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 مصر.القاھرة، جامعة ، نوارحمدي د. عبد الحمید ؛ مصر، جامعة األزھر، د. أمینة سعید الصیاد
 
 

حتى أواخر عام  م2014منذ التدھور الكبیر في أسعار النفط منذ منتصف عام 
حیث إنخفضت  ،فقدت المملكة العربیة السعودیة موارد مالیة ضخمة م2016

 163م إلى 2014ملیار دوالر عام  277الموارد النفطیة في الموازنة العامة من 
م على الترتیب. مما 2016ملیار دوالر عام  141م، ثم إلى 2015ملیار دوالر عام 

تتطلب إصالحات عاجلة للحفاظ على قدرة الحكومة على اإلنفاق العام اإلقتصادي 
ون الداعم الرئیسي للتحویالت اإلجتماعیة واإلجتماعي بما في ذلك أن تك

خادم الحرمین واالقتصادیة، وأن تكون صاحب العمل في المالذ األخیر. ومنذ تولي 
، تم إطالق عدد كبیر 2015الملك سلمان بن عبد العزیز الحكم في ینایر الشریفین 

الق م، تم إط2016من التغیرات التشریعیة والتنظیمیة وفي السیاسات. وخالل عام 
وبرنامج  2 2020وبرنامجین ھما برنامج التحول الوطني  1 2030رؤیة المملكة 
. وتم 2020الذي یھدف إلى توازن المیزانیة بحلول عام  3 2020 التوازن المالي

إعادة ھیكلة أجھزة الدولة بما في ذلك دمج حقیبتي العمل والشئون اإلجتماعیة في 
عالن اإلماعیة، وفي مطلع العام الحالي تم وزارة جدیدة ھي العمل والتنمیة اإلجت

 رؤیة. تحقیق الل 4 إضافیةبرامج  10 عن
 

كبر وبالرغم من أن المملكة ھي إحدى إقتصادات مجموعة العشرین، وأ
والتي  الرسمیة حد أكبر الدول المانحة لمساعدات التنمیةاإلقتصادات العربیة، وأ

 ،م المتحدةم% من الدخل القومي اإلجمالي التي حددتھا األ0.7تتجاوز بكثیر نسبة 
فمن المفارقات، أن الدولة تكافح من أجل معالجة بعض مشكالت التنمیة الداخلیة 
مثل الفقر، والبطالة، والضعف، وعدم المساواة، والسیما تحدیات ترجمة النمو إلى 

ة أرجاء المملكة. وعادة ما یتم تعریف الفقر في الدول نتائج تنمیة مستدامة في كاف
الغنیة مثل المملكة بمعیار الفقر النسبي أكثر من معیار الفقر المطلق. وفي جمیع 

التنمیة یتمیز توزیع الدخل مقاساً بمقیاس جیني بدرجة  الدول على مختلف مستویات
لمملكة مشكلة تعاني منھا من الالمساواة، إال أن الالمساواة في الدخل ال تشكل في ا

أكثر من غیرھا من دول العالم، بل إن المشكلة تكمن في الالمساواة متعددة األبعاد 
 بما في ذلك الالمساواة بین الجنسین.، غیر الدخلفي جوانب 

 
ویتفاقم تحدي الفقر من جراء آثار تداعیات أخرى. على سبیل المثال، القیود 

أثاراً إضافیة علي وضع الفقر بسبب القدرة  المفروضة على المرأة مما یُحدث
المحدودة للنساء على التعویض عن الخسائر في الدخل، في حاالت كثیرة، وإرتفاع 
البطالة بین النساء إلى أكثر من سبعة أمثال البطالة بین الذكور، وإنخفاض مشاركة 

مما أدى  النساء في قوة العمل، والفصل بین الجنسین في األسواق، وتكافؤ الفرص،
إلى تحدید حظوظ كثیر من األسر الفقیرة وقدرتھا على مواجھة الصدمات وتأكید 

 عوامل الضعف الھیكلي ھذه على مستوى األسرة ال سیما التي تترأسھا إمرأة. 
 

في المملكة شبكة أمان إجتماعي سخیة بمكونات من برنامج حمایة إجتماعیة عدیدة 
ز بالھدر نتیجة أخطاء إستھداف كبیرة للمستفیدین. یستفید منھا فئات كثیرة لكنھا تمی

بید أن التغیرات األخیرة التي أتت بھا الرؤیة وبرامجھا توحي بتغیرات في الفكر 
 واآللیات للفلسفة اإلقتصادیة الجدیدة. 

 
ومن أجل معالجة قضایا التنمیة الداخلیة مثل الفقر والضعف وعدم المساواة، فقد 

وبرامجھا، ضمن أشیاء أخرى، إلى جملة من  2030أشارت رؤیة المملكة 
األھداف المحددة، وإجراءات السیاسة العامة للحد من الضعف اإلجتماعي، 
ومعالجة قضایا سوق العمل للنساء، وجودة التعلیم، وبرامج التدریب، ومبادرات 
تخص المرأة تتصدي للتحدیات الھیكلیة اإلجتماعیة واإلقتصادیة التي تواجھھا 

ة، ودمج ذلك بقوة وإرادة سیاسیة في تخطیط التنمیة من خالل البرامج المملك
 التنفیذیة للرؤیة. 

وتسھم برامج الدعم العیني الشامل والتحویالت بمافي ذلك برامج دعم الغذاء، 
والماء، والكھرباء، والوقود في تقلیل تعرض األسر لمخاطر ومساعدة األسر في 

والعیش عیشة كریمة. وعبر الزمن ساعد  الحفاظ على معدالت إستھالك الئقة
التوسع في الدعم وتدفق التحویالت من الضمان اإلجتماعي في التخفیف من عواقب 

كما كانت  فوارق التنمیة بین المناطق وعلى المستوى المحلي داخل كل منطقة،
تعمل كمثبطات للھجرة الداخلیة، بما في ذلك إستحقاقات البطالة (حافز) التي باتت 

ملیون  11؛ بید أن برامج الدعم العیني یستفید منھا 2011منح إعتباراً من عام تُ 
 % من إجمالي السكان. 33وافد یشكلون نحو 

 

د الوفي إطار برنامج  لإلنتقال  5توازن المالي، تم إطالق "حساب المواطن" الُمَوحَّ
التي تتكامل إلى تحویالت نقدیة مشروطة تسھم في تخفیف آثار اإلصالحات المالیة 

التي توفر أھدافھا لمجتمع حیوي إطاراً أوسع للحمایة اإلجتماعیة  2030في رؤیة 
وال تقتصر في أھدافھا على العمل كشبكة أمان مؤقتة ومحدودة. ومنذ بدایة التسجیل 

ملیون أسرة بلغ  3.5م، بلغ عدد األسر المسجلة حتى اآلن نحو 2017في فبرایر 
ملیون فرد، وھو ما یمثل أكثر من نصف  12أكثر من موع أفرادھا المسجلین جم

عدد السكان السعودیین، وھؤالء قاموا بالدخول مباشرة وتسجیل بیاناتھم والتي 
یتعین تحدیثھا كل ربع سنة إلستمرار إستحقاق التحویالت. وقد تراوحت تصنیفات 
المستفیدین المحتملین بین رب أسرة سعودي، وحامل بطاقة تنقل، ومواطنة 
سعودیة متزوجة من غیر سعودي، وفرد سعودي مستقل المسكن، ومستفیدي 
الضمان اإلجتماعي. ویسھل الربط اإللكتروني مع الجھات الحكومیة عملیة تحلیل 

"حساب المواطن" الموحد على تكامل  ویساعدالبیانات والتحقق من بیانات األفراد. 
المحتملین من التحویالت  السیاسات عن طریق إنشاء سجالت ببیانات المستفیدین

النقدیة الشرطیة والبرامج الحمایة اإلجتماعیة األخرى. فقواعد بیانات كھذه تمكن 
السلطات من بناء نسق من المؤشرات اإلجتماعیة واإلقتصادیة المتعلقة بظروف 

   األسر. 
ستفادة كبیرة من األدبیات الحدیثة إستفادت إ قد ونخلص إلى أن التجربة السعودیة

والتنمیة المستدامة، وبرامج اإلحتوائي، ول الحمایة اإلجتماعیة، والنمو ح
التحویالت النقدیة المشروطة الناجحة السیما في دول أمریكا الالتینیة وفي حاالت 

ً مثل سولیداریو (تشیلي) وبولسا فامیلیا (البرازیل)، والسیما قاعدة  ناجحة نسبیا
تحوالت في  ة" في ثالثرنین السیاسةتمییز "البیانات والسجل الموحد. كما یمكن 

نموذج العمل وھي اإلنتقال من شبكات األمان إلى السیاسة اإلجتماعیة، ومن منھج 
الشمولیة إلى اإلستھداف، ومن الدعم العیني إلى الدعم النقدي. ونحن نستخدم 
مصطلح "رنین السیاسة" للتغییرات في السیاسة التي ھي على حد سواء ضخمة 

 مة للتحول إلى نموذج جدید.وحاس
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