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 .مقدمة: أواًل

 ....كنا 

فاي  « جارتناا »قابلة يد م على  1964/8/16ولدت في 

 . منزل طيني

فاي   2كم( 50)أصبت بالحصبة وقطع والدي مسافة 

 . ساعتين ونصف

علاى بساام مخطاا بااللونين     درست أول ابتدائي 

 . األحمر واألزرق



 .مقدمة: أواًل

 ....كنا 

 .  مديرنا كان يحمل الشهادة االبتدائية

المطالعااة قصااة طاا   تعرفاات علااى ا دات ب تااات  

 .  والطبلة



 .مقدمة: أواًل

 ...أصبح لدينا 

[ 415]ممرضاااة [ 135.000]طبيااا  [ 66.000]

 .  مستشفى

 . من الطرق المعبدة والممهدة 2كم[ 189.000]

مدرسااة ليميااع المراحاال الدراسااية [ 27.000]

 .جامعة[ 30]



 .مقدمة: أواًل

 ...أصبح لدينا 

مان حملاة الشاهادات    [ 20.000]لدينا أكثار مان   

 .العليا

تقادر ت  إنتاجا أدبيًا وعلميًا العربية أكثر الدول 

 .  سنويًامنتج [ 3.000]

مان ساوق ال تاات    [%40]نستحوذ كقارا  علاى   

 . العربي



 .  تعريف البنية األساسية: ثانيًا

استخدم مصطلح البنية التحتية باإلنيليزياة                      

(infrastructure ) م وكاان يعناي   1927عام

في األصل المنشاتت التاي تشا ل أساا  أي     

 . عمليات أو أنظمة



 .  تعريف البنية األساسية: ثانيًا

, األرض الطبيعياة  : في اللغة الفرنسية حيث تعناي  

والتي تعني المواد األصلية الطبيعية الموجودة تحات  

, األرضية أو الس ك الحديدياة التاي ياتم إنشاا ها     

األولاى هاي باللغاة    , وال لمة م ون  مان كلمتاين   

وكلماااة , وتعناااي تحااات " infra: " الالتينياااة 

"structure "  الذي ذاع صيتها باالستخدام العسا ري

في الواليات المتحدة بعاد إنشاا  حلاف النااتو فاي      

 .األربعينيات من القرن العشرين



 .  تعريف البنية األساسية: ثانيًا

الخاادمات والمرافااال الالزمااة ل ااي يعماال    

 .االقتصاد

الم ونات المادية لألنظماة المترابطاة التاي    

تااوفر الساالع والخاادمات ال اارورية أو    

األساسااية الالزمااة لتم ااين أو اسااتدامة أو  

 .تحسين ظروف الحياة االجتماعية



 أهمية البنية األساسية: ثالثًا

[ تزياد ]تحسين كمية ونوعية البنية التحتياة  

 . مرات[7]من فعالية الدخل القومي بمقدار 

ت اليف المدخالت الصناعية والخدمية [ خفض]

االسعار للمستهلك ويساهم [ خفض]يؤدي إلى 

مسااتوا التنافسااية للساالع   [  زيااادة]فااي 

 . والخدمات

تحساان بي ااة االسااتثمار باسااتقطات وتشااييع 

 . ر و  األموال الوطنية واألجنبية



 أهمية البنية األساسية: ثالثًا

خلااال فاارع العماال وتنميااة ونقاال المعااارف 

والمهاااارات وأساااالي  العمااال والتقنياااات      

 .الحديثة

تحقيال وتحسين جودة حياة النا  في الصاحة  

 .والتعليم والترفي  

انسيات التفاعل واالجتمااع البشاري بالنقال أو    

االتصال المرئي والمسموع والمقرو  وتعزياز  

 .المدنية واالنتما  



 البنية األساسية والتنمية المستدامة: رابعًا

 :التنمية المستدامة

دون , الحاضرالتنمية التي تلبي احتياجات تلك » 

 . «القادمةاإلسا ة إلى مستقبل األجيال 

يت ون مفهوم التنمية المساتدامة مان ثالثاة    

 ".البي ة  -الميتمع  -االقتصاد : "م ونات



 البنية األساسية والتنمية المستدامة: رابعًا

 : البنى التحتية المستدامة

المنشاتت والخادمات ساوا  فاوق األرض أو     كافة 

تحتها وتأخذ فاي تخطيطهاا وتصاميمها وتنفياذها     

وتشغيلها أهاداف االساتدامة البي ياة واالجتماعياة     

 .  واالقتصادية



 البنية األساسية والتنمية المستدامة: رابعًا

 :أهداف التنمية المستدامة

استخدام فّعال ليميع الماوارد مان طاقاة ومياا      •

 (.إعادة تدوير) ومواد أولية وتقليل المخلفات 

 .حماية الطبيعة •

تصميم مباني ذات عالية تتوفر فيها الموازنة باين  •

األدا  والتشغيل والبي ة والمواد والتركياز علاى   

كلفتها على الحيااة ولايا الت لفاة الرأسامالية     

 .للبنا  



 البنية األساسية والتنمية المستدامة: رابعًا

 :تابع أهداف التنمية المستدامة

بنا  بي ة صالحة للتوساع أو االساتخدام تلباي    •

 .احتياجات األجيال القادمة 

مشاااركة الميتمااع ب افااة ف اتاا  ومؤسسااات •

 -الخااع     -العام )وقطاعات  الرئيسة الثالث 

في تخطيا وتصميم التنمياة والبنياة   ( األهلي

األساسااية والرقابااة عليهااا والمحافظااة ماان  

 .التعدي والتلف

 



 التخطيط

التكامل  

 والتنسيق
 الطاقة

التعليم  

 والتدريب

 تحديات البنية األساسية: خامسًا



 االستثمار

المجتمع 

 المدني

األمن 

 االستراتيجي

 تحديات البنية األساسية: خامسًا



 تحديات البنية األساسية: خامسًا

 : تحدي التخطيا

أن واقااع تخطاايا البنيااة األساسااية تح ماا  •

القدرة التفاوضية بين الوزارة المعنية ووزارة 

 .المالية 



 تحديات البنية األساسية: خامسًا

التوصيات:   

أن ت ون الموازنة التخطيطياة والتقديرياة تحات    •

 .سلطة وزارة التخطيا 

إعااادة تبوياا  الموازنااة التخطيطيااة, بنااا  علااى •

المشاريع وليست كالميزانية التقديرياة المبنياة   

 .  على األبوات من أجل قيا  اإلنياز وفال مؤشرات

أن يمتد التخطايا للبنياة األساساية أكثار مان      •

 .عام100



 تحديات البنية األساسية: خامسًا

 : تحدي الت امل والتنسيال

الوزارات تعيش فاي جازر معزولاة أو أن    إن •

 .التعاون غير كفؤ 

التوصيات:   

 .إنشا  الهي ة العامة للبنية األساسية•

إطالق مشروع األلف قائد مهناد  اجتمااعي   •

 .للتخطيا وإدارة مشاريع البنية األساسية 

 

 



 تحديات البنية األساسية: خامسًا

التوصيات:   

 .إنشا  بنك معلومات البنية األساسية •

تعميم تيربة الهي اة العلياا لتطاوير مديناة     •

الرياض وتوسيعها لتشمل المنطقاة أو الهي اة   

المل ية لليبيل وينبع ثم إنشا  ميلا هي ات 

 .المناطال 

 



 تحديات البنية األساسية: خامسًا

 :تحدي الطاقة

للطاقااة التوسااع الاادائم فااي البنيااة األساسااية •

استيابة لالحتياجات المتزايدة للنمو ال بير فاي  

 مايؤديسنويًا, [ 700.000]معدل المواليد والبالغ 

تشيع على الهدر واستنزاف الموارد وازدياد إلى 

اليائر, ماا  معدالت التلوث الناتج عن االستهالك 

القادمة حيث نساتهلك  باألجيال ي ر بمستقبل 

 .  من إجمالي طاقتنا اإلنتاجية[ 30%]

 



 تحديات البنية األساسية: خامسًا

التوصيات:   

تااوفير حاازام األمااان للطبقااة الوسااطى الاادنيا •

 .والطبقة الدنيا

 .تشييع بدائل الطاقة السيما النظيفة والخ را •

تخطاايا وتصااميم وتنفيااذ وتشااغيل البنيااة   •

 .األساسية بحد أدنى من استهالك الطاقة 



 تحديات البنية األساسية: خامسًا

التوصيات تابع:   

 .رفع أسعار خدمات البنية األساسية والطاقة •

 .  تنظيم النسل وفال نظام الحوافز ونشر الوعي•



 تحديات البنية األساسية :خامسًا

 : التعليم والتدري تحدي 

هناك عالقة طردية بين زمن تنفيذ البنية وكم •

ونوع التعليم والتدري  للماوارد البشارية, لاذا    

فإن نقص ال وادر السعودية العاملاة ف ااًل عان    

قصر فترة التنفيذ يحرمنا من فرصاة عظيماة   

 .  للتعّلم والتدري 



 تحديات البنية األساسية :خامسًا

 : التعليم والتدري تابع تحدي 

يتعادا  »: يقول عالم االقتصااد محباوت الحاال   •

مفهااوم التنميااة ارتفاااع أو انخفاااض الاادخل  

بي ة التنمياة بخلاال مسااحة    القومي فهي تتعلال 

تسمح بتطوير قدرات الفرد كاملة وتساهم فاي  

حياة منتياة تتماشاى ماع احتياجاات ومصاالح      

 .   «الفرد



 تحديات البنية األساسية :خامسًا

 : التعليم والتدري تابع تحدي 

كااان حااوار خباارا  التنميااة بالممل ااة فااي    •

التنمية فاي االساتثمار بارأ     : السبعينات حول

المااال البشااري أو االسااتثمار فااي رأ  المااال  

 .  الصناعي



 تحديات البنية األساسية :خامسًا

التوصيات:   

إطالة فترة تنفيذ البنية األساسية وفال مراحال  •

تم ن الموارد البشارية الساعودية مان الاتعّلم     

 .والتدري  ونقل األسالي  والخبرة والتقنية 

فرض شرم علاى المقااولين المنفاذين نحاو     •

تقديم خطاة للماوارد البشارية كياز  مان      

المعااايير لتقياايم العااروض والمنافسااة علااى 

 .المناقصة 
 



 تحديات البنية األساسية  : خامسًا

 : تحدي االستثمار

غالبًا من القطااع  تمويل البنية األساسية يتم •

" الح ااومي وينفااذها القطاااع الخاااع    

الذي يعاني من اختالل هي لاي  "  المقاولون

 .  في القدرات المادية والفنية والبشرية



 تحديات البنية األساسية  : خامسًا

 : تابع تحدي االستثمار

كون القطاع الح ومي ال يعطاي أولوياة   •

فاي ساباق ماع    للتنمية المستدامة كبرا 

 :الزمن فإن  يليأ إلى خيارين

يعّطاال ا ثااار  : ال بااارالمحت اارون  -
بترحيل رأ  " الربح"التوزيعية للفائض 

الماااال للمصاااارف الدولياااة بفوائاااد  
 . منخف ة

فتتعثاار فااي  : المتوسااطةالشااركات  -
 .    الفنيالتنفيذ نظرًا لهشاشة هي لها 



 تحديات البنية األساسية  : خامسًا

التوصيات:   

في دعم إشاراك القطااع الخااع    االستمرار •

يؤدي إلى  في تنفيذ المشروعات " المقاولون"

ال لفاة وتبناي التقنياات وأساالي      [ خفض]

تشااييع  بشاارم... العماال الحديثااة ول اان 

االندماج باين الشاركات المتوساطة وفاك     

 .احت ار القّلة

 



 تحديات البنية األساسية  : خامسًا

التوصيات تابع:   

تنويع مصادر التمويل من خالل الص وك التاي  •

يشارك الميتمع فاي االكتتاات بهاا أو نظاام     

BOT. 

إجبار محت رو القلة بإعادة استثمار جز  مان  •

 .  الربح في مشاريع االقتصاد االجتماعي



 تحديات البنية األساسية  : خامسًا

التوصيات تابع:   

تشييع تأسيا المشاريع المتوسطة والصغيرة •

لهاا أعماال البااطن وفاال تحاالف      تّلزم بحيث 

 .  استراتييي

هي ااة المناقصااات الح وميااة للبنيااة  إنشااا  •

التحتيااة ماان أجاال توظيااف أكفااأ لألمااوال  

 .والوقاية من الفساد 

إعادة النظر فاي نظاام المنافساات الح ومياة     •

 .  العمل على تطوير 

 

 



 تحديات البنية األساسية: خامسًا

 : تحدي الميتمع المدني

يتحمل القطاع الح ومي والخاع عبأ تخطيا •

وتنفيااذ البنيااة األساسااية فااي غيااات قطاااع  

الميتمع المدني حيث افتقدت التنمياة أحياناًا   

 .إلى المشاركة فمن خاللها يتم التم ين 

انخرام النا  أفرادًا أو جماعات في ": التم ين•

 «جميع مراحل التنمية



 تحديات البنية األساسية: خامسًا

التوصيات:   

اشراك اليمعيات التطوعية التي تعاني من شح •

 .الموارد في التخطيا واالشراف والرقابة 

سااؤال المسااتفيد النهااائي ماان التنميااة عباار •

مؤسسااات الميتمااع الماادني التااي تعّباار لهااا 

 .بحرية عن احتياجاتها



 تحديات البنية األساسية: خامسًا

التوصيات:   

إشراك الميتمع المدني في التنفيذ ولاو علاى   •

مشاروعات صاغيرة كااي يتحمال مان خااالل     

 .التطوع تعزيز الحفاظ على البنية االساسية 



 تحديات البنية األساسية :خامسًا

 :تحدي األمن االستراتييي

اسرائيل تنشأ المزارع اليماعية علاى الحادود   •

وقت السلم ثام تتحاول   زراعي صناعي لغرض 

مان لام   »إلى قاعدة عسا رية وقات الحارت    

 «يستعد للحرت لن ينال السالم



 تحديات البنية األساسية :خامسًا

التوصيات:   

إشراك ميلا األمان الاوطني ووزارة الادفاع    •

فااي التف ياار االسااتراتييي لتخطاايا البنيااة 

االساسية وكيف يتم االستفادة منهاا عسا ريًا   

 .عند الحاجة 

األخذ في االعتبار عناد التخطايا والتصاميم    •

 .االعتبارات العس رية واألزمات وال وارث 



 تحديات البنية األساسية :خامسًا

التوصيات تابع:   

االهتمام بخطا وتادابير واجارا ات الساالمة    •

 .واإلخال  في البنية األساسية

إعطا  أولوية لتحالفاتنا االستراتييية العربية •

واالسااالمية فااي االسااتثمار األجنبااي بالبنيااة 

 .التحتية



 الخالصة: سادسًا

إن التنمية والبنية األساسية بالممل اة العربياة   

السعودية تسعى حثيثًا لتنفيذ المشاريع بطريقة 

ويبقى علينا أي اًا  .. صحيحة وقد أتت ثمارها 

أن نف ر بعمال في فعل الشي  الصحيح عبر ف ر 

االقتصاد االجتماعي مفهوم التنمياة المساتدامة   

 .وإشراك المواطن في كافة مراحل التنمية 



 الخطوة التالية: سابعًا

تطوير الميلا االقتصادي األعلاى عبار إعاادة    

تسميت  الميلا االقتصادي والتنمية المستدامة 

األعلى وإعادة تشا يل  بحياث يمثال الميتماع     

الماادني فياا  وتتااولى وزارة التخطاايا إدارة  

 .أمانت  العامة 


