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ت�شارف الدورة اخلام�سة من دورات جمل�س ال�شورى على االنتهاء ليبد�أ املجل�س دورته ال�ساد�سة التي �ستنطلق
ب�إذن الله تعاىل يف 1434/ 3 / 3هـ وتد�شن مرحلة جديدة للمجل�س بعد القرار التاريخي خلادم احلرمني
ال�شريفني امللك عبدالله بن عبدالعزيز �آل �سعود – حفظه الله – بتعيني املر�أة ع�ضو ًا يف جمل�س ال�شورى
ابتدا ًء من الدورة ال�ساد�سة لت�شارك املر�أة �شقيقها الرجل بر�أيها وت�سهم بخربتها وعلمها وفكرها يف درا�سة
املو�ضوعات التي تدخل �ضمن اخت�صا�صات املجل�س يف املجالني الت�شريعي والرقابي ،و�إن كانت املر�أة لي�ست
ببعيدة عن املجل�س حيث تعمل اثنتا ع�شرة امر�أة م�ست�شارة غري متفرغة يف املجل�س.
جت�سد حجم اجلهود التي يبذلها جمل�س ال�شورى يف درا�سة املو�ضوعات املحالة �إليه �أو
وبلغة الأرقام التي َ
املقرتحة مبوجب املادة الثالثة والع�شرين من نظامه ومناق�شتها مناق�شة معمقة وم�ستفي�ضة فقد �أ�صدر املجل�س
خالل الدورة اخلام�سة حتى � 1434 / 1 / 30أي قبل �شهر من نهاية الدورة  524قرار ًا ومت رفعها ملقام خادم
احلرمني ال�شريفني املرجع الأعلى جلميع ال�سلطات الثالث التنفيذية والت�شريعية والق�ضائية ،وهذا العدد من
القرارات هو الأعلى التي حققها املجل�س يف تاريخه ،وجاءت ال�سنة الرابعة الأعلى رق ًما بني �سنوات الدورة
اخلام�سة حيث �أ�صدر املجل�س منذ بدء ال�سنة يف  1433 / 3 /3وحتى نهاية حمرم املا�ضي  170قرار ًا والرقم
مر�شح لالرتفاع بالنظر �إىل ما �سي�صدره املجل�س خالل اجلل�سات الثمان املتبقية يف هذه ال�سنة.
لقد جنح جمل�س ال�شورى مبا يحظى به من دعم من خادم احلرمني ال�شريفني و�سمو ويل عهده الأمني يف
تعزيز دوره ك�شريك يف �صناعة القرار وكان ملبادراته الأثر الإيجابي على املجتمع يف ق�ضايا حيوية مت�س حياه
املواطن وم�ستقبله ،وعمل على تر�سيخ عالقاته ب�أجهزة الدولة وم�ؤ�س�سات القطاع الأهلي وال�سلطات الأخرى
و�إقامة ج�سور من الثقة املتبادلة عرب الزيارات واللقاءات ،لالطالع عن قرب على خططها وم�شروعاتها ،وما
تقدمه تلك اجلهات من خدمات ،والتعرف على احتياجاتها والعقبات التي تواجهها للعمل على و�ضع احللول لها
لالرتقاء ب�أداء عملها مبا يحقق �آمال املواطنني وتطلعاتهم.
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المجالس التشريعية الخليجية بالبحرين
آل الشيخ  :مجالسنا أثبتت نجاحها في العمل البرلماني
وأسهمت في التنمية بدول المجلس

حممد ال�شيباين:
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�أكد معايل رئي�س جمل�س ال�شورى ال�شيخ
الدكتور عبدالله بن حممد بن �إبراهيم �آل ال�شيخ
�أهمية االجتماع الدوري لأ�صحاب املعايل ر�ؤ�ساء
جمال�س ال�شورى والنواب والوطني والأمة بدول
جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية ،مبين ًا
�أنه يعد ركيزة �أ�سا�سية لزيادة �أوا�صر التعاون
وحتقيق �أعلى درجات االن�سجام والتوافق يف
كل عمل من �ش�أنه �أن ير�سم النجاح يف جمال
العالقات الربملانية بني دول املجل�س ويعزز من
ح�ضوره.
جاء ذلك يف كلمة ملعاليه يف اجلل�سة االفتتاحية
لالجتماع الدوري ال�ساد�س لر�ؤ�ساء جمال�س

ال�شورى والنواب والوطني والأمة بدول جمل�س
التعاون الذي عقد يف مملكة البحرين.
وقال معايل رئي�س جمل�س ال�شورى�" :أنتهز هذه
الفر�صة لأحمد الله �سبحانه وتعاىل على جناح
العملية اجلراحية التي �أجريت خلادم احلرمني
ال�شريفني امللك عبدالله بن عبدالعزيز �آل �سعود -
حفظه الله� -سائ ًال الله �سبحانه وتعاىل �أن يدمي
على قادتنا موفور ال�صحة والعافية و�أن يحفظ
اخلليج و�أهله من كل مكروه.
و�أ�ضاف معاليه :لقد �أثبتت جمال�سنا الربملانية
ولله احلمد جناحها ورقيها يف ممار�سة العمل
الربملاين و�أ�سهمت يف كثري من مراحل التنمية

التي �شهدتها دول جمل�س التعاون اخلليجي وكان
ح�ضورها على امل�ستوى الإقليمي والدويل فاع ًال
وم�ؤثر ًا يعك�س املكانة الفريدة والتجربة الربملانية
الرثية التي تتمتع بها دول اخلليج.
و�أ�شار معاليه �إىل �أن الزيارة التي قام بها الوفد
الربملاين اخلليجي املوحد لالحتاد الأوروبي يف
�شهر ذي القعدة املا�ضي �شاهد على ما يحظى
جمل�س التعاون اخلليجي بدوله ال�ست من عظيم
التقدير واالحرتام وهو ما ي�ؤكد �أهمية مثل هذه
االجتماعات من �أجل �إيجاد ر�ؤى تخدم م�سرية
العمل امل�شرتك وترتقي مبجاالت التعاون.
وقد ا�ستقبل �صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى

�آل خليفة ملك مملكة البحرين بق�صره بالعا�صمة
البحرينية املنامة معايل رئي�س جمل�س ال�شورى
ال�شيخ الدكتور عبدالله بن حممد بن �إبراهيم
�آل ال�شيخ و�أ�صحاب املعايل ر�ؤ�ساء جمال�س
زي� � ��ارة ال ��وف ��د ال�ب�رمل���اين اخل�ل�ي�ج��ي
ل�لاحت��اد الأوروب� ��ي �شاهد على عظيم
ال �ت �ق��دي��ر واالح � �ت ��رام ال � ��ذي يحظى
ب � ��ه جم� �ل� �� ��س ال � �ت � �ع� ��اون اخل �ل �ي �ج��ي

ت� � �ق � ��دي � ��ر ب� � ��ال� � ��غ جل � � �ه� � ��ود خ�� � ��ادم
احل� � ��رم� �ي��ن ال � �� � �ش� ��ري � �ف �ي�ن يف دف� ��ع
م � �� � �س�ي��رة ال � � �ت � � �ع� � ��اون اخل� �ل� �ي� �ج ��ي

الو�سائل ال�سلمية التي ت�ؤدي �إىل �إعادة حق
الإمارات العربية املتحدة يف جزرها الثالث،
ودعوة جمهورية �إيران الإ�سالمية لال�ستجابة
مل�ساعي الإمارات العربية املتحدة حلل الق�ضية عن
طريق املفاو�ضات املبا�شرة �أو اللجوء �إىل حمكمة
العدل الدولية.
و�أعرب االجتماع الدوري لر�ؤ�ساء املجال�س
الت�شريعية لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج
العربية عن بالغ قلقه و�أ�سفه ب�ش�أن قرار الربملان
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ال�شورى والنواب والوطني والأمة بدول جمل�س
التعاون لدول اخلليج العربية امل�شاركني يف
االجتماع ال�ساد�س لر�ؤ�ساء املجال�س اخلليجية.
وعرب ملك مملكة البحرين عن متنياته ال�صادقة
الجتماع ر�ؤ�ساء املجال�س اخلليجية بالنجاح
والتوفيق و�أن يخرج بالتو�صيات التي من �ش�أنها
تعزيز عالقات التعاون والرتابط بني �أبناء دول
جمل�س التعاون اخلليجي.
وقد عرب �أ�صحاب املعايل ر�ؤ�ساء جمال�س ال�شورى
والنواب والوطني والأمة يف دول جمل�س التعاون
لدول اخلليج العربية عن بالغ تقديرهم للجهود
املخل�صة وال�صادقة التي يبذلها خادم احلرمني
ال�شريفني امللك عبدالله بن عبدالعزيز �آل �سعود
 حفظه الله  -رئي�س الدورة الثانية والثالثنيللمجل�س الأعلى ملجل�س التعاون لدول اخلليج
العربية ،م�ؤكدين �أن توجيهاته كان لها �أثر كبري
يف دفع م�سرية التعاون امل�شرتك ،ونقلها �إىل �آفاق
�أرحب ،ملا فيه حتقيق املزيد من التقدم والرخاء

ل�شعوب دول املجل�س ،وقدموا تهانيهم خلادم
احلرمني ال�شريفني على جناح العملية اجلراحية
التي �أجريت له م�ؤخ ًرا.
جاء ذلك يف البيان اخلتامي الذي �صدر يف نهاية
االجتماع الدوري ال�ساد�س لر�ؤ�ساء جمال�س
ال�شورى والنواب والوطني والأمة وا�ست�ضافته
مملكة البحرين ال�شقيقة ،ور�أ�س معايل رئي�س
جمل�س ال�شورى ال�شيخ الدكتور عبدالله بن حممد
بن ابراهيم �آل ال�شيخ وفد املجل�س امل�شارك يف
االجتماع .
و�أدان ر�ؤ�ساء جمال�س ال�شورى والنواب والوطني
والأمة يف بيانهم ا�ستمرار التدخل الإيراين
ال�سافر يف ال�ش�ؤون الداخلية بدول جمل�س
التعاون ،من خالل الت�آمر على �أمنها الوطني،
وبث الفرقة والفتنة الطائفية بني �صفوف �شعوبها
ودعوتها �إىل الفو�ضى يف انتهاك �سافر ل�سيادتها
وا�ستقاللها ،وملبادئ ح�سن اجلوار والأعراف
والقوانني الدولية والإ�سالمية ،مبا يهدد الأمن
واال�ستقرار يف املنطقة.
كما �أكد ر�ؤ�ساء جمال�س ال�شورى والنواب
والوطني والأمة بدول جمل�س التعاون لدول
اخلليج العربية على مواقف دول جمل�س التعاون
الثابتة الراف�ضة ال�ستمرار احتالل جمهورية
�إيران الإ�سالمية للجزر الثالث ،طنب الكربى
وطنب ال�صغرى و�أبو مو�سى التابعة للإمارات
العربية املتحدة  ،و�أكدوا دعم حق ال�سيادة
للإمارات العربية املتحدة على جزرها الثالث
طنب الكربى وطنب ال�صغرى و�أبو مو�سى ،وعلى

املياه الإقليمية واملجال اجلوي واجلرف القاري
واملنطقة االقت�صادية اخلال�صة للجزر الثالث
باعتبارها جز ًءا ال يتجز�أ من الإمارات العربية
املتحدة.
وعربوا عن الأ�سف لعدم �إحراز االت�صاالت مع
جمهورية �إيران الإ�سالمية لأي نتائج �إيجابية من
�ش�أنها التو�صل �إىل حل ق�ضية اجلزر الثالث مبا
ي�سهم يف تعزيز �أمن املنطقة وا�ستقرارها.
و�أكدوا �أن �أي ممار�سات �أو �أعمال تقوم بها
�إيران على اجلزر الثالث تعترب الغية وباطلة وال
تغري �شيئ ًا من احلقائق التاريخية والقانونية التي
جتمع على حق �سيادة الإمارات العربية املتحدة
على جزرها الثالث ،ودعوا �إىل النظر يف جميع

7

تقطية

الأوروبي م�ؤخر ًا جتاه بع�ض دول جمل�س التعاون
لدول اخلليج العربية وعلى وجه اخل�صو�ص قراره
يف � 26أكتوبر2012م ب�ش�أن انتهاكات مزعومة
حلقوق الإن�سان يف الإمارات العربية املتحدة،
وي�ؤكد �أن مثل هذه القرارات تتناق�ض وتخالف
�أغرا�ض و�آليات عمل اتفاقية التعاون املربمة
يف  20فرباير 1989م بني االحتاد الأوروبي
وجمل�س التعاون اخلليجي ،وكذلك برنامج العمل
امل�شرتك ( 2012ـ 2013م) لتنفيذ اتفاقية التعاون
ر�ؤ� �س��اء املجال�س الت�شريعية ه�ن��أوا
ال�شعب الفل�سطيني على قبول فل�سطني
دول� ��ة غ�ي�ر ع���ض��و يف الأمم امل�ت�ح��دة

بني االحتاد الأوروبي وجمل�س التعاون اخلليجي
1989م من حيث الت�أكيد على االحرتام املتبادل
لل�سيادة الوطنية ،ومراعاة اخل�صو�صية الوطنية
لكل دولة وفق د�ساتريها وت�شريعاتها الوطنية.
وطالب الربملان الأوروبي بااللتزام باملبادئ
الدولية املقررة يف الإعالنات واملواثيق الدولية
يف تعزيز تنمية العالقات الودية بني الدول،
وتطبيق مقا�صد ومبادئ الأمم املتحدة ب�ش�أن عدم
التدخل يف ال�ش�ؤون الداخلية للدول الأخرى.
وعرب ر�ؤ�ساء املجال�س الت�شريعية عن تطلعاتهم
ب�أن تكون الدورة الثالثة والثالثون للمجل�س
الأعلى ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية
املقرر عقدها يف مملكة البحرين مقرونة بالنجاح
والتوفيق وحمققة ملا ت�صبو �إليه دول املجل�س من
تقدم يف خمتلف املجاالت.
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وا�ستعر�ض املجتمعون التقرير ال�سنوي لرئي�س
االجتماع الدوري اخلام�س ،وتوجه �أ�صحاب
املعايل وال�سعادة بتحية �شكر وتقدير ملعايل رئي�س
جمل�س ال�شورى يف اململكة العربية ال�سعودية على
ما بذله معاليه من جهود و�إ�سهامات قيمة خالل
فرتة توليه رئا�سة االجتماع الدوري اخلام�س.
كما اطلع �أ�صحاب املعايل على التقرير املقدم
من الأمانة العامة ملجل�س التعاون حول م�سرية
العمل اخلليجي امل�شرتك لهذا العام (2012م)،
و�أكدوا حر�صهم على دعم م�سرية التعاون بني
الدول الأع�ضاء خالل املرحلة املقبلة ،لكي تتحقق
الأهداف والغايات املن�شودة.
وعرب �أ�صحاب املعايل ر�ؤ�ساء املجال�س الت�شريعية
عن تهانيهم لل�شعب الفل�سطيني على قبول فل�سطني
دولة غري ع�ضو يف الأمم املتحدة.
ووافق املجتمعون على عدد من البنود املدرجة
على جدول االجتماع حيث متت املوافقة على
تكليف جمل�س النواب يف مملكة البحرين ب�إعداد
درا�سة عن جتربة االحتاد الأوروبي وغريه من
املنظمات املماثلة ،يف املجال الربملاين .وتكليف
معايل �أمني عام جمل�س التعاون برفع طلب �إىل
�صاحب اجلاللة رئي�س الدورة القادمة للمجل�س
الأعلى لتمكني رئي�س االجتماع الدوري من
�إلقاء بيانه �أمام املجل�س الأعلى ،وت�شكيل جلنة
ملراجعة اخت�صا�صات كل من االجتماع الدوري
وجلنة التن�سيق الربملاين والعالقات اخلارجية
املن�صو�ص عليها يف قواعد عملهما ،وو�ضع ت�صور
للآليات املنا�سبة لتنفيذ هذه االخت�صا�صات ،كما
متت املوافقة على تكثيف الزيارات بني �أع�ضاء

املجال�س لالطالع على �سري العمل وح�ضور
اجلل�سات العامة التي تعقدها املجال�س واالطالع
على جداول �أعمال و�سري العمل يف هذه املجال�س،
كذلك تخ�صي�ص مو�ضوع حمدد يف كل اجتماع
دوري لر�ؤ�ساء املجال�س الت�شريعية يناق�ش فيه
�ش�أن خليجي م�شرتك يالم�س هموم املواطن
اخلليجي ،وت�شجيع ودعم �إقامة املهرجانات
الثقافية وامللتقيات ال�شبابية اجلامعة لأبناء دول
جمل�س التعاون.
كما وافق املجتمعون على رفع تو�صية للمجل�س
الأعلى ملجل�س التعاون للموافقة على عقد لقاءات
واجتماعات مع اللجان الوزارية ملجل�س التعاون
لطرح ر�ؤية االجتماع الدوري والتعرف على
اخلطط احلا�ضرة وامل�ستقبلية لهذه اللجان
لرت�سيخ العمل اخلليجي امل�شرتك وذلك فيما
يخ�ص املو�ضوعات ذات العالقة بعمل املجال�س
الت�شريعية ،كذلك املوافقة على قيام االجتماع
�إن � �� � �ش� ��اء جم� �م ��وع ��ات خ �ل �ي �ج �ي��ة يف
امل �ج��ال�ين ال�ت���ش��ري�ع��ي واالق �ت �� �ص��ادي

الدوري يف التن�سيق بني الت�شريعات اخلليجية
امل�شرتكة ،بحيث يو�ضع على جدول �أعمال
االجتماع م�شروع �أو مو�ضوع للتن�سيق
الت�شريعي ،ثم ين�سق االجتماع مع اللجنة الوزارية
املعنية بهذا املو�ضوع لي�ضع االجتماع يف النهاية

وقال�" :إن تلك الأمور باتت مهمة و�ضرورية املنطقة ،ودعا �سموه �إىل �أن يكون التحرك اخلليجي
ت�سهم يف الدفع لتحقيق م�شروع االحتاد امل�ستقبلي وفق ر�ؤية خليجية م�شرتكة جتعل الكيان
اخلليجي الذي دعا �إليه خادم احلرمني ال�شريفني اخلليجي قاد ًرا على التكيف مع الأجواء ال�سيا�سية

امللك عبدالله بن عبدالعزيز �آل �سعود  -حفظه املتغرية يف املنطقة وتعزز من قدرته على مواجهة
الله -الذي يعد نقله تاريخية حا�سمة يتواكب الأخطار التي حتدق بها من قبل من ال يريدون اخلري
مع امل�ستجدات احلا�صلة ،ويتطلع نحو م�ستقبل لها وال ل�شعوبها.
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م�شروع ًا ا�سرت�شادي ًا منوذجي ًا لهذا التن�سيق
الت�شريعي ،وتكليف جلنة فنية م�شرتكة لدرا�سة
اجلوانب التنفيذية والفنية واملالية مل�شروع
ال�شبكة املعلوماتية الربملانية اخلليجية امل�شرتكة
وتقدمي الت�صور النهائي �إىل االجتماع القادم
للجنة التن�سيق الربملاين والعالقات اخلارجية.
ومتت املوافقة كذلك على �إن�شاء جمموعات خليجية
تخ�ص�صية يف املجالني الت�شريعي واالقت�صادي ـ
وعلى �أن تقوم دولة الرئا�سة بدعوة رئي�س الربملان
الأوروبي �أو �أع�ضاء من جلنة ال�ش�ؤون اخلارجية
يف الربملان الأوروبي لزيارة دولة الرئا�سة خالل
فرتة رئا�ستها.
وكان معايل رئي�س جمل�س ال�شورى ال�شيخ
الدكتور عبدالله بن حممد بن ابراهيم �آل ال�شيخ
قد ر�أ�س وفد املجل�س امل�شارك يف االجتماع الذي
�ضم معايل الأمني العام للمجل�س الدكتور حممد
بن عبدالله �آل عمرو و�أع�ضاء املجل�س الدكتور
حامت بن ح�سن املرزوقي والدكتور يحيى بن
عبدالله ال�صمعان ،وخليفة بن �أحمد الدو�سري.
وبد�أ االجتماع بكلمة ملعايل رئي�س جمل�س النواب
مبملكة البحرين خليفة بن �أحمد الظهراين رحب
فيها بر�ؤ�ساء املجال�س الت�شريعية بدول جمل�س
التعاون ورفع فيها التهنئة خلادم احلرمني
ال�شريفني امللك عبدالله بن عبدالعزيز �آل �سعود
مبنا�سبة جناح العملة العملية التي �أجريت له

 حفظه الله ،-داعي ًا الله عز وجل �أن مين عليه م�شرق وغد �أف�ضل لأبناء و�شعوب دول جمل�سبال�شفاء العاجل ليوا�صل م�سريته املباركة يف التعاون اخلليج.
خدمة وطنه و�أمته العربية والإ�سالمية.
من جهة �أخرى ا�ستقبل �صاحب ال�سمو امللكي
كما قدم الظهراين �شكره ملعايل رئي�س جمل�س الأمري خليفة بن �سلمان �آل خليفة رئي�س الوزراء
ال�شورى ال�شيخ الدكتور عبدالله بن حممد بن ر�ؤ�ساء جمال�س ال�شورى والنواب والوطني
�إبراهيم �آل ال�شيخ على جهوده الكبرية خالل والأمة بدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية
توليه رئا�سة االجتماع ال�سابق ودعمه للعمل يتقدمهم ال�شيخ الدكتور عبدالله بن حممد �آل
الربملاين اخلليجي امل�شرتك� ،سواء على امل�ستوى ال�شيخ رئي�س جمل�س ال�شورى ،و�أكد �سموه
ب�أن املنطقة متر بظروف ا�ستثنائية ،وم�س�ؤولية
الإقليمي �أو الدويل.
و�أعرب عن بالغ �شكره وامتنانه لوقوف دول التعامل معها غري حم�صورة على اجلانب احلكومي
جمل�س التعاون وت�ضامنها مع مملكة البحرين بل يجب �أن يكون للم�ؤ�س�سات الد�ستورية
والت�شريعية اخلليجية دور هام يف هذا اجلانب.
ل�ضمان �أمنها وا�ستقرارها .
ودعا �إىل تفعيل العمل الربملاين امل�شرتك بني و�أكد �صاحب ال�سمو امللكي رئي�س الوزراء �أن �أولوية
دول اخلليج بجانب دور الدبلوما�سية وال�سيا�سة العمل اخلليجي على امل�ستوى احلكومي والربملاين
الإعالمية الربملانية من �أجل توحيد موقف برملاين يجب �أن يرتكز يف هذه املرحلة على تبني مبادرات
خليجي موحد ،ور�سم �سيا�سة برملانية و�إعالمية التعاون التي ت�ضمن الأمن اخلليجي مبفهومه
م�شرتكة يف التوا�صل من امل�ؤ�س�سات الربملانية ال�شامل ،وزيادة التن�سيق امل�شرتك يف املجاالت
العربية والإقليمية واملنظمات الدولية .
املختلفة ملواجهة التحديات املتزايدة التي ت�شهدها

9

تحت القبة

سمو وزيرالتربية و التعليم أمام الشورى:

تدريب المعلمين وتأهيلهم هو الشغل الشاغل للوزارة
وأملنا كبير في برنامج الملك عبداهلل لتطوير التعليم
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واجه �أع�ضاء جمل�س ال�شورى �سمو وزير
الرتبية والتعليم الأمري في�صل بن عبدالله بن
حممد �آل �سعود بالعديد من الأ�سئلة عن �أو�ضاع
التعليم العام وذلك خالل ح�ضوره جل�سة جمل�س
ال�شورى العادية التي عقدها املجل�س يوم الأحد
1434/1/18هـ برئا�سة معايل رئي�س جمل�س
ال�شورى ال�شيخ الدكتور عبدالله بن حممد بن
�إبراهيم �آل ال�شيخ ،كما �أجاب �سموه على �أ�سئلة
املواطنني التي وردت للمجل�س وطرحها رئي�س
جلنة ال�ش�ؤون التعليمية والبحث العلمي الدكتور
�أحمد �آل مفرح .وقد ا�ستهل معايل رئي�س املجل�س
اجلل�سة بكلمة رحب فيها با�سمه وا�سم �أع�ضاء
املجل�س ب�سمو وزير الرتبية والتعليم ومبرافقيه
من كبار امل�س�ؤولني يف الوزارة ،م�ؤكد ًا �أهمية ما
تطلع به الوزارة من م�س�ؤوليات يف رعاية الأجيال
وتعليمهم وانعكا�س ذلك على الفرد واملجتمع.
و�شدد معاليه على �أهمية التكامل والتعاون بني
جمل�س ال�شورى ،وخمتلف اجلهات احلكومية
للو�صول �إىل ما يحقق التطلعات نحو االرتقاء
باخلدمات املقدمة للمواطن.
من جانبه عرب �سمو وزير الرتبية والتعليم
الأمري في�صل بن عبدالله �آل �سعود عن �سعادته
بلقاء �أع�ضاء جمل�س ال�شورى ،و�أكد �سموه �أن

م�سرية التعليم يف اململكة طويلة بد�أت بالت�أ�سي�س والإ�سرتاتيجيات وبد�أت من تاريخ 1432/1/1
ثم التو�سع والآن بالنوعية ،وقدم �سموه عر�ض ًا هـ ،و�ست�ستمر ب�إذن الله � 5-3سنوات.
خمت�صر ًا لتطوير التعليم العام يف اململكة حتت و�أفاد �سموه �أن الوزارة تعمل على �إيجاد
عنوان (�إجنازات وتطلعات وحتديات).
احلوافز املنا�سبة لتطوير التعليم و�أدواته ومن
و�أكد �سمو وزير الرتبية والتعليم يف عر�ض موجز
�أمام املجل�س م�س�ؤولية الوزارة يف بناء الإن�سان
واال�ستثمار فيه عرب بناء الأجيال ،وا�ستعر�ض الئ� � �ح � ��ة ج� � ��دي� � ��دة ل� �ل ��وظ ��ائ ��ف
التعليمية ت�شمل رت��ب املعلمني
املراحل الرئي�سية التي متت يف الوزارة خالل مت رف� �ع� �ه ��ا ل� �ل� �م� �ق ��ام ال �� �س��ام��ي
ال�سنوات الأربع املا�ضية والتي �شملت املرحلة
الأوىل :ا�ستمرار الأعمال وو�ضع التوجهات
امل�ستقبلية وعر�ضها على املقام ال�سامي الكرمي� ،أهمها �أداء املعلم واملعلمة حيث مت االنتهاء
وتنفيذ م�شاريع امل�سار العاجل وكانت خالل من الئحة جديدة للوظائف التعليمية ت�شمل
الفرتة من 1430/2/19هـ �إىل 1431/1/24هـ .رتب املعلمني �إ�ضافة �إىل مديري التعليم
واملرحلة الثانية :البدء يف تنفيذ التوجهات وم�ساعديهم ومديري املدار�س ووكالئهم
وامل�شرفني الرتبويني والرفع بها للمقام ال�سامي.
وتناول �سموه عدة جوانب رئي�سة يف عمل الوزارة
الوزارة تعمل على �إيجاد احلوافز
ت�ضمنت �أبرز املبادرات وامل�شاريع الرئي�سية
املنا�سبة لتطوير التعليم و�أدواته
واملتمثلة يف م�شروع امللك عبدالله بن عبدالعزيز
لتطوير التعليم العام ،حيث مت �إعادة هيكلته كما
مت �إعداد خطة �إ�سرتاتيجية لتطوير التعليم العام
امل�ستقبلية ،وو�ضع اخلطط والإ�سرتاتيجيات وبر�ؤية موحدة ويتم تنفيذ اخلطة الإ�سرتاتيجية
التنفيذية وكانت خالل عام 1431هـ واملرحلة من خالل �شركة تطوير للخدمات التعليمية (�شركة
الثالثة (احلالية) :البدء يف تنفيذ م�شاريع اخلطط مملوكة بالكامل للدولة) وبتكامل مع الوزارة كما

مت ت�أ�سي�س �شركة تطوير للخدمات التعليمية.
مبادرة التوحيد والالمركزية :وهي تهتم بتوحيد
الإجراءات بني القطاعات حيث ميثل �إ�سرتاتيجية
�سعت الوزارة لتحقيقها منذ �أكرث من ع�شر
�سنوات ،ون�شري هنا �إىل ما حتقق يف هذه
الإ�سرتاتيجية:
ال�سعي �إىل الرتكيز يف عمل جهاز الوزارة على
و�ضع ال�سيا�سات واخلطط والإ�شراف العام،
وتوحيد عدد من الوكاالت والإدارات املتناظرة
بالوزارة ،وتوحيد �إدارات الرتبية والتعليم
للبنني والبنات� )45( ،إدارة وكانت قبل ذلك
(� )83إدارة ،وتعزيز الالمركزية يف املناطق

ت�أ�سي�س �شركة تطوير التعليم
ال� �ق ��اب� ��� �ض ��ة مم� �ل ��وك ��ة ل� �ل ��دول ��ة

� �س �م��و وزي� � ��ر ال�ت�رب� �ي ��ة وال �ت �ع �ل �ي��م:
معاجلة �أو�ضاع �أكرث من  12600خريج
كليات املعلمني  ..ونقل  28500معلمة

الطالب يف الأق�سام امل�ؤهلة ،وت�شكيل جلنة دائمة
مع وزارة التعليم العايل.
كما يتم اختيار املعلمني اجلدد من خالل التعاون
مع املركز الوطني للقيا�س ،و�سيطبق على
املعلمات ،م�شدد ًا على �أن الوزارة تعمل على
ت�سريع توظيف املعلمني واملعلمات بحيث ال يكون
ت� ��أ�� �س� �ي� �� ��س � � � 3ش� ��رك� ��ات ت��اب �ع��ة
ل(ت � �ط� ��وي� ��ر) �إح � ��داه � ��ا ل �ل �ت�غ��ذي��ة
املدر�سية والثانية للنقل املدر�سي
وال� �ث ��ال� �ث ��ة ل��ل��م��ب��اين امل��در���س��ي��ة
هناك �إرباك يف بداية العام الدرا�سي.
مبادرات املناهج :مت تطبيق املناهج اجلديدة
للريا�ضيات والعلوم يف جميع املراحل واملدار�س،
و�إدخال اللغة الإجنليزية مبناهج حديثة بدء ًا من

ا�� �س� �ت�ل�ام  2200م��ب��ن��ى م��در���س��ي
وت��رم��ي��م �أك �ث��ر م ��ن � 40أل � ��ف مبنى
واف� �ت� �ت ��اح  1000رو�� �ض ��ة ل�ل�أط �ف��ال

يقارب ( )1.000رو�ضة �أطفال ،وهناك تن�سيق
مع وزارة املالية لتقدمي ق�سائم تعليمية.
وبالن�سبة للمباين املدر�سية :فقد مت ا�ستالم
( )3.200م�شروع خالل ال�سنوات الأربع
املا�ضية ،مبعدل ( )3.3مدر�سة يومي ًا ،ا�ستفاد
منها ما يزيد عن مليون ون�صف املليون طالب
وطالبة ،وذلك يعادل ( )%30من �إجمايل الطالب
والطالبات ،وخف�ض املباين امل�ست�أجرة �إىل ن�سبة
( )%22على م�ستوى اململكة ،وا�ستكمال �إجراءات
طرح وتر�سية ( )868م�شروع ًا جديد ًا العام
احلايل �ستكون بديلة لعدد ( )1.200مدر�سة
م�ست�أجرة ،وترميم وت�أهيل �أكرث من ()40.400
مبنى مدر�سي خالل ال�سنوات الأربع املا�ضية،
وتنفيذ �أكرث من (� )1.800صالة وملعب ع�شبي
خالل ال�سنوات الأربع املا�ضية.
وعن مبادرات تقنية املعلومات والتعامالت
الإلكرتونية :ذكر �سموه �أن الوزارة تنفذ
مبادرة كبرية للتحول الإلكرتوين بهدف رفع
الكفاءة والفاعلية وتقدمي خدمات �سهلة ومي�سرة
للمعلمني واملعلمات واملوظفني واملوظفات والطالب
والطالبات و�أولياء �أمورهم من �أي مكان ويف
�أي وقت ،و�أبرز م�شروعات تقنية املعلومات
والتعامالت الإلكرتونية ،نظام (نور) للإدارة
الرتبوية ،م�شروع (فار�س) لأنظمة املوارد
املالية والإدارية والب�شرية ،نظام الربط ال�شبكي
للمدار�س واملرافق التعليمية ما يقارب "ع�شرين
�ألف" موقع ،م�شروع معامل احلا�سب املدر�سية.
وفيما يتعلق مببادرات الطالب والطالبات فقد
ت�ضمنت �أندية احلي ،و�إجنازات طالبنا �إقليمي ًا
وعاملي ًا يف عام 2012م.
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واملحافظات واملدار�س من خالل التو�سع يف
�صالحيات مديري الرتبية والتعليم ،و�صالحيات
مديري املدار�س ،ومنح ميزانيات ت�شغيلية
للمدار�س ،وت�شجيع التناف�س بني �إدارات الرتبية
والتعليم وبني املدار�س ،والبدء يف قيا�س الأداء
من خالل نظام للأداء والتميز.
ومبادرة تقومي التعليم وهيئة تقومي التعليم العام:
وقد �أقر جمل�س الوزراء املوقر يف جل�سته املنعقدة
بتاريخ 1433/10/23هـ �إن�شاء هيئةعامة لتقومي
التعليم العام تتمتع باال�ستقالل الإداري واملايل،
تهدف �إىل الوقوف على �أداء امل�ؤ�س�سات التعليمية،
وتعمل على حت�سني الأداء العام ومتار�س الهيئة
عدد ًا من املهام �أبرزها :ت�أ�سي�س نظام للتقومي
ومراقبة تطبيق معايري اجلودة يف التعليم العام،
وبناء معايري متقدمة ملراحل التعليم ت�ستخدم
لقيا�س كفاءة الأداء يف املدار�س احلكومية
والأهلية ،واعتمادها ب�شكل دوري وفق معايري
الهيئة ،وبناء معايري مناهج التعليم وحتديد ما
يجب �أن يعرفه الطالب يف كل مرحلة ،وو�ضع
معايري مهنة التعليم وتنظيمات رخ�ص املعلمني،
و�إجراء االختبارات الوطنية.
مبادرة تعزيز م�شاركة القطاع اخلا�ص يف التعليم
العام :مت ت�أ�سي�س �شركة تطوير التعليم القاب�ضة
(مملوكة بالكاملة للدولة) و"ثالث" �شركات
حكومية تابعة لها ،و�صدرت موافقة اجلهات العليا
لإ�سناد التغذية املدر�سية والنقل املدر�سي واملباين
املدر�سية لهذه ال�شركات.
وفيما يتعلق ب�أو�ضاع املعلمني بني �سموه �أنه مت

نقل جميع املعلمات املتقدمات بطلب النقل وحتقيق
رغبتهن الأوىل لت�شمل نقل  28.500معلمة العام
املا�ضي ،ومعاجلة و�ضع احلا�صلني على �شهادة
املاج�ستري بتح�سني م�ستوياتهم وفق امل�ستوى
امل�ستحق (ال�ساد�س) ومعاجلة التباين احلا�صل
يف رواتب املعلمني واملعلمات املعينني ب�صفة
ر�سمية على امل�ستويات التعليمية يف عام واحد
ووفق م�ؤهل درا�سي واحد ،ومعاجلة نق�ص
رواتب املعلمني واملعلمات الرتبويني عن غري
الرتبويني ،ومعاجلة �أو�ضاع الدفعات الأخرية
من خريجي كليات املعلمني الذين بلغ عددهم
 12.556خريج ًا ومعاجلة و�ضع خريجي دبلوم
الرتبية اخلا�صة بعد اجلامعي مبنحهم امل�ستويات
امل�ستحقة ومعاجلة و�ضع حم�ضري املختربات
احلا�صلني على ال�شهادة اجلامعية وهم على ر�أ�س
العمل� ،إ�ضافة �إىل رفع امل�ؤهالت العلمية للمعلمني،
وتدريب املعلمني من خالل م�شروع تطوير ،وو�ضع
حد �أدنى لرواتب املعلمني يف املدار�س الأهلية.
كما �أبان �سموه �أن الوزارة تعمل على رفع جودة
�إعداد املعلم من خالل التن�سيق مع اجلامعات
ال�سعودية حول اخلطط الدرا�سية ومعايري قبول

ال�صف الرابع حيث �شمل ( )16.377مدر�سة
ابتدائية ومتو�سطة وثانوية ،و�سيتم تغطية جميع
ال�صفوف وجميع املدار�س قريب ًا ،ويتم حالي ًا
تطوير مناهج لريا�ض الأطفال ،وتطوير مناهج
احلا�سب الآيل ،وتنفيذ مبادرة للتو�سع يف
ريا�ض الأطفال ال�ستيعاب ( )%50من الأطفال،
حيث مت افتتاح ما يقارب ( )300رو�ضة �أطفال
العام املا�ضي "مبعدل رو�ضة �أطفال واحدة
يومي ًا" ،وافتتاح �أكرث من ( )700رو�ضة �أطفال
هذا العام مبعدل ( )2.7رو�ضة يومي ًا ،ب�إجمايل
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بعد ذلك �أتاح رئي�س املجل�س ال�شيخ الدكتور
عبدالله بن حممد بن �إبراهيم �آل ال�شيخ املجال
�أمام رئي�س جلنة ال�ش�ؤون التعليمية والبحث
العلمي الدكتور �أحمد بن �سعد �آل مفرح،
لعر�ض الأ�سئلة التي وردت من الأع�ضاء وتلك
التي وردت من املواطنني وكان �أو ًال ت�سا�ؤل
عن �إ�سناد الأمور امل�ساندة للعملية التعليمية �إىل
جهات خارج الوزارة مما جعل الوزارة تركز على
النواحي التعليمية .كما لوحظ �أن هناك حاجة
لتطوير التعليم االبتدائي لأنه يعول عليه الكثري
يف دفع عجلة التطوير ،كما قطعت الوزارة �شوط ًا
يف متهني التعليم وهو �ضرورة ملحة فهو يوجد
التوازن بني احلقوق والواجبات وامل�س�ؤوليات
امللقاة على املعلم ،وال يزال هناك بع�ض الت�سا�ؤالت
حول ق�ضية الفروقات وق�صية املعلمات البديالت
وامل�ستثنيات ،فهناك طرح �إعالمي كبري لذلك،
ومن الأن�سب �أن تكون هناك خطة �إعالمية وا�ضحة
و�شاملة لإي�ضاح ذلك.
الوزير :لدى الوزارة الكثري من الأعمال ومن
�أهمها ما يتعلق بالبناء والتطوير ،ال �سيما بناء
اخلطة الإ�سرتاتيجية للتعليم ،وهي خطة مهمة،
ولعل الأهم الإميان بها وامل�شاركة يف بنائها
ومن ثم تنفيذها .وقد عملنا – طوال ال�سنوات

املا�ضية -على �إعادة الهيكلة يف برنامج تطوير.
و�أ�ضاف الدكتور نايف الرومي – وكيل الوزارة
للتخطيط والتطوير -ب�أنه مت االنتهاء هذا العام
من تنفيذ امل�شروع ال�شامل للمناهج على مدار�س
اململكة كافة ،وهذا امل�شروع ي�شمل املراحل من
ال�صف "الأول" ابتدائي حتى "الثالث" متو�سط،
وقد مت تطوير هذه املناهج �سواء من حيث املحتوى،
�أو من حيث الت�صميم مبا يزيد من التفاعل بني
الطالب واملعلمني .لقد مرت الوزارة يف املا�ضي
بظروف �أجربتها على �أن يتوىل تدري�س املرحلة
االبتدائية معلمون ومعلمات غري متخ�ص�صني .لذا
فقد بد�أ العمل بلجنة تن�سيقية مكونة من وزارة
الرتبية والتعليم ،ووزارة التعليم العايل تهتم بهذا
اجلانب ،وب�شكل خا�ص معلم التخ�ص�ص للمرحلة
االبتدائية ،وحتى تبد�أ وزارة التعليم العايل يف
معلم التخ�ص�ص فقد بد�أت الوزارة بربنامج �إعادة
ت�أهيل معلمي ومعلمات املرحلة االبتدائية من خالل
وكالتي التعليم� ،إ�ضافة �إىل م�شروع تطوير كبري
تقوم به �شركة اخلدمات التعليمية ،وهو "التطوير
املهني للمعلم اجلديد" ،كما ينفذ من خالل وكالتي
"ح�سن" وهو يركز
الوزارة برنامج حتت ا�سم ِّ
على م�ؤ�شرات الأداء ورفع هذه امل�ؤ�شرات لدى
املرحلة االبتدائية.

ثم �أ�ضاف الدكتور علي احلكمي – مدير عام
م�شروع (تطوير) -بالن�سبة مل�شروع رتب
املعلمني فهو من امل�شروعات الإ�سرتاتيجية يف
تطوير التعليم يف اململكة ،فالو�ضع احلايل هو
�أن املعلم يعني معلم ًا وي�ستمر معلم ًا حتى تنتهي
مدة عمله يف هذه املهنة ،ولي�س هناك نظام للرتقي
داخل مهنة التعليم ،وال يوجد نظام للحوافز ،لذا
فالدافعية الذاتية للمعلم لتطوير نف�سه �أو املحا�سبة
للمعلم لي�ست موجودة ليطور نف�سه ،يف ظل �سلم
الرواتب احلايل .وهذه من الق�ضايا التي اهتمت
االنتهاء من امل�شروع ال�شامل للمناهج
للمرحلتني االبتدائية واملتو�سطة

بها الوزارة كثري ًا ،وقد �صدر توجيه من املقام
ال�سامي بتقدمي ر�ؤية ب�ش�أن رتب املعلمني ،وقد
قام م�شروع تطوير بعمل هذا النظام بالكامل
ومت رفعه للمقام ال�سامي� .إن جميع جهود تطوير
التعليم يف العامل تعاين من ا�ضطراب يف خطط
التعليم وتغريها مع تغري القائمني على التعليم ،لذا
فالنقطة الرئي�سة ل�ضمان ا�ستدامة جهود التطوير

هي العمل امل�ؤ�س�سي و�إن�شاء امل�ؤ�س�سات .و�أول
خطوة �سوف حتقق ا�ستدامة تطوير التعليم يف
اململكة هي �إن�شاء هيئة تقومي التعليم العام .ف�إعادة
هيكلة قطاع الوزارة وقطاع التعليم ب�شكل كامل
ت�ضمن و�ضوح الأدوار ،وهذه �أو�ضحتها اخلطة
ب ��رن ��ام ��ج لإع � � ��ادة ت� ��أه� �ي ��ل م�ع�ل�م��ي
ومعلمات املرحلة االبتدائية وم�شروع
ال �ت �ط��وي��ر امل �ه �ن��ي ل�ل�م�ع�ل��م اجل��دي��د

�إن � �� � �ش� ��اء ه��ي��ئ��ة ت � �ق� ��ومي ال �ت �ع �ل �ي��م
�أوىل اخل � �ط� ��وات ن �ح��و ا� �س �ت��دام��ة
ت � �ط� ��وي� ��ر ال� �ت� �ع� �ل� �ي ��م يف امل �م �ل �ك��ة

التعليم العايل ،حيث مت البدء يف عدد من الربامج
ومنها معلم ال�صف ،بحيث يكون هناك تخ�ص�ص
يف التعليم اجلامعي ملعلم ال�صف "الأول"
و"الثاين" و"الثالث" االبتدائي ،وقد بقيت ق�ضية
من يدر�س ال�صفوف العليا "الرابع" و"اخلام�س"
و"ال�ساد�س" فهل يدر�سها متخ�ص�ص؟ �أم معلم
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الإ�سرتاتيجية لتطوير التعليم ،وهذه اجلهود التي
متت لن يكتب لها النجاح �إال بامل�شاركة املجتمعية
والدعم من جميع امل�ستويات ومن بينها جمل�س
ال�شورى.
�س /يحتاج �إعداد املعلم �إىل نظرة من ناحية التعلم
الفكري ،لأن ت�أثري املعلم الفكري على ال�شباب
والأطفال مهم جد ًا كما �أن امتحان ال�شهادة
الثانوية وامتحان القدرات من الهواج�س التي
تقلق �أولياء الأمور دائم ًا ف ِل َم يوجد هذا التباين
بني هذين االمتحانني وماذا عما ي�سمى (الأ�ستاذ
ال�شامل) يف املدار�س االبتدائية؟
الوزير� :إن ت�أهيل املعلم وتو�صيله للر�سالة

التعليمية مهم جد ًا ،وذلك من االهتمامات
الأ�سا�سية للوزارة ،والفكر والرتبية تهمنا يف
الوزارة كما يهمنا التعليم.
و�أ�ضاف الدكتور حمد �آل ال�شيخ -نائب الوزير
لتعليم البنني -ب�أن الفجوة بني اختبار ال�شهادة
الثانوية واختبار التح�صيل ،وكذلك بني اختبار
الثانوية العامة واختبار القدرات من الفجوات
التي تركز عليها الوزارة ،لأن م�ستوى حت�صيل
الطالب قد يكون مف�ص ًال يف ق�ضية قيمة العملية
التعليمية داخل املدر�سة ،وما قامت به الوزارة
يف هذا ال�صدد هو ح�ساب هذه الفجوة على
م�ستوى كل مدر�سة ثانوية وكل مكاتب الرتبية،
وكل �إدارة ووزعت مع �آليات للدرا�سة الذاتية يف
داخل املدر�سة وتوجيه للم�شرفني بهذا ال�صدد،
والرتكيز على عمليات التعليم والتعلم داخل
املدر�سة ،وح�سبت للعام املا�ضي والعام الذي
قبله ،وطلب و�ضع م�ؤ�شر الفجوة داخل غرفة
املعلمني ،وداخل غرفة مدير املدر�سة ،وو�ضع
�آليات لت�صحيح م�ستوى التح�صيل والقدرات.
كما و�ضعت �آليات لتمكني املدر�س لأن التطوير
يجب �أن ي�صل �إىل املدر�سة من خالل و�ضع
دليل تنظيمي ودليل �إجراءات يركز على جودة
العمليات التعليمية ويح�ضر �آليات التميز يف
التعليم والتعلم ،وعلى م�ستوى حت�صيل الطالب.

والفجوة م�ستمر ح�سابها ،وتعد من احلوكمة على
م�ستوى املدر�سة ،و�إدارة التعليم ،ونواب التعليم،
�سواء للبنني �أو للبنات يف هذا املجال.
ثم �أ�ضاف الدكتور �سعد الفهيد – وكيل الوزارة
لل�ش�ؤون املدر�سية� -أن الوزارة مع التوجه نحو
(الأ�ستاذ ال�شامل) ،ويف املمار�سة احلالية
يطبق هذا الأمر يف ال�صفوف الأولية" :الأول"
و"الثاين" و"الثالث" االبتدائي ،لكن الوزارة
ت�أخذ على هذا املنحى �أن املعلمني الذين يقدمون
هذا النوع من التعليم لي�سوا متخ�ص�صني ،وقد
ا�ستثمرنا اللجنة التي مت ت�شكيلها مع وزارة

13

�شامل؟ هذه الق�ضية تناق�ش مع التعليم العايل
ون�أمل �أن يكون يف القريب العاجل هناك معلم
خمت�ص لل�صفوف الأولية.
�س� :إن وجود منهج متميز ونظام بدون تدريب
حري ب�أن يطبق ب�شكل غري منا�سب ،فاملنهج
يعطى وتكلف �إدارات التعليم بتطبيقه ،لكن
انعدام الوعي بطريقة التطبيق يجعل احلكم عليه
بعدم منا�سبته ،فلماذا ال يكون للتدريب بند من
امل�شروع نف�سه ويكون �سابق ًا لتطبيقه؟ �أو يكون
للوزارة �أكادمييتها اخلا�صة مثل معهد الإدارة
ا�� �س�ت�رات� �ي� �ج� �ي ��ة ال��ت��ع��ل��ي��م ق��ائ �م��ة
ع � �ل� ��ى االن � � �ط� �ل��اق م � ��ن امل� ��در� � �س� ��ة
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العامة؟ وملاذا يوجد عزوف من املعلمني عن �إدارة
املدار�س؟ وملاذا ال يتم االتفاق مع وزارة اخلدمة
املدنية لإبعاد املدر�سني الذين يتهمون يف ق�ضايا
�أخالقية �أو خمدرات عن الوزارة ،فالواجب �أن
يكونوا الأف�ضل من حيث الكفاءات ،وماذا عن
احلزم يف غياب الطالب؟
الوزير� :إن تدريب املعلمني وت�أهيلهم يعد هو
ال�شغل ال�شاغل للوزارة ،و�أملنا كبري يف برنامج
امللك عبدالله لتطوير التعليم ،فاملعلمون هم الركائز
و�شركة اخلدمات التعليمية دورها كبري بالن�سبة
للت�أهيل والتدريب .لدينا برامج كثرية لتحفيز
املعلمني ،وبخا�صة بعد وجود الهيئة والتقييم
ورخ�صة املعلم� ،إ�ضافة �إىل رتب املعلمني ،وهي
من �أهم امل�شروعات التي �ستعطي احلوافز ومتكن

امل�ؤهلني ،وقد رفعت للمقام ال�سامي ،و�سوف
تكون – �إن �شاء الله -متوافقة مع الهيئة داخل
الوزارة .وبالن�سبة لإبعاد املعلمني ذوي الق�ضايا
فهناك الأنظمة وهناك ق�ضايا كثرية ويف النهاية
فهو مواطن و�سوف نحاول قدر امل�ستطاع و�إذا
تبني لدينا �أي جتاوزات فالوزارة ال ميكن �أن
تر�ضى بتواجد ه�ؤالء كم�س�ؤولني على �أبنائنا
وبناتنا� ،أما بالن�سبة لتدري�س املعلمني فهناك
م�شروع خا�ص باملناهج مع معهد الإدارة ،وقد
�صدرت موافقة وزارة اخلدمة املدنية و�سوف
يكون لهذا دور كبري يف تطوير العملية التعليمية.
�س :ما الذي مت بالن�سبة للرتبية البدنية يف
املدار�س احلكومية ،وهل مت الأخذ بها والعمل بها
على �أر�ض الواقع؟
الوزير :مدار�س احلي لها �أهمية كبرية ومت تفعيل
دورها وتطويرها لي�سهم يف الإ�سراع يف �إيجاد
الطرق -للطالب واملعلم وويل الأمر -ملمار�سة
الريا�ضة والعناية بالرتبية البدنية ،فالكثري من
احلدائق املهجورة مت ا�ستغاللها وتطويرها ليتم
ممار�سة الريا�ضة بها.
�س :رفع م�ساهمة القطاع اخلا�ص يف االقت�صاد
الوطني جانب مهم وت�سعى له الدولة وهو �ضمن
اخلطة اخلم�سية للمملكة ،و�أي�ض ًا دعا �إىل ذلك
املجل�س االقت�صادي الأعلى يف حني نرى وزارة
الرتبية والتعليم ت�سعى �إىل �إن�شاء خم�س �شركات
حكومية �أ�سند �إليها العديد من الأعمال ،يف الوقت
الذي ال يرى املجل�س االقت�صادي �أن يكون �إ�سناد
هذه الأعمال �إىل �شركة حكومية؟
الوزير :بالعك�س وجود هذه ال�شركات مهم جد ًا،

ال �سيما �أن ال�شركات مملوكة للدولة ،ودورها
م�شاركة القطاع اخلا�ص ف�إذا مت �إيجاد تركيبة
ممزوجة بني القطاعني احلكومي واخلا�ص ،فهذا
�سبيل �إىل تبادل اخلربات.
�س :جعلت الدول املتقدمة يف جمال الرتبية
والتعليم من املدر�سة كيان ًا وا�ستقاللية تامة
وحتمل للم�س�ؤولية ،لذا هل هناك عوائق تعوق
تطبيق مثل هذه الفكرة على مدار�س اململكة،
والأخذ بخطوات عملية على �أر�ض الواقع؟
الوزير� :إ�سرتاتيجية تطوير التعليم قائمة على
االنطالق من املدر�سة فقد مت ت�أ�سي�س برنامج
(تطوير املدار�س) يف م�شروع امللك عبدالله
بن عبدالعزيز لتطوير التعليم ،هذا امل�شروع
�إ�سرتاتيجية تطوير التعليم قائمة
على االنطالق من املدر�سة وقد ُطبق
برنامج تطوير امل��دار���س على مئتني
وع�شرين مدر�سة على م�ستوى اململكة
وبرناجمه يركز على التطوير من خالل املدر�سة،
وقد بد�أ العمل به يف العام الدرا�سي املا�ضي
1433هـ ،وطبق على "مئتني وع�شرين" مدر�سة
على م�ستوى اململكة يف �سبع مناطق تعليمية،
ويف ال�سنة احلالية مت التو�سع لي�صل العدد �إىل
"ت�سعمائة" مدر�سة ،وذلك من خالل تطبيق
�أمنوذج جديد للمدر�سة ،وكيفية �إدارة املدر�سة،
وما هي العمليات التي تتم وتركيزها على اجلودة

وعلى �أداء الطالب� ،أي�ض ًا االنفتاح على املجتمع،
فالربنامج �أ�س�س بعمل م�ؤ�س�سي ومت �إن�شاء وحدة
(تطوير املدار�س) ب�أن تكون كل �إدارة تعليم تعنى
بنف�سها وب�شخ�صية م�ستقلة.
�س :ما هو دور الوزارة فيما يتعلق باملدار�س
الأهلية ومدى االهتمام باللغة العربية؟
برامج ن��ور وفار�س ولقاء وغريها
نقلة كبرية نعتز بها وال يوجد خيار
للتطوير �إال عرب التقنيات احلديثة

الوزير :نت�أمل حلال اللغة العربية يف بلد الإ�سالم
ومهبط الوحي ،ال �سيما �أن البيت له الدور الأكرب،
ومع ذلك امل�س�ؤولية الكربى تقع على عاتق وزارة
الرتبية والتعليم ،و�سيتم – ب�إذن الله� -إيجاد
احللول الالزمة النافعة للمحافظة عليها وحفظها،
فاملنظمة العاملية اليون�سكو جعلت من يوم "الثامن
ع�شر" من �شهر دي�سمرب (كانون الأول) اليوم
العاملي للغة العربية ،وهذا يحمل الوزارة م�س�ؤولية
�أكرب.
�س :امل�شروعات التي مت تر�سيتها وتعرثت ماذا
مت ب�ش�أنها؟
الوزير :قبل "�أربع" �سنوات كان عدد امل�شروعات
التي حتت النفيذ "�أربعة �آالف" م�شروع منها
حوايل "�ألف وثمامنائة" م�شروع متعرث ،واليوم
– ولله احلمد -مت تخفي�ض عدد امل�شروعات

املتعرثة �إىل �أقل من "خم�سمائة" م�شروع
متعرث ،ال �سيما �أن الوزارة تتعامل مع �أكرث من
"�ألف و�ستمائة" مقاول خمتلفي الإمكانيات،
فمنهم من يتقدم �إىل الوزارة ويكون حديث عهد
بعمل املقاوالت ،وهذا �أحد �أ�سباب تعرث بع�ض
امل�شروعات فقد ي�ستلم امل�شروع يف �إحدى املناطق
والقرى ،وجلهله باملوقع وطبيعته اجلغرافية يعاين
م�شكالت عديدة وقد ي�صل به الأمر �إىل �إغالق
ن�شاطه و�شطبه فيتعرث م�شروع الوزارة.
�س :ماذا مت من �آليات وخطوات تطويرية
لدعم مديري التعليم ،ومديري املدار�س ،يف
�أداء مهامهم؟ وهل �سيكون للمجال الريا�ضي
والك�شفي والعلمي والثقايف� ،آلية �أف�ضل
ملمار�ستها حتت �إ�شراف املخت�صني يف �أندية احلي
التي ت�أتي �ضمن باكورة �إجنازات م�شروع امللك
عبدالله بن عبدالعزيز �آل �سعود لتطوير التعليم؟
وهل �سيتم �إعطاء املدر�سة مزيد ًا من ال�صالحيات
الرتبوية والإدارية التي تعيد للمدر�سة ومدر�سيها
الهيبة واالحرتام الأ�سري يف الثواب التعليمي
والعقاب الرتبوي؟
الوزير :تعد الربامج (نور) ،و(فار�س) ،و(لقاء)،
والربامج الأخرى نقلة كبرية نعتز بها ،وال يوجد
خيار للتطوير �إال عرب التقنيات احلديثة� ،أما ما
يتعلق مبدراء التعليم فهم يتحملون م�س�ؤوليات
كبرية �سواء جتاه جمال�س املنطقة التي يعملون
بها� ،أو جتاه الأعداد الكبرية من الطالب ،لذلك
ينبغي �أن ميلك مدير التعليم كافة ال�صالحيات
و�أن يكون م�ؤه ًال وقادر ًا على حتمل �أعباء هذه

الوظيفة من خالل �إدارة ال مركزية جار العمل
على تطبيقها ب�شكل �أو�سع� ،أما بخ�صو�ص �أندية
الأحياء فهو �أمر �ضروري وحيوي ،وهناك �أمور
�إيجابية �سرتى النور قريب ًا يف هذا اجلانب.
�س :مل ُيعط ال�ش�أن ال�صحي املدر�سي االهتمام
الكايف من وزارة املالية ،فهل ت�شاركني وزارة
الرتبية والتعليم الر�أي يف منا�سبة �أن ت�ضم
الإدارة ال�صحية املدر�سية للرعاية ال�صحية الأولية
بوزارة ال�صحة لتواجدها وانت�شارها بالأحياء؟
الوزير :االهتمام بال�صحة املدر�سية واجب،
ولل�صحة املدر�سية حتركات �إيجابية يف مواجهة
الأوبئة والأمرا�ض التي قد تنت�شر يف املدار�س،
كدورها يف مواجهة �أنفلونزا اخلنازير ،وقد
ح�صلت على دعم كبري ملواجهة هذا الوباء،
االه� �ت� �م ��ام ب��ال �� �ص �ح��ة امل��در� �س �ي��ة
واج � ��ب ول��ه��ا حت ��رك ��ات �إي �ج��اب �ي��ة
يف م��واج�ه��ة الأوب��ئ��ة والأم��را���ض
ال� �ت ��ي ق� ��د ت �ن �ت �� �ش��ر يف امل� ��دار�� ��س

وهناك توجهات مع وزارة ال�صحة بخ�صو�ص
هذا ال�ش�أن ،ونعمل حالي ًا على �أن يكون يف كل
مدر�سة �أو جمموعة مدار�س ممر�ض يتابع الو�ضع
ال�صحي ،مع ربط هذه املدار�س مع مراكز الرعاية
الأولية التابعة للأحياء.
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تحت القبة

األعضاء يطالبون بمعهد للتحقيق واإلدعاء العام
لتخريج كوادر مؤهلة

الدكتور �إبراهيم بن عبدالله الرباهيم
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عزا �أع�ضاء جمل�س ال�شورى املعوقات التي
تواجهها هيئة التحقيق والإدعاء العام �إىل
ت�سرب كثري من �أع�ضائها و�إدارييها ،و�إىل
املباين امل�ست�أجرة ،وطالبوا بن�شر مواد عن
الهيئة ودورها وحقوق املواطن وواجباته يف
و�سائل الإعالم املختلفة ،وطالبوا ب�إن�شاء معهد
عالٍ للتحقيق والإدعاء لتخريج متخ�ص�صني يف
جمال عمل الهيئة ،جاء ذلك خالل جل�سة املجل�س
التي عقدت يوم 1434/1/12هـ ،برئا�سة رئي�س
املجل�س ال�شيخ الدكتور عبدالله بن حممد بن
�إبراهيم �آل ال�شيخ ،حيث ا�ستمع املجل�س �إىل
تقرير جلنة ال�ش�ؤون الإ�سالمية والق�ضائية،
ب�ش�أن التقرير ال�سنوي لهيئة التحقيق والإدعاء
العام للعام املايل 1432/1431هـ ،تاله ف�ضيلة
رئي�س اللجنة الدكتور �إبراهيم بن عبدالله
الرباهيم ،ثم �أثريت ب�ش�أنه عدد من امللحوظات،
حيث لفت �أحد الأع�ضاء �إىل �أن من �أهم معوقات

هيئة التحقيق والإدعاء هو ت�سرب كثري
من �أع�ضائها و�إدارييها ب�سبب الإحباط
النف�سي الذي يواجهونه والقرارات
الإدارية املجحفة ،و�أنه قد غادر الهيئة
خالل ال�ستة �أعوام ال�سابقة ما يقرب
من ( )160ع�ضو ًا و(� )315إداري ًا� ،إما
ب�سبب اال�ستقالة �أو بطلب التقاعد املبكر
�أو الف�صل ،ومل يكن ال�سبب وجود فر�ص
وظيفية لهم يف قطاعات خارج الهيئة.
والحظ ع�ضو �آخر �أن خروج كفاءات
من الهيئة ت�سبب يف غياب دور ق�سم
الدرا�سات والتطوير فيها ،كما �أن الهيئة
تعاين من �ضعف دور دائرة الرقابة والإ�شراف
على تنفيذ الأحكام اجلنائية ،و�أدى ذلك �إىل غياب
الهيئة عن دورها يف الإ�شراف على رجال ال�ضبط
اجلنائي مع ا�ستمرار بع�ض قياداته ل�سنوات
طويلة من دون تغيري� ،إ�ضافة �إىل تكليف معظم
ر�ؤ�ساء الفروع والدوائر بخارج الدوام طيلة
العام ،مع عدم ح�ضورهم فعلي ًا وهذا يرهق
ميزانية الهيئة.
و�أ�ضاف ع�ضو �آخر �أن من معوقات عمل الهيئة
ا�ستئجارها للمباين ،فلماذا ال تبني مقار ًا دائمة
أرا�ض تكفي لبناء
للهيئة ،ما دام �أن لدى الدولة � ٍ
مقار يف املناطق كافة؟ و�أ�شار �إىل عدم ذكر
م�شاركات الهيئة يف امل�ؤمترات الدولية و�إ�سهامها
يف تنفيذ بع�ض االتفاقيات والقرارات الدولية يف
مكافحة الإرهاب وغ�سيل الأموال وغريها من
اجلرائم الدولية؟
واقرتح �أحد الأع�ضاء �أن تن�شر الهيئة يف

ال�صحافة املحلية مواد ًا للهيئة تعرف املجتمع
بعملها ،وتو�ضح حقوق املواطن وواجباته ،ودعا
�إىل التن�سيق مع بع�ض مراكز الأبحاث لدرا�سة
احلاالت والق�ضايا الواردة للهيئة ودرا�ستها من
جميع اجلوانب للو�صول �إىل حلول جذرية لها.
ولفت �أحد الأع�ضاء �إىل �أن من يعمل يف هيئة
التحقيق والإدعاء �أ�شخا�ص غري متخ�ص�صني
يف الإدعاء والتحقيق ،واقرتح �إ�ضافة تو�صية
تن�ص على �إن�شاء معهد عالٍ للتحقيق والإدعاء،
يخرج �أ�شخا�ص ًا حمرتفني يف التحقيق واالدعاء،
ويكون االلتحاق به خلريجي كليات ال�شريعة
والقانون ،وتكون مدة التخ�ص�ص فيه �سنتني �أو
ثالث �سنوات.
ولفت ع�ضو �آخر �إىل �أنه �سبق �أن �أ�صدر املجل�س
قرارات ب�ش�أن دعم الهيئة يف احل�صول على
جتهيزات وبناء مقار لها ،و�أن اللجنة مل ت�س�أل
الهيئة عما مت ب�ش�أن تلك القرارات ،وملاذا مل تعالج
هذه الق�ضية؟ واقرتح �أن يكون من �ضمن دور
اللجان الرقابة على تنفيذ قرارات املجل�س وماذا
مت ب�ش�أنها؟ و�أيد �أن ي�صرف ملن�سوبي الهيئة بدل
طبيعة عمل منا�سب لعملهم و�أن يدرج ذلك يف
تو�صية.
و�أ�شار �أحد الأع�ضاء �إىل ما ورد يف �إجابات
املندوبني ب�ش�أن مو�ضوع الرتاخ يف تنفيذ
بع�ض الأحكام ،و�أن هناك ق�ضايا معينة مت�س
ر�أي ًا عام ًا ينبغي اال�ستعجال فيها ،وهناك ق�ضايا
ي�ؤجل النظر فيها ،وقال :يجب �أن يكون التعامل
مع الق�ضايا �سوا�سية ،و�أن يكون هناك �إن�صاف
وم�ساواة وعدالة.

الشورى يطالب بإعادة هيكلة وزارة الزراعة
وبمشروع وطني لتوثيق الحيازات الزراعية

املهند�س حممد بن حامد النقادي

دعا جمل�س ال�شورى �إىل �إعادة هيكلة وزارة
الزراعة مبا يتنا�سب مع م�ستجدات القطاع
الزراعي ،وطالب الوزارة بدرا�سة �أ�سباب تراجع
الإنتاج املحلي من الدجاج الالحم ،وو�ضع
احللول املنا�سبة ملواجهة هذا الرتاجع ،كما
طالبها بتنفيذ م�شروع وطني لتوثيق احليازات
الزراعية وذلك بح�صرها وعمل قاعدة بيانات
ت�شمل موقع و�إحداثيات كل حيازة وم�ساحتها
و�أنواع حما�صيلها وعدد الآبار القائمة بها،
جاء ذلك خالل جل�سة املجل�س التي عقدت يوم
1434/1/11هـ برئا�سة رئي�س املجل�س ال�شيخ
الدكتور عبدالله بن حممد بن �إبراهيم �آل ال�شيخ،
حيث ا�ستمع املجل�س �إىل وجهة نظر جلنة الإ�سكان
واملياه واخلدمات العامة ،ب�ش�أن ملحوظات
الأع�ضاء و�آرائهم جتاه التقريرين ال�سنويني

لوزارة الزراعة للعامني املاليني
1431/1430ه – 1432/1431هـ،
تالها رئي�س اللجنة املهند�س حممد
بن حامد النقادي ،ف�أو�ضح �أن الوزارة
�أعدت الإ�سرتاتيجية الزراعية حتى
عام 2030م ،ومن �أهم �أهدافها تعزيز
الأمن الغذائي الوطني مبا يحقق حاجة
املواطن من ال�سلع الغذائية الرئي�سة،
ويحافظ على املوارد املائية ،وقد نفذت
العديد من ال�سيا�سات والربامج التي
�أدت �إىل زيادة الإنتاج الزراعي ب�شقيه
احليواين والنباتي ،وحققت معدالت
عالية من االكتفاء الذاتي لبع�ض ال�سلع
الغذائية الهامة.
و�أ�شار �إىل �أن اللجنة تدرك �أهمية اال�ستثمار
الزراعي اخلارجي ،وال �شك �أن مبادرة خادم
احلرمني ال�شريفني لال�ستثمار الزراعي اخلارجي
التي �أعلنت عام 2008م تعد رافد ًا مهم ًا للأمن
الغذائي الوطني ووزارة الزراعة – بعد نقل
املبادرة �إليها من وزارة التجارة -تقوم حالي ًا
با�ستقبال طلبات امل�ستثمرين لال�ستفادة منها يف
زراعة بع�ض املحا�صيل الزراعية يف دول خارجية
تتمتع مبيزة ن�سبية يف الإنتاج الزراعي.
و�أكد على �أن الت�سويق الزراعي هو �أحد �أ�ضعف
حلقات الإنتاج الزراعي باململكة ،ولقد �صدر عن
املجل�س قراران �سابقان �أحدهما ين�ص على اتخاذ

الإجراءات الالزمة مل�ساعدة املزارعني يف ت�سويق
منتجاتهم .والآخر على م�ضاعفة اجلهود لت�شجيع
القطاع اخلا�ص لال�ستثمار يف ال�صناعات
الغذائية والت�سويق الزراعي والت�صدير وتوفري
الدعم الالزم لذلك.
وت����ب��ي�ن �أن�������ه ق���ب���ل ارت�����ف�����اع �أ�����س����ع����ار ال����دج����اج
الح���ظ���ت ال��ل��ج��ن��ة ت���راج���ع الإن����ت����اج امل��ح��ل��ي من
حل����وم ال����دواج����ن وخ�����روج ب��ع�����ض امل�����ش��روع��ات
م���ن الإن����ت����اج ،وب���ن���ا ًء ع��ل��ى ذل���ك �أف������ردت اللجنة
ت��و���ص��ي��ت��ه��ا "الثانية" مل���ع���اجل���ة ذل�����ك اخل���ل���ل.
ولفت �إىل �أن قلة �أعداد الكوادر الب�شرية وتدين
ن�سبة �سعودة وظائف القطاع الزراعي �سبق
للمجل�س �أن �أ�صدر قرارات ب�ش�أنها ،و�أ�سباب ذلك
عدم وجود وظائف عليا وتدين رواتب الوظائف
الفنية.
و�أكد �أن �ضعف الكوادر الب�شرية يف مركز
الأبحاث و�إدارة الري عاجلته اللجنة يف تقريرها
ب�ش�أن تقرير الوزارة للعام املايل 1433/1432ه،
و�أدرجت تو�صية بذلك ،و�أ�شار �إىل �أن مقرتح
�إن�شاء �إدارة لل�سيا�سات الزراعية والأمن الغذائي
قد ُ�ضمن يف تو�صية اللجنة اخلا�صة ب�إعادة هيكلة
الوزارة.
و�أو�ضح �أن دور الوزارة يف مراقبة الإنتاج
املحلي والت�أكد من �سالمته وخلوه من بقايا
الأدوية والهرمونات وامل�ضادات احليوية وغريها
�ستدر�سه اللجنة بالتف�صيل وجتيب عليه يف
التقرير القادم.
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الحد من إدراج الشركات في سوق األسهم قبل
مزاولة نشاطها الفعلي ووضع اآلليات للتحول
إلى التداول المؤسسي

بالإدراج املبا�شر يف �سوق الأ�سهم الو�ساطة واملحافظ اال�ستثمارية بحكم �أقدميتها
قبل املزاولة الفعلية للن�شاط لفرتة يف ال�سوق املالية م��ن خ�لال البنوك التابعة لها
حم�����ددة ،وو����ض���ع الآل����ي����ات ال��ت��ي وا�ستحواذها على قاعدة عمالء وا�سعة جد ًا ،ومن
ت�شجع على التحول م��ن ال��ت��داول ث��م حتقق ربحية ا�ستثنائية� ،إ���ض��اف��ة �إىل الدعم
ال��ف��ردي �إىل ال��ت��داول امل�ؤ�س�سي ،الكبري م��ن البنك ل��ه��ذه ال�����ش��رك��ات م��ال��ي�� ًا وتقني ًا
ج����اء ذل����ك خ��ل�ال ج��ل�����س��ة املجل�س ولوج�ستي ًا ،وبالقدرات الب�شرية .كما ت�ؤكد الهيئة
التي عقدت ي��وم 1434/1/19ه���ـ �أنها �أكدت �أكرث من مرة ا�ستقاللية تلك ال�شركات
الدكتور� .سعد حممد �أحمد مارق

ب��رئ��ا���س��ة رئ��ي�����س امل��ج��ل�����س ال�شيخ عن البنوك و�أن��ه��ا تتمتع بجهاز �إداري وجمل�س
ومبان م�ستقلة.
ال���دك���ت���ور ع��ب��دال��ل��ه ب���ن حم��م��د بن �إدارة ٍ

دعا جمل�س ال�شورى جمل�س �إدارة هيئة ال�سوق

�إبراهيم �آل ال�شيخ ،حيث ا�ستمع و�أ�شار �إىل �أن م�س�ؤولية الهيئة تتمثل يف تطوير

املالية �إىل �إحالة املخالفني لنظام ال�سوق مبوجب املجل�س �إىل وجهة نظر جلنة ال�ش�ؤون املالية ،ب�ش�أن الإج����راءات الكفيلة باحلد م��ن املخاطر املرتبطة
امل���ادة "التا�سعة واخلم�سني" �إىل جلنة الف�صل ملحوظات الأع�ضاء و�آرائهم جتاه التقرير ال�سنوي مب��ع��ام�لات الأوراق امل��ال��ي��ة وم��راق��ب��ت��ه��ا حلماية
يف منازعات الأوراق املالية وع��دم التو�سع يف لهيئة ال�سوق املالية للعام املايل 1433/1432هـ ،امل�ستثمرين من املمار�سات غري العادلة �أو غري
فر�ض الغرامات مبا�شرة من قبل جمل�س �إدارة تالها رئي�س اللجنة الدكتور �سعد بن حممد مارق ،ال�سليمة �أو التي تنطوي على غ�ش �أو تدلي�س �أو
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الهيئة ،و طالب هيئة ال�سوق املالية وبالتعاون مع ف�أو�ضح �أن �شركات الو�ساطة التي متلكها البنوك تالعب ،وتراقب الهيئة تداول الأ�سهم ،ال�صكوك
اجلهات ذات العالقة احلد من ال�سماح لل�شركات تتمتع بح�صة �سوقية كبرية فيما يخ�ص �أعمال وال�سندات� ،صناديق امل�ؤ�شرات املتداولة.

ولفت �إىل �أن الهيئة وا�صلت تعزيز �أدائها الرقابي للأوراق املالية كالأ�سهم ،و�أدوات الدين ونحوها ،وذكر د� .سعد مارق �أن الهيئة �أفادت �أنه منذ �أن
من خالل تكثيف املتابعة لعمليات التداول للت�أكد �أو �إع��ل�ان ذل���ك ب����أي و�سيلة �أو ال��ق��ي��ام ب���أع��م��ال �صدرت الئحة �صناديق اال�ستثمار العقاري والهيئة
من التزام امل�شاركني يف ال�سوق لنظام ال�سوق الو�ساطة� ،أو اال�ست�شارات امل��ال��ي��ة� ،أو �إ���ص��دار ت�سعى ب�شكل م�ستمر �إىل الت�أكد من فعالية هذه
امل��ال��ي��ة ول��وائ��ح��ه ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة ،وم���ن الإج������راءات التو�صيات دون ح�صولهم على ترخي�ص يف ذلك الالئحة ومدى مالءمتها لتحقيق الأغرا�ض التي
الرقابية التي تنفذها الهيئة حالي ًا� ،آلية الرقابة من الهيئة.
ع��ل��ى ال����ت����داوالت ،وت��ت��م ع��ل��ى ال����ت����داوالت حيث وبني الدكتور �سعد مارق �أن عمق ال�سوق يعتمد
ي�صدر النظام ال��رق��اب��ي الإل��ك�تروين (�سمارت) على عدد ال�شركات املدرجة وتنوعها ،وبنا ًء على
تنبيهات على �أي ممار�سات �أو تعامالت ي�شتبه يف ذلك ت�شجع الهيئة ال�شركات على �إدراج �أ�سهمها

�أ�صدرت من �أجلها وذل��ك من خالل عدة قنوات،
منها :متابعة �أداء ونتائج �صناديق اال�ستثمار
ال��ع��ق��اري امل��رخ�����ص لها وف��ق�� ًا لالئحة ال��ل��ذي��ن من
�ش�أنهما �أن يعك�سا �إىل ح��د م��ا م��دى جن��اح هذه
الأوعية اال�ستثمارية يف تلبية احتياج املطورين

خمالفتها لنظام ال�سوق املالية ولوائحه التنفيذية .يف ال�����س��وق ال�سعودية م��ن خ�لال رف��ع م�ستوى العقاريني وامل�ستثمرين ،وطلب مرئيات الأطراف
كما يجرى بحث مكثف ل��ل��ت��داوالت والتعامالت التوعية لدى ال�شركات وتوفري البيئة التنظيمية ذات العالقة من وقت لآخر عن مدى مالءمة مواد
ال��ي��وم��ي��ة وحت��ل��ي��ل ل��ب��ي��ان��ات ال�����س��وق وم��راج��ع��ة املنا�سبة التي من �ش�أنها ت�سهيل �إجراءات الطرح الالئحة لطبيعة �أعمالهم وعن احلاجة �إىل تعديل �أو
ل�ل�أوام��ر وال�صفقات املنفذة وحتليلها ،و�أع��م��ال والت�سجيل.

�إ�ضافة ما يدعم كفاءتها بهدف دعم منو وتطوير

الرقابة الإلكرتونية ،حيث ا�ستخدمت الهيئة منذ وقال� :إن تبادل ال�سلع واملعادن يف �أ�سواق ال�سلع اال���س��ت��ث��م��ار اجل��م��اع��ي يف ال��ق��ط��اع ال��ع��ق��اري يف
منت�صف عام 2010م نظام ًا متطور ًا للرقابة على وامل��ع��ادن ب�شكل ع��ام يعتمد وي��ق��وم على ت��داول اململكة العربية ال�سعودية ،ويف هذا ال�سياق �أجرت
الو�سائل الإلكرتونية ومواقع الإن�ترن��ت ،للت�أكد ع��ق��ود م�شتقات ت��ل��ك ال�سلع م��ث��ل ع��ق��ود اخل��ي��ار الهيئة يف 2011م ا�ستبانة للأطراف ذات العالقة
من ع��دم وج��ود ممار�سات تخالف نظام ال�سوق والعقود امل�ستقبلية وعقود الفروقات .وتعد تلك
امل��ال��ي��ة ول��وائ��ح��ه التنفيذية م��ن قبل الأ�شخا�ص العقود مبختلف �أن��واع��ه��ا �أوراق���� ًا مالية خا�ضعة
غري املرخ�ص لهم الذين يقومون بجمع الأم��وال لنظام ال�سوق املالية ،لذا ف�إن نظام ال�سوق املالية
وا�ستثمارها يف �أي م��ن �أع��م��ال الأوراق املالية ي�سمح بتطوير ال�����س��وق لي�شمل ���س��وق�� ًا ثانوية،
مبا يف ذلك �إدارة حمافظ اال�ستثمار� ،أو الرتويج و�سوق ًا لل�سلع و�سوق ًا للم�شتقات.

من �شركات مرخ�ص لها و�شركات تطوير عقاري

وج��ه��ات �أخ���رى لتقييم م��دى احل��اج��ة �إىل تطوير
الئحة �صناديق اال�ستثمار العقاري ،وتعمل الهيئة
بالتعاون مع اجلهات ذات العالقة لتطوير الالئحة
وجعلها �أك�ث�ر م�لاءم��ة لتحقيق الأغ���را����ض التي
و�ضعت من �أجلها.
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المجلس ناقش العالقة بين المالك والمستأجر في
ضوابط قضايا غياب المستأجرين أو هروبهم

الدكتور حممد بن عبدالله �آل ناجي
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ر�أى �أح��د الأع�ضاء �أن �ضوابط البت يف ق�ضايا
غياب بع�ض امل�ست�أجرين �أو هروبهم ويف ذممهم
�إي����ج����ارات متبقية م���ع ت���رك ال��ع�ين م��ق��ف��ل��ة تعترب
مو�ضوع�أً منتهي ًا ب�صدور نظام ق�ضاء التنفيذ
وال����ذي ���س��ي��ب��د�أ ال��ع��م��ل ب��ه يف 1434/5/1ه�������ـ،
ول��ف��ت �آخ�����رون �إىل �أن ال��ع�لاق��ة ب�ين امل�����س��ت���أج��ر
وامل�ؤجر متثل حتدي ًا للجهات التنفيذية والق�ضائية
وت�ستحوذ على ن�سبة كبرية من �أع��م��ال اجلهات
الق�ضائية ،و�أ�شاروا �إىل �أن تلك ال�ضوابط مطبقة
بالفعل يف �إمارات املناطق واملحافظات .جاء ذلك

خالل جل�سة املجل�س التي عقدت يوم
1434/1/25هـ برئا�سة نائب رئي�س
امل��ج��ل�����س ال���دك���ت���ور حم��م��د ب���ن �أم�ي�ن
اجل��ف��ري ،حيث ا�ستمع املجل�س �إىل
تقرير جلنة الإدارة واملوارد الب�شرية
ب�ش�أن �ضوابط البت يف ق�ضايا غياب
بع�ض امل�ست�أجرين �أو هروبهم ويف
ذممهم �إيجارات متبقية مع ترك العني
مقفلة (ظ���اه���رة غ��ي��اب امل�����س��ت���أج��ري��ن
وبذمتهم �إي���ج���ارات متبقية) ،تالها
رئي�س اللجنة الدكتور حممد بن عبدالله �آل ناجي،
ثم عر�ض التقريرعلى املجل�س للمناق�شة ،حيث
لفت �أحد الأع�ضاء �إىل �أن ال�ضوابط جاءت ببع�ض
احلاالت التي ت�شكل فيها جلنة حلاالت الإع�سار �أو
املر�ض �أو الوفاة وكيفية الت�سديد يف هذه احلاالت
دون الإ�شارة �إىل ح��االت املماطلة ،ال �سيما �أنها
ه��ي الأغ��ل��ب يف ح���االت ع���دم ال�����س��داد ل�ل�إي��ج��ار.
وطلب �إ�ضافة املطالبة �ضمنها.
بينما لفت ع�ضو �آخ��ر �إىل �أن املو�ضوع منتهي
ب�صدور نظام ق�ضاء التنفيذ والذي �سيبد�أ العمل

به بتاريخ 1434/5/1ه���ـ وه��ذه االخت�صا�صات
من�صو�ص عليها يف نظام التنفيذ ،ال �سيما �أنه
اخت�صا�ص �أ�صيل لنظام التنفيذ ،ل��ذا ال ي�صبح
�إ�سناد عمل ق�ضائي جلهة تنفيذية تفتقد �ضمانات
حفظ حقوق امل�ؤجر وامل�ست�أجر وقد ي�شوبها بع�ض
الت�سعف� ،أو التق�صري ال �سيما �أنها منوطة ب�أفراد،
كما �أن اللجان املكونة غري خمت�صة.
والحظ �أحد الأع�ضاء �أن عنوان التقرير ال يتفق مع
ما تطالب به اللجنة ،حيث �إن الوارد يف التو�صية
ترتيبات ولي�س �ضوابط ،كما �أن الرتتيبات مل
ت�شتمل على معاجلة ما ورد يف العنوان املتمثل يف
غياب بع�ض امل�ست�أجرين �أو هروبهم ويف ذمتهم
�إي��ج��ارات متبقية م��ع ت��رك العني مقفلة .واق�ترح
�إع�����ادة ���ص��وغ ال��ع��ن��وان ل��ي��ك��ون ب��ال��ن�����ص الآت����ي:
(ترتيبات البت يف ق�ضايا امتناع امل�ست�أجرين
عند �إخالء العقار بعد انتهاء مدة العقد �أو هروبهم
وت��رك العني مقفلة) ،ور�أى �أن هذه الرتتيبات مل
حتظ بالدرا�سة الكافية من قبل اللجنة ،حيث مل
ي�شر لها يف درا���س��ة اللجنة فكان حري ًا باللجنة
�أن تبني الفرق بني هذه الرتتيبات وبني ال�ضوابط

التي وردت للمجل�س ابتدا ًء ،وت�ساءل عن عدول ولهذا ج��اءت هذه ال�ضوابط مغلبة جانب امل�ؤجر امل �ط��ال �ب��ة ب��و� �ض��ع ن� �ظ ��ام � �ش��ام��ل
اللجنة عن تلك ال�ضوابط؟ �إ�ضافة �إىل �أنه ورد يف على جانب امل�ست�أجر ،والحظ على هذه ال�ضوابط ي �ن �ظ �ي��م ال� �ع�ل�اق ��ة ب �ي�ن ال �ط��رف�ين

العالقة بني امل�ؤجر وامل�ست�أجر متثل
حتدي ًا للجهات الق�ضائية والتنفيذية
بينما �أو�ضح ع�ضو �آخر �أن العالقة بني امل�ست�أجر
وامل�ؤجر متثل حتدي ًا للجهات التنفيذية والق�ضائية
وت�ستحوذ ق�ضايا الإيجار على ن�سبة كبرية من
�أعمال اجلهات الق�ضائية والتنفيذية ،فقد قامت
ال��ع��دي��د م��ن اجل��ه��ات ب���اق�ت�راح بع�ض امل���ب���ادرات
لإي��ج��اد حلول لهذه امل�شكلة ،وه��ي متثل �أف��ك��ار ًا
ج��ي��دة مي��ك��ن ال��ب��ن��اء ع��ل��ي��ه��ا ،وو���ض��ع ال�ترت��ي��ب��ات
ال�شاملة التي حتدد العالقة بني امل�ست�أجر وامل�ؤجر،
و�أن ال�����ض��واب��ط ال����واردة م��ن احل��ك��وم��ة تت�ضمن
�أفكار ًا جيدة ،لكنها ال متثل �إال جزء ًا ب�سيط ًا من
�ضوابط حل اخل�لاف��ات بني امل���ؤج��ر وامل�ست�أجر.
واقرتح على اللجنة ا�ستكمال جوانب حل امل�شكلة
�ضمن هذه ال�ضوابط ،ال �سيما �أنه �سبق و�أن رفع
لها العديد من املوا�ضيع وطلب منها البت فيها،
ومنها :هروب امل�ست�أجرين ويف ذمتهم �إيجارات
ومماطلة امل�ست�أجرين يف تنفيذ العقود وعدم دفع
الإيجارات وعدم �إخ�لاء العني امل�ؤجرة واخلروج
من العني امل�ؤجرة وعدم ت�سليم املفتاح .والتلفيات
يف العني امل�ؤجرة ،عدم الت�أجري على بع�ض �شرائح
املواطنني ،لذا يح�سن �أن تقوم اللجنة بالعودة ملا
�سبق �أن ورد �إل��ي��ه��ا وت��ق��وم بت�ضمينه يف ه��ذه
ال�ضوابط حتى يتم و�ضع �ضوابط �شاملة حلل
جميع جوانب امل�شكلة.

وط��ال��ب ع�ضو �آخ���ر بو�ضع ن��ظ��ام �شامل وكامل
ينظم العالقة ب�ين امل���ؤج��ر وامل�ست�أجر .و�أن على
اللجنة �سحب ه��ذا التقرير والعمل على تطويره
لي�صبح نظام ًا �شام ًال ومتكام ًال ،ال �سيما �أن هناك
العديد من امل�شاكل يف �إمارات املناطق تتعلق بهذه
امل�س�ألة.
وت�ساءل ع�ضو �آخر من هم الأكرث ت�ضرر ًا؟ هل هم
�أ�صحاب الأمالك �أم امل�ست�أجرون �أ�صحاب الدخل
املحدود يف الق�ضايا اخلا�صة بهذا ال�ش�أن ،ومن
هو الأوىل باحلماية؟ والحظ يف املادة "اخلام�سة"
�أنها مل تبني كيفية العمل فيما لو كان امل�ست�أجر
غ�ير ���س��ع��ودي ،وك��ذل��ك مل ي��ت��ط��رق ل��ه يف كامل
ال��ن��ظ��ام ،كما الح��ظ ع��دم حت��دي��د امل���دة يف �سرعة
توفري امل�سكن البديل ،خالف ًا ملا هو معمول به يف
احل��االت الأخ��رى يف النظام والتي تقف بجانب
امل���ؤج��ر ،فمن املهم �أن يوفر ال�سكن البديل قبل
الإخالء للعقار.
وط��ال��ب ع�ضو �آخ���ر �أن ي��ك��ون ال��ن��ظ��ام ع���اد ًال بني
حقوق امل�ست�أجر وحقوق امل�ؤجر ،والحظ �أن هناك
خطورة بالغة من �إيقاف خدمات امل��اء والكهرباء
على امل�ست�أجر ،فقد يكون هناك �أحد املر�ضى الذين
يحتاجون للأجهزة الكهربائية الطبية ،كما �أن يف
هذه املنازل كبار ال�سن والأطفال واملر�ضى ،ومن
غري املنا�سب معاملتهم بهذه الطريقة.
ور�أى ع�ضو �آخر �أن هذه ال�ضوابط مطبقة بالفعل
يف الإم���ارات واملحافظات ،فال داع��ي �أن ي�صدر
هذا النظام بهذه احلالة ،كما يلحظ �أن �إ�سناد كتابة
العقود وتوثيقها لكتابة العدل فيه تكليف كبري
لكتابات العدل وال ت�ستطيع القيام به يف الوقت
احلايل ،والحظ �أن ال�ضوابط مل تعالج �أ�سباب عدم
دفع الأجرة من قبل امل�ست�أجرة ،فقد يكون ال�سبب
من امل�ؤجر ،وذلك برفعه للأجرة ملنفعة ذاتية دون
النظر �إىل ال�ضرر الواقع على امل�ست�أجر.
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هذه الرتتيبات – التي هي حمل تو�صية اللجنة-
�أم���ور بحاجة �إىل ت���أم��ل و�إم��ع��ان نظر وم��ن ذل��ك:
م�سمى بيت املال ،وهذا امل�سمى مت �إلغا�ؤه و�أ�صبح
داخ ً�لا يف نظام الهيئة العامة للوالية على �أم��وال
القا�صرين ،كما ورد يف البند �أو ًال� :أن يقوم كاتب
العدل واملرخ�ص له بتوثيق عقد الإيجار العقاري.
كما ت�ساءل عن مدى �إمكانية �أن يقوم كاتب العدل
يف الوقت احل��ايل بتوثيق عقود الإيجار يف ظل
كرثتها وكرثة الأعمال املنوطة بكتاب العدل كذلك،
وع��ن كيفية �إ���س��ن��اد عمل توثيق ع��ق��ود الإي��ج��ار
�إىل ج��ه��ات ال ت�ستطيع ال��ق��ي��ام ب��ذل��ك يف الوقت
احلا�ضر ،و�أن هذا الأمر من مهمات مكاتب العقار
ال��ت��ي ناق�ش املجل�س م�شروع ن��ظ��ام ممار�ستهم
لأع��م��ال��ه��م ،والح���ظ يف ���ص��در البند "رابع ًا" �أن
الإجراءات املو�ضحة يف الفقرة (الرابعة) ولي�ست
يف الفقرة (الثالثة) ،حيث مل ترد فيها الإجراءات،
واقرتح �أن ي�ضاف �إىل �صدر هذا البند عبارة�( :أو
املحافظة) ليكون الن�ص( :يف حال قيام الإمارة �أو
املحافظة) حتى يتما�شى ذلك مع ما ورد يف الفقرة
(الثانية ،والرابعة) من البند "�أو ًال".
والحظ ع�ضو �آخر �أن اللجنة مل جتر �أي تعديالت
على ال�����ض��واب��ط ومل ت���أخ��ذ باحل�سبان االمتناع
عن ت�أجري الع�سكريني وال��ذي وردت به املعاملة
الإحلاقية على التقرير ،وع��دم تو�ضيح املحكمة
املخت�صة.
ور�أى ع�ضو �آخر �أن الن�ص على طلب �إخالء العقار
م��ن قبل امل���ؤج��ر ي��ل��زم امل�ست�أجر ب���إخ�لائ��ه خالل
"خم�سة ع�شر" يوم ًا ،هذا قد يكون فيه ه�ضم
حلقوق امل�ست�أجر خا�صة يف امل��ح�لات التجارية
التي يرتتب عليها مقابل ل�ل�إخ�لاء ،والح��ظ عدم
الن�ص على اجلهة التي �ستوفر ال�سكن البديل
للم�ست�أجر غري القادر على دفع الإيجار يف الفقرة
"ب" من البند "اخلام�س".
و�أ�شار �أحد الأع�ضاء �إىل �أن هذا املو�ضوع ن�ش�أ من
اللجنة العقارية يف الغرفة التجارية ال�صناعية يف
الريا�ض ،وكما هو معلوم �أن الغرفة التجارية تهتم
ب�ش�ؤون القطاع اخلا�ص وتدافع عن م�صاحلهم،

�أنها �أغفلت �أ�سباب ن�شوء هذه الظاهرة ،ال �سيما
�أن��ه��ا م��وج��ودة يف ال��ت��ق��ري��ر لكنها مل ت��ع��ال��ج يف
ال�ضوابط ،و�أن هناك بع�ض الإجراءات التع�سفية
�ضد امل�ست�أجرين ،ومنها �إدراج ا�سم امل�ست�أجر
�ضمن قائمة املطلوبني ،وف�صل امل��اء والكهرباء
والهاتف .ور�أى �أن يقف املجل�س بجانب امل�ست�أجر
ال�ضعيف ليقويه ،و�أن ي�سحب هذا املو�ضوع و�أال
تتم درا�سته بهذا ال�شكل ،حتى يتم التوازن بني
جانب امل�ست�أجر وامل�ؤجر وحقوق كل منهما.

21

في مناقشة التقرير السنوي لوزارة الصحة:
تحت القبة

األعضاء حملوا هم المواطن وطالبوا باالرتقاء
بالخدمات الصحية وتفعيل دور مراكز الرعاية األولية

الدكتور حم�سن بن علي احلازمي
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ال�سماح للأطباء ال�سعوديني العاملني لدى وزارة
ال�صحة بالعمل يف القطاع اخلا�ص ،وبذل املزيد
من اجلهد لالرتقاء بامل�ستوى ال�صحي والنق�ص
الكبري يف القوى العاملة ال�صحية ،وتدين يف
م�ستوى اخلدمة املقدمة يف املراكز ال�صحية
الأولية كانت �أبرز املحاور التي �سيطرت على
مداخالت �أع�ضاء جمل�س ال�شورى �أثناء مناق�شة
املجل�س تقرير جلنة ال�ش�ؤون ال�صحية ب�ش�أن
التقرير ال�سنوي لوزارة ال�صحة للعام املايل
1432/1431هـ ،والتقرير ال�سنوي مل�ست�شفى
امللك خالد التخ�ص�صي للعيون للعام 2010م،
تاله رئي�س اللجنة الدكتور حم�سن بن علي
احلازمي،خالل جل�سة املجل�س التي عقدها يوم
1434/1/5هـ برئا�سة رئي�س املجل�س ال�شيخ
الدكتور عبدالله بن حممد بن �إبراهيم �آل ال�شيخ
حيث ت�ساءل �أحد الأع�ضاء عن �سبب انتظار ورود
تقارير الوزارة لفرتة طويلة ملجرد احل�صول على
معلومات �إح�صائية ،حيث ميكن احل�صول عليها
من خالل املوقع الإلكرتوين اخلا�ص بالوزارة،
�أو عن طريق املندوبني� ،أو بخطاب من رئي�س
املجل�س موجه �إىل معايل وزير ال�صحة .و�أ�ضاف
�أن معظم ت�صريحات الأطباء يف الوزارة ومديري
امل�ست�شفيات تو�ضح الواقع املرير مل�ستوى

اخلدمات ال�صحية يف املناطق غري الرئي�سة،
وما تعانيه من نق�ص يف امل�ست�شفيات والكوادر
الطبية� ،إ�ضافة �إىل تعرث العديد من م�شروعات
الوزارة التي بد�أتها خالل ال�سنوات املا�ضية.
وت�ساءل ع�ضو �آخر عن �سبب عدم ال�سماح للأطباء
ال�سعوديني العاملني يف وزارة ال�صحة للعمل يف
القطاع اخلا�ص ،م�شري ًا �إىل العديد من الأطباء
واال�ست�شاريني ال�سعوديني املتميزين وحمل الثقة،
ويواجهون العديد من العوائق ،وال تتم اال�ستفادة
منهم يف حماربة الأخطاء الطبية املتكررة.
ولفت ع�ضو �آخر �إىل �أن التقرير مل يتطرق �إىل
تقييم النظام الإداري ال�صحي يف اململكة ،وعما
�إذا كان هناك تخطيط �إ�سرتاتيجي يقوم عليه
�أ�شخا�ص متخ�ص�صون.
بينما �أ�شار ع�ضو �آخر �إىل �أن قرار �إن�شاء جمل�س
ال�ضمان ال�صحي �صدر عام 1999م ،ومل نر �أي
درا�سات ب�ش�أن هذا املو�ضوع ،فالت�أمني ال�صحي
مل يعد خيار ًا ،بل واقع ًا تفر�ضه �آليات ال�سوق
ال�صحي ال�سعودي .ون�أمل من اللجنة البحث عن
تو�صية منا�سبة لهذا الأمر.
ودعا ع�ضو �آخر وزارة ال�صحة �إىل بذل جهود
�أكرب يف جميع املجاالت لالرتقاء بامل�ستوى
ال�صحي ،والرتكيز على ك�شف �أ�صحاب امل�ؤهالت

املزورة و�إيقاع اجلزاء املنا�سب عليهم ،وم�ضاعفة
اجلهود لتقلي�ص ن�سبة الأخطاء الطبية ،ومراقبة
امل�ست�شفيات واملراكز الطبية اخلا�صة فيما يتعلق
يف املبالغة بالك�سب املادي ،فهي تطالب املر�ضى
ب�إجراء حتاليل و�أ�شعة و�شراء �أدوية ال حاجة لها.
وقد ترى الوزارة العمل على زيادة خمزون الدم
يف بنوك الدم.
والحظ �أحد الأع�ضاء نق�ص ًا كبري ًا يف القوى
العاملة ال�صحية وفق ما ت�ضمنه تقرير الوزارة
�إذ �إن ن�سبة الأطباء �إىل ال�سكان تقدر بنحو 8.6
طبيب لكل "ع�شرة �آالف" ن�سمة ،مما يعني �أنها
�أقل من طبيب واحد لكل "�ألف" ن�سمة.
وقال� :إن هذه الن�سبة تعد ن�سبة متدنية �إذا ما
قورنت بالدول املتقدمة التي ت�صل الن�سبة فيها
�إىل  2.5طبيب لكل "�ألف" ن�سمة� .أي�ض ًا بلغ عدد
ال ِأ�س َّرة الطبية يف اململكة حوايل � 2.2سرير لكل
"�ألف" ن�سمة بعد الأخذ يف احل�سبان م�ست�شفيات
القطاعات احلكومية الأخرى وم�ست�شفيات القطاع
اخلا�ص� ،إال �أنه يف ظل االعتمادات املالية الأخرية
�سوف ترتفع هذه الن�سبة لنمو � 2.5سرير لكل
"�ألف" ن�سمة ،وهي ن�سبة مقاربة لبع�ض دول
اجلوار� ،إال �أنها �أقل بكثري عند مقارنتها مبتو�سط
� 7.3سرير لكل "�ألف" ن�سمة يف دول منظمة

هموم المواطن

القطاع احلكومي  ،%20بينما ال تتعدى هذه
الن�سبة  %5يف القطاع اخلا�ص .و�أوردت الوزارة
عدد ًا من املقرتحات ملعاجلة هذا التحدي �إال �أن
اللجنة مل تتطرق �إىل هذا الأمر يف الر�أي ومل تبد
�أي مقرتحات حول ما تطالب به الوزارة ،وحبذا
لو �أن اللجنة تبنت تو�صية بهذا اخل�صو�ص،
والذي يعد من �أهم معوقات عمل الوزارة.
ولفت �أحد الأع�ضاء �إىل �أنه منذ ثمان �سنوات
حدث انت�شار ملراكز الرعاية ال�صحية الأولية يف
الأحياء ،و�إقبال عليها من قبل املواطنني ،وكان من
الوا�ضح �إ�سهام تلك املراكز يف �سنواتها الأوىل
يف تخفيف ال�ضغط على امل�ست�شفيات ،مبا تقدمه
من خدمات �صحية وقائية وعالجية .وبعد ذلك
�أخذت �أحوال تلك املراكز يف الرتاجع ،وانخف�ض
�أعداد املراجعني لها ،ومل يعد هناك تطبيق ملفهوم
الرعاية ال�صحية الأولية كن�شر التوعية ال�صحية
على م�ستوى الفرد والأ�سرة واملجتمع ،وكتغيري

وتدري�سها وتوظيفها .واقرتح �أن تقوم الوزارة
ب�إعداد خطة �إ�سرتاتيجية لتوطني املهن ال�صحية
يف القطاعني احلكومي واخلا�ص وذلك بالتن�سيق
مع اجلهات املعنية.
ولفت ع�ضو �آخر �إىل �أن هناك فروقات وا�ضحة
يف اخلدمات ال�صحية املقدمة مبختلف مناطق
اململكة ،كما �أن املن�ش�آت ال�صحية تعتمد على
عن�صرين هما :املباين ،والكوادر الب�شرية،
والكفاءات التي ال ت�ستطيع الوزارة توفريها،
فالأطباء ذوو الت�أهيل واخلربة يحتاجون �إىل
م�ست�شفيات لديها جميع التخ�ص�صات واملرافق
من خمتربات ومعامل و�أجهزة� ،أما الأطباء
الأجانب لديهم متطلبات اجتماعية من مدار�س
متطورة ،و�أماكن ترفيه وبنية حتتية ،وهذا ال
يتوفر يف بع�ض مناطق اململكة .عليه فال لوم على
الوزارة يف نق�ص الكوادر الب�شرية والكفاءات.

تأثيرات سلبية
لقرار زيادة
الرسوم على
العمالة الوافدة
ل���ف���ت �أح�������د �أع���������ض����اء جم��ل�����س
ال�شورى �إىل �أن القرار ال�صادر
م����ن وزارة ال���ع���م���ل م�����ؤخ����ر ًا
واملتعلق بفر�ض ر�سوم �إ�ضافية
قدرها ( )200ريال �شهري ًا عن
كل عامل �أجنبي يزيد عن عدد
ال�سعوديني يف املن�ش�آت اخلا�صة
التجارية منها وال�صناعية ،مل
ي��ط��رح ع��ل��ى جم��ل�����س ال�����ش��ورى
ل���درا����س���ت���ه وال���ب���ح���ث ف���ي���ه ق��ب��ل
�����ص����دوره ،ف��ق��د ج����رت ال���ع���ادة
يف م��ث��ل ه����ذا الأم������ر -خ��ا���ص��ة
و�أن��ه يتعلق بفر�ض ر�سوم� -أن
ي����ؤخ���ذ ف��ي��ه ر�أي امل��ج��ل�����س قبل
���ص��دوره ،فاملواطنون يف غنى
ع��ن ه���ذه الأع���ب���اء ال��ت��ي يعانون
م���ن���ه���ا يف ����ش���ت���ى امل�����ج�����االت.
و�أ����ش���ار �إىل ردة ف��ع��ل غا�ضبة
يف ال�����ش��ارع ال�����س��ع��ودي بكافة
����ش���رائ���ح���ه م����ن جت�����ار ورج�����ال
�أعمال و�صناع ،واعتربوه قرار ًا
جم��ح��ف�� ًا وم��ت�����س��رع�� ًا و���س��ي���ؤث��ر
على �أع��م��ال��ه��م ،كما �أن الغرف
ال��ت��ج��اري��ة يف ح��ال��ة اجتماعات
متوا�صلة لإجها�ض هذا القرار.
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التعاون والتنمية االقت�صادية .وهذا الأمر مل
تلتفت �إليه الوزارة يف تقاريرها� ،سوى الإ�شارة
يف ردود املندوبني من قيام الوزارة بذلك دون
ذكر نتائج القيا�س لهذه امل�ؤ�شرات التي تعك�س
كفاءة الأداء .وما �أ�شارت �إليه الوزارة من نق�ص
يف االعتمادات املالية يف بع�ض بنود الت�شغيل،
هو �أمر ملحوظ وقد بررته الوزارة وكان على
اللجنة معاجلة هذا الأمر يف الر�أي ،وتبني تو�صية
بهذا اخل�صو�ص ،بد ًال من تبني تو�صيات تعالج
جزئيات �صغرية يف القطاع ال�صحي.
و�أ�شار �أحد الأع�ضاء �إىل �أن الوزارة قالت يف
تقريرها �أن من التحديات التي تواجهها نق�ص
الأطباء ال�سعوديني الذين ت�صل ن�سبتهم يف

لأمناط ال�سلوك الذي قد ي�ؤدي �إىل املر�ض .ور�أى
�أن هناك حاجة �إىل جهود �أكرب من وزارة ال�صحة
لالهتمام بتلك املراكز ،ودفع عجلة م�شروعات
مراكز الرعاية املتعرثة واملعتمدة يف امليزانية.
ور�أى ع�ضو �آخر �أنه من املتوقع ارتفاع عدد �سكان
اململكة �إىل ال�ضعف بعد "خم�سة وع�شرين" �سنة،
وهذا الأمر �سي�ضاعف الطلب على العاملني يف
املهن ال�صحية .و�أن وزارة ال�صحة هي اجلهة
املناط بها و�ضع الربامج لإعداد القوى العاملة
يف املجال ال�صحي يف اململكة وتطويرها بالتعاون
مع اجلهات ذات العالقة ،وعليها و�ضع و�إقرار
�سيا�سة التن�سيق والتكامل بني اجلهات املخت�صة
يف جمال تعليم القوى العاملة يف املجال ال�صحي
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األعضاء يطالبون بدور لهيئة المهندسين في
نظام تطبيق كود البناء

ت�ساءل �أع�ضاء جمل�س ال�شورى عن دور رخ�ص
ممار�سة الت�صميم والإ�شراف والتنفيذ يف نظام
تطبيق كود البناء ال�سعودي وطالبوا بتوفري
كوادر ب�شرية ذات كفاءة� ،إذا �أريد للبلدية �أن
تتابع املباين من حيث االرتدادات واالرتفاعات،
و�أن يكون لهيئة املهند�سني ال�سعوديني دور يف
النظام.
ومن �أبرز مالمح م�شروع النظام �أن يطبق
الكود على جميع �أعمال البناء يف القطاعني العام
واخلا�ص مبا يف ذلك ت�صميم البناء وتنفيذه
وت�شغيله و�صيانته وتعديله ،كما يطبق على املباين
القائمة يف حالة ترميمها �أو تغيري ا�ستخدامها �أو
تو�سعتها او تعديلها.
ويعد الكود �أحد الأدوات املهمة التي تت�ضمن
اال�شرتاطات واملتطلبات وما يتبعها من �أنظمة
ولوائح تنفيذية ومالحق متعلقة بالبناء والت�شييد
ل�ضمان ال�سالمة وال�صحة العامة ،كما ت�ضمن
م�شروع النظام كيفية �ضبط املخالفات ،ومقدار

العقوبة التي تت�ضمن الغرامة املالية ،و�إيقاف
رخ�صة املمار�سة.
جاء ذلك خالل جل�سة املجل�س التي عقدت يوم
1434/1/12هـ ،برئا�سة رئي�س املجل�س ال�شيخ
الدكتور عبدالله بن حممد بن �إبراهيم �آل ال�شيخ،
حيث ا�ستمع املجل�س �إىل تقرير جلنة الإ�سكان

واملياه واخلدمات العامة ،ب�ش�أن م�شروع نظام
تطبيق كود البناء ال�سعودي ،تاله رئي�س اللجنة
املهند�س حممد بن حامد النقادي ،ثم عر�ض
املو�ضوع للمناق�شة .حيث لفت �أحد الأع�ضاء �إىل
�أنه من غري املنا�سب تعديل اللجنة ل�صوغ املادة
"اخلام�سة ع�شرة" ،وت�ساءل عن �سبب العمل

غري املنا�سب التفريق يف التعريفات بني املخالفة
واملخالفة اخلطرة ،ال �سيما �أنه مل يفرق بينهما
يف املادة "احلادية ع�شرة" واملخت�صة بالعقوبات.
واقرتح االكتفاء بتعريف واحد للمخالفة ،كما
اقرتح �إ�ضافة الهيئة ال�سعودية للمهند�سني
�ضمن تعريف اجلهات ذات العالقة الواردة يف
التعريفات.
والحظ �أحد الأع�ضاء �أن املادة "ال�ساد�سة" يف
م�شروع النظام ن�صت على �أن يكون الت�صميم
والإ�شراف والتنفيذ مع متخ�ص�صني يحملون

لي�س هناك حاجة لتعريف" :املبنى" �أو "البناء"،
ويح�سن تغيري عبارة" :الدرا�سات والت�صميم"
�إىل "الدرا�سات والت�صاميم" يف تعريف امل�صمم.
وت�ساءل �أحد الأع�ضاء هل هناك كود �آخر غري
هذا الكود املعرو�ض ،وكيف يكون للوزير حق
�إ�صدار ما يجري على النظام من تعديالت ما دام
�أنه ال ميلك حق �إ�صدار النظام ابتداء.
واق�ترح �أح��د الأع�ضاء �إ�ضافة م��ادة تتو�سع يف
تعريف" :اللجنة الوطنية" وتكوينها و�أع�ضائها
وك��ي��ف��ي��ة ع��م��ل��ه��ا ،و�أن ي��ك��ون ل��ه��ي��ئ��ة املهند�سني

تتوافق مع الكود نف�سه.
ولفت �أحد الأع�ضاء �إىل �أن البلديات تتابع الآن
املباين من حيث االرتدادات واالرتفاعات و�إذا
�أريد للبلديات �أن تدخل يف مو�ضوع الكود فهذا
يعني �ضرورة توافر كوادر ب�شرية كبرية جد ًا
لدى البلديات ،لأن الكوادر املتوافرة لدى وزارة
البلدية �أو البلديات نف�سها ال ت�ستطيع تغطية هذا
احلجم من �أعمال املتابعة للمباين ،واقرتح �أن
يتوىل امل�شرف على املبنى هذه الأمور ولي�س
امل�س�ؤولون يف البلديات.
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بالنظام قبل �صدور لوائحه التنفيذية ،حيث جعلت
اللجنة بداية العمل به بعد "�ستني" يوم ًا من تاريخ
ن�شره ،وجعلت �إعداد اللوائح يف املادة "الرابعة
ع�شرة" خالل ( )180يوم ًا من تاريخ �صدور
النظام ،يف حني جعلت املدة يف م�شروع احلكومة
املحال واحدة لإعداد اللوائح وكذلك العمل
بالنظام ،بحيث ال يعمل بالنظام �إال بعد االنتهاء من
�إعداد اللوائح واعتمادها كذلك.
و�أ�شار ع�ضو �آخر �إىل �أن التعريف للنظام يف
املادة الأوىل يخالف ا�سم النظام اجلديد الذي
قامت بتعديله اللجنة ،كما �أن الإ�ضافة لكلمة
"حتديث" يف عنوان النظام موجود يف الفقرة
الثانية من املادة "الرابعة" ،فهو حت�صيل حا�صل
ويحدث كل خم�س �سنوات ،فمن غري املنا�سب
�إيراده �ضمن عنوان م�شروع النظام ،كما �أنه من

رخ�ص ممار�سة ،بينما رخ�ص املمار�سة هي
ملكاتب الت�صميم والإ�شراف ملزاولة الأعمال
املهنية احلرة� ،أما التنفيذ فلها رخ�ص خمتلفة وال
يطلق عليها رخ�ص ممار�سة .كما يبدو �أن املادة
"ال�سابعة" حت�صيل حا�صل ،حيث �إن م�ضمونها
متحقق يف جميع مواد النظام.
ولفت ع�ضو �آخر �إىل ما ورد يف املادة الثامنة من
الت�أكد من مطابقة الكود دون تو�صيل خدمات املاء
والكهرباء �إىل املبنى ،وت�ساءل .كيف ميكن الت�أكد
من جاهزية خدمات الكهرباء وامل�صاعد والتكييف
وما يرتبط بها يف املبنى دون وجود كهرباء.
ور�أى ع�ضو �آخر �أن عبارة" :ل�ضمان ال�سالمة
وال�صحة العامة" الواردة يف �آخر تعريف
"الكود" ينبغي �أن تدخل �ضمن التعريف حيث
�إنها تو�ضح الهدف من هذا الكود .كما يبدو �أنه

ال�����س��ع��ودي�ين دور يف ه���ذه ال��ل��ج��ن��ة ويف تطبيق
هذا النظام .كما ينبغي �إ�ضافة عبارة" :و�ضمان
الو�صول ال�شامل جلميع فئات املجتمع" يف عجز
تعريف الكود.
وت�ساءل �أحد الأع�ضاء عن �سبب عدم تطبيق الئحة
كود البناء ر�أ�س ًا ،وملاذا تنتظر خم�س �سنوات،
وقال� :إنه لي�س �شرط ًا �أن تكون الإجراءات مطابقة
للكود ما دام �أن من قام بالبناء قد طبق الإجراءات
املوجودة ،لأنها غالب ًا ما تكون من �ضمن الكود
ال�سعودي .كما ر�أى �أن غرامة املليون ريال تعد
قليلة جد ًا مقارنة بحجم املخالفات.
ور�أى �أحد الأع�ضاء �أن هذا النظام مهم جد ًا لقطاع
التنمية للمواطنني يف اململكة ،لأن فيه توفري ًا يف
مواد البناء على املواطن ،كما �أن فيه حتديد ًا لكثري
من املواد التي ترد للمملكة وال نحتاج �إليها �أو ال
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األعضاء يتساءلون عن تعثر المشاريع  ..ويطالبون
باالستثمار في البنى التحتية

الأ�ستاذ �أ�سامة بن ماجد قباين
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دعا �أع�ضاء جمل�س ال�شورى �إىل التعاون بني
وزارة العمل ووزارة االقت�صاد لتوفري كفاءات
ب�شرية م�ؤهلة ،ولفتوا �إىل تعرث تنفيذ بع�ض
امل�شروعات احلكومية ودعوا وزارة االقت�صاد
والتخطيط �إىل بذل املزيد من اجلهد لتحقيق
�أهداف خطة التنمية التا�سعة .جاء ذلك خالل
جل�سة املجل�س التي عقدت يوم 1434/1/5هـ
برئا�سة رئي�س املجل�س ال�شيخ الدكتور عبدالله
بن حممد بن �إبراهيم �آل ال�شيخ ،حيث ا�ستمع

املجل�س �إىل تقرير جلنة ال�ش�ؤون االقت�صادية
والطاقة ،ب�ش�أن التقرير ال�سنوي لوزارة االقت�صاد
والتخطيط للعام املايل 1433/1432هـ تاله
رئي�س اللجنة الأ�ستاذ �أ�سامة بن ماجد قباين
ثم عر�ض املو�ضوع للمناق�شة حيث لفت �أحد
الأع�ضاء �إىل الوظائف ال�شاغرة بالوزارة للعام
املايل 1433/1432هـ والتي بلغت ( )153وظيفة
�شاغرة ،وبن�سبة �إ�شغال قدرت بـ ( )%65.5ال
�سيما �أن عمل الوزارة يتطلب توفر كفاءات ب�شرية
متخ�ص�صة ،وذلك لتعدد �أعمالها يف ظل توفر
الكفاءات ال�سعودية امل�ؤهلة.
ودعا �أحد الأع�ضاء �إىل التعاون بني وزارة العمل
ووزارة االقت�صاد لتوفري كفاءات ب�شرية وذلك ملا
يتوفر لوزارة العمل من قاعدة بيانات ممتازة يف
القوى الب�شرية ال�سعودية امل�ؤهلة واحلا�صلة على
مهارات عالية.
وطالب ع�ضو �آخر بالرتكيز على م�شكلة تعرث تنفيذ
بع�ض امل�شروعات احلكومية التي ظهرت خالل
الفرتة املا�ضية ،وذلك ب�سبب عدم قدرة �شركات

الإن�شاءات واملقاوالت املحلية على �إجنازها.
ولفت ع�ضو �آخر �إىل خطة التنمية التا�سعة التي
متثل احللقة الثانية يف �إطار الإ�سرتاتيجية
الراهنة بعيدة املدى لالقت�صاد ال�سعودي ،و�أن
من اهتمامات اخلطة الرئي�سة مواكبة التطورات
التقنية واالقت�صاد املت�سارعة التي ي�شهدها العامل
يف الوقت احلا�ضر ،بجانب الت�أكيد على �أهمية
موا�صلة التو�سع يف اال�ستثمار يف م�شروعات
تطوير البنية الأ�سا�سية و�صيانتها .واقرتح على
وزارة االقت�صاد بذل مزيد من اجلهد لن�ستطيع
�أن ن�صل �إىل الأهداف املرجوة من اخلطط
االقت�صادية املر�سومة ململكتنا الغالية.
ور�أى ع�ضو �آخر �أن من املهمات الأ�سا�سية لوزارة
االقت�صاد متابعة التخطيط التنموي والو�ضع
االقت�صادي العام ،و�أن يتوفر يف الوزارة عدد
كبري من امل�ست�شارين فال داعي للتو�صية بت�شكيل
هيئة ا�ست�شارية يف التو�صية "الأوىل".
واقرتح ع�ضو �آخر على وزارة االقت�صاد العمل
على تطوير ال�سبل والو�سائل الالزمة والتي تكفل

ل��ل��دول��ة وم��ت��اب��ع��ة ت��ن��ف��ي��ذه��ا .فكما ه��و احل���ال يف
التقارير ال�سابقة ،هناك تفاوت كبري بني تقديرات
خطة التنمية واملعتمد يف امليزانية واملن�صرف
فعلي ًا منها ،حيث جاء الو�ضع املايل لهذا العام على
النحو التايل :العام املايل 1433/1432ه املعتمد
يف خطة التنمية ( )127.76مليون ،املعتمد يف
امليزانية ( )104.19مليون ،املن�صرف ()82.11
مليون ،ن�سبة املن�صرف ( )%78.8ف��ق��ط ،ف���إذا
كانت الوزارة امل�س�ؤولة عن االقت�صاد والتخطيط
ال ت�ستطيع �أن ت�ضع ميزانية واقعية ،فكيف يكون

ذاته ،ولديها ( )153وظيفة �شاغرة ،واالعتمادات
املالية التي مل ت�صرف منها �إال ( )%78.8فقط؟
�أما �إجنازات الوزارة فهي ال تعدو �أن تكون
درا�سات وتقارير �إدارية ب�سيطة و�إبداء الر�أي
يف بع�ض امل�سائل التي تعر�ض على الوزارة.
واقرتح �أحد الأع�ضاء �إعادة �صوغ التو�صية
"الثانية" ب�إ�ضافة الن�ص الآتي ...( :لإيجاد احللول
الكفيلة لإجناز هذه امل�شروعات) ،ال �سيما �أن
الإ�ضافة �سبيل �إىل حتديد الهدف و�إيجاد احللول.
ولفت �أحد الأع�ضاء �إىل �أنه ورد �ضمن املعوقات

امليزانية ب�سبب تذبذب �أ�سعار البرتول ،واعتماد
اململكة على م�صدر واحد للدخل ،كذلك ذكر يف
التقارير �أنه يف عام 2030م لن ت�ستطيع اململكة
ت�صدير الكميات الكافية من الوقود ،و�أقرتح
�س�ؤال الوزارة عن �أعداد ال�سكان املتزايدة،
ون�سب البطالة فيها مع مراعاة عدم ترك م�شكلة
البطالة على وزارة العمل فقط ،و�إمنا يح�سن
�إ�شراك كل من وزارة االقت�صاد والتخطيط
واملجل�س االقت�صادي الأعلى يف حلها.
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لالقت�صاد ا�ستحداث الفر�ص الوظيفية الكافية
ال�ستيعاب الداخلني اجلدد �إىل �سوق العمل يف
احلا�ضر وامل�ستقبل.
والح��ظ �أح��د الأع�ضاء من خ�لال ق��راءة تقريري
وزارة االق���ت�������ص���اد وال��ت��خ��ط��ي��ط ل���ل���ع���ام امل����ايل
1433/1432ه��ـ وكذلك تقرير اللجنة املعد عنه،
ومن خالل مقارنة ذلك بتقريري الوزارة للعامني
املاليني ال�سابقني� ،أن��ه ال يوجد هناك اختالف،
الأمر الذي يعزز الت�سا�ؤل امللح وهو" :هل نحن
ف��ع ً�لا ب�صدد مناق�شة التقرير ال�سنوي ل���وزارة
االقت�صاد والتخطيط؟" ه��ذا اجل��ه��از امل�س�ؤول
عن التخطيط املركزي على م�ستوى الوطن كله،
هذا اجلهاز امل�س�ؤول عن و�ضع اخلطط اخلم�سية

احلال يف الأجهزة الأخرى؟
وت�ساءل �أحد الأع�ضاء كيف لوزارة �أن�شئت منذ
�أكرث من "ثمانية وثالثني" �سنة �أال تتمكن من
ا�ستقطاب وتهيئة ما حتتاجه من كوادر متخ�ص�صة
طوال هذه ال�سنني ويف تخ�ص�صات متوفرة
داخلي ًا وخارجي ًا؟ وال تزال الوزارة منذ بداية العام
1424ه� ،أي منذ عقد من الزمن حني �صدر الأمر
امللكي الكرمي القا�ضي بنقل ال�ش�ؤون االقت�صادية
�إليها من وزارة املالية – ال تزال ت�شكو من عدم
تنفيذ هذا الأمر ،وهنا ت�سا�ؤل :ملاذا مل تتخذ
وزارة االقت�صاد والتخطيط اخلطوات امل�س�ؤولة
لتنفيذ الأمر امللكي وتنفيذ م�ضامينه؟ ال �سيما
�أن لديها الأ�سا�س القانوين ،وهو الأمر امللكي

التي �أ�شارت �إليها الوزارة يف تقريرها �أن الوزارة
ال تزال ت�شكو من ت�أخر ورود البيانات واملعلومات
املطلوبة من الوزارات واجلهات الأخرى ذات
ال�صلة ،حلاجتها لها عند �إعداد خطط التنمية
ومتابعة تنفيذها خالل املدد املحددة ،فاللجنة مل
ت�شر �إىل ذلك يف الر�أي رغم �أهمية ذلك ،واقرتح
�أن ت�ؤكد اللجنة على ذلك ب�إفراد تو�صية حلث
الوزارات واجلهات ذات العالقة برفع البيانات
يف وقتها املحدد دون ت�أخري.
و�أو�ضح �أحد الأع�ضاء �أن االقت�صاد هو �أ�سا�س
اال�ستقرار و�أ�سا�س كل قوة ع�سكرية و�سيا�سية،
والتقارير التي ترد من البنك الدويل وغريه تبني
ب�أنه يف عام 2017م �سيكون هناك عجز يف
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تحمل الدولة للمقابل المادي الختبارات القياس
والقدرات وتحويل فروع الجامعات في المحافظات
إلى جامعات مستقلة

الدكتور عبدالله بن حممد بن �إبراهيم �آل ال�شيخ ،اال�ستفادة من اجلامعات الأجنبية ذات ال�سمعة
حيث ا�ستمع املجل�س �إىل وجهة نظر جلنة ال�ش�ؤون العاملية املرموقة كجامعة هارفارد وجامعة �أم �آي
التعليمية والبحث العلمي ،ب�ش�أن ملحوظات تي وغريها يف حتالفات مع بع�ض اجلامعات
الأع�ضاء و�آرائهم جتاه التقريرين ال�سنويني الأهلية يف اململكة.
الدكتور م�شعل بن فهم ال�سلمي

لوزارة التعليم العايل واجلامعات للعامني املاليني و�أ�ضاف نائب رئي�س اللجنة �أن عدد امل�شروعات
1432/1431هـ 1433/1432-هـ ،تالها نائب املخ�ص�صة لوزارة التعليم العايل يف اخلطة

دعا جمل�س ال�شورى �إىل �ضبط وتوجيه عقود رئي�س اللجنة الدكتور م�شعل بن فهم ال�سلمي الوطنية لالت�صاالت وتقنية املعلومات بلغ "�أحد
برامج التعاون العلمي والبحثي يف اجلامعات ف�أو�ضح �أن الوزارة افتتحت فروع ًا وكليات ع�شر" م�شروع ًا وقد ذكرت الوزارة يف تقريرها
ال�سعودية و�أن تتحمل الدولة املقابل املايل المتحان جامعية يف معظم حمافظات اململكة ،لكن هذه الإجنازات املتحققة يف هذه امل�شروعات.
القدرات العامة للطالب والطالبات املتقدمني لأول الفروع �أ�صبحت متثل عبئ ًا على اجلامعات ،الأمر و�أكد د .ال�سلمي على �أن الوزارة م�ستمرة يف
مرة وت�ضمني التكاليف املالية يف ميزانية وزارة الذي يتطلب حتويلها �إىل جامعات م�ستقلة وفق جهودها الرامية لإجناز املدن اجلامعية وجممعات
التعليم العايل ،مع و�ضع خطة زمنية لتحويل خطة زمنية ،و�أن مو�ضوع افتتاح فروع جلامعات الكليات بالوقت املحدد ،حيث تعمل وب�شكل د�ؤوب

1434 / 140

28

فروع اجلامعات يف املحافظات �إىل جامعات �أجنبية متميزة قيد الدرا�سة من قبل وزارة التعليم بالتنفيذ والإ�شراف على العديد من امل�شروعات
م�ستقلة .جاء ذلك خالل جل�سة املجل�س التي عقدت العايل ،مبين ًا �أن هذا املو�ضوع له جوانب متعددة اجلامعية التي ت�شمل البنية التحتية ،و�إن�شاء
يوم 1434/1/4هـ برئا�سة رئي�س املجل�س ال�شيخ لي�ست �أكادميية فقط ،ولعلم املجل�س يتم الآن الكليات و�إن�شاء �إ�سكان �أع�ضاء هيئة التدري�س

وم�شروعاتها واخلدمات امل�ساندة وامل�ست�شفيات الوزارة يف جمال التقنيات و�إك�ساب الطالب و�أن اللجنة تتفق مع �ضرورة الطلب من الوزارة
اجلامعية ،و�إ�سكان الطالب وغريها ،وقد املهارات التقنية وزيادة التعليم الإلكرتوين ،كما درا�سة �أ�سباب ت�سرب الطالب من اجلامعات بعد
وقعت عقود عدد من امل�ست�شفيات اجلامعية ت�ؤكد �أن الوزارة تقوم الآن بدرا�سة مو�ضوع قبولهم ،و�سوف تعر�ض اللجنة هذا املو�ضوع
يف اجلامعات النا�شئة� .أما م�شكلة ما تواجهه التعليم التقني وهي توليه �أهمية كبرية كونه �أحد على مندوبي الوزارة عند ا�ست�ضافتهم على تقرير
اجلامعات النا�شئة من نق�ص يف �أع�ضاء هيئة �أمناط التعليم العايل املتعارف عليه.
التدري�س فقد وجهت الوزارة جميع اجلامعات ب�أن
تقت�صر وظائف �أع�ضاء هيئة التدري�س ال�شاغرة
على خريجي برنامج خادم احلرمني ال�شريفني
لالبتعاث اخلارجي ،و�سوف ي�سهم هذا القرار يف
زيادة ن�سبة �أع�ضاء هيئة التدري�س ال�سعوديني يف
اجلامعات ال�سعودية.
وقال الدكتور ال�سلمي� :إن اللجنة ت�ؤيد مقرتح �أن

الوزارة واجلامعات القادم.

و�أ�شار �إىل �أن افتتاح اجلامعات احلكومية وفيما يخ�ص التو�صية "الثالثة" للجنة و�أنها تهتم
والأهلية وفروع اجلامعات والكليات يف
َ
بالك ْم ،و�أن هناك ق�صور ًا وا�ضح ًا يف �إمكانيات
املحافظات �أ�سهم ب�شكل كبري يف ا�ستيعاب
اجلامعات النا�شئة و�أنها تفتقر �إىل املناهج
الطالب والطالبات يف املرحلة اجلامعية� ،أما من
و�أع�ضاء هيئة التدري�س� ،أفاد د .ال�سلمي �أن هذا
يرغب يف االلتحاق بربنامج االبتعاث �إىل اخلارج
املو�ضوع مت معاجلته بقرار جمل�س ال�شورى
فهذا يخ�ضع ل�شروط ومتطلبات معينة يجب �أن
ذي الرقم ( )21/42عام 1431ه ،البند (ثاني ًا)
تتحقق فيه.

تقوم اللجنة بزيارة للملحقية الثقافية يف الواليات و�أ�ضاف �أنه بح�سب تقرير وزارة التعليم العايل ون�صه" :رفع رواتب وحوافز �أع�ضاء هيئة
املتحدة الأمريكية للوقوف على و�ضع الطالب فقد تخرج من اجلامعات يف العام اجلامعي التدري�س غري ال�سعوديني ومن يف حكمهم مبا
املبتعثني وت�ضمني ذلك يف التقرير القادم ،وقد 1432/1431هـ ( )104.036طالب وطالبة ميكن اجلامعات من ا�ستقطاب الكفاءات املتميزة"
ً
وافق معايل رئي�س املجل�س م�شكورا على الزيارة يف كافة املراحل الدرا�سية منهم ( )101.403والبند (ثالث ًا) ون�صه" :على وزارة التعليم العايل
ويتم الآن التن�سيق مع وزارة التعليم العايل حول �ألف �سعودي بن�سبة ( ،)%97.5عدد الطالب

هذا املو�ضوع.

(� )38.439أي ما ن�سبته ( ،)%37.9وعدد

ولفت �إىل �أن اللجنة ت�ؤيد �ضرورة �أن تتو�سع ( )62.964طالبة بن�سبة (.)%62.1

ووزارة املالية �إعطاء �أولوية يف تنفيذ م�شروعات
امل�ست�شفيات اجلامعية يف اجلامعات النا�شئة".
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الموافقة على نظام
الوقاية من اإليدز
وافق جمل�س ال�شورى على م�شروع نظام الوقاية
م��ن م��ت�لازم��ة ال��ع��وز امل��ن��اع��ي املكت�سب (الإي����دز)
وحقوق امل�صابني وواجباتهم" ،ج��اء ذل��ك خالل
جل�سة املجل�س التي عقدت يوم 1434/1/25ه��ـ،
برئا�سة نائب رئي�س املجل�س الدكتور حممد بن
�أم�ين اجل��ف��ري ،حيث ا�ستمع املجل�س �إىل وجهة
نظر جلنة ال�ش�ؤون ال�صحية والبيئة على مالحظات
�أع�ضاء املجل�س ب�ش�أن م�شروع "نظام الوقاية
م��ن م��ت�لازم��ة ال��ع��وز امل��ن��اع��ي املكت�سب (الإي����دز)
وح��ق��وق امل�صابني وواجباتهم" ،ت�لاه��ا رئي�س
اللجنة الدكتور حم�سن بن علي فار�س احلازمي،
و�أو���ض��ح �أن كلمة (ال��ع��وز) م�صطلح طبي يق�صد
ب��ه النق�صان املكت�سب ال���ذي ي�����ؤدي �إىل ظهور
�أعرا�ض �سريرية (�إكلينيكية) ،وا�ستخدام كلمة
العوز �أف�ضل من كلمة النق�ص ،حيث �إن النق�ص
قد يعني انخفا�ض ًا ب�سيط ًا عن املعدل الطبيعي وقد
ال يكون له �آثار �سيئة ظاهرة على �صحة الإن�سان.
كما �أن م�سمى النظام موجه للم�صابني ولأف��راد
املجتمع ب�صفة عامة ،حيث يرتتب على امل�صاب
واجبات كما �أنه له حقوق ،تتمثل يف �إتاحة املجال
له للتعليم والتدريب والتوظيف والعي�ش كفرد
ع��ام��ل يف امل��ج��ت��م��ع وع���دم التمييز ���ض��ده ،ويف
املقابل على املجتمع حقوق على امل�صاب تتمثل
يف وقاية �أفراده من الإ�صابة وعدم الإ�ضرار بهم
ب���أي ح��ال م��ن الأح����وال ،وق��د ت�ضمن النظام كل
هذه اجلوانب ومت �إبرازها يف املواد ذات العالقة
حيثما وجدت� .أما ما يخ�ص �إ�ضافة فريو�س الكبد
الوبائي والأمرا�ض الفريو�سية الأخرى ،فاللجنة
تو�ضح �أن النظام له خ�صو�صية ،ويعد فريو�س

مر�ض الإي���دز الأخ��ط��ر بني الأم��را���ض املعدية يف
خمتلف جوانبه الوقائية والعالجية وامل�ضاعفات،
ول��ه �آث���ار �أ���س��ري��ة وجمتمعية ،وال��ع��دوة ب��ه ق��د ال
تظهر �إال بعد م��دة طويلة ،كما �أن النظام يركز
على جوانب تخت�ص مبختلف حقوق امل�صاب من
جهة ،واملجتمع من جهة �أخرى والتوازن بينهما،
وكذلك حقوق امل�صاب وعدم التمييز وهي جوانب
ذات عالقة بالإيدز دون غريها من الأمرا�ض ،وهو
ما يت�سق مع التوجه العاملي نحو �إيجاد �أنظمة �أو
ق��وان�ين تقنن ه��ذه اجل��وان��ب والتحكم واحل��د من
انت�شار فريو�س الإيدز.
و�أ�ضاف �أن التوعية واحلث على جتنب الإ�صابة
وح��م��اي��ة �أف����راد املجتمع حت��ت��ل ج��ان��ب�� ًا ه��ام�� ًا من
الوقاية وهي الأ�سا�س والطرق الفاعلة يف التعامل
مع الإ�صابة بالفريو�س واحلد من انت�شاره .كما
ترى اللجنة �أن امل��واد امل�شار �إليها تعالج جوانب
خمتلفة وهامة يجب �إب��رازه��ا يف م��واد م�ستقلة،
فاملادة "الثالثة" تركز على جانب امل�شورة والدعم
النف�سي والتوعية ب�أهمية الوقاية وحماية �أف��راد
املجتمع ،بينما تركز املادة "الرابعة" على حقوق
امل�صاب يف الرعاية ال�صحية وعدم التمييز �ضده
ب�سبب �إ�صابته� ،أما امل��ادة "ال�ساد�سة" فتخت�ص
بالرعاية ال�صحية للمر�أة احلامل امل�صابة وجلنينها
وين�ص على �أنه ال يجوز �إجبارها على الإجها�ض
�أو حرمانها من ح�ضانة الأطفال ب�سبب �إ�صابتها.
ول��ف��ت �إىل �أن اللجنة �أف���ردت "الف�صل الثاين"
للخدمات ال�صحية وجوانبها املتعددة وال�شاملة
لتقدمي الرعاية وامل�شورة والدعم النف�سي والوقاية
والتوعية ،والتثبيت م��ن الإ���ص��اب��ة والتعامل مع

العينات امل�شتبه فيها ،وع��دم التمييز يف تقدمي
اخل��دم��ات ،وال��ت��ع��ام��ل م��ع امل�صابني م��ن الأف���راد
والن�ساء احل��وام��ل .و�أف����ردت "الف�صل الثالث"
للحقوق الأخ��رى للم�صابني والتي ت�شمل التعليم
وال���ت���دري���ب وال���ع���م���ل وب���ي���ان ح���ق���وق امل�����ص��اب�ين
وواجباتهم جتاه الآخرين .كما �أن اللجنة ت�شري
�إىل التثقيف والتوعية وردت الإ���ش��ارة �إليهما
يف امل���واد "الثالثة" و"ال�سابعة" و"العا�شرة"
و"الثانية ع�شر" وا�ستناد ًا �إىل حقوق امل�صاب
وامل��ج��ت��م��ع و�أه��م��ي��ة �إب������راز اجل���وان���ب ال�����ش��رع��ي��ة
والأخ�لاق��ي��ة يف ه��ذا اجل��ان��ب .وق��د �أخ��ذت اللجنة
باقرتاح الإ�ضافة واحل��ذف يف امل��ادة "ال�سابعة"
واملادة "الثامنة".
وفيما يخ�ص �إ�ضافة "طلب املتقدمني للدرا�سة
يف كليات املعلمني" قال� :إن املادة "التا�سعة" قد
�شملت مدر�سي التعليم العام �ضمن من ي�شملهم
الفح�ص وه���ذا ك���اف ،حيث �إن���ه ي�شمل املعلمني
م��ن خريجي الكليات الأخ���رى �إىل جانب كليات
الرتبية وهم ميثلون ال�شريحة الأكرب من املعلمني.
وعن حذف املواد "العا�شرة" و"احلادية ع�شرة"
و"الثانية ع�شرة" �أ���ش��ار الدكتور احل��ازم��ي �إىل
�أن اللجنة �أخ����ذت ب��ه��ذا ال����ر�أي ج��زئ��ي�� ًا ودجم��ت
امل��ادت�ين "العا�شرة" و"الثانية ع�شرة" ،و�أبقت
امل��ادة احل��ادي��ة ع�شرة �أخ���ذ ًا يف احل�سبان �أهمية
الوقاية م��ن ف�يرو���س مر�ض الإي���دز يف �ضوء ما
ل��ه م��ن م�ضاعفات �صحية ،ونف�سية واجتماعية
واقت�صادية وتعدد اجلهات امل�شاركة يف تعزيزها
و�أه��م��ي��ة التكامل والتن�سيق بينها طلب ًا لفعالية
املكافحة والوقاية.

وقف «اإلسالموفوبيا»
و»الغربفوبيا»...؟!

د � .صدقة يحيى فا�ضل
معروف �أنه قد نتج عن الهجمات التي �شنت على الواليات املتحدة يوم �11سبتمرب  2001م ،وب�صرف النظر عن امل�س�ؤول احلقيقي عنها ،الكثري من التطورات ال�سيا�سية
الكربى ،وعلى �أغلب امل�ستويات .وطالت هذه النتائج جزء ًا وا�سع ًا من عامل اليوم ،وبخا�صة العاملني العربي والإ�سالمي .وهذه الهجمات �أدت حلدوث حتوالت يف �سيا�سات
�أمريكا والغرب (ب�صفة عامة) جتاه العرب وامل�سلمني ،وغريهم .يقول املحللون املحايدون� :إن هناك بع�ض النتائج االيجابية ،وكثري من التداعيات ال�سلبية لهذه الهجمات،
بالن�سبة لق�ضية "ال�سالم والأمن" الدوليني .وي�ؤكدون �أن :النتائج ال�سلبية لهذه الأحداث فاقت – حتى الآن – معظم التوقعات.
وبالن�سبة للعرب وامل�سلمني ،ال �شك �أن النتائج ال�سلبية لهذه الهجمات تفوق ما قد كان لهذا الفعل من تداعيات �إيجابية .ونذكر �أن من �أبرز النتائج ال�سلبية هي :تقوية
املوقف الإ�سرائيلي جتاه العرب ،غزو واحتالل وتدمري العراق ،الإمعان يف ظلم الفل�سطينيني ،غزو واحتالل �أفغان�ستان ،توا�صل الدعم الغربي لل�صهيونية ،التخطيط
لتمزيق العامل العربي �أكرث ،الت�ضييق �أكرث على العاملني العربي والإ�سالمي فيما يتعلق بامتالك الأ�سلحة الإ�سرتاتيجية ،تنامي ظاهرة "الإ�سالموفوبيا" ...الخ.
ولنقف قلي ًال عند ظاهرة "الإ�سالموفوبيا" ،والتي تعني :ت�سفيه وكراهية امل�سلمني (ب�صفة عامة) من قبل غريهم ،واتخاذ �إجراءات و�أفعال �ضدهم على �أ�صعدة تواجدهم،
والتمييز �ضدهم ،ومعاملتهم – دون �سواهم – معاملة �سيئة ...فيها حط من الكرامة ،وقدر من الإهانة املتعمدة ...باعتبارهم "�أ�صحاب عقيدة عنف وتخلف وكراهية
للآخرين (حا�شا دين الله القيم) واحل�ض على ا�ستخدام العنف �ضدهم.."...؟!
وهذه الظاهرة كانت – وما زالت – منت�شرة يف كثري من �أنحاء العامل ،وبخا�صة الغربي .وكانت درجة حدتها – وما زالت – تتفاوت من م�ستوى منخف�ض ،وغري معلن،
�إىل م�ستويات حادة ،و�سافرة.
وكان من نتائج �أحداث احلادي ع�شر من �سبتمرب 2001م �أن ارتفعت حدة الإ�سالموفوبيا لدرجات عالية ،وبخا�صة يف الغرب ويف �أمريكا على وجه اخل�صو�ص .وال �شك
�أن لهذه الظاهرة �أثار ًا �سلبية كبرية على العرب وامل�سلمني ،وخا�صة �أولئك الذين ا�ضطرتهم ظروفهم للإقامة بالغرب ،ب�شكل دائم �أو م�ؤقت .ولهذا ،اهتمت بها امل�ؤمترات
الإ�سالمية ،بكافة م�ستوياتها ،واعتربت �أحد �أكرب املو�ضوعات التي ت�شغل العامل الإ�سالمي برمته ،ملا لها من تداعيات خطرية ،يف الوقت احلا�ضر.
وال�شك �أن هذه الظاهرة ،وكل ما يتعلق بها من �أحداث و�أفعال ،تندرج �ضمن "املوا�ضيع" التي تعترب من �صميم م�سائل العالقات العربية – الغربية ،يف املا�ضي واحلا�ضر،
و�صوال للم�ستقبل .ويعتقد �أن "امل�س�ؤول" عن قيام ومنو وتنامي ظاهرة "اال�سالموفوبيا" هو :ت�صرفات بع�ض العرب وامل�سلمني املت�شددين (ظاهرة "الغربوفوبيا" – �إن
�صح الو�صف) من جهة ،وحتامل وحقد املت�شددين يف الغرب على العرب وامل�سلمني ،من جهة �أخرى� .أي �أن �سببها يعود – يف الواقع – �إىل طريف العالقة ..و�إن كان
هناك تفاوت ًا يف مدى القوة ،ومدى احلقد والكيد ،والكيد امل�ضاد.
لكل هذا ،رحب العرب وامل�سلمون بقرار جمل�س النواب الأمريكي" :االعرتاف ب�أن الدين الإ�سالمي �أحد �أعظم �أديان العامل" ،والذي �صدر عن ذلك املجل�س ،يوم 12
�أكتوبر  2007م ،ب�أغلبية جيدة .ومما جاء يف هذا القرار ما يلي – 1 :يعرتف جمل�س النواب ب�أن الدين الإ�سالمي �أحد �أعظم �أديان العامل (مل يقولوا دين ًا �سماوي ًا).
 – 2يعرب عن ال�صداقة والدعم للم�سلمني يف الواليات املتحدة والعامل – 3 ،يرف�ض الكراهية والتع�صب والعنف املوجه �ضد امل�سلمني يف �أمريكا ،وحول العامل.
 – 4ي�شيد بامل�سلمني يف الواليات املتحدة ،وحول العامل ،الذين رف�ضوا التف�سريات املتطرفة للإ�سالم ،واحلركات الإ�سالمية التي تربر وت�شجع الكراهية والعنف
والإرهاب.
وميكن القول :ب�أن هذا قد �سر امل�سلمني يف كل مكان ،وخا�صة امل�سلمني الأمريكيني .وحبذا لو قام اجلانب العربي – الإ�سالمي برد هذه التحية .ولكن املهم �أن يتم
على الأر�ض "تفعيل" عدم الكراهية ،وعدم التفرقة ،وحتقيق العدالة والإن�صاف ،دون متييز على �أ�سا�س هذا الدين� ،أو ذاك ،ووقف التدخل الغربي ال�سافر واملدمر يف
ال�ش�ؤون الداخلية لكثري من البالد العربية والإ�سالمية.
�إن العاملني العربي والإ�سالمي ينتظرا �أن "تغري" �أمريكا خا�صة �سيا�ساتها جتاههما وتكف عن �إنزال الأ�ضرار ال�سيا�سية الفادحة املعروفة ل�سيا�ساتها ،بهم .وذلك عرب
"تعديل" تلك ال�سيا�سات ..مبا يحقق العدالة (واحلرية وامل�ساواة) جلميع املعنيني ،واملوجوعني من �سلبيات ال�سيا�سة الأمريكية املعروفة ،نحو العرب وامل�سلمني� .إن �إقالع
�أمريكا عن االمربيالية وامليكافيللية ،ودعم ال�صهيونية� ،ستنتج عنه (دون �شك) �صداقة حقيقية ،و�سالم ًا وارف ًا .وبدون ذلك� ،ستظل الكراهية تتنامى ...تلك الكراهية التي
غالب ًا ما تتج�سد يف� :أفعال ،وردود �أفعال ،بالغة ال�ضرر ،يف املدى الطويل ،وبالن�سبة للطرفني.
وختام ًا ،لنت�ساءل :هل ميكن �أن تنجح احلوارات املو�ضوعية – متى �أقيمت  -بني الطرفني يف �إقامة عالقات جديدة ،تقوم على العدالة واالحرتام املتبادل� ،أم �أن الغرب
"املت�سلط " لن يقبل ذلك �إال ا�ضطرار ًا� ،أو عرب ثورات؟! وامل�ؤمل �أن يلعب "مركز امللك عبدالله بن عبدالعزيز للحوار بني �أتباع الأديان والثقافات" ،والذي �أفتتح م�ؤخر ًا
(يوم  2012 / 11 / 26م ،يف مقره يف فيينا) دور ًا ملمو�س ًا يف دعم الت�سامح بني ال�شعوب ،وحتقيق ال�سالم والأمن لكل الب�شر.
ويعترب هذا املركز �أحد ثمار دعوة خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبدالله بن عبدالعزيز ال�ستخدام �أ�سلوب احل��وار ،وعلى كافة امل�ستويات ،لتحقيق اخلري وال�سالم
واالطمئنان جلميع املعنيني .فعلى امل�ستوى املحلى هناك "مركز احلوار الوطني" .وعلى امل�ستوى الإقليمي (الإ�سالمي) �سي�ؤ�س�س "مركز احلوار بني �أتباع املذاهب
الإ�سالمية" بالريا�ض� .أما على امل�ستوى العاملي ،ف�إن "مركز امللك عبدالله بن عبدالعزيز للحوار بني �أتباع الأديان والثقافات" �سيكون ميدان ًا لتحقيق هذه املهمة اجلليلة.
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االزدحام المروري بالرياض بلغ ذروته  ..والتلوث البيئي في أعلى مستوياته

إستطالع

توقعات بوصول عدد رحالت المركبات اليومية بالرياض ألكثر من  15مليون رحلة عام 1442هـ

د .عبد الجليل السيف :مدن المملكة تعاني مشكالت النقل بمختلف أنواعه

المواطنون :مشكلة االزدحام المروري تؤرقنا كثير ًا  ..ونطالب بحلول عاجلة

حتقيق :جابر اليحيى
يُعترب االزدحام املروري يف مدينة الريا�ض
�أحد امل�شكالت الرئي�سة الناجتة عن النمو
ال�سكاين ال�سريع يف املدينة ,وت�أثريه
على البيئة من �أهم الق�ضايا التي تعمل
بع�ض اجلهات احلكومية ذات العالقة على
معاجلتها ،حيث �إن زيادة االزدحام ت�سبب
زيادة انبعاث ملوثات الهواء مثل غاز ثاين
�أك�سيد الكربون و�أكا�سيد النيرتوجني،
وهناك ت�أثريات �أخرى متعددة مثل الن�شاط
االقت�صادي للمدينة والق�ضايا االجتماعية
وال�صحية.
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الريا�ض �إىل ذروته الق�صوى وينذر بخطر قادم
يف ظل النمو ال�سكاين وازدياد �أعداد العمالة
الوافدة ,و�أ�صبح الزحام املروري ي�ؤرق �سكان
الريا�ض ,فهو حديث ال�ساعة يف مقر العمل،
ً
�ضغوطا
واملجال�س ويف الأماكن العامة م�سبب ًا
نف�سية تنعك�س على الأداء العام ,وبات الو�ضع
يتطلب حلو ًال �سريعة وعاجلة لتد�شني و�سائل
النقل العام �سواء كانت حافالت �أو قطارات.

تنظيم عمل �سيارة الأجرة

كما يتطلب الو�ضع من الأجهزة املعنية تنظيم
ازدياد العمالة الوافدة
عمل �سيارات الأجرة املنت�شرة بكرثة التي جتوب
ال�شوارع والطرقات بحث ًا عن الركاب ومت�سببة
وقد و�صل الزحام املروري يف �شوارع وطرقات يف �إرباك حركة ال�سري نظر ًا لوقوفها املتكرر

متى وكيف رغب �سائقها ،والأوىل تنظيم عمل
�سيارات الأجرة بحيث يتم حتديد �أماكن خا�صة
لها� ,سواء عند املجمعات التجارية� ,أو الأماكن
العامة ,وفر�ض غرامات على كل من ال يلتزم
بهذه ال�ضوابط من �سائقي �سيارات الأجرة,
وهي خطوة ح�ضارية تطبق يف معظم البلدان
املجاورة واملتقدمة ,والأمر الآخر الذي يعيق
حركة ال�سيارات ويت�سبب يف �إيجاد الزحام
املروري هو �صهاريج �شفط ال�صرف ال�صحي
وخالطات الأ�سمنت واملركبات الثقيلة التي جتوب
ال�شوارع والطرقات يف فرتة الذروة ال�صباحية
رغم التنظيم الذي و�ضعته �إدارة مرور الريا�ض
واجلهود التي يقوم بها رجال املرور مبراقبة
جميع مداخل الريا�ض ملنع دخول ال�شاحنات
�إىل املدينة خال �ساعات الذروة� ,إال �أن بع�ض

وحتديد ًا ما يتعلق منها بالنقل العام تتفق يف
معظمها على ر�ؤية م�ستقبلية موحدة من �أن
معظم مدن دول العامل ومنها مدن اململكة تعاين
من م�شاكل النقل واالزدحام املروري مبختلف
�أنواعه خا�صة بالن�سبة للركاب ونقل الب�ضائع،
كما اتفق على �أن احلل اجلزئي ي�ساعد ولكنه
ال يحل امل�شكلة الأكرب وهي م�شكلة االعتماد
على املركبات اخلا�صة والنقل اخلفيف وهذا ما
�أ�شارت �إليه التقارير املحلية لعام 1431هـ ,ما
يزيد على  %90من الرحالت اليومية داخل مدن
اململكة تتم بوا�سطة املركبات اخلا�صة بينما ال

الأ�سا�سية وهي االختناقات املرورية وما ينتج
عنها من �أ�ضرار ،ومن املتوقع �أن تت�ضاعف
الفرتة الزمنية الالزمة للو�صول �إىل �أي وجهة
داخل املدينة �إىل �ضعف الوقت ورمبا ثالثة
�أ�ضعاف يف بع�ض الأحيان .ت�ؤكد الدرا�سات
�أن هناك �أ�سباب ًا م�شرتكة تعترب م�صدر ًا رئي�سي ًا
ملعوقات النقل وحتتاج �إىل املزيد من الدرا�سات
وقد �أوردت الدرا�سة تفا�صيل لهذه املعوقات
نوردها يف عناوين رئي�سية هي معوقات تخطيطية
ومعوقات �إدارية ومعوقات اجتماعية بالإ�ضافة
�إىل املعوقات االقت�صادية ،هذه املعوقات متداخلة

واقرتاح حلول و�أ�ساليب جديدة لتقليل الآثار
ال�سلبية للم�شاكل احلالية .كما ُيفرت�ض �أن تكون
هذه الدرا�سة مكملة لأبرز الدرا�سات واخلطط
واال�سرتاتيجيات يف ال�ش�أن املروري والنقل،
كما متيزت ولأول مرة باقرتاح �أ�ساليب و�آليات
جديدة للو�صول �إىل تقدير جديد حملي للتكلفة
االقت�صادية للحوادث املرورية على �أ�سا�س
تكاملي مع االختناقات املرورية الأ�ضرار البيئية
م�ستفيدة من املعايري املتداولة خليجي ًا وعربي ًا
ودولي ًا.
وحتدث ال�سيف عن درا�سة �أجرتها هيئة تطوير

معوقات النقل
وعن معوقات النقل ي�شري ع�ضو جمل�س ال�شورى
الدكتور عبداجلليل ال�سيف �إىل �أن نتائج العديد
من الدرا�سات �ضمن منظومة ال�سالمة املرورية
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ال�شاحنات تت�سرب �إىل و�سط املدينة من خالل
دخولها يف الوقت امل�سموح به �إىل بع�ض الأحياء
املجاورة للطرقات ال�سريعة والبقاء فيها �إىل حني
بدء �ساعات العمل ومن ثم ت�سلك الطرق امل�ؤدية
�إىل وجهتها لتت�سبب يف عرقلة حركة ال�سري
وبالتايل االزدحام ال�شديد.

ت�شكل رحالت حافالت النقل العام داخل املدن
�إال  %2من جمموع الرحالت ،بينما جندها يف
معظم دول العامل ال تقل عن  %15يف �أ�ضعف
التقديرات ومن املتوقع �أن ت�سجل مدينة الريا�ض
خالل الع�شر �سنوات القادمة زيادة يف عدد
الرحالت اليومية الرتددية من  7ماليني �إىل
 17-5مليون رحلة يومي ًا و�أن ينخف�ض متو�سط
ال�سرعة من 52كم�/ساعة �إىل قرابة 20-15كم/
�ساعة .و�أن ي�صل عدد الكيلومرتات املقطوعة �إىل
120مليون كم /يوم .وعلى الرغم من اختالف
املعوقات باختالف م�ساحات املدن ون�شاطاتها
وبنيتها الت�صميمية �إال �أنها جميع ًا تتقا�سم امل�شكلة

وي�سهم كل منها بالقدر الذي يحتاج �إىل معاجلة
كحزمة واحدة لأنها مكملة لبع�ضها البع�ض.
و�أو�ضح الدكتور عبداجلليل ال�سيف �أنه �أجريت
درا�سة �شارك يف �إعدادها بعنوان «تطور النقل
داخل املدن باململكة العربية ال�سعودية» ،حيث
تعترب هذه الدرا�سة متميزة ومو�ضوعية ورائدة
يف املجالني منظومة ال�سالمة املرورية والنقل
داخل املدن �آخذة يف االعتبار اال�ستفادة الق�صوى
من الدرا�سات واخلطط واال�سرتاتيجيات يف
املجالني امل�شار �إليهما �سابق ًا ,م�ؤك ًدا �أن هدف
الدرا�سة الأ�سا�سي هو و�ضع ر�ؤية و�إيجاد
حلول مل�شكلة النقل داخل املدن الرئي�سة باململكة
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إستطالع
م��دي��ن��ة ال���ري���ا����ض حت���ت ع���ن���وان (ك��ل��ف��ة خ�����س��ائ��ر
احل������وادث امل����روري����ة ���س��ن��وي�� ًا) وال���ت���ي �أ����ش���ارت
�إىل �أن التكلفة االقت�صادية ل��ل��ح��وادث ه��ي 13
مليار ري��ال �سعودي� .إال �أن الدرا�سة مل تن�شر
الأ���س�����س وامل��ع��اي�ير ال��ت��ي تبنتها ل��ه��ذه الأرق����ام.
وي�لاح��ظ �أن جميع ه���ذه ال��درا���س��ات اقت�صرت
تقديراتها على التكلفة االق��ت�����ص��ادي��ة للحوادث
فقط .وج��اءت تقديرات ه��ذه الدرا�سة يف اجلزء
اخل���ا����ص مب��و���ض��وع ال��ت��ك��ل��ف��ة مب��ع��اي�ير و�أ���س�����س
م�ستفيدة من كل ما �سبق حملي ًا وعربي ًا ودولي ًا
�آخ��ذة يف االعتبار للمتطلبات املحلية االجتماعية
واالقت�صادية .وجاءت كما يلي..

 47مليار ريال التكلفة االقت�صادية
للحوادث
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التكلفة االقت�صادية للحوادث هي  47مليار ريال
�سعودي والتكلفة التقديرية لالختناقات املرورية
هي  28مليار ريال �سعودي ،والتكلفة االقت�صادية
للأ�ضرار البيئية  6مليارات ريال لي�صبح �إجمايل
التكلفة التقديرية  81مليار ريال �سعودي �سنوي ًا.
وعلى الرغم من �أهمية تلك الأرقام للو�صول �إىل
ر�ؤية ميكن البناء عليها ملنظومة تكلفة احلوادث
مبا فيها االختناقات والأ�ضرار البيئية �إال �أن

رحلة يف اليوم ،ويتوقع خالل ال�سنوات الع�شر
املقبلة �أن ي�صل عدد الرحالت �إىل �أكرث من 15
مليون رحلة يومي ًا عام 1442هـ ،وات�ضح �أن
 % 27من هذه الرحالت تتعلق بالنقل املدر�سي
و�أن االعتماد ب�صورة �أ�سا�سية على ال�سيارة
اخلا�صة و�سيلة للتنقل.

وجود تباين كبري يف تلك التقديرات على امل�ستوى
املحلي وكذلك على امل�ستوى العربي والدويل ف�إنه
من الأهمية مبكان اقرتاح �إجراء درا�سة جديدة
ميكن من خاللها التحقق من تلك الأرقام واقرتاح
�آليات ميكن االعتماد عليها على �أال يتعار�ض ذلك
مع التقديرات التي و�ضعتها الدرا�سة حل�ساب
التكلفة من حيث اختبار املعايري والبنود مع
مراعاة املتغريات للإح�صائيات وامل�ؤ�شرات ت�أمني و�سائل نقل عامة
امل�ستجدة وما يرتتب عليها من اختالف يف تكلفة
املواطن كان له ر�أي يف هذه امل�شكلة حيث يرى
التقديرات اجلزئية والإجمالية.
ح�سن ال�سلمي �أن �شوارع مدينة الريا�ض تكتظ
باملركبات يف كل وقت حتى يف بع�ض ال�ساعات
درا�سة ميدانية
املت�أخرة من الليل ،وباتت هذه امل�شكلة ت�ؤرق
وقد ك�شفت درا�سة �أعدتها الهيئة العليا لتطوير الكثريين منا يومي ًا ،ولكن هناك حلو ًال مقرتحة
مدينة الريا�ض بنيت على نتائج الإح�صاء ال�سكاين حلل هذه امل�شكلة �أو للتقليل منها ومن تلك
الأخري �أن عدد �سكان الريا�ض يف حدود  4.9املقرتحات .ملاذا ال تقوم على �سبيل املثال كل
ماليني ن�سمة ،ويجوب طرقاتها يومي ًا حوايل  985جهة حكومية بت�أمني و�سيلة نقل عام ملن�سوبيها
�ألف �سيارة مبتو�سط � 1.6سيارة لكل �أ�سرة ،بحيث حت�صر عناوين املوظفني يف كل حي
 %90منها �سيارات خا�صة وفقط  %3حافالت �سكني ،فقد يكون يف احلي الواحد جمموعة من
و� %1سيارات �أجرة ،وتتحرك هذه احل�شود يف املوظفني يف اجلهة الواحدة مث ًال لكي يتم نقلهم
فرتة الذروة من ال�ساعة ال�سابعة �صباح ًا �إىل مبا�شرة من و�إىل مقر �أعمالهم و�سكنهم كما تفعله
الثالثة بعد الظهر ،ومن بعد �صالة الع�صر حتى بع�ض ال�شركات وامل�ؤ�س�سات اخلا�صة� ,أي�ض ًا
ال�ساعة العا�شرة م�ساء ،وعدد الرحالت املرورية و�ضع تنظيم لعمل املجمعات التجارية والأ�سواق
يف مدينة الريا�ض لوحدها يبلغ نحو  6.5ماليني اخلا�صة بامل�ستلزمات وحمالت املالب�س تغلق

مبوجبه �أبوابها عند ال�ساعة العا�شرة م�ساء على م�شكلة الزحام املروري ترهق اجلميع

�أقل تقدير لأن هذه املجمعات والأ�سواق �سبب
رئي�س يف جذب النا�س وتكد�سهم يف ال�شوارع
املحيطة بها ،وكذلك ينطبق احلال على املقاهي
وحمالت الإنرتنت ,وي�ستح�سن ا�ستبدال
�سيارات الأجرة بحافالت للنقل العام كي يتم نقل
�أكرب �شريحة من النا�س وتنظيمها ب�شكل منا�سب

من جانبه قال املواطن مو�سى �آل حممد� :إن ظاهرة
االزدحام املروري �أ�صبحت من �أخطر امل�شكالت
التي يعاين منها املجتمع ال�سعودي ومن �أهم
الظواهر التي ترهق اجلميع ويتمنون اخلال�ص
منها يف �أقرب وقت.
و�أ�شار �إىل �أن فرتة االزدحام تتمركز بعد االنتهاء

بحيث تكون متواجدة دائ ًما يف ال�شارع الرئي�سي من العمل يف الأجهزة احلكومية و�أي�ضا يف �أماكن
بقرب الأحياء ال�سكنية وعندئذ �سنحد ب�شكل كبري تكد�س ال�سكان و�أماكن الوزارات واملجمعات
من زحمة �سيارات الأجرة اخلا�صة والتي تعج بها التجارية ،ويرى �أن زيادة عدد ال�سيارات يف
ال�شوارع يف كل مكان وب�شكل ع�شوائي.
الطرق لها جانبان �سلبيان على البيئة الأول زيادة

ن�سبة عوادم ال�سيارات التي تلوث الهواء اجلوي
ويف مقدمتها غاز �أول �أك�سيد الكربون الذي ي�ؤثر
يف �صحة الإن�سان بالدرجة الأوىل� ،أما الثاين
وهو ما ي�سمى بالتلوث ال�ضو�ضائي فهو ي�ؤثر
يف الإن�سان في�سبب الأرق ،و�ضعف الرتكيز،
والتوتر وفقدان ال�سمع وارتفاع �ضغط الدم.
و�أ�ضاف �أن �أبرز �أ�سباب م�شكلة االزدحام
هي ازدياد الكثافة ال�سكانية وخا�صة الوافدين
والعمالة مع بقاء �شبكة الطرق واجل�سور على
حالها من دون تطوير ال�ستيعاب املتغريات
املتوقعة من جراء هذه الزيادة.
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وداع ًا وداع ًا وإرث ًا مشاع ًا

�أ� .شبيلي بن جمدوع القرين

هكذا الدنيا نزول وارحتال ،وهذه املهام يف بالدي الغالية يتعاقب عليها �أبناء الوطن ملمار�سة حقهم وحق الوطن عليهم
يف �صورة ح�ضارية تكفل مواكبة التطلعات و�إعطاء م�ساحة للكفاءات املثابرة لبذل املزيد من الأفكار الواعدة من خالل
التجارب واملمار�سات العلمية والبحوث واخلربات املدرو�سة واملقارنات امليدانية والنظرية مع ما لدى الغري من حولنا
لزيادة الرقي واملناف�سة لنكون الأوائل يف كل �شيء ،فهذا هو املكان الالئق بنا بني الأمم ولدينا كل املقومات بحمد
الله والفر�ص تدور والكفاءات تتعاقب و�أرجو �أن يكون لكل من ذلك ن�صيبه و�إ�ضافته املميزة وعندما نودع املجل�س
والزمالء ونرحب بالبديل من جميع الآفاق فكلنا يف خدمة هذا الوطن ال نزال نعمل ,ومن �أجل قيادته املثالية ال نزال
ندعم ,ومن �أجل �شعبه الويف ال نزال نخدم ,وللم�صالح العامة نقدم ولو على النف�س والولد ,بال �أنانية مذمومة وال
�إهمال للحقوق ال�شخ�صية التي ن�سعد با�ستعمالها للكل ليكون جمتمعنا ومنهجنا متما�شي ًا مع د�ستورنا ال�سماوي،
فال �سعادة للفرد �إال ب�سعادة من حوله وامل�ؤمن للم�ؤمن كالبنيان ي�شد بع�ضه بع�ضا؛ هذا على امل�ستوى املحلي� ,أما
على امل�ستويات الأخرى يف الإقليم والعامل فواجب علينا معهم ت�ضافر اجلهود وتبادل امل�صالح واخلربات واملعاي�شة
كنت قد عملت يف هذا املجل�س على مدى ثالث دورات متتالية
املثالية لكل ال�شعوب ولكل دينه وخ�صو�صيته ،و�إن ُ
قدمت
ف�إنني فخور مبا �شاركت به و�أ�ضفته و�سعيد مبا �سمعته وا�ستفدت منه ،فاحلياة ال�شورى جامعة ,كما �أين و�إن ُ
الكثري ف�إين الزلت �أطمع يف املزيد ولعل يف ت�شكيلة اخللف ما يتم الرقي ويفتح جما ًال لإ�شراك الكل ممن �أراهم
حفيني مبثل هذا املوقع ت�أهي ًال وحما�س ًا وحق ًا م�شاع ًا وم�س�ؤولية م�شرتكة وم�صري ًا واحد ًا ل�سفينة يرعاها اجلميع
بفكره ودعمه ودعائه لنم�ضي قدم ًا وفق منهج قومي �سوي يكفل خريي الدنيا والآخرة ولنعمل �صف ًا واحد ًا من
�أجل مبد�أ واحد ووطن واحد وك�أننا نعي�ش �أبد ًا وال نن�سى الآخرة ونحن امل�ست�شعرون ب�أن املوت غد ًا ،ولي�س الغد
لناظره ببعيد.
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ع�ضو جم�س ال�شورى

عراب الدبلوماسية السعودية
ّ

األمير سعود الفيصل بن عبدالعزيز

�أ .حمد بن دعيج الدعيج

										

ع�ضو جمل�س ال�شورى
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ناق�ش جمل�س ال�شورى يف �إحدى جل�ساته م�ؤخر ًا التقرير ال�سنوي لوزارة اخلارجية للعام املايل 1433/1432ه ـ الذي َق ّدم يف � 136صفحة
يف ف�صول ومالحق تنتظم جممل �أعمال ومنا�شط هذه الوزارة التي يقود �أعمالها ويوجه دفة م�سارها رجل عريق يف الدبلوما�سية وراثة
وممار�سة وخربة متتد حلوايل �أربعني عام ًا هو �صاحب ال�سمو امللكي الأمري �سعود الفي�صل بن عبدالعزيز �آل �سعود وفقه الله و�أعانه.
و�أجدها فر�صة طيبة لأيف هذا الرجل املحرتم بع�ض حقه علينا كمواطنني عاي�شنا ن�شاطه ود�أبه و�إخال�صه عقود ًا من الزمن بذل خاللها وال
يزال الكثري من اجلهود املكثفة طيلة �ساعات �أيامه ولياليه ،دائم الرتحال ملختلف مدن العامل حام ًال العديد من امللفات الهامة ومربز ًا مواقف
اململكة على منابر املحافل الدولية وحام ًال ر�سالة ال�سلم وال�سالم من حكومة اململكة العربية ال�سعودية مملكة الإن�سانية التي طاملا �أثبتت
مبواقفها الثابتة وامل�ساندة مدى ما تتمتع به اململكة من دور قيادي فاعل يف حميطها الإقليمي والعربي بل والإ�سالمي والعاملي وك�أن ال�شاعر
ابن زريق يتحدث عن �سموه حينما قال:
ما �آب من �سفر �إال و�أزعجه
ر�أي �إىل �سفر بالعزم يزمعه
ك�أمنا هو يف ِحلِ ومرحتل
موكل بف�ضاء الله يذرعه
ونحمد الله �أن ّمن على �سموه بال�صحة والعافية حني جتاوز العار�ض ال�صحي الذي �أمل به يف الفرتة الأخرية وعاد بعدها متمتع ًا بحمد الله
بكامل �صحته وعافيته م�ؤدي ًا ر�سالته املوفقة ومتابع ًا �أعماله الناجحة .
و�أ ّتذكر هنا ق�صيدة معربة من �إحدى درر �أخيه �صاحب ال�سمو امللكي الأمري خالد الفي�صل بن عبدالعزيز �أعانه الله جادت بها قريحته موا�سياً
�أخاه �سعود ًا يف العار�ض ال�صحي الذي �أمل به وجتاوزه بحمد الله  ..وكان مطلع الق�صيدة التي ن�شرت حينها بجريدة الوطن:
ال با�س يا واحد عن � ٍألف من النا�س
ع ّداك ر ّبي �شر الأيام والبا�س
يا �سعود ع ّمانك ويا �سعود الأوطان
يا �سعود ابن في�صل ويا را�س ابن را�س
ملوك لهم �صرت �ساعد
ثالثة ٍ
يف خدمة الإ�سالم والدار والنا�س
حر ينوم�س
� ّأول �شبابك فرخ ٍ
وعليت يف رو�س ال�شواهيق قرنا�س
تفرق على غريك بعقل وي�صريه
باملعرفة والفكر و�أ�سرار الإح�سا�س
الرا�س يف كل حمفل
ياما رفعت ّ
الراي �إذا غريك احتا�س
�سمت
وياما َح
ّ
اجهدت نف�سك واجل�سم دون ح ّدك
ح ّدك بعيد ـ ـ ـ يا رجل ـ ـ ـ ماله قيا�س
�أخوي وافخر بك ع�ضيد وم�سند
من نب َعة الفي�صل ت�شاربني الكا�س
وبعد:
�إنها م�شاعر �صادقة جتاه هذا الرجل امل�سئول الكفء الذي خدم مليكه ـ بل ملوكه ـ ـ ووطنه ومواطنيه ..و�أمته العربية والإ�سالمية ..ومع
�أطيب التمنيات ب�أن ميتعه الله بتمام ال�صحة والعافية ف�إن الكل يقدر ل�سموه الكرمي جمهوداته املوفقة ..ويتمنى لوالد اجلميع خادم احلرمني
ال�شريفني امللك عبدالله بن عبدالعزيز و�سمو ويل عهده �صاحب ال�سمو امللكي االمري �سلمان بن عبدالعزيز مزيد ال�صحة وال�سالمة ودائم
العون والتوفيق وال�سداد.

37

دراسة

"األحداث السلبية" في الخدمات
الصحية وسبل التقليل منها
�أ.د حم�سن بن علي احلازمي
تتعدد �أوج��ه اخل��دم��ات ال�صحية بتعدد متطلبات
الرعاية وتوفري م�ستلزماتها الوقائية والعالجية
والت�أهيل والعمل على ا���س�ترداد �صحة املري�ض
وعافيته .وتتكون �أركان رعاية املري�ض وحت�صيل
عافيته من مكونات �إن�شائية وت�سهيالت مكانية،
�إىل جانب الفريق ال�صحي والإداري و�إدارات
م�ساندة ،و�أدوات ت�شخي�صية وعالجية وت�أهيلية،
ليتمكن م���ن ال���وف���اء مب��ت��ط��ل��ب��ات رع���اي���ة امل��ري�����ض
وحت�صيل عافيته .و�إىل جانب ذل��ك ففي جميع
�إج������راءات اخل���دم���ات ال�����ص��ح��ي��ة ،مت��ث��ل اجل��وان��ب
العقدية واملهنية والأخالقية �أ�سا�سيات بناء �أدلة
الطبابة واملمار�سة املهنية ،ومن هذه الأ�سا�سيات
من���ت ال��رع��اي��ة ال�����ص��ح��ي��ة وت���ط���ورت يف خمتلف
�أوجهها حتى و�صلت �إىل ما هي عليه اليوم من
رقي مهني وقيم و�أخالق مرعية (�شكل.)1
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مهنة الطب والطبابة – الأ�صول والقواعد املرعية:
يرى امل�ؤرخون �أن �إمرباطور ال�صني "هوانغ تي"
�أول من �سن ت�شريعات و�شروط ًا معينة ل�ضبط
�أخ�لاق��ي��ات مم��ار���س��ة مهنة ال��ط��ب وال��ط��ب��اب��ة �سنة
 2600قبل امليالد ،وج��اء حمورابي ع��ام 1750
لينظم ممار�سة املهنة وحفظ حقوق الطبيب من
جهة واملري�ض من جهة �أخرى ،ثم �أتى �أبقراط عام
 400قبل امليالد لي�ضيف جوانب علمية ومهنية
و�إن�سانية ،ويحول الطب �إىل "علم" يعتمد على
الأعرا�ض والفحو�صات ،ويف ذات ال�سياق ورد
�أم��ر اخلليفة املقتدر ع��ام 319ه��ـ لطبيبه اخلا�ص
"ب�إجراء اختبار مل��ن يرغب يف ممار�سة مهنة

الطب ،على �أن ُيعطى الناجح �شهادة تتيح له العمل
يف ف��رع معني م��ن ف���روع ال��ط��ب " وب��ذل��ك ب��د�أت
ف���روع ال��ط��ب وفتحت �أب����واب التخ�ص�ص فيها،
و�أُلفت الكتب واملراجع يف مهنة الطب والطبابة
وكذا تراجم الأطباء ،ومنها كتاب ابن �أبي �أُ�صيبعة
"عيون الأنباء يف طبقات الأطباء" ،والبن حيان
"طبقات الأطباء" – وهي غنية بالدالالت على
ح��ر���ص اخل��ل��ف��اء والأم������راء وال������وزراء والأط���ب���اء
�أنف�سهم على �إي�صال خدمة التطبيب لكل فرد يف
الأم���ة واالل��ت��زام مبتطلباتها املهنية والأخ�لاق��ي��ة،
ويف هذا التوجه جاء كتاب الرازي "�سر الطب"،
وك��ت��اب اب��ن ق��دام��ة "كتاب املغني" وال���ذي ر�سم
حدود و�ضمان الطبيب ،كما �أن البن النفي�س كتب ًا
عدة ،منها "ال�شامل يف ال�صناعة الطبية" و�شرح

الهداية يف الطب ،ولأبي القا�سم الزهراوي كتاب
"الت�صريف مل��ن عجز ع��ن الت�أليف" وه��و من
ثالثني بحث ًا ومقالة ،منها املقالة الثالثون يف فن
اجل��راح��ة وه��ي حت��وي ���ص��ور الآالت اجلراحية
وا���س��ت��خ��دام��ات��ه��ا ،والب����ن ال��ق��ي��م م���ا ورد ح��ول
�صفات "الطبيب احلاذق ،والذي و�صفه ب�أنه هو
الذي يراعي يف عالجه ع�شرين �أم��ر ًا ،ذكر منها
�أن ت��ك��ون ل��ه خ�ب�رة ب��اع��ت�لال ال��ق��ل��وب والأرواح
و�أدواتها والتلطف باملري�ض والرفق به ،و�أن على
الطبيب �أن يجعل عالجه وتدبريه مبني ًا على �ستة
�أركان هي :حفظ ال�صحة املوجودة ورد ال�صحة
املفقودة بح�سب الإمكان ،و�إتيان �أدنى امل�ستويني
لل�ضرر لإزالة �أعظمها ،وتفويت �أدنى امل�صلحتني
لتح�صيل �أعظمهما" .وق��د عر�ض احل��م��وي يف

كتابه "نور العيون وجامع الفنون" قبل �سبعة
قرون �إطار �أخالقيات املهنة حيث �أو�صى تالميذه
 .." :واعلم �أن ه��ذه ال�صناعة منحة منحها الله
تعاىل يعطيها مل�ستحقها ،لأنه ي�صري و�ساطة بني
املري�ض واحلق �سبحانه وتعاىل يف طلب العافية
ل��ه .فيجب عليك �أن تلب�س ث��وب الطهارة والعفة
والنقاء وال��ر�أف��ة ومراقبة الله تعاىل وخا�صة يف
االط��ل�اع ع��ل��ى ح���رمي ال��ن��ا���س و�أن ت��ك��ون كتوم ًا
على �أ�سرارهم ،حمب ًا للخري والدين ،منكب ًا على
اال�شتغال يف العلوم ،ت��ارك�� ًا ال�شهوات البدنية،
معا�شر ًا للعلمـاء ،مـواظب ًا للمـر�ضى ،حري�ص ًا
عـلى مـداواتهم ."...و�أتى على مثل ذلك ابن ُهبل
يبقى الطب ممار�سة ب�شرية حتدث فيها
�أخطاء و�أحداث �سلبية غري مرغوب فيها

الأحداث ال�سلبية يف اخلدمات ال�صحية:
للأحداث ال�سلبية تعريفات عدة ،لعل �أقربها للواقع
ما ُيعرف "الأحداث ال�سلبية" على �أنها �أح��داث
ت����ؤدي �إىل �إحل���اق الأذى �أو ح���دوث الإ���ص��اب��ات
الناجتة عن عمليات و�إج��راءات الرعاية ال�صحية،
ولعل �أهمها و�أبعدها �أث��ر ًا هي "الأخطاء الطبية"
وه���ي "�أخطاء يف امل��م��ار���س��ة امل��ه��ن��ي��ة ال ُي��ت��وق��ع
حدوثها من طبيب يقظ من �أوا�سط الأطباء وجد
يف نف�س الظروف".
والأح���داث ال�سلبية يف مفهومها ال��ع��ام ،هي كل
ما يخل "ب�سالمة املري�ض" ووقايته من امل��ردود
ال�سلبي لإج���راءات ممار�سة الرعاية ال�صحية �أو
حدوث �إ�صابات له غري متوقعة .وميتد يف �أدبيات
املمار�سة الطبية طيف الأح��داث ال�سلبية لي�شمل
الأحداث ال�سلبية هي ما ي�ؤدي �إىل �إ�صابات
ن��اجت��ة ع��ن �إج � ��راءات ال��رع��اي��ة ال�صحية
و�أهمها و�أب�ع��ده��ا �أث ��ر ًا الأخ �ط��اء الطبية

�أي حدث غري مرغوب فيه يحدث للمري�ض �أثناء
وج���وده يف امل��رف��ق ال�صحي �أو نتيجة ع��دم دقة
الفحو�صات �أو الت�شخي�صات اخلاطئة �أو عالج
طبي �أو جراحي ،وي�شمل مفهوم الأحداث ال�سلبية
يف عموميته ما قد يحدث للمري�ض من �أحداث غري
مرغوب فيها يف املن�ش�أة ال�صحية ناجتة عن عمل
غري �سوي يف مكوناتها الإن�شائية �أو الت�سهيالت
�أو التجهيزات �أو ممار�سة �أي من �أوجه اخلدمات
والرعاية ال�صحية من خالل املمار�سات ال�صحية
لأفراد الفريق ال�صحي �أو الفريق الإداري العامل
يف املن�ش�أة ال�صحية.
وي��ل��زم ال���س��ت��ك��م��ال ج��وان��ب م�سئولية الأح����داث
ال�سلبية عنا�صر تثبت احليود عن املعايري املهنية
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يف كتابه " �صفات الأطباء" " ..وكذلك ي�أخذون
عليهم العهود يف حفظ الأ���س��رار ف�إنهم يطلعون
على ما ال يطّ لع عليه الآب���اء والأوالد من �أح��وال
النا�س ،و�أن يلزموا العفة وغ�ض الطرف ،و�إذا
دخلوا بيوت النا�س ال تكون همومهم م�صروفة �إال
�إىل ما يعود مب�صالح للمر�ضى ."..وذكر ال�شطي
يف كتابه "تاريخ الطب وعلومه" �أن �أطباء العرب
جعلوا من علم �آداب الطب �ش�أن ًا مهم ًا ،وكان من
�أه���م مباحثه �آن����ذاك ال�����س��ر ال��ط��ب��ي ،وامل�����س���ؤول��ي��ة
الطبية ،والت�شاور الطبي".
كما �أن�شئت املار�ستانات (امل�ست�شفيات) لتقدمي
الرعاية ال�صحية والإيوائية� ،إن تطلب الأمر ذلك،
وات��خ��ذت معايري الخ��ت��ي��ار �أم��اك��ن ه��ذه املن�ش�آت
ال�صحية و�ضمان البيئة املحيطة املنا�سبة ،ومن
ذلك ما ذهب �إليه الطبيب �أب��و بكر ال��رازي حيث
وزع قطع ًا من اللحم يف �أماكن خمتلفة من بغداد،
واختار املكان الذي ظهر فيه �أقل قدر من العفن
يف ال��ل��ح��م لإق���ام���ة "املار�ستان" ،ومب��و���ص��ف��ات
تتما�شى مع طبيعة الرعاية والعالج.
ويف الع�صر احلديث ،ومع تطور املعارف والعلوم

وال��ت��ق��ن��ي��ات يف جم���االت الت�شخي�ص وال��ع�لاج،
ت���ط���ورت اخل���دم���ات ال��ط��ب��ي��ة ،وت���ع���ددت ف��روع��ه��ا
وت��ن��وع��ت تخ�ص�صاتها حت��ت ظ�ل�ال �أخ�لاق��ي��ات
عقدية وع��ادات مرعية يف املجتمع ونظم مهنية،
حيث �أ�صبحت مزاولة املهنة الطبية تخ�ضع ل�شرط
فني – ه��و �إك��م��ال متطلبات التعليم وال��ت��دري��ب
والتخرج بنجاح من كلية الطب ،و�شرط م�سلكي
– هو احل�صول على ترخي�ص ملزاولة املهنة من
ال�سلطة املخت�صة ،ويلتزم الطبيب ب�ست قواعد،
هي "العمل على جلب الفائدة للمري�ض والإح�سان
�إليه والر�أفة به ،عدم الإي��ذاء ،اح�ترام ا�ستقاللية
املري�ض و�ضمان م�شاركته يف القرار ال�صحي،
العدالة يف تقدمي اخلدمة للجميع ،املحافظة على
�أ���س��رار املري�ض ال��ت��ي ُيف�ضي بها �إىل الطبيب،
وامل�����س���ؤول��ي��ة امل��ه��ن��ي��ة الطبية" ،ول���ذل���ك ي�سمح
للطبيب بالك�شف اجل�سدي والتدخل اجلراحي
واقتطاع �أج��زاء و�أع�ضاء من ج�سم املري�ض ،مع
�أن القانون مينع �أذي��ة �أي فرد ،لكن "الرخ�صة"
هنا ت�أتي �ضمن مظلة "االلتزام بال�ضوابط املهنية
والأخالقيات الطبية ،ومقت�ضيات املهنة ومتطلبات
ع�لاج احل��ال��ة املر�ضية وال��ق��اع��دة ال�شرعية التي
ترجح املنفعة التي تغلب على ال�ضرر".
كما �أن للطبيب ح��ق و���ص��ف الأدوي����ة للمري�ض
والإذن ب�صرفها ،مع �أنه قد ي�صف عالج ًا خمدر ًا
لتخفيف الآالم ،ولكن ال ميكن لل�سلطة املخت�صة
– للأ�سباب نف�سها  -مالحقته بحجة التحري�ض
ع��ل��ى ت��ع��اط��ي امل����خ����درات ،ك��م��ا �أ���ص��ب��ح املجتمع
وم�ؤ�س�ساته تنظر للطب والطبابة كعلم وفن – علم
يكت�سب ،وممار�سة مهنية فنية ت�ضبطها قواعد
عقدية و�أخالقية ،وتتما�شى مع العادات املرعية
يف املجتمع ،وتتطلب مقت�ضياتها جتويد الرعاية
الطبية يف جميع مكوناتها (املكانية والت�سهيالت
والفريق ال�صحي والكفاءة يف الإدارة وااللتزام
بالقواعد الطبية) ،وتنظيم العالقة ب�ين الطبيب
واملري�ض ،وحفظ حقوق املري�ض من جهة والفريق
ال�صحي من جهة �أخرى وتوازنها.
على �أن كل ما مت ،ويتم اتخاذه من دواعي الدقة

يف املمار�سة املهنية يف املجال الطبي ،وحر�ص
يف االلتزام ب�أخالقياته و�آداب��ه املهنية يف تقدمي
اخلدمة ال�صحية على الوجه املطلوب ،ف�إن الطب
والطبابة تبقى ممار�سة ب�شرية حتدث فيها �أخطاء
و�أحداث �سلبية غري مرغوب فيها.
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دراسة

�أو عدم االلتزام بالإجراءات والقواعد املتعارف
عليها .كما ي��ل��زم لإق���رار امل�س�ؤولية الطبية عن
الأح��داث ال�سلبية يف اخلدمات ال�صحية وجود
عالقة طبية بني الطبيب واملري�ض ،وحدوث خط�أ
م��ن الطبيب و���ض��رر للمري�ض ،ووج���ود رابطة
�سببية بني خط�أ الطبيب و�ضرر املري�ض .وقد
�أوكلت مهمة النظر يف الأخطاء الطبية يف اململكة
العربية ال�سعودية لهيئات طبية �شرعية ير�أ�سها
قا�ض وع�ضوية اطباء ا�ست�شاريني.

الأحداث ال�سلبية – م�شكلة عاملية:

الأح��داث ال�سلبية يف الرعاية ال�صحية ،م�شكلة
عاملية ،ي�ستدل على ذلك من العديد من الأبحاث
وال��درا���س��ات وال��وث��ائ��ق ،ومنها درا���س��ة هارفارد
للممار�سات الطبية (ع��ام1991م) ،وتقرير املعهد
الطبي الوطني يف ال��والي��ات املتحدة الأمريكية
– بعنوان "اخلط�أ الب�شري :بناء نظام �صحي
�أك�ثر م�أمونية" (ع��ام 1999م) ،وتقرير الإدارة
ال�صحية يف اململكة املتحدة (ع���ام 2000م) –
بعنوان "تنظيم له ذاكرة" ،وتقرير منظمة ال�صحة
العاملية (2006م) �إىل جانب العديد من الدرا�سات
والوثائق ال�صادرة من دول ومنظمات �أخرى.
الأحداث ال�سلبية – حجم امل�شكلة و�أنواعها:
والأحداث ال�سلبية متعددة الأوجه وذات ت�أثريات
�صحية واجتماعية ونف�سية واقت�صادية ،ولعل
الأخطاء الطبية (الت�شخي�صية والرعاية الدوائية
واجل���راح���ي���ة) �أك��ث�ر الأخ���ط���اء ظ���ه���ور ًا ل�سهولة
اال�ستدالل على ت�أثرياتها ال�سلبية على املري�ض.

ويف �صدد تبيان حجم امل�شكلة و�أنواعها
نورد �أمثلة لذلك كما يلي:
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يف ال���والي���ات امل��ت��ح��دة الأم��ري��ك��ي��ة بينت درا���س��ة
هارفارد (عام 1991م) وتقرير املعهد الطبي (عام
1999م) �أن الأح��داث ال�سلبية ت���ؤدي �إىل نتائج
وم�ضاعفات خطرية (�شكل ،)3,2ولذلك و�ضعت
م���ب���ادرة ك��ل��ي��ن��ت��ون – �آل ج���ور (ع����ام 2000م)
ملجابهة هذه امل�شكالت واملع�ضالت الناجتة عنها،
وهي تدعو �إىل اتخاذ الإجراءات املالئمة لتح�سني
�سالمة املر�ضى و�ضمان جودة الرعاية ال�صحية

من خالل هدف حمدد هو خف�ض معدالت الأخطاء
الطبية بن�سبة  %50خالل خم�س �سنوات.
ويف بريطانيا دل��ت التقارير(عام 2000م) على
ح���دوث احل����وادث ال�سلبية ال�����ض��ارة يف ح��وايل
 %10من املر�ضى املنومني بامل�ست�شفيات .وب�صفة
عامة يف �أوروبا �أثبتت التقارير �أن واحد ًا من بني
كل ع�شرة مر�ضى يف امل�ست�شفيات ( )%10يعاين
من �إ�صابات �أو �أحداث �ضارة ميكن الوقاية منها
ولها عالقة برعايته ال�صحية ،ويف �أ�سرتاليا بلغ
م��ع��دل الأح�����داث ال�����ض��ارة  %16.6ب�ين مر�ضى
امل�ست�شفيات.
ويف اململكة العربية ال�����س��ع��ودي��ة ،ح�سب تقرير
وزارة ال�صحة ،تلقت الهيئات ال�صحية ال�شرعية
 734ق�ضية وفاة يف العام 1432ه��ـ� ،صدر منها
 160قرار �إدانة و  142قرار عدم �إدانة يف ق�ضايا

ال��وف��اة (ج��دول  )1و(�شكل .)4وت��دل امل�ؤ�شرات
على ارتفاع معدالت الإبالغ عن الأحداث ال�سلبية
مع تنامي التوعية بحقوق املري�ض و�أهمية �سالمته
يف الرعاية ال�صحية مقارنة بال�سنوات املا�ضية
( انظرتقارير وزارة ال�صحة ) جدول ( )1ق�ضايا
الوفيات الناجتة عن الأخطاء الطبية تبع ًا للإدانة
من الهيئات ال�صحية ال�شرعية باململكة العربية
ال�سعودية خالل العام 1432هـ.

الأح� � ��داث ال���س�ل�ب�ي��ة� :أم �ث �ل��ة ل�ل�أع �ب��اء
االقت�صادية:
يف بريطانيا تقدر تكلفة م��دد الإق��ام��ة الإ�ضافية
يف اململكة املتحدة – وهي تعترب �ضمن الأحداث
ال�سلبية  -ب��ح��وايل ( )2مليار جنيه يف ال�سنة
من املطالبات احلالية واملتوقعة ،كما تقدر تكلفة

التي يتعر�ض لها املر�ضى "..وكذلك احلاجة �إىل
تغيري �سلوك الأف��راد واجلماعات واملنظمات يف
جم��ال �إي��ت��اء ال��رع��اي��ة ال�صحية �إىل الأف�ضل"..
كما قامت عدة دول ب�إن�شاء م�ؤ�س�سات تعمل على
جتويد اخلدمة ال�صحية وتعزيز �سالمة املر�ضى،
منها �إن�شاء "الوكالة الوطنية ل�سالمة املر�ضى"
و"جمعية احلماية الطبية الأمريكية" يف الواليات
امل��ت��ح��دة و"االحتاد ال��ع��امل��ي ل�سالمة املر�ضى"
وع��دة منظمات بريطانية وا�سرتالية �إىل جانب
"االحتاد ال��دويل ملكافحة العدوى" و"ال�شبكة
الإقليمية ل��دول �شرق املتو�سط ملنظمة ال�صحة
العاملية".

وق��ام��ت اجل �ه��ات املخت�صة يف ب�ل��دان
اخل �ل �ي��ج ال �ع��رب �ي��ة وم�ن�ظ�م��ة ال�صحة
ال �ع��امل �ي��ة ل �� �ش��رق امل �ت��و� �س��ط وامل�ك�ت��ب
التنفيذي ملجل�س وزراء ال�صحة لدول
اخلليج العربية بجهود ترمي للتقليل
من الأخطاء ال�سلبية منها:

مبادرات احلد من الأخطاء ال�سلبية:
ت��رى العديد م��ن اجل��ه��ات ذات ال�صلة �أن ن�صف
الأح��داث ال�سلبية ميكن جتنبه �إذا اتبعت معايري
الرعاية الأ�سا�سية على نحو �أكرث ات�ساع ًا وجودة،
حيث �أ�صدرت منظمة ال�صحة العاملية تقرير ًا (مايو
2006م) ت�ضمن ر�ؤى ملجابهة الأحداث ال�سلبية،
و�أك��د هذا التقرير على احلاجة لتح�سني �سالمة
املر�ضى و�أن ذالك "ي�ستلزم ت�صميم نظم الرعاية
ال�صحية ت�صميم ًا جيد ًا من �أجل احلد من املخاطر
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ال��ع��دوى املكت�سبة يف امل�ست�شفيات مب��ا يقارب
( )1مليار جنيه �سنوي ًا .ويف ال��والي��ات املتحدة
الأم��ري��ك��ي��ة ،ي��ق��در �إج��م��ايل التكلفة امل�ترت��ب��ة على
الأح������داث ال��ط��ب��ي��ة ال�����س��ل��ب��ي��ة ،مب��ا ف��ي��ه��ا ال��دخ��ول
ال�ضائعة والعجز والنفقات الطبية مبا بني ()17
�إىل ( )29مليار دوالر �أمريكي .ومع عدم توفر
�إح�صائيات دقيقة عن الأحداث ال�سلبية يف الدول
النامية ،ف�إنه من املتوقع �أن تكون الأخطاء ال�سلبية
�أع��ل��ى منها يف ال���دول ال�صناعية لأ���س��ب��اب عدة
�أهمها ،احلالة غري املواتية للتمويل مما يحد من
�إيجاد م�ستوى مالئم للبنى التحتية والتجهيزات
وامل���ع���دات ،والأداء ال��وظ��ي��ف��ي وامل��ه��ن��ي ال��ف��اع��ل
للعاملني والإم�����داد امل��وث��ق وامل�����س��ت��دام للعقاقري
ومكافحة ال��ع��دوى ،و�إدارة النفايات بال�صورة
املطلوبة ،ومن ذلك ما ورد من التقارير الدالة على

�أن تقارير الأدوية التي دون امل�ستوى املطلوب يف
الدول النامية بحوايل  %77من �إجمايل التقارير
يف العامل .وترتاوح معدالت امل�ضاعفات املهمة ما
بني ( ،)%16-3ومعدالت الوفاة ما بني ()%10-2
ح�سب امل��ك��ان  /ال��ب��ل��د ال��ت��ي جت���رى ف��ي��ه العملية
اجلراحية.

 عقد ل��ق��اء ت�����ش��اوري ب�ين ب��ل��دان الإق��ل��ي��م حول"�سالمة و�أم����ان املر�ضى” يف ال��ك��وي��ت ع��ام
2004م ،ويف م�سقط عام 2009م.
 ت�شكيل فريق العمل اخلليجي ملكافحة العدوىعام 2007م.
 تبني ���ش��ع��ار "�سالمة و�أم����ان املر�ضى" ع��ام1430هـ.
 �إن�شاء اللجنة اخلليجية ل�ضمان اجل��ودة عام2009م.
 �إعالن الكويت ل�سالمة املر�ضى عام 2005م. قيام اململكة العربية ال�سعودية بالتوقيع معال��دول امل�ساهمة يف دعم االحت��اد العاملي ل�سالمة
امل��ر���ض��ى مل��ج��اب��ه��ة ال���ع���دوى امل�����ص��اح��ب��ة ل��ل��رع��اي��ة
ال�صحية عام 2005م.
 مبادرة امل�ست�شفيات املتعاونة يف جمال �سالمةامل��ر���ض��ى ،وم���ب���ادرة امل���راف���ق ال�صحية �صديقة
�سالمة املر�ضى عام 2007م.
 عقد ع��دة م���ؤمت��رات ح��ول "املمار�سات الطبيةاخلاطئة" ،منها:
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دراسة

• ندوة الأخطاء الطبية ( البحرين) عام  2009م.
• �إع����داد وتنظيم امل���ؤمت��ر ال��ع��رب��ي واخلليجي
جل���ودة و���س�لام��ة ال��رع��اي��ة ال�صحية حت��ت عنوان
" التعمق يف حتديات �سالمة املر�ضى" (جدة
 10-8ذو القعدة 1430هـ 2009-م).

كيف ي�صبح بالإمكان احلد من الأحداث
ال�سلبية؟
ر�ؤى ت�شريعية ملقت�ضيات احل ��د من
الأخطاء ال�سلبية:
ويف �ضوء ما متثله الأحداث ال�سلبية يف املمار�سة
الطبية من م�شكالت �شرعية وقانونية واجتماعية
ونف�سية واقت�صادية� ،أ�صبح ل��زام�� ًا �إي��ج��اد �إط��ار
ت�����ش��ري��ع��ي م��ت��ك��ام��ل مل��خ��ت��ل��ف �أوج������ه اخل���دم���ات
ال�صحية تراعي الهدف الأ�سا�س  -عافية و�سالمة
املري�ض  -يف اخلدمات ال�صحية واحلد ما �أمكن
من الأح���داث ال�سلبية للممار�سة الطبية (الهدف
الأ�سا�س).
وح��ي��ث يحتم ال��ت��ط��ور الكبري يف ال��ع��ل��وم الطبية
واخل����دم����ات ال�����ص��ح��ي��ة و����ض���ع �أ����س�������س و�أن��ظ��م��ة
وا���ض��ح��ة ت�����ض��ع امل��ري�����ض حم���ور اخل��دم��ة �ضمن
�ضوابط �أخالقية يف امل�سائل احل�سا�سة – كالطب
والطبابة ،وهي التي تتعلق باحلياة واملوت وكون
و�ضع ال�ضوابط �ضرورة ملنع ال�شطط واحلفاظ
على �صحة و�سالمة وكرامة الإن�سان يف ممار�سة
مهنة الطب والطبابة.

�أ -اجلهود الإقليمية والدولية:
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�أدرك���ت العديد م��ن ال���دول املتقدمة احل��اج��ة �إىل
�إي���ج���اد ج��ه��ة ت��ه��ت��م ب���اجل���ودة ال��ن��وع��ي��ة و���س�لام��ة
املري�ض يف الرعاية ال�صحية واعتماد امل�ؤ�س�سات
ال�����ص��ح��ي��ة يف ه����ذا اجل���ان���ب و�أن ت��ت��ك��ام��ل يف
ذل���ك م��ع ج��ه��ات ال�ترخ��ي�����ص .ول��ذل��ك مت �إن�����ش��اء
"املنظمة العاملية العتماد الهيئات االعتمادية
( ،")ISQUAو�أن�شئت جهات يف ع��دد من
الدول العتماد امل�ؤ�س�سات ال�صحية منها"Joint
" Commission International
يف ال����والي����ات امل��ت��ح��دة الأم���ري���ك���ي���ة ،و"جمل�س
اعتماد امل�ؤ�س�سات ال�صحية" يف اململكة الأردنية

الها�شمية ،وه��م��ا يعتمدان من�ش�آت �صحية يف
الداخل واخلارج ،كما �صدرت عدة قوانني و�أنظمة
خا�صة بجودة اخلدمة ال�صحية و�سالمة املر�ضى
يف بع�ض ال��دول منها " :قانون �سالمة املر�ضى
يف منظومة ال��رع��اي��ة ال�صحية" يف ال��دمن��ارك،
و"قانون �سالمة املر�ضى" يف الواليات املتحدة،
وهي قيد النظر يف بريطانيا و�أ�سرتاليا وجمهورية
م�صر العربية ودول اخلليج العربية ودول �أخرى
ترى �أهمية �إيجاد قوانني وت�شريعات تُعنى ب�سالمة
املر�ضى يف الرعاية ال�صحية �أو تعديل مواد يف
الأنظمة ال�صحية ال�ستيعاب متطلبات و�إج��راءات
تعزز �سالمة املر�ضى يف الرعاية ال�صحية.

ب -جهود اململكة العربية ال�سعودية
ودول اخلليج العربية الأخرى:
عنيت اجلهات املخت�صة باململكة العربية ال�سعودية
لإث� � �ب � ��ات امل �� �س �ئ��ول �ي��ة ع� ��ن الأح� � � ��داث
ال�����س��ل��ب��ي��ة ي� �ج ��ب ت� ��واف� ��ر م� ��ا ي �ث �ب��ت
احل �ي��ود ع��ن امل �ع��اي�ير امل�ه�ن�ي��ة �أو ع��دم
االل � �ت� ��زام ب��ال �ق��واع��د امل��ت��ع��ارف عليها

ودول اخلليج العربية الأخ��رى ب�سالمة املر�ضى
والتقليل من الأح��داث ال�سلبية ما �أمكن ذلك من
خ�ل�ال ت��وف�ير بع�ض ال��ع��ن��ا���ص��ر ال�ل�ازم���ة لتعزيز
�سالمة املري�ض يف الرعاية ال�صحية.
ويف اململكة العربية ال�سعودية مت و�ضع �أنظمة
وت��ن��ظ��ي��م��ات ت��ت��ع��ل��ق ب��ال�ترخ��ي�����ص وال��ت�����س��ج��ي��ل
والت�صنيف وتنظيم ممار�سة املهنة الطبية  -وهي
رواف��د لتجويد اخلدمة ال�صحية وتعزيز �سالمة
املر�ضى �أثنائها.
� -1إن�شاء الهيئة ال�سعودية للتخ�ص�صات ال�صحية
مبوجب املر�سوم امللكي رقم م 2/وتاريخ /2/6
1413هـ لتعنى بت�أهيل وتدريب الكوادر الب�شرية
وت�صنيفها ،ورفع م�ستوى امل�ؤ�س�سات ال�صحية.
� -2إن�شاء اللجنة الوطنية للأخالقيات احليوية
وال��ط��ب��ي��ة ب���الأم���ر ال�����س��ام��ي ال��ك��رمي رق���م /7ب/

 9512وت�أريخ 1422/5/18هـ لتعنى بال�ضوابط
اخلا�صة بالبحث على املخلوق احل��ي "الإن�سان
واحليوان والنبات".
� -3إن�����ش��اء الهيئة العامة للغذاء وال����دواء بقرار
جمل�س ال��وزراء رقم ( )1وتاريخ 1424/1/7ه��ـ
لتعنى ب��اجل��وان��ب املختلفة ذات العالقة ل�سالمة
الغذاء والدواء.
� -4إ����ص���دار ن��ظ��ام امل��ن�����ش���آت وامل�����س��ت��ح�����ض��رات
ال�صيدالنية ال�صادر بقرار جمل�س ال��وزراء رقم
 78وتاريخ 1425/3/7هـ ليعنى بامل�ستح�ضرات
ال�صيدالنية.
 -5قانون مزاولة املهن ال�صحية ال�صادر باملر�سوم
امللكي رق��م (م )59/وت��اري��خ 1426/11/4ه�����ـ
وه��و يت�ضمن امل�����س���ؤول��ي��ة املهنية على املمار�س
ال�صحي – امل�س�ؤولية املدنية ،امل�س�ؤولية اجلنائية،
امل�����س���ؤول��ي��ة ال��ت���أدي��ب��ي��ة ،و�إن�����ش��اء الهيئة ال�صحية
ال�شرعية للنظر يف الأخطاء الطبية ،كما ت�ضمن
الإلزام الت�أميني على الأخطاء الطبية على الأطباء
و�أطباء الأ�سنان.
� -6ضوابط �إجراء اجلراحات غري امل�سبوقة بقرار
جمل�س الوزراء رقم  276وتاريخ 1426/11/3هـ
وهو ي�ضع �إطارها العام.
� -7إن�����ش��اء املجل�س امل��رك��زي الع��ت��م��اد املن�ش�آت
ال�صحية بقرار وزارة ال�صحة رقم 11/144187
وتاريخ 1426/9/1ه���ـ ل ُيعنى باعتماد املن�ش�آت
ال�صحية املن�ضوية حتت وزارة ال�صحة.
وقد �أدركت اجلهات املعنية يف اململكة �أهمية �إبراز
حقوق املري�ض و���ض��رورة ح�صوله على الرعاية
ال�صحية يف املن�ش�آت ال�صحية مع احلفاظ على
�سالمته يف ج�سمه وع��ق��ل��ه ،وجتنيبه الأح���داث
ال�سلبية ما �أمكن ذلك من جهة ،وحقوق العاملني
يف امل��ج��ال ال�صحي م��ن جهة �أخ���رى ،ف�سارعت
وزارة ال�صحة وجمل�س ال�شورى ومدينة امللك
عبدالعزيز للعلوم والتقنية �إىل اتخاذ خطوات يف
هذا ال�سبيل كما يلي:
� -8إق����رار "�إ�سرتاتيجية ال��رع��اي��ة ال�صحية يف
امل��م��ل��ك��ة ع����ام 1430ه������ـ (2009م) ،ال�����ص��ادرة

ب����ق����رار جم��ل�����س ال���������وزراء رق�����م  320وت���اري���خ
1430/9/17ه��ـ ،والتي احتوت على اثني ع�شر
�أ�سا�س ًا ا�سرتاتيجي ًا منها �إ�سرتاتيجيتان تعنيان
ب���اجل���ودة ال��ن��وع��ي��ة وب��ح��ق��وق امل��ري�����ض وال��ف��ري��ق
دل� ��ت ال��ت��ق��اري��ر يف ب��ري �ط��ان �ي��ا ع��ام
2000م ع � �ل� ��ى وق� � � � ��وع ح� � � ��وادث
��س�ل�ب�ي��ة ���ض��ارة يف ح� ��وايل  %10من
امل ��ر�� �ض ��ى امل� �ن ��وم�ي�ن ب��امل���س�ت���ش�ف�ي��ات

ال�صحي وتعزيزها.
 -9ن��ظ��ام �أخ�لاق��ي��ات ال��ب��ح��وث ع��ل��ى امل��خ��ل��وق��ات
احل��ي��ة ،وق��د �أج��ي��ز باملر�سوم امللكي رق��م م59/
وتاريخ 1431/9/14هـ.
 -10قرار جمل�س ال�شورى رق��م 63/93وتاريخ
1430/1/8ه���ـ ،وال��ذي ين�ص على (�إن�شاء هيئة
خمت�صة م�ستقلة ل��ل��ج��ودة ال��ن��وع��ي��ة يف اخل��دم��ة
ال�����ص��ح��ي��ة ،ت��خ��ت�����ص ب��و���ض��ع امل��ع��اي�ير امل��ط��ل��وب��ة
للخدمات ال�صحية وتو�صيلها للمر�ضى بال�صورة
املالئمة يف �أمن��اط اخلدمات العالجية والوقائية
وو�سائلها والتحقق من االلتزام بها يف املن�ش�آت
ال�صحية – ك��م�� ًا ون��وع�� ًا -ول��ه��ا �أن ت�ستعني يف
�سبيل ذلك ببيوت اخلربة العاملية ).
 -11م�شروع نظام اجلودة و�سالمة املري�ض يف
اخلدمات ال�صحية ،والذي �أقره جمل�س ال�شورى
بقراره رقم  66/81وتاريخ 1433/1/10هـ.

كما �أورد النظام املتطلبات العامة لأركان
اخلدمات ال�صحية كما يلي:

ال�صحية و�إ�صحاح الفرد واملجتمع.

وبذلك ف�إن النظام يهدف �إىل حتقيق ما
يلي:
� -1ضمان ت��واف��ر وج���ودة امل��ك��ون��ات الأ�سا�سية
لعنا�صر اخلدمات ال�صحية املكانية والت�سهيالت
الت�شخي�صية والعالجية والقوى الب�شرية والأدلة
املهنية لإج�����راءات امل��م��ار���س��ة ال�صحية واعتماد
املن�ش�آت ال�صحية تبع ًا لذلك بهدف رفع م�ستوى
عنا�صر اخلدمة ومن ثم التقليل من حدوث الأحداث
ال�سلبية يف اخل��دم��ات ال�صحية ،م��ا �أم��ك��ن ذل��ك.
 -2تعزيز مفهوم �أمان و�سالمة املر�ضى من خالل
حت�سني نظام ال�صحة الوقائي والعالجي الت�أهيلي.
� -3إب���راز حقوق املر�ضى يف الرعاية ال�صحية
وواجبات وحقوق الفريق ال�صحي والتوعية بها.
وب��ذل��ك وم���ن خ�ل�ال اع��ت��م��اد امل��ن�����ش���آت ال�صحية
ت�أ�سي�س ًا على ت��واف��ر وج���ودة عنا�صر اخلدمات

 مالءمة مكونات املن�ش�آت ال�صحية لغر�ض تقدمي ال�صحية ،ميكن القول �أنه مت اتخاذ االحتياطاتالرعاية ال�صحية املختلفة وت�أمني الو�صول ال�شامل الالزمة �ضد الأح��داث ال�سلبية و�أن ذلك �سي�ؤدي
مب�شيئة الله وتوفيقه� -إىل احلد من حدوثها �إىلللمن�ش�أة ال�صحية.
 كفاية وكفاءة القوى الب�شرية ،وامل�ستوى املطلوب �أق�صى درجة ممكن.للتجهيزات الت�شخي�صية والعالجية والت�أهيلية،

• م��ك��اف��ح��ة الأح������داث ال�����س��ل��ب��ي��ة يف ال��رع��اي��ة وتوفر امل��دون��ات الطبية والإج����راءات التنظيمية.

ع�ضو جمل�س ال�شورى
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وق��د روع��ي يف نظام اجل��ودة و�سالمة
املري�ض يف اخلدمات ال�صحية �أن ي�ستند
على "�إن�شاء هيئة للجودة النوعية يف
اخلدمات ال�صحية ،تكون م�ستقلة عن
اجلهات التي تقدم اخل��دم��ات ال�صحية
وتقوم باعتماد عموم املن�ش�آت ال�صحية
احلكومية واخل��ا��ص��ة التابعة ملختلف
اجل �ه��ات ال �ت��ي ت �ق��دم خ��دم��ات يف ه��ذا
امل �ج��ال ،وت��وخ��ي �سالمة املر�ضى" من
خالل:

ال�صحية و�إدارة امل��خ��اط��ر ،م��ن خ�لال اجل��وان��ب
الإجرائية الرئي�سة املتمثلة يف جتنب املمار�سات
الطبية والدوائية اخلاطئة ،وااللتزام ب�أخالقيات
املهنة ومتطلباتها ،وتفعيل التوجهات احلديثة يف
برنامج االحتاد العاملي ل�سالمة املر�ضى ،وخا�صة
يف جم���االت اجل��راح��ة الآم��ن��ة ،ورع��اي��ة احل��االت
احلرجة.
• تقنني �إج����راءات ت�سجيل الأح����داث ال�سلبية
والإبالغ و�إدارة املعلومات ،و�إجراء بحوث حول
�سالمة املر�ضى ومقت�ضياتها.
• �إل�����زام امل���ؤ���س�����س��ات ال�صحية – احلكومية
واخلا�صة -بتوافق ال ُبنى التحتية والت�سهيالت
والقوى الب�شرية العاملة والربوتوكوالت الطبية
و�إجراءات العمل مع متطلبات �سالمة ومقت�ضيات
رعاية املري�ض على الوجه املطلوب كم ًا ونوع ًا.
• قيام هيئة "اجلودة النوعية و�سالمة املر�ضى
يف اخلدمات ال�صحية" املقرتحة بو�ضع اللوائح
التنظيمية ومتابعة �إجراءات العمل يف امل�ؤ�س�سات
ال�صحية للت�أكيد على مقت�ضيات الرعاية ال�صحية
– املهنية والأخالقية ومراعاة العادات والتقاليد
املرعية ،وتعزيز مفهوم م�أمونية وكفاءة اخلدمة
ال�صحية و���س�لام��ة امل��ر���ض��ى م��ن خ�ل�ال اعتماد
امل��ن�����ش���آت ال�صحية ب��ن��اء ع��ل��ى حت��ق��ي��ق امل�ستوى
املطلوب لنظم اخلدمات ال�صحية ،و�إب��راز حقوق
املر�ضى يف الرعاية ال�صحية ،وح��ق��وق الفريق
ال�صحي والتوعية بها ،واعتبار املري�ض مركز ًا
للجهود ال�صحية و�إ���ص��ح��اح ال��ف��رد واملجتمع،
واحلر�ص على �أن يكون املري�ض وعافيته� ،أو ًال
و�أخري ًا ،حمور اخلدمات ال�صحية وغايتها.

 ج���ودة �أ�س�س رع��اي��ة املري�ض م��ن خ�لال نظامم���ؤ���س�����س��ي وم������واد ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة والئ���ح���ة ت��ن��ف��ي��ذي��ة
تهدف لتعميق مفاهيم اجل��ودة و�سالمة املر�ضى
واعتبارها �أ�س�س ًا لالعتماد ،وت�أخذ يف االعتبار
امل���ف���ه���وم ال��ت��ك��ام��ل��ي ل��ت��ع��زي��ز اجل������ودة و���س�لام��ة
املر�ضى ،وتفعيل التوجهات احلديثة يف برنامج
"االحتاد العاملي" ل�سالمة املر�ضى وال�برام��ج
الأخرى ذات ال�صلة.
 مالءمة وتوفر �أ�س�س اخلدمة املجتمعية وال�صحةالعامة يف املن�ش�أة ال�صحية.
 مدى �إبراز حقوق املري�ض يف الرعاية ال�صحيةمن جهة ،وحقوق الفريق ال�صحي والتوعية بها،
والرتكيز على �أن يكون املري�ض حم��ور اجلهود
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االخ�تراق ،هو �ضريبة من �ضرائب ع�صر املعلومات
ونتيجة للتطور يف علم االت�صاالت وتقنية املعلومات
واحلا�سوب املفيدة يف كثري من املجاالت ،والتو�سع
امل���ت�������س���ارع يف ا���س��ت��خ��دام��ه��ا ح��ت��ى �أ���ص��ب��ح��ت من
ال�ضروريات التي ال ميكن اال�ستغناء عنها ،وهو عملية
م�ستمرة وتتطور مع تطورها .واالخرتاق يكون على
م�ستويات خمتلفة� ،إما تغيري واجهة موقع على �شبكة
االنرتنت �أو الدخول للأنظمة التقنية وقواعد البيانات
جلهة معينة لغر�ض التدمري �أو التغيري �أو ال�سرقة،
وتتنوع �أهدافه من هواية وحتدٍ �إىل دوافع اقت�صادية
و�سيا�سية ،ومن عمل فردي �أو �أف��راد غري معروفني
�أىل عمل منظم وممنهج تقف وراءه جهات م�شبوهة
وغري معروفة .والهاكرز (املخرتقني) لي�س بال�ضرورة
�أن يحمل م���ؤه ً�لا عالي ًا ،فمنهم م��ن يحمل �شهادات
متو�سطة ،لكن قدرتهم على تكرار التجربة واخلط�أ
والتفرغ لذلك ،ي�صل بهم يف كثري من الأحيان� ،إىل ما
ُيريدون .ف�ض ًال عن وجود تبادل للخربات يف جماالت
االخ�ت�راق ع�بر �شبكة الإن�ترن��ت .وه��ذا االخ�ت�راق قد
ي��ك��ون منظم ًا وي���دار باحرتافية عالية وي�ستغل يف
احل��روب تعمد له دول لتدمري البنية التحتية التقنية
للعدو ملا له من ت�أثري معنوي واقت�صادي ،وما احلرب
الع�سكرية ال�شر�سة التي �شنت على �إخواننا يف قطاع
غزة قبل �أ�سابيع وما �صاحبها من حرب �أخرى ظهرت
جلية يف هذه احلرب ب�شكل �أكرث و�ضوح ًا من ال�سابق
�إال خ�ير دل��ي��ل على ذل���ك ،وه��ي احل���رب الإلكرتونية
من خالل �شبكة الإنرتنت �أو ما يطلق عليها "حرب
الإنرتنت �أو ال�سيرب ( ")cyber warالتي يزيد
ت�أثريها املعنوي واالقت�صادي مع التو�سع با�ستخدام
�شبكات االت�صاالت وتقنية املعلومات يف اخلدمات
والتعامالت الإلكرتونية.

ه��ذه احل��رب ب��د�أت بحملة ا�ستباقية قبل تلك احلملة
الع�سكرية ع��ل��ى ق��ط��اع غ���زة ب��ه��دف ���ش��ل �إم��ك��ان��ي��ات
الفل�سطينيني التقنية م�ستغلة �إ�سرائيل قدراتها التقنية
املتقدمة يف الإنرتنت و�شبكات التوا�صل االجتماعي
ب�شكل كبري وم��درو���س ،وخ�لال تلك احلملة تعر�ض
ه���ذا ال��ع��دو امل��ح��ت��ل لهجمة �إل��ك�ترون��ي��ة ���ش��ارك فيها
م��ق��اوم��ون فل�سطينيون ومتعاطفزون م��ن منظمات
و�أف���راد من �شتى بقاع الأر����ض ب�شكل ملفت للنظر
بالرغم من احتياطات العدو التقنية املتقدمة ملثل هذه
احلرب.
وم���ن ب��ع�����ض ال��ن��ت��ائ��ج الأول���ي���ة امل��ع��ل��ن��ة ل��ه��ذه احلملة
الإلكرتونية امل�ضادة على ال��ع��دو املعلنة خ�لال فرتة
احلملة:
�	-1إح����دى منظمات ال��ه��اك��رز امل��ع��روف��ة بـ"
انونيمو�س" اخرتقت ع�شرات امل��واق��ع الإ�سرائيلية
املهمة ومت تعطيل بور�صة تل �أبيب والبنك املركزي
ورئا�سة احلكومة ووزارة اخلارجية والدفاع والعدل
و�شركات �أمن ورقابة وا�ستطالع.
وزير املالية اال�سرائيلي ي�صرح :ب�أنه منذ
-2
بداية احلرب على غزة تعر�ضت ال�شبكة االلكرتونية
اال�سرائيلية لأك�ثر من  44مليون هجوم �إلكرتوين،
ويقول :هذه الهجمة لي�س لها مثيل وجاءتنا من كل
�أنحاء العامل.
يوم  19نوفمرب املا�ضي كان من �أ�سو�أ
-3
�أي��ام �شبكة االنرتنت يف ا�سرائيل حيث مت اخ�تراق
ال��ن��ط��اق ال���دويل لإ���س��رائ��ي��ل والتحكم ب���أك�ثر م��ن 28
نطاق م�ؤ�س�سة �إ�سرائيلية مهمة وعطلت مئات املواقع
مل�ؤ�س�سات دولية ذات ارت��ب��اط بتلك النطاق يف ذلك
اليوم ،مما انعك�س �سلب ًا على �سمعة وهيبة �إ�سرائيل
التقنية عاملي ًا وما �صاحبها من تكلفة اقت�صادية عليها.

اجل��ي�����ش اال���س��رائ��ي��ل��ي ي��ح��ذر م��واط��ن��ي��ه
-4
م��ن ا���س��ت��خ��دام �شبكات ال��ت��وا���ص��ل االج��ت��م��اع��ي مثل
التويرت والفي�سبوك لإمكانية حتديد مواقعهم من قبل
العدو(الفل�سطينيني).
ه���ذه احل���رب ك��ان��ت ع��ل��ى ث�لاث��ة م�����س��ت��وي��ات ،ااحلملة
ال��ع�����س��ك��ري��ة امل���ب���ا����ش���رة ،وال�������س���ي�ب�ر(او الإن��ت�رن����ت)،
و�شبكات التوا�صل االجتماعي .ومن املفاجئ للقيادة
اال�سرائيلية �أن غالب هجمات "انونيمو�س" انطلقت
من امريكا و�أوروب���ا الغربية ،وقد لوحظ �أن املواقع
الإل��ك�ترون��ي��ة الإ�سرائيلية تعاد للخدمة ب�سرعة بعد
االخرتاقات وال تتعطل �إال لفرتة وجيزة ،وهذا يرجع
لال�ستعداد املبكر ملثل ه��ذه احل��رب .وتوقع اخل�براء
ا�ستمرار احل��رب الإلكرتونية الإ�سرائيلية امل�ضادة
وبوترية متزايدة ،حتى بعد انتهاء احلرب الع�سكرية
املبا�شرة ،ورمب��ا تعمد لتعطيل �شبكات االت�صاالت
والكهرباء واملياه والنفط والغاز والبنوك يف الوطن
العربي ودول �إ�سالمية �أخرى يف �أي حلظة.
واململكة -بحمد الله -واعية ملثل هذه املخاطر وت�سعى
جاهدة لت�أمني عاملها الرقمي ،وتنفق له املليارات من
خالل التنظيمات وال�سيا�سات واخلطط الوطنية ذات
العالقة كاخلطة الوطنية لالت�صاالت وتقنية املعلومات
التي فيها م�شاريع نوعية �إذا ما نفذت -بعون الله-
كفيلة بحمايتنا تقنيا بن�سبة عالية وت�ساعدنا يف
اال�ستعداد الأمثل ملثل هذه االخطار م�ستقبالً .وهناك
احل��راك العلمي والبحثي امل�ستمر واللقاءات وور�ش
العمل وامل���ؤمت��رات التي تركز على هذا املجال ،وما
م�ؤمتر الأم��ن الرقمي الذي عقد م�ؤخر ًا يف الريا�ض
واجتمع فيه حوايل  100من م��دراء تقنية املعلومات
ومزودي احللول يف العامل من  20دولة� ،إال دليل على
�أهمية املو�ضوع.
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لي�س هناك �أدن���ى �شك� ،أن��ه كلما زادت ع��دد املواقع
واخلدمات الإلكرتونية ،كلما زاد عدد املنافذ ،وبالتايل
ازدي���اد ع��دد الثغرات واحتمالية ح��دوث اخ�تراق��ات
ي��ك��ون بن�سبة �أع��ل��ى ،وق��د و���ص��ل ع��دد الهجمات يف
الثانية  18هجمة يف �شبكة الإنرتنت عاملي ًا ويتوقع
اخلرباء �أن العام القادم �ستزداد الهجمات الإلكرتونية
بوترية �أعلى .واململكة من �أكرث الدول عر�ضة لعمليات
االخ�تراق والربجميات اخلبيثة على م�ستوى العامل
ك��م��ا ذك����رت ب��ع�����ض ال��ت��ق��اري��ر وال���درا����س���ات ال��دول��ي��ة
املتخ�ص�صة ،وب��ن��اء على م �سبق ،ف���إن هناك بع�ض
النقاط اجل��دي��رة باالهتمام ،وال��ت��ي منها ف��ق��رات من
مقال يل �سبق �أن ن�شر ،لغر�ض اكتمال الفكرة:
التقنية وب��رجم��ي��ات��ه��ا ت��ت��ط��ور بت�سارع
-1
ويف اجلانب الآخر تتطور عمليات االخرتاق و�آلياته،
ولي�س هناك م�أمن مطلق من خماطر االخ�تراق مهما
ك��ان��ت ق���وة احل��م��اي��ة ،ل���ذا ي��ج��ب �أخ����ذ احل����ذر ال��دائ��م
وا�ستجالب التقنيات املتطورة وا�ستقطاب الكفاءات
الوطنية املتميزة وامل��ه��رة يف مراكز �أم��ن املعلومات
وتطويرهم ودعمهم مادي ًا ومعنوي ًا والتي تعترب من
�أ�صعب املهارات و�أكرثها طلب ًا بني تخ�ص�صات تقنيات
املعلومات.
امل��م��ل��ك��ة تعمل ع��ل��ى ال��ت��و���س��ع يف البنية
-2
التحتية للتعامالت واخل��دم��ات الإل��ك�ترون��ي��ة �سواء
يف القطاع العام �أو اخلا�ص وت�ضخ املليارات لهذا
الغر�ض وبنيتها التحتية ،ل��ذا يجب االهتمام ب�أمن
املعلومات وحمايتها و�أن تكون مواكبة لهذا التو�سع.
�	-3أهمية ا�ستحداث جهاز �أو مركز وطني
م�ستقل يهتم ب���أم��ن امل��ع��ل��وم��ات م��ن ت�شريع ور���س��م
�سيا�سات ومراقبة الت�سوق الإلكرتوين والت�أكد من
الأ���س��واق املحلية وتطبيقها ملعايري �أم���ن املعلومات
وحمايتها وتوفري الدعم الفني اال�ست�شاري ،ومكان
احتواء للهاكرز ال�سعوديني املتميزين ،و�أي�ضا يكون
هو اجلهة امل�س�ؤولة املطمئنة للمواطن واملقيم يف حالة
حدوث اخرتاقات على امل�ستوى الوطني -ال �سمح الله.
وزارة االت�صاالت وتقنية املعلومات ما
-4
زالت تعكف حال ًيا على �إعداد ا�سرتاتيجية عامة لأمن
املعلومات بالتعاون مع بع�ض اجلهات ذات العالقة،
كلنا �أمل يف �إجنازها للحاجة امللحة يف خ�ضم التو�سع
يف ال��ت��ع��ام�لات واخل���دم���ات الإل���ك�ت�رون���ي���ة ،وزي����ادة
الهجمات الإلكرتونية.
ع��ل��ى اجل��ان��ب الإع�ل�ام���ي امل��ح��ل��ي توخي
-5

احلذر عند نقل الأخبار التي ال تت�أكد حقيقتها و�إمنا ت�سليط ال�����ض��وء على ه��ذا ال��ن��وع م��ن احل���روب التي
ت�سبب ت�شوي�ش ًا وبلبلة للمواطنني وق��د ت���ؤث��ر �سلب ًا برزت م�ؤخرا وزادت اهميتها وت�أثريها والذي نحن
ع��ل��ى ج��دي��ة ال��ت��وج��ه للتحول للتعامالت واخل��دم��ات
لي�س مب��ن���أى عنها ،وم��ا تعر�ضت ل��ه �شركة �أرام��ك��و
الإلكرتونية م�ستقبالً -ال �سمح الله.
ال��ع��م��ل ع��ل��ى ال��ت��وع��ي��ة ون�����ش��ر ث��ق��اف��ة �أم��ن يف �شهر اغ�سط�س امل��ا���ض��ي �إال م���ؤ���ش��ر حت��ذي��ري
-6
املعلومات لدى املواطنني واملُقيمني .وي�شمل ذلك ،على �أويل ،يحتم التنبه و�أخ���ذ االح��ت��ي��اط��ات املنا�سبة له
�سبيل املثال ال احل�صر ،حثهم على احلفاظ على �سرية وا�ستباق حدوثه ،مع الت�أكيد على �أن �أمن املعلومات
ُمتطلبات نفاذهم �إىل خ��دم��ات ه��ذه التقنيات �سواء وحمايتها ه��و ج��زء مهم م��ن الأم���ن ال��وط��ن��ي ويزيد
البنكية �أو احلكومية �أو غري ذل��ك وت�شجيعهم على
ت�أثريه اقت�صاديا مع التو�سع يف ا�ستخدام اخلدمات
�إب�لاغ اجلهات املعنية عن �أي ح��االت طارئة ت�ستحق
االه��ت��م��ام .م��ع ال��ت���أك��ي��د ع��ل��ى ���ض��رورة وج���ود كتاب والتعامالت الإلكرتونية ب�شكل خ��ا���ص ..حفظ الله
و�صحفيني ُمتخ�ص�صني يف الق�ضايا العلمية لن�شر مملكتنا احلبيبة ،والله من وراء الق�صد.
الثقافة العلمية يف املُجتمع.
ح��������ث �إدارات
-7
تقنية املعلومات اتباع الدليل
الإر�����ش����ادي لأم����ن امل��ع��ل��وم��ات
الذي فيه الكثري من التعليمات
وال�����س��ي��ا���س��ات ،وال����ذي قامت
ب������إع�����داده ه��ي��ئ��ة االت�������ص���االت
وتقنية املعلومات.
ه������ن������اك م�����راك�����ز
-8
وكرا�سي علمية بحثية وطنية
ل���ه���ا ارت����ب����اط م��ب��ا���ش��ر ب����أم���ن
املعلومات وحمايتها ،ي�شرف
ع��ل��ي��ه��ا ن��خ��ب��ة م���ن خ��ي�رة اب��ن��اء
ه����ذا ال���وط���ن يف جم����ال �أم���ن
امل��ع��ل��وم��ات ،ل����ذا �أرى �أه��م��ي��ة
اال�����س����ت����ف����ادة م�����ن خ�ب�رات���ه���ا
و�أب���ح���اث���ه���ا ودع���م���ه���ا م��ع��ن��وي�� ًا
وم��ادي�� ًا .ا�ضافة ل��ذل��ك� ،أهمية
ت�����ش��ج��ي��ع ودع������م ال�������ش���رك���ات
الوطنية املتخ�ص�صة يف �أم��ن
املعلومات.
�	-9أهمية الت�أكيد على
اجل��ه��ات ذات ال��ع�لاق��ة بتفعيل
االت���ف���اق���ي���ات �أو امل���ع���اه���دات
الدولية التي ت�ساهم يف حماية
���ش��ب��ك��ة االت���������ص����االت وت��ق��ن��ي��ة
املعلومات الوطنية �أو بتبنيها
يف حالة عدم وجودها.
خ��ت��ام�� ًا� ،أردت م��ن ه��ذا املقال

45

حوار

النائب التشادي إسحاق
عيسى:
نعمل على االستفادة من خبرات
مجلس الشورى السعودي
ولم أنس أيام طفولتي في
المدينة المنورة
�أعرب النائب الدكتور �إ�سحاق عي�سى ع�ضو اجلمعية الوطنية الت�شادية وع�ضو هيئة التدري�س بجامعة امللك في�صل بت�شاد وع�ضو املنتدى العاملي
للربملانيني الإ�سالميني ،عن �شكره للمملكة العربية ال�سعودية على م�ساعدتها الكبرية لل�شعب الت�شادي ،م�شري ًا �إىل �أن �أكرب �صرح �إ�سالمي يف ت�شاد
�أن�ش�أه جاللة امللك في�صل بن عبدالعزيز – يرحمه الله -عام 1964م ،وي�ضم م�سجد ًا كبري ًا ومدر�سة ابتدائية و�أخرى للدرا�سة املتو�سطة وثالثة
للثانوية وم�سرح ًا كبري ًا وجممع ًا �صحي ًا كبري ًا ومركز ًا للم�ؤمترات .
وذكر �أنه ولد ون�ش�أ يف رحاب املدينة املنورة وتعلم يف مدار�سها ووجه ال�شكر �إىل �أ�ساتذتها الذين تلقى العلم على �أيديهم وترحم على املتوفني منهم .
وعن العالقات الربملانية الت�شادية ال�سعودية قال �إنها جيدة ولكنه يتطلع �إىل تطويرها نحو الأف�ضل خا�صة و�أنه رئي�س جلنة ال�صداقة الربملانية
الت�شادية ال�سعودية .وفيما يلي ن�ص احلوار:
الكويت :عبد احلميد زقزوق

���س :بداية كيف ت��رى حجم العالقات بني
جمل�س ال �� �ش��ورى ال���س�ع��ودي واجلمعية
الوطنية الت�شادية؟
ج��ـ /قبل �أن �أت��ط��رق �إىل ال��ع�لاق��ات ب�ين ال�برمل��ان
الت�شادي والربملان ال�سعودي �أود �أن �أتوقف عند
العالقات الت�شادية ال�سعودية ،فالعالقة الت�شادية
ال�سعودية لي�ست وليدة اليوم �أو الأم�س و�إمنا هي
عالقة عميقة عمق التاريخ حيث تربط ال�شعبني
عالقة الدين والأ���ص��ول والقيم وامل��ب��ادئ ،فنحن
ال نن�سى �أن ج�لال��ة امل��ل��ك في�صل ب��ن عبدالعزيز
ال �ع�لاق��ات ب�ين ال �� �ش��ورى واجلمعية
الوطنية جيدة ون�سعىملزيدمنالتعاون
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يرحمه الله قد زار جمهورية ت�شاد �سنة ،1964
وقام بو�ضع احلجر الأ�سا�س لأكرب م�سجد مازال
ق��ائ��م�� ًا ح��ت��ى الآن وه���و اجل��ام��ع ال��ك��ب�ير وي��ع��رف
ب��ج��ام��ع امل��ل��ك في�صل ب��ت�����ش��اد وه���و �أك�ب�ر �صرح
�إ�سالمي يف منطقة و�سط �أفريقيا؛ حيث ي�ضم
مدر�سة ابتدائية و�أخرى للدرا�سة املتو�سطة وثالثة
للثانوية ال�شاملة وجممع ًا �صحي ًا �ضخم ًا وم�سرح ًا
كبري ًا للم�ؤمترات و�صو ًال �إىل عهد خادم احلرمني
ال�شريفني امللك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله
الذي تكفل ب�إن�شاء �أكرب م�ست�شفى للطفل والأم يف
دول و�سط �أفريقيا بتمويل خا�ص منه والذي يقع
يف �أجنمينا .وبهذه املنا�سبة نتوجه بوافر ال�شكر
وعظيم التقدير خلادم احلرمني ال�شريفني ول�شعب
اململكة العربية ال�سعودية ال�صديق .
و�أعود �إىل العالقة بني الربملان الت�شادي وجمل�س

ال�شورى ال�سعودي و�أقول �إنها عالقة جيدة فيما
م�ضى و�ستزداد حت�سن ًا يف قادم الأيام �إن �شاء الله.
وي��ح�����ض��رين ه��ن��ا ال�����دور ال�����ذي ت���ق���وم ب���ه جل��ان
ال�صداقة الربملانية الت�شادية العربية  ،ومن بينها
جلنة ال�صداقة الت�شادية ال�سعودية التي �أت�شرف

ن�شكر اململكة على م�ساعدتها ل�شعب
ت�شاد والعالقة بني البلدين عميقة

برئا�ستها ويعاد ت�شكيلها يف كل دورة برملانية
وتتكون من الرئي�س ونائب الرئي�س ومقرر عام
ون��ائ��ب امل��ق��رر وحما�سب .و���س��وف نتوا�صل عن
طريقها م��ع جمل�س ال�����ش��ورى ال�����س��ع��ودي ،وهو

جمل�س معروف لدى اجلميع وغني عن التعريف.
���س :هل هناك تبادل خ�برات بني جمل�س
ال�شورى ال�سعودي واجلمعية الت�شادية
وم��ا م��دى اال�ستفادة م��ن جت��ارب جمل�س
ال�شورى؟
ج��ـ��ـ /بالتـ�أكيد نحن �سن�ستفيد ك��ث�ير ًا م��ن هذه
اخل�ب�رات  ،خا�صة يف الأم����ور الت�شريعية لأن
خ�ب�رة جمل�س ال�����ش��ورى ال�����س��ع��ودي و�أع�����ض��ائ��ه
ومن�سوبيه خربة طويلة يف هذا املجال وهذا ما
نحتاج �إليه.

امللك في�صل بن عبدالعزيز �أن�ش�أ
�أك�ب�ر � �ص��رح �إ� �س�لام��ي يف ت�شاد

� ��س /م� ��اذا ع��ن ذك ��ري ��ات ال��درا� �س��ة بتلك
املدار�س وهل تود �أن توجه ر�سالة �إىل هذه
املدر�سة �أو تلك؟
نعم �أحب �أن �أوجه ر�سالة عرفان وتقدير �إىل كل
من بذل جهد ًا جتاهي وجتاه غريي وما علمونا
�إي��اه يف مدر�سة املن�صورية االبتدائية ومدر�سة
طيبة الثانوية ومدر�سة �أب��ي ب��ن كعب ومدر�سة
الإمام حف�ص ،وجميع هذه املدار�س ال �أن�ساها وال
�أن�سى �أ�ساتذتها الذين نتوجه �إىل الأحياء منهم
بجزيل ال�شكر وعظيم االمتنان و�أترحم على من
توفاهم الله و�أدعو لهم بالرحمة واملغفرة .
���س /انطالق ًا من معرفتنا ب�أنه ك��ان هناك
ا�ستعمار فرن�سي يف ت�شاد �أم��ا الآن فقد
رحل هذا اال�ستعمار ،و�أنتم تتابعون دون
�شك ال�سيا�سة الفرن�سية والحظتم بالت�أكيد
الفارق بني ما يحدث هناك وما يحدث يف
بالدكم ،فما تعليقكم؟

ج��ـ /ال �شك �أن املتابع لل�سيا�سة والدميقراطية
الفرن�سية وم��ا ح��دث يف االن��ت��خ��اب��ات الفرن�سية
الأخ�يرة و�أن��ا �شخ�صي ًا وكوين نائب ًا يف الربملان
الت�شادي� ،أت��اب��ع ذل��ك� ،أج��دين �أحت�سر على هذا
امل�ستوى الراقي من الأداء الدميقراطي �سواء يف
فرن�سا �أو يف غريها من ال��دول الكربى دون �أن
يكون هناك ت�صادم �أو خالفات �أو �إراقة دماء بني
�أن�صار مر�شح هنا �أو هناك.
و�أرج��و �أن ن�أخذ عنهم ه��ذا ال�سلوك القومي و�أن
نبتعد عن ما يخالف ال�سلوك الدميقراطي املحايد
خ�ل�ال االن��ت��خ��اب��ات .ف��ال��ط��رق غ�ير ال�����ش��رع��ي��ة يف
االنتخابات جتعل الناخبني حمبطني ويت�ساءلون
ملاذا ننتخب ويعزفون عن امل�شاركة يف االنتخابات.
�أت �� �ش��رف ب��رئ��ا� �س��ة جل �ن��ة ال �� �ص��داق��ة
ال�ب�رمل��ان �ي��ة ال �ت �� �ش��ادي��ة ال �� �س �ع��ودي��ة
ون � �ع � �م� ��ل ع � �ل� ��ى ت � �ط� ��وي� ��ر ع �م �ل �ه��ا
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�س :علمت �أي�ضا �أنكم تعملون يف جامعة
امللك في�صل يف ت�شاد ،فهل لنا �أن نتعرف
على هذه اجلامعة؟
جامعة امللك في�صل هي �صرح علمي كبري ،وهي
جامعة ت�شادية �أن�شئت �سنة 1990م يف مدينة
�أجنمينا وقد �سميت با�سم امللك في�صل حب ًا وتقدير ًا
جلاللته على جهوده اخل�يرة يف ت�شاد واعرتاف ًا
بف�ضله يف بناء اجلامع الكبري ال��ذي يعد جممع ًا
ح�ضاري ًا ي�ضم عدة �أن�شطة �إىل جانب امل�سجد .
وجامعة امللك في�صل ت�ضم عدة كليات منها ال�شريعة
والرتبية والآداب واللغات والهند�سة واحلا�سوب
وامل��ع��ه��د ال���ع���ايل ل��ل�����ص��ح��ة وال���ق���ان���ون والإدارة
واالقت�صاد وكلها تدر�س امل��واد باللغة العربية .
���س :هل �سبق لكم زي��ارة اململكة العربية
ال�سعودية من قبل؟
جـ  /نعم زرتها حاج ًا ومعتمر ًا عدة مرات لكنني
�أحب �أن �أو�ضح �أن ن�ش�أتي كانت يف اململكة العربية
ال�سعودية ،حيث در�ست مراحل الطفولة والدرا�سة
االبتدائية يف اململكة العربية ال�سعودية وحتديد ًا
يف امل��دي��ن��ة امل���ن���ورة وه���ى م�سقط ر�أ����س���ي ،وق��د
در�ست يف مدر�سة املن�صورية االبتدائية ومدر�سة
طيبة الثانوية وهما باملدينة املنورة كما ذك��رت .
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رئيس المجلس يستعرض الموضوعات المشتركة
مع سفير دولة الكويت المعين

ا�ستقبل معايل رئي�س جمل�س ال�شورى الدكتور
عبدالله بن حممد بن �إبراهيم �آل ال�شيخ يف
مكتبه مبقر املجل�س ال�شيخ ثامر بن جابر الأحمد
ال�صباح �سفري دولة الكويت املعني لدى اململكة .
وهن�أ رئي�س املجل�س ال�سفري الكويتي مبنا�سبة
تعيينه �سفري ًا لبالده لدى اململكة ،متمني ًا له

التوفيق يف مهام عمله مبا ي�سهم يف تعزيز ال�شورى وجمل�س الأمة الكويتي.
العالقات الأخوية بني البلدين ال�شقيقني يف �شتى
ح�ضر اال�ستقبال مدير عام الإدارة العامة
املجاالت.
من
عدد
ا�ستعرا�ض
اال�ستقبال
خالل
ومت
للعالقات العامة والإعالم يف جمل�س ال�شورى
املو�ضوعات ذات االهتمام امل�شرتك بني البلدين
ال�شقيقني خا�صة فيما يتعلق بالتعاون بني جمل�س الدكتور عبدالرحمن بن عثمان ال�صغري .

 ...ويستقبل وفد لجنة السياسات الخارجية في
البرلمان الدنماركي
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�أكد معايل رئي�س جمل�س ال�شورى ال�شيخ
الدكتور عبدالله بن حممد بن �إبراهيم �آل ال�شيخ
�أن �إطالق خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبدالله
بن عبدالعزيز �آل �سعود  -حفظه الله  -مبادرته
للحوار العاملي بني �أتباع الأديان والثقافات,
ت�أتي انطالق ًا من م�س�ؤولية اململكة وحر�صها على
الإ�سالم وامل�سلمني ،و�أن من ثمرة هذه املبادرة
الكرمية افتتاح مركز امللك عبدالله بن عبدالعزيز
العاملي للحوار بني �أتباع الأديان والثقافات يف
العا�صمة النم�ساوية فيينا م�ؤخ ًرا ملد ج�سور
التوا�صل والتفاهم املتبادل بني �أتباع الأديان

والثقافات املختلفة.
جاء ذلك خالل ا�ستقبال معاليه يف مكتبه مبقر
املجل�س بالريا�ض وفد جلنة ال�سيا�سات اخلارجية
يف الربملان الدمناركي برئا�سة ع�ضو الربملان
ورئي�س اللجنة يبي كوفود.
و�أكد رئي�س املجل�س �أهمية تطوير العالقات بني
اململكة ومملكة الدمنارك يف �شتى املجاالت �إىل
جانب العالقات الربملانية بني جمل�س ال�شورى
والربملان الدمناركي .
وقدم معاليه نبذة عن جمل�س ال�شورى ,و�آلية عمله
وجلانه املتخ�ص�صة وع�ضويته يف االحتادات

الدولية والقارية ,والدور الذي يقوم به املجل�س
يف مناق�شة الق�ضايا التي تهم الوطن واملواطن .
من جانبه عرب رئي�س جلنة ال�سيا�سات اخلارجية
يف الربملان الدمناركي عن �سعادته والوفد املرافق
بزيارة اململكة ,م�ؤكد ًا �أهمية تعزيز العالقات
الثنائية التي جتمع بني البلدين ال�صديقني يف
خمتلف املجاالت وتطويرها مبا يخدم امل�صالح
امل�شرتكة� ,إ�ضافة �إىل تعزيز التعاون الربملاين
امل�شرتك بني البلدين ال�صديقني .ح�ضر اللقاء
�سفري مملكة الدمنارك لدى اململكة كري�ستيان
كونك�سفيلت.

مجلس الشورى يكرم الغامدي والبشري
والعبدالقادر

معايل امل�ساعد يت�سلم درع ًا تذكاري ًا نيابة عن معايل الأمني العام ال�سابق د .حممد الغامدي

من جهته �أعرب الدكتور �إ�سماعيل الب�شري عن
�شكره وتقديره ملعايل رئي�س جمل�س ال�شورى
على هذا التكرمي الذي هو لي�س مب�ستغرب على
هذا املجل�س الذي ق�ضيت فيه وقت ًا ي�سري ًا لكن
اكت�سبت فيه املعرفة واخلربة من خالل العمل
مع زمالئي �أع�ضاء املجل�س يف درا�سة الأنظمة
وتقارير الأداء ال�سنوية التي يبذل جمل�س
ال�شورى فيها جهد ًا كبري ًا بهدف حتقيق تطلعات
القيادة الر�شيدة يف تطوير وحتديث الأنظمة
واالرتقاء ب�أداء الأجهزة احلكومية.
كما �أعرب معايل نائب رئي�س هيئة مكافحة الف�ساد
حلماية النزاهة عن �شكره وتقديره ملعايل رئي�س
جمل�س ال�شورى على هذه اللفتة بتكرمي �أع�ضائه
�سواء من �شرفوا بالثقة امللكية وتقلدوا منا�صب يف
الدولة �أو ممن انتهت مدة ع�ضويتهم يف املجل�س .

و�أكد �أن جمل�س ال�شورى هو املورد واملنهل الذي
يرتوي ع�ضو املجل�س منه خربة وعل ًما وجتربة،
م�شري ًا �إىل �أن جمل�س ال�شورى م�صنع للرجال
فالع�ضوية فيه �أمانة وم�س�ؤولية.
ويف ختام احلفل �سلم معايل رئي�س جمل�س
ال�شورى املكرمني دروع ًا تذكارية ،وقد ت�سلم
الدرع التذكاري نيابة عن معايل الأمني العام
ال�سابق للمجل�س الدكتور حممد بن عبدالله
الغامدي معايل م�ساعد رئي�س جمل�س ال�شورى
الدكتور فهاد بن معتاد احلمد .
ح�ضر احلفل معايل نائب رئي�س جمل�س ال�شورى
الدكتور حممد بن �أمني اجلفري ومعايل م�ساعد
رئي�س املجل�س ومعايل الأمني العام للمجل�س
الدكتور حممد بن عبدالله �آل عمرو و�أع�ضاء
جمل�س ال�شورى .

د� .إ�سماعيل الب�شري يت�سلم درع ًا تذكاري ًا
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�أقام جمل�س ال�شورى حفل تكرمي ملعايل الأمني
العام ال�سابق للمجل�س الدكتور حممد بن عبدالله
الغامدي وملعايل مدير جامعة اجلوف الدكتور
�إ�سماعيل بن حممد الب�شري وملعايل نائب رئي�س
الهيئة الوطنية ملكافحة الف�ساد حلماية النزاهة
الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز العبدالقادر
بح�ضور معايل امل�ست�شار يف الديوان امللكي
الدكتور �صالح بن حميد ومعايل وزير الدولة
ل�ش�ؤون جمل�س ال�شورى الدكتور �سعود املتحمي
ومعايل وزير الإ�سكان الدكتور �شوي�ش املطريي
ومعايل وزير احلج الدكتور بندر حجار ومعايل
وزير اخلدمة املدنية الدكتور عبدالرحمن الرباك
ومعايل رئي�س هيئة التحقيق واالدعاء العام
ال�شيخ حممد العبدالله ومعايل رئي�س هيئة
مكافحة الف�ساد الأ�ستاذ حممد ال�شريف .
و�أ�شار معايل الدكتور �آل ال�شيخ �إىل �أن هذا
امل�شهد اعتاده جمل�س ال�شورى ليكرم من
غادروا قبته بعد عطاء وبذل كان له الأثر الفاعل
مع �إخوانهم �أع�ضاء املجل�س يف اخلروج حتقق
تطلعات والة الأمر وتلبي حاجات املواطنني .
ونوه باجلهود التي بذلها معايل الأمني العام
ال�سابق الدكتور حممد الغامدي �إبان ع�ضويته
ومن ثم تقلده الأمانة العامة حيث كان له جهود ًا
يف �أعمال املج�س الفنية والإدارية �ستظل معامل
يف العمل الفني والإداري باملجل�س .
و�سجل معاليه �سعادة املجل�س وغبطته بالثقة
امللكية بتعيني كل من الدكتور الب�شري مدي ًرا
جلامعة اجلوف والدكتور العبدالقادر نائب ًا
لرئي�س هيئة مكافحة الف�ساد حلماية النزاهة
متمني ًا لهما التوفيق يف عملهما .

د .عبدالله العبدالقادر يت�سلم درع ًا تذكاري ًا

49

مدار الشهر

د .الجفري يؤكد دعم مجلس الشورى لجهود وزارة الشؤون
البلدية والقروية

ا�ستقبل معايل نائب رئي�س جمل�س ال�شورى
الدكتور حممد بن �أمني اجلفري يف مكتبه
باملجل�س عدد ًا من �أمناء املناطق واملحافظات
ور�ؤ�ساء املجال�س البلدية.
و�شدد معاليه على �أهمية دور �أمانات املناطق
والبلديات واملجال�س البلدية يف حتقيق التنمية
املتوازنة يف �أرجاء اململكة ,م�ؤكد ًا دعم جمل�س

ال�شورى للجهود التي تبذل من قبل وزارة
ال�ش�ؤون البلدية والقروية وامل�س�ؤولية امللقاة على
عاتقها يف تنمية وازدهار مدن وحمافظات اململكة .
و�أو�ضح �أن جمل�س ال�شورى حري�ص على
التعاون مع خمتلف اجلهات احلكومية من �أجل
رفع م�ستوى الأداء وحت�سني اخلدمات مبا يحقق
رفاه املواطن .ولفت معاليه النظر �إىل �أن جمل�س
ال�شورى قد وافق خالل الفرتة املا�ضية على

النظام اجلديد للمجال�س البلدية.
من جانبهم �أكد �أمناء املناطق ور�ؤ�ساء املجال�س
البلدية �أهمية الدور الذي يقوم به جمل�س ال�شورى
وم�ساهمته يف م�سرية التنمية ال�شاملة باململكة
يف جميع املجاالت من خالل درا�سة وتطوير
و�سن الأنظمة التي ت�سهم يف دعم م�سرية التنمية
ال�شاملة يف اململكة.

 ...ويبحث العالقات الثنائية مع نائب بريطاني
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ا�ستقبل معايل نائب رئي�س جمل�س ال�شورى
الدكتور حممد بن �أمني اجلفري يف مكتبه مبقر
املجل�س يف الريا�ض ،النائب عن حزب املحافظني
وامل�ست�شار الربملاين يف وزارة اخلارجية
الربيطانية توباي�س �إلود والوفد املرافق له.
ورحب نائب رئي�س املجل�س بالوفد الربيطاين،
م�ؤكد ًا متانة العالقات التي جتمع اململكة العربية
ال�سعودية واململكة املتحدة يف �شتى املجاالت

ال�سيا�سية واالقت�صادية والعالقات الربملانية بني
جمل�س ال�شورى وجمل�س العموم الربيطاين .
وقدم معاليه نبذة عن جمل�س ال�شورى و�آلية
العمل فيه ويف جلانه املتخ�ص�صة وع�ضويته يف
االحتادات الربملانية الدولية والقارية .
من جانبه �أكد توباي�س �إلود �أهمية تعزيز العالقات
الثنائية التي جتمع بني البلدين على ال�صعد
ال�سيا�سية والتجارية االقت�صادية واحلر�ص على

تطويرها مبا يخدم امل�صالح امل�شرتكة للبلدين
و�شعبيهما ال�صديقني وتعزيز التعاون الربملاين
امل�شرتك بني البلدين ال�صديقني .
ح�ضر اال�ستقبال ع�ضو جمل�س ال�شورى رئي�س
جلنة ال�صداقة الربملانية ال�سعودية الربيطانية
املهند�س عبدالرحمن اليامي ومدير عام مكتب
نائب رئي�س املجل�س �أحمد دروي�ش جابر.

مساعد رئيس المجلس يستقبل وفد ًا أكاديمي ًا صيني ًا

ا�ستقبل معايل م�ساعد رئي�س جمل�س ال�شورى
الدكتور فهاد بن معتاد احلمد يف مكتبه بالريا�ض
وفد ًا �أكادميي ًا من مركز درا�سات منتدى التعاون
ال�صيني العربي برئا�سة نائب وزير اخلارجية
ال�صينية ال�سابق وم�ست�شار جمل�س �إدارة املركز
يانغ فو ت�شانغ .
و�أكد معايل م�ساعد رئي�س املجل�س ،متانة

العالقات التي جتمع اململكة وجمهورية ال�صني
ال�شعبية يف �شتى املجاالت ومن بينها العالقات
الربملانية بني جمل�س ال�شورى والربملان ال�صيني.
وتطرق معاليه �إىل م�سرية جمل�س ال�شورى يف
اململكة و�آلية عمله.
وعرب يانع فو ت�شانغ من جانبه ,عن �سعادته
والوفد املرافق بزيارة اململكة ،م�ؤكد ًا �أهمية

تعزيز العالقات الثنائية التي جتمع بني البلدين
ال�صديقني يف خمتلف املجاالت وتطويرها
مبا يخدم امل�صالح امل�شرتكة �إ�ضافة �إىل تعزيز
التعاون الربملاين امل�شرتك بني البلدين ال�صديقني
ح�ضر اللقاء �سفري جمهورية ال�صني لدى اململكة
يل ت�شيغ ون .

د .الحمد :الموظف هو رجل األمن في المقام األول
وعليه أن يحافظ على معلوماته
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�أكد م�ساعد رئي�س جمل�س ال�شورى الدكتور
فهاد بن معتاد احلمد �أهمية حفاظ املوظفني يف
جميع اجلهات على املعلومات املتوفرة لديهم وعدم
وقوعهم يف �أ�سلوب اال�ستدراج الذي يعد �أ�شهر
الأ�ساليب امل�ستخدمة للح�صول على املعلومات
من �أي طرف دون �شعور منه ،م�شري ًا �إىل �أهمية
احلفاظ على املعلومات مبا يخدم امل�صلحة الوطنية
واحلفاظ على �أمن الوطن وممتلكاته.
و�أ�ضاف معاليه �أن املوظف هو رجل الأمن يف
املقام الأول يف جمال عمله ويجب �أن يحافظ على
وطنه و�سالمته من كيد الكائدين.

و�أ�شاد معاليه بتعاون �أكادميية نايف للأمن
الوطني مع جمل�س ال�شورى وتدريب من�سوبيه
يف جمال الأمن الذاتي و�أمن املعلومات والوقاية
من اال�ستدراج ويهدف اىل �صقل مهارات موظفي
املجل�س وحت�سني م�ستوى الأداء ورفع احل�س
الأمني للمحافظة على ما لديهم من معلومات.
ومتنى معاليه للم�شاركني يف الربنامج الفائدة
املرجوة منه و�أن يتحقق يف نهايته املعرفة ب�أمن
املعلومات للحا�سب الآيل و�شبكاته وعنا�صر
و�سيا�سات �أمن املعلومات وو�سائل حتقيق �أمن
املعلومات وطرق الت�شفري احلديثة امل�ستخدمة

والدراية باملخاطر املعلوماتية و�أ�ساليب االخرتاق.
جاء ذلك خالل افتتاح معاليه مبقر جمل�س
ال�شورى لربنامج �أ�سا�سيات �أمن املعلومات الذي
تنظمه �إدارة التخطيط والتطوير يف املجل�س
بالتعاون مع �أكادميية نايف للأمن الوطني.
وجتدر الإ�شارة �إىل �أن هذا الربنامج يعترب الثاين
�ضمن �سل�سلة الربامج التدريبية لأمن املعلومات
والوقاية من اال�ستدراج ومكافحة االخرتاق التي
ينظمها جمل�س ال�شورى ملوظفيه بالتعاون مع
�أكادميية نايف للأمن الوطني.
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بحضور أمناء عدد من المناطق ورؤساء المجالس البلدية
لجنة اإلسكان والمياه بالمجلس تناقش األوضاع البلدية
في المملكة

بحثت جلنة الإ���س��ك��ان وامل��ي��اه واخل��دم��ات العامة
مبجل�س ال�شورى �أو�ضاع عدد من مدن ومناطق
اململكة و�سبل تطوير هويتها العامة ،وم�شكالت
الع�شوائيات القائمة يف بع�ض امل��دن ،وت�صريف
ال�سيول وجتمعات الأمطار ،وتطوير �آليات منح
الأرا�ضي املنا�سبة ،و�إ�سرتاتيجية وزارة ال�ش�ؤون
البلدية والقروية للتنمية العمرانية ،واخلدمات
التي تقدمها الوزارة والأمانات لل�سكان و�أ�ساليب
�إجنازها.
ج���اء ذل���ك خ�ل�ال اج��ت��م��اع�ين منف�صلني عقدتهما
ال��ل��ج��ن��ة مب��ق��ر امل��ج��ل�����س يف ال���ري���ا����ض ،ب��رئ��ا���س��ة
رئي�س اللجنة املهند�س حممد بن حامد النقادي،
وبح�ضور عدد من �أمناء املناطق ،وعدد من وكالء
وم�����س���ؤويل وزارة ال�����ش���ؤون البلدية وال��ق��روي��ة،
ور�ؤ�ساء املجال�س البلدية.
وا���س��ت��ع��ر���ض��ت ال��ل��ج��ن��ة خ�ل�ال االج��ت��م��اع�ين �أب���رز
املحاور التي ت�ضمنها تقرير الأداء ال�سنوي لوزارة
البلدية والقروية للعام امل��ايل 1433 /1432ه��ـ،
التي ا�شتملت على مالمح الو�ضع احلايل للوزارة
واملهام والأدوار التي ت�ضطلع بها وكاالتها وما
يتعلق باجلوانب املالية وال��ك��وادر الب�شرية� ،إىل

جانب �أه��م الإجن����ازات التي حتققت خ�لال فرتة
التقرير ،و�أه��م املعوقات التي تواجه ال��وزارة يف
قيامها ب�أداء مهامها وخططها املر�سومة.
و�أو�ضح املهند�س النقادي �أن هذين االجتماعني
اللذين ح�ضرهما عدد من �أمناء املناطق ووكالء
وزارة ال�����ش���ؤون ال��ب��ل��دي��ة وال��ق��روي��ة وم��ن��دوب�ين
ع��ن امل��ج��ال�����س ال��ب��ل��دي��ة ،ج����اءا ل��ب��ح��ث ال��ع��دي��د من
املو�ضوعات التي تتعلق ب����أداء وزارة ال�ش�ؤون
البلدية والقروية خالل فرتة التقرير ال�سنوي الذي
تعكف اللجنة على درا�سته متهيد ًا لرفعه للمجل�س
ملناق�شته يف �إح��دى جل�ساته العادية ،م�شري ًا �إىل
�أهمية االجتماعني يف �إل��ق��اء ال�ضوء على العديد
من املحاور التي ت�ضمنها التقرير وا�ستعرا�ض
�أب��رز ما تقوم به ال��وزارة والأم��ان��ات يف عدد من
امللفات التي ت�ؤديها واجنازاتها يف ذلك وموا�ضع
الق�صور و�سبل معاجلتها.
وق������در امل���ه���ن���د����س ال���ن���ق���ادي اه���ت���م���ام ال�������وزارة
وم�س�ؤوليها مب��ا تقوم ب��ه جلنة الإ���س��ك��ان واملياه
واخل��دم��ات العامة مبجل�س ال�شورى مب��ا يج�سد
عالقة التكامل والتعاون بني جمل�س ال�شورى وكافة
�أجهزة الدولة يف بحث ومناق�شة ما يكفل حت�سني

الأداء ويرتقي باخلدمات التي تقدم للمواطن،
م�ؤكد ًا �أن اللجان املتخ�ص�صة يف املجل�س د�أبت
على ا�ست�ضافة امل�س�ؤولني وامل��ن��دوب�ين باجلهات
احلكومية وامل�ؤ�س�سات املختلفة �أث��ن��اء درا�ستها
لتقارير الأداء وم�شروعات الأنظمة ملناق�شتهم
وا�ستعرا�ض خططهم امل�ستقبلية وهو ما يعك�س
اهتمام املجل�س و�أع�ضائه ،وحر�صه على اتخاذ
القرارات ذات العالقة والإجراءات التي ت�صب يف
م�صلحة تطوير �أداء اجلهات والأجهزة احلكومية
ال�سيما يف قطاع البلدية ال��ذي يالم�س خمتلف
�شرائح املجتمع.
وناق�ش املجتمعون خالل االجتماعني هوية املدن
ال�سعودية والعمل على تطويرها يف ظل انت�شار
امل��ح�لات ال��ت��ج��اري��ة وال���ور����ش ب�شكل ع�شوائي
وفقدان التنظيم اجليد يف العديد من امل�شروعات
مم��ا يفقد امل��واط��ن�ين ال��راح��ة يف بع�ض الأح��ي��اء
ال�����س��ك��ن��ي��ة� ،إ���ض��اف��ة �إىل �أب����رز �أ���س��ب��اب انت�شار
الع�شوائيات القائمة يف بع�ض املدن واملحافظات،
وب��ع�����ض امل�ل�اح���ظ���ات امل��ت��ع��ل��ق��ة مبِ ��� َن���ح الأرا����ض���ي
للمواطنني.
وب��ح��ث��ت ال��ل��ج��ن��ة م�����ش��ك�لات ال��ت�����ص��ري��ف يف ع��دد

الشؤون األمنية تبحث ظاهرة تغ ّيب
العمالة الوافدة

ن��اق�����ش��ت جل��ن��ة ال�������ش����ؤون الأم���ن���ي���ة يف جمل�س
ال�شورى برئا�سة ع�ضو املجل�س الدكتور �سعود
بن حميد ال�سبيعي يف اجتماعها ال��ذي عقدته
مبقر املجل�س يف ال��ري��ا���ض م�����ش��روع �ضوابط
بالغات تغ ّيب العمالة الوافدة عن العمل وطلبات
�إلغاء تلك البالغات ،بح�ضور معايل مدير عام
املديرية العامة للجوازات الفريق �سامل بن حممد
البليهد وع��دد من كبار ال�ضباط امل�س�ؤولني يف
املديرية.
وبحثت اللجنة خالل االجتماع املحاور املتعلقة
مب�����س��ودة م�����ش��روع ال�����ض��واب��ط ل��ب�لاغ��ات تغيب
العمالة الوافدة و�أبرز ما ت�ضمنته تلك املحاور،
كما ا�ستمعت �إىل �أب���رز امل��ق�ترح��ات واملرئيات
ال��ت��ي ت��ق��دم بها مندوبو امل��دي��ري��ة جت��اه م�سودة
ال�ضوابط.
وتناولت اللجنة مع �ضيوفها حجم ظاهرة تغ ّيب
العمالة الوافدة ،وا�ستطلعت �أبرز الإح�صائيات
ال��ت��ي ت��ب�ين �أع�����داد ال��ع��م��ال��ة املتغيبة يف ال��وق��ت
احل����ايل ون��وع��ي��ت��ه��ا م��ن ح��ي��ث ال��ع��م��ال��ة املنزلية
�أو عمالة ال�شركات ،وبحثت �آخ��ر ال��درا���س��ات
امليدانية التي تو�ضح ال�صلة بني تغيب العمالة
وب�ي�ن ت�لاع��ب �أرب������اب ال��ع��م��ل وك��اف��ل��ي ال��ع��م��ال��ة
فيما يتعلق بالت�أ�شريات ،و�أب��رز ط��رق التحايل
والتالعب وجتاوز الأنظمة املعمول بها يف هذا
ال�صدد.
كما ا�ستعر�ضت اللجنة الر�سوم املقرتحة لإلغاء
البالغات واملربرات التي تقف خلف فر�ض هذه

الر�سوم على �صاحب العمل ال��ذي يفرت�ض �أنه
املت�ضرر من هروب عمالته ،و�أبرز املعايري التي
مبوجبها تقرر حتديد تلك ال��ر���س��وم ،وت�ساءل
�أع�ضاء اللجنة عن �إمكانية ا�ستثناء فئات حمددة
من العمالة التي يتم ا�ستقدامها كالعمالة املنزلية
ومن يف حكمها من فر�ض ر�سوم �إلغاء بالغات
الهروب ،وااللتزامات على كفيل العامل الهارب
خا�صة فيما يتعلق بتكاليف ترحيله.
وناق�شت اللجنة مع �ضيوفها الإجراءات التي تتم
�أو املقرتح اتخاذها مبوجب ال�ضوابط املقرتحة
ملتابعة العمالة الهاربة وترحيلها ،واجلهات التي
يفرت�ض منها امل�شاركة يف متابعة ذلك بالتعاون
مع املديرية العامة للجوازات ،وتطوير الآليات
املتعلقة بتطبيق ال�ضوابط اخلا�صة ب�إبالغ دول
جمل�س التعاون وال�سفارات املعنية حول تغيب
ال��ع��م��ال��ة ،وو���ض��ع ال��ع��ام��ل ال��ه��ارب ال���ذي تربح
بالعمل خالل مدة هروبه وجمع مرتباته وقرر
امل��غ��ادرة بت�سليم نف�سه �إىل اجل��ه��ات املخت�صة
لرتحيله حيث تطلب اجل��ه��ات م��ن كفيله حتمل
نفقات ترحيله ب���د ًال م��ن �إل���زام العامل ال��ه��ارب
حتمل تلك النفقات.
و�أج����اب م�����س���ؤول��و امل��دي��ري��ة ال��ع��ام��ة ل��ل��ج��وازات
خ����ل����ال االج������ت������م������اع ع�����ل�����ى ال�����ت�����������س�����ا�ؤالت
واال�ستف�سارات التي طرحها �أع�ضاء اللجنة،
و�أب�����رز م��رئ��ي��ات��ه��م ح��ي��ال ال�����ض��واب��ط امل��ق�ترح��ة
مل��ع��اجل��ة و����ض���ع ال��ع��م��ال��ة ال���ه���ارب���ة وامل��ت��غ��ي��ب��ة.
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م���ن م���دن امل��م��ل��ك��ة وامل���ت���ك���ررة ب�����ش��ك��ل م�ستمر
يف ك��ل ع���ام و�أب�����رز م��ا مت ال��ت��و���ص��ل �إل��ي��ه يف
�سبيل معاجلتها و�إنهاء معاناة املواطنني منها،
وا�ستعر�ضت اجل��ه��ود ال��ت��ي تبذلها الأم��ان��ات
وال���ب���ل���دي���ات يف جم�����االت الإ����ص���ح���اح ال��ب��ي��ئ��ي
والنظافة العامة جلميع الأحياء يف مدن اململكة
وحم��اف��ظ��ات��ه��ا وم��راك��زه��ا وم���ا تعانيه بع�ضها
يف هذا ال�ش�أن ،وو�ضع الرقابة على الأ�سواق
وم�ستوى االهتمام باملفت�شني ب�شكل عام ،و�أبرز
ما ت�ضمنته �إ�سرتاتيجية التنمية العمرانية.
ك��م��ا ن��اق�����ش��ت ال��ل��ج��ن��ة ع������دد ًا م���ن امل�لاح��ظ��ات
ال�������واردة ع��ل��ى ال��ت��ق��ري��ر ف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب��و���ض��ع
ال��ك��وادر الب�شرية يف ال����وزارة وم�ستوياتهم
الوظيفية ،و�أب��رز الأدوار الأ�سا�سية للمجال�س
ال���ب���ل���دي���ة وواج����ب����ات����ه����ا جت������اه ف���ئ���ة ال�����ش��ب��اب
واخل���دم���ات امل��ق��دم��ة ل��ه��م ،وم�����س��ت��وى ال��ع�لاق��ة
وال��ت��وا���ص��ل ب�ين الأم���ان���ات وامل��ج��ال�����س البلدية.
وت���ط���رق االج���ت���م���اع �إىل م����دى ح��اج��ة وزارة
ال�ش�ؤون البلدية والقروية الفتتاح �أق�سام ن�سائية
يف ب��ع�����ض م��ق��ار الأم����ان����ات وف�����روع وم��ك��ات��ب
ال��ب��ل��دي��ات ،والأدوار ال��ت��ي ت��ق��وم ب��ه��ا �إدارة
الطوارئ يف وزارة ال�ش�ؤون البلدية والقروية.
وتناولت اللجنة عدة حم��اور من �أبرزها "منح
الأرا�ضي وم�ستوى تن�سيق الوزارة بينها وبني
اجلهات الأخ���رى لت�سليم الأرا���ض��ي املنا�سبة،
وانت�شار الع�شوائية يف خمتلف م��دن اململكة
و���س��ب��ل ع�لاج��ه��ا وو���ض��ع امل��ح�لات وامل���دار����س
الأهلية الع�شوائية يف الأح��ي��اء ،و�إ�سرتاتيجية
التنمية ال��ع��م��ران��ي��ة ،وال��رق��اب��ة ع��ل��ى الأ����س���واق
وامل����ح��ل�ات ال���ت���ج���اري���ة ،وت�����ص��ري��ف ال�����س��ي��ول
وجتمعات الأمطار يف عدد من مناطق اململكة
والإ���ص��ح��اح البيئي وم�ستوى اخل��دم��ات التي
ت��ق��دم للمواطنني م��ن قبل الأم���ان���ات وال����وزارة
ووك���االت���ه���ا وال���و����ض���ع الإداري وال��ت��ن��ظ��ي��م��ي
ل����وزارة ال�����ش���ؤون البلدية وال��ق��روي��ة واخلطط
امل�ستقبلية لتطوير الأداء ،والتدريب والت�أهيل
واالب��ت��ع��اث ،وفتح �أق�سام ن�سائية يف ال��وزارة
ومكاتب البلديات وفروعها ،و�أب���رز �إجن��ازات
الوزارة واملعوقات خالل فرتة التقرير ال�سنوي.

بحضور مدير عام المديرية العامة للجوازات
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لجنة اإلدارة والموارد البشرية بمجلس الشورى
تستعرض مستجدات "حافز" مع مسؤولي صندوق
تنمية الموارد البشرية

ناق�شت جلنة الإدارة واملوارد الب�شرية �إحدى �إطار الدرا�سات التي يقوم بها يف �إطار اجلهود �إبعاد امل�ستفيد من الربنامج ال يتم �إال بعد رف�ضه
اللجان املتخ�ص�صة يف جمل�س ال�شورى ،يف التي تبذلها اجلهات املعنية للق�ضاء على البطالة دون �سبب م�شروع التفاعل مع الربنامج وما
اجتماع عقدته مبقر املجل�س يف الريا�ض برئا�سة واحلد منها ،و�أبرز اال�ستثمارات التي يقوم يطرحه من دورات تدريبية �أو رف�ضه لأكرث من
ع�ضو املجل�س رئي�س اللجنة الدكتور حممد بن بها ال�صندوق ،كما ا�ستعر�ضوا �أعمال املر�صد فر�صة وظيفية دون م�سوغ.
عبدالله �آل ناجي ،التقرير ال�سنوي ل�صندوق تنمية الوطني مل�ؤ�شرات العمل الذي مت ت�أ�سي�سه م�ؤخر ًا .و�شدد م�س�ؤولو ال�صندوق يف �إجاباتهم على
املوارد الب�شرية للعام املايل 1432/1431هـ ،كما مت بحث عدد من املحاور املتعلقة بربنامج حافز �أ�سئلة وا�ستف�سارات �أع�ضاء اللجنة على �أن
وذلك بح�ضور مدير عام �صندوق تنمية املوارد وما قام به ال�صندوق ب�ش�أن توظيف الباحثني عن برنامج حافز نظام �آيل ال يقبل �أي تدخل ب�شري
الب�شرية الأ�ستاذ �إبراهيم �آل معيقل ،وعدد من عمل وهو �أحد �أهداف برنامج حافز ،وكذلك ب�شكل نهائي مما ي�سوغ �إيجاد �آلية التحديث
امل�س�ؤولني بال�صندوق.
�أهم امليزانيات التي �صرفت لتنفيذه وتطبيقه امل�ستمرة والتي ال يق�صد منها التعجيز بقدر
وا�ستعر�ضت اللجنة �أبرز ما ت�ضمنه التقرير حول منذ �إطالقه ،و�أ�ساليب تطبيق الربنامج وحتديث ما هي �ضمان التفاعل امل�ستمر بني الربنامج
الو�ضع الراهن لل�صندوق و�أهم الإجنازات التي بياناته ومعايري القبول فيه ،وما مت التو�صل �إليه وامل�ستفيد بحيث يت�أكد من الدعوات والر�سائل

حققها خالل فرتة التقرير ،و�أهم ال�صعوبات يف �سبيل �إعادة هيكلة الربنامج.

واملعوقات التي يواجهها يف �أدائه لأعماله ،و�أو�ضح م�س�ؤولو �صندوق تنمية املوارد الب�شرية
و�أبرز املقرتحات التي ميكن تبنيها ملعاجلة تلك �أنهم يف برنامج حافز ا�ستطلعوا �أبرز التجارب
ال�صعوبات.

الدولية يف �سبيل معاجلة البطالة �أو يف تلك

كما ناق�ش املجتمعون عدد ًا من املحاور منها الربامج املماثلة له ،م�شريين �إىل �أن ال�صندوق
ما يتعلق بالإ�سرتاتيجيات والربامج امل�ستقبلية و�ضع ا�سرتاتيجية متكاملة للتعامل مع ظاهرة
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التي �أعدها ال�صندوق يف جمال التدريب العاطلني عن العمل ،والتي �ستعمل على التعرف
والتوظيف ،وما مت التو�صل �إليه من مراحل يف على حقيقة �أرقام البطالة ونوعيتها ،م�ؤكدين �أن

والربامج التدريبية التي تعر�ض عليه ،الفتني
النظر �إىل �أن ال�صندوق اكت�شف عدم جدية عدد
من امل�ستفيدين من برنامج حافز يف البحث عن
وظيفة نتيجة للكثري من املعطيات ،م�ؤكدين �أن
ال�صندوق �أبرم العديد من االتفاقيات مع معاهد
تدريب بارزة للإ�شراف على الربامج التدريبية
التي تعطى للباحث عن العمل.

الصداقة السعودية األردنية تبحث سبل تعزيز التعاون
البرلماني المشترك

ع���ق���دت جل��ن��ة ال�����ص��داق��ة ال�برمل��ان��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة
الأردن�����ي�����ة مب��ج��ل�����س ال�������ش���ورى ب��رئ��ا���س��ة ع�ضو
امل��ج��ل�����س رئ��ي�����س ال��ل��ج��ن��ة امل��ه��ن��د���س �إح�����س��ان بن
ف��ري��د ع��ب��د اجل����واد ،مب��ق��ر املجل�س يف ال��ري��ا���ض
اج��ت��م��اع�� ًا م���ع م���ع���ايل ���س��ف�ير امل��م��ل��ك��ة الأردن���ي���ة

ال��ه��ا���ش��م��ي��ة ل�����دى امل��م��ل��ك��ة ج���م���ال ال�����ش��م��اي��ل��ة.
وجرى خالل االجتماع بحث املو�ضوعات والق�ضايا
ذات االهتمام امل�شرتك بني البلدين ال�شقيقني،
وا�ستعرا�ض جماالت التعاون الثنائي يف املجاالت
ال�سيا�سية واالقت�صادية والثقافية واالجتماعية.

كما ناق�ش اجلانبان �سبل تعزيز العمل والتعاون
على �صعيد العالقات الربملانية بني جمل�س
ال�شورى وجمل�سي الأعيان والنواب الأردنيني،
و�أهمية تفعيل دور جلان ال�صداقة الربملانية يف
البلدين مبا ي�سهم يف دفع العمل الب ّناء مبا يخدم
البلدين وال�شعبني ال�شقيقني.

د .محمد السالم والمهندس إحسان عبدالجواد يجتمعان مع وفد برلماني تركي
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عقد ع�ضو جمل�س ال�شورى رئي�س اللجنة
الربملانية امل�شرتكة للتعاون بني جمل�س ال�شورى
واجلمعية الوطنية الرتكية (جمل�س الأمة الرتكي)
الدكتور حممد بن �سعد ال�سامل ،وع�ضو املجل�س
رئي�س جلنة ال�صداقة الربملانية ال�سعودية الرتكية
املهند�س �إح�سان بن فريد عبداجلواد ،اجتماع ًا
مبقر جمل�س ال�شورى يف الريا�ض ،مع وفد جلنة
ال�صداقة الربملانية الرتكية ال�سعودية مبجل�س
الأمة الرتكي برئا�سة النائب الدكتور خليل
�أوزجان والوفد املرافق له.

وجرى خالل االجتماع بحث العديد من
املو�ضوعات ذات االهتمام امل�شرتك بني اململكة
وجمهورية تركيا على ال�ساحتني الإقليمية
والدولية ،وا�ستعرا�ض لأوجه التعاون التي تربط
البلدين ال�شقيقني يف �شتى املجاالت.
كما تناول اجلانبان �سبل دعم وتعزيز العمل
والتعاون الثنائي على �صعيد العالقات الربملانية
بني جمل�س ال�شورى والربملان الرتكي ،وتفعيل
دور جلنتي ال�صداقة الربملانية يف البلدين مبا
ي�سهم يف دعم �أوجه التعاون يف �شتى املجاالت

لتحقيق م�صلحة البلدين وال�شعبني ال�شقيقني.
كما بحث االجتماع �أبرز ما تو�صلت �إليه اللجنة
الثنائية امل�شرتكة للتعاون بني جمل�س ال�شورى
والربملان الرتكي ،وهي اللجنة الثنائية الأوىل بني
املجل�س والربملان الرتكي التي انبثقت عن اللقاءات
املتبادلة التي متت بني معايل رئي�س جمل�س
ال�شورى ال�شيخ الدكتور عبدالله بن �إبراهيم بن
حممد �آل ال�شيخ ،ومعايل رئي�س اجلمعية الوطنية
الرتكية (الربملان) جميل ت�شي�شيك.
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لجنة الصداقة البرلمانية السعودية البريطانية
تجتمع بالمستشار البرلماني في الخارجية البريطانية

ال���ت���ق���ى �أع���������ض����اء جل���ن���ة ال�������ص���داق���ة ال�ب�رمل���ان���ي���ة
ال�������س���ع���ودي���ة ال�ب�ري���ط���ان���ي���ة مب��ج��ل�����س ال�������ش���ورى
برئا�سة ع�ضو املجل�س رئي�س اللجنة املهند�س
ع��ب��دال��رح��م��ن ب��ن �أح��م��د ال��ي��ام��ي ،مب��ق��ر املجل�س
ب����ال����ري����ا�����ض ،ال����ن����ائ����ب ع�����ن ح������زب امل���ح���اف���ظ�ي�ن
وامل�����س��ت�����ش��ار ال��ب�رمل����اين يف وزارة اخل��ارج��ي��ة
ال�بري��ط��ان��ي��ة ت��وب��اي�����س �إل����ود وال���وف���د امل���راف���ق ل��ه.
وجرى خالل اللقاء بحث املو�ضوعات ذات

االهتمام امل�شرتك بني اململكة العربية ال�سعودية
واململكة املتحدة ،وا�ستعرا�ض روابط ال�صداقة
وعالقات التعاون املتينة التي جتمع البلدين
ال�صديقني يف �شتى املجاالت ال�سيا�سية والأمنية
واالقت�صادية.
وبحث اجلانبان �سبل دعم وتعزيز العمل والتعاون
الثنائي على �صعيد العالقات الربملانية بني جمل�س
ال�شورى والربملان الربيطاين ،وتفعيل دور

جلنتي ال�صداقة الربملانية يف البلدين مبا ي�سهم
يف دعم �أوجه التعاون والعمل يف �شتى املجاالت.
يذكر �أن جلان ال�صداقة الربملانية ال�سعودية يف
جمل�س ال�شورى تعمل على تنمية وتوثيق روابط
ال�صداقة والتوا�صل بني املجل�س ،واملجال�س
الت�شريعية والربملانات يف الدول ال�شقيقة وال�صديقة
مبا يعزز عالقات اململكة خارجي ًا ،ويحقق �أكرب
قدر من التوا�صل والتن�سيق يف خمتلف املحافل
الربملانية على ال�صعيدين الإقليمي والدويل.

لجنتا الشؤون الخارجية والصداقة السعودية الدنماركية
تجتمعان بوفد برلماني دنماركي
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عقد �أع�ضاء جلنتي ال�ش�ؤون اخلارجية وال�صداقة
الربملانية ال�سعودية الدمنركية مبجل�س ال�شورى
ب��رئ��ا���س��ة ع�ضو املجل�س رئ��ي�����س جل��ن��ة ال�����ش���ؤون
اخلارجية الدكتور عبدالله بن �إبراهيم الع�سكر
اجتماع ًا مبقر جمل�س ال�شورى يف الريا�ض ،مع
وفد �أع�ضاء جلنة ال�سيا�سة اخلارجية يف الربملان
الدمناركي برئا�سة النائب جيبي كوفود.
وج������رى خ��ل��ال االج����ت����م����اع ب���ح���ث ال���ع���دي���د م��ن
املو�ضوعات ذات االهتمام امل�شرتك بني اململكة

وال��دمن��ارك على ال�ساحتني الإقليمية والدولية ،مما يذكر �أن جلان ال�صداقة الربملانية ال�سعودية
وا�ستعرا�ض لأوج��ه التعاون التي تربط البلدين يف جمل�س ال�شورى تعمل ،على تنمية وتوثيق
ال�صديقني يف �شتى املجاالت.
رواب������ط ال�������ص���داق���ة وال���ت���وا����ص���ل ب�ي�ن امل��ج��ل�����س،
وت���ن���اول اجل���ان���ب���ان ���س��ب��ل دع����م وت��ع��زي��ز ال��ع��م��ل
وامل��ج��ال�����س الت�شريعية وال�ب�رمل���ان���ات يف ال���دول
والتعاون الثنائي على �صعيد العالقات الربملانية
ال�شقيقة وال�����ص��دي��ق��ة مب��ا ي��ع��زز ع�لاق��ات اململكة
بني جمل�س ال�شورى والربملان الدمناركي ،وتفعيل
دور جلنتي ال�صداقة الربملانية يف املجل�سني مبا خ���ارج���ي��� ًا ،وي��ح��ق��ق �أك��ب��ر ق����در م���ن ال��ت��وا���ص��ل
ي�سهم يف دعم �أوج��ه التعاون يف �شتى املجاالت والتن�سيق يف خمتلف امل��ح��اف��ل ال�برمل��ان��ي��ة على
مبا ي�سهم يف حتقيق م�صلحة البلدين.
ال�صعيدين الإقليمي والدويل.

مجلس الشورى يشارك في اجتماع برلماني
لتعزيز الحوار بين أتباع الديانات
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�شارك وفد من جمل�س ال�شورى يف �أعمال االجتماع
الربملاين الذي عقد قي جزيرة بايل بجمهورية
�إندوني�سيا خالل املدة 1434/1/10-7هـ املوافق
2012/11/24-21م حتت عنوان" :الدور
الربملاين يف تعزيز احلوار بني �أتباع الأديان
واحل�ضارات" ومثل املجل�س يف االجتماع ع�ضو
جمل�س ال�شورى الدكتور �سامل بن علي القحطاين.
وقد قدم ع�ضو املجل�س الدكتور �سامل بن علي
القحطاين ورقة عمل تناول فيها جهود اململكة
العربية ال�سعودية بقيادة خادم احلرمني ال�شريفني
امللك عبدالله بن عبدالعزيز �آل �سعود – حفظه
الله  -يف جمال احلوار ون�شر ثقافة الت�سامح
�سواء على ال�صعيد املحلي �أو الدويل ،م�شري ًا �إىل
ت�أ�سي�س مركز امللك عبدالعزيز للحوار الوطني يف
�شتى املجاالت والق�ضايا.
�أما على ال�صعيد الدويل ،ف�أ�شار الدكتور
القحطاين �إىل دعوة خادم احلرمني ال�شريفني
لرت�سيخ مفهوم احلوار ك�أ�سا�س للتعاي�ش ال�سلمي
بني �شعوب العامل خالل انعقاد املنتدى ال�ساد�س

حلوار احل�ضارات عام 2006م ،ومبادرته -
حفظه الله -للحوار العاملي التي توجت بعقد
امل�ؤمتر العاملي للحوار بني �أتباع الديانات
والثقافات يف مدريد يف �شهر يوليو 2008م
الذي �أو�صى بت�أ�سي�س مركز دويل للحوار العاملي
ف�أن�شئ مركز امللك عبدالله بن عبدالعزيز العاملي
للحوار بني �أتباع الأديان واحل�ضارات ،الذي مت
افتتاحه يف مدينة فيينا يوم االثنني  26نوفمرب
2012م.
وعقد املجتمعون ثالث جل�سات الأوىل حتت
بعنوان (الديانات وامل�شكالت االجتماعية) ركز
فيها املحا�ضرون على �أهمية الت�سامح بني �أتباع
الديانات للق�ضاء على الظواهر االجتماعية ال�سلبية
كالفقر ،والبطالة ،وم�شكالت التعليم.
ويف اجلل�سة الثانية التي كانت بعنوان (دور
الربملان يف تعزيز �أخالقيات التعاون بني �أتباع
الأديان) �أكد املتحدثون يف اجلل�سة على �أهمية
دور الربملانيني يف العمل على �سن القوانني
والأنظمة التي تعزز الت�سامح بني �أتباع الأديان،

وتدعم احلوار امل�شرتك بينهم ،وتقوي روابط
القيم امل�شرتكة بني �شعوب العامل.
ويف اجلل�سة الثالثة من جل�سات االجتماع قدمت
الوفود امل�شاركة �أوراق عمل تو�ضح ما بذلته
وتبذله كل دولة للعمل على تعزيز احلوار بني
الأديان واحل�ضارات يف العامل.
و�صدر يف ختام االجتماع �إعالن بايل الذي �أكد
�أهمية احرتام الأديان واحل�ضارات والثقافات
العاملية مبختلف �أ�شكالها ،كما �أكد �أهمية احلوار
بني �أتباع الأديان واحل�ضارات املختلفة لتحقيق
الأمن وال�سالم الدوليني ،ودور الربملانات يف
تعزيز وحفظ حقوق الأقليات ،ودعم احرتام
حقوق الأغلبية ،وحتقيق تطلعات ال�شعوب.
و�ضم وفد املجل�س الأ�ستاذ فهد بن عبدالله امل�سيند
– م�س�ؤول املرا�سم والأ�ستاذ �أن�س بن عبدالعزيز
ال�سعيد – الباحث ب�إدارة االحتادات واملنتديات
الربملانية.
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ذكــــرى
�أ.د� .إ�سماعيل بن حممد الب�شري

يف جمل�س ال�شورى لنـ ـ ـ ـ ـ ــا
ت ــدار ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ�أ�س للـ ـ ـ ـ ـ ــر�ؤى
رجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاله حت�سب ـ ـ ـ ـ ـ ــهم
�أفكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارهم تبلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــورت
ويف اللج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان تلتـ ـ ـ ـ ــقي
يبغ ـ ـ ـ ــون خري ًا للـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــورى
يا حبـذا تل ـ ـ ـ ـ ـ ــك ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــربى
زاهيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة متـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرعة
ال زال م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ�أوى للحـ ـ ـ ـ ــجا
وموئـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ًال لأم ـ ـ ـ ـ ـ ــتي
وال�شك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر �أُزجـ ـ ــيه �إىل
�أك ـ ـ ـ ـ ـ ــرم به �أنع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم به
وكل تقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــديري لك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
ما الح بـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدر يف ال�س ـ ــما

ـل�س
ذكرى ل ـ ـ ـ ــخري جمـ ِ
كالرنج�س
رحيقهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
ِ
ـن�س
جن ـ ـ ـ ـ ـ ــوم ٍ
ليل كـ ـ ـ ـ ـ ـ ِ
ـب�س
ف ـ ـ ـ�أ�صبحت كالقـ ـ ـ ـ ـ ِ
ـف�س
عقوله ـ ـ ـ ــم بالأنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِ
بال�ص ــدق ٍكل مك ـ ــت�سي
ـند�س
مك�سـ ـ ـ ـ ــوة بال�س ـ ـ ِ
ـج�س
بنه ـ ـ ـ ـ ـ ــرها املنبـ ـ ـ ـ ـ ِ
والف�ضل والعلم الر�سي
ـغل�س
يف �صبحـ ـ ــها وال ـ ـ ِ
ـر�س)
(�سلي ـ ــل ذاك املغ ـ ِ
ـل�س
رئي ـ ـ ــ�س هذا املج ـ ـ ـ ِ
�أحبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتي ومـ ـ ـ ـ ـ ـ�ؤن�سي
ـم�س
�أو ط ـ ـ ــلّ يو ٌم م�ش ـ ـ ِ
مدير جامعة اجلوف
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�ألقيت يف جمل�س ال�شورى مبنا�سبة تكرميي م�ساء الأحد � 3صفر 1434هـ

دعاء
سيد الشعب
�شعر /مو�سى بن حممد ال�سليم

حق ًا لقد كان م�ساء الأربعاء الرابع ع�شر من �شهر حمرم املا�ضي م�ساء ت�أكيد خري وهناء ،وجت�سيد
حم ّبة ووالء؛ بني قائد ورعيته بل بني والد و�أفراد �أ�سرته ..يف ليلة مباركة مم ّيزة ،م�ضيئة ب�أغلى
�سعادة وبهجة؛ ازدادت �سنا ًء ب�إطاللة املليك املف ّدى عبدالله بن عبدالعزيز رمز اخلري واملحبة؛
يخاطب �أبناء �شعبه بكلمات �أبوية حانية ويطمئنهم ب�أنه ولله احلمد بخري وعافية؛ ي ّب�شرهم بنجاح
العملية التي �أجريت له ،وي�شكرهم على دعائهم و�س�ؤالهم عنه ..لقد كانت تلك الإطاللة ال�سامية،
وتلك االبت�سامة ال�صافية التي تلقاها مواطنوه بفرحة غامرة بل�سم ًا �أزال همومهم ،و�شرح
�صدورهم ،و�أ�شاع البهجة يف نفو�سهم؛ فتوا�صلوا بينهم م�ستب�شرين ،وتبادلوا التهاين فرحني..
ورفعوا �إىل ربهم العلي العظيم �أ�سمى �آيات احلمد �شاكرين؛ حيث �أزاح عن نفو�سهم ما اعرتاها
من قلق ازدادت �شدته خالل �ساعات �إجراء العملية ،وطيلة �أ ّيام املتابعة الطبية ،مبتهلني �إليه عز
وجل �أن ي�سبغ على والدهم ومليكهم خادم احلرمني ال�شريفني متام ال�صحة والعافية و�أن يحفظه
و�سمو ويل عهده الويف الأمني ذخر ًا للإ�سالم وامل�سلمني وعز ًا وخري ًا للوطن واملواطنني و�أن يدمي
على بالدنا الغالية �أمنها ورخاءها ويحميها من �شرور الأعداء واحلاقدين .

�سيـد ال�شعــب خــادم احل ـ ـ ـ ـ ــرمني

يـا حبيـ ــب الفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ�ؤاد واملقلتيــن

نحمـد الله �أن حبــاك �شف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ًء

مـن عنـ ـ ـ ــاء قاب ْلتـ ـ ـ ـ ـ ــه باليقي ـ ـ ــن..

يـ ــا �أبــا متعـ ـ ٍـب �س ـ ـ ـ ـ ـ ــلمــت ودام ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك احلــب من الله فـي ال َّداري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن
�أنت لل�شــعب نب�ض ـ ـ ـ ـ ـ ــه و�سن ــاه..

عز العـ ـ ـ ــرين
دمت فخر ًا وع�شت ّ

ع�شت للدين يا كرمي ال�سج ـ ـ ـ ـ ـ ــايا

ذخر خي ـ ٍـر لن�صرة امل�سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلمني

بقل ـ ـ ـ ــوب حم ـ ــبةٍ وابته ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال

للإله العظي ـ ـ ــم يف ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل حيـ ــن

ن�سـ ـ ـ ـ ـ ـ�أل الله �أن تعي�ش معافـ ـ ـ ـ ــى

و�سليمـ ـ ـ ـ ـ ـ ًا مـن كــلِّ �ش ـ ـ ـ ـ ٍّر وعيـ ــن

اللهم �إين �أ�س�ألك برحمتك وعفوك
و�إح�سانك وامتنانك �أن متن على
خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبدالله
بن عبدالعزيز بال�صحة والعافية
و�أن متتعه ب�سمعه وب�صره وقوته ما
�أحييته وجتعلها الوارث منه يا �أرحم
الراحمني.
اللهم يا من ال تراه العيون وال تخالطه
الظنون اللهم �أكفه ما �أهمه من �أمر
دنياه و�آخرته وفرج عنه كل �ضيق
كما فرجت على اليتامى وامل�ساكني
والأرامل واملعاقني واملحتاجني
والفقراء وامل�ساكني من امل�سلمني كافة .
اللهم �أعتق رقبته من النار كما �أعتقت
من رقاب النا�س يف �سبيلك �آمني .
اللهم و�إنك عفو كرمي حتب العفو ف�أعف
عنه فقد عفا عن الكثري من امل�ساجني
واملذنبني و�أنت �أعلم به منا.
اللهم �إن ملكنا وحبيبنا عبدالله بن
عبدالعزيز قد توىل �أمر امل�سلمني
ورفق بهم ف�أرفق به ودمعت عيناه ر�أفة
باليتامى منهم و�أح�سن �إليهم ف�أح�سن
�إليه .
اللهم لك احلمد كالذي نقول وخري ًا مما
نقول على ما مننت به على ويل �أمرنا
من خدمة لبيتك احلرام وم�سجد نبينا
حممد �صلى الله علية و�سلم والعمل
على تو�سعته ت�سهي ًال على امل�سلمني
وتي�سري �سقيا زمزم اللهم �أ�سقه من
نهر الكوثر �شربة ال يظم�أ بعدها �أبد ًا،
اللهم و�سع له يف رزقه وبارك له يف
عمره وعمله وولده و�شعبه و�صغري
�أمره وجله وال ترد �أيدينا عن الدعاء �إال
و�أنت را�ض عنه.
اللهم �أدخل على قلبه ال�سرور والفرح
وجازه بالإح�سان عن كل ما قدم ويقدم
للم�سلمني وللنا�س �أجمعني.
اللهم �أقر عينه باجتماع كلمة امل�سلمني
وتوحيد �صفوفهم ون�صرهم وعزهم
ف�أنت يا الله القادر على ذلك ووليه.
اللهم �إنك قلت وقولك احلق (�أدعوين
�أ�ستجب لكم) اللهم هذا الدعاء وعليك
الإجابة
اللهم �صلي و�سلم على الر�سول العظيم
حممد ابن عبدالله وعلى �آله و�صحبه
�أجمعني.
ع�ضو جمل�س ال�شورى

1434 / 140

ع�ضو جمل�س ال�شورى

الدكتور مازن بن ف�ؤاد اخلياط
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الراشد رئيس ًا لمجلس األمة الكويتي
مرصد

فاز النائب علي فهد الرا�شد برئا�سة جمل�س
الأمة الكويتي للف�صل الت�شريعي الـ  14ب�أغلبية
� 33صوت ًا ،بعد �أن تقدم على مناف�سيه النائبني
على العمري و�أحمد املليفي اللذين ح�صال على 26
�صوت ًا و� 4أ�صوات على التوايل .
كما فاز النائب مبارك بنية اخلرينج مبن�صب
نائب رئي�س جمل�س الأمة الكويتي لذات الف�صل
بعد ح�صوله على � 39صوت ًا مقابل � 24صوت ًا
ملناف�سه النائب عدنان �سيد عبد ال�صمد .
وقد �أدى �أع�ضاء جمل�س الأمة الكويتي "وزراء
ونواب" اليمني الد�ستورية يف اجلل�سة الأوىل
لدور االنعقاد العادي الأول من الف�صل الت�شريعي
الـ  14وذلك ملبا�شرة �أعمالهم يف املجل�س وفق ًا
للمادة ( )91من الد�ستور .
وكان �سمو ال�شيخ �صباح الأحمد اجلابر ال�صباح
�أمري دولة الكويت قد افتتح دورة االنعقاد العادية

الأوىل من الف�صل الت�شريعي الـ  14ملجل�س الأمة
وجاء انعقاد وت�شكيل جمل�س الأمة الكويتي عقب
توجه الناخبني الكويتيني والذين بلغ عددهم
 422569ناخ ًبا وناخبة �إىل �صناديق االقرتاع
الختيار  50ع�ض ًوا يف الف�صل الت�شريعي الرابع
ع�شر للمجل�س وفقًا لنظام الدوائر اخلم�س و�آلية

الت�صويت ملر�شح واحد .
وجرت عملية االقرتاع يف  666جلنة انتخابية
موزعة على مئة جلنة انتخابية يف خمتلف مناطق
دولة الكويت �إ�ضافة �إىل خم�س جلان رئي�سية يتم
فيها �إعالن النتائج النهائية لكل دائرة على حدة .

أول رئيس للبرلمان العربي الدائم ..الجروان:
نسعى لدعم العمل العربي المشترك
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�أكد رئي�س �أول برملان عربي دائم ع�ضو املجل�س
الوطني االحت��ادي بدولة الإم���ارات �أحمد حممد
اجلروان �أن الربملان �سي�سعى خالل الفرتة املقبلة
�إىل ال�ترك��ي��ز ع��ل��ى دع���م م�����س�يرة ال��ع��م��ل العربي
امل�����ش�ترك وال��ب��ع��د ع��ن الأم�����ور ال��داخ��ل��ي��ة ل��ل��دول
العربية فيما عدا الق�ضايا العربية العامة والتي
يتم مناق�شتها حتت مظلة جامعة الدول العربية.
وق���ال اجل����روان يف ت�صريحات �صحفية عقب
ف����وزه ب��رئ��ا���س��ة ال�ب�رمل���ان "�إن م���ن �أ���س��ا���س��ي��ات
عمل ال�برمل��ان خ�لال ال��ف�ترة ال�سابقة وال��ق��ادم��ة
ه�����ي م����راق����ب����ة ال���ع���م���ل ال����ع����رب����ي امل�شرتك".
و�شدد اجل���روان على �أن��ه �سيعمل على مناق�شة
وب��ل��ورة الأم���ور املهمة ل��دول املنطقة بعيد ًا عن
�إثارة امل�شاكل وتهييج الر�أي العام و�إمنا �سنعمل
بهدوء خلدمة العامل العربي وال�شارع العربي،
م�����ش�ير ًا �إىل �أن���ه �سيمار�س دوره ال��رق��اب��ي على
العمل العربي امل�شرتك يف هذا الإطار.
وك���ان ال�برمل��ان ق��د اختتم �أع��م��ال دورت���ه الأوىل

التي عقدت مبقر جامعة ال��دول العربية بالقاهرة
وال��ت��ي ا�ستمرت مل��دة ي��وم�ين ،ناق�ش فيها ترتيب
ال�برمل��ان العربي م��ن ال��داخ��ل واختيار �أم�ين عام
للربملان ،حيث مت انتخاب �أرب��ع��ة ن��واب لرئي�سه
�أح���م���د اجل������روان ه���م ال��ن��ائ��ب ال��ت��ون�����س��ي �أح��م��د

امل�شرقي وح�صل على � 46صوت ًا وال�سودانية
���س��ام��ي��ة ح�����س��ن ���س��ي��د �أح��م��د وح�����ص��ل��ت ع��ل��ى 45
���ص��وت�� ًا وم����ن ق��ط��ر ال���دك���ت���ورة ع��ائ�����ش��ة امل��ن��اع��ي
وح�����ص��ل��ت ع��ل��ى ���� 33ص���وت��� ًا ،وح����ل يف امل��رك��ز
الرابع اجلزائري نور الدين ال�سد بـ � 24صوت ًا.

التأسيسي التونسي يصادق على قانون االنتخابات
�صادق املجل�س الت�أ�سي�سي التون�سي على م�شروع
ق��ان��ون الهيئة العليا امل�ستقلة ل�لان��ت��خ��اب��ات بعد
الت�صويت على ال�صيغة النهائية للف�صل ال�ساد�س
للم�شروع.
وذك����رت وك��ال��ة الأن���ب���اء التون�سية �أن م�صادقة
املجل�س على الف�صل ال�ساد�س جاءت بعد تو�صل
ر�ؤ�ساء الكتل �إىل توافق حول امل�ضامني الواردة
فيه واملتعلقة باخل�صو�ص بالتمثيلية الن�سبية لغري
املنتمني للكتل وكيفية ان��ت��خ��اب �أع�����ض��اء الهيئة
ب�أغلبية الثلثني �إىل جانب زي��ادة ع��دد املر�شحني

م��������ن � 27إىل 36
وانتخاب رئي�س الهيئة
خالل جل�سة عامة بعد
امل�صادقة عليه من قبل
املجل�س.
كما مت الت�صويت على
ف�صل �إ���ض��ايف يتعلق
ب�������ض���م���ان ال���ت���وا����ص���ل
واخل���ب���رة م����ع ال��ه��ي��ئ��ة
تنتهي �صالحياتهم ف��ور �إع�لان النتائج النهائية
م��ن خ�لال انتخاب ع�ضوين م��ن الهيئة ال�سابقة لالنتخابات.

االتحاد البرلماني الدولي يدعم التحول الديمقراطي في ليبيا
�أكد االحتاد الربملاين الدويل �أن توقيع نائب
رئي�س املجل�س الوطني الليبي جمعة عتيقة مذكرة
تفاهم مع الأمني العام لالحتاد الربملاين الدويل
�أندر�س جون�سون يف طرابل�س ميثل خطوة مهمة
يف جهود ليبيا نحو �إقامة دميقراطية برملانية.
وتهدف املذكرة �إىل تقدمي امل�ساعدة من قبل
االحتاد الربملاين الدويل لليبيا ل�ضمان االنتقال

ال�سل�س نحو الدميقراطية.
ويتم الرتكيز يف املرحلة الأوىل من امل�ساعدة على
تقدمي امل�ساعدة الفنية للربملان الليبي وتزويده
بخربات الربملانات الأخرى ومراجعة ودعم
الإجراءات والقواعد التي يعمل بها وتقدمي
امل�شورة ب�ش�أن عملية �صياغة د�ستور ليبي جديد
�إ�ضافة �إىل برامج التدريب والدعم الأخرى.

البرلمان األلماني يوافق على خفض الدين اليوناني
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وافق الربملان الأملاين على اتفاق يق�ضي بخف�ض
الدين اليوناين ما ميهد الطريق �أمام الإفراج عن
ال�شريحة التالية من م�ساعدة الطوارئ لأثينا.
ومن بني  620نائب ًا مبجل�س النواب "بوند�ستاج"،
�أيد  473نائب ًا احلزمة التي ت�شمل توفري ال�شريحة
التالية من امل�ساعدات بقيمة 7ر 43مليار يورو
(6ر 56مليار دوالر) لليونان التي تعاين من �أزمة
�سيولة نقدية غري �أن  100نائب رف�ضوا اخلطة
بينما امتنع عن الت�صويت � 11آخر.

وك�����ان�����ت ق�����د مت��ت
املوافقة على حزمة
�إج��راءات الطوارئ
يف اج���ت���م���اع عقد
يف ب�����روك�����������س�����ل
م���ؤخ��ر ًا ب�ين وزراء
م������ال������ي������ة م���ن���ط���ق���ة
ال��ي��ورو و�صندوق
ال����ن����ق����د ال���������دويل.
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االهتمام بنظافة المساجد
صوت المواطن

رفعت زهرة عبدالله حممد القحطاين عري�ضة م�سجد من يقوم بنظافته �إال �أننا ن�شاهد يف معظم الن�ساء ودورات املياه الن�سائية تفتقد �إىل النظافة،
�إىل جمل�س ال�شورى لفتت فيها �إىل اهمية
احلر�ص على نظافة امل�ساجد التي توليها الدولة
عنايتها الكاملة .وقالت يف عري�ضتها:
يعلم اجلميع �أننا يف بلد الإ�سالم وعدد امل�ساجد
كبري ولكل م�سجد دورات مياه ،ومع �أن لكل

امل�ساجد تدين م�ستوى النظافة ،وهذا ال يعك�س لذلك �أعر�ض مقرتح ًا ب�سيط ًا و�أجد �أنه فعال وهو
�صورة جمتمعنا احلقيقية وال �صورة قدا�سة
�إيجاد فرقة نظافة متجولة لكل فرع من فروع
امل�سجد يف ديننا احلنيف ،وخا�صة �إذا تعلق
الأوقاف تقوم بالتجول والعمل على التنظيف وفق
الأمر بدورات املياه اخلا�صة بامل�ساجد .وقد يكلف
جدول زمني حمدد.
الإمام �أحد العمال بنظافة امل�سجد ولكن م�صليات

دمج الخبرات بين التقاعد والتأمينات
رفع املواطن خالد را�شد �سليمان الطحيني
عري�ضة ملجل�س ال�شورى تناول فيها مو�ضوع
دمج اخلربات بني التقاعد والت�أمينات لإتاحة
فر�صة التقاعد للموظفني القدامى لكي يتمكن
كثري من ال�شباب من التوظيف بد ًال عنهم .وقال:
�سبق و�أن �أ�صدر املجل�س قرار ًا لدمج اخلربات
بني الت�أمينات والتقاعد وهذا �أمر طيب للغاية
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لكن هناك م�شكلة ويف حلها فائدة عظيمة للمجتمع
ككل وحل مل�شكلة كثري من البطالة .واخت�صار ًا
�أعر�ض عليكم م�شكلتي واحلل املقرتح :ف�أنا لدي
� 13سنة خربة يف ال�شركات �ضمن الت�أمينات ،ثم
وظفت يف العمل احلكومي وحتى الآن ما يقارب
 18عام ًا في�صبح املجموع � 31سنة .وال �أ�ستطيع
التقاعد مع حاجتي املا�سة له ،حيث �إن النظام

يقول ال بد من خدمة � 20سنة مدة للتقاعد املبكر!
ولو تقاعدت لأرحت احلكومة من راتبي الذي
جتاوز � 17ألف ريال وجلاءوا مبعلم �شاب بثلث
الراتب يعني � 3أ�شخا�ص مبكاين وحلوا ن�سبة
كبرية من البطالة .واختتم بطلب للمجل�س بدرا�سة
املو�ضوع لدمج اخلدمة بني الت�أمينات والتقاعد
لكي ي�ستكمل هو املدة النظامية للتقاعد الكامل
ويتاح التوظيف لل�شباب الراغبني يف العمل.

دراسة أسباب ارتفاع أسعار العقار
رفع املواطن عبدالله حممد �آل نهري عري�ضة الطبقة الو�سطى وهي ال�سواد الأعظم ،ملا حلق طبق ًا للقواعد ال�شرعية التي منها �إزالة ال�ضرر
لرئي�س املجل�س طلب فيها درا�سة ا�سباب ارتفاع بها من �ضرر كبري ب�سبب ارتفاع �أ�سعار العقار حيث ال �ضرر وال �ضرار ،علم ًا �أن هذا االرتفاع
يف اململكة �شرا ًء وت�أجري ًا ،وكذلك احتكار التجار لأ�سعار العقار غري املعقولة �سي�ضعنا يف مواجهة

العقار .وقال:

�أرجو �أن تكون درا�سة هذا املو�ضوع �سبب ًا للأرا�ضي� .أرجو �أن يعر�ض املو�ضوع على �أزمة �سكن يف اململكة لها ت�أثري �سلبي على املجتمع
برفع ال�ضرر عن طبقة من طبقات املجتمع وهي �أع�ضاء املجل�س لدرا�سة الأ�سباب و�إيجاد احللول �شاكرين ومقدرين ل�سعادتكم.

متضرر من عدم اإلعفاء من أقساط بنك التسليف
رفع املواطن حممد عثمان ال�شهري عري�ضة
ملجل�س ال�شورى يعر�ض فيها ت�ضرره من بنك
الت�سليف .وقال:
قال الله تعاىل�( :إن تن�صروا الله ين�صركم ويثبت
�أقدامكم) وقال تعاىل( :وال حت�سنب الله غاف ًال عما
يعمل الظاملون).
�إننا نعي�ش ع�صر ًا جديد ًا يف ظل حكم القائد
العادل امللك عبدالله بن عبدالعزيز – حفظه الله

ورعاه ،حيث و�ضع �سيا�سة الباب املفتوح �سيا�سة
له قبل �أن تكون �سيا�سة دولة ،ومن منطلق ذلك
�أقول �إنني ظلمت من بنك الت�سليف والإدخار (فرع
جدة) حيث مل ي�شملني الأمر امللكي الكرمي ب�إعفاء
املقرت�ضني من البنك ً 24
ق�سطا .و�أنا من �أقدم
املتقدمني للبنك وذلك بتاريخ 1429/10/10هـ،
ومل ي�ضعوا يف احل�سبان تاريخ تقدمي الطلب عند
وتنفيذ القرار �أو برقم الطلب كي يكون هناك عدل

وم�ساواة ال يخفى عليكم �أنه مل يكن يل يد يف هذا
الت�أخري ،بل وحتملت مواعيد البنك املرهقة و�إنني
�أحرم يف حني �أن �أ�صدقائي و�أقاربي قدموا بعدي
ب�شهور يف فروع �أخرى وا�ستلموا قبلي ب�شهور
و�شملهم الأمر امللكي� ،أنا ال �أح�سد �أحد ًا ولكن ال
�أريد الظلم وقد خاطبت مدير عام البنك ورد ب�أن
وزارة املالية مل توافق ملن ا�ستلم القر�ض بعد 3/20
وقد ا�ستلمت بتاريخ  3/30من نف�س ال�شهر.
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من الذاكرة

تشكيل هيئتين إلدارة عين زبيدة
اطلع جمل�س ال�شورى على �أوراق املعاملة املرفقة
الواردة من مقام رئا�سة جمل�س الوكالء برقم
 1250يف 1351/9/4هـ لو�ضع التعليمات
املطلوبة لإدارة عني زبيدة املنوه عنها يف البند
 2من قرار املجل�س ال�صادر يف املو�ضوع برقم
 139يف 1351/8/21هـ ،وامتثا ًال للأمر الكرمي
فقد عهد املجل�س �إىل جلنة الأنظمة لديه بعمل
التعليمات امل�شار �إليها وقامت بذلك ،وقدمت
�إىل املجل�س م�شروع التعليمات املذكورة ،وعقب
در�سها واملناق�شة فيها �أرت�أى املجل�س بجميع
الآراء املوافقة على املواد الآتية:
 -1يقوم ب�أعمال �إدارة عني زبيدة هيئتان هيئة
عمومية وهيئة �إدارية.
 -2ت�شكل الهيئة العمومية من خم�سة وع�شرين
ع�ضو ًا ي�ضاف �إليهم خم�سة من كبار املجاورين
مبكة من ذوي ال�سرية احل�سنة.
� -3أع�ضاء الهيئة العمومية يجري انتخابهم من

قبل جمل�س ال�شورى.
 -4تنتخب الهيئة رئي�سها من بينها ب�أكرثية
الأ�صوات.
� -5إدارة عني زبيدة مربوطة بوزارة الداخلية.
 -6مدة ع�ضوية الهيئة العمومية �سنتان ويف
حالة انتهائها ،يجري جتديد االنتخاب طبق
املادة الثانية من هذا النظام.
 -7يجوز جتديد مدة الهيئة العمومية �إىل
ثالثة �أ�شهر فقط وذلك عند االقت�ضاء واللزوم.
 -8ي�شرتط يف ع�ضو الهيئة العمومية �أن
يكون مت�صف ًا بال�صفات الآتية:
�أ� -أن ال يقل �سنه عن ثالثني �سنة .ب� -أن
يكون من تبعية الدولة .ج – �أن يكون ح�سن
ال�سري وال�سرية .د� -أن يكون من ذوي املعرفة
واخلربة.
وعلى ذلك جرى التوقيع.

منع إنشاء مقابر بالقرب من المناطق المأهولة
اطلع جمل�س ال�شورى على املذكرة الواردة من مقام وقرروا بالإجماع ما ي�أتي:
النيابة الفخيم بعدد  2020يف 1352/3/20هـ ،من حيث �أن الإر�شادات ال�صحية
املت�ضمن �أن �أحد املواطنني قد رفع للمقام العايل حتظر وجود مقابر حول الأماكن
يف �ش�أن املقابر بالطائف ووقوعها بالقرب من امل�أهولة ويجب �أن يكون الدفن يف
البلدة و�صدور الأمر على �إمارة الطائف مبنع املقربة العمومية.
ا�ستعمال هذه املقابر ،و�أن يمُ نع الدفن �إال يف جهة
واحدة وهي املقربة العمومية ،و�أن ي�ضع املجل�س فيكون حتديد مكانها من قبل البلدية
و�إذا لزم احلال لإيجاد مقربة �أخرى
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قاعدة ت�سري عليها البلدية وال�صحة يف ذلك ،وحتت �إ�شراف ال�صحة.
وتداول الأع�ضاء البحث يف اخل�صو�ص املذكور

وعلى هذا ح�صل التوقيع.

اطلع جمل�س ال�شورى على املعاملة املرفقة الواردة
من مقام رئا�سة جمل�س الوكالء برقم  1090يف
1352/2/17هـ امل�شتملة على ق�ضية بكر �شرف
وبرهان �سيف الدين ،يف �ش�أن التنازع على
حجاج بلدة الغو�س .وتداول الأع�ضاء البحث
يف اخل�صو�ص املذكور ،وبعد الفح�ص والتدقيق
و�إمعان النظر يف عموم الأوراق املرفقة الواردة
من املقام العايل ،ويف العرائ�ض املقدمة �إىل
املجل�س من كل من بكر �شرف وبرهان �سيف
الدين ،ظهر ما ي�أتي:
� -1أن برهان �سيف الدين َي َدعي �أن بلدة الغو�س
عائدة له ولوالده من قبله.
� -2أن بكر �شرف يدعي �أن بلدة الغو�س تابعة
له لأنها تكرونية ،وهو مقرر يف عموم التكارنة
وينفي ثبوت التداول يف هذه البلدة لربهان �سيف
الدين.
� -3أن وزارة اخلارجية تفيد يف خطابها
املرفوق رقم � 93/4/54أن نيجرييا تت�ألف من
عدة مقاطعات �أهمها :مقاطعة الغو�س ،مقاطعة
البوريا ،ومقاطعات الهو�سا والربنو والربقو
والفالتة.
و�أن مقاطعة الغو�س كانت قبل �سنة 1861م
مقاطعة م�ستقلة بنف�سها� ،إىل �أن باعها ملكها �سنة
و�ضمت �إىل �سرياليون ثم ف�صلت عنها
ُ 1861
وجعلت ق�سم ًا من ال�شاطئ الذهبي
1874م
عام
ُ
�إىل �سنة  1886ملا �أعيد انف�صالها.
ويف �سنة 1906م وبعد �أن مت للإجنليز �إخ�ضاع
كل نيجرييا� ،ضموها �إىل ما ُ�سمي واليات
نيجرييا اجلنوبية ،وبقيت على ذلك �إىل �سنة
1914م ،وحني �صار توحيد نيجرييا رجعت
الغو�س مركز ًا للحكم .و�سكان الغو�س العا�صمة
لي�سوا من التكارنة ولكن ال ي�ستبعد �أن يوجد فيها
تكارنة نظر ًا لأنها �أ�صبحت ميناء نيجرييا عامة.

� -2أن هيئة املطوفني تفيد يف قرارها املرفق
عدد  76يف 1351/11/24هـ ب�أنه ثبت لديها
�أن الغو�س لي�ست من التكارنة و�أنها مقاطعة
من نيجرييا وحجاجها لدى برهان �سيف الدين
ووالده منذ عام  1327حتى ابتداء دعوة بكر
�شرف يف عام 1351هـ و�أن تقرير بكر �شرف مل
ي�شمل �إال التكارنة فقط.
�أن جلنة احلج تفيد يف قرارها املرفق عدد  11يف
1351/12/3هـ ما ي�أتي:
� -1أنه ال حق لبكر �شرف يف �أهايل بلدة الغو�س
�إال من كان تكروني ًا �ساكن ًا فيها.
� -2إن التداول املنوه عنه يف عري�ضة برهان
�سيف الدين واملقرر من قبل هيئة املطوفني مل يكن
التداول القانوين ،حيث كان يف عام  1327وعام
 1329وعام  1339وعام  1340وعام 1342هـ،
حيث مل يكن تداو ًال حقيقي ًا ،فال حق لربهان فيها.
و�أ�صبح القرار يف ذلك منوط ًا بالر�أي العايل يف
منحها ملن �شاء.
� -3إن وافق الر�أي العايل على هذا القرار
ت�سرتحم اللجنة على نقيب املطوفني بجدة،
مبالحظة اال�ستعالم من كل حاج حني وروده
من بلدته الغو�س عن جن�سه الأ�صلي ف�إذا كان
تكروني ًا ي�سلم لبكر �شرف.
ويت�ضح مما ذكر �أعاله �أن معار�ضة بكر �شرف
لربهان �سيف الدين �إمنا هو يف مو�ضوع
التكارنة ،وحيث قد ثبت من قرار هيئة املطوفني
و�إفادة اخلارجية �أن بلدة الغو�س لي�ست تكرونية
وقد ثبت مبوجبه التداول �أن بلدة الغو�س لربهان
�سيف الدين كما جاء يف قرار هيئة املطوفني املنوه
عنه �أعاله الذي يراه املجل�س يف املو�ضوع �أن بلدة
الغو�س �إمنا هي لربهان �سيف الدين ،كما �أن
لبكر �شرف عموم التكارنة كما جاء يف تقريره.
وعلى هذا ح�صل التوقيع.

رجال من الشوري

الفصل في تبعية حجاج (الغوس)

محمد حسن عواد
(1400-1320هـ)
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ولد حممد بن ح�سن بن قا�سم عواد
يف مدينة جدة عام 1320هـ .وتلقى
تعليمه القراءة والكتابة وحفظ القر�آن
ب�أحد الكتاتيب ،كما تعلم اخلط على
يد �أحد �أ�صدقاء والده ،ثم تلقى تعليمه
يف مدر�سة الفالح بجدة ،وح�صل منها
على �شهادة الثانوية.
تخرج حممد ح�سن عواد من مدر�سة
الفالح وعمل بها مدر�س ًا وكان من
لكثري
�أبرز �أ�ساتذتها ،ويعد �أ�ستاذ ًا ٍ
من الأدباء �أمثال حمزة �شحاتة ،و�أحمد
قنديل ،وحممود عارف ،وغريهم .عمل
معاون ًا للتفتي�ش على املدار�س والكتب
الواردة �إىل اململكة من اخلارج مبا
ي�شبه الآن وظيفة رقيب املطبوعات،
وذلك عام 1340هـ ،كما ُعني معاون ًا
ملدير املدر�سة ال�سعودية احلكومية،
ثم كاتب �ضبط بالق�سم العديل ب�إدارة
الأمن العام ،فمعاون ًا بالأمن العام ،ثم
حمقق ًا جنائي ًا يف �إدارة الأمن العام.
وعني ع�ضو ًا يف جمل�س ال�شورى بني
عامي 1374-1372هـ ،وتوىل �أعما ًال
خمتلفة يف حقلي ال�صحافة والن�شر
منها :رئا�سة حترير جريدة �صوت
احلجاز ،كما ُيعد �أحد �أبرز كتاب
جريدة بريد احلجاز .وتوىل من�صب
مدير جريدة البالد ،ومدير ًا عام ًا
مل�ؤ�س�سة ال�صحافة والطباعة والن�شر
بجدة ،و�شارك يف ت�أ�سي�س م�ؤ�س�سة
عكاظ لل�صحافة والن�شر ،وكان رئي�س ًا
للنادي الأدبي للثقافة بجدة.
يعد حممد ح�سن عواد من رواد
الرومان�سية يف اجليل الأول ،وكان
�شاعر ًا جيد ًا فازت ق�صيدته "احلرب
اخلفية يف �أوروبا" بجائزة م�سابقة
ال�شعر العاملية يف لندن عام 1364هـ.
ومن م�ؤلفاته :ت�أمالت يف الأدب
واحلياة (مقاالت) ،من وحي احلياة
العامة (مقاالت) ،نحو كيان جديد
(�شعر) ،املنتجع الف�سيح (�آداب
وعلوم) .وتويف يرحمه الله مبكة
املكرمة �سنة 1400هـ.
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ُيطلق على الدورات الربملانية �أو ال�شورية املتعاقبة م�سميات خمتلفة منها :دورة االنعقاد sessionوتُعطى رقم ًا ت�سل�سلي ًا
مثل احلال يف جمل�س ال�شورى ال�سعودي .ف ُيقال الدورة اخلام�سة التي �أو�شكت على نهايتها ،وبداية الدورة ال�ساد�سة يف
يوم  3من �شهر ربيع الأول 1434هـ املوافق  15من �شهر يناير 2013م .ومن امل�سميات :الدورة الت�شريعية ،ودورة االنعقاد
الت�شريعي �أو الف�صل الت�شريعي .وال تختلف الربملانات العاملية كثري ًا يف عدد �سنوات الدورة الت�شريعية Legislative
( sessionوتُعرف �أي�ضا بالدورة الربملانية وهنا �سندعوها بالدورة ال�شورية) ،فهي يف الغالب �أربع �سنوات ،وبع�ضها
خم�س �أو �ست �سنوات وهي قليلة .ومهما يكن الأمر فالعربة هنا هي يف �ضخامة العمل و�إجنازه ولي�س عدد ال�سنوات.
وتهتم الأدبيات الربملانية عند التطرق للدورات الربملانية �أو ال�شورية ب�أمرين :الأول ر�صد وحتليل الق�ضايا وامل�سائل التي
ُدر�ست يف الدورة الواحدة .والأمر الآخر معرفة النجاحات والإخفاقات امل�صاحبة .وهاتان كلمتان قد تن�صرفان �أكرث يف
اجلهات التنفيذية �إىل ممار�سات جيدة �أو ممار�سات خمطئة ،ورمبا يرتتب عليهما م�ساءالت� .أما يف اجلهات ال�شورية فالأمر
يختلف لأن النجاح والإخفاق لي�س مداره العمل ال�شوري ،بل مداره اجلهات التنفيذية .ونحن نعرف كم من القرارات �صدرت
من جمال�س ت�شريعية ومل جتد طريقها للتنفيذ ،فاللوم هنا ال يقع على اجلهات الت�شريعية بل اجلهات التنفيذية.
والأمر الآخر قراءة حتليلية للتنظيمات الإدارية التي ي�سري عليها جمل�س الربملان �أو ال�شورى ،ذلك �أن البنية الإدارية مهمة
يف �أداء الأع�ضاء عملهم على وجه جيد .وي�سود يف بع�ض الربملانات تقاليد �صارمة وقدمية مثل جمل�س اللوردات الربيطانية،
وهي تقاليد يف نظر البع�ض تعيق العمل مع امل�ستجدات العلمية والتقنية والفكرية احلديثة� .أما يف جمل�س ال�شورى ال�سعودي
فقد �شهدت الدورة اخلام�سة تغيريات كثرية طالت البنية الإدارية والنظام الداخلي .وهذا �أمر حممود ،خ�صو�ص ًا �أن جمل�س
ال�شورى ال�سعودي احلايل ال يتعدى عمره ثالثة عقود ون ّيف .وهو عمر يف ح�ساب العمل ال�شوري لي�ست بالطويل.
ومع بداية الدورة ال�ساد�سة يف مطلع �شهر ربيع الأول �سي�شهد جمل�س ال�شورى حتديث ًا مهم ًا يتمثل يف دخول ع�ضوات
(ع�ضو جمل�س ال�شورى ين�صرف للرجل واملر�أة) وهذا ي�ستلزم �إ�ضافات يف النظام مبا يتنا�سب مع الت�شكيل اجلديد.
بقي �أن �أقول �إن مراجعة ح�صاد الع�ضو (القدمي واجلديد) و�أدائه ال�شوري مناط بنف�سه ،ولي�س مناط ًا برئا�سة املجل�س �أو
�أمانة املجل�س ،ذلك �أن عمل ع�ضو جمل�س ال�شورى ال ي�شبه الوظيفة احلكومية �أو الوظيفية يف القطاع اخلا�ص .لهذا على
الع�ضو �أن يراجع �أداءه ويحا�سب نف�سه ،ويحاول �أن يرتقي بعمله ال�شوري و�أدائه ال�شوري �إىل مرتبة عالية ،معتمد ًا على
الرتاكم املعريف الذي ح�صل عليه من دورات �سابقة ،وعلى قراءات حرة يف الرتاكم املعريف الربملاين .والله �أعلم.
ع�ضو جمل�س ال�شورى
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