Ash-shora

جملة �شهرية ت�شدر عن جمل�س ال�شورى

العدد  •119ال�شنة الثانية ع�شرة • ذو القعدة  1431هـ

الكلمة في بيان قائد األمة

الكلمة في بيان قائد األمة
الكلمة في بيان قائد األمة

الكلمة في بيان قائد األمة

الكلمة في بيان قائد األمة

الحج من منظور
االقتصاديين !!
إطاللة

• د .زيد بن حممد الرماين

امل�شت�شار وع�شو هيئة التدري�س بجامعة الإمام حممد بن �شعود الإ�شالمية

العبادات يف الإ�شالم جانب مهم من جوانب الدِّ ين ،حتمل يف حقيقتها معان
كثرية ،واأخالقيات ح�شنة ،تعود على امل�شلم فرد ًا وجماعة باخلري.
وفري�شة احلج ركن من اأرك��ان الإ�شالم الأ�شا�شية ،فاحلج موؤمتر جامع
للم�شلمني قاطبة وهو مو�شم عبادة ومو�شم جت��ارة ،ت�شفو فيه النفو�س
والأرواح ،وتروج فيها ال�شلع والب�شائع.
واأهداف احلج عظيمة ،ومنها امتثال اأوامر اهلل تعاىل ،وت�شفية النفو�س من
املعا�شي ،وتزكية الأرواح من اخلبائث ،وتطهري القلوب من الأحقاد ،وهو
فر�شة لتبادل املنافع القت�شادية والجتماعية والإن�شانية ،جزاوؤه اجلنة.
قال تعاىل ((اإن اأول بيت و�شع للنا�س للذي ببكة مبارك ًا وهدى للعاملني))
فبني تعاىل اأنّ البيت احلرام مبكة املكرمة واأنه اأول بيت
اآل عمرانّ .96/
و�شع للنا�س واأ�شرف بيت جعل للعبادة ،هدى للعاملني.
ً
إ
ثم قال ع ّز �شبحانه ((وهلل على النا�س حج البيت من ا�شتطاع اليه �شبيال))
اآل عمران.97/
ّ
وقد اأمر اهلل ع ّز وجل عباده باأخذ الزاد الديني والدنيوي ،فقال جل �شاأنه
((وتزودوا فاإنّ خري الزاد التقوى)) البقرة.197/
قال العلماء يف الآية دعوة موؤكدة للتزود ل�شفر العبادة واملعا�س وزاده الطعام
وال�شراب واملركب واملال ،والتزود ل�شفر املعاد ،وزاده تقوى اهلل تعاىل.
اإنّ يف الآية دلي ًال على مع�شية َمنْ مل ي�شت�شحب الزاد يف ال�شفر مع قدرته
على ذلك ،لتنتظم امل�شالح وتتحقق املقا�شد.
ويف قوله تعاىل ((لي�شهدوا منافع لهم)) احل��ج .28/بيان حلكمة الأمر
باحلج.
إ
ولذا قال العلماء :واملنافع التي ي�شهدها الوافدون اىل بيت اهلل احلرام
كثرية ومتنوعة ،تختلف حظوظ النا�س منها .فهناك منافع روحية ،تفي�س
من جالل املكان وروعته وبركته ،وهناك منافع مادية جتارية ،وهناك منافع
اأخروية ،قال الن�شفى رحمه اهلل يف تف�شريه  :فاحلاج اإذا دخل البادية ل يتكل
فيها اإل على عتاده ،ول ياأكل اإل من زاده ،فكذا املرء اإذا خرج من �شاطئ
احلياة ،وركب بحر الوفاة ،ل ينفع وحدته اإل ما �شعى يف معا�شه ملعاده ،ول
يوؤن�س وح�شته اإل ما كان ياأن�س به من اأوراده.
ً
ً
وهناك منافع اقت�شادية عديدة ،اإذ يعترب احلج موؤمترا اإ�شالميا حلل
م�شكالت امل�شلمني القت�شادية ،وفر�شة لعقد املوؤمترات والندوات يف �شبيل
التو�شل اإىل تكامل وتن�شيق اقت�شادي م�شرتك بني الدول الإ�شالمية.
ويف احل��ج رواج اقت�شادي للم�شلمني ،اإذ يت�شم مو�شم احل��ج بالرواج
القت�شادي ملا يتطلبه من �شلع وخدمات ومنتجات لزمة لأداء منا�شك
احلج ،وكم من ماليني الريالت تنفق على و�شائل النتقال وال�شكنى و�شراء

املاأكولت وامل�شروبات واملالب�س والذبائح.
ومن ثم ،ففي مو�شم احلج تتجلى الدعوة ال�شادقة لتطبيق القت�شاد
الإ�شالمي مببادئه وقواعده املثلى ،من تطهري للمعامالت من اخلبائث،
وجت�ن� ٍ�ب ل�الإ��ش��راف والتبذير والإن �ف��اق ال�ب��ذخ��ي ،واأك ��ل لأم ��وال النا�س
بالباطل.
خا�شة واأن التجارة والعمل وك�شب العي�س يف اأيام احلج مباحة بن�س القراآن
الكرمي ،كما يف قوله تعاىل(( :لي�س عليكم جنا ٌح اأن تبتغوا ف�ش ًال من ربكم))
البقرة.198/
قال العلماء :اإنّ ال�شبهة كانت حا�شلة يف حرفة التجارة يف احلج من وجوه،
منها :اأنّ اهلل تعاىل منع اجلدال ،ويف التجارة جدال ،واأنّ التجارة كانت
حمرمة وقت احلج يف دين اأهل اجلاهلية.
قال القرطبي رحمه اهلل يف تف�شريه :ملا اأمر اهلل �شبحانه بتنزيه احلج من
رخ�س يف التجارة ،وهي من ف�شل اهلل.
الرفث والف�شوق واجلدالّ ،
ويف الآية ال�شابقة (البقرة )198/اإ�شارة اإىل اأنّ ما يبتغيه احلاج من ف�شل
اهلل ،مما يعينه على ق�شاء حقه ،ويكون فيه ن�شيب للم�شلمني اأو قوة للدِّ ين،
هو حممود ،وما يطلبه ل�شتبقاء حظه اأو ملا فيه ن�شيب نف�شه ،هو معلول.
ولذا ،نزلت اإباحة البيع وال�شراء والكراء يف احلج ،و�ش ّماها اهلل �شبحانه
ابتغاء من ف�شله لي�شعر َمنْ يزاولها اأنه يبتغي من ف�شل اهلل ،حني يتجر،
وحني يعمل باأجر ،وحني يطلب اأ�شباب ال ِّرزق اأنه ل يرزق نف�شه بعمله ،واإمنا
يطلب من ف�شل اهلل فيعطيه اهلل تعاىل.
ومتى ما ا�شتقر يف قلب احلاج اإ
ح�شا�س باأنه يبتغي من ف�شل اهلل ،واأنه ينال
ٌ
أ
من هذا الف�شل حني يك�شب ،وحني يح�شل على رزقه من وراء ال�شباب التي
يتخذها لالرتزاق ،فهو اإذن يف حالة عبادة هلل ،ل تتنافى مع عبادة احلج،
يف الجتاه اإىل اهلل تعاىل.
اإنّ على التاجر اأن يلتزم باآداب التجارة يف الإ�شالم ،ل�شيما وهذا فر�س عني
عليه يف هذه امل�شاعر واملواقف ،وليعلم اأنّ اجلالب مرزوق واملحتكر ملعون،
وليعلم اأنّ له الأجر من اهلل �شبحانه ،حيث قرب للحجاج ما يحتاجون اإليه،
وجعله حتت �شمعهم وب�شرهم ،واأنه يف هذا ي�شهم يف ق�شاء حاجة امل�شلمني
فيق�شي اهلل حاجته.
فاإن ا�شطحب احلاج هذه املعاين ال�شامية يف جتارته يف احلج ،فاإنه �شمن
اإن �شاء اهلل اأن يكون مع الذين اهلل ينعم عليهم والذين ل خوف عليهم ول
هم يحزنون.
واأخري ًا ،فاإن يف مو�شم احلج فر�شة للتعارف والت�شاور ،والتكافل واملوا�شاة،
وتن�شيق اخلطط وتوحيد القوى ،وتبادل املنافع واملعارف والتجارب.
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ويف هذا املقام يتجلى لنا الطموح الكبري مللك اململكة خادم
احلرمني ال�شريفني حفظه اهلل يف اهتمامه الكبري بالتعليم
والتدريب ب�شكل وا�شح وم�شتمر ،فقد �شعى اإىل زيادة ا�شتيعاب
موؤ�ش�شات التعليم والتدريب بن�شبة كبرية تفوق  400يف املئة،
وحتتوي على جميع التخ�ش�شات ،بالإ�شافة اإىل اأنها مزودة
باأحدث الأجهزة.
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حفظه اهلل يف اهتمامه الكبري بالتعليم والتدريب ب�شكل وا�شح وم�شتمر ،فقد �شعى
اإىل زيادة ا�شتيعاب موؤ�ش�شات التعليم والتدريب بن�شبة كبرية تفوق  400يف املئة،
وحتتوي على جميع التخ�ش�شات ،بالإ�شافة اإىل اأنها مزودة باأحدث الأجهزة.
ويف هذا املقام يتجلى لنا الطموح الكبري مللك اململكة خادم احلرمني ال�شريفني
حفظه اهلل يف اهتمامه الكبري بالتعليم والتدريب ب�شكل وا�شح وم�شتمر ،فقد �شعى
اإىل زيادة ا�شتيعاب موؤ�ش�شات التعليم والتدريب بن�شبة كبرية تفوق  400يف املئة،
@ÚÓ»‡ßa@pb«b‡nua@ﬁb‡«c@¿@⁄äbìæa@�‹�a@áœÎ@�Óˆä@ÑÓì€a
مزودة باأحدث الأجهزة.
وحتتوي على جميع التخ�ش�شات ،بالإ�شافة اإىل اأنها
@pá‘«@�€a@QRP@�€a@bËmäÎái@Ô€Îá€a@Ô„bæ�€a@Üb•˝€@ÚÓﬂÏ‡»€a
¿@ÚÓiÏÌ�a@Ú‡ñb»€a
ذو القعدة  1431هـ

5

تحقيق

:

في استطالع أجرته

المستهلكون والتجار مجمعون
على ارتفاع مؤشر األسعار
القحطاني :الضرر يشمل المستهلك وصغار التجار
منصور العجمي :مجلس الشورى وعدنا خيرًا
محمد القشعمي :زيادة أسعار النفط وارتباط الريال بالدوالر سبب في ارتفاع األسعار
عبدالمحسن اليافعي :شقة تأويني وال فيال تكويني
المهندس مسفر الدوسري :في الجهات المسؤولة سوف تستقبلكم هذه العبارة...

• اإعداد :من�شور الع�شاف

ويف الوقت الذي حتمل فيه موازنة الدولة كل عام ب�شائر اخلري ،ويتوقع اجلميع اأن ينعك�س
هذا الزده��ار القت�شادي على حياة النا�س وظروفهم املعي�شية ،ياأبى بع�س التجار اإل اأن
يطيحوا باآمال الب�شطاء ،ويعملوا على م�شاعفة اأرباحهم على ح�شاب معاناة النا�س.
 ..حاولت البحث عن تف�شري لظاهرة الرتفاع يف الأ�شعار ،ور�شد حجم معاناة ال�شارع
مع هذه الظاهرة امللحوظة ،وتاأثريها على ال�شتقرار الجتماعي.
الكوارث االجتماعية والسلوكية

تناول الدكتور عادل بن �شالح بن عبداجلبار اأ�شتاذ
علم النف�س وامل�شرف على برنامج ال�شتقطاب بجامعة
امللك �شعود والقت�شادي املعروف الظاهرة من جوانب
اقت�شادية واجتماعية ونف�شية قائ ًال :لقد كان احلديث
بالأم�س يدور حول الغالء يف بع�س جوانب احلياة ،ورمبا
ه��ذه اجلوانب لي�شت �شرورة حتمية يف حياة جميع
النا�س ،لكن اليوم هبت رياح الغالء على املجتمعات،
وك�شت جميع جوانب حياة الإن�شان دون ا�شتثناء ،فتو�شع
هذا احلديث ،واأ�شبح ق�شية تناولتها كل الأقالم ،حتى
اأ�شبحت ال�شغل ال�شاغل للراأي العام.
م�شيف ًا اأن الغالء اأ�شبح واقع ًا ،وحقيقة تعي�شها كافة
الطبقات الجتماعية وب�شورة تختلف من طبقة اإىل
اأخ��رى ح�شب امل�شتويات الجتماعية والقت�شادية،
فالغالء بالن�شبة للطبقات العليا ل ي�شرهم يف زمان اأو
مكان ،بخالف الطبقات املتو�شطة والكادحة ،فهي كارثة
اجتماعية اقت�شادية ،تختل عربها كل موازين احلياة
عند كل ارتفاع اأو زيادة يف الأ�شعار ،على م�شتوى كافة
املواد واخلدمات ،فارتفاع كلفة املعي�شة اأ�شبح م�شتمر،
ومتزايد ًا ب�شكل يخرج معدل ميزانيات الأ�شر عن نطاق
العتدال ،فخالل الثني ع�شر �شهر ًا املا�شية ارتفعت كلفة
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املعي�شة يف العامل عامة ،ويف دول اخلليج خا�شة ،ح�شب
الإح�شائيات القت�شادية الأخرية ،التي اأوجدت عدة
مربرات واأ�شباب لهذه الق�شية ،مثل انهيار �شوق الأ�شهم،
وارتفاع اأ�شعار النفط ،بالإ�شافة اإىل تزايد برامج الإنفاق
احلكومية على م�شاريع البنية التحتية واخلدمات العامة،
هذا اإ�شافة اإىل زيادة النمو الدميوغرايف والعتماد على اأ .د .عادل عبداجلبار� :شرر الغالء جتاوز
املواد امل�شتوردة مما اأدى اإىل غالءنا ،كذلك املمار�شات ال�شرر املادي اإىل ال�شلوك النف�شي
الحتكارية للمواد وال�شلع ،ارتفاع معدل ال�شتهالك
ؤ
أ
أ
لبع�س املواد اأدى اإىل ت�شخم طلبها ،فاأ�شبح العر�س اف��راد املجتمعات ،فا�شبحت مو�شرات الغالء تتحكم
ل ي�شد الطلب ،وجمود الأنظمة التجارية والقت�شادية يف تزايد التفاوت بني الطبقات لي�س يف امل�شتوى املادي
وعدم مواكبتها للتطورات القت�شادية والجتماعية ،والجتماعي فح�شب ،بل و�شل اإىل امل�شتوى الأخالقي بني
الأفراد ول�شيما ال�شباب ،فالعادة على اأمناط ا�شتهالكية
معينة والتهافت على الظهور مبظاهر اجتماعية راقية،
يف ظ ��ل ارت� �ف ��اع الأ�� �ش� �ع ��ار املواطنون
أ
إ
إ
ا�شافة اىل ال�شرورة املعي�شية ،كل هذا ا�شبح يلح على
يت�شاءلون:
الفرد ب�شلك كل الطرق جللب املال حتى لو كان بطرق
ه ��ل � �ش �ي �� �ش �ت �م��ر م� � ؤو�� �ش ��ر ال �ت �� �ش �خ��م يف
غري م�شروعة كال�شرقة والر�شوة ...وهذا طبع ًا ناجت
ال�شعود؟
عن ال�شراعات النف�شية الداخلية بني �شغط احلاجة
وعدم القدرة والإمكانيات املادية ..واملعاناة اليومية
كل ه��ذه امل��ربرات وغريها ت�شافرت واأدت اإىل طرح من الرتفاع ال�شاروخي اليومي لالأ�شعار يف �شوق املواد
م�شكلة الغالء التي مل تعد تقت�شر على ال�شرر املادي اأو الغذائية واأ��ش��واق املالب�س وغ��ري ذل��ك مما ي�شتهلكه
القت�شادي ،بل تعدت ذلك اإىل ال�شلوك النف�شي عند الإن�شان العادي ولي�س الربجوازي.

اأ�شواق بديلة لال�شترياد يف حالة انتهاء مو�شم بع�س
اخل�شروات يف بع�س البلدان.
فا�شتقرار الأ�شعار مطلوب ملا للخ�شار من دور رئي�س يف
غذاء الغني والفقري.
والدعوة موجهة اإىل الزمالء يف جلنة الطاقة والزراعة
باملجل�س لالهتمام بهذا املو�شوع عند درا�شة تقارير
وزارة الزراعة م�شتقب ًال.
تدخل الحكومات

وم��ا ه��ذه اإل � �ش��ورة م�شغرة م��ن ح�ج��م ال �ك��وارث
الجتماعية وال�شلوكية ،واملعاناة املريرة التي يت�شبب
فيها ارتفاع الأ�شعار املتزايد دون الكرتاث للنتائج ،وعن
هذه عرب ال�شاعر بقوله:
اأيها امل�شلحون �شاق بنا العي�س
ومل حت �� �ش �ن��وا ع �ل �ي��ه ال �ق �ي��ام��ا
وغ� ��دا ال� �ق ��وت ك��ال �ي��اق��وت حتى
ن� � � ��وى ال � �ف � �ق� ��ري ال� ��� �ش� �ي ��ام ��ا
اأما الدكتور عطا اهلل اأبو ح�شني ع�شو جمل�س ال�شورى
فقد �شرح باأن املواطنني واملقيمني ي�شكون هذه الأيام
من ارتفاع كبري يف اأ�شعار اخل�شروات ،ويالحظ ذلك كل
�شخ�س يقوم ب�شراء احتياجاته منها .وبالرغم من ذلك
فاإن ت�شدير اخل�شروات اإىل الأ�شواق املجاورة م�شتمر،
ول ميكن اإيقافها لأن هناك التزامات بني التجار يف هذه
الدول كما ذكر اأحد امل�شوؤولني يف وزارة الزراعة.
إ
وبالرغم من اأننا نعلم اأن ال�شوق حرة ،اإل اأنه بامكان
اأي دولة ترى اأن ت�شدير اأي �شلعة �شي�شر باملواطنني اأن
متنع الت�شدير يف اأية حلظة.

اأ.د .عطا اهلل :ال�شبب احلقيقي يف ارتفاع
اأ�شعاراخل�شروات وجود خلل يف الإنتاج
واإذا اأردنا اأن نعرف ال�شبب احلقيقي يف ارتفاع الأ�شعار
فلن جند �شوى اأن هناك خل ًال يف الإنتاج ،اأعتقد اأن وزارة
الزراعة م�شوؤولة عنه .اأحيان ًا حت�شل اأزمات ناجتة عن
�شوء الأحوال اجلوية مثل ال�شقيع الذي ي�شر باملحا�شيل
احلقلية ،وهذا �شيء مل يحدث ومل يكن �شببا وباملثل
قلة الأمطار واجلفاف لي�شت �شبب ًا يف هذه امل�شكلة لأن
زراع��ة اخل�شار لي�شت زراع��ة مطرية اأو حقلية ،فهي
زراعة مروية منظمة يف بيوت حممية ميكن التحكم بها
وبالتايل زيادة الإنتاج اإذا خطط له.
اإذن هل هو تالعب يف الأ�شعارمن قبل التجار؟ وما
هي حقيقة ذلك؟ اإن هناك م�شوؤولية تقع على وزارة
الزراعة يف و�شع خطة م�شتقبلية ق�شرية وطويلة الأجل
لت�شجيع ودعم املزارعني لزيادة الإنتاج واأن تكون هناك

وب�شوؤالنا للدكتور عبدالرحمن بن حممد علي احلبيب،
ع�شو هيئة التدري�س بجامعة امللك �شعود عن الت�شخم
وهل يعترب ظاهرة عاملية تتحكم بها روؤو���س الأموال
ورجال الأعمال اأم اأن للحكومات – ل�شيما اخلليجية
– القدرة على احتوائها بت�شديد الرقابة وتو�شيع دائرة
ال�شلع املدعومة ومنع الحتكار وفتح باب ال�شترياد اأمام
اجلميع؟
قال الدكتور احلبيب :ل �شك اأن ظاهرة الغالء لها جانب
متاأثر بعوامل عاملية وجوانب اأخرى متاأثرة باحلرية
املتناهية لروؤو�س الأم��وال املحلية ،هذه احلرية التي
منحتها �شطوة كبرية على ال�شوق واأك�شبتها قدرة على
جتاهل كثري من القرارات الإيجابية اأو التحايل عليها
اأو حتى جتيريها ل�شاحلها وجني الكثري من الأرباح
من وراء تلك القرارات الإيجابية التي ق�شد منها يف
الأ�شا�س حماية امل�شتهلك.
أ
ؤ
ويرى الدكتور احلبيب اأن �شطوة روو�س الموال و�شلطانها
يف معظم بالد العامل يف الع�شر احلا�شر على الأ�شواق
قوية ،ولكننا جند يف بع�س البلدان التي تر�شخت فيها
اجلهود الت�شريعية والعمل املوؤ�ش�شي قدر ًا ل باأ�س به من
احلماية للم�شتهلك ،فكل احلكومات وخا�شة اخلليجية
لي�س لها خيار يف التدخل اأو عدمه ولبد لها اأن تتخذ
كافة الإج ��راءات املاألوفة وغ��ري امل�األ��وف��ة ،والرقابية
والعقابية والتحذيرية والداعمة للم�شتهلك وراأ�س املال
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تحقيق
امل�شاكن وال�شتثمار فيه اأمام املوؤ�ش�شات املحلية والعاملية
ملواجهة اأزم��ة ال�شكن القائمة منذ زمن والتي زادها
تاأزم ًا ظاهرة الت�شخم.
ويختتم الدكتور احلبيب بقوله :اأك��رر يجب اأن يكون
تدخل احلكومات ملعاجلة هذه الظاهرة تدخ ًال حازم ًا
ومتب�شر ًا حتى تكون نتائج تدخلها ل�شالح امل�شتهلك لأن
الوطاأة تكون اأ�شد على امل�شتهلك اإذا راأى اأن القرارات
التي �شنعت ل�شاحله تنتهي ل�شالح روؤو�س الأموال.

د .ع�ب��دال��رح�م��ن احل �ب �ي��ب :امل�شتهلك
يخ�شى اأن تتحول القرارات التي �شنعت
له ل�شالح روؤو�س الأموال
الوعي االستهالكي والتجاري

«املتعاون» واأف�شل روؤو�س الأموال املتعاونة هي امل ؤو�ش�شات
املالية ال�شتثمارية التي ت�شارك فيها بع�س موؤ�ش�شات
الدولة ،فاحلكومات لي�س لها خيار يف التدخل اأو عدمه
لأن قوامها والذي هو �شواد النا�س �شتنهكه اأو ت�شحقه
هذه الظاهرة ،كما اأن ال�شعوب الواقعة حتت تاأثري هذه
الظاهرة لي�س لها اإل اهلل ثم حكوماتها بوقفتها احلازمة
والب�شرية اإىل جانبها.
وقال الدكتور احلبيب :اأنا مع تدخل احلكومات احلازم
والواعي يف دعم ال�شلع ال�شرورية وتو�شيع نطاق هذا
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ال��دع��م ومتابعة حركة الأ� �ش��واق العاملية ا إلنتاجية
والت�شويقية ،وكذلك متابعة حركة الأ��ش��واق املحلية
الإنتاجية والت�شويقية وال�شترياد والت�شدير وخا�شة
الت�شدير ال�شبيه بال�شرقة وت�شجيع روؤو�س الأموال الأقل
ج�شع ًا على تنويع ال�شلع ال�شرورية اإنتاج ًا وا�شترياد ًا،
كما اأرى �شرورة تدخل احلكومات فيما يتعلق باأ�شعار
اخلدمات ال�شرورية الأ�شا�شية وخا�شة ال�شكن واإيقاف
تلك الرتفاعات الهائلة وغري املربرة يف هذا القطاع،
وميكن للحكومات يف هذا املجال اأن تفتح جمال اإن�شاء

فيما يرى رجل الأعمال الأ�شتاذ اأحمد بن �شامل بادويالن:
اأن الت�شخم ظاهرة عاملية �شرب اأطنابه يف كل اأ�شقاع
املعمورة ،ويقول :اإنه وبعد اأن اأ�شبح العامل قرية �شغرية
فاإن ما يحدث مث ًال يف «نيكارجوا» اأو «زميبابوي» يوؤثر
على الأ�شعار يف «حراج ابن قا�شم» ،فقد اأ�شبح الكل يوؤثر
ويتاأثر ،ول �شك اأن احلكومة حتاول وتبذل وجتاهد كبح
جماح الت�شخم ح�شب الروؤية القت�شادية التي ي�شفها
خرباوؤها ..ولكن اأحيان ًا ل تفلح املعاجلات اإل بن�شب
�شئيلة ،فاإن اأ�شباب الت�شخم الرئي�شية يف دول اخلليج
هو ارتفاع قيمة واإيجار امل�شاكن وارتفاع اأ�شعار املواد
الغذائية وال�شتهالكية ...وكمثال لطرح احللول قامت
دبي بطرح �شتني األف وحدة �شكنية يف الأ�شواق للحد
من الرتفاع ،ولكن الذي ح�شل اأن الأ�شعار والإيجارات

ارتفعت  %50وجاءت بذلك النتيجة عك�شية.
ويف اململكة عندما قامت الدولة بدعم اأ�شعار الأرز
وجدنا اأن الأ�شعار قد هداأت قلي ًال ثم ما لبثت اأن عادت
اإىل الرتفاع مرة اأخرى ،اإذ ًا يجب األ نعتمد على الدولة
وحدها يف حل امل�شكلة اإذ من ال�شروري اأن يتما�شى مع
قرارات الدولة وعي ا�شتهالكي ووعي جتاري من التجار
مبا يخدم م�شالح وطنه ومواطنه.
وب�شوؤاله عن زيادة اأ�شعار اخلدمات والعقار التي تزامنت
مع موجة الغالء وه��ل بالإمكان تنظيمها على قدر
معطياتها؟ قال بادويالن :اإن ارتفاع الإيجارات واأ�شعار
العقار ك�شر جميع املقاومات وو�شل اإىل م�شتويات ل
تطاق بعد رك��ود ق��وي اأ�شاب قطاع العقار مع طفرة
الأ�شهم 2006م ،وعندنا انهار �شوق الأ�شهم عاد النا�س
اإىل العقار ،وحتى يعو�شوا خ�شائرهم يف �شوق الأ�شهم
اقتن�شوا فر�شة الت�شخم العاملي وط��اروا بالأ�شعار
اإىل اآفاق بعيدة ل يحتملها املواطن ول املقيم ،فال�شقة
التي كانت توؤجر بع�شرة اآلف اليوم ت�شل اإىل خم�شة
وع�شرين األف ريال ،واأرى اأن العقار لي�س يف اأزمة بل
الأزمة تكمن يف ج�شع جتار العقار وا�شتغاللهم لفر�شة
الت�شخم جلني اأرباح خيالية ،ولن يحد من طفرة العقار
اإل طفرة جديدة يف �شوق الأ�شهم ،ولكن نتمناها اأن تكون
ر�شيدة ولي�س ك�شابقاتها.
ثقافة االستهالك

اأما امل�شتثمر ورجل الأعمال اإبراهيم بن عثمان املو�شى
فيقول :اإن الغالء يف اأ�شعار التموين الغذائي يرهق كاهل
اجلميع ل�شيما متو�شطي وحمدودي الدخل ،ناهيك عن
اأن جمتمعنا يتجه نحو منحنى خطري جتاه ال�شتهالك
غري املقنن ل�شيما فيما يتعلق باملاأكل وامللب�س ،يقول
املو�شى :ه��ذا رغ��م اأنني اأح��د جت��ار امل��واد الغذائية،
فما اأ�شاهده من اعتماد الأ�شرة يف جمتمعنا اخلليجي
ل�شيما يف املدن واحلوا�شر على املطاعم واملواد الغذائية
املعلبة ارتفع يف العقدين الأخريين اإىل درجة عالية،
وارتفعت بذلك معدلت ال�شتهالك الأخرى ناهيك عما
ي�شميه البع�س ب� «لوازم الرفاهية» يف مقتنيات الت�شال
واملوا�شالت.
وعن ارتفاع اأ�شعار املواد الغذائية يقول املو�شى :تتجه
اأنظارنا نحن يف �شوق املواد الغذائية �شوا ًء اأ�شواق اجلملة

اأح �م��د ب��ادوي��الن :ال �ع��امل اأ��ش�ب��ح قرية
�شغرية فما يوؤثر هنا يوؤثر هناك

وتذمر امل�شتهلك ي�شرنا لذلك نر�شى باأقل ن�شبة من
الأرباح يف �شبيل اإر�شاء «الزبون» وبذلك ن�شع الكرة
يف ملعب «الوكيل» اأو امل�شتورد حتى واإن زادت الأ�شعار
ب�شبب فرق العملة.
لم نكن نتوقعها!!

اأو التجزئة اإىل ال�شوق الأوروبية حيث متثل الهاج�س
املرعب لكثري من التجار ،فاملنتجات الأوروبية مطلوبة
يف ال�شوق رغ��م وج��ود ال�ب��دائ��ل و�شعرها يف ارتفاع
م�شطرد ب�شبب فارق العملة ،فاليورو يرتفع با�شتمرار
اأمام الدولر الهزيل ،ولذلك نواجه نحن – جتار املواد
الغذائية – م�شاكل متعددة مع امل�شتهلكني واتهامات
بعدم امل�شداقية واجل�شع حني ن�شطر جمربين لرفع
�شعر املعرو�س ب�شبب ارتفاع �شعره علينا ،ناهيك عن
اأنه مع ارتفاع اليورو مقابل الدولر والزيادة املخيفة
واملرعبة يف اأ�شعار النفط ترتفع اأجور ال�شحن والتعبئة
والنقل مما يحط بظالله على ال�شعر الإج�م��ايل اإذ
نت�شرر نحن كما يت�شرر امل�شتهلك.
وللوقوف على واقع هذه الرتفاع التقينا ب�شعد القحطاين
اأحد جتار امل��واد الغذائية الذي �شدد على اأن زيادة
الأ�شعار �شملت معظم ال�شلع ال�شتهالكية واخلدمية،
وعن املواد الغذائية يقول :اأ�شعار املواد الغذائية ارتفعت
مبا يقارب  %30وجتار التجزئة اأو بالأحرى جتار «املفرق»
من مالك واأ�شحاب حمالت واأ�شواق التموين الغذائي
مت�شررون ،وي�شاركهم يف ال�شرر امل�شتهلك فحينما
يزيد �شعر الب�شاعة ن�شطر اإىل زيادته بنف�س الن�شبة،
فيت�شرر بذلك امل�شتهلك ورمبا كانت ن�شبة ال�شرر على
التجار اأكرث ،ودعني اأ�شرب لك مثال ً :حني تكون الفائدة
من �شندوق معلب ع�شرة ريالت وثمن العلبة الواحدة
ريال واحد وهو �شعر متعارف عليه لدى امل�شتهلك ثم
اأبيع اأن��ا ال�شندوق مف ّرد بربح �شتة ري��الت ب��د ًل من
ع�شرة رغم ارتفاع �شعر ال�شندوق من قبل الوكيل اأو
بائع اجلملة ثم يزيد تاجر اجلملة ال�شعر مرة اأخرى
فا�شطر بدوري للزيادة التي ل يقبلها امل�شتهلك حينها
تتقل�س ن�شبة اأرباحي ،ف�شعوبة زيادة ال�شعر وا�شحة

وع��ن توقعه لهذه ال��زي��ادة يقول القحطاين :مل نكن
نتوقعها اأبد ًا �شيما واأنه ل يوجد  -وهلل احلمد  -اأ�شباب
لها ،فبالدنا بخري واحلمد هلل ،واإن قيل اإنها ارتبطت
باملوا�شم املناخية فاإنها غري منطقية حيث اإنها �شبقت
مو�شم ال�شتاء ،اأقول هذا لتجار الفواكه واخل�شار ،واأنت
تعلم اأن اأ�شعار اخل�شار ارتفعت مبا يزيد عن %100
والفواكه مبا يقدر ب�  ،%50ولذلك لبد اأن نقل�س من
ت�شدير مثل هذه املنتجات حتى يكتفي ال�شوق املحلي.
ويرى القحطاين اأن ا�شتمرار هذه الزيادة من �شاأنه
اأن يعزز من انت�شار احلاجة والفقر لدى جمتمعنا بل
وي�شاهم يف وجود طبقات اجتماعية متفاوتة ،ويدعو
اهلل العلي القدير األ يحدث هذا يف الوقت الذي ن�شعى
جميع ًا ملكافحة اأ�شباب الفقر والعوزة من خالل املنا�شط
اخلريية والإن�شانية.
وعن اجلهة امل�شوؤولة ي�شع القحطاين الكرة يف ملعب
اجلهات احلكومية ذات العالقة وجتار اجلملة والوكالء
وكبار املوزعني ،ويوؤكد على �شرورة تفعيل الدور الرقابي
وت�شديد العقوبات و�شياغة اأنظمة من �شاأنها مكافحة
ظواهر الزيادة غري امل��ربرة لالأ�شعار ،وكذلك الغ�س
التجاري.
تساهل الجهات الرقابية

اأم��ا من�شور العجمي :فريى اأن الزيادة املفاجئة يف
الأ�شعار واإن �شملت املواد الغذائية واملالب�س والعقار
وم��واد البناء ،فاإنها ب �اأي ح��ال من الأح ��وال �شتكون
اأكرث �شرر ًا اإن هي مرت على اجلهات الرقابية مرور
الكرام ،فلو اأن الأمر حدث لأ�شباب وم�شوغات مقنعة
وطارئة لكان مقبو ًل ،اأما اأن ُيفاجاأ املجتمع بهذا ال�شعود
غري املربر لالأ�شعار فهذه ظاهرة رمبا نعتاد عليها اأو
ت�شتمر  -ل قدر اهلل  -يف حال وجدت الت�شاهل من قبل
اجلهات الرقابية املعنية ،واإن كنت اأنا كم�شتهلك مثل
عامة من يعي�س يف هذا البلد من مواطنني ومقيمني
اآمل من و�شائل الإعالم اأن ت�شعد من اأطروحاتها حول
هذه الظاهرة واأن ت�شع على عاتقها هموم ال�شارع ،ولعل
هذا اأحد الأهداف النبيلة لو�شائل الإعالم ،كما اأ�شيد
بدور جمل�س ال�شورى الذي وعد من خالل اإحدى جل�شاته
بالإ�شراع بدرا�شة الو�شع والعمل على عالجه وتاليف اأي
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تكرار ملثل هذه احلالة ،واأجدها فر�شة للمجل�س لإثبات
جديته اأمام املواطن.
أمر ال يوصف!

اإبراهيم املعيوف رج��ل اأع�م��ال واأح��د جت��ار التموين
الغذائي يقول :ما يحدث الآن اأمر ل يو�شف� ،شدقني
اأنني الآن ل اأ�شتطيع معرفة اأ�شعار املواد الغذائية واأنا
اأحد جتار امل��واد الغذائية ،وقد كنت قبل عدة اأ�شهر
اأعرف كل ما حتتويه اأ�شواقي وحمالتي التجارية من
حيث ال�شعر واجلودة والبلد امل�شدر اإل اأنني الآن واإن
كنت ما زلت اأحتفظ مبعلوماتي عن اجلودة والوكيل
اإل اأنني مل اأ�شتطع «اللحاق بالأ�شعار» ومل اأعد اأ�شتطيع
معرفتها ،فهي تقفز ب�شكل تتبعي وبزيادات رهيبة ل
ميكن ت�شورها وم��ا تبيعه اليوم ب�شعر �شتبيعه غد ًا
ب�شعر اآخر والأمر ل يقت�شر على املواد الغذائية فقط،
فالزيادة طالت كل �شيء حتى الأدوية والأثاث والأواين
املنزلية ،والغريب العجيب يف الأمر اأن املنتجات املحلية
زادت بزيادات املنتجات امل�شتوردة وبن�شبة عالية ،يف
حني كان من الأف�شل لها اأن «تك�شب» ال�شوق وجتد
الفر�شة يف زيادة �شعر امل�شتورد لزيادة اإقبال امل�شتهلك
عليها ،وهذا ما نبحث عنه نحن كتجار وكم�شتهلكني،
فخدمة املنتج املحلي اأف�شل بكثري من خدمة املنتجات
امل�شتوردة ولكن!.
ل �ق��د اأ� �ش �م �ع��ت ل ��و ن ��ادي ��ت حي ًا
ول � �ك� ��ن ل ح � �ي� ��اة مل � ��ن ت� �ن ��ادي

 اإبراهيم املو�شى :امل�شتثمر يت�شرر مثلمايت�شرر امل�شتهلك وجمتمعنا يتجه نحو
ال�شتهالك غري املقنن
الأ�شتاذ عبداملح�شن اليافعي مدير الت�شويق واملبيعات يف
اإحدى �شركات العقار يرى اأن الرتفاع يف الأ�شعار حقيقة
يعي�شها اأفراد املجتمع من مواطن ومقيم ،وهي وا�شحة
و�شوح ال�شم�س يف رابعة النهار اأما عن ال�شلع التي طالها
«هو�س الأ�شعار» فهي عامة ل تقت�شر على �شلع دون اأخرى،
خذ مث ًال مواد البناء الأ�شا�شية وكذا املواد ال�شتهالكية
واخلدمية ،ويقول :لعل حديثي  -هنا � -شيرتكز على
القطاع العقاري وكذا قطاع املقاولت ،فمنذ اأكرث من �شنة
بداأ ارتفاع الأ�شعار الت�شاعدي ،وزاد �شعر طن احلديد
بن�شبة كبرية وكذلك ال�شمنت واأ�شعار العمالة املنفذة
ارتفعت اي�ش ًا بن�شبة  %30اأما الأرا�شي فحدث ول حرج،
فال�شكنية ارتفعت بن�شبة بني .%70-50
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واأما الأرا�شي التجارية فكان لها ن�شيب الأ�شد حيث
زادت بن�شبة  %80-70وذلك ب�شبب اأن التجار هم من
اأ�شبح يبني الآن ولي�س املواطن لأنه بعد تطاير �شرر
الأ�شعار يف كل اجتاه مل ي�شتطع املواطن �شبط ميزانية
البناء ،وجلاأ اإىل �شراء الوحدات ال�شكنية اجلاهزة التي
اأ�شبح �شعرها هي الأخ��رى ل يطاق فاأ�شبحت نظرة
املواطن للعقار (�شقة تاأويني ول فيال تكويني).
وي�شيف اليافعي :واإذا نظرنا مل��ربرات هذا الرتفاع
جند فيها قلي ًال من ال�شحة وكثري ًا من املخالفات ويف
اعتقادي اأن جل�شع التجار دور ًا يف ذلك وعلى اجلهات
املعنية ك ��وزارة التجارة والغرفة التجارية وحماية
امل�شتهلك تفعيل دورها يف خدمة املواطن وامل�شتهلك.
ويقرتح قائ ًال :اأما عن كيفية مواجهة ذلك فالن�شبة
الأكرب بيد امل�شتهلك فعند حاجته ل�شلعة معينة ووجد
اأن �شعرها مبالغ فيه عليه اأن يبحث عن �شلعة اأخرى،
وعليه فيجب اأن نقاطع كل من يزيد يف �شعر �شلعته لكن
هذا  -بطبيعة احلال  -ل ميكن اأن يحدث يف حال زادت
الأ�شعار كما هي الآن اإذ ل تقت�شر الزيادة على منتج
معني اأو �شلعة بعينها.

من�شور العلي :احللول تكاملية والرقابة
�شرورية وامل�شلحة العامة مقدمة على
امل�شالح اخلا�شة
زيادة الرواتب  ..السبب !!

لالأ�شهم ،وعموم ًا لن يكون حديثي عن �شوق الأ�شهم اإمنا
عن الرتفاع (املجحف) يف اأ�شعار ال�شلع ال�شتهالكية،
ولذلك لبد اأن اأو�شح لك اأن الرتفاع احلا�شل يف ال�شلع
ال�شتهالكية يعود ومن وجهة نظري اخلا�شة اإىل عدة
اأ�شباب منها تذبذب اأ�شعار النفط ،فكما تعلم باأنه ل
يوجد �شلعة ول خدمة اإل والنفط عن�شر اأ�شا�شي يف
ت�شنيعها اأو اإنتاجها اإن كانت �شلعة اأو ت�شغيلها وامل�شاعدة
يف ا�شتمرار عملها اإن كانت خدمة ،فال اأعلم وجود �شلعة
اأو خدمة لي�س لها عالقة بالنفط.
إرتباط الريال بالدوالر!!

ويكمل قائ ًال� :شبب اآخر هو ارتباط الريال ال�شعودي
ب��ال��دولر الأمريكي حيث ي�شاوي ال��دولر الأمريكي
( )3.75ثالثة ريالت وخم�شة و�شبعني هللة ،واإذا علمت
باأن الدولر الأمريكي يتعر�س ومنذ �شت �شنوات تقريب ًا،
وبالتحديد منذ دخول اأمريكا لأفغان�شتان والعراق اإىل
تدهور يف قيمته ال�شرائية ،الأم��ر ال��ذي جعل حرية
املواطن اأكرث تعقيد ًا.
السلع المقلدة

اأم��ا اأن��ور ال�شويدان اأح��د جت��ار قطع غيار ال�شيارات
فيقول :اإن فر�س التالعب وتقليد القطع الأ�شلية ينت�شر
يف ال�شوق وحمالت قطع غيار ال�شيارات ،وامل�شتهلك ل
ي�شتطيع اأن مييز بني هذه القطع وتلك� ،شيما واأنه جلاأ
اإىل هذه املحالت ب�شبب غالء واحتكار الوكالت لقطع
غيار �شياراتها ول اأخفيك اأننا نحن جتار التجزئة ل
ن�شتطيع اأن منيز القطعة الأ�شلية من املقلدة ما دامت
خارج الوكالة ،وهذا بطبيعة احلال رمبا ي�شاهم يف تقليل
فر�شة زيادة اأ�شعار هذه القطع الأ�شلية ب�شبب انت�شار
قطع الغيار املقلدة رغم اأن هذا النخفا�س مل يحدث،
ولذلك اأ�شتطيع اأن اأقول لك اإن قطع غيار ال�شيارات
عامة تكاد تكون كما هي واإن طراأ عليها زيادة فهي زيادة
متعلقة با�شتغالل البع�س اأو كرثة الطلب لكن يف الإجمال
كرثة القطع املقلدة ومناف�شتها للقطع الأ�شلية �شاهمت
 نوع ًا ما  -يف ثبات اأ�شعار هذه القطع رغم غالئها يفوكالت ال�شيارات ل �شيما الأمريكية منها واليابانية.

اأما الأ�شتاذ حممد الق�شعمي  -م�شوؤول مايل  -فيقول:
ن�شمع من خالل املجال�س وما نقراأه باملنتديات وال�شاحات
عما يدور هنا وهناك عن ارتفاع الأ�شعار والذي ت�شهده
بالدنا حماها اهلل من كل مكروه.
والظواهر ال�شلبية التي حلت خالل اخلم�شة اأعوام
الأخ��رية وعلى راأ�شها تدهور �شوق الأ�شهم ال�شعودية
وم��ا ت��اله من ارتفاع كبري وملحوظ يف اأ�شعار املواد
ال�شتهالكية ،والغريب يف الأمر اأن الغالبية العظمى
ممن �شمعت اآرائ�ه��م وحتليالتهم لهذا الأم��ر يرون
اأن ال�شبب عائد اإىل الرتفاع يف الأ�شعار بعد زيادة
الرواتب ،ونظر ًا ملا لحظته ومل�شته من اأولئك املحللني تضييق فرص االستقدام
والذين حينما اأ�شمع واأقراأ حتليالتهم اأتذكر اأولئك النفر �شالح ال�شفيان اأحد جتار املقاولت يعزو ال�شبب يف
من املحللني ال�شعوديني ل�شوق الأ�شهم ال�شعودية الذين ارتفاع �شعر العمالة اإىل ت�شييق اأنظمة وزارة العمل يف
ما فتئوا اأن عادوا اإىل مكاتبهم لذهولهم ملا ح�شل يف ا�شتقدام العمالة فيقول :وزارة العمل �شيقت علينا فر�س
ال�شوق ولعدم درايتهم ومعرفتهم باأي قاعدة اقت�شادية ال�شتقدام مما جعل يومية العامل تزداد ب�شبب ندرة
من املمكن اأن ين�شب له ذلك التدهور يف ال�شوق ال�شعودي العمالة اأمام طلبات البناء والرتميم ،فالطلبات م�شتمرة

اأحمد الراجح:اأهل اجل�شع ا�شتغلوا قرار
ا�شقاط متلك الأر���س للمتقدمني على
البنك العقاري.

والعامل الواحد يعمل اأكرث من � 12شاعة ،ورمبا يعمل
يف عدة جهات بل ويطالب باأجور باهظة ثمن ًا ملا ينجزه
من اأعمال وذلك يف مقابل زي��ادة اأ�شعار مواد البناء
التي قفزت ب�شورة خيالية ،وهذا يعود ب�شبب الحتكار
والتالعب وا�شتغالل حاجة املجتمع ملثل هذه املواد وال�شلع
ل �شيما يف املواد التي ت�شتورد من خارج اململكة.

ابراهيم املعيوف :املنتجات املحلية زادت
بزيادة املنتجات امل�شتوردة يف حني كان من
الأف�شل اأن تناف�شها.
المالبس الجاهزة زادت بنسبة %70

ع�شام احلني�شل اأح��د جتار املالب�س الن�شائية يتهم
ال��دول امل��و ّردة بزيادة اأ�شعارها بن�شبة  %70وي�شرب
لذلك مث ًال لل�شلع امل�شتوردة من ال�شني وكيف اأنها
زادت يف الفرتة الأخ��رية وهذا بطبيعته جعل العميل
يراجع نف�شه كثري ًا قبل اختيار اأي قطعة ويتذمر من
الأ�شعار احلالية ،ويقول :العميل ل يالم بتذمره من
ارتفاع الأ�شعار ،فالرتفاع واإن بداأ بالن�شبة للمالب�س
اجلاهزة تدريجي ًا اإل اأنه زاد يف الفرتة الأخرية بن�شبة
عالية يجب الوقوف اأمامها بحزم ما اأمكن ذلك.
�شليمان العلي يرى اأن الزيادة يف الأ�شعار طالت كل
�شيء ومن ي�شاأل عن �شدقية هذه الزيادة يغالط نف�شه
وعليه اأن ينزل لل�شوق وي�شرتي بنف�شه ليدرك حجم
اختالف ال�شعر.

ناهيك عن حوافز القرار الأخري ال�شادر من جمل�س
الوزراء واملتعلق ب�شقوط �شرط متلك الأر�س للمتقدمني
للبنك العقاري جمم ًال كل �شيء الآن يف زيادة مطردة
ل�شيما املواد ال�شتهالكية وقطع الغيار واملواد الغذائية
والأرا�شي العقارية رغم اأن الدولة اأ�شقطت الر�شوم
اجلمركية عن كثري من املواد الغذائية ،اإل اأن الأ�شعار
م�شتمرة يف الزدي��اد ،ولعلك �شاهدت بعينك الزيادة
الباهظة يف اأ�شعار الأغنام قبل عيد الأ�شحى رغم وفرة
الأغنام حملي ًا ناهيك عن توريد عدد لي�س بالقليل من
الأغنام ال�شينية هذه ال�شنة وغريها من العديد من
الدول ،وق�س على ذلك الزيادة يف �شعر احلطب الذي
جاوز حد املعقول.وي�شيف :اإن امل�شاألة اإذا ا�شتمرت
اأنور ال�شويدان:لي�س بامكاين واأنا تاجر
�شتُلقي بظاللها على اأ�شحاب الدخل املحدود واملتو�شط،
قطع غيار معرفة القطع الأ�شلية من
ورمب��ا تطال اجلميع لذلك لب��د اأن ت�شغط اجلهات
املقلدة.
الرقابية على التجار واملوردين وتتابع اأ�شاليب الحتكار
التي يتفنن التجار با�شتخدامها ل�شيما يف حال وقوع اأي
وي�شدد العلي على اأن الأمر يجب اأن يطرح  -جدي ًا  -على �شرر على املنتجات امل�شابهة اأو البديلة.
طاولة النقا�س ولبد من معرفة اجلهات التي من �شاأنها
عالج هذه الظاهرة لأن عمليات البيع وال�شراء معقدة ،العالج هو المقاطعة
ولهذا يجب اأن ي�شرتك التاجر وامل��وزع وامل�شتهلك يف املهند�س م�شفر الدو�شري يعزو �شبب الزيادة يف الأ�شعار
العملية ب�شفافية وو�شوح ،فالتاجر رمبا يحتكر الب�شاعة اإىل عدة نقاط اأهمها:
واملوزع رمبا يقلل من العر�س ،وامل�شتهلك رمبا ي�شتجيب  -1ارتفاع اأ�شعار املعادن واملواد اخلام املعتمدة ب�شكل
لهذه ال�شور غري امل�شروعة من باب تاأمني حاجته ،يف مبا�شر اأو غري مبا�شر على النفط.
حني يتطلب الأمر �شحوة �شمري من اجلميع ول اأن�شى  -2التق�شري من قبل اجلهات الرقابية املخت�شة والتي
تربر اأنها تعمل داخل �شالحيات مقيدة باأنظمة تفتقد
دور و�شائل الإعالم ك�شلطة رابعة.
للمرونة ول متلك �شالحيات يف اتخاذ القرارات الرادعة
الطلب أكثر من العرض
للو�شول اإىل حلول جذرية من �شاأنها امل�شاهمة يف عدم
اأما اأحمد الراجح فريى اأن الأمر ل يتوقف على العقار تكرار مثل هذه الظاهرة.
فقط لأن ال�شوق العقاري م�شتمر يف الرتفاع من قبل  -3املواطن املحبط الذي ل ي�شاهم بدوره يف اإي�شاح
هذه الزيادة ،اإل اأنه حالي ًا بلغ درج� ًة عالية يف �شعر تبعات هذه الظاهرة ل�شناع القرار يف اجلهات امل�شوؤولة
الإيجارات �شيما بعد اأزمة «الأ�شهم» ،ويقول :ول يخفى وي�شاهم مع و�شائل الإعالم يف عالج غالء الأ�شعار ولو
عليك اأن الطلب الآن اأكرث من العر�س واأن احلاجة اإىل عن طريق مقاطعة بع�س الب�شائع وال�شلع وتفعيل دور
ال�شكن يف ازدياد ل �شيما من قبل ال�شباب الذي يعمد مقاومة الغالء.
اإىل الإيجارات لعدم القدرة على متلك امل�شكن ،ولذلك  -4رج��ال الأعمال وكبار املوردين الذين �شاهموا -
جتد اأن اأ�شعار اإيجار الوحدات ال�شكنية زادت بن�شبة بال اأدنى �شك  -يف اإظهار الت�شاهل واملرونة مع الدول
عالية حتى مع ال�شماح للم�شتثمرين ببناء اأدوار علوية امل�شدرة على ح�شاب امل�شتهلك.
ً
للحد من الت�شاع الأفقي لكثري من املدن كالعا�شمة ،وي�شرت�شل املهند�س م�شفر مو�شحا :اإن وزارة ال�شناعة
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تحقيق

ع���ش��ام احلني�شل:بع�س ا��ش�ع��ار ال�شلع
امل�شتوردة زادت .٪70
 هل با�شرت اجلهات احلكومة يف اتخاذ �شالحيتهاملعاجلة الو�شع ودرا�شته درا�شة م�شتفي�شة؟
 كيف لوزارة التجارة وكافة اجلهات املعنية اأن تطمئناملجتمع بعدم تكرار هذه الظاهرة �شيما اإذا ثبت عدم
وجود اأ�شباب مقنعة لنت�شارها.
 األي�س من الأح��رى اأن تبادر اجلهات املعنية وذاتالعالقة للظهور الإعالمي وعقد الندوات واملوؤمترات
ال�شحفية لإي�شاح وت�شليط ال�شوء على مثل هذه
الظواهر منذ ظهورها ل بعد اأن يت�شرر منها املجتمع
وي�ش ّلط عليها ال�شوء من قبل و�شائل الإعالم ل من قبل
اجلهات املعنية؟

��ش��ال��ح ال �� �ش �ف �ي��ان:م��واد ال �ب �ن��اء قفزت
ب�شورة خيالية.
والتجارة معنية ب�شكل مبا�شر بهذا املو�شوع من خالل
رقابة ودرا�شة ال�شوق ومراقبة التجار واملوردين بعدم
ا�شتغالل مثل ه��ذه الظاهرة ،كما اأن على اجلهات
امل�شوؤولة الأخرى «وزارة العمل ،ووزارة ال�شناعة والغرفة
التجارية··· الخ» اأن تتناغم مع الأنظمة القائمة وتطور
«ما عفا عليه الزمان منها» فاململكة ع�شو يف منظمة
التجارة العاملية ،ويجب اأن يتما�شى النظام التجاري
يف البلد مع هذا الأمر والذي اأمتنى اأن يكون اإيجابي ًا
ومت�شق ًا مع ثقافتنا لذلك على وزارة ال�شناعة والتجارة
اأن تفعل اأنظمتها حول «الحتكار» التي مل اأجد لها نظام ًا
خا�ش ًا يتناوله ،كما هي اأنظمتها يف «الإغ��راق» مث ًال،
ولذلك اأتفاجاأ دائم ًا  -كغريي  -بعبارة م�شهورة ويرتدد
�شداها داخل اأروقة وزارة ال�شناعة والتجارة األ وهي
«تلك الق�شية لي�شت من اخت�شا�شنا».
وي�شتطرد املهند�س م�شفر يف اأن «غالء الأ�شعار» من
�شاأنه كظاهرة اأن يحدث خل ًال يف الرتكيبة الجتماعية
وه��و بطبيعة احل��ال ل ي��رتك خ �ي��ار ًا اأم ��ام الفقراء
وحم��دودي الدخل اإل ال�شتدانة اأو عدم تلبية بع�س
الحتياجات ال�شرورية ،وهذا من �شاأنه اأن يوؤدي بنا
 ل قدر اهلل  -اإىل العودة اإىل الوراء حيث «الطبقية»املتف�شية يف كثري من ال��دول الأوروب�ي��ة زمن الع�شور
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الو�شطى والنظرية تقول اإن ثمة عالقة مرتابطة يف
اإطار النظرية القت�شادية بني الدخار وال�شتثمار اإذ
كلما زاد الدخار زاد معدل ال�شتثمار ،وبالعك�س كلما
قل الدخار قل معدل ال�شتثمار .وهذا يو�شح ما ك�شفت
عنه الهيئة العامة لال�شتثمار ال�شعودية اأنها ت�شعى
ل�شتقطاب ا�شتثمارات اأجنبية وم�شرتكة �شخمة يف
�شبيل رفع م�شتوى اململكة لتكون من م�شاف اأف�شل 10
دول يف العامل من حيث تناف�شية بيئة ال�شتثمار ،ولك
اأن ت�شاأل الآن اأين دور املواطن هنا اأو بالأحرى اأين نحن
من ال�شتثمار يف بلدنا؟
ويختتم املهند�س م�شفر حديثه قائال :اإن اختالل العالقة
بني معدلت الأجور والرواتب وبني تكاليف املعي�شة قد
يوؤدي اإىل جلوء بع�س �شعاف النفو�س اإىل تعامالت فا�شدة
حتت مظلة الف�شاد الإداري ،كما �شيدفع املوظف اإىل زيادة
مدخولته عن طريق الأعمال التجارية مما �شيوؤثر  -بال
�شك  -يف قدراته الإبداعية واإنتاجيته كموظف كما اأن
ظاهرة «غالء الأ�شعار» يف كثري من الدول هي املدانة يف
ظهور م�شاكل العنف واجلرمية والهجرة.
لمن يهمه األمر !

هنا ل ي�شعنا يف «ال�شورى» اإل اأن جنمل تلك الت�شاوؤلت
التي وردت ملن يهمه الأمر حول هذه الإ�شكالية لنرتكها
يف ملعب امل�شوؤولني و�شناع القرار وكافة املعنيني بالأمر
والتي من اأهمها:
 هل من مربر مقنع لهذه الزيادة اجلنونية يف كافةاأ�شعار ال�شلع واخلدمات؟

الحلول تكاملية والرقابة ضرورية

اأما الأ�شتاذ من�شور العلي فريى اأن ارتفاع الأ�شعار ل
يعالج بزيادة الرواتب حتى ولو متت املراقبة ال�شارمة
من قبل اجلهات امل�شوؤولة على الأ�شعار ومراقبة ال�شوق،
اإذ لبد اأن يراعى يف مثل هذه الظواهر تركيبة املجتمع،
فالزيادة ل ت�شمل موظفي القطاع اخلا�س ،كما لن يجني
ثمارها العاطلون عن العمل ،اإ�شافة اإىل اأنها �شرتهق كاهل
الوافدين والعاملني من غري ال�شعوديني ،وهذا بدوره يفتح
خيار النتقال للعمل يف دول اأخ��رى ،هذا يف حال متت
مراقبة الأ�شعار ،اأما يف حال عدم التمكن من ذلك فاإن
امل�شكلة �شوف تتفاقم اإذ لن ينتفع امل�شمولون بالزيادة منها
و�شيت�شاعف �شرر العاطل والوافد ،لذا كان من ال�شرورة
اأن يتم الرتكيز هنا على الآثار الجتماعية لرتفاع الأ�شعار
وكرثة العاطلني عن العمل ،كما اأن زيادة الرواتب �شوف
حتفز العاملني بالقطاع اخلا�س للبحث عن الوظائف
يف القطاع العام ،وهذا بدوره يوؤثر تاأثري ًا مبا�شر ًا على
اإ�شرتاتيجيات برامج �شعودة القطاع اخلا�س ،لذا اأرى اأنه
من الأجدى معاجلة ظاهرة الت�شخم واأن نراقب املنتجات
والأ��ش��واق والأ�شعار ،وه��ذا لن يتم اإل مبراقبة التجار
اأنف�شهم وحماربة اجل�شع و�شوء ال�شتغالل من قبل رجال
الأعمال ،اإذ من املفرت�س اأن يراعى حق امل�شلحة العامة
مقابل امل�شالح الفردية واملحدودة ،ناهيك اأن الدرا�شة
املو�شوعية لظاهرة الت�شخم تتطلب تكامل الأدوار
والأطروحات القت�شادية وال�شيا�شية والجتماعية ،اإذ اإن
اأي درا�شة تغفل اجلانب الجتماعي – على �شبيل املثال –
�شوف لن ت�شل اإىل احلل الأمثل والقرار ال�شائب.
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متابعات

في قرار لمجلس الوزراء :
إلغاء شرط تملك األرض عند التقديم لطلب قرض من صندوق التنمية العقارية

وتوحيد مبلغ القرض المقدم للمواطنين في
مختلف مناطق المملكة

راأ�� ��س خ ��ادم احل��رم��ني ال���ش��ري�ف��ني ،امللك
عبداهلل بن عبدالعزيز اآل �شعود  -حفظه
اهلل  -اجلل�شة التي عقدها جمل�س الوزراء،
بعد ظهر الثنني 1431/11/17ه� ،يف ق�شر
اليمامة مبدينة الريا�س.
ويف بدء اجلل�شة اأطلع خادم احلرمني ال�شريفني
املجل�س ،على املباحثات التي اأجراها مع اأخيه
فخامة الرئي�س حممود عبا�س رئي�س اللجنة
التنفيذية ملنظمة التحرير الفل�شطينية رئي�س
ال�شلطة الوطنية الفل�شطينية ،حول تطورات
الق�شية الفل�شطينية واجل �ه��ود املبذولة
لإعادة عملية ال�شالم اإىل م�شارها ال�شحيح،
و�شرورة قيام املجتمع الدويل بواجباته حيال
هذا الأم��ر؛ لتحقيق �شالم عادل و�شامل يف
املنطقة ،ي�شمن لل�شعب الفل�شطيني اإقامة
دولته امل�شتقلة على ترابها الوطني ،وعا�شمتها
القد�س ً
وفقا ل�ق��رارات ال�شرعية الدولية،
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ومبادرة ال�شالم العربية يف هذا ال�شاأن ..
جمدد ًا وقوف اململكة ودعمها لكل جهد يبذل
لتحقيق ذلك  ..كما اأطلع اأيده اهلل املجل�س
على فحوى الت�شال الهاتفي الذي تلقاه من
اأخيه فخامة الرئي�س حممود اأحمدي جناد
رئي�س اجلمهورية الإ�شالمية الإيرانية .
واأو�شح معايل وزير الثقافة والإعالم ،الدكتور
عبدالعزيز بن حميي الدين خوجة ،يف بيانه
لوكالة الأن �ب��اء ال�شعودية ،عقب اجلل�شة،
اأن املجل�س ا�شتمع بعد ذلك وبتوجيه كرمي
اإىل تقرير عن ال�شتعدادات املبكرة التي
تقوم بها خمتلف القطاعات ذات العالقة
بخدمة حجاج بيت اهلل احلرام الذين بداأوا
يتوافدون على اململكة لأداء فري�شة احلج.
واأف ��اد معايل وزي��ر الثقافة والإع� ��الم ،اأن
املجل�س ،ا�شتمع بعد ذل��ك اإىل جملة من
التقارير عن ت�ط��ورات الأح ��داث املختلفة،

ووا�شل مناق�شة جدول اأعماله ،واأ�شدر من
القرارات ما يلي :
اأو ًل :وافق جمل�س الوزراء على تطبيق الالئحة
املنظمة ل�شوؤون من�شوبي الهيئة العامة لل�شياحة
والآث��ار على موظفي قطاع الآث��ار واملتاحف
يف الهيئة اإىل اأن ت�شدر الالئحة الوظيفية
امل��وح��دة للعاملني يف املوؤ�ش�شات والهيئات
العامة وال�شناديق .
ً
ثانيا  :بعد الطالع على ما رفعه معايل وزير
املالية  ،وبعد النظر يف قرار جمل�س ال�شورى
رق��م (  ) 13/24وت��اري��خ 1431 / 4 / 20
ه�  ،قرر جمل�س ال��وزراء املوافقة على نظام
اإيرادات الدولة  ،بال�شيغة املرفقة بالقرار.
وقد اأعد مر�شوم ملكي بذلك .
وافق جمل�س ال��وزراء على تعديل الفقرات :
(  ) 1و (  ) 3و (  ) 4من البند ( ً
ثالثا )
من قرار جمل�س الوزراء رقم (  ) 21وتاريخ
1430/1/29ه�� � � لت�شبح بالن�س الآت ��ي :
" الفقرة  - 1اإنهاء ارتباط م�شروع اخلرج
ال��زراع��ي بهيئة ال��ري وال�شرف بالأح�شاء
و�شمه اإىل قطاع ال��رثوة احليوانية بوزارة
الزراعة مع اإيقاف ت�شنيع وت�شويق احلليب
م��ن اأع �م��ال امل �� �ش��روع والإب� �ق ��اء ع�ل��ى بنك
الأ�شول الوراثية ومركز التلقيح ال�شناعي
بجميع املرافق الرئي�شة وامل�شاندة " الإدارية
وال�شكنية " وجميع العاملني بامل�شروع لدى
وزارة الزراعة على اأن تتوىل الوزارة تزويد
الكلية التقنية باخلرج التابعة للموؤ�ش�شة العامة
للتدريب التقني واملهني مبا تنتجه الأبقار من
احلليب لال�شتفادة منه يف العملية التدريبية
وفق اآلية تتفق عليها الوزارة واملوؤ�ش�شة .
الفقرة  - 3يخ�ش�س للكلية التقنية باخلرج
التابعة للموؤ�ش�شة العامة للتدريب التقني
واملهني ج��زء م�شاحته ( 973ر  ) 315م2
ثالثمائة وخم�شة ع�شر اأ ً
لفا وت�شعمائة وثالثة

و�شبعون مرت ًا ً
مربعا من اأر�س م�شروع اخلرج
الزراعي وكذلك جزء اآخر من اأر�س امل�شروع
م�شاحته ( 800ر  ) 267م 2مائتان و�شبعة
و��ش�ت��ون األ �ف� ً�ا وث�م��امن��ائ��ة م��رت م��رب��ع قائمة
عليه ً -
حاليا  -احلظائر واملحلب وامل�شنع
وقائمة عليه كذلك املباين الطينية البالغة
م�شاحتها ( 170ر ) 52م 2اثنني وخم�شني
األ�ف� ً�ا وم��ائ��ة و�شبعني م��رت ًا ً
مربعا امل�شتملة
على احلظائر واملحلب وامل�شنع القدمية.
الفقرة  - 4تتوىل املوؤ�ش�شة العامة للتدريب
ال�ت�ق�ن��ي وامل �ه �ن��ي الإ�� �ش ��راف ع�ل��ى املباين
الطينية البالغة م�شاحتها ( 170ر) 52
م 2اثنني وخم�شني اأ ً
لفا ومائة و�شبعني مرت ًا
م��رب�ع� ً�ا امل�شتملة ع�ل��ى احل�ظ��ائ��ر واملحلب
وامل���ش�ن��ع ال �ق��دمي��ة وامل�ح��اف�ظ��ة عليها ".
ب�ع��د الط� ��الع ع�ل��ى م��ا رف �ع��ه م �ع��ايل وزي��ر
امل��ال��ي��ة وب� �ع ��د ال �ن �ظ��ر يف ق � ��رار جمل�س
ال� ��� �ش ��ورى رق� ��م (  ) 33 / 46وت ��اري ��خ
1430/6/28ه� قرر جمل�س الوزراء ما يلي:
اأو ًل  -اإلغاء �شرط متلك الأر�س عند التقدمي
لطلب قر�س من �شندوق التنمية العقارية.
ً
ثانيا  -توحيد مبلغ القر�س املقدم للمواطنني
يف خمتلف مناطق اململكة من �شندوق التنمية
العقارية بحيث يكون ( 000ر )300ثالثمائة
األف ريال .
ً
ثالثا  -قيام �شندوق التنمية العقارية مبا
يلي:
آ
 - 1و� �ش��ع ال �ي��ة ل�ل�ت�ع��اون ب��ني ال�شندوق
وامل �وؤ� �ش �� �ش��ات امل��ال �ي��ة ال�ت�ج��اري��ة ملنح
متويل اإ�شايف ملن يرغب من مقرت�شي
ال�شندوق .
 - 2حتديث نظام ال�شندوق مبا يتفق مع نظام
الهيئة العامة لالإ�شكان والأنظمة ذات
العالقة وامل�شتجدات التي طراأت ومن
ثم الرفع يف �شاأنه.

مجلس الشورى يثمن دعوة خادم الحرمين الملك عبداهلل بن
عبدالعزيز للعراقيين لحل معضلة تشكيل الحكومة
ث�م��ن جمل�س ال �� �ش��ورى خ��الل جل�شته
العادية اخلام�شة واخلم�شني التي عقدها
يوم 1431/11/23ه� �� ،برئا�شة معايل
رئي�س املجل�س ال�شيخ الدكتور عبداهلل
بن حممد بن اإبراهيم اآل ال�شيخ النداء
الذي وجهه خادم احلرمني ال�شريفني
امللك عبداهلل بن عبدالعزيز اآل �شعود
 حفظه اهلل  -اإىل ال�شعب العراقيال�شقيق ودعا فيه فخامة الرئي�س جالل
طالباين رئي�س جمهورية العراق ،وجميع
الأح� ��زاب العراقية ال�ت��ي ��ش��ارك��ت يف
النتخابات ،والفعاليات ال�شيا�شية ،اإىل
عقد اجتماع يف مدينة الريا�س باململكة
العربية ال�شعودية بعد مو�شم احلج
املبارك ،وحتت مظلة اجلامعة العربية،
لل�شعي اإىل حل لكل مع�شلة تواجه ت�شكيل
احلكومة التي طال الأخذ والرد فيها.
وراأى املجل�س اإن هذا النداء بادرة خرية
ت�شاف اإىل مبادراته  -اأيده اهلل  -التي

تنطلق من حر�شه الدوؤوب على م�شالح
الأمة العربية التي ت�شكن وجدانه ويحمل
همومها ويعمل  -رعاه اهلل  -على حلها
.
وعد املجل�س هذا النداء باأنه ل ي�شدر اإل
من اإن�شان غيور على اأمته حري�س على
عزتها وت�شامنها  ،وال�شواهد على ذلك
كثرية ي�شجلها التاريخ باأحرف من نور
خلادم احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل
بن عبدالعزيز ،منها على �شبيل الذكر
ل احل�شر فل�شطني ولبنان وال�شومال،
اإىل جانب مبادراته يف حل اخلالفات
العربية – العربية.
و�شجل املجل�س تقديره اجلم ملا ت�شمنه
النداء من عبارات تبعث الأمل يف اإيجاد
خمرج لالأزمة احلالية يف العراق ،و تبث
احلما�س يف الغيورين من اأبناء ال�شعب
العراقي على وحدته ،وعزته  ،واأمنه
 ،وازده� ��اره ،للنهو�س مب�شوؤولياتهم

والت�شحية ،م��ن اأج��ل ع��راق م�شتقر
اآمن" .
أ
واأع��رب املجل�س عن تاييده وم�شاندته
مل��وق��ف خ��ادم احل��رم��ني ال�شريفني يف
مد يد العون ،والتاأييد ،وامل �وؤازرة ،لكل
ما �شوف يتو�شل اإليه زعماء الأحزاب
العراقية التي �شاركت يف النتخابات
والفعاليات ال�شيا�شية ،من ق��رارات،
وما يتفقون عليه من اأجل اإعادة الأمن
وال�شالم اإىل اأر�س الرافدين ،وياأمل يف

الوقت ذاته اأن ي�شتجيب العراقيون لهذا
النداء ،ويغلبوا م�شلحة العراق و�شعبه،
على امل�شالح ال�شخ�شية ال�شيقة ،بتوحيد
ال�شف ،والت�شامي على اجلراح ،واإبعاد
�شبح اخلالفات ،واإطفاء نار الطائفية
البغي�شة .واأن يتو�شلوا اإىل اتفاق �شيكتبه
التاريخ ،و�شتحفظه الأجيال القادمة يف
ذاكرتها ،يعيد للعراق مكانته ،ويحفظ
ل��ه اأم�ن��ه وا��ش�ت�ق��راره ،وي�شون وحدة
اأر�شه .

جائزة الريادة في التعامالت اإللكترونية لمجلس الشورى
فاز جمل�س ال�شورى بجائزة م�شابقة "الريادة يف
التعامالت الإلكرتونية احلكومية" التي ينظمها
برنامج التعامالت احلكومية الإلكرتونية (ي�شر)
وذل��ك با�شتخدام املجل�س برناجمه الإلكرتوين
(�شاور).
وت�شلم م�ع��ايل م�شاعد رئي�س جمل�س ال�شورى
الدكتور عبد الرحمن الرباك اجلائزة خالل حفل
افتتاح الدورة الثانية للموؤمتر الوطني للتعامالت
الإلكرتونية يف الريا�س الذي رعاه نيابة عن خادم
احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز
اآل �شعود معايل وزير الت�شالت وتقنية املعلومات
املهند�س حممد جميل بن اأحمد مال .
ويطبق جمل�س ال�شورى حاليا برنامج التعامالت
الإلكرتونية (� �ش��اور) اإن �ف� ً
�اذا لتوجيهات خادم
احلرمني ال�شريفني حفظه اهلل لتطبيق احلكومة
الإلكرتونية ،وبدعم مبا�شر ومتابعة من معايل
رئي�س املجل�س ال�شيخ الدكتور عبداهلل بن حممد

بن اإبراهيم اآل ال�شيخ.
ويهدف الربنامج اإىل اإيجاد بيئة اإلكرتونية متكاملة
داخ��ل املجل�س خلدمة الأه ��داف الإ�شرتاتيجية
ملجل�س ال�شورى ،وحتقيق البيئة املوحدة والعمل
امل�شرتك ملوظفي املجل�س لإمتام الأعمال وتنفيذها
اإلكرتونيا ،والتاأكد من �شهولة الو�شول وال�شتخدام
الأم�ث��ل للمعلومات م��ن خ��الل واج�ه��ة م�شتخدم
متكاملة معينة لكل م�شتخدم ،وكذلك ت�شكيل اإطار
كامل ال�شرية جلميع م�شتويات العمل من خالل
املهارات واخلربات الفنية والإدارية.
وب ��داأ برنامج التعامالت الإل�ك��رتون�ي��ة مبجل�س
ال�شورى (�شاور) بت�شغيل نظام الت�شالت الإدارية
ثم ال�شوؤون املالية ،اإىل اأن مت تعميم العمل على كافة
الإدارات والأنظمة والربامج داخل املجل�س لي�شكل
يف النهاية ً
نظاما اأ ًليا موحدا مثل بيئة اإلكرتونية
�شاعدت على اإيجاد منظومة عملية متكاملة يف
جمل�س ال�شورى �شاهمت يف زيادة اإنتاجية املوظفني

وحت�شني م�شتوى اأدائهم .
وت �ع��د ج��ائ��زة الإجن � ��از احل �ك��وم��ي للتعامالت
الإل�ك��رتون�ي��ة ال�ت��ي ينظمها برنامج التعامالت
الإل�ك��رتون�ي��ة التابع ل ��وزارة الت���ش��الت وتقنية
املعلومات اإحدى اآليات ت�شجيع اجلهات احلكومية
وحتفيزها نحو التحول للحكومة الإلكرتونية
وو�شيل ًة لتقدير اجلهود التي تبذلها اأجهزة الدولة
وموؤ�ش�شاتها يف هذا املجال ومواكبة مفهوم البيئة
الإلكرتونية يف العمل احلكومي خدم ًة للجميع.
ومتنح ه��ذه اجل��ائ��زة للجهات احلكومية الأكرث
ً
ن�شجا يف جم��ال الت�شالت وتقنية املعلومات،
ويوؤخذ يف عني العتبار عند منحها اجلهود التي
بذلت من قبل اجلهة احلكومية يف جمال تطوير
اإجراءات واأ�شاليب العمل اإىل جانب تنمية املوارد
الب�شرية واإدارة التغيري ،وينظر ب�شكل �شمويل اإىل
املبادرات داخل اجلهات احلكومية التي تهدف اإىل
التحول اإىل بيئة ل ورقية تقدم خدماتها على مدار

ال�شاعة بجودة وفاعلية .
وللجائزة معايري للتقييم منها مدى تطور البنية
التحتية لالت�شالت وتقنية املعلومات للجهة
احلكومية و�شوابط تطبيق التعامالت الإلكرتونية،
ووج��ود خطة اإ�شرتاتيجية لتقنية املعلومات مع
و�شوح روؤيتها ور�شالتها ،ووجود خطة تدقيق لتقنية
املعلومات ،اإىل جانب املنجزات التي حققتها اجلهة
بعد التطوير والتنظيم ،والقدرة على تلبية حاجات
الأعمال وحتقيق اأهدافه .
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ثقافة برلمانية

المذكرات
• د.جالل البنداري
• اخلبري الربملاين

اإليضاحية

بداية نوؤكد اأن الن�س اإذا كان وا�شحاً ف�اإن تف�شريه يكون على درج��ة من ال�شهولة ،ويجب اإعمال حكمه،
اأما اإذا كان الن�س غري وا�شح باأن اعتوره غمو�س اأو �شابه نق�س تعني فى تف�شريه الك�شف عن نية ال�شارع
احلقيقية لتحديد معناه باللجوء اإىل حكمة الت�شريع اأو الأعمال التح�شريية اأو اإىل امل�شادر التاريخية
للن�س املذكور ،كما نوؤكد اأي�شا اأن الغاية التى يتوخاها ال�شارع عند و�شعه الت�شريع هى امل�شلحة التى ق�شد
حمايتها والعتبارات الجتماعية اأو ال�شيا�شية اأو القت�شادية ،ومتى كان ق�شد امل�شرع وا�شحاً والن�س غري
غام�س فال جمال لالجتهاد اأمام �شراحة الن�س وو�شوحه.
اأم��ا اإذا ك��ان الن�س غ��ري وا��ش��ح فقد ا�شتقر الفقه
والق�شاء فى فرن�شا على �شرورة الرجوع اإىل الأعمال
التح�شريية للتعرف على ق�شد امل�شرع وفكره واحلكمة
من الت�شريع ويجب اأن يكون هذا الرجوع بحذر لأن كثريا
مما يدون فى التقارير اأو ما يقال فى جل�شات الهيئة
الت�شريعية ل يعرب اإل عن راأي فردي لأحد امل�شرتكني
فى و�شع التقارير واملناق�شات الربملانية ومن ثم ي�شعب
اعتباره معربا عن اإرادة امل�شرع.
فاملذكرة الإي�شاحية هى املرجع الذى ي�شاعد على جتلية
ما يف الت�شريع من قواعد قانونية ورد بها غمو�س فيتم
تو�شيح ما فيها من اإبهام فهي م�شدر لال�شتئنا�س
ي�شرت�شد به القا�شي وغريه يف التعرف على حقيقة
القواعد القانونية.
ومن املعروف اأن اأحكام الق�شاء الإدارى توؤدي اإىل ف�س
ما يثار اأمام املحاكم من منازعات .اإذ تتدخل املحكمة،
مبوجب الدعوى ،لتقول يف اخل�شومة املعرو�شة كلمة
القانون ،والقا�شي حني ي�شدر حكمه ل ي�شدر لأئحة
عامة ول يخلق قاعدة قانونية جديدة ي�شيفها اإىل جملة
القواعد املكونة للنظام القانوين يف الدولة .اإنه يوؤدي
فقط وظيفته يف حدود القانون القائم بتطبيق هذا
القانون وبالنطق به يف �شاأن الق�شية املعرو�شة عليه.
وما من �شك فى اأن املحكمة وهي تطبق القانون لبد
واأن ت�شعى بكل جهدها يف البحث عن احلكم املالئم
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املذكرة الإي�شاحية هى تف�شري ما اأ�شكل
من مواد القانون عند التطبيق
للنزاع املعرو�س ،فتف�شر القانون القائم حني يداخلها
�شك فى معناه م�شتعينة على ذلك بكافة و�شائل التف�شري
املقررة.
واملف�شر قد ي�شتند اإىل عنا�شر خارجة عن الت�شريع
حتى يتعرف على نية امل�شرع م��ن ولكي ي�شل اإىل
حكمة الت�شريع فعليه اأن ي�شرت�شد بالأعمال التح�شريية
وبالعادات واأن يرجع اإىل امل�شدر التاريخي للت�شريع
الذي يف�شره.
وما يعنينا هنا هو الأعمال التح�شريية والتي يق�شد
بها جمموعة املذكرات التف�شريية ومناق�شات املجال�س
الت�شريعية وحما�شر جل�شات هذه املجال�س واأعمال
اللجان التي تقرتن عادة بالت�شريعات عند حت�شريها.
وقد تكون لالأعمال التح�شريية قيمة كبرية فى تعريف
نية امل�شرع وتف�شري الأل�ف��اظ املبهمة التى وردت يف
الت�شريع واإزالة التناق�س الظاهري وتكميل الناق�س،
فيلجاأ اإليها املف�شر لي�شرت�شد بها يف التف�شري ،على اأنه
مهما يكن من قيمة الأعمال التح�شرية فاإنها ل تعترب
جزء ًا من الت�شريع بل هي �شيء خارج عنه يجوز فيه

اخلطاأ ،فاإذا راأى املف�شر راأي ًا خاطئ ًا م�شج ًال يف الأعمال
التح�شريية فاإنه ل يتقيد به عند التف�شري بل يرتكه
اإىل الراأي ال�شحيح الواجب الأخذ به طبقا للت�شريع
الذى اأمامه.
ويتقيد الرجوع اإىل الأعمال التح�شريية بقاعدتني
اأ�شا�شيتني:
الأوىل � ل يجوز الرجوع اإىل الأعمال التح�شريية اإذا
كان الن�س الت�شريعي وا�شحا يف الدللة على املعنى،
فوظيفة القا�شي هي تطبيق القانون ول ميلك اللجوؤء
اإىل قواعد التف�شري اإل اإذا كان الن�س غام�شا ،فال
جمال لالجتهاد اأمام �شراحة الن�س وو�شوحه ،فال
يجوز ا�شتبعاد اأعمال حرفية الن�س الوا�شح بحجة
�شرورة اإحرتام روح الت�شريع.
الثانية � اإن الأعمال التح�شريية لي�شت ملزمة للقا�شي،
فالذي يلزمه هو اإرادة امل�شرع التي مت التعبري عنها من
خالل الن�س الت�شريعي ،اأما الإرادة التي يعرب عنها يف
الأعمال التح�شريية فهي لي�شت ملزمة ،ومن ثم ،فاإن
اإهدار ما جاء يف الأعمال التح�شريية ل يوؤدى باأى حال

من الأحوال ،اإىل نق�س احلكم لأنه ل ينطوي بذلك على
خطاأ يف تطبيق القانون اأو تف�شريه اأو تاأويله.
ومما قلناه ب�شاأن الأعمال التح�شريية ي�شر ،من باب
اأوىل ،على املذكرات الإي�شاحية اأو التف�شريية ،حيث
اإنها ل تعرب عن اإرادة امل�شرع ،واإمنا عن راأي وا�شعها
جمردا متام ًا من اأي �شفة يتمتع بها وا�شع املذكرة،
ولهذا فاإن حجيتها ل تزيد عن حجية اأي راأي فقهي ل
يتمتع اإل بقيمة اإر�شادية ،بل اإن اجلهل مبعرفة وا�شعها
ووج��ود الكثري من الت�شارب فيها يجعل اأحيان ًا من
ال�شروري اللتفات عنها.
ومن املعروف اأن م�شروع القانون يتكون من ديباجة � ثم
الن�شو�س املو�شوعية � ثم الن�شو�س التنفيذية وي�شاغ

الأع � �م� ��ال ال �ت �ح �� �ش��ريي��ة ل �ه��ا قيمة
كبرية فى تعريف نية امل�شرع وتف�شري
الألفاظ املبهمة

م�شروع القانون يف مواد ويرفق به مذكرة اإي�شاحية تبني
اأهداف الت�شريع املعرو�س ومراميه.
ونظر ًا لأن دور الدولة قد تطور فاأثر ب�شكل كبري على
اأغلب وظائف املجل�س الت�شريعي فاأ�شحى اإ�شهامه يف
املجال الت�شريعي �شئيال وحمدود النطاق على الأقل
من الناحية الفعلية.
لذا جند اأن هناك عدة عوامل لدرا�شة مو�شوع الت�شريع
ب�شفة عامة واملذكرة الإي�شاحية ب�شفة خا�شة لأن
الدرا�شات التى تناولتها من الناحية الفقهية تبدو نادرة
للغاية.
كما اأن التقاليد الربملانية يف م�شر على �شبيل املثال
ب�شاأن امل��ذك��رة الإي�شاحية مل تتجاوز اأ�شابع اليد
ال��واح��دة �شواء منها قبل الثورة اأم بعدها .كما اأن
الأحكام الق�شائية التي تعر�شت للمذكرة الإي�شاحية
املرفقة بالقانون اأو مب�شروع القانون مل تعط هذا
املو�شوع اأهمية كبرية،
لذا فاإن احلديث عن مو�شوع املذكرة الإي�شاحية مازال
بكر ًا وفى حاجة اإىل املزيد من الدرا�شات والأبحاث،

خا�شة واأن هناك من الأ�شئلة اجلوهرية املتعلقة بهذا
ال�شاأن وكانت الإجابة عليها مت�شاربة.
وياأتي احلديث عن املذكرة الإي�شاحية يف هذه الدرا�شة
ب�شيء من التف�شيل يف امل�شائل الآتية:
اأو ًل :املق�شود باملذكرة الإي�شاحية.
ثاني ًا :ما هي اجلهة املخت�شة باإ�شدارها.
ثالث ًا :ما هي حمتويات املذكرة الإي�شاحية.
رابع ًا :ما مدى الزامية املذكرة الإي�شاحية.
خام�ش ًا :هل احلكومة ملزمة بتقدمي مذكرة اإي�شاحية
لكل م�شروع قانون تتقدم به.
إ
�شاد�ش ًا :هل احلكومة ملزمة بتقدمي مذكرة اي�شاحية
مل�شروع قانون مكون من مادة واحدة.
�شابع ًا :هل يحكم بعدم د�شتورية قانون مل يرفق به
مذكرة اإي�شاحية.
ثامن ًا :هل ع�شو الربملان ملزم بتقدمي مذكرة اإي�شاحية
لالقرتاح مب�شروع القانون الذى يريد اأن يتقدم به اأم
ل؟
ً
تا�شعا :هل يجوز للمجل�س اأن ينظر م�شروع القانون � اأو
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القرتاح م�شرع القانون دون اإرفاق مذكرة اإي�شاحية.
عا�شر ًا :ما احلكم اإذا ت�شمنت املذكرة الإي�شاحية
اأم��ور ًا خمالفة مل�شروع القانون � اأو الق��رتاح مب�شروع
القانون.
حادي ع�شر :هل يجوز التعديل يف املذكرة الإي�شاحية؟
بالإ�شافة اأو احلذف؟
ثاين ع�شر :هل املذكرة الإي�شاحية ملزمة عند تف�شري
القانون بالن�شبة للجهات الق�شائية؟.
كل هذه الأ�شئلة وغريها �شوف نتناولها بالتف�شيل من
خالل الرتكيز على عدة حماور كل منها يكمل الآخر
وهي:
 �1اإبراز راأي الفقه القانوين.
 �2درا�شة قواعد التقاليد الربملانية.
 �3مطالعة الأحكام الق�شائية بهذا ال�شاأن.
اأو ًل :مفهوم املذكرة الإي�شاحية
تعريف المذكرة التفسيرية

بالرغم من اأهمية تعريف املذكرة الإي�شاحية اإل اأن
الفقه القانوين واأحكام املحاكم الق�شائية مل يرد بها
تعريف اإل اأن ثمة اتفاق ًا على اأن كلمة املذكرة  /ا�شم
فاعل من التذكري ،وتطلق يف الغالب على ال�شروح
املوجزة.
اأما الإي�شاح :فهو والتف�شري معنيان متقاربان ،بل يكاد
يتطابقان ،لول اأن الإي�شاح اأ�شد يف الإبانة والك�شف
من التف�شري ،اإذ الأول من ال�شحى وهو اأول النهار بعد
ارتفاع ال�شم�س قدر رمح اأو رحمني اإىل ما قبل حلول
وقت الظهر.
اأما التف�شري فعالمة على اأول ال�شوء بعد الفجر ،فهو
للتوقيت ال�شابق على ال�شحى ،ول �شك اأنه دونه فى
الإبانة والك�شف.
وكلمة تف�شري نعت و�شفي ،التف�شريية ،التو�شيحية،
ت ��ربر ،ت�ف���ش��ريي ،م���ش��يء ، elucidatory ،
والتف�شري على ما هو متعارف عليه هو:
تو�شيح ما اأبهم من الألفاظ ،وتكميل ما اقت�شب من
ن�شو�شه ،وتخريج ما نق�س من اأحكامه ،والتوفيق بني
اأجزائه املتناق�شة ،اأي اأنه عمل ل يقف عند حد اإزالة
الإبهام ،وك�شف اخلفاء ،وحتديد الإجمال.
وميكن تق�شيم طرق التف�شري اإىل داخلية وخارجية،
فالداخلية ما يتلم�س من الت�شريع ذاته ،بدللت الألفاظ
واملعاين بالقيا�س اأو ال�شتنتاج ،وحمل الن�شو�س بع�شها
على بع�س.
اأما اخلارجية :فمبناها على عن�شر � اأو اأكرث � خارجي
عن الت�شريع ذاته ،كامل�شدر التاريخي الذي ا�شتقي من
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الن�س ،وحكمة الت�شريع ،والأعمال التح�شريية التى
�شيقت مبنا�شبته ،ومن هذا النوع املذكرة الإي�شاحية.
فاملذكرة الإي�شاحية هى تف�شري ما اأ�شكل من مواد
القانون عند التطبيق ( .اإر�شاد اأو تنوير اأو اإبالغ)
ويجب على القا�شي يف حالة غمو�س الن�س الت�شريعي
اأو اإبهامه اأن يعمل على جتلية الن�س وفهم م�شمونه
من خالل املذكرة الإي�شاحية فهي تف�شريية تهدف اإىل
�شرح اأو تو�شيح مواد القوانني املختلفة.
فهي املرجع الذي ي�شاعد على جتلية ما يف القواعد
القانونية من غمو�س وتو�شيح ما فيها من اإبهام ،فهي
م�شدر لال�شتئنا�س ي�شرت�شد به القا�شي يف التعرف
على حقيقة القواعد القانونية.
� وهي التي تبني الأ�شباب التي دعت اإىل تقدمي القانون،
والأهداف التي يرمي اإليها ،والفرو�س والأحكام التي
يت�شمنها.
وبالرغم من اأهمية تعريف املذكرة الإي�شاحية اإل انأ
الفقه القانوين واأحكام املحاكم الق�شائية مل ت�شغل
بالها بذلك.
ثانياً :اجلهة املخت�شة باإ�شدار املذكرة الإي�شاحية
مصدر المذكرة اإليضاحية

غالب ًا ما يرفق مقرتح الت�شريع عند تقدميه� ،شرح ًا
يطلق عليه املذكرة الإي�شاحية عند تقدمي املقرتح اأو
امل�شروع اإىل ال�شلطة املخت�شة ملناق�شته ،وقد تو�شع
املذكرة على �شوء ما دار من مناق�شات حول امل�شروع
م��ن قبل ال�شلطة املخت�شة ،وق��د يعهد اإىل اإحدى
جهات الخت�شا�س باإعداد املذكرة بعد اأن تقر الهيئة
الت�شريعية ال�شياغة النهائية للت�شريع
والت�شريع :هو كل ما ي�شدر عن ال�شلطة الت�شريعية
من قواعد عامة تنظم العالقات العادية بني الأفراد
يف املجتمع ،وذلك متييزا ً له عن الت�شريع الأ�شا�شي
(الد�شتور) ال��ذي ينظم البنية الأ�شا�شية للمجتمع
(ن�ظ��ام احلكم يف ال��دول��ة ،ال�شلطات العامة فيها،
احلقوق واحلريات) ،ومتييزا ً له اأي�شا ً عن الت�شريع
الفرعي (اللوائح).
أ
وميكن اإجمال اأنواع الت�شريعات يف ثالثة انواع تندرج
يف الأهمية ح�شب الرتتيب التايل:
اأو ًل  :الت�شريع الأ�شا�شي وهو الد�شتور ويليه يف القوة
الت�شريع العادي وهو القانون العادي ويليه الت�شريع
الفرعي وهو اللوائح ال�شادرة من ال�شلطة التنفيذية
ويرتتب على هذا التدرج اأنه ل يجوز اأن يخالف الت�شريع
الفرعي الت�شريع العادي ول يجوز لهذا الت�شريع العادي
اأن يخالف الت�شريع الأ�شا�شي واإذا تعار�شت ت�شريعات

من درجتني خمتلفتني وجب تغليب الت�شريع الأعلى
فيهما .وتختلف الت�شريعات يف مدى قوتها وطريقة
�شنها ح�شب ال�شلطة التي و�شعتها اأو اأهمية امل�شائل
التي تنظمها ول تكون ن�شو�س الت�شريع ملزمة اإل
با�شتيفاء �شرطني:
�شدور الت�شريع عن ال�شلطة املخت�شة:
ال�شلطة املخت�شة بو�شع الت�شريع تختلف من دولة اإىل
اأخ��رى بح�شب طبيعة النظام ال�شيا�شي فيها ،ويبني
الد�شتور يف كل دولة ال�شلطة املخت�شة بو�شع الت�شريع،
وت�شمى ال�شلطة الت�شريعية ولكل نوع من اأنواع الت�شريع
�شلطة خمت�شة بو�شعه :فالت�شريع الأ�شا�شي ي�شدر
عن ال�شلطة التاأ�شي�شة يف الدولة ،والت�شريع الفرعي
ي�شدر عن ال�شلطة التنفيذية ،وي�شدر الت�شريع العادي
عن ال�شلطة الت�شريعية .و ين�شرف م�شطلح ال�شلطة
الت�شريعية يف معناه الأ�شا�شي اإىل ال�شلطة التي تخت�س
باإ�شدار الت�شريع العادي حتديدا ً ،وهي موؤ�ش�شة م�شتقلة
ن�شبيا ً يديرها نواب منتخبون اأو معينون يبا�شرون مهمة
و�شع الت�شريع.
�شدور الت�شريع يف �شكل مكتوب وهذا هو املعيار املميز
بني قواعد الت�شريع وقواعد العرف.
و يق�شد ب�شدور الت�شريع:
 -1تدوين الت�شريع يف وثيقة ر�شمية� -2 .شياغة الت�شريع
ب�شكل فني ي�شمن دقة األفاظه وو�شوح معانيه.
و�شن الت�شريع معناه� :شياغة قواعده ب�شكل ي�شمن دقة
وو�شوح معانيه ،وفقا ً لالإجراءات املقررة ثم امل�شادقة
عليه ثم اإ�شداره من قبل ال�شلطات املخت�شة بذلك وهي
ال�شلطة الت�شريعية وه��ذه ال�شلطة تختلف باختالف
النظام ال�شيا�شي يف الدولة ،فحيث ي�شود مبداأ الف�شل
بني ال�شلطات :يتوىل �شن الت�شريع ال�شلطة الت�شريعية،
بينما اإذا �شاد مبداأ دمج ال�شلطات تتوزع مهمة �شن
الت�شريع بني اأكرث من �شلطة يف الدولة.
وعند التقيد مب�ب��داأ ال�ت��درج الت�شريعي :يتوىل �شن
الت�شريع الأ�شا�شي ال�شلطة التاأ�شي�شية ،بينما يتوىل �شن
الت�شريع العادي ال�شلطة الت�شريعية ،وتتويل ال�شلطة
التنفيذية �شن الت�شريع الفرعي.
اأما اإذا مل يلتزم النظام ال�شيا�شي يف الدولة مببداأ
التدرج الت�شريعي فيعترب الت�شريع باأنواعه الثالثة من
درجة واحدة وميكن اأن تخت�س ال�شلطة الواحدة ب�شن
اأكرث من نوع من اأن��واع الت�شريع .ال�شلطة الت�شريعية
تتوىل �شن الت�شريع العادي :وفق ًا ملبداأ الف�شل بني
ال�شلطات ،تتوىل ال�شلطة الت�شريعية مهمة �شن الت�شريع
العادي .وتتكون ال�شلطة الت�شريعية من جمل�س واحد اأو
من جمل�شني من نواب منتخبني اأو معينني.

ومي� ��ر ���ش��ن ال �ت �� �ش��ري��ع ق �ب��ل اأن ي �� �ش �ب��ح ق��ان��ون��ا
يف م �ع �ظ��م ال� � ��دول ال �ع��رب �ي��ة ب ��امل ��راح ��ل الآت� �ي ��ة:
 -1مرحلة املبادرة بالقانون:
� اقرتاح الت�شريع
فين�س الد�شتور على اأن ح��ق اق ��رتاح الت�شريعات
ث��اب��ت لرئي�س اجلمهورية ول�ك��ل ع�شو م��ن اأع�شاء
جمل�س ال�شعب .وم�شروع القانون الذي يقرتحه رئي�س
اجلمهورية يقدم اإىل جمل�س ال�شعب ويحال اإىل اللجنة
الربملانية التي تخت�س مبو�شوع القانون املقرتح .اأما
اإذا كان اقرتاح القانون مقدم ًا من اأحد اأع�شاء جمل�س
ال�شعب فاإنه يحال اأو ًل اإىل جلنة القرتاحات مبجل�س
ال�شعب لينظر يف �شالحيته فاإذا وجدته �شاحل ًا اأحالته
اإىل اللجنة املخت�شة ك��الق��رتاح امل�ق��دم م��ن رئي�س
اجلمهورية.
ول�ك��ن تختلف بع�س ال�ب��الد ع��ن البع�س الآخ ��ر يف
اإجراءات عر�س امل�شروع املقرتح ملناق�شته – فمث ًال ل
يفرق الد�شتور اللبناين ،من حيث اإج��راءات العر�س
على املجل�س بني م�شروع القانون املقرتح من رئي�س
اجلمهورية وامل�شروع املقرتح من اأحد اأع�شاء املجل�س،
فكل منهما ي�ح��ال مبا�شرة اإىل اللجنة املخت�شة
لفح�شه وتقدمي تقرير عنه اإىل املجل�س – بينما يفرق
الد�شتور امل�شري ،وكذلك الد�شتور املغربي -بني هذين
امل�شروعني حيث يحال م�شروع القانون املقدم من رئي�س
اجلمهورية اإىل اللجنة املخت�شة لفح�شه وتقدمي تقرير
عنه ،اأما م�شروع القانون الذي يقرتحه ع�شو اأو اأكرث
من اأع�شاء املجل�س فيحال اإىل جلنة لفح�شه واإبداء
الراأي يف �شالحيته جلواز نظر املجل�س فيه  -فاإذا راأى
املجل�س نظره اأحاله اإىل اإحدى جلانه لفح�شه وتقدمي

املذكرة التف�شريية للقوانني تقت�شر على
اإي�شاح للن�س وحقيقة ق�شد ال�شارع منه دون
اأن ت�شيف اإىل الت�شريع اأحكاماً جديدة
تقرير عنه .بينما يوجب النظام الداخلي ملجل�س النواب
املغربي ( م  ) 95اإحالة مقرتحات القوانني املقدمة من
النواب اإىل احلكومة خالل ثالثني يوم ًا قبل اإحالتها
على اللجان الدائمة املخت�شة.
ويبداأ القرتاح بو�شع م�شودة القانون ( وهي ال�شيغة
الأوىل لن�شو�س القانون مرفقة مبذكرة اإي�شاحية تربز
الأ�شباب التي دعت اإليه والأه��داف التي يرمي اإليها
والفرو�س والأحكام التي يت�شمنها).
� ثم ترفع امل�شودة واملذكرة اإىل اأمانة ال�شلطة الت�شريعية

التقاليد الربملانية يف م�شر ب�شاأن املذكرة
الإي�شاحية مل تتجاوز اأ�شابع اليد الواحدة
التي تبا�شر درا�شة م�شروع القانون .ومن ثم تتقرر مهمة
املبادرة بالقانون جلهتني:
 �1ال�شلطة التنفيذية ممثلة يف احلكومة ( م�شروعات
القوانني).
 �2ال�شلطة الت�شريعية ممثلة يف ن�شاب معني من
اأع�شائها (مقرتح بقانون ).
 � 2مرحلة الفح�س والدرا�شة:
يحال امل�شروع بقانون اأو املقرتح بقانون اإىل اللجان
املخت�شة لدرا�شته واإجراء التعديالت الالزمة عليه،
واإعداد تقرير مف�شل بعملها.
 � 3مرحلة الت�شويت على م�شروع القانون:
ير�شل م�شروع القانون من اللجنة املخت�شة ويطرح على
جمل�س ال�شعب ملناق�شة هذا امل�شروع مادة مبادة.
وح�ت��ى ل ي�ح��دث م��ا ي�شبه الن�ف���ش��ام ب��ني املذكرة
الإي�شاحية للقانون مع الن�شو�س ال��واردة يف �شلب
هذا القانون ،فللمجل�س اأن يعدل يف املذكرة الإي�شاحية

ال��واردة من احلكومة مبا يتم�شى مع التعديالت التى
اأجراها املجل�س على الت�شريع الوارد اإليه من احلكومة
ويجب للموافقة على الت�شريع اأن توافق الأغلبية املطلقة
للحا�شرين ،فاإذا ت�شاوت الأ�شوات اعترب مرفو�ش ًا .
 � 4عدم اعرتا�س رئي�س اجلمهورية:
ير�شل م�شروع القانون بعد موافقة جمل�س ال�شعب عليه
اإىل رئي�س اجلمهورية الذي له حق العرتا�س عليه
خالل ثالثني يوم ًا من اإبالغه بامل�شروع ،فاإذا اعرت�س
رئي�س اجلمهورية على القانون فاإنه يرد اإىل املجل�س
لإع��ادة مناق�شته م��رة اأخ��رى ،ف �اإذا مل ي��رد م�شروع
القانون يف هذا امليعاد اعترب قانون ًا واأ�شدر.
 واإذ مت رد م�شروع القانون يف امليعاد املتقدم اإىلاملجل�س واأقره ثانية مبوافقة اأغلبية اأع�شائه فاإنه ي�شدر
(وفقا للد�شتور اللبناين)  -اأو اأقره املجل�س ثانية -
مبوافقة ثلثي اأع�شائه  -وفق ًا للد�شتور امل�شري اأعترب
قانون ًا واأ��ش��در  -بينما يقرر الد�شتور املغربي باأن
(للملك اأن يطلب اإعادة قراءة م�شروع قانون اأو اقرتاح
قانون جديد ( املادة  – ) 67وله كذلك اأن ل يكتفي
باإعادة قراءة جمل�س النواب مل�شروع اأو اقرتاح قانون
– واأن ي�شتفتى ال�شعب يف ذلك ( م  – ) 69واأن نتائج
ال�شتفتاء تلزم اجلميع ( مادة  .) 70ويت�شح من هذا
اأن اعرتا�س رئي�س اجلمهورية على م�شروع قانون اأقره
املجل�س النيابي هو جمرد اعرتا�س توفيقي  -مبعنى
اأنه اإجراء من جانب رئي�س اجلمهورية.
وبعد اأن بينا اأن م�شروعات القوانني واقرتاحاتها ل
ت�شدر اإل من احلكومة واأع�شاء الربملان ،فهنا قد يثور
الت�شاوؤل الآت��ي :هل يجوز لرئي�س امل�شلحة ال�شادر
ب�شاأنها قانون اأن يوقع على املذكرة الإي�شاحية نيابة
عن الوزير املخت�س؟
ولالإجابة عن هذا الت�شاوؤل نوؤكد بعد العر�س ال�شابق
اأن رئي�س امل�شلحة لي�س من �شاأنه اأن يوقع على املذكرة
الإي�شاحية عن الوزير املخت�س.
والت�شريع م�شدر اأ�شلي للقانون ويت�شمن الت�شريع
معنيني:
 � 1فعل الدولة :اأي قيام ال�شلطة املخت�شة يف الدولة
بو�شع القواعد العامة امللزمة واملنظمة ل�شلوك الأفراد
داخل املجتمع.
 � 2نتاج فعل الدولة اأي القاعدة القانونية.
ثالثاً :املحتويات التي يجب اأن تت�شمنها املذكرة الإي�شاحية:
 �1بيان ع��ن م�شروع ال�ق��ان��ون اأو الق ��رتاح مب�شروع
القانون.
 �2الهدف من الت�شريع.
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ثقافة برلمانية

 �3اأهم اأحكام الت�شريع.
 � 4اأه ��م اأط���راف الت �ف��اق فيما يتعلق بالتفاقات
املتبادلة.
 � 5توقيع الوزير املخت�س.
 � 6حتديد الن�شو�س الد�شتوريةاملتعلقة بالقرتاح.
رابعاً :مدى اإلزامية املذكرة الإي�شاحية:
بداية يثور الت�شاوؤل الآتي :هل تعترب املذكرة ا إلي�شاحية
جزء ًا من القانون ل تنف�شل عنه اأم ل؟ حيث ذهب قلة
من ال�شراح اإىل اأن ما يرد يف الأعمال التح�شريية يعد
يف مرتبة التف�شري الر�شمي اأو الت�شريعي ،ومن املعروف
اأن التف�شري الت�شريعي مما يجب العمل به ،لأن��ه يف
منزلة الت�شريع ،وملا كانت � يف راأي البع�س � املذكرات
التف�شريية مما يقرتن عادة بالت�شريعات عند حت�شريها
فاإنها تعد ذات قيمة كبرية يف تعرف نية امل�شرع ،وتف�شري
الألفاظ املبهمة التي وردت يف الت�شريع ،واإزالة التناق�س
الظاهري بني ن�شو�شه ،وتكملة الناق�س منها.
ولكن جمهور ال�شراح يرف�شون هذا القول ،ويرونه غري
�شحيح ،لإرتباطه يف الأ�شا�س بفكرة خاطئة ،اإذ لي�س
�شواب ًا ت�شور اأن الت�شريع يرتبط دوم ًا باإرادة وا�شعه،
اإمنا ال�شحيح اأن الت�شريع ب�شدوره ين�شلخ عن وا�شعه،
وت�شبح له حياة م�شتقلة به ،حيث ينف�شل عن اإرادة
وا�شعيه ويحتفظ بفاعلية ل تتوقف على تلك الإرادة،
ولهذا مل يعد معناه هو املعنى التاريخي الذي اأراده
له وا�شعوه ،بل املعنى املو�شوعي ال��ذي يخل�س من
ت�شو�شه ومن مبادىء جمموع النظام القانوين الذي
�شار الت�شريع جزء ًا منه.
وح��ول بيان مدى القوة امللزمة للمذكرة الإي�شاحية
هناك اجتاهان يف الفقه القانوين ،الأول وهو الغالب
يرى اإلزامية املذكرة التف�شريية باعتبار اأنها جزء ل
يتجزاأ من الوثيقة القانونية ،والجتاه الثاين يرى عدم
اإلزامية املذكرة الإي�شاحية.
و�شاأتعر�س فيما يلي لهذين الراأيني:
اأو ًل :اإلزامية املذكرة التف�شريية.
يكاد يجمع الفقه الد�شتوري الكويتي على اإلزامية
امل��ذك��رة الإي�شاحية للد�شتور واأن�ه��ا ملزمة للكافة
ولل�شلطات والهيئات والأفراد ،واآرائهم يف ذلك ترتاوح
بني القول باأنها يف م�شاف الت�شريع لها ما له وعليه ما
عليه ،اأي اأنها جزء ل يتجزاأ منه ،اأو اأنها مكملة له حيث
اإن لها طابع ًا خا�ش ًا ي�شمو بها على املذكرة الإي�شاحية
للقوانني الأخرى.
لالأ�شباب الآتية:
 � 1اإن ظروف و�شعها والإجراءات التي اتبعت يف و�شعها
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املذكرة التف�شريية للقوانني تقت�شر على
اإي�شاح للن�س وحقيقة ق�شد ال�شارع منه دون
اأن ت�شيف اإىل الت�شريع اأحكاماً جديدة
تختلف عن و�شع الت�شريع فالإجراءات التى اتبعت يف
و�شعها هي ذاتها التي اتبعت يف ن�شو�س الد�شتور
الكويتي كما اأن املذكرة التف�شريية للد�شتور تختلف
عن املذكرات التف�شريية الأخرى وهذا الختالف له
مدلوله وقيمته القانونية.
فاملذكرة التف�شريية للد�شتور تختلف عن املذكرات
التف�شريية اأو الإي�شاحية التي ترافق القوانني احلكومية
اأو القرتاحات مب�شروعات القوانني التي يتقدم بها
الأع�شاء.
 � 2املذكرة التف�شريية للد�شتور لها و�شع خا�س مييزها
عن �شائر املذكرات التف�شريية اأو التو�شيحية التابعني
لل�شلطة التنفيذية اأو ال�شلطة الت�شريعية .فالأوىل
ي�شوت عليها املجل�س النيابي كما ي�شوت على القوانني
ذاتها ،اأما هذه الأخرية فقد يرتك اإعدادها و�شياغتها
ل �الإداري��ني اأو الفنيني ،وغالب ًا ما ت�شدر املذكرات
الإي�شاحية للقوانني يف �شيغتها الأوىل التي تقدمت
بها �شواء من احلكومة اأو اأحد الأع�شاء باملجل�س ،غري
مت�شمنة التعديالت التي ميكن اأن تدخل عليها بينما
الأمر على خالف ذلك بالن�شبة للمذكرة التف�شريية
للد�شتور.
 � 3اإن مدلول املذكرة التف�شريية للقوانني تقت�شر على
اإي�شاح للن�س وحقيقة ق�شد ال�شارع منه دون اأن ت�شيف
اإىل الت�شريع اأحكام ًا جديدة ،اأما املذكرة التف�شريية
للد�شتور فتقوم ب��دور اأك��رب من ذل��ك بكثري بخالف
املذكرة التف�شريية التى حتتوي على اإ�شافات جوهرية
بجانب ن�شو�س الد�شتور .وه��ي ج��زء ل يتجزاأ من
الد�شتور ،ولذلك فهي ملزمة فيما تقدمه من اإ�شافات
اأو تف�شريات.
واأثناء الأزم��ة الد�شتورية عام 1964م� ،شكلت جلنة
م�شرتكة م��ن املجل�س واحل�ك��وم��ة للبت يف مو�شوع
اخلالف وانتهت يف تقريرها اإىل اأن املذكرة التف�شريية
تعترب جزء ًا مكم ًال ملواد الد�شتور.. .
الجتاه الثاين :عدم اإلزامية املذكرة التف�شريية
يرى بع�س الفقهاء اأن املذكرة الإي�شاحية ،ل تعدو اأن
تكون كاأي مذكرة تف�شريية لأي عمل ت�شريعي لي�س لها
اإلزام الن�شو�س.
وقد ا�شتند اأ�شحاب هذا الجت��اه وهو عدم اإلزامية

املذكرة التف�شريية اإىل ما يلي:
 � 1ا�شتقر الفقه والق�شاء يف فرن�شا وم�شر وغريهما على
اأنه اإذا كان لبد من الرجوع اإىل الأعمال التح�شريية
للتعرف على ق�شد امل�شرع وفكره واحلكمة من الت�شريع،
فاإن الرجوع يجب اأن يكون بحذر.
واحلجة القائلة اأن املذكرة التف�شريية للد�شتور الكويتي
مرت باملراحل نف�شها التي مرت بها ن�شو�س الد�شتور،
هذه احلجة حمل نظر و�شند املعار�شني يف ذلك اأن
طريقة الت�شديق عليها تختلف عن طريقة الت�شديق
على الد�شتور ذاته وخا�شة من ناحية الت�شويت فلم
يتم الت�شويت عليها كما يتم الت�شويت على الد�شتور
ذاته ،ولو كان يهدف اإىل ذلك لأورد ن�ش ًا يقرر اإلزامية
املذكرة الإي�شاحية.
أ
أ
ويف هذا املجال اأرى ان اديل بدلوي يف هذا البحث
الد�شتوري ،واأقرر بادئ ذي بدء اأنني مع الراأي الغالب
وال�شائد يف اأن املذكرة التف�شريية للد�شتور الكويتي
هي جزء ل يتجزاأ من الد�شتور ،ولذلك فهي ملزمة
اإلزام الد�شتور نف�شه ،وذلك للحجج التي قالها موؤيدو
هذا الراأي واأ�شيف اإليها حجة اأخرى وهي اأن ممار�شة
اأع�شاء جمل�س الأمة ومناق�شتهم دلت بو�شوح �شاطع
على كون املذكرة التف�شريية للد�شتور ملزمة ول ميكن

جتاوزها اأو اخلروج عنها.
ومما يوؤكد ذلك ،اأو ًل :الأحكام الق�شائية :املحكمة
العليا
 ذه�ب��ت يف بع�س اأح�ك��ام�ه��ا �شنة  1964اإىل انأجمال تطبيق الت�شريع واأغرا�شه تلتم�س يف الأعمال
التح�شريية ،فال يلجاأ اإىل الأعمال التح�شريية ومنه
املذكرة الإي�شاحية اإل اإذا اأعوز اإىل ذلك غمو�س يف
عنوان الت�شريع اأو ن�شو�شه.
إ
 ويف حكم اآخر ذهبت اأي�شا اىل عدم جواز الرجوعاإليها اإل عند غمو�س الن�س اأو وجود لب�س فيه فاإذا كان
الن�س وا�شح ًا �شريح ًا مطلق ًا فال �شبيل اإىل تخ�شي�شه
وتقييد اإطالقه بالرجوع اإىل املذكرة الإي�شاحية( ،طعن
رقم  452ل�شنة  11ق).
� ذهبت حمكمة النق�س اإىل اأن القا�شي مطالب اأولً
بالرجوع اإىل ن�س القانون ذات��ه واأعماله يف واقعة
الدعوى يف ح��دود عبارة الن�س ف�اإن كانت وا�شحة
الدللة فال يجوز الأخذ مبا يخالفها مبا يرد من الأعمال
التح�شريية ومن بينها املذكرات التف�شريية املرافقة
للقانون .1959 /8 /9
� تن�س م  3من املر�شوم بقانون رقم  25ل�شنة 1929
على اأن الطالق املقرتن بالعدد لفظا اأو اإ�شارة ل تقع

يكاد يجمع الفقه الد�شتوري الكويتي على
اإلزامية املذكرة الإي�شاحية للد�شتور
اإل واحدة ي�شمل الطالق املتتابع يف جمل�س واحد لأنه
مقرتن بالعدد يف املعنى واإن مل يو�شف لفظ الطالق
بالعدد ،يوؤكد ذلك ما ورد يف املذكرة الإي�شاحية من اأن
الطالق �شرع على اأن يوقع على دفعات متعددة.
وهنا يدور ت�شاوؤل اآخر هو :هل يجب على املحكمة اأن
ترجع اإىل تقرير جلنة جمل�س ال�شيوخ يف تعليقها على
�شروح القانون باعتباره من الأعمال التح�شريية؟.
واجلواب بال ،لأن املحكمة ملزمة بتنفيذ اإرادة امل�شرع
والتي اأف�شح عنها ب�شلب الت�شريع.
ثاني ًا :التقاليد الربملانية:
ً
� � 1شرورة اأن يكون القرتاح بقانون م�شحوبا مبذكرة
اإي�شاحية وهو ما اأكده جمل�س النواب امل�شرى ،1924
حيث تقدم اأح��د الأع�شاء باقرتاحني ب�شاأن زراعة
الدخان و�شريبة القطن ثم طلب باجلل�شة تاأجيل نظر
القرتاحني املقدمني منه لأنهما يف حاجة اإىل �شببني:
وهنا اعرت�س بع�س الأع�شاء على طلب التاأجيل واأخذ

راأي املجل�س فوافق على التاأجيل ،وهذا يوؤكد �شرورة
تقدمي املذكرة الإي�شاحية يف وقت واحد مع م�شروع
القانون املقدم من ع�شو الربملان.
كما يثار هنا ت�شاوؤل اآخر ل يقل اأهمية عن الت�شاولؤ
ال�شابق وهو عن مدى التزام احلكومة بتقدمي مذكرة
اإي�شاحية للم�شروع بقانون عند تقدميه ،ولالإجابة على
هذا الت�شاوؤل اأقول:
لحظ اأحد الأع�شاء (جمل�س النواب امل�شري )1944
اأثناء مناق�شة م�شروع تعديل م 4من القانون رقم 44
ل�شنة  1934اأن م�شروع القانون غري م�شفوع مبذكرته
الإي�شاحية فعر�س الأمر على املجل�س فاأقر اأن احلكومة
غري ملزمة بتقدمي مذكرة اإي�شاحية:
� اأما جمل�س ال�شيوخ امل�شري  1926فقد وافق على
تقرير عن م�شروع قانون ب�شاأن اإنقا�س امل�شاحة التى
تزرع قطن ًا يف ال�شنوات  1929، 28 ، 27دون اأن يرفق
مب�شروع القانون مذكرة اإي�شاحية.
� وبذلك يتاأكد لنا اأن التقاليد الربملانية امل�شرية قبل
الثورة قد ترددت بني وجوب تقدمي املذكرة الإي�شاحية
من احلكومة وبني عدم تقدميها اإىل اأن جاءت اللوائح
الربملانية فح�شمت هذا املو�شوع وا�شرتطت وجوب
تقدميها مع م�شروع القانون.
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تحت القبة

آلية السترجاع اإلعانة المدفوعة لمنتجات
القمح المصدر ورفع حجم المخزون منه

اأ�شدر جمل�س ال�شورى قرار ًا طالب فيه برفع كمية املخزون
الحتياطي من القمح ليكفي ملدة �شنة كاملة ،ودرا�شة
زيادة ال�شتفادة من مادة النخالة بطريقة ت�شاعد على
حتقيق توجه الدولة نحو تفعيل اخلطة الوطنية ل�شناعة
الأعالف املركزة ،والتن�شيق مع اجلهات املخت�شة يف و�شع
اآلية ل�شرتجاع قيمة الإعانة املدفوعة من قبل الدولة عند
قيام اأية جهة بت�شدير منتجات املوؤ�ش�شة التي تعتمد على
القمح املعان.
ج ��اء ذل ��ك خ ��الل ج�ل���ش��ة امل�ج�ل����س ال �ت��ي ع �ق��دت يوم
1431/10/10ه � � برئا�شة معايل رئي�س املجل�س ال�شيخ
الدكتور /عبداهلل بن حممد بن اإبراهيم اآل ال�شيخ حيث
ا�شتمع املجل�س اإىل وجهة نظر جلنة الإ�شكان واملياه
واخلدمات العامة ب�شاأن ملحوظات الأع�شاء واآرائهم
جتاه التقرير ال�شنوي للموؤ�ش�شة العامة ل�شوامع الغالل
ومطاحن الدقيق للعام املايل 1429/1428ه� والتي تالها
رئي�س اللجنة املهند�س /حممد القويح�س فقال:
بالن�شبة ملا اأ�شري اإليه ب�شان انخفا�س كمية القمح امل�شتلمة
من املزارعني ومدى اإمكانية ال�شتمرار يف زراعة ()%50
من احتياجات اململكة؛ فاإن هذا املو�شوع اأخذ الكثري من
املناق�شة والدرا�شة �شواء يف التقارير ال�شابقة للموؤ�ش�شة
اأو يف تقارير وزارة الزراعة ،كما نوق�س يف جمل�س الوزراء
و�شدر قرار من جمل�س الوزراء باإيقاف زراعة القمح على
مدى (� )8شنوات ،كما ُو ّجه ل�شترياد ما حتتاجه اململكة
من القمح من اخلارج ،عل ًما باأن وزارة الزراعة هي اجلهة
املخت�شة يف زراعة القمح من عدمه ،وتنح�شر م�شوؤولية
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موؤ�ش�شة ال�شوامع يف ا�شتقبال القمح فقط.
واأ�شاف :اإن املخزون اخلا�س للموؤ�ش�شة يكفي ل�شد حاجة
اململكة ملدة ( )6اأ�شهر فح�شب ،ونظ ًرا لأن التوجه هو
اإيقاف زراع��ة القمح كل ًيا خ��الل(� )8شنوات والعتماد
على ا�شترياد القمح ،وحيث اإنّ ال�شترياد �شوف يخ�شع
لظروف عديدة خارجية مثل ارتفاع الأ�شعار اأو نق�س
املعرو�س يف ال�شوق العاملية ،فاإنّ من ال�شروري اأن يكون
لدينا خمزون اإ�شرتاتيجي يكفي ملدة عام كامل ،فتوافر
مثل هذا املخزون �شوف ي�شاعد على مواجهة اأي ظروف اأو
عوائق يواجهها ال�شترياد بحيث ل يحدث اأي خلل اأو نق�س
يف منتجات املوؤ�ش�شة ،عل ًما اأن املوؤ�ش�شة توؤيد هذا التوجه،
كما اأن خ�شخ�شة املوؤ�ش�شة �شوف يعطيها املرونة الكافية
لتنفيذ م�شروعاتها ،عل ًما باأن درا�شة تخ�شي�س املوؤ�ش�شة
لدى املجل�س القت�شادي الأعلى للنظر فيه.
اإن ه��دف ال��دول��ة م��ن اإعانة
وقال رئي�س اللجنة:
القمح هو توفري الدقيق باأ�شعار رخي�شة للمواطنني،

وي�شهم ال�شعر املنخف�س اإىل انخفا�س اأ�شعار املنتجات
التي تعتمد عليه ،كما اأن هناك اأك��رث من ( )7ماليني
�شخ�س غري �شعودي من املقيمني يف اململكة ي�شتفيدون
من هذه الإعانة.
وم��ن جانب اآخ��ر فاململكة عندما ان�شمت اإىل منظمة
التجارة العاملية قامت بالتوقيع على عدد من التفاقات
الدولية ومنها :ا�شتيفاء جميع الإعانات حتت ت�شدير
املنتجات املعانة ،وعلى �شوء ذلك راأت اللجنة اأنّ من
ال�شروري اأن تكون هناك اآلية ل�شرتجاع قيمة الإعانة،
عل ًما باأن قيمة املنتجات امل�شدرة وقت التقرير بلغت اأكرث
من ( )700مليون ريال ،لذا ،فاإنّ من حق الدولة ا�شرتجاع
ما دفعته من اإعانة.
واأ�شار د .القويح�س اإىل �شرورة احلد من عمليات التهريب
وم�شوؤولية ذلك تقع على اجلهات الأمنية ،وهناك تن�شيق
بني املوؤ�ش�شة واجلهات الأمنية يف هذا املجال ،كما اأنه لن
يعطل ا�شرتجاع الإعانة ال�شناعات الغذائية.

إعادة النظر في تنظيم هيئة
الرقابة والتحقيق وزيادة عدد فروعها
اأ�شدر جمل�س ال�شورى قرار ًا باإعادة النظر يف الو�شع
التنظيمي لهيئة الرقابة والتحقيق ،ور�شالتها ،واأهدافها
ومنح الهيئة �شلطة التحقيق يف كل حكم �شادر من ديوان
املظامل ب�شفة نهائية والذي يرتتب عليه اإما اإلغاء قرار
اإداري �شادر عن اإحدى اجلهات احلكومية ،اأو التعوي�س
ل�شخ�س ما عن اأ�شرار وقعت عليه  ،وطالب القرار بزيادة
عدد فروع الهيئة يف مناطق اململكة املختلفة .جاء ذلك
خالل جل�شة املجل�س التي عقدت يوم 1431/10/10ه�
برئا�شة معايل رئي�س املجل�س ال�شيخ الدكتور /عبداهلل
بن حممد بن اإبراهيم اآل ال�شيخ حيث ا�شتمع املجل�س
اإىل وجهة نظر جلنة الإدارة وامل��وارد الب�شرية ب�شاأن
ملحوظات الأع�شاء واآرائ�ه��م جتاه التقرير ال�شنوي
لهيئة الرقابة والتحقيق للعام املايل 1429/1428ه�
من رئي�س اللجنة د .فهاد احلمد لإي�شاح وجهة نظر
اللجنة فقال:
اإن رقابة الدوام ل مت ّثل عب ًئا كب ًريا على الهيئة ،حيث يتم
جزء من مهام مراقبة الدوام من خالل اجلولت واملهام
الأخ��رى كتنفيذ الربامج الرقابية اأو بحث ال�شكاوى
والإخباريات ،اإىل جانب اأن الهيئة معنية مبتابعة اأداء
اجلهة احلكومية ،وقيامها مبراقبة الدوام هو متابعة
لأداء الرقابة الداخلية باجلهة ممثلة بتلك الوحدات.
واأ�شاف د .احلمد اإن برامج الهيئة الرقابية تقوم على
الأ�شلوب املنظم ولي�س الع�شوائي ،حيث يعتمد الربنامج
الرقابي على اأح��دث ما ا�شتجد من اأنظمة ولوائح
وتعليمات من حيث تاأ�شيله ،و ُيختار تطبيق الربامج
الرقابية ح�شب الظواهر امل�شتجدة ،اأو ُيعاد تطبيق
الربنامج للوقوف على مدى جدية اجلهة يف تاليف ما
�شبق اأن لحظته الهيئة.
واأو�شح رئي�س اللجنة اأن الهيئة قامت بجولت رقابية
على �شفارات اململكة باخلارج يف عام 1427ه� و�شملت
تلك اجلولت -اإ�شافة اإىل ال�شفارات والقن�شليات-
مكاتب التوظيف التابعة ل ��وزارة اخل��دم��ة املدنية،
وامللحقيات الثقافية التابعة ل��وزارة التعليم العايل،
واملكاتب ال�شحية التابعة ل��وزارة ال�شحة ،وك�شفت
تلك اجل��ولت عن وجود ق�شور يف التاأكد من �شحة
املوؤهالت العلمية وقد بذلت جهود كبرية يف ذلك الأمر
نتج عنها ك�شف موؤهالت يف القطاع ال�شحي من قبل

الهيئة ال�شعودية للتخ�ش�شات ال�شحية ،وموؤهالت يف
قطاع التعليم العايل عن طريق وزارة التعليم العايل،
وموؤهالت تتعلق مبهن املحاماة عن طريق وزارة العدل،
وبحكم اأن الهيئة خمت�شة يف التحقيق يف ق�شايا
التزوير ،فهي متار�س اخت�شا�شها يف ه��ذا املجال
واإحالة كامل اأوراق تلك الق�شايا اإليها.
وق��ال اأن��ه وف� ًق��ا لنظام ت�اأدي��ب املوظفني املعمول به
والالئحة الداخلية للهيئة؛ فاإن الهيئة تُبلغ اجلهات
املعنية باملخالفات التي يتم ت�شجيلها اآخذة يف احل�شبان
مالحظة ذلك يف جولتها الرقابية الالحقة للوقوف
على مدى معاجلتها ،كما اأن الهيئة ترفع للمقام ال�شامي
عن الظواهر ال�شلبية التي تك�شفها.
واأو�شح رئي�س اللجنة اأنه منذ الدورة الأوىل اأدرك جمل�س
ال�شورى حاجة الهيئة اإىل تطوير الو�شع الوظيفي فيها،

وطالب بتوفري الإمكانات للهيئة مبا يكفل لها القيام
بواجباتها على اأكمل وجه ،خ�شو�ش ًا ما يتعلق مب�شاواة
موظفيها بنظرائهم بهيئة التحقيق والدعاء العام.
واختتم قائ ًال :اإن اللجنة تدعو اإىل اإع��ادة النظر يف
الو�شع التنظيمي للهيئة ور�شالتها واأهدافها مبا يحقق
تركيز الهيئة على الرقابة الإداري��ة ل�شمان �شالمتها
وجودتها .كما اأن تو�شيات املجل�س ل تعني التحقيق يف
الأحكام الق�شائية ال�شادرة عن ديوان املظامل ،واإمنا

اأن حتقق الهيئة يف الأحكام النهائية ال�شادرة عن ديوان
املظامل التي يرتتب عليها اإما اإلغاء قرار اإداري �شادر
عن اإحدى اجلهات احلكومية ،اأو التعوي�س ل�شخ�س
ما عن اأ�شرار وقعت عليه جراء قرار لإحدى اجلهات
احلكومية اأو خطاأ ارتكبته جهة الإدارة اأو بهما م ًعا،
وذلك بهدف م�شاءلة املوظف اأو امل�شوؤول امل�شار اإليه
يف احلكم املت�شبب يف ذلك وتاأديبه وف ًقا لنظام تاأديب
املوظفني.
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تحت القبة

إعادة مواد العقوبات إلى اللجنة للمزيد من الدراسة

المجلس يوافق على نظام البذور والتقاوي

وافق جمل�س ال�شورى على قانون نظام البذور والتقاوي
وال�شتالت لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية بعد
اأن ا�شتمع لوجهة نظر جلنة ال�شوؤون القت�شادية والطاقة
ب�شاأن ملحوظات اإعادة مواد عقوبات خمالفة النظام
ولئحته التنفيذية اإىل اللجنة لإعادة درا�شة بع�س املواد
وتقدميها يف تقرير نهائي اإىل املجل�س .جاء ذلك خالل
جل�شة املجل�س التي عقدت يوم 1431/11/2ه� برئا�شة

دعم الصندوق
السعودي للتنمية
وربطه بالمنتجات
الوطنية
زيادة مساهمة
االستشاريين
والمقاولين
السعوديين في
برامجه

24

ذو القعدة  1431هـ

معايل رئي�س املجل�س ال�شيخ الدكتور عبداهلل بن حممد
اآل ال�شيخ ،وكان رئي�س اللجنة الدكتور �شالح ال�شعيبي
قد اأو�شح وجهة نظر اللجنة قائ ًال:
قانون (نظام) البذور والتقاوي وال�شتالت هو قانون
موحد ل��دول جمل�س التعاون ل��دول اخلليج العربية،
ولذلك فاإن ما اأثاره الزمالء من ملحوظات متحورت
حول امل�شائل اخلا�شة باململكة مثل العقوبات والالئحة
التنفيذية اخلا�شة بالنظام ،واجلهة املنوط بها اإ�شدار
هذه الالئحة التنفيذية ،وكذلك طريقة اإ�شدار القرارات
التي ت�شع هذا النظام (القانون) مو�شع التنفيذ.
واأ�شاف :اأخذت اللجنة مبلحوظات الزمالء ب�شاأن ترتيب
التو�شيات الواردة يف التقرير على الرغم من اأن هذه
التو�شيات الثالث ال��واردة يف التقرير كل منها قائم
بذاته ويعالج مو�شوع ًا م�شتق ًال ،ولكن نزو ًل عند رغبة
الزمالء اأعيد ترتيب هذه التو�شيات.
واأو�شح رئي�س اللجنة قائ ًال :بالن�شبة لورود كلمة (حكم)

ولي�س قرار؛ تود اللجنة اأن تو�شح اأن كلمة (حكم) خا�شة
فقط بحالة امل�شادرة؛ ولذلك اأ�شيف م�شمى املحكمة
املخت�شة يف البند (ثالث ًا) من جدول العقوبات ،وذلك
اأن امل�شادرة ل تكون اإل بحكم ق�شائي وفق ما تق�شي
به املادة التا�شعة ع�شرة ( )19من النظام الأ�شا�شي
للحكم ،وه��ذا ُيخرج حكم امل�شادرة من اخت�شا�س
اللجان .كما اأن الإ�شارة كانت لزمة اإىل قانون (نظام)
البذور والتقاوي وال�شتالت ،وذل��ك حتى ميكن ربط
جدول العقوبات اخلا�شة بالنظام.
واختتم قائ ًال :فيما يخ�س منا�شبة الن�س يف النظام
(القانون) املوحد على اأن ي�شدر وزير الزراعة الالئحة
التنفيذية للنظام خالل ( )90يوم ًا؛ فاإن ال�شبب يف اأن
اللجنة اأدرجت ذلك يف تو�شية م�شتقلة هو اأن النظام
(القانون) ل يخ�س اململكة وحدها واإمنا جميع دول
اخلليج العربية ،ومن غري املنا�شب اأن يدرج هذا الن�س
يف القانون اأو النظام الأ�شا�شي.

وافق جمل�س ال�شورى على قرار ين�س على ا�شتمرار
دعم ال�شندوق ال�شعودي للتنمية يف اأداء دوره الذي
ي�شطلع به كاأحد اأدوات ال�شيا�شة اخلارجية للمملكة،
كما دعا املجل�س يف قراره اإىل ربط م�شاعدات ال�شندوق
ومنحه وقرو�شه باملنتجات الوطنية اإن وجدت ،وطالب
بتطوير الكادر الوظيفي ملوظفي ال�شندوق ،ون�س
القرار اأي�ش ًا على زي��ادة م�شاهمة ال�شت�شاريني و
املقاولني ال�شعوديني يف برامج ال�شندوق ال�شعودي
للتنمية .جاء ذلك خالل جل�شة املجل�س التي عقدت
يوم 1431/11/2ه� � برئا�شة معايل رئي�س املجل�س
ال�شيخ الدكتور عبداهلل بن حممد اآل ال�شيخ .وا�شتمع
املجل�س اإيل ملحوظات الأع�شاء واآرائهم جتاه التقرير
ال�شنوي ل�شندوق التنمية ال�شعودي للعامني املاليني
1429/1428ه� 1430/1429 -ه� والتي تالها رئي�س
اللجنة الدكتور عبداهلل العبدالقادر حيث قال:
بالن�شبة لتاأخر بع�س ال��دول عن الت�شديد فهناك
�شمانات �شيادية من الدولة امل�شتفيدة من القرو�س

للتح�شيل ب�شكل ُمر�شي ،والغالبية العظمى من الدول
امل�شتفيدة هي دول فقرية ومتر اأحيان ًا كثرية بظروف
اقت�شادية �شعبة وم��ع ذل��ك ي�شتمر ال�شندوق يف
املطالبة بحقوقه ،ويف بع�س احلالت يتوقف عن متويل
امل�شروعات يف الدول املتخلفة عن ال�شداد.
إ
واأ�شاف :بالن�شبة لتمويل ال�شادرات فهناك ادارة
يف ال�شندوق متخ�ش�شة يف ه��ذا ال�شاأن واملعتاد
اأن يطلب امل�شدرون ال�شعوديون متوي ًال ملنتجاتهم،
ولدى ال�شندوق اآلية حمددة للتمويل وقائمة بالدول
وامل�شتوردين املوؤهلني فيها ويطلب ال�شندوق  -ح�شب
املعتاد� -شمانات كالعتمادات البنكية والتاأمني
�شد ع��دم ال�شداد وغ��ري ذل��ك من الو�شائل املالية
املعروفة.
واأو�شح د .العبدالقادر اأن اأي من اأنظمة ال�شندوق
مل تتغري ،وق��د طالب امل�ن��دوب��ون بتطوير وحتديث
نظام ال�شندوق ،ول �شيما فيما يتعلق بتح�شني الكادر
الوظيفي وامليزات املمنوحة ملن�شوبيه وعائالتهم.

اختلفوا حول انشاء جهاز مركزي لتوحيد الجهود

المحتوى االخالقي اإللكتروني وفعالية الوقاية
في مداخالت األعضاء

اإختلف اأع�شاء جمل�س ال�شورى حول �شرورة قيام جهاز
مركزي يوحد اجلهود ويتوىل تقنني املحتوى الأخالقي
والجتماعي لتقنية املعلومات باململكة ،وطالب اآخرون
مب�شاركة عدة جلان وجهات اأخرى ذات تخ�ش�س بحثي
لقيا�س فعالية الوقاية احلالية ،جاء ذلك خالل جل�شة
املجل�س التي عقدت يوم 1431/10/18ه� برئا�شة معايل
وق��ال:ي���ش��رف م��ا ي �ع��ادل ( )%48م��ن ميزانية
ال�شندوق للمرتبات والأجور ،وهذه املبالغ ت�شرف
من ميزانية ال�شندوق الت�شغيلية ولي�س من ميزانية
القرو�س واملنح ،اأما املعايري والأولويات التي يتبعها
ال�شندوق يف الإقرا�س ومنح الهبات فهي وا�شحة
وتقوم على اأ�شا�س اأن الدولة املمنوحة يجب اأن
تكون يف حاجة واأن تكون امل�شروعات املمولة لها
نفع مبا�شر على املواطنني وتدخل يف نطاق البني
التحتية الأ�شا�شية ،كامل�شت�شفيات والطرق واملدار�س
وال�شدود وحمطات توليد الكهرباء وغري ذلك.
واختتم قائ ًال :بالن�شبة ل�شتثمار اأموال ال�شندوق
غري امل�شتغلة واأن ال�شندوق لديه راأ�س مال ومبالغ
م�شرتدة م��ن ال��دول املقرت�شة؛ ف �اإن ال�شندوق
يعيد اإقرا�س املبالغ امل�شرتدة وهو الهدف الأول
لل�شندوق ،و ال�شندوق ل ياأخذ فوائد ،لكن يتقا�شى
م�شاريف اإدارية ل متثل مبالغ كبرية ،ت�شاعده يف
مواجهة بع�س م�شاريفه العامة.

رئي�س املجل�س ال�شيخ الدكتور /عبداهلل بن حممد بن
اإبراهيم اآل ال�شيخ حيث ا�شتمع املجل�س اإىل وجهة نظر
جلنة ال�شوؤون الثقافية والإعالمية ،ب�شاأن التو�شيات
املقرتحة لتقنني املحتوى الأخالقي لتقنية املعلومات
يف اململكة العربية ال�شعودية ،تاله رئي�س جلنة ال�شوؤون
الثقافية والإعالمية د.عبداهلل الفيفي واأبديت بع�س
املالحظات عليه ،فقال اأحد الأع�شاء :هناك �شرورة
لقيام جهاز مركزي يوحد اجلهود املعنية بال�شوؤون
الأخالقية والجتماعية باململكة ،ليتوىل تقنني املحتوى
الأخالقي والجتماعي لتقنية املعلومات ،ومن الأن�شب
اأن يكون للجنة النقل والت�شالت وتقنية املعلومات دور
يف هذا اجلانب.
وقال ع�شو اآخر :يح�شن اأن ت�شارك يف الدرا�شة لهذا
املو�شوع عدة جلان لنخرج بتو�شيات عملية ومفيدة يف
هذا اجلانب حتمي اأبناءنا من هذا اخلطر.
وطالب ع�شو اآخ��ر بقيام جهة بحثية بدرا�شة علمية
مو�شوعية ت�شتهدف قيا�س حجم الظاهرة وجوانب
تاأثريها ،ومدى هذا التاأثري ،وفاعلية الوقاية احلالية
التقنية والتوعوية ومكامن اخللل وجوانب التق�شري اإن
وجدت يف الأجهزة التنفيذية.
وت�شاءل ع�شو اآخ��ر :هل هذا اجلهاز املقرتح تنفيذي
اأو رقابي؟ وهل الق�شايا الأخالقية املتعلقة باملحتوى
التقني حم�شورة فيما ذكر اأم اأن هناك جوانب اأخرى
اأغفلت مثل حقوق امللكية الفكرية والتعامالت التجارية
الإلكرتونية وغريها؟ وهل �شتكون هذه �شمن م�شوؤوليات
هذا اجلهاز اأم ماذا؟ وقال :من الأن�شب الرتيث اإىل حني

اإعداد درا�شة للمو�شوع من قبل مدينة امللك عبدالعزيز
للعلوم والتقنية بالتعاون مع الأجهزة املعنية.
ولفت ع�شو اآخر اإىل اأن تو�شية اللجنة ل تعالج ما اأحيل
اإىل املجل�س ،فمن املنا�شب اأن يبني جمل�س ال�شورى راأيه
حول الأه��داف التي تت�شمن خطوات لحقة يكون من
بينها اإن�شاء جهاز ،كما اأن عدد التو�شيات الواردة �شت
ع�شرة تو�شية ،ومن حق جمل�س ال�شورى اأن يقول راأيه
ب�شاأنها.
أ
أ
إ
آ
واأ�شار ع�شو اخر اىل ان  :احلل المثل يكمن يف عدة
اأمور منها جتفيف املنابع من خالل موؤمتر دويل للمتابعة
الدولية والقانونية ،ويح�شن اأن تقوم اململكة باملبادرة
للدعوة اإىل هذا املوؤمتر ،كما اأن��ه ل بد من الهتمام
باجليل النا�شئ منذ الطفولة ،ومن خالل نظام التعليم؛
والرتكيز على التوعية بكل هذه املخاطر لتكون جزء ًا
مه ًما من املنهج التعليمي.
واقرتح اأحد الأع�شاء اأن تدعو اللجنة بع�س الأع�شاء
حل�شور اجتماعاتها ب�شاأن املو�شوع ،اأو دعوتهم للكتابة
لها ب�شاأنه ،واملو�شوع قد ل يكون له جانب �شرعي.
واختتم اأحد الأع�شاء قائ ًال :لقد در�س املو�شوع من
خالل وزارة الداخلية ،ومن خالل هيئة اخلرباء بطريقة
متعمقة وجيدة ،لكن اللجنة ركزت على نقطة واحدة
فح�شب ،وهي اإن�شاء جهاز مركزي ،وقد اأو�شح �شمو وزير
الداخلية راأيه بهذا ال�شاأن حيث اأ�شار اإىل اأن ذلك �شياأخذ
اخت�شا�شات قائمة لأجهزة قائمة .لذا ،فاإن اإن�شاء جهاز
مركزي غري منا�شب ،فما حجم هذا اجلهاز؟ وما دوره؟
وما اخت�شا�شاته؟ وما عالقته بالأجهزة القائمة؟
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جاء في  19مادة ويهدف لتنظيم العالقة بين المرافق
السياحية بالمملكة:

المجلس يوافق على
نظام السياحة
واف��ق جمل�س ال�شورى على م�شروع نظام ال�شياحة
وال��ذي يقع يف ت�شع ع�شرة م��ادة يهدف اإىل تنظيم
العالقة بني املرافق ال�شياحة باململكة واخلدمات
املتعلقة بالن�شاط ال�شياحي بوجه عام ،وكل من ميار�س
اأي ن�شاط �شياحي اأو من ي�شتفيد منه ،مثل مرافق
الإي��واء ال�شياحي ،ومنظمي الرحالت ال�شياحية،
ووكالت ال�شفر وال�شياحة ،والإر�شاد ال�شياحي ونحو
ذلك.
وم��ن اأب��رز مالمح النظام ق�شر منح الرتاخي�س
مل��زاول��ة ت�شغيل مرافق الإي ��واء ال�شياحي ،وتنظيم
الرحالت ال�شياحية ،والإر�شاد ال�شياحي على الهيئة
العامة لل�شياحة والآثار التي �شتتوىل مبوجب النظام
الرقابة على مرافق الإيواء ال�شياحي واأماكن الأن�شطة
ال�شياحية ،كما ت�شمن النظام العقوبات املفرو�شة
على كل من يخالفه.
وح��دد النظام مدة �شنة من تاريخ نفاذه ملمار�شي

ت�شغيل مرافق الإي��واء ال�شياحي والأن�شطة واملهن
ال�شياحية لإع��ادة تكييف اأو�شاعهم مبا يتفق مع
اأحكامه.
ج��اء ذل��ك خ��الل جل�شة املجل�س التي عقدت يوم
1431/11/2ه� برئا�شة معايل رئي�س املجل�س ال�شيخ
الدكتور عبداهلل بن حممد اآل ال�شيخ حيث ا�شتمع
املجل�س اأو ًل اإىل :وجهة نظر جلنة ال�شوؤون القت�شادية
والطاقة ،ب�شاأن ملحوظات الأع�شاء واآرائهم جتاه
م�شروع نظام ال�شياحة والتي تالها رئي�س اللجنة
الدكتور �شالح ال�شعيبي فاأو�شح قائ ًال:
هذا النظام در�س من قبل جهات خمت�شة ،ومنها
هيئة اخلرباء ،كما اأخذت مرئيات العديد من اجلهات
ذوات العالقة يف العتبار مبا فيها جمل�س الغرف
التجارية ،واللجنة اخلا�شة باملوؤ�ش�شات ال�شياحية،
وا�شتعني باآراء اأهل اخلربة .كما اأن اللجنة راجعت
النظام وفق امللحوظات املقدمة من اأع�شاء املجل�س

التي كانت منطلق ًا لإثراء هذا النظام؛ حيث اج ُتمع
بعدد من ذوي الخت�شا�س ،ودُعي بع�س امل�شوؤولني
يف الهيئة العامة لل�شياحة والآث��ار ،وكذلك عدد من
املخت�شني.
واأ�شاف رئي�س اللجنة لقد روعي يف ت�شنيف مواد
النظام ما يحقق التجان�س بني املواد ،و�ش ُتدرج الهيئة
العامة لل�شياحة العديد من الإي�شاحات املتعلقة باملهام
والتعريفات يف الالئحة التنفيذية للنظام .كما اأن
القطاعات املرتبطة بقطاع ال�شياحة لها نظامها
اخلا�س ،وهناك تعاون وعالقات بني هذه الأن�شطة
خلدمة احلاج واملعتمر وال�شائح وامل�شتثمر.
واأو�شح د� .شالح ال�شعيبي اأن هذا النظام يختلف عن
نظام احلج والعمرة ،فهو نظام لل�شياحة وذلك نظام
لأداء منا�شك احلج والعمرة ،ويحكمهما اآليات خمتلفة

ردًا على اإلساءة لنبي االسالم
األعضاء صوتوا بالرفض لمشروع مذكرة تفاهم مع الدنمارك
رف�س اأع�شاء جمل�س ال�شورى املوافقة على م�شروع
مذكرة تفاهم ب�شاأن امل�شاورات الثنائية ال�شيا�شية بني
وزارة اخلارجية يف اململكة العربية ال�شعودية ووزارة
اخلارجية يف مملكة الدمنارك حيث مل يح�شل على
الأغلبية املطلوبة .وعرب الأع�شاء خالل مداخالتهم
ملناق�شة م�شروع املذكرة عن رف�شهم لها وذلك رد ًا على
الإ�شاءات التي �شدرت من مواطني مملكة الدمنارك يف
حق الر�شول الكرمي � -شلى اهلل عليه و�شلم .-
ج��اء ذل��ك خ��الل جل�شة املجل�س ال�ت��ي ع�ق��دت يوم
1431/10/11ه� برئا�شة معايل رئي�س املجل�س ال�شيخ
الدكتور عبداهلل بن حممد بن اإبراهيم اآل ال�شيخ حيث
ا�شتمع املجل�س اإىل تقرير جلنة ال�شوؤون اخلارجية،
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ب�شاأن م�شروع املذكرة وال��ذي ت��اله رئي�س اللجنة د.
�شالح النملة.
ثم عر�س املو�شوع للمناق�شة ،فقال اح��د الأع�شاء
مت�شائ ًال:
إ
هل هناك مذكرات تفاهم يف املجال الثقايف والعالمي
بني اململكة العربية ال�شعودية ومملكة الدمنارك؟ اآمل
من اللجنة تو�شيح ذلك ول�شيما اأننا نعلم اإ�شاءة الإعالم
الدمناركي لالإ�شالم.
وا� �ش��اف ع�شو اآخ ��ر :ورد يف حم�شر اجتماع هيئة
اخلرباء املرفق بهذا البند الذي ح�شره مندوبون من
جهات خمتلفة ما ي�شري اإىل ا�شتنكار اململكة العربية
ال�شعودية لن�شر الر�شومات امل�شيئة للر�شول – �شلى اهلل

عليه و�شلم  -يف الإعالم الدمناركي ،اإل اأنه ل بد من
و�شوحا و�شراحة يبني مكانة الر�شول -
موقف اأكرث
ً
�شلى اهلل عليه و�شلم  -يف قلوب امل�شلمني ،واأن توقريه
وتعظيمه واجب �شرعي ،واأن امل�شا�س مبكانته نيل من
عقيدة امل�شلمني واإ�شاءة لدينهم.
وقال ع�شو اآخ��ر :هذه املذكرة تعزز وتوثق العالقات
اخلارجية بني وزارت��ي اخلارجية يف اململكة العربية
ال�شعودية ومملكة الدمنارك ،وهذا اأمر حيوي يعود
بالنفع وامل�شلحة على البلدين والعالقات الثنائية بني
الدولتني ،اإ�شافة اإىل اأن امل�شادقة على هذه املذكرة
يعزز مكانة اململكة على امل�شتوى املحلي والإقليمي
والدويل .لذا ،اأوؤيد هذه املذكرة.

مبا يحقق امل�شلحة العامة.
ولقد اأخذ براأي عدد من اجلهات احلكومية يف اأثناء
درا��ش��ة النظام ،و�شي�شاف ع��دد من رج��ال الأعمال
واملخت�شني يف جمل�س الغرف.
إ
وق��ال :تاأمل اللجنة اأن ي �وؤدي ه��ذا النظام اىل تنمية
ال�شياحة وتطوير اخلدمات املتعلقة بالأن�شطة ال�شياحية
وت �ق��دمي ال��دع��م وامل���ش��ان��دة وت�شجيع ال�شتثمارات
ال�شياحية.
ً
واختتم قائال :الغرامات والعقوبات متعددة بح�شب نوع
املخالفة ،كما اأجاز النظام م�شاعفة احلد الأعلى للعقوبة
عند تكرار املخالفة ،وهذا يتوافق مع الأنظمة الأخرى يف
اململكة ويجوز التظلم اأمام املحاكم املخت�شة خالل �شتني
يوم ًا من تاريخ الإبالغ بالقرار ال�شادر بالعقوبة.
قانون (نظام) البذور والتقاوي وال�شتالت هو قانون

ولفت ع�شو اآخر اإىل اأنه ت�شكل فريق من وزارة اخلارجية
ووزارة الثقافة والإعالم ووزارة التعليم العايل لدرا�شة
هذه املذكرة ،اإل اأن هيئة اخلرباء مبجل�س الوزراء مل
تاأخذ ب��راأي مندوبي وزارة الثقافة والإع��الم ووزارة
التعليم العايل ،ف ِل َم ُيدعون لدرا�شة املذكرة ول يوؤخذ
باآرائهم وتطلعات وزاراتهم؟ اأوؤيد هذه املذكرة ،واأرى اأنه
يجب ال�شتفادة منها يف اجلوانب الثقافية والإعالمية
والتعليمية.
واأيده اآخر قائ ًال :اأرى اأن هناك فر�شة �شانحة يف مثل
هذه التفاقيات لوزارة اخلارجية بتهيئة املناخ لت�شريع
قانون اأو نظام �شد من ي�شيء اإىل الرموز الدينية اأو
الوطنية مثل �شخ�شية النبي � -شلى اهلل عليه و�شلم
 ،كما اأرى اأن قيام جمل�س ال�شورى مبراقبة الأنظمةوالقوانني ومناق�شتها يعطي للمجل�س الدور الفاعل يف
املجتمع.

موحد ل��دول جمل�س التعاون ل��دول اخلليج العربية،
ولذلك فاإن ما اأثاره الزمالء من ملحوظات متحورت
حول امل�شائل اخلا�شة باململكة مثل العقوبات والالئحة
التنفيذية اخلا�شة بالنظام ،واجلهة املنوط بها اإ�شدار
هذه الالئحة التنفيذية ،وكذلك طريقة اإ�شدار القرارات
التي ت�شع هذا النظام (القانون) مو�شع التنفيذ.
واأ�شاف :اأخذت اللجنة مبلحوظات الزمالء ب�شاأن ترتيب
التو�شيات الواردة يف التقرير على الرغم من اأن هذه
التو�شيات الثالث الواردة يف التقرير كل منها قائم بذاته
ويعالج مو�شوع ًا م�شتق ًال ،ولكن نزو ًل عند رغبة الزمالء
اأعيد ترتيب هذه التو�شيات.
واأو�شح رئي�س اللجنة قائ ًال :بالن�شبة لورود كلمة (حكم)
ولي�س قرار؛ تود اللجنة اأن تو�شح اأن كلمة (حكم) خا�شة
فقط بحالة امل�شادرة؛ ولذلك اأ�شيف م�شمى املحكمة

 واختتم اأحد الأع�شاء قائ ًال :ل اأوؤيد هذه املذكرة،واأرى اأن هذه الدولة اأ�شاءت اإلينا من خالل الر�شوم
امل�شيئة للر�شول � -شلى اهلل عليه و�شلم  ،-واأن حرية
الراأي –التي يزعمون -يجب اأن ل مت�س معتقدات الأمم
وال�شعوب ،كما اأرى اأن يرف�س املجل�س التفاقيةُ ،لري�شل

املخت�شة يف البند (ثالث ًا) من جدول العقوبات ،وذلك
اأن امل�شادرة ل تكون اإل بحكم ق�شائي وفق ما تق�شي
به امل��ادة التا�شعة ع�شرة ( )19من النظام الأ�شا�شي
للحكم ،وه��ذا ُيخرج حكم امل�شادرة من اخت�شا�س
اللجان .كما اأن الإ�شارة كانت لزمة اإىل قانون (نظام)
البذور والتقاوي وال�شتالت ،وذلك حتى ميكن ربط جدول
العقوبات اخلا�شة بالنظام.
واختتم قائ ًال :فيما يخ�س منا�شبة الن�س يف النظام
(القانون) املوحد على اأن ي�شدر وزير الزراعة الالئحة
التنفيذية للنظام خالل ( )90يوم ًا؛ فاإن ال�شبب يف اأن
اللجنة اأدرجت ذلك يف تو�شية م�شتقلة هو اأن النظام
(القانون) ل يخ�س اململكة وحدها واإمن��ا جميع دول
اخلليج العربية ،ومن غري املنا�شب اأن يدرج هذا الن�س
يف القانون اأو النظام الأ�شا�شي.

ر�شالة وا�شحة لهذه الدولة باأننا ل نزال ن�شعر باجلرح
مما حدث ب�شكل ي�شتوجب العتذار لالأمة الإ�شالمية
من هذا الت�شرف امل�شيء اإليها.
ثم عر�س معايل الرئي�س تو�شية اللجنة للت�شويت عليها
نظاما.
فلم حت�شل على الأغلبية الالزمة ً
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صيانة المساجد وإستراتيجية
الدعوة تثيران تساؤالت األعضاء
طالب أاع�شاء جمل�س ال�شورى بالهتمام بنظافة
امل �� �ش��اج��د و��ش�ي��ان�ت�ه��ا ك �م��ا ت �� �ش��اءل��وا ع��ن اخلطة
الإ�شرتاتيجية ملكاتب الدعوة يف اخلارج ،وعن مقرتح
القناة الف�شائية ،كما لفتوا اإىل م�شري قرارات املجل�س
ال�شابقة التي مل تنفذ .جاء ذلك خالل جل�شة املجل�س
التي عقدت ي��وم 1431/10/11ه� � � برئا�شة معايل
رئي�س املجل�س ال�شيخ الدكتور /عبداهلل بن حممد
بن اإبراهيم اآل ال�شيخ حيث ا�شتمع املجل�س اإىل تقرير
جلنة ال�شوؤون الإ�شالمية والق�شائية ب�شاأن التقريرين
ال�شنويني ل���وزارة ال �� �ش �وؤون الإ��ش��الم�ي��ة والأوق���اف
والدعوة والإر�شاد للعامني املاليني 1428/1427ه�-
1429/1428ه� ،والذي تاله نائب رئي�س جلنة ال�شوؤون
الإ�شالمية والق�شائية الدكتور عبداهلل الدو�شري ،ثم
عر�س للمناق�شة واأبديت عليه بع�س امللحوظات ،فقال
اأحد الأع�شاء:
مل تعلق اللجنة على مقرتح ال ��وزارة باإن�شاء قناة
ف�شائية ،ومن املهم اإنتاج الربامج التي �شتعر�س يف
القناة ،وهذا هو ما ينبغي اأن تُعنى به الوزارة و�شتجد
ع�شرات القنوات الإ�شالمية التي ميكنها اأن تعر�س
فيها هذه املنتج الإعالمي ،وقد يعود ذلك عليها بالربح
لو در�شت هذه الربامج درا�شة مهنية مكتملة الأ�شباب
للنجاح.
وقال اأحد الأع�شاء� :شبق اأن �شدرت عدة قرارات من
املجل�س ب�شاأن الوزارة ،و�شدرت التاأكيدات املتوالية
على تلك القرارات ،ومل ينفذ بع�س هذه القرارات
على الرغم من التاأكيدات املتوالية عليها ،فهل يئ�شت
اللجنة واملجل�س من تنفيذ القرارات ال�شابقة؟ وكيف
نريد من ال��وزارات واملوؤ�ش�شات احلكومية اأن تعتني
بتقاريرها ال�شنوية اإذا كانت قرارات املجل�س لأعوام
متوالية ل جتد طريقها للتنفيذ؟
ولفت ع�شو اآخر اإىل املحاولت الكربى التي يقدمها
خادم احلرمني ال�شريفني يف احلوار بني اأتباع الأديان
لتو�شيح �شورة الإ�شالم ال�شمحة وال�شريعة الغراء،
وقال اإنها تتطلب اأن تواكبها جهود كبرية جدً ا من

28

ذو القعدة  1431هـ

الوزارة من خالل مكاتب الدعوة يف اخلارج ،التي يجب واأ�شار اأحد الأع�شاء اإىل اأنه مل ترد معلومات يف تقرير
اأن يكون لها خطة اإ�شرتاتيجية اأ�شمل لتغيري ال�شورة الوزارة ب�شاأن ا�شتثمارات الأوقاف على الرغم من كرثة
النمطية عن اململكة وربطها بالإرهاب ،وربط الإ�شالم قرارات املجل�س ال�شادرة بهذا ال�شاأن.
بالتخلف وعدم مواكبته للحياة املعا�شرة.

//////////////////////////////////////
///////////////////// ////

طالب اأع�شاء جمل�س ال�شورى مبناق�شة مو�شوع التاأمني
ال�شحي للمتقاعدين مع م�شوؤويل املوؤ�ش�شة العامة
للتقاعد ،وطالبوا بتوجه املوؤ�ش�شة لال�شتثمار لعالج
العجز املايل بها وتو�شيح عوائد ال�شتثمارات احلالية
بالتف�شيل .جاء ذلك خالل جل�شة املجل�س التي عقدت
يوم 1431/10/10ه� برئا�شة معايل رئي�س املجل�س ال�شيخ
الدكتور /عبداهلل بن حممد بن اإبراهيم اآل ال�شيخ حيث
ا�شتمع املجل�س اإىل تقرير جلنة الإدارة واملوارد الب�شرية،
ب�شاأن التقريرين ال�شنويني للموؤ�ش�شة العامة للتقاعد
للعامني املاليني 1428/1427ه � ��1429/1428 -ه� ��،
تاله �شعادة رئي�س اللجنة د .فهاد احلمد ،ثم عر�س
للمناق�شة ،واأُبديت عليه بع�س امللحوظات ،حيث قال
اأحد الأع�شاء :من الأف�شل اأن تناق�س اللجنة مو�شوع
التاأمني ال�شحي للمتقاعدين مع امل�شوؤولني يف املوؤ�ش�شة
والوقوف على اإمكانية اأن تتوىل املوؤ�ش�شة اإبرام عقود
للتاأمني ال�شحي مع �شركات التاأمني ملن يرغب من
املتقاعدين اأ�شحاب املعا�شات وا�شتقطاع ذل��ك من
خم�ش�شاتهم التقاعدية.

ولفت ع�شو اآخر اإىل اأن هناك عجز ًا مالي ًا عند مقارنة
موارد املوؤ�ش�شة من ال�شرتاكات بامل�شروفات ،وقال :اإن
هذا يوؤكد �شرورة ال�شتثمار للموؤ�ش�شة.
وت�شاءل ع�شو اآخر :هل لدى املوؤ�ش�شة معوقات و�شعوبات
غري ما ذكرته يف التقرير؟ واق��رتح اإع��ادة النظر يف
برنامج «م�شاكن».
وقال اأحد الأع�شاء :من غري املنا�شب اأن يكون املجل�س
حمجو ًبا عن الو�شع املايل لبع�س املوؤ�ش�شات ،حيث اإن
املجل�س جهة رقابية .اأما بالن�شبة لن�شبة ال�شتثمارات يف
�شوق الأ�شهم واأنه يجب األ تتجاوز ( )%20فلي�س هناك
م�ش ّوغ لذلك ،ومن الأن�شب اأن نتعرف على �شناديق
التقاعد الأخرى يف الدول العربية ملعرفة هل املوؤ�ش�شة
تتجاوز هذه الن�شبة اأم ل؟.
وانتقد اأح��د الأع�شاء التقرير لأن��ه ل يظهر عوائد
ال�شتثمارات بالتف�شيل �شواء اخلارجية منها اأو املحلية.
وقال  :من املنا�شب اإعادة �شوغ التو�شية «الثانية» للجنة
لتطالب بتو�شيح الو�شائل والربامج التي من خاللها
ميكن تو�شعة دائرة �شريحة امل�شتفيدين من املتقاعدين

وعائالتهم .كما اأن الكثري من قرارات جمل�س ال�شورى
منذ اأكرث من ع�شرة اأعوام مل جتد �شدى لدى موؤ�ش�شة
التقاعد وهذا ما يجب على اللجنة اأخذه يف احل�شبان
ومناق�شته بالتف�شيل مع مندوبي املوؤ�ش�شة يف تقاريرها
القادمة.
واأ� �ش��ار ع�شو اآخ��ر اإىل اأن��ه يت�شح م��ن التقرير انأ
امل�شروفات يف ازدياد والواردات يف انخفا�س اإ�شافة
اإىل التاأثر من ال�شتثمار يف الأ�شهم املحلية مما يوجب
التنبيه من املجل�س لعل املوؤ�ش�شة تبادر باخلطط البديلة
يف ال�شتثمار وخف�س امل�شروفات العامة غري ال�شرورية
لتتفق مع ال��واردات وق��درة املوؤ�ش�شة ملواجهة الأعباء
املالية للمرتبات.
ً
واختتم اأح��د الأع�شاء مت�شائال :ما احل��ل املطلوب
ملواجهة الأزم��ة امل�شتقبلية املتوقعة لربامج التقاعد؟
هل هو زيادة موارد تلك الربامج ،اأم تخفي�س املزايا
التي تقدمها تلك الربامج ،اأم اأن توكل اإدارتها اإىل بنوك
وموؤ�ش�شات مالية وا�شتثمارية متخ�ش�شة ،اأم مزيج من
هذه احللول الثالثة؟.
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مطالبات بزيادة المكافآت المقررة للباحثين

االعضاء وصفوا الئحة البحوث والدراسات
بأنها غير مشجعة على البحث
طالب اأع�شاء جمل�س ال�شورى باإعادة النظر يف املكافاآت
املقررة للباحثني والواردة يف م�شروع الالئحة املنظمة
للبحوث والدرا�شات بوزارة ال�شحة حيث و�شفوا تلك
املكاآفاآت باملتدنية كما لحظوا عدم ا�شت�شافة مندوبني
من مركز الأبحاث والدرا�شات يف مركز امللك في�شل،
ومدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ،ووزارة ال�شحة
اأثناء مناق�شة الالئحة التي راأي البع�س اأنها غري كافية
للح�شول على بحوث ُيطمئن لنتائجها .جاء ذلك خالل
جل�شة املجل�س التي عقدت يوم 1431/10/25ه� برئا�شة
معايل رئي�س املجل�س ال�شيخ الدكتور عبداهلل بن حممد
بن اإبراهيم اآل ال�شيخ حيث ا�شتمع املجل�س اإىل تقرير
جلنة ال�شوؤون التعليمية والبحث العلمي ،ب�شاأن م�شروع
الالئحة تاله �شمو رئي�س اللجنة الأمري الدكتور خالد
ب��ن ع�ب��داهلل اآل �شعود وال��ذي ت�شمن م��واد الالئحة
والتعريفات والأهداف وت�شكيل جلنة البحوث وكيفية
اإعداد امل�شروعات البحثية واملكافاآت للباحثني وملكية
البحوث وغريها.
أ
وبعد عر�س مواد م�شروع الالئحة ابديت عليها بع�س
امللحوظات ،حيث قال اأحد الأع�شاء :من املنا�شب اأن
تعيد اللجنة النظر يف املكافاآت ال��واردة يف الالئحة،
فقد ج��اءت متدنية ولي�س فيها اأي حافز ل�شتقطاب
الكفاءات.
أ
إ
إ
أ
واقرتح اأحد الع�شاء ا�شافة فقرة اىل الهداف تن�س
على( اإث��راء املعرفة يف املجال ال�شحي والإف��ادة من
خمرجات البحوث يف الرعاية ال�شحية والوقاية من
الأمرا�س).
ولفت اآخر اإىل اأنه جاء ذكر (جلنة البحوث) بينما �شمل
التف�شيل على جلنتني؛ جلنة اعتماد اأولويات البحوث
واللجنة العلمية ،وقال :اإما اأن تعدل لتكون حتت عنوان
(جلان البحوث) اأو تف�شل اإىل مادتني الأوىل خا�شة
بلجنة اعتماد اأولويات البحوث والأخرى تخت�س باللجنة
العلمية ومهامها.
إ
أ
واقرتح ع�شو اآخر ان ي�شم اىل ع�شوية جلنة اعتماد
البحوث ع�شو خمت�س من اإدارة الطب العالجي وع�شو
من اإدارة الطب الوقائي.
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واأو�شح اأحد الأع�شاء اأنه من املنا�شب عدم حتديد مبالغ
املكافاآت ،فترتك يف م�شمون امليزانية للوزارة ،فكل بحث
يختلف عن الآخر ويختلف يف متويله عنه.
وقال اأحد الأع�شاء :ل اأرى اأن م�شروع الالئحة اأخذ
حقه من الدرا�شة ،ول�شيما واأن هيئة اخلرباء واللجنة
مل ي�شت�شيفا مندوبني من مركز الأبحاث والدرا�شات
يف مركز امللك في�شل ،ومدينة امللك عبدالعزيز للعلوم
والتقنية ،ووزارة ال�شحة ،كما اأرى اأن الأبحاث ل ميكن
قيا�شها مببالغ ثابتة ،فكل بحث يختلف عن الآخر وكل
عام يختلف عن الآخر اأ ً
ي�شا وقد ي�شتمر البحث ل�شنوات
عديدة ول�شيما يف البحوث الطبية ،فينبغي اإعطاء
الأبحاث ما ت�شتحقه وعدم اعتبارها كالدرا�شات.
وقال اآخر :هذه الالئحة خا�شة بوزارة ال�شحة ،واأرى
اأن جميع الوزارات بحاجة ملثل ذلك ،فاأقرتح اأن ت�شدر
لئحة م��وح��دة جلميع ال� ��وزارات التي لديها بحوث
ودرا�شات.
آ
إ
أ
وقال اأحد الع�شاء :ان التحديد ال��وارد يف املكافات
مبدة �شهر للبحث غري منا�شب ،فقد يكون هناك بحث
ي�شتغرق مدة �شنة فيو�شع ب�شنتني لأجل املكافاأة .لذا،
اأرى اأن تكون املكافاآت تقديرية ح�شب اأهمية البحث،
ول�شيما واأن الأب�ح��اث الطبية تختلف عن الأبحاث
النظرية ،كما اأود من اللجنة عمل مقارنات مع مراكز
البحوث الأخرى �شواء يف اجلامعات اأو يف مدينة امللك
عبدالعزيز اأو غريها ،لأجل اأن تت�شق املهام واملكافاآت

يف منظومة واحدة.
آ
واق��رتح اآخ��ر اأن يعاد النظر يف املكافات حتى ميكن
احل�شول على كفاءات متميزة وقدرات تقبل العمل.
ولفت ع�شو اآخ��ر اإىل اأن الالئحة مل تتطرق ملعاجلة
حالة وفاة الباحث الرئي�س يف اأثناء البحث ،فكيف تتم
معاجلة ذلك ،فهذه النقطة قد تثري خال ًفا يف الوزارة،
وقد توؤدي ل�شياع املبالغ امل�شروفة.
وانتقد ع�شو اآخ��ر الالئحة قائ ًال اأنها لي�شت كافية
للح�شول على بحوث نطمئن لنتائجها وناأخذ بها يف
حياتنا اليومية والطبية؛ لأن املراحل التي متر بها غري
منا�شبة واملجال�س التي متر بها اخلطط والإ�شراف
واملتابعة والتنفيذ متداخلة يف ال�شالحيات وغري
وا�شحة املعامل ،كما اأن التحكيم لهذه البحوث حتكيم
ً
من�شبطا،
مطلق مرتوك لالجتهادات ال�شخ�شية ولي�س
فالالئحة اأغرقت يف الأم��ور املالية واملكافاآت وتركت
�شبط البحث العلمي واحل�ف��اظ على �شحة نتائجه
وم�شريته العلمية.
واختتم اأحد الأع�شاء قائ ًال :الالئحة تهدف لتوظيف
البحث العلمي يف املمار�شة العملية لوزارة ال�شحة ،فهل
هذه الالئحة حتقق ذلك؟ واأنا ل اأرى اأنها تعالج الو�شع
احلايل للوزارة ،لأن فيها من القيود والبريوقراطية التي
تعطل البحث العلمي؛ ولأنها اأقرب ما تكون اإىل الالئحة
املالية ،فقد اقت�شرت على الباحث الفرد واأغفلت
املوؤ�ش�شات البحثية.

فتح مكاتب لصندوق التنمية الزراعية في مناطق المملكة

دعم جمعيات التسويق الزراعية ودعم
المزارعين المضارين من الجفاف
اأ�شدر جمل�س ال�شورى ق��رار ًا يق�شي بدعم جمعيات
و�شركات الت�شويق الزراعية ،ودعم املزارعني املتاأثرين
مبوا�شم اجلفاف اأو اأي عوامل خارجية اأخ��رى ،كما
طالب املجل�س يف ق��راره بدرا�شة فتح مكاتب لفروع
�شندوق التنمية الزراعية يف منطقة احلدود ال�شمالية
ومنطقة الباحة ومنطقة جنران.
ج��اء ذل��ك خ��الل جل�شة املجل�س ال�ت��ي ع�ق��دت يوم
1431/10/17ه� برئا�شة معايل رئي�س املجل�س ال�شيخ
الدكتور /عبداهلل بن حممد بن اإبراهيم اآل ال�شيخ حيث
ا�شتمع املجل�س اإىل وجهة نظر جلنة ال�شوؤون املالية ،ب�شاأن
ملحوظات الأع�شاء واآرائهم جتاه التقريرين ال�شنويني
للبنك ال��زراع��ي للعامني املاليني 1428/1427ه � ��-
1429/1428ه� ،تالها د.عبداهلل العبدالقادر فقال:
اإن امل��داخ��الت ت��رك��زت على و�شع امل��زارع��ني الذين
ا�شتثمروا يف اإنتاج القمح ثم فوجئوا بقرار تخفي�س
�شعره اإىل ريال واحد ،يف حني اأن ا�شتثماراتهم كبرية
ومل تتح لهم فر�شة ا�شتهالكها على عدد من ال�شنني
كما هو متبع ،لذا ،فاإن تعرثهم عن ال�شداد كان ب�شبب
ن�س يف اإحدى فقراته على النظر يف
هذا القرار الذي ّ
تعوي�س املت�شررين منه-اأي القرار املذكور .-ولأن تعرث
هوؤلء املزارعني �شبب �شر ًرا لل�شندوق لعدم ا�شتعادة
بع�س تلك القرو�س واإعادة اإقرا�شها ملزارعني اآخرين،
لذا ،راأت اللجنة اإ�شافة تو�شية جديدة ن�شت على اأنه
"يجب على جمل�س اإدارة ال�شندوق الطلب من اجلهات
املخت�شة تنفيذ كامل فقرات قرار جمل�س الوزراء رقم
( )335وتاريخ  1428/11/9ه�� ،واخلا�شة بالنظر يف
و�شع املزارعني املت�شررين".
أ
واأ�شاف رئي�س اللجنة اأن جميع ملحوظات الع�شاء
تغطيها اإ�شرتاتيجية ال�شندوق احلديثة التي اأقرها
جمل�س الإدارة وتهدف اإىل تر�شيد ا�شتخدام املياه،
ودعم الأفكار اجلديدة واملبتكرة ،وحت�شني اإنتاج املوا�شي
وبناء �شال�شل الإم��داد ،وتوفري املعلومات الزراعية،
وال� �ش �ت��زراع ال�شمكي ،وا��ش�ت�م��رار العمل بالربامج
القائمة ،ومنها ت�شجيع اجلمعيات الزراعية والنحالني،
حيث �شملت جميع النقط التي اأثارها الأع�شاء.
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في مناقشة تقرير مستشفى الملك فيصل التخصصي

االستشاريين األجانب والبحث العلمي
وحجم العمالة تثير تساؤالت األعضاء
طالب اأع�شاء جمل�س ال�شورى بتقومي لتجربة ال�شتعانة
با�شت�شاريني اأجانب بد ًل من ال�شعوديني يف م�شت�شفى
امللك في�شل التخ�ش�شي كما لحظوا تلبية امل�شت�شفى
ملا ن�شبته  %50فقط من طلبات اخلدمة ،واأ�شار الأع�شاء
اإىل اأهمية البحث العلمي والتطبيقي الذي يجب اأن
ت�شطلع به هذه املوؤ�ش�شة العريقة،
ج��اء ذل��ك خ��الل جل�شة املجل�س ال�ت��ي ع�ق��دت يوم
1431/11/3ه� � برئا�شة معايل رئي�س املجل�س ال�شيخ
الدكتور عبداهلل بن حممد اآل ال�شيخ وا�شتمع املجل�س
اإىل:
تقرير جلنة ال�شوؤون ال�شحية والبيئة ،ب�شاأن التقرير
ال�شنوي مل�شت�شفى امللك في�شل التخ�ش�شي ومركز
الأبحاث للعام املايل 1429/1428ه� ،تاله رئي�س اللجنة
الأ�شتاذ عبداهلل الدري�س ،وعر�س للمناق�شة.
فقال اأحد الأع�شاء:
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فمن املنا�شب اأن يبحث امل�شت�شفى و�شع املحتاجني من
املواطنني املحولني اإىل امل�شت�شفى من خارج الريا�س
لإيجاد ال�شكن املنا�شب لهم خالل تواجدهم للعالج ،ولو
كانت تلك التو�شية من املجل�س لكان ذلك منا�شب ًا.
ول�ف��ت اأح��د الأع���ش��اء اإىل اأن امل�شت�شفى ا�شتقطب
ا�شت�شاريني م��ن اخل ��ارج ودف��ع لهم اأج���ور ًا مرتفعة
واأب �ع��د بع�س ال�شت�شاريني ال�شعوديني ،ف�م��اذا عن
تقومي التجربة ،وهل اأ�شاف هوؤلء اإىل ما يتطلع اإليه
امل�شوؤول واملواطن؟ وكم اأجور هوؤلء ال�شت�شاريني الذين
ا�شتقطبوا؟
كما لحظ اأح��د الأع�شاء :اأن هناك زي��ادة كبرية يف
الطلب على خدمات امل�شت�شفى �شواء يف الريا�س اأو يف
جدة ،بحيث مل يتمكن من تلبية �شوى ( )%50من هذه
الطلبات .وقال :هناك حاجة ملحة اإىل افتتاح فرعني
مل�شت�شفى امللك في�شل ،اأحدهما يف املنطقة ال�شمالية

وا آلخ�� ��ر يف املنطقة
اجلنوبية ،وذلك لتخفيف ال�شغط على امل�شت�شفى يف
الريا�س وجدة ،وكذلك من املنا�شب اأن يتو�شع امل�شت�شفى
يف تقدمي خدماته العالجية مبقابل مادي ُيحدّد عن
طريق جلنة من جمل�س اإدارة امل�شت�شفى مبا يتالءم مع
اخلدمة.
وت�شاءل اأحد الأع�شاء :هل در�شت اللجنة العالقة بني
امل�شت�شفى التخ�ش�شي وبقية م�شت�شفيات اململكة وبني
جهات اأخ��رى كالهيئة العامة للغذاء وال��دواء ووزارة
الزراعية؟ فوزارة الزراعة تبدو غري را�شية ملا توؤول
اإليه عمليات الر�س باملبيدات الكيماوية وما ينتج منها
من اأ�شرار على �شحة املواطنني ،فلعل اللجنة اأن تدر�س
هذه العالقة.
وقال ع�شو اآخر :اإن اأحد اأهم اأه��داف هذه املوؤ�ش�شة
العريقة هو اإعداد الأبحاث العلمية والتطبيقية املتعلقة
يف املجالني الطبي وال�شحي والتعاون مع الهيئات
املتخ�ش�شة يف البحث العلمي داخل اململكة وخارجها
بهدف تطوير و�شائل العالج وحت�شينها والرعاية الطبية
وال�شحية يف اململكة ب�شفة عامة والتخ�ش�شات الطبية
الدقيقة ب�شفة خا�شة ،ولكن مل نر يف تقرير اللجنة ما
يدل على حتقيق هذا الهدف ،وهناك �شببان لذلك،
الأول :اأن ما جاء يف التقرير عن دور امل�شت�شفى يف القيام
بالأبحاث لتعزيز دوره يف توفري اأرقى م�شتويات الرعاية
الطبية التخ�ش�شية لأبناء هذا الوطن كان خمت�شر ًا
وعام ًا مقارنة باخلدمات الأخرى التي يقدمها امل�شت�شفى
لأبناء هذا البلد اأما ال�شبب الآخر :ما جاء يف اإجابات
املندوبني من اأن عدد الأبحاث املن�شورة التي اأ�شدرتها
املوؤ�ش�شة هو مئة وع�شرون بحث ًا يف ال�شنة ،فهل هذا العدد
من البحوث كاف؟
ً
واختتم اأحد الأع�شاء قائال :جاء يف التقرير اأن عدد
القوى العاملة الذين هم على راأ�س العمل يف عام التقرير
قد بلغ ( )10949وظيفة ،فهل ه��ذا العدد ال�شخم
متوافق مع املعدلت املتفق عليها عاملي ًا؟ كما ورد اأن
عدد وظائف الأبحاث منها ( )255وظيفة ،فهل هذا
العدد متنا�شب مع ذلك العدد الكلي للقوى العاملة؟

مطالبات باالهتمام بالبنى التحتية
والسعودة في حوافز المستثمرين للمناطق
األقل نموًا
ت�شاءل اأع�شاء جمل�س ال�شورى عن املردود من احلوافز
التي متنح للم�شتثمرين يف املناطق الأقل منو ًا ولفتوا
اإىل اأهمية وجود البنى التحتية التي قد تكون اأكرث
جاذبية من احلوافز املقرتحة.
ج��اء ذل��ك خ��الل جل�شة املجل�س التي عقدت يوم
1431/10/17ه� � � � برئا�شة م�ع��ايل رئي�س املجل�س
ال�شيخ الدكتور /عبداهلل بن حممد بن اإبراهيم اآل
ال�شيخ حيث ا�شتمع املجل�س اإىل تقرير جلنة ال�شوؤون
القت�شادية والطاقة ،ب�شاأن طلب اإعطاء املناطق الأقل
من ًوا حوافز اإ�شافية ي�شتفيد منها جميع امل�شتثمرين
لتنفيذ ا�شتثماراتهم ،وال��ذي تاله رئي�س اللجنة د.
�شالح ال�شعيبي ثم عر�س للمناق�شة واأبديت عليه
بع�س امللحوظات ،فقال اأحد الأع�شاء :ورد �شمن
تقرير اللجنة تو�شية باأن تُراجع تلك احلوافز ب�شكل
�شنوي يف اإطار التقارير ال�شنوية ملتابعة تنفيذ خطة
التنمية التا�شعة ،ولكن تو�شيات اللجنة مل تعك�س هذه
التو�شية ،وهي تو�شية ينبغي اأن تكون م�شتقلة.
وت�شاءل ع�شو اآخر ما املردود الفعلي لهذه احلوافز؟
فهذه احلوافز ينبغي اأن يكون لها مردود وا�شح على
الناجت املحلي والوطني .لذا ،من املنا�شب اأن ترتبط
هذه امل�شروعات التنموية بخطة وا�شحة لتوظيف
املواطنني.
ولفت ع�شو اآخر اإىل اأن ما ورد من حمفزات يف هذا
التقرير وما تبنته اللجنة من تو�شيات ب�شاأن زيادة
متويل امل�شروعات اإىل  %75من تكلفتها ومتديد فرتة
�شداد القر�س ينبغي األ يعول عليها ال�شيء الكثري
يف ت�شجيع ال�شتثمار يف هذه املناطق الأقل من ًوا اأو
النامية؛ لأن املحفزات احلقيقة لال�شتثمار هو توافر
البنى التحتية التي ت�شجع امل�شتثمرين مثل الطرق
و�شكك احلديد والكهرباء و�شهولة الإجراءات ،فهذه
هي املحفزات الأ�شا�شية لال�شتثمار.
واأي��ده اآخ��ر قائ ًال :من املنا�شب تهيئة تلك املناطق
لتكون جالبة لال�شتثمار من حيث البنية التحتية
والأرا� �ش��ي وال�ط��رق والكهرباء وامل �ط��ارات ،ويجب
الرتكيز على املناطق ذوات الكثافة ال�شكانية واملدار�س
واملعاهد لتخرج العمالة الوطنية املدربة لت�شتفيد

من هذه الفر�س الوظيفية التي �شوف توجدها تلك
ال�شتثمارات ،وكذلك حتديد الن�شاطات ال�شناعية
والقت�شادية املفيدة للوطن ،والرتكيز على املناطق
ذوات القيمة الإ�شرتاتيجية من حيث وجود املواد اخلام
والقرب من املناطق التي يكون لها بروز فيها.
وق��ال ع�شو اآخ��ر :املوافقة على ه��ذا املو�شوع من
الأم��ور احليوية لعلها تعيد ت��وازن الكثافة ال�شكانية
بني املناطق ،وحتقق طموحات املواطنني باأن يكون
هناك توازن بني هذه املناطق التي يقال اإنها مل تلق
الهتمام الكايف.
واأ�شار اأح��د الأع�شاء اإىل اأن وجهة نظر اللجنة مل
ت�شمل البعد القت�شادي الأكرب ،ومل تنظر اللجنة اإىل

تنوع طبيعة املناطق املذكورة ،فهناك مناطق �شناعية
واأخرى زراعية ومناطق �شياحية ،واللجنة ركزت على
ال�شتثمار ال�شناعي فقط .لذا ،يح�شن اإعادة النظر
يف املو�شوع ب�شمولية اأكرث.
واعرت�س اأحد الأع�شاء على دعم امل�شروعات بن�شبة
 ،%75وقال :اإن ذلك قد يوؤدي اإىل تالعب يف امليزانيات
ورفع اأ�شعار املعدات ،والأف�شل من ذلك هو رفع ن�شبة
ال�شعودة اإىل  ،%75ويح�شن اأن ت��وزع الن�شب بني
ال�شركات املتو�شطة وال�شغرية والكربى حتى ل حتظى
ال�شركات الكربى بالن�شيب الأكرب من امل�شروعات،
ثم ينفد املخ�ش�س قبل حتقق الهدف ،وكذلك
ومن ّ
توزع الن�شب اأ ً
ي�شا بني املناطق ب�شكل مدرو�س.
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تحت القبة

اختلفوا حول تعريف سن الطفل

األعضاء يطالبون بحماية األطفال من االستغالل
والتنسيق مع الجهات القضائية
اختلف اأع�شاء جمل�س ال�شورى يف تعريف �شن الطفولة
وهل هو مرتبط بالبلوغ اأم بالر�شد ،وطالبوا بتعريفات
دقيقة للمق�شود با�شتغالل الأطفال وحمايتهم وبحماية
الطفل من بداية كونه جنين ًا واأن يكون هناك تن�شيق ًا مع
اجلهات الق�شائية يف الف�شل يف الأمور املختلف فيها
واأن تخ�ش�س مادة لفئة اأطفال ال�شوارع وامل�شردين.
ج��اء ذل��ك خ��الل جل�شة املجل�س ال�ت��ي ع�ق��دت يوم
1431/10/18ه� برئا�شة معايل رئي�س املجل�س ال�شيخ
الدكتور /عبداهلل بن حممد بن اإبراهيم اآل ال�شيخ ،حيث
ناق�س املجل�س م�شروع نظام حماية الطفل الذي يتكون
من خم�س وع�شرين مادة ،توؤكد على ما قررته ال�شريعة
الإ�شالمية والأنظمة الر�شمية والتفاقات الدولية التي
تن�شم اإليها اململكة والتي حتفظ حقوق الطفل وحتميه
من كل اأ�شكال الإ�شاءة والإهمال ،ويهدف النظام اإىل
حماية الطفل من الإ�شاءة والإهمال التي قد يتعر�س لها
يف البيئة املحيطة به و�شمان حقوق الطفل الذي تعر�س
لالإ�شاءة ،ون�شر الوعي بحقوق الطفل وتعريفه بها.
ويقع النظام يف خم�شة ف�شول ت�شمن الأول
الأهداف والتعريفات وحالت الإ�شاءة والإهمال ،فيما
ت�شمن الف�شل الثاين حق الطفل يف احلماية والرعاية،
واحلماية من اأ�شكال العنف ،اأو الإ�شاءة اجل�شدية ،اأو
النف�شية ،اأو اجلن�شية ،وحق الطفل يف الرعاية البديلة
اإذا مل تتوفر له البيئة العائلية ،وت�شمن الف�شل الثالث
امل��واد التي حتمي الطفل من ا�شتغالله ج�شدي ًا ،اأو
جن�شي ًا ،اأو املتاجرة ب��ه ،اأو ت�شغيله يف اإن�ت��اج املواد
املخدرة ،اأو يف بيعها وترويجها ،كما حتظر بيع الطفل
التبغ وم�شتقاته ،وا�شترياد وبيع األعاب الأطفال واحللوى
امل�شنعة على هيئة �شجائر.
وت�شمن الباب الرابع املواد التي تن�س على حق
الرعاية للطفل وامل�شوؤولية جتاهه ،فيما ا�شتمل الف�شل
اخلام�س على املواد التي تن�س على �شرورة الإبالغ عن
حالت الإيذاء للطفل ،واجلهات املخت�شة التي لها احلق
يف النظر يف مثل هذه الق�شايا.
ؤ
وا�شتمع املجل�س اأو ًل اإىل تقرير جلنة ال�شوون الجتماعية
والأ�شرة وال�شباب ،ب�شاأن م�شروع النظام والذي تاله
رئي�س اللجنة د .طالل بكري و�شمل مواد النظام واأبديت
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عليها بع�س امللحوظات ،فقال اأحد الأع�شاء:
يجب اأن ي�شم النظام التفاقيات والأنظمة التي اإن�شمت
اإليها اململكة قبل هذا النظام وبعده.
وقال ع�شو اآخر :اأرى اإعادة �شوغ تعريف الطفل بانأ
يكون هو كل اإن�شان غري بالغ؛ لأن البلوغ مناط التكليف
يف العبادات ويف امل�شوؤولية اجلنائية.
ولفت اأح��د الأع���ش��اء اإىل اأن ع�ن��وان النظام يت�شم
بالعمومية ،وقال :اإن احلماية ي�شعب الإحاطة بها يف
نظام واحد ،كما اأن النظام خال من تقنني العقوبات،
والإجراءات التي ترتتب على خمالفة اأحكامه .كما اأنه
قد ورد يف النظام م�شطلحات عامة مل تُع ّرف ب�شكل
دقيق كالعنف والإ�شاءة والإيذاء وال�شتغالل ،واأرى اأن
ي�شمل النظام يف تعريفه للطفل حقوق اجلنني وذلك
بحمايته من الإجها�س.
 وقال اآخر :يلحظ على تعريف الطفل اأنه ذكر �شنالر�شد ،ومل يحدد املراد به؟ والتكليف لالإن�شان �شواء يف
العبادات اأو اجلنايات اأو امل�شوؤولية هو �شن البلوغ .كما اأن
�شنّ "الثامنة ع�شرة" غري دقيق من حيث التكليف.
 وعلق اأحد الأع�شاء قائ ًال :اإن م�شروع النظام جاء يف�شياق اهتمام اململكة برعاية الطفل والهتمام بحقوقه
و�شيانتها ،وهذا لي�س باجلديد ومن ذلك اللجنة الوطنية
للطفولة التي �شكلت يف عام 1391ه�� ،فقد كان اأمام
اللجنة فر�شة منا�شبة لتعديل م�شمى وم�شمون امل�شروع،
وذلك باإ�شافة حقوق الطفل اإىل النظام ،فالأ�شل هو
اجلانب احلقوقي ولي�س اجلانب احلمائي.
 واأ�شار ع�شو اآخر اإىل ورود بع�س امل�شطلحات بدونتعريف ومنها م�شطلحي "ال�شند العائلي" و"التحر�س".
كما اأن تعريف حقوق الطفل عام وغري حمدد ،فينبغي
اإي�شاح املق�شود بحقوق الطفل.
ولفت ع�شو اآخر اإىل اأن تعريف الطفل يف النظام حدّد
ب�شن "الثامنة ع�شرة" ،وهناك اأطفال مقيمون يف اململكة
يعتمد يف دولهم على التاريخ امليالدي ،فاأي التقوميني
الهجري اأم امليالدي �شيتم العتماد عليه؟
إ
وق��ال اأح��د الأع�شاء :من الأف�شل الرجوع اىل قرار
جمل�س الوزراء فيما يتعلق بتوقيف الطفل والتحقيق معه،
ومن الأف�شل توحيد امل�شطلحات بني كلمتي "احلدث"

و"الطفل" .كما اأن املكان املنا�شب لهذه الإجراءات
هو نظام الإج��راءات اجلزائية؛ لأنّ توقيف الأحداث
والتحقيق معهم متحقق .وهل وجود املحامي واإعطاوؤه
احلق يف ح�شور اإجراءات التحقيق اإلزامي؟
وقال اآخر :من املنا�شب الن�س على حق حماية الطفل
يف بطن اأمه من الإجها�س دون مربر �شحي اأو اإجراء
اأي جتارب عليه.
 واقرتح اأحد الأع�شاء اإعادة �شوغ املادة "ال�شابعة"لت�شبح" :للطفل الذي ل تتوافر له البيئة العائلية مما
قد يرتتب عليه تعر�شه لالإ�شاءة والإهمال احلق يف
الرعاية البديلة".
 ولفت ع�شو اآخر اإىل اأنه من الأن�شب اأن يكون هناكتن�شيق مع اجلهات الق�شائية قبل �شدور هذا النظام
ليخرج تعريف الطفل وحتديد �شنه والنظام ب�شكل عام
متواف ًقا مع ال�شريعة الإ�شالمية املعمول بها لدينا.
وقال اأحد الأع�شاء اإن من املنا�شب تعديل املادة التا�شعة
لتكون "ويحظر توظيف الطفل يف اإنتاج املواد املخدرة

رأوا عدم اشتراط أن يكون مالك الصيدلية صيدليًا

اأو املوؤثرة على العقل اأو يف بيعها اأو ترويجها ،اأو
اإخ�شاعه للتجارب العلمية التي تعر�س �شالمته اأو
�شحته للخطر".
إ
أ
أ
 واأو�شح اأحد الع�شاء انه اذا كانت اململكة قدوقعت على التفاقية الدولية حلماية الطفل ورعايته،
وحقوق الطفل ب�شفة عامة ،فما الفروق بني هذه
التفاقية وبني هذا النظام؟
 وقال اأحد الع�شاء :اإن اإحدى املواد فيها تعري�سلالأبوين ،فلي�س اأحن ول اأحر�س من الأبويني على
اأبنائهما .لذا ،اأقرتح تعديلها لتكون" :تتخذ اجلهات
ذوات العالقة الإجراءات الالزمة ل�شمان التزام
من يقوم على رعاية الطفل من غري والديه بتحمل
م�شوؤولياتهم جتاهه وحفظ حقوقه وحمايته من
الإ ��ش��اءة والإه �م��ال ،ويتخذ ه��ذا الإج��راء يف حق
الأبويني اإذا ظهر منهما ما يعد اإ�شاءة اأو اإهما ًل.
 واأقرتح ع�شو اآخر اأن تفرد اللجنة مادة خا�شةبفئة اأطفال ال�شوارع وامل�شردين وذلك باإلزام الدولة
بجميع موؤ�ش�شاتها احلكومية واخلا�شة والأهلية
واملختلطة منها بتبني هذه الفئة قبل جلوئها اإىل
ال�شارع ،اأو اأن يتم �شم هاتني الفئتني اإىل اإحدى
املواد.
وقلل اأحد الأع�شاء من النظام قائ ًال :اإن النظام
اأقرب اإىل كونه لئحة اإدع��اء منه اإىل نظام ،وقد
خال من تقنني العقوبات ،وحتى الإج��راءات التي
ترتتب على خمالفة اأحكامه ،وترك تقدير العقوبات
للجهات املخت�شة.
واأيده اآخر قائ ًال :ل اأرى فائدة من هذا النظام يف
ظل غياب نظام يبني حقوق الطفل .كما اأنه ل ب ّد من
معرفة حقوق الطفل حتى نقوم بحمايتها.
واأو�شح معايل رئي�س املجل�س اأن اللجنة �شوف تبحث
يف مو�شوع احلقوق ومو�شوع احلماية؛ لأنه مو�شوع
مهم.
 وقال ع�شو اآخر :يلحظ اأن النظام مل ي�شر اإىلالإ�شاءة اإىل الطفل من خالل التاأثري ال�شلبي على
اأف�ك��اره ومعتقداته .كما اأن��ه مل ي�شر اإىل تزويج
القا�شرات وحماية الطفلة من اإيذائها.

تقليد العالمة التجارية
وجهات ايقاع العقوبة في
مناقشات األعضاء
اأكد اأع�شاء جمل�س ال�شورى على اأهمية نظام املن�شاآت
وامل�شتح�شرات ال�شيدلنية ملكافحة الغ�س يف هذا
املجال ،وراأوا عدم ا�شرتاط اأن يكون مالك ال�شيدلية
�شيدلي ًا ،وطالبوا بالن�س على خمالفة تقليد العالمة
التجارية بال�شم ،وتوحيد اجلهة املنوط بها ايقاع
العقوبات .جاء ذلك خالل جل�شة املجل�س التي عقدت
يوم 1431/10/25ه � � برئا�شة معايل رئي�س املجل�س
ال�شيخ الدكتور عبداهلل بن حممد بن اإبراهيم اآل ال�شيخ
حيث ا�شتمع املجل�س اإىل تقرير جلنة ال�شوؤون ال�شحية
والبيئة ،ب�شاأن اق��رتاح اإدخ��ال تعديالت على نظام
املن�شاآت وامل�شتح�شرات ال�شيدلنية ،تاله رئي�س اللجنة
الأ�شتاذ عبداهلل الدري�س ،فاأبديت ب�شاأنه امللحوظات
حيث قال احد الأع�شاء :هذا النظام مهم جدً ا؛ لأن
الغ�س كرث يف ال�شيدليات ،وط��ال تغيري التواريخ يف
الأدوية.
وقال اآخ��ر :عمل ال�شيدليات ل يتعلق فقط ب�شرف
الدواء واإمنا هي عمل جتاري يتطلب اإمكانات مادية
قد ل تتوافر اأحيا ًنا يف ال�شيديل .لذا ،ل ينبغي ا�شرتاط
اأن يكون مالك ال�شيدلية �شيدل ًيا؛ لأنه مقيد ولن يخدم
ال�شوق.
ً
أ
أ
أ
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واأي��ده ع�شو اخ��ر ق��ائ�ال :ارى ان ا��ش��رتاط ان يكون
املالك �شيدل ًيا فيه تع�شف ،و�شيكون �شب ًبا يف حرمان
ال�شعوديني غري ال�شيدليني من فتح ال�شيدليات ،واأرى
الكتفاء با�شرتاط اأن يكون �شعود ًيا.
ولفت اأحد الأع�شاء اإىل اأن اللجنة مل حتدد املخالفة
لب�شا يف
الكربى واملخالفة ال�شغرى مما قد يحدث ً
التطبيق ،كما مل تذكر الغ�س التجاري وتقليد العالمات
التجارية بال�شم ،وكان ينبغي للجنة ال�شتفادة من
نظام العالمات التجارية .كما ينبغي للجنة الف�شل
يف التعريف بني مركز ال�شت�شارات الدوائية وحتليل
امل�شتح�شرات ال�شيدلنية؛ لأنه اأ�شبح لكل واحد منهما
ن�شاط يختلف عن عمل الآخر.
واق��رتح ع�شو اآخ��ر توحيد اجلهة املناط بها اإيقاع

العقوبات على املخالفات �شغرية كانت اأم كبرية ،كما
ينبغي حتديد هذه العقوبات ومقدارها والآلية التي توقع
بها هذه العقوبات ،حتى ل يكون للهيئة الجتهاد يف
هذا الأمر.
واختتم اأح��د الأع�شاء قائ ًال يلحظ اأن ال�شيدليات
حتولت اإىل ما ي�شبه الأ�شواق واملحال التجارية ،حيث
اإنها تبيع بع�س املواد كالع�شل واملرطبات ،وهيئة الغذاء
وال��دواء ل ت�شتطيع مراقبة كل امل��واد يف ال�شيدلية.
لذا ،اأقرتح تبني جتربة الوليات الأمريكية بخ�شو�س
ال�شيدليات ،حيث اإن ال�شيدليات تكون داخل الأ�شواق،
مما يجعلها خا�شعة لإدارات كثرية.
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تحت القبة

نوه بالجهود التي تبذلها الدارة

األعضاء طالبوا بسرعة إنجاز أعمال
الفهرسة واالهتمام بتاريخ القدس
اأكد اأع�شاء جمل�س ال�شورى على اأهمية دور دارة
امل�ل��ك عبدالعزيز يف حفظ وت��وث�ي��ق الكثري من
الأحداث الوطنية وقالوا اإن فهر�شة  40األف وثيقة
اإليكرتونية من بني ثالثة ماليني وثيقة اإجناز قليل
واأ�شاروا اإىل �شرورة الرتكيز على م�شروع الرتجمة
وو�شفوه باملهم جد ًا ،جاء ذلك خالل جل�شة املجل�س
التي عقدت ي��وم 1431/11/3ه�� � برئا�شة معايل
رئي�س املجل�س ال�شيخ الدكتورعبداهلل بن حممد اآل
ال�شيخ ،حيث ا�شتمع املجل�س اإىل تقرير جلنة ال�شوؤون
الثقافية والإعالمية ،ب�شاأن التقرير ال�شنوي لدارة
امللك عبدالعزيز للعام املايل 1430/1429ه� والذي
تاله رئي�س اللجنة وعر�شه للمناق�شة حيث قال اأحد
الأع�شاء :توؤدي دارة امللك عبدالعزيز اأدوار ًا وطنية
مهمة جد ًا تفوق الإمكانات املتاحة لها ،واأرى اأنه
ينبغي اأن تكون هناك تو�شية ب�شاأن تطبيق نظام
املوؤ�ش�شات العامة على النظام الوظيفي يف الدارة
كما ذكرت يف التقرير.
ولفت اآخر اإىل اأن هناك معوقات مالية تقف حائ ًال
�شد انطالق مركز تاريخ مكة املكرمة واملدينة
املنورة ،وينبغي اأن يكون للمجل�س راأي ووقفة قوية
تدفع وزارة املالية اإىل امل�شارعة يف دعم كثري من
امل�شروعات ،ول �شيما التي �شدرت فيها موافقات
�شامية.
وقال ع�شو اآخر :فهر�شت الدارة اأربعني األف وثيقة
اإلكرتونية من اأ�شل ثالث ماليني وثيقة ،وهذا الإجناز
قليل جد ًا ،لذا ،ينبغي �شرعة بحث هذا امل�شروع حفاظ ًا
على هذه الوثائق و�شالمتها .كما ينبغي للمجل�س دعم
مركز مكة املكرمة واملدينة املنورة الوثائقي.
واأ�شار اأحد الأع�شاء اإىل اأن هناك بع�س امل�شروعات
التي يجب اأن تركز عليها الدارة حتى حتقق خططها
وبراجمها ،منها م�شروع الرتجمة فهو مهم جد ًا ،ول
�شيما اأن كثري ًا من الأعمال التي تدخل يف اهتمامات
الدارة كتبت بلغات غري العربية ،ومل ي�شر التقرير اإىل
الإ�شرتاتيجية املتبعة يف عملية الرتجمة.
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وق��ال ع�شو اآخ��ر� :شمن اأق�شام ال��دارة ،ثمة مركز
التاريخ ال�شفهي الذي �شجل اآلف الروايات ال�شفهية
من اأنحاء اململكة ،ومل ت�شر اللجنة اإىل كيفية ال�شتفادة
من هذا الأر�شيف ال�شوتي ال��ذي لبد من تفريغه
وحتويله اإىل ن�شو�س مقروءة لالطالع عليها.
واأك��د اأح��د الأع�شاء على اأن��ه لبد من و�شع خطط
اإ�شرتاتيجية للدارة لتنفيذ الأولويات العلمية لها ،مثل
تفعيل دور مركز تاريخ مكة املكرمة واملدينة املنورة
ليكون واجهة علمية ح�شارية للتعريف بتاريخ املدينتني
املقد�شتني.
ولفت اأحد الأع�شاء اإىل اأن اللجنة ذكرت اأن هناك

عوائق تواجه الدارة ومن بينها املعاجلات املالية ،ولكن
عند مراجعة ميزانية الدارة جند اأنها مل ت�شرف �شوى
( )%78فقط مما خ�ش�س لها يف امليزانية ،مما يوؤكد
اأن اللجنة مل تدر�س التقرير درا�شة جيدة.
واق��رتح ع�شو اآخ��ر اأن ت�شاف خدمة تاريخ القد�س
اإىل مركز تاريخ مكة املكرمة واملدينة املنورة لي�شبح:
"مركز مكة امل�ك��رم��ة وامل��دي�ن��ة امل �ن��ورة والقد�س
ال�شريف" وم��ن م�شوغات ذل��ك تاأكيد دور اململكة
التاريخي بالهتمام بالقد�س ال�شريف ب�شكل خا�س
وفل�شطني ب�شكل عام ،ورفع م�شتوى املعلومات عن بيت
املقد�س.
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حوار
د .محمد رجب زعيم األغلبية في مجلس الشورى
المصري في حديث خاص لمجلة
:

للبرلمانات دور كبير
في توطيد عالقات
الشعوب وتطور مجلس
الشورى السعودي
يعود إلهتمام خادم
الحرمين الشريفين به
• القاهرة :م�شتجاب عبداهلل

اأكد الدكتور حممد رجب  -زعيم الأغلبية مبجل�س ال�شورى امل�شري واأ�شتاذ العلوم البيئية
والعلوم ال�شيا�شية بجامعة القاهرة وع�شو برملان عموم افريقيا -اأن الربملانات تلعب دوراً
كبرياً يف توطيد العالقات بني ال�شعوب ،وكذلك التعاون يف حل امل�شكالت العربية ،واأ�شاد
بالتقدم امللحوظ يف عمل جمل�س ال�شورى ال�شعودي الذي جاء نتيجة لإهتمام خادم احلرمني
ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز �شخ�شياً به ،وما منحه له من اإمكانيات و�شلطات
تنعك�س اإيجاباً على اأدائه وقراراته التي تهدف اإىل رقي وتطور اململكة وت�شب بالأ�شا�س يف
خدمة املواطن ال�شعودي .كما اأ�شاد د .رجب بالأداء ال�شعودي على م�شتوى دعم العمل العربي
امل�شرتك ،وفيما يلي ن�س احلوار:
• بو�شفك زعيم ًا للأغلبية مبجل�س ال�شورى،
ما تقييمك لأداء نواب حزب الأغلبية احلزب
الوطني حتللت القبة يف ظللل اإخللتلللف جمل�س
ال�شورى امل�شري يف �شلحياته وطبيعة عمله
عن جمل�س ال�شعب؟
 -نواب الأغلبية حري�شون على تنظيم اأدواره��م من خالل
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مناق�شات املجل�س مل�شروعات القوانني التي تقدمها احلكومة،
هذا بخالف الق�شايا الأخرى التي يتم فيها التن�شيق مع الهيئة
ً
وغالبا هذا الراأي ل تتم
الربملانية للو�شول اإىل راأي نهائي،
خمالفته حتت القبة.
هذا هو العرف الذي يتم التعامل به داخل احلزب الوطني،
ففي مثل هذه الق�شايا التي تاأخذ جم��ا ًل للجدل يتم عقد

ال �� �ش��الح �ي��ات ال �ت��ي م �ن �ح��ت لل�شورى
ال�شعودي اأدت اإىل تطور اأدائه
اإجتماعات داخل الهيئة الربملانية للحزب ،وتتم دعوة الوزراء
املخت�شني لالإتفاق على �شكل نهائي لالإ�شكاليات التي حتدث
يف م�شروعات القوانني التي تقدمها احلكومة ،مثلما حدث عند
مناق�شة قانوين التاأمني الإجتماعي وال�شرائب العقارية ،عقدنا
اإجتماعات مطولة للو�شول اإىل �شياغة نهائية قبل عر�شهما
على جمل�شي ال�شعب وال�شورى ..واأت�شور اأن هذه الجتماعات
هي منوذج للحراك الدميقراطي الذي يجب اأن تتحلى به كل
اأحزاب املعار�شة يف م�شر.
• هللل وجللود جمل�س ال�شعب مبللا للله مللن دور
ت�شريعي معروف يقلل من اأهمية دور جمل�س
ال�شورى يف م�شر؟
 اأبد ًا ،فلقد اأ�شبح ملجل�س ال�شورى امل�شري بعد التعديالتالد�شتورية الأخرية عام 2007م اإخت�شا�س ت�شريعي وجوبي،

ب �ع��د ت �ع��دي��الت 2007م اأ� �ش �ب��ح ملجل�س
ال�شورى امل�شري دور ت�شريعي وجوبي
حيث لبد من موافقة جمل�س ال�شورى على كافة م�شروعات
القوانني املكملة للد�شتور ،وهذا تطور اإيجابي كبري ونحن نتطلع
اىل دور اأكرب واأكرث فعالية يف امل�شتقبل.
كما اأننا ُمم َثلون يف جميع الربملانات ،فاأنا – مث ًال -واأنا ع�شو يف
جمل�س ال�شورى اأمثل الربملان امل�شري يف برملان عموم اأفريقيا،
ويف اأي حمفل دويل اأو ملتقى برملاين نحن وفد م�شري واحد
ميثل املجل�شني ال�شعب وال�شورى ،واأي برملان عربي اأو اقليمي
يكون متثيل م�شر فيه بعدد من اأع�شاء املجل�شني ،اأي�شا اأود
اأن اأ�شري اإىل اأن العالقة بني اأع�شاء جمل�س ال�شورى وزمالئهم
يف جمل�س ال�شعب يف م�شر حميمة ج��د ًا ،وكثري من النا�س
ليفرقون بني اأع�شاء املجل�شني فاجلميع يرون جميع الأع�شاء
ممثلني لهم يف نقل �شوتهم وطلباتهم اإىل احلكومة.
• ب�شفتكم زعيم ًا للأغلبية مبجل�س ال�شورى
امل�شري كيف تللرى �شور التعاون بينكم وبني
املجال�س الت�شريعية الأخللرى وخا�شة جمل�س
ال�شورى ال�شعودي؟
 هناك تعاون كبري بيننا وبني كل جمال�س ال�شورى يف الوطنالعربي من خالل الزيارات املتبادلة والتن�شيق الربملاين وغريه،
وقد قمنا يف جمل�س ال�شورى امل�شري بزياره اىل اململكة العربية
ال�شعودية منذ فرتة والتقينا مع امل�شوؤولني يف جمل�س ال�شورى
هناك يف عدد من اللقاءات امل�شرتكة .وحتدثنا خالل تلك
اللقاءات مع اأع�شاء املجل�س ومع روؤ�شاء اللجان املتخ�ش�شة
يف املجل�س ،وك��ان هناك تبادل متميز ومثمر للخربات بني
البلدين ،حيث طرح كل منا روؤيته لالأداء داخل املجل�س �شواء
يف م�شر اأو ال�شعودية .كما اأن الإت�شالت بيننا م�شتمرة يف
�شورة مرا�شالت ولقاءات مبا�شرة ،ورمبا لي�س م�شادفة اأن
هناك اأ�شدقاء و�شخ�شيات اأكن لها الكثري من الود والحرتام
داخل جمل�س ال�شورى ال�شعودي ،ونلتقي معهم يف الإجتماعات
الإقليمية والعربية والدولية املختلفة.
• من واقع ماذكرمتوه من هذا التوا�شل والتعاون،
كيف تللرى التطور امللحوظ احلا�شل يف اأداء
وعمل جمل�س ال�شورى ال�شعودي؟
• اأتابع ن�شاطات وجل�شات جمل�س ال�شورى ال�شعودي �شواء
من خالل قنوات التليفزيون ال�شعودي اأو من خالل ما يكتب
عنه ،ولحظت اأن هناك ً
تقدما متميز ًا ويتم مناق�شة العديد
من الق�شايا داخل املجل�س ب�شفافية عالية ،ومت بحث و�شع
حلول جذرية لها ،وهذا يف نظري يرجع اإىل اأن خادم احلرمني
ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز ي�شجع جمل�س ال�شورى

عالقتنا بال�شورى ال�شعودي قوية وقمنا
بزيارة للمجل�س من قبل
ويدعمه ومينحه اإمكانيات و�شلطات ي�شتطيع من خاللها اتخاذ
قرارات تعمل على رقي وتطور اململكة ،وت�شب بالأ�شا�س يف
خدمة املواطن ال�شعودي ،ويظهر هذا ً
جليا يف الإجتماعات
واحلوارات التي جتري بيننا وبني الأخوة ال�شعوديني من اأع�شاء
املجل�س حينما نلتقي يف الربملان العربي وغريه من املحافل
الإقليمية والدولية ،واأنت تعرف اأن اململكة العربية ال�شعودية
لها دور موؤثر يف مثل تلك املحافل ،ول تن�شى اأننا هنا نتحدث
عن بلد كبري جد ًا وله ثقله يف العامل ولي�س يف املنطقة العربية
اأو ال�شالمية فح�شب ،فال يوجد حمفل �شيا�شي اأو اقت�شادي
اإل وكانت ال�شعودية ممثلة فيه بقوة.
• �شعادتكم اأ�شتاذ يف علوم البيئة والعلوم
ال�شيا�شية بجامعة القاهرة قبل اأن تكون زعيما
للأغلبية مبجل�س ال�شورى امل�شري ،فما دور
الربملانات العربية والربملانيني العرب يف جمال
التنمية البيئية والدفع بقرارات لها بعد ان�شاين
ل تقل اأهمية عن البعد ال�شيا�شي؟
 املجال�س النيابية هي متثيل لالأمة يف اأقطارها ،وهى م�شوؤولةاأن ت�شع اآمال �شعوبها يف مقدمة اإهتماماتها ،فكل املجال�س –
كما اأعتقد – اأ�شبح فيها جلان خا�شة بالبيئة ،التي اأ�شبحت
يف وقتنا احلايل عن�شر ًا اأ ً
�شا�شيا يف التنمية ،فاإن مل يكن لدينا
بيئة �شاحلة ونظيفة ف�شينعك�س ذلك ً
�شلبا على التنمية.
ً
ً
حكوميا اأو ر�شميا ،لكن يتم
كما اأن هناك اأمور ًا ل يتم تذليلها
تذليلها ً
نيابيا فالربملانات هي متثيل حقيقي لل�شعوب ،وكلما

كانت الربملانات تقوم بدورها ب�شكل �شليم كلما كانت هناك
ثقة يف اأن العمل العربي امل�شرتك ي�شري يف الجتاة ال�شحيح
وبالتايل يكون لها دور موؤثر يف حل امل�شكالت العربية خا�شة
تلك ذات البعد الجتماعي والن�شاين ومنها البيئي.
• ح�شلت املللراأة على حق الرت�شح للربملانات
العربية ،كما اأن اململكة العربية ال�شعودية عينت
م�شت�شارات غري متفرغات يف جمل�س ال�شورى ،هل
ترى اأن املراأة نالت حقوقها يف احلياة ال�شيا�شية
على م�شتوى الوطن العربي؟
 املراأة يف الوطن العربي ح�شلت على حقوق كثرية يف جمالتعدة ،ففي م�شر �شدر قانون بتعديل بع�س اأحكام القانون رقم
 38ل�شنة  1972يف �شاأن جمل�س ال�شعب لإعادة تق�شيم الدوائر
النتخابية باإ�شافة  64مقعد ًا يكون الرت�شيح فيها مق�شور ًا على
املراأة فقط ،اأو ما ي�شمى (الكوته) ،اإىل جانب احلق املتاح لها
بدخول النتخابات العامة .ويف جمل�س ال�شورى امل�شري يتم
تعيني عدد كبري من ال�شيدات اىل جانب من يدخلن املجل�س
بالفوز يف النتخابات مبا�شرة ،فاملراأة ممثلة على م�شتوى جميع
حمافظات اجلمهورية.
كما اأن املراأة نالت ً
حقوقا كثرية على م�شتوى الوطن العربي
مقارنة مبا كانت عليه يف املا�شي ،ويف راأيي برغم كل ماحتقق
اإل اأنه لي�س هذا هو كل حقها مقارنة بو�شفها متثل ن�شف
املجتمع ،لكن يعترب ذل��ك خطوات حم�م��ودة ،ون��رى تطور ًا
ً
وتقدما لدور امل��راأة يف جميع ال��دول العربية ،حتى وان كان
ذلك ب�شورة متفاوتة ،لكني اأرى اأن الأمور ت�شري ب�شكل جيد
فيما يتعلق بح�شول املراأة على حقوقها واأرى ان ذلك �شوف
يزداد م�شتقب ًال.
• دور اململكة العربية ال�شعودية كان مميز ًا يف
قمة �شرت الأخللرية خا�شة فيما يتعلق بدعم
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ال�شودان ،ما هو تعليقكم من خلللل متابعتكم
لأهللللم الللقلل�للشللايللا الللتللي جتلللري علللللى ال�شاحة
العربية؟
• بالفعل ال�شعودية ً
دائما نراها من اأوائل الدول العربية
التي تبادر بالدعم املايل وال�شيا�شي مل�شاندة الق�شايا العربية
وال�شالمية وتدعيم العمل العربي امل�شرتك .ولقد اأ�شادت هيئة
الأحزاب والتنظيمات ال�شيا�شية ال�شودانية باملوقف العربي
والإفريقي الداعم لل�شعب ال�شوداين ال�شقيق حلل الأزمة
القت�شادية التي اأ�شهمت فيها جمموعات ال�شغط الأجنبية
بهدف الت�شييق على املواطن ال�شوداين لزعزعة اأمن واإ�شتقرار
بالده بل واملنطقة العربية والإفريقية كلها ،فهذا يف نظري
يحفظ م�شرية الت�شامن العربي.
واأحب اأن اأ�شيد بدور اململكة العربية ال�شعودية الذي ي�شتهجن
�شيا�شة التجويع يف القارة الفريقية ،التي تقوم بها منظمات
ودول اأجنبية بعينها بغر�س ال�شيطرة على الرثوات والمكانيات
الطبيعية للقارة ،لإ�شتخدامها اأداة �شغط واإ�شعاف �شيا�شي
واقت�شادي للدول الفريقية.
• هناك عدة قوانني اأثارت ردود فعل متباينة
يف م�شر موؤخر ًا ،خا�شة قانون الإرهاب ،فما هي
روؤيتكم لهذا الأمر؟

دور متميز للمملكة يف دعم العمل العربي
يف قمة �شرت

امل��راأة نالت حقوقاً كثرية عربياً مقارنة
مبا كانت عليه يف املا�شي

وقفة لالعتبار
لطاملا كانت حلم ًا عجزنا عن حتقيقه على كافة
الأ�شعدة يف وقت ا�شتطاعت دول اأخرى كانت اأقل
منا اإمكانيات على امل�شتوى ال�شيا�شي اأو القت�شادي
والآن نراها تقف يف م�شاف ال��دول الأوىل على
م�شتوى العامل اأن حتققه وهي نف�شها معتمدة على
�شواعد اأبنائها فكان لها ما اأرادت من و�شع �شيا�شي
واقت�شادي جيد ووفرت بذلك ُ�شبل العي�س الرغيد
لكافة �شرائح جمتمعاتها دون اأن مي�س حياتهم
اخلا�شة كاأفراد ما يخل باتزانهم املعي�شي.
اأقف هنا يف ظل الو�شع القت�شادي الذي تنعم به
بالدنا ونحمد اهلل عليه ،واأ�شاأل اأمل يحن الوقت
لالإ�شتفادة من جتارب الآخرين ومعاجلة جذور
امل�شكلة التي حلت مبجتمعنا كي ل نرى يف زمن
قادم عجز املواطن الب�شيط على البقاء اأو افتقاره
لأب�شط و�شائل العي�س بعد ما تعر�س له يف �شوق
الأ�شهم والغالء الفاح�س!!
عبدالعزيز الع�شبلي

اإن م��ا ي��رتدد م��ن حم ��اولت البع�س لت�شويه التعديالت
الت�شريعية ما هي اإل �شائعات من بع�س القوى ال�شيا�شية
الراف�شة للتعديالت ،لكنني اأوؤك��د اأن هذه الفرتة حتتاج
لت�شحيح مفهوم التعديالت على امل�شتوى ال�شعبي ،واأنه ل
م�شا�س باحلريات.
أ
إ
كما اأن تعريف اجلرمية الرهابية �شيغلق الباب امام مثل هذه
القاويل ،لأنه من ال�شروري اأن تكون املراقبة الق�شائية لحقة
على الإجراءات لأنها لو كانت �شابقة لن يتم حتقيق الهدف من
القانون ،وهو مكافحة الإرهاب واإحباط العمليات الإرهابية
قبل تنفيذها وهي يف مرحلة التخطيط .والهدف الأ�شمى من
و�شع هذا القانون هو اإلغاء قانون الطوارئ ول اأحد يختلف
على �شرورة واأهمية مكافحة اجلرمية الإرهابية.
•اأنت الآن زعيم الأغلبية مبجل�س ال�شورى فهل
كنت تتمنى نف�س املن�شب يف جمل�س ال�شعب؟
 اأنا اأوؤمن بدوري الذي اأوؤديه داخل جمل�س ال�شورى ،وقدطلب مني اأن اأتقدم باأوراقي للرت�شح فى اإنتخابات جمل�س
ال�شعب فرف�شت ذلك ،برغم التاأييد الكبري الذي األقاه من الق�شايا بني نواب الأغلبية واملعار�شة ،ويدعم ذلك القيادة
اأهايل دائرتي الذين اأيدوين ودعموين باأ�شواتهم .كما اأنني احلكيمة لل�شيد �شفوت ال�شريف رئي�س املجل�س ،والذي جتمعه
اأرتاح يف جمل�س ال�شورى للهدوء والإتزان يف عر�س ومناق�شة بالنواب من خمتلف الإنتماءات ال�شيا�شية عالقة مودة.

أسباب وتوصيات
اأن يوؤدي اإىل الف�شاد الإداري وظهور م�شاكل
أوال ً األسباب:
العنف واجل��رمي��ة وال�ه�ج��رة وجل��وء املوظف
لالأعمال التجارية والتحايل على النظام.
 -1لي�س لزيادة الرواتب والأج��ور دور يف ارتفاع
 -8غالء الأ�شعار ارتبط – من خالل قراءة للتاريخ
الأ�شعار.
– بالكوارث الطبيعية والنزاعات ال�شيا�شية.
 -2رجال الأعمال واملوردون اأحد حماور العملية يف
غالء الأ�شعار.
ثانيًا التوصيات:
 -4تذبذب قيمة الدولر مقابل العمالت الرئي�شة
ؤ
 -1تفعيل دور اجلهات امل�شوولة ل�شيما الرقابية
الأخرى مثل اليورو والأ�شرتليني.
منها.
 -5التغريات املناخية �شيف ًا و�شتا ًء ناهيك عن ارتفاع
 -2على و�شائل الإعالم الأخذ بزمام املبادرة لإبراز
اأ�شعار بع�س ال�شلع امل�شتوردة.
مثل هذه الظواهر قبل تف�شيها وا�شت�شرائها
 -6الغ�س التجاري يف قطع غيار ال�شيارات م�شاألة
والعمل على اإيجاد احللول ما اأمكن.
خطرية رغم كونه اأحد الأ�شباب التي – رمبا –
 -4تقدمي حاجة ال�شوق املحلية على الت�شدير
�شاهمت يف ثبات اأ�شعار القطع الأ�شلية.
اخلارجي لل�شلع واملنتجات.
 -7ا�شتمرار غ��الء الأ�شعار من �شاأنه اأن يوجد
“الطبقية” بني اأفراد املجتمع كما من �شاأنه  -3على جمل�س ال�شورى تويل م�شوؤولياته يف مراقبة
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وم�شاءلة اجلهات ذات الخت�شا�س.
 -5يجب مراقبة التجار وامل��وردي��ن ملتابعة �شور
الحتكار وا�شتغالل زي��ادة الأ�شعار من قبل
الدول امل�شدرة والتباين يف اأ�شعار العمالت.
 -6على امل�شتهلك األ ي�شتجيب – قدر ا�شتطاعته
– ل�شراء ال�شلع املتورطة بالغالء ما اأمكن له
ذلك يف حال كانت ال�شلع حمددة حتى ي�شطر
املعنيون باإنتاجها مراجعة اأ�شعارها ك�شلعة.
 -7يجب تقنني العقار مبا يتنا�شب مع خدماته
ومميزاته ومرافقه وهذا دور اجلهات امل�شوؤولة
يف وزارة ال�شناعة والتجارة ووزارة ال�شوؤون
البلدية والقروية والغرف التجارية واأمانات
املناطق واملدن.
 -8لبد من تفعيل بع�س اأنظمة اجلهات احلكومية
وتطويرها.
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معالي رئيس المجلس د .عبداهلل آل الشيخ
:
في حديث لمجلة

قضايا

الفقر والبطالة واإلرهاب

تتصدر

أولويات مناقشات المجلس

المجلس صوت المواطن
في عملية اإلصالح
يرى معايل ال�شيخ الدكتور عبداهلل بن حممد بن اإبراهيم اآل ال�شيخ ،رئي�س جمل�س ال�شورى،
اأن جميع املوؤ�ش�شات التنظيمية «الت�شريعية» والتنفيذية تعي�س حال ًيا حرا ًكا غري م�شبوق
ب�شالحيات واإمكانات وت�شهيالت م�شاعفة ،وبدعم من الدولة ويف ظل بيئة حمفزة جتعل
اجلميع على م�شتوى واحد من امل�شوؤولية والتكليف.
ويوؤكد اأنه ل اإق�شاء لالآراء حتت القبة ،واأنه مهما بلغ الختالف يف وجهات النظر فهذا اإثراء
للمو�شوع ،ول توجد خطوط حمراء اإل ما قد يخالف ال�شرع املطهر وثوابت بالدنا.
كما تطرق يف هذا احلوار اإىل اأبرز الق�شايا املطروحة يف هذه الدورة ،واآليات التعاون بني
جمل�س ال�شورى وجمال�س املناطق ،اإ�شافة اإىل مقرتحات املجل�س ب�شاأن تطوير العمل الإداري
احلكومي ،ومنها اإجراء مناقالت بني اخت�شا�شات عدد من الوزارات..
يف �شياق م�شرية الإ�للشلللح التي يقودها
امللك عبداهلل ،كان الدعم املتوا�شل ملجل�س
ال�شورى للقيام بللدوره يف �شناعة القرار
والرقابة على املوؤ�ش�شات ،كما جرى تعديل
املادتني « »23-17من نظام جمل�س ال�شورى
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ليتمتع ب�شلحيات جديدة ،ما ال�شلحيات
املمنوحة للمجل�س التي �شتدفعه ملزيد من
امل�شاهمة يف عملية الإ�شلح؟
ب��داي��ة ،اأود الإ� �ش��ارة اإىل اأن عملية الإ��ش��الح التي
تبناها خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل بن

عبدالعزيز ،رع��اه اهلل ،متيزت با�شرتاك وتعاون
وت�ك��ام��ل خمتلف موؤ�ش�شات ال��دول��ة واأج�ه��زت�ه��ا يف
تنفيذها ،وقد قامت تلك املوؤ�ش�شات والأجهزة باأدوارها
بدقة وعناية �شديدين ،الأمر الذي يجعل اأطراف هذه
املنظومة �شركاء يف الهدف وهو الإ�شالح .مبعنى اأن
جميع املوؤ�ش�شات التنظيمية «الت�شريعية» والتنفيذية
تعي�س حال ًيا حرا ًكا غري م�شبوق ب�شالحيات واإمكانات
وت�شهيالت م�شاعفة ،وبدعم من الدولة ويف ظل بيئة
حمفزة جتعل اجلميع على م�شتوى واحد من امل�شوؤولية
والتكليف.
وم��ن ثم ف �اإن جمل�س ال�شورى يعد اأح��د املوؤ�ش�شات
الرئي�شة ال�شريكة يف عملية الإ�شالح ،والتي حتظى
بثقة ويل الأمر ،ويوؤدي دوره املهم يف �شناعة القرار
ويف الرقابة على اأداء الأجهزة والتفاعل مع الق�شايا
الوطنية من خالل اآليات و�شالحيات متطورة تتواكب
مع تنامي دور املجل�س ،والرغبة ال�شادقة للدولة يف
الإ�شالح والتطوير.

ل اإق�شاء ل �الآراء حتت القبة ول توجد
خطوط حمراء اإل ما قد يخالف ال�شرع
ول يفوتني القول اإن الإ�شالح هدفه املواطن ،لذا فاإن
املجل�س هو �شوت للمواطن يف هذه العملية املهمة
ومقرتحات املواطنني وال�شتماع اإىل وجهات نظرهم
يف ق�شايا وطنية كثرية مما هو مهم ومت�شل مب�شلحة
الوطن والإ�شالح .ولهذا فقد فتح املجل�س نافذة يف
موقعه على ال�شبكة العنكبوتية يتلقى من خاللها
مقرتحات املواطنني واأ�شئلتهم ،وما ي��ودون عر�شه
على امل�شوؤولني الذين يح�شرون اإىل املجل�س.
اإن الإ�شالح عملية تطوير وحت�شني وهو مطلب يف
جميع املوؤ�ش�شات واجل �ه��ات وال�ق�ط��اع��ات ،ب��ل اإنه
�شرورة كونه العامل الأهم والدافع نحو موا�شلة طريق
البناء والتقدم يف م�شرية ثابتة ومتزنة للو�شول اإىل
تنمية �شاملة ،وبذلك ل ب ّد على اجلميع األ يتح�ش�س
من الإ�شالح اأو نتوج�س ونهاب من عملية التحديث
والتطوير والت�شحيح.
كما اأن الإ�شالح الهدف منه هو �شالح حلياة املواطن
وحتقيقًا للم�شلحة العامة لهذا ال��وط��ن ،وجمل�س
ال�شورى �شاأنه �شاأن الأجهزة واجلهات الأخرى للدولة
والذي كان بحاجة لالإ�شالح والتطوير ،وهذا ما دفع
بخادم احلرمني ال�شريفني امللك فهد ،رحمه اهلل ،اإىل
اتخاذ قرار خطوات تطويرية جلعل املجل�س على ما هو
عليه الآن ،ويف الوقت الذي يتبني فيه اأن العمل والأداء
والآليات بحاجة لتحديث وتطوير اأو ا�شتحداث ما
ميكن من موا�شلة اخلطى من اأجل التقدم والتطور.
اأما التعديالت اجلوهرية فطالت املادة ال�شابعة ع�شرة
من نظام جمل�س ال�شورى التي كانت تن�س قبل تعديلها
على ما يلي «ترفع قرارات جمل�س ال�شورى اإىل رئي�س
جمل�س ال��وزراء ويحيلها اإىل جمل�س ال��وزراء للنظر
فيها ،فاإن اتفقت وجهات نظر املجل�شني �شدرت بعد
موافقة امللك عليها ،واإن تباينت وجهات النظر فللملك
اإقرار ما يراه» ،وبعد التعديل« :ترفع قرارات جمل�س
ال�شورى اإىل امللك ويقرر ما يحال منها اإىل جمل�س
ال��وزراء ف �اإذا اتفقت وجهات نظر جمل�شي الوزراء
وال�شورى ت�شدر القرارات بعد موافقة امللك عليها،
واإذا تباينت وجهات النظر يف املجل�شني يعاد املو�شوع
اإىل جمل�س ال�شورى ليبدي ما يراه ب�شاأنه ويرفعه للملك
لتخاذ ما يراه».
يف حني اأن املادة الثالثة والع�شرين قبل التعديل كانت

«لكل ع�شرة اأع�شاء يف جمل�س ال�شورى حق اقرتاح
م�شروع نظام جديد ،اأو تعديل نظام نافذ ،وعر�شه على
رئي�س جمل�س ال�شورى ،وعلى رئي�س جمل�س ال�شورى رفع
القرتاح اإىل امللك» ،وبعد تعديلها اأ�شبحت« :ملجل�س
ال�شورى اقرتاح م�شروع نظام جديد اأو اقرتاح تعديل
نظام نافذ ودرا��ش��ة ذل��ك يف املجل�س ،وعلى رئي�س
جمل�س ال�شورى رفع ما يقرره املجل�س اإىل امللك».
وانطال ًقا من تلك التعديالت اجلوهرية واملهمة اكت�شب
جمل�س ال�شورى �شالحيات اأو�شع واأ�شمل جتاه قيامه
ب��الأداء ل�الأدوار واملهام املنوطة به على وجه اأف�شل
واأكمل ،كما اأن هذه ال�شالحيات املكت�شبة انعك�شت
على املجل�س بزيادة وم�شاعفة املهام وامل�شوؤوليات التي
ي�شطلع بها املجل�س.
كيف حتدد الإطللار العام لإ�شرتاتيجية
املجل�س واأولوياته يف دورته اجلديدة؟
ريا بعد اهلل �شبحانه
ل بد من القول اإننا نعول كث ً
على اأع�شاء املجل�س مبا لديهم من خربات وتاأهيل
واإجنازات علمية وعملية .واملجل�س متكن بف�شل من
اهلل ،ثم مبا توافر له من بيئة مواتية ودعم من خادم
احلرمني ال�شريفني و�شمو ويل العهد الأمني من القيام
ب��دور فاعل وموؤثر يف مناق�شة العديد من الق�شايا
احليوية ،وتتويج ذلك باإ�شدار العديد من القرارات
والأنظمة والتو�شيات ،واإقرار �شيغ واآليات تنفيذها،
واأ ً
ي�شا مراقبة اأداء اجلهات احلكومية ،والرفع بذلك
اإىل مقام خادم احلرمني ال�شريفني ليتم اإقرارها يف
جمل�س ال��وزراء املوقر ،لتكتمل منظومة العمل بني
ال�شلطتني التنظيمية «الت�شريعية» والتنفيذية.
ول يخفى على املتابع لأع�م��ال املجل�س اأن املجل�س
يتوافق يف مناق�شاته واأط��روح��ات اأع�شائه مع تلك
امل�شامني التي حملتها كلمة امللك ،و�شنعمل ،اإن �شاء
اهلل ،على تر�شيخها ومن ذلك ما تف�شل به ،رعاه
اهلل ،يف خطابه من الإ�شارة اإىل عدد من امل�شامني
التي تعد حجر الزاوية يف اأي انطالقة تنموية �شاملة،
حيث اأكد خطابه -حفظه اهلل -على م�شامني مهمة
منها :املحافظة على القيم الإ�شالمية ،وتعزيز الوحدة
الوطنية ،واأمن الوطن وا�شتقراره الجتماعي ،ورفع
امل�شتوى املعي�شي للمواطن ،وتوفري فر�س العمل وتنمية
القوى الب�شرية ،وتنويع القاعدة القت�شادية ،وحتقيق
التنمية املتوازنة بني مناطق اململكة ،وتطوير منظومة
العلوم والتقنية.
ويهدف املجل�س للو�شول حللول عاجلة ومنا�شبة لعدد
من الق�شايا امللحة يف جمتمعنا ال�شعودي بالتعاون مع
خ�شو�شا يف ظل منظومة الإ�شالح التي
احلكومة،
ً

تبناها خادم احلرمني ال�شريفني ،والتي �شملت العديد
من اجلوانب املهمة يف اململكة العربية ال�شعودية،
معولني كث ًريا ،بعد اهلل �شبحانه ،على اأع�شاء املجل�س
مب��ا لديهم م��ن خ��ربات وت�اأه�ي��ل واإجن� ��ازات علمية
وعملية.
إ
اإن ق�شايا الفقر والبطالة والره��اب ومراقبة املال
العام ،كانت من بني اأولويات املجل�س وما زالت ،وك ّون
جلا ًنا خا�شة ت�شم نخبة خمتارة من اأع�شائه عند
درا�شته لبع�س هذه الق�شايا وغريها من الق�شايا
املهمة يف جمتمعنا مثل :الإرهاب ،البطالة ،الف�شاد،
املياه ،اأو�شاع �شوق الأوراق املالية ال�شعودي ،توظيف
العمالة الوطنية ،ارتفاع الأ�شعار وغ��الء املعي�شة،
اإ�شافة لق�شايا مهمة اأخرى تهم الوطن واملواطن قدم
املجل�س فيها العديد من الأفكار والروؤى ومت رفعها ملقام
خادم احلرمني ال�شريفني.
كل هذه امل�شامني اجلوهرية ت�شب يف م�شرية البناء
النه�شوي والتنموي وحتقق درجات من التقدم والرقي،
وهذا يوجب على كل موؤ�ش�شات الدولة والعاملني فيها
التاآزر من اأجل حتقيق هذه الروؤية ال�شامية التي توؤمن
بقدرات املواطن ال�شعودي ،وتتطلع لبناء م�شتقبل
اأف�شل له ولأبنائه مواكبة لروح الع�شر ،والتناف�س على
مركز ريادي يف ظل عامل يقا�س فيه رقي الإن�شان مبا
و�شلت اإليه خطى التنمية ال�شاملة يف بالده.
ما اأهم املو�شوعات املطروحة للنقا�س على
املجل�س؟
ؤ
أ
جمل�س ال�شورى كاي مو�ش�شة برملانية مماثلة يقوم على
مناق�شة العديد من املو�شوعات يف جمالت خمتلفة،
اإىل جانب درا�شة اأو اقرتاح بع�س الأنظمة والت�شريعات
التي قد تهم كل املواطنني ،اأو ل تهم اإل �شريحة معينة
منهم .فاملجل�س كموؤ�ش�شة تنظيمية رقابية يبحث
العديد من تقارير الأداء ال�شنوي ملختلف اجلهات
احلكومية ،كما يعمل على اإحداث نقلة نوعية يف املجال
التنظيمي عرب �شن الأنظمة ،اأو تعديل القائم منها من
خالل مناق�شاته.
ولدى جلان املجل�س املتخ�ش�شة واخلا�شة العديد من
املو�شوعات املتنوعة التي ت�شمل اجلانبني الرقابي
والتنظيمي .ومن اأبرز هذه املو�شوعات م�شروعات
اأنظمة «املرافعات ال�شرعية ،والإجراءات اجلزائية،
واملرافعات اأمام ديوان املظامل» واملعامالت امللحقة
بها ،وم�شروع نظام �شوق العقار ال�شعودي واملقدم
م��ن الع�شو حم�م��د ال�ق��وي�ح����س ،ون �ظ��ام مكافحة
التحر�س اجلن�شي ،واق��رتاح معايل الع�شو الدكتور
عبدالرحمن بن عبدالعزيز ال�شويلم ب�شاأن م�شروع
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نظام التطوع ،واق��رتاح من بع�س الأع�شاء مل�شروع
نظام الزي الوطني ،وم�شروع لنظام ممار�شة اأعمال
املكاتب العقارية وال�شوابط املتعلقة بطرح امل�شاهمات
العقارية .كما �شيدر�س املجل�س ظاهرة غياب اأو هروب
بع�س امل�شتاأجرين وبذمتهم اإيجارات متبقية ،هذه
العناوين اأ�شوقها اإجابة عن الت�شاوؤل ،وللدللة على
تنوع املناق�شات واملو�شوعات املطروحة.
اأما مو�شوع مناق�شة امليزانية العامة للدولة فال �شك
اأن املجل�س �شيتناوله حني مينح تلك ال�شالحية ويوليها
عنايته مثلما ي��ويل �شائر املو�شوعات املحالة اإليه
العناية والهتمام ،وحال ًيا جمل�س ال�شورى يتناول بع�س
جوانبها من خالل عدة قنوات ،من اأهمها مناق�شته
اخلطط اخلم�شية وتقارير اأداء اجلهات واملوؤ�ش�شات
احلكومية وغريها .ول يخفى ب �اأن بع�س ال��دول مل
تناق�س ميزانيتها الربملانات فيها اإل موؤخ ًرا ،ونحن
نقدر لولة الأمر دعمهم للمجل�س وال�شعي اإىل تعزيز
دوره الرقابي مبا ميكنه من النهو�س مب�شوؤولياته جتاه
الوطن واأبنائه.
اأين و�شلتم يف م�شعاكم للك�شف عن املت�شبب
يف انهيار �شوق الأ�شهم باململكة؟
ريا م��ن مناق�شات
اأخ��ذ مو�شوع الأ�شهم ح�ي��زً ا ك�ب� ً
املجل�س .وت�شري حما�شر جل�شات جمل�س ال�شورى
اإىل اأنه بتاريخ 1427/2/6ه� طالب عدد من اأع�شاء
املجل�س21 ،ع�ش ًوا ،ب�شرورة التدخل يف ظل الرتاجع
ال��ذي عاي�شته �شوق الأ�شهم يف ذل��ك ال��وق��ت ،ويف
جل�شة املجل�س الثانية وال�شبعني املنعقدة يوم الأحد
1427/2/12ه � � ناق�س املجل�س هذا املو�شوع وقرر
تكليف جلنة ال�شوؤون املالية يف جمل�س ال�شورى بدرا�شته
وتقدمي تقرير �شامل حوله للمجل�س ،و�شكل فريق عمل
من عدد من اأع�شائها املتخ�ش�شني لدرا�شة الأ�شباب
وو�شع ت�شور للعالج.
وبناء عليه رفع املجل�س عددًا من التو�شيات املقرتحة
ملقام خ��ادم احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل بن
عبدالعزيز لعالج تدهور ال�شوق املالية ،وو�شع اآلية
لتفادي ذلك م�شتقب ًال .واملجل�س م�شتمر يف متابعة
خ�شو�شا يف ظل الأزمة املالية
الو�شع املايل املحلي،
ً
العاملية.
ما روؤيللة املجل�س حول الو�شع التعليمي
وال�شحي يف اململكة؟
املجل�س ناق�س هذين امللفني يف خمتلف الدورات �شوا ًء
عرب تقارير وزارة ال�شحة ،اأو وزارة الرتبية والتعليم.
ريا ملا يلم�شه من
وب��ذل يف هذين امللفني جهدً ا كب ً
اهتمام املواطن وتاأثري اأو��ش��اع هذين امللفني على
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معي�شته ،وما ترجوه القيادة الكرمية من هذين امللفني
من تطور واإ�شالح باإذن اهلل ،واملجل�س لن ياألو جهدً ا يف
و�شع كل ما من �شاأنه تقومي م�شرية هذين القطاعني
وتطويرهما من خالل مناق�شة املجل�س لتقارير اأداء
اجلهات والأجهزة املعنية بهذين القطاعني املهمني.
كيف ترون اآليات املجل�س مل�شاءلة الوزراء
وامل�شوؤولني حول بع�س املو�شوعات املتعلقة
باأداء موؤ�ش�شاتهم؟
اإذا َقدم امل�شوؤول للمناق�شة فاإنه يحيط اأع�شاء املجل�س
باأعمال واإجنازات وزارته كمقدمة لإجاباته عن الأ�شئلة
املطروحة من قبل الأع�شاء ،ويعد املجل�س بيا ًنا مو�ش ًعا
عن اجلل�شة ،وتبث اجلل�شة عرب التلفاز والإذاعة ،كما
اأننا نطمح عند ا�شت�شافة امل�شوؤول لإجابات �شفافة
ومعلومات وا�شحة قد يتحرج امل�شوؤول من اإي�شاحها
اأمام الإعالم ،لأنها قد تكون قرارات ب�شدد املوافقة
عليها اأو مقرتحات ل تزال قيد الدرا�شة .ونحن يف
املجل�س نبني على معلومات امل�شوؤول ال�شفافة قراراتنا
وروؤانا جتاه خمتلف الق�شايا الوطنية.
�شدرت املوافقة ال�شامية بتحديد اآليات
للتعاون والتكامل بللني جمل�س ال�شورى
وجمال�س املناطق وتنظيم لقاءات دورية
بينها بالتن�شيق مع وزارة الداخلية ،كيف
تقيمون العلقة بني املجل�شني؟
بعد �شدور املوافقة ال�شامية يف هذا ال�شاأن ،كون املجل�س
جلنة برئا�شة معايل الأم��ني العام ملجل�س ال�شورى
الدكتور حممد بن عبداهلل الغامدي وع�شوية عدد
من اأع�شاء املجل�س لتقوم بدرا�شة و�شع اآليات التعاون
والتكامل بني املجل�س وجمال�س املناطق وو�شع برنامج
للزيارات وحتديد نوعها واأ�ش�س وجم��الت التعاون
بالتفاق مع وزارة الداخلية .واملجل�س ي�شعى للتوا�شل
والتن�شيق مع جمال�س املناطق للعمل على حتقيق
التوازن بني املناطق فيما يطرح يف جمل�س ال�شورى من
خطط للربامج التنموية والقت�شادية والجتماعية،
ولتنمية امل��دن يف املناطق وتوزيع اخلدمات عليها،
وتو�شي ًعا لدائرة املرجعية املعلوماتية يف جمال العمل
الوطني والتنموي.
ما دور املجل�س يف جلان الإ�شلح والتنظيم
الإداري ..وهل يقدم مقرتحات وي�شارك
بفاعلية يف درا�شة ما لديها؟
من املعلوم اأن خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل
بن عبدالعزيز  -يحفظه اهلل -تبنى منذ اأن كان ول ًيا
للعهد ،جملة من الإ��ش��الح��ات املهمة يف املجالت
ال�شيا�شية والجتماعية والقت�شادية والإدارية ،ويقف

جمل�س ال�شورى اأحد املوؤ�ش�شات الرئي�شة
ال�شريكة يف عملية الإ�شالح
اإىل جانبه يف ذلك ويوؤازره �شاحب ال�شمو امللكي الأمري
�شلطان بن عبدالعزيز ويل العهد ،و�شاحب ال�شمو
امللكي الأم��ري نايف بن عبدالعزيز وزي��ر الداخلية
النائب الثاين .ويف اإطار منظومة الإ�شالحات الإدارية
هناك عدد من الأ�ش�س واملنطلقات املهمة ،التي ميكن
اأن ت�شاهم يف حتقيق نقلة نوعية يف الو�شع الإداري
واحلكومي لدينا ،وم��ن ذل��ك و�شع قواعد واآليات
للحراك الوظيفي ،ت�شمن ا�شتمرار �شخ دماء قيادية
جديدة يف الوزارات واملوؤ�ش�شات والهيئات احلكومية
ويف جميع امل�شتويات ،مبا ي�شمن ويحقق ديناميكيتها
وا�شتمرار منوها وتطورها با�شتمرار ،ب �اإذن اهلل،
واملجل�س قدم مقرتحات متنوعة ب�شاأن تطوير العمل

ه��دف املجل�س الو�شول حللول عاجلة
ومنا�شبة لعدد م��ن الق�شايا امللحة يف
جمتمعنا بالتعاون مع احلكومة
الإداري احلكومي تناولت خمتلف اجلوانب ،منها
اإجراء مناقالت بني اخت�شا�شات عدد من الوزارات.
كما اأن املجل�س يدر�س العديد من املقرتحات التي تهتم
بال�شاأن الإداري احلكومي.
ما روؤيتكم لتكري�س حرية الراأي والنقا�س
والبللتللعللاد عللن الإقلل�للشللاء داخللل جمل�س
ال�شورى؟
اإن عمل املجال�س الربملانية معقد وكبري ،وي�شمل
خمتلف مو�شوعات ال�شاأن العام املحلي وقد يتعدى
للمو�شوعات ذات الطابع اخلارجي والتي تالم�س
امل��واط��ن يف ال��داخ��ل ،ه��ذا ال�ت�ن��وع وال�شمولية يف

املو�شوعات يقابلها تعدد يف م�شارب ومنطلقات
الأع�شاء الثقافية والدرا�شية واملهنية .ومن هنا ينبع
الختالف ولي�س خال ًفا يف وجهات النظر ،والراأي،
متاما ،وهذا يتطلب �شعة يف بال
وال��راأي املغاير له ً
أ
املتحاورين وامل�شتمعني ملا يدور لنهم قد ي�شتمعون ملا
قد ل يروق لهم ،لهذا اأك��دت يف اجلل�شة الأوىل من
الدورة اجلديدة اخلام�شة اأنه ل اإق�شاء لالآراء حتت
القبة ،واأنه مهما بلغ الختالف يف وجهات النظر فهذا
اإثراء للمو�شوع ،واأنه ل توجد لدينا خطوط حمراء اإل
ما قد يخالف ال�شرع املطهر وثوابت بالدنا.
كيف تنظرون اإىل دور جمل�س ال�شورى يف
تعزيز احلوار الوطني بني �شرائح املجتمع
ال�شعودي؟
اأ�شتطيع ال�ق��ول اإن جمل�س ال�شورى ومنذ ت�شكيله
احلديث �شاهم يف ن�شر ثقافة احلوار يف بالدنا ،فخالل
جل�شات املجل�س واجتماعاته ي�شود ح��وار راق بني
خمتلف اأع�شائه يف جميع الق�شايا ،ويف اإطار معايري

من احلرية امل�شوؤولة والحرتام املتبادل .ونحن نعترب
مناق�شاتنا يف املجل�س جز ًءا من احلوار الوطني ،وهي
جزء يخت�س بال�شاأن التنظيمي والرقابي وفق اأ�ش�س
برملانية .كما اأن اأع�شاء املجل�س لهم ح�شور كبري يف
فعاليات احلوار الوطني كاأع�شاء يف ال�شورى ،وكاأفراد
من اأفراد املجتمع ال�شعودي الذين يتمتعون بالتجربة
واخلربة يف العمل الوطني.
وهذا مما يحملنا م�شوؤولية وطنية متجددة من اأجل
ال�شعي الدائم اإىل تقدمي كل عمل متميز يهدف اإىل
دع��م م�شرية احل��وار ب��داأب واإخ��ال���س ،واإىل تقدمي
ر�شالة وطنية نبيلة هدفها اإن�شان هذا الوطن ،واإىل
تعميق قيم احل��وار مبا ينعك�س على وع��ي املواطن
ووجدانه ،واإ�شهامه يف احلفاظ على الوحدة الوطنية،
وفق الثوابت الدينية والوطنية والتاريخية.
ويف ه��ذا ال���ش��دد اأ��ش�ي��د ب��رع��اي��ة خ ��ادم احلرمني
ال�شريفني و�شمو ويل عهده الأمني و�شمو النائب الثاين
 -حفظهم اهلل -ملبادرة احلوار الوطني وتاأ�شي�س مركز
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جمل�س ال�شورى ومنذ ت�شكيله احلديث
�شاهم يف ن�شر ثقافة احلوار يف بالدنا
من خالل النتخابات البلدية اأثبت وعيه وم�شوؤوليته
وتفاعله مع كل تطوير بناء.
واأنا على ثقة تامة باأنه اإذا ما اأقر ب�شكل ر�شمي انتخاب
اأع�شاء جمل�س ال�شورى جزئ ًيا اأو ب�شكل كامل فاإننا
جاهزون لذلك ،وتنبع هذه الثقة ب�شبب النجاح التام
الذي حققته النتخابات البلدية ب�شكل حاز اإعجاب
املتابعني يف اخلارج الذي اأكد درجة الوعي التي يتمتع
بها املواطن ال�شعودي� ،شواء كان ناخ ًبا ،اأو منتخ ًبا وهلل
احلمد.
ومللاذا عن ان�شمام املللراأة لع�شوية جمل�س
ال�شورى يف الدورات القادمة؟
قرار ان�شمام املراأة لع�شوية ال�شورى اأمر يقرره ويل
الأمر متى ما راأى م�شلحة يف ذلك القرار ،لكن املراأة
ت�شارك املجل�س من خالل تقدمي م�شورتها كم�شت�شارة
غري متفرغة للمجل�س .وي�شم املجل�س متميزات من
الأكادمييات ال�شعوديات الالتي اأثبتت التجربة جناح
ح�شورهن يف �شناعة القرار فيما يحال اإليهن من
مو�شوعات ،ويقمن مبهام متعددة ت�شمل امل�شاركة يف
تقدمي الراأي وامل�شورة من خالل اللجان املتخ�ش�شة
وما يعر�س عليها من مو�شوعات ،ودرا�شة بع�س التقارير
الواردة للمجل�س ،واإعداد التقارير حولها ،اإ�شافة اإىل
اأنهن ي�شاركن يف الجتماعات الربملانية ذات ال�شلة
باملراأة .ومن خالل اأدائهن نعتقد جازمني اأنهن يتطلعن
اإىل حتقيق ر�شالة املجل�س يف خدمة الوطن واملواطن،
وهذا ما يجعلنا ندر�س جد ًيا م�شاعفة عددهن.

تنمية العالقات الثنائية للمجل�س مع
املجال�س الربملانية ال�شقيقة وال�شديقة
من اأبرز اأهدافه الدبلوما�شية الربملانية
واأود الإ�شارة اإىل اأن القرار يف جمل�س ال�شورى يبنى على
درا�شات تتم داخل اللجان املتخ�ش�شة ت�شتقي معلوماتها
وبياناتها من جميع الأطراف ذات العالقة ومن بينهم
املراأة التي تتم ا�شت�شارتها .و�شبق للمجل�س ا�شتدعاء
عدد كبري من الن�شاء وج��رت مناق�شتهن عن طريق
الدائرة التلفازية املغلقة يف مو�شوعات كثرية ،منها
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امللك عبدالعزيز للحوار الوطني للمركز ،مما اأ�ش�س
حلوار وطني متزن ،ي�شع ن�شب عينيه امل�شلحة العليا
للوطن ،وينحي اخل��الف��ات الفرعية والجتهادات
اخلاطئة جان ًبا ليتوا�شل اأبناء هذه البالد على اأر�شية
واحدة م�شرتكة من احلوار البناء.
أ
ما الآلية التي يخ�شع لها اختيار اع�شاء
املجل�س؟ وهللل ت�شهد املللراحللل املقبلة
اإجللراء انتخابات لأع�شاء ال�شورى بد ً
ل
من التعيني؟
اإذا كان املق�شود من ال�شوؤال هو معايري اختيار اأع�شاء
املجل�س ،فاإنني اأ�شتطيع القول اإن ويل الأمر يعول كث ًريا
على العقول النرية من اأبناء الوطن الذين يعتربون
ال��رثوة احلقيقية لهذا البلد ،والداعم الإ�شرتاتيجي
مل�شتقبل اأجياله مب�شيئة اهلل ،بتفاعلهم الإيجابي
وت�شخري علمهم وخرباتهم للم�شاهمة يف �شناعة الغد
ال�شعودي عرب ممار�شتهم لدورهم ال�شوروي.
ومن توفيق اهلل �شبحانه لولة الأمر اأن املجل�س �شم
يف ت�شكيالته لدوراته الأرب��ع وه��ذه ال��دورة نخبة من
اأبناء الوطن ميثلون كل اأطيافه ومناطقه ويف جميع
التخ�ش�شات وجلهم -بحمد اهلل -اأ�شحاب تاريخ حافل
باخلربة والنجاحات.
واملتابع لت�شكيالت املجل�س يلحظ التنوع واجلميع �شاهد
عن كثب اختيار اأع�شاء ال��دورة الرابعة التي بداأت
1430/3/3ه � � وكيف اأنها ا�شتملت على اأ�شماء من
خمتلف التخ�ش�شات واخلربات ،اإىل جانب اأن معظم
الأ�شماء حتمل اأعلى الدرجات العلمية .فالذين يحملون
درجة الدكتوراه ميثلون  %80من الأع�شاء تقري ًبا ،وهذا
يعك�س حر�س القيادة وعنايتها يف اختيار الكفاءات
املوؤهلة القادرة على العطاء والإبداع .والع�شوية لي�شت
ت�شري ًفا وتكر ًميا فقط ،بل هي تكليف يجب من خاللها
العمل والعمل الدوؤوب لالإجناز ،وحتقيق روؤية القيادة.
وعن النتخابات ،فهي لي�شت جديدة على البالد ،قد
تكون جديدة على جيل اليوم فقط .وقد جاءت خطوات
الإ�شالح املتوا�شلة ،فاأعيد تفعيل املجال�س البلدية
لي�شارك املواطن يف �شناعة القرار التنموي للبالد
واحلفاظ على مقدرات ومكت�شبات الوطن واملواطن،
وجمل�س ال�شورى من خالل اأع�شائه قام بجهد كبري
للتعريف باأهمية م�شاركة املواطنني يف النتخابات
والت�شجيل يف قيد الناخبني ملا فيه من م�شلحة عامة
للوطن واملواطن.
أ
اأما احلديث عن انتخاب اع�شاء جمل�س ال�شورى فهو
غري مطروح ب�شكل ر�شمي حتى الآن ،واإمنا طرح من
خالل الكتابات ال�شحفية واملنتديات الثقافية واملواطن

على �شبيل املثال مو�شوع تقاعد املراأة ،ومو�شوع غالء
املهور .واملجل�س ل يرتدد يف ا�شت�شارة املراأة وال�شتفادة
من خربتها واأفكارها يف جميع املو�شوعات ،وبخا�شة
ذات العالقة بها.
ما الدور املاأمول من املجل�س يف اإطار علقته
مع املوؤ�ش�شات الربملانية املماثلة يف الدول
الأخللللرى يف دعلللم جللهللود الدبلوما�شية
ال�شعودية؟
يدرك جمل�س ال�شورى منذ انطالقته اجلديدة اأهمية
الدبلوما�شية الربملانية كداعم رئي�س لل�شيا�شة اخلارجية
للمملكة ،حيث با�شر بتكوين �شعبة للعالقات الربملانية
تخت�س بتفعيل عمل الدبلوما�شية الربملانية للمجل�س،
وفق اأهداف اإ�شرتاتيجية وو�شائل دبلوما�شية منا�شبة
وتعمل على تطويرها ومراجعتها با�شتمرار.
وت �اأت��ي تنمية ال�ع��الق��ات الثنائية للمجل�س بجميع
م�شتوياته مع املجال�س الربملانية ال�شقيقة وال�شديقة
من اأبرز اأهدافه الدبلوما�شية الربملانية التي يحر�س
على تقويتها واإثرائها ،حيث داأب املجل�س على ا�شتقبال
الوفود الربملانية والدبلوما�شية والإعالمية يتفاعل معها
وفق اأ�ش�س حتقق اأكرب قدر من الأهداف الدبلوما�شية،
وكذلك القيام بزيارات خا�شة لربملانات �شقيقة و�شديقة
يتم حتديدها بناء على �شوابط ومعايري حمددة لها
اأبعادها الدبلوما�شية .ونتيج ًة لالأهمية املتزايدة لهذا
الهدف با�شر املجل�س بتكوين جلان �شداقة مع معظم
املجال�س الربملانية ال�شقيقة وال�شديقة ،و�شعت لها
خطط موحدة واأعد لها برامج عملية منف�شلة تتنا�شب
مع كل دول��ة ،بالتن�شيق امل�شتمر مع وزارة اخلارجية
وممثليات اململكة يف اخلارج.
وقد ا�شتطاع املجل�س من خالل الزيارات الثنائية وتكوين
جلان ال�شداقة التعريف باململكة وجمل�س ال�شورى ،بل
اأفاد عدد من اأع�شاء بع�س الربملان ال�شديقة باأن وفود
املجل�س تعد اأول الوفود العربية التي تزورهم ،وعربوا
عن رغبتهم يف التعرف على اململكة عن قرب لثقلها
الكبري ودورها املميز على جميع امل�شتويات ،وهي اأ ً
ي�شا
و�شيلة فاعلة يف اإي�شال وجهة نظر اململكة وروؤيتها جتاه
املواقف والق�شايا الإقليمية والدولية ،اإىل جانب التعريف
مبنجزاتها وجهودها الإ�شالحية يف جميع املجالت،
كما اأنها و�شيلة فاعلة يف الإفادة من التجارب الربملانية
ال�شقيقة ،والإف��ادة اأ ً
ي�شا بتجربة املجل�س الوا�شعة يف
هذا املجال ،والتوا�شل امل�شتمر عرب جلان ال�شداقة
مع هذه الربملانات ،و�شو ًل لعالقات دبلوما�شية ثنائية
مميزة وفاعلة ،تعود باإذن اهلل على اململكة و�شيا�شتها
اخلارجية باأف�شل النتائج.
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دراسات
متالزمة نقص المناعة المكتسبة (اإليدز)

حجم المشكلة ،أسبابها وآثارها
والسيطرة عليها
• اأ .د .حم�شن احلازمي
ع�شو جمل�س ال�شورى

كلمة  AIDSهي احلروف الأوىل من ِAcquired Immune Deficiency Syndrome

وتعني متالزمة ،اأو جمموعة من الأعرا�س التي تنتج عن الإ�شابة بفريو�س نق�س املناعة
املكت�شب بعد انهيار اجلهاز املناعي ب�شبب العدوى بالفريو�س الب�شري ( HIVد .لوك مونتانييه،،
معهد با�شتري بباري�س 1982م) ويعترب هذا الفريو�س من اأ�شغر الكائنات احلية ( 10جينات
وراثية).
وظهر اأول تقرير عن حالت نق�س املناعة املكت�شب (الإيدز) يف الن�شرة الأ�شبوعية MMWR
عدد  5يونيو 1981م التي ت�شدر يف اأتالنتا بولية جورجيا الأمريكية ،حيث كتب د .مايكل جوتليب
ي�شف حالت (التهاب رئوي  )PCPواأورام �شرطانية نادرة ( )Sarcoma Kaposiولفت بذلك
انتباه مركز مراقبة الأوبئة  CDCبالولية ،الذي اأجرى درا�شات وبحوث حولها ،وظهر بعد
ذلك باأن هذه حالت مر�س معد ي�شببه فريو�س يهاجم خاليا اجلهاز املناعي Helper Cells
فينهار اجلهاز وي�شبح الإن�شان عر�شة لتاأثري اجلراثيم والفطريات والطفيليات بل والفريو�شات
الأخرى .وي�شتمر حامل فريو�س الإيدز م�شدراً للعدوى ما بقي حياً ،على غري ما هو معروف
يف الأمرا�س املعدية الأخرى التي تنتهي م�شاعفاتها بانتهاء املر�س بال�شفاء منه.
حجم المشكلة في السعودية:

تنبهت اجلهات املخت�شة يف اململكة جلائحة فريو�س
نق�س املناعة وتابعت اإج ��راءات الرعاية للم�شابني
ومتطلبات الوقاية من الإ�شابة واتخذت الإج��راءات
الالزمة لذلك ،ويت�شح من تقارير وزارة ال�شحة ما
يلي:
إ
 -1بلغ العدد الرتاكمي لكل حالت الي��دز املكت�شفة
منذ عام 1984م وحتى نهاية 2009م ()15213
منها (� )4019شعودي ًا و ( )11194غري �شعودي،
ويالحظ اأن ن�شبة غري ال�شعوديني متثل الثالثة
اأ�شعاف تقريب ًا مقارنة بال�شعوديني.
 -2مت اكت�شاف ( )1287حالة اإي ��دز ج��دي��دة عام
2009م منها (� )481شعودي ًا ( )806غري �شعودي
مبالحظة اأن احلالت املكت�شفة بني ال�شعوديني لهذا
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العام تقل بحوايل  %5عن احلالت املكت�شفة للعام
املا�شي 2008م .كما ورد على ل�شان وكيل الوزارة
امل�شاعد للطب الوقائي د .زياد بن اأحمد ميم�س
يف ت�شريحه جلريدة الريا�س يف عددها ال�شادر
بتاريخ 1431/05/16ه�.
 -3تتفاوت ن�شبة حدوث الإ�شابة وكذا مر�س نق�س
املناعة املكت�شب من منطقة اإىل اأخرى ،كما تختلف
الن�شبة بني املواطنني والوافدين ،فمث ًال متثل منطقة
جدة الن�شبة الأعلى ب� ( ،)%37وياأتي الوافدين
من حيث الأثيوبيون الأعلى ب�( )%20ثم اليمنيون.
وكذلك ن�شبة الرجال للن�شاء و�شط ال�شعوديني
للحالت املكت�شفة عام 2009م ( 1اإىل  )4تقريب ًا
وهذه تتطابق مع منط التوزيع اجلن�شي املعروف عن
املر�س باململكة لالأعوام ال�شابقة ،حيث ما زالت

ظهر اأول تقرير عن حالت (الإيدز) يف
يونيو 1981م
اأغلب احلالت املكت�شفة بني الرجال .وت�شكل الفئة
العمرية � 49-15شنة ن�شبة  389( %81من اأ�شل
 )481من اأ�شل امل�شابني ال�شعوديني املكت�شفني يف
العام 2009م .كما مثلت العالقات اجلن�شية حوايل
 %95من طرق العدوى بني ال�شعوديني املكت�شفني
يف العام 2009م ( 456حالة من اأ�شل  )481تليها
العدوى من الأم اإىل اجلنني  14( %3حالة) ثم
تعاطي املخدرات باحلقن ( )11حالة.
 -4معظم احلالت التي مت اكت�شافها بني ال�شعوديني
كانت اإما ب�شبب وجود اأعرا�س م�شتبهة ()%41
اأو عند فح�س خمالطني ( )%12اأو عند فح�س
ما قبل ال��زواج ( ،)%12اأو و�شط نزلء ال�شجون
( ،)%11فح�س طوعي ( )%7املتربعني بالدم
(.)%5

مثلت العالقات اجلن�شية ح��وايل ٪95
م��ن ط��رق ال �ع��دوى ،تليها ال�ع��دوى من
الأم اإىل اجلنني  ،٪3ثم تعاطي املخدرات
باحلقن.
 -5من غري ال�شعوديني مت اكت�شاف معظم احلالت
اإما ب�شبب وجود اأعرا�س م�شتبهة ( ،)%33اأو عند
جتديد الإقامة ( ،)%23اأو و�شط نزلء ال�شجون
( ،)%20اأو عند ا�شتخراج الإقامة ( .)%12متثل
حمافظة جدة الن�شبة الأعلى لكت�شاف احلالت
بني مناطق اململكة ( )%37من ال�شعوديني و()%46
من غري ال�شعوديني واأن اأغلب احلالت املكت�شفة
كانت من اجلن�شية الأثيوبية ( )%20تليها اجلن�شية
اليمنية ( )%15والأندوني�شية ( )%8ال�شودانية
( )%7ثم اجلن�شية الهندية ( )%6النيجريية ()%5
البنغالدي�شية ( )%5والباك�شتانية اأي�ش ًا (.)%5
األعراض والمضاعفات المرضية:

ت �وؤدي الإ�شابة بفريو�س نق�س املناعة املكت�شب اإىل
تدهور عمل اجلهاز املناعي يف اجل�شم وبالتايل ظهور
اأعرا�س مر�شية يف معظم احل��الت ،وتتفاوت مرحلة
ظهور الأعرا�س املر�شية بعد الإ�شابة بالفريو�س من عدة
اأ�شهر اإىل �شنوات قد تبلغ اأكرث من  15عام ًا ،وبعد ظهور
الأعرا�س ،وقد يوؤدي املر�س اإىل وفاة امل�شاب خالل
فرتة ترتاوح يف الغالب من �شهر اإىل  3اأعوام ،وقد يوؤدي
النق�س يف مناعة اجل�شم اإىل تن�شيط اأمرا�س تنا�شلية
اأخرى كانت كامنة وتظهر العديد من الأمرا�س كالتهاب
اجللد والرئتني والأمعاء والكلى واملخ والأع�شاب والأورام
ال�شرطانية واحلمى وت�وؤدي اإىل نق�س ال��وزن و�شمور
الع�شالت و�شمور املخ واإ�شهالت واإنتابات بالدم والدرن
( )TBوالأخري الأكرث بني الأمرا�س املوؤدية للوفاة.
طرق العدوى:
تتلخ�س طرق العدوى بفريو�س نق�س املناعة املكت�شب
(الإيدز) فيما يلي:
 -1الت�شال اجلن�شي بجميع اأ�شكاله.
 -2تعاطي املخدرات عن طريق الوخز بالإبر امللوثة
يف الوريد.
 -3زرع الأع�شاء اأو نقل الدم امللوث بالفريو�س اإىل
ال�شليم.
 -4اإ�شابة اجلنني من الأم احلاملة للفريو�س اأثناء
احلمل اأو اأثناء الولدة ( %40-20من املواليد).

توؤدي الإ�شابة بالإيدز اإىل تدهور عمل
اجلهاز املناعي يف اجل�شم وبالتايل ظهور
اأعرا�س مر�شية يف معظم احلالت
 -5الر�شاعة الطبيعية امللوثة بالفريو�س اأثناء الت�شنني
وت�شقق حلمة ثدي الأم امل�شابة.
أ
 -6تلوث اجل��روح ب��دم��اء الآخ��ري��ن امل�شابني اثناء
املالكمة – الو�شم -ثقب الأذن -احلجامة.
وم��ن اجل��دي��ر ب��ال��ذك��ر اأن ف��ريو���س الإي���دز ل ينتقل
بامل�شافحة اأو املعانقة اأو التقبيل اخلفيف ول من خالل
مل�س الأث��اث يف الأماكن العامة واملرافق واملطاعم اأو
حمامات ال�شباحة ول بامل�شاركة يف الطعام وا�شتعمال
امل��الع��ق وامل�ن��ا��ش��ف والأث� ��اث امل �ن��زيل ول الحتكاك
باحليوانات الأليفة.

الوقاية ورعاية المصابين:

تقوم اململكة بتقدمي الرعاية والتاأهيل ،كما تقوم بجهود
وا�شعة يف جمال الوقاية -الطرق الأ�شلم والأجن��ع يف
مكافحة الإ�شابة باملر�س -من خالل جهات حكومية
وغري حكومية -ومن ذلك ما يلي:
 -1ت�شغيل برنامج ملراكز الفح�س الطوعي مبدن
اململكة والذي كان له كبري الأثر يف زيادة اكت�شاف
احلالت الكامنة يف املجتمع وتقدمي الرعاية الطبية
واملعاجلة باأحدث الأدوية امل�شادة للفريو�س امل�شبب
للمر�س من قبل فريق متكامل من الأطباء والكوادر
الطبية الأخرى الذين مت تدريبهم يف جمال عالج
م�شابي ومر�شى الإيدز.
 -2تقدمي الدعم النف�شي والجتماعي من خالل مراكز
متخ�ش�شة تقدم خدماتها ب�شرية لكل املرتددين
عليها ،وقد �شاعدت هذه املعاملة احل�شنة وال�شرية
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دراسات

التامة يف تقليل الو�شمة امل�شاحبة للمر�شى
وامل�شابني به والذي بدوره �شجع يف حتفيز عدد
لي�س بالقليل من املواطنني لطلب خدمة الفح�س
والإر�شاد من هذه املراكز طواعية و�شاهم ذلك يف
ازدياد ن�شبة الرتدد على هذه املراكز.
 -3م�شاهمة املجتمع امل��دين يف الرعاية والوقاية،
من خالل جمعيتني خرييتني يف الريا�س وجدة،
وهي ت�شاهم يف اأن�شطة الوقاية والتوعية والإر�شاد
ال�شنوي ،ومنها اليوم العاملي لالإيدز ( 1دي�شمرب)
م��ن ك��ل ع��ام ،اإ�شافة اإىل ال �ن��دوات واملوؤمترات
واحل �م��الت التثقيفية ال�ت��ي ت�ق��وم بها اجلهات
احلكومية وغري احلكومية.
 -4قيام الدولة برعاية امل�شابني وتوؤمن العالج املجاين
يف مراكز متخ�ش�شة يف كل من جدة والريا�س
والدمام.

توؤدي الإ�شابة بالإيدز اإىل تدهور عمل
اجلهاز املناعي يف اجل�شم وبالتايل ظهور
اأعرا�س مر�شية يف معظم احلالت

وتتلخص وسائل الوقاية من اإلصابة
بفيروس نقص المناعة المكتسب
(اإليدز) فيما يلي:

 -1جتنب ط��رق نقل ال �ع��دوى وت�ع��زي��زه��ا بالتوعية
ال�شحية والتعريف ب�ه��ذا ال��وب��اء وم�شاعفاته
ال�شحية والجتماعية والقت�شادية والنف�شية،
وقبل ذل��ك املعرفة املتنورة والأدل ��ة من الكتاب
وال�شنة على وجوب حفظ النف�س واإظهار مقا�شد
ال�شريعة وتعزيز املعرفة بالوقاية وحماية املجتمع
من الإ�شابة بالأمرا�س ودواعيها.
 -2فح�س ال��راغ �ب��ني ب��ال��زواج ق�ب��ل ال� ��زواج وقبل
الإجناب.
 -3اإج��راء فح�س عند ا�شتخراج اأو جتديد الإقامة
للوافدين.
أ
 -4حت �� �ش��ني الط � �ف� ��ال ال��ر���ش��ع ح �� �ش��ب ج ��دول
التح�شينات.
 -5فح�س املجموعات الأكرث عر�شة لالإ�شابة ،كمدمني
املخدرات.
ومن الأهمية مبكان اإعداد واإر�شاء الإجراءات التنفيذية
لإ�شرتاتيجية وطنية للمكافحة واإجراءات احلد من انت�شار
الفريو�س ودعم جهود الوقاية من خالل ما يلي:
اأ) تفعيل خطة اململكة املتعلقة بالوقاية والرعاية
وال�ت�اأه�ي��ل ممثلة يف موؤ�ش�شات وزارة ال�شحة
واجلهات ال�شحية الأخرى ،ودعم جهود اجلمعيات
اخلريية لرعاية مر�شى الإيدز.
ب) التعريف مبنطلقات املكافحة من خالل الرتكيز
على اجلوانب الوقائية واإي�شاح طرق العدوى وطرق
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الإيدز ل ينتقل بامل�شافحة اأو املعانقة ول
من خالل مل�س الأثاث يف الأماكن العامة
واملرافق
جتنبها يف �شوء عدم توفر عالج طبي ناجع ملر�س
نق�س املناعة املكت�شب (الإيدز) واخلطط الإجرائية
لها والتعريف بها يف و�شائل الإعالم وتكثيف التوعية
والتثقيف والإر��ش��اد حول كيفية انتقال الفريو�س
وتطور املر�س وامل�شاعفات ال�شحية والنعكا�شات
ال�شلبية الجتماعية والنف�شية والقت�شادية ومكافحة
مر�س نق�س املناعة املكت�شب (الإيدز).

ج) اإب��راز اجلوانب ال�شرعية والأخالقية ذات العالقة
وال �ت��ي حت��رم امل�م��ار��ش��ات اجلن�شية خ��ارج رباط
الزوجية ،وتكرمي الإن�شان والإح���ش��ان اإل�ي��ه ،قال
تعاىل" :واأح�شنوا اإن اهلل يحب املح�شنني" الآية 195
�شورة البقرة ،وعدم الإ�شرار به ،واحرتام حقوقه
(الرجل واملراأة والذرية) يف التمتع بال�شحة وجتنب
الإ�شابة بالأمرا�س وامل�شاعفات ال�شحية ،فال �شرر
ول �شرار.
د) اإبراز اإجراء الفح�س قبل الزواج لفريو�س ومر�س
نق�س املناعة املكت�شب (الإيدز) اإىل جانب الأمرا�س
املعدية الأخ��رى والأم��را���س الوراثية ال�شائدة يف
املجتمع توخي ًا لل�شالمة ال�شحية وجتنب ًا للغرر يف
الزواج ومراعاة القواعد الطبية يف �شوء مقا�شد
ال�شريعة يف احلفاظ على الدين والعقل والنف�س
والن�شل والرثوة والعر�س ،وحتقيق عمارة الأر�س،
والرتكيز على العفة والل �ت��زام ب��رب��اط الزوجية
كو�شائل وقائية ناجعة حيث قال اهلل جل وعال يف
كتابه الكرمي" :ول تقربوا الزنى اإنه كان فاح�شة و�شاء
�شبيال" الآية � 32شورة الإ�شراء.
ه�) بيان اأن مرتكب الفاح�شة -مع علمه بالهالك الذي
ينتظره فيما لو اأ�شيب -يكون كمن قتل نف�شه حيث
يقول تعاىل ....." :ول تقتلوا النف�س التي حرم اهلل
اإل باحلق ذلكم و�شاكم به لعلكم تعقلون" الآية
� 151شورة الأنعام ،،ويقول اهلل تعاىل .." :ول تلقوا
باأيديكم اإىل التهلكة "...الآية � 195شورة البقرة.
و) تنظيم حمالت تثقيفية وتوعوية دورية و�شنوية تتزامن
مع احلمالت العاملية للوقاية من فريو�س ومر�س نق�س
املناعة املكت�شب (الإيدز) من قبل اجلهات احلكومية
وغري احلكومية املعنية ،وكذلك اجلمعيات اخلريية
ذات ال�شلة واملهتمون والنا�شطون يف جمال الوقاية
من الإ�شابة بفريو�س نق�س املناعة املكت�شب.
ز) ال�شتمرار يف رعاية امل�شابني مبر�س نق�س املناعة
املكت�شب (الإي��دز) يف مراكز متخ�ش�شة وتقدمي
الدعم املادي واملعنوي للمحتاجني ،وتقدمي العالج
املجاين ملكافحة العوار�س وامل�شاعفات املر�شية.
ح) ال�شتمرار يف الربنامج الوطني ملكافحة الإيدز ومركز
الفح�س التطوعي والتو�شع فيها يف خمتلف مناطق
اململكة ،وتنفيذ الإ�شرتاتيجية الوطنية للتوعية باآثار
واأخطار مر�س الإيدز بالتعاون مع قطاعات حكومية،
القطاع اخلا�س وموؤ�ش�شات املجتمع املدين النا�شطة
يف هذا املجال.
واهلل املوفق،،،
E-Mail:hazmigenel@hotmail.com
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زيارة

احتفاء كبير بوفد مجلس الشورى في أسبانيا

آل الشيخ :اتفاق في وجهات النظر
بين المملكة وأسبانيا حول
القضايا
الدولية
والشرق
األوسط
اأكد معايل رئي�س جمل�س ال�شورى ال�شيخ الدكتور عبداهلل
بن حممد بن اإبراهيم اآل ال�شيخ اأن املباحثات التي
اأجراها وفد جمل�س ال�شورى يف اأ�شبانيا مع معايل وزير
ال�شوؤون اخلارجية الأ�شباين ميجيل اأنخيل موراتيون�س
ومعايل رئي�س جمل�س ال�شيوخ خافيري روخو واأع�شاء
الربملان الأ�شباين والتي تركزت على العالقات الثنائية
ب��ني اململكة واإ�شبانيا يف خمتلف امل �ج��الت ل�شيما
العالقات الربملانية ،عك�شت م�شتوى التقارب بني اململكة
وا�شبانيا ،واتفاق وجهات النظر للبلدين حول الكثري
من الق�شايا الدولية الراهنة وبخا�شة ق�شايا منطقة
ال�شرق الأو�شط.
وقال معاليه يف ت�شريح �شحفي " اإن زيارة وفد ال�شورى
اإىل ا�شبانيا تاأتي يف �شياق النهج ال��ذي ت�شري عليه
اململكة العربية ال�شعودية بتوجيهات من خادم احلرمني
ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز – حفظه اهلل
– يف التوا�شل مع خمتلف دول العامل مبا يخدم م�شالح
�شعب اململكة ،وق�شايا الأمتني العربية والإ�شالمية ".
واأ�شاف " كما تاأتي يف اإطار البحث يف �شبل دعم وتعزيز
العالقات بني اململكة وا�شبانيا يف خمتلف املجالت
وبخا�شة امل�ج��ال ال��ربمل��اين ،ودف��ع م�شتوى التعاون
والتوا�شل بني جمل�س ال�شورى باململكة وجمل�شي ال�شيوخ
والنواب يف ا�شبانيا ".
ولفت معاليه اإىل الزيارتني املتبادلتني خلادم احلرمني
ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز وجاللة امللك
خوان كارلو�س خالل عامي  2006م و  2007م ،اللتني
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اأ�شهمتا يف فتح اآف��اق جديدة يف العالقات ال�شعودية
الأ�شبانية وع��ززت التعاون بني البلدين يف املجالت
ال�شيا�شية والقت�شادية والتجارية والربملانية.
واأ�شار معاليه اإىل ال��دور املهم والبناء الذي تقوم به
ا�شبانيا من اأجل دفع جهود ال�شالم يف ال�شرق الأو�شط،
وحتقيق �شالم عادل و�شامل يف املنطقة.
وقد �شم وفد جمل�س ال�شورى برئا�شة معايل رئي�س
املجل�س ك��ل م��ن اأع���ش��اء جمل�س ال���ش��ورى د .خ�شر
القر�شي ،و د .وليد عرب ها�شم ،ود.نواف الفغم ،ود.
م�شعل ال�شلمي.
ويف اطار زيارة وفد املجل�س ل�شبانيا اإجتمع معايل رئي�س
جمل�س ال�شورى ال�شيخ الدكتور عبداهلل بن حممد بن
اإبراهيم اآل ال�شيخ يف مقر وزارة ال�شوؤون اخلارجية
الإ�شبانية مع وزير ال�شوؤون اخلارجية ميجيل اأنخيل
موراتيون�س بح�شور �شاحب ال�شمو امللكي الأمري �شعود

بن نايف بن عبدالعزيز �شفري خادم احلرمني ال�شريفني
لدى مملكة اأ�شبانيا.
إ
وقد اأب��دى وزير اخلارجية ال�شباين �شعادته البالغة
ملا و�شل اإليه التعاون والتفاهم بني البلدين برعاية
ودعم من خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل بن
عبدالعزيز اآل �شعود وملك اأ�شبانيا خوان كارلو�س ،
وقال :اإن العالقة املتميزة التي جتمع بني البلدين لبد
من اأن ن�شتثمرها لبذل املزيد من اجلهد لإحالل ال�شالم
مبنطقة ال�شرق الأو�شط واإ�شاعة احلوار وال�شالم بني
اأتباع الأديان والثقافات يف العامل ،م�شريا اإىل اأن بالده
تعمل مع بقية بلدان الحتاد الأوروبي على اإيجاد حل
للق�شية الفل�شطينية واإحالل ال�شالم العادل وال�شامل
يف املنطقة.
وا�شاف معاليه :اإننا نعول على اململكة العربية ال�شعودية
للقيام بدور فعال يف هذا الجتاه ملا متلكه من ثقل �شيا�شي

على ال�شعيدين الإ�شالمي والعربي .واأكد معاليه اأهمية
تقوية العالقات الربملانية بني البلدين مبا ينعك�س اإيجابا
على اأوجه العالقات ال�شعودية الإ�شبانية.
ومن جانبه اأو�شح رئي�س جمل�س ال�شورى اأن اململكة
تربطها عالقات متميزة مع ا�شبانيا يف �شتى املجالت
م�شددا حر�س اململكة على تنمية وتوثيق اأوا�شر هذه
العالقة ملافيه م�شلحة البلدين ال�شديقني و�شعبيهما.
واأع��رب عن تقدير اململكة للدور الأ�شباين لإحالل
ال �� �ش��الم يف م�ن�ط�ق��ة ال �� �ش��رق الأو�� �ش ��ط وم ��ا يقوم
ب��ه وزي� ��ر اخل��ارج �ي��ه الأ���ش��ب��اين يف ه ��ذا ال �� �ش �اأن.
وعلى �شعيد اآخ��ر بني معايل رئي�س جمل�س ال�شورى
ال��دك�ت��ور ع�ب��داهلل ب��ن حممد ب��ن ابرهيم اآل ال�شيخ
يف ت�شريح لوكالة الأن �ب��اء ال�شعودية اأن اجتماعه
م��ع وزي� ��ر خ��ارج �ي��ة اأ� �ش �ب��ان �ي��ا ك ��ان م�ه�م��ا ومفيدا
ويعك�س م�شتوى ال�ع��الق��ات املتنامية ب��ني البلدين.

واأكد معاليه يف معر�س حديثه اأهمية الزيارات املتبادلة
بني اجلانبني ودورها الفعال يف تعزيز التعاون والتفاهم
بني البلدين ال�شديقني وفتح اآف��اق جديدة للتعاون
امل�شرتك يف املجال الربملاين.
وقدر معاليه الدور املهم الذي يقوم به �شاحب ال�شمو
امللكي الأمري �شعود بن نايف بن عبدالعزيز �شفري خادم
احلرمني ال�شريفني لدى مملكة اأ�شبانيا يف حتقيق زيارة
جمل�س ال�شورى لإ�شبانيا ومايقوم به �شموه من جهود
لدفع م�شار العالقات ال�شعودية الإ�شبانية على كافة
الأ�شعدة.
ح�شر الجتماع اأع�شاء وفد جمل�س ال�شورى املرافق
ملعايل رئي�س املجل�س.
والتقى وفد املجل�س اأثناء زيارته معايل رئي�س جمل�س
ال�شيوخ الأ�شباين خافيري روخ��و وعقد الوفد جل�شة
مباحثات عرب خاللها روخو عن �شعادته بزيارة وفد
جمل�س ال�شورى ململكة ا�شبانيا برئا�شة معايل رئي�س
املجل�س واأك��د اأهمية ه��ذه ال��زي��ارة لإيجاد مزيد من
التفاهم امل�شرتك حول �شبل تعزيز العالقات بني البلدين
يف خمتلف امل�ج��الت ،وتعزيز التعاون الربملاين بني
جمل�س ال�شورى وجمل�شي ال�شيوخ والنواب الأ�شبانيني مبا
يخدم امل�شالح امل�شرتكة للبلدين و�شعبيهما ال�شديقني.
واأف��اد ب �اأن الربملانيني يف جمل�شي ال�شيوخ والنواب
الأ�شبانيني يعملون على تو�شيع العالقات ال�شعودية
الأ�شبانية نحو جمالت عديدة ،والعمل على تعزيزها
ل �شيما يف املجال الربملاين.
وو�شف العالقات ال�شعودية ال�شبانية باأنها متميزة،
وتزداد ر�شوخ ًا منذ الزيارات املتبادلة بني امللك خوان

كارلو�س وخادم احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل بن
عبدالعزيز موؤكد ًا يف الوقت ذاته رغبة بالده يف مزيد
من تطوير عالقات التعاون مع اململكة يف املجالت
القت�شادية والربملانية ،وثمن عالي ًا املواقف املتوازنة
للمملكة جتاه ق�شايا املنطقة.
واأ�شار يف بداية جل�شة املباحثات امل�شرتكة التي عقدها
م��ع م�ع��ايل رئي�س جمل�س ال���ش��ورى ال�شيخ الدكتور
عبداهلل بن حممد بن ابراهيم ال ال�شيخ مبقر جمل�س
ال�شيوخ ال�شباين اىل اأهمية زيارة وفد جمل�س ال�شورى
اىل ا�شبانيا وما �شتوؤ�ش�س له من منطلقات للتعاون
الربملاين بني اجلانبني �شتتج�شد يف تبادل وجهات النظر
والزيارات والتن�شيق امل�شرتك بني املجل�شني ازاء خمتلف
الق�شايا التي تهم البلدين ال�شديقني.
واأكد رئي�س جمل�س ال�شيوخ ال�شباين احلاجة اإىل العمل
�شويا من اأجل تطوير التعاون القت�شادي بني البلدين،
معربا عن تطلع ال�شركات يف بالده للم�شاركة يف تنفيذ
بع�س امل�شروعات التنموية املهمة يف اململكة.
من جانبه عرب معايل رئي�س جمل�س ال�شورى عن �شكره
ملعايل رئي�س جمل�س ال�شيوخ ال�شباين على دعوته لزيارة
ا�شبانيا كما عرب عن ارتياحه للتطورات يف م�شتوى
العالقات بني البلدين واملجل�شني فيهما.
ونوه بالدور الكبري واملهم الذي قام به خادم احلرمني
ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز وجالل امللك
خوان كارلو�س ملك ا�شبانيا من اأجل توطيد ومتتني هذه
العالقات.
واأبان معاليه اأن زيارة وفد جمل�س ال�شورى اإىل ا�شبانيا
تاأتي ا�شتمرار ًا لنهج اململكة العربية ال�شعودية ،يف
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التوا�شل مع خمتلف دول العامل يف كل ما فيه م�شلحة
وخدمة �شعب اململكة العربية ال�شعودية وق�شايا الأمتني
العربية والإ�شالمية ،وتاأتي يف اإطار البحث يف �شبل دعم
وتطوير جمالت التعاون بني البلدين «ال�شديقني» يف
خمتلف املجالت.
وا�شتعر�س رئي�س جمل�س ال�شورى الدور الذي ينه�س
به املجل�س يف �شبيل تعزيز عالقات التعاون بني اململكة
والبلدان ال�شديقة ول�شيما يف املجال الربملاين،لفت ًا
اإىل اأهمية تفعيل دور جلان ال�شداقة الربملانية بني
جمل�شي ال�شورى وال�شيوخ يف البلدين مبا يخدم امل�شالح
امل�شرتكة للبلدين وال�شعبني ال�شديقني .وخالل اجلل�شة
وجه معايل رئي�س جمل�س ال�شورى الدعوة ملعايل رئي�س
جمل�س ال�شيخ الأ�شباين لزيارة اململكة.
ويف ختام املباحثات مت تبادل الهدايا التذكارية بهذه
املنا�شبة.
اإثر ذلك قام معايل ال�شيخ الدكتور عبداهلل بن حممد
ال ال�شيخ والوفد املرافق بجولة يف اأروقة جمل�س ال�شيوخ
الأ�شباين والقاعة الرئي�شة جلل�شات املجل�س ،وا�شتمعوا
اإىل �شرح عن اآلية العمل يف املجل�س.
من جهة اأخرى اأ�شاد عدد من النواب يف جمل�س ال�شيوخ
الأ�شباين بالنهج املتميز الذي تعاملت به اململكة العربية
ال�شعودية يف مكافحة الإرهاب ،وبالقرار الذي اأ�شدرته
هيئةكبارالعلماءيفاململكةباإدانةالإرهابوجترميمتويله.
جاء ذلك خالل الجتماع امل�شرتك لأع�شاء جمل�س
ال�شورى اأع�شاء جلنة ال�شداقة ال�شعودية الأ�شبانية
املرافقني ملعايل رئي�س املجل�س يف زي��ارت��ه احلالية
لأ�شبانيا ،مع رئي�س واأع�شاء جلنة ال�شوؤون اخلارجية
مبجل�س ال�شيوخ الأ�شباين يف مدريد.
واأب�� ��دى ال� �ن ��واب الأ���ش��ب��ان اع �ج��اب �ه��م بال�شيا�شة
احل �ك �ي �م��ة حل �ك��وم��ة خ � ��ادم احل ��رم ��ني ال�شريفني
امل� �ل ��ك ع� �ب ��داهلل ب ��ن ع �ب��دال �ع��زي��ز ال� �ت ��ي تعاملت
ب �ه��ا يف م �ك��اف �ح��ة الإره� � � ��اب وجت �ف �ي��ف منابعه.
وطالبوا امل�شوؤولني املعنيني يف اململكة ببذل املزيد من
اجلهد للتعريف بهذه ال�شيا�شة وبقرار هيئة كبار العلماء
على امل�شتوى العاملي وبخا�شة داخل دول الحتاد الأوروبي
مل�شاعدة تلك الدول على مكافحة الإرهاب الذي تتعر�س
له بني الفينة والأخرى.
واأكدوا اأهمية تطوير العالقات القت�شادية والتجارية
ب��ني اململكة وا�شبانيا ،مب��ا يعك�س متانة العالقات
ال�شيا�شية بني البلدين.
إ
أ
واتفق اجلانبان على اهمية التو�شل اىل حل �شلمي
للق�شية الفل�شطينية وبذل مزيد من اجلهود لتحقيق
هذه الغاية ،وطالبوا يف ال�شياق ذاته اإ�شرائيل بالن�شياع

ذو القعدة  1431هـ

لقرارات ال�شرعية الدولية.
وعلى �شعيد اآخ��ر ،قام معايل رئي�س جمل�س ال�شورى
ال�شيخ الدكتور عبداهلل بن حممد بن اإبراهيم اآل ال�شيخ
والوفد املرافق ملعاليه يف اإطار زيارته لأ�شبانيا بزيارة
ملقر اإحت��اد رج��ال الأع�م��ال الأ�شبان مب��دري��د ،التقى
خاللها برئي�س الحتاد فران غونزالي�س بح�شور ممثلني
لقطاعات ال�شناعة والتجارة والأعمال يف ا�شبانيا.
وحتدث رئي�س الحتاد يف بداية اللقاء عن العالقات
بني اململكة العربية ال�شعودية ومملكة ا�شبانيا وو�شفها
باأنها قوية ومتينة ،يعمل قائدا البلدين خادم احلرمني
ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز اآل �شعود وجاللة
امللك خوان كارلو�س على تر�شيخها و�شموليتها.
واأ��ش��ار اإىل التطورات املتنامية التي ي�شهدها قطاع
القت�شاد ال�شباين ،وما تقوم به ال�شركات وامل�شانع
ال�شبانية من دور يف هذا اجلانب ،ل فتا النظر اإىل
املكانة التي تبواأتها ال�شركات وال�شناعات الأ�شبانية
على امل�شتوى العاملي.
وعرب غونزالي�س عن تطلع رجال الأعمال الأ�شبان اإىل
امل�شاركة يف امل�شروعات التنموية العمالقة التي يجري
تنفيذها يف اململكة مثل م�شروع قطار احلرمني ال�شريفني
الذي يربط بني مكة املكرمة واملدينة املنورة.
من جانبه اأك��د معايل رئي�س جمل�س ال�شورى حر�س
اململكة ع�ل��ى تنمية وت�ط��وي��ر ع��الق��ات�ه��ا ال�شيا�شية
والقت�شادية والربملانية مع اأ�شبانيا.
وق��دم لرجال الأعمال خالل اللقاء ملحة عن م�شرية
التنمية التي ت�شهدها اململكة يف خمتلف املجالت،
لفتا النظر اإىل اأن اململكة ا�شتطاعت اإحداث نقلة نوعية
وتنموية يف نه�شتها وم�شريتها مع احلفاظ على ثوابتها
ومبادئها وقيمها.
واأ�شار معاليه اإىل اأن العالقات بني اململكة العربية
ال�شعودية ومملكة ا�شبانيا لي�شت عالقات تقليدية اأو

عالقات م�شالح م�شرتكة فح�شب ،بل هي امتداد لتاريخ
ح�شاري �شخم ،واإرث ثقايف وح�شاري جميد.
كما قام رئي�س جمل�س ال�شورى ،والوفد املرافق بزيارة
للبيت العربي يف مدريد الذي يعني بالثقافة العربية
والإ�شالمية.
وك��ان يف ا�شتقبال الوفد مديرة البيت العربي خيما
مارتني مونيوث واأع�شاء البيت العربي وقد اأطلعت الوفد
ال�شعودي على الدور الذي توؤديه املوؤ�ش�شة يف تقريب
اأوا�شر العالقات بني اأ�شبانيا والعامل العربي بوجه عام.
وبينت خيما مارتني بداية تاأ�شي�س البيت العربي وماتقوم
فيه من جهود حثيثة على ال�شعيد الدبلوما�شي واملعريف
والثقايف داخل املجتمع الإ�شباين.
واأعربت يف ت�شريح لوكالة الأنباء ال�شعودية عن �شعادتها
البالغة لإ�شتقبال معايل رئي�س جمل�س ال�شورى والوفد
املرافق بالبيت العربي الذي يعد موؤ�ش�شة مدنية تهدف
لتقوية اأوا�شر العالقة بني اأ�شبانيا والعامل العربي.
واأ�شارت اإىل اأن العالقات بني البلدين لها دور كبري على
ال�شعيدين العاملي والعربي ومبا متلكه من اإرث ثقايف
وح�شاري كبري  ،منوهة بالتطور الذي ت�شهده اململكة
يف �شتى املجالت  ،داعية لإ�شتغالل الفر�س لتعريف
املجتمع الإ�شباين وتثقيفه عن دور اململكة العربية
ال�شعودية  ،موؤكدة اأن هذه اللقاءات مثمرة يف تقريب
اآفاق التعاون بني جمل�س ال�شورى والبيت العربي.
من جهة اأخرى اأقام �شاحب ال�شمو امللكي الأمري �شعود
بن نايف بن عبدالعزيز �شفري خادم احلرمني ال�شريفني
لدى مملكة اأ�شبانيا حفل ع�شاء تكرميا ملعايل رئي�س
جمل�س ال�شورى ال�شيخ الدكتور عبداهلل بن حممد بن
اإبراهيم اآل ال�شيخ والوفد املرافق له .ح�شر احلفل
معايل رئي�س جمل�س ال�شيوخ ال�شباين خافيري روخو
وعدد من امل�شوؤولني يف جمل�س ال�شيوخ وال�شفراء العرب
املعتمدون لدى مدريد ،واأع�شاء ال�شفارة ال�شعودية.

مقال

أغلى
وطن

• �شعر مو�شى بن حممد ال�شليم

�شعوديتي....منك قد اأ�شرقت..؟
على النا�س باحلق �شم�س الهدى!!..
فعم ال�شياء  ..وزال ال�شنى..
بطهر اأ�شاد لنا جمدنا !!..
فدمت ال�شناء لكل الورى..
وفخر ًا ِ
وعز ًا واأغلى وطن..
�شعوديتي يا �شعوديتي.
***
ً
أ
�شعوديتي انت يا مربعا..؟
ملجد العروبة ..رغم املحن!..؟
�شيبقيك ربك للم�شلمني ..
وللعرب درع ًا طول الزمن..
وقاك الإله �شرور الفنت!!..
فاأنت احلبيبة اأغلى وطن..
�شعوديتي يا �شعوديتي.
***
اأحبك يا قبلة امل�شلمني ..
ويا منبع اخلري اأر�س احلرم..
اأحب بنيك حماة الذمم..؟؟
دعاة اإىل احلق منذ القدم !!..
اأحبك يا م�شرق ًا للهدى..
اأحبك يا منبع ًا للقيم..
اأحبك اأنت بالد ال�شمم !!..
فاأنت العظيمة اأغلى وطن..
�شعوديتي يا �شعوديتي.
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الذاكرة

المجلس يطلب إعادة النظر في نظام
األربطة والخالوي
اطلع جمل�س ال�شورى على اأوراق املعاملة
املرفقة الواردة من مقام رئا�شة جمل�س
الوكالء بعدد  1227يف 1351/2/4ه� �
امل�شتملة على مو�شوع اخللوة املنحلة عن
اأحد املواطنني وامل�شتدعى فيها من قبل
اأخيه واآخر ،واختالف هيئة الأوقاف من
جهة توجيهها لأحد امل�شتدعني اأو بقاءها
حملولة بينما يوجد امل�شتحق لها بنا ًء على
اأن امل�شتدعني اعتبار ًا يف نظر مديرية
الأوقاف من املاأمورين الذين حرموا من
ال�شتحقاق يف اخللوة امل�شتملة ا�شتناد ًا
على امل ��ادة (ه� ��) م��ن ن�ظ��ام الأربطة
واخل ��الوي :وت ��داول الأع���ش��اء البحث
يف اخل�شو�س امل��ذك��ور وبعد الفح�س
والتدقيق واإمعان النظر يف املادة امل�شتند
عليها يف منع امل�شتدعني ومن يف �شاكلتهم
يف خدمة امل�شجد احلرام وطلبة العلم

والقائمني بالتدري�س ،ظهر اأن كل من
ينتمي اإىل امل�شجد احلرام بطلب العلم
والقائمني بالتدري�س اأو الت�شرف بخدمة
امل�شاجد ومراقبة اأعمالها ي�شتبعد اأن
ينظر اإليه بنظرة اأن��ه م�اأم��ور حكومي
مكلف بتكاليف وواجبات ر�شمية يف وقت
خم�شو�س لقاء م�شلحة خم�شو�شة
كما اأن املادة املذكورة رغم كونها غري
مقرتنة بت�شديق احلكومة كما جاء يف
اإف��ادة وزارة الداخلية املرفوقة فاإنها
غري �شريحة يف املنع ول ت�شلح اأن تكون
مدار الإ�شتناد يف منع اأمثال امل�شتدعني
يف توجيه اخلالوي املنحلة التي يح�شر
�شرط واقفيها يف جهة معينة.
بناء عليه ف�اإن املجل�س قد قرر بجميع
اآرائه ما ياأتي:
-1اأن ط��الب العلم ومدر�شيه وخدمة

إقرار الرسوم المحصلة من
بلدية ضباء على الدكاكين
اط �ل��ع جم �ل ����س ال�����ش��ورى ع �ل��ى اأوراق
املعاملة املرفوقة املحالة اإليه من لدن
مقام رئا�شة جمل�س الوكالء برقم 495
يف 1351/01/19ه� � � � اخل��ا��ش��ة بر�شم
التنظيفات والتنويرات التي تتقا�شاها
بلدية (��ش�ب��اء) على ال��دك��اك��ني هناك
وا� �ش��رتح��ام اأه� ��ايل ال �ب��الد امل��ذك��ورة
اإعفاءهم من هذه الر�شوم ،وبعد البحث
واملناق�شة فيما ذكر والطالع على اجلدول
املقدم من رئا�شة بلدية �شباء بتاريخ
1350/11/17ه� ورقم  -20املحتوي على
بيان الر�شوم التي يجب تقا�شيها مبا يف
ذلك ر�شوم التنظيف والتنوير قرر املجل�س
بالإجماع ما يلي:
اأو ًل :اأن اإعفاء اأي دكان من ر�شوم التنظيف
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والتنوير ل ميكن مطلق ًا.
ثاني ًا :من حيث اإن املجل�س قد ق��رر يف
ال�شابق اأن تقوم بلدية �شباء با�شتيفاء
ال��ر� �ش��وم ال �ت��ي ت�ت�ق��ا��ش��اه��ا البلديات
وامللحقات مع مراعاة ما ميكن تطبيقه
بناحية �شباء بقدر الإمكان ،ونظر ًا اإىل
اأن رئي�س بلدية �شباء يفيد يف خطابه
امل�شار اإليه بعاليه اأن الر�شوم املذكورة
هي بح�شب احلالة الراهنة ،واأن بع�س
امل �ح��الت يف غ��ري ه��ذا ال��وق��ت ت�شتحق
الزيادة ف�اإن املجل�س يرى اأن ل موجب
للعدول عما تقرر �شابق ًا من جهة ا�شتيفاء
الر�شوم املقررة ولبد من تطبيق التعرفة
التي لديها واإتباع موجبها وهي من قر�شني
اأمريي اإىل اأربعة يف الدكاكني.

امل�شاجد ومراقبيها ل يعتربون يف �شلك
املاأمورين احلكوميني ول تنطبق عليهم
املادة امل�شتندة اإليها ف�ش ًال عن كون املادة
املذكورة غري مقرتنة بالت�شديق.
-2اأن يالحظ يف توجيه اخللوة املذكورة
املنحلة عن املواطن املذكور مل�شتحقيها
على اأن يرجح يف املقدمني من كان له
�شلة ووراث��ة ب�شاحب اخللوة املنحلة
عنه.
إ
-3يلفت املجل�س النظر العايل اىل طلب
املجل�س يف مو�شوع تكليف اإدارة الأوقاف
باإعادة النظر يف النظام املذكور ورفعه
اإىل املجل�س يف قالب ي�شمن امل�شلحة
وي��زي��ل امل�شاكل النا�شئة م��ن غمو�س
إ
إ
آ
اأمثال هذه املواد و�شيالحظ املجل�س اأي�ش ًا يف اخلالوي املنحلة اليلة اليهم بالرث
حني النظر يف النظام املذكور مو�شوع مبقت�شى التعامل ال�ق��دمي .وعلى هذا
املوظفني وحرمانهم من ا�شتحقاقاتهم ح�شل التوقيع

المجلس يطلب سن نظام
لألراضي القريبة من القالع
اطلع جمل�س ال�شورى على كتاب وزارة
ال��داخ�ل�ي��ة امل��رف��وع منها اإىل رئا�شة
جمل�س ال��وك��الء ب��رق��م  117بتاريخ
1351/01/27ه� � وال��وارد اإىل املجل�س
من لدن املقام امل�شار اإليه بتاريخ 30
منه ورق��م  1153املت�شمن اإ�شعارها
اأمانة العا�شمة باإم�شاء مقت�شى الأمر
ال�شامي ال�شادر ب�شاأن الأرا�شي العائدة
(لأحد الأ�شخا�س) الواقعة بقرب قلعة
(اإجاد) وروؤيتها بهذه املنا�شبة تكليف
امل�ج�ل����س ب��و� �ش��ع ن �ظ��ام لأم � ��وال هذه
البنايات والأم��اك��ن لتاأمني م�شلحة
احلكومة والبالد وتاأمني م�شلحة اأرباب
الأرا� �ش��ي القريبة م��ن ال �ق��الع ،وبعد
البحث واملناق�شة فيما ذكر قرر املجل�س

باإجماع اآرائه ما يلي:
اأو ًل :اإن ق�شية هذا ال�شخ�س قد انتهت
باإبالغ مقت�شى الأمر ال�شامي ال�شادر
ب�شاأنها اإىل اأمانة العا�شمة.
ث��ان�ي� ًا :مب��ا اأن ال �ع��ادة املتبعة يف مثل
الطلب الواقع من قبل وزارة الداخلية
هو اأن تقوم الدوائر ذات الخت�شا�س
بو�شع النظم والتعليمات التي يراد �شنها
والنظر فيها بعدئذ من جانب املجل�س،
فاإنه من الالزم تكليف اجلهة املخت�شة
بو�شع م��ا اأ� �ش��ارت اإل�ي��ه الداخلية يف
خطابها املو�شح بعاليه ورفعه اإىل املرجع
املخت�س ثم اإحالته اإىل املجل�س للنظر
فيه .وتقرير املقت�شى ب�شاأنه .وعلى ذلك
جرى التوقيع.

المجلس يطلب سن نظام لألراضي
القريبة من القالع

ويقرر تحصيل ديون التركات
مرة واحدة

من رجال الشورى

اطلع جمل�س ال�شورى على املعاملة املرفقة
ال��واردة من رئا�شة جمل�س الوكالء رقم
 372يف 1351/1/13ه� � � امل�شتملة على
مو�شوع ما ي�شتوفى لدى ماأمور بيت املال
مبكة على الديون والرتكات و�شكوى اأحد
املواطنني من ذلك وطلبه تعيني ما يجب
على ماأموري بيت املال يف احلقوق ،وتداول
الأع�شاء البحث يف اخل�شو�س املذكور
وبعد الفح�س والتدقيق واإمعان النظر
يف املعاملة امل��ذك��ورة وال�شتي�شاح من
ف�شيلة رئي�س املحكمة الكربى ال�شرعية
عن مقدار الر�شم الذي ي�شتوفيه ماأمور
بيت املال على الرتكات والأمر العايل الذي
ي�شتند عليه يف ا�شتيفاء الر�شم على عموم
الرتكة وتلقي الإفادة منه ،ظهر ما ياأتي:
-1اأن القاعدة القدمية التي كانت متبعة
يف ال�شابق حينما كانت املحكمة ال�شرعية
ت�شتويف ر�شوم ًا على ال�شكوك التي ت�شدر
منها هي اأن ي�شتوفى ماأمور بيت املال ر�شم
الق�شمة على �شايف الرتكة بعد تنزيل
الديون الثابتة.
-2وب �ع��د اأن اأع�ف�ي��ت ��ش�ك��وك املحاكم
ال�شرعية من الر�شوم �شار ماأمور بيت
امل��ال ي�شتويف ر�شم الق�شمة على عموم
الرتكة من غري تنزيل �شيء.
-3ملا و�شفت ر�شوم اخلدمة والت�شجيل على
ال�شكوك ال�شادرة من املحاكم ال�شرعية
بقي املاأمور املذكور ي�شتويف الر�شم على
عموم الرتكة مت�شي ًا مع ما كان.
بنا ًء عليه فقد قرر املجل�س بجميع اآرائه
ما ياأتي:
أ
-1ي�شتويف مامور بيت املال ر�شم الق�شمة
على املبلغ ال�شايف الذي يجري ق�شمته بني
الورثة فقط.

-2اأما الديون في�شتويف على �شكوكها ر�شم
اخلدامة والت�شجيل لدى كتابة العدل ثم
تقدم اإىل ماأمور بيت املال لتنزيل مبلغ
الدين من اأ�شل الرتكة.
-3وعند تق�شيم الرتكة يبعث ماأمور بيت
امل��ال مبالغ ال��دي��ون الثابتة بال�شكوك
ال�شرعية اإىل ك��ات��ب ال�ع��دل لت�شليمها
لأربابها واأخذ ال�شند الر�شمي بال�شتالم
وت�شليمه ملاأمور بيت املال.

-4اأما ر�شم الدللة في�شتوفى على ما يباع
من منقولت الرتكة اأو ما يثمن.
-5اإذا اق��رتن ه��ذا ال �ق��رار بالت�شديق
العايل يجري تعميمه لعموم الدوائر ذات والت�شجيل وفر�شت ال��ر��ش��وم الالزمة
لدوائر كتاب العدل ب�شفة عامة ت�شمل
الخت�شا�س.
-6يلفت املجل�س النظر العايل اإىل اأن هذا النوع من املعامالت فاإن املجل�س مل
ر�شم الق�شمة امل��درج يف القرار املذكور ير بد ًا من كونه يلجاأ اإىل اعتبار ا�شتيفاء
كان تقديره قبل �شدور نظام اخلدامة اك��رب الر�شمني يف الدين دون تكريرها
والت�شجيل ومل��ا ��ش��در ن�ظ��ام اخلدامة وعلى هذا ح�شل التوقيع.

عبدالحميد
عنبر
(1324هـ 1391 -هـ)

ولد عبداحلميد بن عبدالقدير بن عبدالقادر عنرب
باملدينة املنورة عام 1324ه� ،وحفظ القراآن الكرمي
يف الكتاتيب على يد ال�شيخ اأحمد اأبادي .انتقل اإىل
اأول مدر�شة عربية حكومية اأن�شاأها الأ�شراف ودر�س
بها ملدة اأربعة اأع��وام ،ثم التحق مبدر�شة العلوم
ال�شرعية ،وتخرج منها عام 1351ه�.
تعلم اللغة الإجنليزية بنف�شه ،وقام بتدري�شها.
التحق عبداحلميد عنرب مدر�ش ًا مبدر�شة العلوم
ال�شرعية الق�شم ال �ع��ايل باملدينة امل �ن��ورة من
1351/1/1ه� 1357/8/18 -ه�.
وعني مدر�ش ًا للمدر�شة التح�شريية باملدينة املنورة،
اإعتبار ًا من 1357/8/19ه� 1359/3/2 -ه�.
توىل م�شوؤولية م�شاعد تفتي�س بوزارة املالية يف املدينة
املنورة ،من 1362/3/1ه� 1364/4/30 -ه�.
كما ت��وىل عمله كمعاون لرئي�س دي��وان الإم��ارة
بالأح�شاء ،من 1372/9/1ه� 1373/7/29 -ه�،
فمفت�س اأول ب ��وزارة امل��ال�ي��ة ،مكة امل�ك��رم��ة ،من
1373/11/12ه� 1375/3/11 -ه�

عني عبداحلميد عنرب ع�شو ًا مبجل�س ال�شورى ،من
1375/3/12ه� حتى العام 1391ه�.
كما عمل يف عام 1383ه�� رئي�ش ًا لتحرير جريدة
املدينة.
يعد عبداحلميد عنرب اأول من اأدخل الرتجمة يف
ال�شحافة ال�شعودية ،وله العديد من اأعمال الرتجمة
والكتابات ال�شحفية ،والق�شائد ال�شعرية.
تويف يرحمه اهلل يف العا�شمة النم�شاوية ( فيينا)
اأث�ن��اء رحلته العالجية يف ج�م��ادى الثانية لعام
1391ه� ،ونقل جثمانه اإىل جدة حيث دفن هناك.
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صوت الناس

مطالبات بالنظر في الحقوق المالية
ألعضاء هيئة التدريس
ق��دم��ت جمموعة م��ن امل��واط�ن��ات م��ن ع�شوات هيئة
التدري�س يف اإح��دى كليات الرتبية للبنات عري�شة
ملجل�س ال�شورى طالنب فيها بالنظر يف النظام املطبق
يف احت�شاب مدة اخلدمة وما يتعلق بها من حقوق مالية،
وقلن يف عري�شتهن:
نرفع ل�شعادتكم �شكوانا نحن اأع�شاء هيئة التدري�س
بكلية الرتبية للبنات وكلية اإعداد املعلمات التابعة لتعليم
البنات (�شابق ًا) والتابعة جلامعة امللك عبدالعزيز
حالي ًا.
فنحن منثل الرعيل الأول الذي طبقت عليه اأنظمة عقيمة
اأخرتنا وه�شمت حقوقنا ،وحني ان�شمامنا للجامعة وقع
علينا ظلم مل يراع كوننا نظام كليات خمتلف عن نظام
التعليم العايل .وحني �شدرت لئحة جمل�س الوزراء
برقم ( )259بتاريخ 1429/9/1ه� وحددت نهاية بدل

اخلدمة ملن زادت خدماته عن ع�شرين عام ًا يف
تاذ م�شارك،
وظيفة (حما�شر ،اأ�شتاذ م�شاعد ،اأ�شتاذ
نوات خدمته تعادل راتب
اأ�شتاذ) وكل �شنة عن �شنوات
تبعد منها
الدرجة التي ي�شغلها عند انتهاء خدمته وا�شتبعد
(املعيد) وال�شوؤال :األي�شت وظيفة (معيد) هي اأول ��شش�شلم
لم
شلم
عادتكم املطالبة
يف �شلك التعليم العايل؟ لذا نرجو من �شعادتكم
بتعديل الالئحة واإعطاء كل ذي حق حقه ح�شب �شنوات
نوات
قاط املدة
خدمته واملطالبة بحقوقنا ،وعليه نطالب اإ�شقاط
لك التعليم
من الالئحة حتى نتمتع بحقوقنا اأ�شوة ب�شلك
وتقدير ًا للعلم واملعلمني ودعم ًا لبذل املزيد من العطاء
يف عملنا ،ن�شكر ل�شعادتكم ح�شنن اهتمامكم وتفهمكم
ق�شاءاء
شاء
ق�شش
لنا جعله اهلل يف موازين ح�شناتكم واأثابكم على ق�
حاجات النا�س وبارك اهلل فيكم.
(توقيعات عديدة)

(العمود) يطلب بمراجعة الئحة
مؤسسة التدريب المهني
رفع املواطن خالد العمود عري�شة ملعايل رئي�س
جمل�س ال�شورى عر�س فيها ملا مت من تعديل على
لئحة املوؤ�ش�شة العامة للتدريب التقني واملهني
وما اأ�شابه من اأ�شرار وطالب (العمود) بو�شع
�شوابط نظامية تربط العالقة بني املوؤ�ش�شة
والعاملني فيها.
وقال يف عري�شته:
معايل /رئي�س جمل�س ال�شورى حفظه اهلل
ال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،وبعد:
ل يخفى على مقامكم الكرمي ما
ا�شتحدثته املوؤ�ش�شة العامة للتدريب التقني
وامل��ه��ن��ي م��ن لئ��ح��ة ج��دي��دة منظمة ل�شوؤون
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اأع�شاء هيئة التدريب وما فيها من مواد تتعلق
باحلالة الوظيفية واملالية والجتماعية ،وقد
حت��دث الإع���الم ك��ث��ري ًا ع��ن تلك امل���واد ولكن
لالأ�شف ال�شديد مل اأر اأي لئح يف الأفق يب�شر
بحل تلك الأزمة وجالء همها اإىل الأبد ،وحيث
اإنه جد يف الأمر ما جد من وقوع ال�شرر على
عدد كبري من املدربني ،وحيث اإن ال�شحف
ال�شعودية ن�شرت اأخبار ًا تقر �شحة ما و�شفت
به هذه الالئحة ،وكون الالئحة اأعطت موؤ�ش�شة
التدريب ال�شالحيات الت�شريعية والتنفيذية
والق�شائية يف اآن واح��د ،وكيف اأن موؤ�ش�شة
ال��ت��دري��ب اأق����رت وح��ك��م��ت بح�شم مرتبات
بع�س مدربيها بن�شبة  %10من اأجل ت�شحيح

اأخطائها واأخطاء موظفيها الذين
تحدثوا لوائح
لالأ�شف ال�شديد ا�شتحدثوا
وظيفية جديدة متعدين على
الحيات املخولة فقط
ال�شالحيات
ملجل�س اخلدمة املدنية؛
ب بل
ولي�س هذا فح�شب
ا�شتحدثوها
اإن��ه��م تحدثوها
وهم يجهلون موادها
رارها وطريقة تنفيذها
واأ�شرارها
مم��ا ���ش��ب��ب وق����وع اأخ���ط���اء م��ال��ي��ة مت
اربني بحقوق
�شاربني
شاربني
معاجلتها باأخطاء اأكرب منها ��شش
م�شلحة
لحة
شلحة
م�شش
ني م�
شني
ومتنا�شني
ومتنا�شش
املدربني عر�س احلائط ومتنا�
اأبناء الوطن ومتغا�شني عن م�شبب ومرتكب

ب بزيادة
طن يطال
موا
الخدمة
أة نهاية
مكاف

ر.
ها �شراء منزل اأو اأي �شيء اآخ جان املتخ�ش�شة
الل
وعر�شه على الل
ع احلا�شر ي�شتطيع من خ درا�شة املو�شوع
ظام التاأمينات
م
�س فيها مو�شو
اآمل من معاليك
ملعمول به يف ن
ي�س املجل�س عر
طبق النظام ا
عودمتونا على
يل رئ
قر ،ومل��اذا ل ي
خلدمة الطويلة
جلامعات ،وكما
اأحمد اأبو خ�شبة عري�شة ملعا نا�شب مع مدة ا
مبجل�شكم املو
هيئة التدري�س با
ني واأنا واثق اأن
قدم املواطن
يت
لب ًا بزيادتها مبا
�شاء
حة من املواطن
طا
الجتماعية ،اأو اأ�شوة باأع مت�س اأكرب �شري
م
مة
ه:
د
شت
خل
�
ري
ا
ية
اأبو خ�شبة يف ع
شيع الهامة التي
مكافاأة نها مة املدنية وقال
درا�شة املوا�
د
هلل
خل
ا
ا
ه
ظ
حف
�شيهتم بذلك.
يف وظائف جمل�س ال�شورى
زاكم اهلل خري ًا،
م
ك
لي
عا
س
ى وظائف م
معايل  /رئي�
مل ال�شالح وج
اهلل وبركاته،،،
دمة للعاملني عل
وفقكم اهلل للع
مة
ح
خل
ور
ا
م
ية
ك
ها
ال�شالم علي
ن
احلايل والذي
عاليكم الكرمي مو�شوع مكافاأة اخلدمة املدنية
على م
ظام
نهاية اخلدمة
اأعر�س مة املدنية ،واأفيد معاليكم اأن ن �شرف مكافاأة
ى
ديوان اخلد
زمن ين�س عل
ده خدمة ثالثني
لة من ال
ه وبل
م�شى عليه فرتة طوي قل اأن املواطن الذي خدم وطن مره وحياته يف
بعد اأن ق�شى ع
يع
مبقدار ثالثة رواتب ،فهل ثة رواتب فقط
اتب يف ع�شرنا
ال
ث
ً هل الثالثة رو
عام ًا اأو اأكرث يح�شل على ره �شتني عاما،
بعد اأن و�شل عم
هذه اخلدمة ،و

ت��ل��ك الأخ���ط���اء ل��ي��ق��ع احل�شاب
وال�شرر على املدرب املغلوب على
اأمره ،وبذلك انتفت احلوافز املعنوية
واملادية التي بذلتها يل الدولة رعاها
اهلل.
وحيث اإنني مثل كل املدربني يف املوؤ�ش�شة
�شرفت يل بدلت مالية بطريق تخالف الالئحة
اجلديدة ،كبدل النقل الذي ل ي�شرف ل�شاكني
مقر العمل ح�شب الالئحة اجل��دي��دة ،وبدل
ارت��ب��اط ب�شوق العمل وال��ذي ي�شرتط اكتمال
الن�شاب ح�شب الالئحة اجلديدة ،ولأين من
�شاكني مقر العمل ،ون�شابي التدريبي مل يكتمل،
وخ�شية من املطالبة يف ا�شرتجاعها تلك الأموال

يف امل�شتقبل كما فعلت املوؤ�ش�شة مع �شريحة كبرية
من الزمالء ،ولكي اأعترب كامل املبلغ امل�شروف
يل من قبيل احلوافز امل�شتحقة يل ،ولكي ل تتكرر
الأخطاء م�شتقب ً
ال �شدي ،فاإين اأرفع ملقامكم
الكرمي رغبتي بحفظ حقوقي املالية واملعنوية
يف م�شتقبل الأيام ،وذلك بو�شع �شوابط نظامية
تربط العالقة بيني وبني املوؤ�ش�شة ،وت�شمية اجلهة
امل�شرفة واملراقبة لهذه العالقة ،حفظ ًا حلقوق
الطرفني مبا يعود مب�شيئة اهلل باملنفعة العامة
واخلا�شة مما بذلته الدولة بكرم على من�شاآتها
وموظفيها.
أ
أ
وملقامكم الكرمي ا�شدق الدعاء بان يحفظكم
اهلل وي�شدد على طريق اخلري خطاكم،،
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زيارة ناجحة لوفد مجلس الشورى إلى كل من سنغافورة واليابان

وإشادة من مسؤولي البلدين
بجهود المملكة على الساحتين
اإلقليمية والدولية
قام وف ٌد من جمل�س ال�شورى بزيارة ر�شمية اإىل جمهورية �شنغافورة واإمرباطورية اليابان،
برئا�شة ع�شو املجل�س رئي�س جلنة ال�شداقة الربملانية ال�شعودية ال�شنغافورية اليابانية
باملجل�س املهند�س عبداملح�شن بن حممد الزكري وذلك يف الفرتة من 1431/10/29-19ه�.
والتقى الوفد خ��الل زيارته بعدد من كبار امل�شئولني وال ��وزراء يف الربملان واحلكومة يف
جمهورية �شنغافورة واإمرباطورية اليابان .وتهدف الزيارة اإىل دعم العالقات الثنائية بني
اململكة وكال البلدين يف �شتى املجالت التجارية وال�شتثمارية ،وتعزيز التعاون امل�شرتك على
�شعيد العالقات الربملانية التي جتمع جمل�س ال�شورى وبرملاين البلدين.
واأو�شح رئي�س الوفد اأن الزيارة جاءت يف ظل تطور
عالقات التعاون وروابط ال�شداقة التي جتمع اململكة
ببلدين مهمني على اخلارطة القت�شادية ،مفيد ًا اأن
الزيارة امتداد للعمل الثنائي امل�شرتك يف �شتى املجالت،
خ�شو�ش ًا اأن ال�شوق ال�شعودي ميثل مكانة اقت�شادية
وجتارية تتوافر فيها عوامل اجلذب.
واأ�شار اإىل اأن زي��ارة وفد املجل�س تنطلق من حر�س
واهتمام خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل بن
عبدالعزيز اآل �شعود  -حفظه اهلل -على تنمية العالقات
مع الدول ال�شقيقة وال�شديقة يف �شتى املجالت ،مبين ًا
اأنها تعبري �شادق ملا يبديه جمل�س ال�شورى باململكة من
اهتمام يتعلق بتنمية عالقاته الربملانية وتعزيزها مع
املجال�س والربملانات يف الدول ال�شديقة.
واأفاد الزكري اأن املجل�س برئا�شة معايل الرئي�س ال�شيخ
الدكتور عبداهلل بن حممد بن اإبراهيم اآل ال�شيخ ،لديه
اإمي��ان باأهمية الدبلوما�شية الربملانية وتو�شيع اآفاق
التعاون على �شعيد عالقاته الربملانية مع خمتلف الدول
العريقة يف جمال العمل النيابي والربملاين وتفعيل دور
جلان ال�شداقة الربملانية يف تلك املجال�س والربملانات
ملا لها من اأثر بالإفادة من التجارب واخلربات يف تطوره
وتقدمه.
�شم وف��د املجل�س اأع�شاء جلنة ال�شداقة الربملانية
ال�شعودية ال�شنغافورية ك ًال من اأع�شاء املجل�س حممد
الدهي�شي ،ود .على الطخي�س ،ود.اأح�م��د اآل مفرح،
ود.حممد اآل ناجي ،ود.عبد اهلل الدو�شري ،ومدير اأعمال
جلنة ال�شداقة الربملانية ال�شابعة م�شعل ال�شعالن.
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ويف اإطار زيارته ل�شنغافورة اإلتقى الوفد بوزير الدولة
لل�شوؤون اخلارجية زين العابدين ر�شيد ،بح�شور �شفري
خ��ادم احلرمني ال�شريفني املفو�س ل��دى �شنغافورة
الدكتور جميل بن حممود م��رداد ،حيث جرى خالل
اللقاء ا�شتعرا�س جممل املو�شوعات والق�شايا ذات
الهتمام امل�شرتك بني اململكة و�شنغافورة ،ورحب وزير
الدولة ال�شنغافوري بزيارة وفد املجل�س اإىل بالده.
واأ�شاد وزي��ر الدولة لل�شوؤون اخلارجية يف �شنغافورة

خالل لقائه بالوفد مبا و�شلت اإليه العالقات والروابط
التي جتمع بالده باململكة العربية ال�شعودية يف �شتى
املجالت ،منوه ًا مبا �شهدته هذه العالقات من تطور
وت �ق��دم ملحوظني ن �ظ��ر ًا مل��ا تبديه ق�ي��ادت��ا البلدين
من حر�س واهتمام ملد ٍ
مزيد من ج�شور ال�شداقة
أ
والتوا�شل والعمل الثنائي لتعزيز اوجه التعاون امل�شرتك
وال�شراكة بينهما يف �شتى املجالت ل�شيما على ال�شعيد
القت�شادي والتجاري وال�شتثماري مبا ي�شمن امل�شلحة

امل�شرتكة.
واأك � ��د اأن امل�م�ل�ك��ة ب�ف���ش��ل ال �� �ش �ي��ا� �ش��ات احلكيمة
والر�شيدة من لدن خ��ادم احلرمني ال�شريفني امللك
عبد اهلل بن عبد العزيز ،قد تبواأت مكانة مرموقة
على ال�شاحتني الإقليمية وال��دول�ي��ة ،كما اأنها باتت
تلعب دور ًا مهم ًا على خ��ارط��ة القت�شاد العاملي.
وقال":نحن ندرك اأهمية العالقات القوية التي جتمعنا
باململكة ونعتز بها ون�شعى بجد لتعزيزها وتوطيدها
واملحافظة عليها ،فنحن واململكة �شريكان رئي�شيان يف
كثري من جمالت العمل والتعاون ونتطلع لآفاق اأو�شع
من ال�شراكة يف امل�شتقبل القريب" ،م�وؤك��د ًا اأهمية
التوا�شل وتبادل الزيارات يف دعم وتعزيز ذلك ،معرب ًا
عن �شعادته بزيارته اإىل اململكة ك�شيف �شرف يف اليوم
الوطني وكذلك ح�شوره حفل افتتاح جامعة امللك عبد
اهلل للعلوم
من جهة ثانية ،التقى وفد جمل�س ال�شورى يف اإطار
زي��ارت��ه وزي��ر ال��دول��ة ل���ش�وؤون ال�ت�ج��ارة يف جمهورية
��ش�ن�غ��اف��ورة ال�شيد يل اآي���ش�ي��ان ،ومت خ��الل اللقاء
مناق�شة ع��دد من املو�شوعات ،كما بحث اجلانبان
��ش�ب��ل دع ��م اأوج � ��ه ال �ت �ع��اون ال �ث �ن��ائ��ي ب��ني اململكة
و�شنغافورة على ال�شعيد ال�شتثماري والقت�شادي.
وعد الوزير ال�شنغافوري القت�شاد ال�شعودي كاأقوى
اقت�شاد يف املنطقة ل�شيما بني دول اخلليج العربي،
لفت ًا اإىل ثبات القت�شاد ال�شعودي ومتا�شكه اأمام الأزمة
املالية التي اجتاحت الأ�شواق العاملية بف�شل اخلطوات
والإجراءات التي تنتهجا اململكة يف �شيا�شاتها القت�شادية.

ح� ��� �ش���ر ال� � �ل� � �ق � ��اء �� �ش� �ف���ري خ� � � � ��ادم احل� ��رم� ��ني
ال� ��� �ش���ري� �ف���ني امل � �ف� ��و�� ��س ل � � ��دى �� �ش� �ن� �غ���اف���ورة.
وكان وفد املجل�س قد قام بزيارة ميدانية �شمن برنامج
زيارته لإحدى ال�شركات املتخ�ش�شة يف حتلية املياه،
حيث اطلع على اأبرز ما تو�شلت اإليه �شنغافورة يف جمال
�شناعة حتلية املياه ،واطلع على عر�س تعريفي لذلك.
ومن جهة اأخرى ثمن معايل وزير املياه والبيئة وزير
�شوؤون امل�شلمني يف جمهورية �شنغافورة الدكتور يعقوب
اإبراهيم ،اجلهود اجلبارة والإمكانات الكبرية التي
ت�شخرها حكومة اململكة العربية ال�شعودية بقيادة
خ��ادم احل��رم��ني ال�شريفني امللك عبد اهلل ب��ن عبد
العزيز اآل �شعود ،خلدمة وراحة معتمري وحجاج بيت
اهلل احلرام وزوار امل�شجد النبوي ال�شريف خالل موا�شم
احلج والعمرة ،منوه ًا مبا توفره اململكة من خدمات
وم�شروعات عمالقة الأمر الذي م ّكن قا�شدي بيت اهلل
احلرام من اأداء منا�شكهم بكل ي�شر و�شهولة وطماأنينة.
جاء ذلك خالل ا�شتقباله لوفد جمل�س ال�شورى خالل
زي��ارت��ه جمهورية �شنغافورة برئا�شة املهند�س عبد
املح�شن الزكري.
واأكد معاليه اأن ما تقوم به حكومة اململكة جتاه �شيوف
ال��رح�م��ن ه��و حم��ل تقدير واع �ت��زاز كما اأن ��ه تاأكيد
وا�شح على ما يحظى به احلجاج من عناية فائقة
واهتمام بالغ حتى يعودوا لأوطانهم �شاملني مطمئنني.
وق��ال يف ه��ذا ال�شدد" :اإن النجاحات التي تتحقق
ملوا�شم احلج والعمرة يف كل عام ما هي اإل انعكا�س
بعد توفيق اهلل ع��ز وج��ل حلر�س واهتمام ومتابعة

مبا�شرة م��ن خ��ادم احل��رم��ني ال�شريفني و�شمو ويل
ال�ع�ه��د و��ش�م��و ال �ن��ائ��ب ال �ث��اين ،واجل �ه��ود العظيمة
وامل�شروعات اجلبارة التي تقدمها حكومة اململكة".
واأ�شاف" :بهذه املنا�شبة اأرفع خال�س �شكري وتقديري
وامتناين اأ�شالة عن نف�شي ونيابة عن جموع امل�شلمني
يف �شنغافورة اإىل خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبد
اهلل بن عبد العزيز نظري ما يبذله من جهد واهتمام
بالغ ورعاية م�شتمرة للم�شلمني والإ�شالم وزوار احلرمني
ال�شريفني من احلجاج واملعتمرين" ،متمنيا لقيادة
اململكة التقدم ولل�شعب ال�شعودي الزده��ار والرخاء،
معرب ًا عن ارتياحه ملا ت�شهده العالقات ال�شعودية
ال�شنغافورية من تقدم وتطور.
ً
ورحب معاليه بزيارة وفد جمل�س ال�شورى ،عادا مثل
هذه الزيارات واللقاءات املتبادلة بني اجلانبني مبثابة
امل�شاحة املهمة لتعزيز العالقات وتبادل الآراء واخلربات
مبا يحقق طموحات اجلانبني يف مزيد من العمل والتعاون
املثمر على ال�شعيد القت�شادي وال�شتثماري ،م�شيد ًا مبا
ت�شهده اململكة من نه�شة ح�شارية وتطلع بالده باأن تكون
�شريك ًا فيما يخدم اململكة ويحقق امل�شلحة امل�شرتكة.
يف حني اأعرب رئي�س وفد املجل�س املهند�س عبد املح�شن
الزكري ،عن �شكره وتقديره ملعايل الوزير نظري هذا
اللقاء ،متطلع ًا اأن يكون بداية ملزيد من تعزيز العالقات
وتوثيقها بني البلدين مبا يحقق الطموحات على ال�شعيد
القت�شادي وال�شتثماري ،موؤكد ًا اأن اململكة بف�شل
ال�شيا�شة احلكيمة خل��ادم احلرمني ال�شريفني امللك
عبداهلل بن عبدالعزيز اآل �شعود -حفظه اهلل -ينتظرها
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م�شتقبل اأكرث ازدهار ًا وتقدم ًا �شيما بعد اعتماد اململكة
خلطة التنمية التا�شعة التي ر�شد لها ما ي�شل اإىل 400
مليار دولر من اأجل تعزيز القت�شاد وتن�شيط ال�شتثمار
والتجارة ،مبدي ًا ثقته باأن الزيارة �شتكون م�شاحة ملزيد
من التوا�شل والتعاون مبا يعزز ويقوي العالقات الثنائية
على ال�شعيد القت�شادي وال�شتثماري.
واجتمع وفد جمل�س ال�شورى خالل زيارته اإىل �شنغافورة
بعدد من كبار امل�شوؤولني يف هيئة النقد ال�شنغافورية،
وجرى خالل اللقاء بحث املو�شوعات والق�شايا ذات
الهتمام امل�شرتك بني البلدين ،كما مت ا�شتعرا�س
العالقات الثنائية واأوجه التعاون والعمل بني اجلانبني
و�شبل تعزيزها يف �شتى املجالت ،ول�شيما التعاون يف
القطاع املايل وال�شتثماري.
واأك���د امل�ه�ن��د���س ال��زك��ري خ��الل ال�ل�ق��اء اأن اململكة
العربية ال�شعودية بف�شل قيادتها احلكيمة حتر�س
دائم ًا على دع��م وتعزيز العالقات التي جتمعها مع
ال��دول ال�شديقة وا�شتثمار ه��ذه العالقات مبا يعود
على اجلانبني بالنفع وامل�شلحة امل�شرتكة وفتح اآفاق
التعاون البناء مع �شركائها خا�شة يف ظل �شيا�شة
التوجه اإىل ال�شرق وعقد ال�شراكات يف �شتى املجالت
ل ��ش�ي�م��ا يف جم ��ال ال ��ش�ت�ث�م��ار والق �ت �� �ش��اد وامل ��ال.
واأبان اأن زيارة وفد من جمل�س ال�شورى اإىل جمهورية
�شنغافورة تاأتي يف �شياق دعم تلك العالقات ،متطلع ًا
اأن تكون هذه الزيارة بداية ملزيد من تعزيز العالقات
وتوثيقها بني البلدين مبا يحقق الطموحات على ال�شعيد
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القت�شادي وال�شتثماري.
والتقى وفد املجل�س بكبار امل�شئولني يف البنك الإ�شالمي
الآ�شيوي ،حيث اطلع على اأ�شاليب التعامالت املالية
والبنكية والتمويلية واأبرز امل�شروعات ال�شعودية التي مت
متويليها من قبل البنك.
اإث��ر ذل��ك ق��ام وف��د املجل�س ب��زي��ارة اإىل اإح��دى اأكرب
ال�شركات العاملية يف �شنغافورة واملتخ�ش�شة يف جمال
الإن�شاء والتعمري واإدارة امل�شروعات والتطوير العقاري،
حيث ا�شتمع اإىل �شرح موجز حول م�شاريع ال�شركة
ل�شيما يف منطقة اخلليج العربي واململكة العربية
ال�شعودية.
وق��د اأق��ام �شفري خ��ادم احلرمني ال�شريفني املفو�س
ل��دى ��ش�ن�غ��اف��ورة م �اأدب��ة ع���ش��اء ع�ل��ى � �ش��رف الوفد
ح���ش��ره��ا اأع �� �ش��اء وف ��د جم�ل����س ال �� �ش��ورى اأع�شاء
جلنة ال�شداقة الربملانية ال�شعودية ال�شنغافورية،
وع��دد من م�شوؤويل الربملان ال�شنغافوري وال�شفارة
ال�شعودية ،وعدد من الطالب املبتعثني يف �شنغافورة.
وعقد على هام�س حفل ع�شاء ال�شفارة اجتماع مع
الطالب املبتعثني للدار�شة يف اجلامعات ال�شنغافورية،
حيث اطلع ال��وف��د على اأب��رز العوائق اأم��ام الطالب
ال�شعودي املبتعث يف �شنغافورة.
وغ ��ادر وف��د املجل�س �شنغافورة بعد خ�ت��ام زيارته
متوجه ًا اإىل اإمرباطورية اليابان وكان يف وداعه مبطار
�شنغافورة �شفري خ��ادم احلرمني ال�شريفني الدكتور
جميل مرداد.

وو�شل وفد املجل�س اإىل اليابان ا�شتكما ًل لزيارته حيث
التقى الوفد برئا�شة ع�شو املجل�س رئي�س جلنة ال�شداقة
الربملانية ال�شعودية اليابانية املهند�س عبداملح�شن بن
حممد الزكري معايل وزير اخلارجية يف اإمرباطورية
اليابان �شيجي مايهارا ،الذي ثمن اجلهود الكبرية التي
تقوم بها حكومة اململكة العربية ال�شعودية بقيادة خادم
احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز اآل
�شعود  -حفظه اهلل  -واهتمامها بالعمل على اإحالل
ال�شتقرار القت�شادي وال�شيا�شي يف العامل ،منوه ًا
باملبادرات التي يطلقها خادم احلرمني ال�شريفني يف
املحافل الدولية ال�شيا�شية والقت�شادية ،والرامية اإىل
حتقيق ال�شالم والأمن وال�شتقرار �شواء ملنطقة ال�شرق
الأو�شط اأو ل�شعوب ودول العامل.
واأبان معايل وزير اخلارجية الياباين اأن اململكة وفق
�شيا�شاتها املعتدلة واحلكيمة بقيادة خادم احلرمني
ال�شريفني متثل دور ًا مهم ًا وعظيم ًا من خالل �شعيها
الدوؤوب لحتواء خمتلف التحديات والأزمات الطارئة
ال�شيا�شية منها والقت�شادية يف املنطقة والعامل
حر�ش ًا منها على حتقيق ال�شتقرار العاملي واإر�شاء
دعائم ال�شالم ،منوه ًا باأهمية اململكة كدولة رائدة
لي�س يف اإنتاج النفط فح�شب بل لكونها ع�شو ًا فعا ًل
وموؤثر ًا على ال�شاحة الدولية على ال�شعيدين ال�شيا�شي
والقت�شادي ،كما اأنها ع�شو يف جمموعة الع�شرين،
وت �ق��ود ال �ع��دي��د م��ن الأف� �ك ��ار وامل� �ب ��ادرات ال�شامية
والإن�شانية كاحلوار بني اأتباع الأدي��ان واحل�شارات.

ونوه معايل الوزير �شيجي مايهارا خالل اللقاء بعمق
العالقات الثنائية التي جتمع بالده باململكة العربية
ال�شعودية على خمتلف الأ�شعدة وامل�شتويات واعتزاز
بالده بهذه العالقات ،لفت ًا اإىل اأهمية توطيدها مبا
يخدم �شالح البلدين على خمتلف امل�شتويات وتو�شيع
اآفاق التعاون والعمل الثنائي امل�شرتك �شيا�شي ًا واقت�شادي ًا
وثقافي ًا ،م�شري ًا اإىل اأهمية الزيارة التي يقوم بها وفد
من جمل�س ال�شورى اإىل اليابان ملا لها من دور كبري يف
تنمية العالقات ل�شيما على �شعيد العالقات الربملانية
بني جمل�س ال�شورى ال�شعودي والربملان الياباين مبا
يدعم ويعزز حتقيق امل�شالح امل�شرتكة ل�شعبي وحكومتي
البلدين.
واأع��رب معاليه عن �شكره وتقديره خل��ادم احلرمني
ال �� �ش��ري �ف��ني امل��ل��ك ع� �ب ��داهلل ب ��ن ع �ب��دال �ع��زي��ز اآل
�شعود نظري دع��وت��ه ال�ك��رمي��ة لإم��رباط��وري��ة و�شعب
ال�ي��اب��ان ال�شديق ب��اأن ت�ك��ون ال�ي��اب��ان �شيف �شرف
لح �ت �ف��ال م �ه��رج��ان اجل �ن��ادري��ة ال�ت��اري�خ��ي املقبل.
من جانبه ،عرب رئي�س الوفد رئي�س جلنة ال�شداقة
أ
أ
أ
ال��ربمل��ان�ي��ة ال�شعودية اليابانية باملجل�س املهند�س من اهمية لدى اململكة ،كما انها تاتي يف �شياق احلر�س
عبداملح�شن الزكري ،عن �شكره ملعايل وزير اخلارجية على تعزيز وتنمية العالقات ال�شعودية اليابانية.
الياباين ،متطلع ًا اأن تكون هذه الزيارة بداية ملزيد لتعزيز ونقل ملعايل وزير اخلارجية الياباين ول�شعب اليابان
العالقات وتوثيقها بني البلدين مبا يحقق امل�شلحة النبيل ،حتيات وتقدير خ��ادم احلرمني ال�شريفني،
امل�شرتكة مبختلف املجالت ،موؤكد ًا اأن اململكة يف ظل و�شمو وزي��ر اخلارجية �شاحب ال�شمو امللكي الأمري
قيادة خادم احلرمني ال�شريفني مهتمة وحري�شة على �شعود الفي�شل ،ومعايل رئي�س جمل�س ال�شورى ال�شيخ
تنمية عالقاتها باإمرباطورية اليابان ال�شديقة ،م�شري ًا الدكتور عبداهلل بن حممد بن اإبراهيم اآل ال�شيخ،
اإىل اأن زيارة وفد املجل�س تاأتي انعكا�ش ًا ملا متثله اليابان وال�شعب ال�شعودي.

كما جرى خالل اللقاء بحث املو�شوعات والق�شايا ذات
الهتمام امل�شرتك بني اململكة العربية ال�شعودية واليابان
يف �شتى املجالت ال�شيا�شية والقت�شادية والثقافية
والريا�شية.
ح�شر اللقاء اأع�شاء وفد جمل�س ال�شورى وبح�شور �شفري
خ��ادم احلرمني ال�شريفني لدى اإمرباطورية اليابان
الدكتور عبدالعزيز الرتك�شتاين ،وعدد من م�شوؤويل
ال�شفارة ال�شعودية يف طوكيو.
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كما ا�شتقبل معايل وزير القت�شاد والتجارة وال�شناعة
الياباين اأكيهريو اأوهانا وبح�شور �شفري خادم احلرمني
ال�شريفني لدى اليابان ،وفد جمل�س ال�شورى برئا�شة
رئي�س جلنة ال�شداقة الربملانية ال�شعودية اليابانية
املهند�س عبداملح�شن ال��زك��ري ،حيث اأع��رب معايل
وزير القت�شاد والتجارة الياباين خالل ال�شتقبال عن
ترحيبه وتقديره للزيارة التي يقوم بها وفد املجل�س،
موؤكد ًا عمق العالقات التي جتمع بالده باململكة على
ال�شعيد القت�شادي والتجاري وال�شتثماري اأثمر عنها
�شراكة رئي�شية بني البلدين يف �شتى املجالت.
وقدم املهند�س عبداملح�شن الزكري ال�شكر والتقدير
ملعايل وزير القت�شاد والتجارة الياباين ،منوه ًا مبتانة
العالقات وال�شراكة التي جتمع البلدين ل�شيما يف جمال
الطاقة والتجارة ،م�شري ًا اإىل اأن جمل�س ال�شورى قد وافق
قبل فرتة وجيزة على اتفاقية ملنع الزدواج ال�شريبي بني
حكومتي اململكة واليابان ،متمني ًا اأن تكون هذه التفاقية
خطوة على طريق دعم ال�شراكة القت�شادية والعالقات
التجارية القوية التي جتمع اململكة واليابان.
من جانب اآخر التقى معايل وزير ال�شحة يف اإمرباطورية
اليابان رت�شيوهو �شوكاوا ،اأع�شاء وفد جمل�س ال�شورى،
وجرى خالل اللقاء بحث املو�شوعات والق�شايا ذات
الهتمام امل�شرتك بني البلدين ،كما مت ا�شتعرا�س
العالقات الثنائية واأوجه التعاون امل�شرتكة بني اململكة
واليابان و�شبل تعزيزها مبا يخدم م�شلحة �شعبي
البلدين ال�شديقني يف �شتى املجالت ،ل�شيما يف جمال
ال�شحة والطب و�شناعة الأدوية والأجهزة الطبية.
وعلى ال�شعيد الربملاين ا�شتقبل معايل رئي�س جمل�س
النواب الياباين يوكو مت�شي وفد جمل�س ال�شورى حيث
عرب معاليه عن تقديره للجهود التي تبذلها حكومة
اململكة بقيادة خ��ادم احلرمني ال�شريفني امللك عبد
اهلل بن عبدالعزيز اآل �شعود -حفظه اهلل  -والرامية
اإىل اإحالل ال�شالم وال�شتقرار والأمن على ال�شعيدين
ال�شيا�شي والقت�شادي على ال�شاحة الدولية ول�شيما
يف منطقة ال���ش��رق الأو���ش��ط ،م �وؤك��د ًا م��وق��ف بالده
ودعمها جلهود اململكة العربية ال�شعودية يف �شبيل
اإيجاد حل للق�شية الفل�شطينية واإنهاء ال�شراع العربي
الإ�شرائيلي.
وقال رئي�س جمل�س النواب الياباين خالل ا�شتقباله
لوفد جمل�س ال�شورى ،بح�شور �شفري خادم احلرمني
ال�شريفني لدى اليابان الدكتور عبد العزيز الرتك�شتاين،
"اإن العالقات الثنائية وروابط ال�شداقة التي جتمعنا
باململكة اأثمرت تطابق ًا يف الروؤى واملواقف يف خمتلف
املحافل واملنا�شبات الدولية اإزاء الق�شايا والتحديات
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التي ت�شهدها ال�شاحة الدولية ،ونحن ندعم جهود
اململكة حلل ال�شراع العربي الإ�شرائيلي واإحالل ال�شالم
يف منطقة ال�شرق الأو�شط".
واأو�شح معاليه اأن العالقات بني البلدين ت�شهد تطور ًا
كبري ًا نتيجة ملا تبذله �شفارتا البلدين ونتيجة حلر�س
واهتمام حكومتي البلدين على تنميتها وتعزيزها،
لف�ت� ًا اإىل اأن اململكة بلد مهم بالن�شبة لليابانيني،
مقدر ًا دعمها املتوا�شل لليابان وم�شاركتها الفاعلة
فيما ت�شهده ب��الده م��ن تقدم وت �ط��ور ،وم�شيد ًا مبا
تعي�شه اململكة من تقدم بف�شل جهود حكومة خادم
احلرمني ال�شريفني يف الإ�شالح والتنمية ،وبدور جمل�س
ال�شورى يف تعزيز اخلطى املبذولة يف هذا الجتاه.
واأب��ان اأن اليابان تت�شرف مب�شاركتها ك�شيف �شرف
يف مهرجان اجلنادرية املقبل ،منوه ًا باأهمية هذا
املهرجان واأن��ه مبثابة الفر�شة ال�شانحة يف زيادة
وتعزيز التقارب والجتماعي ب��ني �شعبي البلدين.
ب� ��دوره ع��رب امل�ه�ن��د���س ع�ب��د امل�ح���ش��ن ال��زك��ري عن
�شكره وتقديره ملعايل رئي�س جمل�س النواب الياباين
نظري الدعوة لزيارة اليابان ،موؤكد ًا حر�س جمل�س
ال�شورى واهتمامه بتعزيز وتوثيق عالقاته الربملانية
مع ال��دول ال�شديقة ل�شيما جمل�س النواب الياباين
مبا ينعك�س اإيجاب ًا على اأوج��ه التعاون امل�شرتكة على
ال�شعيدين الق�ت���ش��ادي وال �ت �ج��اري وال �ث �ق��ايف بني
البلدين ،وتفعيل الدور الذي تقوم به جلان ال�شداقة
الربملانية يف املجل�شني ،ناق ًال ملعاليه حتيات وتقدير
معايل رئي�س جمل�س ال�شورى ال�شيخ الدكتور عبد اهلل
بن حممد بن اإبراهيم اآل ال�شيخ واأع�شاء املجل�س.
اإث��ر ذل��ك ق��ام وف��د املجل�س بجولة يف جمل�س النواب
الياباين اطلع خاللها على اأبرز ما ت�شمه اأروقة الربملان
من مرافق وقاعات وخدمات واآليات عمل ،ثم ح�شر
اأع�شاء وفد املجل�س جانب ًا من جل�شة جمل�س النواب
الياباين.
ويف اإطار زيارة الوفد اإىل اليابان ،ا�شتقبله معايل وزير
الأرا�شي والبنية التحتية واملوا�شالت وال�شياحة الياباين
�شمو مايت�شي ،حيث اأكد الوزير الياباين خالل اللقاء
على عمق العالقات التي جتمع ب��الده باململكة على
ال�شعيد القت�شادي والتجاري وال�شتثماري اأثمر عنها
�شراكة رئي�شية بني البلدين يف �شتى املجالت ،م�شري ًا
اإىل اأن اليابان تعمل على عدد من م�شروعات الطرق
والبنى التحتية يف عدد من مناطق اململكة ،لفت ًا اإىل
ا�شتعداد بالده خلدمة اململكة باأف�شل ما متتلكه اليابان
من اإمكانات وخربات وتقنيات.
كما التقى الوفد مبعايل وزير التعليم والثقافة والريا�شة

والعلوم والتكنولوجيا الياباين يو�شياكي تاكاكي ،وجرى
خالل اللقاء بحث املو�شوعات والق�شايا ذات الهتمام
امل�شرتك بني البلدين ،كما مت ا�شتعرا�س العالقات
الثنائية واأوجه التعاون امل�شرتك بني اململكة واليابان
مبا يخدم م�شلحة �شعبي البلدين ال�شديقني ،ل�شيما
يف جمال التعليم والريا�شة وال�شباب.
وق ��د اأك���د ��ش�ف��ري خ���ادم احل��رم��ني ال���ش��ري�ف��ني لدى
اإمرباطورية اليابان الدكتور عبدالعزيز بن عبدال�شتار
الرتك�شتاين ،على عمق ومتانة العالقات التي جتمع
اململكة باليابان ،م�شري ًا اإىل اأن العالقات بني البلدين
ال�شديقني تعد �شراكة رئي�شية يف �شتى املجالت �شواء
على ال�شعيد ال�شيا�شي اأو القت�شادي.
واأو� �ش��ح يف ت�شريح ل��ه مبنا�شبة زي��ارة وف��د جمل�س
ال�شورى ،اأن م�شرية العالقات ال�شعودية اليابانية متتد
لتاريخ عري�س �شهدت خالله تطور ًا ومنو ًا ملحوظ ًا ،اإذ
تبادل البلدان الزيارات واللقاءات على اأعلى امل�شتويات
مما كان لذلك اأثر بالغ يف تطور العالقات وتوطيدها
حلد اأثمر عنه تعاون وثيق بني اململكة واليابان يف
جمالت عدة ل �شيما يف جمال الطاقة والت�شنيع.
ونوه ال�شفري الدكتور الرتك�شتاين باأن العالقات بني
البلدين يحفها ويدعها حر�س واهتمام خادم احلرمني
ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز ،و�شمو ويل
عهده الأمني و�شمو النائب الثاين حفظهم اهلل ،على
تعزيز وتوثيق العالقات مع البلدان ال�شديقة الأمر
الذي اأك�شبها اأهمية كبرية ،وبذل املزيد من اجلهود
الدبلوما�شية والعمل من اأج��ل فتح مزيد من قنوات
ال�ت��وا��ش��ل امل�شتمر وال�ب�ن��اء مب��ا ينعك�س على تطور
اأوج��ه التعاون الثنائي يف �شتى امل�ج��الت مبا يخدم
م�شلحة البلدين امل�شرتكة ويحقق رفاه ومناء ال�شعبني
ال�شديقني.
أ
إ
واأ�شار �شفري اململكة اىل ان زيارة وفد جمل�س ال�شورى
اإىل اليابان تنطلق من العالقات املتميزة واملتقدمة
جت�شد عنها من حالة من التفاهم والتجان�س
التي ّ
بني حكومتي البلدين ،مبين ًا اأن الزيارة �شهدت عدد ًا
من اللقاءات الربملانية والدبلوما�شية كما �شهدت عدة
لقاءات عالية امل�شتوى مع وزراء احلكومة اليابانية.
وقد افتتح �شفري خادم احلرمني ال�شريفني لدى اليابان،
وبح�شور اأع�شاء وفد املجل�س واأع�شاء الربملان الياباين
وم�شوؤولني حكوميني و�شفراء وممثلني عن الدول ال�شقيقة
وال�شديقة ونخبة من املثقفني ،معر�س ال�شفري للت�شوير
الفوتوغرايف وذلك مبقر ال�شفارة ال�شعودية بطوكيو،
حيث اطلع �شيوف حفل الفتتاح على ما يحت�شنه
املعر�س من �شور حتكي حياة املجتمع ال�شعودي.

مقال

نظام ساهر..
الدراسة
والتطبيق
• د .حممد بن �شعد ال�شامل
ع�شو جمل�س ال�شورى

يعترب تطبيق (نظام �شاهر) املروري والذي مت موؤخر ًا خطوة مهمة يف �شبيل معاجلة ال�شعف املالحظ يف تطبيق
بع�س قائدي املركبات لدينا لأنظمة وقواعد املرور ال�شحيحة وخا�شة ما يت�شل بالقيادة املتهورة وال�شرعة املفرطة
وعدم احرتام اإ�شارات املرور واأف�شلية الطريق اإلخ ...وقد نتج عن ذلك ارتفاع عدد حوادث ال�شري وفقدان اأعداد
متنامية من الأرواح واملمتلكات بالإ�شافة اإىل عدم احرتام الذوق العام.
أ
بالن�شبة لدرا�شة النظام قبل التطبيق وهل اأعطي الوقت الكايف؟ فاأعتقد اأن الكمال يف هذا اجلانب �شعب وافرت�س
اأن النظام اأخذ املدة الكافية قبل البدء به من وجهة نظر امل�شئولني عنه وهو اأمر ن�شبي ومن ال�شعب قيا�شه،
واأعتقد اأن البدء املتدرج كما هو احلال هنا اأمر منا�شب حيث �شيك�شف التطبيق عن جوانب الق�شور �شواء يف
النظام اأو يف و�شائل تطبيقه ومتطلباته ،مثل اللوحات الإر�شادية والو�شائل امل�شاعدة الأخرى ولكن من امل�شلم
به من وجهة نظري اخلا�شة اأنه مل يتحقق له اجلانب الإعالمي املنا�شب ومل تكن احلملة الإعالمية امل�شاحبة
وافية بالغر�س �شواء قبل التطبيق اأو بعد البدء به.
وبالن�شبة للنتائج الإيجابية فهي كثرية ي�شعب ح�شرها يف هذه العجالة ولكن من اأهمها يف نظري تعويد النا�س
على احرتام النظام واإيقاع العقوبات املنا�شبة على املخالفني والتقليل من احلوادث املرورية التي اأ�شهمت يف
وفاة واإعاقة واإ�شابة اأعداد متزايدة من املواطنني واملقيمني ،ي�شاف اإىل ذلك تقليل اخل�شائر املادية املتعاظمة
�شواء يف املركبات اأو املمتلكات اإىل جانب �شياع الوقت واملال واأ�شغال اجلهات املعنية بهذه احلوادث وما ينتج
عنها وياأتي على راأ�س الإيجابيات احرتام الذوق العام النابع من احرتام النظام.
وبالن�شبة لل�شلبيات ياأتي يف مقدمتها �شعف احلملة الإعالمية ال�شابقة على التطبيق وامل�شاحبة له وارتفاع
وم�شاعفة قيم املخالفات اإىل اأرقام فلكية تثقل كاهل املواطن واملقيم وعدم وجود حماكم مرورية تف�شل بني
مطبق النظام ومرتكب املخالفة عند الختالف وهو اأمر �شروري واأ�شا�شي لنجاح تطبيقه بعدل و�شفافية ،ي�شاف
اإىل هذه ال�شلبيات افتقار الطرق وال�شوارع اإىل الإ�شارات واللوحات التي حتدد ال�شرعة ب�شكل واقعي ومنطقي.
وقد ناق�س جمل�س ال�شورى نظام املرور ووافق عليه ،ونظام �شاهر هو نتيجة (فعلية) يعتمد على تطبيق نظام املرور
اإل اأن بع�س الزمالء يف املجل�س كانت لهم مالحظات جوهرية على نظام العقوبات واأ�شلوب تطبيقها فيما يت�شل
مب�شاعفة العقوبة ووجود حمكمة تف�شل بني جهاز املرور واملخالف وقد در�شت اللجنة الأمنية هذه املقرتحات
ورفعت ملعايل رئي�س املجل�س متهيد ًا لعر�شه على املجل�س اإن �شاء اهلل ،وكان من بني املقرتحات تخفي�س العقوبة
املالية اإىل الن�شف عند املبادرة على ال�شداد و�شرورة اأن ي�شبق تطبيق العقوبة عر�شها على املحكمة املخت�شة
اإذا رغب مرتكب املخالفة.
واهلل ويل الق�شد وهو ح�شبنا ونعم الوكيل.
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رئيس المجلس يستقبل سفراء المملكة المعينين لدى
عدد من الدول
اإ�شتقبل معايل رئي�س جمل�س ال�شورى
ال�شيخ الدكتور ع�ب��داهلل ب��ن حممد بن
اب��راه �ي��م اآل ال���ش�ي��خ يف مكتبه مبقر
املجل�س� ،شفراء خادم احلرمني ال�شريفني
املعينني لدى عدد من الدول وهم  :ال�شفري
عبدالباقي بن احمد عجالن املعني لدى
دول��ة اثيوبيا وال�شفري بندر ب��ن حممد
حممود املعني لدى جمهورية طاجيك�شتان
وال�شفري جمال بن عبدالعزيز رفه املعني
ل��دى جمهورية اأوغ�ن��دا وال�شفري طالل

بن حممد �شربي املعني ل��دى جمهورية
ميامنار وال�شفري ناه�س بن عبدالرحمن
احلربي املعني لدى جمهورية مايل.
وهناأ معاليه ال�شفراء على الثقة امللكية
الكرمية ،متمنيا لهم التوفيق يف اأداء
مهام عملهم ،وحملهم حتياته وتقديره
لأ�شحاب املعايل روؤ�شاء برملانات الدول
املعينني فيها ،كما حثهم على العمل على
تعزيز العالقات الثنائية بني اململكة وتلك
الدول ل �شيما العالقات الربملانية .

 ..ويتلقى دعوة لزيارة جمهورية كوريا
ا�شتقبل معايل رئي�س جمل�س ال�شورى
الدكتور عبداهلل بن حممد بن اإبراهيم
اآل ال�شيخ يف مكتبه مبقر املجل�س
ب��ال��ري��ا���س �شفري ج�م�ه��وري��ة كوريا
املعني ل��دى اململكة كيم ج��وجن يوجن
ومت �ن��ى م �ع��ال �ي��ه ل�ل���ش�ف��ري ال �ك��وري
اجل���دي���د ال �ت��وف �ي��ق يف م �ه��ام عمله
مب ��ا ي���ش�ه��م يف ت �ع��زي��ز ال �ع��الق��ات
الثنائية ب��ني البلدين ال�شديقني
ل�شيما على ال�شعيد ال��ربمل��اين .

ونقل ال�شفري الكوري لرئي�س املجل�س
خ��الل اللقاء حتيات وتقدير رئي�س
ال���ربمل���ان ال���ك���وري وجت��دي��د دعوته
ملعالية لزيارة جمهورية كوريا ،فيما
حمله رئي�س املجل�س حتياته وتقديره
لرئي�س واأع�شاء الربملان الكوري .
وج����رى خ���الل ال �ل �ق��اء ا�شتعرا�س
العالقات الثنائية بني البلدين و�شبل
تعزيزها يف �شتى امل�ج��الت خا�شة ال�شورى والربملان الكوري ،وتفعيل دور
ال �ع��الق��ات ال��ربمل��ان �ي��ة ب��ني جمل�س جلنة ال�شداقة الربملانية ال�شعودية

الكورية مبا يخدم م�شلحة البلدين
وال�شعبني 0

رئيس المجلس يبحث العالقات الثنائية مع سفيري
العراق وفنلندا
اإ�شتقبل معايل رئي�س جمل�س ال�شورى
ال�شيخ ال��دك �ت��ور ع �ب��داهلل ب��ن حممد
بن ابراهيم اآل ال�شيخ يف مكتبه مبقر
جمل�س ال�شورى بالريا�س كال من �شفري
جمهورية العراق لدى اململكة غامن علوان
اجلميلي و�شفري جمهورية فنلندا املعني
لدى اململكة بارنو �شوريال .
واأع � � ��رب ال �� �ش �ف��ري اجل �م �ي �ل��ي خ��الل
ال�شتقبال عن �شكره خلادم احلرمني
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ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز
ال �شعود و�شمو ويل عهده الأمني و�شمو
النائب ال�ث��اين -حفظهم اهلل  -على
ما يبذلونه من اهتمام ودع��م للعراق
و�شعبه ودعم وحدته ال�شيا�شية واأمنه
وا�شتقراره .
من جانبه اأعرب معايل رئي�س جمل�س
ال�شورى عن متنياته لأع�شاء الربملان
العراقي دوام التوفيق يف الإ�شهام يف

اأمن العراق وا�شتقراره وحتقيق آامال
ال�شعب العراقي ال�شقيق وتطلعاته يف
العي�س باأمن و�شالم ورخاء وازدهار .
ومت خ ��الل ال� �ش �ت �ق �ب��ال ا�شتعرا�س
ع��دد م��ن املو�شوعات ذات الهتمام
امل �� �ش��رتك ب��ني ال �ب �ل��دي��ن ال�شقيقني
خ��ا� �ش��ة م���ا ي �ت �ع �ل��ق ب ��ال� �ت� �ع ��اون بني
جمل�س ال���ش��ورى وال��ربمل��ان العراقي.
كما مت خالل ا�شتقبال معاليه لل�شفري

الفنلندي ا�شتعرا�س ٍ
عدد من املو�شوعات
والق�شايا ذات الهتمام امل�شرتك بني
اململكة وفنلندا ،و�شبل تعزيز العالقات
الثنائية بني البلدين يف �شتى املجالت
خا�شة العالقات الربملانية بني جمل�س
ال�شورى وال��ربمل��ان الفنلندي ،وتفعيل
دور جلنة ال�شداقة الربملانية ال�شعودية
الفنلندية مبا يخدم م�شلحة البلدين
وال�شعبني ال�شديقني.

رئيس المجلس يبحث تعزيز العالقات مع السفير االيراني
اإ���ش��ت��ق��ب��ل م��ع��ايل رئ��ي�����س جمل�س
ال�شورى ال�شيخ الدكتور عبداهلل
بن حممد بن ابراهيم اآل ال�شيخ يف
مكتبه باملجل�س �شفري اجلمهورية
الإ�شالمية الإيرانية لدى اململكة
���ش��ي��د حم��م��د ج�����واد ر����ش���ويل .
ونقل ال�شفري الإيراين لرئي�س جمل�س
ال�شورى ر�شالة �شفهية من رئي�س
ال��ربمل��ان الي���راين علي لريجاين
تتعلق بدعوة معاليه لزيارة اإيران .
وج���رى خ��الل اللقاء ا�شتعرا�س
ال��ع��الق��ات الثنائية ب��ني البلدين
و�شبل تعزيزها يف �شتى املجالت وت��ف��ع��ي��ل دور جل��ن��ة ال�شداقة ح�شر اللقاء مدير عام العالقات  ،وامل�����ش��رف على اإدارة الإع���الم
خا�شة ال��ع��الق��ات الربملانية بني الربملانية ال�شعودية اليرانية مبا العامة والإعالم يف املجل�س الدكتور والن�شر الدكتور حممد بن عبداهلل
جمل�س ال�شورى والربملان الإيراين ،يخدم م�شلحة البلدين وال�شعبني  .عبدالرحمن بن عثمان ال�شغري املهنا.

رئيس مجلس الشورى يودع سفير األردن بعد انتهاء فترة
عمله في المملكة
ا�شتقبل معايل رئي�س جمل�س ال�شورى
ال�شيخ الدكتور عبد اهلل بن حممد
ب��ن اإب��راه��ي��م اآل ال�شيخ يف مكتبه
مبقر املجل�س بالريا�س �شفري اململكة
الأردنية الها�شمية قفطان املجايل
مبنا�شبة انتهاء فرتة عمله �شفري ًا
لبالده لدى اململكة .وق��دم معاليه
���ش��ك��ره وت��ق��دي��ر لل�شفري الأردين
على ما بذله من جهود اأ�شهمت يف
تعزيز العالقات الثنائية بني البلدين
ال�شقيقني يف املجالت كافة .
وحمل معايل رئي�س جمل�س ال�شورى
ال�شفري املجايل حتياته ملعايل رئي�س
جمل�س الأع��ي��ان طاهر امل�شري ،الأردين عبد الهادي املجايل ،متمني ًا كما ج��رى خ��الل ال�شتقبال بحث
وم���ع���ايل رئ��ي�����س جم��ل�����س ال��ن��واب لالأردن ال�شقيق التقدم والزدهار  .عدد من املو�شوعات ذات ال�شلة

ب���ال���ع���الق���ات ال���ربمل���ان���ي���ة و�شبل
تعزيزها
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عقد في الرياض بمشاركة عدد كبير من المتخصصين في علوم السنة

رئيس المجلس يترأس الجلسة السابعة للمؤتمر
الدولي (نبي الرحمة محمد صلى اهلل عليه وسلم)
كتب حممد ال�شيباين:
تراأ�س معايل رئي�س جمل�س ال�شورى
ال�شيخ عبداهلل بن حممد بن اإبراهيم
اآل ال�شيخ اجلل�شة ال�شابعة للموؤمتر
ال ��دويل (ن�ب��ي الرحمة حممد �شلى
اهلل عليه و�شلم) ال��ذي اأقيم موؤخر ًا
حتت رعاية خادم احلرمني ال�شريفني
امللك عبداهلل بن عبدالعزيز اآل �شعود
–حفظه اهلل -والذي تنظمه اجلمعية
العلمية ال�شعودية لل�شنة وعلومها
ب�ج��ام�ع��ة الإم � ��ام حم �م��د ب��ن �شعود
الإ�شالمية.
وا�شتهل اآل ال�شيخ اجلل�شة ب�شكر خادم
احلرمني ال�شريفني على رعايته لهذا
املوؤمتر يف وقت �شج العامل الإ�شالمي
ب�شبب ما �شدر عن بع�س املناوئني
لالإ�شالم للنيل من نبينا حممد �شلى
اهلل عليه و�شلم.
ؤ
واأ�� �ش ��اد بتميز امل��ومت��ر بال�شمولية
وامل��و���ش��وع �ي��ة ،ك��ون��ه ت��ن��اول جميع
اجل ��وان ��ب ال��ت��ي مي �ك��ن اأن ت��در���س
وتناق�س من علماء الأم��ة الإ�شالمية
وباحثيها ومفكريها املتميزين الذي
ج��رى ا�شتقطابهم وال��ذي �شيرثونه
باأطروحاتهم ومناق�شاتهم.
واختتم كلمته ب�شكر معايل مدير جامعة
الإم ��ام حممد ب��ن �شعود الإ�شالمية
الدكتور �شليمان بن عبداهلل اأبا اخليل
على مبادرته وعنايته وجهوده نحو هذا
املوؤمتر ال��ذي ياأتي يف وقته املنا�شب
حيث حمالت العداء ال��ذي طال نبي
الرحمة �شلى اهلل عليه و�شلم ،كما
�شكر العاملني يف اجلمعية العلمية
ال�شعودية لل�شنة وعلومها على جهودهم
وتنظيمهم وعنايتهم.
ثم عر�س الباحثون اأوراقهم حيث �شرح
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وليد بن �شيف الن�شر بحثه املقدم
للموؤمتر (حقيقة التِّباع لنب ِّينا املُطاع
�شلى اهلل عليه و�شلم) ،حيث اأكد اأن
اتباع النبي �شلى اهلل عليه و�شلم ،ون�شر
�شنته ،والقيام بحق اهلل فيها هو اأعظم
�شبيل للدفاع عنه.
وت�ط��رق ال��دك�ت��ور ر��ش��ا بو�شامة من
اجلزائر اإىل اأق�شام حمبته �شلى اهلل
عليه و�شلم وبني اأنها على ق�شمني :حمبة
واج�ب��ة ،وحمبة م�شتحبة ،فالواجبة
ما اقت�شى طاعته والعمل باأوامره،

واملندوبة يف اتباع �شنته امل�شتحبة،
واقتفاء اأثره يف اأخالقه واآدابه.
ثم ذكر الدكتور حممد حافظ �شريدة
من دولة فل�شطني يف بحثه (الإميان
بالنبي �شلى اهلل عليه و�شلم :نبوته،
عموم ر�شالته ،ختم النبوة ،ع�شمته)
باأن اأكرب دليل على اأن النبي �شلى اهلل
عليه و�شلم ن ّبي الرحمة :اأنه رف�س اأن
يدعو على من اأ�شاوؤوا اإليه من الكفار،
بل اإنه دعا لهم فقال« :اللهم اأهد قومي
فاإنهم ل يعلمون».

وعر�س العديد من الباحثني ملو�شوعات
اأبحاثهم التي تقدموا بها للموؤمتر وهم
الدكتور عمر احل�شيني يف بحثه (حمبة
النبي �شلى اهلل عليه و�شلم) والدكتور
�شالح عومار من اجل��زائ��ر يف بحثه
(عز الأمة يف اإتباع نبي الرحمة �شلى
اهلل عليه و�شلم) والدكتور عبداهلل
الفالح يف بحثه (�شلة ر�شالة النبي
�شلى اهلل عليه و�شلم بر�شالة اإخوانه
الأنبياء عليهم ال�شالم من خالل ال�شنة
النبوية).

المجلس احتفى بتعيين التويجري رئيسًا للمؤسسة العامة للمؤانيء

آل الشيخ يؤكد حرص مجلس الشورى على مد
الجسور مع المؤسسات المختلفة
اأك��د معايل رئي�س جمل�س ال�شورى
ال�شيخ الدكتور عبداهلل بن حممد
بن اإبراهيم اآل ال�شيخ اأن اختيار
قيادتنا الكرمية اأعزها اهلل اأع�شاء
من جمل�س ال�شورى لرئا�شة اأجهزة
حيوية يف الدولة ما هو اإل ترجمة
مل��ا تكنه م��ن ث�ق� ٍ�ة يف ه��ذا املجل�س
ورجاله ،وهو جت�شيد حلر�س القيادة
على ال�شتفادة من هذه الكفاءات
ال�ت��ي ي��زخ��ر ب�ه��ا جمل�س ال�شورى
يف التخ�ش�شات العلمية والعملية
املختلفة.
وقال اإن هذه الثقة الكرمية من ولة
الأم��ر – يحفظهم اهلل – �شتكون
داف �ع��ة ل�ن��ا ن�ح��و م��زي� ٍ�د م��ن البذل
والعطاء وحتقيق ًا للتطلعات والغايات
ال�شامية.
جاء ذلك يف كلمة ملعاليه يف احلفل
الذي اأقامه جمل�س ال�شورى م�شاء
يوم الأح��د 1431/11/2ه� � تكرميا
ملعايل املهند�س عبدالعزيز بن حممد
التويجري ع�شو جمل�س ال�شورى
ال���ش��اب��ق مبنا�شبة تعيينه رئي�شا
للموؤ�ش�شة العامة للموانئ.
واأ�شار معايل رئي�س جمل�س ال�شورى
اإىل ح���ر����س امل �ج �ل ����س ع���ل���ى مد
ج�شور التعاون بينه وبني الأجهزة
واملوؤ�ش�شات املختلفة يف القطاعني
العام واخل��ا���س وترحيبه امل�شتمر
بكل عمل من �شاأنه حتقيق امل�شالح
العامة واآمال وتطلعات ولة الأمر –
يحفظهم اهلل -الرامية اإىل رفاهية
امل��واط��ن ورق��ي الوطن وف��ق خطط
وبرامج مدرو�شة.
واأ�شاف معاليه :اإن املجل�س يرحب
بكل توا�شل مثمر يرفع اأداء اأجهزة

الدولة وي�شهم يف تطورها ولن ياألو
جهد ًا يف توفري الدعم لها بكل اآلياته
واخت�شا�شاته.
بعد ذلك األقى معايل رئي�س املوؤ�ش�شة
العامة للموانئ املهند�س عبدالعزيز
ب��ن حم�م��د ال �ت��وي �ج��ري ك�ل�م��ة رفع
خاللها ال�شكر والم�ت�ن��ان خلادم
احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل بن
عبدالعزيز اآل �شعود – حفظه اهلل
– مبنا�شبة تعيينه رئي�شا للموؤ�ش�شة
العامة للموانئ  ،كما عرب عن �شكره
وتقديره ملعايل رئي�س جمل�س ال�شورى
على ما وجده منه من دعم وتقدير
خالل مدة ع�شويته يف املجل�س .
واأ�شار معاليه اإىل اأن النهج الذي
اتبعه جمل�س ال�شورى يف الحتفاء
ب �اأع �� �ش��ائ��ه ال ��ذي ��ن ان �ت �ه��ت م��دة

ع�شويتهم يعرب عن ح�س إان�شاين
يف غاية ال�شمو ،وروح مفعمة بالود
وم�شاعر الإخ���اء ،واملجل�س �شرح
وط�ن��ي ف��ري��د يف ر��ش��ال�ت��ه ،و�شامخ
بعطائه وهو يعد اأ�شرة واحده تظلله
م�شاعر التعاطف وال�ت�اآزر وت�شوده
روح التاآلف والتعاون يف خدمة الدين
وامللك والوطن.
واأكد معاليه اأن ثقته يف املجل�س �شوف
تنعك�س ب�شكل ايجابي على عمله
اجلديد من حيث الو�شوح يف الروؤية
وتطوير الأداء وا�شتثمار الفر�س.
بعد ذلك �شلم معايل رئي�س جمل�س
ال�شورى ملعايل املهند�س التويجري
درع ًا تذكاري ًا بهذه املنا�شبة.
ح�شر احل�ف��ل م�ع��ايل وزي���ر النقل
الدكتور جبارة ال�شري�شري ومعايل

وزير الدولة ل�شوؤون جمل�س ال�شورى
ال��دك�ت��ور �شعود املتحمي ،ومعايل
رئ�ي����س ه�ي�ئ��ة ال��رق��اب��ة والتحقيق
ال��دك�ت��ور �شالح اآل ع�ل��ي ،ومعايل
رئي�س ديوان املظامل ف�شيلة ال�شيخ
ابراهيم احلقيل  ،ومعايل رئي�س
هيئة حقوق الإن�شان الدكتور بندر
العيبان ،وم�ع��ايل رئي�س املوؤ�ش�شة
العامة للخطوط احلديدية املهند�س
عبدالعزيز احلقيل  ،ومعايل م�شاعد
رئ�ي����س جمل�س ال �� �ش��ورى الدكتور
عبدالرحمن الرباك ،ومعايل الأمني
العام ملجل�س ال�شورى الدكتور حممد
الغامدي .
أ
كما ح�شر احلفل ا�شحاب الف�شيلة
واملعايل وال�شعادة اأع�شاء جمل�س
ال�شورى.
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معالي النائب يستقبل رؤساء وفود الرقابة المالية في
اجتماعات المجموعة العربية لألجهزة الرقابية
اإ�شتقبل معايل نائب رئي�س جمل�س ال�شورى
الدكتور بندر بن حممد حمزة حجار يف
مكتبه باملجل�س اأ�شحاب املعايل روؤ�شاء
واأع���ش��اء وف��ود اأج �ه��زة ال��رق��اب��ة املالية
الأع�شاء يف املجموعة العربية امل�شاركني
يف اجتماعات املجل�س التنفيذي الثالث
والأرب�ع��ون للمجموعة العربية لالأجهزة
العليا للرقابة املالية املنعقد يف مدينة
الريا�س.
ورح ��ب ن��ائ��ب رئ�ي����س جم�ل����س ال�شورى
باأ�شحاب املعايل روؤ�شاء واأع�شاء الوفود
العربية  ،موؤكد ًا اأهمية الدور الذي تقوم
به اأجهزة الرقابة املالية يف م�شرية التنمية
يف بلدانها.

وقال معاليه " :اإن جمل�س ال�شورى يويل
التقرير الذي ي�شدر عن ديوان املراقبة
العامة اأهمية كربى والذي ي�شتفيد منه
املجل�س خالل درا�شته لالأنظمة والتقارير
لالأجهزة احلكومية ،واأ�شبح مرجع ًا مهما
للجان املجل�س املختلفة وكذلك اأع�شاء
املجل�س عند مداخالتهم وم�شاركاتهم
يف جل�شات املجل�س مما يدل على اأهمية
ال��دور ال��ذي تقوم به اأجهزة الرقابة يف
لزيارة جمل�س ال�شورى ،م�شريا اإىل اأهمية لها املجتمعون التي �شيكون لها مردود ًا
جميع البلدان ".
بدوره  ،عرب معايل رئي�س ديوان املراقبة اجتماع روؤ�شاء الرقابة املالية يف تعزيز ايجابي يف دعم التعاون العربي امل�شرتك.
العامة اأ�شامه بن جعفر فقيه عن �شكره العمل العربي والتعاون امل�شرتك يف جمالت بعد ذلك �شحب معايل نائب رئي�س جمل�س
ملعايل رئي�س جمل�س ال�شورى ومعايل نائب الرقابة املالية واملحا�شبة يف دول املجموعة ال�شورى �شيوف املجل�س يف جولة �شملت
رئي�س املجل�س على اإتاحة هذه الفر�شة العربية ،مبينا اأهم النتائج التي تو�شل قاعات املجل�س املختلفة.

د .البراك يستقبل ممثلي األمانات العامة للمجالس
التشريعية الخليجية
ا�شتقبل معايل م�شاعد رئي�س جمل�س
ال�شورى الدكتور عبدالرحمن بن عبداهلل
الرباك يف مكتبه مبقر املجل�س بالريا�س
ممثلي الأمانات العامة ملجال�س ال�شورى
والنواب والوطني والأمة امل�شاركني يف
اجتماع جلنة الأم��ان��ات العامة،الذي
مت ع �ق��ده يف م �ق��ر جم�ل����س ال�شورى
بالريا�س.
واأكد الدكتور الرباك خالل اللقاء انأ
هذه الجتماعات توؤكد حر�س جمال�س
ال�شورى ،والوطني،والنواب ،والأمة بدول
املجل�س على تطوير عالقات التعاون

والتن�شيق فيما بينها من اجل الإ�شهام على �شعيد العمل اخلليجي امل�شرتك
يف حتقيق كل ما ميكن اأن يخدم �شعوب خالل الفرتة املا�شية ،معربا عن خال�س
تقديره جلهود ممثلي الأمانات العامة
دول املجل�س يف خمتلف املجالت.
واأ�شاد معاليه مبا حتقق من اإجنازات اأن تخرج اجتماعاتهم احلالية بنتائج

إحسان عبد الجواد يستقبل سفير المجر
ا� �ش �ت �ق �ب��ل ع �� �ش��و جم �ل ����س ال �� �ش��ورى
رئ�ي����س جل�ن��ة ال �� �ش��داق��ة الربملانية
ال�شعودية املجرية املهند�س اإح�شان
عبد اجل��واد مبقر املجل�س بالريا�س
�شفري املجر لدى اململكة لزلو فودرو.
وج � ��رى خ� ��الل ال��ل��ق��اء ب �ح��ث �شبل
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تعزيز العالقات الثنائية بني البلدين
ال�شديقني وخا�شة يف جم��ال العمل
الربملاين امل�شرتك وتفعيل عمل جلان
ال�شداقة امل�شرتكة ،كما مت تبادل
وجهات النظر حول عدد من املو�شوعات
ذات الهتمام امل�شرتك.

ايجابية تعزز العمل اخلليجي امل�شرتك،
وت�شهم يف حتقيق الن�شجام بني املجال�س
اخلليجية.
أ
ي��ذك��ر اأن مم�ث�ل��ي الم ��ان ��ات العامة
ملجال�س ال���ش��ورى وال �ن��واب والوطني
والأمة عقدوا اجتماعا يف مقر جمل�س
ال�شورى بالريا�س ا�شتمر ملدة يومني
ملناق�شة ورقة العمل التي مت تقدميها يف
الجتماع الرابع ع�شر لأ�شحاب املعايل
وال�شعادة الأم�ن��اء العامني للمجال�س
اخلليجية الذي عقد مبكة املكرمة قبل
عدة اأ�شهر.

وكيل وزير الخارجية النرويجي في ضيافة لجنة الصداقة
البرلمانية السعودية النرويجية بالمجلس
ع �ق��دت جل �ن��ة ال �� �ش��داق��ة الربملانية
ال�شعودية الرنويجية مبجل�س ال�شورى
برئا�شة ع�شو املجل�س رئي�س اللجنة
ال��دك �ت��ور � �ش��امل ال �ق �ح �ط��اين ،يف مقر
املجل�س بالريا�س ،اجتماعا مع وكيل
وزير اخلارجية الرنويجي ا�شنب بارث
ايدي.
وج � ��رى خ� ��الل الج� �ت� �م ��اع مناق�شة
املو�شوعات والق�شايا ذات الهتمام
امل�����ش��رتك ب ��ني امل �م �ل �ك��ة وال� ��رنوي� ��ج،

وا�شتعرا�س عالقات التعاون بني البلدين
ال�شديقني يف �شتى املجالت.
كما بحث املجتمعون �شبل تعزيز العمل
والتعاون الثنائي على �شعيد العالقات
الربملانية بني جمل�س ال�شورى والربملان
الرنويجي ،وتفعيل دور جلان ال�شداقة
الربملانية يف البلدين مبا ي�شهم يف دفع
التعاون البناء بني اجلانبني.
ح�شر الجتماع اأع�شاء جمل�س ال�شورى ال�شعودية الرنويجية يف جمل�س ال�شورى ،فيبي ،وعدد من اأع�شاء الوفد املرافق
اأع �� �ش��اء جل�ن��ة ال �� �ش��داق��ة الربملانية و�شفري مملكة الرنويج لدى اململكة كارل لوكيل وزارة اخلارجية الرنويجي.

وفد نسائي هندي يزور المجلس ويلتقي اثنتين من
مستشاراته
واجتمع الوفد مع م�شت�شارتي جمل�س
ال �� �ش��ورى ال��دك �ت��ورة م��ي العي�شى،
والدكتورة فاطمة جمجوم.
وقد دار نقا�س حول م�شرية جمل�س
ال�شورى يف اململكة العربية ال�شعودية
ودوره يف مناق�شة العديد من الق�شايا
الجتماعية وال�شحية والأ�شرية
وغريها من الق�شايا التي تهم الوطن
زار جمل�س ال�شورى وفد ميثل �شرائح التي قام بها اإىل اململكة بدعوة من واملواطن.
واأج��اب��ت م�شت�شارتا املجل�س على
املجتمع الهندي وذلك يف اإطار الزيارة هيئة ال�شحفيني ال�شعوديني.

اأ�شئلة وا�شتف�شارات ع�شوات الوفد
الهندي التي متحورت حول جمل�س
ال�شورى واخت�شا�شاته وما يقوم به
من اأعمال.
اإثر ذلك قام الوفد الن�شائي الهندي
بجولة داخل ردهات وقاعات املجل�س
املختلفة.
ح�شر اللقاء املرافقات للوفد الأ�شتاذة
ر�شا ال�شبيلي والأ�شتاذة �شوزان زواوي
والأ�شتاذة �شيخة الدو�شري.

الشويرخ يصدر (جوالت في جوامع مدينة الرياض)
�شدر موؤخرا كتاب بعنوان (جولت
يف ج����وام����ع م���دي���ن���ة ال���ري���ا����س:
انطباعات �شخ�شية) من تاأليف
مدير اأعمال جلنة ال�شوؤون الأمنية
مبجل�س ال�شورى الأ�شتاذ �شالح بن
حممد ال�شويرخ ،حيث جاءت هذه
الن��ط��ب��اع��ات يف خم�س وع�شرين
ومائة �شفحة .وق��د ب��داأ ال�شويرخ
ت�شجيل انطباعاته ال�شخ�شية عرب
جولته يف جوامع مدينة الريا�س

ال��ت��ي تبلغ ( )2449جامعا ،منذ
عام 1419ه��� ،حيث ب��داأت الرحلة
باجلوامع الواقعة يف جنوب مدينة
الريا�س ،متجها اإىل جوامع و�شط
العا�شمة ومنها اإىل غربها و�شول
اإىل ال�شمال ،خمتتما جولته ب�شرق
العا�شمة ،عرب م�شوار دام ل�شنوات،
و�شفه املوؤلف بالطويل املمتع ،الذي
دون معه يف ال��ك��ت��اب ال��ع��دي��د من
امل�شاهد وامللحوظات والأفكار التي

تلخ�شت يف جملة من الأفكار التي
ا�شتهلها ال�شويرخ باحلديث عن
فكرة النتقال من جامع اإىل اآخر
كل جمعة ،اإىل جانب عظم فوائد
ي���وم اجل��م��ع��ة ،م��ع��رج��ا ع��ل��ى اأه��م
اجلوامع ،واخلطباء املوؤثرين الذين
ا�شتوقفوه يف م�شوار اجلمعة ،اإىل
جانب عر�س معلومات عن بع�س
الأحياء وجوامعها ،ومقتطفات من
خطب اجلمعة.
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األمة الجزائري يشارك في
اجتماعات الجمعية البرلمانية
األورو -متوسطية
�شارك وفد عن جمل�س الأمة اجلزائري يف اجتماعات
اللجنة ال�شيا�شية والأمن وحقوق الإن�شان التابعة للجمعية
الربملانية الأورو� متو�شطية والتي عقدت مبقر الربملان
الأوروبي بربوك�شل .
وح�شب البيان الذي اأ�شدره جمل�س الأمة فاإن الإجتماع
تناول جملة من الق�شايا ذات الإهتمام امل�شرتك منها
الو�شع يف منطقة ال�شرق الأو�شط يف ظل تعرث املفاو�شات
املبا�شرة بني الفل�شطينيني والإ�شرائيليني.
ويف ذات ال�شياق يتبادل امل�شاركون يف الجتماعات
وجهات النظر حول مبادرة ال�شالم العربية ،كما يتطرق
اللقاء لدور املجتمع املدين لدى الدول الأورو  -متو�شطية
يف تكري�س مفاهيم ال�شلم والأمن والتعاون يف املنطقة.

برلوسكوني
ينال الثقة من
جديد أمام
البرلمان
نال رئي�س الوزراء الإيطايل �شيلفيو برلو�شكوين
الثقة يف حكومته من جديد امام جمل�س النواب
بف�شل اأ� �ش��وات املن�شقني م��ن ح��زب اليمني .
وح�شلت احل�ك��وم��ة على � 342شوتا يف حني
كان عدد النواب الذين �شوتوا �شد منح الثقة
 275يف ح��ني ام �ت �ن��ع ث��الث��ة ع��ن الت�شويت.
ويف ك�ل�م��ة ل��ه اع �ت��رب ب��رل��و� �ش �ك��وين النقا�س
داخ ��ل الغالبية � �ش��روري��ا وم���ش��روع��ا م�شددا
ع�ل��ى اأه�م�ي��ة ان ي �ك��ون ال��ربمل��ان ح��را وق��وي��ا .
ويف ختام كلمته وج��ه ن��داء اىل كافة املعتدلني
وال�شالحيني مبا يف ذل��ك من هم يف �شفوف
املعار�شة داعيا اىل اللحمة الوطنية لال�شتمرار
يف العمل معا
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االتحاد األوروبي
يرفض تصريحات
ليبرمان
اأعرب الحتاد الأوروبي عن رف�شه للت�شريحات التي اأدىل
بها وزير اخلارجية الإ�شرائيلي افغيدور ليربمان خالل
اجتماعه يف القد�س املحتلة مع وزيري خارجية فرن�شا
وا�شبانيا والتي دعا فيها الأوروبيني اإىل الهتمام بق�شاياهم
الداخلية وعدم الهتمام مبا يجري يف ال�شرق الأو�شط.
وقالت متحدثة با�شم املمثلة الأعلى لل�شيا�شة اخلارجية
الأوروبية يف بروك�شل اإن الحتاد الأوروبي �شيظل متم�شكا
بالقيام بدوره كامال يف الدفع بالعملية ال�شلمية يف ال�شرق
الأو�شط واأن اإدارة هذه العملية اأمر يهم الحتاد ب�شكل
حيوي.
واأو�شحت اأن الحت��اد الأوروب ��ي يتابع ب�شكل م�شتمر
م�شتجدات عملية ال�شالم مبين ًة اأن القمة الأوروبية التي
جرت اأعمالها يف بروك�شل موؤخر ًا اأك��دت على املوقف
الأوروبي الثابت جتاه �شرورة التو�شل اإىل حل لل�شراع
يف ال�شرق الأو�شط وفق حل الدوليتني.

رئيس مولدوفيا يحل البرلمان
ويدعو إلى انتخابات مبكرة
اأعلن رئي�س مولدوفيا بالوكالة ميخائيل غيمبو حل
الربملان ،معلن ًا اإجراء انتخابات برملانية مبكرة يف 28
نوفمرب املقبل.
أ
إ
أ
وقالت وكالة انباء "نوفو�شتي" ان هذا القرار ياتي
ان�شجام ًا مع قرار املحكمة العليا باأن الف�شل يف انتخاب
رئي�س يف ا�شتحقاقني انتخابيني متتاليني ي�شكل الأر�شية
القانونية الكافية حلل الربملان.
وكان غيمبو ،قد طلب من املحكمة اتخاذ قرار ب�شاأن
احلاجة اإىل حل الربملان بعد ف�شل انتخابات العا�شر
من نوفمرب ،وال�شابع من دي�شمرب  ،2009وف�شل ا�شتفتاء
اخلام�س من �شبتمرب ،ع ّما اإذا كان الرئي�س املولدويف
يجب اأن ينتخب مبا�شرة من ال�شعب.
ووفق ًا للقانون املولدويف ،فاإن الرئي�س ينتخب من قبل
الربملان ،اإ ّل اأنه يف ظل الرتكيبة احلالية للربملان فاإن وكانت ن�شبة  %25من ال�شعب املولدويف فقط �شاركت
اأي ًا من املر�شحني لي�س باإمكانه ح�شد العدد ال�شروري يف ال�شتفتاء اأي اأقل من م�شتوى  %33الكافية لالأخذ
بنتائج ال�شتفتاء.
من الأ�شوات.

البرلمان الكوري يوافق على تعيين
رئيس جديد للحكومة
وافق الربملان الكوري اجلنوبي على تعيني رئي�س وكالة
الرقابة والفح�س احلكومية كيم هوانغ �شيك رئي�ش ًا
للحكومة ،وذلك بعد اأن كلفه الرئي�س الكوري اجلنوبي
يل ميونغ بذلك.وذكرت وكالة الأنباء الكورية اجلنوبية
"يونهاب" ان الربملان �ش ّوت مل�شلحة تعيني هوانغ
باأغلبية � 169شوت ًا مقابل  71وتغ ّيب اأربعة ن ّواب.
وياأتي كيم هوانغ رئي�ش ًا للحكومة خلف ًا جلونغ وون ت�شان
الذي ا�شتقال يف اأغ�شط�س املا�شي.
وقالت "يونهاب "يعترب كيم �شخ�شية منا�شبة لتنفيذ
حملة الرئي�س يل لتحقيق املجتمع العادل"حيث يعرف
"عن كيم باأنه يتمتع بالنزاهة والأخ��الق الرفيعة
والإخال�س اأثناء خدمته احلكومية ملدة � 38شنة".

رئيسة وزراء استراليا تجتاز أول اختبار أمام البرلمان
اجتازت رئي�شة وزراء ا�شرتاليا جوليا جيالرد اأول
اختبار مهم تخو�شه حكومتها الأقلية اجلديدة
التي متثل حزب العمال بانتخاب مر�شحها لرئا�شة
الربملان ،وتقل�س فعليا تفوقها على املعار�شة من
�شوتني اإىل �شوت واحد نظرا لأن رئي�س الربملان ل
ميكنه القرتاع داخل الربملان اإل يف حالة ت�شاوي
الأ�شوات مما يربز املخاوف ب�شاأن عدم ا�شتكمال
احل��ك��وم��ة ف���رتة ولي��ت��ه��ا وه���ي ث���الث �شنوات.
وي��ري��د الزعيم املحافظ ت��وين اب��وت الإطاحة

ب��احل��ك��وم��ة خ���الل ف���رتة ال�����ش��ن��وات الثالث
ويف ظ����ل ت���ف���وق ال���ع���م���ال مب��ق��ع��د واح����د
ف��ق��ط ف��ي��م��ك��ن اأن ي��ن��ه��ي اأي خ���الف ولي���ة
ج��ي��الرد ك���اأول رئي�شة وزراء يف ا�شرتاليا.
واأمام جيالرد بع�س الوقت قبل ان تخو�س اأكرب
معاركها مع ا�شتمرار درا�شة تعديل �شريبة
الفحم التي ت�شل اإىل  30يف املائة ول يتوقع
طرح اأي م�شروعات قوانني قبل دي�شمرب القادم
اأوبداية عام 2011م.

فوز حزب رئيس الوزراء السويدي في االنتخابات البرلمانية
اأعلن رئي�س ال��وزراء ال�شويدي فريدريك راينفيلت
ف��وز ائ�ت��الف��ه احل��اك��م ال��ذي ميثل مي��ني ال��و��ش��ط يف
النتخابات الربملانية التي ج��رت يف ال�شويد وقال
ان��ه ��ش�ي�ج��ري م�ب��اح�ث��ات ل�ل�ت�ع��رف ع�ل��ى راأي حزب
اخل�شر من اأج��ل �شمان حتقيق اأغلبية يف الربملان.
ومنجهتها،اأقرتمنى�شالنيزعيمةاملعار�شةالتييقودها
احلزب ال�شرتاكي الدميقراطي يف ال�شويد بالهزمية يف
النتخابات الربملانية .وقالت ان الأمر مرتوك لرئي�س

الوزراء فريدريك راينفيلت كي ي�شكل حكومة اأغلبية.
واأظ �ه��رت النتائج ال ��واردة م��ن ك��ل م��راك��ز الق��رتاع
بعد الن�ت�خ��اب��ات الربملانية ال�ت��ي ج��رت يف ال�شويد
ف ��وز الئ �ت��الف احل��اك��م ال ��ذي مي�ث��ل مي��ني الو�شط
ع�ل��ى امل�ع��ار��ش��ة ال �ت��ي ي�ق��وده��ا احل ��زب ال�شرتاكي
ال��دمي �ق��راط��ي اإل اأن �ه��ا مل حت�ق��ق اأغ�ل�ب�ي��ة ب�ع��د فوز
ح��زب مييني متطرف ب �اأول مقاعد له يف الربملان.
وقالت هيئة النتخابات ان النتائج اأظهرت ح�شول

ائ�ت��الف ( التحالف ) امل �وؤل��ف م��ن اأرب �ع��ة اأح��زاب
ب��زع��ام��ة رئي�س ال� ��وزراء ف��ري��دري��ك راينفيلت على
 172مقعدا يف ال��ربمل��ان امل �وؤل��ف م��ن  349ع�شوا.
وح�شلت املعار�شة التي يقودها احلزب ال�شرتاكي
الدميقراطي على  157مقعدا يف حني ح�شل حزب
الدميقراطيني ال�شويديني املناه�س للهجرة على 20
مقعدا ليدخل الربملان لأول مرة ويحرم ميني الو�شط
من حتقيق اأغلبية.

ذو القعدة  1431هـ
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مشاركة

بوفد ترأسه معالي األمين العام د .محمد الغامدي

المجلس يشارك في االجتماع الثاني للجنة التنسيق
البرلماني والعالقات الخارجية لألمناء العامين
للمجالس التشريعية في دول الخليج العربية
�شارك وفد من جمل�س ال�شورى برئا�شة
م�ع��ايل الأم ��ني ال�ع��ام للمجل�س الدكتور
حممد بن عبداهلل الغامدي يف الجتماع
الثاين للجنة التن�شيق الربملاين والعالقات
اخل��ارج �ي��ة ل �الأم �ن��اء ال �ع��ام��ني ملجال�س
ال�شورى والنواب والوطني والأم��ة بدول
جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية الذي
عقد يف دولة الكويت يف الفرتة من -17
1431/11/18ه�.
وك��ان نائب رئي�س جمل�س الأم��ة الكويتي
ع �ب��داهلل ال��روم��ي ق��د اف�ت�ت��ح الجتماع
ال��ذي ا�شت�شافه جمل�س الأم��ة الكويتي
ح�ي��ث ب�ح��ث الج �ت �م��اع م��ذك��رة رئا�شة
الج�ت�م��اع ال� ��دوري ال� � ( )14لالأمناء
العامني للمجال�س الت�شريعية ،حيث اطلع
املجتمعون على مذكرة جمل�س ال�شورى يف
اململكة العربية ال�شعودية ورئي�س الجتماع
الدوري لأ�شحاب املعايل وال�شعادة الأمناء
العامني للمجال�س الت�شريعية ،ال�شورى
والنواب والوطني والأمة ،ب�شاأن ما اأو�شى
به الجتماع الرابع ع�شر لالأمناء العامني
للمجال�س الت�شريعية برفع مو�شوع متثيل
اأمانات املجال�س الت�شريعية يف الجتماع
بالن�شبة للدول التي لديها اأكرث من جمل�س،
واآل�ي��ة امل�شاركة والت�شويت يف اجتماع
الأم�ن��اء العامني للمجال�س الت�شريعية،
حيث اأو�شى املجتمعون باملوافقة على رفع
مذكرة لرئا�شة الجتماع الدوري ال� ()14
لالأمناء العامني للمجال�س الت�شريعية ب�شاأن
املو�شوع امل�شار اإليه يف ديباجة القرار
لأ�شحاب املعايل وال�شعادة روؤ�شاء املجال�س
الت�شريعية يف اجتماعهم الدوري الرابع.
كما بحث املجتمعون التقرير ال�شنوي
لالجتماع ال��دوري واللجان التابعة له،
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حيث در�شوا ما ورد يف القواعد التنظيمية
لعمل جلنة التن�شيق الربملاين والعالقات
اخلارجية ،وامل��ادة الرابعة ب�شاأن اإعداد
التقرير ال�شنوي لالجتماع الدوري واللجان
التابعة له ،كما اطلعوا على م�شودة التقرير
املقدم من جمل�س رئا�شة الدورة احلالية
لالجتماع الدوري ،واأو�شوا باملوافقة على
التقرير ال�شنوي لالجتماع الدوري على اأن
توؤخذ بعني العتبار مالحظات وفد دولة
الإم��ارات العربية املتحدة حول منهجية
وهيكلية اإعداد التقرير ال�شنوي يف العام
القادم.
كما بحثت اللجنة بيان رئي�س الجتماع
الدوري ،حيث مت بحث ما ورد يف القواعد
التنظيمية لالجتماع ال ��دوري لروؤ�شاء
جمال�س ال�شورى والنواب والوطني والأمة
ب�شاأن اإعداد م�شروع بيان رئي�س الجتماع
الدوري اأمام املجل�س الأعلى ،كما ا�شتعر�س
الجتماع م�شودة التقرير املقدم من رئا�شة
ال��دورة احلالية لالجتماع ال��دوري ،قبل
اأن تو�شي اللجنة باملوافقة على م�شروع
بيان رئي�س الجتماع ال��دوري مع الأخذ
بالعتبار بع�س الإ�شافات املقدمة من
وف��دي دول��ة الإم ��ارات العربية املتحدة
ودولة الكويت.

ثم ناق�شت اللجنة م�شروع جدول اأعمال
الجتماع الدوري الرابع القادم ،وم�شودة
م�شروع جدول الأعمال املقدم من املجل�س
الوطني الحتادي يف دولة الإمارات العربية
املتحدة ،واأو�شت اللجنة باملوافقة على
مقرتح املجل�س الوطني الحتادي يف دولة
الإمارات العربية املتحدة جلدول اأعمال
الجتماع الدويل الرابع لأ�شحاب املعايل
وال�شعادة روؤ�شاء املجال�س الت�شريعية مع
الأخذ بالعتبار حذف الفقرة (ب) من
البند (.(3
ويف ال�شياق نف�شه بحثت جلنة التن�شيق
الربملاين والعالقات اخلارجية اخلطة
التن�شيقية ال�شنوية ،حيث اطلع املجتمعون
على م��ا تو�شلت اإل�ي��ه اللجنة امل�شغرة
وامل�شكلة من الجتماع لدرا�شة وبلورة
املقرتحات ال��واردة من بع�س املجال�س
ال�ت���ش��ري�ع�ي��ة ،يف ال��وق��ت ال ��ذي اأو�شى
املجتمعون باعتماد اخلطة التن�شيقية
ال���ش�ن��وي��ة ل�ل�م���ش��ارك��ات الدبلوما�شية
الربملانية.
وفيما يتعلق ببند ت�شكيل جلان ال�شداقة
الربملانية اخلليجية ،اطلعت اللجنة على
مذكرة جمل�س الأمة يف دولة الكويت ب�شاأن
مقرتح زيارة الربملان الأوربي ومقرتح وفد

مملكة البحرين باإ�شافة زيارة الكوجنر�س
الأم��ري �ك��ي ،واأو���ش��ت ب��رف��ع املقرتحني
لالجتماع الدوري الرابع وفق ال�شوابط
الواردة يف مذكرة جمل�س الأمة ،وتاأجيل
م�شروع زيارات جلان ال�شداقة الأخرى
املقرتحة من بع�س املجال�س لوقت لحق.
ويف خ �ت��ام الج �ت �م��اع ت�ق��دم��ت ال��وف��ود
امل�شاركة مل�ع��ايل ال�شيد جا�شم حممد
اخل ��رايف رئي�س جمل�س الأم ��ة يف دولة
الكويت ورئي�س الجتماع الدوري الثالث،
والعاملني معه بال�شكر والتقدير والمتنان
على كرم ال�شيافة وح�شن ال�شتقبال ومتيز
الرتتيبات ،كما تقدموا بال�شكر لالأ�شتاذ
عبداهلل يو�شف الرومي نائب رئي�س جمل�س
الأمة الكويتي ورئي�س الجتماع على اإدارته
احلكيمة واملميزة التي �شاهمت يف حتقيق
الأه��داف املن�شودة من عقد الجتماع.
ي�شار اإىل اأن وفد جمل�س ال�شورى تكون
من اأع�شاء املجل�س د .يحيى ال�شمعان
ود.ح � ��امت امل � ��رزويف ك �م��ا راف� ��ق الوفد
الأ�شتاذ فهد امل�شيند م�شوؤول املرا�شم
والأ��ش�ت��اذ م�شاعد النقيثان امل�شت�شار
ب �اإدارة الحت��ادات واملنتديات الربملانية
والأ�شتاذ خالد املبارك من مكتب الأمني
العام للمجل�س.

الحج من منظور
االقتصاديين !!
• د .زيد بن حممد الرماين

امل�شت�شار وع�شو هيئة التدري�س بجامعة الإمام حممد بن �شعود الإ�شالمية

مقال

العبادات يف الإ�شالم جانب مهم من جوانب الدِّ ين ،حتمل يف حقيقتها معان
كثرية ،واأخالقيات ح�شنة ،تعود على امل�شلم فرد ًا وجماعة باخلري.
وفري�شة احلج ركن من اأرك��ان الإ�شالم الأ�شا�شية ،فاحلج موؤمتر جامع
للم�شلمني قاطبة وهو مو�شم عبادة ومو�شم جت��ارة ،ت�شفو فيه النفو�س
والأرواح ،وتروج فيها ال�شلع والب�شائع.
واأهداف احلج عظيمة ،ومنها امتثال اأوامر اهلل تعاىل ،وت�شفية النفو�س من
املعا�شي ،وتزكية الأرواح من اخلبائث ،وتطهري القلوب من الأحقاد ،وهو
فر�شة لتبادل املنافع القت�شادية والجتماعية والإن�شانية ،جزاوؤه اجلنة.
قال تعاىل ((اإن اأول بيت و�شع للنا�س للذي ببكة مبارك ًا وهدى للعاملني))
فبني تعاىل اأنّ البيت احلرام مبكة املكرمة واأنه اأول بيت
اآل عمرانّ .96/
و�شع للنا�س واأ�شرف بيت جعل للعبادة ،هدى للعاملني.
ً
إ
ثم قال ع ّز �شبحانه ((وهلل على النا�س حج البيت من ا�شتطاع اليه �شبيال))
اآل عمران.97/
ّ
وقد اأمر اهلل ع ّز وجل عباده باأخذ الزاد الديني والدنيوي ،فقال جل �شاأنه
((وتزودوا فاإنّ خري الزاد التقوى)) البقرة.197/
قال العلماء يف الآية دعوة موؤكدة للتزود ل�شفر العبادة واملعا�س وزاده الطعام
وال�شراب واملركب واملال ،والتزود ل�شفر املعاد ،وزاده تقوى اهلل تعاىل.
اإنّ يف الآية دلي ًال على مع�شية َمنْ مل ي�شت�شحب الزاد يف ال�شفر مع قدرته
على ذلك ،لتنتظم امل�شالح وتتحقق املقا�شد.
ويف قوله تعاىل ((لي�شهدوا منافع لهم)) احل��ج .28/بيان حلكمة الأمر
باحلج.
إ
ولذا قال العلماء :واملنافع التي ي�شهدها الوافدون اىل بيت اهلل احلرام
كثرية ومتنوعة ،تختلف حظوظ النا�س منها .فهناك منافع روحية ،تفي�س
من جالل املكان وروعته وبركته ،وهناك منافع مادية جتارية ،وهناك منافع
اأخروية ،قال الن�شفى رحمه اهلل يف تف�شريه  :فاحلاج اإذا دخل البادية ل يتكل
فيها اإل على عتاده ،ول ياأكل اإل من زاده ،فكذا املرء اإذا خرج من �شاطئ
احلياة ،وركب بحر الوفاة ،ل ينفع وحدته اإل ما �شعى يف معا�شه ملعاده ،ول
يوؤن�س وح�شته اإل ما كان ياأن�س به من اأوراده.
ً
ً
وهناك منافع اقت�شادية عديدة ،اإذ يعترب احلج موؤمترا اإ�شالميا حلل
م�شكالت امل�شلمني القت�شادية ،وفر�شة لعقد املوؤمترات والندوات يف �شبيل
التو�شل اإىل تكامل وتن�شيق اقت�شادي م�شرتك بني الدول الإ�شالمية.
ويف احل��ج رواج اقت�شادي للم�شلمني ،اإذ يت�شم مو�شم احل��ج بالرواج
القت�شادي ملا يتطلبه من �شلع وخدمات ومنتجات لزمة لأداء منا�شك
احلج ،وكم من ماليني الريالت تنفق على و�شائل النتقال وال�شكنى و�شراء

املاأكولت وامل�شروبات واملالب�س والذبائح.
ومن ثم ،ففي مو�شم احلج تتجلى الدعوة ال�شادقة لتطبيق القت�شاد
الإ�شالمي مببادئه وقواعده املثلى ،من تطهري للمعامالت من اخلبائث،
وجت�ن� ٍ�ب ل�الإ��ش��راف والتبذير والإن �ف��اق ال�ب��ذخ��ي ،واأك ��ل لأم ��وال النا�س
بالباطل.
خا�شة واأن التجارة والعمل وك�شب العي�س يف اأيام احلج مباحة بن�س القراآن
الكرمي ،كما يف قوله تعاىل(( :لي�س عليكم جنا ٌح اأن تبتغوا ف�ش ًال من ربكم))
البقرة.198/
قال العلماء :اإنّ ال�شبهة كانت حا�شلة يف حرفة التجارة يف احلج من وجوه،
منها :اأنّ اهلل تعاىل منع اجلدال ،ويف التجارة جدال ،واأنّ التجارة كانت
حمرمة وقت احلج يف دين اأهل اجلاهلية.
قال القرطبي رحمه اهلل يف تف�شريه :ملا اأمر اهلل �شبحانه بتنزيه احلج من
رخ�س يف التجارة ،وهي من ف�شل اهلل.
الرفث والف�شوق واجلدالّ ،
ويف الآية ال�شابقة (البقرة )198/اإ�شارة اإىل اأنّ ما يبتغيه احلاج من ف�شل
اهلل ،مما يعينه على ق�شاء حقه ،ويكون فيه ن�شيب للم�شلمني اأو قوة للدِّ ين،
هو حممود ،وما يطلبه ل�شتبقاء حظه اأو ملا فيه ن�شيب نف�شه ،هو معلول.
ولذا ،نزلت اإباحة البيع وال�شراء والكراء يف احلج ،و�ش ّماها اهلل �شبحانه
ابتغاء من ف�شله لي�شعر َمنْ يزاولها اأنه يبتغي من ف�شل اهلل ،حني يتجر،
وحني يعمل باأجر ،وحني يطلب اأ�شباب ال ِّرزق اأنه ل يرزق نف�شه بعمله ،واإمنا
يطلب من ف�شل اهلل فيعطيه اهلل تعاىل.
ومتى ما ا�شتقر يف قلب احلاج اإ
ح�شا�س باأنه يبتغي من ف�شل اهلل ،واأنه ينال
ٌ
أ
من هذا الف�شل حني يك�شب ،وحني يح�شل على رزقه من وراء ال�شباب التي
يتخذها لالرتزاق ،فهو اإذن يف حالة عبادة هلل ،ل تتنافى مع عبادة احلج،
يف الجتاه اإىل اهلل تعاىل.
اإنّ على التاجر اأن يلتزم باآداب التجارة يف الإ�شالم ،ل�شيما وهذا فر�س عني
عليه يف هذه امل�شاعر واملواقف ،وليعلم اأنّ اجلالب مرزوق واملحتكر ملعون،
وليعلم اأنّ له الأجر من اهلل �شبحانه ،حيث قرب للحجاج ما يحتاجون اإليه،
وجعله حتت �شمعهم وب�شرهم ،واأنه يف هذا ي�شهم يف ق�شاء حاجة امل�شلمني
فيق�شي اهلل حاجته.
فاإن ا�شطحب احلاج هذه املعاين ال�شامية يف جتارته يف احلج ،فاإنه �شمن
اإن �شاء اهلل اأن يكون مع الذين اهلل ينعم عليهم والذين ل خوف عليهم ول
هم يحزنون.
واأخري ًا ،فاإن يف مو�شم احلج فر�شة للتعارف والت�شاور ،والتكافل واملوا�شاة،
وتن�شيق اخلطط وتوحيد القوى ،وتبادل املنافع واملعارف والتجارب.
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مقال

مجلس الشورى واالتحاد
البرلماني الدولي
• د � .شدقه فا�ش � � � ��ل
ع�شو جمل�س ال�شورى

تعرف " الدولة " باأنها عبارة عن جمموعة كبرية من
ال�شكان يقيمون – ب�شفة دائمة – على اإقليم معني،
وتنظم اأمورهم العامة حكومة ذات �شيادة .وبذلك،
نرى اأن اأهم عنا�شر الدولة – اأي دولة – هي ال�شكان،
الإقليم ،احلكومة ،ال�شيادة .وتعرف " احلكومة" باأنها
ال�شلطة العليا يف البالد ،بفروعها الثالثة :الت�شريع،
التنفيذ ،الق�شاء ،وكل ما يتعلق بهذه ال�شلطات من
اأمور.
وذلك يعنى :اأن كل هذه ال�شلطات الثالث املتداخلة ت�شكل
مع ًا (وجمتمعة) كيان ًا اأكرب ي�شمى "احلكومة" .وهناك
خطاأ �شائع ،اأ�شبح مقبو ًل حتى يف الو�شط الأكادميي
ال�شيا�شي ،وه��و :ق�شر م�شطلح "احلكومة" اأحيان ًا
على ال�شلطة التنفيذية (جمل�س الوزراء) فقط .وتعترب
ال�شلطة الت�شريعية (ممثلة يف الربملانات ،مب�شمياتها
املختلفة) هي ال�شلطة الرئي�شة والأه��م ،والتي متثل
ال�شعب (ال�شكان) اأكرث مما متثله ال�شلطتان الأخريان.
اإذ جرت العادة على اعتبار الربملان جم�شد ًا لإرادة
ورغبة ال�شعب ،بينما ال�شلطة التنفيذية (احلكومة) متثل
الدولة ،وتاأمتر يف الغالب باإمرة ال�شلطة الت�شريعية ،يف
الدول ذات احلكومات الدميقراطية.
****
وانطالق ًا من هذا املفهوم ،قامت منذ العام 1889م
منظمة "غري حكومية" للربملانات يف العامل ،تقت�شر
الع�شوية فيها على ه��ذه املجال�س ،وال�غ��ر���س منها
تاأكيد �شوت ال�شعوب التي متثلها برملاناتها يف مواجهة
ما قد ياأتي من ت�شلط لل�شلطة التنفيذية .و�شميت
هذه املنظمة "الحتاد الربملاين الدويل" Inter -
 .) )Parliamentary Unionواخت�شار ًا
ي�شار اإليها ب��  ، IPUومقرها الرئي�س يف مدينة
جنيف ب�شوي�شرا ،وه��ي املنظمة الوحيدة التي متثل
ال�شلطات الت�شريعية على امل�شتوى العاملي .وحتظى الآن
ب�شفة "مراقب" يف الأمم املتحدة .اأما اأهم اأهدافها،
فيمكن تلخي�شها فيما يلي:
 العمل على حتقيق ال�شالم والتعاون بني �شعوب العامل،ومواجهة التحديات امل�شرتكة بالعمل مع ًا.
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 دع��م الدميقراطية الربملانية ،وتعزيز املوؤ�ش�شاتالنيابية يف جميع اأرجاء العامل.
 العمل على حماية حقوق الإن�شان ،مبا يف ذلك متكنيالن�شاء من احل�شول على حقوقهن امل�شروعة.
****
ولتحقيق اأهدافها ،تتبع هذه املنظمة الأ�شاليب التقليدية،
م��ن تنظيم واجتماعات وق� ��رارات ،ومتابعة لتنفيذ
ال �ق��رارات...ال��خ ،.ولها "جمعية عمومية" و"جمل�س
حاكم" مكون من مندوبي ال��دول الأع�شاء باملنظمة،
و"اأمانة عامة" ت�شطلع باأعمال الإدارة وال�شكرتارية،
ويراأ�س املنظمة مندوب يتم اختياره من قبل املجل�س
احلاكم ،ملدة ثالث �شنوات .وت�شم هذه املنظمة الآن
 155دولة .وتعقد اجتماعني عاديني �شنوي ًا ،غالب ًا ما
يكون الأول يف مقر املنظمة �شيف ًا ،والثاين يف اإحدى
الدول الأع�شاء �شتاء.
وحتظى هذه املنظمة باحرتام موؤ�ش�شات املجتمع املدين
يف غالبية دول العامل ،ب�شبب تبنيها للق�شايا املدنية
احليوية واجلماهريية الكربى على م�شتوى العامل.
وقد كان ن�شر "الدميقراطية" (متج�شدة يف الربملانات
الوطنية) – وما زال – اأهم اأهداف هذه املنظمة .ويكاد
ل يخلو اأي بيان ختامي لها من اإ�شارة اإىل ذلك.
****
أ
أ
أ
ومعروف ان "املنظمات الدولية" (ثاين اهم" اطراف"
العالقات الدولية ،بعد ال��دول) تنق�شم اإىل ق�شمني
رئي�شني-:
(اأو ًل) احلكومية ( GO ( :اأي التي يكون اأع�شاوؤها من
ال�شلطات التنفيذية :وتق�شم بدورها اإىل :عاملية واإقليمية.
واملنظمات الدولية احلكومية العاملية تق�شم اإىل� :شاملة
(الأمم املتحدة) ومتخ�ش�شة (اليون�شكو ،مثا ًل) ،اأما
الإقليمية فتنق�شم اإىل اأربعة اأنواع ،هي� :شاملة ،وظيفية
متخ�ش�شة ،اأحالف ع�شكرية ،منظمات اإقليمية تابعة
لالأمم املتحدة .ويبلغ عدد املنظمات الدولية احلكومية
( باأنواعها ) يف عامل اليوم  586منظمة.
(ث��ان �ي � ًا) غ��ري احل�ك��وم�ي��ة ( :) NGOومعظمها
منظمات جمتمعات مدنية ،تنح�شر الع�شوية فيها يف

جماعات واأفراد وموؤ�ش�شات .وتنق�شم اإىل عدة أاق�شام،
ويبلغ جمموع هذا النوع من املنظمات يف الوقت احلايل
اأكرث من  6000منظمة.
ولعل هذه الإ�شارة العابرة تو�شح طبيعة املقرتح العام
القا�شي بتحويل الإحتاد الربملاين الدويل اإىل منظمة
دول�ي��ة حكومية متخ�ش�شة ،وح�ت��ى على اعتبار اأن
الربملانات موؤ�ش�شات م�شتقلة عن ال�شلطات التنفيذية،
رغم التداخل الذي اأ�شرنا اإليه اآنف ًا.
****
ً
وا�شتكمال ملكانته الإقليمية والدولية� ،شعى جمل�س
ال�شورى ال�شعودي (باعتباره اأحد الربملانات) لالن�شمام
اإىل الحت��اد ال��ربمل��اين ال��دويل ،بعد ا�شتيفاء معظم
�شروطه .ومت ان�شمام املجل�س لهذه املنظمة الهامة
عام 2003م ( 1423ه�) عقب موؤمتر للمنظمة عقد يف
�شانتياجو ،عا�شمة �شيلي .ومنذ ان�شمامه ،اأ�شبح جمل�س

ال�شورى اأحد اأبرز الأع�شاء العرب .و�شارك يف اأغلب
اجتماعات املنظمة ومنا�شطها.
ؤ
واعتبار ًا من العام 2000م ،قرر الحتاد عقد مومتر
لروؤ�شاء الربملانات يف الدول الأع�شاء به ،مرة كل خم�س
�شنوات .حيث عقد املوؤمتر الأول عام 2000م ،والثاين
عام 2005م .اأما الثالث ،فقد عقد يف جنيف موؤخر ًا،
يوم2010 / 7 / 19م ( 1431 / 8 / 7ه� ) ،وح�شره
معايل رئي�س جمل�س ال�شورى ال�شيخ الدكتور عبد اهلل بن
حممد اآل ال�شيخ ،على راأ�س وفد من املجل�س.
وقد كان هذا املوؤمتر الثالث لروؤ�شاء الربملانات يف الدول
الأع�شاء هو اأهم موؤمتر من نوعه حتى الآن ،لأنه ناق�س
مقرتح حتويل احتاد الربملانات الدويل اإىل منظمة دولية
حكومية .وهي فكرة طرحتها الأمانة العامة لالحتاد على
الأع�شاء ابتداء من العام 2009م .واأغلب الظن اأن هذا
املقرتح لن يرى النور على املدى الق�شري ،على الأقل،

لأن معظم الدول الأع�شاء لديها حتفظات على غالبية
مواد امليثاق اجلديد املقرتح البالغة  26مادة.
****
وقد ت�شلم جمل�س ال�شورى هذا املقرتح ،م�شحوب ًا بوجهة
نظر اأط��راف متثل املجموعة العربية ،يف بداية هذا
العام .و�شكلت جلنة من بع�س اأع�شاء املجل�س لدرا�شته،
والتو�شية مبا تراه منا�شب ًا جتاهه .وخل�شت تلك اللجنة
اإىل اأن ع�شوية اململكة (ممثلة مبجل�س ال�شورى) يف هذا
املحفل الدويل الهام اأمر اإيجابي يتوجب احلفاظ عليه،
واأن من الأف�شل بقاء احتاد الربملانات الدويل على ما هو
عليه .ولكن ،وفى حالة وجود اإ�شرار من غالبية الأع�شاء
على التغيري ،فاإنه ينبغي طلب تعديل بع�س مواد امليثاق
املقرتح ،اأو التحفظ على تلك املواد� ،شمانا ل�شتقاللية
الربملانات الوطنية الأع�شاء.
ومن حما�شن ال�شدف اأن وجدنا اأن هذا الراأي هو ،يف

الوقت احلايل ،راأى املجموعة العربية ،وراأى غالبية من
الدول الأع�شاء ،مبا فيها معظم املجموعة الأوروبية.
ولقد لقي موقف اململكة هذا تاأييد ًا كام ًال من املجموعة
العربية ،التي تبنته بالإجماع.
****
ولذا ،جاء يف البيان اخلتامي ملوؤمتر الروؤ�شاء الثالث
تعهد ًا بحماية الدميقراطية ،والدفاع عن الربملانات
�شد اأي تدخالت تهدف اإىل حتجيم دورها ،اأو الهيمنة
عليها ،ب�شكل اأو اآخر .كما جاء فيه تاأكيد على �شرورة
العمل با�شتمرار على تطوير احتاد الربملانات الدويل،
مبا يجعله اأكرث فاعلية ،مع التاأكيد على �شرورة الرتيث
وعدم الندفاع نحو حتويل الحتاد اإىل منظمة دولية
حكومية ،ح�شب امليثاق املقرتح لهذا التحول ،وذلك ملزيد
من الدرا�شة .وبهذا� ،شي�شتمر الحتاد الربملاين الدويل
على �شيغته احلالية ،حتى اإ�شعار اآخر.
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نظام

صدر به قرار من مجلس الشورى هذا العام:

مجلس الوزراء يوافق على انضمام المملكة إلى
البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل
اأ�شدر جمل�س الوزراء برئا�شة نائب ملك اململكة العربية ال�شعودية �شاحب ال�شمو امللكي ا ألمري
�شلطان بن عبدالعزيز اآل �شعود القرار رقم ( )247يف جل�شته التي عقدت يوم 1431/7/16ه�،
باملوافقة على ان�شمام اململكة العربية ال�شعودية اإىل الربوتوكول الختياري لتفاقية حقوق
الطفل املتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال وا�شتغالل الأطفال يف املواد الإباحية ،املعتمد
بقرار اجلمعية العامة لالأمم املتحدة رقم ( )263/54وتاريخ 2000/5/25م ،وتن�شر (ال�شورى)
قرار املجل�س ون�س الربوتوكول.
اإن جمل�س الوزراء بعد الطالع على املعاملة الواردة من الرقم :م38/
ديوان رئا�شة جمل�س الوزراء برقم /21093ب وتاريخ التاريخ1431/7/18 :ه�
1431/4/29ه �� ،امل�شتملة على برقية �شاحب ال�شمو بعون اهلل تعاىل
امللكي وزير اخلارجية رقم  1/45597/25/97وتاريخ با�شم خادم احلرمني ال�شريفني امللك
1430/11/9ه� �� ،املرافق لها الربوتوكول الختياري نحن �شلطان بن عبدالعزيز اآل �شعود
لتفاقية حقوق
الطفل املتعلق ببيع ا إلأط�ف��ال وبغاء نائب ملك اململكة العربية ال�شعودية
الأطفال وا�شتغالل الأطفال يف املواد الباحية.
وبعد الطالع على الربوتوكول الختياري امل�شار اإليه .ب �ن��ا ًء ع�ل��ى الأم� ��ر امل�ل�ك��ي رق ��م (اأ )105/بتاريخ
وبعد الطالع على اتفاقية حقوق الطفل ،املوافق عليها 1431/7/7ه�.
أ
باملر�شوم امللكي رقم (م )7/وتاريخ 1416/4/16ه� .وبنا ًء على امل��ادة (ال�شبعني) من النظام ال�شا�شي
وب �ع��د الط� ��الع ع�ل��ى امل�ح���ش��ر رق ��م ( )50وتاريخ للحكم ،ال�شادر بالأمر امللكي رقم (اأ )90/بتاريخ
1431/2/3ه � � � �� ،امل �ع��د يف ه�ي�ئ��ة اخل� ��رباء مبجل�س 1412/8/27ه�.
وب �ن��ا ًء ع�ل��ى امل���ادة (ال�ع���ش��ري��ن) م��ن ن�ظ��ام جمل�س
الوزراء.
وبعد النظر يف قرار جمل�س ال�شورى رقم ( )14/26ال��وزراء ،ال�شادر بالأمر امللكي رقم (اأ )13/بتاريخ
1414/3/3ه�.
وتاريخ 1431/4/26ه�
وبعد الطالع على تو�شية اللجنة العامة ملجل�س الوزراء وبنا ًء على امل��ادة (الثامنة ع�شرة) من نظام جمل�س
ال�شورى ،ال�شادر بالأمر امللكي رقم (اأ )91/بتاريخ
رقم ( )383وتاريخ 1431/5/12ه�.
1412/8/27ه�.
يقرر
املوافقة على ان�شمام اململكة العربية ال�شعودية اإىل وبعد الطالع على قرار جمل�س ال�شورى رقم ()14/26
الربوتوكول الختياري لتفاقية حقوق الطفل املتعلق بتاريخ 1431/4/26ه�.
ببيع الأطفال وبغاء الأطفال وا�شتغالل الأطفال يف املواد وبعد الطالع على قرار جمل�س ال��وزراء رقم ()247
الإباحية ،املعتمد بقرار اجلمعية العامة لالأمم املتحدة بتاريخ 1431/7/16ه�.
رق��م ( )263/54وتاريخ 2000/5/25م ،بال�شيغة ر�شمنا مبا هو اآت:
اأو ًل :املوافقة على ان�شمام اململكة العربية ال�شعودية
املرافقة.
إ
وقد اأعد م�شروع مر�شوم ملكي بذلك� ،شيغته مرافقة اىل الربوتوكول الختياري لتفاقية حقوق الطفل املتعلق
ببيع الأطفال وبغاء الأطفال وا�شتغالل الأطفال يف
لهذا.
املواد الإباحية ،املعتمد بقرار اجلمعية العامة لالأمم
نائب رئي�س جمل�س الوزراء
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املتحدة رقم  263/54وتاريخ 2000/5/25م ،بال�شيغة
املرافقة.
ثاني ًا  :على �شمو نائب رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء -
كل فيما ُ
يخ ّ�شه -تنفيذ مر�شومنا هذا.
�شلطان بن عبدالعزيز
 -25الربوتوكول الختياري لتفاقية حقوق الطفل املتعلق
ببيع الأطفال وبغاء الأطفال وا�شتغالل الأطفال يف املواد
الإباحية.
اعتمد وفتح باب التوقيع والت�شديق عليه والن�شمام
اإليه بقرار اجلمعية العامة  263/54املوؤرخ  25اأيار/
مايو 2000
تاريخ بدء النفاذ 18 :كانون الثاين /يناير  2002طبق ًا
للمادة 14
أ
اإن الدول الطراف يف هذا الربوتوكول،
اإذ ترى اأنه لكي تتحقق اأغرا�س اتفاقية حقوق الطفل
وتنفذ اأحكامها ،ول �شيما املواد  1و  11و 21و 32و33
و 34و 35و ،36يجدر اأن تق ّيم التدابري التي ينبغي
للدول الأطراف اأن تتخذها لكفالة حماية الطفل من
بيع الأطفال وبغاء الأطفال وا�شتغالل الأطفال يف املواد
الإباحية.
ً
واإذ ترى اأي�شا اأن اتفاقية حقوق الطفل ت�شلم بحق الطفل
يف احلماية من ال�شتغالل القت�شادي ومن اأداء اأي عمل
يحتمل اأن يكون خطري ًا اأو يعرقل تعليم الطفل اأو ي�شر
ب�شحة الطفل اأو بنمائه البدين اأو العقلي اأو الروحي اأو
اخللقي اأو الجتماعي.
واإذ ي�شاورها عميق القلق اإزاء املمار�شة املنت�شرة
واملتوا�شلة املتمثلة يف ال�شياحة اجلن�شية التي يتعر�س
لها الأطفال ب�شكل خا�س ،نظر ًا لأنها ممار�شة ت�شجع
ب�شورة مبا�شرة على بيع الأط �ف��ال وب�غ��اء الأطفال
وا�شتغالل الأطفال يف املواد الإباحية.
واإذ تعرتف باأن عدد ًا من املجموعات �شديدة ال�شعف،
مبا فيها الطفالت ،تواجه خطر ًا كبري ًا قوامه ال�شتغالل
اجلن�شي ،واأن الطفالت ميثلن فئة م�شتغ ّلة ب�شكل ل
متنا�شب على �شعيد من ُي�شتغل جن�شي ًا.
واإذ ي�شاورها القلق اإزاء توافر املواد الإباحية ب�شكل
متزايد على �شبكة الإنرتنت وغريها من التكنولوجيات

(ب) ُيقصد ببغاء األطفال استخدام طفل لغرض
أنشطة جنسية لقاء مكافأة أو أي شكل
آخر من أشكال العوض.
(ج) ُيقصد باستغالل األطفال في املواد اإلباحية
تصوير أي طفل ،بأي وسيلة كانت ،ميارس
ممارسة حقيقية أو باحملاكاة أنشطة جنسية
صريحة أو أي تصوير لألعضاء اجلنسية
للطفل إلشباع الرغبة اجلنسية أساس ًا.
المادة 3

النا�شئة ،واإذ ت�شري اإىل املوؤمتر الدويل ملكافحة ا�شتغالل
الأطفال يف املواد الإباحية على �شبكة الإنرتنت (فيينا،
 )1999ول �شيما ما انتهى اإليه هذا املوؤمتر من دعوة
اإىل حترمي اإنتاج وتوزيع وت�شدير وبث وا�شترياد املواد
الإباحية املتعلقة بالأطفال وحيازتها عمد ًا والرتويج
لها واإذ ت�شدد على اأهمية التعاون الأوثق وال�شراكة بني
احلكومات وال�شناعة املتمثلة يف الإنرتنت.
واإذ تعتقد اأن الق�شاء على بيع الأطفال وبغاء الأطفال
وا�شتغالل الأطفال يف املواد الإباحية �شيتي�شر باعتماد
نهج جامع ،يت�شدى للعوامل امل�شاهمة يف ذلك والتي
ت�شمل التخلف والفقر والتفاوت يف م�شتويات الدخل
والهياكل الجتماعية القت�شادية اجل��ائ��رة وتعطل
الدور الذي توؤديه الأ�شر والفتقار اإىل الرتبية والهجرة
من الأري��اف اإىل املدن والتمييز القائم على اجلن�س،
وال�شلوك اجلن�شي ال��الم���ش�وؤول م��ن جانب الكبار،
واملمار�شات التقليدية ال�شارة والنزاعات امل�شلحة
والجتار بالأطفال.
واعتقاد ًا منها اأنه يلزم بذل جهود لرفع م�شتوى الوعي
العام باحلد من طلب امل�شتهلكني على بيع الأطفال وبغاء
الأطفال وا�شتغالل الأطفال يف املواد الإباحية واإدراك ًا
منها لأهمية تعزيز ال�شراكة العاملية بني كافة اجلهات
الفاعلة وحت�شني م�شتوى اإنفاذ القوانني على ال�شعيد
الوطني.
واإذ تالحظ اأحكام ال�شكوك القانونية الدولية ذات
العالقة بحماية الأط �ف��ال مب��ا فيها اتفاقية لهاي
ب�شاأن حماية الأطفال والتعاون يف جمال التبني على
ال�شعيد ال ��دويل ،واتفاقية له��اي ب�شاأن اجلوانب
املدنية لالختطاف ال��دويل لالأطفال واتفاقية لهاي
ب�شاأن الولية القانونية والقانون املنطبق والعرتاف

 -1تكفل كل دولة طرف اأن تتم ،كحد اأدن��ى ،تغطية
الأفعال والأن�شطة التالية تغطية كاملة مبوجب قانونها
اجلنائي اأو قانون العقوبات فيها �شواء اأكانت هذه
اجلرائم ترتكب حملي ًا اأو دولي ًا اأو كانت ترتكب على
والتنفيذ والتعاون يف جمال امل�شوؤولية الأبوية والتدابري اأ�شا�س فردي اأو منظم:
حلماية الأطفال واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (اأ) يف �شياق بيع الأطفال كما هو مع ّرف يف املادة :2
 182املتعلقة بحظر اأ�شواأ اأ�شكال عمل الأطفال واتخاذ  -1عر�س اأو ت�شليم اأو قبول طفل باأي طريقة كانت
تدابري فورية للق�شاء عليها،
لغر�س من الأغرا�س التالية:
واإذ ي�شجعها التاأييد الغالب الذي لقيته اتفاقية حقوق
( أ) االستغالل اجلنسي للطفل.
الطفل ،مما يظهر وجود التزام �شائع بتعزيز وحماية
(ب) نقل أعضاء الطفل توخي ًا للربح.
حقوق الطفل.
(ج) تسخير الطفل لعمل قسري.
واعرتاف ًا منها باأهمية تنفيذ اأحكام برنامج العمل ملنع
بيع الأطفال وبغاء الأطفال وا�شتغالل الأطفال يف املواد  -2القيام ،كو�شيط ،باحلفز غري الالئق على اإقرار
الإباحية والإعالن وبرنامج العمل املعتمدين يف املوؤمتر تبني طفل وذلك على النحو الذي ي�شكل خرق ًا لل�شكوك
العاملي ملكافحة ال�شتغالل اجلن�شي التجاري لالأطفال الدولية القانونية الواجبة التطبيق ب�شاأن التبني.
الذي ُعقد يف �شتكهومل يف الفرتة من  27اإىل  31اآب/
(ب) عرض أو تأمني أو تدبير أو تقدمي طفل
اأغ�شط�س  1996و�شائر ال�ق��رارات والتو�شيات ذات
لغرض استغالله في البغاء على النحو
العالقة بهذا املو�شوع ال�شادرة عن الهيئات الدولية
املع ّرف في املادة .2
املخت�شة.
(ج) وإنتاج أو توزيع أو نشر أو استيراد أو
واإذ ت�شع يف اعتبارها اأهمية التقاليد والقيم الثقافية لكل
تصدير أو عرض أو بيع أو حيازة مواد
�شعب من اأجل حماية الطفل ومنائه ب�شكل متنا�شق.
إباحية متعلقة بالطفل على النحو املع ّرف
قد اتفقت على ما يلي:
في املادة .2
المادة 1

حتظر ال��دول الأط��راف بيع الأط�ف��ال وبغاء الأطفال
وا�شتغالل الأطفال يف املواد الإباحية كما هو من�شو�س
عليه يف هذا الربوتوكول.
المادة 2

الغر�س من هذا الربوتوكول:

(أ) ُيقصد ببيع األطفال أي فعل أو تعامل يتم
مبقتضاه نقل طفل من جانب أي شخص
أو مجموعة من األشخاص إلى شخص
آخر لقاء مكافأة أو أي شكل آخر من
أشكال العوض.

 -2رهن ًا باأحكام القانون الوطني للدولة الطرف ،ينطبق
ال�شيء نف�شه على اأي حماولة ترمي اإىل ارتكاب اأي من
هذه الأفعال اأو التواطوؤ اأو امل�شاركة يف اأي منها.
 -3تتخذ كل دولة طرف التدابري الالزمة التي جتعل
هذه اجلرائم موجبة للعقوبات املنا�شبة والتي ت�شع يف
العتبار خطورة طابعها.
ً
 -4تقوم كل دولة طرف ،عند القت�شاء ،ورهنا باأحكام
قانونها الوطني ،باتخاذ الإجراءات الرامية اإىل حتديد
م�شوؤولية الأ�شخا�س العتباريني عن اجلرائم املحددة
يف الفقرة  1من هذه املادة .ورهن ًا باملبادئ القانونية
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لتلك الدولة الطرف قد تكون م�شوؤولية الأ�شخا�س
العتباريني هذه جنائية اأو مدنية اأو اإدارية.
 -5تتخذ الدول الأط��راف كافة الإج��راءات القانونية
والإدارية املالئمة التي تكفل ت�شرف جميع الأ�شخا�س
امل�شاركني يف عملية تبني طفل ت�شرف ًا يتم�شى مع
ال�شكوك القانونية الدولية الواجبة التطبيق.
المادة 4

م�شروط ًا بوجود معاهدة اأن تعامل هذه اجلرائم بو�شفها  -1تتخذ ال��دول الأط��راف التدابري املنا�شبة حلماية
جرائم ت�شتوجب ت�شليم مرتكبيها لبع�شها البع�س رهن ًا حقوق وم�شالح الأطفال �شحايا املمار�شات املحظورة
بال�شروط املن�شو�س عليها يف قانون الدولة املتلقية مبوجب هذا الربوتوكول يف جميع مراحل الإجراءات
الق�شائية اجلنائية ،ول �شيما عن طريق ما يلي:
للطلب.
 -4تعامل ه��ذه اجل��رائ��م ،لأغ��را���س ت�شليم ال��دول
(أ) االعتراف بضعف األطفال الضحايا وتكييف
الأطراف للمجرمني بع�شها لبع�س ،كما لو اأنها ارتكبت
اإلجراءات جلعلها تعترف باحتياجاتهم
ل يف املكان الذي حدثت فيه بل يف اأقاليم الدول املطلوب
اخلاصة ،مبا في ذلك احتياجاتهم اخلاصة
منها اإقامة وليتها الق�شائية وفق ًا للمادة .4
كشهود؛
 -5اإذا ما ُقدم طلب لت�شليم جمرم فيما يتعلق بجرمية
(ب) إعالم األطفال الضحايا بحقوقهم ودورهم
من اجلرائم ال��وارد ذكرها يف الفقرة  1من امل��ادة 3
وبنطاق اإلجراءات وتوقيتها وتقدمها وبالبت
واإذا ما كانت الدولة الطرف املتلقية للطلب ل ت�شلم اأو
في قضاياهم؛
لن ت�شلم املجرم ا�شتناد ًا اإىل جن�شية املجرم ،يجب على
(ج) السماح بعرض آراء األطفال الضحايا
تلك الدولة اأن تتخذ التدابري املالئمة لعر�س احلالة على
واحتياجاتهم وشواغلهم والنظر فيها أثناء
ال�شلطات املخت�شة فيها لغر�س املقا�شاة.

 -1تتخذ كل دولة طرف ما تراه �شروري ًا من التدابري
لإقامة وليتها الق�شائية على اجلرائم امل�شار اإليها يف
الفقرة  1من املادة  3عندما ترتكب هذه اجلرائم يف
اإقليمها اأو على منت �شفينة اأو طائرة م�شجلة يف تلك
الدولة.
 -2يجوز لكل دولة طرف اأن تتخذ من التدابري ما تراه
�شروري ًا لإقامة وليتها على اجلرائم امل�شار اإليها يف
الفقرة  1من املادة  3يف احلالت التايل ذكرها:
المادة 6
ً
أ
أ
(أ) عندما يكون املجرم املتهم مواطنا من  -1تقوم ال��دول الط ��راف بتقدمي اق�شى ق��در من
مواطني تلك الدولة أو شخص ًا يقيم عادة امل�شاعدة اإىل بع�شها البع�س فيما يتعلق بعمليات
التحقيق اأو الإج��راءات اجلنائية اأو اإج��راءات ت�شليم
في إقليمها.
(ب) عندما تكون الضحية مواطن ًا من مواطني جمرم فيما يت�شل باجلرائم املحددة يف الفقرة  1من
املادة  ،3مبا يف ذلك تقدمي امل�شاعدة يف جمال احل�شول
تلك الدولة.
على ما يف حوزتها من اأدلة لزمة لهذه الإجراءات.
 -3تتخذ كل دولة طرف ما تراه �شروري ًا من التدابري  -2تفي الدول الأط��راف بالتزاماتها مبوجب الفقرة
لإقامة وليتها الق�شائية على اجلرائم الآنف ذكرها  1من هذه املادة مبا يتم�شى مع ما قد يوجد بينها من
عندما يكون املجرم املتهم موجود ًا يف اإقليمها ول تقوم معاهدات اأو ترتيبات اأخرى لتقدمي امل�شاعدة الق�شائية.
بت�شليمه اإىل دولة طرف اأخرى على اأ�شا�س اأن اجلرمية ويف حالة عدم وجود مثل هذه املعاهدات اأو الرتتيبات
ارتكبها مواطن من مواطنيها.
تقدم الدول الأطراف امل�شاعدة لبع�شها البع�س وفق ًا
 -4ل ي�شتبعد هذا الربوتوكول اأي ولية ق�شائية جنائية لقانونها املحلي.
متار�س وفق ًا للقانون الق�شائي.
المادة 7
تقوم ال��دول الأط ��راف ،مبا يتفق مع اأحكام قانونها
المادة 5
 -1تعترب اجلرائم امل�شار اإليها يف الفقرة  1من املادة الوطني ،مبا يلي:
 3مدرجة بو�شفها جرائم ت�شتوجب ت�شليم مرتكبيها يف (اأ) اتخاذ التدابري املالئمة لكي يت�شنى اإجراء احلجز
اأي معاهدة لت�شليم املجرمني قائمة بني الدول الأطراف وامل�شادرة على النحو املالئم ملا يلي:
وتدرج بو�شفها جرائم ت�شتوجب ت�شليم مرتكبيها يف < >1املمتلكات مثل املواد واملوجودات وغري ذلك من
كل معاهدة لت�شليم املجرمني تربم يف وقت لحق فيما املعدات التي ت�شتخدم لرتكاب اجلرائم امل�شار اإليها
بني هذه الدول وفق ًا لل�شروط املن�شو�س عليها يف هذه يف هذا الربوتوكول اأو لت�شهيل ارتكابها؛
التفاقيات.
< >2العوائد املتاأتية من هذه اجلرائم؛
 -2اإذا تلقت دولة طرف جتعل ت�شليم املجرمني م�شروط ًا (ب) تنفيذ الطلبات ال��واردة من دول��ة طرف اأخرى
بوجود معاهدة طلب ًا لت�شليم جمرم من دول��ة طرف ب�شاأن حجز اأو م�شادرة املواد اأو العوائد امل�شار اإليها
اأخرى ل تربطها بها معاهدة لت�شليم املجرمني يجوز يف الفقرة الفرعية (اأ)؛
لها اأن تعترب هذا الربوتوكول قانوني ًا لت�شليم املجرم فيما (ج) اتخاذ التدابري الالزمة التي ت�شتهدف اإغالق
يتعلق بتلك اجلرائم .ويجب اأن يخ�شع الت�شليم لل�شروط املباين امل�شتخدمة يف ارتكاب هذه اجلرائم ب�شورة
موؤقتة اأو نهائية.
املن�شو�س عليها يف قانون الدولة املتلقية للطلب.
 -3على الدول الأطراف التي ل جتعل ت�شليم املجرمني المادة 8
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الدعاوى التي متس مصاحلهم الشخصية
بطريقة تتمشى مع القواعد اإلجرائية
للقانون الوطني؛
(د) توفير خدمات املساندة املالئمة لألطفال
الضحايا طيلة سير اإلجراءات القانونية.
(هـ) حماية خصوصيات وهوية األطفال
الضحايا واتخاذ التدابير الالزمة وفق ًا
للقانون الوطني لتجنب نشر معلومات
ميكن أن تقضي إلى التعرف على هؤالء
األطفال الضحايا.
(و) القيام ،في احلاالت املناسبة ،بكفالة حماية
سالمة األطفال الضحايا وأسرهم والشهود
الذين يشهدون لصاحلهم من التعرض
لإلرهاب واالنتقام.
(ز) تفادي التأخير الذي ال لزوم له في البت في
القضايا وتنفيذ األوامر أو القرارات التي
متنح تعويضات لألطفال الضحايا.

 -2تكفل الدول الأطراف األ يحول عدم التي ّقن من عمر
ال�شحية احلقيقي دون بدء التحقيقات اجلنائية ،مبا يف
ذلك التحقيقات الرامية اإىل حتديد عمر ال�شحية.
 -3تكفل الدول الأطراف اأن يعامل النظام الق�شائي
اجلنائي لالأطفال الذين هم �شحايا اجلرائم الوارد
ذكرها يف هذا الربوتوكول امل�شلحة الف�شلى للطفل
بو�شفها العتبار الرئي�شي.
 -4تتخذ الدول الأطراف التدابري الالزمة التي تكفل
التدريب املالئم ،وخا�شة التدريب القانوين والنف�شي،
لالأ�شخا�س الذين يعملون مع �شحايا اجلرائم املحظورة
مبوجب هذا الربوتوكول.

 -5وتتخذ ال��دول الأط���راف ،يف احل��الت املالئمة،
ال�ت��داب��ري ال��رام�ي��ة اإىل حماية اأم��ن و�شالمة ه �وؤلء
الأ�شخا�س و/اأو املوؤ�ش�شات العاملني يف جمال وقاية و/
اأو حماية وتاأهيل �شحايا هذه اجلرائم.
 -6ل �شيء يف هذا الربوتوكول يف�شر على نحو ي�شر
بحقوق املتهم يف حماكمة عادلة ونزيهة اأو يتعار�س مع
هذه احلقوق.
المادة 9

 -1تعتمد الدول الأطراف اأو تعزز وتنفذ وتن�شر القوانني
والتدابري الإداري��ة وال�شيا�شات والربامج الجتماعية
التي متنع اجلرائم امل�شار اإليها يف هذا الربوتوكول.
وينبغي اإيالء اهتمام خا�س حلماية الأطفال الذين هم
عر�شة بوجه خا�س لهذه املمار�شات.
 -2تقوم الدول الأطراف بتعزيز الوعي لدى اجلمهور
عامة ،مبا يف ذلك الأطفال ،عن طريق الإعالم بجميع
الو�شائل املنا�شبة ،وعن طريق التثقيف والتدريب املت�شل
بالتدابري الوقائية والآثار ال�شارة الناجمة عن اجلرائم
امل�شار اإليها يف هذا الربوتوكول .وتقوم الدول ،يف وفائها
بالتزاماتها مبوجب هذه املادة ،بت�شجيع م�شاركة املجتمع
املحلي ،ول �شيما الأطفال ،يف برامج الإعالم والتثقيف
تلك ،مبا يف ذلك امل�شاركة على ال�شعيد الدويل.
 -3تتخذ الدول الأطراف جميع التدابري املمكنة التي
تهدف اإىل تاأمني تقدمي كل امل�شاعدات املنا�شبة اإىل
�شحايا هذه اجلرائم ،مبا يف ذلك اإع��ادة اإدماجهم
الكامل يف املجتمع وحتقيق �شفائهم الكامل بدني ًا
ونف�شي ًا.
 -4تكفل ال��دول الأط ��راف جلميع الأط�ف��ال �شحايا
اجلرائم املو�شوفة يف هذا الربوتوكول اإتاحة الإجراءات
املنا�شبة يف ال�شعي للح�شول ،دون متييز ،على تعوي�س
عن الأ�شرار التي حلقت بهم من الأ�شخا�س امل�شوؤولني
قانوني ًا عن ذلك.
 -5تتخذ الدول الأطراف التدابري املالئمة الهادفة اإىل
احلظر الفعال لإنتاج ون�شر املواد التي تروج للجرائم
املو�شوفة يف هذا الربوتوكول.
المادة 10

 -1تتخذ الدول الأطراف كل اخلطوات الالزمة لتقوية
التعاون الدويل عن طريق الرتتيبات الثنائية واملتعددة
الأط ��راف والإقليمية ملنع ك�شف وحت��ري ومقا�شاة
ومعاقبة اجلهات امل�شوؤولة عن اأفعال تنطوي على بيع
الأطفال وبغاء الأطفال وا�شتغالل الأطفال يف املواد
الإباحية ،وال�شياحة اجلن�شية التي تتناول الأطفال.
كما تعزز الدول الأطراف التعاون والتن�شيق الدوليني
بني �شلطاتها واملنظمات غري احلكومية الوطنية والدولية

ت�شدق عليه اأو تن�شم اإليه بعد دخوله حيز النفاذ،
واملنظمات الدولية.
 -2تقوم الدول الأطراف بتعزيز التعاون الدويل مل�شاعدة بعد �شهر م��ن ت��اري��خ اإي��داع�ه��ا �شك ت�شديقها اأو
الأطفال ال�شحايا على ال�شفاء البدين والنف�شي واإعادة ان�شمامها.
اإدماجهم يف املجتمع واإعادتهم اإىل اأوطانهم.
المادة 15
 -3ت�شجع الدول الأطراف على تعزيز التعاون الدويل  -1ي�ج��وز لأي دول ��ة ط��رف اأن تن�شحب م��ن هذا
بغية الت�شدي لالأ�شباب الأوىل ،مثل الفقر والتخلف التي الربوتوكول يف اأي وقت باإ�شعار كتابي تر�شله اإىل الأمني
ت�شهم يف ا�شتهداف الأطفال للبيع وا�شتغاللهم يف البغاء العام لالأمم املتحدة الذي يقوم بعد ذلك باإبالغ الدول
الأطراف الأخرى يف التفاقية وجميع الدول التي وقعت
ويف املواد الإباحية ويف ال�شياحة اجلن�شية.
 -4تقوم الدول الأطراف التي هي يف مركز ي�شمح لها عليها .وي�شبح الن�شحاب نافذ ًا بعد �شنة على ت�شليم
بذلك ،بتقدمي امل�شاعدة املالية والفنية وغريها من الأمني العام لالأمم املتحدة لهذا الإ�شعار.
امل�شاعدة عن طريق الربامج القائمة املتعددة الأطراف  -2لن يوؤدي الن�شحاب اإىل اإعفاء الدولة الطرف من
التزاماتها مبوجب هذا الربوتوكول فيما يتعلق باأي فعل
اأو الإقليمية اأو الثنائية اأو غريها من الربامج.
خمل يحدث قبل التاريخ الذي ي�شبح فيه الن�شحاب
المادة 11
ل �شيء يف ه��ذا الربوتوكول مي�س ب �اأي من الأحكام نافذ ًا .ولن مي�س هذا الن�شحاب باأي �شكل النظر يف
املف�شية على نحو اأف�شل اإىل اإع�م��ال حقوق الطفل اأي م�شاألة تكون قيد نظر اللجنة بالفعل قبل التاريخ
الذي ي�شبح فيه الن�شحاب نافذ ًا.
واملمكن اأن يت�شمنها:
(اأ) قانون الدولة الطرف؛
المادة 16
 -1لأي دولة طرف اأن تقرتح اإدخال تعديل واأن تقدمه
(ب) القانون الدويل ال�شاري بالن�شبة لتلك الدولة.
اإىل الأمني العام لالأمم املتحدة .ويقوم الأمني العام
المادة 12
 -1تقوم كل دولة طرف ،يف غ�شون �شنتني من بدء نفاذ عندئذ باإبالغ الدول الأطراف بالتعديل املقرتح ،مع
الربوتوكول بالن�شبة لتلك الدولة الطرف ،بتقدمي تقرير طلب باإخطاره مبا اإذا كانت حتبذ عقد موؤمتر للدول
اإىل جلنة حقوق الطفل يقدم معلومات �شاملة حول الأط��راف للنظر يف القرتاحات والت�شويت عليها.
التدابري التي اتخذتها لتنفيذ اأحكام هذا الربوتوكول .ويف حالة تاأييد ثلث الدول الأط��راف على الأقل ،يف
 -2وعلى اإثر تقدمي هذا التقرير ال�شامل ،تقوم كل دولة غ�شون اأربعة اأ�شهر من تاريخ هذا التبليغ ،عقد هذا
طرف بت�شمني ما تقدمه من التقارير اإىل جلنة حقوق املوؤمتر ،يدعو الأم��ني العام اإىل عقده حتت رعاية
الطفل ،وفق ًا للمادة  44من التفاقية ،اأية معلومات الأمم املتحدة .ويقدم اأي تعديل تعتمده اأغلبية الدول
اإ�شافية فيما يخ�س تنفيذ الربوتوكول .وتقوم الدول الأطراف احلا�شرة وامل�شوتة يف املوؤمتر على اجلمعية
الأطراف الأخرى يف الربوتوكول بتقدمي تقرير مرة كل العامة لإقراره.
 -2يبداأ نفاذ اأي تعديل يتم اعتماده وفق ًا للفقرة 1
خم�س �شنوات.
 -3يجوز للجنة حقوق الطفل اأن تطلب اإىل الدول من هذه امل��ادة عندما تقره اجلمعية العامة لالأمم
الأط��راف معلومات اإ�شافية ذات عالقة بتنفيذ هذا املتحدة وتقبله ال��دول الأط��راف يف ه��ذه التفاقية
باأغلبية الثلثني.
الربوتوكول.
ً
 -3يكون التعديل ،عند ب��دء ن�ف��اذه ،ملزما للدول
المادة 13
 -1يفتح باب التوقيع على هذا الربوتوكول اأمام اأي الأطراف التي قبلته ،وتبقى الدول الأطراف الأخرى
دولة هي طرف يف التفاقية اأو اأي دولة وقعت عليها .ملزمة باأحكام هذا الربوتوكول وباأي تعديالت �شابقة
 -2يخ�شع ه��ذا الربوتوكول للت�شديق ويفتح باب تكون قد قبلتها.
الن�شمام اإل�ي��ه لأي دول��ة م��ن ال��دول الأط ��راف يف المادة 17
التفاقية اأو املوقعة عليها .وتودع �شكوك الت�شديق اأو  -1ي��ودع هذا الربوتوكول ،ال��ذي تت�شاوى ن�شو�شه
الن�شمام لدى الأمني العام لالأمم املتحدة.
الإ�شبانية والإنكليزية والرو�شية وال�شينية والعربية
والفرن�شية يف احلجية يف حمفوظات الأمم املتحدة.
المادة 14
 -1يبداأ نفاذ هذا الربوتوكول بعد ثالثة اأ�شهر من  -2ير�شل الأمني العام لالأمم املتحدة ن�شخ ًا م�شدقاً
عليها من هذا الربوتوكول اإىل جميع الدول الأطراف
اإيداع �شك الت�شديق اأو الن�شمام العا�شر.
 -2يبداأ نفاذ هذا الربوتوكول ،بالن�شبة لكل دولة يف التفاقية وجميع الدول التي و ّقعت عليها.
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