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صرف األدوية دون وصفة طبية 00
المخاطر والحلول !!!!

مشروع نظام اإلعالم المرئي00

رئيس الخطوط الحديدية

تنظيم ماال ينظم في عصر التقنية

الشورى شخص

والمتغيرات السريعة

مشكلتنا مبكرًا 00

أعضاء المجلس يتساءلون عن مصير مشروع «إدارة أس َّرة الطوارئ»!
تقرير الهالل األحمر السعودي ..الخدمات اإلسعافية تعاني!

إطاللــة

السكك الحديدية  ..إعادة هيكلة القطاع وتوحيد مرجعيته
تعــــدد املرجعيـــات الإداريــــة لأي قطــــاع من القطــــاعات اخلدميـــة ,حتـــد من نــجاح خططه
وا�سرتاتيجياته ,وتعيق م�شروعاته التطويريــة ,ولهذا ال�سبـــب �أثر كبـــري يف تعرث الكثري من امل�شاريع,
�أو الت�أخر يف تنفيذها ب�سبب تنازع اجلهات املرجعية� ,أو اختالف مرئياتها حيال هذا امل�شروع �أو ذاك
ولعل �أبرز �شاهد على ذلك قطاع ال�سكك احلديدية باململكة ,الذي يعترب يف نظر خرباء التنمية
مت�أخر ًا جداً ,قيا�س ًا الت�ساع م�ساحة اململكة ,وامتداد طرقاتها الربية مل�سافات الآالف الكيلو مرتات.
وبالرغم من �أهمية دور ال�سكك احلديديــــة يف النقل العـام يف خمتلف دول العامل املتح�ضرة� ,إال
�أنه ال يوجد يف اململكة على امتداد ع�شرات ال�سنني �سوى �سكـة قطار وحيدة لنقل الركاب هي قطار
الريا�ض الدمام ,ناهيك عن بطء حتديث عربات القطار وتق�صـــري يف حتديد املوا�صـــفات املطلوبــــة
لتطوير تلك العربـــات ,حيث مت تقليـــ�ص الطاقــــة اال�ستيعابية للعربــــات ,بد ًال من زيادتها ا�ستجابة
للزيادة العددية للركاب.
و�إذا ما تتبعنا م�شروع قطار احلرمني الذي يربط بني مكة املكرمة واملدينة املنورة مرور ًا مبحافظة
جدة وما �شهــــده من تـــــ�أخر يف تنفيذه لأ�سباب عديدة منها تعديل م�ساره لي�شمل مدينة امللك عبداهلل
االقت�صادية على ال�ساحـــــل الغربي ,جند �أن ال�سبب يعـود �إلى تعدد مرجعية ال�سكك احلديدية ما بني
وزارة النقل وجهات �أخرى .وهو ما �أدركه جمل�س ال�شــــورى حيث الحـظ قيام بع�ض اجلهات غري وزارة
النقل بتويل م�س�ؤولية التخطيط والت�صميم والتنفيذ والت�شغيل لبع�ض م�شاريع ال�سكك احلديدية يف
اململكة ,مما ترتب على ذلك تعدد الر�ؤى واختالف اال�سرتاتيـجيات وت�ضارب امل�شاريع �أو عدم تكاملها.
ولذلك طالب املجل�س يف قراره الذي �أ�صدره بتاريخ  12ذو القعدة 1435هـ ب�إعادة هيكلة قطاع النقل
باخلطوط احلديدية ،مبا يحقق توحيد مرجعيته لوزارة النقل.
ال�سكك احلديدية واحدة من قطاعات النقل الربي ،وامل�س�ؤول عنها يف جميع دول العامل هي وزارات
النقل فقط ,ولذا ف�إن قرار جمل�س ال�شورى بتوحيد مرجعية قطاع النقل باخلطوط احلديدية لوزارة
النقل� ,سيــ�ضمن مب�شيـــئة اهلل – متى ا�ستكمل دورته النظاميــــة  -التخطيط ال�شامل جلميع اخلطوط
احلديدية يف اململكة وترابطها مع بع�ضها البع�ض لت�شكيل �شبكة مرتابطة ،كما �سي�ؤخذ يف االعتبار
ر�ؤية واحدة خلدمة نقل الركاب ونقل الب�ضائع ،وبالإ�ضافة لذلك ي�ضمن ربط �أمناط النقل االخرى
داخل املدن (مثل املرتو واحلافالت) مبحطات القطارات.
أسرة التحرير
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تحت القبة
المجلس ناقش التقرير

السنوي لوزارة النقل

حتر�ص جملـة (ال�شـورى) عـلى دقة
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.

جميـــع املعلــومـات والآراء ووجـــهات
النظــر الـــــواردة يف املجـــــلـــة هـــي
م�سـ�ؤوليــة م�صــادرهــا وغــري ملـزمة
لـ (ال�شورى).

رداءة الط ــرق البـري ــة ,و�س ــوء �صيانت ــها,
وال�سالمة املروري ــة على الط ــرق كـانت حمل
ت�س ــا�ؤالت �أع�ض ــاء مـجل ــ�س ال�ش ــورى خ ــالل
مناق�شــة املجل ــ�س التق ــرير ال�سن ــوي ل ــوزارة
النق ــل للع ــام املـال ــي 1435/1434هـ ,وذلك
خالل اجلل�س ــة العادي ــة الثام ــنة واخلمـ�سني
التي عقده ــا ي ــوم االثن ــني 1435/12/19هـ
برئا�سة معايل رئي�س املج ــل�س ال�شي ــخ الدكت ــور عبداهلل بن حم ــمد بن �إب ــراهيم �آل ال�شيخ ,حيــث ا�ستمع
�إلى تقريـر جلنـ ــة النق ـ ــل واالت�صـ ــاالت وتقن ــية املعلوم ــات ،ب�ش�أن التقرير ال�سنوي للوزارة الذي تاله رئي�س
اللجنة الدكتور �سعدون ال�سعدون.
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في ختام اجتماعات جمعيته العمومية  ..االتحاد
البرلماني الدولي ينتخب شودري رئيسًا جديدًا له

�إن جملـــة ال�شورى دوريـــه �إعالميـة
تهدف �إلـى �إلقاء ال�ضوء على �أعـمال
جملـــ�س ال�شـــورى ودوره فـي خــدمة
الوطن و املواطن.

نائب رئيس مجلس الشورى :المملكة
أدركت مبكرًا خطورة اإلرهاب وكانت
سبّاقة في التحذير منه

�شـارك جم ــل�س ال�شورى يف �أعمال اجتماعات الدورة
احلادية والثالثني بعد املائــة للجمعية العمومية لالحتاد
الربملاين الدويل التي عقدت يف مدينــة جنيف ب�سوي�سرا
خالل املدة من  22 – 18ذو احلج ــة املواف ــق 16 -12
اكتوبر 2014م.

للتوا�صل وامل�شاركات
shuramagazine@hotmail.com

قرار وأصداء
قرار الشورى سيوقف تشعب وتشتت قطاع النقل
الخاص بالخطوط الحديدية

رئيس الخطوط الحديدية لمجلة الشورى:
الشورى شخص مشكلتنا مبكرًا  00ونعاني من
تعدد الرؤى واختالف االستراتيجيات

لي�س �أ�سو�أ من ت�أخر الأقطار �إال ذلك القطار الذي ال يجيء,
وتلك املحطة التي مل تر النور بعد ،والأ�سو�أ �أي�ض ًا �أن يتعطل
ويرتاكم امل�سافرون يف حمطات نقل �أخرى كان من املمكن �أن
تكون حمطة القطار �إحداها ،ولي�ست هناك دولة �أحوج للقطارات
من دولة مرتامية الأطراف مثل اململكة العربية ال�سعودية.
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صرف األدوية دون وصفة طبية 00
المخاطر والحلول !!!!

الأنظمة والتعليمات ت�شدد على عدم �صرف الأدوية
الطبية للمري�ض �إال بو�صفة طبية من الطبيب املخت�ص
فهو املعني بتحديد الدواء للمري�ض بعد �أن يتم فح�صه
�سريري ًا ,ومعرفة حالته ال�صحية ,وما �إذا كان يعاين
�أمرا�ض ًا �أخرى ويتناول �أدوية لها ,وتبع ًا حلالة املري�ض
يقرر الطبيب الدواء املنا�سب ,فما قد ينا�سب مري�ض ًا
ما ,قد ال ينا�سب مري�ض ًا �آخر م�صاب بذات املر�ض
ولكنه يعاين �أمرا�ض ًا �أخرى ال ينا�سبها الدواء ذاته� ,أو
رمبا �أنه يتناول �أدوية �أخرى قد تتفاعل كيميائي ًا فيما
لو تناول ذات الدواء ,خا�صة �أدوية امل�ضادات احليوية .وهذا ما ي�ؤكد خطورة تناول الأدوية دون ا�ست�شارة
الطبيب املخت�ص� ,إال �أن واقع احلال يف ال�صيدليات باململكة وللأ�سف ال�شديد ال يعك�س االلتزام بالو�صفات
الطبية ل�صرف الأدوية ,وهو ما ي�شكل خطر ًا على �صحة الإن�سان ال�سعودي واملقيم.
الدراسة

قراءة في أعمال

50

المؤتمر الدولي الرابع لإلعاقة والتأهيل
وفعالياته  00وما توصل إليه من توصيات

برعاية كرمي ــة من مقام خادم احلرمني ال�شريفن امللك عبد اهلل
بن عبد العزيز  -يحفظه اهلل  -نظم مرك ــز الأمـ ـيـر �سلم ــان لأبحاث
الإعاقـ ــة بالتعـ ــاون م ــع ع ــدد من اجل ــهات ذات ال�صـلــة امل�ؤمتر
الدويل الرابـع للإعاقة والت�أهيــل «امل�ستجدات يف �أبحــاث الإعاقة -
من النظريــة �إلى التطب ــيق» ،خ ــالل الف ــرتة مـ ــن � 25إلى  27ذي
احل ـج ــة 1435هـ ( املــواف ــق � 19إلى � 21أكـ ـ ـت ــوبر 2014م) بفن ــدق
الريتز كارلتون بالريا�ض.
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مجلس الشورى
يهنئ القيادة بنجاح
موسم الحج ...

وينوه بمضامين كلمة
رفع جمل�س ال�شورى التهاين والتربيكات ملقام خادم احلرمني
ال�شريفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز – حفظه اهلل  -مبنا�سبة
عيد الأ�ضحى املبارك.
كما رع التهنئة بهذه املنا�سبة ل�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 عبد العزيز ويل
ويل العهد النائب الثاين لرئي�س جمل�س الوزراء امل�ست�شار واملبعوث
اخلا�ص خلادم احلرمني ال�شريفني.
جاء ذلك يف البيــــان الــــذي �أ�صـــدره املجلـــ�س يف م�ستهل �أعمال
جل�سته العادية الثامنـة واخلم�سني التي عقـــدها يـــوم الأحد 18
ذو احلجة 1435هـ برئا�ســـة معايل رئي�س املجل�س ال�شيخ الدكتور
عبد اهلل بن حممد بن �إبراهيم �آل ال�شيخ.
و�س�أل املجل�س اهلل العلي القدير �أن يعيد هذه املنا�سبة املباركة
على القيادة الر�شيدة وعلى ال�شــعب ال�سعـــودي والأمـتني العربية
والإ�سالمية �أعوام ًا عديدة باليــمن وامل�سـرات وهي ترفل يف الأمن
واال�ستقرار.
وبارك جمل�س ال�شورى يف بيانه الذي تــاله الأمني العام امل�ساعد
الأ�ستاذ خالد بن مو�سى ال�ضبيبان للقيادة الر�شيدة جناح مو�سم
حج العام 1435هـ على خمتلف امل�ستويات – بتوفيق من اهلل –
ثم بتوجيهات القيادة احلكيمة وجهود �أبناء اململكة يف خمتلف
القطاعات ذات العالقة بخدمـــات احلـــج مما �أ�سهم يف تنظيم هذا
املو�سـم وتوفـــري �سبـــل الراحـــة حلجـــاج بيت اهلل احلرام التي هي
هدف كل العاملني يف خدمتهم وراحتهم.
وثمــن املجلـ ــ�س توجيـ ــهات خـ ــادم احل ــرمني ال�شريفيـن � -أيده اهلل -
باال�ستفادة من املواقع اجلاهزة يف م�شروع خادم احلرمني ال�شريفني امللك
عبداهلل بن عبدالعزيز لتو�سعة امل�سجد احلرام والتي ت�أتي من منطلق الرعاية
والعناية من مقامه الكرمي حلجاج بيت اهلل احلرام وحر�صه  -حفظه اهلل -
على راحة �ضيوف الرحمن و�أمنهم و�سالمتهم.
و�أعرب املجل�س عن �شكره وتقديره للجهود التي بذلها �صاحب ال�سمو
امللكي الأمري حممد بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية ورئي�س جلنة
احلج العليا و�صاحب ال�سمو امللكي الأمري م�شعل بن عبد اهلل بن عبد العزيز
�أمري منطقة مكة املكرمة ورئي�س جلنة احلج املركزية و�إ�شرافهما املبا�شر
على كافة مراحل احلج مما �أ�سهم يف جناح املو�سم.
6

العـدد  - 158ذو احلجه 1435هـ  /اكتوبر 2014م

خادم الحرمين الشريفين
كما �شكر املجـ ــل�س كافـ ــة املواطنــني واملقيمــني الذين �أب ــدوا تعاون ــهم مع
من�سوبي اجلـ ــهات العامل ــة يف م ــو�سم احل ــج ،والت ــزامهم بكاف ــة التعليمات
التي ت�ساع ــد يف �إتـمام هذا الن�سك العظيم ب�سهولة و�أمان ومن ذلك االلتزام
بت�صاريح احلج.
ونوه املجل�س مب�ضامني الكلم ــة ال�ضافي ــة خلـادم احلرمني ال�شريفني التي
�ألقاها نيابة عنه �سمو ويل العهد يف حفل اال�ست ــقبال ال�سن ــوي لق ــادة ال ـ ــدول
الإ�سالمية ور�ؤ�ساء بعثات احلج والتي �أكد فيها �أن احلوار �سبيل للتعاي�ش بني
ال�شعوب ،كما بني ب�شكل جلي �سماحة الإ�سالم ونبذه للغلو والإرهاب.
وعد جمل�س ال�شورى هذه الكلمة ال�ضافية وثيقة مهمة ومنهج عمل لوحدة
الأمة الإ�سالمية وجمع ًا لكلمتها ،وتعزيز ًا ل�صفوفها ملواجهة ما يحيط بها من
�أخطار كما تعزز  -هذه الكلمة  -عدة معان وت�ستنه�ض الهمم والطاقات بني
�أبناء العامل الإ�سالمي للعمل على �إيجاد ال�سبل التي تكفل م�ستقبل �أف�ضل فيه
العز والتمكني لهذه الأمة  -ب�إذن اهلل .-
واختتم املجل�س بيانه بدعاء املولى القدير ب�أن يحفظ خادم احلرمني
و�سمو ويل عهده و�سمو ويل ويل العهد ،و�أن يدمي على هذه البالد نعمة الأمن
والإميان ،و�أن يتقبل من احلجاج حجهم ون�سكهم و�أن يوفق كل من عمل يف
خدمتهم لكل خري.

مداوالت القبة

الشورى يطالب هيئة
سوق المال بإجراءات
للحد من المخاطر وعدم

�سعد مارق �أن حجب ن�شاط �شركات الو�ساطة التابعة للبنوك يعد
تدخلاً يف �آليات ال�سوق.

طــالـــب جمــلــ�س ال�شــورى هــيئــة ال�ســوق املــاليــة بــاتــخــاذ
جمـيــع الإجــراءات الكفــيلــة بالتحــكــم يف املخــاطــر التــي قــد
ت�ؤثــر على ا�ستقــرار ال�ســوق املاليــة و�ضمــان عدم تكرار ما حدث
عام 1427هـ 2006م.

مبينة �أن تو�صيتها يف هذا ال�ش�أن لي�ست حجب �شركات الو�ساطة
التابعة للبنوك ،بل منح فر�صة املناف�سة العادلة بني جميع
�شركات الو�ساطة املالية ،وخا�صة بعد �أن ات�ضح للجنة من خالل
املعلومات املقدمة يف تقرير الهيئة ال�سيطرة الكاملة ل�شركات
الو�ساطة التابعة للبنوك على ال�سوق؛ حيث بلغت قيمة التداول
جلميع �شركات الو�ساطة يف العام 2013م ( )387.9مليار ريـال،
وبلغت ح�صة �شركات الو�ساطة املالية التابعة للبنوك وعددها
(� )12شركة ( )356.5مليار ريـال �أي ما يعادل ( ،)%92من قيمة
تداوالت ال�سوق .لذا فبع�ض �شركات الو�ساطة املالية امل�ستقلة
تعاين من �أجل البقاء يف ال�سوق.

كما طالب املجل�س هيئة ال�سوق املالية ب�إعــادة النظر يف �أو�ضاع
�شركات الو�ساطة املاليــة ومبا يــ�ؤدي �إلى �ضــمان املناف�سة العادلة
وا�ستمرار عمل تلك ال�شركــات ،وعدم مناف�ستها من قبل ال�شركات
اململوكة للبنوك التجارية.

وفيما يتعلق ب�أ�سباب انخفا�ض عدد املوظفني يف الهيئة بن�سبة ( )%5عن
العام ال�سابق ،وكذلك �إغالق مكتب الهيئة يف حمافظة جدة �أو�ضح رئي�س
اللجنة �أنه وف ًقا لإفادة الهيئة ف�إن احلاجة ملكتبها يف جدة مل تعد قائمة
بالنظر �إلى التوا�صل مع الهيئة �أ�صبح �إلكرتون ًيا؛

تكرار ما حدث للسوق
المالية عام 2006

دعا إلجراء دراسة تقييمية محايدة لهيئة
السوق المالية وأثر أنشطتها على السوق

ودعا املجل�س يف قــراره �إلى �إجــراء درا�ســة تقييمــية من جـهة
حمايدة لهيئة ال�سوق املالية و�أثر �أن�شطــتها على �أداء �سوق املال،
ومدى حتقيق الهيئة لأهدافها الأ�سا�سية ,وهي تو�صية �إ�ضافية
قدمهــا ع�ضو املجــل�س الدكتــور عبداهلل بن حمــود احلــربي على
تقرير الهيئة.
جاء ذلك خــالل اجللــ�سة العاديــة اخلامــ�سة واخلمــ�سني التي
عقدها جمل�س ال�شورى يوم االثنني 1435/11/20هـ برئا�سة
معايل نائب رئي�س املجل�س الدكتور حممــد بن �أمني اجلفري حيث
ا�ستمع املجل�س لوجهة نظر جلنة ال�ش�ؤون املالية ،ب�ش�أن ملحوظات
الأع�ضاء و�آرائـهم جتـاه التقريـر ال�سنـوي لهيـئة ال�سـوق املاليـة
للعام املايل 1435/1434هـ التي ظـهرت �أثـناء مناقـ�شة املجل�س
للتقرير يف جل�سة �سابقة.
و�أو�ضحـت جلنـة ال�شـ�ؤون املاليـة على ل�سـان رئي�سـها الدكـتور

�أما فيما يتعلق بانخفا�ض عدد العاملني ( )%5ف�إنه يعود ملغادرة بع�ض
العاملني �إلى مواقع عمل خارج الهيئة ومل يتم تعيني بدالء لهم رغبة من
الهيئة يف خف�ض م�صروفاتها.
وحول ما طرحه �أحد الأع�ضاء من �أن �سوق ال�سندات يف اململكة يعاين
من �ضعف� ,أكدت اللجنة �أن �سوق ال�سندات ال يزال يف بداياته ،وجتربة
امل�ستثمرين يف هذا املجال جديدة ،م�شرية �إلى �أن هيئة ال�سوق املالية كلفت
مكتب ًا متخ�ص�ص ًا لدرا�سة تطوير ال�سوق ،والدرا�سة يف مراحلها النهائية,
و�ستتابع اللجنة هذا املو�ضوع مع الهيئة يف تقاريرها القادمة.
وب�ش�أن تناق�ص عدد االكتتابات �أو�ضح رئي�س اللجنة �أنه وف ًقا لتقرير
الهيئة فقد وافقت على ( )142عملية طرح وتنظيم الأوراق املالية ،وارتفع
�إجمايل مبالغ طرح الأوراق املالية خالل عام التقرير �إلى ( )60مليار ريـال،
بزيادة ( )%30عن العام ال�سابق.
وب�ش�أن ا�ستف�سار �أحد الأع�ضاء عن وجود جلنة للمراجعة الداخلية ،و�إدارة
للمراجعة الداخلية يف الهيكل التنظيمي للهيئة بينت جلنة ال�ش�ؤون املالية �أنه
باال�ستف�سار من الهيئة ف�إن امل�سمى ال�صحيح هو “جلنة املراجعة” ،وكلمة
“الداخلية” خط�أ �سيتم ت�صحيحه يف التقارير القادمة.
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الوزارة ال تملك القدرة لإلشراف
على المشاريع الحكومية

وزارة االقتصاد والتخطيط..
غياب االقتصاد وضعف
األستاذ /صالح بن عيد الحصيني

التخطيط

رئيس لجنة الشؤون االقتصادية والطاقة

تباينــت �آراء عــدد مــن �أع�ضــاء جمــل�س ال�شـورى حول الآداء
ال�سنوي لوزارة االقت�صـاد والتخطيــط ,فمنهــم من الحظ تركيز
الوزارة على التخطيط التنموي دون االهتمام باالقت�صــاد الــذي
هــو مــن �صــلب مــهامــها ,فيــما حــيا �آخــرون اعتـراف الـوزارة ب�أنها
ال متلك اخلبــرات الكــافيــة للإ�شــراف عــلى تنفــيذ امل�شــروعــات
احلكومية وطالبــوا ب�إن�شــاء �شركة حكومية� ,أو عودة طرح �إن�شاء
وزارة للأ�شــغال العامــة ت�سنــد �إليـها مهمة الإ�شراف على امل�شاريع
احلكومية ومتابعة تنفيذها.

إنشاء شركة أو وزارة لألشراف على
تنفيذ المشاريع الحكومية

جاء ذلك خالل اجلل�ســة العاديــة ال�ساد�ســة واخلم�سني ملجل�س
ال�شــورى التي عقدهــا يوم الثالثــاء 1435/11/21هـ برئــا�ســة
معايل نائب رئي�س املجل�س الدكتور حممد بن �أمني اجلفري حيث
ناق�ش تقرير جلنة ال�ش�ؤون االقت�صادية والطاقــة ،ب�ش�أن التقرير
ال�سنوي لوزارة االقت�صاد والتخطيط للعـام املايل 1435/1434هـ
وتو�صياتها ب�ش�أن املو�ضوع الذي تـاله رئي�س اللجنة الأ�ستاذ �صالح
احل�صيني.
وبــعــد عــــر�ض التــقــريــر وتــو�صــيات اللجــنة عــلى املجــل�س
للمناق�شــة� ،أبــدى �أحــد الأعــ�ضــاء ا�ستــغــرابــه مــن عجــز وزارة
االقت�صــاد والتخطــيط عن تــوظيف ميزانيتها ال�سنوية املعتمدة,
م�شري ًا �إلى �أن املنجزات التي تخ�ص االقتــ�صاد غري موجودة حيث
ال تــزال الــوزارة وزارة للتخطيــط فقــط ،بيد �أنــه ر�أى �أن وجــود
عالجا لهذا الق�صور.
املجل�س االقت�صادي الأعلى قد يكون
ً
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ور�أى عــ�ضــو �آخــــر �أن التــقــريــر ال�ســنــوي لــوزارة االقــتــ�صاد
والتخطــيط يتنــافى مــع �أب�ســط مبــادئ االقتــ�صاد والتخــطيــط
التي ترتكــز على نتــائج النمــاذج االقت�صادية ،وم�ؤ�شرات الأداء،
وحتليل الفجـوة بني ما مت ،وما هــو متوقــع من اخلطــة اخلم�ســية
التا�سعة ح�سب م�سارها و�صو ًال �إلى �أهدافها.
و�أ�شار الع�ضو �إلى �أن التقرير اقت�صر على جدول القـ ــوى الب�شــرية واملالية
وا�ستغرب عدم احتواء التقرير م�ؤ�شرات �أو �إح�صائيات عن مــعدالت البطالة,
وم�ستوى الهجرة من القرى واملراكز �إلى املدن الكربى واكتظاظ تلك املدن
بال�سكان ,م�ضيف ًا �أنه لي�س غري ًبا �أن نرى مدننا متك ــد�سة بال�س ــكان ،وطر ًقنا
مزدحم ــة ،والهج ــرة م�ستم ــرة من الق ــرى ,ومعدل البطالـة مرتفع ،وقاعدة
اقت�صاد ال�سلعة الواحـدة ،و�صادراتــنا غري النفط ــية �ضعي ــفة جدً ا ،ووارداتنا
عاما بعد عام .و�أرج ــع ذلك �إلى اخلطـ ــط التي ال ت ــدر�س املت ــغريات
تتعاظم ً
اجلديدة.
من جهت ــه طال ــب �أحـد الأع�ضاء جل ــنة ال�شـ ـ�ؤون االقت�صادية والطاق ـ ــة
ب�أن تركز يف تو�صياتها على احللـ ــول ع ـ ـ ً
ـو�ضا عن الت�أكيد ،حي ــث �إن الـ ــوزارة
غري قادرة على تنفيذ امل�شروعات اجلديدة ،وال على جــذب املتخ�ص�صني ،وال
�إجبار القطاعات احلكومية بتزويدها باملعلومات يف الوقت املحدد.

مداوالت القبة

لكن ع�ضو �آخر �أ�ش ـ ــاد بـ ــوزارة االقت�ص ــاد والتخطيط يف موقفها ال�شجاع
واجلريء ب�إعالنها �أنها ال متلك اخلبــرة الكافي ــة للإ�ش ــراف على م�شروعات
املقاوالت اخلا�صة بالوزارة.

�إذ �أن علي ــها �أن تق ــوم بالقي ــا�س واملتابع ــة لتنفـ ــيذ ما تخطـ ــط له مثل
الإ�سرتاتيجية الوطنية لتحول اململكـ ــة �إلى جمت ــمع املعرف ــة ،والإ�سرتاتيجية
الوطنية لل�شباب؟.

معترب ًا �أن نقد اللجنة للوزارة حول هذا املو�ضوع غري منا�سب ،لأن الوزارة
ذكرت بو�ضوح �أنه لي�س لديها خربة كافية للإ�شراف على م�شروعات الوزارة،
ولو قامت الوزارة بهذه املهمة لتعرثت م�شروعاتها مثل م�شروعات الوزارات
الأخرى.

وطالب ع�ضو �آخر املجل ــ�س ب�أن ي ــ�صدر ق ــرارات ت�سهم يف �إيجاد حلول
جذرية وغري م�سبوقة حلل م�شك ــالت الـ ــوزارة والق ــ�صور الذي تواج ــهه يف
التخطيط واملتابعة ،معت ــرب ًا �أنه م ــن الأن ــ�سب �إعادة درا�سة هذا التقرير يف
اللجنة بنظرة �شمولية �أكرب ،و�أن تكون تو�صياتها غري تقليدية.

ور�أى الع�ضو �أنــه من الأن�سب �إن�ش ــاء كيـ ــان ُي�س ــند �إليـ ــه الإ�ش ــراف على
امل�شروعات احلكوم ــية ،وميك ــن �أن يكون يف �صورة وزارة �أو �شركة حكومية،
و�أن تتفرغ الوزارات وامل�ؤ�س�سات احلكومية للقيام بالأعمال واملهام الأ�سا�سية
التي �أن�شئت من �أجلها.

ويف خ ــتام املناق ــ�شات وافق املجل ــ�س على م ــنح اللجــنة مه ــلة من الوقت
لدرا�سة ما طرحه الأع�ضاء من مالحظـات وا�ستف�سارات وانتقادات  ,والعودة
بوجهة نظرها �إلى املجل�س يف جل�سة قادمة.

من جانبه اعترب �أحد الأع�ض ــاء �أن اع ــتذار الـوزارة عن عدم قدرتها على
تنفيذ امل�شروعات لقلة خربتها يف ذلك؛ يج ــعل املج ــل�س يف ــكر ب�إع ــادة طرح
فكرة �إن�شاء وزارة للأ�شغال العامة� ،أو هيئة عليا للأ�شغال العامة �أو �أي جهة
�أخرى يراها املجل�س لتنفيذ امل�شروعات.
من جهة �أخرى �أ�شار �أحد الأعـ ــ�ضاء �إلى وج ــود وكالة لل�ش�ؤون االقت�صادية
يف الهيكل التنظيمي للوزارة ،وت�ساءل عن �إجنازات هذه الوكالة وملاذا مل يتم
�إدراجها يف التقرير؟.
وتابع �أن تقرير الوزارة ال يتفق مع املـ ــادة التا�سع ــة والع�شـ ــرين من نظام
جمل�س الوزراء والتي تطلب من الـ ــوزارات والأجهـ ــزة احلكومية �أن تدرج يف
تقاريرها ال�سنوية الإجنازات التي حققتها ،وال�صعوبات التي واجهت عملها،
واحللول املقرتحة لها.
والحظ ع�ضو �آخر �أن هناك غياب لأداء االقتـ ــ�صاد ،فاخلطط اخلم�سية
ال�سابقة تن�ص يف بنودها على تنويع م�صادر الدخ ــل ،وال تزال اململكة تعتمد
( )%90على م�صدر واحد نا�ضب هو النفط مما يج ــعل اململكة حتت رحمة
�سوق نفطية غري م�ستقرة� ،إلى جانب �أن البطالة يف ازدياد.
وت�سـ ــاءل ع ــن دور وزارة االقت ــ�صاد والتخط ــيط يف توج ــيه امل�صروفات
ال�سنوية يف ميزانية الدولة التي ت�سيطر عليها وزارة املالـ ــية لتتحول من بنود
�إلى برامج تنموية ت�سرت�شد باخلطط اخلم�سية؟.
وتابع الع�ضو �أنه من املن ــا�سب �أن ت�ست ــعني الـ ــوزارة باملج ــل�س االقت�صادي
الأعلى ملتابعة الوزارات و�إعطاء التعليمات لها ،وال يجب �أن ينتهي دور الوزارة
يف �إ�صدار اال�سرتاتيجيات؟
يجب أن ال ينتهي دور الوزارة في
إصدار االستراتيجيات
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تطبيق مفهوم الحوكمة في
القطاع العام يؤدي إلى تحديد
الصالحيات والمسؤوليات

الشورى يوافق على دراسة
مقترح مشروع نظام
الحوكمة في القطاع العام
قـرر جمـــل�س ال�شـــورى املوافقـــة على مـــالئمة درا�ســـة مقرتح
م�شروع نظام احلوكمة يف القطاع العام ،املقدم من ع�ضوي املجـل�س
الدكتور ح�سـام العنقـــري ،والدكـــتور �سعـــد مارق ،وذلك ا�ستـــنا ًدا
للمـــادة الثالثة والع�شرين من نظام جمل�س ال�شورى.
ووافق املجل�س – بالأغلبية  -خـــالل جل�سـته العادية التا�سعة
واخلم�سني التي عقدها يوم الثالثاء 1435/12/20هـ برئا�سة
معايل رئي�س املجل�س ال�شيخ الدكتور عبـــداهلل بن حممد بن
�إبراهيم �آل ال�شيخ على �إعادة املقـــرتح �إلى جلنة الإدارة واملوارد
الب�شريـــة لدرا�ستـــه ,وذلك بعد �أن نـــاق�ش تقـــرير جلنة الإدارة
واملـــوارد الب�شرية ب�شـــ�أن املقـــرتح الـــذي تـــاله رئـــي�س اللـــجــنة
الدكتور حممد �آل ناجي.
وكان �أحد الأع�ضاء قد قال يف بداية مناق�شة تقرير اللجنة
وتو�صياتها �أن احلوكمــة ممار�ســـة �إداريـــة� ،أي �أنـــها عـــبارة عن
�ضوابط ومعايري �إداريـــة ومنـــهج و�إجراءات تت�ضمن الت�أكد من
االلتزام بالقـــوانني والنـــظم والقـــرارات التي تهدف �إلى حتقيق
اجلودة والتميز يف الأداء.
و�أ�ضاف � :إن مقرتح الزميلني ع�ضوي املجل�س ال ميكن حتقيقه
�إال من خالل دليل �إر�شـــادي ،تتـــ�ضمن حمـــاوره قـــواعد �إدارية
ونظامية و�إجرائية للحوكمة ,وليـــ�س م�شـــروع نظـــام ،كما �أنه ال
يوجد يف املقرتح �أي �أثر للقانون ،الفت ًا النظر �إلى �أن ذلك ال يعني
التقليل من �أهمية احلوكمـــة و�ضرورة العـــمل بها يف القطـــاعني
اخلا�ص والعام ،ولكن لي�س من خالل م�شروع نظام و�إمنا من خالل
خطة عمل ودليل �إجرائي تكون القوانني �إحدى حماوره.
من جهته ر�أى ع�ضو �آخر �أن كـــثري ًا من املـــواد التي �أدرجـت يف
النظام ال يوجد فيها �أي روح للقاعـــدة القانونـــية ،وبعـــ�ض املواد
ترتب التزا ًما على اجلهـــاز احلـــكومي دون �أن حتـــدد اجلزاء على
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عدم االلتزام ,م�شري ًا �إلى �أن عدم وجود اجلزاءات يخل بتطبيق
الأنظمة الأخرى التي تقرر جزاءات �إدارية يف حال عدم التزام
اجلهات احلكومية بقواعد قانونية.
و�أ�ضاف �أحد الأعــ�ضاء �أن كل التوجهات واملبادرات التي تهدف
�إلى تطبيق �إجراءات احلوكمـــة على القطاع العام جيدة ،معترب ًا
�أن هذا التطبيق بات مطلب ًا وطنــي ًا ملحـــ ًا ،خا�صـــة �أن احلـــوكـــمة
�أثبتت جناحها التام يف القطاع اخلا�ص.
والحظ ع�ضو �آخر �أن ر�أي اللجنة ي�شوبه �شيء من التناق�ض
العجيب ،فهي من جهة تو�صي بالت�صويت على مالءمة درا�سة هذا
املقرتح ،ومن جهة �أخرى ت�شري �إلى �أن م�س�ألة �صدوره كنظام �أو
أمر �سابق لأوانه ،م�ضيف ًا �أن
دليل ت�سرت�شد به اجلهات احلكومية � ٌ
اللجنة من خالل ر�أيها املتناق�ض ال ت�ساعد املجل�س على اتخاذ
القرار املنا�سب ،مت�سائ ًال عن الغر�ض من �إثارة مو�ضوع “�أن تطبيق
هذا النظـــام �سابـــق لأوانـــه؟” وخ�صـــو�ص ًا �أنـــه ال يخدم تو�صية
اللجنة.
واتفق �آخر مع ما ذهب �إليه الع�ضو ال�سابق م�شري ًا �إلى �أن اللجنة
ر�أت �أهمية درا�سة امل�شروع املقرتح� ،أما م�س�ألة �صدوره كنظام �أو
دليل ت�سرت�شد به اجلهات احلكومية؛ فر�أت �أن هذا �سابق لأوانه
يف هذه املرحلــــة ,يف حني �أو�صت مبالءمة درا�سة املقرتح ،وكان
ينبغي �أن تكون اللجنة �أكرث احرتافية حتى ميكن �أن نقرر.
وقال ع�ضو �آخر� :إن املذكرة اخلا�صة مب�شروع النظام اكتفت بالإ�شارة �إلى
حر�ص بع�ض امل�ؤ�س�سات الدولية على م�ساعدة الدول لتطوير الأطر النظامية
وامل�ؤ�س�سية لتطبيق �إجراءات احلوكمة يف القطاعني العام واخلا�ص ،كما
�أ�شارت �إلى وجود بع�ض املراكز والأدلة اخلا�صة باحلوكمة يف بع�ض الدول
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العربية ،بيد �أنها �أغفلت متام ًا الإ�شارة �إلى �أية معلومات تتعلق با�ستفادة
الدول املتقدمة من تطبيق �إجراءات احلوكمة على القطاعات العامة.
و�أ�ضاف الع�ضو� :إن هناك معلومات �أ�سا�سية ال بد من توفرها من
خالل الإجابة على عدد من الت�سا�ؤالت ،ومنها :ما هي �أكرث الدول متيز ًا يف
تطبيق �إجراءات احلوكمة على القطاع العام؟ وما هي الو�سائل والإجراءات
امل�ستخدمة يف هذا التطبيق؟ وهل يتم ذلك من خالل �سن الأنظمة والقوانني،
�أم من خالل �إعداد الأدلة والأطر املرجعية� ،أم من خالل �إن�شاء املراكز
والوحدات الإدارية� ،أم من خالل هذه جمتمعة �أو متفرقة؟ وما هو ر�أي
البحث العلمي يف مدى ت�أثري هذا التطبيق على �أداء القطاعات احلكومية؟.
م�ؤكد ًا �أن الإجابـ ـ ــة على هذه التـ�س ـ ــا�ؤالت �سوف ت�سهم يف توفري املعلومات
الالزمة لتمكني املجل�س من اتخاذ القرار املنا�سـ ــب ،وجتعلنا نبد�أ من حيث
انتهى الآخرون� ،أو تو�ضح لنا �أن اململكة رائدة يف هذا املجال ،وعليه يتعني
تبيان التبعات املرتتبة على هذه الريادة.
و�شدد على �ضرورة �إعادة املو�ضوع بكامـ ــله �إلى اللجـ ــنة كي تقــدم ر�أياً
�صريح ًا وا�ضح ًا ومعلومات كافية ،خ�صو�ص ًا �أن �أهم مبد�أ من مبادئ احلوكمة
يقوم على توفري املعلومات الدقيقة الالزمة.
واعترب �أحد الأعـ ــ�ضاء �أن اال�ست�شـ ــهاد بالدول �أو امل�ؤ�س ــ�سات التي طبقت
نظام احلوكمة يف العامل العــربي هو ا�ست�شهاد ناق�ص وغري قوي ،فتلك الدول
مث ًال كث ًريا ما �أن�ش�أت مراكز للدميقراطية ومع ذلك هي �أقل الدول تطبي ًقا
لها .ومن ثم فهذه الأمثلة لي�ست دقيقة.
والحظ ع�ضو �آخر �أن هذا املقرتح غاب عنه فهم الواقع احلكومي ،ور�أى
�أن هذا املقرتح مل ينب على درا�سة حقيقية لواق ــع البيئة الإدارية ,ومن ثم
معاجلة الثغرات التي يجب �أن يغطيها هذا اجلانب ،م�ضيف ًا �أن تعريف
احلوكمة يرتجم على �أنه �أ�سـ ــلوب ممار�سـ ــة الإدارة الر�شيـ ــدة ،وقد حاولت
احلكومة تطبيق هذا املفهوم منذ الثمانينيات امليالدية ،ولكن احلكومة
تقدم اخلدمة التي يتحكم فيها العام ــل ال�سي ــا�سي ومن ثم فتقدمي احلوكمة
وال�شفافية والإف�صاح بعيدة كل البعد عن نطاق اجلهاز احلكومي.
و�أ�شار �أحد الأع�ضاء �إلى وجود مركز قيا�س الأداء ،واللجنة الوزارية

للتنظيم الإداري ،وهيئة اخلرباء ،و�إدارات التخطـ ــيط ،وك ــذلك �إدارات
التطوير ،معترب ًا �أن كل ما قدم يف النظام هو تكرار ملا تع ــمله الوح ــدات
الإدارية �س ــواء على م�س ــتوى الدولـ ــة �أو على م�س ــتوى الأجهــزة احلكومية.
و�أ�ضاف� :إن النظام يف �أغلبه يرتكز على ق�ضية املراقبة واملراجعة الداخلية،
ونحن لدينا �أنظمة يف املراقبة واملراجعة الداخلية ومن ثم فنحن بحاجة �إلى
تفعيل عملية التطبيق ولي�س �إيجاد �أنظمة جديدة.
وعار�ض ع�ضو �آخر هذا الر�أي بقوله� :إن املقت ــرح يعالج حتدي ال�شفافية
وامل�ساءلة يف م�ؤ�س�سات الدولة ،وقد ناق�شنا هذا الأمـ ــر مرات عديدة ،وقد ال
ننتهي بنظام بحد ذاته �إمنا بدليل �أو ما �إلى ذلك .و�أيد درا�سـ ــة هذا املو�ضوع
درا�سة م�ستفي�ضة و�شاملة.
و�أك ــد �آخ ــر �أن االهت ــمام باحلوكـ ــمة وتطبي ــقاتها يف القط ــاع احلــكومي
�أ�صبح ــت مط ــل ًبا مهـ ـ ًما يف ال�سن ــوات الأخ ــرية ،وذلك نتي ــجة ل�ضع ــف �أداء
القطاع العام وتدين م�ستويات الإف�صاح وال�شفافية ،و�ضع ــف �أنظ ــمة الرقابة
والإ�شراف .م�ضيف ًا �أن تطبيق م�شروع نظام احل ــوكمة يعني �إخ�ضـ ــاع ن�شاط
اجلهاز �إلى جمموعة من القوانني والنظم والقرارات لهدف تطوير الأداء من
خالل اختيار الأ�ساليب املنا�سبة والفعالة لتنفيذ اخلطط والأهداف ،وحتديد
امل�س�ؤول ــيات ،وحتقيق مبد�أ الإف�ص ــاح وال�شف ــافية ،و�ضب ــط العالق ــات بني
الإ�ش ــراف و�أداء اجلـ ــهاز؛ ولعل من �أهم من ي�ستفيد من تطبيق هذا املفهوم
الأجهزة الرقابية ،خا�صة قطاع الرقابة على الأداء يف ديوان املراقبة العامة؛
حيث �إن �أهم املعوقات التي تواج ــه هذا القطاع هي عدم وجود ال�شفافية
وعدم توفر املعلومات ،منوه ًا �إلى �أن تطب ــيق مفهـ ــوم احلوكـ ــمة يف القطاع
العام ي�ؤدي �إلى حتديد ال�صالحيات وامل�س�ؤوليـ ــات .ور�أى منا�سبة الأخذ بهذا
املقرتح واالهتمام به.
بعد ذلك �أتاح معايل الرئي�س املجال لرئيـ ــ�س اللجـ ــنة لتالوة التو�صية
للت�صويت وفازت بالأغلبية بالن�ص الآتي“ :مـ ــالءمة درا�سـ ــة مقرتح م�شروع
نظام احلوكمة يف القط ــاع العام واملقدم من ع�ضوي املجل�س الدكتور ح�سام
بن عبدالعزيز العنقري ،والدكت ـ ــور �سعد بن حممد مارق ،ا�ستنادًا للمادة
الثالثة والع�شرين من نظام جمل�س ال�شورى”.
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المجلس يوافق
على مشروع
استراتيجية
تنمية السياحة
الدكتور  /فهد العنزي

الوطنية

نائب رئيس لجنة الشؤون االقتصادية والطاقة

وافق جمل�س ال�شورى خالل جل�سته العاديــة الثامنة واخلم�سني
التي عقدها يوم االثنني 1435/12/19هـ برئا�سة معايل رئي�س
املجل�س ال�شيخ الدكتور عبداهلل بن حممد بن �إبـراهيم �آل ال�شيخ
على م�شروع اال�سرتاتيجــــية العامــــة لتنمــية ال�سياحة الوطنية
(املحدثة).
جاء ذلك بعــد �أن ا�ستمع املجل�س لوجهة نظر جلنـــة ال�ش�ؤون
االقت�صاديــــــة والطاقـــــة ,ب�ش�أن ملحوظــــات الأع�ضاء و�آرائهم
جتاه م�شروع اال�سرتاتيجـــية العامــة لتنمية ال�سياحة الوطنية
(املحدثـــة) التي تالهـا نـــائـــب رئيــــ�س اللجنـــة الدكتـــور فهـــد
العنــــزي الــــذي �أو�ضـــح �أن الهيـــئة تتـــبع يف �إعداد الإحـــ�صاءات
ال�سياحية منهجية علمية معتمـــدة مــــن منظـــمة الأمم املتـــحدة
لل�سياحة العاملية ،واملكتب الإح�صائي للأمم املتــحدة ،م�ضيف ًا �أن
اال�سرتاتيجية ت�ضمنت و�صف ًا مف�ص ًال للمنهجيــة املتبعة يف �إعداد
توقعات النمو امل�ستهدفة املبنيـة على البيانــــــات الر�سمية ونتائج
الإح�صاءات ال�سياحية للأعوام من (2011-2002م).
االستراتيجية تضمنت وصفًا مفص ً
ال
للمنهجية المتبعة في إعداد توقعات
النمو المستهدفة

و�أ�شار الدكتـــور العنـــزي �إلى �أن املنهجـــية املتبـــعة من قـــبل
مركز املعلـــومات والإح�صاءات ال�سياحية (ما�س) �أك�سبته مكانة
متميزة؛ حيث ر�شح من قـــبل منظـــمة الأمـــم املتحـــدة لل�سياحة
العاملية ليكون مركز ًا لبناء القدرات يف منطقـــة ال�شـــرق الأو�سط
يف جمال الإح�صاءات ال�سياحيـــة ،وح�ســـاب ال�سياحـــة الفرعي.
كما ح�صلت اململكـــة على املركـــز الأول عامليـــ ًا يف �شمولية بيانات
ال�سفر وال�سياحة �ضمن تقرير املنتدى االقتـــ�صادي العاملي لعامي
(2011م) ،و(2013م).
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وتابع نائب رئيــــ�س اللجنة �أن الهيئة العامة لل�سياحة والآثار
عملت على �إعداد ا�سرتاتيجــية �شاملة لتنمية ال�سياحة الوطنية
من خــــالل تنفـــيذ العـــديد من امل�ســــوحات امليـــدانية وا�ستطــالع
التجارب الدوليــــة ،م�ضيــــف ًا �أن من �ضمن ذلك حتديد وت�صنيف
الوظائف ال�سياحية املبا�شـــرة وغـــري املبا�شرة املرتبطة ب�صناعة
ال�سياحة ،و�إعداد توقعات منوها لل�سنوات الع�شرين القادمة.
و�أ�ضاف� :إن الهيئة �أن�ش�أت مركز ًا لتنمـ ـ ــية امل ـ ــوارد الب�شـ ــرية ال�سياح ــية
(تكامل) بهدف تعريف وحتفيز وت�أه ــيل املجت ــمعات املحلـ ــية للع ــمل باملهن
ال�سياحية حيث �أثم ــرت اجل ــهود التي ق ــامت بها الهـ ــيئة مع �شـ ــركائها
على تدريب وتوظـ ــيف ( )614مـ ــواط ًنا على مهن ق ــطاع ال�سفــر وال�سياحة
يف كل من الريا�ض ،وجدة ،والدمام ،والق ــ�صيم ،واملدين ــة املنــورة ،و�أبها،
وجازان ،وتبوك ،وحائل واجلوف ،وتدريب وت�أهيل ( )436حرف ًيا وحرفية يف
جميع مناطق اململكة.
ولفت الدكتور العنزي �إلى �أن �صناعــة ال�سياح ــة حقـ ــقت خــالل ال�سنوات
املا�ضية ن�سبة مميزة يف توطني الوظائف جتاوز ( ،)%27مقارن ًة بن�سبة
التوطني املعتمدة باال�سرتاتيجية الأ�سا�س التي مل تتجاوز (.)%10
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كما ت�ضاعف عدد العاملني يف املهن ال�سياحيـ ــة املبـ ــا�شرة بن�سـ ــبة قاربت
( )%300لي�صـ ــل �إلى (� )750ألف وظيفـ ــة يف نهايـ ــة عام 2013م ،مقـ ــارن ًة
ب�إجمايل (� )255ألف وظيفة عام (2000م).

كما حـ ــدثت الهيـ ــئة العامـ ــة لل�سياحة والآثار اال�سرتاتيجية العامة لتنمية
ال�سياحة الوطنية بنا ًء على توجيـ ــه املقــام ال�سامي امل�شار �إليـ ــه �أعاله ،وبعد
�صدور تنظيمهاً � ،
أخذا باحل�سبان العوامل وامل�ؤثـ ــرات الداخلـ ــية واخلارجية
مثل زيادة وعي املجتمع ب�أهمية ال�سياحـ ــة وقبوله الوا�سـ ــع لها ،ومنظومة
ال�شراكة الفاعلة التي بنتها الهيئة مع �شركائـها من القطاعني العام واخلا�ص
واملواطنني ،ومنو الأ�سواق املناف ــ�سة يف الـ ــدول املجـ ــاورة ،والبـ ــناء امل�ؤ�س�سي
ل�صناعة ال�سياحة.

و�أو�ضح نائب رئي�س اللجنة �أن الهيئة العامـ ــة لل�سياحـ ــة والآثـ ــار �أعدت
اال�سرتاتيجية العامة لتنمية ال�سياحة الوطنية املحدثة امتثا ًال لتوجـ ــيه املقام
ال�سـ ــامي الكريـ ــم رقم (/9152م ب) بتـ ــاريخ 1427/12/17هـ ،القـ ــا�ضي
ب�ضرورة قـ ــيام الهيـ ــئة مبراجعـ ــة اال�سرتاتيجية بعد �سنة من تاريخ اعتماد
التنظيم والتزمت الهيئة العامة لل�سـ ــياحة والآثـ ــار بتحـ ــديث اال�سرتاتيجية
ح�سب توجيه املقام ال�سـ ــامي� ،إال �أن املداوالت والت�سـ ــا�ؤالت من قبل اللجنة
امل�شكلة بهيئة اخلرباء ملراجعة اال�سرتاتيجية� ،أخذت وقت ًا طوي ًال.

وتابع الدكتور العنزي �أن الهيئـ ــة تتفـ ــق مع �أهمـ ــية �إن�شاء �صندوق التنمية
ال�سياحية ،حيث ت�ضمنت الإ�سرتاتيج ــية مقرتح �إن�شاء ال�صندوق بهدف دعم
امل�شروعات والربامج ال�سياحية.

صناعة السياحة حققت خالل السنوات
الماضية  %27في توطين الوظائف

الفت ًا النظر �إلى �أن ذلك قد يكون الرتباط تنفيذ اال�سرتاتيجية بالقطاعات
العامة الأخرى املعنية بالتنمية ال�سياحية ،عالوة على ما ت�ضمنته اخلطة من
تقديرات مالية ،مما �أطال فرتة النقا�شات واملداوالت مقارنة مبا مت تعديله
�أو ا�ستيعابه من ملحوظات.

كمـ ــا �أكـ ــدت اال�سرتاتيـ ــجية املحدثـ ــة على مقـ ــرتح تطـ ــوير �أ�سـ ــاليـ ــب
متويلية خمتلفة ك�صـ ــندوق �أو برنــامج للتنمية ال�سياحية �أو �أي و�سائل متويلية
�أخرى ،بهدف �إيـ ــجاد �آلية خا�صـ ــة لتق ــدمي الدعم املايل لقطاع ال�سياحة،
وتقـ ــدمي القـ ــرو�ض واحلـ ــوافـ ــز ،وجـ ــذب ا�ستثمـ ــارات الق ـ ـطـ ــاع اخلـ ــا�ص
للم�شروعات ال�سياحية.
وزاد ب�أن الهيـ ــئة وقـ ــعت اتفاقـ ــيات تعـ ــاون مع �صنـ ــاديق التمويل العامة
واخلا�صة ك�صندوق التنمية ال�صناعية (برنامج كفالــة) ،والبنك ال�سعودي
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للت�سليف واالدخار ،و�صندوق املئوية ،والبنك الأهلي لتمويل تكاليف �إقامة
م�شروعا �سياح ًيا (متو�سط ًا و�صغري ًا) و�إقامة دورات تدريبية،
وت�شغيل ()196
ً
وور�ش عمل تعريفية للم�ستثمرين باملن�ش�آت ال�سياحية املتو�سطة وال�صغرية.
ولفت نائب رئي�س اللجنة �إلى �أن اال�سرتاتيجية املحدثة �أ�شارت ب�شكل
مف�صل للمحفظة اال�ستثمارية املقرتحة والتي ت�شمل ( )12موقع ًا لتطويرها
كوجهات �سياحية منها ( )6مواقع وجهات بحرية ،بتكلفة تقديرية ت�صل �إلى
( )37مليار ريـال ت�شمل املناطق املقرتح تغطيتها على ال�ساحلني ال�شرقي
والغربي للمملكة ( )6مناطق ،هي( :مكة املكرمة ،واملدينة املنورة ،واملنطقة
ال�شرقية ،وع�سري ،وتبوك ،وجازان).
وبخ�صو�ص حتديد جدول زمني لتنفيذ اال�سرتاتيجية ودور
اجلهات الأخرى �أفاد نائب رئي�س اللجنة �أن اال�سرتاتيجية
املحدثة ت�ضمنت خطة تنفيذية مقرتحة لل�سنوات اخلم�س
الأولى ت�شمل الربامج ،وامليزانية املطلوبة ،ون�سبة �إ�سهام كل من
الهيئة والقطاعات احلكومية والقطاع اخلا�ص ،وذلك على النحو
التايل:
 امل�شروعات املقرتحة للقطاع اخلا�ص املعنية بالتنميةال�سياحية ،ومتثل ما ن�سبته ( )%73من تكلفة اخلطة التنفيذية
املقرتحة ب�إجمايل ( )40.9مليار ريـال.
 امل�شروعات املقرتحة للقطاع العام ،ومتثل ما ن�سبته ()%27من تكلفة اخلطة التنفيذية املقرتحة ب�إجمايل ( )15.1مليار
ريـال وفق التف�صيل التايل:
متثل م�ساهمة القطاعات العامة من �إجمايل التكلفة
التقديرية ما ن�سبته ( )%85ب�إجمايل ( )12.8مليار ريـال.
متثل م�ساهمة الهيئة العامة لل�سياحة والآثار من �إجمايل
التكلفة التقديرية للقطاع العام ما ن�سبته ( )%15ب�إجمايل
( )2.3مليار ريـال.
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وقال الدكتور العنزي� :إن اال�سرتاتيجية املحدثة �أ�شارت �إلى الت�سويق
الإعالمي لل�سياحة من جانبني مهمني مرتبطني با�سرتاتيجية الإعالم
ال�سياحي التي �أعدتها الهيئة واعتمدها جمل�س �إدارتها ،وهما :مفهوم
ومنطلقات و�أولويات الإعالم ال�سياحي باململكة ,و�أي�ض ًا البنية التنظيمية
للإعالم ال�سياحي باململكة؛ وتت�ضمن مهمات اجلهات الإعالمية العاملة
يف جمال الإعالم ال�سياحي يف اململكة ،و�أهم الأدوار املتوقعة من م�ؤ�س�سات
املجتمع املحلي العامة واخلا�صة.
م�ضيف ًا �أن الهيئة تعمل مع �شركائها من القطاعني العام واخلا�ص يف
تطوير العديد من الربامج وامل�شروعات الإعالمية والتوعوية بهدف �إبراز
املعامل ال�سياحية والأثرية والرتاثية للمملكة واملحافظة عليها ،وقد �أثمرت
هذه اجلهود تنفيذ العديد من الربامج وامل�شروعات الإعالمية التي مت
ن�شرها يف و�سائل الإعالم.
و�أكد الدكتور العنزي �أن اال�سرتاتيجية املحدثة �أ�شارت ب�شكل مف�صل �إلى
البنية التحتية ،و�أكدت على �أن و�سيلة النقل املف�ضلة لدى ال�سائح املحلي هي
النقل الربي ،نظر ًا لأن منط ال�سياحة املحلية هي ال�سياحة العائلية ،حيث
ي�شكل النقل الربي ما ن�سبته ( )%93من �إجمايل الرحالت ال�سياحية املحلية.
م�ضيف ًا �أنه بنا ًء على ذلك ر ًكزت الهيئة مع �شركائها خالل ال�سنوات
الع�شر املا�ضية ،على قيادة التغيري يف الو�ضع املرتدي ال�سرتاحات الطرق
على الطرق الإقليمية ،نظر ًا ملا ت�شكله من �أهمية لل�سائح املحلي ،مما
نتج عنه �صدور موافقة املقام ال�سامي الكرمي بقراره رقم ( )160وتاريخ
1434/05/20هـ  ،القا�ضي “بدرا�سة حت�سني و�ضع مراكز اخلدمة وحمطات
الوقود على الطرق الإقليمية”.
كما �أ�صدر �صاحب ال�سمو امللكي وزير ال�شئون البلدية والقروية قرار ًا
باعتماد الالئحة التنفيذية املحدثة ملراكز اخلدمة وحمطات الوقود ،وت�أهيل
ال�شركات امل�شغلة ملحطات الوقود.
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دعا الصندوق لرفع الحد األعلى
للضمان المحدد في برنامج
(كفالة)

الشورى يطالب وزارة
المالية بدعم صندوق
التنمية الصناعية

طالـــــب جمــــل�س ال�شــــورى خالل جل�ســـته العاديــــة ال�ساد�ســة
واخلم�سني التي عقدها يوم الثالثاء 1435/11/21هـ برئا�ســـة
معايل نائب رئي�س املجل�س الدكتور حممد بن �أمني اجلفري وزارة
املالية ب�سداد الفرق بني ر�أ�س املال امل�صرح به ،ور�أ�س املال املدفوع
ل�صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي.
كما طالب املجل�س �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعــودي برفع
احلد الأعلى لل�ضمان املحدد يف برنامج (كفالة) لتمويل املن�ش�آت
ال�صغرية واملتو�سطة.
ودعا املجل�س يف قــراره الذي �أ�صـــدره بعد �أن ا�ستمـــع لوجهــــة
نظر جلنة ال�شــــ�ؤون املاليـــة ،ب�شـــ�أن ملحوظــات الأع�ضاء و�آرائهم
جتاه التقــرير ال�سنـــوي ل�صـــندوق التنميـــة ال�صناعية ال�سعودي
وبرنامـــج كفالـــة متـــويل املنـــ�ش�آت ال�صـــغرية واملتو�سطـــة للعــام
املــايل 1435/1434هـ ,دعا ال�صنـــدوق �إلى التنـــ�سيق مع اجلهــات
ذات العالقة قبل �إيقاف �إقرا�ض �أي من م�شروعـــات القطاعــــات
ال�صناعية ،ورفع احلد الأعلى لل�ضمان املحــدد يف برنامج (كفالة)
لتمويل املن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة
وكان معايل رئي�س اجلل�سة قد �أتاح املجال �أمام رئي�س اللجنة الدكتور
�سعد مارق لتو�ضيح وجهة نظر اللجنة ب�ش�أن املو�ضوع ،ف�أو�ضح �أن اللجنة تتفق
مع ما طرحه بع�ض الأع�ضاء حول برنامج كفالة متويل املن�ش�آت ال�صغرية

واملتو�سطة ،م�ضيف ًا �أن هذا املو�ضوع كان حمل اهتمام اللجنة واملجل�س فقد
�صدر من املجل�س عدد من القرارات لتطوير الربنامج و�آخرها القرار رقم
( )80/203وتاريخ 1434/2/25هـ ون�صه »:على �صندوق التنمية ال�صناعية
�إجراء درا�سة �شاملة لربنام ــج كفالـ ــة للتعـ ــرف على العوائق التي حتد من
ا�ستفادة املن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة ،وكيف ميكن تطـ ــويره مما يحق ــق
الهدف من ت�أ�سي�سه».
و�أفاد رئي�س اللجنة �أن ن�شاط برنامج (كفالة) الذي يديره �صندوق التنمية
ال�صناعية يقت�صر ويرتكز على تقدمي الدعم املايل �سواء ،بالإقرا�ض� ،أو
ال�ضمان للمن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة يف القطاع ال�صناعي فقط.
وفيما يتعلق بدرا�سة �ضم مرجعية �صندوق التنمية ال�صناعية �إلى وزارة
التجارة وال�صناعة �أو�ضح رئي�س اللج ــنة �أنه �س ــبق �أن قـ ــدم �أحد الأع ــ�ضاء
تو�صية �إ�ضافية بهذا ال�ش�أن على التق ــرير ال�سابـ ــق لل�صن ــدوق للعام املايل
1434/1433هـ ،وقد تبنتها اللجنة �إال �أن املجل�س مل يوافق عليها بعد طرحها
للمناق�شة والت�صويت.
وبخ�صو�ص ما طالب به بع�ض الأع ــ�ضاء ب�ضرورة �سرعة ا�ستحداث كادر
خا�ص ملوظفي �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي �أو�ضحت اللجنة �أنها بعد
�أن قدمت التو�صية للمجل�س بهذا ال�ش�أن ورد خطاب من املقام ال�سامي بنا ًء
على تو�صية �سابقة للجنة على تقرير م�صلحة اجلمارك العامة م�شابهة لهذه
التو�صية تن�ص على �إعادة النظر يف الكادر الوظيفي والهيكل للجمارك ,يفيد
ب�أن هناك جلنة م�شكلة لدرا�سة مزايا ورواتب وبدالت امل�ؤ�س�سات والهيئات
التابعة للدولة؛ وبالتايل ر�أت اللجنة �سحب هذه التو�صية واالنتظار ملا �سوف
ت�سفر عنه تلك الدرا�سة.
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المجلس ناقش التقرير
السنوي لوزارة النقل

رداءة الطرق البرية رغم
ارتفاع تكاليف الصيانة 00
تثير تساؤالت األعضاء
رداءة الطــرق الربيـــة ,و�ســـوء �صيانتـــها ,وال�سالمــة املرورية
على الطرق كانت حمل ت�ســـا�ؤالت �أعــ�ضاء جمل�س ال�شورى خالل
مناق�شـــة املجلـــ�س التقريـــر ال�سنـــوي لـــوزارة النقـــل للعام املايل
1435/1434هـ ,وذلك خالل اجلل�سة العادية الثامنة واخلم�سني
التي عقدها يوم االثنني 1435/12/19هـ برئا�سة معايل رئي�س
املجل�س ال�شيخ الدكتور عبداهلل بن حممد بن �إبراهيم �آل ال�شيخ,
حيث ا�ستمـــع �إلى تقـــريـر جلنــــة النقـــــل واالت�صــــاالت وتقنية
املعلومات ،ب�شـ�أن التقرير ال�سنوي للوزارة الذي تاله رئي�س اللجنة
الدكتور �سعدون ال�سعدون.
وبعـــد عـــر�ض تقـــرير اللجنـــة وتو�صـــياتها ب�شـــ�أن املو�ضـــوع
للمناق�شة؛ ر�أى �أحد الأعـــ�ضاء �أنه بـــالرغم مـــن ارتفــاع تكاليف
ال�صيانـــة العاديـــة والوقائـــية للطـــرق؛ �إال �أننـــا نلحـــظ تدني ًا
يف م�ستوى ال�صيانة ،م�ستــ�شهد ًا بالطريق الذي يربط بني الريا�ض
– اخلرج – حر�ض – منفـــذ البطـــحاء احلـــدودي ،وقال� :إن هذا
الطريق املزدوج قد حتول بفعل زحف الــرمال �إلى طريق باجتاه
واحد ،وهذا ي�شكل خطر ًا كبري ًا على ال�سالمة املرورية.

احلدود ملبا�شرة �أعمالهم بكفاءة ،وتنميـ ــة الهج ــر والقـرى وحلماية املناطق
احلدودية .مطالب ًا الوزارة بتوفري خرائط كافـ ــية بكافـ ــة النم ــاذج والو�سائل
و�إخراجها رقمي ًا وورقي ًا.
توفير خرائط كافية بكافة النماذج
والوسائل وإخراجها رقميًا وورقيًا

وت�ساءل الع�ضو عن �أ�سباب عدم الرتكيز على ال�صيانة العادية والوقائية
وتكثيفها على هذه الطرق احليوية مقارنة ببع�ض الطرق التي قد ال حتتاج
�إلى �صيانة مكثفة ,كما ت�ساءل عن عدم وجود موا�صفات لهذه الطرق لتتفادى
بع�ض املعوقات كزحف الرمال وغريه.

وب�ش�أن مو�ضوع ال�سالمة املرورية والطرق اعترب �أحد الأع�ضاء �أن من �أهم
عنا�صر ال�سالمة هو الإنارة �إال �أن هناك طر ًقا مل تتم �إنارتها على الرغم من
�أهميتها وخطورتها.

و�أكد ع�ضو �آخر �أن �صيانة م�شروعات الطرق رديئة رغم اال�ستثمارات
الكبرية يف �إن�شائها �إال �أن �صيانتها واملحافظة على هذه املكت�سبات التزال
دون امل�ستوى املطلوب.
ً
ور�أى �آخر �أن هناك ثغرة يف الطرق باململكة؛ م�ؤكدا تنفيذ الطريق الذي
ي�صل بني اخلرخري واحلدود العمان ــية �سيوفر طري ًقا منا�س ًبا ملن�سوبي حر�س

و�أ�ضـ ــاف الع�ض ــو �أن التقـ ــرير مل يـ ــذكر �شـيئ ًا عن النفق الذي �سيكون يف
منطقة الهدا ومل ت�س�أل اللجنة عنه ،وهو مطلب من مطالب جمل�س املنطقة
واملجل�س البلدي يف مدينة الطائف.
وتابع �أحد الأع�ضاء �أن تقرير اللجنة جاء خمت�صر ًا جد ًا؛ ومن الأن�سب �أن
يكون درا�سة لتقرير الوزارة ولي�س حكر ًا على امللخ�ص التنفيذي للوزارة فقط
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كما فعلت اللجنة .م�شري ًا �إلى عدم وجود معلومـ ــة عن م�ستــوى �صيانة الطرق
وحالته ــا ،ومل يذكر التق ــرير �شيئ ًا عن حمطـ ــة وزن الـ�شاحن ــات ونتائجـ ــها،
مقرتح ًا دع ـ ــوة معايل وزي ــر النق ــل للمجلـ ــ�س ومناق�شــته عن �أعمال الوزارة
و�إجنازاتها.

العام واخلا�ص لتلبي احتياجاتهم مبوا�صفات ومعايري علمية وعملية توفر
الأمان لهم مثل الرافعات الهيدروليكية ،وكرا�سي كهربائية متحركة تنا�سب
و�ضع املعاقني حركي ًا ،حيث يلحظ دائم ًا حمل الكر�سي واملعاق لنقله داخل
املركبة.
كما الحظ ع�ضو �آخر غياب عدد من املناطق مثل :جازان وجنران وع�سري
والباحة وغريها عن خطط التو�سع يف خطوط ال�سكك احلديدية ،واقت�صار
الت�صريح على رغبة الوزارة �أو امل�ؤ�س�سة العامة خلطوط ال�سكك احلديدية
يف �أن تغطي خدماتها مناطق ومدن اململكة دون تقدمي جدول زمني بخطط
وا�ضحة للتنفيذ .م�ؤكد ًا �ضرورة �إيجاد موانئ م�ساندة للموانئ الرئي�سة يف
جدة والدمام لتخفيف ال�ضغط على تلك املوانئ ولتنمية مدن كانت موان�ؤها
رئي�سة يف �سنوات ما�ضية مثل ميناء القنفذة.
إهمال الوزارة لتنشيط النقل البحري
بين سواحل المملكة

والحظ ع�ضو �آخر عدم وجود رقابة الرتفاع حموالت ال�شاحنات يف الطرق
عن احلد امل�سموح به وما ي�شكله ذلك من خطورة على امل�سافرين وم�ستخدمي
الطرق ،و�أبدى �أ�سفه حلدوث ذلك مبر�أى من دوريات �أمن الطرق.
كما �أ�شار الع�ضو �إلى ا�ستخدام بع�ض ال�شاحنات لإطارات بالية وغري
جيدة وهذا يعد وفق معايري ال�سالمة الدولية خطر جد ًا؛ م�شدد ًا على �ضرورة
�إيجاد �آلية لإلزام �أ�صحاب ال�شاحنات با�ستبدال �إطارات �شاحناتهم عندما
يت�ضح بدء ت�آكلها ،و�أن يتم ذلك من خالل وجود رجال �أمن الطرق يف
حمطات وزن ال�شاحنات و�إعادة الدور احليوي وامل�س�ؤول لأمن الطرق لتويل
هذه املهمة التي مل تعد من �أولوياتها يف الآونة الأخرية.
إلزام أصحاب الشاحنات باستبدال العجالت
دوريًا ومراقبة ارتفاع حموالتها

وا�ستغرب �أحد الأع�ضاء �أن يتعرث م�شروع �إن�شاء ج�سر يربط �شبكة الريا�ض
ببع�ضها بحجة �أن هناك خال ًفا بني وزارة النقل و�شركة الكهرباء ,وت�ساءل
عن الكيفية التي يتم بها تنفيذ اجل�سر قبل التفاهم مع �شركة الكهرباء؟
و�أن يت�أخر امل�شروع �ست �سنوات من �أجل هذا اخلالف ,وهل من املعقول �أن
ت�أخذ ال�شركة امل�شرفة ن�صف قيمة امل�شروع؟ .و�أكد �ضرورة اهتمام الوزارة
مبثل هذه امل�شروعات ،و�أن يكون هناك متابعة حقيقية ،وعقاب �صارم ملن
كان �سبب ًا يف الت�أخري ،و�أن تتابع الهيئة الوطنية ملكافحة الف�ساد مثل هذه
الأمور.
ويف ختام املناق�شات وافق املجل�س على منح اللجنة بع�ض الوقت لدرا�سة
ما طرحه الأع�ضاء من ملحوظات و�أراء والعودة بوجهة نظرها �إلى املجل�س
يف جل�سة مقبلة.

ور�أى �أن الطـ ــرق ال�سريعـ ــة بحاجـ ــة لزيـ ــادة م�سـار رابع لت�ستوعب كثافة
احلركة عليها.
وانتقد �أحد الأع�ضاء عدم حترك وزارة النقل لتطوير النقـ ــل البحري بني
موانئ اململكة على الرغم من طول واجهاته ــا البحريـ ــة ،ور�أى �أهمية تن�شيط
االنتقال عن طريق البحر بني �سواحل مدن اململكة.
ً
من جانبه الحظ �أحد الأع�ضاء �أن تنفيذ م�شــروعات الطرق وخ�صو�صا يف
مناطق الأطراف ي�ستغرق فرتة زمنية طويل ـ ــة ,وقد يكون بع�ضها م�شروعات
متعـرثة م ــما يرتتب عليه م�شـ ــقة على املواطنـ ــني ،وتع ــري�ض حياتهم للخطر
ي�ضاف �إلى ذلك رداءة التنفيذ و�ضعف املقاولني املنفذين.
كما انتقد الع�ضو عدم توفر خدمات خا�صة لذوي االحتياجات اخلا�صة
على الطرق ،م�شري ًا �إلى �أن هذه الفئة حتتاج �إلى تكييف جميع و�سائل النقل
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اقتراح بتوسيع عضوية الهيئة
لتضم علماء في كافة المجاالت

الرئاسة العامة للبحوث
العلمية واإلفتاء في
حاجة لخطة خمسية
ناقــــ�ش جملـــ�س ال�شــــورى خـــالل جل�ســـته العــادية ال�ساد�سة
واخلم�سني التي عقدها يوم الثـالثاء 1435/11/21هـ برئــــا�سة
معالـــــي نائـــب رئيـــ�س املــجــلــــ�س الــــدكـــتور حمــمـــد بـــن �أمــــني
اجلفــري تقـــرير جلـــنة ال�شـــ�ؤون الإ�سالميــة والق�ضائيـــة ب�ش�أن
التقـــرير ال�سنـــوي للرئا�ســـة العامـــة للبحـــوث العلمية والإفتاء
للعام املايل 1435/1434هـ الذي تاله رئيــــ�س اللجـــنة الدكتـــور
�إبراهـــيم الرباهيم.
وبعد عر�ض تقرير اللجنـــــة وتو�صـــــياتها للمناقـــــ�شة الحظ
�أحد الأع�ضاء �أن الرئا�سة العامـــة للبحـــــوث العلـــــمية والإفتاء
لي�س لديها خطة خم�سية ,وهو مـــا ت�ؤكده الرئا�سة يف البند ثاني ًا
من تقريرها الذي يخ�ص الإجنـــــازات ,حيـــث تفيد مبا حتقق من
�إجنازات خالل عام التقرير وتقول »:على الرغـم من �أن الرئا�سة
لي�س لها خطة خم�سية مربجمـة» .وقال الع�ضـــــو� :إن هـــــذا فيه
�إقرار ب�أن الإجنازات ميكن �أن تكون �أكرث نوع ًا وكمـــــ ًا لو �أن هناك
خطة وا�ضحة ت�أخذ يف احل�سبان �أولويات امل�شــــروعات ،ويكون لها
م�ؤ�شرات ميكن من خاللها قيا�س خطوات الإجنــــاز ,وهناك بع�ض
املهام وامل�شروعات ال حتتاج �إلى ميزانيات لأدائـــــها؛ و�إمنا حتــتاج
�إلى و�ضعها �ضمن خطة عمل مثل :مكتبة الريا�ض ال�سعودية التي
حتتوي على خمطوطات نادرة؛ وجملة البحوث الإ�سالمية.
و�أيده ع�ضو �آخر بقوله� :إنه مل يرد يف تقرير الرئا�سة �أية برامج� ،أو ما ي�شري
�إلى العمل على خطط م�ستقبلية حديثة� ،أو التوجه �إلى �إيجاد ا�سرتاتيجية
للعمل م�ستقب ًال ,مطالب ًا اللجنة مبراعاة ذلك و�إ�ضافة تو�صية بهذا ال�ش�أن.
و�أ�شار �أحد الأع�ضاء �إلى ما ذكرته الرئا�سة يف تقريرها ب�أن هيئة كبار
العلماء تقوم بدور حيوي مهم ،وقد عقدت هيئة كبار العلماء اجتماعني خالل
عام التقرير ،و�أ�صدرت خالل العام املا�ضي قرارين .وت�ساءل الع�ضو قائ ًال:
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هل مجُ َ َّرد اجتماعني وقرارين لهيئة كبار العلماء ينا�سب الظروف الع�صيبة
التي تع�صف باملنطقة؟.
عضو يطالب بأن تكثف هيئة كبار
العلماء اجتماعاتها بما يتناسب
و« الظروف العصيبة »

واقرتح �أن تكثف هيئة كبار العلماء اجتماعاتها ،ال�سيما �أن الآمال
املعقودة على هيئة كبار العلماء كبرية ،خا�صة و�أنها ت�ضم نخبة من �صفوة
العلماء ال�شرعيني على خمتلف م�شاربهم الفقهية.
كما اقرتح ع�ضو �آخر تو�سيع دائرة هيئة كبار العلماء بحيث ت�ضم عدد ًا
من العلماء يف كافة املجاالت االقت�صادية والعلمية وال�سيا�سية والثقافية
والطبية والتعليمية وال�صحية.
وتطرق �أحد الأع�ضاء �إلى �إحدى ال�صعوبات التي تتكرر يف تقارير رئا�سة
البحوث العلمية واالفتاء املتمثلة يف معاناتها من عدم وجود �إدارة خمت�صة
ب�أمور الطالق ،وقال :يبدو �أنه كما دب الي�أ�س يف الرئا�سة دب الي�أ�س � ً
أي�ضا يف
جلنة ال�ش�ؤون الإ�سالمية والق�ضائية التي ر�أت االكتفاء مبا �صدر عن املجل�س
من قرارات �سابقة،

مداوالت القبة

ور�أى الع�ضو �أن تتم �إحالة هذه املهمة �إلى الق�ضاء ،وخ�صو�ص ًا بعد �إن�شاء
حماكم خا�صة للأحوال ال�شخ�صية فت�صبح مهمتها الفتوى ثم احلكم.

والفكاهة يف و�سائل الإعالم الغربية ,ناهيكم عن الإ�ساءة �إلى الإ�سالم
وت�شويه �صورته.

وا�ستح�سن ا�ستحداث مراكز �إفتاء يف مدن اململكة وربط تلك املراكز
مع حماكم الأحوال ال�شخ�صية وحتويل مهام (مكتب فتاوى الطالق) لتلك
املراكز حتى ي�ستفيد منها �أكرب عدد ممكن من املواطنني ،وبالتايل يتم
التخفيف على املفتي العام �شخ�ص ًيا.

وت�ساءل عن دور الرئا�سة يف �ضبط الفتوى وح�صرها على هيئة كبار
العلماء� ،أو �أهل االخت�صا�ص ,ووقوفها بقوة وحزم �أمام جتاوزات الفتوى
التي �أ�صبحت �شائعة الظهور يف و�سائل الإعالم وو�سائل التوا�صل االجتماعي
وغريها ,كما ت�ساءل عن عدم رفع الرئا�سة للم�س�ؤولني بعدم تعاون اجلهات
املعنية يف تفعيل الأمر امللكي الكرمي.

و�أ�شار �آخر �إلى ما ورد يف التقرير عن �إجمايل فتاوى الطالق ال�صادرة
من �سماحة املفتي التي قدرت بحوايل ( )100- 90ق�ضية �أ�سبوع ًيا؛ و�أ�ضاف:
�إن هذا الرقم الكبري يعك�س بالطبع حر�ص املواطنني على تلقي الفتوى من
�سماحته ملرجعيته يف الإفتاء.
اقتراح بإحالة « قضايا الطالق »

ويف ذات ال�سياق �أكد ع�ضو �آخر عدم االكتفاء ب�إر�سال ن�سخة من الأمر
امللكي للجهات املعنية� ,أو االكتفاء بالقول�“ :إن امل�س�ؤولية م�شرتكة” ،كما
ورد يف �إجابات مندوبي الرئا�سة العامة للبحوث العلمية واالفتاء ,مطالب ًا
ب�أن تتعاون الرئا�سة مع اجلهات املعنية لإيجاد الئحة تنظيمية ل�ضبط عمل
الفتوى يف اململكة تنفيذ ًا للأمر امللكي الكرمي.

إلى القضاء

ولكن نظر ًا للدور الكبري الذي يقوم به �سماحة املفتي العام يف الن�صح
والإر�شاد والفتوى يف ق�ضايا املجتمع ,ولأهمية تفرغه� ,أعتقد �أن هذا الوقت
الثمني الذي يبذل يف ق�ضايا الطالق ميكن �أن ي�ستثمر يف البحث يف الق�ضايا
املهمة التي يواجهها املجتمع خا�صة يف وقتنا احلايل ,فالطالق وق�ضاياه
�أمور ميكن �أن تعهد للمتخ�ص�صني يف هذا املجال ,وهم كرث وهلل احلمد يف
املجتمع.
وانتقد ع�ضو �آخر عدم وجود �إدارة �أو وحدة للرتجمة على الرغم من
�أهميتها لعمل الرئا�سة وعلى الرغم من املطالبة املتكررة ،ورغم �صدور
العديد من قرارات جمل�س ال�شورى بهذا ال�ش�أن تطالب بدعم بند الأبحاث
العلمية والدرا�سات مبا يمُ َ ِّكنُ الرئا�سة من �إجراء التعاقد مع دور الرتجمة
الوطنية املتخ�ص�صة.
و�شدد الع�ضو على �ضرورة �إعادة النظر يف الهيكل التنظيمي للرئا�سة
وا�ستحداث �إدارة �أو وحدة للرتجمة ،م�ؤكد ًا �أهمية الرتجمة للفتاوى خا�صة
يف ظل الظروف احلالية التي تعي�شها املنطقة ،وظهور جماعات تكفريية
�شوهت ديننا احلنيف ,وطالب بتكثيف اجلهود لرتجمة الكتب والبحوث
العلمية وال�شرعية والفتاوى التي تظهر الو�سطية وتدعم ثقافة احلوار بني
�أتباع الأديان.

و�أ�شار �أحد الأع�ضاء �إلى �أن من مهام الرئا�سة �إجراء البحوث العلمية,
وبالرغم من ذلك مل يت�ضمن التقرير الأهداف البحثية للرئا�سة و�أولوياتها,
والتي يجب �أن تعك�س احتياجات املجتمع وق�ضاياه امللحة ,وت�ساءل عن الآلية
التي حتدد بها الرئا�سة العامة للبحوث العلمية واالفتاء �أولوياتها.
ويف ذات ال�سياق ت�ساءل ع�ضو �آخر عن الأولويات البحثية للق�ضايا امللحة
يف املجتمع ،مثل :ق�ضايا الفكر املتطرف ,والإ�ساءة للدين� ,أو ق�ضايا الإحلاد,
�أو غريها من الق�ضايا الدخيلة على املجتمع هذا من الناحية الفنية.
و�أ�ضاف الع�ضو� :أما من الناحية الإدارية ,فقد قامت الرئا�سة م�شكورة
بفتح مكاتب يف �أنحاء اململكة ,ونظ ًرا لطبيعة عمل �أي جهاز خدمي ,ف�إنه
يجب �أن تت�ضح الآلية التي �ست�ستخدم للح�صول على ر�ضا امل�ستفيدين ,ور�ؤية
و�أهداف تلك املكاتب وغريها من الأمور الإدارية املهمة التي ت�ساعد يف
حتقيق الأهداف املرجوة ,والتقرير مل يو�ضح �أ ًيا من هذه الأمور.

ولفت �أحد الأع�ضاء النظر �إلى ا�ستمرار ما �أ�سماه الفو�ضى يف الفتاوى
التي ت�صدر من بع�ض الدعاة وطالب العلم على الرغم من �صدور الأمر
امللكي بتاريخ 1431/9/2هـ بق�صر الفتوى على �أع�ضاء هيئة كبار العلماء
بهدف احلد من فو�ضى الفتاوى غري امل�س�ؤولة .وقال� :إننا ما نزال وبعد م�ضي
�أربع �سنوات ن�سمع ونرى ونقر�أ فتاوى من غري �أهل االخت�صا�ص ,والتي �أثارت
الكثري من البلبلة� ,إلى درجة �أن بع�ض تلك الفتاوى �أ�صبحت مدعاة لل�ضحك
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و�أو�ضح �أحد الأع�ضاء �أن من ي�ستعر�ض التو�صيات التي تو�صلت �إليها
اللجنة على التقرير ,والتو�صيات التي و�ضعت على التقارير ال�سابقة للرئا�سة
عاما ,يجد �أن جميعها ال تخرج عن �أربع
منذ عام 1422هـ� ،أي منذ (ً )13
نقاط :الدعم املادي ،الدعم الوظيفي ،فتح مكاتب �أو �إدارات ،زيادة �أع�ضاء
عاما,
الإفتاء .مت�سائ ًال عن �سبب تكرار هذه التو�صيات على مدار(ً )13
كما ت�ساءل عن خطة الرئا�سة امل�ستقبلية للتغلب على التحديات التي
تواجهها ,وعن عدم و�ضع اللجنة تو�صيات تتعلق ب�أولويات البحوث� ,أو الت�أكيد
على اجلهات املعنية للتعاون مع الرئا�سة لتنفيذ الأمر امللكي بق�صر الفتوى
على هيئة كبار العلماء �أو غريها من التو�صيات ,التي ميكن �أن ت�ؤدي �إلى
حتقيق �أهداف اجلهاز بكفاءة وفاعلية ,بد ًال من تكرار التو�صيات ذاتها عاما
بعد عام.
ماذا فعلت الرئاسة لضبط
الفتوى وحصرها؟

من جانبه الحظ �أحد الأع�ضاء �أن التقرير �أ�شار �إلى وجود (�إدارة
البحوث) تتبع الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء؛ مت�سائ ًال عما �إذا كانت
مهمة هذه االدارة البحث العلمي؟ وما �إذا كانت امل�شكلة يف الأ�سماء� ,أم يف
الأعمال والإجنازات التي تقوم بها؟ .كما ت�ساءل عن �إمكانية تطوير هذه
الإدارة القائمة ودعمها بوظائف من الرئا�سة ،ال�سيما �أن لديها ()336
وظيفة �شاغرة لت�صل �إلى ما تطمح �إليه الرئا�سة من �إيجاد مركز بحث
علمي؟.
واقرتح الع�ضو دعم الرئا�سة باملال لت�ستطيع تكليف مراكز البحوث يف
اجلامعات ال�سعودية للقيام بالبحوث .و�أما ما يتعلق بقلة االعتمادات املالية
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ف�إن اعتمادات الرئا�سة خالل العامني املا�ضيني زادت ،ومل يظهر خالل
التقرير �أي �إخفاق يف العمل ب�سبب قلة االعتمادات املالية.
و�أ�شار ع�ضو �آخر �إلى �أن الرئا�سة قامت ب�أر�شفة املعامالت وامللفات
املحفوظة يف �سكرتارية اللجنة الدائمة لهيئة كبار العلماء وحولتها �إلى ملفات
�إلكرتونية ،مت�سائ ًال عن ال�سبب الذي مينع التو�سع يف هذا املجال وتعميمه
على كافة �إدارات الرئا�سة؟ مربر ًا ذلك ب�أنه يتما�شى مع التطورات احلديثة
وتوجهات الدولة لالنتقال �إلى احلكومة االلكرتونية ،وبخا�صة �أن الرئا�سة
عملت على م�شروع �ضخم ،وهو جامع ال�سنة النبوية بطريقة �إلكرتونية،
ف�إذا كان لديها هذا التوجه ،تنتفي بذلك احلاجة �إلى وجود مركز للوثائق
واملحفوظات بالطرق التقليدية.
ور�أى �أحد الأع�ضاء منا�سبة توظيف املر�أة يف الوظائف التي لي�س لها �صلة
باجلمهور ،م�شري ًا �إلى �أن هناك خريجات مب�ؤهالت لتلك الوظائف ومن
املنا�سب دعم الرئا�سة بحيث تمُ ّكن ماد ًيا من �إقامة مقرات خا�صة بها يف
خمتلف مناطق اململكة.
و�أ�شاد �آخر ب�إدارة احلا�سب الآيل يف الرئا�سة وجهودها ،وكذلك م�شروع
جامع خادم احلرمني ال�شريفني لل�سنة النبوية .م�شري ًا �إلى �أن البحث العلمي
وا�ضحا يف �أداء الرئا�سة
ركن �أ�سا�س يف الرئا�سة� ،إال �أن هناك تق�ص ًريا
ً
للبحوث؛ ولعل العذر يف ذلك هو عدم وجود بند يف امليزانية ومن املنا�سب �أن
يكون هناك �إدارة خمت�صة ب�أمور الطالق؛ و�إدارة للرتجمة يف الهيكل اجلديد
فلي�س هناك مربر ًا لهذا الرتاخي والت�أخر يف هذه الأمور الب�سيطة ,كما �أن
نق�صا يف �أعمال الرئا�سة مقارنة ب�إجنازاتها يف العام املا�ضي ي�ستدعي
هناك ً
البحث عن ال�سبب؟.
ويف نهاية املناق�شة وافق املجل�س على منح اللجنة املزيد من الوقت
لدرا�سة ما طرحه الأع�ضاء من �أراء وملحوظات والعودة بوجهة نظرها �إلى
املجل�س يف جل�سة قادمة.

مـقــال

االعتدال السياسي  :ضرورة ومصلحة عامة ...؟!
يجدر بنا �أن نذكر هنا �أن �صفات اليمني ( )Rightوالي�سار ( )Leftوالو�سط ( )Moderateالخ ،والتي تطلق اليوم على
الأيديولوجيات ال�سيا�سية ،ويو�صف بها �أن�صارها  ،تعود تاريخي ًا �إلى القرن الثامن ع�شر .وتعترب هذه ال�صفات الآن املعيار
الرئي�س الذي يعتمده املعنيون لت�صنيف الأيديولوجيات والتيارات ال�سيا�سية املختلفة .
وقد برزت هذه ال�صفات  ،وبد�أ ا�ستخدامها ،بعد قيام الثورة الفرن�سية وت�أ�سي�س اجلمعية الوطنية الفرن�سية ( الربملان
الفرن�سي ) .ففي �صيف عام 1789م  ،اجتمعت تلك اجلمعية يف قاعة بها مقاعد على هيئة حدوة احل�صان ،ويف و�سطها جل�س
املتحدث با�سم تلك اجلمعية ,على ميينه (اليمني) جل�س “املحافظون» ,الذين كانوا ينادون با�ستمرار امللكية يف فرن�سا ،بقليل
من التعديل � .أما على ي�سار املتحدث ) الي�سار) فقد جل�س «املتطرفون « ( الي�ساريون) الذين كانوا يطالبون بتغيري الو�ضع القائم
يف فرن�سا ع�شية الثورة الفرن�سية ،و�إقامة نظام جمهوري ودميقراطي ،و�ضمان احلريات العامة .وبني املحافظني والتقدميني
(الي�ساريني ) جل�س“املتحررون “( الو�سط ) وكانوا ينادون ب�إدخال تعديالت عدة على الو�ضع القائم.
ومنذ ذلك احلدث� ،أخذت هذه الألفاظ وما تفرع منها) كـ «اليمني املتطرف” ..الخ) ت�ستعمل يف و�صف وت�صنيف
الأيديولوجيات والتيارات ال�سيا�سية ,يقال �إن هذه الأيديولوجية «ي�سارية» � ،إذا كان �أن�صارها ينادون ب�إحداث تغيري جذري
يف الو�ضع القائم .وتو�صف الأيديولوجية ب�أنها ميينية �إذا كانت حمافظة ،بينما تو�صف الأيديولوجيات والتيارات ذات
الأهداف املعتدلة بـ « الو�سط ».
وقد �أخذ علماء ال�سيا�سة مببد�أ و�صفتي ) اليمني – الي�سار( عند حماولتهم حتديد �أهم الأيديولوجيات ال�سيا�سية املعا�صرة
ب�إيجاز  .فبناء على اجتاه كل �أيديولوجية  ،ق�سموا الأيديولوجيات احلالية كالتايل :-
�أ  -الي�سار  :ويف �أق�صاه ،توجد «الفو�ضوية «  ،تليها «ال�شيوعية»  ،ثم اال�شرتاكية.
ب  -الو�سط  :وي�شمل “ :التحررية (« )Liberalismو» املحافظة» (.)Conservatism
جـ  -اليمني  :وتوجد «الرجعية الثورية ” ( كالفا�شية  ،والعن�صرية ( يف �أق�صاه  ،ثم الرجعية ) Reactionalism ( .
�إن التيارات ال�سيا�سية كلما اقرتبت من منطقة الو�سط (االعتدال ( وبعدت عن نقطة �أق�صى اليمني  ،ونقطة �أق�صى الي�سار،
كلما كانت �أكرث منطقية وقبو ًال وفعالية وت�أثرياً ،والعك�س �صحيح� .أي كلما اقرتبت التيارات والتوجهات ال�سيا�سية من نقطتي
�أق�صى اليمني ( الت�شدد) و�أق�صى الي�سار (الت�سيب) كلما كانت تلك التيارات �أقل منطقية ،و�أقل قبو ًال ) لدى النا�س) و�أقل
فعالية وت�أثرياً ،و�أكرث رف�ض ًا وانعزا ًال� .إن توجه االعتدال ال�سيا�سي ميكن  -بناء على تعريف االعتدال ،ب�صفة عامة � -أن
نعرفه ب�أنه :-
التوجه ال�سيا�سي ال�ساعي للمواءمة بني التم�سك ب�أهم القيم النبيلة ال�سائدة يف جمتمعه والعامل ،واال�ستفادة من معطيات
حركة التحديث العاملية املتوا�صلة ،يف �شتى املجاالت .وهو �سلوك يعرتف بالآخر وبخياراته ،يف ذات الوقت الذي يتم�سك فيه
بهويته وقيمه املقبولة.
وعندما ن�أخذ بهذا التعريف (الإجرائي) لـ «االعتدال ال�سيا�سي » ،جند �أن هذا النوع من االعتدال يعني :عدم رف�ض
عمليات التحديث يف �شتى املجاالت ،والتي ال تتعار�ض مع القيم النبيلة ال�سائدة باملجتمع ،واالعرتاف بالآخر (املختلف)
واحرتام خياراته� .إنه موقف و�سط (وعقالين) بني �أق�صى اليمني املت�شدد و�أق�صى الي�سار املت�سيب .وهو يعني :العمل على
ما فيه خري و�صالح الأمة ،ومبا ال يتعار�ض مع عقيدتها وقيمها ،والأخذ بكل و�سائل التقدم والتطور ،والتعاي�ش مع الآخر
(املختلف) واحرتام خياراته ،بل والتعاون معه عند االقت�ضاء ،مبا يخدم الأمة والإن�سانية جمعاء .وال يعنى االعتدال
ال�سيا�سي ال�سليم �إطالقا :التواط�ؤ مع العدو ،والتفريط يف احلقوق الوطنية والقومية.
ونتيجة لطبيعة االعتدال ال�سيا�سي ،ومتيزه على التوجهات غري املعتدلة� ،أ�صبح االعتدال  ،يف املجال ال�سيا�سي  ،هو ال�سائد
 ...وما عداه هو اال�ستثنائي العابر .فالنا�س متيل النتخاب املعتدلني ....وهذا ما ميكن تبينه من اخلط امل�ستقيم املو�ضح لأهم
الإيديولوجيات ال�سائدة الآن ،والذي يق�سم �إلى ثالثة �أق�سام رئي�سة ،متثل هذه التيارات الثالثة ...وي�أتي هذا التف�ضيل
ال�شعبي نتيجة ف�شل غري املعتدلني – الن�سبي – يف حتقيق الأهداف الوطنية والقومية .كما ثبت �أن االعتدال ال�سيا�سي يدعم
التعاون فيما بني الدول  ،ويقل�ص من احتماالت ال�صراع  ....الأمر الذي ي�سهم – �إيجاب ًا – يف دعم الأمن وال�سلم الدوليني .
وعندما ننظر �إلى العالقات الإقليمية والدولية الراهنة ،بل وامل�ستقبلية ،جند �أن االعتدال ال�سيا�سي ال�سليم �أ�صبح �ضرورة
وم�صلحة ،بالن�سبة للأمتني العربية والإ�سالمية ،و�أ�صبح “الالعتدال “ عبئ ًا ثقي ًال على هذه الأمة ،وعقبة ك�أداء يف �سبيل
تقدمها واندماجها يف العامل .وذلك على النحو الذي �سوف نلخ�صه يف املقال القادم.

�أ .د� .صدقـــه يحيى فا�ضـــــل
ع�ضو جمل�س ال�شورى
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أعضاء المجلس يتساءلون
عن مصير مشروع
«إدارة أس َّرة الطوارئ»!

تقرير الهالل األحمر
السعودي ..الخدمات
اإلسعافية تعاني!
ناقــــ�ش جمـــل�س ال�شـــورى خـــالل جل�ستـــه العاديـــة اخلام�سة
واخلم�سني التي عقدها يـــوم االثنني 1435/11/20هـ برئا�ســـة
معايل نائب رئي�س املجل�س الدكـــتور حمـــمد بن �أمـــني اجلـــفري
تقرير جلنة ال�شــ�ؤون ال�صحيـــة والبيـــئة ،ب�شـــ�أن التقرير ال�سنوي
لهيئة الهالل الأحـمر ال�سعودي للعام املايل 1435/1434هـ الذي
تاله رئي�س اللجنة الدكتور حم�سن احلازمي.
وبعد عر�ض تقرير اللجـــنة وتو�صيـــاتها للمناقـــ�شة ر�أى �أحد
الأع�ضاء منا�سبة تعـــديل �صياغـــة التو�صـــيتني الأولى ،والثالثــة
للجنـــة ،بحيث تكـــون التو�صـــية الأولى بالنـــ�ص الآتي« :تعزيز
بنود �أبواب ميزانـــية الهيئة ال�سنوية مبا يكفل قيامها باملهام
املوكلــة لها»؛ وتكــون التو�صـــية «الثالثـــة» بالنـــ�ص الآتي« :على
اجلهـــات املعنيـــة ت�ســهيل �أعمال الهيئة الإ�سعافية يف مو�سم احلج
والعمرة ،وتوفري مراكـــز منا�سبة لها يف امل�شاعر املقد�سة وداخل
مرافق احلرمني ال�شريفـــني؛ مبا ي�ســـهل الو�صول لطالب اخلدمة
الإ�سعافية بي�سر و�سهولة» .مو�ضـــح ًا �أن هذا التعـــديل ي�ستهدف
حتديد اجلهة �أو اجلهات املعنية بتلك التو�صيتني.
الفرق اإلسعافية تواجه معضلة رفض
استقبال أقسام الطوارئ للمصابين

كما الحظ �آخر �أن الفرق الإ�سعافـــية التابعـــة للهيئة تواجه
مع�ضلة عند نقل امل�صاب؛ وتتمثـــل يف رفـــ�ض �أقـــ�سام الطوارئ يف
بع�ض امل�ست�شفيات ا�ستقبال احلالة عند و�صول الفرقة الإ�سعافية
للم�ست�شفى؛ بحجة عدم وجـــود �أ�ســـرة �شاغـــرة؛ مما قـــد ي�ؤدي
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�إلى م�ضي وقت طويل حتى يتـــم قبول احلالة من م�ست�شفى �آخر
وعالجها؛ م�ؤكد ًا �أن هذا لي�س يف �صـالح امل�صاب يف كثري من احلاالت
من جانب ،وي�ؤثر على عمل الفرق الإ�سعافية من جانب �آخر.
و�أ�شار الع�ضو �إلى م�شروع هيئة الهـ ــالل الأحمر املتمثل يف �إدارة الطوارئ
الذي ر�أت فيه الهيئة ح ًال لهذه امل�شكـ ــلة؛ مو�ضح ًا �أن هذا امل�شروع يهدف �إلى
�إدارة �أ�س َّرة الطوارئ يف كل مدينة عن طريق تخ�صي�ص غرفة عمليات رئي�سة
ت�شرف على كافة غرف الطوارئ بامل�ست�شفيات احلكومية ،وربطها �إلكرتون ًيا
لتخفيف االزدحام ،وتنظيم نقل احلاالت امل�صابة �إلى �أقـ ــرب ق�سـ ــم طوارئ
دون ت�أخري �أو تعطيل.
وتابع العـ ــ�ضو �أن هذا التنظـ ــيم ي�سهم  -ب�إذن اهلل  -يف تقـ ــدمي اخلدمة
العالجية للم�صاب ب�سرعـ ــة ويف وقـ ــت منا�سـ ــب� ،إال �أنه يـ ــواجه الكثري من

مداوالت القبة

ال�صعوبات واملعوقات ،ومل يفعل ب�شكل منا�سب وم�ؤثر بالرغم من �أهميته،
و�أثره الكبري يف �سرعة التن�سيق بني غرفة عمليات الهالل الأحمر و�أق�سام
الطوارئ؛ ملعرفة الأ�سرة ال�شاغرة وتوجيه الفرق الإ�سعافية لها مبا�شرة بدون
تعطيل �أو الدخول يف مفاو�ضات طويلة لها �أثر �سلبي على احلاالت املنقولة.
مقرتح ًا على اللجنة النظر يف هذا الأمر وتزويد املجل�س باملعوقات
وال�صعوبات التي تواجه هذا امل�شروع (�إدارة الطوارئ) للم�ساهمة يف حلها
وتنفيذها مع اجلهات ذات العالقة.
و�أكد �أهمية درا�سة تخ�صي�ص �أ�س َّرة يف �أق�سام الطوارئ خا�صة بالهالل
الأحمر بالتن�سيق مع امل�ست�شفيات املعنية وجمل�س اخلدمات ال�صحية؛ والتي
�ست�سهم (ب�إذن اهلل) يف �سرعة ا�ستقبال احلاالت امل�صابة دون ت�أخري يف حال
تعذر �أو ت�أخر تنفيذ امل�شروع املقرتح.
والحظ �أحد الأع�ضاء ت�شابه ًا يف حمتوى التقرير للتقرير ال�سابق مبين ًا �أن
ال�صعوبات املذكورة يف هذا التقرير هي نف�سها الواردة يف التقرير ال�سابق
مع زيادة �صعوبة �إ�ضافية.
و�أ�ضاف �إن التو�صيات التي خل�صت �إليها اللجنة مل تتطرق �إلى �إيجاد
حلول لبع�ض ال�صعوبات املذكورة؛ مثل العمل الإغاثي اخلارجي واالت�صاالت،
وهي من املجاالت الأ�سا�سية لعمل الهيئة ،فال�سرعة يف الإخالء والإ�سعاف
تعتمد على االت�صاالت ثم �سهولة تنقالت احلركة ،ومل تتخذ اللجنة تو�صية
بخ�صو�ص هذا املو�ضوع.
وضع إستراتيجية للعمل اإلغاثي
اإلنساني الخارجي

و�شدد على �أهمية و�ضع �إ�سرتاتيجية للعمل الإغاثي الإن�ساين اخلارجي،
ال�سيما �أن اململكة من الدول ال�سباقة يف جمال الإغاثة ،مطالب ًا اللجنة بو�ضع
تو�صية بهذا اخل�صو�ص.

يتطلب زيادة عدد املواقع ف�ضلاً عن حتديث �آليات اخلدمة الإ�سعافية ،وذلك
يف �إطار ا�سرتاتيجية �شاملة يتم و�ضعها مو�ضع التنفيذ.
أرا�ض يف مدن اململكة ملواقع اخلدمة الإ�سعافية،
بحيث تت�ضمن تخ�صي�ص � ٍ
وذلك بوا�سطة وزارة ال�ش�ؤون البلدية والقروية وزيادة التن�سيق بني الهيئة
وبني اجلهات احلكومية ذات االخت�صا�ص لتخ�صي�ص مواقع وم�سارات
منا�سبة ملواقع الهيـ ــئة ب�صـ ــفة عامة؛ مبا يحقـ ــق ت�أمني الرعـ ــاية ال�صحية
الإ�سعافية لكافة املواطنني.
و�أ�ضاف الع�ضو �إن الهيئة تعـ ــاين من نق�ص يف القوى الب�شرية ،وبخا�صة
يف الوظائف امليدانية وهو ما ي�سـ ــتلزم قيامها يف �إطار اال�سرتاتيجية بزيادة
عدد العاملني فيها مع بذل اجلـ ــهد لبناء قدراتهم ،وتعزيز خرباتهم ،عن
طريق الإ�سراع يف �إن�شاء معهد متخ�ص�ص لتدريب من�سوبي الهيئة يف جمال
اخلدمات الإ�سعافـ ــية وطب الط ــوارئ ،بالتن�سيـ ــق مع اجلـ ــامعات واملعـ ــاهد
املتخ�ص�صة ،وذلك عملاً بقرار جمل�س الوزراء.
ويف مداخلتـ ــه ر�أى �أحد الأع�ضاء �أن الإ�سعاف يعاين من م�صاعب ت�ؤثر
على كفاءته ،وت ـ ـ�ؤدي �إلى عدم تغطيته جلميع مناطق اململكة ،وتتمثل تلك
أرا�ض لإن�شاء مهابط للإ�سعاف اجلوي مبا يتوافق
امل�صاعب يف عدم وجود � ٍ
مع ا�شرتاطات الأمن وال�سالمة� ،إلى جانب �ضعف االعتمادات املالية ،وكذلك
نق�ص التجهيزات يف بعـ ــ�ض مراكز اخلـ ــدمة الإ�سعافية ،وعدم وجود مراكز
متخ�ص�صة يف التدريب على الإ�سـ ــعاف الطائر ،م�ؤكد ًا �أن ذلك يتطلب دع ًما
حكوم ًيا لإيجاد احللول املنا�سبة؛ مبا يحقق التطوير والرقي للخدمات الطبية
الإ�سعافية الطارئة.
وتابع ع�ضو �آخر �أن الهيئة تعاين من عدم تعاون بع�ض اجلهات احلكومية
التي تقدم خدمات �إ�سعافيه وعدم ا�ستجابتها لطلب الهيئة .مطالب ًا ب�إ�ضافة
تو�صية بهذا اخل�صو�ص تعالج هذه االزدواجية التي تعاين منها الهيئة ،وو�ضع

من جانبه انتقد ع�ضو �آخر اخلدمة الإ�سعافية لهيئة الهالل الأحمر
ال�سعودي مو�ضح ًا �أنها تعاين من م�صاعب وحتديات عديدة؛ تن�ش�أ يف غالب
كاف بينها وبني اجلهات املعنية.
الأمر ب�سبب عدم وجود تن�سيق ٍ
وزاد الع�ضو �أن �أهم هذه امل�صاعب هي قلة وجود مواقع خم�ص�صة للهيئة
يف مناطق اململكة املختلفة ،وقلة توفر نقاط متركز يف �أماكن منا�سبة بحيث
يقل زمن اال�ستجابة عند طلب اخلدمة الإ�سعافية ،م�شري ًا �إلى �أن ذلك
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تنظيم ميكن من خالله تن�سيق عملية تقدمي اخلدمات الإ�سعافية والإغاثية،
ال�سيما �أن الهيئة هي امل�س�ؤول الرئي�س عن احلاالت الإ�سعافية قبل و�صول
امل�صاب للم�ست�شفى.
بعض الجهات الحكومية ال تتعاون
مع الخدمات اإلسعافية

ولفت �أحد الأع�ضاء النظر �إلى ما جاء يف التقرير من ت�ضارب لأرقام عدد
�سيارات الإ�سعاف يف ال�سنة املالية 1435 –1434هـ ,ففي حني �أ�شار التقرير
�إلى نق�ص عدد ال�سيارات بحوايل (� )157سيارة عن عددها خالل العام
املايل ال�سابق ب�سبب العمر االفرتا�ضي ل�سيارة الإ�سعاف؛ يف املقابل ذكر يف
التقرير �أنه يتعني خف�ض ما يقارب ( )%10من ال�سيارات الإ�سعافية ملتطلبات
ال�صيانة ،وهو ما ميثل (� )523سيارة .وت�ساءل الع�ضو :كيف ت�ستقيم هذه
الأرقام؟ م�ضيف ًا �أن طريقة عر�ض �أعداد ال�سيارات لي�ست وا�ضحة ,وا�ستنتج
من التقرير �أن عدد ال�سيارات يف تناق�ص حيث لدينا �سيارة لكل ()30.000
�إن�سان �أو لكل (� )60.000إن�سان ،ح�سب الرقمني ال�سابقني �أيهما �أ�صح،
وذلك على الرغم من قرار جمل�س ال�شورى برقم  57/122يف تاريخ
“�ساد�سا” ،بت�أمني العدد الالزم من �سيارات الإ�سعاف.
1435/1/15هـ ،يف
ً
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وعاد ليت�ساءل مرة �أخرى قائ ًال� :أين الهيئة من االرتباط بخوا�ص املجتمع؟
و�أين الدرا�سات؟ و�أين م�ؤ�شرات الأداء؟ وكيف تتوزع �سيارات الإ�سعاف على
مناطق اململكة “الثالث ع�شرة”؟ وكيف تخدم القرى ال�صغرية؟.
كمـ ــا ت�سـ ــاءل الع�ضو عـ ــن متو�س ـ ــط مدة اال�ستـ ــجابة لط ــلب اال�ستغـ ــاثة
وعدد وتخ�ص�صات الطاقم يف ال�سي ــارة؟ وكيـ ــف يتفق �أو يختلف كل ذلك مع
املعايري العاملية.
و�أ�شار الع�ضو �إلى �أن الهيكل التنظيمي للهيئة ي�ضم وحدة للدرا�سات لكن
التقرير مل ي�شر �إلى �أي درا�سة قامت بها الوحدة ،وال كيفية اال�ستفادة منها،
وال �أي معلومات عن الكادر البحثي.
ولفت الع�ضو �إلى �أن الإح�صاءات ت�شري �إلى الزيادة امل�ضطردة يف
احلوادث املرورية باململكة التي مت �إ�سعافها من قبل الهيئة ح�سب التقرير؛
فالزيادة حوايل ( ،)%8وحاالت الده�س ( .)%11ويف �سياق �آخر �أ�شار
الع�ضو �إلى �صعوبة �إي�صال امل�صاب �أو املري�ض بالطريق الربي ب�سبب ازدحام
الطرق وعدم تعاون �سائقي املركبات ,و عدم معرفتهم بقواعد املرور يف هذه
احلالة،مما قد يت�سبب يف وفاة امل�صاب قبل و�صوله للم�ست�شفى.
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واعترب الع�ضو �أن الهيئة تعاين من قلة عدد املراكز الإ�سعافية ن�سبي ًا وقلة
�سيارات الإ�سعاف وتقادمها ,م�ؤكد ًا �أهمية دعم الهيئة لو�ضع �إ�سرتاتيجية
كاملة للإ�سعاف اجلوي تغطي كل اجلوانب املهمة يف هذا اجلانب ،والتي
جاء ذكر كثري منها يف تو�صيات �سابقة للمجل�س ،وذلك �ضمن اال�سرتاتيجية
أرا�ض
الع�شرية املقرتحة من اللجنة ،لت�شمل جوانب عدة؛ مثل :تخ�صي�ص � ٍ
مب�ساحات منا�سبة كمهابط لطريان هيئة الهالل الأحمر ح�سب املعايري
العاملية ،وتوفري امليزانيات املنا�سبة لذلك ،وجتهيز املراكز مبا حتتاجه،
و�إيجاد �أكادمييات تدريب متخ�ص�صة للطريان الإ�سعايف اجلوي من قبل
وزارة الدفاع كفرع من كلياتها اجلوية ،و�أكادمييات لتخريج وتدريب
امل�سعفني ،وكذلك دعم الهيئة للتو�سع يف تدريب موظفي القطاع احلكومي
واخلا�ص وطالب الثانوية على الإ�سعافات الأولية ،الأمر الذي �سوف ي�ؤدي
�إلى رفع الوعي ال�صحي يف املجتمع ،ويكون مردوده يف احلفاظ على �أرواح
النا�س ،واخت�صار العمل الإ�سعايف يف الهيئة.
وعد ع�ضو �آخر الهيئة من �أهم �أجهزة الدولة التي تُعنى ب�سالمة املواطنني
و�إنقاذ الأنف�س ,وقال� :إن عليها م�س�ؤولية كبرية �أمام اهلل ثم �أمام الدولة ،ومن
ال�صعب مقارنتها ببع�ض الأجهزة اخلدمية التي تفوق ميزانيتها ميزانية الهيئة.
الفت ًا النظر �إلى �أن الهيئة تعتمد يف خدماتها على ما يتوفر لها من
�إمكانات مالية فال ميكن �أن تقدم اخلدمة املطلوبة واملر�ضية �إال عندما
يتوفر لديها ميزانية مالءمة حلجم م�س�ؤولياتها و�أعمالها ،ويف كل مرة يقدم
املجل�س قرارات �إيجابية لدعم الهيئة؛ بيد �أن الع�ضو الحظ بطء جتاوب
الهيئة مع قرارات املجل�س ال�سابقة؛ مطالب ًا اللجنة بالت�أكيد على الدعم
العاجل مليزانية الهيئة.
من جانبه ا�ستغرب �أحد الأع�ضاء توا�صل النقا�ش حول مو�ضوع ال�سماح
بدخول فرق الإ�سعاف للمجمعات الن�سائية ,م�شري ًا �إلى حدوث وفيات يف
�أو�ساط الن�ساء كان من املمكن تفاديها لوال الأخطاء الب�شرية الناجتة عن
مفاهيم خاطئة ،كما �أن الإجابات الواردة يف التقرير ال تربر وفاة الن�ساء
والبنات يف املجمعات الن�سائية وغريها ،وقال � :إننا ال ننكر �أن هناك �ضوابط
�شرعية يجب االلتزام بها ،ولكن البد �أن توجد �إجراءات نظامية للتعامل مع
هذه احلاالت؛ والأهم من ذلك �أن يتم تطبيقها بالإ�ضافة �إلى فر�ض عقوبات
على امل�شرفني الذين مينعون فرق الإ�سعاف من الدخول �إلى املجمعات،
وكذلك على امل�سعفني �أنف�سهم عدم اال�ستجابة للمنع ،ومن �أداء مهمتهم
الإن�سانية.
و�أ�شاد �أحد الأع�ضاء ب�إعادة تنظيم الهيئة وربطها برئي�س جمل�س الوزراء,
ور�أى �أن ذلك حقق العديد من املنجزات �أبرزها تكوين �أ�سطول جوي �إ�سعايف
يف عدد من مناطق اململكة ،والبدء يف التحول التقني واملعلوماتي باالعتماد
على نظم املعلومات اجلغرافية ،واخلطط وامل�شروعات الطموحة التي
و�ضعتها الهيئة للتطوير.

قلة عدد المراكز اإلسعافية وتقادم
سيارات اإلسعاف

و�أ�ضاف الع�ضو �أنه باالطالع على التقرير يتبني لنا �أن الهيئة تواجه عددًا
من املعوقات ،مما يجعل الإجناز �أقل من حجم الطموح و�أقل من املتوقع؛
ومن ذلك �أن العديد من مناطق اململكة وطرقها الربية ال تزال غري مغطاة
بالعدد املنا�سب من املراكز الإ�سعافية ،كما ال يزال حجم �أ�سطول املركبات
الإ�سعافية �أقل بكثري من العدد املطلوب ،فيما ال تزال اخلطة اال�سرتاتيجية
بانتظار االعتماد ،ومل يت�ضح اجلدول الزمني لتنفيذها ،ومعدل الإجناز حتى
الآن ،كما ال تزال الهيئة تتبنى موق ًفا غري وا�ضح حيال تعيني م�سعفات للتعامل
مع احلاالت الن�سائية؛ رغم وجود قرارات �سابقة للمجل�س تق�ضي بتعيني
م�سعفات ،كما �أن الفرق الإ�سعافية ال تزال تواجه العراقيل والإ�شكاليات
عند مبا�شرة احلاالت الإ�سعافية يف املرافق الن�سائية ،ومتنع من الدخول من
قبل �أطراف ال تقيم وز ًنا حلياة الن�ساء و�أرواحهن ،لرمبا �آن الأوان لأن تقوم
الهيئة بتقييم �أو�ضاعها وو�ضع حلول حا�سمة ملا تواجهه من معوقات وبخا�صة
ما يتعلق بالدعم والتعاون الذي جتده من اجلهات الأخرى ،ومنها :وزارة
ال�صحة ،وال�ش�ؤون البلدية والقروية ،وهيئة الطريان املدين وغريها.
وختم الع�ضو مداخلته قائ ًال� :إن الواقع يحتم و�ضع حد للتهاون الذي
يتعامل به البع�ض مع احلاالت الإ�سعافية الن�سائية؛ وهذا ال يتحقق �إال ب�إيجاد
�أنظمة �صارمة ،وعقوبات م�شددة ،وح�سم املوقف ال�شرعي ،وو�ضع حد
للفتاوى املثرية للجدل حيال مبا�شرة الرجال للحاالت الإ�سعافية الن�سائية
ونقل امل�صابات يف �سيارات الإ�سعاف ،وتعيني امل�سعفات.
ويف نهاية املناق�شات وافق املجل�س على منح اللجنة مزيد ًا من الوقت
لدرا�سة ما طرحه الأع�ضاء من �آراء ومقرتحات والعودة بوجهة نظرها �إلى
املجل�س يف جل�سة قادمة.
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تقرير هيئة الري
والصرف باإلحساء

يثير تساؤالت األعضاء
عن الجدوى من الهيئة
األستاذ محمد المطيري

رئيس لجنة اإلسكان والمياه والخدمات العامة

ناقــــ�ش جملـــ�س ال�شـــورى خـــالل جل�ســـته العاديـــة اخلام�ســـة
واخلم�سني التي عقدها يـــوم االثنـــني 1435/11/20هـ برئا�سة
معايل نائب رئي�س املجل�س الدكتور حممد بن �أمني اجلفري تقرير
جلنة الإ�سكان واملياه واخلدمات العامـــة ،ب�ش�أن التقرير ال�سنـــوي
لهيئة الري وال�صرف بالإحـ�ساء للعام املايل 1435/1434هـ تاله
رئي�س اللجنة الأ�ستاذ حممد املطريي.
وبعد عر�ض تقـــرير اللجنــة وتو�صياتها ب�ش�أن املو�ضوع للنقا�ش
ر�أى �أحد الأع�ضاء �أن الهــيئة لها �أكرث من �أربعـــني عـــا ًما ،ولديـــها
حوايل �ألف وخم�سمئة وثالثة وثالثون موظ ًفا ،وميزانيتها تقدر
بخم�سمئة وثمانية وت�سعـني مليـــون ريــــال ،ويجب �أن يوازي هذه
الأرقام جهود و�إجنازات ،وكـــان من الأولى �أن تربز ب�شـــكل وا�ضــح
وجيد يف التقرير املقدم.
واعترب ع�ضو �آخر �أن الهيئــة لديها م�شكـــالت وقـــ�ضايا كبـــرية
جدً ا ،فمن �أول م�شكالتـــها امل�شكـــلة الطبيـــعية التي �أمامـــها ،وهي
ن�ضوب العيون الطبيعـــية من اثنـتني وثالثني عي ًنا �إلى �أربع عيون
فقط ،وهذه العيون � ً
أي�ضا تعمل لأحوا�ض جتميع املياه.
وا�ستح�سن �أحد الأع�ضاء مراجعة مـــدى جـــدوى بقـــاء الهيئة
من عدمها ،فاحلاجة ما�ســـة �إلى تقييم مدى ا�ستمرار هذه الهيئة،
فالهيئة ت�صرف  600مليون ولديها  1500موظف وما يوازي ذلك
ق�ضايا وم�شكالت عالقة بها.
ور�أى �آخر �أن الهيئة م�ستمرة يف �أهدافها ال�سابقة ،ومل يظهر يف الت ــقرير
حماولة وا�ضحــة للتع ــامل مع الظ ــروف الطب ــيعية والظ ــروف احلال ــية التي
26
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و�أ�ضاف الع�ضـ ــو �أنه مل يلحـ ــظ يف التق ـ ــرير �أن هنـ ــاك جهـودًا كبرية عدا
حماوالتها اال�ستفادة من مياه ال�صرف ال�صحي ،وجلبها للمناطق ،وخا�صة
منطقة الأح�ساء ،و�أي�ض ًا جودة املياه التي تعمل عليها ،والتلف يف قنوات الري
اخلر�سانية ،وانت�شار الآفات الزراعية ،وا�ستمرار التو�سع العمراين ،وتدين
�أ�سعار التمور.
وقال ع�ضو �آخر �إن الهيئة تقوم بتطوير قنوات الري وحتويلها �إلى �أنابيب
بد ًال من القنوات مما ي�ساعد يف ات�ساع الطرق الزراعية ،ولكن هذه الطرق
الزراعية �إن مل تكن “م�سفلتة” �ست�ؤدي �إلى �إثارة الغبار؛ مما ي�ؤدي �إلى �ضرر
كبري على املحا�صيل الزراعية.
وزاد ب�أن هذه الطرق الزراعية تخدم الكثري من التجمعات ال�سكانية،
بيد �أنه ر�أى منا�سبة �أن تقوم الهيئة بالتن�سيق مع وزارة النقل لتنفيذ م�شروع
تطوير وتعبيد وتو�سعة الطرق الزراعية فور االنتهاء من �إزالة القنوات
اخلرا�سانية وتغطية امل�صارف الزراعية للحد من تلوث البيئة الزراعية،
وت�سهيل احلركة املرورية.
تشتت مشروعات الهيئة أثر على
الجودة في التنفيذ

املعاد معاجلتها ،لذلك فيح�سن �أن ت�ؤكد اللجنة على ما �سبق الت�أكيد عليه
من �أن الهيئة يجب �أن تو�سع �أن�شطتها لت�صبح هيئة وطنية للري ،و�أن ت�شمل
خدماتها مناطق �أخرى جزئية و�صغرية جدً ا.
و�أكد ع�ضو �آخر �أهمية عدم �إ�سناد ت�شغيل م�صنع التمور �إلى القطاع
اخلا�ص ،مبين ًا �أن امل�صنع يوفر �ألف وظيفة لل�شباب ال�سعودي؛ وحتوله �إلى
القطاع اخلا�ص يعني خ�سارة هذه الوظائف وحتويلها للعمال الأجانب،
م�ضيف ًا �أن امل�صنع لي�س هدفه جتار ًيا �أو ا�ستثمار ًيا و�إمنا يهدف لت�شجيع
املزارعني وا�ستيعاب منتجاتهم ،وتوظيف هذه املنتجات يف برنامج اململكة
الغذائي العاملي لإر�سال هذه املنتجات �إلى املناطق املحتاجة �أو املنكوبة؛
والتي متثل �شريحة من �شرائح الدعم التي تقوم بها اململكة ،ومن املنا�سب
�أن تعدل اللجنة يف تو�صيتها ب�أن يحول م�صنع التمور ل�صالح وزارة الزراعة
لت�شرف عليه وتطوره ،و�أن تتو�سع يف �إن�شاء فروع له يف مناطق اململكة.
والحظ �آخر خلو تقرير اللجنة من �أي ر�أي بخ�صو�ص املعوقات والق�ضايا
وخطط الهيئة ملواجهة التحديات املذكورة يف التقرير ،كما الحظ الع�ضو �أن
اللقاء مع املندوبني تركز على جزئيات تتعلق ببع�ض االختالف على البيانات
وتفاوت قيم امل�شروعات وو�ضع خطة لال�ستفادة من ال�صرف الزراعي دون
�س�ؤال الهيئة عن ر�أيها جتاه العوائق املالية �أو الإدارية.

والحظ �أحد الأع�ضاء �أن كرثة امل�شروعات التي تتولى الهيئة �إداراتها
و�صيانتها قد �أثر على اجلودة يف التنفيذ ،فتقارير الهيئة تبني تعرث العديد
من امل�شروعات وتدين ن�سبة الإجناز لديها ،وعللت الهيئة ذلك �إلى �ضعف
قدرات املقاولني ،وكون امل�شروعات تفوق قدراتهم الفنية والإدارية.
وت�ساءل الع�ضو عن ال�شرط اجلزائي يف العقود الذي مُ َي ِّكن الهيئة من
�سحب امل�شروعات املتعرثة من املقاولني املق�صرين ،وتر�سيته على امل�ؤهلني.
كما ت�ساءل الع�ضو عن معاجلة ال�صرف ال�صحي قبل �إعادة ا�ستخدامه
للري.
وطالب �أحد الأع�ضاء بدعم �صغار املزارعني �أ�صحاب احليازات ال�صغرية
يف جمال الري احلديث الرتفاع تكلفة هذه الطرق احلديثة عليهم.
واقرتح الع�ضو تو�ضيح ن�سبة الإجناز فيما يخ�ص م�شروع حتويل قنوات
الري املفتوحة �إلى قنوات مقفلة مع حتديد التاريخ املتوقع النتهاء امل�شروع.
من جهته قال ع�ضو �آخر �إن تركيز اللجنة على �أمور تف�صيلية جزئية يف
�أعمال الهيئة يخرج النظرة ال�شمولية للهيئة ودورها يف تنظيم �أعمال الري
باملياه املعاجلة واملعاد تكريرها ،مقرتح ًا �أن تنظر اللجنة يف الأمر نظرة
خ�صو�صا �أن هناك حتو ًال يف مهمة الهيئة �إلى تنظيم الري يف املياه
�شمولية،
ً

دعم تحويل مصنع التمور لصالح
وزارة الزراعة
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خالل مناقشة تقريرها السنوي00
عدد من أعضاء الشورى:

دخل النفط دخل مباشر00
يجب فصله عن إيرادات
مصلحة الزكاة والدخل
ا�ستكـمل جملـــــ�س ال�شـــــورى خـــــالل جل�ســـته العادية الثامنة
واخلم�سني من �أعمال ال�سنة الثانيـــــة من الــــدورة ال�ساد�سة التي
عقدها يوم االثنني 1435/12/19هـ املـــــوافق 2014/10/13م،
برئا�ســــة معــــايل رئي�س املجــــل�س ال�شــــيخ الدكــــتور /عبــــداهلل
بن حممد بن �إبراهيم �آل ال�شيخ مناق�شة تقرير جلــــنة ال�شـــــ�ؤون
املاليــة ،ب�شـــــ�أن التقريـر ال�سنــوي مل�صــلحــة الزكــــاة والــدخل
للعام املـــايل 1435/1434هـ ,الذي كـان قد ا�ستهل مناق�شته يف
اجلل�سة ال�سابعة واخلم�ســني التي عقــدها املجلـ�س يوم االثنـــــني
1435/11/27هـ املوافق 2014/9/22م ،برئا�ســـــة معايل نائب
رئي�س املجل�س الدكتور /حممد بن �أمني اجلفري.
وبعد �أن ا�ستمع املجل�س لتقرير اللجنة وتو�صياتها �شرع يف مناق�شة التقرير
والتو�صيات ,حيث الحظ �أحد الأع�ضاء �أن امل�صلحة ذكرت يف تقريرها
�ضريبة دخل �شركة �أرامكو ال�سعودية ،من �ضمن �إيرادات امل�صلحة خالل
العام املايل 1435/1434هـ ،التي بلغت ( )718.62مليار ريـال ،مقارنة مبا
بلغته يف التقرير ال�سابق البالغة ( )731.14مليار ريـال ،ور�أى �أن ما يخ�ص
�شركة �أرامكو هو �إيرادات ولي�س �ضريبة دخل ,وطالب امل�صلحة ب�أن حتدد
مفهوم �ضريبة دخل �شركة �أرامكو ف�إذا كان �إيرادات فيجب ف�صل �ضريبة
دخل �شركة �أرامكو من مكونات �إيرادات امل�صلحة الزكوية وال�ضريبية؛ حيث
�إن ح�صة الدولة من �إيرادات �صادرات الدولة تذهب مبا�شرة �إلى خزينة
الدولة ،وال تعد �ضريبة دخل.
كما الحظ ع�ضو �آخر �أن م�صلحة الزكاة والدخل مل ت�سجل جناحات يف
جبايات الزكاة ،م�شري ًا �إلى �أن معظم دخل الزكاة من �إيرادات ال�ضرائب
على �شركات البرتول� .أما �إيرادات زكاة عرو�ض التجارة فقد بلغت يف عام
التقرير ( )%1,6من جمموع �إيرادات امل�صلحة العامة ،وو�صفه ب�أنه رقم
متوا�ضع جدً ا.
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دخل النفط دخل مباشر ،ويجب أن يفصل
عن مصلحة الزكاة والدخل

وعاد للت�أكيد على �أن دخل النفط دخل مبا�شر ،ويجب �أال ي�سمى �ضريبة،
بل يجب �أن يف�صل عن م�صلحة الزكاة والدخل ،ووزارة املالية لديها وكالة
خا�صة للإيرادات حتى ال يلتب�س الأمر فيقال هذه �ضريبة الدخل ،فما هو
دخل النفط؟.
و�أ�شار �إلى وجود جلنة ا�ستئنافية زكوية و�ضريبية واحدة مقرها مدينة
الريا�ض ح�سب التقرير الذي ذكر �أن عدد اال�ستئنافات املرفوعة ()250
حالة ،وعده دلي ًال على تكد�س حاالت اال�ستئناف ،مما يتطلب �أموا ًال طائلة
�سواء من املكلف (�شركات وم�ؤ�س�سات) �أو من الدولة .ور�أى �ضرورة �أن تناق�ش
جلنة ال�ش�ؤون املالية مع امل�صلحة �إمكانية �أن يكون هناك جلنة ا�ستئناف يف
جدة و�أخرى يف الدمام.
من جهته لفت �أحد الأع�ضاء النظر �إلى �أن النظام ال�ضريبي يف اململكة
مل يخ�ضع �إلى �أي تطوير ،وطالب ب�إيجاد نظام �ضريبي ي�شمل املواطنني
واملقيمني ،وي�شمل جميع الأنظمة االقت�صادية يف البلد ,بحيث ي�ضمن لنا هذا
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النظام التحكم يف النواحي االقت�صادية يف الدولة ،ومن خاللها يتم حتويل
م�صلحة الزكاة والدخل �إلى هيئة للزكاة وال�ضريبة تكون عامة وم�ستقلة
ومرتبطة برئا�سة جمل�س الوزراء.
و�أ�شار ع�ضو �آخر �إلى �أن امل�صلحة مل حتدد عدد الوظائف ال�شاغرة لديها
من جمموع الوظائف املعتمدة للم�صلحة يف عام التقرير البالغة ()2109
وظائف ،ومتنى من جلنة ال�ش�ؤون املالية اال�ستف�سار عن الأ�سباب التي �أدت
لعدم �شغل تلك الوظائف ،ال�سيما �أن وزارة اخلدمة املدنية �أعطت امل�صلحة
ال�صالحية ب�أن ت ّعني من تراه منا�س ًبا على وظائفها املعتمدة ح�سب احتياجها
من حيث التخ�ص�ص.
كما طالب اللجنة باال�ستف�سار عن املوظفني غري ال�سعوديني العاملني
بامل�صلحة والذين يبلغ عددهم ( )105موظفني ،والذين يتم �إقحامهم يف
درا�سة ملفات ال�شركات ال�سعودية التي يتم تطبيق الزكاة عليها ،مع العلم
�أنه لي�س لدى ه�ؤالء املوظفني خربة �سابقة يف الزكاة.
وا�ستح�سن �آخر �أن تدر�س اللجنة �إمكانية فتح ح�ساب ال�ستقبال الزكاة
من غري املكلفني الذين يرغبون ب�أن تتولى امل�صلحة ا�ستقبال زكواتهم
و�صرفها للم�ستحقني .يف حني ر�أى ع�ضو �آخر �أن تناق�ش اللجنة امل�صلحة ما
اقرتحه املحا�سب القانوين ،بخ�صو�ص �إن�شاء �إدارات لكبار املكلفني بالفروع؛
حتى يتم تي�سري �أعمال ال�شركات امل�ساهمة التي تقع خارج مدينة الريا�ض.
وت�ساءل �أحد الأع�ضاء عن �أ�سباب التباين يف نتائج معايري قيا�س الأداء,
وقال� :إنه ال ميكن �أن نعطي حلو ًال دون وجود حتليل وا�ضح لتلك النتائج .كما
ت�ساءل عن عدم تطبيق جميع املعايري املطورة.

و�أ�ضاف� :إن �أنظمة الزكاة والدخل حملية بالطبع ،ولدينا بيوت اخلربة؛
وهيئات مهنية كهيئة املحا�سبني القانونيني ،وجمعية املحا�سبة ال�سعودية،
أق�ساما
لديهم الإمكانات الب�شرية� ،إ�ضافة �إلى اجلامعات املحلية التي ت�ضم � ً
متخ�ص�صة يف املحا�سبة والقانون ،وميكن للم�صلحة اال�ستفادة منها يف
تنظيم دورات متخ�ص�صة يف الزكاة وال�ضرائب ملن�سوبيها.
وتطرق ع�ضو �آخر �إلى ما �أ�شارت �إليه اللجنة ب�أن م�صلحة الزكاة والدخل
جتد �صعوبة يف فح�ص جميع الإقرارات الزكوية وال�ضريبية ،نظ ًرا ملحدودية
�أعداد الفاح�صني والطبيعة املهنية لعملية الفح�ص والتي تتطلب قدر ًا
منا�س ًبا من اجلهد والوقت .واقرتح الع�ضو �أن ي�ضاف �إلى التو�صية الأولى ما
ن�صه :الطلب من امل�صلحة زيادة �أعداد الفاح�صني مبا يتنا�سب مع �أعداد
الإقرارات.
وطالب �آخر و�سائل الإعالم احلكومية واخلا�صة حث القطاع التجاري
على دفع الزكاة و�إدراج بيانات ومعلومات �صحيحة وواقعية.
كما طالب امل�صلحة مبراجعة ما يتعلق بطبيعة العالقة بني ال�شريك
ال�سعودي ال�ضامن لل�شريك الأجنبي ،و�أحقية من توجب عليه دفع الزكاة بعد
ف�ض ال�شراكة بينهما.
ويف نهاية املناق�شات وافق املجل�س على طلب اللجنة منحها مزيد ًا من
الوقت لدرا�سة امللحوظات والآراء التي طرحها الأع�ضاء والعودة بوجهة
نظرها �إلى املجل�س يف جل�سة قادمة.
المصلحة تجد صعوبة في فحص جميع
اإلقرارات الزكوية والضريبية
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تقضي باعتماد أنظمة فنية
لمعايرة أجهزة الرصد اآللي
« ساهر »

الدكتور /سعود السبيعي
رئيس لجنة الشؤون األمنية

مجلس الشورى يدرس
إضافة مادة جديدة
لنظام المرور

وافـــق جمـــل�س ال�شـــورى خـــالل جلـــ�سته العاديـــة اخلام�سة
واخلم�سني التي عقدها يوم االثنني 1435/11/20هـ برئا�ســـة
معايل نائب رئي�س املجل�س الدكتور حممد بن �أمني اجلفري على
مالءمة درا�سة املقرتح املقدم من ع�ضو املجل�س اللواء املهنـــد�س
نا�صر بن غازي العتيبي ،ب�إ�ضافة مادة جديدة لنظام املرور تتعـــلق
باعتماد �أنظمة فنية ملعايرة �أجهزة الر�صد الآيل وما يف حكـــمها
من �أجهزة �إلكرتونية ,وذلك ا�ستناد ًا �إلى املادة الثالثة والع�شـرين
من نظام جمل�س ال�شورى التي تتيح لأي ع�ضو من �أع�ضاء املجـــل�س
اقرتاح نظام جديد �أو تعديل نظام نافذ.
جاء ذلك بعد �أن ناق�ش املجل�س تقرير جلنة ال�شـــ�ؤون الأمنـــية
ب�ش�أن املقرتح تاله رئي�س اللجنة الدكتور �سعود ال�سبيعي.
وبعد عر�ض تقريــر اللجنـــة وتو�صيتها للنقـــا�ش �أيـــد �أحـــد
الأع�ضاء ما ذهبت �إليه جلنة ال�ش�ؤون الأمنية من �أهمية املقرتح
ب�إ�ضافة املادة اجلديدة ،م�شـــري ًا �إلى �أن هـــذه الإ�ضافـــة ت�أتي
ا�ستجابة ملا تعانيه �أجهزة الر�صد بو�ضعها احلايل من ق�صـــور يف
ال�ضبط وما يرتتب على ذلك من �أ�ضرار حلقـــت باملواطن واملقيم،
و�إيجاد بيئة تقنية �سليمـــة ذات قراءات دقيقـــة لرفع كفاءتها,
وحتقيق العدالة يف ر�صـــد املخالفــات املرورية لتجنب ما ي�صحبها
من غرامات قد تكون غري �صحيحـــة ،ال�سيـــما �أننا نعلم �أن الهدف
من �أجهزة الر�صد هو �ضبـــط �سرعة املركـــبات ،وحتقـــيق الأمن
وال�سالمة ولي�س جباية الأموال.
وا�ستح�سن ع�ضو �آخر �أن تنظر اللجنة �إلى املقرتح يف �ضوء وجود الأنظمة
القائمة الآن ،ومنها نظام املعايرة واملقايي�س ،واالرتكاز على وجود فر�صة
ق�ضائية �أو نظامية لالعرتا�ض على املخالفات؛ لأنه متى ما وجد االعرتا�ض
من قبل املت�ضررين ف�ستحر�ص اجلهات املعنية على مراعاة الأنظمة.
30
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و�أعرب �آخر عن ت�أييده ملا تو�صلـ ــت �إليه اللجنــة ،ور�أى �أن املقرتح يثري
الت�سا�ؤل حول نظام �ساهر ب�صـ ــفة عامـ ــة ،ومدى م�ساهمـ ــته يف احلد من
احلوادث املرورية ح ًقا ,م�شري ًا �إلى �أن ذلك ال يبدو �صحيح ًا فاحلوادث يف
ازدياد ،ونظام (�ساهر) يركز على خمالفـ ــة ال�سرعة فقط ،متمني ًا �أن ي�سعى
هذا املقرتح لتطوير ذلك لي�شمل جميع املخالفات املرورية.
ولفت الع�ضو �إلى كرثة النقد لهذا النظام بو�صـ ــفه نظام جباية ال حماية،
مقرتح ًا تطـ ــوير النظـ ــام ال تعديلـ ــه فقط من خـ ــالل مادة واحدة ،ليحقـ ــق
ما ذكر من الأهداف ،ال�سيما �أن هذه الأهـ ــداف ال تتحـ ــقق كاملة مع النظام
القائم حال ًيا.
ور�أى �أحد الأع�ضاء �أن جميع �أجهزة الر�صد الآيل يجب �أن تفح�ص دور ًيا
للت�أكد من �صحة خمرجاتها وملا لذلك من �أثر على ال�سالمة واالن�ضباط.
و�ستعمل جلنة ال�ش ـ ـ�ؤون الأمنية على درا�سـ ــة املقـ ــرتح درا�سـ ــة م�ستفي�ضة
ت�شمل جميع جوانبـ ــه ,ومن ثم تعـ ــود بتقريرها �إلى املجل�س ملناق�شته ومن ثم
الت�صويت عليه.

مـقــال

المسؤولية األخالقية للشركات
�أ�صبح اقت�صاد ال�سوق هو النظام االقت�صادي ال�سائد الذي ينظم الأن�شطة االقت�صادية يف خمتلف دول العامل ،والذي
يخلق الفر�ص للنمو �أمام ال�شركات ذات الطابع الوطني لالنت�شار يف الأ�سواق اخلارجية بحيث ت�صبح �شركات �ضخمة
متعددة اجلن�سيات ،وحتقق بذلك ميزة تناف�سية من جراء توزيع املخاطر على فروعها املن�شرة .وقد و�صف مايكل بورتر
يف كتابه “ا�سرتاتيجيات تناف�سية” �سيا�ستان رئي�سيتان لذلك :التميز يف نوعية املنتجات بحيث يتم �إنتاج نوعيات
متميزة خم�ص�صة لأ�سواق بعينها بحيث ميكن رفع �أ�سعارها يف تلك الأ�سواق� ،أو تخفي�ض التكلفة من خالل تق�سيم عملية
الإنتاج �إلى مراحل يتم توزيعها ،بحيث تتم كل مرحلة منها يف الأماكن ذات الكفاءة الأكرث على م�ستوى العامل فيما
يخ�ص تلك املرحلة� ،أي ذات الإنتاجية الأف�ضل والتكلفة الأقل.
ويطلق على ال�سيا�سة الثانية  -من منظور �أخالقي� -أنها �سيا�سة “ ال�سباق نحو القاع” .فهي �سيا�سة تثري غ�ضب الر�أي
العام وكثري من املفكرين يف العامل ،ممن يعتربون �أن املنتجات التي تنتج يف �إطار هذه ال�سيا�سة مرادفة لال�سرتقاق �أو

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

العمل الق�سري �أو التع�سفي للقوى العاملة العزالء ،من �أجل زيادة �أرباح من ميلكون و�سائل الإنتاج .فالعمالة يف هذه
الدول تعمل يف ظروف �سيئة ،وال تتمتع ب�أي نوع من الت�أمني الطبي �أو االجتماعي ،وامل�س�ؤولية يف ذلك تقع يف الأ�سا�س
على ال�شركة الأم ولي�س على املقاول.
ويتناول النقد امل�صاحب لتلك ال�سيا�سة ،مدى امل�س�ؤولية الأخالقية لل�شركات عن حلقات �سل�سلة القيمة كلها مبا
فيها تلك التي تتم يف دول خمتلفة من العامل ،وكذلك مدى �صدق الر�أي العام ب�ش�أن اهتمامه بحقوق الإن�سان للعمالة يف
الدول الأجنبية ،ومدى �أثر االختالفات العرقية يف ت�شكيل ر�ؤيتة.
فالليرباليون اجلدد ،الذين تعك�س �أغلب ال�شركات املتعددة اجلن�سية وجهة نظرهم -يرون �أن م�س�ؤولية ال�شركات
تنح�صر يف تعظيم �أرباحها ،باعتبار �أنها لي�ست جمهزة للتعامل ب�شكل �صحيح مع الق�ضايا االجتماعية ،وهي الق�ضايا التي
ميكن �أن ت�صرفها عن ن�شاطها الرئي�سي -كما يرون �أن الت�شريعات والإجراءات احلكومية هي التي ينبغي �أن ت�ضطلع مبثل
هذه الق�ضايا.
وثمة من يرى �ضرورة �أن ن�ضع واقعية االختالف الثقايف يف االعتبار ،وهو ما يعني �أن كل م�ؤ�س�سة ينبغي �أن ينظر
�إليها من خالل البيئة التي تعمل فيها ،والأ�سلوب الذي تتفاعل به مع جمتمعها .وبناء على ذلك ،ال ميكننا �أن نقدم حكم ًا
عاد ًال عن عمل �شركة ما يف دول العامل الثالث .فما قد يبدو مهين ًا �أو قا�سي ًا ح�سب ثقافة ما ،ميكن �أن ينظر �إليه ب�صورة
خمتلفة يف ثقافة �أخرى.
ويرى �آخرون ،ونحن معهم� ،أن انتماءنا للجن�س الب�شري يفر�ض علينا �أن نحرتم احلقوق الإن�سانية الأ�سا�سية لكل
الب�شر ،مثل احلق يف احلياة وال�صحة والإجناب والأمن وغري ذلك ،و�أن مدى االلتزام بهذه احلقوق الإن�سانية هو ما
ينبغي �أن يحكم ر�ؤيتنا ملمار�سات ال�شركات مع العمالة ب�صرف النظر عن �أ�صولها العرقية.
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الشورى يناقش مقترح
إضافة «أربع»

مواد جديدة إلى نظام
المحاسبين القانونيين
االستاذ /صالح العفالق
عضو لجنة الشؤون المالية

ناقـــ�ش جمـــل�س ال�شـــورى يف جلـــ�ستـــه العاديـــة “التا�ســـعة
واخلم�ســـني التي عقدـــها يوم الثالثـــاء 1435/12/20هـ املوافق
2014/10/14م ،برئا�سة معايل رئيـــ�س املجل�س ال�شيخ الدكتور/
عبداهلل بن حممد بن �إبراهيم �آل ال�شيـــخ تقرير جلنة ال�ش�ؤون
املالية ،ب�ش�أن مقرتح (م�شروع �إ�ضافـــة “�أربع” مـــواد جديـــدة �إلى
نظام املحا�سبني القانونيني) ال�صادر باملر�سوم امللكــي رقم (م)12/
وتـــاريـــخ 1412/5/13هـ املقـــدم مـــن عـــ�ضو املجلـــ�س الدكتـــور
ح�سام العنقري ا�ستنا ًدا للمـــادة “الثالثـــة والع�شـــرين” من نظـام
جمل�س ال�شورى.
وبعد �أن تال ع�ضو جلنة ال�ش�ؤون املالية  -الأ�ستاذ� /صالح العفالق-
تقرير اللجنة وتو�صيتها ب�ش�أن املو�ضوع طلب معـــايل الرئيــ�س من
جلنة ال�شـــ�ؤون املاليـــة الدكـــتور خليل كردي �إبداء ر�أي الأقليـــة
يف اللجنة جتاه املو�ضوع ,ف�أو�ضـح �أن املــواد الأربع املقرتح �إ�ضافتها
�إلى النظـــام ينبغي �أال تكـــون يف �صلب النظــام ،و�أو�ضـح �أن نظام
املحا�سبني القانونيني يهتـم باملبـادئ العـامة ولـي�س بالتفـ�صيالت،
فتحديد املراجع بعــدد معـني ي�صــــبح �صعــب التغـــيري �إذا تغـــريت
ريا من تغيريها
الظروف ،بينما وجـــودهــا �ضمــن املعايري ي�سهل كث ً
ح�سب احلالة.
األقلية تعارض إضافة المواد
المقترحة إلى النظام

و�أ�ضــاف �أن الأمـــر اهتــمت به وزارة التجارة منذ العام 1414هـ
وكان الهدف الأ�سا�س من ذلك ت�شـجيع املــكاتب ال�صــغيـــرة ،وهــذا
يخالف املراد؛ لأن طالب اخلدمــة يريــد �أفــ�ضل خـــدمة مــهنيـــة،
ال�سـيما �أن الهــدف من هــذه املــواد املطروحــة حمــا�صــرة املكــاتب
32
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الأجنبـــية الكبـــرية التي ت�سيطر على ال�سوق .م�ؤكد ًا� :إن الرقـــي
باملهـــنة ال ي�أتي من فوق بو�ضع ت�شريعـــات ،و�إمنا يـــ�أتي من داخل
املهنـــة بالتالحم مع �أ�صحاب املهنة �أنف�سهم.
والحظ الكردي �أن مهنة املراجعة باململكة متفتتة؛ و�أرجع ال�سبب يف ذلك
�إلى �أن كل من يتخرج يرغب العمل يف مكتب حما�سبة ومراجعة ،بينما كان
من الأف�ضل اندماج اخلريجني مع بع�ضهم البع�ض لبناء كيان حما�سبي
ومراجعي �سليم م�ستمر .و�أ�شار �إلى �أن هيئة املحا�سبني القانونيني ال�سعودية
مل توافق على هذا املقرتح كما هو مبني يف تقرير اللجنة؛ حيث كان عندها
حتفظ ًا على الر�أي الذي يقول بطرحها يف النظام.
بعد ذلك �صوت املجل�س بالأغلبية باملوافقة على مناق�شة املواد املقرتحة
جملة واحدة .ثم مت عر�ض مواد امل�شروع املقرتحة ور�أي الأقلية ور�أي اللجنة
للمناق�شة حيث عرب �أحد الأع�ضاء عن الأمل ب�أن ت�سهم املواد املقرتحة يف
التغلب على بع�ض ما تواجهه مهنة املحا�سبة القانونية من معوقات ،ال�سيما
�أن هذه املهنة تعاين على امل�ستوى العاملي من م�شكالت عديدة؛ وهذا ي�ؤثر
ب�شكل �سلبي على االقت�صاد الوطني .و�شدد على �ضرورة تاليف �أي فراغ
ت�شريعي يتم ا�ستغالله من قبل �شركات ومكاتب املحا�سبني القانونيني.
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و�أ�شار ع�ضو �آخر �إلى �أن م�ضمون بع�ض املواد املقرتحة مت ت�ضمينها يف
معايري املراجعة واملعايري املهنية ال�صادرة عن الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني
القانونيني؛ �إال �أن هنالك �إ�شكالية نا�شئة عن تطبيق هذه املعايري و�ضعف
االلتزام بها ،فقد �أ�شار مندوب الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني الذي
ا�ست�ضافته اللجنة ب�أن �أغلب �أ�صحاب املكاتب الكبرية و�شركاءهم حمالون
للتحقيق لعدم تقيدهم بن�سبة الــ( )%5التي ال يجوز �أن تقل عنها ن�سبة اجلهد
الإ�شرايف للمحا�سب القانوين لكل عملية مراجعة يتعاقد على تنفيذها.
وهذا يحدث بالرغم من �أن املادة “العا�شرة” من نظام املحا�سبني
القانونيني تن�ص على ”:يجب على املحا�سب القانوين التقيد ب�سلوك و�آداب
املهنة ،وكذلك مبعايري املحا�سبة واملراجعة واملعايري الفنية التي ت�صدرها
الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني”؛ �إال �أن الواقع يثبت �أنه ينبغي عدم
االكتفاء بن�ص املادة “العا�شرة” و�إمنا يجب �إعادة النظر يف العقوبات التي
ين�ص عليها النظام ،وتغليظ العقوبات اخلا�صة ببع�ض املمار�سات؛ وبالرغم
من تعديل املادة اخلا�صة باجلزاءات عام 1424هـ؛ �إال �أن العقوبات الواردة
يف املادة بعد تعديلها ال ترتقي �إلى ج�سامة املخالفات التي يتم ارتكابها.
وركز �أحد الأع�ضاء على املادة “الرابعة” املقرتحة التي تن�ص على� “ :أن
ي�شطب قيد املحا�سب القانوين الذي مت �إيقافه عن ممار�سة املهنة ملدة �سنة
ف�أكرث خالل “خم�س �سنوات” ،وما ورد يف مربرات هذه املادة �أنها �ست�سهم
يف متكني جلنة التحقيقات يف خمالفات �أحكام النظام باحلكم بال�شطب ملن
ثبت وجود م�شكالت مهنية معهم من واقع تكرار خمالفاتهم وح�صولهم على
�إيقافات خمتلفة املدد ب�شكل م�ستمر حتى ال ي�ستمر هذا املحا�سب القانوين
بالعمل؛ وقال الع�ضو� :إنه يبدو �أن الهدف من املادة “الرابعة” تخويل اللجنة
املن�صو�ص عليها يف املادة “التا�سعة والع�شرين” من نظام املحا�سبني
القانونيني �إيقاع عقوبة �شطب قيد املحا�سب القانوين الذي يتم �إيقافه عن
ممار�سة املهنة ملدة �سنة ف�أكرث ،وهذا يخالف ما ن�صت عليه املادة “التا�سعة
والع�شرون” من نظام املحا�سبني القانونيني التي تن�ص على �أنه يف حالة ما
�إذا ر�أت اللجنة تطبيق عقوبة ال�شطب فتحيلها �إلى ديوان املظامل للحكم فيها.
الكردي :مهنة المراجعة
بالمملكة متفتتة

و�أ�ضاف :ونظ ًرا لكون اللجنة املن�صو�ص عليها يف املادة “التا�سعة
والع�شرين” جلنة حتقيق يتم ت�شكيلها من قبل وزير التجارة ف�إنه ينبغي �أال
ي�سند �إليها �إيقاع عقوبة ج�سيمة مثل عقوبة �شطب قيد املحا�سب القانوين؛
لأن �إيقاع هذه العقوبة يجب �أن يتم من قبل املحكمة .وخل�ص الع�ضو �إلى
الت�أكيد على عدم �إقرار هذه املادة ،و�أن يتم الرتكيز على مراجعة املادة
اخلا�صة بالعقوبات على نحو ي�ؤدي �إلى تغليظ هذه العقوبات.

و�أ�شار ع�ضو �آخر �إلى �أن املادة “الثانية” املقرتحة التي تن�ص على �أنه
ال يجوز �أن يزيد عدد ال�شركات امل�ساهمة التي يقوم مبراجعتها املحا�سب
القانوين خالل كل �سنة على خم�س �شركات م�ساهمة فقط .وقال� :إن هذا
املقرتح يهدف �إلى ك�سر احتكار املكاتب الكربى ملراجعة ح�سابات ال�شركات
امل�ساهمة ،و�إتاحة الفر�صة للمكاتب ال�صغرية واملتو�سطة ملزاولة مراجعة
ح�سابات هذه ال�شركات .ومتنى الع�ضو لو �أن اللجنة �أ�شارت �إلى مدى قدرة
هذه املكاتب على القيام بهذا العمل باجلودة التي تقوم بها املكاتب الكبرية.
وو�صف �آخر املواد املقرتحة ب�أنها ذات معايري مهنية ,م�ؤكد ًا عدم منا�سبة
�إدراجها �ضمن مواد نظام ،كما �أن مبد�أ التحفيز -ولي�س التقييد -هو ما
�سي�ؤدي �إلى التطوير ،حيث �إن هناك متغريات يف هذا الأمر .ور�أى �أن ت�ضبط
هذه الأمور من قبل اجلمعيات املعنية ،وهي �صاحبة التخ�ص�ص يف هذا
الأمر ،كما �أنه لي�س هناك فراغ ت�شريعي لهذه املواد .وخل�ص �إلى ت�أييد ما
ذهبت �إليه الأقلية برف�ض �إ�ضافة املواد املقرتحة �إلى النظام.
و�أكد �أحد الأع�ضاء خالل مداخلته �أهمية هذا املو�ضوع مبين ًا احلاجة
�إلى تنظيم مكاتب اال�ست�شارات الوطنية ،لأنها انعكا�س لتطور البالد .ولفت
النظر �إلى �أن ما يح�صل الآن هو �أن املكاتب اال�ست�شارية الأجنبية حتوز على
املليارات ولن تتيح املجال للمكاتب الوطنية التي لي�س لديها القدرة املالية.
وقال� :إننا يف حاجة �إلى تنظيم جميع املكاتب اال�ست�شارية حتت مظلة واحدة،
بحيث يكون للمكاتب اال�ست�شارية ال�سعودية ح�صة من الأموال الطائلة .لذا،
فمن ال�صعب �أن يكون لدينا نظام يحل هذه امل�شكلة”.
ونبه ع�ضو �آخر �إلى �أن جميع هذه النقاط مغطاة يف �إجراءات جلنة مراقبة
جودة الأداء املعني ،وكانت من �ضمن امللحوظات فيما يتعلق بالفح�ص امليداين
أ�سا�سا �ضمن �إجراءات عمل
والفح�ص املكتبي ،وكل املواد املذكورة موجودة � ً
اللجان .ور�أى �أن هذا �أكرث مرونة من و�ضع املواد يف النظام.
وو�صف �آخر نظام املحا�سبني القانونيني ب�أنه من الأنظمة املهنية اجليدة
يف الوطن ،وبنا ًء عليه مت ا�ستحداث �أنظمة تتعلق مبهن حتاكي نظام
املحا�سبني القانونيني .م�شري ًا �إلى �أن ر�أي الأقلية مقدم من مهنيني ،بينما
املواد املقرتحة �ست�ؤدي �إلى اجلمود ،ور�أى �أنه من الأف�ضل �أال ت�صب يف مواد
نظامية يف �صلب النظام ،حتى ميكن �أن تواكب املتغريات امل�ستجدة على
املهنة ،ال�سيما �أن للهيئة جمل�س �إدارة وجمعية عمومية ،ومن ثم ميكن تعديل
هذه القواعد ب�سهولة خارج النظام .وعرب عن ت�أييده لر�أي الأقلية يف عدم
املوافقة على هذه التعديالت.
ع�ضو �آخر متنى من اللجنة تو�ضيح املق�صود بالفقرة (اخلام�سة) من املادة
“التا�سعة والع�شرين مكرر” .التي تن�ص على � ”:شطب قيد املحا�سب القانوين
الذي يتم �إيقافه عن ممار�سة املهنة ملدة �سنة ف�أكرث خالل خم�س �سنوات.”..
ويف ختام املناق�شات وافق املجل�س على منح اللجنة مزيد ًا من الوقت
لدرا�سة ما طرحه الأع�ضاء من �آراء وملحوظات والعودة بوجهة نظرها �إلى
املجل�س يف جل�سة قادمة.
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ناقشه األعضاء بكافة تفاصيله

مشروع نظام اإلعالم
المرئي والمسموع 00تنظيم
ماال ينظم في عصر التقنية
والمتغيراتالسريعة
حظي م�شروع نظــــام الإعــــالم املرئـــي وامل�ســموع باهتمام وا�سع
من �أع�ضاء جمل�س ال�شورى خالل مناق�شـته يف اجللــــ�سة ال�ساد�سة
واخلم�سني  -لل�سنة الثانية من الدورة ال�ســــاد�سة  -التي عقــــدها
يوم الثالثـاء 1435/11/21هـ املــــوافق 2014/9/16م ،برئا�سة
معايل نائب رئي�س املجل�س الدكتور حممد بن �أمني اجلفري ,حيث
الحظ عــــدد من الأعـــ�ضاء �أن مـ�شـــروع النظـــام ال يواكب الثورة
الإعالميــة التي ن�شهــــدها حالي ًا ,وذهــــب �أحــــدهم �إلى القــــول:
�إن م�شروع هذا النظـام مت و�ضعه لع�صر غري هذا الع�صر ,مت و�ضعه
لوقــت كنا ال نعـــلم وال نعـــرف �إال القناة الأولى والثانية ،و�إذاعة
الريا�ض ،حيـــث جـــاء هــذا النظام لي�صادر �أب�سط حقوق الإن�سان
والتعبري وحرية الر�أي.
فيما قال �آخر� :إن النظام مل ي�ضع احلدود الفا�صلة يف التقنني
بني املحتوى والو�سائـــل ،بالإ�ضافــة �إلى �أنه مل يتحدث عن توطني
التقنية من خالل هذا الإعالم الـــذي يعتـــرب هــو امل�سيطر الأول
على جوانب عديدة يف هذه احلياة.
يف حني طـــالبت �إحـدى الع�ضـــوات بت�ضــمني النظام ن�ص ًا يحدد
�ضوابط املظهر يف اللبا�س والزينة للمذيعات العامالت يف القنوات
ال�سعوديـــة املرخـــ�ص لها؛ بااللتـــزام بالـــزي الوطنـــي والتقاليد
الإ�سالمية».
مشروع النظام لم يضع الحدود الفاصلة
في التقنين بين المحتوى والوسائل

فبعــــد �أن ا�ستــــمع املجلـــ�س لتقـــرير جلنـــة ال�شـــ�ؤون الثقافية
والإعالمية ب�ش�أن م�شروع النظام الذي تلته نائب رئيــ�س اللجـــنة
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الدكتورة زينب بنت مثنى �أبو طـالب ,وافـــق املجـــل�س  -بالأغلبية
 على مناق�شة م�شروع النظام جملـــــة واحدة ,ثم عر�ض املو�ضوعللنقا�ش ا�ستهله �أحد الأعــــ�ضاء باالعرتا�ض على التعديـــــل الذي
�أدخلته اللجنـــة على املــــادة «الأولى» و�أ�شـــــار �إلى �أنـــــه �صياغي؛
وقال� :إنه يف الواقع تعديل مو�ضوعي ،فالفكرة كانت تقوم على
ا�ستقبال حمتوى �إعالمي و�إعادة �إر�ساله بال تغيري ،بينما تعريف
اللجنة حذف �شـــرط اال�ستقـــبال مما يــدخل الإنتـــاج يف معنى
التعريف ،ف�أ�صبح بالفكرة اجلديدة ال يختلف عن تكرار البث.
فيما �أثنى الع�ضو على و�ضع اللجنــــة القيد املتعلق بالتبعيــــ�ض؛
لأن �إعادة �إر�ســـال بعـــ�ض املحـــتوى يدخــــل يف �إعــــادة البث ،ومن
ناحية �أخرى فـ�إن اللجنة �أ�شارت �إلى الأعمال والربامج الإذاعية
عـــرف ،وكـان الأولى االلتزام بالتعريف
والتلفزيونيــــة وهــي مل ُت ّ
الوارد يف امل�شروع.
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وتوقف ع�ضو �آخر عند التعريفات الواردة يف م�شروع النظام ,م�شري ًا �إلى
عدم التفريق يف تعريف الإعالم املرئي وامل�سموع حيث ورد بتعريف واحد،
وم�سموعا،
إعالما مرئ ًيا
ً
مما يعني �أن ما يت�صف بالو�صف املحدد ي�سمى � ً
يف حني جاء تعريف املرخ�ص له ب�أنه :احلا�صل على رخ�صة من الهيئة
ملمار�سة ن�شاط �إعالمي مرئي �أو م�سموعَ ،ف ُف ّر َق بني الإعالم املرئي والإعالم
امل�سموع بحرف العطف « �أو» الذي يقت�ضي املغايرة ،ومل يحدد امل�شروع ما
هو الن�شاط الإعالمي املرئي ،وما هو الن�شاط الإعالمي امل�سموع .ور�أى �أن
�إ�ضافة ال�شخ�ص «االعتباري» �أو «االعتيادي» يف تعريف املرخ�ص له ال �أثر له؛
�شخ�صا طبيع ًيا
مرخ�صا له �سواء كان
لأن كل من ح�صل على ترخي�ص يعد
ً
ً
�شخ�صا معنو ًيا.
�أو
ً
ور�أى �آخر �أن تعيد اللجنة النظر يف �إ�ضافة املادتني «الثالثة» و»الرابعة»
اجلديدتني ،وقال � :إن امل�شروع الذي �أمامنا م�شروع نظام مو�ضوعي للإعالم
املرئي وامل�سموع ،وما ت�ضمنته املادتان امل�شار �إليهما تعديل بالإ�ضافة على
مهمات الهيئة واخت�صا�صاتها الواردة يف تنظيمها ال�صادر بقرار جمل�س
الوزراء رقم ( )332وتاريخ 1433/10/16هـ.
النظام ال يواكب الثورة اإلعالمية
التي نشهدها حاليًا

يف حني ر�أى عدم منا�سبة دمج املادتني «ال�سابعة» و»الثامنة» من م�شروع
احلكومة يف املادة «التــا�سع ـ ــة» من م�ش ــروع اللجن ــة؛ الخت ــالف الأحــكام يف
املادتني ،فالأولى تتعلق ب�شبكة البث ،وهي التي ورد الت�شديد فيها وا�شرتط
للرتخي�ص بها موافقة جمل�س الوزراء� ،أما الثاني ــة فت ــتعلق ب�أن�شط ــة الإعـالم
املرئي وامل�سموع ،ومل ي�شرتط لها موافقة جمل�س الوزراء .و�إ�ضافة �إلى ذلك
ف�إن اللجنة �أ�ضافت كلمة (الهيئة) ومل تعدل ال�سياق مبا تقت�ضيه الإ�ضافة،
بل بقيت الأفعال بعدها مبنية على املجهول و�أبقيت عبارة «بناء على تو�صــية
من الهيئة».

واملذكرات الت�سبيـ ــبية ،فيم ــا تقت�صر الأنظ ــمة على الن�صـ ــو�ص والق ـ ــواعد
القانونية القابلة للتطبيق ،ون�صو�ص الأنظمة مل تو�ضع �إال لتحقيق الأهداف،
�صحيحا يحقق ذلك.
فيفرت�ض �أن تطبيقها تطبي ًقا
ً
كما ر�أى الع�ضو ذاته عدم منا�سبة حذف عبارة« :ول�ضوابط �أداء املهنة
للعاملني يف هذا املجال» الواردة يف املادة «الرابعة» من م�شروع احلكومة؛ لأن
حذفها ال يلزم الهيئة بو�ضع هذه ال�ضوابط.
ولفت �آخر النظر �إلى عدة ملحوظات على املادة “التا�سعة ع�شرة” ور�أى
�أنها حتتاج �إلى �إعادة مراجعة ،وبخا�صة فيما يتعلق ب�إ�سناد مهام حتديد
املخالفات �إلى الهيئة ،ويف �إجراءات رفع الدعوى والت�شديد فيها.
وطالب اللجنة ب�أن تت�أكد ب�أن ما يدر�س حال ًيا يف هيئة اخلرباء من �سلخ
الإعالم الداخلي بكافة مكوناته ،و�ضمه �إلى هيئة الإعالم املرئي وامل�سموع
ال ي�ؤثر على درا�ستها لهذا النظام ،ال�سيما وقد وجه معايل وزير الثقافة
والإعالم بذلك ،مع تغيري ا�سم الهيئة �إلى هيئة تنظيم الإعالم ،ف�إذا كان
الأمر كذلك� ،سنجد �أنف�سنا نناق�ش مر ًة �أخرى هذا النظام ،وكان الأولى
الرتيث والرجوع �إلى الوزارة ملعرفة ما لديها يف هذا ال�ش�أن.
والحظ �أحد الأع�ضاء عدم الرتابط بني مواد النظام ،وو�صفها ب�أنها �أ�شبه
بتو�صيات منثورة ال ينتظمها ِعقد نظام حاكم ،وقال � :إن املادة “الثالثة”
يف بندها “�أو ًال” تتناق�ض مع ما ورد يف مادة التعريفات ،وبخا�صة تعريف
الإعالم املرئي وامل�سموع .وت�ساءل عما �إذا كانت الأجهزة الذكية خارجة عن
مراقبة وتنظيم هذه الهيئة؟ .و�أ�ضاف� :إن املادة “الرابعة” ن�صت على بع�ض
الفقرات الإن�شائية ،والأولى �أن تكون ماد ًة حمددة وحاكمة.
والحظ �أن املادة “ال�ساد�سة ع�شرة” مادة غام�ضة؛ وت�ساءل قائ ًال :هل
�سنحاكم جميع �شركات البث الأجنبية؟ وهل �ستخ�ضع تلك ال�شركات لالئحة
ت�صدرها الهيئة؟.

وبينَّ �أحد الأع�ضاء �أن عبارة «الذي ت�صدره الهيئة» التي �أ�ضافتها اللجنة
يف املادة «العا�شرة» من م�شروع النظام فيها خلل جوهري ،فمفهوم املخالفة
�أن الرتخي�ص الذي ال ت�صدره الهيئة غري م�شمول باملنع من البيع ،كما �أن هذه
الإ�ضافة ال تتفق مع اال�ستثناء الوارد يف املادة نف�سها ،حيث ورد اال�ستثناء
بعبارة�« :إال مبوافقة اجلهة التي �أ�صدرته» ف�إذا كان املنع يقت�صر على بيع
الرتاخي�ص التي ت�صدرها الهيئة فيفرت�ض �أن يقال «�إال مبوافقتها» .كما �أن
الرتاخي�ص التي ت�صدر من جمل�س الوزراء �أولى مبنع البيع وهذا ما حتققه
�صياغة م�شروع احلكومة .فيما �أ�شار �إلى �أن و�ضع مادة حتدد الأهداف يف
الأنظمة من عيوب ال�صياغة القانونية ،فالأهداف حيثيات حملها ال�شروح
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كما ت�ساءل عن اجلهة التي تف�صل يف اخلالف الذي قد ين�ش�أ بني الهيئة
واجلهة املرخ�ص لها ,حيث مل يرد ن�ص بهذا ال�ش�أن يف م�شروع النظام.

فروعا لوزارة الثقافة
تتعامل مع امل�ؤ�س�سات الإعالمية امل�ستقلة كما لو كانت ً
والإعالم.

و�أكد ع�ضو �آخر �أن املادتني الثالثة والرابعة حتتاجان �إلى �إعادة نظر،
فاللجنة الوطنية كيان له ا�ستقالله ،وال ميكن �أن يندرج حتت نظام الهيئة.
والحظ �أن كلمة“ :التطوير” الواردة يف املادة “الثانية” لي�س لها �أي دالالت
يف هذا النظام ،كما �أن هذه املادة نف�سها بحاجة �إلى تطوير وحتديث كي
تن�سجم مع التغريات واملتطلبات والتطورات واملعطيات يف هذا الع�صر.

و�شدد يف هذا ال�سياق على منح املزيد من احلرية الإعالمية امل�س�ؤولة
واملن�ضبطة لهذه امل�ؤ�س�سات ،بحيث تتم م�ساءلتها يف مرحلة الحقة يف حال
جتاوزها لل�ضوابط والقيود.

ولفت النظر �إلى �أن املادة “الثالثة” بالرغم من �أهميتها �إ ّال �أنها مل
ترتبط بالنظام وك�أنها مادة م�ستقلة .وطالب اللجنة ب�إ�ضافة فقرة يف بداية
املهام ن�صها كما يلي“ :الإ�شراف على هذا النظام ومتابعة تنفيذ �أحكامه”.
ور�أى �أحد الأع�ضاء �أن املادة “الثامنة” �أغفلت �شريح ًة كبري ًة من �شرائح
املجتمع؛ وهم ذوو االحتياجات اخلا�صة ،فالأولى �أن يهتم هذا النظام بهذه
ال�شريحة ،و�أن يراعي احتياجاتها ومتطلباتها وخ�صائ�صها احل�سية.
منوه ًا �إلى �أن م�شروع النظام مييل �إلى و�ضع مزيد من القيود على حرية
التعبري والر�أي ،يف الوقت الذي يتطلع فيه اجلميع �أن يتبنى املجل�س من
القواعد والإجراءات ما يتيح ج ًّوا من احلرية الإعالمية امل�س�ؤولة واملن�ضبطة.
مشروع النظام أغفل ذوي
االحتياجات الخاصة

كما الحظ �أن اللجنة �أ�ضافت �إلى املادة “الأولى” الإنرتنت و�شبكات
االت�صال الهاتفي حتت مظلة الإعالم املرئي وامل�سموع” بالرغم من عدم
وجود عالقة بينهما .كما �أن اللجنة يف املقابل  -وهي ُت ّعرف رخ�صة البث-
حددتها كما لو �أنها البث الإعالين �أو املن�شور ,وت�ساءل عن العالقة بني
ت�شكيل اللجنة الوطنية لتقنني املحتوى الأخالقي لتقنية املعلومات  -ن�ص
املادة الرابعة  -والتي �صدر بت�شكيلها قرار جمل�س الوزراء ،وبني نظام
الإعالم املرئي وامل�سموع.
ور�أى ع�ضو �آخر �أن عبارة «ال�سلم العاملي» الواردة يف املادة «ال�سابعة»
حتتاج �إلى �إعادة نظر بحيث تتناغم مع ال�سياق العام الذي وردت فيه .كما
�أن القيد الوارد يف الفقرة (ي) من املادة «ال�سابعة» هو مك ّبل حلرية التعبري
والر�أي ب�صور ٍة ال لزوم لها؛ مت�سائ ًال عن ال�ضوابط �أو الأنظمة ذات ال�صلة
خالف هذا النظام.
و�أ�شار �آخر �إلى �أن املادة “احلادية ع�شرة” �أ�سندت �إلى جمل�س الإدارة
دو ًرا هام�ش ًيا يتعلق بو�ضع قواعد حتديد املقابل لإ�صدار الرتاخي�ص ،وقد
ترى اللجنة مراجعة هذه املادة .ولفت النظر �إلى �أن املادة “الرابعة ع�شرة”
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وتطرق �أحد الأع�ضاء �إلى تعريف املحتوى الإعالمي وو�صفه ب�أنه تعريف
قدمي ي�صلح ملا قبل انت�شار الإنرتنت وما فيها من مدونات ،ولكن بعد �إ�ضافة
الإنرتنت �إلى تعريف “البث” يف نف�س املادة؛ يح�سن �أن يتم �إعادة �صياغة
التعريف ليكون بالن�ص الآتي“ :مادة مرئية وم�سموعة ومكتوبة �أو �أي منها”.
وبهذا يت�سق مع ما جاء يف البند “�أوال” من املادة “الثانية” من م�شروع
اللجنة والذي وردت فيه مهام هيئة الإعالم املرئي وامل�سموع ،وت�ضمنت
“املرئية وامل�سموعة واملكتوبة...الخ” ،ف�أ�صبح البث للمادة املكتوبة يعترب من
مكونات الإعالم املرئي وامل�سموع .ور�أى منا�سبة �إعادة �صياغة تعريف �إعادة
البث ليكون بالن�ص الآتي�“ :إعادة بث املحتوى الإعالمي  ..الخ” لكي ي�شمل
ما ين�شر على اليوتيوب والإنرتنت ح�سب تعريف املحتوى الإعالمي.
وا�ستح�سن ع�ضو �آخر و�ضع تعريف للمرا�سالت اخلا�صة حتى ن�ستثني
امل�ستخدمني العاديني ملوقعي الفي�س بوك واليوتيوب من �أن يكونوا خا�ضعني
لهذا النظام .و�أ�ضاف :قد ترى اللجنة تعريف املرا�سالت اخلا�صة بالن�ص
الآتي“ :املرا�سالت التي ير�سلها ال�شخ�ص �إلى �شخ�ص� ،أو �أ�شخا�ص معروفني
له ،وتكون ذات طابع �شخ�صي �أو خا�ص فيما تخرب به ،ويتم فيها حتديد
املر�سل �إليه مبا يعني الرغبة يف عدم ال�سماح للغري باالطالع على م�ضمون
الر�سالة”.
و�أ�شار �إلى ما ن�صت عليه املادة “الثالثة” فيما يخ�ص مهام هيئة الإعالم
املرئي وامل�سموع حيث ورد� :أن “الهيئة تتولى تنظيم املحتوى الأخالقي
والإعالمي بجميع و�سائطه املعلوماتية (التقليدية والإلكرتونية)»:املرئية
وامل�سموعة واملكتوبة ،»..وهو ما يجعل مهام الهيئة متتد �إلى ال�صحف
الورقية ،والإلكرتونية ،وكذا املدونات الإلكرتونية.
ونبه �آخر �إلى �أن تعريف املرا�سالت اخلا�صة يف املادة «الأولى» يجعل
املادة «اخلام�سة» ال تنطبق على من ي�ستخدم حا�سوبه ال�شخ�صي� ،أو جهازه
اجلوال يف بث حمتوى �إعالمي من خالل و�سائل التوا�صل االجتماعية (وذلك
بعد �إ�ضافة الإنرتنت �إلى تعريف البث).
وبالن�سبة للقنوات اليوتيوبية واملدونات؛ اقرتح الع�ضو �أن يتم �إ�ضافة مادة
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خا�صة بها بالن�ص الآتي� »:أي مدون �أو �صاحب قناة يوتيوبية من مواطني
اململكة يرتدد على مدونته �أو قناته �أكرث من ثالثة �آالف زائر يوم ًيا يعترب
ممار�سا لن�شاط من �أن�شطة الإعالم املرئي وامل�سموع ،ويلتزم ب�أن يح�صل
ً
على ترخي�ص مبمار�سة هذا الن�شاط وف ًقا ملا ورد يف هذا النظام وما حتدده
الالئحة� ،سوا ًء كان البث من داخل اململكة �أو من خارجها».
كما اقرتح على اللجنــــة �إ�ضافـــة البـــنود الآتيـــة �إلى �ضـــوابط املحـتوى
الإعالمي التي جاءت يف املادة «ال�سابعة»:
* بث حمتوى �إعالمي يت�ضمن معلومات كاذبة ال ت�ستند �إلى حقائق
ومعلومات موثوق بها.
* بث حمتوى �إعالمي ال يخ�ضع لل�ضوابط الواردة يف هذا النظام حتت
�أ�سماء جمهولة �أو م�ستعارة.
* بث حمتوى �إعالمي فيه تعد على حرمة احلياة اخلا�صة للأفراد.
كما ر�أى منا�سبة �إ�ضافة عبارة ”:وذلك للبث املحمل على �إ�شارات
ال�سلكية” على ن�ص البند “ثان ًيا” من املادة “الثامنة”؛ مربر ًا ذلك بوجود
�أنواع �أخرى للبث مثل الإنرتنت و�شبكة اجلوال.

واقرتح ع�ضو �آخر على اللجنة ا�ستبدال كلمة “�أخرى” بكلمة “�أ�شد”
يف البند “�أو ًال” من املادة “الثالثة ع�شرة” بحيث ال ت�سقط العقوبة على
املخالفة لهذا النظام العقوبات الأخرى ،فتكون ال�صياغة كما يلي “ :مع عدم
الإخالل ب�أي عقوبة �أخرى ين�ص عليها نظام �آخر ،”..لأن العقوبة هنا على
جرائم تختلف عن اجلرائم التي تتم املعاقبة عليها يف النظم الأخرى ،فعلى
�سبيل املثال املخالفة لبع�ض ما ورد يف �ضوابط املحتوى الإعالمي يف املادة
«ال�سابعة» توقع املخالف حتت طائلة بع�ض مواد قانون العقوبات �أو اجلرائم
املعلوماتية «يف جرائم ال�سب والقذف والت�شهري ،»..وقد يتعر�ض �صاحبها
للحب�س مع الغرامة ،بينما العقوبات يف هذا النظام ت�شمل � ً
أي�ضا خمالفات
�أخرى غري �ضوابط املحتوى� ،أي �أنها جرائم �أخرى غري تلك التي متت
العقوبة عليها يف قوانني العقوبات �أو اجلرائم املعلوماتية.
والحظ �أحد الأع�ضاء �أن ن�ص املادة “الع�شرون” يجعل ال�سعوديني من
�أ�صحاب املدونات والقنوات اليوتيوبية من املخالفني غري خا�ضعني لهذا
النظام؛ لأنهم مل يح�صلوا على ترخي�ص ،فجملة “من قبل املرخ�ص له من
قبل الهيئة” متنع امتداد النظام للمخالفني غري املرخ�ص لهم من �أ�صحاب
املدونات �أو القنوات اليوتيوبية .واقرتح على اللجنة منا�سبة ال�صياغة
الآتية “ :النظر يف املخالفات التي ترتكب من:
 -1املواطنني ال�سعوديني املقيمني يف اململكة �أو خارجها.
 -2غري ال�سعوديني القاطنني يف اململكة.
 -3غري ال�سعوديني خارج اململكة املرخ�ص لهم من قبل الهيئة� .أما غري

ال�سعوديني خارج اململكة – الذين يقومون ببث خالل القنوات الف�ضائية
والإنرتنت دون ترخي�ص -فال والية لهذا النظام عليهم.

وو�صف م�شروع النظام ب�أنه مو�ضوع مهم وح�سا�س ،والنظام يحاول �أن
ينظم ماال ينظم يف ع�صر التقنية واملتغريات ال�سريعة.
وبني ع�ضو �آخر �أن النظام مل ي�ضع احلدود الفا�صلة يف التقنني بني
املحتوى والو�سائل ،بالإ�ضافة �إلى �أنه مل يتحدث عن توطني التقنية من
خالل هذا الإعالم الذي يعترب هو امل�سيطر الأول على جوانب عديدة يف هذه
احلياة ،كذلك اجلانب الرقابي هل هو مبا�شر �أم غري مبا�شر؟ وهل هو �سابق
�أم الحق؟.
ور�أى �ضرورة ترك القيود التي و�ضعها النظام للوائح ،وخا�صة ما يتعلق
بالغرامات ،حيث يخ�شى �أن تكون هذه القيود ت�أ�شرية خروج للإعالم الوطني
لي�صدر تراخي�صه من دول �أخرى كما ح�صل مع نظام املطبوعات �ساب ًقا.
ونوه �آخر �إلى �أن املادة «الثانية» و»الرابعة» اللتان �أ�ضافتهما اللجنة
يخ�صان تنظيم الهيئة ولي�س هذا النظام ،وقال � :إن النظام يعنى باجلوانب
املو�ضوعية لتنظيم الإعالم املرئي وامل�سموع ،وبالتايل هذه الإ�ضافة غري
منا�سبة؛ لأنها تخ�ص اجلوانب ال�شكلية وهي تخ�ص تنظيم الهيئة؛ وتنظيم
الهيئة �صادر بقرار جمل�س الوزراء رقم ( )332بتاريخ 1433/10/16هـ.
وا�ستغرب �أحد الأع�ضاء ن�ص املادة “ال�سابعة” التي ذكرت �أن النظام
ربط منح الرتخي�ص بعدم �إتيان عدد من املحظورات؛ وبينَّ �أن من يتمعن يف
ن�ص املادة ي�ستنتج �أن الفكرة هي �أنني �أمنحك الرتخي�ص من �أجل �أن متتنع
عن عمل ،ولي�س من �أجل �أن تقوم بعمل؛ وهذا عك�س املنطق القانوين ،ال�سيما
�أنه من املفرت�ض �أن املادة “ال�سابعة” انطلقت من ن�ص املادة “التا�سعة
والثالثني” من النظام الأ�سا�سي للحكم والتي تن�ص على � ”:أن تلتزم و�سائل
الإعالم والن�شر وجميع و�سائل التعبري بالكلمة الطيبة وب�أنظمة الدولة وت�سهم
يف تثقيف الأمة” .وهذا املنطلق الذي يجب �أن ينطلق منه �أي نظام يعنى
بتنظيم الإعالم.
واقرتح ع�ضو �آخر �إعادة �صوغ املادة “ال�سابعة” يف عجزها؛ حيث وردت
عبارة  ...”:تهديد ال�سلم العاملي” ،وذلك ب�أن تكون كالآتي ...”:تهديد
ال�سلم الوطني والدويل” ،ال�سيما �أن هذا املو�ضوع يطال اجلانبني م ًعا.
كذلك وردت عبارة  ”:عدم البث �أو الرتويج للمواد الإعالمية من دوائية،
ومكمالت غذائية� ،أو ا�ستثمارية غري مرخ�صة من اجلهات املخت�صة” ،وعد
ذلك جميل لكنه قال� :إن الأجمل �أن ي�ضاف �إليها عبارة  ...”:وتلك التي
حتر�ض على العنف واجلرمية” ،ال�سيما �أن البث الإعالمي الذي يح�ض على
اجلرمية والعنف مو�ضوع مهم؛ وهو م�شارك بطريقة غري مبا�شرة يف مو�ضوع
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العنف واجلرمية التي ت�شهدها كث ًريا من املجتمعات الإن�سانية .و�أكد �أهمية
هذه الإ�ضافة وطالب ب�أخذ ها بعني االعتبار.
و�أيد �آخر اللجنة يف تعديلها ل�صياغة املادة “الثانية”؛ حينما �أ�شارت �إلى
�أهمية �أن يكون املحتوى الإعالمي مت�س ًقا مع ال�سيا�سة الإعالمية للمملكة،
وذلك ل�شمول وو�ضوح ال�سيا�سة الإعالمية وثباتها وات�ساقها مع النظام
الأ�سا�سي للحكم وارتباطها باخلطط والربامج يف اململكة مع مراعاتها
للم�ستجدات.
واقرتح تعديل املادة “ال�ساد�سة ع�شرة”؛ بحيث ي�ضاف �إليها القنوات
الأجنبية املمولة ب�أموال مواطنني �سعوديني ،لت�صبح بالن�ص الآتي ”:على
الهيئة اتخاذ الإجراءات القانونية الالزمة يف �ش�أن املحتوى الإعالمي
املخالف والذي يبث عرب قنوات �أجنبية ممولة ب�أموال مواطنني �سعوديني،
�أو قنوات �أجنبية -غري مرخ�ص لها -ويتم ا�ستقباله داخل اململكة وف ًقا ملا
يحدده النظام”.
وبرر الع�ضو ذلك ب�أهمية ان�ضباط اال�ستثمار املايل للمواطنني مبا
وخ�صو�صا يف ظل
يحقق امل�صلحة الوطنية ،ومبا يتفق مع �سيا�سة اململكة
ً
هذا الف�ضاء املفتوح ،كما �أن الأو�ضاع احلالية ت�شري �إلى وجود الكثري من
املهددات الأمنية والفكرية واخللقية والتي ميكن �أن تروج مبحتويات �إعالمية
غري من�ضبطة مل�ستثمرين �سعوديني وب�أموال �سعودية .وقد تكون مقراتها
خارج الوطن.
من جهته ر�أى �أحد الأع�ضاء الإبقاء على املادة “التا�سعة ع�شرة” كما
وردت من جمل�س الوزراء واملتعلقة بالنظر يف خمالفة ال�سعودي الذي يرتكب

خارج اململكة �أ ًيا من خمالفات النظام ،والتي ا�ستبدلت باملادة “الع�شرون”؛
حيث اقرتحت اللجنة املوقرة فيها تغيري كلمة :ال�سعودي �إلى املرخ�ص
له؛ وذلك كون الن�ص ال�سابق � أكرث حتديدً ا وتخ�ص خمالفات املواطن الذي
مل يحدد من قبل يف �أي مادة �سابقة بينما �أ�ش ــري �إلى الغري مرخ�ص له ب�أكرث
من مادة.
و�أ�شارت �إحدى الع�ضوات �إلى �أن الق ــنوات الف�ض ــائية الر�سمي ــة للإعـ ــالم
ال�سعودي ،هي قنوات تعبرّ عن هوية اململك ــة وت�ؤك ــد مكانت ــها و�صورتها لدى
املتلقي داخلي ًا يف اململكة وخارجها يف العاملني العربي والإ�سالمي.
الفتة النظر �إلى �أن �أحد �أهداف نظام الإعالم املرئي وامل�سموع هو كما ت�شري
املادة “الثانية” من �أهداف هذا النظام “تر�سيخ مبادئ الدين الإ�سالمي
والنظام الأ�سا�سي للحكم وال�سيا�سة الإعالمية يف اململكة وحماية الهوية”،
و�أ�ضافت :وت�أكيد ًا لهذا اله ــدف وتع ــزيز ًا ل�ص ــورة املم ــلكة ومكانتها
التي ترتجمها القنوات الر�سمــية ال�سعودي ــة جند �أن ــه من الأه ــمية �أن
ي�ؤكـ ــد هذا النظام على و�ضع �ضوابط للمظهر يف اللبا�س والزينة للمذيعات
العامالت يف القنوات ال�سعودية املرخ�ص لها ،وذلك بااللتزام بالزي الوطني
وعدم ترك ذلك جما ًال لالجتهاد ال�شخ�صي ،حيث يالحظ وجود جتاوزات
من بع�ض املذيعات العامالت يف القنوات ال�سعودية بعدم التقيد بالزي
الر�سمي ,واملبالغة يف التربج والزينة مما ي�سيء ل�صورة اململكة؛ مبينة �أن
ذلك خمالف للمادة “الأولى” من ال�سيا�سة الإعالمية للمملكة والتي تن�ص
على �أن يلتزم الإعالم ال�سعودي بالإ�سالم يف كل ما ي�صدر عنه ،وي�ستبعد من
و�سائله جميع ًا كل ما يناق�ض ال�شريعة.
وضع ضوابط للمظهر في اللباس
والزينة للمذيعات العامالت في
القنوات السعودية

يف ال�سياق ذاته �شدد ع�ضو �آخر على �ضرورة �إ�ضافة بند للمادة “الرابعة”
يف م�شروع النظام تن�ص على ”:حتديد �ضوابط املظهر يف اللبا�س والزينة
للمذيعات العامالت يف القنوات ال�سعودية املرخ�ص لها؛ بااللتزام بالزي
الوطني والتقاليد الإ�سالمية”.
ويف نهاية املناق�شات وافق املجل�س على منح اللجنة مزيد ًا من الوقت
لدرا�سة ما طرحه الأع�ضاء من �آراء وملحوظات والعودة بوجهة نظرها �إلى
املجل�س يف جل�سة قادمة.
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مـقــال

أزمة المدير التنفيذي
املدير التنفيذي لل�شركة ،هو مثل قبطان ال�سفينة ،قائد وموجه لل�شركة ،ووا�ضع لإ�سرتاتيجيتها ،ومتابع لتنفيذها.
مديرو ال�شركات الكربى التنفيذيون الناجحون هم من لديهم القدرة والعلم واملهارة لر�سم وتنفيذ �سيا�سات النجاح والنمو
لل�شركة ..جمموعة املديرين التنفيذيني يف اململكة هم من ي�ساهمون يف �إدارة االقت�صاد ال�سعودي ،و�إيجاد الوظائف،
و�صناعة الفر�ص التجارية ،وحت�سني م�ستوى الدخل الوطني.
الباحث يف خلفية وخربة املديرين التنفيذيني لل�شركات املدرجة يف �سوق الأ�سهم ال�سعودي يجد �أن البع�ض و�صل
لهذا املن�صب الرفيع كتطور طبيعي للرتقية� ،أو كمكاف�أة على �إجنازاته يف وظائفه ..وهم غالب ًا مهنيون مثل :مهند�سون،
حما�سبون� ،أطباء� ،أو متخ�ص�صون يف جماالت عمل ال�شركة.
البع�ض �أ�صبح رئي�س ًا تنفيذي ًا بقوته املالية لأنه ميلك ن�سبة كبرية يف ر�أ�سمال ال�شركة� ،أو كممثل للعائلة التي متتلك ح�صة
كبرية من ر�أ�س املال ..وجند �أي�ض ًا من بني املديرين التنفيذيني من هم موظفو حكومة تولوا املن�صب لتمثيل القطاع احلكومي..
واملالحظ �أن معظم املديرين التنفيذيني يف اململكة لي�س لديهم التخ�ص�ص الإداري ،وال املهارات ،واخلربة التنفيذية املهنية..
لي�س هذا جلد ًا للذات ،بل هو �صدى رنني جر�س يقرع للفت االنتباه �إلى حالة قيادات ال�شركات ال�سعودية.
معظم مديري ال�شركات الكربى الأمريكية ،قادوا ال�شركات ولديهم تواجد لدى املجتمع االقت�صادي ..والت�سا�ؤل
هنا :ملاذا يتواجد عددٌ قليل من �أمثال ه�ؤالء يف اململكة؟ ..ب�أن يكون املدير قادر ًا على القيادة و�إدارة املواهب ،والتفكري
الإ�سرتاتيجي وو�ضع اخلطط ولتحقيق �أف�ضل النتائج املالية واالقت�صادية ل�شركته؟ ..وبالتايل حت�سن الو�ضع اال�ستثماري
واالقت�صادي يف اململكة ككل.
ثقافة اال�ستعانة باملدير التنفيذي املهني غائبة يف املجتمع التنفيذي ..وبدون وجود هذه الثقافة لن يكون لدينا
مديرون تنفيذيون ناجحون.
ينق�سم املديرون التنفيذيون �إلى مديرين جدد ،ومديرين ذوي خربة ..ما نالحظه يف اململكة ،كرثة ظهور املديرين
اجلدد ،وندرة �أ�صحاب اخلربات والنجاحات ..لوي جي�سترن املدير التنفيذي ل�شركة (�أي بي �إم) من عام � 1993إلى
2002م ُيعترب من �أنقذها من اال�ضمحالل �أمام مناف�سات التقنيات اجلديدة ،لأن له خربة فكان مدير ًا ل�شركة (�أمريكان
�إك�سرب�س املالية) ،و�شركة (نابي�سكو الغذائية) ،و�شركة (ميكنزي اال�ست�شارية) ..وكان مدير ًا تنفيذي ًا مهني ًا وقادر ًا على
تويل �إدارة قيادة �شركات نحو النجاح ..مل يكن مهند�س ًا� ،أو ا�ست�شاري ًا� ،أو خبري ًا غذائي ًا� ,أخذ املن�صب لأنه متيز وحقق
تاريخ ًا من النجاحات.
جون �سكلي كان مدير ًا ل�شركة (بيب�سي كوال) حتى عام 1983م ،حينما تولى �إدارة �شركة (�آبل) ،ليح ّولها لأكرب �شركة
تبيع �شركة حا�سبات �شخ�صية يف العامل ..وها نحن نرى انتقال الرئي�س التنفيذي ل�شركة (فورد) ليكون رئي�س ًا تنفيذي ًا
(مليكرو�سوفت).
كل من بيل جيت�س مدير (ميكرو�سوفت) ،و�ستيف جوب�س مدير (�آبل) ،الري �ألي�سون مدير (�أوراكل) تولوا �إدارة �شركات
عمالقة بدون �أن يكون لديهم خربة �إدارية تنفيذية �سابقة ..ولكن يجب النظر �إلى تاريخهم ،وتاريخ �شركاتهم ..فقد
تولوا ت�أ�سي�س ال�شركة و�إدارتها منذ مراحل منوها الأولى ،فنمت قدراتهم الإدارية التنفيذية مع منو �شركاتهم التي
�أ�صبحت من �أكرب ال�شركات يف العامل� ..إ�ضافة لذلك فهذه حاالت لي�ست منت�شرة يف الواليات املتحدة� ،إذ ت�شري درا�سة من
جامعة هارفارد �إلى �أن  %25فقط من امل�ؤ�س�سني يبقون يف منا�صبهم كمديرين تنفيذيني عند طرح �شركاتهم يف �سوق الأ�سهم.
ُيقا�س �أداء املديرين التنفيذيني ومدى جناحهم بعدة معايري ،منها قيمة العائد على ال�سهم ،و�أهمية دور ال�شركة يف
القطاع الذي تعمل فيه ..وت�ضع املعاهد املتخ�ص�صة مثل كلية الإدارة بجامعه هارفرد معايري دولية لقيا�س �أداء املدير
التنفيذي ..هل يتطلب الأمر تطبيق هذه املعايري لقيا�س جناح املديرين التنفيذيني ال�سعوديني؟� ..أم يتم �إدراج �آليات
مهنية للقيا�س يف �أنظمة ولوائح حوكمة ال�شركات؟.

د .عبدالعزيز بن �إبراهيم احلرقان
ع�ضو جمل�س ال�شورى
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تغطية

في ختام اجتماعات جمعيته العمومية  ..االتحاد البرلماني الدولي
ينتخب شودري رئيسًا جديدًا له

د .الجفري  :المملكة أدركت مبكرًا خطورة اإلرهاب
وكانت س ّباقة في التحذير منه

�شارك جمل�س ال�شورى يف �أعمال اجتماعات الدورة احلادية
والثالثني بعد املائة للجمعية العمومية لالحتاد الربملاين الدويل
التي عقدت يف مدينة جنيف ب�سوي�سرا خالل املدة من 22 – 18
ذو احلجة املوافق  16 -12اكتوبر 2014م.
ور�أ�س وفد جمل�س ال�شورى خالل االجتماعات معايل نائب
رئي�س املجل�س الدكتور حممد بن �أمني اجلفري ،و�ضم الوفد معايل
40
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الأمني العام للمجل�س الدكتور حممد بن عبداهلل �آل عمرو وعدد ًا
من �أع�ضاء املجل�س.
كما �شارك �أع�ضاء وفد املجلـــ�س يف االجـــتماعات التن�ســـيقية
للمجال�س واالحتادات الربملانية اخلليجية والعربيــة والإ�سالمية
التي عقدت على هام�ش اجتماعات اجلمعية العمومـــية لالحتـــاد
الربملــاين الـــدويل لتنـــ�سيق املواقـــف وتـــوحيد الـــر�ؤى ب�شـــ�أن

تغطية

املو�ضوعات والق�ضايا التي مت طرحها خالل اجتماعات اجلمعية
العمومية.
من جهته �شـــارك معـايل الأمني العام للمجل�س الدكتور حممد
�آل عمرو يف االجتـماع الذي عقـــدته جمعـــية الأمنـــاء العامـــني
للربملانات الدوليـــة على هامـــ�ش �أعمـــال اجتماعـــات اجلمعـــية
العمومية لالحتاد الربملاين الدويل.
وت�أتي م�شاركة املجل�س يف اجتماعات االحتاد الربملاين الدويل
يف �إطار �سيا�سة اململكة العربية ال�سعودية بقيادة خادم احلرمني
ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز �آل �سعود – يحفظه اهلل
 لدعم اجلهود الدولية الرامية لتعزيز ال�سلم والأمن الدوليني،وحتقيق �أعلى درجات التن�ســـيق بـــني الـــدول الأعـــ�ضاء ل�ضـــمان
توحيد اجلهود ملواجهة التحديات التي تهـــدد الأمـــن واال�ستقرار
الدوليني وهو ما يتفق مع �أهداف االحتاد الربملاين الدويل و�سعيه
لتحقيق التعاون بني خمتلف الربملانات يف دول العامل مبا يحقق
امل�صالح امل�شرتكة للدول وال�شعوب.
ويحر�ص جمل�س ال�شورى منـــذ ان�ضمـــامه لالتـــحاد يف العـــام
2003م ,على امل�شاركة يف اجتماعـــات االحتـــاد بو�صـــفه �أكـــرب
املحافل الربملانية الدولية التي ت�ضم معظم املجـــال�س الت�شريعية
يف دول العامل ،مبا يتيح اال�ستفادة من هذا املحـــفل ومينح اململكة
قناة بالغة الأهمية للتوا�صل والتعاون الـــدويل ،ودعـــم التعاون
امل�شرتك ،وفتح املزيد من قنوات احلوار والتوا�صـــل مع امل�ؤ�س�سات
الربملانية العاملية بهـــدف العـــمل على حتقيق ال�سالم العاملي مع
�ضمان احرتام ثقافة كل بلـــد وخ�صو�صــيته وعاداته التي ت�ضمن
له العي�ش ب�سالم وتتما�شى مع ما يريده املجتمع وال يخل مببادئه
وقيمـــه ,و�إبراز جهودهـــا ودورهـــا املحـــوري يف خدمة الق�ضايا
العربيـــة والإ�سالميـــة والدولية ,و�أمن وا�ستقرار منطقة ال�شرق
الأو�سط.
د .اجلفري اململكة �سنّت العديد من الت�شريعات والأنظمة
التي تكفل احلماية من التمييز والعنف �ضد املر�أة
ويف كلمته التي �ألقاها �أمام اجتماعات الدورة احلادية والثالثني بعد
املائة للجمعية العمومية لالحتاد الربملاين الدويل �أكد معايل نائب رئي�س
جمل�س ال�شورى الدكتور حممد بن �أمني اجلفري �أن اململكة العربية ال�سعودية
�أدركت مبكر ًا خطورة ظاهرة الإرهاب على املجتمع الدويل ،وكانت �س ّباقة يف
التحذير من خطورته على العامل �أجمع.

و�أ�ضاف� :إن اململكة العربية ال�سعودية دعت املجتمع الدويل مرار ًا
وتكرار ًا �إلى القيام مب�س�ؤولياته ملجابهة ظروف ن�ش�أة الإرهاب؛ حيث دعا
خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز �إلى م�ؤمتر دويل
ملكافحة الإرهاب ،كما دعا �إلى ت�أ�سي�س مركز دويل حتت مظلة الأمم املتحدة
ملكافحته ،وقدم تربع ًا للمركز مببلغ مائة مليون دوالر لتفعيل �أعماله.
و�أكد �أهمية مواكبة امل�ستجدات واملتغريات على ال�ساحة الدولية يف ظل
التطورات ال�سيا�سية والأمنية ،التي �أ�سهمت يف ن�ش�أة قوى التطرف والإرهاب
وانت�شارها يف منطقة ال�شرق الأو�سط مما �ش ّكل تهديد ًا �صريح ًا للأمن
وال�سلم الدوليني ،م�شري ًا �إلى �أن هذه الآفة التي ال تخ�ضع حلدود اجلغرافيا،
ت�ستدعي من املجتمع الدويل ومنظماته الدولية املتعددة التعاون املثمر
والب ّناء ملكافحة هذه الآفة وحماربتها.
ولفت معايل الدكتور حممد اجلفري النظر �إلى حر�ص اململكة على
جت�سيد ما تتم�سك به من قيم ومبادئ �إ�سالمية �صحيحة� ،أ�سا�سها قيم
الت�سامح والإخاء والعدالة والدعوة �إلى احلوار ونبذ التطرف والعنف
وحماربة الإرهاب.
ويف �ش�أن الق�ضية الفل�سطينية �أكد معاليه �أن جمل�س ال�شورى يطالب
دوم ًا بالوقوف مع احلق و�إن�صاف ال�شعب الفل�سطيني والوقوف �ضد الإرهاب
الإ�سرائيلي الغا�شم على الفل�سطينيني مبا يف ذلك احل�صار الإ�سرائيلي
اجلائر على قطاع غزة.
وفيما يتعلق بالو�ضع امل�أ�ساوي الذي يعي�شه ال�شعب ال�سوري لفت معاليه
�إلى �أن اململكة العربية ال�سعودية طاملا �أعربت عن قلقها العميق جتاه الو�ضع
اخلطري يف �سوريا ،وا�ستمرار �سفك دماء الأبرياء الأمر الذي وفر بيئ ًة
خ�صبة وحا�ضنة لقوى التطرف والإرهاب ,كما �أكدت على �ضرورة التطبيق
الكامل لبيان (جنيف.)1
وبخ�صو�ص التطورات يف اليمن دعا معاليه يف كلمته جميع الأطراف
املعنية �إلى التطبيق الكامل والعاجل لبنود االتفاق ال�سلمي وال�شراكة الوطنية،
وطالب املجتمع الدويل بتقدمي جميع �أوجه امل�ساعدة لليمن.
ويف ال�ش�أن العراقي �أ�شار معايل نائب رئي�س جمل�س ال�شورى �إلى �أن اململكة
رحبت باختيار رئي�س للدولة ورئي�س الربملان ورئي�س للحكومة ،الفت ًا معاليه
�إلى �أنه �سبق حلكومة خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز
ـ حفظه اهلل ـ الإعالن عن تخ�صي�ص مبلغ  500مليون دوالر �أمريكي لتغطية
االحتياجات الإن�سانية لل�شعب العراقي وامل�شاركة بفاعلية يف اجلهود الدولية
التي حتافظ على وحدة العراق.
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تغطية

ويف جمال مكافحة العنف �ضد املر�أة بني معايل الدكتور اجلفري �أن
اململكة �س ّنت العديد من الت�شريعات والأنظمة التي تكفل احلماية من التمييز
والعنف �ضدها ،مب�شاركة فاعلة من �أع�ضاء جمل�س ال�شورى ،كان �آخرها
نظام احلماية من الإيذاء الذي �صدر العام املا�ضي ،مت�ضمن ًا  17مادة جت ّرم
كل �أنواع العنف والتمييز والتهديد جتاه املر�أة �سوا ًء كان نف�سي ًا �أو ج�سدي ًا �أو
جن�سي ًا �أو غريه ،بالإ�ضافة �إلى اجلهد الإعالمي يف ن�شر التوعية بني �أفراد
املجتمع حول مفهوم الإيذاء والآثار املرتتبة عليه والتحذير منه.
برامج الوقاية
كما مت �إن�شاء برنامج الأمان الأ�سري الوطني بهدف تقدمي ِ
وامل�ساندة ون�شر الوعي وبناء �شراكات مهنية مع املتخ�ص�صني وامل�ؤ�س�سات
احلكومية والأهلية ل�ضمان توفري بيئ ٍة �أ�سري ٍة �آمنة يف اململكة.
وزاد معايل نائب رئي�س جمل�س ال�شورى �أن اململكة تفتخر بالقرار امللكي
الكرمي القا�ضي بتعيني املر�أة ع�ضو ًا كامل الع�ضوية يف جمل�س ال�شورى؛
وت�شغل ن�سبة  %20كحدٍ �أدنى ،وم�شاركتها يف الرت�شح واالنتخاب لع�ضوية
املجال�س البلدية.
م�شري ًا �إلى �أن ال�شريعة الإ�سالمية تكفل امل�ساواة العادلة بني اجلن�سني
القائمة على مبد�أ التكامل فيما يتعلق باحلقوق والواجبات ،الفت ًا النظر �إلى
�أن املر�أة ال�سعودية ت�شغل العديد من املنا�صب العليا يف الوظائف العا ّمة
والوظائف القيادية اخلا�ضعة لنظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي املرتبة
املمتازة.
ويف ختام كلمته متنى معايل نائب رئي�س جمل�س ال�شورى �أن يحقق
االجتماع �أهدافه و�أن يتكاتف �أع�ضاء االحتاد يف �سبيل ر�سم م�ستقبل م�شرق
يجعل من العمل الربملاين �أمنوذج ًا يف مواجهة امل�شكالت والت�صدي لها
ومعاجلة كل ما مي�س �ش�ؤون هذا العامل .كما عرب معاليه نيابة عن �أع�ضاء وفد
جمل�س ال�شورى عن ال�شكر والتقدير ملعايل رئي�س االحتاد الربملاين الدويل
ال�سيد عبد الواحد الرا�ضي ،لإدارته �أعمال االحتاد بكل حكمة واقتدار خالل
فرتة عمله رئي�س ًا لالحتاد؛ م�شيد ًا يف الوقت ذاته باجلهود الكبرية التي
بذلها �أمني عام االحتاد ال�سيد مارتن �شونقونق لن�شر ر�سالة االحتاد الهادفة
لتحقيق ال�سالم بني ال�شعوب ودعم الأمن وال�سلم الدوليني.
خالل م�شاركتها يف اجتماع «الن�ساء الربملانيات» يف جنيف
د.الأن�صـاري :املر�أة ال�سعودية الأولى خليجي ًا واخلام�سة
عربي ًا يف التمثيل الربملاين
�أكدت ع�ضو جمل�س ال�شورى الدكتورة لبنى الأن�صاري خالل م�شاركتها يف
اجتماع «الن�ساء الربملانيات» امل�صاحب لأعمال اجتماعات الدورة احلادية
والثالثني بعد املائة للجمعية العمومية لالحتاد الربملاين الدويل التي عقدت
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يف مقر اجلمعية يف جنيف �أن ع�ضوات جمل�س ال�شورى قطعن �شوط ًا كبري ًا يف
�أقل من عامني من جتربتهن يف جمل�س ال�شورى.
وقالت الدكتورة الأن�صاري� :إن جتربة املر�أة ال�سعودية يف جمل�س ال�شورى
الزالت يف بدايتها �إال �أن املن�صف �سيجد �أنها حققت الكثري من الإجنازات
عرب عملها �إلى جانب �أع�ضاء املجل�س يف مراجعة تقارير الأداء للأجهزة
احلكومية والأنظمة ال�سارية واقرتاح تعديلها �أو اقرتاح �أنظمة جديدة
ت�ستجيب للمتغريات وامل�ستجدات التي ت�شهدها اململكة.
م�شرية �إلى �أن املر�أة ال�سعودية ال تعي�ش مبعزل عن واقع عاملي حول
حقوق املر�أة؛ لكنها ا�ستطاعت بف�ضل الر�ؤية احلكيمة للقيادة يف اململكة
العربية ال�سعودية �أن حت�صل على الكثري من احلقوق ب�شكل عام والربملانية
ب�شكل خا�ص ،الفتة النظر �إلى �أن متثيل املر�أة ال�سعودية يف جمل�س ال�شورى
و�صل �إلى  %20من �أع�ضاء املجل�س وهي الن�سبة التي ت�ضعها الأولى خليجي ًا
واخلام�سة عربي ًا يف ن�سبة التمثيل الربملاين.
و�أ�شارت الدكتورة الأن�صاري �إلى �أن م�شاركة املر�أة يف جمل�س ال�شورى
جتد كل الدعم من خادم احلرمني ال�شريفني و�سمو ويل عهده و�سمو ويل
ويل العهد ـ حفظهم اهلل ـ كما وجدت الرتحيب من �أع�ضاء املجل�س ورئا�سة
املجل�س؛ لكنها واجهت حتدي �إثبات نف�سها يف بداية جتربتها والت�أ�سي�س
لتجربة املر�أة يف املجل�س ،معتربة �أن ع�ضوات املجل�س كن حري�صات على
عدم ح�صر �أنف�سهن يف ق�ضايا املر�أة رغم �أهميتها حيث �أخذن املبادرة يف
اقرتاح عدد من الأنظمة وتعديل بع�ضها الآخر وامل�شاركة يف �أعمال جلان
املجل�س والفعاليات الداخلية واخلارجية �أ�سوة بزمالئهن الرجال.
و�أ�ضافت� :إن القرار امللكي التاريخي بتعيني املر�أة ع�ضو ًا يف املجل�س,
�سبقه دخول املر�أة �إلى املجل�س كم�ست�شارة ,ثم جاء االختيار الكرمي لثالثني
ع�ضوة وهو رقم كبري يف املقايي�س العاملية و�ضعنا يف املرتبة  76بني  190دولة؛
ما يعك�س الدعم الكبري النطالقة ع�ضوية املر�أة يف جمل�س ال�شورى.
وختمت ع�ضو جمل�س ال�شورى كلمتها بالإ�شارة �إلى �أن املر�أة يف جمل�س
ال�شورى متيزت عن زمالئها باجنذابها نحو الق�ضايا االجتماعية خ�صو�ص ًا
تلك املتعلقة بالرعاية االجتماعية وال�صحية التي ت�ستهدف الفئات اخلا�صة
مثل املتقاعدين وذوي االحتياجات اخلا�صة ،وال�شباب بغ�ض النظر عن جن�س
هذه الفئة.
يذكر �أن ع�ضو جمل�س ال�شورى الدكتورة لبنى الأن�صاري �شاركت يف
االجتماع كمتحدثة رئي�سية �إلى جانب �أع�ضاء من الن�ساء يف برملانات من
فرن�سا واالكوادور وبوركينافا�سو والواليات املتحدة الأمريكية.

تغطية

االحتـــاد الربملــاين الدولــي يحــذر من تفــ�شي فايــرو�س
(�أيــبــوال)..
فاز ع�ضو برملان جمهورية بنغالدي�ش �صابر �شودري برئا�سة االحتاد
الربملاين الدويل ب�أغلبية كبرية يف االنتخابات التي جرت يف ختام
�أعمال الدورة  131للجمعية العمومية لالحتاد خلف ًا للرئي�س املنتهية واليته
املغربي عبدالواحد الرا�ضي.
وقدم معايل نائب رئي�س جمل�س ال�شورى الدكتور حممد بن �أمني اجلفري
رئي�س الوفد امل�شارك يف �أعمال اجلمعية العمومية التهاين با�سم اململكة
للرئي�س اجلديد الحتاد الربملان الدويل ,جمدد ًا الت�أكيد على دعم اململكة
جلهود االحتاد يف مواجهة التحديات التي تهدد الأمن واال�ستقرار الدوليني,
و�سعيه لتحقيق التعاون بني خمتلف الربملانات يف دول العامل مبا يحقق
امل�صالح امل�شرتكة للدول وال�شعوب.
وتفوق �شودري على ثالثة مر�شحني �آخرين هم رئي�س جمل�س النواب
اال�سرتايل برونوين بي�شوب ،والربملانية الإندوني�سية نورحياتي ال�سقاف,
والرئي�س ال�سابق لربملان جمهورية جزر املالديف عبد اهلل �شهيد.

من جهة �أخرى طالب االحتاد الربملاين الدويل احلكومات واجلهات
الدولية املانحة بالإ�سراع يف ح�شد املزيد من امل�ساعدة املالية والطبية
واللوج�ستية للمناطق امل�صابة بفريو�س (�إيبوال).
و�أعرب االحتاد يف ختام �أعمال اجلمعية العمومية عن قلقه ب�ش�أن املخاطر
العالية لتف�شي الفريو�س عاملي ًا ،م�ضيف ًا �أنه رغم الدعم الذي قدمته العديد
من البلدان �إال �أن املجتمع الدويل الزال بطيئ ًا يف عمله والزالت ا�ستجابته
ملكافحة الوباء غري كافية.
ونا�شد االحتاد يف بيانه اخلتامي املجتمع الدويل م�ضاعفة جهوده للتوعية
ب�ش�أن املر�ض والت�صدي له بقوة ،مطالب ًا بو�ضع �إجراءات �أمنية و�صحية فعالة
للحد من انتقال الوباء املر�شح وفق ًا للأمم املتحدة لأن يكون «كارثة �إن�سانية
ذات عواقب ال ح�صر لها».
ودعا االحتاد الربملاين الدويل �إلى �سن املزيد من الت�شريعات التي
ت�ستهدف حت�سني النظم ال�صحية وزيادة اال�ستعداد للتعامل مع حاالت
الطوارئ ال�صحية والأزمات الإن�سانية ،م�ؤكد ًا �أهمية و�ضع خطط مل�ساعدة
البلدان املت�ضررة لتتعافى ب�سرعة من الآثار ال�سلبية للأزمة ،وا�ستحداث
ا�ستجابة دولية �صحية �سريعة للتعامل مع مثل هذه الأزمات.
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قرار الشورى سيوقف تشعب وتشتت قطاع النقل الخاص
بالخطوط الحديدية

رئيس الخطوط الحديدية :الشورى شخص مشكلتنا مبكرًا 00
ونعاني من تعدد الرؤى
واختالف االستراتيجيات

حوار ـ عادل احلربي

ولأن الكثــــري مــن الأ�سئــلــة تتبــادر �إلى الذهــن مبــجرد ذكــر
الرئا�سة العامــة للخطــوط احلديديــة بادرنــا �إلى لقــاء امل�س�ؤول
الأول يف “اخلطــوط احلديــدية” الأطــول يف املنطقة والأكرث
تعقيد ًا ،واملعقدة يف م�شاريعها وتداخالتها مع العديد من اجلهات.
معايل الرئي�س العام للخطوط احلديديــة الدكتــور حممد بن
خالد ال�سويكت كان كرمي ًا يف �إجاباته ف�إلى ن�ص احلوار:

لي�س �أ�سو�أ من ت�أخر الأقطار �إال ذلك القطار الذي ال يجيء,
وتلك املحطة التي مل تر النور بعد ،والأ�سو�أ �أي�ض ًا �أن يتعطل
ويرتاكم امل�سافرون يف حمطات نقل �أخرى كان من املمكن �أن تكون
حمطة القطار �إحداها ،ولي�ست هناك دولة �أحوج للقطارات من
دولة مرتامية الأطراف مثل اململكة العربية ال�سعودية.
ومبا �أن مرجعية اخلطوط احلديدية يف اململكة تتوزع بني
�أكرث من جهة ,فقد �أدرك جمل�س ال�شورى هذه املع�ضلة التي رمبا
كانت �سبب ًا يف ت�أخر قطاع النقل بال�سكك احلديدية ,حيث �أ�صدر
قرار ًا يف جل�سته الثالثة واخلم�سني من �أعمال ال�سنة الثانية
للدورة ال�ساد�سة املنعقدة بتاريخ  12ذو القعدة 1435هـ طالب
فيه ب�إعادة هيكلة قطاع النقل باخلطوط احلديدية ،مبا يحقق
توحيد مرجعيته لوزارة النقل ،وربط مدينة ينبع مب�شروع
اجل�سر الربي.
44
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 -:1طالب جمل�س ال�شــورى م�ؤخـر ًا ب�إعادة هيكلة قطاع النقل
باخلطــــوط احلديديــــة ،مبا يحقـق توحيد مرجعيــته لـــــوزارة
النقل ،كــيف ترون انعكــا�س مثل هــذا القــرار على تطــور ال�ســكك
احلديدية باململكة ؟.
بداية �أ�سجل اعتزازي مبجل�س ال�شورى وتقديري له كونه وقف على حالة
غري طبيعية و�شخ�صها مبكر ًا قبل �أن تتفاقم تداعياتها وت�ؤثر �سلب ًا يف هذا
القطاع� ،إذ بدت تت�شكل يف الفرتة الأخرية ،حالة غري م�سبوقة �أظهرت قطاع
النقل اخلا�ص باخلطوط احلديدية مت�شعب ًا وم�شتت ًا ،وهذا ما لفت نظر
املجل�س حيث الحظ قيام بع�ض اجلهات ( غري وزارة النقل ) بتويل م�س�ؤولية
التخطيط والت�صميم والتنفيذ والت�شغيل لبع�ض م�شاريع ال�سكك احلديدية يف
اململكة ,وقد ترتب على ذلك تعدد الر�ؤى واختالف اال�سرتاتيجيات وت�ضارب
امل�شاريع �أو عدم تكاملها ،وحتما فيما لو مت اعتماد قرار جمل�س ال�شورى
بحيث تكون مرجعية هيكلة قطاع النقل باخلطوط احلديدية هي وزارة النقل،
ف�إن كافة الأمور �ستعود لو�ضعها الطبيعي و�إلى احلالة التي ينبغي �أن تكون
عليها ،حيث �أن ال�سكك احلديدية من �أمناط النقل الربي ،وامل�س�ؤول عنها يف
جميع دول العامل هي وزارات النقل فقط ،ولهذا ف�إن قرار جمل�س ال�شورى

قرار وأصداء

بتوحيد مرجعية قطاع النقل باخلطوط احلديدية لوزارة النقل �سي�ضمن
التخطيط ال�شامل جلميع اخلطوط احلديدية يف اململكة وترابطها مع بع�ضها
البع�ض لت�شكيل �شبكة مرتابطة ،كما �سي�ؤخذ يف االعتبار ر�ؤية واحدة خلدمة
نقل الركاب ونقل الب�ضائع ،وبالإ�ضافة لذلك ي�ضمن ربطها ب�أمناط النقل
االخرى داخل املدن (مثل املرتو واحلافالت) مبحطات القطارات.
 -:2ملاذا الزالت اخلطة اال�سرتاتيجية للخطوط احلديدية
لربط مناطق اململكة يف مراحلها الأولى ؟.
و�ضعت امل�ؤ�س�سة العامة للخطوط احلديدية خطة عام 2010م لتو�سعة
اخلطوط احلديدية ،متتد �إلى العام 2040م ،تت�ضمن تنفيذ ( )19خط ًا
حديدي ًا بطول �إجمايل  9900كلم ،ولكن بعد �أن �أ�سندت يل مهام رئا�سة
امل�ؤ�س�سة ،ا�ستجدت عدة �أمور دفعت بنا �إلى �إعادة النظر يف هذه اخلطة
وتقييمها من جديد ،وعلى �إثر ذلك التقييم اكت�شفنا �أن اخلطة ال تغطي جميع
مناطق اململكة ( حمافظاتها ومدنها الرئي�سية ) ،و�أن مدة اخلطة �إلى عام
2040م تعترب مدة طويلة لإن�شاء البنية الأ�سا�سية للخطوط احلديدية ،لذلك
مت اتخاذ قرار بتحديث اخلطة بحيث ت�شمل �شبكة اخلطوط احلديدية كافة
مناطق اململكة ولتخدم املناطق ال�سكانية وال�صناعية وال�سياحية واملواينء
وت�شمل نقل الركاب والب�ضائع ،ومن خالل عملية التحديث �سيتم حتديد
مدة التنفيذ جلميع اخلطوط احلديدية بحد �أق�صى (� )15سنة تنتهي عام
2030م ،بحيث تنفذ على مراحل ح�سب الأولوية.
 -:4هناك انتقادات حلالة قطارات امل�ؤ�س�سة احلالية ,و�صفت
بع�ضها بالقدمية و�أخرى بغري املنا�سبة لأجواء اململكة ,ما هو
تعليقكم على ذلك؟.
ً
بالن�سبة للقطارات القدمية فهي تعمل حاليا باحل ــد الأدن ــى لها خا�صـ ــة
بعد ت�شغيل القطارات احلديثة ،وتدريجي ًا �سيتم اال�ستغناء عنها عرب �إحالل
القطارات اجلديدة مكانها ،كما �أننا على و�ش ــك ا�ست ــالم �أربع ــة قطـ ــارات
جديدة ،وبالتايل �سيتم اال�ستغناء عن القطارات القدمية كلي ًا.
�أما بالن�سبة للقطارات اجلديـ ــدة التي تعـ ــمل حـ ــالي ًا على خ ــط الدمام
الريا�ض ،فنعم هناك بع�ض املالحظات الفنـ ــية عليها وامل�ؤ�س�سـ ــة تعمل مع
ال�شركات امل�صنعة لها على حل هذه امل�شاكل.
 -:5ما هو �سبب االنخفا�ض يف الطاقة اال�ستيعابية للقطارات
احلالية؟.
موا�صفات القطارات احلالية ،مبا فيها الطاقة اال�ستيعابية ،و�ضعت من
قبل امل�ؤ�س�سة قبل عدة �سنوات ،ومع الأ�سف كانت ر�ؤية املعنيني بو�ضع تلك
املوا�صفات حمدودة وغري موفقة� ،إذ جنم عن تلك الر�ؤية خف�ض عدد مقاعد
القطار �إلى  288مقعد ًا ،من خالل خم�س عربات للركاب فقط ،وللأ�سف
هذا ينطبق �أي�ض ًا على القطارات التي ت�صنع حالي ًا ،واملتوقع توريدها خالل
�شهرين  ،حيث �أن عقدها مربم منذ العام 1433هـ.

مشاكل القطارات الجديدة مسؤولية
قرارات غير موفقة تم اتخاذها في
مرحلة سابقة

فم�شاكل القطارات اجلديدة التي تعمل حالي ًا وم�شاكل قلة عدد املقاعد
يف نف�س تلك القطارات والقطارات املتوقع و�صولها قريب ًا كلها كما �أ�سلفت
ناجمة عن قرارات غري موفقة مت اتخاذها يف مرحلة �سابقة من قبل القائمني
على امل�ؤ�س�سة �أنذاك ،ولكن القطارات اجلديدة املزمع تر�سية عقدها قريب ًا،
مت تعديل موا�صفاتها لزيادة الطاقة اال�ستيعابية للقطار ت�صل �إلى �أكرث من
 400مقعد،
ويف العموم نعمل نحن الآن يف امل�ؤ�س�سة على تاليف كل املالحظات التي
�سجلت على القطارات التي تعمل حالي ًا كما نعمل على الأخذ بكل املوا�صفات
التي حتدث نقلة نوعية يف القطارات.
 -:6ماهي الأ�سباب التي �أدت �إلى الت�أخري يف تنفيذ قطار
احلرمني؟.
التعديالت ال�سابقة لأجزاء من م�سار القطار �أدى �إلى زيادة وم�ضاعفة
نطاق العمل للمقاول وبالتايل �أدى �إلى زيادة التكاليف وزيادة املدة الالزمة
لإنهاء امل�شروع ،كما �أن زيادة و�صعوبة �أعمال اال�ستمالكات ،وت�أخر املوافقة
على التحويالت املرورية الكثرية خا�صة على الطرق الرئي�سة مثل طريق
احلرمني بجدة والطريق الدائري الثالث مبكة املكرمة واملدينة املنورة،
ت�سببت يف عدم متكن املقاول من العمل يف مواقع كثرية بامل�شروع.
بالإ�ضافة لذلك ف�إن زيادة متطلبات بع�ض اجلهات احلكومية واخلدمات
ب�أعمال �إ�ضافية عن العقد الأ�صلى� ،ساهم يف زيادة نطاق العمل ،و�أثر على
التكاليف واملدة الزمنية لتنفيذ امل�شروع ،ومن ناحية �أخرى ف�إن قلة موارد
بع�ض املقاولني بالإ�ضافة �إلى قوانني العمل اجلديدة بخ�صو�ص ت�أ�شريات
العمال التي �صدرت خالل مرحلة التنفيذ� ،أثرت �أي�ض ًا على مدة التنفيذ.
 -:7ماهي �آثار تغيري م�سار قطار احلرمني لي�شمل مدينة امللك
عبداهلل االقت�صادية برابغ؟.
تغيري م�سار القطار لي�شمل مدينة امللك عبد اهلل االقت�صادية �سي�سهم
ب�إذن اهلل يف �سرعة �إعمار املدينة ,حيث يتوقع �أن يبلغ عدد �سكانها 1.77
مليون ن�سمة  ،كما �سي�سهم يف حركة الطالب من �ساكنى جدة واملدينة املنورة
والعك�س �إلى اجلامعات املحيطة برابغ وكذلك املوظفني العاملني مبدينة
امللك عبداهلل االقت�صادية ،حيث يبلغ زمن الرحلة من املدينة املنورة �إلى
رابغ  61دقيقة ومن جدة �إلى رابغ حوالى  46دقيقة ،مما يح�سن خيارات
ال�سفر بني املدن ال�سعودية.
تم تعديل مواصفات عقود القطارات
الجديدة لزيادة طاقتها االستيعابية
إلى  400مقعد
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صرف األدوية دون وصفة طبية 00
المخاطر والحلول !!!!
�أجرى احلوار :من�صور الع�ساف

الأنظمة والتعليمات ت�شدد على عدم �صرف الأدوية الطبية
للمري�ض �إال بو�صفة طبية من الطبيب املخت�ص فهو املعني
بتحديد الدواء للمري�ض بعد �أن يتم فح�صه �سريري ًا ,ومعرفة
حالته ال�صحية ,وما �إذا كان يعاين �أمرا�ض ًا �أخرى ويتناول �أدوية
لها ,وتبع ًا حلالة املري�ض يقرر الطبيب الدواء املنا�سب ,فما قد
ينا�سب مري�ض ًا ما ,قد ال ينا�سب مري�ض ًا �آخر م�صاب بذات املر�ض
ولكنه يعاين �أمرا�ض ًا �أخرى ال ينا�سبها الدواء ذاته� ,أو رمبا
�أنه يتناول �أدوية �أخرى قد تتفاعل كيميائي ًا فيما لو تناول
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ذات الدواء ,خا�صة �أدوية امل�ضادات احليوية .وهذا ما ي�ؤكد
خطورة تناول الأدوية دون ا�ست�شارة الطبيب املخت�ص� ,إال �أن
واقع احلال يف ال�صيدليات باململكة وللأ�سف ال�شديد ال يعك�س
االلتزام بالو�صفات الطبية ل�صرف الأدوية ,وهو ما ي�شكل خطر ًا
على �صحة الإن�سان ال�سعودي واملقيم .وامل�س�ؤولية هنا تقع على
ثالثة جوانب ال�صيديل واملري�ض ,ووزارة ال�صحة ,فال�صيديل
ميار�س مهنة ال�صيدلة من منظور جتاري همه البيع والت�سويق
لأدوية معينة ل�صالح �شركات بعينها ,واملري�ض ي�سلك الطريق

تحقيق

املخت�صر للعالج هرب ًا من االنتظار الطويل يف العيادات الطبية
بامل�ست�شفيات احلكومية� ,أو لعدم قدرته على حتمل تكاليف
الك�شف الطبي وما يتبعه من حتاليل خمربية و�أ�شعة �إن لزم
الأمر يف العيادات الطبية اخلا�صة� .أما م�س�ؤولية وزارة ال�صحة
فتكمن يف �ضعف الرقابة على ال�صيدليات بالقطاع اخلا�ص,
وفر�ض العقوبات الرادعة التي حتول دون �صرف القائمني عليها
�أدوية بغري و�صفات طبية.

املر�ضى يلج�ؤون لل�صيديل هربا من تكاليف زيارة الطبيب
الباهظة
ويرجع ال�صيديل �سعد بن حممد الرفاع جلوء النا�س �إلى ال�صيدلية
بحث ًا عن العالج �إلى الك�سل ،ورغبة املر�ضى ما ي�ضطر ال�صيادلة لقبول
ت�شخي�ص الأمرا�ض و�صرف الأدوية بدون و�صفة ،ورمبا كان اجتاه كثري من
املر�ضى لل�صيديل كبديل عن الطبيب لتوفري القيمة املادية للك�شف الطبي
التي يراها بع�ضهم مرتفعة و ُمبالغ بها ،خ�صو�ص ًا مع الأمرا�ض الب�سيطة.

« ال�شورى» قامت بجولة ميدانية ملعرفة �أ�سباب بيع الأدوية
دون و�صفة طبية ،وعالقة الثقة املتبادلة بني ال�صيديل
واملري�ض.

ال ب�أ�س من �صرف دواء و�صفي يف احلاالت «الطارئة» فقط
يو�ضح ال�صيديل فهمي عماد حممود الفارق بني الأدوية الو�صفية
والالو�صفية ،ويقول« :يندرج حتت قائمة الأدوية الو�صفية امل�ضادات
احليوية ،والأدوية النف�سية ،و�أدوية ال�ضغط وال�سكر ،فيما تعد امل�سكنات،
وخاف�ض احلرارة ،و�أدوية الكحة ،والفيتامينات ،واملكمالت الغذائية ،وكثري
من الأدوية الع�شبية من الأدوية الالو�صفية» وي�ؤكد وجود حاالت كثرية
لأخطاء طبية من قبل بع�ض ال�صيادلة يعرف بها كل َمنْ يعمل يف هذا الو�سط
ت�سببت ب�أ�ضرار على �صحة املر�ضى.
ويقول «حتدث جتاوزات من بع�ض ال�صيادلة يف االعتداء على اخت�صا�ص
الطبيب بت�شخي�ص املر�ض للمري�ض ،و�صرف �أدوية من املفرو�ض �أن تكون
بو�صفة طبية» ،كما �أنه ال يرى ب�أ�س ًا يف �صرف دواء و�صفي يف احلاالت
«الطارئة» فقط ،ك�أن يكون مكان �سكن املري�ض يف منطقة بعيدة عن
امل�ستو�صفات وامل�ست�شفيات على �أن يراعي ال�صيديل التنبيه على املري�ض
بالتوجه يف �أقرب فر�صة ملراجعة الطبيب.

�إ�ضافة �إلى مبالغة بع�ض الأطباء يف �صرف جمموعة كبرية من الأدوية
�إلى املر�ضى قد يكونون لي�سوا بحاجة لها ،م�ؤكد ًا خطورة �صرف ال�صيادلة
لبع�ض �أنواع من الأدوية دون و�صفة طبية ،ويقول :الرفاع «من اخلط�أ �صرف
�أدوية ملر�ضى ال�سكر وال�ضغط دون م�شورة الطبيب ،لأن ذلك قد ي�ضر
ب�صحتهم» ،م�ضيف ًا« :ال�صيديل �أمام حاالت كهذه ال ميلك االخت�صا�ص
العلمي ،و�أدوات الت�شخي�ص من حتاليل و�أ�شعة ،وال يعرف كذلك التاريخ الطبي
للمري�ض الذي يعد مهم ًا يف هذه احلاالت ،لتحديد الدواء املنا�سب» ،ويتابع:
«بع�ض� أدوية ال�ضغط املدرة للبول قد ت�ضر مبري�ض القلب �ضرر ًا �شديد ًا ،لذا
يجب احلذر وعدم تهاون ال�صيديل يف �صرفها دون و�صفة»

التحذير من ا�ستخدام امل�ضادات للأطفال دون و�صفة طبية
وبني اال�ست�شاري الدكتور وجدي الليثي� ،أن �صرف امل�ضادات احليوية
والأدوية اخلا�صة بال�سعال والربد ,للأطفال دون �سن الرابعة ي�شكل خطر ًا
ج�سيم ًا على �صحتهم ،م�شري ًا �إلى �أن الكثري من �أدوية ال�سعال والربد ت�سبب
حدوث �أعرا�ض ًا �ضارة كالتهيج والأرق ،واخلمول ،والهلو�سة ،وارتفاع �ضغط
الدم.
و�أفاد ب�أن تخل�ص اجل�سم من تلك الأدوية يختلف باختالف العمر ويكون
بطيئ ًا جد ًا خا�صة للأطفال دون �سن � 6أ�شهر؛ مما يزيد من الأعرا�ض
اجلانبية ،وميكن �أن يتغري ا�ستقالب تلك الأدوية عند تزامن �أخذها مع �أدوية
�أخرى مثل خاف�ض احلرارة.
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�شـــركـــات الـــدواء بال�سعـــودية تبحـــث عن الأربـــاح دون
االهتمام ب�صحة املري�ض.

و�أ�ضاف الليثي �أن �إدارة الأغذية والعقاقري الأمريكية تن�صح بعدم
ا�ستخدام تلك الأدوية للأطفال الذين تقل �أعمارهم عن � 4سنوات ،يف حني
يتم تقييد ا�ستخدامها يف كندا ملن هم �أقل من � 6سنوات من العمر وتوخي
احلذر عند ا�ستخدامها ،م�شري ًا �إلى �أن الهيئة العامة للغذاء والدواء باململكة
العربية ال�سعودية حتذر من ا�ستخدام �أدوية ال�سعال واالحتقان للأطفال
الذين تقل �أعمارهم عن � 6أعوام.

من جهته قال املواطن عبد اهلل �ضحوي ال�ساير  -يعمل م�س�ؤول املبيعات
يف �إحدى ال�شركات الطبية� :-إن تزايد عدد ال�صيدليات يف جميع مناطق
اململكة ي�شكل تخوف ًا كبري ًا يف تالعب امل�ستثمرين يف هذا املجال ب�صحة
و�سالمة الأ�شخا�ص ،يف وقت جند ف ــيه �أن �شرك ــات الدواء العاملية امل�ستثمرة
يف ال�سعودية تزداد عام ًا بعد �آخر؛ حتى و�صل ــت �إلى �أرق ــام خمي ــفة يف �ضوء
�ضعف الرقابة من قبل وزارة ال�صحة على تطبيق نظام ينظم عملية �صرف
الأدوية يف �صيدليات القطاع اخلا�ص.

ال�صيدالين ال يختلف عن الطبيب كثري ًا
وقال املواطن عبدالرحمن ماجد عو�ض الدو�سري� :إن الإن�سان طبيب
نف�سه ،ويعرف متى ت�ستدعي حالته تدخل الطبيب ،كما �أن ال�صيدالين ال
يختلف عن الطبيب كثري ًا ،ولديه مقدرة على �صرف الدواء املنا�سب ،رمبا
�أف�ضل من بع�ض الأطباء الذين ي�صرفون كثري ًا من الأدوية بعد انتظار طويل
يف العيادة ،و�صرف مبالغ كبرية للك�شوفات الب�سيطة.

ويرى عدم وجود مربر للذهاب للطبيب عندما ي�شعر الإن�سان ب�آالم
خفيفة مثل الزكام� ،أو الكحة ،وارتفاع درجة احلرارة ،و�أعتقد �إذا كانت
حالة املري�ض ت�ستدعي تدخ ًال طبي ًا فمن امل�ؤكد �أن ال�صيديل �سيخربين
بذلك ،ودائما ما ت�صرف املهدئات ،والأدوية النف�سية من ال�صيدلية ودون
و�صفة طبية� ،أو حتى ا�ست�شارة الطبيب ،و�إمنا تتعاطى هذه الأدوية بنا ًء على
ا�ست�شارة ال�صيديل الذي ي�شخ�ص احلالة.
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كا�شف ًا� أن ارتفاع �أ�سعار اخلدمات الطبية يف القطاع اخلا�ص دفع املواطن
�إلى ال�سعي للبحث عن احللول ال�سريعة لدى ال�صيدليات العامة دون �أن يدفع
مبالغ ترهق ميزانية العديد منهم .و�شدد على �ضرورة �إعادة جدولة �صرف
الأدوية ،بحيث يتم �إدخال �أ�صناف من الع ــالجات النف�س ــية لقائمة الأدوية
«الو�صفية».
ولفت ال�ساير النظر �إلى �أن �شركات الدواء باململك ــة تبح ــث ع ــن جني
الأرباح دون االهتمام ب�صحة املري�ض� .أبدى �أ�سفه لوجود مر�ضى يعانون من
عدم مقدرتهم على التخل�ص من العقاقري النف�سية نتيجة تناولها �أكرث من
عام بدون و�صفة طبية و�شرائها من �صيدليات القطاع اخلا�ص.
و�أكــد �أهمي ــة �إع ــادة جدول ــة الأدوي ــة التي يح ــ�صل عليـها املر�ضى من
ال�صيدليات بدون و�صفات طبية ،بحيث مين ــع �صرف �أ�ص ــناف ق ــد ت�ش ــكل
خطورة على �صحة الأفراد م ــثل �أدويـة القلب ،و�ضغط الدم ،والأدوية النف�سية
دون �إذن طبي من قبل طبيب متخ�ص�ص� ،إ�ضاف ــة �إلى الأدوي ــة اجلن�س ــية،
وامل�ضادات احليوية.

املواطن ي�ساهم يف تنامي هذه امل�شكلة
املدير العام للمكتب التنفيذي مبجل�س وزراء ال�صحة لدول جمل�س التعاون
لدول اخلليج العربية الدكتور توفيق بن �أحمد خ ــوجة ك ــان له ر�أي يف هذا
املو�ضوع عرب ت�صريح �سابق ,حيث يرى �أن تناول �أي �صنف من الأدوية املتاحة

تحقيق

يف ال�صيدليات بدون �أنظمة وت�شريعات حمددة ووا�ضحة ي�سهم يف تفاقم
امل�شكالت ال�صحية و�صعوبة معاجلتها ودرء خماطرها و�أعرا�ضها اجلانبية،
خا�صة الأمرا�ض املعدية والعديد من الأمرا�ض املزمنة مثل �أمرا�ض القلب
وال�سكري ,والأمرا�ض الع�صبية والنف�سية ،م�شري ًا �إلى ظهور مقاومة �شديدة
من قبل بع�ض البكترييا والفريو�سات املعدية للعديد من امل�ضادات احليوية،
وهذا بدوره يحمل الدولة تكاليف باهظة يف معاجلة تلك الأمرا�ض بالإ�ضافة
�إلى �ضياع اجلهد العلمي يف االكت�شافات ال�صيدالنية الطبية الدوائية احلديثة.
و�أ�ضاف :ال بد من معرفة �أن هناك �أمر ًا غائب ًا عن املواطن وهو �أنه يتوفر
حالي ًا يف ال�سوق ال�صيدالنية عدد كبري من الأدوية ب�أ�سماء خمتلفة ل�شركات
عدة لعالج حاالت مر�ضية ب�سيطة يحق لل�صيديل يف ال�صيدليات �صرفها
بدون و�صفة طبية ح�سب ما يقرر ذلك يف الأنظمة والتعليمات ال�صادرة من
قبل وزارة ال�صحة والهيئة العامة للغذاء والدواء ،فعند ت�سجيل �أي دواء
يف اململكة تقوم هيئة الغذاء والدواء بت�صنيف هذا الدواء هل هذا الدواء
ي�صرف بدون و�صفة طبية ويتم ت�صنيفه على هذا الأ�سا�س واملتعارف عليها
عاملي ًا ( � ،)OTC (Over The Counterأو البد من و�صفة طبية من
قبل الطبيب ..
وتابع خوجه قائ ًال� :إن ثقافة �صرف الدواء من ال�صيدليات بدون و�صفة
طبية للأدوية التي يجب �أن ت�صرف بو�صفة طبية م�شكلة ذات جوانب متعددة
ي�شرتك يف تناميها املواطن ب�صفة عامة ،ذلك لطلبه تلك الأدوية ب�صفة
عاجلة وتعوده على هذا الأمر منذ �سنني ،واتباع الأ�سلوب خوف ًا من الذهاب
�إلى امل�ست�شفيات العامة واخلا�صة واالنتظار طوي ًال حتى يح�صل على الدواء،
لذا ف�إن تناول ومعاجلة هذه الق�ضية والوقاية منها يتطلب بذل مزيد من
اجلهد يف توعية املواطن وتعزيز املعرفة لديه وبيان خطورة هذا الت�صرف.

تطبيق الأنظمة احلل املثايل لردع ال�صيادلة الغري ملتزمني
ويقول الدكتور طه حممد طه ا�ست�شاري الأنف والإذن واحلنجرة يف
م�ست�شفى اليمامة بالريا�ض �إن العامل الغربي يطبق نظام ًا �صارم ًا يف �صرف
الأدوية داخل ال�صيدليات وال ت�صرف �إال بو�صفة طبية ،يف حني ال نزال يف
اململكة يف حاجة �إلى تطبيق نظام مقنن بحيث يكون �ضمن �آلية معينة متنع
�صرف الدواء �إال بو�صفة طبية ،والعمل على تفعيل لوائح جديدة ت�شمل تنظيم
�صرف الأدوية من ال�صيدليات العامة ،بجانب و�ضع عقوبات �صارمة كتطبيق
�إغالق ال�صيدليات التي تخالف �أمر ال�صرف بدون و�صفة طبية ،بالإ�ضافة
�إلى فر�ض الغرامات املالية على امل�ستثمرين يف قطاع ال�صيدليات للحد من
هذه امل�س�ألة اخلطرية على �صحة املواطن واملجتمع.
و�أو�ضح طه � أن �صرف امل�ضادات احليوية ب�شكل ع�شوائي من قبل
ال�صيادلة ي�شكل خطورة على �صحة املر�ضى ملا لهذه امل�ضادات من �آثار
جانبية ،كا�شف ًا �أن �صرف تلك امل�ضادات من دون و�صفة طبية يعود لعدد من
الأ�سباب منها الطمع يف الك�سب املادي.

�إ�ضافة �إلى عدم التزام بع�ض ال�صيادلة العاملني يف القطاع اخلا�ص
ب�أخالقيات مهنة ال�صيدلة .و�أ�شار� إلى �أن ال�صيادلة يروجون لبع�ض العقاقري
والأدوية مبجرد �أن يقوم املري�ض بزيارة لل�صيدلية طالب ًا عالج ًا لعار�ض ما
قد ي�شتكي منه املري�ض دون �أن يقوم ال�صيديل مبعرفة الأمرا�ض التي قد
يكون املري�ض يعاين منها ،فيدخل املري�ض يف دوامة من امل�ضاعفات الناجتة
عن تعار�ض هذا الدواء مع حالته ال�صحية ،وعاد الدكتور طه للت�شديد على
�ضرورة تطبيق الأنظمة والقوانني ال�صارمة ملن يتهاون يف �صرف الأدوية
بدون و�صفات طبية.

و�ضع نظـــام �صـــارم ينظـــم عمليـــة �صـــرف الأدويـــة يف
ال�صيدليات العامة
من جانبه �أو�ضح الدكتور �صالح الدين �أحمد عثمان �أخ�صائي �أطفال
�أن الآلية ال�صحيحة ل�ضبط بيع الدواء يف ال�صيدليات العامة تكون يف و�ضع
نظام يقنن عملية ال�صرف وتلتزم به �صيدليات القطاع اخلا�ص كافة .وقال:
�إن الأمر يحتاج �إلى قرار �إيجابي يفعل بطريقة حديثة.
وبني �أن وزارة ال�صحة طبقت �سابقا منع �صرف الأدوية التي لها ت�أثريات
�سلبية على �سلوكيات الأفراد �إال بو�صفة طبية ،وتدخل هذه الأدوية حتت
م�سمى «الو�صفية» كالأدوية النف�سية امل�سببة للإدمان .و�أردف عثمان « جند
�أن معظم ال�صيادلة ال ي�س�ألون عن الو�صفات الطبية عند �شراء الدواء ما
يعد خمالفة قانونية تقت�ضي العقوبة ،فهناك �أدوية تعترب «ال و�صفية» بحيث
ال ي�شرتط وجود و�صفة طبية ل�صرفها .لكن قد يكون لها م�ضاعفات خطرية
على �سالمة املر�ضى من حيث التعود على تناول هذه العقاقري والنتائج
ال�سلبية التي ي�صاب بها الأفراد �إثر ذلك كامل�ضادات احليوية ،م�شري ًا� إلى
�أنه يف الغرب مينع �صرف امل�ضادات احليوية للمر�ضى من قبل ال�صيادلة،
وذلك ملا ي�سببه هذا العقار من م�ضاعفات خطرية ،و�شدد على �ضرورة
و�ضع نظام �صارم من قبل وزارة ال�صحة ينظم عملية �صرف الأدوية يف
ال�صيدليات العامة.
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دراسة

قراءة في أعمال
المؤتمر الدولي الرابع لإلعاقة والتأهيل
وفعــالياتــه  00وما تـوصــل إليــه مـن تــوصــيات
�أ.د .حم�سن بن علي احلازمي

ع�ضو جمل�س ال�شورى ،ع�ضو اللجنة الإ�شرافية العليا للم�ؤمتر،
ونائب رئي�س اللجنة املنظمة ،و�أمني عام امل�ؤمتر

برعاية كرميـــة من مقام خادم احلرمني ال�شريفـــني امللك عبد
اهلل بن عبد العزيز  -يحفظه اهلل  -نظم مركـــز الأمـــيـر �سلمـــان
لأبحاث الإعاقــــة بالتعــــاون مـــع عـــدد من اجلـــهات ذات ال�صـلــة
امل�ؤمتر الدويل الرابـع للإعاقة والت�أهيــل «امل�ستجدات يف �أبحــاث
الإعاقة  -من النظريــة �إلى التطبـــيق» ،خـــالل الفـــرتة مــــن 25
�إلى  27ذي احلــجـــة 1435هـ ( املــوافـــق � 19إلى � 21أكـــــتـــوبر
2014م) بفنـــدق الريتز كارلتون بالريا�ض.
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وبالإنابــــة عـــن مقـام خادم احلرمني ال�شريفني تف�ضل �صاحب
ال�سمـــو امللكـــي الأميــر �سلمـــان بن عـــبد العزيـز ويل العهد ،نائب
رئيــ�س جملـــ�س الوزراء ،وزير الدفــــاع ،امل�ؤ�س�س والرئي�س الأعلى
ملركز الأمري �سلمـــان لأبحـــاث الإعاقـــة  -بتـ�شريف حــفل افتتاح
فعــاليـــات امل�ؤتـــمر م�ســــاء يوم الأحد 1435/12/25هـ (املوافق
2014/10/19م) ،وكـــذلك ت�سلـــيم جـــوائز الفائـــزين بجائــزة
الأمري �سلمان لأبحاث الإعاقة.

دراسة

وي�أتي انعقــــاد امل�ؤمتر الدويل الرابـــع للإعاقة والت�أهيل يف
ظل الرعاية والعنايـة واالهتمـام والدعـــم غـــري املحـــدود الذي
حتظى به فئات الأ�شخـــا�ص ذوي الإعاقة يف اململكة العربية
ال�سعودية من لدن قيادتنا احلكيمـــة وعلى ر�أ�سها خادم احلرمني
ال�شريفـــني امللك عبداهلل بن عبدالعزيـــز � -أيده اهلل  -واهتمام
وعناية �صاحب ال�سمـــو امللكي الأمري� /سلمان بن عبد العزيز ـ ويل
العهد ،نائب رئي�س جمل�س الوزراء ،وزير الدفاع ،امل�ؤ�س�س والرئي�س
الأعلى ملركـــز الأمري �سلمـــان لأبحـــاث الإعاقـــة  -يحفظه اهلل,
وذلك ان�سجـــام ًا مع الدور الريـــادي الذي ي�ضطلع به مركز الأمري
�سلمان لأبحاث الإعاقة يف تفعيـــل دور البحـــث العلـــمي للتـ�صدي
للإعاقـــة بالوقايـــة منهـــا �أو التخفـــيف من �آثارها عند حدوثها،
وتفعيل خمرجاته يف جماالت الرعاية والت�أهيل.

ا�ستعرا�ض واقع البحث العلمي يف جمال الإعاقة والت�أهيل ،وت�أ�صيل ثقافة
البحث العلمي “حملي ًا ،و�إقليمي ًا ،وعاملي ًا” ،والعمل على رفع الوعي املجتمعي
ب�أبحاث الإعاقة.
تعزيز دور البحث العلمي واال�ستفــادة من اخلـ ــربات املحلية ـ الإقليـ ــمية ـ
والعاملية ـ يف جماالت الإعاقـةـ “الن�شاطـ ــات ،املخرجـ ــات� ،آلي ــات التف ــعيل،
املعوقات ،والتطبيقات”.
تعميق مفهوم ال�شراكات والتعاون بني املراكـ ــز البحثـ ــية حمـ ــلي ًا و�إقليمـي ًا
وعاملي ًا.
تعزيز حماية و�ضمان التمتع الكامل وامل�ساواة بجميع احلقوق واحلريات
الأ�سا�سية جلميع الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ،وتعزيز احرتام كرامتهم.
التعرف على النماذج العاملي ــة لت�صم ــيم مراكز خ ــدمة الأ�شخ ــا�ص ذوي
الإعاقة املختلفة.

ومواكبـ ـ ًة لت ــزايد اهتم ــام املنظمــات الإقليــمية والدولية بق�ضايا الإعاقة،
والأ�شخا�ص ذوي الإعاقة و�إ�صدار املواثيق واالتف ــاقيات العاملي ــة التي ت�ضــمن
حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف خمت ــلف جماالت احلياة وتكاف�ؤ الفر�ص
بني جميع �أفراد املجتمع ،وم�ستجدات البحوث العلمية وخمرجاتها ،وجماالت
تطبيقها خلدمة الأ�شخا�ص ذوي الإعاق ــة واندم ــاجهم يف املجتمع ومتكينهم
من امل�شاركة الفاعلة يف التنمية وتطوير املجتمع.

املحاور الرئي�سية للفعاليات العلمية للم�ؤمتر:
َ
فر�ض الواق ــع احلايل للإعاق ــة والت�أهيل على امل�ؤت ــمر العديد من املحـاور
والتحدي ــات التي ت�صب مبا�ش ــر ًة يف خدمة ذوي الإعاق ــة وته ــدف �إلى رف ــع
امل�ستوى العلمي والعملي للعاملني يف هذه اخلدمات� ،أهمها:

واملجتمع العلمي يف �ضوء ذلك بحاج ــة �إلى حمط ــات يتم ف ــيها ت ــدار�س
امل�ستجدات املعرفي ــة ونتائج الدرا�س ــات وخمرج ــات البح ــوث وا�ست ــ�شراف
�آفاقها امل�ستقبلية ،والع ــمل على تط ــوير وتف ــعيل البح ــث العلمي يف جماالت
الإعاقة .وتوفر امل�ؤمترات يف هذا الإطار الأر�ضــية املنا�س ــبة للق ــاء املخت�صني
وتـبادل الآراء واخلب ــرات والتج ــارب و�س ــبل الإفادة منها يف جماالت الوقاية
والرعاية والت�أهيل ودع ــم الأ�شخ ــا�ص ذوي الإعاق ــة ومتكين ــهم من ممار�سـة
خمتلف �أوجه احلياة املعي�شية.
وي�أتي امل�ؤمتر الدويل الرابع للإعاق ــة والت�أه ــيل �ضمن �سل�س ــلة امل�ؤمترات
الدولية للإعاقة والت�أهيل حتقيق ًا لأهداف ت�شجيع البح ــوث العلم ــية و�إثراء
املعرفة والعـمل على حتفيز التف ــاعل املبا�ش ــر بني املخت�ص ــني ،والعامل ــني يف
جماالت الإعاقـة ،وتوف ــري منت ــدى تب ــادل اخل ــربات والآراء على امل�ست ــويات
املحلية والإقليمية والعاملية ،وتفعيل دور البحث العلمي خلدمة ق�ضايا الإعاقة،
وتعزيز القدرات العلمية الوطنية.
�أهداف امل�ؤمتر:
�إبراز الدور الريادي الذي تقوم به اململكة العربية ال�سعودية يف جمال
خدمة ق�ضية الإعاقة والأ�شخا�ص ذوي الإعاقة.
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حمـــور الأبحــاث الطبـــية ،وي�شمل ( :الربامج ال�صحيـة الوقائية،
التطــورات يف جمـ ــال الت�شخـ ــي�ص ،التدخــالت العالجي ـ ــة ،التقنية احلديثة
بالعالج و الت�أهيل).

الداعمون وامل�ساندون ،واملهتمون بق�ضايا الإعاقة.
املهند�سون واملعماريون ومديرو امل�شاريع بالوزارات والأمانات والهيئات
ذات العالقة.

املحور الرتبوي والتعليمي ،وي�شمل� ( :أدوات القيا�س والت�شخي�ص،
برامج و�آليات التدخل املبكر� ،آليات دمج الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف التعليم
العام ،التقنية احلديثة يف الرتبية اخلا�صة ،للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة).

فعاليات امل�ؤمتر:
امل�شاركات العلمية يف امل�ؤمتر
* عدد الدول امل�شاركة يف امل�ؤمتر ( 26دولة)
* عدد املتقدمني مل�شاركات علمية (قبل التحكيم  261م�شارك ًا)
* امل�شاركات العلمية (املقبولة) ( 103م�شاركات علمية) ،موزعة على
املحاور الآتية:

املحور االجتــــماعي والنفــ�سي ،وي�شــمل ( :ت�ص ـ ــميم اخل ـ ــدمات
االجتماعية لكل الفئات� ،آليات التقييم للخدمات االجتماعية ،مفهوم الإعاقة
النف�سية ،الإعاقة النفـ ــ�سية عند الأطف ـ ــال ،الإع ـ ــاقة النف�س ـ ــية عند
الكبار ،الإعاقة النف�سية).
حمـور تدريـــب وت�أهـــيل وتــوظيف الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة،
وي�شمل ( :مفهوم الت�أهيل ال�شامل ،دعم الق ــدرات املتطورة لذوي الإعاقة
وتنميتها خلدمة التنمية ،ت�أهيل كبار ال�سن ،التقنية احلديثة يف الت�أهيل ،دور
م�ؤ�س�سات املجتمع يف دعم وت�أهيل ذوي الإعاقة).
حمور الت�شريعات وحقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ،ويـ�شمل:
( دمج ذوي الإعاقة يف جميع عمليات التنمية� ،إدراج ق�ضايا الأ�شخا�ص ذوي
الإعاقة يف ا�سرتاتيجيات التنمية امل�ستدامـ ــة يف خمتـ ــلف املج ـ ــاالت ،متكـني
الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ورفع كفاءاتهم متهيد ًا لتحقيق مبد�أ تكاف�ؤ الفر�ص،
تفعيل دور ذوي الإعاقة يف عمليات اتخ ــاذ الق ــرارات ب�شـ ـ�أن و�ض ــع وتنفي ــذ
الت�شريعات وال�سيا�سات والربامج ،برامج الو�صول بني الت�شريع والتطبيق).
املحــور التثقـــيفي والإعـــالمي ،وي�شـــمل ( :قـ�ض ــايـ ــا الإع ــاقـ ـ ــة
وا�سرتاتيجيات القنوات الف�ضائي ــة ،التقني ــات احلديثة يف املجال الإعالمي،
م�شاركة الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف املجال الإعالمي).
الفئات امل�ستهدفة:
َ
هدف امل�ؤمتر �إلى توفري منتدى علمي للفئات الأتية:
العلماء ،الباحثون ،واملخت�صون مبجاالت الإعاقة والت�أهيل.
الأكادمييون وطالب كليات الطب و�أق ــ�سام الرتبي ــة اخلا�ص ــة ،الهند�س ــة
وعلوم احلا�سب ،العالج الطبيعي والوظيفي ،علم النفــ�س ،علوم النطق واللغة
وال�سمع ،تقنيات الت�أهيل والأجهزة امل�ساندة بالكليات واجلامعات.
الأ�شخا�ص ذوو الإعاقة ،وعائالتهم.
مقدمو اخلدمات للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ،والعاملون يف خمتلف جماالت
الإعاقة.
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* امل�شاركات العلمية غري املقبولة ( 158م�شاركة علمية)
ت�صنيف الفعاليات العلمية :
الت�صنيف
جل�سات رئي�سية
جل�سات علمية متزامنة
ور�ش العمل
حوار املائدة امل�ستديرة

العدد
8
72
28
3

حماور اليوم الأول  -طبي ،و قوانني وت�شريعات
تطرق املتح ــدثون يف الي ــوم الأول م ــن امل�ؤمت ــر الى الق�ضاي ــا الت�شريع ــية
والقانوني ــة التي تعنى بالأ�شخ ــا�ص ذوي الإعاق ــة ،ومتك ــينهم من مم ــار�سة
خمتلف �أوجه احل ــياة ومناق�شة الدور الذي تتبناه الهيئات الدولية واحلكومية
والأهلية يف هذه املجاالت  ،كما �صاحب ذلك ور�شة عمل متخ�ص�صة بالو�صول
ال�شامل ،والتي تُعنى ب�إيجاد الو�سائل والطرق الكفيلة لتخفيف �آثار الإعاقة،
وامل�ساهمة يف تقدمي خدمات م�سان ــدة �أكرث فاعل ــية تتيح للأ�شخ ــا�ص ذوي
الإعاقة ت�سيري �أمورهم اليومي ــة ،والإ�س ــهام يف بناء جمتمع ــهم ،ومن �ضمن
الفع ــاليات مت تنظ ــيم ور�ش ــة عمل ح ــول التكنولوج ــيا امل�ساع ــدة ،والتي

دراسة

تتيح للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة اال�ستفادة من التقنيات االلكرتونية املتاحة يف
�شتى املجاالت.

حماور الفعاليات العلمية لليوم الثالث  -التدريب والت�أهيل
والتوظيف والتوعية والإعالم والنف�سي
�ضم اليوم الثالث العديد من اجلوانب املهمة للت�أهيل العالجي و النف�سي
للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ،وكذلك �إبراز الدور املهم للإعالم يف ق�ضايا
االعاقة و الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ،وناق�شت املائدة امل�ستديرة الثالثة اجلانب
االجتماعي والنف�سي وموا�ضيع ذات عالقة.

وك ــذلك �شه ــد الي ــوم الأول تنظي ــم جل�س ــة خا�صــة “الطاولة امل�ستديرة”
ملناق�شة تو�صيات امل�ؤمترات الدولية الثالث ــة ال�سابق ــة للإعاق ــة والت�أه ــيل يف
املجال الرتبوي.

ويف مو�ضوع ذي �صلة تر�أ�س �صاحب ال�سمو امللكي الأمري �سلطان بن
�سلمان بن عبدالعزيز ،رئي�س جمل�س �أمناء مركز الأمري �سلمان لأبحاث
الإعاقة ،ورئي�س امل�ؤمتر ،ومعايل الدكتور بندر بن حممد العيبان ـ رئي�س هيئة
حقوق الإن�سان ،اجلل�سة الرئي�سة الثانية ،والتي ُعنيت بالقوانني والت�شريعات
الدولية ،وخالل تلك اجلل�سة مت تقدمي (� 4أوراق علمية) هي:

�أما فيما يخ�ص امل�سار الطبي فق ــد مت تقدمي ع ــدد من �أوراق الع ــمل التي
ا�ستعر�ضت م�ستجدات الأبحاث والإجن ــازات الطــبية و�أهمتها يف الت�شخي�ص
والتدخل العالجي.

حماور الفعاليات العلمية لليوم الثاين  -تربوي و اجتماعي
مت تق�سـيم املح ــور الرتب ــوي �إلى خم ــ�سة ف ــروع ( :ا�ست ــراتيجيات حديثـة
للتعليم اخلا�ص ،التكنولوجيا امل�ساعدة ،الدمج� ،صع ــوبات التعلم ،التقييم)
كما اندرج حتت ذلك املحور عدد من ور�ش العمل املتخ�ص ــ�صة �ضمن املحور
االجتماعي ،ومناقــ�شة حوار املائدة امل�ستديرة لليوم الثاين يف املجال الطبي
والت�أهيلي.

 -1حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف منظومة الأمم املتحدة للباحث د.
فيالدميري كوك ،حيث عر�ض جهود الأمم املتحدة يف �إيجاد منظومة حقوق
الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة بدء ًا من العام 1971م حتى �صدور االتفاقية الدولية
للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف عام 2007م.
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 -2قراءات يف حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف �ضوء االتفاقية الدولية
والربوتوكول االختياري والت�شريعات املحلية والإقليمية للباحث �أ.د .حم�سن
بن علي فار�س احلازمي ،ع�ضو جمل�س ال�شورى ،ورئي�س جلنة ال�ش�ؤون ال�صحية
والبيئة ،وع�ضو جمعية حقوق الإن�سان ،حيث مت خالل اجلل�سة ت�سليط ال�ضوء
على املرجعيات الدولية والإقليمية واملحلية حلقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة،
و�إبراز ما قررته ال�شريعة الإ�سالمية ومقا�صدها والنظام الأ�سا�سي للحكم يف
اململكة يف هذا ال�صدد ،ومقت�ضيات نظام “رعاية املعوقني باململكة” ال�صادر
مبوجب موافقة املقام ال�سامي الكرمي رقم م 37/وتاريخ 1421/9/23هـ،
و�إن�شاء الهيئة الوطنية حلقوق الإن�سان ،وجمعية حقوق الإن�سان يف اململكة.
 -3نحو رعاية �أف�ضل من خالل تنفيذ حقوق الإن�سان للباحثة د.ليزا
كوبينني ،حيث عر�ضت الباحثة وجهة نظر لتنفيذ حقوق الإن�سان وتفعيله
يف املجتمع.
 -4ما حققته اململكة من �إجنازات يف اتفاقية حقوق الأ�شخا�ص ذوي
الإعاقة للباحث الدكتور طلعت بن حمزة الوزنة ـ مدير عام اخلدمات
ال�صحية بوزارة ال�ش�ؤون االجتماعية  ،حيث عر�ض جهود اململكة من خالل
اللجنة الفنية لتفعيل مقت�ضيات االتفاقية الدولية حلقوق الأ�شخا�ص ذوي
الإعاقة وتقاريرها عن الو�ضع الراهن يف اململكة ،وما مت حتقيقه يف هذا
ال�صدد.
وبالإمكان العودة �إلى املوقع الإلكرتوين للم�ؤمتر للح�صول على مزيد من
املعلومات www.icdr.org.sa

 -2كما ُعر�ضت يف امل�ؤمتر م�ستجدات يف جمال �سهولة الو�صول ـ “�شا�شة
اللم�س وال�صورة الكبرية” ـ وتوظيف التقنية امل�ساعدة يف الربامج الرتبوية
لذوي االحتياجات الرتبوية اخلا�صة ،وا�ستخدام �صيغ الكتب االلكرتونية
و�إمكانية ا�ستفادة الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة من ال�صم و�ضعاف ال�سمع من
تلك التقنية ،ور�ؤية م�ستقبلية للت�أهيل املهني للتوحديني من خالل ا�ستعرا�ض
جتارب للت�أهيل املهني للتوحديني يف مملكة ال�سويد ،وجتارب �أ�سرية تعر�ض
�إعاقات حتتاج خلدمات التدخل املبكر للوقاية منها ،وكذا العلوم الأ�سا�سية
املبتكرة للعقد الأخري يف تنمية ا�ستجابات الأطفال ال�صغار.

كما ا�ستمرت موا�ضيع هذه اجلل�سة يف جل�سات �أخرى �ضمن
املحاور املطروحة للعر�ض والنقا�ش يف امل�ؤمتر ،وقد حظيت
املوا�ضيع املطروحة باهتمام الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة و�أ�سرهم،
واملهتمني ب�ش�ؤونهم ،كما طرحت موا�ضيع �شتى� ،ضمن حماور
امل�ؤمتر ،ومن �أهم ما طرح من م�ستجدات ونتائج بحثية ما ي�أتي:

 -3ومت �إلقاء ال�ضوء على العالج الرتفيهي و�أثره الفعال على الأ�شخا�ص
ذوي الإعاقة ،وبع�ض فوائد االت�صال الإعالمي للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة
و�إمكانية ا�ستثمار و�سائل و�أدوات الإعالم املتخ�ص�ص والتوعية والتثقيف
وعنا�صرها الأ�سا�سية.

 -1فتحت تكنولوجيا اخلاليا اجلذعية جما ًال للتفا�ؤل لإيجاد عالج
مثايل للأمرا�ض املزمنة ،وخا�صة اكت�شاف اخلاليا اجلذعية املحفزة ،فمث ًال
عر�ض يف امل�ؤمتر �إمكانية �أخذ اجللد من �شخ�ص م�صاب مبر�ض يف العني،
ميكننا عندها تنمية هذه الأن�سجة يف املخترب والتعرف على مواطن اخللل
فيها ،ويف املقابل ميكن تنمية خاليا جذعية لتعوي�ض اخلاليا املعطوبة ،ومنو
هذه اخلاليا �إلى �أن�سجة ،ف�أع�ضاء جديدة �سليمة .كما مت عر�ض �إمكانية
الإفادة من هذه التقنية يف تعوي�ض الأع�ضاء التالفة من خالل زرع اخلاليا
اجلذعية ،ومنها زرع �شبكية العني ،وعالج الأذن ،واخلاليا الع�صبية.
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 -4ومت كذلك ا�ستعرا�ض م�ساحة �إ�ضافية تتعلق با�ستخدام ا�سرتاتيجيات
للتعديل الع�صبي كا�ستخدام النب�ضات املغناطي�سية اخلوارزمية عرب
اجلمجمة لتح�سني �شفاء ال�سكتة الدماغية وعالج االلتهابات الع�صبية.
 -5الت�أثري ال�سريري للتقومي العظمي يف الأطفال امل�صابني بال�شلل
الدماغي.
 -6وا�ستعر�ض الباحثون الإعاقة احل�سية واحلركية والعقلية و�أثرها يف
�أحكام العبادات وفقه الأ�سرة ،والذي ميثل بيان ًا ملنهج الإ�سالم يف الإعاقة
ونظرته �إليها و�أهم الأحكام الفقهية املتعلقة بالعوق و�أهله ومن يكفله ويرعاه
ويقوم على �ش�ؤونه وبيان حقوقهم على امل�سلمني و�أقوال الفقهاء و�أدلتهم.

دراسة

 -7وناق�ش املجتمعون ال�ضغوط النف�سية وعالقتها ببع�ض امل�شكالت
ال�سلوكية للطفل ذي الإعاقة الب�صرية.
 -8ومت �إبراز �أهمية تعليم لغة الإ�شارة حيث يعترب الأطفال ال�صم
عر�ض ًة لدرجة عالية خلطر الت�أخر اللغوي ،مما قد ي�ؤثر على تطورهم
املعريف واالجتماعي والأكادميي ،حيث وجدت عالقة �سببية بني لغة الإ�شارة
ومهارات القراءة والكتابة وتطورها لدى ال�صم.
 -9كما مت العالج بالأوك�سجني امل�ضغوط كعامل م�ساعد لإنقاذ الأطراف
و�إعادة الت�أهيل و�إعادة الرتكيب.
كما ٌعقدت ثالث جل�سات للمائدة امل�ستديرة برئا�سة كبار
امل�س�ؤولني يف اجلهات املعنية الرئي�سية ب�ش�ؤون الأ�شخا�ص ذوي
الإعاقة( ،وزارة الرتبية والتعليم ،وزارة ال�صحة ،وزارة ال�ش�ؤون
االجتماعية) لتدار�س التو�صيات ال�صادرة عن امل�ؤمترات الثالثة
ال�سابقة ،ما مت تنفيذها ،وما مل يتم ،وكيفية التغلب على
ال�صعوبات التي تعرت�ض ما مل يتم تنفيذه.
ون�ش�أ عن اجلل�سات دعوة �إلى ت�شكيل جمموعة عمل للمتابعة
والتحليل والتقييم والتقومي ،كما تولد عنها عدد من التو�صيات
�أُدرجت �ضمن تو�صيات امل�ؤمتر.
تو�صيات امل�ؤمتر:
مت عقد جل�سة ختامية يف نهاية �أعمال امل�ؤمتر ُقر�أت فيها م�شروع تو�صيات
مقرتحة ،مت و�ضعها على املوقع الإلكرتوين للم�ؤمتر لتلقي امللحوظات
واالقرتاحات حولها ليتم و�ضعها يف ال�صورة النهائية من قبل اللجنة
املنظمة ،واتخاذ الالزم ب�ش�أنها كاملتبع ،هي كما يلي:

�أو ًال :متهيد.
ثاني ًا� :شكر وتقدير:
ي�سجل امل�شاركون �شكرهم اجلزيل ،وتقديرهم العميق،
ً
وحكومة
وامتنانهم العظيم للمملكة العربية ال�سعودية قياد ًة
و�شعب ًا ،وذلك على ما ي�أتي:
 -1توجيه خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز
لوزارة ال�ش�ؤون االجتماعية بالتكفل بدفع تكاليف الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة من
املواطنني املرتتبة على مراجعتهم مراكز الت�أهيل الأهلية.
� -2صدور الأمر ال�سامي الكرمي رقم ( )35362وتاريخ (1434/9/22هـ)
باملوافقة الكرمية على ما وجه به جمل�س الوزراء املوقر بتبني الدولة لربنامج
الو�صول ال�شامل على امل�ستوى الوطني ،والذي ي�أتي تنفيذ ًا لإحدى تو�صيات
امل�ؤمترات ال�سابقة للإعاقة والت�أهيل.
 -3احت�ضان اململكة العربية ال�سعودية لهذا امل�ؤمتر ،وترحيب جمل�س
الوزراء املوقر يف جل�سته املنعقدة بتاريخ 1435/12/26هـ بانعقاده على
�أرا�ضيها ،وت�سليم جائزة الأمري �سلمان لأبحاث الإعاقة �ضمن فعاليات
افتتاحه ،وتنويه املجل�س املوقر مبا �أبرزه امل�ؤمتر من دور ريادي للمملكة يف
جمال خدمة ق�ضية الإعاقة والأ�شخا�ص ذوي الإعاقة.
و�أو�صي امل�شاركون يف امل�ؤمتر برفع برقيات �شكر وتقدير �إلى خادم
احلرمني ال�شريفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز -راعي امل�ؤمتر-و�سمو
ويل العهد �صاحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن عبد العزيز -راعي حفل
افتتاح امل�ؤمتر بالإنابة ،-و�سمو ويل ويل العهد �صاحب ال�سمو امللكي الأمري
مقرن بن عبد العزيز.
ثالث ًا :تهاين وتربيكات:
رفع امل�شاركون �أحر التهاين ،و�أطيب الأماين ،و�أجمل التربيكات �إلى مقام
خادم احلرمني ال�شريفني ،ومقام �صاحب ال�سمو امللكي ويل العهد ،ومقام
�صاحب ال�سمو امللكي ويل ويل العهد مبنا�سبة ح�صول ذوي الإعاقة الذهنية
على ك�أ�س العامل لكرة القدم للمرة الثالثة على التوايل ،كما رفعوا التهاين
والتربيكات �إلى اململكة قياد ًة وحكوم ًة و�شعب ًا مبنا�سبة جناح فعاليات هذا
امل�ؤمتر ،وباركوا للفائزين والفائزات بجائزة الأمري �سلمان لأبحاث الإعاقة
يف فروعها الثالثة لدورتها الأولى 1435هـ (2014م).
رابع ًا :التعاون والتن�سيق:
�سجل امل�شاركون �إعجابهم ال�شديد بالدور الريادي الذي ي�ضطلع به
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دراسة

مركز الأمري �سلمان لأبحاث الإعاقة يف عملية التعاون والتن�سيق والتفاعل
والتوا�صل والتكامل بني القطاعات احلكومية والأهلية واخلريية ،الأمر الذي
جعل املركز نقطة االرتكاز للن�شاطات والفعاليات املعنية بالإعاقة والأ�شخا�ص
ذوي الإعاقة.
خام�س ًا :املبادرات وال�شراكات:
ثمن امل�شاركون يف امل�ؤمتر جهود مركز الأمري �سلمان لأبحاث الإعاقة
يف �إطالق املبادرات اخلرية ،وتبني امل�شروعات العمالقة ،وعقد ال�شراكات
اال�سرتاتيجية ،ومن ذلك ما ي�أتي:

 -1جائزة الأمري �سلمان لأبحاث الإعاقة.
 -2برنامج الو�صول ال�شامل.
 -3م�شروع العناية بذوي �صعوبات التعلم وغريهم من الطالب والطالبات
الذين يعانون من الإعاقات اخلفية اخلفيفة.
 -4برنامج ال�صحة و�ضغوط احلياة.
 -5م�شروع النظام املتكامل لتقييم مراكز الرعاية النهارية.
 -6م�شروع تهيئة املجموعات املتخ�ص�صة من الكوادر العلمية الوطنية
التي تعمل على حتويل البحث العلمي �إلى عالج وت�أهيل.
 -7عقد ال�شراكات واالتفاقيات مع املراكز البحثية املتميزة واجلامعات
العريقة حملي ًا واقليمي ًا وعاملي ًا.
 -8برنامج اللقاءات الت�شاورية للجمعيات اخلريية املعنية بخدمات
الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة.
�ساد�س ًا :البحث العلمي:
� -1أكد امل�شاركون يف امل�ؤمتر على متابعة �أهم امل�ستجدات يف جمال
البحث العلمي ،والعمل على حتويلها �إلى برامج عمل تطبيقية ترقى بنوعية
احلياة لدى الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة.
 -2تخ�صي�ص ميزانية لأبحاث الإعاقة �ضمن اخلطة الوطنية للعلوم
والتقنية واالبتكار.
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 -3الت�أكيد على �أهمية اللقاءات البحثية العلمية املعنية بالإعاقة،
و�ضرورة عقدها ب�شكل دوري ،الأمر الذي ي�ؤدي �إلى تن�شيط حركة البحث
العلمي حملي ًا و�إقليمي ًا وعاملي ًا.
 -4الت�أكيد على �أهمية اال�ستمرار يف �إجراء البحوث اجلينية واخلاليا
اجلذعية الإبداعية كو�سيلة للوقاية من الإعاقة �أو التخفيف من �آثارها
ال�سلبية وفق ال�ضوابط ال�شرعية والعلمية والأخالقية.
 -5التعاون وعقد �شراكات بني املراكز املحلية والإقليمية والدولية
املتخ�ص�صة واال�ستفادة منها يف جمال الك�شف والوقاية والعالج من
االمرا�ض الوراثية.
 -6الت�أكيد على �أهمية �إجراء البحوث اجلراحية والبحوث الهند�سية
التقنية وفق ال�ضوابط ال�شرعية والعلمية والأخالقية لرتميم وحتفيز
الأع�صاب للتخفيف من م�ضاعفات الإعاقة.
� -7إجراء البحوث االبتكارية لإيجاد احللول والو�سائل والبدائل التي
ت�سهل دمج الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف كافة مرافق احلياة.
� -8إجراء الدرا�سات امل�سحية للتعرف على حجم الإعاقة يف مدار�س
التعليم العام بغر�ض تقدمي الربامج واخلدمات الرتبوية والتعليمية املنا�سبة
لكافة الفئات امل�ستهدفة.
� -9إن�شاء وحدة مبركز الأمري �سلمان لأبحاث الإعاقة تعنى بتفعيل
تو�صيات الأبحاث والدرا�سات ،وترجمتها �إلى واقع ملمو�س ي�سهم يف حت�سني
حياة الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة و�أ�سرهم والعاملني معهم.
�سابع ًا :الو�صول ال�شامل:
 -1دعوة جميع القطاعات املعنية �إلى االلتزام بقرارات برنامج الو�صول
ال�شامل.
 -2ا�ستحداث وحدات للو�صول ال�شامل يف اجلهات احلكومية للتن�سيق
حول تطبيق برنامج الو�صول ال�شامل.
� -3إيجاد برامج اجتماعية و�إعالمية وثقافية لتعريف املجتمع ب�أهمية
برنامج الو�صول ال�شامل.
 -4ت�سريع تطبيق الربامج الوطنية التي ت�ساهم يف الو�صول واالندماج
ال�شامل للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة.
ثامن ًا :الت�شريعات والأنظمة:
 -1ت�شكيل فرق عمل يف القطاعات احلكومية والأهلية واخلريية ملتابعة
تنفيذ بنود اتفاقية حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة وبروتوكولها االختياري
التي �صدرت عن الأمم املتحدة �سنة 2006م ،ووقعتها و�صادقت عليها اململكة
�سنة 2008م.

دراسة

 -2العمل على املزيد من �سن الأنظمة واللوائح والت�شريعات يف القطاعات
ال�صحية والتعليمية واالجتماعية مبا ي�ؤ�صل وي�ؤطر املفاهيم احلقوقية
للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف كافة جماالت احلياة.
تا�سع ًا :ال�صحة:
 -1حث القطاع ال�صحي على تقييم برامج الت�شخي�ص والتدخل املبكر
للأمرا�ض امل�سببة للإعاقة.
 -2التو�سع يف برامج الت�شخي�ص والتدخل املبكر يف القطاع ال�صحي مبا
ي�ؤدي �إلى اكت�شاف الإعاقة وتقدمي الربامج العالجية املنا�سبة.
 -3تقدمي برامج معرفية وتطبيقية �صحية ونف�سية لتهيئة �أ�سر الأ�شخا�ص
ذوي الإعاقة للتعامل مع م�ضاعفات الإعاقة.
عا�شر ًا :الرتبية والتعليم:
 -1القيام باملزيد من التعاون والتن�سيق والتكامل بني كافة القطاعات
التعليمية مبا ي�ؤدي �إلى �إعداد خطة وطنية �شاملة لتعليم وتدريب وت�أهيل
الكوادر الب�شرية يف جمال الرتبية اخلا�صة.
 -2تطبيق مناهج التعليم العام على الطالب والطالبات ذوي الإعاقة،
وتوفري الربامج الرتبوية الفردية ،والأدلة والأطر املرجعية ،والو�سائل
التعليمية مبا يتوافق مع طبيعة ونوع الإعاقة لتحقيق �أهداف الدمج ال�شامل.
 -3الت�أكيد على تطوير املناهج التعليمية التقنية لذوي الإعاقة ،وتفعيل
دور الف�صول الذكية ،ورفع كفاءة البنية التحتية.
 -4التو�سع يف ا�ستحداث مراكز اخلدمات امل�ساندة يف جميع �أنحاء
اململكة وفق �ضوابط علمية عاملية معتمدة.
حادي ع�شر :الت�أهيل والتوظيف:
 -1اال�ستفادة من التجارب العاملية لتطوير مراكز الت�أهيل ال�شامل
ومراكز الرعاية النهارية يف جميع �أنحاء اململكة.
 -2تطوير برامج الرعاية الت�أهيلية املنزلية لدعم �أ�سر الأ�شخا�ص ذوي
الإعاقة.
 -3حث امل�ؤ�س�سة العامة للتدريب املهني والتقني على التو�سع يف ا�ستحداث
برامج تدريبية لكافة فئات الإعاقة يف خمتلف التخ�ص�صات الفنية.
 -4حث وزارة اخلدمة املدنية على مراجعة كافة الأنظمة واللوائح املتعلقة
بالتوظيف لإزالة ما قد يوجد بها من موانع حتول دون توظيف الأ�شخا�ص
ذوي الإعاقة.
 -5توطني التقنيات احلديثة واال�ستفادة منها يف عملية ت�أهيل وحت�سني
حياة الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة.

ثاين ع�شر :الإعالم والتوعية:
 -1حث و�سائل الإعالم املرئية وامل�سموعة واملقروءة وو�سائل التوا�صل
االجتماعية االلكرتونية على تقدمي برامج توعوية لأ�سر الأ�شخا�ص ذوي
الإعاقة.
 -2حث و�سائل الإعالم على �إبراز م�شاركات وجناحات الأ�شخا�ص ذوي
الإعاقة يف امل�شاركات الريا�ضية.
 -3تعزيز دور الإعالم يف النهو�ض بالأ�شخا�ص ذوي الإعاقة عرب ت�أمني
م�شاركاتهم وم�ساهمتهم يف و�سائل الإعالم بكل �أنواعه.
 -4حث �أق�سام الإعالم يف م�ؤ�س�سات التعليم العايل على ت�ضمني مفاهيم
�إعالم الإعاقة يف خططها الدرا�سية.
ثالث ع�شر :تو�صيات عامة:
 -1ا�ستحداث هيئة وطنية عامة م�ستقلة تعنى بر�سم ال�سيا�سة العامة يف
جمال الإعاقة ،وتعمل على متابعة الربامج واخلدمات املقدمة للأ�شخا�ص
ذوي الإعاقة يف القطاعات احلكومية والأهلية واخلريية.
 -2تطوير العمل التطوعي يف جمال الإعاقة ،وتنظيمه مبا ي�ضمن االرتقاء
مب�ستوى اخلدمات والربامج املقدمة للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة.
 -3تطوير �صيغ الكتب االلكرتونية لت�سهيل احل�صول على املعلومات
املعرفية للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة.
 -4يقوم مركز الأمري �سلمان لأبحاث الإعاقة بالتن�سيق مع اجلهات ذات
العالقة بت�شكيل فريق عمل لتحويل تو�صيات امل�ؤمترات ال�سابقة وتو�صيات
هذا امل�ؤمتر �إلى م�شروعات تطويرية ،بحيث يتم حتديد ا�سم امل�شروع،
ومو�ضوعه ور�ؤيته ور�سالته و�أهدافه ،والفئة �أو الفئات امل�ستهدفة ،واجلهة
�أو اجلهات املعنية بالتنفيذ ،و�آليات التنفيذ ،والأطر الزمنية للتنفيذ،
وامليزانيات الالزمة.
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حوار

األمين العام لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة
في أفريقيا والعالم العربي لـ « الشورى»:

مجلس الشورى عضو مؤسس للرابطة ومن أهم الداعمين لها
حوار – محمد الشيباني

�أ�شاد الأمني العام لرابطة جمال�س ال�شيوخ وال�شورى واملجال�س
املماثلة يف �أفريقيا والعامل العربي (�أ�سيكا) ال�سيد  /عبدالوا�سع
يو�سف علي بالدعم الذي جتده الرابطة من اململكة العربية
ال�سعودية ممثلة يف جمل�س ال�شورى منذ ت�أ�سي�س الرابطة حتى
الوقت احلا�ضر ,م�شري ًا �إلى �أن جمل�س ال�شورى ال�سعودي ع�ضو
م�ؤ�س�س للرابطة ومن �أكرث املجال�س الت�شريعية ح�ضور ًا مل�ؤمترات
واجتماعات الرابطة مما يدل على حر�ص جمل�س ال�شورى على
دعم الرابطة والنهو�ض ب�أعمالها لتحقيق �أهدافها يف تعزيز
العالقات الربملانية بني جمال�س ال�شيوخ وال�شورى يف الدول
العربية ونظريتها يف دول �أفريقيا.
وقال يف حديث �صحفي لـ « ال�شورى «� :إن للرابطة �أهداف ًا
نبيلة و�سامية منها تعزيز التعاون والرتابط بني املجال�س
الأع�ضاء ,وتبادل اخلربات يف جميع املجاالت خا�صة املجال
ال�سيا�سي واالقت�صادي واالجتماعي بني الدول الأع�ضاء يف
�إفريقيا والعامل العربي ,وتن�سيق جهود جمال�س ال�شيوخ وال�شورى
واملجال�س املماثلة يف امل�ؤمترات واملنظمات الإقليمية والدولية.
و�أ�شار ال�سيد عبدالوا�سع يو�سف �إلى �أن هناك م�ستقبل واعد
للرابطة – مب�شيئة اهلل – حيث �أن بلداننا العربية والأفريقية
ت�سري يف طريقها ال�صحيح نحو التنمية ,م�ؤكد ًا �أهمية تعزيز
التعاون فيما بينها يف املجاالت االقت�صادية وال�سيا�سية
والتجارية مبا يخدم �شعوبها ويدعم التنمية فيها.
وفيما يلي ن�ص احلوار :
 في بداية اللقاء نود أن نتعرف على الرابطة واألهداف التيأنشئت من أجلها ؟.

ج /رابطة جمال�س ال�شيوخ وال�شورى واملجال�س املماثلة يف �إفريقيا
والعامل العربي لها �أهداف نبيلة و�سامية منها تعزيز التعاون والرتابط
وتبادل اخلربات يف جميع املجاالت خا�صة املجال ال�سيا�سي واالقت�صادي
واالجتماعي بني الدول الأع�ضاء يف �إفريقيا والعامل العربي ,وتن�سيق جهود
جمال�س ال�شيوخ وال�شورى واملجال�س املماثلة يف امل�ؤمترات واملنظمات
الإقليمية والدولية.
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�إننا يف الرابطة ن�سعى لتعزيز التبادل الثقايف واالجتماعي بني الدول
الأع�ضاء يف الرابطة حيث �إن لكل بلد طبيعته ,فبع�ض الدول �إ�سالمية و�أخرى
م�سيحية وكل ذلك مل يكن عائق ًا �أمام �أع�ضاء الرابطة لأنها تتعامل وتتعاون
وفق املبادئ الإن�سانية وتعزيز مبد�أ الت�سامح بني الأديان ال�سماوية وهذا �أحد
�أ�سباب جناح عمل الرابطة.
�إن ت�أ�سي�س الرابطة مت خالل اجتماعات الوفود املعتمدة لدى جمال�س
ال�شيوخ و ال�شورى واملجال�س املماثلة يف �إفريقيا والعامل العربي التي عقدت
يف العا�صمة اليمنية �صنعاء خالل املدة من � 27-25إبريل  2004و تب ّنوا
بالإجماع قرار ت�أ�سي�س رابطة جمال�س ال�شيوخ وال�شورى واملجال�س املماثلة يف
�إفريقيا والعامل العربي ,كما تبنوا نظامها الداخلي و الأ�سا�سي.
وكانت فكرة �إقامة الرابطة قد �أُقرت يف اجتماع �سابق عقد يف اململكة
املغربية يف املدة من  7-6يونيو 2002م وح�ضرته عدد من املجال�س حيث
ُاعتربت يف حينها «املجال�س امل�ؤ�س�سة للرابطة وهذه املجال�س ,وهي :جمل�س
ال�شورى يف اململكة العربية ال�سعودية ،جمل�س ال�شورى يف اجلمهورية اليمنية،
جمل�س ال�شورى يف مملكة البحرين ،جمل�س ال�شورى يف دولة قطر ،جمل�س
ال�شورى يف جمهورية م�صر العربية ،جمل�س الدولة يف �سلطنة عمان ،جمل�س
الأعيان يف اململكة الأردنية الها�شمية ,جمل�س الأمة يف اجلمهورية اجلزائرية
الدميقراطية ال�شعبية ،جمل�س ال�شيوخ يف جمهورية مدغ�شقر ،جمل�س
الواليات يف جمهورية ال�سودان الدميقراطية املجل�س الوطني للأقاليم يف

حوار

جمهورية جنوب �أفريقيا ،جمل�س ال�شيوخ يف جمهورية بوت�سوانا ،املجل�س
الفيدرايل يف جمهورية �أثيوبيا الفدرالية الدميقراطية ،جمل�س ال�شيوخ يف
جمهورية اجلابون ،جمل�س ال�شيوخ يف مملكة لي�سوتو ،جمل�س امل�ست�شارين يف
اململكة املغربية ،جمل�س ال�شيوخ يف اجلمهورية الإ�سالمية املوريتانية ،املجل�س
الوطني يف جمهورية ناميبيا ،جمل�س ال�شيوخ يف جمهورية نيجرييا الفيدرالية،
جمل�س ال�شيوخ يف مملكة �سوازيالند ،جمل�س ال�شيوخ يف جمهورية بوروندي
جمل�س ال�شيوخ يف جمهورية الكونغو كن�شا�سا الدميقراطية جمل�س ال�شيوخ يف
جمهوريه الكونغ وجمل�س ال�شيوخ يف جمهورية زميبابوي.

ج /تتلقى الأمانة العامة للرابطة عدد ًا من الدعوات من املنظمات
واالحتادات الربملانية املماثلة .ومتت امل�شاركة يف اجتماعات االحتاد الربملاين
الدويل ,وكذلك اجتماعات احتاد الربملان العربي يف دولة الكويت ،كذلك �إن
هذه االحتادات ت�شارك يف اجتماعات الرابطة وال �شك �أن ح�ضور اجتماعات
املنظمات ال�شقيقة من �ش�أنه �أن ي�ساعد الرابطة يف تبادل اخلربات وتن�سيق
اجلهود.

س /كم يبلغ عدد البرلمانات المنظمة تحت عضوية الرابطة

س -كيف تنظرون إلى مستقبل الرابطة في ظل ما يشهده

حاليًا؟

العالم من تكتالت اقتصادية وسياسية ؟.

ج /يبلغ عدد �أع�ضاء الرابطة حاليا ع�شرون جمل�س ًا من الدول الإفريقية
والعربية حالي ًا ,وما زلنا نتو�سع يف زيادة الأع�ضاء من املجال�س حيث �ستنظم
قريبا للرابطة جمال�س كل من الكونغو والكامريون ,وهناك دعوة موجهة
للمجل�س الوطني بدولة الإمارات العربية املتحدة ،وجمل�س الأمة بدولة
الكويت لتنظم للرابطة.

ج /نحن لدينا م�ستقبل واعد – ب�إذن اهلل – اذا مت ترابط بع�ضنا مع
بع�ض يف �أفريقيا والعامل العربي حيث �إن بلداننا ت�سري يف طريقها ال�صحيح
نحو التنمية فيجب علينا تقوية التعاون بني دولنا يف املجاالت االقت�صادية
وال�سيا�سية والتجارية ,وامل�ستقبل مب�شيئة اهلل لدول الإفريقية والعربية فيجب
علينا زيادة ترابطنا.

س /كيف هي عالقة الرابطة مع االتحادات البرلمانية المماثلة
األخرى ؟.

عدد أعضاء الرابطة  20مجلسًا,,
ونتطلع لزيادة األعضاء

س /احتفلتم بمرور عشر سنوات على قيام الرابطة ما الذي تحقق
خالل هذه السنوات الماضية؟.

ج /كان هناك تفاهم بني جمال�س الدول الأع�ضاء يف املنظمة ولو مل يكن
هناك تفاهم ملا جنحت الرابطة ,حيث �أ�صبح ر�ؤ�ساء املجال�س الأع�ضاء
يتحاورن حول التنمية والتجارة بني دولهم ,وكذلك ف�إن هناك ترابط بني
اجلهة التنفيذية والت�شريعية والق�ضائية و�أع�ضاء الرابطة يطبقون هذه
الت�شريعات يف بلدانهم ,كما �أن الرابطة ت�سعى لتعزيز دورها لت�صبح ج�سر ًا
متين ًا لتقوية �أوا�صر التعاون االقت�صادي والتنموي والعمل امل�شرتك بني بلدان
�إفريقيا والعامل العربي ترجمة للمبادئ والأهداف النبيلة التي قامت عليها
الرابطة وت�أ�س�ست من اجل حتقيقها.
فحول تعزيز ال�سالم نرى جمهورية �أثيوبيا تبحث ال�سالم مع ال�صومال
وال�سودان ،وكذلك من �أمثلة التعاون االقت�صادي نرى عدد من رجال الإعمال
يف اململكة العربية ال�سعودية لديهم ا�ستثمارات يف جمهورية �أثيوبيا.
وهنا ال بد �أن �أ�شري �إلى �أن اململكة العربية ال�سعودية ممثلة يف جمل�س
ال�شورى تقوم بدور مهم وكبري لدعم الرابطة حيث �إن جمل�س ال�شورى من
املجال�س امل�ؤ�س�سة لهذه الرابطة منذ انطالقتها يف عام 2002م وجمل�س
ال�شورى من �أكرث الأع�ضاء ح�ضور ًا مل�ؤمترات واجتماعات الرابطة مما يدل
على حر�ص جمل�س ال�شورى على دعم الرابطة.

الرابطة تسعى لتصبح جسرًا لدعم
التعاون االقتصادي والعمل المشترك بين
بلدان إفريقيا والعالم العربي

العـدد  - 158ذو احلجه 1435هـ  /اكتوبر 2014م

59

استشارات قانونية

التصديق على االتفاقيات والمعاهدات الدولية ( ) 2
�سبق احلديث يف املقال ال�سابق عن مو�ضوع الت�صديق على
املعاهدات واالتفاقيات الدولية ب�شكل عام ,م�ستعر�ضني �أبرز
مالمح الت�صديق عليها يف بع�ض الدول ,مرور ًا مبا تطرقت �إليه
اتفاقية فيينا من قواعد و�أحكام حتكم عملية �إبرام االتفاقيات
واملعاهدات بني الدول املن�ضمة �إليها ,باعتبارها امل�ستند الت�شريعي
العام لآلية �إبرام االتفاقيات.
وذكرنا ب�أن اململكة العربية ال�سعودية قد ان�ضمت �إلى هذه
االتفاقية مبوجب املر�سوم امللكي الكرمي رقم م 25/وتاريخ

�سلطان بن عبداهلل العمري
قانوين  -الإدارة العامة للم�ست�شارين
مبجل�س ال�شورى

1423/6/25هـ  ,ومل تذهب بعيد ًا يف عقدها لالتفاقيات مع
الدول الأخرى عن روح هذه االتفاقية واملبادئ العامة التي
حتكم عمل �إبرام االتفاقيات الدولية.

بل و�ضع �إجراءات حمددة تربم من خاللها االتفاقيات الدولية وفق �آليات
و�إجراءات �صدرت بقرار جمل�س الوزراء رقم  1214وتاريخ 1397/9/23هـ,
وعدلت بقرار جمل�س الوزراء رقم  41وتاريخ 1412/5/12هـ ,وما ورد يف

ولعلنا يف هذا املقال نلقي ال�ضوء ب�شكل عام دون التطرق �إلى

الأمر ال�سامي الكرمي ذي الرقم  25951والتاريخ 1412/5/12هـ؛ حيث

الكثري من التف�صيالت ملا تنتهجه اململكة العربية ال�سعودية من

ت�ضمنت هذه الإجراءات املراحل التي متر بها االتفاقية منذ بدئها وحتى

خطوات نظامية عند قيامها ب�إبرام االتفاقيات مع الأطراف

�صدورها بالأداة النظامية املالئمة.,

وانتهاء مبرحلة الت�صديق
بدء مبرحلة التفاو�ض
ً
الدولية ً
ودخول االتفاقية حيز النفاذ ,خمتتمني بدور جمل�س ال�شورى
ال�سعودي يف عملية �إبرام هذه االتفاقيات باعتباره �شريك ًا

وكما هو معلوم ف�إن ما يتم �إبرامه من قبل الدولة مع طرف دويل �آخر �إما
�أن يكون معاهدة  -وهي التي تكون غالب ًا متعددة الأطراف ,-وفيها ال يتاح

لل�سلطة الت�شريعية يف اململكة.

للدولة الراغبة يف االن�ضمام �إليها التدخل يف ن�صو�صها وتعديل �أحكامها,
و�إمنا ي�سمح لها فقط بالتحفظ على بع�ض بنودها عند االن�ضمام �إليها

وهنا ميكن القول ب�أن املنظم ال�سعودي قد �أولى عقد االتفاقيات الدولية

بالقدر الذي ت�سمح به املعاهدة.

يف اململكة الرعاية الكافية من الت�شريع وو�ضع القواعد والإجراءات التي
حتكمها ,حيث ت�ضمن النظام اال�سا�سي للحكم الإ�شارة الى ذلك يف املادة
ال�سبعني منه ,وكذا احلال بالن�سبة لنظام جمل�س الوزراء كما يف مادته

و�إما �أن تكون االتفاقية ثنائية؛ وهي التي تخ�ضع لإرادة متبادلة بني
طرفني دوليني بعد التفاو�ض وتبادل وجهات النظر حيال جانب ما.

الع�شرين ,وانتها ًء بنظام جمل�س ال�شورى الذي ن�ص يف املادة اخلام�سة ع�شرة
منه ,والثانية ع�شرة على اخت�صا�صه الأ�صيل يف درا�سة االتفاقيات الدولية
التي تربمها الدولة .ومل يكتف املنظم ال�سعودي بذلك؛

وهنا تخ�ضع هذه العملية يف اململكة �إلى التقيد ب�إجراءات عقد االتفاقيات
الدولية التي �سبقت الإ�شارة �إليها �آـنف ًا ,حيث متر االتفاقية ب�أربع مراحل
�أ�سا�سية وهي على النحو الآتي :
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�أو ًال  :مرحلة التوقيع بالأحرف الأولى ,وهو التوقيع الذي يقوم به

االتفاقية بعد عر�ضها على جمل�س الوزراء ,مما يقيد جمل�س ال�شورى يف

امل�س�ؤول املمثل للدولة ب�صورة مبدئية ,وهو توقيع ال يولد �أي التزام �أو �أثر

حرية النظر يف االتفاقية ودرا�ستها درا�سة تعديلية متكنه من �إجراء ما يراه
من تعديالت عليها ,بخالف ما هو معمول به حالي ًا من اقت�صار دور املجل�س

قبل �إجراء االتفاقية.

على �إبداء املوافقة من عدمها مع �إبداء بع�ض التحفظات التي يراها دون

قانوين معني ,و�إمنا هو عبارة عن متهيد مبدئي ملا ميكن �أن يراه الطرفان

�إمكانية تعديل بنود االتفاقية �أو موادها.
ثاني ًا :مرحلة التفوي�ض بالتوقيع النهائ ؛ حيث ي�صدر قرار جمل�س
الوزراء بتفوي�ض امل�س�ؤول املمثل للدولة بالتوقيع النهائي على االتفاقية ,بعد
و�صول جمل�س الوزراء �إلى قناعة تامة مبا مت االتفاق عليه مبدئي ًا بني املمثل

ولعل هناك من يرى �أن دور جمل�س ال�شورى – باعتباره �شريك ًا �أ�سا�سي ًا
لل�سلطة الت�شريعية املتمثلة يف جمل�س الوزراء – يجب �أن يكون �سابق ًا ملرحلة

للدولة والطرف الآخر.

التوقيع النهائي على االتفاقية ,حتى يتمكن من القيام بدرا�سة االتفاقية
ب�شكل مف�صل و�إمكانية �إجراء بع�ض التعديالت التي يراها قبل الإيعاز

ويف حني بدى ملجل�س الوزراء �إجراء بع�ض التعديالت ف�إن ذلك يتم

للم�س�ؤول املفو�ض بالتوقيع النهائي على االتفاقية.

بالتن�سيق مع املمثل للدولة والطرف الآخر للو�صول �إلى �صيغة يتفق عليها.
وهذا التوقيع ال يدخل االتفاقية مرحلة التنفيذ و�إمنا يعطي الإ�شارة �إلى
التقدم نحو ا�ستكمال االجراءات النهائية لعقد االتفاقية.
ثالث ًا  :مرحلة املوافقة النهائية املرتبطة ب�إعداد املر�سوم امللكي الالزم
للموافقة عليها.

ولعل هذا التوجـ ــه يفتح املجـ ــال �أمام جملـ ــ�س ال�ش ــورى ملمار�سة عمله
الربملاين ب�شكل �أو�سع واملتمثل يف جانبيه الت�شريعي والرقابي ,ومن اجلدير
ذكره هو ما يقوم به املجل�س حالي ًا من درا�سـ ــته ملقتـ ــرح م�شروع تعـ ــديل
لإجراءات عقد االتفاقيات الدولية املعمول به حالـ ــي ًا  ,حيث يت�ض ــمن املقرتح
اجلديد �إعطاء املجل�س دور ًا �أو�سع يف �سبيل قيامه بدرا�سـ ــة االتفاقيات ب�شكل
مف�صل ومتكينه من �إجراء التعديالت التي يراها على االتفاقـ ــية قبل مرحلة

رابع ًا  :مرحلة �صدور الأداة القانونية الالزمة للموافقة على االتفاقية

التوقيع النهائي عليها.

وهي املر�سوم امللكي ,وبه تعترب االتفاقية داخلة حيز التنفيذ ومرتبة جلميع
�آثارها القانونية بعد تبادل جميع وثائق الت�صديق بني الطرفني.
وبعد هذا ي�أتي الت�سا�ؤل الأهم؛ وهو عن دور جمل�س ال�شورى ال�سعودي
يف درا�سة االتفاقيات والت�صديق عليها ومدى فاعلية هذا الدور يف العملية
الت�شريعية ,حيث يقوم جمل�س ال�شورى كما هو معلوم بدرا�سة االتفاقيات
الدولية وفق ًا ملا ن�صت عليه الفقرة (ب) من املادة اخلام�سة ع�شرة ,واملادة
الثامنة ع�شرة من نظامه.
حيث ن�صتا على قيام جمل�س ال�شورى بدرا�سة املعاهدات واالتفاقيات
الدولية وما يف حكمهما واقرتاح ما يراه ب�ش�أنها ,ولكن ي�أتي دور جمل�س
ال�شورى هنا مت�أخر ًا بع�ض ال�شيء ,وذلك بعد �أن يتم التوقيع النهائي على
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رئيس مجلس الشورى بحث مع رئيس مجلس النواب األفغاني
مجاالت التعاون بين الجانبين

عقد 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
اجتماع ًا مع معايل رئي�س جمل�س النواب بجمهورية �أفغان�ستان
الإ�سالمية الأ�ستاذ عبدالر�ؤوف �إبراهيمي والوفد املرافق له
خالل زيارته الر�سمية للمملكة م�ؤخر ًا.
ويف بداية االجتماع نوه رئي�س جمل�س النواب الأفغاين
بالعالقات الثنائية املتميزة بني اململكة العربية ال�سعودية
وجمهورية �أفغان�ستان ،م�ؤكد ًا حر�ص بالده على تعزيز العالقات
مع اململكة وتنميتها مبا يخدم م�صالح البلدين وال�شعبني ال�شقيقني.
وقدر معايل رئي�س جمل�س النواب الأفغاين للمملكة العربية ال�سعودية
بقيادة خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز جهودها يف
دعم �أفغان�ستان يف �سبيل �إحالل ال�سالم واال�ستقرار يف بالده.
وا�ستعر�ض معاليه خالل اللقاء �أوجه العالقات الثنائية املتميزة بني
اململكة و�أفغان�ستان و�سبل تعزيزها يف �شتى املجاالت ال�سيما يف جمال
العالقات الربملانية بني جمل�س ال�شورى والربملان الأفغاين ،داعي ًا �إلى تكثيف
الزيارات املتبادلة بني اجلانبني وتفعيل دور جلنتي ال�صداقة الربملانية
ال�سعودية الأفغانية.
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من جانبه �أثنى معايل رئي�س جمل�س ال�شورى على م�ستوى العالقات التي
تربط اململكة العربية ال�سعودية وجمهورية �أفغان�ستان ،م�شري ًا �إلى �أن �سيا�سة
اململكة العربية ال�سعودية بقيادة خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل بن
عبدالعزيز ـ حفظه اهلل ـ ت�ؤكد دائم ًا على دعم التعاون مع الدول الإ�سالمية
ال�شقيقة يف �شتى املجاالت مبا يعود باخلري على �شعوب ودول العامل الإ�سالمي
وي�سهم يف تعزيز التقارب والتعاون الإ�سالمي.
وبحث اجلانبان خالل االجتماع جماالت التعاون بني جمل�س ال�شورى
وجمل�س النواب الأفغاين على �صعيد تبادل اخلربات الربملانية والإدارية،
و�سبل ا�ستغالل الإمكانيات املتاحة يف هذا االجتاه.
ويف نهاية االجتماع مت تبادل الهدايا التذكارية بهذه املنا�سبة ,ثم �صحب
معايل رئي�س جمل�س ال�شورى معايل رئي�س الربملان الأفغاين والوفد املرافق
يف جولة على �أروقة املجل�س �شملت القاعة الكربى وقاعة اجلل�سات اطلعوا
خاللها على �آلية عمل املجل�س ونظام اجلل�سات والتقنيات احلديثة بها.
ح�ضر االجتماع معايل نائب رئي�س جمل�س ال�شورى الدكتور حممد بن
�أمني اجلفري ومعايل الأمني العام ملجل�س ال�شورى الدكتور حممد بن عبداهلل
�آل عمرو ،وع�ضو املجل�س رئي�س جلنة ال�صداقة الربملانية ال�سعودية الأفغانية
الدكتور عبداهلل بن حمود احلربي ،ونائب �سفري جمهورية �أفغان�ستان لدى
اململكة الدكتور حممد عا�صم جمددي.

حصاد الشهر

آل الشيخ :يستقبل وزير الدولة لشؤون مجلس الشورى
ومستشار وزير التربية والتعليم

ا�ستقبل معايل رئي�س جمل�س ال�شورى ال�شيخ الدكتور عبداهلل
بن حممد بن �إبراهيم �آل ال�شيخ يف مكتبه مبـــقر املجلـــ�س معـــايل
وزير الدولة وع�ضو جمل�س الوزراء ل�ش�ؤون جمل�س ال�شورى الأ�ستاذ
حممد بن في�صل �أبو �ساق.
ونوه معايل رئي�س جمل�س ال�شورى خالل اللقاء مبا يجده املجل�س
من رعاية كرمية واهتـــمام بالـــغ من خـــادم احلـــرمني ال�شريفــــني
امللك عبداهلل بن عبدالعزيز �آل �سـعـــود � -أيـــده اهلل  -و�سمو ويل
عهده �صاحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن عبدالعـــزيز �آل �سعـــود
نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزيــر الدفـــاع و�سمـــو ولـــي ويل العـــهد
�صاحب ال�سمو امللكي الأمري مقـــرن بن عبـــدالعزيز النـــائب الثــاين
لرئي�س جمل�س الوزراء امل�ست�شار واملبعوث اخلا�ص خلـــادم احلـرمني
ال�شريفني ،م�شري ًا معاليه �إلى �أن اختيار �أع�ضـاء من جمل�س ال�شورى
لتويل منا�صب حيوية يف الدولة ما هو �إال جت�سيد لثقة القيادة يف
املجل�س و�أع�ضائه.

و�أ�شاد الدكتور عبداهلل �آل ال�ش ــيخ باجله ــود التي بذل ــها معال ــي الأ�ست ــاذ
حممد بن في�صل �أبو �ساق �إبان ع�ضوي ــته يف جم ــل�س ال�شورى وم�ساهمته مع
�أع�ضاء املجل�س يف �صدور عدد من الأنظمة والق ــرارات التي �أ�سـهمت يف دعم
وتطوير �أداء الأجهزة احلكومية.
من جانبــه ن ــوه معايل الأ�س ــتاذ حممد بن في ــ�صل �أبو�س ــاق مبا يب ــذله
معايل رئي�س املج ــل�س من جه ــود لتطوير �أداء عمل املجلـ�س وتعزيز خمرجاته
مبا ي�سهم يف الو�ص ــول �إلى ق ــرارات وطني ــة ر�شي ــدة ودع ــم التنمية ال�شاملة
يف اململك ــة.
من جهة �أخرى ا�ستق ــبل مع ــايل رئي�س جمل ــ�س ال�ش ــورى معايل م�ست�شار
وزير الرتبية والتعليم الدكتور �سعد بن حممد مارق  ،وه ــن�أه معاليه مبنا�سبة
�صدور الأمر ال�سامي الكرمي بتعيينه م�ست�شار ًا لوزير الرتبي ــة والتعليم متمنيا
له التوفيق يف مهام عمله .
و�أ�شاد الدكت ــور عبداهلل �آل ال�شيخ باجل ــهود التي بذله ــا الدكتور �سعد بن
حممد مارق �إبان ع�ضويته يف جمل�س ال�شورى �إلى جانب زم ــالئه �أع ــ�ضاء
جمل�س ال�شورى �أ�سهمت يف �صدور عدد من الأنظمة والقرارات لدعم وتطوير
�أداء الأجهزة احلكومية .
من جهته �أعرب الدكتور �سع ــد بن حممد م ــارق عن �شك ــره ملع ــايل رئي�س
جمل�س ال�شورى على ما وجده �إبان ع�ضويته يف املجل�س من دعم وتوجي ــه كان
لهما دور ًا يف الإ�سهام مبا ميلك ــه من خ ــربات مالي ــة واقت�ص ــادية يف �إث ــراء
عمل جلنة ال�ش�ؤون املالية بخا�صة وعمل املجل�س ب�صفة عامة.

ويستقبل سفير كازاخستان

ا�ستقبل معايل رئي�س جمل�س ال�شورى ال�شيخ الدكتور عبد اهلل
بن حممد بن �إبراهيم �آل ال�شيخ يف مكتبه مبقر املجل�س يف الريا�ض
�سفري جمهورية كازاخ�ستان لدى اململكة باخيت باتري�شايف.
وخالل اال�ستقبال نوه �سفري جهورية كازاخ�ستان بامل�ستوى
الذي و�صلت �إليه العالقات الثنائية بني اململكة العربية
ال�سعودية وكازاخ�ستان يف كافة املجاالت خا�صة املجال الربملاين.
و�أكد حر�ص بالده على تعزيز �أوجه التعاون مع اململكة وتنميتها مبا
يخدم م�صالح البلدين وال�شعبني ال�شقيقني.
وجرى خالل اللقاء ا�ستعر�ض العالقات الثنائية بني اململكة العربية
ال�سعودية وجمهورية كازاخ�ستان و�سبل تعزيزها يف �شتى املجاالت ال�سيما
يف جمال العالقات الربملانية بني جمل�س ال�شورى وجمل�سي ال�شيوخ والنواب

يف كازاخ�ستان ,بتكثيف الزيارات املتبادلة وتفعيل دور جلنتي ال�صداقة
الربملانية ال�سعودية الكازاخ�ستانية.
ح�ضر اللقاء مدير عام الإدارة العامة للعالقات العامة واملرا�سم الأ�ستاذ
عمرو بن عبدالعزيز املا�ضي.
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رئيس مجلس الشورى يستقبل
فريق رحلة األمل اإلنسانية الكويتية

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 ال�شيخ
ثامر بن جابر الأحمد ال�صباح �سفري دولة الكويت لدى اململكة
يرافقه فريق رحلة الأمل الإن�سانية خالل زيارته للمملكة.

ويف م�ستهل اال�ستقبال رحب معاليه بال�سفري الكويتي و�أع�ضاء
فريق رحلة الأمل الإن�سانية م�شيد ًا بفكرة الرحلة يف دعم ذوي
الإعاقة الذهنية متمني ًا �أن حتقق الرحلة �أهدافها والتعريف
بهذه الفئة الغالية وقدراتها.
و�أ�شار معاليه �إلى ما يحظى به ذوو الإعاقة يف اململكة من اهتمام ودعم
من لدن القيادة احلكيمة وعلى ر�أ�سها خادم احلرمني ال�شريفني و�سمو ويل
عهده الأمني – حفظهما اهلل.-
ونو معايل رئي�س جمل�س ال�شورى خالل اللقاء بعمق العالقات الأخوية
املتميزة التي تربط بني قيادتي اململكة العربية ال�سعودية ودولة الكويت
ال�شقيقة و�شعبيهما ال�شقيقني.
من جانبه �أعرب �سفري دولة الكويت عن �سعادته بزيارة جمل�س ال�شورى
م�شيد ًا بالعالقات الأخوية التي تربط بني اململكة والكويت و�شعبيهما.
من جانبه قدم املدير التنفيذي لرحلة الأمل يو�سف جا�سم �شرح ًا موجز ًا
عن الرحلة وبرنامج زياراتها لعدد من دول العامل منذ انطالقتها و�أهدافها
يف ت�سليط ال�ضوء على قدرات ذوي الإعاقة الذهنية.

رئيس مجلس النواب األفغاني يجتمع مع أعضاء لجنة
الصداقة السعودية األفغانية

اجتمع معايل رئي�س جمل�س النواب الأفغاين خالل زيارته
الر�سمية للمملكة مع �أع�ضاء جلنة ال�صداقة الربملانية ال�سعودية
الأفغانية يف جمل�س ال�شورى ,برئا�سة ع�ضو املجل�س رئي�س اللجنة
الدكتور عبداهلل بن حمود احلربي حيث جرى مناق�شة عدد من
املو�ضوعات والق�ضايا ذات االهتمام امل�شرتك وا�ستعرا�ض عالقات
التعاون بني البلدين ال�شقيقني يف �شتى املجاالت.
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كما مت خالل االجتماع الذي ح�ضره �أع�ضاء الوفد املرافق ملعاليه بحث
�سبل تعزيز التعاون الثنائي على �صعيد العالقات الربملانية بني جمل�س
ال�شورى وجمل�س النواب الأفغاين وتفعيل دور جلنتي ال�صداقة الربملانية يف
املجل�سني مبا ي�سهم يف تعزيز التعاون والعمل امل�شرتك بني اجلانبني.

حصاد الشهر

األمين العام يستقبل السفير الكوري
ا�ستقبل معايل الأمني العام ملجل�س ال�شورى الدكتور حممد
بن عبداهلل �آل عمرو يف مكتبه مبقر املجل�س يف الريا�ض �سفري
جمهورية كوريا لدى اململكة كيم جني �سو.
ويف م�ستهل اال�ستقبال نوه معايل الأمني العام للمجل�س
بالعالقات الثنائية املتميزة التي تربط اململكة العربية ال�سعودية
وجمهورية كوريا يف �شتى املجاالت وب�شكل خا�ص العالقات
الربملانية بني جمل�س ال�شورى واجلمعية الوطنية الكورية.
ومتحور احلديث خالل اللقاء حول �سبل تعزيز العمل والتعاون الثنائي
على �صعيد العالقات الربملانية بني جمل�س ال�شورى واجلمعية الوطنية
الكورية ،وتبادل الزيارات بينه اجلانبني ,وتفعيل دور جلنتي ال�صداقة
الربملانية يف املجل�س واجلمعية مبا ي�سهم يف دعم وتنمية العالقات والتعاون
امل�شرتك بني البلدين ال�صديقني.

ح�ضر اللقاء املدير العام للعالقات العامة واملرا�سم يف جمل�س ال�شورى
الأ�ستاذ عمرو بن عبدالعزيز املا�ضي.

لجنة الصداقة تبحث مع سفير األرجنتين سبل تعزيز العالقات
التعليمية واالقتصادية

عـــقــــدت لـــجـــنـــة ال�صـــداقـــة البـــرملـــانيـــة ال�ســـعـــوديـــة
الأرجنتينيـــة مبجـــل�س ال�شـــورى برئا�ســـة ع�ضو املجلـــ�س رئي�س
اللجنة الدكتور خالد بن �إبراهيم العواد مبقر املجـــل�س اجتماع ًا
مع �سفري جمهورية الأرجنتني لدى اململكة خاميي �سريخيو�سريدا.

وجـرى خ ـ ــالل االجتم ـ ــاع ا�ستع ـ ــرا�ض العالقــات بني البلدين ال�صديقني
وتعزيزها �سيما يف جماالت التعليم واالقت�صاد والرثوة احليوانية� ،إلى جانب
�سبل تفعيل دور جلنتي ال�صداقة الربملانية يف البلدين ال�صديقني.
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لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي تدرس التقرير
السنوي للتربية والتعليم

ناق�شـــت جلنــــة ال�شــــ�ؤون التعليمية والبحــــث العلمي مبــجل�س
ال�شورى يف االجتماع الذي عقدته برئا�ســــة ع�ضو املجل�س رئي�س
اللحنة �صاحب ال�سمو الأمري الدكتور خالد بن عبد اهلل بن م�شاري
�آل �سعود تقــــرير الأداء ال�سنــــوي لوزارة الرتبيــــة والتعليم للعام
املايل 1435/1434هـ ,وذلك بح�ضور معايل نائب وزيــــر الرتبية
والتعليم الدكتور خالد ال�سبتي ومعايل م�ست�شار �سمو وزير الرتبيــة
والتعليم الدكتور �سعد مارق ،وعدد من م�س�ؤويل الوزارة.
كما �شارك يف االجتماع عرب الدائرة التلفزيونية املغلقة معايل نائب وزير
الرتبية والتعليم ل�ش�ؤون البنات الأ�ستاذة نورة الفايز وعدد من م�س�ؤوالت الوزارة.

وجرى خالل االجتماع بحث عدد من املو�ضوعات واملحاور التي ت�ضمنها
تقريـ ــر ال�سن ــوي لل ــوزارة ،كم ــا اجاب م�سـ ـ�ؤولو وزارة الرتبية والتعليم على
الأ�سئل ــة واال�ستف ــ�سارات التي طرح ــها بع ــ�ض �أع�ضاء اللجنة حول عدد من
املحاور والق�ضايا التعليمية التي ت�ضمنها التقرير.
و�ستعمل جلن ــة ال�شـ ـ�ؤون التعلي ــمية والبح ــث العلمي على درا�سة التقرير
درا�سة معم ــقة ,واتخ ــاذ التو�ص ــيات املنا�س ــبة بن ــاء على ما ورد يف التقرير
و�إجابات مندوبي الوزارة ,ومن ثم رفع تقريرها �إلى املجل�س متهيد ًا ملناق�شته
يف جل�سة قادمة.

الدكتور الزيلعي يبحث مع سفير ألمانيا سبل دعم
التعاون مع البوندنستانغ
اجتمع ع�ضو جمل�س ال�شورى رئي�س جلنة ال�صداقة الربملانية
ال�سعودية الأملانية باملجل�س الدكتور احمد بن عمر الزيلعي
بح�ضور ع�ضو املجل�س ع�ضو اللجنة الدكتور جربان بن حامد
القحطاين يف مقر املجل�س يف الريا�ض مع �سفري جمهورية �أملانيا
االحتادية  لدى اململكة ال�سيد  /بوري�س روغة.
و�أ�شاد �سفري جمهورية �أملانيا االحتادية خالل اللقاء بالعالقات
الثنائية بني البلدين ال�صديقني م�شري ًا �إلى ما حققه الأ�سبوع
الثقايف ال�سعودي الذي �أقيم يف املانيا يف �شهر �سبتمرب املا�ضي من
جناح �أ�سهم يف تعزيز التبادل الثقايف بني البلدين.
وتركز احلديث خالل اللقاء على العالقات الثنائية بني اململكة وجمهورية
�أملانيا االحتادية يف �شتى املجاالت االقت�صادية والثقافية والتعليمية ,و �سبل
تعزيز العمل والتعاون الثنائي على �صعيد العالقات الربملانية بني جمل�س
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ال�شورى والربملان الأملاين « البوندن�ستانغ» وتفعيل دور جلنتي ال�صداقة
الربملانية يف البلدين مبا ي�سهم يف دعم التعاون والعمل امل�شرتك بني البلدين
ال�صديقني  .

حصاد الشهر

الزيلعي يستقبل سفير فنلندا
ا�ستقبل ع�ضو جمل�س ال�شورى رئي�س جلنة ال�صداقة الربملانية ال�سعودية
الفنلندية باملجل�س الدكتور �أحمد بن عمر الزيلعي يف مكتبه مبقر املجل�س
�سفري جمهورية فنلندا لدى اململكة بيكافاو تيالنني ,وبحث معه جممل
عالقات التعاون بني البلدين ال�صديقني يف �شتى املجاالت ،و�سبل تعزيز
العمل والتعاون الثنائي على �صعيد العالقات الربملانية بني جمل�س ال�شورى
والربملان الفنلندي� ،إلى جانب تفعيل دور جلنتي ال�صداقة الربملانية يف
البلدين  ،مبا يعزز التعاون والعمل امل�شرتك بني البلدين ال�صديقني.
ح�ضر اال�ستقبال ع�ضو جمل�س ال�شورى ع�ضو اللجنة اللواء ركن متقاعد
عبداهلل ال�سعدون.

وفد مجلس الشورى يزور منطقة الجوف

قام وفد جمل�س ال�شورى برئا�سة ع�ضو املجل�س ال�شيخ الدكتور
عازب �آل م�سبل بزيارة ملنطقة اجلوف ,و�ضم الوفد �أع�ضاء املجل�س
الدكتورة �إلهام بنت حمجوب ح�سنني والدكتور حامد بن �ضايف
ال�شراري والدكتور حمد بن عاي�ض �آل فهاد والدكتور مهند�س
عبدالعزيز بن تركي العطي�شان والأ�ستاذ عطا بن حمود ال�سبيتي
واللواء ركن علي بن حممد التميمي والدكتورة فدوى بنت �سالمه
�أبو مريفه والدكتور فهد بن حممد بن جمعه والدكتور لطيفة
بنت حممد ال�شعالن.
وقد ا�ستقبل �صاحب ال�سمو امللكي الأمري فهد بن بدر بن عبد
العزيز �أمري منطقة اجلوف مبكتب �سموه بديوان الإمارة ,وفد

جمل�س ال�شورى متمني ًا لهم التوفيق يف مهمتهم التي ت�أتي تفعي ًال
للأمر ال�سامي الكرمي بتبادل الزيارات بني �أع�ضاء جمل�س ال�شورى
وجمال�س املناطق.
األمير فهد بن بدر :نتطلع إلى أن ينقل
المجلس حاجة المنطقة وتعثر مشاريعها
إلى الجهات ذات العالقة

ومت خالل اللقاء تبادل الأحاديث فيما يخ�ص منطقة اجلوف وما ت�شهده
من تطور يف بع�ض املجاالت واهتمام �سمو �أمري املنطقة يف متابعة امل�شاريع
ب�صفه دائمة.
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حصاد الشهر

وتطلع �سموه يف ختام اللقاء لنجاح زيارة وفد املجل�س من خالل نقل ما
حتتاجه املنطقة وما يعرت�ض بع�ض امل�شاريع من �صعوبات �أدت �إلى ت�أخر
ت�سليمها واالنتهاء منها ،والعمل على زيادة الدعم يف ظل ما توفره حكومة
خادم احلرمني ال�شريفني حفظه اهلل جلميع املناطق.
من جهة �أخرى ح�ضر وفد جمل�س ال�شورى االجتماع الذي عقده جمل�س
منطقة اجلوف برئا�سة �صاحب ال�سمو امللكي الأمري فهد بن بدر بن
عبدالعزيز �أمري منطقة اجلوف رئي�س جمل�س املنطقة الذي ا�ستهل اجلل�سة
بالرتحيب ب�أع�ضاء جمل�س ال�شورى.
منوه ًا ب�أهمية تفعيل زيارة �أع�ضاء جمل�س ال�شورى للمناطق ،ال�سيما و�أنها
ب�شكل مبا�شر يف االطالع عن كثب على حاجات الوطن واملواطن� ،إلى
ت�سهم ٍ
جانب الدفع بعجلة تنفيذ امل�شاريع مبختلف �أ�شكالها وتخ�ص�صاتها.
وثمن �سموه لأع�ضاء وفد جمل�س ال�شورى مداخالتهم ومقرتحاتهم ،م�ؤكد ًا
�سموه �أهمية مثل هذه الزيارات� ،إذا �أخذ يف احل�سبان دور جمل�س ال�شورى
امل�ساند ل�صاحب القرار ،يف �إيجاد التنمية املتوازنة بني مناطق اململكة.
ويف �إطار زيارة وفد جمل�س ال�شورى ملنطقة اجلوف قام بزيارة ملحافظة
القريات حيث عقدوا اجتماع ًا مع �أع�ضاء املجل�س البلدي باملحافظة ,وجتولوا
يف املحافظة ,كما قام الوفد اليوم بزيارة لق�صر كاف الأثري ا�ستمعوا خاللها
من مدير مكتب الآثار بالقريات طالل الرويلي عن �شرح مف�صل عن الق�صر،
بعد ذلك توجه الوفد �إلى حمطة القطار بالقريات وا�ستمعوا �إلى �شرح مف�صل
عن امل�شروع الذي مت �إجناز “  “ % 89فيما يتوقع االنتهاء منه بنهاية ال�سنة
امليالدية احلالية ،كما �سيتم ربط مواقف املحطة مبواقف مطار القريات لي�سهل
على الركاب التنقل بينهما.بعد ذلك قام الوفد بجولة على مركز احلديثة
واملنفذ الربي الذي يعد �أكرب منفذ بري على م�ستوى ال�شرق الأو�سط  ،وجتول
الوفد داخل املنفذ م�ستمعني �إيل �شرح مف�صل عن �أق�سامه من مدير اجلمرك.
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بعد ذلك زار الوفد املعر�ض النموذجي الأول للجمارك يف منفذ احلديثة
الذي يعر�ض من خالله العديد من ال�ضبطيات املهربة �إلى داخل اململكة
من �ضعاف النفو�س التي تعددت فيها الأ�ساليب والطرق ،وبف�ضل اهلل ثم
بالعمل املتميز من رجال اجلمارك يتم اكت�شافها والقب�ض على منفذيها  ،كما
يت�ضمن املعر�ض بع�ض ال�سلع املغ�شو�شة واملقلدة التي مينع دخولها للمملكة.
واختتم الوفد زيارته ملحافظة القريات بزيارة خمترب الرقابة الغذائية
مبنفذ احلديثة قدم مديره املهند�س عبداهلل ال�ضلعان �شرح ًا مف�ص ًال عن
�أق�سامة واملعامل والأجهزة املوجودة فيه وطريقة فح�ص كل ما يتم ف�سحه
للدخول �إلى بالدنا الغالية والقادم من اخلارج.
من جانب �آخر زار وفد جمل�س ال�شورى حمافظتي دومة اجلندل
وطربجل ،وجتولوا داخل �أحيائهما ووقفوا على بع�ض امل�شاريع البلدية فيهما,
وعقدوا اجتماع ًا مع �أع�ضاء املجل�س البلدي يف املحافظتني.
كما زار وفد �أع�ضاء جمل�س ال�شورى يف �إطار جولته مبنطقة اجلوف
م�شروع الوطنية الزراعي مبركز ب�سيطا مبنطقة اجلوف ,وقطاع �إنتاج
الأغنام وق�سم حت�سني ال�سالالت.
بعد ذلك توجه اجلميع �إلى جممع امل�صانع بال�شركة الذي ي�شمل مركزات
الطماطم والفواكه والع�صائر واملربيات ،ومع�صرة الزيتون وخطوط التعبئة
التي تدار ب�أيد ن�سائية �سعودية.
بعد ذلك انتقل الوفد �إلى �شركة اجلوف ,وجتول اجلميع يف حقول
الزيتون التقليدية وحقول الزيتون املكثف و�شاهدوا عملية اجلني الآيل لثمرة
الزيتون ،كما �شاهدوا حقول الذرة ال�صفراء وطريقة ح�صدها.
كما قام �أع�ضاء وفد جمل�س ال�شورى بزيارة للمدينة اجلامعية جلامعة
اجلوف حيث كان يف ا�ستقبالهم يف مقر �إدارة امل�شاريع باملدينة اجلامعية
معايل مدير جامعة اجلوف الدكتور �إ�سماعيل الب�شري.

حصاد الشهر

وا�ستمع الوفد �إلى �شرح عن م�شروعات املدينة اجلامعية ،من قبل امل�شرف
العام على �إدارة امل�شاريع باجلامعة املهند�س يحيى الفيفي .بعد ذلك اطلعوا
على امل�شروعات القائمة باملدينة اجلامعية ،ومنها م�شروع الإ�سكان وعدد من
م�شاريع الكليات وامل�ست�شفى اجلامعي ،وكذلك املكتبة املركزية باجلامعة.
ويف ختام الزيارة التقى وفد املجل�س معايل مدير اجلامعة الدكتور
�إ�سماعيل بن حممد الب�شري و�أع�ضاء جمل�س اجلامعة ،حيث �شاهد اجلميع
عر�ض ًا مرئيا عن ن�ش�أة وتطور اجلامعة ،كما �أجاب معاليه على ت�سا�ؤالت
�أع�ضاء جمل�س ال�شورى ،وا�ستمع ملقرتحاتهم املتعلقة باجلامعة ،مبدي ًا
�سعادته بزيارتهم وت�شريفهم اجلامعة ،واالطالع على منجزاتها.
آل مسبل :ما شاهدناه في محافظات

ويف نهاية زيارة وفد املجل�س ملنطقة اجلوف عرب رئي�س الوفد الدكتور
عازب بن �سعيد �آل م�سبل با�سمه ونيابة عن �أع�ضاء الوفد عن �شكره ل�صاحب
ال�سمو امللكي الأمري فهد بن بدر بن عبدالعزيز �أمري منطقة اجلوف ووكيل
الإمارة �أحمد بن عبداهلل ال ال�شيخ على ما وجدوه خالل �إقامتهم يف املنطقة
من ح�سن اال�ستقبال وكرم ال�ضيافة.
كما عرب عن �سعادته ملا �شاهدة من نهو�ض تنموي كبري يف املنطقة يف
ظل ماتقدمة حكومة خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز
�آل �سعود  -حفظه اهلل  -الذي ي�صب يف كل ما من �ش�أنه م�صلحة الوطن
واملواطن  ،وقال� :إن ما �شاهدناه خالل جولتنا يف حمافظات املنطقة يدل
على حر�ص احلكومة على بذل كل ما يف و�سعها للنهو�ض بهذا الوطن املعطاء.

المنطقة دليل على حرص الحكومة
للنهوض بهذا الوطن

الناصر يستقبل نائب سفير أذربيجان
ا�ستقبل ع�ضو جمل�س ال�شورى رئي�س جلنة ال�صداقة الربملانية
ال�سعودية الأذربيجانية يف املجل�س الأ�ستاذ عبداهلل بن حممد
النا�صر يف مكتبه مبقر املجل�س نائب �سفري جمهورية �أذربيجان
لدى اململكة ال�سيد /راميل اميرانوف.
ونوه الأ�ستاذ عبداهلل النا�صر بالعالقات املتميزة التي تربط البلدين
ال�شقيقني يف كافة املجاالت وتطرق �إلى نتائج الزيارة التي قام بها  وفد  جلنة
ال�صداقة الربملانية ال�سعودية الأذربيجانية يف  جمل�س ال�شورى �إلى جمهورية
�أذربيجان م�ؤخر ًا التي من �ش�أنها الإ�سهام يف  دعم وتطوير العالقات الثنائية بني
اململكة و�أذربيجان ومبا يخدم امل�صالح امل�شرتكة للبلدين و�شعبيهما ال�شقيقني .
من جهته قدم نائب ال�سفري الأذربيجاين �شكره وتقديره للمملكة العربية
ال�سعودية كونها من �أوائل الدول التي اعرتفت با�ستقالل جمهورية �أذربيجان

وجرى خالل اللقاء بحث عدد من املو�ضوعات ذات االهتمام امل�شرتك بني
اململكة و�أذربيجان ،و�سبل دعم وتعزيز العمل والتعاون الثنائي على �صعيد
العالقات الربملانية بني جمل�س ال�شورى والربملان الأذربيجاين.

و�أ�شاد مبواقف اململكة النبيلة والثابتة جتاه الق�ضايا الإ�سالمية.
العـدد  - 158ذو احلجه 1435هـ  /اكتوبر 2014م

69

مجتمع الشورى

الهزاع تشارك في مؤتمر
األكاديمية األمريكية
لطب العيون في أمريكا
�أكدت ع�ضو جمل�س ال�شورى الأ�ستاذة الدكتورة �سلوى بنت عبداهلل
الهزاع �أهمية التوطني يف طب وجراحة العيون ،ودعت وزارة ال�صحة
�إلى بذل جهود �أكرب يف ذلك ،م�شددة على احلاجة �إلى ت�ضافر اجلهود
لإيجاد منهجية مدرو�سة مع توافر احلوافز وعوامل اجلذب وك�سر
التحديات يف م�ست�شفيات العيون الكربى باململكة العربية ال�سعودية
لزيادة ن�سبة التوطني فيها ملا ي�شهده القطاع ال�صحي من ات�ساع.
جاءت هذه الدعوة يف يحثني قدمتهما الدكتورة �سلوى الهزاع خالل
م�شاركتها يف م�ؤمتر الأكادميية الأمريكية لطب العيون الذي عقد يف
مدينة �شيكاغو بالواليات املتحدة االمريكية خالل الفرتة من -17
 22اكتوبر� ,أحدهما عن مو�ضوع �سرطان العني يف ال�شبكية واجلفون,
والآخر عن التطورات الأكرث فاعلية يف ت�شخي�ص و�إدارة �أمرا�ض
�سرطان العيون والوقاية من العمى.

كما �شاركت الدكتورة الهزاع يف اجتماع املجل�س الدويل لطب العيون
املنعقد يف نف�س الوقت وقدمت حما�ضرة تطرقت فيها �إلى ع�ضوية
املر�أة ال�سعودية يف جمل�س ال�شورى مربزة �أهمية م�شاركتها يف �صناعة
القرار الوطني.
ويعد هذا امل�ؤمتر �أكرب م�ؤمتر �سنوي عاملي للمهتمني بالعناية بالعيون
يف العامل ,ويركز على التحديات واالبتكارات و�أحدث التطورات يف
جمال طب وجراحة العيون .ويح�ضر امل�ؤمتر �أكرث من  26.000من
�أطباء القطاع ال�صحي للعيون من جميع �أنحاء العامل.

تقدير أممي للدكتورة
حياة سندي
ألبحاثها الناجحة
كرم الأمني العام للأمم املتحدة بان كي مون ع�ضو جمل�س
ال�شورى الدكتورة حياة �سندي نظري �أبحاثها الناجحة التي
غريت كثريا يف هذا العامل بح�سب و�صف بان كي مون ،وذلك
بح�ضور مندوب اململكة الدائم لدى الأمم املتحدة عبداهلل
املعلمي ورئي�س النادي ال�سعودي يف جامعة فرييل ديكن�سون
املبتعث �أحمد العتيبي ونائبه �سلطان بكر يون�س.
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وكانت الدكتورة �سندي تلقت دعوة من الأمم املتحدة حل�ضور �أول
م�ؤمتر من �سل�سلة امل�ؤمترات با�سم الرئي�س ال�سابق جلامعة فرييل
ديكن�سون يف والية نيوجر�سي الأمريكية الدكتور مايكل �آدم ،و�ألقت
الدكتورة �سندي حما�ضرة بعنوان قوة العلم ودور املر�أة يف ذلك.
وافتتح بان كي مون امل�ؤمتر و�ألقى كلمة �شكر فيها الدكتورة حياة
�سندي على �أبحاثها الناجحة التي غريت كثريا يف هذا العامل ،و�شكر يف
كلمته القائمني على امل�ؤمتر وكافة احل�ضور.

مـقــال

وفد شبابي كوري
يزور مجلس الشورى

زار الوفد ال�شبابي الكوري جمل�س ال�شورى يف �إطار زيارته
للمملكة م�ؤخر ًا �ضمن برنامج تبادل الزيارات ال�شبابية بني
اململكة العربية ال�سعودية وجمهورية كوريا يف �إطار مذكرة
التفاهم املوقعة بني البلدين ال�صديقني .
وكان يف ا�ستقبال الوفد املدير العام للعالقات العامة واملرا�سم يف
جمل�س ال�شورى الأ�ستاذ عمرو بن عبدالعزيز املا�ضي ,حيث ا�ستمع
الوفد �إلى �شرح عن م�سرية جمل�س ال�شورى يف اململكة و�آليات عمله,

وجلانه املتخ�ص�صة ,وقاموا بجولة يف �أروقة املجل�س وقاعات اجلل�سات
واطلعوا على التقنيات احلديثة املتوفرة بها.
ويف ختام اجلولة �أعرب �أع�ضاء الوفد ال�شبابي الكوري عن �سعادتهم
بهذه الزيارة التي تعرفوا خاللها عن قرب على عمل جمل�س ال�شورى
كما عربوا عن تقديرهم حل�سن اال�ستقبال واحلفاوة التي وجدوها
خالل زيارتهم للمجل�س.

« مواقف الحرة في تجنب
مشاركة الضرة « كتيب جديد
لألستاذ بدر أبانمي
�صدر كتيب جديد بعنوان « مواقف احلرة يف جتنب م�شاركة
ال�ضرة» للأ�ستاذ بدر بن �أحمد �أبامني املوظف يف مكتب معايل وزير
الدولة ع�ضو جمل�س الوزراء ل�ش�ؤون جمل�س ال�شورى.

ويقع الكتيب يف � 70صفحة من القطع املتو�سط ،تناول عرب �سطورها
العالقة بني الزوج والزوجة املبنية على املودة والرحمة والع�شرة احل�سنة،
و�أركان بناء تلك العالقة ومنها �أن ت�سود الألفة واملحبة بينهما ،وتخيم
فوقهما الطم�أنينة ،ويرفرف عليهما التفاهم .غري �أن امل�ؤلف مل يغفل ما
يعرت�ض احلياة الزوجية من مواقف دورية �سوا ًء كانت ب�شكل يومي �أو يف
منا�سبات متفرقة ومعينة ،تنتهي دوم ًا �إما باحتقان بني الطرفني نتيجة
العناد والتعنت بالر�أي� ،أو بال�شقاق والتنافر نتيجة اخلالفات التي ات�سعت
رقعتها وزاد حميطها ،وكنهاية حتمية لهذا الأمر يحاول الزوج اخلروج من

دوامة امل�شاكل بالبحث عن البديل الذي قد يجد فيه ما افتقده يف حياته
الزوجية ,ومنها اللجوء �إلى تعدد الزوجات للت�شفي من زوجته الأولى وهو
ما يتنافى مع مقت�ضيات الت�شريع الإلهي لتعدد الزوجات.
و�سلط الكتيب الأ�ضواء على مكامن اخللل ومواطن ال ِعلل يف كل
اجتاه ،مرة يف غياهب ظلمات البيت ،و�أخرى يف �أزقته وردهاته ،و�أي�ضا
خارجه ،والأخطاء التي ممكن �أن يقع فيها الزوجان و�سبل ت�صحيحها
ملنع تفكك الأ�سرة وت�شتت �شملها ب�أ�سهل الو�سائل النف�سية اجلميلة
و�ألطف العبارات التي تدخل على قلب الزوجني ال�سرور وجتعلهما �أكرث
ت�شبث ًا بكيان الأ�سرة و�أكرث تعلق ًا ب�أوا�صرها .ويف هذا كله ا�سرت�شد
م�ؤلف الكتيب بحياة نبي الهدى و�سيد الأنام حممد بن عبداهلل عليه
�أف�ضل ال�صالة و�أزكى الت�سليم يف تعامله مع زوجاته.
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المجلس الطالبي بثانوية العز بن عبد السالم

إنجازات عالية 00وطموحات شباب تعانق السحاب
تقرير  -من�صور الع�ساف

ــ تعــطي املجالــــ�س الطالبيــة الطالب املزيد من الثقة ،ومتنحه
الفر�صة يف �إثبات الــــذات ،وت�شركــــه يف التخــــطيط والتن�ســــيق
والإعــــداد والتنظــــيم للفعاليــــات املدر�سية يف جوانبها املختلفة
وت�سهم يف معاجلة م�شكالت املدر�ســــة� ,إ�ضافــــة لكون تلك املجال�س
قناة يربز من خاللها الطالب املـــهارات واملعــــارف التي اكتــــ�سبوها
داخل املدر�سة �أو خارجها ،وبهذا يتكــــون اجليــــل الوطني الواعد
بحجم امل�س�ؤولية يف العمل على رفعة الدين وخدمة الوطن.

ال�شــــورى ,واحلــــوار والر�أي والــــر�أي الآخر يف نفــــو�س الطــالب,
كما يعمل املجلــــ�س على تنميــــة املهــــارات القياديــــة والإداريـــة
لدى الطالب وفتــــح املجــــال �أمامهم للم�شاركة يف �إ�صدار
القـرارات اخلا�صة ب�سري العمل يف املدر�سة ،وامل�ساهمـــة يف حتقيق
االن�ضباط املدر�سي و�إطالع املدر�سة على رغباتهــم ومالحظاتهم،
وفتح جمال احلوار والنقــــا�ش بينهم لتقبل الر�أي ومعاجلــة �أبرز
امل�شكالت التي يقعون فيها ..

يف هذا اجلانب ت�ستعر�ض “ال�شـــورى” جتربة املجل�س الطالبي
بثانوية العز بن عبد ال�سالم بالريــــا�ض و�إجنازاتــــه يف العديد
من الأن�شطة الهادفة والربامج املتنوعة ،ودوره يف تعــزيز مبد�أ

م�س�ؤوليات اللجنة الإ�شرافية على االنتخابات الطالبية
�أو�ضح املعل ــم عبد العزيـ ــز بن نف ــل ال�صي ــعري� ،أن �أغ ــلب املدار�س ت�شكل
جلنة للإ�شراف على انتخابات املجال�س الطالبي ــة برئا�سة �أكرب املعلمني �سن ًا
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احلوار البناء واحرتام الر�أي الآخر  .وت�شجع الطالب على التفوق الدرا�سي
وتدعم الإبداع واالبتكار ،وت�سهم يف بناء ال�شخ�صية القادرة على مواجهة
حتديات امل�ستقبل.
حيث يعترب املجل�س الطالبي حلقة و�صل بني �إدارة املدر�سة والطالب يتم
من خالله مالم�سة طموح الطالب وتلبية رغباتهم ،وحل م�شكالتهم و�إزالة
العقبات التي تعرت�ض م�سريتهم التعليمية والتنموية ،وكذلك �إ�شراكهم يف
�صنع القرار.

يف املدر�ســة �أو مدير املدر�سة ،وع�ضوية عدد من املعلمني والطالب ي�سميهم
املدير « ال يحق لهم الرت�شح للمجل�س الطالبي» .وتقوم اللجنة ب�شرح ماهية
و�أهداف و�آلية انتخاب املجل�س الطالبي وفق جدول زمني.
ثم بعد ذلك يعلن مدير املدر�س ــة فتح بـ ــاب الرت�ش ــح لع�ضوي ــة املجـ ــل�س
الطالبي وموعد االنتخ ــاب .وتقـ ــدم طلب ــات الرت�شيح �إلى جلنـ ــة الإ�شـ ــراف
على االنتخابات خالل فرتة و�شـ ــروط معي ــنة .كما تقوم جلنة الإ�شراف على
االنتخابات بتحديد �ساعة البدء واالنتهاء للت�صويت.
و�أكد ال�صيعري �أن م�شروع املج ــل�س الطـ ــالبي فكرة جــيدة لنقل واطالع
�إدارة املدر�سة على �آراء الطلبة واقرتاحاتهم ،حيث يتميز بال�شورى ومن �أمثلة
املوا�ضيع ال�شائعة واملتداولة يف املجال�س الطالب ــية املدر�سيـة تبني مقرتحات
تطويري ـ ــة كامل�سابقـ ــات الثقافيـ ــة وتنميـ ــة املواهب والت�شج ــيع على الإب ــداع
والتطوير ،م�شري ًا �إلى �أن العديد من املدار�س التي طب ــقت هذا امل�شروع القت
نتائج رائعة و�أنتجت خمرجات طالبية متميزة بالعلم والعمل.
وبني ال�صيعري �أن طبيعة العمل الإ�شرايف على املجـ ــال�س الطالبي ــة يكمن
يف الإر�شاد والتوجيه لأع�ضاء املجل�س بعد و�ضع ال�ضواب ــط والأحك ــام املناطـة
باملجل�س وال�سري عليها ،ويقوم بهذا العمل �أحد املعلمني امل�شرفني املرتبطني
مبا�شرة مبدير املدر�سة.
املجل�س الطالبي ينمي روح احلوار البناء واحرتام الر�أي الآخر
من جانبه �أو�ضح �سعد ر�شيدان البق ــمي مر�شد الن�شاط الطالبي باملدر�سة
و�أحد �أع�ضاء املجلـ�س الط ــالبي �أن املجـ ــال�س الطالبيـ ــة تنمي يف الن�شء روح

و�أ�ضاف� :إن املجال�س الطالبية انت�شرت يف العديد من املدار�س ،وحققت
نقلة متميزة يف تنمية الفكر الطالبي و�صقل املواهب الكامنة واملهارات
الطالبية ,فهي تر�سخ مفهوم القيادة لدى �أع�ضاء املجل�س الطالبي � ،إ�ضافة
�إلى �إ�شراك اجلميع يف القرارات واالعتماد على الذات  ،وبناء ثقافة التحاور
والناق�ش بني الطالب وتعميق املمار�سة العملية الهادفة لتنميتهم فكري ًا
وعملي ًا ،ورفع الوعي الطالبي  ،وتهيئتهم للم�شاركة يف بناء املجتمع.
وعن اخت�صا�صات املجال�س الطالبية بني البقمي �أن من �أبرز اخت�صا�صات
وم�س�ؤوليات املجال�س الطالبية درا�سة ومناق�شة م�شكالت الطالب وامل�ساهمة
يف حلها ,واالهتمام بالربامج التي تعمل على توثيق العالقة بني الطالب
واملعلمني والآباء.
وكذلك درا�سة الظواهر املختلفة التي تنت�شر بني الطالب على م�ستوى
املدر�سة .وامل�ساهمة يف تفعيل الأن�شطة داخل املدر�سة� ،إ�ضافة �إلى دور
املجل�س باالهتمام باملظهر الداخلي واخلارجي للمدر�سة ،من خالل و�ضع
اللوحات الإر�شادية والتوعوية واللوحات الفنية التي تزين بها .وبني �أن من
بني �ضوابط ومعايري الرت�شح لع�ضوية املجل�س الكفاءة وم�ستوى الذكاء،
وتوفر املهارات القيادية والأفكار البناءة ،وتعقد اجتماعات املجل�س �أ�سبوعي ًا
وت�صدر القرارات ب�ش�أن املو�ضوعات التي يناق�شها املجل�س الطالبي عن
طريق الت�صويت بالأغلبية ,ومن ثم يتم رفعها �إلى �إدارة املدر�سة.
م�س�ؤوليات ومهام جلان املجل�س الطالبي
وعن اللجان املتخ�ص�صة باملجل�س بني نائب رئي�س املجل�س الطالبي
باملدر�سة الطالب عبد الرحمن عبيد املر�شدي �أن للمجل�س �سبع جلان
متخ�ص�صة هي:
 جلنة �ش�ؤون املقررات الدرا�سية والتح�صيل العلمي وتخت�ص مبناق�شةكل ما يتعلق باملقرر الدرا�سي للمنهج ويف جميع املواد الدرا�سية  ،واملطالبة
بتطبيق طرق مبتكرة ل�شرح الدرو�س لبع�ض املواد الدرا�سية  ،وكذلك تفعيل
دور املعلم يف حتفيز الطالب ببع�ض الهدايا الرمزية.
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 جلنة �ش�ؤون الن�شاط املدر�سي وتخت�ص مبناق�شة كل ما يتعلق بالن�شاطالال�صفي باملدر�سة ،وطرح �أ�سماء الأماكن املرغوبة من الطالب لزيارتها.

 جلنة �ش�ؤون �أو�ضاع املق�صف املدر�سي ومن مهامها تقييم الوجباتاملقدمة للطالب ,وتقدمي املقرتحات حيال حت�سينها ملا فيه م�صلحة الطالب،
ومناق�شة كل ما يتعلق باملق�صف املدر�سي من �إيجابيات و�سلبيات ,وتنظيم
�صفوف الطابور واال�صطفاف عند املق�صف.
 جلنة االعتناء ب�ش�ؤون البيئة التعليمية باملدر�سة وتهتم بكل ما يتعلقبالبيئة التعليمية املدر�سية من �ساحات خارجية وداخلية ,ومالعب ,وفناءات
املدر�سة الداخلية واخلارجية و الرعاية واالعتناء بحديقة املدر�سة  ,وابتكار
طرق ل�سقيها مبا يحافظ على حياتها الطبيعية.
 جلنة �ش�ؤون الإر�شاد الطالبي وتندرج �ضمن مهامها املوا�ضيع التيتتعلق بالإر�شاد الطالبي ومناق�شتها مع املر�شد الطالبي باملدر�سة .واقرتاح
اجلداول اخلا�صة باالمتحانات النهائية ,واختبارات منت�صف الف�صل
الدرا�سي.
 جلنة رعاية �ش�ؤون الطالب باملدر�سة وتهتم ب�ش�ؤون الطالب يف املدر�سةوالإ�سهام يف حل امل�شكالت التي تواجههم.
 جلنة العالقات العامة مع املجتمع الأ�سري ومن مهامها وم�س�ؤولياتهامناق�شة كل ما يتعلق بالعالقات العامة ,خارج حميط املدر�سة ،وتوجيه
الدعوات لأولياء الأمور حل�ضور بع�ض جل�سات املجل�س ,واطالعهم على دور
املجل�س  ،و�أي�ضا التفاعل البناء مع املجتمع الأ�سري يف تقدمي ال�صورة الطيبة
عن املدر�سة � ،إ�ضافة �إلى تنظيم امللتقيات الرتبوية لأع�ضاء املجل�س خارج
املدر�سة ملا يعك�س التالحم بني طالب املدر�سة.
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تزيني املدر�سة �أحد ثمرات املجل�س الطالبي
من جانب �آخر حتدث الطالب ثويني م�ستور العبد الهادي عن مدى جناح
�أن�شطة املجل�س الطالبي داخل املدر�سة وقال :املجال�س الطالبية ت�سهم يف
حل م�شكالت الطالب وت�ساعد على تفهم املعلمني مل�شكالتهم ,وتو�سع مدارك
الطالب العقلية واملهنية ،وي�ستطيع من خاللها فهم الكثري من الأمور املتعلقة
بال�سلوك ،حيث �أقيمت العديد من املحا�ضرات التوعية عن بع�ض ال�سلوكيات
اخلاطئة ،ونتج عنها امتناع الكثري من الطالب عن العادات ال�سيئةو �إ�ضافة
�إلى تنظيم ور�ش عمل عن تطوير الذات وبث الروح املناف�سة بني الطلبة.
واحلمد هلل فقد جنينا ثمرات املجل�س الطالبي وما زلنا نطمح �إلى الأكرث.
وعرب كل من الطالبني م�سفر �شرهان البلوي وفالح بن �سامل اخل�ضري عن
�سرورهما مبا قدمه املجل�س الطالبي يف املدر�سة و�إ�سهامه يف تنمية مواهب
الطالب وتزيني املدر�سة وجتملها من خالل االهتمام باملظهر ال�شكلي
للمدر�سة ,وي�شري الطالب فالح بن �سامل اخل�ضري �إلى �أن املجل�س �أ�سهم يف
دعم موهبته ومواهب عدد من زمالئه الطالب يف جمال الفن الت�شكيلي
والر�سم ،وي�ضيف �إن املجل�س الطالبي مل يت�أخر يف دعمنا حيث اجتمعت
اللجنة الثقافية ومتت مناق�شة متطلباتنا واحتياجاتنا لتنمية هذه املوهبة،
وبالفعل مت الرفع بالتو�صيات وجاءت املوافقة من �إدارة املدر�سة ،وتبنى
املجل�س فكرة �إن�شاء م�سابقة خا�صة بالطالب الت�شكيليني وتكرميهم يف حفل
على م�ستوى املدر�سة ،وتوزيع اجلوائز الت�شجيعية عليهم ،وتبني �أن هناك
الكثري من الطالب ممن لديهم هذا احل�س الفني وكانت هوايتهم مدفونة،
ومن خالل هذه امل�سابقة تعرفت على الكثري من الزمالء ممن لديهم نف�س
هوايتي وا�ستطعنا دخول املناف�سة ،لدرجة �أننا نفكر يف امل�شاركة باملعار�ض
اخلا�صة بالفن الت�شكيلي بالريا�ض.

مـقــال

رأي في األنظمة ( المحاكم المتخصصة )
يعترب افتتاح املحاكم املتخ�ص�صة والدوائر الإنهائية وما �سيتبعها الحق ًا من نقل للمحاكم التجارية
والعمالية و�إن�شاء املحاكم املرورية وغريها ،نقلة نوعية وخطوة جبارة يف جمال تطوير منظومة
الق�ضاء ،وثمرة مباركة من ثمار م�شروع خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز �آل �سعود
 حفظه اهلل  -لتطوير مرفق الق�ضاء وحتقيق العدالة يف املجتمع من خالل تخفيف العبء عن الق�ضاةواملتقا�ضني ،ومينح الق�ضاء املتخ�ص�ص احلق يف نظر ق�ضايا معينة مبا ي�ضمن �سرعة الف�صل يف الق�ضايا
واجلودة يف الأحكام يف الوقت نف�سه.
وكما �أ�سلفنا ف�إن تخ�صي�ص القا�ضي بنظر ق�ضايا حمددة �سي�ضمن املزيد من الدقة يف ت�سبيب الأحكام
و�سرعة البت يف الق�ضايا ف�ض ًال عن تخفيف الأعباء الق�ضائية على املحكمة الإدارية واملحكمة العامة
من خالل نقل العديد من اخت�صا�صاتها �إلى هذه املحاكم با�ستقاللية تامة ،و�سي�ؤدي �إلى توحيد جهد

زامل �شبيب الركا�ض
م�ست�شار متخ�ص�ص يف الأنظمة

القا�ضي بالبحث يف تخ�ص�ص نوعي واحد وبالتايل �صدور �أحكام دقيقة ومبنية على درا�سة مت�أنية
ومتخ�ص�صة ،وال �شك �أن زيادة عدد املحاكم املتخ�ص�صة �سيتطلب �أي�ضا املزيد من االهتمام ب�إعداد
وتهيئة الق�ضاة الأكفاء ودعمهم باملوظفني امل�ؤهلني وتوفري الإمكانيات الالزمة حتى تكتمل منظومة
عمل املحاكم املتخ�ص�صة.
ومن جهة �أخرى يعد التو�سع يف �إن�شاء املحاكم املتخ�ص�صة خطوة �ضرورية يف تطوير مرفق الق�ضاء
نتيجة كرثة وازدياد الإ�شكاليات �سواء كانت �إدارية �أو عمالية �أو حقوقية �أو �أحوال �شخ�صية �أو جتارية
خا�صة مع ت�شعب التعامالت االقت�صادية واالرتباطات باملعاهدات واالتفاقيات الدولية التي تتطلب
التو�سع يف تخ�صي�ص املحاكم التجارية و�سرعة الف�صل يف الق�ضايا لتعزيز الثقة يف الق�ضاء التجاري،
حيث �إن دوافع اال�ستثمار عادة ت�سعى وراء البيئة الأكرث �أمان ًا والأقل خماطرة ب�شكل عام ،و�سيزيد من
ثقة امل�ستثمرين يف احل�صول على حقوقهم كاملة من خالل اللجوء �إلى القا�ضي املخت�ص يف نظر النزاع
حلماية هذه احلقوق مبنتهى ال�سرعة والدقة والكفاءة.
ونخل�ص �إلى �أن �إن�شاء املحاكم املتخ�ص�صة �سي�ؤدي بال�ضرورة �إلى تطوير مرفق الق�ضاء ب�شكل عام،
وي�ضمن يف الوقت نف�سه جودة الأحكام و�سرعة الف�صل يف الق�ضايا ويخفف العبء عن الق�ضاء من جهة
�أخرى ،ونعتقد �أن اكتمال هذه املنظومة يتطلب تطوير الأدوات التي تقوم عليها هذه املحاكم �سواء من
الق�ضاة �أو املوظفني �أو الأنظمة والإجراءات املطلوب تعديلها ملواجهة ال�صعوبات التي قد تواجه عمل
هذه املحاكم يف بداية تخ�صي�صها ،وباجلملة يبقى تفعيل دور ال�سوابق الق�ضائية يف النزاعات بح�سب
طبيعة كل ق�ضية �ضمانة لتحقيق العدالة الناجزة بكفاءة عالية وعن�صرا مهما يف تكامل وترابط
�أدوات التطوير ال�شامل ملرفق الق�ضاء يف اململكة العربية ال�سعودية.
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طالب بوقف المستوطنات
اإلسرائيلية

النائب البريطاني دنكان:
إسرائيل ال تريد السالم
دان النائب عن حزب املحافظني يف جمل�س العموم الربيطاين ال�سيد االن
دنكان  ALAN DUNCANال�سيا�سات اال�ستيطانية التي تنتهجها �سلطات
االحتالل الإ�سرائيلي يف الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة ,وعدها �أكرب عائق
�أمام عملية ال�سالم يف املنطقة.
و�أكد �أن توقف عملية ال�سالم يف �شهر �إبريل رغم اجلهود الكبرية التي
بذلها وزير اخلارجية الأمريكية جون كريي كان ب�سبب �شروع �إ�سرائيل
يف بناء املزيد من امل�ستوطنات غري ال�شرعية يف �سعي منها لإف�شال عملية
ال�سالم .مبين ًا �أن ا�ستمرار �إ�سرائيل يف هذا النهج يعطي م�ؤ�شرات على �أنها ال
تريد ال�سالم وال قيام دولة فل�سطينية.
جاء ذلك يف املحا�ضرة التي �ألقاها النائب دنكان يوم الثالثاء � 14أكتوبر
 2014م يف املعهد امللكي املتحد للخدمات.
وانتقد دنكان عدم اتخاذ الدول الراعية لعملية ال�سالم يف ال�شرق
الأو�سط مواقف حازمة جتاه �إ�سرائيل لوقف بناء امل�ستوطنات ,لإجناح
عملية ال�سالم.

وقال� :إن بناء امل�ستوطنات على الأرا�ضي الفل�سطينية يتعار�ض مع املاد
 49من اتفاقية جنيف الرابعة التي حتظر على املحتل نقل وتوطني مواطنيه
داخل الأرا�ضي املحتلة.

واعترب امل�ستوطنات الإ�سرائيلية الأ�سو�أ والأكرث تدمري ًا وو�صفها بغري
القانونية لأنها تقام على ا�ستيالء �أرا�ضي الغري بالقوة.
وو�صف بع�ض امل�ستوطنني ب�أنهم ملي�شيات م�سلحة يحظون بدعم من
احلكومة الإ�سرائيلية ,يقومون بطرد �سكان الأر�ض الأ�صليني وتهجريهم
بالقوة واال�ستيالء على �أرا�ضيهم.
وانتقد �سيا�سة التمييز العن�صري التي متار�سها �سلطات االحتالل
الإ�سرائيلي �ضد من يدينون بغري الدين اليهودي م�ست�شهد ًا مبا يحدث يف
مدينة اخلليل من ممار�سات �ضد امل�سيحيني .وقال � :إنه ف�صل عن�صري ال
ميكن انكاره.
كما انتقد �سيا�سة الكيل مبكيالني التي متار�سها �سلطات االحتالل يف
تطبيق القانون ,حيث يطبق القانون املدين على الإ�سرائيليني ,يف حني يطبق
القانون الع�سكري على الفل�سطينيني.
ودعا النائب الربيطاين �إلى التوقف عن ت�أييد بناء امل�ستوطنات
الإ�سرائيلية ,وتو�ضيح ما هو قانوين و�أخالقي ,وما لي�س بقانوين و�أخالقي,
و�شدد على �ضرورة �إدانة اال�ستيطان الإ�سرائيلي  ,وم�ساواة من ي�ؤيده يف
اجلرم مثل جرم من يعادي ال�سامية.

البرلمان اليمني يناشد
األطراف السياسية تجنيب
اليمن مخاطر الصراعات
واالنهيار
طالب الربملان اليمني القوى والأحزاب ال�سيا�سية بتجنيب
اليمن ويالت ال�صراعات والفنت وخماطر االنهيار والتدهور.
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ودعا الربملان خالل جل�سته التي عقدها برئا�سة يحيى علي
الراعي جميع الأطراف والعنا�صر امل�ؤثرة يف البالد �إلى العمل
ب�إرادة موحدة ونية �صادقة وح�سنة جتاه معاجلة الأو�ضاع
ال�سائدة يف البالد.

متابعات برلمانية

حزب نداء تونس يفوز باالنتخابات التونسية
�أعلن يف تون�س عن فوز حزب حركة نداء تون�س برئا�سة الباجي قائد
ال�سب�سي ب  85مقعد ًا وبن�سبة (  ) %39.1يف االنتخابات الت�شريعية ،2014
تليه حركة النه�ضة بزعامة را�شد الغنو�شي بـ 69مقعد ًا بن�سبة (.) %25.4

وبح�سب ما �أعلنته الهيئة العليا امل�ستقلة لالنتخابات يف تون�س للنتائج
الأولية لالنتخابات التي جرت يف الأ�سبوع الأخري من �شهر �أكتوبر ,فقد
حل حزب االحتاد الوطني احلر الذي ير�أ�سه رجل الأعمال التون�سي
�سليم الرياحي يف املرتبة الثالثة بـ 16مقعدا ،فيما متكن حتالف اجلبهة
ال�شعبية (حتالف �سيا�سي يجمع  11حزب ًا موزعة بني الي�سار والقوميني)
بـ 15مقعد ًا ،ثم حزب �آفاق تون�س (حزب ليربايل)  8مقاعد ،وتقا�سمت
جمموعة مكونة من  11حزب ًا �سيا�سي ًا ,و 3لوائح م�ستقلة  24مقعد ًا برملانيا.
و�أعلن حزب «نداء تون�س» �أنه لن يحكم تون�س مبفرده بعد فوزه على «حركة
النه�ضة» الإ�سالمية التي حلت يف املرتبة الثانية يف االنتخابات الربملانية.

و”نداء تون�س” ،التجمع غري املتجان�س ي�ضم �شخ�صيات من الي�سار
وو�سط اليمني ورموز ًا من نظام بن علي و�آخرين كانوا معار�ضني له.
وت�أتي نتائج هذه االنتخابات قبل �أ�سابيع قليلة من االنتخابات الرئا�سية
التي جتري يف  23نوفمرب (ت�شرين الثاين).

البرلمان العربي يرحب باعتراف مجلس العموم البريطاني
وحكومة السويد بدولة فلسطين
تن�ص عليه جميع املواثيق والقوانني الدولية ،معرب ًا عن �أمله يف �أن تتخذ
�سائر الربملانات احلرة يف العامل قرارات م�شابهة.
ولفت االنتباه �إلى �أن الربملانات حول العامل متثل �صوت ال�شعوب احلرة،
الأمر الذي يدعو �إلى التفا�ؤل ب�أن الق�ضية الفل�سطينية حية يف �ضمري
ال�شعوب بغ�ض النظر عن قرارات بع�ض احلكومات.

رحب رئي�س الربملان العربي �أحمد بن حممد اجلروان بت�صويت �أغلبية
نواب جمل�س العموم الربيطاين ل�صالح االعرتاف بدولة فل�سطني ،وا�صف ًا
ذلك بالبادرة الطيبة.
وقال اجلروان يف ت�صريح له� :إن حق قيام دولة فل�سطني واالعرتاف بها

كما �أ�شاد رئي�س الربملان العربي بقرار احلكومة ال�سويدية االعرتاف بدولة
فل�سطني ،عاد ًا �إياه خطوة مهمة نحو متكني وت�أكيد حق ال�شعب الفل�سطيني
يف تقرير م�صريه.
وعرب اجلروان عن الأمل يف �أن يكون قرار احلكومة ال�سويدية بداية
ل�سل�سلة من القرارات التي ت�صدر عن باقي الدول الأوربية لالعرتاف بالدولة
الفل�سطينية ،م�ؤكد ًا دعم وتقدير الربملان العربي حلق ال�شعب الفل�سطيني يف
�إقامة دولته امل�ستقلة و�إنهاء االحتالل.

النواب العراقي يمنح الثقة لمرشحي وزارتي الداخلية والدفاع
منح جمل�س النواب العراقي الثقة ملر�شحي من�صبي وزيري الداخلية
والدفاع بعد م�ضي ما يزيد على �شهر من منحه الثقة حلكومة رئي�س الوزراء
حيدر العبادي.
وفاز مبقعد وزير الداخلية مر�شح التحالف الوطني حممد �سامل الغبان
بينما فاز مبقعد وزارة الدفاع املر�شح عن ائتالف متحدون خالد العبيدي ،
وجرى الت�صويت على املر�شحني بالأغلبية يف جل�سة عادية عقدها جمل�س
النواب.

كما منح جمل�س النواب العراقي الثقة ملر�شح التحالف الكرد�ستاين
روزنوري �شاوي�س ملن�صب نائب رئي�س الوزراء ,كما منح ثقته لعدد من
املر�شحني مللء املقاعد الوزارية ال�شاغرة.
و�صوت املجل�س على منح الثقة ملر�شحي التحالف الكرد�ستاين هو�شيار
زيباري وزير اخلارجية ال�سابق ملن�صب وزير املالية ,وجا�سم حممد علي
اجلاف وزي ًرا للهجرة ,وفرياد راوندوزي للثقافة.
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رئيسة البرلمان اإليطالي:
المسلمون أول ضحايا
اإلرهاب 00وداعش
يهدد العالم
قالت رئي�سة الربملان الإيطايل الورا بولدرينى يف زيارتها
�إلى املركز الإ�سالمي يف العا�صمة الإيطالية روما � :إن امل�سلمني
واملجتمعات امل�سلمة� ،إلى جانب العديد من املهاجرين الذين ي�صلون
�إلى �شواطئ �إيطاليا ،هم �أول �ضحايا الإرهاب.

و�أكدت �أمام عدد من ال�سفراء العرب والدول الإ�سالمية يف
�إيطاليا �أن ما ُي�سمى بتنظيم داع�ش ي�شكل تهديد ًا للعامل ب�أ�سره،
والعامل الإ�سالمي ب�شكل خا�ص ،لأن �أول �ضحايا �أولئك هم من
امل�سلمني واملدنيني ومن ي�ؤمن بالدين الإ�سالمي ،وهذا ال�شكل من
�أ�شكال التطرف ال يقبله �أحد ،والإ�سالم لي�س كذلك.

البرلمان الباكستاني
يدين الهند
النتهاكها اتفاقية
وقف إطالق النار
تبــــنى الربملــــان الــــوطــــني الباك�ســــتاين قــــرار ًا بالإجــــماع
دان فيه انتهاك الهند التفــــاقية وقف �إطــــالق النار مع باك�ستان.
و�أو�ضح م�ست�شار رئي�س الوزراء الباك�ستــــاين لل�شــــئون اخلارجــــية
والأمن القومي �سرتاج عزيز �أن القرار قدمـــه رئيــــ�س الوزراء نواز

�شريف ال�ستنكار عمليات الق�صف التي ت�شنها القوات الهندية على
املناطق احلدودية الباك�ستانية.
كما دعا القرار املجتمع الدويل �إلى العمل من �أجل التو�صل �إلى
حل لق�ضية ك�شمري يف �ضوء قرار الأمم املتحدة بهذا ال�ش�أن.

الحكومة اإليطالية تنجو
من حجب الثقة في
مجلس الشيوخ
جنت احلكومــــة االيطاليــة ،من ت�صويت بحجب الثقة يف
جمل�س ال�شــــيوخ ،بعد معركــــة برملانــــية �شر�ســــة �ضد �إ�صالحات
عمالية انتقدتــــها النقابــــات و�أحــــزاب املعار�ضة ،و�صوت جمل�س
ال�شيوخ يف “روما” ،ل�صالح التغيريات ،يف ت�صويت جــــرى بواقـــع
ت�أييد � 165صوت ًا مقابل � 111صوت ًا وامتــــناع �صوتــــني ،ويقــــول
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رئي�س الــــوزراء ،ماتيــــو رينــــزي� :إن حتــــرير �ســـوق العمل� ،سوف
ي�شجع على التوظيف اجلديــــد ،كمــــا ت�شمل حزمــــة الإ�صــــالحات
اخلا�صة به تو�سيع برامج الرعــــاية االجتــــماعية للعاطــــلني.
وهذه هي املرة الـ  21التي تواجه فيها حكومة رينزي ت�صويت ًا على
الثقة منذ توليها ال�سلطة يف فرباير.

متابعات برلمانية

الجروان يطالب بالتصدي
لإلرهاب 00ويندد
باالنتهاكات اإلسرائيلية
في القدس
دعــا رئي�س الربملـــان العربي �أحمــد حممد اجلروان �إلى �ضرورة
الت�صدي لظاهرة الإرهاب التي تهدد املنطـــقة كونـــها دخيلة على
الأمة العربية والإ�سالمية.
و�أكد يف كلمة �ألقــاها يف افتت ــاح دور االنعــقاد الثالــث للفــ�صل الت�شــريعي
الأول للربملان العربي ،التي عقد يف مقر الأمانة العامة جلامعة الدول العربية
�أن اال�ستقــرار وحتــقيق الأمــن الداخــلي لــدول املنطقــة هــما مفتاح التنــمية
ال�شاملة التي يتم العمل من �أجلــها لتلبــية تطلــعات ال�شــعب العــربي ،م�شــري ًا
�إلى �أن النزاعــات الداخلــية املــتزايدة وتفــ�شي ظاهــرة الإرهــاب تعــد العــدو
الأول والعقبة الأكــرب يف �ســبيل حتــقيق تطلعــات ال�شعــوب للتنمية واحلياة.

وعلى �صعيد تطورات الق�ضية الفل�سطينية �أو�ضح اجلروان �أن الربملان يتابع
تطورات الق�ضــية الفل�سطينية التي هي الق�ضــية املحوريــة للأمــة العربيــة،
م�شريا �إلى االنتهاكات ال�صهيونية الأخرية.
وطالب اجلــروان املجتــمع الدولــي ومنظــمات حقــوق الإن�ســان والأمم
املتحدة بالعمل من �أجل وقف االنتهاكـات الإ�سرائيلية املتكــررة على امل�سجــد
الأقــ�صى وردع العــدو ال�صه ـيــوين عــن �أي حمــاولــة للم�ســا�س باملــقد�ســات
الإ�سالمية وامل�سيحيــة يف القــد�س ،جمــددا مطالبة الربملان للمجتمع الدويل
والأمم املتحدة بتحمل م�س�ؤولياتهم ومتكني ال�شعب الفل�سطيني من ا�سرتجاع
حقوقه الوطنية.

جامعة الدول العربية
تدعو البرلمان الليبي
االنفتاح على القوى الليبية
�أكـــدت جامعــة الــدول العربيــة �ضــرورة الإ�ســراع يف معاجلــة
تطورات الأو�ضاع يف ليبــيا وتقــدمي الدعــم الالزم لل�شــعب الليبي
وم�ؤ�س�ساته ال�شرعية من خالل دعم الربملــان واحلكومة ال�شرعية
املنبثقة عنه.
و�أعربت اجلامـ ــعة يف بيـ ــان لها اليـوم عن �أملها يف “ �أن يعمل الربملان
بانفتاح على القـ ــوى الأخـ ــرى و�أن يتخذ اخلطوات امل�ساعدة ال�ستعادة باقي
�أع�ضائه املمتنعني عن حـ ــ�ضور جل�ساتـ ــه يف نف�س الوقـ ــت الذي يوا�صـ ــل فيه
الربملان واحلكومة العمل على عزل املجموعات الإرهابية ومواجهتها».

و�شـ ــددت اجلامعـ ــة على �ضـ ــرورة �إنهـ ــاء �أي حمـ ــاوالت لإحيـاء �أو �إن�شاء
م�ؤ�س�سات موازية من �أجل حتقيق التوافق الوطني والتو�صل �إلى حكـومة وحدة
وطنية وحوار وطني �شامل.
وطالبت املجتمع الدويل ،مبا يف ذلك جمل�س الأمـ ــن والدول العربية ودول
اجلوار ،باتخاذ الإجراءات الالزمة للدفع يف هذا االجتـ ــاه م�شـ ــددة على �أن
“اخلطوة الأولى الالزمة يف كل الظـ ــروف هي وقـ ــف �أعمال العنف واحرتام
ال�شرعية والذهاب �إلى حوار وطني �شامل».

رئيس مجلس النواب
الليبي يدعو إلى تغليب

وطالب قويدر ،يف كلمة �إلى ال�شعب الليبي مبنا�سبة مرور ثالث �سنوات
على �إعالن حترير ليبيا ،بالتوجه لبناء دولة امل�ؤ�س�سات والقانون ،و�إعادة
تنظيم اجلي�ش و�أجهزة الأمن ،وتفعيل الق�ضاء ،وب�سط الأمن ،و�صياغة
الد�ستور ،ونبذ العنف والإرهاب واحرتام دماء �شهداء ثورة  17فرباير الذين
ا�ست�شهدوا من �أجل �أن تنعم ليبيا باحلرية واال�ستقرار والتقدم ،و�أكد ،التزام
جمل�س النواب ،على الرغم من التطورات التي ت�شهدها البالد ،بحوار جاد
وفاعل بعيد ًا عن ال�سالح ،ودون �إق�صاء �أو تهمي�ش.

لغة الحوار ونبذ العنف
دعا رئي�س جمل�س النواب الليبي ،عقيله �صالح قويدر ،الليبيني �إلى تغليب لغة
احلوار وامل�صاحلة ،ونبذ اخلالفات والفرقة ،و�إلقاء ال�سالح ،والكف عن اتباع
الو�سائل التي �أ�سهمت يف القتل والدمار ب�صورة كبرية يف �أغلب �أنحاء البالد.
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من الذاكرة

نظام دائرة التنفيذ
قرار رقم ( )24وتاريخ 1346/4/8هـ
“ الف�صل الأول – وظائف دائرة التنفيذ
مادة :

للمحكوم �أن يقدم ا�ستدعاء �إلى احلاكم الإداري يرفق به الإعالم الذي
ا�ستح�صله باحلكم على خ�صمه باملبلغ الذي ادعى عليه مع ذكر تاريخ
الإعالم ومدته وم�صدره وا�سم املحكوم عليه و�شهرته وحمل �إقامته يطلب
فيه التنفيذ.
بعد قيد اال�ستدعاءات املحالة لدائرة التنفيذ مع جميع مرفوقاتها يف
دفرت خا�ص على م�أمور التنفيذ تدقيق حمتوياتها ،و�إذا وجدت الإعالمات
�أنها اكت�سبت �شك ًال قطعي ًا ي�ضعها مو�ضع التنفيذ ،وحينئذ يجري قيدها يف
دفرت }تنفيذ الإعالمات{ ويف �أ�ضبارات خا�صة ويجلب املحكوم عليه �إلى
دائرة التنفيذ ،ويبلغ الطلب املقدم من املحكوم له ،ويكلف ب�إجراء حكم
الإعالم يف احلال.
و�إذا طلب الإمهال ميهل ملرة �أولى ملدة ثمانية �أيام مع �أخذ توقيعه يف نف�س
الدفرت ،وعند م�ضي املدة املذكورة وعدم �إجراء احلكم ميهل ملرة نهائية ملدة
ثالثة �أيام وي�ؤخذ توقيعه يف الدفرت �أي�ض ًا ،وعندما مت�ضي املدة الأخرية ومل
يجر حكم الإعالم وطلب املحكوم له تنفيذه ينفذ بحجز �أمواله املنقولة.
ف�إذا مل تف فتحجز �أمواله غري املنقولة ما عدا الأ�شياء ال�ضرورية له
وملن يعوله من طعام وملب�س وم�سكن وفر�ش ،ف�إذا مل تف فيحب�س بطلب من
الدائن بعد �أن يثبت اقتدار املدين على الدفع على �شرط �أن ال يتجاوز حب�سه
مدة ت�سعني يوم ًا ,ف�إذا �أطلق ثم ظهر ي�ساره و�أثبت الدائن ذلك على املدين،
يعاد �إلى احلب�س بطلب الدائن.
عند وقوع حت�صيالت من املحكوم عليهم يعيد املبلغ املتح�صل يف دفرت
}تنفيذ الإعالمات{ ويف الأ�ضبارات اخلا�صة ،وي�سلم للمحكوم لهم مقابل
و�صوالت ت�ؤخذ �إم�ضاءاتهم عليها ,ويف حالة ا�ستح�صال املبالغ املحكوم بها
�أق�ساط ًا يجب قيد عدد الأق�ساط و�آجالها واملقادير املتفق عليها .وكلما ا�ستويف
80
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الدكتور عبدالرحمن بن على الزهراين
مدير عام مركز �أبحاث ال�شورى

ق�سط يو�ضع يف خزانة امل�أمور امل�ستلم ،ويخرج التاريخ (ب�إبطال الطابع الذي
يل�صق عليها) ويخ�صم ر�سم حت�صيل عن كل مقدار ي�ستح�صل،
وكذلك يجري قيده يف دفرت }تنفيذ الإعالمات{ املار ذكره والإ�ضبارات
بالرقم واخلط مع ذكر عدد الق�سط والتاريخ وتودع الإ�ضبارات لدائرة املالية
مع الأوراق املتعلقة بها بعد قيد منرة الأ�ضبارة وتاريخ التوديع يف دفرت }
تنفيذ الإعالمات{ م�صحوبة بر�سم التح�صيل الذي جرى ا�ستيفا�ؤه موقع ًا
من م�أمور التنفيذ وختم الدائرة الر�سمي.
على دائرة املالية تدقيق حمتويات الأ�ضبارات املودعة �إليها من دائرة
التنفيذ وقيد الر�سوم امل�سلمة من قبل م�أمور املالية (مدير �أو �أمني) وختم
الدائرة الر�سمي.
الف�صل الثاين – يف خرج دائرة التنفيذ

ي�ؤخذ من الدائن ر�سم حت�صيل يف املائة اثنان على تنفيذ الإعالمات
احلاوية مبالغ على �أن يكون �أخذه على كل مقدار يح�صل بن�سبته �إلى متام
حت�صيل املبلغ املندرج بالإعالمات.
و�أما الإعالمات املتعلقة بق�ضايا مل حتتوي على مبالغ نقدية ك�إخالء املحل
امل�ؤجر وت�سليم الب�ضائع وو�ضع احلجز ورفعه وخالف ذلك في�ؤخذ عليه ر�سم
مقطوع مبلغ �أربعني قر�ش ًا �أمريي ًا من املدعي فقط.

من الذاكرة

ي�ؤخذ من الدائن ر�سم حت�صيل يف املائة واحد على ال�سندات امل�صدقة
من كاتب العدل �أما ال�سندات العادية في�ؤخذ عليها بعد ثبوتها ر�سم حت�صيل
يف املائة اثنني من الدائن �أي�ض ًا وله حق الرجوع بذلك فيما بعد على املدين.
�إذا وقع �صلح بني الدائن واملدين بدائرة التنفيذ في�ؤخذ على املبلغ الذي
تقرر عليه ال�صلح يف املائة اثنان ويكتب بذلك على ظهر الإعالم .ويكون
الر�سم املذكور على الدائن �أو املدين �أو كليهما ح�سب ال�شرط املتفق عليه
بينهما.
�إذا اقت�ضى احلال لذهاب م�أمور التنفيذ �إلى �أماكن بعيدة عن البلدة
لتنفيذ الإعالمات على املحكوم له �أن يدفع امل�صاريف ال�ضرورية مبا فيها
�أجرة الو�سائط النقلية وله حق الرجوع .كما بعد على املحكوم عليه.

ال يعرف املجل�س كيف جزم �صاحب املالحظة �أنها �إذا �أحليت �إلى املجل�س
ف�إنه ي�صر على قراره ،مع �أن مبد�أ املجل�س وغايته خدمة �صاحب اجلاللة
امللك املعظم وخدمة الأمة خدمة �صادقة ،ومييل مع احلق يف �أي جهة كان،
ولو كان من امل�صلحة �أن يوافق املجل�س على املالحظات املذكورة ملا ت�أخر
عن ذلك.
�أن جاللة امللك املعظم �أيده اهلل تعالى قد رفع الر�سوم التي كانت ت�ستوفى
على املعامالت ال�صادرة من املحاكم ال�شرعية ،وجري ًا على قاعدة التدريج
نظر ًا �إلى �أن هذا الر�سم حادث ومل ي�ستوفى من قبل ،ف�إن املجل�س يرى
كاف ولي�س ثمة لزوم لزيادة.
ا�ستيفاء اثنني يف املائة ر�سم ًا على التنفيذ ٍ
قرر املجل�س بجميع الآراء املوافقة على ما هو حمرر بالأوراق املرفوقة.
وعلى هذا ح�صل التوقيع” .
ويف العام 1349هـ ،اطلع جمل�س ال�شورى على نظام دائرة التنفيذ وخرجه
غري امل�صدق ،امل�ؤلف من ع�شر مواد على النظام امل�ؤقت خلرج دائرة التنفيذ
امل�ؤلف من خم�س مواد واملقرتن بالت�صديق العايل ،والذي ورده من مقام
النيابة العامة رقم ( )52وتاريخ 1349/3/11هـ ،وبعد املداولة �أ�صدر
املجل�س قراره رقم ( )71يف 1349/4/18هـ؛ باملوافقة على نظام التنفيذ
وخرجه امل�ؤلف من ع�شر مواد.

�أعيد هذا النظام من مقام النيابة العامة �إلى جمل�س ال�شورى مبوجب
اخلطاب رقم ( )1991وتاريخ 1346/5/3هـ ؛ لوجود بع�ض املالحظات
عليه .وبعد اطالع املجل�س تداول الأع�ضاء البحث يف املو�ضوع ،و�أ�صدر قراره
رقم ( )46وتاريخ 1346/6/12هـ ،ون�صه:

كما وردت �إلى املجل�س املعاملة رقم ( )466/7879وتاريخ 1349/8/4هـ،
اخلا�صة بنظام م�أمور التنفيذ املقرتح من ديوان رئي�س ديوان النيابة العامة.
وبعد عر�ض النظام املقرتح على املجل�س وتداول الأع�ضاء البحث يف مواده
مادة مادة ،والبحث والتدقيق ظهر ما ي�أتي:

�أن املالحظة يف �أن الأولى �إبدال كلمة خ�صم بح�سم يف املادة الثالثة
لي�ست �صحيحة� .إذ �أن املتعارف �أن اخل�صم مبعنى الأخذ بعك�س احل�سم ف�إنه
ال يفيد ذلك ال تعارف ًا وال لغ ًة .واحلقيقة يف �أن تبدل هذه الكلمة باجلملة
الآتية وهي (وي�ؤخذ منه) وال عدة مبا ورد يف قامو�س العوام مبا ال ينطبق
على اللغة منها ب�شيء.
كلمة املباع جائزة وقد قال الأجدع بن مالك ...ور�ضيت �آالء الكميت فمن
يبع ..فر�س ًا فلي�س جواده مبباع.
مل يفهم املجل�س معنى متباقي يف املادة الثانية ،وتف�سريها لكلمة مطروح،
وقد جرى البحث يف م�صادر هذه الكلمة يف كتب اللغة فلم جندها ،و�أن زيادة
هاتني الكلمتني يف هذه املادة جعل فيها ت�شوي�ش ًا ال يفهم الإن�سان املق�صود
من املادة.

�أن املجل�س قد و�ضع نظام ًا لدائرة التنفيذ ورفعه ملقام النيابة العامة بعدد
( )81يف  15جمادى الثاين �سنة .1349

ي�ستويف ر�سم الداللة من قيمة املبالغ يف املزاد �سواء كانت الأموال املبالغة
منقولة �أو غري منقولة .و�إذا جرى ت�سديد الدين باالتفاق بني الدائن واملدين
�أو �سقط حكم معاملة املزاد لأي �سبب ما فعندئذ ال ي�ستوفى ر�سم من الأموال
التي مل تبع بل ي�ستوفى ر�سم التح�صيل منها فقط.
يعترب هذا النظام نافذ املفعول من حني الت�صديق عليه».

�أن املجل�س قد و�ضع نظام ًا م�ؤقت ًا خلرج دائرة التنفيذ ورفعه ملقام النيابة
بعدد ( )45يف .1346/4/8
وبنا ًء على عدم وجود ما يوجب تعديل النظامني املذكورين �إال يف مو�ضوع
الر�سوم ف�إن املجل�س يرى �أن يتبع يف ا�ستيفائها مقت�ضى الأوامر العالية
امللوكية ال�صادرة �أخري ًا ويكتفى بالنظامني املنوه عنهما �أعاله .وعلى هذا
ح�صل التوقيع”.
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شوريات

دبلوماسية النكتة
منذ عرف الإن�سان �ضرورة �أن ُينجز عمله املناط به ،عرف �أ�ساليب عديدة للإجناز .ومن تلك الأ�ساليب
ا�ستخدام النكتة �أو الفكاهية .وكان ال�سيا�سيون والدبلوما�سيون العرب �إيان اخلالفة العبا�سية من �أ�شهر
من ا�ستخدم الطرفة والإ�ضحاك �إما لتو�صيل ر�سالة �سيا�سية �أو حللحلة م�شكلة قائمة .ومثل ذلك ُيقال
عن ال�سيا�سيني يف �أوروبا يف الع�صور الو�سطى .وال زالت النكتة ُت�شكل مدرج ًا من مدارج الدبلوما�سية يف
كل مكان وزمان.
وبني امل�سلمني والغرب فرق يف ميدان النكتة ال�سيا�سية ال�ساخرة .ففي الغرب يوجد امل�سرح ،وهو املكان
الذي ُتل َمع فيه اجلمل وتردد فيه النكت ،وامل�سرح غري معروف عند امل�سلمني �آنذاك و�آنئذ ،لهذا برزت فن
النكتة ال�سيا�سية يف �أوروبا .كما �أن النكتة الذكية عادة ما ترتبط بالتقدم والرقي واالزدهار واحلياة
املدنية الرخية ،وتقل يف املجتمعات املتخلفة �أو التي تعاين الأمرين يف �سبل توفري لقمة العي�ش .لهذا كله
ف�إن نُكت الأديب برنارد�شو ال مثيل لها يف هذا امل�ضمار ،ومل ترتق النكتة ال�سيا�سية عند العرب يف الوقت
الراهن كما ارتقت يف �أيام دولتهم يف الع�صور القدمية.
ومن �أ�شهر �أ�صحاب النكت ال�سيا�سية يف الع�صر العبا�سي ال�شعراء� :أبو نوا�س وب�شار بن برد وعبداهلل
بن احل�سني البغدادي و�أبو العيناء وابن الرومي .وكلهم امتهنوا �صناعة النكتة ال�سيا�سية لتو�صيل ر�سالة
�أو حلماية �أنف�سهم من ال�سلطة ال�سيا�سية .و ُيعد الكاتب الكبري اجلاحظ من �أ�شهر الكتاب ظ ًال و�سرعة
بديهة ،وكان يعتمد على النكتة لتربير �أفعاله �أو تو�صيل ر�سائله .لقد و�ضع اجلاحظ �أ�س�س الفكاهة
وال�سخرية يف الأدب العربي .وكتب ر�سائل علمية حتوي هذا النمط من التعبري والتناول .ولعل �أ�شهر
تلك الر�سائل ر�سالته :مفاخرة اجلواري والغلمان .وهي ر�سالة �ضمت حوايل  29حكاية م�ضحكة عن
الأدب الأيروتيكي  .eroticلكن هذا النمط من الأدب مل ي�أت لذاته ،بل جاء كر�سائل تتناول اختناقات
معي�شية واجتماعية ،وهذا ال�صنيع من ال�سيا�سة .وهو ي�شبه �صنيع عبداهلل بن املقفع يف كتابه :كليلة
ودمنة ,عندما جعل احليوانات تتكلم وتقول ب�آراء يف ال�سيا�سة و�ش�ؤون احلكم ال يتجر�أ الرجال والن�ساء
على قولها.
ويف الوقت الراهن ن�سمع ونقر�أ عن ع�شرات النكات التي تدور على �أل�سنة ال�سيا�سيني الغربيني ،وهي
من كرثتها و�شيوعها تغني عن �إيراد �أمثلة لها ،لكن الأ�شهر هو الرئي�س رونالد ريجان� .أما من القادة
العرب فالأ�شهر الرئي�س جالل طالباين .ولو ُجمعت نكت هذين الرئي�سني لأ�صبحت يف كتابني �أو �أكرث,
ومعظمها نكت �سيا�سية بامتياز.
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