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تجربتي في الشورى فتحت لي
آفاقًا جديدة من العلم والمعرفة

إطاللــة

المادة (  .. ) 23تعزز الدور التشريعي لمجلس الشورى
املتابع جلل�سات جمل�س ال�شورى يلم�س معاي�شة �أع�ضائه لهموم الوطن واملواطن ,وحر�صهم
على �أن تكون قبة املجل�س نب�ض ًا لل�شارع يطرح حتتها كل ما له عالقة ب�صالح الوطن وم�ستقبله.
ف�أع�ضاء املجل�س يقدرون امل�س�ؤولية التي حملهم �إياها خادم احلرمني ال�شريفني – يحفظه اهلل
– حينما خاطبهم – رعاه اهلل – يف افتتاح �أعمال ال�سنة الأولى من الدورة ال�ساد�سة للمجل�س
قائ ًال « :واعلموا �أن مكانكم يف جمل�س ال�شورى لي�س ت�شريف ًا بل تكليف ًا ومتثي ًال ل�شرائح املجتمع
ال�سعودي؛ ولذلك ف�إن له تبعاته من امل�س�ؤولية التي تفر�ض عليكم تفعيل العطاء وحتكيم
العقل يف مواجهة �أي م�س�ألة تعر�ض عليكم».
ويف �إطـار الدور الت�شريعي ملجـل�س ال�شـورى؛ وا�ستناد ًا �إلى ما ن�صـت عليه املادة (  ) 23من
نظام املجل�س من �أن « ملجل�س ال�شورى اقرتاح م�شروع نظام جديد� ,أو اقرتاح تعديل نظام نافذ,
ودرا�سة ذلك يف املجل�س ,وعلى رئي�س جمل�س ال�شورى رفع ما يقرره املجل�س �إلى امللك»� .شهد
املجل�س مبادرات من بع�ض �أع�ضائه متثلت يف تقدمي اقرتاحات مل�شروعات �أنظمة جديدة ل�سد
فراغ ت�شريعي ,و�أخرى مل�شروعات تعديل �أنظمة نافذة تتطلبها املرحلة.
ولعلنا نذكر من تلك املقرتحات التي وافق عليها املجل�س ومت رفعها �إلى امللك؛ م�شروع نظام
الهيئة العام للمن�ش�آت املتو�سطة وال�صغرية ,وم�شروع تعديل قواعد �إعداد التقارير ال�سنوية
للأجهزة احلكومية ,ف�ض ًال عن املقرتحات التي ناق�شها املجل�س م�ؤخراً ،ومن املنتظر �أن ي�صوت
عليها قريب ًا؛ مثل م�شروع نظام حماية اللغة العربية ,وم�شروع نظام مراكز الأحياء ,وم�شروع
تعديل نظام املناف�سات وامل�شرتيات احلكومية ,يف حني ال تزال اللجان املتخ�ص�صة تدر�س عدد ًا
من املقرتحات منها م�شروع نظام رعاية كبار ال�سن ,وم�شروع نظام الهيئة العامة للعقار ,وم�شروع
تعديل نظام املحا�سبني القانونيني ,وم�شروع تعديل نظام احلرا�سات الأمنية.
هذه املقرتحات واملبادرات من �أع�ضاء جمل�س ال�شورى ,تعك�س الدور املتنامي للمجل�س يف
املجال الت�شريعي ,ومواكبته لتطلعات القيادة الر�شيدة ,وجت�سد احل�س الوطني للأع�ضاء,
وتقديرهم مل�س�ؤوليتهم الوطنية لتطوير الأنظمة ,وحتديثها مبا تتطلبه املرحلة التي تعي�شها
اململكة ,وي�ستجيب حلاجات املواطنني ,وي�سهم يف حت�سني م�ستوى معي�شتهم ,ويوفر لهم املزيد
من الرخاء والرفاهية ويف �أجواء مفعمة بالأمن واال�ستقرار.
أسرة التحرير
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املـعـلــومــات الـــواردة يف هــذا العـدد
وتبــذل اجلهــود مــن �أجــل التحقــق
مـــــن �صــحتــها �إال �أنـــهـــا التتـــحمل
م�ســـ�ؤوليــة �أي مــن النتائـج املرتتبـة
على هذه املعلومات.
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لـ (ال�شورى).

�إن جملـــة ال�شورى دوريـــه �إعالميـة
تهدف �إلـى �إلقاء ال�ضوء على �أعـمال
جملـــ�س ال�شـــورى ودوره فـي خــدمة
الوطن و املواطن.
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رفع جمل�س ال�شورى �أ�سمى عبارات التهنئــة ملقــام خــادم احلرمــني ال�شريفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز
�آل �سعود مبنا�سبة مرور ت�سع �سنوات على مبايعته  -يحفظه اهلل  -ملك ًا للمملكة العربية ال�سعودية.
كما هن�أ املجل�س ال�شعب ال�ســعودي الكريــم الذي يقــف خلــف قيادتــه يف حلمــة وطنيــة تتج�سد مظاهرها
يف م�شاعر الوالء واملحبة التي يعرب عنها املواطنون على اختالف فئاتهم لقائد م�سريتهم يف كل وقت وحني.
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�أكد معــايل رئ ــي�س جم ــل�س ال�ش ــورى �أن اململك ــة العربي ــة
ال�سعودية بقيادة خادم احلرمني ال�شريف ــني امللك عبداهلل بن
عبدالعزيز �آل �سع ــود  -يحفظه اهلل  -ت�ؤمن ب�أهم ــية توط ــيد
العالقات العربية  -الأفريقية ،وت�سعى جاهدة �إلى دعم �سبل
التعاون بني الدول الأع�ضاء يف الرابطة.
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مستقبل االتصاالت وتقنية المعلومات
في المملكة

�أ.د جربيل بن ح�سن العري�شي
ع�ضو جمل�س ال�شورى

« ا�ستدامة التغري هي الأمر الوحيد الذي ال يتغري»� .إن �أكرث
القطاعات التي تنطبق عل ــيها هذه العبــارة هي قطاع االت�صاالت،
حيــث ي�ست ــعد امل�شغل ــون يف هــذا القط ــاع  -على م�ست ــوى العال ــم
 ملعركة تناف�س ــية حاميــة الوطيــ�س .فهم يواجهون مزيجا يجمعبني امل�ستهلكني ال�شرهـني لكل جديد ،واملناف�سني اجلدد ،والزيادة
الهائلة يف الطلب على اخلدمـات النقالة ،مما يدفع هذا القطاع
�إلى حالة من التغري امل�ستمر.

تجربتي في الشورى
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تجربتي في الشورى فتحت لي آفاقًا
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عمل مدير ُا عام ًا مل�صلحة املياه وال�صرف ال�صحي
مبنطقة مكة املكرمة؛ قبيل تعيينه ع�ضو ًا يف جمل�س
ال�شورى؛ كان خالل ع�ضويته يف املجل�س التي امتدت
لثالث دورات متتالية متميز ًا يف �أرائه؛ ومقرتحاته
�سواء يف اجتماعات اللجنة التي كان ع�ضو ًا فيها؛ �أو
يف اجلل�سات العامة للمجل�س� .أطروحاته حتت القبة
تالم�س ق�ضايا املواطن وحاجاته؛ يبحث وي�ستق�صي
هموم املواطنني؛ ويطرحها �أمام املجل�س بكل �شفافية
وفق ما يكفله له نظام املجل�س؛ �إنطالق ًا من م�سو�ؤليته
الوطنية.
التحقيق
مواجهة أي فايروسات مستقب ً
ال تتطلب
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إعداد بنية بحثية قوية

الشفرة الوراثية أثبتت
عالقة اإلبل بفايروس كورونا

فايرو�س كورونا الذي ظهر يف اململكة العربية ال�سعودية يف
العام  2012م و�أ�صاب نحو خم�سمائة �شخ�ص تويف منهم 152
�شخ�ص ًا حتى �إعداد هذا التحقيق؛ �شكل قلق ًا لأفراد املجتمع
ال�سعودي واملقيمني باململكة؛ خلطورته على حياة من ي�صابون به؛
فيما تبذل وزارة ال�صحة جهود ًا كبرية ومتوا�صلة للحد من انت�شار
الفايرو�س بالتعاون مع منظمة ال�صحة العاملية التي �أ�شادت بهذه
اجلهود.
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ذكـرى البيعة ٩

في الذكرى التاسعة
لبيعة الملك عبداهلل
بن عبد العزيز

تسع سنوات..
عطاء بال حدود ..
ٌ
ومنجزات بحجم
الجهود
ال�ساد�س والع�شرون من �شهر جمادى الآخرة عام  1426هـ �سيظل
يوم ًا خالد ًا يف ذاكرة ال�شعب ال�سعودي؛ فهو يوم تويل باين النه�ضة
احلديثة لهذه البالد خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبد اهلل بن
عبد العزيز �آل �سعود  -حفظه اهلل  -مقاليد احلكم .واالحتفاء بهذه
املنا�سبة هو احتفاء ب�سنوات من الأمن والأمان والإجناز والعطاء.
ت�سع �سنوات كانت حافلة باملنجزات وبامل�شاريع التنموية الكربى
التي طالت الوطن على ات�ساع رقعته يف تنمية متوازنة و�شاملة
جلميع املحاالت؛ هدفها االرتقاء باخلدمات املقدمة للمواطن بو�صفه
املحور الدائم الذي تتجه �إليه كل جهود التنمية لرفاهيته و�أمنه
اجتماعي ًا واقت�صادي ًا يف الإطار الرحب لقيم وتعاليم العقيدة
الإ�سالمية ال�سمحة.
منذ �أن تولى خادم احلرمني ال�شريفني مقاليد احلكم وهو ي�سابق الزمن يف
م�سرية تنموية متوازنة؛ وحتديث وتطوير لإدارة الدولة مبا يواكب م�ستجدات
6

ال�شورى  -العدد  -154جمادى الآخرة 1435هـ

الع�صر وتطوراته؛ وي�ستجيب للمرحلة التي تعي�شها اململكة؛ فكانت املنجزات على
�أر�ض الواقع بحجم اجلهود التي بذلها � -أيده اهلل  -بعزمه وحكمته وبعد نظره؛
وحتولت مناطق اململكة يف الأعوام الت�سعة املا�ضية بعمرها الق�صري يف الزمن..
�إلى ور�ش عمل لتتوالى الإجنازات تلو الإجنازات يف م�سرية التطور والنجاح
مل�صلحة الوطن ورفاهية مواطنيه ،جت�سدت فيها �أ�سمى مالمح التالحم ،و�سادت
بني ال�شعب وقيادته روح املحبة والتفاهم.
امللك عبداهلل بن عبدالعزيز  -يحفظه اهلل  -الذي وعد �شعبه ف�أوفى �سخر
املوارد املالية للدولة �إلى اال�ستثمار يف الإن�سان ال�سعودي فهو هدف التنمية
وركنها الأ�سا�س؛ وكان تطوير التعليم ب�شقيه العام والعايل يف �أولى اهتمامات
امللك املفدى؛ فجاء م�شروع امللك عبداهلل لتطوير التعليم العام؛ و�أمر � -أيده
اهلل  -بالتو�سع يف افتتاح اجلامعات يف خمتلف مناطق اململكة لي�صل عددها يف
غ�ضون ت�سع �سنوات �إلى نحو ) 30 (  جامعة تتنوع بها التخ�ص�صات العلمية.

ذكـرى البيعة ٩
إنفاق بسخاء على تنمية
اإلنسان السعودي

ويف �سياق مت�صل وبالتوازي مع افتتاح اجلامعات جاء برنامج خادم احلرمني
ال�شريفني لالبتعاث اخلارجي لتمكني الطالب والطالبات من �إكمال درا�ساتهم
العليا يف �أرقى اجلامعات العاملية يف �أمريكا ودول �أوروبا؛ ويف بع�ض دول �شرق
�آ�سيا و�أ�سرتاليا ونيوزلندا؛ لينهلوا من خمتلف املعارف ويف خمتلف التخ�ص�صات
العلمية التي يحتاجها �سوق العمل يف اململكة.
وحظي القطاع ال�صحي باهتمام ورعاية خادم احلرمني ال�شريفني لتقدمي
الرعاية ال�صحية للمواطنني ،فتزامن ًا مع تطوير وزارة ال�صحة ،و�إر�ساء نهج
العدالة وال�شمولية والتكامل واتباع �سيا�سة ال�شفافية وامل�صداقية التي غر�سها
 رعاه اهلل  -يف هذا البلد املعطاء ،وت�أكيده الدائم يف مقولته امل�أثورة “ال �شيءيغلى على �صحة املواطن» وجه � -أيده اهلل  -قبل نحو عام باعتماد �أكرث من
م�شروعا طب ًيا ،منها ( )19جممع ًا
( )15.100.000.000ريال لإن�شاء ()22
ً
طبي ًا وم�ست�شفى ،و( )3مراكز ال�ضطرابات النمو وال�سلوك للأطفال ،تعد �أول
مراكز تن�ش�أ يف اململكة تعنى بهذه الفئة حيث توفر ملر�ضى التوحد ومر�ضى فرط
احلركة وغريهم مراكز على �أعلى م�ستوى من الرعاية والعالج.
و�شهدت اململكة املزيد من املنجزات التنموية العمالقة على امتداد م�ساحاتها
ال�شا�سعة يف خمتلف القطاعات االقت�صادية وال�صحية واالجتماعية والإ�سكان؛
والنقل واملوا�صالت وال�صناعة والكهرباء واملياه والزراعة ت�شكل يف جمملها
�إجنازات جليلة متيزت بال�شمولية والتكامل يف بناء الوطن وتنميته مما ي�ضعها
يف رقم جديد يف خارطة دول العامل املتقدمة.
وات�سم عهد خادم احلرمني ال�شريفني ب�سمات ح�ضارية رائدة ج�سدت ما
ات�صف به  -رعاه اهلل  -من �صفات متميزة� ،أ�صدر العديد من القرارات التي
ت�ستهدف حت�سني امل�ستوى املعي�شي للمواطنني بزيادة رواتب موظفي الدولة؛
ودعم املخ�ص�صات للقطاعات اخلدمية؛ وللم�ستفيدين من ال�ضمان االجتماعي؛
و�أن�ش�أ الهيئة الوطنية ملكافحة الف�ساد؛ و�شيد املدن الطبية وامل�ست�شفيات؛ ويف
عهده �أن�شئت املدن االقت�صادية لتوفر مئات الآالف من الوظائف لل�شباب
ال�سعودي؛ وت�شكل رافد ًا من روافد االقت�صاد ال�سعودي.
ونهج امللك عبداهلل بن عبدالعزيز �سيا�سية التحديث املتدرج للأنظمة,
والإ�صالح الإداري؛ ف�أعاد هيكلة بع�ض الأجهزة احلكومية ,و�أحدث �أجهزة �أخرى
تتطلبها املرحلة احلالية.
و�سعيا منه  -حفظه اهلل  -لإيجاد حلول عاجلة مل�س�ألة البطالة ونحوها التي
توليها الدولة جل اهتمامها ،دعم البنك ال�سعودي للت�سليف واالدخار لتمكينه من
تلبية طلبات القرو�ض االجتماعية  ،ومتويل ورعاية املن�ش�آت ال�صغرية والنا�شئة،
و�أ�صحاب احلرف واملهن من املواطنني ليزاولوا �أعمالهم ب�أنف�سهم وحل�سابهم،
وتوفري ًا لفر�ص العمل لهم ،وتنفيذ برامج للتوفري واالدخار لذوي الدخول
املنخف�ضة من املواطنني.
وجمل�س ال�شورى �شهد يف هذا العهد الزاهر نقلة نوعية حينما �أ�صدر خادم
احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز قراره التاريخي بتعيني املر�أة
ع�ضو ًا يف املجل�س وبن�سبة ال تقل عن ع�شرين يف املئة من عدد �أع�ضاء جمل�س
ال�شورى؛ وهو امتداد ملا يحظى به جمل�س ال�شورى من االهتمام والرعاية من

القيادة الر�شيدة وحر�صها على تفعيل �أعمال املجل�س بوعي �أ�سا�سه العقالنية
ويقوم على التدرج؛ وبهذا القرار منح � -أيده اهلل  -املر�أة ال�سعودية امل�شاركة
يف احلياة ال�سيا�سية وهو امتداد ملا �أواله  -يحفظه اهلل  -للمر�أة ال�سعودية من
اهتمام وتقدير ملا و�صلت �إليه من مكانة علمية وخربات عملية.
ومتكن خادم احلرمني ال�شريفني  -حفظه اهلل  -بحنكته ومهارته
يف القيادة من تعزيز دور اململكة يف ال�ش�أن الإقليمي والعاملي �سيا�سي ًا
واقت�صادي ًا وجتاري ًا ،و�أ�صبح للمملكة وجود ًا �أعمق يف املحافل الدولية،
ويف �صناعة القرار العاملي ،و�شكلت عن�صر دفع قوي لل�صوت الإ�سالمي
والعربي يف دوائر احلوار العاملي على اختالف منظماته وهيئاته وم�ؤ�س�ساته.
و�أولى خادم احلرمني ال�شريفني امل�سجد احلرام وامل�سجد النبوي ال�شريف جل
عنايته ورعايته امتداد ًا جلهود قادة هذه البالد منذ ان وحد �أركانها جاللة امللك
عبدالعزيز بن عبدالرحمن �آل �سعود  -طيب اهلل ثراه .-
دور محوري للمملكة في المحافل
الدولية ،وفي صناعة القرار العالمي

و ُيعد م�شروع امللك عبداهلل بن عبدالعزيز لتو�سعة امل�سجد احلرام وامل�سجد
النبوي ال�شريف درة الأعمال اجلليلة التي ا�ضطلع بها خادم احلرمني ال�شريفني
امللك عبداهلل بن عبدالعزيز  -حفظه اهلل  -يف خدمة الإ�سالم وامل�سلمني؛ فقد
و�ضع امللك املفدى � -أيده اهلل  -هذا امل�شروع الذي تفخر به ال�شعوب الإ�سالمية
يف مقدمة االهتمامات الكربى للمملكة العربية ال�سعودية و�أ�سبغ عليه كرمي
عنايته ورعايته و�إ�شرافه ال�شخ�صي انطالقا من �إميانه العميق ب�أن ذلك �أمانة
�شرفت بها هذه الدولة فتحملت م�س�ؤولياتها حتى وفق اهلل تعالى قيادتها للإنفاق
على هذا العمل اجلليل �أداء للواجب وا�ضطالعا بامل�س�ؤولية دومنا انتظار �شكر �أو
ثناء من �أحد؛ و�إمنا رجاء املثوبة والأجر عند اهلل تعالى واحت�ساب ما لديه بخري
الأعمال و�صاحلها وت�سهيل �أداء امل�سلمني منا�سكهم وتوف ــري الأم ــن والطم�أني ــنة
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ويف امل�سجد النبوي ال�شريف �أمر خادم احلرمني ال�شريفني ب�أكرب م�شروع مبا
يجعله ي�ستوعب ما يقارب  2.8مليون ُم ٍّ
�صل ،مع ما ي�صاحب ذلك من خدمات،
وت�شمل هذه التو�سعة التاريخية م�سطحات بناء �إجمالية تقدر بنحو مليون مرت
مربع مع �إ�ضافة بوابة رئي�سية للتو�سعة اجلديدة مبنارتني رئي�سيتني و�أربع منارات
جانبية على �أركان التو�سعة وال�ساحات وبطاقة ا�ستيعابية ت�سع ما يزيد على مليون
و�ستمئة �ألف ُم ٍّ
�صل ما يوفر �أماكن لل�صالة بالأدوار املختلفة تقدر ب�أكرث من ثالثة
�أ�ضعاف امل�ساحة احلالية ،ويف امل�شاعر املقد�سة كان امل�شروع ال�ضخم والفريد
من نوعه لتطوير اجل�سر ومنطقة اجلمرات الأهم والأبرز يف منظومة الأمن
وال�سالمة حلجاج بيت اهلل احلرام مب�شعر منى بتكلفة نحو �أربعة مليارات ريال؛
لي�صبح الزحام عند رمي اجلمرات من املا�ضي.
مبادرة للحوار العاملي ت�ؤ�س�س مركز ُا عاملي ًا للحوار
ويف جمال احلوار العاملي دعا خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل بن
عبدالعزيز �آل �سعود  -حفظه اهلل  -يف �أكرث من منا�سبة �إلى تعزيز احلوار بني
�أتباع الديانات ال�سماوية والثقافات واحل�ضارات املعتربة و�إلى �ضرورة تعميق
املعرفة بالأخر وبتاريخه وقيمه وت�أ�سي�س عالقات على قاعدة االحرتام املتبادل
واالعرتاف بالتنوع الثقايف واحل�ضاري.
لهم ويج�سد هذه العناية والرعاية واقع احلرمني ال�شريفني الذي مل�سه ويلم�سه
امل�سلمون يف م�شارق الأر�ض ومغاربها.
و�شـ ـهـد امل�سج ــد احل ــرام �أ�ضخ ــم تو�سع ــة يف التاري ــخ �شم ــلت م�ساح ــة
تق ــدر بـ� 400أل ــف مرت مربع وبعمق  380مرت بطاقة ا�ستيعابية ب�أكرث من مليون
ومئتي �ألف م�صل تقريبا؛ وجاءت التو�سعة لتواكب االزدياد املطرد يف �أع ــداد
احلج ــاج واملعتم ــرين وامل�صل ــني يف ج ــنبات امل�سج ــد احل ــرام يف �أوقات ال ــذروة
من الع ــام وخ�ص ــو�ص ًا يف �شهر رم�ض ــان املبارك والأعياد ومو�سم احلج .وتلبي
التو�سعة جميع االحتياج ــات والتجه ــيزات واخل ــدمات التي يتطلبها الزائر مثل
نوافري ال�ش ــرب والأنظم ــة احلديث ــة للتخ ــل�ص من النفايات و�أنظمة املراقبة
الأمنية� ,إلى ج ــانب تظل ــيل ال�ساح ــات ال�شمالي ــة ،وترتبط التو�سعة احلالية
بالتو�سعة ال�سعودية الأولى وامل�سعى من خالل ج�سور متعددة لإيجاد التوا�صل
احلركي امل�أمون من حيث تنظيم حرك ــة احل�شود ،و�ست�ؤمن منظومة متكاملة من
عنا�صر احلركة الر�أ�سية حيث ت�شمل �سالمل متحركة وثابتة وم�صاعد روعي فيها
�أدق معايري اال�ستدامة من خالل توفري ا�ستهالك الطاقة واملوارد الطبيعية بحيث
مت اعتماد �أف�ضل �أنظمـة التكييف والإ�ضاءة التي تراعي ذلك.
أضخم توسعة في التاريخ
للحرمين الشريفين

كما مت �إجناز التو�سعة الكربى يف امل�سعى مما �ض ــاعف امل�ساح ــة اال�ستيعابية
�إ�ضافة �إلى م�شروع قطار احلرمني ال�سريع وم�ش ــروع قط ــار امل�شاعر املقد�سة
و�ساعة مكة املكرمة ووقف امللك عبدالعزيز ،وحر�صا من ــه � -أيده اهلل  -على
راح ــة احلج ــاج واملعت ــمرين �آمر خ ــادم احلرمني ال�شريف ــني بتو�سع ــة املط ــاف,
بحي ــث يت�سع بعد انتهاء تنفيذه مب�شيئة اهلل تعالى لـ � 130ألف طائف بد ًال من 52
�ألف طائف.
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وبهذه املبادرة و�صف العديد من خرباء ال�سيا�سة يف العامل خادم احلرمني
ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز ب�أنه �صانع تاريخ؛ و�سجل ا�سمه – �أيده
اهلل � -ضمن �أكرث الزعماء يف العامل داعم ًا لل�سلم والأمن الدوليني.
وعقد امل�ؤمتر العاملي للحوار يف مدريد يف �شهر يوليو 2008؛ وتوج بت�أ�سي�س
مكرز امللك عبداهلل بن عبدالعزيز للحوار العاملي يف العا�صمة النم�ساوية فيينا ؛
ليكون منارة للحوار والتفاهم بني �أتباع الأديان ال�سماوية والثقافات ون�شر ثقافة
احلوار والت�سامح وتعزيز مبادئ ال�سلم واال�ستقرار يف خمتلف �أ�صقاع الأر�ض.
واململكة العربية ال�سعودية التي ت�ؤكد على الدوام �أنها �صوت عدل نادت به
على ل�سان قائدها ،نحو القيم الإن�سانية والأخالقية ،ودعوة للتعاي�ش واحلوار
العاقل والعادل ،ملا فيه خري الإن�سان واحلفاظ على كرامته ،وتعزيز قيم الأخالق,
مازالت تكت�سب يوما بعد يوم احرتام وتقدير قادة دول العامل والعلماء من
الدول الإ�سالمية وغري الإ�سالمية كافة ل�سعيها املخل�ص والد�ؤوب نحو ال�سالم
واال�ستقرار يف العامل.
لقد جعل خادم احلرمني ال�شريفني اململكة العربية ال�سعودية واحة �أمن
وعطاء عمتها التنمية ك�أعظم حركة بناء ح�ضاري يف تاريخها احلديث ،لي�شهد
لها العامل �أجمع مبكانتها املرموقة ومواقفها املعتدلة وامل�ؤيدة للأمن وال�سالم يف
العامل �أجمع.
�إجنازات عظيمة تقف �شاخمة على �أر�ض الواقع؛ و�شاهدة على ما بذله خادم
احلرمني ال�شريفني من جهود وما قدمه من ومبادرات مهمة ا�ست�شعرها ومل�سها
�أبناء وطنه؛ و�ستذكرها الأجيال مب�شاعر الفخر واالعتزاز.

ذكـرى البيعة ٩

مجلس الشورى يهنئ خادم الحرمين الشريفين
بمناسبة ذكرى البيعة
رفع جمل�س ال�شورى �أ�سمى عبارات التهنئــة ملقــام خــادم احلرمــني
ال�شريفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز �آل �سعود مبنا�سبة مرور ت�سع
�سنوات على مبايعته  -يحفظه اهلل  -ملك ًا للمملكة العربية ال�سعودية.
كما هن�أ املجل�س ال�شعب ال�ســعودي الكريــم الذي يقــف خلــف
قيادتــه يف حلمــة وطنيــة تتج�سد مظاهرها يف م�شاعر الوالء
واملحبة التي يعرب عنها املواطنون على اختالف فئاتهم لقائد
م�سريتهم يف كل وقت وحني.
وقــال املجلــ�س يف بــيان له خــالل جل�ســته الثالثــة والثالثــني تـاله معايل
الأمني العام للمجل�س الدكتور حممد بن عبداهلل �آل عمرو �إن من نعم اهلل تعالى
�أن قي�ض اهلل لهــذه البــالد املباركــة قــادة حــملوا عـلى عــواتقهــم م�س�ؤوليــة
خدمة هـ ـ ــذا الوطــن و�شعبــه ،فتــوالت الإجنــازات التنمويــة منــذ عهــد امل�ؤ�س�س
امللك عبدالعزيز بن عبدالرحمن �آل �سعود  -طيب اهلل ثراه – مرور ًا ب�أبنائه
الربرة من بعده  -يرحمهم اهلل تعالى �أجمعــني  -و�صــو ًال �إلى العـهد الزاهـر عهد
خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز � -أيده اهلل  -الذي كان
عالمة فارقة يف م�سرية اخلري والبناء.
و�أ�شار املجل�س �إلى �أن ما �شهدته اململكة العربية ال�سعودية خالل ال�سنوات
الت�سع املا�ضية وما حفلت به من �إجنازات تنموية �شاملة لت�ؤكد حنكة امللك عبداهلل
بن عبدالعزيز الإدارية وحكمته ال�سيا�سية ور�ؤيته ال�سديدة؛ وقدرته الفائقة يف
ا�ست�شراف امل�ستقبل؛ فعمل على النهو�ض بهذه البالد و�شعبها ,واالرتقاء بها �إلى
م�صاف الدول املتقدمة.
ونوه املجل�س �إلى �أن خادم احلرمني ال�شريفني �سابق الزمن لتحقيق تلك
املنجزات احل�ضارية يف وترية مت�سارعة ,ويف ن�سق تنموي ات�سم بالتوازن
وال�شمولية واال�ستدامة على امتداد رقعة الوطن ،لينعم بها جميع املواطنني يف
خمتلف مناطق اململكة.
و�أ�ضاف �إن خادم احلرمني ال�شريفني نهج  -يحفظه اهلل � -سيا�سة التحديث
املتدرج للأنظمة ,والإ�صالح الإداري؛ ف�أعاد هيكلة بع�ض الأجهزة احلكومية,
و�أحدث �أجهزة �أخرى تتطلبها املرحلة احلالية ,ومتغرياتها املت�سارعة و�أن�ش�أ
عدد ًا من اجلامعات والهيئات العامة واملدن االقت�صادية والطبية التي تُعنى
مبختلف جوانب حياة املواطن وت�سهم يف رفع م�ستوى معي�شته ورفاهيته ،كما
عمل  -يحفظه اهلل -على تطوير مرافق الق�ضاء والتعليم وال�صحة والنقل،
وخ�ص�ص لها ميزانيات ا�ستثنائية �ضخمة ،وتوالى يف عهده  -يحفظه اهلل -
عدد كب ٍري من الأنظمة اجلديدة التي
تطوير وحتديث الأنظمة القائمة و�إ�صدار ٍ
�سيكون لها الأثر الكبري يف جتويد وكفاءة �أداء م�ؤ�س�سات الدولة.
وا�ستذكر جمل�س ال�شورى ما يحظى به احلرمان ال�شريفان من اهتمام ورعاية
من لدن خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز؛ وقد جت�سد
ذلك يف �أ�ضخم عمارة لتو�سعة امل�سجد احلرام وامل�سجد النبوي ال�شريف على مر
التاريخ ,وتطوير ما يت�صل بهما من مرافق بغية زيادة الطاقة اال�ستيعابية لهما من
احلجاج واملعتمرين وتوفري املزيد من الراحة والتي�سري عليهم يف �أداء منا�سكهم.
و�أكد املجل�س �أن امللك عبداهلل بن عبدالعزيز  -يحفظه اهلل  -متكن من
حماية الوطن من �أوار الفنت املدلهمة التي تحُ يط باململكة من كل جانب ،مع

املحافظة على دور اململكة الرائد يف منا�صرة احلق ومكافحة الإرهاب والتطرف
الفكري والوقوف يف وجوه الظلمة والطغاة.
وبارك املجل�س اجلهود التي يبذلها امللك املفدى  -يحفظه اهلل  -على
ال�صعيدين العربي والإ�سالمي؛ حيث حمل هموم �أمته العربية والإ�سالمية
وق�ضاياها ودافع عنها يف خمتلف املحافل الإقليمية والدولية.
ونوه املجل�س مبا حتقق للمملكة العربية ال�سعودية من مكانة رائدة بني الأمم
املعا�صرة بف�ضل من اهلل ثم بال�سيا�سة احلكيمة خلادم احلرمني ال�شريفني التي
َنهجها يف تعامله مع خمتلف الق�ضايا العربية والإ�سالمية والدولية.
ولفت املجل�س �إلى التاريخ املعا�صر �سجل ا�سم امللك عبداهلل بن عبدالعزيز
زعيم �سالم ووئام وذلك مببادرته للحوار العاملي بني �أتباع الأديان ال�سماوية
والثقافات املعا�صرة ,التي متخ�ض عنها ت�أ�سي�س مركز امللك عبداهلل بن
عبدالعزيز العاملي للحوار بني �أتباع الأديان ال�سماوية والثقافات يف العا�صمة
النم�ساوية ,لتتحول مبادرته  -يحفظه اهلل � -إلى عمل م�ؤ�س�سي ,ي�سهم يف ن�شر
ثقافة احلوار والت�سامح بني ال�شعوب مبا يخدم الأمن وال�سلم الدوليني.
وختم جمل�س ال�شورى بيانه بال�شكر واالمتنان خلادم احلرمني ال�شريفني و�سمو
ويل عهده الأمني و�سمو ويل ويل العهد ،على ما يحظى به املجل�س من العناية
والرعاية ،وي�ؤكد �أن تطلعاتهم ودعمهم لأعمال املجل�س ي�ضعه �أمام م�س�ؤولية
كربى ومهمة وطنية جليلة� .سائ ًال اهلل جل وعال �أن يحفظ قائد امل�سرية خادم
احلرمني ال�شريفني و�أن ي�سبغ عليه دوام ال�صحة والعافية ,و�أن يدمي على هذه
البالد و�شعبها الأمن واال�ستقرار؛ والرخاء واالزدهار؛ �إنه ويل ذلك والقادر عليه.
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ذكـرى البيعة ٩

رئيس مجلس الشورى :
منجزات خادم الحرمين
الشريفين ستبقى ماثلة
لألجيال القادمة
رفع معايل رئي�س جمل�س ال�شورى ال�شيخ الدكتور عبداهلل بن
حممد بن �إبراهيم �آل ال�شيخ با�سمه ونيابة عن �أع�ضاء املجل�س
ومن�سوبيه �أخل�ص التهاين خلادم احلرمني ال�شريفني امللك عبد اهلل
بن عبد العزيز �آل �سعود ول�سمو ويل عهده الأمني ول�سمو ويل ويل
العهد  -حفظهم اهلل  -ولل�شعب ال�سعودي الكرمي مبنا�سبة الذكرى
التا�سعة لبيعة خادم احلرمني ال�شريفني� -أيده اهلل. -
وقال معايل رئي�س جمل�س ال�شورى �إن ذكرى مرور ت�سع �سنوات على مبايعة
خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز-يحفظه اهلل  -ملك ًا
للبالد هي فر�صة لتقدير اجلهود العظيمة التي بذلت و املنجزات ال�ضخمة
وامل�شروعات التنموية الكربى التي حتققت يف هذا العهد الزاهر ،كما �أنها
فر�صة ليجدد ال�شعب الوالء لقائدهم وباين نه�ضتهم احلديثة امللك عبداهلل بن
عبدالعزيز ,الذي �أحب �شعبه ونذر نف�سه خلدمتهم فبادله ال�شعب ذات امل�شاعر
وذات احلب.
و�أ�ضاف �آل ال�شيخ �إن اململكة العربية ال�سعودية حققت خالل ال�سنوات الت�سع
املا�ضية منجزات تنموية عمالقة �شملت امتداد الوطن وخمتلف القطاعات
ات�سم بالتوازن وال�شمولية ,وا�ستطاعت اململكة �أن حتقق مزيج ًا فريد ًا من التطور
للوطن مع احلفاظ على ثوابته وهويته وا�ستقرار وامن جمتمعه   .
وقال معاليه � أن عهد خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز
متيز بتحقيق منجزات �ضخمة �شملت كل الأ�صعدة وامل�ستويات وا�صبحت
�شاهدا يف ع�صرنا احلا�ضر و�سيبقى اثرها ماثال لالجيال القادمة م�شريا بهذا
ال�صدد الى ما �شهده احلرمان ال�شريفني من تو�سعة �ضخمة �ست�ضاعف قدرتهما
اال�ستيعابية من الزوار واحلجاج من الداخل واخلارج ،وما �شهده التعليم العايل
من تطور غري م�سبوق اثمر عنه افتتاح جامعات وكليات جديدة طالت كل املدن
واملحافظات حتى بلغ عددها  28جامعة ،بالإ�ضافة �إلى ع�شرات الآالف من
طالب وطالبة ،ويف ال�صحة
املبتعثني ل�شتى دول العامل جتاوز عددهم � 150ألف ٍ
العديد من املدن الطبية اجلديدة وع�شرات امل�ست�شفيات واملراكز الطبية ،وكذلك
مبادراته ملعاجلة م�شكلة الإ�سكان وو�ضع حلول جذرية لها ر�صدت لها مئات
املليارات وا�ستحدثت لتنفيذها وزارة جديدة حتظى بدعم كبري منه حفظه اهلل.
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وزاد �آل ال�شيخ �أن كل هذه امل�شاريع تعك�س حكمة امللك عبد اهلل ـ رعاه اهلل ـ يف
�إدارته وتوجيهه للموارد املالية ال�ضخمة التي جاءت نتيجة ارتفاع عائدات النفط،
حيث وجه ـ �أيده اهلل ـ هذه العائدات باجتاه اال�ستثمار يف املواطن ال�سعودي.
وعلى ال�صعيد الإن�ساين قال رئي�س جمل�س ال�شورى �إن امللك عبداهلل القائد
لهذه الأمة ،ر�سخ ا�سمه ك�أحد منابع العطاء والإن�سانية املتدفقة حب ًا يف عمل اخلري
والبذل ،وجتلى ذلك يف مبادرته التاريخية يف الدعوة للحوار بني� أتباع الأديان
واحل�ضارات التي توجها تد�شني مركز امللك عبداهلل العاملي للحوار
بني� أتباع الأديان والثقافات يف فينا ،الذي ي�سعى �إلى ن�شر قيم الت�سامح واملحبة
والأمن وال�سالم والتعاي�ش.
و�أ�شار �إلى �أن امللك عبداهلل ـ رعاه اهلل ـ  انتهج التعاطي مع �ش�ؤون النا�س
مبا�شرة حيث نزل �إلى الأ�سواق والأحياء ـ بالذات الفقرية منها ـ وا�ستحدث العديد
من الو�سائل الأخرى للتوا�صل مع النا�س ب�شتى فئاتهم و�أماكنهم فجاءت قراراته
حفظه اهلل دائم ًا يف �صف املواطن ،والم�ست ب�شمولها �أولويات املواطن وحاجاته.
و�أ�ضاف �آل ال�شيخ �إن جمل�س ال�شورى مل يكن بعيد ًا من اهتمامات خادم
احلرمني ال�شريفني فبدعمه تبو�أ دور ًا رئي�س ًا يف ت�أ�صيل منهج ال�شورى ،و�أ�صبح
للمجل�س مكانة الئقة به على خارطة املجال�س النيابية على م�ستوى العامل العربي
والإ�سالمي والدويل ،وبات �سند ًا قوي ًا للدولة وحلقة رئي�سة يف منظومة م�ؤ�س�سات
ال�سلطة التنظيمية.
وتابع ب�أن تفعيله حفظه اهلل لدور جمل�س ال�شورى جاءت نتائجه ظاهرة لكل
متابع لقرارات جمل�س الوزراء يف الآونة الأخرية؛ حيث بالكاد ال مير �أ�سبوع
�إال وي�صدر قرار من جمل�س الوزراء مبني على قرارات جمل�س ال�شورى؛ حيث
يقدر جمل�س ال�شورى عالي ًا حر�ص خادم احلرمني ال�شريفني على تفعيل �أعماله,
وتو�سيع دائرة امل�شاركة الوطنية يف �صنع القرار بتعيني  30امر�أة ع�ضو ًا يف جمل�س
ال�شورى ميثلن �صفوة املجتمع الن�سائي ويتميزن بالتنوع يف اخلربات وامل�ؤهالت
والتجارب.
وختم �آل ال�شيخ كلمته ب�س�ؤال اهلل �أن يحفظ خادم احلرمني ال�شريفني و�سمو
ويل عهده الأمني و�سمو ويل ويل العهد ,و�أن ميدهم بالعون والتوفيق يف خدمة
وطنهم و�شعبهم و�أمتهم الإ�سالمية ,و�أن يدمي لهذه البالد �أمنها وا�ستقرارها
�أعوام عديدة.

ذكـرى البيعة ٩

د .الجفرى :
إنجازات خادم الحرمين
الشريفين تسجل بمداد
من الذهب
عرب معايل نائب رئي�س جمل�س ال�شورى الدكتور حممد بن �أمني
اجلفري عن م�شاعر الفخر واالعتزاز مبا حتقق يف اململكة العربية
ال�سعودية يف هذا العهد الزاهر عهد خادم احلرمني ال�شريفني امللك
عبداهلل بن عبدالعزيز �آل �سعود  -يحفظه اهلل  -من نه�ضة تنموية
�شاملة يتفي�أ خرياتها الإن�سان ال�سعودي وكل مقيم على ثرى هذا
الوطن الغايل.
ورفع معايل الدكتور اجلفري �أ�سمى عبارات التهاين ملقام خادم احلرمني
ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز ول�صاحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن
عبدالعزيز ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع ول�صاحب ال�سمو
امللكي الأمري مقرن بن عبدالعزيز ويل ويل العهد النائب الثاين لرئي�س جمل�س
الوزراء مبنا�سبة مرور ت�سع �سنوات على بيعة امللك عبداهلل بن عبدالعزيز ملك ًا
لهذه البالد.
وقال يف ت�صريح بهذه املنا�سبة� :إن خادم احلرمني ال�شريفني ومنذ �أن تولى
مقاليد احلكم �سعى �إلى تلم�س حاجات املواطنني ,يف خمتلف مناطق اململكة ,وعمل
على حتقيق كل ما يعزز من رفاهية املواطن وحت�سني معي�شته ,فجاءت قراراته –
�أيده اهلل  -حكيمة وبر�ؤية �سديدة وبقراءة للو�ضع الراهن ,وا�ست�شراف للم�ستقبل,
لتلبية احتياجات املواطن الآنية وامل�ستقبلية ,فالم�ست قراراته ق�ضايا ال�سكن
والبطالة ,وتطوير التعليم وال�صحة والتنمية االجتماعية والنقل العام ,وبالتوازي مع
تلك الق�ضايا نهج خادم احلرمني ال�شريفني �سيا�سة الإ�صالح والتحديث للمنظومة
الإدارية مبا يتما�شى مع املرحلة ,وتطورات الع�صر ومتغرياته املت�سارعة ,وال
يتعار�ض مع مبادئ ال�شريعة الإ�سالمية وقيم وعادات املجتمع ال�سعودي.
و�أ�شار �إلى ال�سيا�سة املتوازنة التي نهجها امللك عبداهلل بن عبدالعزيز
للتحديث والتطوير للرقي باململكة وتقدمها ورفاهية �شعبها ,ف�أ�صدر العديد من
التنظيمات الإدارية ,التي ات�سمت ب�شموليتها وقدرتها على دعم وتعزيز التنمية
والبناء يف �شتى امليادين؛ وحارب الف�ساد من خالل جملة من القرارات ,و�إن�شاء
الهيئة الوطنية ملكافحة الف�ساد.
ونوه الدكتور اجلفري �إلى جهود خادم احلرمني ال�شريفني وحر�صه على
ا�ستقرار احلكم يف اململكة ,وتر�سيخ �سال�سة انتقال مقاليد احلكم بني �أفراد

الأ�سرة املالكة ,وفق منظومة د�ستورية ,وعلى مبد�أ ال�شورى الذي ترتكز عليه
�سيا�سة هذه البالد� ,إميان ًا منه – حفظه اهلل – ب�أن تنظيم انتقال مقاليد احلكم
هو �أ�سا�س ال�ستقرار الدولة وا�ستمرارها ,منوه ًا �إلى الأمر امللكي الكرمي باختيار
�سمو الأمري مقرن بن عبدالعزيز ولي ًا لويل العهد ,وما يج�سده من حكمة خادم
احلرمني ال�شريفني ور�ؤيته اال�سرتاتيجية مل�ستقبل هذه الدولة املباركة ,وامل�ضي
بها نحو مزيد من اال�ستقرار.
وعلى امل�ستوى الدويل �أ�شار معاليه �إلى املكانة الرائدة التي تبو�أتها اململكة
العربية ال�سعودية �إقليمي ًا ودولي ًا بف�ضل من اهلل ثم بحنكة خادم احلرمني
ال�شريفني و�سيا�سته احلكيمة حيث �أ�صبح لها دور حموري يف خمتلف الق�ضايا
الدولية ووجود ًا �أعمق يف املحافل الدولية ،ويف �صناعة القرار العاملي من خالل
ع�ضويتها يف جمموعة الع�شرين االقت�صادية ،و�شكلت عن�صر دفع قوي لل�صوت
العربي والإ�سالمي يف دوائر احلوار العاملي على اختالف منظماته وهيئاته
وم�ؤ�س�ساته.
وفيما يخ�ص جمل�س ال�شورى �أكد الدكتور اجلفري �أن املجل�س مل يكن ببعيد
عن اهتمامات امللك عبداهلل بن عبدالعزيز ,فقد حظي ويحظى باهتمام كبري
من خادم احلرمني ال�شريفني ,وما �شهده جمل�س ال�شورى يف دورته ال�ساد�سة
احلالية من نقلة نوعية وتاريخية بتعيني  30امر�أة ع�ضو ًا يف املجل�س هو دليل
على ثقة امللك عبداهلل بن عبدالعزيز يف املجل�س وحر�صه – حفظه اهلل – على
تطويره وتو�سيع امل�شاركة الوطنية يف �صناعة القرار ,بدخول املر�أة يف جمل�س
ال�شورى.
وخل�ص نائب رئي�س جمل�س ال�شورى �إلى القول « ت�سع �سنوات من العطاء
وم�سرية اخلري تتوا�صل يف عهد النماء والرخاء والوفاء عهد امللك عبداهلل بن
عبدالعزيز  -حفظه اهلل ورعاه  , -و�إجنازات ي�سجلها التاريخ مبداد من الذهب,
ت�سع �سنوات يتجدد معها الوالء والطاعة لقائد م�سرية اخلري والبناء «.
ويف ختام ت�صريحه توجه معاليه �إلى املولى العلي القدير �أن يحفظ قائد
امل�سرية خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز و�سمو ويل عهده
الأمني و�سمو ويل ويل العهد وميدهم بالعون والتوفيق يف قيادتهم لهذه البالد
نحو مزيد من مدارج الرقي والتقدم ,و�أن يدمي على وطننا الأمن واال�ستقرار.
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ذكـرى البيعة ٩

د .فهاد الحمد :
الملك عبداهلل بن عبدالعزيز
صانع مجد
وتاريخ لهذا الوطن
�أو�ضح معايل م�ساعد رئي�س جمل�س ال�شورى الدكتور فهاد بن معتاد
احلمد �أن خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز
�آل �سعود – يحفظه اهلل – �صانع تاريخ وباين جمد لهذه البالد
ب�إجنازاته التي ي�شهد لها القا�صي والداين� ,سواء على ال�صعيد املحلي,
�أو الإ�سالمي والدويل ،نذر نف�سه – رعاه اهلل  -منذ �أن تولى مقاليد
احلكم خلدمة وطنه� ,أحب �شعبه فكان قريب ًا منهم فبادلوه احلب
بالوالء واملحبة ،تلم�س حاجاتهم وق�ضاياهم فكان البل�سم لعالجها,
بقراراته ومبادراته التي جتاوز بها البريوقراطية ,وا�ستهدفت
الإن�سان ال�سعودي يف حياته ومعي�شته وتعليمه و�صحته ,وتنميته
االجتماعية والب�شرية.
و�أ�ضاف الدكتور احلمد يف ت�صريح مبنا�سبة مرور ت�سع �سنوات على مبايعة
خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز – �أيده اهلل – ملك ًا
للبالد� :إن خادم احلرمني ال�شريفني �صنع املجد للمملكة ب�إجنازاته التاريخية,
ومنجزاته احل�ضارية على امتداد الوطن وات�ساع رقعته؛ عمل – يحفظه اهلل –
على تر�سيخ الوحدة الوطنية بني �أطياف املجتمع ف�أن�ش�أ مركز امللك عبدالعزيز
للحوار الوطني.
واهتم ب�أبنائه خريجي الثانوية العامة ومعاناتهم من القبول يف اجلامعات؛
ف�أمر بالتو�سع يف �إن�شاء اجلامعات يف جميع مناطق اململكة بل ويف بع�ض
حمافظاتها؛ لت�صبح ظاهرة عدم القبول يف اجلامعات من املا�ضي؛ ووجه امللك
املفدى بتطوير التعليم العام ,ومرفق الق�ضاء ,والقطاع ال�صحي؛ و�أمر مب�شاريع
للنقل العام يف خمتلف املدن الكربى حلل �أزمة املرور يف تلك املدن.
ولفت النظر �إلى اهتمام امللك عبداهلل بن عبدالعزيز  -يحفظه اهلل -
با�ستقرار اململكة و�أمنها؛ وا�ستقرائه  -رعاه اهلل  -للظروف ال�سيا�سية واملتغريات
التي ت�شهدها الدول من حولنا؛ وا�ست�شرافه بر�ؤيته الثاقبة ,ونظرته ال�سديدة
مل�ستقبل احلكم باململكة؛ فعمل على تر�سيخ اللحمة بني �أفراد الأ�سرة احلاكمة؛
وت�أ�سي�س منظومة د�ستورية تنظم انتقال احلكم بني �أفراد الأ�سرة وفق املنهج
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ال�شوري؛ ف�أ�س�س نظام هيئة البيعة الذي يقوم على اختيار امللك وويل العهد
بالأغلبية.
و�أ�شار معايل م�ساعد رئي�س جمل�س ال�شورى �إلى ما حظيت به املر�أة
ال�سعودية من اهتمام من امللك عبداهلل بن عبدالعزيز وتعزيز دورها يف التنمية
االجتماعية ويف امل�شاركة يف القرار الوطني؛ حيث تبو�أت املنا�صب القيادية يف
قطاعات التعليم وال�صحة وال�ش�ؤون االجتماعية واالقت�صاد؛ وتوجها � -أيده اهلل
 بتعيينها ع�ضو ًا يف جمل�س ال�شورى ،وب�أحقيتها يف الرت�شح لع�ضوية املجال�سالبلدية وامل�شاركة كناخبة يف انتخابات تلك املجال�س وفق ال�ضوابط ال�شرعية,
وهو عالمة فارقة يف م�سرية الإ�صالح والتحديث الذي �شهدته اململكة يف هذا
العهد الزاهر.
ونوه �إلى التقدم الذي حققته اململكة العربية ال�سعودية على م�ستوى العامل يف
ن�سبة امل�شاركة ال�سيا�سية للمر�أة بح�سب بيان �أ�صدره االحتاد الربملاين الدويل يف
جنيف م�ؤخر ًا حول خارطة العامل مل�ستوى م�شاركة املر�أة يف ال�سيا�سة؛ �إذ ح�صلت
املر�أة ال�سعودية فيه على مركز متقدم بن�سبة  19.9يف املائة .وهذا يرجع �إلى
قرار خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز بتعيني  30امر�أة
ع�ضو ًا يف جمل�س ال�شورى ,والن�ص يف نظام جمل�س ال�شورى على �أن يقل متثيل
املر�أة عن  20يف املائة من عدد �أع�ضاء املجل�س.
و�أ�ضاف معاليه» �إن اهتمام خادم احلرمني ال�شريفني يدرك  -رعاه اهلل -
باملر�أة ينطلق من نظرته الثاقبة ور�ؤيته ال�سديدة ب�أن املر�أة ال�سعودية بلغت درجة
عالية من الن�ضج الفكري والعلمي واخلربة العملية ,و�آن الأوان �أن ت�شارك يف
امل�س�ؤولية الوطنية؛ والإ�سهام بعلمها وخربتها يف م�سرية التنمية ال�شاملة.
واختتم الدكتور فهاد احلمد ت�صريحه �سائ ًال اهلل تعالى �أن يحفظ خادم
احلرمني ال�شريفني و�سمو ويل عهده الأمني و�سمو ويل ويل العهد ،و�أن ميدهم
بعونه وتوفيقه ملوا�صلة م�سرية اخلري والبناء لهذا الوطن و�شعبه؛ و�أن يدمي لهذه
البالد �أمنها وا�ستقرارها.

ذكـرى البيعة ٩

د .آل عمرو :
خادم الحرمين الشريفين
سجل فص ً
ال جديدًا في تاريخ
الدولة السعودية
قال معايل الأمني العام ملجل�س ال�شورى الدكتور حممد بن عبداهلل
�آل عمرو� :إن احلديث عن خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل
بن عبدالعزيز �آل �سعود  -يحفظه اهلل  -حديث ذو �شجون؛ فهو
�شخ�صية متفردة توافرت فيه �صفات القيادة وقوة ال�شخ�صية,
واحلكمة ال�سيا�سية ,والر�ؤية ال�سديدة لق�ضايا الأمة ,وهو رائد
التحديث والإ�صالح وربان �سفينة التنمية ال�شاملة؛ زعيم �سيا�سي؛
فر�ض نف�سه بحنكته ال�سيا�سية ونظرته الثاقبة ومبادراته ال�سليمة
كواحد من �أهم زعماء العامل.
و�أكد �أن �إجنازات امللك عبداهلل بن عبدالعزيز � -أيده اهلل  -ال ميكن اختزالها
يف �سطور معدودة ,ف�إجنازاته لي�ست حم�صورة يف جمال من املجاالت� ,أو على
امل�ستوى املحلي فح�سب ,بل امتدت على م�ساحات �شا�سعة من هذا العامل الف�سيح.
و�أ�ضاف الدكتور �آل عمرو يف ت�صريح مبنا�سبة مرور ت�سع �سنوات على مبايعة
خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز ملك ًا لهذه البالد � :إن
خادم احلرمني ال�شريفني منذ �أن تولى مقاليد احلكم يف ال�ساد�س والع�شرين من
�شهر جمادى الآخرة عام  1426هـ ,بادر �إلى معاجلة �أهم الق�ضايا التي كانت يف
طليعة اهتمام املواطنني ,وعمل على تر�سيخ اللحمة الوطنية ,و�سابق الزمن يف
تطوير البالد وحتديث �أنظمتها الإدارية واالقت�صادية واالجتماعية ,فهو يدرك –
يحفظه اهلل – �أن املرحلة ت�ستوجب التحديث والإ�صالح تبع ًا للظروف واملتغريات
التي ت�شهدها اململكة  ,وللم�ستجدات املت�سارعة التي ي�شهدها العامل من حولنا.
و�أو�ضح �أن امللك عبداهلل بن عبدالعزيز  -يحفظه اهلل � -سجل ف�ص ًال جديد ًا
يف تاريخ الدولة ال�سعودية ,تبدو مالحمه وا�ضحة يف هياكل الدولة و�أنظمتها
و�آليات العمل ،ويف القوانني والأطر الإدارية .و�أدرك بب�صريته امل�ستنرية �أهمية
مواكبة حركة تطور املجتمع ال�سعودي واحتياجات �أجياله ال�شابة حا�ضر ًا
وم�ستقب ًال فجاءت مبادراته ,وقراراته لت�ؤ�س�س دولة ع�صرية حديثة ,ونه�ضة
�شاملة تقوم على دعائم اقت�صاد قوي وتنمية م�ستدامة و�أجهزة تنفيذية فاعلة,
وق�ضا ًء �أكرث تنظيم ًا وتقنين ًا ،وتعليم ًا متطور ًا مبا �شهده من نقلة نوعية يف التعليم
العايل بالتو�سع يف افتتاح اجلامعات يف خمتلف مدن وحمافظات اململكة للتي�سري
على الطالب والطالبات �إكمال درا�ساتهم العليا بالقرب من �أهليهم ,لي�صل عدد
اجلامعات باململكة �إلى نحو ثالثني جامعة ,هذا ف�ض ًال عن افتتاح جامعة امللك

عبداهلل للعلوم والتقنية وهي منارة علم تفتح �أبوابها للموهوبني واملتميزين من
خمتلف دول العامل.
و�أ�شار معاليه �إلى �أن تر�سيخ الوحدة الوطنية ,وتعزيز الروابط االجتماعية,
ونبذ الفرقة والتطرف والغلو ,كانت حا�ضرة يف ذهن امللك عبداهلل بن
عبدالعزيز ,ف�أن�ش�أ مركز امللك عبدالعزيز للحوار الوطني بني مكونات ال�شعب,
لتعزيز الوحدة الوطنية بو�صفها الأ�سا�س لأمن وا�ستقرا الدولة ,كما اهتم  -رعاه
اهلل  -بالق�ضاء على الف�ساد ف�أن�ش�أ الهيئة الوطنية ملكافحة الف�ساد لتعمل على
مكافحة الف�ساد وتعزيز النزاهة واحلفاظ على املال العام.
و�سعى � -أيده اهلل � -إلى تعزيز الوحدة بني الأ�سرة املالكة وترابطها ,وتنظيم
انتقال احلكم وفق منظومة د�ستورية ،مع الأخذ بالأ�سباب ال�شرعية ,حيث �أ�صدر
نظام هيئة البيعة ليعمل على ترتيب و�سال�سة انتقال احلكم يف اململكة على مبد�أ
ال�شورى ,والتوافق بالأغلبية على تر�شيح من يتولى من�صب ويل العهد.
وتطرق الدكتور حممد �آل عمرو �إلى ما يحظى به جمل�س ال�شورى من اهتمام
ورعاية القيادة الر�شيدة حيث مل يكن مبن�أى عن التطوير والتحديث ,ولعل �أهم
حتديث �شهده املجل�س يف هذا العهد الزاهر هو القرار التاريخي الذي �أ�صدره خادم
احلرمني ال�شريفني بتعيني  30امر�أة ع�ضو ًا يف جمل�س ال�شورى ابتدا ًء من دورته
ال�ساد�سة التي مي�ضي الآن يف �سنته الثانية من هذه الدورة .حيث ر�أى  -يحفظه
اهلل � -أنه �آن الأوان لتحتل املر�أة ال�سعودية مكانها يف تنمية وطنها وامل�شاركة يف
امل�س�ؤولية الوطنية والإ�سهام بعلمها وخربتها يف نه�ضة وتطور بالدها.
وقال � :إن التطوير والتحديث الذي �شهدته اململكة العربية ال�سعودية يف العهد
الزاهر للملك عبداهلل بن عبدالعزيز حتقق بف�ضل من اهلل ثم بحنكة وحكمة قائد
جتاوز كل حواجز اجلمود امل�صطنعة دون تعار�ض �أو تناق�ض مع ثوابت العقيدة
الإ�سالمية ,وتقاليد جمتمعنا الأ�صيلة ,تطوير وحتديث مدرو�س ومتدرج يقدم
للعامل �أمنوذج ًا متفرد ًا لدولة �إ�سالمية ,قادرة على م�سايرة تطورات الع�صر
وم�ستجداته ,مبا ال يتعار�ض مع هويتها وعقيدتها الإ�سالمية ,وتقاليدها العريقة.
و�س�أل معاليه اهلل تعالى �أن يحفظ امللك عبداهلل بن عبدالعزيز ذخر ًا لوطنه
و�أمته وللإ�سالم وامل�سلمني ،و�أن يدمي عليه نعمة ال�صحة والعافية ،و�أن ميد يف
عمره ،ويوفقه يف م�سرية اخلري التي يقودها نحو مزيد من التقدم والرخاء
واالزدهار لهذا الكيان اململكة العربية ال�سعودية.
ال�شورى  -العدد  -154جمادى الآخرة 1435هـ
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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�شـورى خــالل جل�ســته العاديــة ال�سابعــة والع�شـرين
التي عقدها يوم االثنني 1435/6/7هـ برئا�ســة معايل نــائب رئي�س
املجل�س الدكتور حممد بن �أمني اجلفري وزارة الرتبيــة والتعلـيم
�إلى درا�سة �إ�ضافــة برامــج للياقــة البدنيــة وال�صحيــة للبنات مبا
يتــفق مع �ضوابــط ال�شريعــة وطبيعـتهن ،والتن�سيق مع وزارة التعليم
العايل لو�ضع برامج الت�أهيل املنا�سب للمعلمات.
كما طالب املجـل�س الــوزارة بت�ضمــني تقاريرهــا القادمــة معلــومات
تف�صيليـة عن ما حتقق يف م�شروع امللك عبداهلل لتطوير التعليم العام
(تطوير) ،وبرامــج وم�شروعــات الــوزارة التطويــرية الأخــرى عـلى
�أن يتم حتليل وتف�ســري النتائــج املتحققة يف �ضوء امل�ستهدف؛ و�إدراج
مقارنات تو�ضح تطور م�ستوى الأداء بالن�سبة للأعوام ال�سابقة وفق ًا
مل�ؤ�شرات الأداء العاملية.
ودعا املجل�س وزارة الرتبية والتعليــم �إلى �إعــادة العــمل ب�ضــوابط
الإقامة عند تعيني املعلمات للحــد من التنــقل اليــومي ملقر العمل وما
يرتتب على ذلك من خماطر.
معالجة وضع المعلمين والمعلمات
الحاصلين على درجة الدكتوراه وظيفيًا

كــما دعــا الــوزارة بــالتن�سيــق مع اجلــهات ذات العــالقــة ملعاجلــة
و�ضــع املعلمــني واملعلمــات احلا�صــلني عــلى درجــة الدكتوراه وظيفي ًا،
وو�ضــع برنامــج متــدرج العتــماد وجــبــة تغذيــة �صحيــة يف مـدار�س
التعليم العام.
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دراسة تجربة إسناد تدريس طالب
الصفوف األولية للبنين في
التعليم األهلي للمعلمات

وقــرر املجــل�س مطالبــة الـوزارة ب�إجراء درا�سة تقوميية لتجربة
�إ�سناد تدري�س طــالب ال�صفــوف الأوليـة للبنني للمعلمات يف التعليم
الأهلي ،وتزويد املجل�س بنتائج الدرا�سة وذلك خالل عام ،ودرا�سة
قرار ال�سماح للمدار�س الأهلية يف تطبيق الربامج التعليمية ومدى
ت�أثري ذلك على م�ستوى الطالب يف مقررات اللغة العربية والدينية
والوطنية ،كمـــا طالبـــها بدرا�ســـة واقــــع فـــئات ذوي االحـــتياجات
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 �أن ا�ستمــع املجــل�س لوجــهــة نظــر جلنــة ال�شــ�ؤون
التعليمية والبحث العـلمي ،ب�شــ�أن ملحوظــات الأع�ضاء و�آرائهم جتاه
التقرير ال�سنوي لوزارة الرتبية والتعليم للعام املايل 1434/1433هـ
التي تالها �سمو رئي�س اللجنــة الأميــر الدكتــور خــالد بــن عبــداهلل
�آل �سعــود.
وبينت اللجنة �أن ما مت طرحه من مداخالت وتو�صيات خالل مناث�شة تقريرها
تلتقي يف �أهداف ـ ــها مع �أه ــداف وبرامج امل�شروعات التطويرية التي تندرج �ضمن
م�شروع امللك عبداهلل لتطوير التعليــم الع ــام (تطــوير) �أو ت�سانده ،كما �أنها تتفق
يف �إجراءاتها مع م�شروع الإ�سرتاتيجية الوطنية لتطوير التعليم العام.

تقارير القبة

و�أكد �سمو رئي�س اللجنة �أهمية الوق ــوف على ما ت ــم �إجن ــازه يف ه ــذا امل�شروع
الرائد ،الفت ًا �إلى �ضرورة دعمه وتقدمي كل ما ميكن �أن يـ�ساعد على حتقـ ــيق هـذا
امل�شروع برباجمه وحماوره لأهدافها ،وهذا ما عك�ســته اللجنة يف تو�صيتها الأولى
وما �صدر من قرارات للمجل�س بهذا ال�ش�أن.
ويف حمور التطوير املهني امل�ستمر للعام ــلني يف التع ــليم �أفــاد �سمو رئي�س اللجنة
�أن الوزارة تبنت عدد ًا من امل�شروعات والربامج التوعوي ــة التي متـثل مرتكزات
�أ�سا�سية لإحداث التطوير املهني امل�ستمر ،ومنها م�شروع تطوير القيــادة الرتبوية
حيث يهتم هذا امل�شروع بالت�أ�سي�س العلمي املهني ملج ــال القيادة الرتبوية بكل
فئاتها ،وبناء �أول منظومة متكاملة للقيادة الرتبوية ،ومن �أهم براجمه :برنامج
ال�سعودية �أك�سفورد للقيادات الرتبوية « .”SOPELوم�شروع م�ســار النمو املهني
“رتب املعلمني” والذي ي�شتمل على معايري مهنية ،ويخت�ص ب�إع ــداد اختــبارات
مهنية �إلكرتونية بالتعاون مع املركز الوطني للقيا�س والتقومي .وم�شروع “ ت�أهيل
املعلم” والذي يهدف �إلى �إعداد معلمني م�ؤهلني باملعارف وامله ــارات التدري�س ــية
وفق معايري علمية ومو�ضوعية ،و�إعداد منظومة ت�أه ــيل للمع ــلم اجلـديد متكاملة
الأركان تت�ضمن� :أوعية تطوير مهني م�ستمر مع حمتواه ــا التـ ــدريبي ،ومنظــومة
تقومي �أداء مهني فاع ــلة ،ومنظوم ــة حوافــز فاع ــلة ،و�إعــداد مدربني حمت ــرفني
للتدريب على منت ــجات الربنامــج .وم�شروع “العلوم والريا�ضيات” والذي يهدف
�إلى تدريب معلمي العلوم والريا�ضيات لتط ــوير خمرج ــات التعــليم يف احلقلني،
ورفع م�ستوى جودة التعليم ،وتزويد املعلمني باملعارف واملهارات الالزمة.

ويف حمور تطوير املناهج ومواد التعليم قال �سمو رئي�س اللجنة� :إن تطوير
املناهج ومواد التعليم يت�ضمن �صناعة مناهج تعليمية رائدة ذات تفاعلية عالية،
متمركزة حول املتعلم ،وحمفزة نحو الإبداع واملناف�سة ،وامل�شروع ال�شامل لتطوير
املناهج يحقق ذلك من خالل تطوير جميع عنا�صر املنهج وفق �أحدث النظريات
والأ�ساليب الرتبوية والعلمية املعا�صرة ،وتتولى وزارة الرتبية والتعليم باال�شرتاك
مع بيوت اخلربة ،وامل�ؤ�س�سات التعليمية ،والأكادميية الوطنية احلكومية والأهلية
عمليات تخطيطه وتنفيذه وتقوميه ،ويت�ضمن هذا �صناعة مناهج تعليمية رائدة
ذات تفاعلية عالية ،متمركزة حول املتعلم ،وحمفزة نحو الإبداع واملناف�سة.
سمو رئيس اللجنة :االستغناء عن المدارس
المستأجرة الزالت دون الطموح

و�أ�ض ــاف �سمــوه �أن اله ــدف (الـث ــام ــن) م ــن �أهــداف م�ش ــروع الإ�سرتاتيجية
الوطنية لتطوي ــر التعلي ــم العـام يخت�ص بـ “تطوير نظام لتمهني وظيفة التعليم”
وقد ا�شتمل على عدد من الإجراءات ومنها:
 بناء �إطار عام لتمهني ممار�سة التعليم ,وتقوية الروابط بني كليات الرتبيةووزارة الرتبية والتعليم مبا يرفع كفاءة �أداء املعلمني.
 بناء معايري مهنية للمعلمني والقيادات الرتبوية وتطبيقها. الأخذ بنظام �شامل لرتاخي�ص املعلمني اجلدد واحلاليني. جتويد مهنية املعلمني ب�شكل احرتايف. تعزيز مبد�أ الت�شجيع واملحا�سبية. -تعزيز نظام تقومي �أداء املعلمني لدعم النمو املهني.

و�أ�شار �إلى �أن الوزارة انتهجت عددًا من الإجراءات لتنفيذ الهدف (الثالث)
من الأهداف العامة للخطة الت�شغيلية والذي يخت�ص بـ“ :حت�سني الكفاءة النوعية
للعنا�صر التعليمية والرتبوية مبا يحقق �أهداف املناهج التعليمية احلديثة” .وقد
اتبعت �آليات حمددة للتنفيذ ،كالتدريب الرتبوي وف ًقا للأبحاث العاملية احلديثة،
والأخذ بنظم التجديد املرحلي (�إعادة الت�أهيل) للمعلمني واملعلمات للعمل كل
خم�س �سنوات ،وتطبيق مقايي�س اختبار الكفاءة دوري ًا ،ورفع ن�سبة احلا�صالت
على امل�ؤهالت الرتبوية العليا ،وتطوير نظم التدريب والتقومي داخل النظام
التعليمي .ونوه �إلى �أن اللجنة ترى ب�أن جهود الوزارة مازالت دون م�ستوى الطموح
لتحقيق النقلة النوعية املطلوبة يف هذا املجال.

ويهدف امل�ش ــروع �إلى ت ــوفري من ــاهج تربويــة تعليمية متكاملة ومتوازنة ومرنة
ومتطورة ،تلبي حاجات الطالب ومتطلبات خطــط التنمية الوطنية واحتياجات
�سوق العمل امل�ستقبلية ،وت�ستوعب املتغيــرات املحلي ــة والعاملي ــة ،وحتــقق تفـ ــاع ًال
واعي ًا مع التطورات التقنية واالجتاهات الرتبوية احلديثة ،وتر�سخ القيم واملبادئ
الإ�سالمية ال�سامية ،وروح الوالء للوطن ،وت�ؤكد على الو�سطية واالعتدال ،وتك�سب
الطـ ــالب املع ــارف وامله ــارات واالجتـ ــاهات الناف ــعة الالزم ــة للحيـاة ،والتعلم،
والتعاي�ش االجتماعي ،وتق ــود �إلى التفك ــري والت ـ�أمل ،والت ــدبر ،والتعلـم امل�ستمر،
وا�ستخدام التقنيات وم�صادر التعليم املختلفة”.
وب�ش�أن حت�سني البيئة املدر�سية لتعزيز التعلم �أفادت اللجنة �أن من امل�شروعات
التي تبنتها الوزارة م�شروع تطوير ت�صاميم املدار�س والذي يهدف �إلى االرتقاء
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مبدار�س التعليم العام لتكون مالئمة ملتطلبات احلياة يف القرن احلادي والع�شرين،
كما �أن الوزارة م�ستمرة يف تفعيل اخلطة الوطنية لال�ستغناء عن املباين امل�ست�أجرة
وا�ستبدالها مبباين حكومية ،وو�ضع �آليات جديدة للحد من تعرث امل�شاريع �أثمرت
عن �إنهاء تعرث ما يقارب  %60منها مع و�ضع �آلية موحدة ل�ضبط جودة امل�شاريع،
وقد مت خالل عام التقرير ا�ستالم ما يقارب ( )3200م�شروع مدر�سي ومازال
( )1915م�شروع ًا مدر�سي ًا حتت التنفيذ ،ورغم ذلك فمازالت عملية اال�ستغناء
عن املدار�س امل�ست�أجرة ال تواكب الطموح الذي ت�سعى �إليه الوزارة.
ويف حمور م�شروع تطوير التعليم �أك ــدت اللج ــنة �أنهــا ت�شاطر الأع�ضاء الذين
ت�ساءلوا عن عدم ورود �أي �إ�شارة يف التقرير �إلى ما و�صل �إليه امل�شــروع� ،إ�ض ــاف ــة
�إلى �أن ما ورد يف التقرير ال يعدو �أن يكون برامج تن ــدرج �ضــمن م�ش ــروع تطــوير،
مبينة �أن تو�صيتها “الأولى” جاءت للت�أكي ــد على �أهمي ــة هــذا امل�شــروع الـ ــرائد،
واحلاجة ملعرفة واقعه و�إجنازاته وخططه امل�ستقبلية.

وتقدمي برامج تعزيز املواطنة يف الأن�شط ــة املدر�س ــية ،وتخ ــلق لديهــم الوعي
بامل�س�ؤوليات االجتماعية ،و�إقامة روابط مع و�سائل الإعـ ــالم وم�ؤ�س�سات القـ ــطاع
اخلا�ص وم�ؤ�س�سات التعلي ــم الع ــايل لتع ــزيز روح املواطن ــة لــدى الطــالب .ورفع
م�ستوى العمل التطوعي واخلدمة املجتمعية من خالل الأن�شطة املدر�سية.
وبالن�سبة لريا�ض الأطفال �أ�شارت اللجن ــة �إلى �أن وزارة الرتبي ــة والتعل ــيم ويف
�إطار تطبيقها لقرار املقام ال�سامي رقم (/7ب )5388/بتاريخ 1423/3/3هـ،
بجعل ريا�ض الأطفال مرحلة م�ستقلة والتو�سع في ــها ،وحتقي ــق ًا لأهداف خطط
التنميــة وخطــتي ال ــوزارة الإ�سرتاتيجـ ــية والتنفيذي ــة املتعلق ــة مبرح ــلة ري ــا�ض
الأطفال.
و�ضعت خطــتني الأولى للعام الدرا�سي1432/1431هـ حيث مت اعتماد �إحداث
( )311رو�ضة واخلط ــة الثاني ــة للعام الدرا�ســي 1433/1432هـ واعتمد �إحداث
( )1005رو�ضة ،ومازال التو�سع م�ستمر ًا يف هذا املجال .
وعن الإر�شاد الطالبي �أو�ضحت اللجنـة �أن وزارة الرتبي ــة والتعلي ــم مل تغـ ــفل
الإر�شــاد الطالبي ،حيث وردت يف اخلط ــة الإ�سرتاتي ــجية ق ــيام وزارة الرتبيـ ــة
والتعليم بتوفــري خدمــات �إر�شاديــة ذات جودة؛ عالية كما �أن قرار جمل�س
الوزراء رقم ( )333بتاريخ 1432/11/19هـ ،ب�ش ـ ـ�أن املواف ــقة على الت�شكـيالت
املدر�سية وهي الت�شكيـالت التي حت ــدد وفــق مع ــايري حم ــددة احت ــياج امل ــدار�س
ق ــد خ�ص ــ�صت وظ ــائف للمر�ش ــدين الطالبيــني للتفــرغ ملــهام الإر�شاد الطالبي
بامل ــدرا�س.

وعن املخرجات التعليمية (الطالب) �أو�ضـح �سم ــو رئيـ ــ�س اللج ــنة �أن وزارة
الرتبية والتعليم قامت بتبني جملة من ال�سيا�سات ،واال�سرتاتيجيات والربامج
املرتبطة بتقليل ن�سبة الهدر ،ورفع م�ستوى الكف ــاءة الداخلــية ،وذلك من خالل
تطبيق �أ�سلوب التقومي امل�ستمر يف املرح ــلة االبتدائي ــة ،واال�ستمرار يف تطبيق
م�شروع ا�سرتاتيجيات التـدري�س ،وتبني خطة �شاملة للبحوث والدرا�سات العلمية
املتخ�ص�صة يف مـجال حت�سـ ــني الكف ــاءة الداخلـ ــية ،وا�ستح ــداث �ص ــيغ و�آليـ ــات
جديدة (تقنية و�إداري ــة) من �ش�أن ــها تفــعيل العالقة بني املدر�سة واملنزل ملواجهة
ال�صعوبات التي تقف �أمام الطالب ،وحت ــد من اكت�س ــابهم للمع ــارف وامله ــارات
الالزمة ،ورفع حت�صيلهم الدرا�سي.
و�أ�ضاف � :إن وزارة الرتبي ــة والتعل ــيم انته ــجت يف جم ــال القي ــا�س والتقـ ــومي
واجلودة بع�ض الإجراءات ومنــها :تفعي ــل االختبارات الوطنية .و�إجراء اختبارات
اال�ستعــداد املدر�ســي ،كما عم ــلت الــوزارة عــلى حتق ــيق مع ــدل مع ــلم  /ط ــالب
خالل خطـ ــة التنـمية التا�سع ــة كالت ــايل :االبـتدائية ( )25:1واملتو�سطة ()20:1
والثانوية( ،)20:1واخت�ص الهدف(ال�ساد�س) يف م�شروع الإ�سرتاتيجية الوطنية
لتطوير التعليم العام ب�ضمان حتلي الطالب والطالب ــات بامل�سـ ـ�ؤولية االجتماعية،
والوطنية ال�صاحلة ،مع تعزيز الهوية الوطنية وتنمية القي ــم الثقافي ــة ،وانتهجت
لتحقيق ذلك بع�ض الإجراءات ،ومنها :ت�ضمــني املناهـ ــج الدرا�سي ــة مو�ض ــوعات
تتعلق باملواطنة والقيم الثقافية بدء ًا من مرحلة ريا�ض الأطفال.
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ضرورة التقنين ..وأبرز أسس وضعه...؟!
�أحتدث اليوم عن بع�ض �أهم �أ�س�س و�أ�صول و�ضع الأنظمة (القوانني) املختلفة� .إن التنظيم (التقنني) هو حاجة �ضرورية ل�سري احلياة العامة �سري ًا
�سل�س ًا ومنطقي ًا وعاد ًال ،وجمرد ًا من الأهواء ،ومتوافق مع القيم العامة للمجتمع املعني .ولإدراك �أهمية التقنني (التنظيم) علينا �أن نتخيل عدم وجود
«نظام» (قانون) يحكم �سري ون�شاط جانب ما من جوانب احلياة العامة .غياب ذلك التنظيم �سيعني :الفو�ضى والع�شوائية  ..و�سيادة قانون الغاب،
وحتكم الأهواء وامل�صالح اخلا�صة...
لذلك� ،أ�صبح القانون والتقنني �أبرز �سمات التح�ضر والتقدم احل�ضاري الإن�ساين .كلما تزايد كم القوانني ،وح�سن نوعها ،كان ذلك دليل على التقدم
احل�ضاري للمجتمع املعني ،والعك�س �صحيح متام ًا .وبالطبع ف�إن جوانب احلياة العامة املختلفة تتفاوت �أهميتها من جانب لآخر .فكلما اقرتب اجلانب
من احلقوق الأ�سا�سية للإن�سان زادت �أهميته ،وت�صاعدت خطورته� .إن تنظيم ا�ستخدام موقف لل�سيارات (مث ًال) �أقل �أهمية  -وال�شك  -من تنظيم
ا�ستخدام املياه يف املنازل ،رغم �أهمية اجلانبني حمل املثال ،وهكذا...
ولعل هذه احلقيقة ال�ساطعة تو�ضح �أهمية ،و�ضرورة ،تقنني �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية ،يف املجتمعات الإ�سالمية ،وخا�صة فيما يتعلق ب�أ�سا�سيات
االجتماع الب�شري ،وحقوق الفرد وواجباته .وقد نتطرق لهذا املو�ضوع احليوي املهم يف مقال قادم ،ب�إذن اهلل .
ومن �أهم �أ�س�س التنظيم �أن ي�ؤخذ يف و�ضع القانون كل معطيات الواقع  ،والو�ضع الذي يحاول القانون تنظيمه� .إن احلر�ص على �صياغة وا�ست�صدار
قوانني ممتازة وراقية ،دون اكرتاث يذكر بالواقع الفعلي على الأر�ض ،ومبدى �إمكانية التطبيق ،هو �أمر غري عملي ،و « ترف قانوين» � -إن �صح التعبري.
ف�أي قانون  -مهما كان راقي ًا  -ال قيمة له دون تطبيق �صحيح ...يحقق  -يف الواقع  -جوهره ،وهدفه.
وعلى �سبيل املثال ،تفنن بع�ض القانونيني واملخت�صني يف �صياغة ومتحي�ص و« تطوير» نظام «امل�شاركة بالوقت» يف الوحدات ال�سكنية ببالدنا .وهو تقنني
�ضروري وجيد .ولكن هل مثل هذا النظام (الع�صري) قابل للتطبيق يف الوقت احلا�ضر ،على الأقل يف جمتمع بلد نام كاململكة؟! هل لدينا «الآلية» الق�ضائية
املنا�سبة لف�ض املنازعات التي تن�ش�أ  -بطبيعة احلال  -عن تطبيقه ؟! �أال تنوء حماكمنا  -و�إماراتنا و�شرطنا  -مب�شاكل ال ح�صر لها بني م�ؤجرين وم�ست�أجرين
للعقار العادي ...وهي م�شاكل تقوم على عقود يف منتهى الب�ساطة والو�ضوح ؟! ومع ذلك تبقى معظم هذه الق�ضايا معلقة ...ومتزايدة ،بل ومرتاكمة.
ومثال �آخر ،نظام املرور اجلديد  -ن�سبيا .وهو نظام حيوي جد ًا ...مي�س جانب ًا مهما من حياة كل منا اليومية ،وحتتاج �إليه بالدنا � -أميا حاجة .وقد
جاء هذا النظام متكام ًال ،ومنقح ًا ،بل ومتميز ًا .لكن الأهم هو �أن «يفعل» ،وتوجد الآلية  -والقدرة  -املنا�سبة لتطبيقه ،وحتقيق الأهداف ال�سامية من
�إ�صداره .فالقوانني مهما كانت جميلة و�إيجابية تفقد �أهميتها� ،إن مل توجد الإرادة والقدرة على �إنفاذها ،وعلى �أكمل وجه ممكن .و�أغلب �إدارات املرور
لدينا  -مع الأ�سف  -وخا�صة يف املدن الكربى ،تعاين من �ضعف ت�أهيل �أفرادها ،وقلة عددهم .فالإمكانات الب�شرية الالزمة لتحقيق «�ضبط مروري»
منا�سب ومقبول ،متدنية جد ًا ...والق�صور يف «الكيف» و «الكم» فيها وا�ضح للعيان.
و�أن مل حتل م�س�ألة «الإمكانات» �سنظل نعاين من تدين ن�سبة «ال�ضبط املروري» يف �شوارعنا و�أزقتنا وطرقنا ،و�سنظل من �أ�سو�أ دول العامل يف حوادث
وخمالفات املرور  -كما هو حالنا الآن  -مهما كانت قوانيننا املرورية ممتازة .بع�ض �إدارات املرور يف مدننا تعمل  -كما يقولون  -ب�أقل من ربع الطاقة
الب�شرية والآلية الالزمة لها .ونتج عن ذلك �أن ن�سبة «ال�ضبط املروري» فيها تنخف�ض ...لت�صل �إلى حوايل  %8فقط� ...أي �أن  %8فقط من املخالفات
املرورية يتم �ضبطها ،ومعاقبة مرتكبيها؟!.
فالعربة� ،إذ ًا ،لي�س ب�إخراج نظام ممتاز وكامل ومنوذجي ،بل يف قابلية (و�إمكانية ) ذلك النظام للتطبيق الفعلي املمكن ،يف واقع معني .وهذا يعني:
وجوب االهتمام بـ «الظروف» والإملام مبدى ا�ستعدادها � -أي تلك الظروف  -لتطبيق الأنظمة املمتازة ،والعادلة� ...أو ًال ،وقبل «�سن» وتنقيح تلك النظم
والقوانني ،والتباري يف �ضبط �صياغتها.
وهذا يجب �أن ال يعنى «النزول» بالقوانني �إلى م�ستويات ح�ضارية متدنية ،بل �أن املق�صود هنا هو �صنع « نظم» متطورة ،وبـ « �أ�سنان « � ....أي بقدرة على
التطبيق  ،وم�صداقية لدى املعنيني بتطبيقها  .فالقانون املتطور ميكن �أن ي�سهم – �إيجاب ًا – يف االرتقاء احل�ضاري لأي جمتمع ،ودعمه على �سلم التقدم.
ومن �أبرز �أ�س�س و�ضع النظم �أي�ض ًا ،هى  :الت�أكيد على �ضرورة «املراجعة الدورية» لكل نظام ...لإجراء التعديل الالزم فيه (باحلذف والإ�ضافة،
�أو بهما معا) والذي يك�شف التطبيق لزومية �إجرائه ،وفى �أ�ضيق احلدود املمكنة� ....ضمانا ال�ستقرار وثبات هذه النظم .فال تخفى م�ساوئ �إجراء
التعديالت املتالحقة واملت�سرعة ،وما ي�سببه ذلك من �إرباك وتخبط للمعنيني بتلك النظم.
وال يفوتني هنا التنويه بدور جمل�س ال�شورى احلا�سم يف و�ضع و�صياغة النظم املختلفة يف بالدنا .وهو دور رئي�س ،وغري ظاهر بقدر كاف وقد تكون
لنا وقفة الحقة مع هذا الدور �أي�ضا .واهلل امل�ستعان ؟

�أ .د� .صدقـــه يحيى فا�ضـــــل
ع�ضو جمل�س ال�شورى
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الشورى يطالب وزارة الثقافة بمعالجة
قصور أداء اإلعالم الخارجي

طالب جمل�س ال�شورى خالل جل�سته العادية ال�ساد�سة والع�شرين
التي عقدها يوم الثالثاء 1435/6/1هـ برئا�سة معايل رئي�س
املجل�س ال�شيخ الدكتور عبداهلل بن حممد بن �إبراهيم �آل ال�شيخ
وزارة الثقافة والإعالم بو�ضع خطة لدعم ن�شر املحتوى الرقمي
لأدب وثقافة الطفل وال�شباب باللغة العربية ب�شكل تفاعلي ،وذلك
بالتن�سيق مع مبادرة امللك عبداهلل للمحتوى العربي.
دعم وتعزيز المواد اإلعالمية الخاصة
بذوي االحتياجات الخاصة

كما طالب املجل�س الوزارة بالعمل مع اجلهات امل�س�ؤولة ذات العالقة
ملعاجلة املعوقات التي �أدت �إلى ق�صور �أداء الإعالم اخلارجي ،وت�سهيل
�أداء الوزارة لقيامها بهذا الدور ،ودعم وتعزيز املواد الإعالمية
اخلا�صة بذوي االحتياجات اخلا�صة و�إفراد م�ساحات كافية يف
خمتلف و�سائل الإعالم.
جاء ذلك بعد �أن �أ�ستمع املجل�س لوجهة نظر جلنة ال�ش�ؤون
الثقافية والإعالمية ،ب�ش�أن ملحوظات الأع�ضاء و�آرائهم جتاه
التقرير ال�سنوي لوزارة الثقافة والإعالم للعام املايل 1434/1433هـ
التي تالها رئي�س اللجنة الدكتور را�شد الكثريي.
و�أو�ضحت اللجنة يف وجهة نظرها �أن تقرير الوزارة يعد و�ص ًفا لوزارة بعد
�إعادة هيكلتها؛ �إثر حتويل الإذاعة والتلفزيون ،والإعالم املرئي وامل�سموع ،ووكالة
الأنباء ال�سعودية �إلى هيئات عامة حتت مظلة الوزارة ،والذي يعني �أن هذه
الهيئات �ستقدم يف العام املايل القادم تقري ًرا م�ستق ًال لكل قطاع منها بح�سب
نظام جمل�س الوزراء.
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ور�أت اللجنة �إلى �أن مهمات الوزارة ،بعد ا�ستقالل الإذاعة والتلفزيون
والإعالم واملرئي ووكالة الأنباء ال�سعودية يف هيئات عامة حتت مظلة الوزارة،
اقت�صرت على املراقبة والتوجيه وبالتايل �أ�صبحت �أعباءها �أقل من ذي قبل ،مما
يحتم عليها تكثيف املراقبة واملتابعة واتخاذ قرارات جادة ل�ضمان ما تطمح له
القيادة ،ويرغب فيه املجل�س واملواطن ،وحتقيق ذلك عرب هيئة الإعالم املرئي
وامل�سموع.
وافاد الدكتور الكثريي �أن اللجنة ناق�شت مو�ضوع ال�ضوابط امللزمة للقنوات
الف�ضائية اخلا�صة مع مندوبي الوزارة والهيئات الثالث ،ووعدوا باالهتمام بهذا
املو�ضوع ،ولأهمية املو�ضوع ف�إن اللجنة تعد بطرحه والت�أكيد عليه عند لقائها
باملندوبني ملناق�شة التقرير القادم ب�إذن اهلل.
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و�أنها تُعترب جز ًءا من ال�سيا�سة العامة للدولة .ونظ ًرا لتطوير و�سائل الإعالم
حتدّثها بناء على ذلك لتكون �أكرث
واالنفتاح على العامل فقد ر�أت الوزارة �أن َ
�شمولية� .أما الإ�سرتاتيجية ف ُيعنى بها خطة تنفيذية لل�سري عليها يف املجال
الإعالمي ،وعدم وجودها ق�صور اعرتفت به الوزارة وتعمل على تالفيه ،وقد
�أ�صدر املجل�س عدة قرارات يف هذا ال�ش�أن.
ولفت الكثريي �إلى وجود ق�صور يف اجلانب الثقايف ب�شكل عام ،مو�ضح ًا �أن
اللجنة يف لقائها مع مندوبي الوزارة �أكدت حاجتها امللحة �إلى الدعم مب�ست�شارين
ثقافيني ،وزيادة الدعم املادي لوكالتها لل�ش�ؤون الثقافية �إال �أن الإجراءات
البريوقراطية حتول بينها وتلبية تلك املطالب.

و�أكدت اللجنة �أهمية البحث العلمي وتوظيفه ك�أداة من �أدوات التطوير يف
جماالت عمل الوزارة ،ور�أت �ضرورة زيادة املعتمد لهذا الغر�ض ،مع �ضرورة
املتابعة واملراقبة من قبل الوزارة واجلهات الرقابية ،و�إعداد تقرير عن نتائج
هذه البحوث وما �صرف عليها.
�أما ما يخ�ص امل�شروع التطويري املماثل لربنامج خادم احلرمني ال�شريفني
لتطوير التعليم والق�ضاء ،فر�أت اللجنة �أن العمل يف هذين الربناجمني �إلى
الوقت احلايل ال يتوافق ،وال يتنا�سب مع ما خ�ص�ص لهما من ميزانيات.

و�أ�ضاف �إن اللجنة ترى �أن على الوزارة املطالبة بذلك ،والتن�سيق مع اجلهات
املخت�صة ،كما �أنه بناء على ما ذكره مندوبو الوزارة �أن هناك حدي ًثا داخل
الوزارة حول حتويل الأندية الأدبية �إلى مراكز ثقافية بعد �ضم فروع اجلمعية
العربية ال�سعودية �إليها.
و�شددت اللجنة على �ضرورة �أن تكون للقنوات التلفزيونية والإذاعية التابعة
لهيئة الإذاعة والتلفزيون اجلاهزية للكوارث والأزمات ،و�أن ت�ضع ً
خططا ملثل
هذه الأمور لتو�ضيح جهود اململكة ،وما تقدمه من دعم لكثري من املجتمعات.

ولفت رئي�س اللجنة �إلى �أن معاجلة م�شكالت خريجي �أق�سام الإعالم لي�س
من اخت�صا�ص الوزارة ،ولكن اللجنة �ستناق�ش هذا املو�ضوع عند لقائها مبمثلي
الوزارة م�ستقب ًال �إن كان يف مقدور الوزارة امل�ساعدة يف هذا الأمر.
ور�أت اللجنة �أهمية �إن�شاء قناة خا�صة للتعريف باململكة و�إبراز جهودها
التنموية ،وجهود اململكة الإيجابية يف اخلارج ،مو�ضحة �أنها تبنت تو�صية بهذا
ال�ش�أن على الرغم من وجود برامج �إذاعية وتلفزيونية تقوم بذلك.
وبخ�صو�ص �ضرورة قيام وزارة الثقافة والإعالم بدورها الثقايف �أو�ضح رئي�س
اللجنة الدكتور را�شد الكثريي �أن املجل�س �أ�صدر العديد من التو�صيات يف تقارير
الوزارة لل�سنوات ال�سابقة ويف هذا التقرير لالهتمام بالثقافة� ،إ�ضافة �إلى ما
�صدر من قرار خا�ص ب�إن�شاء هيئة وطنية للكتاب ،وذلك رغبة منه يف م�ساعدة
الوزارة للنهو�ض باجلانب الثقايف ،كما �أن الوزارة تقوم بدورها يف معر�ض
الريا�ض الدويل للكتاب الذي ا�ستقطب �أعدادًا كبرية من دور الن�شر وغريها.
و�أ�شار رئي�س اللجنة �إلى �أن ال�سيا�سة الإعالمية يف اململكة �صدرت بقرار
جمل�س الوزراء رقم ( )169وتاريخ 1402/10/20هـ ،وقد ن�صت يف بدايتها
على �أنها تعترب اخلطوط العري�ضة التي يلتزم بها الإعالم ال�سعودي لتحقيق هذه
الأهداف من خالل التثقيف والتوجيه والأخبار والرتفيه.
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لغتنا تستحق مشروعًا وطنيًا يحميها

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

الدكتور  /حاتم المرزوقي

رئيس اللجنة الخاصة لنظام حماية اللغة العربية

ناق�ش جمل�س ال�شورى خالل جل�سته العادية الثانية والثالثني
التي عقدها الثالثاء 1435/6/22هـ برئا�سة معايل رئي�س املجل�س
ال�شيخ الدكتور عبداهلل بن حممد بن �إبراهيم �آل ال�شيخ تقرير
اللجنة اخلا�صة ،ب�ش�أن درا�سة م�شروع “نظام حماية اللغة العربية
يف اململكة العربية ال�سعودية” واملقدم من ع�ضو املجل�س الدكتور
�سعود ال�سبيعي وفق املادة ( )23من نظام املجل�س الذي تاله رئي�س
اللجنة اخلا�صة الدكتور حامت املرزوقي.
وبعد عر�ض م�شروع النظام على املجل�س للمناق�شة� ،أبديت ب�ش�أنه بع�ض
امللحوظات حيث ا�ستح�سن �أحد الأع�ضاء �إ�ضافة تعريف ب�سيط يفيد �أنه يف
حال ذكر «املركز» فهو مركز امللك عبداهلل بن عبدالعزيز الدويل خلدمة اللغة
العربية؛ لأن النظام �سوف ي�شري �إلى مركز امللك عبداهلل ،خ�صو�ص ًا لو �أدخلت
تعديالت �أخرى بعد هذه املناق�شة.
و�أكد ع�ضو �آخر �ضرورة �أن يكون التحدث مع الوفود الر�سمية مق�صور ًا على
اللغة العربية ،وهذا �سلوك متعارف عليه ،وهو من مكونات الهوية الوطنية ،ور�أى
�أنه يعطي قوة ملوقف املتحدث مع �ضبط النظام لعملية الرتجمة.
و�أ�ضاف ع�ضو �آخر �أن مواد هذا النظام ال ميكن حتقيقها بدون تطوير
منظومة تعليم وتدري�س اللغة العربية يف التعليم العام والتعليم العايل ،وقد
و�صلت �إلى ما و�صلت �إليه من �ضعف ،مت�سائ ًال عن الكيفية التي يتم بها تطبيق
مواد مثل املادة “اخلام�سة” و”ال�ساد�سة” من النظام احلايل ،وغريها بلغة
عربية �سليمة بدون �أن يتلقى الفرد ال�سعودي تعليم ًا قوي ًا يف اللغة العربية.
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لغتنا تستحق
مشروعًا وطنيًا يحميها

ولفت �آخر �إلى �أن اللجنة ذكرت يف املادة “الثالثة ع�شرة” �أنها �أ�ضافت
�أحكام ًا متكينية ملركز امللك عبداهلل بن عبدالعزيز الدويل حلماية اللغة
العربية؛ وقال  :ما دام ذلك جائزً ا قانون ًا ,فمن املهم �إ�ضافة بع�ض املواد الأخرى
وال�صالحيات التي تهدف �إلى دعم تعليم اللغة العربية جلهة مهمة؛ مثل مركز
امللك عبداهلل� ،أو تثبيتها يف هذا النظام ،مثل� :أن يكون من درا�سة خمرجات
مناهج اللغة العربية يف التعليم العايل والعام ،ومراجعتها واقرتاح تعديلها،
ح�سب معايري يحددها املركز.
وطالب �أحد الأع�ضاء ب�أن يتولى املركز الإ�شراف على و�ضع معايري خا�صة
وتراخي�ص ملعلمي اللغة العربية وللمرتجمني من اللغة العربية و�إليها ،و�إعطاء
الرتاخي�ص لهم.
معايير خاصة وتراخيص لمعلمي
اللغة العربية وللمترجمين

ونبه �أحد الأع�ضاء �إلى �أن النظام مث ُل كثري من الأنظمة ،مل تت�ضح العقوبة
على خمالفة النظام ،والبد من االحتفاظ مب�ضمون املادة احلادية والع�شرين
واملادة الثالثة والع�شرين من املقرتح الأ�صلي �ضمان ًا لتطبيق النظام ،ومراقبة
ا�ستخدام اللغة العربية كما ورد يف النظام ،خا�صة �أن يف هذا النظام �أحكام ًا
لي�س لها مثيل �سابق يف �أنظمة �أو ت�شريعات �أخرى.
واعترب ع�ضو �آخر �أن املقرتح مهم وبحاجة �إلى تطوير ليحقق الهدف الذي
و�ضع من �أجله.
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ور�أى �آخر �أن الالعبني الرئي�سيني يف حماية اللغة العربية هما التعليم
والإعالم؛ ومع ذلك ف�إن العناية بهذين القطاعني يف هذا النظام حمدودة جد ًا؛
�إذ ال حماية للغة العربية �إن مل يحمها التعليم والإعالم.
البد من إلزام مقدمي البرامج اإلذاعية
باللغة العربية الفصحى

و�أ�شار �أحد الأع�ضاء �إلى �إقحام مركز امللك عبداهلل للغة العربية يف هذا
املو�ضوع؛ ونوه �إلى �أنه لي�س من مهام املركز متابعة وتنفيذ الأنظمة فهو جهة غري
حكومية؛ واجلهات غري احلكومية ال ت�ستطيع  -بحكم نظامها� -أن تكون جهات
رقابية تتابع تنفيذ بنوده ،ور�أى �أن �أف�ضل جهة لذلك هي وزارة الثقافة والإعالم،
رئي�سا من مكونات الثقافة.
كون اللغة العربية مكو ًنا ً
وطالب �آخر ب�إ�ضافة مادة تتعلق باللغة الر�سمية للإعالم الر�سمي احلكومي،
و�إ�ضافة �أخرى تتعلق بدعم الربامج التي ت�ستخدم اللغة العربية الف�صحى،
وثالثة تلزم مقدمي الربامج املختلفة املتلفزة واملذاعة باللغة العربية الف�صحى،
و�إ�ضافة مادة تتعلق باال�ستثناءات امل�سموح بها.
و�شدد على �ضرورة وجود مادة خا�صة بامل�صطلحات امل�ستخدمة كاللغة
العربية ،واجلهات الر�سمية وغري الر�سمية ،وغريها من امل�صطلحات.
ولفت �أحد الأع�ضاء �إلى ماورد يف املادة التا�سعة الفقرة (�أ) من عبارة يرى
�أنها ف�ضفا�ضة جد ًا وميكن �أن تف�سرها �أي جهة كما ت�شاء؛ وقال � :إن الأ�صل �أن
يكون هناك عبارة حول �إلزامية التعليم و�أن يكون باللغة العربية يف جميع مراحله،
ثم يتم و�ضع اال�ستثناءات املرادة يف نقط �أخرى؛ مع حتديد املرحلة التعليمية؛
وقد يكون من املنا�سب تق�سيم احلديث هنا �إلى مواد تف�صيلية :الأولى للتعليم
العام ،والثانية للتعليم العايل ،مع �أهمية الإ�شارة �إلى �أن الالئحة التنفيذية حتدد
التخ�ص�صات واحلاالت التي يجوز فيها اال�ستثناء بالتدري�س بلغتني متوازيتني� ،أو
لغة �أجنبية واحدة.
واعترب �آخر �أن حماية اللغة العربية يتم من طريقني الأول :متكني اللغة
العربية ،والثاين� :إثراء اللغة العربية؛ وبني �أنه يف جمال متكني اللغة العربية
ن�صت املادة الأولى من النظام الأ�سا�سي للحكم على �أن لغة اململكة العربية
ال�سعودية الر�سمية هي اللغة العربية؛ وبذلك ف�إن هذه املادة هي التي ا�ستمدت
منها الكثري من اجلهات احلكومية مواد النظام فيما يتعلق بحماية اللغة
العربية� ،أو متكني اللغة العربية من �أن تكون هي اللغة الأ�سا�س يف املخاطبات ويف
التعامالت الر�سمية والكتابة.
َّ
و�أ�شار �أحد الأع�ضاء �إلى �أن هذا النظام مع �أهميته �إال �أنه �أغفل جانب الإثراء
وكرر جانب التمكني ،فقد كرر كثري ًا من املواد التي وردت مبثوثة يف كث ٍري من
الأنظمة ،ون�سي �أن يتطرق �إلى اجلانب الإثرائي للغة العربية والذي يتمثل يف
�إن�شاء جممع للغة العربية الذي من خالله ميكن �إثراء اللغة العربية بامل�ستجدات
وامل�صطلحات والكلمات والعبارات اجلديدة؛ التي تفي باحتياجات املجتمع يف
الظروف احلالية والتطور املجتمعي والتطور احل�ضاري.

وقال ع�ضو �آخر � :إن ما ن�صت عليه �إحدى مواد النظام املقرتح من �أنه يهدف
�إلى حماية اللغة العربية بو�صفها �إحدى مقومات الهوية الوطنية .لذا ،يح�سن
�إعادة �صياغة هذا املادة؛ بحيث يهدف هذا النظام �إلى حماية اللغة العربية
بو�صفها لغة القر�آن قبل �أي �شيء �آخر.
وتوقف �أحد الأع�ضاء عند املادة الثانية التي متنع كتابة اللغة العربية بغري
حروفها؛ حيث �أ�ضافت اللجنة “و�أرقامها” ،وت�ساءل قائ ًال هل يعني �أن نرتك
كتابة الأرقام بالهندية والرجوع �إلى الأرقام العربية التي هي م�ستخدمة مع اللغة
الإجنليزية؟.
ولفت �آخر �إلى �أن ن�ص املادة “الثالثة”“ :على جميع اجلهات احلكومية
ا�ستخدام اللغة العربية ”..ن�ص مكرر ،حيث �صدرت كثري من التوجيهات وكثري
من املواد يف الأنظمة با�ستخدام اللغة العربية يف التعامالت املختلفة.

�أما املادة “الرابعة” فر�أى ع�ضو �آخر �أنها �أكدت على وجوب التحدث
باللغة العربية يف املحافل الدولية؛ وهو �أي�ض ًا ما �أكدت عليه كثري من املرا�سيم
والتوجيهات امللكية ،كما �أن املادة “اخلام�سة ون�صها“ :على اجلهات احلكومية
وغري احلكومية �أن حترر باللغة العربية جميع الوثائق” ورد يف كثري من الأنظمة،
كما �أن ن�ص املادة ال�ساد�سة الذي يوجب على كل من ي�شغل وظيفة عامة �أن يجيد
اللغة العربية ؛ هو حت�صيل حا�صل؛ لأن اللغة الر�سمية للمملكة هي اللغة العربية
وهي لغة التعليم ،ال�سيما �أنه يعلن عن الوظائف وتنظيم م�سابقاتها باللغة العربية
وهو املعمول به.
ً
وتابع الع�ضو ب�أن كثريا من مواد هذا النظام �أحكامها موجودة ومنظمة
ملو�ضوعها يف �أنظمة �أخرى� ،أو �أوامر �سامية �أو قرارات ذات �صلة بهذا املو�ضوع.
لذا جاء هذا النظام املقرتح يف احلقيقة بتكرار الكثري من الأحكام الواردة يف
العديد من الأنظمة .م�ضيف ًا �أنه من الأف�ضل �إيجاد برامج تتعلق بدعم وتعزيز اللغة
العربية بد ًال من �إيجاد نظام جند �صعوبة يف تطبيق �أحكامه على �أر�ض الواقع.
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تقارير القبة
اللجنة حذفت جميع المواد
المتعلقة بالتعريب والضوابط
والعقوبات فماذا بقي؟

والحظ �أحد الأع�ضاء �أن م�شروع النظام قد �أُفرغ من حمتواه ،فقد حذفت
مواد كثرية هي لب النظام ،وما بقى فال يعدو �سوى تو�صيات عامة �صدرت
فيها تعليمات و�أوامر ر�سمية �سابقة ،كما �أن اللجنة حذفت جميع املواد املتعلقة
بالتعريب واملواد املعنية بال�ضوابط والعقوبات ،فما الذي بقي من النظام؟ �إذ مل
يبق من م�شروع النظام �شيء ي�سوغ �صدوره �أ�ص ًال.

و�أكد �أهمية مو�ضع التعريب وما ي�ستحقه منا كوطن وك�أمة �أن نعتني به .وقال:
�إننا بحاجة �إلى التوا�صل مع الآخر بالتعريب والرتجمة ،ومن املنا�سب �إعادة
النظر يف م�س�ألة �ضم النظام ملركز امللك عبداهلل الدويل ،فاملركز ال زال يف طور
الهيكلة وو�ضع اللوائح ،كما �أنه مركز دويل ،وال يوجد ما مينع من تعدد امل�ؤ�س�سات
التي تهتم باللغة العربية ،بل ينبغي �أن يكون هناك ع�شرات امل�ؤ�س�سات التي تعنى
باللغة العربية.
ويف مداخلته قال �أحد الأع�ضاء� :إن قوانني الدولة الع�صرية التي �أخذت على
عاتقها حماية لغتها الوطنية جند �أنها �أخذت يف احل�سبان العنا�صر الأربعة؛
منها� :سن الأنظمة التي حتافظ على اللغة من االندثار �أو التعطيل �أو التحويل من
ل�سان وطني �إلى ل�سان �أجنبي ،وتعميم التعامل بها فال يرى الفرد فيها �إال لغته،
وال ي�سمع �إال لغته ،وال يتكلم �إال بلغته.
وال تقل هذه احلماية واملحافظة على اللغة الأم عندهم عن حماية �سيادة
الأوطان واملعتقدات ،وفر�ض العقوبات واجلزاءات على من يخالف تلك الأنظمة،
كذلك وجود �سلطة تراقب تنفيذ تلك الأنظمة والقوانني ،وتتخذ الإجراءات
الالزمة ملن يخالفها� ،أي�ض ًا �سد الفجوة املتوقعة ما بني اللغة الوطنية وما ي�ستجد
من علوم بلغات �أجنبية.

وقال � :إن اململكة جديرة مبجمع للغة العربية ،لكن ذلك مل يحدث ،وقد �صدر
نظام من جمل�س ال�شورى يف ال�سابق ملجمع اللغة العربية ،ولكن النظام مل ير
النور بعد ،ومركز امللك عبداهلل بن عبدالعزيز الدويل خلدمة اللغة العربية كان
يفرت�ض �أن يكون البديل عن جممع اللغة العربية يف اململكة ،ولكن مل يحدث
ذلك؛ واهتمامات املركز و�إمكاناته ال تكفي حلماية اللغة العربية �أو التعريب.
وطالب اللجنة بالإطالع على نظام جممع اللغة العربية امل�شار �إليه،
واال�ستفادة منه لإن�شاء نظام �شامل جديد للغة العربية يكون مركز امللك عبداهلل
هو مرجعيته التنفيذية ،بحيث ي�صبح نظام ًا ملركز امللك عبداهلل للغة العربية،
و�أن ي�شمل قواعد التعريب.
ونبه ع�ضو �آخر �إلى �أن اللغة العربية تتعر�ض للتهديد ،وبرهن على ذلك ياللغة
املتداولة يف بع�ض الفنادق وامل�ؤ�س�سات ال�صحية ،بل وبع�ض مدار�سنا ،م�شدد ًا
على �أهمية حماية اللغة العربية والتي يتحدث بها �أكرث من مليار �إن�سان ،ور�أى �أن
يكون مركز التعريب والرتجمة مركز ًا م�ستق ًال حتت ا�سم :مركز امللك عبداهلل
احل�ضاري للتعريب والرتجمة ،ال�سيما �أن رد مندوب املركز �أو�ضح للجنة �أن
مركز امللك عبداهلل الدويل لي�س له �أي توجه للتعريب.
22
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و�أ�ضـ ـ ــاف �إن م�شـ ــروع النظـ ــام هـ ــذا مل ُيحـ ــكم املحاف ـ ـظـ ــة عـ ــلى هـ ــذه
العنـ ــا�صـ ــر الأرب ـ ـعـ ــة ،ففي العنـ ــ�صر الأول وهـ ــو املحاف ـ ـظـ ــة عـ ــلى اللغـ ـ ـ ــة
الوطنـ ــية من دخول اللغـ ــات الأجنـ ــبية؛ جنـ ــد �أن يف بعـ ــ�ض مـ ــواد م�شـ ــروع
النظام ا�ستث ــناءات تفـ ــقد املـ ــادة الغـ ــر�ض الأ�سـ ــا�س منهـ ــا ،ومن ال�ضـ ــروري
 يف �صياغة القوانني  -عدم الإكثـ ــار من الأمـ ــور اجلوازيـ ــة� ،أو اال�ستثنـ ــاءات؛كما جاء يف املواد “اخلام�سة” و “ال�سابعة” و “التا�سعـ ــة” ،حيث جـ ــاء يف املادة
“التا�سعة” يف الفقرة (ت)“ :تُن�ش�أ املدار�س الأجنبية وفـ ــق �ضوابط و�شروط
حتددها الالئحة التنفيذية على �أن ت�ضـ ــم مناهجـ ــها برناجم ـ ـ ًا خا�ص ًا باللغـ ــة
العربية”؛ وقد تت�سبب هذه الفقرة �أن ي�صبـ ــح هـ ــذا الأمـ ــر اجلـوازي هو الأ�صل،
وك�أننا ن�ش ِّرع لوجود مدار�س تدر�س بغري اللغة العربية.
وقد كانـ ــت املـ ــدار�س الأجـ ــنبية يف املمـلكـ ــة ال تقبـ ــل الطـ ــالب ال�سـ ــعوديني
عـ ــدا ما تق�ضي به ال�ضـ ــرورة من �أبنـ ــاء ال�سعـ ــوديني العائـ ــدين مـ ــن اخلـ ــارج
كالدبلوما�سيني مث ًال ،ثم تغيـ ــر الو�ضـ ــع حتى �أ�صبـ ــحت املـ ــدار�س الأجنبــية يف
الريا�ض وحدها �أكرث من خم�سني مدر�سـ ــة ال تكـ ــاد جتـ ــد للغـ ــة العربيـ ــة فيها
�أثر ًا وا�ضح ًا؛ ويف املقابل جند �أن ال�سفارات ال�سعوديـة تعاين الأم ّرين لكي تفتتـ ــح
مدر�سة لأبنائها يف اخلارج.
وزاد ع�ضو املجل�س ب�أن املادة “التا�سعة” يف امل�شروع اللجنة �أ�ضافت حكم ًا
جديد ًا مل يكن يف امل�شروع املقرتح ،وقد �سلكت اللجنة يف مادة “العقوبات”
م�سلك ًا غري معهود وهو الإحالة على �أنظمة �أخرى خارج هذا النظام؛ بالرغم
من �أن بع�ض مواد امل�شروع ال تغطيها الأنظمة الأخرى ،وهذا امل�سلك يف حد ذاته
يحتاج �إلى �سند قانوين.

تقارير القبة

وكان عليها �أن ت�ضع العقوبات ملن يخل ب�أحكام هذا النظام؛ حيث ن�صت
اللجنة يف املادة “ال�ساد�سة ع�شرة” مادة العقوبات  -يف ال�صفحة “اخلام�سة
ع�شرة” على ”:تطبق على خمالفي �أحكام هذا النظام العقوبات املقررة
نظام ًا” ،ومل تذكر العقوبات املقررة نظام ًا؛ لكي نرى تلك العقوبات يف التقرير.

من جهته قال ع�ضو �آخر � :إن لغتنا هي قر�آننا و�أمننا القومي وانتما�ؤنا،
ف�أزمة اللغة العربية وتنوعها يتطلب منا التفكري بجدية يف و�ضع اخلطط
وتطوير امل�شروعات مبا يتنا�سب ومتغريات الع�صر والنا�س؛ الرتبوية ،والثقافية،
واالجتماعية ،والتقنية ،والإعالمية وغري ذلك.

و�أ�شار �إلى �أن هنالك مواد ًا و�ضعتها اللجنة ال تغطيها الأنظمة الأخرى،
م�ست�شهد ًا باملادة “احلادية ع�شرة” يف ال�صفحة “اخلام�سة” والتي تن�ص على
ما ينبغي �أن يكون باللغة العربية ذكرت اللجنة ثالث فقرات ،ثم بررت االقت�صار
على تلك الفقرات بقولها يف جدول املالحظات :مت �إجراء تعديل يف �صيغة هذه
املادة مع املحافظة على م�ضمونها ،مع حذف ما �صدر ب�ش�أنه �أحكام نظامية يف
ت�شريعات م�ستقلة؛ وقال � :إن هذا ي�ؤكد على �أن الفقرات الثالث مل ي�صدر ب�ش�أنها
�أحكام نظامية يف ت�شريعات م�ستقلة ولذلك ن�صت عليها .وت�ساءل قائ ًال :لو �أن
�أحد ًا ارتكب خمالفة لإحدى تلك الفقرات �أوكلها ،هل يرتك بال عقوبة؟.

ومن املهم ا�ستخدام اللغة العربية يف التعامل الر�سمي ،ويف املجاالت الإدارية،
والتجارية ،والرتبوية ،ويف املعامالت القانونية وغريها؛ وهذا يتم عن طريق
تفعيل الن�صو�ص الد�ستورية والت�شريعية التي تن�ص على �أن اللغة العربية هي اللغة
الر�سمية ،ومن ثم حتويلها �إلى منظومة دقيقة وذكية من اللوائح التف�صيلية،
والقرارات ذات ال�صفة امللزمة التي تفر�ض ا�ستخدام اللغة العربية يف كافة
الأن�شطة ،واملعامالت ،وفر�ض اجلزاءات الالزمة خالل التطبيق حيال ذلك.

ونوه �إلى �أن من العنا�صر الأ�سا�سية يف �أنظمة احلماية وجود �سلطة خمت�صة
تراقب تنفيذ تلك الأنظمة والقوانني وتتخذ الإجراءات الالزمة ملن يخالفها،
�إال �أن اللجنة كررت اخلط�أ نف�سه يف مادة العقوبات ال�سابقة ،حيث مل حتدد
هنالك �أي عقوبات ،حتى بات نظام ًا بال �أ�سنان ،ثم �أ�سندت �سلطة تنفيذ املراقبة
واملحا�سبة �إلى مركز بحثي وعلمي ال يرتقي �إلى �أداء مهمة الرقابة واملحا�سبة
كما يف نظامه الأ�سا�سي؛ حيث �إن املركز دويل الطبيعة ،فا�سمه :مركز امللك عبد
اهلل الدويل خلدمة اللغة العربية ،وم�شروع النظام املقرتح وطني حملي الطبيعة،
فكيف ميكن اجلمع بني الأمرين يف تطبيق الأنظمة؟.
و�أ�ضاف � :إذا كانت الأمة الإ�سالمية قد كلفت بحمل الر�سالة اخلالدة �إلى
النا�س كافة ،وكان الدليل على �صحة هذه الر�سالة هو القر�آن الكرمي ،والدليل
على �صحة القر�آن هو كونه معجز ًا وال يتبني هذا الإعجاز �إال ملن يدرك معاين
العربية ،فهل نحن قادرون على �إي�صال هذا الإعجاز وهذه الأمانة مع ال�ضعف
الذي يعانيه �أبنا�ؤنا وبناتنا يف اللغة العربية؟ ،فالق�ضية لي�ست هينة ،ومن املهم
�إعادة املو�ضوع �إلى اللجنة ملزيد من الدرا�سة.

م�ؤكد ًا على قرار م�ؤمتر القمة العربية “التا�سعة ع�شرة” املنعقد يف الريا�ض
بتاريخ  29مار�س 2007م حول دور اللغة العربية يف التعبري عن الإرث احل�ضاري،
وتطوير العمل العربي امل�شرتك ،وكذلك قرار م�ؤمتر القمة العربية الع�شرين
املنعقدة يف دم�شق بتاريخ  30-29مار�س 2008م الذي �شدد على دور اللغة
العربية يف احلفاظ على الهوية؛ تدارك ًا لت�أثري ال�ضعف اللغوي على عملية التنمية
االقت�صادية ،واالجتماعية ،والثقافية ،و�شدد على �أهمية الأخذ بهذا امل�شروع؛
فامل�شروع يت�ضمن ثالثة اجتاهات منها قانون حماية اللغة العربية وهو ناحية
قانونية.
وتطبيق اللغة العربية وال�سعي لإعادة مكانتها؛ وهو ما ت�سعى �إليه امل�ؤ�س�سات
واملراكز املهتمة باللغة العربية� ،أي�ض ًا �إقامة مركز ترجمة مب�ستوى علمي ومنهجي
راق جد ًا ،واللغة العربية قا�صرة يف هذا املجال لعدم وجود قاعدة معلوماتية،
و�ستدر�س اللجنة اخلا�صة ما طرحه الأع�ضاء من �آراء وملحوظات ومقرتحات؛
ومن ثم تعود بوجهة نظرها �إلى املجل�س يف جل�سة قادمة ,ومن ثم ي�صوت املجل�س
على ما انتهت �إليه اللجنة.

من جانبه ر�أى �أحد الأع�ضاء �أن اللجنة ذكرت �أنها �أعادت �صياغة املادة
“العا�شرة” وحافظت على امل�ضمون ،يف حني �أنه مت حذف الفقرة (ب) منها،
ومل يتم ذكر ذلك يف امللحوظات ،ور�أى الإبقاء على الفقرة (ب) لأهميتها عطف ًا
على ما جاء يف الفقرة (�أ) و تعزيز ًا له .م�ؤكد ًا �أهمية الإ�ضافة التي �أ�ضافتها
اللجنة لهذه املادة اخلا�صة مبدر�سي اللغة العربية؛ ور�أى منا�سبة �إ�ضافة الفقرة
التالية لهذه املادة“ :تعريب امل�صطلحات يف مراحل التعليم اجلامعي جلميع
التخ�ص�صات العلمية وال�صحية والهند�سية”.
ويف ظل املبالغة يف ا�ستخدام التقنية طالب اللجنة ب�أن تتبنى �إ�ضافة مادة
جديدة مل�شروع النظام ون�صها“ :على املركز الوطني للقيا�س والتقومي �إدراج
اختبار للغة العربية �ضمن اختبار القدرات؛ و ذلك ملعاجلة الق�صور اللغوي يف
طالب اجلامعات”.
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مشروع نطام مقترح من أحد أعضاء المجلس

مراكز األحياء ..حاضنة أهلية تستحق التطوير

األستاذ  /أحمد بن إبراهيم الحكمي
رئيس اللجنة الخاصة لمشروع نظام مراكز األحياء

ارتبـــاط مــراكــز الأحيــاء؛ وجمــال�س �إداراتــها؛ و�آلـيــة انعــقــاد
جمــعياتها العمومــية؛ ومــا �إذا كــان موظفــوها �سيخــ�ضعون لنظــام
التقـاعــد؛ �أم �سيعــملون بنظــام املكــافــ�أة؛ كــانت تلــك �أبــرز النقــاط
التي طرحــها عــدد من �أع�ضاء جمل�س ال�شورى خالل مناق�شة املجل�س
يف جل�ســته العـاديــة التا�سعــة والع�شــرين التي عقــدها يــوم االثــنني
1435/ 6 /14هـ برئــا�ســة معــايل رئيــ�س املجــل�س ال�شيــخ الدكــتور
عبداهلل بن حممد بن �إبــراهيم �آل ال�شيــخ ،تقــرير اللجنــة اخلا�صـة
لدرا�سة مقرتح م�شروع نظام مراكز الأحياء واملقــدم من ع�ضو جمل�س
ال�شورى الدكتور �سعود ال�سبيعي وفق املادة ( )23من نظام املجل�س.
وبــعــد �أن تــــال رئيــ�س اللجنــة اخلا�صــة معــايل الأ�ستــاذ �أحــمد
بن �إبراهيــم احلكــمي تقــرير اللجنــة؛ ناقــ�ش املجــل�س مواد م�شروع
النظــام املقتــرح؛ حيــث ر�أى �أحــد الأع�ضــاء �إ�ضافــة تعــريف احلــي
يف املادة «الأولى» للتعريفات ،حتى ت�ستطــيع املناطــق معرفــة عــدد
مراكــز الأحيــاء التي ت�شــرف عليــها ،واقتــرح و�ضــع م�ؤ�شــرات لأداء
مراكز الأحــياء عـلى م�ستوى املناطق؛ لأغرا�ض التخطيط واملتابعة،
وحتديد االحتياجات ،والنظرة ال�شمولية ،لتطبيقه و�إنتاجيته.
و�أ�ضاف ع�ضو �آخر �إن النظام املعد من اللجنة منا�سب ج ــد ًا لتنظيم العمل يف
هذه املراكز ،لكنه الحظ �أن اللجنة اطلعت على م�شروع القواعد املوحدة ملراكز
الأحياء يف مدن اململكة� ،إال �أنها مل تقدم �شرح ًا وا�ضح ًا عن طبيعة هذه الوثيقة،
ومل تبد ر�أي ًا حمـ ــدد ًا ع ــن م ــدى ارتب ــاطها مبــ�شروع النــظام ال ــذي بني �أيدينا،
خ�صو�ص ًا �أنه كان من بني املربرات الرئي�سة التي دعت جلنة ال�ش�ؤون االجتماعية
والأ�سرة وال�شباب �إلى عدم املوافقة على درا�سة هذا امل�شروع يف وقــت �ســابق ه ــو
وجود هذه القواعد املوحدة التي قد تكون �أكرث نفع ًا ملراكز الأحيــاء.
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ونوه الع�ضو �إلى �أن اللجنة مل تقدم �أية تعليقات �أو تف�سريات ب�ش�أن ملحوظات
املندوبني الذين ا�ست�ضافتهم والتي كانت يف جمملها �ضد فكرة �إيجاد مراكز
الأحياء لأ�سباب خمتلفة.
واقرتح �أحد الأع�ضاء �إ�ضافة هدف جديد للأهداف التي ا�شتملت عليها املادة
«الثالثة» من م�شروع النظام يتعلق بتنمية القدرات واملواهب ،وت�شجيع الإبداع
والتفوق والت�ألق والتميز يف العمل ،مبين ًا �أن هذا الهدف ال يتعار�ض مع الهدف
اخلام�س من �أهداف النظام املقرتح ،و�إمنا هو مكمل ومتمم له .كما اقرتح �أن
يت�ضمن النظام ر�سوم ا�شرتاكات؛ �شريطة �أن تكون هذه الر�سوم رمزية ،و�أن
يعفى منها غري القادرين بنا ًء على موافقة جمل�س �إدارة املركز ،وبرر ذلك ب�أن
هذه الر�سوم الب�سيطة ت�شعر �أع�ضاء مراكز الأحياء ب�أهمية �إ�سهامهم يف دعم
مراكزهم؛ كما �أنها تخلق �شيئ ًا من اجلدية يف تعامل الأع�ضاء مع مراكزهم،
وت�سهم يف دعم املراكز مالي ًا ولو ب�شكل ب�سيط.
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ولفت النظر �إلى �أن اللجنة مل ت�شر �إلى مقدار ر�سوم اال�شرتاكات التي �أدت
�إلى نفور �سكان احلي من امل�شاركة يف اجلمعية العمومية مبنطقة مكة املكرمة،
فقد تكون تلك الر�سوم عالية.
و�أ�شار ع�ضو �آخر �إلى �أن املادة «احلادية والع�شرون» من م�شروع النظام
ن�صت على ت�شكيل جمل�س �إدارة م�ؤقت للمركز ،ور�أى �أنه ال داعي لهذا املجل�س
الذي لن يزيد عمره على �ستني يوم ًا ،خ�صو�ص ًا �أن الفقرة العا�شرة من املادة
«ال�سابعة» من مقرتح اللجنة تن�ص على �أن جمل�س الإدارة ينعقد مرة كل �شهرين،
واقرتح ً
عو�ضا عن ذلك يف حالة حل جمل�س الإدارة �أن ي�شكل املحافظ املخت�ص
جلنة م�صغرة للإ�شراف على املركز �إلى حني ت�شكيل جمل�س �إدارة جديد� ،أو ال
يتم حل جمل�س الإدارة القدمي حتى يتم ت�شكيل جمل�س �إدارة جديد.
المراكز ستكون حاضنة للمناسبات
واالجتماعات وتآلف أهل الحي وتعارفهم

ور�أى �آخر �أن النظام املقرتح مطبق يف بع�ض مناطق اململكة ،لكنه نبه �إلى �أن
املراكز �ستواجه �إ�شكالية اختيار الأماكن وبناء هذه املراكز ،وت�أ�سي�سها و�إيجاد
جمعياتها مما �سريتب عليه تبعات مالية و�إدارية ،غري �أنه ر�أى �أن لهذه املراكز
�أهمية يف الرتابط االجتماعي بني �سكان احلي حيث �ستكون حا�ضنة للمنا�سبات
واالجتماعات وت�آلف �أهل احلي وتعارفهم ،واقرتح �أن ترتبط هذه املراكز ب�أمانات
املدن وبلديات املحافظات.
وعد �أحد الأع�ضاء جمعية الأحياء من اجلمعيات املهمة ،م�شري ًا �إلى �أن
بدايتها كانت يف منطقة املدينة املنورة؛ ثم انطلقت يف منطقة مكة املكرمة؛ حيث
بلغ عددها �سبعة و�سبعني مركزًا ،وهي الذراع االجتماعي لإمارات املناطق.
ونوه �إلى �أن 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�ضح الو�ضع القانوين ملراكز الأحياء ،هل هي هيئات عامة� ،أم
م�ؤ�س�سات جمتمع مدين� ،أم جمل�س تابع للأمارة؟ ،واقرتح ت�سمية النظام بنظام
الهيئة العامة ملراكز الأحياء؛ م�شدد ًا على �ضرورة وجود هيئة عامة يف كل منطقة
ت�شرف على �سري عمل املراكز وتراقبها وتوحد اجلهود وفق خطة عمل حتقق
الأهداف.
هل المراكز مؤسسة مجتمع مدني
أم مجلس تابع لألمارة؟

وتوقف ع�ضو �آخر عند ما ورد يف املادة «ال�سابعة» ب�أن هناك ثالثة �أع�ضاء
ير�شحهم املحافظ من من�سوبي اجلهات املعنية ،وت�ساءل قائ ًال كم �سنحتاج من
من�سوبي هذه اجلهات املعنية يف مدينة الريا�ض مث ًال؟ فهل �سنحتاج مث ًال من

وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية �إلى ( )70موظ ًفا (�إذا كان التوزيع عاد ًال بني اجلهات
املعنية) لي�شاركوا يف جمال�س �إدارات مراكز الأحياء؟ وكيف �سيتم اختيار
اجلهات وحتديدها؟ كما مل يحدد م�شروع النظام عدد الدورات التي ي�سمح
لع�ضو املجل�س البقاء ع�ض ًوا يف جمل�س الإدارة.
ور�أى �أحد الأع�ضاء تعديل ا�سم الأمانة العامة يف املراكز �إلى الإدارة
التنفيذية؛ ويكون على ر�أ�سها مدير تنفيذي كما هو احلال يف العديد من اجلهات
الأهلية؛ حتى ال تختلط الأمور بني الأمانة العامة ملجل�س مراكز الأحياء يف
املناطق؛ والأمانة العامة يف مراكز الأحياء.
ومتنى �أحد الأع�ضاء �أن تكون اللجنة اخلا�صة قد اطلعت على مواد م�شروع
متت درا�سته وتوقيعه من قبل مندوبي اجلهات احلكومية ذات العالقة بهيئة
اخلرباء ،حيث يت�ضمن مواد �أ�شمل و�أكرث مرونة ،ومينح هذه املراكز ال�صفة
الأهلية االعتبارية واال�ستقاللية ،وفق تنظيم متفق عليه بني اجلهات املعنية؛
وقد �ضمنته اللجنة يف مرفقات تقريرها ،والحظ �أن اللجنة ا�ست�ضافت عددًا
من مندوبي اجلمعيات اخلريية ملراكز الأحياء يف جدة ،واملدينة املنورة فقط،
بيد �أن هناك جلا ًنا للتنمية االجتماعية الأهلية تقوم مبهام مراكز الأحياء
موجودة يف عدد من �أحياء املدن؛ ويبلغ عددها �أكرث من خم�سني جلنة تنمية
اجتماعية �أهلية مل تتم ا�ست�ضافة �أي منهم؛ رغم �أن لدى بع�ضهم التجربة التي
قد ال تقل عن خربة اجلمعيات اخلريية ملراكز الأحياء ،كما الحظ �أن اللجنة مل
ت�ست�ضف اللجنة اخلا�صة �أ ًيا من مندوبي اجلهات احلكومية املعنية التي �أ�شري
لها يف النظام؛ لي�ستمعوا ملا لديهم ،فهم من �سيدعم الربامج التي �ستنفذ يف
مراكز الأحياء ،وهم من �سي�شارك يف جمال�س الإدارة �سواء للمراكز �أو املجال�س
يف املناطق.

و�أ�شار �أحد الأع�ضاء عما ذكر يف املادة «الأولى» عند تعريف املحافظ؛ ب�أنه
حمافظ املحافظة التي يقع احلي يف نطاقها الإداري ،وت�ساءل عن املراكز التي
ال يوجد لها حمافظون؟ .وهل �سيتولى املحافظ ويلتزم بكل هذه املهام الكثرية
املحددة يف م�شروع النظام للمدن مبختلف �أحجامها يف املحافظة؟.
ولفت �أحد الأع�ضاء النظر �إلى ما ت�ضمنته املادة «الثانية» من م�شروع
اللجنة ب�أن تتولى �إمارات املناطق الإ�شراف على مراكز الأحياء دون الإ�شارة
�إلى من �سيتولى ت�سجيل هذه املراكز ر�سم ًيا .وما �إذا �ستكون مراكز �أهلية؛
لتكون لها ال�صفة االعتبارية وت�ستطيع ت�سجيل ممتلكاتها ،والقيام بحمالت
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جمع التربعات ،وميكن دعمها ماد ًيا من قبل اجلهات املعنية؟ كما ت�ساءل عن
من �سرياقب اجتماعات اجلمعيات العمومية للمراكز ،ويتابع ويراجع قرارات
جمال�س �إداراتها؟ ومن �سيتولى املراجعة املالية؟ .وقال� :إن هذه املراكز غري
وا�ضحة املعامل وف ًقا مل�شروع النظام ،فهل هذه املراكز جهات �أهلية ويتم التعامل
معها من قبل اجلهات احلكومية وغريها على هذا الأ�سا�س؟ �أم �أنها حكومية
وتعامل كجهة حكومية؟ وهل تتمتع هذه املراكز بال�صفة االعتبارية �أم ال؟ �إن مل
تكن املراكز �أهلية ولها ال�صفة االعتبارية فقد �أ�ضعفتها اللجنة اخلا�صة.
و�أ�شار �آخر �إلى �إن النظام مل يحدد معايري لأع�ضاء اجلمعية العمومية
للمركز ،ومن يحق له الت�صويت من عدمه وغري ذلك من املعايري.
ونبه �آخر �إلى تكرار يف الن�ص للمادتني الثالثة ع�شرة والعا�شرة يف فقرتها
الثانية؛ ففي وردت عبارة « �أن يرفع رئي�س جمل�س �إدارة مركز احلي قرارات
املجل�س وتو�صياته �إلى رئي�س جمل�س مراكز الأحياء على م�ستوى املنطقة» يف حني
وردت يف الثانية �أن من م�س�ؤوليات رئي�س جمل�س الإدارة الرفع بالتو�صيات فقط
ولي�س القرارات �إلى جمل�س مراكز الأحياء على م�ستوى املنطقة ،م�شري ًا �إلى
�أن جمل�س مراكز الأحياء باملناطق يخت�ص بح�سب ما جاء يف الفقرة ( )2من
املادة «اخلام�سة ع�شرة» بالنظر يف تو�صيات مراكز الأحياء وتقاريرها ال�سنوية،
وت�ساءل قائ ًال� :أين القرارات التي ورد ذكرها يف املادة «الثالثة ع�شرة»؟.
ور�أى �أحد الأع�ضاء �أن املادة «الثامنة ع�شرة ف�ضفا�ضة وال ت�ؤ�س�س �أي
التزامات على تلك اجلهات حينما ن�صت :على �أن تكون م�ساهمة اجلهات املعنية
يف املراكز بح�سب اخت�صا�صها»؛ م�شدد ًا على �أهمية حتديد االخت�صا�صات لتلك
اجلهات ب�شكل ي�ؤ�س�س االلتزام.
عضو :النظام لم يعالج التحدي
المكاني والمالي الذي تعاني منه
جمعية مراكز األحياء

يتعلق بالأمانة العامة ملجل�س مراكز الأحياء يف املناطق و�أجهزته الإدارية واملالية.
وت�ساءل عن الكيفية التي �سيتم بها توظيف من�سوبي تلك الأمانات؛ وهل �سيتم
تطبيق نظام العمل على من يعمل يف هذه الأمانات؟ �أم �أنهم �سيح�صلون على
مكاف�آت فقط مثل الأمني العام؟؛ ونبه �إلى عدم وجود �ضمان حلقوق العاملني
والعامالت يف هذه الأمانات العامة �أو يف املراكز وخا�صة ما يتعلق بت�سجيلهم يف
الت�أمينات االجتماعية وما يتعلق بالإجازات ومكاف�آت نهاية اخلدمة.
ور�أى ع�ضو �آخر �إ�ضافة م�ؤ�س�سات املجتمع املدين ،وكذلك القطاع اخلا�ص
�إلى اجلهات املعنية يف املادة «الأولى»؛ بحيث يكون �ضمن جمل�س �إدارة املركز
�أع�ضاء يتم اختيارهم من القطاع اخلا�ص ،خا�صة يف ظل وجود جمل�س امل�س�ؤولية
االجتماعية ،فالعديد من اجلهات يف القطاع اخلا�ص لديها �إدارة خا�صة
بامل�س�ؤولية االجتماعية ،وبالإمكان اال�ستفادة منها يف ع�ضوية املركز.
ولفت النظر �إلى درا�سة �أجريت تبني �أن من �ضمن املعوقات التي تعيق تفعيل
الدور االجتماعي للقطاع اخلا�ص �ضعف التن�سيق بني اجلهات املنظمة للعمل
االجتماعي والقطاع اخلا�ص.
وتطرق �أحد الأع�ضاء �إلى �آلية اجتماعات اجلمعية العمومية ملركز احلي؛
مت�سائال عن الإجراء الذي يتوجب اتخاذه يف حال مل يح�ضر ( )%25من الأع�ضاء
امل�سجلني يف املركز اجتماع اجلمعية العمومية الثاين؟ حيث مل يبني النظام ح ًال
لهذه املع�ضلة والتي قد حت�صل و�ست�ؤدي �إلى ت�أخري عمل املركز وتعطل �أن�شطته.
واقرتح يف حال عدم انعقاد االجتماع الأول للجمعية لعدم اكتمال الن�صاب
�صحيحا مهما كان عدد
القانوين �أن يكون اجتماع اجلمعية العمومية الثاين
ً
احل�ضور� ،أو �أن يربط ح�ضور اجلمعية العمومية الثاين بن�سبة مئوية من امل�سجلني
لكل مركز� ،أو بعدد معني من العدد الكلي ك�أن يكون ( )%10ولي�س ()%25؛ بحيث
يكون ملراكز الأحياء التي يزيد �أع�ضائها عن ( )1000ع�ضو يكون االجتماع
�صحيحا بح�ضور(� )%10أو (� )500أيهما �أقل ،واملراكز التي يزيد عدد �أع�ضائها
ً
�صحيحا بح�ضور ()100
عن ( )300ع�ضو ويقل عن ( )1000يكون االجتماع
ً
�صحيحا
ع�ضو ،واملراكز التي يقل عدد �أع�ضائها عن ( )300يكون االجتماع
ً
بح�ضور ( )50ع�ض ًوا.

وزاد الع�ضو كما �أن النظام مل يعالج التحدي املكاين واملايل الذي تعاين منه
جمعية مراكز الأحياء .ور�أى �إعادة النظر يف م�شروع النظام ليتالءم مع مقرتح
نظام الهيئة العامة ملراكز الأحياء بد ًءا باملادة الأولى املتعلقة بالتعريفات،
ب�إ�ضافة تعريفات الهيئة العامة ملراكز الأحياء ،و�أمانة مراكز الأحياء ،وجمل�س
احلي ،كما ر�أى تعديل �صوغ املادة «الثانية» ليكون بالن�ص الآتي »:تن�ش�أ يف
كل منطقة من مناطق اململكة هيئة عامة ملراكز الأحياء تكون لها ولفروعها
�شخ�صية اعتبارية وا�ستقالل مايل ،ولكل هيئة جمل�س �إدارة يرت�أ�س �إدارته �أمري
املنطقة وع�ضوية الأمناء العامني ،ونخبة من رجال الأعمال ،وممثلي الوزارات
يف املنطقة ،وكذلك تعديل �صوغ بقية مواد النظام لتتوافق مع هذا املقرتح.

َّ
وف�ضل �آخر �أن يعطى جمل�س الإدارة مرونة �أكرث يف اختيار الع�ضو ملن �شغر
مكانه ،وال يكون هناك ن�ص يف النظام يلزم باختيار التايل يف عدد الأ�صوات،
ويح�سن �أن يعدل الن�ص �إلى� »:إذا �شغر مكان �أحد �أع�ضاء جمل�س الإدارة من
الأع�ضاء املنتجني قبل انتهاء مدة ع�ضويته يحق ملجل�س الإدارة اختيار ع�ضو
بديل ،على �أن تعطى الأولوية للأع�ضاء املقرتع عليهم �ساب ًقا ح�سب �أعلى
الأ�صوات.

وتطرق �آخر �إلى ما ورد يف املادة «احلادية ع�شرة» ب�إن�شاء �أمانة عامة لكل
مركز؛ تتكون من جهاز �إداري وفني ،وير�أ�س الأمانة العامة �أمني عام يختاره
جمل�س �إدارة املركز ويحدد مكاف�أته ،كما �أن املادة «ال�ساد�سة ع�شرة» تناولت ما

و�ستقوم اللجنة اخلا�صة بدرا�سة ما طرحه الأع�ضاء من �آراء ومقرتحات ومن
ثم تعود بوجهة نظرها �إلى املجل�س يف جل�سة قادمة ,ومن ثم ي�صوت املجل�س على
م�شروع النظام املقرتح.
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مـقــال

توصيات المؤتمرات ...أين دور مجلس؟
ونحن يف قرب نهاية كثافة عقد امل�ؤمترات والندوات وحلقات النقا�ش وور�ش العمل و اللقاءات
العلمية والدرا�سات والأبحاث وغريها ،التي هي – بال�شك  -ظاهرة �صحية �إذا ما �أحكمت �أهدافها
ومربراتها ومت تفعيل خمرجاتها يف الوجه الأمثل خلدمة الوطن واقت�صاده.
هذه املنا�شط املختلفة التي تعقد �سنوي ًا يتمخ�ض عنها مئات التو�صيات والأفكار اجلديرة
باالهتمام ,وجلها ي�صب يف خدمة الوطن واملواطن ب�شكل مبا�شر ،منها على �سبيل املثال ال احل�صر
منتدى الريا�ض االقت�صادي ،ومنتدى الأح�ساء لال�ستثمار ،ومنتدى املدينة اال�ستثمارى .هذه
التو�صيات والأفكار تتفاوت �أهميتها وقيمتها وظروف طرحها ،وهي خال�صة جتارب عملية وعلمية
ُبذل فيها اجلهد والوقت واملال.
طبيعيا ،هذه التو�صيات �أو الأفكار ترفع للجهات ذات العالقة ،كثري من تلك التو�صيات ال يتم
الأخذ بها لأ�سباب كثرية ,منها عدم �إمكانية تطبيقها� ,أو جاءت يف ظروف غري منا�سبة مثل نق�ص يف
الإمكانيات املالية �أو الكوادر الب�شرية الكفيلة يف تنفيذها� ,أو عدم القناعة ب�أهميتها� ,أو واقعيتها �أو
ال�ضعف يف �صياغتها� ،أو مت تفعيلها منذ فرتة...الخ ،ونتيجة لذلك ت�صبح حبي�سة الأدراج.
هذه التو�صيات التي مل ي�ؤخذ بها – رمبا  -تنا�سب وقت اخر �أو تكون الظروف مواتية لتنفيذها� ،أو
�إعادة النظر فيها وت�صبح قابلة للتنفيذ� ،أو ُي�ستفاد منها يف جهات �أخرى لي�ست حكومية كم�ؤ�س�سات
املجتمع املدين وامل�ؤ�س�سات اخلريية� ,أو القطاع اخلا�ص.
فمثال جمل�س ال�شورى ومركز امللك عبدالعزيز للحوار الوطني تطرح فيه الكثري من التو�صيات
والأفكار والر�ؤى واملقرتحات النوعية ب�صورة م�ستمرة� ,إ�ضافة ملا يطرح يف الفعاليات �أو املنا�شط
الأخرى ،وهاتني اجلهتني -ب�شكل خا�ص  -بحاجة لالطالع على ما ُيطرح �أو طرح يف ال�سابق من
�أفكار ور�ؤى لال�ستفادة منها.
تقني ًا ،ما �أحدثته ثورة االت�صاالت وتقنية املعلومات من �سرعة و�سهولة الو�صول للمعلومة وال�سعة
التخزينية العالية مع تكلفة رخي�صة ،يحتم علينا اال�ستفادة املثلى من هذه التقنيات خا�صة ونحن-
بحمد اهلل -لدينا بنية تقنية منا�سبة جد ًا مقارنة مع كثري من الدول .ف�أرى �أهمية �إيجاد م�ستودع
وطني الكرتوين� ,أو رقمي  ) )Thinks Tankكقاعدة معلومات لتلك التو�صيات والأفكار والر�ؤى
التي تُطرح على م�ستوى الوطن ،يف ظل غياب م�ؤ�س�سات خا�صة تقوم يف هذا الدور كما هو معمول يف
بع�ض الدول الغربية مثل الواليات املتحدة ،ومل يتم الأخذ بها لأ�سباب ذكرتها �أعاله ،تكون م�صنفة
ومبوبة بطريقة علمية ميكن الرجوع �إليها ب�سهولة و�سرعة عند احلاجة ,ومن خالل تلك القاعدة يتم
معرفة ما مت ب�ش�أنها ،وبالتايل ُيختزل الزمن و ُيوفراجلهد واملال من خالل اال�ستفادة املُثلى من ذلك
امل�ستودع للمهتمني و�صناع القرار ,منهم �أع�ضاء جمل�س ال�شورى بوجه خا�ص .ما اقرتاحه �أن يبادر
جمل�س ال�شورى -ويكون له ال�سبق -يف ا�ستحداث م�ستودع الكرتوين �أو وحدة �إدارية تابعة لإحدى
�إدارات املجل�س ذات العالقة ،تكون كقاعدة معلومات ملا تتمخ�ض عنه تلك املنا�شط �أو الفعاليات
الوطنية املختلفة من تو�صيات ور�ؤى نوعية جديرة باالهتمام.

د .حامد الوردة ال�شراري
ع�ضو جمل�س ال�شورى
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لتخفيف األعباء المالية عن كاهل الدبلوماسيين

الشورى يؤكد على سرعة تطوير النظام الوظيفي
الدبلوماسي والقنصلي

الدكتور  /خضر القرشي
رئيس لجنة الشؤون الخارجية

�شـــدد جمــل�س ال�شــورى على اتخــاذ كافــة الإجـراءات بتفـعيل
توجيهات خادم احلرمني ال�شريفني املوجهة �إلى �سمو وزير اخلارجية،
والقا�ضية برعاية املواطنني ال�سعـــوديني يف اخلـارج ،وبذل املزيد من
اجلهود يف ت�سهيل �أمورهم ،وت�ضمني �آلية التفعــيل ونتائجه يف تقرير
الوزارة القادم ،والتن�سيق مع اجلهـــات ذات العـــالقـــة حلـــل م�شـــاكل
الدار�سني ال�سعوديني يف اخلارج.
وطالــب املجــل�س وزارة اخلــارجيــة مب�ســاواة من�ســوبيــها العــاملني
يف اخلــارج بالع�سكريني يف كــافــة القطــاعات الع�سكريــة يف املمــيزات
املمنوحة لهم مبــوجب الأمــر امللــكي الكريــم رقــم (�أ )111/وتـاريخ
1424/5/5هـ؛ واال�ستــفادة مــن اخلــربات الرتاكمـية للدبلوما�سيني
ال�سعوديني املتقاعدين.،
مساواة منسوبي الخارجية العاملين في
الخارج بالعسكريين في المميزات

و�أعــاد املجــل�س يف قــراره الــذي �أ�صــدره خــالل جل�ســته العــاديـــة
ال�ساد�ســــة والع�شريــن التــي عقــدها يــــوم الثــــالثاء 1435/6/1هـ
برئا�سة معايل رئيــ�س املجل�س ال�شيخ الدكــتور عبداهلل بــن حمــمد
بن �إبراهيم �آل ال�شــيخ الت�أكــيد عــلى قــراراتــه ال�ســابقــة القا�ضــية
ب�سرعــة تطويــر النظــام الوظــيفي الدبلــوما�سي والقنــ�صلي لي�شــمل
مميــــزات مثــل :التــــ�أمــني الطــــبي ،والر�سـوم الدرا�سية ،والت�أمينات
االجتماعيــــة ،لتخفــيف الأعــباء املاليــة عــن كــاهل الدبلـوما�سيني
واملتعاقدين ال�سعوديني العاملني يف اخلارج.
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ودعا املجل�س �إلى تطوير وتوثيق العالقــات مـع الــدول الإفريقـية
مــن خــالل امل�شروعــات امل�شــرتكــــة ،وتكــثــيف زيــارات امل�ســ�ؤولني يف
قطاعـــات الدولــة املختلـــفة لهذه الدول.
جاء ذلك بعـــد �أن ا�ستــمع املجــل�س لوجـــهة نظــر جلــنة ال�شــ�ؤون
اخلارجــــية ،ب�شــ�أن ملحــوظــات الأعــ�ضاء و�آرائهــم تـجــاه التقــريــر
ال�سنوي لوزارة اخلــارجية للعـام املــايل 1434/1433هـ التي تــالهــا
رئي�س اللجنة معالى الدكتور خ�ضر القر�شي.
وقدمت جلنة ال�ش�ؤون اخلارجية وجهة نظرها جتاه ما �أبداه عدد من �أع�ضاء
املجل�س من ملحوظات ومقرتحات وما طرحوه من ت�سا�ؤالت؛ وذلك وفق املحاور الآتية:
ففي املحور الأول الذي يتعلق باله ــيكل التنظـيمي لوزارة اخلارجية ،ور�ؤيتها
ور�سالتها ،وال�سلم الوظي ــفي للدبلوم ــا�سيني ال�سعـ ــوديني ومزاي ــاهم� ،أو�ضـ ــحت
اللجنة �أن املجــل�س ق ــد اتخــذ ع ــدة ق ــرارات عـاجلت هذا املحور؛ ومنها :قرار
ـ�ص عــلى الإ�س ــراع يف اعـ ــتماد
رق ــم ( )50/47وتاريخ 1423/11/3هـ ال ــذي ن ـ ّ
م�شروع النظ ــام الوظــيفي والقنــ�صلي ال ــذي �سي�ســاعد عــلى تذليل العقبات التي
يواجهها الدبلوما�سيون ال�سعوديون يف اخلارج ،وقرار رق ــم ( )47/105وت ــاريخ
1433/7/28هـ الداعي �إلى النظر يف معامل ــة املوظف ــني املدني ــني ال�سع ــوديني
العاملني يف اخلارج الذين ُيقتلون �أو ي�صابون �أثناء ت�أديتهم لأعمالهم الر�سمية
معاملة ال�شهداء� ،أو امل�صابني الع�سكريني من حيــث املزايــا التي متــنح لهم ،وف ًقا
للأوامر والتعليمات ذات العالقة؛ ومنها الأمر امللكي الكرمي ذو الرقم (�أ)111/
والتاريخ 1424/5/5هـ ،وقــرار رقــم ( )75/184بتاري ــخ 1434/2/10هـ الذي
ـماما �أو�ســع لظاهرة الكوارث الطبيعية والأزمات
ن�ص على �أن تويل الــوزارة اهت ـ ً
ّ
ال�سيا�سية وامل�شك ــالت الأمني ــة التي حت ــدث يف دول عدي ــدة ،والتو�سع يف ر�صد
التطورات ال�سيا�سيــة يف الدول التي تعاين من �أزمات �سيا�سية ،وم�ساندة بعثات
اململكة يف اخلارج على التعامل مع الكوارث الطبيعية وامل�شكالت الأمنية.
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و�أفاد رئي�س اللجنة الدكتور خ�ضر القر�شي �أن اللجنة ا�ستف�سرت من مقام وزارة
اخلارجية حول �شمول موظفي ال�سفارات ال�سعودية بالت�أمني الطبي ،وا�ستفادتهم من
نظام الت�أمينات االجتماعية ،ف�أجابت الوزارة �أن عقد الت�أمني ال�صحي الذي �أبرمته
وزارة اخلارجية مع �إحدى كربيات �شركات الت�أمني ال�صحي ي�شمل جميع املوظفني
ال�سعوديني يف اخل ــارج (الر�سم ــيني واملتعـاقدين) وعائالتهم� ،أما فيما يتعلق بنظام
الت�أمينات االجتماع ــية ،فك ــما هو مع ــروف �أن املوظ ــفني الر�سميني يخ�ضعون
لنظام امل�ؤ�س�سـة العامة للتــقاعد ،واملتعاق ــدين ال�سع ــوديني يف اخل ــارج ف�إنهم -حتى
تاريخه -مل يطبق عليهم نظام الت�أمينات االجتماعية� ،إال �أنه قد مت توقيع حم�ضر
يف هيئة اخلرباء من عدد من اجلهات املعنية ت�ضمن ت�أييد تطبيق نظام الت�أمينات
االجتماعية على املتعاقدين ال�سعوديني مع ممثليات اململكة يف اخلارج باملح�ضر رقم
( )678وتاريخ 1434/12/4هـ ،وبانتظار التوجيه الكرمي حيال ذلك.
وتابع القر�شي القول :كما جرى اال�ستف�سار � ً
أي�ضا عن م�شروع النظـام الوظيفي
الدبلوم ــا�سي والقنــ�صلي ال ــذي يهــدف �إلى تــذلــيل ال�صعــوبات التي يواج ــهها
الدبلوما�سي ــون؛ حيــث تك ــررت هــذه القــرارات عــدة مـرات من جمل�س ال�ش ــورى
منذ 1421هـ ،ف�أفادت وزارة اخلارجية �أنه �سبق �أن �صدرت الئحة الوظائف
الدبلوما�سية بالأمر ال�سامي الكرمي رقم (/38366ب) وتاريخ 1429/9/24هـ
(خام�سا) على �أن «ت�صرف البدالت واملزايا املالية التي
والذي ين�ص يف البند
ً
ت�ضمنتها هذه الالئحة ملن يعمل يف اخلارج من موظفي اجلهات احلكومية الأخرى»،
و�سبق للوزارة �أن رفعت �إلى املقام ال�سامي الكرمي برقية �سمو وزير اخلارجية ذات
الرقم ( )137323والتاريخ 1433/5/1هـ التي ت�ضمنت �أن يتم و�ضع نظام جديد
لوزارة اخلارجية من خالل امل�شروع اال�سرتاتيجي لتطوير الوزارة.
االستفادة من خبرات الدبلوماسيين
السعوديين المتقاعدين

ويف املحور الثاين اخلا�ص باال�ستفادة من الكفاءات الدبلوما�سية ال�سعودية
ممن تقاعدوا عن العمل؛ ر�أت جلنة ال�ش�ؤون اخلارجية �أن املعهد الدبلوما�سي مبا
ميتلكه من �إمكانات وخربات علمية ووظيفية م�ؤهلة ي�ؤدي دو ًرا مه ًما يف تدريب
من�سوبي الوزارة يف الداخل ،وكذلك املوظفني املزمع �إيفادهم للعمل يف اخلارج،
واللجنة اقت�صرت يف تو�صيتها على اال�ستفادة منهم يف جمال التدريب الأكادميي
والعملي يف املعهد الدبلوما�سي ،و�إتاحة الفر�صة لهم لتقدمي الر�أي ،وامل�شاركة
يف ر�سم بع�ض �أوجه ال�سيا�سة اخلارجية للمملكة ،والتعبري عنها �أمام الدول التي
كانوا ميثلون اململكة لديها يف املا�ضي ،وكانوا ملمني ب�أو�ضاع تلك الدول ال�سيا�سية
والتاريخية ،وحجم عالقاتها مع اململكة ،ومدركني للر�أي العام فيها.
وبخ�صو�ص الرعايا ال�سعوديني والدار�سني يف اخلارج قال الدكتور القر�شي
�إن اللجنة ا�ستعر�ضت هذا املحور وات�ضح �أن املجل�س اتخذ قراره رقم ()14/24
ون�صه ”:الت�أكيد على املمثليات ال�سعودية يف اخلارج
وتاريخ 1433/4/25هـّ ،
بتقدمي �أق�صى ما ميكن من رعاية للمواطنني ال�سعوديني املغرتبني املحتاجني
للم�ساعدة ،وخا�صة يف �أوقات الأزمات ،وت�ضمني ذلك يف تقرير الوزارة القادم”.
و�أ�ضاف القر�شي �أن اللجنة ا�ستح�ضرت �أي�ض ًا توجيهات خادم احلرمني
ال�شريفني ل�صاحب ال�سمو امللكي الأمري �سعود الفي�صل وزير اخلارجية بتقدمي

كافة اخلدمات ،والرعاية ،واالهتمام باملواطنني ال�سعوديني يف اخلارج .ولأهمية
هذه اخلدمة للرعايا ال�سعوديني اتخذت اللجنة تو�صيتها يف هذا ال�ش�أن من
م�ضمون التو�صية الإ�ضافية التي قدمها ع�ضو املجل�س الأ�ستاذ ع�ساف �أبواثنني.
كما �أن ال�شق الثاين من تو�صية  -الأ�ستاذ ع�ساف �أبو اثنني -ين�ص على ”:عدم
اجلمع بني مباين ال�سفارات ال�سعودية اجلديدة يف اخلارج مع �سكن املوظفني
ومقر واحد للدواعي الأمنية” .وبعد �أن در�ست اللجنة
الدبلوما�سيني يف مبنى ٍ
هذه الفقرة من التو�صية ،وبعد اال�ستف�سار من مقام وزارة اخلارجية عن هذا
املحور �أخذت اللجنة مب�ضمون التو�صية.
وب�ش�أن الدبلوما�سية ال�سعودية وال�سيا�سة اخلارجية للمملكة �أو�ضح رئي�س اللجنة
�أن املداخالت التي ر�أى فيها مقدموها �ضرورة �إبراز الدور املهم الذي تقوم به
الدبلوما�سية ال�سعودية ،وموقف اململكة جتاه العديد من الق�ضايا الراهنة ،والأحداث
التي تعي�شها املنطقة -حال ًيا -قد عاجلتها اللجنة يف عدة تو�صيات �سابقة وافق
عليها املجل�س ،واتخذ ب�ش�أنها عدة قرارات منها :القرار رقم ( )47/105بتاريخ
1433/7/28هـ القا�ضي بت�ضمني التقارير ال�سنوية القادمة لوزارة اخلارجية
تو�ضيحا �أكرث لدور الوزارة يف م�سارات ال�سيا�سات اخلارجية للمملكة و�آلية تنفيذها،
ً
وبيان مواقف اململكة جتاه الق�ضايا الإقليمية والدولية املهمة؛ بحيث ي�شتمل التقرير
على موجز للق�ضايا ال�سيا�سية ،ومواقف اململكة جتاهها ،و�أ�سباب تلك املواقف و�سبل
تطويرها ،واجتاهاتها امل�ستقبلية ،وقيام الوزارة بالتن�سيق مع اجلهات ال�سعودية
املعنية بدرا�سة مواقف ال�شعوب العربية والإ�سالمية ومرئياتها جتاه اململكة ،و�سبل
التعامل مع تلك املواقف؛ بهدف احلفاظ على �سمعة اململكة ،وتعزيز مكانتها يف
املجالني الإقليمي والدويل ،وكذلك القرار رقم ( )75/184وتاريخ 1434/2/10هـ
القا�ضي بتو�سع وزارة اخلارجية يف جمال الدبلوما�سية العامة ،والتي من �ش�أنها
خماطبةال�شعوب؛للتعريفبوجهةنظراململكةجتاهالق�ضاياوامل�ستجداتال�سيا�سية،
وزيادة تن�سيق الوزارة مع اجلهات ذات العالقة جتاه التحديات ال�سيا�سية والثقافية
التي تواجه اململكة ،والتي رافقت بع�ض التطورات ال�سيا�سية يف املجالني الإقليمي
والدويل ،وكذلك ملواجهة التحركات ال�سيا�سية والثقافية التي تقوم بها بع�ض القوى
الإقليمية املناه�ضة ل�سيا�سة اململكة وتوجهاتها؛ لكن اللجنة �أدركت �ضرورة �إفراد
تو�صية للدول الأفريقية.
ويف حمور منح الت�أ�شريات �أفاد رئي�س اللجنة �أن جميع املداخالت بخ�صو�ص
الت�أ�شريات قد وردت �إليها مع تو�صيات �أخرى �إ�ضافية ر�أى مقدموها فيها �أن تتم
�إعادة ت�صنيف ت�أ�شريات العمل والزيارة لرعايا الدول املتقدمة ،وت�سهيل �إجراءات
منحهم ت�أ�شريات لعدة �سفرات ،مع و�ضع معايري و�أ�س�س ت�ضمن �شفافية �شروط
و�سرعة منح الت�أ�شريات مع اعتبار املعاملة باملثل؛ وقد ا�ستف�سرت اللجنة من
وزارة اخلارجية حول تقدمي الت�سهيالت واملزايا لرعايا الدول املتقدمة ورجال
الأعمال عند �إ�صدار الت�أ�شريات لهم ،ف�أفادت ب�أن هذه الت�أ�شريات تمُ نح وفق
�إجراءات مي�سرة مقارنة مبا ت�شرتطه الدول الأخرى ،عل ًما ب�أنه يتم البت يف
طلبات الت�أ�شريات املقدمة لبعثات اململكة يف اخلارج يف نف�س اليوم ،وت�صدر يف
مدة �أق�صاها (� )24ساعة من وقت ا�ستالمها .وهناك مذكرة تفاهم مع الواليات
املتحدة الأمريكية ّ
تنظم دخول رعايا البلدين مينح اجلانبان مبوجبها ت�أ�شرية
دخول ملدة خم�س �سنوات ،وتعمل الوزارة على عقد مذكرات تفاهم مماثلة مع عدد
من الدول ال�صناعية املتقدمة على غرار ما مت التوقيع عليه مع اجلانب الأمريكي
لت�صبح ت�أ�شريات الدخول ملدة خم�س �سنوات ويحكمها مبد�أ املعاملة باملثل.
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خالل مناقشة تقريرها السنوي  ...أعضاء المجلس!

مستوى اإلنجاز في المدن االقتصادية ..ال يرقى للطموحات!

هيئة المدن االقتصادية
األستاذ /محمد المطيري

رئيس لجنة اإلسكان والمياه والخدمات العامة

ناق�ش جمل�س ال�شورى خالل جل�سته العادية ال�سابعة والع�شرين
التي عقدها يوم االثنني 1435/6/7هـ برئا�سة معايل نائب رئي�س
املجل�س الدكتور حممد بن �أمني اجلفري ،تقرير جلنة الإ�سكان واملياه
واخلدمات العامة ،ب�ش�أن التقرير ال�سنوي لهيئة املدن االقت�صادية للعام
املايل 1434/1433هـ الذي تاله رئي�س اللجنة الأ�ستاذ حممد املطريي.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتو�صياتها للنقا�ش �أ�شار �أحد الأع�ضاء �إلى ما جاء
يف �إجابات مندوبي الهيئة الذين ح�ضروا اجتماعات اللجنة ون�صه�ُ »:شكل للهيئة
�إدارة وكوادر جديدة وعليها تركة هائلة ب�أربع مدن اقت�صادية موجودة والبد من
التعامل معها ،»...وعد ع�ضو املجل�س ذلك �سابقة خطرية؛ �إذ كلما جاء رئي�س �أو
�إدارة جديدة وجهت اللوم �إلى الرئي�س والإدارة ال�سابقة ،فالو�صف يف الن�ص من
�إجابات املندوبني بالرتكة وك�أنها رميت على الإدارة احلالية.
والحظ ع�ضو �آخر يف �إجابات مندوبي الهيئة مدى التعرث وال�صعوبات التي
متر بها املدن االقت�صادية ،ومبقارنتها بتجربة الهيئة امللكية للجبيل وينبع جند
�أن الفرق كب ًريا بني التجربتني فمن الواجب تكرار جتربة الهيئة امللكية وت�ستفيد
منها هيئة املدن االقت�صادية.
ور�أى �آخر �أن �آلية تنفيذ املدن ال�صناعية مرت حتت �أعني مغم�ضة �أو عمياء
عن �أ�ساليب تنفيذ املدن االقت�صادية ،ال�سيما و�أن ر�ؤية املدن االقت�صادية عندما
�أُ�س�ست يف البداية كانت رديفة لالقت�صاد ال�سعودي وتنويع مداخيله .لذا ،جاءت
تو�صيات اللجنة رائعة ويف ال�صميم ،بالإ�ضافة �إلى حاجتها للدعم وو�ضع منهج
لدرا�سة جميع املدن االقت�صادية ،مع �إرجاعها جلهات �أكرث ،و�أقدر على متابعة
تنفيذها مثل الهيئة امللكي للجبيل وينبع.
وقال �أحد الأع�ضاء� :إن هيئة املدن االقت�صادية �أن�شئت لتحقيق �أربعة �أهداف
تتثمل يف توطني ر�أ�س املال الوطني ،وا�ستقطاب اال�ستثمارات الأجنبية ،و�إيجاد
فر�ص عمل للمواطنني ،وحتقيق �أهداف خطط التنمية يف تنويع القاعدة
االقت�صادية ،لكن من خالل التقرير نالحظ �أنها مل حتقق �أي تقدم يعطي م�ؤ�ش ًرا
وملمو�سا نحو حتقيق هذه الأهداف.
قو ًيا
ً
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و�أ�شار �إلى �أن من بني ال�صعوبات التي تواجهها الهيئة – بح�سب تقريرها
 عدم توفر خطط كاملة للتنمية االقت�صادية وبرامج تنفيذ مل�شروعات املدناالقت�صادية من قبل املطورين ،مت�سائ ًال كيف ننتظر حتقيق �أهداف خطط
التنمية ،وتنويع القاعدة االقت�صادية ،وجلب اال�ستثمارات من هيئة لي�س لديها
خطط وبرامج ميكن اعتمادها لتحقيق املطلوب؟ ،ويف الوقت نف�سه نطلب من
امل�ستثمر الأجنبي �أن ي�شارك ب�أمور غري حم�سوبة.
و�أ�ضاف ع�ضو �آخر �أن واقع املدن االقت�صادية �أ�صبح خمي ًبا للآمال ،فقد
جاء التقرير �شفا ًفا يف �إي�ضاح حقيقة و�ضع هذه املدن ،حيث �أ�شار �إلى �أن ما مت
�إجنازه من مدينة امللك عبداهلل االقت�صادية ( )%5و( )%4من مدينة املعرفة
االقت�صادية يف املدينة املنورة ،و( )%1من مدينة جازان االقت�صادية ،و()%0
ملدينة الأمري عبدالعزيز بن م�ساعد االقت�صادية.
و�أ�شار �أحد الأع�ضاء �إلى �أن هيئة املدن االقت�صادية مل تتخذ �إجراءات
ف َّعالة ملعاجلة الأ�سباب التي �أدت �إلى هذا الو�ضع املرتدي بالن�سبة لبع�ض املدن
االقت�صادية .ومل يتم التعامل على قدم امل�ساواة بني هذه املدن ،والحظ �أنه مت
تقدمي مبلغ خم�سة مليارات ملدينة امللك عبداهلل االقت�صادية ،وهذا القر�ض
عبارة عن التكلفة التقديرية للبنية التحتية للمرحلة الأولى ،كما مت تعميد مكتب
ا�ست�شاري ذي خربة عالية ،ملراجعة ما مت �إجنازه يف م�شروع مدينة امللك عبداهلل
�سام يق�ضي ب�إنهاء
االقت�صادية ،والأمر ذاته بالن�سبة ملدينة جازان ،فقد �صدر �أمر ٍ
االتفاقية املربمة بني الهيئة واملطور للمدينة ،ومت توجيه وزارة البرتول والرثوة
املعدنية لتعميد �شركة �أرامكو للقيام بالبنية التحتية للمرحلة الأولى .وت�ساءل
عن عدم اتخاذ �إجراء مماثل بالن�سبة ملدينة الأمري عبدالعزيز بن م�ساعد
االقت�صادية بحائل؛ فهي مل حتظ ب�أي نوع من االهتمام بالرغم من �أن حلها يف
�أيدي �أجهزة حكومية .كما ت�ساءل عن عدم طلب اللجنة من الهيئة و�ضع جدول
زمني حلل املعوقات التي �أدت �إلى الت�أخر يف تنفيذ بع�ض املدن االقت�صادية.
و�شدد على �ضرورة تدخل الدولة عن طريق �صندوق اال�ستثمارات العامة لتقدمي
الدعم الالزم لهذه املدن ،وكذلك ا�ستثمار جزء من فائ�ض امليزانية فيها.
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اقتراح بتدخل صندوق االستثمارات
العامة النتشال المدن االقتصادية

من جهته �أ�شاد �أحد الأع�ضاء بدرا�سة جلنة الإ�سكان واملياه واخلدمات العامة
لتقرير الهيئة ،حيث يرى �أن ر�أيها جاء ليعك�س حالة التعرث التي تواجهها الهيئة
من واقع تقريرها؛ وجوانب الق�صور التي تعاين منها جميع املدن االقت�صادية.
وقال � :إن ما مت �إجنازه على �أر�ض الواقع يف املدن االقت�صادية – بح�سب ما
�أوردته الهيئة  -ال يرقى �أبدًا �إلى م�ستوى الطموحات الكبرية التي ُع ِّلقت على هذه
املدن عندما مت الإعالن عنها قبل نحو ثمان �سنوات من تنويع االقت�صاد ،و�إيجاد
الفر�ص الوظيفية ،وجذب اال�ستثمارات الأجنبية وغريها من الأهداف .م�ست�شهد ًا
با�ستبدال املط ِّور كما حدث يف مدينة الأمري عبدالعزيز بن م�ساعد ،و�إلغاء عقد
املطور يف مدينة جازان ،وتكليف �شركة �أرامكو ال�سعودية بتويل م�س�ؤولية تنفيذ
م�شاريع البنية التحتية� ،أكرب دليل على تدهور م�سار هذه امل�شاريع التنموية.
و�أ�ضاف ع�ضو �آخر �أنه بالنظر �إلى حجم ال�صعوبات والتحديات التي جاءت
يف درا�سة اللجنة ومنها� :شح املوارد املالية ،و�ضعف الإمكانات الإ�شرافية ،و�ضعف
قدرات املطورين وغريها من العراقيل؛ �أوردت اللجنة عددًا من اال�ستنتاجات ب�ش�أن
حالة التعرث �أولها �إطالق املبادرة قبل ا�ستيفاء الدرا�سات االقت�صادية� ،إلى جانب
�أمور �أخرى ،وهذه هي املع�ضلة الرئي�سة �إذ يت�ضح غياب الإ�سرتاتيجية املالئمة،
ولذلك ف�إن الأهداف التي و�ضعت �أ�شبه بتمنيات� ،إذ مل تتبعها �أدوات حمددة لتنفيذ
هذه الأهداف ومل تكن هناك �أي م�ؤ�شرات لقيا�س �أداء تنفيذ الإ�سرتاتيجية.
ور�أى �آخر �أنه من غري املنا�سب تكليف جهة م�ستقلة لتقييم جميع املدن
و�أ�سباب التعرث� ،إذ �أن ما جاء يف التقرير فيه ما يكفي ملعرفة الأ�سباب يف التعرث،
واللجنة كما جاء يف درا�ستها تختلف مع الأ�سباب التي �أوردتها الهيئة يف تقريرها
حول حجم الإجناز املتدين لهذه املدن؛ واقرتح على اللجنة ا�ستبدال التو�صية
“الأولى” ،بالتو�صية الآتية ”:و�ضع �إ�سرتاتيجية جديدة للمدن االقت�صادية مع
تقييم املوارد والقدرات احلالية للهيئة لتنفيذ هذه الإ�سرتاتيجية”؛
و�أبدى الع�ضو ر�أيه يف التو�صية “الثالثة” للجنة حيث يرى �أنه من غري
املنا�سب �إ�سناد م�س�ؤولية تطوير مدينة الأمري عبدالعزيز بن م�ساعد �إلى هيئة
املدن ال�صناعية .و�أرجع انحراف م�شروع مدينة املعرفة االقت�صادية عن ر�ؤيتها
�إلى ال�ضعف يف جهاز الهيئة ،و�ضعف جمل�س الإدارة يف الإ�شراف على ما يتم من
تطوير يف هذه املدينة؛ �أو �أن املطور ر�أى ب�أن العائد على هذا املوقع �سوف يكون
�أعلى من خالل اال�ستثمار العقاري؛ لأنه يقع يف النطاق العمراين للمدينة املنورة.
و�أ�شار ع�ضو �آخر �إلى �أن هنالك ت�أخري وتعرث يف كافة برامج املدن ال�صناعية دون
التوقف عند الأ�سباب واملت�سبب ،واملحا�سبة يف ظل هذا الإخفاق ،ال�سيما �أن م�س�ؤويل
املدن ال�صناعية ال توجد لديهم ر�ؤية ينطلق منها م�شروع كل مدينة بخ�صو�صيتها.
وت�ساءل عن �أ�سباب هذه امل�شكلة ،ومن امل�س�ؤولني عنها؛ وعن اال�ستفادة من
التجارب املحلية والعاملية الناجحة للهيئة امللكية للجبيل وينبع لتقييم و�ضع
مدننا االقت�صادية.
وت�ساءل �أحد الأع�ضاء ما �إذا كانت هيئة املدن ال�صناعية هي احلل ،وما هي
�ضمانات حدوث ذلك؟ .وقال � :إن و�ضع املدن االقت�صادية دليل على �ضعف الدور
الرقابي على امل�شاريع الإ�سرتاتيجية يف الدولة.
ً
ور�أى ع�ضو �آخر �أن هذا التقرير مل يكن �شفافا بالقدر الالزم ،فلم ي�شخ�ص
الأ�سباب احلقيقية ،واملت�سببني واحلل اجلذري امل�ستقبلي ،ومل يتوقف عند الكثري

مما يدعو للتوقف واحل�سم؛ وت�ساءل قائ ًال  :كيف يعقل مث ًال �أن مير مرور الكرام
خلل �إطالق املبادرة قبل ا�ستيفاء الدرا�سات االقت�صادية الالزمة العتمادها؟.
وا�ستبعد �أحد الأع�ضاء �أن ت�ؤدي التو�صيات التي قدمتها جلنة الإ�سكان واملياه
واخلدمات العامة على تقرير الهيئة �ست�ؤدي �إلى حل جذري لأ�صل �أ�سباب امل�شكلة،
وم�ستقبل حتقيق هذه املدن لأهدافها .ور�أى �إعادة تقييم م�شاريع هيئة املدن
االقت�صادية من قبل �شركة عاملية كربى متخ�ص�صة ومن ثم اتخاذ ما يلزم حيال
الر�ؤية العامة ،والأهداف الكلية لهيئة املدن والر�ؤية اخلا�صة بكل مدينة و�أهدافها.
و�أ�ضاف �آخر �أن ف�صل املدن االقت�صادية عن هيئة اال�ستثمار و�إبعادها عن
م�ستقبلها فكرة جيدة ،والحظ �أن املدن االقت�صادية مل َ
تعط حقها من الدرا�سة،
وبالتايل مل َ
تعط حقها من امليزات الن�سبية التي كان من الأف�ضل �أن تبد�أ على �أ�سا�سها.
وقال ع�ضو �آخر �إن م�ستوى الإجناز يف املدن االقت�صادية ال يرقى �إلى م�ستوى
الطموحات التي ُعلقت على هيئة املدن االقت�صادية؛ والتقرير مل يو�ضح بدء
العمل يف املدن االقت�صادية ،لكي تتاح الفر�صة ملعرفة م�ستوى التقدم يف الإجناز؛
ال�سيما و�أن الإجناز مل يتجاوز  %5يف �أح�سن الأحوال .ومل يبني كذلك توزيع
القوى العاملة ،و�أعدادها ،والوظائف ال�شاغرة وامل�شغولة .كما �أن هناك �إ�شكالية
يف �إجراءات اختيار املطورين للمدن االقت�صادية؛ مما �أدى �إلى تغيري املطورين
يف مدينتني اقت�صاديتني.
وانتقد متابعة الهيئة مل�شروعات تطوير املدن االقت�صادية؛ لتعطل العمل يف
العديد من املدن االقت�صادية ،ور�أى عدم منا�سبة الأخذ بالتو�صية “الثالثة”
للجنة؛ وبرر ذلك بقوله� :إن تطوير املدن االقت�صادية ال يقع حتت مظلة هيئة
املدن ال�صناعية ،ومناطق التقنية؛ فلكل هيئة حدود لالخت�صا�صات واملهام
وال�صالحيات؛ فلدينا ثالث هيئات خمت�صة بتطوير املدن �صناع ًيا ،واقت�صاد ًيا،
لكن ال تتعدى اجلهات املعنية بتطوير هذه املدن ،وال يت�ضخم اجلهاز البريوقراطي
داع.
احلكومي دون ٍ
الهيئة لم تحقق أهدافها  ..ولم تتخذ
إجراءات لمعالجة «حالها المتردي»

ودعا �إلى ا�ستن�ساخ جتربة الهيئة امللكي للجبيل وينبع يف تطوير املدن
االقت�صادية بو�صفها رائدة يف تطوير املدن ال�صناعية.
و�ستدر�س جلنة الإ�سكان واملياه واخلدمات العامة ما طرحه الأع�ضاء من
مالحظات ومقرتحات وتعود بوجهة نظرها �إلى املجل�س يف جل�سة قادمة ؛ ومن
ثم ي�صوت املجل�س على ما قدمته اللجنة من تو�صيات.
ال�شورى  -العدد  -154جمادى الآخرة 1435هـ
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مصير غالبية خريجيها إلى قوائم «حافز»

تساؤالت حول جودة مخرجات مؤسسة التدريب التقني والمهني!

الدكتور  /مشعل السلمي
نائب رئيس لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي

�إن�شاء امل�ؤ�س�سة العامة للتدريب التقني واملهني لكليات التم ّيز كان
حمل ت�سا�ؤل لعدد من �أع�ضاء جمل�س ال�شورى خالل مناق�شة املجل�س يف
جل�سته العادية الثالثني التي عقدها يوم الثالثاء 1435/6/15هـ،
برئا�سة معايل رئي�س املجل�س ال�شيخ الدكتور عبداهلل بن حممد بن
�إبراهيم �آل ال�شيخ تقرير جلنة ال�ش�ؤون التعليمية والبحث العلمي
ب�ش�أن التقرير ال�سنوي للم�ؤ�س�سة العامة للتدريب التقني واملهني
للعام املايل 1435/1434هـ الذي تاله نائب رئي�س جلنة ال�ش�ؤون
التعليمية والبحث العلمي الدكتور م�شعل بن فهم ال�سلمي.
حيث ت�ساءلوا عن جودة خمرجات هذه الكليات ومدى �إ�سهامها يف مكافحة
البطالة؛ و�أخذ بع�ضهم على امل�ؤ�س�سة الت�سرع ،وعدم درا�سة الربامج ب�صورة مت�أنية،
�أو اال�ستفادة من اخلربات ال�سابقة .وطالب �أحد الأع�ضاء بجهة م�ستقلة �أو بيت
خربة لدرا�سة جودة خمرجات كليات التم ّيز ،وعدم ترك ذلك للم�ؤ�س�سة .ور�أى �أن
تركز امل�ؤ�س�سة العامة للتدريب التقني واملهني على القائم من الكليات وجتهيزها مبا
حتتاج من معامل وخمتربات وور�ش لت�صبح هي العمود الفقري للتدريب.
إنشاء المؤسسة لكليات التميّ ز يثبت
ضعف التكوين المهني لخريجيها

ور�أى ع�ضو �آخر �أن حت�صر امل�ؤ�س�سة جهودها يف تقييم براجمها ،ومدى كفاءة
خريجي كلياتها ومعاهدها ،ومالءمة م�ستوياتهم ملتطلبات �سوق العمل؛ وقال� :إن
�إن�شاء امل�ؤ�س�سة لكليات التم ّيز يثبت �ضعف التكوين املهني خلريجي كليات التقنية
واملعاهد التابعة للم�ؤ�س�سة.
و�أيده ع�ضو �آخر بقوله� :إن التوجه اجلديد للم�ؤ�س�سة يف االعتماد على ت�شغيل
بع�ض كلياتها من قبل ما �أ�سمته (�أف�ضل مقدمي التدريب) دليل على �ضعف
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خمرجاتها ال�سابقة؛ و�إن مل يتحقق لها ما جل�أت �إليه ب�أ�سلوب الت�شغيل فتلك
م�صيبة؛ وهذا ما يدعونا �إلى �أن ننتظر ونرى ما ت�سفر عنه النتائج .م�شري ًا �إلى
�أن اللجنة تنبهت لذلك و�أكدت �أهمية الرتيث يف افتتاح املزيد من الكليات امل�سماة
بكليات التم ّيز؛ حتى يتم الت�أكد من جودة خمرجاتها وذلك يف تو�صيتها «الأولى».
فجوة بين المؤسسة والتعليم العالي
في البرامج ..وازدواجية في الرؤية

وت�ساءل �آخر عن دور امل�ؤ�س�سة يف عقد اتفاقيات مع جهات و�شركات داخلية
وخارجية لت�شغيل الوحدات التدريبية؛ وعن دور اجلهاز الكبري للم�ؤ�س�سة؟؛
م�شري ًا �إلى وجود ازدواجية يف بع�ض الربامج بني التعليم التقني والتعليم العايل،
مما ي�ؤكد �أهمية دور التكامل بني امل�ؤ�س�سة العامة للتدريب التقني واملهني ووزارة
التعليم العايل ،لوجود فجوة بني الربامج املوجودة يف القطاعني ،وازدواجية
يف الر�ؤية �أي�ض ًا .ور�أى �أن تو�صي اللجنة بربط امل�ؤ�س�سة العامة للتدريب التقني
واملهني بوزارة التعليم العايل.
و�أ�شار �أحد الأع�ضاء �إلى �أن واقع امل�ؤ�س�سة احلايل هو نتاج لعدم و�ضوح
الر�ؤية ،واتخاذ قرارات �إ�سرتاتيجية مل ت�أخذ حقها من الدرا�سة والتقييم من
جهات حمايدة خارج امل�ؤ�س�سة؛ ومن ذلك �إن�شاء كليات التم ّيز و�إ�سنادها خلم�س
�شركات �أجنبية ،وطرح عدة ت�سا�ؤالت حول ما �إذا كانت هذه ال�شركات متلك
التم ّيز حقيق ًة؛ ومدى ا�ستقالليتها يف و�ضع �شركة مقايي�س املهارات املهنية
ال�سعودية معايري لكليات التم ّيز ،وتقييم خمرجات ما �ستعمله يف كليات التم ّيز.
و�شدد على �ضرورة �أن يكون هذا التحول مبني على درا�سات من جهات حمايدة،
وتوقع �أن من �شارك يف هذه الدرا�سة �شركة خا�صة ،وموظفون يف القطاع نف�سه،
ور�أى منا�سبة حتديد الأُطر الإدارية الالزمة� ،سواء من ناحية الإدارة �أو التمويل.
ومن باب حماية النزاهة �شدد الع�ضو على �أهمية �إي�ضاح �إجراءات التحول
ل�شركات التم ّيز ،وال�شركات الأخرى ،وخ�ضوعها لدرا�سة جدوى تتنا�سب مع
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�أهمية املو�ضوع ،و�ضرورة وجود منط من احلوكمة من ناحية اللوائح التي تو�ضح
احلقوق وااللتزامات ،و�آلية اتخاذ القرار.
ور�أى �ضرورة �إيقاف �إجراءات التحول �إلى كليات التميز ولي�س جمرد الرتيث
يف افتتاح املزيد منها كما ذهبت �إليه اللجنة.
ولفت ع�ضو �آخر النظر �إلى �أن امل�ؤ�س�سة العامة للتدريب التقني واملهني حاولت
تقدمي �أرقى املعايري العاملية للتدريب من خالل �إن�شاء ما �أ�سمتها بالكليات العاملية؛
والتي بلغ عددها ع�شر كليات ،و�سيتم افتتاح ( )16كلية يف �سبتمرب 2014م؛
وذلك من خالل ا�ستقطاب �أف�ضل مقدمي خدمات التدريب عاملي ًا للت�شغيل.
وتوقف عند مطالبة اللجنة امل�ؤ�س�سة بالرتيث يف افتتاح املزيد من تلك الكليات؛
ور�أى �أنها مت�أخرة حيث �أن توقيع العقود للدفعة الثانية من تلك الكليات مت يف �شهر
ربيع الآخر من هذا العام – بح�سب التقرير -؛ وت�ساءل عن م�صري �أع�ضاء هيئة
التدريب من الكوادر الوطنية يف تلك الكليات التي مت توقيع عقود �إن�شائها.
من جهته �أكد �أحد الأع�ضاء �أهمية �أن يقف جمل�س ال�شورى وقف ًة جادة
ملراجعة �سيا�سة القبول يف التعليم الأكادميي ،والتدريب التقني واملهني؛ وقال :
�إن وجود ن�سب متوازنة يجعل �سوق العمل يقبل هذه املخرجات ب�شكل جيد.
و�أ�شار ع�ضو �آخر �إلى �أن مطالبة امل�ؤ�س�سة ب�إعادة النظر يف ن�سبة خريجي
اجلامعات يتناق�ض مع ما ورد يف تقريرهاْ � ،إذ �أكد التقرير تدين ن�سبة القبول �إلى
( )%24من �أعداد املتقدمني للكليات واملعاهد التابعة للم�ؤ�س�سة .والحظ �أن امل�ؤ�س�سة
تريد �أن جتعل من اجلانب املايل �شماعة تعلق عليها �أخطاءها ،وذلك يف تربير ما
واجهها من معوقات – يف ن�سبة القبول -بعدم وجود التمويل املايل الكايف.
وطالب جلنة ال�ش�ؤون التعليمية والبحث العلمي ب�أن تقارن �أداء امل�ؤ�س�سة
وم�ستويات خريجيها مب�ؤ�س�سات مماثلة يف كثري من الدول .و�أن تذكر امل�ؤ�س�سة
عدد من مت توظيفهم من خريجي كليات التقنية واملعاهد التابعة لها.
يف املقابل �أبدى �أحد الأع�ضاء ا�ستغرابه لعدم اهتمام اللجنة مبطالبة
امل�ؤ�س�سة دعمها مالي ًا؛ حيث مل تو�ص اللجنة بذلك ،ومل ت�ؤكد على تو�صية �سابقة
لها بهذا ال�ش�أن .من جانب �آخر انتقد الع�ضو مطالبة امل�ؤ�س�سة باحلد من التعليم
اجلامعي النظري ،وتوجيه خريجي الثانوية �إلى برامج التدريب التقني واملهني
الذي يحتاجه ال�سوق ،يف الوقت الذي مل تو�ضح فيه �سبب وجود عدد كبري من
خريجيها بغري عمل واعتمادهم على برنامج حافز.

كما �أ�شار �إلى تربير امل�ؤ�س�سة �سبب قلة عدد املقبولني يف الكليات التقنية بعدم
اعتماد مبالغ �إ�ضافية للم�ؤ�س�سة لزيادة ن�سب القبول يف كلياتها ومعاهدها ،مع �أن
ن�سبة القبول يف الكليات التقنية واملعاهد يف انخفا�ض للعام الثاين على التوايل؛
حيث بلغت ن�سبة القبول يف الكليات التقنية للبنني ()%36؛ و للبنات ()%15؛
ومعاهد التدريب الع�سكري ( )%5من عدد املتقدمني لهذا العام ،الأمر الذي
ال يتما�شى مع الأمر امللكي الكرمي القا�ضي بتعديل ن�سبة القبول من خريجي
الثانوية العامة لت�صبح ( )%25للم�ؤ�س�سة العامة للتدريب التقني واملهني.
وقال ع�ضو �آخر� :إن امل�ؤ�س�سة �أوردت يف تقريرها برامج ال�شراكات
الإ�سرتاتيجية؛ ومازال احلديث هنا عن انخفا�ض ن�سبة املقبولني بالن�سبة لعدد
املتقدمني؛ حيث بلغ �إجمايل املقبولني يف تلك املعاهد ( )5408طالب؛ يف حني
بلغ �إجمايل املتقدمني ( )79322طالب ًا ،بالإ�ضافة �إلى قلة عدد خريجي تلك
املعاهد؛ حيث بلغ (  )1387خريج ًا يف عام التقرير .مما يدعو للت�سا�ؤل ما هو
م�صري خريجي برامج ال�شراكات الإ�سرتاتيجية؟.
ولفت ع�ضو �آخر النظر �إلى ت�سرب الطالب واملتدربني من كليات امل�ؤ�س�سة
ومعاهدها؛ وعده من �أكرب امل�شكالت التي تواجهها امل�ؤ�س�سة باختالف الأ�سباب،
بالإ�ضافة �إلى �ضعف خمرجات امل�ؤ�س�سة الأمر الذي حدا بها �إلى �إ�سناد ت�شغيل
بع�ض كلياتها �إلى كليات عاملية؛ مع العلم ب�أن امل�ؤ�س�سة مل تورد يف التقرير �أي
�أرقام تو�ضح ن�سبة امللتحقني ب�سوق العمل من خريجيها  -بالن�سبة لعدد اخلريجني
الفعلي -وذلك يف جوابها للجنة حول عدم وجود خريجيها يف �سوق العمل.
وا�ستح�سن الع�ضو لو ذكرت امل�ؤ�س�سة يف جوابها كيف ا�ستفاد خريجوها من
فر�ص العمل بانتهاء املهلة الت�صحيحية للعمالة الوافدة ويف ظل كل ما تقدم.
ويف جانب �آخر ر�أى الع�ضو �إ�سناد الإ�شراف على الكليات التقنية �إلى وزارة
التعليم العايل �أ�سوة بكليات املعلمني؛ لرتكز امل�ؤ�س�سة على الربامج التدريبية
واملهنية و�إمداد �سوق العمل ب�أيدي وطنية كنا وما زلنا بحاجة �إليها.
والحظت �إحدى الأع�ضاء قلة املن�ش�آت التدريبية الأهلية الن�سائية مقارنة
باملن�ش�آت الرجالية ،خا�صة يف الريا�ض ،واملنطقة ال�شرقية ومكة املكرمة والق�صيم.
وت�ساءلت عن وجود مثل هذه املن�ش�آت يف باقي مناطق اململكة.
ومن املنتظر �أن تدر�س جلنة ال�ش�ؤون التعليمية والبحث العلمي ما �أثري من
ملحوظات وما قدم من مقرتحات �أثناء النقا�ش؛ ومن ثم تعود بوجهة نظرها �إلى
املجل�س يف وقت الحق؛ وي�صوت املجل�س على تو�صيات اللجنة ب�ش�أن تقرير امل�ؤ�س�سة.

و�أيد �أحد الأع�ضاء �أن تركز امل�ؤ�س�سة على العن�صر الب�شري �أكرث من اخلطط
الأخرى .وعدم التو�سع يف جمال خدمات القطاع اخلا�ص يف جمال التدريب
الأهلي بكل �أ�شكاله ،حتى تو�ضع اخلطوات وال�ضوابط الالزمة للإ�شراف عليه،
وتقييم من�ش�آته .وت�ساءل عن ما �إذا كانت امل�ؤ�س�سات الأهلية اال�ستثمارية  -التي
ت�ضع الربح املادي �أول �أهدافها  -م�ؤهلة ل�سد النق�ص وتقدمي برامج تدريبية
ت�ؤهل املنت�سبني �إليها ت�أهي ًال كام ًال وفق املعايري املطلوبة للتدريب؛ وطالب بربط
معهد ريادة الأعمال الوطني مع املر�صد الوطني ل�سوق العمل لتعم الفائدة ولفتح
املجال لل�شباب الذين لديهم م�شروعات للتعاون مع امل�ؤهلني.
وتوقف �أحد الأع�ضاء عند مطالبة امل�ؤ�س�سة بدعم املخ�ص�ص من ميزانيتها
للتدريب واالبتعاث؛ م�شري ًا �إلى �أن العدد املتحقق من الإيفاد الداخلي �أقل من
العدد امل�ستهدف ،مما يعني عدم جناح خطة التدريب واالبتعاث يف امل�ؤ�س�سة.
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المجلس يطالب صندوق تنمية الموارد البشرية
بدعم المنشآت الصغيرة

طالب جمل�س ال�شورى �صندوق تنمية املوارد الب�شرية بزيادة
االهتمام باملن�ش�آت ال�صغرية ودعمها لتوفري بيئة عمل منا�سبة
وجاذبة للكفاءات الوطنية وتعزيز ا�ستقرارهم الوظيفي.
كما طالب املجل�س ال�صندوق بالتعاون والتن�سيق مع اجلامعات ومراكز
البحوث املتخ�ص�صة للبحث العلمي يف جمال املوارد الب�شرية وتوطني
الوظائف ،وت�ضمني التقارير القادمة م�ؤ�شرات قيا�س الأداء (.)KPIs
و�أكد املجل�س على قراره ال�سابق الذي ين�ص على( :تكثيف الربامج
الإعالمية املوجهة للمن�ش�آت اخلا�صة ولطالبي العمل للتعريف بدور
ال�صندوق و�إجراءات اال�ستفادة من خدماته).
كما دعا املجل�س ال�صندوق �إلى التو�سع يف افتتاح الأق�سام الن�سائية
لت�شمل جميع مناطق اململكة ،لت�سهيل التدريب والتوظيف للمر�أة،
وو�ضع برنامج با�ستخدام تقنيات املعلومات واالت�صاالت يتيح العمل
عن بعد خا�صة يف املناطق النائية وغري اجلاذبة لطالبي العمل.
جاء ذلك بعد �أن ا�ستمع املجل�س خالل جل�سته العادية احلادية
والع�شرين التي عقدها يوم االثنني 1435/5/16هـ برئا�سة معايل
نائب رئي�س املجل�س الدكتور حممد بن �أمني اجلفري لوجهة نظر
جلنة الإدارة واملوارد الب�شرية ،ب�ش�أن ملحوظات الأع�ضاء و�آرائهم
جتاه التقرير ال�سنوي ل�صندوق تنمية املوارد الب�شرية للعام املايل
1434/1433هـ التي تالها رئي�س اللجنة الدكتور حممد �آل ناجي.
و�أو�ضحت اللجنة �أن اخلطة الإ�سرتاتيجية ل�صندوق تنمية املوارد الب�شرية
والر�ؤية والر�سالة جاءت يف مقدمة التقرير ال�سنوي لل�صندوق ومت تلخي�صها
34
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يف مقدمة تقرير اللجنة� ،أما ما جاء يف اجلدول رقم ( )4واملو�ضح يف امللحق
رقم ( )1من التقرير فهو يعر�ض الأهداف التنفيذية وما حتقق منها ومعوقات
التنفيذ .ومل تر اللجنة ً
خلطا بني الأهداف والإجراءات؛ مبينة �أن التقرير يو�ضح
�سيا�سة ال�صندوق لتحقيق الأهداف متبوعة بالإجراءات املتبعة لتحقيق تلك
الأهداف.
الصندوق ترجم إستراتيجيته إلى خارطة
تنفيذية لتوسيع قنوات التوظيف

و�أفادت اللجنة �أن ال�صندوق ترجم �إ�سرتاتيجيته �إلى خارطة تنفيذية تو�ضح
التزام ال�صندوق بالعمالء املُ َمثلني يف الباحثني عن عمل و�أ�صحاب العمل ،وملبي ًة
للمهارات التي و�ضعتها وزارة العمل لتو�سيع قنوات التوظيف.

و�أو�ضح رئي�س اللجنة الدكتور حممد �آل ناجي �أن البحوث والدرا�سات تعترب
�إحدى الو�سائل الأ�سا�سية التي ت�ساعد ال�صندوق يف درا�سة وحتليل خمتلف
الظواهر وامل�شكالت واملعوقات التي تواجه توطني الوظائف باململكة ،وقد نفذ
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ال�صندوق يف عام التقرير خم�س درا�سات �أ�سهمت فيها جامعة امللك �سعود،
ومركز الأمري �سلمان لأبحاث الإعاقة ،ومراكز �أبحاث �أخرى حملية وعاملية.
وفيما يتعلق بحماية املوظف املدعوم من ال�صندوق عن الف�صل التع�سفي؛
لفت الدكتور �آل ناجي النظر �إلى القرار الذي �سبق �أن �أ�صدره جمل�س ال�شورى
برقم  64/56وتاريخ 1433/12/27هـ الذي طالب فيه ب�أن يقوم �صندوق تنمية
املوارد الب�شرية بالتن�سيق مع وزارة العمل ملعاجلة الأو�ضاع الناجمة عن قيام
بع�ض من�ش�آت القطاع اخلا�ص بالإنهاء التع�سفي لعقود العاملني ال�سعوديني يف
هذه املن�ش�آت بوقف الدعم لها ،م�شري ًا �إلى �أن اللجنة �سوف تتابع مع ال�صندوق
ما مت التو�صل �إليه ملعاجلة هذا الأمر.
وب�ش�أن ربط املراجعة الداخلية مبجل�س �إدارة ال�صندوق ،ف�أو�ضح �آل ناجي
�أن هناك جلنة للمراجعة مرتبطة مبجل�س �إدارة ال�صندوق ،واملراجعة الداخلية
مرتبطة مبدير عام ال�صندوق ،كما �ستطلب اللجنة من ال�صندوق تو�ضيح عدد
موظفي فروعه َّ
لي�ضمنه يف تقاريره القادمة.
و�أ�شار رئي�س اللجنة �إلى �أن تقرير ال�صندوق يبني يف اجلدول رقم (،)19
ورقم ( )20برامج دعم املتدرب املرتبطة بالتوظيف للم�ؤهلني وكذلك لغري
امل�ؤهلني لعام التقرير موزع ًة ح�سب القطاعات واجلن�س ،وقد و�صل �إجمايل
فر�ص التدريب والتوظيف �إلى �أكرث من � 139ألف فر�صة يف عام التقرير .ولدى
ال�صندوق برنامج مب�سمى :طاقات تنمية املوارد الب�شرية ،الفت ًا النظر �إلى ما
ت�ضمنه التقرير من �أن ال�صندوق يوفر قنوات خمتلفة ت�ساعد القطاع اخلا�ص
على احل�صول على كفاءات �سعودية من خمتلف �شرائح الباحثني عن العمل،
ويتيح للباحث عن عمل حتقيق املواءمة الوظيفية ال�صحيحة من �أجل ا�ستدامة
املوظف ،ويتبع الربنامج �ست قنوات للتوظيف مو�ضحة يف تقرير ال�صندوق،
وكذلك �أعداد الفر�ص الوظيفية املعرو�ضة ،و�أعداد طالبي الوظائف ،وال�شركات
امل�شاركة يف قنوات الربنامج .وعن حاجة ال�صندوق �إلى �إن�شاء معاهد للتدريب،
ر�أت اللجنة �أن مهمة التدريب موكلة �إلى امل�ؤ�س�سة العامة للتدريب التقني واملهني،
والكليات املتخ�ص�صة يف اجلامعات� ،إ�ضافة �إلى م�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص.

وفيما يتعلق بعدد امل�ستفيدين من الربنامج الوطني لإعانة الباحثني عن عمل
(حافز) بني رئي�س اللجنة �أن ال�صندوق �أفاد �أن عدد امل�ستفيدين من الربنامج
حتى نهاية ذي احلجة 1434هـ بلغ �أكرث من (� )191ألف م�ستفيد ،و�أن املبالغ
التي �صرفت على الربامج منذ بداية عام 1434هـ ،حتى ذلك التاريخ �أكرث من
ت�سعة مليارات ريـال.
وعن للتوظيف الوهمي قال الدكتور �آل ناجي� :إن جمل�س ال�شورى در�س
هذا املو�ضوع �أثناء ا�ستعرا�ضه للتقرير ال�سنوي للم�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات
االجتماعية ،و�أ�صدر قراره بقيام امل�ؤ�س�سة باتخاذ التدابري الالزمة للحد من
التوظيف الوهمي� .أما ما يتعلق بالإ�سراع يف �إن�شاء الهيئة العامة للمن�ش�آت
ال�صغرية؛�أو�ضحت اللجنة �أن هذا لي�س من اخت�صا�صات ال�صندوق ،و�أن املجل�س
اتخذ عددًا من القرارات التي تتعلق بدعم املن�ش�آت ال�صغرية� ،إ�ضافة �إلى تو�صية
اللجنة الأولى التي تطالب ال�صندوق بزيادة االهتمام باملن�ش�آت ال�صغرية ودعمها
لتوفري بيئة عمل جاذبة ومنا�سبة للكفاءات الوطنية.
وفيما يخ�ص جهود ال�صندوق يف تهيئة فر�ص عمل للن�ساء ،قال رئي�س اللجنة
�إن تقرير ال�صندوق ت�ضمن حتت م�سمى الربامج اخلا�صة ودور ال�صندوق يف
برامج خم�ص�صة لعمل املر�أة ومنها :برنامج تنظيم عمل املر�أة يف حمالت بيع
امل�ستلزمات الن�سائية ،وبرنامج توطني حمالت بيع التجزئة يف املراكز التجارية
املغلقة ،وبرنامج زيادة فر�ص العمل للمر�أة ال�سعودية يف املدار�س الأهلية،
وق�صور الأفراح ،وامل�شاغل الن�سائية ،وبرامج العمل عن بعد ،وبرنامج العمل
اجلزئي ،وبرنامج(الأ�سرة املنتجة) ،وبرامج ملعاجلة حتديات توظيف املر�أة
واخلدمات امل�ساندة مثل :توعية املجتمع ،و�إعداد دليل ا�شرتاطات عمل املر�أة
يف القطاع اخلا�ص ،وبرنامج اخلدمات امل�ساندة املتعلق باملوا�صالت ،ومراكز
�ضيافة الأطفال.
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وضع ضوابط صارمة لحماية المقيمين في ُدور الرعاية

الشورى يطالب الشؤون االجتماعية بتحديد
خط الفقر في المملكة

أ  /عبد العزيز الهدلق
رئيس لجنة الشؤون اإلجتماعية واألسره والشباب

طالب جمل�س ال�شورى خالل جل�سته العادية الثالثة والع�شرين
التي عقدها يوم االثنني 1435/5/23هـ برئا�سة معايل رئي�س
املجل�س ال�شيخ الدكتور عبداهلل بن حممد بن �إبراهيم �آل ال�شيخ
وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية بتحديد خط الفقر يف اململكة.

كما قرر املجل�س مطالبة الوزارة بالإ�سراع يف تنفيذ امل�شروع
الوطني للتعامل مع التوحد ،وتفعيل قرار جمل�س الوزراء رقم
( )227وتاريخ 1423/9/13هـ ،القا�ضي ب�إن�شاء “ثالثة” مراكز
للتوحد يف كل من الريا�ض ،وجدة ،والدمام.

كما طالب الوزارة بتكري�س جهودها للقيام مبا يدخل حتت دائرة
اخت�صا�صها من مهام ب�شكل مبا�شر ،وبال�سعي اجلاد يف اتخاذ اخلطوات
الالزمة يف التخل�ص من بع�ض املهام وامل�س�ؤوليات التي هي من عمل
غريها من اجلهات احلكومية كالت�سول ،وهروب اخلادمات.

و�أكد جمل�س ال�شورى يف قراره على تزويده بالتقرير ال�سنوي
لل�صندوق اخلريي االجتماعي� ،أ�سوة ب�صناديق التنمية الأخرى،
وح�سبما ن�صت عليه املادة “التا�سعة والع�شرون” من نظام جمل�س
الوزراء.
كما دعا املجل�س الوزارة �إلى تقييم �أداء الدُ ور الإيوائية
التابعة لها من جهات حمايدة؛ للت�أكد من جودة اخلدمات املقدمة
للم�ستفيدين.
وقرر املجل�س بالأغلبية املوافقة على �أن ت�ضمن وزارة ال�ش�ؤون
االجتماعية تقاريرها القادمة نتائج م�ؤ�شرات قيا�س �أداء
�إ�سرتاتيجية ،وت�شغيلية ،وخدمية وربطها ب�إ�سرتاتيجية الإمناء
االجتماعي و�أهداف التنمية العامة ،والرتكيز يف حمالتها التوعوية
على الو�سائل والآليات التي متكنها من الو�صول �إلى الفئات امل�ستحقة
للخدمات التي تقدمها.

ودعا املجل�س وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية �إلى العمل مع اجلهات
امل�س�ؤولة الأخرى يف احلكومة على ت�شجيع قيام اجلمعيات اخلريية،
وت�سهيل �إجراءات �إن�شائها؛ لت�سهم من خالل براجمها ون�شاطاتها يف
خدمة الوطن واملواطن يف جميع مناطق اململكة.
وطالب املجل�س الوزارة بو�ضع ال�ضوابط والإجراءات ال�صارمة؛
حلماية املقيمني يف ُدور الرعاية املختلفة من العنف و�سوء املعاملة،
وبالتو�سع يف الربامج املتخ�ص�صة يف التنمية الأ�سرية وتنمية املر�أة
وال�شباب والطفولة ك ًّما وكي ًفا ،وزيادة املخ�ص�ص املايل لها؛ لتحقق
الأهداف املطلوبة منها.
وفيما يخ�ص االهتمام باملر�أة املعيلة لأ�سرتها طالب املجل�س
بزيادة خم�ص�صها من ال�ضمان االجتماعي ،وم�ساندتها يف ما يحقق
ا�ستقرارها االجتماعي والأ�سري.
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زيادة مخصصات المرأة المعيلة
ألسرتها من الضمان االجتماعي

تقارير القبة

جاء ذلك يف قرار �أ�صدره جمل�س ال�شورىبعد �أن ا�ستمع لوجهة نظر
جلنةال�ش�ؤوناالجتماعيةوالأ�سرةوال�شباب،جتاهملحوظاتالأع�ضاء
و�آرائهم ب�ش�أن التقرير ال�سنوي للوزارة للعام املايل 1434/1433هـ
التي تالها رئي�س اللجنة الأ�ستاذ عبدالعزيز الهدلق.
ويف معر�ض وجهة نظرها ب�ش�أن الت�سا�ؤالت التي �أثريت حول الهيكل التنظيمي
لوزارة ال�ش�ؤون االجتماعية؛ �أفادت اللجنة ب�أن الوزارة �شكلت جلنة لتطبيق الهيكل
التنظيمي ،حيث يتطلب ذلك دمج بع�ض الإدارات ،واعتماد بع�ض الوظائف
الالزمة ،وتوفري مقار منا�سبة لبع�ض الإدارات امل�ستحدثة التي ال يوجد لها مقار
حتى الآن؛ وقد بد�أ التطبيق الفعلي يف فرعي الوزارة مبدينتي الريا�ض وجدة.
وفيما يخ�ص املقرتح اخلا�ص بقيام الوزارة ب�شراء العقارات يف بع�ض
املحافظات ً
عو�ضا عن ا�ستئجارها ،قال رئي�س اللجنة الأ�ستاذ عبدالعزيز
الهدلق� :إن الوزارة �أو�ضحت �أنها طلبت �شراء بع�ض العقارات مبنطقة مكة
املكرمة ،و�أر�سلت لوزارة املالية طلب ًا بذلك ،لكن املخت�صني بوزارة املالية ر�أوا �أن
ت�صاميم تلك املباين تختلف عن املن�ش�آت احلكومية ،ويتطلب الأمر العر�ض على
املقام ال�سامي من ِقبلهم ،ومن ثم تتم درا�سة الطلب؛ �إ ّال �أن ذلك ا�ستغرق وقتًا
طوي ًال مما �أدى �إلى عزوف �أ�صحاب العقارات عن البيع.
الدور اإليوائية التابعة
تقييم أداء ُ
لها من جهات محايدة

وب�ش�أن حاالت الظروف اخلا�صة للأيتام ،وق�صور الربامج املنفذة لهذه الفئة
وعدم كافيتها من حيث االحت�ضان والرعاية الالحقة �أو�ضح رئي�س اللجنة �أن
وكالة الرعاية االجتماعية والأ�سرة تقوم ب�إ�سناد كفالة ما يزيد عن ()7,705
�أيتام ويتيمة لأ�سر كافلة� ،إلى جانب ( )1,863يتيم ًا ويتيمة حتت�ضنهم اجلمعيات
اخلريية للأيتام .كما �أن لدى الوزارة قوائم انتظار ملئات الأ�سر التي تطلب كفالة
�أيتام من ذوي الظروف اخلا�صة؛ وهم ي�شكلون ما ن�سبته ( )%85من امللحقني يف
الدُور الإيوائية ،وت�سعى الوزارة �إلى رعاية ه�ؤالء الأيتام داخل هذه الأ�سر الكافلة.

وفيما يتعلق بربنامج الرعاية الالحقة والتو�سع يف هذه الربامج؛ قال الهدلق
�إن الوزارة تقوم باملتابعة الدورية للأبناء داخل �أ�سرهم الكافلة� ،أو الذين تتم
رعايتهم عن طريق اجلمعيات اخلريية لالطمئنان على �أو�ضاعهم االجتماعية،
والنف�سية ،وال�صحية ،والتعليمية.
وبخ�صو�ص �سعي الوزارة �إلى تكري�س جهودها ،وال�سعي املبا�شر للتخل�ص من
بع�ض الأعمال التي ترى �أنها لي�ست من �صميم عملها؛ مثل :الت�سول ،واخلادمات،
وغريها� .أو�ضح رئي�س اللجنة �أن هناك اجتماعات ثنائية بني وزارة ال�ش�ؤون
االجتماعية ،ووزارة العمل ب�ش�أن العامالت املنزلية ،وهناك اتفاق على م�ستوى
الوزيرين حول نقل (مركز رعاية �ش�ؤون اخلادمات) مع موظفيه وموظفاته،
واعتماداته املالية �إلى وزارة العمل� ،أما ق�ضية الت�سول؛ فهناك فريق عمل �شكل
لدرا�سة و�إي�ضاح مهام ٍّ
كل من وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية ،ووزارة الداخلية يف �ش�أن
مكافحة الت�سول؛ ونتائج درا�سته منظورة لدى اللجنة العليا للتنظيم الإداري.
وفيما يخ�ص منح القطاع اخلا�ص تراخي�ص لإن�شاء مراكز للتوحد� ،أبانت
اللجنة �أن لدى وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية �إدارة خمت�صة مبنح تراخي�ص ملراكز
الرعاية النهارية الأهلية ،وقد �صرحت لأكرث من “ »60مركز رعاية نهارية �أهلية
لفئات ذوي الإعاقة غري القابلني للتعلم ،وال ميكن دجمهم يف ف�صول التعليم
العام ،ومنها مراكز متخ�ص�صة لفئات التوحد فح�سب .م�شرية �إلى �أن الوزارة ال
متانع يف منح الرتاخي�ص لأي مواطن يرغب يف افتتاح مركز رعاية نهارية �أهلية
خا�صة لفئات التوحد يف حال حتقق ال�شروط وال�ضوابط ،بل �إن الوزارة متنح تلك
املراكز �إعانات �سنوية ح�سب عدد احلاالت فيها� ،إلى جانب ما تقدمه الوزارة من
�إعانات مالية حلالة التوحد ح�سب ت�شخي�ص احلالة والتي ترتاوح ما بني “ع�شرة
�آالف” �إلى “ع�شرين �ألف” ريـال يف ال�سنة.
وفيما يتعلق بحاالت الوفيات امل�سجلة من املعاقني وبع�ض الفئات التي ترعاها
الوزارة يف فروعها� ،أفاد رئي�س اللجنة الأ�ستاذ عبدالعزيز الهدلق �أن الوزارة
�أو�ضحت �أن معظم الوفيات التي حتدث داخل مراكز الت�أهيل ال�شامل هي حاالت
وفاة طبيعية مثلها مثل ما يحدث يف امل�ست�شفيات؛ حيث �إن معظمها تعاين من
�أمرا�ض مزمنة� .أما الوفيات التي حتدث ب�سبب �إهمال �أو �أخطاء؛ ف�إن الوزارة
تتخذ كافة الإجراءات الالزمة والتحقيقات يف مالب�سات مثل هذه الأحداث.
وفيما يتعلق ب�أهمية �إن�شاء �إدارة للجودة ال�شاملة� .أو�ضح رئي�س اللجنة �أن
الوزارة و�ضعت من �ضمن قائمة بحوثها للعام القادم �إعداد كرا�سة للجودة ال�شاملة
خلدمات الوزارة ليتم على �ضوء الكرا�سة البدء الفوري ب�إن�شاء هذه الإدارة.
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دعا إلحداث إدارة ُتعنى بإدارة الحشود في الحرمين

الشورى يطالب رئاسة الحرمين باإلسراع في إعادة
تكوين هيكلها التنظيمي
من امل�ؤ�س�سات التي تقدم برامج تدريبية منا�سبــة ،عــلم ًا ب�أن �أغلب العامالت يف
الإر�شاد والتوجيه حا�صــالت على �شهــادة البكالوريــو�س ،و�أكثــرهن يف تخــ�ص�ص
ال�شريعة والدرا�سات الإ�سالمية.
و�أ�ضاف رئي�س اللجنة �أنه من املالحظ �أن بع�ض املر�شدات يتعاملن بحزم مع
بع�ض الزائرات الالتي يجل�سن يف الطرق واملمرات ويعطلن احلركة ،مما يجعل
ال�صورة غري منا�سبة لدى �أولئك الن�ساء.

طالــــب جملــ�س ال�شـورى خالل جل�سته العادية احلادية والثالثني
التي عقدها يوم االثنني 1435/6/21هـ برئا�ســــة معــــايل رئيــــ�س
املجل�س ال�شيخ الدكتور عبداهلل بن حممد ابن �إبراهــــيم �آل ال�شــــيخ
الرئا�سة العامة ل�ش�ؤون امل�سجد احلــــرام وامل�سجد النبــــوي باتخــــاذ
كافة الإجراءات التي من �ش�أنها رفــــع م�ســتوى �أداء العاملني يف جمال
اخلدمات يف امل�سجد احلرام وامل�سجد النبـوي ،و�إحداث �إدارة للح�شود
ُتعنى ب�إدارة احل�شود يف امل�سجد احلرام وامل�سجد النبوي ،كما طالبها
بالإ�سراع يف �إعادة تكوين الهيكل التنظــــيمي للرئا�سة.
جاء ذلك بعد �أن ا�ستمـــع املجــــل�س لوجــــهة نظر جلنــــة ال�شــــ�ؤون
الإ�سالمية والق�ضائيــــة ،ب�شــــ�أن ملحــــوظـات الأع�ضاء و�آرائهم جتاه
التقرير ال�سنوي للرئا�سة العامة ل�شــــ�ؤون امل�سجـــد احلرام ،وامل�سجد
النبوي للعام املايل 1434/1433هـ التي تالها رئي�س اللجنة الدكتور
�إبراهيم الرباهيم.
 %90من العامالت في الحرم حصلن
على دورات في الحوار

ويف مع ــر�ض رد جل ــنة ال�شـ ـ�ؤون الإ�سـ ــالمية والق�ضائية على املداخالت التي
قدمها بعــ�ض الأع�ض ــاء وتتعلــق مبج ــال التدريب للعامــالت يف امل�ســجد الـحــرام؛
�أو�ضحت اللجنــة �أن الرئا�سة تنظم ملن�سوباتها دورات مهنية متخ�ص�صة ،فحوايل
( )%90من العامالت يف احلرم ح�صــلن على دورات يف ال ـحـوار ،وكيفية التعامل
مع الزائرات �سواء يف جامعة �أم القرى �أو جامعـة امللك عبدالعـ ــزيز �أو غيـ ــرهما
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وفيما يتعلق باملطوفني �أفاد الدكتور الرباهيم �أن املطوفني ق�سمان :ق�سم
عينوا يف جلان قدمية واختريوا بعناية ولديهم خربة كبرية؛ وه�ؤالء يقومون
بعملهم ب�شكل متميز .والق�سم الثاين :تقدموا بطلب الرتخي�ص و ُر ِّخ�ص لهم� ،إال
�أنهم غري م�ؤهلني وينق�صهم التدريب ،وهذا ما دعا الرئا�سة �إلى ت�شكيل جلنة
خمتارة لو�ضع �شروط ملزاولة هذه املهنة من �أهمها� :أن يكون املطوف من امل�ؤهلني
يف كلية ال�شريعة �أو ما يعادلها ،و�أن يكون قد ح�صل على دورتني يف فقه املنا�سك
وفقه التعامل مع الزائرين.

وب�ش�أن تزويد احلرمني بامل�صاحف �أبان الدكتور �إبراهيم الرباهيم �أن اللجنة
ا�ستف�سرت من م�س�ؤويل الرئا�سة العامة للم�سجد احلرام وامل�سجد النبوي عن
توقف تزويد احلرمني ال�شريفني بامل�صاحف من جممع امللك فهد ُ
منذ عام
1431هـ ،ف�أفادوا ب�أنه مت اعتماد �صرف ( )300.000ن�سخة من طباعة جممع
امللك فهد للحرمني ال�شريفني منها ( )180.000للحرم املكي و() 120.000
للم�سجد النبوي ومن بينها من بينها ( )80.000ن�سخة مرتجمة؛ �إال �أن الرئا�سة
ترى �أن هذا العدد ال يكفي االحتياج للحرمني ،وقد ر�أت اللجنة بحث هذا
املو�ضوع عند ورود تقرير وزارة ال�ش�ؤون الإ�سالمية ب�صفتها اجلهة امل�شرفة على
املجمع لن�صل �إلى حل لهذه الإ�شكالية.
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وبخ�صو�ص ظاهرة الت�سول بني العاملني يف جمال النظافة باحلرمني
ال�شريفني؛ �أفادت اللجنة �أن الرئا�سة قد تنبهت لبع�ض ت�صرفات عمال التنظيف
بامل�سجدين ال�شريفني ،خا�صة احلرم املكي فاتخذت �إجراءات حتد من هذا
ال�سلوك .كما �أن الرئا�سة تقوم بالتن�سيق مع مقاول ال�صيانة والنظافة للحد من
هذا ال�سلوك.
وفيما يخ�ص االزدحام وال�ضو�ضاء بينت اللجنة �أن ج�سر املطاف اجلديد
و�ضع لتخفيف الزحام و�إبعاد عربات الطواف عن �صحن امل�سجد؛ ولكن الراغبني
يف االبتعاد عن الزحام يف ال�صحن يتزاحمون على ج�سر املطاف وهم من غري
من خ�ص�ص لهم مما �أوجد هذا التزاحم ،وعندما يفتح اجل�سر الثاين �سيخف
هذا ب�إذن اهلل ،لكن امل�ؤمل �أن تخف حدة الزحام يف الطواف بعد اكتمال تو�سعة
�صحن لطواف مب�شيئة اهلل

دراسة لتخصيص أماكن للنساء
بدون أطفال في الحرمين

و�أ�شارت جلنة ال�ش�ؤون الإ�سالمية والق�ضائية �إلى �أنها بحثت مع الرئا�سة
العامة للم�سجد احلرام وامل�سجد النبوي و�ضع الأماكن املخ�ص�صة للن�ساء التي
تكرث فيها ال�ضو�ضاء والفو�ضى و�سوء النظام والنظافة؛ مقارنة ببقية �أجزاء
احلرم ب�سبب تواجد �أعداد كبرية من الأطفال ،وطالبت اللجنة بتخ�صي�ص
�أماكن لل�صالة للن�ساء بدون �أطفال؛ و�أفاد م�س�ؤولوا الرئا�سة ب�أن هذا املو�ضوع
حمل اهتمامهم و�أن هناك درا�سة تجُ رى حال ًيا لتخ�صي�ص �أماكن للن�ساء بدون
�أطفال ،و�ستنتهي (ب�إذن اهلل) قبل �شهر رم�ضان املبارك.
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الشورى يطالب وزارة العدل
باإلسراع في تأسيس صندوق النفقة
طالب جمل�س ال�شورى خالل جل�سته العادية الثالثة والثالثني
التي عقدها يوم االثنني 1435/6/28هـ برئا�سة معايل نائب رئي�س
املجل�س الدكتور حممد بن �أمني اجلفري وزارة العدل بالإ�سراع يف
ت�أ�سي�س �صندوق النفقة ،والتن�سيق مع املجل�س الأعلى للق�ضاء للعمل
على �شغل وظائف الق�ضاة ال�شاغرة.
كما دعا املجل�س �إلى �إجراء درا�سة تقوميية �شاملة مل�سرية م�شروع
امللك عبد اهلل بن عبد العزيز لتطوير مرفق الق�ضاء والوقوف على
املعوقات التي تواجهه وو�ضع احللول املنا�سبة لها.
دعوة الجهات المعنية للتعاون مع وزارة
العدل في تطبيق قضاء التنفيذ

وطالب املجل�س يف قراره اجلهات املعنية التعاون مع وزارة العدل
يف تطبيق ق�ضاء التنفيذ ،جمدد ًا الت�أكيد على قراراته ال�سابقة
املت�ضمنة «�صرف بدل لكتّاب ال�ضبط وال�سجل يف الوزارة وم�ساواتهم
بكتّاب ال�ضبط يف هيئة التحقيق واالدعاء العام» و «افتتاح فروع
للمكاتب الن�سائية وتوظيف املر�أة يف القطاعات احلكومية».
جاء ذلك بعد �أن ا�ستمع املجل�س لوجهة نظر جلنة ال�ش�ؤون
الإ�سالمية والق�ضائية ،ب�ش�أن ملحوظات الأع�ضاء و�آرائهم جتاه
التقرير ال�سنوي لوزارة العدل للعام املايل 1434/1433هـ التي
تالها رئي�س اللجنة الدكتور �إبراهيم الرباهيم.
و�أو�ضحت اللجنة يف ردها على ما يتعلق بامل�ؤ�شرات والإح�صاءات لبيان
مدى التقدم يف �سرعة �إجناز الق�ضايا ومدى التقدم يف تطبيقات التقنية؛ التي
�أثارها بع�ض الأع�ضاء� ،أن وزارة العدل متلك مثل تلك امل�ؤ�شرات وهي متوفرة
يف م�شروع امللك عبد اهلل بن عبد العزيز لتطوير مرفق الق�ضاء ببيانات �شاملة
حتتوي حوايل مائتي م�ؤ�شر �إح�صائي ،وقيا�س لأكرث من ( )450مرفق ًا عدلي ًا،
وهي متاحة للجميع لالطالع عليها ،ويتم تزويد اجلهات العدلية املخت�صة بها
�أو ًال ب�أول.
ويف حمور �شغل الوظائف الإدارية والق�ضائية �أفاد رئي�س اللجنة الدكتور
�إبراهيم الرباهيم �أن الوزارة �شغلت فعلي ًا �أغلب الوظائف ال�شاغرة بالكفاءات
الوطنية؛ و�أن هناك ن�سب ًا مئوية يق�ضي العرف الإداري ب�أن تبقى �شاغرة؛
لتحريك ال�سلم بالرتقيات وعدم جموده .ملا لهذا اجلمود من ت�أثري �سلبي على
املحفز الوظيفي؛ ومن هنا البد من وجود بع�ض ال�شواغر ولو بن�سبة قليلة.
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وتابع رئي�س اللجنة �أن عملية اختيار الق�ضاة تتم من خالل تر�شيح �أي من
كليات ال�شريعة يف اململكة بح�سب ما تراه الكلية يف املر�شح من توفر م�ؤهالت
�شغل الوظيفة الق�ضائية؛ �سواء من ناحية املادة العلمية� ،أو امللكة الق�ضائية� ،أو
ح�سن ال�سمت عرب تاريخه الدرا�سي ،ومن ثم يتم فرز الأ�سماء املر�شحة من قبل
كليات ال�شريعة مب�شاركة مندوبني من املجل�س الأعلى للق�ضاء؛ تتم خاللها مقابلة
املر�شح وا�ستطالع �إمكاناته ،وبعد الرت�شيح يقوم املجل�س الأعلى للق�ضاء؛ ب�إجراء
مقابلة �شخ�صية مع املر�شح؛ يتم من خاللها الت�أكد جمدد ًا (ب�صيغة جديدة)
من توفر عنا�صر الرت�شح واالختيار.
و�أ�ضاف الرباهيم� :إن وزارة العدل ال تزال ومن خالل املجل�س الأعلى للق�ضاء
ت�شغل با�ستمرار وظائفها الق�ضائية ال�شاغرة ،وفق خطة دقيقة تراعي �أهمية
وح�سا�سية �شغل هذه الوظيفة؛ م�شري ًا �إلى �أنه لي�س من ال�سهل �شغل الوظائف
الق�ضائية كافة يف وقت وجيز .و�إذا كانت القطاعات املختلفة جتد �أحيان ًا �صعوبة
يف اختيار املوظف الإداري الكفء فكيف بالقا�ضي؟.
و�أ�شار �إلى �أن املجل�س الأعلى للق�ضاء يقدِّ ر �أهمية �شغل الوظيفة الق�ضائية،
املختلفة عن �شغل �أي وظيفة �أخرى لدى الوزارة؛ حيث �إن اختيار القا�ضي مير
بقيا�سات مهمة كما مير بعدة مراحل تتطلب الكثري من الوقت؛ لأن كرثة العدد
و�سرعة ال�شغل يجب �أال يكون على ح�ساب اجلودة ،م�ضيف ًا �أنه مت خالل ال�سنوات
اخلم�س املا�ضية زيادة �أعداد الق�ضاة ب�أكرث من �أعدادهم جميع ًا خالل خم�سني
�سنة �سابقة ،وهو مي ِّثل باملعايري الوظيفية رقم ًا قيا�سي ًا غري م�سبوق ،ومثلهم مت
ذلك يف كتَّاب العدل.
البراهيم :شغل وظائف القضاة ال يجب
أن يكون على حساب الجودة
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وب�ش�أن خطة تقلي�ص فرتة املواعيد يف املحاكم قال رئي�س اللجنة� :إن املجل�س
الأعلى للق�ضاء �أفاد ب�أنه متت معاجلة طول املواعيد يف املحاكم التي تعاين من
كرثة الق�ضايا ،من خالل عدة �إجراءات منها دعم املدن الرئي�سة يف اململكة باملزيد
من الق�ضاة ،وتفعيل برنامج الإ�سناد الق�ضائي ومكاتب ال�صلح ،وافتتاح املزيد
من الدوائر الإنهائية ،وتكثيف اجلوالت التفتي�شية لإدارة التفتي�ش الق�ضائي،
وتكثيف الدورات التدريبية للق�ضاة ،و�إعطاء خارج دوام لبع�ض الق�ضاة لإجناز
الق�ضايا ذات الأولوية؛ ومنها ق�ضايا ال�سجناء والأحوال ال�شخ�صية ،م�شري ًا �إلى
�أن هذه الإجراءات انعك�ست �إيجاب ًا ومت بالفعل تقارب املواعيد.
و�أ�شارت اللجنة �إلى �أن طول املواعيد يف املحاكم يف ال�سابق كان يف بع�ض
املدن الرئي�سة فقط ولي�س عام ًا ،وقد �أكدت الوزارة يف هذا ال�صدد �أن لديها خطة
مدرو�سة بالتعاون مع املجل�س الأعلى للق�ضاء نتج عنها تقلي�ص مدة املواعيد يف مدن
رئي�سة ،مثل الريا�ض؛ ثم �أ�صبحت املواعيد اجلديدة خالل ثالثة �أ�سابيع تقريب ًا.
وتابع رئي�س اللجنة القول� :إن وزارة العدل ت�ؤكد جناح هذه اخلطة؛ غري �أنها
واملجل�س الأعلى للق�ضاء ال ينكران وجود ت�أخر يف بع�ض الق�ضايا يف حاالت تعود
�إلى طبيعة تلك الق�ضايا التي حتتاج بع�ض الوقت ال�ستكمال �إجراءاتها الالزمة،
ويتعامل معها املجل�س الأعلى للق�ضاء ب�أدواته املختلفة ملعاجلة الت�أخر �إن وجد.
وفيما يخ�ص تدوين الأحكام الق�ضائية وتقنينها �أو�ضح الدكتور الرباهيم �أن
مفهومينْ  :املفهوم
ما �أ�شار �إليه بع�ض الأع�ضاء يف مداخالتهم يق�صد به �أحد
َ
الأول� :صدور تقنني للأحكام؛ وهذا �أ�سند اخت�صا�ص النظر فيه �إلى هيئة كبار
العلماء ب�أمر ملكي؛ وبناء عليه ف�إن وزارة العدل ال تخت�ص به مطلق ًا ،ال ابتدا ًء وال
انتها ًء ،وال تتدخل الوزارة �إال يف نطاق �صالحياتها ،وال تطا َلب مبا مل يوكل �إليها
ح�سب الأمر امللكي يف هذا ال�ش�أن.
�أما املفهوم الثاين املتعلق بتدوين الأحكام الق�ضائية ،فالوزارة تعمل حالي ًا
على �إنهاء مل�ساتها الأخرية ب�إخراج جمموعة جملدات �ضخمة وعديدة ،قد ت�صل
�إلى ع�شرين جملد ًا م�صنفة ومفهر�سة على املواد الق�ضائية ،وقد ا�ستغرق هذا
اجلهد وقت ًا وتفريغ ًا م�ؤقت ًا لعدد من الق�ضاة ملبا�شرة هذا العمل الق�ضائي املهم
للغاية� ،سواء للق�ضاة �أنف�سهم� ،أو للمحامني� ،أو املحك ِّمني والباحثني ،وغريهم.
وعن الالئحة التنظيمية حلقوق املطلقة نوه الرباهيم �إلى �أن حقوق املطلقة
تدخل يف م�شمول تقنني الأحكام الق�ضائية �ضمن مواد مدونة الأ�سرة ،م�شري ًا
�إلى �أن جميع ما يتعلق بالتقنني الق�ضائي يف هذا وغريه ،قد �أ�سند ب�أمر ملكي
�إلى هيئة كبار العلماء؛ حيث �ستتولى هذا ال�ش�أن ،ومن ثم ف�إن وزارة العدل غري
خمت�صة بتلك الالئحة امل�شار �إليها.
وب�ش�أن تطوير مرفق الق�ضاء قال رئي�س اللجنة �إن تطوير مرفق الق�ضاء
يحظى باهتمام خا�ص من خادم احلرمني ال�شريفني ،وبدعم �سخي من مقامه
الكرمي ،معترب ًا �أن التطوير عملية تكاملية جلملة من العنا�صر ال ميكن ف�صل
بع�ضها عن بع�ض ،م�شري ًا �إلى �أن هناك عدد من العنا�صر التي من خاللها ميكن
معرفة مدى التطور والتطوير يف الواقع العملي �أولها البنية التحتية التي هي
املباين والتقنية حيث مت ا�ستالم عدد من مباين املحاكم وفق موا�صفات عاملية

تالئم عملية التطوير ،كما مت تر�سية مبان جلميع الأرا�ضي املتوفرة للمحاكم،
�أما التقنية فقد دخلت الوزارة يف مناف�سة عاملية يف هذا املجال ،ومل تقت�صر على
توفر متطلباتها يف املحاكم وكتابات العدل بل اهتمت بقيا�سات الأداء وم�ؤ�شراتها
العاملية ،ومنها �أف�ضل  200م�ؤ�شر �أداء �إح�صائي تقوميي ورقابي ،وقد �أفادت
منها بع�ض الدول العربية واخلليجية خا�صة ،وبناء عليه ف�إن م�شكلة الأرا�ضي
واملباين والتقنية يف حكم املنتهية.
وعن الت�أهيل الق�ضائي والتدريب قال رئي�س اللجنة �إن الت�أهيل الق�ضائي يتم
يف كليات ال�شريعة يف جامعات اململكة ،ويتم الرتكيز على ناحيتني :التمكن يف
الناحية اللغوية ،وبناء امللكة الفقهية العلمية ،وبعد التخرج يفرغ من يتم اختياره
للق�ضاء للدرا�سة يف املعهد العايل للق�ضاء ملدة �سنتني؛ ينال بها درجة املاج�ستري.
ولفت �إلى �أن من املقررات التي يدر�سها يف املعهد� :أ�صول الفقه ،والقواعد
الفقهية ،ومقا�صد ال�شريعة ،والتخريج الفقهي ،والعقد يف الفقه الإ�سالمي،
واحلق يف الفقه الإ�سالمي ،واملعامالت املالية املعا�صرة ،وفقه اجلنايات ،وفقه
احلدود ،وفقه الأ�سرة ،والعقوبات التعزيرية ،واملرافعات ال�شرعية ،والأنظمة
الق�ضائية ،وطرق الإثبات ،واملدخل �إلى الأنظمة ،والتحقيق ،و�إدارة املحاكم،
وقواعد البحث العلمي .م�ضيف ًا �أن الطالب يدر�س ،النظام الإداري ،والنظام
التجاري ،والنظام املايل ،والنظام اجلنائي ،والنظام االجتماعي ،والق�ضاء
الإداري ،والعالقات الدولية .مع التدريب الق�ضائي يف حمكمة �صورية يف املعهد،
ثم يلتحق املالزم الق�ضائي يف املحكمة للتدريب ملدة �سنة كاملة؛ بعدها ميار�س
العمل الق�ضائي والت�أهيل الق�ضائي يتم يف مدة �سبع �سنوات يف الت�أهيل العلمي
والتدريب العملي .ومن هنا ندرك �أن التطوير �شمل الت�أهيل الق�ضائي بعناية
فائقة ومقررات متخ�ص�صة.
وفيما يتعلق ب�سن الأنظمة �أو�ضح رئي�س اللجنة �أن مرفق الق�ضاء مير مبرحلة
انتقالية تطويرية ابتداء ب�صدور التدريبات الق�ضائية عام 1426هـ ،ثم �صدور
نظام الق�ضاء ونظام ديوان املظامل عام 1428هـ ،تالهما �صدور نظام التنفيذ
ونظام التحكيم ،ثم توج ذلك ب�صدور نظام الإجراءات اجلزائية ،ونظام
املرافعات ال�شرعية ،ونظام املرافعات �أمام ديوان املظامل يف مطلع هذا العام
1435هـ .وبهذا يتهي�أ مرفق الق�ضاء لنقله نوعية متقدمة جتعل من اململكة منارة
�إ�شعاع عاملي لإقامة العدل وم�صدر خربة متقدم لإقامة العدالة ي�ستمد �أحكامه
من م�صادر عالية املقام.
وفيما يخ�ص البيئة الإدارية الع�صرية �أ�شار رئي�س اللجنة �إلى �أن هناك بيئة
�إدارية ع�صرية و�شفافة وعادلة ،حيث ا�ستحدثت وزارة العدل هيكلة جديدة
ت�ضمنت وكاالت ووكاالت م�ساعدة و�إدارات ووحدات جديدة ،كما �أنها تعمل على
حو�سبة �أعمالها و�إح�سا�س املوظف بالعدالة يف تقوميه وحمفزات العمل ،وبخا�صة
الرتقيات التي تنفذ منها الوزارة على م�ستوى الدرجات كافة �سنوي ًا �أكرث من
املعدل احلا�صل يف �أي جهة حكومية �أخرى بالن�سبة لعدد الوظائف املتاحة ،كما
هو يف �إح�صائية معتمدة لدى الوزارة.
وعن ت�أمني الإ�سناد للمحاكم قال الرباهيم� :إن وزارة العدل �أفادت �أنها
تعمل عليه عن طريق فروعها ،ويتم من خالل ذلك ت�أمني احتياجات املحاكم
با�ستمرار ،وتاليف �أي نق�ص يف حينه عن طريق تعيني �ضابط ات�صال للرفع عن
احتياج كل حمكمة ،وهو امل�س�ؤول مع الفرع كله عن �أي ق�صور.
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المشروع يستهدف مكافحة الظاهرة ال تجريمها

الشورى يقرر دراسة مشروع نظام «مكافحة التسول»
وافق جمل�س ال�شورى خالل جل�سته العادية الرابعة والثالثني
التي عقدها يوم الثالثاء املوافق 1435/6/29هـ برئا�سة معايل
نائب رئي�س املجل�س الدكتور حممد بن �أمني اجلفري على مالءمة
درا�سة م�شروع نظام «مكافحة الت�سول» املقدم من ع�ضوي املجل�س
الدكتور �سعد مارق ،والدكتور نا�صر ال�شهراين ،مبوجب املادة  23من
نظام املجل�س.
جاء ذلك بعد �أن ناق�ش املجل�س تقرير جلنة ال�ش�ؤون االجتماعية
والأ�سرة وال�شباب ,ب�ش�أن مقرتح امل�شروع الذي تاله رئي�س اللجنة
الأ�ستاذ عبدالعزيز الهدلق.
وبعد عر�ض م�شروع النظام املقرتح للمناق�شة من حيث مالءمته للدرا�سة،
ا�ستمع جمل�س ال�شورى �إلى عدد من املداخالت قدمها بع�ض الأع�ضاء؛ حيث
ر�أى �أحدهم �أن م�شكلة الت�سول �أ�صبحت ظاهرة ،و�أكرث املت�سولني غري �سعوديني
ومن فئة الأطفال؛ ويكرثون عند امل�سجد احلرم ؛م�ؤكد ًا �أن �إيجاد نظام مكافحة
الت�سول مطلب �أ�سا�س ،يتوافق مع �سيا�سة حكومتنا الر�شيدة ،ال�سيما �أن وزارة
ال�ش�ؤون االجتماعية تقوم برعاية الفقراء يف البالد ودفع مبالغ وخم�ص�صات
�شهرية لهم ،و�أكرث املحتاجني لل�صدقة هم من الذين يتعففون وال يت�سولون.
وقال �أحد الأع�ضاء� :إن اهلل عز وجل نهى عن نهر ال�سائل ،وجعل له حق معلوم
�شرعا .الفت ًا �إلى �أن الأمر الذي جتب مناق�شته
يف مال امل�سلم ،فهذا �أم ٌر وار ٌد ً
و�أن يو�ضع له نظام يحد منه هو الذي ينتحل تلك ال�صفة وهو لي�س من �أهلها؛
ليتك�سب باملال ،ولي�ستعني به على غري وجهه ال�صحيح .ور�أى �أن تعيد اللجنة
النظر يف مواد النظام املقرتح -عند درا�سته.-
ولفت ع�ضو �آخر النظر �إلى �أن الت�سول لي�س جرمية� ،إذ ال ميكن حتويل �سلوك
خاطئ �إلى جرمية؛ م�شدد ًا على �ضرورة احلذر من و�ضع �أي �سلوك خاطئ
�ضمن مفهوم اجلرمية ،لقوله عز وجل  ”:ف�أما ال�سائل فال تنهر” .م�شري ًا �إلى
�أن اجلرمية لي�ست يف الت�سول ،و�إمنا يف ا�ستغالل من يقوم بذلك من الأطفال
والن�ساء.
تجريم من يستغل األطفال والنساء
في التسول

و�أيده �آخر فيما ذهب �إليه من �أن اجلرمية ترتبط مبن ي�ستغل الأطفال
والن�ساء .و�أ�ضاف� :إن اجلرمية احلقيقية يف ا�ستغالل الأطفال والن�ساء يف
الت�سول ،ال فت ًا النظر �إلى �أن نظام مكافحة االجتار بالب�شر الذي �صدر عام
1430هـ؛ قد ن�ص على هذه اجلرمية بالذات يف مادته “الثانية.
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و�أكد ع�ضو �آخر �أن الت�سول ظاهرة حتتاج �إلى عالج؛ فهو �إما �أن يكون من
�شخ�ص حمتاج ،وبالتايل نحن م�س�ؤولون عنه؛ وهو لي�س مبجرم ،ومن غري
املقبول �أن يتم و�صف ما يقوم به هذا املحتاج على �أنه جرمية ،و�إما �أن يكون هذا
ال�شخ�ص غري حمتاج �أو مري�ض� ،أو لديه م�شكلة نف�سية؛ ويف هذه احلالة ح�صل
على املال بغري وجه حق؛ مطالب ًا بعالجه والنظر يف �أمره؛ لأنه ال ي�صل �إلى �سلوك
�إجرامي وجترميه يقت�ضي جترمي من ي�سهم يف هذه الظاهرة.
واعترب �أحد الأع�ضاء �أن النقطة الأ�سا�سية التي جاءت يف امل�شروع تتعلق ب�أنه
مت جترمي هذا الفعل؛ ولكن قبل جترمي هذا ال�سلوك هل دُر�س هذا الأمر بجدية
من قبل الوزارات والأجهزة املعنية؟ وهل طرحت له حلول؟ وما هي تو�صيات
اللجنة الوطنية؟ وكيف نر�ضى �أن جند �سعوديني يت�سولون يف ال�شوارع؟.

و�أ�ضاف� :إن التقرير الأخري لوزارة ال�ش�ؤون االجتماعية �أ�شار �إلى �أن هناك
 1300امر�أة �سعودية مت القب�ض عليهن ،ويف كل �سنة جند �أن هناك �سعوديني
يت�سولون ،وهذا يطرح ق�ضية مهمة حول �أداء هذه الوزارات وهذه امل�ؤ�س�سات؛
وال�س�ؤال املهم ملاذا يت�سول ال�سعودي؟ وهو �س�ؤال يجب �أن جتيب عليه الوزارات
وامل�ؤ�س�سات ،فهل هو ب�سبب �أخطاء �إدارية؟ �أم ق�صور يف هذه الأجهزة؟ .م�شري ًا
�إلى �أن ظاهرة الت�سول ك�شفت لنا ب�أن �سيا�سات الوزارات واجلهات املعنية ف�شلت
ب�شكل وا�ضح جدً ا.
و�أيد �أحد الأع�ضاء املقرتح ،قائ ًال� :إن الت�سول ظاهرة ،والتنظيم الذي
يجرمها هو �أحد املعاجلات لهذه الظاهرة؛ فنحن ال نقول �إن التجرمي �سوف يحل
ظاهرة الت�سول؛ ولكن �سوف يكون �أداة �أ�سا�سية بيد الدولة ملعاجلة هذه الظاهرة.
وزاد ع�ضو �آخر �أن الظاهرة وا�ضحة وهي مربوطة بجرائم �أخرى ،ويجب
عدم تركها �ضائعة ،ال�سيما �أن �أول طريقة ملعاجلة ظاهرة الت�سول هي جترمي من
يت�سول وهو لي�س من ذوي حاجة و�إمنا من �أجل االزدياد ب�أموال النا�س بالباطل.
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وبني �آخر �أن الت�سول مو�ضوع �أمني ،واجتماعي ،واقت�صادي؛ ويكت�سب �أهمية
بالغة توجب درا�سته من جميع جوانبه .فمن الناحية االجتماعية يرجع الت�سول
�إلى عدة عوامل؛ �أهمها :و�ضع املر�أة ،والعاجز ،وامل�سن ،والأ�سرة كبرية العدد،
وذوي احلاجة واملوارد املالية ال�شحيحة� ،أما من الناحية االقت�صادية فيعود �إلى
الفر�ص الوظيفية املتاحة ح�سب م�ستويات الكفاءة واملقدرة ال�صحية.
وتابع ومن الناحية الأمنية فالرتابط والت�شابك الوثيق بني الت�سول واجلرمية
املنظمة املحلية والإقليمية ,فالت�سول ي�شكل من الناحية الأمنية م�شكلة رئي�سة؛
الت�صاله باجلرمية املنظمة؛ من تهريبه للأطفال والن�ساء وال�شيوخ عرب احلدود،
وت�سخريهم يف ع�صابات ظاهرها الت�سول و�أهدافها �إجرامية؛ تقوم با�ستغاللها
هذه الفئات.
ويرى �أن معاجلة هذه الظاهرة تعتمد على قوة ال�ضبط الأمني ،ومعاقبة
ر�ؤو�س هذه الع�صابات بال�شدة واحلزم.
وب�ش�أن ال�سعوديني الذي اتخذوا مهنة الت�سول و�سيلة �سهلة جلمع املال؛
�شدد الع�ضو على �ضرورة تعامل النظام مع احلاالت ح�سب واقعها االجتماعي
واالقت�صادي ،فاملحتاج جتب م�ساعدته ،و�إر�شاده �إلى �آفة ال�س�ؤال� ،أما القادر على
العمل ،ومن عنده حد الكفاف فيتم �أخذ تعهد عليه ،ويف حال تكرر منه ذات
الفعل تتم معاقبته؛ لأن اجل�شع والطمع �أ�صبحا ديدنه من خالل ا�ستغفاله لعقول
النا�س.
ً
وو�صف �أحد الأع�ضاء ظاهرة الت�سول ب�أنها خطرية جدً ا ،م�شريا �إلى وجودها
منذ زمن بعيد يف جميع املجتمعات� ،إال �أن �أ�ساليبها وعملياتها تطورت ،ففي
البداية قد يكون دافع املت�سول احلاجة ،ومن ثم تتطور امل�س�ألة فت�صبح طريقة
�سهلة ومريحة للك�سب ،بل �أ�صبح هناك ع�صابات منظمة لهذه الظاهرة وهذا
ال�شيء ال ميكن جتاهله.
ور�أى ع�ضو �آخر �أن الق�ضاء على ظاهرة الت�سول يحتاج �إلى عنا�صر ثالثة؛
الأول :وجود عقوبة وا�ستحداث نظام ،والثاين� :إيجاد البدائل لال�ستعفاف عن
ال�س�ؤال؛ عن طريق �إن�شاء معاهد للتدريب للأ�شغال الب�سيطة ،واحلرف اليدوية؛
والثالث :يكمن يف التعاون بني الأجهزة احلكومية املعنية مع املواطنني عن طريق
التوعية ال�شاملة واملتكاملة بخطر هذه الظاهرة.
بعد ذلك �أتاح معايل رئي�س اجلل�سة املجال �أمام �أحد مقدمي املقرتح لإي�ضاح
وجهة نظره ب�ش�أن ما �أثاره بع�ض الأع�ضاء ب�ش�أن جترمي من ميتهن الت�سول؛ حيث
�أو�ضح �أن م�شروع النظام املقرتح ال ي�ستهدف التجرمي ،و�إمنا ي�ستهدف مكافحة
الظاهرة ،الفت ًا �إلى �أن الغاية منه و�ضع تدابري ملكافحة الظاهرة ،بالإ�ضافة �إلى
رعاية املت�سولني ،وكذلك ملن اعتاد هذا ال�سلوك �أن يجرم ويواجه به.
وا�ستغرب اخللط الذي حدث بني نظامي مكافحة االجتار بالب�شر ،وم�شروع
نظام مكافحة الت�سول املقرتح ،م�شري ًا �إلى �أن نظام مكافحة االجتار بالب�شر
معني باال�ستغالل ،فهناك متاجر ومتاجر به.
وعاد �أحد الأع�ضاء �إلى الت�أكيد على �أن م�ضار الت�سول معروفة اجتماع ًيا،
واقت�صاد ًيا ،و�أمن ًيا� ،إ�ضافة �إلى ت�شويهه للمكانة وال�سمة ،وال�صفة لهذا املجتمع
امل�سلم املتكافل ،واملتعاون ،واملرتاحم ،كما �أن التقليل من دور م�ؤ�س�سات احلكومة
على م�ساعدة املحتاج؛ �أمر ال ُيقبل وال ُي�سكت عنه.

غالبية المتسولين من الوافدين المخالفين
لنظام العمل واإلقامة

وك�شف ع�ضو �آخر �أن ( )%90من املت�سولني هم من الأجانب؛ وهم �إما مت�سللني،
�أو خمالفني لنظام العمل والإقامة يف البلد .و�شدد على �ضرورة معاجلة هذه
امل�شكلة ،ا�ستجابة لأهميتها الق�صوى ،حيث حتتاج �إلى موقف �صارم ،ووا�ضح.
وطالب ع�ضو �آخر اللجنة قبل �إقرار امل�شروع� ،أن تزود الأع�ضاء بجهود وزارة
ال�ش�ؤون االجتماعية حيال تنفيذ الإ�سرتاتيجية الوطنية ملكافحة الت�سول.
و�أيد �آخر م�شروع النظام املقرتح ،م�ؤكد ًا �أهمية فح�ص املت�سول طب ًيا ،ونف�س ًيا،
ودرا�سة حالته االجتماعية.
وتوقف �أحد الأع�ضاء عند ن�سبة ال�سعوديني الذين مت �إيقافهم ملمار�ستهم
مهنة الت�سول خالل ال�سنوات ال�سبع املا�ضية التي بلغت ( ، )%21فيما كانت
ن�سبة غري ال�سعوديني ( )%78بح�سب املوقع الر�سمي لوزارة ال�ش�ؤون االجتماعية
على الأنرتنت.
وطالب بالف�صل بني اجلانبني عند معاجلة هذه الظاهرة؛ ف�إذا كان املت�سول
�سعودي ًا ،فالبد من درا�سة و�ضعه االجتماعي ،والنف�سي ،وال�صحي؛ م�ؤكد ًا �أن
التجرمي يف هذه احلالة لي�س ح ًال ،بل البد من النظر يف و�ضعه ومعاجلته� ،أما �إذا
كان املت�سول غري �سعودي ،فنحن يف هذا البلد ال نقبل �أن ي�أتي مت�سولون من دول
جماورة وميار�سون الت�سول عند امل�ساجد ،و�إ�شارات املرور �أيام احلج والعمرة،
و�أيام ال�شهر الكرمي؛ و�شدد على �أن تتولى اللجنة درا�سة هذا النظام الذي نحن
بحاجة ما�سة �إلى وجود مثل النظام لو�ضع حد رادع ملن ميار�س الت�سول كمهنة
للتك�سب املايل؛ �أو جلمع املال لأهداف قد تكون غري �شريفة؛ �أو ت�ستهدف �أمن
هذه البالد.
و�سوف تدر�س جلنة ال�ش�ؤون االجتماعية والأ�سرة وال�شباب م�شروع النظام
املقرتح درا�سة مت�أنية و�شاملة؛ ومن ثم تعود بتقريرها ب�ش�أن م�شروع النظام �إلى
املجل�س ملناق�شته وتبادل الآراء ب�ش�أنه؛ ي�صوت املجل�س بعدها على مواد م�شروع
النظام يف �صيغتها النهائية.
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المجلس يدرس مشروع نظام وظائف
مباشرة األموال العامة

ناق�ش جمل�س ال�شورى خالل جل�سته العادية احلادية والثالثني
التي عقدها يوم االثنني 1435/6/21هـ برئا�سة معايل رئي�س
املجل�س ال�شيخ الدكتور عبداهلل بن حممد بن �إبراهيم �آل ال�شيخ،
تقرير جلنة ال�ش�ؤون املالية ،ب�ش�أن م�شروع نظام وظائف مبا�شرة
الأموال العامة الذي تاله رئي�س اللجنة الدكتور �سعد مارق.
ويركز م�شروع النظام الذي يت�ضمن خم�س ع�شرة مادة على وظائف مبا�شرة
الأموال العامة ويحدد حقوق وواجبات من يبا�شر هذه الوظائف.
وقد �أجرت اللجنة بع�ض التعديالت على بع�ض املواد بالإ�ضافة �أو تعديالت
�صياغية.
فقد عدلت اللجنة يف املادة الأولى يف تعريف اجلهـة حيث �أ�صبح التعريف« :
كل وزارة �أو م�صلحة عامة� ،أو م�ؤ�س�سة عامة� ،أو هيئة عامة� ،أو ما يف حكمها .يتم
متويلها جزئي ًا �أو كلي ًا من ميزانية الدولة» .وذلك لي�شمل جميع موظفي الدولة
الذين يبا�شرون الأموال العامة يف الهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة التي يتم متويلها
كلي ًا �أو جزئي ًا من امليزانية العامة.

كما قل�صت اللجنة يف املادة الثالثة فرتة اجلرد لل�صندوق املحددة ب�ستة �أ�شهر
�إلى ثالثة �أ�شهر ,وللم�ستودع �ستة �أ�شهر بد ًال من �سنة ،حيث ر�أت اللجنة �أن الفرتة
متباعدة خ�صو�ص ًا مع وجود التقنية احلديثة التي ت�سهل من عملية اجلرد.
و�أ�ضافت اللجنة فقرة للمادة ال�سابعة واملتعلقة با�ستحقاق املكاف�أة التي
ت�صرفها اجلهة والتي ن�صت على« :من مت نقله من وظيفته دون طلب منه� ،أو دون
ارتكابه خمالفة� ،أو للرتقية»  ,حيث ر�أت اللجنة �أحقية �صرف املكاف�أة للموظف
املرقى �أو املنقول قبل �إمتام ال�سنة دون خمالفة مرتكبة.
ويف املادة احلادية ع�شرة واملتعلقة بتكليف املوظف ملمار�سة الوظائف امل�شمولة
بهذا النظام �أ�ضافت اللجنة �شرط وجود خربة �سابقة ال تقل عن �أربع �سنوات
يف ظل عدم وجود حتديد للم�ؤهل حيث ر�أت اللجنة �أن خربة �سنتني غري كافية
ملمار�سة املوظف لتلك الأعمال.
و�أو�صت اللجنة باملوافقة على م�شروع النظام الذي و�صفته باملتوازن ويحقق
الهدف املق�صود من ورائه.
وبعد �أن ا�ستمع املجل�س لتقرير اللجنة وتو�صيتها ب�ش�أن املو�ضوع ،وا�ستجابة
لرغبة اللجنة يف مناق�شة مواد النظام مادة مادة؛ �أو�ضح �أحد الأع�ضاء �أن اللجنة
�أ�ضافت تعري ًفا يفيد �أنه يتم متويل هذه اجلهات جزئ ًيا� ،أو كل ًيا من ميزانية
الدولة؛ لكن هناك هيئات عامة ير�أ�س جمل�س �إدارتها الوزير املخت�ص بن�شاط
هذه اجلهة وال يتم متويلها كل ًيا من ميزانية الدولة� ،إمنا تتنوع مواردها املالية
بح�سب ن�شاطها كاملقابل املادي للرخ�ص� ،أو الغرامات� ،أو الأعمال التي تقدمها
من خالل ا�شرتاكات الأع�ضاء� ،سواء احلكومية� ،أو الفردية .وت�ساءل عما �إذا
�ست ُْ�شمل هذه اجلهات بتطبيق �أحكام هذا النظام يف ظل الإ�ضافة التي و�ضعتها
اللجنة؟.
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نظاما م�ستق ًال
و�أ�شار ع�ضو �آخر �إلى ما ورد يف تقرير اللجنة من �أن هناك ً
ً
يدر�س حال ًيا يف هيئة اخلرباء ويخت�ص بحماية املال العام وحفظه ،الفتا �إلى �أنه
كان من الأولى �أن يو�ضح مدى ارتباط م�شروع هذا النظام بالنظام املوجود يف
وا�ضحا حيال مدى احلاجة �إلى تعديل هذا النظام
هيئة اخلرباء ،ويقدم ر�أ ًيا
ً
املتوفر يف ظل وجود نظام من هيئة اخلرباء قد يكون �أعم و�أ�شمل من هذا
النظام.
و�أفاد ع�ضو �آخر ب�أنه ال يوجد نظام م�ستقل يدر�س يف هيئة اخلرباء يخت�ص
بحماية املال العام ،بل يوجد نظام يف جلنة الإدارة واملوارد الب�شرية وال يحمل
عنوان حماية املال العام ،وقد تغري ا�سم النظام �إلى «النظام اجلزائي لالعتداء
على املال العام» مطالب ًا ب�أن يكون هناك تن�سيق بني جلنة ال�ش�ؤون املالية ،وجلنة
الإدارة واملوارد الب�شرية؛ ملعرفة موقف جلنة الإدارة واملوارد الب�شرية منه ،ف�إذا
مت تبني نظام حماية املال العام فيفرت�ض �أن يكون هذا النظام �شام ًال.
النظام ال يتضمن مواد

واعترب �آخر �أن زيادة احلد الأدنى للخربة املطلوبة يف ال�شخ�ص املراد تعيينه
يف مبا�شرة الأموال العامة ي�ضع تقييدً ا على الوزير �أو رئي�س اجلهة املخت�صة،
ور�أى منا�سبة �أن تبقى على مدة �سنتني ،وهي احلد الأدنى حتى ي�ستطيع الوزير
�أو ال�شخ�ص املخت�ص ا�ست�شارة م�ست�شاريه فيما �إذا كان ال�شخ�ص املراد تعيينه
�أه ًال لهذه الوظيفة.
كما اقرتح الع�ضو تعديل �صياغة املادة الثالثة ع�شرة �إلى« :يعمل بهذا النظام
يوما من
وت�صدر اللوائح اخلا�صة به وذلك خالل مدة ال تتجاوز مئة وثمانني ً
تاريخ ن�شره باجلريدة الر�سمية».
ولفت ع�ضو �آخر النظر �إلى �أن اجلهات احلكومية التي ال يوجد بها وظيفة
�أمناء �صناديق قليل جد ًا يف ظل التعامالت الإلكرتونية ،وبخا�صة نظام �سداد.
م�شري ًا �إلى �أن عملية اجلرد الدورية واملن�صو�ص عليها يف النظام قد تكون غري
جمدية ،ومن املنا�سب البحث عن �آلية لذلك.

مستقلة للعقوبات..

ولفت ع�ضو �آخر �إلى �أن م�شروع نظام وظائف مبا�شرة الأموال العامة ال
يت�ضمن مواد م�ستقلة للعقوبات؛ � ْإذ البد من الن�ص على عقوبات حمددة ورادعة،
وال ُيكتفى ب�إ�ضافة العقوبات �إلى نظام �آخر.
وتوقف عند ما يخ�ص مبو�ضوع اجلرد؛ حيث الحظ ما ن�صه »:التحقق من
تطابق ما تظهره ال�سجالت والأر�صدة والنظم املالية مع ما يف ال�صناديق
وامل�ستودعات» ،وقال � :إن الذي يظهر �أن ا�ستخدام ال�صناديق يف الوقت احلايل
لي�س �شائ ًعا وامل�أمول �أخذ هذا بعني االعتبار.
ونــوه ع ــ�ضو �آخر �إلى �أن النظ ــام احلايل ت�ض ــمن ن�صـ ـ ًا ي�ش ــري �إلى حت ــديد
�أ�سماء الوظ ــائف امل�شمول ــة ب�أحك ــام ه ــذا النظ ــام ،وذلك بالن�س ــبة للج ــهات
التي تطبق نظ ــام اخلدم ــة املدن ــية ،ويت ــم بالت�ش ــاور بني وزي ــر اخلدمة املدنية
ووزير املالية؛ الفت ًا النظر �إلى �أن النظام املقت ــرح مل يرد في ــه ن�ص بديل لهذه
الفقرة ،وت�ساءل عن من يحدد م�سميات هذه الوظ ــائف يف اجل ــهات التي تطبق
نظام اخلدمة املدنية.
واقرتح �أحد الأع�ضاء عدم وجوب جرد للم�ستودعات والعهدة العينية مرة كل
�ستة �أ�شهر؛ وذلك لأن جرد امل�ستودع ،والعهدة العينية ي�ستغرق جهدً ا ووقتًا طوي ًال
جدًا ،وي�ؤثر على عملية اجلرد يف امل�ستودع ،و�إيقاف ال�صرف منه حتى انتهاء
عملية اجلرد ,وقد يرتتب على ذلك ت�أثري على العمل يف الوزارة �أو امل�ؤ�س�سة .ور�أى
�أن �أن�سب وقت جلرد امل�ستودعات والعهد العينية هو نهاية العام املايل.

وزاد الع�ضو ب�أن النظام مل ي�شر من �ضمن اجلهات امل�شمولة بالنظام �إلى
ال�صناديق اخلا�صة بامل�ؤ�س�سات والهيئات العامة رغم تعددها  -حالي ًا  -؛ حيث
يعترب املح�صلون من املوظفني امل�شمولني بالنظام ،مو�ضح ًا �أن املح�صل حال ًيا
ال يبا�شر حفظ الأموال وال نقلها ،و�إمنا يقوم فقط بتحرير �أمر قب�ض لل�شخ�ص
الذي �أودع املال �آل ًيا يف البنك ،وهذا الإجراء حرم كثري ًا من املح�صلني من
املكاف�أة اخلا�صة مب�ؤ�شرات املال العام.
و�ستكون تلك املالحظات واملقرتحات حمل عناية جلنة ال�ش�ؤون املالية
و�ستدر�سها درا�سة وافية ,ومن ثم تعود بوجهة نظرها �إلى املجل�س؛ لي�صوت
بعدها على ما �أو�صت به ب�ش�أن م�شروع النظام.
مكافأة الموظفين قليلة واألفضل
أن تكون نسبة مرتبطة بالراتب

والحظ ع�ضو �آخر على املادة ال�ساد�سة من م�شروع النظام التي ت�شري �إلى
�أنه “ ت�صرف اجلهة ملن ميار�س مهمات �إحدى الوظائف امل�شمولة ب�أحكام هذا
النظام مكاف�أة �سنوية تعادل راتب �شهرين من راتبه الأ�سا�سي ،وفق الدرجة
واملرتبة التي ي�شغلها” .ور�أى �أن املكاف�أة امل�شار �إليها قليلة ولي�ست جمزية،
مقرتح ًا �أن تكون ن�سبة مرتبطة بالراتب.
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الشورى يوافق على دراسة مشروع
نظام تنمية االبتكارات
وافق جمل�س ال�شورى خالل جل�سته العادية الرابعة والثالثني
التي عقدها يوم الثالثاء 1435/6/29هـ ،برئا�سة معايل نائب
رئي�س املجل�س الدكتور حممد بن �أمني اجلفري على مالءمة درا�سة
م�شروع نظام تنمية االبتكارات املقدم من ع�ضوي املجل�س الدكتور
حامد بن �ضايف ال�شراري ،والدكتور عبدالعزيز بن �إبراهيم احلرقان،
ا�ستناد ًا للمادة ( )23من نظام ال�شورى.
جاء ذلك بعد �أن ا�ستمع املجل�س لتقرير جلنة ال�ش�ؤون التعليمية
والبحث العلمي ،ب�ش�أن مقرتح م�شروع النظام الذي تاله �سمو رئي�س
اللجنة الأمري الدكتور خالد بن عبداهلل �آل �سعود.
وناق�ش املجل�س تقرير اللجنة وتو�صيتها ب�ش�أن املقرتح ،حيث �أ�شار �أحد
الأع�ضاء �إلى �أن م�شروع النظام املقرتح �سيدفع بعجلة النمو االقت�صادي املعريف
يف اململكة؛ ال�سيما �أن اململكة ت�شهد نقلة نوعية كبرية يف التنمية على كافة
الأ�صعدة.
النظام المقترح يدعم التحول إلى
االقتصاد القائم على المعرفة

ور�أى �أحد الأع�ضاء �أن املقرتح �سي�سهم يف حتقيق الهدف الرئي�س خلطط
التنمية يف اململكة؛ وهو تنويع م�صادر الدخل يف اململكة ،كما �أنه �سي�سهم يف
ت�أطري وتفعيل العمل مبا يمُ َ ِّكن اململكة من التحول من االقت�صاد القائم على
ا�ستهالك املوارد الطبيعية �إلى االقت�صاد القائم على املعرفة.

و�أ�ضاف �إن م�شروع النظام �سيجمع �شتات بع�ض الربامج واحلا�ضنات ،وفتح
املجال �أمام املخرتعني واملبتكرين بوجود جهة ذات �شخ�صية اعتبارية الحت�ضان
ترخي�ص االبتكارات.
و�أيد ع�ضو �آخر الأخذ باملقرتح ،لكي جتتمع اجلهود املتفرقة يف اجلامعات،
ومدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية يف بوتقة واحدة ،ويكون نظام ًا �شام ًال
تندرج حتته جميع الأنظمة.
وت�ساءل �آخر عن عالقة امل�شروع املقرتح بربامج امللكية الفكرية ،وترخي�ص
التقنية املوجود يف جامعة امللك �سعود ،واجلامعات الأخرى التي توجهت �إلى
ا�ستحداث مثل هذه الربامج واملبادرات التي �سعت لها وزارة التعليم العايل
م�ؤخر ًا با�سم :املراكز البحثية للمنتجات املعرفية لتعزيز البحث العلمي،
واالقت�صاد املعريف ،وت�سويق املنتجات املعرفية ،وامل�شروعات البحثية ،وبراءات
االخرتاع لهذه املراكز؟.
و�أقرتح الع�ضو �أن ت�ضم هذه الربامج �إلى امل�ؤ�س�سة املقرتحة؛ حتى تتوحد
اجلهود ،وال تفقد االبتكارات قيمتها العلمية واالقت�صادية املرجوة.
وو�صف �أحد الأع�ضاء املربرات التي ا�ستند عليها مقدما املقرتح ب�أنها يف غاية
الأهمية ،والوجاهة ،منوه ًا بالدور الريادي والقيادي الذي ي�ضطلع به املبتكرون،
واملخرتعون ،والباحثون يف رقي ال�شعوب وتقدمها ،الفت ًا النظر �إلى �أن الدول التي
اهتمت بهذه الفئات هي الدول التي تقدمت وتطورت.
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المعاناة التي يواجهها المخترعون
والباحثون تستحق المعالجة الفورية

ونبه ع�ضو �آخر املجل�س باملعاناة ال�شديدة التي يواجهها املخرتعون،
والباحثون ،واملبتكرون يف بالدنا لت�سويق براءاتهم واخرتاعاتهم ،وحتويلها �إلى
منتجات ميكن اال�ستفادة منها.
ور�أى �آخر �أنه من غري املنا�سب �أن تكون امل�ؤ�س�سة املقرتحة برئا�سة رئي�س
جمل�س الوزراء؛ لأن ذلك ي�شكل عب ًئا كب ًريا عليه ،وقد حتول دون م�شاغله
وم�س�ؤولياته ،مما ي�ؤثر �سلب ًا على امل�ؤ�س�سة ،واقرتح دعم امل�ؤ�س�سات القائمة
املعنية باالبتكار والإبداع ،بد ًال من ا�ستحداث م�ؤ�س�سات جديدة تدخل يف متاهات
الروتني والبريوقراطية.
وعار�ض �أحد الأع�ضاء الأخذ باملقرتح مربر ًا ر�أيه ب�أن النظام يتمحور حول
املربر الثالث للنظام؛ وهو التمويل املادي لالبتكارات ،م�ضيف ًا �أن الو�ضع القائم
لالبتكارات والتحول لالقت�صاد املعريف و�ضع جيد ومالئم ،و�أن جمل�س �إدارة
امل�ؤ�س�سة ي�شتمل على  16ع�ضو ًا ن�صفهم �أع�ضاء يف جمل�س الوزراء ،بالإ�ضافة
�إلى الأجهزة الأخرى املعنية بتنمية االبتكارات ،كما �أن املربرات املقدمة �ضعيفة
وال ت�ستدعي �إن�شاء م�ؤ�س�سة جديدة مبثل هذه امل�صادر للتمويل.
وا�ستح�سن ع�ضو �آخر الأخذ باملقرتح ،ال�سيما �أن العديد من الدول املتقدمة
تقدمت باالبتكارات واالخرتاعات ومل تتقدم باملوارد ،الفت ًا النظر �إلى �أن املقرتح
ي�ستوجب التن�سيق مع اجلهات ذات العالقة خ�صو�ص ًا �أنه ي�شرتك مع م�ؤ�س�سة
امللك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع.

و�أكد �آخر �أهمية تنمية االبتكارات ودعم املبتكرين وت�شجيعهم؛ لأن العقول
والنتاج الفكري هما املورد الطبيعي الذي يتجدد على مر الع�صور ،كما �أن تقدم
الأمم قائم على االبتكارات والإبداعات العلمية باعتبارها م�صادر اقت�صادية ال
تقدر بقيمة مالية .بيد �أنه �أبدى معار�ضته �إن�شاء م�ؤ�س�سة م�ستقلة لهذا الغر�ض؛
لأن هناك عدد ًا من اجلهات بالإمكان �أن تكون حما�ضن لدعم تلك االبتكارات،
مثل اجلامعات ،واملدن االقت�صادية ،ومراكز الأبحاث وغريها.
و�أيد ع�ضو �آخر الأخذ باملقرتح؛ نظر ًا لت�شتت اجلهود وكرثة اجلوائز التي قد
ال تنتظم بجهود علمية وجهود م�ؤ�س�سة ب�شكل كامل ،م�ضيف ًا �أن لدينا � 170ألف
مبتعث �سيعودون ب�أفكار وابتكارات عديدة ومتميزة ،ويحتاجون �إلى م�ؤ�س�سات
الحت�ضانهم ،مقرتح ًا �أن يكون هناك وزارة خا�صة بالبحث العلمي والإبداع.
وو�صف �أحد الأع�ضاء املقرتح بـ “الرائع”؛ م�شري ًا �إلى احلاجة املا�سة ،لدعم
االبتكار العلمي الذي هو الأ�سا�س يف تطوير الأمم .معترب ًا �أن م�شاركة امل�ؤ�س�سات
التجارية يف االقت�صاد الوطني ،ودعم م�شروعات االبتكار ،وا�ستثمار براءات
االخرتاع؛ هو املطلب احلقيقي لإيجاد جمتمع معريف متطور.
ال�سيما �أن التقنية يف الواليات املتحدة الأمريكية مدعومة مببالغ تتجاوز
اخلم�سة ع�شر مليار ،والأمم تقا�س مبنجزاتها وابتكاراتها ،فنحن منلك املواد
اخلام ،ومنلك املال ومنلك العقول.
وبعد �أن قرر املجل�س املوافقة على مالءمة درا�سة م�شروع النظام املقرتح,
�ستقوم جلنة ال�ش�ؤون التعليمية والبحث العلمي بدرا�سة املو�ضوع درا�سة وافية
ومعمقة ,ومن ثم تعود بتقريرها �إلى املجل�س ملناق�شته ,واتخاذ القرار املنا�سب.
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الموافقة على تعديالت مشروع نظام المناطق المحمية
للحياة الفطرية

وافـق جمل�س ال�شـورى خالل جل�سته العادية الثالثني يوم الثالثاء
1435/6/15هـ ،برئا�ســـة معـــايل رئيـــ�س املجلـــ�س ال�شـــيخ الدكـتور
عبداهلل بــــن حممـــد بن �إبـــراهيم �آل ال�شيــــخ على التعـــديالت التي
�أجرتها احلكومة على م�شروع نظام املناطق املحمية للحياة الفطرية،
الـذي �سبـق �أن وافــق عـليه جملـ�س ال�شـورى بقـراره رقـم ()47/104
وتاريخ 1433/7/28هـ،

وفيما يتعلق بعقوبة ال�سجن وامل�صادرة� ،أو�ضح احلازمي �أنها حتتاج �إلى حكم
�شرعي ،ولذلك �أُفردت يف مادة منف�صلة� ،أما عقوبة الغرامة فما زالت مرتبطة
مب�ضاعفة العقوبات وما �إلى ذلك ،ال�سيما �أن كل خمالفة لها ظروفها وغراماتها،
والبد من ف�صل العقوبات �سالبة احلرية والغرامة ،كما ال ن�ستطيع  -يف الوقت
احلايل – �إ�ضافة مواد مت االتفاق عليها وال يوجد ب�ش�أنها تباين يف وجهات النظر
بني جمل�سي ال�شورى والوزراء.

جاء ذلك بعد �أن ناقـ�ش املجــل�س تقــرير جلنــة ال�شـ�ؤون ال�صحيــة
والبيئة ،ب�ش�أن م�شروع نظــام املناطـق املحمية للحياة الفطرية املعاد،
عم ًال باملادة ( )17من نظام جمل�س ال�شــورى الذي تاله رئي�س اللجنة
الدكتور حم�سن احلازمي.
وبعد عر�ض تقرير اللجنة وتو�صيتها ب�ش ـ�أن م ــواد التبــاين للنق ــا�ش ر�أى �أح ــد
الأع�ضاء �أن اللجنة مل ت�شرح �صيغة الإعالن وكيفـيته الذي ورد يف املادة اخلام�سة
من م�شروع النظام  ،ومل تو�ضح املدة بني �إعالن جم ــل�س الإدارة ،واعتماد جمل�س
الوزراء للمنطقة املحمية.
َّ
وف�ضل ع�ضو �آخر �أن ي�شار �إلى الغرام ـ ــة املالي ــة ب�صـ ــورة مبا�شـ ــرة ،ما عـ ــدا
ال�سجن واحلجز كما ذكر يف املادة “اخلام�س ــة ع�شرة” مع تو�ضيح املق�صود من
تويل جلنة �أو �أكرث النظر يف خمالفة واحدة.
واقرتح �آخر �إ�شراك املحافظات واملراكز يف مناطق اململكة يف حماية املناطق
املحمية ال�سيما �أن لديها موظفني وعاملني ذوي خربات ومعرفة يف تلك املناطق
التابعة لهم.
بعد ذلك �أو�ضح الدكتور حم�سن احلازمي وجهة نظر اللجنة ب�ش�أن امللحوظات
التي �أثريت؛ مبين ًا �أن ما ذكر من ملحوظات ال تتعلق بالتباين نف�سه ،و�إمنا
ملحوظات لغوية و�صياغية� ،أما ما يتعلق ب�صياغة الإعالن وكيفيته ،ف�إن هذه
اجلوانب تعنى بها الالئحة التنفيذية.

بعد ذلك عر�ض معايل رئي�س املجل�س تو�صية اللجنة على املجل�س للت�صويت،
ون�صها “املوافقة على التعديالت التي �أجرتها احلكومة على م�شروع نظام
املناطق املحمية للحياة الفطرية ،الذي �سبق �أن وافق عليه جمل�س ال�شورى
بقراره رقم ( )47/104وتاريخ 1433/7/28هـ ،وذلك بال�صيغة املرفقة”،
وقرر املجل�س املوافة بالأغلبية على التعديالت؛ حيث �صوت ( )109مائة وت�سعة
�أ�صوات باملوافقة ،فيما عار�ضها (� )4أربعة �أ�صوات.
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المحميات الخاصة بالهيئة
ال تزال مغلقة أمام الزوار ..رغم الوعود!
طالب عدد من �أع�ضاء جمل�س ال�شورى ب�إيجاد مرجعية واحدة
ل�ش�ؤون البيئة باململكة بد ًال من توزع م�س�ؤولياتها على �أكرث من جهة
حكومية ,و�شدد �آخرون على دعم ميزانية الهيئة ال�سعودية للحياة
الفطرية ,ور�أى �أحد الأع�ضاء �إدراج مناهج البيئة يف التعليم،
و�إن�شاء �أق�سام للبيئة يف الكليات اجلامعية.
جاء ذلك خالل مناق�شة جمل�س ال�شورى يف جل�سته العادية
الرابعة والثالثني التي عقدها يوم الثالثاء 1435/6/29هـ
برئا�سة معايل نائب رئي�س املجل�س الدكتور حممد بن �أمني اجلفري،
تقرير جلنة ال�ش�ؤون ال�صحية والبيئة ،ب�ش�أن التقرير ال�سنوي
للهيئة ال�سعودية للحياة الفطرية للعام املايل 1434/1433هـ الذي
تاله رئي�س اللجنة الدكتور حم�سن احلازمي.
وبعد عر�ض تقرير اللجنة وتو�صياتها للمناق�شة ت�ساءل �أحد الأع�ضاء عن
ا�ستبعاد اللجنة للمطالبة ب�سرعة �إقرار نظام الهيئة املايل والإداري؟ م�شري ًا �إلى
�أن الهيئة �أبرزت �أهمية اعتماد النظام املايل والإداري لها ،و�أن النظام �شيء
واخلطة الإ�سرتاتيجية �شيء �آخر.
و�أكد �ضرورة �أن يكون هناك نظام للبيئة؛ و�إيجاد جهاز يلم �شتات ال�ش�ؤون
البيئية املتفرقة يف اململكة ،ما بني الهيئة ال�سعودية للحياة الفطرية ،وم�صلحة
الأر�صاد والبيئة ،ووزارة ال�ش�ؤون البلدية ،ووزارة الزراعة.
وتابع ع�ضو �آخر الت�سا�ؤل عن كيفية قيام هذا اجلهاز بعمله بهذه امليزانية
ال�ضعيفة؟ م�ضيف ًا �أنه �سبق للمجل�س �أن طالب يف قرارات �سابقة بدعم ميزانية
الهيئة ،الفت ًا �إلى �أن املحميات ت�شكل ( )%4من م�ساحة اململكة.
و�أكد �ضرورة ُ دعم ميزانية الهيئة ،كما طالب الهيئة ب�إيجاد م�صادر دخل
�أخرى لها.
ً
و�أيده ع�ضو �آخر م�شريا �إلى �أن �إمكانات الهيئة ال تتوازى مع حجم امل�ساحة
ال�شا�سعة للمملكة ،وبالتايل ف�إنها لن تكون قادرة على القيام بجميع مهامها؛
لأنها ال جتد الدعم الكايف �سوا ًء يف الأمور املالية �أو الإدارية .ونبه �إلى �أن الهيئة
مل ت�ستفد من التقنية يف جمال عملها.
و�شدد على �أهمية التوعية ب�أهمية احلياة الفطرية من خالل التعليم الدرا�سي
والإعالم ،ومواقع التوا�صل االجتماعي ،و�إيجاد جمعيات للمحافظة على البيئة
واحلياة الفطرية مثل �أ�صدقاء البيئة ،وغريها� ،أو دمج هيئة احلياة الفطرية
وهيئة الأر�صاد وحماية البيئة بوزارة م�ستقلة ,لالرتقاء ب�آداء الهيئتني.
وب�ش�أن تو�صية اللجنة التي تطالب بال�سرعة يف �إعداد �إ�سرتاتيجية وطنية
للحياة الفطرية� ،أ�شار �أحد الأع�ضاء �إلى �أن مندوبي الهيئة �أفادوا يف �إجاباتهم
�أن الهيئة تعمل وفق ًا خلطة التنمية اخلم�سية للدولة ،ولديها �إ�سرتاتيجية تعمل
من خاللها؛ وهي الإ�سرتاتيجية الوطنية للتنوع الإحيائي ,وت�ساءل عن املق�صود
بالإ�سرتاتيجية التي تطالب بها اللجنة ,هل هي الإ�سرتاتيجية التي حتدث عنها
مندوبو الهيئة؟ حيث يظهر من �إجابات املندوبني �أنها موجودة ومتحققة� ,أم
يق�صد بذلك �إيجاد �إ�سرتاتيجية جديدة؟.

وطالب ع�ضو �آخر ب�أن تقوم الهيئة بخطوة لدرا�سة �إن�شاء حمميات تت�شارك
فيها مع بع�ض الدول املجاورة مثل :اليمن ،والأردن ،وبخا�صة يف ظل ما مت م�ؤخر ًا
من املوافقة ال�سامية على �إن�شاء االحتاد العربي للمحميات الطبيعية؟.
والحظ �آخر توا�ضع جهود الهيئة فيما يتعلق بحماية نبات ال�شورى� ،أو ما
يعرف باملنقروف؛ وهي البيئة الطبيعية لتكاثر الأ�سماك يف البحر ،مقرتح ًا
االهتمام �أكرث بحماية النباتات املائية؛ ملا لها من �أهمية وت�أثري كبري على الرثوة
ال�سمكية.
وا�ستح�سن �أحد الأع�ضاء �إدخال مناهج البيئة يف التعليم ،و�إن�شاء �أق�سام
يف الكليات اجلامعية ،تعنى بالبيئة وحماية احلياة الفطرية ،والرعاية الطبية
جلميع الكائنات احلية ،و�إدراج هذا املجال عند و�ضع اخلطط واال�سرتاتيجيات
يف ذلك بالتعاون مع وزارة التعليم العايل.
وزاد الع�ضو باملطالبة بالعمل على تنمية الوعي لدى املواطنني بالو�سائل
كافة ،من �أجل حماية احلياة الفطرية واملحافظة على الرتاث الطبيعي ،والإبقاء
على تنويع الطبيعة ،وحماية الكائنات الفطرية ،وبخا�صة الأنواع النادرة منها؛
املهددة باالنقرا�ض من حيوان� ،أو طري� ،أو نبات ،كما ر�أى منا�سبة العمل على
زيادة الأبحاث العلمية الأ�سا�سية والتطبيقية على احليوانات ،وكذلك املحميات
وطبيعتها اجلغرافية والبيئية يف اجلامعات ومراكز الأبحاث املتخ�ص�صة؛
لتحقيق الأهداف من حماية احلياة الفطرية و�إمنائها.
لم شتات شؤون البيئة
في جهاز واحد

وقرتاح م�شاركة القطاع اخلا�ص يف ا�ستثمار املحميات �سياحي ًا ،مو�ضح ًا �أن
ذلك يدعم الهيئة مالي ًا وي�ساعد على اجلذب ال�سياحي للمناطق املختلفة.
و�أ�ضاف �أحد الأع�ضاء �أن الهيئة ال�سعودية للحياة الفطرية د�أبت على الإ�شارة
�إلى �أنها تعمل بالتن�سيق مع الهيئة العامة لل�سياحة والآثار لفتح بع�ض املحميات
اخلا�صة بالهيئة املنت�شرة يف اململكة للزوار؛ لأغرا�ض ال�سياحة ،واال�ستمتاع
مب�شاهدة مظاهر احلياة الفطرية املوجودة داخل هذه املحميات؛ �إال �أنه �أبدى
�أ�سفه لعدم �إجناز الهيئة هذا الأمر رغم مرور ع�شرات ال�سنني على �إن�شائها ,
م�شري ًا �إلى �أن تلك املحميات ال تزال مغلقة رغم �أن الكثري من الدول تفتح هذه
املحميات لأغرا�ض ال�سياحة ،ولتنمية املوارد املالية لهذه املحميات؛ وذلك حتى
ت�ستطيع �أن ت�ستمر وتعتمد ولو جزئي ًا على نف�سها ،بد ًال من االعتماد الكلي على
ميزانية الدولة.
وحذر ع�ضو �آخر من ظاهرة الرعي اجلائر ,وال�صيد التي تهدد احلياة
الفطرية ,وطالب بت�شديد احلماية على املحميات البيئية للحفاظ على النباتات
فيها ,واحليوانات التي باتت مهددة باالنقرا�ض.
و�ستدر�س اللجنة ما طرحه الأع�ضاء من �آراء ومقرتحات ,درا�سة �شاملة
ووافية ,والعودة بوجهة نظرها �إلى املجل�س يف جل�سة �سابقة ,ومن ثم ي�صوت
املجل�س على ما تو�صلت �إليه اللجنة من تو�صيات.
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داء الوظيفة العامة
ُ

يتمــثل دور الدولــة الأ�ســا�سي يف توفيــر �أق�صى درجــات املعي�شــة
امل�ستقــرة ملواطنــيها من جــوانبها املختلفة (االقت�صـادية وال�سيا�سية
واالجتماعية) ,ولكي تقــوم الدولــة بهــذا الــدور على �أكــمل وجــه؛
فالبد من القيام بذلك بوا�سطة جي�ش من املوظفني الذين ي�شكلون
فعلي ًا الكادر الب�شري جل�سم الدولة والذين يعد ن�شاطهم و�سلوكهم
الوظيفي يف القيام باملهام امللقــاة على عــاتقهم من �أهــم املعايري من
وجهة نظر املجتــمع للحكــم على �سلــوك الدولــة ,ومدى كــفاءتها يف
�أداء واجباتها جتاه مواطنيها.
فاملوظفون العمومــيون يعدون الركيـزة الأ�سا�سية التي من خاللها
تقوم الدولة بواجبها املنوط بها ,ولذا كــان لزامـ ًا منحهم ثقة كبرية
يف �أداء عملهــم وتخويلــهم �سلطــات و�صالحــيات وا�سعــة تتنا�سب مع
حجم م�س�ؤولياتهم.

ومع �أن الدول ــة غـ ــالب ًا حتـ ــر�ص على اخـ ــتيار الأكـ ــف�أ مـ ــن املوظفــني ت�أهي ًال
و�أمانة� ,إال �أنه لي�س بو�سعها الإملام الكامل بهذا اجلانب ,مما قـ ــد يلج �إلى عـ ــامل
الوظيفة بع�ض �ضعاف النفو�س من املوظفـ ــني الذين يعمـدون �إلى نوازع امل�صلحة
ال�شخ�صية والأنانية الفردية لتحقيق م�صاحلـ ــهم اخلا�صـ ــة من خـ ــالل �إ�سـ ــاءة
ا�ستخدام ال�سلطات املمنوحة لهم بغيـ ــة حتقيق مكا�سب مادية �أو معنوية مقابل
القيام بوظيفته الأ�سا�سية املفرو�ضة عليه والتي يتقا�ضى عليها �أجرا من الدولة.
وهذا ما ُيعرب عنه بالف�ساد الإداري والذي يتمثل يف االنحـ ــراف بالوظيـ ــفة
العامة عن �أهدافها وهو حتقيق امل�صلحة العامة.
ولعل من �أخطر �صور الف�ساد �ضرر ًا �سواء فيما يتعلق مب�صالح الفرد وحقــوقه
�أو فيما يتعلق مب�صالح اجلماعـ ــة هي جرميـ ــة (الر�شوة)؛ �إذ متثل يف معنـ ــاها
املبا�شر اجلنوح نحو حتقيق م�صالـ ــح فرديـة للموظف من خالل االجتار بوظيفته
التي �أ�ؤمتن على القيام بها ب�أمانة و�إخال�ص.
وعند احلديث عن جرمية الر�شوة؛ فلي�س احلديث عن جرمية حديثة �أفرزتها
التطورات ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعـ ــية لل�شعـوب ,بل هي جرمية
قـ ــدمية قدم الب�شريـ ــة ,وقد رتبت علـ ــيها �أ�شد العقـ ــوبات يف القدمي واحلا�ضر,
حيث تعاقبت الت�شريعات املختلفة على �إيقاع العقوبات املنا�سبــة على من ميار�س
جرمية الر�شوة.
ومل تختلف ال�شريعة الإ�سالمية عن غريها من الت�شريعـ ــات يف التحـ ــذير
من جرمية الر�شوة وترتيب الوعيد ال�شديد على من ميار�سهـا ب�أي �شكل
من الأ�شكال ,بل �شمل حترمي الر�شوة يف الإ�سالم �أركانها الثالثة؛ الرا�شي,
واملرت�شي ,والرائ�ش ( وهو الو�سيط بني الرا�شي واملرت�ش ــي ) ,حيث جاء يف
احليث ال�شريف قوله �صلى اهلل عليه و�سلم« :لعن اهلل الرا�شي واملرت�شي والرائ�ش
بينــهما» (.رواه �أحمد والطرباين)� .إلى غري ذلك من الن�صو�ص املتـواترة التي
�أتت بتحرمي وجترمي جرمية الر�شوة وترتيب العقوبات ال�شديدة على مقرتفيها.
ولعلنا فيما ي�أتي نتطرق ب�شكل عام �إلى جرمية الر�شوة يف الأنظمـ ــة الو�ضعية,
ومن ثم النظر فيها من خالل النظام يف اململكة العربية ال�سعودية.
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�سلطان بن عبداهلل العمري
قانوين  -الإدارة العامة للم�ست�شارين
مبجل�س ال�شورى

�أو ًال  :تعريف الر�شوة .
الر�شوة يف تعريفها اال�صطالحي عند فــقهاء القانـ ــون اجلنائي تعني:
اجتـ ــار املوظف العام ب�أعمال وظيفته ,وذلك بطلـه �أو قبوله مقاب ًال نظري قيامـ ــه
بعمل من �أعمال وظيفته؛ �أو امتناعه عن �أداء تلك الوظيفة.
وهنا جند �أن املادتيـ ــن ( الأولى ) و ( الثانيـ ــة ) من نظـ ــام مكافحـ ــة الر�شــوة
ال�سعودي ال�صادر باملر�سوم امللكي رقم (م )36/وتاريخ 1412/12/29هـ ,قـ ــد
ا�شتملتا على التو�صيف الكامل والدقيق ملفهوم جرمية الر�شوة؛ حيث ن�صـ ــت املادة
الأولى على الآتي « :كل موظف عام طلب لنف�سه �أو لغريه �أو قـ ــبل �أو �أخذ وعد ًا �أو
عطية لأداء عمل من �أعمال وظيفته� ,أو يزعم �أنه من �أعمال وظيفـ ــته ولو كان هذا
العمل م�شروع ًا يعد مرت�شي ًا � »..إلخ  ,وهنا جند �أن هذه املادة ا�شتملـ ــت على تعريف
الر�شوة على اعتبار �أنها تكون لقاء ( �أداء ) عمل ,بينما املادة الثانية ا�شتملت على
تعريفها على اعتبار �أن املوظـ ــف يقوم بهذه احلرمية لقـ ــاء ( االمتنـ ــاع) عـ ــن �أداء
العمل ...حيث ن�صت املادة الثانية على الآتي  « :كل موظف عام طلب لنف�سه �أو لغريه
�أو قبل �أو �أخذ وعد ًا �أو عطية ( لالمتناع ) عن عمل من �أعمال وظيفته � »..إلخ .
ثاني ًا � :أركان جرمية الر�شوة .
بالنظر �إلى ما ت�ضمنته املادتني ال�سابقتني ؛ ميكن ا�ستنباط �أركـ ــان جرميـ ــة
الر�شوة املتمثلة يف ثالثة �أركان جوهرية وهي:
الركن املفرت�ض :وهو يتعلق بال�صفة اخلا�صـ ــة للمرت�شي وهي كونـ ــه موظف ًا
عام ًا �أو ممن يعدون يف حكم املوظف العام.
الركن املادي  :وهو الطلب �أو القبول �أو الأخذ.
الركن املعنوي  :وهو الق�صد اجلنائي.
ومن هنا نعلم �أن جوهر جرمية الر�شوة والتي تدور حوله هو املوظف العام,
وحتى يكون كذلك البد من توافر عنا�صر رئي�سية فيه وهي:
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�أن ي�ساهم ال�شخ�ص بالعمل يف مرفق عام.
�أن يكون قائم ًا بعمل دائم.
�أن يجري تعيينه ب�أداة قانونية ومن �سلطة متلك ذلك.
وهذا ما حواه التعريف الذي �صدر عن املحكمة الإدارية العليا امل�صرية؛ حيث
عرفت املوظف العام ب�أنه ”:ال�شخ�ص الذي يعني ب�صفة م�ستمرة غري عار�ضة
للم�ساهمة يف عمل دائم يف خدمة مرفق عام تديره احلكومة املركزية �أو ال�سلطات
الإدارية املركزية بالطريق املبا�شر ,ويق�صد بال�سلطات الإدارية املركزية يف هذا
ال�صدد :الأ�شخا�ص العامة الإقليمية  ,والهيئات وامل�ؤ�س�سات « �أهـ .
�إال �أنه ين�ش�أ هنا ت�سا�ؤل يف غاية الأهمية ,وهو هل الأحكام املتعلقة بجرمية
الر�شوة يجري نطاق �سريانها على املوظف العام فقط� ,أو يتعداه �إلى غريه من
موظفي القطاع اخلا�ص ؟.
وقبل �أن جنيب عن هذا الت�سا�ؤل  ,جند �أن اململكة قد قام يف �سبيل معاجلة
ومكافحة جرمية الر�شوة ب�إ�صدار نظام خا�ص مبكافحة الر�شوة وهو النظام
املعمول به حالي ًا والذي �صدر عام 1412هـ  ,حيث �أتى ملغي ًا العمل بنظام
مكافحة الر�شوة القدمي ال�صادر عام 1381هـ  ,وهنا جند �أن كال النظامني قد
�سعى من خاللهما املنظم ال�سعودي �إلى الإملام ب�شكل كبري ب�شتى �صور الر�شوة,
وكذلك نطاق �سريان النظام املخت�ص بها ,من خالل الن�ص على املوظف العام
ومن يف حكمه من موظفي القطاع اخلا�ص ,وذلك �إميان ًا من املنظم بخطورة
جرمية الر�شوة بوجه عام على املجتمعات ,ومدى ت�أثريها ب�شكل مبا�شر على
م�ستوى �أداء الدولة يف القيام مبهامها املختلفة يف النهو�ض مبرافق الدولة نحو
حتقيق الرفاهية املطلوبة ملواطنيها.
ولذا �أتت تعديالت عديدة على نظام مكافحة الر�شوة ال�صادر عام 1381هـ,
من خالل نظام مكافحة الر�شوة احلايل؛ حيث ا�شتمل على تف�صيل �أكرث فيما
يتعلق بنطاق �سريان نظام مكافحة الر�شوة ,ب�إ�ضافة العديد من العنا�صر
اخلا�ضعة لأحكامه ,وذلك من خالل ما ن�صت عليه املادة ( الثامنة ) من نظام
مكافحة الر�شوة؛ حيث ن�صت على الآتي  « :يعد يف حكم املوظف العام يف تطبيق
�أحكام هذا النظام :

ثالث ًا � :سبل الوقاية من الوقوع يف الر�شوة:
معرفة واقع جرمية الر�شوة يف اململكة العربية ال�سعودية ,والوقوف ابتدا ًء
على الإح�صاءات العلمية الدقيقة مب�ساندة اجلهات ذات العالقة لتقييم الو�ضع
العام للوظيفة العامة من حيث مقدار النزاهة املفرت�ضة لدى املوظفني.
بعد هذا ي�أتي دور الوقوف على الأ�سباب احلقيقة والدوافع الرئي�سية التي
قادت ملثل هذا ال�سلوك الإجرامي بني النا�س .
املراجعة القانونية والفنية من اجلهات املخت�صة لنظام مكافحة الر�شوة
احلايل ,والت�أكد من مدى كفاية هذا النظام ب�أن يكون خري رادع وزاجر للوقوع
يف جرمية الر�شوة ,وتعديل ما يلزم تعديله من مواد و�أحكام.
قبل هذا كله تنمية الوازع الديني لدى الأفراد ,وبالذات لدى موظفي الدولة؛
وذلك ب�إقامة الندوات وتوزيع املن�شورات داخل �أجهزة الدولة التي حتتوي على
التحذير من جرمية الر�شوة ,وبيان خطرها الدنيوي والأخروي على مرتكبيها,
وكيف �أنها ت�ساهم ب�شكل مبا�شر يف تردي الأجهزة احلكومية و�ضعف انتاجيتها؟.
تفعيل الدور الرقابي املنوط بالأجهزة الرقابية املخت�صة يف الدولة ,ومنحها
املزيد من ال�صالحيات الوا�سعة لتحقيق الغر�ض من الرقابة.
تفعيل الدور الرقابي الإداري داخل اجلهاز الواحد.
تكثيف التوعية القبلية منذ املراحل الدرا�سية بخطر الوقوع يف جرمية
الر�شوة ,واحلر�ص على تنمية مبد�أ الأمانة والنزاهة لدى الأفراد واملجتمعات.
النظر يف منح املزيد من املزايا واالمتيازات للم�ساهمني يف احلد من ظاهرة
الر�شوة� ,سواء بالإبالغ عن مرتكبيها� ,أو بالتوعية� ,أو حتى من يقوم بدوره
الوظيفي بقدر كبري من الأمانة والإخال�ص.
�إلى غري ذلك من الأ�ساليب الوقائية التي من املمكن �أن ت�ساهم يف احلد
من ظاهرة الوقوع يف جرمية الر�شوة؛ حتى ن�صل �إلى �أعلى درجة ممكنة من
االنتاجية والفاعلية داخل �أجهزة الدولة ,مبا يعود بال�ضرورة بالنفع واالزدهار
للبلد ب�شكل عام.

كل من يعمل لدى الدولة �أو لدى �أحد الأجهزة ذات ال�شخ�صية املعنوية
العامة� ,سواء كان يعمل ب�صفة دائمة �أو م�ؤقتة.
املحكم �أو اخلبري املعني من قبل احلكومة �أو �أية هيئة لها اخت�صا�ص ق�ضائي.
كل مكلف من جهة حكومية �أو �أية �سلطة �إدارية �أخرى ب�أداء مهمة معينة( .
مثل املر�شد مع الأجهزة الأمنية مث ًال ) .
كل من يعمل لدى ال�شركات �أو امل�ؤ�س�سات الفردية التي تقوم ب�إدارة وت�شغيل
املرافق العامة �أو �صيانتها �أو تقوم مببا�شرة خدمة عامة ,وكذلك كل من يعمل
لدى ال�شركات امل�ساهمة وال�شركات التي ت�ساهم احلكومة يف ر�أ�س مالها,
وال�شركات �أو امل�ؤ�س�سات الفردية التي تزاول الأعمال امل�صرفية.
ر�ؤ�ساء و�أع�ضاء جمال�س �إدارات ال�شركات املن�صو�ص عليها يف الفقرة
الرابعة من هذه املادة  “ .اهـ .
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تغطية

في كلمة له في مؤتمر رابطة المجالس العربية واألفريقية

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

�شارك جمل�س ال�شورى يف �أعمال امل�ؤمتر الثامن لرابطة جمال�س
ال�شيوخ وال�شورى واملجال�س املماثلة يف �أفريقيا والعامل العربي
واالجتماع التا�سع ملجل�سها ،الذي عقد يف العا�صمة الإثيوبية �أدي�س
�أبابا.
ور�أ�س وفد جمل�س ال�شورى معايل رئي�س املجل�س ال�شيخ الدكتور
عبداهلل بن حممد بن ابراهيم �آل ال�شيخ؛ و�ضم الوفد عدد ًا من
�أع�ضاء املجل�س.
و�أكد معايل رئي�س جمل�س ال�شورى �أن اململكة العربية ال�سعودية
بقيادة خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز �آل
�سعود  -يحفظه اهلل  -ت�ؤمن ب�أهمية توطيد العالقات العربية-
الأفريقية ،وت�سعى جاهدة �إلى دعم �سبل التعاون بني الدول
الأع�ضاء يف الرابطة؛ وذلك لالنتقال بالتعاون امل�شرتك �إلى �آفاق
وجماالت جديدة لتحقيق ال�شراكة العربية الأفريقية ،خا�صة يف
جماالت التنمية واال�ستثمار ،وت�سوية اخلالفات البينية بالو�سائل
ال�سلمية ،وبالأ�سلوب الذي يحفظ احلقوق امل�شروعة.
و�أ�شار معايل رئي�س جمل�س ال�شورى يف كلمة له يف امل�ؤمتر �إلى �أن اململكة
العربية ال�سعودية حتر�ص ب�صفتها ع�ضو ًا يف جمموعة الع�شرين على �أن يكون
التعامل مع الأزمات املالية العاملية على النحو الذي يحد من انعكا�ساتها على
الدول الأقل منو ًا.
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ونوه معاليه �إلى �أنه يف �سياق مواجهة حتديات التنمية التي ت�ؤرق هاج�س
معظم الدول الأفريقية ،فقد قدمت اململكة العربية ال�سعودية م�ساعدات تنموية
للدول الأفريقية على امتداد العقود الأربعة املا�ضية ،منها م�ساعدات غري
م�سرتدة بلغ جمموعها ( 30مليار دوالر) ،و�إعفاء قرو�ض بلغت قيمتها (�ستة
مليارات دوالر) ،فيما قدم ال�صندوق ال�سعودي للتنمية قرو�ض ًا �إمنائية مي�سرة
لتمويل ( )345م�شروع ًا وبرناجم ًا �إمنائي ًا يف ( )44بلد ًا �أفريقي ًا يف خمتلف
القطاعات ال�صحية والتعليمية واالجتماعية والإ�سكان والبنية التحتية بقيمة
�إجمالية بلغت (�ستة مليارات دوالر).
وقال معايل الدكتور عبداهلل �آل ال�شيخ� :إن اململكة وقعت م�ؤخر ًا �سبع
اتفاقيات يف جمال التنمية مع اجلانب الأفريقي مببلغ �إجمايل يتجاوز (ن�صف
مليار دوالر) ،وي�ضاف �إلى ذلك �إ�سهام اململكة يف ت�أ�سي�س العديد من امل�ؤ�س�سات
التمويلية الهادفة �إلى دعم الدول الأفريقية مببلغ (مليار دوالر) مثل امل�صرف
العربي للتنمية االقت�صادية يف �أفريقيا الذي تعد اململكة �أكرب امل�ساهمني فيه،
وكذلك �صندوق التنمية الأفريقي ،حيث جتاوزت امل�ساعدات الإمنائية التي
قدمتها اململكة الن�سبة التي حددتها الأمم املتحدة يف هذا ال�صدد.
وتطرق معاليه �إلى حمنة الأ�شقاء م�سلمي �أفريقيا الو�سطى؛ فقال � :إنه
ال ميكن لنا ونحن جنتمع اليوم يف هذا التجمع الربملاين العربي -الأفريقي
امل�شرتك �أن نغفل عن حمنة الأ�شقاء م�سلمي �أفريقيا الو�سطى ،وما ُيرتكب يف
وانتهاك حلقوق الإن�سان ،يف
حقهم من �أعمال �إبادة ،وجرائم وح�شية ممنهجة،
ٍ
وجتاهل دوليني.
�صمت
ظل ٍ
ٍ

تغطية
شجب واستنكار الجرائم بحق
مسلمي أفريقيا الوسطى

و�أ�ضاف معايل رئي�س جمل�س ال�شورى � :إن هذا الأمر يوجب علينا جميع ًا
بال ا�ستثناء �شجب وا�ستنكار اجلرائم التي ترتكب بحق �أولئك امل�سلمني ،ودعوة
حكومة �أفريقيا الو�سطى �إلى االلتزام مب�س�ؤولياتها مبوجب القانون الدويل،
ومواثيق حقوق الإن�سان ،واتخاذ جميع الإجراءات للوقف الفوري لعمليات
الت�شريد واملمار�سات التمييزية �ضد امل�سلمني هناك.
ودعا جميع الدول �أع�ضاء الرابطة لإثبات ما كانت تدعو �إليه وال تزال منذ
ت�أ�سي�س هذه الرابطة من احرتام للأديان ،والإن�سانية ،ونبذ التع�صب والتع�سف
والتمييز مبوجب الدين �أو اللون �أو اجلن�س.
و�أ�ضاف معاليه �أنه �إدراك ًا من املجتمع الربملاين الدويل بفداحة ما يحدث
يف جمهورية �أفريقيا الو�سطى من انتهاكات �صارخة حلقوق الإن�سان ،وتع�صب
ومتييز عن�صري مقيت ،وخرق جلميع املواثيق والأعراف والقانون الدويل حلقوق
الإن�سان ،فقد تبنى االحتاد الربملاين الدويل يف اجتماع جمعيته العامة الـ ()130
التي عقدت م�ؤخر ًا يف جنيف بند ًا طارئ ًا تقدم به الأ�شقاء يف اململكة املغربية يدعو
�إلى ا�ستتباب ال�سلم والأمن ودعم الدميقراطية يف جمهورية �أفريقيا الو�سطى.
وب�ش�أن الق�ضية الفل�سطينية �أكد معايل رئي�س جمل�س ال�شورى �أن الق�ضية
الفل�سطينية تظل كما كانت دوم ًا يف مقدمة اهتمامات اململكة العربية ال�سعودية،
فموقفها ثابت حيال ذلك ب�ضرورة �أن ت�ؤدي �أي مفاو�ضات �أو جهود وب�أي �شكل من
الأ�شكال �إلى حتقيق �سالم �شامل وعادل يمُ ّكن ال�شعب الفل�سطيني من ا�سرتداد
حقوقه امل�شروعة وفق مقررات ال�شرعية الدولية ،و�إقامة دولته امل�ستقلة وعا�صمتها
القد�س ،وعلى �أ�سا�س رف�ض ما تتعر�ض له مدينة القد�س من خطط ت�سعى لتهويدها،
وما يتعر�ض له امل�سجد الأق�صى املبارك وحميطه من �أخطار حمدقة.
ور�أى معاليه �أن ذلك ي�ستدعي من املجتمع الدويل الوقوف ب�صرامة �أمام
املمار�سات الإ�سرائيلية التي تُق ِّو ُ�ض �أي �أمل جتاه الو�صول لل�سالم املن�شود مبا يف
ذلك ا�ستمرار الن�شاط الإ�سرائيلي يف بناء امل�ستعمرات ،وموا�صلة انتهاك �أب�سط
حقوق ال�شعب الفل�سطيني امل�شروعة على �أر�ضه ووطنه.
و�أ�شار معايل الدكتور عبداهلل �آل ال�شيخ �إلى �أن تعرث م�ؤمتر (جنيف  )2يف
التو�صل �إلى حل �سيا�سي للأزمة ال�سورية التي م�ضى عليها �أكرث من ثالث �سنوات
عم كل �أرجاء �سورية
دفع ثمنها ال�شعب ال�سوري دما ًء و�أرواح ًا ودمار ًا �شام ًال َّ
التي �أ�صبحت تتحول تدريجي ًا �إلى �ساحة مفتوحة ميار�س فيها كل جرائم القتل
والتدمري على يد نظام جائر؛ وتواجهها مقاوم ٌة �سورية م�شروعة خذلها املجتمع

الدويل وتركها فري�سة لقوى غا�شمة حالت دون حتقيق طموحات �شعب �سورية
النبيل يف العي�ش بحرية وكرامة.
ولفت معاليه النظر �إلى ما ترتب على احلرب يف �سوريا من كارثة �إن�سانية
رهيبة ،الأمر الذي يوجب على اجلمي ًع دعم تطلعات ال�شعب ال�سوري ال�شقيق يف
معاجلة الأزمة التي ع�صفت به ،واحرتام حقوقه يف حتقيق العدالة والكرامة
الإن�سانية ،وذلك عم ًال بقول اهلل تعالىَ ( :و َت َعا َو ُنو ْا َع َلى ا ْل ِّرب َوال َّت ْق َوى َو َال تعاونوا
على ا ِلإ ْث ِم َوا ْل ُع ْد َوان ) .
و�أعرب معايل رئي�س جمل�س ال�شورى يف ختام كلمته عن �أمله يف �أن ُي�ش ِّكل امل�ؤمتر
الثامن لرابطة جمال�س ال�شيوخ وال�شورى واملجال�س املماثلة يف �أفريقيا والعامل
العربي نقطة حتول يف م�سرية العمل العربي -الأفريقي امل�شرتك و توثيق �آفاق
التعاون ،وتكثيف اجلهود ل�شراكة حقيقية بني املجموعتني العربية -والأفريقية.

الرابطة تدعو الربملانات العربية والأفريقية �إلى زيادة ع�ضوية املر�أة

ويف ختام اجتماعات م�ؤمترها الثامن �أ�شادت رابطة جمال�س ال�شيوخ
وال�شورى واملجال�س املماثلة يف �أفريقيا والعامل العربي بقرار خادم احلرمني
ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز �آل �سعود  -يحفظه اهلل  -بتعيني ثالثني
امر�أة ع�ضو ًا يف جمل�س ال�شورى  ،وحثت الرابطة املجال�س الأع�ضاء بالعمل على
تو�سيع ع�ضوية املر�أة يف برملاناتها مبا ال يقل عن  %30من جمموع �أع�ضائها
و�إتاحة الفر�صة لهن خلدمة جمتمعاتهن .
و�أدانت الرابطة يف بيانها اخلتامي كل �أ�شكال العنف والتطرف والإرهاب
يف مناطق العامل؛ ويف �أفريقيا والعامل العربي مبا يف ذلك التمييز �ضد الأقليات
و�إبادة امل�سلمني يف �أفريقيا الو�سطى .وعربوا عن دعمهم وت�ضامنهم مع كل
الدول التي تعاين من هذه الظاهرة املقيتة التي ت�سعى �إلى تعطيل م�سرية
احل�ضارة والتقدم وزعزعة �أمن وا�ستقرار الدول.
المجتمع الدولي خذل المقاومة السورية
وتركها فريسة لقوى غاشمة

و�أكدت الرابطة على القرارات والتو�صيات التي �سبق �أن تبنتها فيما يخ�ص
�إيجاد حلول عادلة لل�صراع يف �سوريا وفل�سطني مبا ي�سهم يف �إحالل الأمن
وال�سالم يف هذين البلدين .
وعربت الرابطة عن دعمها وم�ساندتها للجهود الإن�سانية التي تبذلها الدول
املجاورة ل�سوريا؛ ودعت املجتمع الدويل �إلى اال�ضطالع مب�س�ؤولياته يف دعم
الالجئني ال�سوريني؛ وتقدمي العون للدول التي ت�ؤويهم.
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مستقبل االتصاالت وتقنية المعلومات في المملكة

�أ.د جربيل بن ح�سن العري�شي
ع�ضو جمل�س ال�شورى

« ا�ستــدامة التغيـــر هي الأمـــر الوحيـــد الذي ال يتغــري»� .إن �أكرث
القطاعـــات التي تنطـــبق علـــيها هذه العبــارة هي قطاع االت�صاالت،
حيــث ي�ستـــعد امل�شغلـــون يف هــذا القطـــاع  -على م�ستـــوى العالـــم -
ملعركة تناف�ســـية حاميــة الوطيــ�س .فهم يواجهون مزيجا يجمع بني
امل�ستهلكني ال�شرهـني لكل جديد ،واملناف�سني اجلدد ،والزيادة الهائلة
يف الطلب على اخلدمـات النقالة ،مما يدفع هذا القطاع �إلى حالة من
التغري امل�ستمر .فال ي�ستغــرب �أن يـرى  %76من الر�ؤ�ساء التنفيذيني
مل�شغلي االت�صاالت على م�ستوى العامل �أن التغري اجلذري � -أو التحول
 �سيكون هو العامل الأكرث �أثر ًا على �شركاتهم يف ال�سنوات اخلم�سالقادمة .ويعزى هذا التغري الذي ال هوادة فيه� ،إلى ما يطلبه اجليل
اجلديد من امل�ستهلكني من الو�صول الفوري �إلى املعلــومات يف �أي وقـت
ومن �أي مكان.
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�إن عدد الأجهزة النقالة يف العامل اليوم يبلغ  6باليني جهاز ،ويتوقع �أن ي�صل
عدد الذين يت�صلون بالإنرتنت �إلى  50بليون ًا يف العام 2020م.
ويكرب �سوق التطبي ــقات على ه ــذه الأجهزة ي ــوم ًا بعد يوم ب�ص ــورة مذهل ــة،
فقد و�صل عدد ما مت تنزيل ــه منها يف العام � 2012إلى  45بليون تطبيق ،ويتوقع �أن
ي�صل هذا العدد �إلى  300بليون يف عام  2016ح�سب توقعات �شركة اال�ست�شارات
والأبحاث ال�شهرية جارترن.
كما تتزايد اخل�صائ�ص التي تدعمها واخلدمــات التي تقدمها تلك التطبيقات
يف ابتكارات متالحقة ،بحيث تتـواءم مع املتطلبات املتعاظ ــمة حلام ــلي الأجه ــزة
النقالة ،التي �أ�صبحت مبثاب ــة حا�سوب �صغري بحجم كف اليد .وكل ابتكار جديد
يفرز �إما �أنواع ًا جديدة �أو موا�صفات �أحدث وا�ستخدامات �أكرث تنوع ًا.

دراسة

والنا�س يلهثون وراء ذلك ،في�ستبدلون �أج ــهزتهم النقال ــة بالأن ــواع الأحــدث
عام ًا بعد عام ،ويزداد ا�ستخدامهم لها على نطاق �أو�سع يف حياتهم اليومية ،حتى
�أ�صبحوا الآن يتطلعون ال�ستخدامها بنف�س القدر يف �أعمالهم؛ بعد �أن جت ــاوزت
مرحل ــة الت�سلي ـ ــة والألع ــاب ،وامت ــدت لتويف باح ــتياجات رجــال الأعمال ،حيث
�أتاحت لهم جتاوز ما هو موجود من القيود واحلدود يف تكنولوجيا احلوا�سيب
ال�شخ�صية والإنرتنت.
كما �أن الزخم امل�صاحب لإنرتنــت الأ�شياء يت�ص ــاعد الآن ،و�ستك ــون الط ــفرة
احلقيقية  -والتي تبدو �أقرب مما نت�صور  -حين ــما يتم الرب ــط ال�شبــكي ملاليني
الأ�شخا�ص واخلدمـات والأ�ش ــياء من خ ــالل الإن ــرتنت ،وحي ــنما ت�ستط ــيع �آالف
الأ�شياء �أن تتحدث عن نف�س ــها من خ ــالل الو�سيم ــات الذكيـة ،فن�ستقبل حديثها
على الأجهزة النقالـة .ويف هذا امل�شهد الرقم ــي املتط ــور ف�إننا �سرنى ك ــل �أن ــواع
اخلدمات التي تربط بني �أمن ــاط احل ــياة ،واحلالـة ال�صحية ،والأعمال اليومية،
والتنقالت وغري ذلك ،تنخرط كلـها يف �شبكة للذك ــاء اجلمعي التي تنط ــوي على
قدرات �ضخمة.
ونتيجة لذلك ،ف�إن ــه يتوقع �أن ي ــزيد الطلب على اخلدمات املعلوماتية مبقدار
 26مرة عن ما هو عليـه الآن ،وذلك بحل ــول عام  2015م ،وهو ما �سينتج �ضغ ــط ًا
هائ ًال على البنية التحتية ل�شرك ــات الت�شغيل ،حيث �سيتطلب ا�ستثمارات �ضخــمة
ملواكبة هذا التغري اجلذري.
واململكــة لي�ست بعي ــدة عن ذلك .فق ــد و�ص ــل عدد اال�ش ــرتاكات يف خ ــدمات
االت�صاالت املتنقل ــة �إلى ح ــوايل  31.5ملي ــون ا�شت ــراك بنهاي ــة ع ــام  2011م،
وارتفعت ن�سبة انت�شار الهاتف النقــال لكل مئة من ال�سكان خالل هذه الفـرتة �إلى
ما يزيـد على  ،%188مقارنة بـ  %113يف العام  2007م ،وهو ما يعك�س انت�شار
هذه اخلدمــة والتط ــورات التي �شهدته ــا االت�صاالت املتنقل ــة يف اململك ــة خ ــالل
ال�سنوات القليلة املا�ضيـة .و�إذا و�ضعنا يف االعتبار زيادة الطلب على اخلدمات
املعلوماتية من جراء هذا النمو املطـرد ،ف�إن البنية التحتية ل�شبكات الت�شغيل يف
اململكة �ستكون هي الأخرى حتت �ضغط كبري.
فماذا �ستفعل �شركات الت�شغيل يف اململكة �إزاء هذا امل�شهد؟
�إن الإجاب ــة املبا�ش ــرة على هذا الت�س ــا�ؤل هي �أنه ينبغي عليها القيام ب�إحداث
تغريات كبرية بحيث ت�صبح قادرة على تقدمي خدماته ــا ب�ص ــورة �أ�س ــرع ،و�أك ــرث
ذكاء وكفاءة .فلم يعد التغري التدريجي خيار ًا منا�سب ًا لهذه ال�شركات يف البيئة
الرقمية اجلديدة ،و�إمنا التغري اجلذري .وهناك توجهات متعددة لهذا التغري:
بناء جيل جديد من ال�شبكات الأكرث ذكاء.
زيادة كفاءة اجليل احلايل من ال�شبك ــات من خ ــالل االعت ــماد على معطـيات
تكنولوجيا االت�صاالت واملعلومات ،وعلى منوذج احلو�سبة ال�سحابية.
تقدمي خدمات �أكرث ذكــاء لت ــوليد م�ص ــادر جدي ــدة للدخ ــل وب�سرع ــة �أك ــرب،
وذلك بزيادة االعتماد على ما متلكــه �شركة الت�شغيل من ر�صيد معلوماتي ،يجمع
بني معلومات العمالء ،و�سلوكياتهم وا�ستخداماته ــم ،بحيث يت ــم عمــل حتليالت

متقدم ــة على تلك املعلومات ،متكن من حتقيق ميزات تناف�سية واتخاذ قرارات
ا�ستباقية ،من خ ــالل تكثي ــف �أمناط العمـالء ،وحتديد الفر�ص واملخاطر بدرجة
عالية من الدقة ت�ساعد يف تقدمي عرو�ض �شخ�صيــة للخدمات تختلف من عميل
لآخر ،كما ت�ساعد على تقدمي الع ــرو�ض البيعية ال�صحيح ــة ،يف الوق ــت املنا�سب
وبال�سعر املنا�سب ،وذلك من خالل القناة البيعية الأكرث مالءمة.
تقدمي باقات من اخلدمات التي تهم �شرائ ــح معينة مثل اخلدمات امل�صرفية،
والرعاية ال�صحية ،والبنوك ،واحلكومة ،وغري ذلك.
�إجــراء تغيـــري جــذري للعملــيات بحيـــث حتقــق التمــيز يف الأعـمال
واخلدمــات.
ويختل ــف م ــدى الرتك ــيز على �أي من ه ــذه التوج ــهات ح�س ــب الإ�سرتاتيج ــية
اخلا�صة بكل م�ش ــغل ،كما يخ ــتلف ح�سب �إ�سرتاتيجـية الآلة الت�شريعية يف اململكة
 واملتمث ــلة يف جم ــل�س ال�ش ــورى  -والتي ميكن �أن تـ ـ�ؤث ــر على �سيا�سات �شركاتالت�شغيل ،وكذلك ح�س ــب خط ــط الدول ــة التي تـ ـ�ؤثر يف قطــاع االت�صاالت وتقنية
املعلومات وتت�أثر به.

ف�إذا نظ ــرنا �إلى الآل ــة الت�شريعي ــة ،ف�إن ــه يق ــع على عاتقــها �أن تكون حا�ضرة
 كما كانت دائم ًا  -لتحقيق التوازن بني �شركــات الت�شغيل من جانب ،واملواطننيمن جانب �آخر .فهي ت�سن القوانني التي تواكب التط ــور وت�ضب ــط حركة املجتمع،
وتزيل العوائق الإدارية ،وت�شجع ال�شركات الوطنية ،وحتقق التــوازن بني الأ�ضالع
الثالثة لقطاع االت�صاالت واملتمثلة يف الدولة و�شركات الت�شغيل واملواطنني.
وهي مل تك ــن غائب ــة ع ــن امل�ش ــهد يف قط ــاع االت�ص ــاالت وتقني ــة املعلومـات.
فقد قامت بو�ضع نظام نقل وتوطني التقنـية لت�شجع منت ــجي التقني ــة على نق ــلها
وتوطينها يف اململكة ،ويف نف�س الوقت ،لتم ــنع احتكار التقنيــة� ،أو تعطيل ن�شرها،
�أو و�ضع قيود على �أعمال البحث والتطوير كنتيجة القتنائها ،مبا ي�ضمن �أن انتقال
التقنية وتوطينها يحقق فائدة حقيقية للمجتمع .كما قامت بو�ضع نظام قانوين
حلماية البيانات ال�شخ�صية يحفظ خ�صو�صية املواطنني ،وي�ضمن حمايتهم من
خماطر جمع وتخزين ومعاجلة املعلومات يف بيئة الو�سائل التقنية اجلديدة.
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وتقوم �إ�سرتاتيجي ــة جمل�س ال�ش ــورى يف املرحل ــة املقبل ــة على مراقـبة حتقيق
اال�سرتاتيجيات واخلطط املو�ضوعـة ،مثل اخلط ــة الوطني ــة لالت�صاالت وتقني ــة
املعلومات ،وال�سيا�سة الوطنية للعلوم والتقنــية ،وبرنامج التعامالت الإلكرتونية
(ي�سر) ،واخلطة الوطن ــية للتحول �إلى املجت ــمع املعلوم ــاتي ،واخلط ــة
احلكومية ِّ
الوطنية للطيف الرتددي ،وغريها.
كما يقوم املجل�س  -يف �إطار ه ــذه الإ�سرتاتيجـية  -مبتابعة اجلهات احلكومية
للت�أكد من �إملامها بالتطورات احلديثة يف اململكـة وعلى م�ستوى العامل يف جماالت
االت�صاالت وتقنية املعلومات ،وكذا للت�أكد من متابعت ــها لأثر هذه التطورات على
ما يجري تنفيـذه من خط ــط وبرام ــج ،بحيث يتم تعدي ــل ما يلزم من ــها ملواك ــبة
التطور يف هذا املجال.
ويف نف�س الإط ــار يق ــوم املج ــل�س ب�إق ــرار التو�ص ــيات ال�ضروري ــة للتو�س ــع يف
اخلدمات والتعام ــالت الإلكرتونية يف جمـيع الأجهزة احلكومية وتوفريها للقطاع
اخلا�ص والأفراد ،ورفع كفاءتها لتواكب م�س ــتوى اخلدم ــات يف الدول املتقدمة،
ودعم البنى التحتية الالزمة للتحول �إلى التعامــالت الألكرتونية يف اململكة،
واال�ستفادة من التطورات احلديثة يف جمال االت�صاالت وتقنية املعلومات ،ورفع
كفاءة موظفي الأجهزة احلكومية ،والرتكيز على التدري ــب والت�أهـيل واختيار
الكفاءات امل�ؤهلة و�إعطائها املميزات املنا�سبة ملا تقوم به ،وت�شجـيع القطاع
اخلا�ص لال�ستثمار يف م�شاريع النقل واالت�صاالت وتقنية املعلومات.
�أما عن الدول ــة ،فهي تب ــذل جه ــود ًا حثي ــثة ملواكب ــة ع�صر اقت�صاد املعرفة،
ويحظى التعليم العايل مبكان ال�صدارة من هذه اجله ــود ،وهو ما يظهر يف ن�سبة
الإنفاق احلكومي على التعليم العايل خالل ال�سنوات اخلم�س املا�ضية ،والذي
ارتفع من نحو  17بليون ريال يف عام � 2008إلى  46بليون ري ــال يف ع ــام ،2012
�أي مبعدل � % 35سنوي ًا ،كما ارتفعت ن�سبة الإنفـاق على التعليم العايل من جممل
الإنفاق الع ــام م ــن � % 4.5إلى  ،% 8.1وزادت ن�سب ــة الإنف ــاق عليه ك ــذلك م ــن
�إجمايل الإنف ــاق على التعل ــيم من نح ــو � % 21إلى  % 35.7يف نفــ�س الفرتة .وهو
توجه م�ستمر خالل الفرتة القادمة.
كما تت�ضمن الر�ؤية امل�ستقبلية لقطـاع االت�صاالت وتقنية املعلومات يف الدولة
�أن يتم “ التحول �إلى جمتمع معلوماتي واقت�صاد رقمي لزيـادة الإنتاجية وتوفري
خدمات االت�صاالت وتقنية املعلومات لكافة �شرائح املجتمع يف جميع �أنحاء البالد
وبناء �صناعة قوية يف هذا القطاع لت�صبح �أحد امل�صادر الرئي�سية للــدخل” .ويف
�إطار ذلك يتم تقدمي الدعم امل�ستمر من الق ــيادات العل ــيا يف جم ــيع امل�ستويــات،
و�إعادة هيكلة امل�ؤ�س�سات ،وتوفري �إج ــراءات و�أنظ ــمة حكومي ــة منا�سب ــة لطبيع ــة
جمتمع املعلومات ،بالإ�ضافة �إلى توفري بيئة منا�سبة جلذب اال�ستثــمارات املحلية
والأجنبية ،وكذلك توفري بيئة خدمية جيدة كخدمات الربيد والنقل ،وخـدمات
امل�ساندة اللوج�ستية وتطوير طرق التعليم والتعلم واملناهج الدرا�سية.
كما تت�ضمن تلك الر�ؤية «متكني �شرائ ــح املجت ــمع يف جمي ــع �أنحـاء البالد من
التعامل مع االت�صاالت وتقنية املعلومات بفاعليـة وي�سر لردم الفج ــوة الرقم ــية»
وزارة االت�صاالت وتقنية املعلومات ./http://www.mcit.gov.sa
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وتقوم وزارة االت�ص ــاالت وتقن ــية املعلوم ــات يف هذا الإطـار بتنفيذ م�شروعات
ت�ستهدف رفع الوعي ب�أهمية االت�صاالت وتقنية املعلومـات لدى الأفراد ،توفر من
خاللها البيئة التدريبية املنا�سبة لتع ّلم املهارات الأ�سا�سي ــة ال�ستخدام احلا�سوب
يف املناطق الريفية وحمدودة الدخل التي ال تتوافر فيها معاهد ومراكز تدريب.
وفيما يتعلق بالإنرتنت ،فيكفي �أن ن�شـري �إلى م ــدى انت ــ�شار النطاق العري�ض
للداللــة على التــوجــه املت�ســارع نحــو بنـ ــاء جم ـتــمع املعلوماتيــة .فقــد بلــغ عــدد
اال�شرتاكات فيها  13.28مليون م�شرتك يف نهـايــة عام  ،2011بن�ســبة منو بلغت
قرابة  %300خالل عام واحد ،كما بلغت ن�سبـة االنت�شار للنطاق العري�ض للمتنقل
قرابة  %33من عدد ال�سكان.
خال�صة القول �إذن ،هي �أن �شــركات الت�شــغيل ،يف كــل العــامل ،وعــلى م�ستـوى
املم ـل ـكـ ــة ،يواج ـ ـهــها تــحديـ ــات �ضخـ ــمة ت ـفـ ــر�ض �إحــداث تغ ـيــرات جــذريــة
يف �أعمال هذه ال�شركات.
فال�شركــة القــادرة علــى مداومــة التغيــري ،بحــيث تــواكب التطور يف التقنية،
ويف ازديــاد الطــلب على اخلدمــات ،وتنفــرد بخدمــات ح�صريــة ال تتــوافر عــند
املناف�سني ،وتنجــح يف تقــدمي عــرو�ض �شخ�صــية ال تنقــطع طـوال العام ،وحت�سن
من �أ�سلوب خدمة العمالء ،وتقلل تكلفة اخلدمـات الأ�سا�ســية ،بل والتي ت�ســتطيع
حتويــل برامــج االت�صــاالت املجانــية ،والتي يعتــربها امل�شغــلون �ضــارة بـهم� ،إلى
فر�صة ا�ستثماريـة بتقديــم باقــات خدمــات تعتمــد عليــها ،هــي ال�شركــة القــادرة
بــال �شك على مواجهة حتديات امل�ستقبل القريب .والبقاء دائما للأف�ضل.

مـقــال

دور الجامعات في بيئة االبتكار
من خالل زياراتي للجامعات يف مناطق االبتكار العاملية الحظت �أن دورها خمتلف عن الدور التي
تقوم به اجلامعات ال�سعودية يف تنمية وا�ستثمار االبتكار ،وبالتايل ف�إن دورها يف تكوين �أودية تقنية
خمتلف �أي�ض ًا.
اجلامعات الدولية التي جنحت يف الإ�سهام بدور كبري يف بناء بيئة ابتكار يف املنطقة املحيطة بها؛
قامت بذلك من خالل تطوير القدرات الب�شرية ودعم البحث العلمي وا�ستثمار نتائجه.
تطوير قدرات املوارد الب�شرية يتم من خالل املعرفة العلمية و تطوير قدرات الطالب الريادية
بحيث ي�صبحون قادرين على بناء �أو �إن�شاء م�ؤ�س�سات جتارية تنقل املعرفة �إلى ابتكار؛ ومن ثم تقدم
منتجات وخدمت نافعة وذات مردود جتاري جمدي.
دعم البحث العلمي للطالب يتم عرب فتح �أبواب املختربات لطالب اجلامعات ولأفراد املجتمع.
املختربات حتتوي على و�سائل جتربة املنتجات التقنية بوجود فنيني وعلماء ميدون يد العون عند
احلاجة .بع�ض هذه اجلامعات تقدم هذه اخلدمات �ضمن برنامج مدعوم من احلكومة �أو �ضمن
برامج التوا�صل مع املجتمع.
تهدف و�سائل املتاجرة التقنية ال�ستثمار نتائج �أبحاث اجلامعة �سواء الطالب �أو الباحثني .بحيث
تفتح اجلامعة �أبوابها ملن يريد ا�ستغالل نتائج �أبحاث اجلامعة وتكوين م�ؤ�س�سات نا�شئة ت�ستثمر يف
نتائج هذه الأبحاث ،وبحيث يدفع امل�ستثمرون للجامعة مقابل مادي حلقوق امللكية الفكرية للجامعة.
وكذلك اال�ستثمار بامل�شاركة يف م�شاريع وم�ؤ�س�سات ال�شباب النا�شئة ،وبالتايل تظهر م�ؤ�س�سات
متعددة متنوعة ومتفاوتة يف فر�ص النجاح والف�شل ،وقد تنمو هذه امل�ؤ�س�سات وت�صبح �شركات بحجم
�صن وقوقل التي انبثقتا من رحم جامعة �ستانفورد.
املالحظ �أن اجلامعات ال�سعودية تقدم خدمات م�شابهة لكن ب�أ�سلوب خمتلف .فاملتاجرة التقنية
تقوم بها اجلامعة بنف�سها من خالل �شركة �ضخمة متخ�ص�صة ولي�س من خالل م�ؤ�س�سات نا�شئة� .أما
املختربات فهي �أي�ض ًا متاحة ولكن ب�شكل حمدود لأفراد الق�سم التابعة له.
ريادة الأعمال يف اجلامعات ال�سعودية تدر�س كتخ�ص�ص جامعي ،و لي�س لتكوين رواد �أعمال،
وتطوير قدراتهم الريادية .بينما اجلامعات الدولية تهدف لبناء املعرفة عن الريادية بني طالبها
كافة .لذا جتد رواد الأعمال يظهرون من خمتلف كليات و�أق�سام اجلامعة ،ويكون دور “كلية ريادة
الأعمال” هو يف تقدمي املعلومات واملهارات الالزمة لبدء الأعمال التجارية وحتفيز ه�ؤالء الطالب
وتقدمي يد املعونة عند احلاجة.
اجلامعة لها دور مهم يف بناء ومنو بيئة االبتكار؛ ولكن يجب �أن تتجه نحو ق�صر دورها على
التحفيز والقيادة وبناء املعرفة �أكرث من املمار�سة يف اال�ستثمار التقني ،واالبتعاد عن دور املناف�س
وامل�ستحوذ الأكرب للتقنية.

د .عبدالعزيز بن �إبراهيم احلرقان
ع�ضو جمل�س ال�شورى
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تجربتي فى الشورى
حوار

المهندس محمد القويحص لـ « الشورى » :

تجربتي في الشورى فتحت لي آفاقًا جديدة من العلم والمعرفة

عمل مدير ُا عام ًا مل�صلحة املياه وال�صرف ال�صحي مبنطقة مكة املكرمة؛ قبيل تعيينه ع�ضو ًا يف جمل�س ال�شورى؛ كان خالل ع�ضويته يف املجل�س
التي امتدت لثالث دورات متتالية متميز ًا يف �أرائه؛ ومقرتحاته �سواء يف اجتماعات اللجنة التي كان ع�ضو ًا فيها؛ �أو يف اجلل�سات العامة للمجل�س.
�أطروحاته حتت القبة تالم�س ق�ضايا املواطن وحاجاته؛ يبحث وي�ستق�صي هموم املواطنني؛ ويطرحها �أمام املجل�س بكل �شفافية وفق ما يكفله
له نظام املجل�س؛ �إنطالق ًا من م�سو�ؤليته الوطنية؛ و�آداء للأمانة التي ح َّملها �إياه خادم احلرمني ال�شريفني؛ ب�أن يكون ع�ضو جمل�س ال�شورى �صوت ًا
للمواطن كونه ممث ًال جلميع �شرائح املجتمع.
قدم العديد من التو�صيات الإ�ضافية على عدد من التقارير ال�سنوية للأجهزة احلكومية؛ وحظيت مبوافقة املجل�س؛ كما قدم مقرتحات مل�شروعات
�أنظمة جديدة؛ �أو تعديل �أنظمة نافذة؛ و�شارك يف �أخرى مع عدد من �أع�ضاء املجل�س ا�ستناد ًا للمادة الثالثة والع�شرين من نظام جمل�س ال�شورى.
له ر�ؤيته اخلا�صة يف تعزيز �صالحيات جمل�س ال�شورى؛ و�أن تكون قراراته �إلزامية� .إنه ع�ضو جمل�س ال�شورى ال�سابق املهند�س حممد بن
عبداهلل القويح�ص الذي فتح قلبه لـ « ال�شورى « للحديث عن جتربته يف جمل�س ال�شورى على مدى  12عام ًا .ف�إلى تفا�صيل احلوار:
حاوره :منصور العساف
كيف تلخص تجربتك في مجلس الشورى والتي استمرت لمدة 3
بداية كيف تلقيت ترشيحك لعضوية المجلس ؟

يف البداية �أتقدم بال�شكر والتقدير خلادم احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل
بن عبدالعزيز – يحفظه اهلل  -على ثقته الغالية باختياري ع�ضو ًا يف جمل�س
ال�شورى لثالث دورات متتالية ,فقد كان اختياري مفاج�أة عظيمة مل �أكن
�أتوقعها؛ حيث كنت مدير ًا عام ًا مل�صلحة املياه وال�صرف ال�صحي يف منطقة مكة
املكرمة؛ وكنت �أعتزم الإنتقال للعمل يف القطاع اخلا�ص؛ حينها تلقيت ات�صا ًال
هاتفي ًا من رئا�سة ديوان جمل�س الوزراء املوقر يب�شرين بقرار اختياري ع�ضو ًا يف
جمل�س ال�شورى؛ وقد �شعرت يف حينه ب�سعادة كبرية لأن قرار اختياري �صادر من
�أعلى �سلطة يف الدولة خادم احلرمني ال�شريفني � -أيده اهلل .-
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دورات متتالية ؟

جتربة غنية بكل ماحتمله الكلمة من معنى؛ فنوعية املوا�ضيع املتعددة التي
تطرح للمناق�شة حتت القبة تفتح للع�ضو �آفاق ًا جديدة من العلم واملعرفة بق�ضايا
وموا�ضيع متعددة وخمتلفة مل متر علي من قبل وخارج تخ�ص�صي وجمال عملي
ال�سابق؛ وهذا اجلانب يك�سب الع�ضو خربة يف جماالت متعددة واطالع على ما
يدور يف الأجهزة احلكومية املختلفة و�أ�سلوب عملها ,هذا جانب؛ واجلانب املهم
�أي�ضا وجود �أع�ضاء متميزين لديهم مداخالت رائعة ثرية باخلربة واملعرفة
والعلم و�أ�سلوب الطرح و�أفكار ومقرتحات �أ�سهمت بدون �شك يف �إثراء جتربتي
يف املجل�س.

الشورى
تجربتي فى حوار
ما هي اللجان التي حرصت على أن تحظى بعضويتها ؟

كنت حري�ص ًا �أثناء ع�ضويتي يف املجل�س �أن �أ�ستمر يف جلنة واحدة؛ وهذا مامت
بالفعل طوال ال� 12سنة مدة الع�ضوية؛ وهي جلنة الإ�سكان واملياه واخلدمات
العامة؛ نظر ًا لأن املو�ضوعات التي تدر�سها اللجنة متعددة ومتنوعة ويف جمال
تخ�ص�صي وعملي ال�سابق يف جمال �إدارة امل�شاريع واملياه وال�صرف ال�صحي؛
وهذا �ساعدين على الرتكيز واال�ستيعاب والتعمق يف عمل هذه اجلهات؛
وامل�ساهمة يف خروج اللجنة بتو�صيات دقيقة؛ وقد كلفني زمالئي يف اللجنة
بالقيام ب�أعمال رئي�س اللجنة � 6سنوات.
ما أهـــم القــرارات التي أسهــمت في صناعتهــا وإقرارهــا ،وكان لها
صدى لدى المجتمع ؟

العمل يف املجل�س جماعي يف املقام الأول؛ �سواء يف املطبخ الرئي�س وهو
اللجان املتخ�ص�صة؛ �أو حتت القبة؛ وهذا المينع من وجود دور فردي للأع�ضاء
يف تقدمي التو�صيات واملقرتحات؛ واحلمدهلل كانت هناك عدد ًا من التو�صيات
واملقرتحات التي تقدمت بها والقت قبو ًال من الزمالء �أع�ضاء املجل�س؛ وكان لها
�صدى �إيجابي ًا من بع�ض فئات املجتمع منها :

كما تقدمت مع زميلي الفا�ضل الدكتور عبداهلل الدو�سري مبقرتح تعديل
ر�سوم ت�أ�شريات العمالة املنزلية ليكون ب�أ�سلوب ال�شرائح وبالرغم من ت�أيد عدد
كبري من الأع�ضاء لهذا املقرتح؛ �إال �أنه مل ير النور حتى الآن .
في المقابل ما هي التوصية التي كنت ترى التريث في إقرارها وعدم
الموافقة عليها ؟

كانت هناك تو�صية على تقرير وزارة الأ�شغال العامة والإ�سكان؛ تطالب
بدرا�سة و�ضع الوزارة وحتديد مهامها ودورها؛ وقد �أ�سهمت تلك التو�صية �إلى
حد ما يف قرار �إلغاء الوزارة فيما بعد؛ ولكن ظهر فع ًال �أن القرار ت�سبب يف
فراغ تنظيمي لقطاع الإ�سكان؛ وقد �أعيد النظر يف ذلك ب�إن�شاء الهيئة العامة
للإ�سكان وحتويلها �إلى وزارة فيما بعد؛ كما �أن قيام �شركة �أرامكو ال�سعودية
ب�إدارة بع�ض امل�شاريع الإن�شائية يعطي داللة احلاجة �إلى جهة تنظيمة تعنى
بقطاع الأ�شغال العامة.
رأي العضو يجب أن يستمد قوته
من رأي المجتمع

 الئحة الوظائف الهندسية وكادر المهندسين. -ضوابظ عالوة اإلصدار في سوق األسهم.

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

 -إدخال التربية البدنية في مدارس البنات.

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

 -توطين وظائف عقود الصيانة والتشغيل.

تبنيك للقضايا التي تالمس اهتمامات المواطنين ؟

 إقرار عالة سنوية للمتقاعدين وتقدمت بهذا المقترح مع الزميليناألستاذ يوسف الميمني؛ واللواء محمد أبو ساق.
 تحديد ساعات العمل في المحالت التجارية والذي كان أساسًامقترحًا للزميل الفاضل الدكتور عبدالعزيز النعيم عضو المجلس
السابق.
 -نظام الهيئة العامة لإلسكان والتنمية العقارية.

بالرغم من �أن �أع�ضاء جمل�س ال�شورى يتم تعينهم ولي�س انتخابهم؛ �إال �أن
هناك �شعور قوي لدى الأع�ضاء �أنهم ميثلون فع ًال �صوت املواطن؛ وتقع على
عاتقهم نقل طلبات واحتياجات املواطن للجان املجل�س املختلفة؛ والعمل على
�صدور قرارات ت�صب يف م�صلحة املواطن؛ ولذلك يجب �أن ي�ستمد ر�أي الع�ضو
قوته من ر�أي املجتمع؛ وحقيقة هذا مالحظ يف العديد من مداخالت وتو�صيات
�أع�ضاء املجل�س.

 نظام هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة تقدمت بهذا المقترحمع عدد من الزمالء األفاضل أعضاء المجلس في دورته السابقة.

ما التوصيات التي كنت تتمنى حصولها على أغلبية أصوات المجلس ؟

التو�صية التي متنيت �أن يوافق عليها املجل�س قبل انتهاء ع�ضويتي هي تو�صية
بدل ال�سكن ملوظفي الدولة؛ حيث كان لها �صدى يف املجتمع ب�شكل كبري؛ وحظيت
مبناق�شات اقت�صادية واجتماعية؛ و بت�أييد عدد كبري من �أع�ضاء املجل�س؛ يقابله
عدد كبري من املعار�ضني �أي�ض ًا؛ كما �أن عدد ًا من اجلهات احلكومية كان لها ر�أي
يف املو�ضوع مما دفع املجل�س لت�أجيل مناق�شة التو�صية.
�أي�ضا كان هناك مقرتح نظام لل�سوق العقاري ال�سعودي يهدف لتنظيم
ال�سوق العقاري ليكون على غرار �سوق املال؛ ولكن مل يح�صل املقرتح على
موافقة �أغلبية الزمالء �أع�ضاء املجل�س حينها.
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تجربتي فى الشورى
حوار
تحت قبة الشورى هل ثمة قادة للرأي ؟ وهل شعرت بأن أراء بعض
األعضاء لها تأثير في موقف المجلس من بعض التوصيات؟

نعم هناك زمالء �أفا�ضل من �أع�ضاء املجل�س ت�شعر �أن ر�أيهم يف الق�ضايا
املطروحة للنقا�ش له وزنه وقيمته وخا�صة عند الت�صويت على التو�صيات؛ و�أن
ب�إمكان ر�أي بع�ض الأع�ضاء �إجناح تو�صية �أو �إ�سقاطها.
هناك شعور قوي لدى بعض األعضاء
بأنهم يمثلون الصوت المواطن والوطن

كيف كنت ترى مناقشة المجلس لملف الشأن العام ،وهل كنت
تطمح لتطوير هذا الملف ؟ وبماذا ؟

مناق�شة ملف ال�ش�أن العام مهم جد ًا؛ وخالل �سنوات ع�ضويتي اختلفت
درجة اهتمام املجل�س بهذا امللف �صعود ًا وهبوط ًا؛ و على �سبيل املثال فقد �سبق
للمجل�س �أن ناق�ش مو�ضوع انهيار �سوق الأ�سهم؛ ورفع تقرير ًا بذلك للمقام
ال�سامي؛ كما ناق�ش م�شكلة تعرث م�شاريع الدولة واقرتح عدد ًا من احللول ورفعت
للمقام ال�سامي؛ ولكن يف ق�ضايا �أخرى مل ير املجل�س �أن يكون له قرار ًا فيها
مثل قيادة املر�أة لل�سيارة؛ وبدل ال�سكن؛ وم�شكلة �سيول جدة ,حيث متت مناق�شة
هذه الق�ضايا يف جميع ال�صحف وو�سائل االعالم املختلفة؛ و�أ�صبحت �ش�أن ًا عام ًا
وحديث املجتمع؛ ومن وجهة نظرى املتوا�ضعة �أن ملف ال�ش�أن العام يجب �أن
تكون له �أولوية يف مناق�شات املجل�س؛ �إذ من غري املنا�سب �أن يبتعد املجل�س عن
ق�ضايا ال�ش�أن العام؛ لأن هذا االبتعاد �سي�ؤدي �إلى تهمي�ش دور املجل�س وبقائه يف
الظل؛ ويعزز وجهة النظر �أن دور املجل�س ا�ست�شاري ولي�س ت�شريعي؛ ولكن من
املهم �أي�ض ًا �أن تكون هناك �ألية و�إجراءات عمل وا�ضحة للتعامل مع ق�ضايا ال�ش�أن
العام خا�صة �أنها متجددة.

برأيك هل كانت مناقشة تقارير الجهات الحكومية  ،فرض كفاية ؟

التقارير احلكومية التي ت�صل للمجل�س هي النافذة الوحيدة التي تعطي املجل�س
حق الإطالع على �أعمال و�إجنازات اجلهات احلكومية ومراقبة �أدائها وطلب
ا�ستدعاء م�س�ؤويل تلك اجلهات �إلى املجل�س ملناق�شتهم ,وامل�شكلة احلقيقية التي
تواجهه املجل�س يف مناق�شة هذه التقارير هي عدم �إلزامية قراراته على تلك اجلهات
احلكومية؛ وقدرة بع�ض اجلهات احلكومية يف عدم الأخذ بقرارات ال�شورى.
ما هي المقترحات واآلليات التي تقترحها لتحسين وتطوير عمل
المجلس ؟

منذ �أول دورة يل يف املجل�س واحلديث مل ينقطع عن حت�سني وتطوير عمل
املجل�س؛ وبدون �شك هناك خطوات مهمة عملت يف هذا اجلانب؛ ولكن يف
حقيقة الأمر تبقى حت�سينات �شكلية وتطوير �إداري فقط؛ والتح�سني والتطوير
احلقيقي املطلوب هو يف �صالحيات املجل�س و�إلزامية قراراته ونقله من جمل�س
ن�صف ت�شريعي ومما ي�صفه البع�ض ب�أنه هيئة ا�ست�شارية مو�سعة؛ �إلى جمل�س
�شورى ذو ال�صالحيات الربملانية املعروفة؛ مثل �إقرار ميزانية الدولة؛ و�إلزامية
قرارته وم�ساءلة الوزاراء.
خالل عملك بمجلس الشورى هل من ذكريات عن مواقف طريفة
واجهتك تحت القبة ،أو في عمل اللجان ،أو في مشاركات خارجية؟

للأ�سف ال �أذكر �شيئ ًا من هذا القبيل؛ ويظهر �أن لل�سن �أحكام.

بعد انتهاء فترة عضويتك في مجلس الشورى ،بماذا خرجت من
هذه التجربة ؟

م ــن خ ــالل ع ــملي يف املجــل�س؛ واط ــالعي عـلى �أداء الع ــديد م ــن اجل ــهات
احلكومـ ـي ــة؛ وامل�ش ــارك ــة يف وف ــود املجل ــ�س يف زيارات ــها الر�سم ــية للمج ــال�س
والربمل ــان ــات العامليــة؛ �أعت ــقد ج ــازم ًا �أنـه من ال�ضروري �أن يكون للمجل�س دور ًا
�أكرب يف عملية الإ�صالح الإداري واملراقب ــة؛ و�أن يتمتــع ب�صالحيات برملانية �أكرب
ت�سهم بدون �شك يف تطوير وحت�سني العديد من القطاعات.
من الضروري أن يكون للمجلس دورًا
أكبر في اإلصالح اإلداري والرقابة
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الشورى
حوار
تجربتي فى مـقــال

السلطة التقديرية

تتمتع اجلهة الإدارية ب�سلطة مقيدة بالنظام يق�صد بها �أن الإدارة تكون ملزمة مبا ت�ضعه الدولة من �أنظمة
و�شروط التخاذ �أي قرار �إداري ب�شكل عام ،وهذه ال�سلطة املقيدة تعد �ضمانة للحقوق من تع�سف جهات الإدارة
يف ا�ستخدام ال�سلطة ،وحيث ان املنظم ال ي�ستطيع �أن يحيط بجميع الأمور يف النظام ،فقد منح جهة الإدارة
�سلطة تقديرية تعطيها حرية يف اتخاذ الت�صرفات القانونية يف الأحوال التي ال يفر�ض عليها النظام قيود ًا
م�سبقة ،مبعنى �أن ال�سلطة التقديرية التي متنح للجهة الإدارية من خالل تنظيمها الداخلي ملرفقها تخول لها
�أن تتخذ عند وجودها �أمام ظروف معينة ما يالئمها من قرارات �ضمن حدود اخت�صا�صها.
واجلهة الإدارية عندما متار�س هذه ال�سلطة التقديرية تكون مرخ�صة من املنظم وفق القيود وال�ضوابط
املمنوحة لها ،وهذه امل�شروعية تفر�ض على الإدارة احرتام هذا الرتخي�ص وهذه الثقة ،مبعنى �أن جهة الإدارة
لي�س لها مطلق احلرية يف �سلطتها التقديرية فهي مقيدة ب�أن تلتزم فيما ت�صدره من قرارات باالخت�صا�ص
املمنوح لها ،و�أن ال تخالف هذه القرارت ال�شريعة �أو القواعد النظامية ،و�أن يق�صد بهذه القرارات حتقيق
امل�صلحة العامة ،وحتقيق الأ�سباب التي من �أجلها �صدر العمل الإداري ،ومالءمة العمل الإداري للأ�سباب التي
دعت للقيام به ،و�أن تقوم اجلهة الإدارية عند ا�ستخدام �سلطتها التقديرية باملوازنة بني امل�صلحة وال�ضرر
الذي قد يرتتب على هذا القرار ،بحيث ال يكون ال�ضرر �أكرب من امل�صلحة� ،أو �أن ما يرتتب من �ضرر ال ميكن
تداركه م�ستقب ًال.

زامل �شبيب الركا�ض

م�ست�شار متخ�ص�ص فى الأنظمة

وكما �أ�سلفنا ف�إن ال�سلطة التقديرية ال تعار�ض مبد�أ امل�شروعية �إذا كانت متقيدة بالرخ�صة التي منحها لها
املنظم ،وال معقب عليها �إال يف حال خروجها عن هذه ال�ضوابط ،وحتى ال يتم التو�سع يف ا�ستخدام ال�سلطة
التقديرية نتيجة غياب التنظيم املحدد لطبيعة القرارات املختلفة جلهات الإدارة ،ف�إنه يجب االهتمام بتحديث
الأنظمة والإجراءات ومعاجلة الفراغات القانونية ،وا�ستعمال الكفاءات الوطنية الأمينة على امل�صلحة العامة
لقول اهلل تعالى (�إن خري من ا�ست�أجرت القوي الأمني) ،فالأمني بال قوة ال ميكن �أن يحمي �شيئا ،والقوي بال
�أمانة ال يبقي على �شيء مما �أ�ؤمتن عليه ،و�أخريا تفعيل دور الرقابة واملتابعة واملحا�سبة للت�أكد من عدم �إ�ساءة
ا�ستخدام ال�سلطة التقديرية.
ونخل�ص �إلى �أنه كلما قيدت ال�سلطة بالنظام كانت �أكرث �ضمانة للحقوق واحلريات واملنع من التع�سف يف
ا�ستخدام ال�سلطة ب�أي �شكل كان ،وكانت احلاجة لل�سلطة التقديرية كنوع من اال�ستثناء الذي يجب �أن يخ�ضع
للرقابة الإدارية والق�ضائية من جهة �أخرى مبمار�سة الق�ضاء لرقابة املالءمة باعتبارها عن�صرا من عنا�صر
امل�شروعية وتدقيق الوقائع ومطابقتها لل�ضوابط املقيدة لأعمال اجلهات الإدارية من خالل نظر الدعاوى التي
يتم رفعها �أمام الق�ضاء الإداري من الهيئات الرقابية يف ق�ضايا الف�ساد املايل والإداري �أو من قبل الأفراد
واجلهات املت�ضررة من تع�سف الإدارة يف ا�ستخدام �سلطتها التقديرية ،ويبقى حتديث الأنظمة والإجراءات هو
الأ�صل ل�ضمان رقابة امل�شروعية على �أعمال اجلهات الإدارية ويقلل من التجاوزات والأخطاء التي قد حتدث
نتيجة التو�سع يف ا�ستخدام ال�سلطة التقديرية.
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تحقيق

مواجهة أي فايروسات مستقب ً
ال تتطلب
إعداد بنية بحثية قوية

الشفـــرة الوراثيـــة أثبتـــت عالقـــة اإلبـــل
بفـايـــروس كــورونــا

حتقيق – من�صور الع�ساف

فايرو�س كورونا الذي ظهر يف اململكة العربية ال�سعودية يف العام
 2012م و�أ�صاب نحو خم�سمائة �شخ�ص تويف منهم � 152شخ�ص ًا حتى
�إعداد هذا التحقيق؛ �شكل قلق ًا لأفراد املجتمع ال�سعودي واملقيمني
باململكة؛ خلطورته على حياة من ي�صابون به؛ فيما تبذل وزارة
ال�صحة جهود ًا كبرية ومتوا�صلة للحد من انت�شار الفايرو�س بالتعاون
مع منظمة ال�صحة العاملية التي �أ�شادت بهذه اجلهود.
ريا ي�شمل فايرو�سات ميكن �أن
وت�شكل فايرو�سات كورونا ف�صي ًال كب ً
ت�سبب نزالت الربد ،ويف بع�ض احلاالت ميكن �أن ت�سبب متالزمة العدوى
التنف�سية احلادة الوخيمة (�سار�س) .ومعظم حاالت الإ�صابة بهذا
الفايرو�س ب�سيطة� ،إال �أن فايرو�س (كورونا) ُيعد فايرو�س ًا جديدً ا ال
ُيعرف حتى الآن الكثري عن خ�صائ�صه وطرق انتقاله.
وبناء على احلاالت املكت�شفة حتى الآن ،فقد �شملت الأعرا�ض
ً
حمى و�سعا ًال قد ي�صحبه �ضيق و�صعوبة يف التنف�س ،كما قد تتفاقم
العوار�ض لإ�صابة تنف�سية حادة ووخيمة.
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وبناء على املعلومات املحدودة واملتوافرة ،فال توجد براهني
ً
علمية دقيقة حتدد طريقة انتقاله من �شخ�ص لآخر؛ ولكن يحتمل
�أنها م�شابهة النتقال العدوى املوجودة يف �أنواع فايرو�س (كورونا)
الأخرى ،والتي ت�شمل املخالطة املبا�شرة للم�صابني� ،أو من خالل
الرذاذ املتطاير من املري�ض �أثناء الكحة �أو العط�س� ،أو االنتقال غري
املبا�شر من خالل مل�س الأ�سطح والأدوات امللوثة بالفايرو�س ،ومن ثم
مل�س الفم �أو الأنف �أو العني.
كما ال يتوافر لقاح لهذا الفايرو�س امل�سبب ملتالزمة ال�شرق الأو�سط التنف�سية
�أو عالج نوعي حتى الآن ،ويتم تقدمي الرعاية ال�صحية للم�صابني من خالل
تخفيف حدة الأعرا�ض والعمل على عالج م�ضاعفاته.
وت�ؤكد بع�ض الدرا�سات التي �أجريت م�ؤخر ًا وجود ع دالئل على عالقة
الفايرو�س بالإبل؛ و�أنه انتقل من الإبل �إلى الإن�سان.
فقد نا�شدت وزارة الزراعة جميع املربني واملخالطني ومالك الإبل ب�ضرورة
توخي احليطة ،والأخذ ب�أ�سباب الوقاية عند التعامل مع الإبل ،واتخاذ الإجراءات
ال�صحية ،وذلك بعد �أن �أثبتت الدرا�سات العلمية التي �أجرتها وزارة ال�صحة،
وجود فايرو�س كورونا يف اجلهاز التنف�سي للجمال.

تحقيق

و�أو�ضحت وزارة الزراعة يف بيان �صحفي عدد ًا من الإجراءات ال�صحية التي
يجب االلتزام بها ،ومنها :عدم االقرتاب املبا�شر من الإبل �أكرث مما ت�ستدعيه
احلاجة ،مع االحتياطات ال�صحية الالزمة ،وكذلك لب�س كمامات تنف�سية واقية
عند التعامل مع الإبل ،و�ضرورة غ�سل اليدين بال�صابون ،قبل وبعد مالم�سة
الإبل ،ومن امل�ستح�سن لب�س قفازات واقية ،وبالأخ�ص يف حاالت الوالدة،
والتعامل مع احلاالت املري�ضة �أو النافقة.
“ ال�شورى “ ا�ستطلعت �آراء عدد من املتخ�ص�صني يف املجال ال�صحي
والعلوم البيطرية للتعرف على طرق انتقال فايرو�س كورونا؛ والوقاية منه.
وباء وعدوى

وعن طرق الوقاية من الإ�صابة بهذا الفايرو�س؛ واخلطوات التي يجب على
وزارة ال�صحة واجلهات امل�س�ؤولة �أن ت�سارع يف اتخاذها ملواجهة هذا االنت�شار
ال�سريع للفايرو�س.
ترى الدكتورة لبنى الأن�صاري �أن هناك ثالث نقاط رئي�سة الحتواء الفايرو�س
على املدى القريب تكمن يف الت�أكيد على الأفراد عامة وعلى العاملني يف القطاع
ال�صحي خا�صة ب�ضرورة اتخاذ التدابري الوقائية من حيث غ�سل اليدين بعد
التعامل مع �أي مري�ض؛ حتى لو مل يكن املري�ض م�صاب ًا بالكورونا �أو لديه �أعرا�ض
م�شابهة للإنفلونزا ،هذا بالإ�ضافة �إلى لب�س الأقنعة العادية (الكمامات) وتفادي
التجمعات.
د .لبنى األنصاري  :ال بد من تمثيل

�أمام هذا الفايرو�س اخلطري ت�ساءلت «ال�شورى» عن خطورة انت�شاره وهل نحن
�أمام وباء خطري؟.

بع�ض التقارير العلمية ترى �أن الو�ضع احلايل ال ميثل وبا ًء رغم خطورته؛
�إال �أن الو�ضع يحتاج �إلى اتخاذ �إجراءات �سريعة وممنهجة للحد من انت�شار
الفايرو�س ومنع تفاقم الو�ضع وذلك باتخاذ التدابري الوقائية لتجنب العدوى
من الأمرا�ض التنف�سية املعدية ،ويف هذا ال�صدد تقول الدكتورة لبنى الأن�صاري
ع�ضو جمل�س ال�شورى و�أ�ستاذ طب الأ�سرة بجامعة امللك �سعود� :إن منظمة
ال�صحة العاملية ع َّرفت الوباء ب�أنه �أي ارتفاع عن املعهود ومفاجئ يف ن�سبة انت�شار
مر�ض معدٍ  .وكما نرى فهو تعريف «ن�سبي» وال يعتمد على عدد احلاالت �أو طبيعة
امل�ضاعفات من وفاة وغريها .وبالتايل فح�سب هذا التعريف نحن نتعر�ض لوباء
ومن الأف�ضل �أن ن�سمي الأ�شياء ب�أ�سمائها بد ًال من الطم�أنة غري املنا�سبة وما
يتبعها من الرتاخي يف اتخاذ التدابري الالزمة ،ولكن عندما نتحدث عن درجة
هذا الوباء �أو �شدته �أو خطورته �أرى �أنه متو�سط ال�شدة فما يحدث لي�س بالب�سيط
ولكنه �أي�ض ًا لي�س يف �أق�صى درجات اخلطورة؛ وميكننا ب�إذن اهلل احتواءه قبل �أن
ي�صبح الو�ضع خارج ال�سيطرة.
د .ماجد جمعة  :الفايروسات تسبب
خسائر فادحة للصحة

المجتمع في مركز مكافحة
األمراض المعدية

و�شددت على �أهمية تخ�صي�ص م�سار عاجل ومنف�صل يف �أي من�ش�أة �صحية
(م�ست�شفى �أو مركز �صحي) ملن لديهم �أعرا�ض �شبيهة بالأنفلونزا �أو ي�شتبه
�إ�صابتهم بكورونا حتى ال يختلطوا بباقي املر�ضى؛ وتكون فر�صة لن�شر العدوى يف
هذه املن�ش�أة ،كما يجب �أن تتم اال�ستفادة من الكفاءات املتوفرة والكوادر الوطنية يف
التعامل مع هذا الوباء �سواء من املخت�صني كاخت�صا�صيي الوبائيات وال�صحة العامة
وطب املجتمع فهم �أقدر على التعامل مع الأمرا�ض التي ت�صيب �شريحة كبرية من
ال�سكان ب�شكل �شمويل؛ بينما اخت�صا�صيي الأمرا�ض املعدية يتعاملون مع احلاالت
الفردية عادة .و�أكدت �أهمية ال�شفافية يف طرح الأمور من قبل القطاعات ال�صحية
املختلفة لبناء ج�سور الثقة بينها؛ وتوحيد الأهداف خلدمة الوطن واملواطن ،كما
�أكدت �ضرورة متثيل املجتمع وامل�شاركة املجتمعية يف اتخاذ القرار.
وقالت الدكتورة لبنى الأن�صاري � :إن الكثري من �أبناء وبنات املجتمع لديهم
الوعي الكايف لإبداء الر�أي؛ فكل جهود القطاع ال�صحي لهم ولكن نن�ساهم عادة
عند اتخاذ القرارات التي تعنيهم .و�أجد �أن الكثريين لديهم �أفكار بناءة ورائعة
عندما ن�صل �إلى مرحلة تطبيق القرارات وو�ضعها مو�ضع التنفيذ؛ لذا فمن
الطبيعي �أن ي�شاركوا منذ البداية يف هذه القرارات.

والثروة الحيوانية

من جانبه يقول الدكتور ماجد جمعة �أ�ستاذ م�ساعد البيولوجيا اجلزئية
للفريو�سات بجامعة امللك في�صل بالأح�ساء� :إن عاملنا احلايل يعي�ش فرتة من
�أكرث الفرتات �صعوبة و ذلك ملا يحدق بنا من �أخطار و التي تتمثل يف العديد من
الأمرا�ض اخلطرية الوافدة على جمتمعاتنا ال�شرقية .هناك العديد من م�سببات
الأمرا�ض اجلرثومية؛ منها البكتريية و الفريو�سية و الطفيلية و الفطرية.
وتت�سبب الفريو�سات يف �إ�صابة معظم الكائنات احلية مثل الإن�سان و خمتلف
�أنواع احليوانات و الطيور؛ هذا بالإ�ضافة الى الأ�سماك و احليتان و الدالفني يف
البحار .وتهدد الفريو�سات �صحة الإن�سان و احليوان وتت�سبب يف خ�سائر فادحة
للقطاع ال�صحي وللرثوة احليوانية.

ال�شورى  -العدد  -154جمادى الآخرة 1435هـ

63

تحقيق

ور�أت �ضرورة وجود اثنني على الأقل كممثلني للمجتمع �أ�سا�سي يف جلنة وزارة
ال�صحة للتحكم يف هذا الوباء وغريه .وال بد من متثيل املجتمع يف مركز مكافحة
الأمرا�ض املعدية م�ستقب ًال.
طرق الوقاية

وب�ش�أن طرق الوقاية من الإ�صابة بفايرو�س الكورونا يرى مدير عام �إدارة
املختربات البيطرية بوزارة الزراعة الدكتور حممد بن زيد نا�صر اجلليفي �أن
�أهم طرق الوقاية من «الكورونا» تكمن بعد توفيق اهلل يف عدة و�سائل لعل من
�أهمها و�أبرزها املحافظة على غ�سل اليدين جيد ًا باملاء و ال�صابون �أو املواد
املطهرة خ�صو�ص ًا بعد ال�سعال �أو العط�س� ،إ�ضافة �إلى �ضرورة جتنب رذاذ
املري�ض �أثناء ال�سعال �أو العطا�س وعدم مالم�سة الأ�سطح امللوثة� ،أو ا�ستخدام
الأغرا�ض ال�شخ�صية للمري�ض ،مثل الو�سادات والأغطية و املنا�شف ،مع �ضرورة
جت ُّنب خمالطة ال�شخ�ص امل�صاب عن ُقرب ،واحلر�ص على ارتداء الكمامات
الواقية يف الأماكن املزدحمة.
ال�شخ�ص م�صاب ًا بفريو�س كورونا اجلديد فيجب عليه بح�سب
�أما �إذا كان
ُ
الدكتور اجلليفي االلتزام بالبقاء يف املنزل وجتنب خمالطة الآخرين �أو التوا�صل
املبا�شر معهم للحد من انتقال العدوى ،مع وجوب تغطية الفم والأنف مبنديل
ورقي عند ال�سعال �أو العطا�س؛ والتخل�ص من هذا املنديل يف �س َّلة املهمالت.
وعن عالج الفايرو�س يقول الدكتور اجلليفي� :إنه لي�س هناك عالج نوعي
للفايرو�س؛ وتعد الأدوية امل�ستخدمة م�ساندة فقط وتهدف يف الغالب �إلى خف�ض
درجة حرارة املري�ض مع ا�ستخدام الو�سائل املدعمة للتنف�س .علم ًا �أن بع�ض
�شركات الأدوية تو�صلت مبدئي ًا �إلى لقاح �أويل واق من الفايرو�س �إ ّال �أنه ال يزال
يف مرحلة االختبارات الأولية.
د .اللويمي  :تسرب األمراض السارية
الخطرة بسبب ضعف اإلمكانات البشرية
والفنية في المحاجر البيطرية

فيما يرى �أ�ستاذ علم املناعة كلية الطب البيطري ،جامعة امللك في�صل
رئي�س جمل�س �إدارة اجلمعية الطبية البيطرية ال�سعودية الدكتور �أحمد بن
حممد اللوميي �أن العالج اجلوهري لهذه امل�شكلة هو تبني جمل�س ال�شورى
املوقر م�شروع قانون ف�صل خدمات الرثوة احليوانية عن وزارة الزراعة يف
هيئة وطنية متخ�ص�صة للخدمات البيطرية لتحت�ضن هذه الهيئة �أهم مركز يف
مراقبة ومكافحة الأمرا�ض ال�سارية؛ �أال وهو مركز مراقبة الأمرا�ض احليوانية
.Animal diseases control center
ومن �أهم مهامه العمل على بناء اخلارطة الوبائية؛ وبناء خمترب مركزي
للك�شف عن �أي مر�ض �ساري م�ستجد؛ وبناء البنك الوطني للعرتات الذي يهتم
بخزن وت�صنيف �أنواع العرتات املر�ضية املنت�شرة يف اململكة؛ ليتمكن الباحثون
من اتخاذها كمرجعية يف حتديد الأنواع اجلديدة امل�ستجدة من امل�سببات
املر�ضية؛ ومتكني اجلهات املخت�صة يف انتاج لقاحات ملكافحة هذه الأمرا�ض.
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و�أ�ضاف الدكتور اللوميي  :لو مت �إن�شاء هذا املركز الذي تبنته ودعت له
اجلمعية الطبية البيطرية ال�سعودية يف لقائها الثالث عام  2009لكانت اجلهات
ال�صحية؛ والطبية �أكرث قابلية يف مواجهة انت�شار فايرو�س الكورونا امل�سبب
ملتالزمة اجلهاز التنف�سي ال�شرق �أو�سطي وجهوزية ال ي�ستهان بها يف احلد من
انت�شاره .كما �أن لوالدة مثل هذه الهيئة �أثر بالغ يف الدفع بعجلة البحث العلمي
للك�شف عن العوامل والأ�سباب يف دخول مثل هذه الأمرا�ض و العوامل املحر�ضة
النت�شارها؛ والبحث اجلاد يف و�سائل الوقاية منها ومكافحتها.
طرق االنتقال

وعن طريقة انتقال فايرو�س كورونا امل�سبب ملتالزمة اجلهاز التنف�سي
ال�شرق �أو�سطي «  “ MERS-CoVيبني الدكتور حممد بن زيد اجلليفي �أن
هذا الفايرو�س مثل معظم الفايرو�سات التي ت�صيب اجلهاز التنف�سي ينتقل عن
طريق تلوث الأيدي� ،أو البيئات امللوثة بالفريو�س �أومن خالل االت�صال مع �شخ�ص
م�صاب عن طريق ا�ستن�شاق الرذاذ التنف�سي من املري�ض و مالم�سة الأ�سطح
امللوثة ثم مل�س الفم �أو العني؛ وي�ضيف :ومبا �أن قدرة الفايرو�س على االنتقال
بني النا�س قد ثبتت كما ثبتت �إ�صابة عدد من العاملني يف املجال ال�صحي به
عن طريق العدوى من املر�ضى؛ فقد �أو�صت منظمة ال�صحة العاملية العاملني يف
جمال الرعاية ال�صحية با�ستخدام الإجراءات الوقائية من الأمرا�ض التنف�سية
عند الك�شف على امل�صابني بالفايرو�س ،ال�سيما و�أن العلماء يعتقدون – ح�سب
الدرا�سات � -أن ح�ضانة فايرو�س كورونا ال�شرق الأو�سط يعتقد �أنها قد ت�صل �إلى
 12يوم ًا؛ وميكن للفايرو�س االحتفاظ بقدرته الإمرا�ضية خارج ج�سم الإن�سان
ملدة �ستة �أيام يف بيئة �سائلة وثالث �ساعات على الأ�سطح اجلافة.
د .الجليفي  :حضانة فايروس
كورونا قد تصل إلى  12يومًا
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وعن م�صدر فايرو�س كورونا امل�سبب ملتالزمة اجلهاز التنف�سي
ال�شرق �أو�سطي «  “ MERS-CoVيقول الدكتور اجلليفي� :إن فريق ًا طبي ًا
م�شرتك ًا من وزارة ال�صحة ال�سعودية مع جامعة كولومبيا الأمريكية وخمتربات
«�إيكو الب» ال�صحية الأمريكية متكن يف درا�سة طبية من عزل فايرو�س «كورونا
ال�شرق الأو�سط» امل�سبب ملتالزمة اجلهاز التنف�سي ال�شرق �أو�سطي « MERS-
 CoVمن �إحدى العينات من اخلفافي�ش باململكة .وذكرت الدرا�سة �أن فح�ص
«البلمرة» اجلزيئية اخلا�ص بالفايرو�س قد �أجري على عينات جرى جمعها من
 96خفا�ش ًا حي ًا متثل �سبع ف�صائل خمتلفة ،و�أي�ض ًا على  732عينة من خملفات
اخلفافي�ش يف املناطق التي �سجلت فيها حاالت م�ؤكدة للمر�ض يف ال�سعودية.
و�أ�ضاف �إن عينة واحدة من خفا�ش حي �آكل للح�شرات �أظهرت وجود تركيبة
جينية مطابقة  %100لفايرو�س «كورونا ال�شرق الأو�سط» .كما �أظهرت الدرا�سة
�أي�ض ًا وجود فايرو�سات متعددة �أخرى من ف�صيلة كورونا يف  %28من العينات
التي مت فح�صها.
وي�شري الدكتور اجلليفي �إلى �أن فريق ًا هولندي ًا تو�صل �أي�ض ًا يف درا�سة ُن�شرت
نتائجها يف دورية «الن�ست» للأمرا�ض املعدية� ،إلى �أن الإبل وحيدة ال�سنام التي
ت�ستخدم يف املنطقة من �أجل اللحوم واحلليب والنقل وال�سباقات قد تكون م�صدر
فايرو�س كورونا امل�سبب ملتالزمة اجلهاز التنف�سي ال�شرق �أو�سطي « MERS-
 .CoVحيث جمع فريق البحث الهولندي  349عينة دم من جمموعة متنوعة
من املا�شية مبا يف ذلك الإبل والأبقار والأغنام واملاعز من عمان وهولندا
و�إ�سبانيا وت�شيلي ،و�أظهرت الفحو�صات وجود �أج�سام م�ضادة لفايرو�س كورونا
ال�شرق الأو�سط يف جميع العينات اخلم�سني امل�أخوذة من الإبل يف عمان؛ بينما
مل يتم العثور على الأج�سام امل�ضادة يف باقي احليوانات.
األمراض الوافدة

ويعزو الدكتور اللوميي العوامل التي �أدت �إلى انت�شار الأمرا�ض الوافدة يف
اململكة يف الأعوام املا�ضية �إلى التطور الهائل يف و�سائل النقل الذي �أ�صبح
بالإمكان الو�صول لأبعد نقطة يف الأر�ض خالل �ساعات؛ �إلى جانب انفتاح
الأ�سواق يف تبادل املنتجات الغذائية وتبادل احليوانات.
و�أكد تعذر معرفة قابلية الأمرا�ض امل�ستجدة احليوانية يف �إ�صابة الإن�سان
�إال بعد توفر الظروف املر�ضية البيئية والوراثية واملناعية والوبائية امل�ساعدة
لتحوله لوباء ب�شري .ويقول� :إن �إثبات امل�صدر احليواين لأي مر�ض �ساري
ي�صيب الإن�سان ال ميكن �أن يكون عرب وجود �أج�سام م�ضادة مطابقة مل�سبب
املر�ض �أو تطابق ن�سبة مئوية من مورثات امل�سبب يف احليوان مع امل�سبب املعزول
من الب�شر امل�صابني ،فهذه الو�سائل قد ت�شري �إلى بع�ض امل�ؤ�شرات؛ �إال �أنها لي�ست
الدليل الدامغ يف م�صدريته من احليوان .وهكذا احلال بالن�سبة لكورونا الذي
يريد البع�ض ح�سم الأمر من خالل الإ�ستناد �إلى مثل هذه القرائن ال�سطحية.
ويخالف اللوميي من يرى �أن الإبل هي م�صدر فايرو�س كارونا؛ وقال � »:إن الإبل
بريء من هذه التهمة حتى اثبات ذلك بالدالئل العلمية الدامغة».
وي�ضيف الدكتور اللوميي� :أما العامل الأهم يف انت�شار هذه الأمرا�ض يف
اململكة فهو ال�ضعف الذي تعانيه الأجهزة الرقابية امل�س�ؤولة عن مراقبة حركة
احليوانات واملنتجات احليوانية �إلى داخل اململكة؛ والطرق املتبعة يف انتقال

احليوانات داخلها .فمن العوامل املهمة التي يرى الدكتور اللوميي �أنها ما زالت
تت�سبب يف دخول الأمرا�ض ال�سارية �إلى داخل اململكة عدم و�ضوح قائمة الأمرا�ض
التي ت�ستوجب حجز ال�شحنات احليوانية ب�سبب عدم و�ضوح املعايري املحددة يف
و�ضع هذه القوائم؛ ومنها االلتزام مبعايري منظمة ال�صحة احليوانية .ناهيك
عن ما تعانيه املحاجر البيطرية وخ�صو�صا يف املنافذ الربية النائية من �ضعف
يف الإمكانات واملعدات والقوة الب�شرية امل�ؤهلة ،مما يجعل الأمرا�ض ال�سارية
اخلطرة تت�سرب ب�سهولة .ف�ض ًال عن �أن هذه املحاجر تعاين فقر ًا يف �أجهزة
الك�شف والأدوات الت�شخي�صية واملواد الكا�شفة؛ ناهيك عن ما يتعر�ض له الطبيب
البيطري من تهديد �أو �إغراء من قبل بع�ض التجار لف�سح ال�شحنات امل�شكوك
فيها؛ �إلى جانب عدم وجود برنامج ت�أهيلي للأطباء البيطريني لتمكينهم من
القيام بواجبهم بال�شكل الأف�ضل يف املحاجر البيطرية.
أسباب االنتشار

وعن العوامل الأخرى التي �أ�سهمت يف �سرعة انت�شار هذه الأمرا�ض
يرى الدكتور اللوميي �أن ال�سبب يف ذلك يكمن يف عدم القدرة على ك�شفها �إال بعد
فوات الأوان؛ وانعدام الربنامج الوطني لبناء اخلارطة الوبائية التي ت�سهم ب�شكل
كبري يف ر�صد وحتديد الأمرا�ض امل�ستوطنة؛ ومن ثم و�ضع اخلطط الطويلة
الأجل ال�ستئ�صال هذه الأمرا�ض و االكتفاء يف ر�صد الأمرا�ض احليوانية على
الإح�صاءات الواردة من البالغات املر�سلة من مديريات الزراعة املختلفة.
وتتفق ع�ضو جمل�س ال�شورى الدكتور لبنى الأن�صاري مع ما ذكره الدكتور
اللوميي وت�ضيف قائلة � :إن هذه الغمة �ستنجلي ب�إذن اهلل؛ وكما حدث مع �أوبئة
فايرو�سية تنف�سية �سابقة �سن�صل �إلى مرحلة ي�ضعف فيها الفايرو�س تدريجي ًا
وينتهي الوباء؛ بيد �أنها �أكدت �ضرورة اال�ستعداد لأوبئة م�ستقبلية فهذا الفايرو�س
لي�س الأول ولن يكون الأخري؛ ور�أت �أن اال�ستعداد ملواجهة �أي فايرو�سات م�ستقب ًال
يكمن يف �إعداد البنية التحتية البحثية القوية؛ وتكثيف �أن�شطة الر�صد الوبائي
واجلاهزية الطبية العلمية والعملية؛ طاملا �أن بالدنا تت�شرف بخدمة احلرمني
ال�شريفني؛ وت�ستقبل ماليني احلجاج واملعتمرين من �شتى �أنحاء العامل وعلى
مدار ال�سنة.
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ماهية الفيروس

وعن دهاليز عامل الفايرو�سات وطرق انتقالها ومدى ا�ستجابتها للم�ضادات
احليوية وتاريخها العلمي يقول الدكتور ماجد جمعة� :إن الفايرو�سات كائنات

متناهية يف ال�صغر الترى بالعني املجردة؛ وال حتى حتت املجاهر العادية؛
لكنها ترى فقط با�ستخدام املجهر الإلكرتوين الذي يقوم بتكبري اجلزيئات
مئات الآالف من املرات .م�شري ًا �إلى �أن الأمرا�ض الفايرو�سية من �أهم و�أخطر
امل�سببات املر�ضية؛ وذلك لطبيعة الفايرو�سات املختلفة عن باقي �أنواع اجلراثيم.
حيث �أن الفايرو�سات ال تت�أثر بامل�ضادات احليوية يف غالب الأحيان؛ كما �أنها
تعي�ش داخل اخللية وبالتايل يتعني على عالج الفايرو�سات �أن يخرتق جدار
اخللية لكى ي�صل �إلى الفايرو�س و ي�ؤثر عليه .وي�ضيف الدكتور جمعة �إلى ذلك
التحورات امل�ستمرة يف الفايرو�سات التي ينتج عنها ظهور عرتات جديدة من
الفايرو�سات �أو فايرو�سات جديدة الت�ستجيب �إلى العالجات واللقاحات املختلفة
املتعارف عليها.
وي�ستغرب الدكتور ماجد جمعة اختزال فايرو�سات الكورونا فى فايرو�س
واحد؛ م�شري ًا �إلى اكت�شاف �سبعة فايرو�سات كورونا ت�صيب الإن�سان حتى الآن.
ففي ال�صني عام 2002م مت الك�شف عن فايرو�س خطري ينتمى �إلى العائلة
التاجية؛ و قد مت ت�سميتة ال�سار�س .وكان �سريع االنت�شار حيث انت�شر يف القارات
اخلم�س يف فرتة وجيزة؛ و ت�سبب يف �إ�صابة �أكرث من � 8000شخ�ص عرب القارات
اخلم�س؛ تويف منهم �أكرث من � 800شخ�ص يف ذلك الوقت.
و�أ�شار �إلى �أن منطقة ال�شرق الأو�سط ب�صفة عامة و منطقة اخلليج العربي
ب�صفة خا�صة حظيت بالن�صيب الأكرب من معدالت الإ�صابة بفايرو�سات
الكورونا .ففي �أواخر عام  2012مت الك�شف عن فايرو�س جديد من فريو�سات
الكورونا يف �أحد امل�صابني يف مدينة جدة يف �إحدى امل�ست�شفيات اخلا�صة؛ ومت
ت�سمية هذا الفايرو�س يف البداية بفايرو�س الكورونا اجلديد؛ ثم �سرعان ما
مت توحيد ا�سم هذا الفايرو�س من قبل العلماء املتخ�ص�صني مبتالزمة ال�شرق
الأو�سط للجهاز التنف�سي .و منذ ذلك احلني وحاالت الإ�صابة بهذا الفايرو�س
يف ازدياد مطرد على م�ستوى العامل؛ �إال �أن معظم احلاالت التي مت الك�شف عنها
كانت يف اململكة مما يثري الت�سا�ؤل ما الذى يجعل اململكة بيئة خ�صبة لنمو وتكاثر
مثل هذا النوع من الفايرو�سات؟.
ويجيب الدكتور ماجد جمعة على ذلك بالقول :على غرار فايرو�س ال�سار�س؛
ثبت �أن هناك بع�ض احليوانات اخلازنة مثل اخلفافي�ش و بع�ض القطط الربية؛
تلعب دور ًا يف دورة حياة هذا الفايرو�س .وللت�شابه الكبري بني الفايرو�سني من حيث
الأعرا�ض و كذلك ال�شفرة الوراثية لهما فقد فكرنا يف دور احليوانات املختلفة يف
ن�ش�أة وتطور هذا الفايرو�س؛ ولذلك قمنا بعمل م�سوحات �سريولوجية جزيئية
حديثة على قطاع كبري من احليوانات املختلفة؛ وقد �شملت الدرا�سة عينات من
قطعان الأبقار و املجرتات ال�صغرية مثل الأغنام واملاعز؛ و كذلك الدواجن؛ هذا
بالإ�ضافة �إلى اجلمال وحيدة ال�سنام .من خمتلف �أنحاء اململكة؛ وجاءت النتائج
لت�ؤكد وجود �أج�سام م�ضادة يف �أم�صال قطعان الإبل املختلفة على م�ستوى اململكة؛
مما ي�ؤكد تعر�ض الإبل لهذا الفايرو�س خالل فرتة لي�ست بالطويلة.
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و�أ�ضاف � :إن هذه النتائج �أثارت �أ�سئلة مهمة عن دور الإبل يف دورة حياة
هذا الفايرو�س .وبالفعل فقد قمنا مب�ساعدة بع�ض الفرق البحثية العاملية يف فك
ال�شفرة الوراثية لفايرو�س م�شابه �إلى حد كبري لفريو�س متالزمة ال�شرق الأو�سط
من اجلمال و �إيداعها يف البنك الدويل للجينات .وبالتحليل العميق لهذه ال�شفرة
الوراثية ثبت �أن فايرو�س اجلمال م�شابه �إلى حد كبري لفايرو�س متالزمة ال�شرق
الأو�سط يف الإن�سان .مما ي�ؤكد على دور اجلمال يف دورة حياة هذا الفايرو�س.
وتبقى العديد من الأ�سئلة التي حتري معظم العلماء يف الوقت الراهن عن
العالقة بني فريو�سات الكورونا يف اجلمال والإن�سان؛ ومما يزيد الأمر تعقيد ًا
هو �أن هناك عدد قليل جد ًا من احلاالت امل�صابة من الإن�سان كانت على ات�صال
مبا�شر باحليوانات �أو اجلمال؛ هذا بالإ�ضافة �إلى العديد من الأ�سئلة الأخرى.
تاريخ الفايروسات

ومن جهته ي�ضيف الدكتور اجلليفي �أنه مت التعرف على الفايرو�سات كم�سببات
مر�ضية منذ زمن بعيد حيث توجد ر�سومات يف املعابد امل�صرية القدمية ت�شري
�إلى وجود الأمرا�ض الفايرو�سية مثل مر�ض �شلل الأطفال ()Poliomyelitis
ومر�ض اجلدري ( )Small poxوغريها من الأمرا�ض الفايرو�سية.

نقو�ش تو�ضح مر�ض �شلل الأطفال و مر�ض اجلدري علي جدران املعابد
امل�صرية .وقد قام العلماء امل�صريون و ال�صينيون و الفار�سيون يف خمتلف
الع�صور بالتعرف على مر�ض اجلدري وا�ستحداث طريقة التجدير (الت�شريط)
 Variollationللوقاية من املر�ض؛ حيث كانوا يح�صنون �أنف�سهم عن طريق
خد�ش اجللد  Scratchingمبادة يتح�صلون عليها من برثات جدري البقر
.cowpox pustules
وي�ضيف الدكتور اجلليفي �إن �أول ت�سجيل علمي لوجود كائنات دقيقة �أ�صغر من
اجلراثيم؛ كان على يد العامل الرو�سي �إيفانوف�سكى Dimetry Ivanowski
عام 1892م .حيث وجد �أن امل�سببات املر�ضية ملر�ض تربق�ش �أوراق التبغ متر من
املر�شحات الدقيقة التي حتجب كافة اجلراثيم .ثم تبعة العاملان لوفلر وفرو�ش
عام 1898م حيث وجدا �أن مر�ض احلمى القالعية الذي ي�صيب املا�شية يف

تحقيق

الفم والأقدام ت�سببه �أحياء جمهرية غري منظورة تخرتق املر�شحات الدقيقة
للجراثيم .وقد مت ت�سمية هذه امل�سببات املر�ضية فايرو�سات  .Virusesيف
حني �أن فايرو�س مر�ض احلمى ال�صفراء كان �أول الفايرو�سات التي مت ت�سجيلها
لت�صيب الإن�سان وذلك يف العام 1901م بوا�سطة العامل والرت ريد؛ وقد �أثبت
�أي�ض ًا �أن البعو�ض لعب دور ًا �أ�سا�سي ًا يف نقل الفايرو�س من امل�صاب لل�سليم ,ثم
تبعة فايرو�س مر�ض �شلل الأطفال عام 1910م الذي اكت�شفه العاملان الند�شتايرن
وبوبر .وتوالت بعد ذلك االكت�شافات خا�صة مع اكت�شاف املكرو�سكوب الإلكرتوين
عام 1940م.

وتتميز هذه العائلة الفايرو�سية �أثناء تكاثرها ب�أنها عند و�صول مادتها
الوراثية � RNAإلى �سيتوبالزم اخللية امل�صابة يتم عملية ترجمة RNA+
الفريو�سي بوا�سطة البلومرييز اخللوي �إلى بع�ض الربوتينات الفريو�سية من
�ضمنها البلومرييز الفايرو�سي والذي يقوم بعملية ن�سخ  RNA+الفريو�سي �إلى
 . – RNAمن  RNA-يتم ت�صنيع اجلينوم الفايرو�سي  RNA+والعديد
من �أل  mRNAوالتي ت�ستخدم لت�صنيع الباقي من بروتينات الفايرو�س:

الصفات الحيوية للفيروسات

وي�ضيف الدكتور اجلليفي قائ ًال :تعد الفايرو�سات من �أ�صغر م�سببات الأمرا�ض
حيث ال يتجاوز حجمها من  350 -10نانوميرت .و ال ميكن �أن ترى �إ ّال امليكرو�سكوب
الإلكرتوين ،كما �أنها ب�سيطة يف تركيبها حيث يتكون الفريو�س من نوع واحد من
احلام�ض النووي ( )DNA or RNAحماط ًا مبحفظة بروتينيه Capsid
حلمايته .بع�ض الفريو�سات حتتوي على غالف دهني خارجي .Envelop
والفريو�سات كائنات ممر�ضة ()Pathogenic؛ فكلها ت�سبب �أمرا�ض ًا وهى
�إجبارية التطفل داخل اخلاليا؛ حيث ال ميكن تنميتها يف �أو�ساط غذائية غري حية؛
فالفايرو�س هو الكائن املمر�ض الوحيد الذي ي�ستطيع �أن ينمو و يتكاثر �إذا دخل
احلام�ض النووي اخلا�ص به فقط �إلى خلية العائل؛ و من هنا جاء امل�صطلح ب�أن :
الفايرو�س لي�س كائن ًا حي ًا؛ ولكنه يقف على حافة احلياة «Virus is at
.»the edge of life
أمراضية الفايروسات

protein NS: nonstructural
S: surface glycoprotein
HE: Hemagglutinin-esterase glycoprotein
M: transmembrane glycoprotein

يتم ن�ضوج وجتميع الفايرو�س يف ال�شبكة الأندوبالزمية املحببة وجهاز
جوجلي ويتم خروج الفريو�س عن طريق الإخراج اخللوي (.)exocytosis

عائلة كورونا

وعن تاريخ اكت�شاف �أول فايرو�س من هذه العائلة يقول الدكتور اجلليفي �إن
ذلك مت يف عام 1960م ،وي�ضيف� :إن املادة الوراثية لهذا الفايرو�س متتاز ب�أنها
عبارة عن خيط مفرد موجب القطبية غري جمز�أ.
(� )non segmented s.s.RNAأهليلي التنا�سق .وت�أخذ فايرو�سات
عائلة الكورونا غالب ًا ال�شكل الكروي �أو البي�ضاوي ومغلفة بغالف دهني تربز
منة زوائد �سطحية كمرثية ال�شكل متباعدة؛ وغري مرتا�صة؛ مما يجعل �شكل
الفايرو�س كالتاج � Crownأو �أ�شعة ال�شم�س .يرتاوح حجم الفايرو�سات من
 160-70نانومرت و ذات وزن جزيئي  6 10 8x-6دالتون.

وت�شتمل هذه العائلة على عدة جمموعات من الفايرو�سات ت�سبب �أمرا�ض ًا يف
كل من الإن�سان واحليوان والطيور من �أهمها  corona virusامل�سببة حلاالت
الربد ال�شامل يف الإن�سان  Common coldنتيجة لإ�صابة اجلهاز التنف�سي
ال�سفلي .و حتى بدايات الألفية الثانية كان علماء الفريو�سات مدركني وجود
فريو�سني فقط من هذه العائلة ت�صيب الإن�سان هي (HCoV-229E and
.)HCoV-OC43
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الهيئة العامة تحيل عددًا من الموضوعات
على جدول أعمال مجلس الشورى
�أحالت الهيئة العامة ملجل�س ال�شورى خالل اجتماعها اخلام�س من �أعمال
ال�سنة الثانية من الدورة ال�ساد�سة الذي عقدته برئا�سة معايل رئي�س املجل�س
ال�شيخ الدكتور عبد اهلل بن حممد بن �إبراهيم �آل ال�شيخ للنظر عدد ًا من
املو�ضوعات على جدول �أعمال املجل�س ملناق�شتها يف جل�ساته القادمة .

فقد قررت الهيئة العامة �إحالة تقارير عدد من اللجان ب�ش�أن مقرتحات من
الأع�ضاء مبوجب املادة  23من نظام املجل�س هي  :تقرير جلنة ال�ش�ؤون اخلارجية
ب�ش�أن مقرتح م�شروع « نظام عقد االتفاقيات الدولية يف اململكة العربية ال�سعودية
املقدم من ع�ضو املجل�س الدكتور �صدقه فا�ضل ،وتقرير جلنة الإ�سكان واملياه
واخلدمات العامة ب�ش�أن مقرتح تعديل نظام املحافظة على م�صادر املياه ال�صادر
باملر�سوم امللكي رقم م 34/وتاريخ 1400/8/24هـ املقدم من ع�ضو املجل�س الدكتور
�سلطان ال�سلطان ,وتقرير جلنة ال�ش�ؤون املالية ب�ش�أن مقرتح تعديل بع�ض مواد نظام
املناف�سات وامل�شرتيات احلكومية املقدم من ع�ضو املجل�س الدكتور �سعد مارق .
كما �أحالت الهيئة العامة �إلى املجل�س تقارير عدد من اللجان املتخ�ص�صة
ب�ش�أن التقارير ال�سنوية لبع�ض الأجهزة احلكومية ،وهي :تقرير جلنة الإ�سكان
واملياه واخلدمات العامة ب�ش�أن التقرير ال�سنوي لوزارة املياه والكهرباء للعام املايل
1434/1433هـ ،وتقرير جلنة ال�ش�ؤون ال�صحية والبيئة ب�ش�أن التقرير ال�سنوي للهيئة
ال�سعوديةللحياةالفطريةللعاماملايل1434/1433هـ،وتقريرجلنةال�ش�ؤوناالقت�صادية
والطاقة ب�ش�أن التقرير ال�سنوي ملجل�س املناف�سة للعام املايل 1434/1433هـ.
كما قررت الهيئة العامة �إحالة تقارير عدد من اللجان ب�ش�أن معاهدات

ومذكرات تفاهم �إلى املجل�س حيث �أحالت تقرير جلنة النقل واالت�صاالت وتقنية
املعلومات ب�ش�أن �إدخال بع�ض التعديالت على املعاهدة الدولية ل�سالمة احلاويات
النمطية لعام 1972م  ،وتقرير جلنة ال�ش�ؤون ال�صحية والبيئة ب�ش�أن م�شروع
مذكرة تفاهم للتعاون يف املجاالت ال�صحية بني وزارة ال�صحة يف اململكة العربية
ال�سعودية ووزارة ال�ش�ؤون االجتماعية وال�صحة يف جمهورية فرن�سا ,وتقرير جلنة
ال�ش�ؤون اخلارجية ب�ش�أن م�شروع مذكرة تفاهم بني وزارة اخلارجية يف اململكة
ومكتب الأمم املتحدة لتن�سيق ال�ش�ؤون الإن�سانية .
ح�ضر االجتماع معايل نائب رئي�س جمل�س ال�شورى الدكتور حممد بن �أمني
اجلفري ومعايل م�ساعد رئي�س املجل�س الدكتور فهاد بن معتاد احلمد ومعايل الأمني
العام للمجل�س الدكتور حممد بن عبداهلل �آل عمرو ور�ؤ�ساء اللجان املتخ�ص�صة.

آل الشيخ يستقبل وفد لجنة التنمية بسكاكا

ا�ستقبل معايل رئي�س جمل�س ال�شورى ال�شيخ الدكتور عبداهلل بن حممد بن
ابراهيم �آل ال�شيخ يف مكتبه مبقر املجل�س يف الريا�ض رئي�س جمل�س �إدارة جلنة
التنمية االجتماعية الأهلية ب�سكاكا الدكتور نواف بن ذويبان اخلالدي وعدد
من �أع�ضاء جمل�س �إدارة اللجنة.
و�أكد معايل رئي�س جمل�س ال�شورى خالل اللقاء حر�ص جمل�س ال�شورى على
التوا�صل مع املواطنني من خالل جمال�س املناطق لتعزيز العمل التكاملي بني
جمل�س ال�شورى وجمال�س املناطق ,حيث مت يف هذا الإطار �إن�شاء �إدارة جديدة
يف جمل�س ال�شورى تعنى بالتن�سيق مع جمال�س املناطق .
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و�أ�شار معاليه �إلى �أن عدد ًا من �أع�ضاء املجل�س قاموا خالل الفرتة املا�ضية
بزيارات لكل من املنطقة ال�شرقية ومنطقة الق�صيم ومنطقة ع�سري وحاليا يتم
التن�سيق مع عدد من جمال�س املناطق لزيارتها.
وعرب رئي�س و�أع�ضاء جمل�س �إدارة جلنة التنمية الأهلية ب�سكاكا عن �شكرهم
ملعايل رئي�س جمل�س ال�شورى وامل�سئولني فيه على ما يقوم به املجل�س من جهود
خلدمة الوطن واملواطن يف جميع مناطق اململكة ،م�شريين �إلى ما ت�شهده منطقة
اجلوف من م�شاريع وما تتطلبه من م�شروعات تنموية يف امل�ستقبل .
ويف نهاية اللقاء ت�سلم معايل رئي�س جمل�س ال�شورى هدية تذكارية من الدكتور
نواف اخلالدي من �إنتاج الأ�سر املنتجة يف جلنة التنمية الأهلية ب�سكاكا .
من جهة �أخرى ا�ستقبل معايل م�ساعد رئي�س جمل�س ال�شورى الدكتور فهاد بن
معتاد احلمد يف مكتبه مبقر املجل�س وفد جلنة التنمية االجتماعية الأهلية ب�سكاكا .
و�أطلع معاليه الوفد على ما يبذله جمل�س ال�شورى من جهود خلدمة املواطن
من خالل درا�سته لتقارير الأداء ال�سنوية للأجهزة احلكومية والرفع مبا يتو�صل
�أليه املجل�س من قرارات �إلى مقام خادم احلرمني ال�شريفني – يحفظه اهلل – .
و�أ�شاد معاليه بالدور الذي تقوم به جلنة التنمية االجتماعية ب�سكاكا خلدمة
كافة �شرائح املجتمع يف املنطقة متمنيا لهم دوام التوفيق وال�سداد .
وقد ح�ضر وفد جلنة التنمية االجتماعية الأهلية ب�سكاكا جانبا من جل�سة
جمل�س ال�شورى ,ويف ختام الزيارة قام الوفد بجولة يف �أروقة املجل�س املختلفة.

حصاد الشهر

رئيس مجلس الشورى يستقبل وزير خارجية قيرغيزستان

ا�ستقبل معايل رئي�س جمل�س ال�شورى ال�شيخ الدكتور عبداهلل بن حممد بن
�إبراهيم �آل ال�شيخ يف مكتبه مبقر املجل�س يف الريا�ض معايل وزير اخلارجية
يف جمهورية قريغيز�ستان ال�سيد� /إرالن عبدلدايف والوفد املرافق له خالل
زيارته للمملكة م�ؤخراً.

ويف م�ستهل اللقاء رحب معايل رئي�س املجل�س بوزير اخلارجية القرغيزي
ومبرافقيه نائب وزير االقت�صاد القرغيزي ال�سيد عاديلبك قا�سيمالييف  ،و�سفري
جمهورية قريغيز�ستان لدى اململكة عبداللطيف جمعة بايف  ،منوه ًا بعالقات
التعاون بني اململكة العربية ال�سعودية وجمهورية قريغيز�ستان يف �شتى املجاالت
ويف مقدمتها العالقات الربملانية بني جمل�س ال�شورى والربملان القريغيز�ستاين .
وبني رئي�س جمل�س ال�شورى �أن ما مييز العالقات بني البلدين هو توفر الإرادة
ال�سيا�سية املخل�صة لدى قيادتي البلدين واهتمامهما بدعم العالقات الثنائية
وتطويرها مبا يخدم امل�صالح امل�شرتكة للبلدين و�شعبيهما ال�شقيقني .
وقد �سلم وزير اخلارجية االقريغيز�ستاين معايل رئي�س جمل�س ال�شورى
ر�سالة تتعلق بالعالقات الثانية بني البلدين ال�شقيقني و�سبل تطويرها.
وا�شاد معايل الوزير القريغيز�ستاين بالزيارة التي قام بها وفد جمل�س

ال�شورى برئا�سة معايل رئي�س جمل�س ال�شورى ال�شيخ الدكتور عبداهلل بن
حممد بن ابراهيم �آل ال�شيخ �إلى جمهورية قريغيز�ستان م�ؤخر ًا وما �أثمرت
عنه من نتائج ايجابية �أ�س�ست لعالقات برملانية بني جمل�س ال�شورى والربملان
القريغيز�ستاين ,وفتح جماالت �أو�سع للتعاون بينهما والتن�سيق امل�شرتك جتاه
خمتلف الق�ضايا التي تهم البلدين ال�شقيقني .
ويف نهاية اللقاء مت تبادل الهدايا التذكارية بهذه املنا�سبة.

مركز قياس أداء األجهزة الحكومية يعرض إنجازاته
أمام أعضاء المجلس

قدم مركز قيا�س الأداء للأجهزة احلكومية التابع ملعهد الإدارة العامة
عر�ض ًا تعريفي ًا يف جمل�س ال�شورى لتعريف �أع�ضاء املجل�س ومن�سوبيه ب�أهداف
املركز و�إجنازاته ومنهجيته العلمية والتطبيقية وذلك بح�ضور معايل م�ساعد
رئي�س املجل�س الدكتور فهاد بن معتاد احلمد وعدد من �أع�ضاء املجل�س ومدير
عام مركز قيا�س الأداء للأجهزة احلكومية الدكتور بركات بن مازن العتيبي.

وا�ستهل م�ساعد رئي�س جمل�س ال�شورى العر�ض بكلمة رحب فيها باحل�ضور
م�ؤكد ًا �أن هذا العر�ض �سي�ساعد �أع�ضاء املجل�س على مواكبة التطورات يف جمال
قيا�س الأداء احلكومي وامل�ؤ�شرات ال�سنوية التي تعك�س �أدائه بحيث ميكن اال�ستفادة
من هذه امل�ؤ�شرات يف حت�سني وتطوير �أداء تلك الأجهزة احلكومية.

وقدم معاليه �شكره وتقدير ملعايل مدير معهد الإدارة العامة الدكتور �أحمد بن
عبد اهلل ال�شعيبي ومن�سوبيه على تعاون املعهد وتفاعله مع جمل�س ال�شورى لو�ضع
�أع�ضائه يف �صورة امل�ستجدات احلديثة يف جمال قيا�س الأداء.
ثم ا�ستمع املجل�س لعر�ض مف�صل من مدير عام مركز قيا�س الأداء للأجهزة
احلكومية ،الفت ًا �إلى �أن من �أبرز مهام املركز قيا�س معدالت الإنتاج احلالية للأجهزة
احلكومية.وقيا�س معدالت التغري يف �إنتاجها من خالل مقارنة �إنتاج اجلهاز خالل
فرتتني زمنيتني.وقيا�س الكفاءة الإنتاجية للأجهزة احلكومية من خالل الك�شف عن
مدى اال�ستخدام الأمثل ملوارد اجلهاز (املوارد الب�شرية ،املالية ،املادية).
و�أو�ضح الدكتور العتيبي �أن املركز يتعاون مع  185جهاز ًا حكومي ًا وي�سعى
�إلى العمل على توحيد منهجية قيا�س الأداء ون�شر ثقافة القيا�س ،وتقدمي الدعم
الفني واال�ست�شاري للقيا�س ملختلف تلك الأجهزة  ،مبين ًا �أن املركز ي�سعى لتعميم «
بطاقة الأداء املتوازن « واعتمادها لدى خمتلف الأجهزة احلكومية كما يعمل على
م�شروع تطوير م�ؤ�شرات الأداء احلكومي وم�شروع �آخر لقيا�س ر�ضا امل�ستفيدين
من اخلدمات احلكومية ك�أحد م�ؤ�شرات قيا�س الأداء احلكومي.
بعد ذلك ا�ستمع احل�ضور لعدد من املداخالت واال�ستف�سارات التي قدمها عدد
من �أع�ضاء املجل�س ،حيث متت مناق�شتها مع م�س�ؤويل املركز.
اجلدير ذكره �أن جمل�س الوزراء قد �أ�صدر قراره رقم ( )187وتاريخ
1429/7/4هـ ب�إن�شاء مركز قيا�س الأداء للأجهزة احلكومية يف معهد الإدارة
العامة وذلك لدعم الأجهزة احلكومية يف اململكة لتعزيز وحت�سني �أدائها من
خالل توظيف �أف�ضل املمار�سات يف جمال قيا�س الأداء امل�ؤ�س�سي.
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وفد مجلس منطقة المدينة يزور الشورى
ويبحث مع أعضائه احتياجات المنطقة

�أكد معايل م�ساعد رئي�س جمل�س ال�شورى الدكتور فهاد بن معتاد احلمد
�أهمية التعاون والتن�سيق بني جمل�س ال�شورى وجمال�س املناطق فيما يخ�ص
امل�شروعات التنموية يف كل منطقة وامل�شروعات التي حتتاجها يف خمتلف
املجاالت مبا يحقق التنمية ال�شاملة واملتوازنة ومبا ي�سهم يف رفاهية املواطن
واالرتقاء باخلدمات املقدمة له.

وذلك يف مقر املجل�س مت خالله ا�ستعر�ض �آليات التعاون بني جمل�س ال�شورى
وجمل�س منطقة املدينة املنورة وامل�شاريع التنموية التي ت�شهدها منطقة املدينة
املنورة ويف مقدمتها امل�شروعات ال�ضخمة التي ت�شهدها املنطقة املركزية يف
احلرم النبوي ال�شريف كما مت مناق�شة اخلدمات ال�صحية واالجتماعية يف
منطقة املدينة املنورة التي تخدم �سكان املدينة املنورة وزوارها.

جاء ذلك خالل ا�ستقبل معايل م�ساعد رئي�س جمل�س ال�شورى لوفد جمل�س
منطقة املدينة املنورة خالل زيارته ملقر جمل�س ال�شورى م�ؤخر ًا.
ويف بداية اال�ستقبال رحب معايل م�ساعد رئي�س املجل�س بوفد جمل�س منطقة
املدينة املنورة م�شري ًا �إلى �أن هذه الزيارة ت�أتي بنا ًء على توجيهات القيادة الر�شيدة
بالتن�سيق والتوا�صل بني جمل�س ال�شورى وجمال�س املناطق وتنظيم لقاءات دورية
بينها مبا يخدم التنمية املتوازنة يف خمتلف مناطق اململكة وهو انطالقة لأفق
�أرحب يف �أعمال املجل�س وتعزيز ًا لتوجه املجل�س نحو املواطن يف خمتلف املناطق.

بعد ذلك قام وفد جمل�س منطقة املدينة املنورة بجولة يف قاعات وردهات
املجل�س املختلفة وح�ضروا جانب ًا من جل�سة جمل�س ال�شورى.

و�أ�شار معاليه �إلى وجود قوا�سم م�شرتكة بني جمل�س ال�شورى وجمال�س املناطق
تتمثل يف خدمة املواطن م�ؤكد ًا �أن جمل�س ال�شورى �سيعمل خالل الفرتة القادمة
على تعزيز توا�صله ولقاءاته باملواطنني يف نطاق الزيارات التي �ستقوم بها وفود
املجل�س �إلى مناطق اململكة وذلك بالتن�سيق مع جمال�س املناطق  ،حيث �أن هذه
اللقاءات �ستتيح ملجل�س ال�شورى ر�ؤية متكاملة عن احتياجات املناطق واال�ستفادة
منها عند درا�سة املجل�س التقرير ال�سنوي لأي جهة حكومية.
ولفت معايل الدكتور فهاد احلمد �إلى الزيارات التي قام بها عدد من �أع�ضاء
جمل�س ال�شورى �إلى عدد من مناطق اململكة م�ؤخر ًا وما�سيتبعها  -مب�شيئة اهلل  -من
زيارات مماثلة لبقية مناطق اململكة حتقيق ًا لتطلعات القيادة الر�شيدة يف التوا�صل
والتكامل بني املجل�س وجمال�س املناطق مبا يخدم م�سرية التنمية يف اململكة.
من جهة �أخرى عقد وفد جمل�س منطقة املدينة املنورة اجتماعا مع عدد من
�أع�ضاء جمل�س ال�شورى برئا�سة ع�ضو املجل�س الأ�ستاذ �أ�سامه بن علي قباين
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لجنة الصداقة البرلمانية تجتمع بسفيري تركيا و اليونان
عقدت جلنة ال�صداقة الربملانيةالتا�سعة مبجل�س ال�شورى برئا�سة ع�ضو
املجل�س رئي�س اللجنة الدكتور فايز بن عبداهلل ال�شهري اجتماع ًا يف مقر
املجل�س مع �سفري جمهورية تركيا لدى اململكة ال�سيد /يون�س دمري�آر.

وتركز احلديث خالل االجتماع على عالقات التعاون بني اململكة العربية
ال�سعودية وتركيا يف خمتلف املجاالت� ،سيما العالقات الربملانية بني جمل�س
ال�شورى والربملان الرتكي ,حيث �أكد اجلانبان �أهمية تعزيزها وتطويرها ,وتفعيل
دور جلنتي ال�صداقة الربملانية يف البلدين للإ�سهام يف تو�سيع العالقات الثنائية
لت�شمل جماالت �أو�سع مبا يخدم امل�صالح امل�شرتكة للبلدين و�شعبيهما ال�شقيقني.
وتطرق االجتماع �إلى الزيارة التي قام بها وفد جلنة ال�صداقة الربملانية
التا�سعة �إلى تركيا م�ؤخر ًا برئا�سة رئي�س اللجنة الدكتور فايز ال�شهري ,وما
�أف�ضت �إليه من نتائج �ست�سهم ب�إذن اهلل يف دعم العالقات الربملانية بني البلدين.
كما اجتمعت اللجنة مع �سفري جمهورية اليونان لدى اململكة ال�سيد ايواني�س
خري�ستووا�ستعر�ضت معه عدد ًا من املو�ضوعات والق�ضايا ذات االهتمام امل�شرتك
بني اململكة العربية ال�سعودية واليونان.
كما مت بحث �سبل تعزيز التعاون الثنائي على �صعيد العالقات الربملانية بني
جمل�س ال�شورى والربملان اليوناين ،وتفعيل دور جلنتي ال�صداقة الربملانية يف

البلدين مبا ي�سهم يف دعم التعاون والعمل امل�شرتك بني اجلانبني.
وتطرق االجتماع �إلى الزيارة التي قام بها وفد جلنة ال�صداقة الربملانية
التا�سعة �إلى اليونان م�ؤخر ًا برئا�سة رئي�س اللجنة الدكتور فايز ال�شهري و�أكد
اجلانبان �أهمية تفعيل دور جلنتي ال�صداقة يف البلدين مبا يعزز ويطور العالقات
الثنائية يف خمتلف املجاالت .

وفد أوروبي يجتمع مع أعضاء
لجنة الشؤون الخارجية
زار وفــد رفيــــع امل�ستــــوى من املجــــل�س الأوروبي للعـالقات اخلارجية جمل�س
ال�شــــورى واجتمــــع مع عــــدد من �أع�ضــــاء جمل�س ال�شورى �أع�ضاء جلنة ال�ش�ؤون
اخلارجية باملجل�س.

وجرى خالل االجتماع مناق�شة عدد من املو�ضوعات والق�ضايا ذات االهـ ــتمام
امل�شرتك بني اململكة العربية ال�سعودية واالحتاد الأوروبي ،كــما ج ــرى ا�ستعرا�ض
عالقات التعاون ال�سعودية  -الأوروبية يف �شتى املجاالت ،وخ�صــو�ص ًا الع ــالقــات
الربملانيـ ــة بيــن جم ــل�س ال�شــورى والبــرملان الأوروبي واملجــال�س املماثلة يف دول
االحتاد الأوروبي.
وتطرق املجتمعون �إلى م�ستجدات الأو�ضاع الإقليميــة والدوليــة ،و�شـددوا على
�ضرورة تعزيز مبادرات التقارب واحلوار بني اململكة ودول االحتاد الأوروبي.
يذك ــر �أن املجلــ�س الأوروبي للعالقــات اخلارجــية هــو �أول مركز �أبحاث يعني
مبجمل الق�ضايا الأوروبيــة حيث �أن�شئ يف �أكتوبر 2007م لت�شجيع �إجراء البحوث
واملناق�شات يف �أوروبا حول تطوير ال�سيا�سة اخلارجية الأوروبية.
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وفد مجلس الشورى يزور منطقة عسير

األمير فيصل بن خالد  :اللقاءات بين مجلس الشورى
ومجالس المناطق ترجمة لتوجيهات القيادة الرشيدة

يف �إطار التعاون والتن�سيق بني جمل�س ال�شورى وجمال�س املناطق لتحقيق
توجيهات خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز لتعزيز
التوا�صل بني املجل�س وتلك املجال�س مبا ي�سهم يف حتقيق التنمية املتوازنة على
امتداد رقعة الوطن.
قام وفد من جمل�س ال�شورى برئا�سة ع�ضو املجل�س الدكتور �أحمد بن �سعد �آل
مفرح بزيارة �إلى منطقة ع�سري خالل املدة من  15ــ 1435 /5 /16هـ املوافق
2014/4/15-16م.
وقد ا�ستقبل �صاحب ال�سمو امللكي الأمري في�صل بن خالد بن عبدالعزيز �أمري
منطقة ع�سري �أع�ضاء وفد ال�شورى متمني ًا لزيارتهم للمنطقة التوفيق والنجاح.
و�أكد �سموه �أهمية تطوير ال�سياحة يف منطقة ع�سري وا�ستثمار ما حباها
اهلل من مزايا طبيعية متعددة لينعك�س ذلك ايجابي ًا على منو املنطقة ،ونبه
�سموه �إلى احلاجة لت�شجيع امل�ستثمرين وتوجيههم لال�ستثمار فيها؛ م�شري ًا �إلى �أن
هناك مبادرات جلعلها منطقة جذب �سياحية طوال العام �إن �شاء هلل.

وخالل اال�ستقبال نقل رئي�س وفد جمل�س ال�شورى ل�سموه حتيات معايل رئي�س
جمل�س ال�شورى ال�شيخ الدكتور عبداهلل بن �إبراهيم �آل ال�شيخ.
عقب ذلك ح�ضر وفد جمل�س ال�شورى االجتماع الذي عقده جمل�س منطقة
ع�سري برئا�سة �سمو الأمري في�صل بن خالد بن عبدالعزيز �أمري منطقة ع�سري
ورئي�س جمل�س املنطقة.
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ويف م�ستهل االجتماع رحب �سموه ب�أع�ضاء جمل�س ال�شورى ،و�شكرهم على
زيارتهم وح�ضورهم اجتماع جمل�س املنطقة ،متمني ًا �أن تكون اللقاءات بني
جمل�س ال�شورى وجمال�س املناطق ترجمة للأمر ال�سامي الكرمي اخلا�ص ب�آليات
التعاون والتكامل بني جمل�س ال�شورى وجمال�س املناطق باململكة ،وتتويج ًا للعالقة
والتالحم بينها بغية تالقح الأفكار وتبادل الر�ؤى والتطلعات خلدمة املواطنني
باملنطقة وتلبية حاجاتهم وتلم�سها عن قرب ،ودعم عمليات التنمية ,واطالع
�أع�ضاء جمل�س ال�شورى على برامج وم�شروعات النفع العام خلدمة املواطنني.
و�أكد �سموه �أهمية التعاون بني جمل�س ال�شورى وجمال�س املناطق لتحقيق
التنمية املتوازنة وال�شاملة مبختلف مناطق اململكة حتقيق ًا لتوجيهات خادم
احلرمني ال�شريفني وتطلعاته يف توفري �أرقى اخلدمات للمواطنني يف جميع
�أرجاء الوطن.
آل مفرح  :الزيارة تجسيد لتوجيهات
خادم الحرمين للوقوف على
حاجات المواطنين

من جهته �أكد رئي�س وفد ال�شورى الدكتور �أحمد بن �سعد �آل مفرح �أن هذا
اللقاء ي�أتي جت�سيد ًا عملي ًا لتوجيهات خادم احلرمني ال�شريفني  -يحفظه اهلل –
التي تق�ضي بتطوير �آليات عمل املجل�س الذي يعد ممث ًال لكافة �شرائح املجتمع،
للوقوف على متطلبات املواطنني والتعرف على حاجاتهم وهمومهم وق�ضاياهم.
كما �ألقى �أمني عام جمل�س املنطقة �أحمد بن علي القحطاين كلمة عرب فيها
عن تطلع جمل�س منطقة ع�سري �إلى رفع م�ستوى التوا�صل مع جمل�س ال�شورى من
خالل تفعيل الزيارات لفرق عمل من �أع�ضاء املجل�س ال�شورى؛ ودعم جمل�س

حصاد الشهر

ال�شورى لبع�ض امل�شاريع اال�سرتاتيجية باملنطقة يف درا�ساته والعمل على تذليل
ال�صعوبات املعيقة لتبنيها وتنفيذها؛ ودعوة ممثلني من جمال�س املناطق حل�ضور
اجتماعات اللجان املتخ�ص�صة ملجل�س ال�شورى ملناق�شة احتياجات املناطق من
برامج التنمية.
ويف معر�ض ردهم على مداخالت �أع�ضاء جمل�س املنطقة وا�ستف�ساراتهم �أكد
�أع�ضاء جمل�س ال�شورى �أن ما يقوم به املجل�س من خالل جلانه املتخ�ص�صة الثالث
ع�شرة هو م�ساعدة مناطق اململكة لتطوير اخلدمات التي تقدمها اجلهات احلكومية
املختلفة يف خمتلف مناطق اململكة؛ وكذلك التعرف على مدى كفاية اجلوانب
الت�شريعية من �أنظمة ولوائح فيما يتعلق باخلدمات العامة التي تقدم للمواطنني،
واالطالع على مرئيات جمال�س املناطق حيال ما ميكن ملجل�س ال�شورى الرتكيز
عليه ملعاجلة العقبات وال�صعوبات التي تعاين منها الربامج وامل�شروعات التنموية
يف جميع املجاالت التعليمية وال�صحية والأمنية واخلدمات العامة والنقل العام.
ويزور جامعة الملك خالد

ويف نطاق زيارته للمنطقة زار وفد جمل�س ال�شورى جامعة امللك خالد يف �أبها
والتقى وكيل اجلامعة الدكتور مرعي بن ح�سني القحطاين وعدد ًا من م�س�ؤويل
اجلامعة ،وقدم وكيل اجلامعة لأع�ضاء املجل�س نبذة تعريفية عن اجلامعة وعدد
كلياتها وطالبها وطالباتها ؛ و�أ�ساتذتها وموظفيها؛ م�شري ًا �إلى �أن العمل جار
على ا�ستكمال �إن�شاء املدينة اجلامعية مبنطقة الفرعاء يف مدينة �أبها على
م�ساحة �إجمالية تقدر بثمانية ماليني مرت مربع ،تنفذ على ثالث مراحل،
و�سيكون االنتقال اليها كلي ًا بعد خم�س �سنوات تقريب ًا مب�شيئة اهلل.
بعد ذلك دار نقا�ش بني �أع�ضاء وفد املجل�س وم�س�ؤويل اجلامعة حول عدد من
الق�ضايا التعليمية باجلامعة؛ وخمرجاتها.
كما زار وفد ال�شورى �أمانة منطقة ع�سري واجتمع مع �أمني عام منطقة ع�سري
املهند�س �إبراهيم بن حممد اخلليل ,ورئي�س املجل�س البلدي ب�أبها الدكتور حممد
بن �أحمد الغبريي بح�ضور �أع�ضاء املجل�س البلدي حيث مت مناق�شة الق�ضايا

والهموم التي ت�ؤرق �أبناء املنطقة واملقيمني فيها؛ ويف مقدمتها حاجة املنطقة �إلى
�شبكة طرق �سريعة ذات جودة عالية تربط ع�سري باملناطق الرئي�سية الأخرى،
ودعم بع�ض اجلوانب الإدارية واملالية للجهات احلكومية باملنطقة لتجنب تعرث
م�شاريعها التنموية؛ �إلى جانب دعم اجلانب ال�صحي باملنطقة بزيادة عدد
امل�ست�شفيات واملراكز ال�صحية؛ مبا يفي حاجة ال�سكان يف منطقة ع�سري.
بعد ذلك زار وفد املجل�س منتزه ال�سودة وا�ستمعوا �إلى �شرح من مدير فرع
وزارة الزراعة ب�أبها املهند�س فهد بن حممد املطريي�ش عن منطقة ال�سودة ذات
املناظر الطبيعية اخلالبة التي يبلغ ارتفاع جبالها عن م�ستوى �سطح البحر 3000
مرت مربع ,ومناخها املتميز بالربودة؛ م�شري ًا �إلى �أن هناك مبادرة �سياحية من
�سمو �أمري املنطقة و�سمو رئي�س الهيئة العامة لل�سياحة عنوانها  ( :ع�سري وجهة
�سياحية رئي�سة على مدار العام ) ون�ش�أت فكرتها يف �شهر دي�سمرب 2013م,
وت�ستهدف معاجلة م�شكلة املو�سمية املحدودة لل�سياحة يف ع�سري لتمتد فعالياتها
طوال العام بغية ت�شجيع امل�ستثمرين لال�ستثمار يف املرافق ال�سياحية باملنطقة
جلذب ال�سياح �إلى منطقة ع�سري واال�ستمتاع ب�أجوائها اخلالبة طوال العام.

وفد المجلس يزور أمانة
منطقة عسير

د .الحميد يستقبل السفير الصيني
ا�ستقبل ع�ضو جمل�س ال�شورى رئي�س جلنة ال�صداقة الربملانية ال�سعودية
ال�صينية باملجل�س معايل الأ�ستاذ �سليمان بن �سعد احلميد يف مكتبه مبقر
املجل�س يف الريا�ض �سفري جمهورية ال�صني ال�شعبية لدى اململكة /يل ت�شنغ ون.

وجرى خالل اللقاء مناق�شة عدد من املو�ضوعات والق�ضايا ذات االهتمام
امل�شرتك بني اململكة وال�صني وا�ستعرا�ض عالقات التعاون بني البلدين
ال�صديقني يف �شتى املجاالت.
كما جرى بحث �سبل تعزيز التعاون الثنائي على �صعيد العالقات الربملانية
بني جمل�س ال�شورى والربملان ال�صيني وتفعيل دور جلنتي ال�صداقة الربملانية
يف البلدين مبا ي�سهم يف فتح �أفاق �أو�سع للتعاون يف خمتلف املجاالت لتحقيق
امل�صالح امل�شرتكة للبلدين و�شعبيهما.
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لجنة إالسكان والمياه والخدمات العامة

تزور مدينة سدير للصناعة وأالعمال
يف �إطار وقوف جمل�س ال�شورى على طبيعة املهام التي تقوم بها �أجهزة
الدولة وم�ؤ�س�ساتها للإطالع على �آدائها  ،والتعرف على منجزاتها واملعوقات
التي تواجهها  ،حتى يتمكن املجل�س من الو�صول �إلى قرارات ر�شيدة عند درا�سته
ومناق�شته للتقارير ال�سنوية لأداء هذه اجلهات .قام عدد من �أع�ضاء جمل�س
ال�شورى �أع�ضاء جلنة الإ�سكان واملياه واخلدمات العامة برئا�سة رئي�س اللجنة
الأ�ستاذ حممد بن داخل املطريي بزيارة ملقر الهيئة ال�سعودية للمدن ال�صناعية
ومناطق التقنية «مدن» يف مدينة الريا�ض  ،وكان يف ا�ستقبالهم مدير عام
الهيئة» املهند�س� /صالح بن �إبراهيم الر�شيد وكبار موظفيها .

وخالل الزيارة جتول �أع�ضاء اللجنة يف مقر الهيئة مبدينة الريا�ض
وا�ستمعوا �إلى �شرح عن �أعمال الهيئة واخلدمات التي تقدمها ،بعد ذلك توجه
وفد اللجنة �إلى مدينة �سدير لل�صناعة والأعمال واطلعوا على امل�صانع اجلاهزة
وحمطة املياه و�سكة احلديد والطريق الرابط ،ثم اجتمع الوفد مبدير عام الهيئة
واملوظفني يف مقر املدينة مت خالله مناق�شة العديد من املو�ضوعات وال�صعوبات
التي تواجهها الهيئة يف �أداء مهامها.
جتدر الإ�شارة �إلى �أن جلنة الإ�سكان واملياه واخلدمات العامة يف جمل�س
ال�شورى تدر�س حاليا التقرير ال�سنوي للهيئة ال�سعودية للمدن ال�صناعية ومناطق
التقنية «مدن» للعام املايل 1435/1434هـ

وفود طالبية تزور المجلس
زار جمـلـ�س ال�شـــورى خــالل �شهــر جــمادى الآخـــر 1435هـ وفـود
طالبية من خمتــلف املراحــل التعليميــة ,فقــد زار املجــل�س وفــد من
طالب مدار�س املجد الأهلية؛ ومدار�س دار ال�سالم الأهلية؛ ومدار�س
الأفق الأهليــة؛ ومدر�ســة ابن خلــدون الثانويــة مبدينــة الريــا�ض؛
ومدر�سة الأرقم باملدينة املنورة.
وجتــول الطــالب يف ردهــات املجــل�س ,وقاعــاته املختلفــة ،وزاروا املكتبة،
كما جتولوا يف املعر�ض التاريخي الذي يت�ضمن وثائق جمل�س ال�شورى منذ
ت�أ�سي�سه ,و�شاهدوا فيلم ًا تعريفي ًا عن جمل�س ال�شورى.
وح�ضر الطالب جاني ًا من جلــ�سات جمل�س ال�شورى ,واطلعوا على �شفافيـة
احلــوار حتــت القبــة والــر�أي والــر�أي الآخــر ,وال�صــراحة وال�شفافيــة يف الطرح
من قبل الأع�ضاء خالل مناق�شات املو�ضوعات املدرجة على جدول �أعمال
املجل�س.
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مجتمع الشورى

د .السلطان
يشارك في مؤتمر
استخدامات
تقنية الفضاء في
إدارة المياه

�شارك ع�ضو جمل�س ال�شورى الدكتور �سلطان
بن ح�سن ال�سلطان يف امل�ؤمتر الدويل الثالث
ال�ستخدامات تقنية الف�ضاء يف �إدارة املياه
الذي عقد يف اململكة املغربية خالل املدة من
1435/6/4-1هـ؛ ونظمه مكتب الأمم املتحدة
ل�ش�ؤون الف�ضاء اخلارجي بالتعاون مع جائزة
الأمري �سلطان بن عبدالعزيز العاملية للمياه.
و�شارك الدكتور ال�سلطان ببحث علمي حتت
عنوان ( ا�ستخدام تقنية الف�ضاء يف �إدارة املياه
باململكة العربية ال�سعودية).

�شاركت ع�ضو جمل�س ال�شورى الدكتورة ثريا بنت �إبراهيم العري�ض
يف فعاليات امل�ؤمتر الثاين للأمن الوطني والأمن الإقليمي لدول جمل�س
التعاون ’’ ر�ؤية من الداخل ’’ الذي عقد يف مملكة البحرين ال�شقيقة
يف الفرتة من 1435/6/24-23هـ؛ وذلك بدعوة من رئي�س جمل�س
الأمناء ملركز البحرين للدرا�سات الإ�سرتاتيجية والدولية والطاقة
(درا�سات ) الدكتور حممد عبدالغفار م�ست�شار ملك مملكة البحرين
لل�ش�ؤون ال�سيا�سية الذي �أ�شاد يف خطاب �شكر للدكتورة ثريا العري�ض
مب�شاركتها الفاعلة يف امل�ؤمتر؛ ودعمها وم�ساندتها ملركز درا�سات.
واجلدير بالذكر �أن هذا امل�ؤمتر ي�سلط ال�ضوء على �أبرز ق�ضايا
الأمن الوطني والإقليمي لدول اخلليج العربي وحتديات احلا�ضر
وا�سرتاتيجيات امل�ستقبل ملواجهة تلك التحديات و�شارك فيه نخبة من
متخ�ص�صي ال�ش�ؤون الأمنية بدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية.

د .لطيفه الشعالن
تشارك في
ملتقى المرأة
والبرلمان ..الحاضر
والمستقبل

تشارك في مؤتمر
األمن الوطني
واإلقليمي لدول
مجلس التعاون

�شاركــت ع�ضو جمــل�س ال�شورى
الــدكتورة لطــيفــة بنــت عــثمــان
ال�شــعــــالن يف فــعــاليــات امللتـــــقى
ال�سنوي الرابع الــذي نظمـه مركز
درا�سات و�أبحاث املر�أة بكلية العلوم
االجتماعيــة يف جامعــة الكــــويت
حتــت عنــوان (املــر�أة والربملان..
احلا�ضر وامل�ستقبل) خالل الفرتة
من 1435/6/9-8هـ.

�شارك ع�ضو جمل�س ال�شورى الدكتور
حمد بن عاي�ض �آل فهاد يف امللتقى العلمي
اخلام�س ال�ستخدامات الليزر الطبية
واجلديد يف عالج الأمرا�ض اجللدية
الذي عقد بدولة الكويت خالل املدة
1435/6/30-28هـ
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د .ثريا العريض

د .آل فهاد يشارك
في ملتقى علمي
لألمراض الجلدية
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شورى الشباب

المجالس اإلرشادية بمدارس التربية النموذجية
مجالس شورية مصغرة
تقرير  -من�صور الع�ساف

املجال�س الطالبية على اختالف م�سمياتها يف التعليم العام �أو
التعليم اجلامعي؛ تهدف �إلى تدريب الطالب على ال�شفافية والنقد
البناء و�إبداء الر�أي والإلتزام ب�أدب احلوار؛ وتطوير املهارات
القيادية ومهارات التوا�صل لدى الطالب؛ وتعزيز �أفاق التوا�صل
وتفعيل قنوات االت�صال بني الطالب وامل�س�ؤولني يف املدر�سة �أو
اجلامعة و�إدارتها؛ وتر�سيخ ال�شعور لدى الطالب بامل�س�ؤولية جتاه
ال�صالح العام وخدمة الوطن ،وتقدير العمل التطوعي لدى الطالب
وتعزيز روح املبادرة لديهم والإ�سهام الفردي لديهم.
واملجال�س الطالبية جتعل من الطالب �شري ًكا �إ�سرتاتيج ًيا يف
�صناعة القرار داخل �أروقة امل�ؤ�س�سات التعليمية؛ من خالل �إ�شراكه يف
مناق�شة الق�ضايا التعليمية مب�ؤ�س�سته التعليمية؛ والت�شاور مع زمالئه
داخل املجل�س �أو النادي الطالبي؛ وتبادل الآراء ب�ش�أنها؛ و�صو ًال �إلى
معاجلتها مبا يحقق امل�صلحة العامة للطالب وامل�ؤ�س�سة التعليمية.
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ومن هذا املنطلق حر�صت �إدارة مدار�س الرتبية النموذجية
بالنزهة يف مدينة الريا�ض على غر�س وتعزيز مبد�أ ال�شورى يف
طالبها باعتباره مبد�أً �إ�سالمي ًا و�إداري ًا ,و�سعت لتكوين املجال�س
اال�ست�شارية على م�ستوى جميع املراحل التعليمية للبنني والبنات.
يناقش الطالب كل ما يتعلق بشؤنهم
على طاولة المجلس االستشاري

ويف بداية كل عام يتم الإعالن عن انتخاب �أع�ضاء املجال�س اال�ست�شارية
الطالبية عن طريق الرت�شيح من كل ف�صل ,وتعقد املجال�س اجتماعاتها �أ�سبوعي ًا
طوال العام الدرا�سي ,وي�شرف عليها جلنة �إر�شادية برئا�سة مديري املراحل
التعليمية وع�ضوية رواد الن�شاط واملر�شدين الطالبيني وعدد من املعلمني الأكفاء.
ويناق�ش الطالب من خالل هذا املجل�س كل ما يتعلق ب�ش�ؤونهم؛ وما يرونه
منا�سب ًا لت�سيري �أعمالهم وما يعود بال�صالح العام عليهم وعلى النظام داخل
املدر�سة ومن ذلك:

شورى الشباب
يسعى الطالب المرشحون للمجلس
إلى تذليل الصعاب التى تواجه
زمالئهم في المدرسة

كما يتعهد �أن ي�ست�شرهم يف كل ما ي�ستجد من �أعمال وقرارات وتو�صيات
املجل�س الذى هم جزء ال يتجزء منه.
و�سعت �إدارات املدار�س لتحفيز �أع�ضاء وع�ضوات املجال�س بعدد من
املميزات منها:
�إ�صدار بطاقة ع�ضوية املجل�س.
 منح امتيازات ت�شجيعية (درجات يحددها مدير املدر�سة يف  3موادتدري�سية ،اخلروج قبل بداية الف�سحة بـ  5دقائق
 منح �أع�ضاء املجال�س �شهادة تقدير من مدير املدر�سة يف احلفل اخلتاميعند انتهاء �أعمال املجل�س.
 امل�شاركة يف الرحالت والزيارات املدر�سية. -تر�شيح ع�ضو املجل�س يف الدورات الطالبية داخل املدر�سة �أو خارجها.

مناق�شة وحتيد الربامج والأن�شطة والفعاليات ال�صفية والال�صفية وحتديد
فرتات وح�ص�ص الن�شاط والف�سح؛ وتبادل املقرتحات البناءة حول توزيع
وحتديد جداول االختبارات الف�صلية؛ وذلك بالتن�سيق وامل�شورة مع زمالئهم
الطالب يف الف�صول و�صو ًال �إلى ر�أي جماعي يتحدد من خالل ر�أي الأكرثية،
ناهيك عن �إ�سهامهم مع رواد الف�صول و�إدارة املدر�سة يف تذليل ال�صعاب التي
واجهها بع�ض الطالب درا�سي ًا واجتماعي ًا وذلك من خالل التن�سيق والتوا�صل
من قبل �إدارة املدر�سة مع �أولياء �أمور الطالب ،بل �أن الطالب املر�شحني من
قبل زمالئهم لهذا املجل�س اال�ست�شاري �سعوا يف كثري من الفرتات يف احتواء وحل
بع�ض م�شكالت زمالئهم؛ بل و�أ�سهموا يف �إعادة عدد من الطالب الذين ارت�أت
�إدارة املدر�سة عدم جتاوبهم وان�صياعهم للنظام املدر�سي وذلك من خالل
جل�سات املنا�صحة وامل�شاورة؛ حيث يتبنى املجل�س اال�ست�شاري دور الو�سيط بني
بع�ض الطالب اخلارجني عن النظام املدر�سي و�إدارة املدر�سة وفع ًال ا�ستطاع
املجل�س �إقناع �إدارة املدر�سة ب�إعادة ه�ؤالء الطالب والتعهد ب�أن يعملوا جاهدين
لت�صحيح �صورتهم لدى الإدارة ولدى �أ�ساتذتهم وزمالئهم الطالب ،والعمل على
ت�صحيح م�سارهم الدرا�سي؛ و�أ�صبح ه�ؤالء الطالب من خرية طالب املدر�سة
�سواء من حيث ال�سلوك �أو التح�صيل الدرا�سي.

وقد اتخذت املجال�س اال�ست�شارية عدد ًا من القرارات ومنها :
 -1امل�ساهمة يف �إعادة بع�ض الطالب بعد �صدور قرارات الف�صل بحقهم,
وقد لمُ �س تغري ًا جذري ًا يف الطالب املعادين.
 -2التخطيط والتن�سيق للأيام املفتوحة والربامج الال�صفية املقامة باملراحل.
 -3تغيري �أوقات احل�ص�ص العلمية يف اجلدول؛ وو�ضعها يف منت�صف اليوم
الدرا�سي.

وت�سعى املجال�س اال�ست�شارية الطالبية مبدار�س الرتبية النموذجية �إلى حتقيق
التكامل بني �إدارة املدر�سة والطالب يف التوا�صل الفعال ,و�أن يكون املجل�س �شريك
يف اتخاذ القرارات واحللول يف املجاالت التي تهم الطالب والطالبات.

وت�سعى �إدارات املدار�س جلعل هذه املجال�س �أ�سا�سية وتعميق �أن�شطتها ,ملا
مل�سه من�سوبو املدار�س من �أثر بالغ على الطالب والطالبات كونهم ي�شاركون يف
�صنع القرارات املدر�سية.

ومن �أهداف املجال�س :
 .1تنمية املهارات القيادية والإدارية لدى الطالب.
 .2فتح املجال �أمام الطالب للم�شاركة يف �إ�صدار القرارات اخلا�صة ب�سري
العمل يف املدر�سة فيما يخ�ص الطالب .
 .3امل�ساهمة يف حتقيق االن�ضباط املدر�سي مبا يتحقق للمدر�سة من �إطالعها
على رغبات الطالب ومالحظاتهم ومناق�شتها معهم من خالل تقارير جل�ساتهم.
 .4فتح جمال للتناف�س بني الطالب للتفوق ومن ثم احل�صول على ع�ضوية
املجل�س الطالبي.
 .5حتقيق التوا�صل املبا�شر للإدارة املدر�سة وب�شفافية مع الطالب والطالبات
لتبادل الآراء واال�ست�شارات.
�آلية تر�شيح طالب املجل�س :
يتم اعتماد طالب املجل�س اال�ست�شاري عرب تر�شيح زمالئهم لهم ،بحيث
يختار كل ف�صل من ميثله يف هذا املجل�س وتتم عملية تر�شيح الطالب الع�ضو من
قبل زمالئه بكل �شفافيه وو�ضوح.
ي�شرف رائد الف�صل على عملية الرت�شيح هذه ال�سيما �إذا �أ�ستدعت احلاجة
حيث يتناف�س �إثنان على املقعد وتبد�أ املفا�ضلة بينهما ،بعد �أن يعاد الت�صويت �إن
دعت احلاجة ،وعليه يتعهد هذا الطالب املر�شح ب�أن ينقل كل ما يراه زمال�ؤه يف
الف�صل جدير ًا ب�أن يطرح على طاولة املجل�س اال�ست�شاري.
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متابعات برلمانية

البرلمان العربي يوصي
بإعادة النظر في
التشريعات
الخاصة بحقوق المرأة
�أو�صى الربملان العربي ب�إعادة النظر يف الت�شريعات الوطنية العربية فيما
يخ�ص احلقوق االجتماعية وال�صحية للمر�أة العربية ب�شكل يتما�شى وروح
الع�صر ،مع عدم �إغفال الواقع الديني والرتاثي واالجتماعي لكل بلد.
ودعا يف ختام فعاليات ور�شة العمل الرابعة التي عقدت يف القاهرة م�ؤخر ًا
حول “احلقوق االجتماعية وال�صحية للمر�أة العربية” ،منظمات املجتمع
املدين وبالأخ�ص الن�سائية للم�شاركة بدور فاعل يف �صياغة الت�شريعات
�أكد جمل�س النواب اليمني دعمه لقوات اجلي�ش اليمني واللجان ال�شعبية
يف حربها �ضد عنا�صر التطرف والإرهاب يف حمافظتي �أبني و�شبوة.
و�أ�شاد املجل�س يف بيان �صحفي �صدر عنه اليوم بالأدوار البطولية
والت�ضحيات التي تقدمها القوات امل�سلحة واللجان ال�شعبية �ضد عنا�صر
القاعدة داعي ًا اجلميع لاللتفاف حول قوات اجلي�ش وم�ساندتها حتى تطهري
البالد من كافة عنا�صر التطرف والإرهاب.

وجدد جمل�س النواب اليمني يف بيانه مواقفه املبدئية والثابتة �ضد الإرهاب
والعنف والتطرف بكافة �أ�شكاله و�أنواعه كجزءٍ من واجبه الد�ستوري والقانوين
و�شعوره بامل�سئولية الوطنية والتاريخية جتاه اليمن.

االستقالة أو ً
ال لمن يرغب
من القضاة الليبيين
الترشح النتخابات
مجلس النواب

و�صل عدد مقاعد نواب الربملان ،للمرة الأولى يف احلياة النيابية امل�صرية
�إلى  630مقعداً ،وذلك بعد �إقرار اللجنة املكلفة بتعديل قانوين مبا�شرة
احلقوق ال�سيا�سية وجمل�س النواب ب�أن يكون عدد املقاعد  600مقعد
باالنتخاب و 30مقعد ًا بالتعيني من قِ بل رئي�س اجلمهورية.
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التي تخ�ص حقوق املر�أة ومتابعة تنفيذها ،ومتكني املر�أة تعليم ًيا و�صح ًيا
واجتماع ًيا واقت�صاد ًيا لي�صبح ممار�سة عملية وهدف دائم للحكومات ،بو�صفها
مدخ ًال �أ�سا�س ًيا للتنمية الب�شرية و�صو ًال �إلى التنمية ال�شاملة.

و�أكد الربملان العربي �أهمية التعاون يف بناء قاعدة بيانات �شاملة عن
الأو�ضاع االجتماعية للمر�أة العربية ،يتم بنا�ؤها وفق �أ�س�س علمية معتمدة
أ�سا�سا لر�سم خريطة
ومتفق عليها ل�ضمان دقة و�سالمة البيانات ،لتكون � ً
دقيقة للو�ضع االجتماعي للمر�أة يف كل دولة عربية ،وو�ضع ال�سيا�سات والربامج
املنا�سبة للنهو�ض بها.
و�شدد على �ضرورة اتخاذ الإجراءات الالزمة من قبل احلكومات وم�ؤ�س�سات
املجتمع املدين للحد من الظواهر االجتماعية التي ما زالت تعاين منها بع�ض
الدول العربية مثل زواج القا�صرات والزواج من �أجنبيات والطالق والعنف
الأ�سري واالجتار بالب�شر ،و�ضرورة القيام بحمالت لتوعية املقبلني على الزواج
ب�أهمية هذا الرابط االجتماعي وما يرتبط به من واجبات وم�س�ؤوليات ،حتى ال
ي�ؤخذ بروح النزوات التي ت�ؤدي �إلى الف�شل والطالق ،مع تعميم �إن�شاء مكاتب
لل�صلح بني الزوجني يف املنازعات الزوجية �أمام املحاكم.

دعم برلماني
للجيش اليمني
في حربه على اإلرهاب
�أعلن املجل�س الأعلى للق�ضاء يف ليبيا عدم ال�سماح ُّ
برت�شح �أع�ضاء الهيئات
الق�ضائية النتخابات جمل�س النواب املقبلة خالل املرحلة االنتقالية التي مل
يتحدد موعد �إجرائها ؛ �إال �أن حمللني يقولون �إنها قد جترى يف ال�صيف القادم
�أو مطلع اخلريف املقبل..

ُّ
الرت�شح
و�أهاب املجل�س يف بيان له ب�أع�ضاء الهيئات الق�ضائية بعدم
النتخابات جمل�س النواب �إلاّ بعد تقدمي اال�ستقالة م�سب ًقا؛ تعزيزً ا للثقة يف
النظام الق�ضائي ونزاهته وا�ستقالليته.
و�أكد املجل�س �أن �إعالنه ال�سابق جاء تطبي ًقا لن�صو�ص القانون ب�ش�أن النظام
الق�ضائي ،الذي ين�ص على عدم قيام �أع�ضاء الهيئات الق�ضائية ب�أي عمل ال
يتّفق مع ا�ستقاللية الق�ضاء  ،وعدم جواز اال�شتغال بالأعمال ال�سيا�سية على
وجه اخل�صو�ص  ،وتطبي ًقا ملبد�أ الف�صل بني ال�سلطات .

 630مقعدًا للبرلمان
المصري ألول مرة في تاريخه

متابعات برلمانية

المجلس الوطني الفلسطيني يطالب األسرة الدولية
بتحمل مسؤوليتها تجاه جرائم إسرائيل

�أكد املجل�س الوطني الفل�سطيني �أن ال�شعب الفل�سطيني ما�ض يف ن�ضاله
الوطني حتى حتقيق �أهدافه وحقوقه الوطنية.

و�أعرب املجل�س ـ الذي يتخذ من عمان مقر ًا م�ؤقت ًا له يف بيان �صحفي
مبنا�سبة الذكرى ال�ساد�سة وال�ستني لنكبة فل�سطني ـ عن �إميانه بقدرة
ال�شعب الفل�سطيني على موا�صلة ال�صمود والكفاح �ضد االحتالل الإ�سرائيلي
وم�شاريعه الهادفة �إلى تكري�س االحتالل للأرا�ضي الفل�سطينية ،داعي ًا
�إلى مواجهة االحتالل وجرائمه باملزيد من التحدي والتما�سك والوحدة.
وجدد املجل�س مطالبة الأ�سرة الدولية بتحمل م�س�ؤولياتها جتاه ال�شعب
الفل�سطيني ،الذي يعاين �شتى �أ�صناف الإرهاب ،داعي ًا �إلى التحرك القوي
والفاعل ملحا�سبة املعتدي �أمام املحاكم الدولية حتقيق ًا للعدالة يف ق�ضية
الالجئني الفل�سطينيني وفق ًا للقرار .194

خطة تشريعية لكبح جماح وكالة األمن القومي األمريكية
في لتنصت على األمريكيين
وافقت اللجنة الق�ضائية وجلنة اال�ستخبارات مبجل�س النواب الأمريكي
على خطة ت�شريعية لكبح جماح وكالة الأمن القومي الأمريكية يف جمع
�سجالت هواتف الأمريكيني ،ممهدة بذلك الطريق �إلى ت�صويت عليها يف
جمل�س النواب بكامل هيئته.

وميثل م�شروع القانون املقرتح خطوة كربى يف النقا�ش الدائر ب�ش�أن هذه
املراقبة يف جمل�س النواب الذي مل يكن قادر ًا من قبل على االتفاق على ما
الذي يتعني عمله ب�ش�أن برامج وكالة الأمن القومي منذ الك�شف عن تفا�صيل
براجمها للمراقبة والتن�صت على الهواتف والإنرتنت واالت�صاالت العام
املا�ضي ،ووافقت اللجنتان على هذا الإجراء لإنهاء اجلزء الأكرب لربنامج جمع

�سجالت الهواتف .ويحظر م�شروع القانون �أي�ض ًا عملية جمع البيانات ال�ضخمة
لكل ال�سجالت الأخرى مثل بيانات بطاقات االئتمان التي كانت قد ف�سرتها
احلكومة ب�أنه م�سموح بها طبقا لهذا الربنامج اخلا�ص.

لجنة نيابية ترفض مقترحًا للبنتاغون بخفض المزايا
للعسكريين األمريكيين

�صوتت جلنة مبجل�س ال�شيوخ الأمريكي �ضد تخفي�ضات مقرتحة من
جانب وزارة الدفاع الأمريكية « البنتاجون « يف بدالت ال�سكن والدعم ملخازن
التموين الع�سكرية وتغيريات يف نظام الرعاية ال�صحية الع�سكرية.

واعرت�ضت اللجنة الفرعية لأفراد القوات امل�سلحة مبجل�س النواب
يف ت�صويت �أجري بال�صوت على م�شروع القانون  ،وهو الأمر الذي يعوق
جهود البنتاجون يف كبح جماح الزيادة يف تكاليف املزايا الع�سكرية .
وي�ؤكد البنتاجون من جانبه على �أن تكاليف املزايا تتزايد ب�صورة
�سريعة لدرجة �أنها �ستجرب على املزيد من اخلف�ض يف م�ستويات
القوات واجلاهزية  ،بينما ي�صر النواب على �أن هذه املزايا ت�ساعد يف
اجلذب لالن�ضمام �إلى القوات امل�سلحة القائمة على التطوع بالكامل .
وكان البنتاجون ي�سعى خلف�ض مبقدار  % 6يف بدل ال�سكن وخف�ض مليار
دوالر على مدار ثالث �سنوات يف الدعم ل�سلع اال�ستهالكية يف خمازن التموين
للأفراد الع�سكريني .
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من الذاكرة

قرارات حول مهنة الصيدلة وبيع األدوية
والمستحضرات ()2
قرار رقم ( )122وتاريخ 1356/7/28هـ

لوحظ يف العام 1359هـ كرثة طلب رخ�ص بيع الأع�شاب والأدوية غري ال�سامة
من قبل العطارين و�أمثالهم كالبقالني والقما�شني وبائعي اخلردوات؛ لذا طلبت
مديرية ال�صحة العامة من جمل�س ال�شورى تعديل املادة ( )24من نظام بيع
العقاقري وامل�ستح�ضرات الطبية ،حيث ترى �أن �أكرث الباعة ال يح�سن القراءة
والكتابة؛ وحمالتهم ال ت�صلح لبيع هذه الأدوية؛ وال توجد منا�سبة بني مهنة
ه�ؤالء وبني بيع الأدوية ،و�أ�صبح ال ميكن ح�صرهم وال مراقبتهم ،ومن جملة
الأ�سباب �أي�ض ًا التي �أدت �إلى عدم انت�شار ال�صيدليات القانونية يف البالد حتى
الآن هو كرثة املحالت امل�صرح لها يف بيع هذه الأدوية .وقد قرر املجل�س بعد
املداولة يف قراره رقم ( )156وتاريخ 1359/8/8هـ ما ي�أتي:
عدم املوافقة على طلب تعديل املادة ( )24من نظام بيع العقاقري
وامل�ستح�ضرات الطبية ،نظر ًا لأن املو�ضوع قد انتهى ب�صدور الإدارة ال�سنية
�سابقة الذكر بعاليه؛ ولأن حماولة �إدارة ال�صحة العامة ح�صر بيع الأدوية
وامل�ستح�ضرات الطبية يف ال�صيدليات القانونية ين�ش�أ عنه االحتكار والتم�سك
ب�أ�سعارها �إلى حد يثقل كاهل املر�ضى وال �سيما يف هذه الظروف القا�سية؛ عالوة
على قلة ال�صيدليات امل�شار �إليها وعدم توفر الأدوية الكافية فيها.
مبا �أن نظام �إدارة ال�صحة العامة قد حتم على الباعة املذكورين �أخذ رخ�صة
من �إدارة ال�صحة العامة ف�إنه بذلك ي�سهل على الإدارة املذكورة ح�صر الباعة
ومراقبتهم املراقبة التامة».
�صدرت موافقة املقام ال�سامي مبوجب الأمر رقم ( )3635يف 1362/3/6هـ
ب�إعفاء الأدوية وما �إليها من الر�سوم اجلمركية ،وذلك �إبان احلرب العاملية
الثانية ،ومبنا�سبة انتهاء احلرب وزوال ظروفها اال�ستثنائية طلبت مديرية
ال�صحة العامة العودة �إلى تطبيق النظام حر�ص ًا على �أن تكون الأدوية يف �أيدي
ذوي خربة بها بعد انت�شار بيعها بيد �أنا�س يجهلونها ،وو�ضعت لذلك بع�ض
التعليمات؛ وطلبت من املجل�س املوافقة عليها ون�شرها .وبعد درا�سة املو�ضوع من
قبل املجل�س ر�أى �أن ي�ستمر احلال على ما هو عليه ،وذلك مبوجب القرار رقم
( )201وتاريخ 1365/6/14هـ ،للأ�سباب الآتية:
“ �أو ًال :لأنه و�إن و�ضعـت احلـرب �أوزارها �إال �أن مو�ضـوع التمـوين واال�سترياد
ال يزال مقيد ًا وال تزال البالد يف حاجة �إلى زيادة الأدوية فيها.
ثاني ًا :لأنه مل ين�ش�أ �أي �ضرر من توفر الأدوية بني اجلمهـور مـن جـراء الرتتيبات
التي عملت �أثناء احلرب فال داعي �إلى الت�ضييق على النا�س يف الوقت احلا�ضر.
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الدكتور عبدالرحمن بن على الزهراين
مدير عام مركز �أبحاث ال�شورى

ثالث ًا :لأن الأدوية و�إن بيعت بوا�سطة الداللني فال جدال يف �أن ا�ستعمالها
ال يكون �إال مب�شورة طبيب”.

ويف �أواخر العام 1365هـ رفع مدير ال�صحة العامة خطاب ًا �إلى مقام النيابة
العامة ،و�أحيل �إلى املجل�س برقم ( )14092يف 1365/9/11هـ ،يطلب فيه �إعادة
النظر يف قرار جمل�س ال�شورى رقم ( )201وتاريخ 1365/6/14هـ ،و�إعادة
النظر �أي�ض ًا يف نظام بيع الأدوية باجلملة واملفرق الذي ي�سمح فيه للعطارين
ولأمثالهم ببيع الأدوية بالقطاعي لتعديل ما يقت�ضى تعديله يف النظام املذكور،
وبالقائمة رقم ( )2على �ضوء التجارب التي مرت منذ �صدوره يف عام 1357هـ.
وبعد درا�سة املو�ضوع من قبل جلنة الأنظمة والرجوع �إلى نظام العقاقري
وامل�ستح�ضرات الطبية ،وما �صدر يف هذا ال�صدد من قرارات واال�ستئنا�س مبا
لدى البلدان املجاورة؛ قررت اللجنة باالتفاق مع مندوب �إدارة ال�صحة العامة
ما ي�أتي:
�أن قرار جمل�س ال�شورى رقم ( )201يف 1365/6/14هـ كما يظهر من فحواه
�إمنا �صدر يف ظروف خا�صة ابتغا ًء لت�سهيل طرق اال�سترياد ووفرة امل�ستح�ضرات
والأدوية يف زمن مل تنته فيه م�ؤثرات احلرب بعد.
�أن النظام وخ�صو�ص ًا املادة ( )8منه كفيلة بت�أمني الغاية املن�شودة التي رمى
�إليها �إذا �أح�سن تطبيقه و�سهرت املديرية على مراقبة تطبيقه كما تقت�ضيه
الأ�صول ال�صحية.
عدم املوافقة على مما هو متبع يف الوقت احلا�ضر من بيع الأدوية باملزاد
العلني يف الأ�سواق على الو�ضع احلايل؛ وال مانع من عر�ض امل�ستح�ضرات
والأدوية املرخ�ص لهم وال�صيادلة القانونيني طبق النظام اخلا�ص بذلك.
�شريطة �أن يكون الرتخي�ص ملن يزاول مهنة العر�ض على مقت�ضى من مديرية
ال�صحة العامة؛ و�أن ي�ؤخذ عليه تعهد �أ�صويل يرتاح �إليه يف حالة حدوث حادث
ق�ضائي �أو �إداري ي�ستوجب العقاب واملجازاة”.

من الذاكرة

وبعد العر�ض على املجل�س واملداولة يف جل�سة عامة بح�ضور مندوب ال�صحة
العامة� ،صدر قرار املجل�س رقم ( )357يف 1365/11/5هـ ،باملوافقة على قرار
اللجنة �آنف الذكر ،وعار�ض القرار ع�ضو املجل�س ال�شيخ /عبداحلميد اخلطيب؛
الذي قدم خمالفته و�أ�سبابها مكتوبة .غري �أن املقام ال�سامي �أعاد القرار يف
1366/2/13هـ ،حيث الحظ عليه �أن منع جميع الأدوية �إال يف ال�صيدليات معناه
�إتاحة الفر�صة الرتفاع �أثمانها وح�صر بيعها يف فئة خا�صة من النا�س ،ويرى �أن
تنفرد ال�صيدليات باحتكار عمل تركيب الأدوية ح�سب (الرو�شته) التي ي�صفها
الطبيب؛ م�ضاف ًا �إليها املواد العالجية اخلال�صة الرتكيب التي حتتوى على مواد
�سمية �أو التي ال ميكن ا�ستعمالها بدون م�شورة الطبيب ،و�أن حتدد هذه املواد من
قبل مديرية ال�صحة العامة وتكلف مب�صادرة بيعها يف غري ال�صيدليات امل�صرح
لها بالبيع .وقد �أحال املجل�س املو�ضوع �إلى جلنة الأنظمة لدرا�سته بح�ضور املدير
العام لإدارة ال�صحة العامة ومندوب وزارة املالية ،ورفع التقرير �إلى املجل�س
وبعد املداولة �صدر القرار رقم ( )84وتاريخ 1366/3/26هـ بالإجماع على ما
ي�أتي:
“ �أو ًال� :إعداد الثالث اجلداول املرفقة املقتب�سـة مما هو مرعي التطبيق فـي
الأقطار امل�صرية وهي :اجلدول الأول رقم ( )1وهذا خا�ص بالأدوية
املوجودة من نوع امل�ستح�ضرات املحظور بيعها �إال عند ال�صيادلة القانونيني
مبوجب املواد املخ�صو�صة من نظام تعاطي ال�صيدلة ونظام االجتار بالأدوية
والعقاقري وامل�ستح�ضرات الطبية.
اجلدول الثاين  -وهو خا�ص بالأدوية املباح بيعها دون و�صفة طبية بعد توفر
ال�شروط التي ي�سمح مبوجبها مبزاولة بيعها مبقت�ضى املادة ( )24املعدلة واملواد
امل�ضافة املرفقة.
اجلدول الثالث  -وهذا خا�ص باملواد الب�سيطة التي يجوز الرتخي�ص ببيعها
لغري العطارين بدون رخ�صة طبيعة بعد توفر ال�شروط املطلوبة.
ثاني ًا� :إدخال تعديل على املادة ( )24من نظام العقاقيـر وامل�ستح�ضـرات
الطبية ال�صادرة يف عام  ،57و�إ�ضافة املواد ال�ست املرفقة �إليه ح�سبما هو
مدون بالأوراق املرفوقة املوقع عليها من قبل املجل�س.
ثالث ًا :االحتفاظ والتم�سك بن�ص البند الثالث املتعلق مبو�ضوع داليل جميـع
الأدوية والواردة يف قـرار املجل�س املرفوق رقـم ( )357فـي 1365/11/5هـ،
وهذا ن�صه:
عدم املوافقة على ما هو متبع يف الوقت احلا�ضر من بيع الأدوية باملزاد
العلني يف الأ�سواق على الو�ضع احلا�ضر وال مانع من عر�ض امل�ستح�ضرات
والأدوية والعقاقري الطبية املرخ�ص بيعها نظام ًا على جتار العقاقري والأدوية
املرخ�ص لهم وال�صيادلة القانونيني طبق النظام اخلا�ص بذلك؛ �شريطة
�أن يكون الرتخي�ص ملن يزاول مهنة العر�ض على مقت�ضى �أ�صوله من مديرية
ال�صحة العامة و�أن ي�ؤخذ عليه تعهد �أ�صويل يرتاح �إليه يف حالة حدوث حادث
ق�ضائي �أو �إداري ي�ستوجب العقاب واملجازاة”.

كما اطلع جمل�س ال�شورى على املعاملة الواردة من املقام ال�سامي امل�شتملة
على م�شروع قانون مزاولة مهنة ال�صيدلة املو�صى به من جامعة الدول العربية،
وقد �أحال املجل�س امل�شروع �إلى مديرية ال�صحة العامة لدرا�سته وحتويره على ما
يتفق ويتالءم مع امل�صلحة والأو�ضاع املقررة هنا ،ومدى �إمكان تطبيق من هذه
الأنظمة وتعديل بع�ض الألفاظ التي ال يوجد لها مدلول يف الت�شكيالت احلكومية.
وبعد درا�سة مالحظات مديرية ال�صحة العامة ومقابلتها ب�أ�صل امل�شروع املقرتح
من اجلامعة العربية ات�ضح ما ي�أتي:
�أن املديرية قد اعتنت ب�إفراغ امل�شروع يف قالب يتالءم مع حالة البالد دومنا
خروج عن �أ�سا�س امل�شروع �أو جتاوز لأهدافه وعلى هذا الأ�سا�س قد اقرتحت
تعديل بع�ض املواد وتعديل بع�ض الألفاظ.
�أثبتت املديرية على مالحظاتها مادة يلغي مبقت�ضاها نظام تعاطي مهنة
ال�صيدلة امل�صدق من املقام ال�سامي ونظام امل�ستح�ضرات والعقاقري وقد ر�أى
املجل�س �إ�ضافتها �إلى م�شروع القانون بالن�ص الآتي:
يحل هذا النظم حمل نظام مهنة ال�صيدلة امل�صدق من املقام ال�سامي رقم
 18/1/57يف 1367/7/30هـ ونظام العقاقري وامل�ستح�ضرات الطبية امل�صدق
برقم  21/16يف 1357/1/1هـ .وكل مادة مهما تتعار�ض مع هذا النظام
فالعمدة على ما ن�ص عليه هذا النظام.
ومبقت�ضى ما تقدم جرى ا�ستن�ساخ م�شروع النظام املبحوث عنه على حقل
واحد ح�سبما تو�ضع ذلك بالأوراق املرفوقة املوقع عليها من قبل املجل�س مراعي ًا
يف ذلك التعديالت التي وافق عليها وما ماثلها مما يتفق وروح البالد وت�شكيالتها
دومنا خروج عن �أ�سا�س امل�شروع �أو جتاوز لأهدافه” .و�صدر بذلك قرار املجل�س
رقم ( )258يف 1367/11/3هـ.
ويف العام 1369هـ ورد من املقام ال�سامي املعاملة رقم ( )614يف
1369/1/14هـ ،املت�ضمنة اقرتاح مديرية ال�صحة العامة تخفي�ض بع�ض �أ�سعار
الأدوية مبا يجعلها يف متناول اجلميع وحتديد الربح بن�سبة  ،%25وفر�ض عقوبة
املخالف بدفع خم�سني ريا ًال للمرة الأولى وت�ضاعف يف املرة الثانية ،وت�سحب
الرخ�صة ملدة م�ؤقته ال تقل عن �شهر يف املرة الثالثة ،و�إن عاد ت�سحب الرخ�صة
نهائي ًا مبوجب قرار من مديرية ال�صحة العامة يكون مقرتن ًا بالت�صديق ال�سامي.
وبعد درا�سة املو�ضوع من قبل اللجنة املالية ،وعر�ض ذلك على املجل�س
للمداولة �صدر قرار املجل�س رقم ( )25يف 1369/2/27هـ بالآتي:
“ املوافقة على تقرير اللجنة املالية املو�ضح بعاليه ب�إعفاء الأدوية املو�ضحة
يف البيان املرفق من الر�سوم اجلمركية على �أن ال يزيد الربح عن  %25؛ غري �أن
املجل�س مل يوافق على االقرتاح املذكور �إال �أن يكون مدير ال�صحة العامة م�س�ؤو ًال
فيما �إذا لو بيعت الأدوية امل�شار �إليها ب�أكرث من الربح املقرر؛ و�أن ال�سبب يف هذا
الإعفاء هو تخفيف ال�ضغط عن �صيدليات احلكومة التي يجب �أن متون بجميع
الأدوية الالزمة التي ينبغي �أن ت�صرف جمان ًا؛ على �أن تفرق مديرية ال�صحة
العامة بني الأدوية الإ�سعافية وغريها؛ بحيث تخف�ض ن�سبة الربح يف ثمن الأدوية
الإ�سعافية عما �سواها .مع توجيه النظر ال�سامي �إلى ما جاء يف مالحظة مندوب
وزارة املالية امل�شار �إليها بعاليه .وملا ذكر ح�صل التوقيع”.
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شوريات

الجوهر النفيس في سياسة الرئيس
ا�ستقطبت �إدارة الدولة يف الرتاث العربي الإ�سالمي م�ؤلفات من تخ�ص�صات عديدة ,وكان �أكرث تلك
امل�ؤلفات ت�أتي على �شكل ن�صائح للملوك وال�سالطني والأمراء ،لكنها يف الوقت نف�سه هي مبثابة بحث
مع ّمق يف �سيا�سة الدولة .وعمد بع�ض امل�ؤلفني لبث �آرائه يف ال�سيا�سة و�ش�ؤون احلكم �إلى حيلة ب�أن جعل
احلوار على �أل�سنة احليوانات والطري ،وذلك خل�شيتهم من مالحقتهم ب�سبب �آرائهم التي قد ال تتفق مع
ِ
الو�ضع القائم �آنذاك.
ومن �أ�شهر تلك امل�ؤلفات كتاب :كليلة ودمنة وكتاب :الأ�سد والغوا�ص .كما �أن بع�ض امل�ؤلفات ي�ضعها
م�ؤلفوها على �شكل حوار �أو و�صية ملك لويل عهده.
ويف م�ؤلفات �أخرى ت�أتي على �شكل بحث مو�سع حتمل عناوين جاذبة ظاهرها الن�صح لكن مو�ضوعها
هو �سيا�سة احلكم والإدارة ,ومن �أ�شهرها كتاب :اجلوهر النفي�س يف �سيا�سة الرئي�س مل�ؤلفه :حممد بن

د .عبد اهلل بن �إبراهيم الع�سكر
ع�ضو جلنة ال�ش�ؤون اخلارجية

من�صور بن حبي�ش بن احلداد من �أعالم القرن ال�ساد�س الهجري.
وت�أين البداية عند ُمعظم من تناول ال�سيا�سة و�إدارة الدولة لتعلي من �ش�أن العدل ،لدرجة يخيل للقارئ
�أن علماء امل�سلمني يرون العدل بداية ال�سيا�سة ونهايتها .وهذا فيه نظر ال يخفى على القارئ ،ذلك �أن
العدل تنازعه امل�صلحة .و�إذا تعار�ض العدل مع م�صلحة الدولة �أو م�صلحة احلكم ُقدمت امل�صلحة على
العدل على عك�س ما يقول به ابن احلداد.
يقول ابن احلداد “ :ملا كان العدل ميزان اهلل يف �أر�ضه ،وبه ُيتو�ص ُل �إلى �أداء فر�ضه ،بادرت �إلى جمع
لمُ عة فيما ورد من حما�سن العدل وال�سيا�سة لذوي النفا�سة و�أرباب الريا�سة” .وبهذا الن�ص االفتتاحي
ُيلخ�ص ابن احلداد فل�سفة احلكم وما يجب �أن يكون عليه ويجعل العدل �آلة من �آالت اهلل التي ُو�ضعت
لبناء الدولة وا�ستمرارها ومتا�سكها.
وال�س�ؤال الذي يفر�ض نف�سه هنا :هل ابن احلداد يرى العدل وال غريه �أ�سا�س لبناء الدول ومتا�سكها؟،
�أم �أنه ي�صف احلالة ال�سيا�سية املرتدية يف نهاية القرن ال�ساد�س الهجري بعد وفاة �صالح الدين الأيوبي
(ت 589هـ) حيث �شب نزاع بني �أبناء �صالح الدين الأيوبي و�أخوته ،وقامت على �إثر ذلك �إمارات �صغرية
متعددة يف ال�شام والعراق واجلزيرة ،ودخلت يف �صراع مع بع�ضها ،واختفي العدل تبع ًا للو�ضع املرتدي.
هذا �س�ؤال يحتاج �إلى تو�سع .و�أذكر �أن ال�سيد ملبتون بحث يف مدلوالت هذا ال�س�ؤال وعالقته مب�ؤلفات
ال�سيا�سة واحلكم يف الرتاث العربي الإ�سالمي يف كتابه امل�شهور :مرايا الأمراء .وهو كتاب جدير بالقراءة
تخ�ص�صا �أو عم ًال:
ملن يتعاطى ال�سيا�سة
َ
A.K.S. Lambton, Islamic Mirrors For Princes, in Theory and Pratice in
Medieval Persian Government, London 1980
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