموضوعيــة.  المؤشــرات  مــن  غيرهــا  مــن  أدق 
انتقــاء المؤشــرات التــي يمكــن مقارنتهــا مــع المؤشــرات الدوليــة،   )7(
حتــى نســتطيع متابعــة حالــة االزدهــار فــي المملكــة مقابــل الــدول 

األخــرى. 
االبتعــاد عــن المؤشــرات المركبــة والتــي تقــوم بتصنيــف الــدول أو   )8(

منحهــا ترتيــب معيــن. 

وســنقوم فــي الفصــول القادمــة بتفصيــل مكونــات وحالــة محــور 
االزدهــار الحالــي، باإلضافــة إىل مكونــات محــور مســتقبل االزدهــار 

وســبل اســتدامته. 
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سنفتح بابًا واسعًا نحو المستقبل، ومن هذه 
الساعة سنبدأ العمل فورًا من أجل الغد، 

وذلك من أجلكم )...( ومن أجل أبنائكم 
وأجيالنا القادمة. ما نطمح إليه ليس تعويض 
النقص في المداخيل فقط، أو المحافظة عىل 

المكتسبات والمنجزات، ولكن طموحنا أن 
نبني وطنًا أكثر ازدهارًا يجد فيه كل مواطن 

ما يتمناه، فمستقبل وطننا الذي نبنيه معًا 
لن نقبل إّل أن نجعله في مقدمة دول العالم، 

بالتعليم والتأهيل، بالفرص التي تتاح 
للجميع، والخدمات المتطورة، في التوظيف 
والرعاية الصحّية والسكن والترفيه وغيره.

الفصل األول
"

محمد بن سلمان
رؤية المملكة 2030

االزدهار الحالي
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األمان

ــره  ــا يوف ــار، لم ــز االزده ــد ركائ ــان أح ــن واألم ــعور باألم ــد الش يع
مــن طمأنينــة وعيــش كريــم يحمــي الفــرد مــن التعــرض لخطــر 
التعــدي عــى النفــس والمــال. حيــث يتأثــر ضحايــا العنــف والجريمــة 
بخســائر فــي األنفــس والممتلــكات، ويتعرضــون لدرجــات متفاوتــة 
مــن األضــرار الماديــة والمعنويــة مثــل اضطرابــات مــا بعــد الصدمــة 

والقلــق تؤثــر بشــكل ســلبي عــى جــودة حياتهــم.

ويتمتــع ســكان المملكــة العربيــة الســعودية بدرجــات عاليــة مــن 
األمــان والســامة مــن العنــف فــي ظــل تراجــع معــدالت الجريمــة. 
ــى  ــان ع ــعوديين باالطمئن ــن الس ــى م ــة العظم ــعر الغالبي ــا تش كم
ــان  ــعرون باألم ــف، ويش ــة والعن ــن الجريم ــخصية م ــامتهم الش س
أثنــاء المشــي ليــًا لوحدهــم فــي المملكــة. ويفتقــر المجــال إىل 
للعنــف  بالتعــرض  المتعلقــة  واإلحصــاءات  البيانــات  محدوديــة 
والجريمــة، ســواًء مــن خــال المســوح األســرية أو البيانــات الســجلية 
لقضايــا العنــف وســجات الضحايــا واإلحصــاءات الحيويــة والطبيــة 

ذات العاقــة.

األمــان  مجــال  فــي  الدقيقــة  والبيانــات  المؤشــرات  وفــرة  وتتيــح   
إمكانيــة رصــد التقــدم فــي الخطــط واإلجــراءات الوطنيــة لتحقيــق 
مســتوى  قيــاس  فــي  المســاعدة  إىل  باإلضافــة  الجنائيــة،  العدالــة 
التقــدم فــي تنفيــذ أهــداف األمــم المتحــدة للتنميــة المســتدامة 2030 
وخصوصــًا الهــدف )16( الخــاص بالحــد مــن جميــع أشــكال العنــف ومــا 
يتصــل بــه مــن معــدالت الوفيــات وإنهــاء إســاءة المعاملــة واالســتغال 
واالتجــار باألشــخاص وجميــع أشــكال العنــف ضــد األطفــال وتعذيبهــم 
ــع إىل  ــول الجمي ــرص وص ــؤ ف ــان تكاف ــون وضم ــيادة القان ــز س وتعزي
العدالــة الناجــزة. وال يمكــن االكتفــاء بالبيانــات المســحية لتغطيــة 
فجــوة البيانــات هــذه، وإنمــا مــن الضــروري كذلــك زيــادة وتيــرة وجــودة 
وتنــوع البيانــات الســجلية حــول قضايــا العنــف وســجات الضحايــا 

واإلحصــاءات الحيويــة والطبيــة ذات العاقــة.

 وصــل متوســط معــدالت ضحايــا جرائــم القتــل العمــد إىل 0.67 لــكل 
100,000 مــن الســكان خــال عــام 2018م، مقارنــة بمعــدل عالمــي 
وصــل إىل 6.4 ضحايــا لــكل 100,000 مــن الســكان فــي عــام 2015م.   
ويعــد المؤشــر متدنيــًا فــي المملكــة، نتيجــة لقلــة عــدد ضحايــا جرائــم 
القتــل العمــد، والــذي وصــل فــي عــام 2015م إىل 196  ضحيــة فــي 
المملكــة، مــن أصــل )470,000( ضحيــة فــي جرائــم القتــل العمــد حول 
العالــم لنفــس الســنة، بحســب تقديــرات منظمــة الصحــة العالميــة)10( 

.)WHO(

 كمــا يشــعر الغالبيــة العظمــى مــن الســعوديين %97 باالطمئنــان 
الجريمــة والعنــف، ويشــعر 88%  الشــخصية مــن  عــى ســامتهم 
منهــم باألمــان أثنــاء المشــي ليــًا لوحدهــم فــي المملكــة، مقارنــة 
بشــعور %69 مــن ســكان دول منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة 

ــم.  ــًا لوحده ــي لي ــاء المش ــان أثن باألم

مؤشر ضحايا
 جرائم القتل العمد)10(

مؤشر شعور السكان 
باالطمئنان عىل السالمة)12(

مؤشر شعور السكان باألمان
أثناء المشي لياًل لوحدهم)11(

مؤشر السكان الذين أفصحوا 
عن تعرضهم للعنف خالل 12 

شهرًا الماضية

0.67
لكل

100,000
من السكان

%97
من السعوديين 

%88
من السعوديين 

--

)2018م(

)2019م(

)2019م(

 وتفتقــر المملكــة إىل عــدد كبيــر مــن مؤشــرات ودراســات وبيانــات 
التعــرض للعنــف والجريمــة، وخصوصــًا تلــك التــي تعتمــد عــى مســوح 
أســرية تنقــل إفصــاح الســكان أنفســهم عــن تعرضهــم الشــخصي 
ألي نــوع مــن أنــواع العنــف أو اإليــذاء أو الجريمــة داخــل المنــزل أو 
خارجــه لجميــع أفــراد األســرة مــن أطفــال ونســاء وشــباب وكبــار ســن، 
ــة الازمــة  ــة والســرية والعناي مــع ضمــان المحافظــة عــى الخصوصي
لحساســيتها. ويعــد جمــع هــذه البيانــات وتكويــن مؤشــراتها بالطريقــة 
الســليمة ضــروري لتشــكيل خــط األســاس لهــا، ومتابعــة مســتوى 
التحســن فيهــا، وتقييــم مــدى االســتفادة مــن أنظمــة الحــد مــن اإليــذاء 

ــخاص.  ــار باألش ــم االتج ــة جرائ ــرش ومكافح ــة التح ومكافح

معدالت جرائم القتل لكل 
100,000 من السكان في العالم 

7.8مقارنة بالمملكة
7.0 6.7 6.4

2015201020052000

0.63
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الدخل 
واإلنفاق 

والثروة

يعــد الرفــاه المــادي أحــد ممكنــات جــودة الحيــاة، ويرتبــط بشــكل 
وثيــق مــع تحســن مســتوى العيــش والمســكن، كمــا يســاهم فــي 
ــر أفضــل  تحســين الوصــول إىل خدمــات تعليميــة وصحيــة بمعايي
ومخرجــات أكثــر جــودة. كمــا أن النظــر إىل الوضــع االقتصادي لألســر 
واألفــراد فــي المجتمــع يعــد رافــدًا مهمــًا للمؤشــرات التقليديــة 
ــي(،  ــي اإلجمال ــج المحل ــل النات ــي )مث ــاد الكل ــر إىل االقتص ــي تنظ الت
ويســاهم فــي نقــل اهتمــام راســمي السياســات مــن قيــاس اإلنتــاج 
واألســر  األفــراد  وثــروات  وإنفــاق  دخــل  قيــاس  إىل  االقتصــادي 

ــر الســنوات.  وتفــاوت ذلــك بيــن المجتمــع وعب

ومــن الماحــظ ارتفــاع متوســطات الدخــل واإلنفــاق لألســرة 
الســعودية عبــر األعــوام بمعــدالت مشــجعة، باإلضافــة إىل تحســن 
حالــة عــدم المســاواة مــن خــال انخفــاض مؤشــرات عدالــة توزيــع 
اإلنفــاق بيــن األســر فــي المملكــة. لكــن المؤشــرات مــا زالــت تحتــوي 
ــة  ــي ترأســها امــرأة مقارن ــن األســر الت ــر مــن التفــاوت بي عــى الكثي
ــة  ــون مقارن ــها متعلم ــي يرأس ــك الت ــل، وتل ــها رج ــي يرأس ــك الت بتل
فــي  المناطــق  بيــن  التفــاوت  اســتمرار  إىل  باإلضافــة  باألمييــن. 
معــدالت اإلنفــاق والدخــل، وحتــى فــي مســتوى تحســن مؤشــرات 
المســاواة. كمــا أن غيــاب بيانــات الثــروة عــى مســتوى األســر يحــد 
مــن قدرتنــا عــى تقديــم قــراءة متوازنــة لهــذا المجــال دون ردم 

ــة. ــات الحالي ــوة البيان فج

مؤشر متوسط الدخل 
السنوي لألسرة السعودية 

التي ترأسها امرأة

مؤشر وسيط الدخل
السنوي لألسرة السعودية)13(

مؤشر متوسط اإلنفاق 
السنوي لألسرة السعودية 

التي ترأسها امرأة

مؤشر جيني
لقياس المساواة)14(

مؤشر متوسط الدخل 
السنوي لألسرة السعودية 
التي يرأسها كبير سن )+65(

مؤشر متوسط اإلنفاق 
السنوي لألسرة السعودية 

التي يرأسها كبير سن

وسيط
ثروات األسرة

)2018( )2018(

مؤشر وسيط اإلنفاق السنوي 
لألسرة السعودية

)2018(

مؤشر متوسط الدخل 
السنوي لألسرة السعودية 

التي يرأسها أمي

)2018(

)2018(

)2018(

)2018(

)2018(

 137,928
...

ريال سعودي

%42.2--

 103,272
...

ريال سعودي
 173,376

...

ريال سعودي

  134,268
...

ريال سعودي
  131,292

...

ريال سعودي
  192,252

...

ريال سعودي

  98,112
...

ريال سعودي

 كمــا ارتفــع وســيط اإلنفــاق الشــهري لألســرة الســعودية مــن )9,682( 
ريــال فــي عــام 2013م إىل )11,189( ريــال فــي عــام 2018م. ويتــراوح 
اإلنفــاق بالمتوســط بيــن )7,099( ريــال ســعودي لألســر الســعودية ذات 
اإلنفــاق المنخفــض إىل )24,029( ريــال لألســر الســعودية ذات اإلنفــاق 

المرتفــع. 
ــعودية  ــرة الس ــهري لألس ــاق الش ــي لإلنف ــل جين ــض معام ــد انخف  وق
مــن مســتوى )%45.9( فــي عــام 2013م إىل مســتوى )%42.2( فــي 
ــع  ــة توزي عــام 2018م، وهــو أداة إحصائيــة مهمــة لمعرفــة مــدى عدال
ــون  ــا يك ــة، فعندم ــبة مئوي ــكل نس ــى ش ــعوديين ع ــن الس ــاق بي اإلنف
المعــدل %0 يكــون الجميــع متســاوين، بينمــا تــدل نســبة 100% 
عــى اســتحواذ فــرد واحــد عــى كامــل اإلنفــاق. وترتفــع المســاواة مــع 

ــدل.   ــاض المع انخف

 ويســتمر غيــاب بيانــات ثــروة األســر )household wealth(، ممــا يحــد مــن قــدرة المهتميــن وصنــاع القــرار 
عــى مراقبــة مســتوى الثــروات والممتلــكات بيــن أفــراد األســر فــي المملكــة. وتعــد مؤشــرات ثــروات األســر 
مهمــة للغايــة، لتقييــم الرفــاه المــادي لألفــراد، حيــث أن بيانــات الدخــل واإلنفــاق ال تعــد مفيــدة دون النظــر 
إىل مســتوى زيــادة أو تناقــص ثــروات األســر عنــد مســتويات اإلنفــاق أو الدخــل الحاليــة. حيــث أن األســر التــي 
يزيــد إنفاقهــا مــن خــال الســحب مــن مدخراتهــا، تفــرط بالضــرورة مــن قدرتهــا عــى اســتدامة اإلنفــاق فــي 
المســتقبل، وتراجــع مقوماتهــا الماديــة. وهــي عمليــة حســابية مهمــة شــبيهة بتلــك التــي تتــم للشــركات 
عنــد حســاب مركزهــا المالــي، وشــبيهة بمــا يســعى اإلطــار الوطنــي إىل تحقيقــه عــى مســتوى الدولــة مــن 
خــال النظــر إىل االســتهاك الحالــي )مســتوى جــودة حيــاة األفــراد( مقارنــة باالزدهــار المســتقبلي )مســتوى 

الثــروات واألصــول الوطنيــة(.

وإنفــاق  دخــل  مســح  أظهــر   
األســرة لعــام 2018م الصــادر عــن 
الهيئــة العامــة لإلحصــاء  ارتفــاع 
وســيط دخــل األســر الســعودية 
الشــهري عــى مســتوى المملكــة 
إىل )11,494( ريــال فــي عــام 2018م 
عــن مســتواه فــي عــام 2013 مــن 
الدخــل  ويرتفــع  ريــال.   )10,723(
فــي المتوســط بيــن األســر التــي 
يرأســها رجــل بواقــع )15,132( ريــال 
مقارنــة باألســر التــي ترأســها امــرأة 

بواقــع )8,606( ريــال.  

ــة  ــب المناطــق اإلداري ــن مناطــق المملكــة، نجــد أن أغل ــي للســعوديين بي  وبالنظــر إىل مســتوى معامــل جين
قــد تحســن فيهــا المؤشــر باالنخفــاض )فيمــا عــدا مناطــق القصيــم والشــرقية والباحــة(. ويصــل المؤشــر إىل 
أســوأ مســتوياته فــي مناطــق الريــاض والمدينــة المنــورة والقصيــم والشــرقية والباحــة والجــوف )األعــى بيــن 
مناطــق المملكــة(، وأفضــل مســتوياته بيــن مناطــق المملكــة فــي كل مــن منطقــة عســير والحــدود الشــمالية 

)األقــل بيــن مناطــق المملكــة(.

20182013اإلنفاق الشهري لألسرة السعودية
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الوظائف واألجور

يســاهم االنخــراط فــي ســوق العمــل بتحقيــق المزيــد مــن الثقــة 
ــا  ــي، كم ــاج االجتماع ــن االندم ــاء وتمكي ــعور باالنتم ــس والش بالنف
يســاعد عــى صقــل المهــارات والقــدرات، باإلضافــة إىل تحقيــق 
عوائــد ماديــة للفــرد واألســرة. وتعــد الوظيفــة مــن أهــم الوســائل 
لضمــان االســتقال المــادي وتحســين األوضــاع المعيشــية. ومــن 
ــف المطروحــة فــي ســوق العمــل،  المهــم النظــر إىل جــودة الوظائ
ــر  ــع معايي ــجم م ــا ينس ــا، بم ــات عمله ــا وبيئ ــة أجوره ــدى مائم وم
ــاة.  ــة مــن جــودة الحي ــق)15( ويحقــق مســتويات مرضي العمــل الائ

هيكليــة،  تشــوهات  مــن  الســعودي  العمــل  ســوق  ويعانــي 
ــنوات إىل  ــر الس ــة، أدت عب ــة واجتماعي ــل ثقافي ــة إىل عوام باإلضاف
وخصوصــًا  منــه،  المجتمــع  فئــات  واســتفادة  مشــاركة  تفــاوت 
ــردم  ــاج ســوق العمــل ل ــث يحت ــاث والشــباب. حي الســعوديون واإلن
الفجــوة فــي تكافــؤ فــرص التعليــم والتوظيــف والتدريــب المتاحــة 
للشــباب، ومعالجــة التفــاوت فــي مؤشــرات المشــاركة االقتصاديــة 
والبطالــة واألجــور بيــن الذكــور واإلنــاث، والتــي تعانــي بمجملهــا 
مــن تراجــع وضــع المــرأة بشــكل كبيــر مقابــل الرجــل وصــل إىل 
ــة، و26 نقطــة  ــة فــي فجــوة المشــاركة االقتصادي 22 نقطــة مئوي
مئويــة فــي فجــوة البطالــة، و12,816 ريــال ســنويًا فــي فجــوة األجــور 

ــين. ــن الجنس بي

مؤشر المشاركة االقتصادية 
للسعوديين)16(

مؤشر المشاركة االقتصادية 
لإلناث السعوديات

مؤشر متوسط األجر السنوي للسعوديين

مؤشر البطالة بين الذكور 
السعوديين

مؤشر متوسط األجر السنوي 
للذكور السعوديين

مؤشر المشاركة االقتصادية 
للذكور السعوديين

مؤشر البطالة بين 
السعوديين

مؤشر البطالة بين اإلناث 
السعوديات

مؤشر متوسط األجر السنوي 
لإلناث السعوديات

%20.2

123,504
ريال سعودي

%6.6

)2018م()2018م(

%42%63

%12.7

%32.5

)2018م(

)2018م(

)2018م(

)2018م(

)2018م(

)2018م(

)2018م(

125,916
ريال سعودي

113,100
ريال سعودي

ــرات  ــم مؤش ــد أه ــكان أح ــة للس ــاركة االقتصادي ــدل المش ــد مع  يع
ســوق العمــل، ويــزداد أهميــة فــي المملكــة بســبب محدوديــة مشــاركة 
اجتماعيــة  ألســباب  العمــل  ســوق  فــي  فئاتــه  بمختلــف  المجتمــع 
واقتصاديــة مختلفــة. ويقيــس المؤشــر نســبة العاملين وغيــر العاملين 
الذيــن لديهــم الرغبــة والقــدرة واالســتعداد للعمــل إىل مجموع الســكان 
فــي ســن العمــل، وتقــوم الهيئــة العامــة لإلحصــاء فــي المملكــة بنشــره 
بشــكل دوري. وقــد وصــل معــدل المشــاركة االقتصاديــة للســعوديين 
ــة بـــ%36 فــي عــام 2008م. كمــا  ــة عــام 2018م إىل %42 مقارن بنهاي
ــن الســعوديات  ــة بي ــر فــي المشــاركة االقتصادي ــاك تفــاوت كبي أن هن
ــي  ــور ف ــن الذك ــام 2018م %63 م ــي ع ــارك ف ــث ش ــعوديين، حي والس
ــدل  ــا ي ــل، مم ــن العم ــي س ــاث ف ــن اإلن ــط م ــل، و%20 فق ــن العم س
عــى تراجــع كبيــر فــي المشــاركة والرغبــة فــي االنخــراط بســوق العمــل. 
وتــزداد أهميــة االلتفــات لرفــع مســتوى المؤشــر بشــكل أكبــر مــع 
صــدور توقعــات منظمــة العمــل الدوليــة )ILO( بمزيــد مــن التراجــع فــي 

ــى عــام 2030م.)17( ــم حت ــة حــول العال المشــاركة االقتصادي

 كمــا ياقــي معــدل البطالــة اهتمامــًا كبيــرًا مــن مختلــف شــرائح 
المجتمــع، لضــرورة مراقبــة المؤشــر لمتابعــة نســبة األفــراد المتعطليــن 
ــدل  ــل مع ــد وص ــل. وق ــة عم ــن فرص ــاد ع ــم الج ــم وبحثه ــم قدرته رغ
ــن  ــام 2018م إىل %12.7 )%6.6 بي ــة ع ــعوديين بنهاي ــن الس ــة بي البطال
الســعوديين الذكــور و%32.5 بيــن الســعوديات( مرتفعــًا بذلــك عــن 
مســتواه فــي عــام 2008م عنــد %10 )%6.8 بيــن الســعوديين الذكــور 

و%26.9 بيــن الســعوديات(.

ــرات  ــن المؤش ــة م ــة )ILO( قائم ــل الدولي ــة العم ــت منظم ــد قدم  وق
ــق  ــرات تتف ــي مؤش ــق)18(، وه ــل الائ ــم العم ــاس وتقيي ــة لقي المحوري
ــات  ــس ضمان ــن )SDG 8( وتقي ــتدامة الثام ــة المس ــدف التنمي ــع ه م
ــة فــي ســوق العمــل مــن خــال النظــر إىل الفــرص  ــة االجتماعي الحماي
ــة  ــي وإنتاجي ــر الكاف ــة، األج ــل الائق ــاعات العم ــة، س ــة العادل الوظيفي

ــة.)19(   ــل اآلمن ــة العم ــي، وبيئ ــن االجتماع ــل، التأمي العم

 ونقتــرح عــى وجــه التحديــد، االهتمــام بالنظــر إىل معــدل الشــباب 
 ،)NEET( خــارج مقاعــد العمــل والتعليــم والتدريــب )بيــن 15 و24 عامــًا(
وهــو أحــد المؤشــرات المهمــة لقيــاس اإلمكانــات غيــر المســتغلة لفئــة 
الشــباب ومحدوديــة فــرص التدريــب والتعليــم لهــم، وقــد بلــغ المعــدل 
اإلجمالــي فــي المملكــة خــال عــام 2016م %20 مــن الشــباب، مــع 
وجــود فجــوة بيــن الجنســين، حيــث بلــغ المعــدل بيــن الشــابات )29%( 

مقارنــة بـــ)%8( بيــن الذكــور.)20(

1 من كل 5 من الشباب في 
السعودية خارج مقاعد العمل 

والتعليم والتدريب

1 من كل 10 من الشباب الذكور 
خارج مقاعد العمل والتعليم 

والتدريب

1 من كل 4 من الشابات خارج 
مقاعد العمل والتعليم والتدريب
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التوازن بين 
الحياة والعمل 

تعــد ســاعات العمــل الائقــة واحــدة مــن ضمانــات الحمايــة 
االجتماعيــة التــي توفــر حيــاة كريمــة ومزدهــرة للعمــال، يتــوازن فيها 
الوقــت بيــن العمــل والحيــاة واالحتياجــات األســرية واالجتماعيــة 
والشــخصية. كمــا تحــّد ســاعات العمــل المتزنــة مــن تعــدي صاحــب 
العمــل عــى حــق العامــل فــي الراحــة والمحافظــة عــى صحتــه مــن 
ــر  التشــغيل القســري والعمــل الجبــري والســاعات المفرطــة. وتعتب
منظمــة العمــل الدوليــة )ILO( ســاعات العمــل األســبوعية التــي 
ــل  ــاعات العم ــة.  إال أن س ــل مفرط ــاعات عم ــاعة س ــاوز 48 س تتج
تشــكل جــزءًا واحــدًا مــن معادلــة التــوازن بيــن الحيــاة والعمــل، حيث 
يعــد توجيــه المزيــد مــن وقــت الفــرد فــي النــوم والترفيــه والعنايــة 
الشــخصية ومــع العائلــة واألصدقــاء عوامــل مهمــة لجــودة الحيــاة.

ــًا، مــن  ــاة األفــراد فــي المملكــة حالي ويصعــب تقييــم جــودة حي
ناحيــة توزيــع أوقاتهــم بيــن مختلــف أنشــطة العمــل والحيــاة بحكــم 
غيــاب شــريحة واســعة مــن البيانــات الضروريــة. حيــث توقفــت 
الهيئــة العامــة لإلحصــاء منــذ الربــع الرابــع لعــام 2016م عــن إصــدار 
بيانــات تفصيليــة لســاعات العمــل الفعليــة. وقــد كان ذلــك بســبب 
تحديــث نشــرة ســوق العمــل الــذي تســبب فــي زيــادة دقــة البيانــات 
بســبب ربــط مســح ســوق العمــل بالســجات اإلداريــة، ولكنه ســاهم 
كذلــك فــي الحــد مــن حجــم البيانــات التفصيليــة المتاحــة للباحثيــن 
والمهتميــن، ومنهــا تلــك المعنيــة بتفاصيــل ســاعات العمــل. كمــا 
أن تحليــل أنشــطة األفــراد خــارج العمــل يتطلــب نوعــًا آخــر مــن 
ــتخدام  ــح اس ــو مس ــا، وه ــة حالي ــر المتاح ــة غي ــوح اإلحصائي المس
ــداره ألول  ــى إص ــاء ع ــة لإلحص ــة العام ــل الهيئ ــذي تعم ــت ال الوق

ــًا بــإذن اللــه. مــرة فــي المملكــة قريب

مؤشر عدد ساعات اليوم التي 
يخصصها السعوديون للنوم

مؤشر نسبة اإلناث في وظائف 
بساعات عمل غير الئقة

)+55 أسبوعيًا(

)2018م(

--

--

مؤشر عدد ساعات اليوم 
التي يخصصها السعوديون 

للترويح والعناية بالنفس

مؤشر نسبة الذكور في 
وظائف بساعات عمل غير 

الئقة )+55 أسبوعيًا(

مؤشر متوسط عدد ساعات 
العمل الفعلية أسبوعيًا)21(

--

--

43
ساعة

ــة،  ــي المملك ــل ف ــاعات العم ــة لس ــات تفصيلي ــدث بيان ــى أح ــاًء ع  بن
فقــد بلــغ متوســط عــدد ســاعات العمــل الفعليــة )45( ســاعة أســبوعيًا 
فــي عــام 2016م، لكنهــا تتــراوح بحســب المهنــة. فبتوزيــع ســاعات 
ــل  ــاعات العم ــد أن س ــن، نج ــية للمه ــات الرئيس ــى المجموع ــل ع العم
المفرطــة تــزداد بيــن المهــن المتدنيــة، حيــث تصــل إىل )50( ســاعة 
فــي مهــن البيــع ومهــن العمليــات الصناعيــة والكيميائيــة والصناعــات 
الغذائيــة والمهــن الهندســية المســاعدة، مقارنــة بمتوســط ســاعات 
عمــل يصــل إىل )39( ســاعة للمهــن المتوســطة الكتابيــة والفنيــة فــي 
ــوق  ــرأة بس ــاركة الم ــع مش ــا ترتف ــانية. كم ــة واإلنس ــاالت العلمي المج
العمــل الســعودي فــي مهــن الفنييــن كونهــا األقــل متوســط ســاعات 
عمــل، ممــا قــد يــدل عــى أن توفيــر فــرص عمــل بســاعات الئقــة يشــجع 

ــة. ــف المــرأة ومشــاركتها االقتصادي ــادة توظي فــي زي

 %14 مــن العمــال فــي الســعودية يعملــون فــي وظائــف تفــوق )55( 
ســاعة عمــل أســبوعيًا، متجاوزيــن بذلــك مــا تحــدده المعاييــر الدوليــة 
للعمــل الائــق ومــا ينــص عليــه نظــام العمــل الســعودي مــن عــدم جــواز 

تشــغيل العمــال ألكثــر مــن )48( ســاعة أســبوعيًا.)23(

 كمــا أن ســاعات العمــل تشــكل جــزءًا واحــدًا فقــط مــن معادلــة 
التــوازن بيــن الحيــاة والعمــل، حيــث يتطلــب تقييــم جــودة الحيــاة خــارج 
أوقــات العمــل إىل تحليــل األنــواع األخــرى مــن األنشــطة التــي يمارســها 
الســكان فــي حياتهــم. حيــث تاقــي »مســوح اســتخدام الوقــت« رواجــًا 
كبيــرًا فــي الــدول المتقدمــة، لمــا توفره مــن بيانــات تفصيلية لألنشــطة 
والمهــام والمســؤوليات التــي تســتهلك أوقــات حيــاة مواطنيهــا. ويتيــح 
هــذا النــوع مــن البيانــات للباحثيــن قيــاس التفــاوت بيــن الجنســين فــي 
طبيعــة األعمــال غيــر مدفوعــة األجــر التــي يقومــون بهــا، مثــل العنايــة 
ــد  ــار الســن. كمــا تتزاي ــة لكب ــم الرعاي ــة األطفــال، وتقدي ــزل، وتربي بالمن
أهميــة العمــل غيــر مدفــوع األجــر فــي األبحــاث العالميــة بســبب فشــل 
المؤشــرات االقتصاديــة التقليديــة )مثــل الناتــج المحلــي اإلجمالــي( مــن 
ــره  ــاب أث ــة احتس ــر، وأهمي ــوع األج ــر مدف ــل غي ــة العم ــراف بقيم االعت
االقتصــادي واالجتماعــي. حيــث يحتســب الناتــج المحلــي اإلجمالــي 
مثــًا العنايــة بمنــازل اآلخريــن )فــي حــال كانــت مدفوعــة األجــر(، وتربيــة 
ــزة  ــال المنج ــن ذات األعم ــاوز ع ــادي( ويتج ــل م ــن )بمقاب ــال اآلخري أطف
داخــل المنــزل بــدون أجــر الفتــراض أنهــا ال تعــد نشــاطًا اقتصاديــًا، رغــم 
أن التوقــف عــن القيــام بهــا يشــكل تكلفــة إضافيــة لشــراء الخدمــة مــن 
مقــدم رعايــة آخــر بمقابــل مــادي محــدد لتعويــض العمــل غيــر مدفــوع 
ــر رواجــًا حــول الناتــج المحلــي  األجــر. ويعــد ذلــك أحــد االنتقــادات األكث
اإلجمالــي، ممــا يتطلــب ضــرورة البحــث عــن مؤشــرات أفضــل تســاهم 
فــي التقديــر الحقيقــي للتقــدم االجتماعــي واالقتصــادي وجــودة حيــاة 

الســكان.

 كمــا تتيــح مســوح اســتخدام الوقــت النظــر إىل أبعــد مــن ذلــك، مــن 
خــال تحليــل الزيــادة فــي أنشــطة الترفيــه والثقافــة والترويــح والعنايــة 
الشــخصية والنــوم بيــن الســكان، لمــا تشــكله تلــك األنشــطة مــن أثــر 
إيجابــي عــى جــودة الحيــاة. وال يمكننــا حاليــًا تقديــم أي تقييــم لجــودة 
ــذي  ــاة فــي هــذا المجــال حتــى صــدور مســح اســتخدام الوقــت ال الحي

تعمــل حاليــًا عــى إنجــازه الهيئــة العامــة لإلحصــاء.

معدل ساعات العمل الفعلية أسبوعيًا
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مؤشر نسبة العاملين في 
وظائف بساعات عمل غير 

الئقة )+55 أسبوعيًا()22(

)2016م(
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مؤشر العمر المتوقع عند 
الوالدة)24(

مؤشر نسبة السكان الذين 
يرون أن صحتهم جيدة أو 

جيدة جدًا )26(

)2016م(

)2017م(

)2016م(

)2017م(

74.8
سنة

%94

مؤشر العمر المتوقع للحياة 
الصحية عند الوالدة

)HALE( )25(  

سنوات الحياة الصحية 
المفقودة بسبب االضطرابات 
النفسية لكل 100,000 من 

السكان )27(

65.7
سنة

1889
سنة

ــي  ــاة ف ــد الحي ــى قي ــاء ع ــوالدة للبق ــد ال ــع عن ــر المتوق ــم أن العم  رغ
المملكــة قــد وصــل إىل 74.8 ســنة، إال أن تصحيــح هــذا المؤشــر بعــد 
اســتبعاد ســنوات العجــز والمــرض واإلعاقــة )مؤشــر العمــر المتوقع عند 
الــوالدة للحيــاة الصحيــة- HALE( يصــل إىل 65.7 ســنة)28(.  ويشــكل 
هــذا الفــارق فجــوة بيــن العمــر المتوقــع عنــد الــوالدة والعمــر المتوقــع 
ــة بـــ8,7  ــة تصــل إىل 9,1 ســنوات فــي المملكــة بالمقارن ــاة الصحي للحي
ســنوات عــى مســتوى العالــم. حيــث يخســر الســعوديون في المتوســط 

9.1 ســنوات مــن عمرهــم بســبب العجــر والمــرض واإلعاقــة.

 يــرى الســعوديون أن صحتهــم أفضــل بكثيــر ممــا هــي عليــه فــي 
الواقــع، وبدرجــة مرتفعــة عــن متوســط التقييــم الذاتــي لمواطنــي 
دول منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة. حيــث يــرى %94 مــن 
الســعوديين أن حالتهــم الصحيــة جيــدة أو جيــدة جــدًا، رغــم أن العمــر 
المتوقــع للحيــاة الصحيــة بينهــم يقــف عنــد 65.7 ســنة. بينمــا يــرى 
%69 مــن مواطنــي دول منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة أن 
حالتهــم الصحيــة جيــدة أو جيــدة جــدًا، رغــم أن العمــر المتوقــع للحيــاة 

الصحيــة بينهــم يصــل إىل 71 ســنة.

 يعــد تلــوث الهــواء فــي المملكــة ســابع أكبــر مهــدد للصحــة، متقدمــًا 
ــراض  ــبب باألم ــي التس ــاهمة ف ــال المس ــن خ ــن، م ــن التدخي ــك ع بذل

ــر عــدد مــن أيــام العجــز والمــرض والوفــاة المبكــرة.  المؤديــة إىل أكب

 المخاطر المتعلقة باأليض              المخاطر البيئية والمهنية              المخاطر السلوكية 

الصحة

أعىل عوامل الخطورة المؤدية للوفاة المبكرة واإلعاقة)29(

أعىل 10 عوامل خطورة مساهمة في زيادة عدد )DALYs( للوفاة المبكرة واإلعاقة في 2017 ونسبة نموها منذ 2007 لجميع األعمار

ترتيب 2007

ــز  ــراض والعج ــن األم ــة م ــة والخالي ــرة بالصح ــاة العام ــد الحي تع
أولويــًة لجــودة حيــاة اإلنســان، كمــا تمكنــه مــن االســتمتاع بالوقــت 
النشــاطات  وممارســة  للعمــل  أوســع  خيــارات  إىل  والوصــول 
المختلفــة. ويرتبــط تحســن الحالــة الصحيــة بتحســن نطــاق واســع 
مــن المؤشــرات األخــرى المتعلقــة بالعمــل والدخــل وغيرهــا مــن 

ــاة.  ــودة الحي ــاالت ج مج

ــم  ــن عمره ــنوات م ــط 9.1 س ــي المتوس ــعوديون ف ــر الس ويخس
للعجــز والمــرض واإلعاقــة، رغــم أن الغالبيــة العظمــى منهــم يــرون 
بأنهــم يتمتعــون بصحــة جيــدة أو جيــدة جــدًا. ومــع اســتمرار التوســع 
ــر فــي المملكــة،  ــة الصحيــة بشــكل كبي فــي تقديــم خدمــات الرعاي
والتوجــه الحديــث نحــو الوقايــة والصحــة العامــة، إال أن هنــاك 
ضعــف فــي االســتجابة لاضطرابــات النفســية كأحــد أكبــر األمــراض 
عبئــًا )والتــي تتســبب بخســائر اقتصاديــة تصــل إىل 147 مليــار ريــال 
ــر  ــد أكب ــواء كأح ــوث اله ــة تل ــف مواجه ــة إىل ضع ــنويًا(، باإلضاف س
مهــددات الصحــة فــي المملكــة )والــذي يتســبب بخســائر اقتصاديــة 

تصــل إىل 36.8 مليــار ريــال ســنويًا(.

1 مخاطر الحمية

2 ارتفاع مؤشر كتلة الجسم

3 سوء التغذية

4 ارتفاع جلوكوز البازما الصيامي

5 ارتفاع ضغط الدم

6 ارتفاع البروتين الدهني منخفض الكثافة

7 تلوث الهواء

8 التبغ

9 تعاطي المخدرات

10 اختال وظائف الكى

57.2% ارتفاع مؤشر كتلة الجسم 1
40.9% مخاطر الحمية 2
37.5% ارتفاع جلوكوز البازما الصيامي 3
31.4% ارتفاع ضغط الدم 4
47.9% ارتفاع البروتين الدهني منخفض الكثافة 5
94.9% تعاطي المخدرات 6
40.3% تلوث الهواء 7
45.7% التبغ 8

-44.2% سوء التغذية 9
31.5% اختال وظائف الكى 10

نسبة التغيير % ترتيب 2017
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يفقد كل ألف شخص 
من سكان المملكة 19 

سنة صحية من أعمارهم 
المجمعة بسبب االضطرابات 

النفسية. 

الصحة النفسية

العبء الخفي
فقــد كل 100 ألــف مــن ســكان المملكــة 1889 ســنة مــن حياتهــم الصحيــة بســبب االضطرابــات 
النفســية فــي عــام 2017، حيــث ارتفــع المؤشــر مــن 1488 ســنة مــن الحيــاة الصحيــة فــي عــام 
1990. كمــا يمكــن مقارنــة النتيجــة لعــام 2017م بـــ1074 ســنة مــن الحيــاة الصحيــة التــي يفقدها 
ــبيًا  ــبب نس ــراض تتس ــي أم ــكى، وه ــكري وال ــراض الس ــبب أم ــكان بس ــن الس ــف م كل 100 أل

بعــدد أقــل مــن األعبــاء الصحيــة عــى الســكان.

وبرغــم معانــاة المتعرضيــن لاضطرابــات النفســية مــع مزيــد مــن أيــام العجــز والمــرض واإلعاقــة 
ــف  ــي تصني ــع ف ــب الراب ــى الترتي ــام 2017م ع ــال ع ــل خ ــا تحص ــا جعله ــرة، مم ــاة المبك والوف
أكثــر األمــراض عبئــًا فــي المملكــة العربيــة الســعودية، متقدمــة بذلــك عــن ترتيبهــا الســابع فــي 
عــام 1990م. وهــو تصنيــف عالمــي مــن معهــد المقاييــس الصحيــة والتقييــم )IHME( بجامعــة 
واشــنطن يقــدم تقديــرًا شــامًا لحــاالت الوفــاة المبكــرة واإلعاقــات الناتجــة عــن التعــرض لـــ350 
ــة  ــا المملك ــة، منه ــي 195 دول ــث تغط ــر 3600 باح ــورة عب ــل خط ــر عوام ــة وعش ــرض وإصاب م

العربيــة الســعودية.

وتغطــي وثيقــة الضمــان الصحــي التعاونــي فــي المملكــة، الحــاالت النفســية الحــادة الناتجــة 
عــن اضطرابــات التفكيــر أو المــزاج أو اإلدراك أو الذاكــرة أو القــدرات العقليــة بشــرط أن يكــون 
اضطرابــًا شــديدًا يتســبب فــي خلــل ألي وظيفتيــن مــن الوظائــف التاليــة: )حســن تقديــر األمــور، 
الســلوك اإلنســاني، القــدرة عــى تمييــز الواقــع، أو مواجهــة متطلبــات الحيــاة االعتياديــة(. 
ــال(، وتكاليــف  ــف ري ــة تكاليــف الحــاالت النفســية الحــادة )بحــد أقصــى 15 أل وتشــمل التغطي
ــال  ــض ح ــة المري ــة وإعاش ــوم( وإقام ــال للي ــى 150 ري ــد أقص ــق )بح ــة للمراف ــة واإلعاش اإلقام

ــوم(.)36( ــال بالي ــه )بحــد أقصــى 600 ري حاجت

 200 مــن  ألكثــر  موســع  تحليــل  وبعــد 
الوفــاة  حــاالت  بيــن  قارنــت  علميــة  دراســة 
مقابــل  النفســية  باالضطرابــات  للمصابيــن 
غيرهــم، اســتطاع التقريــر العالمــي لسياســات 
عــدد  متوســط  تقديــر  2018م  الســعادة 
ــاة المبكــرة  الســنوات المفقــودة بســبب الوف
لــكل شــخص يتعــرض لاضطرابــات النفســية 
عنــد 10 ســنوات مفقــودة للمصابيــن بالفصام 
ســنوات  و5  القطــب،  ثنائــي   واضطــراب 
مفقــودة للمصابيــن بالتوتــر واالكتئــاب نتيجــة 

المبكــرة.)35( الوفــاة 

التعامل المختلف مع اإليدز واالضطرابات النفسية 2010)34(
ماليين األعوام المفقودة من العمر بسبب اإلعاقةالمعونات األجنبية السنوية )بالمليار دوالر(

ويتعــرض %45 مــن الســعوديين لإلصابــة بأحــد االضطرابــات النفســية فــي مرحلــة 
ــاء  ــن النس ــر بي ــكل أكب ــية بش ــات النفس ــار االضطراب ــدل انتش ــع مع ــم، ويرتف ــن حياته ــا م م
والشــباب، وأكثرهــا: نوبــات الهلــع، الخــوف مــن األماكــن العامــة )رهــاب الخــاء(، االكتئــاب، 

الرهــاب االجتماعــي.)30(

ويشــير التقريــر العالمــي لسياســات الســعادة 2018م إىل أن االضطرابــات النفســية تشــكل عائقــًا كبيــرًا أمــام االقتصــاد، ويمكــن لعاجهــا إنقــاذ 
مليــارات البشــر حــول العالــم. حيــث تتســبب االضطرابــات النفســية فــي خفــض الناتــج المحلــي اإلجمالــي بنســبة %5، وذلــك مــن خــال البطالــة، 
والتغيــب عــن العمــل، وضعــف االنتاجيــة، وتكاليــف الرعايــة الصحيــة الجســدية اإلضافيــة.)31(  وباســتخدام بيانــات الناتــج المحلــي اإلجمالــي لعــام 
ــي فــي المملكــة كل عــام نتيجــة لعــدم االســتجابة  ــي اإلجمال ــج المحل ــال ســعودي مــن النات ــار ري ــك بخســارة )147( ملي ــر ذل 2018م، يمكــن تقدي

لاضطرابــات النفســية.)32(

ورغــم تأثيرهــا الضخــم عــى االقتصــاد والمجتمــع، إال أن االضطرابــات النفســية تعانــي مــن ضعــف االســتجابة مــن الحكومــات، والعمــل الخيــري، 
والمعونــات الدوليــة. ويصــل هــذا الضعــف، مقارنــة باالســتجابة المعطــاة إىل غيــره مــن القضايــا الصحيــة، إىل درجــة مؤســفة وغيــر متكافئــة. إذ 
تتســبب االضطرابــات النفســية بضعــف الضــرر الــذي يســببه مــرض اإليــدز عالميــًا، ومــع ذلــك فهــي تتلقــى معونــات أقــل مــن %2 مــن المعونــات 
المقدمــة لإليــدز، وهــي 0.1 مليــار دوالر لاضطرابــات النفســية مقارنــة بـــ 6.8 مليــار دوالر لإليــدز. ويــرى الباحثــون بــأن هــذا التفــاوت يعكــس تمييــز 

الحكومــات حــول العالــم )وشــركات التأميــن( ضــد االضطرابــات النفســية.)33(
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مؤشر عدد سنوات الذهاب 
إىل المدرسة)37(

مؤشر نسبة البالغين 
السعوديين )25-64 عام( 

الحاصلين عىل شهادة ثانوية 
فأعىل)39(

)2017م(

)2017م(

)2017م(

)2017م(

12.4
سنوات

%64

مؤشر عدد سنوات الذهاب 
إىل المدرسة مصححة بحسب 

جودة التعليم)38(

مؤشر نسبة التحاق األطفال 
السعوديين )5 سنوات( في 

التعليم المبكر)40(

8.1
سنة

%37

ــي، يمكــن النظــر إىل مؤشــر نســبة التحــاق األطفــال الســعوديين فــي  ــل الحال ــدى الجي ــم ل ــاس التعل  لقي
عمــر 5 ســنوات ببرامــج التعلــم المنظــم المبكــرة، وهــي الســنة التــي تســبق عمــر االلتحــاق الرســمي بالتعليــم 
االبتدائــي )مؤشــر أهــداف التنميــة المســتدامة رقــم 4.2.2(. حيــث يلتحــق %37 مــن األطفــال الســعوديين 
ــاط  ــاث نق ــور بث ــى الذك ــاث ع ــوق اإلن ــرة. ويتف ــة المبك ــة الطفول ــة وتربي ــج تنمي ــنوات ببرام ــر 5 س ــي عم ف
مئويــة)40(.  وقــد بلغــت هــذه النســبة أعاهــا فــي منطقــة الباحــة بحوالــة )%52 مــن األطفــال(، وأدناهــا فــي 
منطقــة عســير بحوالــي )%15 مــن األطفــال(. إال أن المؤشــر يعــد متراجعــًا بشــكل كبيــر مقارنــة بباقــي دول 
العالــم. حيــث يصــل مؤشــر المشــاركة فــي التعلــم المنظــم قبــل عــام واحــد مــن العمــر الرســمي لالتحــاق 
بالتعليــم االبتدائــي إىل حوالــي 42 % فــي البلــدان المنخفضــة الدخــل و93 % فــي البلــدان المرتفعــة الدخــل، 

ويبلــغ المتوســط العالمــي 69 % مــع اســتمراره فــي التحســن.)41(

التعليم

حيــث  الحيــاة،  جــودة  مقومــات  أهــم  مــن  التعليــم  يعتبــر 
يســاعد النــاس عــى تطويــر مهاراتهــم وقدراتهــم، وتمكينهــم مــن 
فــي  إىل مســاهمته  باإلضافــة  لمواردهــم،  األفضــل  االســتخدام 
توفيــر المزيــد مــن الفــرص المهنيــة والوظيفيــة ذات الدخــل األعــى. 
بارتفــاع  التعليــم بشــكل لصيــق  ارتفــاع مســتوى  يرتبــط  حيــث 

معــدل ومســتوى الصحــة والرضــا عــن الحيــاة.

ورغــم اإلنفــاق االجتماعــي الســخي عــى التعليــم، إال أن المملكــة 
مــا زالــت متراجعــة فــي مؤشــرات جــودة ونواتــج التعليــم، تســببت 
فــي هــدر عــدة ســنوات يقضيهــا الطــاب فــي مقاعــد الدراســة 
الرســمية تكلــف االقتصــاد الســعودي خســائر تقــدر بـــ67 مليــار ريــال 
ســنويًا. كمــا نعانــي مــن تراجــع كبيــر فــي معــدالت التحــاق األطفــال 
ببرامــج التعلــم المنظــم وتنميــة وتربيــة الطفولــة المبكــرة فــي 
مرحلــة مــا قبــل االبتدائــي عــن المتوســط العالمــي، وحتــى أدنــى مــن 

ــدان منخفضــة الدخــل. متوســطاتها فــي البل

المملكــة مــن التعلــم لـــ8.6 ســنوات )رغــم التحاقهــن بالدراســة لـــ12.3 
ســنوات(، ويســتفيد األطفــال الذكــور مــن التعلــم لـــ7.7 ســنوات )رغــم 
ــاث فــي  التحاقهــم بالدراســة لـــ12.6 ســنوات(. ويفســر ذلــك تفــوق اإلن
درجــات االختبــارات العالميــة للتحصيــل العلمــي بمتوســط درجــات )436 
مــن 625( فــي مجمــوع اختبــارات التعلــم مقارنــة بمتوســط درجــات 

الذكــور )380 مــن 626(.

 ولقيــاس مســتوى التعليــم بيــن البالغيــن، ناحــظ أن نســبة البالغيــن 
الســعوديين )بيــن 25 و64 عامــًا( الحاصليــن عــى شــهادة ثانويــة فأعــى 
ــن  ــة ع ــب مئوي ــر نس ــة بعش ــبة منخفض ــي نس ــت )%64(، وه ــد بلغ ق

معــدل دول منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة عنــد )74%(.

ــم  ــة جــراء تراجــع جــودة التعلي ــر حجــم الخســائر المالي  ويمكــن تقدي
فــي المملكــة بـــ67 مليــار ريــال ســعودي ســنويًا، تشــكل نســبة الفاقــد 
المالــي المكافــئ للفاقــد التعليمــي مــن مجمــوع اإلنفــاق الحكومــي 

ــم.)44( عــى التعلي

 كمــا يتوقــع لألطفــال فــي المملكــة الذهــاب إىل المدرســة لمــدة 
تفــوق الـــ12 ســنة، وهــي ســنوات متوقعــة تتجــاوز المتوســط العالمــي 
البالــغ 11 ســنة.)43(  إال أن األطفــال يســتفيدون فقــط مــن 8 ســنوات 
منهــا، حيــث وصلــت الفجــوة بيــن عــدد ســنوات الذهــاب إىل المدرســة 
الفاقــد  تمثــل  ســنوات،   )4.3( إىل  الفعلــي  التعلــم  ســنوات  وعــدد 
التعليمــي. ورغــم تراجــع ســنوات التعلــم عــن ســنوات الذهــاب إىل 
المدرســة عالميــًا، إال أن الفجــوة عــى مســتوى العالــم قــد بلغــت )3.3( 
ــي دول  ــن باق ــة ع ــنة إضافي ــر س ــة تخس ــط؛ أي أن المملك ــنوات فق س

ــدرة.  ــم المه ــنوات التعلي ــبب س ــم بس العال

 ويخســر األطفــال الذكــور ســنة إضافيــة تقريبــًا مــن التعليــم المهــدر 
ــم  ــع له ــور يتوق ــال الذك ــم أن األطف ــة. رغ ــي المملك ــاث ف ــة باإلن مقارن
الذهــاب إىل المدرســة لفتــرة أطــول، إال أن األطفــال اإلنــاث يتوقــع 
ــر، لدرجــة تتجــاوز تعويــض  منهــن االســتفادة مــن الدراســة بشــكل أكب
ــاث فــي  ــام الدراســة. حيــث تســتفيد األطفــال اإلن النقــص فــي عــدد أي

نسبة االلتحاق لألطفال في سن الخامسة ببرامج الطفولة المبكرة حسب المنطقة)42(
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مؤشر متوسط عدد األفراد 
للغرفة )التزاحم()45(

)2018م()مدينة الرياض 2017م(

)2017م(

1.3
فرد للغرفة

مؤشر معدل إنفاق األسرة 
السعودية عىل المسكن 

بالنسبة إىل دخلها)46(

مؤشر نسبة المساكن السعودية غير 
الموصولة بشبكة للصرف الصحي)47(

%31.5

%43

المسكن

يعــد المســكن المائــم بتكلفــة ميســورة أحــد ضروريــات الحيــاة 
الكريمــة لإلنســان، حيــث يوفــر مــأوًى آمنــًا لألســرة يقضــي أفرادهــا 
ــوم، إىل  أغلــب وقتهــم فيــه. وتتجــاوز أهميــة المســكن كمــكان للن
مــكان الئــق للراحــة والخصوصيــة يوفــر مســاحة خاصــة لتربيــة 

ــة الشــخصية.  ــة والعناي األطفــال واأللفــة العائلي

واالهتمــام  المســاكن  تملــك  مؤشــرات  عــن  النظــر  وبغــض 
الســعودية  لألســرة  المســكن  حالــة  تقييــم  أن  إال  بهــا،  الواســع 
مؤشــرات  تشــير  حيــث  ذلــك.  مــن  أبعــد  إىل  النظــر  يتطلــب 
ــازل  ــي مســتوى التزاحــم فــي من التزاحــم، رغــم محدوديتهــا، إىل تدن
الســعوديين، رغــم االتجــاه الســلبي للمؤشــر. كمــا تتمتــع أغلــب 
األســر فــي المملكــة بوصــول ممتــاز لخدمــات الميــاه والكهربــاء، 
لكنهــا تعانــي مــن ضعــف وصــول خدمــات الصــرف الصحــي، والتــي 
تشــكل عامــًا مهمــًا لجــودة المســكن. كمــا تعــد تكاليــف المســكن 
مرتفعــة فــي المملكــة مقارنــة باألعــوام الســابقة والــدول النظيــرة، 
حيــث تشــكل حصــة متزايــدة مــن ميزانيــة األســر الســعودية، بعــد 
احتســاب مصاريــف تشــغيل الســكن مثــل المــاء والكهربــاء والغــاز 

والتأثيــث والصيانــة.

 تتجــاوز جــودة حيــاة وازدهــار الفــرد فــي المســكن موضــوع الحيــازة 
تملــك  مؤشــرات  عــى  الملقــى  الكبيــر  االهتمــام  رغــم  والتملــك، 
الســعوديين لمســاكنهم. إال أن األهــم مــن ذلــك هــي جــودة ذلــك 
ــره الحتياجــات األســر. حيــث تراقــب المؤشــرات  المســكن ومــدى توفي
الدوليــة المعنيــة بجــودة المســكن خصائــص تلــك المســاكن، مثــل 
الســاكنين. وتجــدر  إىل  بالنســبة  إليهــا، وحجمهــا  الخدمــات  وصــول 
عــدد  تقيــس  التــي  »التزاحــم«  مؤشــرات  أهميــة  إىل  هنــا  اإلشــارة 
األفــراد إىل عــدد الغــرف المعيشــية، وهــي مؤشــرات غيــر موجــودة 
فــي المملكــة عــى المســتوى الوطنــي مــع األســف، رغــم صــدور مســح 

المســاكن بصفــة دوريــة مــن الهيئــة العامــة لإلحصــاء. 

ــه مــن الممكــن جمــع وتحليــل عــدد   وكمــا أشــرنا فــي المقدمــة، فإن
واســع مــن المؤشــرات المعنيــة باالزدهــار وجــودة الحيــاة عــى مســتوى 
المــدن مــن خــال المراصــد الحضريــة. لمــا تشــكله هــذه المراصــد 
مــن دور فعــال فــي مراقبــة جــودة الحيــاة داخــل نطاقهــا المحلــي، 
ــة والســكنية. حيــث نشــر  وخصوصــًا تلــك المتعلقــة بالخدمــات البلدي
المرصــد الحضــري بمدينــة الريــاض عــى ســبيل المثــال مؤشــر التزاحــم 
واالكتظــاظ داخــل المدينــة، والــذي وصــل خــال عــام 2017 إىل 1.3 فــرد 
للغرفــة، مرتفعــًا بشــكل طفيــف عــن مســتواه فــي عــام 2013 عنــد 1.2 
فــرد للغرفــة.  ورغــم ذلــك، إال أن توجــه المؤشــر نحــو االرتفــاع يســتدعي 
لفــت النظــر للحــد مــن تزايــده إىل مســتويات غيــر مائمــة. حيــث تصــدر 
منظمــة الصحــة العالميــة )WHO( معاييــر الصحــة والمســكن، والتــي 
تشــير إىل اعتبــار التزاحــم زائــدًا عنــد وصــول المؤشــر إىل قيمــة 1.5، 
وشــديدًا عنــد تجــاوز ذلــك، ويصــل إىل االكتظــاظ عندمــا يتخطــى حاجــز 
ــة، فــإن  ــكل غرفــة. وبحســب منظمــة الصحــة العالمي الـــ3 أشــخاص ل
ارتفــاع التزاحــم داخــل المنــزل يزيــد مــن المخاطــر المرتبطــة بضيــق 
إىل  التزاحــم  ويــؤدي  األســرية.  والحاجــات  للنــوم  المســكن  مســاحة 
ارتفــاع القلــق والتوتــر، ويضعــف مــن الصحــة النفســية وجــودة الحيــاة 
بمختلــف مناحيهــا. كمــا أشــارت المنظمــة إىل عــدد مــن الدراســات 
التــي كشــفت ارتبــاط التزاحــم بآثــار صحيــة ســلبية مثــل تزايــد اإلصابــة 
باألمــراض المعديــة واالضطرابــات الصحيــة النفســية باإلضافــة إىل 

ــل التعليمــي.)48( ــي مســتوى التحصي مســاهمته فــي تدن

ــك، يمكــن النظــر إىل مؤشــرات تكاليــف المســكن   وباإلضافــة إىل ذل
بأســعار معقولــة وميســورة للســكان كأحــد أهــم  ومــدى توفرهــا 
الســكن عــى حصــة  الحيــاة. وتســتحوذ تكاليــف  مؤشــرات جــودة 
كبيــرة مــن ميزانيــة األســرة، وتشــكل التكلفــة األكبــر لكثيــر مــن األفــراد 
والمجتمعــات، وخصوصــًا بعــد احتســاب مصاريــف تشــغيل المســكن 
مــن مــاء وكهربــاء وغــاز وتأثيــث وصيانــة. حيــث تشــكل هــذه التكاليف 
ــام  ــي ع ــعودية ف ــرة الس ــل األس ــن دخ ــبته %31.5 م ــا نس ــة م مجتمع
عــام  فــي  عــن مســتواها  مجحــف  بشــكل  بذلــك  مرتفعــة  2018م، 
2007م عنــد %22 مــن دخــل األســرة. ويمكــن مقارنــة ذلــك بمســتواها 
الحالــي بيــن دول منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة عنــد %21 مــن 

دخــل األســرة فــي عــام 2017م.

 ورغــم اســتمتاع أغلــب األســر فــي المملكــة بوصــول ممتــاز لخدمــات 
الميــاه والكهربــاء، لكنهــا تعانــي بشــكل أكبــر فــي ضعــف وصــول 
خدمــات الصــرف الصحــي، والتــي تشــكل عامــًا مهمــًا لجــودة الســكن. 
حيــث يعانــي %43 مــن المســاكن فــي المملكــة حاليــًا مــن غيــاب خدمة 

الوصــول إىل شــبكات الصــرف الصحــي.

متوسط عدد األفراد للغرفة )التزاحم()49(
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مؤشر نسبة السكان الذين 
يتعرضون لمعدالت خطرة 
 PM 2.5( من تلوث الهواء

)Exceedance

PM10 مؤشر المتوسط السنوي لتركز جسيمات
 في المدن السعودية المعلنة )51(

)2015م(

)2013م(

)2014م(

%85

%32

مؤشر تكلفة التدهور البيئي 
بالريال السعودي)52(

86 مليار         
ريال سعودي

البيئة

تتأثــر حيــاة اإلنســان بشــكل كبيــر بالبيئــة الطبيعيــة مــن حولــه. 
حيــث يســاهم الهــواء النظيــف، والميــاه النظيفة، والبيئة الســاحلية 
والبريــة الخاليــة حولــه مــن النفايــات واألضــرار فــي تحســين جــودة 
ــه بأضــرار  ــة مــن حول ــاة. وعــى النقيــض، يتســبب تدهــور البيئ الحي
مثــل  الطبيعيــة  والكــوارث  واالقتصــاد  الصحــة  عــى  متزايــدة 
اإلنتــاج  وتراجــع  البحــر  وارتفــاع مســتوى  والجفــاف  الفيضانــات 

ــة.  ــات الحي ــراض المخلوق ــرة وانق ــي والهج الغذائ

ويتعــرض أغلــب ســكان المملكــة إىل مســتويات مهــددة للصحــة 
ــة  ــدالت عالي ــم مع ــق %85 منه ــث يستنش ــواء، حي ــوث اله ــن تل م
مــن الجســيمات العالقــة )PM 2.5( فــي الهــواء تتجــاوز معاييــر 
الجســيمات  معــدالت  تتجــاوز  كمــا  العالميــة،  الصحــة  منظمــة 
لألرصــاد  العامــة  الهيئــة  معيــار  الهــواء  فــي   )PM 10( العالقــة 
وحمايــة البيئــة فــي كل مناطــق المملكــة التــي تعلــن عــن رصدهــا 
)مــا عــدا تبــوك وحائــل(. ويعتبــر تلــوث الهــواء أحــد أوجــه التدهــور 
ــث تقــدر التكلفــة الســنوية  ــه المملكــة، حي ــي من ــذي تعان ــي ال البيئ
ــج  ــن النات ــادل %3 م ــال، تع ــار ري ــي 86 ملي ــور البيئ ــي التده إلجمال

المحلــي اإلجمالــي.

ثــات الهــواء بمجموعــة   تشــير منظمــة الصحــة العالميــة إىل ارتبــاط ملوِّ
مــن اآلثــار الصحيــة الضــارة؛ بمــا فــي ذلــك مخاطــر الوفــاة المبكــرة 
ــرطان  ــة وس ــة الوعائي ــراض القلبي ــة واألم ــية الُمعدي ــراض التنفس واألم
الرئــة. كمــا أن الحــد مــن مســتويات تلــوث الهــواء يقلــل مــن عــبء 
المــرض العالمــي الناجــم عــن هــذه األمــراض. ولمكافحــة التلــوث وآثــاره 
الســلبية، يجــب وضــع سياســات شــاملة لجــودة الهــواء مــن خــال قوانين 
ــال  ــي مج ــات ف ــط لانبعاث ــدن، وضواب ــي الم ــواء ف ــوث اله ــة تل لمكافح
ــددة،  ــة متج ــة نظيف ــادر طاق ــج لمص ــل، والتروي ــائل النق ــة ووس الصناع
ومكافحــة التدخيــن. كمــا تســاهم الجهــود المبذولــة للحــد بشــكل كبيــر 
مــن ملوثــات الهــواء عــى خفــض انبعاثــات الغــازات الدفيئــة والتخفيــف 

ــاس الحــراري.)54( ــار ظاهــرة االحتب مــن آث

 ويتعــرض %85 مــن ســكان المملكــة إىل مســتويات مهــددة للصحــة 
الجســيمات  الهــواء عبــر استنشــاق معــدالت عاليــة مــن  تلــوث  مــن 
العالقــة )PM 2.5( فــي الهــواء تتجــاوز معاييــر منظمــة الصحــة العالميــة. 
 )PM 10( كمــا وصــل المتوســط الســنوي لتركــز الجســيمات العالقــة
فــي الهــواء إىل )100 ميكروغــرام/م3( بالمتوســط كل مناطــق المملكــة، 
متجــاوزًا بذلــك معيــار الهيئــة العامــة لألرصــاد وحمايــة البيئــة البالــغ )80 
ميكروغــرام/م3( فــي كل مــن الريــاض، مكــة المكرمــة، المدينــة المنــورة، 

القصيــم، وأبهــا. 

 كمــا يعتبــر تلــوث الهــواء أحــد أوجــه التدهــور البيئــي الــذي تعانــي منــه 
المملكــة، حيــث قــدرت التكلفــة الســنوية إلجمالــي التدهــور البيئــي فــي 
عــام 2014م بـــ86 مليــار ريــال، تعــادل %3 مــن الناتــج المحلــي اإلجمالي.)55( 
ويشــمل ذلــك 23 مليــار نتيجــة التغيــر المناخــي، و37 مليــار نتيجــة تلــوث 

الهــواء، و13 مليــار نتيجــة تدهــور الميــاه.
األضــرار العالميــة المرتبطــة بتغيــر المناخ تشــمل الفياضانات، والجفــاف، وارتفاع 

مســتوى البحــر، وتراجــع اإلنتــاج الغذائــي، وانقراض األنــواع، والهجــرة، وإلخ.

تلوث الهواء حول العالم: متوسط انتشار جزيئات PM2.5 لكل ميكروغرام/م3 لألعوام 2001-2006 مرصودة بواسطة األقمار الصناعية)53(

تكلفة التدهور البيئي عام 2014)56(
)مليار ريال سعودي(

الكوارث النفاياتاألرضالمياهالهواء
الطبيعية

الموارد 
الساحلية

المجموع التغير 
المناخي

85.9

23.3

0.6 0.2

8.0
2.1

12.9

36.8

)50(
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المشاركة 
المجتمعية 

والحوكمة

تســاهم المشــاركة المجتمعيــة فــي تعزيــز جــودة حيــاة اإلنســان، 
ــاء  ــعور باالنتم ــذات، والش ــن ال ــر ع ــاحة للتعبي ــن مس ــره م ــا توف لم
والمواطنــة والترابــط االجتماعــي واالشــتراك فــي إبــداء الــرأي بشــأن 
مــا يمــس حياتــه الشــخصية. وعــى النقيــض، يضعــف رضــا األفــراد 
ــد تراجــع الثقــة بالمنظمــات والجهــات العامــة مــن  عــن حياتهــم عن
حولهــم، وخصوصــًا مــع تفشــي الفســاد وضعــف مبــادئ الحوكمــة 
الرشــيدة والمحاســبة والشــفافية، وتولــد شــعورًا باإلقصــاء وســلب 

اإلرادة. 

ورغــم محدوديــة فــرص االشــتراك فــي صناعــة القــرارات مــن 
فــي  ضعيــف  بشــكل  يشــاركون  الســعوديون  أّن  إال  حولهــم، 
االنتخابــات البلديــة وبشــكل أضعــف في ورش العمل واســتطاعات 
مرئيــات العمــوم التــي تنظمهــا الجهــات الحكوميــة لتطويــر األنظمــة 
واللوائــح والخدمــات الحكوميــة. كمــا يــرى أقليــة مــن الســعوديين 
انتشــار الفســاد فــي القطــاع الخــاص، ثــم بنســبة أقــل فــي القطــاع 
ــر الربحــي. ويثــق  الحكومــي، والنســبة األقــل كانــت فــي القطــاع غي
أغلــب الســعوديين فــي الجهــات العامــة بالمملكــة، لكــن معــدل 
مــن  بغيرهــا  مقارنــة  األمنيــة  الخدمــات  فــي  األعــى  كان  الثقــة 

الخدمــات الحكوميــة، واألقــل فــي مجلــس الشــورى.

مؤشر نسبة المشاركين في 
ورش عمل أو استطالعات رأي 

العموم المتعلقة باألنظمة 
والتشريعات مع الجهات 

الحكومية)57(

مؤشر نسبة السعوديين 
الذين يثقون في الخدمات 

الحكومية
)موافق وموافق تمامًا( )59(

مؤشر نسبة السعوديين الذين يثقون في مجلس الشورى 
)موافق وموافق تمامًا( )61(

)2019م(

)2019م(

)2019م(

)2015م(

)2019م(

%35

%85.5

%59

مؤشر نسبة المقترعين إىل 
الناخبين المقيدين

 )معدل االقتراع( )58(

مؤشر نسبة السعوديين 
الذين يثقون في الخدمات 

األمنية
)موافق وموافق تمامًا( )60(

%47.4

%94

الحوكمــة  إحصــاءات  أهميــة  الماضيــة  األعــوام  خــال  تزايــدت   
والمشــاركة المدنيــة لقدرتهــا عــى قيــاس معــدالت الثقــة والمواطنــة 
والمشــاركة بيــن أفــراد المجتمــع. ويعــد هــذا النــوع مــن اإلحصــاءات 
حديثــًا وال يــزال يفتقــر إىل الكثيــر مــن المعاييــر الدوليــة ويعانــي 
مــن فجــوات كبيــرة فــي البيانــات. ورغــم تعــدد أنظمــة الحوكمــة 
الناخبيــن، ونــوع ودور المنظمــات  فــي العالــم، واختــاف ثقافــات 
أن  عــى  عــام  توافــق  هنــاك  أن  إال  وثقتهــم،  المنتخبيــن  واألفــراد 
مؤشــر المشــاركة فــي االنتخابــات يعــد أفضــل مقاييــس التفاعــل 
والمشــاركة االجتماعيــة. ورغــم دقــة بيانــات االقتــراع والتســجيل 
ــدار  ــن مق ــام ع ــكل ت ــر بش ــا ال تعب ــا، إال أنه ــودة جمعه ــاب وج واالنتخ
ــة فــي المجتمعــات بســبب التفــاوت الواســع فــي األنظمــة؛  المواطن
لدرجــة أن بعــض الــدول تفــرض بقــوة القانــون إلزاميــة المشــاركة فــي 

االنتخابــات.

ازدادت خــال  العربيــة الســعودية، فقــد   وبالنســبة إىل المملكــة 
األعــوام مشــاركة الســكان فــي عــدد محــدود مــن فــرص المشــاركة 
ــس  ــل المجال ــم مث ــس اهتماماته ــي تام ــرارات الت ــة الق ــي صناع ف
البلديــة، والغــرف التجاريــة، والهيئــات المهنيــة، واالتحــادات الرياضيــة. 
وتظــل انتخابــات المجالــس البلديــة هــي األوســع مــن حيث المشــاركة 
والتغطيــة واإلتاحــة لعــدد واســع مــن الســكان، ويمكــن مــن خــال 
النظــر إىل بياناتهــا تقييــم المشــاركة المجتمعيــة المتاحــة. حيــث 
وصــل معــدل االقتــراع بالنســبة للناخبيــن المقيديــن إىل %47.4 مــن 
ــًا وناخبــة،)62( وهــو مــا يعــد متدنيــًا بالنســبة إىل عــدد  1,486,477 ناخب

ــة.  ــاركة المجتمعي ــف المش ــير إىل ضع ــن، ويش الناخبي

أصحــاب  مشــاركة  مــدى  قيــاس  الــدول  مــن  عــدد  تحــاول  كمــا   
المرتبطــة  واللوائــح  والتشــريعات  األنظمــة  تطويــر  فــي  المصلحــة 
بهــم. وقــد أقــر مجلــس الــوزراء فــي المملكــة بقــراره رقــم )713( وتاريــخ 
1338/11/30هـــ الضوابــط المطلــوب مراعاتهــا عنــد إعــداد ودراســة 
مشــروع األنظمــة واللوائــح ومــا فــي حكمهــا، ومنهــا أن عــى كل جهــة 
ــت لتمكيــن الجهــات  حكوميــة النشــر فــي موقعهــا عــى شــبكة اإلنترن
واألفــراد المعنييــن مــن إبــداء مرئياتهــم وملحوظاتهــم عنــد إعــداد 
مقتــرح ذي صلــة بالشــؤون االقتصاديــة والتنمويــة لمشــروعات قواعــد 
ــع تنظيمــي – ممــا هــو  ــح أو قــرارات ومــا فــي حكمهــا ذات طاب أو لوائ
داخــل فــي اختصاصاتهــا وال يتطلــب الرفــع عنــه – أو اقتــراح مشــروعات 
األنظمــة واللوائــح ومــا فــي حكمهــا، أو تعديــل النافــذ منهــا – ممــا 
يتطلــب الرفــع منــه للجهــات العليــا -. ويشــارك %35 مــن البالغيــن 
الســعوديين فقــط فــي ورش العمــل واســتطاعات الــرأي التــي تتعلــق 

ــام. ــكل ع ــة بش ــات الحكومي ــة أو الخدم ــر األنظم بتطوي

يتعلــق  الحوكمــة  إحصــاءات  مــن  واســع  قطــاع  هنــاك  أن  كمــا   
بالنزاهــة والشــفافية ومكافحــة الفســاد ومــدى ثقــة الســكان بالجهــات 
ــعوديين  ــبة الس ــت نس ــث بلغ ــة. حي ــر الربحي ــة وغي ــة والخاص الحكومي
الذيــن يعتقــدون بانتشــار الرشــوة واالختــاس فــي القطــاع الخــاص 
%34 ثــم بنســبة أقــل فــي القطــاع الحكومــي %28 وأخيرًا فــي القطاع 
غيــر الربحــي %17. وتتفــاوت كذلــك ثقــة الســعوديين فــي الجهــات 
العامــة، حيــث يثــق %94 مــن الســعوديين فــي الخدمــات األمنيــة فــي 
المملكــة، مقارنــة بثقــة %86 منهــم فــي الخدمــات الحكوميــة األخــرى، 

و%59 منهــم فــي مجلــس الشــورى.
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الترابط 
االجتماعي

يولــد الترابــط بيــن النــاس شــعورًا باالنتمــاء للنســيج االجتماعــي، 
ويعــزز مــن التكاتــف والتكافــل بيــن أفــراد المجتمــع، ويســاهم فــي 
ــا  ــاة. كم ــودة الحي ــن ج ــع م ــا ويرف ــم والرض ــة والتاح ــر اإليجابي نش
تولــد الوحــدة واالنعــزال وغيــاب ثقــة اإلنســان فــي النــاس مــن حولــه 

الشــعور بالســلبية والســخط والتعاســة. 

وبســبب محدوديــة البيانــات وجودتهــا، باإلضافــة إىل القصــور 
المنهجــي المحتمــل فــي جمعهــا، ال يمكــن أن نقــدم تقييمــًا مكتمــًا 
ــن أفــراد المجتمــع الســعودي.  ــط االجتماعــي بي عــن مســتوى التراب
رغــم أن البيانــات المتاحــة تشــير إىل وجــود ترابــط إيجابــي يتفــق 
بشــكل عــام مــع المســتويات الســائدة فــي الــدول النظيــرة دوليــًا، إال 
أنــه ال يمكــن الوصــول إىل هــذه النتيجــة بســهولة. ويتطلــب األمــر 
المزيــد مــن التجــارب وتطويــر اإلجــراءات اإلحصائيــة والســيكومترية 
لضمــان دقــة قيــاس هــذا المجــال وأبعــاده. إال أن االســتنتاج األهــم، 
ــه  ــعي إىل قياس ــار والس ــي االعتب ــال ف ــذا المج ــذ ه ــرورة أخ ــو ض ه

بدقــة واســتمرار كأحــد نواحــي جــودة الحيــاة.

مؤشر نسبة السكان الذين 
يشعرون بالوحدة دائمًا أو 

أحيانًا)63(

مؤشر معدل ثقة أفراد 
المجتمع فيمن يعرفونهم 

شخصيًا)65(
)10-0( 

مؤشر نسبة السعوديين المتطوعين
خالل 12 شهرًا الماضية)67(

)2019م(

)2019م(

)2018م(

%24.7

7.8

%27

مؤشر معدل ثقة أفراد 
المجتمع في اآلخرين)66(

)10-0( 

6.6

 تعــد مؤشــرات ثقــة اإلنســان بمــن حولــه مــن األفــراد والمجتمــع 
بأكملــه، باإلضافــة إىل شــعوره بالوحــدة أو حتــى ثقتــه فــي وجــود 
لمعرفــة  مهمــة  مؤشــرات  الحاجــة،  عنــد  عليهــم  يســتند  أشــخاص 
مســتوى الترابــط االجتماعــي بيــن األفــراد. لكــن التحــدي فــي هــذا النــوع 
مــن البيانــات هــو حداثــة ابتــكار طــرق رصدهــا وقياســها بيــن الســكان 
وعبــر الســنوات، خصوصــًا وأنهــا مــن المؤشــرات التــي تعتمــد عــى 
التقييــم الذاتــي لألشــخاص. كمــا تــزداد صعوبــة قياســها بيــن مختلــف 
الــدول والثقافــات، بســبب اختــاف نظــرة النــاس إىل قيمهــم ومبادئهــم 
وتعــدد لغاتهــم. ويحتــم ذلــك عــى كل دولــة ضــرورة البحــث عــن 
الصياغــة األنســب لتقديــم قــراءة ســليمة وقيــاس دقيــق لهــذا النــوع 
مــن المؤشــرات باســتخدام أفضــل الطــرق اإلحصائيــة والســيكومترية 
لضمــان تجويــد أدوات القيــاس وزيــادة فعاليتهــا وانضباطهــا والتأكــد 
مــن موثوقيتهــا. حيــث يتأثــر المســتجيب عــادة بطريقــة طــرح الســؤال 
واللغــة المســتخدمة، ممــا يؤثــر بشــكل ســلبي فــي جــودة البيانــات 
ــك،  ــم ذل ــر. ورغ ــاء المؤش ــتخدام وبن ــدوى اس ــن ج ــف م ــي يضع وبالتال
فإننــا قمنــا بمحاولــة محــاكاة وتعريــب أفضــل الصياغــات الموصــى بهــا 
ــات، إال أن  ــع البيان ــة جم ــين عملي ــا لتحس ــع محاولتن ــئلة، م ــًا لألس دولي
اإلجــراءات تحتــاج المزيــد مــن التجــارب للتأكــد مــن موثوقيتهــا. حيــث ال 
يمكــن النظــر إىل نتائــج هــذا المجــال، أو المجــاالت التــي تعتمــد بشــكل 
كبيــر عــى بيانــات التقييــم الذاتــي، إال مــع األخــذ باالعتبــار مســتوى 
القصــور المنهجــي المحتمــل فيهــا، وال تعــدو أن تكــون مؤشــرات مهمــة 
ــط  ــد خ ــة لتحدي ــة مبدئي ــم محاول ــع تقدي ــها م ــر إىل قياس ــت النظ للف

األســاس فيهــا. 

ــمل  ــًا، ويش ــًا أو أحيان ــدة دائم ــعوديين بالوح ــن الس ــعر %24.7 م  يش
ــراد  ــعوديون بأف ــق الس ــا يث ــًا. كم ــدة دائم ــعرون بالوح ــك %6.4 يش ذل
المجتمــع ممــن يعرفونهــم شــخصيًا بشــكل أكثــر مــن ثقتهــم فــي 
اآلخريــن، حيــث وصــل متوســط إجابــة الســعوديين لتحديــد الثقــة بيــن 
)10 تمثــل الثقــة التامــة و0 تمثــل عــدم وجــود الثقــة إطاقــًا( إىل 6.6 

ــخصيًا.  ــم ش ــن يعرفونه ــن، و7.8 فيم ــي اآلخري ف

 كمــا يمكــن النظــر إىل نســبة األفــراد الذيــن لديهــم أشــخاص يعتمدون 
ــف  ــم والتكات ــودة الدع ــرات ج ــم مؤش ــد أه ــة كأح ــد الحاج ــم عن عليه
االجتماعــي، وقــد وصلــت فــي المملكــة بيــن البالغيــن الســعوديين إىل 
%87.6 . وهــي نســبة مقاربــة لمتوســط المعــدل بيــن مواطنــي منظمــة 

دول التعــاون االقتصــادي والتنميــة )OECD( عنــد 89%.

 ويعتبــر التطــوع، بوصفــه تبرعــًا بالوقــت من أجل المجتمــع واحتياجاته 
ــل، مــن أهــم المؤشــرات كذلــك عــى مســتوى التاحــم  ــر مقاب مــن غي
ــبة  ــر إىل نس ــر النظ ــك عب ــاس ذل ــن قي ــع. ويمك ــي المجتم ــل ف والتكاف
ــة خــال الـــ12 شــهرًا  ــن شــاركوا فــي أنشــطة تطوعي الســعوديين الذي
ــي  ــعوديين ف ــن الس ــن البالغي ــبة بي ــذه النس ــت ه ــث بلغ ــة. حي الماضي
عــام  2018م %27 يشــكلون ربــع الســكان تقريبــًا. وشــارك المتطوعــون 
الســعوديون فــي أعمــال بمتوســط )100( ســاعة تطوعيــة للفــرد خــال 
الســنة. وقــد قــام %60 منهــم بالتطــوع بشــكل فــردي مســتقل، مقابل 

%40 قامــوا بالتطــوع مــن خــال جمعيــة أو مؤسســة أهليــة.)68(

)2019م(

مؤشر نسبة السعوديين 
الذين لديهم أفراد يعتمد 

عليهم عند الحاجة)64(

%87.8

)2019م(

)0 = عدم وجود ثقة اطاقًا
10 = ثقة تامة(

)0 = عدم وجود ثقة اطاقًا
10 = ثقة تامة(
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الرضا عن 
الحياة

يزيــد الرضــا عــن الحيــاة مــن اإلحســاس باالمتنــان والســعادة 
والراحــة، ويرتبــط بشــكل وثيــق ومطــرد مــع كل مجــاالت جــودة 
الحيــاة، بــل يعتبــر انعكاســًا لتحســن حالــة الحيــاة ومقوماتهــا حــول 
اإلنســان. كمــا يعــد الرضــا عــن الحيــاة شــعورًا داخليــًا ال يمكــن 
قياســه مــن خــال أي مؤشــر موضوعــي، بــل هــو تقييــم ذاتــي 
ــم  ــتوى تقيي ــام ومس ــكل ع ــاة بش ــودة الحي ــن ج ــا ع ــس الرض يعك
النــاس لحياتهــم ومشــاعرهم بالســعادة أو الحــزن أو التوتــر وكيــف 

ــاء.  ــتحق العن ــة وتس ــى ومرضي ــا معن ــاة له ــرون أن الحي ي

وبســبب محدوديــة البيانــات وجودتهــا، باإلضافــة إىل القصــور 
المنهجــي المحتمــل فــي جمعهــا، ال يمكــن أن نقــدم تقييمــًا مكتمــًا 
عــن مســتوى الرضــا والســعادة والتوتــر ووجــود معنــى للحيــاة بيــن 
أفــراد المجتمــع الســعودي. رغــم أن البيانــات المتاحــة تشــير إىل 
ــة بــدول العالــم، إال  معــدالت رضــا مرتفعــة بيــن الســعوديين مقارن
أنــه ال يمكــن الوصــول إىل هــذه النتيجــة بســهولة. ويتطلــب األمــر 
المزيــد مــن التجــارب وتطويــر اإلجــراءات اإلحصائيــة والســيكومترية 
لضمــان دقــة قيــاس هــذا المجــال وأبعــاده. إال أن االســتنتاج األهــم، 
ــه  ــعي إىل قياس ــار والس ــي االعتب ــال ف ــذا المج ــذ ه ــرورة أخ ــو ض ه

بدقــة واســتمرار كأحــد أهــم نواحــي جــودة الحيــاة.

مؤشر تقييم السعوديين 
لرضاهم عن الحياة

بشكل عام)69(

)10-0(

مؤشر نسبة السعوديين 
الذين شعروا بسعادة مرتفعة 

يوم أمس)71(
)تقييمهم 8 فأعىل(

)2019م(

)2019م(

)2019م(

)2019م(

8.47

%57

مؤشر تقييم السعوديين 
لمدى رؤيتهم بأن حياتهم لها 

معنى وتستحق العناء)70(
)10-0(

مؤشر نسبة السعوديين 
الذين شعروا بتوتر مرتفع 

يوم أمس)72(
)تقييمهم 8 فأعىل(

8.39

%17.5

 تعــد مؤشــرات الرضــا عــن الحيــاة والســعادة والتوتــر وقيــاس وجــود 
معنــى للحيــاة مــن المؤشــرات األكثــر انتشــارًا حــول العالــم فــي ســياق 
الموضوعيــة  المؤشــرات  عــن  بديلــة  ذاتيــة  مؤشــرات  عــن  البحــث 
التقليديــة لقيــاس الوضــع االجتماعــي. لكــن التحــدي فــي هــذا النــوع 
ــة  ــط االجتماعــي، هــو حداث ــا فــي مجــال التراب ــات، كمــا ذكرن مــن البيان
ابتــكار طــرق رصدهــا وقياســها بيــن الســكان وعبــر الســنوات، خصوصــًا 
ــي لألشــخاص.  ــم الذات ــي تعتمــد عــى التقيي وأنهــا مــن المؤشــرات الت
ــدول والثقافــات، بســبب  ــف ال ــة قياســها بيــن مختل ــزداد صعوب كمــا ت
اختــاف نظــرة النــاس إىل قيمهــم ومبادئهــم وتعــدد لغاتهــم. ويحتــم 
ــم  ــب لتقدي ــة األنس ــن الصياغ ــث ع ــرورة البح ــة ض ــى كل دول ــك ع ذل
قــراءة ســليمة وقيــاس دقيــق لهــذا النــوع مــن المؤشــرات باســتخدام 
أدوات  تجويــد  لضمــان  والســيكومترية  اإلحصائيــة  الطــرق  أفضــل 
القيــاس وزيــادة فعاليتهــا وانضباطهــا والتأكــد مــن موثوقيتهــا. حيــث 
ــر المســتجيب عــادة بطريقــة طــرح الســؤال واللغــة المســتخدمة. يتأث
وقــد قمنــا بمحاولــة محــاكاة وتعريــب أفضــل الصياغــات الموصــى بهــا 
ــات، إال أن  ــع البيان ــة جم ــين عملي ــا لتحس ــع محاولتن ــئلة، م ــًا لألس دولي
اإلجــراءات تحتــاج المزيــد مــن التجــارب للتأكــد مــن موثوقيتهــا. حيــث ال 
يمكــن النظــر إىل نتائــج هــذا المجــال، أو المجــاالت التــي تعتمــد بشــكل 
كبيــر عــى بيانــات التقييــم الذاتــي، إال مــع األخــذ باالعتبــار مســتوى 
القصــور المنهجــي المحتمــل فيهــا، وال تعــدو أن تكــون مؤشــرات مهمــة 
ــط  ــد خ ــة لتحدي ــة مبدئي ــم محاول ــع تقدي ــها م ــر إىل قياس ــت النظ للف

األســاس لهــا. 

 يشــعر أغلــب الســعوديون برضــا عالــي عــن حياتهــم بمتوســط 8.47 
مــن 10. كمــا أجــاب %50 تقريبــًا مــن الســعوديين برضاهــم التــام )10 
مــن 10( عــن حياتهــم. وهــي نتيجــة مرتفعــة تــدل عــى وصــول معــدالت 
الرضــا إىل مســتويات قريبــة مــن أكثــر الشــعوب ســعادة حــول العالــم، 
حيــث يصــل متوســط المعــدل بيــن مواطنــي دول منظمــة التعــاون 
االقتصــادي والتنميــة )OECD( إىل 6.5 مــن 10. وينظــر الســعوديون إىل 
حياتهــم عــى أن لهــا معنــى وتســتحق العنــاء، حيــث وصلــت اإلجابــة إىل 

8.39 مــن 10. 

 كمــا تتطــرق عــدد مــن األســئلة)73( إىل المشــاعر التــي يحــس بهــا 
المواطنــون خــال يــوم أمــس، بســبب قــدرة المســتجيب عــى اســتذكار 
مشــاعره القريبــة بشــكل أكثــر دقــة. وقــد أجــاب %57 مــن الســعوديين 
أنهــم شــعروا بســعادة مرتفعــة يــوم أمــس )بتقييــم 8 فأعــى مــن 
10(، وأجــاب %17.5 منهــم عــى أنهــم شــعروا بتوتــر مرتفــع يــوم أمــس 

ــم 8 فأعــى مــن 10(. )بتقيي
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  كمــا أن قائمــة التــراث الثقافــي غيــر المــادي الســعودية المدرجــة دوليــًا تــوازي فــي األهميــة قائمــة المواقــع المدرجــة فــي التــراث العالمــي، حيــث 
تحتفــظ منظمــة األمــم المتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة )UNESCO( بالقائمتيــن، وقــد ســجلت كل مــن: القــط العســيري، والعرضــة النجديــة، 
ــح  ــر المــادي العالمــي. باإلضافــة إىل تســجيل كل مــن مدائــن صال والمزمــار، والقهــوة العربيــة، والمجلــس، والصقــارة ضمــن قائمــة التــراث غي

والدرعيــة التاريخيــة وجــدة التاريخيــة والرســوم الصخريــة فــي حائــل وواحــة األحســاء ضمــن قائمــة مواقــع التــراث العالمــي. 

ــة  ــة العربي ــى اللغ ــة ع ــام والمحافظ ــتوى االهتم ــة مس ــة، ولمراقب ــة الثقافي ــز الهوي ــم ركائ ــد أه ــا أح ــة عليه ــة والمحافظ ــة العربي ــد اللغ   وتع
واســتخدامها بيــن الشــباب واألجيــال القادمــة، مــن الضــروري متابعــة نســبة الشــباب بيــن 15 عامــًا و24 عامــًا الذيــن يفضلــون التحــدث أو الكتابــة 
ــة  ــح الثقاف ــى مس ــل ع ــال العم ــن خ ــًا م ــا حالي ــاء إىل حصره ــة لإلحص ــة العام ــعى الهيئ ــرات تس ــي مؤش ــة، وه ــة العربي ــر اللغ ــراءة بغي أو الق

ــه األســري.  والترفي

مؤشر متوسط نسبة 
إنفاق األسرة عىل الترفيه 

والثقافة بالنسبة إىل 
مجموع إنفاقها)74(

مؤشر عدد العناصر المدرجة 
في قائمة التراث الثقافي غير 

المادي )يونسكو()75(

)2018م(

)2019م()2019م(

%3

6

مؤشر نسبة الشباب )24-15( 
الذين يفضلون التحدث بغير 

اللغة العربية

مؤشر عدد المواقع المسجلة 
في قائمة )يونسكو( لمواقع 

التراث العالمي)76(

--

5

  ويتزايــد االهتمــام الوطنــي بالثقافــة وقطاعاتهــا مــع انطــاق رؤيــة المملكــة 2030 وتأســيس وزارة 
الثقافــة، والتــي أكــدت وثيقــة رؤيتهــا وتوجهاتهــا عــى ارتباطهــا الوثيــق باالزدهــار والســعادة. حيــث 
ــًا فــي تعزيــز الهويــة  نصــت أنــه و«عــى المســتوى المحلــي، فــإن ازدهــار القطــاع الثقافــي ســينعكس إيجاب
الوطنيــة، ودفــع عجلــة النمــو االقتصــادي، وتحســين جــودة حيــاة المواطنيــن والمقيميــن فــي المملكــة. كمــا 

ــعادة.«)77( ــتوى الس ــع مس ــي، ورف ــيج االجتماع ــة النس ــل، وتقوي ــرص العم ــادة ف ــي زي ــاهم ف سيس

  وقــد نصــت رؤيــة المملكــة 2030 عــى اســتهداف رفــع إنفــاق األســر عــى الثقافــة والترفيــه داخــل 
ــة المســجلة فــي اليونســكو إىل الضعــف عــى األقــل.  المملكــة مــن ٢.٩ إىل ٦٪، ورفــع عــدد المواقــع األثري
ــرى  ــرات األخ ــة إىل المؤش ــال، باإلضاف ــذا المج ــي ه ــن ف ــتوى التحس ــة مس ــبة لمراقب ــرات مناس ــي مؤش وه

ــدار.  ــذا اإلص ــي ه ــة ف المقترح

ــد نفــس  ــذ عــام 2007م عن ــه مــن إنفــاق األســر فــي المملكــة من   كمــا اســتمرت حصــة الثقافــة والترفي
ــة بمتوســط إنفــاق األســرة فــي  المســتوى )%3 مــن مجمــوع إنفــاق األســرة(، وهــو معــدل ضعيــف مقارن

ــد 8.5%. ــي عن ــاد األوروب االتح

الثقافة

عــى طريقــة  وتؤثــر  لإلنســان  أصيــًا  جــزءًا  الثقافــة  تشــكل 
تعاطيــه مــع الحيــاة، حيــث تســاهم الثقافــة فــي تشــكيل قناعــات 
عــى  تســاعد  كمــا  والفئــات.  المجتمعــات  ومشــاعر  وتصــورات 
تشــجيع الحــوار بيــن األجيــال، والمحافظــة عــى المــوروث االجتماعي 
والتــراث المحلــي وتعزيــز االنتمــاء الوطنــي والترابــط االجتماعــي. 
وتوفــر الثقافــة وســائل تعبيريــة تعــزز مــن قــدرة اإلنســان مشــاركة 
واآلخريــن  والزمــان  المــكان  مــع  والتعاطــي  والمشــاعر  األفــكار 
مــن حولــه عبــر اللغــة والفــن واألدب والقــراءة وأنمــاط العيــش 

والتعايــش ومنظومــة القيــم والقناعــات.

وتمتلــك المملكــة تراثــًا ثقافيــًا عظيمــًا يســتحق المزيــد مــن 
والعناصــر  المواقــع  أن  حيــث  والترويــج،  والمحافظــة  الحمايــة 
ــا أّن  ــدودة. كم ــت مح ــا زال ــًا م ــجلة عالمي ــة المس ــة والثقافي التراثي
فجــوة البيانــات تحــد مــن قدرتنــا عــى قيــاس مســتوى المحافظــة أو 
التفريــط فــي اســتخدام اللغــة العربيــة بيــن الشــباب. وتشــير بيانــات  
إنفــاق األســر عــى الترفيــه والثقافــة إىل ضعــف اإلنفــاق واســتمراره 
عنــد مســتويات متدنيــة منــذ عــام 2007م وحتــى عــام 2018م عنــد 

ــرة. ــاق األس ــوع إنف ــن مجم ــط م %3 فق

حصة اإلنفاق عىل الترفيه والثقافة بالنسبة إىل مجموع إنفاق األسرة في دول االتحاد األوروبي لعام 2017م)78(
مقارنة بمعدلها في المملكة لعام 2018م
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متوسط دول االتحاد األوربي = 8.5
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لسنا قلقين عىل مستقبل المملكة، 
بل نتطلع إىل مستقبل أكثر إشراقًا، 
قادرون عىل أن نصنعه -بعون الله- 

بثرواتها البشرية والطبيعية 
والمكتسبة التي أنعم الله بها عليها، 

لن ننظر إىل ما فقدناه أو نفقده 
باألمس أو اليوم، بل علينا أن 

نتوجه دومًا إىل األمام.

الفصل الثاني
"

محمد بن سلمان
رؤية المملكة 2030

مستقبل االزدهار
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الثروة 
الطبيعية

تعــد الثــروات الطبيعيــة التــي حبــا اللــه بهــا الــدول أساســًا لبنــاء 
الطبيعيــة، مجمــوع  بالثــروة  قاعــدة تنمويــة وإنتاجيــة. وُيقصــد 
ــروات الموجــودة فــي الطبيعــة بشــكلها الخــام. وفــي المملكــة،  الث
ــة فــي المخــزون الخــام مــن  ــروات الطبيعي ســلطنا الضــوء عــى الث
النفــط والغــاز، وإجمالــي مســاحات الغابــات، باإلضافــة إىل رصــد 
تطــور انبعاثــات الغــازات الدفيئــة )باعتبارهــا مهــددًا ونتيجــة لتدهــور 
الثــروة الطبيعيــة الســعودية والعالميــة(. ومــن المهــم متابعــة هــذه 
القادمــة، ألنهــا  الثــروات واألصــول والمحافظــة عليهــا لألجيــال 
تتصــف أكثــر مــن غيرهــا مــن الثــروات، بأنهــا ثــروات ناضبــة، تتطلــب 
ــًا فــي غيرهــا مــن  ــد اســتهاكها، واســتثمارا رديف ــًا عن ترشــيدًا عالي

ــا. ــروات لتعويــض النقــص فيه الث

مخزون النفط الخام)79(

انبعاثات الغازات الدفيئة)81(

)2017(

)2014(

)2017(

)2013(

268.5
)مليار برميل(

601
CO2 eq مليون طن من

مخزون الغاز الطبيعي)80(

مساحة الغابات من مجموع 
مساحة اليابسة)82(

325.1
تريليون قدم مكعبة قياسية

0.013

ــة  ــر مــن النفــط الخــام يعــد فــي المرتب  تحظــى المملكــة بمخــزون كبي
الثانيــة عى مســتوى العالم بعــد فينزويا، وبنســبة %22 من احتياطيات 
أعضــاء منظمــة الــدول المصــدرة للنفــط )OPEC(.     باإلضافــة إىل 
مخــزون عــال مــن الغــاز الطبيعــي يعــد فــي المرتبــة الخامســة عــى 
مســتوى العالــم. ومــن الماحــظ اســتمرار وتيــرة ارتفــاع مخــزون النفــط 
والغــاز فــي المملكــة، بســبب انخفــاض معــدالت االســتخراج مقابــل 
نجــاح عمليــات تعويــض االحتياطيــات، ممــا ينعكــس إيجابــًا عــى الثــروة 

ــة.  ــة للمملك الطبيعي

 أنتجــت المملكــة فــي عــام 2017م 9.96 مليــون برميــل يوميــًا مرتفعــة 
عــن عــام 2010م عندمــا بلــغ اإلنتــاج 8.2 مليــون برميــل يوميــًا. ويبقــى أن 
ــادة احتياطــات ومخــزون النفــط  ــل بزي ــا للنفــط يقاب اســتهاكنا وإنتاجن
فــي المملكــة عــى إثــر نجــاح عمليــات االستكشــاف والتنقيــب عــن 
النفــط.)84( وبافتــراض اســتمرار المخــزون واإلنتــاج عنــد معدالتــه الحاليــة، 
فمــن المتوقــع أن تصــل عــدد ســنوات اإلنتــاج المتعاقبــة إىل 73 عامــًا، 

تمثــل عــدد الســنوات المتبقيــة مــن االســتهاك لهــذه الثــروة.)85(  

ــر  ــون لت ــة إىل 325.1 تريلي ــي المملك ــي ف ــاز الطبيع ــزون الغ ــع مخ  ارتف
ــن  ــت إىل %1.47 م ــتخراج وصل ــبة اس ــع نس ــام 2017م م ــي ع ــب ف مكع
مجمــوع المخــزون. وبافتــراض اســتمرار المخــزون واإلنتــاج عنــد معدالتــه 
الحاليــة، فمــن المتوقــع أن تصــل عــدد ســنوات اإلنتــاج المتعاقبــة إىل 68 
عامــًا، تمثــل عــدد الســنوات المتبقيــة مــن االســتهاك لهــذه الثــروة.)86(  

ارتفاع مخزون النفط الخام في المملكة )مليار برميل(

ارتفاع مخزون الغاز الطبيعي في المملكة )تريليون قدم مكعب(
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  وقــد أشــارت االســتراتيجية الوطنيــة للبيئــة إىل ضعــف القاعــدة 
المعرفيــة عــن آثــار التغيــر المناخــي فــي المملكــة، ممــا يشــكل تهديــدًا 
الثــروة الطبيعيــة فــي المملكــة، حيــث  ازدهــار  حقيقيــًا لمســتقبل 
تعــد االنبعاثــات الغازيــة الدفيئــة أحــد أهــم المهــددات لتــآكل وتراجــع 
ــط  ــر فق ــازات ال تؤث ــذه الغ ــة إىل أن ه ــي، باإلضاف ــال الطبيع رأس الم
ــل تؤثــر عــى االزدهــار العالمــي ككل.  عــى ازدهــار المملكــة وحدهــا ب

ــرى. ــدول األخ ــات ال ــة بانبعاث ــر المملك ــل، تتأث وبالمث

  أطلقــت المملكــة خــال عــام 2014م 601 مليــون طــن مــن انبعاثــات 
ثانــي أكســيد الكربــون،)87( مرتفعــة بذلــك ثاثــة أضعــاف مســتواها فــي 
عــام 1990 عنــد 200 مليــون طــن. ويشــكل قطاعــي الكهربــاء والميــاه 

أكبــر القطاعــات مســاهمة فــي انبعاثــات الغــازات الدفيئــة.

ــال  ــددات رأس الم ــن مه ــد م ــة يع ــازات الدفيئ ــاث الغ ــم أن انبع   ورغ
الطبيعــي، وليــس ثــروة طبيعيــة بحــد ذاتــه. لكننــا اخترنــا تضمينــه 
ــتوى  ــر بمس ــه المباش ــة الرتباط ــروة الطبيعي ــرات الث ــة مؤش ــي قائم ف
تدهورهــا. حيــث تتزايــد االنبعاثــات الغازيــة مــع تدهــور عناصــر البيئــة 
التــي خلقهــا اللــه كمحتجــزات طبيعيــة للكربــون )carbon sinks( مثــل 
الشــجر والمحيطــات والتربــة. حيــث تســاهم هــذه المخلوقــات فــي 
ــة.  ــن كل دول ــواء م ــي اله ــة ف ــون المطلق ــتويات الكرب ــن مس ــد م الح
ويتزايــد التوافــق العالمــي حــول ضــرورة اســتهداف وقــف ارتفــاع درجــة 
ــان  ــه إب ــت علي ــا كان ــوق م ــة ف ــة مئوي ــد 1.5 إىل 2 درج ــرارة األرض عن ح
العصــر قبــل الصناعــي. وهــي مســتهدفات قــد ال يتــم تحقيقهــا خــال 
الســنوات القادمــة فــي حــال لــم تســتطع دول العالــم تحقيــق التعــاون 
الكافــي للحــد مــن انبعاثاتهــا المتراكمــة. ولذلــك، فقــد طــور العلمــاء 

ــة )carbon budget(« الحتســاب  ــون المتبقي ــة الكرب ــح »ميزاني مصطل
ــل  ــى نص ــا( حت ــة خاله ــة المتراكم ــات الغازي ــنوات )واالنبعاث ــدد الس ع
إىل مســتوى خطــر مــن درجــة حــرارة األرض تتجــاوز الحــد العالمــي 
المســتهدف، وهــي طريقــة شــبيهة بحســاب األصــول والثــروات تمكننا 
مــن النظــر إىل المؤشــر كخصــم مــن المخــزون المتبقــي مــن قــدرة 
ــر.  ــتوى الخط ــول إىل المس ــى الوص ــات حت ــل االنبعاث ــى تحم األرض ع

  وبحســب تقييــم الوضــع الحالــي فــي االســتراتيجية الوطنيــة للبيئــة، 
فــإّن الغابــات تشــكل %1.1 مــن مســاحة المملكــة، ويتعــرض أكثــر 
ــات ســنويًا لمشــاكل ناجمــة عــن اآلفــات  مــن 6000 هكتــار مــن الغاب
واألمــراض. كمــا يهــدد التصحــر %70 مــن المراعــي فــي المملكــة 
هنــاك  أن  كمــا  والجفــاف.  التربــة  تــآكل  مــن  تعانــي  جعلهــا  ممــا 
تهديــد حقيقــي لفقــدان الغطــاء الشــجري والتنــوع الحيــوي، فعــى 
ــن  ــر بي ــات العرع ــن غاب ــة %10 م ــة الباح ــدت منطق ــال، فق ــبيل المث س
1984م و2014م. هــذا باإلضافــة إىل تدهــور النظــم البيئيــة الســاحلية 
والبحريــة، ممــا تســبب فــي انخفــاض عــدد أشــجار المانجــروف بنســبة 
%75 بيــن عامــي 1985م و2013م. وإزاء هــذا التهديــد الحقيقــي للبيئــة، 
نحــن بحاجــة ماســة إلصــدار المزيــد مــن المؤشــرات المحدثــة والدقيقــة 
للوقــوف بشــكل واضــح عــى الحالــة البيئيــة فــي المملكــة، ومتابعــة 
مخزوننــا الطبيعــي. وال يعــد التغيــر المناخــي المهــدد والمســبب الوحيــد 
لهــذه اآلثــار الســلبية عــى البيئــة، بــل يشــاركها التهديــد عــدد مــن 
ــاب  ــر واالحتط ــي الجائ ــف والرع ــردم والتجري ــل ال ــر مث ــلوكيات البش س
والمنشــآت  البحــري  النقــل  نشــاطات  ونمــو  العشــوائي،  والتنــزه 
الصناعيــة والتعديــن، باإلضافــة إىل الممارســات الخاطئــة فــي الصيــد 

ــة.)88(   ــائلة والصلب ــات الس ــع النفاي ــل م ــة والتعام والزراع
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مؤسسة الملك خالدنحو إطار وطني لالزدهار 5051

الثروة
االقتصادية

ــة  ــول الثابت ــة األص ــدول االقتصادي ــروات ال ــن ث ــن ضم ــل م يدخ
الملموســة )مثــل المســاكن والمبانــي واإلنشــاءات والبنــى التحتيــة( 
وغيــر الملموســة )مثــل الملكيــة الفكريــة والبرامــج الحاســوبية(، 
وكذلــك الثــروات الماليــة ورؤوس األمــوال التــي تملكهــا الحكومــات 
والقطــاع الخــاص واألســر المعيشــية. وتختلــف األطــر الوطنيــة 
فــي تحديــد هــذه الثــروة ومــا يدخــل فــي حســابها، ونقتــرح أن يتــم 
متابعتهــا مــن خــال مراقبــة أصــول مؤسســات اإلقــراض الحكوميــة 
وصناديــق االســتثمار الســيادية، والديــن العــام كنســبة مــن الناتــج 
المحلــي اإلجمالــي، باإلضافــة إىل عدد الســنوات المتوقعــة لعجوزات 

مؤسســات التقاعــد، وعــدد المصانــع العاملــة فــي المملكــة. 

وحافظــت المملكــة -وللــه الحمــد- عــى مســتويات متزايــدة مــن 
ــم  ــادة حج ــادي وزي ــو االقتص ــى النم ــت ع ــة، انعكس ــروات المالي الث
ــع  ــدد المصان ــاع ع ــة، وارتف ــق التنموي ــة للصنادي ــول المملوك األص
والمنشــآت االقتصاديــة، ومــن المتوقــع زيــادة حجــم هــذه األصــول 
ومعــدالت تكويــن رأس المــال مــع إطــاق برامــج تنفيذيــة متعــددة 
الوطنيــة  الصناعــات  بتطويــر  خاصــة   2030 المملكــة  لرؤيــة 
والخدمــات اللوجســتية، وتطويــر القطــاع المالــي، وتطويــر صنــدوق 
العجــز  معالجــة  فــي  يقــع  التحــدي  أن  إال  العامــة.  االســتثمارات 
ــر األجيــال،  المرتقــب فــي صناديــق التقاعــد لضمــان اســتدامتها عب

ــروات األســر فــي المملكــة. ــة حــول ث ــات إحصائي ــر بيان وتوفي

مجموع أصول مؤسسات 
اإلقراض المتخصصة 
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840
بمليارات الرياالت

  تعــد صناديــق التقاعــد مــن أهــم ضمانــات حقــوق األجيــال القادمــة، 
ــا  ــتفيد منه ــق سيس ــذه الصنادي ــع له ــي تدف ــتراكات الت ــث أن االش حي
متقاعــدو المســتقبل مــن األجيــال المتاحقــة، كمــا هــو الحــال مــع 
المتقاعديــن الحالييــن الذيــن اســتفادوا مــن اشــتراكات الموظفيــن 
مــن األجيــال الاحقــة. وكأي نظــام تأمينــي، فــإن االشــتراكات ال تعنــي 
بالضــرورة بأنهــا ســتقوم بتغطيــة جميــع احتياجــات الفــرد عنــد التقاعــد. 
وتعــد اســتدامة صناديــق التقاعــد مهمــة للحفــاظ عــى منظومــة 
حمايــة اجتماعيــة صلبــة تحقــق درجــة كبيــرة مــن األمــان للمتقاعديــن. 
ويعــد العجــز فــي الصناديــق التقاعديــة أحــد العوامــل التــي تشــكل 
قــد  والــذي  المتقاعديــن،  مــن  القادمــة  لألجيــال  حقيقيــًا  تهديــدًا 
ــر  ــة إىل المخاط ــراد، باإلضاف ــة لألف ــاءة المالي ــر بالم ــد كبي ــر إىل ح يض
ــة. وال توجــد  ــة العامــة للدول ــة التــي يشــكلها العجــز عــى الخزين المالي
أرقــام رســمية واضحــة حــول العجــز االكتــواري لحســابات التقاعــد فــي 
ــة  ــر عــى إعانهــا رغــم دراســات حكومي ــاك تحفــظ كبي المملكــة، وهن
عديــدة لمراجعتهــا وحســابها. وتشــكل صناديــق التقاعــد تجســيدًا 
ــام  ــي قي ــذي يعن ــع، وال ــراد المجتم ــدى أف ــي ل ــن االجتماع ــدأ التأمي لمب
ــوغ ســن  ــد بل ــة عن ــن حياتهــم التقاعدي ــوم باالســتثمار لتأمي األفــراد الي
العجــز فــي الغــد وعــى المــدى الطويــل. وفــي الوقــت الــذي يجــب فيــه 
زيــادة الوعــي االجتماعــي حــول مفهــوم التأميــن االجتماعــي، فإنــه يجــب 
االلتفــات بشــكل جــدي للعجــوزات المرتقبــة لصناديــق التقاعــد، ووضــع 

ــد.  ــدر اإلمــكان، واســتدامة حســابات التقاع خطــة لتافــي العجــز ق

ــن  ــة، وم ــة وصلب ــة قوي ــة للمملك ــدة المالي ــإّن القاع ــام ف ــكل ع   بش
الماحــظ اســتقرار أصــول مؤسســات اإلقــراض المتخصصــة خــال 
الخمســة أعــوام الماضيــة بحســب بيانــات مؤسســة النقــد العربــي 
الســعودي، ويشــمل ذلــك صناديــق التنميــة العقاريــة واالجتماعيــة 
خــال  ارتفاعهــا  المتوقــع  ومــن  الســعودية.  والزراعيــة  والصناعيــة 
األعــوام القادمــة مــع تزايــد رؤوس أمــوال صناديــق التنميــة وتأســيس 

صنــدوق التنميــة الوطنــي المشــرف عليهــا. 

  وتبلــغ قيمــة األصــول تحــت اإلدارة لــدى صنــدوق االســتثمارات 
العامــة الســعودي 0.84 ترليــون ريــال فــي عــام 2017م، مــع اســتهداف 

ــام 2020م.)92( ــي ع ــال ف ــون ري ــك إىل 1.5 ترلي ــع ذل رف

  ومــن الماحــظ ارتفــاع الديــن العــام كنســبة مــن الناتــج المحلــي 
اإلجمالــي منــذ عــام 2014م وبقــاءه فــي مســتويات جيــدة. ويعمــل 
برنامــج تحقيــق التــوازن المالــي 2020 عــى اســتهداف بقاء الديــن العام 
دون ســقف %30 مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي مــن خــال مكتــب إدارة 
ــي  ــة. ويعــد برنامــج تحقيــق التــوازن المال ــن العــام فــي وزارة المالي الدي
ــده  ــة، لتأكي ــي المملك ــة ف ــروة المالي ــتقرار الث ــات اس ــم ضمان ــن أه م
ــة  ــرادات الحكومي ــادة اإلي ــي وكفــاءة اإلنفــاق وزي عــى التخطيــط المال
ــد فــي  ــد والمتوســط، وهــو نهــج جدي ــة عــى المــدى البعي ــر النفطي غي

ــة للمملكــة. السياســة المالي

--

استقرار أصول مؤسسات اإلقراض المتخصصة 
الحكومية بماليين الدوالرات

ارتفاع الدين كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي

بلغ عدد المصانع في 2018م في المملكة 7630 
مصنع، تشكل حصة المصانع الوطنية منها 83%، 

واألجنبية %8، والمشتركة 8.6%)93(
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الثروة
البشرية

تمثــل الثــروة البشــرية مجمــوع مقــدرات األشــخاص فــي الدولــة 
مــن مهــارات وقــدرات ومعرفــة وصحــة وتعليــم. ومــن الواضــح 
بــأّن هــذه الثــروة هــي انعــكاس لمهــارات وجــدارات األشــخاص 
وصحتهــم فــي المجتمــع، ولذلــك فيصعــب وضــع قيمــة لهــذه 
الثــروة أو حتــى قياســها. ولكــن هــذه الثــروة هــي المحــرك الرئيــس 
ــدول.  ويقــوم مؤشــر  ــر عــى اســتدامة ازدهــار ال ــر األكب ــا التأثي وله
صــورة  بتقديــم  المتحــدة  األمــم  عــن  الصــادر  الشــاملة  الثــروة 

تقديريــة عــن رأس المــال البشــري فــي المملكــة. 

مؤشر المشاركة االقتصادية 
للسعوديين)94(

نسبة السعوديين الذكور 
الملتحقين بالتعليم التقني 

والمهني)96(

)2018(

)2017(

)2017(

)2018(

)2017(

42%

1%

مؤشر عدد سنوات الذهاب 
إىل المدرسة مصححة بحسب 

جودة التعليم)95(

مؤشر البطالة بين 
السعوديين)97(

مؤشر نسبة التحاق األطفال 
السعوديين )5 سنوات( في 

التعليم المبكر)99(

8.1
سنوات

12.7%

37%

  ويوعــز ارتفــاع رأس المــال البشــري إىل الزيــادة المطــردة للملتحقيــن 
بالتعليــم وارتفــاع العمــر المتوقــع وزيــادة المعرفــة والمهــارات فــي 
المجتمــع الســعودي. وفيمــا يلــي نظــرة ســريعة عــى أهــم المؤشــرات 
التــي تظهــر تحســنًا عاليــًا عــى مســتوى االلتحــاق بالتعليــم بجميــع 
مراحلــه وزيــادة التحصيــل العلمــي والمهنــي وتحســن الحالــة الصحيــة:

انخفاض عدد األطفال خارج التعليم بشكل حاد منذ عام 2009 إىل أن تم التحاق جميع األطفال في التعليم في عام 2012م)100(

)2016(

مؤشر العمر المتوقع للحياة 
الصحية عند الوالدة

)HALE()98(

65.7
سنة

تواضع نسبة التحاق األطفال في سن الخامسة ببرامج الطفولة المبكرة في أغلب المناطق)101(
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وبالنظــر إىل المهــارات والجــدارات فــي المملكــة، فنجــد معــدالت عاليــة فــي مســتويات التحصيــل 
العلمــي وتركزهــا بيــن الثانويــة والجامعيــة بمــا يعــادل نصــف الســكان الســعوديين. 

مستويات متدنية للمشاركة في التعليم التقني والمهني)104(

ــن  ــوع م ــذا الن ــي ه ــد ف ــوع القي ــن مجم ــوى %4 م ــاث س ــل اإلن ال يمث
التعليــم، ولذلــك لــم يتــم  توفيــر االحصائــات الخاصــة بالتحاقهــم 

بالتعليــم التقنــي والمهنــي.

وتعد الدورات التدريبية في العمل هي أكثر أنماط التدريب
انتشارًا في المملكة)105(

ارتفاع نسب االلتحاق بالتعليم االبتدائي والمتوسط والعالي في المملكة)102(
توزيع النسب المئوية للسكان السعوديين البالغين من العمر 35 سنة وأكثر حسب المستوى التعليمي والجنس)103(

نسبة مشاركة الشباب الذكور في برامج التعليم التقني والمهني 
حسب المناطق اإلدارية

النسبة المئوية للبالغين )15-64 عامًا( الذين شاركوا في التدريب 
خالل 12 شهرًا الماضية حسب مجال التدريب

ارتفاع مؤشرات الصحة العامة في المملكة

التعليم العاليالتعليم الثانويالتعليم االبتدائي

خطر الوفاة المبكرة نتيجة األمراض غير المعدية )%(
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متوسط العمر المتوقع في السعودية
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الثروة 
االجتماعية

فــي الوقــت الــذي تعــد فيــه الثــروة االجتماعيــة ذات أهميــة بالغــة 
الزدهــار الــدول لتمثيلهــا للقيــم المشــتركة بيــن أفــراد المجتمــع، 
أنهــا  إال  المجتمــع،  داخــل  والثقــة  والتاحــم  االنتمــاء  ومســتوى 
مــن أصعــب الثــروات فــي القيــاس بســبب االفتقــار إىل المؤشــرات 
التــي تقيــس القيــم والتشــابك والترابــط االجتماعــي. وكمــا تــم 
التطــرق لــه ســابقًا فــي هــذا اإلصــدار، فــإّن العمــل جــاري مــن قبــل 
اإلحصائييــن عــى تطويــر المقاييــس والمؤشــرات الازمــة لقيــاس 
هــذه األبعــاد المهمــة. وتعــد التشــاركية هــي األســاس الجامــع 
للثــروة االجتماعيــة، ألّن مشــاركة أفــراد المجتمــع فــي صناعــة القــرار 
أو المبــادرة لتحســين الوضــع المجتمعــي مــن خــال التطــوع أو 
ــودة  ــى ج ــرورة ع ــس بالض ــا تنعك ــح، كله ــادف للرب ــر اله ــل غي العم
الحيــاة كمــا تــم نقاشــه فــي قســم االزدهــار الحالــي مــن هــذا 
اإلصــدار، إاّل أنهــا تقــوم كذلــك باالنعــكاس بشــكل إيجابــي عــى 
األجيــال القادمــة وازدهارهــم، لمــا يوفــره اإلرث االجتماعــي مــن 
ــيج  ــار النس ــتقرار وازده ــظ اس ــي لحف ــط أساس ــادات وتراب ــم وع قي

االجتماعــي فــي المســتقبل. 

وبالنظــر إىل مــا تتيحــه المؤشــرات أدنــاه مــن تحليــل، مــع التأكيــد 
ــإن  ــة، ف ــات دقيق ــم قياس ــن تقدي ــرات م ــذه المؤش ــور ه ــى قص ع
يتعلــق  فيمــا  إيجابيــة  عــام  بشــكل  االجتماعيــة  الثــروة  صــورة 
بمؤشــرات ثقــة األفــراد ببعــض وبالمؤسســات عــى اختافهــا فــي 
المملكــة. إال أننــا ال زلنــا بحاجــة إىل المزيــد مــن فــرص المشــاركة 
مــن حولهــم،  النــاس  حيــاة  تمــس  التــي  القــرارات  فــي صناعــة 
وتحفيــز المشــاركة المجتمعيــة مــن خــال التطــوع وأشــكال العمــل 
الطوعــي األخــرى كالمنظمــات غيــر الربحيــة والمبــادرات االجتماعيــة.

مؤشر نسبة المشاركين في 
ورش عمل أو استطالعات رأي 

العموم المتعلقة باألنظمة 
والتشريعات مع الجهات 

الحكومية 

مؤشر نسبة السعوديين 
الذين يثقون في الخدمات 

الحكومية )موافق وموافق 
تمامًا(

مؤشر نسبة السعوديين 
الذين يثقون في مجلس 

الشورى )موافق وموافق 
تمامًا(

مؤشر معدل ثقة أفراد 
المجتمع في اآلخرين

)10-0( 

مؤشر نسبة المقترعين إىل 
الناخبين المقيدين
 )معدل االقتراع(

مؤشر نسبة السعوديين 
الذين يثقون في الخدمات 
األمنية )موافق وموافق 

تمامًا(

مؤشر نسبة السعوديين 
المتطوعين خالل 12 شهرًا 

الماضية

مؤشر معدل ثقة أفراد 
المجتمع بمن يعرفونهم 

شخصيًا
)10-0( 
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الفصل الثالث

تقييم جودة الحياة 
واستدامة االزدهار 

في المملكة

ــذا  ــالل ه ــن خ ــد م ــك خال ــة المل ــوم مؤسس تق
القســم بتقديــم تصورهــا حيــال الوضــع الحالــي 
إىل  باإلضافــة  المملكــة،  فــي  الحيــاة  لجــودة 
اســتدامتها  ومــدى  الثــروات  وضــع  تقييــم 
القســم  هــذا  فــي  ونقــوم  القادمــة.  لألجيــال 
مــن  يمكــن  التــي  المختلفــة  الطــرق  بإيضــاح 
لالزدهــار،  الوطنــي  اإلطــار  اســتخدام  خاللهــا 
لســيما لســتنباط أوجــه الالمســاواة والتفــاوت 

فــي المجتمــع.
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أواًل:
الفئات األقل

حظًا في االزدهار

ثانيًا:
خسائر الناتج المحلي 
اإلجمالي نتيجة تراجع 

مؤشرات االزدهار

تقييم جودة الحياة واستدامة االزدهار في المملكة

عــدم  وحالــة  التبايــن  بمتابعــة  لازدهــار  الوطنــي  اإلطــار  يســمح 
لمؤشــرات  تضمينــه  بســبب  المجتمــع،  أطيــاف  بيــن  المســاواة 
تفصيليــة بنــاء عــى الجنــس والجنســية والمنطقــة والعمــر وغيرهــا من 
التفصيــات. ومــن المهــم أن يتيــح اإلطــار الوطنــي لازدهــار للباحثيــن 
وصنــاع القــرار القــدرة عــى تقييــم جــودة الحيــاة واســتدامتها للفئــات 
ــدأ  ــًا لمب ــع؛ تأصي المختلفــة فــي المجتمــع، مــع ضمــان ازدهــار الجمي

  .Leaving no one behind »عــدم التخلــي عــن أحــد«

حيــث ُتظهــر لوحــة المؤشــرات أن الفئــات التاليــة هــي األقــل حظــًا فــي 
االزدهــار:

 الشباب خارج مقاعد التعليم والتدريب والعمل 
 المرأة في سوق العمل 

والقصيــم  المنــورة  والمدينــة  الريــاض  فــي مناطــق  األســر   
اإلنفــاق  فجــوة  فــي  والجــوف  والباحــة  والشــرقية 

 األطفال في مرحلة التعليم والتعليم المبكر 
 العاملون غير السعوديين 

حيــث تبــرز فــي لوحــة المؤشــرات مشــاكل الفجــوة فــي تكافــؤ فــرص 
التعليــم والتوظيــف والتدريــب للشــباب، باإلضافــة إىل التفــاوت الكبيــر 
ــن الذكــور  ــة واألجــور بي ــة والبطال فــي مؤشــرات المشــاركة االقتصادي
واإلنــاث، والتــي تعانــي بمجملهــا مــن تراجــع وضــع المــرأة بشــكل 
واســع مقابــل الرجــل وصــل إىل 22 نقطــة مئويــة فــي فجــوة المشــاركة 
االقتصاديــة، و26 نقطــة مئويــة فــي فجــوة البطالــة، و12,816 ريــال 

ســنويًا فــي فجــوة األجــور بيــن الجنســين. 

وعنــد النظــر إىل المؤشــرات المختلفــة بيــن المناطــق، نــرى تدنــي 
مســتوى عدالــة توزيــع اإلنفــاق بيــن األســر الســعودية فــي مناطــق 
المدينــة المنــورة والريــاض والقصيــم والشــرقية والباحــة والجــوف 
تزايــد  إىل  باإلضافــة  الشــمالية.  والحــدود  عســير  بمناطــق  مقارنــة 
التفــاوت بيــن األســر فــي معــدالت اإلنفــاق عبــر الســنوات فــي كل مــن 
منطقــة القصيــم والمنطقــة الشــرقية. وهــي قــراءات يمكــن النظــر لهــا 
مــن خــال متابعــة معامــل جينــي لإلنفــاق الشــهري لألســرة الســعودية 

ــة.  ــق اإلداري ــب المناط حس

كمــا يمكــن النظــر إىل التفــاوت حتــى بيــن األطفــال الســعوديين 
ــة  ــًا مــن خــال فــرص مشــاركتهم ببرامــج تنمي فــي عمــر 5 ســنوات مث
وتربيــة الطفولــة المبكــرة. حيــث يتفــوق اإلنــاث عــى الذكــور بثــاث نقــاط 
ــا  ــبة أعاه ــذه النس ــت ه ــد بلغ ــة. وق ــول المملك ــط ح ــة بالمتوس مئوي
فــي منطقــة الباحــة بحوالــي )%52 مــن األطفــال(، وأدناهــا فــي منطقــة 
ــة  ــق المملك ــة مناط ــراوح بقي ــال(، وتت ــن األطف ــي )%15 م ــير بحوال عس

مــن  االنتقــال  أن  ورغــم 
الكليــة  االقتصاديــة  المؤشــرات 
إىل لوحــة مــن مؤشــرات االزدهــار 
المتنوعــة، يعنــي ضــرورة تجــاوز 
المحاســبي  التصحيــح  محــاوالت 
اإلجمالــي،  المحلــي  للناتــج 
محــاوالت  مــع  بحــذر  والتعامــل 
ــكل تراجــع فــي  ــر النقــدي ل التقدي
نظــرة  تقديــم  أن  إال  االزدهــار. 
ــة  ــار االقتصادي ــول اآلث ــريعة ح س
ــذا  ــي ه ــدًا ف ــد مفي ــة يع المحتمل
لتقريــب  األقــل  عــى  الســياق، 
حجــم األثــر للقــارئ وصانــع القــرار. 
المثــال  ســبيل  عــى  ويمكــن 
المقــدرة  التكاليــف  احتســاب 
مجــال  فــي  اإلصــدار  هــذا  فــي 
الصحــة )خســارة 147 مليــار مــن 
الناتــج المحلــي اإلجمالــي نتيجــة 
ضعــف االســتجابة لاضطرابــات 
النفســية(، ومجــال البيئــة )خســارة 
المحلــي  الناتــج  مــن  مليــار   86
البيئــي(،  التدهــور  إثــر  اإلجمالــي 
 67 )خســارة  التعليــم  ومجــال 
مليــار ريــال مــن الناتــج المحلــي 
جــودة  تراجــع  نتيجــة  اإلجمالــي 
ذلــك  عــن  وينتــج  التعليــم(. 
 300 بقيمــة  متراكمــة  تكاليــف 
ــاوي 10%  ــًا تس ــال تقريب ــار ري ملي
اإلجمالــي  المحلــي  الناتــج  مــن 

 . للمملكــة

وُتظهــر  المعدليــن.  بيــن  اإلداريــة 
المبكــر  التعليــم  بــأن  الدراســات 
الحيــاة  لمخرجــات  مهــم  محــدد 
ــة  ــم والصح ــي التعلي ــة ف المختلف
المهــم  مــن  ولذلــك  وغيرهــا، 
النظــر إىل هــذه المؤشــرات بشــكل 
منتظــم للنظــر فــي جــودة الفــرص 
المقدمــة لألطفــال فــي المملكــة. 
كمــا يتضاعــف الضــرر بعــد التحــاق 
األطفــال فــي التعليــم النظامــي، 
نظــرًا لســنوات الفاقــد التعليمــي 
التــي يتلقونهــا نتيجــة تراجــع جودة 

التعليــم فــي المملكــة

إىل  النظــر  كذلــك  ويمكــن 
ــر  ــعوديين وغي ــن الس ــاوت بي التف
مــن  عــدد  فــي  الســعوديين 
المجــاالت، وخصوصــًا فــي فــرص 
والعمــل،  الحيــاة  بيــن  التــوازن 
معانــاة  اإلصــدار  يظهــر  حيــث 
أكبــر  بشــكل  الســعوديين  غيــر 
الشــاقة.  العمــل  ســاعات  مــع 
حــول  التحليــل  مــن  ولمزيــد 
تفــاوت فــرص التعليــم والتدريــب 
والعمــل والدخــل واإلنفــاق بيــن 
النظــر  يمكــن  المجتمــع،  أفــراد 
لهــذا  الســابقة  الفصــول  إىل 
اإلصــدار ذات العاقــة بالتعليــم، 
والتــوازن  واألجــور،  والوظائــف 
والدخــل  والعمــل،  الحيــاة  بيــن 

والثــروة. واإلنفــاق 

تقدر التكاليف االقتصادية 
لتراجع بعض مؤشرات 

الصحة والبيئة والتعليم 

بـ300    مليار ريال 
تعادل %10 من الناتج 

المحلي اإلجمالي

يقدم اإلصدار قراءة لتفاوت 
فرص جودة الحياة بين أفراد 

المجتمع، موضحًا تضرر 
المرأة والشباب واألطفال 

وبعض مناطق المملكة 
وغير السعوديين في مجاالت 

متفرقة.

لم ينعكس توافر الفرص 
التعليمية والصحية 

بالصورة المطلوبة عىل 
سوق العمل السعودي، 

فال يزال واحد من كل 
خمسة بين شبابنا  خارج 
مقاعد التعليم والتدريب 

وخارج سوق العمل.

ثالثًا:
التفريط برأس
المال البشري

وقــف التقريــر عــى وضــع الثــروة البشــرية فــي المملكــة، وفــي 
الوقــت الــذي ناحــظ فيــه زيــادة أصــول الثــروة البشــرية بحكــم زيــادة 
معــدالت االلتحــاق والتحصيــل العلمــي وارتفــاع مؤشــرات الصحــة 
ــتهاك  ــاط اس ــي وأنم ــار الحال ــاالت االزده ــر إىل مج ــة، إال أن النظ العام
الثــروة البشــرية مــن خــال ســوق العمــل والصحــة والتعليــم تدعــو إىل 

ــرية.  ــا البش ــر لمواردن ــدر كبي ــير إىل ه ــادة، وتش ــة ج وقف

ــم  ــن عمره ــنوات م ــعوديون 9 س ــر الس ــة، يخس ــر إىل الصح وبالنظ
للعجــز والمــرض واإلعاقــة، وبالرغــم مــن ذلــك يعتقــد الســعوديون 
بأنهــم يتمتعــون بحيــاة صحيــة عامــرة، ممــا قــد يــدل عــى ضعــف 
الوعــي الصحــي. ونحــن بحاجــة إىل إعــادة النظــر فــي جــودة الصحــة 
فــي مجتمعنــا، ومواجهــة المهــددات الحقيقيــة للصحــة. فعــى ســبيل 
المثــال، أظهــر تحليــل التقريــر بــأن االضطرابــات النفســية تــؤدي إىل 
ــواء  ــوث اله ــكان، وأن تل ــن الس ــف م ــكل أل ــة ل ــنة صحي ــدان 19 س فق
يشــكل ســابع مهــدد للصحــة، متقدمــًا عــى التدخيــن. وتعــد هــذه 
القضايــا والمهــددات غائبــة عــن النقــاش فــي المملكــة. كمــا أن هنــاك 
تحــرج مــن نقــاش موضــوع االضطرابــات النفســية بالرغــم مــن انتشــاره 
بشــكل واســع لــدى المجتمــع الســعودي؛ حيــث يتعــرض %45 مــن 
ــم.  ــال حياته ــية خ ــات النفس ــدى االضطراب ــة بإح ــعوديين لإلصاب الس
ــراد فــي الســعودية  ــة لألف ــاة الصحي ــة لتحســين الحي والفرصــة مواتي
فــي حــال اســتطعنا مناقشــة جميــع المهــددات واألخطــار الصحيــة 
ــدون تحــرج، والتطــرق لجــودة الصحــة ببعديهــا الجســدي والنفســي.  ب
ويعــد التعليــم مــن أبــرز المحــركات األساســية لزيــادة أصــول الثــروة 
البشــرية، وقــد أدى ارتفــاع مؤشــرات االلتحــاق والتحصيــل العلمــي لبناء 
قاعــدة صلبــة لــرأس المــال البشــري فــي المملكــة. ولكــن بعــد النظــر 
فــي ســنوات الفاقــد التعليمــي فــي المملكــة، ناحــظ تراجــع جــودة 
التعليــم لدينــا، حيــث يخســر الطالــب لدينــا 4 ســنوات تعليميــة، مــا 
يكلــف تقريبــًا 67 مليــار ريــال ســعودي ســنويًا. وتشــكل هــذه الخســائر 
ــة  ــا الواضح ــة لداللته ــري باإلضاف ــال البش ــرأس الم ــًا ل ــدًا حقيقي تهدي

عــى انحســار جــودة التعليــم فــي المملكــة. 

وتتجــى أبــرز مظاهــر التفريــط بــرأس المــال البشــري فــي ســوق 
مســتغلة  غيــر  طاقــات  الشــباب  يشــكل  حيــث  الســعودي،  العمــل 
ومــن أبــرز الفئــات المتضــررة فــي ســوق العمــل. حيــث يقــع %20 مــن 
الشــباب )15 إىل 24 ســنة( خــارج مقاعــد العمــل والتعليــم والتدريــب، مــا 
يشــير إىل ضعــف برامــج التعليــم والتأهيــل الموجهــة للشــباب، والتــي 
ــة،  ــرص الوظيفي ــى الف ــول ع ــبابنا للحص ــل ش ــرض أن تؤه ــن المفت م
ويجعــل طاقاتهــم وقدراتهــم عرضــة للضيــاع، ويفــوت عــى اقتصادنــا 

فرصــة اســتثمار هــذه المــوارد البشــرية. 

كمــا أن النظــر بشــكل أعمــق 
االقتصاديــة  المشــاركة  لمؤشــر 
ــرة  ــا بعــض القــراءات المثي يعطين
معــدل  بلــغ  حيــث  لاهتمــام. 
فــي  االقتصاديــة  المشــاركة 
نشــرة  آخــر  بحســب  المملكــة 
عــام  بنهايــة  العمــل  لســوق 
نســبة  وهــي   42% 2018م، 
متراجعــة عــن المعــدل العالمــي 
أّن  بلــغ %61.  مــا يعنــي  والــذي 
ســن  فــي  الســكان  مــن   58%
العمــل فــي المملكــة ال يرغبــون 
كبيــر  تفــاوت  وهنــاك  بالعمــل! 
ــن  ــة بي ــاركة االقتصادي ــي المش ف
الســعوديات والســعوديين، حيــث 
 63% 2018م  عــام  فــي  شــارك 
العمــل،  ســن  فــي  الذكــور  مــن 
فــي  اإلنــاث  مــن  فقــط  و20% 
ســن العمــل، ممــا يــدل عــى تدنــي 
ــة فــي  معــدالت المشــاركة والرغب
لــدى  العمــل  بســوق  االنخــراط 
ــاث. وتشــير توقعــات منظمــة  اإلن
ــب  ــع نس ــة إىل تراج ــل الدولي العم
عالميــًا  االقتصاديــة  المشــاركة 

القادمــة. األعــوام  خــال 

أمــام  ملحــة  بحاجــة  ونحــن 
هــذه  تتيحهــا  التــي  القــراءات 
المؤشــرات، إىل مواجهــة التهديــد 
البشــري  المــال  لــرأس  الحاصــل 
فــي المملكــة، حيــث ناحــظ توفــر 
فــرص كبيــرة للتعليــم والصحــة 
إىل  بحاجــة  ولكننــا  والعمــل، 
الفــرص  هــذه  نوعيــة  مراجعــة 
لاحتياجــات  مواءمتهــا  ومــدى 
لجــودة  وتحقيقهــا  األساســية 
لمعالجــة  باإلضافــة  الحيــاة، 
الســلوكيات الصحيــة والتعليميــة 
والتــي  العمــل،  ســوق  وفــي 

أفــراد  ممارســتها  فــي  يشــترك 
المجتمــع. حيــث تعتقــد مؤسســة 
الملــك خالــد بــأن تحقيــق االزدهــار 
الفــرد  بيــن  مشــتركة  مســؤولية 
تحليــل  ويثبــت  القــرار،  وصانــع 
الفــرص  بــأن  البشــرية  الثــروة 
وإنمــا  كبيــر،  لحــد  موجــودة 
للمجتمــع  الســلبية  الســلوكيات 
إىل  تــؤدي  األحيــان  بعــض  فــي 
وفــي  الفــرص.  بهــذه  التفريــط 
مثــال ســوق العمــل عــدم الرغبــة 
يحتــم  ممــا  المشــاركة،  فــي 
علينــا معالجــة هــذه الســلوكيات 
وتفعيــل دور المواطنة المســؤولة، 
ســعودي  مجتمــع  إىل  لنصــل 
ويســعى  الفــرص  فيــه  تتكافــأ 

لازدهــار.
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تقييم جودة الحياة واستدامة االزدهار في المملكة

رابعًا:
الحاجة لالرتقاء

بالثروة االجتماعية

خامسًا:
النمو السلبي

للثروات الطبيعية

سادسًا:
نزيف محفظة

التأمين االجتماعي

ترابطنــا  وعمــق  واالجتماعيــة،  الوطنيــة  بلحمتنــا  كمجتمــع  نفخــر 
وتشــابكنا. وتحــرص رؤيــة المملكــة عــى تعزيــز الشــخصية الوطنيــة، وقــد 
ــة المملكــة  ــر رؤي ــًا خاصــًا. كمــا تعتب أفــردت لهــذا الهــدف برنامجــًا تنفيذي
رؤيــة  وثيقــة  والتزمــت  الحيــاة.  جــودة  مقومــات  أحــد  الثقافــة   2030
وتوجهــات وزارة الثقافــة بإبــراز الحقائــق الثقافيــة للمجتمــع الســعودي 

والمحافظــة عليهــا لألجيــال القادمــة. 

وتشــكل الثــروة االجتماعيــة محصلــة العاقــات والقيــم المشــتركة 
والمفاهيــم والعــادات التــي تمكــن األفــراد والجماعــات فــي المجتمــع مــن 
ــادل  الثقــة فــي بعضهــم البعــض والعمــل بشــكل مشــترك. حيــث أن التب
االجتماعــي بيــن األفــراد والجماعــات يــؤدي إىل إثــراء القيــم والشــبكات 

ــاج.  ــراد والجماعــات مــن العمــل واإلنت ــي تمكــن األف المشــتركة والت

وقــد عالــج التقريــر فــي عــدد مــن المجــاالت والمحــاور صعوبــة القيــاس 
المتعلقــة باألبعــاد االجتماعيــة، وال شــك بــأن هناك حاجة لمتابعة المشــهد 
الثقافــي واالجتماعــي فــي المملكــة، ووضع المؤشــرات الســيكومترية التي 
تســاعدنا عــى الرصــد الدقيــق لمحدداتنــا االجتماعيــة. وبشــكل عــام، فــإّن 
ــراد  ــات واألف ــة بالمؤسس ــن الثق ــة م ــدالت عالي ــير إىل مع ــرات تش المؤش
لــدى المجتمــع الســعودي، ورضــا عــاٍل عــن الحيــاة. وليســت هــذه النتائــج 
مســتغربة عــى مجتمعنــا الــذي يملــك رصيــدًا اجتماعيــًا عاليــًا مــن الترابــط 
والتــآزر داخــل األســرة الصغيــرة والممتــدة، فالمجتمعــات األخــرى -الســيما 
الغربيــة- تعانــي مــن التفــكك األســري والفردانيــة المفرطــة. ويبقــى أنــه من 
الضــروري تشــجيع قيــام الروابــط والتجمعــات خــارج نطــاق األســرة، الســيما 
مــن خــال العمــل التطوعــي وغيــر الهــادف للربــح، وتشــجيع إنشــاء المزيــد 
مــن المنظمــات غيــر الربحيــة. وال تــزال المملكــة متراجعــة فــي معــدل 
المنظمــات غيــر الربحيــة مقابــل الســكان، حيــث يوجــد لدينــا منظمــة غيــر 
ربحيــة واحــدة مقابــل كل 10000 مــن الســكان. باإلضافــة إىل تشــجيع  

المشــاركة فــي المجالــس المحليــة ومجالــس المناطــق. 

ــات  ــة العصبي ــرأس المــال االجتماعــي، محارب ــات االرتقــاء ب ومــن ممكن
نحــو  والســعي  اآلخريــن.  وتحقيــر  المعاملــة  فــي  والتمييــز  بأنواعهــا، 
ــي  ــراك الثقاف ــي الح ــاركة ف ــة للمش ــاع المملك ــع أصق ــى جمي ــاح ع االنفت
ــر  ــات أيضــًا توفي ــة المملكــة. ومــن الممكن ــذي تقــوده رؤي واالجتماعــي ال
القنــوات والســبل التعبيريــة لجميــع مناطــق المملكــة، بحيــث نتيــح الفرصة 
ــر المــادي، وتغذيــة  ــراز الصــورة المتنوعــة لتاريــخ المملكــة المــادي وغي إلب
ــة جامعــة  ــة وطني الوجــدان الفــردي والجمعــي، ســعيًا نحــو اســتمرار هوي
لألجيــال القادمــة مــن خــال مجتمــع حيــوي قيمــه راســخة، وهــو مــا تهدف 
ــك فــإّن العمــل عــى ارتقــاء  ــه اســتراتيجية الثقافــة فــي المملكــة. ولذل ل

ــتقبل. ــر والمس ــار الحاض ــروري الزده ــي ض ــال االجتماع رأس الم

بســبب ترابــط محــركات االزدهــار الحاليــة والمســتقبلية ببعضهــا، 
ــر فــي مخــزون الثــروات واألصــول المســتقبلية ينعكــس  فــإن أي تغيي
بالضــرورة عــى مســتوى االزدهــار الحالــي. ويمكــن أن نكشــف عــى 
ــة،  ــروات الطبيعي ــتوى الث ــي مس ــر ف ــن التغي ــط بي ــال التراب ــبيل المث س
بصفتهــا أصــواًل لازدهــار المســتقبلي، وانعــكاس ذلــك عــى مجــاالت 

ــراد. ــة لألف ــاة الحالي ــودة الحي ــددة لج ــة المح ــة والصح البيئ

حيــث أن تزايــد اإلنتــاج مــن المــوارد الطبيعيــة )مثــل النفــط والغــاز( 
يــؤدي بالضــرورة إىل تزايــد االنبعاثــات الغازيــة )وبالتالــي المســاهمة 
فــي االحتبــاس الحــراري(، وهــي متغيــرات قــد ال يشــعر بهــا اإلنســان 
ــرات تنعكــس بشــكل ملحــوظ عــى  بشــكل مباشــر. لكــن هــذه التغي
تزايــد اســتهاك الطاقــة والوقــود، وارتفــاع معــدالت التصنيــع وتوليــد 
الكهربــاء وعــوادم محــركات االحتــراق الداخلــي، ممــا يســبب بالضــرورة 
ارتفاعــًا فــي مســتوى إطــاق الملوثــات فــي الهــواء )وهنــا نقيــس فقــط 
التعــرض للجســيمات الدقيقــة للغايــة PM2.5 جــراء انبعاثــات العــوادم 
ــادر  ــك المص ــمل ذل ــاء، وال يش ــات الكهرب ــع ومحط ــق والمصان والحرائ
الطبيعيــة مثــل الغبــار، حيــث تؤثــر تلــك عــى تزايــد أحجــام مختلفــة مــن 
الجســيمات PM10(. وبالتالــي، يتســبب تدنــي جــودة الهــواء بتهديــدات 
كبيــرة عــى صحــة الســكان. وبــدون النظــر إىل تسلســل األثــر مــن 
األصــول، إىل البيئــة، ثــم الصحــة، وانعكاســاتها المتسلســلة حتــى عــى 
رأس المــال البشــري، فــإن أي مؤشــرات أخــرى لوحدهــا ســتغفل بشــكل 

حتمــي عــن جوانــب محوريــة مــن االزدهــار. 

ورغــم ارتفــاع معــدالت إنتــاج واســتهاك النفــط والغاز فــي المملكة، 
إال أن مســتوى المخــزون اســتمر وللــه الحمــد فــي الثبــات والتزايــد. لكــن 
ذلــك ال يعنــي بالضــرورة نمــوًا فــي األصــول الطبيعيــة، بــدون النظــر إىل 
أنــواع أخــرى مــن الثــروات الطبيعيــة المهمــة لحياتنــا والتــي ال توفــر 
جــدوى اقتصاديــة شــبيهة لجــدوى مــوارد النفــط والغــاز. حيــث يمكــن 
أن ناحــظ حــدوث ذلــك بالتزامــن مــع تدنــي مســاحة الغابــات والمراعــي 
والتنــوع  الشــجري  الغطــاء  وفقــدان  للزراعــة  الصالحــة  واألراضــي 
ــات باآلفــات واألمــراض واالنقــراض بحســب مــا  ــد النبات ــوي وتهدي الحي

ــة مؤخــرًا.  ــة للبيئ ــه االســتراتيجية الوطني أوضحت

»االرتقاء بمؤشر رأس المال االجتماعي
من المرتبة 26 إىل المرتبة 10«

رؤية المملكة 2030

حافظت المملكة عىل مستويات متميزة من مخزونات النفط 
والغاز، مع تراجع واسع في األصول الطبيعية األخرى تسبب 
في تدهور جودة الهواء وتهديد صحة السكان وتضرر جودة 

الحياة وتدهور البيئة. 

يهدد العجز المتوقع في 
صناديق التقاعد مستقبل 

األجيال القادمة في الحماية 
االجتماعية، ويتطلب 

االلتفات عاجاًل لضمان 
استدامتها. 

الماليــة  العجــوزات  تهــدد 
التقاعــد  لحســابات  المتوقعــة 
األجيــال  مســتقبل  بالمملكــة 
القادمــة مــن الحمايــة االجتماعية. 
صناديــق  اســتدامة  تعــد  إذ 
)المؤسســة  التقاعــد الســعودية 
والمؤسســة  للتقاعــد  العامــة 
االجتماعيــة(  للتأمينــات  العامــة 
عــى  للحفــاظ  محوريــة  دعامــة 
اجتماعيــة  حمايــة  منظومــة 
ــي  ــان االجتماع ــق األم ــة تحق صلب
ويعــد  وذويهــم.  للمتقاعديــن 
ــة  ــق التقاعدي ــي الصنادي ــز ف العج
تشــكل  التــي  العوامــل  أحــد 
تهديــدًا حقيقيــًا لألجيــال القادمــة 
مــن كبــار الســن، والــذي قــد يضــر 
الماليــة  بالمــاءة  كبيــر  حــد  إىل 
إىل  باإلضافــة  واألفــراد،  لألســر 
التــي  االقتصاديــة  المخاطــر 
الخزينــة  عــى  العجــز  يشــكلها 
أوضــح  وقــد  للدولــة.  العامــة 
ــمية  ــات الرس ــاب البيان ــر غي التقري
االكتــواري  العجــز  حجــم  حــول 
لحســابات التقاعــد فــي المملكــة 
بســبب التحفــظ عــى إعانهــا رغــم 
ــدة  ــة عدي ــات حكومي ــراء دراس إج
صناديــق  وتشــكل  لمراجعتهــا. 
ــن  ــدأ التأمي ــيدًا لمب ــد تجس التقاع
قيــام  يعنــي  والــذي  االجتماعــي، 
ــن  ــوم باالســتثمار لتأمي األفــراد الي
بلــوغ  عنــد  التقاعديــة  حياتهــم 
وعــى  الغــد  فــي  العجــز  ســن 

الطويــل.  المــدى 

وعــي  زيــادة  الضــروري  ومــن 
المواطنيــن حــول مفهــوم التأميــن 
االجتماعــي، وخصوصــًا اســتيعاب 
أفــراد المجتمــع لفكــرة التكافــل 

أنظمــة  عليهــا  تقــوم  التــي 
البعــض  يــرى  حيــث  التقاعــد. 
بــأن المســاهمات التــي يدفعهــا 
التقاعــد  صناديــق  إىل  شــخصيًا 
انتفاعــه  إىل  بالضــرورة  تعــود 
الشــخصي فقــط، رغــم أن العديــد 
يســتفيدون  المتقاعديــن  مــن 
مــن مخصصــات تفــوق إجمالــي 
التأميــن  ألن  مســاهماتهم، 
االجتماعــي وضــع لتأميــن حيــاة 
تجــاوز  بعــد  للمواطنيــن  كريمــة 
النظــر عــن  العمــل، بغــض  ســن 
الماليــة  مســاهماتهم  مجمــوع 

الســابقة.
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الفصل الرابع

استخدامات لوحة 
مؤشرات االزدهار 

في رسم السياسات 
الحكومية

مؤشــرات  لوحــة  بتركيــب  الكتفــاء  يمكــن  ل 
الزدهــار الحالــي والمســتقبلي لمراقبــة مســتوى 
مخــزون األصــول وجــودة حيــاة أفــراد المجتمــع، 
بــل ل بــد كذلــك مــن تبنيهــا فــي دوائــر صنــع 
القــرار عبــر تضمينهــا كمدخــالت فــي كل مرحلــة 
مــن مراحــل صناعــة القــرار. حيــث يمكــن ترجمــة 
ــع  ــاند صان ــة تس ــار إىل أدوات عملي ــار الزده إط
القــرار فــي تحديــد األولويــات الوطنيــة، وتوجيــه 
المــوارد الماليــة، وتصميــم البرامــج الحكوميــة، 
أثــر  وتقييــم  العامــة،  األجهــزة  أداء  ومراقبــة 
القــرارات عــىل ازدهــار الفــرد واســتدامة الثــروات 

ــة الوطني
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استخدامات لوحة مؤشرات االزدهار في رسم السياسات الحكومية

المراحل المختلفة لصناعة القرار والتي يمكن 
إلطار االزدهار الوطني أن يلعب دورًا فيها

ــت أطــرًا  ــي تبن ــدول الت ــرز فــي هــذا المجــال تجــارب عــدد مــن ال وتب
ــة.  ــاتها الحكومي ــي سياس ــا ف ــى تعميمه ــت ع ــار وعمل ــة لازده وطني
ورغــم حداثــة التوجــه نحــو االزدهــار وجــودة الحيــاة كمنهجيــات وطنيــة، 
إال أن هنــاك بــوادر لتجــارب ناجحــة وأخــرى أقــل أثــرًا حــول العالــم. حيــث 
قدمــت منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة )OECD( مؤخــرًا إصــدارًا 
خاصــًا لذلــك كورقــة عمــل الســتخدامات مؤشــرات جــودة الحيــاة فــي 
السياســة وجــرد تجــارب الــدول فــي ذلــك)106(.  ولخصــت الورقــة تجــارب 
عــدد مــن الــدول المتقدمــة خــال العقــد الماضــي فــي قيــاس جــودة 
الحيــاة عبــر اإلحصــاءات الوطنيــة، وإىل أي درجــة أثــر ذلــك فــي اســتفادة 
الحكومــات مــن تلــك المؤشــرات واألطــر الوطنيــة فــي صناعــة القــرار. 
قــد  بالدراســة  المشــمولة  الــدول  بعــض  أن  إىل  الورقــة  وخلصــت 
اســتطاعت تعميــم تلــك المؤشــرات مــن خــال إشــراك قطــاع واســع 
التبنــي وتحديــد  فــي عمليــة  والمواطنيــن  المصلحــة  مــن أصحــاب 
األولويــات، باإلضافــة إىل الوقــوف عليهــا وتضمينهــا عبــر سلســلة 

ــا. ــف مراحله ــرار بمختل صناعــة الق

حيــث قامــت هــذه الــدول بتضميــن المؤشــرات فــي مراحــل تحديــد 
ــر  ــاس أث ــات، وقي ــاء السياس ــة، وبن ــات الوطني ــتراتيجيات واألولوي االس
ونواتــج التدخــات الحكوميــة وتقييمهــا. وبشــكل عــام، ذكــرت الورقة أن 
تلــك الجهــود مــا زالــت حديثــة التبنــي خــال الســنوات القليلــة الماضيــة، 
وتحتــاج إىل المزيــد مــن الدعــم المؤسســي حتــى تضمــن اســتدامة 
االســتخدام واســتمرارية االســتفادة عبــر الســنوات وفــي مختلــف مراحــل 
دورة صناعــة القــرار. كمــا حللــت المنظمــة عــددًا مــن القيود التــي واجهت 
نجــاح تعميــم تلــك المؤشــرات، مثــل ضعــف التبنــي السياســي بســبب 
عــدم توافــر اإلرادة والرغبــة الواســعة فــي تجــاوز مؤشــرات الناتــج المحلي 
اإلجمالــي بيــن صنــاع القــرار وضعــف الطلــب عــى البيانــات البديلــة 
القــادرة عــى تقديــم قــراءة أشــمل لازدهــار بمختلــف أبعــاده. باإلضافــة 
إىل عــدد مــن القيــود المتعلقــة بشــح البيانــات، وضعــف المنهجيــات 
اإلحصائيــة، وغيــاب المعلومــات الكافيــة لبنــاء لوحــة مؤشــرات محدثــة 
وشــاملة وتفصيليــة لازدهــار الحالــي والمســتقبلي. كمــا كان التحــدي 
األكبــر فــي غيــاب اإلطــار المؤسســي القــادر عــى تحفيــز اســتخدام تلــك 
المؤشــرات، مثــل محــاوالت مقاومــة التغييــر داخــل دوائــر صنــع القــرار، 
ــق  ــاوز ضي ــدم تج ــوي يخ ــوى ق ــم محت ــدم تقدي ــل وع ــف التواص وضع

المؤشــرات التقليديــة إىل لوحــات مؤشــرات أكثــر شــمواًل لازدهــار.

ــدة  ــة المتح ــارات العربي ــة اإلم ــة دول ــك إىل تجرب ــر كذل ــن النظ ويمك
ــة  ــت الحكوم ــث قدم ــي. حي ــتوى اإلقليم ــى المس ــال ع ــذا المج ــي ه ف
اإلماراتيــة مــن خــال البرنامــج الوطنــي للســعادة وجــودة الحيــاة عــددًا 
مــن األدوات الداعمــة لنشــر مفهــوم االزدهــار وجــودة الحيــاة فــي صناعة 
القــرار، مثــل أداة قيــاس أثــر السياســات الحكوميــة عــى الســعادة، 
ــات  وتحليــل التكلفــة مقابــل المنفعــة وكفــاءة اإلنفــاق باســتخدام بيان
الســعادة، باإلضافــة إىل طــرق رفــع المقترحــات، وتجربــة تطبيقهــا، 

ــم. ــة والتقيي ــات المتابع وآلي

المختلفــة  الــدول  تجــارب  مــن  االســتنتاج  يمكــن  عــام،  وبشــكل 
عالميــًا وإقليميــًا، أن األطــر الوطنيــة لازدهــار يمكــن أن تكــون ذات 
ــا  ــرت حوله ــات إذا تواف ــم السياس ــة رس ــي عملي ــوري ف ــى ودور مح معن
ــية  ــة المؤسس ــة، والبيئ ــات الكافي ــة، والبيان ــية الحقيقي اإلرادة السياس
القــرار.  العمليــة لتضمينهــا فــي مراحــل صناعــة  الداعمــة، واألدوات 
وياحــظ مــن تجــارب الــدول أن األنجــح منهــا كانــت تلــك التــي اســتطاعت 
قيــادة تعميــم مفاهيــم االزدهــار وجــودة الحيــاة فــي عمــق دوائــر صنــع 
القــرار، وخصوصــًا فــي مركــز الحكومــة )مثــل الــدول التــي انطلــق العمــل 
ــادة  ــت قي ــرى كان ــارب أخ ــة بتج ــوزراء( مقارن ــاء ال ــب رؤس ــن مكات ــا م به
ــارب  ــت التج ــا كان ــط. بينم ــة أو التخطي ــن وزارات المالي ــا م ــود فيه الجه
أقلهــا تأثيــرًا عــى صناعــة القــرار عندمــا انطلقــت الجهــود مــن مكاتــب 
اإلحصــاء الوطنيــة لتقديــم المقاييــس بعيــدًا عــن ســياق صناعــة القــرار. 

ونعتقــد بــأن الديناميكيــة التــي بنــي عليهــا إطــار االزدهــار الوطنــي، 
ــة  ــاة الحالي ــودة الحي ــاالت ج ــا 1( مج ــيين هم ــن أساس ــة لمحركي نتيج
لألفــراد و2( مســتوى المحافظــة عــى المخــزون الوطنــي مــن األصــول 
ــرار.  ــع الق ــات صان ــة أولوي ــى قائم ــي أع ــى ف ــب أن تبق ــروات، يج والث
إىل  أدى  وإن  )حتــى  األصــول  مــن  المفــرط  االســتهاك  أن  حيــث 
ارتفــاع مؤقــت فــي جــودة الحيــاة الحاليــة( ســيؤدي بالضــرورة إىل 
تدنــي األصــول المتاحــة للســنوات القادمــة واألجيــال الاحقــة. وهنــا 
تأتــي أهميــة تبنــي هــذا المنظــور فــي صناديــق التنميــة الوطنيــة، 
التــي تؤســس لهــذا الغــرض بالتحديــد، وهــو تنميــة الثــروات الماليــة 
ــو  ــا ه ــة، كم ــرية واالجتماعي ــة والبش ــة والزراعي ــة والعقاري والصناعي
ــن  ــعودية، وم ــة الس ــة العربي ــة للمملك ــات التنمي ــي سياس ــل ف حاص

ــاء. ــث اإلنش ــي حدي ــة الوطن ــدوق التنمي ــال صن خ

تحديد األولويات 
واألجندة الوطنية 

وتوزيع الموارد 
)مركز الحكومة(

تصميم البرامج 
والتدخالت 
الحكومية

)صناع القرار(

التنفيذ
)األجهزة 

الحكومية(

المتابعة
)األجهزة الحكومية 

وجهات اإلحصاء 
ورقابة األداء(

التقييم
)صناع القرار 

ومركز الحكومة(

يمكن أن يلعب اإلطار الوطني لالزدهار دورًا محوريًا في رسم 
السياسات إذا توافرت حوله اإلرادة السياسية، والبيانات 
الكافية، والبيئة المؤسسية الداعمة، واألدوات العملية 
لتضمينه في مراحل صناعة القرار، وخصوصًا في مركز 

الحكومة وصناديق التنمية الوطنية.
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الفصل الخامس

االزدهار في رؤية 
المملكة 2030 

وبرامجها التنفيذية

تهدف أي وثيقة تنموية لتحقيق 
الزدهار لمجتمعها، ول يخفى ما 

تضمنته رؤية المملكة 2030 
من تأصيل لفكرة الزدهار الحالي 
للمجتمع السعودي والمحافظة 

عىل الثروات والمقدرات
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وثيقة رؤية المملكة 2030 ومستهدفاتها:

صندوق االستثمارات العامةبرنامج جودة الحياة: 

تحليل مستهدفات وثيقة رؤية المملكة 2030 بحسب نوع المؤشرات المستخدمة

تحليل مؤسسة الملك خالد لمستهدفات رؤية المملكة 2030

تهــدف أي وثيقــة تنمويــة لتحقيــق االزدهــار لمجتمعهــا، وال يخفــى مــا تضمنتــه رؤيــة المملكــة 2030 
ــن  ــدرات. ولك ــروات والمق ــى الث ــة ع ــعودي والمحافظ ــع الس ــي للمجتم ــار الحال ــرة االزده ــل لفك ــن تأصي م
ــادي  ــو االقتص ــق النم ــزام لتحقي ــن الت ــة م ــا التنفيذي ــة وبرامجه ــة المملك ــي رؤي ــاء ف ــا ج ــًا م ــى أيض ال يخف
للمملكــة، وارتفــاع حجــم اقتصــاد المملكــة وانتقالــه مــن المرتبــة 19 إىل المراتــب 15 األوىل عــى مســتوى 
العالــم بحلــول عــام 2030م. وبالنظــر إىل مســتهدفات رؤيــة المملكــة فنجــد، بــأن عــددًا كبيــرًا منهــا يرصــد 
جانــب النمــو االقتصــادي بشــكل أساســي، باإلضافــة إىل تضميــن مؤشــرات خاصــة بزيــادة العمــر المتوقــع 
عنــد الــوالدة ورفــع مســتويات ممارســة الرياضــة.  حيــث جــاءت غالبيــة مســتهدفات الرؤيــة اقتصاديــة بحتــة 

ــي: ــل المســتهدفات االجتماعيــة والثقافيــة والصحيــة، عــى النحــو التال مقاب

وبالرغــم مــن أن رؤيــة المملكــة 2030 ضمنــت محاورهــا الثــاث )مجتمــع حيــوي، اقتصــاده مزدهــر، 
وطنــه طمــوح( أبعــادًا متعــددة اجتماعيــة وصحيــة وتعليميــة وثقافيــة وبيئيــة وغيرهــا، وجعلــت اإلنســان 
محــور الرؤيــة، إال أن مســتهدفات الرؤيــة لــم تســتطع مجــاراة شــمولية منطلقــات الرؤيــة. كمــا أن النشــرة 
التفصيليــة لرؤيــة المملكــة 2030 طالبــت برامــج تحقيــق الرؤيــة بالعمــل عــى التأثيــر، وقيــاس أثرهــا، عــى 
ــي،  ــي اإلجمال ــج المحل ــزان المدفوعــات، النات ــل )مي ــة المحــدودة مث ــة الكلي عــدد مــن المؤشــرات االقتصادي
اإليــرادات غيــر النفطيــة، معــدالت التضخــم واالســتهاك وغيرهــا مــن مؤشــرات االقتصــاد الكلــي(. وتعتقــد 
مؤسســة الملــك خالــد بــأن اإلطــار الوطنــي لازدهــار ببعديــه الحالــي والمســتقبلي قــادر عــى دعــم متابعــة 
ــول عــام 2030 ويحفــظ مقــدرات المملكــة لمــا بعــد  ــة المملكــة بمــا يحقــق مســتهدفاتها بحل ــذ رؤي تنفي

ذلــك، عبــر لوحــة مؤشــرات أوســع لازدهــار.

وقــد خصصــت رؤيــة المملكــة ضمــن برامجهــا التنفيذيــة برنامجــًا 
خاصــًا بجــودة الحيــاة، يهــدف إىل:

»تحســين نمــط حيــاة الفــرد مــن خــال تطويــر المنظومــة البيئيــة 
ــن  ــاركة المواط ــزز مش ــدة تع ــارات جدي ــتحداث خي ــم واس ــة لدع الازم
والمقيــم فــي األنشــطة الثقافيــة والترفيهيــة والرياضيــة. هــذا إضافــة 
ــز جــودة حيــاة  إىل األنشــطة األخــرى المائمــة التــي تســاهم فــي تعزي
الفــرد واألســرة وتوليــد الوظائــف وتنويــع النشــاط االقتصــادي وتعزيــز 

ــة.« ــة المــدن الســعودية فــي ترتيــب أفضــل المــدن العالمي مكان

ــة المملكــة عــى  ويقــوم البرنامــج عــى تحقيــق عــدد مــن أهــداف رؤي
ــا:)107( ــث، أبرزه ــتوى الثال المس

2.2.1  تعزيز ممارسة األنشطة الرياضية في المجتمع 
2.2.2  تحقيق التميز في عدة رياضات إقليميًا وعالميًا 

2.5.1  تطوير وتنويع فرص الترفيه لتلبية احتياجات السكان 
2.5.2  تنمية المساهمة السعودية في الفنون والثقافة

ــن  ــد م ــع العدي ــه م ــي أهداف ــع ف ــج يتقاط ــأّن البرنام ــظ ب ــن الماح وم
البرامــج التنفيذيــة األخــرى للمملكــة، وقــد يكــون هنــاك حاجــة إلعــادة 
النظــر حــول التعامــل مــع مفهــوم جــودة الحيــاة وحصــره فــي برنامــج 
تنفيــذي مســتقل، والنظــر فــي إمكانيــة تطويــر مؤشــرات متابعــة جــودة 

الحيــاة وتعميمهــا عــى جميــع برامــج رؤيــة المملكــة.

ــروة  ــق الســيادية أحــد أهــم األدوات للمحافظــة عــى الث تعــد الصنادي
الماليــة لألجيــال القادمــة. وقــد صــدر العــام الماضــي برنامــج صنــدوق 
االســتثمارات العامــة 2020، أحــد برامــج تنفيــذ رؤيــة المملكــة 2030، 
ــدوق  ــه نظــام صن ــذي تضمن ــدأ اســتدامة االزدهــار، وال ليؤكــد عــى مب
ــخ  ــم )م/92( وتاري ــي رق ــوم الملك ــادر بالمرس ــة الص ــتثمارات العام االس

1440/8/12هـــ، حيــث نصــت المــادة الثالثــة عــى أن:

»يهــدف الصنــدوق إىل اســتثمار أموالــه –نقديــًا وعينيــًا- وفقــًا ألفضــل 
العامــة ويســهم  المصلحــة  يخــدم  بمــا  العوائــد  لتحقيــق  المعاييــر 
فــي دعــم التنميــة االقتصاديــة فــي المملكــة وتنويــع مصــادر دخلهــا، 

ــة.« ــال القادم ــة األجي ــاة مصلح ومراع

ويهــدف برنامــج صنــدوق االســتثمارات العامــة إىل المحافظــة عــى 
المقــدرات الطبيعيــة للمملكــة والمحافظــة عــى البيئــة مــن خــال 
تحفيــزه للشــركات التــي سيســاهم بهــا بتبنــي معاييــر االســتدامة فــي 
ــدوق بدعــم نشــر مفهــوم إعــادة  ــزام الصن الشــركات، باإلضافــة إىل الت
كفــاءة  لخدمــات  الوطنيــة  الشــركة  وإنشــاء  واالســتدامة،  التدويــر 
الطاقــة والشــركة الســعودية إلعــادة التدويــر. وُيذكــر بــأن الصنــدوق قد 
قــام بالمشــاركة بتأســيس مجموعــة عمــل الكوكــب الواحــد للصناديــق 
الســيادية حــول العالــم، والتــي تقــوم مــن خالهــا الصناديــق الســيادية 
المشــاركة بااللتــزام بمعاييــر االســتدامة فــي اســتثماراتها. ويقصــد 
بمعاييــر االســتدامة للشــركات معاييــر اإلفصــاح غيــر المالي لممارســات 
وســيقوم  واالجتماعيــة.  البيئيــة  والممارســات  الرشــيدة  الحوكمــة 
الصنــدوق بــدور فاعــل فــي اســتدامة الثــروة الماليــة فــي المملكــة 

ــتدامة.  ــات االس ــال ممارس ــن خ ــرى م ــروات األخ ــة إىل الث باإلضاف

االزدهار في رؤية المملكة وبرامجها التنفيذية والداعمة

مؤشرات الناتج
المحلي اإلجمالي

ارتفاع حجم االقتصاد 
وانتقاله إىل المراتب )15( 

األوىل عى مستوى العالم

رفع نسبة االستثمارات 
األجنبية المباشرة من إجمالي 

الناتج المحلي اإلجمالي من 
%3,8 إىل المعدل العالمي 

5,7%

الوصول بمساهمة القطاع 
الخاص في إجمالي الناتج 

المحلي من %40 إىل 65% 

رفع نسبة مساهمة القطاع 
غير الربحي في إجمالي الناتج 
المحلي من أقل من %1 إىل 

 5%

ارتفاع مساهمة المنشآت 
الصغيرة والمتوسطة في 
إجمالي الناتج المحلي من 

%20 إىل 35%

رفع نسبة الصادرات غير 
النفطية من %16 إىل 50% 
عى األقل من الناتج المحلي 

غير النفطي

المؤشرات
االقتصادية

رفع نسبة المحتوى المحلي 
في قطاع النفط والغاز من 

%40 إىل 75%

رفع قيمة أصول صندوق 
االستثمارات العامة من 

600 مليار إىل ما يزيد عى 7 
تريليونات ريال سعودي

رفع نسبة مشاركة المرأة في 
سوق العمل من %22 إىل 

30%

رفع نسبة مدخرات األسر من 
إجمالي دخلها من %6 إىل 

10%

ارتفاع إنفاق األسر عى 
الثقافة والترفيه داخل 

المملكة من %2,9 إىل 6%

تخفيض معدل البطالة من 
%11,6 إىل 7%

زيادة اإليرادات الحكومية غير 
النقطية من 163 مليارًا إىل 1 

تريليون ريال سنويًا

المؤشرات االجتماعية 
والثقافية والصحية

رفع عدد المواقع األثرية 
المسجلة في اليونسكو إىل 

الضعف عى األقل

ارتفاع نسبة ممارسي 
الرياضة مرة عى األقل 

أسبوعيًا من %13 إىل 40%

زيادة متوسط العمر المتوقع 
من 74 إىل 80 عاما

الوصول إىل 1 مليون متطوع 
في القطاع غير الربحي سنويًا 

مقابل 11 ألف اآلن

المؤشرات
الدولية المركبة

االنتقال من المركز 25 في 
مؤشر التنافسية العالمي إىل 

أحد المراكز الـ 10 األوىل

تقدم ترتيب المملكة 
في مؤشر أداء الخدمات 

اللوجستية من المرتبة 49 
إىل 25 عالميًا و1 إقليميًا

تصنيف 3 مدن سعودية بين 
أفضل 100 مدينة في العالم

االرتقاء بمؤشر رأس المال 
االجتماعي من المرتبة 26 إىل 

المرتبة 10

الوصول من المركز 80 إىل 
المركز 20 في مؤشر فاعلية 

الحكومة

الوصول من المركز 36 إىل 
المراكز الـ 5 األوىل في مؤشر 

الحكومات اإللكترونية

أخرى

زيادة الطاقة 
االستيعابية الستقبال 

ضيوف الرحمن 
المعتمرين من 8 مايين 

إىل 30 مليون معتمر



العدالة عبر األجيال
مؤسسة الملك خالدنحو إطار وطني لالزدهار 7273

المادة الرابعة
من تنظيم صندوق

التنمية الوطني

الصناديــق  أداء  مســتوى  رفــع  إىل  الصنــدوق  يهــدف 
ــن  ــودة م ــات المنش ــة للغاي ــون محقق ــة لتك ــوك التنموي والبن
ــة لمــا يخــدم أولويــات التنميــة واالحتياجــات  إنشــائها ومواكب
االقتصاديــة فــي ضــوء أهــداف ومرتكــزات رؤيــة المملكــة، 
ولــه ـ فــي ســبيل تحقيــق ذلــك ـ ممارســة أوســع الصالحيــات، 

ــي: ــا يأت ــاص م ــه خ ــىل وج وع

ــا عــى الصناديــق  ــا وتنفيذيًّ ــا ورقابيًّ  اإلشــراف العــام تنظيميًّ
ــوك التنموية. والبن

 اتخــاذ مــا يلــزم لتحقيــق التكامل والتنســيق بيــن الصناديق 
والبنــوك التنمويــة بمــا يســهم في تحقيقهــا ألهدافها.

 اتخــاذ مــا يلــزم لرفــع كفايــة التمويــل واإلقــراض التنمــوي 
وتعزيــز اســتدامتها فــي الصناديــق والبنــوك التنمويــة.

وتنظيمــات  واســتراتيجيات  اختصاصــات  مراجعــة   
وخططهــا  التنمويــة  والبنــوك  الصناديــق  وهيــاكل 
التنفيذيــة، وآليــات التمويــل واإلقــراض المعمــول بهــا فــي 
تلــك الصناديــق والبنــوك، وتحديثهــا بمــا يلبــي متطلبــات 
باختصاصــات  إخــال  دون  وذلــك  التنميــة،  أولويــات 
اســتكمال  يســتلزم  عمــا  والرفــع  الرقابيــة،  الجهــات 

فــي شــأنها. إجــراءات 
 المشــاركة فــي تمثيــل المملكــة فــي المنظمــات والهيئــات 
والمحافــل والمؤتمــرات اإلقليميــة والدوليــة ذات الصلــة 

باختصاصــات الصنــدوق.

صندوق التنمية الوطني

أنشــأت المملكــة فــي عــام 2017م صنــدوق التنميــة الوطنــي، ليكــون 
المظلــة الحاضنــة لصناديــق التنميــة الحاليــة والمســتقبلية، بهــدف رفع 
مســتوى أداء الصناديــق والبنــوك التنمويــة. ويرتبــط بالصنــدوق جميــع 
الصناديــق والبنــوك التنمويــة فــي المملكــة )عــدا صنــدوق االســتثمارات 
التــي  المملكــة  ثــروات  األمــر  فــي حقيقــة  والتــي تشــكل  العامــة(، 
يرصدهــا اإلطــار الوطنــي لازدهــار. وتعتقــد المؤسســة بــأن الصنــدوق 
ــة  ــة والمحافظ ــروات المملك ــتدامة ث ــي اس ــم ف ــب دور مه ــح للع مرش
عليهــا لألجيــال القادمــة، ومــن المهــم أن يتضمــن تنظيــم الصنــدوق مــا 
ينــص عــى اســتهدافه للعمــل عــى اســتدامة رؤوس أمــوال المملكــة 

للمســتقبل ولألجيــال القادمــة.)108(

بنك
التنمية 

االجتماعية

صندوق 
تنمية 

الموارد 
البشرية

مجلس 
الصندوق
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الفصل السادس

التوصيات

قامــت مؤسســة الملــك خالــد مــن خــالل هــذا التقريــر 
بشــقيه  المملكــة  الزدهــار  الوطنــي  اإلطــار  بتقديــم 
الحالــي والمســتقبلي، لغــرض اإلشــارة إىل ضــرورة عــدم 
االكتفــاء بمؤشــر الناتــج المحلــي اإلجمالــي والمؤشــرات 
االقتصاديــة الكليــة، وتوســيع العدســة للنظــر لمــا بعــد 
النمــو االقتصــادي ليشــمل الوضــع الحالــي لجــودة 
ــروات المملكــة. وتعتقــد  ــاة ومتابعــة اســتدامة ث الحي
حيــث  مــن   ،2030 المملكــة  رؤيــة  بــأن  المؤسســة 
منطلقاتهــا ومســتهدفاتها بعيــدة المــدى، أمــام فرصــة 
ــم  ــم، يدع ــح المعال ــي واض ــار وطن ــي إط ــة لتبن حقيقي
صانــع القــرار فــي تحديــد مســتوى جــودة حيــاة األفــراد 
ــروات المملكــة  ــي، مــع متابعــة أوجــه اســتثمار ث الحال
ــار،  ــذا اإلط ــة ه ــت المملك ــال تبن ــي ح ــتقبل. وف للمس
ســننضم لقافلــة دول مجموعــة العشــرين التــي تتبنــى 
المختلفــة،  االزدهــار  أبعــاد  تقيــس  لوحــة مؤشــرات 
شــاملة البعــد االقتصــادي؛ وهــو األمــر الــذي ينــادي بــه 
ــة  ــات الدولي ــة إىل المنظم ــم باإلضاف ــو العال اقتصادي
المختلفــة وعــى رأســها منظمــة التعــاون االقتصــادي 
والتنميــة ومنظمــة األمــم المتحــدة. وفــي ظــل الثــورة 
فــرص  فــإّن  المملكــة،  تشــهدها  التــي  اإلحصائيــة 
جــدًا،  كبيــرة  المعلومــات  بعــض  نقــص  اســتكمال 
إحصــاء  فــي  العالــم  دول  مصــاف  فــي  وســتجعلنا 

االزدهــار الحالــي والمســتقبلي. 

ووفقًا لكل ما تقدم، توصي مؤسسة الملك خالد بما يأتي: 

أواًل:
تبنــي اللجنــة االســتراتيجية فــي مجلــس الشــؤون االقتصاديــة والتنميــة لإلطــار الوطنــي 
لازدهــار كأداة لمتابعــة تنفيــذ رؤيــة المملكــة 2030، وتعميمــه عــى البرامــج التنفيذيــة 
ــة 2030،  ــة المملك ــق رؤي ــج تحقي ــن برام ــة م ــة الثاني ــي الدفع ــة ف ــة والمرتقب القائم
ــر  ــروات المملكــة عب ــي، واســتدامة ث ــر محــور االزدهــار الحال ــاة عب لضمــان جــودة الحي

محــور ازدهــار المســتقبل. مــع إعــادة النظــر فــي برنامــج جــودة الحيــاة.

ثانيًا:
تفعيــل دور صنــدوق التنميــة الوطنــي كمرجعيــة أساســية فــي المحافظــة عــى ثــروات 

المملكــة المتعــددة، عــى النحــو التالــي:

ثالثًا:
معالجــة مشــكلة العجــز االكتــواري المتوقــع فــي حســابات التقاعــد عاجــًا، والعمــل 
عــى ضمــان اســتدامتها عبــر األجيــال، ودمــج المؤسســة العامــة للتقاعــد والمؤسســة 
العامــة للتأمينــات االجتماعيــة فــي جهــة حكوميــة واحــدة تعنــى بالتأميــن االجتماعــي.

رابعًا:
دعــم الهيئــة العامــة لإلحصــاء الســتكمال جهودهــا فــي إصــدار المســوح والمؤشــرات 

الخاصــة باالزدهــار، ومــن أهمهــا:

ــخ  ــوزراء رقــم )132( وتاري ــي الصــادر بقــرار مجلــس ال ــدوق التنميــة الوطن  تعديــل المــادة الرابعــة مــن تنظيــم صن
ــة، بمــا يضمــن المحافظــة  3/3/ 1439هـــ، ليصبــح مــن بيــن اختصاصاتــه اســتدامة الصناديــق والبنــوك التنموي

ــال القادمــة. ــة لألجي ــة واالقتصادي ــة والثقافي ــة والطبيعي ــروات المملكــة البشــرية واالجتماعي عــى ث
 إلحــاق صنــدوق البيئــة وصنــدوق نمــو الثقافــي بصنــدوق التنميــة الوطنــي تحقيقــًا لــدور الصنــدوق األصيــل فــي 

متابعــة اســتدامة ثــروات المملكــة المختلفــة، بمــا فــي ذلــك الثــروة الطبيعيــة واالجتماعيــة. 
ــة  ــدوق التنمي ــر الربحــي وإلحاقــه بصن ــة القطــاع غي ــدوق تنمي ــات إىل صن ــدوق دعــم الجمعي  توســيع نطــاق صن

ــة بالمملكــة.  ــروة االجتماعي ــي بمــا يدعــم االرتقــاء بالث الوطن

 مسح استخدام الوقت 
 مسح التعرض للعنف

 مسح الثقافة والترفيه
 مسح التقييم الذاتي للحياة )بما في ذلك مؤشرات الرضا عن الحياة(

 تطويــر مســح دخــل وإنفــاق األســرة بمــا يضمــن تغطيــة بيانــات ثــروة األســر، وعــدم االكتفــاء بالدخــل واإلنفــاق، 
مــع إجــراء المســح كل ســنتين عوضــًا عــن الدوريــة الحاليــة كل خمــس ســنوات

 تطوير مسح المساكن لتضمين مؤشر خاص بالتزاحم واالكتظاظ 
 تطوير المؤشرات البيئية الخاصة بجودة الحياة والغطاء النباتي 

 اســتكمال مؤشــرات العمــل الائــق فــي ســوق العمــل الســعودي لتشــمل: الشــباب خارج مقاعــد التعليــم والتدريب 
والعمــل، وتفصيــل ســاعات العمل األســبوعية )وعــدم االكتفاء بالمتوســط(

 تغطية ونشر بيانات تفصيلية لذوي اإلعاقة في جميع المسوح األسرية، وخصوصًا مسح القوى العاملة
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 GDP الناتج المحلي اإلجمالي
القيمــة الســوقية لــكل الســلع النهائيــة والخدمــات التــي يتــم إنتاجهــا 

فــي دولــة مــا خــال فتــرة زمنيــة محــددة.

ما وراء الناتج المحلي اإلجمالي
أبعــاد  لقيــاس  القائمــة  العلميــة  المحــاوالت  عــى  تطلــق  عبــارة 
التــي ال يســتطيع تقديمهــا مؤشــر  التنميــة واالزدهــار المختلفــة 

اإلجمالــي.  المحلــي  الناتــج 

اإلطار الوطني الزدهار المملكة العربية السعودية
ــمل  ــي يش ــار وطن ــم إط ــد لتقدي ــك خال ــة المل ــه مؤسس ــد تقدم جه
قيــاس مؤشــر الناتــج المحلــي اإلجمالــي باإلضافــة إىل بعــدي االزدهــار 
الحيــاة  الــذي يتضمنــه اإلطــار لمحوريــن لضمــان متابعــة جــودة 
واالزدهــار الحالــي مقابــل اســتدامة جــودة الحيــاة فــي المســتقبل مــن 

خــال ربطهــا بالثــروات: 
 االزدهــار الحالــي: لقيــاس األبعــاد المختلفــة لجــودة الحيــاة 

والوضــع المعيشــي مــن خــالل تحديــد 12 مجــااًل 
 مســتقبل االزدهــار: لحصــر الثــروات ومتابعــة المحافظــة عليهــا 

عبــر األجيــال فــي 4 ثــروات 

Gini Coefficient )حالة عدم المساواة )مؤشر جيني
غيــاب المســاواة فــي مجتمــع مــا، وتكــدس الثــروة والدخــل واإلنفــاق 
ــة المســاواة مــن خــال مؤشــر/ ــة. ويتــم قيــاس حال ــدي القل فــي أي
معامــل جينــي، وهــو أداة إحصائيــة لمعرفــة مــدى عدالــة توزيــع 
ــا  ــة، فعندم ــبة مئوي ــكل نس ــى ش ــاس ع ــن الن ــاق بي ــل أو اإلنف الدخ
يكــون المعــدل ٠٪ يكــون الجميــع متســاويون، بينمــا تــدل نســبة ال ١٠٠ 
٪ عــى اســتحواذ فــرد واحــد عــى كامــل الدخــل أو اإلنفــاق. وتتحســن 

ــة عــدم المســاواة بانخفــاض المؤشــر. حال

اإليرادات غير النفطية
ــب،  ــوم والضرائ ــل الرس ــط، مث ــد النف ــر عوائ ــن غي ــة م ــرادات الدول إي
وعوائــد  والخدمــات،  الســلع  ومبيعــات  النقــد،  مؤسســة  وعوائــد 
وحصــة  والجــزاءات،  والغرامــات  العامــة،  االســتثمارات  صنــدوق 

االتصــاالت. مــن  الحكومــة 

اإلنفاق الحكومي
إجمالــي مــا تنفقــه الحكومــة مــن مصروفــات خــال الســنة الماليــة 
عــى مختلــف القطاعــات مثــل األمــن والبنيــة التحتيــة والتعليــم 
اإلنفــاق  ذلــك  ويشــمل  والنقــل،  واإلســكان  الصحيــة  والرعايــة 

والتشــغيلي. الرأســمالي 

جودة الحياة:
هــي اســتمتاع أفــراد المجتمــع بمســتوى عــاٍل مــن األمــان والصحــة 
والعمــل  الحيــاة  بيــن  والتــوازن  العمــل  وفــرص  التعليــم  وجــودة 
والمشــاركة  االجتماعــي  والترابــط  البيئــة  وجــودة  والثقافــة 
ــور  ــروة واألج ــاق والث ــل واإلنف ــق والدخ ــكن الائ ــة والمس المجتمعي

مــع وجــود رضــا ذاتــي عــن الحيــاة. 

المشاركة االقتصادية: 
مؤشــر يقيــس مشــاركة الســكان فــي ســن العمــل )15 ســنة فأكثــر( 
فــي القــوة العاملــة كمشــتغلين أو متعطليــن، وهــو عبــارة عــن نســبة 

قــوة العمــل إىل الســكان )15 ســنة فأكثــر(. 

التدهور البيئي 
ــة للخطــر بطريقــة  ــة الطبيعي ــم مــن خالهــا تعريــض البيئ ــة يت عملي
مــا، ممــا يقلــل مــن التنــوع البيولوجــي والصحــة العامــة للبيئــة. 
يمكــن أن تكــون هــذه العمليــة متأثــرة بعوامــل طبيعيــة أو قــد يتــم 

ــري.  ــل البش ــراء التدخ ــريعها ج تس

مؤشر العمر المتوقع عند الوالدة للحياة الصحية
Healthy life expectancy )HALE(

مؤشــر يصــدر عــن منظمــة الصحــة العالميــة لقيــاس عــدد ســنوات 
الحيــاة الصحيــة المتوقــع عنــد الــوالدة بعــد اســتبعاد ســنوات العجــز 

والمــرض واإلعاقــة. 

العجز االكتواري 
تقييــم مالــي يهــدف إىل معرفــة مــا إذا كانــت األصــول المتاحــة 
والمتوقعــة فــي المســتقبل مــن صناديــق التقاعــد كافيــة لتغطيــة 

االلتزامــات فــي الســنوات القادمــة. 

مؤشــر عــدد ســنوات الذهــاب إىل المدرســة مصححــة بحســب جــودة 
years of learning التعليــم

مؤشــر صــادر عــن مجموعــة البنــك الدولــي يقيــس عــدد ســنوات 
الذهــاب إىل المدرســة التــي يقــوم الطالــب مــن خالهــا بالتعلــم 
فعليــًا مــن خــال تصحيــح عــدد ســنوات الدراســة بــأداء الطــاب فــي 

اختبــارات التحصيــل العلمــي العالميــة.

الجسيمات العالقة في الهواء بحجم 2.5 ميكرومتر 
Particulate Matter 2.5 )PM2.5(

ــج عــن  ــوث النات ــر التل ــرة عالقــة فــي الهــواء إث هــي جســيمات صغي
ــد  ــات تولي ــيارات ومحط ــوادم الس ــع وع ــات المصان ــق وانبعاث الحرائ
الكهربــاء وخافــه يستنشــقها اإلنســان وتؤثــر عــى الجهــاز التنفســي 

ــة بالغــة.   وتتســرب إىل جســم اإلنســان مســببة أضــرار صحي

 Social Spending اإلنفاق االجتماعي
المصروفــات واالســتثمارات التــي تنفقهــا الــدول عــى المجــاالت 
والتنميــة  واإلســكان  واإلعانــات  والتعليــم  كالصحــة  االجتماعيــة 
االجتماعيــة مــن قبــل القطــاع العــام أواًل، والقطاعيــن الخــاص وغيــر 

ــف. ــكل ردي ــي بش الربح

OECD منظمة التعاون االقتصادي والتنمية
ــاش  ــة وإىل إنع ــة االقتصادي ــدف إىل التنمي ــة ته ــة دولي ــي منظم ه
التبــادل التجــاري. تتكــون مــن الــدول المتقدمــة التــي تؤمــن بالتجــارة 

ــة. الحــرة، ويبلــغ إجمالــي األعضــاء المنضميــن للمنظمــة ٣٤ دول

الحماية االجتماعية: 
تشمل المعايير الدولية لمكونات منظومة الحماية االجتماعية:

 أرضيــة الحمايــة االجتماعيــة: وتشــمل سياســات الحمايــة، 
والدعــم  االجتماعيــة،  اإلعانــات  الصحيــة،  الرعايــة  خدمــات 
والرعايــة  اإليــواء  وخدمــات  التعليــم،  وتوفيــر  الســكني، 
لــذوي اإلعاقــة ومجهولــي األبويــن وكبــار الســن  االجتماعيــة 
تمويــل  ويتــم  ونحوهــم.  واألحــداث  للعنــف  والمتعرضيــن 

االجتماعــي. اإلنفــاق  خــالل  مــن  االجتماعيــة  الحمايــة 
 برامــج التأميــن االجتماعــي: البرامــج التــي يتــم المســاهمة فيهــا 
مــن خــالل االشــتراكات؛ كالتأميــن الصحــي، والتقاعــد، والتأميــن 

ضــد التعطــل عــن العمــل.
 برامــج الدعــم الخاصــة بســوق العمــل: برامــج دعــم التوظيــف، 

وإعانــات الباحثيــن عــن العمــل.

 : SDG أهداف التنمية المستدامة
ــا  ــع، تبناه ــتدامة للجمي ــر اس ــل وأكث ــتقبل أفض ــق مس ــة لتحقي خط
ــك المملكــة العربيــة  ــم فــي األمــم المتحــدة )بمــا فــي ذل قــادة العال
ــبعة  ــداف الس ــذه األه ــدى ه ــام 2015م. وتتص ــال ع ــعودية( خ الس
عشــرة لعــام 2030 التحديــات العالميــة التــي نواجههــا، بمــا فــي 
ذلــك التحديــات المتعلقــة بالفقــر وعــدم المســاواة والمنــاخ وتدهــور 

ــة. ــام والعدال ــار والس ــة واالزده البيئ

Leaving no one behind   »مبدأ »عدم التخلي عن أحد
للتنميــة  المتحــدة  األمــم  أهــداف  عليــه  تقــوم  الــذي  المنهــج 
المســتدامة الســبعة العشــر، حيــث أن األهــداف بأبعادهــا المختلفــة 
تعمــل عــى تحقيــق التنميــة للجميــع وأن يصــل االزدهــار لجميــع 

فئــات المجتمــع، الســيما الفئــات األقــل حظــًا.  

الجسيمات العالقة في الهواء بحجم 10 ميكرومتر 
Particulate Matter 10 )PM 10(

هــي جســيمات صغيــرة عالقــة فــي الهــواء مــن الغبــار واألتربــة 
اإلنســان  يستنشــقها  الجــو  فــي  العالقــة  الطبيعيــة  والعوامــل 

التنفســي. للجهــاز  بأضــرار  وتتســبب 

 Global burden of disease عبء المرض العالمي
ــراض  ــن األم ــدة م ــة المتكب ــائر الصحي ــم الخس ــاس حج ــيلة لقي وس
الصحــي  النظــام  تحســين  بهــدف  التهديــد،  وعوامــل  واإلصابــات 
وردم الفجــوة والتفــاوت بيــن المرضــى. ويعــد مركــز متابعــة وتقييــم 
الصحــة مــن أبــرز المنظمــات التــي تقــوم بإحصــاء عــبء المــرض 

العالمــي.  

المؤشرات السيكومترية
هــي مؤشــرات مســتنبطة مــن اختبــارات أو مســوح تقــوم عــى قياس 
مهمــة  دالالت  وتعطــي  لألفــراد،  والســلوكية  العقليــة  القــدرات 

ــع.  ــل المجتم ــة داخ ــات العام ــلوك واالنطباع ــات الس التجاه

انبعاثات الغازات الدفيئة
هــي غــازات تنبعــث بســبب النشــاط البشــري )وخصوصــًا اســتهاك 
اإلنســان للوقــود األحفــوري( وتنحبــس داخــل الغــاف الجــوي فتقلــل 
طــرد الحــرارة مــن األرض إىل الفضــاء ممــا يتســبب فــي ارتفــاع معــدل 

حــرارة الكــرة األرضيــة.

subjective indicators المؤشرات الذاتية
هــي مؤشــرات التقييــم الذاتــي التــي يقــوم مــن خالهــا األفــراد بتقييم 
مناحــي مختلفــة مــن حياتهــم ومــدى رضاهــم عنهــا مــن منظورهــم 
المؤشــرات  تقابــل  التــي  الكميــة  للمؤشــرات  ويشــار  الشــخصي. 

ــة. ــرات الموضوعي ــة بالمؤش الذاتي

)DALY( سنوات العمر المصححة باحتساب العجز
مقيــاس لعــبء المــرض العــام يعبر عنــه بعــدد ســنوات العمرالمتوقع 

خســارتها بســبب المــوت المبكــر واعتال الصحــة واإلعاقة

ثروة األسرة
هو مجموع ما تمتلكه األسر من مدخرات وأصول )مالية، عقارية، 

ممتلكات، سلع معمرة..( مخصومًا منها االلتزامات والمطلوبات 
)القروض، المصروفات..(.

المصطلحات



العدالة عبر األجيال
مؤسسة الملك خالدنحو إطار وطني لالزدهار 7879

1. تقرير هيئة قياس التقدم االقتصادي واالجتماعي لعام 2009م:
ec.europa.eu/eurostat/documents/118025118123//Fitoussi+Commission+report

2. البوابة الرسمية لحكومة اإلمارات العربية المتحدة:
government.ae/ar-ae/about-the-uae/the-uae-government/government-of-future/happiness

ــة  ــدة للتنمي ــم المتح ــر األم ــة بمؤش ــة الخاص ــل المملك ــى تفاصي ــاع ع ــن االط 3. يمك
ــط: ــر هــذا الراب البشــرية عب

hdr.undp.org/en/countries/profiles/SAU
ــر  ــة عب ــة بالمملك ــري الخاص ــال البش ــر رأس الم ــل مؤش ــى تفاصي ــاع ع ــن االط 4. يمك

ــط: هــذا الراب
www.worldbank.org/en/data/interactive/201818/10//human-capital-index-and-components-2018

5. يمكن االطاع عى تفاصيل مؤشر التقدم االجتماعي عبر هذا الرابط:
www.socialprogress.org/?code=SAU

6. يمكــن االطــاع عــى تفاصيــل المملكــة الخاصــة بمؤشــر األداء البيئــي عبــر هــذا 
الرابــط:

epi.envirocenter.yale.edu/epi-territories/saudi-arabia
7. يمكن االطاع عى تفاصيل المؤشر العالمي للسعادة من خال هذا الرابط:

worldhappiness.report/ed/2019/#read
8. يمكن االطاع عى تفاصيل المؤشر من خال تقرير الثروة الشاملة لعام 2018م:

wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.1182227597//IWR2018.pdf?sequence=1&isAllowed=y
9. يمكــن التعــرف عــى تفاصيــل موقــع المملكــة فــي مؤشــر أهــداف األمــم المتحــدة 

ــط: ــر هــذا الراب للتنميــة المســتدامة عب
dashboards.sdgindex.org/#/SAU

10. تــم حســاب المؤشــر مــن خــال بيانــات وزارة الداخليــة )األمــن العــام( مــن واقــع 
الكتــاب اإلحصائــي الســنوي 2018 للهيئــة العامــة لإلحصــاء الفصــل العاشــر: جــدول 

ــوام 1435-1439هـــ ــأ لألع ــل الخط ــد والقت ــل العم ــا القت ــي ضحاي 10-10 إجمال
www.stats.gov.sa/ar/10160-

ــث عــام 2015  ــة فــي تحدي ــة مــن منظمــة الصحــة العالمي ــة بالمعــدالت المعلن مقارن
ــة ــة العالمي ــرات الصح لتقدي

apps.who.int/violence-info/homicide/
11. نتائــج اســتطاع أجرتــه المؤسســة عبــر مركــز الحــوار الوطنــي عــى عينــة ممثلــة مــن 
الســكان الســعوديين لقيــاس آراء أفــراد المجتمــع حــول الرضــا والثقــة والتكافــل 

)2019م(. 
12. المرجع السابق

13. جميــع مؤشــرات الدخــل واإلنفــاق تــم الحصــول عليهــا مــن نتائــج مســح الهيئــة 
العامــة لإلحصــاء لدخــل وإنفــاق األســرة لعــام 2018م:

www.stats.gov.sa/sites/default/files/nshr_msh_nfq_wdkhl_lsr_2018_nhyy_12019-5-.pdf
14. نتائج مسح الهيئة العامة لإلحصاء لدخل وإنفاق األسرة لعام 2018م:

www.stats.gov.sa/sites/default/files/nshr_msh_nfq_wdkhl_lsr_2018_nhyy_12019-5-.pdf
15. معاييــر العمــل الائــق الصــادرة عــن منظمــة العمــل الدوليــة، وتضــم ســاعات العمــل 
الائقــة التــي ال تتجــاوز 48 ســاعة أســبوعية، األجــر الكافــي الــذي يضمــن لألفــراد 
مســتوى الئــق مــن العيــش والكفايــة، توفيــر معاييــر األمــن والســامة فــي بيئــة 
العمــل، شــمولية القــوى العاملــة، وغيرهــا مــن المعاييــر التــي يمكــن االطــاع عليهــا 

عبــر هــذا الرابــط:
www.ilo.org/integration/themes/mdw/WCMS_189392/lang--en/index.htm

16. جميــع مؤشــرات الوظائــف واألجــور تــم اســتخراجها مــن نتائــج نشــرة ســوق العمــل 
للربــع الرابــع مــن 2018م الصــادرة عــن الهيئــة العامــة لإلحصــاء:

www.stats.gov.sa/sites/default/files/lm_2018_q4.pdf
LFEP( 2018( 17. توقعات وتقديرات منظمة العمل الدولية لقوة العمل

https://www.ilo.org/ilostat-files/Documents/LFEPbrief.pdf

المراجع
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ــة  ــة العام ــن الهيئ ــادرة ع ــن 2018م الص ــع م ــع الراب ــل للرب ــوق العم ــرة س ــج نش 21. نتائ

لإلحصــاء:
www.stats.gov.sa/sites/default/files/lm_2018_q4.pdf
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www.kkf.org.sa/ar/Advocacy/Documents/DD20171/.pdf

24. تقديرات منظمة الصحة العالمية
apps.who.int/gho/data/node.country.country-SAU?lang=en

25. تقديــرات منظمــة الصحــة العالميــة )WHO( للعمــر المتوقــع للحيــاة الصحيــة لعــام 
2016م:

apps.who.int/gho/data/node.main.HALE?lang=en
26. نتائج مسح صحة األسرة لعام 2017م الصادر عن الهيئة العامة لإلحصاء:

www.stats.gov.sa/sites/default/files/family_health_survey_results_report2017ar_0.pdf
ــول  ــنطن ح ــة واش ــي جامع ــم )IHME( ف ــة والتقيي ــس الصح ــز مقايي ــرات مرك 27. تقدي

ــام 2017م: ــة لع ــي المملك ــراض ف ــئ األم عب
ihmeuw.org/4t3a

28. تقديــرات منظمــة الصحــة العالميــة )WHO( للعمــر المتوقــع للحيــاة الصحيــة لعــام 
2016م.

apps.who.int/gho/data/node.main.HALE?lang=en
ــول  ــنطن ح ــة واش ــي جامع ــم )IHME( ف ــة والتقيي ــس الصح ــز مقايي ــرات مرك 29. تقدي

ــام 2017م: ــة لع ــي المملك ــراض ف ــئ األم عب
www.healthdata.org/saudi-arabia 

30. النتائــج األوليــة المعلنــة فــي مؤتمــر »الصحــة النفســية للجميــع« للمســح الوطنــي 
للصحــة النفســية وضغــوط الحيــاة فــي المملكــة، والــذي أجــراه مركــز الملــك ســلمان 

ألبحــاث اإلعاقــة. صحيفتــي عــكاظ وروج اإللكترونيــة:
www.okaz.com.sa/article/1683460 https://bit.ly/2U1ujpZ || 

31. التقرير العالمي لسياسات السعادة )2018م( ص 31:
s3.amazonaws.com/ghc-2018/UAE/Global+Happiness+Policy+Report+-+Full.pdf

32. تحليــل مؤسســة الملــك خالــد، مــن خــال احتســاب قيمــة %5 مــن الناتــج المحلــي 
اإلجمالــي باألســعار الجاريــة لعــام 2018م بحســب بيانــات الحســابات القوميــة الصــادرة 

عــن الهيئــة العامــة لإلحصــاء.
33. التقرير العالمي لسياسات السعادة، 2018م، ص 31:

s3.amazonaws.com/ghc-2018/UAE/Global+Happiness+Policy+Report+-+Full.pdf

34. المرجع السابق
35. المرجع السابق

36. وثيقــة تأميــن الضمــان الصحــي التعاونــي المعتمــدة بقــرار وزيــر الصحــة رئيــس 
مجلــس الضمــان الصحــي التعاونــي رقــم 18/3 وتاريــخ 1439/5/12هـــ 

www.cchi.gov.sa/AboutCCHI/Rules/document/Rules2018.pdf 

37. مشــروع البنــك الدولــي لــرأس المــال البشــري، نتائــج عــام 2017 للمملكــة وباقــي دول 
العالم:

www.worldbank.org/en/publication/human-capital
38. المرجع السابق 

39. تــم حســاب المعــدل مــن خــال بيانــات مســح التعليــم والتدريــب الصــادر عــن الهيئــة 
ــون  العامــة لإلحصــاء عــام 2017م، مــن خــال حســاب الســكان الســعوديين الحاصل
ــة  ــة )25 إىل 64()6076975( ÷ جمل ــة العمري ــي الفئ ــى ف ــوي فأع ــم الثان ــى التعلي ع
ــة مــن )25 إىل 64( × 100 . مســح التعليــم والتدريــب  ــة العمري الســعوديين فــي الفئ

الصــادر عــن الهيئــة العامــة لإلحصــاء لعــام 2017م:
www.stats.gov.sa/sites/default/files/nshr_ltlym_wltdryb_2017.pdf

40. المرجع السابق، ص. 23
ــم  ــة والعل ــدة للتربي ــم المتح ــة األم ــم 2019م، منظم ــد التعلي ــي لرص ــر العالم 41. التقري

ص134،  ،)UNESCO( والثقافــة 
unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000265866

42. مسح التعليم والتدريب الصادر عن الهيئة العامة لإلحصاء لعام 2017م: 
www.stats.gov.sa/sites/default/files/nshr_ltlym_wltdryb_2017.pdf

43. مشــروع البنــك الدولــي لــرأس المــال البشــري، نتائــج عــام 2017 للمملكــة وباقــي دول 
العالم:

www.worldbank.org/en/publication/human-capital
ــم فــي  ــاًء عــى حجــم اإلنفــاق المخصــص للتعلي ــد، بن ــك خال ــل مؤسســة المل 44. تحلي
الميزانيــة العامــة للدولــة لعــام 2019م )193 مليــار ريــال(، محســوبًا منهــا نســبة الفاقــد 
التعليمــي )الفجــوة بيــن 12.4 ســنة و8.1 ســنوات= 4.3 ســنوات( إىل ســنوات الذهــاب 

إىل المدرســة )= 34.7%(
45. تقرير المرصد الحضري لمدينة الرياض 2017م، )ص. 107(

www.ruo.gov.sa/Reports
46. تــم حســاب المؤشــر مــن خــال تقســيم قيمــة نفقــات األســرة عــى بنــود )الســكن، 
الميــاه والكهربــاء، الغــاز وأنــواع  الوقــود األخــرى( + )تأثيــث وتجهيــزات المــزل( = 4664 
ريــال تقســيم متوســط دخــل األســرة الســعودية )=14823( ريــال. نتائــج مســح الهيئــة 

العامــة لإلحصــاء لدخــل وإنفــاق األســرة لعــام 2018م:
www.stats.gov.sa/sites/default/files/nshr_msh_nfq_wdkhl_lsr_2018_nhyy_12019-5-.pdf

47. نتائج مسح الهيئة العامة لإلحصاء للمساكن لعام 2017م:
www.stats.gov.sa/sites/default/files/housing_survey2017_ar_0.pdf

48. معايير منظمة الصحة العالمية للصحة والمساكن لعام 2018م:
apps.who.int/iris/bitstream/handle/106659789241550376-/276001/eng.pdf?ua=1

49. تقرير المرصد الحضري لمدينة الرياض 2017م، )ص. 107(
www.ruo.gov.sa/Reports

50. أحــد المؤشــرات الفرعيــة لمؤشــر األداء البيئــي )EPI( لقيــاس جــودة الهــواء والتعــرض 
)PM 2.5( لمســتويات عاليــة مــن تركــزات

epi.envirocenter.yale.edu/epi-indicator-report/PMW
51. بنــاء عــى بيانــات الهيئــة العامــة لإلحصــاء لمؤشــرات التنميــة المســتدامة )متوســط 
ــم، أبهــا،  ــورة، القصي ــة المن ــاض، مكــة المكرمــة، المدين ــكل مــن الري المؤشــر 11.5.2 ل

تبــوك، وحائــل – غيــر مرجحــة بحســب الســكان(:
www.stats.gov.sa/sites/default/files/ltqryr_lhsyy_llwd_lrhn_lhdf_ltnmy_lmstdm_2.pdf

52. وزارة البيئــة والميــاه والزراعــة )2018م(، االســتراتيجية الوطنيــة للبيئــة والمشــار فيهــا 
إىل دراســة للبنــك الدولــي حــول تكلفــة التدهــور البيئــي فــي المملكــة عــن عــام 2014م: 

bit.ly/2UJaqZh
53. تقديــرات دوليــة لتركيــز الجزيئــات العالقــة فــي الهــواء عــن طريــق صــور التقطتهــا 

ــة: األقمــار الصناعي
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2898863/

54. منظمة الصحة الدولية، البرنامج الدولي للسامة الكيميائية:
www.who.int/ipcs/assessment/public_health/air_pollution/ar/ 

55. وزارة البيئــة والميــاه والزراعــة )2018م(، االســتراتيجية الوطنيــة للبيئــة والمشــار فيهــا 
إىل دراســة للبنــك الدولــي حــول تكلفــة التدهــور البيئــي فــي المملكــة عــن عــام 2014م: 

bit.ly/2UJaqZh
56. المرجع السابق

ــن  ــة م ــة ممثل ــى عين ــي ع ــوار الوطن ــز الح ــر مرك ــة عب ــه المؤسس ــتطاع أجرت ــج اس 57. نتائ
الســكان الســعوديين لقيــاس آراء أفــراد المجتمــع حــول الرضــا والثقــة والتكافــل )2019م(.

58. نتائج االنتخابات البلدية السعودية )2015م(:
www.alriyadh.com/1109385

ــن  ــة م ــة ممثل ــى عين ــي ع ــوار الوطن ــز الح ــر مرك ــة عب ــه المؤسس ــتطاع أجرت ــج اس 59. نتائ
الســكان الســعوديين لقيــاس آراء أفــراد المجتمــع حــول الرضــا والثقــة والتكافــل )2019م(.

60. نفس المصدر السابق
61. نفس المصدر السابق
62. نفس المصدر السابق
63. نفس المصدر السابق
64. نفس المصدر السابق
65. نفس المصدر السابق
66. نفس المصدر السابق

67. مؤسسة الملك خالد، تقرير آفاق القطاع غير الربحي 2018م )ص47(:
www.kkf.org.sa/ar/Advocacy/Documents/NProfit-Report2018.pdf

68. نفس المصدر السابق
69. نتائــج اســتطاع أجرتــه المؤسســة عبــر مركــز الحــوار الوطنــي عــى عينــة ممثلــة مــن 
الســكان الســعوديين لقيــاس آراء أفــراد المجتمــع حــول الرضــا والثقــة والتكافــل 

)2019م(.
70. نفس المصدر السابق
71. نفس المصدر السابق
72. نفس المصدر السابق

73. لاطــاع عــى مزيــد مــن المعاييــر الدوليــة المقترحــة لقيــاس التقييــم الذاتــي 
للســعادة والمشــاعر الشــخصية والرضــا عــن جــودة الحيــاة، يمكــن االطــاع عــى:
معاييــر منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة للتقيــم الذاتــي للرضــا عــن الحيــاة 

)2013م(: 
www.oecd.org/statistics/oecd-guidelines-on-measuring-subjective-well-being-9789264191655-en.htm

74. نتائج مسح الهيئة العامة لإلحصاء لدخل وإنفاق األسرة لعام 2018م:
www.stats.gov.sa/sites/default/files/nshr_msh_nfq_wdkhl_lsr_2018_nhyy_12019-5-.pdf
75. العناصــر المدرجــة فــي قائمــة التــراث العالمــي غيــر المــادي فــي منظمــة األمــم 

:)UNESCO( والثقافــة  والعلــم  للتربيــة  المتحــدة 
ich.unesco.org/en/state/saudi-arabia-SA?info=elements-on-the-lists

ــدة  ــم المتح ــة األم ــي منظم ــي ف ــراث العالم ــجلة للت ــة المس ــع المملك ــة مواق 76. قائم
:)UNESCO( للتربيــة والعلــم والثقافــة

whc.unesco.org/en/statesparties/sa
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77. وثيقة رؤية وتوجهات وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية )ص. 12(: 
moc.gov.sa/Cultural_Vision_AR.pdf
78. المكتب اإلحصائي لاتحاد األوربي:

ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-201901112-
األنبــاء  لوكالــة  المعدنيــة  والثــروة  والصناعــة  الطاقــة  وزيــر  معالــي  تصريحــات   .79

2019م: الســعودية 
www.spa.gov.sa/1872867

80. المصدر السابق
81. مؤشر مراقبة البيئة لمعهد الموارد العالمي 2014م:

www.climatewatchdata.org/countries/SAU
82. االستراتيجية الوطنية للبيئة 2018م:

bit.ly/2UJaqZh
ــدول المصــدرة للنفــط )2017(، حصــة دول منظمــة األوبــك مــن مخــزون  83. منظمــة ال

النفــط الخــام العالمــي:
www.opec.org/opec_web/en/data_graphs/330.htm

ــن  ــام( م ــط الخ ــتخرجة )النف ــة المس ــبة الطاق ــر نس ــاء: مؤش ــة لإلحص ــة العام 84. الهيئ
إجمالــي مخــزون النفــط الخــام لألعــوام مــن 2010 إىل 2017

www.stats.gov.sa/sites/default/files/percentage_of_energy_produced_aggregate_crude_oil_reserves_20102017-ar_1.pdf
ــاج الغــاز الطبيعــي 2010-2017 الصــادر عــن  ــة إلنت 85. مؤشــر عــدد الســنوات المتعاقب

ــة العامــة لإلحصــاء: الهيئ
www.stats.gov.sa/sites/default/files/number_of_consecutive_years_of_natural_gas_production_2010_-_2017ar_1.pdf 

86. نفس المصدر السابق
87. مركــز الملــك عبداللــه للدراســات والبحــوث البتروليــة )2019م(،  »السياســات الازمــة 

الســتيفاء مســاهمات المملكــة العربيــة الســعودية ضمــن اتفاقيــة باريــس«
www.kapsarc.org/ar/research/publications/policy-pathways-to-meet-saudi-arabias-contribution-to-the-paris-agreement/ 

88. االستراتيجية الوطنية للبيئة )2018(:
tinyurl.com/y5xenvdj

89. اإلحصاءات السنوية لمؤسسة النقد العربي السعودي لعام 2018م
www.sama.gov.sa/ar-sa/EconomicReports/Pages/YearlyStatistics.aspx
90. ملخص المديونية العامة الصادر عن وزارة المالية حتى نهاية عام 2018م. 

www.mof.gov.sa/DebtManagementOffice/ReportsandStatistics/Pages/default.aspx
المملكــة 2030 لصنــدوق  رؤيــة  تحقيــق  برنامــج  وثيقــة  فــي  جــاء  مــا  بحســب   .91

:2020 العامــة  االســتثمارات 
vision2030.gov.sa/ar/pifprogram/about

92. نفس المصدر السابق
93. النشــرة اإلحصائيــة الصناعيــة للربــع األول مــن 2018م لــوزارة الطاقــة والصناعــة 

ــة: ــروة المعدني والث
www.meim.gov.sa/arabic/industry/Documents/Industry%20Statistics/Q12018-/2018-Q1.pdf

94. نشرة سوق العمل للربع الرابع من 2018م الصادرة عن الهيئة العامة لإلحصاء: 
www.stats.gov.sa/sites/default/files/lm_2018_q4.pdf

95. مشــروع البنــك الدولــي لــرأس المــال البشــري، نتائــج عــام 2017 للمملكــة وباقــي دول 
العالم:

www.worldbank.org/en/publication/human-capital
96. مسح التعليم والتدريب الصادر عن الهيئة العامة لإلحصاء لعام 2017م: 

www.stats.gov.sa/sites/default/files/nshr_ltlym_wltdryb_2017.pdf
97. نشرة سوق العمل للربع الرابع من 2018م الصادرة عن الهيئة العامة لإلحصاء:

www.stats.gov.sa/sites/default/files/lm_2018_q4.pdf

98. تقديرات منظمة الصحة العالمية )WHO( للعمر المتوقع للحياة الصحية لعام 2016م:
apps.who.int/gho/data/node.main.HALE?lang=en

99. مسح التعليم والتدريب الصادر عن الهيئة العامة لإلحصاء لعام 2017م: 
www.stats.gov.sa/sites/default/files/nshr_ltlym_wltdryb_2017.pdf

100. قاعدة بيانات منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة
uis.unesco.org/en/country/sa?theme=education-and-literacy

101. مسح التعليم والتدريب الصادر عن الهيئة العامة لإلحصاء لعام 2017م: 
www.stats.gov.sa/sites/default/files/nshr_ltlym_wltdryb_2017.pdf

102. قاعدة بيانات منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة 
uis.unesco.org/en/country/sa?theme=education-and-literacy

103. مسح التعليم والتدريب الصادر عن الهيئة العامة لإلحصاء لعام 2017م: 
www.stats.gov.sa/sites/default/files/nshr_ltlym_wltdryb_2017.pdf

104. نفس المصدر السابق
105. نفس المصدر السابق

106. منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة )2018م(، ورقــة عمل »اســتخدام السياســات 
لمقاييــس الرفــاه: وصــف لتجــارب الدول«:

www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=SDD/DOC)2018(7&docLanguage=En
107. وثيقة برنامج جودة الحياة 2020م:

vision2030.gov.sa/ar/qol
108. يمكــن االطــاع عــى تنظيــم صنــدوق التنميــة الوطنــي المنشــور فــي صحيفــة أم 

القــرى عبــر هــذا الرابــط:
www.uqn.gov.sa/articles/1512682290494365600/
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