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بنف�س القدر من االهتمام بهموم الوطن يف الداخل ,كانت عالقات اململكة و�صورتها يف اخلارج �أحد �أهم
�أولويات جمل�س ال�شورى ,فقد بات املجل�س �أحد �أذرع ال�سيا�سة اخلارجية للمملكة العربية ال�سعودية ,يدافع
عن ثوابتها ,ويح�شد امل�ساندة ملواقفها ,ويخلق فر�ص ًا من التعاون والتن�سيق مع املنظمات الدولية.
�إن الزيارات املتبادلة بني وفود املجل�س واملجال�س الربملانية يف العديد من دول العامل ت�شهد حمادثات �شاملة
ت�ستهدف بناء ج�سور من العالقات لي�س فقط مع ال�سلطات الت�شريعية يف تلك البالد ,بل �أي�ض ًا املعنيني
بالقرار االقت�صادي وال�سيا�سي واالجتماعي والعلمي ,هذا �إىل جانب العمل على تعزيز ال�صورة الذهنية
الإيجابية عن الإ�سالم وامل�سلمني ,واملتابع للح�ضور ال�سعودي يف املنظمات والهيئات الربملانية الدولية
يرقب مدى جناح املجل�س يف تن�سيق املواقف مع عدد من املجال�س الربملانية عرب �إقامة حوار دائم مع
�صناع القرار يف دول العامل ,فقد �أ�صبح املجل�س ع�ضو ًا فاع ًال يف املنظمات واالحتادات الربملانية الإقليمية
والإ�سالمية والعاملية.
وبالتوازي مع ذلك ت�سهم جلان ال�صداقة الربملانية التي �أن�ش�أها املجل�س بالتعاون مع برملانات العامل بدور
متميز يف تعزيز العالقات امل�شرتكة وتذليل ال�صعاب التي تواجه خطط التبادل االقت�صادي والعلمي والثقايف,
بالإ�ضافة �إىل و�ضع حلول عاجلة للم�شكالت التي تواجه مواطني اململكة امل�سافرين �إىل تلك الدول �سواء
كانوا طالب ًا �أو رجال �أعمال �أو �سائحني.
لقد ا�ستثمر �أع�ضاء املجل�س ر�صيد خرباتهم وثقافتهم وعالقاتهم يف �إثراء عمل جلان ال�صداقة ,فتكاملت
�أدوار الزيارات املتبادلة مع جهود اللجان لتحقيق الهدف الأ�سمى وهو دعم عالقات اململكة اخلارجية,
وم�صلحة الوطن واملواطن.
•

رئي�س التحرير
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لمن يهمه األمر:

نطالع يومي ًا قرارات مبنع اال�ستقدام عن عدد من امل�ؤ�س�سات وال�شركات ,نتيجة عدم االلتزام بن�سب
ال�سعودة� ,أو التحايل على الأنظمة ,فيما يتم يومي ًا الك�شف عن م�ؤ�س�سات وهمية ال تكاد تفتح �أبوابها
حتى تغلقها مرة �أخرى بعد �أن تكون قد ظفرت بن�صيبها من ت�أ�شريات العمالة وقامت ببيعها لتفاقم
من ظاهرة العمالة ال�سائبة التي باتت ت�شكل خطر ًا اجتماعي ًا و�أمني ًا ي�صعب حتديد مداه.
طرحت هذه الإ�شكالية �أمام عدد من �أع�ضاء جمل�س ال�شورى وجمموعة من املواطنني
لتناق�ش معهم مدى خطورة ظاهرة العمالة ال�سائبة على �أمن و�سالمة املجتمع وكيفية مواجهتها
وت�سليط ال�ضوء على الآثار االقت�صادية واالجتماعية والأمنية املرتتبة عليها ,كما ناق�شت من خالل
هذا التحقيق �أ�سباب وم�سببات ف�شل خطط �سعودة الوظائف الدنيا..

مدار الشهر
تنسيق سعودي تركي في المحافل الدولية

46

عقد رئي�س جمل�س ال�شورى الدكتور عبداهلل بن حممد بن �إبراهيم �آل ال�شيخ جل�سة مباحثات مثمرة مع رئي�س
جمل�س الأمة الرتكي ,تناولت العالقات الثنائية وخا�صة الربملانية منها �إ�ضافة �إىل التن�سيق بني اجلانبني يف
املحافل الدولية.

دراسة:

40

بعد ظهور العديد من الأمرا�ض التي ثبت �أن للوراثة دور ًا فيها اجتهت جهود اجلميع �إىل الرتكيز
على اجلوانب الوقائية للحد من �إمكانية حدوث والدات م�صابة بالأمرا�ض الوراثية امل�ستع�صية.
وقد �أثبتت الدرا�سات �أن الأمرا�ض التي ت�صيب الإن�سان ب�صفة عامة هي حتت �إحدى فئات ثالث:
الأمرا�ض املعدية (البيئية) ،والأمرا�ض الوراثية ،والأمرا�ض الوراثية البيئية.
د .حم�سن احلازمي يقدم لنا ر�ؤيته حول االختالف الوراثي بني الأفراد وعالقته بالأمرا�ض الوراثية
واالعتالالت ال�صحية وكذلك جهود الدولة الت�صدي لذلك.
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حوار:

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

�أكد ع�ضو املجل�س الدكتور خالد الرباهيم على اهتمام �أع�ضاء املجل�س بق�ضايا ال�ش�أن العام ,وقال �إن تخ�ص�صاتهم
وتقدمي خدمات ا�ست�شارية لبع�ض اجلهات احلكومية واخلا�صة ال يعيق عملهم يف املجل�س بل ي�ضيف خربات
ويجعل الع�ضو على توا�صل مبا�شر مع املجتمع.
و�أو�ضح الرباهيم �أن هناك �أ�صحاب ر�أي ي�ؤثرون يف اتخاذ القرار يف املجل�س ،م�شري ًا �إىل �أن قرارات املجل�س مناط بتنفيذها اجلهات التنفيذية وال يالم املجل�س يف ت�أخري
تلك القرارات �أو عدم �صدورها .و�أثنى خالل حواره مع «ال�شورى» على جهود احلكومة ممثلة بالهيئة العامة لل�سياحة والآثار يف العناية بالآثار واملحافظة عليها.
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جدد وقوف المملكة إلى جانب الشعب التونسي:

مجلس الوزراء يدعو المجتمع الدولي اليقاف
التجاوزات اإلسرائيلية
ر�أ�س نائب خادم احلرمني ال�شريفني � ،صاحب
ال�سمو امللكي الأمري �سلطان بن عبدالعزيز �آل
�سعود  -حفظه اهلل  -اجلل�سة التي عقدها
جمل�س الوزراء يوم 1431/2/6هـ ،يف ق�صر
اليمامة مبدينة الريا�ض.
و�أطلع نائب خادم احلرمني ال�شريفني املجل�س
على اللقاءات وامل�����ش��اورات واالت�����ص��االت ،
التي جرت مع عدد من قادة الدول العربية
وال�صديقة ح��ول تطورات الأو���ض��اع عربي ًا
ودولي ًا.
و�أو�ضح معايل وزير الثقافة والإعالم الدكتور
عبدالعزيز بن حميي الدين خوجة عقب
اجلل�سة� ،أن املجل�س ا�ستمع بعد ذلك �إىل
تقارير عن التطورات والأحداث التي ت�شهدها
ال�ساحة الدولية على خمتلف ال�صعد.
ويف ال�ش�أن املحلي بني معاليه �أن املجل�س
�أك��د �أهمية امل�ضامني التي ا�شتملت عليها
كلمة خادم احلرمني ال�شريفني �أمام امل�ؤمتر
ال��دويل الأول للجودة ال�شاملة يف التعليم
العام ،ودعوته � -أيده اهلل  -جلميع القطاعات
التعليمية والتدريبية املختلفة �إىل تطبيق
�آليات اجلودة ال�شاملة على جميع الربامج
وامل�شروعات لتحقيق املزيد من النجاحات
والتقدم على هذا ال�صعيد ،وت�شديده � -أيده
اهلل  -على امل�ضي ب��ع��ون اهلل وتوفيقه يف
ا�ستكمال جهود تطوير التعليم انطالق ًا من
الواجب الوطني ال��ذي يحتم على اجلميع
تهيئة �أف�ضل م�ستويات التعليم لأبنائنا والعمل
على بناء قدراتهم التناف�سية ل�ضمان ا�ستمرار
م�سرية التنمية والعطاء يف اململكة ،م�شري ًا
�إىل �أن جائزة التميز يف دورتها الأوىل جاءت
لتعزيز هذه التناف�سية يف املجال الرتبوي.
ك��م��ا ن���وه امل��ج��ل�����س ب��ت��د���ش�ين ك��ر���س��ي ح��وار
احل�ضارات بجامعة الإمام حممد بن �سعود
الإ�سالمية وكر�سي �أخ�لاق��ي��ات و�ضوابط
التمويل بجامعة امللك عبدالعزيز وتوقيع
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اتفاق �إن�شاء كر�سي متخ�ص�ص يف جمال
الريا�ضيات خلدمة طالب الدرا�سات العليا
بجامعة امللك �سعود بالتعاون م��ع جامعة
ال�سوربون " باري�س ." 1
و�أف���اد م��ع��ايل وزي���ر الثقافة والإع��ل�ام �أن
املجل�س �أ�صدر عدة ق��رارات منها املوافقة
على بروتوكول بني حكومة اململكة العربية
ال�����س��ع��ودي��ة وح��ك��وم��ة ج��م��ه��وري��ة فيتنام
اال�شرتاكية للتعاون يف قطاعات البرتول
والغاز واملعادن واملوافقة على مذكرة تفاهم
للتعاون يف املجال الزراعي والرثوة احليوانية
وال�سمكية ب�ين ح��ك��وم��ة اململكة العربية
ال�سعودية وحكومة دولة قطر.
ويف جل�سة �أخرى عقدت برئا�سة نائب خادم
احلرمني ال�شريفني �صاحب ال�سمو امللكي
الأم�ير �سلطان بن عبدالعزيز �آل �سعود -
حفظه اهلل � -أط��ل��ع نائب خ��ادم احلرمني
ال�شريفني ،املجل�س على املباحثات والر�سائل
واالت�صاالت ،التي جرت خالل الأ�سبوع مع
عدد من قادة ال��دول ال�شقيقة وال�صديقة،
و�أو���ض��ح م��ع��ايل وزي���ر الثقافة والإع��ل�ام،
الدكتور عبدالعزيز بن حميي الدين خوجة،
عقب اجلل�سة� ،أن املجل�س تطرق بعد ذلك �إىل
تطورات الأحداث على ال�ساحة العربية ،ومنها
الو�ضع يف اجلمهورية التون�سية ،واجلمهورية
اللبنانية ،وجمهورية ال�سودان  ،والأرا�ضي
الفل�سطينية املحتلة.
ويف هذا ال�ش�أن ،جدد املجل�س وقوف اململكة
�إىل جانب ال�شعب التون�سي ال�شقيق ،لتجاوز
املرحلة ال�صعبة التي مير بها ،ومتنياتها ب�أن
ي�سود الأمن واال�ستقرار يف هذا الوطن العزيز
على الأمتني العربية والإ�سالمية.
و�أعرب املجل�س عن متنياته ب�أن حتقق النتائج
النهائية لال�ستفتاء يف ال�سودان ما يتطلع �إليه
خمتلف �أبناء ال�شعب ال�سوداين من �آمال
وطموحات ومب��ا يحقق الأم��ن واال�ستقرار

نائب خادم احلرمني خالل جل�سة جمل�س الوزراء
والرخاء لل�شعب ال�سوداين ال�شقيق .
ودعا املجل�س املجتمع الدويل �إىل التحرك
ال��ف��اع��ل واجل������اد ،لإي���ق���اف ال���ت���ج���اوزات
الإ�سرائيلية يف الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة،
�ضد �أبناء ال�شعب الفل�سطيني والإجراءات
غ�ير القانونية ال��ت��ي ت��ق��وم بها ال�سلطات
الإ�سرائيلية املتمثلة يف قتل الأبرياء ،وهدم
املنازل ،وتدمري فندق تاريخي يف القد�س
لبناء املزيد من امل�ستوطنات الإ�سرائيلية،
م�����ش��دد ًا على ���ض��رورة ال��وق��وف �ضد هذه
امل��م��ار���س��ات واالن��ت��ه��اك��ات ،ودع���م الإرادة
الدولية اجلادة واملتنامية حالي ًا ،واملتمثلة
يف االعرتاف الدويل بالدولة الفل�سطينية.
ون��وه املجل�س بو�ضع نائب خ��ادم احلرمني
ال�شريفني حجر الأ�سا�س مل�شروع مطار امللك
عبدالعزيز الدويل اجلديد بجدة ،كما �أ�شاد
بح�صول اململكة على املرتبة الأوىل على
امل�ستوى العاملي يف �سرعة ت�سجيل امللكية
العقارية ح�سب التقرير الذي �أ�صدره البنك
الدويل اخلا�ص ببيئة الأعمال للعام 2009م
ال���ذي ج���اء م��ت��زام��ن�� ًا م��ع ان��ط�لاق��ة وزارة
العدل الفعلية يف م�شروع امللك عبداهلل بن
عبدالعزيز لتطوير مرفق الق�ضاء  ..وبدخول
اململكة قائمة الـ (  ) 10الأك�ثر قدرة على
الوفاء بالتزاماتها املالية وديونها ال�سيادية

من خالل التقرير الف�صلي للربع الرابع من
عام 2010م.
ً
و�أف��اد معاليه �أن املجل�س �أ�صدر ع��ددا من
القرارات منها:
�أقرار جمل�س الوزراء اتفاقيتني �أمنيتني بني
اململكة العربية ال�سعودية وجمهورية الهند
تتعلق الأوىل بت�سليم املطلوبني والثانية بنقل
الأ�شخا�ص املحكوم عليهم.
كما �أ�صدر املجل�س قرار ًا ب�أن يتوىل جمل�س
ال���وزراء تعيني ممثلي احلكومة يف جمل�س
�إدارة ال�شركة ال�سعودية لل�صناعات الأ�سا�سية
( �سابك ) بناء على تر�شيح من جمل�س �إدارة
�صندوق اال�ستثمارات العامة ويراعى فيهم
توافر اخلربات الالزمة لأعمال ال�شركة.
و�إج���ازة ا�ستمرار م��دة ع�ضوية الأع�ضاء
احلاليني الذين ميثلون احلكومة يف جمل�س
�إدارة ال�شركة املعينني بقرار جمل�س الوزراء
رقم ( )42وتاريخ 1424/2/12هـ وذلك �إىل
حني تعيني ممثلي احلكومة يف املجل�س وفق ًا
ملا ورد يف البند (�أو ًال).
ك��م��ا واف����ق امل��ج��ل�����س ع��ل��ى م��ذك��رة تفاهم
للتعاون يف املجال ال�صناعي بني حكومة
اململكة العربية ال�سعودية وحكومة دولة
قطر املوقع عليها يف مدينة الدوحة بتاريخ
1431/3/8هـ.

األمير سلمان بحث مع الضيف العالقات الثنائية

نائب خادم الحرمين الشريفين يستقبل رئيس مجلس
األمة التركي
ا�ستقبل نائب خادم احلرمني ال�شريفني
�صاحب ال�سمو امللكي الأمري �سلطان بن
عبدالعزيز �آل �سعود  -حفظه اهلل  -يف
مكتبه بالديوان امللكي بق�صر اليمامة
م��ع��ايل رئ��ي�����س جمل�س الأم����ة الأعلى
بجمهورية تركيا حممد علي �شاهني
والوفد املرافق له.
ون��ق��ل امل�����س���ؤول ال�ترك��ي لنائب خادم
احل��رم�ين ال�شريفني حتيات وتقدير
القيادة الرتكية فيما حمله � -أيده اهلل
 حتياته وتقديره لهم.ح�ضر اال�ستقبال �صاحب ال�سمو امللكي
الأمري نايف بن عبدالعزيز النائب الثاين
لرئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية
و�صاحب ال�سمو امللكي الأمري مقرن بن
عبدالعزيز رئي�س اال�ستخبارات العامة
و�صاحب ال�سمو امللكي الأمري خالد بن
�سلطان بن عبدالعزيز م�ساعد وزير
الدفاع والطريان واملفت�ش العام لل�ش�ؤون
الع�سكرية و���ص��اح��ب ال�سمو الأم�ي�ر

الدكتور م�شعل بن عبداهلل بن م�ساعد
م�ست�شار �سمو ويل العهد و�صاحب
ال�سمو امللكي الأمري في�صل بن خالد بن
�سلطان بن عبدالعزيز امل�ست�شار بديوان
�سمو ويل العهد ومعايل رئي�س جمل�س
ال�شورى الدكتور عبداهلل بن حممد بن
ابراهيم �آل ال�شيخ ومعايل وزير الدولة
ع�ضو جمل�س الوزراء الدكتور م�ساعد
بن حممد العيبان وعدد من امل�س�ؤولني
�إ�ضافة �إىل ال�سفري الرتكي لدى اململكة
�أحمد خمتار غون.
أ
كما ا�ستقبل �صاحب ال�سمو امللكي المري
�سلمان ب��ن عبدالعزيز �أم�ير منطقة
الريا�ض يف مكتب �سموه بق�صر احلكم
رئي�س ال�برمل��ان ال�ترك��ي حممد علي
�شاهني ،والوفد املرافق له ،ومت خالل
اال�ستقبال مناق�شة عدد من املو�ضوعات
ذات االهتمام امل�شرتك و�سـبل تعزيز
التعاون بني البلدين ال�شقيقني.
ح�ضر اال�ستقبال معايل رئي�س جمل�س

ال�شورى ال�شيخ الدكتور عبداهلل �آل
ال�شيخ ،و�صاحب ال�سمو امللكي الأمري
حممد بن �سلمان بـن عـبـدالـعـزيـز -
امل�ست�شار الـخـا�ص ل�سمو �أميـر مـنطقة
ال��ري��ا���ض ،وع�����ض��و جم��ل�����س ال�شورى

املهند�س �إح�����س��ان ف��ري��د عبداجلواد
الع�ضو امل��راف��ق ،وال��دك��ت��ور ع��واد بـن
���ص��ال��ح ال��ع��واد م�ست�شار �سمو �أمري
منطقة الريا�ض ،وال�سفري الرتكي لدى
اململكة.
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نظامه يستهدف تنمية روح اإلنتماء الوطني:

إنشاء مجلس أعلى للعمل التطوعي

وافق جمل�س ال�شورى على م�شروع نظام العمل التطوعي،
و�أقر �إن�شاء جمل�س �أعلى للعمل التطوعي يتمتع ب�شخ�صية
اعتبارية ,ويرتبط مبجل�س الوزراء ويكون مقره الريا�ض
ويجوز �إن�شاء فروع �أو مكاتب يف مناطق اململكة ،ويكون
رئي�سه مبرتبة وزير ويعني ب�أمر ملكي .
و�أع����ادت اللجنة �صياغة ���ش��روط ال��ق��ب��ول يف العمل
التطوعي لتتيح لغري امل�سلمني امل�شاركة فيه وا�شرتطت
حتلي املتطوع بالأخالق والآداب التي يتطلبها العمل
التطوعي الذي يختاره ،كما �أجرت تعدي ًال ل�ضمان حقوق
املتطوع متثل يف الن�ص على حتميل اجلهة امل�ستفيدة
منه بالتعوي�ضات التي تقدرها اللجنة الطبية املعتمدة
يف حال تعر�ض املتطوع للوفاة �أو الإ�صابة بالعجز الكامل
�أو بعاهة متنعه من العمل ب�صورة قطعية �أو عاهة جزئية
ب�سبب العمل �أو التدرب التطوعي �أو حتى خالل الطريق
من و�إىل عمله التطوعي.
ويهدف نظام التطوع �إىل و�ضع �إ�سرتاتيجيات العمل
التطوعي و�سيا�ستها يف اململكة وتنظيمه وحتديد �آلياته
وتطويره وتنمية روح العمل التطوعي لدى �أفراد املجتمع
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ون�شر ثقافته وتفعيلها وحتديد العالقة بني �أطراف العمل
التطوعي وتبيان احلقوق واملزايا والواجبات لكل طرف،
حتقيق مبادئ التكافل والتالحم االجتماعي وتنمية روح
االنتماء الوطني ،و�إتاحة الفر�صة �أمام �أفراد املجتمع
وم�ؤ�س�ساته للعمل التطوعي .
و�أعطى النظام جهة عمل املتطوع الأ�سا�سية احلق يف
طلب �إنهاء تفرغ املوظف من عمله التطوعي ومبا�شرته
يف جهته الأ�صلية �إذا كان تطوعه �أثناء الدوام الر�سمي،
و�إذا �أخل املتطوع بواجباته �أو ارتكب خمالفة يعاقب بعد
التحقيق معه بلفت النظر �أو الإنذار �أو اال�ستغناء عن
خدماته� ،أما �إذا ارتكب جرمية من اجلرائم فيحال �إىل
الأجهزة الرقابية والق�ضائية .
وتكلف ح�سب نظام التطوع يف كل جهة حكومية �أو
�أهلية م�ستفيدة من هذا النظام �إدارة للعمل التطوعي،
وتطبق �أحكام هذا النظام على اجلمعيات التطوعية
املتخ�ص�صة يف جمال التطوع فقط .جاء ذلك خالل
جل�سة املجل�س التي عقدت يوم 1432/1/13هـ برئا�سة
معايل رئي�س املجل�س ال�شيخ الدكتور عبداهلل بن حممد

بن ابراهيم �آل ال�شيخ حيث ا�ستمع املجل�س �إىل وجهة
نظر جلنة ال�ش�ؤون االجتماعية والأ�سرة وال�شباب ،ب�ش�أن
ملحوظات الأع�ضاء و�آرائهم جتاه م�شروع نظام العمل
التطوعي املقرتح مبوجب املادة ( )23من نظام جمل�س
ال�شورى ،تالها رئي�س اللجنة الدكتور طالل بكري فقال:
�إن جميع الأنظمة واللوائح املعمول بها يف اململكة حتكمها
ن�صو�ص الكتاب وال�سنة ،ويعززها النظام الأ�سا�سي
للحكم الذي �أ ّكد هذا املفهوم ,والعالقة بني هذا النظام
ونظام اجلمعيات وامل�ؤ�س�سات الأهلية هي �أن هذا النظام
�سيكون جز ًءا ال يتجز�أ من ذلك النظام.
حال �صدوره ,كما �أن اللجنة ترى الإبقاء على ما ورد
يف م�شروع النظام ب�ش�أن �إ�شراك عدد �أكرب من اجلهات
احلكومية يف ع�ضوية املجل�س الأعلى للعمل التطوعي.
و�أ�ضاف� :أع��دّت اللجنة مقارنات مع بع�ض الأنظمة
املوجودة يف بع�ض دول العامل ب�ش�أن العمل التطوعي،
وتو�صلت �إىل �أن من الأهمية مبكان �إ�سناد رئا�سة املجل�س
الأعلى للعمل التطوعي �إىل �شخ�صية مهتمة بالعمل
التطوعي ي�صدر بتعيينها �أمر ملكي ،وترمي اللجنة من

األعضاء وهموم الوطن

وراء ذلك �إىل ا�ستقطاب �شخ�صية بارزة مهتمة بالعمل
التطوعي.
و�أو�ضح الدكتور بكري� :أن اجلمعيات اخلريية املرتبطة
مب�صالح حكومية �ستكون حتت مظلة نظام اجلمعيات
وامل�ؤ�س�سات الأهلية عند �صدوره (�إن �شاء اهلل) ،كما مل
تغفل اللجنة هذا اجلانب واقرتحت �أن يكون من مكونات
املجل�س الأعلى ثالثة من املهتمني بالعمل التطوعي
وثالثة من م�س�ؤويل اجلمعيات الأهلية التطوعية.
و�أو�ضح �سعادة رئي�س اللجنة �أن اللجنة �أ�ضافت هدفاً
جديدً ا هو و�ضع الإ�سرتاتيجيات وال�سيا�سات للعمل
التطوعي يف اململكة.
وق��ال رئي�س اللجنة� :إن الأنظمة تعالج اخلطوط
العامة دون الدخول يف التف�صيالت والتفريعات
والأمثلة التي مكانها اللوائح التنفيذية .وق�صدت
اللجنة م��ن العمل التطوعي ال��دائ��م ال��ذي يت�سم
باال�ستمرارية ،مثل ع�ضوية جمال�س الإدارة للجمعيات
وامل�ؤ�س�سات التطوعية� .أما العمل التطوعي امل�ؤقت
والطارئ ف�أمثلته عديدة ،ولعل التطوع الذي ح�صل
عند حدوث في�ضان �سيول جدة والريا�ض من �أقرب
الأمثلة على التطوع امل�ؤقت.
و�أ�شار د .بكري �إىل �أن اللجنة �أخذت مبقرتح �إ�ضافة
بند ي�شري �إىل حتمل اجلهة امل�ستفيدة التعوي�ضات التي
تقدرها اللجان الطبية للمتطوع ،وقال� :إن املتطوع هو
الذي يتقدم بطلب التطوع ولن يتقدم �إال مبا ينا�سب
ميوله ورغبته .وهناك حماية لأي متطوع �سواء كان
طال ًبا �أو غري طالب وتعر�ضه للإ�صابة �أو خطر الوفاة
حمتمل يف �أي حلظة.

و�أو�ضح رئي�س اللجنة �أن العمل التطوعي عمل مدين
ويح�سن �أن يكون ع��دد ممثلي اجلهات واجلمعيات
التطوعية الأهلية� -إ�ضافة �إىل املهتمني بذلك -ال يقل
عن ن�صف �أع�ضاء املجل�س .كما �أ�ضافت اللجنة تعريف ًا
جديد ًا للجمعيات التطوعية.
واختتم ق��ائ ً
�لا� :إن اللجنة ر�أت �أن يقوم املجل�س
الأعلى للعمل التطوعي باعتماد اللوائح والتنظيمات
التنفيذية ً
عو�ضا ع��ن ال��وزي��ر املخت�ص �أو اجلهة
أ
املخت�صة رغبة منها يف توحيد الطر العامة للعمل
التطوعي .ولذا ،عدلت هذا االخت�صا�ص ونقلته �إىل
د .طالل بن ح�سن بكري
مهام املجل�س الأعلى للعمل التطوعي مع الإبقاء على
ولفت كذلك �إىل �أن جماالت العمل التطوعي املتعددة اجلهات امل�ستفيدة ب�إعداد لوائحها التنفيذية ملراعاة
تغطيها اللوائح التنفيذية التي �ستعدها كل جهة وفق خ�صو�صية عملها التطوعي.
جم��االت العمل التطوعي اخلا�ص بها .والنظام لن
يكون عائ ًقا لثقافة التطوع ،فالت�أطري مهم جدًّا لن�شر
هذه الثقافة وتنظيمها وتطويرها كما جاء يف �أهداف
م�شروع هذا النظام .وقال� :إن املجل�س الأعلى للعمل
التطوعي ممثل بجهات حكومية و�أهلية ،وهذه اجلهات
لها ف��روع يف املناطق .كما �أن لهذه اجل��ه��ات لوائح
قال �أح��د الأع�ضاء� :إن جميع الأنظمة
تف�سريية خا�صة بها كما �شرع بذلك النظام ،ومن ّثم
يف اململكة ت�سن وف ًقا لإجراءات معينة،
ف�إن فروع املناطق �ستكون تابعة جلهاز الرئي�س امل�ستفيد
وت�صدر بها املرا�سيم امللكية ،وهذا ما
من خدمات املتطوعني ،وترى اللجنة �أنه كل ما كانت
ال ينطبق على نظام �ساهر ،فقد �أقرته
التعليمات واحدة و�صادرة من اجلهاز الرئي�س كانت
وطبقته جلنة فنية غ�ير متخ�ص�صة
�أو�ضح ومعروفة للجميع� .إ�ضافة �إىل �أن املجل�س الأعلى
ب�سن الأن��ظ��م��ة و�إق���راره���ا .فهل نظام
للعمل التطوعي كفل له م�شروع النظام �إن�شاء فروع �أو
�ساهر للتوعية وح��م��اي��ة الأرواح� ،أم
مكاتب يف مناطق اململكة املختلفة ح�سب احلاجة ،وهذه
لت�صيد الأخطاء وجباية الأموال؟ وهل
النقطة بالذات تغطي ما ذكره الزميل.
وج��دت البنية التحتية لنظام �ساهر؟
فالكثري من الطرق تخلو من اللوحات
الإر���ش��ادي��ة ،وامل��واط��ن يتلقى املخالفة
املرورية وقد يكون اقرتفها �أو ال يكون،
وغال ًبا ما ي�صله الإ�شعار بهذه املخالفة يف
وقت مت�أخر تكون فيه املخالفة و�صلت �إىل
حدها الأعلى .ويلحظ �أ ً
ي�ضا عدم وجود
حماكم متخ�ص�صة لتعطي املواطن حقه
�إذا تعر�ض ملخالفة مرورية غري �صحيحة.
كما جند �أ ً
ي�ضا �أن لهذه املخالفات �أث ًرا
ريا يف تعطيل م�صالح املواطنني يف
كب ً
جميع القطاعات احلكومية ،وق��د يرى
املجل�س منا�سبة املطالبة ب�إيقاف نظام
�ساهر حتى ي�صدر به نظام معتمد كبقية
الأنظمة يف اململكة.

هجوم حاد
على «ساهر»
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الدكتور �صالح ال�شعيبي
م�ستمرا وفق ن�ص امل��ادة الثانية من نظام
�إج��را ًء
ً
اال�ستثمار الأج��ن��ب��ي ،وتُ��رف��ع تلك التقارير �إىل
املجل�س االقت�صاد الأعلى .وقد حر�صت الهيئة وفق
تلك التقارير على �أن تظهر �أهمية املرحلة القادمة
التي تتطلب ا�ستقطاب ر�ؤو�س �أموال ،والرتويج عامل ًّيا
للبيئة اال�ستثمارية ال�سعودية؛ بهدف حتقيق ما ورد
يف تلك امللحوظات .كما ُوزّع عدد من الإجنازات
التي حتققت من خالل ت�سويق الفر�ص اال�ستثمارية
ذوات البعد االقت�صادي اجليد التي �أظهرت فعالية
ا�ستقطاب اال�ستثمارات غري الوطنية ودعم امل�شاركة
الوطنية لها.
وقال الدكتور ال�شعيبي� :إنّ من املهم التن�سيق ما
بني ن�شاط الهيئة و�أعمالها وما بني وزارة التخطيط
وال�س�ؤال عن �إعداد خطط التنمية فكالهما ي�شرتك
يف م�س�ؤوليات و�صالحيات متعددة لالقت�صاد
ال�����س��ع��ودي ،وم��ن امل��ه��م �أن ي��ك��ون ه��ن��اك تن�سيق
�إ���س�ترات��ي��ج��ي وتطبيقي م��ا ب�ين ه��ات�ين اجلهتني
الر�سميتني.

األعضاء وهموم الوطن

�أ�صدر جمل�س ال�شورى قرار ًا طالب الهيئة العامة
لال�ستثمار بالتن�سيق مع وزارة االقت�صاد والتخطيط
يف و�ضع �إ�سرتاتيجيات اال�ستثمارات املختلفة ويف
مقدمتها �إن�شاء املدن االقت�صادية اجلديدة ,كما
�أكد القرار على �أهمية و�ضع جداول زمنية ال�ستكمال
التجهيزات الأ�سا�سية و�أعمال البنية التحتية للمدن
االقت�صادية ،وت�ضمني ذلك يف تقارير الهيئة العامة
لال�ستثمار ,مع تقدمي معلومات تف�صيلية ت�شمل
بيانات مالية مدققة عن تلك املدن ,ور�صد املخالفات
للت�صاريح املمنوحة من الهيئة ,واملراجعة امل�ستمرة
لالئحة اال�ستثمارات لت�شمل ما يحقق �إ�ضافة نوعية
لالقت�صاد الوطني ,مع �إجراء درا�سة لتقيم فعالية
نظام اال�ستثمار الأجنبي احل��ايل واق�تراح تعديل
نظام اال�ستثمار الأجنبي يف اململكة وتطويره مبا يرفع
حجم اال�ستثمارات ويح�سن البيئة اال�ستثمارية".
ج��اء ذل��ك خ�لال جل�سة املجل�س التي عقدت يوم
1432/1/14هـ برئا�سة معايل رئي�س املجل�س ال�شيخ
الدكتور عبداهلل بن حممد بن �إبراهيم �آل ال�شيخ,
حيث ا�ستمع املجل�س �إىل وجهة نظر جلنة ال�ش�ؤون
االقت�صادية والطاقة ،ب�ش�أن ملحوظات الأع�ضاء
و�آرائ��ه��م ب�ش�أن التقارير ال�سنوية للهيئة العامة
لال�ستثمار للأعوام املالية 1427 -1426هـ-1427/
1428ه�����ـ1429-1428/ه�����ـ ,ت�لاه��ا رئي�س اللجة
الدكتور �صالح ال�شعيبي قائ ًال:
�إن منح الرتاخي�ص للم�ستثمرين لي�س هدفًا �أو
غاية ،بل �إن دورة منح الرتاخي�ص حتكمها عدد من
العنا�صر ،وهي :توفر ال�شروط الرئي�سة لال�ستثمار,
وال��ت��واف��ق م��ع القائمة املعلنة للأن�شطة امل�صرح
اال�ستثمار فيها ,وااللتزام ب�شروط منظمة التجارة
العاملية ,وت�شجيع امل�ستثمرين للتوجه للمناطق غري
املزدحمة يف الأن�شطة االقت�صادية.
كما �أوردت الهيئة �أنها ت�شجع توافر عنا�صر امل�شاركة
بني امل�ستثمر ال�سعودي وامل�ستثمر غري ال�سعودي مبا
يحقق �أهداف تبادل اخلربات ،ولي�س من �شك �أن
جتربة اال�ستثمارات الأجنبية حتت تقومي م�ستمر.
و�أ�ضاف :تعد الهيئة قوائم ب�أنواع الأن�شطة امل�ستهدفة
وكذلك �إعادة ترتيب الأولويات ،وال�سماح بالأن�شطة
وتعد هذه العملية
ذوات الت�أثري االقت�صادي اجليدّ ،

واختتم قائ ًال :من ال�ضروري توفري معلومات �إ�ضافية
وتف�صيلية عن املدن ال�صناعية ،و�أن على الهيئة
العامة لال�ستثمار التن�سيق مع وزارة االقت�صاد
والتخطيط يف و�ضع �إ�سرتاتيجيات اال�ستثمارات
املختلفة ،ويف مقدمتها تطوير املدن االقت�صادية
اجلديدة".

عضو يحذر من غموض
مستقبل اللغة العربية
قال �أحد الأع�ضاء :نحن مق�صرون يف
حق لغتنا وثقافتنا وهويتنا العربية،
ف�أو�ضاعها حا�ض ًرا وم�ستقب ًال ال تطمئن،
فيبدو �أن��ه��ا �ست�سقط �شهيد ًة �أم��ام
ادعاءت العوملة ،والكل يعلم �أن هناك
ً
خيطا رفي ًعا يف�صل بني العوملة والتبعية،
فالعوملة توا�صل وتالقح بني الثقافات
وتكوين م�شرتك يبني �إ�سرتاتيجية
حتقق �أه��داف البناء احل�ضاري� ،أما
التبعية فهي طم�س للهوية واخ�تراق
ف��ا���ض��ح لثقافة الأم����ة و�شخ�صيتها.
وبقدر حاجتنا يف هذا البلد الكرمي �إىل
العوملة والتفاعل مع الآخ��ر لل�ضرورة
امللحة التي حتدد موقعنا من هذا الكون
نخ�شى م��ن �أن نفقد امل��ع��امل املحددة
لذاتنا ور�سم هويتنا .لذا ،ف�إن حتويل
امل�ؤ�س�سات واجل��ام��ع��ات وامل��راك��ز �إىل
ممار�سة عملية لتناول ق�ضايا الثقافة
واللغة العربية بكل �شفافية وو�ضوح �أمر
حتمي تفر�ضه املرحلة املقلقة وامل�ستقبل
املت�أرجح .فينبغي ت�سليط ال�ضوء على
دور الأ�سرة واملجتمع وم�ؤ�س�سات التعليم
لإعادة النظر يف و�ضع اللغة العربية و�أن
تكون على �شكل مهارات ولي�ست قواعد
ون��ظ��ري��ات لنحمي بها وع���اء القر�آن
الكرمي وهوية املجتمع.

لمواجهة االحتياج المتزايد للفتوى :

إنشاء مركز للبحوث والدراسات وزيادة
عدد أعضاء اإلفتاء

ال�شيخ عازب �آل م�سبل
الكتب كل يف تخ�ص�صه مبكاف�أة مقطوعة ،وهم ال يتبعون
الرئا�سة وظيف ًيا� .أما ما يتعلق بالتعاون مع اجلامعات يف
البحوث والرتجمة؛ ف���إن هذا يحتاج �إىل تعزيز البنود
ل�صرف مكاف�آت منا�سبة ال�ستقطاب القدرات التي تنه�ض
بالعمل على الوجه املر�ضي.
أ
و�أو�ضح ال�شيخ �آل م�سبل �أن ما يتعلق يف �ن الرئا�سة داخلة
حتت مظلة وزارة ال�ش�ؤون الإ�سالمية؛ ف�إن هناك خط�أ
يف الطباعة وال�صواب "حتت مظلة ال�ش�ؤون الإ�سالمية"،
وت�صنيفها ب�أنها �ش�ؤون �إ�سالمية �أو تعليمية �أو اجتماعية
�أمر معهود ،ولكن ذلك ال مينع من وجود كيانات م�ستقلة،
يف كيانها ورئا�ستها وميزانيتها وكذلك يف خطتها و�إن
وردت حتت فئة واحدة .و�أو�ضح رئي�س اللجنة �أن تو�صية
اللجنة املتعلقة ب�إن�شاء مركز للبحوث والدرا�سات؛ ف�إن
اللجنة تنطلق من هذه التو�صية بثالثة �أمور:

األعضاء وهموم الوطن

�أ�صدر جمل�س ال�شورى قرر ًا ب�إدراج خطة للرئا�سة العامة
للبحوث العلمية والإفتاء �ضمن خطة التنمية اخلم�سية
القادمة و�إن�شاء مركز للبحوث وال��درا���س��ات واعتماد
املتطلبات املالية والب�شرية له ,مع زي��ادة عدد �أع�ضاء
الإف��ت��اء ملواجهة االحتياج املتزايد للفتوى من الداخل
واخلارج.
جاء ذلك يف جل�سة املجل�س التي عقدت يوم 1432/1/13هـ
برئا�سة معايل رئي�س املجل�س ال�شيخ الدكتور عبداهلل بن
حممد �آل ال�شيخ ,حيث ا�ستمع املجل�س �إىل وجهة نظر جلنة
ال�ش�ؤون الإ�سالمية والق�ضائية ،ب�ش�أن ملحوظات الأع�ضاء
و�آرائهم جتاه التقرير ال�سنوي للرئا�سة العامة للبحوث
العلمية والإفتاء للعام املايل 1429/1428هـ ,تاله رئي�س
اللجنة ال�شيخ عازب �آل م�سبل وعر�ض وجهة نظر اللجنة؛
فقال :ما يتعلق بفتح مكاتب للإفتاء يف مناطق اململكة؛
ف�إن هذا املو�ضوع �سبق �أن �صدر فيه قرار من جمل�س
ال�شورى و�أُ ِّك��د يف قرارات الحقة ،وقد �أحيل �إىل اللجنة
الوزارية للتنظيم الإداري ،ثم رفع منها للمقام ال�سامي
للنظر يف تقدير ما يحقق امل�صلحة .وقد �أ�شري �إىل �أن
امل�صلحة قد ال تكون يف فتح مكاتب يف الوقت احلا�ضر مع
التقدم امللحوظ يف االت�صاالت ،والأوىل تعزيز الإمكانات
املادية والب�شرية يف املركز الرئي�س وزيادة �أع�ضاء الإفتاء
واملرتجمني والباحثني.
و�أ���ض��اف :لي�س لدى الرئا�سة �إال مرتجم واح��د يرتجم
عندما يرد ات�صال �أو ر�سالة �أو حال وجود �ضيوف� .أما
املرتجمون فالرئا�سة ت�ستعني بهم عند احلاجة عند ترجمة

�-1أهمية البحث العلمي و�إعداد الدرا�سات لبناء الفتوى
عليها ،وال�سيما �أنّ البحوث �أحد مكونات ا�سم الرئا�سة.
 -2وظ��ي��ف��ة م��رك��ز ال��ب��ح��وث ه��ي متابعة امل�ستجدات
وا�ست�شراف امل�ستقبل ،والتن�سيق مع املتخ�ص�صني يف
اجلامعات وغ�يره��ا عند احل��اج��ة� ،إ�ضافة �إىل �إع��داد
الدرا�سات والبحوث.
أ
 -3يحظى تقرير الرئا�سة باهتمام من �ع�ضاء املجل�س عند
عر�ضه عليهم ويطالبون باالهتمام بالبحث العلمي ،وهذا
املركز املقرتح يحقق رغبة امل�س�ؤولني يف الرئا�سة لتعزيز
االهتمام بالبحث العلمي.
واختتم قائ ًال� :أما ما يتعلق بزيادة �أع�ضاء الإفتاء فهي
تو�صية مهمة ي�ؤكدها الواقع العملي ،وتعيني عدد من �أع�ضاء
الإفتاء �سيخفف العبء الكبري الذي يقوم به �أع�ضاء اللجنة
الدائمة ،و�أع�ضاء هيئة كبار العلماء �سيكونون �سندًا ومعي ًنا
لهم ،وهو مطلب ملح للرئا�سة �أيدته اللجنة.

عضو يحذر من
تكرار كارثة جدة
�أ�شار �أحد الأع�ضاء �إىل �أن الأمطار التي
هطلت على منطقة مكة املكرمة وحمافظة
جدة ك�شفت عدم اتخاذ اجلهات املخت�صة
االحتياطات الالزمة ،ويف مقدمتها توفري
البنية التحتية ال�ضرورية ملنع كوارث
الأم��ط��ار ،على الرغم من الأم��ر امللكي
الكرمي القا�ضي ب�أخذ جميع الإجراءات
املمكنة ملنع ح��دوث مثل هذه الكوارث،
فلم تُن�ش�أ ال�سدود الالزمة وال�ضرورية
و�شبكات ال�سيول وال�صرف ال�صحي.
كما �أن هذه الكوارث �ستتكرر يف املنطقة
ال��غ��رب��ي��ة م��ا مل ت�����ش��رع اجل��ه��ات املعنية
وباهتمام ومتابعة من املجل�س يف �إقامة
البنى التحتية الالزمة ملنع ح��دوث مثل
هذه الكوارث م�ستقب ًال.

حمرم  1432هـ
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معايل رئي�س الهيئة ال�سعودية للموا�صفات واملقايي�س واجلودة
د -تنمية املوارد الذاتية واال�ستفادة منها.
و�أو���ض��ح رئي�س اللجنة �أن اللجنة عاجلت مو�ضوع
ع�لام��ة اجل���ودة م��ن خ�لال تو�صياتها وذل���ك لكون
هذا املو�ضوع من �أهم منا�شط الهيئة� ,إ�ضافة �إىل
مو�ضوع االعرتاف املتبادل ب�شهادات املطابقة .كما
�أن برامج (ي�سر) هو برنامج وطني متعلق باحلكومة
الإلكرتونية� ,إ�ضافة �إىل �أن ا�سم الهيئة كونها (عربية
�سعودية) وذلك بالنظر �إىل الكم الكبري للن�شاطات
اخلليجية والعربية والإ�سالمية والدولية املتعددة ملثل
هذه امل�ؤ�س�سات ,وعليه ف�إن دور الهيئة وا�ضح متام ًا
يف نظامها ون�شاطها مع حاجة الهيئة �إىل رفع م�ستوى
التعريف بها وبن�شاطاتها.
ولفت �إىل �أن الهيئة ت�ضطلع بدور رقابي وتطبيقي من
خالل عدد من املحاور:
�أ -عالمة اجلودة و�إجراءات منحها.
ب� -إن�شاء �إدارة جديدة يف الهيئة حلماية امل�ستهلك.
ج -عقد ل��ق��اءات م��ع �أم��ان��ات البلديات وم�صلحة
اجلمارك واجلمعية الوطنية حلماية امل�ستهلك.
د -تقوم الهيئة ب�شكل ه��ادئ ب�سحب عينات من
املنتجات وفح�صها يف خم��ت�برات الهيئة ورفعها
للجهات املعنية.
هـ -التن�سيق مع هيئة الغذاء والدواء.
�أما فيما يخت�ص بتوحيد اخلطوط الكهربائية فهي عملية
تتم حالي ًا مب�شاركة العديد من اجلهات احلكومية.
وق���ال :ت��ق��وم الهيئة بالتن�سيق م��ع جميع اجلهات

احلكومية املنا�سبة ب�إ�صدار املوا�صفات واملقايي�س
مبا يف ذلك هيئة الغذاء وال���دواء ,ووزارة التجارة
وال�صناعة ,وم�صلحة اجلمارك وغريها من اجلهات
احلكومية.
واختتم قائ ًال :فيما يتعلق بانخفا�ض عدد امل�صانع
احلا�صلة على عالمة اجلودة ,ف�إن احل�صول على هذه
العالمة اختياري ولي�س �إجباري ًا مع حر�ص الهيئة على
الرتكيز على املنتجات ذوات العالقة املبا�شرة ب�صحة
امل�ستهلك و�سالمته.

األعضاء وهموم الوطن

وافق جمل�س ال�شورى على قرار ن�ص على تخ�صي�ص
جميع دخل برنامج عالمة اجلودة يف هيئة املوا�صفات
واملقايي�س واجلودة لتطوير هذا الربنامج وميزانية
الهيئة ب�شكل عام لهدف تطوير خدماتها ,والتو�سع
يف برنامج االعرتاف املتبادل ب�شهادات املطابقات,
(ي�سر)
والبدء يف التطبيق الكامل ملتطلبات برنامج ّ
خالل املدة الزمنية املحددة للربنامج ,مع الإ�سراع
يف �إ�صدار الكادر الوظيفي اخلا�ص بالهيئة يف �أقرب
وقت ممكن.
كما �أك��د ال��ق��رار على الهيئة ال�سعودية للموا�صفات
واملقايي�س واجلودة �أن ت�سرع يف تنفيذ م�شروع خمترب
الإطارات واجلنوط وقطع الغيار امل�ستوردة وامل�صنعة
حمل ًيا وذلك ً
حفاظا على �سالمة م�ستعملي الطرق",
ج���اء ذل���ك خ�ل�ال جل�سة املجل�س ال��ت��ي ع��ق��دت يوم
1432/1/13هـ برئا�سة معايل رئي�س جمل�س ال�شورى
ال�شيخ الدكتور عبداهلل بن حممد بن �إبراهيم �آل ال�شيخ,
حيث ا�ستمع املجل�س �إىل وجهة نظر جلنة ال�ش�ؤون
االقت�صادية والطاقة ,ب�ش�أن ملحوظات الأع�ضاء و�آرائهم
جتاه التقريرين ال�سنويني للهيئة العربية ال�سعودية
للموا�صفات واملقايي�س واجل����ودة للعامني املاليني
1427/1426هـ1428/1427 -هـ ,والذي تاله الدكتور
�صالح ال�شعيبي فقال :بخ�صو�ص ما يتعلق بتعار�ض مهام
هيئة الغذاء والدواء مع هيئة املوا�صفات واملقايي�س ,ف�إن
الواقع النظامي واالخت�صا�صي لكال اجلهتني ي�شري �إىل
�أنه لي�س هناك �أي تعار�ض بني اجلهتني على �أ�سا�س �أن
اخت�صا�ص هيئة الغذاء والدواء مبو�ضوعني حمددين,
ومع هذا ف�إن التن�سيق بني اجلهتني م�ستمر� ,إ�ضافة
�إىل �أن مدير عام هيئة املوا�صفات واملقايي�س واجلودة
ع�ضو يف جمل�س �إدارة هيئة الغذاء والدواء ,كما �أن بع�ض
من�سوبي هيئة الغذاء والدواء �أع�ضاء يف بع�ض اللجان
الطبية يف هيئة املوا�صفات واملقايي�س.
و�أ�ضاف :ميكن �أن ن�ستعر�ض الأهداف الإ�سرتاتيجية
للهيئة يف الآتي:
�أ -حتفيز �أعمال الهيئة من خالل عمليات فاعلة وذات
كفاءة.
ب -حتقيق �أعلى م�ستوى لر�ضا امل�ستفيدين الداخليني
واخلارجيني.
ج -تطبيق منهجية التعلم والتطور امل�ستمر للهيئة.

عضو يطالب بتنويع
مصادر الدخل الوطني
لفت �أحد الأع�ضاء �إىل �أنه من املنا�سب
و�ضع �سيا�سة لتنويع م�صادر الدخل الوطني؛
حيث ال يزال النفط ي�شكل ما ن�سبته ()%85
من دخل احلكومة ،فالدورات االقت�صادية
احلادة التي مرت بها البالد خالل الع�شرين
�سنة املا�ضية كان لها الت�أثري ال�سلبي على
م�سرية التنمية .فقد يرى املجل�س �أن يكون
له دور لتقدمي املقرتحات الالزمة للدولة
من خالل التقارير احلكومية الواردة �إليه
نحو حتقيق �سيا�سة تنويع م�صادر الدخل
الوطني.

تسوية خالفات اشتراكات العاملين الخاضعين لنظام التأمينات :

مطالبات بالكشف عن استثمارات التأمينات
في الخارج

الدكتور فهاد احلمد
مبكة املكرمة ،وامل�ؤ�س�سة م�ستمرة يف البحث عن الفر�ص
اال�ستثمارية يف املدن الأخرى مبا يتوافق مع خطة امل�ؤ�س�سة
يف اال�ستثمار والتطوير العقاري ال�شامل� ،إ�ضافة �إىل �أن
امل�ؤ�س�سة من امل�ستثمرين الرئي�سني يف عدد من �شركات
اال�ستثمار والتطوير العقاري مثل (�شركة طيبة� ،شركة
جبل عمر ،ال�شركة ال�سعودية للفنادق ،ال�شركة الوطنية
لل�سياحة يف �أبها).
و�أو�ضح رئي�س اللجنة �أنه من ال�ضروري تكوين جلنة من
اجلهات املخت�صة لدرا�سة �آليات الف�صل يف اخلالفات،
وحتديد اجلهة املخت�صة بنظرها .ومن جهة �أخرى ف�إن
امل�ؤ�س�سة تتوىل مهمة التفتي�ش على املن�ش�آت اخلا�صة للت�أكد
من تطبيق نظام الت�أمينات االجتماعية ،ولكنها حتتاج �إىل
م�ساندة اجلهات احلكومية الأخرى املعنية ب�أمور الت�سجيل
و�إ�صدار الرتاخي�ص.

األعضاء وهموم الوطن

�أ�صدر جمل�س ال�شورى قرار ًا طالب فيه امل�ؤ�س�سة العامة
للت�أمينات االجتماعية �أن تت�ضمن تقاريرها القادمة
معلومات وبيانات تف�صيلية عن ا�ستثماراتها يف اخلارج
على النحو الذي تتبعه بالن�سبة ال�ستثماراتها الداخلية
ا�ستناد ًا �إىل التزامها بالإف�صاح عن ن�شاطها اال�ستثماري,
و�أكد القرار على "اعتماد ح�صة احلكومة يف الت�أمينات
االجتماعية يف ميزانية اجلهة التابع لها العامل �ضمان ًا
ل�سداد ه��ذه احل�صة يف املواعيد املحددة" ,ودرا�سة
�آلية ت�سوية اخلالفات النا�شئة عن ا�شرتاكات العاملني
اخلا�ضعني لنظام الت�أمينات االجتماعية ،وتطبيق ما ورد
يف فرع الأخطار املهنية من نظام الت�أمينات االجتماعية
على جميع عمال الأج��ه��زة احلكومية ,والت�أكيد على
تطبيق نظام الت�أمينات االجتماعية على عموم العاملني
يف الوزارات والأجهزة احلكومية الذين ال يخ�ضعون لنظام
التقاعد املدين.
ج���اء ذل���ك خ�ل�ال ج��ل�����س��ة امل��ج��ل�����س ال��ت��ي ع��ق��دت يوم
1432/1/14هـ برئا�سة معايل رئي�س املجل�س ال�شيخ الدكتور
عبداهلل بن حممد بن �إبراهيم �آل ال�شيخ ,حيث ا�ستمع
املجل�س �إىل وجهة نظر جلنة الإدارة واملوارد الب�شرية ،ب�ش�أن
ملحوظات الأع�ضاء و�آرائهم جتاه التقريرين ال�سنويني
للم�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية للعامني املاليني
1429/1428ه��ـ1430/1429 -ه��ـ ,تالها رئي�س اللجنة
الدكتور فهاد احلمد قائ ًال� :أفادت امل�ؤ�س�سة ب�أن �أ�سباب
زيادة النفقات الإداري��ة للعام املايل (1429/1428هـ)
يعود �إىل منح بدل غالء املعي�شة وزيادة مكاف�آت املبتعثني
و�أعدادهم� .أما يف العام املايل (1430/1429هـ) فيعود
�إىل تكوين خم�ص�ص لبدل الإجازات ب�أثر رجعي.
و�أ�ضاف� :إن اال�ستثمارات العقارية للم�ؤ�س�سة تحُ دّد بنا ًء
على اجل���دوى االقت�صادية ،وم��ن ه��ذا املنطلق تبحث
امل�ؤ�س�سة عن الفر�ص اال�ستثمارية يف املواقع التي حتقق
عوائد ثابتة وجيدة .كما �أن ا�ستثمارات امل�ؤ�س�سة العقارية
تتوزع على عدد من املدن غري الريا�ض ،حيث �إن لدى
امل�ؤ�س�سة خم�س جممعات ا�ستثمارية جتارية و�سكنية داخل
املنطقة املركزية باملدينة املنورة بالقرب من امل�سجد
النبوي ال�شريف .وقد نفذت امل�ؤ�س�سة جممعات �سكنية
ا�ستثمارية يف كل من مدينة اجلبيل ال�صناعية ومدينة ينبع
ال�صناعية ،وا�ستثمرت يف بناء عمائر �سكنية يف م�شعر منى

 ٪80من المواطنين
تضرروا من انهيار األسهم
�إنتقد �أحد الأع�ضاء ارتفاع �أ�سعار املواد
الغذائية وبع�ض امل��واد الإن�شائية الذي
ت�سبب يف ارت��ف��اع تكلفة بناء امل�ساكن
والإي���ج���ارات؛ وق���ال� :إن �أح���د العوامل
التي ت�ؤثر يف منو الطبقة الو�سطى يف
اململكة التي عانت يف ال�سنوات القليلة
الأخ�ي�رة ب�سبب انهيار �سوق الأ�سهم،
وقد ت�ضرر منها ما يقارب ( )%80من
املواطنني و�أ�صبح الكثري منهم يحملون
�أثقال الديون بعدما فقدوا مدخراتهم،
يف حني يعاين �شبابنا اليوم من بطالة
غري م�س ّوغة يف بلد عوائده االقت�صادية
الهائلة توفر الفر�ص ملاليني الوافدين
من خ��ارج بالدنا .ل��ذا ،من املنا�سب �أن
تقدّم جلنة ال�ش�ؤون االقت�صادية والطاقة
وجلنة الإ�سكان واملياه واخلدمات ت�صو ًرا
�إ�سرتاتيج ًّيا للمجل�س يعمل على حماية
الطبقة الو�سطى من �سلبية القطاع اخلا�ص
وج�شع امل�ستثمرين.
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الإ�سراع يف تطبيق م�شروع امل�سار الإلكرتوين اخلا�ص
بخدمات حجاج اخلارج وو�ضع برنامج ل�صيانة خميمات
احلجاج يف م�شعر منى ,ودرا�سة بدائل لتوفري الإعا�شة
الغذائية للحجاج يف م�شعر منى وعرفات ,وتكليف معهد
خادم احلرمني ال�شريفني لأبحاث احلج ب�إجراء درا�سة
تف�صيلية حول �أجور اخلدمات التي يقدمها احلاج �إىل
م�ؤ�س�سات �أرباب الطوائف كان حمور ما جاء يف قرار
جمل�س ال�شورى الذي وافق عليه يف اجلل�سة التي عقدت
يوم 1432/1/28هـ برئا�سة معايل رئي�س املجل�س ال�شيخ
الدكتور عبداهلل بن حممد بن �إبراهيم �آل ال�شيخ,
حيث ا�ستمع املجل�س �إىل وجهة نظر جلنة الإ�سكان
واملياه واخلدمات العامة ،ب�ش�أن ملحوظات الأع�ضاء
و�آرائ��ه��م جت��اه التقرير ال�سنوي ل���وزارة احل��ج للعام
املايل 1429/1428ه��ـ ,تالها رئي�س اللجنة املهند�س
حممد القويح�ص فقال :مو�ضوع �ضيق امل�ساحات يف
م�شعر منى متعلق ب�صورة رئي�سة بحجم امل�ساحات
املخ�ص�صة للخدمات واملرافق مب�شعر منى وخا�صة
حول ج�سر اجلمرات ،وكان املجل�س قد طالب �سابق ًا
بتوزيع اخلدمات واملرافق العامة املختلفة يف م�شعر
منى على جميع فئات املخيمات وع��دم تركيزها يف

منطقة ج�سر اجلمرات ،والطلب بتخفي�ض امل�ساحات
املخ�ص�صة للأجهزة والإدارات احلكومية يف م�شعر منى
للحد الأدنى لإدارة �أعمالهم� .أما فيما يتعلق بالإ�سكان
يف م�شعر منى �سبق و�أن طلب املجل�س اعتماد خمطط
�شامل للم�شاعر املقد�سة ،و�أن يكون البناء يف م�شعر منى
على �سفوح اجلبال لزيادة الطاقة اال�ستيعابية ملنى وفق
املخطط ال�شامل.
و�أ�ضاف :بالن�سبة ملو�ضوع النفرة من عرفات �إىل مزدلفة
ومن مزدلفة �إىل منى متعلق ب�صورة �أ�سا�سية مبو�ضوع
النقل العام داخل امل�شاعر املقد�سة ،وقد قامت الدولة
بتنفيذ م�شروع قطار امل�شاعر املقد�سة الذي مت ت�شغيله
يف مو�سم حج عام 1431هـ وقد �ساهم كث ًريا يف تنقل
احلجيج ،و�سوف يتم ا�ستكمال هذا القطار يف ال�سنوات
القادمة.
و�أو�ضح م .القويح�ص �أن الوزارة اتخذت عدة �إجراءات
�أدت �إىل انخفا�ض كبري يف ن�سب احلجاج غري النظاميني
يف العامني املا�ضيني ،وبخا�صة �إل��زام��ي��ة �إج���راءات
ت�صاريح احلج ومنع نقل احلجاج غري النظاميني �إىل
مكة املكرمة وامل�شاعر املقد�سة.
ولفت رئي�س اللجنة �إىل �أن اللجنة ت�ست�شعر �أهمية توعية

احلجاج يف بلدانهم وقد ناق�شت هذا املو�ضوع و�صدر
بذلك قرار من جمل�س ال�شورى املت�ضمن حث الدول
الإ�سالمية من خ�لال القنوات املنا�سبة على توعية
احلجاج يف بلدانهم قبل قدومهم ،وقد مت تفعيل هذا
القرار بح�سب �إجابة مندوبي الوزارة.
واختتم قائ ًال :ال يعزى التفاوت يف �أ�سعار اخليام �إىل
كون ال�سعر الأعلى خم�ص�ص ًا حلجاج الداخل وال�سعر
الأق��ل خم�ص�ص حلجاج اخل��ارج ،و�إمن��ا التفاوت يف
ال�سعر يعود �إىل اختالف املواقع ،فاخليام القريبة من
ج�سر اجلمرات والتي يف�ضلها حجاج الداخل �أغلى
من اخليام الأبعد عن ج�سر اجلمرات واملخ�ص�صة
حلجاج اخلارج.

مطالب بسرعة
تنفيذ نظام التطوع
قدم �أحد الأع�ضاء �شكره للمجل�س على
�إق���راره م�شروع نظام التطوع ،م�شري ًا
�إىل �أننا يف وق��ت تتنامى فيه الأن�شطة
التطوعية بني قطاعات املجتمع ،ون�سمع
ع��ن م��ط��ال��ب��ات لإت���اح���ة ف��ر���ص��ة العمل
التطوعي للجميع ،والأمل ب�أن �إقرار هذا
النظام ي�ساعد يف تنظيم وتطور هذه
التوجهات .كما �أقرتح متابعة املو�ضوع مع
معايل وزير الدولة ل�ش�ؤون جمل�س ال�شورى
لي�أخذ طريقه للتنفيذ يف �أ�سرع وقت.

تدريب العاملين في الجمعيات الخيرية

مطالبة معهد اإلدارة باالستعانة بالكفاءات
الوطنية المؤهلة
األعضاء وهموم الوطن

واف���ق جمل�س ال�����ش��ورى يف جل�سته ال��ت��ي ع��ق��دت يوم
1432/1/28هـ برئا�سة معايل ال�شيخ الدكتور عبداهلل
بن حممد بن �إبراهيم �آل ال�شيخ على قرار بالتو�سع يف
اال�ستعانة بالكفاءات امل�ؤهلة يف اجلامعات وغريها يف
خمتلف مناطق اململكة ,والتو�سع يف ت�صميم وتنفيذ
ال�برام��ج التدريبية اخل��ا���ص��ة وملقابلة االحتياجات
التدريبية ملوظفي ال��دول��ة ,وزي��ادة االهتمام ب�إجراء
البحوث امليدانية وال��درا���س��ات الإداري���ة ذات ال�صلة
بق�ضايا الإدارة احلكومية وامل�شكالت التي تواجهها,
وتكليف معهد الإدارة العامة بتقدمي برامج ودورات
تدريبية للعاملني ال�سعوديني يف اجلمعيات وامل�ؤ�س�سات
اخلريية امل�سجلة لدى وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية".
وكان املجل�س قد ا�ستمع �إىل وجهة نظر جلنة الإدارة
وامل��وارد الب�شرية ب�ش�أن ملحوظات الأع�ضاء و�آرائهم
جت��اه تقرير املتابعة ال�سنوي اخلا�ص بخطة التنمية
اخلم�سية الثامنة ملعهد الإدارة العامة لل�سنة اخلام�سة
1431/1430هـ ,تالها رئي�س اللجنة الدكتور فهاد احلمد
فقال� :إن معظم الوظائف امل�شغولة بغري املواطنني هي
يف جمال التدريب والوظائف اخلا�صة بالعمال .ووفق ًا
للمعلومات املتوفرة لدى اللجنة ف�إن معظم �أع�ضاء هيئة
التدريب املتعاقدين هم يف جمال تعليم اللغة الإجنليزية
واحلا�سب الآيل اللذين ال يتوفر كثري ًا من املتخ�صي�صن
ال�سعوديني فيهما .وقد جنح املعهد يف �سنوات �سابقة
يف حتقيق معدالت متميزة يف ال�سعودة� ،إال �أن الت�سرب
امل�ستمر لأع�ضاء هيئة التدريب من املواطنني لكل من
القطاعني احلكومي واخلا�ص نتيجة للعرو�ض املغرية
وفر�ص العمل الأف�ضل مالي ًا و�إداري ًا ترك �أثر ًا �سلبي ًا على
معدالت ال�سعودة.

و�أ�ضاف :يف �سنوات �سابقة مل تكن م�شروعات املعهد
املقدمة يف م�شروعات ميزانياته تلقى املوافقة واالعتماد،
غري �أنه ومع زيادة امليزانية العامة للدولة يف ال�سنوات
الأخرية اعتمد للمعهد عد ٌد من امل�شروعات من �أهمها:
�إن�شاء مقر لفرع املعهد مبنطقة مكة املكرمة ،و�إن�شاء
مقر للفرع الن�سوي بالريا�ض ،وتو�سعة مقر فرع املعهد
باملنطقة ال�شرقية .و�إن�شاء �سكن لأع�ضاء هيئة التدريب
بالريا�ض.
أ
أ
و�أو�ضح د .احلمد �ن ما �و�صت به اللجنة هو التو�سع
يف ال�برام��ج التدريبية اخلا�صة واملتخ�ص�صة ولي�س
الربامج التدريبية العامة �أو الربامج على �إطالقها,
واملعلومات املتوافرة لديها من واق��ع جت��ارب حمددة
لعدد من اجلهات احلكومية التي تعاونت مع املعهد يف
ت�صميم وتطوير وتنفيذ برامج تدريبية تلبي احتياجاتها
اخلا�صة �أو املتخ�ص�صة كان لها �أثر �إيجابي وا�ضح على
زي��ادة ح�سن الأداء يف هذه اجلهات ،ونذكر من هذه
اجلهات على �سبيل املثال :م�صلحة اجلمارك ،وم�صلحة
الزكاة والدخل ،ووزارة اخلدمة املدنية ،وهيئة التحقيق
واالدعاء العام ...وغريها من الأجهزة احلكومية .كما
�أنه من املتفق عليه بني املخت�صني يف املوارد الب�شرية �أن
الربامج التدريبية اخلا�صة �أكرث فاعلية يف �إحداث الت�أثري
املطلوب من التدريب ،وهو ما يتفق مع املنطق ،فمع تعدد
اجلهات احلكومية ،وتعدد خدماتها وتخ�ص�صاتها ف�إن
و�ضع وتنفيذ برامج تدريبية خا�صة مبجموعة من موظفي
جهة حكومية معنية ت�سهم هذه اجلهة يف و�ضع مادتها
التدريبية وت�شارك يف التدريب فيها؛ لهو بال�ضرورة �أكرث
جدوى و�أبعد �أثر ًا من برامج تدريبية عامة ي�شارك فيها
واحد �أو اثنان من موظفي تلك اجلهة.

( )%70من نزالء
السجون السعوديين من
خريجي الجامعات
قال �أحد الأع�ضاء :هناك درا�سة خا�صة
�أ�صدرتها وزارة الداخلية تو�ضح �أن
( )%90من نزالء ال�سجون ال�سعوديني
ه��م م��ن ال��ع��اط��ل�ين ع��ن ال��ع��م��ل ،و�أن
( )%70من ه�ؤالء العاطلني امل�سجونني
هم من خريجي اجلامعات ال�سعودية،
وكليات التعليم ال��ع��ايل .ويت�ضح من
درا�سة وزارة الداخلية �أن البطالة بني
ال�شباب وخريجي اجلامعات هي من
�أهم م�سببات اجلرمية� ،إذن فالأمر ال
يخلو من اخلطورة ،مبعنى �أننا نخ ّرج
ن�سبة كبرية من ال�شباب من اجلامعات
وم�ؤ�س�سات التعليم املختلفة لنحولهم بعد
ذلك �إىل عاطلني ومن ثم �إىل خارجني
عن القانون .يف الوقت الذي تعج فيه
بالدنا ب�أكرث من ت�سعة ماليني وافد
يعملون يف م�ؤ�س�ساتنا العامة واخلا�صة
و�شركاتنا ال��ت��ج��اري��ة وم�ست�شفياتنا
اخلا�صة والعامة ومدار�سنا ويف جميع
جماالت العمل الأخ��رى .لذا ،يحق لنا
�أن نطالب وزارة العمل ووزارة ال�ش�ؤون
االجتماعية ووزارة االقت�صاد والتخطيط
وغ��رف التجارة وال�صناعة ،بتكوين
جلنة وزاري���ة م�شرتكة حت��ت �إ�شراف
وزارة الداخلية ولها �صالحيات وا�سعة
ل��درا���س��ة الأم���ر درا���س��ة دقيقة وو�ضع
احل��ل��ول العملية على الأم���د الق�صري
واملتو�سط والطويل ،للق�ضاء على هذه
الظاهرة اخلطرية ومن ثم عر�ض هذه
احللول على جمل�سي الوزراء وال�شورى
ملناق�شتها و�إقرارها.
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د .عبداهلل العبدالقادر
واختتم �آخ��ر ق��ائ ً
�لا� :إن غطاء الت�أمني املقرتح هو ملدة
التنفيذ وبعد اال�ستالم النهائي �ستنتهي مدة عقد الت�أمني
مل�س�ؤوليات اال�ست�شاري امل�صمم .ومما ال �شك فيه �أن الكثري
من الأخطار الكارثية التي تزهق فيها الأرواح حتدث بعد
التنفيذ مبدد زمنية ،ثم ي�ؤدي االنهيار اجلزئي �إىل تلفيات
يف الأرواح ،وه��ذه هي التي متثل اخل�سارة الكربى التي
قد تزيد من تكلفة الت�أمني ،ومن جهة �أخرى ف�إن هناك
تداخ ًال بني م�س�ؤوليات املهند�س امل�صمم وم�س�ؤوليات اجلهة
اال�ست�شارية والإ�شرافية ،فمن م�س�ؤوليات املقاول مراجعة
الت�صاميم قبل البدء يف التنفيذ .لذا ،ف�إن الوثيقة الت�أمينية
يف ظل عدم و�ضوح امل�س�ؤوليات �سوف ت�ؤدي �إىل الكثري من
اخلالف ،وال�سيما �أن عقود الت�صاميم متثل ن�سبة �ضئيلة
من التكلفة الإجمالية للمن�ش�أة؛ مما قد ي�ؤدي �إىل رفع �أ�سعار
اخلدمات اال�ست�شارية وت�ضخيم امل�صروفات التي تدفعها
اجلهات احلكومية يف ظل امل�س�ؤوليات اخلطرية املكلفة.

األعضاء وهموم الوطن

�أي��د معظم �أع�ضاء جمل�س ال�شورى يف مداخالتهم عدم
منا�سبة �إلزام املهند�سني بالت�أمني على م�س�ؤولياتهم املهنية
النا�شئة من �أعمالهم اال�ست�شارية ,ور�أوا �أن ذلك التوجه
ي�ضر مبهنة اال�ست�شارات الهند�سية بينما ر�أى �آخرون �أن
احلل يكمن يف املزيد من اللوائح والأنظمة ل�ضبط العمل
يف هذا املجال احليوي.
ج����اء ذل����ك خ��ل�ال ج��ل�����س��ة امل��ج��ل�����س ال���ت���ي ع���ق���دت يوم
1432/1/21ه�����ـ ,برئا�سة معايل رئي�س املجل�س ال�شيخ
الدكتور عبداهلل بن حممد بن �إبراهيم �آل ال�شيخ ,حيث
ا�ستمع املجل�س �إىل تقرير جلنة ال�ش�ؤون املالية ،ب�ش�أن
�إعادة درا�سة اقرتاح الهيئة ال�سعودية للمهند�سني وجمل�س
الغرف التجارية ال�صناعية املت�ضمن �إلزام جميع املهند�سني
امل�صممني وامل�شرفني بالت�أمني على م�س�ؤولياتهم املهنية
النا�شئة من �أعمالهم اال�ست�شارية ,وقد تال رئي�س اللجنة
الدكتور عبداهلل العبدالقادر -تقرير اللجنة وتو�صيتهاب�ش�أن املو�ضوع .و�أبديت عليه بع�ض امللحوظات ،حيث قال
�أحد الأع�ضاء :ت�س ّوغ اللجنة عدم مناق�شة الت�أمني ب�سبب عدم
وجود نظام للمهن احلرة ،وهذا ربط غري منطقي .فالت�أمني
�سبب رئي�سي لتطوير املهن التي ترتتب عليها خماطر معينة،
ومنها املهن الهند�سية؛ لأنها تزيد من حر�ص املهند�سني يف
عدم ارتكاب الأخطاء الهند�سية .كما �أن الت�أمني �أحد عوامل
تطوير الأعمال الهند�سية ،وعدم ن�ضج هذه الأعمال يحتم
وجود الت�أمني �ضد اخلطر� .إ�ضافة �إىل �أن م�صلحة مالك
البناء من الت�أمني ظاهرة ووا�ضحة ،حيث �إن الت�أمني يعو�ضه
عند ح�صول الأخطاء املهنية يف الت�صميم والإ�شراف .كما
ينبغي �أن ميتد مو�ضوع �إلزامية الت�أمني لي�شمل الت�أمني �ضد
خماطر التنفيذ ،وال�سيما الت�أمني الع�شري.
بينما قال �آخر� :إن البنية التحتية لعمل املكاتب اال�ست�شارية
ال�سعودية غري م�ستعدة الآن لقبول الت�أمني على الأعمال
املهنية .وهناك �أمور مهمة �أكرث من ق�ضية الت�أمني املهني
على �أعمال املهند�سني واملكاتب اال�ست�شارية.
و�أيده �آخر قائ ًال :ا�ستطاعت اللجنة �أن توقف توجهًا كان
ميكن �أن ي�ضر كث ًريا مبهنة اال�ست�شارات الهند�سية النا�شئة يف
اململكة ،و�أن يحدث ربكة �شديدة وت�ضاربًا وتداخ ًال م�سي ًئا يف
امل�س�ؤوليات بني اال�ست�شاري امل�صمم واال�ست�شاري وامل�شرف
واملقاول العام ومقاويل الباطن وال�شركات املتخ�ص�صة التي
تعمل يف املوقع .كما �أن الت�أمني املهني الإلزامي على الن�شاط
الهند�سي للمكاتب الهند�سية اال�ست�شارية �سواء يف مرحلة

الت�صميم �أو مرحلة الإ�شراف ثبت عدم جدواه .والت�أمني
الإلزامي يُفر�ض على املقاول العام املنفذ وهو م�س�ؤول وم ؤ�من
على �أعماله يف املوقع والأرواح واملعدات وكل ما يف املوقع،
وكذلك �ضد الإ�ضرار مبمتلكات الغري من �أ�صحاب العقار �أو
امللك املحيط باملوقع� .أما الت�أمني املهني على �أن�شطة املكاتب
الهند�سية فهو -ح�سب املعتاد� -أمر اختياري يختلف من
م�شروع �إىل �آخر ،ويعتمد على طبيعة امل�شروع ووثائق العقد
بني املالك واال�ست�شاري ،و�إبداء الرغبة يف ذلك.
وقال �أحد الأع�ضاء� :أقرتح لإ�صالح ما يتعلق بعدم الن�ضج
يف ممار�سة بع�ض املهن الهند�سية �إ�ضافة مزيد من اللوائح
والأنظمة ،وال�سيما �أنه �سبق �أن �صدر قرار من جمل�س الوزراء
يت�ضمن توجيه وزارة املالية بت�ضمني عدد من البنود املتعلقة
بالت�أمني املهني �ضمن م�شروع عقدي اخلدمات الهند�سية.
ولفت �آخر �إىل �أنه ورد يف حتليل تو�صية الهيئة ال�سعودية
للمهند�سني عدم واقعية حماكاة ممار�سة العمل املهني
م��ن قبل املهند�سني ل��واق��ع املمار�سة ل��دى الأط��ب��اء على
اف�ترا���ض ع��دم تداخل امل�س�ؤوليات ،وه��ذا غري �صحيح،
فكثري من الأخطاء الطبية تتعدى فيها امل�س�ؤوليات ما بني
االخت�صا�صات الطبية املخلتفة ،و�إ�شراك �أكرث من طبيب يف
حتمل م�س�ؤولية املري�ض �أو وفاته ،فهل ر�أي اللجنة بنا ًء على
ر�أي طبي �أم هو اجتهاد منها؟
و�أو�ضح �أحد الأع�ضاء �أن �إدراج �شرط الت�أمني على اخلدمات
اال�ست�شارية الهند�سية يف عقود البناء التي ال تكون احلكومة
طر ًفا فيها يعود لأطراف العقد �أنف�سهم ،ولي�س ثمة نظام
مينع �إدراج �شرط الت�أمني �إذا ما رغب �أحد الأطراف يف
�إدراج ذلك ال�شرط .كما �أن تدخل احلكومة بغر�ض �إلزامية
�شرط الت�أمني يف العقود التي ال تكون طر ًفا فيها �سي�ؤدي �إىل
رفع الأ�سعار .ولي�س ثمة م�س ّوغ لتدخل احلكومة يف اتفاقية
خا�صة بني طرفني� ،أحدهما مكتب هند�سي والآخر مواطن،
ما مل يتعلق الأمر ب�سالمة املن�ش�أة.
وقال ع�ضو �آخر :على الرغم من منطقية انعدام الأنظمة
�أو البيئة املنا�سبة؛ �إال �أن ذلك ال ينبغي �أن يكون عائ ًقا عن
تطوير هذا املجال ،فم�س�ؤولية املكاتب الهند�سية كبرية جتاه
املن�ش�آت التي ت�ص ّممها وت�شرف عليها ،وهناك الكثري من
الأخطار الهند�سية التي �أدت �إىل كوارث ب�شرية وخ�سائر
مادية كبرية .ومن جهة �أخرى ف�إن عدم انت�شار هذا النوع
من الت�أمني يف معظم الدول املتقدمة لي�س م�س ّو ًغا لعدم
الأخذ به.

زيارة أماكن التعدي
على األراضي الحكومية
اق�ترح �أح��د الأع�ضاء فيما يتعلق
مب��و���ض��وع م��ع��اجل��ة ال��ت��ع��دي على
الأرا�����ض����ي احل��ك��وم��ي��ة �أن تقوم
اللجنة امل�شكلة من املجل�س بزيارة
لبع�ض املناطق للمقارنة بني الواقع
والتنظري وليكون نتاج هذا التنظيم
مواكب ًا لكل منطقة ,وحتى ال تكون
ه��ن��اك م�����ص��ادم��ة ب�ين املواطنني
واجلهات املنفذة.

تملك العقار واستئجاره في مكة والمدينة
لغير السعوديين يثير تساؤالت األعضاء
�أثار �أع�ضاء جمل�س ال�شورى عدة ملحوظات على نظام
متلك غري ال�سعوديني للعقار وا�ستثماره ,حيث �أ�شاروا
�إىل �أن النظام خ��ول لهم اال�ستئجار ل�سنتني ميكن
جتديدهما يف مكة واملدينة ,وكذلك مل ت�ستثن املدينتان
من نظام امل�شاركة يف الوحدات العقارية ال�سياحية,
وطالبوا بو�ضع الئحة تنفيذية لهذا النظام ,جاء ذلك
خالل جل�سة املجل�س التي عقدت يوم 1432/1/21هـ
برئا�سة معايل رئي�س املجل�س ال�شيخ الدكتور عبداهلل بن
حممد بن �إبراهيم �آل ال�شيخ ,حيث ا�ستمع املجل�س �إىل
تقرير جلنة ال�ش�ؤون االقت�صادية والطاقة ،ب�ش�أن اقرتاح
�إ�ضافة م��ادة جديدة �إىل نظام متلك غري ال�سعوديني
للعقار وا�ستثماره ال�صادر باملر�سوم امللكي رقم (م)15/
وتاريخ 1421/4/17هـ ,والذي تاله نائب رئي�س اللجنة
الدكتور فهد العنزي و�أبديت عليه بع�ض امللحوظات،
حيث قال �أحد الأع�ضاء� :أ�شارت املادة "اخلام�سة" من
نظام متلك غري ال�سعوديني للعقار وا�ستثماره �إىل منع
ا�ستئجار غري ال�سعوديني للعقارات الواقعة داخل حدود
مكة املكرمة واملدينة املنورة مدة تزيد عن �سنتني� ،إال �أن
العقوبات اخلا�صة مبخالفات حكم املادة "اخلام�سة" من
النظام مل ت�شتمل على عقوبات مبن يخالف ذلك ،كما
�أن النظام ال�صادر ال يكفل كفالة تامة حقوق امل�ستثمر
ال�سعودي الذي ي�صرف �أموا ًال طائلة لال�ستثمار بهاتني
املدينتني املقد�ستني.
وقال �آخر :يخول هذا النظام لغري ال�سعودي اال�ستئجار
ملدة ال تزيد عن �سنتني وميكن جتديد هاتني ال�سنتني
ملدة �أو مدد مماثلة مما جعل بع�ض املواطنني يربمون
عقودًا طويلة الأجل مع جهات غري �سعودية مل�ساكن داخل
املدينتني املقد�ستني ،ثم �إبرام امل�ست�أجرين الأجانب لعقود
من الباطن مع �آخرين غري �سعوديني ،ويف كلتا احلالتني
تعد خمالفة بحكم املادة "اخلام�سة" من النظام مما
يرتتب عليه م�ضار اقت�صادية و�أمنية.
ولفت �آخر �إىل �أن نظام امل�شاركة يف الوحدات العقارية
ال�سياحية يعطي حق االنتفاع لغري ال�سعوديني يف الوحدات
ال�سكنية ال�سياحية ملدة طويلة ،ومل تُ�ستثنَ مدينتا مكة
املكرمة واملدينة املنورة بحكم خا�ص بهما .وهذا خمالف
ملنطوق املادة "اخلام�سة" من نظام متلك غري ال�سعوديني
للعقار وا�ستثماره وما ورد يف املادة "الأوىل" من نظام
امل�شاركة بالوقت .لذا ،فمن املهم املوافقة على تو�صية

اللجنة ب�إ�ضافة املادة اجلديدة �إىل هذا النظام.
و�أ�شار ع�ضو �آخر �إىل �أنه �سبق �أن �صدر من املجل�س قرار
بتمديد مدة التملك �إىل ع�شر �سنوات ،وت�ساءل :هل �أقر
هذا يف جمل�س الوزراء ،وذكرت اللجنة يف التقرير عبارة
"وبعد االطالع على حيثيات �إعادة املو�ضوع" .لذا ،ف�إن
كان املو�ضوع معادًا من جمل�س الوزراء ،فهذا يعني وجود
تباين بني ر�أيي جمل�س الوزراء وجمل�س ال�شورى ،حيث
مل يوافق جمل�س ال��وزراء على تعديل جمل�س ال�شورى.
كما �سوغت اللجنة عودة املو�ضوع �إىل املجل�س بوجود
خمالفات ،فهل وجود املخالفات م�سوغ لعودة املو�ضوع
ملجل�س ال�شورى؟ وهل الالئحة التنفيذية التي �سوف
ي�صدرها جمل�س ال��وزراء �ست�صدر ب��دون الرجوع �إىل
جمل�س ال�شورى؟
إ
وقال �آخر :مل تقدم اللجنة م�سوغات ل�صدار الالئحة
التنفيذية لهذا النظام ،وينبغي للجنة �أن ُت�ض ّمن الالئحة
التنفيذية ما �أ�شار �إليه حم�ضر هيئة اخل�براء ب�ش�أن
الن�صو�ص املتعلقة بحظر متلك غري ال�سعوديني للعقار
يف مكة واملدينة وحدودهما ،وا�ستئجار غري ال�سعوديني
للعقار فيهما وغري ذلك ،وينبغي لالئحة �أن تتناولها يف
التنظيم.
و�أكد �أحد الأع�ضاء على �ضرورة و�ضع الئحة تنفيذية
لهذا النظام تو�ضح �آليات تطبيق مواده مبا فيها املادة
"اخلام�سة" .وقال� :إن التو�صيات الواردة يف حم�ضر
هيئة اخلرباء تطالب بو�ضع حد زمني لإ�صدار الالئحة؛
لأن الت�أخري �سيرتتب عليه العديد من املخالفات لأحكام
النظام.
و�أ�شار �آخر �إىل �أنه ينبغي �إعادة النظر يف مو�ضوع متلك
غري ال�سعوديني للعقارات يف مكة واملدينة واندفاعهم
عليها و�أن يدر�س ب�شكل �أ�شمل ،و�إع��ادة �صوغ النظام
اخلا�ص بهذا الأمر؛ لأن هناك جتاوزات ال ح�صر لها يف
هذا الأمر ،مثل �سيطرة ال�سما�سرة الأجانب من جن�سيات
معينة على معظم العقارات املعرو�ضة للإيجار ،وكذلك
تدخل بعثات احل��ج الأجنبية يف عمليات اال�ستئجار
وال�سم�سرة مما ي�ؤدي �إىل ارتفاع ال�سكن على احلجاج،
وال�سيما احلجاج الأج��ان��ب ،ومعظمهم من حمدودي
الدخل .لذا ،ينبغي �إع��ادة درا�سة النظام و�صوغه من
جديد ولي�س فقط الرتكيز على جزئية معينة ،و�أن يت�ضمن
النظام اجلديد ح�صر ا�ستئجار م�ساكن احلجاج يف

م�ؤ�س�سات الطوافة فقط ،و�أن يوكل �إليها مو�ضوع ا�ستئجار
امل�ساكن للحجاج التابعني لها.
و�أو�ضح �أحد الأع�ضاء �أن هناك بع�ض الثغرات يف نظام
متلك غري ال�سعوديني العقار يف مكة املكرمة واملدينة
املنورة املعمول به الآن ،وه��ي ثغرات متنع اال�ستثمار
العقاري يف املدينتني ،وكان ينبغي للجنة �أن ت�ضع جداول
لنظام متلك غري ال�سعوديني للعقار وا�ستثماره ونظام
امل�شاركة بالوقف للوحدات العقارية ال�سياحية ،ثم درا�سة
الأمر .والالئحة التي يطالب املجل�س ب�إ�صدارها ال ميكن
�أن ت�أتي ب�أحكام جديدة �أو تقر قواعد تتعار�ض مع النظام
املعمول به.
و�أو�ضح ع�ضو �آخر �أنه لي�س هناك تعار�ض يف املدد؛ لنأ
امل��دة التي تخت�ص بالنظام وه��ي ع�شر �سنوات تتعلق
باملقيمني يف مكة لغر�ض ال�سكن� .أم��ا م��دة ال�سنتني
فهي تخ�ص جم��ال اال�ستئجار لال�ستثمار يف ال�شقق
الفندقية.
ً
أ
أ
واختتم �أحد الع�ضاء قائال� :قحمت اللجنة مو�ضوع
نظام امل�شاركة بالوقت يف املو�ضوع على الرغم من �أنه
مل ُيطلب الر�أي فيه ،واملطلوب هو متلك الأجانب ولي�س
اال�ستئجار .وامل�شاركة يف الوقت هو ا�ستئجار لأوقاف
حمددة .كما �أن تو�صية اللجنة ال تقدم جديدًا يف نظام
متلك الأجانب .كما ينبغي �أن حتدد التو�صية ما ينبغي
�إ�ضافته لتطبيق النظام يف املادة "اخلام�سة" .كما كان
يح�سن باللجنة تو�ضيح املق�صود بعبارة "داخل مكة
املكرمة واملدينة املنورة" .هل املق�صود هو حدود احلرم
�أم البنيان؟ وماذا يرتتب على ذلك؟
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وانتقد �أح���د الأع�����ض��اء الت�سرب الكبري ج���دً ا ملوظفي
ال�صندوق وال���ذي و�صل يف ع��ام 1429/1428ه�����ـ �إىل
( )%21وهو ما يعادل ( )101موظف من �أ�صل (,)479
ويف 1431/1430هـ و�صل الت�سرب �إىل ( ,)%11وهو ما
يعادل ( )64موظ ًفا من ( ,)584ويعود هذا الت�سرب
�إىل �ضعف الكادر الوظيفي لل�صندوق املتمثل يف الرواتب
واحل��واف��ز وال��ب��دالت و�أن هناك مناف�سة م��ن البنوك
التجارية وامل�ؤ�س�سات املالية ال�ستقطاب الكوادر امل�ؤهلة
لل�صندوق ،واملخرج من هذا امل�أزق هو ا�ستحداث كادر
وظيفي منا�سب ملوظفي ال�صندوق والذي كان قد طبق يف

األعضاء وهموم الوطن

طالب �أع�ضاء جمل�س ال�شورى ب�ضرورة دعم �صندوق
التنمية ال�صناعية ال�سعودي للم�شروعات ال�صغرية
واملتو�سطة ,كما لفتوا �إىل عدم ات�ساق جهود ال�صندوق
يف تن�شيط دوره يف املناطق الأقل منو ًا مع جهود الدولة
يف هذا املجال ,وت�ساءلوا عن نوعية التدريب الذي يتلقاه
موظفو ال�صندوق ,جاء ذلك خالل جل�سة املجل�س التي
عقدت برئا�سة معايل رئي�س املجل�س ال�شيخ الدكتور
عبداهلل بن حممد بن �إبراهيم �آل ال�شيخ حيث ا�ستمع
املجل�س �إىل تقرير جلنة ال�ش�ؤون املالية ،ب�ش�أن التقرير
ال�سنوي ل�صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي للعام املايل
1431/1430هـ ,والذي تاله رئي�س اللجنة الدكتور عبداهلل
العبد القادر و�أبديت عليه بع�ض امللحوظات ,حيث قال �أحد
الأع�ضاء :من املهم دعم امل�شروعات ال�صغرية واملتو�سطة،
وقد �أو�صى املجل�س بذلك يف قرارات �سابقة ,وذلك بزيادة
ن�سبة متويل ال�صندوق لهذه امل�شروعات لت�صبح (،)%75
وتخفي�ض الر�سوم التي يتقا�ضاها ال�صندوق مقابل
امل�صروفات التي يتكبدها يف ممار�سة ن�شاطه للم�شروعات
ال�صغرية واملتو�سطة ،كما �أن هذا التخفي�ض ال ي�ؤثر يف
موارد ال�صندوق ,فقد حظي ال�صندوق بدعم متوا�صل
من قبل حكومة خادم احلرمني ال�شريفني �آخرها توفري
وديعة مببلغ ( )5000مليون ريال.
وت�ساءل ع�ضو �آخر قائ ًال� :إذا كانت اللجنة غري مت�أكدة من
و�ضع ال�صندوق املايل بر�أ�س ماله احلايل فكيف تطالب
برفعه �إىل (ع�شرة باليني ريال)؟ ف�إما �أن اللجنة قد بالغت
يف �أهمية ح�صولها على احل�ساب اخلتامي ويف انتقاداتها
للو�ضع املايل لل�صندوق� ،أو �أن تو�صية اللجنة برفع ر�أ�س
مال ال�صندوق ال مكان لها.
و�أ�شار �أحد الأع�ضاء �إىل �أن الن�سبة امل�ستهدفة مل�ساهمة
القطاع اخلا�ص -جتار ًيا و�صناع ًيا -يف الناجت الإجمايل
الوطني هي حوايل ( )%70-68ح�سب اخلطة اخلم�سية
"التا�سعة" ،عل ًما ب�أن م�ساهمته احلالية مل تتجاوز ()%47
و�أعدت اخلطة الإ�سرتاتيجية الوطنية ال�صناعية للو�صول
�إىل م�ساهمة القطاع ال�صناعي مبا ن�سبته ( )%20بحلول
عام 1441هـ .لذا ،ف�إن هناك حاجة ملراجعة دور ال�صندوق
و�إ�سرتاتيجيته وتوجهاته التمويلية؛ لأن �إ�سرتاتيجية
ال�صناعة الوطنية تهدف �إىل حتقيق هدفها املعلن عن
طريق �إعادة توجيه ال�صناعة الوطنية نحو ال�صناعات
التقنية لت�صبح ( )%60م��ن �إج���م���ايل ال�صناعات
احلديثة .وال بد من العمل على تن�سيق �آل��ي��ات تفعيل

اخلطة الإ�سرتاتيجية وحماورها بني جميع ذوي العالقة
والت�أكد من �أن ذلك الهدف ميكن تنفيذه وفق اجلدول
الزمني املو�ضوع له مقارنة مبا حتقق خالل العقود الأربعة
املا�ضية.
إ
أ
وعلق �أحد الع�ضاء على �جابة ال�صندوق على طلب اللجنة
ب�ش�أن الإجراءات التي اتخذها حيال تنفيذ قرار املجل�س
الذي يدعو ال�صندوق �إىل تن�شيط دوره يف املناطق الأقل
من ًوا؛ قائ ًال� :إنها ال تت�سق مع اجلهود التي تبذلها الدولة
لتحقيق تنمية متوازنة بني جميع مناطق اململكة ،حيث
يلحظ البطء يف التنمية ال�صناعية يف الكثري من مناطق
اململكة ،وذل��ك ب�سبب تركز امل�شروعات ال�صناعية يف
املناطق الكربى ،وهي منطقة الريا�ض واملنطقة ال�شرقية
ومنطقة مكة املكرمة ،وقد �أكد ال�صندوق ذلك .ومن غري
املنا�سب �أن تغفل اللجنة اقرتاح ال�صندوق ب�إن�شاء فروع
ل�صندوق التنمية ال�صناعية يف بع�ض مناطق اململكة لتكون
قريبة من امل�ستثمرين يف تلك املناطق.
ولفت ع�ضو �آخر �إىل �أن :هناك عدد كبري من موظفي
ال�صندوق يتم تدريبهم وت�����س��اءل :ه��ل ه��ذه الربامج
متخ�ص�صة �أم ال؟ وهناك اختالف بني املبالغ املعتمدة
والتي �أٌلتزم بها منها ومل تو�ضح اللجنة �سبب ذلك .ومل
حتدد القرو�ض التي مت االلتزام بها ،ومل يو�ضح �سبب
الت�أخري يف ذلك ،وذكر التقرير املبالغ التي مت حت�صيلها
ومل يذكر املبالغ املت�أخرة ،فما الن�سبة املتبقية من املبالغ
املت�أخرة؟ وما مربرات رفع ر�أ�س مال ال�صندوق؟ كما �أن
عدم ت�ضمني تقارير ال�صناديق ح�سابات ختامية يعيب
التقرير؛ حيث �إن التقرير يعتمد يف جممله على قرو�ض
مالية حتتاج �إىل تدقيق ومعرفة امل�صروفات والديون
امل�سددة والتي مل ت�سدد.

1413/5/22هـ ،ثم �أوقف العمل به يف 1414/1/16هـ ،ثم
�صدر قرار جمل�س الوزراء رقم ( )63يف 1422/11/21هـ
مت�ضم ًنا �أن ي�ضع ال�صندوق كاد ًرا وظيف ًيا له مبا ال يتجاوز
متو�سط ما متنحه البنوك التجارية ملوظفيها بنا ًء على
تو�صية اللجنة العليا للإ�صالح الإداري �إال �أنه مل يت�سن
تطبيق هذا القرار.
وقال �أحد الأع�ضاء :من الأن�سب �أن ي�سهم ال�صندوق يف
تدريب العمالة الوطنية يف املن�ش�آت وامل�صانع ال�صغرية
واملتو�سطة؛ لأن اختيار وتنمية ومتابعة الكفاءات الوطنية
وتطويرها عملية طويلة و�صعبة ومعقدة �إىل جانب مهمة
�إر�شاد وتوجيه املوظفني .وحيث �إنّ ال�صندوق له �إ�سهام
م�شهود يف تنمية املوارد الب�شرية ،فمن الأن�سب �أن يقدّم
ال�صندوق الدعم املايل للدورات التدريبية املهنية التقنية
العالية.
إ
أ
أ
إ
أ
أ
و�أ�شار �حد الع�ضاء �ىل �نه من الن�سب �ع��ادة هيكلة
ال�صندوق وحتويله �إىل م�ؤ�س�سة مالية تنموية حديثة
ومتطورة وف��ق �أف�ضل امل�ؤ�س�سات املالية داخ��ل اململكة
وخ��ارج��ه��ا ،و�أن يحظى ال�صندوق ب��درج��ة عالية من
اال�ستقاللية ،و�أن ي�ضطلع جمل�س �إدارته بدور �أكرب قوة
من حيث ال�صالحيات املخولة له.

مطالبة بإعادة دراسة
ظاهرة البطالة
قال �أحد الأع�ضاء� :إن الإنفاق املرتفع يف
ميزانية هذا العام على قطاعات التعليم
والتدريب وامل�شروعات احلكومية يخلق
فر�صا وظيفية للمواطنني ويخف�ض معدل
ً
البطالة احلايل ،ويف املقابل �صرح وزير
العمل �أن البطالة بلغت ()500,000
عاطل عن العمل من ال�سعوديني .وعلى
الرغم من زيادة حجم الإنفاق احلكومي
وامل�شروعات احلكومية والقطاع اخلا�ص
�إال �أن ن�سبة البطالة ترتفع ،وهذه العالقة
غريبة يف �أي اقت�صاد عاملي .ل��ذا ،من
املنا�سب �أن يكون للمجل�س دور �أ�سا�س
ومف�صلي لدرا�سة هذا املو�ضوع و�إعطائه
الوقت الكايف من الدرا�سة.

مطالبة هيئة الجبيل وينبع بمعلومات عن العوائد االقتصادية الحقيقية :

توظيف العمالة الوطنية واإلفادة عن أعمال
(مرافق) ورأس الزور
األعضاء وهموم الوطن

وافق جمل�س ال�شورى على قرار الهيئة امللكية للجبيل
وينبع بتوفري قواعد بيانات اقت�صادية تو�ضح امل�ضاعفات
اخلا�صة بالعمالة وال��دخ��ل ون�سب البطالة والعوائد
االقت�صادية احلقيقية �إ�ضافة �إىل تو�ضيح الهيكلة
االقت�صادية ال�صناعية ,كما طالب القرار مبتابعة توظيف
القوى العاملة الوطنية لإحاللها مكان القوى العاملة
الأجنبية يف امل�صانع وال�شركات العاملة يف املدينتني,
وبت�ضمني التقارير امل�ستقبلية للهيئة الأعمال التي تقوم
بها �شركة (مرافق) ،وم�شاريع منطقة ر�أ�س الزور" .جاء
ذلك خالل جل�سة املجل�س التي عقدت يوم 1432/1/21هـ
برئا�سة معايل رئي�س املجل�س ال�شيخ الدكتور عبداهلل بن
حممد بن �إبراهيم �آل ال�شيخ ,حيث ا�ستمع املجل�س �إىل
وجهة نظر جلنة الإ�سكان واملياه واخلدمات العامة،
ب�ش�أن ملحوظات الأع�ضاء و�آرائ��ه��م جت��اه التقريرين
ال�سنويني للهيئة امللكية للجبيل وينبع للعامني املاليني
1429/1428هـ1430-1429 -هـ ,تالها رئي�س اللجنة
املهند�س حممد القويح�ص فقال :لقد عهد للهيئة امللكية
للجبيل وينبع عند �إن�شائها بالتخطيط ال�شامل لإقامة
جممعني �صناعيني كبريين يف مدينتي اجلبيل وينبع
وتهيئة التجهيزات الأ�سا�سية الالزمة لذلك ،مع تطوير
مدينتي اجلبيل وينبع وتهيئة جميع الظروف والإمكانيات
لقيام �صناعات �أ�سا�سية وثانوية وم�ساندة ،وجلب وتنمية
اال�ستثمار ال�صناعي للمدينتني ال�صناعيتني .كما عهد
للهيئة مبهمتني �أ�سا�سيتني �إ�ضافيتني ،هما :ت�شغيل جميع
املن�ش�آت ال�صناعية و�صيانتها ،والنظر يف جميع ال�ش�ؤون
املتعلقة باملدينتني ال�صناعيتني ومعاجلة �أمورهما .ولذلك
ف�إن اللجنة ترى �أن توفري قواعد بيانات اقت�صادية تو�ضح
امل�ضاعفات اخلا�صة بالعمالة والعوائد االقت�صادية
احلقيقية للبالد �أمر يف غاية الأهمية ومطلب �أ�سا�سي
لأدائها عملها ،واللجنة على يقني ب�أن الهيئة لن تدعم �أو
ت�شجع �إال �صناعات ترى ب�أنها �ستوظف الأيدي العاملة
ال�سعودية وحتقق عوائد معقولة للبالد.
خا�صا
و�أ�ضاف املهند�س القويح�ص :تويل الهيئة اهتما ًما ً
بالبيئة وقد �أعدت منذ ت�أ�سي�سها العديد من الدرا�سات
البيئية ،وبنا ًء على نتائج هذه الدرا�سات ُو�ضعت املعايري
الالزمة لتخفيف الآثار املرتتبة على الت�صنيع و�أُعدت
برامج احلماية البيئية ،وتت�ضمن تطبيق الأنظمة واملعايري

البيئية املعتمدة دول ًيا ،وحماية احلياة الفطرية ،واملراقبة
البيئية ،و�إ�صدار الرتاخي�ص البيئية .كما طورت الهيئة
وحدّثت املعايري البيئية لتتما�شى مع ما هو مطبق عامل ًيا،
وحت��دّث حال ًيا بع�ض الأنظمة واملعايري البيئية ب�شكل
يتوافق مع امل�ستجدات العلمية والتقنية احلديثة بحيث
يكون مماث ًال ملا هو مطبق يف برنامج الأمم املتحدة للبيئة
ومنظمة ال�صحة العاملية.
و�أو�ضح �أن الهيئة امللكية ت�شرتط على كل �صناعة قائمة �وأ
م�ستقبلية االلتزام باملقايي�س املحددة للمعدات والعمليات
امل�ستخدمة وال ت�سمح لها بالعمل �إال بعد �أن حت�صل على
ت�صريح بيئي .لذا ،فمن الطبيعي �أن تزداد عدد الت�صاريح
البيئية مع ازدياد عدد امل�ستثمرين .حيث يجب على كل
م�ستثمر بعد االنتهاء من الإجراءات الإدارية واملوافقة
على اال�ستثمار وتخ�صي�ص املوقع تقدمي تقرير معلومات
بيئية قبل �ستة �أ�شهر من البدء يف الإن�شاءات.
و�أ�شار رئي�س اللجنة �أن الهيئة م�س�ؤولة بالإ�شراف املبا�شر
على �ش�ؤون امل�صانع وال�شركات العاملة يف املدينتني،
فالهيئة هي اجلهة التي تعطي الت�صاريح واملوافقات
لهذه امل�صانع وهي التي ت�شرف على احتياجات وطلبات
ه��ذه امل�صانع .كما �أن توطني ال��ك��وادر ال�سعودية يف
القطاع اخلا�ص م�س�ؤولية م�شرتكة بني وزارة العمل
وجميع الأجهزة الأخ��رى ذوات العالقة ،ولن ت�ستطيع
وزارة العمل وحدها توظيف الكوادر ال�سعودية بدون
دعم وم�ساندة الأجهزة الأخ��رى ،وقد ن�ص على ذلك
�صراحة �إ�سرتاتيجية التوظيف ال�سعودية ،ويف املدينتني
ال�صناعيتني �أكرث من � 300صناعة .لذا ،فمن املهم جدًا
توطني وظائف هذه ال�صناعات و�أن تكون ب�أيد �سعودية
ل�ضمان اال�ستمرارية.
واختتم ق��ائ ً
�لا :تقبل الكليات اجلامعية وال�صناعية
واملعاهد التقنية الطلبة من جميع �أنحاء اململكة ،ومن
الطبيعي �أن يزداد عدد امللتحقني بها عا ًما بعد �آخر �إىل
�أن ت�صل �إىل طاقتها الق�صوى� .أما طلبة التعليم العام
فهم �أبناء العاملني يف مدينتي اجلبيل وينبع ال�صناعيتني،
والزيادة يف عدد العوائل ال�ساكنة يف هاتني املدينتني
مرتبطة بقيام ال�صناعات ،وال يح�صل فيها زيادة
كبرية �سنو ًيا ،ومن الطبيعي �أن يتناق�ص العدد مع زيادة
املتخرجني من الثانوية.

رفض تحميل الطلبة
رسوماً جديدة
لفت �أحد الأع�ضاء �إىل �أنه يف مثل هذه
الأيام من كل عام درا�سي يدور ت�سا�ؤل ب�ش�أن
م�شروعية اختبار القدرات والتح�صيل،
وه��م��ا ���ش��رط��ان �أ���س��ا���س��ي��ان ل��ل��ق��ب��ول يف
اجلامعات ،حيث يطلب من طلبة التعليم
الثانوي عند التقدم لهذه االختبارات دفع
ر�سم مائة ريال عن كل امتحان� ،إ�ضافة
�إىل �شراء املالزم واالنخراط يف دورات ال
تقل ر�سومها للطالب الواحد عن (-1200
 )1500ريال .معنى ذلك �أن اجلهد الذي
بذله الطلبة خالل �سنوات هذه املرحلة مل
يكن �شي ًئا مذكو ًرا ،ثم ت�أتي مرحلة التقدم
للجامعات واالحتكام �إىل نتائج (املركز
الوطني للقيا�س) �أن عمادات القبول يف
اجلامعات حتدد تعب ال�سنني و�سهر الليايل
مع كمية املناهج الدرا�سية يف ال�سنة الثانية
والثالثة الثانوي فقط مبا ن�سبته ( )%40من
درجات الثانوية ،بينما ي�أخذون ما ن�سبته
( )%30من اختبار القدرات ومثلها من
االختبار التح�صيلي.
و�أن����ا �أ����س����أل :م��ن ك��ل��ف امل��رك��ز الوطني
ب���أن ي���أخ��ذ ر�س ًما م��ن الطلبة نظري هذه
االختبارات؟ ومنذ متى كانت الدولة ت�أخذ
ر�سو ًما على التعليم؟ �أمل يكن ب�إمكان املركز
الوطني �-إن كانت هناك حاجة لقيا�ساته-
�أن تكون باملجان؟ و�أرى �أن يتوىل جمل�س
ال�شورى من خالل جلنة ال�ش�ؤون التعليمية
والبحث العلمي درا�سة هذه الق�ضية والت�أكد
من نظامية فر�ض الر�سوم على الطلبة
والطالبات وعر�ض ما تتو�صل �إليه اللجنة
من خالل �أول تقرير لوزارة التعليم العايل
يعر�ض على املجل�س ،للت�صويت على مدى
قبول ا�ستمرارية هذا املركز من عدمه.
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الدكتور الفيفي
والإن�شائ ّية ،ومن ثم و�ضع خطط لإجناز كل م�شروع على مدى
� 5-3سنوات ،وبنا ًء على ذلك تحُ دّد التكاليف ال�سنوية لهذه
امل�شروعات� ،إ�ضافة �إىل تكاليف النفقات على امل�شروعات
اجلارية ،و�إن�شاء مركز الأمرية �سارة ال�سديري ،وتو�سعة
مقر الدارة ،و�إعادة ت�أهيل مقر الدارة بالنا�صرية.
و�أ�شار رئي�س اللجنة �إىل ما يتعلق بالوفر اخلا�ص قائ ًال:
ال ميكن لأي جهة �أن ت�صرف ميزانيتها  %100وذلك لعدة
�أ�سباب� ،أن بع�ض امل�شروعات ُتن ّفذ على مدى �سنتني �أو
�أكرث ،وما �أ�شري �إليه من وفر يف ميزانية الدارة �إمنا هو
اعتمادات مل�شروعات م�ستمرة ُتن ّفذ على عدة ميزانيات,
وهناك مبالغ يُرتبط بها على ميزانية ال�سنة التالية� ,إن
ذلك الوفر موزع على كل �أبواب امليزانية الأربعة بن�سب
قليلة جدًا تطلبها و�ضع ال�صرف مثل بند الرواتب وعقود
ال�صيانة والنظافة والباب الرابع ,و�إذا ما قورن الوفر بعدد
هذه البنود والربامج وامل�شروعات ف�إن الوفر احلقيقي لكل
منها ال يتجاوز  .%4-3وممّ ا ي�سوغ دعم الدارة ما تقوم به
من �إن�شاء مراكز علم ّية متخ�ص�صة ،مثل مركز تاريخ مكة
واملدينة ،ومركز الأمرية �سارة ال�سديري الثقايف ،ومركز
القد�س للدرا�سات والبحوث� ،إ�ضافة �إىل املو�سوعات
العلمية ،و�أعمال الرتجمة ،وامل�شروعات الأخرى املدرجة
يف التقرير.
ً
واختتم قائال :ت�شجع الدارة القطاع اخلا�ص على امل�شاركة
فيما ت�ضطلع به من �أعمال وندوات وبرامج� ،إال �أن اال�ستجابة
�ضعيفة .وقد جنحت ال��دارة يف احل�صول على دعم من
�شركتي �أرامكو و�سابك ملعر�ض املخطوطات ال�سعودية مببلغ
ن�صف مليون ريال.

األعضاء وهموم الوطن

وافق جمل�س ال�شورى على اال�ستمرار يف دعم امل�شروعات
العلمية يف ميزانية دارة امللك عبدالعزيز ،وتخ�صي�ص مبالغ
مالية للم�شروعات العلمية الأخرى غري املعتمدة ,كما حث
قرار املجل�س على بذل اجلهد يف �سبيل �إن�شاء وقف علمي
يُ�صرف من ريعه على م�شروعاتها العلمية ,و�أكد على �أهمية
ا�ستفادة ال��دارة من الوثائق واملحفوظات املوجودة لدى
اجلهات احلكومية .جاء ذلك خالل جل�سة املجل�س التي
عقدت يوم 1432/1/27هـ برئا�سة معايل رئي�س املجل�س
ال�شيخ الدكتور عبداهلل بن حممد بن �إبراهيم �آل ال�شيخ,
حيث ا�ستمع املجل�س �إىل وجهة نظر جلنة ال�ش�ؤون الثقافية
والإعالمية ،ب�ش�أن ملحوظات الأع�ضاء و�آرائهم جتاه التقرير
ال�سنوي لدارة امللك عبدالعزيز للعام املايل 1430/1429هـ,
تالها رئي�س اللجنة الدكتور عبداهلل الفيفي فقال :عمدت
الدارة خالل اخلم�س ع�شرة �سنة املا�ضية �إىل التوا�صل مع
مراكز الوثائق والأر�شيفات العربية والعاملية ،و ُك ّلف باحثون
للح�صول على الوثائق املفرج عنها ،التي لها �صلة بتاريخ
اململكة خا�صة واخلليج العربي عامة .كما عمدت الدارة
�إىل التوا�صل مع ال�شخ�صيات التي �أ�سهمت يف ت�أ�سي�س
اململكة ،واالتفاق معهم على ت�سليم جميع الأوراق والوثائق
اخلا�صة التي بحوزتهم ،بحكم �أن هذا من �ضمن الأهداف
التي �أُن�شئت الدارة لتحقيقها� .أما ما يتعلق بفهر�سة هذه
الوثائق ،ف�إن الدارة م�ستمرة يف الفهر�سة والأر�شفة ،وفق
�إمكانياتها املالية والب�شرية ،التي ال تتنا�سب مع ما هو
موجود لديها .والدارة تتطلع �إىل دعم وزارة املالية مل�شروع
الأر�شفة الإلكرتونية.
و�أ���ض��اف :تعمل ال��دارة على حتقيق الرتجمة من خالل
�أ�ساتذة جامعيني متخ�ص�صني ،وت�ؤكد عدم وجود ازدواجية
مع �أي جهة �أخ��رى .وبالن�سبة للتاريخ ال�شفوي ،وكيفية
اال�ستفادة من الت�سجيالت ال�صوتية ،واال�ستف�سار عن
التن�سيق مع معهد خادم احلرمني ال�شريفني بجامعة �أم
القرى الذي قام مبثل هذا العمل جت ّن ًبا للتكرار؛ فاللجنة
تو�ضح �أن الدارة بد�أت يف تفريغ هذه الت�سجيالت وفهر�ستها
وحفظها خلدمة الباحثني ،وقد ُن ّ�سق بالفعل مع معهد خادم
احلرمني ال�شريفني ومع مكتبة امللك فهد الوطنية ومع
اجلامعات يف ذلك.
و�أو�ضح الدكتور الفيفي �أن الدارة تعتمد يف م�شروع ميزانيتها
على درا�سة االحتياجات الفعلية لإجناز امل�شروعات العلمية

تحذير
من انفلونزا الخنازير

�أ�شار �أحد الأع�ضاء �إىل �أن هناك تزايد ًا
ملحوظ ًا يف الإ���ص��اب��ة مبر�ض �إنفلونزا
اخلنازير خارج اململكة يف هذه الفرتة،
وقد �أدى بع�ضها �إىل الوفاة ،وقد جاء ذلك
بعد �إعالن منظمة ال�صحة العاملية عن
تال�شي هذا املر�ض و�إيقاف ر�صد حاالت
الإ�صابة به .لذا ،من املهم �أال ي�ؤدي هذا
الإعالن �إىل الرتاخي وعدم �أخذ اللقاحات
�ضد الإ�صابة بهذا امل��ر���ض ،وق��د ُطلب
من وكيل وزارة ال�صحة امل�ساعد للطب
الوقائي �إجراء املزيد من الدرا�سات عن
مو�سم الإنفلونزا احلايل ون�سبة �إنفلونزا
اخلنازير فيه من �أجل معرفة مدى احلاجة
لعودة التوعية العامة و�إعطاء اللقاحات
امل�ضادة للمر�ض .كما �أن وزارة ال�صحة
مهتمة ب�إن�شاء مدونة للأخطاء الطبية
و�سوف تقوم اللجنة املخت�صة يف املجل�س
بالت�أكيد على �إيجاد املدونة عند درا�سة
تقرير وزارة ال�صحة.

مطالبة وزارة الشؤون اإلسالمية بتفاصيل عن األوقاف :

دعم الدعوة من خالل النشر اإللكتروني

األعضاء وهموم الوطن

واف��ق جمل�س ال�شورى على ق��رار يطالب باعتماد املبالغ
الالزمة يف ميزانية وزارة ال�ش�ؤون الإ�سالمية و أ
الوقاف
وال��دع��وة والإر���ش��اد الم��ت�لاك مقر رئي�س لها ,كما دعا
القرار �إىل العناية بالن�شر الإلكرتوين للدعوة واالرتقاء
مبوقع الوزارة على �شبكة الإنرتنت ,وكذلك ت�ضمني تقارير
الوزارة لو�صف الو�ضع الراهن من امل�شروعات واملنجزات
والإح�صاءات.
جاء ذلك خالل جل�سة املجل�س التي عقدت يوم 1432/1/14هـ
برئا�سة معايل رئي�س املجل�س ال�شيخ الدكتور عبداهلل بن
حممد بن �إبراهيم �آل ال�شيخ ,حيث ا�ستمع املجل�س �إىل وجهة
نظر جلنة ال�ش�ؤون الإ�سالمية والق�ضائية ،ب�ش�أن ملحوظات
الأع�ضاء و�آرائهم جتاه التقريرين ال�سنويني لوزارة ال�ش�ؤون
الإ�سالمية والأوق��اف والدعوة والإر�شاد للعامني املاليني
1428/1427هـ1429/1428-هـ ,تالها ال�شيخ عازب �آل
م�سبل قائ ًال:
فيما يتعلق بحاجة امل�ساجد ومرافقها �إىل النظافة وال�صيانة
ف�إن ال��وزارة تويل هذا الأم��ر عنايتها وجهدها من خالل
الإف��ادة املثلى مما يعتمد يف ميزانيتها لهذا الأم��ر الذي
ال يغطي �سوى ( )%19فقط من م�ساجد اململكة ح�سب
ما ورد يف كتاب ال���وزارة ،وم��ن خ�لال الأوق���اف املوجودة
لبع�ض امل�ساجد وما تتيحه �شروط واقفيها ،ومن خالل حث
املح�سنني على البذل والتعاون يف هذا ال�سبيل .وقد �سعت
الوزارة وت�سعى �إىل درا�سة هذا املو�ضوع والبحث عن البدائل

املنا�سبة وا�ستنها�ض همم املح�سنني للوقف على هذا العمل اخت�صا�ص املجل�س الأعلى لل�ش�ؤون الإ�سالمية الذي ير�أ�سه
اجلليل ،و�أ�س�ست لذلك �صناديق وقفية .كما �أُن�شئت هيئة �سمو ويل العهد ،وقد �أُع��دت هذه اخلطة بالفعل من قبل
املجل�س الأعلى ورفعت للمقام ال�سامي ح�سب �إفادة الأمانة
�إعمار امل�ساجد اخلريية.
أ
أ
إ
ؤ
أ
و�أ���ض��اف :تتفق اللجنة مع ال��ر�ي ب�همية تزويد املجل�س العامة للمجل�س العلى لل�ش�ون ال�سالمية.
مبعلومات وافية عن الأوقاف والأربطة ،لكن تقرير اللجنة
الذي در�سه املجل�س كان عن تقريري الوزارة للعامني املاليني
بشرى سارة..
1428/1427هـ1429/1428 -هـ الذي خال من �أي معلومات
السماح بإضافة وحدات جديدة
عن الأوقاف والأربطة ،وهو التقرير الثاين� .أما الأول ففيه
للمساكن
معلومات ال ب�أ�س بها عن الأوقاف وا�ستثماراتها وكذلك عن
لفت �أح��د الأع�����ض��اء �إىل موافقة وزير
الأربطة ،و�إن مل يكن بالتف�صيل الذي توده اللجنة.
ال�ش�ؤون البلدية والقروية على ال�سماح
وقد ت�ض ّمن تقرير ال��وزارة اجلديد للعام 1431/1430هـ
للمواطنني ل��ب��ن��اء وح����دات �سكنية يف
الذي �سيعر�ض قري ًبا (ب���إذن اهلل) على املجل�س تف�صي ًال
مبانيهم مما �أفرح املواطن؛ وقال �إن ذلك
واف ًيا عن الأوقاف وا�ستثماراتها وكذلك عن الأربطة.
أ
إ
�سوف يوفر وحدات �سكنية ��ضافية ب�قل
و�أو���ض��ح رئي�س اللجنة �أن الأرب��ط��ة ن��وع م��ن الأوق���اف،
التكاليف .و�أ�ضاف �أنه يح�سن املطالبة
والأ�سا�س التاريخي لها كلها �أنها �أوقاف من حم�سنني لأعمال
بتوفري اخلدمات لأرا�ضي املنح وتطويرها
خريية ،وهي حقوق ولها �أحكام خا�صة ا�ستحقت لأهميتها
لكي ي�ستفيد منها امل��واط��ن��ون ,وتوفري
وخ�صو�صيتها �إن�شاء هيئة عامة م�ستقلة ،وال ميكن بحال
الأموال لهيئة الإ�سكان لكي تعمل بوترية
ف�صل الأربطة عن الأوقاف.
�أ�سرع خلدمة املواطنني .ومن املهم �نأ
واختتم قائ ًال :احتوى تقرير الوزارة على الكثري من املنا�شط
توفر الأجهزة احلكومية م�ساكن ملوظفيها
املتعلقة بن�شاط الوزارة يف اخلارج ،مثل امل�شاركة يف امل�ؤمترات
بالتق�سيط ،و�أن تعلن الدولة �إن�شاء وحدات
والندوات واملعار�ض وامللتقيات ،وبعث الوفود وا�ستقبالها،
توزع عن طريق اجلهات املهتمة بالإ�سكان
وت�أليف الكتب والن�شرات باللغات املختلفة وطباعتها ون�شرها
ملواجهة م�شكلة الإ�سكان.
ورق ًيا و�إلكرتون ًيا� .أم��ا و�ضع اخلطة الإ�سرتاتيجية فهو
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بعد أربع سنوات من صدوره :

المجلس يعاود مناقشة نظام
الرهن التجاري
ناق�ش جمل�س ال�شورى تقرير جلنة ال�ش�ؤون االقت�صادية
والطاقة ،ب�ش�أن طلب تعديل بع�ض مواد نظام الرهن
التجاري ال�صادر باملر�سوم امللكي رقم (م)75/
وتاريخ 1424/11/21هـ ،و�إعادة النظر يف املر�سوم
امللكي رقم (م )14/وتاريخ 1421/4/16هـ ،اخلا�ص
برتتيب �سداد الديون املمتازة يف حالة الإفال�س،
عم ًال باملادة ( )17من نظام جمل�س ال�شورى ,وذلك
خالل جل�سة املجل�س التي عقدت يوم 1432/1/21هـ
برئا�سة معايل ال�شيخ الدكتور عبداهلل بن حممد بن
�إبراهيم �آل ال�شيخ ,وا�ستمع املجل�س �إىل نائب رئي�س
اللجنة الدكتور فهد العنزي ال��ذي عر�ض تقرير
اللجنة وتو�صياتها ب�ش�أن املو�ضوع.
أ
و�أو���ض��ح معايل رئي�س املجل�س �ن املجل�س ناق�ش
املو�ضوع يف اجلل�سة املنعقدة يف 1430/5/23ه��ـ،
وا�ستكمل املجل�س مناق�شة هذا املو�ضوع يف اجلل�سة
املنعقدة يف 1430/5/29ه����ـ و�صدر به ق��رار رفع
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للمقام ال�سامي ،ثم عاد �إىل املجل�س مبوجب املادة
"ال�سابعة ع�شرة" من نظام املجل�س.
وقد �أبدى الأع�ضاء ب�ش�أنه بع�ض امللحوظات ،فقال
�أحد الأع�ضاء� :إن اللجنة املوقرة مل تقدم للمجل�س
درا�سة وافية عن املو�ضوع تبني فيها �أ�سباب العدول
عن تعديل املادة "الثامنة" من نظام الرهن التجاري،
مِ َ
ول اقت�صر يف التعديل على �إ�ضافة عبارة " ومنها ما
أ
يتعلق بالرهن" ،وحذفت العبارات الخرى املقرتحة
يف التعديل الأول على الرغم من �أهميتها.
و�أ�ضاف �أحد الأع�ضاء� :إن املو�ضوع متعلق بطلب
احلكومة تعديل �صدر املر�سوم امللكي ذي الرقم
(م )14/و�صدر املر�سوم يتحدث عن العالقة بني
املدين الراهن والدائن املرتهن ،فهل من اجلائز
االحتجاج بالرهن الت�أميني ملواجهة دين النفقة؟
فالرهن الت�أميني يف حقيقته عقد يك�سب مبوجبه
الدائن حقًا عين ًيا ل�ضمان وفاء دينه �إليه ،وله مبوجب

ذلك �أن يتقدم على جميع الدائنني العاديني والدائنني
التالني يف املرتبة بعد ا�ستيفاء حقه ،فهل يعد املحكوم
له بدين النفقة من عداد الدائنني العاديني �أم من
الدائنني بالدرجة التي متاثل درجة �صاحب الرهن
الت�أميني؟ فال�صحيح �أنه ال يكون للحق امتياز �إال
مبقت�ضى ن�ص يف النظام يحدد مرتبة االمتياز ،ف�إن
مل يحدد النظام االمتياز ودرجته كان مت�أخ ًرا عن
كل امتياز من�صو�ص عليه يف املرتبة ،ولكن �صدر هذا
املر�سوم ا�شرتط عدم الإخالل مبا تق�ضي به �أحكام
ال�شريعة الإ�سالمية ،وهذا كافل حلق دين النفقة.
و���ش��رح �آخ��ر �أن ال��ه��دف م��ن تعديل نظام الرهن
التجاري تقرير مكانة اململكة يف امل�ؤ�شرات الواردة
يف تقرير �أن�شطة ممار�سة الأعمال الذي ي�صدره
البنك ال��دويل ،الذي يركز على الأنظمة واللوائح
والإجراءات ومالءمتها للم�ستثمرين ،ومدى فعالية
قوانني ال�ضمانات الرهنية التجارية يف ت�سهيل
الإق��را���ض وحماية حقوق املقرت�ضني واملقر�ضني،
هذه التعديالت ت�ضمن حت�سن مرتبة اململكة مل�ؤ�شر
احل�صول على القرو�ض ،الذي �سينعك�س �إيجا ًبا على
حت�سني البيئة اال�ستثمارية وزيادة جذب اال�ستثمارات
للمملكة وزيادة القوى التناف�سية.

األعضاء وهموم الوطن

بينما عار�ض �آخر ما ذهبت �إليه اللجنة لعدم وجود
�سبب مقنع لوجود لهذا التعديل ،فاملذكرة الت�سبيبية
املرفقة ال تت�ض ّمن ما يبعث على القناعة بوجود
هذا التعديل .كما ذكر يف هذه املذكرة �أن الغر�ض
من التعديل هو مواءمة املر�سوم امللكي ذي الرقم
(م )14/امل�ؤرخ يف 1421/4/16هـ مع املادة "الثامنة
ع�شرة" من نظام الرهن التجاري ،وه��ذه املادة
حتكم ب�أن ي�ستويف الدائن املرتهن بطريق االمتياز
دينه وما يكون قد حتمله من م�صروفات على الوجه
املعتاد ،وذلك من الثمن الناجت من بيع املرهون،
فهذا احلكم ال ميكن حتقيقه �إال بعد ال�ضمانات التي
حفظت للجانب الأ�ضعف ،وهو الراهن حقه.
وقال �آخ��ر :مل يحتو تقرير اللجنة على �أي درا�سة
حقيقية للمو�ضوع ،كما �أن ر�أيها جاء مبثابة تقدمي
وا�ضحا يت�ضمن احليثيات
للتو�صية ولي�س ر�أ ًي���ا
ً
والأ�سباب ملوافقة اللجنة على التعديالت املقرتحة
حمايدا
من جمل�س الوزراء ،فاللجنة اتخذت دو ًرا
ً
جتاه املو�ضوع املطروح .كما يح�سن باللجنة �إي�ضاح
�أ�سباب ت�أثري عبارة":ما يتعلق بدين النفقة" و "من
وجد عني ماله" على املركز التناف�سي للمملكة.
وت�ساءل �أحد الأع�ضاء :هل لدى اللجنة امل�س ّوغات

نف�سها التي �أوردت��ه��ا هيئة اخل�ب�راء على تعديل
املواد ب�أن تزويد الهيئة العامة لال�ستثمار ب�صورة
عن �صك الرهن ي�ؤدي �إىل �إف�شاء �أ�سرار جتارية،
�أم �أن موافقتها مبنية على م�س ّوغات خا�صة بها؟
حيث يت�ضح �أن طلب هذه التعديالت والتعديالت
يف امل��ادة "الثامنة" من النظام نابع من الهيئة
العامة لال�ستثمار ،وهذه التعديالت كلفت جهد ًا
�إدار ًيا �إ�ضافة �إىل ت�أثرياتها اجلانبية التي اكت�شف
بع�ضها ،ومن ثم تداركه ,والبع�ض الآخر قد تكون له
ت�أثريات �سلبية مل تكت�شف بعد .فهل ي�ستحق املو�ضوع
�أن تبذل له هذه اجلهود والتعديالت؟ وهل احتالل
اململكة ملرتبة متقدمة يف جذب اال�ستثمار ي�ستحق
مثل هذه اجلهود التي ميكن �أن توجه لأولويات �أكرب
�أهمية؟ وهل �ستنجح هذه التعديالت فع ًال يف حتقيق
النتائج املرجوة.
ولفت �أحد الأع�ضاء �إىل �أن اللجنة مل تن�ص على �أنه
�سبق �أن كان هناك ر�أي �أقلية يف املو�ضوع ،ب�أال ي�سلم
لهيئة اال�ستثمار �صورة من �صك الرهن؛ لأنها لي�ست
ذات اخت�صا�ص بهذا املو�ضوع ،وهذا ما �أُخذ به الآن
من قبل اللجنة .وينبغي �أن ي�سمع ر�أي الأقلية لإبداء
وجهة النظر حياله واتخاذ القرار ب�ش�أنه.

األدوية المقلدة
تثير قلق األعضاء

�أ�شار �أح��د الأع�ضاء �إىل �أن مدير عام
الإن�ترب��ول ال�سعودي ح��ذر م��ن التزايد
امللحوظ يف ت�صنيع الأدوي���ة والأجهزة
الطبية املقلدة؛ حيث �أ�شار �إىل �أن ن�سبة
املواد املقلدة ت�صل �إىل ( )%30من املواد
املعرو�ضة يف الأ�سواق العاملية .لذا ،فمن
املهم �سحب املنتجات ال�ضارة من الأ�سواق
ب�سرعة وبكفاءة عالية ،وكذلك زيادة عدد
املراقبني يف وزارة التجارة وكذلك يف
البلديات مع �أهمية ت�أ�سي�س غرفة م�شرتكة
بني وزارة التجارة وهيئة الغذاء والدواء
والبلديات ,وكذلك هيئة االت�صاالت وتقنية
املعلومات؛ لكي مترر مثل هذه املعلومات
ب�سرعة مل�صادرة الأغذية والأدوية املقلدة
ق��ب��ل ت�صريفها ،وع��ل��ي��ه يح�سن بلجنة
ال�ش�ؤون ال�صحية درا�سة هذا املو�ضوع مع
دعم �أع�ضاء املجل�س لهذه الدرا�سة.
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تساؤالت حول من يقرر الملكية الحكومية:

أراض من
إيجاد حلول لمن يحوز
ٍ
دون صكوك
طالب �أع�ضاء جمل�س ال�شورى �إيجاد حلول منا�سبة ملن
بيده �أ ٍ
را���ض بدون �صكوك و�أن ي�ضمن هذا املو�ضوع يف
إ
أ
الئحة مراقبة الرا�ضي احلكومية و�زالة التعديات والتي
ناق�شها املجل�س ,كذلك ت�ساءل الأع�ضاء عمن يقرر ملكية
الأرا�ضي احلكومية ,ومن ي�صدر قرارات الإزالة يف حالة
املخالفة ,واقرتح الأع�ضاء �أن تكون وزارة املياه والكهرباء
�ضمن اللجنة املركزية واللجان الفرعية املنوط بها تويل
هذا الأمر.
ج���اء ذل���ك خ�ل�ال ج��ل�����س��ة امل��ج��ل�����س ال��ت��ي ع��ق��دت يوم
1432/1/6هـ برئا�سة معايل رئي�س جمل�س ال�شورى ال�شيخ
الدكتور عبداهلل بن حممد بن �إبراهيم �آل ال�شيخ ,حيث
ا�ستمع املجل�س �إىل تقرير اللجنة اخلا�صة ،ب�ش�أن م�شروع
الئحة مراقبة الأرا�ضي احلكومية و�إزالة التعديات ,تاله
رئي�س اللجنة اخلا�صة الدكتور عبداهلل احلديثي ,و�أبديت
عليه بع�ض امللحوظات ,فقال �أحد الأع�ضاء :هناك �أ ٍ
را�ض
لي�س عليها �صكوك ،ويوجد من يدعي �أن له حق ًا فيها وال
يرى �أنه متعد ،ومن ذلك بع�ض احليازات الزراعية التي
توارثها النا�س منذ القدم وزرع��وا فيها ولي�ست لديهم
عليها �صكوك ،وال �أحد ي�ستطيع �أن يزرع �أو ميتلك فيها
�سوى من توارثها ،وهذا الأمر معروف لدى احلكومة ولدى
النا�س .لذا ،يجب �أن توجد الالئحة لهذه امل�س�ألة ح ًال
منا�س ًبا حتى ال تخلق م�شكلة كبرية بني املواطنني واجلهات
احلكومة امل�س�ؤولة عن التنفيذ ،ويح�سن �أن يطرح هذا
املو�ضوع ب�شفافية وا�ضحة لإيجاد حل له حتى ي�ستطيع
امل�س�ؤول التنفيذ.
ولفت �آخر �إىل �أنه من املهم �أال تكون الإزالة �إال بعد العر�ض
على القا�ضي وب�أمر ق�ضائي ،فقد ي�صدر قرار الإزالة،
فال�شرع ير�ضي اجلميع ،ويف هذا الأمر ت�شجيع للق�ضاء يف
اململكة وو�ضعه �أمام م�س�ؤولياته لإيجاد احللول يف امل�سائل
ال�شائكة ،وف�ض النزاعات وال�سرعة يف اتخاذ القرار.
و�أ���ش��ار �أح��د الأع�����ض��اء �إىل �أن امل�شكلة الرئي�سة هي
التعديات ،فهناك من يتعدى على �أ ٍ
را���ض بي�ضاء قائمة
بع�شرات الكيلو مرتات ،ويدَّعون �أنهم �أحيوها ثم يطالبون
تو�ضيحا
بال�صكوك عليها .ل��ذا ،يجب تو�ضيح الن�ص
ً
دقي ًقا ،والعودة �إىل ما ُتو�صل �إليه يف االجتماعات ال�سابقة
مع امل�س�ؤولني.
وقال �أحد الأع�ضاء :من املهم حتويل هذه الالئحة �إىل
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الدكتور عبداهلل احلديثي
نظام مراقبة الأرا�ضي ،ويح�سن ربط �صدور هذه الالئحة
ب�صدور الئحة اال�ستحكام؛ لأن تنفيذ هذه الالئحة بو�ضعها
احلايل �سوف يحدث كث ًريا من امل�شكالت؛ حيث �ستتوقف
م�صالح كثري من النا�س الذين ميلكون حيازات.
و�أو�ضح �أحد الأع�ضاء �أهمية �أن تكون هناك جلنة دائمة
تكونها الإمارة من املخت�صني لديها ،فهذا املو�ضوع دائم،
وال حاجة لأن تك ّون اللجنة ب�شكل م�ؤقت كل �أربع �سنوات،
وميكن ل�ل�إم��ارة �أن ت�ضيف �إىل اللجنة خمت�صني من
اجلهات ذوات العالقة �إذا ر�أت احلاجة �إىل ذلك.
وعلق �آخ��ر قائ ًال :مل ت�شر الالئحة �إىل ما يتعلق بعمل
�أع�ضاء اللجان على توفري ال�ضمانات ملنع تعدي جلنة
الإزال��ة على حقوق �صحيحة لبع�ض املواطنني الذين مل
ي�ستطيعوا �إثباتها لأي �سبب ،مثل الأمالك التي ح�صلت
فيها منا�سخات الإرث ،حتى �آل امللك �إىل جمع كبري من
ال�شركاء� ،أو لكون املالك من ناق�صي الأهلية� ،أو جهات
اعتبارية كالأوقاف الأهلية ،والأوق��اف العامة ،ويح�سن
�أن ت�ض َّمن الالئحة ما تعرف به جلنة الإزالة الفرق بني
ما جتوز �إزالته �شرعً ا وما ال جتوز �إزالته؛ لأنه قد تقع
مظامل عظيمة للنا�س بنزع �أمالكهم من �أيديهم ،و�إزالة
�أدل��ة متلكهم من �آب��ار و�آث��ار للإحياء ،كاجلدر والنخيل
القدمية والآثار واملباين ،مما ي�ؤدي �إىل ا�ضطرابات يف
اقت�صاد الفرد واختالالت اجتماعية ،ورمب��ا �إىل ذيول
�أمنية خطرية.
وقال �آخر :يجب �أن يحدد مفهوم التعدي الذي يرد على
الأرا�ضي احلكومية ،فاملعنى احلقيقي للتعدي وا�سع وقد

ال يتفق كل ٍ
تعد باملعنى الفقهي العام مع مفهوم التعدي
على الأرا�ضي احلكومية مثل الرعي .كما وردت يف الالئحة
م�سميات يح�سن �ضبطها وو�ضع تعريف لها.
وقال �أحد الأع�ضاء :يف هذه الالئحة العديد من الثغرات
التي تتيح التحايل على تطبيقها وحتقيق �أهدافها من قبل
ممتهني الإحداثات والتعديات.
وت�ساءل �أحد الأع�ضاء :من الذي يقرر ملكية الأرا�ضي
احلكومية؟ ومن الذي ي�صدر قرار الإزالة؟ �آمل من اللجنة
تو�ضيح ذلك ,ولعل من املنا�سب حتويل هذه الالئحة �إىل
نظام.
واقرتح �أحد الأع�ضاء �أال يتاح التملك ملن �أحدث يف �أرا�ضٍ
حكومية ,حتى ولو كان �سكن ًا خا�ص ًا بل يبقى عليه حتى
يعالج الو�ضع مبنحة �أو انتقاله �إىل �سكن يف موقع خمطط
عن طريق الهيئة العامة للإ�سكان ,ومن ثم يزال املوقع
املحدث.
أ
إ
وق��ال �آخ��ر :ينبغي �ي�ضاح مفهوم الرا���ض��ي احلكومية,
فالأرا�ضي تنق�سم �إىل ثالثة �أق�سام� ,أر�ض خا�صة ,و�أر�ض
حكومية متتلكها �إحدى اجلهات احلكومية ,وما بقي فيعد
�أر�ض ًا بي�ضاء �أو �أر�ض ًا بور ًا ,ولذلك �صدر نظام الأرا�ضي
البور يف عام 1387هـ لئال يتجاوز هذا املفهوم.

األعضاء وهموم الوطن

وت�ساءل �آخر :ما الأ�سا�س الذي متنح مبوجبه الرخ�ص؟
فن�ص �إحدى املواد يتحدث عن منح وزارة الزراعة وهناك
مناطق كثرية يف اململكة مل متنح فيها وزارة الزراعة �شيئ ًا.
واقرتح �أن ت�ضمن املادة فقرة جديدة تن�ص على" :يعد
م�ستند ًا لإ�صدار الرخ�صة – خالف ما ذكر -ال�صكوك
ال�شرعية ,ووثائق امللكية القدمية الوا�ضح قدمها من النوع
الورقي و�أ�شكال احلروف وال�صياغة اللفظية للحجة ,و�أي
م�ستندات موثوقة ومعتمدة من �شيوخ القبائل والعمد
وم�صدقة من ر�ؤ�ساء املراكز �أو حمافظي املحافظات",
فعندما ن�ضع هذه امل�ستندات فكل �شخ�ص منظم �سي�صدر
رخ�صة ولن يعتدي على �أي �أر�ض حكومية.
واقرتح �آخر �أال يكون �أمري املنطقة هو الرئي�س للجان؛ لأن
�أ�صحاب ال�سمو �أمراء املناطق هم حكام �إداريون ,ومن ثم
هم املرجع يف حالة االختالف وت�ضرر املواطن .وقال :مل
تذكر الالئحة حقوق املواطن يف حال ت�ضرره من قرارات
اللجنة وملن يلج�أ يف هذه احلالة ,والأف�ضل �أن يكون رئي�س
اللجنة �أحد امل�س�ؤولني.
واقرتح �آخر �أن تكون وزارة املياه والكهرباء �ضمن اللجنة
املركزية واللجان الفرعية امل�شكلة لتنفيذ القرارات وغريها,
وال �سيما �أن لها عالقة وثيقة مبو�ضوع التعديات.

وقال �أحد الأع�ضاء� :إن اخل�سائر التي تتكبدها الدولة
�سنوي ًا من الأرا�ضي ُيتعدى عليها حوايل �سبعة مليارات ريال
�سنوي ًا بح�سب �آخر الإح�صائيات ,فهل العقوبات املذكورة
يف الالئحة كافية ومتنا�سبة مع هذه اخل�سائر؟
و�أيده �آخر قائ ًال :ينبغي �أن تكون العقوبات متنا�سبة مع
قيمة الأرا�ضي بحيث ت�ؤخذ بالن�سبة لأرا�ضيها �أو ت�سجل
�ضمن �سوابق املعتدي .كما �أعتقد �أن امل�شكلة احلقيقية يف
هذا النظام هي مع املعتدين الكبار.
وقال �أحد الأع�ضاء :يح�سن �أال تطبق هذه الغرامات �إال
بعد حكم� ,أو �أن يحال املتعدي على الأر�ض احلكومية �إىل
املحكمة املخت�صة من قبل هذه اللجنة ,ثم ينظر مع االدعاء
العام �إذا كان لديه حق �أو عليه حقوق ثم يقرر القا�ضي
مقدار املخالفة ومبلغها ح�سب احلالة.
واختتم �آخ��ر :هناك م�شكالت كبرية نتجت عن التعدي
على الأرا�ضي احلكومية وذلك يف املناطق الع�شوائية التي
انت�شرت فيها اجلرمية التي ت�صعب على اجلهات الأمنية
ال�سيطرة عليها .كما �أن خلف ذلك جوانب اجتماعية
واقت�صادية و�أمنية ناجتة عن التعدي على هذه الأرا�ضي.
واقرتح تغيريها �إىل نظام ي�صعب على �أي جهة التعديل �أو
التبديل �إال بعد مرورها على املجل�س.

الحد من التخصصات التي تولد
البطالة

تعلي ًقا على ما ن�شر يف بع�ض ال�صحف
املحلية نق ًال عن وزارة اخلدمة املدنية
من �أن هناك ما يزيد عن (� )57ألف
وظيفة ي�شغلها غري ال�سعوديني ،وهذه
جميعها وظائف حكومية يف حقول الطب
والهند�سة واملختربات ويف العلوم الطبية
وغ�يره��ا ،ويف الوقت ذات��ه ف���إن تقارير
وزارة الداخلية ت�شري �إىل �أن الكثري من
امل�سجونني هم من العاطلني عن العمل.
ر�أى �أح���د الأع�����ض��اء �أن���ه ع��ل��ى جمل�س
ال�شورى الدفع نحو �إعادة توزيع ميزانيات
اجلامعات نحو التخ�ص�صات املطلوبة يف
�سوق العمل ،واحلد من التخ�ص�صات التي
تولد البطالة .كما يح�سن �إعطاء املزيد
م��ن احل���واف���ز الج���ت���ذاب ال��دار���س�ين يف
التخ�ص�صات التي يحتاجها �سوق العمل.
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اتجاهات

التعليم عن بعد
بديل لنمط التعليم
الجامعي الحالي أم
مكمل له؟
••د .طالل بن ح�سن بكري

التعليم عن بعد منط من �أمناط التعليم ،ويختلف عن �أمناط التعليم التقليدية يف
كون املعلم بعيداً عن املتعلمني واالت�صال بينهم يتم عرب و�سائل االت�صال املختلفة
كاالجتماع بني فرتة و�أخرى� ،أو االت�صال املبا�شر من خالل و�سائل االت�صال ال�سمعية
�أو املرئية �أو ال�سمعية املرئية با�ستخدام احلا�سب الآيل �أو الهاتف.

أهداف التعليم عن بعد:

� -1إتاحة فر�صة التعليم ل�شرائح املجتمع دون احلاجة
�إىل التواجد يف مقاعد الدرا�سة التقليدية.
� -2إيجاد برامج تعليمية تعتمد على املجهود الفردي
للمتعلم.
 -3التو�سع يف برامج التدريب دون احلاجة �إىل االنقطاع
عن العمل.
 -4التخفيف من م�شكلة ازدحام الف�صول الدرا�سية.
 -5االنتقال بالعملية التعليمية من طورها التقليدي �إىل
ا�ستخدام التقنيات احلديثة.
 -6تقدمي التعليم اجلامعي لذوي االحتياجات اخلا�صة
انت�صار ًا لإعاقاتهم املختلفة التي متنعهم من الو�صول
�إىل مقاعد الدرا�سة التقليدية.
 -7القدرة على ا�ستيعاب الأعداد املتزايدة من الراغبني
يف االلتحاق بالدرا�سات اجلامعية.
متطلبات التعليم عن بعد
ولأن التعليم عن بعد لي�س كالتعليم التقليدي وال يعتمد
على الزمان واملكان املحددين يف التعليم التقليدي ،ف�إن
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متطلبات التعليم عن بعد تختلف عن متطلبات التعليم
التقليدي ،وميكن �إجمال هذه املتطلبات فيما يلي:
 -1و�سائل البث الإذاعي والتلفزيوين.
 -2و�سائل االت�صال املختلفة عرب احلا�سب الآيل وحتديداً
الإنرتنت.
 -3و�سائل االت�صال املختلفة عرب الأقمار ال�صناعية.
� -4أقرا�ص و�أ�شرطة الليزر.
 -5االت�صاالت التفاعلية املبا�شرة �أو غري املبا�شرة بني
املعلم واملتعلم.
 -6االت�صاالت التفاعلية عرب م�ؤمترات الفيديو.
�أمناط التعليم عن بعد:
التعليم عن بعد لي�س حديث ًا ولكنه معا�صر ًا ويتخذ �أ�شكا ًال
خمتلفة ومنها:
 -1التع ّلم باالنت�ساب.
 -2التع ّلم عرب اجلامعة املفتوحة.
 -3التع ّلم عرب الدوائر التلفزيونية املغلقة.
 -4التع ّلم الإلكرتوين.
اخللفية التاريخية للتعليم عن بعد:

وميكن �إجمال هذه اخللفية يف ثالثة �أجيال على النحو
التايل:
 -1اجليل الأول للتعليم عن بعد كان يف �صورة التعليم
والتعلم بني املعلم واملتعلم بوا�سطة الربيد� ،أو احل�ضور من
وقت لآخر من قبل املتعلم �إىل داخل �أ�سوار اجلامعة.
 -2اجليل الثاين وهو دخ��ول الراديو والتلفزيون �إىل
جمال التعليم عن بعد.
 -3اجليل الثالث وهو ا�ستخدام احلا�سب الآيل للتفاعل
التعليمي لي�س بني املعلم واملتعلم فح�سب بل بني املتعلمني
�أنف�سهم.
وميكن �إرجاع تاريخ اجليل الأول من التعليم عن بعد �إىل
عام 1883م ويف ال�سويد حتديد ًا ،ثم تبعتها الواليات
املتحدة يف بدايات عام 1890م ،وبعدها بد�أ التح�سن يف
�أداء التعليم عن بعد عند ظهور اجليل الثاين من هذا
النوع من التعليم حيث دخل الراديو والتلفزيون كو�سائل
حديثة ،لكن امل�شكلة التي كان يعاين منها التعليم عن بعد
كونه طريقة خالية من التفاعل االجتماعي وفيها املر�سل
مر�س ًال وامل�ستقبل م�ستقب ًال دون تبادل لهذين الدورين،

و�شهد اجليل الثالث حتو ًال مهم ًا بدخول احلا�سب الآيل
برباجمه املختلفة التي مهدت لتطوير العالقة التعليمية
بني املعلم واملتعلم وخلقت جو ًا تعليمي ًا م�شابه ًا للجو
التعليمي املعتاد يف اجلامعات التي ال تعمل بهذا النظام،
و�أ�صبح ب�إمكان املتعلم االت�صال ب�أ�ستاذه عرب و�سائط
االت�صال احلا�سوبية املختلفة.
مزايا التعليم عن بعد:
للتعليم عن بعد العديد من املزايا ميكن تلخي�صها وفقاً
لأهدافه كما يلي:
 -1التغلب على م�شكلة عدم ا�ستيعاب العدد الكبري
الراغب يف الدرا�سة اجلامعية.
 -2اال�ستفادة من التقنيات احلديثة يف جمال التعليم
اجلامعي.
إ
 -3االنتقال بالتعليم اجلامعي من طوره التقليدي �ىل
طور حديث يواكب ثورة االت�صاالت املعرفية احلديثة.
 -4ت�شجيع ال��ت��ع��ل��م ال���ف���ردي وف��ق�� ًا مل��ي��ول ورغبات
املتعلمني.
 -5تقدمي التعليم اجلامعي لذوي االحتياجات اخلا�صة

ال��ذي��ن متنعهم �إع��اق��ت��ه��م م��ن ال��و���ص��ول �إىل مقاعد
الدرا�سة.
 -6تطوير �أداء العاملني يف القطاعني العام واخلا�ص
دون احلاجة النقطاعهم عن �أعمالهم.
عيوب التعليم عن بعد:
وكما �أن للتعليم عن بعد مزاياه وخ�صائ�صه ،ف�إن له
عيوب ًا ميكن �إيراد بع�ضها كما يلي:
 -1حاجته �إىل كادر تعليمي مدرب على ا�ستخدام و�سائل
االت�صال احلديثة.
 -2عدم وجود البنية التحتية الالزمة ملثل هذا النوع
من التعليم.
 -3عدم وجود �أجهزة اال�ستقبال الالزمة لدى املتعلم.
 -4عدم جدية الكثري من امل�ستفيدين يف اال�ستفادة من
التعليم الذاتي.
 -5ع���دم �شمولية ه���ذا ال��ن��وع م��ن التعليم جلميع
التخ�ص�صات وخا�صة التطبيقية منها.
 -6خا�صية الأع��ط��ال التي ت�صيب �أج��ه��زة الإر�سال
واال�ستقبال.

خاتمة:

التعليم عن بعد و�سيلة حديثة من و�سائل التعليم اجلامعي
ويبقى خ��ي��ار ًا قائم ًا للتغلب على م�شكالت التعليم
اجلامعي .ولكن لال�ستفادة منه ف�إن امل�ؤ�س�سات اجلامعية
التقليدية بحاجة ما�سة لتطوير بناها التحتية وت�أهيل
كوادرها الب�شرية ،و�إيجاد الربامج التي تتم�شى وهذا
النوع من التعليم ليكون مكم ًال له ولي�س بدي ًال عنه.
المراجع

 -1الكيالين ،تي�سري� .أ�سا�سيات نظام التعليم املفتوح
والتعليم عن بعد وجودته النوعية ،مكتبة لبنان وال�شركة
امل�صرية العاملية للن�شر -لونقمان2001 -م.
 -2ن�شوان ،يعقوب .واق��ع التعليم عن بعد يف البالد
العربية ،درا�سة حتليلية1998 ،م.
3- S.Nipper, Third Generation Distance
Learning and Computer Conferencing,
Pergamon press, Oxford 1989
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لمن يهمه األمر

 500ألف عاطل وعمالة سائبة يشكلون خطراً يتربص باألمن الوطني

االستقدام والبطالة ..جبل جلــــــــــــ
نطالع يومياً قرارات مبنع اال�ستقدام عن عدد من امل�ؤ�س�سات وال�شركات ,نتيجة عدم االلتزام بن�سب
ال�سعودة� ,أو التحايل على الأنظمة ,فيما يتم يومياً الك�شف عن م�ؤ�س�سات وهمية ال تكاد تفتح �أبوابها
حتى تغلقها مرة �أخرى بعد �أن تكون قد ظفرت بن�صيبها من ت�أ�شريات العمالة وقامت ببيعها لتفاقم
من ظاهرة العمالة ال�سائبة التي باتت ت�شكل خطراً اجتماعياً و�أمنياً ي�صعب حتديد مداه.
طرحت هذه الإ�شكالية �أمام عدد من �أع�ضاء جمل�س ال�شورى لتناق�ش معهم مدى خطورة ظاهرة
العمالة ال�سائبة على �أمن و�سالمة املجتمع وكيفية مواجهتها وت�سليط ال�ضوء على الآثار االقت�صادية
واالجتماعية والأمنية املرتتبة عليها ,كما ناق�شت من خالل هذا التحقيق �أ�سباب وم�سببات ف�شل خطط
�سعودة الوظائف الدنيا..
�أن هذه العمالة ت�شكل م�صدر تهديد لأمن جمتمعنا
وا�ستقراره.
ويرى ال�سليمان �أن حتجيم هذه الظاهرة ي�أتي بتحديد
مدة �إقامة العمالة الوافدة لل�شركات وامل�ؤ�س�سات الكربى
مبدة امل�شروع بحيث ت�صدر الت�أ�شرية وتكون حمددة
بتاريخ معني وبعد ذلك يتم ترحليهم ,وال يجوز التمديد
لهم �إال �إذا قدم للجهة املخت�صة عقود ًا جديدة تربر
ذلك التجديد.

طرق ملتوية وتحايل صريح

ع�ضو جمل�س ال�شورى الدكتور �إبراهيم بن عبداهلل
ال�سليمان يرى �أن انت�شار هذه العمالة مل ي�أت من فراغ,
بل ج��اء بطرق ملتوية وحتايل �صريح على الأنظمة
ويقول� :إن العمالة ال�سائبة تعترب من الأخطار الكبرية
على جمتمعنا و�أود �أن �أ�شري هنا �إىل بع�ض الإح�صائيات
التي تقول �إن هناك  850م�سجونا من هذه العمالة يف
�سجون مدينة واح��دة فقط على ذمة ق�ضايا جنائية
خمتلفة ,وهذا العدد يتزايد يوم ًا بعد يوم ,و�أعتقد �أن
هناك م�ؤامرات حتيكها �شركات خارجية بالتن�سيق مع
م�ؤ�س�سات �سعودية بالتحايل مع امل�ؤ�س�سات والأفراد يف
الداخل لت�سريح العمالة و�أخ�شى �أن يتحول ال�سعوديون
�إىل عمالة �سائبة يف بالدهم ,ال �سيما و�أنه لي�س هناك
�إح�صائية دقيقة بعدد العمالة ال�سائبة التي وللأ�سف
جتد �أغلبها ممن يحملون �إقامات نظامية؛ لذا �أكرر
و�أق��ول �إن املواطن هو امل�س�ؤول الأول عن تنامي هذه
الظاهرة لأنه هو من جلبهم وهو من ي�شغلهم وي�أخذ
عليهم "جعل".

فشل خطط السعودة ..لماذا؟

د� .إبراهيم ال�سليمان

مليار ريال �سنوي ًا ح�سب �آخر الإح�صائيات تعد �أحد
�أبرز الآثار ال�سلبية لهذه العمالة ال�سائبة وال �شك �أن
هذا الرقم كبري جد ًا ,وكان الأوىل به �أن ي�ضخ داخل
جمتمعنا ,وهو رقم كفيل ب�أن ينع�ش االقت�صاد داخل
بالدنا ويوفر الكثري من فر�ص العمل لأبناء الوطن.
�أما الآثار الأمنية فقد �أبرزت بع�ض ًا منها و�سائل الإعالم
املحلية؛ ولعل من بينها جرائم التزوير واالختطاف
 100مليار ريال تحويالت سنويًا
وعن �أبرز �آثار هذه الظاهرة يقول ال�سليمان� :إن حتويالت وترويج املخدرات و�سرقات وا�ستدراج اخلادمات ون�شر
هذه العمالة �إىل بلدانهم والتي ت�صل �إىل حوايل  100الرذيلة بالإ�ضافة �إىل جرائم �أخ��رى عديدة تو�ضح
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وعن ف�شل خطط ال�سعودة يقول ال�سليمان� :إن ذلك
يعود �إىل انخفا�ض م�ستويات الرواتب والأجور واحلوافز
املادية واملعنوية ,وكذلك انخفا�ض انتاجية العمالة
املواطنة وارتفاع تكلفتها مقارنة بالعمالة الوافدة.
�أما ع�ضو جمل�س ال�شورى الدكتور فهد بن حمود العنزي
فيقول� :إنه مما ال �شك فيه �أن العمالة ال�سائبة متثل
خطر ًا كبري ًا على املجتمع وهذا اخلطر ي�أتي من كون
هذه العمالة تتخ�ص�ص يف الغالب يف ممار�سة �أعمال
غري م�شروعة قائمة على االحتيال والك�سب ب�أي و�سيلة
حتى و�إن كانت غري م�شروعة .وقد ت�شرتك مع العمالة
املقيمة بطريقة غري م�شروعة يف كثري من اخل�صائ�ص
ال�سلوكية القائمة على الك�سب غري امل�شروع .ولأن

ــــــــــــــيد أم قنبلة موقوتة!!

مما ي�ؤثر �سلب ًا على املتعاملني مع ه��ذه النوعية من
العمالة من حيث جودة العمل �أو من حيث ما يرتتب على
د� .إب��راه �ي��م ال���س�ل�ي�م��ان :ط��رق ملتوية
ممار�ساتهم من �أ�ضرار وخ�سائر مادية ت�صيب ممتلكات
وحتايل �صريح وراء تفاقم الظاهرة
املواطنني بل وحتى �صحتهم �أحيان ًا ،خا�صة تلك الأ�ضرار
التي تنتج عن ال�سلع الغذائية التي ي�سوقونها يف الأماكن
العمالة ال�سائبة ترى �أنها بعيدة عن �أية قيود نظامية العامة من غري معرفة م�صدرها او حتى �أثرها على
حتكم حتركاتها �أو الأعمال التي تقوم بها فهي تتحرك ال�صحة العامة.
يف كل مكان وتعمل يف �أي �شيء ,كما �أنها تقوم مبمار�سة مسؤولية المواطن
�أعمال ال تتوافق مع قدراتها املهنية ،وميثل غياب الكفيل وعن حجم هذه الظاهرة يقول الدكتور العنزي� :إنه من
بالن�سبة لها فر�صة مالئمة للقيام ب�أعمال �شتى ،منها ما ال�صعب �إيجاد �إح�صائية دقيقة لعدد العمالة ال�سائبة
هو غري م�شروع مثل الأعمال غري الأخالقية �أو تلك التي يف اململكة ،لأن هذه العمالة وللأ�سف ال�شديد يحميها
ال يتقن القيام بها �إال من لديه قدرات وخربات معينة ،مواطنون ر�ضوا ب�أن يتنازلوا عن م�س�ؤولياتهم بحفنة

من املال يدفعها لهم العامل ال�سائب نهاية كل �شهر،
فه�ؤالء املواطنون وللأ�سف يت�سرتون على هذه الظاهرة
بل ويدافعون ب�أن عمالتهم ال متار�س �أية �أعمال بعيد ًا عن
رقابتهم �أو �أنهم ميار�سون �أعما ًال خمتلفة عن املهنة التي
ا�ستقدموا من �أجلها ،مما يجعل �إح�صاء هذه العمالة من
ال�صعوبة مبكان ولكن هذه الظاهرة مر�صودة من اجلميع
ومالحظة ب�شكل جلي .ويف احلقيقة ف�إن م�سئولية حماربة
هذه الظاهرة ت�ضامنية بني الكفالء واجلهات املعنية مثل
وزارة العمل ووزارة الداخلية .كما �أن امل�سئولية تقع على
املواطنني وغريهم من املقيمني حينما يقومون بت�شغيل
هذه العمالة بو�صفهم مهنيني �أو �سائقني �أو خدم دون �أن
يدركوا الآثار الأمنية واالقت�صادية املرتتبة على ذلك.
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سوق للمهن الرخيصة

وي�ضيف الدكتور العنزي قائ ًال� :إن الآث��ار االقت�صادية
للعمالة ال�سائبة كبرية ومعتربة ،ولعل �أهمها مزاحمة هذه
العمالة لأ�صحاب املهن احلقيقيني مما ي�ؤثر �سلب ًا على جودة
الأعمال .وقد يرتتب على ذلك ن�شوء �سوق للمهن الرخي�صة
القائمة على رداءة الأداء مما ي�سبب خ�سائر كبرية ملختلف
القطاعات �سواء يف جمال ال�صناعات �أو الإن�شاءات �أو
ال�صيانة �أو الت�شغيل �أو حتى على م�ستوى الأف��راد على
اختالف احتياجاتهم� .أم��ا بالن�سبة للآثار االجتماعية
فهذه العمالة متار�س �أعما ًال غري �أخالقية �أو غري متفقة مع
العادات والتقاليد االجتماعية .فعدد ممن ينتمون �إىل هذه
ال�شريحة ميار�سون �أعما ًال مرتبطة باالحتياجات الأ�سرية
مثل ال�سائقني واخلدم ونتيجة لعدم ارتباطهم برب الأ�سرة
عن طريق الكفالة فهذا يجعل من العمالة ال�سائبة التي
متار�س مثل هذه املهن م�ستعدة ب�شكل �أكرب للتمرد على
القيم والأخالق والأعراف االجتماعية ال�سائدة.
�أما على امل�ستوى الأمني فالعمالة ال�سائبة متثل بال �شك
خطر ًا �أمني ًا قائم ًا وذلك من خالل ا�ستعدادها الرتكاب
الكثري من الأعمال غري امل�شروعة بل وحتى الدخول يف
ع�صابات وجماعات جرمية منظمة من اجل ك�سب املال
وب�أي و�سيلة كانت .كما �أن اجلرائم التي تقع يف املجتمع
تكون يف غالبيتها جرائم ترتكب عن طريق عمالة غري
نظامية �أو عمالة �سائبة.

د .فهد العنزي

د .ف �ه��د ال �ع �ن��زي :ه ��ذه �أ� �س �ب��اب ف�شل
ال�سعودة

حاليا ،وباملقابل تخفي�ض تكاليف توظيف ال�سعوديني
مثل امل�ساهمة بجزء من الأجور من قبل الدولة بدون
قيود زمنية ،ك�أن تتحمل الدولة مث ًال تكاليف الت�أمني
ال�صحي و�إعطاء حوافز مادية ومعنوية لل�شركات التي
تلتزم بخطط ال�سعودة يف مثل هذه الوظائف.
امل�س�ألة الأخرى هي يف بع�ض م�سميات الوظائف التي
جتعل املجتمع ينظر �إليها على �أنها وظائف ال تليق
السعودة شعارًا أكثر منها نظامًا بال�سعوديني مثل حامل �أمتعة ،عامل نظافة ،جر�سون.
وعن ف�شل خطط ال�سعودة يف الوظائف الدنيا يقول� :إن ولذلك البد من النظر يف تعديل م�سميات هذه الوظائف،
�سعودة الوظائف ترتبط بعدة جهات وحتتاج �إىل تن�سيق وتبني حمالت �إعالمية وتثقيفية للمجتمع لتغيري نظرة
مكمل و�آليات فعالة ولكنها �أ�صبحت �شعار ًا �أو ق�ضية أ�كرث �أفراده جتاه هذه الوظائف.
من كونها نظام ًا له �آليات تطبيق حم��ددة ,فاملعنيون واقع مغلق يستوجب التدخل
يف املقام الأول بتطبيق ال�سعودة هم �أ�صحاب الأعمال وي�شخ�ص ع�ضو جمل�س ال�شورى الدكتور عبداجلليل
واملن�ش�آت ,وال�سعودة بالن�سبة لهم متثل التزام ًا اجتماعي ًا ال�سيف الأ�سباب اجلوهرية لهذه الظاهرة ويقول :ال
و�أخالقيا �أكرث من كونه التزام ًا قانوني ًا؛ ولكن ح�سابات �شك �أن ما و�صل �إليه احلال عن حجم ظاهرة العمالة
الربح واخل�سارة هي التي حتكم كثريا من قراراتهم ال�سائبة يف واقعه مقلق وي�ستوجب التدخل واملعاجلة
التوظيفية ,وي�ضيف� :إن امل�شكلة الأخرى يف ف�شل تطبيق احلا�سمة ,وما يزيد القلق �أنه ال توجد �إح�صائيات دقيقة
خطط ال�سعودة يف الوظائف الدنيا تكمن يف تدين الأجور مبنية على درا�سة م�ستقلة حالية �أو م�ستقبلية تربز حجم
يف هذه الوظائف مما يجعل الإقبال عليها �ضعيف ًا من هذه الظاهرة و�أ�ضرارها �سواء كانت الهاربة منها �أو
املواطنني؛ ولذلك ينبغي النظر يف احلد الأدنى للأجور املتخلفة� ,أما الأ�سباب التي �أدت �إىل هروب العمالة فهي
يف هذه الوظائف وتطبيق هذا احلد على ال�سعوديني كثرية ومتداخلة منها ما يرجع �إىل الكفيل ومنها ما
وغريهم،لأنه لو مت و�ضع حد �أدنى لأجور ال�سعوديني يرجع �إىل تطلعات العامل والتزاماته غري املحققة ومنها
فقط ف�إن ذلك من �ش�أنه �أن يفاقم امل�شكلة ,ويجعل لغري ما يرجع �إىل مكاتب اال�ستقدام البالغ عددها ()361
ال�سعوديني الأف�ضلية .ثم ي�أتي بعد ذلك النظر يف زيادة وهي منت�شرة يف �أنحاء اململكة.
بع�ض التكاليف على توظيف غري ال�سعوديني مثل زيادة  500ألف عاطل
ر�سوم الت�أ�شريات وا�ستقدام العمالة لل�شركات ،وحتميل �أما الإح�صاءات ال�صادرة عن وزارة العمل واجلهات
رب العمل تكاليف الت�أمني ال�صحي مثلما هو معمول املعنية بالعمالة ,و�آخ��ره��ا �أرق���ام ن�شرتها م�صلحة
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الإح�صاءات العامة واملعلومات يف بداية عام 1430هـ
فهي قرابة  8.5مليون ,وهذه تقدر بحوايل %50.2
من �إجمايل عدد ال�سكان لـ � 15سنة ف�أكرث ,وهذا العدد
�ساهم يف وجود �أكرث من ( )500.000عاطل �سعودي
بحيث �أو�صل ن�سبة البطالة بني الذكور والإناث بني -10
 ,%15كما �أن هذا الرقم يتباين يف معظم الأحيان مع
ما يرد من اجلهات املعنية ,وهو الآخر يحتاج �إىل �إيجاد
�آليات ميكن االعتماد عليها يف تقدير حجم البطالة,
و�أن تكون تلك الآلية موحدة بني جميع اجلهات لتبنى
عليها املعاجلات.
وي�ضيف الدكتور ال�سيف قائ ًال :وعلى الرغم من ذلك
فقد �صدر قرار جمل�س ال��وزراء الذي �أكد على زيادة
ن�سبة العاملني ال�سعوديني مبا ال يقل عن � %5سنوي ًا من
جممل العمالة باملن�ش�آت التي ت�ستخدم ( )20عام ًال
ف�أكرث ,وقرار جمل�س ال�شورى �أكد هو الآخر على عدد من
املالحظات ومنها الت�أكيد على القرار ال�سابق ,وكذلك
�إع��ادة تقييم وتنظيم العالقة بني املواطن والعامل
ومكاتب اال�ستقدام ,حيث ي�سهم كل منهم يف زيادة
العمالة ال�سائبة وهروبها.
 %5زيادة في العمالة سنويًا

ال �شك �أن و�ضع ن�سبة العمالة املتزايدة والتي ذكرتها
الإح�صائيات للثالث �سنوات املا�ضية �أن الن�سبة تزيد

د .حممد �أبو �ساق

د .حممد �أب��و �ساق� :ضعف نظام العمل
وانخفا�ض الأج ��ور وت��دين بيئة العمل
وراء تزايد اخلطر
مبعدل  %5-3وهو يعك�س عدم قدرة اجلهات املعنية على
تطبيق �إ�سرتاتيجية التخفي�ض التي وردت يف القرارات
ال�سابقة ..من هنا جند �أال بد من �إيجاد حلول وتنظيمات
تنظم عملية اال�ستقدام وتعالج �أبرز الأ�سباب و�أهمها..
عالقة املقيم ب�صاحب العمل ,عالقة العامل الوافد
بالدولة ,عالقة العامل بالآخرين من الأفراد وامل�ؤ�س�سات
وال�شركات اخلا�صة.

زحام حول �أحد �أماكن توزيع املياه
والبحرين امل�شابهة للمملكة من حيث الأ�سباب والدوافع,
وقد �أثبت جناحه على الرغم من بروز بع�ض املمار�سات
اخلاطئة والتي ميكن معاجلتها �إذا ما مت تبني هذا
التنظيم.
ال �شك �أن تداعيات ا�ستمرار ه��ذه العمالة ال�سائبة
وعدم وجود حلول فاعلة وعاجلة �سيرتتب عليه �أ�ضرار
م�ستقبلية متنوعة منها ما هو �أمني ومنها ما هو حقوقي
بالإ�ضافة �إىل الت�أثري ال�سلبي على الرتكيبة ال�سكانية
امل�ستقبلية للمملكة.

ومن هنا ظهرت م�ساعي من وزارة العمل واجلمعية
الوطنية حلقوق الإن�سان وكذلك مكاتب اال�ستقدام
مبطالبة �إلغاء �أحكام الكفالة وهو توجه يدعم االجتاه
الذي �صدر قبل (� )8سنوات بتوجيه ملكي كرمي من
خ�لال ق��رار جمل�س ال���وزراء رق��م ( )166ال��ذي يلغي
ر�سمي ًا م�صطلح الكفيل والكفالة ,و�إدخال �إ�صالحات
و�إج��راءات تنظم هذه العالقة� ,إال �أن ذلك القرار مل
إلغاء مصطلح الكفالة
هذه �أهم الأ�سباب التي �أدت �إىل انت�شار ظاهرة العمالة ينفذ حتى الآن.
ال�سائبة وظاهرة جتارة الت�أ�شريات و�أ�صحاب امل�صانع نحن نعتقد �أن هذا الإج��راء وه��ذا التنظيم قد متت
واملزارع الوهمية ب�سبب �أحكام الكفالة.
ممار�سته يف بع�ض دول جمل�س التعاون ومنها الكويت أخطر التحديات المستقبلية
أ
وي�صف الدكتور حممد �بو �ساق ع�ضو جمل�س ال�شورى
الظاهرة ب�أنها من �أك�بر التحديات ق��ائ ً
�لا :ال يزال
اال�ستقدام اجلائر للعمالة غري ال�سعودية ي�شكل واحداً
من �أكرب التحديات امل�ستقبلية ,حيث عالقته املبا�شرة
برتاكم البطالة بني القوى العاملة ال�سعودية .وال تزال
م�شكلة البطالة ت�ستحق مزيد ًا من البحث للخروج
ب�أف�ضل احللول فح�صاد نهاية العام الدرا�سي �سنوي ًا ي�أتي
لتنتع�ش الآمال ال�شخ�صية واالجتماعية نحو م�ستقبل
م�شرق لل�شباب .والواقع �أنها منا�سبة �سنوية يزيد فيها
ما هو حادث بيننا من تعاظم م�ستمر لأعداد ال�شباب
على قوائم االنتظار للح�صول على فر�ص وظيفية .ويف
الوقت نف�سه يتوج�س الكثري خيفة من تبعات تراكم
الأع��داد ال�سنوية من العاطلني وت�أثري ذلك يف الأمن
الوطني يف جماالته املختلفة.
حلوم غري �صاحلة تتداولها العمالة ال�سائبة
وي�ضيف الدكتور �أبو �ساق :و�إنني اعترب �أن عدم املعاجلة
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العاجلة وال�شاملة لهذه الأزمة الوطنية يعد "تفخيخ ًا
للم�ستقبل" .وتهدف �إىل �إثارة اهتمام املخت�صني بدرا�سة
وعر�ض ال�سلبيات املعروفة واملتوقعة التي ت�شكل خطر ًا
وطني ًا ,وتقدمي املقرتحات الوطنية القابلة للتطبيق.
و�أمتنى للحلول العاجلة �أن ترى النور لت�ضيء منازل طاملا
نه�شتها تبعات الفقر والبطالة ,وتطمئن نفو�س ًا طاملا
�آملها الي�أ�س واحلاجة .ولريتاح وطن ي�ستحق االزدهار
وال�س�ؤدد ,وهو ميلك كافة املقومات التي �ستمنحه كل ما
ي�ستحق لرفاهية جمتمعه وحفظ �أمنه امل�ستقبلي.
جبل جليد ال يبرز إال قمته

فاجلامعات والكليات املتو�سطة واملعاهد ت�ستوعب ن�سبة
حم��ددة �سنوي ًا من خريجي الثانوية العامة ملوا�صلة
درا�ستهم اجلامعية ,وكذلك ن�سبة �أخرى يتم قبولهم
يف جماالت عمل متنوعة يف القطاعني العام واخلا�ص,
وتبقى ن�سبة �أخرى من الطالب مل يتي�سر لها ما تي�سر
للآخرين لأي �سبب قد يكون خارج ًا عن �إرادتهم وقد
يكون ب�سبب ت��دين م��ع��دالت تخرجهم .وت�شكل هذه
الن�سبة من خريجي الثانوية العامة الذين ال مكان لهم
درا�سي ًا �أو وظيفي ًا بعد تعاظم الأعداد �سنوي ًا رقم ًا م�ؤمل ًا
على امل�ستوى الوطني وم�ؤمل ًا على امل�ستوى ال�شخ�صي
والأ�سري ف�إذا �أ�ضفنا �إىل ذلك الرقم املرتاكم �أعداد
املت�سربني �سنوي ًا من ال�صفوف الأخرى ما دون الثانوية
العامة ,و�أعداد من تخرجوا يف اجلامعات واملعاهد ومل
يتمكنوا من احل�صول على الوظيفة ف�إن امل�شكلة الكامنة
املرتاكمة تعترب �أكرب بكثري مما ندرك حالي ًا مبا قد ي�شبه
جبل اجلليد الذي ال يربز منه �إال قمته.
وعن �سلبيات الظاهرة يقول الدكتور حممد �أبو �ساق:
تت�ضاعف امل�شكالت وترتاكم حاجات ال�شباب القانط
ومتتد �سلبيات بطالته �إىل �أ�سرته و�أقاربه وحميطه
االجتماعي ف���إذا نظرنا مبنظار متجرد دون البحث
يف الأ�سباب ودون البحث يف تربيرات عن احلالة التي
يعانيها ال�شاب العاطل عن العمل �أو عن �سبب عدم
ا�ستقراره يف موا�صلة الدرا�سة ف�سوف جند �أننا �أمام �أمر
واقع م�ؤمل وخطري لع�شرات الآالف من ال�شباب يجوبون
ال�شوارع وميلأون البيوت يف انتظار املجهول مل�ستقبلهم
ال�شخ�صي .وال�شباب هم يف هذا الواقع الأليم ي�ؤ�س�سون
�أي�ض ًا بنية حتتية معقدة مل�ستقبل جمهول تبعاته .ويف
نهاية كل عام درا�سي ت�ضخ �آالف �أخرى ليتعاظم الي�أ�س
وتقل فر�ص العمل للقدامى من العاطلني ,ويتجاوز
القدامى ال�سن املقررة لكثري من الوظائف �أو تتقادم
�شهاداتهم ومعارفهم فال تنطبق عليها �شروط التوظيف
التي حتبذ حديثي التخرج .وهكذا ي�سوء الو�ضع النف�سي
واجل�سدي لع�شرات الآالف من ال�شباب .وتتحول قوتهم
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اجل�سدية وطموحهم الوهمي ون�شاطهم مبوجب الإحباط
وب�سبب الظروف املادية واملعنوية القا�سية �إىل عوامل
خطر اجتماعي م�ؤكد فالتفاعل الب�شري يف البيت �أو
املجتمع الذي يعاين انعدام الدخل وانعدام الفر�ص
الوظيفية وان��ع��دام الأم��ل �سوف ينتج عنه كثري من
ال�سلبيات مبختلف م�ستوياتها ودرج��ات خماطرها,
ومنها اجلرمية بكل �أمناطها.
وحيث تنت�شر اجلرمية مهما كانت �صغرية ف�إنها لن تقف
عند حد معني ميكن �أن يكون مقبو ًال ,بل �إن زيادة عدد
العاطلني عن العمل تزيد عدد اجلرائم تلقائي ًا .ومن
زجت به الظروف يف جنحة �صغرية �أو جرمية من �أي
نوع ف�سوف يكون هدف ًا �سه ًال و�ضحية لظروف م�شابهة
ليجد نف�سه جزء ًا من جرمية �أخرى �أو خطر ًا �أكرث �ضد
�أمن املجتمع و�أمن البالد.
األضرار على األمن الوطني

ويطالب الدكتور �أبو �ساق ب�إعداد درا�سة ميدانية عن
الظاهرة قائ ًال :و�إنني على يقني ب�أن �أي درا�سة ميدانية
موثقة عن النتائج ال�سلبية للبطالة يف �أي جمتمع خالل
الع�شر �سنوات املا�ضية �سوف تعك�س نتائج خميفة عن
�أ�ضرار البطالة على الأمن الوطني يف جوانبه الفكرية
واجلنائية واالجتماعية واالقت�صادية ,ناهيك عن ال�ضرر
يف اجلوانب ال�سيا�سية مبفهومها ال�شامل ,كما �أن العامل
الرئي�س امل�سبب لرتاكم البطالة بني القوى العاملة
ال�سعودية لي�س ب�سبب تدين الت�أهيل ومناهج التعليم كما
يزعم البع�ض ,بل هو يف الواقع ناجت عن وجود عمالة
غري �سعودية ت�ستقدم ب�شكل جائر ,ويف بيئة عمل ونظام
عمل ت�ستحق �إعادة النظر وا�ستك�شاف مكامن اخللل
فال مكان للعامل ال�سعودي �أن يناف�س غري ال�سعودي يف

ظل معطيات اال�ستقدام والتوظيف الراهنة مهما كانت
مهارات وخربات العامل ال�سعودي مرتفعة.
وعن �أ�سباب تراكم البطالة يقول الدكتور �أبو �ساق:
�إىل جانب عوامل �أخرى ثانوية �أو �ضمنية ف�إن العامل
الأكرب واجلذري فيها يعزى �إىل بيئة العمل ال�سعودي
يف القطاعني اخلا�ص والعام فهناك اعتبارات حمددة
�أجد �أنها م�س�ؤولة بالدرجة الأوىل عن تراكم البطالة,
ويف مقدمة هذه االعتبارات نظام العمل الذي يحتوي
على ثغرات مهمة ال بد من جت�سريها لالنتقال من
البطالة �إىل التوظيف فاحلد الأدن��ى للأجور مطلب
حتمي ونهج ت�أخذ به معظم الدول املتقدمة والنامية
وهو �أحد االعتبارات التي متت درا�ستها وجتربتها يف
�أكرث الدول ال�صناعية بو�صفها مطلب ًا رئي�س ًا للحد من
البطالة ,وحتقيق مزيد من الرفاهية االجتماعية .ثم
�إن التطبيق ال�صارم ملواد حمددة يف نظام العمل مثل
�ساعات العمل اليومي وا�شرتاطات بيئة العمل يف كل
من�ش�أة يعد من املقومات اجلاذبة للعامل ال�سعودي.
تضييق قنوات االستقدام

وي�شري الدكتور �أب��و �ساق �إىل ارتفاع ن�سب البطالة
بني �شبابنا يف مواجهة العمالة املتزايدة ,ويف ميدان
غري متكافئ ويقول :ال �أتوقع حلو ًال جذرية للتخفيف
من م�ستوى البطالة �إال عرب ت�ضييق قنوات ا�ستقدام
العمالة غري ال�سعودية ,وهذا �ش�أن ال يتحقق �إال بت�ضافر
جهود عدد من الوزارات .و�أتفق مع من يقول بحاجتنا
للأيدي العاملة غري ال�سعودية ,ونحن بال �شك جزء من
عاملنا ,وي�صعب �أن نعي�ش يف عزلة تامة .ولكن حاجتنا
للعمالة غري ال�سعودية ال يفرت�ض �أن تكون على ح�ساب
تعاظم �أع���داد العاطلني عن العمل من املواطنني.

د .عبداجلليل ال�سيف

د .عبداجلليل ال�سيف :ن�سبة البطالة
و�صلت  %15و %5زيادة اال�ستقدام �سنوياً
من "ر�ؤية م�ستقبلية" حمددة "وفل�سفة عمل" وا�ضحة
تنتج عنها "خطة عمل زمنية" ممولة وملزمة وقابلة
للتطبيق.

ولي�س �صحيح ًا �أن كل العمالة غري ال�سعودية تعترب
عمالة ماهرة وخربات نادرة من تلك اخلربات التي
ال توجد يف بالدنا؛ فالأغلبية العظمى من العمالة غري
ال�سعودية هم من ذوي امل�ؤهالت املتدنية وحجم الأمية
بينهم كبري.

حل المشكلة؟

ثالثة عناصر رئيسة

وهكذا ترتكز امل�شكلة يف ثالثة عنا�صر رئي�سة كلها
ذات عالقة بنظام العمل ,ه��ي �أو ًال� :ضعف نظام
العمل ب�صفة عامة ,وخ�صو�ص ًا اجلوانب التنفيذية
فيه ,فلم نتمكن من خالله من و�ضع حلول جذرية
لرتاكم البطالة بني ال�سعوديني ,وتعاظم اال�ستقدام
للعمالة غري ال�سعودية .وثاني ًا :حقيقة تدين م�ستوى
بيئات العمل يف كثري من املن�ش�آت وخا�صة املن�ش�آت
ال�صغرية ,وهي طاردة للعمالة ال�سعودية ,وت�شكل مرتع ًا
خ�صب ًا للعمالة الوافدة .و�أخري ًا :انخفا�ض الأجور دون
حد �أدنى ,وزيادة �ساعات العمل ,وتلك مقومات جذب
للعمالة الوافدة.
وللتفكري يف �أبعاد هذه الق�ضية علينا �أن نفكر من
زاويتني مهمتني متهيد ًا لر�ؤية مدرو�سة من �شتى الزوايا
املهنية ومتكاملة نحو حلول منطقية وقابلة للتطبيق.
الأوىل :لو قبلنا القول �إن العمالة غري ال�سعودية ت�شكل
ما جمموعة ثمانية ماليني عامل ف�إن من احلكمة القول
�إننا ق��ادرون ب���إذن اهلل على �أن نخف�ضها �إىل �سبعة
ماليني لنوفر مليون فر�صة عمل متنوعة لل�سعوديني.
والأخرى� :أن نتذكر حجم املليارات التي يتم �ضخها
وت�صديرها �سنوي ًا خارج اململكة مل�صلحة العمالة غري

�أ .عبدالكرمي �سندي
ال�سعودية – وهذا حق طبيعي لهذه العمالة -ولكن
توفري ن�سبة معينة من الأموال امل�صدرة وا�ستثمارها
داخل البالد عرب توظيف ال�سعوديني ي�ستحق منا �إعمال
مزيد من التفكري ملا لهذا من �إيجابيات كربى.
أين الحل؟

ويكمن احلل ال�شامل لهذه الق�ضية الوطنية الأكرث
تعقيد ًا حني يكون هناك قناعة ب�أنها حق ًا تعترب "�أزمة
وطنية" ,كما �أراها كذلك .وحينئذ يكون احلل يف �إدارة
هذه الأزمة من هذا املنطلق ,ومبوجب "�أ�س�س �إدارة
الأزمات الوطنية" ,التي ال تتوقف عند حملة توظيف
�أو تعديل مادة يف نظام� ,أو و�ضع حل جزئي مهما كانت
�صحة ذلك الإجراء اجلزئي .والإدارة الفاعلة للأزمة
الوطنية ت�أخذ يف االعتبار الأبعاد الوطنية كافة وكل
"م�صادر القوة الوطنية" املالئمة لت�ؤثر احللول املتوقعة
يف م�ستقبل "عنا�صر قوة الدولة الأربعة" �أن تنطلق

ويقرتح الأ�ستاذ عبدالكرمي بن �أكمل �سندي ح ًال لهذا
الأمر قائ ًال� :إن العمالة ال�سائبة هم �إما �أ�شخا�ص �أتوا
�إىل البالد بت�أ�شرية حج �أو عمرة ثم مل يغادروا و�أ�صبح
وجودهم غري نظامي �أو �أ�شخا�ص قاموا بال�سابق ب�شراء
ت�أ�شريات ت�سمى بالت�أ�شريات احلرة التي ال تلزم حاملها
ب�أي عمل معني و�إمنا ترتك له اخليار ب�أن يعمل حيثما
ي�شاء ويك�سب ما ي�شاء فال تخفى �سلبيات وجودهم على
جمتمعنا .ف�إذا نظرنا من اجلانب االقت�صادي فهناك
حتويل �أم��وال طائلة ب�صفة غري ر�سمية فيما ي�سمى
بغ�سيل الأموال وتعني �إعطاء �أموال مكت�سبة بطرق غري
م�شروعة ال�صفة النظامية وعند تعامل املواطن العادي
مع مثل ه���ؤالء ف�إنه قد يوفر القليل من املال لكنه يف
نف�س الوقت يخ�سر اجلودة وال�ضمان للأعمال املنجزة
و�إن نظرنا من الناحية الأمنية ف�إن العمالة ال�سائبة
�إن مل جتد عم ًال فقد تتحول �إىل ع�صابات منظمة
للقيام مبختلف �أنواع اجلرائم من نهب و�سرقة وجتارة
خمدرات ومع وجود م�شاريع اخلري يف البالد ف�إن �أغلب
ه�ؤالء مرتبط بعمل يف م�شروع معني وكل ما �آمله من
اجلهات املخت�صة تنظيم وجودهم يف البالد با�ستخراج
رخ�ص عمل م�ؤقتة مرتبطة مب�شروع �إىل حد انتهائه
ثم ترحيلهم �إىل بلدهم وقد مت بف�ضل اهلل يف الآونة
الأخرية الت�شديد على ا�ستخراج الت�أ�شريات للحد من
تفاقم امل�شكلة.
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حوار
د .خليل البراهيم عضو
مجلس الشورىفي حواره
مع
:

هناك قادة للرأي
في المجلس
وتخصص العضو
يثري أداءه تحت
القبة
••حوار من�صور الع�ساف

�أكد ع�ضو جمل�س ال�شورى الدكتور خليل بن ابراهيم اهتمام �أع�ضاء املجل�س بق�ضايا ال�ش�أن
العام ,وقال �إن تخ�ص�صاتهم وتقدمي خدمات ا�ست�شارية لبع�ض اجلهات احلكومية واخلا�صة
ال يعيق عملهم يف املجل�س بل ي�ضيف خربات ويجعل الع�ضو على توا�صل مبا�شر مع املجتمع.
و�أو�ضح الرباهيم �إىل �أن هناك �أ�صحاب ر�أي ي�ؤثرون يف اتخاذ القرار يف املجل�س ،م�شرياً �إىل �أن
قرارات املجل�س مناط بتنفيذها اجلهات التنفيذية وال يالم املجل�س يف ت�أخري تلك القرارات
على جهود
�أو عدم �صدورها .و�أثنى ع�ضو جمل�س ال�شورى خالل احل��وار مع
احلكومة ممثلة بالهيئة العامة لل�سياحة والآثار يف العناية بالآثار واملحافظة عليها .
34
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• ما م��دى �إط�لاع ع�ضو جمل�س ال�شورى
وم�شاركته يف ق�ضايا ال�ش�أن العام؟ وما هي
امل�صادر التي يطلع من خاللها الأع�ضاء على
هموم املواطن واحتياجاته؟
ق�ضايا ال�ش�أن العام هي من �ضمن �أعمال املجل�س وهي
تعنى بجميع اخلدمات التي تقدمها احلكومة للمواطنني
من م�شاريع خدمية و�أمور تنظيمية مما ي�ؤكد �أهمية
ا�ضطالع �أع�ضاء املجل�س بق�ضية ال�ش�أن العام ،وذلك
من خ�لال التقارير التي تعدها اجلهات احلكومية

املجل�س مل ي�ستفدمن قدرات �أع�ضائه

املختلفة والتي تدر�سها اللجان املتخ�ص�صة يف املجل�س
والتي تناق�ش يف اجلل�سات العامة �أو من خالل متابعة قرارات املجل�س مناط بتنفيذها اجلهات
أ
أ
الع�ضاء لق�ضايا ال�ش�ن العام من خالل ما يطرح يف التنفيذية
و�سائل الإعالم املختلفة �أو ما ي�صل للع�ضو مبا�شرة,
�إ�ضافة �إىل �أن الع�ضو مواطن وهو يواجه كثري ًا من تلك
وال �شك �أن ا�ستمرار بع�ض الأع�����ض��اء يف ممار�سة
الق�ضايا بنف�سه.
• التخ�ص�صات الأكادميية واملهام العملية تخ�ص�صاتهم وتقدمي خدمات ا�ست�شارية لبع�ض اجلهات
واال�ست�شارية خارج قبة املجل�س هل حتد احلكومية واخلا�صة ال يعيق عملهم يف املجل�س بل هو
 ب��ر�أي��ك  -م��ن تفعيل وت��ط��وي��ر ال���دور ي�ضيف خربات ويجعل الع�ضو على توا�صل مبا�شر معاملجتمع وعلى �إطالع م�ستمر ملا يجري يف املجتمع� ,أما
امل�أمول؟
م��ا مييز جمل�س ال�شورى ه��و ه��ذا التنوع الكبري يف الدور الربملاين للع�ضو فهو الأ�سا�س وتفعيل هذا الدور
تخ�ص�صات �أع�ضائه وتنوع خرباتهم وت�أهيلهم العايل ،تقع م�سئوليته على املجل�س والع�ضو وعلى تفعيل دور
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املجل�س من خالل ا�ستثمار اخلربات الكبرية التي يتمتع
بها �أع�ضا�ؤه ومن خالل تبني املجل�س ملبادرات نوعية يف
املجال الت�شريعي والرقابي ويف معاجلة كثري من الق�ضايا
امل�ستجدة على ال�ساحة املحلية والتي حتتاج ملعاجلة
عاجلة ومل�ساعدة احلكومة يف حل تلك الق�ضايا.
• يف جم��ل�����س ال�����ش��ورى ه��ل ث��م��ة ق��ادة
للر�أي؟
كما ذكرت يف �إجابتي على ال�س�ؤال ال�سابق �أن املجل�س
يزخر بالكفاءات العلمية والإداري���ة ،وه��م من نخب
املجتمع ال��ذي يعول عليهم الكثري وال �شك �أن هناك
�أ�صحاب ر�أي ي���ؤث��رون يف اتخاذ القرار يف املجل�س،
ونحن نلحظ يف مداوالت املجل�س �أن بع�ض املداخالت
التي يطرحها بع�ض الأع�ضاء ت�ؤثر يف توجهات القرار،
بل �إن بع�ض املداخالت تغري اجتاه الت�صويت وما يدور
يف جلان املجل�س املختلفة ي�ؤكد هذه الفر�ضية ،حيث
�إن الع�ضو الفاعل يف اللجان هو من ي�سهم ويوجه
اللجان يف اتخاذ كثري من تو�صياته .ويف الوقت نف�سه
ف�إنني على قناعة �أن املجل�س مل ي�ستفد ب�شكل كبري من
طاقات وقدرات �أع�ضائه ويحتاج �إىل حتفيز وتفعيل تلك
الطاقات والقدرات.
• ي�ؤخذ على املجل�س عدم تفعيل بع�ض
قراراته فيما ي�ؤكد املجل�س يف عدة منا�سبات
اقت�صار دوره على النواحي الت�شريعية
والرقابية و�أن تنفيذ القرارات خارج عن
دائرة �صالحياته ..بر�أيك كيف ي�ستطيع
املجل�س التثقيف ب�أدواره و�صالحياته؟
املجل�س يعمل وف��ق نظامه وال��ذي ال يعطي لقرارات
املجل�س �صفة النفاذ �إال بعد موافقة خادم احلرمني جهود احلكومة كبرية يف العناية بالآثار
عليها �أو موافقة جمل�س الوزراء ،وبالتايل ف�إن قرارات واملحافظة عليها
املجل�س مناط بتنفيذها اجلهات التنفيذية ،وال يالم
املجل�س يف ت�أخري تلك القرارات �أو عدم �صدورها ،ولكي التثقيف ب�أدوار املجل�س ف�أعتقد �أن املجل�س يحتاج �إىل
يعطى للمجل�س ولقراراته �صفة القطعية ال بد �أن ي�سعى عمل الكثري يف هذا اجلانب ،لعل �أهمها االنفتاح على
املجل�س لطلب تعديل نظامه خا�صة فيما يتعلق ب�إ�صدار املجتمع والتوا�صل املبا�شر بني املجل�س وم�ؤ�س�سات املجتمع
الأنظمة التي ي�شرتك يف �إ�صدارها جمل�س الوزراء ،حيث املختلفة والغو�ص يف ق�ضايا املجتمع ومعاجلتها.
• ك��ي��ف ت���رى تفهم و�إح���اط���ة زمالئك
�إن �إعطاء املجل�س كامل ال�صالحية يف �إ�صدار الأنظمة
الأع�ضاء ب�أنظمة ولوائح املجل�س؟
بحيث تكون ق���رارات املجل�س يف ما يتعلق بالأنظمة
نهائية ،وه��ذا �سوف ي�سهم يف مبد�أ ف�صل ال�سلطات �أعتقد �أن من �أبجديات العمل يف املجل�س معرفة نظام
الذي ن�ص عليه النظام الأ�سا�سي للحكم� ,أما مو�ضوع املجل�س ولوائحه الداخلية ،وبدون هذه املعرفة ال ميكن
للع�ضو �أن يعمل ب�صورة فاعلة ،لذا ف�أنا على قناعة
تامة �أن جميع �أع�ضاء املجل�س حميطون بنظام املجل�س
اال�ستثمار يف جم��ال ال�سياحة يرتبط
ولوائحه الداخلية ،والدليل على ذلك �أن كثري ًا من
بالطلب ورجال الأعمال يتحركون تبعاً
الأع�ضاء در�سوا نظام املجل�س ولوائحه واقرتحوا �إجراء
لذلك
تعديالت عليها ،وهذا ما طرح على �إحدى اجلل�سات
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اخلا�صة للمجل�س والتي خ�ص�صت لدرا�سة املقرتحات
التي قدمها الأع�ضاء ونتج عن ذلك تعديل الالئحة
الداخلية للمجل�س.
• هل انفرد الدكتور خليل بنقل هموم
ومطالب "الآثاريني" ال�سعوديني �إىل قبة
جمل�س ال�شورى؟
�أنا مل �أنفرد بهذه الق�ضية بل �إن هناك زميلني يحمالن
الهم نف�سه ،،ومتخ�ص�صني يف جمال الآثار ،هما الأ�ستاذ
الدكتور �أحمد بن عمر الزيلعي والأ�ستاذ الدكتور عبداهلل
بن حممد ن�صيف وهما ي�شاركنني هم الآثار �إ�ضافة �إىل
عدد ًا من الزمالء الآخرين املهتمني بالآثار.
• يف تخ�ص�صك وجمال درا�ستك هل ترى
�أنك مطالب مبواكبة ما ا�ستجد من نظريات
و�أطروحات علمية؟
نحن الأكادمييني معنيني مبتابعة امل�ستجدات التي تطر�أ
على التخ�ص�ص ،وكثري من �أع�ضاء املجل�س الأكادمييني
ما زالوا يتوا�صلون مع جامعاتهم وطالبهم ويح�ضرون

ل �� �س ��ت ال ��وح � �ي ��د ال � � ��ذي ي �ح �م ��ل هم
الآثاريني

مايقدمه ع�ضو جمل�س ال�شورى من ا�ست�شارات
خارجية ال يعيق دوره حتت القبة
الندوات وامل�ؤمترات العلمية التي تعقد داخل وخارج
اململكة ،ولعلي بهذه املنا�سبة �أطرح ق�ضية مهمة تتعلق
بو�ضع الأك��ادمي��ي�ين الأع�ضاء يف املجل�س وه��ي تخلي
اجلامعات واملجل�س عن دعم الأكادمييني خا�صة يف
ح�ضور امل�ؤمترات العلمية ،فاجلامعات تخلت بحجة
النظام واملجل�س تخلى بحجة �أن امل�ؤمترات العلمية لي�ست
لها عالقة ب�أعمال املجل�س ،و�أنا �أطرح على معايل رئي�س
املجل�س هذا الو�ضع الذي يحتاج ملعاجلة من قبل املجل�س،
و�أمتنى �أن ي�سمح لأع�ضاء املجل�س ح�ضور امل�ؤمترات
العلمية التي تقع �ضمن تخ�ص�صاتهم وعلى ح�ساب
املجل�س ،حيث �إن �أ�ساتذة اجلامعة من الأع�ضاء حرموا
من جميع االمتيازات التي يح�صل عليها زمال�ؤهم يف
اجلامعات وك�أن ع�ضوية املجل�س عقاب ًا لهم؟

• بع�ض �أعمال (الآثاريني) مق�صورة على
ما تعر�ضه املتاحف ،بر�أيك هل ثمة ق�صور
يف التعاون بني (الآثاريني) والإع�لام� ،أم
�أن نتاج �أعمالكم �سيظل مق�صور ًا على بطون
الكتب وبع�ض الندوات؟
�أو ًال� :أعمال الآثاريني لي�ست مق�صورة على ما يعر�ض يف
املتاحف ،بل �إن ما يعر�ض يف املتاحف هو نتاج �أعمال
الآثاريني ،حيث �إن جل �أعمالهم و�أميزها هو ما يرتبط
باملواقع الأثرية وبالدرا�سات امليدانية التي ينتج عنها
درا�سات جديدة ومكت�شفات مل ي�سبق معرفتها ون�شرها
ودرا�سة الآثار هي تخ�ص�صية بطبيعتها مثلها مثل جميع
العلوم تنحو نحو العمق والتف�صيل املوجه للمتخ�ص�صني
رغم وجود �شرائح كثرية من املجتمع تعنى بالآثار من
منظور معريف عام ،لذلك ف�إن كثري ًا من الدرا�سات حتتاج
�إىل �إعادة �إنتاج موجه نحو الثقافة العامة ،وهو ما تقوم
به املتاحف التي تعمل على تقدمي املنتج الآثاري للمجتمع
من خالل العر�ض ومن خالل الكتب املب�سطة.

ال��ت��ع��اون ب�ين الآث���اري�ي�ن والإع��ل�ام ق��ائ��م وهناك
اهتمام �إعالمي بق�ضايا الآثار لكنه لي�س بال�شكل
املطلوب ورمبا �أن جانب ًا من هذا الق�صور يقع على
عاتق الآثاريني ،ون�أمل �أن ين�شط الإع�لام ويعمل
مع الآث��اري�ين على توعية املجتمع ب�أهمية الآثار
واملحافظة عليها.
• كيف ت��رى ت�سجيل ح��ي الطريف
ب��ال��درع��ي��ة ال��ت��اري��خ��ي��ة �ضمن قائمة
الرتاث العمراين العاملي باليون�سكو؟
�إن جهود احلكومة ممثلة بالهيئة العامة لل�سياحة
والآثار يف العناية بالآثار واملحافظة عليها وا�ضحة،
ولعل �أب��رزه��ا ت�سجيل موقع مدائن �صالح وموقع
حي الطريف يف قائمة الرتاث العاملي تعك�س عناية
كبرية من قبل احلكومة �إ�ضافة ملا يجري من �أعمال
درا�سات ميدانية و�إن�شاء املتاحف ،ومعر�ض اململكة
الذي �أقيم يف كل من باري�س وبر�شلونة ،كل ذلك
ي�ؤكد توا�صل اململكة مع املنظمات الدولية املعنية
بالرتاث العاملي والذي �سوف ينعك�س على عناية �أكرب
بالرتاث املحلي.
• رغ��م العوامل امل�شجعة لال�ستثمار
ال�سياحي يف اململكة �إال �أن الهيئة العليا
لل�سياحة والآثار ما زالت تفتقد لتجاوب
بع�ض رجال الأعمال؟
اال�ستثمار يف جمال ال�سياحة يرتبط بالطلب على
اخلدمات ال�سياحية ورجال الأعمال يتحركون تبع ًا
لتلك الفر�ص ،ف�إذا كانت الفر�ص كبرية وم�ضمونة
ف�����س��وف ي�سعون لتلك ال��ف��ر���ص دون حتفيز من
احلكومة� ،أما �إذا كانت الفر�ص حتتاج جلهد كبري
وال يجد هذا القطاع الت�شجيع من احلكومة فلن
يتقدم رجال الأعمال ولن يغامروا بر�ؤو�س �أموالهم
�إال �إذا قدمت احلكومة حوافز مغرية مثل القرو�ض
املي�سرة والدعم الفني ،وهذا مل يتحقق يف قطاع
ال�سياحة حتى الآن ،لذا ال بد �أن تقوم احلكومة
بتقدمي حوافز للم�ستثمرين يف هذا القطاع ،ك�أن
يتم ت�أ�سي�س �صندوق للتنمية ال�سياحية مثل ما فعلت
احلكومة مع قطاع ال�صناعة ال��ذي مل ينه�ض �إال
بعد ت�أ�سي�س �صندوق التنمية ال�صناعي الذي يقدم
القرو�ض للقطاع ال�صناعي.
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العطية يدين تهويد القدس الشريف
دان معايل الأم�ين العام ملجل�س التعاون ل��دول اخلليج
العربية عبدالرحمن بن حمد العطية ما تقوم به �سلطات
االحتالل الإ�سرائيلي من �أعمال عدوانية متثلت يف هدم
للمنازل وحماوالت لتغيري الرتكيبة ال�سكانية واللوج�ستية
ملدينة القد�س.
وقال الأمني العام ملجل�س التعاون اخلليجي «�إن موا�صلة
�إ�سرائيل ملثل ه��ذه الأع��م��ال �ضد ال�شعب الفل�سطيني
ومقد�ساته ،وحماوالتها ال�سيطرة على الرتاث التاريخي
والثقايف للقد�س ،وحماولتها طم�س الهوية العربية
الإ�سالمية وامل�سيحية للمدينة املقد�سة ،ت�ؤكد مبا ال
ي��دع جم��ا ًال لل�شك �أن ال�سلطات الإ�سرائيلية توا�صل
ا�ستخفافها بكل القوانني والأع���راف الدولية ،ال�سيما
القانون الدويل.
و�أ�ضاف� :إن مثل هذه املمار�سات الإ�سرائيلية املتوا�صلة ال
ترتك جما ًال لأي عمل من �ش�أنه الإ�سهام يف م�صلحة كل

الأطراف لتحقيق ال�سالم ال�شامل والعادل ,ف�ضال عن �أنها و�أكد الأمني العام ملجل�س التعاون اخلليجي على موقف
ت�ؤكد على عدم جدية اجلانب الإ�سرائيلي يف هذا ال�ش�أن ،دول املجل�س املبدئي والثابت جتاه الق�ضية الفل�سطينية
داعي ًا املجتمع الدويل �إىل حتمل م�سئولياته لوقف مثل هذه ب�صفة عامة وق�ضية القد�س ب�صفة خا�صة ،مبا يف ذلك
املمار�سات املرفو�ضة.
حق فل�سطني يف �إقامة دولة م�ستقلة عا�صمتها القد�س.

مجلس حقوق اإلنسان :االعتداء اإلسرائيلي على
قافلة غزة اإلنسانية انتهاك جسيم
�أي��د جمل�س حقوق الإن�سان التابع ل أ
�ل�مم املتحدة و�صوت املجل�س ب�أكرثية  46ع�ضو ًا �إىل واحد وامتناع االحتالل الإ�سرائيلي القوة القاتلة بطريقة تع�سفية
تقرير ًا قال �إن االعتداء الإ�سرائيلي يوم  31مايو  15ع�ضو ًا عن الت�صويت على تبني القرار الذي كبرية مما ت�سبب يف قتل و�إ�صابة العديد بجروح
خطرية من الأ�شخا�ص بال داعٍ .
على القافلة الإن�سانية املتجهة �إىل غزة كان غري تقدمت به باك�ستان.
وح�سبما ذك��ر التقرير ف���إن��ه مت ا�ستخدام قوات ويرحب الن�ص بالتقرير الذي �أعدته اللجنة املكونة
قانوين.
من ثالثة �أ�شخا�ص عينهم املجل�س ومقره جنيف,
حيث ي�ؤيد اال�ستنتاجات ويو�صي �أن تنظر اجلمعية
العامة للأمم املتحدة اتخاذ مزيد من الإجراءات.
وكانت الواليات املتحدة الدولة الوحيدة التي �صوتت
�ضد ت�أييد التقرير .
ووفق ًا للتقرير ي�شكل الهجوم على ال�سفينة مرمرة
انتهاكات ج�سيمة لقانون حقوق الإن�سان والقانون
الإن�ساين الدويل .
إ
وقد �أعد النتائج التي مت التو�صل �ليها رئي�س جلنة
تق�صي احلقائق املدعي العام ال�سابق لرتينيداد
وتوباغو كارل هد�سون فيليب�س والربيطاين املدعي
العام ال�سابق ديزموند دي �سيلفا والنا�شطة املاليزية
يف جمال حقوق ماري �شانتي ديريام .
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وفد برلماني دولي يبحث ظروف الالجئين الفلسطينيين
التقى ممثل منظمة التحرير الفل�سطينية يف لبنان
ال�سفري عبداهلل عبداهلل مبقر املمثلية يف بريوت
وفد ًا �إيطالي ًا من الربملان الدويل للأمن وال�سالم
العاملي برئا�سة وزير املنظمة ل�ش�ؤون ال�شرق الأو�سط
الفريدو مايوليزي.
أ
و�أطلع ال�سفري عبداهلل الوفد على الو�ضاع املعي�شية
لالجئني الفل�سطينيني يف لبنان والعمل امل�ستمر
مع احلكومة اللبنانية واالون��روا لتح�سني ظروف

حياتهم.
ودعا ال�سفري الفل�سطيني الدول الأوروبية للعب دور
�أكرث فعالية يف التعاطي مع الق�ضية الفل�سطينية
وات��خ��اذ خ��ط��وات عملية وم���ؤث��رة يف دع��م حقوق
ال�شعب الفل�سطيني غري القابلة للت�صرف يف �إقامة
الدولة الفل�سطينية امل�ستقلة وعا�صمتها القد�س وحق
العودة لالجئني �إىل �أر�ضهم وحق تقرير امل�صري.
من جهته �أع��رب مايوليزي عن دعمه حلقوق

ال�شعب الفل�سطيني وت�ضامنه مع ن�ضاالته املحقة
يف �سبيل ا�ستعادة هذه احلقوق ,م�ؤكد ًا �أنه �سينقل
م�شاهداته لواقع الالجئني الفل�سطينيني يف لبنان
�إىل امل�س�ؤولني الأوروبيني حتى يتم التخفيف من
معاناتهم وتقدمي امل�ساعدات لهم لكي يعي�شوا
حياة كرمية ,كما �سيطرح مايوليزي مو�ضوع
االع�تراف بدولة فل�سطني على الربملان الدويل
للأمن وال�سالم.

تعديل بعض أحكام قانون انتخابات الرئاسة المصرية
وافق جمل�س ال��وزراء امل�صري برئا�سة الدكتور أ�حمد
نظيف على م�شروع قرار الرئي�س امل�صري مب�شروع قانون
بتعديل بع�ض �أحكام القانون رقم  174لعام  2005بتنظيم
االنتخابات الرئا�سية.
وقال املتحدث با�سم جمل�س ال��وزراء امل�صري الدكتور
جمدي را�ضي يف ت�صريح له �إن تعديل الد�ستور امل�صري
خالل عام  2007ت�ضمن تعديل ن�ص املادة  76املنظمة
النتخابات رئا�سة اجلمهورية ب��ه��دف التي�سري على
الأحزاب املختلفة يف املناف�سة على من�صب رئا�سة الدولة
و�أن التعديل اكتفى بح�صول احلزب على  3باملائة من عدد
الأع�ضاء املنتخبني مبجل�س ال�شعب وال�شورى بدال من 5
باملائة مع ال�سماح با�ستكمال احلزب للن�سبة املطلوبة �إذا
مل تتحقق له الن�سبة املطلوبة يف �أحد املجل�سني بالأع�ضاء

املنتخبني يف املجل�س الآخر.
وبني �أن التعديل �شمل �إتاحة فرتة انتقالية تنتهي �آخر
�أبريل � 2017أعطى الد�ستور خاللها حق الرت�شيح لأع�ضاء
الهيئات العليا بالأحزاب ممن انتخب �أحد �أع�ضائهم يف
�أي من املجل�سني الت�شريعيني يف �آخر انتخابات �سابقة

على االنتخابات الرئا�سية التي �سيتم الرت�شيح لها.
وق��ال را�ضي �إن��ه لذلك �أ�صبح واج��ب�� ًا تعديل املادتني
الثالثة والرابعة من امل�شروع املعرو�ض لتتواءم مع �أحكام
الد�ستور بحيث يت�ضمن تعديل املادة  3اخلا�صة بالأحكام
العامة وال�شروط املتطلب توافرها جلواز تر�شيح �أع�ضاء
الأح��زاب يف االنتخابات الرئا�سية كما يت�ضمن تعديل
املادة  4اخلا�صة بالأحكام اال�ستثنائية املنطبقة خالل
الفرتة االنتقالية املن�صو�ص عليها يف امل��ادة  76من
الد�ستور.
ون��وه املتحدث با�سم جمل�س ال���وزراء امل�صري �إىل �أن
التعديل املقرتح ي�سهم يف مزيد من احلراك الدميقراطي
بني الأح��زاب ال�شرعية املختلفة تدعيم ًا لأرك��ان دولة
القانون وال�شرعية الد�ستورية.

ماريان لوبو رئيسًا لبرلمان مولدوفيا
انتخب الربملان املولدويف زعيم احلزب الدميقراطي ماريان لوبو رئي�س ًا
له ورئي�س ًا للدولة بالوكالة.
وذكرت وكالة الأنباء الرو�سية نوفو�ستي �أن الربملان املولدويف تب ّنى مر�سوماً
مينح لوبو �صالحيات رئا�سية م�ؤقتة بعيد انتخابه رئي�س ًا للربملان.
من جانبه قال لوبو �إنه �سي ّوقع مر�سوم ًا يعينّ زعيم احلزب الدميقراطي
الليربايل فالدميري فيالت رئي�س ًا للوزراء ..م�ضيف ًا �أن ائتالف ًا من ميني
الو�سط �سيتم ت�شكيله من احلزبني الدميقراطي واحلزب الدميقراطي
الليربايل.
ويتوقع �أن يرت�شح لوبو للرئا�سة �إ ّال �أن هذا االئتالف الذي يت�ألف من 59
نائب ًا يحتاج �إىل �صوتني لينتخب رئي�س ًا.
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برنامج الزواج الصحي
خال من
هدف لمجتمع
ٍ
األمراض الوراثية
�أ.د حم�سن بن علي فار�س احلازمي

E-Mail:hazmigene1@hotmail.com

بعد ظهور العديد من الأمرا�ض التي ثبت �أن للوراثة دوراً فيها اجتهت جهود اجلميع
�إىل الرتكيز على اجلوانب الوقائية للحد من �إمكانية حدوث والدات م�صابة بالأمرا�ض
الوراثية امل�ستع�صية.
وقد �أثبتت الدرا�سات �أن الأمرا�ض التي ت�صيب الإن�سان ب�صفة عامة هي حتت �إحدى فئات
ثالث :الأمرا�ض املعدية (البيئية) ،والأمرا�ض الوراثية ،والأمرا�ض الوراثية البيئية.
د .حم�سن احل��ازم��ي يقدم لنا ر�ؤي�ت��ه ح��ول االخ�ت�لاف ال��وراث��ي بني الأف��راد وعالقته
بالأمرا�ض الوراثية واالعتالالت ال�صحية وكذلك جهود الدولة الت�صدي لذلك.
احلقيبة الوراثية الب�شرية – �أ�سا�س املادة الوراثية:
يتكون اجلني الب�شري (احلقيبة الوراثية) من �سل�سلة من
القواعد النيرتوجينية ( 3بليون قاعدة) يبلغ طولها 1.6
مرت تتوزع يف  23زوج ًا من الكروموزومات (ال�صبغيات)
يتم توريثها من الأب والأم �إىل الأبناء والبنات (23
ف��رد ًا من الأب و 23ف��رد ًا من الأم) ،ويتطابق ترتيب
القواعد يف املجني الب�شري (احلقيبة الوراثية) بني
�أفراد املجتمع الب�شري بن�سبة ت�صل �إىل  ،%99.9بينما
تختلف يف الرتتيب الت�سل�سلي يف  3-2ماليني وحدة
وراثية يف اجلني الب�شري ،وهي ت�شكل �أ�سا�س التباين
الوراثي الب�شري يف ال�شكل واملخرب.
ويعزو العلماء هذه االختالفات من �شخ�ص لآخر �إىل
الطفرات الوراثية غري املنظمة التي حت��دث ب�صفة
تلقائية نتيجة للتعر�ض للعوامل البيئية �أو نتيجة التكوين
امل�صاحب لتكاثر احلم�ض النووي (� )D.N.Aأثناء
انق�سام اخللية ،وعند حدوث هذه الطفرات قبل عملية
االنق�سام االختزايل للخاليا اجلن�سية (البوي�ضة يف
الأنثى �أو احليوان املنوي يف الذكر) ،ف�إن هذه التغريات
الوراثية مترر �إىل الأجيال التالية والتي بدورها ترتاكم
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وتورث للجيل الثاين ،والتي بدورها ترتاكم وتورث �إىل
الأجيال التي تليها ..وهكذا..
وقد �أظهرت الدرا�سات �أن للتباين يف املادة الوراثية
بني الب�شر عالقة بتباينهم يف �إ�صابتهم بالأمرا�ض،
وكذلك بتباينهم يف ا�ستجاباتهم للأدوية ،ويف قابليتهم
للت�أثر بالعوامل البيئية ال�ضارة كاجلراثيم وال�سموم
والإ�شعاع.
الحقيبة الوراثية واالعتالالت الصحية:

تندرج الأمرا�ض التي ت�صيب الإن�سان ب�صفة عامة حتت
�إحدى فئات ثالث هي :الأمرا�ض املعدية (البيئية)،
والأمرا�ض الوراثية ،والأمرا�ض الوراثية البيئية (نتيجة
عوامل خمتلفة بيئية ووراثية) وحم�صلة تفاعالتها
البيئية  /الوراثية.
أ
ومن املعروف �أن المرا�ض البيئية هي يف جمملها نتيجة
الإ�صابة مبيكروبات �أو فريو�سات� ،أو طفيالت �أو نتيجة
ح��وادث خمتلفة� .أم��ا الأم��را���ض الوراثية فتن�ش�أ عن
اعتالالت يف احلقيبة الوراثية لدى الإن�سان (�شكل ،)1
�إال �أنها تت�أثر وت�ؤثر يف جمريات الإ�صابة البيئية ،وتتداخل

معها يف مدى �إظهار ال�صورة املر�ضية ،فاملكونات الوراثية
تلعب دور ًا �أ�سا�سي ًا ومحُ��دد ًا للطبيعة املر�ضية حتى يف
حاالت الأمرا�ض املعدية (البيئية) من حيث كونها تدخ ًال
يف مكونات جهاز املناعة ،كما يف حاالت الإ�صابة بالعوامل
املعدية ،حيث جند �أن بع�ض امل�صابني يقاومون ا�ستفحال
الأثر وتطوره �إىل مر�ض ،يف حني ال ي�ستطيع �آخرون ذلك
ويعانون من �أعرا�ض املر�ض و�آثاره ،مع �أن �سبب املر�ض
يعترب عام ًال معدي ًا (بيئي) بحت ًا .كما �أن معظم الأمرا�ض
– كداء ال�سكري ،و�أمرا�ض القلب والأوعية الدموية
والأمرا�ض ال�سرطانية – هي من حيث �أ�سبابها تعود �إىل
تفاعل عوامل وراثية وبيئية كذلك الناجتة عن اعتالالت
يف احلقيبة الوراثية (ال�صبغيات)" ،كمتالزمة داون"،
التي ال يتم الك�شف عنها مبكر ًا �إال خالل مرحلة احلمل،
مع �أن��ه من املعروف �أن ن�سبة ح��دوث هذه االعتالالت
تتزايد مع تقدم الأم يف العمر ،واعتالالت �أخرى ي�صاب
بها اجلنني �أثناء احلمل تنتج عن تعر�ض احلامل لعوامل
�إ�شعاعية �أو �سمية �أو حمفزة لالعتالالت يف احلقيبة
الوراثية ،وبالتايل ف�إن الأخذ بالأ�سباب الوقائية منها
خالل فرتات احلمل هي و�سائل وقائية م�ساعدة.

وامل�ؤ�س�سات ال�صحية الأخرى ب�إن�شاء جلنة وطنية
 كما جتاوب.تعنى ب�صحة الفرد والأ�سرة واملجتمع
– املجتمع املدين مع حاجات اخلدمات ال�صحية
ً وقاي ًة ورعاي ًة وت�أهي
ال – ف�أن�ش�أت جمموعة عمل
أ
تطوعية وجمعية خريية للمرا�ض الوراثية لدعم
..جهود القطاع العام واخلا�ص
:أسس الخدمات المجتمعية الوقائية

عم ًال مبقت�ضيات مقا�صد ال�شريعة يف احلفاظ على
 الدين والعقل والنف�س والن�سل:ال�ضرورات اخلم�س
 تدار�ست جهات �شرعية وطبية،والعر�ض وال�ثروة
، وم�ؤ�س�سات من املجتمع املدين،و�إداري���ة حكومية
 خمتلف،ومهتمون وذوو عالقة من القطاع اخلا�ص
اجلوانب ذات العالقة بال�صحة لدى الفرد والأ�سرة
 و�صدرت عنها قرارات وتو�صيات واقرتاحات.واملجتمع
و�آراء وتوجهات وم�ؤ�شرات ذات دالالت تهدف يف
جمموعها �إىل مكافحة الأمرا�ض الوراثية التي ميكن
ك�شفها مبكر ًا �أو احلد من حدوثها والتقليل من �آثارها
.ال�صحية واالجتماعية واالقت�صادية والنف�سية
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دراسات
يف هذا ال�صدد �أ�صدر املجمع الفقهي الإ�سالمي
ق�����رارات متعلقة ب��اجل��ان��ب ال��وق��ائ��ي (ج���دول
�,1أ,ب) ،كما �صدر عن جمل�س الوزراء ال�سعودي
– بنا ًء على اقرتاحات اللجان املخت�صة ،ودعم
وزارة العدل ،ووزارة ال�صحة يف اململكة العربية
ال�سعودية  -ع��دة ق���رارات ،تدرجت يف عنا�صر
الك�شف ال�صحي وتطبيقاتها على �أفراد املجتمع
ومت ربط هذه القرارات مب�ستوى الوعي  -الفردي
واملجتمعي  -وتنميته لإدراك �أه��داف الربامج
الوقائية ،واملتمثلة يف برنامج الفح�ص قبل الزواج

الذي بد�أ العمل به ك�ضابط �صحي للزواج املختلط
اجلن�سية يف العام 1418هـ ،واختياري ًا لل�سعوديني
يف العام 1423هـ و�صو ًال ملرحلة الإلزام ب�إجرائه
والإفادة من الإر�شاد الوراثي الوقائي يف �ضوئه دون
الإل��زام بنتائجه وذلك بدء ًا من العام 1425هـ,
و�أخري ًا تو�سيعه لي�شمل الأمرا�ض املعدية اخلطرية
يف العام 1429هـ ،وتعديل م�سمى "الربنامج من
الفح�ص قبل الزواج" �إىل "الزواج ال�صحي" .وقد
بني هذا الربنامج على قواعد �شرعية و�أخالقية
و���ض��واب��ط �صحية ،ت�شمل ح��ق��وق اجل��ن�ين على
وال��دي��ه يف االختيار وتوخي مدعيات الإ�صحاح

يف ج�سده وعقله وحتقيق حقوق الفرد – رج ً
ال
وام��ر�أة -والوقاية من الأمرا�ض واحل�صول على
اال�سرت�شاد ال��وراث��ي الوقائي و�ضمان ال�سرية
واخل�صو�صية والتوعية والتثقيف بهدف احلد من
احلمل امل�صاب ووالدة �أطفال م�صابني بالأمرا�ض
الوراثية ،وجتنب احلاجة �إىل �إجها�ض امل�صابني
والذي حتكمه �ضوابط �شرعية حمددة قد ال تتوافر
�شروطها يف كل الأمرا�ض الوراثية (جدول �-1أ)،
وه��ي تراعي املقت�ضيات ال�شرعية "بعدم ربط
توثيق العقد بها" ,فالربنامج يهدف للتنوير ولي�س
للمنع (جدول -1ب) فللمقبلني على الزواج حق

ج��دول (�-1أ) فتوى املجمع الفقهي إ
ال�سالمي
لرابطة العامل الإ�سالمي حول الإجها�ض الدورة
الثانية ع�شرة  -مكة املكرمة  22 -15رجب 1410هـ.

جدول (-1ب) فتوى املجمع الفقهي الإ�سالمي لرابطة
العامل الإ�سالمي حول الفح�ص قبل ال��زواج الدورة
ال�سابعة ع�شرة  -مكة املكرمة � 23 -19شوال 1424هـ.

ج����دول (�-2أ) ق����رار جم��ل�����س ال������وزراء رق���م 156
وتاريخ 1418/9/14ه���ـ حول الفح�ص قبل الزواج.

القوانين واألنظمة ذات الصلة:

�إذا كان احلمل قد بلغ مائة وع�شرين يوم ًا ال يجوز
�إ�سقاطه ولو كان الت�شخي�ص الطبي يفيد �أنه م�شوه
اخللقة �إال �إذا ثبت بتقرير جلنة طبية من الأطباء
الثقات املخت�صني �أن بقاء احلمل فيه خطر على
ٍ
عندئذ يجوز �إ�سقاطه �سواء كان م�شوه ًا
حياة الأم،
�أم ال دفع ًا لل�ضررين.
قبل مرور مائة وع�شرين يوم ًا على احلمل �إذا ثبت
وت�أكد بتقرير جلنة طبية من الأطباء املخت�صني
الثقات وب��ن��اء على الفحو�ص الفنية بالأجهزة
والو�سائل املخربية �أن اجلنني م�شوه ت�شويه ًا خطري ًا
غري قابل للعالج ،و�أن��ه �إذا بقي وول��د يف موعده
ٍ
فعندئذ
�ستكون حياته �سيئة و�آالم ًا عليه وعلى �أهله
يجوز �إ�سقاطه بناء على طلب الوالدين.
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عقد النكاح من العقود التي توىل ال�شارع احلكيم
و�ضع �شروطها ،ورتب عليها �آثارها ال�شرعية .وفتح
الباب للزيادة على ما جاء به ال�شرع ،كالإلزام
بالفحو�ص الطبية قبل الزواج وربط توثيق العقد
بها �أمر غري جائز.
يو�صي املجل�س احلكومات وامل�ؤ�س�سات الإ�سالمية
بن�شر الوعي ب�أهمية الفحو�ص الطبية قبل الزواج،
والت�شجيع على �إجرائها ،وتي�سري تلك الفحو�صات
للراغبني فيها ،وجعلها �سرية ال تف�شى �إال لأ�صحابها
املبا�شرين.

على وزارة ال�صحة القيام بالآتي:
تنظيم حملة توعية �صحية عرب القنوات الإعالمية تو�ضح
فوائد الفح�ص الطبي قبل ال��زواج وخطورة الأمرا�ض
املعدية والوراثية ،وذلك على مدى ثالث �سنوات.
جتهيز املختربات وت�أهيلها وتوفري الأجهزة والتدريب
عليها يف جميع املناطق لت�سهيل عمليات �إجراء الفحو�ص
املخربية عن الأمرا�ض التي ترى وزارة ال�صحة �ضرورة
الفح�ص عنها ،مبا يف ذلك الأمرا�ض املعدية والأمرا�ض
الوراثية.
�إجراء الفح�ص الطبي قبل الزواج ملن يرغب يف ذلك من
ال�سعوديني ،وتوخي ال�سرية التامة يف توثيق هذه املعلومات
وحفظها وتداولها.
التن�سيق مع وزارة العدل ،من �أجل قيام م�أذوين الأنكحة
ب�إي�ضاح فوائد الفح�ص قبل الزواج.

جدول (-2ب) قـرار جمل�س الوزراء رقم  5وتاريخ
1423/1/4هـ حول الفح�ص قبل الزواج.
وافق جمل�س الوزراء يف جل�سته بتاريخ 1429/4/8هـ
على ما يلي:
� -1إ�ضافة فح�ص الأمرا�ض املعدية (الإيدز ،وااللتهاب
الكبدي الوبائي ب و ج) �إىل برنامج الزواج ال�صحي.
� -2أن ينفذ برنامج الزواج ال�صحي على مراحل ،تبد�أ
املرحلة الأوىل يف العام املايل  1429 / 1428هـ ملدة
�سنتني لتغطية جميع مراكز الفح�ص يف اململكة لتقدمي
اخلدمة للعازمني على الزواج �سنوي ًا والبالغ عددهم
(ربع مليون تقريب ًا).
 -3الأخذ بالتقنيات احلديثة والربط الإلكرتوين بني
وزارة ال�صحة واجلهات ذات العالقة ،كوزارة العدل،
للت�أكد من عمل الفحو�ص املطلوبة ور�صد حاالت عدم
التوافق ال�صحي ومتابعتها.
�إمتام العقد فال يلزمان بنتائج الفح�ص ال�صحي
ومقت�ضياته ال�صحية ,وتنبع مقت�ضيات "الزواج
ال�صحي" من ما ورد يف الكتاب وال�سنة ،ومن
ذلك ما ورد عن التوجيه النبوي ال�شريف ،بتوخي
احلر�ص يف االختيار للزواج ،وما جاء عن الر�سول
(�صلى اهلل عليه و�سلم) ،املعلم الأول وتوعيته
وتثقيفه و�إر�شاده لرجل بني فزارة ،حيث جاء هذا
الرجل �إىل النبي (�صلى اهلل عليه و�سلم)مت�سائ ًال:
�إن امر�أتي ولدت غالم ًا �أ�سود ،فقال النبي (�صلى
اهلل عليه و�سلم ):هل لك من �إبل ؟ قال نعم ،فقال
الر�سول (�صلى اهلل عليه و�سلم ) :فما �ألوانها ؟ قال
حمر ،فقال الر�سول (�صلى اهلل عليه و�سلم) :هل
فيها من�أورق ؟قال �إن فيهالورقا، فقال الر�سول
(�صلى اهلل عليه و�سلم) :ف�أنى �أتاها ذلك ؟ قـال
الـرجل:ع�سى �أن يكوننزعهعرق،فقال الر�سول
(�صلى اهلل عليه و�سلم) :وهذا ع�سى �أن يكوننزعه
عرق� .صحيح م�سلم.
وي�ستدل من ذلك �أن الر�سول (�صلى اهلل عليه و�سلم)
�أدرك  -وه��و ال�صادق امل�صدوق ،ال��ذي ال ينطق عن
الهوى � -أ�سا�سيات الوراثة و�أمن��اط توارثها قبل �أربعة
ع�شر قرن ًا ،و�أنه �شرع التوعية والتثقيف والإر�شاد الوراثي
لأفراد املجتمع .و�أ�شار كذلك �إىل توخي �سبل االحتياط
يف االختيار ال�صحيح للزواج ،حني وجه رج ً
�لا مقب ًال
على الزواج ,بالنظر �إىل عيني املر�أة ال�ستجالء العيب
ال�صحي� ،إن وجد ،حيث قال (�صلى اهلل عليه و�سلم):

ج��دول (-2ج) ق��رار جمل�س ال���وزراء املوقر رقم
 3بتاريخ 1424/11/7ه��ـ ب�ش�أن تطبيق ال�ضوابط
ال�صحية للزواج على جميع ال�سعوديني.
م��ع التقيد بالأنظمة والتعليمات التي تنظم زواج
ال�سعودي من �أجنبية وال�سعودية من �أجنبي ،يجب
على ال�سعودي الراغب يف الزواج بغري �سعودية ،وكذلك
ال�سعودية الراغبة يف ال��زواج بغري �سعودي ،تقدمي
�شهادة فح�ص طبي ملن يرغب االقرتان به.
مينع ال�سعودي من الزواج ب�أجنبية ،وكذلك ال�سعودية
من الزواج ب�أجنبي ممن هو م�صاب مبر�ض �أو حامل
جلينات معتلة للأمرا�ض الوراثية (�أم��را���ض الدم
الوراثية � -أمرا�ض الدم املنجلية � -أمرا�ض �صبغة الدم
الأخرى – الأمرا�ض الثالثمية  -االعتالالت الأنزميية
– الهيموفيليا ) ،واملعدية (الزهري (املرحلة الثالثة)
– نق�ص املناعة املكت�سبة ) ولوزارة ال�صحة �إ�ضافة �أي
�أمرا�ض �أخرى م�شابهة م�ستقب ًال.

ج��دول (-2د) ق��رار جمل�س ال���وزراء امل��وق��ر بتاريخ
1429/4/8هـ ب�إ�ضافة فح�ص التهاب الكبد الفريو�سي
والإي��دز �إىل الربنامج ،وتعديل امل�سمى �إىل «برنامج
الزواج ال�صحي».

واف��ق جمل�س ال���وزراء على ما عر�ضه وزير
العدل ب�ش�أن الفح�ص الطبي الذي يجري قبل
الزواج تطبيق ًا لقرار جمل�س الوزراء رقم ()5
وت�أريخ 1423/1/4هـ وذلك بتطبيق ال�ضوابط
ال�صحية للزواج على جميع ال�سعوديني و�إلزام
  r  –
 
الطبي
 ب�إح�ضار �شهادة الفح�ص
طريف العقد
 

–
قبل �إج��راء عقد النكاح ويكون تطبيق ذلك
 rr   
للعام 1425ه��ـ ،مع
املحرم
ابتداء من �شهر
   
 

 
 

الفح�ص
عدم �إلزام �أي من طريف العقد بنتائج
   

الطبيمتى ما �شاء ذلك.

  ""
     



 
 
هدف الإ�صحاح يف املجتمع.

• يتم �أخذ العينات من كال الفردين يف نف�س مركز

اال�ستقبال �إن �أمكن ذلك.
 
• بعد �إج��راء امل�شورة الوراثية و�شرح النتائج ,يتم
 


التقرير لل�شخ�ص املعني
النتائج,ويعطى
�إ�صدار تقرير
 ""
أ
أ
 ذون
ليتم تقدميه مل�
–حمرمها)
(الرجل/املر�ة يف وجود

–
الأنكحة.
  




ويف جمال الأمرا�ض املعدية اخلطرة يبني املر�شد الوقائي

لتجنب
 العالج �إن وجدت توخي ًا
تداعيات الإ�صابة وو�سائل

الزوجة) ودفع ال�ضرر
هذه الأمرا�ض �إىل الزوج (�أو
انتقال




عن ال�سليم ،فال �ضرر وال �ضرار.
 

�شكل (: )2


"�أنظر �إليها ف�إن يف �أعني الأن�صار �شيئ ًا" م�سند الإمام
�أحمد� ،أم ًال يف �أبناء يتمتعون باجل�سم ال�سليم ،والعقل
ال�سليم ،ب�إذن اهلل.
دور املجتمع و�أفراده يف الوقاية من االعتالالت الوراثية:
ويف هذا ال�سياق يقوم املر�شد الوقائي الوراثي �ضمن
برنامج ال���زواج ال�صحي بالتب�صري والتنوير و�شرح
�أمن��اط الوراثة ،واحتماالت الإ�صابة باملر�ض الوراثي
وكيفية الوقاية منه يف �ضوء نتائج التحاليل املخربية
التي ت�شري �إىل عدم التوافق يف امل��ادة الوراثية ،وكذا
الأمرا�ض املعدية اخلطرة ،كما تعزز جهود الوقاية من
قبل م�أذوين الأنكحة بال�شرح والتو�ضيح ،ودعم املعرفة
والتب�صري بالنتائج املحتملة للزواج غري التوافقي وراثي ًا
(�شكل  .)2ويبقى دور الأفراد ،ثم الأ�سرة واملجتمع ككل،
يف التفاعل مع برنامج "الزواج ال�صحي" ومعطياته خارطة الربنامج املعتمد للفح�ص قبل الزواج:
الوقائية ،وتوخي الإ�صحاح يف الأبناء واجليل القادم،
وهو – بحمد اهلل  -يتح�سن تباع ًا ،حيث قدر عدد من
يحجم عن الزواج من احلاملني ملورثات �أمرا�ض الدم
املعتلة من امل�ستفيدين من الربنامج عند بدئه يف العام
1425هـ بحوايل  ,%11وحت�سنت هذه الن�سبة لت�صل �إىل
حوايل  %40من احلاملني لالعتالالت تقبل على الزواج
بالرغم من دالالت الفح�ص ال�صحي ،ويبقى الربنامج
الوقائي يف �إطار التنوير ولي�س املنع .والأمل معقود على
فاعلية التوعية يف �إي�صال الر�سالة الوقائية ،ومن ثم
حتقيق �أهدافه املرجوة يف جتنب ما من �ش�أنه �إ�صابة
الأبناء بالأمرا�ض اخلطرية والأمرا�ض املزمنة وحتقيق
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اتجاهات

تطوير التعليم العالي:
النموذج السعودي
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ال�سلمي
د .م�شعل فهم حممد ُّ

•

(�أ) �إن�شاء جامعة امللك عبداهلل للعلوم والتقنية ،وهي
متثل ُحلم امللك عبداهلل يف بناء جامعة عاملية على �أر�ض
اململكة العربية ال�سعودية تكون «بيت ًا جديد ًا للحكمة ،ومنارة
لل�سالم والأمل والوفاق ،تعمل خلدمة �أبناء اململكة ولنفع
جميع �شعوب العامل» .لقد ركزت اجلامعة على درا�سة وبحث
العلوم واملعارف املتقدمة ،وبنت �شراكات مع �أبرز ال�شركات
ال�صناعية يف العامل و�أعرق اجلامعات العاملية ،وا�ستقطبت
�أف�ضل العقول و�أميز اخلربات ،وا�ستخدمت �أحدث املناهج
والأ�ساليب العلمية يف التعليم والبحث العلمي ،الأمر الذي
مثل �إ�ضافة حقيقية �إىل قطاع التعليم العايل يف اململكة؛
(ب) التو�سع يف �إن�شاء اجلامعات والكليات احلكومية،
حيث مت �إن�شاء ( )13جامعة يف اخلم�س ال�سنوات املا�ضية
لي�صل �إجمايل عدد اجلامعات �إىل ( )24جامعة حكومية
غطت جميع مناطق اململكة الإدارية؛ (ج) �إطالق برنامج
امللك عبداهلل لالبتعاث �إىل اخلارج والذي �أتاح الفر�صة
للطالب ال�سعوديني للدرا�سة واكت�ساب املعارف واملهارات
واخلربات يف �أف�ضل اجلامعات العاملية ويف تخ�ص�صات
نوعية (كالطب ،والعلوم الطبية التطبيقية ،وال�صيدلة،
والهند�سة ،واحلا�سب الآيل ،والقانون ،و�إدارة الأعمال،
واالت�����ص��االت ،ونظم املعلومات الإداري�����ة )...تتفق مع
خطط التنمية يف اململكة ومتطلبات �سوق العمل احلكومي
واخلا�ص .الربنامج �أُ�ستحدث يف عام 1426هـ (2006م)
وقد �ألتحق به يف فرتته الأوىل (1430-1426ه���ـ) �أكرث
من (� )70ألف طالب وطالبة .وقد �أمر خادم احلرمني
ال�شريفني امللك عبداهلل -يحفظه اهلل -م�ؤخر ًا بتمديد
الربنامج خلم�س �سنوات �أخرى (1435-1431هـ).
 .3بناء اجلامعات ال�سعودية �شراكات علمية وتعليمية مع
عدد من اجلامعات العاملية املرموقة ،وتوقيعها ملذكرات
تفاهم وتعاون معها لال�ستفادة من براجمها وخرباتها
العلمية والتعليمية والبحثية ،وتبادل الأ�ساتذة الزائرين
والوفود الطالبية والن�شرات العلمية ،وتقدمي برامج علمية
وم�شاريع بحثية م�شرتكة .فقد مت توقيع خالل ال�سنوات

اتجاهات

يوجد ثالثة مناذج ( )Modelsرئي�سة لتطوير وحتديث
التعليم العايل يف العاملني العربي والإ�سالمي�( .أو ًال)
منوذج اجلامعات الأجنبية� :إن�شاء جامعات �أجنبية داخل
البالد العربية والإ�سالمية تنقل كامل التجربة الغربية يف
التعليم العايل يف جماالت الإدارة ،والتدري�س ،والبحث
العلمي ،والو�سائل واملناهج التعليمية ،واجلودة ،والكفاءة،
واملخرجات� ،إ�ضافة �إىل التدري�س بلغة �أجنبية كاللغة
االجنليزية �أو الفرن�سية( .ث��ان��ي�� ًا) من��وذج اجلامعات
الوطنية-الأجنبية :جامعات وطنية تن�شئها الدولة لكن
يتم ا�ستقطاب �أ�ساتذة �أجانب يكون لهم دور ًا �أ�سا�سي ًا يف
جماالت الإدارة والتدري�س والبحث العلمي( .ثالث ًا) منوذج
اجلامعات الوطنية :جامعات وطنية تن�شئها الدولة يكون
االعتماد فيها ب�شكل رئي�س على العن�صر الوطني امل�ؤهل
يف جماالت الإدارة والتدري�س والبحث العلمي .النموذج
ال�سعودي يف تطوير وحتديث التعليم العايل يندرج ب�شكل
عام �ضمن النموذج الثالث.
ي�شهد التعليم العايل يف اململكة العربية ال�سعودية تطوراً
ا�ستثنائي ًا يف اجلانبني الكمي والكيفي .فقد مت �إن�شاء خالل
اخلم�س �سنوات املا�ضية ( )13جامعة حكومية ،و()8
جامعات �أهلية ،وع�شرات الكليات اجلامعية احلكومية
والأهلية .وا�ستطاعت اجلامعات ال�سعودية حتقيق م�ستويات
عالية يف جماالت اجلودة والتميز وم�ؤ�شرات التناف�سية على
امل�ستوى العاملي  -على الرغم من ا�ستيعابها حلوايل %90
من خريجي الثانوية العامة وهذه الن�سبة ُتعد من �أعلى
املعدالت العاملية التي توفرها اجلامعات لقبول خريجي
الثانوية العامة والتي ترتاوح ما بني � %35إىل  %50كحد
�أق�صى .فقد ت�صدرت اجلامعات ال�سعودية املراكز الأول
يف الت�صنيفات العاملية على امل�ستويني العربي والإ�سالمي.
ففي ع��ام 2009م :دخلت جامعة امللك �سعود ت�صنيف
«�شنغهاي» �ضمن �أول ( )500جامعة عاملية واجلامعة
العربية الوحيدة يف الت�صنيف بني اجلامعات العربية ،كما
ح�صلت على املرتبة الأوىل عربي ًا يف ت�صنيف «التاميز
كيو �إ�س» ،واملركز الأول عربي ًا و�إ�سالمي ًا و�شرق �أو�سطي ًا
يف ت�صنيف «ويبومرتك�س»؛ كما ح�صلت جامعة امللك فهد
للبرتول واملعادن على املرتبة الثانية (بعد جامعة امللك
�سعود) على م�ستوى العامل العربي يف ت�صنيف «التاميز
كيو �إ�س»� .أما يف العام 2010م :دخلت جامعة امللك �سعود

ت�صنيف «�شنغهاي» �ضمن �أول ( )400جامعة عاملية ك�أول
جامعة عربية و�إ�سالمية؛ كما ح�صلت جامعة امللك �سعود
على املرتبة الأوىل وجامعة امللك فهد للبرتول واملعادن
على املرتبة الثانية على م�ستوى العامل العربي يف ت�صنيف
«التاميز كيو �إ�س» ،كما ح�صلت جامعة امللك �سعود وجامعة
امللك فهد للبرتول واملعادن وجامعة امللك عبدالعزيز على
املراكز الثالث الأول على التوايل على امل�ستويني العربي
والإ�سالمي ح�سب ت�صنيف «ويبومرتك�س».
�إن ح�صول اجلامعات ال�سعودية على مراكز متقدمة يف
الت�صنيفات العاملية م�ؤ�شر على التطور النوعي الذي
ا�ستطاعت تلك اجلامعات حتقيقه يف عدة جماالت منها:
حتديث وتطوير براجمها ومناهجها ،والأخذ بالأ�ساليب
والو�سائل التقنية احلديثة يف الإدارة والتعليم ،وت�أهيل
�أ�ساتذتها ومن�سوبيها ،وبناء �شراكات يف املجالني الأكادميي
والبحثي مع �أعرق اجلامعات العاملية يف الغرب وال�شرق،
ورفع كفاءة خمرجاتها .الت�سا�ؤل الذي ُيطرح يف هذا ال�سياق
هو :ما الذي جعل اجلامعات ال�سعودية حتقق م�ستويات
عالية يف جماالت الريادة واجل��ودة والتميز على الرغم
من �أنه مل مي�ضِ على ت�أ�سي�س �أول جامعة �سعودية �سوى
(� )53سنة مقارنة باجلامعات العريقة يف العاملني العربي
والإ�سالمي التي يتجاوز عمر بع�ضها عدة قرون؟ �أعتقد �أن
هناك �أ�سباب ًا مو�ضوعية �أهلت اجلامعات ال�سعودية لتحقيق
تلك امل�ستويات ،منها ما يلي-:
 .1دعم الدولة الالحمدود لقطاع التعليم عموم ًا والتعليم
العايل على وجه اخل�صو�ص .فالدولة تنفق ب�سخاء على
التعليم انطالق ًا من �أن اال�ستثمار يف التعليم هو ا�ستثمار
يف حا�ضر وم�ستقبل ال��وط��ن ،وذل��ك من �أج��ل بناء قوة
ب�شرية �سعودية م�ؤهلة ومدربة وعلى كفاءة علمية عالية
تتحمل م�س�ؤولية �إدارة �ش�ؤون الدولة وم�ؤ�س�سات القطاعني
احلكومي واخلا�ص بكل كفاءة ومهنية .ولذلك نلحظ �أن
قطاع التعليم حظي ب�أكرب نفقات امليزانية العامة للدولة
على مدى ال�سنوات اخلم�س املا�ضية ،حيث �أنه ي�ستقطع
حوايل  25باملائة من امليزانية.
 .2العناية والرعاية واالهتمام واملتابعة التي يحظى بها
قطاع التعليم العايل من خادم احلرمني ال�شريفني امللك
عبداهلل بن عبدالعزيز –يحفظه اهلل�-شخ�صي ًا ،وهذا
الأمر ميكن ر�صده من خالل ثالثة م�شاريع ا�ستثنائية:

اتجاهات

الثالث املا�ضية �أكرث من ( )300عقد خدمات ومذكرة
تفاهم وتعاون علمي وتعليمي بني اجلامعات ال�سعودية
وعدد من اجلامعات العاملية املرموقة منها جامعات :ييل
و�ستانفورد وبرين�ستون والإم �آي تي الأمريكية؛ كامربيدج
و�أك�سفورد الربيطانية؛ ملبورن و�سيدين ومونا�ش الأ�سرتالية؛
تورنتو ومونرتيال الكندية؛ وال�سوربون الفرن�سية؛ وطوكيو
وكيوتو وهوكايدو اليابانية؛ وبكني وفودان و�شنغهاي جياو
تونغ ال�صينية.
 .4ت�ضمني �سيا�سات وخطط اجلامعات اال�سرتاتيجية
برامج التميز واالبتكار والإبداع العلمي واملعريف .فمعظم
اجلامعات ال�سعودية �أن�شئت وكاالت �أو �إدارات م�ستقلة
مب�سمى «وكالة اجلامعة للإبداع املعريف» هدفها تهيئة
البيئة املنا�سبة للتميز والإبداع واالبتكار ،وتنظيم وحتفيز
وتدعيم امل�شاريع االبتكارية والأفكار الإبداعية املقدمة
من الأ�ساتذة والباحثني والطالب ،وتقدمي برامج ودورات
للطالب املوهوبني واملبدعني واملتميزين ،وت�سجيل براءات
االخ�تراع وتقدميها ل�سوق العمل من خ�لال «حا�ضنات
الأعمال والتقنية».
إ
إ
� .5إن�شاء مراكز التميز البحثي� .ن الهدف من �ن�شاء
ودع��م تلك املراكز هو االهتمام بن�شاط البحث العلمي
املتميز ،ودعم الأولويات البحثية للمملكة ،و�إعداد الباحثني
املتميزين ،وتهيئة الكوادر الوطنية للمناف�سة العاملية و�صو ًال
نحو جمتمع املعرفة .لقد بلغ عدد مراكز التميز البحثي
حتى عام 1431هـ (2010م) �أربعة ع�شر مركز ًا متميز ًا
بحثي ًا بتمويل ي�صل �إىل �أك�ثر من ( )500مليون ريال
�سعودي يف تخ�ص�صات نوعية وجماالت حيوية :كاجلينوم
الطبي ،وه�شا�شة العظام ،والدرا�سات البيئية ،وتكرير
البرتول والبرتوكيماويات ،والطاقة املتجددة ،والتقنية
احليوية ،وتنقية وحتلية املياه ،واملواد الهند�سية ،واحلج
والعمرة ،وفقه الق�ضايا املعا�صرة ،والنخيل والتمور.
� .6إن�شاء الأوق���اف والكرا�سي العلمية� .إن الهدف من
الأوقاف هو تعزيز موارد اجلامعات الذاتية للأنفاق على
م�شاريع البحوث والتطوير ،وا�ستقطاب الأ�ساتذة والباحثني
املتميزين ،ورعاية الطالب املوهوبني� ،إ�ضافة �إىل دعم
البعد االجتماعي ملجتمع تلك اجلامعات .جامعة امللك
�سعود-على �سبيل املثال -ا�ستطاعت �أن جتمع ك�أوقاف
للجامعة خالل الثالث �سنوات املا�ضية حوايل مليار دوالر
�أمريكي ( )3.750مليار �سعودي ولديها خطة ا�سرتاتيجية
ال�ستمرارية الزيادة الرتاكمية يف حجم الأوقاف لي�صل �إىل
 25مليار دوالر �أمريكي ( )93.750مليار ريال �سعودي
خالل ع�شر �سنوات ،وتطمح اجلامعة �إىل �أن يبلغ الريع
من هذا الوقف ما ميثل  %30من ميزانية اجلامعة .هناك
�أي�ض ًا تو�سع كبري ت�شهده اجلامعات ال�سعودية يف جمال

�إن�شاء الكرا�سي العلمية بالتعاون مع القطاع اخلا�ص من
خالل متويل بع�ض ال�شخ�صيات االعتبارية واالجتماعية
والتجارية لها يف جماالت تدعم البحث العلمي الذي مي�س
حاجة املواطن ويعود بالنفع على الوطن .وعلى الرغم من
حداثة برامج الكرا�سي العلمية يف اجلامعات �إال �أن عدد
الكرا�سي العلمية التي ان�شئتها اجلامعات خالل الثالث
�سنوات املا�ضية بلغ �أكرث من ( )150كر�سي علمي.
 .7رب��ط التعليم العايل وخمرجاته باالقت�صاد الكلي
وب��خ��ط��ط ال��ت��ن��م��ي��ة واح��ت��ي��اج��ات ���س��وق ال��ع��م��ل .قامت
اجلامعات ال�سعودية ب�إعادة هيكلة براجمها ومناهجها
التعليمية لتتوائم مع خطط التنمية واحتياجات �سوق العمل
احلكومي واخلا�ص .ولذلك تو�سعت اجلامعات يف القبول
يف تخ�ص�صات نوعية كالطب والعلوم الطبية التطبيقية
وال�صيدلة وط��ب الأ�سنان والهند�سة وت�صاميم البيئة
واحلا�سب الآيل واللغات والرتجمة وعلوم الطريان والقانون
والعلوم الإدارية واملالية .كذلك خ�ص�صت اجلامعات �سنة
حت�ضريية لتدري�س الطالب اجلدد امللتحقني باجلامعات
مواد �إجبارية مكثفة يف اللغة االجنليزية واحلا�سب الآيل
ومهارات االت�صال .ويف خطوة عملية متقدمة رخ�صت
احلكومة لثالث جامعات بت�أ�سي�س �شركات �أودية للتقنية
�شركات م�ساهمة من �أج��ل الإ�سهام الفاعل يف تطوير
اقت�صاد املعرفة عرب ال�شراكة بني امل�ؤ�س�سات التعليمية
والبحثية وجمتمع الأعمال واال�ستثمار على �أ�س�س جتارية
من خالل اال�ستثمار يف امل�شاريع امل�شرتكة التي ت�صقل
اخلربات والتطبيق العملي لطالب اجلامعة و�أ�ساتذتها.
 .8ا�ستخدام التقنية احلديثة املتطورة يف العملية الإدارية
والتعليمية .فكل ما يحتاجه الطالب من �إجراءات القبول
والت�سجيل والدرا�سة يتم اجن��ازه �إلكرتوني ًا والتوا�صل

والتفاعل بينه وبني الأ�ساتذة يتم �أي�ض ًا �إلكرتوني ًا� ،إ�ضافة
�إىل ح�صول كل طالب على بريد �إلكرتوين م�ستقل والدخول
�إىل �شبكة االنرتنت جمان ًا من خ�لال معامل احلا�سب
الآيل باجلامعة ،والف�صول الدرا�سية ذكية (Smart
 )Classesوجمهزة بكل الو�سائل التعليمية احلديثة؛
ويتم يف بع�ض اجلامعات توفري ن�سخة �إلكرتونية من
املحا�ضرات على مواقع الأ�ساتذة باجلامعة� ،إ�ضاف ًة �إىل
ا�ستحداث بع�ض اجلامعات برامج للتعليم عن ُبعد.
ه��ذه �أب��رز مالمح و�سمات النموذج ال�سعودي لتطوير
وحتديث التعليم العايل .وممَّ ا يجب �إي�ضاحه �أن العملية
التطويرية والتحديثية لقطاع التعليم العايل ال�سعودي تت�سم
بالديناميكية واال�ستمرارية واحليوية ،فال�سنوات اخلم�س
القادمة �سوف ت�شهد مزيد ًا من التو�سع يف �إن�شاء :جامعات
حكومية و�أهلية ،ومراكز متيز بحثي ،و�أوق��اف وكرا�سي
علمية ،وبناء �شراكات وتوقيع عقود ومذكرات تعاون وتفاهم
مع اجلامعات العاملية املرموقة .يجب �أن ن�شري �أي�ض ًا �إىل �أن
النموذج ال�سعودي حقق الأمناط الأربعة الأكرث �شيوع ًا حول
العامل مل�ؤ�س�سات التعليم العايل والتي ت�شمل :اجلامعات
ال�شاملة ،واجلامعات املتخ�ص�صة ،واجلامعات التدري�سية،
واجلامعات البحثية املتقدمة ،ويتم حالي ًا درا�سة �إن�شاء
النمط اخلام�س (اجلامعات التقنية) وذلك لإحداث تقدم
يف املجال ال�صناعي الذي ُيعد خيار ًا ا�سرتاتيجي ًا للمملكة
لنقلها من الدول النامية �إىل الدول ال�صناعية املتقدمة من
خالل االكت�شافات واالخرتاعات التقنية املتميزة التي �سوف
تعزز املكانة االقت�صادية للمملكة توجه ًا نحو اقت�صاد وطني
معريف يوطن التقنية ويولدها حملي ًا وي�سهم يف تطويرها
يف معامل البحث والتطوير باجلامعات.
• ع�ضو جمل�س ال�شورى
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محادثات رئيس المجلس ورئيس مجلس األمة التركي تناولت تعزيز التعاون االقتصادي:

تنسيق برلماني سعودي تركي في المحافل الدولية

معايل رئي�س املجل�س وال�ضيف الرتكي خالل جل�سة املباحثات التي عقدت بني اجلانبني
عقد معايل رئي�س جمل�س ال�شورى الدكتور
عبداهلل بن حممد بن �إبراهيم �آل ال�شيخ
مبقر املجل�س جل�سة مباحثات مع معايل
رئي�س جمل�س الأمة (الربملان) بجمهورية
تركيا حممد علي �شاهني.
وعرب معايل رئي�س جمل�س الأمة يف بداية
اجلل�سة عن �سعادته بزيارة اململكة ولقائه
ك��ب��ار امل�����س���ؤول�ين ,كما ع�بر ع��ن �شكره
وتقديره ملعايل رئي�س جمل�س ال�شورى
على ح�سن اال�ستقبال وكرم ال�ضيافة له
ولأع�ضاء الوفد املرافق.
وا�ستعر�ض اجل��ان��ب��ان خ�لال اجلل�سة
العالقات الثنائية بني البلدين ال�شقيقني
و���س��ب��ل ت��ع��زي��زه��ا وخ��ا���ص��ة يف املجال
االقت�صادي ,وبحثا �أط��ر التعاون بني
جمل�س ال�شورى وجمل�س الأم��ة الرتكي
ودعمها وتطويرها وتعزيز التن�سيق بني
املجل�سني يف خمتلف املحافل الربملانية
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الإقليمية والدولية.
و�أك�����د اجل��ان��ب��ان �أه��م��ي��ة دور جلنتي
ال�صداقة يف جمل�س ال�شورى وجمل�س
الأمة الرتكي يف دعم وتعزيز العالقات
بني البلدين وتوثيق التعاون بني املجل�سني.
ويف اخل��ت��ام ت��ب��ادل اجل��ان��ب��ان الهدايا
التذكارية بهذه املنا�سبة و�سجل معايل
رئ��ي�����س جم��ل�����س الأم����ة ك��ل��م��ة يف �سجل
الزيارات.
وقام معايل رئي�س جمل�س الأمة بجمهورية
تركيا حممد علي �شاهني بجولة داخل
�أروقة املجل�س رافقه خاللها معايل نائب
رئي�س جمل�س ال�شورى الدكتور بندر حجار,
ا�ستمع خاللها �إىل �شرح عما ت�ضمنه
املجل�س م��ن جتهيزات تقنية حديثة.
ح�ضر جل�سة املباحثات معايل نائب رئي�س
جمل�س ال�شورى الدكتور بندر حجار ومعايل
م�ساعد رئي�س جمل�س ال�شورى الدكتور

عبدالرحمن الرباك ومعايل الأمني العام
ملجل�س ال�شورى الدكتور حممد الغامدي
والدكتور �إح�سان عبداجلواد رئي�س جلنة
ال�صداقة ال�سعودية الرتكية يف املجل�س,
كما ح�ضرها ك��ل م��ن �أع�ضاء املجل�س
الدكتور عامر اللويحق والدكتور فهد
العنزي والدكتور عبداهلل العبدالقادر.
فيما ح�ضر اجلل�سة من اجلانب الرتكي
الوفد املرافق ملعايل رئي�س جمل�س الأمة
بجمهورية تركيا و�سفري جمهورية تركيا
لدى اململكة �أحمد خمتار غون.
وعرب معايل رئي�س جمل�س الأمة بجمهورية
تركيا حممد علي �شاهني يف ت�صريح
�صحفي بهذه املنا�سبة عن �سروره بتطوير
العالقات الثنائية بني اململكة العربية
ال�سعودية وجمهورية تركيا م�شري ًا �إىل
املكانة القوية للمملكة وتركيا يف املنطقة
ودعمهما لال�ستقرار املنطقة.

ومتنى رئي�س جمل�س الأم��ة الرتكي
مزيد ًا من التطور للعالقات ال�سعودية
الرتكية مبديا �سعادته باللقاءات
الثنائية التي عقدت خالل الزيارة.
وك��ان معايل رئي�س جمل�س ال�شورى
ال�شيخ الدكتور عبداهلل بن حممد بن
�إبراهيم �آل ال�شيخ قد �أقام حفل ع�شاء
تكرمي ًا ملعايل رئي�س جمل�س الأمة
بجمهورية تركيا والوفد املرافق له.
ح�ضر احلفل معايل مدير جامعة
نايف العربية للعلوم الأمنية الدكتور
عبدالعزيز الغامدي ومعايل نائب
رئي�س جمل�س ال�شورى ومعايل م�ساعد
رئي�س جمل�س ال�شورى ومعايل الأمني
العام ملجل�س ال�شورى و�سفري جمهورية
ت��رك��ي��ا ل���دى اململكة ورئ��ي�����س جلنة
ال�صداقة ال�سعودية الرتكية مبجل�س
ال�شورى.

دورة عن اإلعالم البرلماني في مجلس الشورى
�أو�ضح معايل رئي�س جمل�س ال�شورى ال�شيخ
الدكتور عبداهلل بن حممد بن �إبراهيم �آل
ال�شيخ �أن جمل�س ال�شورى يعمل على حتقيق
توجيهات خادم احلرمني ال�شريفني امللك
عبداهلل بن عبدالعزيز �آل �سعود  -حفظه
اهلل  -وتطلعاته يف تو�سيع جمل�س ال�شورى
دائرة تناوله لق�ضايا املواطن واهتماماته
ومناق�شتها حتت القبة و�صو ًال �إىل حتقيق
املزيد من ال�شفافية يف االهتمام بالق�ضايا
امللحة التي تهم الوطن واملواطن ومعاجلتها ".
جاء ذلك خالل ا�ستقبال معاليه يف مكتبه
مب��ق��ر املجل�س مل��ن��دوب��ي و���س��ائ��ل الإع�ل�ام
ال�سعودية امل�شاركني يف الدورة التدريبية التي
نظمها املجل�س بعنوان " الإعالم الربملاين ".
وق��ال معايل الدكتور �آل ال�شيخ� :إن خادم
احلرمني ال�شريفني وجهني منذ �أن �شرفني
ب��ت��ويل رئا�سة جمل�س ال�����ش��ورى ب����أن يويل
املجل�س جل اهتمامه بالق�ضايا امللحة التي
تهم املواطن ودرا�ستها ومناق�شتها حتت
القبة و�صو ًال �إىل حلول ملعاجلتها مبا ي�سهم
يف م��زي��د م��ن ال��رخ��اء واالزده�����ار للوطن
واملواطن.
ً
و�أب���ان �أن املجل�س ي�ضع حاليا اللم�سات
الأخ�ي�رة على ق��واع��د العمل اجل��دي��دة يف
اجلل�سات التي ناق�شها املجل�س م�ؤخر ًا ،ليتم
العمل بها والتي �ستخت�صر الوقت للمجل�س
وجلانه املتخ�ص�صة يف درا�سة املو�ضوعات
ال���ت���ي ت���دخ���ل يف ن���ط���اق اخت�صا�صاته
و�صالحياته.
و�أث��ن��ى معاليه على التطوير ال��ذي �شهده
الإع��ل�ام يف اململكة ال��ع��رب��ي��ة ال�سعودية
مبختلف و�سائله املرئية وامل�سموعة واملقروءة،
م�ؤكد ًا �أهمية التزام الإعالمي وال�صحفي
بامل�صداقية واملو�ضوعية واحلرية امل�س�ؤولة
يف كل ما يتناوله عرب و�سيلته الإعالمية،
و�أن ي��ك��ون ط��رح��ه للمو�ضوع م��ن منطلق
االنتماء الوطني وم�صلحة املواطن ،بعيد ًا
عن امل�صلحة الذاتية ال�ضيقة0
وتطرق معايل رئي�س جمل�س ال�شورى �إىل
ال����دورة التدريبية ال��ت��ي نظمها املجل�س

معايل رئي�س املجل�س يتو�سط الإعالميني
بعنوان" الإعالم الربملاين" ،مبين ًا �أنها ت�أتي
�ضمن توجه جمل�س ال�شورى نحو �إ�سرتاتيجية
�إعالمية وات�صاليه تقوم على بناء �شراكة
حقيقية مع و�سائل الإعالم.
و�أ�شار �إىل �أن��ه �شكل جلنة برئا�سة معايل
نائب رئي�س املجل�س الدكتور بندر بن حممد
حمزة حجار وع�ضوية ثمانية �أع�ضاء من
�أع�ضاء املجل�س من املتخ�ص�صني واملهتمني
بالإعالم لدرا�سة واقع الإعالم يف املجل�س
و�آفاق تطويره ،و�إعداد �إ�سرتاتيجية �إعالمية
جديدة تعزز من ح�ضور املجل�س و�أعماله
ون�شاطاته يف و�سائل الإع�ل�ام ،وبالتايل
يدرك اجلمهور املتلقي حجم العمل املنجز
يف جمل�س ال�شورى وجلانه املتخ�ص�صة.
و�أكد �أن جمل�س ال�شورى لن يتوقف عند هذه
الدورة فح�سب بل �سيعمل مب�شيئة اهلل على
تنظيم دورات مماثلة لرفع ثقافة الإعالميني
وال�صحفيني املعتمدين لتغطية �أعمال
املجل�س بالعمل الربملاين و�صو ًال �إىل �إعالم
برملاين متخ�ص�ص ينقل العمل الإعالمي
وال�صحفي يف تغطية �أعمال املجل�س من
العمل االجتهادي �إىل دائ��رة العمل املهني
املتخ�ص�ص.
من جهته �أك��د معايل نائب رئي�س جمل�س
ال�����ش��ورى ال��دك��ت��ور بندر ب��ن حممد حمزة
حجار �أهمية ال��دور ال��ذي تقوم به و�سائل
الإع�ل�ام امل��ق��روءة واملرئية وامل�سموعة يف
�إبراز دور املجل�س الرقابي والت�شريعي من

خالل التغطية الإعالمية ال�شاملة لأعمال
املجل�س و�أن�شطته.
جاء ذلك يف الكلمة التي افتتح بها معاليه
ال����دورة التدريبية ال��ت��ي ينظمها جمل�س
ال�شورى بعنوان "الإعالم الربملاين" وذلك
يف مقر املجل�س بالريا�ض ،رحب يف م�ستهلها
با�سم معايل رئي�س جمل�س ال�شورى ال�شيخ
الدكتور عبداهلل بن حممد بن �إبراهيم �آل
ال�شيخ بامل�شاركني واحل�ضور ،وقدم �شكر
وتقدير جمل�س ال�شورى ملندوبي ال�صحف
وو�سائل الإعالم املختلفة على ما يقومون به
من جهود مباركة وخرية يف تغطية �أعمال
املجل�س.
أ
و�أو�ضح معايل الدكتور حجار �همية دورة
الإعالم الربملاين التي ت�أتي يف نطاق اهتمام
وحر�ص معايل رئي�س املجل�س على �أن ينتقل
عمل الإعالمي الذي يقوم على تغطية �أعمال
جمل�س ال�شورى من دائرة العمل االجتهادي,
�إىل دائ��رة العمل التخ�ص�صي املهني ،من
منطلق �أن جمل�س ال�شورى يدر�س ويناق�ش
مو�ضوعات لها �أبعاد �سيا�سية ,واقت�صادية,
واجتماعية ,وثقافية ,ولها تداعيات و�آثار
مت�س كل �شرائح املجتمع ب��دون ا�ستثناء,
وت�ؤثر على حا�ضر وم�ستقبل كل فرد يعي�ش
يف اململكة ,وذلك من خالل دوره الت�شريعي,
والرقابي.
و�أك��د نائب رئي�س جمل�س ال�شورى حر�ص
املجل�س على �إي�صال هذا الدور الذي يقوم به

�إىل املجتمع بكل �شرائحه ,ويف نف�س الوقت
يحر�ص على اال�ستماع �إىل مرئيات املواطنني
وامل�����س��ئ��ول�ين يف الق�ضايا ال��ت��ي يناق�شها
ويدر�سها ,مبين ًا �أن الإعالم قناة مهمة يف
هذا املجال ،ولذا اهتم املجل�س ببناء �شراكة
حقيقية مع و�سائل الإعالم املختلفة.
و�أ�شار يف ختام كلمته �إىل �أن املجل�س نظم
ال��ع��ام امل��ا���ض��ي ور���ش��ة عمل ع��ن الإع�ل�ام
الربملاين للإعالميني ,وهو يعمل حالي ًا على
�إعداد �إ�سرتاتيجية لتطوير العمل الإعالمي
واالت�صايل.
وتهدف الدورة �إىل تنمية مهارات امل�شاركني
يف التغطية الإعالمية وال�صحفية لأعمال
املجل�س و�إك�سابهم مهارات ومعارف تنقلهم
من دائرة العمل االجتهادي �إىل دائرة العمل
التخ�ص�صي يف �إطار املعايري املهنية.
وت�����أت����ي ال�������دورة ال��ت��دري��ب��ي��ة يف نطاق
الإ���س�ترات��ي��ج��ي��ة الإع�لام��ي��ة واالت�صالية
اجلديدة ملجل�س ال�شورى ،وا�ست�شعار ًا منه
ب�أهمية �صناعة �إع�لام برملاين ينطلق من
متطلبات املهنية الإعالمية ويحقق �أهداف
املجل�س يف خدمة الوطن واملواطنني ،وي�سهم
يف التعريف ب�أعمال املجل�س ومنجزاته يف
امل��ج��ال�ين التنظيمي وال��رق��اب��ي يف �ضوء
اخت�صا�صات املجل�س و�صالحياته ،ويفتح
�آفاق ًا جديدة لل�شراكة مع و�سائل الإعالم،
وهو ما ي�ؤكد عليه دائم ًا معايل رئي�س جمل�س
ال�شورى ومعايل نائبه.
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رئيس المجلس يستقبل سفير رومانيا
ا���س��ت��ق��ب��ل م���ع���ايل رئ��ي�����س جمل�س
ال�شورى الدكتور عبد اهلل بن حممد
ب��ن �إب��راه��ي��م �آل ال�شيخ يف مكتبه
بالريا�ض �سفري جمهورية رومانيا
لدى اململكة الدكتور بون دوبريت�ش .
ونقل ال�سفري الروماين ملعايل رئي�س
جمل�س ال�����ش��ورى خ�لال اال�ستقبال
حتيات معايل رئي�س جمل�س ال�شيوخ
الروماين ،ومعايل رئي�س جمل�س النواب
الروماين ,ومتنياتهما له ولأع�ضاء
جمل�س ال�شورى مزيد ًا من التوفيق
يف النهو�ض ب����أداء جمل�س ال�شورى

وتعزيز عالقاته مع خمتلف املجال�س
ال�شورية والربملانية يف دول العامل .
ومت خ�ل�ال اال���س��ت��ق��ب��ال ا�ستعرا�ض
ال��ع�لاق��ات ال��ث��ن��ائ��ي��ة ب�ين البلدين
ال�صديقني و�سبل تعزيزها يف خمتلف
املجاالت وبخا�صة يف املجال الربملاين
عرب تعزيز التعاون بني جمل�س ال�شورى
وجمل�سي ال�شيوخ والنواب يف رومانيا .
ح�ضر اللقاء مدير ع��ام العالقات
العامة والإع��ل�ام مبجل�س ال�شورى
ال��دك��ت��ور ع��ب��دال��رح��م��ن ب��ن عثمان
ال�صغري .

ويبحث سبل تعزيز التعاون
مع السفير األسباني

ا�ستقبل معايل رئي�س جمل�س ال�شورى
ال��دك��ت��ور ع���ب���داهلل ب���ن حم��م��د بن
�إبراهيم �آل ال�شيخ يف مكتبه بالريا�ض
�سفري مملكة �أ�سبانيا لدى اململكة
بابلو برابو.
أ
ونقل ال�سفري ال�سباين ملعايل رئي�س
جمل�س ال�شورى حتيات معايل رئي�س
جمل�س ال�شيوخ الأ���س��ب��اين خافيري
روخو ,ومتنياته ملجل�س ال�شورى مزيد ًا
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م��ن ال��ت��ق��دم وال��ع��ط��اء يف املجالني
التنظيمي والرقابي باململكة.
ومت خالل اال�ستقبال ا�ستعرا�ض
العالقات الثنائية بني البلدين
ال�����ص��دي��ق�ين و���س��ب��ل تعزيزها
وبخا�صة يف املجال الربملاين عرب
تعزيز التعاون بني جمل�س ال�شورى
وجمل�سي ال�شيوخ وال��ن��واب يف
�أ�سباين.

 ..ويتلقى رسالة من رئيس
مجلس النواب العراقي

ا�ستقبل معايل رئي�س جمل�س ال�شورى
ال�شيخ الدكتور عبداهلل بن حممد بن
ابراهيم �آل ال�شيخ يف مكتبه مبقر املجل�س
بالريا�ض �سفري جمهورية العراق لدى
اململكة غامن علوان اجلميلي.
ونقل ال�سفري العراقي لرئي�س جمل�س
ال�����ش��ورى ر���س��ال��ة �شفهية م��ن معايل
رئي�س جمل�س النواب العراقي �أ�سامه
عبدالعزيز النجيفي تتعلق بالعالقات
الثنائية بني جمل�س ال�شورى وجمل�س
النواب العراقي.

من جانبه حمل رئي�س جمل�س ال�شورى
ال�سفري العراقي حتياته ومتنياته لرئي�س
و�أع�ضاء الربملان العراقي بدوام التوفيق
يف حتقيق �آمال ال�شعب العراقي ال�شقيق
وتطلعاته يف العي�ش ب�أمن و�سالم ورخاء
وازدهار.
وا�ستعر�ض خ�لال اللقاء املو�ضوعات
ذات االهتمام امل�شرتك ب�ين البلدين
ال�شقيقني خا�صة ما يتعلق ب�سبل تعزيز
التعاون ب�ين جمل�س ال�شورى وجمل�س
النواب العراقي.

د .حجار ُيطلع أعضاء مفوضية حقوق اإلنسان على جهود
المملكة في دعمها
اطلع معايل نائب رئي�س جمل�س ال�شورى
الدكتور بندر بن حممد حمزة حجار،
وفد املفو�ضية ال�سامية حلقوق الإن�سان
يف الأمم املتحدة ،على اجلهود البارزة
التي تبذلها اململكة العربية ال�سعودية يف
ظل قيادة خادم احلرمني ال�شريفني امللك
عبداهلل بن عبدالعزيز �آل �سعود و�سمو
ويل عهده الأمني ،و�سمو النائب الثاين -
حفظهم اهلل  -يف جمال حقوق الإن�سان.
وا�ستعر�ض معاليه خالل لقائه يف مكتبه
باملجل�س مع وف��د املفو�ضية ال��ذي �ضم
رئي�س ق�سم معاهدات حقوق الإن�سان
�إبراهيم �سالمة ،ورئي�س ق�سم ال�شرق
الأو���س��ط و�شمال �أفريقيا ف��رج فني�ش،
ورئي�س مركز الأمم املتحدة للتدريب
والتوثيق باملفو�ضية يف جنيف ،على ما
يبذله جمل�س ال�شورى من جهود يف جمال
حقوق الإن�سان ،مبين ًا لهم �إميان املجل�س
العميق ب�أهمية حقوق الإن�سان حيث ك ّون
املجل�س جلنة متخ�ص�صة من �ضمن جلانه
الثالث ع�شرة املتخ�ص�صة مب�سمى جلنة
حقوق الإن�سان والعرائ�ض.
كما ق��دم م��ع��ايل ال��دك��ت��ور ح��ج��ار نبذة

عن جمل�س ال�شورى و�آلية عمله وجلانه
املتخ�ص�صة وع�ضويته يف االحت���ادات
واملنظمات الربملانية الدولية والقارية.
يف ح�ين ع�بر �أع�����ض��اء وف���د املفو�ضية
ال�سامية خالل اللقاء عن بالغ �سعادتهم
بزيارتهم �إىل اململكة ،م�ؤكدين املكانة
امل��رم��وق��ة ال��ت��ي متثلها اململكة وثقلها
ال�سيا�سي واالقت�صادي على ال�ساحتني
الدولية والإقليمية.

و�أو�ضحوا �أن الهدف من الزيارة ي�أتي
يف �سياق تعزيز العالقات بني مفو�ضية
الأمم املتحدة ال�سامية حلقوق الإن�سان
واجلهات والهيئات احلقوقية يف اململكة
وجمل�س ال�شورى ال�سعودي كونه جهة
معنية ب�سن القوانني والت�شريعات.
بعد ذل��ك ق��ام �أع�ضاء وف��د املفو�ضية
ال�سامية بجولة داخ��ل املجل�س اطلعوا
خاللها على القاعات الرئي�سة وما ت�ضمه

من جتهيزات تقنية حديثة ،كما ح�ضروا
جانب ًا من �أعمال جل�سة املجل�س.
يذكر �أن جمل�س ال�شورى قد ا�ستقبل
وف���د ًا رفيع ًا م��ن املفو�ضية ال�سامية
حلقوق الإن�سان بالأمم املتحدة مطلع
العام املا�ضي برئا�سة معايل املفو�ض
ال�سامي حل��ق��وق الإن�����س��ان نافانيثم
بيالي والوفد املرافق لها يف �إطار زيارة
ر�سمية قامت بها.

د .الغامدي يستقبل لجنة التنسيق والمتابعة الجتماعات األمناء العامين
ا�ستقبل معايل الأمني العام ملجل�س ال�شورى
الدكتور حممد ب��ن ع��ب��داهلل الغامدي يف
مكتبه مبقر املجل�س بالريا�ض �أع�ضاء
جلنة التن�سيق واملتابعة الجتماعات الأمناء
العامني ملجال�س ال�شورى والنواب والوطني
والأم��ة امل�شاركني يف اللجنة التي عقدت
اجتماعاتها يف مقر جمل�س ال�شورى.
و�أكد معايل الدكتور حممد الغامدي خالل
اللقاء حر�ص جمال�س ال�شورى والوطني
والنواب والأم��ة بدول املجل�س على تطوير
عالقات التعاون والتن�سيق فيما بينها من

�أجل الإ�سهام يف حتقيق كل ما ميكن �أن يخدم
�شعوب دول املجل�س يف خمتلف املجاالت
خا�صة على م�ستوى العمل الربملاين ,م�شيد ًا
مبا حتقق من �إجنازات على �صعيد العمل
اخلليجي امل�شرتك خالل الفرتة املا�ضية،
ومعرب ًا عن خال�ص تقديره جلهود جلنة
التن�سيق واملتابعة يف كل ما من �ش�أنه تعزيز
العمل اخلليجي الربملاين امل�شرتك ،وتن�سيق
املواقف للمجال�س الت�شريعية اخلليجية جتاه
خمتلف الق�ضايا التي تطرح يف اجتماعات
االحتادات الربملانية الإقليمية والدولية.
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الصداقة البرلمانية السعودية الدانمركية بحثت تدعيم العالقات
البرلمانية مع سفير الدانمرك
عقدت جلنة ال�صداقة الربملانية
ال�����س��ع��ودي��ة ال��دامن��رك��ي��ة مبجل�س
ال�شورى برئا�سة ع�ضو املجل�س رئي�س
اللجنة الدكتور �سامل القحطاين يف
مقر املجل�س بالريا�ض ،اجتماع ًا
مع �سفري جمهورية الدامنرك لدى
اململكة كري�ستيان كونك�سفيلت.
وج���رى خ�ل�ال االج��ت��م��اع مناق�شة
املو�ضوعات والق�ضايا ذات االهتمام

امل�����ش��رك ب�ين امل��م��ل��ك��ة وجمهورية
ال���دامن���رك وا���س��ت��ع��را���ض عالقات
ال���ت���ع���اون ب�ي�ن ال��ب��ل��دي��ن يف �شتى
املجاالت.
كما بحث املجتمعون �سبل تعزيز العمل
والتعاون الثنائي على �صعيد العالقات
ال�برمل��ان��ي��ة ب�ي�ن جم��ل�����س ال�شورى
ال�����س��ع��ودي وال�ب�رمل���ان الدامنركي
وتفعيل دور جلان ال�صداقة الربملانية

بني البلدين مبا ي�سهم يف دفع التعاون
البناء بني اجلانبني.
يذكر �أن جلان ال�صداقة الربملانية
يف جمل�س ال�شورى تهدف �إىل توثيق
روابط ال�صداقة بني جمل�س ال�شورى
وجمال�س ال�����ش��ورى وال�برمل��ان��ات يف
الدول ال�شقيقة وال�صديقة وحتقيق
�أكرب قدر من التن�سيق والتعاون يف
املحافل الربملانية الدولية.

د� .سامل القحطاين

لجنة الشؤون اإلسالمية تلتقي وفدًا صينيًا
التقت جلنة ال�ش�ؤون الإ�سالمية والق�ضائية
�إح����دى ال��ل��ج��ان املتخ�ص�صة مبجل�س
ال�شورى برئا�سة ع�ضو املجل�س رئي�س
اللجنة ال�شيخ عازب بن �سعيد �آل م�سبل
مبقر املجل�س وف��د ًا من جلنة القوميات
والديانات بامل�ؤمتر اال�ست�شاري ال�سيا�سي
لل�شعب ال�صيني برئا�سة نائب رئي�س جلنة
القوميات ال�سيد ت�شن جوانغ يوان.
ورح��ب ع�ضو املجل�س رئي�س اللجنة يف
م�ستهل اللقاء برئي�س وفد جلنة القوميات
والديانات ال�صيني و�أع�ضاء الوفد املرافق
مبنا�سبة زيارتهم �إىل اململكة ،منوه ًا
ب��ع�لاق��ات ال��ت��ع��اون املتينة ال��ت��ي جتمع
اململكة بجمهورية ال�صني ال�شعبية يف
خمتلف املجاالت ال�سيا�سية واالقت�صادية

واالجتماعية والثقافية.
وقدم �آل م�سبل نبذة موجزة عن املجل�س
و�أب��رز مهامه و�آليات العمل فيه وجلانه
املتخ�ص�صة ،ودوره الت�شريعي والرقابي،
وما يقوم به من جهود يف �سن الأنظمة
وحتديثها ،ودرا�سة التقارير احلكومية،

واملعاهدات واالتفاقات الدولية.
من جانبه �أع��رب وف��د جلنة القوميات
والديانات بامل�ؤمتر اال�ست�شاري ال�سيا�سي
ل��ل�����ش��ع��ب ال�����ص��ي��ن��ي خ�ل�ال ال��ل��ق��اء عن
�شكره وتقديره حلكومة خادم احلرمني
ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز �آل

�سعود ،نظري ما يجده الإ�سالم وامل�سلمني
يف خمتلف �أن���ح���اء ال��ع��امل م��ن رعاية
واهتمام ،منوه ًا باملكانة الرائدة التي
تتبو�أها اململكة العربية ال�سعودية �إقليمي ًا
ودولي ًا بف�ضل ثقلها على خمتلف ال�صعد,
مثني ًا على ال��دور الكبري ال��ذي يقوم به
خ���ادم احل��رم�ين ال�شريفني يف خدمة
ق�ضايا الأمة الإ�سالمية وخدمة ال�سالم
والأم����ن ال��ع��امل��ي�ين م��ن خ�ل�ال م�ساعيه
وم��ب��ادرات��ه  -حفظه اهلل  -يف خمتلف
املحافل الدولية ال�سيما مبادرته حلوار
الأديان والثقافات.
�إثر ذلك قام �أع�ضاء الوفد ال�صيني بجولة
على �أروقة املجل�س اطلعوا خاللها على ما
يحت�ضنه من مرافق.

د .الكثيري يحاضر عن «تجربة الشورى في المملكة» في جامعة حائل
�أق��ام��ت ج��ام��ع��ة ح��ائ��ل حم��ا���ض��رة عن
"جتربة ال�����ش��ورى باململكة العربية
ال�سعودية التميز العاملي" �ألقاها ع�ضو
جمل�س ال�شورى الدكتور را�شد الكثريي
يف مقر اجلامعة.
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وب�ين ال��دك��ت��ور ال��ك��ث�يري ال���دور البارز
للمجل�س ,وخ�صو�ص ًا درا�سة الأنظمة
والقوانني وما يجري عليها من تعديالت
ت��واف��ق ال��ت��ط��ور ال���ذي ت�شهده اململكة
العربية ال�سعودية ,م�ستعر�ض ًا تاريخ

املجل�س و�أق�سامه وطرق اختيار الأع�ضاء,
وكذلك دور املر�أة يف جمل�س ال�شورى من
خالل م�شاركتها باللجان والتوا�صل من
خالل الدائرة التلفزيونية يف الق�ضايا
التي تخ�ص املر�أة.

اتجاهات

الفيصل والقرار
الفصل
••�شبيلي بن جمدوع القرين

ما أ��شوه ذلك املنظر ال��ذي ي�شاهده الكل يف جميع امل��دن العربية ال�سعودية التي تعلو
حمالتها التجارية م�سميات م�ستقدمة �أو م�شتقة من جهات �أو لغات �أجنبية عندما ُت�شاهد
للوهلة الأوىل تبدو وك�أنها خارج بالد احلرمني ومهبط الوحي بل�سان عربي مبني ,وك�أن
مفردات لغة القر�آن ال يوجد فيها ما يلبي احلاجة �أو يرقى لطموح املت�سوق ,و�أ�صبح التقليد
الأعمى هو الأ�صل دومنا �شعور ب�أبعاد ذلك وال تدخل ب�إيقاف هذه اللعبة الع�شوائية التي
زاد التفنن يف الرتويج لها .غري �أن اخلري يف قادة هذه البالد يتوا�صل والأمل فيهم يتجدد,
يتوارثون املجد وتت�ضافر جهودهم خلدمة الدين واملواطن والأمة ويف كل حني نرى اجلديد
واملفيد �إنطالقاً من �صدق التوجه وح�سن الطوية ,وما خالد الفي�صل �إال واحداً من �أ�شبال
�أولئك الأ�سود املتفانية يف الذود عن احلمى .ففي كل حني لهم منجز ويف كل فن لهم ب�صمة
وال�صدارة يف كل �سبق هم �أهلها م�صداقاً لقول �أحدهم "ما �أحب �أنا املركز التايل الأول �أموت
و�أحيا به" وها هو الفي�صل يتخذ القرار الف�صل وي�أنف التقليد والإق�صاء للغته فيبادر يف
الأمر بتعريب امل�سميات على املحالت التجارية يف منطقته ,ف�أ�سعد كل من �سمع و�سي�سعد
بذلك كل من يرى لأن ذلك هو ما ي�ستحق مع مبادئنا وثقافتنا وتراثنا.
ف�شكراً له ومزيداً من التوفيق والت�ألق واملبادرات ذات العمق واملدلول النافعني وال غرابة
على �أبي بندر الذي �أعطى ع�سري زهرة �شبابه وهو يف �أم القرى الأب املتدفق العطاء .والأمل
معقود على �أن ترى لغة ال�ضاد حمبيها ذلك التغيري يف �أرجاء الوطن الغايل وجميع الأوطان
ال�شقيقة .ملا يف ذلك من ثبات يف القيم و�إثبات للهوية وعدم االنهزام.
• ع�ضو جمل�س ال�شورى
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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�سته التي عقدت يوم1431/7/30هـ برئا�سة نائب خادم احلرمني
ال�شريفني �صاحب ال�سمو امللكي الأمري �سلطان بن عبدالعزيز �آل �سعود على ان�ضمام اململكة
العربية ال�سعودية �إىل االتفاق الدويل لل�سكر لعام 1992م ،وفيما يلي ن�ص االتفاق وقرار
جمل�س الوزراء:
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�إن جمل�س الوزراء وبعد االطالع على املعاملة الواردة من
ديوان رئا�سة جمل�س الوزراء برقم  / 17494ب وتاريخ
1431/4/11هـ ،امل�شتملة على برقية معايل وزير التجارة
وال�صناعة رقم /30م.و وتاريخ 1430/1/17هـ ،يف �ش�أن
طلب معاليه ان�ضمام اململكة �إىل االتفاق الدويل لل�سكر
لعام 1992م.
وبعد االطالع على االتفاق امل�شار �إليه.
وب��ع��د االط��ل�اع ع��ل��ى امل��ح�����ض��ر رق���م ( )154وتاريخ
1430/3/26ه���������ـ ،امل��ع��د يف ه��ي��ئ��ة اخل��ب�راء مبجل�س
الوزراء.
وبعد النظر يف قرار جمل�س ال�شورى رقم ( )7/15وتاريخ
1431/3/29هـ.
وبعد االطالع على تو�صية اللجنة العامة ملجل�س الوزراء
رقم ( )327وتاريخ 1431/4/20هـ.
يقرر
املوافقة على ان�ضمام اململكة العربية ال�سعودية �إىل االتفاق
الدويل لل�سكر لعام 1992م ،وذلك بال�صيغة املرافقة.
وقد �أعد م�شروع مر�سوم ملكي بذلك� ،صيغته مرافقة
لهذا.
نائب رئي�س جمل�س الوزراء

ي�ك��ون ب��اب االن���ض�م��ام �إىل ه��ذا االتفاق
مفتوحاً �أمام حكومات جميع الدول
�أو ًال :املوافقة على ان�ضمام اململكة العربية ال�سعودية �إىل
االتفاق ال��دويل لل�سكر لعام 1992م ،وذل��ك بال�صيغة
املرافقة.
ثاني ًا :على �سمو نائب رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء -كل
فيما يخ�صه -تنفيذ مر�سومنا هذا.
�سلطان بن عبدالعزيز

االتفاق الدولي للسكر
لعام 1992م
الفصل األول -األهداف
المادة 1
األهداف

�أهداف االتفاق الدويل لل�سكر لعام ( 1992امل�شار �إليه
فيما بعد با�سم «هـذا االتفاق») يف �ضوء ما ن�ص عليه
القرار ( 93د )4-الذي اعتمده م�ؤمتر الأمم املتحدة
للتجارة والتنمية ،هي:
الرقم :م� 44/أ� -ضمان تعزيز التعاون الدويل ب�صدد امل�سائل العاملية
التاريخ1431/8/1 :هـ املتعلقة بال�سكر وما يت�صل بها من ق�ضايا؛
ب -توفري حمفل للم�شاورات احلكومية الدولية ب�ش�نأ
بعون اهلل تعاىل
ال�سكر وطرق حت�سني اقت�صاد ال�سكر العاملي؛
با�سم خادم احلرمني ال�شريفني امللك
نحن �سلطان بن عبدالعزيز �آل �سعود
ج -ت�سهيل التجارة من خالل جمع وتوفري املعلومات
املتعلقة بال�سوق العاملية لل�سكر وغريه من املحل ِّيات؛
نائب ملك اململكة العربية ال�سعودية
ب���ن���ا ًء ع��ل��ى الأم�����ر امل��ل��ك��ي رق����م (�أ )105/بتاريخ د -ت�شجيع زيادة الطلب على ال�سكر وال �سيما من �أجل
اال�ستخدامات غري التقليدية.
1431/7/7هـ.
أ
�سا�سي
ال
النظام
��ن
م
(ال�سبعني)
���ادة
وب��ن��اء على امل
الفصل الثاني -التعاريف
للحكم ،ال�صادر ب��الأم��ر امللكي رق��م (�أ )90/بتاريخ المادة 2
1412/8/27هـ.
التعاريف
وب���ن���ا ًء ع��ل��ى امل����ادة (ال��ع�����ش��ري��ن) م��ن ن��ظ��ام جمل�س لأغرا�ض هذا االتفاق:
إ
ال�شورى ،ال�صادر بالأمر امللكي رقم (�أ )13/بتاريخ  -1تعني «املنظمة» منظمة ال�سكر الدولية امل�شار �ليها
يف املادة 3؛
1414/3/3هـ.
وبنا ًء على امل��ادة (الثامنة ع�شرة) من نظام جمل�س  -2يعني «املجل�س» املجل�س الدويل لل�سكر امل�شار �إليه يف
ال�شورى ال�صادر بالأمر امللكي رق��م (�أ )91/بتاريخ الفقرة  3من املادة 3؛
ً
 -3يعني «الع�ضو» طرفا يف هذا االتفاق؛
1412/8/27هـ.
وبعد االطالع على قرار جمل�س ال�شورى رقم ( -4 )7/15يعني «الت�صويت اخلا�ص» الت�صويت الذي يتطلب ما ال
يقل عن ثلثي الأ�صوات التي يديل بها الأع�ضاء احلا�ضرون
بتاريخ 1431/3/29هـ.
وبعد االط�لاع على ق��رار جمل�س ال���وزراء رق��م ( )267وامل�صوتون ،ب�شرط �أن يديل بهذه الأ�صوات ما ال يقل عن
بتاريخ 1431/7/30هـ.
ثلثي عدد الأع�ضاء احلا�ضرين وامل�صوتني؛
 -5يعني «ت�صويت الأغلبية الب�سيطة» الت�صويت الذي
ر�سمنا مبا هو �آت:

يتطلب �أك�ث�ر م��ن ن�صف جم��م��وع �أ����ص���وات الأع�ضاء
احلا�ضرين وامل�صوتني ،ب�شرط �أن يديل بهذه الأ�صوات
م��ا ال ي��ق��ل ع��ن ن�����ص��ف ع���دد الأع�����ض��اء احلا�ضرين
وامل�صوتني،؛
 -6تعني «ال�سنة» ال�سنة التقوميية؛
أ
 -7يعني «ال�سكر» ال�سكر يف �أي �شكل من ��شكاله التجارية
املعروفة امل�ستخل�صة من ق�صب ال�سكر �أو بنجر ال�سكر ،مبا
يف ذلك الدب�س ال�صالح للأكل والدب�س الفاخر والأ�شربة
و�أي �شكل �آخر من ال�سكر ال�سائل ،ولكنه ال ي�شمل الأ�شكال
النهائية من الدب�س �أو الأ�صناف املنخف�ضة اجلودة من
ال�سكر غري املعدة بطريقة الطرد املركزي والتي يتم
�إنتاجها بطرق بدائية؛
 -8يعني «بدء النفاذ» التاريخ الذي يبد�أ فيه نفاذ هذا
االتفاق ب�صورة م�ؤقتة �أو نهائية وفق ًا ملا ن�ص عليه يف
املادة 40؛
 -9تعني «ال�سوق احلرة» جمموع الواردات ال�صافية لل�سوق
العاملية با�ستثناء الواردات الناجمة عن تنفيذ ترتيبات
خا�صة على النحو املحدد يف الف�صل التا�سع من االتفاق
الدويل لل�سكر لعام 1977؛
 -10تعني «ال�سوق العاملية» �سوق ال�سكر الدولية وت�شمل
ال�سكر املتجر فيه يف ال�سوق احلرة وال�سكر املتجر فيه
مبوجب ترتيبات خا�صة على النحو املحدد يف الف�صل
التا�سع من االتفاق الدويل لل�سكر لعام .1977
الفصل الثالث -منظمة السكر
الدولية
المادة 3
استمرار منظمة السكر الدولية
ومقرها وهيكلها

 -1تظل منظمة ال�سكر الدولية التي �أن�شئت مبوجب
االت��ف��اق ال���دويل لل�سكر لعام  ،1968و�أبقيت مبوجب
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االتفاقات الدولية لل�سكر للأعوام  1973و 1977و1984
و ،1987قائمة لغر�ض �إدارة هذا االتفاق والإ�شراف على
تنفيذه ،بالع�ضوية وال�سلطات والوظائف املن�صو�ص عليها
يف هذا االتفاق.
 -2يكون مقر املنظمة يف لندن ما مل يقرر املجل�س خالف
ذلك بت�صويت خا�ص.
 -3تعمل املنظمة من خالل املجل�س الدويل لل�سكر ،وجلنته
الإدارية ،ومديرها التنفيذي وموظفيها.
المادة 4
عضوية المنظمة

 -1يكون كل طرف من الأطراف يف هذا االتفاق ع�ضو ًا
يف املنظمة.

المادة 5
عضوية المنظمات الحكومية الدولية

ُتف�سر �أي �إ�شارة يف هذا االتفاق �إىل «حكومة» �أو «حكومات»
ب�أنها ت�شمل اجلماعة االقت�صادية الأوروبية و�أية منظمة
حكومية دولية �أخرى ذات م�س�ؤوليات على �صعيد التفاو�ض
على اتفاقات دولية وعقدها وتطبيقها ،وال �سيما منها
االتفاقات ال�سلعية .وم��ن ث��م ,ف���إن �أي �إ���ش��ارة يف هذا
االتفاق �إىل التوقيع �أو الت�صديق �أو القبول �أو الإقرار،
�أو �إىل الإ�شعار بالتطبيق امل�ؤقت �أو �إىل االن�ضمام ،يجب
�أن تف�سر ،يف حالة املنظمات احلكومية الدولية املذكورة،
ب�أنها تت�ضمن �إ�شارة �إىل قيام هذه املنظمات احلكومية
الدولية بالتوقيع �أو الت�صديق �أو القبول �أو الإق��رار �أو
بالإ�شعار بالتطبيق امل�ؤقت �أو �إىل االن�ضمام.
المادة 6
االمتيازات والحصانات

 -1للمنظمة �شخ�صية قانونية دولية.
 -2للمنظمة �أهلية التعاقد واحتياز ممتلكات منقولة
وغ�ي�ر منقولة وال��ت�����ص��رف فيها و�إق���ام���ة ال��دع��اوى
القانونية.
 -3يظل كل من مركز املنظمة وامتيازاتها وح�صاناتها
يف �أرا�ضي اململكة املتحدة خا�ضع ًا التفاق املقر املربم
بني حكومة اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و�إيرلندا
ال�شمالية ومنظمة ال�سكر الدولية املوقع يف لندن يف 29
�أيار /مايو 1969م ،مع ما قد يلزم من تعديالت حل�سن
�سري هذا االتفاق.
� -4إذا نقل مقر املنظمة �إىل بلد ع�ضو يف املنظمة يجب
على هذا الع�ضو �أن يربم مع املنظمة ،يف �أقرب فر�صة
ممكنة ،اتفاق ًا يقره املجل�س يتعلق مبركز وامتيازات
وح�صانات املنظمة ومديرها التنفيذي وموظفيها
وخربائها وممثلي �أع�ضائها �أثناء وجودهم يف ذلك
البلد لغر�ض ممار�سة وظائفهم.
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 -5ما مل تنفذ �أية ترتيبات �أخرى متعلقة بال�ضرائب
يف نطاق االتفاق املتوخى يف الفقرة  4من هذه املادة،
وريثما يتم �إب���رام ذل��ك االت��ف��اق ،يكون على الع�ضو
امل�ضيف اجلديد:
�أ� -أن مينح �إعفاء من ال�ضرائب على الأجور التي تدفعها
املنظمة ملوظفيها ،و�إن كان ذلك ال ي�ستلزم تطبيق هذا
الإعفاء على رعاياه؛
ب -و�أن مينح �إع��ف��اء م��ن ال�ضرائب على الأ�صول
والإيرادات واملمتلكات الأخرى للمنظمة.
� -6إذا تقرر نقل مقر املنظمة �إىل بلد غري ع�ضو يف
املنظمة ،يجب على املجل�س �أن يح�صل قبل ذلك النقل
على ت�أكيد كتابي عن حكومة ذلك البلد مبا يلي:
�أ� -إنها �ستربم مع املنظمة ،يف �أقرب فر�صة ممكنة،
اتفاق ًا على النحو املبني يف الفقرة  4من هذه املادة؛
ب -و�إنها �ستقوم ،ريثما يتم �إبرام مثل هذا االتفاق،
مبنح الإعفاءات املن�صو�ص عليها يف الفقرة  5من هذه
املادة.
 -7ي�سعى املجل�س �إىل �إبرام االتفاق املبني يف الفقرة 4
من هذه املادة مع حكومة البلد الذي �سينقل �إليه مقر
املنظمة قبل نقل املقر.

يتخذ املجل�س الدويل لل�سكر الرتتيبات
امل�ن��ا��س�ب��ة ل �ل �ت �ع��اون م��ع الأمم املتحدة
و�أجهزتها
 -2يكون لكل ع�ضو ممثل واحد يف املجل�س كما يكون له
�أي�ض ًا� ,إذا رغب يف ذلك ،مناوب واحد �أو �أكرث .وف�ض ًال
عن ذلك ،يجوز لأي ع�ضو تعيني م�ست�شار �أو �أكرث ملمثله
�أو ملناوبيه.
المادة 8
سلطات المجلس ووظائفه

 -1يتوىل املجل�س ممار�سة كل ما يلزم من �سلطات و أ�داء
�أو تدبري �أداء كل ما يلزم من وظائف لتنفيذ �أحكام هذا
االتفاق وموا�صلة ت�صفية �صندوق متويل املخزونات املن�ش�أ
مبوجب املادة  49من االتفاق الدويل لل�سكر لعام ،1977
على النحو املفو�ض به من املجل�س امل�ؤلف مبوجب ذلك
االتفاق �إىل املجل�س امل�ؤلف مبوجب االتفاق الدويل لل�سكر
لعام  1984واالتفاق ال��دويل لل�سكر لعام  ،1987عم ًال
بالفقرة  1من املادة  8من هذا االتفاق الأخري.
 -2يعتمد املجل�س ،بت�صويت خا�ص ،ما يلزم من قواعد
الفصل الرابع -المجلس الدولي
و�أنظمة لتنفيذ �أحكام هذا االتفاق ومبا يتفق مع هذه
للسكر
الأحكام ،مبا يف ذلك النظام الداخلي للمجل�س وجلانه،
المادة 7
والنظام املايل للمنظمة والنظام الأ�سا�سي ملوظفيها.
تكوين المجلس الدولي للسكر
 -1يكون املجل�س ال���دويل لل�سكر ه��و �أع��ل��ى �سلطة يف وللمجل�س �أن ين�ص ،يف نظامه الداخلي ،على �إجراء يجيز
له البت يف م�سائل حمددة بدون عقد اجتماع.
املنظمة ،ويت�ألف من جميع �أع�ضاء املنظمة.

 -3يحتفظ املجل�س مبا يلزم من �سجالت لأداء وظائفه
مبوجب هذا االتفاق ،وب�أية �سجالت �أخرى يراها منا�سبة.
 -4يقوم املجل�س بن�شر تقرير �سنوي وبن�شر �أية معلومات
�أخرى يراها منا�سبة.

�ضمان تعزيز التعاون الدويل يف امل�سائل
العاملية املتعلقة بال�سكر

مبقت�ضى الفقرة  2من املادة  26من هذا االتفاق ،توزع
المادة 9
�أ�صواته فيما بني الأع�ضاء الآخرين بن�سبة �أن�صبتهم
رئيس ونائب رئيس المجلس
 -1ينتخب املجل�س ،لكل �سنة ،من بني الوفود رئي�س ًا ونائب ًا املحددة وفق امل��ادة  .25وينطبق نف�س الإج��راء عندما
للرئي�س ويجوز �إعادة انتخابهما ،وال تدفع لهما املنظمة ي�ستعيد الع�ضو حقوقه الت�صويتية بحيث يدخل الع�ضو
�أي راتب.
املعني يف التوزيع.
 -2يف حالة غياب الرئي�س ،ي�ضطلع مبهام هذا املن�صب المادة 12
نائب الرئي�س .ويف حالة غياب كل من الرئي�س ونائب إجراءات التصويت في المجلس
الرئي�س ب�صورة م�ؤقتة �أو غياب �أحدهما �أو كليهما ب�صورة  -1يحق لكل ع�ضو الإدالء بعدد الأ�صوات التي يحوزها
دائمة ،يجوز للمجل�س �أن ينتخب من بني الوفود م�س�ؤولني مبوجب املادة  11على النحو املحدد وفق املادة  .25وال
يحق له جتزئة تلك الأ�صوات.
جدد ًا م�ؤقتني �أو دائمني ح�سب االقت�ضاء.
 -3ال يجوز للرئي�س �أو لأي م�س�ؤول �آخر يرت�أ�س اجتماعات  -2يجوز لأي ع�ضو ،عن طريق �إر�سال �إخطار كتابي �إىل
املجل�س �أن ي�شرتك يف الت�صويت .ولكن يجوز له �أن يعني الرئي�س� .أن ي�أذن لأي ع�ضو �آخر بتمثيل م�صاحله والإدالء
�شخ�ص ًا �آخر ليمار�س احلقوق الت�صويتية للع�ضو الذي ب�أ�صواته يف �أي اجتماع �أو اجتماعات للمجل�س .وتقوم
بفح�ص ن�سخة من هذا الإذن �أي جلنة لوثائق التفوي�ض
ميثله.
ت�شكل مبوجب النظام الداخلي للمجل�س.
المادة 10
 -3على الع�ضو الذي ي�أذن له ع�ضو �آخر بالإدالء بالأ�صوات
دورات املجل�س
 -1كقاعدة عامة ،يعقد املجل�س دورة عادية واحدة يف التي يحوزها الع�ضو الإذن مبوجب املادة  11على النحو
املحدد وفق املادة � 25أن يديل بهذه الأ�صوات ح�سبما �أذن
كل �سنة.
ً
 -2وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،يجتمع املجل�س يف دورة ا�ستثنائية له وفقا للفقرة  2من هذه املادة.
كلما قرر ذلك �أو بناء على طلب:
المادة 13
�أ� -أي خم�سة �أع�ضاء؛
قرارات المجلس
ً
ب� -أو ع�ضوين �أو �أكرث يحوزون جمتمعني � 250صوتا �أو  -1تتخذ جميع قرارات املجل�س وجميع تو�صياته ،من حيث
�أكرث مبوجب املادة  11على النحو املحدد وفق املادة 25؛ املبد�أ ،بتوافق الآراء .ويف حالة عدم وجود توافق يف الآراء،
تتخذ القرارات والتو�صيات بت�صويت بالأغلبية الب�سيطة،
ج� -أو اللجنة الإدارية.
إ
ُ -3يخطر الأع�ضاء مبواعيد الدورات قبل انعقادها مبدة ما مل ين�ص هذا االتفاق على �جراء ت�صويت خا�ص.
 30يوم ًا تقوميي ًا على الأقل �إال يف حالة الطوارئ ،حيث يتم  -2ال يعتد يف احت�ساب عدد الأ�صوات الالزمة لأي قرار
هذا الإخطار قبل موعد االنعقاد مبدة � 10أيام تقوميية للمجل�س ب�أ�صوات الأع�ضاء املمتنعني عن الت�صويت ،وال
يعترب ه�ؤالء الأع�ضاء «م�صوتني» ،لأغرا�ض التعريفني 4
على الأقل.
 -4تعقد ال��دورات يف مقر املنظمة ما مل يقرر املجل�س �أو  5من املادة  ،2ح�سب احلالة .وحني يلج�أ �أحد الأع�ضاء
خالف ذلك بت�صويت خا�ص .و�إذا دعا �أي ع�ضو املجل�س �إىل الإج��راء املن�صو�ص عليه يف املادة  12ويتم الإدالء
لالجتماع يف مكان غري مقر املنظمة ،ووافق املجل�س على ب�أ�صواته يف اجتماع للمجل�س ،يعترب هذا الع�ضو لأغرا�ض
ذلك ،يدفع هذا الع�ضو ما ينجم عن ذلك من تكاليف الفقرة  1من هذه املادة حا�ضر ًا وم�صوت ًا.
 -3جميع ق��رارات املجل�س مبوجب هذا االتفاق ملزمة
�إ�ضافية.
للأع�ضاء.
المادة 11

وغريها من الوكاالت املتخ�ص�صة التابعة للأمم املتحدة
واملنظمات احلكومية الدولية ،ح�سب االقت�ضاء.
 -2على املجل�س� ،آخ��ذ ًا بعني االعتبار ال��دور اخلا�ص
مل�ؤمتر الأمم املتحدة للتجارة والتنمية يف التجارة ال�سلعية
الدولية� ،أن يبقي م�ؤمتر الأمم املتحدة للتجارة والتنمية،
ح�سب االقت�ضاء على علم ب�أن�شطته وبرامج عمله.
 -3يجوز للمجل�س �أن يتخذ �أي�ض ًا �أية ترتيبات منا�سبة
لإقامة ات�صال فعال مع املنظمات الدولية ملنتجي ال�سكر
ولتجاره ومل�ص َّنعيه.
المادة 15
العالقة مع الصندوق المشترك للسلع
األساسية

 -1تنتفع املنظمة انتفاع ًا كام ًال من ت�سهيالت ال�صندوق
امل�شرتك لل�سلع الأ�سا�سية.
 -2ال تقوم املنظمة ،عند تنفيذ �أي م�شروع مبوجب الفقرة
 1من هذه امل��ادة ،بدور الوكالة املنفذة ،وال تتحمل �أي
التزام مايل فيما يتعلق بال�ضمانات املقدمة من فرادى
الأع�ضاء �أو الكيانات الأخ��رى .وال ترتتب على الع�ضو
ب�سبب ع�ضويته يف املنظمة �أي��ة م�س�ؤولية نا�شئة عن
االقرتا�ض �أو الإقرا�ض من جانب �أي ع�ضو �أو كيان �آخر
فيما يت�صل بهذه امل�شاريع.
المادة 16
قبول المراقبين

 -1يجوز للمجل�س �أن يدعو �أية دولة غري ع�ضو حل�ضور
�أي من اجتماعاته ب�صفة مراقب.
 -2يجوز للمجل�س �أي�ض ًا �أن يدعو �أية منظمة من املنظمات
امل�شار �إليها يف الفقرة  1من املادة  14حل�ضور �أي من
اجتماعاته ب�صفة مراقب.
المادة 17
النصاب القانوني للمجلس

يكتمل الن�صاب القانوين لأي اجتماع من اجتماعات
املجل�س بح�ضور �أكرث من ثلثي جميع الأع�ضاء ،ب�شرط
�أن يكون للأع�ضاء احلا�ضرين على هذا النحو ما ال يقل
عن ثلثي جمموع �أ�صوات جميع الأع�ضاء مبوجب املادة 11
على النحو املحدد وفق املادة  .25و�إذا مل يتوفر الن�صاب
القانوين يف اليوم املحدد الفتتاح �أي من دورات املجل�س،
�أو �إذا مل يتوفر الن�صاب القانوين يف ثالث جل�سات متتالية
�أثناء �أي من دورات املجل�س ،يدعى املجل�س �إىل االنعقاد
بعد �سبعة �أيام ،وعندئذ ،وطوال املدة املتبقية من تلك
األصوات
المادة 14
ال��دورة ،يكون الن�صاب القانوين مكتم ًال بح�ضور �أكرث
يحوز
��اق،
ف
��
ت
اال
��ذا
ه
مبوجب
الت�صويت
��را���ض
 -1لأغ
التعاون مع المنظمات األخرى
الأع�ضاء ما جمموعه � 2000صوت موزعة على النحو  -1يتخذ املجل�س �أية ترتيبات منا�سبة للت�شاور �أو للتعاون من ن�صف جميع الأع�ضاء ،ب�شرط �أن يكون للأع�ضاء
م��ع الأمم املتحدة و�أجهزتها ،وخا�صة م���ؤمت��ر الأمم احلا�ضرين على ه��ذا النحو �أك�ثر من ن�صف جمموع
املحدد وفق املادة .25
 -2متى علقت حقوق الت�صويت بالن�سبة لأي ع�ضو املتحدة للتجارة والتنمية ،ومع منظمة أ
الغذية والزراعة �أ�صوات جميع الأع�ضاء مبوجب امل��ادة  11على النحو
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املحدد وفق املادة  .25ويعترب التمثيل وفق ًا للفقرة  2من
املادة � 12ش�أنه �ش�أن احل�ضور.
الفصل الخامس -اللجنة اإلدارية
المادة 18
تكوين اللجنة اإلدارية

 -1تت�ألف اللجنة الإدارية من  18ع�ضو ًا .ويكون ع�شرة،
من حيث املبد�أ ،هم �أكرب � 10أع�ضاء م�ساهمني مالي ًا
يف كل �سنة ،و� 8أع�ضاء ينتخبون من بني بقية �أع�ضاء
املجل�س.
� -2إذا كان ع�ضو �أو �أكرث من �أكرب � 10أع�ضاء م�ساهمني
مالي ًا يف كل �سنة ال يرغب يف التعيني تلقائي ًا يف اللجنة
الإدارية يعو�ض النق�ص يف عدد الأع�ضاء بتعيني الع�ضو
التايل �أو الأع�ضاء التالني من �أكرب الأع�ضاء امل�ساهمني
مالي ًا الراغبني يف العمل يف اللجنة .وعندما يتم على هذا
النحو تعيني �أولئك الـ 10الأع�ضاء يف اللجنة الإدارية،
ينتخب �أع�ضاء اللجنة الـ  8الآخرون من بني بقية �أع�ضاء
املجل�س.
 -3يجرى ،يف كل �سنة ،انتخاب الأع�ضاء الـ  8الإ�ضافيني
على �أ�سا�س الأ�صوات املوزعة مبوجب املادة  11على النحو
املحدد وفق امل��ادة  .25وال يحق للأع�ضاء املعينني يف
اللجنة الإدارية مبوجب �أحكام الفقرة � 1أو الفقرة  2من
هذه املادة �أن يدلوا ب�أ�صواتهم يف هذا االنتخاب.
 -4ال يحق لأي ع�ضو امل�شاركة يف �أعمال اللجنة الإدارية
�إذا مل يكن قد دفع م�ساهماته بالكامل وفق ًا للمادة .26
 -5يعني كل ع�ضو يف اللجنة الإدارية ممث ًال واحد ًا ويجوز
له �أي�ض ًا �أن يعني مناوب ًا واحد ًا �أو �أكرث وم�ست�شار ًا واحد ًا �أو
�أكرث .كما يحق جلميع �أع�ضاء املجل�س ح�ضور اجتماعات
هذه اللجنة ب�صفة مراقبني ويجوز دعوتهم للتكلم.
 -6تنتخب اللجنة الإدارية رئي�س ًا لها ونائب ًا للرئي�س كل
�سنة .وال يحق للرئي�س �أن ي�شرتك يف الت�صويت ويجوز
�أن يعاد انتخابه .ويف حالة غياب الرئي�س يقوم مبهام
من�صبه نائب الرئي�س.
 -7جتتمع اللجنة الإدارية عادة ثالث مرات �سنوياً.
 -8جتتمع اللجنة الإداري��ة يف مقر املنظمة ما مل تقرر

ي��ويل الأع �� �ض��اء م��ا ينبغي م��ن اعتبار
ل �ل �ج��وان��ب ال�ب�ي�ئ�ي��ة يف م ��راح ��ل �إنتاج
ال�سكر
خالف ذل��ك .و�إذا دعا �أي ع�ضو اللجنة الإداري���ة �إىل
االجتماع يف مكان غري مقر املنظمة وواف��ق��ت اللجنة
التنفيذية على ذلك ،يدفع هذا الع�ضو ما ينجم عن ذلك
من التكاليف الإ�ضافية.
المادة 19
انتخاب اللجنة اإلدارية

 -1يعني يف اللجنة الإدارية الأع�ضاء املختارون من بني
�أكرب �أع�ضاء م�ساهمني مالي ًا يف كل �سنة وفق ًا للإجراء
املبني يف الفقرة � 1أو الفقرة  2من املادة .18
 -2يجرى يف املجل�س انتخاب الأع�ضاء الـ  8الإ�ضافيني يف
اللجنة الإدارية .ويديل كل ع�ضو م�ؤهل لالنتخاب عم ًال
ب�أحكام الفقرات 1و2و 3من املادة  18بجميع الأ�صوات
التي حتق له مبوجب املادة  11على النحو املحدد وفق
املادة  25ل�صالح مر�شح واحد .ويجوز للع�ضو �أن يديل
ل�صالح مر�شح �آخر ب�أية �أ�صوات ميار�س الإدالء بها وفق ًا
للفقرة  2من املادة  .12وينتخب املر�شحون الـ  8الذين
يح�صلون على �أكرب عدد من الأ�صوات.
إ
� -3إذا �أوق��ف ع�ضو من �أع�ضاء اللجنة الداري���ة عن
ممار�سة حقوقه الت�صويتية مبقت�ضى �أي من الأحكام ذات
ال�صلة يف هذا االتفاق ،يكون لكل ع�ضو �أدىل ب�أ�صواته
ل�صاحله �أو حول �أ�صواته ل�صاحله وفق ًا لهذه املادة �أن
يحول �أ�صواته ،خالل مدة نفاذ ذلك الإيقاف ،ل�صالح
�أي ع�ضو �آخر من �أع�ضاء اللجنة.
� -4إذا كف ع�ضو معني يف اللجنة وفق ًا لأحكام الفقرة 1
�أو الفقرة  2من املادة  ،18عن �أن يكون ع�ضو ًا يف املنظمة
يحل حمله �أكرب م�ساهم تال من امل�ساهمني مالي ًا يرغب يف
�أن يعمل يف اللجنة .ويجري� ،إذا اقت�ضى الأمر ،انتخاب
الختيار ع�ضو منتخب �إ�ضايف يف اللجنة ،و�إذا كف ع�ضو

منتخب عن �أن يكون ع�ضو ًا يف اللجنة يف املنظمة ،يجري
انتخاب لكي ي�ستبدل هذا الع�ضو بغريه يف اللجنة .ويكون
لكل ع�ضو �أدىل ب�أ�صواته ل�صالح الع�ضو الذي توقفت
ع�ضويته يف املنظمة �أو حول �أ�صواته ل�صاحله ومل يدل
ب�أ�صواته ل�صالح الع�ضو املنتخب ل�شغل املقعد ال�شاغر
يف اجلنة� ،أن يحول هذه الأ�صوات ل�صالح ع�ضو �آخر من
�أع�ضاء اللجنة.
 -5يف ظل ظروف خا�صة ،يجوز لع�ضو ما ،بعد الت�شاور مع
ع�ضو اللجنة الإدارية الذي �أدىل ب�أ�صواته �أو حول �أ�صواته
ل�صاحله وفق ًا لأحكام هذه املادة �أن ي�سحب �أ�صواته من
ذلك الع�ضو عن الفرتة املتبقية من ال�سنة .ويجوز لذلك
الع�ضو ،يف هذه احلالة �أن يحول هذه الأ�صوات ل�صالح
ع�ضو �آخر يف اللجنة الإدارية ولكن ال يجوز له �سحب هذه
الأ�صوات من الع�ضو الآخر طوال الفرتة املتبقية من ال�سنة
تلك .ويحتفظ ع�ضو اللجنة الإداري��ة الذي �سحبت منه
الأ�صوات مبقعده يف اللجنة الإدارية طوال الفرتة املتبقية
من تلك ال�سنة .وي�صبح �أي �إجراء اتخذ وفق ًا لأحكام هذه
الفقرة نافذ املفعول بعد �أن يكون رئي�س اللجنة الإدارية
قد �أبلغ به كتابة.
المادة 20
تفويض المجلس سلطاته إلى اللجنة
اإلدارية

 -1يجوز للمجل�س ،بت�صويت خا�ص� ،أن يفو�ض اللجنة
الإداري��ة ممار�سة �أي من �سلطاته �أو جميعها ،ما عدا
ال�سلطات التالية:
�أ -حتديد مقر املنظمة مبقت�ضى الفقرة  2من املادة 3؛
ب -تعيني املدير التنفيذي و�أي م�س�ؤول كبري مبقت�ضى
املادة 23؛
إ
ج� -إقرار امليزانية الدارية وتقدير امل�ساهمات مبقت�ضى
املادة 25؛
د -رج��اء الأم�ين العام مل�ؤمتر الأمم املتحدة للتجارة
والتنمية �أن يدعو �إىل عقد م�ؤمتر تفاو�ضي مبقت�ضى
الفقرة  2من املادة 35؛
هـ -التو�صية بتعديل ما مبقت�ضى املادة 44؛
و -متديد �أو �إنهاء هذا االتفاق مبقت�ضى املادة .45
 -2يجوز للمجل�س يف �أي وقت� ،سحب �أية �سلطة فو�ضها
�إىل اللجنة الإدارية.
المادة 21

�إج�����راءات الت�صويت وات��خ��اذ ال���ق���رارات يف اللجنة
الإدارية
 -1يحق لكل ع�ضو يف اللجنة الإداري���ة الإدالء بعدد
الأ���ص��وات التي يتلقاها مبوجب امل��ادة  ،19وال يحق له
جتزئة هذه الأ�صوات.
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�إن�شاء جلنة تعنى بتقييم �سوق ال�سكر
وا�ستهالكه و�إح�صاءاته
 -2ي�ستلزم �أي قرار تتخذه اللجنة الإدارية نف�س الأغلبية
التي ي�ستلزمها ذلك القرار لو اتخذه املجل�س وينبغي
�إبالغه �إىل املجل�س.
أ
 -3يحق لأي ع�ضو الطعن �مام املجل�س ،مبوجب ما ي�ضعه
املجل�س من �شروط بهذا ال�ش�أن يف نظامه الداخلي ،يف �أي
قرار اتخذته اللجنة الإدارية.
المادة 22
النصاب القانوني للجنة اإلدارية

الفصل السابع -المسائل المالية
المادة 24
المصروفات

يكتمل الن�صاب القانوين لأي اجتماع للجنة الإداري��ة
بح�ضور �أكرث من ن�صف جميع �أع�ضاء اللجنة ،ب�شرط �أن  -1يتحمل الأع�ضاء املعنيون م�صروفات وفودهم �إىل
يكون للأع�ضاء احلا�ضرين على هذا النحو ما ال يقل عن املجل�س �أو اللجنة الإدارية �أو �أية جلنة من اللجان التابعة
للمجل�س �أو اللجنة الإدارية.
ثلثي جمموع �أ�صوات جميع �أع�ضاء اللجنة.
ُ -2تغطى امل�صروفات الالزمة لإدارة هذا االتفاق من
الفصل السادس -المدير التنفيذي
م�ساهمات الأع�ضاء ال�سنوية التي حتدد وفق ًا للمادة .25
والموظفون
ولكن �إذا طلب ع�ضو ما خدمة خا�صة ،يجوز للمجل�س �أن
المادة 23
يطلب �إىل ذلك الع�ضو دفع تكاليف تلك اخلدمات.
المدير التنفيذي والموظفون
 -1يعني املجل�س املدير التنفيذي بت�صويت خا�ص .ويحدد  -3مي�سك لإدارة ه��ذا االتفاق ما يلزم من ح�سابات
منا�سبة.
املجل�س �شروط تعيني املدير التنفيذي.
أ
إ
 -2يكون املدير التنفيذي هو امل�س�ؤول الداري العلى المادة 25
للمنظمة ويكون م�س�ؤو ًال عن �أداء املهام التي ت�سند �إليه إقرار الميزانية اإلدارية ومساهمات
األعضاء
يف �إدارة هذا االتفاق.
 -3يقوم املجل�س ،بعد ا�ست�شارة املدير التنفيذي وبناء على  -1لأغرا�ض هذه املادة ،يحوز الأع�ضاء � 2000صوت.
ت�صويت خا�ص ،بتعيني �أي من كبار امل�س�ؤولني بال�شروط � -2أ -يحوز كل ع�ضو عدد الأ�صوات املحدد يف املرفق مع
تعديله وفق ًا لأحكام الفقرة الفرعية (د) �أدناه.
التي يحددها.
 -4يقوم املدير التنفيذي بتعيني املوظفني الآخرين وفق ًا ب -ال يحوز �أي ع�ضو �أقل من � 6أ�صوات.
ج -ال جتزئة للأ�صوات .ويُ�سمح بتقريب العدد يف عملية
لالئحة املجل�س وقراراته.
 -5يعتمد املجل�س ،وف��ق�� ًا للمادة  ،8ق��واع��د و�أنظمة احل�ساب ولكفالة توزيع العدد الكامل للأ�صوات.
تت�ضمن ال�شروط الأ�سا�سية للخدمة واحلقوق والواجبات د -ت��و ّزع الأ�صوات ال��واردة يف املرفق التي مل ت�ؤخذ عند
بدء نفاذ هذا االتفاق فيما بني فرادى الأع�ضاء ،بخالف
وااللتزامات الأ�سا�سية جلميع �أع�ضاء الأمانة.
 -6يجب �أال يكون للمدير التنفيذي �أو لأي من املوظفني الذين يحوزون � 6أ�صوات يف املرفق .وتوزع الأ�صوات غري
املخ�ص�صة بن�سبة عدد �أ�صواتهم يف املرفق �إىل جمموع
�أية م�صلحة مالية يف �صناعة ال�سكر �أو جتارته.
 -7ال يحق للمدير التنفيذي وال لأي من املوظفني التما�س عدد �أ�صوات جميع الأع�ضاء الذين يحوزون �أكرث من 6
�أو تلقي تعليمات تتعلق باملهام املنوطة بهم مبوجب هذا �أ�صوات.
االتفاق من �أي ع�ضو �أو من �أية �سلطة خارجة عن املنظمة -3 .يعاد النظر يف الأ���ص��وات على �أ�سا�س �سنوي وفقاً
وعليهم االمتناع عن �أي عمل مي�س و�ضعهم كموظفني دوليني للإجراءات التالية:
م�س�ؤولني �أمام املنظمة وحدها .وعلى كل ع�ضو احرتام الطابع �أ -يجري كل �سنة ،مبا يف ذلك �سنة بدء نفاذ هذا االتفاق،
الدويل اخلال�ص مل�س�ؤوليات املدير التنفيذي واملوظفني وعدم عند ن�شر حولية ال�سكر ال�صادرة عن منظمة ال�سكر الدولية،
ح�ساب �أ�سا�س طني مركب لكل ع�ضو يت�ألف من:
حماولة الت�أثري عليهم يف نهو�ضهم مب�س�ؤولياتهم.

 35يف املائة من �صادرات الع�ضو �إىل ال�سوق احلرة
زائد ًا
 15يف املائة من جمموع �صادرات ذلك الع�ضو مبوجب
ترتيبات خا�صة
زائد ًا
 35يف امل��ائ��ة م��ن جمموع واردات الع�ضو م��ن ال�سوق
احلرة
زائد ًا
 15يف املائة من جمموع جمموع واردات الع�ضو مبوجب
ترتيبات خا�صة.
وتكون البيانات امل�ستعملة حل�ساب الأ�سا�س الطني املركب
لكل ع�ضو بالن�سبة لكل فئة واردة �أعاله هي متو�سط تلك
الفئة عن �أعلى ثالث �سنوات من ال�سنوات الأخرية الأربع
املن�شورة يف �أحدث طبعة حلولية ال�سكر ال�صادرة عن
املنظمة .ويقوم املدير التنفيذي بح�ساب ح�صة كل ع�ضو
يف جمموع الأ�س�س الطنية املركبة جلميع الأع�ضاء .وتوزع
كافة البيانات املذكورة �أعاله على الأع�ضاء عند �إجراء
احل�سابات.
ب -يف ال�سنة الثانية وال�سنوات التالية بعد بدء نفاذ هذا
االتفاق تعدل �أ�صوات كل ع�ضو ح�سب التغيري يف ح�صته يف
جمموع الأ�س�س الطنية املركبة جلميع الأع�ضاء بالقيا�س
�إىل احل�صة عن نف�س الع�ضوية ،يف ال�سنة ال�سابقة.
ج -ال يخ�ضع الأع�ضاء الذين يحوزون � 6أ�صوات لتعديل
�صعودي مبوجب �أحكام الفقرة الفرعية (ب) �أعاله ما مل
تتجاوز ح�صتهم يف جمموع الأ�س�س الطنية املركبة جلميع
الأع�ضاء  0.3يف املائة.
 -4يف حالة ان�ضمام ع�ضو �أو �أع�ضاء �إىل هذا االتفاق بعد
بدء نفاذه ،حتدد �أ�صواتهم وفق ًا للمرفق ب�صيغته املعدلة
يف �ضوء الفقرتني  2و� 3أعاله .و�إذا كان الع�ضو املن�ضم �أو
الأع�ضاء املن�ضمون غري مدرجني يف املرفق بهذا االتفاق
يقرر املجل�س عدد الأ�صوات الواجب تخ�صي�صها لذلك
الع�ضو �أو لأولئك الأع�ضاء .وبعد قبول الع�ضو املن�ضم
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�أو الأع�ضاء املن�ضمني وغري املدرجني يف املرفق لعدد
الأ�صوات التي يخ�ص�صها املجل�س ،يعاد ح�ساب �أ�صوات
الأع�ضاء القائمني بحيث يبقى جمموع الأ�صوات .2000
 -5يف حالة ان�سحاب ع�ضو �أو �أع�ضاء ،يعاد توزيع �أ�صوات
الع�ضو املن�سحب �أو الأع�ضاء املن�سحبني على الأع�ضاء
املتبقني بن�سبة ح�ص�صهم يف جمموع �أ�صوات الأع�ضاء
املتبقني بحيث يبقى جمموع �أ���ص��وات جميع الأع�ضاء
. 2000
 -6الرتتيبات االنتقالية:
�أ -تنطبق الأحكام التالية على �أع�ضاء االتفاق الدويل
لل�سكر لعام  1987وحدهم اعتبار ًا من  31كانون الأول/
دي�سمرب  1993وتقت�صر على �أول �سنتني تقومييتني بعد
بدء نفاذ هذا االتفاق (�أي لغاية  31كانون الأول /دي�سمرب
.)1994
ب -ال يتجاوز جمموع عدد الأ�صوات املخ�ص�صة يف عام
 1993لكل ع�ضو  1.33م�ضروب ًا يف عدد �أ�صوات ذلك
الع�ضو يف عام  1992مبوجب االتفاق الدويل لل�سكر لعام
 ،1987ويف عام  1994ال يتجاوز  1.66م�ضروب ًا يف عدد
�أ�صوات ذلك الع�ضو يف عام  1993مبوجب االتفاق الدويل
لل�سكر لعام . 1987
ج -لأغرا�ض حتديد امل�ساهمة عن كل �صوت ،ال يعاد توزيع
الأ�صوات التي مل ت�ؤخذ ب�سبب تطبيق الفقرة ( 6ب) �أعاله
على �أع�ضاء �آخرين .ومن ثم تتحدد امل�ساهمة عن كل
�صوت على �أ�سا�س العدد املخف�ض للأ�صوات الإجمالية.
 -7ال تنطبق على هذه املادة �أحكام الفقرة  2من املادة
 26املت�صلة بتعليق احلقوق الت�صويتية ب�سبب عدم الوفاء
بااللتزامات.
 -8يعتمد املجل�س خ�لال الن�صف الثاين من كل عام
امليزانية الإداري���ة للمنظمة عن ال�سنة التالية وحتدد
م�ساهمة الأع�ضاء عن كل �صوت يف تغطية تلك امليزانية،
يف �أول �سنتني بعد مراعاة �أحكام الفقرة  6من هذه
املادة.
 -9حت�سب م�ساهمة كل ع�ضو يف امليزانية الإدارية ب�ضرب
امل�ساهمة عن ال�صوت الواحد يف عدد الأ�صوات التي
يحوزها مبقت�ضى هذه املادة على النحو التايل:
�أ -بالن�سبة ملن كان ع�ضو ًا وقت اعتماد امليزانية الإدارية
نهائي ًا ،يكون عدد الأ�صوات هو ما كان يحوزه وقتذاك؛

يدفع الأع�ضاء م�ساهماتهم يف امليزانية
الإداري� � ��ة ل�ك��ل ��س�ن��ة وف �ق �اً ل�ل��إج ��راءات
الد�ستورية لكل منهم
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ب -وبالن�سبة ملن ي�صبح ع�ضو ًا بعد اعتماد امليزانية
الإدارية ،يكون عدد الأ�صوات هو العدد الذي تلقاه عند
اكت�ساب الع�ضوية ،مع تعديلها مبا يتنا�سب مع بقية الفرتة
امل�شمولة بامليزانية �أو امليزانيات ،على �أال تعدل الأن�صبة
املقررة للأع�ضاء الآخرين.
� -10إذا بد�أ نفاذ هذا االتفاق قبل �أكرث من ثمانية �أ�شهر
من بداية �سنته الكاملة الأوىل ،يعتمد املجل�س يف دورته
الأوىل ميزانية �إدارية تغطي الفرتة حتى بداية ال�سنة
الكاملة الأوىل .و�إال ،ت�شمل امليزانية الإدارية الأوىل ك ًال
من الفرتة الأولية وال�سنة الكاملة الأوىل.
 -11يجوز للمجل�س �أن يتخذ ،بت�صويت خا�ص ،ما يراه
منا�سب ًا من تدابري لتعوي�ض �آث��ار الع�ضوية املحدودة
املحتملة على م�ساهمات الأع�ضاء وقت اعتماد امليزانية
الإداري��ة عن ال�سنة الأوىل لهذا االتفاق �أو نتيجة �أي
انخفا�ض كبري يف الع�ضوية بعد ذلك.
المادة 26

عليها من قبل مراجع ح�سابات م�ستقل ،لإقرارها
دفع المساهمات
 -1يدفع الأع�ضاء م�ساهماتهم يف امليزانية الإدارية لكل ون�شرها.
ً
�سنة وفقا للإجراءات الد�ستورية لدى كل منهم .وتدفع الفصل الثامن -التعهدات العامة
امل�ساهمات يف امليزانية الإداري��ة لكل �سنة بعمالت قابلة لألعضاء
للتحويل بحرية ،وت�صبح واجبة ال�سداد يف اليوم الأول من المادة 28
تلك ال�سنة ،وت�صبح م�ساهمات الأع�ضاء املتعلقة بال�سنة تعهدات األعضاء
التي ين�ضمون خاللها �إىل املنظمة واجبة ال�سداد يف التاريخ يتعهد الأع�ضاء باتخاذ التدابري الالزمة لتمكينهم من
الوفاء بالتزاماتهم مبوجب هذا االتفاق ،وب�أن يتعاونوا
الذي ي�صبحون فيه �أع�ضاء.
� -2إذا انق�ضت �أربعة �أ�شهر من تاريخ وجوب �سداد امل�ساهمة تعاون ًا كام ًال بع�ضهم مع بع�ض ل�ضمان حتقيق �أهداف
وفق ًا للفقرة  1من هذه املادة دون �أن يدفع �أحد الأع�ضاء هذا االتفاق.
كامل م�ساهمته يف امليزانية الإدارية ،يطلب املدير التنفيذي المادة 29
�إىل الع�ضو �أن يدفع ب�أ�سرع ما يف الإمكان .ف�إذا انق�ضى مستويات العمل
�شهران �آخران بعد طلب املدير التنفيذي ومل يكن الع�ضو قد ي�ضمن الأع�ضاء احلفاظ على م�ستويات عمل من�صفة
�سدد م�ساهمته بعد ،تعلق حقوقه الت�صويتية يف املجل�س ويف يف �صناعات ال�سكر لديهم ،وي�سعون قدر الإمكان �إىل
حت�سني م�ستوى معي�شة العمال الزراعيني وال�صناعيني
اللجنة الإدارية �إىل �أن يقوم بدفع كامل م�ساهمته.
 -3للمجل�س �أن يقرر ،بت�صويت خا�ص� ،أن يكف �أي ع�ضو يف خمتلف فروع �إنتاج ال�سكر ،وكذلك مزارعي ق�صب
مل يدفع م�ساهماته ملدة �سنتني عن التمتع بحقوق الع�ضوية ال�سكر وبنجر ال�سكر.
�أو يوقف ح�ساب الن�صيب املقرر عليه لأغرا�ض امليزانية .المادة 30
ويظل م�س�ؤو ًال عن الوفاء ب�أي التزامات �أخرى من التزاماته الجوانب البيئية
املالية مبوجب هذا االتفاق .وي�ستعيد الع�ضو حقوق الع�ضوية يويل الأع�ضاء ما ينبغي من اعتبار للجوانب البيئية يف
بدفعه املت�أخرات عليه .وتخ�صم �أي مدفوعات من الأع�ضاء جميع مراحل �إنتاج ال�سكر.
ً
املتخلفني عن ال�سداد من هذه املت�أخرات �أوال ولي�س من المادة 31
امل�ساهمات اجلارية.
المسؤولية المالية لألعضاء
تقت�صر امل�س�ؤولية املالية لكل ع�ضو �إزاء املنظمة و�إزاء الأع�ضاء
المادة 27
الآخرين على نطاق التزاماته ب�ش�أن امل�ساهمات يف امليزانية
مراجعة الحسابات ونشرها
تُقدَّم �إىل املجل�س يف �أقرب وقت ممكن بعد انتهاء كل الإدارية التي يعتمدها املجل�س مبقت�ضى هذا االتفاق.
ً
�سنة البيانات املالية للمنظمة عن تلك ال�سنة ،م�صدقا الفصل التاسع -المعلومات

والدراسات
المادة 32
المعلومات والدراسات

 -1تعمل املنظمة بو�صفها مركز ًا جلمع ون�شر املعلومات
الإح�صائية والدرا�سات عن الإنتاج والأ�سعار وال�صادرات
والواردات واال�ستهالك واملخزونات على امل�ستوى العاملي
يف جمال ال�سكر (على �أن ي�شمل ذلك ال�سكر اخلام والنقي
على حد �سواء ،بح�سب احلال) واملُح ّليات الأخرى ،ف�ض ًال
عن �ضرائب ال�سكر واملُح ّليات الأخرى.
 -2يتعهد الأع�ضاء ب�أن يقدموا ،يف غ�ضون املدة التي قد
يحددها النظام الداخلي ،جميع الإح�صاءات واملعلومات
املتاحة التي قد يعتربها النظام الداخلي �ضرورية لتمكني
املنظمة من اال�ضطالع بوظائفها مبوجب هذا االتفاق.
وت�ستخدم املنظمة ،عند االقت�ضاء ،املعلومات ذات ال�صلة
التي ميكن �أن توفرها لها م�صادر �أخرى .وال تقوم املنظمة
بن�شر �أية معلومات ميكن �أن تفيد يف التعرف على عمليات
الأ�شخا�ص �أو ال�شركات الذين يقومون ب�إنتاج ال�سكر �أو
جتهيزه �أو ت�سويقه.

وت�ضع اللجنة يف االعتبار ،يف ا�ستعرا�ضها ،جميع
املعلومات ذات ال�صلة التي جتمعها املنظمة عم ًال
باملادة .32
أ
 -3ت�ضطلع اللجنة ب�عمال يف املجاالت التالية:
�أ� -إعداد الإح�صاءات املتعلقة بال�سكر وحتليل �إح�صائي
لإنتاج ال�سكر وا�ستهالكه وخمزوناته والتجارة الدولية
فيه و�أ�سعاره؛
ب -حتليل �سلوك ال�سوق والعوامل التي ت�ؤثر فيه ،مع
االهتمام خا�صة مب�شاركة البلدان النامية يف التجارة
العاملية؛
ج -حتليل الطلب على ال�سكر ،مبا يف ذلك �آثار ا�ستخدام
�أي �شكل من بدائل ال�سكر الطبيعية واال�صطناعية على
التجارة واال�ستهالك العامليني لل�سكر؛
د� -أي ق�ضايا �أخرى يوافق عليها املجل�س.
 -4ينظر املجل�س يف ك��ل �سنة يف م�شروع برنامج
عمل تطلعي يعده املدير التنفيذي يت�ضمن تقديرات
لالحتياجات من املوارد.
الفصل العاشر -البحث والتطوير
المادة 34
البحث والتطوير

بغية حتقيق الأهداف املبينة يف املادة  ،1ميكن للمجل�س
امل�ساعدة يف البحث والتطوير العلميني يف ميدان
اقت�صاد ال�سكر ويف ن�شر النتائج التي يتم احل�صول
عليها يف هذا امليدان .ولهذا الغر�ض ،ميكن للمجل�س
التعاون مع املنظمات الدولية وم�ؤ�س�سات البحوث
ب�شرط �أال يتكبد التزامات مالية �إ�ضافية.
الفصل الحادي عشر -األعمال
التحضيرية التفاق جديد
المادة 35
األعمال التحضيرية التفاق جديد

 -1يجوز للمجل�س �أن يدر�س جدوى التفاو�ض على
اتفاق دويل جديد لل�سكر ،مبا يف ذلك اتفاق ممكن
ينطوي على �أحكام اقت�صادية ،و�أن يقدم تقرير ًا �إىل
الأع�ضاء و�أن يبدي ما يراه منا�سب ًا من تو�صيات.
 -2يجوز للمجل�س ،حاملا يرى ذلك منا�سب ًا� ،أن يرجو
المادة 33
من الأمني العام مل�ؤمتر الأمم املتحدة للتجارة والتنمية
تقييم السوق ،واالستهالك واإلحصاءات
 -1ين�شئ املجل�س جلنة تعنى بتقييم �سوق ال�سكر �أن يدعو �إىل عقد م�ؤمتر تفاو�ضي.
وا�ستهالكه و�إح�صاءاته تتكون من جميع الأع�ضاء الفصل الثاني عشر -األحكام
برئا�سة املدير التنفيذي.
الختامية
امل�سائل
امل�ستمر
اال�ستعرا�ض
 -2تبقي اللجنة قيد
المادة 36
ُ
املتعلقة باالقت�صاد العاملي لل�سكر واملح ّليات الأخرى الوديع
وتبلغ الأع�ضاء بنتيجة مداوالتها ،التي تعقد من �أجل يعينّ الأمني العام للأمم املتحدة مبوجب هذا وديع ًا
�إجرائها اجتماعات ،تكون ع��ادة مرتني يف ال�سنة .لهذا االتفاق.

المادة 37
التوقيع

يفتح باب التوقيع على هذا االتفاق يف مقر الأمم املتحدة
اعتبار ًا من � 1أيار /مايو �إىل  31كانون الأول /دي�سمرب
 1992وذلك من جانب �أي حكومة مدعوة �إىل م�ؤمتر الأمم
املتحدة املعني بال�سكر.1993 ،
المادة 38
التصديق والقبول واإلقرار

 -1يخ�ضع هذا االتفاق للت�صديق �أو للقبول �أو للإقرار
من جانب احلكومات املوقعة وفق ًا للإجراءات الد�ستورية
لكل منها.
 -2تودع وثائق الت�صديق �أو القبول �أو الإقرار لدى الوديع
يف موعد �أق�صاه  31كانون الأول /دي�سمرب  .1992غري �أنه
يجوز للمجل�س �أن مينح متديدات زمنية للحكومات املوقعة
التي ال ت�ستطيع �إيداع وثائقها بحلول ذلك التاريخ.
المادة 39
اإلشعار بالتطبيق المؤقت

 -1يجوز لأي حكومة موقعة تعتزم الت�صديق على هذا
االتفاق �أو قبوله �أو �إق��راره �أو لأي حكومة حدد املجل�س
�شروط ًا الن�ضمامها ولكنها مل ت�ستطع بعد �إيداع وثيقتها،
�أن تقوم ،يف �أي وقت ،ب�إ�شعار الوديع ب�أنها �ستطبق هذا
االتفاق ب�صورة م�ؤقتة �إما عند بدء نفاذه وفق ًا للمادة 40
�أو يف تاريخ حمدد �إذا كان نافذ ًا بالفعل.
 -2تكون احلكومة التي �أ�صدرت �إ�شعار ًا مبوجب الفقرة
 1من هذه املادة ب�أنها �ستطبق هذا االتفاق �إما عند بدء
نفاذه �أو يف تاريخ حمدد �إذا كان نافذ ًا بالفعل ،ع�ضو ًا
م�ؤقت ًا ابتداء من ذلك الوقت �إىل �أن تودع وثيقتها اخلا�صة
بالت�صديق �أو القبول �أو الإقرار �أو االن�ضمام وبذلك ت�صبح
ع�ضو ًا.
المادة 40
بدء نفاذ االتفاق

 -1يبد�أ نفاذ ه��ذا االتفاق ب�صفة نهائية يف  1كانون
الثاين /يناير � 1993أو يف �أي تاريخ الحق� ،إذا قامت
بحلول ذل��ك التاريخ حكومات حت��وز  60يف املائة من
الأ�صوات وفق ًا للتوزيع املن�صو�ص عليه يف املرفق بهذا
االتفاق ب�إيداع وثائقها اخلا�صة بالت�صديق �أو القبول �أو
الإقرار �أو االن�ضمام.
ً
� -2إذا مل يبد�أ نفاذ هذا االتفاق ،وفقا للفقرة  1من هذه
املادة ،يف  1كانون الثاين /يناير  ،1993يبد�أ نفاذه ب�صفة
م�ؤقتة �إذا قامت بحلول ذلك التاريخ حكومات م�ستوفية
ل�شروط الن�سبة املئوية املن�صو�ص عليها يف الفقرة  1من
هذه املادة ب�إيداع وثائقها اخلا�صة بالت�صديق �أو القبول
�أو الإقرار �أو بتقدمي �إ�شعارات بالتنفيذ امل�ؤقت.
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� -3إذا مل ت�ستوف ،يف  1كانون الثاين /يناير ،1993
الن�سب املئوية املطلوبة لبدء نفاذ ه��ذا االت��ف��اق وفق ًا
للفقرة � 1أو الفقرة  2من هذه املادة ،يدعو الأمني العام
للأمم املتحدة احلكومات التي �أودعت وثائقها اخلا�صة
بالت�صديق �أو القبول �أو الإق���رار �أو قدمت �إ�شعارات
بالتنفيذ امل�ؤقت �إىل االجتماع لتقرر ما �إذا كان يتعني
�أن يبد�أ نفاذ هذا االتفاق ب�صفة نهائية �أو ب�صفة م�ؤقتة
فيما بينها كلي ًا �أو جزئي ًا ،يف التاريخ الذي قد حتدده .و�إذا
بد�أ نفاذ هذا االتفاق ب�صفة م�ؤقتة وفق ًا لهذه الفقرة،
ف�إنه ي�صبح نافذ ًا بعد ذلك ب�صفة نهائية متى ا�ستوفيت
ال�شروط املن�صو�ص عليها يف الفقرة  1من هذه املادة
بدون حاجة �إىل اتخاذ قرار �آخر.
 -4بالن�سبة لأي حكومة تودع وثيقة ت�صديق �أو قبول �أو
�إقرار �أو ان�ضمام �أو �إ�شعار بالتنفيذ امل�ؤقت بعد بدء نفاذ
هذا االتفاق وفق ًا للفقرة � 1أو � 2أو  3من هذه املادة ،يبد�أ
�سريان الوثيقة �أو الإ�شعار يف تاريخ الإيداع وفيما يتعلق
بالإ�شعار بالتنفيذ امل�ؤقت ،وفق ًا لأحكام الفقرة  1من
املادة .39

الفقرة  1من هذه املادة �أي ن�صيب يف ح�صيلة الت�صفية أ�و  -4عند �إنهاء هذا االتفاق ،ي�ستمر وجود املنظمة طوال
الأ�صول الأخرى للمنظمة ،وكذلك ال يتم حتميله �أي جزء الوقت ال��ذي قد يلزم لتنفيذ ت�صفيتها وتكون لها من
ال�سلطات ومتار�س من الوظائف ما قد ي�ستلزمه هذا
من العجز يف املنظمة� ،إن وجد.
الغر�ض.
المادة 44
 -5يتوىل املجل�س �إ�شعار الوديع ب�أي �إجراء يتخذ مبوجب
التعديل
 -1يجوز للمجل�س ،بت�صويت خا�ص� ،أن يو�صي الأع�ضاء الفقرة � 2أو الفقرة  3من هذه املادة.
ب�إدخال تعديل على هذا االتفاق .كما يجوز للمجل�س �أن المادة 46
يحدد وقت ًا يقوم بعده كل ع�ضو ب�إ�شعار الوديع بقبوله التدابير االنتقالية
للتعديل .وي�صبح التعديل نافذ ًا بعد  100يوم من ت�سلم  -1متى ترتبت ،وفق ًا لالتفاق الدويل لل�سكر لعام ،1987
الوديع �إ�شعارات القبول من �أع�ضاء يحوزون ثلثي الأ�صوات على �أي عمل مت القيام به �أو يتم القيام به �أو مل يتم
على الأقل من جمموع �أ�صوات جميع الأع�ضاء وفق ًا للمادة القيام به �آثار يكون قد �سرى مفعولها يف �سنة الحقة،
 11على النحو املحدد وفق املادة � ،25أو يف �أي تاريخ الحق لأغرا�ض تنفيذ هذا االتفاق ،يكون لهذه الآث��ار نف�س
يكون املجل�س قد حدده بت�صويت خا�ص .ويجوز للمجل�س املفعول مبقت�ضى هذا االتفاق كما لو كانت �أحكام اتفاق
�أن يحدد وقت ًا يقوم كل ع�ضو خالله ب�إ�شعار الوديع بقبول عام  1987قد ا�ستمر مفعولها لهذه الأغرا�ض.
التعديل ،و�إذا مل ي�صبح التعديل نافذ ًا بحلول ذلك التاريخ  -2يقر املجل�س ،مبوجب االتفاق الدويل لل�سكر لعام
ف�إنه يعترب م�سحوب ًا .ويزود املجل�س الوديع باملعلومات  ،1987امليزانية الإدارية للمنظمة ل�سنة  1993ب�صفة
الالزمة لتحديد ما �إذا كانت �إ�شعارات القبول الواردة م�ؤقتة ،وذلك يف دورته العادية الأخرية يف �سنة ،1992
رهن ًا بقيام املجل�س ب�إقرارها نهائي ًا مبوجب هذا االتفاق
كافية جلعل التعديل نافذ ًا.
� -2أي ع�ضو مل يقدَّم با�سمه �إ�شعار بقبول تعديل بحلول يف دورته الأوىل يف �سنة 1993م.
التاريخ الذي ي�صبح فيه ذلك التعديل نافذ ًا يكف عن �أن و�إثبات ًا ملا تقدم قام املوقعون �أدن��اه ،املفو�ضون لهذا
يكون طرف ًا يف هذا االتفاق اعتبار ًا من ذلك التاريخ ،ما مل الغر�ض ح�سب الأ�صول ،بالتوقيع على هذا االتفاق يف
يقنع ذلك الع�ضو املجل�س بعدم ا�ستطاعته ا�ستيفاء القبول التواريخ املبينة.
يف حينه ب�سبب �صعوبات ووجهت يف ا�ستكمال �إجراءاته حرر يف جنيف يف هذا اليوم الع�شرين من �آذار /مار�س
الد�ستورية وقرر املجل�س �أن ميدد بالن�سبة لذلك الع�ضو من �سنة �أل��ف وت�سعمائة واثنني وت�سعني .ون�صو�ص
الفرتة املحددة للقبول .وال يكون ذل��ك الع�ضو ملزم ًا هذا االتفاق باللغات الإ�سبانية والإنكليزية والرو�سية
وال�صينية والعربية والفرن�سية مت�ساوية احلجية.
بالتعديل قبل تقدمي �إ�شعار بقبوله.

المادة 42
االنسحاب

المدة والتمديد واإلنهاء

المادة 41
االنضمام

يكون ب��اب االن�ضمام �إىل ه��ذا االت��ف��اق مفتوح ًا �أمام
حكومات جميع الدول وفق ال�شروط التي يحددها املجل�س.
وعند االن�ضمام ،تعترب الدولة املعنية مدرجة يف املرفق
بهذا االتفاق وكذلك �أ�صواتها ح�سبما هو وارد يف �شروط
االن�ضمام .وينفذ االن�ضمام ب�إيداع وثيقة االن�ضمام لدى
الوديع .ويجب �أن تن�ص وثائق االن�ضمام على �أن احلكومة
تقبل جميع ال�شروط التي يحددها املجل�س.
المادة 45
 -1يجوز لأي ع�ضو �أن ين�سحب من هذا االتفاق يف �أي وقت
بعد بدء نفاذ هذا االتفاق عن طريق تقدمي �إ�شعار كتابي
باالن�سحاب �إىل الوديع .وعلى الع�ضو �أن ُيعلم املجل�س يف
الوقت ذاته كتابة بالإجراء الذي اتخذه.
 -2يكون االن�سحاب مبوجب هذه املادة نافذ املفعول بعد
 30يوم ًا من ت�سلم الوديع للإ�شعار.

المادة 43
تسوية الحسابات

 -1يحدد املجل�س �أية ت�سوية للح�سابات يراها من�صفة مع
�أي ع�ضو ان�سحب من هذا االتفاق� ،أو كف بطريقة �أخرى
عن �أن يكون طرف ًا يف هذا االتفاق .وحتتفظ املنظمة ب�أية
مبالغ �سبق �أن دفعها هذا الع�ضو .ويكون هذا الع�ضو ملزم ًا
ب�سداد �أية مبالغ م�ستحقة عليه للمنظمة.
 -2لدى �إنهاء هذا االتفاق ،ال يحق لأي ع�ضو م�شار �إليه يف
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 -1يظل هذا االتفاق نافذ ًا حتى  31كانون الأول /دي�سمرب
 1995ما مل يتم متديد مدته مبوجب الفقرة  2من هذه
امل��ادة� ،أو �إن��ه��ا�ؤه قبل ذلك مبوجب الفقرة  3من هذه
املادة.
 -2يجوز للمجل�س ،بت�صويت خا�ص ،متديد مدة هذا
االتفاق �إىل ما بعد  31كانون الأول /دي�سمرب ،1995
ل��ف�ترات م��ت��وال��ي��ة ال ي��ت��ج��اوز ك��ل منها �سنتني يف كل
منا�سبة.
ولكل ع�ضو ال يقبل �أي متديد من ه��ذا القبيل لهذا
االتفاق �أن يبلغ املجل�س بذلك كتابة ،ويكف هذا الع�ضو
عن �أن يكون طرف ًا يف هذا االتفاق اعتبار ًا من بداية فرتة
التمديد.
 -3يجوز للمجل�س �أن يقرر يف �أي وقت ،بت�صويت خا�ص،
�إنهاء هذا االتفاق اعتبار ًا من التاريخ الذي يحدده ورهن ًا
مبا يحدده من �شروط.

الثالثي

الخطير

اتجاهات

••�أ.د�.إبراهيم بن مبارك اجلوير
ع�ضو جمل�س ال�شورى

ثمة ثالث م�شكالت رئي�سة ينبغي النظر �إليها نظرة م�ستقبلية وباهتمام كبري ،وبب�ساطة كبرية وبدون
مقدمات
امل�شكلة الأوىل :العطالة وهي �أن يكون ال�شخ�ص قادرا م�ؤهال وال يجد عمال منا�سبا ،والتعبري بالعطالة �أدق
من البطالة و�أوىل.
أ
الثانية :ال�سكن واملق�صود به توفري ال�سكن املنا�سب لكل ��سرة يف املكان والزمان املنا�سبني.
الثالثة :الزواج ونعني به تزويج ال�شاب من فتاة تنا�سبه يف الوقت املنا�سب.
امل�شكلة الأوىل م�شكلة لها �أبعادها وترتبط بالثانية والثالثة وبكثري من امل�شكالت الأمنية وال�سيا�سية
واالجتماعية واالقت�صادية ،ومعاجلة م�شكلة تعني وقاية املجتمع من كثري من الأخطار ومعاجلة كثري من
امل�شكالت ،وذلك �إن معاجلة م�شكلة العطالة توفر للمرء الدخل املنا�سب الذي يغنيه عن ال�س�ؤال وال�سرقة
والفراغ ،وي�ؤدي خدمة و�إنتاجية لنف�سه و�أ�سرته واملجتمع وي�شعر بالوالء وال�صدق.
والدرا�سات والإح�صاءات تفيد بوجود ارتباط قوي بني م�ستوى اجلرمية ومبختلف �أنواعها من �سرقات
وانحرافات جن�سية وخمدرات واعتداءات وت�سول مبطن وانت�شار كثري من ال�سلبيات يف املجتمع وبني العطالة،
كما تفيد الدرا�سات والإح�صاءات �إىل انخفا�ض كبري يف م�ستوى اجلرمية كما ونوعا عندما ي�شغل النا�س
ب�أعمال تدر عليهم دخال يكفيهم ،وقد كتب �أمري امل�ؤمنني عمر بن اخلطاب ـر�ضي اهلل عنهـ �إىل �أحد عماله:
�أ�شغلهم بالطاعة و�إال �أ�شغلوك باملع�صية «
والأعمال �أو الوظائف عندنا �أربعة �أنواع :الأعمال الإدارية ،والت�سويقية ،والت�صنيعية ،واخلدمية ،وال ينبغي
�أن نبد�أ بالأعمال اخلدمية �أو الت�صنيعية ،فالأعمال ال�صناعية حتتاج �إىل عمالة فنية وخربة وجودة حتى
تناف�س ،و�أرجو �أال ن�صل �إىل اخلدمة التي ي�ضطر املواطن للعمل فيها ،ولكن �أعمال الإدارة والت�سويق هي التي
ت�ستويل على �أكرث من  %60من الفر�ص الوظيفية وكثري منها ال حتتاج �إىل كثري من املهارات التي يتطلبها
العمل بدليل وجود عمالة وافدة تقوم بها تعلمت وك�سبت خرباتها هنا ومن خالل العمل ولي�س قبله وبخا�صة
يف ميدان الت�سويق وال �أق�صد بالت�سويق �سوق اخل�ضار ونحوه ولكن تلك الأ�سواق املكيفة التي تبيع العطور
ونحوها يف عمل حمدد ووقت حمدد ون�سبة من الدخل ،و�أتذكر �أن خبريا �أجنبيا جاء �إىل اململكة لتقدمي
حما�ضرة عن التعليم يف اململكة ،وقال يف املحا�ضرة �إنني قبل �أن �أقوم ب�إلقاء حما�ضرتي قمت ملدة ثالثة �أيام
بدرا�سة الو�ضع عندكم فوجدت جبال �ضخما وعقبة ك�أداء ا�سمها ثمانية مليون وافد .يتخرج املواطن ويبحث
عن عمل وي�صطدم بذلك اجلبل وتعودون �إىل التعليم وتعدلون وتغريون ظنا منكم �أن العقبة يف التعليم �أو
املهارات التي ال يجيدها هذا املتخرج ويتخرج املتخرج مرة �أخرى وي�صطدم بتلك العقبة وتعودون مرة �أخرى
للمناهج والتعليم للتعديل والتطوير ولكن تبقى امل�شكلة وتتفاقم لأن امل�شكلة �أو العقبة �أو اجلبل مل يهد منه
�شئ بل يو�ضع له احلماية من �أجل تقويته ،احلل �إذن هو �أن تبد�أ املعاول بقوة للحد من هذا اجلبل حتى يجد
املتخرج الفر�صة ويتمكن من املهارة وهو على ر�أ�س العمل .
و�إذا ح�صل ال�شخ�ص على الوظيفة املنا�سبة وا�ستقر فيها وبد�أ ينتج وي�شغل نف�سه بها بد�أ يتطلع للبناء ولي�س
الهدم ،و�إن �أهم عوامل البناء ،البناء الأ�سري فبد�أ يفكر يف ت�أ�سي�س �أ�سرة ،وليقدم على هذه اخلطوة املهمة،
يفكر يف ال�سكن ال��ذي يحقق له اال�ستقرار وال�سكينة ،في�أتي حل م�شكلة ال�سكن بجهود حكومية وجتارية
وت�سهيالت وبخطة وطنية توفر ال�سكن املنا�سب بالقيمة املنا�سبة يف املكان املنا�سب ،ويتم ذلك تدريجيا حتى
�إذا توفر ال�سكن يقدم ال�شاب �أو ال�شابة على النقلة الثالثة وهي الزواج ،ف�إذا �شغل املرء نف�سه بوظيفة منا�سبة
ي�شعر يها بالثقة بنف�سه وبقدرته وانتمائه ،وحتمله امل�س�ؤولية ،ووجد ال�سكن املنا�سب ثم الزوجة املنا�سبة ف�إن
حتقق ال�سكينة واال�ستقرار يقلل كثريا من امل�شكالت النف�سية واالجتماعية واالقت�صادية والأمنية و�سيجني
املجتمع النفع والفائدة واال�ستقرار وقد قال البارئ عز وجل (و َِم ْن �آيَا ِت ِه �أَ ْن َخلَ َق َل ُك ْم ِم ْن �أَ ْن ُف ِ�س ُك ْم �أَ ْزوَاجاً
ِل َت ْ�س ُك ُنوا �إِ َل ْيهَا وَجَ َع َل َب ْي َن ُك ْم َم َو َّد ًة َورَحْ َم ًة ِ�إ َّن فيِ َذ ِل َك َ آل ٍ
يات ِل َق ْو ٍم َي َت َف َّك ُرو َن) (الروم.)21:
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 ..وآخر يطالب بحماية المواطنين
من التالعب في االستقدام
رفع املواطن �سعد مهنا القامو�س عري�ضة لرئي�س جمل�س
ال�شورى ال�شيخ الدكتور عبداهلل بن حممد بن �إبراهيم
�آل ال�شيخ طالب فيها بالنظر �إىل ما يواجهه املواطن من
تدلي�س وتالعب من مكاتب اال�ستقدام والعمالة املنزلية
وقال:
�صاحب معايل الدكتور عبداهلل بن �إبراهيم �آل ال�شيخ
رئي�س جمل�س ال�شورى� ,سلمه اهلل
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ,وبعد:
�إننا بحمد اهلل ومنته نعي�ش يف كنف حكومة موالي خادم
احلرمني ال�شريفني حفظه اهلل ,حيث جعلت هم املواطن
همها وراح��ة املواطن مبتغاها و�شغلها ال�شاغل ت�سهر
الليل بعد الليل وتقوم به النهار بعد النهار ,وهي يف ذلك
م�ستجيبة لتعاليم �شريعتنا ال�سمحاء وما جبل عليه بناة
هذه اجلزيرة من �أخالق كرمية هي ال�سجية والطبع.
يف البداية �أود �أن �أ�شكركم على جهودكم اجلبارة التي
بذلتموها وما زلتم تبذلونها يف �سبيل تقدم ورقي هذا
البلد املعطاء يف ظل رائ��د ه��ذه الأم��ة وزعيمها وقائد
م�سريتها ونه�ضتها خ��ادم احل��رم�ين ال�شريفني امللك
عبداهلل بن عبدالعزيز – حفظه اهلل ,-ومنذ وط�أ املغفور
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له -ب�إذن اهلل امللك عبدالعزيز -طيب اهلل ثراه ,-أ�ركان
هذه الدولة و�أر�سى دعائمها على مبادئ الإ�سالم احلنيف
مل يدخر و�سع ًا يف تذليل كل ال�صعوبات من �أجل الوطن
واملواطن.
أ
أ
أ
أ
من هنا ومن هذا املنطلق �ود �ن �ب�سط بني �يديكم هذه
املع�ضلة التي بات يعاين منها الكثري بل ال�سواد الأعظم
من �سكان هذه الأر�ض املباركة �أر�ض اململكة.
وامل�شكلة تكمن يف مو�ضوع “مكاتب ا�ستقدام اخلدم �سواء
داخل اململكة �أو خارجها” ,فمث ًال يا �صاحب املعايل :الفرد
منا يقوم بجلب العاملة املنزلية بعد �أن �أم�ضى وقت ًا طوي ًال يف
تخلي�ص �إجراءات املعامالت احلكومية ونظام اال�ستقدام,
وبعد �أن �أنهك كاهله مبلغ اال�ستقدام ويقول احلمد اهلل
انتهت املهمة ,ويفاج�أ املواطن بعد ثالثة �أ�شهر من تاريخ
اال�ستقدام �أن العاملة تطلب ال�سفر وتبدي عدم رغبتها يف
العمل بدون �أي �سبب يذكر ,وهذا الأمر يتكرر يف كل حني
ومع كل فرد واخل�سارة والتعب على املواطن وي�ضطر املواطن
لعمل �إج��راءات جديدة ويدفع مبالغ مرة ثانية من �أجل
ا�ستقدام �أخرى ,وهذا �أمر ملمو�س يتكرر معي ومع غريي
من املواطنني .مما يرهق ميزانية املواطن وخ�صو�ص ًا ذوي

الدخل املحدود والذين يعانون من قلة يف الدخل واملوارد,
حتى مي�سوري احلال يعانون من هذه امل�شكلة التي ال طائل
منها �سوى ا�ستنزاف املواطن و�إرهاقه مادي ًا ومعنوي ًا.
فال بد �أن يكون هناك ما يحمي املواطن من هذه االحتياالت
التي ت�صدر من �أ�صحاب املكاتب خ�صو�ص ًا من خارج اململكة.
ال بد �أن يكون هناك قانون �صارم ونظام يراعي م�صالح
املواطن ويحمي �أمواله ,و�أن تكون هناك �إجراءات �صارمة
من النظام والقانون املعمول به داخل اململكة وخارجها ,وما
�شرع لنا امل�شرع “كلكم راع وكلكم م�س�ؤول عن رعيته”.

نداء لالهتمام بتعيين خريجي
الكليات التقنية
رفع املواطن �سمري بن �سعود ال�صبحي عري�ضة �إىل
معايل رئي�س املجل�س �شرح فيها معاناته لعدم احل�صول
على وظيفة برغم �أنه خريج �إحدى الكليات التقنية كما
ذكر .وقال ال�صبحي يف عري�ضته:
با�سمي وبا�سم كافة خريجي الكليات التقنية يف اململكة,
خريجو ال�شهادة اجلامعية املتو�سطة�( ,أي الدبلوم)
ننا�شد كل م�س�ؤول بالدولة – رعاها اهلل -نحن خريجو
الكليات التقنية ,نعم م�ؤهلون ب�شكل ممتاز للظفر ب�أي
وظيفة يف القطاع احلكومي يف الدولة يف التخ�ص�ص
طبع ًا.
نحن خريجو الكليات التقنية ال يوجد لدينا �أي �ضمان
بعد التخرج �سوى املكوث يف املنزل وه��ذا ما نطالب
به يف جمل�س ال�شورى باقرتاح حل منا�سب لنا ,على
�سبيل املثال �أنا وكثري مثلي مت قبولهم مبدئي ًا يف وظائف
حكومية وبعد �أن تتم �إجراءات القبول من فح�ص طبي
ومطابقة امل�ؤهالت ال يتم تعييننا والأ�سباب كثرية.
ونحن ال جند غري القطاع اخلا�ص فقط ووظائفه ال
تنا�سب م�ؤهالتنا ,وظيفة حار�س �أم��ن ,ولكن ملاذا ال

مقترح
بمواجهة
ارتفاع
أجور
عمالة
البناء

نعمل يف وظائف �أرقى بع�ض ال�شيء وتخ�ص�ص حلملة
الدبلوم من املواطنني مثل وظيفة (م��ن��دوب) ,نحن
نطالب اخلدمة املدنية وكل من يهمه الأم��ر بربنامج
فعال يلتحق به اخلريج ويتم ت�أمني م�ستقبله الوظيفي
على ح�سب التخ�ص�ص حتى �إن مل ت�أت وظيفة حكومية
على الأقل يجد فر�صته يف القطاع اخلا�ص.
لقد اخرتنا الكلية ملا ت�شتهر به من �سمعة طيبة فهي
ت�شرف على بع�ض ال�شهادات الدولية وتعرتف بها ,ولكن
للأ�سف ال تعرتف بحق اخلريج ,و�إن �ساهمت ب�شيء قليل
فقط ,ونحن نريد النهو�ض مب�ستوى املواطن ال�سعودي
نطالب (ب�إ�صالحات) جذرية للأ�سف امل�صانع لدينا
تقريب ًا  %98من الأجانب و�إن كان بها �سعوديون فهم
حرا�س �أمن �أو مرا�سلون �أي مبعدل � 2أو  3يف املئة ,نحن
نطالب مبعاجلة م�شكلة و�ضع اخلريج يف القطاع اخلا�ص
�إح�ضار كرت برقم احل�ساب وت�صوير ن�سخ منه وبعد �أن
والقطاع احلكومي طبع ًا.
وق��د �سبق يل �أن تر�شحت لوظيفة �سائق يف �إحدى �أح�ضرت كرت ًا برقم احل�ساب و�صور ًا منه وا�ستقالتي
امل�ؤ�س�سات وبعد �أن مت تعييني وعملت �إجراءات التعيني من وظيفتي ال�سابقة قال يل املوظف اترك رقم جوالك
من فح�ص طبي ومطابقة امل�ؤهالت و�إ�صر املوظف على ونحن نوافيك باالت�صال.

رفع املواطن نا�صر بن �شليويح الدو�سري عري�ضة ملعايل
رئي�س جمل�س ال�شورى طالب فيها ببحث مو�ضوع رفع العمالة
خا�صة يف جمال البناء لأ�سعار خدماتها وعدم وجود عمالة
وطنية بديلة مما جعل املواطن �ضحية للعمالة الأجنبية
وقال:
آ
إ
ال�شيخ الدكتور عبداهلل بن حممد بن �براهيم �ل ال�شيخ,
�أرفع برقيتي هذه �إىل معاليكم وفيها �أطرح �أمام معاليكم
الكرمي مو�ضوع ًا مي�س كل مواطن ,بل مي�س الوطن وهو ق�ضية
العمالة التي احتكرت �سوق البناء ورفعت الأ�سعار ب�شكل
جنوين ,وذلك لقلة العمالة املوجودة يف ال�سوق ,نحن يف
حمافظة ال�سليل نعاين من عدم وجود البديل واملناف�سة.
على �سبيل املثال مت رفع �شغل اليد يف التليي�س من خم�سة
ع�شر �ألف ريال �إىل �ستني �ألف ريال للمنزل ككل ,وق�س على
ذلك املحافظات النائية ,و�أنا ل�ست ممن يعمل يف هذا املجال
ولي�س لدي منفعة من هذه امل�شكلة �إال �أنني �أمتنى رخ�ص
اليد العاملة وتوفرها.
لقد قمت ببناء م�سكن يل ومل�ست هذه امل�شكلة و�أحببت
�أن �أطرحها بني �أيديكم ,ويعلم اجلميع �أن قر�ض البنك
العقاري يذهب �إىل جيب العمالة ,لأن العمالة �أ�صبحت
قليلة يف ال�سوق حتى لو مت رفع القر�ض العقاري �إىل مليون

ريال ,ف�إن ذلك ال يحل امل�شكلة ,بل يفاقمها ويزيد حواالت
العمالة للخارج ,ن�أمل مناق�شة وزارة العمل و�س�ؤالها ملاذا
تعقد اال�ستقدام للم�ؤ�س�سات والأفراد الذين ي�أخذون �أعمال
ويف�شلون يف التنفيذ لعدم وجود عمالة كافية و�أ�صبح ال�سوق
احتكاري ًا ل�صالح العامل ,و�سي�ضطر املواطن �إىل الت�سرت
وت�شغيل العمالة املجهولة �إذا مل يجد البديل.
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من الذاكرة

قرارات منظمة لعمل الداللين وتحصيل رسوم لوحات اإلعالنات من الراغبين فيها

تأكيد رفض تأجير دكاكين إلدارة عين زبيدة
اط��ل��ع جمل�س ال�����ش��ورى على املعاملة
امل��رف��ق��ة ال����واردة م��ن رئ��ا���س��ة جمل�س
الوكالء بعدد  2138يف 1351/3/5هـ
املت�ضمن طلب علي بن دروي�ش اجلوهري
�إعطاء �إدارة عني زبيدة دكاكني من
دكاكينه الواقعة فوق الأرا�ضي العائدة
لعني زبيدة لت�أجريها من قبلها و�أخذ
الأجر يف مقابل االحتكار املطلوب منه
وع��دم موافقة �إدارة عني زبيدة على
�إجابته طلب امل�ستدعي لأن �أجرتها ال

االكتفاء

تفي ب�أجرة احلكر و�أن من ر�أي رئي�س
هيئة عني زبيدة و�أحد �أع�ضائها ابتياع
الأنقا�ض الواقعة فوق الأر�ض الوقف.
وتداول الأع�ضاء البحث يف اخل�صو�ص
املذكور وبع�ض الفح�ص والتدقيق قرر
املجل�س بالإجماع ما ي�أتي:
 -1م��ن حيث �أن طلب امل�ستدعي ال
يتفق م��ع ال��ع��دال��ة وي�����ؤدي �إىل �ضرر
بحقوق �صندوق �إدارة عني زبيدة ف�إن
املجل�س ال ي��واف��ق عليه �أ���ص ً
�لا ويرى

وجوب ا�ستح�صال احلكورات املطلوبة
م��ن��ه لإدارة ع�ين زب��ي��دة ط��ب��ق نظام
الإيجارات.
 -2ويف حالة عجز امل�ستدعي عن دفع
ما لديه من حكورات ف�إن املجل�س يوافق
على ر�أي رئي�س �إدارة عني زبيدة و�أحد
�أع�ضائها يف ابتياع الأنقا�ض املذكورة
وخ�صم ما هو مطلوب لها من حكورات
م��ن �أ���ص��ل ال��ث��م��ن وع��ل��ى ه���ذا ح�صل
التوقيع.

بالكفالة االعتبارية ألمين صندوق جدة

اطلع جمل�س ال�شورى على �أوراق
املعاملة املرفوقة الواردة �إليه من لدن
مقام رئا�سة جمل�س الوكالء برقم
 1345يف 1351/2/24ه���ـ املتعلقة
مبو�ضوع الكفالة املطلوبة �أخذها
على �أمني ال�صندوق العمومي بجدة
وما دار ب�ش�أنها بني الدوائر املخت�صة
من خمابرات وا�ستعالمات وقرارات
ج���اءت مو�ضحة مبكانها يف هذه
الأوراق ,وبعد ا�ستيفاء حمتوياتها

ودر�س املو�ضوع من كافة جوانبه قرر
املجل�س بالإجماع ما ي�أتي:
أ�و ًال� :إن قوانني الدولة و أ�نظمتها
امل�����ص��دق��ة ت��ق�����ض��ي ب�����ص��ف��ة عامة
بوجوب أ�خ��ذ كفاالت جمزية على
�أمناء ال�صناديق.
ث��ان��ي�� ًا :وبالنظر �إىل �أن مديرية
ال�صندوق العمومي والوكالة العامة
قد وافقتا على االكتفاء بالكفالة
االعتبارية املقدمة من قبل �أمني

ال�صندوق للأ�سباب التي �أدلت
بها من جهة تعذر تقدمي الكفالة
املجزية و�أن الكفيل ال�شيخ �سليمان
قابل معترب و�أمني ال�صندوق املذكور
ذو �أمانة ف�إن املجل�س يرى �أنه �إذا
اقتنعت احلكومة ال�سنية بذلك
ووثقت بالكفيل واملكفول من جهة
�ضمانة حقوق الدولة ف�إن االكتفاء
بذلك من عدمه يرجع �إليها وعلى
هذا ح�صل التوقيع.

تكليف أمانة العاصمة بمراقبة االلتزام بالصحة العامة
اطلع جمل�س ال�شورى على املعاملة املرفقة
ال��واردة من رئا�سة جمل�س الوكالء بعدد
 2281يف 1351/2/9ه����ـ وامل�شتملة على
مو�ضوع تنجيل دب��ل �أم�ي�ر ي��اخ��ور وق��رار
جمل�س ال�شورى املتخذ يف املو�ضوع بعدد
 22يف 1351/2/3ه������ـ ال��ق��ا���ض��ي بت�أييد
القرار ال�سابق املتخذ بهذا ال�ش�أن بعدد 52
يف 1347/2/20هـ وعلى مالحظات �أمانة
العا�صمة بهذا ال�صدد يف قرارها املرفوق
ع���دد  295يف 1351/2/21ه�������ـ وت���داول
الأع�����ض��اء البحث يف اخل�صو�ص املذكور
وبعد الفح�ص والتدقيق و�إمعان النظر يف
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املالحظات املذكورة قرر املجل�س بالإجماع
ما ي�أتي:
أ
أ
إ
 -1بالنظر �ىل �ن املجل�س قد �سبق ف��صدر
ق��رار ًا بعدد 52يف 1347/2/20ه����ـ و�أيده
بقراره الأخ�ير عدد  22يف 1351/2/3هـ
ب�أن ما ي�صرف يف تنجيل دبل �أمري ياخور
ودب���ل احل���رم ال�شريف ي��ك��ون على ثالثة
�أق�سام مت�ساوية ,ق�سم يدفع يف �صندوق
�أمانة العا�صمة وق�سم من قبل �إدارة عني
زبيدة وق�سم من قبل �أرب���اب ال��دور ذات
الدبول الواقعة على الدبلني املذكورين,
ف���إن املجل�س ال يرى ما يدعو �إىل العدول

 -3ثم يف خالل مدة العمل ,يطلب اعتماد
عما تقرر �سابق ًا.
 -2وبنا ًء على �إف��ادة �أمانة العا�صمة ب�أن املبلغ الالزم لهذا الغر�ض لإقراره ودرجه
موازنتها ال ت�ساعدها على �إجراء ذلك لعدم مبوازنتها .وعلى هذا ح�صل التوقيع.
تخ�صي�ص مبلغ بها لهذا الغر�ض ,ونظر ًا �إىل
�أن املو�ضوع مهم جد ًا وي�ستلزم الإ�سراع لأن
جمرى الدبلني املذكورين واقع فوق جمرى
عني زبيدة ,ويف �إهمال هذا املو�ضوع خطر
يهدد ال�صحة العامة ف���إن من ال�ضروري
تكليف �أمانة العا�صمة ب�إجراء الك�شف على
الدبلني املذكورين وا�ستح�صال الق�سمني
اللذين يخ�صان �إدارة عني زبيدة و�أرباب
الدور و�إجراء العمل بالتنجيل حا ًال.
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اط��ل��ع جمل�س ال�����ش��ورى ع��ل��ى املعاملة
امل��رف��وق��ة ال����واردة م��ن رئ��ا���س��ة جمل�س
الوكالء بعدد  2532يف 1351/3/16هـ
وامل�شتملة على مو�ضوع تظلم �أحمد رجب
من �شيخ الداللني وقرار هيئة الأمانة يف
املو�ضوع.
وتداول الأع�ضاء البحث يف اخل�صو�ص
امل��ذك��ور وبعد الفح�ص والتدقيق قرر
املجل�س ب��الإج��م��اع املوافقة على قرار
هيئة الأم���ان���ة امل��رف��وق ع���دد  368يف
1351/1/9ه������ـ املتخذ ب��ه��ذا ال�صدد
وامل�شتمل على ال�ست املواد الآتية وهي:
 -1املوافقة على ما ر�آه �شيخ الداللني من
قيد متاع الرتكة املراد تثمينها بدفرته
اخلا�ص.
 -2ال ي�سوغ لأي دالل كان تثمني متاع �أي
تركة يف دور �أربابها �إال بعد اطالع �شيخ
الداللني على حقيقة الأمر.
 -3تكليف �أرباب املتاع املراد تثمينه �أوالً
ب�إح�ضار ورق��ة من املحكمة ال�شرعية
الكربى بعدم وجود قا�صر �أو غائب يتعلق
بالرتكة املذكورة واملراد تثمينها.
 -4متى ا�ستح�صل ال��دالل على الورقة

املذكورة فعليه �إ�شعار �شيخ الداللني بها
وعلى �شيخ الداللني �أن يقيد جميع الرتكة
املثمنة بوا�سطة كاتبه بدفرته مع قيد
املبلغ املثمن به.
 -5بعد قيد املتاع يف الدفرت ُيوقع من
�أرب��اب الرتكة والبائع منهم وامل�شرتي
وال���دالل املثمن وك��ات��ب �شيخ الداللني
وم�صادقة �شيخ الداللني بعد ذلك على
اجلميع.
� -6إفهام �شيخ الداللني �أن ال حق له يف
تقا�ضي �شيء �إال ما كان متبع ًا قدمي ًا يف
مثل هذه ومقرر ًا بني �أهل احلرفة .وعلى
هذا ح�صل التوقيع.

من رجال الشورى

قرارات منظمة لعمل
الداللين في التثمين

عبدالسالم الداغستاني
(1395-1330هـ)

ول���د ع��ب��دال�����س�لام ب��ن ع��م��ر بن
ح�����س�ين ال��داغ�����س��ت��اين يف مكة
امل��ك��رم��ة ع��ام 1330ه����ـ ،وتلقى
تعليمه الإبتدائي على يد والده,
وعلماء ع�صره بامل�سجد احلرام،
والتحق مبدر�سة ال��ف�لاح مبكة
املكرمة حتى ح�صل على �شهادتها
العالية عام 1344هـ ,بالإ�ضافة
�إىل �سنة درا�سية للتدريب على
�أعمال التدري�س عام 1345هـ.
عمل عبدال�سالم عمر مدر�س ًا مبدر�سة
الفالح مبكة املكرمة؛ لتدري�س علوم الفقه
والنحو والتاريخ حتى عام 1352ه��ـ ،ثم
عمل يف وزارة املالية حمرر ًا باملحا�سبة,
م��ن 1352/7/1ه�����ـ 1355/4/1 -ه�����ـ،
ف��ك��ات��ب حت���ري���رات ب�����وزارة امل��ال��ي��ة من
1355/4/1هـ1358/2/1 -هـ.
توىل عبدال�سالم عمر عمله كمدير حترير
جلريدة �أم القرى من 1359/1/14هـ -
1361/2/1ه����ـ ،ثم �سكرتري ًا باملجل�س
املايل ,وزارة املالية ,من 1362/4/1هـ-
1365/7/12هـ.
بعد ذل��ك انتقل للعمل ب��دي��وان النيابة
ال��ع��ام��ة م���دي���ر ًا مل��ك��ت��ب الأوراق ,من
1365/7/12ه���������ـ1366/3/24 -ه��������ـ،

كما عمل م�ساعد ًا ث��انٍ للديوان العام,
دي����وان ال��ن��ي��اب��ة ,م��ن 1367/9/1ه������ـ-
1370/9/1هـ.
ع�ين عبدال�سالم عمر ع�ضو ًا مبجل�س
ال�شورى يف الفرتة من 1375/2/23ه���ـ
حتى 1395/7/1هـ.
يعد ال�شيخ عبدال�سالم عمر من ك ّتاب
النرث البارزين ,وله العديد من املقاالت
الأدب���ي���ة يف ال�صحف وامل���ج�ل�ات ,كما
�أحلقت مناذج من نرثه بكتاب "من وحي
ال�صحراء".
ت������ويف ي���رح���م���ه اهلل ب����ج����دة يف ي���وم
1395/5/18ه����ـ ,و�صلي عليه بامل�سجد
احل�����رام ,ودف���ن مب��ق��اب��ر امل��ع�لاة مبكة
املكرمة.
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••د .عبداهلل بن �إبراهيم الع�سكر
كنت �أبحث عن �إجابة ل�س�ؤال �شغلني منذ ت�شرفت بع�ضوية جمل�س ال�شورى حول :ال�سوابق Les precedents
(�أعراف وتقاليد) غري الواردة يف النظام املكتوب يف �أدبيات �أنظمة املجال�س النيابية وقواعد عملها ومنها جمل�س
ال�شورى ال�سعودي .وبعد وقت من البحث وقعت يف يدي درا�سة خمت�صرة باللغة الفرن�سية من �إعداد جان لوي�س بيزانت
عنوانها� :أي قانون ينظم العمل الربملاين.
ولد جان لوي بيزانت يف � 5أكتوبر  ،1938وح�صل على عدة دبلومات منها دبلوم معهد الدرا�سات ال�سيا�سية بباري�س ،ومن ثم
تقلد عدة منا�صب �إدارية و�سيا�سية منها :رئي�س الكتابة العامة للجنة القوانني باجلمعية الوطنية الفرن�سية()1986/1978
وكاتبا عاما لنف�س امل�ؤ�س�سة (  .) 2003 /2000ثم عينه رئي�س اجلمعية الوطنية يف  27فرباير  2004ع�ضوا باملجل�س
الد�ستوري .وله عدة م�ؤلفات منها " :النظام الربملاين ونظام الأغلبية" (ن�شر يف �سنة )2001
كان القانون الذي تقوم عليه امل�ؤ�س�سات الربملانية يف معظم الدول الدميقراطية قانون ًا مكتوب ًا ،فالقانون املنظم ملجل�س
النواب الإ�سباين الذي مت �إقراره عام 1982م بلغت مواده  207مادة جاءت معظمها يف �صياغة مقت�ضبة.
ومثله القانون املنظم ملجل�س النواب الإيطايل الذي جاء يف  153مادة ،والقانون الأملاين الذي جاء يف  128مادة .وال�شيء
نف�سه ُيقال عن قواعد تنظيم عمل جمل�س العموم الربيطاين الذي تعود بداياته �إىل �سنة 1707م وكان الأ�سا�س عند
و�ضع قانون اجلمعية الوطنية الت�أ�سي�سية ،والقانون ال�سوي�سري الذي �أدخلت عليه تعديالت منذ عام 1948م حتى عام
1962م� .أما اليابان فقد �أخذت القانون الفرن�سي ل�سنة 1948م لتنظيم جمل�سها النيابي ،وهو الذي �شكل الأ�سا�س لعدد
من الأنظمة لعمل الربملان الياباين وو�ضعية �أع�ضائه �سنة 1958م.
ومع هذا مل تكتف املجال�س النيابية بالقوانني والأنظمة املكتوبة ،فقد وجدت نف�سها بعد تطبيق تلك الأنظمة ،وبعد م�ضي
�سنوات على عملها �أمام تراكم من الأنظمة والقواعد غري الواردة يف القانون املكتوب واملعمول به .فماذا فعلت؟ يقول
جان لوي بيزانت� :إن الأمر مل يكن �سه ًال فقد توزع ر�أي الربملانيني والقانونيني بني من يرى بقاءها خارج تلك القوانني
الربملانية الر�سمية ،و�آخرون يرون �إدخال تلك امل�ستجدات يف القوانني الربملانية الر�سمية .وهو يقول �أن �أ�صحاب الر�أي
الأول ي�ستندون �إىل ثالثة من �أ�ساطني القانون الربملاين وهم :الأمريكي جيفر�سون والربيطاين �إير�سكني ماي والفرن�سي
�أوجني بيري .بينما ي�ستند �أ�صحاب الر�أي الثاين على كون القانون الربملاين �أ�ضحى يف متناول املمار�سني وغري املمار�سني،
ودار �سجال وا�سع بينهم وتزعم ذلك ال�سجال كل من :بيري �أفريل وجان جيكل ليقوال� :إن الأعراف الد�ستورية �إذا مر
عليها زمن ي�سري وكانت مفيدة فهي يف منزلة القانون املكتوب ،وبالتايل على امل�شرعني �إدخالها �ضمن القانون الربملاين،
لأنها �سوابق ال ميكن اال�ستغناء عنها.
ً
ً
وفيما يخ�ص جمل�س ال�شورى ال�سعودي فقد كتب الدكتور ريت�شارد دكميجن مقاال علميا عن جمل�س ال�شورى يف جامعة
جنوب كاليفورنيا مفاده �أن جمل�س ال�شورى ال�سعودي ال ي�سري يف كل خطوة �إ ّال على نظام وقواعد مكتوبة .وهو �إن ا�ضطر
�إىل اخلروج عن القواعد الر�سمية ف�إن خروجه قليل جد ًا يكاد ال يثري االنتباه .وهو خل�ص �إىل �أن ال�سعوديني حمافظون
جد ًا يف هذا ال�ش�أن .وي�ضيف �أن �إدخال �أعراف وتقاليد حملية على قواعد عمل املجل�س �أمر م�ستبعد.
ع�ضو جمل�س ال�شورى
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