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أسرة التحرير

المادة ) 23 ( ..  تعزز الدور التشريعي لمجلس الشورى

اأع�صائه لهموم الوطن واملواطن, وحر�صهم  املتابع جلل�صات جمل�س ال�صورى يلم�س معاي�صة 

على اأن تكون قبة املجل�س نب�صًا لل�صارع يطرح حتتها كل ما له عالقة ب�صالح الوطن وم�صتقبله. 

فاأع�صاء املجل�س يقدرون امل�صوؤولية التي حملهم اإياها خادم احلرمني ال�صريفني – يحفظه اهلل 

– رعاه اهلل – يف افتتاح اأعمال ال�صنة الأولى من الدورة ال�صاد�صة للمجل�س  – حينما خاطبهم 
قائاًل: » واعلموا اأن مكانكم يف جمل�س ال�صورى لي�س ت�صريفًا بل تكليفًا ومتثياًل ل�صرائح املجتمع 

وحتكيم  العطاء  تفعيل  عليكم  تفر�س  التي  امل�صوؤولية  من  تبعاته  له  فاإن  ولذلك  ال�صعودي؛ 

العقل يف مواجهة اأي م�صاألة تعر�س عليكم«.

اإلى ما ن�صـت عليه املادة ) 23 ( من  ويف اإطـار الدور الت�صريعي ملجـل�س ال�صـورى؛ وا�صتنادًا 

نظام املجل�س من اأن » ملجل�س ال�صورى اقرتاح م�صروع نظام جديد, اأو اقرتاح تعديل نظام نافذ, 

�صهد  امللك«.  اإلى  املجل�س  ما يقرره  ال�صورى رفع  املجل�س, وعلى رئي�س جمل�س  ودرا�صة ذلك يف 

املجل�س مبادرات من بع�س اأع�صائه متثلت يف تقدمي اقرتاحات مل�صروعات اأنظمة جديدة ل�صد 

فراغ ت�صريعي, واأخرى مل�صروعات تعديل اأنظمة نافذة تتطلبها املرحلة.

ولعلنا نذكر من تلك املقرتحات التي وافق عليها املجل�س ومت رفعها اإلى امللك؛ م�صروع نظام 

اإعداد التقارير ال�صنوية  الهيئة العام للمن�صاآت املتو�صطة وال�صغرية, وم�صروع تعديل قواعد 

لالأجهزة احلكومية, ف�صاًل عن املقرتحات التي ناق�صها املجل�س موؤخرًا, ومن املنتظر اأن ي�صوت 

عليها قريبًا؛ مثل م�صروع نظام حماية اللغة العربية, وم�صروع نظام مراكز الأحياء, وم�صروع 

تعديل نظام املناف�صات وامل�صرتيات احلكومية, يف حني ل تزال اللجان املتخ�ص�صة تدر�س عددًا 

من املقرتحات منها م�صروع نظام رعاية كبار ال�صن, وم�صروع نظام الهيئة العامة للعقار, وم�صروع 

تعديل نظام املحا�صبني القانونيني, وم�صروع تعديل نظام احلرا�صات الأمنية.

يف  للمجل�س  املتنامي  الدور  تعك�س  ال�صورى,  جمل�س  اأع�صاء  من  واملبادرات  املقرتحات  هذه 

لالأع�صاء,  الوطني  احل�س  وجت�صد  الر�صيدة,  القيادة  لتطلعات  ومواكبته  الت�صريعي,  املجال 

وتقديرهم مل�صوؤوليتهم الوطنية لتطوير الأنظمة, وحتديثها مبا تتطلبه املرحلة التي تعي�صها 

اململكة, وي�صتجيب حلاجات املواطنني, وي�صهم يف حت�صني م�صتوى معي�صتهم, ويوفر لهم املزيد 

من الرخاء والرفاهية ويف اأجواء مفعمة بالأمن وال�صتقرار.

إطاللــة
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دراسة

مجلس الشورى يهنئ خادم الحرمين الشريفين بمناسبة ذكرى البيعة

في كلمة له في مؤتمر رابطة
المجالس العربية واألفريقية

آل الشيــــخ : 30 مليار دوالر مساعدات
تنموية من المملكة للدول األفريقية

رفع جمل�س ال�شورى اأ�شمى عبارات التهنئــة ملقــام خــادم احلرمــني ال�شريفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز 
اآل �شعود مبنا�شبة مرور ت�شع �شنوات على مبايعته - يحفظه اهلل - ملكًا للمملكة العربية ال�شعودية.

كما هناأ املجل�س ال�شعب ال�شــعودي الكريــم الذي يقــف خلــف قيادتــه يف حلمــة وطنيــة تتج�شد مظاهرها 
يف م�شاعر الوالء واملحبة التي يعرب عنها املواطنون على اختالف فئاتهم لقائد م�شريتهم يف كل وقت وحني.

اأكد معــايل رئـــي�س جمـــل�س ال�شـــورى اأن اململكـــة العربيـــة 
ال�شعودية بقيادة خادم احلرمني ال�شريفـــني امللك عبداهلل بن 
عبدالعزيز اآل �شعـــود - يحفظه اهلل - توؤمن باأهمـــية توطـــيد 
العالقات العربية - االأفريقية، وت�شعى جاهدة اإلى دعم �شبل 

التعاون بني الدول االأع�شاء يف الرابطة.

مستقبل االتصاالت وتقنية المعلومات
في المملكة

اأكرث  اإن  الذي ال يتغري«.  الوحيد  االأمر  التغري هي  ا�شتدامة   «
القطاعات التي تنطبق علـــيها هذه العبــارة هي قطاع االت�شاالت، 
حيــث ي�شتـــعد امل�شغلـــون يف هــذا القطـــاع - على م�شتـــوى العالـــم 
- ملعركة تناف�شـــية حاميــة الوطيــ�س. فهم يواجهون مزيجا يجمع 
بني امل�شتهلكني ال�شرهـني لكل جديد، واملناف�شني اجلدد، والزيادة 
الهائلة يف الطلب على اخلدمـات النقالة، مما يدفع هذا القطاع 

اإلى حالة من التغري امل�شتمر.
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تجربتي في الشورى

المهندس محمد القويحص لـ » الشورى « :

تجربتي في الشورى فتحت لي آفاقًا 

جديدة من العلم والمعرفة

عمل مديرُا عامًا مل�شلحة املياه وال�شرف ال�شحي 
جمل�س  يف  ع�شوًا  تعيينه  قبيل  املكرمة؛  مكة  مبنطقة 
امتدت  التي  املجل�س  ال�شورى؛ كان خالل ع�شويته يف 
ومقرتحاته  اأرائه؛  يف  متميزًا  متتالية  دورات  لثالث 
اأو  فيها؛  كان ع�شوًا  التي  اللجنة  اجتماعات  �شواء يف 
القبة  حتت  اأطروحاته  للمجل�س.  العامة  اجلل�شات  يف 
وي�شتق�شي  يبحث  وحاجاته؛  املواطن  ق�شايا  تالم�س 
هموم املواطنني؛ ويطرحها اأمام املجل�س بكل �شفافية 
وفق ما يكفله له نظام املجل�س؛ اإنطالقًا من م�شووؤليته 

الوطنية.
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مواجهة أي فايروسات مستقباًل تتطلب

إعداد بنية بحثية قوية

الشفرة الوراثية أثبتت

عالقة اإلبل بفايروس كورونا
ال�شعودية يف  العربية  اململكة  الذي ظهر يف  كورونا  فايرو�س 
واأ�شاب نحو خم�شمائة �شخ�س تويف منهم 152  العام 2012 م 
املجتمع  الأفراد  قلقًا  �شكل  التحقيق؛  هذا  اإعداد  حتى  �شخ�شًا 
ال�شعودي واملقيمني باململكة؛ خلطورته على حياة من ي�شابون به؛ 
فيما تبذل وزارة ال�شحة جهودًا كبرية ومتوا�شلة للحد من انت�شار 
الفايرو�س بالتعاون مع منظمة ال�شحة العاملية التي اأ�شادت بهذه 

اجلهود.
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ال�صاد�س والع�صرون من �صهر جمادى الآخرة عام 1426 هـ �صيظل 
يومًا خالدًا يف ذاكرة ال�صعب ال�صعودي؛ فهو يوم تويل باين النه�صة 
بن  اهلل  عبد  امللك  ال�صريفني  احلرمني  خادم  البالد  لهذه  احلديثة 
عبد العزيز اآل �صعود - حفظه اهلل - مقاليد احلكم. والحتفاء بهذه 
املنا�صبة هو احتفاء ب�صنوات من الأمن والأمان والإجناز والعطاء. 
الكربى  التنموية  وبامل�صاريع  باملنجزات  حافلة  كانت  �صنوات  ت�صع 
و�صاملة  متوازنة  تنمية  يف  رقعته  ات�صاع  على  الوطن  طالت  التي 
جلميع املحالت؛ هدفها الرتقاء باخلدمات املقدمة للمواطن بو�صفه 
واأمنه  لرفاهيته  التنمية  جهود  كل  اإليه  تتجه  الذي  الدائم  املحور 
العقيدة  وتعاليم  لقيم  الرحب  الإطار  يف  واقت�صاديًا  اجتماعيًا 

الإ�صالمية ال�صمحة.
منذ اأن تولى  خادم احلرمني ال�شريفني مقاليد احلكم وهو ي�شابق الزمن يف 
م�شتجدات  يواكب  مبا  الدولة  الإدارة  وتطوير  وحتديث  متوازنة؛  تنموية  م�شرية 

الع�شر وتطوراته؛ وي�شتجيب للمرحلة التي تعي�شها اململكة؛ فكانت املنجزات على 
اأر�س الواقع بحجم اجلهود التي بذلها - اأيده اهلل - بعزمه وحكمته وبعد نظره؛ 
وحتولت مناطق اململكة يف االأعوام الت�شعة املا�شية بعمرها الق�شري يف الزمن.. 
والنجاح  التطور  م�شرية  يف  االإجنازات  تلو  االإجنازات  لتتوالى  عمل   ور�س  اإلى 
مل�شلحة الوطن ورفاهية مواطنيه، جت�شدت فيها اأ�شمى مالمح التالحم، و�شادت 

بني ال�شعب وقيادته روح املحبة والتفاهم.

امللك عبداهلل بن عبدالعزيز - يحفظه اهلل - الذي وعد �شعبه فاأوفى �شخر 
التنمية  هدف  فهو  ال�شعودي  االإن�شان  يف  اال�شتثمار  اإلى  للدولة  املالية  املوارد 
اهتمامات  اأولى  يف  والعايل  العام  ب�شقيه  التعليم  وكان تطوير  االأ�شا�س؛  وركنها 
اأيده   - واأمر  العام؛  التعليم  لتطوير  عبداهلل  امللك  م�شروع  فجاء  املفدى؛  امللك 
اهلل - بالتو�شع يف افتتاح اجلامعات يف خمتلف مناطق اململكة لي�شل عددها يف 

غ�شون ت�شع �شنوات اإلى نحو  ) 30 ( جامعة تتنوع بها التخ�ش�شات العلمية.

في الذكرى التاسعة 

لبيعة الملك عبداهلل 

بن عبد العزيز

تسع سنوات.. 

عطاٌء بال حدود .. 

ومنجزات بحجم 

الجهود



ذكـرى البيعة 9

7ال�شورى - العدد 154- جمادى الآخرة  1435هـ

ويف �شياق مت�شل وبالتوازي مع افتتاح اجلامعات جاء برنامج خادم احلرمني 
ال�شريفني لالبتعاث اخلارجي لتمكني الطالب والطالبات من اإكمال درا�شاتهم 
اأوروبا؛ ويف بع�س دول �شرق  اأمريكا ودول  اأرقى اجلامعات العاملية يف  العليا يف 
اآ�شيا واأ�شرتاليا ونيوزلندا؛ لينهلوا من خمتلف املعارف ويف خمتلف التخ�ش�شات 

العلمية التي يحتاجها �شوق العمل يف اململكة.
وحظي القطاع ال�شحي باهتمام ورعاية خادم احلرمني ال�شريفني  لتقدمي 
نهج  واإر�شاء  ال�شحة،  وزارة  تطوير  مع  فتزامنًا  للمواطنني،  ال�شحية  الرعاية 
غر�شها   التي  وامل�شداقية  ال�شفافية  �شيا�شة  واتباع  والتكامل  وال�شمولية  العدالة 
- رعاه اهلل - يف هذا البلد املعطاء، وتاأكيده الدائم يف مقولته املاأثورة “ال �شيء 
من  اأكرث  باعتماد  عام  نحو  قبل   - اهلل  اأيده   - وجه  املواطن«  �شحة  على  يغلى 
)15.100.000.000( ريال الإن�شاء )22( م�شروًعا طبًيا، منها )19( جممعًا 
اأول  تعد  وال�شلوك لالأطفال،  النمو  طبيًا وم�شت�شفى، و)3( مراكز ال�شطرابات 
مراكز تن�ض�أ يف اململكة تعنى بهذه الفئة حيث توفر ملر�ضى التوحد ومر�ضى فرط 

احلركة وغريهم مراكز على اأعلى م�شتوى من الرعاية والعالج. 
و�شهدت اململكة املزيد من املنجزات التنموية العمالقة على امتداد م�شاحاتها 
ال�شا�شعة يف خمتلف القطاعات االقت�شادية وال�شحية واالجتماعية واالإ�شكان؛ 
جمملها  يف  ت�شكل  والزراعة  واملياه  والكهرباء  وال�شناعة  واملوا�شالت  والنقل 
اإجنازات جليلة متيزت بال�شمولية والتكامل يف بناء الوطن وتنميته مما ي�شعها 

يف رقم جديد يف خارطة دول العامل املتقدمة. 
ما  ج�شدت  رائدة  ح�شارية  ب�شمات  ال�شريفني  احلرمني  خادم  عهد  وات�شم 
ات�شف به - رعاه اهلل - من �شفات متميزة، اأ�شدر العديد من القرارات التي 
الدولة؛  موظفي  رواتب  بزيادة  للمواطنني  املعي�شي  امل�شتوى  حت�شني  ت�شتهدف 
ودعم املخ�ش�شات للقطاعات اخلدمية؛ وللم�شتفيدين من ال�شمان االجتماعي؛ 
ويف  وامل�شت�شفيات؛  الطبية  املدن  و�شيد  الف�شاد؛  ملكافحة  الوطنية  الهيئة  واأن�شاأ 
لل�شباب  الوظائف  من  االآالف  مئات  لتوفر  االقت�شادية  املدن  اأن�شئت  عهده 

ال�شعودي؛ وت�شكل رافدًا من روافد االقت�شاد ال�شعودي. 
لالأنظمة،  املتدرج  التحديث  �شيا�شية  عبدالعزيز  بن  عبداهلل  امللك  ونهج 
واالإ�شالح االإداري؛ فاأعاد هيكلة بع�س االأجهزة احلكومية، واأحدث اأجهزة اأخرى 

تتطلبها املرحلة احلالية.
و�شعيا منه - حفظه اهلل - الإيجاد حلول عاجلة مل�شاألة البطالة ونحوها التي 
توليها الدولة جل اهتمامها، دعم البنك ال�شعودي للت�شليف واالدخار لتمكينه من 
تلبية طلبات القرو�س االجتماعية ، ومتويل ورعاية املن�شاآت ال�شغرية والنا�شئة، 
واأ�شحاب احلرف واملهن من املواطنني ليزاولوا اأعمالهم باأنف�شهم وحل�شابهم، 
الدخول  لذوي  واالدخار  للتوفري  برامج  وتنفيذ  لهم،  العمل  لفر�س  وتوفريًا 

املنخف�شة من املواطنني.
وجمل�س ال�شورى �شهد يف هذا العهد الزاهر نقلة نوعية حينما اأ�شدر خادم 
التاريخي بتعيني املراأة  ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز قراره  احلرمني 
اأع�شاء جمل�س  املئة من عدد  تقل عن ع�شرين يف  وبن�شبة ال  املجل�س  ع�شوًا يف 
من  والرعاية  االهتمام  من  ال�شورى  جمل�س  به  يحظى  ملا  امتداد  وهو  ال�شورى؛ 

العقالنية  اأ�شا�شه  بوعي  املجل�س  اأعمال  تفعيل  على  وحر�شها  الر�شيدة  القيادة 
امل�شاركة  ال�شعودية  املراأة   - اأيده اهلل   - القرار منح  وبهذا  التدرج؛  ويقوم على 
يف احلياة ال�شيا�شية وهو امتداد ملا اأواله - يحفظه اهلل - للمراأة ال�شعودية من 

اهتمام وتقدير ملا و�شلت اإليه من مكانة علمية وخربات عملية.    
ومهارته  بحنكته   - اهلل  حفظه   - ال�شريفني  احلرمني  خادم  ومتكن 
�شيا�شيًا  والعاملي  االإقليمي  ال�شاأن  يف  اململكة  دور  تعزيز  من  القيادة  يف 
الدولية،  املحافل  يف  اأعمق  وجودًا  للمملكة  واأ�شبح  وجتاريًا،  واقت�شاديًا 
االإ�شالمي  لل�شوت  قوي  دفع  عن�شر  و�شكلت  العاملي،  القرار  �شناعة  ويف 
وموؤ�ش�شاته. وهيئاته  منظماته  اختالف  على  العاملي  احلوار  دوائر  يف   والعربي 
  واأولى خادم احلرمني ال�شريفني امل�شجد احلرام وامل�شجد النبوي ال�شريف جل 
عنايته ورعايته امتدادًا جلهود قادة هذه البالد منذ ان وحد اأركانها جاللة امللك 

عبدالعزيز بن عبدالرحمن اآل �شعود - طيب اهلل ثراه -.

وُيعد م�شروع امللك عبداهلل بن عبدالعزيز لتو�شعة امل�شجد احلرام وامل�شجد 
النبوي ال�شريف درة االأعمال اجلليلة التي ا�شطلع بها خادم احلرمني ال�شريفني 
امللك عبداهلل بن عبدالعزيز - حفظه اهلل - يف خدمة االإ�شالم وامل�شلمني؛ فقد 
و�شع امللك املفدى - اأيده اهلل - هذا امل�شروع الذي تفخر به ال�شعوب االإ�شالمية 
كرمي  عليه  واأ�شبغ  ال�شعودية  العربية  للمملكة  الكربى  االهتمامات  مقدمة  يف 
عنايته ورعايته واإ�شرافه ال�شخ�شي انطالقا من اإميانه العميق باأن ذلك اأمانة 
�شرفت بها هذه الدولة فتحملت م�شوؤولياتها حتى وفق اهلل تعالى قيادتها لالإنفاق 
على هذا العمل اجلليل اأداء للواجب وا�شطالعا بامل�شوؤولية دومنا انتظار �شكر اأو 
ثناء من اأحد؛ واإمنا رجاء املثوبة واالأجر عند اهلل تعالى واحت�شاب ما لديه بخري 
االأعمال و�شاحلها وت�شهيل اأداء امل�شلمني منا�شكهم وتوفـــري االأمـــن والطماأنيـــنة

دور محوري للمملكة في المحافل
الدولية، وفي صناعة القرار العالمي

إنفاق بسخاء على تنمية
اإلنسان السعودي
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لهم ويج�شد هذه العناية والرعاية واقع احلرمني ال�شريفني الذي مل�شه ويلم�شه 
امل�شلمون يف م�شارق االأر�س ومغاربها.

م�شاحـــة  �شمـــلت  التاريـــخ  يف  تو�شعـــة  اأ�شخـــم  احلـــرام  امل�شجـــد  و�شـــهـد 
تقـــدر بـ400 األـــف مرت مربع وبعمق 380 مرت بطاقة ا�شتيعابية باأكرث من مليون 
اأعـــداد  املطرد يف  االزدياد  لتواكب  التو�شعة  وجاءت  تقريبا؛  األف م�شل  ومئتي 
احلجـــاج واملعتمـــرين وامل�شلـــني يف جـــنبات امل�شجـــد احلـــرام يف اأوقات الـــذروة 
من العـــام وخ�شـــو�شًا يف �شهر رم�شـــان املبارك واالأعياد ومو�شم احلج. وتلبي 
التو�شعة جميع االحتياجـــات والتجهـــيزات واخلـــدمات التي يتطلبها الزائر مثل 
املراقبة  واأنظمة  النفايات  من  للتخـــل�س  احلديثـــة  واالأنظمـــة  ال�شـــرب  نوافري 
احلالية  التو�شعة  وترتبط  ال�شماليـــة،  ال�شاحـــات  تظلـــيل  جـــانب  اإلى  االأمنية، 
التوا�شل  الإيجاد  متعددة  ج�شور  خالل  من  وامل�شعى  االأولى  ال�شعودية  بالتو�شعة 
احلركي املاأمون من حيث تنظيم حركـــة احل�شود، و�شتوؤمن منظومة متكاملة من 
عنا�شر احلركة الراأ�شية حيث ت�شمل �شالمل متحركة وثابتة وم�شاعد روعي فيها 
اأدق معايري اال�شتدامة من خالل توفري ا�شتهالك الطاقة واملوارد الطبيعية بحيث 

مت اعتماد اأف�شل اأنظمـة التكييف واالإ�شاءة التي تراعي ذلك.

كما مت اإجناز التو�شعة الكربى يف امل�شعى مما �شـــاعف امل�شاحـــة اال�شتيعابية 
املقد�شة  امل�شاعر  قطـــار  وم�شـــروع  ال�شريع  احلرمني  قطار  م�شروع  اإلى  اإ�شافة 
اأيده اهلل - على  امللك عبدالعزيز، وحر�شا منـــه -  و�شاعة مكة املكرمة ووقف 
راحـــة احلجـــاج واملعتـــمرين اآمر خـــادم احلرمني ال�شريفـــني بتو�شعـــة املطـــاف، 
بحيـــث يت�شع بعد انتهاء تنفيذه مب�شيئة اهلل تعالى لـ 130 األف طائف بداًل من 52 

األف طائف.

ويف امل�شجد النبوي ال�شريف اأمر خادم احلرمني ال�شريفني باأكرب م�شروع مبا 
، مع ما ي�شاحب ذلك من خدمات،  يجعله ي�شتوعب ما يقارب 2.8 مليون ُم�شلٍّ
اإجمالية تقدر بنحو مليون مرت  بناء  التاريخية م�شطحات  التو�شعة  وت�شمل هذه 
مربع مع اإ�شافة بوابة رئي�شية للتو�شعة اجلديدة مبنارتني رئي�شيتني واأربع منارات 
جانبية على اأركان التو�شعة وال�شاحات وبطاقة ا�شتيعابية ت�شع ما يزيد على مليون 
و�شتمئة األف ُم�شلٍّ ما يوفر اأماكن لل�شالة باالأدوار املختلفة تقدر باأكرث من ثالثة 
والفريد  ال�شخم  امل�شروع  كان  املقد�شة  امل�شاعر  امل�شاحة احلالية، ويف  اأ�شعاف 
االأمن  منظومة  يف  واالأبرز  االأهم  اجلمرات  ومنطقة  اجل�شر  لتطوير  نوعه  من 
وال�شالمة حلجاج بيت اهلل احلرام مب�شعر منى بتكلفة نحو اأربعة مليارات ريال؛ 

لي�شبح الزحام عند رمي اجلمرات من املا�شي.

مبادرة للحوار العاملي توؤ�ص�س مركزُا عامليًا للحوار
بن  عبداهلل  امللك  ال�شريفني  احلرمني  خادم  دعا  العاملي  احلوار  جمال  ويف 
عبدالعزيز اآل �شعود - حفظه اهلل - يف اأكرث من منا�شبة اإلى تعزيز احلوار بني 
تعميق  �شرورة  واإلى  املعتربة  واحل�شارات  والثقافات  ال�شماوية  الديانات  اأتباع 
املعرفة باالأخر وبتاريخه وقيمه وتاأ�شي�س عالقات على قاعدة االحرتام املتبادل 

واالعرتاف بالتنوع الثقايف واحل�شاري.

وبهذه املبادرة و�شف العديد من خرباء ال�شيا�شة يف  العامل خادم احلرمني 
ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز باأنه �شانع تاريخ؛ و�شجل ا�شمه – اأيده 

اهلل - �شمن اأكرث الزعماء يف العامل داعمًا لل�شلم واالأمن الدوليني.

بتاأ�شي�س  يوليو 2008؛ وتوج  العاملي للحوار يف مدريد يف �شهر  املوؤمتر  وعقد 
مكرز امللك عبداهلل بن عبدالعزيز للحوار العاملي يف العا�شمة النم�شاوية فيينا ؛ 
ليكون منارة للحوار والتفاهم بني اأتباع االأديان ال�شماوية والثقافات ون�شر ثقافة 

احلوار والت�شامح وتعزيز مبادئ ال�شلم واال�شتقرار يف خمتلف اأ�شقاع االأر�س.

به  نادت  اأنها �شوت عدل  الدوام  توؤكد على  التي  ال�شعودية  العربية  واململكة 
واحلوار  للتعاي�س  ودعوة  واالأخالقية،  االإن�شانية  القيم  نحو  قائدها،  ل�شان  على 
العاقل والعادل، ملا فيه خري االإن�شان واحلفاظ على كرامته، وتعزيز قيم االأخالق، 
من  والعلماء  العامل  دول  قادة  وتقدير  احرتام  يوم  بعد  يوما  تكت�شب  مازالت 
ال�شالم  والدوؤوب نحو  ل�شعيها املخل�س  االإ�شالمية كافة  االإ�شالمية وغري  الدول 

واال�شتقرار يف العامل.

اأمن  واحة  ال�شعودية  العربية  اململكة  ال�شريفني  احلرمني  خادم  جعل  لقد 
وعطاء عمتها التنمية كاأعظم حركة بناء ح�شاري يف تاريخها احلديث، لي�شهد 
لها العامل اأجمع مبكانتها املرموقة ومواقفها املعتدلة واملوؤيدة لالأمن وال�شالم يف 

العامل اأجمع.

اإجنازات عظيمة تقف �شاخمة على اأر�س الواقع؛ و�شاهدة على ما بذله خادم 
احلرمني ال�شريفني من جهود وما قدمه من ومبادرات مهمة ا�شت�شعرها ومل�شها 

اأبناء وطنه؛ و�شتذكرها االأجيال مب�شاعر الفخر واالعتزاز.

أضخم توسعة في التاريخ
للحرمين الشريفين
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رفع جمل�س ال�صورى اأ�صمى عبارات التهنئــة ملقــام خــادم احلرمــني 
ال�صريفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز اآل �صعود مبنا�صبة مرور ت�صع 
�صنوات على مبايعته - يحفظه اهلل - ملكًا للمملكة العربية ال�صعودية.
خلــف  يقــف  الذي  الكريــم  ال�صــعودي  ال�صعب  املجل�س  هناأ  كما 
الولء  م�صاعر  يف  مظاهرها  تتج�صد  وطنيــة  حلمــة  يف  قيادتــه 
لقائد  فئاتهم  اختالف  على  املواطنون  عنها  يعرب  التي  واملحبة 

م�صريتهم يف كل وقت وحني.
معايل  تـاله  والثالثــني  الثالثــة  جل�شــته  خــالل  له  بــيان  يف  املجلــ�س  وقــال 
االأمني العام للمجل�س الدكتور حممد بن عبداهلل اآل عمرو اإن من نعم اهلل تعالى 
م�شوؤوليــة  عــواتقهــم  عـلى  حــملوا  قــادة  املباركــة  البــالد  لهــذه  اهلل  قي�س  اأن 
خدمة هــــــذا الوطــن و�شعبــه، فتــوالت االإجنــازات التنمويــة منــذ عهــد املوؤ�ش�س 
باأبنائه  – مرورًا  ثراه  �شعود - طيب اهلل  اآل  امللك عبدالعزيز بن عبدالرحمن 
الربرة من بعده - يرحمهم اهلل تعالى اأجمعــني - و�شــواًل اإلى العـهد الزاهـر عهد 
خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز - اأيده اهلل - الذي كان 

عالمة فارقة يف م�شرية اخلري والبناء.
ال�شنوات  خالل  ال�شعودية  العربية  اململكة  �شهدته  ما  اأن  اإلى  املجل�س  واأ�شار 
الت�شع املا�شية وما حفلت به من اإجنازات تنموية �شاملة لتوؤكد حنكة امللك عبداهلل 
بن عبدالعزيز االإدارية وحكمته ال�شيا�شية وروؤيته ال�شديدة؛ وقدرته الفائقة يف 
ا�شت�شراف امل�شتقبل؛ فعمل على النهو�س بهذه البالد و�شعبها، واالرتقاء بها اإلى 

م�شاف الدول املتقدمة.
تلك  لتحقيق  الزمن  �شابق  ال�شريفني  احلرمني  خادم  اأن  اإلى  املجل�س  ونوه 
بالتوازن  ات�شم  تنموي  ن�شق  ويف  مت�شارعة،  وترية  يف  احل�شارية  املنجزات 
وال�شمولية واال�شتدامة على امتداد رقعة الوطن، لينعم بها جميع املواطنني يف 

خمتلف مناطق اململكة. 
واأ�شاف اإن خادم احلرمني ال�شريفني نهج - يحفظه اهلل - �شيا�شة التحديث 
احلكومية،  االأجهزة  بع�س  هيكلة  فاأعاد  االإداري؛  واالإ�شالح  لالأنظمة،  املتدرج 
واأن�شاأ  املت�شارعة  ومتغرياتها  احلالية،  املرحلة  تتطلبها  اأخرى  اأجهزة  واأحدث 
ُتعنى  التي  والطبية  االقت�شادية  واملدن  العامة  والهيئات  اجلامعات  من  عددًا 
كما  ورفاهيته،  معي�شته  م�شتوى  رفع  يف  وت�شهم  املواطن  حياة  جوانب  مبختلف 
والنقل،  وال�شحة  والتعليم  الق�شاء  مرافق  تطوير  على  اهلل-  يحفظه   - عمل 
 - اهلل  يحفظه   - عهده  يف  وتوالى  �شخمة،  ا�شتثنائية  ميزانيات  لها  وخ�ش�س 
تطوير وحتديث االأنظمة القائمة واإ�شدار عدٍد كبرٍي من االأنظمة اجلديدة التي 

�شيكون لها االأثر الكبري يف جتويد وكفاءة اأداء موؤ�ش�شات الدولة.
وا�شتذكر جمل�س ال�شورى ما يحظى به احلرمان ال�شريفان من اهتمام ورعاية 
وقد جت�شد  العزيز؛  بن عبد  امللك عبد اهلل  ال�شريفني  لدن خادم احلرمني  من 
ذلك يف اأ�شخم عمارة لتو�شعة امل�شجد احلرام وامل�شجد النبوي ال�شريف على مر 
التاريخ، وتطوير ما يت�شل بهما من مرافق بغية زيادة الطاقة اال�شتيعابية لهما من 
احلجاج واملعتمرين وتوفري املزيد من الراحة والتي�شري عليهم  يف اأداء منا�شكهم.
من  متكن   - اهلل  يحفظه   - عبدالعزيز  بن  عبداهلل  امللك  اأن  املجل�س  واأكد 
مع  جانب،  كل  من  باململكة  حُتيط  التي  املدلهمة  الفنت  اأوار  من  الوطن  حماية 

املحافظة على دور اململكة الرائد يف منا�شرة احلق ومكافحة االإرهاب والتطرف 
الفكري والوقوف يف وجوه الظلمة والطغاة.

على   - اهلل  يحفظه   - املفدى  امللك  يبذلها  التي  اجلهود  املجل�س  وبارك 
واالإ�شالمية  العربية  اأمته  هموم  حمل  حيث  واالإ�شالمي؛  العربي  ال�شعيدين 

وق�شاياها ودافع عنها يف خمتلف املحافل االإقليمية والدولية.
ونوه املجل�س مبا حتقق للمملكة العربية ال�شعودية من مكانة رائدة بني االأمم 
املعا�شرة بف�شل من اهلل ثم بال�شيا�شة احلكيمة خلادم احلرمني ال�شريفني التي 

َنهجها يف تعامله مع خمتلف الق�شايا العربية واالإ�شالمية والدولية.
ولفت املجل�س اإلى التاريخ املعا�شر �شجل ا�شم امللك عبداهلل بن عبدالعزيز 
ال�شماوية  االأديان  اأتباع  بني  العاملي  للحوار  مببادرته  وذلك  ووئام  �شالم  زعيم 
بن  عبداهلل  امللك  مركز  تاأ�شي�س  عنها  متخ�س  التي  املعا�شرة،  والثقافات 
العا�شمة  يف  والثقافات  ال�شماوية  االأديان  اأتباع  بني  للحوار  العاملي  عبدالعزيز 
النم�شاوية، لتتحول مبادرته - يحفظه اهلل - اإلى عمل موؤ�ش�شي، ي�شهم يف ن�شر 

ثقافة احلوار والت�شامح بني ال�شعوب مبا يخدم االأمن وال�شلم الدوليني.
وختم جمل�س ال�شورى بيانه بال�شكر واالمتنان خلادم احلرمني ال�شريفني و�شمو 
العناية  املجل�س من  به  ما يحظى  على  العهد،  و�شمو ويل ويل  االأمني  ويل عهده 
م�شوؤولية  اأمام  ي�شعه  املجل�س  الأعمال  ودعمهم  تطلعاتهم  اأن  ويوؤكد  والرعاية، 
اأن يحفظ قائد امل�شرية خادم  كربى ومهمة وطنية جليلة. �شائاًل اهلل جل وعال 
احلرمني ال�شريفني  واأن ي�شبغ عليه دوام ال�شحة والعافية، واأن يدمي على هذه 
البالد و�شعبها االأمن واال�شتقرار؛ والرخاء واالزدهار؛ اإنه ويل ذلك والقادر عليه.

مجلس الشورى يهنئ خادم الحرمين الشريفين
بمناسبة ذكرى البيعة
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رئيس مجلس الشورى : 
منجزات خادم الحرمين 
الشريفين ستبقى ماثلة 

لألجيال القادمة

بن  عبداهلل  الدكتور  ال�صيخ  ال�صورى  جمل�س  رئي�س  معايل  رفع 
املجل�س  اأع�صاء  عن  ونيابة  با�صمه  ال�صيخ  اآل  اإبراهيم  بن  حممد 
ومن�صوبيه اأخل�س التهاين خلادم احلرمني ال�صريفني امللك عبد اهلل 
الأمني ول�صمو ويل ويل  �صعود ول�صمو ويل عهده  اآل  العزيز  بن عبد 
العهد - حفظهم اهلل - ولل�صعب ال�صعودي الكرمي مبنا�صبة الذكرى 

التا�صعة لبيعة خادم احلرمني ال�صريفني- اأيده اهلل- .

وقال معايل رئي�س جمل�س ال�شورى اإن ذكرى مرور ت�شع �شنوات على مبايعة 
ملكًا   - اهلل  عبدالعزيز-يحفظه  بن  عبداهلل  امللك  ال�شريفني  احلرمني  خادم 
ال�شخمة  املنجزات  و  بذلت  التي  العظيمة  اجلهود  لتقدير  فر�شة    هي  للبالد 
اأنها  كما  الزاهر،  العهد  هذا  يف  حتققت  التي  الكربى  التنموية  وامل�شروعات 
فر�شة ليجدد ال�شعب الوالء لقائدهم وباين نه�شتهم احلديثة امللك عبداهلل بن 
عبدالعزيز، الذي اأحب �شعبه ونذر نف�شه خلدمتهم فبادله ال�شعب ذات امل�شاعر 

وذات احلب.
واأ�شاف اآل ال�شيخ اإن اململكة العربية ال�شعودية حققت خالل ال�شنوات الت�شع 
القطاعات  وخمتلف  الوطن  �شملت  امتداد  عمالقة  تنموية  منجزات  املا�شية 
ات�شم بالتوازن وال�شمولية، وا�شتطاعت اململكة اأن حتقق مزيجًا فريدًا من التطور 

للوطن  مع احلفاظ على ثوابته وهويته وا�شتقرار وامن جمتمعه.    
وقال معاليه  اأن عهد خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز 
وامل�شتويات  وا�شبحت  االأ�شعدة  كل  بتحقيق  منجزات  �شخمة  �شملت  متيز 
�شاهدا يف ع�شرنا احلا�شر و�شيبقى اثرها ماثال لالجيال القادمة م�شريا بهذا 
ال�شدد الى ما �شهده احلرمان ال�شريفني من تو�شعة �شخمة �شت�شاعف قدرتهما 
اال�شتيعابية من الزوار واحلجاج من الداخل واخلارج، وما �شهده التعليم العايل 
من تطور غري م�شبوق اثمر عنه افتتاح جامعات وكليات جديدة طالت كل املدن 
من  االآالف  ع�شرات  اإلى  باالإ�شافة  جامعة،   28 عددها  بلغ  حتى  واملحافظات 
املبتعثني ل�شتى دول العامل جتاوز عددهم 150 األف طالٍب وطالبة، ويف ال�شحة 
العديد من املدن الطبية اجلديدة وع�شرات امل�شت�شفيات واملراكز الطبية، وكذلك 
مئات  لها  ر�شدت  لها  جذرية  حلول  وو�شع  االإ�شكان  م�شكلة  ملعاجلة  مبادراته 
املليارات وا�شتحدثت لتنفيذها وزارة جديدة حتظى بدعم كبري منه حفظه اهلل.

وزاد اآل ال�شيخ اأن كل هذه امل�شاريع تعك�س حكمة امللك عبد اهلل ـ رعاه اهلل ـ يف 
اإدارته وتوجيهه للموارد املالية ال�شخمة التي جاءت نتيجة ارتفاع عائدات النفط، 

حيث وجه ـ اأيده اهلل ـ هذه العائدات باجتاه اال�شتثمار يف املواطن ال�شعودي.
وعلى ال�شعيد االإن�شاين قال رئي�س جمل�س ال�شورى اإن امللك عبداهلل القائد 
لهذه االأمة، ر�شخ ا�شمه كاأحد منابع العطاء واالإن�شانية املتدفقة حبًا يف عمل اخلري 
التاريخية يف الدعوة للحوار بني اأتباع االأديان  والبذل، وجتلى ذلك يف مبادرته 
عبداهلل العاملي للحوار  امللك  تد�شني مركز  توجها  التي  واحل�شارات 
بني اأتباع االأديان والثقافات يف فينا، الذي ي�شعى اإلى ن�شر قيم الت�شامح واملحبة 

واالأمن وال�شالم والتعاي�س.
النا�س  �شوؤون  مع  التعاطي  ـ  انتهج  اهلل  رعاه  ـ  عبداهلل  امللك  اأن  اإلى  واأ�شار 
مبا�شرة حيث نزل اإلى االأ�شواق واالأحياءـ  بالذات الفقرية منهاـ  وا�شتحدث العديد 
من الو�شائل االأخرى للتوا�شل مع النا�س ب�شتى فئاتهم واأماكنهم فجاءت قراراته 

حفظه اهلل دائمًا يف �شف املواطن، والم�شت ب�شمولها اأولويات املواطن وحاجاته.
خادم  اهتمامات  من  بعيدًا  يكن  مل  ال�شورى  جمل�س  اإن  ال�شيخ  اآل  واأ�شاف 
احلرمني ال�شريفني فبدعمه تبواأ دورًا رئي�شًا يف تاأ�شيل منهج ال�شورى، واأ�شبح 
للمجل�س مكانة الئقة به على خارطة املجال�س النيابية على م�شتوى العامل العربي 
واالإ�شالمي والدويل، وبات �شندًا قويًا للدولة وحلقة رئي�شة يف منظومة موؤ�ش�شات 

ال�شلطة التنظيمية.
وتابع باأن تفعيله حفظه اهلل لدور جمل�س ال�شورى جاءت نتائجه ظاهرة لكل 
اأ�شبوع  مير  ال  بالكاد  حيث  االأخرية؛  االآونة  يف  الوزراء  جمل�س  لقرارات  متابع 
ال�شورى؛ حيث  الوزراء مبني على قرارات جمل�س  اإال وي�شدر قرار من جمل�س 
يقدر جمل�س ال�شورى عاليًا حر�س خادم احلرمني ال�شريفني على تفعيل اأعماله، 
وتو�شيع دائرة امل�شاركة الوطنية يف �شنع القرار بتعيني 30 امراأة ع�شوًا يف جمل�س 
ال�شورى ميثلن �شفوة املجتمع الن�شائي ويتميزن بالتنوع يف اخلربات واملوؤهالت 

والتجارب.
وختم اآل ال�شيخ كلمته ب�شوؤال اهلل اأن يحفظ خادم احلرمني ال�شريفني و�شمو 
ويل عهده االأمني و�شمو ويل ويل العهد، واأن ميدهم بالعون والتوفيق يف خدمة 
وا�شتقرارها  اأمنها  البالد  لهذه  يدمي  واأن  االإ�شالمية،  واأمتهم  و�شعبهم  وطنهم 

اأعوام عديدة.
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د. الجفرى :
إنجازات خادم الحرمين 
الشريفين تسجل بمداد

من الذهب

اأمني  بن  حممد  الدكتور  ال�صورى  جمل�س  رئي�س  نائب  معايل  عرب 
اجلفري عن م�صاعر الفخر والعتزاز مبا حتقق يف اململكة العربية 
ال�صعودية يف هذا العهد الزاهر عهد خادم احلرمني ال�صريفني امللك 
عبداهلل بن عبدالعزيز اآل �صعود - يحفظه اهلل - من  نه�صة تنموية 
هذا  ثرى  على  مقيم  وكل  ال�صعودي  الإن�صان  خرياتها  يتفياأ  �صاملة 

الوطن الغايل.
 

احلرمني  خادم  ملقام  التهاين  عبارات  اأ�شمى  اجلفري  الدكتور  معايل  ورفع 
ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز ول�شاحب ال�شمو امللكي االأمري �شلمان بن 
عبدالعزيز ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع ول�شاحب ال�شمو 
امللكي االأمري مقرن بن عبدالعزيز ويل ويل العهد النائب الثاين لرئي�س جمل�س 
الوزراء مبنا�شبة مرور ت�شع �شنوات على بيعة امللك عبداهلل بن عبدالعزيز ملكًا 

لهذه البالد.
اأن تولى  ال�شريفني ومنذ  اإن خادم احلرمني  وقال يف ت�شريح بهذه املنا�شبة: 
مقاليد احلكم �شعى اإلى تلم�س حاجات املواطنني، يف خمتلف مناطق اململكة، وعمل 
على حتقيق كل ما يعزز من رفاهية املواطن وحت�شني معي�شته، فجاءت قراراته – 
اأيده اهلل - حكيمة وبروؤية �شديدة وبقراءة للو�شع الراهن، وا�شت�شراف للم�شتقبل، 
ال�شكن  ق�شايا  قراراته  فالم�شت  وامل�شتقبلية،  االآنية  املواطن  احتياجات  لتلبية 
والبطالة، وتطوير التعليم وال�شحة والتنمية االجتماعية والنقل العام، وبالتوازي مع 
تلك الق�شايا نهج خادم احلرمني ال�شريفني �شيا�شة االإ�شالح والتحديث للمنظومة 
وال  املت�شارعة،  ومتغرياته  الع�شر  وتطورات  املرحلة،  مع  يتما�شى  مبا  االإدارية 

يتعار�س مع مبادئ ال�شريعة االإ�شالمية وقيم وعادات املجتمع ال�شعودي.
عبدالعزيز  بن  عبداهلل  امللك  نهجها  التي  املتوازنة  ال�شيا�شة  اإلى  واأ�شار 
للتحديث والتطوير للرقي باململكة وتقدمها ورفاهية �شعبها، فاأ�شدر العديد من 
التنظيمات االإدارية، التي ات�شمت ب�شموليتها وقدرتها على دعم وتعزيز التنمية 
والبناء يف �شتى امليادين؛ وحارب الف�شاد من خالل جملة من القرارات، واإن�شاء 

الهيئة الوطنية ملكافحة الف�شاد. 
على  وحر�شه  ال�شريفني  احلرمني  خادم  جهود  اإلى  اجلفري  الدكتور  ونوه 
اأفراد  بني  احلكم  مقاليد  انتقال  �شال�شة  وتر�شيخ  اململكة،  يف  احلكم  ا�شتقرار 

عليه  ترتكز  الذي  ال�شورى  مبداأ  وعلى  د�شتورية،  منظومة  وفق  املالكة،  االأ�شرة 
�شيا�شة هذه البالد، اإميانًا منه – حفظه اهلل – باأن تنظيم انتقال مقاليد احلكم 
هو اأ�شا�س ال�شتقرار الدولة وا�شتمرارها، منوهًا اإلى االأمر امللكي الكرمي باختيار 
�شمو االأمري مقرن بن عبدالعزيز وليًا لويل العهد، وما يج�شده من حكمة خادم 
احلرمني ال�شريفني وروؤيته اال�شرتاتيجية مل�شتقبل هذه الدولة املباركة، وامل�شي 

بها نحو مزيد من اال�شتقرار.
اململكة  تبواأتها  التي  الرائدة  املكانة  اإلى  معاليه  اأ�شار  الدويل  امل�شتوى  وعلى 
احلرمني  خادم  بحنكة  ثم  اهلل  من  بف�شل  ودوليًا  اإقليميًا  ال�شعودية  العربية 
الق�شايا  لها دور حموري يف خمتلف  اأ�شبح  ال�شريفني و�شيا�شته احلكيمة حيث 
الدولية ووجودًا اأعمق يف املحافل الدولية، ويف �شناعة القرار العاملي من خالل 
ع�شويتها يف جمموعة الع�شرين االقت�شادية، و�شكلت عن�شر دفع قوي لل�شوت 
وهيئاته  منظماته  اختالف  على  العاملي  احلوار  دوائر  يف  واالإ�شالمي  العربي 

وموؤ�ش�شاته.
وفيما يخ�س جمل�س ال�شورى اأكد الدكتور اجلفري اأن املجل�س مل يكن ببعيد 
عن اهتمامات امللك عبداهلل بن عبدالعزيز، فقد حظي ويحظى باهتمام كبري 
ال�شاد�شة  دورته  يف  ال�شورى  جمل�س  �شهده  وما  ال�شريفني،  احلرمني  خادم  من 
دليل  هو  املجل�س  يف  ع�شوًا  امراأة   30 بتعيني  وتاريخية  نوعية  نقلة  من  احلالية 
على ثقة  امللك عبداهلل بن عبدالعزيز يف املجل�س وحر�شه – حفظه اهلل – على 
جمل�س  يف  املراأة  بدخول  القرار،  �شناعة  يف  الوطنية  امل�شاركة  وتو�شيع  تطويره 

ال�شورى.   
العطاء  من  �شنوات  ت�شع   « القول  اإلى  ال�شورى  جمل�س  رئي�س  نائب  وخل�س 
وم�شرية اخلري تتوا�شل يف عهد النماء والرخاء والوفاء عهد امللك عبداهلل بن 
عبدالعزيز - حفظه اهلل ورعاه - ، واإجنازات ي�شجلها التاريخ مبداد من الذهب، 

ت�شع �شنوات يتجدد معها الوالء والطاعة لقائد م�شرية اخلري والبناء ».

قائد  يحفظ  اأن  القدير  العلي  املولى  اإلى  معاليه   توجه  ت�شريحه  ختام  ويف 
امل�شرية خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز و�شمو ويل عهده 
البالد  بالعون والتوفيق يف قيادتهم لهذه  العهد وميدهم  االأمني و�شمو ويل ويل 

نحو مزيد من مدارج الرقي والتقدم، واأن يدمي على وطننا االأمن واال�شتقرار.  
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د. فهاد الحمد :
الملك عبداهلل بن عبدالعزيز 

صانع مجد
وتاريخ لهذا الوطن

اأو�صح معايل م�صاعد رئي�س جمل�س ال�صورى الدكتور فهاد بن معتاد 
عبدالعزيز  بن  عبداهلل  امللك  ال�صريفني  احلرمني  خادم  اأن  احلمد 
البالد  لهذه  جمد  وباين  تاريخ  �صانع   – اهلل  يحفظه   – �صعود  اآل 
باإجنازاته التي ي�صهد لها القا�صي والداين, �صواء على ال�صعيد املحلي, 
اأو الإ�صالمي والدويل, نذر نف�صه – رعاه اهلل -  منذ اأن تولى مقاليد 
احلب  فبادلوه  منهم  قريبًا  فكان  �صعبه  اأحب  وطنه,  خلدمة  احلكم 
بالولء واملحبة, تلم�س حاجاتهم وق�صاياهم فكان البل�صم لعالجها, 
وا�صتهدفت  البريوقراطية,  بها  جتاوز  التي  ومبادراته  بقراراته 
وتنميته  و�صحته,  وتعليمه  ومعي�صته  حياته  يف  ال�صعودي  الإن�صان 

الجتماعية والب�صرية.

واأ�شاف الدكتور احلمد يف ت�شريح مبنا�شبة مرور ت�شع �شنوات على مبايعة 
ملكًا   – اهلل  اأيده   – عبدالعزيز  بن  عبداهلل  امللك  ال�شريفني  احلرمني  خادم 
للبالد: اإن خادم احلرمني ال�شريفني �شنع املجد للمملكة باإجنازاته  التاريخية، 
ومنجزاته احل�شارية على امتداد الوطن وات�شاع رقعته؛ عمل – يحفظه اهلل –
على تر�شيخ الوحدة الوطنية بني اأطياف املجتمع فاأن�شاأ مركز امللك عبدالعزيز 

للحوار الوطني.

واهتم باأبنائه خريجي الثانوية العامة ومعاناتهم من القبول يف اجلامعات؛ 
بع�س  ويف  بل  اململكة  مناطق  جميع  يف  اجلامعات  اإن�شاء  يف  بالتو�شع  فاأمر 
حمافظاتها؛ لت�شبح ظاهرة عدم القبول يف اجلامعات من املا�شي؛ ووجه امللك 
املفدى بتطوير التعليم العام، ومرفق الق�شاء، والقطاع ال�شحي؛ واأمر مب�شاريع 

للنقل العام يف خمتلف املدن الكربى حلل اأزمة املرور يف تلك املدن.

 - اهلل  يحفظه   - عبدالعزيز  بن  عبداهلل  امللك  اهتمام  اإلى  النظر  ولفت 
با�شتقرار اململكة واأمنها؛ وا�شتقرائه - رعاه اهلل - للظروف ال�شيا�شية واملتغريات 
ال�شديدة  ونظرته  الثاقبة،  بروؤيته  وا�شت�شرافه  حولنا؛  من  الدول  ت�شهدها  التي 
مل�شتقبل احلكم باململكة؛ فعمل على تر�شيخ اللحمة بني اأفراد االأ�شرة احلاكمة؛ 
املنهج  وفق  االأ�شرة  اأفراد  بني  احلكم  انتقال  تنظم  د�شتورية  منظومة  وتاأ�شي�س 

العهد  وويل  امللك  اختيار  على  يقوم  الذي  البيعة  هيئة  نظام  فاأ�ش�س  ال�شوري؛ 
باالأغلبية.  

املراأة  به  حظيت  ما  اإلى  ال�شورى  جمل�س  رئي�س  م�شاعد  معايل  واأ�شار 
ال�شعودية من اهتمام من امللك عبداهلل بن عبدالعزيز وتعزيز دورها يف التنمية 
القيادية يف  املنا�شب  تبواأت  الوطني؛ حيث  القرار  امل�شاركة يف  االجتماعية ويف 
قطاعات التعليم وال�شحة وال�شوؤون االجتماعية واالقت�شاد؛ وتوجها - اأيده اهلل  
املجال�س  لع�شوية  الرت�شح  وباأحقيتها يف  ال�شورى،  بتعيينها ع�شوًا يف جمل�س   -
ال�شرعية،  ال�شوابط  املجال�س وفق  تلك  انتخابات  وامل�شاركة كناخبة يف  البلدية 
اململكة يف هذا  �شهدته  الذي  والتحديث  االإ�شالح  فارقة يف م�شرية  وهو عالمة 

العهد الزاهر.

ونوه اإلى التقدم الذي حققته اململكة العربية ال�شعودية على م�شتوى العامل يف 
ن�شبة امل�شاركة ال�شيا�شية للمراأة بح�شب بيان اأ�شدره االحتاد الربملاين الدويل يف 
جنيف موؤخرًا حول خارطة العامل مل�شتوى م�شاركة املراأة يف ال�شيا�شة؛ اإذ ح�شلت 
اإلى  املراأة ال�شعودية فيه على مركز متقدم بن�شبة 19.9 يف املائة. وهذا يرجع 
امراأة  بتعيني 30  بن عبدالعزيز  امللك عبداهلل  ال�شريفني  قرار خادم احلرمني 
ع�شوًا يف جمل�س ال�شورى، والن�س يف نظام جمل�س ال�شورى على اأن يقل متثيل 

املراأة عن  20 يف املائة من عدد اأع�شاء املجل�س. 

اإن اهتمام خادم احلرمني ال�شريفني يدرك - رعاه اهلل -  واأ�شاف معاليه« 
باملراأة ينطلق من نظرته الثاقبة وروؤيته ال�شديدة باأن املراأة ال�شعودية بلغت درجة 
ت�شارك يف  اأن  االأوان  واآن  العملية،  واخلربة  والعلمي  الفكري  الن�شج  عالية من 

امل�شوؤولية الوطنية؛ واالإ�شهام بعلمها وخربتها يف م�شرية التنمية ال�شاملة.

خادم  يحفظ  اأن  تعالى  اهلل  �شائاًل  ت�شريحه  احلمد  فهاد  الدكتور  واختتم 
احلرمني ال�شريفني و�شمو ويل عهده االأمني و�شمو ويل ويل العهد، واأن ميدهم 
بعونه وتوفيقه ملوا�شلة م�شرية اخلري والبناء لهذا الوطن و�شعبه؛ واأن يدمي لهذه 

البالد اأمنها وا�شتقرارها.
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د. آل عمرو :
خادم الحرمين الشريفين 

سجل فصاًل جديدًا في تاريخ 
الدولة السعودية

قال معايل الأمني العام ملجل�س ال�صورى الدكتور حممد بن عبداهلل 
امللك عبداهلل  ال�صريفني  اإن احلديث عن خادم احلرمني  اآل عمرو: 
فهو  �صجون؛  ذو  حديث   - اهلل  يحفظه   - �صعود  اآل  عبدالعزيز  بن 
ال�صخ�صية,  وقوة  القيادة  �صفات  فيه  توافرت  متفردة  �صخ�صية 
رائد  وهو  الأمة,  لق�صايا  ال�صديدة  والروؤية  ال�صيا�صية,  واحلكمة 
�صيا�صي؛  ال�صاملة؛ زعيم  التنمية  �صفينة  وربان  التحديث والإ�صالح 
فر�س نف�صه بحنكته ال�صيا�صية ونظرته الثاقبة ومبادراته ال�صليمة 

كواحد من اأهم زعماء العامل.
واأكد اأن اإجنازات امللك عبداهلل بن عبدالعزيز - اأيده اهلل - ال ميكن اختزالها 
اأو على  يف �شطور معدودة، فاإجنازاته لي�شت حم�شورة يف جمال من املجاالت، 
امل�شتوى املحلي فح�شب، بل امتدت على م�شاحات �شا�شعة من هذا العامل الف�شيح.
واأ�شاف الدكتور اآل عمرو يف ت�شريح مبنا�شبة مرور ت�شع �شنوات على مبايعة 
اإن   : البالد  لهذه  ملكًا  عبدالعزيز  بن  عبداهلل  امللك  ال�شريفني  احلرمني  خادم 
خادم احلرمني ال�شريفني منذ اأن تولى مقاليد احلكم يف ال�شاد�س والع�شرين من 
�شهر جمادى االآخرة عام 1426 هـ، بادر اإلى معاجلة اأهم الق�شايا التي كانت يف 
اللحمة الوطنية، و�شابق الزمن يف  طليعة اهتمام املواطنني، وعمل على تر�شيخ 
تطوير البالد وحتديث اأنظمتها االإدارية واالقت�شادية واالجتماعية،  فهو يدرك – 
يحفظه اهلل – اأن املرحلة ت�شتوجب التحديث واالإ�شالح تبعًا للظروف واملتغريات 

التي ت�شهدها اململكة ، وللم�شتجدات املت�شارعة التي ي�شهدها العامل من حولنا.
  واأو�شح اأن امللك عبداهلل بن عبدالعزيز - يحفظه اهلل - �شجل ف�شاًل جديدًا 
واأنظمتها  الدولة  هياكل  يف  وا�شحة  مالحمه  تبدو  ال�شعودية،  الدولة  تاريخ  يف 
واآليات العمل، ويف القوانني واالأطر االإدارية. واأدرك بب�شريته امل�شتنرية اأهمية 
حا�شرًا  ال�شابة  اأجياله  واحتياجات  ال�شعودي  املجتمع  تطور  حركة  مواكبة 
ونه�شة  حديثة،  ع�شرية  دولة  لتوؤ�ش�س  وقراراته  مبادراته،  فجاءت  وم�شتقباًل 
�شاملة تقوم على دعائم اقت�شاد قوي وتنمية م�شتدامة واأجهزة تنفيذية فاعلة، 
وق�شاًء اأكرث تنظيمًا وتقنينًا، وتعليمًا متطورًا مبا �شهده من نقلة نوعية يف التعليم 
العايل بالتو�شع يف افتتاح اجلامعات يف خمتلف مدن وحمافظات اململكة للتي�شري 
على الطالب والطالبات اإكمال درا�شاتهم العليا بالقرب من اأهليهم، لي�شل عدد 
اجلامعات باململكة اإلى نحو ثالثني جامعة، هذا ف�شاًل عن افتتاح جامعة امللك 

عبداهلل للعلوم والتقنية وهي منارة علم تفتح اأبوابها للموهوبني واملتميزين من 
خمتلف دول العامل.

واأ�شار معاليه اإلى اأن تر�شيخ الوحدة الوطنية، وتعزيز الروابط االجتماعية، 
بن  عبداهلل  امللك  ذهن  يف  حا�شرة  كانت  والغلو،  والتطرف  الفرقة  ونبذ 
عبدالعزيز، فاأن�شاأ مركز امللك عبدالعزيز للحوار الوطني بني مكونات ال�شعب، 
لتعزيز الوحدة الوطنية بو�شفها االأ�شا�س الأمن وا�شتقرا الدولة، كما اهتم - رعاه 
لتعمل على  الف�شاد  الوطنية ملكافحة  الهيئة  فاأن�شاأ  الف�شاد  بالق�شاء على  اهلل - 

مكافحة الف�شاد وتعزيز النزاهة واحلفاظ على املال العام.
 و�شعى - اأيده اهلل - اإلى تعزيز الوحدة بني االأ�شرة املالكة وترابطها، وتنظيم 
انتقال احلكم وفق منظومة د�شتورية، مع االأخذ باالأ�شباب ال�شرعية، حيث  اأ�شدر 
نظام هيئة البيعة ليعمل على ترتيب و�شال�شة انتقال احلكم يف اململكة على مبداأ 

ال�شورى، والتوافق باالأغلبية على تر�شيح من يتولى من�شب ويل العهد. 
وتطرق الدكتور حممد اآل عمرو اإلى ما يحظى به جمل�س ال�شورى من اهتمام 
ورعاية القيادة الر�شيدة حيث مل يكن مبناأى عن التطوير والتحديث، ولعل اأهم 
حتديث �شهده املجل�س يف هذا العهد الزاهر هو القرار التاريخي الذي اأ�شدره خادم 
احلرمني ال�شريفني بتعيني 30 امراأة ع�شوًا يف جمل�س ال�شورى ابتداًء من دورته 
ال�شاد�شة التي مي�شي االآن يف �شنته الثانية من هذه الدورة. حيث راأى - يحفظه 
اهلل - اأنه اآن االأوان لتحتل املراأة ال�شعودية مكانها يف تنمية وطنها وامل�شاركة يف 

امل�شوؤولية الوطنية واالإ�شهام بعلمها وخربتها يف نه�شة وتطور بالدها.
وقال : اإن التطوير والتحديث الذي �شهدته اململكة العربية ال�شعودية يف العهد 
الزاهر للملك عبداهلل بن عبدالعزيز حتقق بف�شل من اهلل ثم بحنكة وحكمة قائد 
جتاوز كل حواجز اجلمود امل�شطنعة دون تعار�س اأو تناق�س مع ثوابت العقيدة 
يقدم  ومتدرج  مدرو�س  تطوير وحتديث  االأ�شيلة،  وتقاليد جمتمعنا  االإ�شالمية، 
الع�شر  تطورات  م�شايرة  على  قادرة  اإ�شالمية،  لدولة  متفردًا  اأمنوذجًا  للعامل 
وم�شتجداته، مبا ال يتعار�س مع هويتها وعقيدتها االإ�شالمية، وتقاليدها العريقة.
و�شاأل معاليه اهلل تعالى اأن يحفظ امللك عبداهلل بن عبدالعزيز ذخرًا لوطنه 
واأمته ولالإ�شالم وامل�شلمني، واأن يدمي عليه نعمة ال�شحة والعافية، واأن ميد يف 
والرخاء  التقدم  من  مزيد  نحو  يقودها  التي  اخلري  م�شرية  يف  ويوفقه  عمره، 

واالزدهار لهذا الكيان اململكة العربية ال�شعودية.
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إعادة العمل بضوابط اإلقامة عند تعيين المعلمات 

الشورى يدعو وزارة التربية لدراسة إضافة برامج
للياقة البدنية والصحية للبنات

دعـا جمل�س ال�صـورى خــالل جل�صــته العاديــة ال�صابعــة والع�صـرين 
التي عقدها يوم الثنني 1435/6/7هـ برئا�صــة معايل نــائب رئي�س 
والتعلـيم  الرتبيــة  وزارة  اجلفري  اأمني  بن  حممد  الدكتور  املجل�س 
للبنات مبا  البدنيــة وال�صحيــة  للياقــة  اإ�صافــة برامــج  اإلى درا�صة 
يتــفق مع �صوابــط ال�صريعــة وطبيعـتهن, والتن�صيق مع وزارة التعليم 

العايل لو�صع برامج التاأهيل املنا�صب للمعلمات.
كما طالب املجـل�س الــوزارة بت�صمــني تقاريرهــا القادمــة معلــومات 
تف�صيليـة عن ما حتقق يف م�صروع امللك عبداهلل لتطوير التعليم العام 
)تطوير(, وبرامــج وم�صروعــات الــوزارة التطويــرية الأخــرى عـلى 
اأن يتم حتليل وتف�صــري النتائــج املتحققة يف �صوء امل�صتهدف؛ واإدراج 
مقارنات تو�صح تطور م�صتوى الأداء بالن�صبة لالأعوام ال�صابقة وفقًا 

ملوؤ�صرات الأداء العاملية.
ودعا املجل�س وزارة الرتبية والتعليــم اإلى اإعــادة العــمل ب�صــوابط 
الإقامة عند تعيني املعلمات للحــد من التنــقل اليــومي ملقر العمل وما 

يرتتب على ذلك من خماطر.

كــما دعــا الــوزارة بــالتن�صيــق مع اجلــهات ذات العــالقــة ملعاجلــة 
و�صــع املعلمــني واملعلمــات احلا�صــلني عــلى درجــة الدكتوراه وظيفيًا, 
وو�صــع برنامــج متــدرج لعتــماد وجــبــة تغذيــة �صحيــة يف مـدار�س 

التعليم العام.

وقــرر املجــل�س مطالبــة الـوزارة باإجراء درا�صة تقوميية لتجربة 
اإ�صناد تدري�س طــالب ال�صفــوف الأوليـة للبنني للمعلمات يف التعليم 
الأهلي, وتزويد املجل�س بنتائج الدرا�صة وذلك خالل عام, ودرا�صة 
التعليمية ومدى  للمدار�س الأهلية يف تطبيق الربامج  ال�صماح  قرار 
تاأثري ذلك على م�صتوى الطالب يف مقررات اللغة العربية والدينية 
والوطنية, كمـــا طالبـــها بدرا�صـــة واقــــع فـــئات ذوي الحـــتياجات 
اخلا�صـــة يف مــــدار�س التعلــــيم العــــام باململــــكة مـــن حيـث حجمها, 
وخ�صائ�صها واحتياجاتها, واخلدمـــات التعليمــية والرتبوية املقدمة 

لهم, واملقرتحات حيال ذلك. 

جــاء ذلك بعــد اأن ا�صتمــع املجــل�س لوجــهــة نظــر جلنــة ال�صــوؤون 
التعليمية والبحث العـلمي, ب�صــاأن ملحوظــات الأع�صاء واآرائهم جتاه 
التقرير ال�صنوي لوزارة الرتبية والتعليم للعام املايل 1434/1433هـ 
التي تالها �صمو رئي�س اللجنــة الأميــر الدكتــور خــالد بــن عبــداهلل 

اآل �صعــود.

وبينت اللجنة اأن ما مت طرحه من مداخالت وتو�شيات خالل مناث�شة تقريرها 
تلتقي يف اأهدافـــــها مع اأهـــداف وبرامج امل�شروعات التطويرية التي تندرج �شمن 
م�شروع امللك عبداهلل لتطوير التعليــم العـــام )تطــوير( اأو ت�شانده، كما اأنها تتفق 

يف اإجراءاتها مع م�شروع االإ�شرتاتيجية الوطنية لتطوير التعليم العام.

معالجة وضع المعلمين والمعلمات 
الحاصلين على درجة الدكتوراه وظيفيًا

دراسة تجربة إسناد تدريس طالب
الصفوف األولية للبنين في
التعليم األهلي للمعلمات
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واأكد �شمو رئي�س اللجنة اأهمية الوقـــوف على ما تـــم اإجنـــازه يف هـــذا امل�شروع 
الرائد، الفتًا اإلى �شرورة دعمه وتقدمي كل ما ميكن اأن يـ�شاعد على حتقــــيق هـذا 
امل�شروع برباجمه وحماوره الأهدافها، وهذا ما عك�شــته اللجنة يف تو�شيتها االأولى 

وما �شدر من قرارات للمجل�س بهذا ال�شاأن. 

ويف حمور التطوير املهني امل�شتمر للعامـــلني يف التعـــليم اأفــاد �شمو رئي�س اللجنة 
اأن الوزارة تبنت عددًا من امل�شروعات والربامج التوعويـــة التي متـثل مرتكزات 
اأ�شا�شية الإحداث التطوير املهني امل�شتمر، ومنها م�شروع تطوير القيــادة الرتبوية 
بكل  الرتبوية  القيادة  ملجـــال  املهني  العلمي  بالتاأ�شي�س  امل�شروع  يهتم هذا  حيث 
فئاتها، وبناء اأول منظومة متكاملة للقيادة الرتبوية، ومن اأهم براجمه: برنامج 
ال�شعودية اأك�شفورد للقيادات الرتبوية »SOPEL”. وم�شروع م�شــار النمو املهني 
“رتب املعلمني” والذي ي�شتمل على معايري مهنية، ويخت�س باإعـــداد اختــبارات 
مهنية اإلكرتونية بالتعاون مع املركز الوطني للقيا�س والتقومي. وم�شروع “ تاأهيل 
املعلم” والذي يهدف اإلى اإعداد معلمني موؤهلني باملعارف واملهـــارات التدري�شـــية 
وفق معايري علمية ومو�شوعية، واإعداد منظومة تاأهـــيل للمعـــلم اجلـديد متكاملة 
االأركان تت�شمن: اأوعية تطوير مهني م�شتمر مع حمتواهـــا التــــدريبي، ومنظــومة 
تقومي اأداء مهني فاعـــلة، ومنظومـــة حوافــز فاعـــلة، واإعــداد مدربني حمتـــرفني 
للتدريب على منتـــجات الربنامــج. وم�شروع “العلوم والريا�شيات” والذي يهدف 
اإلى تدريب معلمي العلوم والريا�شيات لتطـــوير خمرجـــات التعــليم يف احلقلني، 

ورفع م�شتوى جودة التعليم، وتزويد املعلمني باملعارف واملهارات الالزمة.

واأ�شـــاف �شمــوه اأن الهـــدف )الـثـــامـــن( مـــن اأهــداف م�شـــروع االإ�شرتاتيجية 
الوطنية لتطويـــر التعليـــم العـام يخت�س بـ “تطوير نظام لتمهني وظيفة التعليم” 

وقد ا�شتمل على عدد من االإجراءات ومنها: 

- بناء اإطار عام لتمهني ممار�صة التعليم, وتقوية الروابط بني كليات الرتبية 

ووزارة الرتبية والتعليم مبا يرفع كفاءة اأداء املعلمني.

- بناء معايري مهنية للمعلمني والقيادات الرتبوية وتطبيقها.

- الأخذ بنظام �صامل لرتاخي�س املعلمني اجلدد واحلاليني.

- جتويد مهنية املعلمني ب�صكل احرتايف.

- تعزيز مبداأ الت�صجيع واملحا�صبية. 

- تعزيز نظام تقومي اأداء املعلمني لدعم النمو املهني.

واأ�شار اإلى اأن الوزارة انتهجت عدًدا من االإجراءات لتنفيذ الهدف )الثالث( 
من االأهداف العامة للخطة الت�شغيلية والذي يخت�س بـ: “حت�شني الكفاءة النوعية 
للعنا�شر التعليمية والرتبوية مبا يحقق اأهداف املناهج التعليمية احلديثة”. وقد 
اتبعت اآليات حمددة للتنفيذ، كالتدريب الرتبوي وفًقا لالأبحاث العاملية احلديثة، 
للعمل كل  للمعلمني واملعلمات  التاأهيل(  التجديد املرحلي )اإعادة  واالأخذ بنظم 
خم�س �شنوات، وتطبيق مقايي�س اختبار الكفاءة دوريًا، ورفع ن�شبة احلا�شالت 
النظام  داخل  والتقومي  التدريب  نظم  وتطوير  العليا،  الرتبوية  املوؤهالت  على 
التعليمي. ونوه اإلى اأن اللجنة ترى باأن جهود الوزارة مازالت دون م�شتوى الطموح 

لتحقيق النقلة النوعية املطلوبة يف هذا املجال. 

تطوير  اإن  اللجنة:  رئي�س  �شمو  قال  التعليم  ومواد  املناهج  تطوير  ويف حمور 
املناهج ومواد التعليم يت�شمن �شناعة مناهج تعليمية رائدة ذات تفاعلية عالية، 
متمركزة حول املتعلم، وحمفزة نحو االإبداع واملناف�شة، وامل�شروع ال�شامل لتطوير 
املناهج يحقق ذلك من خالل تطوير جميع عنا�شر املنهج وفق اأحدث النظريات 
واالأ�شاليب الرتبوية والعلمية املعا�شرة، وتتولى وزارة الرتبية والتعليم باال�شرتاك 
مع بيوت اخلربة، واملوؤ�ش�شات التعليمية، واالأكادميية الوطنية احلكومية واالأهلية 
عمليات تخطيطه وتنفيذه وتقوميه، ويت�شمن هذا �شناعة مناهج تعليمية رائدة 

ذات تفاعلية عالية، متمركزة حول املتعلم، وحمفزة نحو االإبداع واملناف�شة. 

ويهدف امل�شـــروع اإلى تـــوفري منـــاهج تربويــة تعليمية متكاملة ومتوازنة ومرنة 
ومتطورة، تلبي حاجات الطالب ومتطلبات خطــط التنمية الوطنية واحتياجات 
�شوق العمل امل�شتقبلية، وت�شتوعب املتغيــرات املحليـــة والعامليـــة، وحتــقق تفــــاعاًل 
واعيًا مع التطورات التقنية واالجتاهات الرتبوية احلديثة، وتر�شخ القيم واملبادئ 
االإ�شالمية ال�شامية، وروح الوالء للوطن، وتوؤكد على الو�شطية واالعتدال، وتك�شب 
الطــــالب املعـــارف واملهـــارات واالجتــــاهات النافـــعة الالزمـــة للحيـاة، والتعلم، 
والتعاي�س االجتماعي، وتقـــود اإلى التفكـــري والتــاأمل، والتـــدبر، والتعلـم امل�شتمر، 

وا�شتخدام التقنيات وم�شادر التعليم املختلفة”. 

وب�شاأن حت�شني البيئة املدر�شية لتعزيز التعلم اأفادت اللجنة اأن من امل�شروعات 
التي تبنتها الوزارة م�شروع تطوير ت�شاميم املدار�س والذي يهدف اإلى االرتقاء 

سمو رئيس اللجنة: االستغناء عن المدارس 
المستأجرة الزالت دون الطموح
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مبدار�س التعليم العام لتكون مالئمة ملتطلبات احلياة يف القرن احلادي والع�شرين، 
كما اأن الوزارة م�شتمرة يف تفعيل اخلطة الوطنية لال�شتغناء عن املباين امل�شتاأجرة 
وا�شتبدالها مبباين حكومية، وو�شع اآليات جديدة للحد من تعرث امل�شاريع اأثمرت 
عن اإنهاء تعرث ما يقارب 60% منها مع و�شع اآلية موحدة ل�شبط جودة امل�شاريع، 
وقد مت خالل عام التقرير ا�شتالم ما يقارب )3200( م�شروع مدر�شي ومازال 
)1915( م�شروعًا  مدر�شيًا حتت التنفيذ، ورغم ذلك فمازالت عملية اال�شتغناء 

عن املدار�س امل�شتاأجرة ال تواكب الطموح الذي ت�شعى اإليه الوزارة. 

ويف حمور م�شروع تطوير التعليم اأكـــدت اللجـــنة اأنهــا ت�شاطر االأع�شاء الذين 
ت�شاءلوا عن عدم ورود اأي اإ�شارة يف التقرير اإلى ما و�شل اإليه امل�شــروع، اإ�شـــافـــة 
اإلى اأن ما ورد يف التقرير ال يعدو اأن يكون برامج تنـــدرج �شــمن م�شـــروع تطــوير، 
مبينة اأن تو�شيتها “االأولى” جاءت للتاأكيـــد على اأهميـــة هــذا امل�شــروع الــــرائد، 

واحلاجة ملعرفة واقعه واإجنازاته وخططه امل�شتقبلية.

وعن املخرجات التعليمية )الطالب( اأو�شـح �شمـــو رئيــــ�س اللجـــنة اأن وزارة 
والربامج  واال�شرتاتيجيات  ال�شيا�شات،  بتبني جملة من  قامت  والتعليم  الرتبية 
املرتبطة بتقليل ن�شبة الهدر، ورفع م�شتوى الكفـــاءة الداخلــية، وذلك من خالل 
تطبيق  واال�شتمرار يف  االبتدائيـــة،  املرحـــلة  امل�شتمر يف  التقومي  اأ�شلوب  تطبيق 
م�شروع ا�شرتاتيجيات التـدري�س، وتبني خطة �شاملة للبحوث والدرا�شات العلمية 
املتخ�ش�شة يف مـجال حت�شــــني الكفـــاءة الداخلــــية، وا�شتحـــداث �شـــيغ واآليــــات 
جديدة )تقنية واإداريـــة( من �شاأنـــها تفــعيل العالقة بني املدر�شة واملنزل ملواجهة 
ال�شعوبات التي تقف اأمام الطالب، وحتـــد من اكت�شـــابهم للمعـــارف واملهـــارات 

الالزمة، ورفع حت�شيلهم الدرا�شي.

واأ�شاف : اإن وزارة الرتبيـــة والتعلـــيم انتهـــجت يف جمـــال القيـــا�س والتقــــومي 
واجلودة بع�س االإجراءات ومنــها: تفعيـــل االختبارات الوطنية. واإجراء اختبارات 
اال�شتعــداد املدر�شــي، كما عمـــلت الــوزارة عــلى حتقـــيق معـــدل معـــلم / طـــالب 
خالل خطــــة التنـمية التا�شعـــة كالتـــايل: االبـتدائية )25:1( واملتو�شطة )20:1( 
والثانوية)20:1(، واخت�س الهدف)ال�شاد�س( يف م�شروع االإ�شرتاتيجية الوطنية 
لتطوير التعليم العام ب�شمان حتلي الطالب والطالبـــات بامل�شـــوؤولية االجتماعية، 
والوطنية ال�شاحلة، مع تعزيز الهوية الوطنية وتنمية القيـــم الثقافيـــة، وانتهجت 
لتحقيق ذلك بع�س االإجراءات، ومنها: ت�شمــني املناهــــج الدرا�شيـــة مو�شـــوعات 

تتعلق باملواطنة والقيم الثقافية بدءًا من مرحلة ريا�س االأطفال.

وتقدمي برامج تعزيز املواطنة يف االأن�شطـــة املدر�شـــية، وتخـــلق لديهــم الوعي 
بامل�شوؤوليات االجتماعية، واإقامة روابط مع و�شائل االإعــــالم وموؤ�ش�شات القــــطاع 
اخلا�س وموؤ�ش�شات التعليـــم العـــايل لتعـــزيز روح املواطنـــة لــدى الطــالب. ورفع 

م�شتوى العمل التطوعي واخلدمة املجتمعية من خالل االأن�شطة املدر�شية. 

وبالن�شبة لريا�س االأطفال اأ�شارت اللجنـــة اإلى اأن وزارة الرتبيـــة والتعلـــيم ويف 
اإطار تطبيقها لقرار املقام ال�شامي رقم )7/ب/5388( بتاريخ 1423/3/3هـ، 
بجعل ريا�س االأطفال مرحلة م�شتقلة والتو�شع فيـــها، وحتقيـــقًا الأهداف خطط 
التنميــة وخطــتي الـــوزارة االإ�شرتاتيجــــية والتنفيذيـــة املتعلقـــة مبرحـــلة ريـــا�س 

االأطفال.

و�شعت خطــتني االأولى للعام الدرا�شي1432/1431هـ حيث مت اعتماد اإحداث 
)311( رو�شة واخلطـــة الثانيـــة للعام الدرا�شــي 1433/1432هـ واعتمد اإحداث 

)1005( رو�شة، ومازال التو�شع م�شتمرًا يف هذا املجال . 

وعن االإر�شاد الطالبي اأو�شحت اللجنـة اأن وزارة الرتبيـــة والتعليـــم مل تغــــفل 
االإر�شــاد الطالبي، حيث وردت يف اخلطـــة االإ�شرتاتيـــجية قـــيام وزارة الرتبيــــة 
جمل�س  قرار  اأن  كما  عالية  جودة؛  ذات  اإر�شاديــة  خدمــات  بتوفــري  والتعليم 
الوزراء رقم )333( بتاريخ 1432/11/19هـ، ب�شــــاأن املوافـــقة على الت�شكـيالت 
املدر�شية وهي الت�شكيـالت التي حتـــدد وفــق معـــايري حمـــددة احتـــياج املـــدار�س 
قـــد خ�شـــ�شت وظـــائف للمر�شـــدين الطالبيــني للتفــرغ ملــهام االإر�شاد الطالبي 

باملـــدرا�س.
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ضرورة التقنين.. وأبرز أسس وضعه...؟!
اأحتدث اليوم عن بع�س اأهم اأ�ش�س واأ�شول و�شع االأنظمة )القوانني( املختلفة. اإن التنظيم )التقنني( هو حاجة �شرورية ل�شري احلياة العامة �شريًا 

�شل�شًا ومنطقيًا وعاداًل، وجمردًا من االأهواء، ومتوافق مع القيم العامة للمجتمع املعني. والإدراك اأهمية التقنني )التنظيم( علينا اأن نتخيل عدم وجود 

»نظ�م« )ق�نون( يحكم �ضري ون�ض�ط ج�نب م� من جوانب احلي�ة الع�مة.  غي�ب ذلك التنظيم �ضيعني: الفو�ضى والع�ضوائية .. و�ضي�دة ق�نون الغ�ب، 

وحتكم االأهواء وامل�شالح اخلا�شة...

لذلك، اأ�شبح القانون والتقنني اأبرز �شمات التح�شر والتقدم احل�شاري االإن�شاين. كلما تزايد كم القوانني، وح�شن نوعها، كان ذلك دليل على التقدم 

احل�شاري للمجتمع املعني، والعك�س �شحيح متامًا.  وبالطبع  فاإن جوانب احلياة العامة املختلفة تتفاوت اأهميتها من جانب الآخر. فكلما اقرتب اجلانب 

اأقل اأهمية - وال�شك - من تنظيم  من احلقوق االأ�شا�شية لالإن�شان زادت اأهميته، وت�شاعدت خطورته. اإن تنظيم ا�شتخدام موقف لل�شيارات )مثاًل( 

ا�شتخدام املياه يف املنازل، رغم اأهمية اجلانبني حمل املثال، وهكذا...

ولعل هذه احلقيقة ال�شاطعة تو�شح اأهمية، و�شرورة، تقنني اأحكام ال�شريعة االإ�شالمية، يف املجتمعات االإ�شالمية، وخا�شة فيما يتعلق باأ�شا�شيات 

االجتماع الب�شري، وحقوق الفرد وواجباته. وقد نتطرق لهذا املو�شوع احليوي املهم يف مقال قادم، باإذن اهلل . 

ومن اأهم اأ�ش�س التنظيم اأن يوؤخذ يف و�شع القانون كل معطيات الواقع ، والو�شع  الذي يحاول القانون  تنظيمه. اإن احلر�س على �شياغة وا�شت�شدار 

قوانني ممتازة وراقية، دون اكرتاث يذكر بالواقع الفعلي على االأر�س، ومبدى اإمكانية التطبيق، هو اأمر غري عملي، و » ترف قانوين« - اإن �شح التعبري. 

فاأي قانون - مهما كان راقيًا - ال قيمة له دون تطبيق �شحيح... يحقق - يف الواقع - جوهره، وهدفه.

وعلى �شبيل املثال، تفنن بع�س القانونيني واملخت�شني يف �شياغة ومتحي�س و» تطوير« نظام »امل�شاركة بالوقت« يف الوحدات ال�شكنية ببالدنا. وهو تقنني 

�شروري وجيد. ولكن  هل مثل هذا النظام )الع�شري( قابل للتطبيق يف الوقت احلا�شر، على االأقل يف جمتمع بلد نام كاململكة؟! هل لدينا »االآلية« الق�شائية 

املنا�شبة لف�س املنازعات التي تن�شاأ - بطبيعة احلال - عن تطبيقه ؟! اأال تنوء حماكمنا - واإماراتنا و�شرطنا - مب�شاكل ال ح�شر لها بني موؤجرين وم�شتاأجرين 

للعقار العادي... وهي م�شاكل تقوم على عقود يف منتهى الب�شاطة والو�شوح ؟! ومع ذلك تبقى معظم هذه الق�شايا معلقة... ومتزايدة، بل ومرتاكمة.

ومثال اآخر، نظام املرور اجلديد - ن�شبيا. وهو نظام حيوي جدًا... مي�س جانبًا مهما من حياة كل منا اليومية، وحتتاج اإليه بالدنا - اأميا حاجة. وقد 

جاء هذا النظام متكاماًل، ومنقحًا، بل ومتميزًا. لكن االأهم هو اأن »يفعل«، وتوجد االآلية - والقدرة - املنا�شبة لتطبيقه، وحتقيق االأهداف ال�شامية من 

اإ�شداره. فالقوانني مهما كانت جميلة واإيجابية تفقد اأهميتها، اإن مل توجد االإرادة والقدرة على اإنفاذها، وعلى اأكمل وجه ممكن. واأغلب اإدارات املرور 

لدينا - مع االأ�شف - وخا�شة يف املدن الكربى، تعاين من �شعف تاأهيل اأفرادها، وقلة عددهم. فاالإمكانات الب�شرية الالزمة لتحقيق »�شبط مروري« 

منا�شب ومقبول، متدنية جدًا... والق�شور يف »الكيف« و »الكم« فيها وا�شح للعيان. 

واأن مل حتل م�شاألة »االإمكانات« �شنظل نعاين من تدين ن�شبة »ال�شبط املروري« يف �شوارعنا واأزقتنا وطرقنا، و�شنظل من اأ�شواأ دول العامل يف حوادث 

وخمالفات املرور - كما هو حالنا االآن - مهما كانت قوانيننا املرورية ممتازة. بع�س اإدارات املرور يف مدننا تعمل - كما يقولون - باأقل من ربع الطاقة 

الب�شرية واالآلية الالزمة لها. ونتج عن ذلك اأن ن�شبة »ال�شبط املروري« فيها تنخف�س... لت�شل اإلى حوايل 8% فقط... اأي اأن 8% فقط من املخالفات 

املرورية يتم �شبطها، ومعاقبة مرتكبيها؟!.

فالعربة، اإذًا، لي�س باإخراج نظام ممتاز وكامل ومنوذجي، بل يف قابلية )واإمكانية ( ذلك النظام للتطبيق الفعلي املمكن، يف واقع معني. وهذا يعني: 

وجوب االهتمام بـ »الظروف« واالإملام مبدى ا�شتعدادها - اأي تلك الظروف - لتطبيق االأنظمة املمتازة، والعادلة... اأواًل، وقبل »�شن« وتنقيح تلك النظم 

والقوانني، والتباري يف �شبط �شياغتها. 

وهذا يجب اأن ال يعنى »النزول« بالقوانني اإلى م�شتويات ح�شارية متدنية، بل اأن املق�شود هنا هو �شنع » نظم« متطورة، وبـ » اأ�شنان » .... اأي بقدرة على 

التطبيق ، وم�شداقية لدى املعنيني بتطبيقها . فالقانون املتطور ميكن اأن ي�شهم – اإيجابًا – يف االرتقاء احل�شاري الأي جمتمع، ودعمه على �شلم التقدم.  

ومن اأبرز اأ�ش�س و�شع النظم اأي�شًا، هى : التاأكيد على �شرورة »املراجعة الدورية« لكل نظام... الإجراء التعديل الالزم فيه )باحلذف واالإ�شافة، 

اإجراء  النظم. فال تخفى م�شاوئ  وثبات هذه  املمكنة.... �شمانا ال�شتقرار  اأ�شيق احلدود  وفى  اإجرائه،  لزومية  التطبيق  يك�شف  والذي  بهما معا(  اأو 

التعديالت املتالحقة واملت�شرعة، وما ي�شببه ذلك من اإرباك وتخبط للمعنيني بتلك النظم.  

وال يفوتني هنا التنويه بدور جمل�س ال�شورى احلا�شم يف و�شع و�شياغة النظم املختلفة يف بالدنا. وهو دور رئي�س، وغري ظاهر بقدر كاف وقد تكون 

لنا وقفة الحقة مع هذا الدور اأي�شا. واهلل امل�شتعان ؟  

اأ. د.  �صدقـــه يحيى فا�صـــــل
ع�صو جمل�س ال�صورى



تقارير القبة

ال�شورى - العدد 154- جمادى الآخرة  1435هـ 18

الشورى يطالب وزارة الثقافة بمعالجة
قصور أداء اإلعالم الخارجي

طالب جمل�س ال�صورى خالل جل�صته العادية ال�صاد�صة والع�صرين 
رئي�س  معايل  برئا�صة  1435/6/1هـ  الثالثاء  يوم  عقدها  التي 
ال�صيخ  اآل  اإبراهيم  بن  حممد  بن  عبداهلل  الدكتور  ال�صيخ  املجل�س 
الرقمي  املحتوى  ن�صر  لدعم  خطة  بو�صع  والإعالم  الثقافة  وزارة 
لأدب وثقافة الطفل وال�صباب باللغة العربية ب�صكل تفاعلي, وذلك 

بالتن�صيق مع مبادرة امللك عبداهلل للمحتوى العربي.

كما طالب املجل�س الوزارة بالعمل مع اجلهات امل�صوؤولة ذات العالقة 
ملعاجلة املعوقات التي اأدت اإلى ق�صور اأداء الإعالم اخلارجي, وت�صهيل 
الإعالمية  املواد  وتعزيز  ودعم  الدور,  بهذا  لقيامها  الوزارة  اأداء 
يف  كافية  م�صاحات  واإفراد  اخلا�صة  الحتياجات  بذوي  اخلا�صة 

خمتلف و�صائل الإعالم.
ال�صوؤون  جلنة  نظر  لوجهة  املجل�س  اأ�صتمع  اأن  بعد  ذلك  جاء 
جتاه  واآرائهم  الأع�صاء  ملحوظات  ب�صاأن  والإعالمية,  الثقافية 
التقرير ال�صنوي لوزارة الثقافة والإعالم للعام املايل 1434/1433هـ 

التي تالها رئي�س اللجنة الدكتور را�صد الكثريي.

بعد  لوزارة  و�شًفا  يعد  الوزارة  تقرير  اأن  اللجنة يف وجهة نظرها  واأو�شحت 
اإعادة هيكلتها؛ اإثر حتويل االإذاعة والتلفزيون، واالإعالم املرئي وامل�شموع، ووكالة 
هذه  اأن  يعني  والذي  الوزارة،  مظلة  حتت  عامة  هيئات  اإلى  ال�شعودية  االأنباء 
الهيئات �شتقدم يف العام املايل القادم تقريًرا م�شتقاًل لكل قطاع منها بح�شب 

نظام جمل�س الوزراء.

والتلفزيون  االإذاعة  ا�شتقالل  بعد  الوزارة،  مهمات  اأن  اإلى  اللجنة  وراأت 
واالإعالم واملرئي ووكالة االأنباء ال�شعودية يف هيئات عامة  حتت مظلة الوزارة، 
اقت�شرت على املراقبة والتوجيه وبالتايل اأ�شبحت اأعباءها اأقل من ذي قبل، مما 
يحتم عليها تكثيف املراقبة واملتابعة واتخاذ قرارات جادة ل�شمان ما تطمح له 
القيادة، ويرغب فيه املجل�س واملواطن، وحتقيق ذلك عرب هيئة االإعالم املرئي 

وامل�شموع.

وافاد الدكتور الكثريي اأن اللجنة ناق�شت مو�شوع ال�شوابط امللزمة للقنوات 
الف�شائية اخلا�شة مع مندوبي الوزارة والهيئات الثالث، ووعدوا باالهتمام بهذا 
لقائها  عند  عليه  والتاأكيد  بطرحه  تعد  اللجنة  فاإن  املو�شوع  والأهمية  املو�شوع، 

باملندوبني ملناق�شة التقرير القادم باإذن اهلل.

دعم وتعزيز المواد اإلعالمية الخاصة
بذوي االحتياجات الخاصة
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التطوير يف  اأدوات  من  كاأداة  وتوظيفه  العلمي  البحث  اأهمية  اللجنة  واأكدت 
�شرورة  مع  الغر�س،  لهذا  املعتمد  زيادة  �شرورة  وراأت  الوزارة،  عمل  جماالت 
نتائج  تقرير عن  واإعداد  الرقابية،  واجلهات  الوزارة  قبل  واملراقبة من  املتابعة 

هذه البحوث وما �شرف عليها.

اأما ما يخ�س امل�شروع التطويري املماثل لربنامج خادم احلرمني ال�شريفني 
اإلى  الربناجمني  هذين  يف  العمل  اأن  اللجنة  فراأت  والق�شاء،  التعليم  لتطوير 

الوقت احلايل ال يتوافق، وال يتنا�شب مع ما خ�ش�س لهما من ميزانيات.

لي�س  االإعالم  اأق�شام  اأن معاجلة م�شكالت خريجي  اإلى  اللجنة  رئي�س  ولفت 
من اخت�شا�س الوزارة، ولكن اللجنة �شتناق�س هذا املو�شوع عند لقائها مبمثلي 

الوزارة م�شتقباًل اإن كان يف مقدور الوزارة امل�شاعدة يف هذا االأمر.

جهودها  واإبراز  باململكة  للتعريف  خا�شة  قناة  اإن�شاء  اأهمية  اللجنة  وراأت 
اأنها تبنت تو�شية بهذا  التنموية، وجهود اململكة االإيجابية يف اخلارج، مو�شحة 

ال�شاأن على الرغم من وجود برامج اإذاعية وتلفزيونية تقوم بذلك.

وبخ�شو�س �شرورة قيام وزارة الثقافة واالإعالم بدورها الثقايف اأو�شح رئي�س 
اللجنة الدكتور را�شد الكثريي اأن املجل�س اأ�شدر العديد من التو�شيات يف تقارير 
ما  اإلى  اإ�شافة  بالثقافة،  لالهتمام  التقرير  هذا  ويف  ال�شابقة  لل�شنوات  الوزارة 
�شدر من قرار خا�س باإن�شاء هيئة وطنية للكتاب، وذلك رغبة منه يف م�شاعدة 
معر�س  يف  بدورها  تقوم  الوزارة  اأن  كما  الثقايف،  باجلانب  للنهو�س  الوزارة 

الريا�س الدويل للكتاب الذي ا�شتقطب اأعداًدا كبرية من دور الن�شر وغريها.

بقرار  �شدرت  اململكة  يف  االإعالمية  ال�شيا�شة  اأن  اإلى  اللجنة  رئي�س  واأ�شار 
بدايتها  يف  ن�شت  وقد  1402/10/20هـ،  وتاريخ   )169( رقم  الوزراء  جمل�س 
على اأنه� تعترب اخلطوط العري�ضة التي يلتزم به� الإعالم ال�ضعودي لتحقيق هذه 

االأهداف من خالل التثقيف والتوجيه واالأخبار والرتفيه.

واأنها ُتعترب جزًءا من ال�شيا�شة العامة للدولة. ونظًرا لتطوير و�شائل االإعالم 
اأكرث  لتكون  ذلك  على  بناء  ثها  حتَدّ اأن  الوزارة  راأت  فقد  العامل  على  واالنفتاح 
املجال  يف  عليها  لل�شري  تنفيذية  خطة  بها  فُيعنى  االإ�شرتاتيجية  اأما  �شمولية. 
وقد  تالفيه،  على  وتعمل  الوزارة  به  اعرتفت  ق�شور  وجودها  وعدم  االإعالمي، 

اأ�شدر املجل�س عدة قرارات يف هذا ال�شاأن. 

ولفت الكثريي اإلى وجود ق�شور يف اجلانب الثقايف ب�شكل عام، مو�شحًا اأن 
اللجنة يف لقائها مع مندوبي الوزارة اأكدت حاجتها امللحة اإلى الدعم مب�شت�شارين 
االإجراءات  اأن  اإال  الثقافية  لل�شوؤون  لوكالتها  املادي  الدعم  وزيادة  ثقافيني، 

البريوقراطية حتول بينها وتلبية تلك املطالب.

واأ�شاف اإن اللجنة ترى اأن على الوزارة املطالبة بذلك، والتن�شيق مع اجلهات 
داخل  حديًثا  هناك  اأن  الوزارة  مندوبو  ذكره  ما  على  بناء  اأنه  كما  املخت�شة، 
بعد �شم فروع اجلمعية  ثقافية  اإلى مراكز  االأدبية  االأندية  الوزارة حول حتويل 

العربية ال�شعودية اإليها.

و�شددت اللجنة على �شرورة اأن تكون للقنوات التلفزيونية واالإذاعية التابعة 
ملثل  خطًطا  ت�شع  واأن  واالأزمات،  للكوارث  اجلاهزية  والتلفزيون  االإذاعة  لهيئة 

هذه االأمور لتو�شيح جهود اململكة، وما تقدمه من دعم لكثري من املجتمعات.
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الدكتور / حاتم المرزوقي
رئيس اللجنة الخاصة لنظام حماية اللغة العربية

لغتنا تستحق مشروعًا وطنيًا يحميها

مشروع » نظام حماية اللغة العربية «.. تمكين اللغة وإثرائها

والثالثني  الثانية  العادية  جل�صته  خالل  ال�صورى  جمل�س  ناق�س 
التي عقدها  الثالثاء 1435/6/22هـ برئا�صة معايل رئي�س املجل�س 
تقرير  ال�صيخ  اآل  اإبراهيم  بن  حممد  بن  عبداهلل  الدكتور  ال�صيخ 
اللجنة اخلا�صة, ب�صاأن درا�صة م�صروع “نظام حماية اللغة العربية 
الدكتور  املجل�س  ع�صو  من  واملقدم  ال�صعودية”  العربية  اململكة  يف 
املادة )23( من نظام املجل�س الذي تاله رئي�س  ال�صبيعي وفق  �صعود 

اللجنة اخلا�صة الدكتور حامت املرزوقي.

بع�س  ب�شاأنه  اأبديت  للمناق�شة،  املجل�س  على  النظام  م�شروع  عر�س  وبعد 
يف  اأنه  يفيد  ب�شيط  تعريف  اإ�شافة  االأع�شاء  اأحد  ا�شتح�شن  حيث  امللحوظات 
حال ذكر »املركز« فهو مركز امللك عبداهلل بن عبدالعزيز الدويل خلدمة اللغة 
العربية؛ الأن النظام �شوف ي�شري اإلى مركز امللك عبداهلل، خ�شو�شًا لو اأدخلت 

تعديالت اأخرى بعد هذه املناق�شة.

واأكد ع�شو اآخر �شرورة اأن يكون التحدث مع الوفود الر�شمية مق�شورًا على 
اللغة العربية، وهذا �شلوك متعارف عليه، وهو من مكونات الهوية الوطنية، وراأى 

اأنه يعطي قوة ملوقف املتحدث مع �شبط النظام لعملية الرتجمة. 

تطوير  بدون  حتقيقها  ميكن  ال  النظام  هذا  مواد  اأن  اآخر  ع�شو  واأ�شاف 
وقد  العايل،  والتعليم  العام  التعليم  يف  العربية  اللغة  وتدري�س  تعليم  منظومة 
و�شلت اإلى ما و�شلت اإليه من �شعف، مت�شائاًل عن الكيفية التي يتم بها تطبيق 
بلغة  وغريها  احلايل،  النظام  من  “اخلام�شة” و”ال�شاد�شة”  مواد مثل املادة 

عربية �شليمة بدون اأن يتلقى الفرد ال�شعودي تعليمًا قويًا يف اللغة العربية. 

اأ�شافت  اأنها  ع�شرة”  “الثالثة  املادة  يف  ذكرت  اللجنة  اأن  اإلى  اآخر  ولفت 
اللغة  حلماية  الدويل  عبدالعزيز  بن  عبداهلل  امللك  ملركز  متكينية  اأحكامًا 
العربية؛ وقال : ما دام ذلك جائًزا قانونًا، فمن املهم اإ�شافة بع�س املواد االأخرى 
وال�شالحيات التي تهدف اإلى دعم تعليم اللغة العربية جلهة مهمة؛ مثل مركز 
اأن يكون من درا�شة خمرجات  النظام، مثل:  تثبيتها يف هذا  اأو  امللك عبداهلل، 
تعديلها،  واقرتاح  ومراجعتها  والعام،  العايل  التعليم  يف  العربية  اللغة  مناهج 

ح�شب معايري يحددها املركز. 
معايري خا�شة  و�شع  االإ�شراف على  املركز  يتولى  باأن  االأع�شاء  اأحد  وطالب 
واإعطاء  واإليها،  العربية  اللغة  وللمرتجمني من  العربية  اللغة  ملعلمي  وتراخي�س 

الرتاخي�س لهم. 

ونبه اأحد االأع�شاء اإلى اأن النظام مثُل كثري من االأنظمة، مل تت�شح العقوبة 
والع�شرين  احلادية  املادة  مب�شمون  االحتفاظ  من  والبد  النظام،  خمالفة  على 
ومراقبة  النظام،  لتطبيق  �شمانًا  االأ�شلي  املقرتح  والع�شرين من  الثالثة  واملادة 
اأحكامًا  النظام  اأن يف هذا  النظام، خا�شة  العربية كما ورد يف  اللغة  ا�شتخدام 

لي�س لها مثيل �شابق يف اأنظمة اأو  ت�شريعات اأخرى. 
واعترب ع�شو اآخر اأن املقرتح مهم وبحاجة اإلى تطوير ليحقق الهدف الذي 

و�شع من اأجله.

لغتنا تستحق
مشروعًا وطنيًا يحميها

معايير خاصة وتراخيص لمعلمي
اللغة العربية وللمترجمين
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وقال ع�شو اآخر : اإن ما ن�شت عليه اإحدى مواد النظام املقرتح من اأنه يهدف 
يح�شن  لذا،  الوطنية.  الهوية  اإحدى مقومات  بو�شفها  العربية  اللغة  اإلى حماية 
العربية  اللغة  حماية  اإلى  النظام  هذا  يهدف  بحيث  املادة؛  هذا  �شياغة  اإعادة 

بو�شفها لغة القراآن قبل اأي �شيء اآخر.

العربية بغري  اللغة  التي متنع كتابة  الثانية  املادة  اأحد االأع�شاء عند  وتوقف 
اأن نرتك  يعني  قائاًل هل  وت�شاءل  “واأرقامها”،  اللجنة  اأ�شافت  حروفها؛ حيث 
كتابة االأرقام بالهندية والرجوع اإلى االأرقام العربية التي هي م�شتخدمة مع اللغة 

االإجنليزية؟.

احلكومية  اجلهات  جميع  “على  “الثالثة”:  املادة  ن�س  اأن  اإلى  اآخر  ولفت 
ا�شتخدام اللغة العربية..” ن�س مكرر، حيث �شدرت كثري من التوجيهات وكثري 

من املواد يف االأنظمة با�شتخدام اللغة العربية يف التعامالت املختلفة.

التحدث  وجوب  على  اأكدت  اأنها  اآخر  ع�شو  فراأى  “الرابعة”  املادة  اأما 
باللغة العربية يف املحافل الدولية؛ وهو اأي�شًا ما اأكدت عليه كثري من املرا�شيم 
والتوجيهات امللكية، كما اأن املادة “اخلام�شة ون�شها: “على اجلهات احلكومية 
وغري احلكومية اأن حترر باللغة العربية جميع الوثائق” ورد يف كثري من االأنظمة، 
كما اأن ن�س املادة ال�شاد�شة الذي يوجب على كل من ي�شغل وظيفة عامة اأن يجيد 
اللغة العربية ؛ هو حت�شيل حا�شل؛ الأن اللغة الر�شمية للمملكة هي اللغة العربية 
وهي لغة التعليم، ال�شيما اأنه يعلن عن الوظائف وتنظيم م�شابقاتها باللغة العربية 

وهو املعمول به.
ومنظمة  موجودة  اأحكامها  النظام  هذا  مواد  من  كثريًا  باأن  الع�شو  وتابع 
ملو�شوعها يف اأنظمة اأخرى، اأو اأوامر �شامية اأو قرارات ذات �شلة بهذا املو�شوع. 
لذا جاء هذا النظام املقرتح يف احلقيقة بتكرار الكثري من االأحكام الواردة يف 
العديد من االأنظمة. م�شيفًا اأنه من االأف�شل اإيجاد برامج تتعلق بدعم وتعزيز اللغة 

العربية بداًل من اإيجاد نظام جند �شعوبة يف تطبيق اأحكامه على اأر�س الواقع.

التعليم  هما  العربية  اللغة  حماية  يف  الرئي�شيني  الالعبني  اأن  اآخر  وراأى 
واالإعالم؛ ومع ذلك فاإن العناية بهذين القطاعني يف هذا النظام حمدودة جدًا؛ 

اإذ ال حماية للغة العربية اإن مل يحمها التعليم واالإعالم.

هذا  يف  العربية  للغة  عبداهلل  امللك  مركز  اإقحام  اإلى  االأع�شاء  اأحد  واأ�شار 
املو�شوع؛ ونوه اإلى اأنه لي�س من مهام املركز متابعة وتنفيذ االأنظمة فهو جهة غري 
حكومية؛ واجلهات غري احلكومية ال ت�شتطيع - بحكم نظامها- اأن تكون جهات 
رقابية تتابع تنفيذ بنوده، وراأى اأن اأف�شل جهة لذلك هي وزارة الثقافة واالإعالم، 

كون اللغة العربية مكوًنا رئي�ًشا من مكونات الثقافة.

وطالب اآخر باإ�شافة مادة تتعلق باللغة الر�شمية لالإعالم الر�شمي احلكومي، 
الف�شحى،  العربية  اللغة  ت�شتخدم  التي  الربامج  بدعم  تتعلق  اأخرى  واإ�شافة 
وثالثة تلزم مقدمي الربامج املختلفة املتلفزة واملذاعة باللغة العربية الف�شحى، 

واإ�شافة مادة تتعلق باال�شتثناءات امل�شموح بها.
كاللغة  امل�شتخدمة  بامل�شطلحات  خا�شة  مادة  وجود  �شرورة  على  و�شدد 

العربية، واجلهات الر�شمية وغري الر�شمية، وغريها من امل�شطلحات. 

ولفت اأحد االأع�شاء اإلى ماورد يف املادة التا�شعة الفقرة )اأ( من عبارة يرى 
اأنها ف�شفا�شة جدًا وميكن اأن تف�شرها اأي جهة كما ت�شاء؛ وقال : اإن االأ�شل اأن 
يكون هناك عبارة حول اإلزامية التعليم واأن يكون باللغة العربية يف جميع مراحله، 
ثم يتم و�شع اال�شتثناءات املرادة يف نقط اأخرى؛ مع حتديد املرحلة التعليمية؛ 
للتعليم  االأولى  اإلى مواد تف�شيلية:  املنا�شب تق�شيم احلديث هنا  وقد يكون من 
العام، والثانية للتعليم العايل، مع اأهمية االإ�شارة اإلى اأن الالئحة التنفيذية حتدد 
التخ�ش�شات واحلاالت التي يجوز فيها اال�شتثناء بالتدري�س بلغتني متوازيتني، اأو 

لغة اأجنبية واحدة.

اللغة  متكني  االأول:  طريقني  من  يتم  العربية  اللغة  حماية  اأن  اآخر  واعترب 
العربية  اللغة  متكني  جمال  يف  اأنه  وبني  العربية؛  اللغة  اإثراء  والثاين:  العربية، 
العربية  اململكة  لغة  اأن  على  للحكم  االأ�شا�شي  النظام  من  االأولى  املادة  ن�شت 
ال�شعودية الر�شمية هي اللغة العربية؛ وبذلك فاإن هذه املادة هي التي ا�شتمدت 
اللغة  بحماية  يتعلق  فيما  النظام  مواد  احلكومية  اجلهات  من  الكثري  منها 
العربية، اأو متكني اللغة العربية من اأن تكون هي اللغة االأ�شا�س يف املخاطبات ويف 

التعامالت الر�شمية والكتابة.
واأ�شار اأحد االأع�شاء اإلى اأن هذا النظام مع اأهميته اإالَّ اأنه اأغفل جانب االإثراء 
التي وردت مبثوثة يف كثرٍي من  املواد  التمكني، فقد كرر كثريًا من  وكرر جانب 
يف  يتمثل  والذي  العربية  للغة  االإثرائي  اجلانب  اإلى  يتطرق  اأن  ون�شي  االأنظمة، 
اإن�شاء جممع للغة العربية الذي من خالله ميكن اإثراء اللغة العربية بامل�شتجدات 
املجتمع يف  باحتياجات  تفي  التي  والعبارات اجلديدة؛  والكلمات  وامل�شطلحات 

الظروف احلالية والتطور املجتمعي والتطور احل�شاري.

البد من إلزام مقدمي البرامج اإلذاعية 
باللغة العربية الفصحى
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اأُفرغ من حمتواه، فقد حذفت  النظام قد  اأن م�شروع  االأع�شاء  اأحد  والحظ 
�شدرت  عامة  تو�شيات  �شوى  يعدو  فال  بقى  وما  النظام،  لب  هي  كثرية  مواد 
فيها تعليمات واأوامر ر�شمية �شابقة، كما اأن اللجنة حذفت جميع املواد املتعلقة 
بالتعريب واملواد املعنية بال�شوابط والعقوبات، فما الذي بقي من النظام؟ اإذ مل 

يبق من م�شروع النظام �شيء ي�شوغ �شدوره اأ�شاًل.

وقال : اإن اململكة جديرة مبجمع للغة العربية، لكن ذلك مل يحدث، وقد �شدر 
ير  النظام مل  ولكن  العربية،  اللغة  ال�شابق ملجمع  ال�شورى يف  نظام من جمل�س 
النور بعد، ومركز امللك عبداهلل بن عبدالعزيز الدويل خلدمة اللغة العربية كان 
يحدث  مل  ولكن  اململكة،  يف  العربية  اللغة  جممع  عن  البديل  يكون  اأن  يفرت�س 

ذلك؛ واهتمامات املركز واإمكاناته ال تكفي حلماية اللغة العربية اأو التعريب.

اإليه،  امل�شار  العربية  اللغة  جممع  نظام  على  باالإطالع  اللجنة  وطالب 
واال�شتفادة منه الإن�شاء نظام �شامل جديد للغة العربية يكون مركز امللك عبداهلل 
هو مرجعيته التنفيذية، بحيث ي�شبح نظامًا ملركز امللك عبداهلل للغة العربية، 

واأن ي�شمل قواعد التعريب.

ونبه ع�شو اآخر اإلى اأن اللغة العربية تتعر�س للتهديد، وبرهن على ذلك ياللغة 
م�شددًا  مدار�شنا،  وبع�س  بل  ال�شحية،  واملوؤ�ش�شات  الفنادق  بع�س  يف  املتداولة 
على اأهمية حماية اللغة العربية والتي يتحدث بها اأكرث من مليار اإن�شان، وراأى اأن 
يكون مركز التعريب والرتجمة مركزًا م�شتقاًل حتت ا�شم: مركز امللك عبداهلل 
اأن  للجنة  اأو�شح  املركز  مندوب  رد  اأن  ال�شيما  والرتجمة،  للتعريب  احل�شاري 

مركز امللك عبداهلل الدويل لي�س له اأي توجه للتعريب.

واأكد اأهمية مو�شع التعريب وما ي�شتحقه منا كوطن وكاأمة اأن نعتني به. وقال: 
اإعادة  املنا�شب  ومن  والرتجمة،  بالتعريب  االآخر  مع  التوا�شل  اإلى  بحاجة  اإننا 
النظر يف م�شاألة �شم النظام ملركز امللك عبداهلل الدويل، فاملركز ال زال يف طور 
الهيكلة وو�شع اللوائح، كما اأنه مركز دويل، وال يوجد ما مينع من تعدد املوؤ�ش�شات 
التي تهتم باللغة العربية، بل ينبغي اأن يكون هناك ع�شرات املوؤ�ش�شات التي تعنى 

باللغة العربية.

ويف مداخلته قال اأحد االأع�شاء: اإن قوانني الدولة الع�شرية التي اأخذت على 
االأربعة؛  العنا�شر  احل�شبان  يف  اأخذت  اأنها  جند  الوطنية  لغتها  حماية  عاتقها 
منها: �شن االأنظمة التي حتافظ على اللغة من االندثار اأو التعطيل اأو التحويل من 
ل�شان وطني اإلى ل�شان اأجنبي، وتعميم التعامل بها فال يرى الفرد فيها اإال لغته، 

وال ي�شمع اإال لغته، وال يتكلم اإال بلغته.

�شيادة  االأم عندهم عن حماية  اللغة   وال تقل هذه احلماية واملحافظة على 
االأوطان واملعتقدات، وفر�س العقوبات واجلزاءات على من يخالف تلك االأنظمة، 
االإجراءات  وتتخذ  والقوانني،  االأنظمة  تلك  تنفيذ  تراقب  �شلطة  وجود  كذلك 
الالزمة ملن يخالفها، اأي�شًا �شد الفجوة املتوقعة ما بني اللغة الوطنية وما ي�شتجد 

من علوم بلغات اأجنبية.

واأ�شــــــاف اإن م�شــــروع النظــــام هــــذا مل ُيحــــكم املحافــــظــــة عــــلى هــــذه 
العنــــا�شــــر االأربــــعــــة، ففي العنــــ�شر االأول وهــــو املحافــــظــــة عــــلى اللغــــــــة 
مــــواد م�شــــروع  بعــــ�س  اأن يف  اللغــــات االأجنــــبية؛ جنــــد  الوطنــــية من دخول 
النظام ا�شتثـــناءات تفــــقد املــــادة الغــــر�س االأ�شــــا�س منهــــا، ومن ال�شــــروري 
- يف �شياغة القوانني - عدم االإكثــــار من االأمــــور اجلوازيــــة، اأو اال�شتثنــــاءات؛ 
كما جاء يف املواد “اخلام�شة” و “ال�شابعة” و “التا�شعــــة”، حيث جــــاء يف املادة 
الأجنبية وفــــق �ضوابط و�ضروط  املدار�س  “ُتن�ض�أ  )ت(:  الفقرة  “التا�شعة” يف 
حتددها الالئحة التنفيذية على اأن ت�شــــم مناهجــــها برناجمــــًا خا�شًا باللغــــة 
العربية”؛ وقد تت�شبب هذه الفقرة اأن ي�شبــــح هــــذا االأمــــر اجلـوازي هو االأ�شل، 

ع لوجود مدار�س تدر�س بغري اللغة العربية. وكاأننا ن�شرِّ

وقد كانــــت املــــدار�س االأجــــنبية يف املمـلكــــة ال تقبــــل الطــــالب ال�شــــعوديني 
عــــدا ما تق�شي به ال�شــــرورة من اأبنــــاء ال�شعــــوديني العائــــدين مــــن اخلــــارج 
كالدبلوما�شيني مثاًل، ثم تغيــــر الو�شــــع حتى اأ�شبــــحت املــــدار�س االأجنبــية يف 
الريا�س وحدها اأكرث من خم�شني مدر�شــــة ال تكــــاد جتــــد للغــــة العربيــــة فيها 
اأثرًا وا�شحًا؛ ويف املقابل جند اأن ال�شفارات ال�شعوديـة تعاين االأمّرين لكي تفتتــــح 

مدر�شة الأبنائها يف اخلارج.

اأ�شافت حكمًا  اللجنة  امل�شروع  “التا�شعة” يف  املادة  باأن  وزاد ع�شو املجل�س 
“العقوبات”  مادة  يف  اللجنة  �شلكت  وقد  املقرتح،  امل�شروع  يف  يكن  مل  جديدًا 
بالرغم  النظام؛  اأخرى خارج هذا  اأنظمة  على  االإحالة  وهو  معهود  م�شلكًا غري 
من اأن بع�س مواد امل�شروع ال تغطيها االأنظمة االأخرى، وهذا امل�شلك يف حد ذاته 

يحتاج اإلى �شند قانوين.

اللجنة حذفت جميع المواد
المتعلقة بالتعريب والضوابط

والعقوبات فماذا بقي؟
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ن�شت  حيث  النظام؛  هذا  باأحكام  يخل  ملن  العقوبات  ت�شع  اأن  عليها  وكان 
“اخلام�شة  “ال�شاد�شة ع�شرة” مادة العقوبات - يف ال�شفحة  اللجنة يف املادة 
املقررة  العقوبات  النظام  هذا  اأحكام  خمالفي  على  تطبق  على:”  ع�شرة” 
نظامًا”، ومل تذكر العقوبات املقررة نظامًا؛ لكي نرى تلك العقوبات يف التقرير.

االأخرى،  االأنظمة  تغطيها  ال  اللجنة  و�شعتها  موادًا  هنالك  اأن  اإلى  واأ�شار 
م�شت�شهدًا باملادة “احلادية ع�شرة” يف ال�شفحة “اخلام�شة” والتي تن�س على 
ما ينبغي اأن يكون باللغة العربية ذكرت اللجنة ثالث فقرات، ثم بررت االقت�شار 
على تلك الفقرات بقولها يف جدول املالحظات: مت اإجراء تعديل يف �شيغة هذه 
املادة مع املحافظة على م�شمونها، مع حذف ما �شدر ب�شاأنه اأحكام نظامية يف 
ت�شريعات م�شتقلة؛ وقال : اإن هذا يوؤكد على اأن الفقرات الثالث مل ي�شدر ب�شاأنها 
اأحكام نظامية يف ت�شريعات م�شتقلة ولذلك ن�شت عليها. وت�شاءل قائاًل: لو اأن 

اأحدًا ارتكب خمالفة الإحدى تلك الفقرات اأوكلها، هل يرتك بال عقوبة؟.

ونوه اإلى اأن من العنا�شر االأ�شا�شية يف اأنظمة احلماية وجود �شلطة خمت�شة 
يخالفها،  ملن  الالزمة  االإجراءات  وتتخذ  والقوانني  االأنظمة  تلك  تنفيذ  تراقب 
حتدد  مل  حيث  ال�شابقة،  العقوبات  مادة  يف  نف�شه  اخلطاأ  كررت  اللجنة  اأن  اإال 
هنالك اأي عقوبات، حتى بات نظامًا بال اأ�شنان، ثم اأ�شندت �شلطة تنفيذ املراقبة 
الرقابة واملحا�شبة  اأداء مهمة  اإلى  اإلى مركز بحثي وعلمي ال يرتقي  واملحا�شبة 
كما يف نظامه االأ�شا�شي؛ حيث اإن املركز دويل الطبيعة، فا�شمه: مركز امللك عبد 
اهلل الدويل خلدمة اللغة العربية، وم�شروع النظام املقرتح وطني حملي الطبيعة، 

فكيف ميكن اجلمع بني االأمرين يف تطبيق االأنظمة؟.

اإلى  الر�شالة اخلالدة  االإ�شالمية قد كلفت بحمل  االأمة  اإذا كانت   : واأ�شاف 
النا�س كافة، وكان الدليل على �شحة هذه الر�شالة هو القراآن الكرمي، والدليل 
اإال ملن يدرك معاين  على �شحة القراآن هو كونه معجزًا وال يتبني هذا االإعجاز 
العربية، فهل نحن قادرون على اإي�شال هذا االإعجاز وهذه االأمانة مع ال�شعف 
الذي يعانيه اأبناوؤنا وبناتنا يف اللغة العربية؟، فالق�شية لي�شت هينة، ومن املهم 

اإعادة املو�شوع اإلى اللجنة ملزيد من الدرا�شة.  

املادة  �شياغة  اأعادت  اأنها  ذكرت  اللجنة  اأن  االأع�شاء  اأحد  راأى  جانبه  من 
اأنه مت حذف الفقرة )ب( منها،  امل�شمون، يف حني  على  “العا�شرة” وحافظت 
ومل يتم ذكر ذلك يف امللحوظات، وراأى االإبقاء على الفقرة )ب( الأهميتها عطفًا 
اأ�شافتها  التي  االإ�شافة  اأهمية  له. موؤكدًا  و تعزيزًا  الفقرة )اأ(  على ما جاء يف 
اللجنة لهذه املادة اخلا�شة مبدر�شي اللغة العربية؛ وراأى منا�شبة اإ�شافة الفقرة 
جلميع  اجلامعي  التعليم  مراحل  يف  امل�شطلحات  “تعريب  املادة:  لهذه  التالية 

التخ�ش�شات العلمية وال�شحية والهند�شية”.

ويف ظل املبالغة يف ا�شتخدام التقنية طالب اللجنة باأن تتبنى  اإ�شافة مادة 
اإدراج  والتقومي  للقيا�س  الوطني  املركز  “على  ون�شها:  النظام  مل�شروع  جديدة 
اختبار للغة العربية �شمن اختبار القدرات؛ و ذلك ملعاجلة الق�شور اللغوي يف 

طالب اجلامعات”.

وانتماوؤنا،  القومي  واأمننا  قراآننا  هي  لغتنا  اإن   : اآخر  ع�شو  قال  جهته  من 
اخلطط  و�شع  يف  بجدية  التفكري  منا  يتطلب  وتنوعها  العربية  اللغة  فاأزمة 
وتطوير امل�شروعات مبا يتنا�شب ومتغريات الع�شر والنا�س؛ الرتبوية، والثقافية، 

واالجتماعية، والتقنية، واالإعالمية وغري ذلك.

ومن املهم ا�شتخدام اللغة العربية يف التعامل الر�شمي، ويف املجاالت االإدارية، 
طريق  عن  يتم  وهذا  وغريها؛  القانونية  املعامالت  ويف  والرتبوية،  والتجارية، 
تفعيل الن�شو�س الد�شتورية والت�شريعية التي تن�س على اأن اللغة العربية هي اللغة 
التف�شيلية،  اللوائح  من  وذكية  دقيقة  منظومة  اإلى  حتويلها  ثم  ومن  الر�شمية، 
كافة  يف  العربية  اللغة  ا�شتخدام  تفر�س  التي  امللزمة  ال�شفة  ذات  والقرارات 

االأن�شطة، واملعامالت، وفر�س اجلزاءات الالزمة خالل التطبيق حيال ذلك.

موؤكدًا على قرار موؤمتر القمة العربية “التا�شعة ع�شرة” املنعقد يف الريا�س 
بتاريخ 29 مار�س 2007م حول دور اللغة العربية يف التعبري عن االإرث احل�شاري، 
الع�شرين  العربية  القمة  موؤمتر  قرار  وكذلك  امل�شرتك،  العربي  العمل  وتطوير 
اللغة  دور  على  �شدد  الذي  2008م  مار�س   30-29 بتاريخ  دم�شق  يف  املنعقدة 
العربية يف احلفاظ على الهوية؛ تداركًا لتاأثري ال�شعف اللغوي على عملية التنمية 
امل�شروع؛  بهذا  االأخذ  اأهمية  على  و�شدد  والثقافية،  واالجتماعية،  االقت�شادية، 
ناحية  العربية وهو  اللغة  يت�شمن ثالثة اجتاهات منها قانون حماية  فامل�شروع  

قانونية.

وتطبيق اللغة العربية وال�شعي الإعادة مكانتها؛ وهو ما ت�شعى اإليه املوؤ�ش�شات 
واملراكز املهتمة باللغة العربية، اأي�شًا اإقامة مركز ترجمة مب�شتوى علمي ومنهجي 
العربية قا�شرة يف هذا املجال لعدم وجود قاعدة معلوماتية،  واللغة  راق جدًا، 
و�شتدر�س اللجنة اخلا�شة ما طرحه االأع�شاء من اآراء وملحوظات ومقرتحات؛ 
ومن ثم تعود بوجهة نظرها اإلى املجل�س يف جل�شة قادمة، ومن ثم ي�شوت املجل�س 

على ما انتهت اإليه اللجنة.
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األستاذ / أحمد بن إبراهيم الحكمي
رئيس اللجنة الخاصة لمشروع نظام مراكز األحياء

مشروع نطام مقترح من أحد أعضاء المجلس

مراكز األحياء.. حاضنة أهلية تستحق التطوير

ارتبـــاط مــراكــز الأحيــاء؛ وجمــال�س اإداراتــها؛ واآلـيــة انعــقــاد 
جمــعياتها العمومــية؛ ومــا اإذا كــان موظفــوها �صيخــ�صعون لنظــام 
التقـاعــد؛ اأم �سيعــملون بنظــام املكــافــاأة؛ كــانت تلــك اأبــرز النقــاط 
التي طرحــها عــدد من اأع�صاء جمل�س ال�صورى خالل مناق�صة املجل�س 
يف جل�صــته العـاديــة التا�صعــة والع�صــرين التي عقــدها يــوم الثــنني 
14/ 6 /1435هـ برئــا�صــة معــايل رئيــ�س املجــل�س ال�صيــخ الدكــتور 
عبداهلل بن حممد بن اإبــراهيم اآل ال�صيــخ, تقــرير اللجنــة اخلا�صـة 
لدرا�صة مقرتح م�صروع نظام مراكز الأحياء واملقــدم من ع�صو جمل�س 

ال�صورى الدكتور �صعود ال�صبيعي وفق املادة )23( من نظام املجل�س. 

وبــعــد اأن تــــال رئيــ�س اللجنــة اخلا�صــة معــايل الأ�صتــاذ اأحــمد 
بن اإبراهيــم احلكــمي تقــرير اللجنــة؛ ناقــ�س املجــل�س مواد م�صروع 
النظــام املقتــرح؛ حيــث راأى اأحــد الأع�صــاء اإ�صافــة تعــريف احلــي 
يف املادة »الأولى« للتعريفات, حتى ت�صتطــيع املناطــق معرفــة عــدد 
مراكــز الأحيــاء التي ت�صــرف عليــها, واقتــرح و�صــع موؤ�صــرات لأداء 
مراكز الأحــياء عـلى م�صتوى املناطق؛ لأغرا�س التخطيط واملتابعة, 

وحتديد الحتياجات, والنظرة ال�صمولية, لتطبيقه واإنتاجيته.

واأ�شاف ع�شو اآخر اإن النظام املعد من اللجنة منا�شب جـــدًا لتنظيم العمل يف 
هذه املراكز، لكنه الحظ اأن اللجنة اطلعت على م�شروع القواعد املوحدة ملراكز 
االأحياء يف مدن اململكة، اإال اأنها مل تقدم �شرحًا وا�شحًا عن طبيعة هذه الوثيقة، 
ومل تبد راأيًا حمــــددًا عـــن مـــدى ارتبـــاطها مبــ�شروع النــظام الـــذي بني اأيدينا، 
خ�شو�شًا اأنه كان من بني املربرات الرئي�شة التي دعت جلنة ال�شوؤون االجتماعية 
واالأ�شرة وال�شباب اإلى عدم املوافقة على درا�شة هذا امل�شروع يف وقــت �شــابق هـــو 

وجود هذه القواعد املوحدة التي قد تكون اأكرث نفعًا ملراكز االأحيــاء.

ونوه الع�شو اإلى اأن اللجنة مل تقدم اأية تعليقات اأو تف�شريات ب�شاأن ملحوظات 
مراكز  اإيجاد  فكرة  �شد  جمملها  يف  كانت  والتي  ا�شت�شافتهم  الذين  املندوبني 

االأحياء الأ�شباب خمتلفة. 

واقرتح اأحد االأع�شاء اإ�شافة هدف جديد لالأهداف التي ا�شتملت عليها املادة 
االإبداع  وت�شجيع  واملواهب،  القدرات  بتنمية  يتعلق  النظام  م�شروع  من  »الثالثة« 
والتفوق والتاألق والتميز يف العمل، مبينًا اأن هذا الهدف ال يتعار�س مع الهدف 
اخلام�س من اأهداف النظام املقرتح، واإمنا هو مكمل ومتمم له. كما اقرتح اأن 
واأن  رمزية،  الر�شوم  هذه  تكون  اأن  �شريطة  ا�شرتاكات؛  ر�شوم  النظام  يت�شمن 
يعفى منها غري القادرين بناًء على موافقة جمل�س اإدارة املركز، وبرر ذلك باأن 
اإ�شهامهم يف دعم  باأهمية  االأحياء  اأع�شاء مراكز  ت�شعر  الب�شيطة  الر�شوم  هذه 
االأع�شاء مع مراكزهم،  تعامل  �شيئًا من اجلدية يف  تخلق  اأنها  كما  مراكزهم؛ 

وت�شهم يف دعم املراكز ماليًا ولو ب�شكل ب�شيط.
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ولفت النظر اإلى اأن اللجنة مل ت�شر اإلى مقدار ر�شوم اال�شرتاكات التي اأدت 
اإلى نفور �شكان احلي من امل�شاركة يف اجلمعية العمومية مبنطقة مكة املكرمة، 

فقد تكون تلك الر�شوم عالية.

النظام   م�شروع  من  والع�شرون«  »احلادية  املادة  اأن  اإلى  اآخر  ع�شو  واأ�شار 
ن�شت على ت�شكيل جمل�س اإدارة موؤقت للمركز، وراأى اأنه ال داعي لهذا املجل�س 
املادة  العا�شرة من  الفقرة  اأن  يومًا، خ�شو�شًا  �شتني  يزيد عمره على  لن  الذي 
»ال�شابعة« من مقرتح اللجنة تن�س على اأن جمل�س االإدارة ينعقد مرة كل �شهرين، 
ا عن ذلك يف حالة حل جمل�س االإدارة اأن ي�شكل املحافظ املخت�س  واقرتح عو�شً
جلنة م�شغرة لالإ�شراف على املركز اإلى حني ت�شكيل جمل�س اإدارة جديد، اأو ال 

يتم حل جمل�س االإدارة القدمي حتى يتم ت�شكيل جمل�س اإدارة جديد.

وراأى اآخر اأن النظام املقرتح مطبق يف بع�س مناطق اململكة، لكنه نبه اإلى  اأن 
اإ�شكالية اختيار االأماكن وبناء هذه املراكز، وتاأ�شي�شها واإيجاد  املراكز �شتواجه 
جمعياتها مما �شريتب عليه تبعات مالية واإدارية، غري اأنه راأى اأن لهذه املراكز 
اأهمية يف الرتابط االجتماعي بني �شكان احلي حيث �شتكون حا�شنة للمنا�شبات 
واالجتماعات وتاآلف اأهل احلي وتعارفهم، واقرتح اأن ترتبط هذه املراكز باأمانات 

املدن وبلديات املحافظات.

اأن  اإلى  م�شريًا  املهمة،  اجلمعيات  من  االأحياء  جمعية  االأع�شاء  اأحد  وعد 
بدايتها كانت يف منطقة املدينة املنورة؛ ثم انطلقت يف منطقة مكة املكرمة؛ حيث 

بلغ عددها �شبعة و�شبعني مركًزا، وهي الذراع االجتماعي الإمارات املناطق.

ونوه اإلى اأن تلك اجلمعيات واجهت حتديات كربى لعدم وجود نظام ت�شريعي 
معتمد لها، ومع ذلك مل يعالج م�شروع النظام املقرتح تلك التحديات التي تواجه 
اجلمعية، فلم يو�شح الو�شع القانوين ملراكز االأحياء، هل هي هيئات عامة، اأم 
موؤ�ش�شات جمتمع مدين، اأم جمل�س تابع لالأمارة؟، واقرتح ت�شمية النظام بنظام 
الهيئة العامة ملراكز االأحياء؛ م�شددًا على �شرورة وجود هيئة عامة يف كل منطقة 
حتقق  عمل  خطة  وفق  اجلهود  وتوحد  وتراقبها  املراكز  عمل  �شري  على  ت�شرف 

االأهداف.

اأع�شاء  باأن هناك ثالثة  »ال�شابعة«  املادة  اآخر عند ما ورد يف  وتوقف ع�شو 
ير�شحهم املحافظ من من�شوبي اجلهات املعنية، وت�شاءل قائاًل كم �شنحتاج من 
�شنحتاج مثاًل من  الريا�س مثاًل؟ فهل  املعنية يف مدينة  من�شوبي هذه اجلهات 

وزارة ال�شوؤون االجتماعية اإلى )70( موظًفا )اإذا كان التوزيع عاداًل بني اجلهات 
اختيار  �شيتم  وكيف  االأحياء؟  مراكز  اإدارات  جمال�س  يف  لي�شاركوا  املعنية( 
ي�شمح  التي  الدورات  عدد  النظام  م�شروع  يحدد  مل  كما  وحتديدها؟  اجلهات 

لع�شو املجل�س البقاء ع�شًوا يف جمل�س االإدارة.

االإدارة  اإلى  املراكز  يف  العامة  االأمانة  ا�شم  تعديل  االأع�شاء  اأحد  وراأى 
التنفيذية؛ ويكون على راأ�شها مدير تنفيذي كما هو احلال يف العديد من اجلهات 
يف  االأحياء  مراكز  ملجل�س  العامة  االأمانة  بني  االأمور  تختلط  ال  حتى  االأهلية؛ 

املناطق؛ واالأمانة العامة يف مراكز االأحياء.

ومتنى اأحد االأع�شاء اأن تكون اللجنة اخلا�شة قد اطلعت على مواد م�شروع 
بهيئة  العالقة  ذات  احلكومية  اجلهات  مندوبي  قبل  من  وتوقيعه  درا�شته  متت 
ال�شفة  املراكز  هذه  ومينح  مرونة،  واأكرث  اأ�شمل  مواد  يت�شمن  حيث  اخلرباء، 
املعنية؛  اجلهات  بني  عليه  متفق  تنظيم  وفق  واال�شتقاللية،  االعتبارية  االأهلية 
عدًدا  ا�شت�شافت  اللجنة  اأن  والحظ  تقريرها،  مرفقات  يف  اللجنة  �شمنته  وقد 
من مندوبي اجلمعيات اخلريية ملراكز االأحياء يف جدة، واملدينة املنورة فقط، 
االأحياء  مراكز  مبهام  تقوم  االأهلية  االجتماعية  للتنمية  جلاًنا  هناك  اأن  بيد 
تنمية  جلنة  خم�شني  من  اأكرث  عددها  ويبلغ  املدن؛  اأحياء  من  عدد  يف  موجودة 
اجتماعية اأهلية مل تتم ا�شت�شافة اأي منهم؛ رغم اأن لدى بع�شهم التجربة التي 
قد ال تقل عن خربة اجلمعيات اخلريية ملراكز االأحياء، كما الحظ اأن اللجنة مل 
اأ�شري  التي  اأًيا من مندوبي اجلهات احلكومية املعنية  اللجنة اخلا�شة  ت�شت�شف 
�شتنفذ يف  التي  الربامج  �شيدعم  لديهم، فهم من  ملا  لي�شتمعوا  النظام؛  لها يف 
مراكز االأحياء، وهم من �شي�شارك يف جمال�س االإدارة �شواء للمراكز اأو املجال�س 

يف املناطق. 

واأ�شار اأحد االأع�شاء عما ذكر يف املادة »االأولى« عند تعريف املحافظ؛ باأنه 
حمافظ املحافظة التي يقع احلي يف نطاقها االإداري، وت�شاءل عن املراكز التي 
ال يوجد لها حمافظون؟. وهل �شيتولى املحافظ ويلتزم بكل هذه املهام الكثرية 

املحددة يف م�شروع النظام للمدن مبختلف اأحجامها يف املحافظة؟.

م�شروع  من  »الثانية«  املادة  ت�شمنته  ما  اإلى  النظر  االأع�شاء  اأحد  ولفت 
االإ�شارة  دون  االأحياء  مراكز  على  االإ�شراف  املناطق  اإمارات  تتولى  باأن  اللجنة 
اأهلية؛  مراكز  �شتكون  اإذا  وما  ر�شمًيا.  املراكز  هذه  ت�شجيل  �شيتولى  من  اإلى 
بحمالت  والقيام  ممتلكاتها،  ت�شجيل  وت�شتطيع  االعتبارية  ال�شفة  لها  لتكون 

هل المراكز مؤسسة مجتمع مدني
أم مجلس تابع لألمارة؟

المراكز ستكون حاضنة للمناسبات 
واالجتماعات وتآلف أهل الحي وتعارفهم
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جمع التربعات، وميكن دعمها مادًيا من قبل اجلهات املعنية؟ كما ت�شاءل عن 
قرارات  ويراجع  ويتابع  للمراكز،  العمومية  اجلمعيات  اجتماعات  �شرياقب  من 
غري  املراكز  هذه  اإن  وقال:  املالية؟.  املراجعة  �شيتولى  ومن  اإداراتها؟  جمال�س 
وا�شحة املعامل وفًقا مل�شروع النظام، فهل هذه املراكز جهات اأهلية ويتم التعامل 
حكومية  اأنها  اأم  االأ�شا�س؟  هذا  على  وغريها  احلكومية  اجلهات  قبل  من  معها 
وتعامل كجهة حكومية؟ وهل تتمتع هذه املراكز بال�شفة االعتبارية اأم ال؟ اإن مل 

تكن املراكز اأهلية ولها ال�شفة االعتبارية فقد اأ�شعفتها اللجنة اخلا�شة.

العمومية  اجلمعية  الأع�شاء  معايري  يحدد  مل  النظام  اإن  اإلى  اآخر  واأ�شار 
للمركز، ومن يحق له الت�شويت من عدمه وغري ذلك من املعايري.

والعا�شرة يف فقرتها  الثالثة ع�شرة  للمادتني  الن�س  تكرار يف  اإلى  اآخر  ونبه 
الثانية؛ ففي  وردت عبارة » اأن يرفع  رئي�س جمل�س اإدارة مركز احلي قرارات 
املجل�س وتو�شياته اإلى رئي�س جمل�س مراكز االأحياء على م�شتوى املنطقة« يف حني 
وردت يف الثانية اأن من م�شوؤوليات رئي�س جمل�س االإدارة الرفع بالتو�شيات فقط 
اإلى  م�شريًا  املنطقة،  م�شتوى  على  االأحياء  مراكز  جمل�س  اإلى  القرارات  ولي�س 
اأن  جمل�س مراكز االأحياء باملناطق يخت�س بح�شب ما جاء يف الفقرة )2( من 
املادة »اخلام�شة ع�شرة« بالنظر يف تو�شيات مراكز االأحياء وتقاريرها ال�شنوية، 

وت�شاءل قائاًل: اأين القرارات التي ورد ذكرها يف املادة »الثالثة ع�شرة«؟.

اأي  توؤ�ش�س  وال  ف�شفا�شة  ع�شرة  »الثامنة  املادة  اأن  االأع�شاء  اأحد  وراأى 
التزامات على تلك اجلهات حينما ن�شت: على اأن تكون م�شاهمة اجلهات املعنية 
يف املراكز بح�شب اخت�شا�شها«؛ م�شددًا على اأهمية حتديد االخت�شا�شات لتلك 

اجلهات ب�شكل يوؤ�ش�س االلتزام.

وزاد الع�شو كما اأن النظام مل يعالج التحدي املكاين واملايل الذي تعاين منه 
جمعية مراكز االأحياء. وراأى اإعادة النظر يف م�شروع النظام ليتالءم مع مقرتح 
بالتعريفات،  املتعلقة  االأولى  باملادة  بدًءا  االأحياء  ملراكز  العامة  الهيئة  نظام 
باإ�شافة تعريفات الهيئة العامة ملراكز االأحياء، واأمانة مراكز االأحياء، وجمل�س 
يف  تن�شاأ  االآتي:«  بالن�س  ليكون  »الثانية«  املادة  �شوغ  تعديل  راأى  كما  احلي، 
ولفروعها  لها  تكون  االأحياء  ملراكز  عامة  هيئة  اململكة  مناطق  من  منطقة  كل 
�شخ�شية اعتبارية وا�شتقالل مايل، ولكل هيئة جمل�س اإدارة يرتاأ�س اإدارته اأمري 
املنطقة وع�شوية االأمناء العامني، ونخبة من رجال االأعمال، وممثلي الوزارات 

يف املنطقة، وكذلك تعديل �شوغ بقية مواد النظام لتتوافق مع هذا املقرتح. 

لكل  اأمانة عامة  باإن�شاء  املادة »احلادية ع�شرة«  ورد يف  اإلى ما  اآخر  وتطرق 
يختاره  عام  اأمني  العامة  االأمانة  ويراأ�س  وفني،  اإداري  جهاز  من  تتكون  مركز؛ 
جمل�س اإدارة املركز ويحدد مكافاأته، كما اأن املادة »ال�شاد�شة ع�شرة« تناولت ما 

يتعلق باالأمانة العامة ملجل�س مراكز االأحياء يف املناطق واأجهزته االإدارية واملالية. 
وت�شاءل عن الكيفية التي �شيتم بها توظيف من�شوبي تلك االأمانات؛ وهل �شيتم 
اأنهم �شيح�شلون على  اأم  االأمانات؟  العمل على من يعمل يف هذه  تطبيق نظام 
العاملني  اإلى عدم وجود �شمان حلقوق  العام؟؛ ونبه  مكافاآت فقط مثل االأمني 
والعامالت يف هذه االأمانات العامة اأو يف املراكز وخا�شة ما يتعلق بت�شجيلهم يف 

التاأمينات االجتماعية وما يتعلق باالإجازات ومكافاآت نهاية اخلدمة.

اخلا�س   القطاع  وكذلك  املدين،  املجتمع  موؤ�ش�شات  اإ�شافة  اآخر  ع�شو  وراأى 
املركز  اإدارة  يكون �شمن جمل�س  »االأولى«؛ بحيث  املادة  املعنية يف  اإلى اجلهات 
اأع�شاء يتم اختيارهم من القطاع اخلا�س، خا�شة يف ظل وجود جمل�س امل�شوؤولية 
خا�شة  اإدارة  لديها  اخلا�س  القطاع  يف  اجلهات  من  فالعديد  االجتماعية، 

بامل�شوؤولية االجتماعية، وباالإمكان اال�شتفادة منها يف ع�شوية املركز.

ولفت النظر اإلى درا�شة اأجريت تبني اأن من �شمن املعوقات التي تعيق تفعيل 
للعمل  املنظمة  اجلهات  بني  التن�شيق  �شعف  اخلا�س  للقطاع  االجتماعي  الدور 

االجتماعي والقطاع اخلا�س.

احلي؛  ملركز  العمومية  اجلمعية  اجتماعات  اآلية  اإلى  االأع�شاء  اأحد  وتطرق 
مت�شائال عن االإجراء الذي يتوجب اتخاذه يف حال مل يح�شر )25%( من االأع�شاء 
امل�شجلني يف املركز اجتماع اجلمعية العمومية الثاين؟ حيث مل يبني النظام حاًل 
لهذه املع�شلة والتي قد حت�شل و�شتوؤدي اإلى تاأخري عمل املركز وتعطل اأن�شطته. 

واقرتح يف حال عدم انعقاد االجتماع االأول للجمعية لعدم اكتمال الن�شاب 
عدد  كان  مهما  �شحيًحا  الثاين  العمومية  اجلمعية  اجتماع  يكون  اأن  القانوين 
احل�شور، اأو اأن يربط ح�شور اجلمعية العمومية الثاين بن�شبة مئوية من امل�شجلني 
لكل مركز، اأو بعدد معني من العدد الكلي كاأن يكون )10%( ولي�س )25%(؛ بحيث 
االجتماع  يكون  ع�شو   )1000( عن  اأع�شائها  يزيد  التي  االأحياء  ملراكز  يكون 
�شحيًحا بح�شور)10%( اأو )500( اأيهما اأقل، واملراكز التي يزيد عدد اأع�شائها 
عن )300( ع�شو ويقل عن )1000( يكون االجتماع �شحيًحا بح�شور )100( 
�شحيًحا  االجتماع  يكون   )300( عن  اأع�شائها  عدد  يقل  التي  واملراكز  ع�شو، 

بح�شور )50( ع�شًوا.

ل اآخر اأن يعطى جمل�س االإدارة مرونة اأكرث يف اختيار الع�شو ملن �شغر  وف�شَّ
مكانه، وال يكون هناك ن�س يف النظام يلزم باختيار التايل يف عدد االأ�شوات، 
االإدارة من  اأع�شاء جمل�س  اأحد  مكان  �شغر  اإذا  اإلى:«  الن�س  يعدل  اأن  ويح�شن 
ع�شو  اختيار  االإدارة  ملجل�س  يحق  ع�شويته  مدة  انتهاء  قبل  املنتجني  االأع�شاء 
اأعلى  ح�شب  �شابًقا  عليهم  املقرتع  لالأع�شاء  االأولوية  تعطى  اأن  على  بديل، 

االأ�شوات.

و�شتقوم اللجنة اخلا�شة بدرا�شة ما طرحه االأع�شاء من اآراء ومقرتحات ومن 
ثم تعود بوجهة نظرها اإلى املجل�س يف جل�شة قادمة، ومن ثم ي�شوت املجل�س على 

م�شروع النظام املقرتح.

عضو: النظام لم يعالج التحدي
المكاني والمالي الذي تعاني منه

جمعية مراكز األحياء
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توصيات المؤتمرات... أين دور مجلس؟
اللقاءات  و  العمل  النقا�ش وور�ش  امل�ؤمترات والندوات وحلقات  ونحن يف قرب نهاية كثافة عقد 
العلمية والدرا�صات والأبحاث وغريها، التي هي – بال�صك - ظاهرة �صحية اإذا ما اأحكمت اأهدافها 

ومربراتها ومت تفعيل خمرجاتها يف ال�جه الأمثل خلدمة ال�طن واقت�صاده. 
اجلديرة  والأفكار  الت��صيات  مئات  عنها  يتمخ�ش  �صن�يًا  تعقد  التي  املختلفة  املنا�صط  هذه 
بالهتمام، وجلها ي�صب يف خدمة ال�طن وامل�اطن ب�صكل مبا�صر، منها على �صبيل املثال ل احل�صر 
هذه  ال�صتثمارى.  املدينة  ومنتدى  لال�صتثمار،  الأح�صاء  ومنتدى  القت�صادي،  الريا�ش  منتدى 
اأهميتها وقيمتها وظروف طرحها، وهي خال�صة جتارب عملية وعلمية  الت��صيات والأفكار تتفاوت 

ُبذل فيها اجلهد وال�قت واملال.
يتم  الت��صيات ل  العالقة، كثري من تلك  الأفكار ترفع للجهات ذات  اأو  الت��صيات  طبيعيا، هذه 
الأخذ بها لأ�صباب كثرية، منها عدم اإمكانية تطبيقها، اأو جاءت يف ظروف غري منا�صبة مثل نق�ش يف 
الإمكانيات املالية اأو الك�ادر الب�صرية الكفيلة يف تنفيذها، اأو عدم القناعة باأهميتها، اأو واقعيتها اأو 

ال�صعف يف �صياغتها، اأو مت تفعيلها منذ فرتة...الخ، ونتيجة لذلك ت�صبح حبي�صة الأدراج.
هذه الت��صيات التي مل ي�ؤخذ بها – رمبا - تنا�صب وقت اخر اأو تك�ن الظروف م�اتية لتنفيذها، اأو 
اإعادة النظر فيها وت�صبح قابلة للتنفيذ، اأو ُي�صتفاد منها يف جهات اأخرى لي�صت حك�مية كم�ؤ�ص�صات 

املجتمع املدين وامل�ؤ�ص�صات اخلريية، اأو القطاع اخلا�ش.
فمثال جمل�ش ال�ص�رى ومركز امللك عبدالعزيز للح�ار ال�طني تطرح فيه الكثري من الت��صيات 
املنا�صط  اأو  الفعاليات  يطرح يف  ملا  اإ�صافة  م�صتمرة،  ب�ص�رة  الن�عية  واملقرتحات  والروؤى  والأفكار 
ال�صابق من  اأو طرح يف  الأخرى، وهاتني اجلهتني- ب�صكل خا�ش - بحاجة لالطالع على ما ُيطرح 

اأفكار وروؤى لال�صتفادة منها.
تقنيًا، ما اأحدثته ث�رة الت�صالت وتقنية املعل�مات من �صرعة و�صه�لة ال��ص�ل للمعل�مة وال�صعة 
التخزينية العالية مع تكلفة رخي�صة، يحتم علينا ال�صتفادة املثلى من هذه التقنيات خا�صة ونحن- 
اإيجاد م�صت�دع  بحمد اهلل- لدينا بنية تقنية منا�صبة جدًا مقارنة مع كثري من الدول. فاأرى اأهمية 
وطني الكرتوين، اأو رقمي Thinks Tank( ( كقاعدة معل�مات لتلك الت��صيات والأفكار والروؤى 
التي ُتطرح على م�صت�ى ال�طن، يف ظل غياب م�ؤ�ص�صات خا�صة تق�م يف هذا الدور كما ه� معم�ل يف 
بع�ش الدول الغربية مثل ال�ليات املتحدة، ومل يتم الأخذ بها لأ�صباب ذكرتها اأعاله، تك�ن م�صنفة 
ومب�بة بطريقة علمية ميكن الرج�ع اإليها ب�صه�لة و�صرعة عند احلاجة، ومن خالل تلك القاعدة يتم 
معرفة ما مت ب�صاأنها، وبالتايل ُيختزل الزمن وُي�فراجلهد واملال من خالل ال�صتفادة املُثلى من ذلك 
امل�صت�دع للمهتمني و�صناع القرار، منهم اأع�صاء جمل�ش ال�ص�رى ب�جه خا�ش. ما اقرتاحه اأن يبادر 
تابعة لإحدى  اإدارية  اأو وحدة  الكرتوين  ا�صتحداث م�صت�دع  ال�صبق- يف  له  ويك�ن  ال�ص�رى-  جمل�ش 
الفعاليات  اأو  املنا�صط  تلك  عنه  تتمخ�ش  ملا  معل�مات  كقاعدة  تك�ن  العالقة،  ذات  املجل�ش  اإدارات 

ال�طنية املختلفة من ت��صيات وروؤى ن�عية جديرة بالهتمام.

د. حامد الوردة ال�شراري
ع�شو جمل�س ال�شورى
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الدكتور / خضر القرشي
رئيس لجنة الشؤون الخارجية

لتخفيف األعباء المالية عن كاهل الدبلوماسيين

الشورى يؤكد على سرعة تطوير النظام الوظيفي
الدبلوماسي والقنصلي

بتفـعيل  الإجـراءات  كافــة  اتخــاذ  على  ال�صــورى  جمــل�س  �صـــدد 
توجيهات خادم احلرمني ال�صريفني املوجهة اإلى �صمو وزير اخلارجية, 
والقا�صية برعاية املواطنني ال�صعـــوديني يف اخلـارج, وبذل املزيد من 
اجلهود يف ت�صهيل اأمورهم, وت�صمني اآلية التفعــيل ونتائجه يف تقرير 
الوزارة القادم, والتن�صيق مع اجلهـــات ذات العـــالقـــة حلـــل م�صـــاكل 

الدار�صني ال�صعوديني يف اخلارج.

وطالــب املجــل�س وزارة اخلــارجيــة مب�صــاواة من�صــوبيــها العــاملني 
يف اخلــارج بالع�صكريني يف كــافــة القطــاعات الع�صكريــة يف املمــيزات 
املمنوحة لهم مبــوجب الأمــر امللــكي الكريــم رقــم )اأ/111( وتـاريخ 
1424/5/5هـ؛ وال�صتــفادة مــن اخلــربات الرتاكمـية للدبلوما�صيني 

ال�صعوديني املتقاعدين,.

واأعــاد املجــل�س يف قــراره الــذي اأ�صــدره خــالل جل�صــته العــاديـــة 
ال�صاد�صــــة والع�صريــن التــي عقــدها يــــوم الثــــالثاء 1435/6/1هـ 
برئا�صة معايل رئيــ�س املجل�س ال�صيخ الدكــتور عبداهلل بــن حمــمد 
بن اإبراهيم اآل ال�صــيخ التاأكــيد عــلى قــراراتــه ال�صــابقــة القا�صــية 
ب�صرعــة تطويــر النظــام الوظــيفي الدبلــوما�صي والقنــ�صلي لي�صــمل 
مميــــزات مثــل: التــــاأمــني الطــــبي, والر�صـوم الدرا�صية, والتاأمينات 
الجتماعيــــة, لتخفــيف الأعــباء املاليــة عــن كــاهل الدبلـوما�صيني 

واملتعاقدين ال�صعوديني العاملني يف اخلارج.

ودعا املجل�س اإلى تطوير وتوثيق العالقــات مـع الــدول الإفريقـية 
مــن خــالل امل�صروعــات امل�صــرتكــــة, وتكــثــيف زيــارات امل�صــوؤولني يف 

قطاعـــات الدولــة املختلـــفة لهذه الدول.
جاء ذلك بعـــد اأن ا�صتــمع املجــل�س لوجـــهة نظــر جلــنة ال�صــوؤون 
اخلارجــــية, ب�صــاأن ملحــوظــات الأعــ�صاء واآرائهــم تـجــاه التقــريــر 
ال�صنوي لوزارة اخلــارجية للعـام املــايل 1434/1433هـ التي تــالهــا 

رئي�س اللجنة معالى الدكتور خ�صر القر�صي.
اأع�شاء  اأبداه عدد من  وقدمت جلنة ال�شوؤون اخلارجية وجهة نظرها جتاه ما 
املجل�س من ملحوظات ومقرتحات وما طرحوه من ت�شاوؤالت؛ وذلك وفق املحاور االآتية:
ففي املحور االأول الذي يتعلق بالهـــيكل التنظـيمي لوزارة اخلارجية، وروؤيتها  
ور�شالتها، وال�شلم الوظيـــفي للدبلومـــا�شيني ال�شعــــوديني ومزايـــاهم، اأو�شــــحت 
اللجنة اأن املجــل�س قـــد اتخــذ عـــدة قـــرارات عـاجلت هذا املحور؛ ومنها: قرار 
رقـــم )50/47( وتاريخ 1423/11/3هـ الـــذي نـــ�ّس عــلى االإ�شـــراع يف اعــــتماد 
م�شروع النظـــام الوظــيفي والقنــ�شلي الـــذي �شي�شــاعد عــلى تذليل العقبات التي 
يواجهها الدبلوما�شيون ال�شعوديون يف اخلارج، وقرار رقـــم )47/105( وتـــاريخ 
1433/7/28هـ الداعي اإلى النظر يف معاملـــة املوظفـــني املدنيـــني ال�شعـــوديني 
العاملني يف اخلارج الذين ُيقتلون اأو ي�شابون اأثناء تاأديتهم الأعمالهم الر�شمية 
معاملة ال�شهداء، اأو امل�شابني الع�شكريني من حيــث املزايــا التي متــنح لهم، وفًقا 
لالأوامر والتعليمات ذات العالقة؛ ومنها االأمر امللكي الكرمي ذو الرقم )اأ/111( 
والتاريخ 1424/5/5هـ، وقــرار رقــم )75/184( بتاريـــخ 1434/2/10هـ الذي 
ن�ّس على اأن تويل الــوزارة اهتـــماًما اأو�شــع لظاهرة الكوارث الطبيعية واالأزمات 
ال�شيا�شية وامل�شكـــالت االأمنيـــة التي حتـــدث يف دول عديـــدة، والتو�شع يف ر�شد 
التطورات ال�شيا�شيــة يف الدول التي تعاين من اأزمات �شيا�شية، وم�شاندة بعثات 

اململكة يف اخلارج على التعامل مع الكوارث الطبيعية وامل�شكالت االأمنية.

مساواة منسوبي الخارجية العاملين في 
الخارج بالعسكريين في المميزات
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واأفاد رئي�س اللجنة الدكتور خ�شر القر�شي اأن اللجنة ا�شتف�شرت من مقام وزارة 
اخلارجية حول �شمول موظفي ال�شفارات ال�شعودية بالتاأمني الطبي، وا�شتفادتهم من 
نظام التاأمينات االجتماعية، فاأجابت الوزارة اأن عقد التاأمني ال�شحي الذي اأبرمته 
وزارة اخلارجية مع اإحدى كربيات �شركات التاأمني ال�شحي ي�شمل جميع املوظفني 
ال�شعوديني يف اخلـــارج )الر�شمـــيني واملتعـاقدين( وعائالتهم، اأما فيما يتعلق بنظام 
يخ�شعون  الر�شميني  املوظـــفني  اأن  معـــروف  هو  فكـــما  االجتماعـــية،  التاأمينات 
لنظام املوؤ�ش�شـة العامة للتــقاعد، واملتعاقـــدين ال�شعـــوديني يف اخلـــارج فاإنهم -حتى 
تاريخه- مل يطبق عليهم نظام التاأمينات االجتماعية، اإال اأنه قد مت توقيع حم�شر 
يف هيئة اخلرباء من عدد من اجلهات املعنية ت�شمن تاأييد تطبيق نظام التاأمينات 
االجتماعية على املتعاقدين ال�شعوديني مع ممثليات اململكة يف اخلارج باملح�شر رقم 

)678( وتاريخ 1434/12/4هـ، وبانتظار التوجيه الكرمي حيال ذلك.

ا عن م�شروع النظـام الوظيفي  وتابع القر�شي القول: كما جرى اال�شتف�شار اأي�شً
اإلى تــذلــيل ال�شعــوبات التي يواجـــهها  الدبلومـــا�شي والقنــ�شلي الـــذي يهــدف 
الدبلوما�شيـــون؛ حيــث تكـــررت هــذه القــرارات عــدة مـرات من جمل�س ال�شـــورى 
الوظائف  الئحة  �شدرت  اأن  �شبق  اأنه  اخلارجية  وزارة  فاأفادت  1421هـ،  منذ 
1429/9/24هـ  وتاريخ  )38366/ب(  رقم  الكرمي  ال�شامي  باالأمر  الدبلوما�شية 
التي  املالية  واملزايا  البدالت  »ت�شرف  اأن  على  )خام�ًشا(  البند  يف  ين�س  والذي 
ت�شمنتها هذه الالئحة ملن يعمل يف اخلارج من موظفي اجلهات احلكومية االأخرى«، 
و�شبق للوزارة اأن رفعت اإلى املقام ال�شامي الكرمي برقية �شمو وزير اخلارجية ذات 
الرقم )137323( والتاريخ 1433/5/1هـ التي ت�شمنت اأن يتم و�شع نظام جديد 

لوزارة اخلارجية من خالل امل�شروع اال�شرتاتيجي لتطوير الوزارة.

ال�شعودية  الدبلوما�شية  الكفاءات  باال�شتفادة من  الثاين اخلا�س  املحور  ويف 
ممن تقاعدوا عن العمل؛  راأت جلنة ال�شوؤون اخلارجية اأن املعهد الدبلوما�شي مبا 
ميتلكه من اإمكانات وخربات علمية ووظيفية موؤهلة يوؤدي دوًرا مهًما يف تدريب 
من�شوبي الوزارة يف الداخل، وكذلك املوظفني املزمع اإيفادهم للعمل يف اخلارج، 
واللجنة اقت�شرت يف تو�شيتها على اال�شتفادة منهم يف جمال التدريب االأكادميي 
وامل�شاركة  الراأي،  لتقدمي  لهم  الفر�شة  واإتاحة  الدبلوما�شي،  املعهد  والعملي يف 
يف ر�شم بع�س اأوجه ال�شيا�شة اخلارجية للمملكة، والتعبري عنها اأمام الدول التي 
كانوا ميثلون اململكة لديها يف املا�شي، وكانوا ملمني باأو�شاع تلك الدول ال�شيا�شية 

والتاريخية، وحجم عالقاتها مع اململكة، ومدركني للراأي العام فيها.

ال�شعوديني والدار�شني يف اخلارج قال الدكتور القر�شي  وبخ�شو�س الرعايا 
اإن اللجنة ا�شتعر�شت هذا املحور وات�شح اأن املجل�س اتخذ قراره رقم )14/24( 
اخلارج  يف  ال�شعودية  املمثليات  على  ه:” التاأكيد  ون�شّ 1433/4/25هـ،  وتاريخ 
املحتاجني  املغرتبني  ال�شعوديني  للمواطنني  رعاية  من  ميكن  ما  اأق�شى  بتقدمي 
للم�شاعدة، وخا�شة يف اأوقات االأزمات، وت�شمني ذلك يف تقرير الوزارة القادم”.

احلرمني  خادم  توجيهات  اأي�شًا  ا�شتح�شرت  اللجنة  اأن  القر�شي  واأ�شاف 
ال�شريفني ل�شاحب ال�شمو امللكي االأمري �شعود الفي�شل وزير اخلارجية بتقدمي 

االستفادة من خبرات الدبلوماسيين 
السعوديين المتقاعدين

كافة اخلدمات، والرعاية، واالهتمام باملواطنني ال�شعوديني يف اخلارج. والأهمية 
من  ال�شاأن  هذا  يف  تو�شيتها  اللجنة  اتخذت  ال�شعوديني  للرعايا  اخلدمة  هذه 
م�شمون التو�شية االإ�شافية التي قدمها ع�شو املجل�س االأ�شتاذ ع�شاف اأبواثنني. 
كما اأن ال�شق الثاين من تو�شية - االأ�شتاذ ع�شاف اأبو اثنني- ين�س على:” عدم 
املوظفني  �شكن  مع  ال�شعودية اجلديدة يف اخلارج  ال�شفارات  مباين  بني  اجلمع 
اللجنة  در�شت  اأن  وبعد  االأمنية”.  للدواعي  واحد  ومقٍر  الدبلوما�شيني يف مبنى 
التو�شية، وبعد اال�شتف�شار من مقام وزارة اخلارجية عن هذا  هذه الفقرة من 

املحور اأخذت اللجنة مب�شمون التو�شية.
وب�شاأن الدبلوما�شية ال�شعودية وال�شيا�شة اخلارجية للمملكة اأو�شح رئي�س اللجنة 
به  تقوم  الذي  املهم  الدور  اإبراز  فيها مقدموها �شرورة  راأى  التي  املداخالت  اأن 
الدبلوما�شية ال�شعودية، وموقف اململكة جتاه العديد من الق�شايا الراهنة، واالأحداث 
التي تعي�شها املنطقة -حالًيا- قد عاجلتها اللجنة يف عدة تو�شيات �شابقة وافق 
عليها املجل�س، واتخذ ب�شاأنها عدة قرارات منها: القرار رقم )47/105( بتاريخ 
اخلارجية  لوزارة  القادمة  ال�شنوية  التقارير  بت�شمني  القا�شي  1433/7/28هـ 
تو�شيًحا اأكرث لدور الوزارة يف م�شارات ال�شيا�شات اخلارجية للمملكة واآلية تنفيذها، 
وبيان مواقف اململكة جتاه الق�شايا االإقليمية والدولية املهمة؛ بحيث ي�شتمل التقرير 
على موجز للق�شايا ال�شيا�شية، ومواقف اململكة جتاهها، واأ�شباب تلك املواقف و�شبل 
تطويرها، واجتاهاتها امل�شتقبلية، وقيام الوزارة بالتن�شيق مع اجلهات ال�شعودية 
املعنية بدرا�شة مواقف ال�شعوب العربية واالإ�شالمية ومرئياتها جتاه اململكة، و�شبل 
التعامل مع تلك املواقف؛ بهدف احلفاظ على �شمعة اململكة، وتعزيز مكانتها يف 
املجالني االإقليمي والدويل، وكذلك القرار رقم )75/184( وتاريخ 1434/2/10هـ 
القا�شي بتو�شع وزارة اخلارجية يف جمال الدبلوما�شية العامة، والتي من �شاأنها 
خماطبة ال�شعوب؛ للتعريف بوجهة نظر اململكة جتاه الق�شايا وامل�شتجدات ال�شيا�شية، 
وزيادة تن�شيق الوزارة مع اجلهات ذات العالقة جتاه التحديات ال�شيا�شية والثقافية 
التي تواجه اململكة، والتي رافقت بع�س التطورات ال�شيا�شية يف املجالني االإقليمي 
والدويل، وكذلك ملواجهة التحركات ال�شيا�شية والثقافية التي تقوم بها بع�س القوى 
االإقليمية املناه�شة ل�شيا�شة اململكة وتوجهاتها؛ لكن اللجنة اأدركت �شرورة اإفراد 

تو�شية للدول االأفريقية.

ويف حمور منح التاأ�شريات اأفاد رئي�س اللجنة اأن جميع املداخالت بخ�شو�س 
التاأ�شريات قد وردت اإليها مع تو�شيات اأخرى اإ�شافية راأى مقدموها فيها اأن تتم 
اإعادة ت�شنيف تاأ�شريات العمل والزيارة لرعايا الدول املتقدمة، وت�شهيل اإجراءات 
منحهم ت�أ�ضريات لعدة �ضفرات، مع و�ضع مع�يري واأ�ض�س ت�ضمن �ضف�فية �ضروط 
من  اللجنة  ا�شتف�شرت  وقد  باملثل؛  املعاملة  اعتبار  مع  التاأ�شريات  منح  و�شرعة 
ورجال  املتقدمة  الدول  لرعايا  واملزايا  الت�شهيالت  تقدمي  اخلارجية حول  وزارة 
وفق  مُتنح  التاأ�شريات  هذه  باأن  فاأفادت  لهم،  التاأ�شريات  اإ�شدار  عند  االأعمال 
يف  البت  يتم  باأنه  علًما  االأخرى،  الدول  ت�شرتطه  مبا  مقارنة  مي�شرة  اإجراءات 
طلبات التاأ�شريات املقدمة لبعثات اململكة يف اخلارج يف نف�س اليوم، وت�شدر يف 
مدة اأق�شاها )24( �شاعة من وقت ا�شتالمها. وهناك مذكرة تفاهم مع الواليات 
تاأ�شرية  البلدين مينح اجلانبان مبوجبها  رعايا  تنّظم دخول  االأمريكية  املتحدة 
دخول ملدة خم�س �شنوات، وتعمل الوزارة على عقد مذكرات تفاهم مماثلة مع عدد 
من الدول ال�شناعية املتقدمة على غرار ما مت التوقيع عليه مع اجلانب االأمريكي 

لت�شبح تاأ�شريات الدخول ملدة خم�س �شنوات ويحكمها مبداأ املعاملة باملثل.



تقارير القبة

ال�شورى - العدد 154- جمادى الآخرة  1435هـ 30

األستاذ/ محمد المطيري
رئيس لجنة اإلسكان والمياه والخدمات العامة

خالل مناقشة تقريرها السنوي ... أعضاء المجلس!

مستوى اإلنجاز في المدن االقتصادية.. ال يرقى للطموحات!

والع�صرين  ال�صابعة  العادية  جل�صته  خالل  ال�صورى  جمل�س  ناق�س 
رئي�س  نائب  معايل  برئا�صة  1435/6/7هـ  الثنني  يوم  عقدها  التي 
املجل�س الدكتور حممد بن اأمني اجلفري, تقرير جلنة الإ�صكان واملياه 
واخلدمات العامة, ب�صاأن التقرير ال�صنوي لهيئة املدن القت�صادية للعام 
املايل 1434/1433هـ الذي تاله رئي�س اللجنة الأ�صتاذ حممد املطريي.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتو�شياتها للنقا�س اأ�شار اأحد االأع�شاء اإلى ما جاء 
يف اإجابات مندوبي الهيئة الذين ح�شروا اجتماعات اللجنة ون�شه:« �ُشكل للهيئة 
اإدارة وكوادر جديدة وعليها تركة هائلة باأربع مدن اقت�شادية موجودة والبد من 
التعامل معها...«، وعد ع�شو املجل�س ذلك �شابقة خطرية؛ اإذ  كلما جاء رئي�س اأو 
اإدارة جديدة وجهت اللوم اإلى الرئي�س واالإدارة ال�شابقة، فالو�شف يف الن�س من 

اإجابات املندوبني بالرتكة وكاأنها رميت على االإدارة احلالية.
التي  وال�شعوبات  التعرث  الهيئة مدى  اإجابات مندوبي  اآخر يف  والحظ ع�شو 
متر بها املدن االقت�شادية، ومبقارنتها بتجربة الهيئة امللكية للجبيل وينبع جند 
اأن الفرق كبرًيا بني التجربتني فمن الواجب تكرار جتربة الهيئة امللكية وت�شتفيد 

منها هيئة املدن االقت�شادية. 
وراأى اآخر اأن اآلية تنفيذ املدن ال�شناعية مرت حتت اأعني مغم�شة اأو عمياء 
عن اأ�شاليب تنفيذ املدن االقت�شادية، ال�شيما واأن روؤية املدن االقت�شادية عندما 
اأُ�ش�شت يف البداية كانت رديفة لالقت�شاد ال�شعودي وتنويع مداخيله. لذا، جاءت 
تو�شيات اللجنة رائعة ويف ال�شميم، باالإ�شافة اإلى حاجتها للدعم وو�شع منهج 
لدرا�شة جميع املدن االقت�شادية، مع اإرجاعها جلهات اأكرث، واأقدر على متابعة 

تنفيذها مثل الهيئة امللكي للجبيل وينبع.
وقال اأحد االأع�شاء: اإن هيئة املدن االقت�شادية اأن�شئت لتحقيق اأربعة اأهداف 
تتثمل يف توطني راأ�س املال الوطني، وا�شتقطاب اال�شتثمارات االأجنبية، واإيجاد 
القاعدة  تنويع  يف  التنمية  خطط  اأهداف  وحتقيق  للمواطنني،  عمل  فر�س 
االقت�شادية، لكن من خالل التقرير نالحظ اأنها مل حتقق اأي تقدم يعطي موؤ�شًرا 

قوًيا وملمو�ًشا نحو حتقيق هذه االأهداف.

تقريرها  – بح�شب  الهيئة  تواجهها  التي  ال�شعوبات  بني  اأن من  اإلى  واأ�شار 
للتنمية االقت�شادية وبرامج تنفيذ مل�شروعات املدن  -  عدم توفر خطط كاملة 
خطط  اأهداف  حتقيق  ننتظر  كيف  مت�شائاًل  املطورين،  قبل  من  االقت�شادية 
التنمية، وتنويع القاعدة االقت�شادية، وجلب اال�شتثمارات من هيئة لي�س لديها 
نف�شه نطلب من  الوقت  املطلوب؟، ويف  لتحقيق  اعتمادها  وبرامج ميكن  خطط 

امل�شتثمر االأجنبي اأن ي�شارك باأمور غري حم�شوبة.
فقد  لالآمال،  خميًبا  اأ�شبح  االقت�شادية  املدن  واقع  اأن  اآخر  ع�شو  واأ�شاف 
جاء التقرير �شفاًفا يف اإي�شاح حقيقة و�شع هذه املدن، حيث اأ�شار اإلى اأن ما مت 
اإجنازه من مدينة امللك عبداهلل االقت�شادية )5%( و)4%( من مدينة املعرفة 
االقت�شادية، و)%0(  املنورة، و)1%( من مدينة جازان  املدينة  االقت�شادية يف 

ملدينة االأمري عبدالعزيز بن م�شاعد االقت�شادية. 
اإجراءات  تتخذ  مل  االقت�شادية  املدن  هيئة  اأن  اإلى  االأع�شاء  اأحد  واأ�شار 
الة ملعاجلة االأ�شباب التي اأدت اإلى هذا الو�شع املرتدي بالن�شبة لبع�س املدن  فعَّ
اأنه مت  االقت�شادية. ومل يتم التعامل على قدم امل�شاواة بني هذه املدن، والحظ 
القر�س  وهذا  االقت�شادية،  عبداهلل  امللك  ملدينة  مليارات  خم�شة  مبلغ  تقدمي 
عبارة عن التكلفة التقديرية للبنية التحتية للمرحلة االأولى، كما مت تعميد مكتب 
ا�شت�شاري ذي خربة عالية، ملراجعة ما مت اإجنازه يف م�شروع مدينة امللك عبداهلل 
االقت�شادية، واالأمر ذاته بالن�شبة ملدينة جازان، فقد �شدر اأمر �شاٍم يق�شي باإنهاء 
االتفاقية املربمة بني الهيئة واملطور للمدينة، ومت توجيه وزارة البرتول والرثوة 
وت�شاءل  االأولى.  للمرحلة  التحتية  بالبنية  للقيام  اأرامكو  �شركة  لتعميد  املعدنية 
م�شاعد  بن  عبدالعزيز  االأمري  ملدينة  بالن�شبة  مماثل  اإجراء  اتخاذ   عدم  عن 
االقت�شادية بحائل؛ فهي مل حتظ باأي نوع من االهتمام بالرغم من اأن حلها يف 
اأيدي اأجهزة حكومية. كما ت�شاءل عن عدم طلب اللجنة من الهيئة و�شع جدول 
االقت�شادية.  املدن  بع�س  تنفيذ  يف  التاأخر  اإلى  اأدت  التي  املعوقات  حلل  زمني 
و�شدد على �شرورة تدخل الدولة عن طريق �شندوق اال�شتثمارات العامة لتقدمي 

الدعم الالزم لهذه املدن، وكذلك ا�شتثمار جزء من فائ�س امليزانية فيها. 

هيئة المدن االقتصادية
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من جهته اأ�شاد اأحد االأع�شاء بدرا�شة جلنة االإ�شكان واملياه واخلدمات العامة 
لتقرير الهيئة، حيث يرى اأن راأيها جاء ليعك�س حالة التعرث التي تواجهها الهيئة 

من واقع تقريرها؛ وجوانب الق�شور التي تعاين منها جميع املدن االقت�شادية.
وقال : اإن ما مت اإجنازه على اأر�س الواقع يف املدن االقت�شادية – بح�شب ما 
اأوردته الهيئة - ال يرقى اأبًدا اإلى م�شتوى الطموحات الكبرية التي ُعلِّقت على هذه 
املدن عندما مت االإعالن عنها قبل نحو ثمان �شنوات من تنويع االقت�شاد، واإيجاد 
الفر�س الوظيفية، وجذب اال�شتثمارات االأجنبية وغريها من االأهداف. م�شت�شهدًا 
ر كما حدث يف مدينة االأمري عبدالعزيز بن م�شاعد، واإلغاء عقد  با�شتبدال املطوِّ
اأرامكو ال�شعودية بتويل م�شوؤولية تنفيذ  املطور يف مدينة جازان، وتكليف �شركة 

م�شاريع البنية التحتية، اأكرب دليل على تدهور م�شار هذه امل�شاريع التنموية.
اإلى حجم ال�شعوبات والتحديات التي جاءت  اأنه بالنظر  اآخر  واأ�شاف ع�شو 
يف درا�شة اللجنة ومنها: �شح املوارد املالية، و�شعف االإمكانات االإ�شرافية، و�شعف 
قدرات املطورين وغريها من العراقيل؛ اأوردت اللجنة عدًدا من اال�شتنتاجات ب�شاأن 
حالة التعرث اأولها اإطالق املبادرة قبل ا�شتيفاء الدرا�شات االقت�شادية، اإلى جانب 
اأمور اأخرى، وهذه هي املع�شلة الرئي�شة اإذ يت�شح غياب االإ�شرتاتيجية املالئمة، 
ولذلك فاإن االأهداف التي و�شعت اأ�شبه بتمنيات، اإذ مل تتبعها اأدوات حمددة لتنفيذ 

هذه االأهداف ومل تكن هناك اأي موؤ�شرات لقيا�س اأداء تنفيذ االإ�شرتاتيجية.
املدن  جميع  لتقييم  م�شتقلة  جهة  تكليف  املنا�شب  غري  من  اأنه  اآخر  وراأى 
واأ�شباب التعرث، اإذ اأن ما جاء يف التقرير فيه ما يكفي ملعرفة االأ�شباب يف التعرث، 
واللجنة كما جاء يف درا�شتها تختلف مع االأ�شباب التي اأوردتها الهيئة يف تقريرها 
التو�شية  ا�شتبدال  اللجنة  واقرتح على  املدن؛  لهذه  املتدين  االإجناز  حول حجم 
جديدة للمدن االقت�شادية مع  اإ�شرتاتيجية  االآتية:” و�شع  بالتو�شية  “االأولى”، 

تقييم املوارد والقدرات احلالية للهيئة لتنفيذ هذه االإ�شرتاتيجية”؛
غري   من  اأنه  يرى  حيث  للجنة  “الثالثة”  التو�شية  يف  راأيه  الع�شو  واأبدى 
اإلى هيئة  االأمري عبدالعزيز بن م�شاعد  اإ�شناد م�شوؤولية تطوير مدينة  املنا�شب 
املدن ال�شناعية. واأرجع انحراف م�شروع مدينة املعرفة االقت�شادية عن روؤيتها 
اإلى ال�شعف يف جهاز الهيئة، و�شعف جمل�س االإدارة يف االإ�شراف على ما يتم من 
تطوير يف هذه املدينة؛ اأو اأن املطور راأى باأن العائد على هذا املوقع �شوف يكون 
اأعلى من خالل اال�شتثمار العقاري؛ الأنه يقع يف النطاق العمراين للمدينة املنورة.
واأ�شار ع�شو اآخر اإلى اأن هنالك تاأخري وتعرث يف كافة برامج املدن ال�شناعية دون 
التوقف عند االأ�شباب واملت�شبب، واملحا�شبة يف ظل هذا االإخفاق، ال�شيما اأن م�شوؤويل 

املدن ال�شناعية ال توجد لديهم روؤية ينطلق منها م�شروع كل مدينة بخ�شو�شيتها.
وت�شاءل عن اأ�شباب هذه امل�شكلة، ومن امل�شوؤولني عنها؛ وعن اال�شتفادة من 
و�شع  لتقييم  وينبع  للجبيل  امللكية  للهيئة  الناجحة   والعاملية  املحلية  التجارب 

مدننا االقت�شادية.
وت�شاءل اأحد االأع�شاء ما اإذا كانت هيئة املدن ال�شناعية هي احلل، وما هي 
�شمانات حدوث ذلك؟. وقال : اإن و�شع املدن االقت�شادية دليل على �شعف الدور 

الرقابي على امل�شاريع االإ�شرتاتيجية يف الدولة.
وراأى ع�شو اآخر اأن هذا التقرير مل يكن �شفافًا بالقدر الالزم، فلم ي�شخ�س 
االأ�شباب احلقيقية، واملت�شببني واحلل اجلذري امل�شتقبلي، ومل يتوقف عند الكثري 

مما يدعو للتوقف واحل�شم؛ وت�شاءل قائاًل : كيف يعقل مثاًل اأن مير مرور الكرام 
خلل اإطالق املبادرة قبل ا�شتيفاء الدرا�شات االقت�شادية الالزمة العتمادها؟.

وا�شتبعد اأحد االأع�شاء اأن توؤدي التو�شيات التي قدمتها جلنة االإ�شكان واملياه 
واخلدمات العامة على تقرير الهيئة �شتوؤدي اإلى حل جذري الأ�شل اأ�شباب امل�شكلة، 
املدن  هيئة  م�شاريع  تقييم  اإعادة  وراأى  الأهدافها.  املدن  هذه  حتقيق  وم�شتقبل 
االقت�شادية من قبل �شركة عاملية كربى متخ�ش�شة ومن ثم اتخاذ ما يلزم حيال 
الروؤية العامة، واالأهداف الكلية لهيئة املدن والروؤية اخلا�شة بكل مدينة واأهدافها. 
عن  واإبعادها  اال�شتثمار  هيئة  عن  االقت�شادية  املدن  ف�شل  اأن  اآخر  واأ�شاف 
م�شتقبلها فكرة جيدة، والحظ اأن املدن االقت�شادية مل تعَط حقها من الدرا�شة، 
وبالتايل مل تعَط حقها من امليزات الن�شبية التي كان من االأف�شل اأن تبداأ على اأ�شا�شها.
وقال ع�شو اآخر اإن م�شتوى االإجناز يف املدن االقت�شادية ال يرقى اإلى م�شتوى 
بدء  يو�شح  مل  والتقرير  االقت�شادية؛  املدن  هيئة  على  ُعلقت  التي  الطموحات 
العمل يف املدن االقت�شادية، لكي تتاح الفر�شة ملعرفة م�شتوى التقدم يف االإجناز؛ 
توزيع  كذلك  يبني  ومل  االأحوال.  اأح�شن  يف   %5 يتجاوز  مل  االإجناز  واأن  ال�شيما 
القوى العاملة، واأعدادها، والوظائف ال�شاغرة وامل�شغولة. كما اأن هناك اإ�شكالية 
يف اإجراءات اختيار املطورين للمدن االقت�شادية؛ مما اأدى اإلى تغيري املطورين 

يف مدينتني اقت�شاديتني.
العمل يف  لتعطل  املدن االقت�شادية؛  الهيئة مل�شروعات تطوير  وانتقد متابعة 
“الثالثة”  بالتو�شية  االأخذ  منا�شبة  عدم  وراأى  االقت�شادية،  املدن  من  العديد 
هيئة  يقع حتت مظلة  ال  االقت�شادية  املدن  تطوير  اإن  بقوله:  ذلك  وبرر  للجنة؛ 
واملهام  لالخت�شا�شات  حدود  هيئة  فلكل  التقنية؛  ومناطق  ال�شناعية،  املدن 
وال�شالحيات؛ فلدينا ثالث هيئات خمت�شة بتطوير املدن �شناعًيا، واقت�شادًيا، 
لكن ال تتعدى اجلهات املعنية بتطوير هذه املدن، وال يت�شخم اجلهاز البريوقراطي 

احلكومي دون داٍع.

املدن  تطوير  يف  وينبع  للجبيل  امللكي  الهيئة  جتربة  ا�شتن�شاخ  اإلى  ودعا 
االقت�شادية بو�شفها رائدة يف تطوير املدن ال�شناعية.

من  االأع�شاء  طرحه  ما  العامة  واخلدمات  واملياه  االإ�شكان  جلنة  و�شتدر�س 
مالحظات ومقرتحات وتعود بوجهة نظرها اإلى املجل�س يف جل�شة قادمة ؛ ومن 

ثم ي�شوت املجل�س على ما قدمته اللجنة من تو�شيات.

اقتراح بتدخل صندوق االستثمارات
العامة النتشال المدن االقتصادية

الهيئة لم تحقق أهدافها .. ولم تتخذ 
إجراءات لمعالجة »حالها المتردي«



تقارير القبة

ال�شورى - العدد 154- جمادى الآخرة  1435هـ 32

فتلك  الت�شغيل  باأ�شلوب  اإليه  جلاأت  ما  لها  يتحقق  مل  واإن  ال�شابقة؛  خمرجاتها 
م�شيبة؛ وهذا ما يدعونا اإلى اأن ننتظر ونرى ما ت�شفر عنه النتائج. م�شريًا اإلى 
اأن اللجنة تنبهت لذلك واأكدت اأهمية الرتيث يف افتتاح املزيد من الكليات امل�شماة 
بكليات التمّيز؛ حتى يتم التاأكد من جودة خمرجاتها وذلك يف تو�شيتها »االأولى«.

وت�شاءل اآخر عن دور املوؤ�ش�شة يف عقد اتفاقيات مع جهات و�شركات داخلية 
للموؤ�ش�شة؟؛  الكبري  اجلهاز  دور  وعن  التدريبية؛  الوحدات  لت�شغيل  وخارجية 
م�شريًا اإلى وجود ازدواجية يف بع�س الربامج بني التعليم التقني والتعليم العايل، 
مما يوؤكد اأهمية دور التكامل بني املوؤ�ش�شة العامة للتدريب التقني واملهني ووزارة 
وازدواجية  القطاعني،  يف  املوجودة  الربامج  بني  فجوة  لوجود  العايل،  التعليم 
يف الروؤية اأي�شًا. وراأى اأن تو�شي اللجنة بربط املوؤ�ش�شة العامة للتدريب التقني 

واملهني بوزارة التعليم العايل.
و�شوح  لعدم  نتاج  هو  احلايل  املوؤ�ش�شة  واقع  اأن  اإلى  االأع�شاء  اأحد  واأ�شار 
والتقييم من  الدرا�شة  تاأخذ حقها من  اإ�شرتاتيجية مل  قرارات  واتخاذ  الروؤية، 
جهات حمايدة خارج املوؤ�ش�شة؛ ومن ذلك اإن�شاء كليات التمّيز واإ�شنادها خلم�س 
متلك  ال�شركات  هذه  كانت  اإذا  ما  حول  ت�شاوؤالت  عدة  وطرح  اأجنبية،  �شركات 
املهنية  املهارات  مقايي�س  �شركة  و�شع  يف  ا�شتقالليتها  ومدى  حقيقًة؛  التمّيز 
ال�شعودية معايري لكليات التمّيز، وتقييم خمرجات ما �شتعمله يف كليات التمّيز. 
و�شدد على �شرورة اأن يكون هذا التحول مبني على درا�شات من جهات حمايدة، 
وتوقع اأن من �شارك يف هذه الدرا�شة �شركة خا�شة، وموظفون يف القطاع نف�شه، 
وراأى منا�شبة حتديد االأُطر االإدارية الالزمة، �شواء من ناحية االإدارة اأو التمويل.
التحول  اإجراءات  اإي�شاح  اأهمية  الع�شو على  النزاهة �شدد  ومن باب حماية 
مع  تتنا�شب  جدوى  لدرا�شة  وخ�شوعها  االأخرى،  وال�شركات  التمّيز،  ل�شركات 

اإن�صاء املوؤ�ص�صة العامة للتدريب التقني واملهني لكليات التمّيز كان 
حمل ت�صاوؤل لعدد من اأع�صاء جمل�س ال�صورى خالل مناق�صة املجل�س يف 
جل�صته العادية الثالثني التي عقدها يوم الثالثاء 1435/6/15هـ, 
برئا�صة معايل رئي�س املجل�س ال�صيخ الدكتور عبداهلل بن حممد بن 
العلمي  والبحث  التعليمية  ال�صوؤون  جلنة  تقرير  ال�صيخ  اآل  اإبراهيم 
واملهني  التقني  للتدريب  العامة  للموؤ�ص�صة  ال�صنوي  التقرير  ب�صاأن 
ال�صوؤون  جلنة  رئي�س  نائب  تاله  الذي  1435/1434هـ  املايل  للعام 

التعليمية والبحث العلمي الدكتور م�صعل بن فهم ال�صلمي.

اإ�شهامها يف مكافحة  الكليات ومدى  ت�شاءلوا عن جودة خمرجات هذه  حيث 
البطالة؛ واأخذ بع�شهم على املوؤ�ش�شة الت�شرع، وعدم درا�شة الربامج ب�شورة متاأنية، 
اأو اال�شتفادة من اخلربات ال�شابقة. وطالب اأحد االأع�شاء بجهة م�شتقلة اأو بيت 
خربة لدرا�شة جودة خمرجات كليات التمّيز، وعدم ترك ذلك للموؤ�ش�شة. وراأى اأن 
تركز املوؤ�ش�شة العامة للتدريب التقني واملهني على القائم من الكليات وجتهيزها مبا 

حتتاج من معامل وخمتربات وور�س لت�شبح هي العمود الفقري للتدريب.

وراأى ع�شو اآخر اأن حت�شر املوؤ�ش�شة جهودها يف تقييم براجمها، ومدى كفاءة 
خريجي كلياتها ومعاهدها، ومالءمة م�شتوياتهم ملتطلبات �شوق العمل؛ وقال: اإن 
اإن�شاء املوؤ�ش�شة لكليات التمّيز يثبت �شعف التكوين املهني خلريجي كليات التقنية 

واملعاهد التابعة للموؤ�ش�شة. 
واأيده ع�شو اآخر بقوله: اإن التوجه اجلديد للموؤ�ش�شة يف االعتماد على ت�شغيل 
�شعف  على  دليل  التدريب(  مقدمي  )اأف�شل  اأ�شمته  ما  قبل  من  كلياتها  بع�س 

الدكتور /  مشعل السلمي
نائب رئيس لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي

إنشاء المؤسسة لكليات التمّيز يثبت 
ضعف التكوين المهني لخريجيها

فجوة بين المؤسسة والتعليم العالي
في البرامج.. وازدواجية في الرؤية

مصير غالبية خريجيها إلى قوائم »حافز«

تساؤالت حول جودة مخرجات مؤسسة التدريب التقني والمهني!
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اأهمية املو�شوع، و�شرورة وجود منط من احلوكمة من ناحية اللوائح التي تو�شح 
احلقوق وااللتزامات، واآلية اتخاذ القرار.

وراأى �شرورة اإيقاف اإجراءات التحول اإلى كليات التميز ولي�س جمرد الرتيث 
يف افتتاح املزيد منها كما ذهبت اإليه اللجنة.

ولفت ع�شو اآخر النظر اإلى اأن املوؤ�ش�شة العامة للتدريب التقني واملهني حاولت 
تقدمي اأرقى املعايري العاملية للتدريب من خالل اإن�شاء ما اأ�شمتها بالكليات العاملية؛ 
2014م؛  �شبتمرب  يف  كلية   )16( افتتاح  و�شيتم  كليات،  ع�شر  عددها  بلغ  والتي 

وذلك من خالل ا�شتقطاب اأف�شل مقدمي خدمات التدريب عامليًا للت�شغيل.
وتوقف عند مطالبة اللجنة املوؤ�ش�شة بالرتيث يف افتتاح املزيد من تلك الكليات؛ 
وراأى اأنها متاأخرة حيث اأن توقيع العقود للدفعة الثانية من تلك الكليات مت يف �شهر 
ربيع االآخر من هذا العام – بح�شب التقرير -؛ وت�شاءل عن م�شري اأع�شاء هيئة 

التدريب من الكوادر الوطنية يف تلك الكليات التي مت توقيع عقود اإن�شائها.

جادة  وقفًة  ال�شورى  جمل�س  يقف  اأن  اأهمية  االأع�شاء  اأحد  اأكد  جهته  من 
ملراجعة �شيا�شة القبول يف التعليم االأكادميي، والتدريب التقني واملهني؛ وقال : 

اإن وجود ن�شب متوازنة يجعل �شوق العمل يقبل هذه املخرجات ب�شكل جيد. 
خريجي  ن�شبة  يف  النظر  باإعادة  املوؤ�ش�شة  مطالبة  اأن  اإلى  اآخر  ع�شو  واأ�شار 
اجلامعات يتناق�س مع ما ورد يف تقريرها، اإْذ اأكد التقرير تدين ن�شبة القبول اإلى 
)24%( من اأعداد املتقدمني للكليات واملعاهد التابعة للموؤ�ش�شة. والحظ اأن املوؤ�ش�شة 
تريد اأن جتعل من اجلانب املايل �شماعة تعلق عليها اأخطاءها، وذلك يف تربير ما 

واجهها من معوقات – يف ن�شبة القبول- بعدم وجود التمويل املايل الكايف.

املوؤ�ش�شة  اأداء  تقارن  باأن  العلمي  والبحث  التعليمية  ال�شوؤون  جلنة  وطالب 
وم�شتويات خريجيها مبوؤ�ش�شات مماثلة يف كثري من الدول. واأن تذكر املوؤ�ش�شة 

عدد من مت توظيفهم من خريجي كليات التقنية واملعاهد التابعة لها.

مبطالبة  اللجنة  اهتمام  لعدم  ا�شتغرابه  االأع�شاء  اأحد  اأبدى  املقابل  يف 
املوؤ�ش�شة دعمها ماليًا؛ حيث مل تو�س اللجنة بذلك، ومل توؤكد على تو�شية �شابقة 
لها بهذا ال�شاأن. من جانب اآخر انتقد الع�شو مطالبة املوؤ�ش�شة باحلد من التعليم 
اجلامعي النظري، وتوجيه خريجي الثانوية اإلى برامج التدريب التقني واملهني 
الذي يحتاجه ال�شوق، يف الوقت الذي مل تو�شح فيه �شبب وجود عدد كبري من 

خريجيها بغري عمل واعتمادهم على برنامج حافز. 

واأيد اأحد االأع�شاء اأن تركز املوؤ�ش�شة على العن�شر الب�شري اأكرث من اخلطط 
التدريب  جمال  يف  اخلا�س  القطاع  خدمات  جمال  يف  التو�شع  وعدم  االأخرى. 
االأهلي بكل اأ�شكاله، حتى تو�شع اخلطوات وال�شوابط الالزمة لالإ�شراف عليه، 
وتقييم من�شاآته. وت�شاءل عن ما اإذا كانت املوؤ�ش�شات االأهلية اال�شتثمارية - التي 
تدريبية  برامج  وتقدمي  النق�س  ل�شد  موؤهلة   - اأهدافها  اأول  املادي  الربح  ت�شع 
توؤهل املنت�شبني اإليها تاأهياًل كاماًل وفق املعايري املطلوبة للتدريب؛ وطالب بربط 
معهد ريادة االأعمال الوطني مع املر�شد الوطني ل�شوق العمل لتعم الفائدة ولفتح 

املجال لل�شباب الذين لديهم م�شروعات للتعاون مع املوؤهلني. 
وتوقف اأحد االأع�شاء عند مطالبة املوؤ�ش�شة بدعم املخ�ش�س من ميزانيتها 
اأقل من  الداخلي  االإيفاد  العدد املتحقق من  اأن  اإلى  للتدريب واالبتعاث؛ م�شريًا 
املوؤ�ش�شة.  التدريب واالبتعاث يف  امل�شتهدف، مما يعني عدم جناح خطة  العدد 

اإلى تربير املوؤ�ش�شة �شبب قلة عدد املقبولني يف الكليات التقنية بعدم  كما اأ�شار 
اعتماد مبالغ اإ�شافية للموؤ�ش�شة لزيادة ن�شب القبول يف كلياتها ومعاهدها، مع اأن 
ن�شبة القبول يف الكليات التقنية واملعاهد يف انخفا�س  للعام الثاين على التوايل؛ 
للبنات )15%(؛  و  للبنني )36%(؛  التقنية  الكليات  القبول يف  ن�شبة  بلغت  حيث 
الذي  االأمر  العام،  لهذا  املتقدمني  عدد  من   )%5( الع�شكري  التدريب  ومعاهد 
خريجي  من  القبول  ن�شبة  بتعديل  القا�شي  الكرمي  امللكي  االأمر  مع  يتما�شى  ال 

الثانوية العامة لت�شبح )25%( للموؤ�ش�شة العامة للتدريب التقني واملهني.

ال�شراكات  برامج  تقريرها  يف  اأوردت  املوؤ�ش�شة  اإن  اآخر:  ع�شو  وقال 
االإ�شرتاتيجية؛ ومازال احلديث هنا عن انخفا�س ن�شبة املقبولني بالن�شبة لعدد 
املتقدمني؛ حيث بلغ اإجمايل املقبولني يف تلك املعاهد )5408( طالب؛ يف حني 
تلك  خريجي  عدد  قلة  اإلى  باالإ�شافة  طالبًا،   )79322( املتقدمني  اإجمايل  بلغ 
املعاهد؛ حيث بلغ ) 1387( خريجًا يف عام التقرير. مما يدعو للت�شاوؤل ما هو 

م�شري خريجي برامج ال�شراكات االإ�شرتاتيجية؟. 

املوؤ�ش�شة  كليات  من  واملتدربني  الطالب  ت�شرب  اإلى  النظر  اآخر  ع�شو  ولفت 
ومعاهدها؛ وعده من اأكرب امل�شكالت التي تواجهها املوؤ�ش�شة باختالف االأ�شباب، 
اإ�شناد ت�شغيل  باالإ�شافة اإلى �شعف خمرجات املوؤ�ش�شة االأمر الذي حدا بها اإلى 
اأي  التقرير  تورد يف  املوؤ�ش�شة مل  باأن  العلم  مع  عاملية؛  كليات  اإلى  كلياتها  بع�س 
اأرقام تو�شح ن�شبة امللتحقني ب�شوق العمل من خريجيها - بالن�شبة لعدد اخلريجني 

الفعلي- وذلك يف جوابها للجنة حول عدم وجود خريجيها يف �شوق العمل.
وا�شتح�شن الع�شو لو ذكرت املوؤ�ش�شة يف جوابها كيف ا�شتفاد خريجوها من 

فر�س العمل بانتهاء املهلة الت�شحيحية للعمالة الوافدة ويف ظل كل ما تقدم.
ويف جانب اآخر راأى الع�شو اإ�شناد االإ�شراف على الكليات التقنية اإلى وزارة 
التدريبية  الربامج  على  املوؤ�ش�شة  لرتكز  املعلمني؛  بكليات  اأ�شوة  العايل  التعليم 

واملهنية واإمداد �شوق العمل باأيدي وطنية كنا وما زلنا بحاجة اإليها.
مقارنة  الن�شائية  االأهلية  التدريبية  املن�شاآت  قلة  االأع�شاء  اإحدى  والحظت 
باملن�شاآت الرجالية، خا�شة يف الريا�س، واملنطقة ال�شرقية ومكة املكرمة والق�شيم. 

وت�شاءلت عن وجود مثل هذه املن�شاآت يف باقي مناطق اململكة.
من  اأثري  ما  العلمي  والبحث  التعليمية  ال�شوؤون  تدر�س جلنة  اأن  املنتظر  ومن 
ملحوظات وما قدم من مقرتحات اأثناء النقا�س؛ ومن ثم تعود بوجهة نظرها اإلى 
املجل�س يف وقت الحق؛ وي�شوت املجل�س على تو�شيات اللجنة ب�شاأن تقرير املوؤ�ش�شة.
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اأما ما جاء يف اجلدول رقم )4( واملو�شح يف امللحق  يف مقدمة تقرير اللجنة، 
رقم )1( من التقرير فهو يعر�س االأهداف التنفيذية وما حتقق منها ومعوقات 
التنفيذ. ومل تر اللجنة خلًطا بني االأهداف واالإجراءات؛ مبينة اأن التقرير يو�شح 
تلك  لتحقيق  املتبعة  باالإجراءات  متبوعة  االأهداف  لتحقيق  ال�شندوق  �شيا�شة 

االأهداف.

واأفادت اللجنة اأن ال�شندوق ترجم اإ�شرتاتيجيته اإلى خارطة تنفيذية تو�شح 
التزام ال�شندوق بالعمالء املَُمثلني يف الباحثني عن عمل واأ�شحاب العمل، وملبيًة 

للمهارات التي و�شعتها وزارة العمل لتو�شيع قنوات التوظيف. 

واأو�شح رئي�س اللجنة الدكتور حممد اآل ناجي اأن البحوث والدرا�شات تعترب 
خمتلف  وحتليل  درا�شة  يف  ال�شندوق  ت�شاعد  التي  االأ�شا�شية  الو�شائل  اإحدى 
نفذ  وقد  باململكة،  الوظائف  توطني  تواجه  التي  واملعوقات  وامل�شكالت  الظواهر 

بزيادة  الب�صرية  املوارد  تنمية  �صندوق  ال�صورى  جمل�س  طالب 
منا�صبة  عمل  بيئة  لتوفري  ودعمها  ال�صغرية  باملن�صاآت  الهتمام 

وجاذبة للكفاءات الوطنية وتعزيز ا�صتقرارهم الوظيفي.

كما طالب املجل�س ال�صندوق بالتعاون والتن�صيق مع اجلامعات ومراكز 
البحوث املتخ�ص�صة للبحث العلمي يف جمال املوارد الب�صرية وتوطني 

.)KPIs( الوظائف, وت�صمني التقارير القادمة موؤ�صرات قيا�س الأداء

واأكد املجل�س على قراره ال�صابق الذي ين�س على: )تكثيف الربامج 
الإعالمية املوجهة للمن�صاآت اخلا�صة ولطالبي العمل للتعريف بدور 

ال�صندوق واإجراءات ال�صتفادة من خدماته(.

كما دعا املجل�س ال�صندوق اإلى التو�صع يف افتتاح الأق�صام الن�صائية 
للمراأة,  والتوظيف  التدريب  لت�صهيل  اململكة,  مناطق  جميع  لت�صمل 
وو�صع برنامج با�صتخدام تقنيات املعلومات والت�صالت يتيح العمل 

عن بعد خا�صة يف املناطق النائية وغري اجلاذبة لطالبي العمل.

اأن ا�صتمع املجل�س خالل جل�صته العادية احلادية  جاء ذلك بعد 
والع�صرين التي عقدها يوم الثنني 1435/5/16هـ برئا�صة معايل 
نظر  لوجهة  اجلفري  اأمني  بن  حممد  الدكتور  املجل�س  رئي�س  نائب 
واآرائهم  الأع�صاء  ملحوظات  ب�صاأن  الب�صرية,  واملوارد  الإدارة  جلنة 
املايل  للعام  الب�صرية  املوارد  ال�صنوي ل�صندوق تنمية  التقرير  جتاه 

1434/1433هـ التي تالها رئي�س اللجنة الدكتور حممد اآل ناجي.
الب�شرية  املوارد  تنمية  ل�شندوق  االإ�شرتاتيجية  اخلطة  اأن  اللجنة  واأو�شحت 
تلخي�شها  ومت  لل�شندوق  ال�شنوي  التقرير  مقدمة  يف  جاءت  والر�شالة  والروؤية 

المجلس يطالب صندوق تنمية الموارد البشرية
بدعم المنشآت الصغيرة

 الصندوق ترجم إستراتيجيته إلى خارطة 
تنفيذية لتوسيع قنوات التوظيف
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وفيما يتعلق بعدد امل�شتفيدين من الربنامج الوطني الإعانة الباحثني عن عمل 
)حافز( بني رئي�س اللجنة اأن ال�شندوق اأفاد اأن عدد امل�شتفيدين من الربنامج 
املبالغ  واأن  األف م�شتفيد،  اأكرث من )191(  بلغ  نهاية ذي احلجة 1434هـ  حتى 
التي �شرفت على الربامج منذ بداية عام 1434هـ، حتى ذلك التاريخ اأكرث من 

ت�شعة مليارات ريـال.

در�س  ال�شورى  جمل�س  اإن  ناجي:  اآل  الدكتور  قال  الوهمي  للتوظيف  وعن 
للتاأمينات  العامة  للموؤ�ش�شة  ال�شنوي  للتقرير  ا�شتعرا�شه  اأثناء  املو�شوع  هذا 
من  للحد  الالزمة  التدابري  باتخاذ  املوؤ�ش�شة  بقيام  قراره  واأ�شدر  االجتماعية، 
للمن�شاآت  العامة  الهيئة  اإن�شاء  يف  باالإ�شراع  يتعلق  ما  اأما  الوهمي.  التوظيف 
ال�شغرية؛اأو�شحت اللجنة اأن هذا لي�س من اخت�شا�شات ال�شندوق، واأن املجل�س 
اتخذ عدًدا من القرارات التي تتعلق بدعم املن�شاآت ال�شغرية، اإ�شافة اإلى تو�شية 
اللجنة االأولى التي تطالب ال�شندوق بزيادة االهتمام باملن�شاآت ال�شغرية ودعمها 

لتوفري بيئة عمل جاذبة ومنا�شبة للكفاءات الوطنية.

وفيما يخ�س جهود ال�شندوق يف تهيئة فر�س عمل للن�شاء، قال رئي�س اللجنة 
يف  ال�شندوق  ودور  اخلا�شة  الربامج  م�شمى  حتت  ت�شمن  ال�شندوق  تقرير  اإن 
برامج خم�ش�شة لعمل املراأة ومنها: برنامج تنظيم عمل املراأة يف حمالت بيع 
امل�شتلزمات الن�شائية، وبرنامج توطني حمالت بيع التجزئة يف املراكز التجارية 
االأهلية،  املدار�س  يف  ال�شعودية  للمراأة  العمل  فر�س  زيادة  وبرنامج  املغلقة، 
العمل  وبرنامج  بعد،  عن  العمل  وبرامج  الن�شائية،  وامل�شاغل  االأفراح،  وق�شور 
املراأة  توظيف  حتديات  ملعاجلة  وبرامج  املنتجة(،  وبرنامج)االأ�شرة  اجلزئي، 
املراأة  عمل  ا�شرتاطات  دليل  واإعداد  املجتمع،  توعية  مثل:  امل�شاندة  واخلدمات 
ومراكز  باملوا�شالت،  املتعلق  امل�شاندة  اخلدمات  وبرنامج  اخلا�س،  القطاع  يف 

�شيافة االأطفال.

�شعود،  امللك  جامعة  فيها  اأ�شهمت  درا�شات  خم�س  التقرير  عام  يف  ال�شندوق 
ومركز االأمري �شلمان الأبحاث االإعاقة، ومراكز اأبحاث اأخرى حملية وعاملية.

التع�شفي؛  الف�شل  عن  ال�شندوق  من  املدعوم  املوظف  بحماية  يتعلق  وفيما 
لفت الدكتور اآل ناجي النظر اإلى القرار الذي �شبق اأن اأ�شدره جمل�س ال�شورى 
برقم 64/56 وتاريخ 1433/12/27هـ الذي طالب فيه باأن يقوم �شندوق تنمية 
قيام  عن  الناجمة  االأو�شاع  ملعاجلة  العمل  وزارة  مع  بالتن�شيق  الب�شرية  املوارد 
ال�شعوديني يف  العاملني  لعقود  التع�شفي  باالإنهاء  القطاع اخلا�س  من�شاآت  بع�س 
هذه املن�شاآت بوقف الدعم لها، م�شريًا اإلى اأن اللجنة �شوف تتابع مع ال�شندوق 

ما مت التو�شل اإليه ملعاجلة هذا االأمر. 
ناجي  اآل  فاأو�شح  ال�شندوق،  اإدارة  الداخلية مبجل�س  املراجعة  ربط  وب�شاأن 
اأن هناك جلنة للمراجعة مرتبطة مبجل�س اإدارة ال�شندوق، واملراجعة الداخلية 
مرتبطة مبدير عام ال�شندوق، كما �شتطلب اللجنة من ال�شندوق تو�شيح عدد 

منه يف تقاريره القادمة.  موظفي فروعه لي�شَّ
رقم )19(،  يبني يف اجلدول  ال�شندوق  تقرير  اأن  اإلى  اللجنة  رئي�س  واأ�شار 
لغري  وكذلك  للموؤهلني  بالتوظيف  املرتبطة  املتدرب  دعم  برامج   )20( ورقم 
اإجمايل  و�شل  وقد  واجلن�س،  القطاعات  ح�شب  موزعًة  التقرير  لعام  املوؤهلني 
فر�س التدريب والتوظيف اإلى اأكرث من 139 األف فر�شة يف عام التقرير. ولدى 
ما  اإلى  النظر  الفتًا  الب�شرية،  املوارد  تنمية  برنامج مب�شمى: طاقات  ال�شندوق 
القطاع اخلا�س  ت�شاعد  اأن ال�شندوق يوفر قنوات خمتلفة  التقرير من  ت�شمنه 
العمل،  عن  الباحثني  �شرائح  خمتلف  من  �شعودية  كفاءات  على  احل�شول  على 
ويتيح للباحث عن عمل حتقيق املواءمة الوظيفية ال�شحيحة من اأجل ا�شتدامة 
ال�شندوق،  تقرير  يف  مو�شحة  للتوظيف  قنوات  �شت  الربنامج  ويتبع  املوظف، 
وكذلك اأعداد الفر�س الوظيفية املعرو�شة، واأعداد طالبي الوظائف، وال�شركات 
امل�شاركة يف قنوات الربنامج.     وعن حاجة ال�شندوق اإلى اإن�شاء معاهد للتدريب، 
راأت اللجنة اأن مهمة التدريب موكلة اإلى املوؤ�ش�شة العامة للتدريب التقني واملهني، 

والكليات املتخ�ش�شة يف اجلامعات، اإ�شافة اإلى موؤ�ش�شات القطاع اخلا�س. 
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امل�صروع  تنفيذ  يف  بالإ�صراع  الوزارة  مطالبة  املجل�س  قرر  كما 
رقم  الوزراء  جمل�س  قرار  وتفعيل  التوحد,  مع  للتعامل  الوطني 
مراكز  “ثالثة”  باإن�صاء  القا�صي  1423/9/13هـ,  وتاريخ   )227(

للتوحد يف كل من الريا�س, وجدة, والدمام.

ال�صنوي  بالتقرير  تزويده  على  قراره  يف  ال�صورى  جمل�س  واأكد 
الأخرى,  التنمية  ب�صناديق  اأ�صوة  الجتماعي,  اخلريي  لل�صندوق 
جمل�س  نظام  من  والع�صرون”  “التا�صعة  املادة  عليه  ن�صت  وح�صبما 

الوزراء.
الإيوائية  الُدور  اأداء  تقييم  اإلى  الوزارة  املجل�س  دعا  كما 
املقدمة  اخلدمات  جودة  من  للتاأكد  حمايدة؛  جهات  من  لها  التابعة 

للم�صتفيدين.
ال�صوؤون  وزارة  ت�صمن  اأن  على  املوافقة  بالأغلبية  املجل�س  وقرر 
اأداء  قيا�س  موؤ�صرات  نتائج  القادمة  تقاريرها  الجتماعية 
الإمناء  باإ�صرتاتيجية  وربطها  وخدمية  وت�صغيلية,  اإ�صرتاتيجية, 
الجتماعي واأهداف التنمية العامة, والرتكيز يف حمالتها التوعوية 
على الو�صائل والآليات التي متكنها من الو�صول اإلى الفئات امل�صتحقة 

للخدمات التي تقدمها.

والع�صرين  الثالثة  العادية  جل�صته  خالل  ال�صورى  جمل�س  طالب 
رئي�س  معايل  برئا�صة  1435/5/23هـ  الثنني  يوم  عقدها  التي 
ال�صيخ  اآل  اإبراهيم  بن  حممد  بن  عبداهلل  الدكتور  ال�صيخ  املجل�س 

وزارة ال�صوؤون الجتماعية بتحديد خط الفقر يف اململكة.

كما طالب الوزارة  بتكري�س جهودها للقيام مبا يدخل حتت دائرة 
اخت�صا�صها من مهام ب�صكل مبا�صر, وبال�صعي اجلاد يف اتخاذ اخلطوات 
عمل  من  هي  التي  وامل�صوؤوليات  املهام  بع�س  من  التخل�س  يف  الالزمة 

غريها من اجلهات احلكومية كالت�صول, وهروب اخلادمات.

اجلهات  مع  العمل  اإلى  الجتماعية  ال�صوؤون  وزارة  املجل�س  ودعا 
امل�صوؤولة الأخرى يف احلكومة على ت�صجيع قيام اجلمعيات اخلريية, 
وت�صهيل اإجراءات اإن�صائها؛ لت�صهم من خالل براجمها ون�صاطاتها يف 

خدمة الوطن واملواطن يف جميع مناطق اململكة.

ال�صارمة؛  والإجراءات  ال�صوابط  بو�صع  الوزارة  املجل�س  وطالب 
حلماية املقيمني يف ُدور الرعاية املختلفة من العنف و�صوء املعاملة, 
وبالتو�صع يف الربامج املتخ�ص�صة يف التنمية الأ�صرية وتنمية املراأة 
لتحقق  لها؛  املايل  املخ�ص�س  وزيادة  وكيًفا,  ا  كمًّ والطفولة  وال�صباب 

الأهداف املطلوبة منها.
املجل�س  طالب  لأ�صرتها  املعيلة  باملراأة  الهتمام  يخ�س  وفيما 
يحقق  ما  يف  وم�صاندتها  الجتماعي,  ال�صمان  من  خم�ص�صها  بزيادة 

ا�صتقرارها الجتماعي والأ�صري.

وضع ضوابط صارمة لحماية المقيمين في ُدور الرعاية

الشورى يطالب الشؤون االجتماعية بتحديد
خط الفقر في المملكة

زيادة مخصصات المرأة المعيلة
ألسرتها من الضمان االجتماعي

أ / عبد العزيز الهدلق
رئيس لجنة الشؤون اإلجتماعية واألسره والشباب
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وفيما يتعلق بربنامج الرعاية الالحقة والتو�شع يف هذه الربامج؛ قال الهدلق 
تتم  الذين  اأو  الكافلة،  اأ�شرهم  الدورية لالأبناء داخل  باملتابعة  الوزارة تقوم  اإن 
رعايتهم عن طريق اجلمعيات اخلريية لالطمئنان على اأو�شاعهم االجتماعية، 

والنف�شية، وال�شحية، والتعليمية.
وبخ�شو�س �شعي الوزارة اإلى تكري�س جهودها، وال�شعي املبا�شر للتخل�س من 
بع�س االأعمال التي ترى اأنها لي�شت من �شميم عملها؛ مثل: الت�شول، واخلادمات، 
ال�شوؤون  وزارة  بني  ثنائية  اجتماعات  هناك  اأن  اللجنة  رئي�س  اأو�شح  وغريها. 
االجتماعية، ووزارة العمل ب�شاأن العامالت املنزلية، وهناك اتفاق على م�شتوى 
وموظفاته،  موظفيه  مع  اخلادمات(  �شوؤون  رعاية  )مركز  نقل  حول  الوزيرين 
واعتماداته املالية اإلى وزارة العمل، اأما ق�شية الت�شول؛ فهناك فريق عمل �شكل 
لدرا�شة واإي�شاح مهام كلٍّ من وزارة ال�شوؤون االجتماعية، ووزارة الداخلية يف �شاأن 

مكافحة الت�شول؛ ونتائج درا�شته منظورة لدى اللجنة العليا للتنظيم االإداري.
اأبانت  للتوحد،  مراكز  الإن�شاء  تراخي�س  اخلا�س  القطاع  منح  يخ�س  وفيما 
اللجنة اأن لدى وزارة ال�شوؤون االجتماعية اإدارة خمت�شة مبنح تراخي�س ملراكز 
الرعاية النهارية االأهلية، وقد �شرحت الأكرث من “60« مركز رعاية نهارية اأهلية 
التعليم  ف�شول  يف  دجمهم  ميكن  وال  للتعلم،  القابلني  غري  االإعاقة  ذوي  لفئات 
العام، ومنها مراكز متخ�ش�شة لفئات التوحد فح�شب. م�شرية اإلى اأن الوزارة ال 
متانع يف منح الرتاخي�س الأي مواطن يرغب يف افتتاح مركز رعاية نهارية اأهلية 
خ��ضة لفئ�ت التوحد يف ح�ل حتقق ال�ضروط وال�ضوابط، بل اإن الوزارة متنح تلك 
املراكز اإعانات �شنوية ح�شب عدد احلاالت فيها، اإلى جانب ما تقدمه الوزارة من 
اإعانات مالية حلالة التوحد ح�شب ت�شخي�س احلالة والتي ترتاوح ما بني “ع�شرة 

اآالف” اإلى “ع�شرين األف” ريـال يف ال�شنة.
وفيما يتعلق بحاالت الوفيات امل�شجلة من املعاقني وبع�س الفئات التي ترعاها 
الوزارة  اأن  الهدلق  عبدالعزيز  االأ�شتاذ  اللجنة  رئي�س  اأفاد  فروعها،  يف  الوزارة 
اأو�شحت اأن معظم الوفيات التي حتدث داخل مراكز التاأهيل ال�شامل هي حاالت 
اإن معظمها تعاين من  وفاة طبيعية مثلها مثل ما يحدث يف امل�شت�شفيات؛ حيث 
اأو اأخطاء؛ فاإن الوزارة  اأما الوفيات التي حتدث ب�شبب اإهمال  اأمرا�س مزمنة. 

تتخذ كافة االإجراءات الالزمة والتحقيقات يف مالب�شات مثل هذه االأحداث.
اأن   اللجنة  رئي�س  اأو�شح  ال�شاملة.  للجودة  اإدارة  اإن�شاء  باأهمية  يتعلق  وفيما 
الوزارة و�شعت من �شمن قائمة بحوثها للعام القادم اإعداد كرا�شة للجودة ال�شاملة 

خلدمات الوزارة ليتم على �شوء الكرا�شة البدء الفوري باإن�شاء هذه االإدارة.

جاء ذلك يف قرار اأ�صدره جمل�س ال�صورىبعد اأن ا�صتمع لوجهة نظر 
جلنة ال�صوؤون الجتماعية والأ�صرة وال�صباب, جتاه ملحوظات الأع�صاء 
1434/1433هـ  املايل  للعام  للوزارة  ال�صنوي  التقرير  ب�صاأن  واآرائهم 

التي تالها رئي�س اللجنة الأ�صتاذ عبدالعزيز الهدلق.

ويف معر�س وجهة نظرها ب�شاأن الت�شاوؤالت التي اأثريت حول الهيكل التنظيمي 
لوزارة ال�شوؤون االجتماعية؛ اأفادت اللجنة باأن الوزارة �شكلت جلنة لتطبيق الهيكل 
الوظائف  بع�س  واعتماد  االإدارات،  بع�س  دمج  ذلك  يتطلب  حيث  التنظيمي، 
الالزمة، وتوفري مقار منا�شبة لبع�س االإدارات امل�شتحدثة التي ال يوجد لها مقار 

حتى االآن؛ وقد بداأ التطبيق الفعلي يف فرعي الوزارة مبدينتي الريا�س وجدة. 
بع�س  يف  العقارات  ب�شراء  الوزارة  بقيام  اخلا�س  املقرتح  يخ�س  وفيما 
عبدالعزيز  االأ�شتاذ  اللجنة  رئي�س  قال  ا�شتئجارها،  عن  ا  عو�شً املحافظات 
مكة  مبنطقة  العقارات  بع�س  �شراء  طلبت  اأنها  اأو�شحت  الوزارة  اإن  الهدلق: 
املكرمة، واأر�شلت لوزارة املالية طلبًا بذلك، لكن املخت�شني بوزارة املالية راأوا اأن 
ت�شاميم تلك املباين تختلف عن املن�شاآت احلكومية، ويتطلب االأمر العر�س على 
املقام ال�شامي من ِقبلهم، ومن ثم تتم درا�شة الطلب؛ اإاّل اأن ذلك ا�شتغرق وقًتا 

طوياًل مما اأدى اإلى عزوف اأ�شحاب العقارات عن البيع.

وب�شاأن حاالت الظروف اخلا�شة لالأيتام، وق�شور الربامج املنفذة لهذه الفئة 
اأن  اللجنة  رئي�س  اأو�شح  الالحقة  والرعاية  االحت�شان  حيث  من  كافيتها  وعدم 
 )7،705( عن  يزيد  ما  كفالة  باإ�شناد  تقوم  واالأ�شرة  االجتماعية  الرعاية  وكالة 
اأيتام ويتيمة الأ�شر كافلة، اإلى جانب )1،863( يتيمًا ويتيمة حتت�شنهم اجلمعيات 
اخلريية لالأيتام. كما اأن لدى الوزارة قوائم انتظار ملئات االأ�شر التي تطلب كفالة 
اأيتام من ذوي الظروف اخلا�شة؛ وهم ي�شكلون ما ن�شبته )85%( من امللحقني يف 
الُدور االإيوائية، وت�شعى الوزارة اإلى رعاية هوؤالء االأيتام داخل هذه االأ�شر الكافلة.

تقييم أداء الُدور اإليوائية التابعة
لها من جهات محايدة
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طالــــب جملــ�س ال�صـورى خالل جل�صته العادية احلادية والثالثني 
التي عقدها يوم الثنني 1435/6/21هـ برئا�صــــة معــــايل رئيــــ�س 
املجل�س ال�صيخ الدكتور عبداهلل بن حممد ابن اإبراهــــيم اآل ال�صــــيخ 
الرئا�صة العامة ل�صوؤون امل�صجد احلــــرام وامل�صجد النبــــوي باتخــــاذ 
كافة الإجراءات التي من �صاأنها رفــــع م�صــتوى اأداء العاملني يف جمال 
اخلدمات يف امل�صجد احلرام وامل�صجد النبـوي, واإحداث اإدارة للح�صود 
ُتعنى باإدارة احل�صود يف امل�صجد احلرام وامل�صجد النبوي, كما طالبها 

بالإ�صراع يف اإعادة تكوين الهيكل التنظــــيمي للرئا�صة.

جاء ذلك بعد اأن ا�صتمـــع املجــــل�س لوجــــهة نظر جلنــــة ال�صــــوؤون 
الإ�صالمية والق�صائيــــة, ب�صــــاأن ملحــــوظـات الأع�صاء واآرائهم جتاه 
التقرير ال�صنوي للرئا�صة العامة ل�صــــوؤون امل�صجـــد احلرام, وامل�صجد 
النبوي للعام املايل 1434/1433هـ التي تالها رئي�س اللجنة الدكتور 

اإبراهيم الرباهيم.

ويف معـــر�س رد جلـــنة ال�شـــوؤون االإ�شــــالمية والق�شائية على املداخالت التي 
قدمها بعــ�س االأع�شـــاء وتتعلــق مبجـــال التدريب للعامــالت يف امل�شــجد الـحــرام؛ 
اأو�شحت اللجنــة اأن الرئا�شة تنظم ملن�شوباتها دورات مهنية متخ�ش�شة، فحوايل 
)90%( من العامالت يف احلرم ح�شــلن على دورات يف الــحـوار، وكيفية التعامل 
مع الزائرات �شواء يف جامعة اأم القرى اأو جامعـة امللك عبدالعــــزيز اأو غيــــرهما 

من املوؤ�ش�شات التي تقدم برامج تدريبية منا�شبــة، عــلمًا باأن اأغلب العامالت يف 
االإر�شاد والتوجيه حا�شــالت على �شهــادة البكالوريــو�س، واأكثــرهن يف تخــ�ش�س 

ال�شريعة والدرا�شات االإ�شالمية.

واأ�شاف رئي�س اللجنة اأنه من املالحظ اأن بع�س املر�شدات يتعاملن بحزم مع 
بع�س الزائرات الالتي يجل�شن يف الطرق واملمرات ويعطلن احلركة، مما يجعل 

ال�شورة غري منا�شبة لدى اأولئك الن�شاء.

ق�شم  ق�شمان:  املطوفني  اأن  الرباهيم  الدكتور  اأفاد  باملطوفني  يتعلق  وفيما 
يقومون  وهوؤالء  كبرية؛  خربة  ولديهم  بعناية  واختريوا  قدمية  جلان  يف  عينوا 
�س لهم، اإال  بعملهم ب�شكل متميز. والق�شم الثاين: تقدموا بطلب الرتخي�س وُرخِّ
اإلى ت�شكيل جلنة  اأنهم غري موؤهلني وينق�شهم التدريب، وهذا ما دعا الرئا�شة 
خمت�رة لو�ضع �ضروط ملزاولة هذه املهنة من اأهمه�: اأن يكون املطوف من املوؤهلني 
يف كلية ال�شريعة اأو ما يعادلها، واأن يكون قد ح�شل على دورتني يف فقه املنا�شك 

وفقه التعامل مع الزائرين. 

وب�شاأن تزويد احلرمني بامل�شاحف اأبان الدكتور اإبراهيم الرباهيم اأن اللجنة 
النبوي عن  وامل�شجد  للم�شجد احلرام  العامة  الرئا�شة  م�شوؤويل  ا�شتف�شرت من 
عام  منُذ  فهد  امللك  جممع  من  بامل�شاحف  ال�شريفني  احلرمني  تزويد  توقف 
1431هـ، فاأفادوا باأنه مت اعتماد �شرف )300.000( ن�شخة من طباعة جممع 
  ) و)120.000 املكي  للحرم  منها )180.000(  ال�شريفني  للحرمني  فهد  امللك 
للم�شجد النبوي ومن بينها من بينها )80.000( ن�شخة مرتجمة؛ اإال اأن الرئا�شة 
هذا  بحث  اللجنة  راأت  وقد  للحرمني،  االحتياج  يكفي  ال  العدد  هذا  اأن   ترى 
املو�شوع عند ورود تقرير وزارة ال�شوؤون االإ�شالمية ب�شفتها اجلهة امل�شرفة على 

املجمع لن�شل اإلى حل لهذه االإ�شكالية.

90% من العامالت في الحرم حصلن
على دورات في الحوار

دعا إلحداث إدارة ُتعنى بإدارة الحشود في الحرمين
الشورى يطالب رئاسة الحرمين باإلسراع في إعادة

تكوين هيكلها التنظيمي
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باحلرمني  النظافة  جمال  يف  العاملني  بني  الت�شول  ظاهرة  وبخ�شو�س 
ال�شريفني؛ اأفادت اللجنة اأن الرئا�شة قد تنبهت لبع�س ت�شرفات عمال التنظيف 
هذا  من  حتد  اإجراءات  فاتخذت  املكي  احلرم  خا�شة  ال�شريفني،  بامل�شجدين 
ال�شلوك. كما اأن الرئا�شة تقوم بالتن�شيق مع مقاول ال�شيانة والنظافة للحد من 

هذا ال�شلوك.
اجلديد  املطاف  ج�شر  اأن  اللجنة  بينت  وال�شو�شاء  االزدحام  يخ�س  وفيما 
و�شع لتخفيف الزحام واإبعاد عربات الطواف عن �شحن امل�شجد؛ ولكن الراغبني 
يف االبتعاد عن الزحام يف ال�شحن يتزاحمون على ج�شر املطاف وهم من غري 
من خ�ش�س لهم مما اأوجد هذا التزاحم، وعندما يفتح اجل�شر الثاين �شيخف 
هذا باإذن اهلل، لكن املوؤمل اأن تخف حدة الزحام يف الطواف بعد اكتمال تو�شعة 

�شحن لطواف مب�شيئة اهلل

الرئا�شة  مع  بحثت  اأنها  اإلى  والق�شائية  االإ�شالمية  ال�شوؤون  جلنة  واأ�شارت 
العامة للم�شجد احلرام وامل�شجد النبوي و�شع االأماكن املخ�ش�شة للن�شاء التي 
اأجزاء  ببقية  مقارنة  والنظافة؛  النظام  و�شوء  والفو�شى  ال�شو�شاء  فيها  تكرث 
بتخ�شي�س  اللجنة  وطالبت  االأطفال،  من  كبرية  اأعداد  تواجد  ب�شبب  احلرم 
اأطفال؛ واأفاد م�شوؤولوا الرئا�شة باأن هذا املو�شوع  اأماكن لل�شالة للن�شاء بدون 
حمل اهتمامهم واأن هناك درا�شة جُترى حالًيا لتخ�شي�س اأماكن للن�شاء بدون 

اأطفال، و�شتنتهي )باإذن اهلل( قبل �شهر رم�شان املبارك.

دراسة لتخصيص أماكن للنساء
بدون أطفال في الحرمين
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والثالثني  الثالثة  العادية  جل�صته  خالل  ال�صورى  جمل�س  طالب 
التي عقدها يوم الثنني 1435/6/28هـ برئا�صة معايل نائب رئي�س 
يف  بالإ�صراع  العدل  وزارة  اجلفري  اأمني  بن  حممد  الدكتور  املجل�س 
تاأ�صي�س �صندوق النفقة, والتن�صيق مع املجل�س الأعلى للق�صاء للعمل 

على �صغل وظائف الق�صاة ال�صاغرة.

كما دعا املجل�س اإلى اإجراء درا�صة تقوميية �صاملة مل�صرية م�صروع 
امللك عبد اهلل بن عبد العزيز لتطوير مرفق الق�صاء والوقوف على 

املعوقات التي تواجهه وو�صع احللول املنا�صبة لها.

وطالب املجل�س يف قراره اجلهات املعنية التعاون مع وزارة العدل 
ال�صابقة  قراراته  على  التاأكيد  جمددًا  التنفيذ,  ق�صاء  تطبيق  يف 
املت�صمنة »�صرف بدل لكّتاب ال�صبط وال�صجل يف الوزارة وم�صاواتهم 
فروع  »افتتاح  و  العام«  والدعاء  التحقيق  هيئة  يف  ال�صبط  بكّتاب 

للمكاتب الن�صائية وتوظيف املراأة يف القطاعات احلكومية«.

ال�صوؤون  جلنة  نظر  لوجهة  املجل�س  ا�صتمع  اأن  بعد  ذلك  جاء 
جتاه  واآرائهم  الأع�صاء  ملحوظات  ب�صاأن  والق�صائية,  الإ�صالمية 
التي  1434/1433هـ  املايل  للعام  العدل  لوزارة  ال�صنوي  التقرير 

تالها رئي�س اللجنة الدكتور اإبراهيم الرباهيم.

لبيان  واالإح�شاءات  باملوؤ�شرات  يتعلق  ما  على  ردها  يف  اللجنة  واأو�شحت 
مدى التقدم يف �شرعة اإجناز الق�شايا ومدى التقدم يف تطبيقات التقنية؛ التي 
املوؤ�شرات وهي متوفرة  تلك  العدل متلك مثل  اأن وزارة  االأع�شاء،  اأثارها بع�س 
يف م�شروع امللك عبد اهلل بن عبد العزيز لتطوير مرفق الق�شاء ببيانات �شاملة 
حتتوي حوايل مائتي موؤ�شر اإح�شائي، وقيا�س الأكرث من )450( مرفقًا عدليًا، 
العدلية املخت�شة بها  وهي متاحة للجميع لالطالع عليها، ويتم تزويد اجلهات 

اأواًل باأول.

الدكتور  اللجنة  رئي�س  اأفاد  والق�شائية  االإدارية  الوظائف  �شغل  حمور  ويف 
ال�شاغرة بالكفاءات  اأغلب الوظائف  الوزارة �شغلت فعليًا  اأن  اإبراهيم الرباهيم 
�شاغرة؛  تبقى  باأن  االإداري  العرف  يق�شي  مئوية  ن�شبًا  هناك  واأن  الوطنية؛ 
تاأثري �شلبي على  ال�شلم بالرتقيات وعدم جموده. ملا لهذا اجلمود من  لتحريك 

املحفز الوظيفي؛ ومن هنا البد من وجود بع�س ال�شواغر ولو بن�شبة قليلة.

اأي من  تتم من خالل تر�شيح  الق�شاة  اأن عملية اختيار  اللجنة  وتابع رئي�س 
توفر موؤهالت  املر�شح من  الكلية يف  تراه  ما  اململكة بح�شب  ال�شريعة يف  كليات 
�شغل الوظيفة الق�شائية؛ �شواء من ناحية املادة العلمية، اأو امللكة الق�شائية، اأو 
ح�شن ال�شمت عرب تاريخه الدرا�شي، ومن ثم يتم فرز االأ�شماء املر�شحة من قبل 
كليات ال�شريعة مب�شاركة مندوبني من املجل�س االأعلى للق�شاء؛ تتم خاللها مقابلة 
املر�شح وا�شتطالع اإمكاناته، وبعد الرت�شيح يقوم املجل�س االأعلى للق�شاء؛ باإجراء 
التاأكد جمددًا )ب�شيغة جديدة(  مقابلة �شخ�شية مع املر�شح؛ يتم من خاللها 

من توفر عنا�شر الرت�شح واالختيار.

واأ�شاف الرباهيم: اإن وزارة العدل ال تزال ومن خالل املجل�س االأعلى للق�شاء 
اأهمية  تراعي  دقيقة  خطة  وفق  ال�شاغرة،  الق�شائية  وظائفها  با�شتمرار  ت�شغل 
الوظائف  �شغل  ال�شهل  من  لي�س  اأنه  اإلى  م�شريًا  الوظيفة؛  هذه  �شغل  وح�شا�شية 
الق�شائية كافة يف وقت وجيز. واإذا كانت القطاعات املختلفة جتد اأحيانًا �شعوبة 

يف اختيار املوظف االإداري الكفء فكيف بالقا�شي؟.

ر اأهمية �شغل الوظيفة الق�شائية،  واأ�شار اإلى اأن املجل�س االأعلى للق�شاء يقدِّ
املختلفة عن �شغل اأي وظيفة اأخرى لدى الوزارة؛ حيث اإن اختيار القا�شي مير 
بقيا�شات مهمة كما مير بعدة مراحل تتطلب الكثري من الوقت؛ الأن كرثة العدد 
و�شرعة ال�شغل يجب اأال يكون على ح�شاب اجلودة، م�شيفًا اأنه مت خالل ال�شنوات 
اخلم�س املا�شية زيادة اأعداد الق�شاة باأكرث من اأعدادهم جميعًا خالل خم�شني 
�شنة �شابقة، وهو ميثِّل باملعايري الوظيفية رقمًا قيا�شيًا غري م�شبوق، ومثلهم مت 

ذلك يف كتَّاب العدل.

الشورى يطالب وزارة العدل
باإلسراع في تأسيس صندوق النفقة

دعوة الجهات المعنية للتعاون مع وزارة 
العدل في تطبيق قضاء التنفيذ

البراهيم: شغل وظائف القضاة ال يجب
أن يكون على حساب الجودة
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وب�شاأن خطة تقلي�س فرتة املواعيد يف املحاكم قال رئي�س اللجنة: اإن املجل�س 
االأعلى للق�شاء اأفاد باأنه متت معاجلة طول املواعيد يف املحاكم التي تعاين من 
كرثة الق�شايا، من خالل عدة اإجراءات منها دعم املدن الرئي�شة يف اململكة باملزيد 
من الق�شاة، وتفعيل برنامج االإ�شناد الق�شائي ومكاتب ال�شلح، وافتتاح املزيد 
الق�شائي،  التفتي�س  الإدارة  التفتي�شية  اجلوالت  وتكثيف  االإنهائية،  الدوائر  من 
وتكثيف الدورات التدريبية للق�شاة، واإعطاء خارج دوام لبع�س الق�شاة الإجناز 
الق�شايا ذات االأولوية؛ ومنها ق�شايا ال�شجناء واالأحوال ال�شخ�شية، م�شريًا اإلى 

اأن هذه االإجراءات انعك�شت اإيجابًا ومت بالفعل تقارب املواعيد. 

بع�س  يف  كان  ال�شابق  يف  املحاكم  يف  املواعيد  طول  اأن  اإلى  اللجنة  واأ�شارت 
املدن الرئي�شة فقط ولي�س عامًا، وقد اأكدت الوزارة يف هذا ال�شدد اأن لديها خطة 
مدرو�شة بالتعاون مع املجل�س االأعلى للق�شاء نتج عنها تقلي�س مدة املواعيد يف مدن 

رئي�شة، مثل الريا�س؛ ثم اأ�شبحت املواعيد اجلديدة خالل ثالثة اأ�شابيع تقريبًا.

وتابع رئي�س اللجنة القول: اإن وزارة العدل توؤكد جناح هذه اخلطة؛ غري اأنها  
واملجل�س االأعلى للق�شاء ال ينكران وجود تاأخر يف بع�س الق�شايا يف حاالت تعود 
اإلى طبيعة تلك الق�شايا التي حتتاج بع�س الوقت ال�شتكمال اإجراءاتها الالزمة، 

ويتعامل معها املجل�س االأعلى للق�شاء باأدواته املختلفة ملعاجلة التاأخر اإن وجد.

وفيما يخ�س تدوين االأحكام الق�شائية وتقنينها اأو�شح الدكتور الرباهيم اأن 
اإليه بع�س  االأع�شاء يف مداخالتهم يق�شد به اأحد مفهوَمنْي: املفهوم  اأ�شار  ما 
االأول: �شدور تقنني لالأحكام؛ وهذا اأ�شند اخت�شا�س النظر فيه اإلى هيئة كبار 
العلماء باأمر ملكي؛ وبناء عليه فاإن وزارة العدل ال تخت�س به مطلقًا، ال ابتداًء وال 
انتهاًء، وال تتدخل الوزارة اإال يف نطاق �شالحياتها، وال تطاَلب مبا مل يوكل اإليها 

ح�شب االأمر امللكي يف هذا ال�شاأن.

حاليًا  تعمل  فالوزارة  الق�شائية،  االأحكام  بتدوين  املتعلق  الثاين  املفهوم  اأما 
على اإنهاء مل�شاتها االأخرية باإخراج جمموعة جملدات �شخمة وعديدة، قد ت�شل 
اإلى ع�شرين جملدًا م�شنفة ومفهر�شة على املواد الق�شائية، وقد ا�شتغرق هذا 
اجلهد وقتًا وتفريغًا موؤقتًا لعدد من الق�شاة ملبا�شرة هذا العمل الق�شائي املهم 

ني والباحثني، وغريهم.  للغاية، �شواء للق�شاة اأنف�شهم، اأو للمحامني، اأو املحكمِّ
وعن الالئحة التنظيمية حلقوق املطلقة نوه الرباهيم اإلى اأن حقوق املطلقة 
م�شريًا  االأ�شرة،  مدونة  مواد  الق�شائية �شمن  االأحكام  تقنني  م�شمول  تدخل يف 
باأمر ملكي  اأ�شند  الق�شائي يف هذا وغريه، قد  بالتقنني  يتعلق  اأن جميع ما  اإلى 
اإلى هيئة كبار العلماء؛ حيث �شتتولى هذا ال�شاأن، ومن ثم فاإن وزارة العدل غري 

خمت�شة بتلك الالئحة امل�شار اإليها.
الق�شاء  مرفق  تطوير  اإن  اللجنة  رئي�س  قال  الق�شاء  مرفق  تطوير  وب�شاأن 
يحظى باهتمام خا�س من خادم احلرمني ال�شريفني، وبدعم �شخي من مقامه 
العنا�شر ال ميكن ف�شل  تكاملية جلملة من  التطوير عملية  اأن  معتربًا  الكرمي، 
بع�شها عن بع�س، م�شريًا اإلى اأن هناك عدد من العنا�شر التي من خاللها ميكن 
هي  التي  التحتية  البنية  اأولها  العملي  الواقع  يف  والتطوير  التطور  مدى  معرفة 
املباين والتقنية حيث مت ا�شتالم عدد من مباين املحاكم وفق موا�شفات عاملية 

املتوفرة للمحاكم،  االأرا�شي  التطوير، كما مت تر�شية مبان جلميع  تالئم عملية 
اأما التقنية فقد دخلت الوزارة يف مناف�شة عاملية يف هذا املجال، ومل تقت�شر على 
توفر متطلباتها يف املحاكم وكتابات العدل بل اهتمت بقيا�شات االأداء وموؤ�شراتها 
اأفادت  وقد  ورقابي،  تقوميي  اإح�شائي  اأداء  موؤ�شر   200 اأف�شل  ومنها  العاملية، 
االأرا�شي  م�شكلة  فاإن  عليه  وبناء  واخلليجية خا�شة،  العربية  الدول  بع�س  منها 

واملباين والتقنية يف حكم املنتهية.
وعن التاأهيل الق�شائي والتدريب قال رئي�س اللجنة اإن التاأهيل الق�شائي يتم 
التمكن يف  ال�شريعة يف جامعات اململكة، ويتم الرتكيز على ناحيتني:  يف كليات 
الناحية اللغوية، وبناء امللكة الفقهية العلمية، وبعد التخرج يفرغ من يتم اختياره 
للق�شاء للدرا�شة يف املعهد العايل للق�شاء ملدة �شنتني؛ ينال بها درجة املاج�شتري. 
الفقه، والقواعد  اأ�شول  التي يدر�شها يف املعهد:  اأن من املقررات  اإلى  ولفت 
االإ�شالمي،  الفقه  يف  والعقد  الفقهي،  والتخريج  ال�شريعة،  ومقا�شد  الفقهية، 
واحلق يف الفقه االإ�شالمي، واملعامالت املالية املعا�شرة، وفقه اجلنايات، وفقه 
واالأنظمة  ال�شرعية،  واملرافعات  التعزيرية،  والعقوبات  االأ�شرة،  وفقه  احلدود، 
املحاكم،  واإدارة  والتحقيق،  االأنظمة،  اإلى  واملدخل  االإثبات،  وطرق  الق�شائية، 
والنظام  االإداري،  النظام  يدر�س،  الطالب  اأن  م�شيفًا  العلمي.  البحث  وقواعد 
والق�شاء  االجتماعي،  والنظام  اجلنائي،  والنظام  املايل،  والنظام  التجاري، 
االإداري، والعالقات الدولية. مع التدريب الق�شائي يف حمكمة �شورية يف املعهد، 
ثم يلتحق املالزم الق�شائي يف املحكمة للتدريب ملدة �شنة كاملة؛ بعدها ميار�س 
العمل الق�شائي والتاأهيل الق�شائي يتم يف مدة �شبع �شنوات يف التاأهيل العلمي 
بعناية  الق�شائي  التاأهيل  �شمل  التطوير  اأن  ندرك  هنا  ومن  العملي.  والتدريب 

فائقة ومقررات متخ�ش�شة.
وفيما يتعلق ب�شن االأنظمة اأو�شح رئي�س اللجنة اأن مرفق الق�شاء مير مبرحلة 
التدريبات الق�شائية عام 1426هـ، ثم �شدور  ابتداء ب�شدور  انتقالية تطويرية 
نظام الق�شاء ونظام ديوان املظامل عام 1428هـ، تالهما �شدور نظام التنفيذ 
ونظام  اجلزائية،  االإجراءات  نظام  ب�شدور  ذلك  توج  ثم  التحكيم،  ونظام 
العام  هذا  املظامل يف مطلع  ديوان  اأمام  املرافعات  ونظام  ال�شرعية،  املرافعات 
1435هـ. وبهذا يتهياأ مرفق الق�شاء لنقله نوعية متقدمة جتعل من اململكة منارة 
اإ�شعاع عاملي الإقامة العدل وم�شدر خربة متقدم الإقامة العدالة ي�شتمد اأحكامه 

من م�شادر عالية املقام. 
وفيما يخ�س البيئة االإدارية الع�شرية اأ�شار رئي�س اللجنة اإلى اأن هناك بيئة 
جديدة  هيكلة  العدل  وزارة  ا�شتحدثت  حيث  وعادلة،  و�شفافة  ع�شرية  اإدارية 
ت�شمنت وكاالت ووكاالت م�شاعدة واإدارات ووحدات جديدة، كما اأنها تعمل على 
حو�شبة اأعمالها واإح�شا�س املوظف بالعدالة يف تقوميه وحمفزات العمل، وبخا�شة 
من  اأكرث  �شنويًا  كافة  الدرجات  م�شتوى  على  الوزارة  منها  تنفذ  التي  الرتقيات 
املعدل احلا�شل يف اأي جهة حكومية اأخرى بالن�شبة لعدد الوظائف املتاحة، كما 

هو يف اإح�شائية معتمدة لدى الوزارة.

اأنها  اأفادت  العدل  وزارة  اإن  الرباهيم:  قال  للمحاكم  االإ�شناد  تاأمني  وعن 
املحاكم  احتياجات  تاأمني  ويتم من خالل ذلك  تعمل عليه عن طريق فروعها، 
با�شتمرار، وتاليف اأي نق�س يف حينه عن طريق تعيني �شابط ات�شال للرفع عن 

احتياج كل حمكمة، وهو امل�شوؤول مع الفرع كله عن اأي ق�شور.
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والثالثني  الرابعة  العادية  جل�صته  خالل  ال�صورى  جمل�س  وافق 
معايل  برئا�صة  1435/6/29هـ  املوافق  الثالثاء  يوم  عقدها  التي 
مالءمة  على  اجلفري  اأمني  بن  حممد  الدكتور  املجل�س  رئي�س  نائب 
املجل�س  ع�صوي  من  املقدم  الت�صول«  »مكافحة  نظام  م�صروع  درا�صة 
الدكتور �صعد مارق, والدكتور نا�صر ال�صهراين, مبوجب املادة 23 من 

نظام املجل�س.
جاء ذلك بعد اأن ناق�س املجل�س تقرير جلنة ال�صوؤون الجتماعية 
اللجنة  رئي�س  تاله  الذي  امل�صروع  مقرتح  ب�صاأن  وال�صباب,  والأ�صرة 

الأ�صتاذ عبدالعزيز الهدلق.

للدرا�شة،  للمناق�شة من حيث مالءمته  املقرتح  النظام  وبعد عر�س م�شروع 
حيث  االأع�شاء؛  بع�س  قدمها  املداخالت  من  عدد  اإلى  ال�شورى  جمل�س  ا�شتمع 
راأى اأحدهم اأن م�شكلة الت�شول اأ�شبحت ظاهرة، واأكرث املت�شولني غري �شعوديني 
ومن فئة االأطفال؛ ويكرثون عند امل�شجد احلرم ؛موؤكدًا اأن اإيجاد نظام مكافحة 
وزارة  اأن  الر�شيدة، ال�شيما  �شيا�شة حكومتنا  يتوافق مع  اأ�شا�س،  الت�شول مطلب 
وخم�ش�شات  مبالغ  ودفع  البالد  يف  الفقراء  برعاية  تقوم  االجتماعية  ال�شوؤون 

�شهرية لهم، واأكرث املحتاجني لل�شدقة هم من الذين يتعففون وال يت�شولون.

وقال اأحد االأع�شاء: اإن اهلل عز وجل نهى عن نهر ال�شائل، وجعل له حق معلوم 
االأمر الذي جتب مناق�شته  اأن  اإلى  وارٌد �شرًعا. الفتًا  اأمٌر  امل�شلم، فهذا  يف مال 
واأن يو�شع له نظام يحد منه هو الذي ينتحل تلك ال�شفة وهو لي�س من اأهلها؛ 
اللجنة  تعيد  اأن  وراأى  ال�شحيح.  وجهه  غري  على  به  ولي�شتعني  باملال،  ليتك�شب 

النظر يف مواد النظام املقرتح -عند درا�شته-.

ولفت ع�شو اآخر النظر اإلى اأن الت�شول لي�س جرمية، اإذ ال ميكن حتويل �شلوك 
خاطئ  �شلوك  اأي  و�شع  من  احلذر  �شرورة  على  م�شددًا  جرمية؛  اإلى  خاطئ 
�شمن مفهوم اجلرمية، لقوله عز وجل :” فاأما ال�شائل فال تنهر”. م�شريًا اإلى 
ا�شتغالل من يقوم بذلك من االأطفال  واإمنا يف  الت�شول،  لي�شت يف  اأن اجلرمية 

والن�شاء.

االأطفال  ي�شتغل  مبن  ترتبط  اجلرمية  اأن  من  اإليه  ذهب  فيما  اآخر  واأيده 
يف  والن�شاء  االأطفال  ا�شتغالل  يف  احلقيقية  اجلرمية  اإن  واأ�شاف:  والن�شاء. 
عام  �شدر  الذي  بالب�شر  االجتار  مكافحة  نظام  اأن   اإلى  النظر  فتًا  ال  الت�شول، 

1430هـ؛ قد ن�س على هذه اجلرمية بالذات يف مادته “الثانية. 

اأن يكون من  اإما  اإلى عالج؛ فهو  الت�شول ظاهرة حتتاج  اأن  اآخر  واأكد ع�شو 
غري  ومن  مبجرم،  لي�س  وهو  عنه؛  م�شوؤولون  نحن  وبالتايل  حمتاج،  �شخ�س 
املقبول اأن يتم و�شف ما يقوم به هذا املحتاج على اأنه جرمية، واإما اأن يكون هذا 
ال�شخ�س غري حمتاج اأو مري�س، اأو لديه م�شكلة نف�شية؛ ويف هذه احلالة ح�شل 
على املال بغري وجه حق؛ مطالبًا بعالجه والنظر يف اأمره؛ الأنه ال ي�شل اإلى �شلوك 

اإجرامي وجترميه يقت�شي جترمي من ي�شهم يف هذه الظاهرة. 

واعترب اأحد االأع�شاء اأن النقطة االأ�شا�شية التي جاءت يف امل�شروع تتعلق باأنه 
مت جترمي هذا الفعل؛ ولكن قبل جترمي هذا ال�شلوك هل ُدر�س هذا االأمر بجدية 
تو�شيات  هي  وما  حلول؟  له  طرحت  وهل  املعنية؟  واالأجهزة  الوزارات  قبل  من 

اللجنة الوطنية؟ وكيف نر�شى اأن جند �شعوديني يت�شولون يف ال�شوارع؟. 

اأن هناك  اإلى  اأ�شار  اإن التقرير االأخري لوزارة ال�شوؤون االجتماعية  واأ�شاف: 
�شعوديني  اأن هناك  �شنة جند  القب�س عليهن، ويف كل  �شعودية مت  امراأة   1300
املوؤ�ش�شات؛  وهذه  الوزارات  هذه  اأداء  حول  مهمة  ق�شية  يطرح  وهذا  يت�شولون، 
وال�شوؤال املهم ملاذا يت�شول ال�شعودي؟ وهو �شوؤال يجب اأن جتيب عليه الوزارات 
واملوؤ�ش�شات، فهل هو ب�شبب اأخطاء اإدارية؟ اأم ق�شور يف هذه االأجهزة؟. م�شريًا 
اإلى اأن ظاهرة الت�شول ك�شفت لنا باأن �شيا�شات الوزارات واجلهات املعنية ف�شلت 

ب�شكل وا�شح جًدا. 

الذي  والتنظيم  ظاهرة،  الت�شول  اإن  قائاًل:  املقرتح،  االأع�شاء  اأحد  واأيد 
يجرمها هو اأحد املعاجلات لهذه الظاهرة؛ فنحن ال نقول اإن التجرمي �شوف يحل 
ظاهرة الت�شول؛ ولكن �شوف يكون اأداة اأ�شا�شية بيد الدولة ملعاجلة هذه الظاهرة.

ويجب  اأخرى،  بجرائم  مربوطة  وهي  وا�شحة  الظاهرة  اأن  اآخر  ع�شو  وزاد 
عدم تركها �شائعة، ال�شيما اأن اأول طريقة ملعاجلة ظاهرة الت�شول هي جترمي من 
يت�شول وهو لي�س من ذوي حاجة واإمنا من اأجل االزدياد باأموال النا�س بالباطل.

تجريم من يستغل األطفال والنساء
في التسول

المشروع يستهدف مكافحة الظاهرة ال تجريمها

الشورى يقرر دراسة مشروع نظام »مكافحة التسول«
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وبني اآخر اأن الت�شول مو�شوع اأمني، واجتماعي، واقت�شادي؛ ويكت�شب اأهمية 
بالغة توجب درا�شته من جميع جوانبه. فمن الناحية االجتماعية يرجع الت�شول 
اإلى عدة عوامل؛ اأهمها: و�شع املراأة، والعاجز، وامل�شن، واالأ�شرة كبرية العدد، 
وذوي احلاجة واملوارد املالية ال�شحيحة، اأما من الناحية االقت�شادية فيعود اإلى 

الفر�س الوظيفية املتاحة ح�شب م�شتويات الكفاءة واملقدرة ال�شحية. 

وتابع ومن الناحية االأمنية فالرتابط والت�شابك الوثيق بني الت�شول واجلرمية 
االأمنية م�شكلة رئي�شة؛  الناحية  ي�شكل من  واالإقليمية، فالت�شول  املنظمة املحلية 
الت�شاله باجلرمية املنظمة؛ من تهريبه لالأطفال والن�شاء وال�شيوخ عرب احلدود، 
وت�شخريهم يف ع�شابات ظاهرها الت�شول واأهدافها اإجرامية؛ تقوم با�شتغاللها 

هذه الفئات.
ومعاقبة  االأمني،  ال�شبط  قوة  على  تعتمد  الظاهرة  هذه  معاجلة  اأن  ويرى 

روؤو�س هذه الع�شابات بال�شدة واحلزم.
املال؛  جلمع  �شهلة  و�شيلة  الت�شول  مهنة  اتخذوا  الذي  ال�شعوديني  وب�شاأن 
االجتماعي  واقعها  النظام مع احلاالت ح�شب  تعامل  الع�شو على �شرورة  �شدد 
واالقت�شادي، فاملحتاج جتب م�شاعدته، واإر�شاده اإلى اآفة ال�شوؤال، اأما القادر على 
منه ذات  تكرر  عليه، ويف حال  تعهد  اأخذ  فيتم  الكفاف  ومن عنده حد  العمل، 
الفعل تتم معاقبته؛ الأن اجل�شع والطمع اأ�شبحا ديدنه من خالل ا�شتغفاله لعقول 

النا�س. 
وو�شف اأحد االأع�شاء ظاهرة الت�شول باأنها خطرية جًدا، م�شريًا اإلى وجودها 
ففي  تطورت،  وعملياتها   اأ�شاليبها  اأن  اإال  املجتمعات،  بعيد يف جميع  زمن  منذ 
البداية قد يكون دافع املت�شول احلاجة، ومن ثم تتطور امل�شاألة فت�شبح طريقة 
اأ�شبح هناك ع�شابات منظمة لهذه الظاهرة وهذا  للك�شب، بل  �شهلة ومريحة 

ال�شيء ال ميكن جتاهله.
اإلى عنا�شر ثالثة؛  الت�شول يحتاج  الق�شاء على ظاهرة  اأن  اآخر  وراأى ع�شو 
اإيجاد البدائل لال�شتعفاف عن  االأول: وجود عقوبة وا�شتحداث نظام، والثاين: 
ال�شوؤال؛ عن طريق اإن�شاء معاهد للتدريب لالأ�شغال الب�شيطة، واحلرف اليدوية؛ 
والثالث: يكمن يف التعاون بني االأجهزة احلكومية املعنية مع املواطنني عن طريق 

التوعية ال�شاملة واملتكاملة بخطر هذه الظاهرة.
بعد ذلك اأتاح معايل رئي�س اجلل�شة املجال اأمام اأحد مقدمي املقرتح الإي�شاح 
وجهة نظره ب�شاأن ما اأثاره بع�س االأع�شاء ب�شاأن جترمي من ميتهن الت�شول؛ حيث 
اأو�شح اأن م�شروع النظام املقرتح ال ي�شتهدف التجرمي، واإمنا ي�شتهدف مكافحة 
الظاهرة، الفتًا اإلى اأن الغاية منه و�شع تدابري ملكافحة الظاهرة، باالإ�شافة اإلى 

رعاية املت�شولني، وكذلك ملن اعتاد هذا ال�شلوك اأن يجرم ويواجه به.
 وا�شتغرب اخللط الذي حدث بني نظامي مكافحة االجتار بالب�شر، وم�شروع 
بالب�شر  االجتار  مكافحة  نظام  اأن  اإلى  م�شريًا  املقرتح،  الت�شول  مكافحة  نظام 

معني باال�شتغالل، فهناك متاجر ومتاجر به. 
اجتماعًيا،  معروفة  الت�شول  م�شار  اأن  على  التاأكيد  اإلى  االأع�شاء  اأحد  وعاد 
واقت�شادًيا، واأمنًيا، اإ�شافة اإلى ت�شويهه للمكانة وال�شمة، وال�شفة لهذا املجتمع 
امل�شلم املتكافل، واملتعاون، واملرتاحم، كما اأن التقليل من دور موؤ�ش�شات احلكومة 

على م�شاعدة املحتاج؛ اأمر ال ُيقبل وال ُي�شكت عنه.

وك�شف ع�شو اآخر اأن )90%( من املت�شولني هم من االأجانب؛ وهم اإما مت�شللني، 
هذه  معاجلة  �شرورة  على  و�شدد  البلد.  يف  واالإقامة  العمل  لنظام  خمالفني  اأو 

امل�شكلة، ا�شتجابة الأهميتها الق�شوى، حيث حتتاج اإلى موقف �شارم، ووا�شح. 
وطالب ع�شو اآخر اللجنة قبل اإقرار امل�شروع، اأن تزود االأع�شاء بجهود وزارة 

ال�شوؤون االجتماعية حيال تنفيذ االإ�شرتاتيجية الوطنية ملكافحة الت�شول. 
واأيد اآخر م�شروع النظام املقرتح، موؤكدًا اأهمية فح�س املت�شول طبًيا، ونف�شًيا، 

ودرا�شة حالته االجتماعية.

ملمار�شتهم  اإيقافهم  مت  الذين  ال�شعوديني  ن�شبة  عند  االأع�شاء  اأحد  وتوقف 
كانت  فيما   ،  )%21( بلغت   التي  املا�شية  ال�شبع  ال�شنوات  خالل  الت�شول  مهنة 
ن�شبة غري ال�شعوديني )78%( بح�شب املوقع الر�شمي لوزارة ال�شوؤون االجتماعية 

على االأنرتنت. 

وطالب بالف�شل بني اجلانبني عند معاجلة هذه الظاهرة؛ فاإذا كان املت�شول 
اأن  موؤكدًا  وال�شحي؛  والنف�شي،  االجتماعي،  و�شعه  درا�شة  من  فالبد  �شعوديًا، 
التجرمي يف هذه احلالة لي�س حاًل، بل البد من النظر يف و�شعه ومعاجلته، اأما اإذا 
كان املت�شول غري �شعودي، فنحن يف هذا البلد ال نقبل اأن ياأتي مت�شولون من دول 
اأيام احلج والعمرة،  واإ�شارات املرور  الت�شول عند امل�شاجد،  جماورة وميار�شون 
واأيام ال�شهر الكرمي؛ و�شدد على اأن تتولى اللجنة درا�شة هذا النظام الذي نحن 
اإلى وجود مثل النظام لو�شع حد رادع ملن ميار�س الت�شول كمهنة  بحاجة ما�شة 
اأمن  اأو ت�شتهدف  اأو جلمع املال الأهداف قد تكون غري �شريفة؛  للتك�شب املايل؛ 

هذه البالد.

النظام  م�شروع  وال�شباب  واالأ�شرة  االجتماعية  ال�شوؤون  جلنة  تدر�س  و�شوف 
املقرتح درا�شة متاأنية و�شاملة؛ ومن ثم تعود بتقريرها ب�شاأن م�شروع النظام اإلى 
املجل�س ملناق�شته وتبادل االآراء ب�شاأنه؛ ي�شوت املجل�س بعدها على مواد م�شروع 

النظام يف �شيغتها النهائية. 

غالبية المتسولين من الوافدين المخالفين 
لنظام العمل واإلقامة
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العادية احلادية والثالثني  ال�صورى خالل جل�صته  ناق�س جمل�س 
رئي�س  معايل  برئا�صة  1435/6/21هـ  الثنني  يوم  عقدها  التي 
ال�صيخ,  اآل  اإبراهيم  بن  حممد  بن  عبداهلل  الدكتور  ال�صيخ  املجل�س 
مبا�صرة  وظائف  نظام  م�صروع  ب�صاأن  املالية,  ال�صوؤون  جلنة  تقرير 

الأموال العامة الذي تاله رئي�س اللجنة الدكتور �صعد مارق.
ويركز م�شروع النظام الذي يت�شمن خم�س ع�شرة مادة على وظائف مبا�شرة 

االأموال العامة ويحدد حقوق وواجبات من يبا�شر هذه الوظائف.
اأو تعديالت  التعديالت على بع�س املواد باالإ�شافة  اللجنة بع�س  اأجرت  وقد 

�شياغية.
فقد عدلت اللجنة يف املادة االأولى يف تعريف اجلهـة حيث اأ�شبح التعريف: » 
كل وزارة اأو م�شلحة عامة، اأو موؤ�ش�شة عامة، اأو هيئة عامة، اأو ما يف حكمها. يتم 
اأو كليًا من ميزانية الدولة«. وذلك لي�شمل جميع موظفي الدولة  متويلها جزئيًا 
الذين يبا�شرون االأموال العامة يف الهيئات واملوؤ�ش�شات العامة التي يتم متويلها 

كليًا اأو جزئيًا من امليزانية العامة.

كما قل�شت اللجنة يف املادة الثالثة فرتة اجلرد لل�شندوق املحددة ب�شتة اأ�شهر 
اإلى ثالثة اأ�شهر، وللم�شتودع �شتة اأ�شهر بداًل من �شنة، حيث راأت اللجنة اأن الفرتة 

متباعدة خ�شو�شًا مع وجود التقنية احلديثة التي ت�شهل من عملية اجلرد.
التي  املكافاأة  با�شتحقاق  واملتعلقة  ال�شابعة  للمادة  فقرة  اللجنة  واأ�شافت 
ت�شرفها اجلهة والتي ن�شت على: »من مت نقله من وظيفته دون طلب منه، اأو دون 
ارتكابه خمالفة، اأو للرتقية« ، حيث راأت اللجنة اأحقية �شرف املكافاأة للموظف 

املرقى اأو املنقول قبل اإمتام ال�شنة دون خمالفة مرتكبة.

ويف املادة احلادية ع�شرة واملتعلقة بتكليف املوظف ملمار�شة الوظائف امل�شمولة 
اأربع �ضنوات  اللجنة �ضرط وجود خربة �ض�بقة ل تقل عن  اأ�ض�فت  بهذا النظ�م 
يف ظل عدم وجود حتديد للموؤهل حيث راأت اللجنة اأن خربة �شنتني غري كافية 

ملمار�شة املوظف لتلك االأعمال.

واأو�شت اللجنة باملوافقة على م�شروع النظام الذي و�شفته باملتوازن ويحقق 
الهدف املق�شود من ورائه.

ب�شاأن املو�شوع، وا�شتجابة  اللجنة وتو�شيتها  لتقرير  ا�شتمع املجل�س  اأن  وبعد 
لرغبة اللجنة يف مناق�شة مواد النظام مادة مادة؛ اأو�شح اأحد االأع�شاء اأن اللجنة 
ميزانية  من  كلًيا  اأو  جزئًيا،  اجلهات  هذه  متويل  يتم  اأنه  يفيد  تعريًفا  اأ�شافت 
الوزير املخت�س بن�ض�ط  اإدارته�  الدولة؛ لكن هن�ك هيئ�ت ع�مة يراأ�س جمل�س 
هذه اجلهة وال يتم متويلها كلًيا من ميزانية الدولة، اإمنا تتنوع مواردها املالية 
بح�شب ن�شاطها كاملقابل املادي للرخ�س، اأو الغرامات، اأو االأعمال التي تقدمها 
اإذا  وت�شاءل عما  الفردية.  اأو  �شواء احلكومية،  االأع�شاء،  ا�شرتاكات  من خالل 
�شُت�ْشمل هذه اجلهات بتطبيق اأحكام هذا النظام يف ظل االإ�شافة التي و�شعتها 

اللجنة؟.

المجلس يدرس مشروع نظام وظائف
مباشرة األموال العامة
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واأ�شار ع�شو اآخر اإلى ما ورد يف تقرير اللجنة من اأن هناك نظاًما م�شتقاًل 
يدر�س حالًيا يف هيئة اخلرباء ويخت�س بحماية املال العام وحفظه، الفتًا اإلى اأنه 
ك�ن من الأولى اأن يو�ضح مدى ارتب�ط م�ضروع هذا النظ�م ب�لنظ�م املوجود يف 
النظام  تعديل هذا  اإلى  وا�شًحا حيال مدى احلاجة  راأًيا  ويقدم  هيئة اخلرباء، 
هذا  من  واأ�شمل  اأعم  يكون  قد  اخلرباء  هيئة  من  نظام  وجود  ظل  يف  املتوفر 

النظام.
واأفاد ع�شو اآخر باأنه ال يوجد نظام م�شتقل يدر�س يف هيئة اخلرباء يخت�س 
بحماية املال العام، بل يوجد نظام يف جلنة االإدارة واملوارد الب�شرية وال يحمل 
عنوان حماية املال العام، وقد تغري ا�شم النظام اإلى »النظام اجلزائي لالعتداء 
على املال العام« مطالبًا باأن يكون هناك تن�شيق بني جلنة ال�شوؤون املالية، وجلنة 
االإدارة واملوارد الب�شرية؛ ملعرفة موقف جلنة االإدارة واملوارد الب�شرية منه، فاإذا 

مت تبني نظام حماية املال العام فيفرت�س اأن يكون هذا النظام �شاماًل.

ال  العامة  االأموال  مبا�شرة  وظائف  نظام  م�شروع  اأن  اإلى  اآخر  ع�شو  ولفت 
يت�شمن مواد م�شتقلة للعقوبات؛ اإْذ البد من الن�س على عقوبات حمددة ورادعة، 

وال ُيكتفى باإ�شافة العقوبات اإلى نظام اآخر.

التحقق من  ما ن�شه:«  ما يخ�س مبو�شوع اجلرد؛ حيث الحظ  وتوقف عند 
ال�شناديق  يف  ما  مع  املالية  والنظم  واالأر�شدة  ال�شجالت  تظهره  ما  تطابق 
وامل�شتودعات«، وقال : اإن الذي يظهر اأن ا�شتخدام ال�شناديق يف الوقت احلايل 

لي�س �شائًعا واملاأمول اأخذ هذا بعني االعتبار.

ونــوه عـــ�شو اآخر اإلى اأن النظـــام احلايل ت�شـــمن ن�شـــًا ي�شـــري اإلى حتـــديد 
اأ�شماء الوظـــائف امل�شمولـــة باأحكـــام هـــذا النظـــام، وذلك بالن�شـــبة للجـــهات 
التي تطبق نظـــام اخلدمـــة املدنـــية، ويتـــم بالت�شـــاور بني وزيـــر اخلدمة املدنية 
ووزير املالية؛ الفتًا النظر اإلى اأن النظام املقتـــرح مل يرد فيـــه ن�س بديل لهذه 
الفقرة، وت�شاءل عن من يحدد م�شميات هذه الوظـــائف يف اجلـــهات التي تطبق 

نظام اخلدمة املدنية.
واقرتح اأحد االأع�شاء عدم وجوب جرد للم�شتودعات والعهدة العينية مرة كل 
�شتة اأ�شهر؛ وذلك الأن جرد امل�شتودع، والعهدة العينية ي�شتغرق جهًدا ووقًتا طوياًل 
انتهاء  ال�شرف منه حتى  واإيقاف  امل�شتودع،  ويوؤثر على عملية اجلرد يف  جًدا، 
عملية اجلرد، وقد يرتتب على ذلك تاأثري على العمل يف الوزارة اأو املوؤ�ش�شة. وراأى 

اأن اأن�شب وقت جلرد امل�شتودعات والعهد العينية هو نهاية العام املايل.

اإلى  ت�شري  التي  النظام  م�شروع  من  ال�شاد�شة  املادة  على  اآخر  ع�شو  والحظ 
اأنه “ ت�شرف اجلهة ملن ميار�س مهمات اإحدى الوظائف امل�شمولة باأحكام هذا 
الدرجة  وفق  االأ�شا�شي،  راتبه  من  �شهرين  راتب  تعادل  �شنوية  مكافاأة  النظام 
جمزية،  ولي�شت  قليلة  اإليها  امل�شار  املكافاأة  اأن  وراأى  ي�شغلها”.  التي  واملرتبة 

مقرتحًا اأن تكون ن�شبة مرتبطة بالراتب. 

واعترب اآخر اأن زيادة احلد االأدنى للخربة املطلوبة يف ال�شخ�س املراد تعيينه 
املخت�شة،  رئي�س اجلهة  اأو  الوزير  تقييًدا على  ي�شع  العامة  االأموال  يف مبا�شرة 
وراأى منا�شبة اأن تبقى على مدة �شنتني، وهي احلد االأدنى حتى ي�شتطيع الوزير 
اأو ال�شخ�س املخت�س ا�شت�شارة م�شت�شاريه فيما اإذا كان ال�شخ�س املراد تعيينه 

اأهاًل لهذه الوظيفة.

كما اقرتح الع�شو تعديل �شياغة املادة الثالثة ع�شرة اإلى: »يعمل بهذا النظام 
من  يوًما  وثمانني  مئة  تتجاوز  ال  مدة  خالل  وذلك  به  اخلا�شة  اللوائح  وت�شدر 

تاريخ ن�شره باجلريدة الر�شمية«.

التي ال يوجد بها وظيفة  اأن اجلهات احلكومية  اإلى  النظر  اآخر  ولفت ع�شو 
اأمناء �شناديق قليل جدًا يف ظل التعامالت االإلكرتونية، وبخا�شة نظام �شداد. 
م�شريًا اإلى اأن عملية اجلرد الدورية واملن�شو�س عليها يف النظام قد تكون غري 

جمدية، ومن املنا�شب البحث عن اآلية لذلك.

اإلى  بالنظام  امل�شمولة  اجلهات  �شمن  من  ي�شر  مل  النظام  باأن  الع�شو  وزاد 
ال�شناديق اخلا�شة باملوؤ�ش�شات والهيئات العامة رغم تعددها - حاليًا - ؛ حيث 
حالًيا  املح�شل  اأن  مو�شحًا  بالنظام،  امل�شمولني  املوظفني  من  املح�شلون  يعترب 
ال يبا�شر حفظ االأموال وال نقلها، واإمنا يقوم فقط بتحرير اأمر قب�س لل�شخ�س 
من  املح�شلني  من  كثريًا  حرم  االإجراء  وهذا  البنك،  يف  اآلًيا  املال  اأودع  الذي 

املكافاأة اخلا�شة مبوؤ�شرات املال العام.

املالية  ال�شوؤون  جلنة  عناية  حمل  واملقرتحات  املالحظات  تلك  و�شتكون 
لي�شوت  املجل�س؛  اإلى  نظرها  بوجهة  تعود  ثم  ومن  وافية،  درا�شة  و�شتدر�شها 

بعدها على ما اأو�شت به ب�شاأن م�شروع النظام.

النظام ال يتضمن مواد
مستقلة للعقوبات..

مكافأة الموظفين قليلة واألفضل
أن تكون نسبة مرتبطة بالراتب
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الشورى يوافق على دراسة مشروع
نظام تنمية االبتكارات

والثالثني  الرابعة  العادية  جل�صته  خالل  ال�صورى  جمل�س  وافق 
نائب  معايل  برئا�صة  1435/6/29هـ,  الثالثاء  يوم  عقدها  التي 
رئي�س املجل�س الدكتور حممد بن اأمني اجلفري على مالءمة درا�صة 
الدكتور  املجل�س  ع�صوي  من  املقدم  البتكارات  تنمية  نظام  م�صروع 
حامد بن �صايف ال�صراري, والدكتور عبدالعزيز بن اإبراهيم احلرقان, 

ا�صتنادًا للمادة )23( من نظام ال�صورى.

جاء ذلك بعد اأن ا�صتمع املجل�س لتقرير جلنة ال�صوؤون التعليمية 
والبحث العلمي, ب�صاأن مقرتح م�صروع النظام الذي تاله �صمو رئي�س 

اللجنة الأمري الدكتور خالد بن عبداهلل اآل �صعود.

اأحد  اأ�شار  حيث  املقرتح،  ب�شاأن  وتو�شيتها  اللجنة  تقرير  املجل�س  وناق�س 
االأع�شاء اإلى اأن م�شروع النظام املقرتح �شيدفع بعجلة النمو االقت�شادي املعريف 
كافة  على  التنمية  يف  كبرية  نوعية  نقلة  ت�شهد  اململكة  اأن  ال�شيما  اململكة؛  يف 

االأ�شعدة.

الرئي�س خلطط  الهدف  يف حتقيق  �شي�شهم  املقرتح  اأن  االأع�شاء  اأحد  وراأى 
يف  �شي�شهم  اأنه  كما  اململكة،  يف  الدخل  م�شادر  تنويع  وهو  اململكة؛  يف  التنمية 
على  القائم  االقت�شاد  من  التحول  من  اململكة  ن  كِّ مُيَ مبا  العمل  وتفعيل  تاأطري 

ا�شتهالك املوارد الطبيعية اإلى االقت�شاد القائم على املعرفة.

واأ�شاف اإن م�شروع النظام �شيجمع �شتات بع�س الربامج واحلا�شنات، وفتح 
املجال اأمام املخرتعني واملبتكرين بوجود جهة ذات �شخ�شية اعتبارية الحت�شان 

ترخي�س االبتكارات.

واأيد ع�شو اآخر االأخذ باملقرتح، لكي جتتمع اجلهود املتفرقة يف اجلامعات، 
ومدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية يف بوتقة واحدة، ويكون نظامًا �شاماًل 

تندرج حتته جميع االأنظمة.

وت�شاءل اآخر عن عالقة امل�شروع املقرتح بربامج امللكية الفكرية، وترخي�س 
اإلى  توجهت  التي  االأخرى  واجلامعات  �شعود،  امللك  جامعة  يف  املوجود  التقنية 
العايل  التعليم  وزارة  لها  �شعت  التي  واملبادرات  الربامج  هذه  مثل  ا�شتحداث 
العلمي،  البحث  لتعزيز  املعرفية  للمنتجات  البحثية  املراكز  با�شم:  موؤخرًا 
البحثية، وبراءات  املنتجات املعرفية، وامل�شروعات  واالقت�شاد املعريف، وت�شويق 

االخرتاع لهذه املراكز؟.

تتوحد  حتى  املقرتحة؛  املوؤ�ش�شة  اإلى  الربامج  هذه  ت�شم  اأن  الع�شو  واأقرتح 
اجلهود، وال تفقد االبتكارات قيمتها العلمية واالقت�شادية املرجوة.

وو�شف اأحد االأع�شاء املربرات التي ا�شتند عليها مقدما املقرتح باأنها يف غاية 
االأهمية، والوجاهة، منوهًا بالدور الريادي والقيادي الذي ي�شطلع به املبتكرون، 
واملخرتعون، والباحثون يف رقي ال�شعوب وتقدمها، الفتًا النظر اإلى اأن الدول التي 

اهتمت بهذه الفئات هي الدول التي تقدمت وتطورت.
 

النظام المقترح يدعم التحول إلى
االقتصاد القائم على المعرفة
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املخرتعون،  يواجهها  التي  ال�شديدة  باملعاناة  املجل�س  اآخر  ع�شو  ونبه 
والباحثون، واملبتكرون يف بالدنا لت�شويق براءاتهم واخرتاعاتهم، وحتويلها اإلى 

منتجات ميكن اال�شتفادة منها.

رئي�س  برئا�شة  املقرتحة  املوؤ�ش�شة  تكون  اأن  املنا�شب  غري  من  اأنه  اآخر  وراأى 
م�شاغله  دون  حتول  وقد  عليه،  كبرًيا  عبًئا  ي�شكل  ذلك  الأن  الوزراء؛  جمل�س 
القائمة  املوؤ�ش�شات  دعم  واقرتح  املوؤ�ش�شة،  على  �شلبًا  يوؤثر  مما  وم�شوؤولياته، 
املعنية باالبتكار واالإبداع، بداًل من ا�شتحداث موؤ�ش�شات جديدة تدخل يف متاهات 

الروتني والبريوقراطية.

وعار�س اأحد االأع�شاء االأخذ باملقرتح مربرًا راأيه باأن النظام يتمحور حول 
املربر الثالث للنظام؛ وهو التمويل املادي لالبتكارات، م�شيفًا اأن الو�شع القائم 
اإدارة  جمل�س  واأن  ومالئم،  جيد  و�شع  املعريف  لالقت�شاد  والتحول  لالبتكارات 
باالإ�شافة  الوزراء،  اأع�شاء يف جمل�س  ن�شفهم  ي�شتمل على 16 ع�شوًا  املوؤ�ش�شة 
اإلى االأجهزة االأخرى املعنية بتنمية االبتكارات، كما اأن املربرات املقدمة �شعيفة 

وال ت�شتدعي اإن�شاء موؤ�ش�شة جديدة مبثل هذه امل�شادر للتمويل.

وا�شتح�شن ع�شو اآخر االأخذ باملقرتح، ال�شيما اأن العديد من الدول املتقدمة 
تقدمت باالبتكارات واالخرتاعات ومل تتقدم باملوارد، الفتًا النظر اإلى اأن املقرتح 
موؤ�ش�شة  مع  ي�شرتك  اأنه  العالقة خ�شو�شًا  ذات  مع اجلهات  التن�شيق  ي�شتوجب 

امللك عبدالعزيز ورجاله للموهبة واالإبداع.

العقول  الأن  وت�شجيعهم؛  املبتكرين  االبتكارات ودعم  تنمية  اأهمية  اآخر  واأكد 
والنتاج الفكري هما املورد الطبيعي الذي يتجدد على مر الع�شور، كما اأن تقدم 
االأمم قائم على االبتكارات واالإبداعات العلمية باعتبارها م�شادر اقت�شادية ال 
تقدر بقيمة مالية. بيد اأنه اأبدى معار�شته اإن�شاء موؤ�ش�شة م�شتقلة لهذا الغر�س؛ 
الأن هناك عددًا من اجلهات باالإمكان اأن تكون حما�شن لدعم تلك االبتكارات، 

مثل اجلامعات، واملدن االقت�شادية، ومراكز االأبحاث وغريها.   

واأيد ع�شو اآخر االأخذ باملقرتح؛ نظرًا لت�شتت اجلهود وكرثة اجلوائز التي قد 
ال تنتظم بجهود علمية وجهود موؤ�ش�شة ب�شكل كامل، م�شيفًا اأن لدينا 170 األف 
موؤ�ش�شات  اإلى  ويحتاجون  ومتميزة،  عديدة  وابتكارات  باأفكار  �شيعودون  مبتعث 

الحت�شانهم، مقرتحًا اأن يكون هناك وزارة خا�شة بالبحث العلمي واالإبداع.

وو�شف اأحد االأع�شاء املقرتح بـ “الرائع”؛ م�شريًا اإلى احلاجة املا�شة، لدعم 
االبتكار العلمي الذي هو االأ�شا�س يف تطوير االأمم. معتربًا اأن م�شاركة املوؤ�ش�شات 
براءات  وا�شتثمار  االبتكار،  م�شروعات  ودعم  الوطني،  االقت�شاد  يف  التجارية 

االخرتاع؛ هو املطلب احلقيقي الإيجاد جمتمع معريف متطور.

تتجاوز  مببالغ  مدعومة  االأمريكية  املتحدة  الواليات  يف  التقنية  اأن  ال�شيما 
املواد  فنحن منلك  وابتكاراتها،  تقا�س مبنجزاتها  واالأمم  مليار،  اخلم�شة ع�شر 

اخلام، ومنلك املال ومنلك العقول.

املقرتح،  النظام  م�شروع  درا�شة  على مالءمة  املوافقة  املجل�س  قرر  اأن  وبعد 
وافية  درا�شة  املو�شوع  بدرا�شة  العلمي  والبحث  التعليمية  ال�شوؤون  جلنة  �شتقوم 
ومعمقة، ومن ثم تعود بتقريرها اإلى املجل�س ملناق�شته، واتخاذ القرار املنا�شب. 

المعاناة التي يواجهها المخترعون 
والباحثون تستحق المعالجة الفورية
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الموافقة على تعديالت مشروع نظام المناطق المحمية
للحياة الفطرية

وافـق جمل�س ال�صـورى خالل جل�صته العادية الثالثني يوم الثالثاء 
1435/6/15هـ, برئا�صـــة معـــايل رئيـــ�س املجلـــ�س ال�صـــيخ الدكـتور 
عبداهلل بــــن حممـــد بن اإبـــراهيم اآل ال�صيــــخ على التعـــديالت التي 
اأجرتها احلكومة على م�صروع نظام املناطق املحمية للحياة الفطرية, 
الـذي �صبـق اأن وافــق عـليه جملـ�س ال�صـورى بقـراره رقـم )47/104( 

وتاريخ 1433/7/28هـ,

جاء ذلك بعد اأن ناقـ�س املجــل�س تقــرير جلنــة ال�صـوؤون ال�صحيــة 
والبيئة, ب�صاأن م�صروع نظــام املناطـق املحمية للحياة الفطرية املعاد, 
عماًل باملادة )17( من نظام جمل�س ال�صــورى الذي تاله رئي�س اللجنة 

الدكتور حم�صن احلازمي.
وبعد عر�س تقرير اللجنة وتو�شيتها ب�شــاأن مـــواد التبــاين للنقـــا�س راأى اأحـــد 
االأع�شاء اأن اللجنة مل ت�شرح �شيغة االإعالن وكيفـيته الذي ورد يف املادة اخلام�شة 
من م�شروع النظام ، ومل تو�شح املدة بني اإعالن جمـــل�س االإدارة، واعتماد جمل�س 

الوزراء للمنطقة املحمية.
ل ع�شو اآخر اأن ي�شار اإلى الغرامـــــة املاليـــة ب�شــــورة مبا�شــــرة، ما عــــدا  وف�شَّ
ال�شجن واحلجز كما ذكر يف املادة “اخلام�شـــة ع�شرة” مع تو�شيح املق�شود من 

تويل جلنة اأو اأكرث النظر يف خمالفة واحدة. 
واقرتح اآخر اإ�شراك املحافظات واملراكز يف مناطق اململكة يف حماية املناطق 
املحمية ال�شيما اأن لديها موظفني وعاملني ذوي خربات ومعرفة يف تلك املناطق 

التابعة لهم.
بعد ذلك اأو�شح الدكتور حم�شن احلازمي وجهة نظر اللجنة ب�شاأن امللحوظات 
واإمنا  نف�شه،  بالتباين  تتعلق  ال  ملحوظات  من  ذكر  ما  اأن  مبينًا  اأثريت؛  التي 
هذه  فاإن  وكيفيته،  االإعالن  ب�شياغة  يتعلق  ما  اأما  و�شياغية،  لغوية  ملحوظات 

اجلوانب تعنى بها الالئحة التنفيذية.

وفيما يتعلق بعقوبة ال�شجن وامل�شادرة، اأو�شح احلازمي اأنها حتتاج اإلى حكم 
�شرعي، ولذلك اأُفردت يف مادة منف�شلة، اأما عقوبة الغرامة فما زالت مرتبطة 
مب�شاعفة العقوبات وما اإلى ذلك، ال�شيما اأن كل خمالفة لها ظروفها وغراماتها، 
والبد من ف�شل العقوبات �شالبة احلرية والغرامة، كما ال ن�شتطيع - يف الوقت 
احلايل – اإ�شافة مواد مت االتفاق عليها وال يوجد ب�شاأنها تباين يف وجهات النظر 

بني جمل�شي ال�شورى والوزراء.

بعد ذلك عر�س معايل رئي�س املجل�س تو�شية اللجنة على املجل�س للت�شويت، 
نظام  م�شروع  على  احلكومة  اأجرتها  التي  التعديالت  على  “املوافقة  ون�شها 
ال�شورى  جمل�س  عليه  وافق  اأن  �شبق  الذي  الفطرية،  للحياة  املحمية  املناطق 
املرفقة”،  بال�شيغة  وذلك  1433/7/28هـ،  وتاريخ   )47/104( رقم  بقراره 
وقرر املجل�س املوافة باالأغلبية على التعديالت؛ حيث �شوت )109( مائة وت�شعة 

اأ�شوات باملوافقة، فيما عار�شها )4( اأربعة اأ�شوات.
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المحميات الخاصة بالهيئة
ال تزال مغلقة أمام الزوار.. رغم الوعود!

واحدة  مرجعية  باإيجاد  ال�صورى  جمل�س  اأع�صاء  من  عدد  طالب 
ل�صوؤون البيئة باململكة بدًل من توزع م�صوؤولياتها على اأكرث من جهة 
حكومية, و�صدد اآخرون على دعم ميزانية الهيئة ال�صعودية للحياة 
التعليم,  يف  البيئة  مناهج  اإدراج   الأع�صاء  اأحد  وراأى  الفطرية, 

واإن�صاء اأق�صام للبيئة يف الكليات اجلامعية.
العادية  جل�صته  يف  ال�صورى  جمل�س  مناق�صة  خالل  ذلك  جاء 
1435/6/29هـ  الثالثاء  يوم  عقدها  التي  والثالثني  الرابعة 
برئا�صة معايل نائب رئي�س املجل�س الدكتور حممد بن اأمني اجلفري, 
ال�صنوي  التقرير  ب�صاأن  والبيئة,  ال�صحية  ال�صوؤون  جلنة  تقرير 
للهيئة ال�صعودية للحياة الفطرية للعام املايل 1434/1433هـ الذي 

تاله رئي�س اللجنة الدكتور حم�صن احلازمي.
عن  االأع�شاء  اأحد  ت�شاءل  للمناق�شة  وتو�شياتها  اللجنة  تقرير  عر�س  وبعد 
ا�شتبعاد اللجنة للمطالبة ب�شرعة اإقرار نظام الهيئة املايل واالإداري؟ م�شريًا اإلى 
�شيء  النظام  واأن  لها،  واالإداري  املايل  النظام  اعتماد  اأهمية  اأبرزت  الهيئة  اأن 

واخلطة االإ�شرتاتيجية �شيء اآخر.
ال�شوؤون  يلم �شتات  واإيجاد جهاز  للبيئة؛  اأن يكون هناك نظام  واأكد �شرورة 
البيئية املتفرقة يف اململكة، ما بني الهيئة ال�شعودية للحياة الفطرية، وم�شلحة 

االأر�شاد والبيئة، ووزارة ال�شوؤون البلدية، ووزارة الزراعة.
امليزانية  بهذه  بعمله  قيام هذا اجلهاز  كيفية  الت�شاوؤل عن  اآخر  وتابع ع�شو 
ال�شعيفة؟ م�شيفًا اأنه �شبق للمجل�س اأن طالب يف قرارات �شابقة بدعم ميزانية 

الهيئة، الفتًا اإلى اأن املحميات ت�شكل )4%( من م�شاحة اململكة.
باإيجاد م�شادر دخل  الهيئة  الهيئة، كما طالب  دعم ميزانية  واأكد �شرورةُ   

اأخرى لها.
واأيده ع�شو اآخر م�شريًا اإلى اأن اإمكانات الهيئة ال تتوازى مع حجم امل�شاحة 
مهامها؛  بجميع  القيام  على  قادرة  تكون  لن  فاإنها  وبالتايل  للمملكة،  ال�شا�شعة 
الأنها ال جتد الدعم الكايف �شواًء يف االأمور املالية اأو االإدارية. ونبه اإلى اأن الهيئة 

مل ت�شتفد من التقنية يف جمال عملها.
و�شدد على اأهمية التوعية باأهمية احلياة الفطرية من خالل التعليم الدرا�شي 
واالإعالم، ومواقع التوا�شل االجتماعي، واإيجاد جمعيات للمحافظة على البيئة 
الفطرية  احلياة  هيئة  دمج  اأو  وغريها،  البيئة،  اأ�شدقاء  مثل  الفطرية  واحلياة 

وهيئة االأر�شاد وحماية البيئة بوزارة م�شتقلة، لالرتقاء باآداء الهيئتني.
وطنية  اإ�شرتاتيجية  اإعداد  يف  بال�شرعة  تطالب  التي  اللجنة  تو�شية  وب�شاأن 
للحياة الفطرية، اأ�شار اأحد االأع�شاء اإلى اأن مندوبي الهيئة اأفادوا يف اإجاباتهم 
اإ�شرتاتيجية تعمل  اأن الهيئة تعمل وفقًا خلطة التنمية اخلم�شية للدولة، ولديها 
من خاللها؛ وهي االإ�شرتاتيجية الوطنية للتنوع االإحيائي، وت�شاءل عن املق�شود 
باالإ�شرتاتيجية التي تطالب بها اللجنة، هل هي االإ�شرتاتيجية التي حتدث عنها 
اأم  ومتحققة،  موجودة  اأنها  املندوبني  اإجابات  من  يظهر  حيث  الهيئة؟  مندوبو 

يق�شد بذلك اإيجاد اإ�شرتاتيجية جديدة؟. 

وطالب ع�شو اآخر باأن تقوم الهيئة بخطوة لدرا�شة اإن�شاء حمميات تت�شارك 
فيها مع بع�س الدول املجاورة مثل: اليمن، واالأردن، وبخا�شة يف ظل ما مت موؤخرًا 

من املوافقة ال�شامية على اإن�شاء االحتاد العربي للمحميات الطبيعية؟.
ما  اأو  ال�شورى،  نبات  بحماية  يتعلق  فيما  الهيئة  جهود  توا�شع  اآخر  والحظ 
مقرتحًا  البحر،  يف  االأ�شماك  لتكاثر  الطبيعية  البيئة  وهي  باملنقروف؛  يعرف 
االهتمام اأكرث بحماية النباتات املائية؛ ملا لها من اأهمية وتاأثري كبري على الرثوة 

ال�شمكية.
اأق�شام  واإن�شاء  التعليم،  يف  البيئة  مناهج  اإدخال  االأع�شاء  اأحد  وا�شتح�شن 
الطبية  والرعاية  الفطرية،  بالبيئة وحماية احلياة  تعنى  الكليات اجلامعية،  يف 
جلميع الكائنات احلية، واإدراج هذا املجال عند و�شع اخلطط واال�شرتاتيجيات 

يف ذلك بالتعاون مع وزارة التعليم العايل.
بالو�شائل  املواطنني  لدى  الوعي  تنمية  على  بالعمل  باملطالبة  الع�شو  وزاد 
كافة، من اأجل حماية احلياة الفطرية واملحافظة على الرتاث الطبيعي، واالإبقاء 
على تنويع الطبيعة، وحماية الكائنات الفطرية، وبخا�شة االأنواع النادرة منها؛ 
العمل على  راأى منا�شبة  اأو نبات، كما  اأو طري،  املهددة باالنقرا�س من حيوان، 
زيادة االأبحاث العلمية االأ�شا�شية والتطبيقية على احليوانات، وكذلك املحميات 
املتخ�ش�شة؛  االأبحاث  ومراكز  اجلامعات  يف  والبيئية  اجلغرافية  وطبيعتها 

لتحقيق االأهداف من حماية احلياة الفطرية واإمنائها.

وقرتاح م�شاركة القطاع اخلا�س يف ا�شتثمار املحميات �شياحيًا، مو�شحًا اأن 
ذلك يدعم الهيئة ماليًا وي�شاعد على اجلذب ال�شياحي للمناطق املختلفة. 

واأ�شاف اأحد االأع�شاء اأن الهيئة ال�شعودية للحياة الفطرية داأبت على االإ�شارة 
اإلى اأنها تعمل بالتن�شيق مع الهيئة العامة لل�شياحة واالآثار لفتح بع�س املحميات 
واال�شتمتاع  ال�شياحة،  الأغرا�س  للزوار؛  اململكة  يف  املنت�شرة  بالهيئة  اخلا�شة 
اأبدى  اأنه  اإال  مب�شاهدة مظاهر احلياة الفطرية املوجودة داخل هذه املحميات؛ 
اإن�شائها ،  اأ�شفه لعدم اإجناز الهيئة هذا االأمر رغم مرور ع�شرات ال�شنني على 
م�شريًا اإلى اأن تلك املحميات ال تزال مغلقة رغم اأن الكثري من الدول تفتح هذه 
املحميات الأغرا�س ال�شياحة، ولتنمية املوارد املالية لهذه املحميات؛ وذلك حتى 
ت�شتطيع اأن ت�شتمر وتعتمد ولو جزئيًا على نف�شها، بداًل من االعتماد الكلي على 

ميزانية الدولة.
احلياة  تهدد  التي  وال�شيد  اجلائر،  الرعي  ظاهرة  من  اآخر  ع�شو  وحذر 
الفطرية، وطالب بت�شديد احلماية على املحميات البيئية للحفاظ على النباتات 

فيها، واحليوانات التي باتت مهددة باالنقرا�س.
�شاملة  درا�شة  ومقرتحات،  اآراء  من  االأع�شاء  طرحه  ما  اللجنة  و�شتدر�س 
ي�شوت  ثم  ومن  �شابقة،  جل�شة  يف  املجل�س  اإلى  نظرها  بوجهة  والعودة  ووافية، 

املجل�س على ما تو�شلت اإليه اللجنة من تو�شيات.

لم شتات شؤون البيئة
في جهاز واحد
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اأوًل : تعريف الر�صوة .
تعني:  اجلنائي  القانــــون  فــقهاء  عند  اال�شطالحي  تعريفها  يف  الر�شوة 
اجتــــار املوظف العام باأعمال وظيفته، وذلك بطلـه اأو قبوله مقاباًل نظري قيامــــه 

بعمل من اأعمال وظيفته؛ اأو امتناعه عن اأداء تلك الوظيفة.

وهنا جند اأن املادتيــــن ) االأولى ( و ) الثانيــــة ( من نظــــام مكافحــــة الر�شــوة 
قــــد  وتاريخ 1412/12/29هـ،  رقم )م/36(  امللكي  باملر�شوم  ال�شادر  ال�شعودي 
ا�شتملتا على التو�شيف الكامل والدقيق ملفهوم جرمية الر�شوة؛ حيث ن�شــــت املادة 
االأولى على االآتي: » كل موظف عام طلب لنف�شه اأو لغريه اأو قــــبل اأو اأخذ وعدًا اأو 
عطية الأداء عمل من اأعمال وظيفته، اأو يزعم اأنه من اأعمال وظيفــــته ولو كان هذا 
العمل م�شروعًا يعد مرت�شيًا ..« اإلخ ، وهنا جند اأن هذه املادة ا�شتملــــت على تعريف 
الر�شوة على اعتبار اأنها تكون لقاء ) اأداء ( عمل، بينما املادة الثانية ا�شتملت على 
تعريفها على اعتبار اأن املوظــــف يقوم بهذه احلرمية لقــــاء ) االمتنــــاع( عــــن اأداء 
العمل... حيث ن�شت املادة الثانية على االآتي : » كل موظف عام طلب لنف�شه اأو لغريه 

اأو قبل اأو اأخذ وعدًا اأو عطية  ) لالمتناع ( عن عمل من اأعمال وظيفته ..« اإلخ .

ثانيًا : اأركان جرمية الر�صوة .
ب�لنظر اإلى م� ت�ضمنته امل�دتني ال�ض�بقتني ؛ ميكن ا�ضتنب�ط اأركــــ�ن جرميــــة 

الر�شوة املتمثلة يف ثالثة اأركان جوهرية وهي: 

الركن املفرت�س: وهو يتعلق بال�شفة اخلا�شــــة للمرت�شي وهي كونــــه موظفًا 
عامًا اأو ممن يعدون يف حكم املوظف العام.

الركن املادي : وهو الطلب اأو القبول اأو االأخذ.
الركن املعنوي : وهو الق�شد اجلنائي.

ومن هنا نعلم اأن جوهر جرمية الر�شوة والتي تدور حوله هو املوظف العام، 
وحتى يكون كذلك البد من توافر عنا�شر رئي�شية فيه وهي:

يتمــثل دور الدولــة الأ�صــا�صي يف توفيــر اأق�صى درجــات املعي�صــة 
امل�صتقــرة ملواطنــيها من جــوانبها املختلفة )القت�صـادية وال�صيا�صية 
والجتماعية(, ولكي تقــوم الدولــة بهــذا الــدور على اأكــمل وجــه؛ 
فالبد من القيام بذلك بوا�صطة جي�س من املوظفني الذين ي�صكلون 
و�صلوكهم  ن�صاطهم  يعد  والذين  الدولة  جل�صم  الب�صري  الكادر  فعليًا 
الوظيفي يف القيام باملهام امللقــاة على عــاتقهم من اأهــم املعايري من 
وجهة نظر املجتــمع للحكــم على �صلــوك الدولــة, ومدى كــفاءتها يف 

اأداء واجباتها جتاه مواطنيها.
فاملوظفون العمومــيون يعدون الركيـزة الأ�صا�صية التي من خاللها 
تقوم الدولة بواجبها املنوط بها, ولذا كــان لزامـًا منحهم ثقة كبرية 
يف اأداء عملهــم وتخويلــهم �صلطــات و�صالحــيات وا�صعــة تتنا�صب مع 

حجم م�صوؤولياتهم.

ومع اأن الدولـــة غــــالبًا حتــــر�س على اخــــتيار االأكــــفاأ مــــن املوظفــني تاأهياًل 
واأمانة، اإال اأنه لي�س بو�شعها االإملام الكامل بهذا اجلانب، مما قــــد يلج اإلى عــــامل 
الوظيفة بع�س �شعاف النفو�س من املوظفــــني الذين يعمـدون اإلى نوازع امل�شلحة 
ال�شخ�شية واالأنانية الفردية لتحقيق م�شاحلــــهم اخلا�شــــة من خــــالل اإ�شــــاءة 
ا�شتخدام ال�شلطات املمنوحة لهم بغيــــة حتقيق مكا�شب مادية اأو معنوية مقابل 
القيام بوظيفته االأ�شا�شية املفرو�شة عليه والتي يتقا�شى عليها اأجرا من الدولة.

وهذا ما ُيعرب عنه بالف�شاد االإداري والذي يتمثل يف االنحــــراف بالوظيــــفة 
العامة عن اأهدافها وهو حتقيق امل�شلحة العامة.

ولعل من اأخطر �شور الف�شاد �شررًا �شواء فيما يتعلق مب�شالح الفرد وحقــوقه 
اأو فيما يتعلق مب�شالح اجلماعــــة هي جرميــــة )الر�شوة(؛ اإذ متثل يف معنــــاها 
املبا�شر اجلنوح نحو حتقيق م�شالــــح فرديـة للموظف من خالل االجتار بوظيفته 

التي اأوؤمتن على القيام بها باأمانة واإخال�س.
وعند احلديث عن جرمية الر�شوة؛ فلي�س احلديث عن جرمية حديثة اأفرزتها 
جرمية  هي  بل  لل�شعـوب،  واالجتماعــــية  واالقت�شادية  ال�شيا�شية  التطورات 
قــــدمية قدم الب�شريــــة، وقد رتبت علــــيها اأ�شد العقــــوبات يف القدمي واحلا�شر، 
حيث تعاقبت الت�شريعات املختلفة على اإيقاع العقوبات املنا�شبــة على من ميار�س 

جرمية الر�شوة.

التحــــذير  يف  الت�شريعــــات  من  عن غريها  االإ�شالمية  ال�شريعة  تختلف  ومل 
�شكل  باأي  ميار�شهـا  من  على  ال�شديد  الوعيد  وترتيب  الر�شوة  جرمية  من 
الرا�شي،  الثالثة؛  اأركانها  االإ�شالم  يف  الر�شوة  حترمي  �شمل  بل  االأ�شكال،  من 
يف  جاء  حيث   ،) واملرت�شـــي  الرا�شي  بني  الو�شيط  وهو   ( والرائ�س  واملرت�شي، 
احليث ال�شريف قوله �شلى اهلل عليه و�شلم: »لعن اهلل الرا�شي واملرت�شي والرائ�س 
بينــهما«.) رواه اأحمد والطرباين(. اإلى غري ذلك من الن�شو�س املتـواترة التي 
اأتت بتحرمي وجترمي جرمية الر�شوة وترتيب العقوبات ال�شديدة على مقرتفيها.

ولعلنا فيما ياأتي نتطرق ب�شكل عام اإلى جرمية الر�شوة يف االأنظمــــة الو�شعية، 
ومن ثم النظر فيها من خالل النظام يف اململكة العربية ال�شعودية.

داُء الوظيفة العامة

�صلطان بن عبداهلل العمري
قانوين - الإدارة العامة للم�صت�صارين

مبجل�س ال�صورى
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ثالثًا : �صبل الوقاية من الوقوع يف الر�صوة:
ابتداًء  والوقوف  ال�شعودية،  العربية  اململكة  يف  الر�شوة  جرمية  واقع  معرفة 
على االإح�شاءات العلمية الدقيقة مب�شاندة اجلهات ذات العالقة لتقييم الو�شع 

العام للوظيفة العامة من حيث مقدار النزاهة املفرت�شة لدى املوظفني.

التي  الرئي�شية  والدوافع  االأ�شباب احلقيقة  الوقوف على  دور  ياأتي  بعد هذا 
قادت ملثل هذا ال�شلوك االإجرامي بني النا�س .

الر�شوة  مكافحة  لنظام  املخت�شة  اجلهات  من  والفنية  القانونية  املراجعة 
احلايل، والتاأكد من مدى كفاية هذا النظام باأن يكون خري رادع وزاجر للوقوع 

يف جرمية الر�شوة، وتعديل ما يلزم تعديله من مواد واأحكام.

قبل هذا كله تنمية الوازع الديني لدى االأفراد، وبالذات لدى موظفي الدولة؛ 
وذلك باإقامة الندوات وتوزيع املن�شورات داخل اأجهزة الدولة التي حتتوي على 
التحذير من جرمية الر�شوة، وبيان خطرها الدنيوي واالأخروي على مرتكبيها، 
وكيف اأنها ت�شاهم ب�شكل مبا�شر يف تردي االأجهزة احلكومية و�شعف انتاجيتها؟.

تفعيل الدور الرق�بي املنوط ب�لأجهزة الرق�بية املخت�ضة يف الدولة، ومنحه� 
املزيد من ال�شالحيات الوا�شعة لتحقيق الغر�س من الرقابة.

تفعيل الدور الرقابي االإداري داخل اجلهاز الواحد.
جرمية  يف  الوقوع  بخطر  الدرا�شية  املراحل  منذ  القبلية  التوعية  تكثيف 

الر�شوة، واحلر�س على تنمية مبداأ االأمانة والنزاهة لدى االأفراد واملجتمعات.
النظر يف منح املزيد من املزايا واالمتيازات للم�شاهمني يف احلد من ظاهرة 
بدوره  يقوم  من  حتى  اأو  بالتوعية،  اأو  مرتكبيها،  عن  باالإبالغ  �شواء  الر�شوة، 

الوظيفي بقدر كبري من االأمانة واالإخال�س.
احلد  يف  ت�شاهم  اأن  املمكن  من  التي  الوقائية  االأ�شاليب  من  ذلك  غري  اإلى 
اأعلى درجة ممكنة من  اإلى  الر�شوة؛ حتى ن�شل  الوقوع يف جرمية  من ظاهرة 
االنتاجية والفاعلية داخل اأجهزة الدولة، مبا يعود بال�شرورة بالنفع واالزدهار 

للبلد ب�شكل عام. 

اأن ي�شاهم ال�شخ�س بالعمل يف مرفق عام.
اأن يكون قائمًا بعمل دائم.

اأن يجري تعيينه باأداة قانونية ومن �شلطة متلك ذلك.

وهذا ما حواه التعريف الذي �شدر عن املحكمة االإدارية العليا امل�شرية؛ حيث 
باأنه:” ال�شخ�س الذي يعني ب�شفة م�شتمرة غري عار�شة  العام  عرفت املوظف 
للم�شاهمة يف عمل دائم يف خدمة مرفق عام تديره احلكومة املركزية اأو ال�شلطات 
االإدارية املركزية بالطريق املبا�شر، ويق�شد بال�شلطات االإدارية املركزية يف هذا 

ال�شدد: االأ�شخا�س العامة االإقليمية ، والهيئات واملوؤ�ش�شات » اأهـ .

اإال اأنه ين�شاأ هنا ت�شاوؤل يف غاية االأهمية، وهو هل االأحكام املتعلقة بجرمية 
الر�شوة يجري نطاق �شريانها على املوظف العام فقط، اأو يتعداه اإلى غريه من 

موظفي القطاع اخلا�س ؟.

وقبل اأن جنيب عن هذا الت�شاوؤل ، جند اأن اململكة قد قام يف �شبيل معاجلة 
النظام  وهو  الر�شوة  مبكافحة  خا�س  نظام  باإ�شدار  الر�شوة  جرمية  ومكافحة 
بنظام  العمل  ملغيًا  اأتى  حيث   ، 1412هـ  عام  �شدر  والذي  حاليًا  به  املعمول 
مكافحة الر�شوة القدمي ال�شادر عام 1381هـ ، وهنا جند اأن كال النظامني قد 
�شعى من خاللهما املنظم ال�شعودي اإلى االإملام ب�شكل كبري ب�شتى �شور الر�شوة، 
وكذلك نطاق �شريان النظام املخت�س بها، من خالل الن�س على املوظف العام 
املنظم بخطورة  اإميانًا من  القطاع اخلا�س، وذلك  ومن يف حكمه من موظفي 
على  مبا�شر  ب�شكل  تاأثريها  ومدى  املجتمعات،  على  عام  بوجه  الر�شوة  جرمية 
م�شتوى اأداء الدولة يف القيام مبهامها املختلفة يف النهو�س مبرافق الدولة نحو 

حتقيق الرفاهية املطلوبة ملواطنيها.

ولذا اأتت تعديالت عديدة على نظام مكافحة الر�شوة ال�شادر عام 1381هـ، 
من خالل نظام مكافحة الر�شوة احلايل؛ حيث ا�شتمل على تف�شيل اأكرث فيما 
العنا�شر  من  العديد  باإ�شافة  الر�شوة،  مكافحة  نظام  �شريان  بنطاق  يتعلق 
اخلا�شعة الأحكامه، وذلك من خالل ما ن�شت عليه املادة ) الثامنة ( من نظام 
مكافحة الر�شوة؛ حيث ن�شت على االآتي : » يعد يف حكم املوظف العام  يف تطبيق 

اأحكام هذا النظام :

املعنوية  ال�شخ�شية  ذات  االأجهزة  اأحد  لدى  اأو  الدولة  لدى  يعمل  من  كل 
العامة، �شواء كان يعمل ب�شفة دائمة اأو موؤقتة.

 املحكم اأو اخلبري املعني من قبل احلكومة اأو اأية هيئة لها اخت�شا�س ق�شائي.
 كل مكلف من جهة حكومية اأو اأية �شلطة اإدارية اأخرى باأداء مهمة معينة. ) 

مثل املر�شد مع االأجهزة االأمنية مثاًل ( .
 كل من يعمل لدى ال�شركات اأو املوؤ�ش�شات الفردية التي تقوم باإدارة وت�شغيل 
املرافق العامة اأو �شيانتها اأو تقوم مببا�شرة خدمة عامة، وكذلك كل من يعمل 
مالها،  راأ�س  يف  احلكومة  ت�شاهم  التي  وال�شركات  امل�شاهمة  ال�شركات  لدى 

وال�شركات اأو املوؤ�ش�شات الفردية التي تزاول االأعمال امل�شرفية.
الفقرة  يف  عليها  املن�شو�س  ال�شركات  اإدارات  جمال�س  واأع�شاء  روؤ�شاء   

الرابعة من هذه املادة . “ اهـ .
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لرابطة جمال�س  الثامن  املوؤمتر  اأعمال  ال�صورى يف  �صارك جمل�س 
العربي  والعامل  اأفريقيا  يف  املماثلة  واملجال�س  وال�صورى  ال�صيوخ 
والجتماع التا�صع ملجل�صها, الذي عقد  يف العا�صمة الإثيوبية اأدي�س 

اأبابا.
الدكتور  ال�صيخ  املجل�س  رئي�س  معايل  ال�صورى  جمل�س  وفد  وراأ�س 
من  عددًا  الوفد  و�صم  ال�صيخ؛  اآل  ابراهيم  بن  حممد  بن  عبداهلل 

اأع�صاء املجل�س.

واأكد معايل رئي�س جمل�س ال�صورى اأن اململكة العربية ال�صعودية 
اآل  عبدالعزيز  بن  عبداهلل  امللك  ال�صريفني  احلرمني  خادم  بقيادة 
العربية-  العالقات  توطيد  باأهمية  توؤمن   - اهلل  يحفظه   - �صعود 
الدول  بني  التعاون  �صبل  دعم  اإلى  جاهدة  وت�صعى  الأفريقية, 
اآفاق  اإلى  امل�صرتك  بالتعاون  لالنتقال  وذلك  الرابطة؛  يف  الأع�صاء 
وجمالت جديدة لتحقيق ال�صراكة العربية  الأفريقية, خا�صة يف 
جمالت التنمية وال�صتثمار, وت�صوية اخلالفات البينية بالو�صائل 

ال�صلمية, وبالأ�صلوب الذي يحفظ احلقوق امل�صروعة.
اململكة  اأن  اإلى  املوؤمتر  يف  له  كلمة  يف  ال�شورى  جمل�س  رئي�س  معايل  واأ�شار 
اأن يكون  الع�شرين على  ال�شعودية حتر�س ب�شفتها ع�شوًا يف جمموعة  العربية 
انعكا�شاتها على  الذي يحد من  النحو  العاملية على  املالية  االأزمات  التعامل مع 

الدول االأقل منوًا.

في كلمة له في مؤتمر رابطة المجالس العربية واألفريقية

آل الشيخ : 30 مليار دوالر مساعدات تنموية
من المملكة للدول األفريقية

هاج�س  توؤرق  التي  التنمية  حتديات  مواجهة  �شياق  يف  اأنه  اإلى  معاليه  ونوه 
معظم الدول االأفريقية، فقد قدمت اململكة العربية ال�شعودية م�شاعدات تنموية 
غري  م�شاعدات  منها  املا�شية،  االأربعة  العقود  امتداد  على  االأفريقية  للدول 
)�شتة  قيمتها  بلغت  قرو�س  واإعفاء  دوالر(،  مليار   30( جمموعها  بلغ  م�شرتدة 
مليارات دوالر(، فيما قدم ال�شندوق ال�شعودي للتنمية قرو�شًا اإمنائية مي�شرة 
خمتلف  يف  اأفريقيًا  بلدًا   )44( يف  اإمنائيًا  وبرناجمًا  م�شروعًا   )345( لتمويل 
بقيمة  التحتية  والبنية  واالإ�شكان  واالجتماعية  والتعليمية  ال�شحية  القطاعات 

اإجمالية بلغت )�شتة مليارات دوالر(.
�شبع  موؤخرًا  وقعت  اململكة  اإن  ال�شيخ:  اآل  عبداهلل  الدكتور  معايل  وقال 
اتفاقيات يف جمال التنمية مع اجلانب االأفريقي مببلغ اإجمايل يتجاوز )ن�شف 
مليار دوالر(، وي�شاف اإلى ذلك اإ�شهام اململكة يف تاأ�شي�س العديد من املوؤ�ش�شات 
التمويلية الهادفة اإلى دعم الدول االأفريقية مببلغ )مليار دوالر( مثل امل�شرف 
اأكرب امل�شاهمني فيه،  اأفريقيا الذي تعد اململكة  للتنمية االقت�شادية يف  العربي 
التي  االإمنائية   امل�شاعدات  جتاوزت  حيث  االأفريقي،  التنمية  �شندوق  وكذلك 

قدمتها اململكة الن�شبة التي حددتها االأمم املتحدة يف هذا ال�شدد.
اإنه   : فقال  الو�شطى؛  اأفريقيا  م�شلمي  االأ�شقاء  حمنة  اإلى  معاليه  وتطرق 
االأفريقي  العربي-  الربملاين  التجمع  هذا  يف  اليوم  جنتمع  ونحن  لنا  ميكن  ال 
اأفريقيا الو�شطى، وما ُيرتكب يف  اأن نغفل عن حمنة االأ�شقاء م�شلمي  امل�شرتك 
حقهم من اأعمال اإبادة، وجرائم وح�شية ممنهجة، وانتهاٍك حلقوق االإن�شان، يف 

ظل �شمٍت وجتاهٍل دوليني.
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جميعًا  علينا  يوجب  االأمر  هذا  اإن   : ال�شورى  جمل�س  رئي�س  معايل  واأ�شاف 
بال ا�شتثناء �شجب وا�شتنكار اجلرائم التي ترتكب بحق اأولئك امل�شلمني، ودعوة 
الدويل،  القانون  مبوجب  مب�شوؤولياتها  االلتزام  اإلى  الو�شطى  اأفريقيا  حكومة 
لعمليات  الفوري  للوقف  االإجراءات  جميع  واتخاذ  االإن�شان،  حقوق  ومواثيق 

الت�شريد واملمار�شات التمييزية �شد امل�شلمني هناك.
ودعا  جميع الدول اأع�شاء الرابطة الإثبات ما كانت تدعو اإليه وال تزال منذ 
تاأ�شي�س هذه الرابطة من احرتام لالأديان، واالإن�شانية، ونبذ التع�شب والتع�شف 

والتمييز مبوجب الدين اأو اللون اأو اجلن�س.
يحدث  ما  بفداحة  الدويل  الربملاين  املجتمع  اإدراكًا من  اأنه  معاليه  واأ�شاف 
االإن�شان، وتع�شب  انتهاكات �شارخة حلقوق  الو�شطى من  اأفريقيا  يف جمهورية 
ومتييز عن�شري مقيت، وخرق جلميع املواثيق واالأعراف والقانون الدويل حلقوق 
االإن�شان، فقد تبنى االحتاد الربملاين الدويل يف اجتماع جمعيته العامة الـ )130( 
التي عقدت موؤخرًا يف جنيف بندًا طارئًا تقدم به االأ�شقاء يف اململكة املغربية يدعو 

اإلى ا�شتتباب ال�شلم واالأمن ودعم الدميقراطية يف جمهورية اأفريقيا الو�شطى.
الق�شية  اأن  ال�شورى  جمل�س  رئي�س  معايل  اأكد  الفل�شطينية  الق�شية  وب�شاأن 
الفل�شطينية تظل كما كانت دومًا يف مقدمة اهتمامات اململكة العربية ال�شعودية، 
فموقفها ثابت حيال ذلك ب�شرورة اأن توؤدي اأي مفاو�شات اأو جهود وباأي �شكل من 
االأ�شكال اإلى حتقيق �شالم �شامل وعادل مُيّكن ال�شعب الفل�شطيني من ا�شرتداد 
حقوقه امل�شروعة وفق مقررات ال�شرعية الدولية، واإقامة دولته امل�شتقلة وعا�شمتها 
القد�س، وعلى اأ�شا�س رف�س ما تتعر�س له مدينة القد�س من خطط ت�شعى لتهويدها، 

وما يتعر�س له امل�شجد االأق�شى املبارك وحميطه من اأخطار حمدقة.
اأمام  ب�شرامة  الوقوف  الدويل  املجتمع  من  ي�شتدعي  ذلك  اأن  معاليه  وراأى 
�ُس اأي اأمل جتاه الو�شول لل�شالم املن�شود مبا يف  املمار�شات االإ�شرائيلية التي ُتقوِّ
ذلك ا�ضتمرار الن�ض�ط الإ�ضرائيلي يف بن�ء امل�ضتعمرات، وموا�ضلة انته�ك اأب�ضط 

حقوق ال�شعب الفل�شطيني امل�شروعة على اأر�شه ووطنه.
واأ�شار معايل الدكتور عبداهلل اآل ال�شيخ اإلى اأن تعرث موؤمتر )جنيف 2( يف 
التو�شل اإلى حل �شيا�شي لالأزمة ال�شورية التي م�شى عليها اأكرث من ثالث �شنوات 
�شورية  اأرجاء  كل  عمَّ  �شاماًل  ودمارًا  واأرواحًا  دماًء  ال�شوري  ال�شعب  ثمنها  دفع 
التي اأ�شبحت تتحول تدريجيًا اإلى �شاحة مفتوحة ميار�س فيها كل جرائم القتل 
والتدمري على يد نظام جائر؛ وتواجهها مقاومٌة �شورية م�شروعة خذلها املجتمع 

الدويل وتركها فري�شة لقوى غا�شمة حالت دون حتقيق طموحات �شعب �شورية 
النبيل يف العي�س بحرية وكرامة.

ولفت معاليه النظر اإلى ما ترتب على احلرب يف �شوريا  من كارثة اإن�شانية 
رهيبة، االأمر الذي يوجب على اجلميًع دعم تطلعات ال�شعب ال�شوري ال�شقيق يف 
والكرامة  العدالة  واحرتام حقوقه يف حتقيق  به،  التي ع�شفت  االأزمة  معاجلة 
االإن�شانية، وذلك عماًل بقول اهلل تعالى: )َوَتَعاَوُنوْا َعَلى اْلربِّ َوالتَّْقَوى َواَل تعاونوا 

على االإِْثِم َواْلُعْدَوان ( .
ل املوؤمتر  واأعرب معايل رئي�س جمل�س ال�شورى يف ختام كلمته عن اأمله يف اأن ُي�شكِّ
والعامل  اأفريقيا  يف  املماثلة  واملجال�س  وال�شورى  ال�شيوخ  جمال�س  لرابطة  الثامن 
اآفاق  توثيق  و  امل�شرتك  االأفريقي  العربي-  العمل  نقطة حتول يف م�شرية  العربي 

التعاون، وتكثيف اجلهود ل�شراكة حقيقية بني املجموعتني العربية- واالأفريقية.

الرابطة تدعو الربملانات العربية والأفريقية اإلى زيادة ع�صوية املراأة

ال�شيوخ  جمال�س  رابطة  اأ�شادت  الثامن  موؤمترها  اجتماعات  ختام  ويف 
احلرمني  خادم  بقرار  العربي  والعامل  اأفريقيا  يف  املماثلة  واملجال�س  وال�شورى 
ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز اآل �شعود - يحفظه اهلل - بتعيني ثالثني 
امراأة ع�شوًا يف جمل�س ال�شورى ، وحثت الرابطة املجال�س االأع�شاء بالعمل على 
اأع�شائها  جمموع  من   %30 عن  يقل  ال  مبا  برملاناتها  يف  املراأة  ع�شوية  تو�شيع 

واإتاحة الفر�شة لهن خلدمة جمتمعاتهن .
واالإرهاب  والتطرف  العنف  اأ�شكال  كل  اخلتامي  بيانها  يف  الرابطة  واأدانت 
يف مناطق العامل؛ ويف اأفريقيا والعامل العربي مبا يف ذلك التمييز �شد االأقليات 
كل  مع  وت�شامنهم  دعمهم  عن  وعربوا  الو�شطى.  اأفريقيا  يف  امل�شلمني  واإبادة 
م�شرية  تعطيل  اإلى  ت�شعى  التي  املقيتة  الظاهرة  هذه  من  تعاين  التي  الدول 

احل�شارة والتقدم وزعزعة اأمن وا�شتقرار الدول.

واأكدت الرابطة على القرارات والتو�شيات التي �شبق اأن تبنتها فيما يخ�س 
االأمن  اإحالل  يف  ي�شهم  مبا  وفل�شطني  �شوريا  يف  لل�شراع  عادلة  حلول  اإيجاد 

وال�شالم يف هذين البلدين .
وعربت الرابطة عن دعمها وم�شاندتها للجهود االإن�شانية التي تبذلها الدول 
دعم  يف  مب�شوؤولياته  اال�شطالع  اإلى  الدويل  املجتمع  ودعت  ل�شوريا؛  املجاورة 

الالجئني ال�شوريني؛ وتقدمي العون للدول التي توؤويهم.

شجب واستنكار الجرائم بحق
مسلمي أفريقيا الوسطى

المجتمع الدولي خذل المقاومة السورية 
وتركها فريسة لقوى غاشمة
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مستقبل االتصاالت وتقنية المعلومات في المملكة

اأ.د جربيل بن ح�صن العري�صي
ع�صو جمل�س ال�صورى
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» ا�صتــدامة التغيـــر هي الأمـــر الوحيـــد الذي ل يتغــري«. اإن اأكرث 
القطاعـــات التي تنطـــبق علـــيها هذه العبــارة هي قطاع الت�صالت, 
حيــث ي�صتـــعد امل�صغلـــون يف هــذا القطـــاع - على م�صتـــوى العالـــم - 
ملعركة تناف�صـــية حاميــة الوطيــ�س. فهم يواجهون مزيجا يجمع بني 
امل�صتهلكني ال�صرهـني لكل جديد, واملناف�صني اجلدد, والزيادة الهائلة 
يف الطلب على اخلدمـات النقالة, مما يدفع هذا القطاع اإلى حالة من 
التغري امل�صتمر. فال ي�صتغــرب اأن يـرى 76% من الروؤ�صاء التنفيذيني 
مل�صغلي الت�صالت على م�صتوى العامل اأن التغري اجلذري - اأو التحول 
- �صيكون هو العامل الأكرث اأثرًا على �صركاتهم يف ال�صنوات اخلم�س 
القادمة. ويعزى هذا التغري الذي ل هوادة فيه, اإلى ما يطلبه اجليل 
اجلديد من امل�صتهلكني من الو�صول الفوري اإلى املعلــومات يف اأي وقـت 

ومن اأي مكان.

اإن عدد االأجهزة النقالة يف العامل اليوم يبلغ 6 باليني جهاز، ويتوقع اأن ي�شل 
عدد الذين يت�شلون باالإنرتنت اإلى 50 بليونًا يف العام 2020م. 

 
ويكرب �شوق التطبيـــقات على هـــذه االأجهزة يـــومًا بعد يوم ب�شـــورة مذهلـــة، 
فقد و�شل عدد ما مت تنزيلـــه منها يف العام 2012 اإلى 45 بليون تطبيق، ويتوقع اأن 
ي�شل هذا العدد اإلى 300 بليون يف عام  2016 ح�شب توقعات �شركة اال�شت�شارات 

واالأبحاث ال�شهرية جارترن.

كما تتزايد اخل�شائ�س التي تدعمها واخلدمــات التي تقدمها تلك التطبيقات 
يف ابتكارات متالحقة، بحيث تتـواءم مع املتطلبات املتعاظـــمة حلامـــلي االأجهـــزة 
النقالة، التي اأ�شبحت مبثابـــة حا�شوب �شغري بحجم كف اليد. وكل ابتكار جديد 

يفرز اإما اأنواعًا جديدة اأو موا�شفات اأحدث وا�شتخدامات اأكرث تنوعًا. 
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والنا�س يلهثون وراء ذلك، في�شتبدلون اأجـــهزتهم النقالـــة باالأنـــواع االأحــدث 
عامًا بعد عام، ويزداد ا�شتخدامهم لها على نطاق اأو�شع يف حياتهم اليومية، حتى 
اأ�شبحوا االآن يتطلعون ال�شتخدامها بنف�س القدر يف اأعمالهم؛ بعد اأن جتـــاوزت 
مرحلـــة الت�شليـــــة واالألعـــاب، وامتـــدت لتويف باحـــتياجات رجــال االأعمال، حيث 
اأتاحت لهم جتاوز ما هو موجود من القيود واحلدود يف تكنولوجيا احلوا�شيب 

ال�شخ�شية واالإنرتنت. 

كما اأن الزخم امل�شاحب الإنرتنــت االأ�شياء يت�شـــاعد االآن، و�شتكـــون الطـــفرة 
احلقيقية - والتي تبدو اأقرب مما نت�شور - حينـــما يتم الربـــط ال�شبــكي ملاليني 
االأ�شخا�س واخلدمـات واالأ�شـــياء من خـــالل االإنـــرتنت، وحيـــنما ت�شتطـــيع اآالف 
االأ�شياء اأن تتحدث عن نف�شـــها من خـــالل الو�شيمـــات الذكيـة، فن�شتقبل حديثها 
على االأجهزة النقالـة. ويف هذا امل�شهد الرقمـــي املتطـــور فاإننا �شرنى كـــل اأنـــواع 
اخلدم�ت التي تربط بني اأمنـــ�ط احلـــي�ة، واحل�لـة ال�ضحية، والأعم�ل اليومية، 
والتنقالت وغري ذلك، تنخرط كلـه� يف �ضبكة للذكـــ�ء اجلمعي التي تنطـــوي على 

قدرات �شخمة.

ونتيجة لذلك، فاإنـــه يتوقع اأن يـــزيد الطلب على اخلدمات املعلوماتية مبقدار 
26 مرة عن ما هو عليـه االآن، وذلك بحلـــول عام 2015 م، وهو ما �شينتج �شغـــطًا 
هائاًل على البنية التحتية ل�شركـــات الت�شغيل، حيث �شيتطلب ا�شتثمارات �شخــمة 

ملواكبة هذا التغري اجلذري. 

واململكــة لي�شت بعيـــدة عن ذلك. فقـــد و�شـــل عدد اال�شـــرتاكات يف خـــدمات 
االت�شاالت املتنقلـــة اإلى حـــوايل 31.5 مليـــون ا�شتـــراك بنهايـــة عـــام 2011 م، 
وارتفعت ن�شبة انت�شار الهاتف النقــال لكل مئة من ال�شكان خالل هذه الفـرتة اإلى 
ما يزيـد على 188%، مقارنة بـ 113% يف العام  2007 م، وهو ما يعك�س انت�شار 
هذه اخلدمــة والتطـــورات التي �شهدتهـــا االت�شاالت املتنقلـــة يف اململكـــة خـــالل 
ال�شنوات القليلة املا�شيـة. واإذا و�شعنا يف االعتبار زيادة الطلب على اخلدمات 
املعلوماتية من جراء هذا النمو املطـرد، فاإن البنية التحتية ل�شبكات الت�شغيل يف 

اململكة �شتكون هي االأخرى حتت �شغط كبري.

فماذا �صتفعل �صركات الت�صغيل يف اململكة اإزاء هذا امل�صهد؟
اإن االإجابـــة املبا�شـــرة على هذا الت�شـــاوؤل هي اأنه ينبغي عليها القيام باإحداث 
تغريات كبرية بحيث ت�شبح قادرة على تقدمي خدماتهـــا ب�شـــورة اأ�شـــرع، واأكـــرث 
ذكاء وكفاءة. فلم يعد التغري التدريجي خيارًا منا�شبًا لهذه ال�شركات يف البيئة 
الرقمية اجلديدة، واإمنا التغري اجلذري. وهناك توجهات متعددة لهذا التغري: 

بناء جيل جديد من ال�صبكات الأكرث ذكاء.
زيادة كفاءة اجليل احلايل من ال�شبكـــات من خـــالل االعتـــماد على معطـيات 

تكنولوجيا االت�شاالت واملعلومات، وعلى منوذج احلو�شبة ال�شحابية.

تقدمي خدمات اأكرث ذكــاء لتـــوليد م�شـــادر جديـــدة للدخـــل وب�شرعـــة اأكـــرب، 
وذلك بزيادة االعتماد على ما متلكــه �شركة الت�شغيل من ر�شيد معلوماتي، يجمع 
بني معلومات العمالء، و�شلوكياتهم وا�شتخداماتهـــم، بحيث يتـــم عمــل حتليالت 

متقدمـــة على تلك املعلومات، متكن من حتقيق ميزات تناف�شية واتخاذ قرارات 
ا�ضتب�قية، من خـــالل تكثيـــف اأمن�ط العمـالء، وحتديد الفر�س واملخ�طر بدرجة 
عالية من الدقة ت�شاعد يف تقدمي عرو�س �شخ�شيــة للخدمات تختلف من عميل 
الآخر، كما ت�شاعد على تقدمي العـــرو�س البيعية ال�شحيحـــة، يف الوقـــت املنا�شب 

وبال�شعر املنا�شب، وذلك من خالل القناة البيعية االأكرث مالءمة.

تقدمي باقات من اخلدمات التي تهم �شرائـــح معينة مثل اخلدمات امل�شرفية، 
والرعاية ال�شحية، والبنوك، واحلكومة، وغري ذلك. 

اإجــراء تغيـــري جــذري للعملــيات بحيـــث حتقــق التمــيز يف الأعـمال 
واخلدمــات.

ويختلـــف مـــدى الرتكـــيز على اأي من هـــذه التوجـــهات ح�شـــب االإ�شرتاتيجـــية 
اخلا�شة بكل م�شـــغل، كما يخـــتلف ح�شب اإ�شرتاتيجـية االآلة الت�شريعية يف اململكة 
- واملتمثـــلة يف جمـــل�س ال�شـــورى - والتي ميكن اأن تـــوؤثـــر على �شيا�شات �شركات 
الت�شغيل، وكذلك ح�شـــب خطـــط الدولـــة التي تـــوؤثر يف قطــاع االت�شاالت وتقنية 

املعلومات وتتاأثر به. 

فاإذا نظـــرنا اإلى االآلـــة الت�شريعيـــة، فاإنـــه يقـــع على عاتقــها اأن تكون حا�شرة 
- كما كانت دائمًا - لتحقيق التوازن بني �شركــات الت�شغيل من جانب، واملواطنني 
من جانب اآخر. فهي ت�شن القوانني التي تواكب التطـــور وت�شبـــط حركة املجتمع، 
وتزيل العوائق االإدارية، وت�شجع ال�شركات الوطنية، وحتقق التــوازن بني االأ�شالع 

الثالثة لقطاع االت�شاالت واملتمثلة يف الدولة و�شركات الت�شغيل واملواطنني. 

وهي مل تكـــن غائبـــة عـــن امل�شـــهد يف قطـــاع االت�شـــاالت وتقنيـــة املعلومـات. 
فقد قامت بو�شع نظام نقل وتوطني التقنـية لت�شجع منتـــجي التقنيـــة على نقـــلها 
وتوطينها يف اململكة، ويف نف�س الوقت، لتمـــنع احتكار التقنيــة، اأو تعطيل ن�شرها، 
اأو و�شع قيود على اأعمال البحث والتطوير كنتيجة القتنائها، مبا ي�شمن اأن انتقال 
التقنية وتوطينها يحقق فائدة حقيقية للمجتمع. كما قامت بو�شع نظام قانوين 
حلماية البيانات ال�شخ�شية يحفظ خ�شو�شية املواطنني، وي�شمن حمايتهم من 

خماطر جمع وتخزين ومعاجلة املعلومات يف بيئة الو�شائل التقنية اجلديدة. 
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وتقوم اإ�شرتاتيجيـــة جمل�س ال�شـــورى يف املرحلـــة املقبلـــة على مراقـبة حتقيق 
اال�شرتاتيجيات واخلطط املو�شوعـة، مثل اخلطـــة الوطنيـــة لالت�شاالت وتقنيـــة 
املعلومات، وال�شيا�شة الوطنية للعلوم والتقنــية، وبرنامج التعامالت االإلكرتونية 
ر(، واخلطة الوطنـــية للتحول اإلى املجتـــمع املعلومـــاتي، واخلطـــة  احلكومية )ي�شِّ

الوطنية للطيف الرتددي، وغريها.

كما يقوم املجل�س - يف اإطار هـــذه االإ�شرتاتيجـية - مبتابعة اجلهات احلكومية 
للتاأكد من اإملامها بالتطورات احلديثة يف اململكـة وعلى م�شتوى العامل يف جماالت 
االت�شاالت وتقنية املعلومات، وكذا للتاأكد من متابعتـــها الأثر هذه التطورات على 
ما يجري تنفيـذه من خطـــط وبرامـــج، بحيث يتم تعديـــل ما يلزم منـــها ملواكـــبة 

التطور يف هذا املجال.

ويف نف�س االإطـــار يقـــوم املجـــل�س باإقـــرار التو�شـــيات ال�شروريـــة للتو�شـــع يف 
اخلدمات والتعامـــالت االإلكرتونية يف جمـيع االأجهزة احلكومية وتوفريها للقطاع 
اخلا�س واالأفراد، ورفع كفاءتها لتواكب م�شـــتوى اخلدمـــات يف الدول املتقدمة، 
اململكة،  يف  االألكرتونية  التعامــالت  اإلى  للتحول  الالزمة  التحتية  البنى  ودعم 
واال�شتفادة من التطورات احلديثة يف جمال االت�شاالت وتقنية املعلومات، ورفع 
واختيار  والتاأهـيل  التدريـــب  على  والرتكيز  احلكومية،  االأجهزة  موظفي  كفاءة 
القطاع  وت�شجـيع  به،  تقوم  ملا  املنا�شبة  املميزات  واإعطائها  املوؤهلة  الكفاءات 

اخلا�س لال�شتثمار يف م�شاريع النقل واالت�شاالت وتقنية املعلومات. 

اأما عن الدولـــة، فهي تبـــذل جهـــودًا حثيـــثة ملواكبـــة ع�شر اقت�شاد  املعرفة، 
ويحظى التعليم العايل مبكان ال�شدارة من هذه اجلهـــود، وهو ما يظهر يف ن�شبة 
والذي  املا�شية،  ال�شنوات اخلم�س  العايل خالل  التعليم  االإنفاق احلكومي على 
ارتفع من نحو 17 بليون ريال يف عام 2008 اإلى 46 بليون ريـــال يف عـــام 2012، 
اأي مبعدل 35 % �شنويًا، كما ارتفعت ن�شبة االإنفـاق على التعليم العايل من جممل 
االإنفاق العـــام مـــن 4.5 % اإلى 8.1 %، وزادت ن�شبـــة االإنفـــاق عليه كـــذلك مـــن 
اإجمايل االإنفـــاق على التعلـــيم من نحـــو 21 % اإلى 35.7 % يف نفــ�س الفرتة. وهو 

توجه م�شتمر خالل الفرتة القادمة.

كما تت�شمن الروؤية امل�شتقبلية لقطـاع االت�شاالت وتقنية املعلومات يف الدولة 
اأن يتم “ التحول اإلى جمتمع معلوماتي واقت�شاد رقمي لزيـادة االإنتاجية وتوفري 
خدمات االت�شاالت وتقنية املعلومات لكافة �شرائح املجتمع يف جميع اأنحاء البالد 
وبناء �شناعة قوية يف هذا القطاع لت�شبح اأحد امل�شادر الرئي�شية للــدخل”.  ويف 
اإطار ذلك يتم تقدمي الدعم امل�شتمر من القـــيادات العلـــيا يف جمـــيع امل�شتويــات، 
واإعادة هيكلة املوؤ�ش�شات، وتوفري اإجـــراءات واأنظـــمة حكوميـــة منا�شبـــة لطبيعـــة 
جمتمع املعلومات، باالإ�شافة اإلى توفري بيئة منا�شبة جلذب اال�شتثــمارات املحلية 
واالأجنبية، وكذلك توفري بيئة خدمية جيدة كخدمات الربيد والنقل، وخـدمات 

امل�شاندة اللوج�شتية وتطوير طرق التعليم والتعلم واملناهج الدرا�شية.

كما تت�شمن تلك الروؤية »متكني �شرائـــح املجتـــمع يف جميـــع اأنحـاء البالد من 
التعامل مع االت�شاالت وتقنية املعلومات بفاعليـة وي�شر لردم الفجـــوة الرقمـــية« 

./http://www.mcit.gov.sa وزارة االت�شاالت وتقنية املعلومات

وتقوم وزارة االت�شـــاالت وتقنـــية املعلومـــات يف هذا االإطـار بتنفيذ م�شروعات 
ت�شتهدف رفع الوعي باأهمية االت�شاالت وتقنية املعلومـات لدى االأفراد، توفر من 
خاللها البيئة التدريبية املنا�شبة لتعّلم املهارات االأ�شا�شيـــة ال�شتخدام احلا�شوب 
يف املناطق الريفية وحمدودة الدخل التي ال تتوافر فيها معاهد ومراكز تدريب.

وفيما يتعلق باالإنرتنت، فيكفي اأن ن�شـري اإلى مـــدى انتـــ�شار النطاق العري�س 
للداللــة على التــوجــه املت�شــارع نحــو بنــــاء جمــتــمع املعلوماتيــة. فقــد بلــغ عــدد 
اال�شرتاكات فيها  13.28 مليون م�شرتك يف نهـايــة عام 2011، بن�شــبة منو بلغت 
قرابة 300% خالل عام واحد، كما بلغت ن�شبـة االنت�شار للنطاق العري�س للمتنقل 

قرابة 33% من عدد ال�شكان.

خال�شة القول اإذن، هي اأن �شــركات الت�شــغيل، يف كــل العــامل، وعــلى م�شتـوى 
املمــلــكــــة، يواجــــهــها تــحديــــات �شخــــمة تــفــــر�س اإحــداث تغــيــرات جــذريــة 

يف اأعمال هذه ال�شركات.

فال�شركــة القــادرة علــى مداومــة التغيــري، بحــيث تــواكب التطور يف التقنية، 
ويف ازديــاد الطــلب على اخلدمــات، وتنفــرد بخدمــات ح�شريــة ال تتــوافر عــند 
املناف�شني، وتنجــح يف تقــدمي عــرو�س �شخ�شــية ال تنقــطع طـوال العام، وحت�شن 
من اأ�شلوب خدمة العمالء، وتقلل تكلفة اخلدمـات االأ�شا�شــية، بل والتي ت�شــتطيع 
حتويــل برامــج االت�شــاالت املجانــية، والتي يعتــربها امل�شغــلون �شــارة بـهم، اإلى 
فر�شة ا�شتثماريـة بتقديــم باقــات خدمــات تعتمــد عليــها، هــي ال�شركــة القــادرة 

بــال �شك على مواجهة حتديات امل�شتقبل القريب. والبقاء دائما لالأف�شل.
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دور الجامعات في بيئة االبتكار

من خالل زياراتي للجامعات  يف مناطق االبتكار العاملية الحظت اأن دورها خمتلف عن الدور التي 
تقوم به اجلامعات ال�شعودية يف تنمية وا�شتثمار االبتكار، وبالتايل فاإن دورها يف تكوين اأودية تقنية 

خمتلف اأي�شًا. 
اجلامعات الدولية التي جنحت يف االإ�شهام بدور كبري يف بناء بيئة ابتكار يف املنطقة املحيطة بها؛ 

قامت بذلك من خالل تطوير القدرات الب�شرية ودعم البحث العلمي وا�شتثمار نتائجه.
تطوير قدرات املوارد الب�شرية يتم من خالل املعرفة العلمية و تطوير قدرات الطالب الريادية 
بحيث ي�شبحون قادرين على بناء اأو اإن�شاء موؤ�ش�شات جتارية تنقل املعرفة اإلى ابتكار؛ ومن ثم تقدم 

منتجات وخدمت نافعة وذات مردود جتاري جمدي.
دعم البحث العلمي للطالب يتم عرب فتح اأبواب املختربات لطالب اجلامعات والأفراد املجتمع. 
عند  العون  يد  وعلماء ميدون  فنيني  بوجود  التقنية  املنتجات  و�شائل جتربة  على  املختربات حتتوي 
اأو �شمن  برنامج مدعوم من احلكومة  تقدم هذه اخلدمات �شمن  اجلامعات  بع�س هذه  احلاجة. 

برامج التوا�شل مع املجتمع.
تهدف و�شائل املتاجرة التقنية ال�شتثمار نتائج اأبحاث اجلامعة �شواء الطالب اأو الباحثني. بحيث 
تفتح اجلامعة اأبوابها ملن يريد ا�شتغالل نتائج اأبحاث اجلامعة وتكوين موؤ�ش�شات نا�شئة ت�شتثمر يف 
نتائج هذه االأبحاث، وبحيث يدفع امل�شتثمرون للجامعة مقابل مادي حلقوق امللكية الفكرية للجامعة. 
موؤ�ش�شات  تظهر  وبالتايل  النا�شئة،  ال�شباب  وموؤ�ش�شات  م�شاريع  يف  بامل�شاركة  اال�شتثمار  وكذلك 
متعددة متنوعة ومتفاوتة يف فر�س النجاح والف�شل، وقد تنمو هذه املوؤ�ش�شات وت�شبح �شركات بحجم 

�شن وقوقل التي انبثقتا من رحم جامعة �شتانفورد.
املالحظ اأن اجلامعات ال�شعودية تقدم خدمات م�شابهة لكن باأ�شلوب خمتلف.  فاملتاجرة التقنية 
تقوم بها اجلامعة بنف�شها من خالل �شركة �شخمة متخ�ش�شة ولي�س من خالل موؤ�ش�شات نا�شئة. اأما 

املختربات فهي اأي�شًا متاحة ولكن ب�شكل حمدود الأفراد الق�شم التابعة له.
اأعمال،  رواد  لتكوين  لي�س  و  جامعي،  كتخ�ش�س  تدر�س  ال�شعودية  اجلامعات  يف  االأعمال  ريادة 
الريادية بني طالبها  املعرفة عن  لبناء  الدولية تهدف  بينما اجلامعات  الريادية.  وتطوير قدراتهم 
كافة. لذا جتد رواد االأعمال يظهرون من خمتلف كليات واأق�شام اجلامعة، ويكون دور “كلية ريادة 
االأعمال” هو يف تقدمي املعلومات واملهارات الالزمة لبدء االأعمال التجارية وحتفيز هوؤالء  الطالب 

وتقدمي يد املعونة عند احلاجة.
على  دورها  ق�شر  نحو  تتجه  اأن  يجب  ولكن  االبتكار؛  بيئة  ومنو  بناء  يف  مهم  دور  لها  اجلامعة 
التقني، واالبتعاد عن دور املناف�س  اأكرث من املمار�شة يف اال�شتثمار  التحفيز والقيادة وبناء املعرفة 

وامل�شتحوذ االأكرب للتقنية.

د. عبدالعزيز بن اإبراهيم احلرقان
ع�صو جمل�س ال�صورى
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 3 لمدة  استمرت  والتي  الشورى  مجلس  في  تجربتك  تلخص  كيف 

دورات متتالية ؟

جتربة غنية بكل ماحتمله الكلمة من معنى؛  فنوعية املوا�شيع املتعددة التي 
تطرح للمناق�شة حتت القبة  تفتح  للع�شو اآفاقًا جديدة من العلم واملعرفة بق�شايا 
وموا�شيع متعددة وخمتلفة مل متر علي من قبل وخارج تخ�ش�شي وجمال عملي 
ال�شابق؛ وهذا اجلانب يك�شب الع�شو خربة يف جماالت متعددة واطالع  على ما 
يدور يف االأجهزة احلكومية املختلفة واأ�شلوب عملها، هذا جانب؛ واجلانب املهم 
واملعرفة  باخلربة  ثرية  رائعة  مداخالت  لديهم  متميزين  اأع�شاء  وجود  اأي�شا 
والعلم واأ�شلوب الطرح واأفكار ومقرتحات اأ�شهمت بدون �شك يف اإثراء جتربتي 

يف املجل�س.  

المهندس محمد القويحص لـ » الشورى « :

تجربتي في الشورى فتحت لي آفاقًا جديدة من العلم والمعرفة

عمل مديرُا عامًا مل�صلحة املياه وال�صرف ال�صحي مبنطقة مكة املكرمة؛ قبيل تعيينه ع�صوًا يف جمل�س ال�صورى؛ كان خالل ع�صويته يف املجل�س 
التي امتدت لثالث دورات متتالية متميزًا يف اأرائه؛ ومقرتحاته �صواء يف اجتماعات اللجنة التي كان ع�صوًا فيها؛ اأو يف اجلل�صات العامة للمجل�س. 
اأطروحاته حتت القبة تالم�س ق�صايا املواطن وحاجاته؛ يبحث وي�صتق�صي هموم املواطنني؛ ويطرحها اأمام املجل�س بكل �صفافية وفق ما يكفله 
لها اإياه خادم احلرمني ال�صريفني؛ باأن يكون ع�صو جمل�س ال�صورى �صوتًا  له نظام املجل�س؛ اإنطالقًا من م�صووؤليته الوطنية؛ واآداء لالأمانة التي حمَّ

للمواطن كونه ممثاًل جلميع �صرائح املجتمع.
قدم العديد من التو�صيات الإ�صافية على عدد من التقارير ال�صنوية لالأجهزة احلكومية؛ وحظيت مبوافقة املجل�س؛ كما قدم مقرتحات مل�صروعات 

اأنظمة جديدة؛ اأو تعديل اأنظمة نافذة؛ و�صارك يف اأخرى مع عدد من اأع�صاء املجل�س ا�صتنادًا للمادة الثالثة والع�صرين من نظام جمل�س ال�صورى.
املهند�س حممد بن  ال�صابق  ال�صورى  اإنه ع�صو جمل�س  اإلزامية.  ال�صورى؛ واأن تكون قراراته  له روؤيته اخلا�صة يف تعزيز �صالحيات  جمل�س 

عبداهلل القويح�س الذي فتح قلبه لـ » ال�صورى » للحديث عن جتربته يف جمل�س ال�صورى على مدى 12 عامًا. فاإلى تفا�صيل احلوار:

بداية كيف تلقيت ترشيحك لعضوية المجلس ؟

يف البداية اأتقدم بال�شكر والتقدير خلادم احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل 
– يحفظه اهلل - على ثقته الغالية باختياري ع�شوًا يف جمل�س  بن عبدالعزيز 
اأكن  مل  عظيمة  مفاجاأة  اختياري  كان  فقد  متتالية،  دورات  لثالث  ال�شورى 
اأتوقعها؛ حيث كنت مديرًا عامًا مل�شلحة املياه وال�شرف ال�شحي يف منطقة مكة 
املكرمة؛ وكنت اأعتزم االإنتقال للعمل يف القطاع اخلا�س؛ حينها تلقيت ات�شااًل 
هاتفيًا من رئا�شة ديوان جمل�س الوزراء املوقر يب�شرين بقرار اختياري ع�شوًا يف 
جمل�س ال�شورى؛ وقد �شعرت يف حينه ب�شعادة كبرية الأن قرار اختياري �شادر من 

اأعلى �شلطة يف الدولة خادم احلرمني ال�شريفني - اأيده اهلل -.

حاوره: منصور العساف
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تعديل  مبقرتح  الدو�شري  عبداهلل  الدكتور  الفا�شل  زميلي  مع  تقدمت  كما 
ر�شوم تاأ�شريات العمالة املنزلية ليكون باأ�شلوب ال�شرائح وبالرغم من تاأيد عدد 

كبري من االأع�شاء لهذا املقرتح؛ اإال اأنه  مل ير النور حتى االآن .

في المقابل ما هي التوصية التي كنت ترى التريث في إقرارها وعدم 

الموافقة عليها ؟

تطالب  واالإ�شكان؛  العامة  االأ�شغال  وزارة  تقرير  على  تو�شية  هناك  كانت 
اإلى  اأ�شهمت تلك التو�شية  بدرا�شة و�شع الوزارة وحتديد مهامها ودورها؛ وقد 
ت�شبب يف  القرار  اأن  فعاًل  ولكن ظهر  بعد؛  فيما  الوزارة  اإلغاء  قرار  ما يف  حد 
باإن�شاء الهيئة العامة  اأعيد النظر يف ذلك  فراغ تنظيمي لقطاع االإ�شكان؛ وقد 
ال�شعودية   اأرامكو  �شركة  قيام  اأن  كما  بعد؛  فيما  وزارة  اإلى  لالإ�شكان وحتويلها 
تعنى  تنظيمة  جهة  اإلى  احلاجة  داللة  يعطي  االإن�شائية  امل�شاريع  بع�س  باإدارة 

بقطاع االأ�شغال العامة. 

صوت  تمثل  بأنك  تشعر  كنت  هل  الشورى،  في  عضوًا  كنت  حين 

المواطن ؟ وهل شعرت بأن لرأيك دور في خدمة المجتمع من خالل 

تبنيك للقضايا التي تالمس اهتمامات المواطنين ؟

بالرغم من اأن اأع�شاء جمل�س ال�شورى يتم تعينهم ولي�س انتخابهم؛ اإال  اأن 
على  وتقع  املواطن؛  �شوت  فعاًل  ميثلون  اأنهم  االأع�شاء  لدى  قوي  �شعور  هناك 
والعمل على  املختلفة؛  املجل�س  للجان  املواطن  واحتياجات  نقل طلبات  عاتقهم 
�شدور قرارات ت�شب يف م�شلحة املواطن؛ ولذلك يجب اأن ي�شتمد راأي الع�شو 
قوته من راأي املجتمع؛ وحقيقة هذا مالحظ يف العديد من مداخالت وتو�شيات 

اأع�شاء املجل�س.

ما هي اللجان التي حرصت على أن تحظى بعضويتها ؟

كنت حري�شًا اأثناء ع�شويتي يف املجل�س اأن اأ�شتمر يف جلنة واحدة؛ وهذا مامت 
واملياه واخلدمات  االإ�شكان  الع�شوية؛ وهي جلنة  �شنة مدة  ال12  بالفعل طوال 
العامة؛ نظرًا  الأن املو�شوعات التي تدر�شها اللجنة متعددة ومتنوعة ويف جمال 
ال�شحي؛  وال�شرف  واملياه  امل�شاريع  اإدارة  ال�شابق يف جمال  تخ�ش�شي وعملي 
اجلهات؛  هذه  عمل  يف  والتعمق  واال�شتيعاب  الرتكيز  على  �شاعدين  وهذا 
اللجنة  يف  زمالئي  كلفني  وقد  دقيقة؛  بتو�شيات  اللجنة  خروج  يف  وامل�شاهمة 

بالقيام باأعمال رئي�س اللجنة 6 �شنوات. 

ما أهـــم القــرارات التي أسهــمت في صناعتهــا وإقرارهــا، وكان لها 

صدى لدى المجتمع ؟

وهو  الرئي�س  املطبخ  يف  �شواء  االأول؛  املقام  يف  جماعي  املجل�س  يف  العمل 
اللجان املتخ�ش�شة؛ اأو حتت القبة؛ وهذا المينع من وجود دور فردي لالأع�شاء 
يف تقدمي التو�شيات واملقرتحات؛ واحلمدهلل كانت هناك عددًا من التو�شيات 
واملقرتحات التي تقدمت بها والقت قبواًل من الزمالء اأع�شاء املجل�س؛ وكان لها 

�شدى اإيجابيًا من بع�س فئات املجتمع منها :

- الئحة الوظائف الهندسية وكادر المهندسين. 

- ضوابظ عالوة اإلصدار في سوق األسهم.

- إدخال التربية البدنية في مدارس البنات.

- توطين وظائف عقود الصيانة والتشغيل.

- إقرار عالة سنوية للمتقاعدين وتقدمت بهذا المقترح مع الزميلين 

األستاذ يوسف الميمني؛ واللواء محمد أبو ساق.

أساسًا  كان  والذي  التجارية  المحالت  في  العمل  ساعات  تحديد   -

المجلس  عضو  النعيم  عبدالعزيز  الدكتور  الفاضل  للزميل  مقترحًا 

السابق.  

- نظام الهيئة العامة لإلسكان والتنمية العقارية.

- نظام هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة تقدمت بهذا المقترح 

مع عدد من الزمالء األفاضل أعضاء المجلس في دورته السابقة.

ما التوصيات التي كنت تتمنى  حصولها على أغلبية أصوات المجلس ؟

التو�شية التي متنيت اأن يوافق عليها املجل�س قبل انتهاء ع�شويتي هي تو�شية 
بدل ال�شكن ملوظفي الدولة؛ حيث كان لها �شدى يف املجتمع ب�شكل كبري؛  وحظيت 
مبناق�شات اقت�شادية واجتماعية؛ و بتاأييد عدد كبري من اأع�شاء املجل�س؛ يقابله 
عدد كبري من املعار�شني اأي�شًا؛ كما اأن عددًا من اجلهات احلكومية كان لها راأي  

يف املو�شوع  مما دفع املجل�س لتاأجيل مناق�شة التو�شية. 
لتنظيم  يهدف  ال�شعودي  العقاري  لل�شوق  نظام  مقرتح  هناك  كان  اأي�شا 
على  املقرتح  يح�شل  مل  ولكن  املال؛   �شوق  غرار  على  ليكون  العقاري  ال�شوق 

موافقة اأغلبية الزمالء اأع�شاء املجل�س حينها.

رأي العضو يجب أن يستمد قوته
من رأي المجتمع
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برأيك هل كانت مناقشة  تقارير الجهات الحكومية ، فرض كفاية ؟

التقارير احلكومية التي ت�شل للمجل�س هي النافذة الوحيدة التي تعطي املجل�س 
وطلب  اأدائها  ومراقبة  احلكومية  اجلهات  واإجنازات  اأعمال  على  االإطالع  حق 
ا�شتدعاء م�شوؤويل تلك اجلهات اإلى املجل�س ملناق�شتهم، وامل�شكلة احلقيقية التي 
تواجهه املجل�س يف مناق�شة هذه التقارير هي عدم اإلزامية قراراته على تلك اجلهات 

احلكومية؛ وقدرة بع�س اجلهات احلكومية يف عدم االأخذ بقرارات ال�شورى. 

عمل  وتطوير  لتحسين  تقترحها  التي  واآلليات  المقترحات  هي  ما 

المجلس ؟

اأول دورة يل يف املجل�س واحلديث مل ينقطع عن حت�شني وتطوير عمل  منذ 
يف  ولكن  اجلانب؛  هذا  يف  عملت  مهمة  خطوات  هناك  �شك  وبدون  املجل�س؛ 
اإداري فقط؛ والتح�شني والتطوير  حقيقة االأمر تبقى حت�شينات �شكلية وتطوير 
احلقيقي املطلوب هو يف �شالحيات املجل�س واإلزامية قراراته ونقله من جمل�س 
اإلى جمل�س  ا�شت�شارية مو�شعة؛  باأنه هيئة  البع�س  ت�شريعي ومما ي�شفه  ن�شف 
�شورى ذو ال�شالحيات الربملانية املعروفة؛ مثل اإقرار ميزانية الدولة؛ واإلزامية 

قرارته وم�شاءلة الوزاراء.

طريفة  مواقف  عن  ذكريات  من  هل  الشورى  بمجلس  عملك  خالل 

واجهتك تحت القبة، أو في عمل اللجان، أو في مشاركات خارجية؟

لالأ�شف ال اأذكر �شيئًا من هذا القبيل؛ ويظهر اأن لل�شن اأحكام.

من  خرجت  بماذا  الشورى،  مجلس  في  عضويتك  فترة  انتهاء  بعد 

هذه التجربة ؟

مـــن خـــالل عـــملي يف املجــل�س؛ واطـــالعي عـلى اأداء العـــديد مـــن اجلـــهات 
احلكومـــيـــة؛ وامل�شـــاركـــة يف وفـــود املجلـــ�س يف زياراتـــها الر�شمـــية للمجـــال�س 
والربملـــانـــات العامليــة؛ اأعتـــقد جـــازمًا اأنـه من ال�شروري اأن يكون للمجل�س دورًا 
اأكرب يف عملية االإ�شالح االإداري واملراقبـــة؛ واأن يتمتــع ب�شالحيات برملانية اأكرب 

ت�شهم بدون �شك يف تطوير وحت�شني العديد من القطاعات.

تحت قبة الشورى هل ثمة قادة للرأي ؟ وهل شعرت بأن أراء بعض 

األعضاء لها تأثير في موقف المجلس من بعض التوصيات؟ 

الق�شايا  راأيهم يف  اأن  ت�شعر  املجل�س  اأع�شاء  من  اأفا�شل  زمالء  هناك  نعم 
املطروحة للنقا�س له وزنه وقيمته  وخا�شة عند الت�شويت على  التو�شيات؛ واأن 

باإمكان راأي بع�س االأع�شاء اإجناح تو�شية اأو اإ�شقاطها.

كنت  وهل  العام،  الشأن  لملف  المجلس  مناقشة  ترى  كنت  كيف 

تطمح لتطوير هذا الملف ؟ وبماذا ؟

اختلفت  ع�شويتي  �شنوات  وخالل  جدًا؛  مهم  العام   ال�شاأن  ملف  مناق�شة 
درجة اهتمام املجل�س بهذا امللف  �شعودًا وهبوطًا؛ و على �شبيل املثال فقد �شبق 
للمقام  بذلك  تقريرًا  ورفع  االأ�شهم؛  �شوق  انهيار  مو�شوع  ناق�س  اأن  للمجل�س 
ال�شامي؛ كما ناق�س م�شكلة تعرث م�شاريع الدولة واقرتح عددًا من احللول ورفعت 
فيها  قرارًا  له  يكون  اأن  املجل�س  ير  اأخرى مل  ق�شايا  ولكن يف  ال�شامي؛  للمقام 
مثل قيادة املراأة لل�شيارة؛ وبدل ال�شكن؛ وم�شكلة �شيول جدة، حيث متت مناق�شة 
هذه الق�شايا يف جميع ال�شحف وو�شائل االعالم املختلفة؛ واأ�شبحت �شاأنًا عامًا 
اأن  يجب  العام  ال�شاأن  ملف  اأن  املتوا�شعة  نظرى  وجهة  ومن  املجتمع؛  وحديث 
تكون له اأولوية يف مناق�شات املجل�س؛ اإذ من غري املنا�شب اأن يبتعد املجل�س عن 
ق�شايا ال�شاأن العام؛ الأن هذا  االبتعاد �شيوؤدي اإلى تهمي�س دور املجل�س وبقائه يف 
الظل؛ ويعزز وجهة النظر اأن دور املجل�س ا�شت�شاري ولي�س ت�شريعي؛ ولكن من 
املهم اأي�شًا اأن تكون هناك األية واإجراءات عمل وا�شحة للتعامل مع ق�شايا ال�شاأن 

العام خا�شة اأنها متجددة. 

من الضروري أن يكون للمجلس دورًا
أكبر في اإلصالح اإلداري والرقابة

هناك شعور قوي لدى بعض األعضاء 
بأنهم يمثلون الصوت المواطن والوطن



مـقــال
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حوارحوار تجربتي فى الشورىتجربتي فى الشورى

السلطة التقديرية

تتمتع اجلهة االإدارية ب�شلطة مقيدة بالنظام يق�شد بها اأن االإدارة تكون ملزمة مبا ت�شعه الدولة من اأنظمة 
و�ضروط لتخ�ذ اأي قرار اإداري ب�ضكل ع�م، وهذه ال�ضلطة املقيدة تعد �ضم�نة للحقوق من تع�ضف جه�ت الإدارة 
يف ا�شتخدام ال�شلطة، وحيث ان املنظم ال ي�شتطيع اأن يحيط بجميع االأمور يف النظام، فقد منح جهة االإدارة 
�شلطة تقديرية تعطيها حرية يف اتخاذ الت�شرفات القانونية يف االأحوال التي ال يفر�س عليها النظام قيودًا 
م�شبقة، مبعنى اأن ال�شلطة التقديرية التي متنح للجهة االإدارية من خالل تنظيمها الداخلي ملرفقها تخول لها 

اأن تتخذ عند وجودها اأمام ظروف معينة ما يالئمها من قرارات �شمن حدود اخت�شا�شها.

واجلهة االإدارية عندما متار�س هذه ال�شلطة التقديرية تكون مرخ�شة من املنظم وفق القيود وال�شوابط 
املمنوحة لها، وهذه امل�شروعية تفر�س على االإدارة احرتام هذا الرتخي�س وهذه الثقة، مبعنى اأن جهة االإدارة 
لي�س لها مطلق احلرية يف �شلطتها التقديرية فهي مقيدة باأن تلتزم فيما ت�شدره من قرارات باالخت�شا�س 
القرارات حتقيق  بهذه  واأن يق�شد  النظامية،  القواعد  اأو  ال�شريعة  القرارت  واأن ال تخالف هذه  لها،  املمنوح 
امل�شلحة العامة، وحتقيق االأ�شباب التي من اأجلها �شدر العمل االإداري، ومالءمة العمل االإداري لالأ�شباب التي 
باملوازنة بني امل�شلحة وال�شرر  التقديرية  ا�شتخدام �شلطتها  االإدارية عند  واأن تقوم اجلهة  للقيام به،  دعت 
الذي قد يرتتب على هذا القرار، بحيث ال يكون ال�شرر اأكرب من امل�شلحة، اأو اأن ما يرتتب من �شرر ال ميكن 

تداركه م�شتقباًل.

وكما اأ�شلفنا فاإن ال�شلطة التقديرية ال تعار�س مبداأ امل�شروعية اإذا كانت متقيدة بالرخ�شة التي منحها لها 
اإال يف حال خروجها عن هذه ال�شوابط، وحتى ال يتم التو�شع يف ا�شتخدام ال�شلطة  املنظم، وال معقب عليها 
التقديرية نتيجة غياب التنظيم املحدد لطبيعة القرارات املختلفة جلهات االإدارة، فاإنه يجب االهتمام بتحديث 
االأنظمة واالإجراءات ومعاجلة الفراغات القانونية، وا�شتعمال الكفاءات الوطنية االأمينة على امل�شلحة العامة 
لقول اهلل تعالى )اإن خري من ا�شتاأجرت القوي االأمني(، فاالأمني بال قوة ال ميكن اأن يحمي �شيئا، والقوي بال 
اأمانة ال يبقي على �شيء مما اأوؤمتن عليه، واأخريا تفعيل دور الرقابة واملتابعة واملحا�شبة للتاأكد من عدم اإ�شاءة 

ا�شتخدام ال�شلطة التقديرية.

ونخل�س اإلى اأنه كلما قيدت ال�شلطة بالنظام كانت اأكرث �شمانة للحقوق واحلريات واملنع من التع�شف يف 
ا�شتخدام ال�شلطة باأي �شكل كان، وكانت احلاجة لل�شلطة التقديرية كنوع من اال�شتثناء الذي يجب اأن يخ�شع 
للرقابة االإدارية والق�شائية من جهة اأخرى مبمار�شة الق�شاء لرقابة املالءمة باعتبارها عن�شرا من عنا�شر 
امل�شروعية وتدقيق الوقائع ومطابقتها لل�شوابط املقيدة الأعمال اجلهات االإدارية من خالل نظر الدعاوى التي 
اأو من قبل االأفراد  الف�شاد املايل واالإداري  الهيئات الرقابية يف ق�شايا  اأمام الق�شاء االإداري من  يتم رفعها 
واجلهات املت�شررة من تع�شف االإدارة يف ا�شتخدام �شلطتها التقديرية، ويبقى حتديث االأنظمة واالإجراءات هو 
االأ�شل ل�شمان رقابة امل�شروعية على اأعمال اجلهات االإدارية ويقلل من التجاوزات واالأخطاء التي قد حتدث 

نتيجة التو�شع يف ا�شتخدام ال�شلطة التقديرية.

زامل �صبيب الركا�س
م�صت�صار متخ�ص�س فى الأنظمة

مـقــال
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مواجهة أي فايروسات مستقباًل تتطلب
إعداد بنية بحثية قوية

الشفـــرة الوراثيـــة أثبتـــت عالقـــة اإلبـــل 
بفـايـــروس كــورونــا

فايرو�س كورونا الذي ظهر يف اململكة العربية ال�صعودية يف العام 
2012 م واأ�صاب نحو خم�صمائة �صخ�س تويف منهم 152 �صخ�صًا حتى 
اإعداد هذا التحقيق؛ �صكل قلقًا لأفراد املجتمع ال�صعودي واملقيمني 
وزارة  تبذل  فيما  به؛  ي�صابون  من  حياة  على  خلطورته  باململكة؛ 
ال�صحة جهودًا كبرية ومتوا�صلة للحد من انت�صار الفايرو�س بالتعاون 

مع منظمة ال�صحة العاملية التي اأ�صادت بهذه اجلهود.

وت�صكل فايرو�صات كورونا ف�صياًل كبرًيا ي�صمل فايرو�صات ميكن اأن 
ت�صبب نزلت الربد, ويف بع�س احلالت ميكن اأن ت�صبب متالزمة العدوى 
التنف�صية احلادة الوخيمة )�صار�س(. ومعظم حالت الإ�صابة بهذا 
الفايرو�س ب�صيطة, اإل اأن فايرو�س )كورونا( ُيعد فايرو�صًا جديًدا ل 

ُيعرف حتى الآن الكثري عن خ�صائ�صه وطرق انتقاله.

الأعرا�س  �صملت  فقد  الآن,  حتى  املكت�صفة  احلالت  على  وبناًء 
حمى و�صعاًل قد ي�صحبه �صيق و�صعوبة يف التنف�س, كما قد تتفاقم 

العوار�س لإ�صابة تنف�صية حادة ووخيمة.

براهني  توجد  فال  واملتوافرة,  املحدودة  املعلومات  على  وبناًء 
علمية دقيقة حتدد طريقة انتقاله من �صخ�س لآخر؛ ولكن يحتمل 
)كورونا(  فايرو�س  اأنواع  يف  املوجودة  العدوى  لنتقال  م�صابهة  اأنها 
خالل  من  اأو  للم�صابني,  املبا�صرة  املخالطة  ت�صمل  والتي  الأخرى, 
الرذاذ املتطاير من املري�س اأثناء الكحة اأو العط�س, اأو النتقال غري 
املبا�صر من خالل مل�س الأ�صطح والأدوات امللوثة بالفايرو�س, ومن ثم 

مل�س الفم اأو الأنف اأو العني.
كما ال يتوافر لقاح لهذا الفايرو�س امل�شبب ملتالزمة ال�شرق االأو�شط التنف�شية 
خالل  من  للم�شابني  ال�شحية  الرعاية  تقدمي  ويتم  االآن،  حتى  نوعي  عالج  اأو 

تخفيف حدة االأعرا�س والعمل على عالج م�شاعفاته.
عالقة  على  دالئل  ع  وجود  موؤخرًا  اأجريت  التي  الدرا�شات  بع�س  وتوؤكد 

الفايرو�س باالإبل؛ واأنه انتقل من االإبل اإلى االإن�شان.
فقد نا�شدت وزارة الزراعة جميع املربني واملخالطني ومالك االإبل ب�شرورة 
توخي احليطة، واالأخذ باأ�شباب الوقاية عند التعامل مع االإبل، واتخاذ االإجراءات 
اأجرتها وزارة ال�شحة،  اأثبتت الدرا�شات العلمية التي  اأن  ال�شحية، وذلك بعد 

وجود فايرو�س كورونا يف اجلهاز التنف�شي للجمال.

مواجهة أي فايروسات مستقباًل تتطلب
إعداد بنية بحثية قوية

الشفـــرة الوراثيـــة أثبتـــت عالقـــة اإلبـــل 
بفـايـــروس كــورونــا

حتقيق – من�صور الع�صاف
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واأو�شحت وزارة الزراعة يف بيان �شحفي عددًا من االإجراءات ال�شحية التي 
يجب االلتزام بها، ومنها: عدم االقرتاب املبا�شر من االإبل اأكرث مما ت�شتدعيه 
احلاجة، مع االحتياطات ال�شحية الالزمة، وكذلك لب�س كمامات تنف�شية واقية 
مالم�شة  وبعد  قبل  بال�شابون،  اليدين  غ�شل  و�شرورة  االإبل،  مع  التعامل  عند 
الوالدة،  حاالت  يف  وباالأخ�س  واقية،  قفازات  لب�س  امل�شتح�شن  ومن  االإبل، 

والتعامل مع احلاالت املري�شة اأو النافقة.
 

ال�شحي  املجال  يف  املتخ�ش�شني  من  عدد  اآراء  ا�شتطلعت   “ ال�شورى   “
والعلوم البيطرية للتعرف على طرق انتقال فايرو�س كورونا؛ والوقاية منه.

وباء وعدوى
اأمام هذا الفايرو�س اخلطري ت�صاءلت »ال�صورى« عن خطورة انت�صاره وهل نحن 

اأمام وباء خطري؟.

وباًء رغم خطورته؛  الو�شع احلايل ال ميثل  اأن  ترى  العلمية  التقارير  بع�س 
انت�شار  من  للحد  وممنهجة  �شريعة  اإجراءات  اتخاذ  اإلى  يحتاج  الو�شع  اأن  اإال 
العدوى  لتجنب  الوقائية  التدابري  باتخاذ  وذلك  الو�شع  تفاقم  ومنع  الفايرو�س 
من االأمرا�س التنف�شية املعدية، ويف هذا ال�شدد تقول الدكتورة لبنى االأن�شاري 
منظمة  اإن  �شعود:  امللك  بجامعة  االأ�شرة  طب  واأ�شتاذ  ال�شورى  جمل�س  ع�شو 
فت الوباء باأنه اأي ارتفاع عن املعهود ومفاجئ يف ن�شبة انت�شار  ال�شحة العاملية عرَّ
مر�س معٍد. وكما نرى فهو تعريف »ن�شبي« وال يعتمد على عدد احلاالت اأو طبيعة 
امل�شاعفات من وفاة وغريها. وبالتايل فح�شب هذا التعريف نحن نتعر�س لوباء 
وما  املنا�شبة  غري  الطماأنة  من  بداًل  باأ�شمائها  االأ�شياء  ن�شمي  اأن  االأف�شل  ومن 
يتبعها من الرتاخي يف اتخاذ التدابري الالزمة، ولكن عندما نتحدث عن درجة 
هذا الوباء اأو �شدته اأو خطورته اأرى اأنه متو�شط ال�شدة فما يحدث لي�س بالب�شيط 
ولكنه اأي�شًا لي�س يف اأق�شى درجات اخلطورة؛ وميكننا باإذن اهلل احتواءه قبل اأن 

ي�شبح الو�شع خارج ال�شيطرة.

اجلزئية  البيولوجيا  م�شاعد  اأ�شتاذ  جمعة  ماجد  الدكتور  يقول  جانبه  من 
اإن عاملنا احلايل  يعي�س فرتة من  للفريو�شات بجامعة امللك في�شل باالأح�شاء: 
اأكرث الفرتات �شعوبة و ذلك ملا يحدق بنا من اأخطار و التي تتمثل يف العديد من 
االأمرا�س اخلطرية الوافدة على جمتمعاتنا ال�شرقية. هناك العديد من م�شببات 
الفطرية.  و  الطفيلية  و  الفريو�شية  و  البكتريية  منها  اجلرثومية؛  االأمرا�س  
خمتلف  و  االإن�شان  مثل  احلية  الكائنات  معظم  اإ�شابة  يف  الفريو�شات  وتت�شبب 
اأنواع احليوانات و الطيور؛ هذا باالإ�شافة الى االأ�شماك و احليتان و الدالفني يف 
البحار. وتهدد الفريو�شات �شحة االإن�شان و احليوان وتت�شبب يف خ�شائر فادحة 

للقطاع ال�شحي وللرثوة احليوانية.

وعن طرق الوقاية من االإ�شابة بهذا الفايرو�س؛ واخلطوات التي يجب على 
االنت�شار  اتخاذها ملواجهة هذا  ت�شارع يف  اأن  امل�شوؤولة  ال�شحة واجلهات  وزارة 

ال�شريع للفايرو�س.

ترى الدكتورة لبنى الأن�ض�ري اأن هن�ك ثالث نق�ط رئي�ضة لحتواء الف�يرو�س 
على املدى القريب تكمن يف التاأكيد على االأفراد عامة وعلى العاملني يف القطاع 
بعد  اليدين  غ�شل  حيث  من  الوقائية  التدابري  اتخاذ  ب�شرورة  خا�شة  ال�شحي 
التعامل مع اأي مري�س؛ حتى لو مل يكن املري�س م�شابًا بالكورونا اأو لديه اأعرا�س 
م�شابهة لالإنفلونزا، هذا باالإ�شافة اإلى لب�س االأقنعة العادية )الكمامات( وتفادي 

التجمعات.

و�شددت على اأهمية  تخ�شي�س م�شار عاجل ومنف�شل يف اأي من�شاأة �شحية 
ي�شتبه  اأو  باالأنفلونزا  �شبيهة  اأعرا�س  لديهم  ملن  �شحي(  مركز  اأو  )م�شت�شفى 
اإ�شابتهم بكورونا حتى ال يختلطوا بباقي املر�شى؛ وتكون فر�شة لن�شر العدوى يف 
هذه املن�شاأة، كما يجب اأن تتم اال�شتفادة من الكفاءات املتوفرة والكوادر الوطنية يف 
التعامل مع هذا الوباء �شواء من املخت�شني كاخت�شا�شيي الوبائيات وال�شحة العامة 
وطب املجتمع فهم اأقدر على التعامل مع االأمرا�س التي ت�شيب �شريحة كبرية من 
ال�شكان ب�شكل �شمويل؛ بينما اخت�شا�شيي االأمرا�س املعدية يتعاملون مع احلاالت 
الفردية عادة. واأكدت اأهمية  ال�شفافية يف طرح االأمور من قبل القطاعات ال�شحية 
املختلفة لبناء ج�شور الثقة بينها؛ وتوحيد االأهداف خلدمة الوطن واملواطن، كما 

اأكدت �شرورة متثيل املجتمع وامل�شاركة املجتمعية يف اتخاذ القرار.

وقالت الدكتورة لبنى االأن�شاري : اإن الكثري من اأبناء وبنات املجتمع لديهم 
الوعي الكايف الإبداء الراأي؛ فكل جهود القطاع ال�شحي لهم ولكن نن�شاهم عادة 
عند اتخاذ القرارات التي تعنيهم. واأجد اأن الكثريين لديهم اأفكار بناءة ورائعة 
فمن  لذا  التنفيذ؛  مو�شع  وو�شعها  القرارات  تطبيق  مرحلة  اإلى  ن�شل  عندما 

الطبيعي اأن ي�شاركوا منذ البداية يف هذه القرارات. 

د. لبنى األنصاري : ال بد من تمثيل
المجتمع في مركز مكافحة

األمراض المعدية

د. ماجد جمعة : الفايروسات تسبب
خسائر فادحة للصحة

والثروة الحيوانية
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وراأت �شرورة وجود اثنني على االأقل كممثلني للمجتمع اأ�شا�شي يف جلنة وزارة 
ال�شحة للتحكم يف هذا الوباء وغريه. وال بد من متثيل املجتمع يف مركز مكافحة 

االأمرا�س املعدية م�شتقباًل. 

طرق الوقاية
اإدارة  عام  مدير  يرى  الكورونا  بفايرو�س  االإ�شابة  من  الوقاية  طرق  وب�شاأن 
املختربات البيطرية بوزارة الزراعة الدكتور حممد بن زيد نا�شر اجلليفي اأن 
اأهم طرق الوقاية من »الكورونا« تكمن بعد توفيق اهلل يف عدة و�شائل لعل من 
املواد  اأو  ال�شابون  و  باملاء  جيدًا  اليدين  غ�شل  على  املحافظة  واأبرزها  اأهمها 
رذاذ  جتنب  �شرورة  اإلى  اإ�شافة  العط�س،  اأو  ال�شعال  بعد  خ�شو�شًا  املطهرة 
اأو ا�شتخدام  اأو العطا�س وعدم مالم�شة االأ�شطح امللوثة،  اأثناء ال�شعال  املري�س 
االأغرا�س ال�شخ�شية للمري�س، مثل الو�شادات واالأغطية و املنا�شف، مع �شرورة 
الكمامات  ارتداء  على  واحلر�س  ُقرب،  امل�شاب عن  ال�شخ�س  جتُنّب خمالطة 

الواقية يف االأماكن املزدحمة.
 

ال�شخ�ُس م�شابًا بفريو�س كورونا اجلديد فيجب عليه بح�شب  اإذا كان  اأما 
الدكتور اجلليفي االلتزام بالبقاء يف املنزل وجتنب خمالطة االآخرين اأو التوا�شل 
املبا�شر معهم للحد من انتقال العدوى، مع وجوب تغطية الفم واالأنف مبنديل 

ورقي عند ال�شعال اأو العطا�س؛  والتخل�س من هذا املنديل يف �شَلّة املهمالت.

نوعي  عالج  هناك  لي�س  اإنه  اجلليفي:  الدكتور  يقول  الفايرو�س  عالج  وعن 
للفايرو�س؛ وتعد االأدوية امل�شتخدمة م�شاندة فقط وتهدف يف الغالب اإلى خف�س 
بع�س  اأن  علمًا  للتنف�س.  املدعمة  الو�شائل  ا�شتخدام  مع  املري�س  حرارة  درجة 
�شركات االأدوية تو�شلت مبدئيًا اإلى لقاح اأويل واق من الفايرو�س اإاّل اأنه ال يزال 

يف مرحلة االختبارات االأولية.

في�شل  امللك  جامعة  البيطري،  الطب  كلية  املناعة  علم  اأ�شتاذ  يرى  فيما 
بن  اأحمد  الدكتور  ال�شعودية  البيطرية  الطبية  اجلمعية  اإدارة  جمل�س  رئي�س 
ال�شورى  جمل�س  تبني  هو  امل�شكلة  لهذه  اجلوهري  العالج  اأن  اللوميي  حممد 
يف  الزراعة  وزارة  عن  احليوانية  الرثوة  خدمات  ف�شل  قانون  م�شروع  املوقر 
هيئة وطنية متخ�ش�شة للخدمات البيطرية لتحت�شن هذه الهيئة اأهم مركز يف 
مراقبة ومكافحة االأمرا�س ال�شارية؛ اأال وهو مركز مراقبة االأمرا�س احليوانية

.Animal diseases control center

مركزي  خمترب  وبناء  الوبائية؛  اخلارطة  بناء  على  العمل  مهامه  اأهم  ومن 
للك�شف عن اأي مر�س �شاري م�شتجد؛ وبناء البنك الوطني للعرتات الذي يهتم 
الباحثون  اأنواع العرتات املر�شية املنت�شرة يف اململكة؛ ليتمكن  بخزن وت�شنيف 
امل�شببات  من  امل�شتجدة  اجلديدة  االأنواع  حتديد  يف  كمرجعية  اتخاذها  من 

املر�شية؛ ومتكني اجلهات املخت�شة يف انتاج لقاحات ملكافحة هذه االأمرا�س.

له  ودعت  تبنته  الذي  املركز  هذا  اإن�شاء  مت  لو   : اللوميي  الدكتور  واأ�شاف 
اجلمعية الطبية البيطرية ال�شعودية يف لقائها الثالث عام 2009 لكانت اجلهات 
امل�شبب  الكورونا  فايرو�س  انت�شار  مواجهة  يف  قابلية  اأكرث  والطبية  ال�شحية؛ 
ملتالزمة اجلهاز التنف�شي ال�شرق اأو�شطي وجهوزية ال ي�شتهان بها يف احلد من 
انت�شاره. كما اأن لوالدة مثل هذه الهيئة اأثر بالغ يف الدفع بعجلة البحث العلمي 
للك�شف عن العوامل واالأ�شباب يف دخول مثل هذه االأمرا�س و العوامل املحر�شة 

النت�شارها؛ والبحث اجلاد يف و�شائل الوقاية منها ومكافحتها. 

طرق االنتقال
التنف�شي  اجلهاز  ملتالزمة  امل�شبب  كورونا  فايرو�س  انتقال  طريقة  وعن   
ال�شرق اأو�شطي » MERS-CoV “ يبني الدكتور حممد بن زيد اجلليفي اأن 
هذا الفايرو�س مثل معظم الفايرو�شات التي ت�شيب اجلهاز التنف�شي ينتقل عن 
طريق تلوث االأيدي، اأو البيئات امللوثة بالفريو�س اأومن خالل االت�شال مع �شخ�س 
االأ�شطح  و مالم�شة  املري�س  التنف�شي من  الرذاذ  ا�شتن�شاق  م�شاب عن طريق 
االنتقال  على  الفايرو�س  قدرة  اأن  ومبا  وي�شيف:  العني؛  اأو  الفم  مل�س  ثم  امللوثة 
العاملني يف املجال ال�شحي به  اإ�شابة عدد من  النا�س قد ثبتت كما ثبتت  بني 
عن طريق العدوى من املر�شى؛ فقد اأو�شت منظمة ال�شحة العاملية العاملني يف 
جمال الرعاية ال�شحية با�شتخدام االإجراءات الوقائية من االأمرا�س التنف�شية 
عند الك�شف على امل�شابني بالفايرو�س، ال�شيما واأن  العلماء يعتقدون – ح�شب 
الدرا�شات - اأن ح�شانة  فايرو�س كورونا ال�شرق االأو�شط يعتقد اأنها قد ت�شل اإلى 
12 يومًا؛ وميكن للفايرو�س االحتفاظ بقدرته االإمرا�شية خارج ج�شم االإن�شان 

ملدة �شتة اأيام يف بيئة �شائلة وثالث �شاعات على االأ�شطح اجلافة.

د. اللويمي : تسرب األمراض السارية
الخطرة بسبب ضعف اإلمكانات البشرية 

والفنية في المحاجر البيطرية

د. الجليفي : حضانة  فايروس
كورونا قد تصل إلى 12 يومًا
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التنف�صي  اجلهاز  ملتالزمة  امل�صبب  كورونا  فايرو�س  م�صدر  وعن 
ال�صرق اأو�صطي » MERS-CoV “ يقول الدكتور اجلليفي: اإن فريقًا طبيًا 
م�شرتكًا من وزارة ال�شحة ال�شعودية مع جامعة كولومبيا االأمريكية وخمتربات 
»اإيكو الب« ال�شحية االأمريكية متكن يف درا�شة طبية من عزل فايرو�س »كورونا 
MERS- « ال�شرق االأو�شط« امل�شبب ملتالزمة اجلهاز التنف�شي ال�شرق اأو�شطي

CoV  من اإحدى العينات من اخلفافي�س باململكة. وذكرت الدرا�شة اأن فح�س 
»البلمرة« اجلزيئية اخلا�س بالفايرو�س قد اأجري على عينات جرى جمعها من 
96 خفا�شًا حيًا متثل �شبع ف�شائل خمتلفة، واأي�شًا على 732 عينة من خملفات 
ال�شعودية.  يف  للمر�س  موؤكدة  حاالت  فيها  �شجلت  التي  املناطق  يف  اخلفافي�س 
تركيبة  وجود  اأظهرت  للح�شرات  اآكل  واحدة من خفا�س حي  عينة  اإن  واأ�شاف 
جينية مطابقة 100% لفايرو�س »كورونا ال�شرق االأو�شط«. كما اأظهرت الدرا�شة 
العينات  اأخرى من ف�شيلة كورونا يف 28% من  اأي�شًا وجود فايرو�شات متعددة 

التي مت فح�شها.

وي�شري الدكتور اجلليفي اإلى اأن فريقًا هولنديًا تو�شل اأي�شًا  يف درا�شة ُن�شرت 
نتائجها يف دورية »الن�شت« لالأمرا�س املعدية، اإلى اأن االإبل وحيدة ال�شنام التي 
ت�شتخدم يف املنطقة من اأجل اللحوم واحلليب والنقل وال�شباقات قد تكون م�شدر 
MERS- « فايرو�س كورونا امل�شبب ملتالزمة اجلهاز التنف�شي ال�شرق اأو�شطي
CoV. حيث جمع فريق البحث الهولندي 349 عينة دم من جمموعة متنوعة 
وهولندا  عمان  من  واملاعز  واالأغنام  واالأبقار  االإبل  ذلك  يف  مبا  املا�شية  من 
واإ�شبانيا وت�شيلي، واأظهرت الفحو�شات وجود اأج�شام م�شادة لفايرو�س كورونا 
ال�شرق االأو�شط يف جميع العينات اخلم�شني املاأخوذة من االإبل يف عمان؛ بينما 

مل يتم العثور على االأج�شام امل�شادة يف باقي احليوانات. 

األمراض الوافدة
الوافدة يف  االأمرا�س  انت�شار  اإلى  اأدت  التي  العوامل  اللوميي  الدكتور  ويعزو 
اأ�شبح  الذي  النقل  و�شائل  يف  الهائل  التطور  اإلى  املا�شية  االأعوام  يف  اململكة 
انفتاح  جانب  اإلى  �شاعات؛  خالل  االأر�س  يف  نقطة  الأبعد  الو�شول  باالإمكان 

االأ�شواق يف تبادل املنتجات الغذائية وتبادل احليوانات.  
االإن�شان  اإ�شابة  يف  احليوانية  امل�شتجدة  االأمرا�س  قابلية  معرفة  تعذر  واأكد 
امل�شاعدة  والوبائية  واملناعية  والوراثية  البيئية  املر�شية  الظروف  توفر  بعد  اإال 
�شاري  مر�س  الأي  احليواين  امل�شدر  اإثبات  اإن  ويقول:  ب�شري.  لوباء  لتحوله 
مل�شبب  مطابقة  م�شادة  اأج�شام  وجود  عرب  يكون  اأن  ميكن  ال  االإن�شان  ي�شيب 
املر�س اأو تطابق ن�شبة مئوية من مورثات امل�شبب يف احليوان مع امل�شبب املعزول 
من الب�شر امل�شابني، فهذه الو�شائل قد ت�شري اإلى بع�س املوؤ�شرات؛ اإال اأنها لي�شت 
الدليل الدامغ يف م�شدريته من احليوان. وهكذا احلال بالن�شبة لكورونا الذي 
يريد البع�س ح�شم االأمر من خالل االإ�شتناد اإلى مثل هذه القرائن ال�شطحية. 
ويخالف اللوميي من يرى اأن االإبل هي م�شدر فايرو�س كارونا؛ وقال :« اإن االإبل 

بريء من هذه التهمة حتى اثبات ذلك بالدالئل العلمية الدامغة«. 
يف  االأمرا�س  هذه  انت�شار  يف  االأهم  العامل  اأما  اللوميي:  الدكتور  وي�شيف 
اململكة فهو ال�شعف الذي تعانيه االأجهزة الرقابية امل�شوؤولة عن مراقبة حركة 
انتقال  يف  املتبعة  والطرق  اململكة؛  داخل  اإلى  احليوانية  واملنتجات  احليوانات 

احليوانات داخلها. فمن العوامل املهمة التي يرى الدكتور اللوميي اأنها ما زالت 
تت�شبب يف دخول االأمرا�س ال�شارية اإلى داخل اململكة عدم و�شوح قائمة االأمرا�س 
التي ت�شتوجب حجز ال�شحنات احليوانية ب�شبب عدم و�شوح املعايري املحددة يف 
ناهيك  ال�شحة احليوانية.  االلتزام مبعايري منظمة  القوائم؛ ومنها  و�شع هذه 
عن ما تعانيه املحاجر البيطرية وخ�شو�شا يف املنافذ الربية النائية من �شعف 
ال�شارية  االأمرا�س  يجعل  مما  املوؤهلة،  الب�شرية  والقوة  واملعدات  االإمكانات  يف 
اأجهزة  يف  فقرًا  تعاين  املحاجر  هذه  اأن  عن  ف�شاًل  ب�شهولة.  تت�شرب  اخلطرة 
الك�شف واالأدوات الت�شخي�شية واملواد الكا�شفة؛ ناهيك عن ما يتعر�س له الطبيب 
امل�شكوك  ال�شحنات  لف�شح  التجار  اإغراء من قبل بع�س  اأو  البيطري من تهديد 
لتمكينهم من  البيطريني  تاأهيلي لالأطباء  برنامج  اإلى جانب عدم وجود  فيها؛ 

القيام بواجبهم بال�شكل االأف�شل يف املحاجر البيطرية.

أسباب االنتشار 
وعن العوامل الأخرى التي اأ�صهمت يف �صرعة انت�صار هذه الأمرا�س 
يرى الدكتور اللوميي اأن ال�شبب يف ذلك يكمن يف عدم القدرة على ك�شفها اإال بعد 
فوات االأوان؛ وانعدام الربنامج الوطني لبناء اخلارطة الوبائية التي ت�شهم ب�شكل 
الطويلة  اخلطط  و�شع  ثم  ومن  امل�شتوطنة؛  االأمرا�س  وحتديد  ر�شد  يف  كبري 
االأمرا�س احليوانية على  االكتفاء يف ر�شد  و  االأمرا�س  االأجل ال�شتئ�شال هذه 

االإح�شاءات الواردة من البالغات املر�شلة من مديريات الزراعة املختلفة. 

الدكتور  ذكره  ما  مع  االأن�شاري  لبنى  الدكتور  ال�شورى  وتتفق ع�شو جمل�س 
اللوميي وت�شيف قائلة : اإن هذه الغمة �شتنجلي باإذن اهلل؛ وكما حدث مع اأوبئة 
تدريجيًا  الفايرو�س  فيها  ي�شعف  اإلى مرحلة  �شن�شل  �شابقة  تنف�شية  فايرو�شية 
وينتهي الوباء؛ بيد اأنها اأكدت �شرورة اال�شتعداد الأوبئة م�شتقبلية فهذا الفايرو�س 
لي�س االأول ولن يكون االأخري؛ وراأت اأن اال�شتعداد ملواجهة اأي فايرو�شات م�شتقباًل 
يكمن يف اإعداد البنية التحتية البحثية القوية؛ وتكثيف اأن�شطة الر�شد الوبائي 
اأن بالدنا تت�شرف بخدمة احلرمني  واجلاهزية الطبية العلمية والعملية؛ طاملا 
وعلى  العامل  اأنحاء  �شتى  من  واملعتمرين  احلجاج  ماليني  وت�شتقبل  ال�شريفني؛ 

مدار ال�شنة.
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ماهية الفيروس
وعن دهاليز عامل الفايرو�صات وطرق انتقالها ومدى ا�صتجابتها للم�صادات 

احليوية وتاريخها العلمي يقول الدكتور ماجد جمعة: اإن الفايرو�شات كائنات 

العادية؛  املجاهر  حتت  حتى  وال  املجردة؛  بالعني  الترى  ال�شغر  يف  متناهية 
اجلزيئات  بتكبري  يقوم  الذي  االإلكرتوين  املجهر  با�شتخدام  فقط  ترى  لكنها 
مئات االآالف من املرات. م�شريًا اإلى اأن االأمرا�س الفايرو�شية من اأهم واأخطر 
امل�شببات املر�شية؛ وذلك لطبيعة الفايرو�شات املختلفة عن باقي اأنواع اجلراثيم. 
اأنها  االأحيان؛ كما  بامل�شادات احليوية يف غالب  تتاأثر  الفايرو�شات ال  اأن  حيث 
جدار  يخرتق  اأن  الفايرو�شات  عالج   على  يتعني  وبالتايل  اخللية  داخل  تعي�س 
اخللية لكى ي�شل اإلى الفايرو�س و يوؤثر عليه. وي�شيف الدكتور جمعة اإلى ذلك 
من  عنها ظهور عرتات جديدة  ينتج  التي  الفايرو�شات  امل�شتمرة يف  التحورات 
الفايرو�شات اأو فايرو�شات جديدة الت�شتجيب اإلى العالجات واللقاحات املختلفة 

املتعارف عليها. 

فايرو�س  فى  الكورونا  فايرو�شات  اختزال  جمعة  ماجد  الدكتور  وي�شتغرب 
واحد؛ م�شريًا اإلى اكت�شاف �شبعة فايرو�شات كورونا ت�شيب االإن�شان حتى االآن. 
العائلة  اإلى  ينتمى  خطري  فايرو�س  عن  الك�شف  مت  2002م  عام  ال�شني  ففي 
التاجية؛ و قد مت ت�شميتة ال�شار�س. وكان �شريع االنت�شار حيث انت�شر يف القارات 
اخلم�س يف فرتة وجيزة؛ و ت�شبب يف اإ�شابة اأكرث من 8000 �شخ�س عرب القارات 

اخلم�س؛ تويف منهم اأكرث من 800 �شخ�س يف ذلك الوقت.

واأ�شار اإلى اأن منطقة ال�شرق االأو�شط ب�شفة عامة و منطقة اخلليج العربي 
بفايرو�شات  االإ�شابة  معدالت  من  االأكرب  بالن�شيب  حظيت  خا�شة  ب�شفة 
اأواخر عام 2012 مت الك�شف عن فايرو�س جديد من فريو�شات  الكورونا. ففي 
الكورونا يف اأحد امل�شابني يف مدينة جدة يف اإحدى امل�شت�شفيات اخلا�شة؛ ومت 
ما  �شرعان  ثم  اجلديد؛  الكورونا  بفايرو�س  البداية  يف  الفايرو�س  هذا  ت�شمية 
ال�شرق  العلماء املتخ�ش�شني مبتالزمة  الفايرو�س من قبل  مت توحيد ا�شم هذا 
االأو�شط للجهاز التنف�شي. و منذ ذلك احلني وحاالت  االإ�شابة بهذا الفايرو�س 
يف ازدياد مطرد على م�شتوى العامل؛ اإال اأن معظم احلاالت التي مت الك�شف عنها 
كانت يف اململكة مما يثري الت�شاوؤل ما الذى يجعل اململكة بيئة خ�شبة لنمو وتكاثر 

مثل هذا النوع من  الفايرو�شات؟.

ويجيب الدكتور ماجد جمعة على ذلك بالقول: على غرار فايرو�س ال�شار�س؛ 
ثبت اأن هناك بع�س احليوانات اخلازنة مثل اخلفافي�س و بع�س القطط الربية؛ 
تلعب دورًا يف دورة حياة هذا الفايرو�س. وللت�شابه الكبري بني الفايرو�شني من حيث 
االأعرا�س و كذلك ال�شفرة الوراثية لهما فقد فكرنا يف دور احليوانات املختلفة يف 
بعمل م�شوحات  �شريولوجية جزيئية  ولذلك قمنا  الفايرو�س؛  ن�شاأة وتطور هذا 
حديثة على قطاع كبري من احليوانات املختلفة؛ وقد �شملت الدرا�شة عينات من 
قطعان االأبقار و املجرتات ال�شغرية مثل االأغنام واملاعز؛ و كذلك الدواجن؛ هذا 
باالإ�شافة اإلى اجلمال وحيدة ال�شنام. من خمتلف اأنحاء اململكة؛ وجاءت النتائج 
لتوؤكد وجود اأج�شام م�شادة يف اأم�شال قطعان االإبل املختلفة على م�شتوى اململكة؛ 

مما يوؤكد تعر�س االإبل لهذا الفايرو�س خالل فرتة لي�شت بالطويلة. 

حياة  دورة  يف  االإبل  دور  عن  مهمة  اأ�شئلة  اأثارت  النتائج  هذه  اإن   : واأ�صاف 

هذا الفايرو�س. وبالفعل فقد قمنا مب�شاعدة بع�س الفرق البحثية العاملية يف فك 
ال�شفرة الوراثية لفايرو�س م�شابه اإلى حد كبري لفريو�س متالزمة ال�شرق االأو�شط  
من اجلمال و اإيداعها يف البنك الدويل للجينات. وبالتحليل العميق لهذه ال�شفرة 
الوراثية ثبت اأن فايرو�س اجلمال م�شابه اإلى حد كبري لفايرو�س متالزمة ال�شرق 
االأو�شط  يف االإن�شان. مما يوؤكد على دور اجلمال يف دورة حياة هذا الفايرو�س. 

الراهن عن  الوقت  العلماء يف  التي حتري معظم  االأ�شئلة  العديد من  وتبقى 
العالقة بني فريو�شات الكورونا يف اجلمال واالإن�شان؛ ومما يزيد االأمر تعقيدًا 
هو اأن هناك عدد قليل جدًا من احلاالت امل�شابة من االإن�شان كانت على ات�شال 

مبا�شر باحليوانات اأو اجلمال؛ هذا باالإ�شافة اإلى العديد من االأ�شئلة االأخرى.

  

تاريخ الفايروسات
ومن جهته ي�شيف الدكتور اجلليفي اأنه مت التعرف على الفايرو�شات كم�شببات 
مر�شية منذ زمن بعيد حيث توجد ر�شومات يف املعابد امل�شرية القدمية ت�شري 
 )Poliomyelitis( اإلى وجود االأمرا�س الفايرو�شية مثل مر�س �شلل االأطفال

ومر�س اجلدري )Small pox( وغريها من االأمرا�س الفايرو�شية.

املعابد  جدران  علي  اجلدري  مر�س  و  االأطفال  �شلل  مر�س  تو�شح  نقو�س 
خمتلف  يف  الفار�شيون  و  ال�شينيون  و  امل�شريون  العلماء  قام  وقد  امل�شرية. 
الع�شور بالتعرف على مر�س اجلدري وا�شتحداث طريقة التجدير )الت�شريط( 
Variollation للوقاية من املر�س؛ حيث كانوا يح�شنون اأنف�شهم عن طريق 
البقر  Scratching مبادة يتح�شلون عليها من برثات جدري  خد�س اجللد  

 .cowpox pustules

وي�شيف الدكتور اجلليفي اإن اأول ت�شجيل علمي لوجود كائنات دقيقة اأ�شغر من 
 Dimetry Ivanowski اجلراثيم؛ كان على يد العامل الرو�شي اإيفانوف�شكى
عام 1892م. حيث وجد اأن امل�شببات املر�شية ملر�س تربق�س اأوراق التبغ متر من 
املر�شحات الدقيقة التي حتجب كافة اجلراثيم. ثم تبعة العاملان لوفلر وفرو�س 
يف  املا�شية  ي�شيب  الذي  القالعية  احلمى  مر�س  اأن  وجدا  حيث  1898م  عام 
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الدقيقة  املر�شحات  تخرتق  منظورة  غري  جمهرية  اأحياء  ت�شببه  واالأقدام  الفم 
يف   .Viruses فايرو�شات  املر�شية  امل�شببات  هذه  ت�شمية  مت  وقد  للجراثيم. 
حني اأن فايرو�س مر�س احلمى ال�شفراء كان اأول الفايرو�شات التي مت ت�شجيلها 
اأثبت  وقد  ريد؛  والرت  العامل  بوا�شطة  العام 1901م  وذلك يف  االإن�شان  لت�شيب 
اأي�شًا اأن البعو�س لعب دورًا اأ�شا�شيًا يف نقل الفايرو�س من امل�شاب لل�شليم، ثم 
تبعة فايرو�س مر�س �شلل االأطفال عام 1910م الذي اكت�شفه العاملان الند�شتايرن 
وبوبر. وتوالت بعد ذلك االكت�شافات خا�شة مع اكت�شاف املكرو�شكوب االإلكرتوين 

عام 1940م.

الصفات الحيوية للفيروسات 
وي�شيف الدكتور اجلليفي قائاًل: تعد الفايرو�شات من اأ�شغر م�شببات االأمرا�س 
حيث ال يتجاوز حجمها من 10- 350 نانوميرت. و ال ميكن اأن ترى اإاّل امليكرو�شكوب 
االإلكرتوين، كما اأنها ب�شيطة يف تركيبها حيث يتكون الفريو�س من نوع واحد من 
 Capsid بروتينيه  النووي )DNA or RNA( حماطًا مبحفظة  احلام�س 
 .Envelop خارجي  دهني  غالف  على  حتتوي  الفريو�شات  بع�س  حلمايته. 
وهى  اأمرا�شًا  ت�شبب  فكلها  )Pathogenic(؛  ممر�شة  كائنات  والفريو�شات 
اإجب�رية التطفل داخل اخلالي�؛ حيث ل ميكن تنميته� يف اأو�ض�ط غذائية غري حية؛ 
فالفايرو�س هو الكائن املمر�س الوحيد الذي ي�شتطيع اأن ينمو و يتكاثر اإذا دخل 

احلام�س النووي اخلا�س به فقط اإلى خلية العائل؛ و من هنا جاء امل�شطلح باأن :
 Virus is at« احلياة  على حافة  يقف  ولكنه  حيًا؛  كائنًا  لي�س  الفايرو�س 

.»the edge of life

أمراضية الفايروسات
عائلة كورونا 

وعن تاريخ اكت�شاف اأول فايرو�س من هذه العائلة  يقول الدكتور اجلليفي اإن 
ذلك مت يف عام 1960م، وي�شيف: اإن املادة الوراثية لهذا الفايرو�س متتاز باأنها 

عبارة عن خيط مفرد موجب القطبية غري جمزاأ.
فايرو�شات  وتاأخذ  التنا�شق.  اأهليلي   )non segmented s.s.RNA(
تربز  دهني  بغالف  ومغلفة  البي�شاوي  اأو  الكروي  ال�شكل  غالبًا  الكورونا  عائلة 
�شكل  يجعل  مما  مرتا�شة؛  وغري  متباعدة؛  ال�شكل  كمرثية  �شطحية  زوائد  منة 
الفايرو�س كالتاج Crown اأو اأ�شعة ال�شم�س. يرتاوح حجم الفايرو�شات من 

70-160 نانومرت و ذات وزن جزيئي 8x-6 10 6 دالتون. 

مادتها  و�شول  عند  باأنها  تكاثرها  اأثناء  الفايرو�شية  العائلة  هذه  وتتميز 
  RNA+ ترجمة  عملية  يتم  امل�شابة  اخللية  �شيتوبالزم  اإلى   RNA الوراثية 
من  الفريو�شية  الربوتينات  بع�س  اإلى  اخللوي  البلومرييز  بوا�شطة  الفريو�شي  
�شمنها البلومرييز الفايرو�شي والذي يقوم بعملية ن�شخ +RNA  الفريو�شي اإلى 
RNA – . من -RNA يتم ت�شنيع اجلينوم الفايرو�شي +RNA   والعديد 

من األ mRNA  والتي ت�شتخدم لت�شنيع الباقي من بروتينات الفايرو�س:

protein NS: nonstructural
S: surface glycoprotein

  HE: Hemagglutinin-esterase glycoprotein 
M: transmembrane glycoprotein

وجهاز  املحببة  االأندوبالزمية  ال�شبكة  يف  الفايرو�س  وجتميع  ن�شوج  يتم 
 .)exocytosis( جوجلي ويتم خروج الفريو�س عن طريق االإخراج اخللوي

وت�شتمل هذه العائلة على عدة جمموعات من الفايرو�شات ت�شبب اأمرا�شًا يف 
كل من االإن�شان واحليوان والطيور من اأهمها corona virus امل�شببة حلاالت 
الربد ال�شامل يف االإن�شان Common cold نتيجة الإ�شابة اجلهاز التنف�شي 
وجود  مدركني  الفريو�شات  علماء  كان  الثانية  االألفية  بدايات  حتى  و  ال�شفلي. 
 HCoV-229E and( فريو�شني فقط من هذه العائلة ت�شيب االإن�شان هي

 .)HCoV-OC43
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آل الشيخ يستقبل وفد لجنة التنمية بسكاكا

الهيئة العامة  تحيل عددًا من الموضوعات
على جدول أعمال مجلس الشورى

ا�صتقبل معايل رئي�س جمل�س ال�صورى ال�صيخ الدكتور عبداهلل بن حممد بن 

ابراهيم اآل ال�صيخ يف مكتبه مبقر املجل�س يف الريا�س رئي�س جمل�س اإدارة جلنة 

التنمية الجتماعية الأهلية ب�صكاكا الدكتور نواف بن ذويبان اخلالدي  وعدد 

من اأع�صاء جمل�س اإدارة اللجنة.

واأكد معايل رئي�س جمل�س ال�صورى خالل اللقاء حر�س جمل�س ال�صورى على 

بني  التكاملي  العمل  لتعزيز  املناطق  جمال�س  خالل  من  املواطنني  مع  التوا�صل 

جمل�س ال�صورى وجمال�س املناطق, حيث مت يف هذا الإطار اإن�صاء اإدارة جديدة 

يف جمل�س ال�صورى تعنى بالتن�صيق مع جمال�س املناطق .

اأعمال  من  اخلام�س  اجتماعها  خالل  ال�صورى  ملجل�س  العامة  الهيئة  اأحالت 

ال�صنة الثانية من الدورة ال�صاد�صة  الذي عقدته برئا�صة معايل رئي�س املجل�س 

من  عددًا  للنظر    ال�صيخ  اآل  اإبراهيم  بن  حممد  بن  اهلل  عبد  الدكتور  ال�صيخ 

املو�صوعات على جدول اأعمال املجل�س ملناق�صتها يف جل�صاته القادمة  .

فقد قررت الهيئة العامة اإحالة  تقارير عدد من اللجان ب�شاأن مقرتحات من 
االأع�شاء مبوجب املادة 23 من نظام املجل�س هي : تقرير جلنة ال�شوؤون اخلارجية 
ب�شاأن مقرتح م�شروع » نظام عقد االتفاقيات الدولية يف اململكة العربية ال�شعودية 
واملياه  االإ�شكان  جلنة  وتقرير  فا�شل،  �شدقه  الدكتور  املجل�س  ع�شو  من  املقدم 
واخلدمات العامة ب�شاأن مقرتح تعديل نظام املحافظة على م�شادر املياه ال�شادر 
باملر�شوم امللكي رقم م/34 وتاريخ 1400/8/24هـ املقدم من ع�شو املجل�س الدكتور 
�شلطان ال�شلطان، وتقرير جلنة ال�شوؤون املالية ب�شاأن مقرتح تعديل بع�س مواد نظام 

املناف�شات وامل�شرتيات احلكومية املقدم من ع�شو املجل�س الدكتور �شعد مارق .
املتخ�ش�شة  اللجان  من  عدد  تقارير  املجل�س  اإلى  العامة  الهيئة  اأحالت  كما 
االإ�شكان  جلنة  تقرير  وهي:  احلكومية،  االأجهزة  لبع�س  ال�شنوية  التقارير  ب�شاأن 
واملياه واخلدمات العامة ب�شاأن التقرير ال�شنوي لوزارة املياه والكهرباء للعام املايل 
1434/1433هـ، وتقرير جلنة ال�شوؤون ال�شحية والبيئة ب�شاأن التقرير ال�شنوي للهيئة 
ال�شعودية للحياة الفطرية للعام املايل1434/1433هـ، وتقرير جلنة ال�شوؤون االقت�شادية 

والطاقة ب�شاأن التقرير ال�شنوي ملجل�س املناف�شة للعام املايل 1434/1433هـ.
معاهدات  ب�شاأن  اللجان  من  عدد  تقارير  اإحالة   العامة  الهيئة  قررت  كما 

واأ�شار معاليه اإلى اأن عددًا من  اأع�شاء  املجل�س قاموا  خالل الفرتة املا�شية 
يتم  الق�شيم ومنطقة ع�شري وحاليا  ال�شرقية ومنطقة  املنطقة  لكل من  بزيارات 

التن�شيق مع عدد من جمال�س املناطق لزيارتها.
وعرب رئي�س  واأع�شاء جمل�س اإدارة جلنة التنمية االأهلية  ب�شكاكا عن �شكرهم 
املجل�س من جهود  به  يقوم  ما  فيه على  وامل�شئولني  ال�شورى  رئي�س جمل�س  ملعايل 
خلدمة الوطن واملواطن يف جميع مناطق اململكة، م�شريين اإلى ما ت�شهده منطقة 

اجلوف من م�شاريع وما تتطلبه من م�شروعات تنموية يف امل�شتقبل .
ويف نهاية اللقاء ت�شلم معايل رئي�س جمل�س ال�شورى هدية تذكارية من الدكتور 

نواف اخلالدي من اإنتاج االأ�شر املنتجة يف جلنة التنمية االأهلية ب�شكاكا .
من جهة اأخرى ا�شتقبل معايل م�شاعد رئي�س جمل�س ال�شورى الدكتور فهاد بن 
معتاد احلمد يف مكتبه مبقر املجل�س وفد جلنة التنمية االجتماعية االأهلية ب�شكاكا .
واأطلع معاليه الوفد على ما يبذله جمل�س ال�شورى من جهود  خلدمة املواطن 
من خالل درا�شته لتقارير االأداء ال�شنوية لالأجهزة احلكومية والرفع مبا يتو�شل 

األيه املجل�س من قرارات اإلى مقام خادم احلرمني ال�شريفني – يحفظه اهلل – .
واأ�شاد معاليه بالدور الذي تقوم به جلنة التنمية االجتماعية ب�شكاكا خلدمة 

كافة �شرائح املجتمع يف املنطقة متمنيا لهم دوام التوفيق وال�شداد . 
جل�شة  من  جانبا  ب�شكاكا  االأهلية  االجتماعية  التنمية  جلنة  وفد  ح�شر  وقد 

جمل�س ال�شورى، ويف ختام الزيارة قام الوفد بجولة يف اأروقة املجل�س املختلفة. 

ومذكرات تفاهم اإلى املجل�س حيث اأحالت تقرير جلنة النقل واالت�شاالت وتقنية 
املعلومات ب�شاأن اإدخال بع�س التعديالت على املعاهدة الدولية ل�شالمة احلاويات 
م�شروع  ب�شاأن  والبيئة  ال�شحية  ال�شوؤون  جلنة  وتقرير   ، 1972م  لعام  النمطية 
مذكرة تفاهم للتعاون يف املجاالت ال�شحية بني وزارة ال�شحة يف اململكة العربية 
ال�شعودية ووزارة ال�شوؤون االجتماعية وال�شحة يف جمهورية فرن�شا، وتقرير جلنة 
اململكة  يف  اخلارجية  وزارة  بني  تفاهم  مذكرة  م�شروع  ب�شاأن  اخلارجية  ال�شوؤون 

ومكتب االأمم املتحدة لتن�شيق ال�شوؤون االإن�شانية .
اأمني  بن  حممد  الدكتور  ال�شورى  جمل�س  رئي�س  نائب  معايل  االجتماع  ح�شر 
اجلفري ومعايل م�شاعد رئي�س املجل�س الدكتور فهاد بن معتاد احلمد ومعايل االأمني 

العام للمجل�س الدكتور حممد بن عبداهلل اآل عمرو وروؤ�شاء اللجان املتخ�ش�شة.
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رئيس مجلس الشورى يستقبل وزير خارجية قيرغيزستان

مركز قياس أداء األجهزة الحكومية يعرض إنجازاته
أمام أعضاء المجلس

ا�صتقبل معايل رئي�س جمل�س ال�صورى ال�صيخ الدكتور عبداهلل بن حممد بن 

اخلارجية  وزير  معايل  الريا�س  يف  املجل�س  مبقر  مكتبه  يف  ال�صيخ  اآل  اإبراهيم 

له خالل  املرافق  والوفد  اإرلن عبدلدايف  ال�صيد/  يف جمهورية قريغيز�صتان 

زيارته للمملكة موؤخرًا.

القرغيزي  اخلارجية  بوزير  املجل�س  رئي�س  معايل  رحب  اللقاء  م�شتهل  ويف 
ومبرافقيه نائب وزير االقت�شاد القرغيزي ال�شيد عاديلبك قا�شيمالييف ، و�شفري 
جمهورية قريغيز�شتان لدى اململكة عبداللطيف جمعة بايف ، منوهًا بعالقات 
التعاون بني  اململكة العربية ال�شعودية وجمهورية قريغيز�شتان يف �شتى املجاالت 
ويف مقدمتها العالقات الربملانية بني جمل�س ال�شورى والربملان القريغيز�شتاين .

وبني رئي�س جمل�س ال�شورى اأن ما مييز العالقات بني البلدين هو توفر االإرادة 
الثنائية  العالقات  بدعم  واهتمامهما  البلدين  قيادتي  لدى  املخل�شة  ال�شيا�شية 

وتطويرها مبا يخدم امل�شالح امل�شرتكة للبلدين و�شعبيهما ال�شقيقني .
ال�شورى  جمل�س  رئي�س  معايل  االقريغيز�شتاين   اخلارجية  وزير  �شلم   وقد 

ر�شالة تتعلق بالعالقات الثانية بني البلدين ال�شقيقني و�شبل تطويرها.
جمل�س  وفد  بها  قام  التي  بالزيارة  القريغيز�شتاين   الوزير  معايل  وا�شاد 

العامة  الإدارة  ملعهد  التابع  احلكومية  لالأجهزة  الأداء  قيا�س  مركز  قدم 

عر�صًا تعريفيًا يف جمل�س ال�صورى لتعريف اأع�صاء املجل�س ومن�صوبيه باأهداف 

املركز واإجنازاته ومنهجيته العلمية والتطبيقية وذلك بح�صور معايل م�صاعد 

املجل�س ومدير  اأع�صاء  الدكتور فهاد بن معتاد احلمد وعدد من  املجل�س  رئي�س 

عام مركز قيا�س الأداء لالأجهزة احلكومية الدكتور بركات بن مازن العتيبي.

باحل�شور  فيها  رحب  بكلمة  العر�س  ال�شورى  جمل�س  رئي�س  م�شاعد  وا�شتهل 
موؤكدًا اأن هذا العر�س �شي�شاعد اأع�شاء املجل�س على مواكبة التطورات يف جمال 
قيا�س االأداء احلكومي واملوؤ�شرات ال�شنوية التي تعك�س اأدائه بحيث ميكن اال�شتفادة 

من هذه املوؤ�شرات يف حت�شني وتطوير اأداء تلك االأجهزة احلكومية.

بن  عبداهلل  الدكتور  ال�شيخ  ال�شورى  جمل�س  رئي�س  معايل  برئا�شة  ال�شورى 
اأثمرت  وما  موؤخرًا  قريغيز�شتان  جمهورية  اإلى  ال�شيخ  اآل  ابراهيم  بن  حممد 
والربملان  ال�شورى  برملانية بني جمل�س  لعالقات  اأ�ش�شت  ايجابية  نتائج  عنه من 
للتعاون بينهما والتن�شيق امل�شرتك  جتاه  اأو�شع  القريغيز�شتاين، وفتح جماالت 

خمتلف الق�شايا التي تهم البلدين ال�شقيقني .
ويف نهاية اللقاء مت تبادل الهدايا التذكارية بهذه املنا�شبة.

وقدم معاليه �شكره وتقدير ملعايل مدير معهد االإدارة العامة الدكتور اأحمد بن 
عبد اهلل ال�شعيبي ومن�شوبيه على تعاون املعهد وتفاعله مع جمل�س ال�شورى لو�شع 

اأع�شائه يف �شورة امل�شتجدات احلديثة يف جمال قيا�س االأداء.
ثم ا�شتمع املجل�س لعر�س مف�شل من مدير عام مركز قيا�س االأداء لالأجهزة 
احلكومية، الفتًا اإلى اأن من اأبرز مهام املركز قيا�س معدالت االإنتاج احلالية لالأجهزة 
احلكومية.وقيا�س معدالت التغري يف اإنتاجها من خالل مقارنة اإنتاج اجلهاز خالل 
فرتتني زمنيتني.وقيا�س الكفاءة االإنتاجية لالأجهزة احلكومية من خالل الك�شف عن 

مدى اال�شتخدام االأمثل ملوارد اجلهاز )املوارد الب�شرية، املالية، املادية(.
وي�شعى  حكوميًا  جهازًا   185 مع  يتعاون  املركز  اأن  العتيبي  الدكتور  واأو�شح 
اإلى العمل على توحيد منهجية قيا�س االأداء ون�شر ثقافة القيا�س، وتقدمي الدعم 
الفني واال�شت�شاري للقيا�س ملختلف تلك االأجهزة ، مبينًا اأن املركز ي�شعى لتعميم » 
بطاقة االأداء املتوازن » واعتمادها لدى خمتلف االأجهزة احلكومية كما يعمل على 
امل�شتفيدين  لقيا�س ر�شا  اآخر  وم�شروع  االأداء احلكومي  موؤ�شرات  م�شروع تطوير 

من اخلدمات احلكومية كاأحد موؤ�شرات قيا�س االأداء احلكومي.
بعد ذلك ا�شتمع احل�شور لعدد من املداخالت واال�شتف�شارات التي قدمها عدد 

من اأع�شاء املجل�س، حيث متت مناق�شتها مع م�شوؤويل املركز.
وتاريخ   )187( رقم  قراره  اأ�شدر  قد  الوزراء  جمل�س  اأن  ذكره  اجلدير 
االإدارة  معهد  يف  احلكومية  لالأجهزة  االأداء  قيا�س  مركز  باإن�شاء  1429/7/4هـ 
من  اأدائها  وحت�شني  لتعزيز  اململكة  يف  احلكومية  االأجهزة  لدعم  وذلك   العامة 

خالل توظيف اأف�شل املمار�شات يف جمال قيا�س االأداء املوؤ�ش�شي.
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وفد مجلس منطقة المدينة يزور الشورى
ويبحث مع أعضائه احتياجات المنطقة

احلمد   معتاد  بن  فهاد  الدكتور  ال�صورى  جمل�س  رئي�س  م�صاعد  معايل  اأكد 

يخ�س  فيما  املناطق  وجمال�س  ال�صورى  جمل�س  بني  والتن�صيق  التعاون  اأهمية 

خمتلف  يف  حتتاجها  التي  وامل�صروعات  منطقة  كل  يف  التنموية  امل�صروعات 

املواطن  رفاهية  يف  ي�صهم  ومبا  واملتوازنة  ال�صاملة  التنمية  يحقق  مبا  املجالت 

والرتقاء باخلدمات املقدمة له.

جاء ذلك خالل ا�شتقبل معايل م�شاعد رئي�س جمل�س ال�شورى لوفد جمل�س 
منطقة املدينة  املنورة خالل زيارته ملقر جمل�س ال�شورى موؤخرًا.

ويف بداية اال�شتقبال رحب معايل  م�شاعد رئي�س املجل�س بوفد جمل�س منطقة 
املدينة املنورة م�شريًا اإلى اأن هذه الزيارة تاأتي بناًء على توجيهات القيادة الر�شيدة 
بالتن�شيق والتوا�شل بني جمل�س ال�شورى وجمال�س املناطق وتنظيم لقاءات دورية 
التنمية املتوازنة يف خمتلف مناطق اململكة  وهو انطالقة الأفق  بينها مبا يخدم 

اأرحب يف اأعمال املجل�س وتعزيزًا لتوجه املجل�س نحو املواطن يف خمتلف املناطق.

واأ�شار معاليه اإلى وجود قوا�شم م�شرتكة بني جمل�س ال�شورى وجمال�س املناطق 
تتمثل يف خدمة املواطن موؤكدًا اأن جمل�س ال�شورى �شيعمل خالل الفرتة القادمة 
على تعزيز توا�شله ولقاءاته باملواطنني يف نطاق الزيارات التي �شتقوم بها وفود 
املجل�س اإلى مناطق اململكة وذلك بالتن�شيق مع جمال�س املناطق ،  حيث اأن هذه 
اللقاءات �شتتيح ملجل�س ال�شورى روؤية متكاملة عن احتياجات املناطق واال�شتفادة 

منها عند درا�شة املجل�س التقرير ال�شنوي الأي جهة حكومية.

ولفت معايل الدكتور فهاد احلمد اإلى الزيارات التي قام بها عدد من اأع�شاء 
جمل�س ال�شورى اإلى عدد من مناطق اململكة موؤخرًا  وما�شيتبعها - مب�شيئة اهلل - من 
زيارات مماثلة لبقية مناطق اململكة حتقيقًا لتطلعات القيادة الر�شيدة يف التوا�شل 

والتكامل بني املجل�س وجمال�س املناطق مبا يخدم م�شرية التنمية يف اململكة.

من جهة اأخرى عقد وفد جمل�س منطقة املدينة املنورة اجتماعا مع عدد من 
قباين  علي  بن  اأ�شامه  االأ�شتاذ  املجل�س  ع�شو  برئا�شة  ال�شورى  جمل�س  اأع�شاء 

ال�شورى  التعاون بني جمل�س  اآليات  ا�شتعر�س  املجل�س مت خالله  مقر  وذلك يف 
وجمل�س منطقة املدينة املنورة وامل�شاريع التنموية التي ت�شهدها منطقة املدينة 
يف  املركزية  املنطقة  ت�شهدها  التي  ال�شخمة  امل�شروعات  مقدمتها  ويف  املنورة 
يف  واالجتماعية  ال�شحية  اخلدمات  مناق�شة  مت  كما  ال�شريف  النبوي  احلرم 

منطقة املدينة املنورة التي تخدم �شكان املدينة املنورة وزوارها.

بعد ذلك قام وفد جمل�س منطقة املدينة املنورة بجولة يف قاعات وردهات 
املجل�س املختلفة  وح�شروا جانبًا من جل�شة جمل�س ال�شورى.
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لجنة الصداقة البرلمانية تجتمع بسفيري تركيا و اليونان 

وفد أوروبي يجتمع مع أعضاء
لجنة الشؤون الخارجية

ع�صو  برئا�صة  ال�صورى  مبجل�س  الربملانيةالتا�صعة  ال�صداقة  جلنة  عقدت 

مقر  يف  اجتماعًا  ال�صهري  عبداهلل  بن  فايز  الدكتور  اللجنة  رئي�س  املجل�س 

املجل�س مع �صفري جمهورية تركيا لدى اململكة ال�صيد/ يون�س دمرياآر.

العربية  اململكة  بني  التعاون  عالقات  على  االجتماع  خالل  احلديث  وتركز 
جمل�س  بني  الربملانية  العالقات  �شيما  املجاالت،  خمتلف  يف  وتركيا  ال�شعودية 
ال�شورى والربملان الرتكي، حيث اأكد اجلانبان اأهمية تعزيزها وتطويرها، وتفعيل 
دور جلنتي ال�شداقة الربملانية يف البلدين لالإ�شهام يف تو�شيع العالقات الثنائية 
لت�شمل جماالت اأو�شع مبا يخدم امل�شالح امل�شرتكة للبلدين و�شعبيهما ال�شقيقني.

الربملانية  ال�شداقة  جلنة  وفد  بها  قام  التي  الزيارة  اإلى  االجتماع  وتطرق 
وما  ال�شهري،  فايز  الدكتور  اللجنة  رئي�س  برئا�شة  موؤخرًا  تركيا  اإلى  التا�شعة 
اأف�شت اإليه من نتائج �شت�شهم باإذن اهلل يف دعم العالقات الربملانية بني البلدين. 

كما اجتمعت اللجنة مع �شفري جمهورية اليونان لدى اململكة ال�شيد ايواني�س 
خري�شتووا�شتعر�شت معه عددًا من املو�شوعات والق�شايا ذات االهتمام امل�شرتك 

بني اململكة العربية ال�شعودية واليونان.

كما مت بحث �شبل تعزيز التعاون الثنائي على �شعيد العالقات الربملانية بني 
الربملانية يف  ال�شداقة  دور جلنتي  وتفعيل  اليوناين،  والربملان  ال�شورى  جمل�س 

البلدين مبا ي�شهم يف دعم التعاون والعمل امل�شرتك بني اجلانبني.
الربملانية  ال�شداقة  جلنة  وفد  بها  قام  التي  الزيارة  اإلى  االجتماع  وتطرق 
واأكد  ال�شهري  فايز  الدكتور  اللجنة  رئي�س  برئا�شة  اليونان موؤخرًا  اإلى  التا�شعة 
اجلانبان اأهمية تفعيل دور جلنتي ال�شداقة يف البلدين مبا يعزز ويطور العالقات 

الثنائية يف خمتلف املجاالت . 

زار وفــد رفيــــع امل�صتــــوى من املجــــل�س الأوروبي للعـالقات اخلارجية جمل�س 

ال�صــــورى واجتمــــع مع عــــدد من اأع�صــــاء جمل�س ال�صورى اأع�صاء جلنة ال�صوؤون 

اخلارجية باملجل�س.

وجرى خالل االجتماع مناق�شة عدد من املو�شوعات والق�شايا ذات االهــــتمام 
امل�شرتك بني اململكة العربية ال�شعودية واالحتاد االأوروبي، كــما جـــرى ا�شتعرا�س 
عالقات التعاون ال�شعودية - االأوروبية يف �شتى املجاالت، وخ�شــو�شًا العـــالقــات 
الربملانيــــة بيــن جمـــل�س ال�شــورى والبــرملان االأوروبي واملجــال�س املماثلة يف دول 

االحتاد االأوروبي.

وتطرق املجتمعون اإلى م�شتجدات االأو�شاع االإقليميــة والدوليــة، و�شـددوا على 
�شرورة تعزيز مبادرات التقارب واحلوار بني اململكة ودول االحتاد االأوروبي.

يذكـــر اأن املجلــ�س االأوروبي للعالقــات اخلارجــية هــو اأول مركز اأبحاث يعني 
مبجمل الق�شايا االأوروبيــة حيث اأن�شئ يف اأكتوبر 2007م لت�شجيع اإجراء البحوث 

واملناق�شات يف اأوروبا حول تطوير ال�شيا�شة اخلارجية االأوروبية.
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وفد مجلس الشورى يزور منطقة عسير

األمير فيصل بن خالد : اللقاءات بين مجلس الشورى
ومجالس المناطق ترجمة لتوجيهات القيادة الرشيدة

لتحقيق  املناطق  وجمال�س  ال�صورى  جمل�س  بني  والتن�صيق  التعاون  اإطار  يف 

لتعزيز  عبدالعزيز  بن  عبداهلل  امللك  ال�صريفني  احلرمني  خادم  توجيهات 

التوا�صل بني املجل�س وتلك املجال�س مبا ي�صهم يف حتقيق التنمية املتوازنة على 

امتداد رقعة الوطن.

قام وفد من جمل�س ال�صورى برئا�صة ع�صو املجل�س الدكتور اأحمد بن �صعد اآل 

ــ 16/ 5/ 1435هـ املوافق  اإلى منطقة ع�صري خالل املدة من 15  مفرح بزيارة 

16-2014/4/15م.

وقد ا�صتقبل �صاحب ال�صمو امللكي الأمري في�صل بن خالد بن عبدالعزيز اأمري 

منطقة ع�صري اأع�صاء وفد ال�صورى متمنيًا لزيارتهم للمنطقة التوفيق والنجاح.

حباها  ما  وا�صتثمار  ع�صري  منطقة  يف  ال�صياحة  تطوير  اأهمية  �صموه  واأكد 

ونبه  املنطقة,  منو  على  ايجابيًا  ذلك  لينعك�س  متعددة  طبيعية  مزايا  من  اهلل 

�صموه اإلى احلاجة لت�صجيع امل�صتثمرين وتوجيههم لال�صتثمار فيها؛ م�صريًا اإلى اأن 

هناك مبادرات جلعلها منطقة جذب �صياحية طوال العام اإن �صاء هلل.

وخالل اال�شتقبال نقل رئي�س وفد جمل�س ال�شورى ل�شموه حتيات معايل رئي�س 
جمل�س ال�شورى ال�شيخ الدكتور عبداهلل بن اإبراهيم اآل ال�شيخ.

عقب ذلك ح�شر وفد جمل�س ال�شورى االجتماع الذي عقده جمل�س منطقة 
ع�شري برئا�شة �شمو االأمري في�شل بن خالد بن عبدالعزيز اأمري منطقة ع�شري 

ورئي�س جمل�س املنطقة.

 ويف م�شتهل االجتماع رحب �شموه باأع�شاء جمل�س ال�شورى، و�شكرهم على 
بني  اللقاءات  تكون  اأن  متمنيًا  املنطقة،  جمل�س  اجتماع  وح�شورهم  زيارتهم  
جمل�س ال�شورى وجمال�س املناطق ترجمة لالأمر ال�شامي الكرمي اخلا�س باآليات 
التعاون والتكامل بني جمل�س ال�شورى وجمال�س املناطق باململكة، وتتويجًا للعالقة 
والتالحم بينها بغية تالقح االأفكار وتبادل الروؤى والتطلعات خلدمة املواطنني 
واطالع  التنمية،  عمليات  ودعم  قرب،  عن  وتلم�شها  حاجاتهم  وتلبية  باملنطقة 

اأع�شاء جمل�س ال�شورى على برامج وم�شروعات النفع العام خلدمة املواطنني.

لتحقيق  املناطق  وجمال�س  ال�شورى  جمل�س  بني  التعاون  اأهمية  �شموه  واأكد 
خادم  لتوجيهات  حتقيقًا  اململكة  مناطق  مبختلف  وال�شاملة  املتوازنة  التنمية 
جميع  يف  للمواطنني  اخلدمات  اأرقى  توفري  يف  وتطلعاته  ال�شريفني  احلرمني 

اأرجاء الوطن.

من جهته اأكد رئي�س وفد ال�شورى  الدكتور اأحمد بن �شعد اآل مفرح اأن هذا 
اللقاء ياأتي جت�شيدًا عمليًا لتوجيهات خادم احلرمني ال�شريفني - يحفظه اهلل – 
التي تق�شي بتطوير اآليات عمل املجل�س الذي يعد ممثاًل لكافة �شرائح املجتمع، 
للوقوف على متطلبات املواطنني والتعرف على حاجاتهم وهمومهم وق�شاياهم.

كما األقى اأمني عام جمل�س املنطقة اأحمد بن علي القحطاين كلمة عرب فيها 
عن تطلع جمل�س منطقة ع�شري اإلى رفع م�شتوى التوا�شل مع جمل�س ال�شورى من 
جمل�س  ودعم  ال�شورى؛  املجل�س  اأع�شاء  من  عمل  لفرق  الزيارات  تفعيل  خالل 

آل مفرح : الزيارة تجسيد لتوجيهات
خادم الحرمين للوقوف على

حاجات المواطنين



حصاد الشهر

73ال�شورى - العدد 154- جمادى الآخرة  1435هـ

ال�شورى لبع�س امل�شاريع اال�شرتاتيجية باملنطقة يف درا�شاته والعمل على تذليل 
ال�شعوبات املعيقة لتبنيها وتنفيذها؛ ودعوة ممثلني من جمال�س املناطق حل�شور 
اجتماعات اللجان املتخ�ش�شة ملجل�س ال�شورى ملناق�شة احتياجات املناطق من 

برامج التنمية.
ويف معر�س ردهم على مداخالت اأع�شاء جمل�س املنطقة وا�شتف�شاراتهم اأكد 
اأع�شاء جمل�س ال�شورى اأن ما يقوم به املجل�س من خالل جلانه املتخ�ش�شة الثالث 
ع�شرة هو م�شاعدة مناطق اململكة لتطوير اخلدمات التي تقدمها اجلهات احلكومية 
اجلوانب  كفاية  مدى  على  التعرف  وكذلك  اململكة؛  مناطق  خمتلف  يف  املختلفة 
الت�شريعية من اأنظمة ولوائح فيما يتعلق باخلدمات العامة التي تقدم للمواطنني، 
ال�شورى الرتكيز  واالطالع على مرئيات جمال�س املناطق حيال ما ميكن ملجل�س 
عليه ملعاجلة العقبات وال�شعوبات التي تعاين منها الربامج وامل�شروعات التنموية 

يف جميع املجاالت التعليمية وال�شحية واالأمنية واخلدمات العامة والنقل العام. 

ويف نطاق زيارته  للمنطقة زار وفد جمل�س ال�شورى جامعة امللك خالد يف اأبها 
والتقى وكيل اجلامعة الدكتور مرعي بن ح�شني القحطاين وعددًا من م�شوؤويل 
اجلامعة، وقدم وكيل اجلامعة الأع�شاء املجل�س نبذة تعريفية عن اجلامعة وعدد 
العمل جار  اأن  اإلى  م�شريًا  وموظفيها؛  واأ�شاتذتها  ؛  وطالباتها  كلياتها وطالبها 
على  اأبها  مدينة  يف  الفرعاء  مبنطقة  اجلامعية  املدينة  اإن�شاء  ا�شتكمال  على 
مراحل،  ثالث  على  تنفذ  مربع،  مرت  ماليني  بثمانية  تقدر  اإجمالية  م�شاحة 

و�شيكون االنتقال اليها كليًا بعد خم�س �شنوات تقريبًا مب�شيئة اهلل.
بعد ذلك دار نقا�س بني اأع�شاء وفد املجل�س وم�شوؤويل اجلامعة حول عدد من 

الق�شايا التعليمية باجلامعة؛ وخمرجاتها. 
كما زار وفد ال�شورى اأمانة منطقة ع�شري واجتمع مع اأمني عام منطقة ع�شري 
املهند�س اإبراهيم بن حممد اخلليل، ورئي�س املجل�س البلدي باأبها الدكتور حممد 
الق�شايا  مناق�شة  مت  حيث  البلدي  املجل�س  اأع�شاء  بح�شور  الغبريي  اأحمد  بن 

والهموم التي توؤرق اأبناء املنطقة واملقيمني فيها؛ ويف مقدمتها حاجة املنطقة اإلى 
�شبكة طرق �شريعة ذات جودة عالية تربط ع�شري باملناطق الرئي�شية االأخرى، 
ودعم بع�س اجلوانب االإدارية واملالية للجهات احلكومية باملنطقة لتجنب تعرث 
عدد  بزيادة  باملنطقة  ال�شحي  اجلانب  دعم  جانب  اإلى  التنموية؛  م�شاريعها 

امل�شت�شفيات   واملراكز ال�شحية؛ مبا يفي حاجة ال�شكان يف منطقة ع�شري.
اإلى �شرح من مدير فرع  بعد ذلك زار وفد املجل�س منتزه ال�شودة وا�شتمعوا 
وزارة الزراعة باأبها املهند�س فهد بن حممد املطريي�س عن منطقة ال�شودة ذات 
املناظر الطبيعية اخلالبة التي يبلغ ارتفاع جبالها عن م�شتوى �شطح البحر 3000 
مرت مربع، ومناخها املتميز بالربودة؛ م�شريًا اإلى اأن هناك مبادرة �شياحية من 
�شمو اأمري املنطقة و�شمو رئي�س الهيئة العامة لل�شياحة عنوانها : ) ع�شري وجهة 
2013م،  دي�شمرب  �شهر  يف  فكرتها  ون�شاأت   ) العام  مدار  على  رئي�شة  �شياحية 
وت�شتهدف معاجلة م�شكلة املو�شمية املحدودة لل�شياحة يف ع�شري لتمتد فعالياتها 
طوال العام بغية ت�شجيع امل�شتثمرين  لال�شتثمار يف املرافق ال�شياحية باملنطقة 

جلذب ال�شياح اإلى منطقة ع�شري واال�شتمتاع باأجوائها اخلالبة طوال العام. 

وفد المجلس يزور أمانة
منطقة عسير

ويزور جامعة الملك خالد

د. الحميد يستقبل السفير الصيني
ال�صعودية  الربملانية  ال�صداقة  جلنة  رئي�س  ال�صورى  جمل�س  ع�صو  ا�صتقبل 

مبقر  مكتبه  يف  احلميد  �صعد  بن  �صليمان  الأ�صتاذ   معايل  باملجل�س  ال�صينية 

املجل�س يف الريا�س �صفري جمهورية ال�صني ال�صعبية لدى اململكة/  يل ت�صنغ ون.

االهتمام  والق�شايا ذات  املو�شوعات  مناق�شة عدد من  اللقاء  وجرى خالل 
البلدين  بني  التعاون  عالقات  وا�شتعرا�س  وال�شني  اململكة  بني  امل�شرتك 

ال�شديقني يف �شتى املجاالت.

كما جرى بحث �شبل تعزيز التعاون الثنائي على �شعيد العالقات الربملانية 
الربملانية  ال�شداقة  دور جلنتي  وتفعيل  ال�شيني  والربملان  ال�شورى  بني جمل�س 
لتحقيق  للتعاون يف خمتلف املجاالت  اأو�شع  اأفاق  ي�شهم يف فتح  البلدين مبا  يف 

امل�شالح امل�شرتكة للبلدين و�شعبيهما.
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لجنة إالسكان والمياه والخدمات العامة

تزور مدينة سدير للصناعة وأالعمال 
اأجهزة  بها  تقوم  التي  املهام  طبيعة  على  ال�صورى  جمل�س  وقوف  اإطار  يف 

واملعوقات  منجزاتها  على  والتعرف   , اآدائها  على  لالإطالع  وموؤ�ص�صاتها  الدولة 

التي تواجهها , حتى يتمكن املجل�س من الو�صول اإلى قرارات ر�صيدة عند درا�صته 

اأع�صاء جمل�س  ال�صنوية لأداء هذه اجلهات. قام عدد من  للتقارير  ومناق�صته 

ال�صورى اأع�صاء  جلنة الإ�صكان واملياه واخلدمات العامة برئا�صة رئي�س اللجنة 

الأ�صتاذ حممد بن داخل املطريي بزيارة ملقر الهيئة ال�صعودية للمدن ال�صناعية 

عام  مدير  ا�صتقبالهم  يف  وكان   , الريا�س  مدينة  يف  »مدن«  التقنية  ومناطق 

الهيئة« املهند�س/ �صالح بن اإبراهيم الر�صيد وكبار موظفيها .

الريا�س   مبدينة  الهيئة  مقر  يف  اللجنة  اأع�شاء  جتول  الزيارة  وخالل 
وا�شتمعوا اإلى �شرح عن اأعمال الهيئة واخلدمات التي تقدمها، بعد ذلك توجه 
وفد اللجنة اإلى مدينة �شدير لل�شناعة واالأعمال واطلعوا على  امل�شانع اجلاهزة 
وحمطة املياه و�شكة احلديد والطريق الرابط، ثم اجتمع الوفد مبدير عام الهيئة 
واملوظفني يف مقر املدينة مت خالله مناق�شة العديد من املو�شوعات وال�شعوبات 

التي تواجهها الهيئة يف اأداء مهامها.

جمل�س  يف  العامة  واخلدمات  واملياه  االإ�شكان  جلنة  اأن  اإلى  االإ�شارة  جتدر 
ال�شورى تدر�س حاليا التقرير ال�شنوي للهيئة ال�شعودية للمدن ال�شناعية ومناطق 

التقنية »مدن«  للعام املايل 1435/1434هـ

زار جمـلـ�س ال�صـــورى خــالل �صهــر جــمادى الآخـــر 1435هـ وفـود 
طالبية من خمتــلف املراحــل التعليميــة, فقــد زار املجــل�س وفــد من 
طالب مدار�س املجد الأهلية؛ ومدار�س دار ال�صالم الأهلية؛ ومدار�س 
الأفق الأهليــة؛ ومدر�صــة ابن خلــدون الثانويــة مبدينــة الريــا�س؛ 

ومدر�صة الأرقم باملدينة املنورة.

املكتبة،  وزاروا  املختلفــة،  وقاعــاته  املجــل�س،  ردهــات  يف  الطــالب  وجتــول 
منذ  ال�شورى  جمل�س  وثائق  يت�شمن  الذي  التاريخي  املعر�س  يف  جتولوا  كما 

تاأ�شي�شه، و�شاهدوا فيلمًا تعريفيًا عن جمل�س ال�شورى.

ال�شورى، واطلعوا على �شفافيـة  وح�شر الطالب جانيًا من جلــ�شات جمل�س 
احلــوار حتــت القبــة والــراأي والــراأي االآخــر، وال�شــراحة وال�شفافيــة يف الطرح 
اأعمال  جدول  على  املدرجة  املو�شوعات  مناق�شات  خالل  االأع�شاء  قبل  من 

املجل�س.

وفود طالبية تزور المجلس

حصاد الشهر
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د. ثريا العريض 

تشارك في مؤتمر 

األمن الوطني 

واإلقليمي لدول 

مجلس التعاون

�صلطان  الدكتور  ال�صورى  جمل�س  ع�صو  �صارك 

الثالث  الدويل  املوؤمتر  يف  ال�صلطان  ح�صن  بن 

املياه  اإدارة  يف  الف�صاء  تقنية  ل�صتخدامات 

من  املدة  خالل  املغربية  اململكة  يف  عقد  الذي 

املتحدة  الأمم  مكتب  ونظمه  1-1435/6/4هـ؛ 

جائزة  مع  بالتعاون  اخلارجي  الف�صاء  ل�صوؤون 

الأمري �صلطان بن عبدالعزيز العاملية للمياه.

حتت  علمي  ببحث  ال�صلطان  الدكتور  و�صارك 

املياه  اإدارة  يف  الف�صاء  تقنية  ا�صتخدام   ( عنوان 

باململكة العربية ال�صعودية(. 

ال�صورى  �صاركــت ع�صو جمــل�س 

الــدكتورة لطــيفــة بنــت عــثمــان 

ال�صــعــــالن يف فــعــاليــات امللتـــــقى 

ال�صنوي الرابع الــذي نظمـه مركز 

درا�صات واأبحاث املراأة بكلية العلوم 

الجتماعيــة يف جامعــة الكــــويت 

والربملان..  )املــراأة  حتــت عنــوان 

الفرتة  خالل  وامل�صتقبل(  احلا�صر 

من 8-1435/6/9هـ.

�صاركت ع�صو جمل�س ال�صورى الدكتورة ثريا بنت اإبراهيم العري�س 

يف فعاليات املوؤمتر الثاين لالأمن الوطني والأمن الإقليمي لدول جمل�س 

التعاون ’’ روؤية من الداخل ’’ الذي عقد يف مملكة البحرين ال�صقيقة 

جمل�س  رئي�س  من  بدعوة  وذلك  23-1435/6/24هـ؛  من  الفرتة  يف 

والطاقة  والدولية  الإ�صرتاتيجية  للدرا�صات  البحرين  ملركز  الأمناء 

البحرين  مملكة  ملك  م�صت�صار  عبدالغفار  حممد  الدكتور   ) )درا�صات 

لل�صوؤون ال�صيا�صية الذي اأ�صاد يف خطاب �صكر للدكتورة ثريا العري�س 

مب�صاركتها الفاعلة يف املوؤمتر؛ ودعمها وم�صاندتها ملركز درا�صات. 

ق�صايا  اأبرز  على  ال�صوء  ي�صلط  املوؤمتر  هذا  اأن  بالذكر  واجلدير 

احلا�صر  وحتديات  العربي  اخلليج  لدول  والإقليمي  الوطني  الأمن 

وا�صرتاتيجيات امل�صتقبل ملواجهة تلك التحديات و�صارك فيه نخبة من 

متخ�ص�صي ال�صوؤون الأمنية بدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية.

د. السلطان 

يشارك في مؤتمر 

استخدامات 

تقنية الفضاء في 

إدارة المياه

د. لطيفه الشعالن 

تشارك في 

ملتقى المرأة 

والبرلمان.. الحاضر 

والمستقبل 

الدكتور  ال�صورى  جمل�س  ع�صو  �صارك 

حمد بن عاي�س اآل فهاد يف امللتقى العلمي 

الطبية  الليزر  ل�صتخدامات  اخلام�س 

اجللدية  الأمرا�س  عالج  يف  واجلديد 

املدة  خالل  الكويت  بدولة  عقد  الذي 

28-1435/6/30هـ

د. آل فهاد يشارك 

في ملتقى علمي 

لألمراض الجلدية
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اأو  العام  التعليم  يف  م�صمياتها  اختالف  على  الطالبية  املجال�س 
التعليم اجلامعي؛ تهدف اإلى تدريب الطالب على ال�صفافية والنقد 
املهارات  وتطوير  احلوار؛  باأدب  والإلتزام  الراأي  واإبداء  البناء 
التوا�صل  اأفاق  وتعزيز  الطالب؛  لدى  التوا�صل  ومهارات  القيادية 
اأو  املدر�صة  يف  وامل�صوؤولني  الطالب  بني  الت�صال  قنوات  وتفعيل 
جتاه  بامل�صوؤولية  الطالب  لدى  ال�صعور  وتر�صيخ  واإدارتها؛  اجلامعة 
ال�صالح العام وخدمة الوطن, وتقدير العمل التطوعي لدى الطالب 

وتعزيز روح املبادرة لديهم والإ�صهام الفردي لديهم.

يف  اإ�صرتاتيجًيا  �صريًكا  الطالب  من  جتعل  الطالبية  واملجال�س 
�صناعة القرار داخل اأروقة املوؤ�ص�صات التعليمية؛ من خالل اإ�صراكه يف 
مناق�صة الق�صايا التعليمية مبوؤ�ص�صته التعليمية؛ والت�صاور مع زمالئه 
داخل املجل�س اأو النادي الطالبي؛ وتبادل الآراء ب�صاأنها؛ و�صوًل اإلى 

معاجلتها مبا يحقق امل�صلحة العامة للطالب واملوؤ�ص�صة التعليمية.

النموذجية  الرتبية  مدار�س  اإدارة  حر�صت  املنطلق  هذا  ومن 
يف  ال�صورى  مبداأ  وتعزيز  غر�س  على  الريا�س  مدينة  يف  بالنزهة 
املجال�س  لتكوين  و�صعت  واإداريًا,  اإ�صالميًا  مبداأً  باعتباره  طالبها 

ال�صت�صارية على م�صتوى جميع املراحل التعليمية للبنني والبنات.

اال�شت�شارية  املجال�س  اأع�شاء  انتخاب  عن  االإعالن  يتم  عام  كل  بداية  ويف 
الطالبية عن طريق الرت�شيح من كل ف�شل، وتعقد املجال�س اجتماعاتها اأ�شبوعيًا 
املراحل  مديري  برئا�شة  اإر�شادية  جلنة  عليها  وي�شرف  الدرا�شي،  العام  طوال 
التعليمية وع�ضوية رواد الن�ض�ط واملر�ضدين الطالبيني وعدد من املعلمني الأكف�ء.
يرونه  وما  ب�شوؤونهم؛  يتعلق  ما  املجل�س كل  الطالب من خالل هذا  ويناق�س 
النظام داخل  العام عليهم وعلى   بال�شالح  يعود  وما  اأعمالهم  لت�شيري  منا�شبًا 

املدر�شة ومن ذلك:

تقرير - من�صور الع�صاف

المجالس اإلرشادية بمدارس التربية النموذجية

مجالس شورية مصغرة

يناقش الطالب كل ما يتعلق بشؤنهم 
على طاولة المجلس االستشاري
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ال�شفية والال�شفية وحتديد  والفعاليات  واالأن�شطة  مناق�شة وحتيد الربامج 
توزيع  حول  البن�ءة  املقرتح�ت  وتب�دل  والف�ضح؛  الن�ض�ط  وح�ض�س  فرتات 
زمالئهم  مع  وامل�شورة  بالتن�شيق  وذلك  الف�شلية؛  االختبارات  جداول  وحتديد 
االأكرثية،  راأي  يتحدد من خالل  راأي جماعي  اإلى  و�شواًل  الف�شول  الطالب يف 
ناهيك عن اإ�شهامهم مع رواد الف�شول واإدارة املدر�شة يف تذليل ال�شعاب التي 
والتوا�شل  التن�شيق  واجتماعيًا وذلك من خالل  الطالب درا�شيًا  بع�س  واجهها 
اأن الطالب املر�شحني من  اأمور الطالب، بل  اأولياء  اإدارة املدر�شة مع  من قبل 
قبل زمالئهم لهذا املجل�س اال�شت�شاري �شعوا يف كثري من الفرتات يف احتواء وحل 
بع�س م�شكالت زمالئهم؛ بل واأ�شهموا يف اإعادة عدد من الطالب الذين ارتاأت 
خالل  من  وذلك  املدر�شي  للنظام  وان�شياعهم  جتاوبهم  عدم  املدر�شة  اإدارة 
جل�شات املنا�شحة وامل�شاورة؛ حيث يتبنى املجل�س اال�شت�شاري دور الو�شيط بني 
ا�شتطاع  وفعاًل  املدر�شة  واإدارة  املدر�شي  النظام  عن  اخلارجني  الطالب  بع�س 
املجل�س اإقناع اإدارة املدر�شة باإعادة هوؤالء الطالب والتعهد باأن يعملوا جاهدين 
لت�شحيح �شورتهم لدى االإدارة ولدى اأ�شاتذتهم وزمالئهم الطالب، والعمل على 
املدر�شة  الطالب من خرية طالب  واأ�شبح هوؤالء  الدرا�شي؛  ت�شحيح م�شارهم 

�شواء من حيث ال�شلوك اأو التح�شيل الدرا�شي. 

وت�شعى املجال�س اال�شت�شارية الطالبية مبدار�س الرتبية النموذجية اإلى حتقيق 
التكامل بني اإدارة املدر�شة والطالب يف التوا�شل الفعال، واأن يكون املجل�س �شريك 

يف اتخاذ القرارات واحللول يف املجاالت التي تهم الطالب والطالبات.

ومن اأهداف املجال�س :
1. تنمية املهارات القيادية واالإدارية لدى الطالب.

2.  فتح املجال اأمام الطالب للم�شاركة يف اإ�شدار القرارات اخلا�شة ب�شري 
العمل يف املدر�شة فيما يخ�س الطالب .

3. امل�ض�همة يف حتقيق الن�ضب�ط املدر�ضي مب� يتحقق للمدر�ضة من اإطالعه� 
على رغبات الطالب ومالحظاتهم ومناق�شتها معهم من خالل تقارير جل�شاتهم.
4.  فتح جمال للتناف�س بني الطالب للتفوق ومن ثم احل�شول على ع�شوية 

املجل�س الطالبي. 
 5. حتقيق التوا�شل املبا�شر لالإدارة املدر�شة وب�شفافية مع الطالب والطالبات 

لتبادل االآراء واال�شت�شارات.

اآلية تر�صيح طالب املجل�س :
بحيث  لهم،  زمالئهم  تر�شيح  عرب  اال�شت�شاري  املجل�س  طالب  اعتماد  يتم 
يختار كل ف�شل من ميثله يف هذا املجل�س وتتم عملية تر�شيح الطالب الع�شو من 

قبل زمالئه بكل �شفافيه وو�شوح.
ي�شرف رائد الف�شل على عملية الرت�شيح هذه ال�شيما اإذا اأ�شتدعت احلاجة 
حيث يتناف�س اإثنان على املقعد وتبداأ املفا�شلة بينهما، بعد اأن يعاد الت�شويت اإن 
دعت احلاجة، وعليه يتعهد هذا الطالب املر�شح باأن ينقل كل ما يراه زمالوؤه يف 

الف�شل جديرًا باأن يطرح على طاولة املجل�س اال�شت�شاري.

وتو�شيات  وقرارات  اأعمال  من  ي�شتجد  ما  كل  يف  ي�شت�شرهم  اأن  يتعهد  كما 
املجل�س الذى هم جزء ال يتجزء منه.

اأع�صاء وع�صوات املجال�س بعدد من  اإدارات املدار�س لتحفيز  و�صعت 
املميزات منها:

اإ�شدار بطاقة ع�شوية املجل�س.
مواد   3 يف  املدر�شة  مدير  يحددها  )درجات  ت�شجيعية  امتيازات  منح   -  

تدري�شية، اخلروج قبل بداية الف�شحة بـ 5 دقائق 
- منح اأع�شاء املجال�س �شهادة تقدير من مدير املدر�شة يف احلفل اخلتامي 

عند انتهاء اأعمال املجل�س.
- امل�شاركة يف الرحالت والزيارات املدر�شية.

- تر�شيح ع�شو املجل�س يف الدورات الطالبية داخل املدر�شة اأو خارجها.

وقد اتخذت املجال�س ال�صت�صارية عددًا من القرارات ومنها :
الف�شل بحقهم،  اإعادة بع�س الطالب بعد �شدور قرارات  امل�شاهمة يف   -1

وقد مُل�س تغريًا جذريًا يف الطالب املعادين.
2- التخطيط والتن�شيق لالأيام املفتوحة والربامج الال�شفية املقامة باملراحل.
3- تغيري اأوقات احل�ش�س العلمية يف اجلدول؛ وو�شعها يف منت�شف اليوم 

الدرا�شي.

ملا  اأن�شطتها،  وتعميق  اأ�شا�شية  املجال�س  املدار�س جلعل هذه  اإدارات  وت�شعى 
مل�شه من�شوبو املدار�س من اأثر بالغ على الطالب والطالبات كونهم ي�شاركون يف 

�شنع القرارات املدر�شية.

يسعى الطالب المرشحون للمجلس
إلى تذليل الصعاب التى تواجه

زمالئهم في المدرسة
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متابعات برلمانية

اأو�صى الربملان العربي باإعادة النظر يف الت�صريعات الوطنية العربية فيما 

وروح  يتما�صى  ب�صكل  العربية  للمراأة  وال�صحية  الجتماعية  احلقوق  يخ�س 

الع�صر, مع عدم اإغفال الواقع الديني والرتاثي والجتماعي لكل بلد. 

ودعا يف ختام فعاليات ور�صة العمل الرابعة التي عقدت يف القاهرة موؤخرًا 

املجتمع  منظمات  العربية”,  للمراأة  وال�صحية  الجتماعية  “احلقوق  حول 

الت�صريعات  �صياغة  يف  فاعل  بدور  للم�صاركة  الن�صائية  وبالأخ�س  املدين 

اأكد جمل�س النواب اليمني دعمه لقوات اجلي�س اليمني واللجان ال�صعبية 

يف حربها �صد عنا�صر التطرف والإرهاب يف حمافظتي اأبني و�صبوة.

البطولية  بالأدوار  اليوم  عنه  �صدر  �صحفي  بيان  يف  املجل�س  واأ�صاد 

عنا�صر  �صد  ال�صعبية  واللجان  امل�صلحة  القوات  تقدمها  التي  والت�صحيات 

القاعدة داعيًا اجلميع لاللتفاف حول قوات اجلي�س وم�صاندتها حتى تطهري 

البالد من كافة عنا�صر التطرف والإرهاب.

وجدد جمل�س النواب اليمني يف بيانه مواقفه املبدئية والثابتة �شد االإرهاب 
والعنف والتطرف بكافة اأ�شكاله واأنواعه كجزٍء من واجبه الد�شتوري والقانوين 

و�شعوره بامل�شئولية الوطنية والتاريخية جتاه اليمن.

و�صل عدد مقاعد نواب الربملان, للمرة الأولى يف احلياة النيابية امل�صرية 

مبا�صرة  قانوين  بتعديل  املكلفة  اللجنة  اإقرار  بعد  وذلك  مقعدًا,   630 اإلى 

مقعد   600 املقاعد  عدد  يكون  باأن  النواب  وجمل�س  ال�صيا�صية  احلقوق 

بالنتخاب و30 مقعدًا بالتعيني من ِقبل رئي�س اجلمهورية.

و�صحًيا  تعليمًيا  املراأة  ومتكني  تنفيذها,  ومتابعة  املراأة  حقوق  تخ�س  التي 

واجتماعًيا واقت�صادًيا لي�صبح ممار�صة عملية وهدف دائم للحكومات, بو�صفها 

مدخاًل اأ�صا�صًيا للتنمية الب�صرية و�صوًل اإلى التنمية ال�صاملة. 

عن  �شاملة  بيانات  قاعدة  بناء  يف  التعاون  اأهمية  العربي  الربملان  واأكد 
معتمدة  علمية  اأ�ش�س  وفق  بناوؤها  يتم  العربية،  للمراأة  االجتماعية  االأو�شاع 
خريطة  لر�شم  اأ�شا�ًشا  لتكون  البيانات،  و�شالمة  دقة  ل�شمان  عليها  ومتفق 
دقيقة للو�شع االجتماعي للمراأة يف كل دولة عربية، وو�شع ال�شيا�شات والربامج 

املنا�شبة للنهو�س بها. 
و�شدد على �شرورة اتخاذ االإجراءات الالزمة من قبل احلكومات وموؤ�ش�شات 
املجتمع املدين للحد من الظواهر االجتماعية التي ما زالت تعاين منها بع�س 
والعنف  والطالق  اأجنبيات  من  والزواج  القا�شرات  زواج  مثل  العربية  الدول 
االأ�شري واالجتار بالب�شر، و�شرورة القيام بحمالت لتوعية املقبلني على الزواج 
باأهمية هذا الرابط االجتماعي وما يرتبط به من واجبات وم�شوؤوليات، حتى ال 
يوؤخذ بروح النزوات التي توؤدي اإلى الف�شل والطالق، مع تعميم اإن�شاء مكاتب 

لل�شلح بني الزوجني يف املنازعات الزوجية اأمام املحاكم.

ح اأع�صاء الهيئات  اأعلن املجل�س الأعلى للق�صاء يف ليبيا  عدم ال�صماح برت�ُصّ

الق�صائية لنتخابات جمل�س النواب املقبلة خالل املرحلة النتقالية  التي مل 

يتحدد موعد اإجرائها ؛ اإل  اأن حمللني يقولون اإنها قد جترى يف ال�صيف القادم 

اأو مطلع اخلريف املقبل..

ح  الرت�ُشّ بعدم  الق�شائية  الهيئات  باأع�شاء  له  بيان  يف  املجل�س  واأهاب 
يف  للثقة  تعزيًزا  م�شبًقا؛  اال�شتقالة  تقدمي  بعد  اإاّل  النواب  جمل�س  النتخابات 

النظام الق�شائي ونزاهته وا�شتقالليته.
واأكد املجل�س اأن اإعالنه ال�شابق جاء تطبيًقا لن�شو�س القانون ب�شاأن النظام 
الق�شائي، الذي ين�س على عدم قيام اأع�شاء الهيئات الق�شائية باأي عمل ال 
يّتفق مع ا�شتقاللية الق�شاء ، وعدم جواز اال�شتغال باالأعمال ال�شيا�شية على 

وجه اخل�شو�س ، وتطبيًقا ملبداأ الف�شل بني ال�شلطات .

البرلمان العربي يوصي 
بإعادة النظر في

التشريعات
الخاصة بحقوق المرأة

االستقالة أواًل لمن يرغب
من القضاة الليبيين

الترشح النتخابات
مجلس النواب

دعم برلماني
للجيش اليمني

في حربه على اإلرهاب

630 مقعدًا للبرلمان 
المصري ألول مرة في تاريخه
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المجلس الوطني الفلسطيني يطالب األسرة الدولية
بتحمل مسؤوليتها تجاه جرائم إسرائيل

لجنة نيابية ترفض مقترحًا للبنتاغون بخفض المزايا
للعسكريين األمريكيين

خطة تشريعية لكبح جماح وكالة األمن القومي األمريكية
في لتنصت على األمريكيين

ن�صاله  يف  ما�س  الفل�صطيني  ال�صعب  اأن  الفل�صطيني  الوطني  املجل�س  اأكد 

الوطني حتى حتقيق اأهدافه وحقوقه الوطنية.

�شحفي  بيان  يف  له  موؤقتًا  مقرًا  عمان  من  يتخذ  الذي  ـ  املجل�س  واأعرب 
بقدرة  اإميانه  عن  ـ  فل�شطني  لنكبة  وال�شتني  ال�شاد�شة  الذكرى  مبنا�شبة 
ال�شعب الفل�شطيني على موا�شلة ال�شمود والكفاح �شد االحتالل االإ�شرائيلي 
داعيًا  الفل�شطينية،  لالأرا�شي  االحتالل  تكري�س  اإلى  الهادفة  وم�شاريعه 
والوحدة. والتما�شك  التحدي  من  باملزيد  وجرائمه  االحتالل  مواجهة   اإلى 
ال�شعب  جتاه  م�شوؤولياتها  بتحمل  الدولية  االأ�شرة  مطالبة  املجل�س  وجدد 
القوي  التحرك  اإلى  داعيًا  االإرهاب،  اأ�شناف  �شتى  يعاين  الذي  الفل�شطيني، 
ق�شية  يف  للعدالة  حتقيقًا  الدولية  املحاكم  اأمام  املعتدي  ملحا�شبة  والفاعل 

الالجئني الفل�شطينيني وفقًا للقرار 194.

من  مقرتحة  تخفي�صات  �صد  الأمريكي  ال�صيوخ  مبجل�س  جلنة  �صوتت 

جانب وزارة الدفاع الأمريكية » البنتاجون » يف بدلت ال�صكن والدعم ملخازن 

التموين الع�صكرية وتغيريات يف نظام الرعاية ال�صحية الع�صكرية.

النواب  مبجل�س  امل�شلحة  القوات  الأفراد  الفرعية  اللجنة  واعرت�شت 
يعوق  الذي  االأمر  وهو   ، القانون  م�شروع  على  بال�شوت  اأجري  ت�شويت  يف 
. الع�شكرية  املزايا  تكاليف  يف  الزيادة  جماح  كبح  يف  البنتاجون   جهود 
ب�شورة  تتزايد  املزايا  تكاليف  اأن  على  جانبه  من  البنتاجون  ويوؤكد 
م�شتويات  يف  اخلف�س  من  املزيد  على  �شتجرب  اأنها  لدرجة  �شريعة 
يف  ت�شاعد  املزايا  هذه  اأن  على  النواب  ي�شر  بينما   ، واجلاهزية  القوات 
. بالكامل  التطوع  على  القائمة  امل�شلحة  القوات  اإلى  لالن�شمام   اجلذب 
مليار  وخف�س  ال�شكن  بدل  يف   %  6 مبقدار  خلف�س  ي�شعى  البنتاجون  وكان 
دوالر على مدار ثالث �شنوات يف الدعم ل�شلع اال�شتهالكية يف خمازن التموين 

لالأفراد الع�شكريني .

وافقت اللجنة الق�صائية وجلنة ال�صتخبارات مبجل�س النواب الأمريكي 

جمع  يف  الأمريكية  القومي  الأمن  وكالة  جماح  لكبح  ت�صريعية  خطة  على 

يف  عليها  ت�صويت  اإلى  الطريق  بذلك  ممهدة  الأمريكيني,  هواتف  �صجالت 

جمل�س النواب بكامل هيئته.

وميثل م�شروع القانون املقرتح خطوة كربى يف النقا�س الدائر ب�شاأن هذه 
االتفاق على ما  قبل على  قادرًا من  يكن  الذي مل  النواب  املراقبة يف جمل�س 
الذي يتعني عمله ب�شاأن برامج وكالة االأمن القومي منذ الك�شف عن تفا�شيل 
العام  واالت�شاالت  واالإنرتنت  الهواتف  على  والتن�شت  للمراقبة  براجمها 
املا�شي، ووافقت اللجنتان على هذا االإجراء الإنهاء اجلزء االأكرب لربنامج جمع 

�شجالت الهواتف. ويحظر م�شروع القانون اأي�شًا عملية جمع البيانات ال�شخمة 
ف�شرتها  قد  كانت  التي  االئتمان  بطاقات  بيانات  مثل  االأخرى  ال�شجالت  لكل 

احلكومة باأنه م�شموح بها طبقا لهذا الربنامج اخلا�س.



ال�شورى - العدد 154- جمادى الآخرة  1435هـ

من الذاكرة

8081

قرارات حول مهنة الصيدلة وبيع األدوية 

والمستحضرات )2(

لوحظ يف العام 1359هـ كرثة طلب رخ�س بيع االأع�شاب واالأدوية غري ال�شامة 
من قبل العطارين واأمثالهم كالبقالني والقما�شني وبائعي اخلردوات؛ لذا طلبت 
بيع  نظام  من   )24( املادة  تعديل  ال�شورى  جمل�س  من  العامة  ال�شحة  مديرية 
القراءة  يح�شن  ال  الباعة  اأكرث  اأن  ترى  الطبية، حيث  وامل�شتح�شرات  العقاقري 
مهنة  بني  منا�شبة  توجد  وال  االأدوية؛  هذه  لبيع  ت�شلح  ال  وحمالتهم  والكتابة؛ 
جملة  ومن  مراقبتهم،  وال  ح�شرهم  ميكن  ال  واأ�شبح  االأدوية،  بيع  وبني  هوؤالء 
االأ�شباب اأي�شًا التي اأدت اإلى عدم انت�شار ال�شيدليات القانونية يف البالد حتى 
بعد  املجل�س  قرر  وقد  االأدوية.  بيع هذه  لها يف  امل�شرح  املحالت  االآن هو كرثة 

املداولة يف قراره رقم )156( وتاريخ 1359/8/8هـ ما ياأتي: 

العقاقري  بيع  نظام  من   )24( املادة  تعديل  طلب  على  املوافقة  عدم 
ال�شنية  االإدارة  ب�شدور  انتهى  قد  املو�شوع  الأن  نظرًا  الطبية،  وامل�شتح�شرات 
االأدوية  بيع  ح�شر  العامة  ال�شحة  اإدارة  حماولة  والأن  بعاليه؛  الذكر  �شابقة 
والتم�شك  االحتكار  عنه  ين�شاأ  القانونية  ال�شيدليات  الطبية يف  وامل�شتح�شرات 
باأ�شعارها اإلى حد يثقل كاهل املر�شى وال �شيما يف هذه الظروف القا�شية؛ عالوة 

على قلة ال�شيدليات امل�شار اإليها وعدم توفر االأدوية الكافية فيها.

مبا اأن نظام اإدارة ال�شحة العامة قد حتم على الباعة املذكورين اأخذ رخ�شة 
من اإدارة ال�شحة العامة فاإنه بذلك ي�شهل على االإدارة املذكورة ح�شر الباعة 

ومراقبتهم املراقبة التامة.«

�شدرت موافقة املقام ال�شامي مبوجب االأمر رقم )3635( يف 1362/3/6هـ 
العاملية  احلرب  اإبان  وذلك  اجلمركية،  الر�شوم  من  اإليها  وما  االأدوية  باإعفاء 
مديرية  طلبت  اال�شتثنائية  ظروفها  وزوال  احلرب  انتهاء  ومبنا�شبة  الثانية، 
ال�شحة العامة العودة اإلى تطبيق النظام حر�شًا على اأن تكون االأدوية يف اأيدي 
بع�س  لذلك  وو�شعت  يجهلونها،  اأنا�س  بيد  بيعها  انت�شار  بعد  بها  خربة  ذوي 
التعليمات؛ وطلبت من املجل�س املوافقة عليها ون�شرها. وبعد درا�شة املو�شوع من 
قبل املجل�س راأى اأن ي�شتمر احلال على ما هو عليه، وذلك مبوجب القرار رقم 

)201( وتاريخ 1365/6/14هـ، لالأ�شباب االآتية:

“ اأوًل: لأنه واإن و�صعـت احلـرب اأوزارها اإل اأن مو�صـوع التمـوين  وال�صترياد 
ل يزال مقيدًا ول تزال البالد يف حاجة اإلى زيادة الأدوية فيها. 

ثانيًا: لأنه مل ين�صاأ اأي �صرر من توفر الأدوية بني اجلمهـور مـن جـراء الرتتيبات 

التي عملت اأثناء احلرب فال داعي اإلى الت�صييق على النا�س يف الوقت احلا�صر.

1356هـ /7 /28 وتاريخ    )122 ( رقم  قرار 

ثالثًا: لأن الأدوية واإن بيعت بوا�صطة الدللني فال جدال يف اأن ا�صتعمالها 

ل يكون اإل مب�صورة طبيب.”

ويف اأواخر العام 1365هـ رفع مدير ال�شحة العامة خطابًا اإلى مقام النيابة 
العامة، واأحيل اإلى املجل�س برقم )14092( يف 1365/9/11هـ، يطلب فيه اإعادة 
واإعادة  1365/6/14هـ،  وتاريخ   )201( رقم  ال�شورى  جمل�س  قرار  يف  النظر 
للعطارين  فيه  ي�شمح  الذي  واملفرق  باجلملة  االأدوية  بيع  نظام  اأي�شًا يف  النظر 
والأمثالهم ببيع االأدوية بالقطاعي لتعديل ما يقت�شى تعديله يف النظام املذكور، 
وبالقائمة رقم )2( على �شوء التجارب التي مرت منذ �شدوره يف عام 1357هـ. 
العقاقري  نظام  اإلى  والرجوع  االأنظمة  جلنة  قبل  من  املو�شوع  درا�شة  وبعد 
وامل�شتح�شرات الطبية، وما �شدر يف هذا ال�شدد من قرارات واال�شتئنا�س مبا 
لدى البلدان املجاورة؛ قررت اللجنة باالتفاق مع مندوب اإدارة ال�شحة العامة 

ما ياأتي: 

اأن قرار جمل�س ال�شورى رقم )201( يف 1365/6/14هـ كما يظهر من فحواه 
اإمنا �شدر يف ظروف خا�شة ابتغاًء لت�شهيل طرق اال�شترياد ووفرة امل�شتح�شرات 

واالأدوية يف زمن مل تنته فيه موؤثرات احلرب بعد.

اأن النظام وخ�شو�شًا املادة )8( منه كفيلة بتاأمني الغاية املن�شودة التي رمى 
تقت�شيه  كما  تطبيقه  مراقبة  على  املديرية  و�شهرت  تطبيقه  اأح�شن  اإذا  اإليها 

االأ�شول ال�شحية. 

باملزاد  االأدوية  بيع  الوقت احلا�شر من  املوافقة على مما هو متبع يف  عدم 
امل�شتح�شرات  عر�س  من  مانع  وال  احلايل؛  الو�شع  على  االأ�شواق  يف  العلني 
بذلك.  اخلا�س  النظام  طبق  القانونيني  وال�شيادلة  لهم  املرخ�س  واالأدوية 
اأن يكون الرتخي�س ملن يزاول مهنة العر�س على مقت�شى من مديرية  �شريطة 
ال�شحة العامة؛ واأن يوؤخذ عليه تعهد اأ�شويل يرتاح اإليه يف حالة حدوث حادث 

ق�شائي اأو اإداري ي�شتوجب العقاب واملجازاة.”

الدكتور عبدالرحمن بن على الزهراين
مدير عام مركز اأبحاث ال�صورى
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وبعد العر�س على املجل�س واملداولة يف جل�شة عامة بح�شور مندوب ال�شحة 
العامة، �شدر قرار املجل�س رقم )357( يف 1365/11/5هـ، باملوافقة على قرار 
اللجنة اآنف الذكر، وعار�س القرار ع�شو املجل�س ال�شيخ/ عبداحلميد اخلطيب؛ 
يف  القرار  اأعاد  ال�شامي  املقام  اأن  غري  مكتوبة.  واأ�شبابها  خمالفته  قدم  الذي 
1366/2/13هـ، حيث الحظ عليه اأن منع جميع االأدوية اإال يف ال�شيدليات معناه 
اإتاحة الفر�شة الرتفاع اأثمانها وح�شر بيعها يف فئة خا�شة من النا�س، ويرى اأن 
تنفرد ال�شيدليات باحتكار عمل تركيب االأدوية ح�شب )الرو�شته( التي ي�شفها 
الطبيب؛ م�شافًا اإليها املواد العالجية اخلال�شة الرتكيب التي حتتوى على مواد 
�شمية اأو التي ال ميكن ا�شتعمالها بدون م�شورة الطبيب، واأن حتدد هذه املواد من 
قبل مديرية ال�شحة العامة وتكلف مب�شادرة بيعها يف غري ال�شيدليات امل�شرح 
لها بالبيع. وقد اأحال املجل�س املو�شوع اإلى جلنة االأنظمة لدرا�شته بح�شور املدير 
املجل�س  اإلى  التقرير  ورفع  املالية،  وزارة  ومندوب  العامة  ال�شحة  الإدارة  العام 
وبعد املداولة �شدر القرار رقم )84( وتاريخ 1366/3/26هـ باالإجماع على ما 

ياأتي: 

“ اأوًل: اإعداد الثالث اجلداول املرفقة املقتب�شـة مما هو مرعي التطبيق فـي 
باالأدوية  خا�س  وهذا   )1( رقم  االأول  اجلدول  وهي:  امل�شرية  االأقطار 
القانونيني  ال�شيادلة  عند  اإال  بيعها  املحظور  امل�شتح�شرات  نوع  من  املوجودة 
باالأدوية  االجتار  ونظام  ال�شيدلة  تعاطي  نظام  من  املخ�شو�شة  املواد  مبوجب 

والعقاقري وامل�شتح�شرات الطبية.

اجلدول الثاين - وهو خا�س باالأدوية املباح بيعها دون و�شفة طبية بعد توفر 

ال�ضروط التي ي�ضمح مبوجبه� مبزاولة بيعه� مبقت�ضى امل�دة )24( املعدلة واملواد 
امل�شافة املرفقة.

اجلدول الثالث - وهذا خا�س باملواد الب�شيطة التي يجوز الرتخي�س ببيعها 

لغري العط�رين بدون رخ�ضة طبيعة بعد توفر ال�ضروط املطلوبة.

ثانيًا: اإدخال تعديل على املادة )24( من نظام العقاقيـر وامل�شتح�شـرات 

اإليه ح�شبما هو  ال�شت املرفقة  واإ�شافة املواد  الطبية ال�شادرة يف عام 57، 
مدون باالأوراق املرفوقة املوقع عليها من قبل املجل�س.

ثالثًا: االحتفاظ والتم�شك بن�س البند الثالث املتعلق مبو�شوع داليل جميـع 

االأدوية والواردة يف قـرار املجل�س املرفوق رقـم )357( فـي 1365/11/5هـ، 
وهذا ن�شه:

باملزاد  االأدوية  بيع  من  احلا�شر  الوقت  يف  متبع  هو  ما  على  املوافقة  عدم 
امل�شتح�شرات  عر�س  من  مانع  وال  احلا�شر  الو�شع  على  االأ�شواق  يف  العلني 
واالأدوية  العقاقري  على جتار  نظامًا  بيعها  املرخ�س  الطبية  والعقاقري  واالأدوية 
�شريطة  بذلك؛  اخلا�س  النظام  طبق  القانونيني  وال�شيادلة  لهم  املرخ�س 
اأ�شوله من مديرية  مقت�شى  العر�س على  مهنة  يزاول  ملن  الرتخي�س  يكون  اأن 
ال�شحة العامة واأن يوؤخذ عليه تعهد اأ�شويل يرتاح اإليه يف حالة حدوث حادث 

ق�شائي اأو اإداري ي�شتوجب العقاب واملجازاة”.

امل�شتملة  ال�شامي  املقام  الواردة من  املعاملة  ال�شورى على  كما اطلع جمل�س 
على م�شروع قانون مزاولة مهنة ال�شيدلة املو�شى به من جامعة الدول العربية، 
وقد اأحال املجل�س امل�شروع اإلى مديرية ال�شحة العامة لدرا�شته وحتويره على ما 
يتفق ويتالءم مع امل�شلحة واالأو�شاع املقررة هنا، ومدى اإمكان تطبيق من هذه 
االأنظمة وتعديل بع�س االألفاظ التي ال يوجد لها مدلول يف الت�شكيالت احلكومية. 
وبعد درا�شة مالحظات مديرية ال�شحة العامة ومقابلتها باأ�شل امل�شروع املقرتح 

من اجلامعة العربية ات�شح ما ياأتي: 
اأن املديرية قد اعتنت باإفراغ امل�شروع يف قالب يتالءم مع حالة البالد دومنا 
اقرتحت  قد  االأ�شا�س  هذا  وعلى  الأهدافه  جتاوز  اأو  امل�شروع  اأ�شا�س  عن  خروج 

تعديل بع�س املواد وتعديل بع�س االألفاظ. 

مهنة  تعاطي  نظام  مبقت�شاها  يلغي  مادة  مالحظاتها  على  املديرية  اأثبتت 
ال�شيدلة امل�شدق من املقام ال�شامي ونظام امل�شتح�شرات والعقاقري وقد راأى 

املجل�س اإ�شافتها اإلى م�شروع القانون بالن�س االآتي:
يحل هذا النظم حمل نظام مهنة ال�شيدلة امل�شدق من املقام ال�شامي رقم 
18/1/57 يف 1367/7/30هـ ونظام العقاقري وامل�شتح�شرات الطبية امل�شدق 
النظام  هذا  مع  تتعار�س  مهما  مادة  وكل  1357/1/1هـ.  يف   21/16 برقم 

فالعمدة على ما ن�س عليه هذا النظام.

ومبقت�شى ما تقدم جرى ا�شتن�شاخ م�شروع النظام املبحوث عنه على حقل 
واحد ح�شبما تو�شع ذلك باالأوراق املرفوقة املوقع عليها من قبل املجل�س مراعيًا 
يف ذلك التعديالت التي وافق عليها وما ماثلها مما يتفق وروح البالد وت�شكيالتها 
دومنا خروج عن اأ�شا�س امل�شروع اأو جتاوز الأهدافه”. و�شدر بذلك قرار املجل�س 

رقم )258( يف 1367/11/3هـ. 

يف   )614( رقم  املعاملة  ال�شامي  املقام  من  ورد  1369هـ  العام  ويف 
1369/1/14هـ، املت�شمنة اقرتاح مديرية ال�شحة العامة تخفي�س بع�س اأ�شعار 
االأدوية مبا يجعلها يف متناول اجلميع وحتديد الربح بن�شبة 25%، وفر�س عقوبة 
وت�شحب  الثانية،  املرة  يف  وت�شاعف  االأولى  للمرة  ريااًل  خم�شني  بدفع  املخالف 
الرخ�شة ملدة موؤقته ال تقل عن �شهر يف املرة الثالثة، واإن عاد ت�شحب الرخ�شة 
نهائيًا مبوجب قرار من مديرية ال�شحة العامة يكون مقرتنًا بالت�شديق ال�شامي.
املجل�س  على  ذلك  وعر�س  املالية،  اللجنة  قبل  من  املو�شوع  درا�شة  وبعد 

للمداولة �شدر قرار املجل�س رقم )25( يف 1369/2/27هـ باالآتي: 

“ املوافقة على تقرير اللجنة املالية املو�شح بعاليه باإعفاء االأدوية املو�شحة 
يف البيان املرفق من الر�شوم اجلمركية على اأن ال يزيد الربح عن 25% ؛ غري اأن 
املجل�س مل يوافق على االقرتاح املذكور اإال اأن يكون مدير ال�شحة العامة م�شوؤواًل 
فيما اإذا لو بيعت االأدوية امل�شار اإليها باأكرث من الربح املقرر؛ واأن ال�شبب يف هذا 
االإعفاء هو تخفيف ال�شغط عن �شيدليات احلكومة التي يجب اأن متون بجميع 
اأن تفرق مديرية ال�شحة  اأن ت�شرف جمانًا؛ على  ينبغي  التي  االأدوية الالزمة 
العامة بني االأدوية االإ�شعافية وغريها؛ بحيث تخف�س ن�شبة الربح يف ثمن االأدوية 
االإ�شعافية عما �شواها. مع توجيه النظر ال�شامي اإلى ما جاء يف مالحظة مندوب 

وزارة املالية امل�شار اإليها بعاليه. وملا ذكر ح�شل التوقيع.”
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د. عبد اهلل بن اإبراهيم الع�صكر
ع�صو جلنة ال�صوؤون اخلارجية

الجوهر النفيس في سياسة الرئيس

ا�شتقطبت اإدارة الدولة يف الرتاث العربي االإ�شالمي موؤلفات من تخ�ش�شات عديدة، وكان اأكرث تلك 

نف�شه هي مبثابة بحث  الوقت  لكنها يف  واالأمراء،  وال�شالطني  للملوك  ن�شائح  �شكل  تاأتي على  املوؤلفات 

معّمق يف �شيا�شة الدولة. وعمد بع�س املوؤلفني لبث اآرائه يف ال�شيا�شة و�شوؤون احلكم اإلى حيلة باأن جعل 

احِلوار على األ�شنة احليوانات والطري، وذلك خل�شيتهم من مالحقتهم ب�شبب اآرائهم التي قد ال تتفق مع 

الو�شع القائم اآنذاك.

ومن اأ�شهر تلك املوؤلفات كتاب: كليلة ودمنة وكتاب: االأ�شد والغوا�س. كما اأن بع�س املوؤلفات ي�شعها 

موؤلفوها على �شكل حوار اأو و�شية ملك لويل عهده. 

ويف موؤلفات اأخرى تاأتي على �شكل بحث مو�شع حتمل عناوين جاذبة ظاهرها الن�شح لكن مو�شوعها 

هو �شيا�شة احلكم واالإدارة، ومن اأ�شهرها كتاب: اجلوهر النفي�س يف �شيا�شة الرئي�س ملوؤلفه: حممد بن 

من�شور بن حبي�س بن احلداد من اأعالم القرن ال�شاد�س الهجري.

وتاأين البداية عند ُمعظم من تناول ال�شيا�شة واإدارة الدولة لتعلي من �شاأن العدل، لدرجة يخيل للقارئ 

اأن علماء امل�شلمني يرون العدل بداية ال�شيا�شة ونهايتها. وهذا فيه نظر ال يخفى على القارئ، ذلك اأن 

العدل تنازعه امل�شلحة. واإذا تعار�س العدل مع م�شلحة الدولة اأو م�شلحة احلكم ُقدمت امل�شلحة على 

العدل على عك�س ما يقول به ابن احلداد. 

يقول ابن احلداد: “ ملا كان العدل ميزان اهلل يف اأر�شه، وبه ُيتو�شُل اإلى اأداء فر�شه، بادرت اإلى جمع 

االفتتاحي  الن�س  وبهذا  الريا�شة”.  واأرباب  النفا�شة  لذوي  وال�شيا�شة  العدل  مُلعة فيما ورد من حما�شن 

ُيلخ�س ابن احلداد فل�شفة احلكم وما يجب اأن يكون عليه ويجعل العدل اآلة من اآالت اهلل التي ُو�شعت 

لبناء الدولة وا�شتمرارها ومتا�شكها.

وال�شوؤال الذي يفر�س نف�شه هنا: هل ابن احلداد يرى العدل وال غريه اأ�شا�س لبناء الدول ومتا�شكها؟، 

اأم اأنه ي�شف احلالة ال�شيا�شية املرتدية يف نهاية القرن ال�شاد�س الهجري بعد وفاة �شالح الدين االأيوبي 

)ت 589هـ(  حيث �شب نزاع بني اأبناء �شالح الدين االأيوبي واأخوته، وقامت على اإثر ذلك اإمارات �شغرية 

متعددة يف ال�شام والعراق واجلزيرة، ودخلت يف �شراع مع بع�شها، واختفي العدل تبعًا للو�شع املرتدي.

هذا �شوؤال يحتاج اإلى تو�شع. واأذكر اأن ال�شيد ملبتون بحث يف مدلوالت هذا ال�شوؤال وعالقته مبوؤلفات 

ال�شيا�شة واحلكم يف الرتاث العربي االإ�شالمي يف كتابه امل�شهور: مرايا االأمراء. وهو كتاب جدير بالقراءة  

ا اأو عماًل: ملن يتعاطى ال�شيا�شة تخ�ش�شَ

  A.K.S. Lambton، Islamic Mirrors For Princes، in  Theory and Pratice in 

Medieval Persian Government، London 1980
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