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د .حممد املهنا

حزمة قرارات لمعالجة أزمة السكن
قطاع الإ�سكان من �أهم القطاعات االجتماعية واالقت�صادية التي حتظى باهتمام الدولة بو�صفه �أحد
�أهم الو�سائل لرفع وحت�سني م�ستويات املعي�شة للمواطنني وتوفري اال�ستقرار الأ�سري واالجتماعي لهم.
وميثل ال�سكن يف اململكة هم ًا وطني ًا لزيادة الطلب عليه �سنوي ًا ،حيث ت�شري التقديرات �إىل منو كبري
يف الطلب على الوحدات ال�سكنية ،ويكفي للداللة على ذلك عدد الطلبات لقرو�ض �صندوق التنمية
العقارية حيث و�صل عدد املتقدمني على �صندوق التنمية العقارية بعد �إلغاء �شرط متلك الأر�ض عند
التقدمي �إىل  1.7مليون طلب ،خا�صة و�أن غالبية �سكان اململكة هم من فئة ال�شباب ،وبالتايل �سيت�ضاعف
الطلب خالل ال�سنوات القادمة الأم��ر الذي يتطلب حلو ًال عاجلة ،وهو ما تنبهت له حكومة خادم
احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز الذي بادر باتخاذ مبادرات وقرارات �ست�سهم  -ب�إذن
اهلل تعاىل  -يف حل �أزمة الإ�سكان حيث �صدر �أمره الكرمي بتحويل الهيئة العامة للإ�سكان �إىل وزارة
ونقل مرجعية �صندوق التنمية العقارية من وزارة املالية �إىل وزارة الإ�سكان لتوحيد اجلهود يف هذا
املجال يف جهة واحدة ،كما قرر  -حفظه اهلل � -ضمن حزمة الأوامر التي �أ�صدرها العام املا�ضي لتح�سني
معي�شة املواطن وزيادة رفاهيته تخ�صي�ص مبلغ  250مليار ريال لوزارة الإ�سكان لتنفيذ � 500ألف وحدة
�سكنية يف خمتلف مناطق اململكة توزع على املواطنني وفق �آلية تعتمدها الوزارة.
وجمل�س ال�شورى هو �صوت املواطن ويبحث عن رفاهيته ولي�س ب�ساكن عن ق�ضايا الوطن واملواطن بل يعمل
على تلم�س هموم املواطنني وحاجاتهم وق�ضاياهم امللحة ،ومن هذا املنطلق ت�صدى لق�ضية ال�سكن و�أوالها
جل عنايته واهتمامه بو�صفها ق�ضية وطنية تالم�س كل مواطن ،وبحثها من كافة جوانبها و�أ�صدر ب�ش�أنها
العديد من القرارات التي حتققت على �أر�ض الواقع منها قيام �صندوق التنمية العقارية بتوحيد مبلغ
القر�ض املقدم للمواطنني يف خمتلف مناطق اململكة ورفع ر�أ�س مال ال�صندوق املدفوع لي�صبح مائتي �ألف
مليون ريال ،وزيادة مبلغ القر�ض العقاري �إىل خم�سمائة �ألف ريال؛ ملواجهة تكاليف البناء املرتفعة،
ودرا�سة و�ضع �آلية للتعاون بني ال�صندوق ،وامل�ؤ�س�سات املالية التجارية؛ ملنح متويل �إ�ضايف ملن يرغب من
مقرت�ضي ال�صندوق؛ حتقيق ًا مل�صلحة املقرت�ض وال�صندوق ،وامل�ؤ�س�سات املالية التجارية ،و�إلغاء �شرط
متلك الأر�ض عند التقدم لطلب قر�ض من ال�صندوق.
كما قرر املجل�س املوافقة على �أنظمة الرهن والتمويل العقاري ،وم�شروع الهيئة العامة للإ�سكان التي
حتولت �إىل وزارة للإ�سكان حالي ًا� ،إىل جانب قراراه ب�إيقاف منح الأرا�ضي مب�ساحات كبرية ،وق�صر املنح
على املواطنني الذين مل مينحوا ،ويف حدود ما يلزم لل�سكن ،ويف خمططات �صاحلة للبناء ،وتتوافر فيها
اخلدمات .كما يدر�س جمل�س ال�شورى حالي ًا م�شروع نظام جباية الزكاة يف الأن�شطة التجارية واملهنية
ومن �ضمنها الأرا�ضي البي�ضاء املعدة للتجارة.
وبالرغم من اجلهود الكبرية التي تبذلها الدولة حلل هذه امل�شكلة �إال �أن القطاع اخلا�ص مطالب بدوره
يف هذا املجال خا�صة �شركات التطوير العقاري و�شركات التمويل والبنوك من خالل �إن�شاء الوحدات
ال�سكنية وتقدمي القرو�ض للمواطنني.
ونحن يف ال�شورى املجلة طرحنا هذه الق�ضية عرب ا�ستطالع ل��ر�أي اخل�براء واملتخ�ص�صني يف ال�ش�أن
العقاري للتعرف على وجهة نظرهم حول �أ�سباب امل�شكلة و�سبل احللول لها.

رئي�س التحرير
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الـــــمــــحـــــــتـــــــــويـــــات
تــغــطــيــــة
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م��ؤت��م��ر االت���ح���اد ال��ب��رل��م��ان��ي ال��ع��رب��ي ي��دي��ن
ج����رائ����م ال���ن���ظ���ام ال�����س�����وري ض����د ش��ع��ب��ه

�أدان امل�ؤمتر الثامن ع�شر لالحتاد الربملاين العربي الذي
عقد يف الكويت  -مب�شاركة وفد جمل�س ال�شورى برئا�سة
رئي�س املجل�س ال�شيخ الدكتور عبداهلل بن حممد بن �إبراهيم
�آل ال�شيخ  -جرائم النظام ال�سوري التي يرتكبها �ضد �شعبه
وطالب ب�إنهاء ذلك ب�شكل فوري وانتقال �سلمي لل�سلطة.
كما نوه امل�ؤمتر بجهود خادم احلرمني ال�شريفني يف �إ�شاعة
احل��وار وتبني فعالياته على امل�ستوى ال��دويل وت�ن��اول يف
بيانه اخلتامي �سبل دعم الق�ضية الفل�سطينية والت�ضامن
مع العديد من الدول العربية يف مواقفها حيال ق�ضاياها
الوطنية.

حــــــــوار

40

نائب رئي�س الربملان الرو�سي:

عالقتنا بالمملكة جيدة والبرلمانات دورها كبير

عرب نائب رئي�س البمجل�س الفدرايل الرو�سي �إليا�س �أوما
خانوف عن تقديره للمملكة العربية ال�سعودية وخل��ادم
احلرمني ال�شريفني على جهوده كقائد عربي م�سلم ،وقال
�إن عالقات بالده باململكة جيدة و�أن هناك تباد ًال للر�أي مع
جمل�س ال�شورى حول دعوة امللك عبداهلل للحوار بني �أتباع
الأديان.
ولفت �إىل �أن ال��زي��ارات املتبادلة ب�ين املجل�سني دعمت
العالقات بينهما و�شكر اململكة على جهودها يف خدمة
احلجيج.
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تــحقـــــيـــــق

34

حلم المسكن بين جهود الدولة واألسعار الملتهبة

يعترب امل�سكن من ال�ضرورات امللحة للجميع على مدى مراحل
عمر الإن�سان املختلفة ،وال �شك �أن ارتفاع الأ�سعار عاملي ًا
وحملي ًا ل�سلع �شتى جعل الكثريين يت�ضررون منها ،ولكن
ارت�ف��اع وتقلب الأ�سعار يف جم��ال العقار باململكة له و�ضع
خا�ص .و ميثل امل�سكن حجر �أ�سا�س يف بناء الأ�سرة اجلديدة،
ومن هنا كان عدم توفره �أو ارتفاع �سعره �سبب ًا �أ�سا�س ًا يف
ت�أخر الإقدام على الزواج وت�أ�سي�س �أ�سرة وحياة جديدة.
فما هي الأ�سباب التي �ساهمت يف ارتفاع �سعر املرت العقاري
ال �سيما يف �أرا�ضي املدن الكبرية ،وما هي البدائل واخليارات
التي من �ش�أنها فتح فر�ص �أكرب لت�سهيل عملية متلك امل�سكن
املنا�سب للمواطن؟

دراســــــــــــــة

50

األخالقيات المهنية في المجتمع والوفاء بها

لكل ح�ضارة �صفاتها و�سماتها ومن ثم �أخالقياتها ومميزاتها
وم��رت �ك��زات ه��ذه الأخ �ل�اق وم �� �ص��ادره��ا ،ومت�ي��ز املجتمع
الإ�سالمي بالعناية باجلانب الروحي و�إعماله يف خمتلف
جوانب احل�ي��اة ،فقد ورد يف ال�ق��ر�آن الكرمي كيف يتعامل
الإن�سان مع ربه ويعامل نف�سه و�أهله وجمتمعه وكيف يعمل
لدنياه و�آخرته ،ومن ذلك احلفاظ على ال�ضرورات اخلم�س
ملقا�صد ال�شريعة والتي تتمثل يف حفظ الدين والنف�س والعقل
والعر�ض واملال ففيها تتمثل مقت�ضيات احلياة ال�سوية.
ع�ضو جمل�س ال�شورى د .حم�سن احلازمي يقدم درا�سة عن
هذا املو�ضوع .

الآراء الواردة باملجلة التعرب بال�ضرورة عن ر�أي املجل�س �أو �آراء م�س�ؤليه
للتوا�صل وامل�شاركات shuramagazine@hotmail.com
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مـتـــابــعــــات

قدم تعازيه لل�شعب الفرن�سي

م���ج���ل���س ال�������������وزراء ي����رح����ب ب�������ق�������رارات م��ج��ل��س
ح���ق���وق اإلن�����س�����ان ب���ش���أن ال���ش���ع���ب ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي
رحب جمل�س الوزراء بالقرارات التي تبناها جمل�س
حقوق الإن�سان يف ختام دورت��ه يف جنيف ب�ش�أن
حقوق الإن�سان يف عدد من ال��دول ،مثمن ًا �إدانته
انتهاكات �إ�سرائيل حلقوق الإن�سان يف الأرا�ضي
الفل�سطينية املحتلة ،واع�ت�م��اده ق ��رار ًا ح��ول حق
ال�شعب الفل�سطيني يف تقرير امل�صري ،ومطالبته
الدول الأع�ضاء يف الأمم املتحدة بدعم وم�ساندة
ال�شعب الفل�سطيني يف �إن�شاء دولته امل�ستقلة� ،إىل
جانب �إدانته ال�ستمرار اال�ستيطان الإ�سرائيلي يف
الأرا�ضي الفل�سطينية ،وق��راره �إن�شاء بعثة حتقيق
دولية م�ستقلة لتق�صي احلقائق ب�ش�أن تداعيات
امل�ستوطنات الإ�سرائيلية على احل�ق��وق املدنية
وال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية والثقافية
لل�شعب الفل�سطيني.
ج��اء ذل��ك خ�لال اجلل�سة ال�ت��ي عقدها املجل�س
برئا�سة خ��ادم احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل
بن عبدالعزيز �آل �سعود  -حفظه اهلل  -يوم االثنني
املوافق 1433/5/3ه� �ـ ،يف ق�صر اليمامة مبدينة
الريا�ض.
وناق�ش املجل�س م�ستجدات الأح ��داث وت�ط��ورات
الأو��ض��اع �إقليمي ًا وعربي ًا ودول�ي� ًا ،جم��دد ًا مواقف
اململكة الثابتة منها ،وم�ؤكد ًا حر�صها وم�ؤازرتها
جلميع اجلهود املخل�صة والهادفة �إىل حتقيق الأمن
واال�ستقرار العاملي.
و�أع��رب املجل�س عن ا�ستنكار اململكة البالغ للعمل
الإج��رام��ي ال��ذي نفذه �أح��د الإره��اب�ي�ين مبدينتي
تولوز ومونتوبان الفرن�سيتني ،وراح �ضحيته �ستة
مواطنني فرن�سيني ،م�شدد ًا على موقف اململكة
الراف�ض للإرهاب ولكل �أعمال العنف التي تف�ضي
�إىل �إزهاق �أرواح الأبرياء ،وعرب عن تعازي اململكة
حلكومة و�شعب فرن�سا ال�صديق يف هذا امل�صاب.
بعد ذلك ا�ستعر�ض املجل�س جملة من املو�ضوعات
املتعلقة بالن�شاطات االقت�صادية والعلمية للمملكة،
و�أعرب جمل�س الوزراء عن �شكره وتقديره للحكومة
الرتكية على قرارها �إنهاء ر�سوم الإغراق املفرو�ضة
ع�ل��ى ���ص��ادرات اململكة ال�ع��رب�ي��ة ال���س�ع��ودي��ة من
مما يج�سد مدى متانة وترابط
البرتوكيماويات ّ
العالقات املميزة بني اململكة العربية ال�سعودية
وجمهورية تركيا ،وي�ؤكد �أن ما تقوم به اململكة من
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مم��ار��س��ات جت��اري��ة مت�سق م��ع م��ا التزمت ب��ه يف
منظمة التجارة العاملية ،كما �أ�شاد املجل�س ب�إنهاء
كافة الق�ضايا املرفوعة �ضد منتجات اململكة من
البرتوكيماويات يف الوقت الراهن.
ون ��وه ب��أع�م��ال امل�ن�ت��دى وامل�ع��ر���ض ال ��دويل للبيئة
والتنمية امل�ستدامة اخلليجي ال�ث��ال��ث يف جدة
مب�شاركة �أكرث من �ألف عامل وباحث ومهتم بال�ش�أن
البيئي.
و�أفاد معايل الدكتور عبدالعزيز بن حميي الدين
خوجة� ،أن املجل�س وا�صل �إثر ذلك مناق�شة جدول
�أعماله و�أ�صدر القرارات التالية:
�أو ًال :بعد الإط�ل�اع على م��ا رفعه �صاحب ال�سمو
امللكي ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير
الداخلية وبعد النظر يف قرار جمل�س ال�شورى رقم
( )60/73وتاريخ 1432/12/18ه� �ـ قرر جمل�س
ال ��وزراء املوافقة على م��ذك��رة تفاهم ب�ين وزارة
الداخلية يف اململكة العربية ال�سعودية ووح��دة
التحريات املالية بدولة هولندا للتعاون يف جمال
تبادل التحريات املالية اخلا�صة بغ�سل الأم��وال
ومتويل الإرهاب املوقع عليها بتاريخ 1432/3/18هـ
امل��واف��ق 2011/2/1م وذل��ك بال�صيغة املرفقة

بالقرار .وقد �أعد مر�سوم ملكي بذلك.
ث��ان�ي� ًا :بعد االط�ل�اع على م��ا رف�ع��ه م�ع��ايل وزي��ر
املالية وبعد النظر يف ق��رار جمل�س ال�شورى رقم
( )67/84وت��اري��خ 1433/1/16ه�� �ـ ق��رر جمل�س
ال��وزراء املوافقة على اتفاقية بني حكومة اململكة
العربية ال�سعودية وحكومة رومانيا لتجنب االزدواج
ال�ضريبي وملنع التهرب ال�ضريبي يف �ش�أن ال�ضرائب
على الدخل و(الربوتوكول) املرافق لها املوقعني
يف مدينة (ال��ري��ا���ض) ب�ت��اري��خ 1432/5/22ه�����ـ
املوافق 2011/4/26م وذلك بال�صيغتني املرفقتني
بالقرار .وقد �أعد مر�سوم ملكي بذلك.
ثالث ًا :وافق جمل�س الوزراء على تفوي�ض معايل وزير
البرتول والرثوة املعدنية � -أو من ينيبه  -بالتباحث
مع اجلانب الأردين يف �ش�أن م�شروع مذكرة تفاهم
للتعاون الفني بني وزارة البرتول والرثوة املعدنية
يف اململكة العربية ال�سعودية ووزارة الطاقة والرثوة
املعدنية يف اململكة الأردنية الها�شمية يف جماالت
اجليولوجيا وال�ت�ع��دي��ن وال�ت��وق�ي��ع عليه يف �ضوء
ال�صيغة املرفقة ب��ال�ق��رار وم��ن ث��م رف��ع الن�سخة
النهائية املوقعة ال�ستكمال الإجراءات النظامية.
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طالبت دم�شق بتطبيق خطة عنان و�أكدت جتنب التدخل الع�سكري

قمة بغداد تدعو إل��ى الوقف ال��ف��وري للعنف
ف��ي س��وري��ة وت��دي��ن ال��م��ج��ازر ض��د المدنيين
طالب ال�ق��ادة وامل�ل��وك وال��ر�ؤ��س��اء
العرب احلكومة ال�سورية بالوقف
ال� �ف ��وري ل �ك��اف��ة �أع� �م ��ال ال�ع�ن��ف
والقتل ،وحماية املدنيني ال�سوريني،
و�� �ض� �م ��ان ح ��ري ��ة ال��ت��ظ��اه��رات
ال�سلمية لتحقيق مطالب ال�شعب
يف الإ�� �ص�ل�اح وال�ت�غ�ي�ير املن�شود
والإط �ل�اق ال �ف��وري ل���س��راح كافة
املوقوفني يف هذه الأحداث.
ودع��ا ال �ق��ادة ال�ع��رب يف ق��رارات
قمتهم ال�ث��ال�ث��ة وال�ع���ش��ري��ن التي
عقدت بالعا�صمة العراقية بغداد
يف التا�سع والع�شرين من مار�س
برئا�سة الرئي�س العراقي جالل
ط��ال��ب��اين �إىل � �س �ح��ب ال��ق��وات
الع�سكرية واملظاهر امل�سلحة من
املدن والقرى ال�سورية و�إعادة هذه
القوات �إىل ثكناتها دون �أي ت�أخري.
و�أك� � ��دوا ع �ل��ى م��وق�ف�ه��م ال�ث��اب��ت
يف احل �ف��اظ ع�ل��ى وح���دة ��س��وري��ا
وا�ستقرارها و�سالمتها الإقليمية
وجت�ن�ي�ب�ه��ا �أي ت��دخ��ل ع�سكري
خ��ارج��ي ،وال��دع��م ال �ق��وي ملهمة
املبعوث الأمم��ي العربي امل�شرتك
اخلا�ص ب�سوريا كويف �أنان لإطالق
ح � ��وار � �س �ي��ا� �س��ي ب�ي�ن احل �ك��وم��ة
وج �م��اع��ات امل �ع��ار� �ض��ة ال���س��وري��ة
ا�ستناد ًا ملا ن�صت عليه املرجعيات
اخلا�صة بوالية هذه املهمة والتي
اع�ت�م��دت م��ن ق�ب��ل الأم�ي�ن ال�ع��ام
ل�ل��أمم امل�ت�ح��دة ب �ق��رار اجلمعية
العامة ال�صادر يف فرباير املا�ضي.
ودان ال �ق��ادة ال�ع��رب االنتهاكات
اخل� �ط�ي�رة حل �ق��وق الإن� ��� �س ��ان يف
حق املدنيني ال�سوريني ،وطالبوا

احلكومة ال�سورية
بال�سماح بالدخول
ال� �ف ��وري ملنظمات
الإغ���اث���ة ال�ع��رب�ي��ة
والدولية لتمكينها
م��ن �إدخ� ��ال امل ��واد
الغذائية وال ��دواء،
وامل� ��� �س� �ت� �ل ��زم ��ات
ال�ط�ب�ي��ة لإ� �س �ع��اف
امل � � � ��واط� � � � �ن � �ي� ��ن
املت�ضررين وت�سهيل
و� �ص��ول ه��ذه امل��واد
�إىل م�ستحقيها يف
�أمان ودون �أية عوائق.
ودع ��ا ال �ق��ادة ال �ع��رب امل�ع��ار��ض��ة
ال�سورية بكافة �أطيافها �إىل توحيد
�صفوفها و�إعداد مرئياتها من �أجل
الدخول يف ح��وار ج��دي يقود �إىل
حتقيق احلياة الدميقراطية التي
يطالب بها ال�شعب ال�سوري.
وعلى �صعيد الق�ضية الفل�سطينية
وف �ي �م��ا ي�خ����ص م� �ب ��ادرة ال���س�لام
العربية �أكد القادة العرب جمدد ًا
على �أن ال�سالم العادل وال�شامل
هو اخليار الإ�سرتاتيجي و�أن عملية
ال���س�لام عملية �شاملة ال ميكن
جت��زئ�ت�ه��ا ،و�أن ال �� �س�لام ال �ع��ادل
وال�شامل يف املنطقة ال يتحقق �إال
من خالل االن�سحاب الإ�سرائيلي
الكامل من الأرا�ضي الفل�سطينية
وال �ع��رب �ي��ة امل�ح�ت�ل��ة مب��ا يف ذل��ك
اجلوالن العربي ال�سوري املحتل.
وع�بر القادة العرب عن رف�ضهم
كافة �أ�شكال التوطني و�إقامة دولة
فل�سطني امل�ستقلة ذات ال�سيادة

وفد اململكة امل�شارك يف القمة العربية ببغداد
وعا�صمتها القد�س ال�شرقية وفق ًا
ملا جاء يف مبادرة ال�سالم العربية
وال � �ق� ��رارات ال���ش��رع�ي��ة ال��دول �ي��ة
ومرجعياتها ذات ال�صلة.
كما رحبوا ب��إع�لان ال��دوح��ة فيما
يتعلق بامل�صاحلة الفل�سطينية
وما مت االتفاق عليه ب�ش�أن ت�شكيل
حكومة انتقالية من كفاءات وطنية
م�ستقلة تنفيذ ًا التفاق القاهرة،
وت�ع�م��ل ع�ل��ى ال�ت�ح���ض�ير لإج���راء
االنتخابات الرئا�سية والت�شريعية
واملجل�س الوطني ،و�إعمار غزة.
و�أكدوا جمدد ًا على �إدانة الإرهاب
بجميع �أ�شكاله ومظاهره و�أي ًا كان
م���ص��دره وال�ع�م��ل على مكافحته
واق�ت�لاع ج��ذوره وجتفيف منابعه
الفكرية واملالية واع�ت�ب��اره عم ًال
�إج ��رام� �ي� � ًا م�ه�م��ا ك��ان��ت دواف �ع��ه
وم�ب�ررات��ه .و�أك ��د ال �ق��ادة العرب
احل ��ر� ��ص ع �ل��ى �إجن � ��اح اجل �ه��ود
الرامية �إىل �إخالء منطقة ال�شرق
الأو���س��ط م��ن الأ��س�ل�ح��ة ال�ن��ووي��ة
و�أ�سلحة الدمار ال�شامل الأخ��رى

م��ع ال�ترح �ي��ب ب��اخل �ط��وات ال�ت��ي
مت اتخاذها متهيد ًا لعقد م�ؤمتر
 2012ح��ول �إخ�ل�اء املنطقة من
الأ�سلحة النووية والدمار ال�شامل.
و�أك ��د ال �ق��ادة ال �ع��رب ت�ضامنهم
الكامل م��ع لبنان وت��وف�ير الدعم
ال �� �س �ي��ا� �س��ي واالق� �ت� ��� �ص ��ادي ل��ه
وحل �ك��وم �ت��ه مب��ا ي�ح�ف��ظ ال��وح��دة
الوطنية اللبنانية و�أمن وا�ستقرار
لبنان و�سيادته على كامل �أرا�ضيه
مع توجيه التحية ل�صمود لبنان
بجي�شه و�شعبه ومقاومته البا�سلة
يف وج ��ه ال� �ع ��دوان الإ� �س��رائ �ي �ل��ي
امل�ستمر عليه واع �ت �ب��ار متا�سك
ووحدة ال�شعب اللبناين يف مواجهة
العدوان الإ�سرائيلي عليه �ضمان ًا
مل�ستقبل لبنان وا�ستقراره.
و�أ�شاد القادة العرب مببادرة دول
جم�ل����س ال �ت �ع��اون اخل�ل�ي�ج��ي حلل
الأزمة اليمنية ونتائج االنتخابات
الرئا�سية التي �أ�سفرت ع��ن فوز
الرئي�س عبد رب��ه من�صور هادي
وباالنتقال ال�سلمي لل�سلطة.
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نوه بجهود خادم احلرمني ال�شريفني يف �إ�شاعة احلوار و�صيانة الأمن وال�سلم الدوليني

م��ؤت��م��ر االت����ح����اد ال��ب��رل��م��ان��ي ال���ع���رب���ي ي��دي��ن
ج�����رائ�����م ال����ن����ظ����ام ال������س������وري ض�����د ش��ع��ب��ه
وي�����دع�����و إل������ى ان����ت����ق����ال س���ل���م���ي ل��ل��س��ل��ط��ة

�صورة جماعية لر�ؤ�ساء الربملانات مع �سمو �أمري الكويت
نوه امل�ؤمتر الثامن ع�شر لالحتاد الربملاين العربي بجهود خادم احلرمني
ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز �آل �سعود  -حفظه اهلل -يف جمال
�إ�شاعة احلوار وتبني فعالياته على امل�ستوى الدويل مما ميكن من �إيجاد
الأجواء الإيجابية التي تخدم كرامة الإن�سان وت�صون الأمن وال�سلم
الدوليني.
وعد امل�ؤمتر �إن�شاء مركز امللك عبداهلل بن عبد العزيز العاملي للحوار بني
�أتباع الأديان والثقافات يف العا�صمة النم�ساوية فيينا حلقة يف اجلهود
الدولية احلثيثة ملنع وجترمي ثقافة الكراهية وبث الطائفية والتحري�ض
على العنف باعتبارها ت�شكل تربة �صاحلة لنمو الإرهاب وا�ست�شرائه.
وثمن امل�ؤمتر يف بيانه اخلتامي يف نهاية �أعماله التي ا�ست�ضافتها
دولة الكويت بح�ضور ر�ؤ�ساء  18جمل�س ًا ت�شريعي ًا ،يف مقدمتها جمل�س
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ال�شورى برئا�سة معايل رئي�س املجل�س ال�شيخ الدكتور عبداهلل بن حممد
بن �إبراهيم �آل ال�شيخ موافقة الأمم املتحدة على ت�أ�سي�س مركز دويل
ملكافحة الإرهاب الذي دعا لإقامته خادم احلرمني ال�شريفني امللك
عبداهلل بن عبدالعزيز �آل �سعود  -حفظه اهلل.-
و�أدان االحتاد الربملاين العربي اجلرائم التي ترتكب بحق ال�شعب
ال�سوري مما �أدى �إىل وقوع الآالف من القتلى واجلرحى املدنيني
وع�شرات من املعتقلني واجلرحى ،ودعا �إىل وقف �أعمال العنف والقتل
و�إىل انتقال �سلمي لل�سلطة.
كما دعا امل�ؤمتر �إيران �إىل الكف عن التدخل بال�ش�ؤون الداخلية لدول
جمل�س التعاون اخلليجي.
و�أكد امل�ؤمتر �أن الق�ضية الفل�سطينية هي الق�ضية املركزية الأوىل للأمة

العربية ،داعي ًا �إىل �ضرورة �إيجاد احلل
العادل وال�شامل للق�ضية على �أ�سا�س
القرارات الدولية مبا يحفظ لل�شعب
الفل�سطيني حقه يف العودة و�إقامة دولته
امل�ستقلة وعا�صمتها القد�س.
و�أكد امل�ؤمتر �أن كل ما قامت به �إ�سرائيل
من انتهاك حلقوق ال�شعب الفل�سطيني
يت�سم بالعن�صرية جتاه الفل�سطينيني
وحقوقهم الوطنية والتاريخية.
ودعا الدول العربية �إىل تفعيل املقاطعة
العربية للكيان ال�صهيوين واتخاذ مواقف
�صارمة �ضد الدول التي ت�ساند وت�ؤمن له
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يف كلمته �أمام امل�ؤمتر �أكد معايل رئي�س
جمل�س ال�شورى ال�شيخ الدكتور عبداهلل
بن حممد بن �إبراهيم �آل ال�شيخ
�أن اململكة العربية ال�سعودية تتابع
بقلق بالغ و�أ�سف �شديد الأو�ضاع يف
اجلمهورية العربية ال�سورية ال�شقيقة
وتزايد �أعمال العنف ما �أدى �إىل �سقوط
القتلى واجلرحى الأبرياء من ال�شعب
ال�سوري ال�شقيق.
كما نوه معايل الدكتور �آل ال�شيخ
بامل�صاحلة الفل�سطينية التي متت
م�ؤخر ًا بني الأ�شقاء الفل�سطينيني يف
دولة قطر ال�شقيقة ،متمني ًا �أن تكون
هذه امل�صاحلة نهاية تامة لعهد التنافر
وال�شقاق بني الأ�شقاء ،وبداية جادة
لعهد الوحدة والتكاتف وتوحيد الكلمة
يف وجه الكيان ال�صهيوين الغا�صب.
وقال معاليه يف كلمته �إن الأمة العربية
والإ�سالمية تعي�ش اليوم حتديات
داخلية وخارجية ،فالأزمة املالية
العاملية وم�شكالت الطاقة والبطالة
و�أزمة التعليم وتوفري البيئات ال�صحية
املنا�سبة ،وتوفري فر�ص العمل ،ق�ضايا
مهمة يجب التعامل معها بكل جدية

و�شفافية ،وتتطلب منا اتخاذ قرارات
�شجاعة لتلبية توجهات قياداتنا
وحتقيق مطالب مواطنينا.
وع ّد معايل رئي�س جمل�س ال�شورى
امل�ؤمتر من �أهم التجمعات الربملانية
الإقليمية لكونه يبني قاعدة متينة
من التوا�صل واحلوار والتن�سيق يف
ظل ظروف اقت�صادية و�سيا�سية غري
عادية نتيجة للحوار الفكري والثقايف
وال�سيا�سي الذي ت�شهده املنطقة مما
يجعل التعامل معها بحكمة وعقالنية
�أمر ًا يف غاية الأهمية.
و�أبرز معاليه يف كلمته جهود جمل�س
ال�شورى يف ا�ست�ضافة االجتماع
الت�شاوري الثالث لر�ؤ�ساء برملانات
احلماية والدعم ال�سيا�سي والع�سكري

امل�ؤمتر يدعو �إيران للكف عن
التدخل يف ال�ش�ؤون الداخلية
لدول جمل�س التعاون
واملايل ،منا�شد ًا املنظمات الدولية
والإقليمية العمل على حماية القد�س
وهويتها.

دول جمموعة الع�شرين الذي اختتمت
�أعماله يف الريا�ض م�ؤخر ًا ،الفت ًا النظر
�إىل �أن اململكة العربية ال�سعودية،
ب�صفتها الدولة العربية الوحيدة التي
تتمتع بع�ضوية هذا التجمع الدويل
الكبري ،ت�شعر �أنها متثل الأمة العربية
جمعاء وحتمل هموم الأمتني العربية
والإ�سالمية وق�ضاياهما يف كل املحافل
الدولية.
و�أعرب يف ختام كلمته عن تهنئته
لرئي�س جمل�س الأمة الكويتي الأ�ستاذ
�أحمد بن عبدالعزيز ال�سعدون مبنا�سبة
فوزه يف االنتخابات الربملانية التي
�أجريت م�ؤخر ًا ورئا�سته للمجل�س يف
دورته احلالية.

و�أكد البيان اخلتامي ت�ضامنه مع اململكة
املغربية فيما يتعلق مبدينتي �سبتة ومليلة
املغربيتني و�أعرب عن ارتياحه للإجناز
الذي حققه ال�شعب اليمني باتفاق القوى
ال�سيا�سية على نقل ال�سلطة �سلمي ًا بح�سب
املبادرة اخلليجية.
ورحب امل�ؤمتر بالقرارات ال�صادرة عن
م�ؤمتر لندن للم�صاحلة بني خمتلف
الأطراف ال�صومالية ومعترب ًا هذه
القرارات خطوة جادة على طريق حل
الأزمة ال�صومالية مطالب ًا البلدان العربية
بتقدمي العون املادي والإن�ساين والطبي

9

تــغــطــيــــة
ر�ؤ�ساء الربملانات الت�شريعية اخلليجية امل�شاركون يف امل�ؤمتر
العاجل �إىل ال�شعب ال�صومايل مل�ساعدته
على مواجهة املجاعة املتفاقمة ب�سبب
اجلفاف املتوا�صل.
ويف ال�ش�أن اللبناين �أكد امل�ؤمتر دعمه
ال�ستقرار لبنان ووحدته و�سلمه الأهلي
و�صيغة التعاي�ش بني �أبنائه �إ�ضافة �إىل
مقاومته وحتركه ال�سيا�سي والدبلوما�سي
ال�سرتجاع مزارع �شبعا وتالل كفر �شوبا
واجلزء اللبناين املحتل من قرية الغجر.
وجدد دعم لبنان يف �سعيه لتنفيذ قراري
جمل�س الأمن الدويل رقم  425و1701
و�إلزام الكيان ال�صهيوين بوقف انتهاكاته
للحدود ال�سيا�سية للبنان.

ال�سودان يف دعم �سائر اجلهود التي تبذلها
حكومة ال�سودان لإحالل ال�سالم ووحدة
�أر�ضه و�شعبه.
وعرب عن ارتياحه للتوقيع على وثيقة
الدوحة ل�سالم دارفور داعي ًا �إىل تكاتف
جهود جميع الأطراف للعمل على تنفيذها
من �أجل �إر�ساء قاعدة متينة للأمن
واال�ستقرار والتنمية.
و�أ�شاد امل�ؤمتر بتطور العملية ال�سيا�سية
يف العراق وخروج القوات الأجنبية من
�أر�ضه وعودة اال�ستقرار �إىل البالد
وا�ستعادة العراق ملكانته على الأ�صعدة

العربية والإقليمية والدولية كي يتمكن من
حتقيق التنمية االقت�صادية واالجتماعية
واالزدهار.
وحول الو�ضع العربي الراهن دعا امل�ؤمتر
الربملانات العربية �إىل �سن الت�شريعات
التي تعزز الدميقراطية واحلريات وحقوق
الإن�سان واحلكم الر�شيد وال�شفافية
و�سيادة القانون والعدالة من �أجل حتقيق
�أهداف الثورات واالنتفا�ضات العربية يف
بناء دول حديثة.
كما دعا امل�ؤمتر �إىل االهتمام برتقية دور
املر�أة يف البلدان العربية ال �سيما املر�أة

الدعوة �إىل �إيجاد حل عادل
و�شامل للق�ضية الفل�سطينية
مب���ا ي��ح��ف��ظ ح���ق ال�����ش��ع��ب
الفل�سطيني
ويف ال�ش�أن ال�سوداين �أ�شار امل�ؤمتر �إىل
دعمه وم�ساندته املتوا�صلة لل�سودان يف
مواجهة كل ما يتهدد �سالمته ووحدته
و�أمنه وا�ستقراره معرب ًا عن ت�ضامنه مع
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وفد اململكة خالل جل�سات امل�ؤمتر
الربملانية والعمل على متكينها و�إف�ساح
املجال لها للم�ساهمة يف خمتلف الأن�شطة
الربملانية م�شيد ًا بقرار خادم احلرمني
ال�شريفني مب�شاركة املر�أة يف ع�ضوية
جمل�س ال�شورى ال�سعودي.

دعم ا�ستقرار لبنان ووحدته
و�سلمه الأهلي
وطالب امل�ؤمتر ب�ضرورة �سن ت�شريعات
حلل م�شكلة البطالة يف الوطن العربي
وتوفري فر�ص العمل لل�شباب.
وكان امل�ؤمتر قد �أقيم برعاية وح�ضور
�صاحب ال�سمو �أمري الكويت ال�شيخ �صباح
الأحمد اجلابر ال�صباح ،و�ألقى �أمني
عام االحتاد الربملاين العربي نور الدين
بو�شكوج كلمة �أ�شار فيها �إىل �أن �إرها�صات
الربيع العربي ما تزال تت�سع وتنت�شر من
مغرب العامل العربي �إىل م�شرقه.
وحذر بو�شكوج من تداعيات احلراك
ال�شعبي الذي بد�أ يف �سوريا وحتول �إىل
مواجهات دامية و�أدى �إىل وقوع الآالف من
القتلى واجلرحى املدنيني والع�سكريني.

ور�أى بو�شكوج �أن االحتاد الربملاين العربي
جنح يف جمع كلمة الربملانيني العرب على
قيم و�أهداف م�شرتكة وخطط وبرامج
عمل قابلة للتطبيق بالرغم من تعدد
الأمناط الربملانية و�أ�ساليب التمثيل
و�أ�شكال االنتخابات ،كذلك جنح االحتاد
يف �أن يكون قناة هامة للتعبري عن وحدة
املوقف الربملاين العربي يف املنتديات
واملحافل الإقليمية والدولية .وقال� :إن
امل�ؤمتر الثامن ع�شر ي�شكل حمطة هامة
يف حياة االحتاد �سواء من حيث الق�ضايا
التي يعاجلها �أو الربامج التي يعتمدها �أو
من حيث �إلقاء نظرة تقييمية على م�سريته
خالل العام املا�ضي من خالل التقارير
املقدمة من الأمانة العامة واملناق�شات التي
�سيقدمها �أع�ضا�ؤه.
و�ألقى رئي�س الربملان العربي االنتقايل
النائب على �سامل الدقبا�سي كلمة �أو�ضح
فيها �أن املحور الرئي�س للم�ؤمتر يدور حول
دور الربملانيني العرب يف �سن الت�شريعات
التي ت�سهم يف تقلي�ص البطالة يف الوطن
العربي معترب ًا �أنها ت�شكل عبئ ًا وعائق ًا
كبري ًا نحو حتقيق الأمن العربي.
و�أكد �أن الربملان العربي �أوىل منذ �إن�شائه
يف عام  2005الكثري من االهتمام للم�شاكل

االجتماعية واالقت�صادية التي تعاين منها
الأمة العربية.
و�أكد الدقبا�سي �أن الربملان العربي �ساهم
بجهد كبري مع جامعة الدول العربية من
�أجل العمل على �إقرار النظام الأ�سا�سي
للربملان العربي الدائم.
و�ألقى رئي�س جمل�س الأمة الكويتي �أحمد
عبدالعزيز ال�سعدون كلمة �أكد فيها
على �أن الربملانات العربية تتحمل اليوم
م�س�ؤولية كبرية لدعم الطموحات ال�شعبية،
ويف مقدمتها حماربة الف�ساد الإداري
واملايل والعمل على ب�سط الأمن وا�ستتبابه
و�إعادة عجلة احلركة االقت�صادية و�صو ًال
�إىل احلكم الر�شيد و�سيادة القانون.

الت�ضامن مع اململكة املغربية
فيما يتعلق مبدينتي �سبتة
ومليلة املغربيتني

و�أ�ضاف :ال �شك �أن �أمامنا كربملانيني
عرب م�س�ؤولية تاريخية هي دعم جهود
امل�صاحلة الوطنية الفل�سطينية بني
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تــغــطــيــــة
وفد اململكة خالل جل�سات امل�ؤمتر
خمتلف مكونات ال�شعب الفل�سطيني.
ويف ال�ش�أن ال�سوري قال ال�سعدون :جنتمع
اليوم وال تزال املذابح واملجازر ترتكب بحق
ال�شعب ال�سوري على يد نظام م�ستبد جائر
وال تزال �أجهزة الأمن واجلي�ش ال�سوري
متار�س �أب�شع �أنواع البط�ش والتعذيب بحق
�أبنائه بانتهاك �سافر لتعاليم ديننا وقيمنا
و�أخالقنا العربية ،و�إذا كانت خياراتنا
يف هذا ال�ش�أن حمدودة فال �أقل من �إدانة
و�شجب ممار�سات النظام ال�سوري والعمل
على اتخاذ قرارات فعالة حيال الأو�ضاع
يف �سوريا ال�شقيقة ،و�أن نن�سق ونتعاون
كمجموعة برملانية عربية �أمام االحتاد
الربملاين الدويل واملنظمات الربملانية
الإقليمية الأخرى مبا يحقق معاجلة
الأو�ضاع يف �سوريا وكيفية حماية �شعبها
و�إي�صال امل�ساعدات الإن�سانية للمت�ضررين
من �أبنائها.
وعلى هام�ش االجتماع ا�ستقبل �صاحب
ال�سمو ال�شيخ �صباح الأحمد اجلابر ال�صباح
�أمري دولة الكويت معايل رئي�س جمل�س
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ال�شورى ال�شيخ الدكتور عبداهلل بن حممد
بن �إبراهيم �آل ال�شيخ و�أ�صحاب املعايل
ر�ؤ�ساء الوفود امل�شاركة يف �أعمال امل�ؤمتر،
وقد ح ّمل �سمو �أمري دولة الكويت معايل
الدكتور عبداهلل بن حممد �آل ال�شيخ حتياته
خلادم احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل
بن عبدالعزيز �آل �سعود -حفظه اهلل.-

الإ�����ش����ادة ب��ت��ط��ور العملية
ال�سلمية يف ال��ع��راق وخ��روج
القوات الأجنبية من �أر�ضه

وعقدت اللجان الدائمة لالحتاد اجتماعاتها
حيث �شارك ع�ضو جمل�س ال�شورى ع�ضو
االحتاد الدكتور �إبراهيم ال�سليمان يف �أعمال
جلنتي ال�صياغة وجلنة ال�ش�ؤون ال�سيا�سية
والعالقات الربملانية ،فيما �شارك ع�ضو
املجل�س الدكتور حم�سن �آل متيم يف جلنة

ال�ش�ؤون املالية واالقت�صادية ،و�شارك الع�ضو
حممد ر�ضا ن�صر اهلل يف جلنة ق�ضايا
املجتمع.
ومن جانبه قال الدكتور �إبراهيم ال�سليمان:
�إن امل�ؤمتر تناول خمتلف التحديات التي
متر بها الأمة العربية يف خمتلف ال�صعد،
�إذ انعقد يف ظل ظروف دولية و�إقليمية
وحملية بالغة ال�صعوبة ،حيث �شهدت
املنطقة العربية تطورات وتغريات �سيا�سية
مهمة ،كما رافق ذلك حتديات ج�سيمة
تواجه املنطقة على امل�ستويات ال�سيا�سية
واالقت�صادية واالجتماعية ،وذلك كله
يتطلب العمل اجلاد واملخل�ص يف ت�شخي�ص
تلك التحديثات والعمل على و�ضع اخلطط.
و�أو�ضح الدكتور ال�سليمان �أن اللجنة
التنفيذية لالحتاد قد وفرت �آلية عمل
متطورة ت�ضمن �أعلى درجات التعاون
والتن�سيق بني الربملانات واملجال�س العربية،
وتزيد من فاعلية االحتاد يف تنفيذ قراراته.

إتــجـــاهــات
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الشورى

ودراسة األنظمة

�أ.د فالح بن حممد بن فالح ال�صغري

�إن الإدارة احلديثة تتجه نحو تي�سري �إداراتها و�أعمالها وفق �سن الأنظمة املتنوعة ح�سب الأعمال التي
تقوم بها ،وتكون هذه الأنظمة �ضابطة لأعمالها ،وعنوان ًا على تقدم العمل وتقوميه ،وم�ؤ�شر ًا على حتري
العدل.
واململكة العربية ال�سعودية خطت خطوات كبرية يف هذا املجال منذ عهد امل�ؤ�س�س امللك عبد العزيز
رحمه اهلل �إىل هذا العهد املبارك عهد خادم احلرمني ال�شريفني وفقه اهلل ،وهي تراجع وتطور وحتدث
ما يحتاج �إىل حتديث ،ولذا وجدت الأنظمة املتنوعة بدء ًا من النظام الأ�سا�سي للحكم ،ثم ما ينبثق من
�أنظمة عنه ،وما يتفرع عنها من لوائح وقواعد.
وجمل�س ال�شورى �أحد �أهم القنوات لدرا�سة الأنظمة ومراجعتها عن طريق جلانه املتخ�ص�صة ،ثم عر�ضه
على املجل�س الذي يحوي نخبة من �أبناء الوطن متعددي التخ�ص�صات الدقيقة واخلربات املتنوعة
امل�ؤهلني لتلك الدرا�سات املن�ضجة لتلك الأنظمة.
ولعلي �أ�شري هنا �إىل �أهم مناطات الدرا�سات للأنظمة مما يعني على تذكرها وبيان �أهميتها وذلك يف
�ضوء املراحل الآتية:
 النظر يف احلاجة �إىل وجود النظام ،فالأ�صل يف الأ�شياء الإطالق ،وعدم التقييد ،لكن �إذا دعا داعللتقييد ،فالداعي يقدر قدره ويكون حينئذ عن�صر ًا فاع ًال يف �ضبط هذا العمل �أو ذاك.
 النظر يف عالقة النظام بالأنظمة الأخرى امل�شابهة� ،أو املتقاطعة معه ،وهل بينها تعار�ض �أو تداخل؟وهل يغني �أحدهما على الآخر؟ وال �شك �أن بع�ض الأنظمة تت�شابه يف �أعمالها مثل الأنظمة اجلزائية.
وهذا النظر من �ش�أنه :عدم التداخل والتعار�ض فيجعل التطبيق �سه ًال مي�سور ًا.
 النظر يف تكامل بنية النظام من حيث تكامل مواده بع�ضها مع بع�ض ،وهل توجد نقاط فراغ مل يغطهاالنظام� ،أو التحديث للنظام ومن حيث تكامله مع الأنظمة الأخرى؟
 الرتكيز على �أهداف النظام وو�ضوحها وحتديدها وعدم عموميتها ،وخدمتها لل�ش�أن الوطني ،وهذامن �أهم ما يوجب الرتكيز لأنه الغر�ض من وجود النظام ،ف�إذا مل تكن الأهداف وا�ضحة حمددة فهذا
يوجب �إعادة النظر فيه قبل �إقراره.
 العناية يف قانونية اجلمل والعبارات وهل تفهم على �أنها مواد نظامية �أو قد تكون تف�صيالت حملهااللوائح التنفيذية� ،أو القواعد التنفيذية والتطبيقية.
 -6ومن املهم �صياغة النظام من حيث �سالمته اللغوية والرتكيبية ،فكما هو معلوم �أن احلركات للكلمات
م�ؤثرة يف اللغة العربية فيحتاج �إىل �أعلى دقة قدر امل�ستطاع ولعل مما يعني على هذا درا�سته لغوي ًا.
 و�أخري ًا �سالمته من العوار�ض الثبوتية التي ال تقبل �إعادة النظر وهي ال�شريعة الإ�سالمية والنظامالأ�سا�سي للحكم ،لئال يتناق�ض اجلديد مع ما هو �أقوى منه و�إذا كان تفريع ًا عنه فيبني.
هذه جمرد ت�أمالت عند درا�ستي للأنظمة حال عر�ضها على املجل�س ،ومما يب�شر بخري كبري �أنه �أثناء
تطبيق هذه امل�ؤ�شرات يجد املت�أمل عناية ت�ستحق الإ�شادة لكل اجلهات املعنية بدرا�سة الأنظمة يف اململكة
العربية ال�سعودية وبخا�صة جمل�س ال�شورى ،مما جعل كثري ًا من �أنظمتنا وما تفرع عنها وبخا�صة بعد
حتديثها وجتديدها حمل فخر واعتزاز ،يبقى تفعيلها يف الواقع ليبقى التحديث الفعلي .وهو امل�ؤمل
واملرجتى.
ع�ضو جمل�س ال�شورى.
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تحت القبة

قيام هيئة التحقيق واإلدعاء بمهامها في جميع
القضايا وتوفير الدعم المالي والبشري لها

د� .إبراهيم الرباهيم
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وافق جمل�س ال�شورى على �أهمية
قيام هيئة التحقيق والإدعاء العام
باملهام املوكلة �إليها كافة يف جميع
الق�ضايا وتوفري الدعم املايل
والب�شري لها للقيام بهذه املهام مع
�إحداث وظائف مب�سمى نائب رئي�س
يعني عليها ر�ؤ�ساء فروع الهيئة.
جاء ذلك خالل جل�سة املجل�س التي
عقدت يوم 1433/4/25هـ برئا�سة 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
التقرير ال�سنوي لهيئة التحقيق والإدعاء العام للعام املايل
1431/1430هـ ،تالها رئي�س اللجنة الدكتور �إبراهيم
الرباهيم ،فقال :اعتمد الهيكل التنظيمي ليكون ترتيب ًا
تنظيمي ًا م�ؤقت ًا خا�ضع ًا للتجربة ملدة �سنتني اعتبار ًا من
1429/1/24هـ ،وتقوم الهيئة يف نهاية هذه املدة بتزويد
�أمانة اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري مبلحوظاتها
ومرئياتها على التنظيم املقرتح ،لإعادة درا�سته ثم و�ضع
تنظيم دائم للهيئة وفروعها.
و�أ�ضاف� :إن الهيئة لديها خطط م�ستقبلية مبنية على
درا�سات متخ�ص�صة �سواء كان ذلك يف الق�ضايا املو�ضوعية
والتعامل مع الق�ضايا امليدانية �أو اجلوانب الإدارية ،وكذا
ما يتعلق باملباين .وقد اعتمدت م�ؤخر ًا مبان لعدد من
الفروع وهي يف طور الت�شييد وبع�ضها يف طور الرت�سية.
وال �شك �أن املباين املنا�سبة تتيح جما ًال �أو�سع للتطوير
واالرتقاء بالأداء.
ورد ف�ضيلة رئي�س اللجنة على ت�سا�ؤل عن ا�ستقالل ميزانية
الهيئة وما مت بهذا ال�ش�أن ،قائ ًال� :إن هذا املو�ضوع �سبق �أن
�صدر فيه قرار عن املجل�س ودر�س من قبل اللجنة الوزارية
للتنظيم الإداري ،ورفع ملجل�س الوزراء وهو يف مراحله
الأخرية وامل�ؤمل املوافقة عليه قريب ًا ح�سب �إفادة امل�س�ؤولني
يف الهيئة.
ً
وعلق على قول من يرى عدم وجاهة تو�سع الهيئة �أفقيا يف
املحافظات ال�صغرية ،و�أن يف ذلك �إهدار ًا للجهد واملال،
قائ ًال� :إن الهيئة �إمنا تفتتح فروعها بعد �إجراء الدرا�سات
التي تثبت احلاجة لذلك ،واملطلوب منها ممار�سة
�صالحيتها واخت�صا�صاتها يف جميع املحافظات.

وقال د .الرباهيم� :إن الهيئة تتعاون يف �إقامة دورات
ت�أهيلية ملن�سوبيها مع املعهد العايل للق�ضاء ،ومعهد الإدارة
العامة ،واجلامعات ال�سعودية ،كما �أن من�سوبيها يح�ضرون
امل�ؤمترات والندوات داخل اململكة وخارجها ،ولديها برامج
ابتعاث يف الداخل واخلارج ،فالهدف متحقق.
ولفت �إىل �أن �إعادة الق�ضايا يكون لأ�سباب متعددة،
منها عدم االخت�صا�ص �أو لوجود نواق�ص �أو ملحوظات
على مكونات ملف الق�ضية ،و�أن ذلك قد ال يظهر �إال بعد
درا�ستها فيكون ا�ستقبال الهيئة للق�ضية ابتدا ًء موافق ًا
للإجراءات النظامية.
وفيما يتعلق ب�أ�سباب تنامي اجلرمية ودوافعها و�أ�سباب
ارتفاع حاالت االنتحار يف جمتمع م�سلم يحكم بكتاب
اهلل و�سنة ر�سوله �صلى اهلل عليه و�سلم ،قال� :إن املجل�س
�سبق �أن �أ�صدر قرارين �أحدهما عام 1429هـ ،والثاين عام
1431هـ ،يتعلقان بهذه املو�ضوعات� ،إال �أن امل�س�ؤولني يف
الهيئة يتفقون على �أهمية القيام بالتحليل لهذه الق�ضايا
وبيان الأ�سباب والدوافع لإيجاد احللول املنا�سبة ،وهذا
العمل ال ميكن للهيئة القيام به وذلك لعدم وجود الإمكانات
الفنية واملالية الالزمة من جهة ،ومن جهة �أخرى �أن هذا
العمل لي�س من اخت�صا�ص الهيئة ،فوظيفة الهيئة حمددة
يف نظامها وهي التحقيق والإدعاء العام ،والرقابة على
ال�سجون ،والإ�شراف على تنفيذ الأحكام� .أما املواد التي
ذكرت �أو ًال فيقوم بها مركز مكافحة اجلرمية يف وزارة
الداخلية.
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ربط آلي بين وزارتي الداخلية والخارجية والتأكيد على القنصليات في الخارج

لتقديم أقصى رعاية للمواطن

وافق جمل�س ال�شورى على الإ�سراع يف ا�ستكمال تن�سيق
الربط الآيل بني وزارتي الداخلية واخلارجية ،وكذلك
املمثليات ال�سعودية باخلارج ،للحيلولة دون الوقوع يف
خط�أ منح ت�أ�شريات دخول لأجانب ممنوعني من دخول
اململكة لأي �سبب ،والتو�سع يف �إحالل ال�شباب ال�سعودي
امل�ؤهل حمل العاملني غري ال�سعوديني يف �أجهزة
البعثات الدبلوما�سية اخلارجية ،مع �ضرورة تطبيق
نظام الت�أمينات االجتماعية على املتعاقدين منهم
كحافز ال�ستمرارهم يف العمل ،والت�أكيد على املمثليات
ال�سعودية باخلارج لتقدمي �أق�صى ما ميكن من رعاية
للمواطنني ال�سعوديني املغرتبني املحتاجني للم�ساعدة،
وخا�صة يف �أوقات الأزمات ،وت�ضمني تقرير الوزارة
القادم �شيئ ًا عن �سري هذه الرعاية ،وحث وزارة
اخلارجية للتن�سيق مع اجلهات املعنية ب�إجراء مراجعة
دورية لالئحة ال�سلك الدبلوما�سي ل�ضمان مواكبة هذه
الالئحة للم�ستجدات يف العمل الدبلوما�سي والو�ضع
املعي�شي ،جاء ذلك خالل جل�سة املجل�س التي عقدت
يوم 1433/4/25هـ 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 اخلارجية ،ب�ش�أن ملحوظات الأع�ضاء و�آرائهم
جتاه التقرير ال�سنوي لوزارة اخلارجية للعام املايل

1431/1430هـ ،تالها رئي�س اللجنة الدكتور عبداهلل
الع�سكر ،فقال� :إن تقرير اللجنة غطى �أهم ما ورد يف
طالبت بت�ضمني تقارير
تقرير الوزارة ،وقد �سبق �أن
ْ
الوزارة مزيد ًا من التو�ضيح لل�سيا�سة اخلارجية
ال�سعودية ،وقد وعدت وزارة اخلارجية بذلك يف
تقاريرها القادمة ،كما ذكرت الوزارة يف �إجاباتها ما
ن�صه�« :أن تقريرها عادة ما ي�ستعر�ض �أعمال الوزارة
ومهامها و�إجنازاتها خالل عام مايل كامل ،وهذه
مدة طويلة ،لذا ي�صعب ت�سليط ال�ضوء على ق�ضية
�أو ق�ضايا �سيا�سية معينة يف وقت ت�شهد فيه الق�ضايا
العربية والدولية ت�سارع ًا يف الأحداث واملواقف ،مما
يفقد التقرير خا�صية الوقوف على �آخر امل�ستجدات،
كما �أن املطلوب متوافر يف و�سائل �أخرى.
و�أ�شار د .الع�سكر �إىل �أن الوزارة �أفادت �أن معظم
الوظائف القانونية مل تعتمد بعد من وزارة املالية،
و�أنها ت�سعى منذ ثالث �سنوات ال�ستحداث عدد من
الوظائف القانونية عند مناق�شة امليزانية اخلا�صة
بالوزارة� ،إال �أن رغبات الوزارة مل تتحقق بال�شكل
املطلوب.
و�أ�ضاف� :سبق للجنة ال�ش�ؤون اخلارجية �أن �أو�صت
بدعم معهد الدرا�سات الدبلوما�سية و�إن�شاء مقر
جديد منا�سب ودائم له ،ليتالءم مع املهام التي يقوم
بها ،وما زالت اللجنة تتابع هذا املو�ضوع للت�أكد من
حتقيق ما طالبت به هذه امل�ؤ�س�سة احليوية الهامة،
وبهذا اخل�صو�ص �أفادت وزارة اخلارجية ب�أنها �سبق
�أن �شكلت جلنة لو�ضع الت�صورات وال�سبل الكفيلة
لتحقيق ذلك ،وخل�صت اللجنة �إىل �أن املعهد بحاجة
للدعم يف النواحي الأكادميية والبحثية واال�ست�شارية،
ومتت خماطبة وزارة املالية يف عام 1432هـ بطلب
دعم ميزانية املعهد.

وقال� :إن من مهام وزارة اخلارجية تقدمي الرعاية
املنا�سبة للمواطنني ،وبخا�صة املواطنني ال�سعوديني
املوجودين باخلارج ،ولهذا ُيطلب من املمثليات
ال�سعودية باخلارج احلر�ص على عدم التهاون يف
تقدمي هذه الرعاية.
وقال رئي�س اللجنة� :إننا مع التوجه الذي يدعم وزارة
اخلارجية يف �سعيها لتوطني العالقات ال�سعودية مع
القارة الإفريقية عرب الزيارات املتبادلة بني امل�س�ؤولني
يف اجلانبني وغري ذلك من الو�سائل .كما �سبق و�أن
�أو�صت اللجنة يف هذا ال�ش�أن ،و�ستتابع باهتمام تنفيذ
تو�صيتها ،كما �أن وزارة اخلارجية تقوم بالعمل على
تلبية رغبات ر�ؤ�ساء الدول الأفريقية لزيارة اململكة
قدر الإمكان ،كما ت�شجع الوزارة تبادل الزيارات
على م�ستوى كبار امل�س�ؤولني مبا يخدم م�صالح اململكة
العربية ال�سعودية و�أهدافها.
و�أ�ضاف� :إن وزارة اخلارجية �أفادت �أنه بالن�سبة
للمواطنني الذين يفقدون جوازات �سفرهم باخلارج
ف�إنه يتم �صرف تذكرة مرور لهم من قبل املمثليات
ليتمكنوا من العودة للمملكة ،ويف حالة عدم ا�ستطاعة
املواطن العودة �إىل اململكة لإ�صدار جواز بديل
كالطلبة ،واملر�ضى ،ف�إنه يتم ا�ستقبال طلباتهم
لإ�صدار اجلوازات من قبل املمثليات التي تر�سلها
للوزارة من �أجل �إكمال �إجراءات �إ�صدار اجلوازات
وبعثها �إىل املمثليات وت�سلم للمواطنني� .أما بالن�سبة
للمواطنني الذين مل ي�سبق دخولهم �إىل اململكة وال
يوجد لديهم �سجالت مدنية ،ف�إنه ال ي�صدر لهم جواز
�سفر �إال بعد دخولهم اململكة وت�سجيلهم يف نظام
الأحوال املدنية ،وتقوم املمثليات مبنحهم تذاكر مرور
بعد الت�أكد من وثائقهم الر�سمية.

15

تحت القبة

تقارير عن العمالة الهاربة و( )7أيام
حد أقصى الستالم تأشيرات االستقدام

د .حممد �آل ناجي

16

وافق جمل�س ال�شورى على قرار طالب وزارة
العمل بتقدمي الدعم وامل�ساندة ملكاتب التوظيف
الأهلية مبا ي�ضمن جناحها يف القيام بدورها
دون االقت�صار على جمرد �إعطاء الرتاخي�ص
الفتتاح هذه املكاتب ،و�أن تُ�ض ّمن التقارير
ال�سنوية القادمة للوزارة البيانات واملعلومات
ذات ال�صلة بحجم العمالة الهاربة ودور الوزارة
يف معاجلتها ،مع قيام الوزارة بفتح جمال
الرتخي�ص ملكاتب اال�ستقدام الأهلية �إىل حني
قيام �شركات اال�ستقدام الأهلية ،وو�ضع تاريخ
حمدد ال�ستالم ت�أ�شريات اال�ستقدام بحد �أق�صى
قدره (� )7أيام عمل من تاريخ تقدمي الطلب،
و�إلزام ال�شركات الأجنبية امل�ستثمرة يف اململكة �أو
ال�شركات املختلطة بتدريب وتوظيف ال�سعوديني
وب�شكل متزايد على �أ�سا�س زيادة �سنوية على
الأقل ( )%5من عمالتها ،جاء ذلك خالل جل�سة

املجل�س التي عقدت يوم 1433/4/26هـ 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 التقرير ال�سنوي لوزارة العمل للعام املايل
1431/1430هـ ،تالها رئي�س اللجنة الدكتور
حممد �آل ناجي ،فقال� :أفادت الوزارة �أنه
انطالق ًا من اهتمامها بكل ما من �ش�أنه توفري
فر�ص عمل للمواطنني ،ونظر ًا ملا تتمتع به
الكيانات الكبرية العاملة باململكة من �إمكانيات
جتارية و�صناعية وخدمية عديدة ،وقدرات مالية
�ضخمة متكنها من �إيجاد فر�ص وظيفية ل�شباب
و�شابات اململكة م�شري ًا �إىل �أن الوزارة رفعت
للمقام ال�سامي باقرتاح تدخل احلكومة لإلزام
تلك الكيانات بتوظيف املواطنني من خالل ربط
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�أ�سعار جميع �أنواع الدعم التي تقدمها
احلكومة لتلك الكيانات بالتزامها
واملقاولني التابعني لها بتوليد فر�ص
عمل للمواطنني ،وقد �شكل لهذا
الغر�ض جلنة يف هيئة اخلرباء تدر�س
املو�ضوع حالي ًا.
و�أ�ضاف� :إن هناك تن�سيق ًا بني
الوزارة والهيئة العامة لال�ستثمار
من خالل مكتب عمل �ضمن مركز
اخلدمة ال�شاملة الذي ي�ضم فروع ًا
للجهات احلكومية ذات العالقة.
و�سبق �أن �أبرمت الوزارة مذكرة
تفاهم مع الهيئة تتناول �أوجه التعاون
بني اجلهتني ،وخ�صو�ص ًا فيما يتعلق
بت�أ�شريات العمالة الوافدة ،وتوظيف
ال�سعوديني ،حيث حددت املذكرة
ا�شرتاط قيام �شركات اال�ستثمار
بتوظيف �سعوديني مبا ال يقل عددهم
عن  %10من عدد الت�أ�شريات التي
يتم �إ�صدارها لكل �شركة .ويف �ضوء
التوجهات اجلديدة للوزارة املتمثلة
يف برنامج نطاقات لتوطني الوظائف،
�أ�صبحت �شركات اال�ستثمار خا�ضعة
لهذا الربنامج �أ�سوة مبن�ش�آت القطاع

اخلا�ص الوطنية ،ف�أ�صبحت مطالبة
بتحقيق ن�سب التوظيف املرتفعة
(النطاقني الأخ�ضر واملمتاز)
لال�ستفادة من احلوافز واملميزات
املرتبطة بهذا الربنامج ،وتاليف
العقوبات التي تتعر�ض لها املن�ش�آت
غري املتجاوبة الواقعة يف النطاقني
الأحمر والأ�صفر.
و�أو�ضح �آل ناجي �أن برنامج «نطاقات»
الذي �أطلقته الوزارة يعتمد على مبد�أ
التحفيز لتوطني الوظائف من خالل
تقدمي ت�سهيالت ومنافع للمن�ش�آت
التي تبادر بتوظيف ال�سعوديني ،ومن
ثم حتقيق معدالت توطني عالية
يف النطاقني الأخ�ضر واملمتاز،
واال�ستمرار يف النطاقني ،وحرمان
املن�ش�آت التي ال تتجاوب مع �سيا�سات
التوطني (التي تقع يف النطاقني
الأحمر والأ�صفر) ،بو�صفها جزء ًا
من ال�سيا�سات الداعمة لربنامج
«نطاقات» ويعمل حالي ًا على مبادرات
ملراجعة ر�سوم العمالة الوافدة.
ولفت رئي�س اللجنة �إىل �أن ق�ضية
توظيف الن�ساء هي من الق�ضايا التي
تناق�ش ب�شكل م�ستمر يف وزراة العمل،
وقد �أعدت �أوراق عمل ب�ش�أن هذا
املو�ضوع ،وك ّون م�ؤخر ًا فريق عمل
داخل الوزارة يعنى بتو�صيات تلك
الور�ش والأوراق� .إال �أن �ضعف توظيف
املر�أة يف القطاع اخلا�ص ناجت من
تفاعل �أ�سباب اقت�صادية ،واجتماعية
وثقافية وتنظيمية عديدة� ،إىل جانب
الأ�سباب العامة التي تت�سبب يف �ضعف
توظيف ال�سعوديني عموم ًا (ذكور
و�إناث) يف هذا القطاع.
و�أو�ضح �أن الوزارة �سعت �إىل تهيئة
بيئة العمل يف القطاع اخلا�ص للمر�أة
من خالل ثالثة قرارات وزارية
�أ�صدرتها م�ؤخر ًا تت�ضمن قواعد
وا�شرتاطات تتعلق بتنظيم العمل يف
امل�صانع ،ون�شاط بيع امل�ستلزمات

الن�سائية ،والعمل عن بعد ،ويتوقع
�أن ت�ساعد هذه القرارات يف �إتاحة
املزيد من فر�ص العمل للمر�أة وزيادة
م�ساهمتها يف الن�شاطني ال�صناعي
والتجاري يف القطاع اخلا�ص.
وقال د� .آل ناجي� :إن الوزارة عملت
على حل م�شكلة العمالة الهاربة
من حمورين :الأول :تفعيل �آليات
التفتي�ش� .أما املحور الثاين فيتمثل
يف مذكرة تفاهم بني الوزارة ووزارة
الداخلية لتفعيل جلان ال�سعودة،
والتي تت�ضمن مهامها معاجلة مثل
هذه الق�ضية ،كما �أن هناك مقرتح ًا
تدر�سه اللجنة حالي ًا يت�ضمن تعديل
بع�ض مواد نظام العمل والعمال،
بحيث تتحدد مبوجبه م�س�ؤوليات
وزارة الداخلية ،وم�س�ؤوليات وزارة
العمل يف التعامل مع العمالة الهاربة.
واختتم قائ ًال� :أكدت وزارة العمل
�أن البيانات التي �أبرزها التقرير
متثل واقع من مت توظيفهم مبا�شرة
من قبل مكاتب العمل ،وكذلك من
مت توظيفهم ب�صورة غري مبا�شرة
من خالل �صندوق املوارد الب�شرية
والغرف التجارية واملن�ش�آت .و�أكدت
الوزارة ب�أنها تويل هذا اجلانب
اهتمام ًا كبري ًا لأهمية البيانات
ودقتها يف و�ضع ال�سيا�سات واتخاذ
القرارات املتعلقة بتنمية وتطوير
القوى العاملة وتوظيفها ،و�أن العمل
جار حالي ًا لتطوير مر�صد وطني
للمعلومات ،وفق برنامج حديث
يعتمد على تقنية املعلومات والربط
الآيل بني خمتلف م�صادر املعلومات
الأ�سا�سية� ،إ�ضافة للجهود الكبرية
التي تبذلها لتطبيق برنامج احلكومة
الإلكرتونية ،والرتكيز على تدريب
من�سوبي الوزارة املعنيني بهذا اجلانب
لرفع قدراتهم وخرباتهم للتعامل مع
هذه التوجهات اجلديدة.

األعضاء وهموم المواطن

ال��������ب��������ط��������ال��������ة
واستقدام العمالة
قال �أحد �أع�ضاء جمل�س
ال�شورى� :إن م�شكلة البطالة
يف بالدنا ال ميكن حلها
ب�سهولة ،حيث يوجد لدينا
�أكرث من ثمانية ماليني عامل
�أجنبي ،ويعود ف�شل جهود
ال�سعودة ال�سابقة �إىل الإفراط
يف ا�ستقدام العمالة غري
امل�ؤهلة ،وفتح باب اال�ستقدام
على م�صراعيه �أمام العمالة
الأجنبية ،بجانب وجود نظام
تعليمي وعادات اجتماعية
ال ت�شجع ال�شباب ال�سعودي
على االنخراط يف الأعمال
اليدوية واملهنية الب�سيطة ،لذا
من ال�ضروري توافر الإرادة
ال�سيا�سية والإرادة التنفيذية
الفعالة القادرة على �إدارة دفة
ال�سعودة يف اململكة وحتقيق
�أهدافها الوطنية املن�شودة،
ويتطلب جناح جهود ال�سعودة
والق�ضاء على البطالة ت�ضافر
جهود فئات املجتمع ال�سعودي
كافة ،فالدولة م�س�ؤولة
وال�شركات م�س�ؤولة ،مما
يفر�ض احلاجة �إىل �أن يلعب
اجلميع دور ًا مهم ًا يف حتقيق
معدالت �سعودة مرتفعة يف
القطاعني العام واخلا�ص،
كما �أن للت�شريعات والقوانني
والأنظمة دور ًا مهم ًا يف
معاجلة البطالة والتعزيز من
ن�سب ال�سعودة يف القطاعني
العام واخلا�ص على حد �سواء.
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ق��������روض ع���ق���اري���ة
أراض
بـــــــــــــــــــــــــــــال
ٍ
�أ�شار �أحد �أع�ضاء جمل�س ال�شورى �إىل
ما ورد يف �إحدى ال�صحف املحلية ب�أن
مدير عام �صندوق التنمية العقارية �أثناء
توقيعه على اتفاقية «�ضامن» مع �أحد
البنوك املحلية ،قال� :إن هناك �أكرث من
خم�سني �ألف مواطن �صدرت املوافقة
على �إقرا�ضهم ومل يراجعوا ال�صندوق،
ب�سبب �إحجامهم عن البناء الرتفاع �أ�سعار
الأرا�ضي ،وقال ع�ضو املجل�س� :إن م�شكلة
ارتفاع �أ�سعار الأرا�ضي لي�ست عائق ًا الآن
�أمام �صندوق التنمية العقارية ملمار�سة
ن�شاطه ،بل �إنها م�شكلة تواجه امل�شروعات
الإ�سكانية ،وامل�شروعات احلكومية،
�إ�ضافة �إىل املواطنني الذين يرغبون
أرا�ض �سكنية لبناء م�ساكنهم
يف �شراء � ٍ
اخلا�صة� .إن ارتفاع �أ�سعار الأرا�ضي
�أ�صبحت م�شكلة و�أزمة حقيقية ،بل �إنها
من �أهم التحديات التي تواجه الإ�سكان
ب�شكل خا�ص والتنمية االقت�صادية ب�شكل
عام.
ونحن هنا منثل �صوت املواطن ونعرب عن
همومه و�آماله وننقلها بكل �أمان وم�سئولية
لويل الأمر الذي دائم ًا و�أبد ًا ما ي�ؤكد
على �أهمية العناية باملواطن وعمل كل ما
من �ش�أنه توفري احلياة الكرمية له ،و�إن
تدخل الدولة من خالل و�ضع ال�سيا�سات
املنا�سبة للحد من االرتفاع املحموم
يف �أ�سعار الأرا�ضي �أ�صبح مطلب ًا ملح ًا
و�ضروري ًا وعاج ًال ،لذا ،ف�إنني �أقرتح
النظر يف تكوين جلنة خا�صة من �أع�ضاء
املجل�س لدرا�سة االرتفاع احلاد يف �أ�سعار
الأرا�ضي وتقدمي تقرير للمجل�س بالنتائج
والتو�صيات املنا�سبة ،للم�ساهمة يف حل
م�شكلة االرتفاع احلاد لأ�سعار الأرا�ضي.
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اإلس�����راع ف��ي إق����رار ن��ظ��ام السياحة
وتوفير وظائف لهيئة السياحة واآلثار

د� .أ�سامة قباين
وافق جمل�س ال�شورى على توفري
الوظائف الالزمة للكوادر الإدارية
والفنية للهيئة العامة لل�سياحة
والآثار ولأجهزة التنمية ال�سياحية
يف املناطق التي من �ش�أنها القيام
باملهام النوعية والتخ�ص�صية
التي ترتقي بالقطاع ال�سياحي،
والإ�سراع يف �إقرار نظام ال�سياحة
والأنظمة الأخرى ذات العالقة
لتنمية ن�شاط ال�سياحة الداخلية
يف اململكة ،جاء ذلك خالل
جل�سة املجل�س التي عقدت يوم
1433/4/11هـ برئا�سة رئي�س
املجل�س ال�شيخ الدكتور عبد اهلل

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 التقرير ال�سنوي
للهيئة العامة لل�سياحة والآثار
للعام املايل 1431/1430هـ ،تالها
رئي�س اللجنة الأ�ستاذ �أ�سامة قباين
فقال :يعترب مهرجان اجلنادرية
من املنا�شط التي تقيمها اجلهات
املعنية بنف�سها ،وهي م�س�ؤولة
عنه وت�صب يف م�صلحة الوطن
واملواطنني ،والواقع �أن مثل هذه
املهرجانات هي ثمرة تعاون
العديد من اجلهات مبا فيها هيئة
ال�سياحة.
و�أو�ضح �أن قطاع ال�سياحة
يرتكز ب�شكل كبري على اجلانب
االقت�صادي ،حيث �إن كثري ًا من
الدول تعتمد يف اقت�صادها على
�صناعة ال�سياحة ،مع عدم التقليل
من �أهمية اجلانب الثقايف فيه،
كما �أنه من املخطط �أن يكون

قطاع ال�سياحة من �أكرث القطاعات
اجلاذبة للتوظيف.
ولفت الأ�ستاذ قباين �إىل �صدور
الأمر ال�سامي الكرمي بتاريخ
1429/4/14هـ الذي يكلف هيئة
ال�سياحة بح�صر كامل جلميع مواقع
الرتاث الإ�سالمي يف مكة املكرمة
واملدينة املنورة ،وبوقف جميع �أنواع
التعديات على املواقع كافة .ويكلف
الهيئة بالعمل مع اجلهات املعنية
فيما يتعلق باجلانب الأثري وبع�ض
امل�ساجد ،والهيئة ت�سرت�شد بالعلماء
وتتعامل مع ق�ضايا الآثار الإ�سالمية
وفق منظور �شرعي مبا ين�سجم
وتعاليم ال�شريعة الإ�سالمية التي
تقوم عليها هذه البالد ،م�شري ًا �إىل
�أن جمل�س ال�شورى يدر�س حالي ًا
نظام الآثار واملتاحف.
و�أ�شار �أي�ض ًا �إىل �أن الهيئة �أ�صدرت
منذ �أكرث من �سنتني تعليمات
لت�سعري اخلدمات الفندقية
ومناطق الإيواء ال�سياحية.

 1433 / 133هـ

ال��م��ج��ل��س ي���واف���ق ع��ل��ى ال���ق���واع���د ال��خ��اص��ة
بتمويل ورعاية المواد التلفزيونية واإلذاعية
األعضاء وهموم المواطن

ع����ق����وب����ات أق�����وى
لمخالفات ال��م��رور

قال �أحد �أع�ضاء جمل�س ال�شورى،
بينما نحتفل مبنا�سبات عديدة
تتعلق باملرور ومنها الأ�سبوع
اخلليجي للمرور ،يلحظ انت�شار
ظاهرة قطع �إ�شارات املرور والتي
قد تتحول �إىل م�شكلة �أكرث ملا
يرتتب عليها من حوادث ،وقد بلغ
اال�ستهتار بقطع الإ�شارة �إىل درجة
�أ�صبح عبور امل�شاة خطر ًا ،وال
يكاد مير يوم �أو يومان �إال وهناك
حادث ب�سبب ذلك اال�ستهتار.
لذا ،ينبغي �أن يكون هناك تفعيل
للأنظمة املرورية املوجودة .كما
ينبغي على للجنة الأمنية �إي�ضاح
ما مت ب�ش�أن الإ�سرتاتيجية الوطنية
للمرور التي �صدر بها قرار من
املجل�س منذ �سنتني.

وافق جمل�س ال�شورى يف جل�سته التي
عقدت يوم 1433/4/18هـ على
م�شروع القواعد اخلا�صة بتمويل
ورعاية املواد التلفزيونية والإذاعية يف
وزارة الثقافة والإعالم ،وت�أتي �أهمية
�صدور هذه القواعد التي من �ش�أنها
توفري املبالغ الالزمة لتمويل و�إنتاج
الربامج ،مما �سريفع من م�ستواها
ملواكبة التطور يف جمال الإنتاج
الإذاعي والتلفزيوين واملناف�سة يف
ال�سوق الإعالمية ،وت�أكيد ًا على ما
و�صل �إليه الإعالم ال�سعودي مبختلف
�أقنيته من تطور ،معرب ًا عن �أمله يف �أن
متنح هذه القواعد الوزارة املزيد من
املرونة الكافية واال�ستقاللية وينعك�س
على �أدائها ون�شاطها يف جمال
ال�صناعة الإعالمية ومتطلباتها .
ووفق ًا مل�شروع القواعد يقوم
وزير الثقافة والإعالم بت�شكيل
جلنتني يف التلفزيون والإذاعة من
اخت�صا�صاتهما �إقرار ال�شروط
واملوا�صفات الالزمة لتمويل �أي مادة
قبل طرحها يف مناف�سة عامة ،ودرا�سة
العرو�ض املقدمة يف مناف�سات متويل
املواد التي ترغب الوزارة يف �إنتاجها
عن طريق الرعاية والتمويل� ،إ�ضافة
�إىل درا�سة طلبات التمويل الفردية
التي يتقدم بها املمول وتت�ضمن فكرة
املادة ون�صو�صها وتكاليف �إنتاجها
ومتويلها .
جاء ذلك بعد �أن ا�ستمع املجل�س �إىل
وجهة نظر جلنة ال�ش�ؤون الثقافية
والإعالمية ،ب�ش�أن ملحوظات
الأع�ضاء و�آرائهم جتاه م�شروع
القواعد اخلا�صة بتمويل ورعاية
املواد التلفزيونية والإذاعية يف وزارة
الثقافة والإعالم ،تالها نائب رئي�س
اللجنة الدكتور زامل بن عبا�س �أبو

زنادة فقال� :إن هذه الالئحة تخ�ص
رعاية �إنتاج املواد التليفزيونية
والإذاعية يف وزارة الثقافة والإعالم،
ومن خالل هذه الالئحة �سوف
يكون هناك عائد كبري من �إنتاج
الربامج ورعايتها و�إعالناتها .وقد
ر�أى البع�ض �إحالة هذا املو�ضوع
�إىل جمل�س ال�شورى من قبل اللجنة
العامة مبجل�س الوزراء ،لأن املو�ضوع
عبارة عن قواعد �إدارية تنظيمية
ال تتعار�ض مع نظام املناف�سات

د .زامل بن عبا�س �أبو زنادة
وامل�شرتيات احلكومية ،وال تتعار�ض
مع نظام �إيرادات الدولة ،كما �أن هذه
القواعد ال يتطلب �إ�صدارها مر�سوم ًا
ملكي ًا ،و�أنها مثل القواعد التنظيمية
الأخرى التي طبقت باالتفاق بني
اجلهاز احلكومي املعني ووزارة
املالية .ويتيح نظام جمل�س ال�شورى
يف مادته «اخلام�سة ع�شرة» درا�سة
كل ما يرد �إليه ،وقد ورد هذا امل�شروع
اجلديد �إىل املجل�س لدرا�سته� .أما
بالن�سبة للتعريف اجلديد للراعي
واملمول يف املادة «الأوىل» ،فقد ر�أت
اللجنة العودة �إىل التعريف الوارد من
احلكومة بعد اقتناعها مبا ذكره بع�ض
الزمالء.
و�أ�ضاف :لوحظ �أن اللجنة �أدخلت
يف املادة «الثالثة ع�شرة» جملة «على

�أن يكونوا جمتمعني يف جممل املدة
املقررة يف املادة الثامنة» ،و�أن هذا
الأمر ال يحتاج لن�ص خا�ص ،لأنها
مدة حمددة يف تلك املادة �سواء كان
راعي ًا واحد ًا �أو �أكرث .واللجنة ترى �أن
هذه الإ�ضافة ملنع اللب�س والإبهام و�أن
الأن�سب بقا�ؤها.
وعن املادة «الرابعة» والتي تن�ص:
«وعلى املمول �أو الراعي عند ر�سو
املناف�سة عليه تقدمي �ضمان بنكي
مل�صلحة الوزارة بقيمة التمويل
كام ًال »..و�أن ذلك خمالف لنظام
املناف�سات وامل�شرتيات احلكومية
الذي يتطلب �ضمان ًا بنكي ًا بن�سبة
( )%5فقط ،قال� :إن هذه القواعد
ال تدخل �ضمن نظام املناف�سات
وامل�شرتيات والت�أمني ،ور�أت اللجنة
الإبقاء على التعريف الوارد من
احلكومة.
و�أ�ضاف د� .أبو زنادة �أن هذا امل�شروع
ال يعطي التلفاز والإذاعة املرونة
املالية والإدارية الكافية لتتمكن من
مناف�سة املحطات الف�ضائية الأخرى،
ال �سيما �إذا قيدت بنظام املناف�سات
وامل�شرتيات احلكومية ،واللجنة تفيد
�أن هذه القواعد ال تخ�ضع لنظام
املناف�سات احلكومية.
وقال� :إن هذه القواعد خلت من مبد�أ
ت�شجيع الأفراد واجلهات على التقدم
ب�أفكار و�إنتاج مواد معينة� ،إال �أنها
ال متنع الت�شجيع ،كما �أنها خمت�صة
بالتمويل والرعاية وال يدخل فيها
الإنتاج.
و�أ�شار �إىل �أن هناك �ضرورة لإ�ضافة
عبارة «خ�ضوع هذه الالئحة لل�سيا�سة
الإعالمية يف اململكة» يف املادة
الثامنة.
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زي����������ادة ق�����ب�����ول ال�����ح�����االت
المستعصية وتوفير متطلبات
ال��ت��وس��ع ف��ي ب��رام��ج ال��زم��ال��ة
وال���ت���دري���ب ف���ي مستشفى
الملك فيصل التخصصي

�أ.د حم�سن بن علي احلازمي
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وافق جمل�س ال�شورى على و�ضع م�ست�شفى امللك في�صل
التخ�ص�صي ومركز الأبحاث خطط عمل فعالة لزيادة معدل
قبول احلاالت امل�ستع�صية ومتطلبات رعايتها واحلد من
قبول احلاالت العامة ،والعمل على توفري متطلبات التو�سع
يف برامج الزمالة والتخ�ص�صات الدقيقة وتو�سيع قاعدة
التدريب والوظائف التدريبية والتمري�ض للوفاء مبتطلبات
اخلدمات ال�صحية التخ�ص�صية املتزايدة يف اململكة ،جاء
ذلك خالل جل�سة املجل�س التي عقدت يوم 1433/4/18هـ
برئا�سة رئي�س املجل�س ال�شيخ الدكتور عبد اهلل بن حممد
بن �إبراهيم �آل ال�شيخ ،حيث ا�ستمع املجل�س �إىل وجهة نظر
ال�ش�ؤون ال�صحية والبيئة ،ب�ش�أن ملحوظات الأع�ضاء و�آرائهم
جتاه التقرير ال�سنوي للم�ؤ�س�سة العامة مل�ست�شفى امللك في�صل
التخ�ص�صي ومركز الأبحاث للعام املايل 1431/1430هـ،
تالها رئي�س اللجنة الدكتور /حم�سن احلازمي فقال� :إن عدد
حاالت الأورام يف اململكة و�صل �إىل ( )12.000حالة ،بينما
الطاقة اال�ستيعابية للمراكز املوجودة يف اململكة ال تتجاوز
( )6.000حالة فقط ،وقد �أن�شئ م�ست�شفى امللك في�صل
ليكون تخ�ص�صي ًا يف الأمرا�ض امل�ستع�صية فح�سب ،لكنه
�أ�صبح الآن �أ�شبه بامل�ست�شفى العام ،فاللجنة ت�شري �إىل �أن
امل�ست�شفى ينظر يف �إمكانية تقدمي عالج لهذه احلاالت ويقوم
برتتيبها ح�سب احلالة املر�ضية ،وح�سب اخلربات والإمكانات
املتوافرة ،وحيث �إن طاقة امل�ست�شفى اال�ستيعابية ال متكنه من
ا�ستقبال جميع احلاالت املحولة �إليه ،فقد مت الرفع للمقام
ال�سامي الكرمي بطلب زيادة الطاقة اال�ستيعابية ،و�صدر
الأمر ال�سامي الكرمي ببناء مركز امللك عبد اهلل للأورام
و�أمرا�ض الكبد ب�سعة (� )300سرير ،وقد بد�أ العمل ببنائه
منذ مطلع العام 1432هـ (2011م) .كما �أن هناك حاالت
ميكن عالجها يف مراكز وم�ست�شفيات �أخرى داخل اململكة،
يف خمتلف القطاعات ال�صحية الأخرى مثل :املدن الطبية،
وامل�ست�شفيات التخ�ص�صية التابعة لوزارة ال�صحة ،وكذا
امل�ست�شفيات اجلامعية وامل�ست�شفيات الع�سكرية.
و�أ�ضاف :وفيما يتعلق بعدم وجود مراكز للتعامل مع الأمرا�ض
امل�ستع�صية يف بع�ض مناطق اململكة ،مثل� :أبها ،وجنران،
والباحة ،والطائف ،وجازان ،وال يوجد كذلك يف هذه
املحافظات مراكز ملعاجلة الأمرا�ض ال�سرطانية ،على الرغم
من �أن الإح�صائيات ت�شري �إىل �أن هذه املحافظات ت�أتي يف
مركز متقدم من حيث عدد حاالت ال�سرطان املختلفة ،ف�إن
�إ�سرتاتيجية الرعاية ال�صحية الأولية يف اململكة التي �أجازها
املجل�س املوقر و�صدر بها قرار جمل�س الوزراء ذو الرقم
( )320والتاريخ 1430/9/17هـ ت�أخذ يف احل�سبان �إن�شاء
من�ش�آت يف كافة مناطق اململكة مب�ستوياتها املختلفة ،ويقوم
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جمل�س اخلدمات ال�صحية حالي ًا ب�إعداد
اجلدول الزمني لتنفيذها ح�سب مقت�ضيات
تلك الإ�سرتاتيجية.
و�أو�ضح د .احلازمي �أن امل�ؤ�س�سة تقدم
خدماتها للمر�ضى املنومني حيث يوجد
يف امل�ست�شفى الرئي�س بالريا�ض ()911
�سرير ًا للتنومي ،ويف فرع جدة ()371
�سرير ًا ،كما تقدم خدماتها ملر�ضى العيادات
اخلارجية ،حيث ا�ستقبل امل�ست�شفى الرئي�س
بالريا�ض ( )779.445زيارة ،ويف فرع جدة
( )246.103زيارة يف �سنة التقرير .وقال:
�إن امل�ؤ�س�سة ترى �أن هناك تكاليف غري
تكلفة ال�سرير نظر ًا ملتطلبات الأدوية العالية
الكلفة كما يف حالة زراعة الأع�ضاء (كلى،
رئة ،كبد ،قلب ،نخاع عظمي) ،وال�سرطان،
والقلب ،والأمرا�ض الوراثية اال�ستقالبية،
وكذا الزيارات العالجية ملر�ضى العيادات
اخلارجية ،والإ�سعاف .كما �أن امل�ؤ�س�سة تقوم
بتقدمي الرعاية املنزلية لأكرث من ()250
مري�ض ًا ،وقيام من�سوبي امل�ست�شفى بتقدمي
اخلدمات العالجية والت�شخي�صية للقطاع
ال�صحي باململكة ،كما يوجد ( )22مركز ًا
للم�ست�شفي يف خمتلف املناطق ،و()12
وحدة عناية مركزة يتم التوا�صل فيها مع
املر�ضى .وقد طلبت اللجنة من امل�ؤ�س�سة
تف�صيالت امليزانية وامل�صروفات ،وت�أمل �أن
يت�ضمن التقرير القادم ذلك.
ولفت رئي�س اللجنة �إىل �أنه فيما يتعلق
بطلب تبني جمل�س ال�شورى تو�صية تطالب
ب�إن�شاء فروع مل�ست�شفي امللك في�صل
التخ�ص�صي مبناطق اململكة املختلفة ،حيث
هناك حاجة �إىل زيادة اخلدمات العالجية
للأمرا�ض امل�ستع�صية وال�سرطانية ،ف�إن
امل�ؤ�س�سة مهما تو�سعت فلن تتمكن من
التحول �إىل رديف لوزارة ال�صحة ،التي
تقوم ب�إن�شاء م�ست�شفيات تخ�ص�صية عديدة
وفق �إ�سرتاتيجية الرعاية ال�صحية لرعاية
املر�ضى وامل�صابني بالأمرا�ض امل�ستع�صية
وال�سرطانية يف خمتلف مناطق اململكة.
وفيما يتعلق بربامج التدريب رد د .احلازمي
قائ ًال� :إن اال�ست�شاريني املوجودين يف

امل�ست�شفى يقومون بتدريب الأطباء ،حيث
يقدم ( )18برناجم ًا للأطباء املقيمني،
و( )53برناجم ًا يف التخ�ص�صات الدقيقة
لأطباء الزمالة ،مما يعك�س اهتمام
امل�ست�شفى بتخريج �أطباء يف تخ�ص�صات
دقيقة ،حيث تخرج ( )213طبيب ًا من
التخ�ص�ص الرئي�س (برامج الأطباء
املقيمني) ،و( )331طبيب ًا يف التخ�ص�صات
الدقيقة.
و�أو�ضح �أن امل�ست�شفى قام بالتن�سيق مع بع�ض
املراكز ال�صحية الأهلية يف مدينة الريا�ض
ال�ستقبال بع�ض املر�ضى الذين ال ت�ستدعي
حالتهم البقاء يف امل�ست�شفى لكي يق�ضوا
فرتة النقاهة يف هذه املراكز .وقال� :إن
اللجنة ترى التو�سع يف �إن�شاء مراكز نقاهة
ت�ستطيع ا�ستقبال املر�ضى الناقهني لتخفيف
ال�ضغط على امل�ست�شفى ،وو�ضعت اللجنة
تو�صية لإن�شاء مثل هذه املراكز لتخفيف
ال�ضغط على امل�ست�شفيات التخ�ص�صية.
كما �أ�شار �إىل �أن الهيئة العليا لوزارة ال�صحة
هي التي تتوىل م�سئولية �إر�سال املر�ضى
الذين ال يتوفر عالج لهم داخل اململكة �إىل
م�ست�شفيات ومراكز �صحية خارج اململكة،
كما يتعاون امل�ست�شفى ب�إ�صدار التقارير،
و�إجراءات الفحو�صات املنا�سبة لت�سهيل
�إجراءات حتويل ه�ؤالء املر�ضى �إىل خارج
اململكة.
وقال� :إن قبول املر�ضى غري ال�سعوديني
يخ�ضع ل�ضوابط حمددة ح�سب �إفادة
امل�ؤ�س�سة� ،إذ يتطلب قبولهم احل�صول على
�سام كرمي مع مراجعة التقارير اخلا�صة
�أمر ٍ
بكل حالة ،وي�ستثنى من ذلك كبار �أع�ضاء
الهيئات الدبلوما�سية وموظفو امل�ؤ�س�سة
غري ال�سعوديني ،وي�شكل عدد امللفات
الطبية لغري ال�سعوديني يف �سنة التقرير
ما ن�سبته ( )%3.83فقط من جمموع
املر�ضى املعاجلني يف امل�ست�شفى ح�سب �إفادة
امل�ؤ�س�سة ،فهي �إذن ن�سبة �ضئيلة وقد طلبت
اللجنة من امل�ؤ�س�سة ت�ضمني ذلك يف التقرير
القادم.
و�أكد د .احلازمي �أن امل�ست�شفى يهدف

لتقدمي �أعلى م�ستوى من اخلدمات ال�صحية
للمر�ضى ح�سب املعايري العاملية .و�أن نتائج
امل�ست�شفى يف معظم خدماته املقدمة مماثلة
لتلك املعايري العاملية املتبعة .وقال� :إن تقييم
ومراجعة الأداء ب�شكل دوري ملعظم خدمات
امل�ست�شفى يتم من قبل بع�ض املنظمات
العاملية ومنها« :الأكادميية الأمريكية
للتعليم الطبي امل�ستمر»« ،الكلية الأمريكية
الخت�صا�صيي الباثولوجيا»« .اجلمعية
الأمريكية لبنوك الدم»« .اجلمعية الأمريكية
لأمرا�ض الدم/املناعة» .كما يوجد بع�ض
الربامج الداخلية والتي تهتم بر�صد نوعية
الأداء.
و�أ�شار �إىل �أن ميزانية امل�ست�شفى تخ�ضع
للمراقبة والتدقيق من قبل :حما�سب
قانوين ،ومراقب مايل ،وديوان املراقبة
العامة .كما طلبت اللجنة تف�صيالت �أكرث
من امل�ست�شفى يف التقارير القادمة.
و�أو�ضح �أنه مت �ضم امل�ست�شفى التخ�ص�صي
بجدة �إىل م�ست�شفى امللك في�صل
التخ�ص�صي ومركز الأبحاث يف الريا�ض
مالي ًا ،وقد ورد للجنة من امل�ؤ�س�سة �أن
امل�ست�شفى يعمل منذ ذلك التاريخ ح�سب
اخلطة املو�ضوعة له ،ومت �إن�شاء عدد من
امل�شروعات التو�سعية لتخ�ص�صي جدة
ت�شمل� :إن�شاء مركز متقدم لعالج الأورام،
و�إن�شاء مركز متقدم ومتخ�ص�ص لعالج
�أمرا�ض وجراحة املخ والأع�صاب ،و�إن�شاء
مركز لطب وجراحة القلب.
واختتم قائ ًال رد ًا على ما �أُثري ب�ش�أن الق�صور
يف الربامج التوعوية التي ي�ضطلع بها
امل�ست�شفى واملوجهة للمواطنني� :إن امل�ست�شفى
يقوم يف جمال التثقيف ال�صحي ب�إ�صدار
جملة (التخ�ص�صي) كل � 3أ�شهر .وقدم
امل�ست�شفى للمر�ضى �أكرث من ()4.000
جل�سة تثقيف يف العيادات اخلارجية،
و( )6.000جل�سة يف �أجنحة تنومي املر�ضى،
ومت عقد ف�صول توعوية ح�ضرها ()2.360
مري�ض ًا مع ذويهم ،ويتم ذلك با�ستخدام
الو�سائل املقروءة ،وامل�سموعة ،واملرئية.
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تحت القبة

تعديل بعض مواد مكافحة غسل األموال
والعمل على تعديل الئحته التنفيذية

الدكتور �سعد بن حممد مارق

22

وافق جمل�س ال�شورى على تعديل نظام مكافحة
غ�سيل الأموال ،ال�صادر باملر�سوم امللكي ذي
الرقم م 39/والتاريخ 1424/6/25هـ ،وطالب
بالعمل على تعديل الالئحة التنفيذية للنظام
مبا يتوافق مع التعديالت التي �أجريت عليه.
و�أكد املجل�س �أن التعديالت تدعم موقف اململكة
يف االلتزام مبتطلبات ومعايري جمموعة العمل
املايل ملنطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا،
ويربز جهودها يف جمال مكافحة غ�سل الأموال
وي�ساعدها يف احلفاظ على مركز متقدم �إقليمي ًا
وعاملي ًا يف هذا املجال .وا�ستعر�ض املجل�س
خطورة عمليات غ�سل الأموال و�آثارها ال�سلبية
على االقت�صاد واملجتمع ،وارتباطها باجلرمية
بكل �أ�شكالها.
جاء ذلك خالل جل�سة املجل�س التي ُعقدت يوم
1433/4/5هـ برئا�سة رئي�س املجل�س ال�شيخ
الدكتور عبد اهلل بن حممد بن �إبراهيم �آل
ال�شيخ ،حيث ا�ستمع املجل�س �إىل تقرير جلنة

ال�ش�ؤون املالية ،ب�ش�أن �إجراء تعديالت على نظام
مكافحة غ�سل الأموال ،وذلك بتعديل بع�ض
املواد ،و�إ�ضافة مواد جديدة.
و�أو�ضح معايل الرئي�س �أن هذا النظام يتكون من
"اثنتني وثالثني" مادة بعد التعديل والإ�ضافة،
حيث �أ�ضيفت ثالث مواد جديدة للنظام،
و�إدخال تعديالت مو�ضوعية �صوغية على
ع�شرين مادة� ،أما املواد الت�سع الباقية فلم يجر
عليها �أي تعديل ،و�أ�ضاف معاليه �أن هذا النظام
�سبق �أن عر�ض على املجل�س واتخذ فيه قرار ًا،
ولكنه عاد بهذه املواد التي �أ�شرت �إليها.
ثم تال رئي�س اللجنة الدكتور �سعد بن حممد
مارق تقرير اللجنة وتو�صياتها ب�ش�أن املو�ضوع
ومواد النظام املعدلة وامل�ضافة .وقد �أثريت
عليها بع�ض امللحوظات ،فقال �أحد الأع�ضاء:
الهدف من هذا النظام هو و�ضع ن�صو�ص تعالج
جرمية خا�صة ،وهي جرمية غ�سل الأموال ،وهي
جرمية م�ستقلة لها �أركانها اخلا�صة امل�ستقلة،
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وميكن �أن تقع منفردة.
و�أ�شار �أحد الأع�ضاء �إىل ما �أدخل على املادة
الرابعة من تعديل قائم على ا�ستقاللية العقوبة
دون جرمية غ�سل الأموال ،ور�أى عدم التعديل
والإبقاء على ن�ص املادة يف م�شروع احلكومة
فيما يتعلق با�ستقاللية جرمية غ�سل الأموال
ل�شموليته.
و�أ�شار �أحد الأع�ضاء �إىل �أن ما �أ�ضيف من
اللجنة �إىل املادة "الثامنة" زاد املادة غمو�ض ًا
وعدم الو�ضوح ،ور�أى �أن ما ذكر يف م�شروع
احلكومة �أكرث حتديد ًا ودقة وفهم ًا للق�صد.
واقرتح �أحد الأع�ضاء �إىل �إعادة �صوغ الفقرة
الأوىل من املادة "الثانية والع�شرين" لأنها تظهر
كما لو كانت العقوبة خارج ال�سلطة الق�ضائية،
وقال :ينبغي الإبقاء على م�ضمون امل�ساواة كما
ورد يف م�شروع احلكومة ،كما �أن هنالك تباين ًا
بني جرمية غ�سل الأموال ،ومكافحة الإرهاب،
لذا ،يح�سن من اللجنة حتديد موقف وا�ضح من
هذا التباين.
و�أ�شار ع�ضو �آخر �إىل �أن اململكة كانت من �أوائل
الدول التي بادرت بال�ضبط املايل و�أنها قد
ح�صلت بذلك على �شكر جمموعة العمل املايل
الدويل ملكافحة غ�سل الأموال.
وقال ع�ضو �آخر� :إن جرائم غ�سل الأموال ت�أخذ
�أ�شكا ًال جديدة للتحايل على الأنظمة مثلها
مثل بقية اجلرائم التي تديرها الع�صابات،
وي�ستغلون فقرات قد تكون غري وا�ضحة يف
الأنظمة� ،أو اخرتاقات بوا�سطة �أ�شخا�ص ال
يعرفون الأنظمة وعواقب ما يقدمون عليه ،ويتم
�إغرا�ؤهم باملال والربح ال�سريع ،ولهذا تراجع
الأنظمة بني احلني والآخر لتفادي نقط ال�ضعف
يف الأنظمة التي يدخل منها ه�ؤالء.

و�أ�شار �أحد الأع�ضاء �إىل �أن فح�ص خلفية
عمليات الأموال والت�أكد منها هو دور اجلهات
احلكومية ،ولي�س دور البنوك وامل�ؤ�س�سات
املالية ،وقال� :إن دورهما يقت�صر على الإبالغ
عن هذه املخالفات فقط.
والحظ �أحد الأع�ضاء عدم و�ضع قانون جنائي
عام يحدد �أنواع اجلرائم وعقوباتها ،وعدم
وجود حد �أدنى للعقوبات يف هذا النظام.
واقرتح �أحد الأع�ضاء الرتيث يف درا�سة
هذا النظام ،ال �سيما �أن هذا امل�شروع مي�س
عن�صرين مهمني يف حياة الإن�سان ،هما املال،
واحلرية ال�شخ�صية ،و�إعطاء الأع�ضاء فر�صة
�أطول لدرا�سة املو�ضوع ،ثم عر�ضه على املجل�س
مرة �أخرى.
ولفت �أحد الأع�ضاء �إىل �أن اللجنة مل توفق يف
�إعادة �صوغ املادة "الرابعة" ،حيث �إن الهدف
من هذه املادة هو حتديد �أن جرمية غ�سل
الأموال م�ستقلة عن غريها من اجلرائم ،وقال:
�إن احلكم يف املادة "اخلام�سة" ال يكون يف هذا
النظام و�إمنا يف الأنظمة املتعلقة بالأن�شطة
التجارية.
وعر�ض رئي�س اللجنة وجهة النظر جتاه
ملحوظات الأع�ضاء فقال:
فيما يتعلق باملادة "الرابعة" ،ف�إن هذه املادة
متت �إ�ضافتها بناء على ملحوظات وتو�صيات
املق ّيمني الواردة يف تق�سيم اململكة من جمموعة
العمل املايل ،والهدف منها ت�شديد العقوبة على
مرتكب جرمية غ�سل الأموال.
و�أ�ضاف� :إن جرمية غ�سل الأموال جرمية م�ستقلة
والحقة للجرمية الأ�صلية ،ولي�ست م�صاحبة
لها ،ومن الالزم الن�ص على اال�ستقاللية ،كما
�أن جممل الن�ص يعالج �ضمن مفهومه م�س�ألة

الغ�سل الذاتي الذي مل يذكر يف النظام ال�سابق،
لذا ف�إن اللجنة تتفق مع املقرتحات بالرجوع �إىل
الن�ص الوارد من احلكومة يف املادة "الرابعة"
حتقيق ًا لرغبة الكثري من الأع�ضاء.
و�أو�ضح رئي�س اللجنة �أنه فيما يتعلق بعبارة
"الالئحة التنفيذية" الواردة يف املادة الأوىل،
ف�إن اللجنة حذفت هذه العبارة من امل�شروع
الوارد من احلكومة ،لأن الالئحة التنفيذية
مف�صلة للنظام ومو�ضحة له ،وال يت�صور �أن ترد
جرائم يف الالئحة مل ين�ص عليها يف النظام،
لذا ،ترى اللجنة �أن وجود الالئحة التنفيذية
يعطي فر�صة لإحلاق جرائم قد ال ين�ص عليها
النظام ،وهي �صيغة توافقية و�سوف تخدم
النظام عند تقييم اململكة.
و�أ�ضاف الدكتور �سعد مارق :فيما يتعلق باملادة
"ال�سابعة ع�شرة" ،ف�إن حتديد النية مت بناء على
حكم ق�ضائي �صادر من حمكمة خمت�صة يحدده
القا�ضي ،وميكن ا�ستنباط العلم بغ�سل الأموال
من الأو�ضاع والظروف الواقعية واملو�ضوعية.
واختتم رئي�س اللجنة قائ ًال:
تعتزم اململكة تقدمي تقريرها اجلديد ملجموعة
العمل املايل ملكافحة غ�سل الأموال مت�ضمن ًا
معاجلة عدد من امللحوظات الت�صحيحية
الواردة يف تقريرها ال�سابق بهدف حت�سني
موقف والتزام اململكة يف جمال مكافحة غ�سل
الأموال ،وا�ست�شعار ًا من جمل�س ال�شورى ب�أهمية
الإجراءات الت�صحيحية املطلوبة يف تعديل عدد
من مواد مكافحة غ�سل الأموال ،مما �سوف
يدعم موقف اململكة يف االلتزام مبتطلبات
جمموعة العمل املايل يف ال�شرق الأو�سط
و�أفريقيا وي�ساعدها يف املحافظة على مركزها
املتقدم �إقليمي ًا وعاملي ًا.
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ت�ساءلوا عن مليار ريال ديون على القطاع اخلا�ص

األعضاءيطالبونهيئةالطيرانالمدنيبإنشاءمطاراتداخلية

طالب �أع�ضاء جمل�س ال�شورى ب�أن تتوىل الهيئة
العامة للطريان املدين فتح مطارات يف مناطق
اململكة املختلفة ،وطالبوا مبعاجلة معاناة الهيئة
من �صعوبة ا�ستقطاب الكفاءات وحمدودية
املوارد املالية للتدريب ،وت�ساءلوا عن مليار ريال
قيمة ديون على القطاع اخلا�ص ،جاء ذلك خالل
جل�سة املجل�س التي عقدت يوم 1433/4/12هـ
برئا�سة نائب رئي�س املجل�س الدكتور حممد
اجلفري ،حيث ا�ستمع املجل�س �إىل :تقرير جلنة
النقل واالت�صاالت وتقنية املعلومات ،ب�ش�أن
التقرير ال�سنوي للهيئة العامة للطريان املدين
للعام املايل 1431/1430هـ ،تاله رئي�س اللجنة
الدكتور /في�صل طاهر ،ثم عر�ض للمناق�شة
و�أبديت ب�ش�أنه بع�ض امللحوظات.
فقال �أحد الأع�ضاء� :إن اللجنة مل تتناول م�شكلة
عدم توافر املقاعد بني مدن اململكة ،وقد �سبق
للمجل�س �أن �أ�صدر قرار ًا يطالب اخلطوط
ال�سعودية بتوفري مقاعد بني مدن اململكة ،لكن
امل�شكلة ال تزال قائمة .لذا ،يح�سن باللجنة
�إ�ضافة تو�صية بهذا اخل�صو�ص� ،أو الت�أكيد على
التو�صية ال�سابقة.
ولفت �آخر �إىل� :أن اللجنة �أغفلت يف اجتماعها
مع م�سئويل هيئة الطريان املدين مو�ضوع و�ضع
ال�صالة ال�شمالية مبطار امللك عبد العزيز
بجدة ومرفقاته واخلدمات املقدمة فيه ،على
الرغم من �أهميتها .وطالب بو�ضع تو�صية بهذا
اخل�صو�ص �أو مناق�شة امل�س�ؤولني يف اجتماعها
القادم معهم.
وقال� :إن اللجنة �أغفلت كذلك مو�ضوع زيادة
�أ�سعار التذاكر الداخلية ،ور�سوم �إعادة
الإ�صدار ،وغرامات الت�أخري على الناقل
الوطني ،وكذلك الأ�سعار غري املعقولة التي
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يفر�ضها طريان (نا�س) على امل�سافرين .كما
يح�سن باللجنة �أن تتدار�س مع الهيئة مو�ضوع
مطار امللك فهد بالدمام و�سوء �إدارته ،و�أن ت�ضع
ميزات ن�سبية لهذا املطار جلذب امل�سافرين.
وت�ساءل �أحد الأع�ضاء قائ ًال :ورد يف التقرير
�أن هناك مبالغ تراكمية على القطاع اخلا�ص
جتاوزت مليار ريال ،و�أن املبلغ يتنامى عام ًا بعد
عام ،فلماذا هذه الديون؟ وملاذا تت�ساهل الهيئة
يف حت�صيلها؟
و�أ�شار ع�ضو �آخر �إىل �إن �إن�شاء املطارات املدنية
الداخلية من املهام الرئي�سة للهيئة العامة
للطريان ،ال�سيما �أن كثري ًا من حمافظات
اململكة وقاطنيها بحاجة ق�صوى �إىل و�سيلة
نقل �آمنة ومريحة .وطالب بتعميد الهيئة العامة
للطريان بت�شكيل فريق عمل عاجل ،مل�سح جميع
حمافظات اململكة وحتديد املواقع الالزمة
لفتح مطارات داخلية وفق �ضوابط دقيقة
و�إ�سرتاتيجية حمددة لهذا الغر�ض ،والبدء
التدريجي لبنائها وو�ضع احلوافز الالزمة
بالتن�سيق مع القطاع اخلا�ص.
و�أقرتح �أحد الأع�ضاء و�ضع تو�صية ملعاجلة
معاناة الهيئة من �صعوبة ا�ستقطاب الكفاءات
وحمدودية املوارد املالية للتدريب ،ومعاجلة
مو�ضوع النقل الداخلي .وت�ساءل :ملاذا ال تكون
الهيئة �أكرث دقة يف تطبيق املعايري الدولية
وفر�ض العقوبات يف حاالت وجود �صعوبات
ت�شغيلية �أو ازدحام يف �صاالت ال�سفر.
وت�ساءل ع�ضو �آخر عن �أ�سباب زيادة ميزانية
الهيئة؟ وعن النظرة امل�ستقبلية ملطار امللك فهد
الدويل؟ وعالقة ذلك باملطارات املجاورة؟ وعن
الإجراءات املالية للهيئة ،وما �إذا كانت ال تريد
االرتباط ب�إجراءات حكومية� ،أم �أن هناك عقبة

حقيقية تقف �أمام الهيئة؟
وقال ع�ضو �آخر� :أعلنت الهيئة عن فتح املجال
�أمام �شركات النقل اجلوي يف النقل الداخلي
والدويل انطالق ًا من مطارات اململكة ،ولكن
كيف ميكن حتقيق بيئة تناف�سية يف ظل ا�ستمرار
دعم اخلطوط ال�سعودية مبزايا تف�ضيلية،
ال�سيما يف جمال �أ�سعار الوقود ،كما ينبغي
للجنة تو�ضيح الأ�سباب احلقيقية وراء ت�أخري
برنامج التخ�صي�ص ،على الرغم من م�ضي �سبع
�سنوات على قرار املجل�س بهذا الأمر.
وطالب ع�ضو �آخر هيئة الطريان املدين ب�إ�شغال
الوظائف ال�شاغرة لديها وتعديل ال�شروط مبا
يتنا�سب مع توطني الوظائف ،وت�ساءل عن الفرق
الكبري بني الرواتب والبدالت وامل�صروفات
الفعلية يف عام 1431/1430هـ ،حيث بلغ
�أربعني ( )40مليون ريال .وقال :يجب �أن تو�ضح
اجلداول املكتوبة يف التقرير هذه الفروقات،
و�أوجه �صرفها ،ور�أى �ضرورة �إحاطة املجل�س
مبا انتهى �إليه م�شروع تطوير مطار امللك عبد
العزيز بجدة ،و�أن يتناول التقرير القادم املطار
اجلديد ،و�أن ي�شمل التقرير ــ م�ستقب ًال ــ مو�ضوع
الرتاخي�ص خلطوط جوية �أخرى للعمل داخل
اململكة.
ولفت ع�ضو �آخر �إىل �أن ( )%50من الوقائع
الواردة يف التقرير حدثت يف املراقبة اجلوية،
واملراقبة اجلوية هي التي تتحكم يف حركة
الطريان ،ف�أين ال�سالمة يف هذا الأمر؟ ال�سيما
�أنه ال يوجد يف جدول التدريب ما ي�شري �إىل
�أن الهيئة دربت املراقبني اجلويني على العمل.
وقال :ينبغي للجنة �أن تقف مع الهيئة ملعرفة
�أ�سباب ذلك ومعاجلتها .والحظ �أن املطارات
لدينا �سيئة فيما يخ�ص النظافة وال�صيانة،
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ال�سيما �أن املطارات تعد هي الواجهة ،كما
�أن عقود ال�صيانة مربمة مع �شركات كربى
لكنها مل تقم ب�أداء واجبها على الوجه
املطلوب ،كما يلحظ �أن الهيئة رفعت �أ�سعار
�إيجار املحالت يف داخل �صالت املطار،
مما �أدى �إىل ارتفاع �أ�سعار املعرو�ضات
على امل�سافرين .كما يلحظ كرثة املدخنني
يف املطارات من املوظفني �أنف�سهم ،ومن
امل�سافرين بالرغم من �صدور القرار باملنع
و�إثبات الغرامة عليهم.
و�أ�شاد ع�ضو باجلهود احلثيثة لتطوير
الهيئة بت�شكيلها اجلديد ،لكنه ا�ستطرد:
�إن امل�شاكل املوجودة منذ القدم ال ميكن �أن
حتل �سريع ًا .ومن ذلك تكد�س امل�سافرين
يف مطار امللك عبد العزيز بعد احلج ،ويف
مطار امللك خالد الدويل بالريا�ض حيث
ينتظر الراكب كثري ًا عند و�صوله ،لأجل
الب�صمة وغريها ،فاحلل يكون بزيادة
املوظفني واملعدات ،وغريها .كما يلحظ
عدم وجود خدمات للمعاقني يف مطار امللك
خالد الدويل بالريا�ض ،وكذلك �ضعف

خدمات ال�صيانة والنظافة يف املطارات.
كما يلحظ غالء الوقود لل�شركات
املحلية الناقلة ،فهي تعامل كال�شركات
الأجنبية ،بينما يف الدول املجاورة جتد
�أن الأ�سعار �أقل ،وينبغي �أن يكون لدينا
�شركات �أخرى كما هو احلال يف الدول
املجاورة ،وتكون املناف�سة بينهم لتوفري
�أف�ضل اخلدمات للم�سافرين.
وت�ساءل ع�ضو �آخر عن �سبب انخفا�ض

الإيرادات يف �إحدى قطاعات املالحة
اجلوية من ( )233مليون �إىل ()137
مليون ًا ،والحظ �أن امل�شروعات التطويرية
العاجلة يف مطار امللك عبد العزيز الواردة
يف التقرير �أجنزت بالكامل ،فهل �أجنزت
يف عام التقرير �أم �أنها قبل ذلك ،والحظ
ارتفاع �أ�سعار ال�سوق احلرة.
واختتم �أخد الأع�ضاء قائ ًال� :إن امل�سئوليات
امللقاة على الهيئة �ضخمة ،كما �أن نظري
هذا اجلهاز يف الدول الأخرى هو للإيراد
والتح�صيل ،والواقع �أن هذا اجلهاز لدينا
عك�س ذلك ،حيث تبلغ ميزانيته ال�سنوية
ما يقارب خم�سة مليارات ريال ،ت�صرف
عو�ض ًا عن ا�ستثمار املوارد املالية و�إعادة
ت�شغيلها ذاتي ًا ،كما �أن الديون امل�ستحقة
للجهاز و�إن غابت عن هذا التقرير فقد
كانت حا�ضرة يف تقارير �أخرى ،حيث تبلغ
ثالثة ع�شر مليار ريال لهيئة الطريان املدين
يف ال�سوق ،لدى �شركات طريان واملواطنني،
وامل�ؤ�س�سات ومل يتم حت�صيلها منذ �سنوات
طويلة ،وبالرغم �أن هذا اجلهاز دخل
مرحلة جديدة و�أخذ اال�ستقاللية� ،إال �أن
العديد من الق�ضايا ما زالت عالقة ،مثل
فتح املجال خلطوط �أخرى ،وتو�سعة �أعداد
املطارات االقت�صادية .واقرتح دعوة معايل
رئي�س هيئة الطريان املدين للح�ضور �إىل
املجل�س ملناق�شته حيال الق�ضايا الكبرية
واملتكررة واملت�أخرة التي طال النقا�ش
ب�ش�أنها ،حتى ت�ؤخذ يف احل�سبان يف
الإ�سرتاتيجية اجلديدة للهيئة.

قدم ع�ضو املجل�س د .عبداهلل الفيفي مداخلة على
التقرير ال�سنوي للهيئة العامة للطريان املدين لعام
1431/1430هـ قال فيها� :إن املعاناة يف قطاع
الطريان يف اململكة تبدو مزدوجة ،بني املواطن
وهيئة الطريان .ف�إذا كان املواطن ي�شكو من ارتفاع
�أ�سعار التذاكر والر�سوم ،ومن ا�ضطراب اخلدمات
وتدنيها -مع عدم وجود بدائل -عن االعتماد على
الطريان يف ال�سفر بني مناطق اململكة النائية -ف�إن
هيئة الطريان بدورها ت�شكو كذلك من �أن �إيرادات
الهيئة غري حم�صلة ،وهذا مثار �أ�سئلة� :أين تذهب
املبالغ املح�صلة للهيئة العامة للطريان؟ �أو ملاذا ال
حت�صل من اجلهات احلكومية ،كما حت�صل من
املواطنني ؟ وهذا ما يجعل م�شروعات ال�صيانة
والتجديد ملرافق الطريان املتهالكة تتعرث وتت�أخر،
كما جاء يف التقرير.
فهل تو�صية جلنة النقل واالت�صاالت للت�أكيد على
�إنفاذ قرار جمل�س الوزراء ال�صادر عام 1425هـ،
القا�ضي بتح�صيل املبالغ املالية امل�ستحقة للهيئة
العامة للطريان املدين ،كافية لتحقيق ما مل يتحقق
عرب � 8سنوات؟ �إنني �أ�شك �أن تلك املبالغ فيما لو
ح�صلت – بحذافريها� -ستكفي لتغطية النفقات
الالزمة لإ�صالح مطاراتنا و�صاالت الطريان فيها،
ما مل يكن هناك دعم �إ�ضايف مع درا�سة معمقة
لكيفية تنفيذ م�شاريع املطارات ،وملاذا ال تع ِّمر لدينا
�سوى ب�ضع �سنوات؟
و�أ�ضاف :ل�ست �أرى منا�سبة حتديد مطارين
فقط هما مطار امللك فهد ومطار الأح�ساء لفتح
الأجواء منها و�إليها خلطوط الطريان الأجنبية
وتخ�صي�صهما ،فكل مطارات اململكة الدولية كمطار
امللك عبدالعزيز يف جدة ،ومطار تبوك ،وغريهما
تتطلب ذلك.
وهناك معوق ذكرته هيئة الطريان املدين يف تقريرها
يتعلق بالقوى العاملة وعدته �أول املعوقات .وهو نق�ص
القدرة على ا�ستقطاب كوادر �سعودية ،وقد ذكر يف
التقرير �أن الهيئة رفعت درا�سة �إىل املقام ال�سامي
ل�سد العجز مبخت�صني غري �سعوديني .و�أنا �أت�ساءل:
�أما كان الأوىل دعم ا�ستقطاب الكوادر ال�سعودية
والعمل على تدريب ال�شباب ال�سعودي لالنخراط
يف هذا القطاع ،يف ر�أيي �أن هذا هو احلل الطبيعي
والوطني والأجدى والأبقى.
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العهد وتقيد
وض��ع ضوابط لتسوية وس��داد ُ
األجهزة الحكومية بمرسوم الميزانية العامة

وافق جمل�س ال�شورى على �أن ي�ضع ديوان املراقبة العامة ال�ضوابط
والإجراءات التي ت�ضمن ت�سوية و�سداد ال ُعهد و�أر�صدة الأمانات يف
وقتها املحدد ،وحما�سبة امل�س�ؤولني عن ت�أخريها ،و�أن تعمل جميع
اجلهات امل�شمولة برقابة الديوان على تزويده بكافة املعلومات
وامل�ستندات التي متكنه من مبا�شرة اخت�صا�صاته وعدم ت�أخريها
تنفيذ ًا ملا ن�صت عليه املادة العا�شرة من نظامه ،مع حما�سبة
اجلهات غري املتعاونة.
كما �أكد املجل�س على قرارين �سابقني له بتطوير �إمكانيات احلا�سب
الآيل يف الديوان ليواكب التطورات املت�سارعة ،من �أجل توفري الوقت
و�سرعة ودقة �إجناز العمل ،وتوفري الإمكانيات املادية لها ،ودعا
القرار �إىل تقييم نظام املناف�سات وامل�شرتيات احلكومية وتقدمي
تقرير مف�صل عن �إيجابيات و�سلبيات النظام والئحته التنفيذية.
جاء ذلك خالل جل�سة املجل�س التي عقدت يوم 1433/4/19هـ
برئا�سة رئي�س املجل�س ،حيث ا�ستمع املجل�س �إىل :وجهة نظر
جلنة ال�ش�ؤون املالية ،ب�ش�أن ملحوظات الأع�ضاء و�آرائهم جتاه
التقريرين ال�سنويني لديوان املراقبة العامة للعامني املاليني  1427ـ
1429/1428هـ ،والتقرير ال�سنوي لديوان املراقبة العامة عن نتائج
عمليات املراقبة املالية ورقابة الأداء للعام 1429/1428هـ ،تالها
رئي�س اللجنة د� .سعد مارق ،فقال� :إن املداخالت تركزت على و�ضع
�آلية للحد من ارتكاب املخالفات املتعلقة بالعهد والأمانات ،وبنا ًء عليه
�صدرت تو�صية اللجنة ب�أن يقوم الديوان بو�ضع الآليات التي ت�ضمن
ت�سوية و�سداد العهد و�أر�صدة الأمانات يف وقتها املحدد ،وحما�سبة
امل�س�ؤولني عن ت�أخريها وبذلك تكون وجهة النظر قد حتققت.
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و�أ�شار �إىل املطالبة بدمج ديوان املراقبة العامة وهيئة مكافحة الف�ساد
يف جهاز واحد ،قائ ًال� :إن ديوان املراقبة العامة والهيئة الوطنية
ملكافحة الف�ساد مكمالن لبع�ضهما ،ولكل منهما مهامه وواجباته
التي حددها نظامه ولوائحه ،ومن ال�صعب �ضمهما يف جهاز واحد،
الختالف طبيعة عملهما ولتحقيق �أف�ضل نتائج ،فاخت�صا�صات ديوان
املراقبة تنح�صر يف املحافظة على املال العام و�إحكام الرقابة عليه
�صرف ًا وحت�صي ًال من خالل املراجعة املالية.
و�أ�ضاف د .مارق� :إن تطوير نظام ديوان املراقبة العامة كان حمل
بحث من قبل اللجنة عند درا�ستها لتقرير الديوان وخالل اجتماعها
مبعايل وزير الدولة ل�ش�ؤون جمل�س ال�شورى ،الذي �أكد للجنة �أن
النظام يدر�س حالي ًا يف هيئة اخلرباء و�سريفع �إىل جمل�س ال�شورى
حال االنتهاء من درا�سته.
و�أكد رئي�س اللجنة �أن اللجنة در�ست املداخالت املتعلقة ب�إعداد
تو�صية لتطوير نظام امل�شرتيات واملناف�سات احلكومية ،ور�أت �أن
الوقت منا�سب ملراجعة النظام لتطويره مع اال�ستفادة من التجربة
ال�سابقة ،والأخذ يف احل�سبان و�ضع العقوبات على خمالفي النظام.
واختتم قائ ًال :مبراجعة �أعداد الوظائف املعتمدة وامل�شغولة الواردة
يف تقرير الديوان للعام 1429/1428هـ ،وجد �أن هناك ()124
وظيفة مالية و�إدارية وتخ�ص�صية �شاغرة والتي متثل ن�سبة ()%15
من الوظائف املعتمدة يف ميزانية ديوان املراقبة العامة ،مع العلم �أنه
قد �صدر الأمر امللكي الكرمي رقم (�أ )24/بتاريخ 1432/3/20هـ
با�ستحداث  300وظيفة جديدة لديوان املراقبة العامة.

االت��ص��االت ومنحها صالحيات واسعة
ناق�ش جمل�س ال�شورى يف
جل�سته التي عقدت يوم
تقرير
1433/4/26هـ
جلنة النقل واالت�صاالت
وتقنية املعلومات ب�ش�أن
طلب تعديل املواد (الأوىل،
والثالثني،
وال�سابعة
والثامنة والثالثني) من

د .في�صل طاهر
نظام االت�صاالت ال�صادر باملر�سوم امللكي رقم م12/
وتاريخ 1422/3/12هـ ،وبينت اللجنة يف تقريرهاالذي تاله
رئي�س اللجنة د .في�صل طاهر �أن احلاجة تربز لتعديل هذا
النظام ليتما�شى مع متطلبات الو�ضع احلايل وامل�ستقبلي
يف ظل تطور قطاع االت�صاالت ومنوه امل�ستمر ،وتتعلق املادة
الأوىل بعدد من التعريفات اخلا�صة بالنظام� ،أما املادتان
ال�سابعة والثالثون والثامنة والثالثون تتعلقان باملخالفات
والعقوبات.
و�أ�شارت اللجنة �إىل �أن التعديل �سيمكن هيئة االت�صاالت
وتقنية املعلومات من �ضبط املخالفات التي حتدث من
مقدمي اخلدمات ،وتعزيز رقابتها على ال�سوق والتعامل معه
مبا ميكنها من حتقيق �أهداف نظام االت�صاالت مبا ي�ضمن
متطلبات الأداء الأف�ضل وحماية املناف�سة العادلة بني جميع

الأطراف يف �سوق االت�صاالت ال�سعودي.
وتناول �أع�ضاء املجل�س يف مداخالتهم الو�ضع التنظيمي
للجنة البت يف املخالفات التي ن�ص عليها النظام والتي
ت�شكلها هيئة االت�صاالت وتقنية املعلومات حيث ت�ساءل
عدد من الأع�ضاء عن كيفية تكوينها و�سلطاتها التقديرية،
والعقوبات التي ت�صدرها.
و�أجمعت العديد من املداخالت على عدم منح اللجنة
�صالحيات وا�سعة تتمثل يف ال�ضبط والتفتي�ش و�إيقاع
العقوبة ،داعني برتك البت يف العقوبات والغرامات لتقدير
املحكمة املخت�صة وتطبيق �أنظمة املرافعات ،والأنظمة
اجلزائية يف هذا الأمر.
وتناول الأع�ضاء يف مداخالتهم تنوع املخالفات التي ين�ص
عليها النظام ووجود غرامة مالية موحدة جلميع تلك
املخالفات مما اعتربوه خل ًال وا�ضح ًا يف النظام ،ودعا �أحد
الأع�ضاء ب�أن تعود الغرامات التي تتح�صل عليها الهيئة
للخزينة العامة للدولة ولي�س مليزانية الهيئة.
واقرتح �أحد الأع�ضاء �أن يكون الف�صل من اخت�صا�ص
املحاكم �أو جلنة حمايدة من خارج الهيئة يعينها جمل�س
الوزراء ،فيما ر�أى �أحد الأع�ضاء �ضرورة الن�ص على عدم
تعري�ض ال�سكان يف حميط �أبراج االت�صال لل�شبكات اخللوية
للمخاطر ال�صحية ،وو�ضع العقوبات املنا�سبة يف حال ثبت
وقوع اخلطر على ال�سكان.

 1433 / 133هـ

تشكيل لجنة للبت في مخالفات نظام
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ال��م��ي��اه ال��ج��وف��ي��ة
بديلة عن المحالة

اق�ت�رح �أح ��د �أع �� �ض��اء جمل�س
ال�شورى الرتكيز على ا�ستغالل
املياه اجلوفية اجليدة وجلبها
لأغ� ��را�� ��ض ال�����ش��رب جلميع
امل �ن��اط��ق ،لأن �ه��ا غ�ير مكلفة
وع� ��دم ال �ت��و� �س��ع يف التحلية
ل��زي��ادة تكلفتها وتكلفة نقل
ال ��وق ��ود ل �ه��ا ،وق �� �ص��ر �إن �ت��اج
ال �ت �ح �ل �ي��ة ف��ق��ط ل �ل �م �ن��اط��ق
ال�ساحلية املحتاجة ،وتر�شيد
ا� �س �ت �ه�ل�اك ال � �ب �ت�رول ل �ه��ذا
الغر�ض ،لأن معظم قطاعات
احل � �ي� ��اة م��رت��ب��ط��ة ب� ��ه م��ع
الرتكيز على ا�ستغالل الطاقة
ال�شم�سية ،وع �م��ل الأب �ح��اث
القيمة ال�ستغاللها يف التحلية،
لأن�ه��ا ه��ي م�صدر الطاقة يف
تبخر مياه البحار واملحيطات
وت� �ك ��وي ��ن ال�����س��ح��اب ال� ��ذي
ي�سوقه رب ال �ع��زة واجل�ل�ال
ليغيث به من ي�شاء .وقال� :إن
وزارة امل�ي��اه وال�ك�ه��رب��اء ترى
اال�ستفادة م��ن مياه ال�سدود
التي تزخر بكميات كبرية من
مياه الأمطار يف بع�ض املناطق
ب �ع��د ت�ن�ق�ي�ت�ه��ا وم �ع��اجل �ت �ه��ا.
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تحت القبة
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م��ع��ام��ل��ة إن��س��ان��ي��ة

وخ��دم��ات للسجناء

النهو�ض بقطاع الزراعة وو�ضع �سيا�سة لتطويره
واإلس��������راع ف���ي إص������دار ال��خ��ط��ة
المستقبلية للزراعة في المملكة
وافق جمل�س ال�شورى على
الإ�سراع يف �إ�صدار اخلطة
امل�ستقبلية للزراعة يف
اململكة ودرا�سة �أ�سباب
تعرث تطبيق اخلطة الوطنية
لت�شجيع �صناعة الأعالف
املركزة وح�سن ا�ستخدامها
ودعم مدخالتها ،و�أن تعمل
وزارة الزراعة على �إيجاد
برنامج م�شرتك بني الوزارة
واجلامعات والقطاع اخلا�ص
يهدف �إىل النهو�ض بقطاع
الزراعة ور�سم �سيا�سة م�شرتكة
ت�ؤدي �إىل تطوير وتنمية
وا�ستدامة القطاع الزراعي
باململكة ،و�أن تعمل على ت�ضمني
تقريرها القادم اخلطوات
املتخذة من قبلها ومع اجلهات
ذات العالقة ،لتفعيل قرار
جمل�س الوزراء ذي الرقم
 335والتاريخ 1428/11/9هـ،
وعلى وجه اخل�صو�ص تفعيل
مقت�ضى الفقرة ( )14من
القرار والتي ن�صها« :النظر
يف و�ضع املزارعني وامل�ستثمرين
يف القطاع الزراعي يف حالة
ت�أثرهم بال�سيا�سات الزراعية
اجلديدة» ،جاء ذلك خالل
جل�سة جمل�س ال�شورى التي
عقدت يوم 1433/4/18هـ
برئا�سة رئي�س املجل�س ال�شيخ
الدكتور /عبد اهلل بن حممد
بن �إبراهيم �آل ال�شيخ ،حيث
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ا�ستمع املجل�س �إىل رئي�س
اللجنة املهند�س /حممد
النقادي ،فقال� :إن اللجنة
ت�شارك الزمالء الر�أي يف
�ضرورة �إ�صدار اخلطة
امل�ستقبلية للزراعة ،وتو�صية
اللجنة «الأوىل» ت�ؤكد على
�أهمية الإ�سراع يف ذلك� ،إذ �إن
اخلطة �ستتناول �أهداف ًا� ،أهمها
اال�ستخدام الأمثل للموارد
الطبيعية ،وخا�صة املائية
لتحقيق الأمن الغذائي ،مع رفع

املهند�س /حممد النقادي
كفاءة القطاع الزراعي ،وت�أهيل
املوارد الب�شرية ،وحتقيق
التنمية الريفية امل�ستدامة.
و�أ�ضاف� :إن الوزارة اعتمدت
م�ؤخر ًا احلملة الوطنية ملكافحة
ح�شرة �سو�سة النخيل احلمراء،
وقد اكتملت الإجراءات
الالزمة لت�أمني القوى الب�شرية
واملعدات ،وال�سيارات ،و�أجهزة
احلقن ،واملبيدات الكيماوية
واحليوية ،واحلملة الإعالمية
امل�صاحبة ،وقد انطلقت هذه

احلملة يف بداية �شهر �صفر من
عام 1432هـ ،وتب ّني الوزارة
لهذه احلملة جاء متما�شي ًا
مع مطالبة املجل�س يف قراره
ذي الرقم  62/87والتاريخ
1427/12/18هـ.
و�أ�شار د .النقادي �إىل �أنه
�سبق للمجل�س �أن �أ�صدر قراره
ذا الرقم  42/51والتاريخ
بالتو�سع
1426/9/14هـ،
يف �إن�شاء املنتزهات الوطنية
يف جميع مناطق اململكة،
و�إعداد خطة عامة لذلك،
ووافق جمل�س الوزراء على
ذلك القرار ،كما �أن مو�ضوع
املنتزهات الوطنية هو �أحد
املو�ضوعات الرئي�سة التي
�ستدر�سها وتناق�شها اللجنة يف
تقرير الوزارة القادم.
واختتم قائ ًال� :إن اللجنة
ت�شارك الزمالء على تناولهم
ق�ضية مهمة ترتبط ب�شكل
مبا�شر بالتنمية الزراعية
يف اململكة ،وعامل مهم
يف ا�ستدامة الزراعة وهي
الدرا�سات املائية� ،إال �أن هذا
املو�ضوع من اخت�صا�ص وزارة
املياه والكهرباء ،وقد �أو�ضح
معايل وزير املياه والكهرباء
عند ا�ست�ضافة املجل�س له
بتاريخ 1433/1/23هـ �أن
الإ�سرتاتيجية الوطنية للمياه
�سيتم االنتهاء منها قريب ًا.

الموقوفين وذويهم
لفت �أحد �أع�ضاء جمل�س ال�شورى
�إىل التقرير الذي �صدر عن اجلمعية
الوطنية حلقوق الإن�سان ير�صد
الأو�ضاع يف ال�سجون ،وقال� :إن
التقرير ت�ضمن مناذج ملعاملة �إن�سانية
راقية جتاوزت حدود الأنظمة بتقدمي
خدمات لل�سجناء املوقوفني وذويهم
�صرفت فيها ماليني الرياالت ،ونفقات
لأ�سرهم وترتيب زيارات وغريها
من �صور الرعاية الأبوية والإن�سانية،
وكانت كل هذه اخلدمات مبعث فخر
واعتزاز لكل غيور على هذا الوطن
و�أمنه و�أبنائه .يف مقابل عدد �ضئيل
من خمالفات للأنظمة.
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ت��س��ل��ي��م م��س��اك��ن
النازحين في الجنوب

�أ�شار �أحد �أع�ضاء جمل�س ال�شورى �إىل
�أنه وبرعاية كرمية من خادم احلرمني
ال�شريفني قام �صاحب ال�سمو امللكي
الأمري حممد بن نا�صر ـــ �أمري منطقة
جازان ،ومبعيته معايل وزير ال�ش�ؤون
االجتماعية بت�سليم الدفعة الأوىل من
وحدات ال�سكن التنموي التي �أمر خادم
احلرمني ال�شريفني ببنائها وتوزيعها
على �أبنائه النازحني من قراهم جراء
�أحداث احلد الغربي ،وهي مكونة من
�ألفي وحدة �سكنية مكتملة الت�أثيث
وجمهزة باملرافق اخلدمية ،وت�ستوعب
حوايل ع�شرين �ألف فرد .لذا ،خلادم
احلرمني ال�شريفني من �سكانها وم ّنا
خال�ص ال�شكر والتقدير و�صادق
الدعاء لعمل �صالح ومقبول.

وافق جمل�س ال�شورى يف جل�سته التي عقدت
يوم 1433/4/12هـ على الالئحة التنظيمية
ملراكز الإر�شاد الأ�سري ،وتهدف مراكز الإر�شاد
الأ�سري الأهلية �إىل تقدمي خدمات الإر�شاد
املتخ�ص�صة التي ت�سهم يف ا�ستقرار الأ�سرة،
وت�ساعد على ترابط املجتمع بجميع فئاته
العمرية وتقدمي الرعاية النف�سية والرتبوية
لهم ،وتعالج هذه املراكز يف �إطار الأ�سرة
امل�شكالت االجتماعية ،واال�ضطرابات ال�سلوكية
والنف�سية ،وامل�شكالت الرتبوية والزوجية ،كما
جتيز الالئحة لتلك املراكز القيام بربامج
ت�أهيلية للمقدمني على الزواج ،وتقدم لهم
خدمات التوعية والإر�شاد والتثقيف الأ�سري
واالجتماعي ،وامل�ساندة النف�سية لكال اجلن�سني،
مع االلتزام ب�أحكام ال�شريعة والآداب العامة،
ومتنع الالئحة من تلك اخلدمات املراكز غري
املرخ�ص لها �أو املنتهية مدد تراخي�صها دون
تقدمها بطلب جتديدها ،حيث تعاقب الالئحة
بقرار من وزير ال�ش�ؤون االجتماعية من يقدم
خدمات الإر�شاد الأ�سري الأهلي دون ترخي�ص
بغرامة مالية ال تزيد عن خم�سني �ألف ريال،
و�إغالق املركز ومنعه من مزاولة الن�شاط حلني
ا�ست�صدار الرتاخي�ص.
وت�ؤكد الالئحة على املراكز امل�صرح لها بعمل
ملفات خا�صة للحاالت يكون لهذه امللفات طابع
ال�سرية بحيث ال يجوز لأحد الإطالع عليها من
غري امل�ستفيدين �إال بطلب من املحكمة املخت�صة
�أو الوزارة.
جاء ذلك بعد �أن ا�ستمع املجل�س �إىل وجهة نظر
جلنة ال�ش�ؤون االجتماعية والأ�سرة وال�شباب
جتاه ملحوظات الأع�ضاء ب�ش�أن م�شروع الالئحة
التنظيمية ملراكز الإر�شاد الأ�سري الأهلية،
تالها رئي�س اللجنة د .ثامر الغ�شيان حيث قال:
�إن هناك توجهات يف بع�ض اجلهات احلكومية
لإن�شاء مراكز �إر�شاد للأ�سرة ،مثل وزارة العدل،
لكن ميكن �أن ن�شبه حاجة النا�س ملراكز الإر�شاد
الأ�سري كحاجتهم للعالج الطبي ،بحيث يلج�أ

بع�ضهم للم�ست�شفيات اخلا�صة ،وكذلك الأمر
هنا مع قلة املراكز احلكومية التي ال تعالج
امل�شكلة �إال بعد وقوعها ،فنجد املجتمع ي�شهد
تفاقم ًا ملحوظ ًا يف امل�شكالت الأ�سرية ،ما يبعث
على البحث عن اخلدمة املتميزة يف هذا املجال
مع ال�ضوابط التي تكفل القيام باخلدمة علمي ًا،
ومهني ًا ،واحرتافي ًا كما يجب ،و�أن يكون النظام
اجلزائي وا�ضح ًا و�صارم ًا ،وهذا ما ت�سعى �إليه
هذه الالئحة.
و�أ�ضاف� :أما بخ�صو�ص الن�ص على تف�صيالت
امل�ؤهالت للعاملني يف هذه املراكز فلي�س حمله
هذه الالئحة التنظيمية ،بل حمله اللوائح

د .ثامر الغ�شيان
والقواعد التنفيذية التي ي�صدرها الوزير لتنفيذ
هذه الالئحة .واملادة «الثامنة» من هذه الالئحة
�أوجبت وجود الهيكل التنظيمي للمراكز،
وبالإطالع على امل�شروع املقدم من الوزارة جند
قواعد تف�صيلية لالئحة ،ت�شمل االخت�صا�صات
الآتية( :طبيب نف�سي� ،أخ�صائي� ،أخ�صائي
نف�سي� ،أخ�صائي نف�سي �إكلينيكي� ،أخ�صائي
تثقيف وتوعية ،م�ست�شار قانوين و�شرعي)
من الن�ساء والرجال ،وكما ذكر �سابق ًا هذه
تف�صيالت مكانها الالئحة الداخلية.
و�أو�ضح د .غ�شيان �أن هذه املراكز ال تقت�صر
على حل اخلالقات الأ�سرية فقط ،بل �إن من بني
برامج هذه املراكز التوعية والوقاية قبل وقوع
امل�شكلة ،وهذا ما ت�سعى �إىل القيام به كثري من
اجلهات ،حتى قبل �صدور هذه الالئحة ،وذلك
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الموافقة على الئحة
ت���ن���ظ���ي���م م���راك���ز
اإلرشاد األسري

لثبوت �أهمية التوعية قبل الزواج يف ا�ستقراره،
وهذا يدعو �إىل املبادرة ب�إ�صدار مثل هذه
الالئحة لأهميتها وحاجة الأ�سر �إليها.
ولفت �سعادته �إىل �أن الإطار العام الذي ي�ضبط
الأنظمة واللوائح يف اململكة العربية ال�سعودية
هو االلتزام بال�شريعة الإ�سالمية ،و�أال يكون
يف تلك الأنظمة واللوائح ما يخالف �أحكام
ال�شريعة .وبالرغم من ذلك فقد جاء الت�أكيد
يف �إحدى املواد على التزام �أحكام ال�شريعة
الإ�سالمية ل�ضبط العمل يف هذه املراكز ،فقد
جاء الن�ص على االلتزام ب�أحكام ال�شريعة يف
املادة «الثامنة» من م�شروع احلكومة ويقابلها
«ال�سابعة» من م�شروع اللجنة كما يلي« :يقدم
املركز خدمات التوعية والإر�شاد الأ�سري
االجتماعي وامل�ساندة النف�سية لكال اجلن�سني
مع االلتزام ب�أحكام ال�شريعة والآداب العامة».
و�أو�ضح رئي�س اللجنة �أن طلب بع�ض الأع�ضاء
الرجوع �إىل م�شروع احلكومة يف بع�ض املواد،
نظر ًا للم�سوغات املقنعة التي �أوردوها ،وهي
املواد «الأوىل» و»الثانية» و»ال�ساد�سة» يف م�شروع
احلكومة ويقابلها «اخلام�سة» يف م�شروع اللجنة.
واختتم قائ ًال :فيما يتعلق مبعاجلة وجهات
النظر املختلفة على املادة اخلا�صة بالعقوبات
وهي املادة (العا�شرة من م�شروع اللجنة)،
فهناك من هو معرت�ض على الفقرة الثانية
التي بادرت اللجنة ب�إفرادها� ،أو معرت�ض على
الغرامة التي اقرتحتها اللجنة .واللجنة ترى
�أهمية �إفراد فقرة م�ستقلة تتناول العقوبات
على من ميار�س خدمات الإر�شاد الأ�سري بدون
ترخي�ص ،والتي ابتلي النا�س باجتهاداتهم
القائمة على غري علم ،بينما اقت�صرت
العقوبات يف م�شروع احلكومة على من يخالف
�أحكام مواد هذه الالئحة وهذا ال يكفي� ،إذ
�إن ال�ضرر املتوقع من �أولئك �أ�شد ممن يخالف
�أحكام الالئحة ،والبد من عقاب رادع منا�سب
لهم ،و�أما الغرامة فقد جرى تعديلها مبا ي�ضمن
منا�سبتها للجرم.
29
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تعزيز التعاون بني دول الرابطة ل�صالح �شعوبها

مجلس الشورى يشارك في المؤتمر السادس لرابطة

المجالس التشريعية في أفريقيا والدول العربية

رئي�س بورندي ي�ستقبل معايل نائب رئي�س جمل�س ال�شورى
�أكدت الدول امل�شاركة يف امل�ؤمتر ال�ساد�س لرابطة
جمال�س ال�شيوخ وال�شورى واملجال�س املماثلة يف
�أفريقيا والعامل العربي على �أهمية ال�سعي ب�صورة
جماعية وفردية لدعم جهود الرابطة وامل�شاركة
الفعالة يف �أن�شطتها وجهودها لتعزيز التفاهم
وامل�صالح امل�شرتكة ملنطقتي �أفريقيا والعامل
العربي ،فيما عرب املجتمعون عن �سعادتهم ملا
ت�ضمنته كلمات ر�ؤ�ساء الوفود التي �ألقيت يف
االجتماع وثمنوا الأفكار التي وردت فيها والتي

30

عك�ست الرغبة ال�صادقة واجلادة يف �إدخال
الإ�صالحات ال�سيا�سية والت�شريعية يف البلدان
الأع�ضاء املختلفة ،كما ثمن املجتمعون على وجه
اخل�صو�ص ما �أ�شارت �إليه كلمة وفد اململكة العربية
ال�سعودية حول تبني الأمم املتحدة ت�أ�سي�س املركز
الدويل ملكافحة الإرهاب الذي دعا �إليه خادم
احلرمني ال�شريفني وكذلك �إن�شاء مركز امللك
عبداهلل بن عبد العزيز العاملي للحوار بني الأديان
والثقافات يف فيينا.

كما ت�ضمنت التو�صيات الت�أكيد على دعم ما ورد يف
كلمات العديد من الوفود حول اجلهود التي تبذلها
الدول الأع�ضاء املختلفة حول تعزيز دور املر�أة يف
احلياة العامة وعلى وجه اخل�صو�ص تعزيز دورها
يف الأن�شطة الربملانية ويثمن امل�ؤمتر الت�سوية
ال�سيا�سية التي �أجنزتها اليمن و�سمحت بانتقال
�سلمي لل�سلطة والتي جت�سدت يف انتخاب رئي�س
جديد للبالد على قاعدة التوافق الوطني وفتح
املجال للحوار الوطني ال�شامل.
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مجلس الشورى يدعو لوقف نزيف الدم وإيصال المساعدات إلى سوريا
�أكد جمل�س ال�شورى على موقف اململكة الداعي �إىل التحرك ال�سريع وبذل املزيد من اجلهود نحو الوقف الفوري لنزيف الدم و�أعمال
العنف يف اجلمهورية العربية ال�سورية وفق خطة اجلامعة العربية وقراراتها التي حظيت بدعم دويل وا�سع ،وعلى �أهمية �إيجاد ال�سبل
الكفيلة لت�سهيل تقدمي و�إي�صال امل�ساعدات الإغاثية والإن�سانية مل�ستحقيها النازحني من �أبناء ال�شعب ال�سوري.
جاء ذلك يف كلمة جمل�س ال�شورى التي �ألقاها معايل نائب رئي�س املجل�س الدكتور حممد بن �أمني اجلفري �أمام امل�ؤمتر ال�ساد�س لرابطة
جمال�س ال�شيوخ وال�شورى واملجال�س املماثلة يف �أفريقيا والعامل العربي واجتماع جمل�سها ال�سابع يف العا�صمة البوروندية بوجمبورا.
ونوه معاليه باجلهود التي تبذلها اململكة بقيادة خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز �آل �سعود حفظه اهلل لرت�سيخ
مبد�أ احلوار على ال�صعيد العاملي من �أجل تعزيز ال�سالم والأمن واال�ستقرار ،م�شري ًا �إىل ا�ست�ضافة اململكة ممثلة مبجل�س ال�شورى
م�ؤخر ًا لالجتماع الت�شاوري الثالث لر�ؤ�ساء برملانات جمموعة الع�شرين الذي ركز على �أهمية احلوار ودور املجال�س والربملانات يف ن�شره
على ال�صعيدين الداخلي واخلارجي.
كما نوه معاليه باجلهود التي تبذلها الرابطة لتعزيز العالقات بني دول الرابطة ال �سيما على ال�صعيد الربملاين ،داعي ًا ملزيد من العمل
اجلاد لتحقيق الأهداف املن�شودة.
ودعا البيان اخلتامي للم�ؤمتر املجال�س
الأع�ضاء لل�سعي �إىل ت�شجيع �إقامة �صالت
�سيا�سية �أوثق بني الدول الأع�ضاء يف
الرابطة من خالل ت�شجيع الزيارات املتبادلة
بني زعماء الدول الأع�ضاء يف الرابطة ،فيما
دعت الأمانة العامة بتقدمي مقرتح للم�ؤمتر
القادم لت�شكيل جلنة اقت�صادية دائمة تكون
من م�سئوليتها تقدمي الأبحاث والدرا�سات
التي من �ش�أنها �أن ت�سهم يف ت�سهيل
عملية الدخول يف م�شروعات اقت�صادية
وا�ستثمارية م�شرتكة بني منطقتي �أفريقيا
والعامل العربي.
وكانت رابطة جمال�س ال�شيوخ وال�شورى
واملجال�س املماثلة يف �أفريقيا والعامل العربي
قد اختتمت م�ؤمترها ال�ساد�س مب�شاركة 14
دولة يف العا�صمة البوروندية بوجمبورا يف
الفرتة  23 – 22مار�س.
وكان وفد املجل�س قد �شارك يف امل�ؤمتر
برئا�سة نائب رئي�س جمل�س ال�شورى الدكتور
حممد بن �أمني اجلفري الذي �أكد حر�ص
اململكة على �أداء دور فاعل يف تقوية روابط
التعاون بني الدول العربية والأفريقية،
م�شري ًا �إىل �أن جمل�س ال�شورى يعمل على
ما يخدم م�صالح الدول وال�شعوب ،على
تعزيز دور رابطة جمال�س ال�شيوخ وال�شورى
واملجال�س املماثلة يف �أفريقيا والعامل العربي
لت�سهم يف دعم اجلهود الدولية الرامية �إىل
�إحالل ال�سالم والق�ضاء على �أ�سباب التوتر

والعنف والإ�سهام يف ا�ستتباب الأمن وال�سلم
يف �أفريقيا والعامل العربي.
ونوه معايل الدكتور اجلفري ب�أهمية رابطة
جمال�س ال�شيوخ وال�شورى واملجال�س املماثلة
يف �أفريقيا والعامل العربي ،ب�صفتها الإطار
الربملاين الإقليمي الذي يحت�ضن جهود بناء
ال�شراكة الإ�سرتاتيجية بني �أفريقيا والعامل
العربي ،وي�ست�شرف امل�صالح امل�شرتكة،
ويعرب عن القوا�سم العميقة التي جتمع
�شعوب املنطقة ،م�شري ًا �إىل دور الدبلوما�سية
الربملانية لتقوية العالقات بني الدول
وال�شعوب.
و�أو�ضح معاليه �أن اللقاء يرمي �إىل تعزيز
دور ال�سلطة الت�شريعية يف موا�صلة حتقيق
الأهداف التنموية ومناق�شة �أبرز التحديات
التي تواجه العامل الثالث ،معرب ًا عن

تطلعه �إىل �أن يتو�صل هذا امل�ؤمتر �إىل
خمرجات ونتائج ،من �ش�أنها �أن ت�سهم يف
حتقيق الأهداف املن�شودة ،التي من �أجلها
مت ت�أ�سي�س هذه الرابطة ،ومبا يقرب من
احللول الناجعة للواقع امل�ضطرب الذي
تعي�شه بع�ض الدول.
وكان فخامة رئي�س جمهورية بوروندي ببيري
نكورونزيزا قد ا�ستقبل وفد جمل�س ال�شورى
برئا�سة معايل نائب رئي�س املجل�س الدكتور
حممد بن �أمني اجلفري الذي �شارك يف
�أعمال امل�ؤمتر .
وقد نقل معاليه خالل اال�ستقبال
حتيات خادم احلرمني ال�شريفني امللك
عبداهلل بن عبدالعزيز �آل �سعود لفخامة
الرئي�س البوروندي ومتنياته – حفظه
اهلل  -جلمهورية بوروندي بدوام التقدم
واال�ستقرار .

وفد اململكة امل�شارك يف امل�ؤمتر
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وعرب رئي�س جمهورية بوروندي عن �شكره
وتقديره خلادم احلرمني ال�شريفني و�سمو
ويل عهده – رعاهما اهلل  -لإ�سهامات
اململكة العربية ال�سعودية من خالل
ال�صندوق ال�سعودي للتنمية يف العديد من
الربامج الإمنائية التي تقوم اململكة بتمويلها
يف جمهورية بوروندي والتي �شملت �إن�شاء
الطرق وبناء امل�ست�شفى اجلامعي ،الفت ًا
النظر �إىل �أن تلك اجلهود يقدرها ال�شعب
البوروندي و�ستنعك�س على التنمية ب�شكل
كبري يف بالده .
كما ا�ستقبل دولة رئي�س جمل�س ال�شيوخ
البوروندي النائب الثاين لرئي�س جمهورية
بوروندي ال�سيد جابريل نيتزرانا معايل نائب
رئي�س جمل�س ال�شورى والوفد املرافق له .
ونقل معاليه خالل اال�ستقبال حتيات وتقدير
معايل رئي�س جمل�س ال�شورى ال�شيخ الدكتور
عبد اهلل بن حممد بن �إبراهيم �آل ال�شيخ
لدولة رئي�س جمل�س ال�شيوخ ،ومتنياته
جلمهورية بوروندي حكومة و�شعب ًا بالرخاء
واال�ستقرار .
وثمن معايل الدكتور اجلفري ملجل�س ال�شيوخ
البوروندي ح�سن التنظيم مما انعك�س
على �سري �أعمال امل�ؤمتر ال�ساد�س لرابطة
جمال�س ال�شيوخ وال�شورى واملجال�س املماثلة
يف �أفريقيا والعامل العربي .كما جرى تبادل
وجهات النظر حيال خمتلف املو�ضوعات
التي تهم املجل�سني و�سبل تعزيز التعاون
الربملاين امل�شرتك .ح�ضر اال�ستقبالني
ع�ضوا جمل�س ال�شورى ع�ضوا الوفد امل�شارك
يف االجتماع الدكتور عبد اهلل احلربي
والدكتور جربيل العري�شي.
وكانت �أعمال جمل�س الرابطة قد بد�أت
بكلمة ملعايل الدكتور حممد ال�شيخ بيد اهلل
رئي�س جمل�س امل�ست�شارين يف اململكة املغربية
رئي�س الرابطة ،حيث �أ�شار �إىل �أن هذه
الدورة تعقد يف ظل �أو�ضاع �سيا�سية يف غاية
التعقيد ت�شهدها املنطقة مما يجعلها يف
مواجهة مبا�شرة مع حتديات غري م�سبوقة
وعلى ر�أ�سها التحديات الأمنية التي بد�أت
تفر�ض نف�سها يف مناطق عديدة يف املنطقة
التي نعي�ش فيها وتتطلب معاجلة �أ�سبابها..
و�أكد معاليه على �ضرورة التعجيل ببلورة

�سيا�سات عمومية ناجحة يف بلدان �أفريقيا
والعامل العربي تركز �أ�سا�س ًا على �أهمية
تدعيم الأمن واال�ستقرار وتر�سيخ مبد�أ
�سيادة القانون واملحافظة على الوحدة
الوطنية وتعزيز التعددية والدميقراطية
وحقوق الإن�سان ومبا ي�ضمن التداول ال�سلمي
لل�سلطة من خالل انتخابات حرة ونزيهة..
وعلى تر�سيخ فكرة التعاون العربي ــ
الأفريقي على �أ�س�س امل�صالح اجليو�سيا�سية
واالقت�صادية ...ونوه مبا حققته الرابطة
حتى الآن رغم حمدودية الو�سائل الب�شرية
واملالية من وعي ب�أهمية هذه ال�شراكة بني
العاملني الأفريقي والعربي ..بعد ذلك �ألقت
ال�سيدة روز فرن�سني روقمبي رئي�سه جمل�س
ال�شيوخ يف جمهوريه اجلابون كلمة قالت
فيها� :إن من م�سئولياتنا كربملانني �أن ن�ساهم
يف تعزيز امل�سرية الدميقراطية يف بلداننا
كون الدميقراطية هي الأداة امل�سرعة لعملية
التنمية التي ت�سعى الب�شرية �إىل حتقيقها
و�أن من �أهداف الرابطة �أي�ضا تعزيز مثل
هذه املفاهيم بني املجال�س الأع�ضاء.
و�أ�ضافت :ومن هذا املنطلق ف�إن على
الرابطة �أن تكون �أداة فعالة يف تر�سيخ مثل
هذه القيم وتعزيزها ..ودعم التعاون بني
دول (اجلنوب ــ اجلنوب) وبحيث يتحول
هذا التعاون �إىل �أمر فعال وحمقق على �أر�ض
الواقع و�أن على الرابطة �أن ت�سهم م�ساهمة
فعالة يف دعم وتر�سيخ ق�ضايا التنمية
والتعاون االقت�صادي بني الدول الأع�ضاء
وغري الأع�ضاء يف الرابطة .
بعد ذلك مت ت�شكيل عدد من اللجان لدرا�سة
املقرتحات واملو�ضوعات والأن�شطة املقدمة
من الأمانة العامة مبا يف ذلك مقرتح
مب�شروع امليزانية ال�سنوية وتلك اللجان
هي -:اللجنة املالية ،جلنة الربامج ،جلنة
الإدارة ،جلنة �صياغة البيان اخلتامي.
وعقد ر�ؤ�ساء الوفود احلا�ضرون والذين
ي�شكلون وفق ًا للنظام الأ�سا�سي جمل�س
الرابطة اجتماع ًا الختيار الأمني العام
اجلديد للرابطة ،بعد �أن انتهت والية الأمني
العام ال�سابق ال�سيد ليفينو�س او�سوجي وبعد
املداوالت مت انتخاب ال�سيد عبد الوا�سع
يو�سف علي من اجلمهورية الفيدرالية

الإثيوبية �أمين ًا عام ًا جديد ًا للرابطة كما
وافق املجل�س على التجديد للأمينني العامني
امل�ساعدين ملدة عام ،وهما ال�سيد حممد
حممد الطيب من اجلمهورية اليمنية
وال�سيد �سيدنا عايل ولد حنن من اجلمهورية
الإ�سالمية املوريتانية .
وقد تقدمت جلنة الربامج بعدد من
التو�صيات املتعلقة ب�أن�شطة الرابطة ومنها:
الت�أكيد على عقد اللقاء الت�شاوري للرابطة
يف الن�صف الثاين من العام 2012م يف
اجلمهورية اليمنية ،والت�أكيد على �أهمية
اال�ستمرار بربنامج الزيارات وتبادل
اخلربات بني املجال�س الأع�ضاء ،واال�ستمرار
يف تنظيم برامج لقاءات غرف التجارة
وال�صناعة ،و�أهمية تفعيل برنامج التبادل
الثقايف للطالب ،واال�ستمرار يف عقد برنامج
ال�سيدات الربملانيات وفق ًا ملا هو خمطط له .
كما �أو�صت جلنة الإدارة باال�ستمرار يف
العمل بالأنظمة املالية والإدارية املوافق
عليها يف م�ؤمتر الرابطة الرابع املنعقد يف
اململكة املغربية واملقدم من اللجنة املكلفة
يف م�ؤمتر اخلرطوم ..كما تو�صلت �إىل �أن
وثيقتي النظام الأ�سا�سي والنظام الداخلي
هما املرجعية النهائية لكل اللوائح والأنظمة
املنبثقة عنهما.
و�أكدت كلمات ر�ؤ�ساء الوفود امل�شاركة على
تطلعها �إىل تطوير �أداء الرابطة لكي تنه�ض
بدورها وحتقق الآمال املعقودة عليها فهي
ف�ضاء لل�شعوب العربية والأفريقية مبا يحمله
من تطلعات تنموية واجتماعيه ..كما �أكدت
على �أهمية �أن ت�أخذ الرابطة مكانها بني
املنظمات الدولية املتميزة من حيث �أدائها
وفعاليتها ومتثيل الدول الأع�ضاء فيها ..
و�أ�شارت �إىل �أهمية تطوير التعاون بني بلدان
�أفريقيا والعامل العربي وتقوية دينامية
التعاون بني دول جنوب ــ جنوب يف �إطار
الدول الأع�ضاء يف الرابطة كما �أكدت �أي�ض ًا
على �أهمية تعزيز التعاون يف جماالت حتقيق
العدالة والأمن واال�ستقرار فيما بني �شعوب
املنطقة وبينها وبني الدول الأخرى وتبني
النهج الدميقراطي والعدالة االجتماعية
كخيار وحيد ملواجهة �أي خمطط يرمي �إىل
زعزعة الأمن واال�ستقرار.
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خطوات للحد من العمالة
�أ�صدرت وزارة اخلارجية من خالل �سفارات اململكة وقن�صلياتها يف اخلارج خالل العام املايل 2011م (1433 – 1432هـ)
ما يقارب ت�سعة ماليني وخم�سمائة �ألف ت�أ�شرية من �ضمنها ت�أ�شريات احلج والعمرة بزيادة عن العام املا�ضي بن�سبة
 ،% 7.3عن العام ال�سابق 2010م وعن عام 2005م.% 58.2 ،وت�شري الإح�صائيات ح�سب تقديرات وزارة العمل عن وجود
ما يقارب من  8,5مليون عامل �أجنبي وهناك ما يقارب من  1,5من العمالة ال يدخلون يف تلك الإح�صائية.
�إن �إ�صدار هذا العدد من الت�أ�شريات وخا�صة ما يخ�ص العمالة الأجنبية ظاهرة خطرية جد ًا بينما �أبنائنا يلهثون وراء
ال�شركات وامل�ؤ�س�سات من �أجل توظيفهم من �أجل �أن يعي�شوا معي�شة كرمية دون �أن ي�ستجيب لهم �أحد �إال ما ندر ،بينما
العمالة الأجنبية يتبو�ؤن وظائف قيادية وبرواتب عالية ،وللعلم �أن ه�ؤالء العمالة �أر�سلوا �إىل بلدانهم يف نف�س الفرتة عام
2011م ،ما يقارب من  101بليون ريال ،وح�سب الإح�صائيات املن�شورة �أنه من املتوقع �أن يرتفع هذا الرقم 2012م �إىل
 105باليني ريال.
هل تدرك وزارة اخلارجية ووزارة العمل خطورة هذا الو�ضع وهل وزارة العمل جادة يف �إيجاد فر�ص عمل لل�سعوديني وهي
ت�صدر هذا العدد من الت�أ�شريات بينما �سجل يف برنامج حافز الذي �أمر به خادم احلرمني ال�شريفني حفظه اهلل و�أدام عزه
يف بدايته ما يقارب من مليوين �شخ�ص بني امر�أة ورجل يبحثون عن فر�ص عمل ،ومن هنا �أدعوا جمل�س ال�شورى ليطلب من
وزير العمل باحل�ضور �إىل املجل�س وم�ساءلته يف ذلك ،وكذلك �أدعو امل�سئولني يف الدولة �إىل اتخاذ �إجراءات �سريعة للحد
من ا�ستقدام العمالة الأجنبية من اخلارج ،ومنها اتخاذ الإجراءات التالية:
 -1وقف ا�ستقدام العمالة الأجنبية غري ال�ضرورية ملدة �سنتني ومن بعدها يقيم الو�ضع ونتابع النتائج.
� -2أن توقف وزارة البلدية �إعطاء رخ�ص فتح حمالت جديدة مثل البقاالت واحلالقني واملطاعم ،فلي�س من املعقول �أن
ن�شاهد يف �شارع واحد ويف حي واحد ع�شرات البقاالت واملطاعم واحلالقني والنجارين وال�سباكني ،فهذه الظاهرة ال جتدها
�إال يف دول اخلليج العربي ويف اململكة بالأخ�ص ،ففي الدول املتقدمة ال تعطى رخ�ص فتح حمالت مت�شابهة يف نف�س املدينة
�إال ما ندر جد ًا.
 -3االعتماد على التخطيط اال�سرتاتيجي املنظم لعملية توظيف العمالة املحلية بحيث ال يعتمد �أو ينفذ م�شروع �إال بعد �أن
يعد له كادر وطني وخا�صة �أن مثل امل�شاريع الكبرية ت�أخذ وقت ًا لتنفيذها ،فبالإمكان تدريب العمالة املطلوبة من �أبناء البلد
�أثناء تنفيذ امل�شروع كما تفعل الدول املتقدمة.
 -4دعوة وزارة العمل ل�سعودة وظائف البقاالت التي ميثل العاملون فيها ما يقارب من املليون عامل وهذه مهنة ال حتتاج
�إىل مهارة عالية وكذلك �سعودة وكاالت ال�سفر وال�سياحة ومندوبي ومندوبات املبيعات الذين يعملون بكل حرية دون �أن
تكون هي مهنتهم الأ�صلية.
 -5تفعيل قرار �سعودة وظائف مديري املوارد الب�شرية والتدريب يف ال�شركات وامل�ؤ�س�سات� ،إذ ال يزال �أغلب ال�شركات
وامل�ؤ�س�سات وم�س�ؤويل املوارد الب�شرية فيها غري �سعوديني ويرف�ضون توظيف ال�سعوديني بطرق وحيل متعددة و�إذا وظفوهم
يعر�ضون عليهم رواتب متدنية بينما هم يتقا�ضون رواتب عالية جد ًا.
� -6إعادة النظر يف مو�ضوع �سياقة املر�أة لل�سيارة ،حيث �أثبتت �إحدى الدرا�سات �أن  %85من ال�سعوديني ي�ستخدمون
ال�سائقني لتو�صيل �أبنائهم وبناتهم للمدار�س واجلامعات والعمل ،وه�ؤالء ال�سائقون يقدرون بحوايل � 800ألف �سائق خا�ص
ي�شكلون عام ًال خطر ًا على عائالتنا و�أ�سرنا و�أوالدنا �أخالقي ًا وثقافي ًا و�سلوكي ًا و�أمني ًا ودخلوا يف خ�صو�صيات �أ�سرنا وحياتنا
اخلا�صة وم�شاكلهم م�سجلة لدى هيئة الأمر باملعروف والأجهزة الأمنية ،بالإ�ضافة �إىل ذلك زيادة دخول املر�أة �سوق العمل:
طبيبات وم�ست�شارات ومعلمات و�أخ�صائيات ومندوبات مبيعات وبائعات للمالب�س الن�سائية.

ع�ضو جمل�س ال�شورى .
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تــحقـــــيـــــق

حلم المسكن..
بين الجهود الكبيرة للدولة
واألسعار الملتهبة
حتقيق  :من�صور الع�ساف
يعترب امل�سكن من ال�ضرورات امللحة للجميع على مدى مراحل عمر الإن�سان املختلفة ،وال �شك �أن ارتفاع الأ�سعار عاملي ًا وحملي ًا ل�سلع �شتى جعل الكثريين يت�ضررون
منها ،ولكن ارتفاع وتقلب الأ�سعار يف جمال العقار له و�ضع خا�ص .فقد ت�ستطيع �أن ت�ستبدل �سلعة ارتفع �سعرها بغريها �أو تتخلى عنها ،لكنك ال ت�ستطيع �أن
تفعل ذلك يف م�سكنك ،حيث ال ميكنك �أن تتخلى عنه .وكذلك ميثل امل�سكن حجر �أ�سا�س يف بناء الأ�سرة اجلديدة ،ومن هنا كان عدم توفره �أو ارتفاع �سعره
�سبب ًا �أ�سا�س ًا يف ت�أخر الإقدام على الزواج وت�أ�سي�س �أ�سرة وحياة جديدة .وكما يقال «العقار هو االبن البار» ،مما جعل الكثري من امل�ستثمرين ي�ضخون ماليني بل
مليارات الرياالت يف م�شاريع �إ�سكانية �ضخمة ،فيالت ومنتجعات و�شقق �سكنية فاخرة ،لكنها مل تراع ما يطبق عليه البعد االجتماعي يف ذلك ،ف�أ�صبح امتالك
�أحدها حلم ًا بعيد املنال ،وهذا هو احلال يف القطاع اخلا�ص� .أما اجلانب احلكومي يف املو�ضوع ف�إن الدولة بذلت وما زالت الكثري من اجلهود ال�ضخمة لتقريب
وحتقيق �أحالم و�آمال املواطنني يف ذلك ،فد�أبت على رفع ر�أ�س مال �صندوق التنمية العقاري حتى و�صل لأ�ضعاف ميزانيته ال�سابقة و�إن�شاء وزارة للإ�سكان و�إتاحة
الأرا�ضي لها لإن�شاء العديد من امل�شروعات ال�سكنية خا�صة املنا�سبة ملحدودي الدخل ،وعدم ا�شرتاط امتالك �أر�ض للح�صول على القر�ض العقاري ورفع قيمته
�إىل ن�صف مليون ريال والتوجيه ببناء عدد �ضخم من الوحدات ال�سكنية للمواطنني ،ور�صدت لذلك ن�صيبها من امليزانية العامة للدولة ،ناهيك عن برنامج
م�ساكن الذي ي�سري يف نف�س االجتاه .ولكن ما �أن ي�شرع املواطن يف التفكري يف البناء حتى ي�صطدم بتكاليف مل يح�سب لها ح�سبان� ،أولها �أ�سعار الأرا�ضي املرتفعة
خا�صة يف املناطق املتميزة و�أ�سعار العمالة من بناء وت�شطيب وغريه ،و�أ�سعار املواد الأولية الالزمة للبناء.
فما هي الأ�سباب التي �ساهمت يف ارتفاع �سعر املرت العقاري ال �سيما يف �أرا�ضي املدن الكبرية ،وما هي البدائل واخليارات التي من �ش�أنها فتح فر�ص �أكرب لت�سهيل
عملية متلك امل�سكن املنا�سب للمواطن؟
ال�شورى توجهت بهذه الأ�سئلة �إىل املخت�صني واخلرباء يف ال�ش�أن العقاري.
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العقار �أف�ضل ا�ستثمار
ب��داي��ة ي ��رى ع���ض��و جم�ل����س ال �� �ش��ورى املهند�س
عبداملح�سن ال��زك��ري �أن �سبب امل�شكلة ه��و �أن
املواطن ال�سعودي ابن بيئته ولذلك جتده مييل يف
عمله اال�ستثماري �إىل العقار� ،سيما �أنه يراه �أكرث
و�ضوح ًا و�أق��ل تعقيد ًا وتكلفة ،وعليه جتد ن�سبة
امل�ضاربات يف العقار �أكرث مما �سواه من الفر�ص
وامل�شاريع اال�ستثمارية ،وي�ضيف �أن جمتمعنا
كان قد افتقد للر�ؤى والإ�سرتاتيجيات اخلا�صة
مب�شاريع الإ�سكان منذ �أكرث من  22عام ًا.
زي���ادة الطلب على العقار زاد م��ن حدة
امل�شكلة
بينما ي��رى اخلبري العقاري عبداملح�سن املقرن
�أن �أ�سعار الأرا��ض��ي كانت يف ال�سابق يف متناول
اجلميع وكان من هم يف حاجة لدعم امل�سكن من
الدولة هم من ذوي الدخل املحدود ،والآن بعد
ارتفاع �أ�سعار الأرا�ضي لت�صل �إىل �ستة �أ�ضعاف
قيمتها عن ال�سابق �أ�صبح العقار �صعب ًا على �أكرث
�شرائح املجتمع مما جعل احلاجة �إليه �أكرب وزاد
الطلب عليه و�أع�ط��ى ذل��ك فر�صة مل�لاك العقار
لفر�ض �أ�سعار مبالغ فيها.
ويقول� :إن �أ�سباب ذل��ك �أن العقار يعترب �أ�ص ًال
من الأ�صول املهمة للمالك مثل الذهب والأ�صول
املهمة الأخرى مما يجعل �صاحب العقار يتم�سك
به ،وبالتايل يت�ضخم �سنوي ًا ،كذلك �شح الأرا�ضي
مع زيادة الطلب عليها ،حيث �أ�صبح املعرو�ض �أقل
من املطلوب وهذه �إحدى قواعد التجارة التحكم
يف الأ�سعار ،وي�ضيف :من الأ�سباب �أي�ض ًا انخفا�ض
قيمة ال��ري��ال الرتباطه ب��ال��دوالر ال��ذي انخف�ض
كثري ًا مما جعل جميع الأ�صول ترتفع مقابله مثل
الأرا� �ض��ي وال��ذه��ب وال�سيارات وامل��واد الغذائية
وغريها.
زيادة �شريحة ال�شباب بني ال�سكان
ويقول :كما �أن هناك زيادة كبرية يف عدد �سكان
اململكة وقد �أثبتت الدرا�سات منذ ع�شر �سنوات
�أن �شريحة كبرية من �شرائح املجتمع ال�سعودي
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املت�ضمن :
�أو ًال :قيام �صندوق التنمية العقارية بتوحيد مبلغ
القر�ض املقدم للمواطنني يف خمتلف مناطق اململكة.
ثاني ًا :حتديث نظام ال�صندوق مبا ين�سجم مع نظام
الهيئة العامة للإ�سكان ،والأنظمة ذات العالقة.
ثالث ًا :رفع ر�أ�س مال ال�صندوق املدفوع لي�صبح مائتي
�ألف مليون ريال.
رابع ًا :زي��ادة مبلغ القر�ض العقاري �إىل خم�سمائة
�ألف ريال؛ ملواجهة تكاليف البناء املرتفعة.
خام�س ًا :درا�سة و�ضع �آلية للتعاون بني ال�صندوق،
وامل�ؤ�س�سات املالية التجارية؛ ملنح متويل �إ�ضايف ملن
يرغب من مقرت�ضي ال�صندوق؛ حتقيق ًا مل�صلحة
املقرت�ض ،وال�صندوق ،وامل�ؤ�س�سات املالية التجارية.
�ساد�س ًا� :إلغاء �شرط متلك الأر�ض عند التقدم لطلب
قر�ض من ال�صندوق.
�سابع ًا :تكليف جهة حمايدة متخ�ص�صة بدرا�سة �أداء
ال�صندوق ال�سابق؛ و�صو ًال ملا يجب عمله يف امل�ستقبل.
 - 2القرار رقم  34 / 49وتاريخ 1429 / 6 / 27
هـ اخلا�ص باملوافقة علي �أنظمة الرهن والتمويل
العقاري.
 -3ال �ق��رار رق��م  13/10وت��اري��خ 1428/4/20ه�����ـ
اخلا�ص باملوافقة على م�شروع الهيئة العامة للإ�سكان
والتنمية العقارية وقد �صدرت املوافقة على �إن�شاء
الهيئة العامة للإ�سكان و�أ�صبحت وزارة حالي ًا.
 - 4ال�ق��رار رق��م  34/37وت��اري��خ 1426/8/22ه����ـ
وم�ضمونه �إيقاف منح الأرا�ضي مب�ساحات كبرية،
وق�صر املنح على املواطنني الذين مل مينحوا ،ويف
حدود ما يلزم لل�سكن ،ويف خمططات �صاحلة للبناء،
وتتوافر فيها اخلدمات .
 – 5ال�ق��رار رق��م  19/26وت��اري��خ 1425/5/10ه����ـ
وم�ضمونه :
�أو ًال  :تقوم وزارة املالية (م�صلحة الزكاة والدخل)
بجباية الزكاة على الأرا�ضي املعدة للتجارة؛ ل�صرفها
يف امل�صارف ال�شرعية.
ثاني ًا� :أن تنظم وزارة التجارة وال�صناعة – بالتن�سيق
م��ع اجل�ه��ات املعنية – �سوق جت��ارة الأرا� �ض��ي مبا
ي�ضبط �ش�ؤونه وي�ساعد على حتقيق جباية الزكاة.
 - 6ال�ق��رار رق��م  25/35وت��اري��خ 1425/5/26ه����ـ
اخلا�ص باملوافقة على الأهداف العامة حلل م�شكلة
الإ�سكان على املدى القريب والبعيد.
 - 7القرار 77/82وتاريخ 1424/2/26ه�ـ املت�ضمن
تكليف وزارة الأ��ش�غ��ال العامة والإ��س�ك��ان ب��إع��داد
الإ�سرتاتيجية الوطنية للإ�سكان مب�شاركة فريق
علمي م��ن اجل��ام�ع��ات وم��راك��ز البحوث والهيئات
اال�ست�شارية والقطاع اخلا�ص.
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م .الزكري:
عــلــى القطاعات
احلكومية �أن تتكفل بت�أمني
امل�ساكن املنا�سبة ملوظفيها كما
فعلت بع�ض القطاعات �إبان
الطفرة الأوىل

ترتاوح �أعمارهم ما بني � 10إىل � 15سنة� ،أما الآن
فقد �أ�صبح ه�ؤالء �شباب ًا يف الع�شرينيات يحتاجون
�إىل م�ساكن م�ستقلة مما زاد من ح��دة الأزم��ة.
�إ��ض��اف��ة �إىل توجه رج��ال الأع �م��ال �إىل الأ�سهم
وال�صناعة والتجارة �أكرث من توجههم �إىل العقار
يف الفرتة من � 2004إىل  2012مما �أدى �إىل وجود
�شح يف امل�ساكن ،وعدم وجود متويل للعقار �سواء
من البنوك �أو الدولة يوازي احلاجة الكبرية لهذه
الطلبات ،وعدم تنفيذ �أنظمة الرهن العقاري حتى
الآن.
احلل يف �صناديق اال�ستثمار
ويلخ�ص املهند�س عبداملح�سن ال��زك��ري ع�ضو
جمل�س ال�شورى �أهم احللول مل�شكلة ارتفاع �أ�سعار
الأرا���ض��ي ب��اع�ت�ب��اره��ا نقطة مهمة يف مو�ضوع
ال�سكن ،وملعادلة �سعر املرت العقاري والعقار ب�شكل
عام ب�ضرورة تدخل الدولة بثقلها لفر�ض احللول
وفتح املجال �أم��ام ال�صناديق اال�ستثمارية ودعم
بنك الت�سليف والإدخار لي�ساهم يف ا�ستثمار �أموال
وم�ساهمات املواطنني مبا يخدم م�شاريع البلد ،ويف
هذا جنمع بني �إعمار البلد والتقليل من البطالة
وهبوط �أ�سعار العقار وفتح الآف��اق اال�ستثمارية
النقية �أو املطمئنة لدى املواطن،
و�شدد املهند�س الزكري على �ضرورة �أن تتبنى
القطاعات احلكومية �إ�سكان موظفيها كما فعلت
وتفعل وزارتا الدفاع واخلارجية وبع�ض الوزارات
الأخرى واحلر�س الوطني وبع�ض اجلامعات �إبان
الطفرة الأوىل ،وهذا بدوره �سيقلل بدرجة عالية
من ع��دد املتقدمني ل�صندوق التنمية العقاري،
�إذ �سوف تخلو قائمة االنتظار من جميع موظفي
القطاع العام وهذا بدوره ي�شجع على قبول القطاع
اخلا�ص و�سرعة ا�ستالم قرو�ض املتقدمني لطلب
القر�ض ،كما �أن على وزارة الإ�سكان ا�ستقطاب
املطورين وتفوي�ضهم لبناء امل�ساكن وفق موا�صفات
ت��راع��ي خ�صو�صية جمتمعنا وث�ق��اف�ت��ه وذل��ك
مب���س��اح��ات ومن���اذج متنوعة ومتباينة تختلف
باختالف العر�ض والطلب ،كما �أن على الدولة
ممثلة ب��وزارة ال�ش�ؤون البلدية والقروية �شراء
املعرو�ض العقاري وتفوي�ض املطورين للعمل به
مبا يخدم الطرفني املواطن واملطور ومن قبلهم
الوطن.
�إ���س�ترات��ي��ج��ي��ة الإ���س��ك��ان ون��ظ��ام ت��وزي��ع
الأرا�ضي احلكومية �ضمن احللول
املهند�س حممد القويح�ص ع�ضو جمل�س ال�شورى
له باع طويل يف هذا املو�ضوع ويقدم لنا عر�ض ًا
كام ًال فني ًا وت�شريعي ًا للم�شكلة واحللول املقرتحة،
حيث يرى �أن املو�ضوع له جانب ت�شريعي وتنظيمي،
ويعالج ب�إ�صدار وحتديث الت�شريعات التنظيمية
الالزمة حلل م�شكلة الإ�سكان على املدى القريب
والبعيد ،وذلك خالل �سنتني كحد �أق�صى وخا�صة

�أب��رز القرارات التي �أ�صدرها جمل�س
ال�شورى حول مو�ضوع الإ�سكان

تــحقـــــيـــــق

فيما يتعلق ب ��إق��رار الإ��س�ترات�ي�ج�ي��ة الوطنية
ل�ل�إ� �س �ك��ان ،وو� �ض��ع ن �ظ��ام ل �ت��وزي��ع الأرا���ض��ي
احلكومية املتوفرة للمرافق العامة وم�شاريع
الإ�سكان ،و�أن ت�سلم اجلهات احلكومية التي
أرا�ض تزيد عن حاجتها ومل ت�ستفد منها
لديها � ٍ

م .القويح�ص:
تخ�صي�ص الأرا�ضي التي يتم
�إزالة التعدي عليها للم�شاريع
التنموية وم�شاريع الإ�سكان
لوزارة الإ�سكان ،و�أن تخ�ص�ص جميع الأرا�ضي
التي يتم �إزالة التعدي عليها ،للم�شاريع التنموية
وم�شاريع الإ��س�ك��ان ،مع منع تكرار املنح لأي
�شخ�ص ب�شكل نهائي .وحت��دي��د غر�ض املنح
ليكون لل�سكن ولي�س للتجارة والرثاء.
�إ�صدار �أنظمة الرهن والتمويل العقاري
ويرى م .القويح�ص �أن �إ�صدار �أنظمة الرهن
والتمويل العقاري لها دور كبري يف حل امل�شكلة،
�إ� �ض��اف��ة �إىل ت�ط��وي��ر ن�ظ��ام ��ص�ن��دوق التنمية
العقارية ليكون بنك ًا للإ�سكان وللتمويل العقاري
على �أن يكون من �أهدافه فتح باب الإقرا�ض
ل�ل��أف ��راد وال �� �ش��رك��ات ل�لا��س�ت�ث�م��ار يف جم��ال
امل�شاريع ال�سكنية ،و�إلزام املقرت�ضني بال�سداد
عن طريق ا�ستقطاع خم�ص�صات البنك من
رواتبهم مبا�شرة ،والعمل على قيام املقرت�ضني
ال�سابقني بال�سداد لأهمية ت��دوي��ر ر�أ���س مال
البنك ،وزي��ادة القر�ض وخف�ض فرتة ال�سداد
لفئات املهنيني القادرين على ذلك كالأطباء
واملهند�سني و�أ�ساتذة اجلامعات لي�صل القر�ض
�إىل �سبعمائة �ألف ريال وتخفي�ض قيمة القر�ض
مع زيادة مدة ال�سداد للفئات الأدنى من ذلك.
قرو�ض كبرية وطرق �سداد خمتلفة
واقرتح درا�سة �أ�سلوب �إعطاء القرو�ض لي�شمل
القر�ض ثمن الأر�ض وتكلفة البناء بحيث حتدد
تكلفة البناء بـ � 500أل��ف ري��ال وتكلفة الأر���ض
يف حدود � 500ألف ريال وبذلك ي�صبح جمموع
القر�ض مليون ريال وذلك للفئات ذات الدخل
املرتفع على �أن يقوم املقرت�ض بتحديد موقع
الأر���ض وح��دوده��ا ويقوم البنك ب�شرائها له.
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واق�ت�رح ك��ذل��ك و��ض��ع ن�ظ��ام لتطوير الأح �ي��اء
الع�شوائية القائمة مب��ا يحافظ على حقوق
امللكيات وي�ضمن التطوير والتح�سني للحي ومينع
ن�شوء �أحياء ع�شوائية جديدة ،و�أن تكون وزارة
الإ�سكان م�س�ؤولة عن قطاع التنمية العقارية
مبفهومه ال�شامل ،و�أن تكون للوزارة �صالحية
تكليف ��ش��رك��ات ال�ت�ط��وي��ر ال�ع�ق��اري��ة املحلية
والعاملية بتنفيذ �أو ��ش��راء جم ��اورات �سكنية
تلبي احتياجات خمتلف امل�ستويات االجتماعية
واالقت�صادية ويتم فيها تطبيق �أ�سلوب امل�سكن
االقت�صادي املي�سر ،وت�شجيع �شركات التطوير
العقاري واملقاولني واملطورين وامل�ؤ�س�سات املالية
بتكوين كيانات كبرية قادرة على تنفيذ م�شاريع
�إ��س�ك��ان�ي��ة ك�ب�يرة يف خمتلف م�ن��اط��ق اململكة
وبتكاليف تتنا�سب مع القوة ال�شرائية ملختلف
�شرائح املواطنني واملقيمني.
ت��ط��وي��ر �أن��ظ��م��ة ال��ب��ل��دي��ات وال�����س��م��اح
بالأدوار العليا
�أما املقرن فريى �أن احلل يف البدائل واخليارات
ال�ت��ي م��ن �ش�أنها �إت��اح��ة ف��ر���ص �أك�ب�ر لت�سهيل
عملية «متلك ال�سكن» املنا�سب للمواطن ومنها:
�أن ت�ق��وم ال�ب�ل��دي��ات ب�ت��وج��ه واق �ع��ي وملمو�س
لتغيري بع�ض �أنظمتها مثل ال�سماح ب ��الأدوار
العليا على ال�شوارع التي يبلغ عر�ضها -100
 40-60م�تر ًا ،والتخطيط ملدن �سكنية تتوافر
فيها جميع اخلدمات وت�سهيل ربط هذه املدن
باملدن املجاورة لها ب�شكل متكامل وتوفري جميع
اخلدمات وفروع للوزارات اخلدمية للمواطن،

وت�سريع تطبيق نظام الرهن العقاري ،وحماولة
حث القطاع اخلا�ص للتعاون مع الدولة لت�أمني
امل�ساكن من خالل ت�شجيع �إقرا�ضهم وت�سريع
عملية ال��ره��ن العقاري و�إق ��رار �آل�ي��ة وا�ضحة
ودقيقة بني ثالثة �أطراف هي :البنك والقطاع
اخلا�ص وامل�شرتي ،وفتح حماكم خا�صة للف�صل
يف ق�ضايا حقوق املالك من امل�ست�أجرين الذين
ال يدفعون الأجرة مع التعوي�ض الفوري للم�ؤجر

املقرن:
الإ���س��راع يف تطبيق نظام
ال��ره��ن ال��ع��ق��اري وتغيري
�أنظمة البلديات من �ش�أنها
تقلي�ص الفجوة
و�إخ�لاء امل�سكن .وهذا االق�تراح لي�س به ق�سوة
ولكن فيه م�صلحة وذل��ك لأن �أك�ثر امل�ؤجرين
واملالك الذين ال ي�ستطيعون حت�صيل الإيجارات
ي�ضيع الكثري من وقتهم عند ذهابهم للمحاكم،
يف حني �أننا �إذا وفرنا لهم حماية ال�ستثماراتهم
�ستتدفق ا�ستثمارات وتكون الأ�سعار منا�سبة
للجميع.
�أم��ا املطور العقاري الأ�ستاذ �إبراهيم املو�سى
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فيقرتح حلو ًال للم�شكلة قائ ًال :من واقع خربتي  600.000ري��ال وال تقل عن  150.000ريال  .والإج��اب��ة عندي حيث �أع��رف �أن��ه مت �إن�شاء
عدد  72فيال �سكنية داخل «كمباوند» مبدينة
يف جمال العقار �أود �أن �أطرح هنا ب�شكل موجز للوحدة ال�سكنية.
 ي�سمح بالبناء ال�سكني على �أرا� �ض��ي تلك الريا�ض مب�ساحة  76م  2للفيال ،يتكون الدوراحللول الإ�سكانية يف ظل الغالء احلايل:
اقرتاحات نظامية:
 ال�سماح ب�إقامة فلل �سكنية على �أر�ض من 100م �إىل 200م.2
 ال�سماح للفلل ال�سكنية ال�صغرية بالتو�سعال��ر�أ� �س��ي بحيث ي�سمح ب��أرب�ع��ة �أدوار للفيال
ال�سكنية.
 �إع��ادة النظر بنظام التجزئة للفلل امل�ستقلةو(الدبلك�س) املتال�صق بحيث ي�سمح للم�ستقلة
بـ 9م طويل و(للدبلك�س) 7م طويل على ال�شارع.
 �إعادة النظر باالرتداد النظامي من ا ُخلم�س
�إىل ال� ُث�م��ن م��ن ع��ر���ض ال���ش��ارع بحيث ميكن
اال�ستفادة من اجلزء املهدور بالأحوا�ش.
 ال�سماح للمطور العقاري بتنفيذ خمططاتتتنا�سب وفق هذه الر�ؤية بحيث ي�ؤخذ باالعتبار ال�ضواحي ملن �أراد بناء منزله بنف�سه .بهذه الأر�ضي من جمل�س و�صالة ومطبخ ودورتني مياه
العمق �أن ال يزيد عن 30م للبلوك وعند التجزئة الطريقة �إذا وجد املواطن ال�سكن الآمن املريح مع املغا�سل ،وال��دور الثاين غرفتان �صغريتان
�ست�صبح الفيال (الدبلك�س) على �أر�ض  105م 2املطور من جميع اخلدمات ف�إنه حتم ًا �سيكون بينهما ح�م��ام وامل��ا� �س�تر بحمام خ��ا���ص� ،أم��ا
مقب ًال عليه بقوة .وحينها �سينخف�ض الطلب ال�سطح فهناك غرفة للخادمة مع مكان غ�سيل
وامل�ستقلة على �أر�ض  135م. 2
 بالن�سبة لل�شقق ال�سكنية يجب على القائمني على الأرا�ضي اخلام واملطورة وال�صغرية والفلل ون�شاف و�سطح .ولها مداخل خا�صة واملفرح �أنمعظم امل�ستفيدين منها مواطنون.
بالأمانات والبلديات تخفي�ض امل�ساحات من
 100م� 2إىل  60م  2ورف��ع م�ستوى البناء �إىل
املو�سى:
امل���ؤ���ش��ر ال��ع��ق��اري ي�سجل انخفا�ضا
خم�سة �أدوار بالإ�ضافة �إىل �أن يكون الدور الأول
على املواطن �أن
يف ع�����������دة م�����������دن رئ����ي���������س����ـ����ة
بالكامل مواقف لل�سيارات.
مب�ساحة
يقتنع
قرو�ض
تكون
أن
�
مفاده
كما �أن ثمة ر�أي �آخ��ر
�سجل امل�ؤ�شر العقاري انخفا�ض ًا يف الريا�ض
ال�صندوق العقاري مبا يعادل �ستمائة �ألف خارج
ال���ف���ي�ل�ا ال��ت��ي
واملدينة املنورة وحفر الباطن والدمام وبريدة
املدن الكبرية و�أربعمائة �ألف داخلها لكي نقلل
والقطيف وفق ًا للتقرير الأ�سبوعي ال�صادر عن
تتواءم مع قدرته املالية
من الهجرة لهذه املدن وننمي املدن ال�صغرية.
وزارة العدل نهاية �شهر ربيع الثاين 1433هـ.
ح��ت��ى ال ي���ك���ون �ضحية
و�أو�ضح بيان للوزارة �أن امل�ؤ�شر العقاري �سجل
حلول غالء الأرا�ضي والفلل اجلاهزة:
انخفا�ض ًا يف كتابة العدل الأوىل بالريا�ض بن�سبة
للقرو�ض العقارية
 التعاقد مع �شركات كبرية لها باع طويل يف %74.83بقيمة �إجمالية جتاوزت  874.7مليون
�إن�شاء الفلل اجلاهزة بت�صاميم منوعة وبجودة
ريال فيما �سجل انخفا�ض ًا يف كتابة العدل الأوىل
عالية حتى لو من خ��ارج اململكة و�أف�ضل تلك
باملدينة املنورة بن�سبة  %67.77بقيمة �إجمالية
وال�شقق ال�سكنية اجلاهزة داخل املدن الكربى
ال�شركات الكورية وال�صينية.
جت��اوزت  26.5مليون ري��ال .كما �سجل امل�ؤ�شر
 يجب �إع�ف��اء ه��ذه ال�شركات م��ن �أي ر�سوم مما �سي�ؤدي �إىل انخفا�ض �أ�سعارها وا�ستقرارهاانخفا�ض ًا يف كتابة العدل الأوىل بالدمام بن�سبة
ودع�م�ه��ا ب��إن���ش��اء ��ض��واح��ي ق��ري�ب��ة م��ن امل��دن عند �أ�سعار معقولة للجميع.
 %45.02بقيمة �إجمالية جتاوزت  223.9مليون
�ن
�
ط
�وا
�
مل
ا
إىل
�
�ه
�
م
�لا
ك
الكبرية وعمل جممعات �سكنية منوذجية يتوفر واخ�ت�ت��م امل��و��س��ى م��وج�ه� ًا
ريال وتراجع م�ؤ�شر كتابة العدل الأوىل بربيدة
ب�ه��ا امل��دار���س وامل���س��اج��د واحل��دائ��ق وام��اك��ن ط��ال��ب ال�سكن ق��ائ� ً
لا :الب��د م��ع ه��ذا ال�غ�لاء
بن�سبة  %9.06بقيمة �إجمالية جت��اوزت 36.9
ال
كنت
إن
�
ال�صغري
باملنزل
للت�سوق ال�صغرية واملتو�سطة ،على �أن تتكون تلك �أن تكون مقتنع ًا
مليون ريال ،وكذلك يف كتابة العدل مبحافظة
ال�ضواحي من فلل متو�سطة �إىل �صغرية و�شقق ت�ستطيع حتمل الأك�بر منه .والبد للإن�سان �أن
القطيف ال��ذي �سجل امل�ؤ�شر فيها انخفا�ض ًا
يت�صرف ح�سب مقدرته املالية و�أال يكون �ضحية
�سكنية .
بن�سبة  %17.92بقيمة �إجمالية جتاوزت 42.3
 �إل ��زام ال�شركات بقبول متويل ال�صندوق ال�ستغالل �أي ممول يف فرتات تق�سيط قد ت�صلمليون ريال فيما �سجل امل�ؤ�شر انخفا�ض ًا يف كتابة
العدل بحفر الباطن بن�سبة  %26.15بقيمة
العقاري وكذلك متويل البنوك وتتم الت�سعرية �إىل  30عام ًا .و�أعلم �أن بع�ض القراء الأع��زاء
�إجمالية جتاوزت  25.5مليون ريال.
م��ن ال��دول��ة للفلل وال�شقق ب�أ�سعار ال تتجاوز �سيقولون (فيال على  100م 2و�ش بن�سوي فيها)
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إتــجـــاهــات

دور خادم الحرمين الشريفين الملك عبداهلل بن
عبدالعزيز في تعزيز وترسيخ حوار الثقافات واألديان

د .مفلح الر�شيدي
ع�ضوجمل�س ال�شورى
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يحتل احلوار احل�ضاري مكانة بارزة
يف اهتمامات املفكرين والباحثني
وامل�ؤ�س�سات الثقافية لكونه ي�أتي يف عامل
ت�سوده ال�صراعات وال�شقاق واحلروب،
وي�أتي احلوار لي�شكل احلل الأن�سب لكل
هذه الأزمات ،ولأننا يف حاجة اليوم �أكرث
من �أي وقت م�ضى �إىل ت�أ�سي�س �شراكة
دولية للحوار والتعاون وال�سلم والتنمية،
فاململكة العربية ال�سعودية تكر�س
التوا�صل بني جميع الأمم يف كل مكان
بغ�ض النظر عن اللون واجلن�س �أو الدين
�أو اللغة .ولنا يف احل�ضارات �إرث ثمني
مييزنا عن باقي الأمم واجلماعات،
فاحل�ضارة هي اجلهد الذي يقدمه
جمتمع من املجتمعات خلدمة املجتمع
الب�شري يف جميع نواحي حياته املعنوية
واملادية .ويعد احلوار قيمة �إ�سالمية
وح�ضارية �أ�سا�سها الن�ص القر�آين.
ويهدف الإ�سالم �إىل حتقيق ال�سعادة
والعدل والأمن وال�سالم للب�شر جميع ًا،
كما �أنه ي�سعى �إىل تقوية �سبل التفاهم
والتعاي�ش والتعاون بني ال�شعوب،
على الرغم من اختالفاتها ،وتنطلق
اململكة العربية ال�سعودية يف حوارها
احل�ضاري من ح�ضارة �إ�سالمية زاهرة
�أعطت خاللها للب�شرية قيمها ال�سامية،
وكذلك مكانتها الروحية لدى امل�سلمني
باعتبارها قبلتهم يف كل يوم خم�س
مرات يف �صلواتهم ،و�إليها يفد املاليني
منهم كل عام للحج والعمرة والزيارة،
وتنطلق ثالث ًا من كونها دولة ع�صرية،
اتخذت من القر�آن الكرمي وال�سنة
النبوية ال�شريفة وهدى ال�سلف ال�صالح
منهج حياة ،ود�ستور حكم ،يجمع النا�س
ويوحدهم وال يفرقهم.
وقد ظل خادم احلرمني ال�شريفني

امللك عبدا هلل بن عبدا لعزيز حفظه
اهلل خالل ال�سنوات املا�ضية يدعو
يف منا�سبات عديدة ومنابر متنوعة
�إىل �إحالل ال�سالم حمل النزاعات
وال�صراعات واتخاذ احلوار منهج ًا
لتقريب امل�سافات بني �أتباع الر�ساالت
الإلهية والثقافات واحل�ضارات وذلك
�إميان ًا منه حفظه اهلل بالأهمية الق�صوى
التي يكت�سبها احلوار احل�ضاري يف
عامل اليوم الذي يعي�ش يف �أجواء ملبدة
بالتوتر وات�ساع دائرة التحديات التي
تواجه الب�شرية و�إدراك ًا منه بخطورة
مظاهر التع�صب العقائدي والعرقي وما
ي�صاحبها من مظاهر العنف ورف�ض
الآخر.
ويف جمال احلوار بني �أتباع الأديان
والثقافات واحل�ضارات ونبذ ال�صدام
بينهما وتقريب وجهات النظر دعا
خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل
بن عبدا لعزيز يف �أكرث من منا�سبة
�إىل تعزيز احلوار بني �أتباع الأديان
والثقافات واحل�ضارات املختلفة �إىل
�ضرورة تعميق املعرفة بالآخر وتاريخه
وقيمه وت�أ�سي�س عالقات على قاعدة
االحرتام املتبادل واالعرتاف بالتنوع
الثقايف واحل�ضاري وا�ستثمار امل�شرتك
الإن�ساين ل�صالح ال�شعوب وميثل احلوار
بني �أتباع الأديان الذي دعا �إليه خادم
احلرمني ال�شريفني حفظه اهلل نقطة
حتول جديدة يف احلوار وال�سالم بني
خمتلف احل�ضارات وال�شعوب ومن
جانب �آخر يو�ضح ال�صورة اجلميلة
للإ�سالم ودعوته للحوار والت�سامح بني
�شعوب العامل.
وللمملكة �إ�سهاماتها الوا�ضحة وامللمو�سة
يف ال�ساحة الدولية عرب الدفاع عن

مبادئ الأمن وال�سالم والعدل و�صيانة
حقوق الإن�سان ونبذ العنف والتمييز
العن�صري وعملها الد�ؤوب ملكافحة
الإرهاب واجلرمية طبق ًا ملا جاء به
الدين الإ�سالمي احلنيف والذي ميثل
منهج اململكة يف �سيا�ساتها الداخلية
واخلارجية ،بالإ�ضافة �إىل جمهوداتها
يف تعزيز دور املنظمات العاملية والدعوة
�إىل حتقيق التعاون الدويل يف �سبيل
النهو�ض باملجتمعات النامية وم�ساعدتها
على احل�صول على متطلباتها الأ�سا�سية
لتحقيق منائها وا�ستقرارها.
وكانت ال�سيا�سة اخلارجية للمملكة
العربية ال�سعودية وما تزال تعرب ب�صدق
وو�ضوح مقرونني بال�شفافية عن نهج
ثابت ملتزم جتاه ق�ضايا الأمة العربية
والإ�سالمية و�ش�ؤونها وم�صاحلها
امل�شرتكة وم�شكالتها ،ويف مقدمتها
الق�ضية الفل�سطينية وا�ستعادة امل�سجد
الأق�صى املبارك والعمل من �أجل حتقيق
امل�صالح امل�شرتكة.
و�إميان ًا من حكومة و�شعب اململكة
العربية ال�سعودية ب�أهمية التوا�صل
مع العامل مبختلف ح�ضاراته وثقافته
و�أهمية ن�شر ثقافة ال�سالم والبحث عن
�أر�ضية م�شرتكة للتعاون بني احل�ضارات،
فقد ا�ست�شعرت اململكة منذ وقت مبكر
احلاجة للحوار بني احل�ضارات مما
جعلها تبادر مب�شاركة الدول الإ�سالمية
بتقدمي م�شروع قرار للجمعية العامة
يت�ضمن الإعالم العاملي للحوار بني
احل�ضارات والثقافات الإن�سانية
وذلك بهدف جلي الوجه ال�سمح للدين
الإ�سالمي والعمل على �إحالل ال�سلم
الثقايف ولإيجاد �أر�ضية م�شرتكة
للتعاون بني ال�شعوب وبنا ًء عليه �صدر
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خادم احلرمني ال�شريفني وملك �أ�سبانيا يف امل�ؤمتر العاملي للحوار يف مدريد
قرار اجلمعية العامة رقم  53/42ال�صادر يف
1998م.
ويف افتتاح �أعمال امل�ؤمتر العاملي للحوار الذي
نظمته رابطة العامل الإ�سالمي يف مدريد قال
حفظه اهلل «�إننا جميع ًا ن�ؤمن برب واحد،
بعث الر�سل خلري الب�شرية يف الدنيا والآخرة
واقت�ضت حكمته �سبحانه �أن يختلف النا�س
يف �أديانهم ،ولو �شاء جلمع الب�شر على دين
واحد  ،ونحن جنتمع اليوم لن�ؤكد �أن الأديان
التي �أرادها اهلل لإ�سعاد الب�شر يجب �أن تكون
�سبب ًا ل�سعادتهم .لذلك علينا �أن نعلن للعامل
�أن االختالف ال ينبغي �أن ي�ؤدي �إىل النزاع
وال�صراع  ،ونقول �إن امل�آ�سي التي مرت يف تاريخ
الب�شر مل تكن ب�سبب الأديان ،ولكن ب�سبب
التطرف الذي ابتلي به بع�ض �أتباع كل دين
�سماوي ،وكل عقيدة �سيا�سية».
ويف �شهر �شعبان 1422هـ كانت خلادم احلرمني
ال�شريفني دعوة خالل ندوة �صورة الإ�سالم يف
الإعالم املعا�صر التي نظمتها رابطة العامل
الإ�سالمية مبكة املكرمة ،حيث قال حفظه
اهلل�« :إن اململكة العربية ال�سعودية تدعو �إىل
احلوار والتفاهم والتعاون بني خمتلف ال�شعوب
واحل�ضارات وتتطلع �إىل �أن تقوم رابطة
العامل الإ�سالمي بالتهيئة لربنامج عاملي حول
احلوار بني احل�ضارات والتعاي�ش بني الثقافات
والتوا�صل بني ال�شعوب وذلك وفق القواعد
الإ�سالمية «.
ويف كلمة خلادم احلرمني ال�شريفني امللك
عبداهلل بن عبدالعزيز �آل �سعود لندوة الإ�سالم
وحوار احل�ضارات عام  1423هـ� ،أكد – حفظه
اهلل – على �أ�س�س احلوار وركائزه وقال «�إن

هذا ما ن�سعى �إليه بوعي �إن�ساين وح�ضاري� ،إىل
�أن يرانا العامل ونراه ليتف ّهم ف�ضائل الإ�سالم
و�إن�سانيته» وقال حفظه اهلل (�إننا �إخوانكم يف
اململكة العربية ال�سعودية ،ملك ًا و�شعب ًا ،ال نريد
�أبد ًا �أن تعاي�شنا العن�صرية �أو الع�صبية  ،ال
نريد �أن يكون لنا موقف �سيا�سي لن نعرفه عرب
التاريخ ،فما بعرث الأمم اجلائرة على القيم يف
التاريخ كله� ،شرقه وغربه ،من �آالف ال�سنني،
�إال الت�شنج واملغامرات ،جنتهد �أن ي�أتي تفكرينا
هادئ ًا ،نتقبل الن�صيحة املخل�صة ،ونعطيها).
و�أكد حفظه اهلل بقوله�« :إننا يف اململكة العربية
ال�سعودية قياد ًة و�شعب ًا ندرك كل الإدراك �أن
�أمننا ورخاءنا وا�ستقرارنا ووحدتنا يف حماورة
كل حدث وجمادلته باحل�سنى ما ا�ستطعنا �إىل
ذلك �سبي ًال ،ال نحلم �أحالم اليقظة وال ن�ستعجل
الأحداث �إىل دارنا ،وهذا ما نريده للآخرين».
و�ألقى خادم احلرمني ال�شريفني كلمة يف الدورة
الثالثة مل�ؤمتر القمة الإ�سالمية اال�ستثنائية مبكة
املكرمة يف 1426هـ� ،أكد فيها �أن امل�ؤمن القوي
بربه ال يقنط من رحمته و�أن الوحدة الإ�سالمية
لن يحققها �سفك الدماء كما يزعم املارقون
ب�ضاللهم من الغلو والتطرف .والتفكري ال ميكن
له �أن ينبت ب�أر�ض خ�صبة بروح الت�سامح ون�شر
االعتدال والو�سطية.
ويف حديث لوكالة �أنباء ايتارتا�س الرو�سية يف
2007م قال حفظه اهلل« :ينبغي �أن ندرك ب�أن
جميع احل�ضارات الإن�سانية تنبع من منهل واحد
كما �أن احل�ضارات ا�ستفادت من بع�ضها البع�ض
وحقائق التطور الإن�سانية تثبت ب�صورة جلية
حقيقة التكامل فيما بني احل�ضارات .وهذا ما
ينبغي علينا �أن ندركه ونعمل على تر�سيخه بني

ال�شعوب �ضمان ًا الحرتام ثقافات بع�ضها البع�ض
والوقوف يف وجه كل دعاوى التق�سيم والتفرقة
والتمييز فيما بينها.
ويف كلمة خلادم احلرمني ال�شريفني يف الندوة
ال�سعودية الفرن�سية حلوار احل�ضارات بني
الأكادمييني والباحثني ال�سعوديني عام 1430هـ،
حيث �أكد – حفظه هلل« -على �أن الدعوة
ب�إقامة م�ؤمتر حوار الأديان والثقافات ر�سالة
بليغة وا�ضحة امل�ضمون جلميع �شعوب العامل
ب�أن الإ�سالم دين املحبة والإخاء وال�سالم،
مما جعلها تنال كل ت�شجيع وم�ساندة ،نظر ًا
لأن احلوار �أ�صبح �سبي ًال وا�ضح ًا و�أمر ًا حتمي ًا
خلدمة الب�شرية يف ظل نظام عاملي جديد،
جعل كل دول العامل و�شعوبه �أ�شبه بقرية كونية
واحدة ،فال بد �أن يحل ال�سالم بينهم بدي ًال
عن العنف ،واحلب والود بدي ًال عن الكراهية
واالزدراء ،واحلوار والتفاهم بدي ًال عن
املقاطعة وال�صراع « و�أن موافقة املجتمع الدويل
قبل �شهور على �إن�شاء وت�أ�سي�س مركز امللك
عبداهلل بن عبدالعزيز حلوار الثقافات والأديان
يف العا�صمة النم�ساوية ،جاءت تتويج ًا وتقدير ًا
للجهود التي يبذلها خادم احلرمني ال�شريفني
امللك عبد اهلل بن عبد العزيز «حفظه اهلل».
و�أن هذه اجلهود وال�سيا�سة احلكيمة لقادة
هذه البالد الكرمية عاملي ًا وتاريخي ًا �أعطت
�صورة م�شرفه عاملي ًا وقاري ًا و�أبرزت دور ًا فاع ًال
وم�ؤثر ًا للملكة العربية ال�سعودية يف املحافل
وامل�ؤمترات ال�سيا�سية واالجتماعية والإعالمية
عربي ًا و�إ�سالمي ًا و�إقليمي ًا ودولي ًا ،حفظ اهلل هذا
الوطن قيادة وحكومة و�شعب ًا ،و�أدام عليها نعمة
الأمن والإميان.
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حــــــــوار
�إليا�س �أوماخانوف:

عالقاتنا بالمملكة قوية والدبلوماسية البرلمانية
تعزز هذه العالقات
حوار  :حممد ال�شيباين

عرب نائب رئي�س املجل�س الفدرايل الرو�سي �إليا�س �أوماخانوف يف حوار ملجلة ال�شورى عن تقديره خلادم احلرمني
ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز حفظه اهلل وجلهوده كقائد عربي م�سلم يف خدمة الق�ضايا الدولية والأمن
وال�سلم الدوليني ،وقال �إن عالقة بالده باململكة جيدة على جميع امل�ستويات ال�سيا�سية ،واالقت�صادية ،والدبلوما�سية،
وكذلك على امل�ستوى الربملاين .وقال �إن هناك تباد ًال للر�أي مع جمل�س ال�شورى حول دعوة امللك عبداهلل للحوار بني
�أتباع الأديان والثقافات.
ً
ولفت �إىل الزيارات املتبادلة التي متت من قبل وفود من جمل�س ال�شورى والربملان الرو�سي ،م�ؤكدا على دور جلان ال�صداقة
الذي اعتربه �أ�سا�سي ًا يف دعم التعاون الربملاين .و�شكر معاليه اململكة للجهود الكبرية التي تقدمها ب�شكل م�ستمر للم�سلمني
الرو�س �أثناء زيارتهم للأماكن الإ�سالمية املقد�سة .وعن االجتماع الت�شاوري الثالث لر�ؤ�ساء برملانات دول جمموعة
بناء وتباد ًال
الع�شرين الذي ا�ست�ضافه جمل�س ال�شورى م�ؤخر ًا و�صف التنظيم ب�أنه كان جيد ًا جد ًا و�شهد االجتماع حوار ًا ً
لوجهات النظر مما يدعم العالقات بني الدول امل�شاركة .وفيما يلي تفا�صيل احلوار:
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 العالقات بني رو�سيا واململكة العربية ال�سعوديةجيدة و�إن كانت العالقات ب�شكل عام تت�أثر بالإحداث
التي تقع �إقليمي ًا ودولي ًا .ونحن نقدر ب�شكل كبري خادم
احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز �آل
�سعود ونقدر جهوده كقائد عربي م�سلم يف خدمة
الق�ضايا الدولية والأمن وال�سلم الدوليني.
كيف ميكن دعم هذه العالقات لتكون �أكرث متانة؟

 نعم بالفعل ،جلان ال�صداقة لها دور كبري و�أ�سا�سييف دعم التعاون الربملاين بني جمل�س ال�شورى
والربملان الرو�سي ،ولعل زيارة معايل رئي�س جمل�س
ال�شورى الدكتور عبداهلل بن حممد �آل ال�شيخ لرو�سيا
االحتادية يف �سنة  2009لدليل على ذلك .وباملثل يف
كذلك ال يفوتني �أن �أ�شكر اململكة على اجلهود الكبرية
العام املا�ضي كان هناك تبادل كبري للوفود ،وقام
التي تقدمها ب�شكل م�ستمر للم�سلمني الرو�س �أثناء
بزيارة اململكة وفد جمل�س الفيدرالية ،ويف املقابل
زيارتهم للأماكن الإ�سالمية املقد�سة يف اململكة،
زار الوفد ال�سعودي رو�سيا االحتادية كما زار بع�ض
و�أخ�ص بال�شكر خادم احلرمني ال�شريفني الذي يبذل
املناطق يف �سيبرييا.
كل جهد لراحة احلجيج �سواء يف مكة املكرمة �أو يف
هل ميكن �أن ت�ساهم العالقات الربملانية اجليدة يف مدن اململكة عامة.

 1433 / 133هـ

نرحب بكم يف اململكة وي�سعدنا ا�ست�ضافتكم يف
جملة ال�شورى ،ونود �أن نتعرف على ر�ؤيتكم مل�ستوى
العالقات بني اململكة العربية ال�سعودية ورو�سيا؟

اللجان للو�صول �إىل عالقات برملانية �أقوى؟

عالقاتنا مع المملكة جيدة على جميع
واالقتصادية،
السياسية،
المستويات
والدبلوماسية ،وكذلك على المستوى
البرلماني

 نحن نعمل على تدعيم العالقات حالي ًا وهي كماقلنا عالقات جيدة على جميع امل�ستويات ال�سيا�سية ،دفع العالقات الثنائية بني البلدين للأمام؟
واالقت�صادية ،والدبلوما�سية ،وكذلك على امل�ستوى  -بالطبع هذا ممكن ،فقد مت حتت رعاية جمل�س
لجان الصداقة لها دور أساس في دعم
التعاون البرلماني بين مجلس الشورى
الربملاين بني جمل�س ال�شورى ال�سعودي والربملان الفيدرالية �إن�شاء نادي �أ�صدقاء اململكة العربية
والبرلمان الروسي
الرو�سي.
ال�سعودية ومن �ضمن �أع�ضائه دبلوما�سيون و�سيا�سيون
عملوا يف اململكة �سابق ًا ،وكذلك يتبنى جمل�س
الفيدرالية يف رو�سيا االحتادية خطوات من �ش�أنها ح�ضرمت للمملكة لرئا�سة وفد بالدكم امل�شارك يف
نقدر بشكل كبير خادم الحرمين الشريفين
الملك عبداهلل بن عبدالعزيز ونقدر جهوده تعزيز روابط ال�صداقة مع اململكة وجمل�س ال�شورى .االجتماع الت�شاوري الثالث لر�ؤ�ساء برملانات دول
و�أعتقد �أن �آفاق التعاون جيدة جدا بني البلدين ،وقد جمموعة الع�شرين ،كيف ترى تنظيم جمل�س
كقائد عربي مسلم
ال�شورى لالجتماع يف اململكة؟
كان هناك تبادل للآراء وتقييم للعالقات بيني وبني
 �أود �أن �أ�شكر جمل�س ال�شورى ب�شكل ر�سمي و�شخ�صيال �شك �أن للجان ال�صداقة الربملانية يف كال معايل رئي�س جمل�س ال�شورى.
على التنظيم اجليد جد ًا لهذا االجتماع الت�شاوري
املجل�سني دور ًا يف ذلك ،كيف ميكن تفعيل دور هذه

الزميل حممد ال�شيباين يجري احلوار مع نائب رئي�س املجل�س الفدرايل الرو�سي
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حــــــــوار
نائب رئي�س الربملان الرو�سي �أثناء رئا�سته �إحدى جل�سات الت�شاوري
الثالث لر�ؤ�ساء برملانات دول جمموعة الع�شرين ،مبا
مت فيه من حوار بناء وتبادل لوجهات النظر مبا ي�ؤدي
�إىل دعم للعالقات بني الدول امل�شاركة يف االجتماع.
كيف ميكن لالجتماع الت�شاوري لر�ؤ�ساء برملانات
دول جمموعة الع�شرين �أن يكون له دور م�ؤثر
على امل�ستوى ال�سيا�سي دولي ًا وبرملاني ًا ،وكيف
ميكن لقراراته �أن حتظى بالت�أثري املرجو ،ور�ؤية
معاليكم ب�ش�أن تفعيل ما ي�صدر من قرارات من
االجتماع؟

 مت اقرتاح تنظيم االجتماع الت�شاوري القادم لر�ؤ�ساءبرملانات دول جمموعة الع�شرين باملك�سيك ،ويهدف
�إقامة اللقاء هناك �إىل دعم العالقات وتقوية دور
االجتماع حتى يكون للقرارات التي يتخذها االجتماع
�صدى وت�أثري وقوة برملانية كذلك.
أشكر الجانب السعودي للجهود الكبيرة
التي يقدمونها بشكل مستمر للمسلمين
الروس أثناء زيارتهم لألماكن اإلسالمية
المقدسة في المملكة

هل تق�صد �أن االجتماع القادم �سيناق�ش م�س�ألة
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�أن تكون قراراته ملزمة بدرجة ما لدول العامل
ولي�س فقط دول جمموعة الع�شرين؟

 ال ميكن ذلك ،ففي التجربة الربملانية الدولية،تختلف �أنظمة الدول والربملانات ويكون بع�ضها طرف ًا
يف الأحداث ال�سيا�سية ومهتم ًا مبو�ضوع ما وبع�ضها
لي�س كذلك .ومثال على ذلك جتد �أن وفد ًا فل�سطين ًا
ووفد ًا مغربي ًا ي�شاركان كمراقبني يف االجتماع الربملاين
للمجل�س الأوروبي .هذا هو الطريق الذي يفتح م�شاركة
بع�ض الدول من خارج دول املجموعة ،ويعتمد الأمر
على جناح تنظيم اجلهود ل�صالح هدف م�شرتك ،بناء
على اختالف الإمكانيات للدول ب�شكل عام.

 نقدر ر�ؤية امللك عبداهلل يف ذلك ومت درا�سة كلاملقرتحات التي وردت يف هذا املو�ضوع يف االجتماع
الت�شاوري الثالث ،وقد اقرتح وفد الربملان الرو�سي
امل�شارك يف االجتماع تنظيم امل�ؤمتر الربملاين الدويل
يف هذا املو�ضوع،
نتبادل الرأي مع أصدقائنا في مجلس الشورى
حول دعوة الملك عبداهلل للحوار بين أتباع
األديان والثقافات

ونحن نتبادل الر�أي حول ذلك مع �أ�صدقائنا يف جمل�س
ال�شورى ال�سعودي .وحول فكرة التعاي�ش واحلوار بني
ً
تنظيم االجتماع ًالتشاوري كان جيدا وشهد �أ�صحاب الديانات والثقافات املختلفة ب�شكل عام
حوارا ً
بناء وتبادال لوجهات النظر مما يدعم
ً
فهي موجودة يف كثري من البلدان واملناطق مثلما هو
العالقات بين الدول المشاركة
الو�ضع يف دولة مثل باك�ستان حيث يوجد بها �أكرث من
نريد �أن نتعرف على ر�ؤيتكم لدعوة خادم مئة قومية منهم �أربعون من الباك�ستانيني الأ�صليني
احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز يتكلمون بلغات خمتلفة ،ولكنهم متما�سكون وهذا هو
حفظه اهلل للحوار بني �أتباع الأديان ال�سماوية املهم.
واحل�ضارات والثقافات؟
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المتابعة كقيمة إدارية

عبداللطيف بن �أحمد �آل ال�شيخ

ت�شرفت الإدارة العامة للمتابعة م�ؤخر ًا بااللتقاء مبعايل نائب
رئي�س جمل�س ال�شورى الدكتور حممد �أمني جفري والتي ت�أتي
وفق توجيهات من معايل رئي�س املجل�س حفظه اهلل ،وكان
االجتماع موفق ًا وخطوة رائدة من معاليه ت�ؤكد حر�صه على
االجتماع وجه ًا لوجه باملوظفني ،واال�ستماع وبدون حواجز
وهذا لي�س م�ستغرب ًا على معاليه فقد كانت له جتاربه الناجحة
�سابق ًا.
وكان مما �أ�ضافه لنا معايل الدكتور حممد اجلفري من
توجيهات احلث على �أن يكون هناك ا�ست�شعار للنهج الرباين
القومي والفطرة الإ�سالمية ال�سليمة يف مراقبة �أعمالنا �أو ًال
ب�أول ،فمتى ما �صلحت �سي�ؤدي العمل بنف�س القدرة والكفاءة
جتاه الآخرين ،ونحن يف الإدارة العامة للمتابعة دائم ًا ما ن�ؤكد
على ذلك ونزيد عليه ب�أن املوظف ال بد و�أن ي�ست�شعر ب�أنه
ي�ؤدي عم ًال ذا قيمة معنوية كبرية من حيث �إننا يف الإدارة
من خالل الإ�شراف على ح�سن �سري العمل يف املجل�س ومنها
مراقبة �أداء املوظفني ح�ضور ًا وان�صراف ًا ،فنحن بذلك ن�سهم
يف �إعانة املوظفني على �أنف�سهم لكي يكونوا �أكرث ان�ضباطية،
وبالتايل ترتفع عندهم الإنتاجية وي�ؤدي ذلك �إىل ح�صولهم
على التقدير الأعلى من امل�س�ؤولني والذي ي�ؤدي بهم �إىل حتقيق
طموحاتهم واالرتقاء مب�ستواهم الوظيفي ،وهذا اال�ست�شعار
لدى املوظفني يف الإدارة العامة للمتابعة يجعلهم ي�شعرون
ب�أهميتهم يف م�ساعدة �أنف�سهم �أو ًال وم�ساعدة زمالئهم
املوظفني يف املجل�س ثاني ًا ،وهذه هي القيمة الإدارية الأ�سمى.

مدير عام �إدارة املتابعة مبجل�س ال�شورى
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مدار الشهر

رئيس المجلس يبحث العالقات الثنائية مع وزير خارجية سريالنكا

ا�ستقبل معايل رئي�س جمل�س ال�شورى ال�شيخ الدكتور
عبداهلل بن حممد بن �إبراهيم �آل ال�شيخ يف مكتبه
مبقر املجل�س يف الريا�ض ،معايل وزير اخلارجية
بجمهورية �سريالنكا الربوفي�سور جي ال بريي�س والوفد
املرافق له.
ورحب معاليه يف بداية اال�ستقبال بال�ضيوف ،منوهاً
بعالقات التعاون بني اململكة العربية ال�سعودية
وجمهورية �سريالنكا يف �شتى املجاالت �إىل جانب
العالقات الربملانية بني جمل�س ال�شورى والربملان
ال�سريالنكي.
وقدم معاليه نبذة عن جمل�س ال�شورى و�آلية اختيار

�أع�ضائه و�آلية عمل املجل�س
وجلانه املتخ�ص�صة وع�ضويته
يف االحتادات الدولية والقارية
والدور الذي يقوم به يف مناق�شة
الق�ضايا التي تهم الوطن
واملواطن.
من جهته �أكد معايل وزير
خارجية �سريالنكا �أهمية تعزيز
الربملاين امل�شرتك بني البلدين ال�صديقني.
العالقات الثنائية التي جتمع
بني البلدين ال�صديقني يف خمتلف املجاالت وتطويرها ح�ضر اال�ستقبال ال�سفري ال�سريالنكي لدى اململكة
مبا يخدم امل�صالح امل�شرتكة �إ�ضافة �إىل تعزيز التعاون �أحمد ف�ضل.

..ويستقبل سفراء خادم الحرمين المعينين

ا�ستقبل معايل رئي�س جمل�س ال�شورى ال�شيخ الدكتور عبداهلل بن
حممد بن �إبراهيم �آل ال�شيخ مبكتبه مبقر املجل�س يف الريا�ض،
�سفراء خادم احلرمني ال�شريفني املعينني لدى عدد من الدول.
وهم �سمو الأمري ال�سفري من�صور بن خالد بن عبداهلل الفرحان
املعني لدى مملكة �إ�سبانيا ،وال�سفري حممد بن عبدالرحمن
ال�سلوم املعني لدى جمهورية النم�سا ،وال�سفري الدكتور رائد بن
خالد �أحمد قرملي املعني لدى جمهورية اليونان.
وهن�أهم معاليه خالل اال�ستقبال بالثقة امللكية ،متمني ًا لهم
التوفيق يف �أداء مهام عملهم ،وحثهم على بذل املزيد من
اجلهود والعمل على تعزيز العالقات الثنائية بني اململكة وتلك
الدول يف �شتى املجاالت وال �سيما العالقات على ال�صعيد
الربملاين والدفع بها قدم ًا مبا يحقق م�صالح اململكة و�شعبها
الكرمي.

 ..ويبحث دور هيئة مكافحة الفساد مع رئيسها
ا�ستقبل معايل رئي�س جمل�س ال�شورى
ال�شيخ الدكتور عبداهلل بن حممد بن
�إب��راه �ي��م �آل ال�شيخ يف مكتبه مبقر
املجل�س معايل رئي�س الهيئة الوطنية
ملكافحة الف�ساد الأ� �س �ت��اذ حممد بن
ع �ب��داهلل ال���ش��ري��ف ي��راف �ق��ه ع ��دد من
م�س�ؤويل الهيئة.
ورح��ب معايل رئي�س جمل�س ال�شورى
بالأ�ستاذ ال�شريف و�شكره على هذه
الزيارة معرب ًا عن تقديره للدور الذي
ت�ضطلع به الهيئة يف مكافحة الف�ساد.
و�أك� ��د ح��ر���ص جم�ل����س ال �� �ش��ورى على
التعاون مع الهيئة ودعمها والتجاوب
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م�ع�ه��ا يف ك��ل م��ا ي � ��ؤدي �إىل جناحها م��ن خ�لال درا�سته للتقارير ال�سنوية
لأداء ال ��وزارات والأج�ه��زة احلكومية،
وحتقيق �أهدافها .
من جانبه عرب الأ�ستاذ حممد ال�شريف وما ت�سهم به ق��رارات جمل�س ال�شورى
ع ��ن ت �ق��دي��ره مل��ع��ايل رئ �ي ����س جمل�س يف حت�سني �أداء الأج �ه��زة احلكومية
ال�شورى على ح�سن اال�ستقبال،
وق � ��دم ل ��ه �� �ش ��رح� � ًا ع ��ن م �ه��ام
الهيئة ،والآل �ي��ة املتبعة يف تلقي
البالغات والتعامل معها ،وتنفيذ
اخت�صا�صات الهيئة يف حماية
النزاهة وتعزيز مبد�أ ال�شفافية
ومكافحة الف�ساد.
وعرب عن تقديره للدور الرقابي
ال��ذي ي�ق��وم ب��ه جمل�س ال�شورى

ومكافحة الف�ساد .ويف نهاية اال�ستقبال
قدم معايل الأ�ستاذ ال�شريف ن�سخ ًا من
�إ�صدارات الهيئة التعريفية ملعايل رئي�س
جمل�س ال�شورى.
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أمير منطقة الرياض يستقبل د .محمد الجفري
و د .فهاد الحمد
ا�ستقبل �صاحب ال�سمو امللكي الأمري �سطام بن عبدالعزيز �أمري منطقة الريا�ض
يف مكتب �سموه بق�صر احلكم معايل نائب رئي�س جمل�س ال�شورى الدكتور حممد
بن �أم�ين اجلفري ومعايل م�ساعد رئي�س جمل�س ال�شورى الدكتور فهاد بن
معتاد احلمد .ومت خالل اال�ستقبال تبادل الأحاديث الودية ومناق�شة عدد من
املو�ضوعات.

معالي النائب يستقبل سفير بلجيكا لدى المملكة
ا�ستقبل معايل نائب رئي�س جمل�س ال�شورى الدكتور حممد بن �أمني اجلفري يف مكتبه
مبقر املجل�س يف الريا�ض �سفري مملكة بلجيكا لدى اململكة مارك فينك.
وجرى خالل اال�ستقبال ا�ستعرا�ض العالقات الثنائية بني اململكة وبلجيكا و�سبل
تعزيزها يف �شتى املجاالت خا�صة العالقات الربملانية بني جمل�س ال�شورى والربملان
البلجيكي ،وتفعيل دور جلنتي ال�صداقة الربملانية ال�سعودية البلجيكية مبا يخدم
م�صالح البلدين وال�شعبني ال�صديقني.
ح�ضر اال�ستقبال ع�ضو جمل�س ال�شورى نائب رئي�س جلنة ال�صداقة الربملانية
ال�سعودية البلجيكية يف املجل�س �أ�سامة قباين ،ومدير عام مكتب نائب رئي�س جمل�س
ال�شورى �أحمد جابر.

األمير نواف بن فيصل يستقبل أعضاء لجنة الشؤون االجتماعية واألسرة والشباب بالمجلس
ا� �س �ت �ق �ب��ل � �ص��اح��ب ال �� �س �م��و امل�ل�ك��ي
الأم�ي�ر ن��واف ب��ن في�صل ب��ن فهد بن
عبدالعزيز الرئي�س ال �ع��ام لرعاية
ال�شباب رئي�س و�أع�ضاء جلنة ال�شئون
االجتماعية والأ�سرة وال�شباب مبجل�س
ال���ش��ورى برئا�سة ال��دك�ت��ور ث��ام��ر بن
نا�صر الغ�شيان ،وذلك يف مكتب �سموه
مبقر الرئا�سة يف الريا�ض.
وعرب �سموه يف ت�صريح �صحفي عقب
االجتماع الذي عقد بدعوة من �سموه،
عن �سعادته بح�ضور رئي�س و�أع�ضاء
جلنة ال���ش��ؤون االجتماعية والأ��س��رة
وال���ش�ب��اب ل�ه��ذا االج �ت �م��اع ،مو�ضح ًا
�أن االج�ت�م��اع ناق�ش ه�م��وم ال�شباب
وم�ط��ال�ب�ه��م وال �ن��واق ����ص ال �ت��ي تقدم
كم�آخذ على رعاية ال�شباب مفيد ًا �أن
اللجنة هي �صوت املجل�س فيما يخ�ص
�أمور ال�شباب والريا�ضة.
و�أبدى �سموه تفا�ؤله الكبري يف التعاون
ب�ين ال��رئ��ا��س��ة وجم�ل����س ال �� �ش��ورى يف
ك��ل م��ا يخدم ال�شباب والريا�ضيني،
م �� �ش�ير ًا �إىل �أن ال��رئ��ا� �س��ة ال�ع��ام��ة
لرعاية ال�شباب وجمل�س ال�شورى ال
ميلكان ال�صفة القانونية يف مناق�شة
القوانني واللوائح الدولية فيما يخ�ص

االحتادات الريا�ضية واللجنة الأوملبية
فلها مراجعها النظامية يف الداخل
واخل��ارج ،و�إمنا كان النقا�ش يف �إطار
عام ملا يقدم لل�شباب من خدمات.
وق ��ال �سمو ال��رئ�ي����س ال �ع��ام لرعاية
ال�شباب« :ي�سعدين خ�لال الأ�سابيع
املقبلة االلتقاء مبعايل رئي�س جمل�س
ال �� �ش��ورى وج �م �ي��ع �أع �� �ض��اء املجل�س
حت��ت ق�ب��ة جمل�س ال �� �ش��ورى ملناق�شة
كل الأم��ور واملو�ضوعات املتعلقة بدور
رعاية ال�شباب جتاه حتقيق طموحات
وت�ط�ل�ع��ات ال���ش�ب��اب وال��ري��ا��ض�ي�ين يف
اململكة».
م��ن ج��ان�ب��ه ق ��ال ال��دك �ت��ور ث��ام��ر بن
نا�صر الغ�شيان�« :إن االجتماع �أت��اح
الفر�صة لتناول كل املو�ضوعات املتعلقة
بال�شباب والتي نقلت لنا من قبل وفود
كثرية زارت املجل�س �سابق ًا» ،م�شري ًا
�إىل �أن الرئا�سة بذلت جهود ًا كبرية
لتلبية ه��ذه الطموحات والآم ��ال من
جميع اجلوانب الثقافية واالجتماعية
والريا�ضية من خالل خدماتها التي
قدمت �سابق ًا و�ستقدم الحق ًا رغم كرثة
املتطلبات يوم ًا بعد يوم».
و�أ���ش��اد ال��دك �ت��ور الغ�شيان مب �ب��ادرة

الرئا�سة يف فتح من�ش�آتها �أمام ال�شباب
والريا�ضيني لال�ستفادة منها ،مو�ضح ًا
�أنه �سيتم مناق�شة تقرير الرئا�سة حتت
قبة املجل�س و�سيتم دعوة �سمو الأمري
ن ��واف ب��ن في�صل و�أرك� ��ان الرئا�سة
حل�ضور املناق�شة.
وو�صف نائب رئي�س اللجنة الأ�ستاذ
حمد بن عبداهلل القا�ضي اللقاء ب�أنه
ات�سم بال�شفافية وال�صراحة ملا بي ّنه
��س�م��و الأم �ي�ر ن ��واف ب��ن في�صل من
معوقات وظ��روف حالت دون حتقيق
ال��رئ��ا� �س��ة واالحت�� � ��ادات ل�ل��أه ��داف
املرجوة م�شيد ًا بالإ�صرار الكبري الذي
يبديه م�س�ؤولو الرئا�سة يف التغلب
على ه��ذه املعوقات ريا�ضي ًا و�شبابي ًا
واجتماعي ًا.
وبني القا�ضي �أن الرئا�سة حتتاج �إىل

املزيد من الإمكانات املادية لتحقيق
الأه���داف املر�سومة لل�شباب الذين
ي�شكلون  68باملائة من �سكان البالد،
م�شري ًا �إىل �أن �ضعف الن�شاط الثقايف
يف الأندية راجع للهيكلة اجلديدة.
و�أك ��د �أن املجل�س �سيدعم خطوات
وب��رام��ج الرئا�سة لتمكينها من �أداء
ر�سالتها �شبابي ًا وريا�ضي ًا واجتماعي ًا
وثقافي ًا من �أجل احتواء ال�شباب .فيما
�أك��د ع�ضو اللجنة الدكتور ط�لال بن
ح�سن بكري �أن النقا�ش كان مفتوح ًا
يف ك��ل الق�ضايا املتعلقة بال�شباب
والريا�ضة.
و�أ�شار �إىل �أن اللجنة تدرك ال�صعوبات
ال�ت��ي تواجهها رع��اي��ة ال�شباب ،و�أن
ميزانية ال��رئ��ا��س��ة رمب��ا ق��د ال تكون
كافية لتحقيق الإجنازات امل�أمولة.
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وزي���ر خارجية ألمانيا االت��ح��ادي��ة يبحث م��ع لجنة ال��ص��داق��ة البرلمانية
السعودية األلمانية تعزيز عالقات التعاون الثنائي السعودي األلماني

اج� �ت� �م ��ع م� �ع ��ايل وزي� � ��ر اخل ��ارج� �ي ��ة
بجمهورية �أمل��ان�ي��ا االحت��ادي��ة الدكتور
غ�ي��دو في�سرت فيلي م��ع �أع���ض��اء جلنة
ال�صداقة الربملانية ال�سعودية الأملانية
مبجل�س ال�شورى برئا�سة ع�ضو املجل�س
رئي�س اللجنة الدكتور �سامل ب��ن علي
ال �ق �ح �ط��اين ،وذل ��ك يف م�ق��ر املجل�س
بالريا�ض.
و يف م�ستهل االجتماع رحب رئي�س جلنة
ال�صداقة الربملانية ال�سعودية الأملانية
باملجل�س مبعايل وزير اخلارجية والوفد
امل��راف��ق ل��ه ،م�ن��وه� ًا بعمق ال�ع�لاق��ات

الوثيقة التي تربط بني اململكة و�أملانيا يف
�شتى املجاالت ال�سيما على ال�صعيدين
ال�سيا�سي واالقت�صادي ،م�ؤكد ًا حر�ص
اململكة بقيادة خادم احلرمني ال�شريفني
امللك عبداهلل بن عبدالعزيز �آل �سعود
حفظه اهلل على توثيق وتعميق العالقات
مع الدول ال�صديقة يف االحتاد الأوروبي
ومنها �أملانيا مبا ينعك�س �إيجاب ًا على
م �� �س �ت��وى ال��ت��ع��اون وي� �خ ��دم م���ص��ال��ح
ال�شعبني ال�صديقني.
وجرى خالل االجتماع بحث املو�ضوعات
والق�ضايا ذات االهتمام امل�شرتك بني

اململكة و�أملانيا ،وا�ستعرا�ض جماالت
التعاون الثنائي يف �شتى املجاالت.
كما ناق�ش اجلانبان �سبل تعزيز العمل
والتعاون على �صعيد العالقات الربملانية
بني جمل�س ال�شورى والربملان الأمل��اين
«البوند�ستاغ» ،و�أهمية تفعيل دور جلان
ال���ص��داق��ة ال�برمل��ان�ي��ة يف البلدين مبا
ي�سهم يف دفع العمل البناء مبا يخدم
اجلانبني.
ح�ضر االجتماع �أع�ضاء الوفد املرافق
ل��وزي��ر اخل��ارج�ي��ة الأمل ��اين وه��م �سفري

جمهورية �أملانيا االحتادية لدى اململكة
ال�سيد ديرت هالر ،والأمني العام للهيئة
ل�ل�ت�ب��ادل ال�ع�ل�م��ي ال��دك �ت��ورة دوروت �ي��ا
ري�لان��د ،وم��دي��ر ع��ام الإدارة العامة
لل�ش�ؤون االقت�صادية والتنمية امل�ستدامة
فيكتور �إيلبلينغ ،واملدير العام ل�سيا�سة
منطقة ال�شرق الأو�سط واملغرب العربي
ال�سفري بوري�س روغه ،ومدير عام مكتب
معايل وزي��ر اخلارجية الأمل��اين ال�سيد
هايكو توم�س ،وعدد من �أع�ضاء الوفد
الإداري املرافق.

ل��ج��ن��ة ال��ن��ق��ل تناقش
ت��ق��ري��ر «ال���ت���ح���ول إل��ى
مجتمع المعلومات»
ناق�شت جلنة النقل واالت�صاالت وتقنية املعلومات
ملجل�س ال�شورى ،يف اجتماع عقدته مبقر املجل�س،
برئا�سة ع�ضو املجل�س رئي�س اللجنة الدكتور في�صل
بن عبد القادر طاهر ،التقرير ال�سنوي للتحول �إىل
جمتمع املعلومات (اخلطة الوطنية لالت�صاالت
وتقنية املعلومات) للعام املايل 1432/1431هـ،
بح�ضور عدد من امل�س�ؤولني يف وزارة االت�صاالت وا�ستعر�ضت اللجنة خالل اجتماعها اخلطة
وتقنية املعلومات.
الوطنية والر�ؤية امل�ستقبلية بعيدة املدى لدى
التي
االجتماعات
هذه
أهمية
�
اللجنة
و�أكد رئي�س
الوزارة التي تهدف �إىل التحول ملجتمع معلوماتي،
تدخل يف اخت�صا�ص تلك اجلهات ،يف �إثراء يعزز من م�ستويات الإنتاجية ،كما �أطلعت اللجنة
درا�ستها ومناق�شتها لتلك املو�ضوعات مبا ينعك�س على املراحل التي مت الو�صول �إليها يف �سياق العمل
ً
�إيجابا على م�ستوى ما تتخذه اللجان من تو�صيات على تنفيذ اخلطة وتوفري خدمات االت�صاالت
ً
ت�صب يف �صالح تطوير الأداء ،منوها بتعاون كافة وتقنية املعلومات جلميع �أفراد املجتمع مبختلف
اجلهات ومنها وزارة االت�صاالت وتقنية املعلومات مناطق اململكة ،وبناء �صناعة قوية يف قطاع
مع جمل�س ال�شورى مبا ي�شكل عالقة تكاملية
االت�صاالت وتقنية املعلومات لت�صبح �أحد امل�صادر
للو�صول �إىل م�ستوى التطلعات.
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املهمة للدخل.
وتناول االجتماع الربامج التي وردت يف اخلطة
الوطنية ،و�أهم امل�شاريع التي ت�ضمنتها كم�شاريع
اخلدمات والإنتاجية و�صناعة االت�صاالت والتعليم
والتدريب ،وتقارير املتابعة لتنفيذ اخلطة ،و�أهمية
متابعة حالة تنفيذ امل�شاريع املتعلقة بتحول املجتمع
�إىل جمتمع املعلومات وحتفيز اجلهات احلكومية
بتنفيذ امل�شاريع املنوطة بها وفق ًا لأطر زمنية
حمددة وعلى �أ�سا�س من التعاون والتن�سيق.
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ال��ش��ورى ينفذ برنامج «م��ه��ارات الكتابة وأع��م��ال المراجعة
والتدقيق اللغوي لمنسوبي المجالس التشريعية الخليجية»
عقدت يف مقر جمل�س ال�شورى فعاليات الربنامج التدريبي الذي نظمه املجل�س
على مدى ثالثة �أي��ام بعنوان «مهارات الكتابة و�أعمال املراجعة والتدقيق
اللغوي» بالتعاون مع معهد امللك عبداهلل للبحوث والدرا�سات اال�ست�شارية التابع
جلامعة امللك �سعود� ،ضمن اخلطة التدريبية امل�شرتكة للمجال�س الت�شريعية
بدول جمل�س التعاون اخلليجي.
و�أو��ض��ح مدير ع��ام �إدارة التخطيط والتطوير باملجل�س علي �آل م�شبب �أن
الربنامج ال��ذي �شارك فيه ع�شرون متدرب ًا من خمتلف املجال�س اخلليجية

ي�أتي يف �إط��ار خطة التدريب امل�شرتكة التي �أقرها الأمناء العامون ملجال�س
ال�شورى والوطني والأمة والنواب بدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية
يف اجتماعهم اخلام�س ع�شر املنعقد يف دبي العام املا�ضي امل�شتمل على اخلطة
التدريبية امل�شرتكة.
وبني �أن الربنامج يهدف لتزويد املتدربني باملعارف واملهارات الالزمة لإعداد
املكاتبات الإداري��ة امل�ستوفية لل�شروط ال�شكلية واملو�ضوعية بكفاءة وفاعلية
ليجتمع فيها عن�صرا جودة التعبري والت�أثري.

لجنة اإلدارة والموارد البشرية تناقش التقرير السنوي لصندوق الموارد البشرية
ناق�شت جلنة الإدارة واملوارد الب�شرية
خالل االجتماع الذي عقدته برئا�سة
ع�ضو املجل�س رئي�س اللجنة الدكتور
حممد بن عبداهلل �آل ناجي وح�ضور
املدير العام ل�صندوق املوارد الب�شرية
الأ�ستاذ �إبراهيم بن فهد �آل معيقل
وع��دد من امل�س�ؤولني يف ال�صندوق،
التقرير ال�سنوي ل�صندوق امل��وارد
الب�شرية.

وا�ستعر�ضت اللجنة �أه��م املوا�ضيع
ال �ت��ي ت�ضمنها ال�ت�ق��ري��ر م��ن حيث
�إجنازات ال�صندوق ودوره يف تدريب
ال�شباب ال�سعودي وت�أهيلهم للعمل يف
القطاع اخلا�ص ،و�أج��اب مدير عام
ال�صندوق ومديرو الإدارات املعنية
على �أ�سئلة وا�ستف�سارات �أع�ضاء
اللجنة ح��ول �أداء �صندوق امل��وارد

الب�شرية واملعوقات التي يواجهها،
ودوره يف حتفيز ال�شباب ال�سعودي
على االن �خ��راط يف العمل بالقطاع
اخلا�ص ،والإ�سهام يف معاجلة ق�ضية
البطالة.
و�ستوا�صل اللجنة درا�سة ومناق�شة
التقرير يف ��ض��وء م��ا ح�صلت عليه
من معلومات من امل�س�ؤولني متهيد ًا

د .المليص يصدر «حتى ال أنسى»

د .ال��ع��س��ك��ر ي��ص��در

�أ�صدر د� .سعيد امللي�ص ع�ضو جمل�س ال�شورى
كتاب ًا جديد ًا بعنوان «حتى ال �أن�سى» وي�ستعر�ض
الكتاب الذي جاء يف ت�سعة ف�صول ال�سرية الذاتية
للدكتور امللي�ص ومواقف حياتية عر�ضت له على
مدى �سنني عمره .وحتمل دفتا الكتاب ق�ص�ص ًا
عديدة وقعت للكاتب وهو طفل ودار�س وم�س�ؤول،
ويحكي عن زمالء الطفولة والدرا�سة والعمل ،كما
حمل الكتاب �صور ًا عديدة ملراحل حياة الكاتب
وم�شاركاته وزياراته.

(ت�����اري�����خ ال��ي��م��ام��ة
ف���ي ص���در اإلس��ل�ام)
و(تحقيق رحلة فتح
اهلل الصايغ)
�صدر حديث ًا كتابان لع�ضو جمل�س
ال�شورى �أ�ستاذ التاريخ ال�سيا�سي
ال��دك �ت��ور ع �ب��داهلل ب��ن �إب��راه�ي��م
الع�سكر ،الأول بعنوان
«تاريخ اليمامة يف �صدر الإ�سالم
 ..حم��اول��ة للفهم » وت �ن��اول فيه
املوقع اجلغرايف لإقليم اليمامة،
والنظم االجتماعية واالقت�صادية
وال�سيا�سية التي كانت �سائدة يف
اليمامة قبل الإ��س�لام ،ومراحل
دخ��ول الإ��س�لام فيها ،والغزوات

ل��رف��ع تقريرها ب�ش�أنه �إىل الهيئة
العامة لإدراجه �ضمن �أعمال املجل�س
يف الفرتة املقبلة ملناق�شته من قبل
�أع�ضاء املجل�س وعر�ض التو�صيات
ب�ش�أنه.
ي��ذك��ر �أن اللجنة رف�ع��ت ع ��دد ًا من
املوا�ضيع ونوق�شت يف املجل�س من
بداية الدورة احلالية.

الإ���س�ل�ام��ي��ة ل��ه��ا� ،إىل ج��ان��ب
الإدارة للإقليم يف عهد اخللفاء
الرا�شدين ،ويف اخلالفة الأموية.
�أم ��ا ال�ك�ت��اب ال �ث��اين ال ��ذي ج��اء
حتت عنوان «رحلة فتح اهلل ولد
�أنطون ال�صايغ احللبي �إىل بادية
ال�شام و�صحاري العراق والعجم
واجل��زي��رة العربية» فهو حتقيق
لرحلة فتح اهلل ال�صايغ �شارك
فيه الأ�ستاذ حممد خري حممود
البقاعي.
واعتمد املحققان يف ن�شر الرحلة
على املخطوطة الوحيدة لها يف
العامل حر�ص ًا منهما على الأمانة
احلرفية ،واعتمدا يف حتقيقهما
على ن�شر ن�ص ال�صايغ و�شرح ما
قد ي�صعب على القراء فهمه .
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رئيسة مفوضية حقوق اإلنسان األممية تمتدح االنتخابات الرئاسية السنغالية ورد فعل (واد)
�أ� �ش��ادت رئي�سة مفو�ضية ح�ق��وق الإن���س��ان
ب ��الأمم امل�ت�ح��دة ن��ايف ب�ي�لاي باالنتخابات
الرئا�سية احلرة التي �أجريت يف ال�سنغال.
وقالت بيالي « يف الوقت ال��ذي ي�سود فيه
عدم اليقني والعنف املرتبط باالنتخابات يف
مناطق �أخرى يف غرب �أفريقيا ،ف�إنه مما يثلج
ال�صدر �أن �شعب ال�سنغال و�أع�ضاء الأحزاب
ال�سيا�سية واملجتمع املدين والأطراف الأخرى
ذات امل�صلحة قد اتفقت معا للتم�سك بتقليد
�إجراء انتقال �سلمي ودميقراطي لل�سلطة».
وامتدحت بيالي القبول ال�سريع من جانب
الرئي�س ال�سنغايل عبد اهلل واد املنتهية واليته
بنتائج االنتخابات الأخ�يرة .و�أو�ضحت �أنها
�ستعمل مع احلكومة اجلديدة ل�ضمان متتع
جميع النا�س يف ال�سنغال بحقوق الإن�سان.
ودع���ت رئ�ي���س��ة امل�ف��و��ض�ي��ة ال�ع�ل�ي��ا حلقوق
الإن�سان ب��الأمم املتحدة مايل وغنيا بي�ساو
لتتبع خ�ط��وات ال�سنغال الدميقراطية يف
االنتخابات التي �ستجرى هناك .وبينت �أن

مايل كان لها �سجل جيد يف �إجراء انتخابات
دميقراطية على م��دى العقدين املا�ضيني،
معربة عن �أملها �أن يح�صل ذلك مرة �أخرى
ع�ل��ى ه��ذا امل���س��ار يف �أق���رب وق��ت ممكن.
من جانبه اقر الرئي�س ال�سنغايل عبد اهلل
واد بهزميته يف االنتخابات الرئا�سية وهن�أ

مناف�سه ورئي�س وزرائه ال�سابق ماكي �سال.
ون�ق��ل التلفزيون ال�سنغايل احلكومي عن
وكالة الإنباء ال�سنغالية قولها �إن الرئي�س واد
«ات�صل مبناف�سه ماكي �سال وهن�أه بعد �صدور
النتائج التي �أظهرت فوزه يف الدورة الثانية
من االنتخابات الرئا�سية ال�سنغالية».

عباس ُيطلع وفداً برلماني ًا بريطاني ًا على آخر المستجدات

التقى الرئي�س الفل�سطيني حممود عبا�س مبدينة
رام اهلل وف��د اللجنة الأمنية اال�ستخباراتية
يف الربملان الربيطاين برئا�سة رئي�س اللجنة
مالكوم ريفكيند.
وذك��رت وكالة الأنباء الفل�سطينية �أن الرئي�س
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عبا�س �أطلع �أع�ضاء الوفد على �آخر م�ستجدات
الو�ضع ال�سيا�سي وال�صعوبات التي تعاين منها
عملية ال�سالم وان�سداد الأف��ق ال�سيا�سي جراء
موا�صلة احلكومة الإ�سرائيلية رف�ضها لقرارات
ال�شرعية الدولية وم�ب��د�أ حل الدولتني ووقف
اال�ستيطان يف كافة الأر�ضي الفل�سطينية.
و�أك � ��د ال��رئ �ي ����س ع �ب��ا���س ا� �س �ت �ع��داد اجل��ان��ب
الفل�سطيني للعودة �إىل طاولة املفاو�ضات فور
�إع�لان �إ�سرائيل التزامها باملرجعيات الدولية
املتعلقة بعملية ال�سالم الداعية �إىل �إقامة دولة
فل�سطينية م�ستقلة قابلة للحياة �إىل جانب
�إ� �س��رائ �ي��ل ،ووق ��ف ك��ل الإج�� ��راءات الأح��ادي��ة
الهادفة �إىل تغيري الوقائع على الأر���ض خا�صة

الأن�شطة اال�ستيطانية يف الأر�ض الفل�سطينية.
و�أ� �ش��ار �إىل �أن امل�صاحلة الوطنية ه��ي خيار
�إ�سرتاتيجي لل�شعب الفل�سطيني ،يجب حتقيقها
و�إن �ه��اء االن�ق���س��ام ال��داخ �ل��ي ال ��ذي �سي�ساعد
يف دف ��ع ع�م�ل�ي��ة ال �� �س�لام م��ن خ�ل�ال ت�شكيل
حكومة فل�سطينية واح��دة تعمل على التح�ضري
لالنتخابات الرئا�سية والت�شريعية املقبلة.
و�أك� ��د ال��رئ�ي����س ع�ب��ا���س �أن���ه ب��ال��رغ��م م��ن �أن
امل�صاحلة الفل�سطينية تواجه بع�ض العقبات
�إال �أن القيادة م�صممة على تذليل هذه العقبات
وت�شكيل حكومة توافق وطنية تعيد �إعمار قطاع
غزة والتح�ضر لالنتخابات املقبلة .
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السفير قطان يزور مجلس الشورى المصري
قام معايل �سفري خادم احلرمني ال�شريفني لدى جمهورية م�صر العربية ومندوب
اململكة الدائم لدى جامعة الدول العربية �أحمد عبد العزيز قطان بزيارة �إىل
جمل�س ال�شورى امل�صري التقى خاللها رئي�س املجل�س الدكتور �أحمد فهمي.
وتركز البحث خالل اللقاء �سبل دعم التعاون بني اململكة وم�صر ،بالإ�ضافة لعدد
من الأمور ذات االهتمام امل�شرتك .كما التقى ال�سفري قطان رئي�س جلنة ال�سياحة
والثقافة والإعالم يف جمل�س ال�شعب امل�صري حممد عبداملنعم ال�صاوي.

البرلمان الباكستاني يناقش العالقات مع الواليات المتحدة األمريكية
ع�ق��د ال�برمل��ان الباك�ستاين جل�سة م�شرتكة
ملجل�سيه ال�شيوخ وال �ن��واب لإع ��ادة النظر يف
ال�سيا�سة اخلارجية ومراجعة قواعد العالقات
مع ال��والي��ات املتحدة الأمريكية والتعاون يف
احلرب على الإرهاب يف �ضوء التو�صيات التي
�أع��دت�ه��ا جلنة ال�سالمة الوطنية على مدى
الأ�شهر املا�ضية.
وع ��ر� ��ض رئ �ي ����س جل �ن��ة ال �� �س�لام��ة ال��وط�ن�ي��ة
ال�سيناتور ر�ضا رب��اين تو�صيات اللجنة �أمام
الربملان التي ت�شتمل على بناء العالقات مع
الواليات املتحدة وو�ضع امل�صلحة الوطنية يف
االعتبار الأول فيما يخ�ص التعاون يف احلرب
على الإره � ��اب ،وع ��دم �إب� ��رام �أي اتفاقيات
�شفهية مع اجلانب الأمريكي كما ح�صل يف
املا�ضي ،ومطالبة اجل��ان��ب الأم��ري�ك��ي بوقف

غ��ارات الطائرات بدون طيار واعتبارها
انتهاك ًا ل�سيادة البالد ،و�أن تقدم الواليات
املتحدة اعتذار ًا غري م�شروط على مقتل
�أربعة وع�شرين جندي ًا باك�ستاني ًا يف الغارة
اجل��وي��ة ال�ت��ي نفذتها ق��وات ال�ن��ات��و على
مواقع اجلي�ش الباك�ستاين يف ال�ساد�س
والع�شرين من نوفمرب املا�ضي ،و�إع��ادة
النظر يف االتفاقيات املربمة للتعاون مع
ق��وات امل�ساعدة الدولية يف �أفغان�ستان
«�إي�ساف» وق��وات حلف �شمايل الأطل�سي
«الناتو» ومطالبتها بتقدمي �ضمانات بعدم
ال�برمل��ان ،ومطالبة اجلانب الأمريكي بدعم
انتهاك ال�سيادة الباك�ستانية يف امل�ستقبل.
ك�م��ا �شملت ال�ت��و��ص�ي��ات رب��ط م���س��أل��ة م��رور باك�ستان يف جمال التقنية النووية املدنية على
�إم��دادات القوات الدولية يف �أفغان�ستان عرب غرار الدعم الذي تقدمه للهند .
الأرا�� �ض ��ي والأج � ��واء الباك�ستانية مبوافقة

رومني يتقدم يف االنتخابات اجلمهورية
المرشح الرئاسي الجمهوري ميت روم��ن��ي يكتسح االنتخابات المرحلية في
بويرتوريكو

حقق املر�شح الرئا�سي اجلمهوري ميت رومني ،احلاكم ال�سابق لوالية ما�سات�شو�سيت�س ،فوز ًا كا�سح ًا يف
انتخابات احلزب التي �أجريت يف منطقة بويرتوريكو ،بعد ح�صوله على �أكرث من  83يف املائة من الأ�صوات،
وج��اء ريك �سانتورم يف املرتبة الثانية بح�صوله على  8يف املائة فقط من الأ��ص��وات ،يف حني حل نيوت
جينجريت�ش يف املرتبة الثالثة بح�صوله على  2يف املائة .وبهذه النتيجة ،ف�إنه يبدو �أن رومني �سيح�صل
على كل �أ�صوات املندوبني الع�شرين ملنطقة بورتو ريكو ليح�صل على املزيد من �أ�صوات املندوبني يف ال�سباق
نحو حتديد املر�شح اجلمهوري الذي �سيناف�س الرئي�س باراك اوباما يف انتخابات الرئا�سة الأمريكية املقرر
�إجرا�ؤها يف �شهر نوفمرب القادم.
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أسس «األخالقيات المهنية» في المجتمع وعناصر الوفاء بها
لكل ح�ضارة �صفاتها و�سماتها ومن ثم �أخالقياتها ومميزاتها ومرتكزات هذه الأخالق وم�صادرها ،ومتيز املجتمع
الإ�سالمي بالعناية باجلانب الروحي و�إعماله يف خمتلف جوانب احلياة ،ففي القر�آن الكرمي  -م�صدر الت�شريع
الأول  ،-ورد فيه �أي�ض ًا كيف يتعامل الإن�سان مع ربه ويعامل نف�سه و�أهله وجمتمعه وكيف يعمل لدنياه و�آخرته..
وقدمت ال�شريعة الإ�سالمية للب�شرية تنظيم ًا دقيق ًا لكل جماالت احلياة يف توازن م�ستقيم ال طغيان فيه جلانب
(علَّ َم الإِن َْ�سانَ َما لمَ ْ َي ْع َل ْم) �سورة العلق ،الآية ،5و�أبانت الهدف من خلق الإن�سان وعمارته
على �آخر قال تعاىلَ :
َ
َ
ْ�س �إِال ِل َي ْع ُبدُ ونِ ) �سورة الذاريات ،الآيةَّ ،56
لجْ
ْتُ
وعظمت مكارم الأخالق
ن
ل
إ
ا
و
ا
ق
ل
خ
ا
م
للأر�ض ،فقال تعاىل َ ( :و
نَّ
ِ
َ
َ
ِ
َ
ومراعاة اخلالق و�أوامره ،ومن ذلك احلفاظ على ال�ضرورات اخلم�س ملقا�صد ال�شريعة والتي تتمثل يف حفظ
الدين والنف�س والعقل والعر�ض واملال والرثوة ففيها تتمثل مقت�ضيات احلياة ال�سوية.

�أ.د حم�سن بن علي احلازمي
ع�ضو جمل�س ال�شورى
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والعبادة هي الهدف من خلق الإن�سان – مع �أن اخلالق
غني عن ذلك  ،-والعبادة ال تقت�صر على العمل بالفرو�ض
والواجبات وال�سنن ونحوها ،بل تتعدى ذلك �إىل �إقامة ما
ت�ستقيم به احلياة ،ويدخل فيها ما يقوم به الإن�سان من
جممل الأعمال والنيات يف خمتلف �ش�ؤون حياته ومنها
العمل لت�أمني احلياة املعي�شية وي�شتمل مفهوم العمل على ما
يقوم به الإن�سان يف حياته من ت�صرفات و�أفعال ،ومن ذلك
«العمل املعي�شي» �أو «الوظيفي املهني» .ويف هذا ال�سياق ف�إن
املراد ب�أخالق املهنة «املبادئ واملعايري» التي تعترب �أ�سا�س ًا

لل�سلوك الإن�ساين – الفردي واجلماعي  -والتي يتوجب
الأخذ بها ومراعاتها يف مزاولة العامل لوظيفته  -مهنته -
وواجبه يف االجتهاد ،ما و�سعه اجلهد ،للوفاء بها ،وهي لدى
الفرد تنبع من عقيدته و�إميانه وتت�شكل طبق ًا للأعراف
وال�سلوكيات احل�سنة ال�سائدة فيه ،قال تعاىلَ ( :و َال ُتف ِْ�سدُو ْا
فيِ الأَ ْر ِ�ض َب ْعدَ ِ�إ ْ�ص َال ِح َها َواد ُْعو ُه َخ ْو ًفا َو َط َم ًعا ِ�إنَّ َر ْح َمتَ
يب ِّمنَ المْ ُ ْح ِ�س ِننيَ) �سورة الأعراف ،الآية.56
اللهّ ِ َق ِر ٌ
والأخالق  -من منظور �إ�سالمي  -هي �ضد الف�ساد
والإف�ساد وتتج�سد يف مكارم الأخالق ،وترتكز على �أمور
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من �أبرزها الإخال�ص يف العمل ،وقد قال ابن القيم
رحمه اهلل( :العمل بغري �إخال�ص وال اقتداء كامل�سافر
ميلأ جرابه رم ًال يثقله ،وال ينفعه) ،والكفاءة يف ت�أدية
العمل ،لقوله عليه ال�صالة وال�سالم�( :إن اهلل يحب �إذا
عمل �أحدكم عم ًال �أن يتقنه) م�سند �أبي يعلى املو�صلي،
وكذا الأمانة ،وال�صدق لقوله عليه ال�صالة وال�سالم:
(ال �إميان ملن ال �أمانة له ،وال دين ملن ال عهد له)
م�سند الإمام �أحمد بن حنبل ،وي�شتمل مفهوم الأمانة
وال�صدق على حفظ الأ�سرار ،والن�صيحة ،واالجتهاد
يف ق�ضاء حاجات النا�س التي تدخل �ضمن نطاق عمله
جدول ( )1ويقابلها الإخالل بعنا�صر الأخالقيات
املهنية جدول (. )2

جدول (� :)1أهم القواعد لأ�صول
�أخالق املهنة «املنظومة الأخالقية
يف ال�شريعة» :
تنبع الأخالقيات ال�سلوكية يف املجتمع من
«منهج وعقيدة» م�صبوغة بالعادات والتقاليد
املت�سقة مع الإطار ال�شرعي ،وهي يف الواقع
احلياتي تعبري عن �سلوك �صاحبها كفرد
وع�ضو فيه كما هو للمجتمع ك�أمة ،وت�شمل
«امل�س�ؤولية الفردية الذاتية» التي تتجلى
يف الإتقان والإح�سان والأمانة ،وقواعد
التوا�صل والتعامل هي يف جمموعها متثل
نهج ًا �سلوكي ًا للمجتمع .ولكل مهنة �أخالقياتها
التي ت�شكلت وتنامت تدريجي ًا مع الزمن �إىل
�أن مت االعرتاف بها و�أ�صبحت معتمدة �أدبي ًا
وقانوني ًا يف املجتمع  .ويف �إطار �أخالقيات
العمل يف املجتمع امل�سلم نلحظ جانبني الزمني
لتحقيق ال�صفات املثالية يف بيئة العمل هما:
 لزوم توافر املحفزات الإميانية والنف�سية فهي تفوق املحفزات الأخرى من زيادة يفالأجر املادي� ،أو تهديد بالعقاب .
 الر�ضا الوظيفي ،و�إ�شباع املتطلباتال�شخ�صية ،و�إدراك وجوب حمد اهلل و�شكره
على ما قدره عليه من عمل ،وما �أتاحه له من
م�ساهمة يف بناء املجتمع وم�ساعدة �إخوانه
على احلياة.

جدول ( :)2من �أمثلة االنتهاكات
الأخالقية املهنية:

الإخالل ب�أي من عنا�صر الأخالقيات
املت�أ�صلة على م�ستوى الفرد والأ�سرة
واملجتمع ،ومن �أمثلة ذلك يف املجال الطبي
– التق�صري �أو الق�صور يف �أوجه اخلدمة
ال�صحية والتي ت�ستلزم الإح�سان والرحمة
باملري�ض ،عدم �إحلاق ال�ضرر به ،واملحافظة
على �سره ،ومراعاة اال�ستقاللية والذاتية
للمري�ض ،امل�س�ؤولية الطبية (املهنية)
جتاهه – ومن ذلك الإخالل بالواجبات
املتعلقة ب�ش�ؤون املر�ضى� ،أو «العبث»
بنتائج البحوث وخمرجاتها وتقرير ما مل
يظهره البحث العلمي ويثبته ،ويف جمال
الإعالم ي�أتي تلفيق الأحاديث �أو حتويرها
�أو املبالغة فيها مبا يخرجها عن �سياقها،
ا�ست�سقاء معلومات «خا�صة» قد ت�ضر بالغري
و�إف�شائها ،ويف املجال الوظيفي ،التق�صري
يف �أداء العمل على الوجه املطلوب �أو التعامل
مع الآخرين داخل بيئة العمل �أو خارجه مبا
ال يت�سق ومفردات الأخالق والنظم املرعية
�أو �إف�شاء �أ�سرار ال�شركة ل�شركة مناف�سة
�أو القيام بعمل مبقابل �أو �إ�سداء معروف
لآخرين ي�ضر بالعمل �أو ال�شركة ،ويف البيئة
التعليمية ت�أتي ال�سلوكيات املخلة بالآداب
العامة وغ�ض الطرف عنها �أو ت�شجيعها
يف قمة الإخالل بالأمانة وكذا املحاباة
�أو التجني على الغري لأ�سباب �شخ�صية،
�أوغ�ض الطرف عن ال�سلوكيات ال�شاذة �أو
الق�صور يف �أداء واجب الرتبية والتعليم
جتاه الن�شء من قبل املعلمني  .ومن �أبرز
�صور غياب الأخالق هي الإخالل بحقوق
اهلل تعاىل ،والظلم و�أخذ مال الغري بغري
حق ،ومع�صية الرب باملخالفة فيما �أمر.
ويف الع�صر احلديث ومع تعدد و�سائل العمل
وت�شعب دروب احلياة «املعي�شية» برزت احلاجة
�إىل تنظيم «�إداري عملي» يتناغم مع متطلبات
الأعمال على اختالف �أنواعها وجماالتها ،وينبثق

– يف املجتمع امل�سلم -من الهدى املبني «كتاب اهلل
و�سنة ر�سوله» ،ومقت�ضيات �صحة العالقة الوظيفية
بني العامل و�صاحب العمل وات�ساقها مع معطيات
الع�صر ،وحاجاته يف النهج املهني وجت�سيده يف
ال�سلوك الوظيفي «وتقنني» عقود عمل تنظم جوانب
العالقة بني جميع الأطراف � -سوا ًء كان �إطار
ذلك عم ًال حكومي ًا �أو مدني ًا �أو ع�سكري ًا �أو العمل
يف القطاع اخلا�ص �أو العام ،وي�ستلزم ذلك بيان
طبيعة الوظيفة وم�ستلزماتها وما حتتاجه من توفر
متطلبات خا�صة لدى العامل ،وتنا�سق م�ؤهالته
وخرباته مع الو�صف الوظيفي للعمل ومتطلباته،
وتبيان املتطلبات والبنود املتفق عليها من راتب
وامتيازات وم�س�ؤوليات و�إجازات و�إظهار خ�صائ�ص
العالقات الوظيفية ،من «تعامل مهني»و�سلوك
�إن�ساين» و»مظهر ح�ضاري» ،ومراعاة احلفاظ على
كرامة الإن�سان وحفظ حقوقه  -اخلا�صة والعامة

 وهي �أمور تفر�ضها القيم ال�شرعية ،والنظمالإدارية ،وال�شعور بامل�س�ؤولية ،والأمانة واالنتماء،
مع ما تتطلبه املعطيات الع�صرية من مراعاة
لقيم العمل والإنتاج والإبداع من خالل عنا�صر
حب العمل والإخال�ص والتفاين فيه ،ف�ض ًال
عما تتطلبه الطبيعة اخلا�صة للمن�ش�أة وبيئتها
املهنية من تنظيم و�آليات وو�سائل و�إجراءات
عمل «خا�صة» .على �أن �أهم املرتكزات «املهنية»
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�سبيل املثال يف اجلدول (:)3

جدول ( :)3مكونات وعنا�صر
الت�شريعات الأخالقية «املهنية»:

تتمثل يف �إدراك �أن املوظف «�إن�سان» يحتاج �إىل
االحرتام يف وظيفته وكذا تعامل �سوي مع �أع�ضاء
�إدارة املن�ش�أة� ،صعود ًا وهبوط ًا ،من جهة ،وتعامل
م�ستقيم مع �أفراد اجلمهور امل�ستفيد من اخلدمة
من جهة �أخرى ،وهي جوانب عملية – ميدانية
تنظمها ال�سيا�سة الإدارية التي تعطي كل ذي حق
حقه ،وت�ؤمن بيئة «�صحية» ت�شبع طموح املوظف
مادي ًا ووظيفي ًا ومعنوي ًا ،كما تلبي حاجات العمل
ومتطلبات �صاحب العمل و�أفراد املجتمع على
ال�سواء.
وتت�سق الت�شريعات التنظيمية الإدارية مع «املنظومة
الأخالقية» يف ال�شريعة الإ�سالمية من خالل جمموعة
من الأ�س�س ال�شاملة فيها واملنظمة لأعمال الإن�سان
الذي ا�ستخلفه اهلل يف الأر�ض وقد و�سعت «املنظومة
الإ�سالمية» كل مناحي احلياة بل �إنها تو�سعت يف
�شمولية الأطر الأخالقية والدعوة �إىل مراعاتها يف
خمتلف جماالت الن�شاط العملي للإن�سان و�صوره يف
املجتمع فح ّرم الإ�سالم كل �صور الك�سب واملمار�سات،
التي تقوم على دعارة �أو خمر �أو قمار �أو ا�ستغالل
�أو غ�ش �أو غرر �أو احتكار �أو �إكراه �أو ربا من حيث
كونها �أعما ًال ال �أخالقية .كما «قنن» تعامل الإن�سان
مع املخلوقات الأخرى التي �سخرها له ،و�أبان الأ�س�س
الأخالقية ال�شرعية وتنظيم نهج «التعامل الأخالقي»
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مع احليوان والنبات ،حيث روى ابن عبد احلكم يف
�سرية عمر بن عبد العزيز� ،أنه «نهى عن �إركا�ض
الفر�س �إال حلاجة ،و�أنه كتب �إىل �صاحب ال�سكك �أن
ال يلجموا حيوان ًا بلجام ثقيل» و»حرم على «املحرم»
قطع �شجر �أر�ض احلرم وال�صيد والعبث يف الأر�ض
احلرام».
ومن «املنظومة الأخالقية الإ�سالمية» تنبثق «القواعد
ال�سلوكية» لرت�سم �أ�س�س العمل وتربز خ�صائ�صه
و�ضوابطه وت�ضع قواعد حتفيزية من جهة وت�أديبية من
جهة �أخرى لينتظم العمل الوظيفي ومهنيته ،وتر�سخ
مبادئ ت�ؤ�س�س لتنظيمات وقواعد ي�ستند �إليها يف
التعامل وحل امل�شكالت واملع�ضالت التي قد تن�ش�أ يف
العمل وو�سائل حلها وتذليلها ،وكذلك مدونة «ملقايي�س
ال�سلوك» «ومعايري املفاهيم الأخالقية» ي�سرت�شد بها
موظفو القطاع العام واخلا�ص ،واملتطوعون وغريهم،
لتعطي كل ذي حق حقه ،تلزم الرئي�س واملر�ؤو�س
باملعايري الأخالقية والقواعد ال�سلوكية يف العمل،
وقد �سلكت العديد من الدول يف الع�صر احلديث
هذا الطريق ،وو�ضعت �أنظمة ت�شرع «لل�سلوكيات
الأخالقية» يف خمتلف مناحي العمل «الوظيفي» على
اختالف طبيعتها� ،ضمان ًا حل�سن �سري العمل والكفاءة
«العمالية» وتوخي ًا لو�ضوح الر�ؤى ،ومنها ما ورد على

 -1حتديد القواعد ومعايري ال�سلوك و�أخالقيات
العمل.
 -2تعريف امل�ستوى الأخالقي يف اخلدمة العامة.
 -3حتديد امل�صطلحات الواردة يف الت�شريع
القانوين ،ومنها:
�أ( -احلكومة الإدارية ،املوظفون الر�سميون،
الهدايا والعطايا ،قبول الهدايا والقر�ض).
ب( -امتالك الأ�سهم وامل�شاركة يف ال�شركات
(تعريف وتوظيف املوظف وعائلته و�أقربائه،
حتويل اللقب واالمتيازات �أو املمتلكات طوع ًا،
وتعار�ض امل�صالح).
 -4معايري ال�سلوك ،ومنها:
 الإخال�ص يف العمل ومراعاة امل�صلحة العامة. املهنية يف العمل. العدالة وااللتزام بها. احلياد الوظيفي. امل�س�ؤولية جتاه املجتمع. املواطنة والإخال�ص لها. �سلوك منط احلياة املتوازنة. -5واجبات املوظف العام ،ومنها:
 العمل مبا�شرة على التعليمات اخلطية �أوال�شفوية وتنفيذها.
 �إعداد وتقدمي التقارير ال�سنوية. �إنهاء املعامالت والوثائق بدون �إبطاء. تنفيذ الأعمال املطلوبة من العامة. توفري ما تطلبه العامة من معلومات تخدمامل�صلحة العامة.
 -6نظام احلوافز واجلزاءات.
 -7الأعمال املمنوعة على املوظف العام ،وت�شمل:
 الإيقاف والعطايا املادية والعينية وممار�سة �أو�إعطاء الهدايا.
 العمل خارج امل�ؤ�س�سة �أو املن�ش�أة ،وت�شمل:* العمل ل�صاحله �أو �صالح الآخرين.
* عمله يف جمال مهنته يف القطاع اخلا�ص.
* تر�شيح الآخرين للعمل يف القطاع اخلا�ص يف
جمال عمله.
 -و�سائل ا�ستخدام املعلومات ال�سرية.

 �إعداد القواعد واللوائح التنفيذية.� -إجراءات تنفيذ هذا النظام.

جدول ( :)4العنا�صر املطلوب
الوفاء بها يف موظف القطاع العام
باململكة العربية ال�سعودية:

�أ -االلتزام بوقت الدوام الر�سمي:
انطالق ًا من املادة ( )11من نظام اخلدمة املدنية،
والذي عرف وقت الدوام ب�أنه الوعاء للوظيفة
ففيه ت�ؤدى �أعمالها وخدماتها ،ولذا ف�إنه كلما كان
االلتزام به مكتم ًال �أدى ذلك يف الغالب �إىل الإنتاج
واملو�ضوعية يف الأعمال ،وااللتزام بهذا الواجب
�أمر مطلوب من �سائر املوظفني مبا فيهم امل�شرفون
وامل�س�ؤولون وذلك لأهمية دور الأ�سوة احل�سنة يف
هذا املجال بالن�سبة للموظفني الآخرين.
الر�سمي مع التزامهم ب�أوقات الدوام الر�سمي
ومراقبة الت�أخري عن الدوام واالن�صراف قبل
نهاية موعد الدوام وفق ك�شوفات مواعيد احل�ضور
واالن�صراف اليومية ب�صورة م�ستمرة وكذلك دقة
ت�سجيل هذه البيانات .وتتحدد م�س�ؤولية امل�شرفني
املبا�شرين يف الت�أكد من �أن جميع مر�ؤو�سيه
يتواجدون على مكاتبهم طيلة فرتة الدوام
ب  -االبتعاد عما ي�سيء لل�شرف والكرامة:
التحلي بالأخالق الكرمية وح�سن ال�سلوك داخل
مقر الوظيفة �أو خارجها فهو �أمر مطلوب من
املواطن ب�صفة عامة ومن املوظف ب�صفة خا�صة
لكونه ي�ؤدي خدمة عامة با�سم الدولة.
ج  -التعامل الطيب مع من لهم عالقة بوظيفته:
ي�شمل ذلك ر�ؤ�ساء املوظف ومر�ؤو�سيه �إن كان
ي�شغل وظيفة �إ�شرافية وزمالءه يف العمل وذلك
بالتعاون معهم واحرتامهم كما ي�شمل املراجعني
وذلك ب�إبداء ح�سن ا�ستقبالهم وم�ساعدتهم.
د  -الوالء للدولة والوطن:
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� -8إف�شاء املعلومات والتقارير ،وت�شمل:
 تقارير املمتلكات وامل�س�ؤوليات والو�ضع املايل،ومنها:
*املمتلكات العقارية وامتالكها �أو قيمتها ال�سوقية.
* املمتلكات اخلا�صة وقيمتها.
* املمتلكات يف الأ�سهم �أو الإيداع يف البنوك.
* وثائق الأعمال املالية والتجارية الأخرى.
 تقارير املمتلكات اخلا�صة ،من حيث �إن علىجميع املوظفني تقدمي �إقرار باملمتلكات اخلا�صة.
 -9البعد عن ت�ضارب امل�صالح يف كل الأوقات.
 -10املراجعة وااللتزام بالعمل و�آلياته وما يتعلق
بها ،وت�شتمل على:
 ما ت�صدره املجال�س الت�شريعية والرقابيةوجهات املراجعة والإ�شراف على هذا النظام.
 على اجلهات الت�شريعية والرقابية لفت نظرمن يخالف هذه الأنظمة كتابة.
 على ر�ؤ�ساء املكاتب ذات العالقة العمل علىامل�ساعدة يف تنفيذ ما تراه اجلهات الإ�شرافية
والرقابية.
 -11اجلزاءات ،وت�شمل:
 جميع املوظفني على اختالف م�ستوياتهم. �أي خمالفة للنظام. الآخرين الذين ي�شاركون يف خمالفة النظام،وهم يعتربون م�شاركني يف اجلرمية �أو املخالفة .
 تقدمي تقرير عن املخالفات من قبل موظفياملراقبة.
�إىل جانب �أحكام عامة و�إجرائية ت�شتمل على:
 -التظلم و�إجراءاته.

 اعتماد النظام ون�شره.يح�سن باملوظف �أو العامل
كما �أن من الأمور التي ُ
الإح�سا�س بها والعمل بها يف عمله� ،إدراكه لقدر
امل�س�ؤولية امللقاة على عاتقه وتقديرها ،والعمل
على حتقيق متطلباتها ،ومن �أمثلة ذلك العنا�صر
املطلوب الوفاء بها يف موظف القطاع العام كما
وردت يف نظام اخلدمة املدنية جدول ( )4باململكة
العربية ال�سعودية.

باعتبار �أن الوظيفة �إحدى و�سائل الدولة لتقدمي
خدماتها ملواطنيها ولأن الدولة واملواطن يعمالن
مع ًا خلدمة الوطن والعمل على تطوره وتقدمه،
لذا ف�إن والء املوظف لدولته وحكومته وذلك
بالإخال�ص والتفاين والتنفيذ الدقيق للتعليمات
والقرارات يعد �أمر ًا رئي�س ًا وم�ساعد ًا لتحقيق تقدم
الوطن ورفعته.
هـ  -عدم ا�ستغالل ال�سلطة واملحافظة على
�أ�سرارها:
�إن الوظيفة خدمة عامة وتكليف ال ت�شريف،
هدفها خدمة املواطن وتقدم الوطن ،وا�ستغاللها
لأغرا�ض خا�صة �أو �إف�شاء �أ�سرار وظائف ذات
�أهمية �أو ح�سا�سية معينة ي�ؤدي للإخالل بهذه
املبادئ.
و  -عدم ممار�سة الأعمال التجارية �أو املهن
احلرة:
يجب على املوظف املحافظة على وقت وظيفته
و�أال تنازعه م�صالح متعار�ضة ،و�إتاحة الفر�صة
للمواطنني الآخرين للح�صول على فر�ص عمل
بالقطاع الأهلي.
ومع ذلك فقد �أجازت الدولة للموظف �أو احلريف
�أو الفني امل�ساعد مزاولة عملهم خارج الدوام
الر�سمي ،كما �سمحت للم�ستخدمني واملعينني على
بند الأجور بقيادة �سيارات الأجرة.
املراجع:

 -1القر�آن الكرمي.
� -2صحيح البخاري.
 -3مو�سوعة د�ستور الأخالق يف القر�آن– حممد
دراز ،دار الر�سالة العام 1417هـ .
� -4أخالقيات اال�سرت�شاد الوراثي يف املجتمعات
الإ�سالمية – �أ.د .حم�سن بن علي فار�س احلازمي،
مطبعة العبيكان 1423هـ .
 -5جزئية من ورقة عمل بعنوان «الأثر الرتبوي
واخللقي لتعليم القر�آن الكرمي على الفرد واملجتمع»
لأ�ستاذ �أ�صول الدين الدكتور عبد الرحمن جميل.
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إس���ت���رات���ي���ج���ي���ات ال��ت��ن��م��ي��ة
وإسهامات المرأة اقتصادي ًا !!

د .زيد بن حممد الرماين
ع�ضو هيئة ال�ت��دري����س بجامعة
الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية
يف الوقت الذي �أعلن فيه القرن املا�ضي نهايته وبداية �ألفية
جديدة ت�شري التقديرات العاملية �إىل �أن هناك حوايل ثالثة
باليني �إن�سان �أو �أكرث من ن�صف �سكان العامل ،يعي�شون
�ضمن اقت�صاديات احل��د الأدن ��ى (ال�ك�ف��اف) يف العامل
الثالث ،ومعظم ه�ؤالء يجدون �أنف�سهم بني حجري رحى
الرتدي البيئي.
وللأ�سف ،فالن�ساء يقمن ب�أداء ن�صيب الأ�سد من العمل يف
اقت�صاديات احلد الأدنى ،ي�شقني �ساعات �أطول وي�سهمن
بدرجة �أكرب يف دخل الأ�سرة مما يفعل الرجل.
ومع ذلك ،ففي عامل حت�سب فيه القيمة االقت�صادية عن
طريق ترجمتها �إىل مبالغ نقدية من �إن�سان �إىل �إن�سان
�آخر.
ف ��إن الن�ساء ال يعتربن (منتجات) من قبل العاملني يف
الإح�صاءات احلكومية واالقت�صاديني وخرباء التنمية بل
وحتى من قبل �أزواجهم.
ول��ذل��ك ف ��إن ن�سبة كبرية م��ن �إنتاجية ال�ع��امل احلقيقية
تظل تقدر مبا هو دون قيمتها الفعلية ،وتظل الإ�سهامات
الأ�سا�سية التي تقدمها الن�ساء لرعاية �أ�سرهن وجمتمعاتهن
ال حتظى مبا ت�ستحقه من اعرتاف.
�إن جتاهل القيمة الكلية لإ�سهامات الن�ساء االقت�صادية
من �ش�أنه �أن ي�شل اجلهود الرامية لتحقيق �أهداف التنمية
ال�شاملة ،وغياب اال�ستثمار يف جهودهن من �ش�أنه �أن يقلل
من �إنتاجيتهن.
�إن �إ�سرتاتيجيات التنمية التي حتد من قدرة الن�ساء على
القيام مبا ي�ستطعن عمله حتد بالتايل من قدرة املجتمعات
وال�شعوب على القيام مبا ميكنها القيام به.
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�إن حت�سني مكانة املر�أة �سيتطلب
�إعادة توجيه جهود التنمية بعيد ًا
عن الت�أكيد املفرط ،الذي ميار�س
ح��ال�ي� ًا ،على احل��د م��ن �إنتاجية
الن�ساء.
وع��و� �ض � ًا ع��ن ذل ��ك ،ينبغي �أن
تن�صب اجلهود على �إيجاد بيئة
ت�ستطيع امل� ��ر�أة وال��رج��ل فيها
حتقيق النجاح االقت�صادي ،وهذا
يعني �إيجاد برامج تنموية رئي�سية
ت�سعى لتو�سعة �سيطرة امل ��ر�أة
على م��وارد الدخل والأ��س��رة وحت�سني �إنتاجيتها وتوطيد
دعائم حقوقها االجتماعية وزيادة اخليارات االقت�صادية
واالجتماعية التي ميكن لها �أن تختار من بينها.
�إن��ه يف ظل التقدم التقني ب��رز تقدم يف جميع النواحي
االقت�صادية واالجتماعية يف ال�سعودية والتحوالت الإقليمية
والعاملية ،حيث برزت حتديات جديدة وهي ت�شجيع وتف�ضيل
م�شاركة املر�أة يف التنمية االقت�صادية واالجتماعية لتحتل
موقف ًا بارز ًا على �سلم الأولويات التنموية.
ول��ذا ي�ؤكد الباحث عبد اهلل بن �أحمد بن عبد العزيز
الأحمد الرئي�س التنفيذي ملجموعة �شركات «دار البندر
العاملية» نائب رئي�س �شركة «كارفور» الفرن�سية �سابقا ،على
�أن ر�ؤية وتطلعات امللك عبد اهلل بن عبد العزيز ورغبته يف
التحديث والتطوير والتجديد �أحدث نقلة كبرية ومدرو�سة
يف املجتمع ال�سعودي ،ومنها دعم املر�أة ال�سعودية وتذليل
كافة ال�صعاب التي قد تواجهها ،حيث �أ�صبح للمر�أة دور
بارز من خالل امل�شاركة يف املحافل الدولية �إ�ضافة �إىل
تفعيل دور امل ��ر�أة يف �سوق العمل وفتح جميع املجاالت
�أمامها.
ومن هذا املنطلق ،ب��د�أ �إق��رار خطط التنمية التي تعنى
بهذه الق�ضية «املر�أة والتنمية» وذلك لتطوير �أو�ضاع املر�أة
من خالل تو�سيع الفر�ص املتاحة لها يف جماالت التعليم
وال�صحة وغريها ،وهذا الأمر لن يتم حتى تتمكن الدولة
من �إيجاد الو�سائل املمكنة لال�ستفادة من هذه الفر�ص.
وخري دليل على ذلك ما ورد يف خطة التنمية ال�ساد�سة من
خالل املحور الأول فيها وهو تنمية القوى الب�شرية الوطنية،

 1433 / 133هـ

و�شمل �أ�سا�سها الإ�سرتاتيجي ال�سابع بند ًا
عن العمل على زيادة �إ�سهام املر�أة يف القوى
العاملة مب��ا يتفق وال�شريعة الإ�سالمية،
وي�لاح��ظ �أن الأه ��داف املتعلقة ب��امل��ر�أة يف
خطط التنمية املتعاقبة اهتمت ب�شكل رئي�س
مبو�ضوع حت�سني امل�شاركة يف قوة العمل� ،أي
باجلانب االقت�صادي للم�شاركة املجتمعية
للمر�أة.
ويف الوقت الذي حتقق فيه خالل اخلطط
ال�سابقة كثري م��ن الإجن� ��ازات يف تطوير
�أو��ض��اع امل��ر�أة ،ا�ستمر الرتكيز على تنمية
ال�ق��وى الب�شرية الوطنية ،ون�ص الأ�سا�س
الإ�سرتاتيجي التا�سع يف اخلطة على التو�سع
يف جم ��االت ع�م��ل امل� ��ر�أة مب��ا ال يتعار�ض
وال�شريعة الإ�سالمية ،ويف �إطار عمل املر�أة
ال���س�ع��ودي��ة ،ف�ق��د اع�ت�م��د جمل�س ال���وزراء
ال�سعودي قبل �سنوات كثري ًا من ال�ضوابط
والإج���راءات لتعزيز الن�شاط االقت�صادي
للن�ساء ،التي �سي�ؤدي تنفيذها �إىل �إحداث
نقلة نوعية يف �أمناط ونطاق م�شاركة املر�أة
يف الن�شاط االقت�صادي من خالل:
 تطوير اخلطط والآل �ي��ات :حتى تتمكنال��دول��ة م��ن خ�ل��ق ف��ر���ص ل�ل�ق��وى الب�شرية
الن�سائية ال ب��د لها �أو ًال م��ن ت��وف�ير املناخ
املنا�سب لذلك ،بحيث تتوىل وزارة العمل
م��ع وزارة االق�ت���ص��اد والتخطيط ووزارة
اخلدمة املدنية و�ضع خطة وطنية متكاملة
للقوى العاملة الن�سائية ال�سعودية ،حتدد
من خاللها االحتياجات الفعلية من القوى
العاملة الن�سائية يف خمتلف التخ�ص�صات،
وبعد �أن يتوىل �صندوق تنمية املوارد الب�شرية
عملية ت��دري��ب ال�ق��وى الب�شرية الن�سائية
وتوظيفهن �ضمن خططه وبراجمه.
 تطوير �آليات التن�سيق :وهو �أن توكل مهمةالتن�سيق للن�ساء ذوات اخل�ب�رة والكفاية
للتن�سيق م��ع اجل�ه��ات ذات العالقة وذل��ك

بغر�ض ت�شجيع القطاعات الأهلية على �إيجاد
ن�شاطات وجم��االت عمل للمر�أة ال�سعودية،
وتهيئة فر�ص �إع��داد ال�سعوديات وت�أهيلهن
وت��دري �ب �ه��ن ل�ل�ع�م��ل يف ت �ل��ك ال�ن���ش��اط��ات
وامل�ج��االت ،وتوفري الدعم امل��ادي واملعنوي
الالزم لهن.
 تطوير امل�شاركة يف القطاع اخلا�ص :وذلكمن خ�لال اجلهات احلكومية التي ت�صدر
تراخي�ص ملزاولة الن�شاطات االقت�صادية
وذلك ال�ستخراج الرتاخي�ص الالزمة ملزاولة
تلك الن�شاطات التي متنحها للن�ساء وفق
ال�ضوابط ال�شرعية ،بالإ�ضافة �إىل منحهن
�أرا� ٍ��ض وتهيئتها لإقامة م�شروعات �صناعية
تعمل فيها الن�ساء.
ويف ال�سنوات ( )2010 – 2005مت �إع��داد
جمموعة م��ن الأن�ظ�م��ة وال�ق��واع��د املنظمة
لعمل امل��ر�أة ال�سعودية يف القطاع الأهلي؛
منها:
 ق��رار جمل�س ال ��وزراء رق��م « »120ب�ش�أنزيادة فر�ص وجماالت عمل املر�أة ال�سعودية.
 ق��رار جمل�س ال� ��وزراء رق��م  187ب�ش�أنتراخي�ص ت�شغيل الن�ساء.
 القرار الوزاري رقم  1/793ب�ش�أن ق�صرالعمل يف حمالت امل�ستلزمات الن�سائية على
املر�أة ال�سعودية.
-

ق��رار جمل�س ال ��وزراء رق��م « »63املت�ضمن
بع�ض الإج��راءات النظامية اخلا�صة بعمل
املر�أة يف القطاعني احلكومي والأهلي.
 قرار جمل�س ال��وزراء رقم « »260اخلا�صب�إ�سرتاتيجية التوظيف ال�سعودية
�إن امل��ر�أة تريد �أن ت�صبح يف �صحة جيدة،
وتريد خدمات �صحية متميزة ،وتريد و�سائل
منا�سبة لتنظيم ن�سلها ،فاملر�أة العاملة التي
ت��وزع وقتها بني �أم��ور متعددة تواجه عادة
عقبات ك�ث�يرة يف احل�صول على خدمات
�صحية مالئمة.
وتريد امل��ر�أة �أي�ض ًا احل�صول على خدمات
�أخ��رى تلبي احتياجاتها املختلفة يف جمال
ال�صحة الإجن��اب�ي��ة ،فعندما تواجه امل��ر�أة
م�شكلة ال��وق��ت والتكلفة اخل��ا��ص��ة بطلب
ال��رع��اي��ة ال�صحية ف��إن�ه��ا تعطي الأول��وي��ة
للرعاية ال�صحية لأبنائها وتف�ضلهم على
نف�سها.
�إن اال�ستثمار يف تنمية املر�أة ي�ستلزم تو�سيع
قاعدة االختيار بالن�سبة للمر�أة.
ختام ًا �أق��ول� :إن التغريات املطلوب لها �أن
جتعل الن�ساء �شريكات مت�ساويات يف التنمية
ه��ي نف�سها املطلوبة للإبقاء على احلياة
ذات �ه��ا ،فلي�س ه�ن��اك م��ا ه��و �أك�ث�ر �أهمية
للتنمية الإن�سانية من �إ�صالح ال�سيا�سات
التي تقوم على كبت الطاقات الإنتاجية لدى
ن�صف �سكان املعمورة.
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رؤيــــــــــــة

أهميةتعديلالمادتين75و76مننظامالمرور

د .عبد اجلليل ال�سيف
ع�ضو جمل�س ال�شورى

يف �ضوء جتربة تطبيق نظام
املرور ،الذي �صدر باملر�سوم
امللكي الكرمي رقم (م)85/
وتاريخ 1428/10/26هـ والئحته
التنفيذية رقم ( )1019وتاريخ
1429/07/03هـ وحيث م�ضى على
تنفيذ هذا النظام اجلديد �أكرث من
� 4سنوات ،ول�ضمان جودته ،يجب
�أن يخ�ضع للتقومي ،حيث ي�ساعد
هذا التوجه بطريقة منهجية منظمة
على �إحداث التغيريات املن�شودة
يف دورة التطبيق� ،إحداث ًا للتطوير
النوعي للنظام ،وتالفي ًا لل�سلبيات
التي تنجم عن التطبيق مبا يالئم
امل�ستجدات الفنية واملجتمعية،
واحلقوقية والق�ضائية ،ويواكب يف
الوقت نف�سه ،التطورات ال�ساعية
لتحقيق التميز ،والعدالة يف كافة
العمليات التي ين�شدها النظام
املروري ،واملتمثل يف حتقيق ر�ضاء
امل�ستفيدين منه عن طريق �إجراء
التقومي الذاتي جلميع املمار�سات
املرورية ،وتبني �أ�سلوب حل امل�شكالت
ب�شكل م�ستمر والأخذ ب�أ�ساليب العمل
اجلماعي ،وت�شكيل فرق العمل وجمع
البيانات الإح�صائية وتوظيفها ب�شكل
م�ستمر وف ّعال وتطوير مقايي�س الأداء
والتح�سني والتطوير امل�ستمرين لكافة
عملياته املرورية والإدارية.
وتهدف كل هذه الإجراءات لزيادة
كفاية جميع قادة ال�سيارات ،وحت�سني
قنوات االت�صال بينهم وبني �آليات
ال�ضبط املروري ذات ال�صلة من
خالل نظام موثق وا�ضح ،يراعي
املالحظات على م�ضمون بع�ض
مواده وحمتواها من حيث �آليات
التطبيق وحتديد ًا م�ضمون املادتني
اخلام�سة وال�سبعني وال�ساد�سة
وال�سبعني من نظام املرور،
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وحمتواهما وتطبيقاتهما خا�صة
مع ت�صاعد وترية �شكاوى وتظلمات
�شريحة كبرية من املواطنني املالكني
للمركبات.
وبالنظر �إىل الأ�سباب واملربرات
لطلب تعديلهما ،جندها تنح�صر
فيما هو �إداري وفني وق�ضائي
و�إجرائي وجاءت جميعها من
خالل مالحظات و�شكاوى متكررة
من �شرائح خمتلفة ومتنوعة من
املجتمع .ودخل الإعالم مبختلف
و�سائله بثقله يف هذا اخل�صو�ص،
وكان له دور �أمني يف نقل الآراء
والتباين يف وجهات النظر من
بع�ض �أ�صحاب ال�سمو ،و�أ�صحاب
الف�ضيلة العلماء والق�ضاة وال�سعادة
املحامني واحلقوقيني ،و�أ�صحاب
الر�أي من ال�صحافيني والإعالميني
مبختلف �شرائح املجتمع ،كما مت
الت�أكيد عليها من خالل العديد من
الندوات وامل�ؤمترات .ومل يكن جمل�س
ال�شورى و�أع�ضا�ؤه مبن�أى عن ذلك
حيث ناق�شوا هذا املو�ضوع من خالل
مداخالت يف ال�ش�أن العام ،وكذلك
من خالل حتقيقات �صحفية �أوردتها
جملة ال�شورى.
وت�أكيد ًا على �أهمية تلك املالحظات
التي رفعها املواطنون �إىل جمل�س
ال�شورى ،فقد �صدر توجيه �سمو وزير
الداخلية الأمري نايف بن عبد العزيز
بت�شكيل فريق من وزارة الداخلية
لدرا�سة املالحظات املر�صودة على
�آليات ال�ضبط املروري «�ساهر» من
قبل املجتمع والإعالم.
هذا التوجيه الكرمي ي�أتي من�سجم ًا مع
الئحة النقاط املرورية ،التي �صدرت
من وزارة الداخلية عام 1421هـ،
والتي تهدف �إىل تطبيق الئحة نقاط
املخالفات وذلك من خالل ا�ستخدام
�سجل ال�سائق بالتن�سيق مع مركز
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املعلومات الوطني ،ولأ�سباب فنية ،ت�أخر تنفيذ
هذا النظام �إال �أن �أهمية هذا النظام مل تغب
عن بال الإدارة العامة للمرور ،حيث �أكدت على
�إعادة تفعيل هذا النظام يف امل�ؤمتر الوطني
الثاين لل�سالمة املرورية بتاريخ 1425/7/4هـ،
من خالل تقدمي ورقة عمل �إىل امل�ؤمتر حتت
عنوان« :نظام النقاط يف املخالفات املرورية»
قدمها نيابة عنها املقدم /علي �ضبيان
الر�شيدي ،الذي �أكد على �أهمية تنفيذ الئحة
نقاط املخالفات املرورية التي �صدرت عام
1421هـ خمتتم ًا تو�صياته بالت�أكيد على �أهمية
تطبيق نقاط املخالفات ب�شكل مبا�شر على
ال�سائق ولي�س على مالك املركبة.

وجاء نظام املرور اجلديد والئحته ال�صادرة
من �سمو وزير الداخلية رقم ( )1019وتاريخ
1429/7/3هـ ،يف مادته ال�ساد�سة وال�سبعني،
لت�ؤكد على �أهمية تفعيل نظام نقاط املخالفات.
و�أرى �أن �أداة ال�ضبط «�ساهر» ،قد �أ�سهمت يف
�إيجاد بيئة منا�سبة وبنية متكاملة ال�ستكمال
املتطلبات الرئي�سة ،لتطبيق الئحة النقاط
املرورية ،من بناء قاعدة بيانات ،و�إيجاد ملف
خا�ص بال�سائق وذلك من خالل ال�شراكة التي
متت بني (العلم لأمن املعلومات) وم�ؤ�س�سة
النقد العربي ال�سعودي ،واملركز الوطني
للمعلومات بالإ�ضافة �إىل الإدارة العامة للمرور.
هذه املتطلبات كان غيابها يف ال�سابق �سبب ًا
رئي�س ًا يف ت�أخر تطبيق الئحة النقاط املرورية،
�أما وقد ا�ستكملت الآن ،ف�إن الأولوية يجب
�أن تعطى لتنفيذ نظام النقاط ،لأنه ي�شتمل
على نظام املعاجلات وين�سجم مع ما ورد يف
املادة ( )76من نظام املرور اجلديد والئحته
التنفيذية يف فقراتها  3/56بالت�أكيد على ت�أهيل
املخالفني �ضمن منظمة تدريبية وتعليمية ولي�س
الت�أكيد على العقوبات وم�ضاعفة الغرامات
فقط ،بل �إيجاد خطني متوازيني� :إيجاد عقوبات
جنب ًا �إىل جنب مع برامج تدريبية ،ت�ضمن
ت�أهيل قائد ال�سيارة الذي يرتكب املخالفة .ومن
هنا جاءت �أهمية تعديل املادتني امل�شار �إليهما
لتن�سجما مع تلك التوجهات.
املادة اخلام�سة وال�سبعون قبل �إجراء التعديل
املقرتح:
«للمخالف حق االعرتا�ض على منوذج ال�ضبط
�أمام املحكمة املخت�صة ،وذلك خالل ثالثني
يوم ًا من تاريخ حترير املخالفة ما مل يكن
للمخالف عذر تقتنع به املحكمة مينعه من
تقدمي االعرتا�ض».
املادة اخلام�سة وال�سبعون بعد �إجراء التعديل

املقرتح« :للمخالف حق االعرتا�ض على منوذج
ال�ضبط �أمام املحكمة املخت�صة ،وذلك خالل
ثالثني يوم ًا من تاريخ (�إبالغه ــ عن طريق
و�سيلة التوا�صل التي مت اختيارها ،ويكون ملزم ًا
بتحديث بياناته يف حال تغيريها ـ باملخالفة
املن�سوبة �إليه �سواء كان ذلك حترير ًا �أو ت�صوير ًا
بوا�سطة الكامريا �أم �أية و�سيلة �أخرى) ،ما مل
يكن للمخالف عذرـ تقتنع به املحكمة ـ مينعه من
تقدمي االعرتا�ض).
وم�ضمون التعديل ي�ؤكد على �ضرورة و�ضوح �آلية
حمددة ومعروفة وممكنة لدى الطرفني لإقامة
احلجة على املخالف عند التقا�ضي �إذا لزم
الأمر.
املادة ال�ساد�سة وال�سبعون قبل �إجراء التعديل
املقرتح:
«يحدد لكل خمالفة من�صو�ص عليها يف هذا
النظام عدد معني من النقاط ــ بح�سب خطورة
املخالفة على ال�سالمة العامة ــ وت�سجل هذه
النقاط يف �سجل املخالف ،وت�سحب رخ�صة
القيادة عند جتاوز احلد الأعلى امل�سموح به من
النقاط وحتدد الالئحة القواعد والإجراءات
الالزمة لذلك ،ومدد �سحب الرخ�صة».
املادة ال�ساد�سة وال�سبعني بعد �إجراء التعديل
املقرتح:
«يحدد لكل خمالفة من�صو�ص عليها يف هذا
النظام عدد معني من النقاط – بح�سب خطورة
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املخالفة على ال�سالمة العامة -وت�سجل هذه
النقاط يف �سجل املخالف (مرتكب املخالفة
الفعلي الذي مت ر�صد املخالفة عليه حترير ًا �أو
ت�صوير ًا بو�ساطة الكامريا املخ�ص�صة لذلك
�أو �أي و�سيلة �أخرى) ،وت�سحب رخ�صة القيادة
عند جتاوز احلد الأعلى امل�سموح به من النقاط
وحتدد الالئحة القواعد والإجراءات الالزمة
لذلك ،ومدد �سحب الرخ�صة».
والغر�ض من التعديل �أعاله (للمادة  76من

النظام) هو �أن تر�صد املخالفة على مرتكب
املخالفة الفعلي (الذي قام بارتكاب املخالفة
بنف�سه ومت ت�سجيلها عليه) ولي�س على (مالك

ال ذنب له ،وخمالفة ملا ورد يف النظام الأ�سا�سي
للحكم (املادة  )38امل�شار �إليها �سلف ًا ،وجميع
الأنظمة يف �أنحاء العامل ،لأن العقوبة �شخ�صية
وال يجب �أن يتحملها من مل يرتكبها ،لذا مت
اقرتاح تعديل املادة ( )76بناء على ذلك.
الأ�سباب واملربرات:
�أما الأ�سباب واملربرات التي ا�ستدعت التعديل،
فهي كثرية ،ونذكر منها ما يلي:
�أو ًال :حتديد بداية احت�ساب املدة املقررة
للمخالف الذي يحق له االعرتا�ض خاللها �أمام
املحكمة املخت�صة من تاريخ �إبالغه
باملخالفة املن�سوبة �إليه والذي مت ر�صد
املخالفة عليه �إلكرتوني ًا عن طريق
الت�صوير بالكامريا «�ساهر»� ،أمر يف
غاية الأهمية لكي يكون املخالف على
علم ودراية باملدة املتاحة له والتي
يحق له االعرتا�ض خاللها �أمام
املحكمة املخت�صة كما هو من�صو�ص
عليه يف املادة امل�شار �إليها ،حفظ ًا
للحقوق ،وعدم �ضياعها والقيام
مبعاجلة هذا الق�صور الت�شريعي الذي
مل تتم تغطيته يف حينه لعدم البدء يف
تطبيق الر�صد الإلكرتوين وتفعيله يف
ذلك الوقت.
ثاني ًا :يف جميع �أنظمة املرور على امل�ستويني
الإقليمي والدويل ،يتم ربط املخالفة ب�سجل
املخالف الفعلي ولي�س مالك املركبة ،ويتم

عليه) من خمالفات وحوادث مرورية منذ بداية
ح�صوله على رخ�صة القيادة املحلية الر�سمية.
ثالث ًا :هناك عدد ال ي�ستهان به من علماء
دين وحقوقيني و�إعالميني �إ�ضافة �إىل �شرائح
خمتلفة من املجتمع طالبوا ب�إعادة النظر يف
تطبيق بع�ض مواد هذا النظام ومن �أهمها
املادتان املذكورتني.
رابع ًا :تطبيق املخالفة على (مالك ال�سيارة)
ولي�س على املخالف احلقيقي� ،أ�ضر مبالكي
ال�سيارات مادي ًا ،ومعنوي ًا ومل يحقق هدف
وم�ضمون تلك املواد من ت�صحيح �سلوكيات
املخالفني من خالل �إعادة الت�أهيل للجوانب
ال�صحية والنف�سية واملعلوماتية ،وهذا ما مت
ت�أكيده من قبل املقدم علي بن �ضبيان الر�شيدي
�ضمن التو�صية رقم ( )8الواردة يف ورقة العمل
ون�صها( :تطبق املخالفات ب�شكل مبا�شر على
ال�سائق املخالف ولي�س على املركبة.
خام�س ًا :بالرجوع �إىل املواد :ال�سابعة واخلم�سني،
الثامنة وال�ستني ،والثالثة وال�سبعني ،جند �أنها
خاطبت املخالف وهو قائد ال�سيارة يف حتمل
جميع تبعات املخالفات املرورية املن�صو�ص
عليها يف املادة �سابقة الذكر.
�ساد�س ًا :ن�صت املادة الثامنة والثالثون من
النظام الأ�سا�سي للحكم ال�صادر باملر�سوم
امللكي ،رقم (�أ)90/ـ وتاريخ 1412/12/27هـ
على �أن( :العقوبة �شخ�صية وال جرمية وال
عقوبة �إال بنا ًء على ن�ص �شرعي �أو ن�ص نظامي

التعامل مع املخالف �أي ًا كانت هويته من خالل وال عقاب �إال على الأعمال الالحقة للعمل
املركبة) بكل الأحوال ،لأن فيه حتميل ذنب ملن امللف اخلا�ص به م�شتم ًال على (ما له وما بالن�ص النظامي) .وهذا تدعيم لتطبيق
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والإح�صاءات املتزايدة� ،إذ ال ميكن امل�ضي قدم ًا
يف املزيد من املخالفات دومنا تفعيل وا�ضح
لأهم الربامج التي تعالج هذه احلالة ،لتنفيذ
نظام النقاط ،لأنه ي�شتمل على نظام املعاجلات
وين�سجم مع ما ورد يف املادة ( )76من نظام
املرور اجلديد والئحته التنفيذية يف فقراتها
 3/56بالت�أكيد على �إعادة ت�أهيل املخالفني
�ضمن منظومة تدريبية وتعليمية.
ثامن ًا :تطبيق �إجراءات املخالفات املرورية
العقوبة والغرامة على املخالف الفعلي ولي�س بحق املالك من خالل رخ�صة ال�سري وحتميل
املالك تبعات تلك الغرامات مل يحقق الأهداف
مالك ال�سيارة.
�سابع ًا� :أ�شار التقرير الإح�صائي ال�سنوي لعام املرجوة من م�ضمون وحمتوى مواد نظام
1431هـ ال�صادر عن الإدارة العامة للمرور ـ
�شعبة الإح�صاءـ �إىل �أن جمموع املخالفات على
م�ستوى اململكة ممثلة  23بند ًا من املخالفات
قد جتاوزت ( ،)8.947.955و�أن خمالفات
ال�سرعة الزائدة حتديد ًا قد ارتفعت بن�سبة
زيادة عن العام الذي �سبقه بـ ( ،)%4.8هذا
بالإ�ضافة �إىل ارتفاع ن�سبة عدد احلوادث لذلك
العام عن العام الذي �سبقه بن�سبة (،)%2.8
ون�سبة الإ�صابات (� ،)%11.15أما الوفيات هي
الأخرى فقد ارتفعت بن�سبة (� .)%7.4أما ما
يتعلق ب�إح�صائيات مدينة الريا�ض للعام نف�سه
فقد �أ�شار التقرير �إىل ما يلي :عدد احلوادث
يف منطقة الريا�ض انخف�ض بن�سبة %11.7عام
1431هـ مقارنة بعام 1430هـ� ،إال �أنه يف املقابل
ارتفع عدد الإ�صابات ف�أ�صبح ( ،)%42.2املرور ،ومن �ضمنها املادة ال�ساد�سة وال�سبعون،
وارتفع عدد الوفيات ف�أ�صبح ( ،)%59.1كما والإح�صائيات امل�شار �إليها �أعاله تو�ضح ذلك.
ارتفع عدد املخالفات بن�سبة ( )%2.4لنف�س تا�سع ًا :معظم الدرا�سات والإ�سرتاتيجيات
املرورية احلديثة ومن بينها «درا�سة تطوير
الفرتة.
وجاء تقرير عام 1432هـ لي�ؤكد هو الآخر النقل داخل مدن اململكة» والتي �صدرت عن
على احلقائق ،حيث ارتفع عدد احلوادث لهذا املنتدى االقت�صادي بالغرفة التجارية بالريا�ض
العام عن العام ال�سابق بن�سبة  ،%8.5وزادت ومتت مناق�شتها يف املنتدى الذي عقد بتاريخ 22
ن�سبة الإ�صابات بن�سبة  ،%1.5كما زادت ن�سبة حمرم 1433هـ ،بالريا�ض ،حيث متت مناق�شة
الوفيات بن�سبة  .%7.8وعلى م�ستوى الريا�ض نتائج وتو�صيات هذه الدرا�سة وكانت التو�صية
زادت ن�سبة احلوادث  ،%23.7ون�سبة الإ�صابات الأوىل من تو�صياته والتي ت�ضمنت الت�أكيد على
تفعيل نظام النقاط باعتباره ال�سبيل ملعاجلة
 ،%21ون�سبة الوفيات .%8.5
هذه الأرقام ال�صادرة عن الإدارة العامة للمرور ال�سلوكيات والأخطاء املتكررة من ال�سائقني
تعطي م�ؤ�شر ًا وا�ضح ًا عن �أن �إجراءات ال�ضبط والتي متثل قرابة  %80من م�سببات احلوادث
الآلية وتركيز املخالفات وما يتبعها من غرامات املرورية.
مالية م�ضاعفة ال جدوى لها ،وعدم اقرتاح عا�شر ًا :وافقت اململكة على االن�ضمام �إىل
معاجلة �صريحة ووا�ضحة لتلك املخالفات االتفاقية الدولية ب�ش�أن حركة املرور على
املرورية كانت �أحد الأ�سباب لتلك امل�ؤ�شرات الطرق ،فيينا  8نوفمرب عام 1968م ،حيث
�صدر قرار جمل�س ال�شورى رقم 72/110

وتاريخ 1432/2/6هـ ،باملوافقة عليها وبناء
عليه �صدر املر�سوم امللكي رقم (م  )37وتاريخ
1432/5/29هـ ،وتنق�سم هذه االتفاقية �إىل
ق�سمني :الق�سم الأول :وهو ما يهمنا يف هذا
ال�صدد يتعلق بتنظيم وتوحيد �أنظمة ال�سري على
الطريق .هذه االتفاقية ملزمة جلميع الدول
التي ان�ضمت �إليها ،ومن بينها اململكة العربية
ال�سعودية ،من حيث الإجراءات الإدارية والفنية
املتعلقة بالطريق وال�سائق وال�سيارة ،ومت�شي ًا مع
هذه االتفاقية يتوجب �أن يكون التعامل من حيث
املخالفات املرورية مع ال�سائق ولي�س املالك.
وللحيثيات ال�سابقة نرى �أن التوجيه الكرمي
ل�سمو ويل العهد ب�إعادة النظر يف املالحظات
التي وردت على �أداة ال�ضبط «�ساهر» من قبل
و�سائل الإعالم �أحدث تفاع ًال وتفا�ؤ ًال ،وي�ش ّكل
بال �شك خطوة �إيجابية مهمة وم�ساندة لدور
جمل�س ال�شورى ب�صفته الت�شريعية وكونه معني ًا
ب�إ�صدار الأنظمة ومتابعتها وتعديل ما يتوجب،
خ�صو�ص ًا و�أن �أداة ال�ضبط «�ساهر» �أداة جيدة
و�ضعت خلدمة املجتمع واحلد من احلوادث،
ومن املفيد �إعادة درا�ستها ت�شريعي ًا وتنفيذي ًا
وتطويرها للأف�ضل ،والأخذ باملالحظات ،وهذا
ما ق�صد من التعديل.
ومن امل�أمل �أن ي�سفر التوجيه الكرمي للفريق
املخت�ص عن و�ضع احللول واملعاجلات لي�صبح
«�ساهر»� ،آلية مهمة من �آليات ال�ضبط
والإ�صالح ،خا�صة و�أن هذه الالئحة ،مت
الت�أكيد عليها من خالل نظام املرور يف مادته
ال�ساد�سة وال�سبعني ،و�أن الالئحة اجلديدة

قد عاجلت معظم ال�سلبيات ال�سابقة الفنية
والإدارية والت�شريعية مبا ي�ضمن التعامل على
هذه اخللفية وما يتبعها من تطبيقات ك�سائق
وملف (�سجل مروري) للتعامل مع املخالف� ،إما
ق�ضائي ًا يف ما ي�ستحق من عقوبة �أو فني ًا فيما
ي�ستحق من ح�ساب نقاط �أو تعليمي ًا �أو تثقيفي ًا
مبا ي�ستحق من �إعادة ت�أهيل.
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اق�������ت�������راح�������ات ل�����م�����واج�����ه�����ة ج�����ش�����ع ال����ت����ج����ار
ق��دم �أح��د املواطنني عري�ضة ملجل�س ال���ش��ورى ،عر�ض فيها عدة
اقرتاحات لعدة مو�ضوعات ،حيث جاء يف عري�ضته:
معايل رئي�س جمل�س ال�شورى
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ـــ وبعد،،
�أقدم ملعاليكم املقرتحات التالية:
( )1ت�أ�سي�س �شركة ا�سترياد كربى مببلغ ع�شرة مليارات ريال وتطرح
للم�ساهمة و�سوف يتم تغطية املبلغ خالل �أ�سبوع �إن �شاء اهلل وال مانع
من �ضم املوردين �إىل هذه ال�شركة كما جرى �ضم ال�صيارفة �إىل بنك
البالد.
( )2طرح امل�ساهمة بت�أ�سي�س جمعية تعاونية ا�ستهالكية يف كل املدن
وتطرح �أ�سهمها و�سوف يتم التغطية خالل �أ�سبوع �إن �شاء اهلل على �أن
تبيع بال�سعر الر�سمي بد ًال من ج�شع التجار.
( )3تطرح �شركة م�ساهمة للأدوية و�سوف يتم التغطية �إن �شاء اهلل
خالل �أ�سبوع لتوافر النقد لدى املوردين وللحد من ج�شع ال�صيادلة.

( )4نرجو من مقام جمل�س ال�شورى درا�سة اقرتاح نظام ين�ص على
�سجن كل من يت�سرت على الأجنبي الوافد املخالف ملدة �سنة مع غرامة
خم�سني �ألف ريال.
( )5كما �أن هنالك نزف للعملة املحلية ،فتحويالت الوافدين بلغت
�أكرث من ت�سعني مليار ًا وهذا �إهدار لقيمتها.

مواطن يطالب بدراسة وضع ذوي االحتياجات الخاصة
رفع املواطن يحيى ال�سمريي عري�ضة ملجل�س ال�شورى حتدث فيها عما يالقيه
املعاقون من �صعوبات يف حياتهم اليومية وطلب م�ساعدتهم على تفعيل
واحل�صول على حقوقهم .وقال:
ا�ستب�شرنا خري ًا مبواكبتنا الدول املتقدمة بوجود هيئة حقوق الإن�سان �ضمن
اجلهات احلقوقية الأ�سا�سية يف دولتنا ،وفرحنا �أميا فرح بخرب �إن�شاء وحدة
خا�صة (حلقوق املعاقني) تعمل على تفعيل املجل�س الأعلى للمعاقني الذي مت
ت�أ�سي�سه عام 1421هـ.
الآن وبعد م�ضي عدة �سنوات ،ماذا ا�ستفدنا من هذه الوحدة!! وماذا قدمت
(للمعاقني)؟
وعلى هام�ش ال�ن��دوة (هيئة حقوق الإن�سان بني ال��واق��ع وامل ��أم��ول) والتي
انعقدت العام املا�ضي قابلت معايل رئي�س الهيئة ،وبينت له �أننا جمموعة
معاقني تقدمنا بعري�ضة نطالب بحقوقنا ملجل�س ال�شورى وظروفنا ال�صحية
ال ت�ساعدنا على متابعتها و�أحوالنا املادية ال متكننا من دفع �أتعاب املحامي،
وطلبت منه م�ساعدتنا ومد يد العون لنا ،ووعدين خري ًا.

60

 1433 / 133هـ

ً
ح��ل��ا
خ�����ري�����ج�����و ع������ل������وم ال������ح������اس������ب ي�����ط�����ل�����ب�����ون
رف��ع �أح��د املواطنني عري�ضة ملجل�س ال�شورى طالب فيها بدرا�سة و�ضع
خريجي علوم احلا�سبات من جامعتي طيبة وامللك عبد العزيز ،وحتدث
مقدم العري�ضة عن الظروف التي واجهوها ومنها رد اخلدمة املدنية �أن
ّ
م�صنف ،وقال:
تخ�ص�صهم غري
معايل رئي�س جمل�س ال�شورى
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ـــ وبعد،،
بعد التحية وكامل التقدير ي�سرنا �أن نرفع خطابنا هذا املدمج فيه مظلمتنا
لكم �سيدي ،حيث �إننا جمموعة من �أبناء ه��ذا الوطن املعطاء خريجي
تخ�ص�ص علوم احلا�سبات عاطلني عن
جامعتي طيبة وامللك عبد العزيز ّ
العمل منذ �سنوات نبحث عنه فال جنده ،ونتمنى �أن نكون ف ّعالني يف بناء
هذا الوطن ورفعة �ش�أنه .علم ًا ب�أنه يوجد فينا من �أعلن ا�سمه قبل �سنوات
يف وزارة اخلدمة املدنية ،ولكن مل يتم توظفينا ،وقيل لنا �إن تخ�ص�صنا غري
م�ص ّنف ،ونحن خريجي جامعات اململكة العربية ال�سعودية ،وقد خاطبنا
اجلامعة ملخاطبة وزارة اخلدمة املدنية ومل يتغري �شيء.

ع��دد من الموظفين يطالبون ب��دراس��ة وضعهم الوظيفي
رفع عدد من املواطنني املوظفني يف جهاز الدولة
عري�ضة ملجل�س ال�شورى طالبوا فيها بالنظر يف
و�ضعهم خا�صة فيما يتعلق ب�ضم اخلدمة لنظام
الت�أمينات ،حيث قالوا:
ف�ضيلة رئ�ي����س جمل�س ال �� �ش��ورى ب��ال��ري��ا���ض--
ال�سالم عليكم
نرفع �إىل مقامكم الكرمي هذه ال�شكوى ،حيث لنا
�سابق خدمة على بند  105ومل حتت�سب كخدمة
ر�سمية ي�ستفاد منها يف الت�أمينات االجتماعية �أو
يف التقاعد املدين ،واخلدمة هي � 10سنوات ،و18
�سنة ،و� 14سنة ،و� 12سنة و� 15سنة ،و� 8سنوات،
و� 9سنوات ،و� 6سنوات ،وغريها مل حتت�سب يف
اخلدمة �سوى يف الت�أمينات االجتماعية �أو يف
التقاعد امل��دين ،وقد �أ�صدر مدير عام ال�ش�ؤون
امل��ال�ي��ة والإداري � ��ة ب� ��وزارة ال �ع��دل ق� ��رار ًا ب�ضم
خ��دم��ة امل��وظ�ف�ين اجل���دد ،امل��وظ��ف اجل��دي��د مت

�ضم خدماته ،واملوظف القدمي الذي بذل جهده
و�سنوات عمره �أفناها يف وزارة العدل مل يتم
�ضمها حتى الآن وب��ذل جهده و�أخل�ص يف عمله
وبذلك �شبابه من باب �أوىل �ضم خدمات املوظف
القدمي على بند  105حماية وحفظ ًا حلقوقه،
ون�ح��ن نطلب م��ن معاليكم النظر يف امل�ساواة
�أ�سوة بزمالئنا يف وزارة العدل الذين مت احت�ساب
خدماتهم على بند  105مثلنا ،البند واحد بند
 ،105والوزارة واحدة وزارة العدل والعمل واحد،
كيف يتم احت�ساب خدمة املوظفني اجلدد والذين
مل �سابق خدمة مل ت�ضم حتى الآن ،و�ضمت يف
وزارة الرتبية والتعليم ،وكذلك الطريان املدين،
وم�صلحة اجلمارك ،وبقية الوزارات.
وق��د راج�ع�ن��ا مكتب ال�ت��أم�ي�ن��ات االجتماعية
بالطائف ،وقالوا وزارة العدل هي ال�سبب يف ذلك،
�إذا جاء �أمر من وزارة العدل ب�ضم خدماتكم على

بند  ،105و�إذا مل ي�صدر قرار ر�سمي من وزارة
العدل ال ن�ضم خدماتكم مهما كان الأم��ر .واهلل
يحفظكم للعدل وامل�ساواة والإن�صاف وال�سالم
عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
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صحة ووقاية

التدخني �آفة هذا الزمان

ث��وان وال��دول الفقيرة هي األكثر تضررا ً
وف��اة مدخن كل ست
ٍ

�أك ��د ت�ق��ري��ر مل��ؤ��س���س��ة ال��رئ��ة العاملية
�أن ح� � ��االت ال� ��وف� ��اة ال� �ن ��اجت ��ة ع��ن
ال��ت��دخ�ي�ن ق ��د زادت ب�ن���س�ب��ة ث�لاث��ة
�أ���ض��ع��اف ت �ق��ري �ب � ًا م �ق��ارن��ة ب��ال�ع�ق��د
الأخ�ي�ر ،بينما حت��اول ��ش��رك��ات التبغ
ال �ك�برى تقوي�ض �أي ج �ه��ود ملكافحة
التدخني و�إن�ق��اذ حياة ماليني الب�شر.
وحذرت م�ؤ�س�سة الرئة العاملية وجمعية
ال���س��رط��ان الأم��ري�ك�ي��ة �أي �� �ض � ًا م��ن �أن
ا�ستمرار معدالت التدخني احلالية دون
تغيري �سوف يت�سبب بوفاة ما يقرب من
مليار �شخ�ص بالعامل ،ما يعادل وفاة
�شخ�ص كل �ست ثوانٍ � ،إما ب�سبب تدخني

ال�سجائر �أو نتيجة تعر�ضهم لدخان
��س�ج��ائ��ر ال �غ�ير م��ا ي �ع��رف بالتدخني
ال�سلبي.
يذكر �أن التدخني يت�سبب يف الإ�صابة
ب�سرطان ال��رئ��ة وغ�يره م��ن الأم��را���ض
الرئوية احلادة ،بالإ�ضافة لكونه عامل
خطورة �أ�سا�سي ًا لأمرا�ض القلب ،الذي
ي�أتي على ر�أ���س قائمة �أ�سباب الوفاة
الأوىل يف العامل.
الدول النامية هي الأكرث ت�ضرر ًا
وي�شري تقرير م�ؤ�س�سة ال��رئ��ة العاملية
الذي �صدر مبنا�سبة مرور ع�شرة �أعوام
على �إ�صدار �أول «�أطل�س للتبغ»� ،إىل �أن

ع���ل��اج ج����دي����د ل��خ��ف��ض

الكولسترول
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التبغ قد ت�سبب بوفاة  50مليون �شخ�ص
يف الع�شر �سنوات املا�ضية ،و�أنه م�س�ؤول
عن  %15من حاالت الوفاة عند الرجال
و %7عند ال�سيدات.
ويك�شف التقرير �أن التبغ يعد يف ال�صني
ال�سبب الأول ل �ل��وف��اة ،ح�ي��ث يت�سبب
مب�صرع  1.2مليون �شخ�ص �سنوي ًا،
ومن املتوقع ارتفاع هذا الرقم �إىل 3.5
مليون بحلول عام .2030
و�شرح ميخائيل �إريك�سون �أح��د كتاب
التقرير ومدير معهد ال�صحة العامة
يف جامعة والية جورجيا �أنه «وبالرغم
من تراجع معدالت التدخني يف العامل
املتقدم ف�إن �أع��داد املدخنني يف تزايد
يف املجتمعات ال�ف�ق�يرة ،م���ش�ير ًا �إىل
�أن  %80م��ن ال��وف �ي��ات ال �ن��اجت��ة عن
�أم ��را� ��ض ال �ت��دخ�ين حت ��دث يف ال ��دول
ذات ال��دخ��ل امل�ن�خ�ف����ض وامل�ت��و��س��ط.
وحذر �إريك�سون قائال ً�« :إن مل نتحرك
الآن ملواجهة امل�شكلة ف�سوف تكون �أكرث
م�أ�ساوية يف امل�ستقبل ،وح��االت الوفاة
الناجتة عن التدخني �ستتزايد خا�صة يف
الدول النامية يف �آ�سيا و�إفريقيا وال�شرق
الأو�سط».

ت��و��ص��ل ب��اح�ث��ون �أم��ري�ك�ي��ون ل�ع�لاج جديد
ي���س��اع��د ع�ل��ى تخفي�ض ال �ك��ول �� �س�ترول يف
اجل�سم ،وذل��ك بحقن املري�ض ب�أج�سام
م�ضادة �أحادية م�ستن�سخة تبني �أنها تعمل
على تقليل م�ستويات الكول�سرتول العايل
بن�سبة ت�صل �إىل .%72
وميكن لهذه الطريقة العالجية اجلديدة
�أن ت�ساعد يف تقليل م�ستوى الكول�سرتول
ال�سيئ  LDLع�ن��د الأ��ش�خ��ا���ص ال��ذي��ن ال
ي�ستجيبون لعالجات خف�ض الكول�سرتول
التقليدية مثل الإ�ستاتني �أو من ال يتمكن من

من جهته اتهم بيرت بالديني الرئي�س
التنفيذي مل�ؤ�س�سة الرئة العاملية �شركات
التبغ بجني الأرب���اح ،م�ستفيدين من
جهل العامة بالت�أثري الفعلي للتدخني،
ك�م��ا �أن �ه��ا ت�ضلل امل�ستهلكني بهدف
تخريب ال�سيا�سات ال�صحية الهادفة
للحد م��ن ال�ت��دخ�ين ،وال �ت��ي ب�إمكانها
�إنقاذ حياة ماليني الب�شر.
ويف�صل تقرير م�ؤ�س�سة الرئة العاملية
كيف �أن �شركات التبغ العاملية حتاول
�إف�شال �سيا�سات منع التدخني عرب رفع
ق�ضايا ملنع �إج� ��راءات �أخ��ذت�ه��ا بع�ض
ال��دول ك�إجبار هذه ال�شركات على بيع
ال�سجائر يف علب بي�ضاء ،ال حتمل �أي
عالمة جتارية �أو �إجراءات منع التدخني
يف الأم��اك��ن ال�ع��ام��ة وم�ن��ع الإع�لان��ات
اخلا�صة بال�سجائر �أو �إل��زام�ه��ا رفق
حتذيرات �صحية على علب ال�سجائر.
كما ي�شري التقرير �إىل الأرب��اح الهائلة
ل�شركات التبغ الكربى ،حيث بلغت �أرباح
�أكرب �ست �شركات ما يقرب من 35.1
مليار دوالر عام  ،2010وهو الرقم الذي
ي�ساوي جمموع �أرباح �شركات كوكاكوال
وميكرو�سوفت وماكدونالدز مع ًا.

حتقيق امل�ستوى املطلوب من الكول�سرتول
بالإ�ستاتني وحده.
و��ص��رح جيم�س ماكيني امل��دي��ر التنفيذي
لهيئة البحوث الإكلينيكية الوطنية �أثناء
االجتماع ال�سنوي جلمعية �أمرا�ض القلب
الأمريكية ب�شيكاغو ب�أن الطريقة العالجية
الآن يف قيد التجريب ،و�إذا ما القت جناح ًا
ف�سوف ت�صبح طريقة ج��دي��دة مت��ام� ًا يف
تقليل الكول�سرتول يف الدم .
وي�ق��ول الباحثون �إن مكونات ه��ذا العقار
اجلديد تعمل على تقليل الكول�سرتول من
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ب�������ري�������ط�������ان�������ي�������ا ت�������ف�������ت�������ح أك����������ب����������ر ب����ن����ك
ل���ل���م���ع���ل���وم���ات ال����ص����ح����ي����ة أم���������ام ال���ب���اح���ث���ي���ن

يفتح البنك البيولوجي الربيطاين ،وهو �أكرب قاعدة
بيانات �صحية يف بريطانيا� ،أبوابه �أمام الباحثني يف
اململكة املتحدة وجميع �أنحاء العامل.
وي�شمل ال�ب�ن��ك ال�ب�ي��ول��وج��ي ن�ح��و  20ت�يراب��اي��ت من
البيانات املخزنة ب�شكل �آمن ،وهو ما يعادل � 30ألف
ا�سطوانة �سي دي ،وال�ت��ي تغطي احل��ال��ة ال�صحية
لن�صف مليون �شخ�ص.
والهدف من �إن�شاء هذا البنك البيولوجي حت�سني طرق
الوقاية من الأم��را���ض و�سرعة ت�شخي�صها وعالجها
على نطاق وا�سع ،مثل �أم��را���ض القلب ،وال�سرطان،
وال�سكري.
وق��ال��ت ��س��ايل ديفيز م�ست�شارة ال �� �ش ��ؤون ال�صحية
بوزارة ال�صحة الربيطانية �إن هذا البنك البيولوجي
�سيكون «م�صدر ًا فريد ًا من نوعه على م�ستوى العامل»
للمعلومات.
وق��د ب��د�أ البنك البيولوجي ال�بري�ط��اين يف اختيار
امل�شاركني فيه منذ ثالث �سنوات ،وكان يقت�صر اختيار
الأ�شخا�ص على الفئة العمرية من � 40إىل  69عام ًا.
وقد قدم كل �شخ�ص �إجاباته على �أ�سئلة تتعلق بحالته
ال�صحية ،ومن��ط احل�ي��اة املتبع ،والنظام الغذائي،
وحالة الذاكرة ،والعمل ،وتاريخ العائلة.
وح ��دد ال�ب�ن��ك �أي���ض��ا جم�م��وع��ة م��ن ال�ف�ح��و���ص التي
�أجراها ،مثل فح�ص �ضغط الدم ،والنب�ض ،والطول،
وال��وزن ،وكمية الدهون املوجودة باجل�سم ،ووظائف

اجل�سم مب�ساعدة الكبد .وقد مت ا�ستن�ساخ هذه
الأج�سام امل�ضادة الأحادية من خلية واحدة.
وق ��د مت ح �ق��ن ث�ل�اث جم �م��وع��ات ب��ال�ع�ق��ار
اجلديد بجرعات عالية ومتو�سطة ومنخف�ضة
كل �أ�سبوعني .ومت حقن جمموعتني بجرعة
عالية جد ًا من العقار كل �أربعة �أ�سابيع .ومت
حقن املجموعة ال�ساد�سة بعقار وهمي.
بعد م��رور � 12أ�سبوع ًا وج��د الباحثون �أن
الأ�شخا�ص الذين حقنوا بجرعة منخف�ضة
ج��د ًا م��ن ال�ع�ق��ار ق��د �سجلوا انخفا�ض ًا يف
الكول�سرتول بن�سبة  .%40ومن حقنوا بجرعة

الكلى ،بالإ�ضافة �إىل تقدمي عينات من اللعاب ،والدم،
والبول.
و�شارك يف هذه القاعدة ال�شاملة للبيانات � 26ألف
�شخ�ص ممن يعانون من مر�ض ال�سكري ،و� 50ألف
�شخ�ص ممن يعانون من م�شاكل يف املفا�صل ،و� 11ألف
ممن يعانون من نوبات قلبية .و�ستتم متابعة احلالة
ال�صحية له�ؤالء الأ�شخا�ص لعدة �سنوات مقبلة.
وه �ن��اك �أم ��ل يف �أن يتيح ه ��ذا ال�ب�ن��ك البيولوجي
للعلماء فر�صة التحقيق يف الأ�سباب التي جتعل بع�ض
الأ�شخا�ص دون غريهم ي�صابون ب��أم��را���ض معينة
يف مرحلة منت�صف العمر ،حتى يتمكنوا من تطوير
�إ�سرتاتيجيات العالج والوقاية من هذه الأمرا�ض.
و�ستتاح املعلومات يف قاعدة البيانات للباحثني
م��ن بريطانيا وم��ن اخل��ارج وال��ذي��ن �سيتمكنون
من ا�ستخدام هذه البيانات يف عملهم ولكن دون
الإف�صاح عن هوية �أ�صحابها.
وقال ال�سري روري كولينز كبري الباحثني بالبنك
البيولوجي الربيطاين «:هذا يوم �سعيد جدا بال
�شك يف جم��ال البحوث الطبية ،لي�س فقط يف
اململكة املتحدة ولكن يف جميع �أنحاء العامل».
و�أ�� �ض ��اف« :ن �ح��ن مم�ت�ن��ون للم�شاركني لثقتهم
ولدعمهم لنا حتى الآن .وهم مل ي�شاركوا لريوا
هذا امل�شروع معط ًال ،فجميعنا نريد �أن نرى هذا
امل�صدر ي�ستخدم على نطاق وا�سع لتحقيق الفوائد

املرجوة يف جمال ال�صحة والرفاهية».
و�أ�ضافت �سايل ديفز ،كبرية امل�س�ؤولني بوزارة ال�صحة
الربيطانية�« :إن البنك البيولوجي الربيطاين هو
م�صدر فريد م��ن نوعه على م�ستوى ال�ع��امل وي�ضع
اململكة املتحدة يف مقدمة ال�ساعني لفهم الأ�سباب التي
جتعل الأ�شخا�ص ي�صابون ب�أمرا�ض تهدد حياتهم �أو
تنهك �صحتهم».
ويقوم بتمويل هذا البنك البيولوجي كل من «ويلكم
تر�ست» ،وجمل�س البحوث الطبية ،ووزارة ال�صحة
الربيطانية ،وحكومة ا�سكتلندا ،وحكومة ويلز ،وجمعية
مكافحة �أمرا�ض القلب الربيطانية.

متو�سطة متكنوا من تقليل الكول�سرتول بن�سبة
� . %64أما من مت حقنهم بجرعة عالية �سجلوا
انخفا�ض ًا يف م�ستوى الكول�سرتول و�صل �إىل
.%72
ب��ال �ن �� �س �ب��ة ل �ل �م �ج �م��وع �ت�ين ال �ل �ت�ين حقنتا
بجرعة عالية ج ��د ًا م��ن ال�ع�ق��ار ك��ل �أرب�ع��ة
�أ�سابيع فقد �سجلوا انخفا�ض ًا يف م�ستوى
الكول�سرتول بن�سبة تراوحت بني  %43و .%48
وي�شري الباحث �إىل �أن الطريق ال يزال طوي ًال
قبل �أن ي�صبح العقار اجلديد متاح ًا للعامة.
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من الذاكرة
المجلسيحسمنزاع ًا حولالحجاجالصوماليين
اطلع جمل�س ال�شورى على املعاملة املرفوقة
ال��واردة من مقام رئا�سة جمل�س الوكالء بعدد
 139يف 1352/1/6ه �ـ ،امل�شتملة على مو�ضوع
دالل��ة بلدة مقدي�شو امل�ت�ن��ازع عليها ب�ين علي
�أفندي وحمزة كابلي وت��داول الأع�ضاء البحث
يف اخل�صو�ص املذكور وبعد الفح�ص والتدقيق
و�إمعان النظر يف عموم الأوراق املرفوقة ظهر
ما ي�أتي:
ً
�إن جلنة احل��ج قد �أخ��ذت ق��رارا بعدد  15يف
1351/8/21ه � � �ـ ،ب��امل��واف�ق��ة على ق��رار هيئة
املطوفني رقم  58يف � 12شعبان  1351العتماده
على ا�ستناد ق��وي معترب يف تابعية مقدي�شو
لل�صومال الإي��ط��ايل م�ن��ذ ع�ه��د بعيد وذل��ك
اال�ستناد هو مذكرة وزارة اخلارجية اجلليلة
رق��م  35/4/54يف � 8شعبان 1351ه��ـ ولكون
التقرير الذي بيد امل�ستدعي حمزة بن عبداهلل
كابلي امل�ؤرخ يف  14جمادى الآخرة يت�ضمن ب�أن
ال�صومال هم من �ضمن تقريره.
�إن املجل�س قد �أ�صدر ق��رار ًا برقم  155يف 13
رم�ضان 1351هـ باملوافقة على قرار جلنة احلج
املنوه عنها �أع�لاه ،و�أيد قراره هذا بقرار �آخر
رفع بعدد  330يف 1351/10/11هـ.
�إن جلنة احلج قد اتخذت ق��رار ًا �أخ�ير ًا بعدد
 84يف 1351/12/26هـ رجعت فيه عن قرارها
الأول ووافقت على قرار هيئة الدلالء باملدينة
املنورة عدد  11يف ذي القعدة 1351هـ املت�ضمن
عائدية مقدي�شو لعلي �أفندي للأ�سباب التايل:
�إن القرارين املنوه عنهما �أعاله يف قرار جلنة
احلج املرفوق عدد  84يف 1351/12/26ه�ـ قد
�أثبت ح�صول الأقدمية بال معار�ض جلهة علي
�أفندي.
ً
لأن تقرير علي �أفندي �أقدم تاريخا من تقرير
حمزة كابلي.
لأن تقرير حمزة كابلي قد ا�شرتط فيه �إعادة ما
هو من حقوق غريه يف ال�صومال نف�سها ف�ض ًال
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عما اختلف فيه ر�أ�س ًا طبق الأ�صول املتبع بني
الدلالء.
�إن من املتبع واملحافظ عليه �أمر جاللة امللك
املعظم �أيده اهلل تعاىل �إجراء التعامل يف �ش�ؤون
ك��ل طائفة م��ن ذوي العالقة باحلجاج طبق
ق��واع��ده��ا ال�ق��دمي��ة ا.ه� �ـ .وق��د و�ضعت جلنة
احل��ج يف ق��راره��ا امل��ذك��ور �أن��ه بالنظر �إىل �أن
لكل من حمزة كابلي وعلي �أفندي بينات من
احلجاج القادمني ت�شهد لكل واحد منهما طبق
دعواه وكلها مرفقة بهذه الأوراق ومنها ما هو
وارد من املدينة بعدد  11ومن �شيخ املطوفني
ولدى اللجنة نف�سها وتعار�ض ه�ؤالء ال�شهود يف
�شهادتهم يف املو�ضوع:
ً
مل جتعل اللجنة من �شهادتهم حمال لال�ستناد
و�أن تقرير كل واح��د منهما ال ين�ص �صراحة
على �أن مقدي�شو له ،فالعمدة �إذ ًا ملعرفة وجه
ال�صواب باخت�صا�صها ب�أحد اجلانبني �إمنا
هو قرار هيئة الدلالء ال�سابق امل�ؤيد بقرارها
الالحق على اختالف �أ�شخا�ص كل من الهيئتني
للأ�سباب املو�ضحة �أعاله.
 وب�إمعان النظر يف قرار هيئة الدلالء التياعتمدت على جلنة احل��ج يف قرارها ال�سابق
ظهر �أن يف جملة امل�ستندات التي ا�ستندت عليها
جلنة احلج يف القرار املذكور �شهادة احلجاج
الواردين من بلدة مقدي�شو ملا وقع التنازع
بني املتداعني.
فيت�ضح مما ذكره �أعاله �أنه مل يرد يف
الأوراق املرفوقة م��ا يوجب ع��دول
املجل�س عن ق��راره ال�سابق وعليه
قرر الأكرثية ما ي�أتي:
بالنظر �إىل �أن جلنة احلج
�أو�� �ض� �ح ��ت يف ق ��راره ��ا
�أن �ه��ا ق��د �أ��س�ق�ط��ت ومل
تعترب �شهادة �شهود الطرفني
لتعار�ضها يف مو�ضوع واحد ثم اعتمدت

على قرار هيئة الدلالء املنوه عنها �أعاله عدد
 11وقد ظهر �أنه م�ستند على �شهادة احلجاج
ال��واردي��ن م��ن بلدة مقدي�شو مل��ا وق��ع التنازع
بني املتداعني وبناء على ما هو مو�ضح �أعاله
ف�إن املجل�س مل ير ما يوجب العدول عن قراره
ال�سابق عدد  173يف � 9شوال 1351هـ.
ورغبة يف قطع النزاع بني الطرفني وحيث �إنه
�أمثال هذه التقارير هي من حقوق جاللة امللك
املعظم ف��إن املجل�س ي��رى �إذ ا�ستن�سب ال��ر�أي
العايل �أن��ه �إذا وجد من يقطن بلدة مقدي�شو
من اجلن�س املقرر لعلي �صالح من ال�سواحل
والزجنبار وتوابعها املو�ضحة يف تقريره وجاء
�إىل �أداة الفري�ضة فيعطى له ،وما عدا ذلك
فالعمدة فيه على ما جاء يف قرار املجل�س عدد
 173وتاريخه املو�ضح �أع�ل�اه .ه��ذا م��ا ارت ��أه
املجل�س ح�سم ًا للنزاع وتو�سط ًا يف املو�ضوع.

اطلع جمل�س ال�شورى على املعاملة املرفوقة الواردة
م��ن مقام رئا�سة جمل�س ال��وك�لاء بعدد  794يف
1352/1/19ه� � �ـ وامل�شتملة على مو�ضوع كفالة
م�أمور ثول والعجز الواقع يف ت�سديد واردات املرف�أ
واحلجر ال�صحي بثول ل�شهر ذي القعدة 1350هـ
نظر ًا لوفاة م�أمورها �أ.هـ.
وت��داول الأع�ضاء البحث يف اخل�صو�ص املذكور
وبعد الفح�ص والتدقيق و�إم�ع��ان النظر يف قرار
املجل�س امل��ايل املتخذ يف ه��ذا ال�صدد ع��دد 458
يف 1351/12/22ه� �ـ ظهر �أن املجل�س امل��ايل يرى
�أن م�س�ؤولية العجز املنوه عنه واقعة على الدائرة
الرئي�سة للمرافئ لعدم قيامها بواجب املراقبة على
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إلزام مدير مرفأ ثول بتسديد عجز الرسوم
امل�أمور املذكور لتوريد ما حت�صل لديه يف الأوقات
املقررة يومي ًا �أو �أ�سبوعي ًا �أو �شهري ًا ،ويظهر من
فحوى املعامالت �أن احلا�صالت املت�أخرة ح�صل
فيها الت�صرف يف ال�شهر ال��ذي وردت فيه فكان
الواجب على مدير م�صلحة خفر ال�سواحل حجز
خملفات املتوفى لت�سديد العجز الواقع عليه� .أ.هـ.
وعليه قرر املجل�س بالإجماع ما ي�أتي:
�إن الإهمال يف عدم �أخذ الكفالة يف االبتداء على
املقررة وعدم احلجز على خملفاته لت�سديد العجز
م�أمور مرف�أة ثول كان من املدير ال�سابق.
�إن العجز ال��واق��ع ال��ذي ظهر بعد وف��اة امل��أم��ور ،ال��واق��ع فاملدير ال�سابق ه��و امل���س��ؤول ،وعلى هذا
فاملت�سبب يف عدم مراقبته وت�أخري الرفع يف الأوقات ح�صل التوقيع.

إعفاء أصحاب الدور السكنية من رسوم النظافة واإلضاءة
اطلع جمل�س ال�شورى على �أوراق املعاملة املرفوقة الواردة من
مقام رئا�سة جمل�س الوكالء رقم  640يف 1351/1/24ه���ـ
امل�شتملة على ما ي�أتي:
�أن رئي�س بلدية ينبع يفيد يف خطابه املرفوق عدد  1203ذو
القعدة 1351ه�ـ �أنه تلقى �أم��ر ًا يق�ضي بالعفو عن ا�ستيفاء
ر�سم التنظيفات والتنويرات على الدور احلالية يف حني �أن
البلدية مل ت�ستلم ر�سم ًا على الدور مبوجب قرار املجل�س املبلغ
لها .بعدد  734يف 1350 /12 /27هـ.
�إن امل �ج �ل ����س ق ��د رف���ع ل �ل �م �ق��ام ال� �ع ��ايل ب ��رق ��م  421يف
1351/12/4هـ ي�ستو�ضح عما ي�أتي )1( :هل لدى بلدية ينبع
�أمر يق�ضي با�ستيفاء ر�سم التنظيف على الدور خالف الوكايل
والقهاوي والدكاكني �أم ال )2( .وهل لديها �أمر يق�ضي مبنعها
من تقا�ضي الر�سم املذكور )3( .ويف حالة �إذا ما كان لديها
�أمر ًا با�ستيفاء الر�سم املبحوث عنه فما مقداره.
وقد و�ضح رئي�س بلدية ينبع يف خطابه املرفوق عدد  11يف
 15حمرم 1352هـ ما ي�أتي� )1( :أنه بتاريخ  1جمادى الأوىل

1348ه �ـ تبلغ من املقام ال�سامي �صورة ق��رار املجل�س رقم
 467يف  30ربيع الأول 1348ه �ـ املقرتن بالت�صديق العايل
وقد ن�صت املادة الثالثة منه على �أن ت�ستويف البلديات ر�سم ًا
با�سم التنظيفات والتنويرات من �ساكني الدور وم�ست�أجريها
ر�سم ًا مو�ضح ًا يف القرار املذكور )2( .ثم �إنها تبلغت قرار
املجل�س رقم  434يف 1350/12/27ه �ـ ومل ي�صرح فيه غري
ا�ستيفاء ر�سوم التنظيفات والتنويرات على ما ي�أتي :الوكائل
والقهاوي والدكاكني ،وهذا ما بعث البلدية �إىل عدم ا�ستيفاء
ر�سم التنظيفات والتنويرات على الدور �سواء اخلالية منها
وامل�سكونة.
فيت�ضح مما ذكر �أعاله �أنه لي�س على الدور ر�سم للتنظيفات
والتنويرات والذي ح�ض املجل�س على ذلك يومئذ هو عجز
�أرباب الدور عن دفع الر�سم املذكور لفقر �أهلها و�إن �أغلب
�سكانها من �أهل البادية و�أنه جرى ت�أمينه با�ستيفائه على
الوكايل والقهاوي والدكاكني.
وعلى هذا ح�صل التوقيع.

من رجال الشورى

محمد بياري ( 1327ــ 1387هـ)
ول ��د حم�م��د ب��ن حم �م��ود ب��ن حممد
ب�ي��اري مبكة املكرمة ع��ام 1327ه� �ـ،
وتلقى تعليمه االبتدائي بالكتاتيب على
يد علماء امل�سجد احلرام يف ع�صره.
التحق حممد بياري باخلدمة موظفاً

بهيئة املراقبة الق�ضائية عام 1345هـ،
وعمل يف مديرية مالية مكة املكرمة
عام 1347هـ ،ثم معاون ًا لرئي�س ديوان
النائب العام عام 1352ه �ـ ،فرئي�س ًا
لقلم التحرير مبديرية الربق والربيد،
كما عني رئي�س ًا لديوان املحا�سبة حتى

عام 1372هـ.
ً
ُع�ي�ن حم�م��د ب �ي��اري ع���ض��وا مبجل�س
ال�شورى اعتبار ًا من  1372/2/30ـ ـ
1374ه � �ـ .وت��ويف رح�م��ه اهلل مبدينة
جدة عام 1387هـ.
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شـــوريــــات
إتــجـــاهــات
د .عبداهلل بن �إبراهيم الع�سكر

رؤية لعمل لجنة الشؤون
الخارجية بمجلس الشورى
�أم�ضيت وما زلت يف جلنة ال�ش�ؤون اخلارجية قرابة �أربع �سنوات برملانية .وقد عملت ع�ضو ًا
ونائب ًا للرئي�س و�أخري ًا رئي�س ًا للجنة .كانت جتربتي حافلة وثرية .وقد تولدت عندي
انطباعات عن م�سار اللجنة وفل�سفة عملها ،لكنني مل �أركن النطباعاتي فقط .لقد ر�أيت �أن
�أتو�سع يف قراءات خمتلفة عن عمل جلنة ال�ش�ؤون اخلارجية يف بع�ض الربملانات العاملية.
ُتعد جلنة ال�ش�ؤون اخلارجية يف معظم الربملانات الدولية الذراع الت�شريعي مل�ؤ�س�سات
وجهات ت�شريعية عديدة يف البلد .على �أن للجنة ال�ش�ؤون اخلارجية م�س�ؤولية تقدمي تلك
الت�شريعات �إىل �أع�ضاء الربملان يف جل�سات مو�سعة �أو جل�سات للتقييم �أو جل�سات لال�ستماع.
ال ميكن لأي جهة ت�شريعية �أن مترر نظام ًا �أو قانون ًا يخ�ص العمل اخلارجي دون املرور به
على جلنة ال�ش�ؤون اخلارجية ،وبالتايل ي�صح القول �أن جلنة ال�ش�ؤون اخلارجية مطبخ
لإعداد ما يجعل القانون املقرتح مقبو ًال �أو مرفو�ض ًا.
معني
يحتاج ع�ضو جلنة ال�ش�ؤون اخلارجية �إىل ثقافة �سيا�سية يكت�سبها من عمله ،وهو
ٌ
�أن يتهي�أ له من الأ�سباب ما يجعله ملم ًا باملو�ضوعات ال�سيا�سية وامل�سائل الدبلوما�سية يف
اخلارج .ولهذا كله حتر�ص الربملانات اخلارجية �أن يكون واحد �أو اثنان على الأقل �ضمن
وفود الربملان امل�سافر �إىل اخلارج يف �أي مهمة .بل �إن لدى بع�ض جلان ال�ش�ؤون اخلارجية
�صالحيات وا�سعة بحيث ي�سافر بع�ض �أع�ضائها �إىل اخلارج ملعرفة املزيد من املعلومات،
ومقابلة ذوي ال�ش�أن قبل مناق�شة مو�ضوع يخ�ص بلد ًا �أو جهة �أو جمموعة �أو تكت ًال �سيا�سي ًا.
ويرى �آخرون �أن تتمثل اللجنة يف كل احتاد برملاين حملى �أو �إقليمي �أو دويل ،ذلك �أن
املطلوب لي�س املعرفة النظرية فقط ،بل البد من املعرفة على �أر�ض الواقع.
وتعتمد الربملات اخلارجية على �أع�ضاء جلنة ال�ش�ؤون اخلارجية يف جل�سات اال�ستماع �إىل
تقارير عن الأو�ضاع اخلارجية ،وردود الفعل املمكنة ،وحتقيق م�صالح البلد .وبالتايل
يرى بع�ض امل�شرعني �أنه يتوجب �أن يكون بع�ض �أع�ضاء جلنة اخلارجية على دراية تامة
باملو�ضوعات ال�ساخنة .ومنهم من اقرتح �أن تق�سم خريطة العامل �إىل وحدات �سيا�سية
بحيث يخت�ص ع�ضو �أو �أكرث يف وحدة واحدة ،ي�ستغرق الع�ضو اجلهد والعمل والإحاطة
بكل ما يخ�ص هذه الوحدة.
ويف حالة جمل�س ال�شورى ال�سعودي ما زالت جلنة ال�ش�ؤون اخلارجية تتمتع ب�صالحيات
�ضمن �صالحيات جمل�س ال�شورى نف�سه .وهذا ي�ستدعي االقرتاح �أن ُيعطي رئي�س جمل�س
ال�شورى بحكم �صالحياته مزيد ًا من امل�شاركة اخلارجية لأع�ضاء جلنة ال�ش�ؤون اخلارجية.
و�أمر �آخر وهو �أ ّال ينتقل ع�ضو جمل�س ال�شورى بعد �أن اكت�سب مهارة ومعرفة �إىل جلنة �أخرى
�إ ّال بناء على رغبته ،ملاذا؟ لأن العمل اجلاد واملخل�ص يف اللجنة يتطلب تفرغ ًا وقراءات
وا�سعة وتركيز ًا وعالقات عامة مع الدوائر ال�سيا�سية والدبلوما�سية .وهو �إن حقق كل هذا
فالأف�ضل �أن يبقى يف جلنته.
ع�ضو جمل�س ال�شورى
رئي�س جلنة ال�ش�ؤون اخلارجية
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