
هل االستقدام والبطالة 
خطر على أمننا الوطني؟

• 70% من نزالء السجون السعوديين.. 
خريجو جامعات

• إنشاء مجلس أعلى للعمل التطوعي

• جدول زمني الستكمال المدن 
االقتصادية

• ما مصير استثمارات التأمينات في 
الخارج؟!
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د. خليل البراهيم:
هناك قادة للرأي

في المجلس
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بنف�س �لقدر من �الهتمام بهموم �لوطن يف �لد�خل, كانت عالقات �ململكة و�صورتها يف �خلارج �أحد �أهم 

�أولويات جمل�س �ل�صورى, فقد بات �ملجل�س �أحد �أذرع �ل�صيا�صة �خلارجية للمملكة �لعربية �ل�صعودية, يد�فع 

عن ثو�بتها, ويح�صد �مل�صاندة ملو�قفها, ويخلق فر�صًا من �لتعاون و�لتن�صيق مع �ملنظمات �لدولية.

�إن �لزيار�ت �ملتبادلة بني وفود �ملجل�س و�ملجال�س �لربملانية يف �لعديد من دول �لعامل ت�صهد حمادثات �صاملة  

ت�صتهدف بناء ج�صور من �لعالقات لي�س فقط مع �ل�صلطات �لت�صريعية يف تلك �لبالد, بل �أي�صًا �ملعنيني 

بالقر�ر �القت�صادي و�ل�صيا�صي و�الجتماعي و�لعلمي, هذ� �إىل جانب �لعمل على تعزيز �ل�صورة �لذهنية 

�الإيجابية عن �الإ�صالم و�مل�صلمني, و�ملتابع للح�صور �ل�صعودي يف �ملنظمات و�لهيئات �لربملانية �لدولية 

�إقامة حو�ر د�ئم مع  يرقب مدى جناح �ملجل�س يف تن�صيق �ملو�قف مع عدد من �ملجال�س �لربملانية عرب 

�صناع �لقر�ر يف دول �لعامل, فقد �أ�صبح �ملجل�س ع�صوً� فاعاًل يف �ملنظمات و�الحتاد�ت �لربملانية �الإقليمية 

و�الإ�صالمية و�لعاملية.

وبالتو�زي مع ذلك ت�صهم جلان �ل�صد�قة �لربملانية �لتي �أن�صاأها �ملجل�س بالتعاون مع برملانات �لعامل بدور 

متميز يف تعزيز �لعالقات �مل�صرتكة وتذليل �ل�صعاب �لتي تو�جه خطط �لتبادل �القت�صادي و�لعلمي و�لثقايف, 

باالإ�صافة �إىل و�صع حلول عاجلة للم�صكالت �لتي تو�جه مو�طني �ململكة �مل�صافرين �إىل تلك �لدول �صو�ء 

كانو� طالبًا �أو رجال �أعمال �أو �صائحني.

لقد ��صتثمر �أع�صاء �ملجل�س ر�صيد خرب�تهم وثقافتهم وعالقاتهم يف �إثر�ء عمل جلان �ل�صد�قة, فتكاملت 

�أدو�ر �لزيار�ت �ملتبادلة مع جهود �للجان لتحقيق �لهدف �الأ�صمى وهو دعم عالقات �ململكة �خلارجية, 

وم�صلحة �لوطن و�ملو�طن.

•  رئي�س التحرير

المجلس..
ذراع للمملكة خارجيًا

•
د. حممد املهنا 
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حوار: 34

المحتويات
لمن يهمه األمر: 28

نطالع يوميًا قر�ر�ت مبنع �ال�صتقد�م عن عدد من �ملوؤ�ص�صات و�ل�صركات, نتيجة عدم �اللتز�م بن�صب 

�ل�صعودة, �أو �لتحايل على �الأنظمة, فيما يتم يوميًا �لك�صف عن موؤ�ص�صات وهمية ال تكاد تفتح �أبو�بها 

حتى تغلقها مرة �أخرى بعد �أن تكون قد ظفرت بن�صيبها من تاأ�صري�ت �لعمالة وقامت ببيعها لتفاقم 

من ظاهرة �لعمالة �ل�صائبة �لتي باتت ت�صكل خطرً� �جتماعيًا و�أمنيًا ي�صعب حتديد مد�ه.

   طرحت هذه �الإ�صكالية �أمام عدد من �أع�صاء جمل�س �ل�صورى وجمموعة من �ملو�طنني 

لتناق�س معهم مدى خطورة ظاهرة �لعمالة �ل�صائبة على �أمن و�صالمة �ملجتمع وكيفية مو�جهتها 

وت�صليط �ل�صوء على �الآثار �القت�صادية و�الجتماعية و�الأمنية �ملرتتبة عليها, كما ناق�صت من خالل 

هذ� �لتحقيق �أ�صباب وم�صببات ف�صل خطط �صعودة �لوظائف �لدنيا..

40دراسة:
بعد ظهور �لعديد من �الأمر��س �لتي ثبت �أن للور�ثة دورً� فيها �جتهت جهود �جلميع �إىل �لرتكيز 

على �جلو�نب �لوقائية للحد من �إمكانية حدوث والد�ت م�صابة باالأمر��س �لور�ثية �مل�صتع�صية. 

وقد �أثبتت �لدر��صات �أن �الأمر��س �لتي ت�صيب �الإن�صان ب�صفة عامة هي حتت �إحدى فئات ثالث:  

�الأمر��س �ملعدية )�لبيئية(, و�الأمر��س �لور�ثية, و�الأمر��س �لور�ثية �لبيئية.

 د. حم�صن �حلازمي يقدم لنا روؤيته حول �الختالف �لور�ثي بني �الأفر�د وعالقته باالأمر��س �لور�ثية 

و�العتالالت �ل�صحية وكذلك جهود �لدولة �لت�صدي لذلك.  

د. خليل البراهيم:
 هناك قادة للرأي في المجلس وتخصص عضو المجلس يثري أداءه تحت القبة

�أكد ع�صو �ملجل�س �لدكتور خالد �لرب�هيم على �هتمام �أع�صاء �ملجل�س بق�صايا �ل�صاأن �لعام, وقال �إن تخ�ص�صاتهم 

وتقدمي خدمات ��صت�صارية لبع�س �جلهات �حلكومية و�خلا�صة ال يعيق عملهم يف �ملجل�س بل ي�صيف خرب�ت 

ويجعل �لع�صو على تو��صل مبا�صر مع �ملجتمع. 

و�أو�صح �لرب�هيم �أن هناك �أ�صحاب ر�أي يوؤثرون يف �تخاذ �لقر�ر يف �ملجل�س, م�صريً� �إىل �أن قر�ر�ت �ملجل�س مناط بتنفيذها �جلهات �لتنفيذية وال يالم �ملجل�س يف تاأخري 

تلك �لقر�ر�ت �أو عدم �صدورها. و�أثنى خالل حو�ره مع »�ل�صورى« على جهود �حلكومة ممثلة بالهيئة �لعامة لل�صياحة و�الآثار يف �لعناية باالآثار و�ملحافظة عليها. 

46مدار الشهر
تنسيق سعودي تركي في المحافل الدولية

عقد رئي�س جمل�س �ل�صورى �لدكتور عبد�هلل بن حممد بن �إبر�هيم �آل �ل�صيخ جل�صة مباحثات مثمرة مع رئي�س 

جمل�س �الأمة �لرتكي, تناولت �لعالقات �لثنائية وخا�صة �لربملانية منها �إ�صافة �إىل �لتن�صيق بني �جلانبني يف 

�ملحافل �لدولية.
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للعالقات العامة والإعالم 
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جدد وقوف المملكة إلى جانب الشعب التونسي:
مجلس الوزراء يدعو المجتمع الدولي اليقاف 

التجاوزات اإلسرائيلية
ر�أ�س نائب خادم �حلرمني �ل�صريفني , �صاحب 

�ل�صمو �مللكي �الأمري �صلطان بن عبد�لعزيز �آل 

�صعود - حفظه �هلل - �جلل�صة �لتي عقدها 

جمل�س �لوزر�ء يوم 1431/2/6هـ, يف ق�صر 

�ليمامة مبدينة �لريا�س.

و�أطلع نائب خادم �حلرمني �ل�صريفني �ملجل�س 

على �للقاء�ت و�ملــ�ــصــاور�ت و�التــ�ــصــاالت , 

�لتي جرت مع عدد من قادة �لدول �لعربية 

�الأو�ــصــاع عربيًا  تطور�ت  حــول  و�ل�صديقة 

ودوليًا.

و�أو�صح معايل وزير �لثقافة و�الإعالم �لدكتور 

عقب  خوجة  �لدين  حميي  بن  عبد�لعزيز 

�إىل  ذلك  بعد  ��صتمع  �ملجل�س  �أن  �جلل�صة, 

تقارير عن �لتطور�ت و�الأحد�ث �لتي ت�صهدها 

�ل�صاحة �لدولية على خمتلف �ل�صعد.

�ملجل�س  �أن  معاليه  بني  �ملحلي  �ل�صاأن  ويف 

عليها  ��صتملت  �لتي  �مل�صامني  �أهمية  �أكــد 

كلمة خادم �حلرمني �ل�صريفني �أمام �ملوؤمتر 

�لتعليم  يف  �ل�صاملة  للجودة  �الأول  ــدويل  �ل

�لعام, ودعوته - �أيده �هلل - جلميع �لقطاعات 

تطبيق  �إىل  �ملختلفة  و�لتدريبية  �لتعليمية 

�آليات �جلودة �ل�صاملة على جميع �لرب�مج 

و�مل�صروعات لتحقيق �ملزيد من �لنجاحات 

و�لتقدم على هذ� �ل�صعيد, وت�صديده - �أيده 

يف  وتوفيقه  �هلل  بــعــون  �مل�صي  على   - �هلل 

��صتكمال جهود تطوير �لتعليم �نطالقًا من 

�جلميع  على  يحتم  �لــذي  �لوطني  �لو�جب 

تهيئة �أف�صل م�صتويات �لتعليم الأبنائنا و�لعمل 

على بناء قدر�تهم �لتناف�صية ل�صمان ��صتمر�ر 

م�صرية �لتنمية و�لعطاء يف �ململكة, م�صريً� 

�إىل �أن جائزة �لتميز يف دورتها �الأوىل جاءت 

لتعزيز هذه �لتناف�صية يف �ملجال �لرتبوي.

كــمــا نـــوه �ملــجــلــ�ــس بــتــد�ــصــني كــر�ــصــي حــو�ر 

�حل�صار�ت بجامعة �الإمام حممد بن �صعود 

و�صو�بط  �أخــالقــيــات  وكر�صي  �الإ�صالمية 

وتوقيع  عبد�لعزيز  �مللك  بجامعة  �لتمويل 

جمال  يف  متخ�ص�س  كر�صي  �إن�صاء  �تفاق 

�لريا�صيات خلدمة طالب �لدر��صات �لعليا 

جامعة  مــع  بالتعاون  �صعود  �مللك  بجامعة 

�ل�صوربون " باري�س 1 ".

�أن  ـــاد مــعــايل وزيـــر �لثقافة و�الإعــــالم  و�أف

�ملجل�س �أ�صدر عدة قــر�ر�ت منها �ملو�فقة 

على بروتوكول بني حكومة �ململكة �لعربية 

�لــ�ــصــعــوديــة وحــكــومــة جــمــهــوريــة فيتنام 

�لبرتول  قطاعات  يف  للتعاون  �ال�صرت�كية 

و�لغاز و�ملعادن و�ملو�فقة على مذكرة تفاهم 

للتعاون يف �ملجال �لزر�عي و�لرثوة �حليو�نية 

�لعربية  �ململكة  حــكــومــة  بــني  و�ل�صمكية 

�ل�صعودية وحكومة دولة قطر. 

ويف جل�صة �أخرى عقدت برئا�صة نائب خادم 

�مللكي  �ل�صمو  �صاحب  �ل�صريفني  �حلرمني 

�آل �صعود -  �الأمــري �صلطان بن عبد�لعزيز 

�أطــلــع نائب خــادم �حلرمني  حفظه �هلل - 

�ل�صريفني, �ملجل�س على �ملباحثات و�لر�صائل 

و�الت�صاالت, �لتي جرت خالل �الأ�صبوع مع 

عدد من قادة �لــدول �ل�صقيقة و�ل�صديقة, 

و�أو�ــصــح مــعــايل وزيـــر �لثقافة و�الإعــــالم, 

�لدكتور عبد�لعزيز بن حميي �لدين خوجة, 

عقب �جلل�صة, �أن �ملجل�س تطرق بعد ذلك �إىل 

تطور�ت �الأحد�ث على �ل�صاحة �لعربية, ومنها 

�لو�صع يف �جلمهورية �لتون�صية, و�جلمهورية 

و�الأر��صي   , �ل�صود�ن  �للبنانية, وجمهورية 

�لفل�صطينية �ملحتلة.

ويف هذ� �ل�صاأن, جدد �ملجل�س وقوف �ململكة 

�إىل جانب �ل�صعب �لتون�صي �ل�صقيق, لتجاوز 

�ملرحلة �ل�صعبة �لتي مير بها, ومتنياتها باأن 

ي�صود �الأمن و�ال�صتقر�ر يف هذ� �لوطن �لعزيز 

على �الأمتني �لعربية و�الإ�صالمية.

و�أعرب �ملجل�س عن متنياته باأن حتقق �لنتائج 

�لنهائية لال�صتفتاء يف �ل�صود�ن ما يتطلع �إليه 

�آمال  من  �ل�صود�ين  �ل�صعب  �أبناء  خمتلف 

و�ال�صتقر�ر  �الأمــن  يحقق  ومبــا  وطموحات 

و�لرخاء لل�صعب �ل�صود�ين �ل�صقيق .

ودعا �ملجل�س �ملجتمع �لدويل �إىل �لتحرك 

ـــقـــاف �لـــتـــجـــاوز�ت  ــاعــل و�جلــــــاد, الإي ــف �ل

�الإ�صر�ئيلية يف �الأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة, 

�أبناء �ل�صعب �لفل�صطيني و�الإجر�ء�ت  �صد 

�ل�صلطات  بها  تــقــوم  �لــتــي  �لقانونية  غــري 

�الإ�صر�ئيلية �ملتمثلة يف قتل �الأبرياء, وهدم 

�لقد�س  تاريخي يف  �ملنازل, وتدمري فندق 

لبناء �ملزيد من �مل�صتوطنات �الإ�صر�ئيلية, 

مــ�ــصــددً� على �ــصــرورة �لــوقــوف �صد هذه 

�ملــمــار�ــصــات و�النــتــهــاكــات, ودعـــم �الإر�دة 

و�ملتمثلة  و�ملتنامية حاليًا,  �لدولية �جلادة 

يف �العرت�ف �لدويل بالدولة �لفل�صطينية.

ونــوه �ملجل�س بو�صع نائب خــادم �حلرمني 

�ل�صريفني حجر �الأ�صا�س مل�صروع مطار �مللك 

عبد�لعزيز �لدويل �جلديد بجدة, كما �أ�صاد 

على  �الأوىل  �ملرتبة  على  �ململكة  بح�صول 

�مللكية  ت�صجيل  �صرعة  يف  �لعاملي  �مل�صتوى 

�لعقارية ح�صب �لتقرير �لذي �أ�صدره �لبنك 

�لدويل �خلا�س ببيئة �الأعمال للعام 2009م 

ـــذي جـــاء مــتــز�مــنــًا مــع �نــطــالقــة وز�رة  �ل

�لعدل �لفعلية يف م�صروع �مللك عبد�هلل بن 

عبد�لعزيز لتطوير مرفق �لق�صاء .. وبدخول 

10 ( �الأكــرث قدرة على  �ململكة قائمة �لـ ) 

�لوفاء بالتز�ماتها �ملالية وديونها �ل�صيادية 

من خالل �لتقرير �لف�صلي للربع �لر�بع من 

عام 2010م.  

و�أفــاد معاليه �أن �ملجل�س �أ�صدر عــددً� من 

�لقر�ر�ت منها: 

�أقر�ر جمل�س �لوزر�ء �تفاقيتني �أمنيتني بني 

�ململكة �لعربية �ل�صعودية وجمهورية �لهند 

تتعلق �الأوىل بت�صليم �ملطلوبني و�لثانية بنقل 

�الأ�صخا�س �ملحكوم عليهم.

كما �أ�صدر �ملجل�س قر�رً� باأن يتوىل جمل�س 

�لـــوزر�ء تعيني ممثلي �حلكومة يف جمل�س 

�إد�رة �ل�صركة �ل�صعودية لل�صناعات �الأ�صا�صية 

) �صابك ( بناء على تر�صيح من جمل�س �إد�رة 

�صندوق �ال�صتثمار�ت �لعامة وير�عى فيهم 

تو�فر �خلرب�ت �لالزمة الأعمال �ل�صركة.

�الأع�صاء  ع�صوية  مــدة  ��صتمر�ر  و�إجـــازة 

�حلاليني �لذين ميثلون �حلكومة يف جمل�س 

�إد�رة �ل�صركة �ملعينني بقر�ر جمل�س �لوزر�ء 

رقم )42( وتاريخ 1424/2/12هـ وذلك �إىل 

حني تعيني ممثلي �حلكومة يف �ملجل�س وفقًا 

ملا ورد يف �لبند )�أواًل(.

ــرة تفاهم  كــمــا و�فــــق �ملــجــلــ�ــس عــلــى مــذك

حكومة  بني  �ل�صناعي  �ملجال  يف  للتعاون 

دولة  وحكومة  �ل�صعودية  �لعربية  �ململكة 

قطر �ملوقع عليها يف مدينة �لدوحة بتاريخ 

1431/3/8هـ.

نائب خادم �حلرمني خالل جل�صة جمل�س �لوزر�ء
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�صاحب �ل�صمو �مللكي �الأمري �صلطان بن 

عبد�لعزيز �آل �صعود - حفظه �هلل - يف 

مكتبه بالديو�ن �مللكي بق�صر �ليمامة 

مــعــايل رئــيــ�ــس جمل�س �الأمــــة �الأعلى 

�صاهني  علي  حممد  تركيا  بجمهورية 

و�لوفد �ملر�فق له. 

ونــقــل �ملــ�ــصــوؤول �لــرتكــي لنائب خادم 

وتقدير  حتيات  �ل�صريفني  �حلــرمــني 

�لقيادة �لرتكية فيما حمله - �أيده �هلل 

- حتياته وتقديره لهم. 

ح�صر �ال�صتقبال �صاحب �ل�صمو �مللكي 

�الأمري نايف بن عبد�لعزيز �لنائب �لثاين 

لرئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �لد�خلية 

و�صاحب �ل�صمو �مللكي �الأمري مقرن بن 

عبد�لعزيز رئي�س �ال�صتخبار�ت �لعامة 

و�صاحب �ل�صمو �مللكي �الأمري خالد بن 

وزير  م�صاعد  عبد�لعزيز  بن  �صلطان 

�لدفاع و�لطري�ن و�ملفت�س �لعام لل�صوؤون 

�الأمـــري  �ل�صمو  و�ــصــاحــب  �لع�صكرية 

�لدكتور م�صعل بن عبد�هلل بن م�صاعد 

و�صاحب  �لعهد  ويل  �صمو  م�صت�صار 

�ل�صمو �مللكي �الأمري في�صل بن خالد بن 

�صلطان بن عبد�لعزيز �مل�صت�صار بديو�ن 

�صمو ويل �لعهد ومعايل رئي�س جمل�س 

�ل�صورى �لدكتور عبد�هلل بن حممد بن 

�بر�هيم �آل �ل�صيخ ومعايل وزير �لدولة 

ع�صو جمل�س �لوزر�ء �لدكتور م�صاعد 

بن حممد �لعيبان وعدد من �مل�صوؤولني 

�إ�صافة �إىل �ل�صفري �لرتكي لدى �ململكة 

�أحمد خمتار غون. 

كما ��صتقبل �صاحب �ل�صمو �مللكي �الأمري 

منطقة  �أمــري  عبد�لعزيز  بــن  �صلمان 

�لريا�س يف مكتب �صموه بق�صر �حلكم 

�لــرتكــي حممد علي  �لــربملــان  رئي�س 

�صاهني, و�لوفد �ملر�فق له, ومت خالل 

�ال�صتقبال مناق�صة عدد من �ملو�صوعات 

ذ�ت �الهتمام �مل�صرتك و�صـبل تعزيز 

�لتعاون بني �لبلدين �ل�صقيقني.

ح�صر �ال�صتقبال معايل رئي�س جمل�س 

�آل  عبد�هلل  �لدكتور  �ل�صيخ  �ل�صورى 

�ل�صيخ, و�صاحب �ل�صمو �مللكي �الأمري 

حممد بن �صلمان بـن عـبـد�لـعـزيـز - 

�مل�صت�صار �لـخـا�س ل�صمو �أميـر مـنطقة 

ــس, وعــ�ــصــو جمــلــ�ــس �ل�صورى  ــا� ــري �ل

عبد�جلو�د  فــريــد  �إحــ�ــصــان  �ملهند�س 

�لع�صو �ملــر�فــق, و�لــدكــتــور عــو�د بـن 

�أمري  �صمو  م�صت�صار  �لــعــو�د  �ــصــالــح 

منطقة �لريا�س, و�ل�صفري �لرتكي لدى 

�ململكة.

حمرم 1432 هـ 7

األمير سلمان بحث مع الضيف العالقات الثنائية
نائب خادم الحرمين الشريفين يستقبل رئيس مجلس 

األمة التركي
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و�فق جمل�س �ل�صورى على م�صروع نظام �لعمل �لتطوعي, 

و�أقر �إن�صاء جمل�س �أعلى للعمل �لتطوعي يتمتع ب�صخ�صية 

�عتبارية, ويرتبط مبجل�س �لوزر�ء ويكون مقره �لريا�س 

ويجوز �إن�صاء فروع �أو مكاتب يف مناطق �ململكة, ويكون 

رئي�صه مبرتبة وزير ويعني باأمر ملكي . 

�لعمل  �لــقــبــول يف  �ــصــروط  �صياغة  �للجنة  و�أعــــادت 

�لتطوعي لتتيح لغري �مل�صلمني �مل�صاركة فيه و��صرتطت 

حتلي �ملتطوع باالأخالق و�الآد�ب �لتي يتطلبها �لعمل 

�لتطوعي �لذي يختاره, كما �أجرت تعدياًل ل�صمان حقوق 

�ملتطوع متثل يف �لن�س على حتميل �جلهة �مل�صتفيدة 

منه بالتعوي�صات �لتي تقدرها �للجنة �لطبية �ملعتمدة 

يف حال تعر�س �ملتطوع للوفاة �أو �الإ�صابة بالعجز �لكامل 

�أو بعاهة متنعه من �لعمل ب�صورة قطعية �أو عاهة جزئية 

ب�صبب �لعمل �أو �لتدرب �لتطوعي �أو حتى خالل �لطريق 

من و�إىل عمله �لتطوعي. 

�إ�صرت�تيجيات �لعمل  ويهدف نظام �لتطوع �إىل و�صع 

�لتطوعي و�صيا�صتها يف �ململكة وتنظيمه وحتديد �آلياته 

وتطويره وتنمية روح �لعمل �لتطوعي لدى �أفر�د �ملجتمع 

ون�صر ثقافته وتفعيلها وحتديد �لعالقة بني �أطر�ف �لعمل 

�لتطوعي وتبيان �حلقوق و�ملز�يا و�لو�جبات لكل طرف, 

حتقيق مبادئ �لتكافل و�لتالحم �الجتماعي وتنمية روح 

�أفر�د �ملجتمع  �أمام  �النتماء �لوطني, و�إتاحة �لفر�صة 

وموؤ�ص�صاته للعمل �لتطوعي . 

و�أعطى �لنظام جهة عمل �ملتطوع �الأ�صا�صية �حلق يف 

طلب �إنهاء تفرغ �ملوظف من عمله �لتطوعي ومبا�صرته 

يف جهته �الأ�صلية �إذ� كان تطوعه �أثناء �لدو�م �لر�صمي, 

و�إذ� �أخل �ملتطوع بو�جباته �أو �رتكب خمالفة يعاقب بعد 

�أو �ال�صتغناء عن  �أو �الإنذ�ر  �لتحقيق معه بلفت �لنظر 

خدماته, �أما �إذ� �رتكب جرمية من �جلر�ئم فيحال �إىل 

�الأجهزة �لرقابية و�لق�صائية . 

�أو  حكومية  جهة  كل  يف  �لتطوع  نظام  ح�صب  وتكلف 

�أهلية م�صتفيدة من هذ� �لنظام �إد�رة للعمل �لتطوعي, 

وتطبق �أحكام هذ� �لنظام على �جلمعيات �لتطوعية 

�ملتخ�ص�صة يف جمال �لتطوع فقط.  جاء ذلك خالل 

جل�صة �ملجل�س �لتي عقدت يوم 1432/1/13هـ برئا�صة 

معايل رئي�س �ملجل�س �ل�صيخ �لدكتور عبد�هلل بن حممد 

بن �بر�هيم �آل �ل�صيخ حيث ��صتمع �ملجل�س �إىل وجهة 

نظر جلنة �ل�صوؤون �الجتماعية و�الأ�صرة و�ل�صباب, ب�صاأن 

ملحوظات �الأع�صاء و�آر�ئهم جتاه م�صروع نظام �لعمل 

�لتطوعي �ملقرتح مبوجب �ملادة )23( من نظام جمل�س 

�ل�صورى, تالها رئي�س �للجنة �لدكتور طالل بكري فقال: 

�إن جميع �الأنظمة و�للو�ئح �ملعمول بها يف �ململكة حتكمها 

�الأ�صا�صي  �لنظام  ويعززها  و�ل�صنة,  �لكتاب  ن�صو�س 

للحكم �لذي �أّكد هذ� �ملفهوم, و�لعالقة بني هذ� �لنظام 

ونظام �جلمعيات و�ملوؤ�ص�صات �الأهلية هي �أن هذ� �لنظام 

�صيكون جزًء� ال يتجز�أ من ذلك �لنظام.

�أن �للجنة ترى �الإبقاء على ما ورد  حال �صدوره, كما 

يف م�صروع �لنظام ب�صاأن �إ�صر�ك عدد �أكرب من �جلهات 

�حلكومية يف ع�صوية �ملجل�س �الأعلى للعمل �لتطوعي. 

�أعــّدت �للجنة مقارنات مع بع�س �الأنظمة   و�أ�صاف: 

�ملوجودة يف بع�س دول �لعامل ب�صاأن �لعمل �لتطوعي, 

وتو�صلت �إىل �أن من �الأهمية مبكان �إ�صناد رئا�صة �ملجل�س 

بالعمل  مهتمة  �صخ�صية  �إىل  �لتطوعي  للعمل  �الأعلى 

�لتطوعي ي�صدر بتعيينها �أمر ملكي, وترمي �للجنة من 

نظامه يستهدف تنمية روح اإلنتماء الوطني:

إنشاء مجلس أعلى للعمل التطوعي
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ور�ء ذلك �إىل ��صتقطاب �صخ�صية بارزة مهتمة بالعمل 

�لتطوعي.

و�أو�صح �لدكتور بكري: �أن �جلمعيات �خلريية �ملرتبطة 

مب�صالح حكومية �صتكون حتت مظلة نظام �جلمعيات 

و�ملوؤ�ص�صات �الأهلية عند �صدوره )�إن �صاء �هلل(, كما مل 

تغفل �للجنة هذ� �جلانب و�قرتحت �أن يكون من مكونات 

�لتطوعي  بالعمل  �ملهتمني  من  ثالثة  �الأعلى  �ملجل�س 

وثالثة من م�صوؤويل �جلمعيات �الأهلية �لتطوعية.

و�أو�صح �صعادة رئي�س �للجنة �أن �للجنة �أ�صافت هدًفا 

للعمل  و�ل�صيا�صات  �الإ�صرت�تيجيات  جديًد� هو  و�صع 

�لتطوعي يف �ململكة.

تعالج �خلطوط  �الأنظمة  �إن  �للجنة:  رئي�س  وقــال   

و�لتفريعات  �لتف�صيالت  يف  �لدخول  دون  �لعامة 

وق�صدت  �لتنفيذية.  �للو�ئح  مكانها  �لتي  و�الأمثلة 

يت�صم  �لــذي  �لــد�ئــم  �لتطوعي  �لعمل  مــن  �للجنة 

باال�صتمر�رية, مثل ع�صوية جمال�س �الإد�رة للجمعيات 

�أما �لعمل �لتطوعي �ملوؤقت  و�ملوؤ�ص�صات �لتطوعية. 

و�لطارئ فاأمثلته عديدة, ولعل �لتطوع �لذي ح�صل 

عند حدوث في�صان �صيول جدة و�لريا�س من �أقرب 

�الأمثلة على �لتطوع �ملوؤقت.

و�أ�صار د. بكري �إىل �أن �للجنة �أخذت مبقرتح �إ�صافة 

بند ي�صري �إىل حتمل �جلهة �مل�صتفيدة �لتعوي�صات �لتي 

تقدرها �للجان �لطبية للمتطوع,  وقال: �إن �ملتطوع هو 

�لذي يتقدم بطلب �لتطوع ولن يتقدم �إال مبا ينا�صب 

ميوله ورغبته. وهناك حماية الأي متطوع �صو�ء كان 

طالًبا �أو غري طالب وتعر�صه لالإ�صابة �أو خطر �لوفاة 

حمتمل يف �أي حلظة. 

ولفت كذلك �إىل �أن جماالت �لعمل �لتطوعي �ملتعددة 

تغطيها �للو�ئح �لتنفيذية �لتي �صتعدها كل جهة وفق 

لن  و�لنظام  بها.  �خلا�س  �لتطوعي  �لعمل  جمــاالت 

� لن�صر  يكون عائًقا لثقافة �لتطوع, فالتاأطري مهم جدًّ

هذه �لثقافة وتنظيمها وتطويرها كما جاء يف �أهد�ف 

�إن �ملجل�س �الأعلى للعمل  م�صروع هذ� �لنظام.  وقال: 

�لتطوعي ممثل بجهات حكومية و�أهلية, وهذه �جلهات 

لو�ئح  �جلــهــات  لهذه  �أن  كما  �ملناطق.  يف  فــروع  لها 

تف�صريية خا�صة بها كما �صرع بذلك �لنظام, ومن ثّم 

فاإن فروع �ملناطق �صتكون تابعة جلهاز �لرئي�س �مل�صتفيد 

�أنه كل ما كانت  من خدمات �ملتطوعني, وترى �للجنة 

�لتعليمات و�حدة و�صادرة من �جلهاز �لرئي�س كانت 

�أو�صح ومعروفة للجميع. �إ�صافة �إىل �أن �ملجل�س �الأعلى 

للعمل �لتطوعي كفل له م�صروع �لنظام �إن�صاء فروع �أو 

مكاتب يف مناطق �ململكة �ملختلفة ح�صب �حلاجة, وهذه 

�لنقطة بالذ�ت تغطي ما ذكره �لزميل.

�أن �لعمل �لتطوعي عمل مدين  و�أو�صح رئي�س �للجنة 

و�جلمعيات  �جلهات  ممثلي  عــدد  يكون  �أن  ويح�صن 

�لتطوعية �الأهلية- �إ�صافة �إىل �ملهتمني بذلك- ال يقل 

عن ن�صف �أع�صاء �ملجل�س. كما �أ�صافت �للجنة تعريفًا 

جديدً� للجمعيات �لتطوعية.

�ملجل�س  يقوم  �أن  ر�أت  �للجنة  �إن  قــائــاًل:  و�ختتم 

�الأعلى للعمل �لتطوعي باعتماد �للو�ئح و�لتنظيمات 

�جلهة  �أو  �ملخت�س  �لــوزيــر  عــن  ا  عو�صً �لتنفيذية 

�ملخت�صة رغبة منها يف توحيد �الأطر �لعامة للعمل 

�لتطوعي. ولذ�, عدلت هذ� �الخت�صا�س ونقلته �إىل 

مهام �ملجل�س �الأعلى للعمل �لتطوعي مع �الإبقاء على 

�جلهات �مل�صتفيدة باإعد�د لو�ئحها �لتنفيذية ملر�عاة 

خ�صو�صية عملها �لتطوعي.

د. طالل بن ح�صن بكري

هجوم حاد
على »ساهر«

�الأنظمة  �إن جميع  �الأع�صاء:  �أحــد  قال 

يف �ململكة ت�صن وفًقا الإجر�ء�ت معينة, 

وت�صدر بها �ملر��صيم �مللكية, وهذ� ما 

�أقرته  ال ينطبق على نظام �صاهر, فقد 

متخ�ص�صة  غــري  فنية  جلنة  وطبقته 

ب�صن �الأنــظــمــة و�إقـــر�رهـــا. فهل نظام 

�أم  �الأرو�ح,  وحــمــايــة  للتوعية  �صاهر 

لت�صيد �الأخطاء وجباية �الأمو�ل؟ وهل 

�صاهر؟  لنظام  �لتحتية  �لبنية  وجــدت 

�للوحات  �لطرق تخلو من  فالكثري من 

�الإر�ــصــاديــة, و�ملــو�طــن يتلقى �ملخالفة 

�أو ال يكون,  �ملرورية وقد يكون �قرتفها 

وغالًبا ما ي�صله �الإ�صعار بهذه �ملخالفة يف 

وقت متاأخر تكون فيه �ملخالفة و�صلت �إىل 

ا عدم وجود  �أي�صً حدها �الأعلى. ويلحظ 

حماكم متخ�ص�صة لتعطي �ملو�طن حقه 

�إذ� تعر�س ملخالفة مرورية غري �صحيحة. 

�أثًر�  �أن لهذه �ملخالفات  ا  �أي�صً كما جند 

يف  �ملو�طنني  م�صالح  تعطيل  يف  كبرًي� 

يرى  وقــد  �حلكومية,  �لقطاعات  جميع 

�ملجل�س منا�صبة �ملطالبة باإيقاف نظام 

�صاهر حتى ي�صدر به نظام معتمد كبقية 

�الأنظمة يف �ململكة.
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�أ�صدر جمل�س �ل�صورى قر�رً� طالب �لهيئة �لعامة 

لال�صتثمار بالتن�صيق مع وز�رة �القت�صاد و�لتخطيط 

�إ�صرت�تيجيات �ال�صتثمار�ت �ملختلفة ويف  يف و�صع 

�إن�صاء �ملدن �القت�صادية �جلديدة, كما  مقدمتها 

�أكد �لقر�ر على �أهمية و�صع جد�ول زمنية ال�صتكمال 

�لتجهيز�ت �الأ�صا�صية و�أعمال �لبنية �لتحتية للمدن 

�القت�صادية, وت�صمني ذلك يف تقارير �لهيئة �لعامة 

ت�صمل  تف�صيلية  معلومات  تقدمي  مع  لال�صتثمار, 

بيانات مالية مدققة عن تلك �ملدن, ور�صد �ملخالفات 

للت�صاريح �ملمنوحة من �لهيئة, و�ملر�جعة �مل�صتمرة 

لالئحة �ال�صتثمار�ت لت�صمل ما يحقق �إ�صافة نوعية 

لالقت�صاد �لوطني, مع �إجر�ء در��صة لتقيم فعالية 

نظام �ال�صتثمار �الأجنبي �حلــايل و�قــرت�ح تعديل 

نظام �ال�صتثمار �الأجنبي يف �ململكة وتطويره مبا يرفع 

حجم �ال�صتثمار�ت ويح�صن �لبيئة �ال�صتثمارية".

جــاء ذلــك خــالل جل�صة �ملجل�س �لتي عقدت يوم 

1432/1/14هـ برئا�صة معايل رئي�س �ملجل�س �ل�صيخ 

�لدكتور عبد�هلل بن حممد بن �إبر�هيم �آل �ل�صيخ, 

حيث ��صتمع �ملجل�س �إىل وجهة نظر جلنة �ل�صوؤون 

�الأع�صاء  ملحوظات  ب�صاأن  و�لطاقة,  �القت�صادية 

�لعامة  للهيئة  �ل�صنوية  �لتقارير  ب�صاأن  و�آر�ئــهــم 

لال�صتثمار لالأعو�م �ملالية 1426- 1427هـ/1427-

1428هــــــ/1428-1429هــــــ, تــالهــا رئي�س �للجة 

�لدكتور �صالح �ل�صعيبي قائاًل:

�أو  هدًفا  لي�س  للم�صتثمرين  �لرت�خي�س  منح  �إن 

غاية, بل �إن دورة منح �لرت�خي�س حتكمها عدد من 

�لعنا�صر, وهي: توفر �ل�صروط �لرئي�صة لال�صتثمار, 

�مل�صرح  لالأن�صطة  �ملعلنة  �لقائمة  مــع  و�لــتــو�فــق 

�ال�صتثمار فيها, و�اللتز�م ب�صروط منظمة �لتجارة 

�لعاملية, وت�صجيع �مل�صتثمرين للتوجه للمناطق غري 

�ملزدحمة يف �الأن�صطة �القت�صادية. 

كما �أوردت �لهيئة �أنها ت�صجع تو�فر عنا�صر �مل�صاركة 

بني �مل�صتثمر �ل�صعودي و�مل�صتثمر غري �ل�صعودي مبا 

�أن  يحقق �أهد�ف تبادل �خلرب�ت, ولي�س من �صك 

جتربة �ال�صتثمار�ت �الأجنبية حتت تقومي م�صتمر.

و�أ�صاف: تعد �لهيئة قو�ئم باأنو�ع �الأن�صطة �مل�صتهدفة 

وكذلك �إعادة ترتيب �الأولويات, و�ل�صماح باالأن�صطة 

ذو�ت �لتاأثري �القت�صادي �جليد, وتعّد هذه �لعملية 

�إجــر�ًء م�صتمًر� وفق ن�س �ملــادة �لثانية من نظام 

�إىل  �لتقارير  تلك  ــرفــع  وُت �الأجــنــبــي,  �ال�صتثمار 

�ملجل�س �القت�صاد �الأعلى. وقد حر�صت �لهيئة وفق 

تلك �لتقارير على �أن تظهر �أهمية �ملرحلة �لقادمة 

�لتي تتطلب ��صتقطاب روؤو�س �أمو�ل, و�لرتويج عامليًّا 

للبيئة �ال�صتثمارية �ل�صعودية؛ بهدف حتقيق ما ورد 

ُوّزع عدد من �الإجناز�ت  يف تلك �مللحوظات. كما 

�لتي حتققت من خالل ت�صويق �لفر�س �ال�صتثمارية 

ذو�ت �لبعد �القت�صادي �جليد �لتي �أظهرت فعالية 

��صتقطاب �ال�صتثمار�ت غري �لوطنية ودعم �مل�صاركة 

�لوطنية لها.

�إّن من �ملهم �لتن�صيق ما  وقال �لدكتور �ل�صعيبي: 

بني ن�صاط �لهيئة و�أعمالها وما بني وز�رة �لتخطيط 

و�ل�صوؤ�ل عن �إعد�د خطط �لتنمية فكالهما ي�صرتك 

لالقت�صاد  متعددة  و�صالحيات  م�صوؤوليات  يف 

�أن يــكــون هــنــاك تن�صيق  �لــ�ــصــعــودي, ومــن �ملــهــم 

�إ�ــصــرت�تــيــجــي وتطبيقي مــا بــني هــاتــني �جلهتني 

�لر�صميتني.

و�ختتم قائاًل: من �ل�صروري توفري معلومات �إ�صافية 

�لهيئة  و�أن على  �ل�صناعية,  �ملدن  وتف�صيلية عن 

�القت�صاد  وز�رة  مع  �لتن�صيق  لال�صتثمار  �لعامة 

�ال�صتثمار�ت  �إ�صرت�تيجيات  و�صع  يف  و�لتخطيط 

�القت�صادية  �ملدن  �ملختلفة, ويف مقدمتها تطوير 

�جلديدة".

تقييم فعالية نظام اإلستثمار األجنبي

جدول زمني الستكمال المدن االقتصادية

�لدكتور �صالح �ل�صعيبي

عضو يحذر من غموض 
مستقبل اللغة العربية

قال �أحد �الأع�صاء: نحن مق�صرون يف 

�لعربية,  وهويتنا  وثقافتنا  لغتنا  حق 

فاأو�صاعها حا�صًر� وم�صتقباًل ال تطمئن, 

�أمــام  �صهيدًة  �صت�صقط  �أنــهــا  فيبدو 

�أن هناك  �دعاءت �لعوملة, و�لكل يعلم 

خيًطا رفيًعا يف�صل بني �لعوملة و�لتبعية, 

فالعوملة تو��صل وتالقح بني �لثقافات 

�إ�صرت�تيجية  يبني  م�صرتك  وتكوين 

�أما  �أهــد�ف �لبناء �حل�صاري,  حتقق 

و�خــرت�ق  للهوية  طم�س  فهي  �لتبعية 

و�صخ�صيتها.  �الأمــــة  لثقافة  فــا�ــصــح 

وبقدر حاجتنا يف هذ� �لبلد �لكرمي �إىل 

لل�صرورة  �الآخــر  مع  و�لتفاعل  �لعوملة 

�مللحة �لتي حتدد موقعنا من هذ� �لكون 

�ملحددة  �ملــعــامل  نفقد  �أن  مــن  نخ�صى 

لذ�تنا ور�صم هويتنا. لذ�, فاإن حتويل 

�ملوؤ�ص�صات و�جلــامــعــات و�ملــر�كــز �إىل 

ممار�صة عملية لتناول ق�صايا �لثقافة 

و�للغة �لعربية بكل �صفافية وو�صوح �أمر 

حتمي تفر�صه �ملرحلة �ملقلقة و�مل�صتقبل 

�ل�صوء على  ت�صليط  �ملتاأرجح. فينبغي 

دور �الأ�صرة و�ملجتمع وموؤ�ص�صات �لتعليم 

الإعادة �لنظر يف و�صع �للغة �لعربية و�أن 

تكون على �صكل مهار�ت ولي�صت قو�عد 

�لقر�آن  وعـــاء  بها  لنحمي  ونــظــريــات 

�لكرمي وهوية �ملجتمع.
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�أ�صدر جمل�س �ل�صورى قررً� باإدر�ج خطة للرئا�صة �لعامة 

للبحوث �لعلمية و�الإفتاء �صمن خطة �لتنمية �خلم�صية 

و�عتماد  و�لــدر��ــصــات  للبحوث  مركز  و�إن�صاء  �لقادمة 

�أع�صاء  زيــادة عدد  له, مع  و�لب�صرية  �ملالية  �ملتطلبات 

�لد�خل  من  للفتوى  �ملتز�يد  �الحتياج  ملو�جهة  �الإفــتــاء 

واخلارج.

جاء ذلك يف جل�صة �ملجل�س �لتي عقدت يوم 1432/1/13هـ 

برئا�صة معايل رئي�س �ملجل�س �ل�صيخ �لدكتور عبد�هلل بن 

حممد �آل �ل�صيخ, حيث ��صتمع �ملجل�س �إىل وجهة نظر جلنة 

�ل�صوؤون �الإ�صالمية و�لق�صائية, ب�صاأن ملحوظات �الأع�صاء 

و�آر�ئهم جتاه �لتقرير �ل�صنوي للرئا�صة �لعامة للبحوث 

�لعلمية و�الإفتاء للعام �ملايل 1429/1428هـ, تاله رئي�س 

�للجنة �ل�صيخ عازب �آل م�صبل وعر�س وجهة نظر �للجنة؛ 

فقال: ما يتعلق بفتح مكاتب لالإفتاء يف مناطق �ململكة؛ 

فاإن هذ� �ملو�صوع �صبق �أن �صدر فيه قر�ر من  جمل�س 

ــد يف قر�ر�ت الحقة, وقد �أحيل �إىل �للجنة  كِّ
ُ
�ل�صورى و�أ

�لوز�رية للتنظيم �الإد�ري, ثم رفع منها للمقام �ل�صامي 

�أن  �أ�صري �إىل  للنظر يف تقدير ما يحقق �مل�صلحة. وقد 

�مل�صلحة قد ال تكون يف فتح مكاتب يف �لوقت �حلا�صر مع 

�لتقدم �مللحوظ يف �الت�صاالت, و�الأوىل تعزيز �الإمكانات 

�ملادية و�لب�صرية يف �ملركز �لرئي�س وزيادة �أع�صاء �الإفتاء 

و�ملرتجمني و�لباحثني.

و�أ�ــصــاف: لي�س لدى �لرئا�صة �إال مرتجم و�حــد يرتجم 

�أما  �أو حال وجود �صيوف.  �أو ر�صالة  عندما يرد �ت�صال 

�ملرتجمون فالرئا�صة ت�صتعني بهم عند �حلاجة عند ترجمة 

�لكتب كل يف تخ�ص�صه مبكافاأة مقطوعة, وهم ال يتبعون 

�لرئا�صة وظيفًيا. �أما ما يتعلق بالتعاون مع �جلامعات يف 

�لبنود  �إىل تعزيز  فــاإن هذ� يحتاج  �لبحوث و�لرتجمة؛ 

ل�صرف مكافاآت منا�صبة ال�صتقطاب �لقدر�ت �لتي تنه�س 

بالعمل على �لوجه �ملر�صي.

و�أو�صح �ل�صيخ �آل م�صبل �أن ما يتعلق يف �أن �لرئا�صة د�خلة 

حتت مظلة وز�رة �ل�صوؤون �الإ�صالمية؛ فاإن هناك خطاأ 

يف �لطباعة و�ل�صو�ب "حتت مظلة �ل�صوؤون �الإ�صالمية", 

وت�صنيفها باأنها �صوؤون �إ�صالمية �أو تعليمية �أو �جتماعية 

�أمر معهود, ولكن ذلك ال مينع من وجود كيانات م�صتقلة, 

يف كيانها ورئا�صتها وميز�نيتها وكذلك يف خطتها و�إن 

وردت حتت فئة و�حدة. و�أو�صح رئي�س �للجنة �أن تو�صية 

�للجنة �ملتعلقة باإن�صاء مركز للبحوث و�لدر��صات؛ فاإن 

�للجنة تنطلق من هذه �لتو�صية بثالثة �أمور:

1-�أهمية �لبحث �لعلمي و�إعد�د �لدر��صات لبناء �لفتوى 

عليها, وال�صيما �أّن �لبحوث �أحد مكونات ��صم �لرئا�صة.

�مل�صتجد�ت  متابعة  هــي  �لــبــحــوث  مــركــز  وظــيــفــة   -2

يف  �ملتخ�ص�صني  مع  و�لتن�صيق  �مل�صتقبل,  و��صت�صر�ف 

�إعــد�د  �إىل  �إ�صافة  �جلامعات وغــريهــا عند �حلــاجــة, 

�لدر��صات و�لبحوث.

3- يحظى تقرير �لرئا�صة باهتمام من �أع�صاء �ملجل�س عند 

عر�صه عليهم ويطالبون باالهتمام بالبحث �لعلمي, وهذ� 

�ملركز �ملقرتح يحقق رغبة �مل�صوؤولني يف �لرئا�صة لتعزيز 

�الهتمام بالبحث �لعلمي.

�أما ما يتعلق بزيادة �أع�صاء �الإفتاء فهي  و�ختتم قائاًل: 

تو�صية مهمة يوؤكدها �لو�قع �لعملي, وتعيني عدد من �أع�صاء 

�الإفتاء �صيخفف �لعبء �لكبري �لذي يقوم به �أع�صاء �للجنة 

�لد�ئمة, و�أع�صاء هيئة كبار �لعلماء �صيكونون �صنًد� ومعيًنا 

لهم, وهو مطلب ملح للرئا�صة �أيدته �للجنة.

لمواجهة االحتياج المتزايد للفتوى :

إنشاء مركز للبحوث والدراسات وزيادة 
عدد أعضاء اإلفتاء

�ل�صيخ عازب �آل م�صبل

عضو يحذر من
تكرار كارثة جدة

�أ�صار �أحد �الأع�صاء �إىل �أن �الأمطار �لتي 

هطلت على منطقة مكة �ملكرمة وحمافظة 

جدة ك�صفت عدم �تخاذ �جلهات �ملخت�صة 

�الحتياطات �لالزمة, ويف مقدمتها توفري 

كو�رث  ملنع  �ل�صرورية  �لتحتية  �لبنية 

�الأمــطــار, على �لرغم من �الأمــر �مللكي 

�لكرمي �لقا�صي باأخذ جميع �الإجر�ء�ت 

�ملمكنة ملنع حــدوث مثل هذه �لكو�رث, 

و�ل�صرورية  �لالزمة  �ل�صدود  ُتن�صاأ  فلم 

�ل�صحي.  و�ل�صرف  �ل�صيول  و�صبكات 

كما �أن هذه �لكو�رث �صتتكرر يف �ملنطقة 

تــ�ــصــرع �جلــهــات �ملعنية  �لــغــربــيــة مــا مل 

�إقامة  وباهتمام ومتابعة من �ملجل�س يف 

�لالزمة ملنع حــدوث مثل  �لتحتية  �لبنى 

هذه �لكو�رث م�صتقباًل.
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و�فق جمل�س �ل�صورى على قر�ر ن�س على تخ�صي�س 

جميع دخل برنامج عالمة �جلودة يف هيئة �ملو��صفات 

و�ملقايي�س و�جلودة لتطوير هذ� �لربنامج وميز�نية 

�لهيئة ب�صكل عام لهدف تطوير خدماتها, و�لتو�صع 

يف برنامج �العرت�ف �ملتبادل ب�صهاد�ت �ملطابقات, 

و�لبدء يف �لتطبيق �لكامل ملتطلبات برنامج )ي�ّصر( 

خالل �ملدة �لزمنية �ملحددة للربنامج, مع �الإ�صر�ع 

يف �إ�صد�ر �لكادر �لوظيفي �خلا�س بالهيئة يف �أقرب 

وقت ممكن. 

للمو��صفات  �ل�صعودية  �لهيئة  على  �لــقــر�ر  �أكــد  كما 

و�ملقايي�س و�جلودة �أن ت�صرع يف تنفيذ م�صروع خمترب 

�الإطار�ت و�جلنوط وقطع �لغيار �مل�صتوردة و�مل�صنعة 

حملًيا وذلك حفاًظا على �صالمة م�صتعملي �لطرق", 

�لــتــي عــقــدت يوم  جـــاء ذلـــك خـــالل جل�صة �ملجل�س 

1432/1/13هـ برئا�صة معايل رئي�س جمل�س �ل�صورى 

�ل�صيخ �لدكتور عبد�هلل بن حممد بن �إبر�هيم �آل �ل�صيخ, 

�ل�صوؤون  جلنة  نظر  وجهة  �إىل  �ملجل�س  ��صتمع  حيث 

�القت�صادية و�لطاقة, ب�صاأن ملحوظات �الأع�صاء و�آر�ئهم 

�ل�صعودية  �لعربية  للهيئة  �ل�صنويني  �لتقريرين  جتاه 

�ملاليني  للعامني  و�جلــــودة  و�ملقايي�س  للمو��صفات 

1427/1426هـ- 1428/1427هـ, و�لذي تاله �لدكتور 

�صالح �ل�صعيبي فقال: بخ�صو�س ما يتعلق بتعار�س مهام 

هيئة �لغذ�ء و�لدو�ء مع هيئة �ملو��صفات و�ملقايي�س, فاإن 

�لو�قع �لنظامي و�الخت�صا�صي لكال �جلهتني ي�صري �إىل 

�أنه لي�س هناك �أي تعار�س بني �جلهتني على �أ�صا�س �أن 

�خت�صا�س هيئة �لغذ�ء و�لدو�ء مبو�صوعني حمددين, 

�إ�صافة  �لتن�صيق بني �جلهتني م�صتمر,  فاإن  ومع هذ� 

�إىل �أن مدير عام هيئة �ملو��صفات و�ملقايي�س و�جلودة 

ع�صو يف جمل�س �إد�رة هيئة �لغذ�ء و�لدو�ء, كما �أن بع�س 

من�صوبي هيئة �لغذ�ء و�لدو�ء �أع�صاء يف بع�س �للجان 

�لطبية يف هيئة �ملو��صفات و�ملقايي�س.

و�أ�صاف: ميكن �أن ن�صتعر�س �الأهد�ف �الإ�صرت�تيجية 

للهيئة يف �الآتي:

�أ- حتفيز �أعمال �لهيئة من خالل عمليات فاعلة وذ�ت 

كفاءة.

ب- حتقيق �أعلى م�صتوى لر�صا �مل�صتفيدين �لد�خليني 

و�خلارجيني.

ج- تطبيق منهجية �لتعلم و�لتطور �مل�صتمر للهيئة.

د- تنمية �ملو�رد �لذ�تية و�ال�صتفادة منها.

مو�صوع  عاجلت  �للجنة  �أن  �للجنة  رئي�س  و�أو�ــصــح 

عــالمــة �جلـــودة مــن خــالل تو�صياتها وذلـــك لكون 

�إىل  �إ�صافة  �لهيئة,  �أهم منا�صط  �ملو�صوع من  هذ� 

مو�صوع �العرت�ف �ملتبادل ب�صهاد�ت �ملطابقة. كما 

�أن بر�مج )ي�صر( هو برنامج وطني متعلق باحلكومة 

�الإلكرتونية, �إ�صافة �إىل �أن ��صم �لهيئة كونها )عربية 

�صعودية( وذلك بالنظر �إىل �لكم �لكبري للن�صاطات 

�خلليجية و�لعربية و�الإ�صالمية و�لدولية �ملتعددة ملثل 

هذه �ملوؤ�ص�صات, وعليه فاإن دور �لهيئة و��صح متامًا 

يف نظامها ون�صاطها مع حاجة �لهيئة �إىل رفع م�صتوى 

�لتعريف بها وبن�صاطاتها.

ولفت �إىل �أن �لهيئة ت�صطلع بدور رقابي وتطبيقي من 

خالل عدد من �ملحاور:

�أ- عالمة �جلودة و�إجر�ء�ت منحها.

ب- �إن�صاء �إد�رة جديدة يف �لهيئة حلماية �مل�صتهلك.

�لبلديات وم�صلحة  �أمــانــات  مــع  لــقــاء�ت  ج- عقد 

�جلمارك و�جلمعية �لوطنية حلماية �مل�صتهلك.

من  عينات  ب�صحب  هــادئ  ب�صكل  �لهيئة  تقوم  د- 

ورفعها  �لهيئة  خمــتــرب�ت  يف  وفح�صها  �ملنتجات 

للجهات �ملعنية.

هـ- �لتن�صيق مع هيئة �لغذ�ء و�لدو�ء.

�أما فيما يخت�س بتوحيد �خلطوط �لكهربائية فهي عملية 

تتم حاليًا مب�صاركة �لعديد من �جلهات �حلكومية.

�جلهات  جميع  مــع  بالتن�صيق  �لهيئة  تــقــوم  وقـــال: 

و�ملقايي�س  �ملو��صفات  باإ�صد�ر  �ملنا�صبة  �حلكومية 

مبا يف ذلك هيئة �لغذ�ء و�لـــدو�ء, ووز�رة �لتجارة 

و�ل�صناعة, وم�صلحة �جلمارك وغريها من �جلهات 

�حلكومية.

و�ختتم قائاًل: فيما يتعلق بانخفا�س عدد �مل�صانع 

�حلا�صلة على عالمة �جلودة, فاإن �حل�صول على هذه 

�لعالمة �ختياري ولي�س �إجباريًا مع حر�س �لهيئة على 

�لرتكيز على �ملنتجات ذو�ت �لعالقة �ملبا�صرة ب�صحة 

�مل�صتهلك و�صالمته.

تساؤل حول انخفاض أعداد المصانع الحاصلة على عالمة الجودة
مختبر لإلطارات والجنوط وقطع الغيار

عضو يطالب بتنويع 
مصادر الدخل الوطني

�أنه من �ملنا�صب  �إىل  �أحد �الأع�صاء  لفت 

و�صع �صيا�صة لتنويع م�صادر �لدخل �لوطني؛ 

حيث ال يز�ل �لنفط ي�صكل ما ن�صبته )%85( 

من دخل �حلكومة, فالدور�ت �القت�صادية 

�حلادة �لتي مرت بها �لبالد خالل �لع�صرين 

�صنة �ملا�صية كان لها �لتاأثري �ل�صلبي على 

م�صرية �لتنمية. فقد يرى �ملجل�س �أن يكون 

له دور لتقدمي �ملقرتحات �لالزمة للدولة 

من خالل �لتقارير �حلكومية �لو�ردة �إليه 

نحو حتقيق �صيا�صة تنويع م�صادر �لدخل 

�لوطني.
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�أ�صدر جمل�س �ل�صورى قر�رً� طالب فيه �ملوؤ�ص�صة �لعامة 

�لقادمة  تقاريرها  تت�صمن  �أن  �الجتماعية  للتاأمينات 

معلومات وبيانات تف�صيلية عن ��صتثمار�تها يف �خلارج 

على �لنحو �لذي تتبعه بالن�صبة ال�صتثمار�تها �لد�خلية 

��صتنادً� �إىل �لتز�مها باالإف�صاح عن ن�صاطها �ال�صتثماري, 

و�أكد �لقر�ر على "�عتماد ح�صة �حلكومة يف �لتاأمينات 

�الجتماعية يف ميز�نية �جلهة �لتابع لها �لعامل �صمانًا 

ودر��صة  �ملحددة",  �ملو�عيد  يف  �حل�صة  هــذه  ل�صد�د 

�آلية ت�صوية �خلالفات �لنا�صئة عن ��صرت�كات �لعاملني 

�خلا�صعني لنظام �لتاأمينات �الجتماعية, وتطبيق ما ورد 

يف فرع �الأخطار �ملهنية من نظام �لتاأمينات �الجتماعية 

على  و�لتاأكيد  �حلكومية,  �الأجــهــزة  عمال  جميع  على 

تطبيق نظام �لتاأمينات �الجتماعية على عموم �لعاملني 

يف �لوز�ر�ت و�الأجهزة �حلكومية �لذين ال يخ�صعون لنظام 

�لتقاعد �ملدين.

ــي عــقــدت يوم  ــت ـــك خـــالل جــلــ�ــصــة �ملــجــلــ�ــس �ل جـــاء ذل

1432/1/14هـ برئا�صة معايل رئي�س �ملجل�س �ل�صيخ �لدكتور 

�آل �ل�صيخ, حيث ��صتمع  �إبر�هيم  عبد�هلل بن حممد بن 

�ملجل�س �إىل وجهة نظر جلنة �الإد�رة و�ملو�رد �لب�صرية, ب�صاأن 

ملحوظات �الأع�صاء و�آر�ئهم جتاه �لتقريرين �ل�صنويني 

للموؤ�ص�صة �لعامة للتاأمينات �الجتماعية للعامني �ملاليني 

1430/1429هـــ, تالها رئي�س �للجنة  1429/1428هـــ- 

�أ�صباب  �أفادت �ملوؤ�ص�صة باأن  �لدكتور فهاد �حلمد قائاًل: 

زيادة �لنفقات �الإد�ريــة للعام �ملايل )1429/1428هـ( 

يعود �إىل منح بدل غالء �ملعي�صة وزيادة مكافاآت �ملبتعثني 

و�أعد�دهم. �أما يف �لعام �ملايل )1430/1429هـ( فيعود 

�إىل تكوين خم�ص�س لبدل �الإجاز�ت باأثر رجعي.

و�أ�صاف: �إن �ال�صتثمار�ت �لعقارية للموؤ�ص�صة حُتّدد بناًء 

تبحث  �ملنطلق  هــذ�  ومــن  �القت�صادية,  �جلـــدوى  على 

�ملوؤ�ص�صة عن �لفر�س �ال�صتثمارية يف �ملو�قع �لتي حتقق 

عو�ئد ثابتة وجيدة. كما �أن ��صتثمار�ت �ملوؤ�ص�صة �لعقارية 

تتوزع على عدد من �ملدن غري �لريا�س, حيث �إن لدى 

�ملوؤ�ص�صة خم�س جممعات ��صتثمارية جتارية و�صكنية د�خل 

�مل�صجد  من  بالقرب  �ملنورة  باملدينة  �ملركزية  �ملنطقة 

�لنبوي �ل�صريف. وقد نفذت �ملوؤ�ص�صة جممعات �صكنية 

��صتثمارية يف كل من مدينة �جلبيل �ل�صناعية ومدينة ينبع 

�ل�صناعية, و��صتثمرت يف بناء عمائر �صكنية يف م�صعر منى 

مبكة �ملكرمة, و�ملوؤ�ص�صة م�صتمرة يف �لبحث عن �لفر�س 

�ال�صتثمارية يف �ملدن �الأخرى مبا يتو�فق مع خطة �ملوؤ�ص�صة 

يف �ال�صتثمار و�لتطوير �لعقاري �ل�صامل, �إ�صافة �إىل �أن 

�ملوؤ�ص�صة من �مل�صتثمرين �لرئي�صني يف عدد من �صركات 

�ال�صتثمار و�لتطوير �لعقاري مثل )�صركة طيبة, �صركة 

جبل عمر, �ل�صركة �ل�صعودية للفنادق, �ل�صركة �لوطنية 

لل�صياحة يف �أبها(.

و�أو�صح رئي�س �للجنة �أنه من �ل�صروري تكوين جلنة من 

�آليات �لف�صل يف �خلالفات,  �جلهات �ملخت�صة لدر��صة 

وحتديد �جلهة �ملخت�صة بنظرها. ومن جهة �أخرى فاإن 

�ملوؤ�ص�صة تتوىل مهمة �لتفتي�س على �ملن�صاآت �خلا�صة للتاأكد 

من تطبيق نظام �لتاأمينات �الجتماعية, ولكنها حتتاج �إىل 

م�صاندة �جلهات �حلكومية �الأخرى �ملعنية باأمور �لت�صجيل 

و�إ�صد�ر �لرت�خي�س.

تسوية خالفات اشتراكات العاملين الخاضعين لنظام التأمينات :
مطالبات بالكشف عن استثمارات التأمينات 

في الخارج

�لدكتور فهاد �حلمد 

80٪ من المواطنين 
تضرروا من انهيار األسهم

 �إنتقد �أحد �الأع�صاء �رتفاع �أ�صعار �ملو�د 

�لذي  �الإن�صائية  �ملــو�د  وبع�س  �لغذ�ئية 

�مل�صاكن  بناء  تكلفة  �رتــفــاع  يف  ت�صبب 

�أحـــد �لعو�مل  �إن  و�الإيـــجـــار�ت؛ وقـــال: 

يف  �لو�صطى  �لطبقة  منو  يف  توؤثر  �لتي 

�لقليلة  �ل�صنو�ت  يف  عانت  �لتي  �ململكة 

�الأ�صهم,  �صوق  �نهيار  ب�صبب  �الأخـــرية 

وقد ت�صرر منها ما يقارب )80%( من 

�ملو�طنني و�أ�صبح �لكثري منهم يحملون 

�أثقال �لديون بعدما فقدو� مدخر�تهم, 

بطالة  �ليوم من  �صبابنا  يعاين  يف حني 

غري م�صّوغة يف بلد عو�ئده �القت�صادية 

�لو�فدين  ملاليني  �لفر�س  توفر  �لهائلة 

�أن  من خــارج بالدنا. لــذ�, من �ملنا�صب 

تقّدم جلنة �ل�صوؤون �القت�صادية و�لطاقة 

وجلنة �الإ�صكان و�ملياه و�خلدمات ت�صوًر� 

حماية  على  يعمل  للمجل�س  ا  �إ�صرت�تيجيًّ

�لطبقة �لو�صطى من �صلبية �لقطاع �خلا�س 

وج�صع �مل�صتثمرين.
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�الإ�صر�ع يف تطبيق م�صروع �مل�صار �الإلكرتوين �خلا�س 

بخدمات حجاج �خلارج وو�صع برنامج ل�صيانة خميمات 

�حلجاج يف م�صعر منى, ودر��صة بد�ئل لتوفري �الإعا�صة 

�لغذ�ئية للحجاج يف م�صعر منى وعرفات, وتكليف معهد 

خادم �حلرمني �ل�صريفني الأبحاث �حلج باإجر�ء در��صة 

تف�صيلية حول �أجور �خلدمات �لتي يقدمها �حلاج �إىل 

موؤ�ص�صات �أرباب �لطو�ئف كان حمور ما جاء يف قر�ر 

جمل�س �ل�صورى �لذي و�فق عليه يف �جلل�صة �لتي عقدت 

يوم 1432/1/28هـ برئا�صة معايل رئي�س �ملجل�س �ل�صيخ 

�ل�صيخ,  �آل  �إبر�هيم  بن  حممد  بن  عبد�هلل  �لدكتور 

�الإ�صكان  جلنة  نظر  وجهة  �إىل  �ملجل�س  ��صتمع  حيث 

و�ملياه و�خلدمات �لعامة, ب�صاأن ملحوظات �الأع�صاء 

لـــوز�رة �حلــج للعام  و�آر�ئــهــم جتــاه �لتقرير �ل�صنوي 

�ملايل 1429/1428هـــ, تالها رئي�س �للجنة  �ملهند�س 

حممد �لقويح�س فقال: مو�صوع �صيق �مل�صاحات يف 

�مل�صاحات  بحجم  رئي�صة  ب�صورة  متعلق  منى  م�صعر 

وخا�صة  منى  مب�صعر  و�ملر�فق  للخدمات  �ملخ�ص�صة 

حول ج�صر �جلمر�ت,  وكان �ملجل�س قد طالب �صابقًا 

�ملختلفة يف م�صعر  �لعامة  و�ملر�فق  بتوزيع �خلدمات 

يف  تركيزها  وعــدم  �ملخيمات  فئات  جميع  على  منى 

منطقة ج�صر �جلمر�ت, و�لطلب بتخفي�س �مل�صاحات 

�ملخ�ص�صة لالأجهزة و�الإد�ر�ت �حلكومية يف م�صعر منى 

للحد �الأدنى الإد�رة �أعمالهم. �أما فيما يتعلق باالإ�صكان 

يف م�صعر منى �صبق و�أن طلب �ملجل�س �عتماد خمطط 

�صامل للم�صاعر �ملقد�صة, و�أن يكون �لبناء يف م�صعر منى 

على �صفوح �جلبال لزيادة �لطاقة �ال�صتيعابية ملنى وفق 

�ملخطط �ل�صامل.

و�أ�صاف: بالن�صبة ملو�صوع �لنفرة من عرفات �إىل مزدلفة 

ومن مزدلفة �إىل منى متعلق ب�صورة �أ�صا�صية مبو�صوع 

�لنقل �لعام د�خل �مل�صاعر �ملقد�صة, وقد قامت �لدولة 

بتنفيذ م�صروع قطار �مل�صاعر �ملقد�صة �لذي مت ت�صغيله 

يف مو�صم حج عام 1431هـ وقد �صاهم كثرًي� يف تنقل 

�حلجيج, و�صوف يتم ��صتكمال هذ� �لقطار يف �ل�صنو�ت 

�لقادمة.

و�أو�صح م. �لقويح�س �أن �لوز�رة �تخذت عدة �إجر�ء�ت 

�أدت �إىل �نخفا�س كبري يف ن�صب �حلجاج غري �لنظاميني 

�إجـــر�ء�ت  �إلــز�مــيــة  وبخا�صة  �ملا�صيني,  �لعامني  يف 

ت�صاريح �حلج ومنع نقل �حلجاج غري �لنظاميني �إىل 

مكة �ملكرمة و�مل�صاعر �ملقد�صة.

ولفت رئي�س �للجنة �إىل �أن �للجنة ت�صت�صعر �أهمية توعية 

�حلجاج يف بلد�نهم وقد ناق�صت هذ� �ملو�صوع و�صدر 

بذلك قر�ر من جمل�س �ل�صورى �ملت�صمن حث �لدول 

توعية  على  �ملنا�صبة  �لقنو�ت  خــالل  من  �الإ�صالمية 

�حلجاج يف بلد�نهم قبل قدومهم, وقد مت تفعيل هذ� 

�لقر�ر بح�صب �إجابة مندوبي �لوز�رة.

و�ختتم قائاًل: ال يعزى �لتفاوت يف �أ�صعار �خليام �إىل 

كون �ل�صعر �الأعلى خم�ص�صًا حلجاج �لد�خل و�ل�صعر 

�الأقــل خم�ص�س حلجاج �خلــارج, و�إمنــا �لتفاوت يف 

�ل�صعر يعود �إىل �ختالف �ملو�قع, فاخليام �لقريبة من 

ج�صر �جلمر�ت و�لتي يف�صلها حجاج �لد�خل �أغلى 

من �خليام �الأبعد عن ج�صر �جلمر�ت و�ملخ�ص�صة 

حلجاج �خلارج.

دراسة أجور الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن :

بدائل لتوفير اإلعاشة للحجاج في منى وعرفات

مطالب بسرعة
تنفيذ نظام التطوع

قدم �أحد �الأع�صاء �صكره للمجل�س على 

م�صريً�  �لتطوع,  نظام  م�صروع  ـــر�ره  �إق

�الأن�صطة  فيه  تتنامى  وقــت  يف  �أننا  �إىل 

�لتطوعية بني قطاعات �ملجتمع, ون�صمع 

عــن مــطــالــبــات الإتـــاحـــة فــر�ــصــة �لعمل 

�لتطوعي للجميع, و�الأمل باأن �إقر�ر هذ� 

هذه  وتطور  تنظيم  يف  ي�صاعد  �لنظام 

�لتوجهات. كما �أقرتح متابعة �ملو�صوع مع 

معايل وزير �لدولة ل�صوؤون جمل�س �ل�صورى 

لياأخذ طريقه للتنفيذ يف �أ�صرع وقت. ن
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و�فـــق جمل�س �لــ�ــصــورى يف جل�صته �لــتــي عــقــدت يوم 

1432/1/28هـ برئا�صة معايل �ل�صيخ �لدكتور عبد�هلل 

بن حممد بن �إبر�هيم �آل �ل�صيخ على قر�ر بالتو�صع يف 

�ال�صتعانة بالكفاء�ت �ملوؤهلة يف �جلامعات وغريها يف 

وتنفيذ  ت�صميم  يف  و�لتو�صع  �ململكة,  مناطق  خمتلف 

�الحتياجات  وملقابلة  �خلــا�ــصــة  �لتدريبية  �لــرب�مــج 

باإجر�ء  �الهتمام  وزيــادة  �لــدولــة,  ملوظفي  �لتدريبية 

�لبحوث �مليد�نية و�لــدر��ــصــات �الإد�ريـــة ذ�ت �ل�صلة 

تو�جهها,  �لتي  و�مل�صكالت  �الإد�رة �حلكومية  بق�صايا 

ودور�ت  بر�مج  بتقدمي  �لعامة  �الإد�رة  معهد  وتكليف 

تدريبية للعاملني �ل�صعوديني يف �جلمعيات و�ملوؤ�ص�صات 

�خلريية �مل�صجلة لدى وز�رة �ل�صوؤون �الجتماعية".

وكان �ملجل�س قد ��صتمع �إىل وجهة نظر جلنة �الإد�رة 

و�آر�ئهم  �الأع�صاء  ب�صاأن ملحوظات  �لب�صرية  و�ملــو�رد 

�لتنمية  بخطة  �خلا�س  �ل�صنوي  �ملتابعة  تقرير  جتــاه 

�خلم�صية �لثامنة ملعهد �الإد�رة �لعامة لل�صنة �خلام�صة 

1431/1430هـ, تالها رئي�س �للجنة �لدكتور فهاد �حلمد  

فقال: �إن معظم �لوظائف �مل�صغولة بغري �ملو�طنني هي 

يف جمال �لتدريب و�لوظائف �خلا�صة بالعمال. ووفقًا 

للمعلومات �ملتوفرة لدى �للجنة فاإن معظم �أع�صاء هيئة 

�لتدريب �ملتعاقدين هم يف جمال تعليم �للغة �الإجنليزية 

و�حلا�صب �الآيل �للذين ال يتوفر كثريً� من �ملتخ�صي�صن 

�ل�صعوديني فيهما. وقد جنح �ملعهد يف �صنو�ت �صابقة 

يف حتقيق معدالت متميزة يف �ل�صعودة, �إال �أن �لت�صرب 

�مل�صتمر الأع�صاء هيئة �لتدريب من �ملو�طنني لكل من 

�لقطاعني �حلكومي و�خلا�س نتيجة للعرو�س �ملغرية 

وفر�س �لعمل �الأف�صل ماليًا و�إد�ريًا ترك �أثرً� �صلبيًا على 

معدالت �ل�صعودة.

 و�أ�صاف: يف �صنو�ت �صابقة مل تكن م�صروعات �ملعهد 

�ملقدمة يف م�صروعات ميز�نياته تلقى �ملو�فقة و�العتماد, 

غري �أنه ومع زيادة �مليز�نية �لعامة للدولة يف �ل�صنو�ت 

�الأخرية �عتمد للمعهد عدٌد من �مل�صروعات من �أهمها: 

�إن�صاء مقر لفرع �ملعهد مبنطقة مكة �ملكرمة, و�إن�صاء 

مقر للفرع �لن�صوي بالريا�س, وتو�صعة مقر فرع �ملعهد 

باملنطقة �ل�صرقية. و�إن�صاء �صكن الأع�صاء هيئة �لتدريب 

بالريا�س.

�أو�صت به �للجنة هو �لتو�صع  �أن ما  و�أو�صح د. �حلمد 

ولي�س  و�ملتخ�ص�صة  �خلا�صة  �لتدريبية  �لــرب�مــج  يف 

�إطالقها,  على  �لرب�مج  �أو  �لعامة  �لتدريبية  �لرب�مج 

�ملتو�فرة لديها من و�قــع جتــارب حمددة  و�ملعلومات 

لعدد من �جلهات �حلكومية �لتي تعاونت مع �ملعهد يف 

ت�صميم وتطوير وتنفيذ بر�مج تدريبية تلبي �حتياجاتها 

�خلا�صة �أو �ملتخ�ص�صة كان لها �أثر �إيجابي و��صح على 

زيــادة ح�صن �الأد�ء يف هذه �جلهات, ونذكر من هذه 

�جلهات على �صبيل �ملثال: م�صلحة �جلمارك, وم�صلحة 

�لزكاة و�لدخل, ووز�رة �خلدمة �ملدنية, وهيئة �لتحقيق 

و�الدعاء �لعام... وغريها من �الأجهزة �حلكومية. كما 

�أنه من �ملتفق عليه بني �ملخت�صني يف �ملو�رد �لب�صرية �أن 

�لرب�مج �لتدريبية �خلا�صة �أكرث فاعلية يف �إحد�ث �لتاأثري 

�ملطلوب من �لتدريب, وهو ما يتفق مع �ملنطق, فمع تعدد 

�جلهات �حلكومية, وتعدد خدماتها وتخ�ص�صاتها فاإن 

و�صع وتنفيذ بر�مج تدريبية خا�صة مبجموعة من موظفي 

جهة حكومية معنية ت�صهم هذه �جلهة يف و�صع مادتها 

�لتدريبية وت�صارك يف �لتدريب فيها؛ لهو بال�صرورة �أكرث 

جدوى و�أبعد �أثرً� من بر�مج تدريبية عامة ي�صارك فيها 

و�حد �أو �ثنان من موظفي تلك �جلهة. 

تدريب العاملين في الجمعيات الخيرية

مطالبة معهد اإلدارة باالستعانة بالكفاءات 
الوطنية المؤهلة

)70٪( من نزالء 
السجون السعوديين من 

خريجي الجامعات
 قال �أحد �الأع�صاء: هناك در��صة خا�صة 

�أن  تو�صح  �لد�خلية  وز�رة  �أ�صدرتها 

)90%( من نزالء �ل�صجون �ل�صعوديني 

هــم مــن �لــعــاطــلــني عــن �لــعــمــل, و�أن 

)70%( من هوؤالء �لعاطلني �مل�صجونني 

هم من خريجي �جلامعات �ل�صعودية, 

من  ويت�صح  �لــعــايل.  �لتعليم  وكليات 

در��صة وز�رة �لد�خلية �أن �لبطالة بني 

�ل�صباب وخريجي �جلامعات هي من 

�أهم م�صببات �جلرمية, �إذن فاالأمر ال 

�أننا نخّرج  يخلو من �خلطورة, مبعنى 

ن�صبة كبرية من �ل�صباب من �جلامعات 

وموؤ�ص�صات �لتعليم �ملختلفة لنحولهم بعد 

ذلك �إىل عاطلني ومن ثم �إىل خارجني 

عن �لقانون. يف �لوقت �لذي تعج فيه 

و�فد  ماليني  ت�صعة  من  باأكرث  بالدنا 

يعملون يف موؤ�ص�صاتنا �لعامة و�خلا�صة 

وم�صت�صفياتنا  �لــتــجــاريــة  و�صركاتنا 

�خلا�صة و�لعامة ومد�ر�صنا ويف جميع 

جماالت �لعمل �الأخــرى. لذ�, يحق لنا 

�أن نطالب وز�رة �لعمل ووز�رة �ل�صوؤون 

�الجتماعية ووز�رة �القت�صاد و�لتخطيط 

بتكوين  و�ل�صناعة,  �لتجارة  وغــرف 

�إ�صر�ف  وز�ريـــة م�صرتكة حتــت  جلنة 

وز�رة �لد�خلية ولها �صالحيات و��صعة 

لــدر��ــصــة �الأمـــر در��ــصــة دقيقة وو�صع 

�لق�صري  �الأمـــد  على  �لعملية  �حلــلــول 

و�ملتو�صط و�لطويل, للق�صاء على هذه 

�لظاهرة �خلطرية ومن ثم عر�س هذه 

�حللول على جمل�صي �لوزر�ء و�ل�صورى 

ملناق�صتها و�إقر�رها.
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�أع�صاء جمل�س �ل�صورى يف مد�خالتهم عدم  �أيــد معظم 

منا�صبة �إلز�م �ملهند�صني بالتاأمني على م�صوؤولياتهم �ملهنية  

�أن ذلك �لتوجه  �لنا�صئة من �أعمالهم �ال�صت�صارية, ور�أو� 

�أن  ي�صر مبهنة �ال�صت�صار�ت �لهند�صية بينما ر�أى �آخرون 

�حلل يكمن يف �ملزيد من �للو�ئح و�الأنظمة ل�صبط �لعمل 

يف هذ� �ملجال �حليوي.

جــــاء ذلــــك خــــالل جــلــ�ــصــة �ملــجــلــ�ــس �لـــتـــي عـــقـــدت يوم 

�ل�صيخ  �ملجل�س  رئي�س  معايل  برئا�صة  1432/1/21هــــــ, 

�آل �ل�صيخ, حيث  �إبر�هيم  �لدكتور عبد�هلل بن حممد بن 

ب�صاأن  �ملالية,  �ل�صوؤون  جلنة  تقرير  �إىل  �ملجل�س  ��صتمع 

�إعادة در��صة �قرت�ح �لهيئة �ل�صعودية للمهند�صني وجمل�س 

�لغرف �لتجارية �ل�صناعية �ملت�صمن �إلز�م جميع �ملهند�صني 

�ملهنية  م�صوؤولياتهم  على  بالتاأمني  و�مل�صرفني  �مل�صممني 

�لنا�صئة من �أعمالهم �ال�صت�صارية, وقد تال رئي�س �للجنة 

-�لدكتور عبد�هلل �لعبد�لقادر- تقرير �للجنة وتو�صيتها 

ب�صاأن �ملو�صوع.  و�أبديت عليه بع�س �مللحوظات, حيث قال 

�أحد �الأع�صاء: ت�صّوغ �للجنة عدم مناق�صة �لتاأمني ب�صبب عدم 

وجود نظام للمهن �حلرة, وهذ� ربط غري منطقي. فالتاأمني 

�صبب رئي�صي لتطوير �ملهن �لتي ترتتب عليها خماطر معينة, 

ومنها �ملهن �لهند�صية؛ الأنها تزيد من حر�س �ملهند�صني يف 

عدم �رتكاب �الأخطاء �لهند�صية. كما �أن �لتاأمني �أحد عو�مل 

تطوير �الأعمال �لهند�صية, وعدم ن�صج هذه �الأعمال يحتم 

�إ�صافة �إىل �أن م�صلحة مالك  وجود �لتاأمني �صد �خلطر. 

�لبناء من �لتاأمني ظاهرة وو��صحة, حيث �إن �لتاأمني يعو�صه 

عند ح�صول �الأخطاء �ملهنية يف �لت�صميم و�الإ�صر�ف. كما 

ينبغي �أن ميتد مو�صوع �إلز�مية �لتاأمني لي�صمل �لتاأمني �صد 

خماطر �لتنفيذ, وال�صيما �لتاأمني �لع�صري. 

بينما قال �آخر: �إن �لبنية �لتحتية لعمل �ملكاتب �ال�صت�صارية 

�ل�صعودية غري م�صتعدة �الآن لقبول �لتاأمني على �الأعمال 

�ملهنية. وهناك �أمور مهمة �أكرث من ق�صية �لتاأمني �ملهني 

على �أعمال �ملهند�صني و�ملكاتب �ال�صت�صارية.

�أن توقف توجًها كان  و�أيده �آخر قائاًل: ��صتطاعت �للجنة 

ميكن �أن ي�صر كثرًي� مبهنة �ال�صت�صار�ت �لهند�صية �لنا�صئة يف 

�ململكة, و�أن يحدث ربكة �صديدة وت�صارًبا وتد�خاًل م�صيًئا يف 

�مل�صوؤوليات بني �ال�صت�صاري �مل�صمم و�ال�صت�صاري و�مل�صرف 

و�ملقاول �لعام ومقاويل �لباطن و�ل�صركات �ملتخ�ص�صة �لتي 

تعمل يف �ملوقع. كما �أن �لتاأمني �ملهني �الإلز�مي على �لن�صاط 

�لهند�صي للمكاتب �لهند�صية �ال�صت�صارية �صو�ء يف مرحلة 

�أو مرحلة �الإ�صر�ف ثبت عدم جدو�ه. و�لتاأمني  �لت�صميم 

�الإلز�مي ُيفر�س على �ملقاول �لعام �ملنفذ وهو م�صوؤول وموؤمن 

على �أعماله يف �ملوقع و�الأرو�ح و�ملعد�ت وكل ما يف �ملوقع, 

وكذلك �صد �الإ�صر�ر مبمتلكات �لغري من �أ�صحاب �لعقار �أو 

�مللك �ملحيط باملوقع. �أما �لتاأمني �ملهني على �أن�صطة �ملكاتب 

�لهند�صية فهو -ح�صب �ملعتاد- �أمر �ختياري يختلف من 

م�صروع �إىل �آخر, ويعتمد على طبيعة �مل�صروع ووثائق �لعقد 

بني �ملالك و�ال�صت�صاري, و�إبد�ء �لرغبة يف ذلك. 

وقال �أحد �الأع�صاء: �أقرتح الإ�صالح ما يتعلق بعدم �لن�صج 

يف ممار�صة بع�س �ملهن �لهند�صية �إ�صافة مزيد من �للو�ئح 

و�الأنظمة, وال�صيما �أنه �صبق �أن �صدر قر�ر من جمل�س �لوزر�ء 

يت�صمن توجيه وز�رة �ملالية بت�صمني عدد من �لبنود �ملتعلقة 

بالتاأمني �ملهني �صمن م�صروع عقدي �خلدمات �لهند�صية. 

�أنه ورد يف حتليل تو�صية �لهيئة �ل�صعودية  ولفت �آخر �إىل 

�ملهني  �لعمل  ممار�صة  حماكاة  و�قعية  عدم  للمهند�صني 

�الأطــبــاء على  لــدى  لــو�قــع �ملمار�صة  مــن قبل �ملهند�صني 

وهــذ� غري �صحيح,  �مل�صوؤوليات,  تد�خل  عــدم  �فــرت��ــس 

فكثري من �الأخطاء �لطبية تتعدى فيها �مل�صوؤوليات ما بني 

�الخت�صا�صات �لطبية �ملخلتفة, و�إ�صر�ك �أكرث من طبيب يف 

حتمل م�صوؤولية �ملري�س �أو وفاته, فهل ر�أي �للجنة بناًء على 

ر�أي طبي �أم هو �جتهاد منها؟ 

و�أو�صح �أحد �الأع�صاء �أن �إدر�ج �صرط �لتاأمني على �خلدمات 

�ال�صت�صارية �لهند�صية يف عقود �لبناء �لتي ال تكون �حلكومة 

طرًفا فيها يعود الأطر�ف �لعقد �أنف�صهم, ولي�س ثمة نظام 

مينع �إدر�ج �صرط �لتاأمني �إذ� ما رغب �أحد �الأطر�ف يف 

�إدر�ج ذلك �ل�صرط. كما �أن تدخل �حلكومة بغر�س �إلز�مية 

�صرط �لتاأمني يف �لعقود �لتي ال تكون طرًفا فيها �صيوؤدي �إىل 

رفع �الأ�صعار. ولي�س ثمة م�صّوغ لتدخل �حلكومة يف �تفاقية 

خا�صة بني طرفني, �أحدهما مكتب هند�صي و�الآخر مو�طن, 

ما مل يتعلق �الأمر ب�صالمة �ملن�صاأة. 

وقال ع�صو �آخر: على �لرغم من منطقية �نعد�م �الأنظمة 

�أو �لبيئة �ملنا�صبة؛ �إال �أن ذلك ال ينبغي �أن يكون عائًقا عن 

تطوير هذ� �ملجال, فم�صوؤولية �ملكاتب �لهند�صية كبرية جتاه 

�ملن�صاآت �لتي ت�صّممها وت�صرف عليها, وهناك �لكثري من 

�الأخطار �لهند�صية �لتي �أدت �إىل كو�رث ب�صرية وخ�صائر 

مادية كبرية. ومن جهة �أخرى فاإن عدم �نت�صار هذ� �لنوع 

من �لتاأمني يف معظم �لدول �ملتقدمة لي�س م�صّوًغا لعدم 

�الأخذ به.

ملدة  هو  �ملقرتح  �لتاأمني  �إن غطاء  قــائــاًل:  �آخــر  و�ختتم 

�لتنفيذ وبعد �ال�صتالم �لنهائي �صتنتهي مدة عقد �لتاأمني 

مل�صوؤوليات �ال�صت�صاري �مل�صمم. ومما ال �صك فيه �أن �لكثري 

من �الأخطار �لكارثية �لتي تزهق فيها �الأرو�ح حتدث بعد 

�لتنفيذ مبدد زمنية, ثم يوؤدي �النهيار �جلزئي �إىل تلفيات 

يف �الأرو�ح, وهــذه هي �لتي متثل �خل�صارة �لكربى �لتي 

قد تزيد من تكلفة �لتاأمني, ومن جهة �أخرى فاإن هناك 

تد�خاًل بني م�صوؤوليات �ملهند�س �مل�صمم وم�صوؤوليات �جلهة 

�ال�صت�صارية و�الإ�صر�فية, فمن م�صوؤوليات �ملقاول مر�جعة 

�لت�صاميم قبل �لبدء يف �لتنفيذ. لذ�, فاإن �لوثيقة �لتاأمينية 

يف ظل عدم و�صوح �مل�صوؤوليات �صوف توؤدي �إىل �لكثري من 

�خلالف, وال�صيما �أن عقود �لت�صاميم متثل ن�صبة �صئيلة 

من �لتكلفة �الإجمالية للمن�صاأة؛ مما قد يوؤدي �إىل رفع �أ�صعار 

�خلدمات �ال�صت�صارية وت�صخيم �مل�صروفات �لتي تدفعها 

�جلهات �حلكومية يف ظل �مل�صوؤوليات �خلطرية �ملكلفة.

عدم إلزام المهندسين بالتأمين 
على أعمالهم المهنية

د. عبد�هلل �لعبد�لقادر

زيارة أماكن التعدي
على األراضي الحكومية

يتعلق  فيما  �الأع�صاء  �أحــد  �قــرتح 

ــعــدي على  ــت ــوع مــعــاجلــة �ل مبــو�ــص

تقوم  �أن  �حلــكــومــيــة  �الأر��ــــصــــي 

�للجنة �مل�صكلة من �ملجل�س بزيارة 

لبع�س �ملناطق للمقارنة بني �لو�قع 

و�لتنظري وليكون نتاج هذ� �لتنظيم 

مو�كبًا لكل منطقة, وحتى ال تكون 

ــني �ملو�طنني  هــنــاك مــ�ــصــادمــة ب

و�جلهات �ملنفذة. ن
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 �أثار �أع�صاء جمل�س �ل�صورى عدة ملحوظات على نظام 

�أ�صارو�  متلك غري �ل�صعوديني للعقار و��صتثماره, حيث 

ميكن  ل�صنتني  �ال�صتئجار  لهم  خــول  �لنظام  �أن  �إىل 

جتديدهما يف مكة و�ملدينة, وكذلك مل ت�صتثن �ملدينتان 

�ل�صياحية,  �لعقارية  �لوحد�ت  يف  �مل�صاركة  نظام  من 

وطالبو� بو�صع الئحة تنفيذية لهذ� �لنظام, جاء ذلك 

1432/1/21هـ  خالل جل�صة �ملجل�س �لتي عقدت يوم 

برئا�صة معايل رئي�س �ملجل�س �ل�صيخ �لدكتور عبد�هلل بن 

حممد بن �إبر�هيم �آل �ل�صيخ, حيث ��صتمع �ملجل�س �إىل 

تقرير جلنة �ل�صوؤون �القت�صادية و�لطاقة, ب�صاأن �قرت�ح 

�إ�صافة مــادة جديدة �إىل نظام متلك غري �ل�صعوديني 

للعقار و��صتثماره �ل�صادر باملر�صوم �مللكي رقم )م/15( 

وتاريخ 1421/4/17هـ, و�لذي تاله نائب رئي�س �للجنة  

�مللحوظات,  بع�س  عليه  و�أبديت  �لعنزي  فهد  �لدكتور 

حيث قال �أحد �الأع�صاء: �أ�صارت �ملادة "�خلام�صة" من 

نظام متلك غري �ل�صعوديني للعقار و��صتثماره �إىل منع 

��صتئجار غري �ل�صعوديني للعقار�ت �لو�قعة د�خل حدود 

مكة �ملكرمة و�ملدينة �ملنورة مدة تزيد عن �صنتني, �إال �أن 

�لعقوبات �خلا�صة مبخالفات حكم �ملادة "�خلام�صة" من 

�لنظام مل ت�صتمل على عقوبات مبن يخالف ذلك, كما 

�أن �لنظام �ل�صادر ال يكفل كفالة تامة حقوق �مل�صتثمر 

�ل�صعودي �لذي ي�صرف �أمو�اًل طائلة لال�صتثمار بهاتني 

�ملدينتني �ملقد�صتني.

وقال �آخر: يخول هذ� �لنظام لغري �ل�صعودي �ال�صتئجار 

ملدة ال تزيد عن �صنتني وميكن جتديد هاتني �ل�صنتني 

�أو مدد مماثلة مما جعل بع�س �ملو�طنني يربمون  ملدة 

عقوًد� طويلة �الأجل مع جهات غري �صعودية مل�صاكن د�خل 

�ملدينتني �ملقد�صتني, ثم �إبر�م �مل�صتاأجرين �الأجانب لعقود 

من �لباطن مع �آخرين غري �صعوديني, ويف كلتا �حلالتني 

"�خلام�صة" من �لنظام مما  تعد خمالفة بحكم �ملادة 

يرتتب عليه م�صار �قت�صادية و�أمنية. 

ولفت �آخر �إىل �أن نظام �مل�صاركة يف �لوحد�ت �لعقارية 

�ل�صياحية يعطي حق �النتفاع لغري �ل�صعوديني يف �لوحد�ت 

ُت�صتثَن مدينتا مكة  �ل�صكنية �ل�صياحية ملدة طويلة, ومل 

�ملكرمة و�ملدينة �ملنورة بحكم خا�س بهما. وهذ� خمالف 

ملنطوق �ملادة "�خلام�صة" من نظام متلك غري �ل�صعوديني 

للعقار و��صتثماره وما ورد يف �ملادة "�الأوىل" من نظام 

�مل�صاركة بالوقت. لذ�, فمن �ملهم �ملو�فقة على تو�صية 

�للجنة باإ�صافة �ملادة �جلديدة �إىل هذ� �لنظام.

و�أ�صار ع�صو �آخر �إىل �أنه �صبق �أن �صدر من �ملجل�س قر�ر 

بتمديد مدة �لتملك �إىل ع�صر �صنو�ت, وت�صاءل: هل �أقر 

هذ� يف جمل�س �لوزر�ء, وذكرت �للجنة يف �لتقرير عبارة 

"وبعد �الطالع على حيثيات �إعادة �ملو�صوع". لذ�, فاإن 
كان �ملو�صوع معاًد� من جمل�س �لوزر�ء, فهذ� يعني وجود 

تباين بني ر�أيي جمل�س �لوزر�ء وجمل�س �ل�صورى, حيث 

مل يو�فق جمل�س �لــوزر�ء على تعديل جمل�س �ل�صورى. 

كما �صوغت �للجنة عودة �ملو�صوع �إىل �ملجل�س بوجود 

خمالفات, فهل وجود �ملخالفات م�صوغ لعودة �ملو�صوع 

�صوف  �لتي  �لتنفيذية  �لالئحة  وهل  �ل�صورى؟  ملجل�س 

ــوزر�ء �صت�صدر بــدون �لرجوع �إىل  ي�صدرها جمل�س �ل

جمل�س �ل�صورى؟ 

وقال �آخر: مل تقدم �للجنة م�صوغات الإ�صد�ر �لالئحة 

�لتنفيذية لهذ� �لنظام, وينبغي للجنة �أن ُت�صّمن �لالئحة 

ب�صاأن  �خلــرب�ء  هيئة  �إليه حم�صر  �أ�صار  ما  �لتنفيذية 

�لن�صو�س �ملتعلقة بحظر متلك غري �ل�صعوديني للعقار 

يف مكة و�ملدينة وحدودهما, و��صتئجار غري �ل�صعوديني 

للعقار فيهما وغري ذلك, وينبغي لالئحة �أن تتناولها يف 

�لتنظيم. 

و�أكد �أحد �الأع�صاء على �صرورة و�صع الئحة تنفيذية 

لهذ� �لنظام تو�صح �آليات تطبيق مو�ده مبا فيها �ملادة 

حم�صر  يف  �لو�ردة  �لتو�صيات  �إن  وقال:  "�خلام�صة". 
هيئة �خلرب�ء تطالب بو�صع حد زمني الإ�صد�ر �لالئحة؛ 

الأن �لتاأخري �صيرتتب عليه �لعديد من �ملخالفات الأحكام 

�لنظام.

و�أ�صار �آخر �إىل �أنه ينبغي �إعادة �لنظر يف مو�صوع متلك 

غري �ل�صعوديني للعقار�ت يف مكة و�ملدينة و�ندفاعهم 

�لنظام  و�إعــادة �صوغ  �أ�صمل,  و�أن يدر�س ب�صكل  عليها 

�خلا�س بهذ� �الأمر؛ الأن هناك جتاوز�ت ال ح�صر لها يف 

هذ� �الأمر, مثل �صيطرة �ل�صما�صرة �الأجانب من جن�صيات 

معينة على معظم �لعقار�ت �ملعرو�صة لالإيجار, وكذلك 

�ال�صتئجار  عمليات  يف  �الأجنبية  �حلــج  بعثات  تدخل 

و�ل�صم�صرة مما يوؤدي �إىل �رتفاع �ل�صكن على �حلجاج, 

ومعظمهم من حمدودي  �الأجــانــب,  وال�صيما �حلجاج 

�إعــادة در��صة �لنظام و�صوغه من  �لدخل. لذ�, ينبغي 

جديد ولي�س فقط �لرتكيز على جزئية معينة, و�أن يت�صمن 

يف  �حلجاج  م�صاكن  ��صتئجار  ح�صر  �جلديد  �لنظام 

موؤ�ص�صات �لطو�فة فقط, و�أن يوكل �إليها مو�صوع ��صتئجار 

�مل�صاكن للحجاج �لتابعني لها.

و�أو�صح �أحد �الأع�صاء �أن هناك بع�س �لثغر�ت يف نظام 

متلك غري �ل�صعوديني �لعقار يف مكة �ملكرمة و�ملدينة 

�ال�صتثمار  متنع  ثغر�ت  وهــي  �الآن,  به  �ملعمول  �ملنورة 

�لعقاري يف �ملدينتني, وكان ينبغي للجنة �أن ت�صع جد�ول 

لنظام متلك غري �ل�صعوديني للعقار و��صتثماره ونظام 

�مل�صاركة بالوقف للوحد�ت �لعقارية �ل�صياحية, ثم در��صة 

�الأمر. و�لالئحة �لتي يطالب �ملجل�س باإ�صد�رها ال ميكن 

�أن تاأتي باأحكام جديدة �أو تقر قو�عد تتعار�س مع �لنظام 

�ملعمول به. 

و�أو�صح ع�صو �آخر �أنه لي�س هناك تعار�س يف �ملدد؛ الأن 

تتعلق  �صنو�ت  بالنظام وهــي ع�صر  �لتي تخت�س  �ملــدة 

�ل�صنتني  مــدة  �أمــا  �ل�صكن.  لغر�س  مكة  يف  باملقيمني 

�ل�صقق  يف  لال�صتثمار  �ال�صتئجار  جمــال  تخ�س  فهي 

�لفندقية.

�للجنة مو�صوع  �أقحمت  قائاًل:  �الأع�صاء  �أحد  و�ختتم 

�أنه  نظام �مل�صاركة بالوقت يف �ملو�صوع على �لرغم من 

مل ُيطلب �لر�أي فيه, و�ملطلوب هو متلك �الأجانب ولي�س 

��صتئجار الأوقاف  �لوقت هو  �ال�صتئجار. و�مل�صاركة يف 

حمددة. كما �أن تو�صية �للجنة ال تقدم جديًد� يف نظام 

متلك �الأجانب. كما ينبغي �أن حتدد �لتو�صية ما ينبغي 

�إ�صافته لتطبيق �لنظام يف �ملادة "�خلام�صة". كما كان 

مكة  "د�خل  بعبارة  �ملق�صود  تو�صيح  باللجنة  يح�صن 

�ملكرمة و�ملدينة �ملنورة". هل �ملق�صود هو حدود �حلرم 

�أم �لبنيان؟ وماذ� يرتتب على ذلك؟ 

تملك العقار واستئجاره في مكة والمدينة 
لغير السعوديين يثير تساؤالت األعضاء
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�صندوق  دعم  ب�صرورة  �ل�صورى  جمل�س  �أع�صاء  طالب 

�ل�صغرية  للم�صروعات  �ل�صعودي  �ل�صناعية  �لتنمية 

و�ملتو�صطة, كما لفتو� �إىل عدم �ت�صاق جهود �ل�صندوق 

يف تن�صيط دوره يف �ملناطق �الأقل منوً� مع جهود �لدولة 

يف هذ� �ملجال, وت�صاءلو� عن نوعية �لتدريب �لذي يتلقاه 

موظفو �ل�صندوق, جاء ذلك خالل جل�صة �ملجل�س �لتي 

�لدكتور  �ل�صيخ  �ملجل�س  رئي�س  معايل  برئا�صة  عقدت 

�آل �ل�صيخ حيث ��صتمع  �إبر�هيم  عبد�هلل بن حممد بن 

�ملجل�س �إىل تقرير جلنة �ل�صوؤون �ملالية, ب�صاأن �لتقرير 

�ل�صنوي ل�صندوق �لتنمية �ل�صناعية �ل�صعودي للعام �ملايل 

1431/1430هـ, و�لذي تاله رئي�س �للجنة �لدكتور عبد�هلل 

�لعبد �لقادر و�أبديت عليه بع�س �مللحوظات, حيث قال �أحد 

�الأع�صاء: من �ملهم دعم �مل�صروعات �ل�صغرية و�ملتو�صطة, 

وقد �أو�صى �ملجل�س بذلك يف قر�ر�ت �صابقة, وذلك بزيادة 

ن�صبة متويل �ل�صندوق لهذه �مل�صروعات لت�صبح )%75(, 

مقابل  �ل�صندوق  يتقا�صاها  �لتي  �لر�صوم  وتخفي�س 

�مل�صروفات �لتي يتكبدها يف ممار�صة ن�صاطه للم�صروعات 

�أن هذ� �لتخفي�س ال يوؤثر يف  �ل�صغرية و�ملتو�صطة, كما 

مو�رد �ل�صندوق, فقد حظي �ل�صندوق بدعم متو��صل 

من قبل حكومة خادم �حلرمني �ل�صريفني �آخرها توفري 

وديعة مببلغ )5000( مليون ريال.

وت�صاءل ع�صو �آخر قائاًل: �إذ� كانت �للجنة غري متاأكدة من 

و�صع �ل�صندوق �ملايل بر�أ�س ماله �حلايل فكيف تطالب 

برفعه �إىل )ع�صرة باليني ريال(؟ فاإما �أن �للجنة قد بالغت 

يف �أهمية ح�صولها على �حل�صاب �خلتامي ويف �نتقاد�تها 

للو�صع �ملايل لل�صندوق, �أو �أن تو�صية �للجنة برفع ر�أ�س 

مال �ل�صندوق ال مكان لها.

�أن �لن�صبة �مل�صتهدفة مل�صاهمة  و�أ�صار �أحد �الأع�صاء �إىل 

�لقطاع �خلا�س -جتارًيا و�صناعًيا- يف �لناجت �الإجمايل 

�لوطني هي حو�يل )68-70%( ح�صب �خلطة �خلم�صية 

"�لتا�صعة", علًما باأن م�صاهمته �حلالية مل تتجاوز )%47( 
و�أعدت �خلطة �الإ�صرت�تيجية �لوطنية �ل�صناعية للو�صول 

�إىل م�صاهمة �لقطاع �ل�صناعي مبا ن�صبته )20%( بحلول 

عام 1441هـ. لذ�, فاإن هناك حاجة ملر�جعة دور �ل�صندوق 

�إ�صرت�تيجية  الأن  �لتمويلية؛  وتوجهاته  و�إ�صرت�تيجيته 

�ل�صناعة �لوطنية تهدف �إىل حتقيق هدفها �ملعلن عن 

�إعادة توجيه �ل�صناعة �لوطنية نحو �ل�صناعات  طريق 

�ل�صناعات  �إجـــمـــايل  مــن   )%60( لت�صبح  �لتقنية 

تفعيل  �آلــيــات  تن�صيق  على  �لعمل  من  بد  وال  �حلديثة. 

�خلطة �الإ�صرت�تيجية وحماورها بني جميع ذوي �لعالقة 

�أن ذلك �لهدف ميكن تنفيذه وفق �جلدول  و�لتاأكد من 

�لزمني �ملو�صوع له مقارنة مبا حتقق خالل �لعقود �الأربعة 

�ملا�صية.

وعلق �أحد �الأع�صاء على �إجابة �ل�صندوق على طلب �للجنة 

ب�صاأن �الإجر�ء�ت �لتي �تخذها حيال تنفيذ قر�ر �ملجل�س 

�لذي يدعو �ل�صندوق �إىل تن�صيط دوره يف �ملناطق �الأقل 

منًو�؛ قائاًل: �إنها ال تت�صق مع �جلهود �لتي تبذلها �لدولة 

لتحقيق تنمية متو�زنة بني جميع مناطق �ململكة, حيث 

يلحظ �لبطء يف �لتنمية �ل�صناعية يف �لكثري من مناطق 

يف  �ل�صناعية  �مل�صروعات  تركز  ب�صبب  وذلــك  �ململكة, 

�ملناطق �لكربى, وهي منطقة �لريا�س و�ملنطقة �ل�صرقية 

ومنطقة مكة �ملكرمة, وقد �أكد �ل�صندوق ذلك. ومن غري 

�ملنا�صب �أن تغفل �للجنة �قرت�ح �ل�صندوق باإن�صاء فروع 

ل�صندوق �لتنمية �ل�صناعية يف بع�س مناطق �ململكة لتكون 

قريبة من �مل�صتثمرين يف تلك �ملناطق.

ولفت ع�صو �آخر �إىل �أن: هناك عدد كبري من موظفي 

�لرب�مج  هــذه  هــل  وتــ�ــصــاءل:  تدريبهم  يتم  �ل�صندوق 

�أم ال؟ وهناك �ختالف بني �ملبالغ �ملعتمدة  متخ�ص�صة 

لتزم بها منها ومل تو�صح �للجنة �صبب ذلك. ومل 
ٌ
و�لتي �أ

حتدد �لقرو�س �لتي مت �اللتز�م بها, ومل يو�صح �صبب 

�لتاأخري يف ذلك, وذكر �لتقرير �ملبالغ �لتي مت حت�صيلها 

ومل يذكر �ملبالغ �ملتاأخرة, فما �لن�صبة �ملتبقية من �ملبالغ 

�ملتاأخرة؟ وما مربر�ت رفع ر�أ�س مال �ل�صندوق؟ كما �أن 

عدم ت�صمني تقارير �ل�صناديق ح�صابات ختامية يعيب 

�لتقرير؛ حيث �إن �لتقرير يعتمد يف جممله على قرو�س 

و�لديون  �مل�صروفات  ومعرفة  تدقيق  �إىل  حتتاج  مالية 

�مل�صددة و�لتي مل ت�صدد.

ملوظفي  جـــًد�  �لكبري  �لت�صرب  �الأعــ�ــصــاء  �أحـــد  و�نتقد 

1429/1428هــــــ �إىل  �ل�صندوق و�لـــذي و�صل يف عــام 

)21%( وهو ما يعادل )101( موظف من �أ�صل )479(, 

ويف 1431/1430هـ و�صل �لت�صرب �إىل )11%(, وهو ما 

�لت�صرب  هذ�  ويعود   ,)584( من  موظًفا   )64( يعادل 

�إىل �صعف �لكادر �لوظيفي لل�صندوق �ملتمثل يف �لرو�تب 

�لبنوك  مــن  مناف�صة  هناك  و�أن  و�لــبــدالت  و�حلــو�فــز 

�لتجارية و�ملوؤ�ص�صات �ملالية ال�صتقطاب �لكو�در �ملوؤهلة 

لل�صندوق, و�ملخرج من هذ� �ملاأزق هو ��صتحد�ث كادر 

وظيفي منا�صب ملوظفي �ل�صندوق و�لذي كان قد طبق يف 

1413/5/22هـ, ثم �أوقف �لعمل به يف 1414/1/16هـ, ثم 

�صدر قر�ر جمل�س �لوزر�ء رقم )63( يف 1422/11/21هـ 

مت�صمًنا �أن ي�صع �ل�صندوق كادًر� وظيفًيا له مبا ال يتجاوز 

متو�صط ما متنحه �لبنوك �لتجارية ملوظفيها بناًء على 

�أنه مل يت�صن  �إال  تو�صية �للجنة �لعليا لالإ�صالح �الإد�ري 

تطبيق هذ� �لقر�ر. 

وقال �أحد �الأع�صاء: من �الأن�صب �أن ي�صهم �ل�صندوق يف 

تدريب �لعمالة �لوطنية يف �ملن�صاآت و�مل�صانع �ل�صغرية 

و�ملتو�صطة؛ الأن �ختيار وتنمية ومتابعة �لكفاء�ت �لوطنية 

وتطويرها عملية طويلة و�صعبة ومعقدة �إىل جانب مهمة 

�إ�صهام  �إّن �ل�صندوق له  �إر�صاد وتوجيه �ملوظفني. وحيث 

م�صهود يف تنمية �ملو�رد �لب�صرية, فمن �الأن�صب �أن يقّدم 

�ل�صندوق �لدعم �ملايل للدور�ت �لتدريبية �ملهنية �لتقنية 

�لعالية.

�إعــادة هيكلة  �أنه من �الأن�صب  و�أ�صار �أحد �الأع�صاء �إىل 

حديثة  تنموية  مالية  موؤ�ص�صة  �إىل  وحتويله  �ل�صندوق 

�ململكة  د�خــل  �ملالية  �ملوؤ�ص�صات  �أف�صل  وفــق  ومتطورة 

من  عالية  بــدرجــة  �ل�صندوق  يحظى  و�أن  وخــارجــهــا, 

�إد�رته بدور �أكرب قوة  �ال�صتقاللية, و�أن ي�صطلع جمل�س 

من حيث �ل�صالحيات �ملخولة له. 

انتقاد لدور صندوق التنمية الصناعية في بعض المناطق :

تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة

مطالبة بإعادة دراسة
ظاهرة البطالة

قال �أحد �الأع�صاء: �إن �الإنفاق �ملرتفع يف 

ميز�نية هذ� �لعام على قطاعات �لتعليم 

و�لتدريب و�مل�صروعات �حلكومية يخلق 

ا وظيفية للمو�طنني ويخف�س معدل  فر�صً

�لبطالة �حلايل, ويف �ملقابل �صرح وزير 

 )500,000( بلغت  �لبطالة  �أن  �لعمل 

عاطل عن �لعمل من �ل�صعوديني. وعلى 

�لرغم من زيادة حجم �الإنفاق �حلكومي 

و�مل�صروعات �حلكومية و�لقطاع �خلا�س 

�إال �أن ن�صبة �لبطالة ترتفع, وهذه �لعالقة 

لــذ�, من  �قت�صاد عاملي.  �أي  غريبة يف 

�أ�صا�س  دور  للمجل�س  يكون  �أن  �ملنا�صب 

ومف�صلي لدر��صة هذ� �ملو�صوع و�إعطائه 

�لوقت �لكايف من �لدر��صة.
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�لهيئة �مللكية للجبيل  و�فق جمل�س �ل�صورى على قر�ر 

وينبع بتوفري قو�عد بيانات �قت�صادية تو�صح �مل�صاعفات 

و�لعو�ئد  �لبطالة  ون�صب  و�لــدخــل  بالعمالة  �خلا�صة 

�لهيكلة  تو�صيح  �إىل  �إ�صافة  �حلقيقية  �القت�صادية 

�القت�صادية �ل�صناعية, كما طالب �لقر�ر مبتابعة توظيف 

�لعاملة  �لقوى  �لوطنية الإحاللها مكان  �لعاملة  �لقوى 

�الأجنبية يف �مل�صانع و�ل�صركات �لعاملة يف �ملدينتني, 

وبت�صمني �لتقارير �مل�صتقبلية للهيئة �الأعمال �لتي تقوم 

بها �صركة )مر�فق(, وم�صاريع منطقة ر�أ�س �لزور". جاء 

ذلك خالل جل�صة �ملجل�س �لتي عقدت يوم 1432/1/21هـ 

برئا�صة معايل رئي�س �ملجل�س �ل�صيخ �لدكتور عبد�هلل بن 

حممد بن �إبر�هيم �آل �ل�صيخ, حيث ��صتمع �ملجل�س �إىل 

�لعامة,  و�خلدمات  و�ملياه  �الإ�صكان  جلنة  نظر  وجهة 

�لتقريرين  جتــاه  و�آر�ئــهــم  �الأع�صاء  ملحوظات  ب�صاأن 

للعامني �ملاليني  للهيئة �مللكية للجبيل وينبع  �ل�صنويني 

1429-1430هـ, تالها رئي�س �للجنة  1429/1428هـ- 

�ملهند�س حممد �لقويح�س فقال: لقد عهد للهيئة �مللكية 

�إن�صائها بالتخطيط �ل�صامل الإقامة  للجبيل وينبع عند 

وينبع  �جلبيل  مدينتي  يف  كبريين  �صناعيني  جممعني 

وتهيئة �لتجهيز�ت �الأ�صا�صية �لالزمة لذلك, مع تطوير 

مدينتي �جلبيل وينبع وتهيئة جميع �لظروف و�الإمكانيات 

لقيام �صناعات �أ�صا�صية وثانوية وم�صاندة, وجلب وتنمية 

�ال�صتثمار �ل�صناعي للمدينتني �ل�صناعيتني. كما عهد 

للهيئة مبهمتني �أ�صا�صيتني �إ�صافيتني, هما: ت�صغيل جميع 

�ملن�صاآت �ل�صناعية و�صيانتها, و�لنظر يف جميع �ل�صوؤون 

�ملتعلقة باملدينتني �ل�صناعيتني ومعاجلة �أمورهما. ولذلك 

فاإن �للجنة ترى �أن توفري قو�عد بيانات �قت�صادية تو�صح 

�القت�صادية  و�لعو�ئد  بالعمالة  �خلا�صة  �مل�صاعفات 

�أ�صا�صي  �حلقيقية للبالد �أمر يف غاية �الأهمية ومطلب 

الأد�ئها عملها, و�للجنة على يقني باأن �لهيئة لن تدعم �أو 

�إال �صناعات ترى باأنها �صتوظف �الأيدي �لعاملة  ت�صجع 

�ل�صعودية وحتقق عو�ئد معقولة للبالد. 

ا  و�أ�صاف �ملهند�س �لقويح�س: تويل �لهيئة �هتماًما خا�صً

بالبيئة وقد �أعدت منذ تاأ�صي�صها �لعديد من �لدر��صات 

�لبيئية, وبناًء على نتائج هذه �لدر��صات ُو�صعت �ملعايري 

عدت 
ُ
�لالزمة لتخفيف �الآثار �ملرتتبة على �لت�صنيع و�أ

بر�مج �حلماية �لبيئية, وتت�صمن تطبيق �الأنظمة و�ملعايري 

�لبيئية �ملعتمدة دولًيا, وحماية �حلياة �لفطرية, و�ملر�قبة 

�لبيئية, و�إ�صد�ر �لرت�خي�س �لبيئية. كما طورت �لهيئة 

وحّدثت �ملعايري �لبيئية لتتما�صى مع ما هو مطبق عاملًيا, 

ب�صكل  �لبيئية  و�ملعايري  �الأنظمة  بع�س  حالًيا  وحتــّدث 

يتو�فق مع �مل�صتجد�ت �لعلمية و�لتقنية �حلديثة بحيث 

يكون مماثاًل ملا هو مطبق يف برنامج �الأمم �ملتحدة للبيئة 

ومنظمة �ل�صحة �لعاملية. 

و�أو�صح �أن �لهيئة �مللكية ت�صرتط على كل �صناعة قائمة �أو 

م�صتقبلية �اللتز�م باملقايي�س �ملحددة للمعد�ت و�لعمليات 

�مل�صتخدمة وال ت�صمح لها بالعمل �إال بعد �أن حت�صل على 

ت�صريح بيئي. لذ�, فمن �لطبيعي �أن تزد�د عدد �لت�صاريح 

�لبيئية مع �زدياد عدد �مل�صتثمرين. حيث يجب على كل 

م�صتثمر بعد �النتهاء من �الإجر�ء�ت �الإد�رية و�ملو�فقة 

على �ال�صتثمار وتخ�صي�س �ملوقع تقدمي تقرير معلومات 

بيئية قبل �صتة �أ�صهر من �لبدء يف �الإن�صاء�ت. 

و�أ�صار رئي�س �للجنة �أن �لهيئة م�صوؤولة باالإ�صر�ف �ملبا�صر 

�ملدينتني,  يف  �لعاملة  و�ل�صركات  �مل�صانع  �صوؤون  على 

و�ملو�فقات  �لت�صاريح  تعطي  �لتي  �جلهة  هي  فالهيئة 

لهذه �مل�صانع وهي �لتي ت�صرف على �حتياجات وطلبات 

يف  �ل�صعودية  �لــكــو�در  توطني  �أن  كما  �مل�صانع.  هــذه 

�لعمل  وز�رة  بني  م�صرتكة  م�صوؤولية  �خلا�س  �لقطاع 

وجميع �الأجهزة �الأخــرى ذو�ت �لعالقة, ولن ت�صتطيع 

بدون  �ل�صعودية  �لكو�در  توظيف  وحدها  �لعمل  وز�رة 

دعم وم�صاندة �الأجهزة �الأخــرى, وقد ن�س على ذلك 

�صر�حة �إ�صرت�تيجية �لتوظيف �ل�صعودية, ويف �ملدينتني 

�ل�صناعيتني �أكرث من 300 �صناعة. لذ�, فمن �ملهم جًد� 

توطني وظائف هذه �ل�صناعات و�أن تكون باأيد �صعودية 

ل�صمان �ال�صتمر�رية.

و�ل�صناعية  �جلامعية  �لكليات  تقبل  قــائــاًل:  و�ختتم 

�أنحاء �ململكة, ومن  و�ملعاهد �لتقنية �لطلبة من جميع 

�لطبيعي �أن يزد�د عدد �مللتحقني بها عاًما بعد �آخر �إىل 

�أن ت�صل �إىل طاقتها �لق�صوى. �أما طلبة �لتعليم �لعام 

فهم �أبناء �لعاملني يف مدينتي �جلبيل وينبع �ل�صناعيتني, 

و�لزيادة يف عدد �لعو�ئل �ل�صاكنة يف هاتني �ملدينتني 

زيادة  فيها  يح�صل  وال  �ل�صناعات,  بقيام  مرتبطة 

كبرية �صنوًيا, ومن �لطبيعي �أن يتناق�س �لعدد مع زيادة 

�ملتخرجني من �لثانوية. 

مطالبة هيئة الجبيل وينبع بمعلومات عن العوائد االقتصادية الحقيقية :

توظيف العمالة الوطنية واإلفادة عن أعمال 
)مرافق( ورأس الزور

رفض تحميل الطلبة 
رسومًا جديدة

�أنه يف مثل هذه  لفت �أحد �الأع�صاء �إىل 

�الأيام من كل عام در��صي يدور ت�صاوؤل ب�صاأن 

و�لتح�صيل,  �لقدر�ت  �ختبار  م�صروعية 

وهــمــا �ــصــرطــان �أ�ــصــا�ــصــيــان لــلــقــبــول يف 

�جلامعات, حيث يطلب من طلبة �لتعليم 

�لثانوي عند �لتقدم لهذه �الختبار�ت دفع 

�إ�صافة  ر�صم مائة ريال عن كل �متحان, 

�إىل �صر�ء �ملالزم و�النخر�ط يف دور�ت ال 

تقل ر�صومها للطالب �لو�حد عن )1200-

1500( ريال. معنى ذلك �أن �جلهد �لذي 

بذله �لطلبة خالل �صنو�ت هذه �ملرحلة مل 

يكن �صيًئا مذكوًر�, ثم تاأتي مرحلة �لتقدم 

)�ملركز  نتائج  �إىل  و�الحتكام  للجامعات 

�لقبول يف  �أن عماد�ت  للقيا�س(  �لوطني 

�جلامعات حتدد تعب �ل�صنني و�صهر �لليايل 

مع كمية �ملناهج �لدر��صية يف �ل�صنة �لثانية 

و�لثالثة �لثانوي فقط مبا ن�صبته )40%( من 

درجات �لثانوية, بينما ياأخذون ما ن�صبته 

من  ومثلها  �لقدر�ت  �ختبار  من   )%30(

�الختبار �لتح�صيلي. 

ـــاأل: مــن كــلــف �ملــركــز �لوطني  �أ�ـــص و�أنــــا 

يــاأخــذ ر�صًما مــن �لطلبة نظري هذه  ــاأن  ب

�الختبار�ت؟ ومنذ متى كانت �لدولة تاأخذ 

ر�صوًما على �لتعليم؟ �أمل يكن باإمكان �ملركز 

�لوطني -�إن كانت هناك حاجة لقيا�صاته- 

�أن يتوىل جمل�س  �أن تكون باملجان؟ و�أرى 

�ل�صورى من خالل جلنة �ل�صوؤون �لتعليمية 

و�لبحث �لعلمي در��صة هذه �لق�صية و�لتاأكد 

�لطلبة  على  �لر�صوم  فر�س  نظامية  من 

�إليه �للجنة  و�لطالبات وعر�س ما تتو�صل 

من خالل �أول تقرير لوز�رة �لتعليم �لعايل 

يعر�س على �ملجل�س, للت�صويت على مدى 

قبول ��صتمر�رية هذ� �ملركز من عدمه.
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 و�فق جمل�س �ل�صورى على �ال�صتمر�ر يف دعم �مل�صروعات 

�لعلمية يف ميز�نية د�رة �مللك عبد�لعزيز, وتخ�صي�س مبالغ 

مالية للم�صروعات �لعلمية �الأخرى غري �ملعتمدة, كما حث 

قر�ر �ملجل�س على بذل �جلهد يف �صبيل �إن�صاء وقف علمي 

ُي�صرف من ريعه على م�صروعاتها �لعلمية, و�أكد على �أهمية 

��صتفادة �لــد�رة من �لوثائق و�ملحفوظات �ملوجودة لدى 

�جلهات �حلكومية. جاء ذلك خالل جل�صة �ملجل�س �لتي 

1432/1/27هـ برئا�صة معايل رئي�س �ملجل�س  عقدت يوم 

�ل�صيخ �لدكتور عبد�هلل بن حممد بن �إبر�هيم �آل �ل�صيخ, 

حيث ��صتمع �ملجل�س �إىل وجهة نظر جلنة �ل�صوؤون �لثقافية 

و�الإعالمية, ب�صاأن ملحوظات �الأع�صاء و�آر�ئهم جتاه �لتقرير 

�ل�صنوي لد�رة �مللك عبد�لعزيز للعام �ملايل 1430/1429هـ, 

تالها رئي�س �للجنة �لدكتور عبد�هلل �لفيفي فقال: عمدت 

�لد�رة خالل �خلم�س ع�صرة �صنة �ملا�صية �إىل �لتو��صل مع 

مر�كز �لوثائق و�الأر�صيفات �لعربية و�لعاملية, وُكّلف باحثون 

للح�صول على �لوثائق �ملفرج عنها, �لتي لها �صلة بتاريخ 

�ململكة خا�صة و�خلليج �لعربي عامة. كما عمدت �لد�رة 

تاأ�صي�س  يف  �أ�صهمت  �لتي  �ل�صخ�صيات  مع  �لتو��صل  �إىل 

�ململكة, و�التفاق معهم على ت�صليم جميع �الأور�ق و�لوثائق 

�خلا�صة �لتي بحوزتهم, بحكم �أن هذ� من �صمن �الأهد�ف 

ن�صئت �لد�رة لتحقيقها. �أما ما يتعلق بفهر�صة هذه 
ُ
�أ �لتي 

�لوثائق, فاإن �لد�رة م�صتمرة يف �لفهر�صة و�الأر�صفة, وفق 

هو  ما  مع  تتنا�صب  ال  �لتي  و�لب�صرية,  �ملالية  �إمكانياتها 

موجود لديها. و�لد�رة تتطلع �إىل دعم وز�رة �ملالية مل�صروع 

�الأر�صفة �الإلكرتونية.

 و�أ�ــصــاف: تعمل �لــد�رة على حتقيق �لرتجمة من خالل 

�أ�صاتذة جامعيني متخ�ص�صني, وتوؤكد عدم وجود �زدو�جية 

وكيفية  �ل�صفوي,  للتاريخ  وبالن�صبة  �أخــرى.  �أي جهة  مع 

عن  و�ال�صتف�صار  �ل�صوتية,  �لت�صجيالت  من  �ال�صتفادة 

�أم  �لتن�صيق مع معهد خادم �حلرمني �ل�صريفني بجامعة 

�لقرى �لذي قام مبثل هذ� �لعمل جتّنًبا للتكر�ر؛ فاللجنة 

تو�صح �أن �لد�رة  بد�أت يف تفريغ هذه �لت�صجيالت وفهر�صتها 

وحفظها خلدمة �لباحثني, وقد ُن�ّصق بالفعل مع معهد خادم 

ومع  �لوطنية  فهد  �مللك  مكتبة  ومع  �ل�صريفني  �حلرمني 

�جلامعات يف ذلك.

و�أو�صح �لدكتور �لفيفي �أن �لد�رة تعتمد يف م�صروع ميز�نيتها 

على در��صة �الحتياجات �لفعلية الإجناز �مل�صروعات �لعلمية 

و�الإن�صائّية, ومن ثم و�صع خطط الإجناز كل م�صروع على مدى 

3-5 �صنو�ت, وبناًء على ذلك حُتّدد �لتكاليف �ل�صنوية لهذه 

�مل�صروعات, �إ�صافة �إىل تكاليف �لنفقات على �مل�صروعات 

�جلارية, و�إن�صاء مركز �الأمرية �صارة �ل�صديري, وتو�صعة 

مقر �لد�رة, و�إعادة تاأهيل مقر �لد�رة بالنا�صرية.  

و�أ�صار رئي�س �للجنة �إىل ما يتعلق بالوفر �خلا�س قائاًل: 

ال ميكن الأي جهة �أن ت�صرف ميز�نيتها 100% وذلك لعدة 

�أو  ُتنّفذ على مدى �صنتني  �أن بع�س �مل�صروعات  �أ�صباب, 

�إليه من وفر يف ميز�نية �لد�رة �إمنا هو  �أ�صري  �أكرث, وما 

ُتنّفذ على عدة ميز�نيات,  �عتماد�ت مل�صروعات م�صتمرة 

�إن  وهناك مبالغ ُيرتبط بها على ميز�نية �ل�صنة �لتالية, 

�أبو�ب �مليز�نية �الأربعة بن�صب  ذلك �لوفر  موزع على كل 

قليلة جًد� تطلبها و�صع �ل�صرف مثل بند �لرو�تب وعقود 

�ل�صيانة و�لنظافة و�لباب �لر�بع, و�إذ� ما قورن �لوفر بعدد 

هذه �لبنود و�لرب�مج و�مل�صروعات فاإن �لوفر �حلقيقي لكل 

منها ال يتجاوز 3-4%. ومّما ي�صوغ دعم �لد�رة ما تقوم به 

من �إن�صاء مر�كز علمّية متخ�ص�صة, مثل مركز تاريخ مكة 

و�ملدينة, ومركز �الأمرية �صارة �ل�صديري �لثقايف, ومركز 

�ملو�صوعات  �إىل  �إ�صافة  و�لبحوث,  للدر��صات  �لقد�س 

�لعلمية, و�أعمال �لرتجمة, و�مل�صروعات �الأخرى �ملدرجة 

يف �لتقرير.

و�ختتم قائاًل: ت�صجع �لد�رة �لقطاع �خلا�س على �مل�صاركة 

فيما ت�صطلع به من �أعمال وندو�ت وبر�مج, �إال �أن �ال�صتجابة 

�صعيفة. وقد جنحت �لــد�رة يف �حل�صول على دعم من 

�صركتي �أر�مكو و�صابك ملعر�س �ملخطوطات �ل�صعودية مببلغ 

ن�صف مليون ريال. 

دعم المشروعات العلمية لدارة الملك 
عبدالعزيز وإنشاء وقف لمساندة برامجها

�لدكتور �لفيفي

تحذير
من انفلونزا الخنازير

�أ�صار �أحد �الأع�صاء �إىل �أن هناك تز�يدً� 

�إنفلونز�  مبر�س  �الإ�ــصــابــة  يف  ملحوظًا 

�خلنازير  خارج �ململكة يف هذه �لفرتة, 

وقد �أدى بع�صها �إىل �لوفاة, وقد جاء ذلك 

بعد �إعالن منظمة �ل�صحة �لعاملية عن 

تال�صي هذ� �ملر�س و�إيقاف ر�صد حاالت 

�الإ�صابة به. لذ�, من �ملهم �أال يوؤدي هذ� 

�الإعالن �إىل �لرت�خي وعدم �أخذ �للقاحات 

ُطلب  وقــد  �ملــر�ــس,  بهذ�  �الإ�صابة  �صد 

من وكيل وز�رة �ل�صحة �مل�صاعد للطب 

�لوقائي �إجر�ء �ملزيد من �لدر��صات عن 

مو�صم �الإنفلونز� �حلايل ون�صبة �إنفلونز� 

�خلنازير فيه من �أجل معرفة مدى �حلاجة 

لعودة �لتوعية �لعامة و�إعطاء �للقاحات 

�مل�صادة للمر�س. كما �أن وز�رة �ل�صحة 

�لطبية  لالأخطاء  مدونة  باإن�صاء  مهتمة 

و�صوف تقوم �للجنة �ملخت�صة يف �ملجل�س 

�إيجاد �ملدونة عند در��صة  بالتاأكيد على 

تقرير وز�رة �ل�صحة.
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�ملبالغ  باعتماد  يطالب  قــر�ر  �ل�صورى على  و�فــق جمل�س 

و�الأوقاف  �الإ�صالمية  �ل�صوؤون  وز�رة  ميز�نية  يف  �لالزمة 

و�لــدعــوة و�الإر�ــصــاد المــتــالك مقر رئي�س لها, كما دعا 

و�الرتقاء  للدعوة  �الإلكرتوين  بالن�صر  �لعناية  �إىل  �لقر�ر 

مبوقع �لوز�رة على �صبكة �الإنرتنت, وكذلك ت�صمني تقارير 

�لوز�رة لو�صف �لو�صع �لر�هن من �مل�صروعات و�ملنجز�ت 

و�الإح�صاء�ت.

جاء ذلك خالل جل�صة �ملجل�س �لتي عقدت يوم 1432/1/14هـ 

برئا�صة معايل رئي�س �ملجل�س �ل�صيخ �لدكتور عبد�هلل بن 

حممد بن �إبر�هيم �آل �ل�صيخ, حيث ��صتمع �ملجل�س �إىل وجهة 

نظر جلنة �ل�صوؤون �الإ�صالمية و�لق�صائية, ب�صاأن ملحوظات 

�الأع�صاء و�آر�ئهم جتاه �لتقريرين �ل�صنويني لوز�رة �ل�صوؤون 

�ملاليني  للعامني  �الإ�صالمية و�الأوقــاف و�لدعوة و�الإر�صاد 

�آل  1428/1427هـ-1429/1428هـ, تالها �ل�صيخ  عازب 

م�صبل قائاًل:

فيما يتعلق بحاجة �مل�صاجد ومر�فقها �إىل �لنظافة و�ل�صيانة 

فاإن �لــوز�رة تويل هذ� �الأمــر عنايتها وجهدها من خالل 

�الإفــادة �ملثلى مما يعتمد يف ميز�نيتها لهذ� �الأمــر �لذي 

ح�صب  �ململكة  م�صاجد  من  فقط   )%19( �صوى  يغطي  ال 

�لـــوز�رة, ومــن خــالل �الأوقـــاف �ملوجودة  ما ورد يف كتاب 

لبع�س �مل�صاجد وما تتيحه �صروط و�قفيها, ومن خالل حث 

�ملح�صنني على �لبذل و�لتعاون يف هذ� �ل�صبيل. وقد �صعت 

�لوز�رة وت�صعى �إىل در��صة هذ� �ملو�صوع و�لبحث عن �لبد�ئل 

�ملنا�صبة و��صتنها�س همم �ملح�صنني للوقف على هذ� �لعمل 

ن�صئت هيئة 
ُ
�أ �جلليل, و�أ�ص�صت لذلك �صناديق وقفية. كما 

�إعمار �مل�صاجد �خلريية.

ــر�أي باأهمية تزويد �ملجل�س  و�أ�ــصــاف: تتفق �للجنة مع �ل

مبعلومات و�فية عن �الأوقاف و�الأربطة, لكن تقرير �للجنة 

�لذي در�صه �ملجل�س كان عن تقريري �لوز�رة للعامني �ملاليني 

1428/1427هـ- 1429/1428هـ �لذي خال من �أي معلومات 

عن �الأوقاف و�الأربطة, وهو �لتقرير �لثاين. �أما �الأول ففيه 

معلومات ال باأ�س بها عن �الأوقاف و��صتثمار�تها وكذلك عن 

�الأربطة, و�إن مل يكن بالتف�صيل �لذي توده �للجنة.

1431/1430هـ  وقد ت�صّمن تقرير �لــوز�رة �جلديد للعام 

�لذي �صيعر�س قريًبا )بــاإذن �هلل( على �ملجل�س تف�صياًل 

و�فًيا عن �الأوقاف و��صتثمار�تها وكذلك عن �الأربطة.

ـــاف,  �أن �الأربــطــة نــوع مــن �الأوق  و�أو�ــصــح رئي�س �للجنة 

و�الأ�صا�س �لتاريخي لها كلها �أنها �أوقاف من حم�صنني الأعمال 

خريية, وهي حقوق ولها �أحكام خا�صة ��صتحقت الأهميتها 

�إن�صاء هيئة عامة م�صتقلة, وال ميكن بحال  وخ�صو�صيتها 

ف�صل �الأربطة عن �الأوقاف.

و�ختتم قائاًل: �حتوى تقرير �لوز�رة على �لكثري من �ملنا�صط 

�ملتعلقة بن�صاط �لوز�رة يف �خلارج, مثل �مل�صاركة يف �ملوؤمتر�ت 

و�لندو�ت و�ملعار�س و�مللتقيات, وبعث �لوفود و��صتقبالها, 

وتاأليف �لكتب و�لن�صر�ت باللغات �ملختلفة وطباعتها ون�صرها 

فهو  �الإ�صرت�تيجية  �خلطة  و�صع  �أمــا  و�إلكرتونًيا.  ورقًيا 

�خت�صا�س �ملجل�س �الأعلى لل�صوؤون �الإ�صالمية �لذي ير�أ�صه 

عــدت هذه �خلطة بالفعل من قبل 
ُ
�أ �صمو ويل �لعهد, وقد 

�ملجل�س �الأعلى ورفعت للمقام �ل�صامي ح�صب �إفادة �الأمانة 

�لعامة للمجل�س �الأعلى لل�صوؤون �الإ�صالمية.

مطالبة وزارة الشؤون اإلسالمية بتفاصيل عن األوقاف :

دعم الدعوة من خالل النشر اإللكتروني

بشرى سارة.. 
السماح بإضافة وحدات جديدة 

للمساكن
وزير  مو�فقة  �إىل  �الأعــ�ــصــاء  �أحــد  لفت 

�ل�صماح  على  و�لقروية  �لبلدية  �ل�صوؤون 

يف  �صكنية  وحــــد�ت  لــبــنــاء  للمو�طنني 

مبانيهم مما �أفرح �ملو�طن؛ وقال �إن ذلك 

�صوف يوفر وحد�ت �صكنية �إ�صافية باأقل 

�أنه يح�صن �ملطالبة  و�أ�صاف  �لتكاليف. 

بتوفري �خلدمات الأر��صي �ملنح وتطويرها 

وتوفري  �ملــو�طــنــون,  منها  ي�صتفيد  لكي 

�الأمو�ل لهيئة �الإ�صكان لكي تعمل بوترية 

�أن  �ملهم  �ملو�طنني. ومن  �أ�صرع خلدمة 

توفر �الأجهزة �حلكومية م�صاكن ملوظفيها 

بالتق�صيط, و�أن تعلن �لدولة �إن�صاء وحد�ت 

توزع عن طريق �جلهات �ملهتمة باالإ�صكان 

ملو�جهة م�صكلة �الإ�صكان.
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ناق�س جمل�س �ل�صورى تقرير جلنة �ل�صوؤون �القت�صادية 

و�لطاقة, ب�صاأن طلب تعديل بع�س مو�د نظام �لرهن 

)م/75(  رقم  �مللكي  باملر�صوم  �ل�صادر  �لتجاري 

وتاريخ 1424/11/21هـ, و�إعادة �لنظر يف �ملر�صوم 

�مللكي رقم )م/14( وتاريخ 1421/4/16هـ, �خلا�س 

�الإفال�س,  �ملمتازة يف حالة  �لديون  برتتيب �صد�د 

عماًل باملادة )17( من نظام جمل�س �ل�صورى, وذلك 

خالل جل�صة �ملجل�س �لتي عقدت يوم 1432/1/21هـ 

برئا�صة معايل �ل�صيخ �لدكتور عبد�هلل بن حممد بن 

�إبر�هيم �آل �ل�صيخ, و��صتمع �ملجل�س �إىل نائب رئي�س 

�لــذي عر�س تقرير  �لعنزي  �لدكتور  فهد  �للجنة 

�للجنة وتو�صياتها ب�صاأن �ملو�صوع.

ناق�س  �ملجل�س  �أن  �ملجل�س  رئي�س  معايل  و�أو�ــصــح 

1430/5/23هـــ,  �ملو�صوع يف �جلل�صة �ملنعقدة يف 

و��صتكمل �ملجل�س مناق�صة هذ� �ملو�صوع يف �جلل�صة 

1430/5/29هـــــ و�صدر به قــر�ر رفع  �ملنعقدة يف 

للمقام �ل�صامي, ثم عاد �إىل �ملجل�س مبوجب �ملادة 

�ملجل�س. نظام  ع�صرة" من  "�ل�صابعة 
وقد �أبدى �الأع�صاء  ب�صاأنه بع�س �مللحوظات, فقال 

�أحد �الأع�صاء: �إن �للجنة �ملوقرة مل تقدم للمجل�س 

در��صة و�فية عن �ملو�صوع تبني فيها �أ�صباب �لعدول 

عن تعديل �ملادة "�لثامنة" من نظام �لرهن �لتجاري, 

َ �قت�صر يف �لتعديل على �إ�صافة عبارة " ومنها ما  وملمِ

يتعلق بالرهن", وحذفت �لعبار�ت �الأخرى �ملقرتحة 

يف �لتعديل �الأول على �لرغم من �أهميتها. 

�ملو�صوع متعلق بطلب  �إن  �الأع�صاء:  �أحد  و�أ�صاف 

�لرقم  ذي  �مللكي  �ملر�صوم  �صدر  تعديل  �حلكومة 

)م/14( و�صدر �ملر�صوم يتحدث عن �لعالقة بني 

�ملدين �لر�هن و�لد�ئن �ملرتهن, فهل من �جلائز 

�الحتجاج بالرهن �لتاأميني ملو�جهة دين �لنفقة؟ 

فالرهن �لتاأميني يف حقيقته عقد يك�صب مبوجبه 

�لد�ئن حًقا عينًيا ل�صمان وفاء دينه �إليه, وله مبوجب 

ذلك �أن يتقدم على جميع �لد�ئنني �لعاديني و�لد�ئنني 

�لتالني يف �ملرتبة بعد ��صتيفاء حقه, فهل يعد �ملحكوم 

له بدين �لنفقة من عد�د �لد�ئنني �لعاديني �أم من 

�لد�ئنني بالدرجة �لتي متاثل درجة �صاحب �لرهن 

�إال  �أنه ال يكون للحق �متياز  �لتاأميني؟ فال�صحيح 

مبقت�صى ن�س يف �لنظام يحدد مرتبة �المتياز, فاإن 

مل يحدد �لنظام �المتياز ودرجته كان متاأخًر� عن 

كل �متياز من�صو�س عليه يف �ملرتبة, ولكن �صدر هذ� 

�ملر�صوم ��صرتط عدم �الإخالل مبا تق�صي به �أحكام 

�ل�صريعة �الإ�صالمية, وهذ� كافل حلق دين �لنفقة. 

�أن �لــهــدف مــن تعديل نظام �لرهن  و�ــصــرح �آخــر 

�لتجاري تقرير مكانة �ململكة يف �ملوؤ�صر�ت �لو�ردة 

�أن�صطة ممار�صة �الأعمال �لذي ي�صدره  يف تقرير 

�لبنك �لــدويل, �لذي يركز على �الأنظمة و�للو�ئح 

و�الإجر�ء�ت ومالءمتها للم�صتثمرين, ومدى فعالية 

ت�صهيل  يف  �لتجارية  �لرهنية  �ل�صمانات  قو�نني 

و�ملقر�صني,  �ملقرت�صني  �الإقــر��ــس وحماية حقوق 

هذه �لتعديالت ت�صمن حت�صن مرتبة �ململكة ملوؤ�صر 

�حل�صول على �لقرو�س, �لذي �صينعك�س �إيجاًبا على 

حت�صني �لبيئة �ال�صتثمارية وزيادة جذب �ال�صتثمار�ت 

للمملكة وزيادة �لقوى �لتناف�صية.

بعد أربع سنوات من صدوره :
المجلس يعاود مناقشة نظام 

الرهن التجاري
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بينما عار�س �آخر ما ذهبت �إليه �للجنة لعدم وجود 

�صبب مقنع لوجود لهذ� �لتعديل, فاملذكرة �لت�صبيبية 

بوجود  �لقناعة  على  يبعث  ما  تت�صّمن  ال  �ملرفقة 

هذ� �لتعديل. كما ذكر يف هذه �ملذكرة �أن �لغر�س 

من �لتعديل هو مو�ءمة �ملر�صوم �مللكي ذي �لرقم 

)م/14( �ملوؤرخ يف 1421/4/16هـ مع �ملادة "�لثامنة 

�ملادة  وهــذه  �لتجاري,  �لرهن  نظام  ع�صرة" من 

حتكم باأن ي�صتويف �لد�ئن �ملرتهن بطريق �المتياز 

دينه وما يكون قد حتمله من م�صروفات على �لوجه 

بيع �ملرهون,  �لناجت من  �لثمن  �ملعتاد, وذلك من 

فهذ� �حلكم ال ميكن حتقيقه �إال بعد �ل�صمانات �لتي 

حفظت للجانب �الأ�صعف, وهو �لر�هن حقه.

وقال �آخــر: مل يحتو تقرير �للجنة على �أي در��صة 

�أن ر�أيها جاء مبثابة تقدمي  حقيقية للمو�صوع, كما 

�حليثيات  يت�صمن  و��صًحا  ـــا  ر�أًي ولي�س  للتو�صية 

و�الأ�صباب ملو�فقة �للجنة على �لتعديالت �ملقرتحة 

من جمل�س �لوزر�ء, فاللجنة �تخذت دوًر� حمايًد� 

جتاه �ملو�صوع �ملطروح. كما يح�صن باللجنة �إي�صاح 

�أ�صباب تاأثري عبارة:"ما يتعلق بدين �لنفقة" و "من 

وجد عني ماله" على �ملركز �لتناف�صي للمملكة.

وت�صاءل �أحد �الأع�صاء: هل لدى �للجنة �مل�صّوغات 

تعديل  على  �خلـــرب�ء  هيئة  ــهــا  �أوردت �لتي  نف�صها 

�ملو�د باأن تزويد �لهيئة �لعامة لال�صتثمار ب�صورة 

�أ�صر�ر جتارية,  �إف�صاء  عن �صك �لرهن يوؤدي �إىل 

�أن مو�فقتها مبنية على م�صّوغات خا�صة بها؟  �أم 

حيث يت�صح �أن طلب هذه �لتعديالت و�لتعديالت 

�لهيئة  من  نابع  �لنظام  "�لثامنة" من  ــادة  �مل يف 

كلفت جهدً�  �لتعديالت  �لعامة لال�صتثمار, وهذه 

�إد�رًيا �إ�صافة �إىل تاأثري�تها �جلانبية �لتي �كت�صف 

بع�صها, ومن ثم تد�ركه, و�لبع�س �الآخر قد تكون له 

تاأثري�ت �صلبية مل تكت�صف بعد. فهل ي�صتحق �ملو�صوع 

�أن تبذل له هذه �جلهود و�لتعديالت؟ وهل �حتالل 

�ململكة ملرتبة متقدمة يف جذب �ال�صتثمار ي�صتحق 

مثل هذه �جلهود �لتي ميكن �أن توجه الأولويات �أكرب 

�أهمية؟ وهل �صتنجح هذه �لتعديالت فعاًل يف حتقيق 

�لنتائج �ملرجوة.

ولفت �أحد �الأع�صاء �إىل �أن �للجنة مل تن�س على �أنه 

�صبق �أن كان هناك ر�أي �أقلية يف �ملو�صوع, باأال ي�صلم 

لهيئة �ال�صتثمار �صورة من �صك �لرهن؛ الأنها لي�صت 

خذ به �الآن 
ُ
ذ�ت �خت�صا�س بهذ� �ملو�صوع, وهذ� ما �أ

من قبل �للجنة. وينبغي �أن ي�صمع ر�أي �الأقلية الإبد�ء 

وجهة �لنظر حياله و�تخاذ �لقر�ر ب�صاأنه.

األدوية المقلدة
تثير قلق األعضاء

�أن مدير عام  �إىل  �الأع�صاء  �أحــد  �أ�صار 

�الإنــرتبــول �ل�صعودي حــذر مــن �لتز�يد 

و�الأجهزة  �الأدويـــة  ت�صنيع  يف  �مللحوظ 

�لطبية �ملقلدة؛ حيث �أ�صار �إىل �أن ن�صبة 

�ملو�د �ملقلدة ت�صل �إىل )30%( من �ملو�د 

�ملعرو�صة يف �الأ�صو�ق �لعاملية. لذ�, فمن 

�ملهم �صحب �ملنتجات �ل�صارة من �الأ�صو�ق 

ب�صرعة وبكفاءة عالية, وكذلك زيادة عدد 

يف  وكذلك  �لتجارة  وز�رة  يف  �ملر�قبني 

�لبلديات مع �أهمية تاأ�صي�س غرفة م�صرتكة 

بني وز�رة �لتجارة وهيئة �لغذ�ء و�لدو�ء 

و�لبلديات, وكذلك هيئة �الت�صاالت وتقنية 

�ملعلومات؛ لكي مترر مثل هذه �ملعلومات 

ب�صرعة مل�صادرة �الأغذية و�الأدوية �ملقلدة 

بلجنة  يح�صن  وعــلــيــه  ت�صريفها,  قــبــل 

�ل�صوؤون �ل�صحية در��صة هذ� �ملو�صوع مع 

دعم �أع�صاء �ملجل�س لهذه �لدر��صة.
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�إيجاد حلول منا�صبة ملن  طالب �أع�صاء جمل�س �ل�صورى 

�أر��ــسٍ بدون �صكوك و�أن ي�صمن هذ� �ملو�صوع يف  بيده 

الئحة مر�قبة �الأر��صي �حلكومية و�إز�لة �لتعديات و�لتي 

ناق�صها �ملجل�س, كذلك ت�صاءل �الأع�صاء عمن يقرر ملكية 

�الأر��صي �حلكومية, ومن ي�صدر قر�ر�ت �الإز�لة يف حالة 

�ملخالفة, و�قرتح �الأع�صاء �أن تكون وز�رة �ملياه و�لكهرباء 

�صمن �للجنة �ملركزية و�للجان �لفرعية �ملنوط بها تويل 

هذ� �الأمر. 

ــي عــقــدت يوم  ــت ـــك خـــالل جــلــ�ــصــة �ملــجــلــ�ــس �ل جـــاء ذل

1432/1/6هـ برئا�صة معايل رئي�س جمل�س �ل�صورى �ل�صيخ 

�لدكتور عبد�هلل بن حممد بن �إبر�هيم �آل �ل�صيخ, حيث 

��صتمع �ملجل�س �إىل تقرير �للجنة �خلا�صة, ب�صاأن م�صروع 

الئحة مر�قبة �الأر��صي �حلكومية و�إز�لة �لتعديات, تاله  

رئي�س �للجنة �خلا�صة �لدكتور عبد�هلل �حلديثي, و�أبديت 

عليه بع�س �مللحوظات, فقال �أحد �الأع�صاء: هناك �أر��ٍس 

لي�س عليها �صكوك, ويوجد من يدعي �أن له حقًا فيها وال 

يرى �أنه متعد, ومن ذلك بع�س �حلياز�ت �لزر�عية �لتي 

تو�رثها �لنا�س منذ �لقدم وزرعــو� فيها ولي�صت لديهم 

�أو ميتلك فيها  �أن يزرع  عليها �صكوك, وال �أحد ي�صتطيع 

�صوى من تو�رثها, وهذ� �الأمر معروف لدى �حلكومة ولدى 

�لنا�س. لذ�, يجب �أن توجد �لالئحة لهذه �مل�صاألة حاًل 

منا�صًبا حتى ال تخلق م�صكلة كبرية بني �ملو�طنني و�جلهات 

�حلكومة �مل�صوؤولة عن �لتنفيذ, ويح�صن �أن يطرح هذ� 

�ملو�صوع ب�صفافية و��صحة الإيجاد حل له حتى ي�صتطيع 

�مل�صوؤول �لتنفيذ. 

ولفت �آخر �إىل �أنه من �ملهم �أال تكون �الإز�لة �إال بعد �لعر�س 

على �لقا�صي وباأمر ق�صائي, فقد ي�صدر قر�ر �الإز�لة, 

فال�صرع ير�صي �جلميع, ويف هذ� �الأمر ت�صجيع للق�صاء يف 

�ململكة وو�صعه �أمام م�صوؤولياته الإيجاد �حللول يف �مل�صائل 

�ل�صائكة, وف�س �لنز�عات و�ل�صرعة يف �تخاذ �لقر�ر.

�لرئي�صة هي  �مل�صكلة  �أن  �إىل  �الأعــ�ــصــاء  �أحــد  و�أ�ــصــار   

�أر��ــسٍ بي�صاء قائمة  �لتعديات, فهناك من يتعدى على 

عون �أنهم �أحيوها ثم يطالبون  بع�صر�ت �لكيلو مرت�ت, ويدَّ

تو�صيًحا  �لن�س  تو�صيح  يجب  لــذ�,  عليها.  بال�صكوك 

دقيًقا, و�لعودة �إىل ما ُتو�صل �إليه يف �الجتماعات �ل�صابقة 

مع �مل�صوؤولني.

 وقال �أحد �الأع�صاء: من �ملهم حتويل هذه �لالئحة �إىل 

نظام مر�قبة �الأر��صي, ويح�صن ربط �صدور هذه �لالئحة 

ب�صدور الئحة �ال�صتحكام؛ الأن تنفيذ هذه �لالئحة بو�صعها 

�حلايل �صوف يحدث كثرًي� من �مل�صكالت؛ حيث �صتتوقف 

م�صالح كثري من �لنا�س �لذين ميلكون حياز�ت.

و�أو�صح �أحد �الأع�صاء �أهمية �أن تكون هناك جلنة د�ئمة 

تكونها �الإمارة من �ملخت�صني لديها, فهذ� �ملو�صوع د�ئم, 

وال حاجة الأن تكّون �للجنة ب�صكل موؤقت كل �أربع �صنو�ت, 

من  خمت�صني  �للجنة  �إىل  ت�صيف  �أن  لــالإمــارة  وميكن 

�جلهات ذو�ت �لعالقة �إذ� ر�أت �حلاجة �إىل ذلك.

يتعلق بعمل  �إىل ما  ت�صر �لالئحة  �آخــر قائاًل: مل  وعلق 

تعدي جلنة  ملنع  �ل�صمانات  توفري  �للجان على  �أع�صاء 

�الإز�لــة على حقوق �صحيحة لبع�س �ملو�طنني �لذين مل 

�إثباتها الأي �صبب, مثل �الأمالك �لتي ح�صلت  ي�صتطيعو� 

فيها منا�صخات �الإرث, حتى �آل �مللك �إىل جمع كبري من 

�ل�صركاء, �أو لكون �ملالك من ناق�صي �الأهلية, �أو جهات 

�عتبارية كاالأوقاف �الأهلية, و�الأوقــاف �لعامة, ويح�صن 

ن �لالئحة ما تعرف به جلنة �الإز�لة �لفرق بني  �أن ت�صمَّ

�إز�لته؛ الأنه قد تقع  �إز�لته �صرًعا وما ال جتوز  ما جتوز 

مظامل عظيمة للنا�س بنزع �أمالكهم من �أيديهم, و�إز�لة 

�آبــار و�آثــار لالإحياء, كاجلدر و�لنخيل  �أدلــة متلكهم من 

�لقدمية و�الآثار و�ملباين, مما يوؤدي �إىل ��صطر�بات يف 

�إىل ذيول  �لفرد و�ختالالت �جتماعية, ورمبــا  �قت�صاد 

�أمنية خطرية.

وقال �آخر: يجب �أن يحدد مفهوم �لتعدي �لذي يرد على 

�الأر��صي �حلكومية, فاملعنى �حلقيقي للتعدي و��صع وقد 

ال يتفق كل تعٍد باملعنى �لفقهي �لعام مع مفهوم �لتعدي 

على �الأر��صي �حلكومية مثل �لرعي. كما وردت يف �لالئحة 

م�صميات يح�صن �صبطها وو�صع تعريف لها. 

وقال �أحد �الأع�صاء: يف هذه �لالئحة �لعديد من �لثغر�ت 

�لتي تتيح �لتحايل على تطبيقها وحتقيق �أهد�فها من قبل 

ممتهني �الإحد�ثات و�لتعديات.

وت�صاءل �أحد �الأع�صاء: من �لذي يقرر ملكية �الأر��صي 

�حلكومية؟ ومن �لذي ي�صدر قر�ر �الإز�لة؟ �آمل من �للجنة 

تو�صيح ذلك, ولعل من �ملنا�صب حتويل هذه �لالئحة �إىل 

نظام.

و�قرتح �أحد �الأع�صاء �أال يتاح �لتملك ملن �أحدث يف �أر��ٍس 

حكومية, حتى ولو كان �صكنًا خا�صًا بل يبقى عليه حتى 

يعالج �لو�صع مبنحة �أو �نتقاله �إىل �صكن يف موقع خمطط 

عن طريق �لهيئة �لعامة لالإ�صكان, ومن ثم يز�ل �ملوقع 

�ملحدث.

�إي�صاح مفهوم �الأر��ــصــي �حلكومية,  وقــال �آخــر: ينبغي 

فاالأر��صي تنق�صم �إىل ثالثة �أق�صام, �أر�س خا�صة, و�أر�س 

حكومية متتلكها �إحدى �جلهات �حلكومية, وما بقي فيعد 

�أر�صًا بي�صاء �أو �أر�صًا بورً�, ولذلك �صدر نظام �الأر��صي 

�لبور يف عام 1387هـ لئال يتجاوز هذ� �ملفهوم.

تساؤالت حول من يقرر الملكية الحكومية:
إيجاد حلول لمن يحوز أراٍض من 

دون صكوك

�لدكتور عبد�هلل �حلديثي
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الحد من التخصصات التي تولد 
البطالة

�ل�صحف  بع�س  ن�صر يف  ما  على  تعليًقا 

�ملدنية  وز�رة �خلدمة  نقاًل عن  �ملحلية 

�ألف   )57( عن  يزيد  ما  هناك  �أن  من 

وهذه  �ل�صعوديني,  غري  ي�صغلها  وظيفة 

جميعها وظائف حكومية يف حقول �لطب 

و�لهند�صة و�ملخترب�ت ويف �لعلوم �لطبية 

ــه فــاإن تقارير  وغــريهــا, ويف �لوقت ذ�ت

�أن �لكثري من  وز�رة �لد�خلية ت�صري �إىل 

�مل�صجونني هم من �لعاطلني عن �لعمل. 

ـــه عــلــى جمل�س  �أن ــاء  �أحـــد �الأعــ�ــص ر�أى 

�ل�صورى �لدفع نحو �إعادة توزيع ميز�نيات 

�جلامعات نحو �لتخ�ص�صات �ملطلوبة يف 

�صوق �لعمل, و�حلد من �لتخ�ص�صات �لتي 

تولد �لبطالة. كما يح�صن �إعطاء �ملزيد 

ــني يف  ــص ــد�ر� مــن �حلـــو�فـــز الجـــتـــذ�ب �ل

�لتخ�ص�صات �لتي يحتاجها �صوق �لعمل.

ن
ط

لو
م ا

مو
ه

 و
اء

ض
ألع

ا

وت�صاءل �آخر: ما �الأ�صا�س �لذي متنح مبوجبه �لرخ�س؟ 

فن�س �إحدى �ملو�د يتحدث عن منح وز�رة �لزر�عة وهناك 

مناطق كثرية يف �ململكة مل متنح فيها وز�رة �لزر�عة �صيئًا. 

"يعد  �أن ت�صمن �ملادة فقرة جديدة تن�س على:  و�قرتح 

– خالف ما ذكر- �ل�صكوك  م�صتندً� الإ�صد�ر �لرخ�صة 

�ل�صرعية, ووثائق �مللكية �لقدمية �لو��صح قدمها من �لنوع 

�لورقي و�أ�صكال �حلروف و�ل�صياغة �للفظية للحجة, و�أي 

و�لعمد  �لقبائل  �صيوخ  من  ومعتمدة  موثوقة  م�صتند�ت 

وم�صدقة من روؤ�صاء �ملر�كز �أو حمافظي �ملحافظات", 

فعندما ن�صع هذه �مل�صتند�ت فكل �صخ�س منظم �صي�صدر 

رخ�صة ولن يعتدي على �أي �أر�س حكومية.

و�قرتح �آخر �أال يكون �أمري �ملنطقة هو �لرئي�س للجان؛ الأن 

�أ�صحاب �ل�صمو �أمر�ء �ملناطق هم حكام �إد�ريون, ومن ثم 

هم �ملرجع يف حالة �الختالف وت�صرر �ملو�طن. وقال: مل 

تذكر �لالئحة حقوق �ملو�طن يف حال ت�صرره من قر�ر�ت 

�للجنة وملن يلجاأ يف هذه �حلالة, و�الأف�صل �أن يكون رئي�س 

�للجنة �أحد �مل�صوؤولني.

و�قرتح �آخر �أن تكون وز�رة �ملياه و�لكهرباء �صمن �للجنة 

�ملركزية و�للجان �لفرعية �مل�صكلة لتنفيذ �لقر�ر�ت وغريها, 

وال �صيما �أن لها عالقة وثيقة مبو�صوع �لتعديات.

�لدولة  تتكبدها  �لتي  �إن �خل�صائر  �الأع�صاء:  �أحد  وقال 

�صنويًا من �الأر��صي ُيتعدى عليها حو�يل �صبعة مليار�ت ريال 

�صنويًا بح�صب �آخر �الإح�صائيات, فهل �لعقوبات �ملذكورة 

يف �لالئحة كافية ومتنا�صبة مع هذه �خل�صائر؟

�أن تكون �لعقوبات متنا�صبة مع  و�أيده �آخر قائاًل: ينبغي 

�أو ت�صجل  قيمة �الأر��صي بحيث توؤخذ بالن�صبة الأر��صيها 

�صمن �صو�بق �ملعتدي. كما �أعتقد �أن �مل�صكلة �حلقيقية يف 

هذ� �لنظام هي مع �ملعتدين �لكبار.

�إال  �أال تطبق هذه �لغر�مات  وقال �أحد �الأع�صاء: يح�صن 

بعد حكم, �أو �أن يحال �ملتعدي على �الأر�س �حلكومية �إىل 

�ملحكمة �ملخت�صة من قبل هذه �للجنة, ثم ينظر مع �الدعاء 

�أو عليه حقوق ثم يقرر �لقا�صي  �إذ� كان لديه حق  �لعام 

مقد�ر �ملخالفة ومبلغها ح�صب �حلالة.

و�ختتم �آخــر: هناك م�صكالت كبرية نتجت عن �لتعدي 

على �الأر��صي �حلكومية وذلك يف �ملناطق �لع�صو�ئية �لتي 

�نت�صرت فيها �جلرمية �لتي ت�صعب على �جلهات �الأمنية 

�جتماعية  جو�نب  ذلك  خلف  �أن  كما  عليها.  �ل�صيطرة 

و�قت�صادية و�أمنية ناجتة عن �لتعدي على هذه �الأر��صي.

و�قرتح تغيريها �إىل نظام ي�صعب على �أي جهة �لتعديل �أو 

�لتبديل �إال بعد مرورها على �ملجل�س.
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أهداف التعليم عن بعد:
1- �إتاحة فر�صة �لتعليم ل�صر�ئح �ملجتمع دون �حلاجة 

�إىل �لتو�جد يف مقاعد �لدر��صة �لتقليدية.

�إيجاد بر�مج تعليمية تعتمد على �ملجهود �لفردي   -2

للمتعلم.

3- �لتو�صع يف بر�مج �لتدريب دون �حلاجة �إىل �النقطاع 

عن �لعمل.

4- �لتخفيف من م�صكلة �زدحام �لف�صول �لدر��صية.

5- �النتقال بالعملية �لتعليمية من طورها �لتقليدي �إىل 

��صتخد�م �لتقنيات �حلديثة.

6- تقدمي �لتعليم �جلامعي لذوي �الحتياجات �خلا�صة 

�نت�صارً� الإعاقاتهم �ملختلفة �لتي متنعهم من �لو�صول 

�إىل مقاعد �لدر��صة �لتقليدية.

7- �لقدرة على ��صتيعاب �الأعد�د �ملتز�يدة من �لر�غبني 

يف �اللتحاق بالدر��صات �جلامعية.

متطلبات �لتعليم عن بعد

والأن �لتعليم عن بعد لي�س كالتعليم �لتقليدي وال يعتمد 

على �لزمان و�ملكان �ملحددين يف �لتعليم �لتقليدي, فاإن 

متطلبات �لتعليم عن بعد تختلف عن متطلبات �لتعليم 

�لتقليدي, وميكن �إجمال هذه �ملتطلبات فيما يلي:

1- و�صائل �لبث �الإذ�عي و�لتلفزيوين.

2- و�صائل �الت�صال �ملختلفة عرب �حلا�صب �الآيل وحتديدً� 

�الإنرتنت.

3- و�صائل �الت�صال �ملختلفة عرب �الأقمار �ل�صناعية.

4- �أقر��س و�أ�صرطة �لليزر.

5- �الت�صاالت �لتفاعلية �ملبا�صرة �أو غري �ملبا�صرة بني 

�ملعلم و�ملتعلم.

6- �الت�صاالت �لتفاعلية عرب موؤمتر�ت �لفيديو.

�أمناط �لتعليم عن بعد:

�لتعليم عن بعد لي�س حديثًا ولكنه معا�صرً� ويتخذ �أ�صكااًل 

خمتلفة ومنها:

1- �لتعّلم باالنت�صاب.

2- �لتعّلم عرب �جلامعة �ملفتوحة.

3- �لتعّلم عرب �لدو�ئر �لتلفزيونية �ملغلقة.

4- �لتعّلم �الإلكرتوين.

�خللفية �لتاريخية للتعليم عن بعد:

وميكن �إجمال هذه �خللفية يف ثالثة �أجيال على �لنحو 

�لتايل:

1- �جليل �الأول للتعليم عن بعد كان يف �صورة �لتعليم 

و�لتعلم بني �ملعلم و�ملتعلم بو��صطة �لربيد, �أو �حل�صور من 

وقت الآخر من قبل �ملتعلم �إىل د�خل �أ�صو�ر �جلامعة.

�إىل  2- �جليل �لثاين وهو دخــول �لر�ديو و�لتلفزيون 

جمال �لتعليم عن بعد.

3- �جليل �لثالث وهو ��صتخد�م �حلا�صب �الآيل للتفاعل 

�لتعليمي لي�س بني �ملعلم و�ملتعلم فح�صب بل بني �ملتعلمني 

�أنف�صهم.

وميكن �إرجاع تاريخ �جليل �الأول من �لتعليم عن بعد �إىل 

1883م ويف �ل�صويد حتديدً�, ثم تبعتها �لواليات  عام 

�ملتحدة يف بد�يات عام 1890م, وبعدها بد�أ �لتح�صن يف 

�أد�ء �لتعليم عن بعد عند ظهور �جليل �لثاين من هذ� 

�لنوع من �لتعليم حيث دخل �لر�ديو و�لتلفزيون كو�صائل 

حديثة, لكن �مل�صكلة �لتي كان يعاين منها �لتعليم عن بعد 

كونه طريقة خالية من �لتفاعل �الجتماعي وفيها �ملر�صل 

مر�صاًل و�مل�صتقبل م�صتقباًل دون تبادل لهذين �لدورين, 

التعليم عن بعد 
بديل لنمط التعليم 

الجامعي الحالي أم 
مكمل له؟

د. طالل بن ح�شن بكري • 

التعليم عن بعد منط من اأمناط التعليم، ويختلف عن اأمناط التعليم التقليدية يف 

كون املعلم بعيداً عن املتعلمني والت�شال بينهم يتم عرب و�شائل الت�شال املختلفة 

كالجتماع بني فرتة واأخرى، اأو الت�شال املبا�شر من خالل و�شائل الت�شال ال�شمعية 

اأو املرئية اأو ال�شمعية املرئية با�شتخدام احلا�شب الآيل اأو الهاتف.



و�صهد �جليل �لثالث حتواًل مهمًا بدخول �حلا�صب �الآيل 

برب�جمه �ملختلفة �لتي مهدت لتطوير �لعالقة �لتعليمية 

للجو  م�صابهًا  تعليميًا  وخلقت جوً�  و�ملتعلم  �ملعلم  بني 

�لتعليمي �ملعتاد يف �جلامعات �لتي ال تعمل بهذ� �لنظام, 

و�أ�صبح باإمكان �ملتعلم �الت�صال باأ�صتاذه عرب و�صائط 

�الت�صال �حلا�صوبية �ملختلفة.

مز�يا �لتعليم عن بعد:

للتعليم عن بعد �لعديد من �ملز�يا ميكن تلخي�صها وفقًا 

الأهد�فه كما يلي:

�لكبري  �لعدد  ��صتيعاب  عدم  م�صكلة  على  �لتغلب   -1

�لر�غب يف �لدر��صة �جلامعية.

2- �ال�صتفادة من �لتقنيات �حلديثة يف جمال �لتعليم 

�جلامعي.

3- �النتقال بالتعليم �جلامعي من طوره �لتقليدي �إىل 

طور حديث يو�كب ثورة �الت�صاالت �ملعرفية �حلديثة.

ورغبات  ملــيــول  وفــقــًا  �لـــفـــردي  �لــتــعــلــم  ت�صجيع   -4

�ملتعلمني.

5- تقدمي �لتعليم �جلامعي لذوي �الحتياجات �خلا�صة 

�إعــاقــتــهــم مــن �لــو�ــصــول �إىل مقاعد  �لــذيــن متنعهم 

�لدر��صة.

�أد�ء �لعاملني يف �لقطاعني �لعام و�خلا�س  6- تطوير 

دون �حلاجة النقطاعهم عن �أعمالهم.

عيوب �لتعليم عن بعد:

�أن للتعليم عن بعد مز�ياه وخ�صائ�صه, فاإن له  وكما 

عيوبًا ميكن �إير�د بع�صها كما يلي:

1- حاجته �إىل كادر تعليمي مدرب على ��صتخد�م و�صائل 

�الت�صال �حلديثة.

2- عدم وجود �لبنية �لتحتية �لالزمة ملثل هذ� �لنوع 

من �لتعليم.

3- عدم وجود �أجهزة �ال�صتقبال �لالزمة لدى �ملتعلم.

4- عدم جدية �لكثري من �مل�صتفيدين يف �ال�صتفادة من 

�لتعليم �لذ�تي.

جلميع  �لتعليم  مــن  ــوع  ــن �ل هـــذ�  �صمولية  عـــدم   -5

�لتخ�ص�صات وخا�صة �لتطبيقية منها.

�الإر�صال  �أجــهــزة  ت�صيب  �لتي  �الأعــطــال  خا�صية   -6

و�ال�صتقبال.

خاتمة:
�لتعليم عن بعد و�صيلة حديثة من و�صائل �لتعليم �جلامعي 

�لتعليم  م�صكالت  على  للتغلب  قائمًا  خــيــارً�  ويبقى 

�جلامعي. ولكن لال�صتفادة منه فاإن �ملوؤ�ص�صات �جلامعية 

�لتقليدية بحاجة ما�صة لتطوير بناها �لتحتية وتاأهيل 

كو�درها �لب�صرية, و�إيجاد �لرب�مج �لتي تتم�صى وهذ� 

�لنوع من �لتعليم ليكون مكماًل له ولي�س بدياًل عنه.

المراجع
�أ�صا�صيات نظام �لتعليم �ملفتوح  1- �لكيالين, تي�صري. 

و�لتعليم عن بعد وجودته �لنوعية, مكتبة لبنان و�ل�صركة 

�مل�صرية �لعاملية للن�صر- لونقمان- 2001م.

�لبالد  بعد يف  �لتعليم عن  و�قــع  يعقوب.  ن�صو�ن,   -2

�لعربية, در��صة حتليلية, 1998م.

3- S.Nipper, Third Generation Distance 
Learning and Computer Conferencing, 

Pergamon press, Oxford 1989
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طرق ملتوية وتحايل صريح
عبد�هلل  بن  �إبر�هيم  �لدكتور  �ل�صورى  جمل�س  ع�صو 

�ل�صليمان يرى �أن �نت�صار هذه �لعمالة مل ياأت من فر�غ, 

�الأنظمة  على  �صريح  وحتايل  ملتوية  بطرق  جــاء  بل 

ويقول: �إن �لعمالة �ل�صائبة تعترب من �الأخطار �لكبرية 

على جمتمعنا و�أود �أن �أ�صري هنا �إىل بع�س �الإح�صائيات 

�لتي تقول �إن هناك 850 م�صجونا من هذه �لعمالة يف 

�صجون مدينة و�حــدة فقط على ذمة ق�صايا جنائية 

خمتلفة, وهذ� �لعدد يتز�يد يومًا بعد يوم, و�أعتقد �أن 

هناك موؤ�مر�ت حتيكها �صركات خارجية بالتن�صيق مع 

موؤ�ص�صات �صعودية بالتحايل مع �ملوؤ�ص�صات و�الأفر�د يف 

�لد�خل لت�صريح �لعمالة و�أخ�صى �أن يتحول �ل�صعوديون 

�إىل عمالة �صائبة يف بالدهم, ال �صيما و�أنه لي�س هناك 

�إح�صائية دقيقة بعدد �لعمالة �ل�صائبة �لتي ولالأ�صف 

�أكرر  �إقامات نظامية؛ لذ�  �أغلبها ممن يحملون  جتد 

�إن �ملو�طن هو �مل�صوؤول �الأول عن تنامي هذه  و�أقــول 

�لظاهرة الأنه هو من جلبهم وهو من ي�صغلهم وياأخذ 

عليهم "جعل".

100 مليار ريال تحويالت سنويًا
وعن �أبرز �آثار هذه �لظاهرة يقول �ل�صليمان: �إن حتويالت 

هذه �لعمالة �إىل بلد�نهم و�لتي ت�صل �إىل حو�يل 100 

مليار ريال �صنويًا ح�صب �آخر �الإح�صائيات تعد �أحد 

�أبرز �الآثار  �ل�صلبية لهذه �لعمالة �ل�صائبة وال �صك �أن 

�أن ي�صخ د�خل  هذ� �لرقم كبري جدً�, وكان �الأوىل به 

جمتمعنا, وهو رقم كفيل باأن ينع�س �القت�صاد د�خل 

بالدنا ويوفر �لكثري من فر�س �لعمل الأبناء �لوطن.

�أما �الآثار �الأمنية فقد �أبرزت بع�صًا منها و�صائل �الإعالم 

و�الختطاف  �لتزوير  بينها جر�ئم  من  ولعل  �ملحلية؛ 

وترويج �ملخدر�ت و�صرقات و��صتدر�ج �خلادمات ون�صر 

تو�صح  عديدة  �أخــرى  جر�ئم  �إىل  باالإ�صافة  �لرذيلة 

�أن هذه �لعمالة ت�صكل م�صدر تهديد الأمن جمتمعنا 

و��صتقر�ره.

ويرى �ل�صليمان �أن حتجيم هذه �لظاهرة ياأتي بتحديد 

مدة �إقامة �لعمالة �لو�فدة لل�صركات و�ملوؤ�ص�صات �لكربى 

مبدة �مل�صروع بحيث ت�صدر �لتاأ�صرية وتكون حمددة 

بتاريخ معني وبعد ذلك يتم ترحليهم, وال يجوز �لتمديد 

�إذ� قدم للجهة �ملخت�صة عقودً� جديدة تربر  �إال  لهم 

ذلك �لتجديد.

فشل خطط السعودة.. لماذا؟
�إن ذلك  �ل�صليمان:  يقول  �ل�صعودة  ف�صل خطط  وعن 

يعود �إىل �نخفا�س م�صتويات �لرو�تب و�الأجور و�حلو�فز 

�لعمالة  �نتاجية  �نخفا�س  وكذلك  و�ملعنوية,  �ملادية 

�ملو�طنة و�رتفاع تكلفتها مقارنة بالعمالة �لو�فدة.

�أما ع�صو جمل�س �ل�صورى �لدكتور فهد بن حمود �لعنزي 

�أن �لعمالة �ل�صائبة متثل  �إنه مما ال �صك فيه  فيقول: 

خطرً� كبريً� على �ملجتمع وهذ� �خلطر ياأتي من كون 

هذه �لعمالة تتخ�ص�س يف �لغالب يف ممار�صة �أعمال 

غري م�صروعة قائمة على �الحتيال و�لك�صب باأي و�صيلة 

حتى و�إن كانت غري م�صروعة. وقد ت�صرتك مع �لعمالة 

�ملقيمة بطريقة غري م�صروعة يف كثري من �خل�صائ�س 

والأن  �مل�صروع.  غري  �لك�صب  على  �لقائمة  �ل�صلوكية 

نطالع يومياً قرارات مبنع ال�شتقدام عن عدد من املوؤ�ش�شات وال�شركات، نتيجة عدم اللتزام بن�شب 

ال�شعودة، اأو التحايل على الأنظمة، فيما يتم يومياً الك�شف عن موؤ�ش�شات وهمية ل تكاد تفتح اأبوابها 

حتى تغلقها مرة اأخرى بعد اأن تكون قد ظفرت بن�شيبها من تاأ�شريات العمالة وقامت ببيعها لتفاقم 

من ظاهرة العمالة ال�شائبة التي باتت ت�شكل خطراً اجتماعياً واأمنياً ي�شعب حتديد مداه.

 طرحت هذه الإ�شكالية اأمام عدد من اأع�شاء جمل�س ال�شورى لتناق�س معهم مدى خطورة ظاهرة 

العمالة ال�شائبة على اأمن و�شالمة املجتمع وكيفية مواجهتها وت�شليط ال�شوء على الآثار القت�شادية 

والجتماعية والأمنية املرتتبة عليها، كما ناق�شت من خالل هذا التحقيق اأ�شباب وم�شببات ف�شل خطط 

�شعودة الوظائف الدنيا..

500 ألف عاطل وعمالة سائبة يشكلون خطراً يتربص باألمن الوطني

االستقدام والبطالة.. جبل جلـــــــــــــــــــيد أم قنبلة موقوتة!!

د. �إبر�هيم �ل�صليمان
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�أية قيود نظامية  �أنها بعيدة عن  �لعمالة �ل�صائبة ترى 

حتكم حتركاتها �أو �الأعمال �لتي تقوم بها فهي تتحرك 

يف كل مكان وتعمل يف �أي �صيء, كما �أنها تقوم مبمار�صة 

�أعمال ال تتو�فق مع قدر�تها �ملهنية, وميثل غياب �لكفيل 

بالن�صبة لها فر�صة مالئمة للقيام باأعمال �صتى, منها ما 

هو غري م�صروع مثل �الأعمال غري �الأخالقية �أو تلك �لتي 

ال يتقن �لقيام بها �إال من لديه قدر�ت وخرب�ت معينة, 

�لنوعية من  هــذه  مع  �ملتعاملني  على  �صلبًا  يوؤثر  مما 

�لعمالة من حيث جودة �لعمل �أو من حيث ما يرتتب على 

ممار�صاتهم من �أ�صر�ر وخ�صائر مادية ت�صيب ممتلكات 

�ملو�طنني بل وحتى �صحتهم �أحيانًا, خا�صة تلك �الأ�صر�ر 

�لتي تنتج عن �ل�صلع �لغذ�ئية �لتي ي�صوقونها يف �الأماكن 

�أثرها على  �لعامة من غري معرفة م�صدرها �و حتى 

�ل�صحة �لعامة. 

مسؤولية المواطن
وعن حجم هذه �لظاهرة يقول �لدكتور �لعنزي: �إنه من 

�إيجاد �إح�صائية دقيقة لعدد �لعمالة �ل�صائبة  �ل�صعب 

يف �ململكة, الأن هذه �لعمالة ولالأ�صف �ل�صديد يحميها 

مو�طنون ر�صو� باأن يتنازلو� عن م�صوؤولياتهم بحفنة 

من �ملال يدفعها لهم �لعامل �ل�صائب نهاية كل �صهر, 

فهوؤالء �ملو�طنون ولالأ�صف يت�صرتون على هذه �لظاهرة 

بل ويد�فعون باأن عمالتهم ال متار�س �أية �أعمال بعيدً� عن 

رقابتهم �أو �أنهم ميار�صون �أعمااًل خمتلفة عن �ملهنة �لتي 

��صتقدمو� من �أجلها, مما يجعل �إح�صاء هذه �لعمالة من 

�ل�صعوبة مبكان ولكن هذه �لظاهرة مر�صودة من �جلميع 

ومالحظة ب�صكل جلي. ويف �حلقيقة فاإن م�صئولية حماربة 

هذه �لظاهرة ت�صامنية بني �لكفالء و�جلهات �ملعنية مثل 

وز�رة �لعمل ووز�رة �لد�خلية. كما �أن �مل�صئولية تقع على 

�ملو�طنني وغريهم من �ملقيمني حينما يقومون بت�صغيل 

هذه �لعمالة بو�صفهم مهنيني �أو �صائقني �أو خدم دون �أن 

يدركو� �الآثار �الأمنية و�القت�صادية �ملرتتبة على ذلك. 

ال�����ش��ل��ي��م��ان: ط���رق ملتوية  اإب��راه��ي��م  د. 

وحتايل �شريح وراء تفاقم الظاهرة

500 ألف عاطل وعمالة سائبة يشكلون خطراً يتربص باألمن الوطني

االستقدام والبطالة.. جبل جلـــــــــــــــــــيد أم قنبلة موقوتة!!
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سوق للمهن الرخيصة   
�القت�صادية  ــار  �الآث �إن  قائاًل:  �لعنزي  �لدكتور  وي�صيف 

للعمالة �ل�صائبة كبرية ومعتربة, ولعل �أهمها مز�حمة هذه 

�لعمالة الأ�صحاب �ملهن �حلقيقيني مما يوؤثر �صلبًا على جودة 

�الأعمال. وقد يرتتب على ذلك ن�صوء �صوق للمهن �لرخي�صة 

�لقائمة على رد�ءة �الأد�ء مما ي�صبب خ�صائر كبرية ملختلف 

�أو  �الإن�صاء�ت  �أو  �ل�صناعات  �صو�ء يف جمال  �لقطاعات 

�الأفــر�د على  �أو حتى على م�صتوى  �لت�صغيل  �أو  �ل�صيانة 

�الجتماعية  لالآثار  بالن�صبة  �أمــا  �حتياجاتهم.  �ختالف 

فهذه �لعمالة متار�س �أعمااًل غري �أخالقية �أو غري متفقة مع 

�لعاد�ت و�لتقاليد �الجتماعية. فعدد ممن ينتمون �إىل هذه 

�ل�صريحة ميار�صون �أعمااًل مرتبطة باالحتياجات �الأ�صرية 

مثل �ل�صائقني و�خلدم ونتيجة لعدم �رتباطهم برب �الأ�صرة 

عن طريق �لكفالة فهذ� يجعل من �لعمالة �ل�صائبة �لتي 

متار�س مثل هذه �ملهن م�صتعدة ب�صكل �أكرب للتمرد على 

�لقيم و�الأخالق و�الأعر�ف �الجتماعية �ل�صائدة.

�أما على �مل�صتوى �الأمني فالعمالة �ل�صائبة متثل بال �صك 

�أمنيًا قائمًا وذلك من خالل ��صتعد�دها الرتكاب  خطرً� 

�لكثري من �الأعمال غري �مل�صروعة بل وحتى �لدخول يف 

ع�صابات وجماعات جرمية منظمة من �جل ك�صب �ملال 

�أن �جلر�ئم �لتي تقع يف �ملجتمع  وباأي و�صيلة كانت. كما 

تكون يف غالبيتها جر�ئم ترتكب عن طريق عمالة غري 

نظامية �أو عمالة �صائبة.

السعودة شعارًا أكثر منها نظامًا   
وعن ف�صل خطط �ل�صعودة يف �لوظائف �لدنيا يقول: �إن 

�صعودة �لوظائف ترتبط بعدة جهات وحتتاج �إىل تن�صيق 

مكمل و�آليات فعالة ولكنها �أ�صبحت �صعارً� �أو ق�صية �أكرث 

�آليات تطبيق حمــددة, فاملعنيون  من كونها نظامًا له 

يف �ملقام �الأول بتطبيق �ل�صعودة هم �أ�صحاب �الأعمال 

و�ملن�صاآت, و�ل�صعودة بالن�صبة لهم متثل �لتز�مًا �جتماعيًا 

و�أخالقيا �أكرث من كونه �لتز�مًا قانونيًا؛ ولكن ح�صابات 

�لربح و�خل�صارة هي �لتي حتكم كثري� من قر�ر�تهم 

�لتوظيفية, وي�صيف: �إن �مل�صكلة �الأخرى يف ف�صل تطبيق 

خطط �ل�صعودة يف �لوظائف �لدنيا تكمن يف تدين �الأجور 

يف هذه �لوظائف مما يجعل �الإقبال عليها �صعيفًا من 

�ملو�طنني؛ ولذلك ينبغي �لنظر يف �حلد �الأدنى لالأجور 

يف هذه �لوظائف وتطبيق هذ� �حلد على �ل�صعوديني 

�أدنى الأجور �ل�صعوديني  وغريهم,الأنه لو مت و�صع حد 

فقط فاإن ذلك من �صاأنه �أن يفاقم �مل�صكلة, ويجعل لغري 

�ل�صعوديني �الأف�صلية. ثم ياأتي بعد ذلك �لنظر يف زيادة 

بع�س �لتكاليف على توظيف غري �ل�صعوديني مثل زيادة 

ر�صوم �لتاأ�صري�ت و��صتقد�م �لعمالة لل�صركات, وحتميل 

رب �لعمل تكاليف �لتاأمني �ل�صحي مثلما هو معمول 

حاليا, وباملقابل تخفي�س تكاليف توظيف �ل�صعوديني 

مثل �مل�صاهمة بجزء من �الأجور من قبل �لدولة بدون 

قيود زمنية, كاأن تتحمل �لدولة مثاًل تكاليف �لتاأمني 

�ل�صحي و�إعطاء حو�فز مادية ومعنوية لل�صركات �لتي 

تلتزم بخطط �ل�صعودة يف مثل هذه �لوظائف.

�مل�صاألة �الأخرى هي يف بع�س م�صميات �لوظائف �لتي 

تليق  ال  وظائف  �أنها  على  �إليها  ينظر  �ملجتمع  جتعل 

بال�صعوديني مثل حامل �أمتعة, عامل نظافة, جر�صون. 

ولذلك البد من �لنظر يف تعديل م�صميات هذه �لوظائف, 

وتبني حمالت �إعالمية وتثقيفية للمجتمع لتغيري نظرة 

�أفر�ده جتاه هذه �لوظائف.

واقع مغلق يستوجب التدخل
�ل�صورى �لدكتور عبد�جلليل  وي�صخ�س ع�صو جمل�س 

�ل�صيف �الأ�صباب �جلوهرية لهذه �لظاهرة ويقول: ال 

�صك �أن ما و�صل �إليه �حلال عن حجم ظاهرة �لعمالة 

�ل�صائبة يف و�قعه مقلق وي�صتوجب �لتدخل و�ملعاجلة 

�حلا�صمة, وما يزيد �لقلق �أنه ال توجد �إح�صائيات دقيقة 

مبنية على در��صة م�صتقلة حالية �أو م�صتقبلية تربز حجم 

�أو  هذه �لظاهرة و�أ�صر�رها �صو�ء كانت �لهاربة منها 

�ملتخلفة, �أما �الأ�صباب �لتي �أدت �إىل هروب �لعمالة فهي 

كثرية ومتد�خلة منها ما يرجع �إىل �لكفيل ومنها ما 

يرجع �إىل تطلعات �لعامل و�لتز�ماته غري �ملحققة ومنها 

ما يرجع �إىل مكاتب �ال�صتقد�م �لبالغ عددها )361( 

وهي منت�صرة يف �أنحاء �ململكة.

500 ألف عاطل
�أما �الإح�صاء�ت �ل�صادرة عن وز�رة �لعمل و�جلهات 

م�صلحة  ن�صرتها  �أرقـــام  و�آخــرهــا  بالعمالة,  �ملعنية 

1430هـ  �الإح�صاء�ت �لعامة و�ملعلومات يف بد�ية عام 

 %50.2 8.5 مليون, وهذه تقدر بحو�يل  فهي قر�بة 

من �إجمايل عدد �ل�صكان لـ 15 �صنة فاأكرث, وهذ� �لعدد 

�صاهم يف وجود �أكرث من )500.000( عاطل �صعودي 

بحيث �أو�صل ن�صبة �لبطالة بني �لذكور و�الإناث بني 10-

15%, كما �أن هذ� �لرقم يتباين يف معظم �الأحيان مع 

ما يرد من �جلهات �ملعنية, وهو �الآخر يحتاج �إىل �إيجاد 

�آليات ميكن �العتماد عليها يف تقدير حجم �لبطالة, 

و�أن تكون تلك �الآلية موحدة بني جميع �جلهات لتبنى 

عليها �ملعاجلات.

وي�صيف �لدكتور �ل�صيف قائاًل: وعلى �لرغم من ذلك 

�أكد على زيادة  فقد �صدر قر�ر جمل�س �لــوزر�ء �لذي 

ن�صبة �لعاملني �ل�صعوديني مبا ال يقل عن 5% �صنويًا من 

جممل �لعمالة باملن�صاآت �لتي ت�صتخدم )20( عاماًل 

فاأكرث, وقر�ر جمل�س �ل�صورى �أكد هو �الآخر على عدد من 

�ملالحظات ومنها �لتاأكيد على �لقر�ر �ل�صابق, وكذلك 

و�لعامل  �ملو�طن  بني  �لعالقة  وتنظيم  تقييم  �إعــادة 

ي�صهم كل منهم يف زيادة  ومكاتب �ال�صتقد�م, حيث 

�لعمالة �ل�صائبة وهروبها.

5% زيادة في العمالة سنويًا
�أن و�صع ن�صبة �لعمالة �ملتز�يدة و�لتي ذكرتها  ال �صك 

�أن �لن�صبة تزيد  �الإح�صائيات للثالث �صنو�ت �ملا�صية 

اأ����ش���ب���اب ف�شل  ال���ع���ن���زي: ه����ذه  د. ف��ه��د 

ال�شعودة

د. فهد �لعنزي
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مبعدل 3-5% وهو يعك�س عدم قدرة �جلهات �ملعنية على 

تطبيق �إ�صرت�تيجية �لتخفي�س �لتي وردت يف �لقر�ر�ت 

�ل�صابقة.. من هنا جند �أال بد من �إيجاد حلول وتنظيمات 

تنظم عملية �ال�صتقد�م وتعالج �أبرز �الأ�صباب و�أهمها.. 

�لو�فد  �لعامل  �لعمل, عالقة  �ملقيم ب�صاحب  عالقة 

بالدولة, عالقة �لعامل باالآخرين من �الأفر�د و�ملوؤ�ص�صات 

و�ل�صركات �خلا�صة.

إلغاء مصطلح الكفالة
هذه �أهم �الأ�صباب �لتي �أدت �إىل �نت�صار ظاهرة �لعمالة 

�ل�صائبة وظاهرة جتارة �لتاأ�صري�ت و�أ�صحاب �مل�صانع 

و�ملز�رع �لوهمية ب�صبب �أحكام �لكفالة.

ومن هنا ظهرت م�صاعي من وز�رة �لعمل و�جلمعية 

�ال�صتقد�م  مكاتب  وكذلك  �الإن�صان  حلقوق  �لوطنية 

مبطالبة �إلغاء �أحكام �لكفالة وهو توجه يدعم �الجتاه 

�لذي �صدر قبل )8( �صنو�ت بتوجيه ملكي كرمي من 

خــالل قــر�ر جمل�س �لـــوزر�ء رقــم )166( �لــذي يلغي 

ر�صميًا م�صطلح �لكفيل و�لكفالة, و�إدخال �إ�صالحات 

�أن ذلك �لقر�ر مل  �إال  و�إجــر�ء�ت تنظم هذه �لعالقة, 

ينفذ حتى �الآن.

�أن هذ� �الإجــر�ء وهــذ� �لتنظيم قد متت  نحن نعتقد 

ممار�صته يف بع�س دول جمل�س �لتعاون ومنها �لكويت 

و�لبحرين �مل�صابهة للمملكة من حيث �الأ�صباب و�لدو�فع, 

وقد �أثبت جناحه على �لرغم من بروز بع�س �ملمار�صات 

�إذ� ما مت تبني هذ�  �خلاطئة و�لتي ميكن معاجلتها 

�لتنظيم.

�ل�صائبة  �لعمالة  هــذه  ��صتمر�ر  تد�عيات  �أن  �صك  ال 

وعدم وجود حلول فاعلة وعاجلة �صيرتتب عليه �أ�صر�ر 

م�صتقبلية متنوعة منها ما هو �أمني ومنها ما هو حقوقي 

باالإ�صافة �إىل �لتاأثري �ل�صلبي على �لرتكيبة �ل�صكانية 

�مل�صتقبلية للمملكة.

أخطر التحديات المستقبلية
وي�صف �لدكتور حممد �أبو �صاق ع�صو جمل�س �ل�صورى 

يز�ل  ال  قــائــاًل:  �لتحديات  �أكــرب  من  باأنها  �لظاهرة 

�ال�صتقد�م �جلائر للعمالة غري �ل�صعودية ي�صكل و�حدً� 

من �أكرب �لتحديات �مل�صتقبلية, حيث عالقته �ملبا�صرة 

برت�كم �لبطالة بني �لقوى �لعاملة �ل�صعودية. وال تز�ل 

للخروج  �لبحث  من  مزيدً�  ت�صتحق  �لبطالة  م�صكلة 

باأف�صل �حللول فح�صاد نهاية �لعام �لدر��صي �صنويًا ياأتي 

لتنتع�س �الآمال �ل�صخ�صية و�الجتماعية نحو م�صتقبل 

م�صرق لل�صباب. و�لو�قع �أنها منا�صبة �صنوية يزيد فيها 

ما هو حادث بيننا من تعاظم م�صتمر الأعد�د �ل�صباب 

على قو�ئم �النتظار للح�صول على فر�س وظيفية. ويف 

تر�كم  تبعات  �لكثري خيفة من  يتوج�س  نف�صه  �لوقت 

�الأعــد�د �ل�صنوية من �لعاطلني وتاأثري ذلك يف �الأمن 

�لوطني يف جماالته �ملختلفة.

وي�صيف �لدكتور �أبو �صاق: و�إنني �عترب �أن عدم �ملعاجلة 

اأب��و �شاق: �شعف نظام العمل  د. حممد 

وانخفا�س الأج���ور وت��دين بيئة العمل 

وراء تزايد اخلطر

د. حممد �أبو �صاق

حلوم غري �صاحلة تتد�ولها �لعمالة �ل�صائبة

زحام حول �أحد �أماكن توزيع �ملياه
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"تفخيخًا  �لعاجلة و�ل�صاملة لهذه �الأزمة �لوطنية يعد 

للم�صتقبل". وتهدف �إىل �إثارة �هتمام �ملخت�صني بدر��صة 

وعر�س �ل�صلبيات �ملعروفة و�ملتوقعة �لتي ت�صكل خطرً� 

وطنيًا, وتقدمي �ملقرتحات �لوطنية �لقابلة للتطبيق. 

و�أمتنى للحلول �لعاجلة �أن ترى �لنور لت�صيء منازل طاملا 

نه�صتها تبعات �لفقر و�لبطالة, وتطمئن نفو�صًا طاملا 

�آملها �لياأ�س و�حلاجة. ولريتاح وطن ي�صتحق �الزدهار 

و�ل�صوؤدد, وهو ميلك كافة �ملقومات �لتي �صتمنحه كل ما 

ي�صتحق لرفاهية جمتمعه وحفظ �أمنه �مل�صتقبلي.

جبل جليد  ال يبرز إال قمته
فاجلامعات و�لكليات �ملتو�صطة و�ملعاهد ت�صتوعب ن�صبة 

ملو��صلة  �لعامة  �لثانوية  خريجي  من  �صنويًا  حمــددة 

در��صتهم �جلامعية, وكذلك ن�صبة �أخرى يتم قبولهم 

يف جماالت عمل متنوعة يف �لقطاعني �لعام و�خلا�س, 

وتبقى ن�صبة �أخرى من �لطالب مل يتي�صر لها ما تي�صر 

لالآخرين الأي �صبب قد يكون خارجًا عن �إر�دتهم وقد 

هذه  وت�صكل  تخرجهم.  مــعــدالت  تــدين  ب�صبب  يكون 

�لن�صبة من خريجي �لثانوية �لعامة �لذين ال مكان لهم 

در��صيًا �أو وظيفيًا بعد تعاظم �الأعد�د �صنويًا رقمًا موؤملًا 

على �مل�صتوى �لوطني وموؤملًا على �مل�صتوى �ل�صخ�صي 

و�الأ�صري فاإذ� �أ�صفنا �إىل ذلك �لرقم �ملرت�كم �أعد�د 

�ملت�صربني �صنويًا من �ل�صفوف �الأخرى ما دون �لثانوية 

�لعامة, و�أعد�د من تخرجو� يف �جلامعات و�ملعاهد ومل 

يتمكنو� من �حل�صول على �لوظيفة فاإن �مل�صكلة �لكامنة 

�ملرت�كمة تعترب �أكرب بكثري مما ندرك حاليًا مبا قد ي�صبه 

جبل �جلليد �لذي ال يربز منه �إال قمته.

�أبو �صاق:  وعن �صلبيات �لظاهرة يقول �لدكتور حممد 

تت�صاعف �مل�صكالت وترت�كم حاجات �ل�صباب �لقانط 

وحميطه  و�أقاربه  �أ�صرته  �إىل  بطالته  �صلبيات  ومتتد 

�لبحث  فــاإذ� نظرنا مبنظار متجرد دون  �الجتماعي 

يف �الأ�صباب ودون �لبحث يف تربير�ت عن �حلالة �لتي 

�أو عن �صبب عدم  �لعمل  �لعاطل عن  �ل�صاب  يعانيها 

��صتقر�ره يف مو��صلة �لدر��صة ف�صوف جند �أننا �أمام �أمر 

و�قع موؤمل وخطري لع�صر�ت �الآالف من �ل�صباب يجوبون 

�ل�صو�رع وميالأون �لبيوت يف �نتظار �ملجهول مل�صتقبلهم 

�ل�صخ�صي. و�ل�صباب هم يف هذ� �لو�قع �الأليم يوؤ�ص�صون 

�أي�صًا بنية حتتية معقدة مل�صتقبل جمهول تبعاته. ويف 

نهاية كل عام در��صي ت�صخ �آالف �أخرى ليتعاظم �لياأ�س 

ويتجاوز  �لعاطلني,  من  للقد�مى  �لعمل  فر�س  وتقل 

�أو تتقادم  �لقد�مى �ل�صن �ملقررة لكثري من �لوظائف 

�صهاد�تهم ومعارفهم فال تنطبق عليها �صروط �لتوظيف 

�لتي حتبذ حديثي �لتخرج. وهكذ� ي�صوء �لو�صع �لنف�صي 

و�جل�صدي لع�صر�ت �الآالف من �ل�صباب. وتتحول قوتهم 

�جل�صدية وطموحهم �لوهمي ون�صاطهم مبوجب �الإحباط 

وب�صبب �لظروف �ملادية و�ملعنوية �لقا�صية �إىل عو�مل 

�أو  خطر �جتماعي موؤكد فالتفاعل �لب�صري يف �لبيت 

�لفر�س  و�نعد�م  �لدخل  �نعد�م  يعاين  �لذي  �ملجتمع 

ينتج عنه كثري من  �صوف  �الأمــل  و�نــعــد�م  �لوظيفية 

خماطرها,  ودرجــات  م�صتوياتها  مبختلف  �ل�صلبيات 

ومنها �جلرمية بكل �أمناطها.

وحيث تنت�صر �جلرمية مهما كانت �صغرية فاإنها لن تقف 

عند حد معني ميكن �أن يكون مقبواًل, بل �إن زيادة عدد 

�لعاطلني عن �لعمل تزيد عدد �جلر�ئم تلقائيًا. ومن 

زجت به �لظروف يف جنحة �صغرية �أو جرمية من �أي 

نوع ف�صوف يكون هدفًا �صهاًل و�صحية لظروف م�صابهة 

ليجد نف�صه جزءً� من جرمية �أخرى �أو خطرً� �أكرث �صد 

�أمن �ملجتمع و�أمن �لبالد.

األضرار على األمن الوطني
�أبو �صاق باإعد�د در��صة ميد�نية عن  ويطالب �لدكتور 

�لظاهرة قائاًل: و�إنني على يقني باأن �أي در��صة ميد�نية 

موثقة عن �لنتائج �ل�صلبية للبطالة يف �أي جمتمع خالل 

�لع�صر �صنو�ت �ملا�صية �صوف تعك�س نتائج خميفة عن 

�أ�صر�ر �لبطالة على �الأمن �لوطني يف جو�نبه �لفكرية 

و�جلنائية و�الجتماعية و�القت�صادية, ناهيك عن �ل�صرر 

يف �جلو�نب �ل�صيا�صية مبفهومها �ل�صامل, كما �أن �لعامل 

�لعاملة  �لقوى  بني  �لبطالة  لرت�كم  �مل�صبب  �لرئي�س 

�ل�صعودية لي�س ب�صبب تدين �لتاأهيل ومناهج �لتعليم كما 

يزعم �لبع�س, بل هو يف �لو�قع ناجت عن وجود عمالة 

غري �صعودية ت�صتقدم ب�صكل جائر, ويف بيئة عمل ونظام 

�إعادة �لنظر و��صتك�صاف مكامن �خللل  عمل ت�صتحق 

فال مكان للعامل �ل�صعودي �أن يناف�س غري �ل�صعودي يف 

ظل معطيات �ال�صتقد�م و�لتوظيف �لر�هنة مهما كانت 

مهار�ت وخرب�ت �لعامل �ل�صعودي مرتفعة.

�صاق:  �أبو  �لدكتور  يقول  �لبطالة  تر�كم  �أ�صباب  وعن 

�أو �صمنية فاإن �لعامل  �إىل جانب عو�مل �أخرى ثانوية 

�الأكرب و�جلذري فيها يعزى �إىل بيئة �لعمل �ل�صعودي 

يف �لقطاعني �خلا�س و�لعام فهناك �عتبار�ت حمددة 

�أجد �أنها م�صوؤولة بالدرجة �الأوىل عن تر�كم �لبطالة, 

ويف مقدمة هذه �العتبار�ت نظام �لعمل �لذي يحتوي 

من  لالنتقال  بد من جت�صريها  ال  مهمة  ثغر�ت  على 

�لتوظيف فاحلد �الأدنــى لالأجور مطلب  �إىل  �لبطالة 

حتمي ونهج تاأخذ به معظم �لدول �ملتقدمة و�لنامية 

وهو �أحد �العتبار�ت �لتي متت در��صتها وجتربتها يف 

�أكرث �لدول �ل�صناعية بو�صفها مطلبًا رئي�صًا للحد من 

�لبطالة, وحتقيق مزيد من �لرفاهية �الجتماعية. ثم 

�إن �لتطبيق �ل�صارم ملو�د حمددة يف نظام �لعمل مثل 

�صاعات �لعمل �ليومي و��صرت�طات بيئة �لعمل يف كل 

من�صاأة يعد من �ملقومات �جلاذبة للعامل �ل�صعودي.

تضييق قنوات االستقدام
�لبطالة  ن�صب  �رتفاع  �إىل  �صاق  �أبــو  �لدكتور  وي�صري 

بني �صبابنا يف مو�جهة �لعمالة �ملتز�يدة, ويف ميد�ن 

�أتوقع حلواًل جذرية للتخفيف  غري متكافئ ويقول: ال 

من م�صتوى �لبطالة �إال عرب ت�صييق قنو�ت ��صتقد�م 

�لعمالة غري �ل�صعودية, وهذ� �صاأن ال يتحقق �إال بت�صافر 

جهود عدد من �لوز�ر�ت. و�أتفق مع من يقول بحاجتنا 

لالأيدي �لعاملة غري �ل�صعودية, ونحن بال �صك جزء من 

عاملنا, وي�صعب �أن نعي�س يف عزلة تامة. ولكن حاجتنا 

للعمالة غري �ل�صعودية ال يفرت�س �أن تكون على ح�صاب 

�ملو�طنني.  من  �لعمل  عن  �لعاطلني  �أعـــد�د  تعاظم 
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تعترب  �ل�صعودية  �لعمالة غري  كل  �أن  ولي�س �صحيحًا 

عمالة ماهرة وخرب�ت نادرة من تلك �خلرب�ت �لتي 

ال توجد يف بالدنا؛ فاالأغلبية �لعظمى من �لعمالة غري 

�ل�صعودية هم من ذوي �ملوؤهالت �ملتدنية وحجم �الأمية 

بينهم كبري.

ثالثة عناصر رئيسة
وهكذ� ترتكز �مل�صكلة يف ثالثة عنا�صر رئي�صة كلها 

نظام  �صعف  �أواًل:  هــي  �لعمل,  بنظام  عالقة  ذ�ت 

�لتنفيذية  ب�صفة عامة, وخ�صو�صًا �جلو�نب  �لعمل 

نتمكن من خالله من و�صع حلول جذرية  فلم  فيه, 

لرت�كم �لبطالة بني �ل�صعوديني, وتعاظم �ال�صتقد�م 

للعمالة غري �ل�صعودية. وثانيًا: حقيقة تدين م�صتوى 

بيئات �لعمل يف كثري من �ملن�صاآت وخا�صة �ملن�صاآت 

�ل�صغرية, وهي طاردة للعمالة �ل�صعودية, وت�صكل مرتعًا 

خ�صبًا للعمالة �لو�فدة. و�أخريً�: �نخفا�س �الأجور دون 

حد �أدنى, وزيادة �صاعات �لعمل, وتلك مقومات جذب 

للعمالة �لو�فدة.

من  نفكر  �أن  علينا  �لق�صية  هذه  �أبعاد  يف  وللتفكري 

ز�ويتني مهمتني متهيدً� لروؤية مدرو�صة من �صتى �لزو�يا 

�ملهنية ومتكاملة نحو حلول منطقية وقابلة للتطبيق. 

�الأوىل: لو قبلنا �لقول �إن �لعمالة غري �ل�صعودية ت�صكل 

ما جمموعة ثمانية ماليني عامل فاإن من �حلكمة �لقول 

�إننا قــادرون بــاإذن �هلل على �أن نخف�صها �إىل �صبعة 

ماليني لنوفر مليون فر�صة عمل متنوعة لل�صعوديني. 

�أن نتذكر حجم �ملليار�ت �لتي يتم �صخها  و�الأخرى: 

وت�صديرها �صنويًا خارج �ململكة مل�صلحة �لعمالة غري 

– وهذ� حق طبيعي لهذه �لعمالة- ولكن  �ل�صعودية 

توفري ن�صبة معينة من �الأمو�ل �مل�صدرة و��صتثمارها 

د�خل �لبالد عرب توظيف �ل�صعوديني ي�صتحق منا �إعمال 

مزيد من �لتفكري ملا لهذ� من �إيجابيات كربى.

أين الحل؟
�الأكرث  �لوطنية  �لق�صية  لهذه  �ل�صامل  �حلل  ويكمن 

تعقيدً� حني يكون هناك قناعة باأنها حقًا تعترب "�أزمة 

وطنية", كما �أر�ها كذلك. وحينئذ يكون �حلل يف �إد�رة 

�إد�رة  "�أ�ص�س  هذه �الأزمة من هذ� �ملنطلق, ومبوجب 

�الأزمات �لوطنية", �لتي ال تتوقف عند حملة توظيف 

�أو تعديل مادة يف نظام, �أو و�صع حل جزئي مهما كانت 

�صحة ذلك �الإجر�ء �جلزئي. و�الإد�رة �لفاعلة لالأزمة 

�لوطنية تاأخذ يف �العتبار �الأبعاد �لوطنية كافة وكل 

"م�صادر �لقوة �لوطنية" �ملالئمة لتوؤثر �حللول �ملتوقعة 
"عنا�صر قوة �لدولة �الأربعة" �أن تنطلق  يف م�صتقبل 

من "روؤية م�صتقبلية" حمددة "وفل�صفة عمل" و��صحة 

تنتج عنها "خطة عمل زمنية" ممولة وملزمة وقابلة 

للتطبيق.

حل المشكلة؟
ويقرتح �الأ�صتاذ عبد�لكرمي بن �أكمل �صندي حاًل لهذ� 

�الأمر قائاًل: �إن �لعمالة �ل�صائبة هم �إما �أ�صخا�س �أتو� 

�إىل �لبالد بتاأ�صرية حج �أو عمرة ثم مل يغادرو� و�أ�صبح 

وجودهم غري نظامي �أو �أ�صخا�س قامو� بال�صابق ب�صر�ء 

تاأ�صري�ت ت�صمى بالتاأ�صري�ت �حلرة �لتي ال تلزم حاملها 

باأي عمل معني و�إمنا ترتك له �خليار باأن يعمل حيثما 

ي�صاء ويك�صب ما ي�صاء فال تخفى �صلبيات وجودهم على 

جمتمعنا. فاإذ� نظرنا من �جلانب �القت�صادي فهناك 

ي�صمى  �أمــو�ل طائلة ب�صفة غري ر�صمية فيما  حتويل 

بغ�صيل �الأمو�ل وتعني �إعطاء �أمو�ل مكت�صبة بطرق غري 

م�صروعة �ل�صفة �لنظامية وعند تعامل �ملو�طن �لعادي 

مع مثل هــوؤالء فاإنه قد يوفر �لقليل من �ملال لكنه يف 

نف�س �لوقت يخ�صر �جلودة و�ل�صمان لالأعمال �ملنجزة 

�ل�صائبة  �لناحية �الأمنية فاإن �لعمالة  و�إن نظرنا من 

منظمة  ع�صابات  �إىل  تتحول  فقد  عماًل  جتد  مل  �إن 

للقيام مبختلف �أنو�ع �جلر�ئم من نهب و�صرقة وجتارة 

خمدر�ت ومع وجود م�صاريع �خلري يف �لبالد فاإن �أغلب 

�آمله من  هوؤالء مرتبط بعمل يف م�صروع معني وكل ما 

�جلهات �ملخت�صة تنظيم وجودهم يف �لبالد با�صتخر�ج 

رخ�س عمل موؤقتة مرتبطة مب�صروع �إىل حد �نتهائه 

ثم ترحيلهم �إىل بلدهم وقد مت بف�صل �هلل يف �الآونة 

�الأخرية �لت�صديد على ��صتخر�ج �لتاأ�صري�ت للحد من 

تفاقم �مل�صكلة.

البطالة  ن�شبة  ال�شيف:  عبداجلليل  د. 

و�شلت 15% و5% زيادة ال�شتقدام �شنوياً

د. عبد�جلليل �ل�صيف

�أ. عبد�لكرمي �صندي
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وار
ح

د. خليل البراهيم عضو 
مجلس الشورىفي حواره 

: مع 

اأكد ع�شو جمل�س ال�شورى الدكتور خليل بن ابراهيم اهتمام اأع�شاء املجل�س بق�شايا ال�شاأن 

العام، وقال اإن تخ�ش�شاتهم وتقدمي خدمات ا�شت�شارية لبع�س اجلهات احلكومية واخلا�شة 

ل يعيق عملهم يف املجل�س بل ي�شيف خربات ويجعل الع�شو على توا�شل مبا�شر مع املجتمع. 

واأو�شح الرباهيم اإىل اأن هناك اأ�شحاب راأي يوؤثرون يف اتخاذ القرار يف املجل�س، م�شرياً اإىل اأن 

قرارات املجل�س مناط بتنفيذها اجلهات التنفيذية ول يالم املجل�س يف تاأخري تلك القرارات 

اأو عدم �شدورها. واأثنى ع�شو جمل�س ال�شورى خالل احل��وار مع  على جهود 

احلكومة ممثلة بالهيئة العامة لل�شياحة والآثار يف العناية بالآثار واملحافظة عليها .

حوار من�شور الع�شاف • 

هناك قادة للرأي 
في المجلس 

وتخصص العضو 
يثري أداءه تحت 

القبة
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ال�شورى  جمل�س  ع�شو  اإطللاع  مللدى  ما   •
وم�شاركته يف ق�شايا ال�شاأن العام؟ وما هي 

امل�شادر التي يطلع من خالها الأع�شاء على 

هموم املواطن واحتياجاته؟ 

ق�صايا �ل�صاأن �لعام هي من �صمن �أعمال �ملجل�س وهي 

تعنى بجميع �خلدمات �لتي تقدمها �حلكومة للمو�طنني 

من م�صاريع خدمية و�أمور تنظيمية مما يوؤكد �أهمية 

��صطالع �أع�صاء �ملجل�س بق�صية �ل�صاأن �لعام, وذلك 

�حلكومية  �جلهات  تعدها  �لتي  �لتقارير  خــالل  من 

�ملختلفة و�لتي تدر�صها �للجان �ملتخ�ص�صة يف �ملجل�س 

و�لتي تناق�س يف �جلل�صات �لعامة �أو من خالل متابعة 

�الأع�صاء لق�صايا �ل�صاأن �لعام من خالل ما يطرح يف 

�أو ما ي�صل للع�صو مبا�صرة,  و�صائل �الإعالم �ملختلفة 

�إ�صافة �إىل �أن �لع�صو مو�طن وهو يو�جه كثريً� من تلك 

�لق�صايا بنف�صه.

العملية  واملهام  الأكادميية  • التخ�ش�شات 
وال�شت�شارية خارج قبة املجل�س هل حتد 

- بللراأيللك - مللن تفعيل وتللطللويللر اللللدور 

املاأمول؟

يف  �لكبري  �لتنوع  هــذ�  هــو  �ل�صورى  جمل�س  مييز  مــا 

تخ�ص�صات �أع�صائه وتنوع خرب�تهم وتاأهيلهم �لعايل, 

ممار�صة  يف  �الأعــ�ــصــاء  بع�س  ��صتمر�ر  �أن  �صك  وال 

تخ�ص�صاتهم وتقدمي خدمات ��صت�صارية لبع�س �جلهات 

�حلكومية و�خلا�صة ال يعيق عملهم يف �ملجل�س بل هو 

ي�صيف خرب�ت ويجعل �لع�صو على تو��صل مبا�صر مع 

�ملجتمع وعلى �إطالع م�صتمر ملا يجري يف �ملجتمع, �أما 

�لدور �لربملاين للع�صو فهو �الأ�صا�س وتفعيل هذ� �لدور  

تقع م�صئوليته على �ملجل�س و�لع�صو وعلى تفعيل دور 

قرارات املجل�س مناط بتنفيذها اجلهات 

التنفيذية

املجل�س مل ي�شتفدمن قدرات اأع�شائه
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�ملجل�س من خالل ��صتثمار �خلرب�ت �لكبرية �لتي يتمتع 

بها �أع�صاوؤه ومن خالل تبني �ملجل�س ملبادر�ت نوعية يف 

�ملجال �لت�صريعي و�لرقابي ويف معاجلة كثري من �لق�صايا 

ملعاجلة  و�لتي حتتاج  �ملحلية  �ل�صاحة  �مل�صتجدة على 

عاجلة ومل�صاعدة �حلكومة يف حل تلك �لق�صايا.

قللادة  ثللمللة  هللل  اللل�للشللورى  جمللللل�للس  يف   •
للراأي؟

كما ذكرت يف �إجابتي على �ل�صوؤ�ل �ل�صابق �أن �ملجل�س 

يزخر بالكفاء�ت �لعلمية و�الإد�ريـــة, وهــم من نخب 

�أن هناك  �ملجتمع �لــذي يعول عليهم �لكثري وال �صك 

�ملجل�س,  �لقر�ر يف  �تخاذ  يــوؤثــرون يف  ر�أي  �أ�صحاب 

ونحن نلحظ يف مد�والت �ملجل�س �أن بع�س �ملد�خالت 

�لتي يطرحها بع�س �الأع�صاء توؤثر يف توجهات �لقر�ر, 

بل �إن بع�س �ملد�خالت تغري �جتاه �لت�صويت وما يدور 

يف جلان �ملجل�س �ملختلفة يوؤكد هذه �لفر�صية, حيث 

ويوجه  ي�صهم  من  هو  �للجان  يف  �لفاعل  �لع�صو  �إن 

�للجان يف �تخاذ كثري من تو�صياته. ويف �لوقت نف�صه 

فاإنني على قناعة �أن �ملجل�س مل ي�صتفد ب�صكل كبري من 

طاقات وقدر�ت �أع�صائه ويحتاج �إىل حتفيز وتفعيل تلك 

�لطاقات و�لقدر�ت.    

بع�س  تفعيل  عدم  املجل�س  على  يوؤخذ   •
قراراته فيما يوؤكد املجل�س يف عدة منا�شبات 

الت�شريعية  النواحي  على  دوره  اقت�شار 

والرقابية واأن تنفيذ القرارات خارج عن 

دائرة �شاحياته.. براأيك كيف ي�شتطيع 

املجل�س التثقيف باأدواره و�شاحياته؟

لقر�ر�ت  يعطي  ــذي ال  و�ل وفــق نظامه  يعمل  �ملجل�س 

�إال بعد مو�فقة خادم �حلرمني  �ملجل�س �صفة �لنفاذ 

عليها �أو مو�فقة جمل�س �لوزر�ء, وبالتايل فاإن قر�ر�ت 

�ملجل�س مناط بتنفيذها �جلهات �لتنفيذية, وال يالم 

�ملجل�س يف تاأخري تلك �لقر�ر�ت �أو عدم �صدورها, ولكي 

يعطى للمجل�س ولقر�ر�ته �صفة �لقطعية ال بد �أن ي�صعى 

�ملجل�س لطلب تعديل نظامه خا�صة فيما يتعلق باإ�صد�ر 

�الأنظمة �لتي ي�صرتك يف �إ�صد�رها جمل�س �لوزر�ء, حيث 

�إن �إعطاء �ملجل�س كامل �ل�صالحية يف �إ�صد�ر �الأنظمة 

باالأنظمة  يتعلق  ما  يف  �ملجل�س  قـــر�ر�ت  تكون  بحيث 

نهائية, وهــذ� �صوف ي�صهم يف مبد�أ ف�صل �ل�صلطات 

�لذي ن�س عليه �لنظام �الأ�صا�صي للحكم, �أما مو�صوع 

�لتثقيف باأدو�ر �ملجل�س فاأعتقد �أن �ملجل�س يحتاج �إىل 

عمل �لكثري يف هذ� �جلانب, لعل �أهمها �النفتاح على 

�ملجتمع و�لتو��صل �ملبا�صر بني �ملجل�س وموؤ�ص�صات �ملجتمع 

�ملختلفة و�لغو�س يف ق�صايا �ملجتمع ومعاجلتها.   

زمائك  واإحلللاطلللة  تفهم  تلللرى  كلليللف   •
الأع�شاء باأنظمة ولوائح املجل�س؟

�أعتقد �أن من �أبجديات �لعمل يف �ملجل�س معرفة نظام 

�ملجل�س ولو�ئحه �لد�خلية, وبدون هذه �ملعرفة ال ميكن 

قناعة  فاأنا على  لذ�  فاعلة,  ب�صورة  يعمل  �أن  للع�صو 

تامة �أن جميع �أع�صاء �ملجل�س حميطون بنظام �ملجل�س 

من  كثريً�  �أن  ذلك  على  و�لدليل  �لد�خلية,  ولو�ئحه 

�الأع�صاء در�صو� نظام �ملجل�س ولو�ئحه و�قرتحو� �إجر�ء 

تعديالت عليها, وهذ� ما طرح على �إحدى �جلل�صات 

�خلا�صة للمجل�س و�لتي خ�ص�صت لدر��صة �ملقرتحات 

�لالئحة  تعديل  ونتج عن ذلك  �الأع�صاء  �لتي قدمها 

�لد�خلية للمجل�س.

هموم  بنقل  خليل  الدكتور  انفرد  هل   •
"الآثاريني" ال�شعوديني اإىل قبة  ومطالب 

جمل�س ال�شورى؟

�أنا مل �أنفرد بهذه �لق�صية بل �إن هناك زميلني يحمالن 

�لهم نف�صه,, ومتخ�ص�صني يف جمال �الآثار, هما �الأ�صتاذ 

�لدكتور �أحمد بن عمر �لزيلعي و�الأ�صتاذ �لدكتور عبد�هلل 

بن حممد ن�صيف وهما ي�صاركنني هم �الآثار �إ�صافة �إىل 

عددً� من �لزمالء �الآخرين �ملهتمني باالآثار.

ترى  هل  درا�شتك  وجمال  تخ�ش�شك  يف   •
اأنك مطالب مبواكبة ما ا�شتجد من نظريات 

واأطروحات علمية؟

نحن �الأكادمييني معنيني مبتابعة �مل�صتجد�ت �لتي تطر�أ 

على �لتخ�ص�س, وكثري من �أع�صاء �ملجل�س �الأكادمييني 

ما ز�لو� يتو��صلون مع جامعاتهم وطالبهم ويح�صرون 

جهود احلكومة كبرية يف العناية بالآثار 

واملحافظة عليها

يرتبط  ال�شياحة  جم��ال  يف  ال�شتثمار 

بالطلب ورجال الأعمال يتحركون تبعاً 

لذلك 
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تعقد د�خل وخارج  �لتي  �لعلمية  و�ملوؤمتر�ت  �لندو�ت 

�ململكة, ولعلي بهذه �ملنا�صبة �أطرح ق�صية مهمة تتعلق 

تخلي  وهــي  �ملجل�س  �الأع�صاء يف  �الأكــادميــيــني  بو�صع 

يف  خا�صة  �الأكادمييني  دعم  عن  و�ملجل�س  �جلامعات 

بحجة  تخلت  فاجلامعات  �لعلمية,  �ملوؤمتر�ت  ح�صور 

�لنظام و�ملجل�س تخلى بحجة �أن �ملوؤمتر�ت �لعلمية لي�صت 

لها عالقة باأعمال �ملجل�س, و�أنا �أطرح على معايل رئي�س 

�ملجل�س هذ� �لو�صع �لذي يحتاج ملعاجلة من قبل �ملجل�س, 

�ملوؤمتر�ت  �ملجل�س ح�صور  الأع�صاء  ي�صمح  �أن  و�أمتنى 

ح�صاب  وعلى  تخ�ص�صاتهم  �صمن  تقع  �لتي  �لعلمية 

�ملجل�س, حيث �إن �أ�صاتذة �جلامعة من �الأع�صاء حرمو� 

من جميع �المتياز�ت �لتي يح�صل عليها زمالوؤهم يف 

�جلامعات وكاأن ع�صوية �ملجل�س عقابًا لهم؟ 

على  مق�شورة  )الآثاريني(  اأعمال  • بع�س 
ما تعر�شه املتاحف، براأيك هل ثمة ق�شور 

يف التعاون بني )الآثاريني( والإعللام، اأم 

اأن نتاج اأعمالكم �شيظل مق�شورًا على بطون 

الكتب وبع�س الندوات؟

�أواًل: �أعمال �الآثاريني لي�صت مق�صورة على ما يعر�س يف 

�إن ما يعر�س يف �ملتاحف هو نتاج �أعمال  �ملتاحف, بل 

�الآثاريني, حيث �إن جل �أعمالهم و�أميزها هو ما يرتبط 

باملو�قع �الأثرية وبالدر��صات �مليد�نية �لتي ينتج عنها 

در��صات جديدة ومكت�صفات مل ي�صبق معرفتها ون�صرها 

ودر��صة �الآثار هي تخ�ص�صية بطبيعتها مثلها مثل جميع 

�لعلوم تنحو نحو �لعمق و�لتف�صيل �ملوجه للمتخ�ص�صني 

رغم وجود �صر�ئح كثرية من �ملجتمع تعنى باالآثار من 

منظور معريف عام, لذلك فاإن كثريً� من �لدر��صات حتتاج 

�إىل �إعادة �إنتاج موجه نحو �لثقافة �لعامة, وهو ما تقوم 

به �ملتاحف �لتي تعمل على تقدمي �ملنتج �الآثاري للمجتمع 

من خالل �لعر�س ومن خالل �لكتب �ملب�صطة.

 

�لــتــعــاون بــني �الآثـــاريـــني و�الإعــــالم قــائــم وهناك 

�هتمام �إعالمي بق�صايا �الآثار لكنه لي�س بال�صكل 

�ملطلوب ورمبا �أن جانبًا من هذ� �لق�صور يقع على 

�أن ين�صط �الإعــالم ويعمل  عاتق �الآثاريني, وناأمل 

�الآثار  باأهمية  �ملجتمع  توعية  على  �الآثــاريــني  مع 

و�ملحافظة عليها. 

الطريف  حللي  ت�شجيل  تللرى  كيف   •
قائمة  الللتللاريللخلليللة �شمن  بللالللدرعلليللة 

الرتاث العمراين العاملي باليون�شكو؟

�إن جهود �حلكومة ممثلة بالهيئة �لعامة لل�صياحة 

و�الآثار يف �لعناية باالآثار و�ملحافظة عليها و��صحة, 

وموقع  �صالح  مد�ئن  موقع  ت�صجيل  �أبــرزهــا  ولعل 

حي �لطريف يف قائمة �لرت�ث �لعاملي تعك�س عناية 

كبرية من قبل �حلكومة �إ�صافة ملا يجري من �أعمال 

در��صات ميد�نية و�إن�صاء �ملتاحف, ومعر�س �ململكة 

�أقيم يف كل من باري�س وبر�صلونة, كل ذلك  �لذي 

يوؤكد تو��صل �ململكة مع �ملنظمات �لدولية �ملعنية 

بالرت�ث �لعاملي و�لذي �صوف ينعك�س على عناية �أكرب 

بالرت�ث �ملحلي.  

لا�شتثمار  امل�شجعة  العوامل  رغللم   •
ال�شياحي يف اململكة اإل اأن الهيئة العليا 

لل�شياحة والآثار ما زالت تفتقد لتجاوب 

بع�س رجال الأعمال؟ 

�ال�صتثمار يف جمال �ل�صياحة يرتبط بالطلب على 

�خلدمات �ل�صياحية ورجال �الأعمال يتحركون تبعًا 

لتلك �لفر�س, فاإذ� كانت �لفر�س كبرية وم�صمونة 

من  حتفيز  دون  �لــفــر�ــس  لتلك  ي�صعون  فــ�ــصــوف 

�حلكومة, �أما �إذ� كانت �لفر�س حتتاج جلهد كبري 

�لت�صجيع من �حلكومة فلن  �لقطاع  وال يجد هذ� 

يتقدم رجال �الأعمال ولن يغامرو� بروؤو�س �أمو�لهم 

�إال �إذ� قدمت �حلكومة حو�فز مغرية مثل �لقرو�س 

�ملي�صرة و�لدعم �لفني, وهذ� مل يتحقق يف قطاع 

تقوم �حلكومة  �أن  بد  ال  لذ�  �الآن,  �ل�صياحة حتى 

بتقدمي حو�فز للم�صتثمرين يف هذ� �لقطاع, كاأن 

يتم تاأ�صي�س �صندوق للتنمية �ل�صياحية مثل ما فعلت 

�إال  �حلكومة مع قطاع �ل�صناعة �لــذي مل ينه�س 

بعد تاأ�صي�س �صندوق �لتنمية �ل�صناعي �لذي يقدم 

�لقرو�س للقطاع �ل�صناعي.

ل�������ش���ت ال����وح����ي����د ال��������ذي ي���ح���م���ل هم 

الآثاريني

مايقدمه ع�شو جمل�س ال�شورى من ا�شت�شارات 

خارجية ل يعيق دوره حتت القبة
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د�ن معايل �الأمــني �لعام ملجل�س �لتعاون لــدول �خلليج 

�لعربية عبد�لرحمن بن حمد �لعطية ما تقوم به �صلطات 

�الحتالل �الإ�صر�ئيلي من �أعمال عدو�نية متثلت يف هدم 

للمنازل وحماوالت لتغيري �لرتكيبة �ل�صكانية و�للوج�صتية 

ملدينة �لقد�س.

وقال �الأمني �لعام ملجل�س �لتعاون �خلليجي »�إن مو��صلة 

�لفل�صطيني  �ل�صعب  �صد  �الأعــمــال  هــذه  ملثل  �إ�صر�ئيل 

ومقد�صاته, وحماوالتها �ل�صيطرة على �لرت�ث �لتاريخي 

�لعربية  �لهوية  طم�س  وحماولتها  للقد�س,  و�لثقايف 

ال  مبا  توؤكد  �ملقد�صة,  للمدينة  و�مل�صيحية  �الإ�صالمية 

تو��صل  �الإ�صر�ئيلية  �ل�صلطات  �أن  لل�صك  جمــااًل  يــدع 

ال�صيما  �لدولية,  و�الأعـــر�ف  �لقو�نني  بكل  ��صتخفافها 

�لقانون �لدويل.

و�أ�صاف: �إن مثل هذه �ملمار�صات �الإ�صر�ئيلية �ملتو��صلة ال 

ترتك جمااًل الأي عمل من �صاأنه �الإ�صهام يف م�صلحة كل 

�الأطر�ف لتحقيق �ل�صالم �ل�صامل و�لعادل, ف�صال عن �أنها 

توؤكد على عدم جدية �جلانب �الإ�صر�ئيلي يف هذ� �ل�صاأن, 

د�عيًا �ملجتمع �لدويل �إىل حتمل م�صئولياته لوقف مثل هذه 

�ملمار�صات �ملرفو�صة.

 و�أكد �الأمني �لعام ملجل�س �لتعاون �خلليجي على موقف 

دول �ملجل�س �ملبدئي و�لثابت جتاه �لق�صية �لفل�صطينية 

ب�صفة عامة وق�صية �لقد�س ب�صفة خا�صة, مبا يف ذلك 

حق فل�صطني يف �إقامة دولة م�صتقلة عا�صمتها �لقد�س.

لــالأمم �ملتحدة  �لتابع  �الإن�صان  �أيــد جمل�س حقوق 

31 مايو  �إن �العتد�ء �الإ�صر�ئيلي يوم  تقريرً� قال 

�إىل غزة كان غري  �لقافلة �الإن�صانية �ملتجهة  على 

قانوين.

و�صوت �ملجل�س باأكرثية 46 ع�صوً� �إىل و�حد و�متناع 

�لذي  �لقر�ر  تبني  على  �لت�صويت  عن  ع�صوً�   15

تقدمت به باك�صتان.

قو�ت  ��صتخد�م  مت  فــاإنــه  �لتقرير  ذكــر  وح�صبما 

�الحتالل �الإ�صر�ئيلي �لقوة �لقاتلة بطريقة تع�صفية 

�لعديد بجروح  و�إ�صابة  قتل  ت�صبب يف  كبرية مما 

خطرية من �الأ�صخا�س بال د�ٍع.

ويرحب �لن�س بالتقرير �لذي �أعدته �للجنة �ملكونة 

�أ�صخا�س عينهم �ملجل�س ومقره جنيف,  من ثالثة 

حيث يوؤيد �ال�صتنتاجات ويو�صي �أن تنظر �جلمعية 

�لعامة لالأمم �ملتحدة �تخاذ مزيد من �الإجر�ء�ت.

وكانت �لواليات �ملتحدة �لدولة �لوحيدة �لتي �صوتت 

�صد تاأييد �لتقرير .

ووفقًا للتقرير ي�صكل �لهجوم على �ل�صفينة مرمرة 

�نتهاكات ج�صيمة لقانون حقوق �الإن�صان و�لقانون 

�الإن�صاين �لدويل .

وقد �أعد �لنتائج �لتي مت �لتو�صل �إليها رئي�س جلنة 

لرتينيد�د  �ل�صابق  �لعام  �ملدعي  �حلقائق  تق�صي 

وتوباغو كارل هد�صون فيليب�س و�لربيطاين �ملدعي 

�لعام �ل�صابق ديزموند دي �صيلفا و�لنا�صطة �ملاليزية 

يف جمال حقوق ماري �صانتي ديريام .

العطية يدين تهويد القدس الشريف

مجلس حقوق اإلنسان: االعتداء اإلسرائيلي على 
قافلة غزة اإلنسانية انتهاك جسيم
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�لتقى ممثل منظمة �لتحرير �لفل�صطينية يف لبنان 

�ل�صفري عبد�هلل عبد�هلل مبقر �ملمثلية يف بريوت 

وفدً� �إيطاليًا من �لربملان �لدويل لالأمن و�ل�صالم 

�لعاملي برئا�صة وزير �ملنظمة ل�صوؤون �ل�صرق �الأو�صط 

�لفريدو مايوليزي.

و�أطلع �ل�صفري عبد�هلل �لوفد على �الأو�صاع �ملعي�صية 

�مل�صتمر  و�لعمل  لبنان  �لفل�صطينيني يف  لالجئني 

مع �حلكومة �للبنانية و�الونــرو� لتح�صني ظروف 

حياتهم.

ودعا �ل�صفري �لفل�صطيني �لدول �الأوروبية للعب دور 

�أكرث فعالية يف �لتعاطي مع �لق�صية �لفل�صطينية 

و�تــخــاذ خــطــو�ت عملية ومــوؤثــرة يف دعــم حقوق 

�ل�صعب �لفل�صطيني غري �لقابلة للت�صرف يف �إقامة 

�لدولة �لفل�صطينية �مل�صتقلة وعا�صمتها �لقد�س وحق 

�لعودة لالجئني �إىل �أر�صهم وحق تقرير �مل�صري.

حلقوق  دعمه  عن  مايوليزي  �أعــرب  جهته  من 

�ل�صعب �لفل�صطيني وت�صامنه مع ن�صاالته �ملحقة 

يف �صبيل ��صتعادة هذه �حلقوق, موؤكدً� �أنه �صينقل 

م�صاهد�ته لو�قع �لالجئني �لفل�صطينيني يف لبنان 

�إىل �مل�صوؤولني �الأوروبيني حتى يتم �لتخفيف من 

يعي�صو�  لكي  لهم  �مل�صاعد�ت  وتقدمي  معاناتهم 

مو�صوع  مايوليزي  �صيطرح  كما  كرمية,  حياة 

�العــرت�ف بدولة فل�صطني على �لربملان �لدويل 

لالأمن و�ل�صالم.

وفد برلماني دولي يبحث ظروف الالجئين الفلسطينيين

و�فق جمل�س �لــوزر�ء �مل�صري برئا�صة �لدكتور �أحمد 

نظيف على م�صروع قر�ر �لرئي�س �مل�صري مب�صروع قانون 

بتعديل بع�س �أحكام �لقانون رقم 174 لعام 2005 بتنظيم 

�النتخابات �لرئا�صية.

وقال �ملتحدث با�صم جمل�س �لــوزر�ء �مل�صري �لدكتور 

جمدي ر��صي يف ت�صريح له �إن تعديل �لد�صتور �مل�صري 

خالل عام 2007 ت�صمن تعديل ن�س �ملادة 76 �ملنظمة 

على  �لتي�صري  بــهــدف  �جلمهورية  رئا�صة  النتخابات 

�الأحز�ب �ملختلفة يف �ملناف�صة على من�صب رئا�صة �لدولة 

و�أن �لتعديل �كتفى بح�صول �حلزب على 3 باملائة من عدد 

�الأع�صاء �ملنتخبني مبجل�س �ل�صعب و�ل�صورى بدال من 5 

باملائة مع �ل�صماح با�صتكمال �حلزب للن�صبة �ملطلوبة �إذ� 

مل تتحقق له �لن�صبة �ملطلوبة يف �أحد �ملجل�صني باالأع�صاء 

�ملنتخبني يف �ملجل�س �الآخر.

�إتاحة فرتة �نتقالية تنتهي �آخر  �أن �لتعديل �صمل  وبني 

�أبريل 2017 �أعطى �لد�صتور خاللها حق �لرت�صيح الأع�صاء 

�لهيئات �لعليا باالأحز�ب ممن �نتخب �أحد �أع�صائهم يف 

�أي من �ملجل�صني �لت�صريعيني يف �آخر �نتخابات �صابقة 

على �النتخابات �لرئا�صية �لتي �صيتم �لرت�صيح لها.

�ملادتني  تعديل  و�جــبــًا  �أ�صبح  لذلك  �إنــه  ر��صي  وقــال 

�لثالثة و�لر�بعة من �مل�صروع �ملعرو�س لتتو�ءم مع �أحكام 

�لد�صتور بحيث يت�صمن تعديل �ملادة 3 �خلا�صة باالأحكام 

�لعامة و�ل�صروط �ملتطلب تو�فرها جلو�ز تر�صيح �أع�صاء 

�الأحــز�ب يف �النتخابات �لرئا�صية كما يت�صمن تعديل 

4 �خلا�صة باالأحكام �ال�صتثنائية �ملنطبقة خالل  �ملادة 

من   76 ــادة  �مل يف  عليها  �ملن�صو�س  �النتقالية  �لفرتة 

�لد�صتور.

�أن  ونــوه �ملتحدث با�صم جمل�س �لـــوزر�ء �مل�صري �إىل 

�لتعديل �ملقرتح ي�صهم يف مزيد من �حلر�ك �لدميقر�طي 

بني �الأحــز�ب �ل�صرعية �ملختلفة تدعيمًا الأركــان دولة 

�لقانون و�ل�صرعية �لد�صتورية.

تعديل بعض أحكام قانون انتخابات الرئاسة المصرية

�نتخب �لربملان �ملولدويف زعيم �حلزب �لدميقر�طي ماريان لوبو رئي�صًا 

له ورئي�صًا للدولة بالوكالة.

وذكرت وكالة �الأنباء �لرو�صية نوفو�صتي �أن �لربملان �ملولدويف تبّنى مر�صومًا 

مينح لوبو �صالحيات رئا�صية موؤقتة بعيد �نتخابه رئي�صًا للربملان.

من جانبه قال لوبو �إنه �صيّوقع مر�صومًا يعنّي زعيم �حلزب �لدميقر�طي 

�لليرب�يل فالدميري فيالت رئي�صًا للوزر�ء.. م�صيفًا �أن �ئتالفًا من ميني 

�لو�صط �صيتم ت�صكيله من �حلزبني �لدميقر�طي و�حلزب �لدميقر�طي 

�لليرب�يل.

ويتوقع �أن يرت�صح لوبو للرئا�صة �إاّل �أن هذ� �الئتالف �لذي يتاألف من 59 

نائبًا يحتاج �إىل �صوتني لينتخب رئي�صًا.

ماريان لوبو رئيسًا لبرلمان مولدوفيا
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�حلقيبة �لور�ثية �لب�صرية – �أ�صا�س �ملادة �لور�ثية:

يتكون �جلني �لب�صري )�حلقيبة �لور�ثية( من �صل�صلة من 

�لقو�عد �لنيرتوجينية )3 بليون قاعدة( يبلغ طولها 1.6 

مرت تتوزع يف 23 زوجًا من �لكروموزومات )�ل�صبغيات( 

يتم توريثها من �الأب و�الأم �إىل �الأبناء و�لبنات )23 

فــردً� من �الأب و23 فــردً� من �الأم(, ويتطابق ترتيب 

�لور�ثية( بني  �لب�صري )�حلقيبة  �لقو�عد يف �ملجني 

�أفر�د �ملجتمع �لب�صري بن�صبة ت�صل �إىل 99.9%, بينما 

2-3 ماليني وحدة  تختلف يف �لرتتيب �لت�صل�صلي يف 

�أ�صا�س �لتباين  ور�ثية يف �جلني �لب�صري, وهي ت�صكل 

�لور�ثي �لب�صري يف �ل�صكل و�ملخرب.

ويعزو �لعلماء هذه �الختالفات من �صخ�س الآخر �إىل 

ب�صفة  حتــدث  �لتي  �ملنظمة  غري  �لور�ثية  �لطفر�ت 

تلقائية نتيجة للتعر�س للعو�مل �لبيئية �أو نتيجة �لتكوين 

�مل�صاحب لتكاثر �حلم�س �لنووي )D.N.A( �أثناء 

�نق�صام �خللية, وعند حدوث هذه �لطفر�ت قبل عملية 

للخاليا �جلن�صية )�لبوي�صة يف  �النق�صام �الختز�يل 

�الأنثى �أو �حليو�ن �ملنوي يف �لذكر(, فاإن هذه �لتغري�ت 

�لور�ثية مترر �إىل �الأجيال �لتالية و�لتي بدورها ترت�كم 

وتورث للجيل �لثاين, و�لتي بدورها ترت�كم وتورث �إىل 

�الأجيال �لتي تليها.. وهكذ�..

�أن للتباين يف �ملادة �لور�ثية  وقد �أظهرت �لدر��صات 

باالأمر��س,  �إ�صابتهم  بتباينهم يف  �لب�صر عالقة  بني 

وكذلك بتباينهم يف ��صتجاباتهم لالأدوية, ويف قابليتهم 

للتاأثر بالعو�مل �لبيئية �ل�صارة كاجلر�ثيم و�ل�صموم 

و�الإ�صعاع.

الحقيبة الوراثية واالعتالالت الصحية:

تندرج �الأمر��س �لتي ت�صيب �الإن�صان ب�صفة عامة حتت 

�إحدى فئات ثالث هي: �الأمر��س �ملعدية )�لبيئية(, 

و�الأمر��س �لور�ثية, و�الأمر��س �لور�ثية �لبيئية )نتيجة 

بيئية وور�ثية( وحم�صلة تفاعالتها  عو�مل خمتلفة  

�لبيئية / �لور�ثية.

ومن �ملعروف �أن �الأمر��س �لبيئية هي يف جمملها نتيجة 

�الإ�صابة مبيكروبات �أو فريو�صات, �أو طفيالت �أو نتيجة 

�لور�ثية فتن�صاأ عن  �الأمــر��ــس  �أمــا  حــو�دث خمتلفة. 

�عتالالت يف �حلقيبة �لور�ثية لدى �الإن�صان )�صكل 1(, 

�إال �أنها تتاأثر وتوؤثر يف جمريات �الإ�صابة �لبيئية, وتتد�خل 

معها يف مدى �إظهار �ل�صورة �ملر�صية, فاملكونات �لور�ثية 

�أ�صا�صيًا وحُمــددً� للطبيعة �ملر�صية حتى يف  تلعب دورً� 

حاالت �الأمر��س �ملعدية )�لبيئية( من حيث كونها تدخاًل 

يف مكونات جهاز �ملناعة, كما يف حاالت �الإ�صابة بالعو�مل 

�ملعدية, حيث جند �أن بع�س �مل�صابني يقاومون ��صتفحال 

�الأثر وتطوره �إىل مر�س, يف حني ال ي�صتطيع �آخرون ذلك 

ويعانون من �أعر��س �ملر�س و�آثاره, مع �أن �صبب �ملر�س 

يعترب عاماًل معديًا )بيئي( بحتًا. كما �أن معظم �الأمر��س 

�لدموية  و�الأوعية  �لقلب  و�أمر��س  �ل�صكري,  كد�ء   –
و�الأمر��س �ل�صرطانية – هي من حيث �أ�صبابها تعود �إىل 

تفاعل عو�مل ور�ثية وبيئية كذلك �لناجتة عن �عتالالت 

يف �حلقيبة �لور�ثية )�ل�صبغيات(, "كمتالزمة د�ون", 

�لتي ال يتم �لك�صف عنها مبكرً� �إال خالل مرحلة �حلمل, 

�أن ن�صبة حــدوث هذه �العتالالت  �أنــه من �ملعروف  مع 

تتز�يد مع تقدم �الأم يف �لعمر, و�عتالالت �أخرى ي�صاب 

بها �جلنني �أثناء �حلمل تنتج عن تعر�س �حلامل لعو�مل 

�أو حمفزة لالعتالالت يف �حلقيبة  �أو �صمية  �إ�صعاعية 

�لور�ثية, وبالتايل فاإن �الأخذ باالأ�صباب �لوقائية منها 

خالل فرت�ت �حلمل هي و�صائل وقائية م�صاعدة.

 برنامج الزواج الصحي 
هدف لمجتمع خاٍل من 

األمراض الوراثية

بعد ظهور العديد من الأمرا�س التي ثبت اأن للوراثة دوراً فيها اجتهت جهود اجلميع 

اإىل الرتكيز على اجلوانب الوقائية للحد من اإمكانية حدوث ولدات م�شابة بالأمرا�س 

الوراثية امل�شتع�شية. 

وقد اأثبتت الدرا�شات اأن الأمرا�س التي ت�شيب الإن�شان ب�شفة عامة هي حتت اإحدى فئات 

ثالث:  الأمرا�س املعدية )البيئية(، والأمرا�س الوراثية، والأمرا�س الوراثية البيئية.

 د. حم�شن احل��ازم��ي يقدم لنا روؤي��ت��ه ح��ول الخ��ت��الف ال��وراث��ي بني الأف���راد وعالقته 

بالأمرا�س الوراثية والعتاللت ال�شحية وكذلك جهود الدولة الت�شدي لذلك.  

ت
سا

درا

�أ.د حم�صن بن علي فار�س �حلازمي

E-Mail:hazmigene1@hotmail.com
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�صكل )1( : كيفية ن�صوء �الأمر��س �لور�ثية :
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 أعراض االعتالالت الوراثية

�أن �الأمــر��ــس �لــور�ثــيــة, يف  و�أخـــذً� يف �العتبار 

معظمها, �أمر��صًا مزمنة ولها م�صاعفات �صحية 

تبعًا  ونف�صية  و�قت�صادية  �جتماعية  وتد�عيات 

ــذ�, �جتهت �جلــهــود �إىل �لرتكيز على  لــذلــك, ل

�جلو�نب �لوقائية للحد من �إمكانية حدوث والد�ت 

م�صابة باالأمر��س �لور�ثية �مل�صتع�صية على �لعالج 

�لطبي �لناجع, كما �أن معاجلتها طبيًا وجر�حيًا, 

�إن �أمكن, مكلف وغري م�صمون �لنتائج و�خللو من 

�مل�صاعفات يف جميع �حلاالت.

�أ�صباب  �لناجتة عن  �ملر�صية  �ملجموعة  وتتمثل   

ور�ثية بحتة يف �أمر��س �لدم �لور�ثية و�الأمر��س 

�أكــرث �الأمــر��ــس و�صوحًا من  �ال�صتقالبية, وهــي 

�لناحية �ل�صببية, حيث ميكن تتبع �أمناط تو�رثها 

من �الآبــاء �إىل �الأبناء, وبالتايل حتقيق �أهد�ف 

�لت�صخي�س �ملبكر و�لتدخل �ملبكر كو�صائل وقاية 

مبكرة, وهي تبعًا لذلك �لنوع من �الأمر��س �لور�ثية 

�لتي مت ت�صمينها برنامج �لفح�س قبل �لزو�ج, 

وهي حتدث بن�صبة عالية يف عدة جمتمعات ومنها 

�ململكة �لعربية �ل�صعودية.

�ململكة  �لور�ثية يف  �الأمر��س  �لوقاية من  جهود 

�لعربية �ل�صعودية: 

�لطبية  و�لبحوث  �لدر��صات  يف �صوء خمرجات 

و�ملوؤ�صر�ت �ل�صحية �لد�لة على �ملعدالت �ملرتفعة 

�حلكومية  �جلهة  قامت  �لــور�ثــيــة,  لالعتالالت 

وز�رة   – و�لتاأهيل  و�لرعاية  بالوقاية  �ملخت�صة 

�لعلمية  �لبحوث  مر�كز  مع  بالتعاون   - �ل�صحة 

و�ملوؤ�ص�صات �ل�صحية �الأخرى باإن�صاء جلنة وطنية 

تعنى ب�صحة �لفرد و�الأ�صرة و�ملجتمع. كما جتاوب 

�ملجتمع �ملدين مع حاجات �خلدمات �ل�صحية – 

– فاأن�صاأت جمموعة عمل  وقايًة ورعايًة وتاأهياًل 

تطوعية وجمعية خريية لالأمر��س �لور�ثية لدعم 

جهود �لقطاع �لعام و�خلا�س..

أسس الخدمات المجتمعية الوقائية:

عماًل مبقت�صيات مقا�صد �ل�صريعة يف �حلفاظ على 

�ل�صرور�ت �خلم�س: �لدين و�لعقل و�لنف�س و�لن�صل 

تد�ر�صت جهات �صرعية وطبية  ــرثوة,  و�ل و�لعر�س 

�ملدين,  �ملجتمع  من  وموؤ�ص�صات  و�إد�ريـــة حكومية, 

ومهتمون وذوو عالقة من �لقطاع �خلا�س, خمتلف 

�جلو�نب ذ�ت �لعالقة بال�صحة لدى �لفرد و�الأ�صرة 

و�ملجتمع. و�صدرت عنها قر�ر�ت وتو�صيات و�قرت�حات 

يف  تهدف  دالالت  ذ�ت  وموؤ�صر�ت  وتوجهات  و�آر�ء 

جمموعها  �إىل مكافحة �الأمر��س �لور�ثية �لتي ميكن 

ك�صفها مبكرً� �أو �حلد من حدوثها و�لتقليل من �آثارها 

�ل�صحية و�الجتماعية و�القت�صادية و�لنف�صية.
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القوانين واألنظمة ذات الصلة:
يف هذ� �ل�صدد �أ�صدر �ملجمع �لفقهي �الإ�صالمي 

ــي )جـــدول  ــائ ــوق قـــــر�ر�ت متعلقة بــاجلــانــب �ل

1,�أ,ب(, كما �صدر عن جمل�س �لوزر�ء �ل�صعودي 

ودعم  �ملخت�صة,  �للجان  �قرت�حات  على  – بناًء 
وز�رة �لعدل, ووز�رة �ل�صحة يف �ململكة �لعربية 

�ل�صعودية - عــدة قـــر�ر�ت, تدرجت يف عنا�صر 

�أفر�د �ملجتمع  �لك�صف �ل�صحي وتطبيقاتها على 

ومت ربط هذه �لقر�ر�ت مب�صتوى �لوعي - �لفردي 

�أهــد�ف �لرب�مج  و�ملجتمعي -  وتنميته الإدر�ك 

�لوقائية, و�ملتمثلة يف برنامج �لفح�س قبل �لزو�ج 

�لذي بد�أ �لعمل به ك�صابط �صحي للزو�ج �ملختلط 

�جلن�صية يف �لعام 1418هـ, و�ختياريًا لل�صعوديني 

1423هـ و�صواًل ملرحلة �الإلز�م باإجر�ئه  يف �لعام 

و�الإفادة من �الإر�صاد �لور�ثي �لوقائي يف �صوئه دون 

1425هـ,  �الإلــز�م بنتائجه وذلك بدءً� من �لعام 

و�أخريً� تو�صيعه لي�صمل �الأمر��س �ملعدية �خلطرية 

"�لربنامج من  1429هـ, وتعديل م�صمى  يف �لعام 

�لفح�س قبل �لزو�ج" �إىل "�لزو�ج �ل�صحي". وقد 

بني هذ� �لربنامج على قو�عد �صرعية و�أخالقية 

�جلــنــني على  حــقــوق  ت�صمل  و�ــصــو�بــط �صحية, 

�الإ�صحاح  مدعيات  وتوخي  �الختيار  يف  و�لــديــه 

– رجاًل  يف ج�صده وعقله وحتقيق حقوق �لفرد 

و�مــر�أة- و�لوقاية من �الأمر��س و�حل�صول على 

�ل�صرية  و�صمان  �لوقائي  �لــور�ثــي  �ال�صرت�صاد 

و�خل�صو�صية و�لتوعية و�لتثقيف بهدف �حلد من 

�حلمل �مل�صاب ووالدة �أطفال م�صابني باالأمر��س 

�لور�ثية, وجتنب �حلاجة �إىل �إجها�س �مل�صابني 

و�لذي حتكمه �صو�بط �صرعية حمددة قد ال تتو�فر 

�صروطها يف كل �الأمر��س �لور�ثية )جدول 1-�أ(, 

ربط  "بعدم  �ل�صرعية  �ملقت�صيات  تر�عي  وهــي 

توثيق �لعقد بها", فالربنامج يهدف للتنوير ولي�س 

1-ب( فللمقبلني على �لزو�ج حق  للمنع )جدول 

�الإ�صالمي  �لفقهي  �ملجمع  فتوى  )1-�أ(  جــدول 

لر�بطة �لعامل �الإ�صالمي حول �الإجها�س �لدورة 

�لثانية ع�صرة - مكة �ملكرمة 15- 22 رجب 1410هـ.

�إذ� كان �حلمل قد بلغ مائة وع�صرين يومًا ال يجوز 

�إ�صقاطه ولو كان �لت�صخي�س �لطبي يفيد �أنه م�صوه 

�خللقة �إال �إذ� ثبت بتقرير جلنة طبية من �الأطباء 

�أن بقاء �حلمل فيه خطر على  �لثقات �ملخت�صني 

حياة �الأم, عندئٍذ يجوز �إ�صقاطه �صو�ء كان م�صوهًا 

�أم ال دفعًا لل�صررين.

قبل مرور مائة وع�صرين يومًا على �حلمل �إذ� ثبت 

وتاأكد بتقرير جلنة طبية من �الأطباء �ملخت�صني 

باالأجهزة  �لفنية  �لفحو�س  على  وبــنــاء  �لثقات 

و�لو�صائل �ملخربية �أن �جلنني م�صوه ت�صويهًا خطريً� 

�إذ� بقي وولــد يف موعده  غري قابل للعالج, و�أنــه 

�صتكون حياته �صيئة و�آالمًا عليه وعلى �أهله فعندئٍذ 

يجوز �إ�صقاطه بناء على طلب �لو�لدين.

جدول )1-ب( فتوى �ملجمع �لفقهي �الإ�صالمي لر�بطة 

ــزو�ج  �لدورة  �ل �لعامل �الإ�صالمي حول �لفح�س قبل 

�ل�صابعة ع�صرة - مكة �ملكرمة 19- 23 �صو�ل 1424هـ.

عقد �لنكاح من �لعقود �لتي توىل �ل�صارع �حلكيم 

و�صع �صروطها, ورتب عليها �آثارها �ل�صرعية. وفتح 

كاالإلز�م  �ل�صرع,  به  ما جاء  على  للزيادة  �لباب 

بالفحو�س �لطبية قبل �لزو�ج وربط توثيق �لعقد 

بها �أمر غري جائز.

يو�صي �ملجل�س �حلكومات و�ملوؤ�ص�صات �الإ�صالمية 

بن�صر �لوعي باأهمية �لفحو�س �لطبية قبل �لزو�ج, 

و�لت�صجيع على �إجر�ئها, وتي�صري تلك �لفحو�صات 

للر�غبني فيها, وجعلها �صرية ال تف�صى �إال الأ�صحابها 

�ملبا�صرين.

 156 ـــم  ــــــوزر�ء رق �ل جــــدول )2-�أ( قــــر�ر جمــلــ�ــس 

ــــ  حول �لفح�س قبل �لزو�ج.  1418/9/14ه وتاريخ 

على وز�رة �ل�صحة �لقيام باالآتي:

تنظيم حملة توعية �صحية عرب �لقنو�ت �الإعالمية تو�صح 

فو�ئد �لفح�س �لطبي قبل �لــزو�ج وخطورة �الأمر��س 

�ملعدية و�لور�ثية, وذلك على مدى ثالث �صنو�ت.

جتهيز �ملخترب�ت وتاأهيلها وتوفري �الأجهزة و�لتدريب 

عليها يف جميع �ملناطق لت�صهيل عمليات �إجر�ء �لفحو�س 

�ملخربية عن �الأمر��س �لتي ترى وز�رة �ل�صحة �صرورة 

�لفح�س عنها, مبا يف ذلك �الأمر��س �ملعدية و�الأمر��س 

�لور�ثية.

�إجر�ء �لفح�س �لطبي قبل �لزو�ج ملن يرغب يف ذلك من 

�ل�صعوديني, وتوخي �ل�صرية �لتامة يف توثيق هذه �ملعلومات 

وحفظها وتد�ولها.

�لتن�صيق مع وز�رة �لعدل, من �أجل قيام ماأذوين �الأنكحة 

باإي�صاح فو�ئد �لفح�س قبل �لزو�ج.

ت
سا

درا
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�إمتام �لعقد فال يلزمان بنتائج �لفح�س �ل�صحي 

"�لزو�ج  ومقت�صياته �ل�صحية, وتنبع مقت�صيات  

ومن  و�ل�صنة,  �لكتاب  يف  ورد  ما  �ل�صحي" من 

ذلك ما ورد عن �لتوجيه �لنبوي �ل�صريف, بتوخي 

�حلر�س يف �الختيار للزو�ج, وما جاء عن �لر�صول 

وتوعيته  �الأول  �ملعلم  و�صلم(,  عليه  �هلل  )�صلى 

وتثقيفه و�إر�صاده لرجل بني فز�رة, حيث جاء هذ� 

�لرجل �إىل �لنبي )�صلى �هلل عليه و�صلم(  مت�صائاًل: 

�إن �مر�أتي ولدت غالمًا �أ�صود, فقال �لنبي )  �صلى 

�هلل عليه و�صلم ( :  هل لك من �إبل ؟ قال نعم, فقال 

�لر�صول )�صلى �هلل عليه و�صلم (: فما �ألو�نها ؟ قال 

حمر, فقال �لر�صول )�صلى �هلل عليه و�صلم(: هل 

فيها من    �أورق ؟   قال �إن فيها    لورقا,  فقال �لر�صول 

)�صلى �هلل عليه و�صلم(: فاأنى �أتاها ذلك ؟ قـال 

�لـرجل:ع�صى �أن يكون    نزعه   عرق,   فقال �لر�صول 

)�صلى �هلل عليه و�صلم(: وهذ� ع�صى �أن يكون    نزعه 

  عرق. �صحيح م�صلم.

�أن �لر�صول )�صلى �هلل عليه و�صلم(  وي�صتدل من ذلك 

ينطق عن  ال  �لــذي  �مل�صدوق,  �ل�صادق  وهــو   - �أدرك 

�أربعة  �أ�صا�صيات �لور�ثة و�أمنــاط تو�رثها قبل  �لهوى - 

ع�صر قرنًا, و�أنه �صرع �لتوعية و�لتثقيف و�الإر�صاد �لور�ثي 

الأفر�د �ملجتمع. و�أ�صار كذلك �إىل توخي �صبل �الحتياط 

للزو�ج, حني وجه رجــاًل مقباًل  �ل�صحيح  يف �الختيار 

على �لزو�ج, بالنظر �إىل عيني �ملر�أة ال�صتجالء �لعيب 

�إن وجد, حيث قال )�صلى �هلل عليه و�صلم(:  �ل�صحي, 

�إليها فاإن يف �أعني �الأن�صار �صيئًا" م�صند �الإمام  "�أنظر 
�أبناء يتمتعون باجل�صم �ل�صليم, و�لعقل  �أماًل يف  �أحمد, 

�ل�صليم, باإذن �هلل.

دور �ملجتمع و�أفر�ده يف �لوقاية من �العتالالت �لور�ثية:

�لور�ثي �صمن  �لوقائي  �ملر�صد  �ل�صياق يقوم  ويف هذ� 

و�صرح  و�لتنوير  بالتب�صري  �ل�صحي  �لـــزو�ج  برنامج 

�لور�ثي  باملر�س  �الإ�صابة  و�حتماالت  �لور�ثة,  �أمنــاط 

�لتحاليل �ملخربية  نتائج  �لوقاية منه يف �صوء  وكيفية 

�لتي ت�صري �إىل عدم �لتو�فق يف �ملــادة �لور�ثية, وكذ� 

�الأمر��س �ملعدية �خلطرة, كما تعزز جهود �لوقاية من 

قبل ماأذوين �الأنكحة بال�صرح و�لتو�صيح, ودعم �ملعرفة 

و�لتب�صري بالنتائج �ملحتملة للزو�ج غري �لتو�فقي ور�ثيًا 

)�صكل 2(. ويبقى دور �الأفر�د, ثم �الأ�صرة و�ملجتمع ككل, 

�ل�صحي" ومعطياته  "�لزو�ج  برنامج  مع  �لتفاعل  يف 

�لوقائية, وتوخي �الإ�صحاح يف �الأبناء و�جليل �لقادم, 

وهو – بحمد �هلل - يتح�صن تباعًا, حيث قدر عدد من 

يحجم عن �لزو�ج من �حلاملني ملورثات �أمر��س �لدم 

�ملعتلة من �مل�صتفيدين من �لربنامج عند بدئه يف �لعام 

1425هـ بحو�يل 11%, وحت�صنت هذه �لن�صبة لت�صل �إىل 

حو�يل 40% من �حلاملني لالعتالالت تقبل على �لزو�ج 

بالرغم من دالالت �لفح�س �ل�صحي, ويبقى �لربنامج 

�لوقائي يف �إطار �لتنوير ولي�س �ملنع. و�الأمل معقود على 

�إي�صال �لر�صالة �لوقائية, ومن ثم  فاعلية �لتوعية يف 

حتقيق �أهد�فه �ملرجوة يف جتنب ما من �صاأنه �إ�صابة 

�الأبناء باالأمر��س �خلطرية و�الأمر��س �ملزمنة وحتقيق 

هدف �الإ�صحاح يف �ملجتمع.

مركز  نف�س  يف  �لفردين  كال  من  �لعينات  �أخذ  • يتم 
�ال�صتقبال �إن �أمكن ذلك.

يتم  �لنتائج,  و�صرح  �لور�ثية  �مل�صورة  �إجــر�ء  بعد   •
�إ�صد�ر تقرير �لنتائج, ويعطى �لتقرير لل�صخ�س �ملعني 

)�لرجل/�ملر�أة يف وجود حمرمها( ليتم تقدميه ملاأذون 

�الأنكحة.

ويف جمال �الأمر��س �ملعدية �خلطرة يبني �ملر�صد �لوقائي 

تد�عيات �الإ�صابة وو�صائل �لعالج �إن وجدت توخيًا لتجنب 

�نتقال هذه �الأمر��س �إىل �لزوج )�أو �لزوجة( ودفع �ل�صرر 

عن �ل�صليم, فال �صرر وال �صر�ر.

جدول )2-ب( قـر�ر جمل�س �لوزر�ء رقم 5 وتاريخ 

1423/1/4هـ  حول �لفح�س قبل �لزو�ج.

و�فق جمل�س �لوزر�ء يف جل�صته بتاريخ 1429/4/8هـ 

على ما يلي:

1- �إ�صافة فح�س �الأمر��س �ملعدية )�الإيدز, و�اللتهاب 

�لكبدي �لوبائي ب و ج( �إىل برنامج �لزو�ج �ل�صحي.

2- �أن ينفذ برنامج �لزو�ج �ل�صحي على مر�حل, تبد�أ 

1428 / 1429 هـ ملدة  �ملرحلة �الأوىل يف �لعام �ملايل 

�صنتني لتغطية جميع مر�كز �لفح�س يف �ململكة لتقدمي 

�خلدمة للعازمني على �لزو�ج �صنويًا و�لبالغ عددهم 

)ربع مليون تقريبًا(.

3- �الأخذ بالتقنيات �حلديثة و�لربط �الإلكرتوين بني 

وز�رة �ل�صحة و�جلهات ذ�ت �لعالقة, كوز�رة �لعدل, 

للتاأكد من عمل �لفحو�س �ملطلوبة ور�صد حاالت عدم 

�لتو�فق �ل�صحي ومتابعتها.

�لـــوزر�ء �ملوقر رقم  جــدول )2-ج( قــر�ر جمل�س 

1424/11/7هـــ ب�صاأن تطبيق �ل�صو�بط  3 بتاريخ 

�ل�صحية للزو�ج على جميع �ل�صعوديني.

زو�ج  تنظم  �لتي  و�لتعليمات  باالأنظمة  �لتقيد  مــع 

يجب  �أجنبي,  من  و�ل�صعودية  �أجنبية  من  �ل�صعودي 

على �ل�صعودي �لر�غب يف �لزو�ج بغري �صعودية, وكذلك 

تقدمي  �صعودي,  بغري  �لــزو�ج  يف  �لر�غبة  �ل�صعودية 

�صهادة فح�س طبي ملن يرغب �القرت�ن به.

مينع �ل�صعودي من �لزو�ج باأجنبية, وكذلك �ل�صعودية 

من �لزو�ج باأجنبي ممن هو م�صاب مبر�س �أو حامل 

�لدم  )�أمــر��ــس  �لور�ثية  لالأمر��س  معتلة  جلينات 

�لور�ثية - �أمر��س �لدم �ملنجلية - �أمر��س �صبغة �لدم 

�الأخرى – �الأمر��س �لثالثمية - �العتالالت �الأنزميية 

– �لهيموفيليا (, و�ملعدية )�لزهري )�ملرحلة �لثالثة( 
– نق�س �ملناعة �ملكت�صبة ( ولوز�رة �ل�صحة �إ�صافة �أي 

�أمر��س �أخرى م�صابهة م�صتقباًل.

ــر�ر جمل�س �لـــوزر�ء �ملــوقــر بتاريخ  ــدول )2-د( ق ج

1429/4/8هـ باإ�صافة فح�س �لتهاب �لكبد �لفريو�صي 

و�الإيــدز �إىل �لربنامج, وتعديل �مل�صمى �إىل »برنامج 

�لزو�ج �ل�صحي«.

ـــوزر�ء على ما عر�صه وزير  �ل و�فــق جمل�س 

�لعدل ب�صاأن �لفح�س �لطبي �لذي يجري قبل 

�لزو�ج تطبيقًا لقر�ر جمل�س �لوزر�ء رقم )5( 

وتاأريخ 1423/1/4هـ وذلك بتطبيق �ل�صو�بط 

�ل�صحية للزو�ج على جميع �ل�صعوديني و�إلز�م 

طريف �لعقد باإح�صار �صهادة �لفح�س �لطبي 

قبل �إجــر�ء عقد �لنكاح ويكون تطبيق ذلك 

1425هـــ, مع  �بتد�ء من �صهر �ملحرم للعام 

عدم �إلز�م �أي من طريف �لعقد بنتائج �لفح�س 

�لطبي متى ما �صاء ذلك.
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�صكل )2( :

خارطة �لربنامج �ملعتمد للفح�س قبل �لزو�ج:
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يوجد ثالثة مناذج )Models( رئي�صة لتطوير وحتديث 

)�أواًل(  و�الإ�صالمي.  �لعربي  �لعاملني  يف  �لعايل  �لتعليم 

منوذج �جلامعات �الأجنبية: �إن�صاء جامعات �أجنبية د�خل 

�لبالد �لعربية و�الإ�صالمية تنقل كامل �لتجربة �لغربية يف 

�لتعليم �لعايل يف جماالت �الإد�رة, و�لتدري�س, و�لبحث 

�لعلمي, و�لو�صائل و�ملناهج �لتعليمية, و�جلودة, و�لكفاءة, 

كاللغة  �أجنبية  بلغة  �لتدري�س  �إىل  �إ�صافة  و�ملخرجات, 

�جلامعات  منــوذج  )ثــانــيــًا(  �لفرن�صية.  �أو  �الجنليزية 

�لوطنية-�الأجنبية: جامعات وطنية تن�صئها �لدولة لكن 

يتم ��صتقطاب �أ�صاتذة �أجانب يكون لهم دورً� �أ�صا�صيًا يف 

جماالت �الإد�رة و�لتدري�س و�لبحث �لعلمي. )ثالثًا( منوذج 

�جلامعات �لوطنية: جامعات وطنية تن�صئها �لدولة يكون 

�العتماد فيها ب�صكل رئي�س على �لعن�صر �لوطني �ملوؤهل 

يف جماالت �الإد�رة و�لتدري�س و�لبحث �لعلمي. �لنموذج 

�ل�صعودي يف تطوير وحتديث �لتعليم �لعايل يندرج ب�صكل 

عام �صمن �لنموذج �لثالث. 

ي�صهد �لتعليم �لعايل يف �ململكة �لعربية �ل�صعودية تطورً� 

��صتثنائيًا يف �جلانبني �لكمي و�لكيفي. فقد مت �إن�صاء خالل 

و)8(  �ملا�صية )13( جامعة حكومية,  �صنو�ت  �خلم�س 

�لكليات �جلامعية �حلكومية  وع�صر�ت  �أهلية,  جامعات 

و�الأهلية. و��صتطاعت �جلامعات �ل�صعودية حتقيق م�صتويات 

عالية يف جماالت �جلودة و�لتميز وموؤ�صر�ت �لتناف�صية على 

�مل�صتوى �لعاملي - على �لرغم من ��صتيعابها حلو�يل %90 

�أعلى  من خريجي �لثانوية �لعامة وهذه �لن�صبة ُتعد من 

�ملعدالت �لعاملية �لتي توفرها �جلامعات لقبول خريجي 

50% كحد  35% �إىل  �لثانوية �لعامة و�لتي ترت�وح ما بني 

�أق�صى. فقد ت�صدرت �جلامعات �ل�صعودية �ملر�كز �الأول 

يف �لت�صنيفات �لعاملية على �مل�صتويني �لعربي و�الإ�صالمي. 

ت�صنيف  �صعود  �مللك  دخلت جامعة  2009م:  عــام  ففي 

و�جلامعة  عاملية  جامعة   )500( �أول  �صمن  »�صنغهاي« 

�لعربية �لوحيدة يف �لت�صنيف بني �جلامعات �لعربية, كما 

ح�صلت على �ملرتبة �الأوىل عربيًا يف ت�صنيف »�لتاميز 

�أو�صطيًا  �إ�س«, و�ملركز �الأول عربيًا و�إ�صالميًا و�صرق  كيو 

يف ت�صنيف »ويبومرتك�س«؛ كما ح�صلت جامعة �مللك فهد 

للبرتول و�ملعادن على �ملرتبة �لثانية )بعد جامعة �مللك 

�صعود( على م�صتوى �لعامل �لعربي يف ت�صنيف »�لتاميز 

كيو �إ�س«. �أما يف �لعام 2010م: دخلت جامعة �مللك �صعود 

ت�صنيف »�صنغهاي« �صمن �أول )400( جامعة عاملية كاأول 

جامعة عربية و�إ�صالمية؛ كما ح�صلت جامعة �مللك �صعود 

على �ملرتبة �الأوىل وجامعة �مللك فهد للبرتول و�ملعادن 

على �ملرتبة �لثانية على م�صتوى �لعامل �لعربي يف ت�صنيف 

»�لتاميز كيو �إ�س«, كما ح�صلت جامعة �مللك �صعود وجامعة 

�مللك فهد للبرتول و�ملعادن وجامعة �مللك عبد�لعزيز على 

�ملر�كز �لثالث �الأول على �لتو�يل على �مل�صتويني �لعربي 

و�الإ�صالمي ح�صب ت�صنيف »ويبومرتك�س«. 

�إن ح�صول �جلامعات �ل�صعودية على مر�كز متقدمة يف 

�لذي  �لنوعي  �لتطور  على  موؤ�صر  �لعاملية  �لت�صنيفات 

��صتطاعت تلك �جلامعات حتقيقه يف عدة جماالت منها: 

حتديث وتطوير بر�جمها ومناهجها, و�الأخذ باالأ�صاليب 

وتاأهيل  و�لتعليم,  �الإد�رة  �لتقنية �حلديثة يف  و�لو�صائل 

�أ�صاتذتها ومن�صوبيها, وبناء �صر�كات يف �ملجالني �الأكادميي 

و�لبحثي مع �أعرق �جلامعات �لعاملية يف �لغرب و�ل�صرق, 

ورفع كفاءة خمرجاتها. �لت�صاوؤل �لذي ُيطرح يف هذ� �ل�صياق 

هو: ما �لذي جعل �جلامعات �ل�صعودية حتقق م�صتويات 

عالية يف جماالت �لريادة و�جلــودة و�لتميز على �لرغم 

�أول جامعة �صعودية �صوى  �أنه مل مي�سمِ على تاأ�صي�س  من 

)53( �صنة مقارنة باجلامعات �لعريقة يف �لعاملني �لعربي 

و�الإ�صالمي �لتي يتجاوز عمر بع�صها عدة قرون؟ �أعتقد �أن 

هناك �أ�صبابًا مو�صوعية �أهلت �جلامعات �ل�صعودية لتحقيق 

تلك �مل�صتويات, منها ما يلي:- 

1. دعم �لدولة �لالحمدود لقطاع �لتعليم عمومًا و�لتعليم 

�لعايل على وجه �خل�صو�س. فالدولة تنفق ب�صخاء على 

�لتعليم �نطالقًا من �أن �ال�صتثمار يف �لتعليم هو ��صتثمار 

يف حا�صر وم�صتقبل �لــوطــن, وذلــك من �أجــل بناء قوة 

ب�صرية �صعودية موؤهلة ومدربة وعلى كفاءة علمية عالية 

تتحمل م�صوؤولية �إد�رة �صوؤون �لدولة وموؤ�ص�صات �لقطاعني 

�أن  �حلكومي و�خلا�س بكل كفاءة ومهنية. ولذلك نلحظ 

قطاع �لتعليم حظي باأكرب نفقات �مليز�نية �لعامة للدولة 

�أنه ي�صتقطع  على مدى �ل�صنو�ت �خلم�س �ملا�صية, حيث 

حو�يل 25 باملائة من �مليز�نية.

2. �لعناية و�لرعاية و�الهتمام و�ملتابعة �لتي يحظى بها 

قطاع �لتعليم �لعايل من خادم �حلرمني �ل�صريفني �مللك 

–يحفظه �هلل-�صخ�صيًا, وهذ�  عبد�هلل بن عبد�لعزيز 

�الأمر ميكن ر�صده من خالل ثالثة م�صاريع ��صتثنائية: 

و�لتقنية, وهي  للعلوم  �مللك عبد�هلل  �إن�صاء جامعة  )�أ( 

متثل ُحلم �مللك عبد�هلل يف بناء جامعة عاملية على �أر�س 

�ململكة �لعربية �ل�صعودية تكون »بيتًا جديدً� للحكمة, ومنارة 

لل�صالم و�الأمل و�لوفاق, تعمل خلدمة �أبناء �ململكة ولنفع 

جميع �صعوب �لعامل«. لقد ركزت �جلامعة على در��صة وبحث 

�لعلوم و�ملعارف �ملتقدمة, وبنت �صر�كات مع �أبرز �ل�صركات 

�ل�صناعية يف �لعامل و�أعرق �جلامعات �لعاملية, و��صتقطبت 

�أف�صل �لعقول و�أميز �خلرب�ت, و��صتخدمت �أحدث �ملناهج 

و�الأ�صاليب �لعلمية يف �لتعليم و�لبحث �لعلمي, �الأمر �لذي 

مثل �إ�صافة حقيقية �إىل قطاع �لتعليم �لعايل يف �ململكة؛ 

�إن�صاء �جلامعات و�لكليات �حلكومية,  �لتو�صع يف  )ب( 

حيث مت �إن�صاء )13( جامعة يف �خلم�س �ل�صنو�ت �ملا�صية 

لي�صل �إجمايل عدد �جلامعات �إىل )24( جامعة حكومية 

غطت جميع مناطق �ململكة �الإد�رية؛ )ج( �إطالق برنامج 

�مللك عبد�هلل لالبتعاث �إىل �خلارج و�لذي �أتاح �لفر�صة 

للطالب �ل�صعوديني للدر��صة و�كت�صاب �ملعارف و�ملهار�ت 

�أف�صل �جلامعات �لعاملية ويف تخ�ص�صات  و�خلرب�ت يف 

نوعية )كالطب, و�لعلوم �لطبية �لتطبيقية, و�ل�صيدلة, 

و�لهند�صة, و�حلا�صب �الآيل, و�لقانون, و�إد�رة �الأعمال, 

و�التــ�ــصــاالت, ونظم �ملعلومات �الإد�ريـــــة...( تتفق مع 

خطط �لتنمية يف �ململكة ومتطلبات �صوق �لعمل �حلكومي 

�صتحدث يف عام 1426هـ )2006م( 
ُ
و�خلا�س. �لربنامج �أ

�ألتحق به يف فرتته �الأوىل )1426-1430هــــ( �أكرث  وقد 

�أمر خادم �حلرمني  �ألف طالب وطالبة. وقد  من )70( 

�ل�صريفني �مللك عبد�هلل -يحفظه �هلل- موؤخرً� بتمديد 

�لربنامج خلم�س �صنو�ت �أخرى )1431-1435هـ(.

3. بناء �جلامعات �ل�صعودية �صر�كات علمية وتعليمية مع 

عدد من �جلامعات �لعاملية �ملرموقة, وتوقيعها ملذكر�ت 

تفاهم وتعاون معها لال�صتفادة من بر�جمها وخرب�تها 

�لعلمية و�لتعليمية و�لبحثية, وتبادل �الأ�صاتذة �لز�ئرين 

و�لوفود �لطالبية و�لن�صر�ت �لعلمية, وتقدمي بر�مج علمية 

وم�صاريع بحثية م�صرتكة. فقد مت توقيع خالل �ل�صنو�ت 

تطوير التعليم العالي:
النموذج السعودي

•
لمي  د. م�صعل فهم حممد �ل�صُّ
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�لثالث �ملا�صية �أكرث من )300( عقد خدمات ومذكرة 

�ل�صعودية  �جلامعات  بني  وتعليمي  علمي  وتعاون  تفاهم 

وعدد من �جلامعات �لعاملية �ملرموقة منها جامعات: ييل 

و�صتانفورد وبرين�صتون و�الإم �آي تي �الأمريكية؛ كامربيدج 

و�أك�صفورد �لربيطانية؛ ملبورن و�صيدين ومونا�س �الأ�صرت�لية؛ 

تورنتو ومونرتيال �لكندية؛ و�ل�صوربون �لفرن�صية؛ وطوكيو 

وكيوتو وهوكايدو �ليابانية؛ وبكني وفود�ن و�صنغهاي جياو 

تونغ �ل�صينية. 

�ال�صرت�تيجية  �جلامعات  وخطط  �صيا�صات  ت�صمني   .4

بر�مج �لتميز و�البتكار و�الإبد�ع �لعلمي و�ملعريف. فمعظم 

�إد�ر�ت م�صتقلة  �أو  �أن�صئت وكاالت  �ل�صعودية  �جلامعات 

تهيئة  �ملعريف« هدفها  لالإبد�ع  �جلامعة  »وكالة  مب�صمى 

�لبيئة �ملنا�صبة للتميز و�الإبد�ع و�البتكار, وتنظيم وحتفيز 

وتدعيم �مل�صاريع �البتكارية و�الأفكار �الإبد�عية �ملقدمة 

من �الأ�صاتذة و�لباحثني و�لطالب, وتقدمي بر�مج ودور�ت 

للطالب �ملوهوبني و�ملبدعني و�ملتميزين, وت�صجيل بر�ء�ت 

�الخــرت�ع وتقدميها ل�صوق �لعمل من خــالل »حا�صنات 

�الأعمال و�لتقنية«. 

�إن�صاء  �لهدف من  �إن  �لبحثي.  �لتميز  �إن�صاء مر�كز   .5

ودعــم تلك �ملر�كز هو �الهتمام بن�صاط �لبحث �لعلمي 

�ملتميز, ودعم �الأولويات �لبحثية للمملكة, و�إعد�د �لباحثني 

�ملتميزين, وتهيئة �لكو�در �لوطنية للمناف�صة �لعاملية و�صواًل 

نحو جمتمع �ملعرفة. لقد بلغ عدد مر�كز �لتميز �لبحثي 

�أربعة ع�صر مركزً� متميزً�  1431هـ )2010م(  حتى عام 

ريال  مليون   )500( من  �أكــرث  �إىل  ي�صل  بتمويل  بحثيًا 

�صعودي يف تخ�ص�صات نوعية وجماالت حيوية: كاجلينوم 

وتكرير  �لبيئية,  و�لدر��صات  �لعظام,  وه�صا�صة  �لطبي, 

و�لتقنية  �ملتجددة,  و�لطاقة  و�لبرتوكيماويات,  �لبرتول 

�حليوية, وتنقية وحتلية �ملياه, و�ملو�د �لهند�صية, و�حلج 

و�لعمرة, وفقه �لق�صايا �ملعا�صرة, و�لنخيل و�لتمور. 

من  �لهدف  �إن  �لعلمية.  و�لكر��صي  �الأوقـــاف  �إن�صاء   .6

�الأوقاف هو تعزيز مو�رد �جلامعات �لذ�تية لالأنفاق على 

م�صاريع �لبحوث و�لتطوير, و��صتقطاب �الأ�صاتذة و�لباحثني 

�ملتميزين, ورعاية �لطالب �ملوهوبني, �إ�صافة �إىل دعم 

�مللك  تلك �جلامعات. جامعة  �لبعد �الجتماعي ملجتمع 

�أن جتمع كاأوقاف  �صعود-على �صبيل �ملثال- ��صتطاعت 

للجامعة خالل �لثالث �صنو�ت �ملا�صية حو�يل مليار دوالر 

�أمريكي )3.750( مليار �صعودي ولديها خطة ��صرت�تيجية 

ال�صتمر�رية �لزيادة �لرت�كمية يف حجم �الأوقاف لي�صل �إىل 

25 مليار دوالر �أمريكي )93.750( مليار ريال �صعودي 

�أن يبلغ �لريع  خالل ع�صر �صنو�ت, وتطمح �جلامعة �إىل 

من هذ� �لوقف ما ميثل 30% من ميز�نية �جلامعة. هناك 

�أي�صًا تو�صع كبري ت�صهده �جلامعات �ل�صعودية يف جمال 

�إن�صاء �لكر��صي �لعلمية بالتعاون مع �لقطاع �خلا�س من 

خالل متويل بع�س �ل�صخ�صيات �العتبارية و�الجتماعية 

و�لتجارية لها يف جماالت تدعم �لبحث �لعلمي �لذي مي�س 

حاجة �ملو�طن ويعود بالنفع على �لوطن. وعلى �لرغم من 

حد�ثة بر�مج �لكر��صي �لعلمية يف �جلامعات �إال �أن عدد 

�لكر��صي �لعلمية �لتي �ن�صئتها �جلامعات خالل �لثالث 

�صنو�ت �ملا�صية بلغ �أكرث من )150( كر�صي علمي.

�لكلي  باالقت�صاد  وخمرجاته  �لعايل  �لتعليم  ربــط   .7

ــيــاجــات �ــصــوق �لــعــمــل. قامت  وبــخــطــط �لــتــنــمــيــة و�حــت

�جلامعات �ل�صعودية باإعادة هيكلة بر�جمها ومناهجها 

�لتعليمية لتتو�ئم مع خطط �لتنمية و�حتياجات �صوق �لعمل 

�حلكومي و�خلا�س. ولذلك تو�صعت �جلامعات يف �لقبول 

يف تخ�ص�صات نوعية كالطب و�لعلوم �لطبية �لتطبيقية 

�لبيئة  وت�صاميم  و�لهند�صة  �الأ�صنان  وطــب  و�ل�صيدلة 

و�حلا�صب �الآيل و�للغات و�لرتجمة وعلوم �لطري�ن و�لقانون 

و�لعلوم �الإد�رية و�ملالية. كذلك خ�ص�صت �جلامعات �صنة 

حت�صريية لتدري�س �لطالب �جلدد �مللتحقني باجلامعات 

مو�د �إجبارية مكثفة يف �للغة �الجنليزية و�حلا�صب �الآيل 

ومهار�ت �الت�صال. ويف خطوة عملية متقدمة رخ�صت 

�أودية للتقنية  �حلكومة لثالث جامعات بتاأ�صي�س �صركات 

تطوير  يف  �لفاعل  �الإ�صهام  �أجــل  من  م�صاهمة  �صركات 

�لتعليمية  �ملوؤ�ص�صات  �ل�صر�كة بني  �قت�صاد �ملعرفة عرب 

و�لبحثية وجمتمع �الأعمال و�ال�صتثمار على �أ�ص�س جتارية 

�لتي ت�صقل  �مل�صاريع �مل�صرتكة  من خالل �ال�صتثمار يف 

�خلرب�ت و�لتطبيق �لعملي لطالب �جلامعة و�أ�صاتذتها. 

8. ��صتخد�م �لتقنية �حلديثة �ملتطورة يف �لعملية �الإد�رية 

و�لتعليمية. فكل ما يحتاجه �لطالب من �إجر�ء�ت �لقبول 

و�لتو��صل  �إلكرتونيًا  �جنــازه  يتم  و�لدر��صة  و�لت�صجيل 

و�لتفاعل بينه وبني �الأ�صاتذة يتم �أي�صًا �إلكرتونيًا, �إ�صافة 

�إىل ح�صول كل طالب على بريد �إلكرتوين م�صتقل و�لدخول 

�حلا�صب  معامل  خــالل  من  جمانًا  �النرتنت  �صبكة  �إىل 

 Smart( الآيل باجلامعة, و�لف�صول �لدر��صية ذكية�

�لتعليمية �حلديثة؛  �لو�صائل  بكل  Classes( وجمهزة 
من  �إلكرتونية  ن�صخة  توفري  �جلامعات  بع�س  يف  ويتم 

�إ�صافًة �إىل  �ملحا�صر�ت على مو�قع �الأ�صاتذة باجلامعة, 

��صتحد�ث بع�س �جلامعات بر�مج للتعليم عن ُبعد. 

لتطوير  �ل�صعودي  �لنموذج  و�صمات  مالمح  �أبــرز  هــذه 

ا يجب �إي�صاحه �أن �لعملية  وحتديث �لتعليم �لعايل. وممَّ

�لتطويرية و�لتحديثية لقطاع �لتعليم �لعايل �ل�صعودي تت�صم 

بالديناميكية و�ال�صتمر�رية و�حليوية, فال�صنو�ت �خلم�س 

�لقادمة �صوف ت�صهد مزيدً� من �لتو�صع يف �إن�صاء: جامعات 

حكومية و�أهلية, ومر�كز متيز بحثي, و�أوقــاف وكر��صي 

علمية, وبناء �صر�كات وتوقيع عقود ومذكر�ت تعاون وتفاهم 

مع �جلامعات �لعاملية �ملرموقة. يجب �أن ن�صري �أي�صًا �إىل �أن 

�لنموذج �ل�صعودي حقق �الأمناط �الأربعة �الأكرث �صيوعًا حول 

�لعامل ملوؤ�ص�صات �لتعليم �لعايل و�لتي ت�صمل: �جلامعات 

�ل�صاملة, و�جلامعات �ملتخ�ص�صة, و�جلامعات �لتدري�صية, 

�إن�صاء  و�جلامعات �لبحثية �ملتقدمة, ويتم حاليًا در��صة 

�لنمط �خلام�س )�جلامعات �لتقنية( وذلك الإحد�ث تقدم 

يف �ملجال �ل�صناعي �لذي ُيعد خيارً� ��صرت�تيجيًا للمملكة 

لنقلها من �لدول �لنامية �إىل �لدول �ل�صناعية �ملتقدمة من 

خالل �الكت�صافات و�الخرت�عات �لتقنية �ملتميزة �لتي �صوف 

تعزز �ملكانة �القت�صادية للمملكة توجهًا نحو �قت�صاد وطني 

معريف يوطن �لتقنية ويولدها حمليًا وي�صهم يف تطويرها 

يف معامل �لبحث و�لتطوير باجلامعات.

• ع�صو جمل�س �ل�صورى
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محادثات رئيس المجلس ورئيس مجلس األمة التركي تناولت تعزيز التعاون االقتصادي:
تنسيق برلماني سعودي تركي في المحافل الدولية

عقد معايل رئي�س جمل�س �ل�صورى �لدكتور 

عبد�هلل بن حممد بن �إبر�هيم �آل �ل�صيخ 

مبقر �ملجل�س جل�صة مباحثات مع معايل 

رئي�س جمل�س �الأمة )�لربملان( بجمهورية 

تركيا حممد علي �صاهني.

وعرب معايل رئي�س جمل�س �الأمة يف بد�ية 

�جلل�صة عن �صعادته بزيارة �ململكة ولقائه 

كــبــار �ملــ�ــصــوؤولــني, كما عــرب عــن �صكره 

�ل�صورى  جمل�س  رئي�س  ملعايل  وتقديره 

على ح�صن �ال�صتقبال وكرم �ل�صيافة له 

والأع�صاء �لوفد �ملر�فق.

�جلل�صة  خــالل  �جلــانــبــان  و��صتعر�س   

�لعالقات �لثنائية بني �لبلدين �ل�صقيقني 

تــعــزيــزهــا وخــا�ــصــة يف �ملجال  و�ــصــبــل 

بني  �لتعاون  �أطــر  وبحثا  �القت�صادي, 

�ل�صورى وجمل�س �الأمــة �لرتكي  جمل�س 

ودعمها وتطويرها وتعزيز �لتن�صيق بني 

�ملجل�صني يف خمتلف �ملحافل �لربملانية 

�الإقليمية و�لدولية. 

�أهــمــيــة دور جلنتي  ــان  ــب و�أكـــــد �جلــان

وجمل�س  �ل�صورى  جمل�س  يف  �ل�صد�قة 

�الأمة �لرتكي يف دعم وتعزيز �لعالقات 

 بني �لبلدين وتوثيق �لتعاون بني �ملجل�صني.

تــبــادل �جلــانــبــان �لهد�يا  ويف �خلــتــام 

�لتذكارية بهذه �ملنا�صبة و�صجل معايل 

رئــيــ�ــس جمــلــ�ــس �الأمــــة كــلــمــة يف �صجل 

�لزيار�ت.

وقام معايل رئي�س جمل�س �الأمة بجمهورية 

تركيا حممد علي �صاهني بجولة د�خل 

�أروقة �ملجل�س ر�فقه خاللها معايل نائب 

رئي�س جمل�س �ل�صورى �لدكتور بندر حجار, 

ت�صمنه  عما  �صرح  �إىل  خاللها  ��صتمع 

حديثة. تقنية  جتهيز�ت  مــن   �ملجل�س 

ح�صر جل�صة �ملباحثات معايل نائب رئي�س 

جمل�س �ل�صورى �لدكتور بندر حجار ومعايل 

م�صاعد رئي�س جمل�س �ل�صورى �لدكتور 

عبد�لرحمن �لرب�ك ومعايل �الأمني �لعام 

ملجل�س �ل�صورى �لدكتور حممد �لغامدي 

و�لدكتور �إح�صان عبد�جلو�د رئي�س جلنة 

�ل�صد�قة �ل�صعودية �لرتكية يف �ملجل�س, 

�ملجل�س  �أع�صاء  مــن  كــل  ح�صرها  كما 

فهد  و�لدكتور  �للويحق  عامر  �لدكتور 

 �لعنزي و�لدكتور عبد�هلل �لعبد�لقادر.

فيما ح�صر �جلل�صة من �جلانب �لرتكي 

�لوفد �ملر�فق ملعايل رئي�س جمل�س �الأمة 

بجمهورية تركيا و�صفري جمهورية تركيا 

لدى �ململكة �أحمد خمتار غون.

وعرب معايل رئي�س جمل�س �الأمة بجمهورية 

ت�صريح  يف  �صاهني  علي  حممد  تركيا 

�صحفي بهذه �ملنا�صبة عن �صروره بتطوير 

�لعربية  �ململكة  بني  �لثنائية  �لعالقات 

�إىل  تركيا م�صريً�  �ل�صعودية وجمهورية 

�ملكانة �لقوية للمملكة وتركيا يف �ملنطقة 

ودعمهما لال�صتقر�ر �ملنطقة.

�لرتكي  �الأمــة  رئي�س جمل�س  ومتنى 

مزيدً� من �لتطور للعالقات �ل�صعودية 

باللقاء�ت  �صعادته  مبديا  �لرتكية 

�لثنائية �لتي عقدت خالل �لزيارة.

�ل�صورى  وكــان معايل رئي�س جمل�س 

�ل�صيخ �لدكتور عبد�هلل بن حممد بن 

�إبر�هيم �آل �ل�صيخ قد �أقام حفل ع�صاء 

�الأمة  جمل�س  رئي�س  ملعايل  تكرميًا 

بجمهورية تركيا و�لوفد �ملر�فق له.

جامعة  مدير  معايل  �حلفل  ح�صر 

نايف �لعربية للعلوم �الأمنية �لدكتور 

نائب  ومعايل  �لغامدي  عبد�لعزيز 

رئي�س جمل�س �ل�صورى ومعايل م�صاعد 

رئي�س جمل�س �ل�صورى ومعايل �الأمني 

�لعام ملجل�س �ل�صورى و�صفري جمهورية 

لـــدى �ململكة ورئــيــ�ــس جلنة  تــركــيــا 

�ل�صد�قة �ل�صعودية �لرتكية مبجل�س 

�ل�صورى.

معايل رئي�س �ملجل�س و�ل�صيف �لرتكي خالل جل�صة �ملباحثات �لتي عقدت بني �جلانبني
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�أو�صح معايل رئي�س جمل�س �ل�صورى �ل�صيخ 

�لدكتور عبد�هلل بن حممد بن �إبر�هيم �آل 

�ل�صيخ �أن جمل�س �ل�صورى يعمل على حتقيق 

توجيهات خادم �حلرمني �ل�صريفني �مللك 

�آل �صعود - حفظه  عبد�هلل بن عبد�لعزيز 

�هلل - وتطلعاته يف تو�صيع جمل�س �ل�صورى 

�ملو�طن و�هتماماته  تناوله لق�صايا  د�ئرة 

ومناق�صتها حتت �لقبة و�صواًل �إىل حتقيق 

�ملزيد من �ل�صفافية يف �الهتمام بالق�صايا 

 �مللحة �لتي تهم �لوطن و�ملو�طن ومعاجلتها ".

جاء ذلك خالل ��صتقبال معاليه يف مكتبه 

مبــقــر �ملجل�س ملــنــدوبــي و�ــصــائــل �الإعـــالم 

�ل�صعودية �مل�صاركني يف �لدورة �لتدريبية �لتي 

 نظمها �ملجل�س بعنو�ن " �الإعالم �لربملاين ".

�إن خادم  �آل �ل�صيخ:  وقــال معايل �لدكتور 

�حلرمني �ل�صريفني وجهني منذ �أن �صرفني 

بـــاأن يويل  بــتــويل رئا�صة جمل�س �لــ�ــصــورى 

�ملجل�س جل �هتمامه بالق�صايا �مللحة �لتي 

حتت  ومناق�صتها  ودر��صتها  �ملو�طن  تهم 

�لقبة و�صواًل �إىل حلول ملعاجلتها مبا ي�صهم 

يف مــزيــد مــن �لــرخــاء و�الزدهـــــار للوطن 

و�ملو�طن. 

�للم�صات  حاليًا  ي�صع  �ملجل�س  �أن  ـــان  و�أب

�الأخـــرية على قــو�عــد �لعمل �جلــديــدة يف 

�جلل�صات �لتي ناق�صها �ملجل�س موؤخرً�, ليتم 

�لعمل بها و�لتي �صتخت�صر �لوقت للمجل�س 

وجلانه �ملتخ�ص�صة يف در��صة �ملو�صوعات 

�خت�صا�صاته  نـــطـــاق  يف  تـــدخـــل  �لـــتـــي 

و�صالحياته.

�صهده  �لــذي  �لتطوير  على  معاليه  و�أثــنــى 

�ل�صعودية  �لــعــربــيــة  �ململكة  يف  �الإعــــالم 

مبختلف و�صائله �ملرئية و�مل�صموعة و�ملقروءة, 

موؤكدً� �أهمية �لتز�م �الإعالمي و�ل�صحفي 

بامل�صد�قية و�ملو�صوعية و�حلرية �مل�صوؤولة 

�الإعالمية,  و�صيلته  يتناوله عرب  يف كل ما 

منطلق  مــن  للمو�صوع  طــرحــه  يــكــون  و�أن 

�النتماء �لوطني وم�صلحة �ملو�طن, بعيدً� 

عن �مل�صلحة �لذ�تية �ل�صيقة0

�إىل  �ل�صورى  رئي�س جمل�س  وتطرق معايل 

�ملجل�س  نظمها  �لــتــي  �لتدريبية  �لــــدورة 

بعنو�ن" �الإعالم �لربملاين", مبينًا �أنها تاأتي 

�صمن توجه جمل�س �ل�صورى نحو �إ�صرت�تيجية 

�إعالمية و�ت�صاليه تقوم على بناء �صر�كة 

حقيقية مع و�صائل �الإعالم.

�أنــه �صكل جلنة برئا�صة معايل  �إىل  و�أ�صار 

نائب رئي�س �ملجل�س �لدكتور بندر بن حممد 

�أع�صاء من  ثمانية  حمزة حجار وع�صوية 

�أع�صاء �ملجل�س من �ملتخ�ص�صني و�ملهتمني 

باالإعالم لدر��صة و�قع �الإعالم يف �ملجل�س 

و�آفاق تطويره, و�إعد�د �إ�صرت�تيجية �إعالمية 

و�أعماله  �ملجل�س  تعزز من ح�صور  جديدة 

وبالتايل  �الإعـــالم,  و�صائل  يف  ون�صاطاته 

يدرك �جلمهور �ملتلقي حجم �لعمل �ملنجز 

يف جمل�س �ل�صورى وجلانه �ملتخ�ص�صة.

و�أكد �أن جمل�س �ل�صورى لن يتوقف عند هذه 

�لدورة فح�صب بل �صيعمل مب�صيئة �هلل على 

تنظيم دور�ت مماثلة لرفع ثقافة �الإعالميني 

�أعمال  لتغطية  �ملعتمدين  و�ل�صحفيني 

�ملجل�س بالعمل �لربملاين و�صواًل �إىل �إعالم 

�الإعالمي  �لعمل  ينقل  برملاين متخ�ص�س 

من  �ملجل�س  �أعمال  تغطية  يف  و�ل�صحفي 

�لعمل �الجتهادي �إىل د�ئــرة �لعمل �ملهني 

�ملتخ�ص�س.

�أكــد معايل نائب رئي�س جمل�س  من جهته 

�لــ�ــصــورى �لــدكــتــور بندر بــن حممد حمزة 

حجار �أهمية �لــدور �لــذي تقوم به و�صائل 

�الإعـــالم �ملــقــروءة و�ملرئية و�مل�صموعة يف 

�إبر�ز دور �ملجل�س �لرقابي و�لت�صريعي من 

خالل �لتغطية �الإعالمية �ل�صاملة الأعمال 

�ملجل�س و�أن�صطته.

جاء ذلك يف �لكلمة �لتي �فتتح بها معاليه 

جمل�س  ينظمها  �لــتــي  �لتدريبية  �لــــدورة 

�ل�صورى بعنو�ن "�الإعالم �لربملاين" وذلك 

يف مقر �ملجل�س بالريا�س, رحب يف م�صتهلها 

با�صم معايل رئي�س جمل�س �ل�صورى �ل�صيخ 

�لدكتور عبد�هلل بن حممد بن �إبر�هيم �آل 

�صكر  وقدم  و�حل�صور,  بامل�صاركني  �ل�صيخ 

وتقدير جمل�س �ل�صورى ملندوبي �ل�صحف 

وو�صائل �الإعالم �ملختلفة على ما يقومون به 

من جهود مباركة وخرية يف تغطية �أعمال 

�ملجل�س.

و�أو�صح معايل �لدكتور حجار �أهمية دورة 

�الإعالم �لربملاين �لتي تاأتي يف نطاق �هتمام 

وحر�س معايل رئي�س �ملجل�س على �أن ينتقل 

عمل �الإعالمي �لذي يقوم على تغطية �أعمال 

جمل�س �ل�صورى من د�ئرة �لعمل �الجتهادي, 

�إىل د�ئــرة �لعمل �لتخ�ص�صي �ملهني, من 

منطلق �أن جمل�س �ل�صورى يدر�س ويناق�س 

مو�صوعات لها �أبعاد �صيا�صية, و�قت�صادية, 

و�آثار  و�جتماعية, وثقافية, ولها تد�عيات 

��صتثناء,  بــدون  �ملجتمع  �صر�ئح  كل  مت�س 

وتوؤثر على حا�صر وم�صتقبل كل فرد يعي�س 

يف �ململكة, وذلك من خالل دوره �لت�صريعي, 

و�لرقابي.

�ل�صورى حر�س  نائب رئي�س جمل�س  و�أكــد 

�ملجل�س على �إي�صال هذ� �لدور �لذي يقوم به 

�إىل �ملجتمع بكل �صر�ئحه, ويف نف�س �لوقت 

يحر�س على �ال�صتماع �إىل مرئيات �ملو�طنني 

يناق�صها  �لــتــي  �لق�صايا  يف  و�ملــ�ــصــئــولــني 

�أن �الإعالم قناة مهمة يف  ويدر�صها, مبينًا 

هذ� �ملجال, ولذ� �هتم �ملجل�س ببناء �صر�كة 

حقيقية مع و�صائل �الإعالم �ملختلفة.

�أن �ملجل�س نظم  و�أ�صار يف ختام كلمته �إىل 

�لــعــام �ملــا�ــصــي ور�ــصــة عمل عــن �الإعـــالم 

�لربملاين لالإعالميني, وهو يعمل حاليًا على 

�إعد�د �إ�صرت�تيجية لتطوير �لعمل �الإعالمي 

و�الت�صايل.

وتهدف �لدورة �إىل تنمية مهار�ت �مل�صاركني 

يف �لتغطية �الإعالمية و�ل�صحفية الأعمال 

�ملجل�س و�إك�صابهم مهار�ت ومعارف تنقلهم 

من د�ئرة �لعمل �الجتهادي �إىل د�ئرة �لعمل 

�لتخ�ص�صي يف �إطار �ملعايري �ملهنية.

ـــــــدورة �لــتــدريــبــيــة يف نطاق  �ل وتــــاأتــــي 

و�الت�صالية  ــة  �الإعــالمــي �الإ�ــصــرت�تــيــجــيــة 

�جلديدة ملجل�س �ل�صورى, و��صت�صعارً� منه 

باأهمية �صناعة �إعــالم برملاين ينطلق من 

متطلبات �ملهنية �الإعالمية ويحقق �أهد�ف 

�ملجل�س يف خدمة �لوطن و�ملو�طنني, وي�صهم 

يف �لتعريف باأعمال �ملجل�س ومنجز�ته يف 

�صوء  يف  و�لــرقــابــي  �لتنظيمي  �ملــجــالــني 

ويفتح  و�صالحياته,  �ملجل�س  �خت�صا�صات 

�آفاقًا جديدة لل�صر�كة مع و�صائل �الإعالم, 

وهو ما يوؤكد عليه د�ئمًا معايل رئي�س جمل�س 

�ل�صورى ومعايل نائبه.

دورة عن اإلعالم البرلماني في مجلس الشورى

معايل رئي�س �ملجل�س يتو�صط �الإعالميني
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رئيس المجلس يستقبل سفير رومانيا

ويبحث سبل تعزيز التعاون 
مع السفير األسباني

.. ويتلقى رسالة من رئيس 
مجلس النواب العراقي

ــتــقــبــل مـــعـــايل رئــيــ�ــس جمل�س  ��ــص

�ل�صورى �لدكتور عبد �هلل بن حممد 

مكتبه  يف  �ل�صيخ  �آل  �إبــر�هــيــم  بــن 

رومانيا  جمهورية  �صفري  بالريا�س 

 لدى �ململكة �لدكتور بون دوبريت�س .

ونقل �ل�صفري �لروماين ملعايل رئي�س 

�ال�صتقبال  خــالل  �لــ�ــصــورى  جمل�س 

حتيات معايل رئي�س جمل�س �ل�صيوخ 

�لروماين, ومعايل رئي�س جمل�س �لنو�ب 

والأع�صاء  له  ومتنياتهما  �لروماين, 

�لتوفيق  من  مزيدً�  �ل�صورى  جمل�س 

�ل�صورى  جمل�س  بـــاأد�ء  �لنهو�س  يف 

وتعزيز عالقاته مع خمتلف �ملجال�س 

 �ل�صورية و�لربملانية يف دول �لعامل .

��صتعر��س  �ال�ــصــتــقــبــال  خـــالل  ومت 

ــعــالقــات �لــثــنــائــيــة بــني �لبلدين  �ل

�ل�صديقني و�صبل تعزيزها يف خمتلف 

�ملجاالت وبخا�صة يف �ملجال �لربملاين 

عرب تعزيز �لتعاون بني جمل�س �ل�صورى 

 وجمل�صي �ل�صيوخ و�لنو�ب يف رومانيا .

�لعالقات  عــام  مدير  �للقاء  ح�صر 

�ل�صورى  مبجل�س  و�الإعــــالم  �لعامة 

ــن عثمان  �لــدكــتــور عــبــد�لــرحــمــن ب

�ل�صغري .

��صتقبل معايل رئي�س جمل�س �ل�صورى 

ــور عـــبـــد�هلل بـــن حمــمــد بن  ــت ــدك �ل

�إبر�هيم �آل �ل�صيخ يف مكتبه بالريا�س 

�ململكة  لدى  �أ�صبانيا  مملكة  �صفري 

بابلو بر�بو.

ونقل �ل�صفري �الأ�صباين ملعايل رئي�س 

جمل�س �ل�صورى حتيات معايل رئي�س 

خافيري  �الأ�ــصــبــاين  �ل�صيوخ  جمل�س 

روخو, ومتنياته ملجل�س �ل�صورى مزيدً� 

�لــتــقــدم و�لــعــطــاء يف �ملجالني  مــن 

�لتنظيمي و�لرقابي باململكة. 

ومت خالل �ال�صتقبال ��صتعر��س 

�لبلدين  بني  �لثنائية  �لعالقات 

تعزيزها  ــبــل  و�ــص �لــ�ــصــديــقــني 

وبخا�صة يف �ملجال �لربملاين عرب 

تعزيز �لتعاون بني جمل�س �ل�صورى 

يف  و�لــنــو�ب  �ل�صيوخ  وجمل�صي 

�أ�صباين. 

�ل�صورى  جمل�س  رئي�س  معايل  ��صتقبل 

بن  حممد  بن  عبد�هلل  �لدكتور  �ل�صيخ 

�بر�هيم �آل �ل�صيخ يف مكتبه مبقر �ملجل�س 

بالريا�س �صفري جمهورية �لعر�ق لدى 

�ململكة غامن علو�ن �جلميلي.

جمل�س  لرئي�س  �لعر�قي  �ل�صفري  ونقل 

معايل  مــن  �صفهية  ر�ــصــالــة  ــورى  ــص ــ� �ل

�أ�صامه  �لعر�قي  �لنو�ب  جمل�س  رئي�س 

بالعالقات  تتعلق  �لنجيفي  عبد�لعزيز 

وجمل�س  �ل�صورى  جمل�س  بني  �لثنائية 

�لنو�ب �لعر�قي.

من جانبه حمل رئي�س جمل�س �ل�صورى 

�ل�صفري �لعر�قي حتياته ومتنياته لرئي�س 

و�أع�صاء �لربملان �لعر�قي بدو�م �لتوفيق 

يف حتقيق �آمال �ل�صعب �لعر�قي �ل�صقيق 

وتطلعاته يف �لعي�س باأمن و�صالم ورخاء 

و�زدهار.

�ملو�صوعات  �للقاء  خــالل  و��صتعر�س 

�لبلدين  بــني  �مل�صرتك  �الهتمام  ذ�ت 

�ل�صقيقني خا�صة ما يتعلق ب�صبل تعزيز 

وجمل�س  �ل�صورى  جمل�س  بــني  �لتعاون 

�لنو�ب �لعر�قي.
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د. الغامدي يستقبل لجنة التنسيق والمتابعة الجتماعات األمناء العامين
��صتقبل معايل �الأمني �لعام ملجل�س �ل�صورى 

�لغامدي يف  عــبــد�هلل  بــن  �لدكتور حممد 

�أع�صاء  بالريا�س  �ملجل�س  مبقر  مكتبه 

جلنة �لتن�صيق و�ملتابعة الجتماعات �الأمناء 

�لعامني ملجال�س �ل�صورى و�لنو�ب و�لوطني 

�لتي عقدت  �للجنة  �مل�صاركني يف  و�الأمــة 

�جتماعاتها يف مقر جمل�س �ل�صورى.

و�أكد معايل �لدكتور حممد �لغامدي خالل 

و�لوطني  �ل�صورى  جمال�س  حر�س  �للقاء 

و�لنو�ب و�الأمــة بدول �ملجل�س على تطوير 

عالقات �لتعاون و�لتن�صيق فيما بينها من 

�أجل �الإ�صهام يف حتقيق كل ما ميكن �أن يخدم 

�ملجاالت  خمتلف  يف  �ملجل�س  دول  �صعوب 

خا�صة على م�صتوى �لعمل �لربملاين, م�صيدً� 

مبا حتقق من �إجناز�ت على �صعيد �لعمل 

�خلليجي �مل�صرتك خالل �لفرتة �ملا�صية, 

جلنة  جلهود  تقديره  خال�س  عن  ومعربً� 

�لتن�صيق و�ملتابعة يف كل ما من �صاأنه تعزيز 

�لعمل �خلليجي �لربملاين �مل�صرتك, وتن�صيق 

�ملو�قف للمجال�س �لت�صريعية �خلليجية جتاه 

خمتلف �لق�صايا �لتي تطرح يف �جتماعات 

�الحتاد�ت �لربملانية �الإقليمية و�لدولية.

�طلع معايل نائب رئي�س جمل�س �ل�صورى 

حجار,  حمزة  حممد  بن  بندر  �لدكتور 

وفد �ملفو�صية �ل�صامية حلقوق �الإن�صان 

يف �الأمم �ملتحدة, على �جلهود �لبارزة 

�لتي تبذلها �ململكة �لعربية �ل�صعودية يف 

ظل قيادة خادم �حلرمني �ل�صريفني �مللك 

�آل �صعود و�صمو  عبد�هلل بن عبد�لعزيز 

ويل عهده �الأمني, و�صمو �لنائب �لثاين - 

حفظهم �هلل - يف جمال حقوق �الإن�صان.

و��صتعر�س معاليه خالل لقائه يف مكتبه 

�لــذي �صم  �ملفو�صية  وفــد  مع  باملجل�س 

�الإن�صان  حقوق  معاهد�ت  ق�صم  رئي�س 

�ل�صرق  ق�صم  ورئي�س  �صالمة,  �إبر�هيم 

فني�س,  فــرج  �أفريقيا  و�صمال  �الأو�ــصــط 

للتدريب  �ملتحدة  �الأمم  مركز  ورئي�س 

ما  باملفو�صية يف جنيف, على  و�لتوثيق 

يبذله جمل�س �ل�صورى من جهود يف جمال 

حقوق �الإن�صان, مبينًا لهم �إميان �ملجل�س 

�لعميق باأهمية حقوق �الإن�صان حيث كّون 

�ملجل�س جلنة متخ�ص�صة من �صمن جلانه 

�لثالث ع�صرة �ملتخ�ص�صة مب�صمى جلنة 

حقوق �الإن�صان و�لعر�ئ�س.

كما قــدم مــعــايل �لــدكــتــور حــجــار نبذة 

عن جمل�س �ل�صورى و�آلية عمله وجلانه 

�الحتـــاد�ت  يف  وع�صويته  �ملتخ�ص�صة 

و�ملنظمات �لربملانية �لدولية و�لقارية.

�أعــ�ــصــاء وفـــد �ملفو�صية  يف حــني عــرب 

�ل�صامية خالل �للقاء عن بالغ �صعادتهم 

�ملكانة  موؤكدين  �ململكة,  �إىل  بزيارتهم 

وثقلها  �ململكة  متثلها  �لــتــي  �ملــرمــوقــة 

�ل�صاحتني  على  و�القت�صادي  �ل�صيا�صي 

�لدولية و�الإقليمية.

�أن �لهدف من �لزيارة ياأتي  و�أو�صحو� 

يف �صياق تعزيز �لعالقات بني مفو�صية 

�الأمم �ملتحدة �ل�صامية حلقوق �الإن�صان 

و�جلهات و�لهيئات �حلقوقية يف �ململكة 

كونه جهة  �ل�صعودي  �ل�صورى  وجمل�س 

معنية ب�صن �لقو�نني و�لت�صريعات.

بعد ذلــك قــام �أع�صاء وفــد �ملفو�صية 

�ل�صامية بجولة د�خــل �ملجل�س �طلعو� 

خاللها على �لقاعات �لرئي�صة وما ت�صمه 

من جتهيز�ت تقنية حديثة, كما ح�صرو� 

جانبًا من �أعمال جل�صة �ملجل�س.

يذكر �أن جمل�س �ل�صورى قد ��صتقبل 

�ل�صامية  �ملفو�صية  مــن  رفيعًا  وفـــدً� 

حلقوق �الإن�صان باالأمم �ملتحدة مطلع 

�لعام �ملا�صي برئا�صة معايل �ملفو�س 

نافانيثم  �الإنــ�ــصــان  حلــقــوق  �ل�صامي 

بيالي و�لوفد �ملر�فق لها يف �إطار زيارة 

ر�صمية قامت بها.

د. حجار ُيطلع أعضاء مفوضية حقوق اإلنسان على جهود 
المملكة في دعمها
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الصداقة البرلمانية السعودية الدانمركية بحثت تدعيم العالقات 
البرلمانية مع سفير الدانمرك 

لجنة الشؤون اإلسالمية تلتقي وفدًا صينيًا

�لربملانية  �ل�صد�قة  جلنة  عقدت 

ــة مبجل�س  ــد�منــركــي �لــ�ــصــعــوديــة �ل

�ل�صورى برئا�صة ع�صو �ملجل�س رئي�س 

�للجنة �لدكتور �صامل �لقحطاين يف 

�جتماعًا  بالريا�س,  �ملجل�س  مقر 

مع �صفري جمهورية �لد�منرك لدى 

�ململكة كري�صتيان كونك�صفيلت.

ــمــاع مناق�صة  وجـــرى خـــالل �الجــت

�ملو�صوعات و�لق�صايا ذ�ت �الهتمام 

�ملــمــلــكــة وجمهورية  بــني  �ملــ�ــصــرك 

�لـــد�منـــرك و��ــصــتــعــر��ــس عالقات 

ــديــن يف �صتى  ــل ــب �لـــتـــعـــاون بـــني �ل

�ملجاالت.

كما بحث �ملجتمعون �صبل تعزيز �لعمل 

و�لتعاون �لثنائي على �صعيد �لعالقات 

�ل�صورى  بـــني جمــلــ�ــس  ــة  ــي ــان �لــربمل

�لد�منركي  و�لـــربملـــان  �لــ�ــصــعــودي 

وتفعيل دور جلان �ل�صد�قة �لربملانية 

بني �لبلدين مبا ي�صهم يف دفع �لتعاون 

�لبناء بني �جلانبني.

يذكر �أن جلان �ل�صد�قة �لربملانية 

يف جمل�س �ل�صورى تهدف �إىل توثيق 

رو�بط �ل�صد�قة بني جمل�س �ل�صورى 

وجمال�س �لــ�ــصــورى و�لــربملــانــات يف 

�لدول �ل�صقيقة و�ل�صديقة وحتقيق 

�أكرب قدر من �لتن�صيق و�لتعاون يف 

�ملحافل �لربملانية �لدولية.

�لتقت جلنة �ل�صوؤون �الإ�صالمية و�لق�صائية 

مبجل�س  �ملتخ�ص�صة  �لــلــجــان  �إحــــدى 

رئي�س  �ملجل�س  ع�صو  برئا�صة  �ل�صورى 

�للجنة �ل�صيخ عازب بن �صعيد �آل م�صبل 

مبقر �ملجل�س وفــدً� من جلنة �لقوميات 

و�لديانات باملوؤمتر �ال�صت�صاري �ل�صيا�صي 

لل�صعب �ل�صيني برئا�صة نائب رئي�س جلنة 

�لقوميات �ل�صيد ت�صن جو�نغ يو�ن.

يف  �للجنة  رئي�س  �ملجل�س  ع�صو  ورحــب 

م�صتهل �للقاء برئي�س وفد جلنة �لقوميات 

و�لديانات �ل�صيني و�أع�صاء �لوفد �ملر�فق 

منوهًا  �ململكة,  �إىل  زيارتهم  مبنا�صبة 

بــعــالقــات �لــتــعــاون �ملتينة �لــتــي جتمع 

يف  �ل�صعبية  �ل�صني  بجمهورية  �ململكة 

خمتلف �ملجاالت �ل�صيا�صية و�القت�صادية 

و�الجتماعية و�لثقافية.

وقدم �آل م�صبل نبذة موجزة عن �ملجل�س 

و�أبــرز مهامه و�آليات �لعمل فيه وجلانه 

�ملتخ�ص�صة, ودوره �لت�صريعي و�لرقابي, 

وما يقوم به من جهود يف �صن �الأنظمة 

وحتديثها, ودر��صة �لتقارير �حلكومية, 

و�ملعاهد�ت و�التفاقات �لدولية.

�أعــرب وفــد جلنة �لقوميات  من جانبه 

و�لديانات باملوؤمتر �ال�صت�صاري �ل�صيا�صي 

ــقــاء عن  ــل لــلــ�ــصــعــب �لــ�ــصــيــنــي خـــالل �ل

�صكره وتقديره حلكومة خادم �حلرمني 

�ل�صريفني �مللك عبد�هلل بن عبد�لعزيز �آل 

�صعود, نظري ما يجده �الإ�صالم و�مل�صلمني 

مــن رعاية  ــامل  ــع �ل �أنـــحـــاء  يف خمتلف 

�لتي  �لر�ئدة  باملكانة  منوهًا  و�هتمام, 

تتبو�أها �ململكة �لعربية �ل�صعودية �إقليميًا 

ودوليًا بف�صل ثقلها على خمتلف �ل�صعد, 

مثنيًا على �لــدور �لكبري �لــذي يقوم به 

خدمة  يف  �ل�صريفني  �حلــرمــني  خـــادم 

ق�صايا �الأمة �الإ�صالمية وخدمة �ل�صالم 

و�الأمــــن �لــعــاملــيــني مــن خـــالل م�صاعيه 

ومــبــادر�تــه - حفظه �هلل - يف خمتلف 

�ملحافل �لدولية ال�صيما مبادرته حلو�ر 

�الأديان و�لثقافات.

�إثر ذلك قام �أع�صاء �لوفد �ل�صيني بجولة 

على �أروقة �ملجل�س �طلعو� خاللها على ما 

يحت�صنه من مر�فق.

�أقــامــت جــامــعــة حــائــل حمــا�ــصــرة عن 

�لعربية  باململكة  �لــ�ــصــورى  "جتربة 
�ل�صعودية �لتميز �لعاملي" �ألقاها ع�صو 

جمل�س �ل�صورى �لدكتور ر��صد �لكثريي 

يف مقر �جلامعة. 

ـــدور �لبارز  ــني �لــدكــتــور �لــكــثــريي �ل وب

�الأنظمة  در��صة  وخ�صو�صًا  للمجل�س, 

و�لقو�نني وما يجري عليها من تعديالت 

�ململكة  ت�صهده  �لـــذي  �لــتــطــور  تــو�فــق 

تاريخ  م�صتعر�صًا  �ل�صعودية,  �لعربية 

�ملجل�س و�أق�صامه وطرق �ختيار �الأع�صاء, 

وكذلك دور �ملر�أة يف جمل�س �ل�صورى من 

خالل م�صاركتها باللجان و�لتو��صل من 

خالل �لد�ئرة �لتلفزيونية يف �لق�صايا 

�لتي تخ�س �ملر�أة.

د. الكثيري يحاضر عن »تجربة الشورى في المملكة« في جامعة حائل 

د. �صامل �لقحطاين
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اأ�شوه ذلك املنظر ال��ذي ي�شاهده الكل  يف جميع  امل��دن العربية  ال�شعودية  التي تعلو   ما 

حمالتها  التجارية م�شميات م�شتقدمة اأو م�شتقة من جهات  اأو لغات اأجنبية  عندما  ُت�شاهد  

للوهلة الأوىل  تبدو  وكاأنها  خارج بالد احلرمني  ومهبط  الوحي  بل�شان عربي مبني، وكاأن 

مفردات لغة القراآن ل يوجد فيها ما يلبي احلاجة اأو يرقى لطموح املت�شوق، واأ�شبح التقليد 

الأعمى هو الأ�شل  دومنا  �شعور باأبعاد ذلك  ول تدخل باإيقاف هذه اللعبة الع�شوائية التي 

زاد التفنن يف الرتويج لها. غري اأن اخلري يف قادة هذه البالد يتوا�شل والأمل فيهم يتجدد، 

يتوارثون املجد وتت�شافر جهودهم خلدمة الدين واملواطن والأمة ويف كل حني نرى  اجلديد 

واملفيد  اإنطالقاً  من �شدق التوجه وح�شن الطوية، وما خالد الفي�شل اإل واحداً من اأ�شبال 

اأولئك الأ�شود  املتفانية  يف الذود عن احلمى. ففي كل حني لهم منجز  ويف كل فن لهم ب�شمة 

وال�شدارة يف كل �شبق  هم اأهلها  م�شداقاً  لقول اأحدهم "ما اأحب اأنا املركز التايل الأول  اأموت 

واأحيا به"  وها هو الفي�شل يتخذ القرار الف�شل  وياأنف التقليد والإق�شاء للغته فيبادر يف 

الأمر بتعريب  امل�شميات  على املحالت التجارية يف منطقته، فاأ�شعد كل من �شمع  و�شي�شعد 

بذلك كل من يرى لأن ذلك  هو ما ي�شتحق مع مبادئنا وثقافتنا وتراثنا.

 ف�شكراً له ومزيداً من التوفيق والتاألق واملبادرات  ذات العمق واملدلول النافعني  ول غرابة 

على اأبي بندر الذي اأعطى ع�شري زهرة �شبابه وهو يف اأم القرى الأب املتدفق العطاء. والأمل 

معقود على اأن ترى لغة ال�شاد حمبيها ذلك التغيري يف اأرجاء الوطن الغايل وجميع الأوطان 

ال�شقيقة. ملا يف ذلك من ثبات  يف القيم واإثبات للهوية وعدم النهزام.

ال�شورى جمل�س  • ع�شو 

الفيصل والقرار 
الفصل 

�شبيلي بن جمدوع القرين • 
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يعمل على تعزيز التعاون الدولي في مجال إنتاج السكر

مجلس الوزراء يوافق على االنضمام 
إلى االتفاق الدولي للسكر

وافق جمل�س الوزراء يف جل�شته التي عقدت يوم1431/7/30ه� برئا�شة نائب خادم احلرمني  

ال�شريفني �شاحب ال�شمو امللكي الأمري �شلطان بن عبدالعزيز اآل �شعود على ان�شمام اململكة 

1992م، وفيما يلي ن�س التفاق وقرار  العربية ال�شعودية اإىل التفاق الدويل لل�شكر لعام 

جمل�س الوزراء:
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�إن جمل�س �لوزر�ء وبعد �الطالع على �ملعاملة �لو�ردة من 

ديو�ن رئا�صة جمل�س �لوزر�ء برقم  17494 / ب وتاريخ 

1431/4/11هـ, �مل�صتملة على برقية معايل وزير �لتجارة 

و�ل�صناعة رقم 30/م.و وتاريخ 1430/1/17هـ, يف �صاأن 

طلب معاليه �ن�صمام �ململكة �إىل �التفاق �لدويل لل�صكر 

لعام 1992م.

وبعد �الطالع على �التفاق �مل�صار �إليه.

وبــعــد �الطــــالع عــلــى �ملــحــ�ــصــر رقـــم )154( وتاريخ 

1430/3/26هــــــــــ, �ملــعــد يف هــيــئــة �خلــــرب�ء مبجل�س 

�لوزر�ء.

وبعد �لنظر يف قر�ر جمل�س �ل�صورى رقم )7/15( وتاريخ 

1431/3/29هـ.

وبعد �الطالع على تو�صية �للجنة �لعامة ملجل�س �لوزر�ء 

رقم )327( وتاريخ 1431/4/20هـ.

يقرر

�ملو�فقة على �ن�صمام �ململكة �لعربية �ل�صعودية �إىل �التفاق 

�لدويل لل�صكر لعام 1992م, وذلك بال�صيغة �ملر�فقة.

وقد �أعد م�صروع مر�صوم ملكي بذلك, �صيغته مر�فقة 

لهذ�.

نائب رئي�س جمل�س الوزراء

�لرقم: م/44

�لتاريخ: 1431/8/1هـ

بعون �هلل تعاىل

با�صم خادم �حلرمني �ل�صريفني �مللك

نحن �صلطان بن عبد�لعزيز �آل �صعود

نائب ملك �ململكة �لعربية �ل�صعودية

بتاريخ  )�أ/105(  رقــــم  ــكــي  �ملــل �الأمـــــر  عــلــى  بـــنـــاًء 

1431/7/7هـ.

�الأ�صا�صي  �لنظام  مــن  )�ل�صبعني(  �ملـــادة  على  وبــنــاء 

بتاريخ  )�أ/90(  رقــم  �مللكي  بــاالأمــر  �ل�صادر  للحكم, 

1412/8/27هـ.

ــــادة )�لــعــ�ــصــريــن( مــن نــظــام جمل�س  وبـــنـــاًء عــلــى �مل

بتاريخ  �مللكي رقم )�أ/13(   باالأمر  �ل�صادر  �ل�صورى, 

1414/3/3هـ.

جمل�س  نظام  من  ع�صرة(  )�لثامنة  �ملــادة  على  وبناًء 

بتاريخ  )�أ/91(  رقــم  �مللكي  باالأمر  �ل�صادر  �ل�صورى 

1412/8/27هـ.

وبعد �الطالع على قر�ر جمل�س �ل�صورى رقم )7/15( 

بتاريخ 1431/3/29هـ.

�لـــوزر�ء رقــم )267(  وبعد �الطــالع على قــر�ر جمل�س 

بتاريخ 1431/7/30هـ.

ر�صمنا مبا هو �آت:

�أواًل: �ملو�فقة على �ن�صمام �ململكة �لعربية �ل�صعودية �إىل 

1992م, وذلــك بال�صيغة  لل�صكر لعام  �لــدويل  �التفاق 

�ملر�فقة.

ثانيًا: على �صمو نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء و�لوزر�ء- كل 

فيما يخ�صه- تنفيذ مر�صومنا هذ�.

�شلطان بن عبدالعزيز

االتفاق الدولي للسكر 
لعام 1992م

الفصل األول- األهداف
المادة 1
األهداف

�إليه  1992 )�مل�صار  �أهد�ف �التفاق �لدويل لل�صكر لعام 

فيما بعد با�صم »هـذ� �التفاق«( يف �صوء ما ن�س عليه 

93 )د-4( �لذي �عتمده موؤمتر �الأمم �ملتحدة  �لقر�ر 

للتجارة و�لتنمية, هي:

�أ- �صمان تعزيز �لتعاون �لدويل ب�صدد �مل�صائل �لعاملية 

�ملتعلقة بال�صكر وما يت�صل بها من ق�صايا؛

ب- توفري حمفل للم�صاور�ت �حلكومية �لدولية ب�صاأن 

�ل�صكر وطرق حت�صني �قت�صاد �ل�صكر �لعاملي؛

�ملعلومات  وتوفري  جمع  خالل  من  �لتجارة  ت�صهيل  ج- 

ات؛ �ملتعلقة بال�صوق �لعاملية لل�صكر وغريه من �ملحليِّ

د- ت�صجيع زيادة �لطلب على �ل�صكر وال �صيما من �أجل 

�ال�صتخد�مات غري �لتقليدية.

الفصل الثاني- التعاريف
المادة 2
التعاريف

الأغر��س هذ� �التفاق:

�إليها  1- تعني »�ملنظمة« منظمة �ل�صكر �لدولية �مل�صار 

يف �ملادة 3؛

2- يعني »�ملجل�س« �ملجل�س �لدويل لل�صكر �مل�صار �إليه يف 

�لفقرة 3 من �ملادة 3؛

3- يعني »�لع�صو« طرفًا يف هذ� �التفاق؛

4- يعني »�لت�صويت �خلا�س« �لت�صويت �لذي يتطلب ما ال 

يقل عن ثلثي �الأ�صو�ت �لتي يديل بها �الأع�صاء �حلا�صرون 

و�مل�صوتون, ب�صرط �أن يديل بهذه �الأ�صو�ت ما ال يقل عن 

ثلثي عدد �الأع�صاء �حلا�صرين و�مل�صوتني؛

5- يعني »ت�صويت �الأغلبية �لب�صيطة« �لت�صويت �لذي 

�الأع�صاء  �أ�ـــصـــو�ت  جمــمــوع  ن�صف  مــن  �أكـــرث  يتطلب 

�حلا�صرين و�مل�صوتني, ب�صرط �أن يديل بهذه �الأ�صو�ت 

مــا ال يــقــل عــن نــ�ــصــف عـــدد �الأعــ�ــصــاء �حلا�صرين 

و�مل�صوتني,؛

6- تعني »�ل�صنة« �ل�صنة �لتقوميية؛

7- يعني »�ل�صكر« �ل�صكر يف �أي �صكل من �أ�صكاله �لتجارية 

�ملعروفة �مل�صتخل�صة من ق�صب �ل�صكر �أو بنجر �ل�صكر, مبا 

يف ذلك �لدب�س �ل�صالح لالأكل و�لدب�س �لفاخر و�الأ�صربة 

و�أي �صكل �آخر من �ل�صكر �ل�صائل, ولكنه ال ي�صمل �الأ�صكال 

�لنهائية من �لدب�س �أو �الأ�صناف �ملنخف�صة �جلودة من 

يتم  و�لتي  �ملركزي  �لطرد  بطريقة  �ملعدة  غري  �ل�صكر 

�إنتاجها بطرق بد�ئية؛

8- يعني »بدء �لنفاذ« �لتاريخ �لذي يبد�أ فيه نفاذ هذ� 

�أو نهائية وفقًا ملا ن�س عليه يف  �التفاق ب�صورة موؤقتة 

�ملادة 40؛

9- تعني »�ل�صوق �حلرة« جمموع �لو�رد�ت �ل�صافية لل�صوق 

�لعاملية با�صتثناء �لو�رد�ت �لناجمة عن تنفيذ ترتيبات 

خا�صة على �لنحو �ملحدد يف �لف�صل �لتا�صع من �التفاق 

�لدويل لل�صكر لعام 1977؛

10- تعني »�ل�صوق �لعاملية« �صوق �ل�صكر �لدولية وت�صمل 

�ل�صكر �ملتجر فيه يف �ل�صوق �حلرة و�ل�صكر �ملتجر فيه 

مبوجب ترتيبات خا�صة على �لنحو �ملحدد يف �لف�صل 

�لتا�صع من �التفاق �لدويل لل�صكر لعام 1977.

الفصل الثالث- منظمة السكر 
الدولية

المادة 3
استمرار منظمة السكر الدولية 

ومقرها وهيكلها
مبوجب  �أن�صئت  �لتي  �لدولية  �ل�صكر  منظمة  تظل   -1

مبوجب  و�أبقيت   ,1968 لعام  لل�صكر  �لـــدويل  �التــفــاق 

ب��اب الن�����ش��م��ام اإىل ه��ذا التفاق  ي��ك��ون 

مفتوحاً اأمام حكومات جميع الدول



54  حمرم 1432 هـ 

م
ظا

ن

�التفاقات �لدولية لل�صكر لالأعو�م 1973 و1977 و1984 

و1987, قائمة لغر�س �إد�رة هذ� �التفاق و�الإ�صر�ف على 

تنفيذه, بالع�صوية و�ل�صلطات و�لوظائف �ملن�صو�س عليها 

يف هذ� �التفاق.

2- يكون مقر �ملنظمة يف لندن ما مل يقرر �ملجل�س خالف 

ذلك بت�صويت خا�س.

3- تعمل �ملنظمة من خالل �ملجل�س �لدويل لل�صكر, وجلنته 

�الإد�رية, ومديرها �لتنفيذي وموظفيها.

المادة 4
عضوية المنظمة

1- يكون كل طرف من �الأطر�ف يف هذ� �التفاق ع�صوً� 

يف �ملنظمة.

المادة 5
عضوية المنظمات الحكومية الدولية

ُتف�صر �أي �إ�صارة يف هذ� �التفاق �إىل »حكومة« �أو »حكومات« 

باأنها ت�صمل �جلماعة �القت�صادية �الأوروبية و�أية منظمة 

حكومية دولية �أخرى ذ�ت م�صوؤوليات على �صعيد �لتفاو�س 

على �تفاقات دولية وعقدها وتطبيقها, وال �صيما منها 

�إ�ــصــارة يف هذ�  �التفاقات �ل�صلعية. ومــن ثــم, فــاإن �أي 

�أو �الإقر�ر,  �أو �لقبول  �أو �لت�صديق  �التفاق �إىل �لتوقيع 

�أو �إىل �الإ�صعار بالتطبيق �ملوؤقت �أو �إىل �الن�صمام, يجب 

�أن تف�صر, يف حالة �ملنظمات �حلكومية �لدولية �ملذكورة, 

باأنها تت�صمن �إ�صارة �إىل قيام هذه �ملنظمات �حلكومية 

�أو  �الإقــر�ر  �أو  �لقبول  �أو  �لت�صديق  �أو  بالتوقيع  �لدولية 

باالإ�صعار بالتطبيق �ملوؤقت �أو �إىل �الن�صمام.

المادة 6
االمتيازات والحصانات

1- للمنظمة �صخ�صية قانونية دولية.

�أهلية �لتعاقد و�حتياز ممتلكات منقولة  2- للمنظمة 

ــدعــاوى  وغـــري منقولة و�لــتــ�ــصــرف فيها و�إقـــامـــة �ل

�لقانونية.

3- يظل كل من مركز �ملنظمة و�متياز�تها وح�صاناتها 

�أر��صي �ململكة �ملتحدة خا�صعًا التفاق �ملقر �ملربم  يف 

بني حكومة �ململكة �ملتحدة لربيطانيا �لعظمى و�إيرلند� 

�ل�صمالية ومنظمة �ل�صكر �لدولية �ملوقع يف لندن يف 29 

�أيار/ مايو 1969م, مع ما قد يلزم من تعديالت حل�صن 

�صري هذ� �التفاق.

4- �إذ� نقل مقر �ملنظمة �إىل بلد ع�صو يف �ملنظمة يجب 

على هذ� �لع�صو �أن يربم مع �ملنظمة, يف �أقرب فر�صة 

ممكنة, �تفاقًا يقره �ملجل�س يتعلق مبركز و�متياز�ت 

وموظفيها  �لتنفيذي  ومديرها  �ملنظمة  وح�صانات 

�أثناء وجودهم يف ذلك  �أع�صائها  وخرب�ئها وممثلي 

�لبلد لغر�س ممار�صة وظائفهم.

�أية ترتيبات �أخرى متعلقة بال�صر�ئب  5- ما مل تنفذ 

يف نطاق �التفاق �ملتوخى يف �لفقرة 4 من هذه �ملادة, 

�لع�صو  �إبـــر�م ذلــك �التــفــاق, يكون على  يتم  وريثما 

�مل�صيف �جلديد:

�أ- �أن مينح �إعفاء من �ل�صر�ئب على �الأجور �لتي تدفعها 

�ملنظمة ملوظفيها, و�إن كان ذلك ال ي�صتلزم تطبيق هذ� 

�الإعفاء على رعاياه؛

�الأ�صول  على  �ل�صر�ئب  مــن  �إعــفــاء  مينح  و�أن  ب- 

و�الإير�د�ت و�ملمتلكات �الأخرى للمنظمة.

�إذ� تقرر نقل مقر �ملنظمة �إىل بلد غري ع�صو يف   -6

�ملنظمة, يجب على �ملجل�س �أن يح�صل قبل ذلك �لنقل 

على تاأكيد كتابي عن حكومة ذلك �لبلد مبا يلي:

�إنها �صتربم مع �ملنظمة, يف �أقرب فر�صة ممكنة,  �أ- 

�تفاقًا على �لنحو �ملبني يف �لفقرة 4 من هذه �ملادة؛

�إبر�م مثل هذ� �التفاق,  ب- و�إنها �صتقوم, ريثما يتم 

مبنح �الإعفاء�ت �ملن�صو�س عليها يف �لفقرة 5 من هذه 

�ملادة.

7- ي�صعى �ملجل�س �إىل �إبر�م �التفاق �ملبني يف �لفقرة 4 

من هذه �ملادة مع حكومة �لبلد �لذي �صينقل �إليه مقر 

�ملنظمة قبل نقل �ملقر.

الفصل الرابع- المجلس الدولي 
للسكر
المادة 7

تكوين المجلس الدولي للسكر
�صلطة يف  �أعــلــى  هــو  لل�صكر  �لـــدويل  �ملجل�س  يكون   -1

�ملنظمة, ويتاألف من جميع �أع�صاء �ملنظمة.

2- يكون لكل ع�صو ممثل و�حد يف �ملجل�س كما يكون له 

�أي�صًا, �إذ� رغب يف ذلك, مناوب و�حد �أو �أكرث. وف�صاًل 

عن ذلك, يجوز الأي ع�صو تعيني م�صت�صار �أو �أكرث ملمثله 

�أو ملناوبيه.

المادة 8
سلطات المجلس ووظائفه

1- يتوىل �ملجل�س ممار�صة كل ما يلزم من �صلطات و�أد�ء 

�أو تدبري �أد�ء كل ما يلزم من وظائف لتنفيذ �أحكام هذ� 

�التفاق ومو��صلة ت�صفية �صندوق متويل �ملخزونات �ملن�صاأ 

مبوجب �ملادة 49 من �التفاق �لدويل لل�صكر لعام 1977, 

على �لنحو �ملفو�س به من �ملجل�س �ملوؤلف مبوجب ذلك 

�التفاق �إىل �ملجل�س �ملوؤلف مبوجب �التفاق �لدويل لل�صكر 

1987, عماًل  1984 و�التفاق �لــدويل لل�صكر لعام  لعام 

بالفقرة 1 من �ملادة 8 من هذ� �التفاق �الأخري.

2- يعتمد �ملجل�س, بت�صويت خا�س, ما يلزم من قو�عد 

و�أنظمة لتنفيذ �أحكام هذ� �التفاق ومبا يتفق مع هذه 

�الأحكام, مبا يف ذلك �لنظام �لد�خلي للمجل�س وجلانه, 

ملوظفيها.  �الأ�صا�صي  و�لنظام  للمنظمة  �ملايل  و�لنظام 

وللمجل�س �أن ين�س, يف نظامه �لد�خلي, على �إجر�ء يجيز 

له �لبت يف م�صائل حمددة بدون عقد �جتماع.

ظام
ن

يتخذ املجل�س الدويل لل�شكر الرتتيبات 

امل��ن��ا���ش��ب��ة ل��ل��ت��ع��اون م���ع الأمم املتحدة 

واأجهزتها
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وظائفه  الأد�ء  �صجالت  يلزم من  �ملجل�س مبا  يحتفظ   -3

مبوجب هذ� �التفاق, وباأية �صجالت �أخرى ير�ها منا�صبة.

4- يقوم �ملجل�س بن�صر تقرير �صنوي وبن�صر �أية معلومات 

�أخرى ير�ها منا�صبة.

المادة 9
رئيس ونائب رئيس المجلس

1- ينتخب �ملجل�س, لكل �صنة, من بني �لوفود رئي�صًا ونائبًا 

للرئي�س ويجوز �إعادة �نتخابهما, وال تدفع لهما �ملنظمة 

�أي ر�تب.

2- يف حالة غياب �لرئي�س, ي�صطلع مبهام هذ� �ملن�صب 

نائب �لرئي�س. ويف حالة غياب كل من �لرئي�س ونائب 

�لرئي�س ب�صورة موؤقتة �أو غياب �أحدهما �أو كليهما ب�صورة 

د�ئمة, يجوز للمجل�س �أن ينتخب من بني �لوفود م�صوؤولني 

جددً� موؤقتني �أو د�ئمني ح�صب �القت�صاء.

3- ال يجوز للرئي�س �أو الأي م�صوؤول �آخر يرت�أ�س �جتماعات 

�ملجل�س �أن ي�صرتك يف �لت�صويت. ولكن يجوز له �أن يعني 

�صخ�صًا �آخر ليمار�س �حلقوق �لت�صويتية للع�صو �لذي 

ميثله.

المادة 10
دور�ت �ملجل�س

1- كقاعدة عامة, يعقد �ملجل�س دورة عادية و�حدة يف 

كل �صنة.

2- وباالإ�صافة �إىل ذلك, يجتمع �ملجل�س يف دورة ��صتثنائية 

كلما قرر ذلك �أو بناء على طلب:

�أ- �أي خم�صة �أع�صاء؛

ب- �أو ع�صوين �أو �أكرث يحوزون جمتمعني 250 �صوتًا �أو 

�أكرث مبوجب �ملادة 11 على �لنحو �ملحدد وفق �ملادة 25؛

ج- �أو �للجنة �الإد�رية.

3- ُيخطر �الأع�صاء مبو�عيد �لدور�ت قبل �نعقادها مبدة 

30 يومًا تقومييًا على �الأقل �إال يف حالة �لطو�رئ, حيث يتم 

هذ� �الإخطار قبل موعد �النعقاد مبدة 10 �أيام تقوميية 

على �الأقل.

4- تعقد �لــدور�ت يف مقر �ملنظمة ما مل يقرر �ملجل�س 

خالف ذلك بت�صويت خا�س. و�إذ� دعا �أي ع�صو �ملجل�س 

لالجتماع يف مكان غري مقر �ملنظمة, وو�فق �ملجل�س على 

ذلك, يدفع هذ� �لع�صو ما ينجم عن ذلك من تكاليف 

�إ�صافية.

المادة 11
األصوات

1- الأغــر��ــس �لت�صويت مبوجب هــذ� �التــفــاق, يحوز 

�الأع�صاء ما جمموعه    2000 �صوت موزعة على �لنحو 

�ملحدد وفق �ملادة 25.

ع�صو  الأي  بالن�صبة  �لت�صويت  حقوق  علقت  متى   -2

مبقت�صى �لفقرة 2 من �ملادة 26 من هذ� �التفاق, توزع 

�أن�صبتهم  بن�صبة  �الآخرين  �الأع�صاء  بني  فيما  �أ�صو�ته 

25. وينطبق نف�س �الإجــر�ء عندما  �ملحددة وفق �ملــادة 

ي�صتعيد �لع�صو حقوقه �لت�صويتية بحيث يدخل �لع�صو 

�ملعني يف �لتوزيع.

المادة 12
إجراءات التصويت في المجلس

1- يحق لكل ع�صو �الإدالء بعدد �الأ�صو�ت �لتي يحوزها 

مبوجب �ملادة 11 على �لنحو �ملحدد وفق �ملادة 25. وال 

يحق له جتزئة تلك �الأ�صو�ت.

2- يجوز الأي ع�صو, عن طريق �إر�صال �إخطار كتابي �إىل 

�لرئي�س. �أن ياأذن الأي ع�صو �آخر بتمثيل م�صاحله و�الإدالء 

�أو �جتماعات للمجل�س. وتقوم  باأ�صو�ته يف �أي �جتماع 

بفح�س ن�صخة من هذ� �الإذن �أي جلنة لوثائق �لتفوي�س 

ت�صكل مبوجب �لنظام �لد�خلي للمجل�س.

3- على �لع�صو �لذي ياأذن له ع�صو �آخر باالإدالء باالأ�صو�ت 

�لتي يحوزها �لع�صو �الإذن مبوجب �ملادة 11 على �لنحو 

�ملحدد وفق �ملادة 25 �أن يديل بهذه �الأ�صو�ت ح�صبما �أذن 

له وفقًا للفقرة 2 من هذه �ملادة.

المادة 13
قرارات المجلس

1- تتخذ جميع قر�ر�ت �ملجل�س وجميع تو�صياته, من حيث 

�ملبد�أ, بتو�فق �الآر�ء. ويف حالة عدم وجود تو�فق يف �الآر�ء, 

تتخذ �لقر�ر�ت و�لتو�صيات بت�صويت باالأغلبية �لب�صيطة, 

ما مل ين�س هذ� �التفاق على �إجر�ء ت�صويت خا�س.

2- ال يعتد يف �حت�صاب عدد �الأ�صو�ت �لالزمة الأي قر�ر 

للمجل�س باأ�صو�ت �الأع�صاء �ملمتنعني عن �لت�صويت, وال 

يعترب هوؤالء �الأع�صاء »م�صوتني«, الأغر��س �لتعريفني 4 

اأو 5 من �ملادة 2, ح�صب �حلالة. وحني يلجاأ �أحد �الأع�صاء 

12 ويتم �الإدالء  �إىل �الإجــر�ء �ملن�صو�س عليه يف �ملادة 

باأ�صو�ته يف �جتماع للمجل�س, يعترب هذ� �لع�صو الأغر��س 

�لفقرة 1 من هذه �ملادة حا�صرً� وم�صوتًا.

3- جميع قــر�ر�ت �ملجل�س مبوجب هذ� �التفاق ملزمة 

لالأع�صاء.

المادة 14
التعاون مع المنظمات األخرى

1- يتخذ �ملجل�س �أية ترتيبات منا�صبة للت�صاور �أو للتعاون 

�الأمم  مــوؤمتــر  وخا�صة  و�أجهزتها,  �ملتحدة  �الأمم  مــع 

�ملتحدة للتجارة و�لتنمية, ومع منظمة �الأغذية و�لزر�عة 

وغريها من �لوكاالت �ملتخ�ص�صة �لتابعة لالأمم �ملتحدة 

و�ملنظمات �حلكومية �لدولية, ح�صب �القت�صاء.

ــدور �خلا�س  �ل �آخــذً� بعني �العتبار  �ملجل�س,  2- على 

ملوؤمتر �الأمم �ملتحدة للتجارة و�لتنمية يف �لتجارة �ل�صلعية 

�لدولية, �أن يبقي موؤمتر �الأمم �ملتحدة للتجارة و�لتنمية, 

ح�صب �القت�صاء على علم باأن�صطته وبر�مج عمله.

�أية ترتيبات منا�صبة  �أي�صًا  �أن يتخذ  3- يجوز للمجل�س 

الإقامة �ت�صال فعال مع �ملنظمات �لدولية ملنتجي �ل�صكر 

عيه. ولتجاره ومل�صنَّ

المادة 15
العالقة مع الصندوق المشترك للسلع 

األساسية
1- تنتفع �ملنظمة �نتفاعًا كاماًل من ت�صهيالت �ل�صندوق 

�مل�صرتك لل�صلع �الأ�صا�صية.

2- ال تقوم �ملنظمة, عند تنفيذ �أي م�صروع  مبوجب �لفقرة 

�أي  1 من هذه �ملــادة, بدور �لوكالة �ملنفذة, وال تتحمل 

�لتز�م مايل فيما يتعلق بال�صمانات �ملقدمة من فر�دى 

�أو �لكيانات �الأخــرى. وال ترتتب على �لع�صو  �الأع�صاء 

عن  نا�صئة  م�صوؤولية  �أيــة  �ملنظمة  يف  ع�صويته  ب�صبب 

�القرت��س �أو �الإقر��س من جانب �أي ع�صو �أو كيان �آخر 

فيما يت�صل بهذه �مل�صاريع.

المادة 16
قبول المراقبين

1- يجوز للمجل�س �أن يدعو �أية دولة غري ع�صو حل�صور 

�أي من �جتماعاته ب�صفة مر�قب.

2- يجوز للمجل�س �أي�صًا �أن يدعو �أية منظمة من �ملنظمات 

14 حل�صور �أي من  1 من �ملادة  �إليها يف �لفقرة  �مل�صار 

�جتماعاته ب�صفة مر�قب.

المادة 17
النصاب القانوني للمجلس

�جتماعات  من  �جتماع  الأي  �لقانوين  �لن�صاب  يكتمل 

�ملجل�س بح�صور �أكرث من ثلثي جميع �الأع�صاء, ب�صرط 

�أن يكون لالأع�صاء �حلا�صرين على هذ� �لنحو ما ال يقل 

عن ثلثي جمموع �أ�صو�ت جميع �الأع�صاء مبوجب �ملادة 11 

على �لنحو �ملحدد وفق �ملادة 25. و�إذ� مل يتوفر �لن�صاب 

�لقانوين يف �ليوم �ملحدد الفتتاح �أي من دور�ت �ملجل�س, 

�أو �إذ� مل يتوفر �لن�صاب �لقانوين يف ثالث جل�صات متتالية 

�أثناء �أي من دور�ت �ملجل�س, يدعى �ملجل�س �إىل �النعقاد 

�أيام, وعندئذ, وطو�ل �ملدة �ملتبقية من تلك  بعد �صبعة 

�لــدورة, يكون �لن�صاب �لقانوين مكتماًل بح�صور �أكرث 

من ن�صف جميع �الأع�صاء, ب�صرط �أن يكون لالأع�صاء 

ن�صف جمموع  �أكــرث من  �لنحو  هــذ�  على  �حلا�صرين 

�لنحو  11 على  �ملــادة  �الأع�صاء مبوجب  �أ�صو�ت جميع 

�شمان تعزيز التعاون الدويل يف امل�شائل 

العاملية املتعلقة بال�شكر
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�ملحدد وفق �ملادة 25. ويعترب �لتمثيل وفقًا للفقرة 2 من 

�ملادة 12 �صاأنه �صاأن �حل�صور.

الفصل الخامس- اللجنة اإلدارية
المادة 18

تكوين اللجنة اإلدارية
1- تتاألف �للجنة �الإد�رية من 18 ع�صوً�. ويكون ع�صرة, 

10 �أع�صاء م�صاهمني ماليًا  من حيث �ملبد�أ, هم �أكرب 

يف كل �صنة, و8 �أع�صاء ينتخبون من بني بقية �أع�صاء 

�ملجل�س.

2- �إذ� كان ع�صو �أو �أكرث من �أكرب 10 �أع�صاء م�صاهمني 

ماليًا يف كل �صنة ال يرغب يف �لتعيني تلقائيًا يف �للجنة 

�الإد�رية يعو�س �لنق�س يف عدد �الأع�صاء بتعيني �لع�صو 

�لتايل �أو �الأع�صاء �لتالني من �أكرب �الأع�صاء �مل�صاهمني 

ماليًا �لر�غبني يف �لعمل يف �للجنة. وعندما يتم على هذ� 

�لنحو تعيني �أولئك �لـ    10�الأع�صاء يف �للجنة �الإد�رية, 

ينتخب �أع�صاء �للجنة �لـ 8 �الآخرون من بني بقية �أع�صاء 

�ملجل�س.

3- يجرى, يف كل �صنة, �نتخاب �الأع�صاء �لـ 8 �الإ�صافيني 

على �أ�صا�س �الأ�صو�ت �ملوزعة مبوجب �ملادة 11 على �لنحو 

25. وال يحق لالأع�صاء �ملعينني يف  �ملــادة  �ملحدد وفق 

�للجنة �الإد�رية مبوجب �أحكام �لفقرة 1 �أو �لفقرة 2 من 

هذه �ملادة �أن يدلو� باأ�صو�تهم يف هذ� �النتخاب.

4- ال يحق الأي ع�صو �مل�صاركة يف �أعمال �للجنة �الإد�رية 

�إذ� مل يكن قد دفع م�صاهماته بالكامل وفقًا للمادة 26.

5- يعني كل ع�صو يف �للجنة �الإد�رية ممثاًل و�حدً� ويجوز 

له �أي�صًا �أن يعني مناوبًا و�حدً� �أو �أكرث وم�صت�صارً� و�حدً� �أو 

�أكرث. كما يحق جلميع �أع�صاء �ملجل�س ح�صور �جتماعات 

هذه �للجنة ب�صفة مر�قبني ويجوز دعوتهم للتكلم.

6- تنتخب �للجنة �الإد�رية رئي�صًا لها ونائبًا للرئي�س كل 

�أن ي�صرتك يف �لت�صويت ويجوز  �صنة. وال يحق للرئي�س 

�أن يعاد �نتخابه. ويف حالة غياب �لرئي�س يقوم مبهام 

من�صبه نائب �لرئي�س.

7- جتتمع �للجنة �الإد�رية عادة ثالث مر�ت �صنويًا.

8- جتتمع �للجنة �الإد�ريــة يف مقر �ملنظمة ما مل تقرر 

خالف ذلــك. و�إذ� دعا �أي ع�صو �للجنة �الإد�ريـــة �إىل 

�للجنة  وو�فــقــت  �ملنظمة  مقر  مكان غري  �الجتماع يف 

�لتنفيذية على ذلك, يدفع هذ� �لع�صو ما ينجم عن ذلك 

من �لتكاليف �الإ�صافية.

المادة 19
انتخاب اللجنة اإلدارية

1- يعني يف �للجنة �الإد�رية �الأع�صاء �ملختارون من بني 

�أكرب �أع�صاء م�صاهمني ماليًا يف كل �صنة وفقًا لالإجر�ء 

�ملبني يف �لفقرة 1 �أو �لفقرة 2 من �ملادة 18.

2- يجرى يف �ملجل�س �نتخاب �الأع�صاء �لـ 8 �الإ�صافيني يف 

�للجنة �الإد�رية. ويديل كل ع�صو موؤهل لالنتخاب عماًل 

18 بجميع �الأ�صو�ت  1و2و3 من �ملادة  باأحكام �لفقر�ت 

11 على �لنحو �ملحدد وفق  �لتي حتق له مبوجب �ملادة 

�أن يديل  25 ل�صالح مر�صح و�حد. ويجوز للع�صو  �ملادة 

ل�صالح مر�صح �آخر باأية �أ�صو�ت ميار�س �الإدالء بها وفقًا 

للفقرة 2 من �ملادة 12. وينتخب �ملر�صحون �لـ 8 �لذين 

يح�صلون على �أكرب عدد من �الأ�صو�ت.

�للجنة �الإد�ريـــة عن  �أع�صاء  �أوقــف ع�صو من  �إذ�   -3

ممار�صة حقوقه �لت�صويتية مبقت�صى �أي من �الأحكام ذ�ت 

�ل�صلة يف هذ� �التفاق, يكون لكل ع�صو �أدىل باأ�صو�ته 

�أن  �أ�صو�ته ل�صاحله وفقًا لهذه �ملادة  �أو حول  ل�صاحله 

�أ�صو�ته, خالل مدة نفاذ ذلك �الإيقاف, ل�صالح  يحول 

�أي ع�صو �آخر من �أع�صاء �للجنة.

4- �إذ� كف ع�صو معني يف �للجنة وفقًا الأحكام �لفقرة 1 

�أو �لفقرة 2 من �ملادة 18, عن �أن يكون ع�صوً� يف �ملنظمة 

يحل حمله �أكرب م�صاهم تال من �مل�صاهمني ماليًا يرغب يف 

�أن يعمل يف �للجنة. ويجري, �إذ� �قت�صى �الأمر, �نتخاب 

الختيار ع�صو منتخب �إ�صايف يف �للجنة, و�إذ� كف ع�صو 

منتخب عن �أن يكون ع�صوً� يف �للجنة يف �ملنظمة, يجري 

�نتخاب لكي ي�صتبدل هذ� �لع�صو بغريه يف �للجنة. ويكون 

توقفت  �لذي  �لع�صو  ل�صالح  باأ�صو�ته  �أدىل  لكل ع�صو 

�أ�صو�ته ل�صاحله ومل يدل  �أو حول  ع�صويته يف �ملنظمة 

باأ�صو�ته ل�صالح �لع�صو �ملنتخب ل�صغل �ملقعد �ل�صاغر 

يف �جلنة, �أن يحول هذه �الأ�صو�ت ل�صالح ع�صو �آخر من 

�أع�صاء �للجنة.

5- يف ظل ظروف خا�صة, يجوز لع�صو ما, بعد �لت�صاور مع 

ع�صو �للجنة �الإد�رية �لذي �أدىل باأ�صو�ته �أو حول �أ�صو�ته 

ل�صاحله وفقًا الأحكام هذه �ملادة �أن ي�صحب �أ�صو�ته من 

ذلك �لع�صو عن �لفرتة �ملتبقية من �ل�صنة. ويجوز لذلك 

�لع�صو, يف هذه �حلالة �أن يحول هذه �الأ�صو�ت ل�صالح 

ع�صو �آخر يف �للجنة �الإد�رية ولكن ال يجوز له �صحب هذه 

�الأ�صو�ت من �لع�صو �الآخر طو�ل �لفرتة �ملتبقية من �ل�صنة 

تلك. ويحتفظ ع�صو �للجنة �الإد�ريــة �لذي �صحبت منه 

�الأ�صو�ت مبقعده يف �للجنة �الإد�رية طو�ل �لفرتة �ملتبقية 

من تلك �ل�صنة. وي�صبح �أي �إجر�ء �تخذ وفقًا الأحكام هذه 

�لفقرة نافذ �ملفعول بعد �أن يكون رئي�س �للجنة �الإد�رية 

قد �أبلغ به كتابة.

المادة 20
تفويض المجلس سلطاته إلى اللجنة 

اإلدارية
�أن يفو�س �للجنة  1- يجوز للمجل�س, بت�صويت خا�س, 

�أو جميعها, ما عد�  ــة ممار�صة �أي من �صلطاته  �الإد�ري

�ل�صلطات �لتالية:

�أ- حتديد مقر �ملنظمة مبقت�صى �لفقرة 2 من �ملادة 3؛

ب- تعيني �ملدير �لتنفيذي و�أي م�صوؤول كبري مبقت�صى 

�ملادة 23؛

ج- �إقر�ر �مليز�نية �الإد�رية وتقدير �مل�صاهمات مبقت�صى 

�ملادة 25؛

للتجارة  �ملتحدة  �الأمم  ملوؤمتر  �لعام  �الأمــني  رجــاء  د- 

مبقت�صى  تفاو�صي  موؤمتر  عقد  �إىل  يدعو  �أن  و�لتنمية 

�لفقرة 2 من �ملادة 35؛

هـ- �لتو�صية بتعديل ما مبقت�صى �ملادة 44؛

و- متديد �أو �إنهاء هذ� �التفاق مبقت�صى �ملادة 45.

2- يجوز للمجل�س يف �أي وقت, �صحب �أية �صلطة فو�صها 

�إىل �للجنة �الإد�رية.

المادة 21
�للجنة  �لـــقـــر�ر�ت يف  ــخــاذ  و�ت �لت�صويت  �إجـــــر�ء�ت 

�الإد�رية

بعدد  �الإدالء  �الإد�ريـــة  �للجنة  يف  ع�صو  لكل  يحق   -1

19, وال يحق له  �الأ�ــصــو�ت �لتي يتلقاها مبوجب �ملــادة 

جتزئة هذه �الأ�صو�ت.

ي���ويل الأع�����ش��اء م��ا ينبغي م��ن اعتبار 

اإنتاج  ل��ل��ج��وان��ب ال��ب��ي��ئ��ي��ة يف م���راح���ل 

ال�شكر
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2- ي�صتلزم �أي قر�ر تتخذه �للجنة �الإد�رية نف�س �الأغلبية 

وينبغي  �ملجل�س  �تخذه  لو  �لقر�ر  ذلك  ي�صتلزمها  �لتي 

�إبالغه �إىل �ملجل�س.

3- يحق الأي ع�صو �لطعن �أمام �ملجل�س, مبوجب ما ي�صعه 

�ملجل�س من �صروط بهذ� �ل�صاأن يف نظامه �لد�خلي, يف �أي 

قر�ر �تخذته �للجنة �الإد�رية.

المادة 22
النصاب القانوني للجنة اإلدارية

ــة  �الإد�ري للجنة  �جتماع  الأي  �لقانوين  �لن�صاب  يكتمل 

بح�صور �أكرث من ن�صف جميع �أع�صاء �للجنة, ب�صرط �أن 

يكون لالأع�صاء �حلا�صرين على هذ� �لنحو ما ال يقل عن 

ثلثي جمموع �أ�صو�ت جميع �أع�صاء �للجنة.

الفصل السادس- المدير التنفيذي 
والموظفون

المادة 23
المدير التنفيذي والموظفون

1- يعني �ملجل�س �ملدير �لتنفيذي بت�صويت خا�س. ويحدد 

�ملجل�س �صروط تعيني �ملدير �لتنفيذي.

�الأعلى  �الإد�ري  �مل�صوؤول  �لتنفيذي هو  �ملدير  2- يكون 

�إليه  �أد�ء �ملهام �لتي ت�صند  للمنظمة ويكون م�صوؤواًل عن 

يف �إد�رة هذ� �التفاق.

3- يقوم �ملجل�س, بعد ��صت�صارة �ملدير �لتنفيذي وبناء على 

ت�صويت خا�س, بتعيني �أي من كبار �مل�صوؤولني بال�صروط 

�لتي يحددها.

4- يقوم �ملدير �لتنفيذي بتعيني �ملوظفني �الآخرين وفقًا 

لالئحة �ملجل�س وقر�ر�ته.

و�أنظمة  قــو�عــد   ,8 للمادة  وفــقــًا  �ملجل�س,  يعتمد   -5

تت�صمن �ل�صروط �الأ�صا�صية للخدمة و�حلقوق و�لو�جبات 

و�اللتز�مات �الأ�صا�صية جلميع �أع�صاء �الأمانة.

6- يجب �أال يكون للمدير �لتنفيذي �أو الأي من �ملوظفني 

�أية م�صلحة مالية يف �صناعة �ل�صكر �أو جتارته.

7- ال يحق للمدير �لتنفيذي وال الأي من �ملوظفني �لتما�س 

�أو تلقي تعليمات تتعلق باملهام �ملنوطة بهم مبوجب هذ� 

�التفاق من �أي ع�صو �أو من �أية �صلطة خارجة عن �ملنظمة. 

وعليهم �المتناع عن �أي عمل مي�س و�صعهم كموظفني دوليني 

م�صوؤولني �أمام �ملنظمة وحدها. وعلى كل ع�صو �حرت�م �لطابع 

�لدويل �خلال�س مل�صوؤوليات �ملدير �لتنفيذي و�ملوظفني وعدم 

حماولة �لتاأثري عليهم يف نهو�صهم مب�صوؤولياتهم.

الفصل السابع- المسائل المالية
المادة 24

المصروفات
1- يتحمل �الأع�صاء �ملعنيون م�صروفات وفودهم �إىل 

�ملجل�س �أو �للجنة �الإد�رية �أو �أية جلنة من �للجان �لتابعة 

للمجل�س �أو �للجنة �الإد�رية.

2- ُتغطى �مل�صروفات �لالزمة الإد�رة هذ� �التفاق من 

م�صاهمات �الأع�صاء �ل�صنوية �لتي حتدد وفقًا للمادة 25. 

ولكن �إذ� طلب ع�صو ما خدمة خا�صة, يجوز للمجل�س �أن 

يطلب �إىل ذلك �لع�صو دفع تكاليف تلك �خلدمات.

ح�صابات  من  يلزم  ما  �التفاق  هــذ�  الإد�رة  مي�صك   -3

منا�صبة.

المادة 25
إقرار الميزانية اإلدارية ومساهمات 

األعضاء
1- الأغر��س هذه �ملادة, يحوز �الأع�صاء 2000 �صوت.

2- �أ- يحوز كل ع�صو عدد �الأ�صو�ت �ملحدد يف �ملرفق مع 

تعديله وفقًا الأحكام �لفقرة �لفرعية )د( �أدناه.

ب- ال يحوز �أي ع�صو �أقل من 6 �أ�صو�ت.

ج- ال جتزئة لالأ�صو�ت. وُي�صمح بتقريب �لعدد يف عملية 

�حل�صاب ولكفالة توزيع �لعدد �لكامل لالأ�صو�ت.

د- تــوّزع �الأ�صو�ت �لــو�ردة يف �ملرفق �لتي مل توؤخذ عند 

بدء نفاذ هذ� �التفاق فيما بني فر�دى �الأع�صاء, بخالف 

�لذين يحوزون 6 �أ�صو�ت يف �ملرفق. وتوزع �الأ�صو�ت غري 

�ملخ�ص�صة بن�صبة عدد �أ�صو�تهم يف �ملرفق �إىل جمموع 

 6 عدد �أ�صو�ت جميع �الأع�صاء �لذين يحوزون �أكرث من 

�أ�صو�ت.

وفقًا  �صنوي  �أ�صا�س  على  �الأ�ــصــو�ت  يف  �لنظر  يعاد   -3

لالإجر�ء�ت �لتالية:

�أ- يجري كل �صنة, مبا يف ذلك �صنة بدء نفاذ هذ� �التفاق, 

عند ن�صر حولية �ل�صكر �ل�صادرة عن منظمة �ل�صكر �لدولية, 

ح�صاب �أ�صا�س طني مركب لكل ع�صو يتاألف من:

35 يف �ملائة من �صادر�ت �لع�صو �إىل �ل�صوق �حلرة

ز�ئدً�

15 يف �ملائة من جمموع �صادر�ت ذلك �لع�صو مبوجب 

ترتيبات خا�صة

ز�ئدً�

�ل�صوق  مــن  �لع�صو  و�رد�ت  جمموع  مــن  �ملــائــة  يف   35

�حلرة

ز�ئدً�

15 يف �ملائة من جمموع  جمموع و�رد�ت �لع�صو مبوجب 

ترتيبات خا�صة.

وتكون �لبيانات �مل�صتعملة حل�صاب �الأ�صا�س �لطني �ملركب 

لكل ع�صو بالن�صبة لكل فئة و�ردة �أعاله هي متو�صط تلك 

�لفئة عن �أعلى ثالث �صنو�ت من �ل�صنو�ت �الأخرية �الأربع 

�ملن�صورة يف �أحدث طبعة حلولية �ل�صكر �ل�صادرة عن 

�ملنظمة. ويقوم �ملدير �لتنفيذي بح�صاب ح�صة كل ع�صو 

يف جمموع �الأ�ص�س �لطنية �ملركبة جلميع �الأع�صاء. وتوزع 

كافة �لبيانات �ملذكورة �أعاله على �الأع�صاء عند �إجر�ء 

�حل�صابات.

ب- يف �ل�صنة �لثانية و�ل�صنو�ت �لتالية بعد بدء نفاذ هذ� 

�التفاق تعدل �أ�صو�ت كل ع�صو ح�صب �لتغيري يف ح�صته يف 

جمموع �الأ�ص�س �لطنية �ملركبة جلميع �الأع�صاء بالقيا�س 

�إىل �حل�صة عن نف�س �لع�صوية, يف �ل�صنة �ل�صابقة.

ج- ال يخ�صع �الأع�صاء �لذين يحوزون 6 �أ�صو�ت لتعديل 

�صعودي مبوجب �أحكام �لفقرة �لفرعية )ب( �أعاله ما مل 

تتجاوز ح�صتهم يف جمموع �الأ�ص�س �لطنية �ملركبة جلميع 

�الأع�صاء 0.3 يف �ملائة.

4- يف حالة �ن�صمام ع�صو �أو �أع�صاء �إىل هذ� �التفاق بعد 

بدء نفاذه, حتدد �أ�صو�تهم وفقًا للمرفق ب�صيغته �ملعدلة 

يف �صوء �لفقرتني 2 و3 �أعاله. و�إذ� كان �لع�صو �ملن�صم �أو 

�الأع�صاء �ملن�صمون غري مدرجني يف �ملرفق بهذ� �التفاق 

يقرر �ملجل�س عدد �الأ�صو�ت �لو�جب تخ�صي�صها لذلك 

�أو الأولئك �الأع�صاء. وبعد قبول �لع�صو �ملن�صم  �لع�صو 

ال�شكر  �شوق  بتقييم  تعنى  جلنة  اإن�شاء 

وا�شتهالكه واإح�شاءاته 
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لعدد  �ملرفق  �ملن�صمني وغري �ملدرجني يف  �الأع�صاء  �أو 

�الأ�صو�ت �لتي يخ�ص�صها �ملجل�س, يعاد ح�صاب �أ�صو�ت 

�الأع�صاء �لقائمني بحيث يبقى جمموع �الأ�صو�ت 2000.

5- يف حالة �ن�صحاب ع�صو �أو �أع�صاء, يعاد توزيع �أ�صو�ت 

�أو �الأع�صاء �ملن�صحبني على �الأع�صاء  �لع�صو �ملن�صحب 

�أ�صو�ت �الأع�صاء  �ملتبقني بن�صبة ح�ص�صهم يف جمموع 

�الأع�صاء  �أ�ــصــو�ت جميع  جمموع  يبقى  بحيث  �ملتبقني 

. 2000

6- �لرتتيبات �النتقالية:

�أ- تنطبق �الأحكام �لتالية على �أع�صاء �التفاق �لدويل 

لل�صكر لعام 1987 وحدهم �عتبارً� من 31 كانون �الأول/ 

1993 وتقت�صر على �أول �صنتني تقومييتني بعد  دي�صمرب 

بدء نفاذ هذ� �التفاق )�أي لغاية 31 كانون �الأول/ دي�صمرب 

.)1994

ب- ال يتجاوز جمموع عدد �الأ�صو�ت �ملخ�ص�صة يف عام 

�أ�صو�ت ذلك  1.33 م�صروبًا يف عدد  1993 لكل ع�صو 

�لع�صو يف عام 1992 مبوجب �التفاق �لدويل لل�صكر لعام 

1987, ويف عام 1994 ال يتجاوز 1.66 م�صروبًا يف عدد 

�أ�صو�ت ذلك �لع�صو يف عام 1993 مبوجب �التفاق �لدويل 

لل�صكر لعام 1987 .

ج- الأغر��س حتديد �مل�صاهمة عن كل �صوت, ال يعاد توزيع 

�الأ�صو�ت �لتي مل توؤخذ ب�صبب تطبيق �لفقرة 6 )ب( �أعاله 

على �أع�صاء �آخرين. ومن ثم تتحدد �مل�صاهمة عن كل 

�صوت على �أ�صا�س �لعدد �ملخف�س لالأ�صو�ت �الإجمالية.

7- ال تنطبق على هذه �ملادة �أحكام �لفقرة 2 من �ملادة 

26 �ملت�صلة بتعليق �حلقوق �لت�صويتية ب�صبب عدم �لوفاء 

بااللتز�مات.

�لثاين من كل عام  �لن�صف  �ملجل�س خــالل  يعتمد   -8

وحتدد  �لتالية  �ل�صنة  عن  للمنظمة  �الإد�ريـــة  �مليز�نية 

م�صاهمة �الأع�صاء عن كل �صوت يف تغطية تلك �مليز�نية, 

هذه  من   6 �لفقرة  �أحكام  مر�عاة  بعد  �صنتني  �أول  يف 

�ملادة.

9- حت�صب م�صاهمة كل ع�صو يف �مليز�نية �الإد�رية ب�صرب 

�لتي  �الأ�صو�ت  �لو�حد يف عدد  �ل�صوت  �مل�صاهمة عن 

يحوزها مبقت�صى هذه �ملادة على �لنحو �لتايل:

�أ- بالن�صبة ملن كان ع�صوً� وقت �عتماد �مليز�نية �الإد�رية 

نهائيًا, يكون عدد �الأ�صو�ت هو ما كان يحوزه وقتذ�ك؛

�مليز�نية  �عتماد  بعد  ع�صوً�  ي�صبح  ملن  وبالن�صبة  ب- 

�الإد�رية, يكون عدد �الأ�صو�ت هو �لعدد �لذي تلقاه عند 

�كت�صاب �لع�صوية, مع تعديلها مبا يتنا�صب مع بقية �لفرتة 

�مل�صمولة بامليز�نية �أو �مليز�نيات, على �أال تعدل �الأن�صبة 

�ملقررة لالأع�صاء �الآخرين.

10- �إذ� بد�أ نفاذ هذ� �التفاق قبل �أكرث من ثمانية �أ�صهر 

من بد�ية �صنته �لكاملة �الأوىل, يعتمد �ملجل�س يف دورته 

�الأوىل ميز�نية �إد�رية تغطي �لفرتة حتى بد�ية �ل�صنة 

�لكاملة �الأوىل. و�إال, ت�صمل �مليز�نية �الإد�رية �الأوىل كاًل 

من �لفرتة �الأولية و�ل�صنة �لكاملة �الأوىل.

11- يجوز للمجل�س �أن يتخذ, بت�صويت خا�س, ما ير�ه 

�لع�صوية �ملحدودة  �آثــار  لتعوي�س  منا�صبًا من تد�بري 

�ملحتملة على م�صاهمات �الأع�صاء وقت �عتماد �مليز�نية 

�أو نتيجة �أي  �الإد�ريــة عن �ل�صنة �الأوىل لهذ� �التفاق 

�نخفا�س كبري يف �لع�صوية بعد ذلك.

المادة 26
دفع المساهمات

1- يدفع �الأع�صاء م�صاهماتهم يف �مليز�نية �الإد�رية لكل 

�صنة وفقًا لالإجر�ء�ت �لد�صتورية لدى كل منهم. وتدفع 

�مل�صاهمات يف �مليز�نية �الإد�ريــة لكل �صنة بعمالت قابلة 

للتحويل بحرية, وت�صبح و�جبة �ل�صد�د يف �ليوم �الأول من 

تلك �ل�صنة, وت�صبح م�صاهمات �الأع�صاء �ملتعلقة بال�صنة 

�لتي ين�صمون خاللها �إىل �ملنظمة و�جبة �ل�صد�د يف �لتاريخ 

�لذي ي�صبحون فيه �أع�صاء.

2- �إذ� �نق�صت �أربعة �أ�صهر من تاريخ وجوب �صد�د �مل�صاهمة 

وفقًا للفقرة 1 من هذه �ملادة دون �أن يدفع �أحد �الأع�صاء 

كامل م�صاهمته يف �مليز�نية �الإد�رية, يطلب �ملدير �لتنفيذي 

�أن يدفع باأ�صرع ما يف �الإمكان. فاإذ� �نق�صى  �إىل �لع�صو 

�صهر�ن �آخر�ن بعد طلب �ملدير �لتنفيذي ومل يكن �لع�صو قد 

�صدد م�صاهمته بعد, تعلق حقوقه �لت�صويتية يف �ملجل�س ويف 

�للجنة �الإد�رية �إىل �أن يقوم بدفع كامل م�صاهمته.

3- للمجل�س �أن يقرر, بت�صويت خا�س, �أن يكف �أي ع�صو 

مل يدفع م�صاهماته ملدة �صنتني عن �لتمتع بحقوق �لع�صوية 

�أو يوقف ح�صاب �لن�صيب �ملقرر عليه الأغر��س �مليز�نية. 

ويظل م�صوؤواًل عن �لوفاء باأي �لتز�مات �أخرى من �لتز�ماته 

�ملالية مبوجب هذ� �التفاق. وي�صتعيد �لع�صو حقوق �لع�صوية 

بدفعه �ملتاأخر�ت عليه. وتخ�صم �أي مدفوعات من �الأع�صاء 

�أواًل ولي�س من  �ملتخلفني عن �ل�صد�د من هذه �ملتاأخر�ت 

�مل�صاهمات �جلارية.

المادة 27
مراجعة الحسابات ونشرها

م �إىل �ملجل�س يف �أقرب وقت ممكن بعد �نتهاء كل  ُتقدَّ

�صنة �لبيانات �ملالية للمنظمة عن تلك �ل�صنة, م�صدقًا 

الإقر�رها  م�صتقل,  ح�صابات  مر�جع  قبل  من  عليها 

ون�صرها.

الفصل الثامن- التعهدات العامة 
لألعضاء

المادة 28
تعهدات األعضاء

يتعهد �الأع�صاء باتخاذ �لتد�بري �لالزمة لتمكينهم من 

�لوفاء بالتز�ماتهم مبوجب هذ� �التفاق, وباأن يتعاونو� 

تعاونًا كاماًل بع�صهم مع بع�س ل�صمان حتقيق �أهد�ف 

هذ� �التفاق.

المادة 29
مستويات العمل

ي�صمن �الأع�صاء �حلفاظ على م�صتويات عمل من�صفة 

يف �صناعات �ل�صكر لديهم, وي�صعون قدر �الإمكان �إىل 

حت�صني م�صتوى معي�صة �لعمال �لزر�عيني و�ل�صناعيني 

�إنتاج �ل�صكر, وكذلك مز�رعي ق�صب  يف خمتلف فروع 

�ل�صكر وبنجر �ل�صكر.

المادة 30
الجوانب البيئية

يويل �الأع�صاء ما ينبغي من �عتبار للجو�نب �لبيئية يف 

جميع مر�حل �إنتاج �ل�صكر.

المادة 31
المسؤولية المالية لألعضاء

تقت�صر �مل�صوؤولية �ملالية لكل ع�صو �إز�ء �ملنظمة و�إز�ء �الأع�صاء 

�الآخرين على نطاق �لتز�ماته ب�صاأن �مل�صاهمات يف �مليز�نية 

�الإد�رية �لتي يعتمدها �ملجل�س مبقت�صى هذ� �التفاق.

الفصل التاسع- المعلومات 

يدفع الأع�شاء م�شاهماتهم يف امليزانية 

الإداري�������ة ل��ك��ل ���ش��ن��ة وف���ق���اً ل���الإج���راءات 

الد�شتورية لكل منهم
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والدراسات
المادة 32

المعلومات والدراسات
1- تعمل �ملنظمة بو�صفها مركزً� جلمع ون�صر �ملعلومات 

�الإح�صائية و�لدر��صات عن �الإنتاج و�الأ�صعار و�ل�صادر�ت 

و�لو�رد�ت و�ال�صتهالك و�ملخزونات على �مل�صتوى �لعاملي 

يف جمال �ل�صكر )على �أن ي�صمل ذلك �ل�صكر �خلام و�لنقي 

على حد �صو�ء, بح�صب �حلال( و�ملُحّليات �الأخرى, ف�صاًل 

عن �صر�ئب �ل�صكر و�ملُحّليات �الأخرى.

2- يتعهد �الأع�صاء باأن يقدمو�, يف غ�صون �ملدة �لتي قد 

يحددها �لنظام �لد�خلي, جميع �الإح�صاء�ت و�ملعلومات 

�ملتاحة �لتي قد يعتربها �لنظام �لد�خلي �صرورية لتمكني 

�ملنظمة من �ال�صطالع بوظائفها مبوجب هذ� �التفاق. 

وت�صتخدم �ملنظمة, عند �القت�صاء, �ملعلومات ذ�ت �ل�صلة 

�لتي ميكن �أن توفرها لها م�صادر �أخرى. وال تقوم �ملنظمة 

بن�صر �أية معلومات ميكن �أن تفيد يف �لتعرف على عمليات 

�أو  �أو �ل�صركات �لذين يقومون باإنتاج �ل�صكر  �الأ�صخا�س 

جتهيزه �أو ت�صويقه.

المادة 33
تقييم السوق، واالستهالك واإلحصاءات

�ل�صكر  �صوق  بتقييم  تعنى  جلنة  �ملجل�س  ين�صئ   -1

�الأع�صاء  تتكون من جميع  و�إح�صاء�ته  و��صتهالكه 

برئا�صة �ملدير �لتنفيذي.

�مل�صائل  �مل�صتمر  �ال�صتعر��س  قيد  �للجنة  تبقي   -2

�ملتعلقة باالقت�صاد �لعاملي لل�صكر و�ملُحّليات �الأخرى 

وتبلغ �الأع�صاء بنتيجة مد�والتها, �لتي تعقد من �أجل 

�ل�صنة.  عــادة مرتني يف  تكون  �إجر�ئها �جتماعات, 

جميع  ��صتعر��صها,  يف  �العتبار,  يف  �للجنة  وت�صع 

عماًل  �ملنظمة  �لتي جتمعها  �ل�صلة  ذ�ت  �ملعلومات 

باملادة 32.

3- ت�صطلع �للجنة باأعمال يف �ملجاالت �لتالية:

�أ- �إعد�د �الإح�صاء�ت �ملتعلقة بال�صكر وحتليل �إح�صائي 

الإنتاج �ل�صكر و��صتهالكه وخمزوناته و�لتجارة �لدولية 

فيه و�أ�صعاره؛

ب- حتليل �صلوك �ل�صوق و�لعو�مل �لتي توؤثر فيه, مع 

�الهتمام خا�صة مب�صاركة �لبلد�ن �لنامية يف �لتجارة 

�لعاملية؛

ج- حتليل �لطلب على �ل�صكر, مبا يف ذلك �آثار ��صتخد�م 

�أي �صكل من بد�ئل �ل�صكر �لطبيعية و�ال�صطناعية على 

�لتجارة و�ال�صتهالك �لعامليني لل�صكر؛

د- �أي ق�صايا �أخرى يو�فق عليها �ملجل�س.

برنامج  م�صروع  يف  �صنة  كــل  يف  �ملجل�س  ينظر   -4

عمل تطلعي يعده �ملدير �لتنفيذي يت�صمن تقدير�ت 

لالحتياجات من �ملو�رد.

الفصل العاشر- البحث والتطوير
المادة 34

البحث والتطوير
بغية حتقيق �الأهد�ف �ملبينة يف �ملادة 1, ميكن للمجل�س 

ميد�ن  يف  �لعلميني  و�لتطوير  �لبحث  يف  �مل�صاعدة 

�قت�صاد �ل�صكر ويف ن�صر �لنتائج �لتي يتم �حل�صول 

عليها يف هذ� �مليد�ن. ولهذ� �لغر�س, ميكن للمجل�س 

�لبحوث  وموؤ�ص�صات  �لدولية  �ملنظمات  مع  �لتعاون 

ب�صرط �أال يتكبد �لتز�مات مالية �إ�صافية.

الفصل الحادي عشر- األعمال 
التحضيرية التفاق جديد

المادة 35
األعمال التحضيرية التفاق جديد

�أن يدر�س جدوى �لتفاو�س على  1- يجوز للمجل�س 

�تفاق دويل جديد لل�صكر, مبا يف ذلك �تفاق ممكن 

ينطوي على �أحكام �قت�صادية, و�أن يقدم تقريرً� �إىل 

�الأع�صاء و�أن يبدي ما ير�ه منا�صبًا من تو�صيات.

2- يجوز للمجل�س, حاملا يرى ذلك منا�صبًا, �أن يرجو 

من �الأمني �لعام ملوؤمتر �الأمم �ملتحدة للتجارة و�لتنمية 

�أن يدعو �إىل عقد موؤمتر تفاو�صي.

الفصل الثاني عشر- األحكام 
الختامية

المادة 36
الوديع

يعنّي �الأمني �لعام لالأمم �ملتحدة مبوجب هذ� وديعًا 

لهذ� �التفاق.

المادة 37
التوقيع

يفتح باب �لتوقيع على هذ� �التفاق يف مقر �الأمم �ملتحدة 

�عتبارً� من 1 �أيار/ مايو �إىل 31 كانون �الأول/ دي�صمرب 

1992 وذلك من جانب �أي حكومة مدعوة �إىل موؤمتر �الأمم 

�ملتحدة �ملعني بال�صكر, 1993.

المادة 38
التصديق والقبول واإلقرار

�أو لالإقر�ر  �أو للقبول  1- يخ�صع هذ� �التفاق للت�صديق 

من جانب �حلكومات �ملوقعة وفقًا لالإجر�ء�ت �لد�صتورية 

لكل منها.

2- تودع وثائق �لت�صديق �أو �لقبول �أو �الإقر�ر لدى �لوديع 

يف موعد �أق�صاه 31 كانون �الأول/ دي�صمرب 1992. غري �أنه 

يجوز للمجل�س �أن مينح متديد�ت زمنية للحكومات �ملوقعة 

�لتي ال ت�صتطيع �إيد�ع وثائقها بحلول ذلك �لتاريخ.

المادة 39
اإلشعار بالتطبيق المؤقت

1- يجوز الأي حكومة موقعة تعتزم �لت�صديق على هذ� 

�أو الأي حكومة حدد �ملجل�س  �إقــر�ره  �أو  �أو قبوله  �التفاق 

�صروطًا الن�صمامها ولكنها مل ت�صتطع بعد �إيد�ع وثيقتها, 

�أن تقوم, يف �أي وقت, باإ�صعار �لوديع باأنها �صتطبق هذ� 

�التفاق ب�صورة موؤقتة �إما عند بدء نفاذه وفقًا للمادة 40 

�أو يف تاريخ حمدد �إذ� كان نافذً� بالفعل.

2- تكون �حلكومة �لتي �أ�صدرت �إ�صعارً� مبوجب �لفقرة 

1 من هذه �ملادة باأنها �صتطبق هذ� �التفاق �إما عند بدء 

�إذ� كان نافذً� بالفعل, ع�صوً�  �أو يف تاريخ حمدد  نفاذه 

موؤقتًا �بتد�ء من ذلك �لوقت �إىل �أن تودع وثيقتها �خلا�صة 

بالت�صديق �أو �لقبول �أو �الإقر�ر �أو �الن�صمام وبذلك ت�صبح 

ع�صوً�.

المادة 40
بدء نفاذ االتفاق

كانون   1 نهائية يف  ب�صفة  �التفاق  هــذ�  نفاذ  يبد�أ   -1

�إذ� قامت  �أي تاريخ الحق,  �أو يف   1993 �لثاين/ يناير 

�ملائة من  60 يف  �لتاريخ حكومات حتــوز  ذلــك  بحلول 

�الأ�صو�ت وفقًا للتوزيع �ملن�صو�س عليه يف �ملرفق بهذ� 

�التفاق باإيد�ع وثائقها �خلا�صة بالت�صديق �أو �لقبول �أو 

�الإقر�ر �أو �الن�صمام.

2- �إذ� مل يبد�أ نفاذ هذ� �التفاق, وفقًا للفقرة 1 من هذه 

�ملادة, يف 1 كانون �لثاين/ يناير 1993, يبد�أ نفاذه ب�صفة 

موؤقتة �إذ� قامت بحلول ذلك �لتاريخ حكومات م�صتوفية 

ل�صروط �لن�صبة �ملئوية �ملن�صو�س عليها يف �لفقرة 1 من 

هذه �ملادة باإيد�ع وثائقها �خلا�صة بالت�صديق �أو �لقبول 

�أو �الإقر�ر �أو بتقدمي �إ�صعار�ت بالتنفيذ �ملوؤقت.
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 ,1993 1 كانون �لثاين/ يناير  �إذ� مل ت�صتوف, يف   -3

وفقًا  �التــفــاق  هــذ�  نفاذ  لبدء  �ملطلوبة  �ملئوية  �لن�صب 

للفقرة 1 �أو �لفقرة 2 من هذه �ملادة, يدعو �الأمني �لعام 

لالأمم �ملتحدة �حلكومات �لتي �أودعت وثائقها �خلا�صة 

�إ�صعار�ت  قدمت  �أو  �الإقـــر�ر  �أو  �لقبول  �أو  بالت�صديق 

�إذ� كان يتعني  بالتنفيذ �ملوؤقت �إىل �الجتماع لتقرر ما 

�أن يبد�أ نفاذ هذ� �التفاق ب�صفة نهائية �أو ب�صفة موؤقتة 

فيما بينها كليًا �أو جزئيًا, يف �لتاريخ �لذي قد حتدده. و�إذ� 

بد�أ نفاذ هذ� �التفاق ب�صفة موؤقتة وفقًا لهذه �لفقرة, 

فاإنه ي�صبح نافذً� بعد ذلك ب�صفة نهائية متى ��صتوفيت 

1 من هذه �ملادة  �ل�صروط �ملن�صو�س عليها يف �لفقرة 

بدون حاجة �إىل �تخاذ قر�ر �آخر.

�أو  �أو قبول  4- بالن�صبة الأي حكومة تودع وثيقة ت�صديق 

�إقر�ر �أو �ن�صمام �أو �إ�صعار بالتنفيذ �ملوؤقت بعد بدء نفاذ 

هذ� �التفاق وفقًا للفقرة 1 اأو 2 اأو 3 من هذه �ملادة, يبد�أ 

�صريان �لوثيقة �أو �الإ�صعار يف تاريخ �الإيد�ع وفيما يتعلق 

1 من  �لفقرة  وفقًا الأحكام  �ملوؤقت,  بالتنفيذ  باالإ�صعار 

�ملادة 39.

المادة 41
االنضمام

�أمام  مفتوحًا  �التــفــاق  هــذ�  �إىل  �الن�صمام  بــاب  يكون 

حكومات جميع �لدول وفق �ل�صروط �لتي يحددها �ملجل�س. 

وعند �الن�صمام, تعترب �لدولة �ملعنية مدرجة يف �ملرفق 

بهذ� �التفاق وكذلك �أ�صو�تها ح�صبما هو و�رد يف �صروط 

�الن�صمام. وينفذ �الن�صمام باإيد�ع وثيقة �الن�صمام لدى 

�لوديع. ويجب �أن تن�س وثائق �الن�صمام على �أن �حلكومة 

تقبل جميع �ل�صروط �لتي يحددها �ملجل�س.

المادة 42
االنسحاب

1- يجوز الأي ع�صو �أن ين�صحب من هذ� �التفاق يف �أي وقت 

بعد بدء نفاذ هذ� �التفاق عن طريق تقدمي �إ�صعار كتابي 

باالن�صحاب �إىل �لوديع. وعلى �لع�صو �أن ُيعلم �ملجل�س يف 

�لوقت ذ�ته كتابة باالإجر�ء �لذي �تخذه.

2- يكون �الن�صحاب مبوجب هذه �ملادة نافذ �ملفعول بعد 

30 يومًا من ت�صلم �لوديع لالإ�صعار.

المادة 43
تسوية الحسابات

1- يحدد �ملجل�س �أية ت�صوية للح�صابات ير�ها من�صفة مع 

�أي ع�صو �ن�صحب من هذ� �التفاق, �أو كف بطريقة �أخرى 

عن �أن يكون طرفًا يف هذ� �التفاق. وحتتفظ �ملنظمة باأية 

مبالغ �صبق �أن دفعها هذ� �لع�صو. ويكون هذ� �لع�صو ملزمًا 

ب�صد�د �أية مبالغ م�صتحقة عليه للمنظمة.

2- لدى �إنهاء هذ� �التفاق, ال يحق الأي ع�صو م�صار �إليه يف 

�لفقرة 1 من هذه �ملادة �أي ن�صيب يف ح�صيلة �لت�صفية �أو 

�الأ�صول �الأخرى للمنظمة, وكذلك ال يتم حتميله �أي جزء 

من �لعجز يف �ملنظمة, �إن وجد.

المادة 44
التعديل

1- يجوز للمجل�س, بت�صويت خا�س, �أن يو�صي �الأع�صاء 

باإدخال تعديل على هذ� �التفاق. كما يجوز للمجل�س �أن 

�لوديع بقبوله  باإ�صعار  يحدد وقتًا يقوم بعده كل ع�صو 

للتعديل. وي�صبح �لتعديل نافذً� بعد 100 يوم من ت�صلم 

�لوديع �إ�صعار�ت �لقبول من �أع�صاء يحوزون ثلثي �الأ�صو�ت 

على �الأقل من جمموع �أ�صو�ت جميع �الأع�صاء وفقًا للمادة 

11 على �لنحو �ملحدد وفق �ملادة 25, �أو يف �أي تاريخ الحق 

يكون �ملجل�س قد حدده بت�صويت خا�س. ويجوز للمجل�س 

�أن يحدد وقتًا يقوم كل ع�صو خالله باإ�صعار �لوديع بقبول 

�لتعديل, و�إذ� مل ي�صبح �لتعديل نافذً� بحلول ذلك �لتاريخ 

�لوديع باملعلومات  فاإنه يعترب م�صحوبًا. ويزود �ملجل�س 

�إ�صعار�ت �لقبول �لو�ردة  �إذ� كانت  �لالزمة لتحديد ما 

كافية جلعل �لتعديل نافذً�.

م با�صمه �إ�صعار بقبول تعديل بحلول  2- �أي ع�صو مل يقدَّ

�لتاريخ �لذي ي�صبح فيه ذلك �لتعديل نافذً� يكف عن �أن 

يكون طرفًا يف هذ� �التفاق �عتبارً� من ذلك �لتاريخ, ما مل 

يقنع ذلك �لع�صو �ملجل�س بعدم ��صتطاعته ��صتيفاء �لقبول 

يف حينه ب�صبب �صعوبات ووجهت يف ��صتكمال �إجر�ء�ته 

�لد�صتورية وقرر �ملجل�س �أن ميدد بالن�صبة لذلك �لع�صو 

ملزمًا  �لع�صو  ذلــك  يكون  وال  للقبول.  �ملحددة  �لفرتة 

بالتعديل قبل تقدمي �إ�صعار بقبوله.

المادة 45
المدة والتمديد واإلنهاء

1- يظل هذ� �التفاق نافذً� حتى 31 كانون �الأول/ دي�صمرب 

1995 ما مل يتم متديد مدته مبوجب �لفقرة 2 من هذه 

3 من هذه  �إنــهــاوؤه قبل ذلك مبوجب �لفقرة  �أو  �ملــادة, 

�ملادة.

للمجل�س, بت�صويت خا�س, متديد مدة هذ�  2- يجوز 

 ,1995 �الأول/ دي�صمرب  31 كانون  بعد  �إىل ما  �التفاق 

يــتــجــاوز كــل منها �صنتني يف كل  لــفــرت�ت مــتــو�لــيــة ال 

منا�صبة.

لهذ�  �لقبيل  هــذ�  من  متديد  �أي  يقبل  ال  ع�صو  ولكل   

�التفاق �أن يبلغ �ملجل�س بذلك كتابة, ويكف هذ� �لع�صو 

عن �أن يكون طرفًا يف هذ� �التفاق �عتبارً� من بد�ية فرتة 

�لتمديد.

3- يجوز للمجل�س �أن يقرر يف �أي وقت, بت�صويت خا�س, 

�إنهاء هذ� �التفاق �عتبارً� من �لتاريخ �لذي يحدده ورهنًا 

مبا يحدده من �صروط.

4- عند �إنهاء هذ� �التفاق, ي�صتمر وجود �ملنظمة طو�ل 

لتنفيذ ت�صفيتها وتكون لها من  �لــذي قد يلزم  �لوقت 

ي�صتلزمه هذ�  �لوظائف ما قد  �ل�صلطات ومتار�س من 

�لغر�س.

5- يتوىل �ملجل�س �إ�صعار �لوديع باأي �إجر�ء يتخذ مبوجب 

�لفقرة 2 �أو �لفقرة 3 من هذه �ملادة.

المادة 46
التدابير االنتقالية

1- متى ترتبت, وفقًا لالتفاق �لدويل لل�صكر لعام 1987, 

�أو مل يتم  �أو يتم �لقيام به  على �أي عمل مت �لقيام به 

�لقيام به �آثار يكون قد �صرى مفعولها يف �صنة الحقة, 

الأغر��س تنفيذ هذ� �التفاق, يكون لهذه �الآثــار نف�س 

�ملفعول مبقت�صى هذ� �التفاق كما لو كانت �أحكام �تفاق 

عام 1987 قد ��صتمر مفعولها لهذه �الأغر��س.

2- يقر �ملجل�س, مبوجب �التفاق �لدويل لل�صكر لعام 

1993 ب�صفة  1987, �مليز�نية �الإد�رية للمنظمة ل�صنة 

موؤقتة, وذلك يف دورته �لعادية �الأخرية يف �صنة 1992, 

رهنًا بقيام �ملجل�س باإقر�رها نهائيًا مبوجب هذ� �التفاق 

يف دورته �الأوىل يف �صنة 1993م.

�أدنــاه, �ملفو�صون لهذ�  و�إثباتًا ملا تقدم قام �ملوقعون 

�لغر�س ح�صب �الأ�صول, بالتوقيع على هذ� �التفاق يف 

�لتو�ريخ �ملبينة.

حرر يف جنيف يف هذ� �ليوم �لع�صرين من �آذ�ر/ مار�س 

ون�صو�س  وت�صعني.  و�ثنني  وت�صعمائة  �ألــف  �صنة  من 

هذ� �التفاق باللغات �الإ�صبانية و�الإنكليزية و�لرو�صية 

و�ل�صينية و�لعربية و�لفرن�صية مت�صاوية �حلجية.

ت
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اإليها نظرة م�شتقبلية وباهتمام كبري، وبب�شاطة كبرية  وبدون  ثمة ثالث م�شكالت رئي�شة ينبغي النظر 

مقدمات 

امل�شكلة الأوىل: العطالة وهي اأن يكون ال�شخ�س قادرا موؤهال ول يجد عمال منا�شبا، والتعبري بالعطالة اأدق 

من البطالة واأوىل.

الثانية: ال�شكن واملق�شود به توفري ال�شكن املنا�شب لكل اأ�شرة يف املكان والزمان املنا�شبني.

الثالثة: الزواج ونعني به تزويج ال�شاب من فتاة تنا�شبه يف الوقت  املنا�شب.

وال�شيا�شية  الأمنية  امل�شكالت  من  وبكثري  والثالثة  بالثانية  وترتبط  اأبعادها  لها  م�شكلة  الأوىل  امل�شكلة 

والجتماعية والقت�شادية، ومعاجلة م�شكلة تعني وقاية املجتمع من كثري من الأخطار ومعاجلة كثري من 

امل�شكالت، وذلك اإن معاجلة م�شكلة العطالة توفر للمرء الدخل املنا�شب الذي يغنيه عن ال�شوؤال وال�شرقة 

والفراغ، ويوؤدي خدمة واإنتاجية لنف�شه واأ�شرته واملجتمع وي�شعر بالولء وال�شدق.

اأنواعها من �شرقات  والدرا�شات والإح�شاءات تفيد بوجود ارتباط قوي بني م�شتوى اجلرمية ومبختلف 

وانحرافات جن�شية وخمدرات واعتداءات وت�شول مبطن وانت�شار كثري من ال�شلبيات يف املجتمع وبني العطالة، 

كما تفيد الدرا�شات والإح�شاءات اإىل انخفا�س كبري يف م�شتوى اجلرمية كما ونوعا عندما ي�شغل النا�س 

باأعمال تدر عليهم دخال يكفيهم، وقد كتب اأمري املوؤمنني عمر بن اخلطاب �ر�شي اهلل عنه� اإىل اأحد عماله: 

اأ�شغلهم بالطاعة واإل اأ�شغلوك باملع�شية » 

والأعمال اأو الوظائف عندنا اأربعة اأنواع: الأعمال الإدارية، والت�شويقية، والت�شنيعية، واخلدمية، ول ينبغي 

اأو الت�شنيعية، فالأعمال ال�شناعية حتتاج اإىل عمالة فنية وخربة وجودة حتى  اأن نبداأ بالأعمال اخلدمية 

تناف�س، واأرجو األ ن�شل اإىل اخلدمة التي ي�شطر املواطن للعمل فيها، ولكن اأعمال الإدارة والت�شويق هي التي 

ت�شتويل على اأكرث من 60% من الفر�س الوظيفية وكثري منها ل حتتاج اإىل كثري من املهارات التي يتطلبها 

العمل بدليل وجود عمالة وافدة تقوم بها تعلمت وك�شبت خرباتها هنا ومن خالل العمل ولي�س قبله وبخا�شة 

يف ميدان الت�شويق ول اأق�شد بالت�شويق �شوق اخل�شار ونحوه ولكن تلك الأ�شواق املكيفة التي تبيع العطور 

ونحوها يف عمل حمدد ووقت حمدد ون�شبة  من الدخل، واأتذكر اأن خبريا اأجنبيا جاء اإىل اململكة لتقدمي 

حما�شرة عن التعليم يف اململكة، وقال يف املحا�شرة اإنني قبل اأن اأقوم باإلقاء حما�شرتي قمت ملدة ثالثة اأيام 

بدرا�شة الو�شع عندكم  فوجدت جبال �شخما وعقبة كاأداء ا�شمها ثمانية مليون وافد. يتخرج املواطن ويبحث 

عن عمل وي�شطدم بذلك اجلبل وتعودون اإىل التعليم وتعدلون وتغريون ظنا منكم اأن العقبة يف التعليم اأو 

املهارات التي ل يجيدها هذا املتخرج ويتخرج املتخرج مرة اأخرى وي�شطدم بتلك العقبة وتعودون مرة اأخرى 

للمناهج والتعليم للتعديل والتطوير ولكن تبقى امل�شكلة وتتفاقم لأن امل�شكلة اأو العقبة اأو اجلبل مل يهد منه 

�شئ بل يو�شع له احلماية من اأجل تقويته، احلل اإذن هو اأن تبداأ املعاول بقوة للحد من هذا اجلبل حتى يجد 

املتخرج الفر�شة ويتمكن من املهارة وهو على راأ�س العمل .

واإذا ح�شل ال�شخ�س على الوظيفة املنا�شبة وا�شتقر فيها وبداأ ينتج وي�شغل نف�شه بها بداأ يتطلع للبناء ولي�س 

الهدم، واإن اأهم عوامل البناء، البناء الأ�شري فبداأ يفكر يف تاأ�شي�س اأ�شرة، وليقدم على هذه اخلطوة املهمة، 

يفكر يف ال�شكن ال��ذي يحقق له ال�شتقرار وال�شكينة، فياأتي حل م�شكلة ال�شكن بجهود حكومية وجتارية 

وت�شهيالت وبخطة وطنية توفر ال�شكن املنا�شب بالقيمة املنا�شبة يف املكان املنا�شب، ويتم ذلك تدريجيا حتى 

اإذا توفر ال�شكن يقدم ال�شاب اأو ال�شابة على النقلة الثالثة وهي الزواج، فاإذا �شغل املرء نف�شه بوظيفة منا�شبة 

ي�شعر يها بالثقة بنف�شه وبقدرته وانتمائه، وحتمله امل�شوؤولية، ووجد ال�شكن املنا�شب ثم الزوجة املنا�شبة فاإن 

حتقق ال�شكينة وال�شتقرار يقلل كثريا من امل�شكالت النف�شية والجتماعية والقت�شادية والأمنية و�شيجني 

اأَْزَواجاً  اأَْنُف�ِشُكْم  اأَْن َخلََق َلُكْم ِمْن  اآَياِتِه  املجتمع النفع والفائدة وال�شتقرار وقد قال البارئ عز وجل  )َوِمْن 

ُروَن( )الروم:21(. َنّ يِف َذِلَك َلآياٍت ِلَقْوٍم َيَتَفَكّ ًة َوَرْحَمًة اإِ ِلَت�ْشُكُنوا اإَِلْيَها َوَجَعَل َبْيَنُكْم َمَوَدّ

الثالثي
الخطير

اأ.د.اإبراهيم بن مبارك اجلوير

 

• 
ع�شو جمل�س ال�شورى



62  حمرم 1432 هـ 

رفع �ملو�طن عماد �خلر��صي عري�صة �إىل معايل رئي�س 

جمل�س �ل�صورى عر�س فيها �قــرت�ح �إ�صافة �أحكام 

نظام  م�صودة  يف  �لربحية  غري  بال�صركات  خا�صة 

�ل�صركات �جلديد وقال �خلر��صي يف عري�صته:

�آل  �إبر�هيم  بن  �لدكتور عبد�هلل بن حممد  معايل 

�ل�صيخ, رئي�س جمل�س �ل�صورى, �صلمه �هلل

�ل�صالم عليكم ورحمة �هلل وبركاته, وبعد:

فاإننا نبارك لكم هذه �جلهود �ملعطاءة يف جمل�صكم 

�ملوقر ون�صاأل �هلل لكم �لتوفيق و�ل�صد�د, وحيث بلغنا 

نقا�س �ملجل�س لنظام �ل�صركات �جلديد فاإننا نتقدم 

�إليكم باقرت�ح ت�صمني هذ� �لنظام مو�دً� تعالج فكرة 

�ل�صركات غري �لربحية, حيث ال يخفى على معاليكم 

توجه عــدد من موؤ�ص�صات �لــدولــة ورجــال �الأعمال 

ــاإذن  – ب نحو فــكــرة �لــوقــف ملــا لها مــن دور فــعــال 

�هلل- يف تنمية �ملو�رد �لثابتة و�مل�صتمرة للموؤ�ص�صات 

و�الأعمال غري �لربحية, وبحكم �صلتنا بعدد من رجال 

�الأعمال �لذين توجهو� الإيقاف �أمو�لهم من م�صانع 

وم�صت�صفيات ومــز�رع وعقار�ت وغريها فقد مل�صنا 

وجود فر�غ تنظيمي يف مو�صوع متتع �لوقف ب�صخ�صية 

�عتبارية نظامية يحق لها �لتملك و�ال�صتثمار وغريها 

�أهد�فها  حتقيق  على  ت�صاعدها  �لتي  �الأن�صطة  من 

�خلريية, وال يخفى على معاليكم باأن عدم �صدور 

�ل�صركات  �لنوع من  �أحكام خا�صة تنظم مثل هذ� 

�أدى �إىل تاأثر بع�س �الأوقاف وتعطل بع�س م�صاحلها, 

ومن �ملنتظر من �صلطاتنا �لتنظيمية �صد هذ� �لفر�غ 

�لدول  �أنظمة  بــني  �لــبــاب  هــذ�  يف  �ل�صبق  وحتقيق 

�الإ�صالمية كما �صبقت �صريعتنا �ملطهرة- �لتي نفخر 

باأنها د�صتور هذه �لبالد- كل �لت�صريعات و�لقو�نني 

باإقر�رها مبد�أ �ل�صخ�صية �العتبارية للوقف, وذلك 

من خالل �إ�صافة نوع جديد لل�صركات غري �لربحية 

خا�صة مع وجــود �صور 

وتطبيقات عملية يف بع�س �لدول تعالج هذ� �لفر�غ 

�أن يكون  �آملني  �أمريكا,  وميكن �ال�صتفادة منها مثل 

يف �قرت�حنا هذ� ما يقدم �لفائدة و�مل�صلحة للعباد 

و�هلل  معاليكم,  لتعاون  مقدمًا  �صكرنا  مع  و�لبالد, 

يتوالكم بحفظه ورعايته.

مواطن يقترح إضافة أحكام خاصة 

بالشركات غير الربحية

س
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رفع �ملو�طن �صعد مهنا �لقامو�س عري�صة لرئي�س جمل�س 

�إبر�هيم  �ل�صورى �ل�صيخ �لدكتور عبد�هلل بن حممد بن 

�آل �ل�صيخ طالب فيها بالنظر �إىل ما يو�جهه �ملو�طن من 

تدلي�س وتالعب من مكاتب �ال�صتقد�م و�لعمالة �ملنزلية 

وقال:

�آل �ل�صيخ  �إبر�هيم  �صاحب معايل �لدكتور عبد�هلل بن 

رئي�س جمل�س �ل�صورى, �صلمه �هلل

�ل�صالم عليكم ورحمة �هلل وبركاته, وبعد:

�إننا بحمد �هلل ومنته نعي�س يف كنف حكومة موالي خادم 

�حلرمني �ل�صريفني حفظه �هلل, حيث جعلت هم �ملو�طن 

ت�صهر  �ل�صاغل  و�صغلها  مبتغاها  �ملو�طن  ور�حــة  همها 

�لليل بعد �لليل وتقوم به �لنهار بعد �لنهار, وهي يف ذلك 

م�صتجيبة لتعاليم �صريعتنا �ل�صمحاء وما جبل عليه بناة 

هذه �جلزيرة من �أخالق كرمية هي �ل�صجية و�لطبع.

�أ�صكركم على جهودكم �جلبارة �لتي  �أن  �أود  يف �لبد�ية 

بذلتموها وما زلتم تبذلونها يف �صبيل تقدم ورقي هذ� 

�لبلد �ملعطاء يف ظل ر�ئــد هــذه �الأمــة وزعيمها وقائد 

�مللك  �ل�صريفني  �حلــرمــني  خــادم  ونه�صتها  م�صريتها 

عبد�هلل بن عبد�لعزيز – حفظه �هلل-, ومنذ وطاأ �ملغفور 

له- باإذن �هلل �مللك عبد�لعزيز- طيب �هلل ثر�ه-, �أركان 

هذه �لدولة و�أر�صى دعائمها على مبادئ �الإ�صالم �حلنيف 

مل يدخر و�صعًا يف تذليل كل �ل�صعوبات من �أجل �لوطن 

و�ملو�طن.

من هنا ومن  هذ� �ملنطلق �أود �أن �أب�صط بني �أيديكم هذه 

�ملع�صلة �لتي بات يعاين منها �لكثري بل �ل�صو�د �الأعظم 

من �صكان هذه �الأر�س �ملباركة �أر�س �ململكة.

و�مل�صكلة تكمن يف مو�صوع “مكاتب ��صتقد�م �خلدم �صو�ء 

د�خل �ململكة �أو خارجها”, فمثاًل يا �صاحب �ملعايل: �لفرد 

منا يقوم بجلب �لعاملة �ملنزلية بعد �أن �أم�صى وقتًا طوياًل يف 

تخلي�س �إجر�ء�ت �ملعامالت �حلكومية ونظام �ال�صتقد�م, 

�أنهك كاهله مبلغ �ال�صتقد�م ويقول �حلمد �هلل  �أن  وبعد 

�نتهت �ملهمة, ويفاجاأ �ملو�طن بعد ثالثة �أ�صهر من تاريخ 

�ال�صتقد�م �أن �لعاملة تطلب �ل�صفر وتبدي عدم رغبتها يف 

�لعمل بدون �أي �صبب يذكر, وهذ� �الأمر يتكرر يف كل حني 

ومع كل فرد و�خل�صارة و�لتعب على �ملو�طن وي�صطر �ملو�طن 

�إجــر�ء�ت جديدة ويدفع مبالغ مرة ثانية من �أجل  لعمل 

��صتقد�م �أخرى, وهذ� �أمر ملمو�س يتكرر معي ومع غريي 

من �ملو�طنني. مما يرهق ميز�نية �ملو�طن وخ�صو�صًا ذوي 

�لدخل �ملحدود و�لذين يعانون من قلة يف �لدخل و�ملو�رد, 

حتى مي�صوري �حلال يعانون من هذه �مل�صكلة �لتي ال طائل 

منها �صوى ��صتنز�ف �ملو�طن و�إرهاقه ماديًا ومعنويًا.

فال بد �أن يكون هناك ما يحمي �ملو�طن من هذه �الحتياالت 

�لتي ت�صدر من �أ�صحاب �ملكاتب خ�صو�صًا من خارج �ململكة. 

ال بد �أن يكون هناك قانون �صارم ونظام ير�عي م�صالح 

�ملو�طن ويحمي �أمو�له, و�أن تكون هناك �إجر�ء�ت �صارمة 

من �لنظام و�لقانون �ملعمول به د�خل �ململكة وخارجها, وما 

�صرع لنا �مل�صرع “كلكم ر�ع وكلكم م�صوؤول عن رعيته”.

.. وآخر يطالب بحماية المواطنين 
من التالعب في االستقدام
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�إىل  �ل�صبحي عري�صة  �صعود  بن  �ملو�طن �صمري  رفع 

معايل رئي�س �ملجل�س �صرح فيها معاناته لعدم �حل�صول 

على وظيفة برغم �أنه خريج �إحدى �لكليات �لتقنية كما 

ذكر. وقال �ل�صبحي يف عري�صته:

با�صمي وبا�صم كافة خريجي �لكليات �لتقنية يف �ململكة, 

خريجو �ل�صهادة �جلامعية �ملتو�صطة, )�أي �لدبلوم( 

ننا�صد كل م�صوؤول بالدولة – رعاها �هلل- نحن خريجو 

�لكليات �لتقنية, نعم موؤهلون ب�صكل ممتاز للظفر باأي 

وظيفة يف �لقطاع �حلكومي يف �لدولة يف �لتخ�ص�س 

طبعًا.

نحن خريجو �لكليات �لتقنية ال يوجد لدينا �أي �صمان 

بعد �لتخرج �صوى �ملكوث يف �ملنزل وهــذ� ما نطالب 

به يف جمل�س �ل�صورى باقرت�ح حل منا�صب لنا, على 

�صبيل �ملثال �أنا وكثري مثلي مت قبولهم مبدئيًا يف وظائف 

حكومية وبعد �أن تتم �إجر�ء�ت �لقبول من فح�س طبي 

ومطابقة �ملوؤهالت  ال يتم تعييننا و�الأ�صباب كثرية.

ونحن ال جند غري �لقطاع �خلا�س فقط ووظائفه ال 

�أمــن, ولكن ملاذ� ال  تنا�صب موؤهالتنا, وظيفة حار�س 

نعمل يف وظائف �أرقى بع�س �ل�صيء وتخ�ص�س حلملة 

�لدبلوم من �ملو�طنني مثل وظيفة )مــنــدوب(, نحن 

نطالب �خلدمة �ملدنية وكل من يهمه �الأمــر بربنامج 

فعال يلتحق به �خلريج ويتم تاأمني م�صتقبله �لوظيفي 

على ح�صب �لتخ�ص�س حتى �إن مل تاأت وظيفة حكومية 

على �الأقل يجد فر�صته يف �لقطاع �خلا�س.

لقد �خرتنا �لكلية ملا ت�صتهر به من �صمعة طيبة فهي 

ت�صرف على بع�س �ل�صهاد�ت �لدولية وتعرتف بها, ولكن 

لالأ�صف ال تعرتف بحق �خلريج, و�إن �صاهمت ب�صيء قليل 

فقط, ونحن نريد �لنهو�س مب�صتوى �ملو�طن �ل�صعودي 

نطالب )باإ�صالحات( جذرية لالأ�صف �مل�صانع لدينا 

98% من �الأجانب و�إن كان بها �صعوديون فهم  تقريبًا 

حر��س �أمن �أو مر��صلون �أي مبعدل 2 اأو 3 يف �ملئة, نحن 

نطالب مبعاجلة م�صكلة و�صع �خلريج يف �لقطاع �خلا�س 

و�لقطاع �حلكومي طبعًا.

�إحدى  يف  �صائق  لوظيفة  تر�صحت  �أن  يل  �صبق  وقــد 

�ملوؤ�ص�صات وبعد �أن مت تعييني وعملت �إجر�ء�ت �لتعيني 

من فح�س طبي ومطابقة �ملوؤهالت و�إ�صر �ملوظف على 

�إح�صار كرت برقم �حل�صاب وت�صوير ن�صخ منه وبعد �أن 

�أح�صرت كرتًا برقم �حل�صاب و�صورً� منه و��صتقالتي 

من وظيفتي �ل�صابقة قال يل �ملوظف �ترك رقم جو�لك 

ونحن نو�فيك باالت�صال.

نداء لالهتمام بتعيين خريجي 
الكليات التقنية

مقترح 
بمواجهة 

ارتفاع 
أجور 

عمالة 
البناء

رفع �ملو�طن نا�صر بن �صليويح �لدو�صري عري�صة ملعايل 

رئي�س جمل�س �ل�صورى طالب فيها ببحث مو�صوع رفع �لعمالة 

خا�صة يف جمال �لبناء الأ�صعار خدماتها وعدم وجود عمالة 

وطنية بديلة مما جعل �ملو�طن �صحية للعمالة �الأجنبية 

وقال: 

�آل �ل�صيخ,  �إبر�هيم  �ل�صيخ �لدكتور عبد�هلل بن حممد بن 

�أرفع برقيتي هذه �إىل معاليكم وفيها �أطرح �أمام معاليكم 

�لكرمي مو�صوعًا مي�س كل مو�طن, بل مي�س �لوطن وهو ق�صية 

�لعمالة �لتي �حتكرت �صوق �لبناء ورفعت �الأ�صعار ب�صكل 

جنوين, وذلك لقلة �لعمالة �ملوجودة يف �ل�صوق, نحن يف 

حمافظة �ل�صليل نعاين من عدم وجود �لبديل و�ملناف�صة. 

على �صبيل �ملثال مت رفع �صغل �ليد يف �لتليي�س من خم�صة 

ع�صر �ألف ريال �إىل �صتني �ألف ريال للمنزل ككل, وق�س على 

ذلك �ملحافظات �لنائية, و�أنا ل�صت ممن يعمل يف هذ� �ملجال 

�أنني �أمتنى رخ�س  �إال  ولي�س لدي منفعة من هذه �مل�صكلة 

�ليد �لعاملة وتوفرها.

و�أحببت  �مل�صكلة  هذه  ومل�صت  يل  م�صكن  ببناء  قمت  لقد 

�أن قر�س �لبنك  �أيديكم, ويعلم �جلميع  �أن �أطرحها بني 

�أ�صبحت  �لعمالة  الأن  �لعمالة,  �إىل جيب  �لعقاري يذهب 

قليلة يف �ل�صوق حتى لو مت رفع �لقر�س �لعقاري �إىل مليون 

ريال, فاإن ذلك ال يحل �مل�صكلة, بل يفاقمها ويزيد حو�الت 

�لعمالة للخارج, ناأمل مناق�صة وز�رة �لعمل و�صوؤ�لها ملاذ� 

تعقد �ال�صتقد�م للموؤ�ص�صات و�الأفر�د �لذين ياأخذون �أعمال 

ويف�صلون يف �لتنفيذ لعدم وجود عمالة كافية و�أ�صبح �ل�صوق 

�حتكاريًا ل�صالح �لعامل, و�صي�صطر �ملو�طن �إىل �لت�صرت 

وت�صغيل �لعمالة �ملجهولة �إذ� مل يجد �لبديل.
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�أور�ق  على  �ل�صورى  جمل�س  �طلع 

�ملعاملة �ملرفوقة �لو�ردة �إليه من لدن 

مقام رئا�صة جمل�س �لوكالء برقم 

1345 يف 1351/2/24هــــ �ملتعلقة 

�أخذها  �ملطلوبة  �لكفالة  مبو�صوع 

على �أمني �ل�صندوق �لعمومي بجدة 

وما د�ر ب�صاأنها بني �لدو�ئر �ملخت�صة 

من خمابر�ت و��صتعالمات وقر�ر�ت 

هذه  يف  مبكانها  مو�صحة  جـــاءت 

��صتيفاء حمتوياتها  وبعد  �الأور�ق, 

ودر�س �ملو�صوع من كافة جو�نبه قرر 

�ملجل�س باالإجماع ما ياأتي:

و�أنظمتها  �لدولة  قو�نني  �إن  �أواًل: 

�ملــ�ــصــدقــة تــقــ�ــصــي بــ�ــصــفــة عامة 

�أخــذ كفاالت جمزية على  بوجوب 

�أمناء �ل�صناديق.

مديرية  �أن  �إىل  وبالنظر  ثــانــيــًا: 

�ل�صندوق �لعمومي و�لوكالة �لعامة 

بالكفالة  �الكتفاء  على  و�فقتا  قد 

�أمني  قبل  من  �ملقدمة  �العتبارية 

�أدلت  �لتي  لالأ�صباب  �ل�صندوق 

بها من جهة تعذر تقدمي �لكفالة 

�ملجزية و�أن �لكفيل �ل�صيخ �صليمان 

قابل معترب و�أمني �ل�صندوق �ملذكور 

ذو �أمانة فاإن �ملجل�س يرى �أنه �إذ� 

بذلك  �ل�صنية  �حلكومة  �قتنعت 

ووثقت بالكفيل و�ملكفول من جهة 

�صمانة حقوق �لدولة فاإن �الكتفاء 

بذلك من عدمه يرجع �إليها وعلى 

هذ� ح�صل �لتوقيع.

االكتفاء بالكفالة االعتبارية ألمين صندوق جدة

�ملعاملة  على  �لــ�ــصــورى  جمل�س  �طــلــع 

�ملــرفــقــة �لــــو�ردة مــن رئــا�ــصــة جمل�س 

2138 يف 1351/3/5هـ  �لوكالء بعدد 

�ملت�صمن طلب علي بن دروي�س �جلوهري 

من  دكاكني  زبيدة  عني  �إد�رة  �إعطاء 

دكاكينه �لو�قعة فوق �الأر��صي �لعائدة 

لعني زبيدة لتاأجريها من قبلها و�أخذ 

�الأجر يف مقابل �الحتكار �ملطلوب منه 

على  زبيدة  عني  �إد�رة  مو�فقة  وعــدم 

�إجابته طلب �مل�صتدعي الأن �أجرتها ال 

تفي باأجرة �حلكر و�أن من ر�أي رئي�س 

هيئة عني زبيدة و�أحد �أع�صائها �بتياع 

�الأنقا�س �لو�قعة فوق �الأر�س �لوقف.

وتد�ول �الأع�صاء �لبحث يف �خل�صو�س 

�ملذكور وبع�س �لفح�س و�لتدقيق قرر 

�ملجل�س باالإجماع ما ياأتي:

ال  �مل�صتدعي  طلب  �أن  حيث  مــن   -1

�إىل �صرر  ويــــوؤدي  �لــعــد�لــة  يتفق مــع 

�إد�رة عني زبيدة فاإن  بحقوق �صندوق 

ويرى  ــاًل  �أ�ــص عليه  يــو�فــق  ال  �ملجل�س 

وجوب ��صتح�صال �حلكور�ت �ملطلوبة 

ــدة طــبــق نظام  ــي مــنــه الإد�رة عــني زب

�الإيجار�ت.

2- ويف حالة عجز �مل�صتدعي عن دفع 

ما لديه من حكور�ت فاإن �ملجل�س يو�فق 

على ر�أي رئي�س �إد�رة عني زبيدة و�أحد 

�أع�صائها يف �بتياع �الأنقا�س �ملذكورة 

وخ�صم ما هو مطلوب لها من حكور�ت 

ــل �لــثــمــن وعــلــى هـــذ� ح�صل  مــن �أ�ــص

�لتوقيع.

�طلع جمل�س �ل�صورى على �ملعاملة �ملرفقة 

�لــو�ردة من رئا�صة جمل�س �لوكالء بعدد 

على  و�مل�صتملة  ـــــ  1351/2/9ه يف   2281

�أمـــري يــاخــور وقــر�ر  ــل  مو�صوع تنجيل دب

بعدد  �ملو�صوع  يف  �ملتخذ  �ل�صورى  جمل�س 

بتاأييد  �لــقــا�ــصــي  ـــــــ  22 يف 1351/2/3ه

�لقر�ر �ل�صابق �ملتخذ بهذ� �ل�صاأن بعدد 52 

�أمانة  يف 1347/2/20هـ وعلى مالحظات 

�لعا�صمة بهذ� �ل�صدد يف قر�رها �ملرفوق 

295 يف 1351/2/21هــــــــ وتـــد�ول  عـــدد 

�ملذكور  �خل�صو�س  يف  �لبحث  �الأعــ�ــصــاء 

وبعد �لفح�س و�لتدقيق و�إمعان �لنظر يف 

�ملالحظات �ملذكورة قرر �ملجل�س باالإجماع 

ما ياأتي:

1- بالنظر �إىل �أن �ملجل�س قد �صبق فاأ�صدر 

ــر�رً� بعدد52 يف 1347/2/20هـــــ و�أيده  ق

22 يف 1351/2/3هـ  بقر�ره �الأخــري عدد 

باأن ما ي�صرف يف تنجيل دبل �أمري ياخور 

يــكــون على ثالثة  �ل�صريف  ودبـــل �حلـــرم 

�صندوق  يف  يدفع  ق�صم  مت�صاوية,  �أق�صام 

�إد�رة عني  �أمانة �لعا�صمة وق�صم من قبل 

ــدور ذ�ت  �أربـــاب �ل زبيدة وق�صم من قبل 

�ملذكورين,  �لدبلني  على  �لو�قعة  �لدبول 

فــاإن �ملجل�س ال يرى ما يدعو �إىل �لعدول 

عما تقرر �صابقًا.

باأن  �لعا�صمة  �أمانة  �إفــادة  2- وبناًء على 

مو�زنتها ال ت�صاعدها على �إجر�ء ذلك لعدم 

تخ�صي�س مبلغ بها لهذ� �لغر�س, ونظرً� �إىل 

�أن �ملو�صوع مهم جدً� وي�صتلزم �الإ�صر�ع الأن 

جمرى �لدبلني �ملذكورين و�قع فوق جمرى 

عني زبيدة, ويف �إهمال هذ� �ملو�صوع خطر 

�ل�صروري  فــاإن من  �لعامة  �ل�صحة  يهدد 

تكليف �أمانة �لعا�صمة باإجر�ء �لك�صف على 

�لق�صمني  و��صتح�صال  �ملذكورين  �لدبلني 

�إد�رة عني زبيدة و�أرباب  �للذين يخ�صان 

�لدور و�إجر�ء �لعمل بالتنجيل حااًل.

3- ثم يف خالل مدة �لعمل, يطلب �عتماد 

�ملبلغ �لالزم لهذ� �لغر�س الإقر�ره ودرجه 

مبو�زنتها. وعلى هذ� ح�صل �لتوقيع.

قرارات منظمة لعمل الداللين وتحصيل رسوم لوحات اإلعالنات من الراغبين فيها
تأكيد رفض تأجير دكاكين إلدارة عين زبيدة

تكليف أمانة العاصمة بمراقبة االلتزام بالصحة العامة
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ــن عــمــر بن  ولـــد عــبــد�لــ�ــصــالم ب

ــتــاين يف مكة  حــ�ــصــني �لــد�غــ�ــص

1330هـــــ, وتلقى  �ملــكــرمــة عــام 

تعليمه �الإبتد�ئي على يد و�لده, 

وعلماء ع�صره بامل�صجد �حلر�م, 

مبكة  �لــفــالح  مبدر�صة  و�لتحق 

�ملكرمة حتى ح�صل على �صهادتها 

1344هـ, باالإ�صافة  �لعالية عام 

على  للتدريب  در��صية  �صنة  �إىل 

�أعمال �لتدري�س عام 1345هـ.

عمل عبد�ل�صالم عمر مدر�صًا مبدر�صة 

�لفالح مبكة �ملكرمة؛ لتدري�س علوم �لفقه 

1352هـــ, ثم  و�لنحو و�لتاريخ حتى عام 

عمل يف وز�رة �ملالية حمررً� باملحا�صبة, 

مــن 1352/7/1هــــــ - 1355/4/1هــــــ, 

فــكــاتــب حتـــريـــر�ت بـــــوز�رة �ملــالــيــة من 

1355/4/1هـ- 1358/2/1هـ.

توىل عبد�ل�صالم عمر عمله كمدير حترير 

جلريدة �أم �لقرى من 1359/1/14هـ - 

باملجل�س  �صكرتريً�  ثم  ـــــ,  1361/2/1ه

�ملايل, وز�رة �ملالية, من 1362/4/1هـ- 

1365/7/12هـ.

�لنيابة  بــديــو�ن  للعمل  �نتقل  ذلــك  بعد 

من  �الأور�ق,  ملــكــتــب  ـــرً�  مـــدي ــامــة  ــع �ل

1365/7/12هــــــــــ- 1366/3/24هـــــــــ, 

�لعام,  للديو�ن  ثــاٍن  م�صاعدً�  عمل  كما 

ديــــو�ن �لــنــيــابــة, مــن 1367/9/1هـــــــ- 

1370/9/1هـ.

مبجل�س  ع�صوً�  عمر  عبد�ل�صالم  عــني 

1375/2/23هــــ  �ل�صورى يف �لفرتة من 

حتى 1395/7/1هـ.

كّتاب  من  عمر  عبد�ل�صالم  �ل�صيخ  يعد 

�لنرث �لبارزين, وله �لعديد من �ملقاالت 

كما  و�ملـــجـــالت,  �ل�صحف  �الأدبـــيـــة يف 

�أحلقت مناذج من نرثه بكتاب "من وحي 

�ل�صحر�ء".

يـــوم  بــــجــــدة يف  يـــرحـــمـــه �هلل  تــــــويف 

1395/5/18هـــــ, و�صلي عليه بامل�صجد 

ــعــالة مبكة  �حلـــــر�م, ودفـــن مبــقــابــر �مل

�ملكرمة.

عبدالسالم الداغستاني
)1330-1395هـ(
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�ملعاملة  عــلــى  �لــ�ــصــورى  �طــلــع جمل�س 

ــــو�ردة مــن رئــا�ــصــة جمل�س  �ملــرفــوقــة �ل

�لوكالء بعدد 2532 يف 1351/3/16هـ 

و�مل�صتملة على مو�صوع تظلم �أحمد رجب 

من �صيخ �لداللني وقر�ر هيئة �الأمانة يف 

�ملو�صوع.

وتد�ول �الأع�صاء �لبحث يف �خل�صو�س 

قرر  و�لتدقيق  �لفح�س  وبعد  �ملــذكــور 

قر�ر  على  �ملو�فقة  بــاالإجــمــاع  �ملجل�س 

368 يف  هيئة �الأمـــانـــة �ملــرفــوق عـــدد 

�ل�صدد  بــهــذ�  �ملتخذ  1351/1/9هـــــــ 

و�مل�صتمل على �ل�صت �ملو�د �الآتية وهي:

1-  �ملو�فقة على ما ر�آه �صيخ �لداللني من 

قيد متاع �لرتكة �ملر�د تثمينها بدفرته 

�خلا�س.

2- ال ي�صوغ الأي دالل كان تثمني متاع �أي 

تركة يف دور �أربابها �إال بعد �طالع �صيخ 

�لداللني على حقيقة �الأمر.

3- تكليف �أرباب �ملتاع �ملر�د تثمينه �أواًل 

�ل�صرعية  �ملحكمة  من  ورقــة  باإح�صار 

�لكربى بعدم وجود قا�صر �أو غائب يتعلق 

بالرتكة �ملذكورة و�ملر�د تثمينها.

4- متى ��صتح�صل �لــدالل على �لورقة 

�ملذكورة فعليه �إ�صعار �صيخ �لداللني بها 

وعلى �صيخ �لداللني �أن يقيد جميع �لرتكة 

�ملثمنة بو��صطة كاتبه بدفرته  مع قيد 

�ملبلغ �ملثمن به.

ُيوقع من  5- بعد قيد �ملتاع يف �لدفرت 

�أربــاب �لرتكة و�لبائع منهم و�مل�صرتي 

�لداللني  �صيخ  وكــاتــب  �ملثمن  ـــدالل  و�ل

وم�صادقة �صيخ �لداللني بعد ذلك على 

�جلميع.

6- �إفهام �صيخ �لداللني �أن ال حق له يف 

تقا�صي �صيء �إال ما كان متبعًا قدميًا يف 

مثل هذه ومقررً� بني �أهل �حلرفة. وعلى 

هذ� ح�صل �لتوقيع.

قرارات منظمة لعمل 
الداللين في التثمين

�أور�ق �ملعاملة  �طلع جمل�س �ل�صورى على 

ـــدن مقام  �ملــرفــقــة �ملــحــالــة �إلــيــه مــن ل

يف   2533 برقم  �لــوكــالء  جمل�س  رئا�صة 

1351/3/16هـ �ملخت�صة بر�صوم لوحات 

�الإعالنات �لتي �صبق �أن قرر �ملجل�س بقر�ره 

رقم 738 يف 1350/12/24هـ ��صتيفاءها 

على كل لوحة �إعالن تو�صع على حمالت 

�مل�صفوع  �لتجارية  و�ملــحــالت  �ل�صركات 

7 يف  بها قر�ر �ملجل�س �لبلدي بجدة رقم 

1351هــــ, �ملت�صمنة  10 ربيع �الأول عــام 

باإح�صاء  هناك  �الإد�رة  قامت  قــد  �أنــه 

ر�صوم �للوحات �ملعلقة على كافة �ملحالت 

و��صتح�صال  مبا�صرة  ــدى  ول �لتجارية, 

�لبع�س  عمد  �أربابها  من  �ملقرر  �لر�صم 

رفعها من حمالتهم و�كتفى �آخرون ممن 

لديهم عدة �إعالنات بق�صم منها, �الأمر 

�لبلدية هناك من  �إد�رة  �لــذي مل ميكن 

�ملجل�س  �ملذكورة ودعا  �لر�صوم  حت�صيل 

�لبلدي �إىل تقرير ما ياأتي:

�إنه مل يعلن طلب �لر�صوم  �أواًل: من حيث 

�ملذكورة قبل حلول �ل�صنة ومن �ملعلوم �أن 

�أ�صا�س تخ�صي�س ر�صم �الإعالنات يبنى 

ن�صرها من عدمه  �أربابها يف  رغبة  على 

فيكون ��صتيفاوؤها ممن يرغب يف �إبقائها 

وال يوؤخذ ذلك ممن يرفعونها.

ثانيًا: ال يوؤخذ �لر�صم �ملذكور �إال على عدد 

�الإعالنات �لتي يبقيها �أ�صحابها.

وبعد �لبحث و�ملناق�صة يف ذلك قرر �ملجل�س 

باإجماع �الآر�ء �ملو�فقة على ما �رتاأه �ملجل�س 

�لبلدي بجدة وذلك مر�عاة الأن �لر�صم �إمنا 

يوؤخذ بعد تبليغ �صاحب �الإعالنات به فاإذ� 

رغب يف بقائها بعدئذ ي�صتوفى منه �لر�صم 

�ملقرر و�إن مل يرغب يف ذلك ورفع �الإعالن 

�صاحبه  مــن  ي�صتح�صل  �أن  ينبغي  فــال 

�صيء كما ال ينبغي �أن يطالب بر�صم �ملدة 

�ملا�صية, وعلى هذ� ح�صل �لتوقيع.

تحصيل رسوم لوحات اإلعالنات من 

الراغبين فيها
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 Les precedents كنت �أبحث عن �إجابة ل�صوؤ�ل �صغلني منذ ت�صرفت بع�صوية جمل�س �ل�صورى حول: �ل�صو�بق 

�أنظمة �ملجال�س �لنيابية وقو�عد عملها ومنها جمل�س  �أدبيات  )�أعر�ف وتقاليد( غري �لو�ردة يف �لنظام �ملكتوب يف 

�ل�صورى �ل�صعودي. وبعد وقت من �لبحث وقعت يف يدي در��صة خمت�صرة باللغة �لفرن�صية من �إعد�د جان لوي�س بيز�نت 

عنو�نها: �أي قانون ينظم �لعمل �لربملاين. 

ولد جان لوي بيز�نت يف 5 �أكتوبر 1938, وح�صل على عدة دبلومات منها دبلوم معهد �لدر��صات �ل�صيا�صية بباري�س, ومن ثم 

تقلد عدة منا�صب �إد�رية و�صيا�صية منها: رئي�س �لكتابة �لعامة للجنة �لقو�نني باجلمعية �لوطنية �لفرن�صية)1986/1978( 

وكاتبا عاما لنف�س �ملوؤ�ص�صة ) 2000/ 2003 (. ثم عينه رئي�س �جلمعية �لوطنية يف 27 فرب�ير 2004 ع�صو� باملجل�س 

�لد�صتوري. وله عدة موؤلفات منها: " �لنظام �لربملاين ونظام �الأغلبية" )ن�صر يف �صنة 2001( 

كان �لقانون �لذي تقوم عليه �ملوؤ�ص�صات �لربملانية يف معظم �لدول �لدميقر�طية قانونًا مكتوبًا, فالقانون �ملنظم ملجل�س 

�لنو�ب �الإ�صباين �لذي مت �إقر�ره عام 1982م بلغت مو�ده 207 مادة جاءت معظمها يف �صياغة مقت�صبة. 

ومثله �لقانون �ملنظم ملجل�س �لنو�ب �الإيطايل �لذي جاء يف 153 مادة, و�لقانون �الأملاين �لذي جاء يف 128 مادة. و�ل�صيء 

نف�صه ُيقال عن  قو�عد تنظيم عمل جمل�س �لعموم �لربيطاين �لذي تعود بد�ياته �إىل �صنة 1707م وكان �الأ�صا�س عند 

و�صع قانون �جلمعية �لوطنية �لتاأ�صي�صية, و�لقانون �ل�صوي�صري �لذي  �أدخلت عليه تعديالت منذ عام 1948م حتى عام 

1962م. �أما �ليابان فقد �أخذت �لقانون �لفرن�صي ل�صنة 1948م لتنظيم جمل�صها �لنيابي, وهو �لذي �صكل �الأ�صا�س لعدد 

من �الأنظمة لعمل �لربملان �لياباين وو�صعية �أع�صائه �صنة 1958م.

ومع هذ� مل تكتف �ملجال�س �لنيابية بالقو�نني و�الأنظمة �ملكتوبة, فقد وجدت نف�صها بعد تطبيق تلك �الأنظمة, وبعد م�صي 

�صنو�ت على عملها �أمام تر�كم من �الأنظمة و�لقو�عد غري �لو�ردة يف �لقانون �ملكتوب و�ملعمول به. فماذ� فعلت؟ يقول 

جان لوي بيز�نت: �إن �الأمر مل يكن �صهاًل فقد توزع ر�أي �لربملانيني و�لقانونيني بني من يرى بقاءها خارج تلك �لقو�نني 

�لربملانية �لر�صمية, و�آخرون يرون �إدخال تلك �مل�صتجد�ت يف �لقو�نني �لربملانية �لر�صمية. وهو يقول �أن �أ�صحاب �لر�أي 

�الأول ي�صتندون �إىل ثالثة من �أ�صاطني �لقانون �لربملاين وهم: �الأمريكي جيفر�صون و�لربيطاين �إير�صكني ماي و�لفرن�صي 

�أوجني بيري. بينما ي�صتند �أ�صحاب �لر�أي �لثاين على كون �لقانون �لربملاين �أ�صحى يف متناول �ملمار�صني وغري �ملمار�صني, 

ود�ر �صجال و��صع بينهم وتزعم ذلك �ل�صجال كل من: بيري  �أفريل وجان جيكل ليقوال: �إن �الأعر�ف �لد�صتورية �إذ� مر 

عليها زمن ي�صري وكانت مفيدة فهي يف منزلة �لقانون �ملكتوب, وبالتايل على �مل�صرعني �إدخالها �صمن �لقانون �لربملاين, 

الأنها �صو�بق ال ميكن �ال�صتغناء عنها. 

وفيما يخ�س جمل�س �ل�صورى �ل�صعودي فقد كتب �لدكتور ريت�صارد دكميجن      مقااًل علميًا عن جمل�س �ل�صورى يف جامعة 

جنوب كاليفورنيا مفاده �أن جمل�س �ل�صورى �ل�صعودي ال ي�صري يف كل خطوة �إاّل على نظام وقو�عد مكتوبة. وهو �إن ��صطر 

�إىل �خلروج عن �لقو�عد �لر�صمية فاإن خروجه قليل جدً� يكاد ال يثري �النتباه. وهو خل�س �إىل �أن �ل�صعوديني حمافظون 

جدً� يف هذ� �ل�صاأن. وي�صيف �أن �إدخال �أعر�ف وتقاليد حملية على قو�عد عمل �ملجل�س �أمر م�صتبعد.  

ع�صو جمل�س �ل�صورى

سوابق األنظمة
والقواعد النيابية 

د. عبداهلل بن اإبراهيم الع�شكر • 
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