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خفايا الغش التجاري في قطع غيار السيارات

كوادر ومصانع ومطابع تبيع
الوهم وتسوق لنا الحوادث!!!!

رئيس الشيوخ الكندي
يشيد بدور خادم الحرمين
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صندوق التنمية العقاري
ال يستطيع وضع خطته
اإلقراضية دون سيولة نقدية

الخدمة المدنية ..الساللم الوظيفية لم تتطور

إطاللــة

اتفاق الرياض التكميلي ..مرحلة جديدة للعمل الخليجي المشترك
تابعت الأو�ساط ال�سيا�سية والإعالمية بارتياح بالغ النتائج املثمرة للجهود املباركة التي بذلها
خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز �آل �سعود و�إخوانه �أ�صحاب اجلاللة وال�سمو قادة
دولة الإمارات العربية املتحدة ومملكة البحرين ودولة قطر ودولة الكويت خالل االت�صاالت امل�ستمرة,
واللقاءات املبا�شرة التي توجت باتفاق الريا�ض التكميلي الذي �صدر عقب االجتماع الذي عقده �أ�صحاب
اجلاللة وال�سمو مع خادم احلرمني ال�شريفني  -يحفظه اهلل  ,-ذلك االتفاق الذي �أ�س�س ملرحلة جديدة
لوحدة ال�صف اخلليجي متهد لالنتقال من مرحلة التعاون �إلى مرحلة االحتاد من �أجل الدفع بالتكامل
بني دول املجل�س �إلى جماالت �أو�سع وحتقيق املزيد من التقارب والوحدة التي تزيد من عمق ال�صالت بني
�شعوب دول جمل�س التعاون اخلليجي هذا الكيان ال�سيا�سي الذي يعد �أمنوذج ًا للكيانات ال�سيا�سية يف وحدته
ومتا�سكه ,رغم ما واجهه من حتديات و�أزمات عرب العقود املا�ضية.
ت�أكيد خادم احلرمني ال�شريفني  -يف ت�صريحه عقب اتفاق الريا�ض التكميلي  -حر�صه و�إخوانه �أ�صحاب
اجلاللة وال�سمو على �أن يكون اتفاق الريا�ض التكميلي ,منهي ًا لكافة �أ�سباب اخلالفات الطارئة و�أن يكون
�إيذان ًا  -بحول اهلل وقوته  -لبدء �صفحة جديدة لدفع م�سرية العمل امل�شرتك لي�س مل�صلحة �شعوب دول جمل�س
التعاون لدول اخلليج العربية فح�سب بل مل�صلحة �شعوب �أمتنا العربية والإ�سالمية ,يعك�س حجم امل�س�ؤولية
التي يحملها  -يحفظه اهلل  -جتاه �شعبه و�شعوب دول جمل�س التعاون والأمتني العربية والإ�سالمية.
�إن اتفاق الريا�ض التكميلي �سيكون بعون اهلل تعالى الدرع احل�صني الذي تتك�سر عليه �سهام احلاقدين
على ا�ستمرار الكيان اخلليجي ,واللبنة الأولى للوحدة العربية والعمل العربي امل�شرتك مبا يحقق امل�صالح
امل�شرتكة للدول العربية و�شعوبها ,ويخدم ق�ضاياها ويف مقدمتها الق�ضية الفل�سطينية.
لقد ج�سد قادة دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية قدرتهم على التوافق حتى يف �أ�شد اللحظات
التاريخية �صعوبة ،وال�سمو فوق اخلالفات ا�ست�شعار ًا منهم بخطورة التحديات التي تواجهها املنطقة على
�أكرث من �صعيد ,مما يتطلب وحدة ال�صف وتن�سيق املواقف ملواجهة تلك التحديات والأخطار ,وهو ما حتقق
بف�ضل من اهلل عز وجل ثم بحكمة وب�صرية خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز  -يحفظه
اخلية يف �إذابة اخلالفات التي ن�ش�أت يف �سنوات ما�ضية بني عدد من
اهلل  -الذي ي�شهد له التاريخ مبادراته رِّ
الدول العربية ,حر�ص ًا منه  -رعاه اهلل  -على وحدة ال�صف العربي ودعم العمل العربي امل�شرتك.
أسرة التحرير
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و�أ�ساليب متعددة ومتنوعة وبطرق متغرية ومتزامنة مع
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ن�ش ـ�أت يف الــدول ال�صناع ــية املتقدمة بعد احلرب
الع ــاملي ــة الث ــاني ــة وتبـ ـع ــتها دول ن ــامـ ـي ــة متـ ـط ــورة
جمموعات م�ستقلة للتف ــكري والتخـ ـط ــيط اال�سرتاتيجي
عرفت باللغة الإجنليزية بـ  THINK TANKوترجمتها
احلرفية باللغة العربية “خزانات الفكر”.
ويف حقيق ــة الأم ــر ال يوج ــد تعريف حمدد لهذا
امل�صطلح ولكن ميكن �أن جنت ــهد يف تع ــريف ــه ب�أن ــه “
جمموع ــة م ــن املثقـ ـ ــفني واملفك ــرين والأك ــادمييني
والربمل ــانيني ورج ــال الأعم ــال وال�س ــيا�س ــة يجت ــمعون
ويناق�شون ب�صفتهم ال�شخ�صية ولي�ست الر�سمية ق�ضاي ــا وم�س ــائل داخل ــية وخارجية تهم الوطن واملجتمع
ويتو�صلون �إلى ر�ؤى و�أفكار وطروحات وبدائل ملعاجلة تلك الق�ضايا ,وقد ترفع تو�صياتهم �إلى �صانعي القرار
مبا يحقق م�صالح الوطن واملجتمع “.
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عضو مجلس الشورى السابق الدكتور علي بن دبكل العنزي:

مجلس الشورى تجربة فريدة تحتاج إلى التطوير

من ال�صعب �أن نتخيل كم التحديات التي مر بها جيل الثمانينات
الهجرية من �أبناء اململكة ،ال�سابقون يف جتاربهم واكت�شافاتهم،
�أولئك الذين كانت لهم الأ�سبقية يف تلقي ال�صدمات احل�ضارية
املتعاقبة والت�أ�سي�س لثقافة التعامل معها.
الدكتور علي بن دبكل العنزي ع�ضو جمل�س ال�شورى ال�سابق �أحد
�أولئك الذين تتابعت يف حياتهم ال�صدمات احل�ضارية فمن منطقة
ال�صدر ال�صحراوية �شمال حائل كابن بادية �إلى مدار�س الكويت
ثم �إلى العا�صمة الريا�ض خلو�ض جتربة الدرا�سة اجلامعية ثم �إلى
الواليات املتحدة لإجناز املاج�ستري والدكتوراه.
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�أكد خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل بــن عبــدالعزيز
�آل �سعود – يحفظه اهلل – حر�صــه و�إخـــوانه �أ�صحـــاب اجلـــاللة
وال�سمو قادة دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية على �إنهاء
كافة �أ�سباب اخلالفات الطارئـــة وهــو ما حتقق يف اتفاق الريا�ض
التكميلي الذي �سيكون �إيذان ًا  -بحــول اهلل وقـوته  -لبدء �صفحة
جديدة لدفع م�سرية العمل امل�شرتك.
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جــــاء ذلــك فـي بـيـــان �صـــدر الــديــوان امللـــكي اليـــوم البــيــان
فيـما يــلي نــ�صـه :
�صرح خـــادم احلـــرمني ال�شريفـني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز
�آل �سعود ملك اململكة العربية ال�سعودية قائ ًال  -يحفظه اهلل : -
« نحمد اهلل العلي الق ــدير ال ــذي ّمنَ علــينا و�أ�شقــائنا يف دولــة الإمارات
العربية املتحدة ومملــكة البحــرين ودولــة الكويت ودولة قطر يف الو�صول �إلى
اتفاق الري ــا�ض التكمــيلي يف يــوم الأحد 1436 / 1 / 23هـ امل ــوافق 11 / 16
2014 /م يف مدينة الريا�ض والذي حــر�صنا فيــه و�إخــواين �أ�صحاب اجلاللة
وال�سمو على �أن يكون منهي ًا لكافة �أ�سباب اخلالفات الطارئة و�أن يكون �إيذان ًا
 بحول اهلل وقوته  -لبدء �صفحة جديدة لدفع م�سي ــرة العـمل امل�شرتك لي�سمل�صلحة �شعوب دول جمل�س التعاون لدول اخلليــج العربية فح�سب بل مل�صلحة
�شعوب �أمتنا العربية والإ�سالم ــية والتي تقت�ضي مــ�صاحلها العــليا �أن تكون
و�سائل الإعالم م ُعينة لها لتحقيق اخلري ودافعة لل�شر.
كما حر�صنا يف هذا االتفـاق على و�ضع �إطار �شامل لوحدة ال�صف والتوافق
ونبذ اخلالف يف مواجهة التحديات التي تواجه �أمتنا العربية والإ�سالمية.
ويف هذا الإطار ،وارتبــاط ًا للدور الك ــبري ال ــذي تقــوم به جمــهورية م�صر
العربية ال�شقيقة  ،فلقــد حر�صنا يف هذا االتفاق و�أكدنا على وقوفنا جميع ًا
�إلى جانبها وتطلعنا �إلى بدء مرحلة جديدة من الإجماع والتوافق بني الأ�شقاء.
ومن هذا املنطلق ف�إنني �أنا�شد م�صر �شعب ًا وقيادة لل�سعي معنا يف �إجناح
هذه اخلطوة يف م�سرية الت�ضامن العربي  -كما عهدناها دائم ًا عون ًا وداعم ًة
جلهود العمل العربي امل�شرتك-.
و�إين لعلى يق ــني  -ب�إذن اهلل � -أن قادة الر�أي والفك ــر وو�سائل الإعالم
يف دولنــا �سي�س ــعون لتح ــقيق هــذا التق ــارب ال ــذي نــهدف م ــنه  -بح ــول
اهلل � -إلى �إنه ــاء ك ــل خــالف مهــما كانت �أ�سبــابه فاحلــكمة ــ�ضالة امل�ؤمن.
و�إننا �إذ ن�س�أل املولى عز وجل التوفيق وال�سداد يف �أعمالنا لن�س�أله �سبحانه
�أن يدمي على �شعوبنا العربية والإ�سالمية �أمنــها وا�ستقرارها يف هذه الظروف
والتحديات التي حتتــم على الأ�شق ــاء جمــيع ًا �أن يقفوا �صف ًا واحد ًا نابذين �أي
خالف طارئ متم�سكني بقول احلق �سبحانه وتعالى  } :و�أطيعوا اهلل ور�سوله
وال تنازعوا فتف�ش ــلوا وت ــذهب ريحــكم وا�صربوا �إن اهلل مع ال�صابرين {.
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

رئيس مجلس الشورى:

اتفاق الرياض التكميلي أعاد
لألمة العربية األمل بعودة

العمل العربي المشترك
ثمن معـايل رئي�س جملــــ�س ال�شورى ال�شــــيخ الدكتور عبداهلل
بن حممد بن �إبراهيم �آل ال�شيــــخ خلــــادم احلرمــــني ال�شــــريفني
امللك عبداهلل بن عبدالعزيــــز �آل �سعود  -حفظه اهلل  -مبادرته
التاريخيــــة ب�إجنــــاز اتفــــاق الريـــا�ض التكــــميلي الذي يعكــــ�س
ر�ؤيته احلكيمــــة جتاه �أولوية وحــــدة ال�صـــف اخلليجي والعربي
والإ�سالمي.
و�أ�شاد معايل ال�شيخ الدكتور عبـــداهلل �آل ال�شيخ با�سمه ونيابة
عن �أع�ضاء جمل�س ال�شورى بامل�ضامني ال�سامية التي وردت يف البيان
ال�صادر عن الديوان امللكي �أم�س املت�ضـــمن ت�صريح خادم احلرمني
ال�شريفني  -حفظه اهلل  -والذي دعــــا فــــيه �إلى نبــــذ اخلالفات
ووحــــدة ال�صــــف والتوافــــق اخلليجي والعربي ،م�شري ًا �إلى �أن
كل كلمة يف البيان تعك�س حر�صه على م�صلحة ال�شعوب العربية
ودولها ،وال ت�صدر �إال من رجــــل ُعرف عنه احلكمــــة والإخال�ص
للدين وللأمتني العربية والإ�سالمية.
وقال معاليه يف ت�صريح �صحفي� :إن اتفــــاق الريا�ض التكميلي
�أعاد للأمة العربية الأمل بعــــودة العمل العــــربي امل�شــــرتك ،لأن
اتفاق املجموعة اخلليجية هو نواة التفاق عربي �أ�شمل ،وبارقة
�أمل لإمكانيــــة اتفــــاق الأمة العربــــية التي تعيــــ�ش فرقة غري
م�سبوقة ،م�ضيف ًا �أن مبادرة امللك عبداهلل بن عبدالعزيز لتوحيد
ال�صف اخلليجي تتجاوز املحيط اخلليجي �إلى حميط �أكرب ي�شمل
الأمة العربية قاطبة عرب بثها لروح الأمل ب�إمكانية مل ال�شمل
العربي من جديد.
و�أ�شار الدكتور عبداهلل بن حممد بن ابراهيم �آل ال�شيخ �إلى �أن خادم
احلرمني ال�شريفني عندما جمع �أ�شقائنا يف دولة الإمارات العربية املتحدة
ومملكة البحرين ودولة الكويت ودولة قطر وتو�صلوا التفاق الريا�ض التكميلي
عرب عن �أماين ال�شعوب اخلليجية كافة التي كانت واثقة من حكمته – �أيده

اهلل ورعاه  -وقدرته على �إعادة الوحدة اخلليجية وحل اخلالفات الطارئة
لبدء �صفحة جديدة تدفع م�سرية العمل اخلليجي امل�شرتك نحو املزيد من
الوفاق والتوافق واالحتاد.
وتابع معاليه �إن ر�ؤية خادم احلرمني ال�شريفني ملواجهة التحديات التي
تواجه �أمتنا العربية والإ�سالمية تتلخ�ص يف الت�أكيد دائم ًا على �ضرورة وحدة
ال�صف ونبذ اخلالفات ،وهو ما ج�سدته مبادرته التاريخية يف توحيد ال�صف
اخلليجي؛ حيث انطلق ـ رعاه اهلل ـ من منطلق �إ�سالمي وعربي �أ�صيل يدرك �أن
الوحدة هي الدرع الذي �ستتك�سر عليه �سهام املرتب�صني بالأمة؛ يج�سد ذلك
ت�أكيده ـ حفظه اهلل ـ على وقوف دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية
�إلى جانب م�صر ومنا�شدته للأ�شقاء يف م�صر �إلى بدء مرحلة جديدة من
الإجماع والتوافق.
و�أكد معايل رئي�س جمل�س ال�شورى �أن فتح �صفحة خليجية جديدة ميثل
دفعة قوية مل�سرية العمل اخلليجي امل�شرتك نحو االحتاد القائم على هدف
نبيل يحقق م�صالح �شعوب املنطقة وا�ستقرارها ،م�شري ًا �إلى �أن دعوة خادم
احلرمني ال�شريفني لدول جمل�س التعاون اخلليجي �إلى االنتقال من مرحلة
التعاون �إلى االحتاد �أ�ضحت اليوم �أقرب للتحقق من �أي وقت م�ضى حيث
ات�ضحت �أهميتها يف ظل اال�ضطرابات التي حتيط باخلليج العربي وتهدد
�أمن وا�ستقرار هذا الكيان النموذجي.
وعرب عن الأمل �أن تكون هذه املبادرة التاريخية بداية اليقظة والتعاون
والتكاتف بني الدول العربية مبا فيه م�صلحة الأمة العربية جمعاء ،ومبا يعيد
للأمة مكانتها ومناعتها �ضد املخططات ال�شريرة التي حتاك �ضدها.
وختم معاليه ت�صريحه بت�أكيده على �أنه وكما نوه املقام الكرمي ب�أن قادة
الر�أي والفكر وو�سائل الإعالم يف دولنا عليهم م�س�ؤولية حتقيق التقارب الذي
يهدف  -بحول اهلل � -إلى �إنهاء كل خالف مهما كانت �أ�سبابه� ،سائ ًال اهلل
عز وجل �أن يحفظ خادم احلرمني ال�شريفني و�أن يدمي الأمن واال�ستقرار
وال�سالم على الأمتني العربية والإ�سالمية و�أن ي�سدد اجلهود املخل�صة
لتحقيق الوحدة واالزدهار لوطننا العربي.
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صندوق التنمية
العقاري ال يستطيع
وضع خطته اإلقراضية
دون سيولة نقدية

ناق�ش جمل�س ال�شورى خالل جل�سته العادية الثالثة وال�ستني
التي عقدها يوم الثالثاء املوافق 1436/1/4هـ برئا�سة معايل
رئي�س املجل�س ال�شيخ الدكتور عبداهلل بن حممد بن �إبراهيم
�آل ال�شيخ تقرير جلنة ال�ش�ؤون املالية ب�ش�أن التقرير ال�سنوي
ل�صندوق التنمية العقارية للعام املايل 1435/1434هـ الذي
تاله نائب رئي�س اللجنة الدكتور ح�سام العنقري.
وبعد عر�ض تقرير اللجنة وتو�صياتها ب�ش�أن املو�ضوع للمناق�شة
ا�شار �أحد الأع�ضاء �إلى �أن �صندوق التنمية العقارية �أ�صبح
�إحدى الإدارات التمويلية التي متتلكها وزارة الإ�سكان لتوفري
ال�سكن ،و�سد احلاجة �إلى الإ�سكان يف اململكة العربية ال�سعودية؛
م�ضيف ًا �أن ال�صندوق منذ �إن�شائه اتبع �سيا�سة الإقرا�ض املبا�شر
مع ا�شرتاط الأر�ض لتوفري ال�سكن وقد جنح يف ذلك �إال �أن
تقرير ال�صندوق وتو�صيات اللجنة فيها �شيء من عدم التنا�سق
مع ما تتجه �إليه وزارة الإ�سكان يف توفري ال�سكن ،و�سد الفجوة
الإ�سكانية يف اململكة العربية ال�سعودية.
واقرتح الع�ضو على املجل�س �أن يرتيث يف املوافقة على تو�صيات اللجنة
حتى تت�ضح الر�ؤية بالن�سبة ملا تتو�صل �إليه الإ�سرتاتيجية ال�سكانية ،وما
ي�ستقر عليه الو�ضع يف وزارة الإ�سكان من ناحية ا�ستخدام ال�صندوق ك�أداة
متويلية� ،إ�ضافة �إلى ما يتوفر لديها من مبالغ مالية.
م�شري ًا �إلى �أن املرحلة احلالية مرحلة ت�ستحق الت�أمل للتو�صل �إلى
�إ�سرتاتيجية وا�ضحة جدً ا تنتجها الوزارة؛ لكي ن�صل �إلى �أ�سلوب ناجح
ملعاجلة �أزمة ال�سكن و�سد الفجوة من الإ�سكان ب�صورة فاعلة وناجحة؛ بد ًال
من التخبط يف اتباع �أ�ساليب متعددة ،و�أ�ساليب قد ال تقود �إلى احلل الناجح
ال�سليم ل�سد هذه الفجوة املهمة من فجوات وحاجات املجتمع.
8
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جدولة القرض إلى أربع دفعات
ال تتمشى مع تكاليف البناء الحالية

و�أ�شاد ع�ضو �آخر بالتو�صية التي تتعلق بالآلية املتبعة حال ًيا يف �صرف
دفعات القر�ض لل�شروع يف بناء م�ساكنهم؛ مو�ضح ًا �أن جدولة القر�ض �إلى
�أربع دفعات ال تراعي وال تتم�شى مع التكاليف احلالية �أو امل�ستقبلية ملواد البناء
التي تت�ضاعف ب�شكل وا�ضح بني فرتة و�أخرى؛ و�أن الكثري من املقرت�ضني
يعاين حال ًيا من هذه الآلية املتبعة؛ والتي تعتمد على �صرف الدفعات بنا ًء
على املنجز من البناء؛ مما ي�ضطر كث ًريا منهم �إلى االقرتا�ض حتى ي�ستطيع
احل�صول على الدفعة الثانية من القر�ض الأ�سا�سي؛ مما ي�ؤدي �إلى تراكم
الديون على طالب القر�ض؛ م�ؤكد ًا �أنه من غري املعقول �أن تكون الدفعة الأولى
(وهي خم�سون �ألف ريـال) كافية لبناء الأ�سا�س والدور الأر�ضي ورفع �أعمدة
الدور الأول للمنزل.
وطالب الع�ضو اللجنة مبطالبة �إدارة �صندوق التنمية العقاري بالنظر يف
تقليل ال�شروط احلالية للحد املطلوب من املنجز من البناء عند كل دفعة
لت�سليم دفعات املقرت�ض؛ حتى يتمكن من �إكمال منزله دون حتمله ديو ًنا
�إ�ضافية فوق قر�ض ال�صندوق �أو �أن يعاد النظر ب�شكل كامل يف �أمر جدولة

مداوالت القبة

الدفعات �إلى �أربع دفعات و�أن تكون على دفعتني حتى تراعي تكاليف البناء
احلالية التغريات يف هذه الأمور.
وزاد الع�ضو �إن بقاء خطة الإ�سكان يف �أدراج الوزارة منذ كانت هيئة
وملدة �أربعة �أعوام ،وكذلك بقاء هذه الإ�سرتاتيجية لدى جلنة الإ�سكان واملياه
واخلدمات العامة باملجل�س ملدة �سنة �أمر ًا غري مربر.
م�شري ًا �إلى �أن �صندوق التنمية العقاري ووزارة الإ�سكان هما اجلهتان
املعنيتان مبو�ضوع الإ�سكان يف اململكة وال يزال هناك غياب يف تن�سيق الأدوار
بني �صندوق التنمية العقاري ووزارة الإ�سكان؛ الذي يرجع �إلى عدم �صدور
�إ�سرتاتيجية الإ�سكان.
نسبة التحصيل ضعيفة والبد من
دراسة خفض نسبة اإلعفاء

م�شري ًا �إلى �أن الأمل املعقود على وزارة الإ�سكان الرتكيز �ضمن �أعمالها
املهمة والكبرية على تطوير الأطر التنظيمية امل�ؤ�س�سية؛ والتي و�سوف ت�سهم
يف تنظيم �أعمال قطاع الإ�سكان ،ورفع م�ستوى كفاءته ،حيث �إن العديد من
الأنظمة واللوائح القائمة بحاجة �إلى تعديل وتطوير جذري؛ ومنها :الأنظمة
واللوائح املتعلقة بت�سجيل امللكية ،والتخطيط العمراين ،ومنح الأرا�ضي ،وكود
البناء ال�سعودي ،وملكية الوحدات ال�سكنية امل�شرتكة وفرزها ،وتنظيم و�ضع
الأرا�ضي البي�ضاء داخل النطاق العمراين للمدن.
و�أ�ضاف الع�ضو �أن الأمر يتطلب تفعيل الأنظمة اجلديدة واملرتبطة بقطاع
العقار والإ�سكان وعلى ر�أ�سها� :أنظمة التمويل والرهن العقاري والأنظمة
املتعلقة بتنفيذ وتطبيق كود البناء ال�سعودي و�إلزام املباين با�ستخدام العزل
احلراري ،وفوق هذا فعلى وزارة الإ�سكان �إعداد نظام للإ�سكان .وهذه الأمور
مهمة يف تطوير القطاع وتوفري م�ساكن للمواطنني.

ولفت الع�ضو �إلى �أنه �إذا نظرنا �إلى ن�سبة ال�سداد جندها تقري ًبا ()%70
منذ �إن�شاء ال�صندوق ،ففي العام احلايل مت �صرف ( )20مليار ،فاملفرت�ض
�أن يكون ال�سداد ( )4,6مليار والتح�صيل ( )3،2مليار ،معترب ًا �أنه من
الوا�ضح �أن التح�صيل �ضعيف ويوجد تهرب يف الت�سديد وال يوجد جدية من
ال�صندوق يف حت�صيل القرو�ض ،ور�أى �أنه من املنا�سب عالج ذلك ب�أن تكون
هناك درا�سة خلف�ض ن�سبة الإعفاء من امل�ستوى احلايل من (� )%20إلى
( )%5وذلك لإتاحة الفر�صة للغري من املتقدمني للح�صول على �سكن.
كما �أكد الع�ضو على �ضرورة ا�ستقطاع امل�ستحقات على القرو�ض
للمتقدمني احلاليني من الرواتب وجتميد ح�ساب �أ�صحاب الأعمال.
من جهته �أفاد �أحد الأع�ضاء �أن وزارة الإ�سكان ا�ستحدثت برنامج
الإقرا�ض املبا�شر مببلغ � 500ألف ريـال وهو برنامج مت�شابه ملا يقوم به
ال�صندوق الذي توقف عن قبول طلبات الإقرا�ض اجلديدة؛ م�شري ًا �إلى �أن
هذا التوجه من وزارة الإ�سكان قد ال يتفق مع الهدف من �إن�شاء �صندوق
التنمية العقارية ومدى حاجة املواطنني لل�سكن ،والطلب املتزايد على قرو�ض
ال�صندوق ،خا�صة بعد رفع قيمة القرو�ض �إلى � 500ألف ريـال.
ويف ال�سياق ذاته و�صف ع�ضو �آخر توقف ال�صندوق عن قبول طلبات
الإقرا�ض اجلديدة ب�أنه خ�سارة كبرية ،نظ ًرا خلربة ال�صندوق املمتدة �إلى
عاما وارتفاع ر�أ�س ماله من ( )250مليو ًنا �إلى ( )191مليا ًرا ،ويف
نحو (ً )40
�ضوء �أهمية ردم الفجوة بني املعرو�ض من امل�ساكن والطلب عليها ،وطالب
بدعم وتطوير �صندوق التنمية العقاري ،وتعزيز موارده املالية ،وتنويع �أدواره
ملواكبة الطلب الكبري على القرو�ض بد ًال من �إيقافه عن قبول الطلبات.
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وقال ع�ضو �آخر� :إنه من الالفت للنظر �أن نطالب ال�صندوق ب�سرعة
تطوير نظامه وهو يفتقد لأهم املقومات والأدوات؛ وهي ال�سيولة النقدية
والتي جتعله يقف مكتوف اليدين وعاجز عن و�ضع خطته الإقرا�ضية ،وتلبية
طلبات املواطنني �أ�صحاب الطلبات املرتاكمة والتي بلغت ( )492.733طل ًبا.
والحظ ع�ضو �آخر �أن الطلبات املرتاكمة لدى ال�صندوق و�صلت �إلى حوايل
(� )500ألف طلب ,يف الوقت الذي يطالب فيه ال�صندوق وزارة املالية ب�سداد
الفرق بني ر�أ�س املال امل�صرح به واملدفوع و�سداد مبالغ القرو�ض واحل�سومات

التي مت �إعفاء املقرت�ضني منها ،ودعم ر�أ�س مال ال�صندوق مببلغ ( )30مليار
ريـال �سنو ًيا على مدى ع�شر �سنوات قادمة حتى يتمكن من تلبية طلبات
الإ�سكان ،و� ً
أي�ضا ر�سم خططه الإقرا�ضية .وقال :مما �سبق يت�ضح لنا معاناة
ال�صندوق جراء النق�ص احلاد يف ر�أ�سماله.
اإلسكان مطالبة بتطوير الصندوق
وتعزيز موارده المالية

وللحاجة امللحة لتلبية احتياجات م�ستحقي ال�سكن وهو الأمر الذي
ا�ست�شعرته قيادتنا احلكيمة؛ فقد �أ�صدر خادم احلرمني ال�شريفني -حفظه
اهلل� -أمره الكرمي ب�إن�شاء (� )500ألف وحدة �سكنية ب�شكل عاجل وكلف وزارة
الإ�سكان بذلك الأمر وخ�ص�ص له مبلغ ( )250مليار ريـال؛ وهذا الأمر الذي
وحر�صا على تفعيل
م�ضى عليه قرابة �أربع �سنوات ومل يتحقق منه �إال القليل.
ً
مقت�ضى الأمر ال�سامي الكرمي فقد �صدر عن جمل�سكم املوقر القرار رقم
( )18/3يف 1435/5/9هـ الفقرة “الرابعة” منه ون�صها“ :على ال�صندوق
التن�سيق مع وزارة الإ�سكان ،وو�ضع �آلية ل�سرعة �إقرا�ض م�ستحقي ال�سكن,
وفق �آلية اال�ستحقاق من املبلغ املخ�ص�ص لإن�شاء (� )500ألف وحدة �سكنية”.
و�أ�ضاف ولكون ال�صندوق �أ�صبح اجلهة امل�س�ؤولة عن الإقرا�ض بعد �صدور
الأوامر امللكية الأخرية التي جاءت لتذليل العوائق التي تقابل الإ�سكان وحتى
ي�ستطيع ال�صندوق تلبية طلبات املواطنني املرتاكمة وتقلي�ص الفجوة بني
العر�ض والطلب ،وتفعي ًال للأوامر ال�سامية القا�ضية ب�سرعة �إن�شاء ()500
�ألف وحدة �سكنية على م�ستوى مناطق اململكة ،ولكون ذلك يتوقف على زيادة
ر�أ�س ماله.
لذا ،من املنا�سب �إ�ضافة الـ( )250مليار ريـال لر�أ�س مال ال�صندوق بحيث
يتم الإقرا�ض وفق �آلية اال�ستحقاق املعتمدة بالإ�ضافة للم�ستحقات الأخرى
لل�صندوق لدى املالية حتى ي�ستطيع ال�صندوق القيام بتلبية هذه الطلبات
املرتاكمة وتفعيل الأوامر ال�سامية .مو�ضح ًا �أن هذا الطلب يتما�شى مع ما
�سبق �أن طالب به املجل�س بقراراته رقم ( )35/39وتاريخ 1423/8/29هـ
الفقرة “ثالثا” منه والتي يطالب فيها املجل�س بتخ�صي�ص مبلغ �سنوي
لزيادة ر�أ�س مال ال�صندوق �ضمن امليزانية العامة للدولة لزيادة مقدرته على
الإقرا�ض والقرار رقم ( )33/46بتاريخ 1430/6/28هـ الفقرة “ثالثا”
منه والتي تن�ص على طلب رفع ر�أ�س مال ال�صندوق املدفوع لي�صبح ()200
�ألف مليون ريـال.
ويف نهاية املناق�شات وافق املجل�س على منح جلنة ال�ش�ؤون املالية مزيد ًا
من الوقت لدرا�سة ما طرحه بع�ض الأع�ضاء من ملحوظات و�آراء والعودة
بوجهة نظرها �إلى املجل�س يف جل�سة قادمة.
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الشورى يطالب
«الموانئ»
برفع معدل
إنتاجية مناولة
الحاويات
طالب جمل�س ال�شورى امل�ؤ�س�سة العامة للموانئ بالعمل على رفع
معدل �إنتاجية مناولة احلاويات ،لتتوافق مع املعدل العاملي.
كما طالب املجل�س امل�ؤ�س�سة بت�ضمني تقريرها القادم ن�سب
ت�شغيل جممعات �إ�صالح ال�سفن ،و�أحوا�ض البناء ،ومرافق ت�شييد
املن�صات البحرية ،وتخ�صي�ص �أر�صفة للنقل ال�ساحلي بر�سوم
ت�شجيعية لتحفيز اال�ستثمار يف هذا القطاع.
تخصيص أرصفة للنقل الساحلي
برسوم تشجيعية

جاء ذلك بعد �أن ا�ستمع املجل�س خالل جل�سته العادية ال�ستني
التي عقدها يوم االثنني املوافق 1435/12/26هـ برئا�سة معايل
رئي�س املجل�س ال�شيخ الدكتور عبداهلل بن حممد بن �إبراهيم �آل
ال�شيخ لوجهة نظر جلنة النقل واالت�صاالت وتقنية املعلومات
ب�ش�أن ملحوظات الأع�ضاء و�آرائهم جتاه التقرير ال�سنوي للم�ؤ�س�سة
العامة للموانئ للعام املايل 1435/1434هـ التي تالها رئي�س
اللجنة الدكتور �سعدون ال�سعدون.
وبني الدكتور ال�سعدون يف وجهة نظر اللجنة �أن امل�ؤ�س�سة �أعدت
اال�سرتاتيجية الوطنية لتطوير وت�شغيل املوانئ ال�سعودية وت�شمل حتديد
االحتياجات امل�ستقبلية للتو�سع يف املوانئ القائمة �أو بناء موانئ جديدة،
واملخطط ال�شامل لكل ميناء وف ًق ًا ملوقعه وما يتميز به من �إمكانيات ،والتي
�أعدت من قبل فريق من امل�ؤ�س�سة والبنك الدويل ،م�شري ًا �إلى �أن جمل�س
ال�شورى �سبق �أن طالب ب�إعداد هذه اال�سرتاتيجية يف قراره رقم ()63/94

وتاريخ 1430/1/8هـ الذي ن�ص يف (ثان ًيا) منه على�« :إعداد �إ�سرتاتيجية
وطنية لتطوير املوانئ ال�سعودية وت�شغيلها»؛ مفيد ًا �إلى �أن اال�سرتاتيجية
�ست�صل �إلى املجل�س لدرا�ستها.
و�أ�ضاف رئي�س اللجنة ب�أن امل�ؤ�س�سة تعمل على تنفيذ عدد من امل�شروعات
لزيادة الطاقة اال�ستيعابية ومقابلة الطلب املتوقع على خدمات املوانئ
ال�سعودية يف امل�ستقبل ،مو�ضح ًا �أنه بالإ�ضافة �إلى وجود (� )207أر�صفة
عاملة؛ ف�إنه يجري حال ًيا تنفيذ  13ر�صي ًف ًا جديدً ا ،وهناك ا�ستثمارات من
قبل القطاع اخلا�ص يف بناء الأر�صفة واملحطات وت�أمني املعدات.
و�أفاد ال�سعدون �أن املوانئ �أ�صبحت بعد تخ�صي�ص خدماتها م�صدر ًا من
م�صادر الدخل للدولة مبا يتح�صل عليه من عائدات ت�شغيل املحطات والتي
تتجاوز ح�صة الدولة منها ( )4مليارات ريـال �سنوي ًا.
وختم ال�سعدون وجهة نظر اللجنة بت�أكيده �أن تو�صية اللجنة الأولى حتقق
حت�سني اخلدمات يف املوانئ من حيث التحميل والتفريغ لت�صل �إلى املعدالت
العاملية وت�سهم يف تقليل تكلفة خدمات املناولة.
د.السعدون :المؤسسة أعدت االستراتيجية
الوطنية لتطوير وتشغيل الموانئ
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المطالبة بتحويل
الرئاسة العامة
لألرصاد وحماية
البيئة إلى
وزارة من أجل
بيئة أفضل
ناق�ش جمل�س ال�شورى خالل جل�سته العادية الثانية وال�ستني
التي عقدها يوم االثنني املوفق 1436/1/3هـ برئا�سة معايل
رئي�س املجل�س ال�شيخ الدكتور عبداهلل بن حممد بن �إبراهيم
�آل ال�شيخ تقرير جلنة ال�ش�ؤون ال�صحية والبيئة ،ب�ش�أن تقرير
ال�سنوات الثالث الأولى من خطة التنمية التا�سعة -1432/1431
1434/1433هـ للرئا�سة العامة للأر�صاد وحماية البيئة الذي
تاله رئي�س اللجنة الدكتور حم�سن احلازمي.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتو�صياتها ب�ش�أن املو�ضوع للمناق�شة
الحظ �أحد الأع�ضاء ما ورد يف التقرير من الق�ضايا والتو�صيات
التي ُتعر�ض بيئتنا �إلى تدمري بنيوي تتعلق ب�صحة البيئة
والإن�سان� ،سواء ما تعلق بالنفايات الإ�شعاعية املتخلفة عن
حرب اخلليج �أو ما �أدى �إليه الدفن اجلائر لل�شواطئ ،وقطع
�أ�شجار املاجنروف وكذلك املخلفات البرتولية وانبعاث الغازات
ال�سامة من امل�صانع الكيماوية والبرتوكيماوية؛ مو�ضح ًا �أن ذلك
يندرج يف بنود خطط التنمية التي �أو�صت منذ اخلطة الثامنة
بتح�سني ال�صحة العامة ،و�ضمان �سالمة البيئة لتحقيق التنمية
امل�ستدامة ان�سجام ًا مع املادة « الثانية والثالثني» من النظام
الأ�سا�سي للحكم التي تن�ص على �أن « تعمل الدولة للمحافظة
على البيئة وحمايتها وتطويرها ومنع التلوث ».
ان�سجاما مع املادة «الثانية والثالثني» من النظام
وتابع الع�ضو �أنه
ً
الأ�سا�سي للحكم التي ت�ؤكد على تطوير االهتمام ب�أو�ضاع البيئة يف اململكة,
ف�إنه من املهم وال�ضرورة �إن�شاء وزارة للبيئة ،تكون قادرة بجهازها البحثي
وكادرها الوطني  -بعد الإفادة من التجارب الدولية والإقليمية  -ملواجهة
ما تتعر�ض له بيئتنا ال�سعودية بكل مكوناتها الربية ،والبحرية ،واجلوية من
تلوث وتدمري� ،أ�صبحا ي�ؤثران على �سالمة البيئة ،و�صحة الإن�سان ،مما فاقم
من انت�شار �أمرا�ض التنف�س واحل�سا�سية وال�سرطان.
ولفت الع�ضو النظر �إلى �أن هناك العديد من دول العامل واجهت م�شاكل
البيئة ب�إن�شاء وزارات متخ�ص�صة ،معترب ًا �أن مو�ضوع كارثة �سيول جدة
املتجددة حري بوزارة للبيئة قائمة يف اململكة على مواجهة �أخطارها .ور�أى
�أن ما يعزز مقرتحه ب�إن�شاء وزارة للبيئة هو ما جاء يف تقرير جلنة ال�ش�ؤون
12
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ال�صحية والبيئة من عوائق تقف �أمام تعطيل اال�سرتاتيجية الوطنية لل�صحة
والبيئة املعتمدة بقرار جمل�س الوزراء رقم ( )292وتاريخ 1429/9/22هـ،
و�أي�ض ًا توحيد العمل البيئي الوطني مع اجلهات املعنية حتت مظلة هذه
اال�سرتاتيجية.
وا�ستغرب �أحد الأع�ضاء اقت�صار الرئا�سة العامة للأر�صاد وحماية
البيئة تعاونها مع جامعتني فقط هما جامعة امللك عبدالعزيز ،وجامعة �أم
القرى وكلية االت�صاالت والإلكرتونيات ،دون غريها من اجلامعات واجلهات
احلكومية .م�ضيف ًا �أن التقرير مل يبني ما هي نوعية هذا التعاون هل هو
درا�سة� ،أم تدريب� ،أم بحوث� ،أم اتفاقيات؟ .و�أ�شار �إلى �أن هناك مراكز
ذات عالقة ولديها ما ميكن �أن يفيد الرئا�سة؛ مثل :مدينة امللك عبدالعزيز
للعلوم والتقنية ،ومدينة امللك عبداهلل للطاقة الذرية واملتجددة ،مت�سائ ًال
عن ما يثبت �أن هناك تعاو ًنا مع مدينة امللك عبداهلل يف جمال امللوثات
الإ�شعاعية؛ قائ ًال �إن الرئا�سة اكتفت باجلواب( :نعم) بوجود تعاون بدون
�إثبات ذلك مبرفقات �أو تف�صيل هذا التعاون ،مكتفية بذكر �أنه لديها ()13
حمطة ثابتة وحمطة واحدة متنقلة ملراقبة الإ�شعاعات ال�سطحية ،كما مل
يت�ضح ب�أن هناك تعاو ًنا مع املراكز ذات العالقة يف اجلامعات والهيئات
وامل�ؤ�س�سات احلكومية؛ ومنها على �سبيل املثال :مركز الدرا�سات الزلزالية،
وهيئة امل�ساحة اجليولوجية ،والهيئة ال�سعودية للحياة الفطرية.

مداوالت القبة

ور�أى ع�ضو �آخر �أن من بني ال�صعوبات التي تعاين منها الرئا�سة العامة
للأر�صاد وحماية البيئة ازدواجية الأعمال البيئية ،فالهيئة امللكية وهيئة
املدن ال�صناعية تقومان ب�إ�صدار ت�صاريح بيئية وتطبيق نظام املخالفات
البيئية وفر�ض الغرامات  ،وهذا فيه ازدواجية يف العمل .مطالب ًا ب�أن تكون
هناك جهة واحدة وم�ستقلة متخ�ص�صة تراقب جميع امل�ؤ�س�سات احلكومية
والقطاع اخلا�ص ،م�ضيف ًا �أن الرئا�سة العامة للأر�صاد وحماية البيئة
كونها هي اجلهة املخولة باملراقبة اخلارجية؛ ف�إنه يجب �أن يقت�صر �إ�صدار
الرتاخي�ص البيئية واملوافقات وفر�ض الغرامات على الرئا�سة فقط ،ودعمها
مال ًيا مبا يحقق ذلك.
حصر إصدار التراخيص البيئية وضبط
المخالفات والغرامات على رئاسة األرصاد

و�أكد �أهمية �إ�ضافة تو�صية لذلك يكون ن�صها « :يجب �أن يقت�صر �إ�صدار
الرتاخي�ص واملوافقات البيئية و�ضبط املخالفات و�إيقاعها وفر�ض الغرامات،
على الرئا�سة العامة للأر�صاد وحماية البيئة فقط ».
وا�ستعر�ض ع�ضو �آخر من واقع التقرير املهام التي تقوم بها الرئا�سة
ومنها حماية ال�صحة العامة ،و�سالمة ال�سكان ،ورفع م�ستوى الرفاهية
من خالل الإنذار عن الكوارث الطبيعية ذات العالقة بالظواهر اجلوية
للمحافظة على الأرواح واملمتلكات ،و�سالمة عمليات النقل اجلوي والبحري
والربي ،وتزويد وتوعية اجلهات الر�سمية واملواطنني بتوقعات الطق�س
والكوارث� .إال �أن الع�ضو ر�أى �أن هذا املجهود ال يزال دون امل�ستوى املطلوب؛
وال تزال الرئا�سة بالرغم من م�ضي �سنوات طويلة على �إن�شائها تناق�ش
و�ضعها الراهن والق�صور الأمثل للم�سار الوظيفي.
وتطرق الع�ضو �إلى ما ت�ضمنه التقرير لعدد الوظائف املعتمدة للرئا�سة
الذي بلغ ( )1435وظيفة� ،أغلبها ترتكز ما بني املرتبتني الرابعة وال�سابعة؛
مو�ضح ًا �أنه من املفرت�ض �أن تكون هذه الوظائف فنية وهند�سية وتخ�ص�صية
يف جمال البيئة؛ لكن الوظائف الفنية ال ي�ستطيع كادر ديوان اخلدمة املدنية
عاما �أو �أكرث
احلايل الذي ال يزال يراوح مكانه يف رواتب ما قبل ع�شرين ً
ا�ستقطابها ،م�شري ًا �إلى �أنه قد مر علينا يف املجل�س تقرير ديوان املراقبة
العامة الذي يذكر فيه �أن كث ًريا من وظائف الدولة التي تخ�ص املهند�سني
والأخ�صائيني غري جمزية يف رواتبها ،لذلك تفتقر �أغلب الأجهزة احلكومية
للمخت�صني والقدرات العالية التي حتتاج �إلى رواتب ومميزات جمزية.
كما الحظ الع�ضو عدم وجود دور ملمو�س للرئا�سة العامة للأر�صاد
وحماية البيئة يف التنب�ؤ بالكوارث والأعا�صري والأمطار ,م�شري ًا �إلى �أنها يف
حاجة ما�سة لتوفري الآالت واملعدات والأجهزة املتطورة حلماية البيئة ،رغم
�أن الدولة مل تق�صر يف دعم الرئا�سة لأداء عملها.
من جانبه لفت �أحد الأع�ضاء النظر �إلى �أن التقرير تطرق يف جزئية
ب�سيطة حلماية البيئة ،ومل يتطرق �إلى املحافظة على النباتات ال�صحراوية
والغطاء النباتي يف اململكة ،م�شري ًا �إلى �أن هناك العديد من النباتات
ال�صحراوية املندثرة ،ونبه الع�ضو �إلى تلوث الهواء يف مدننا الكربى ,الفت ًا
النظر �إلى عدم وجود معايري لقيا�س التلوث؛ مما ي�ؤثر على �صحة املواطنني،
وطالب الرئا�سة بالتعاون مع مراكز البحوث وكليات العلوم يف اجلامعات يف
ظل وجود كفاءات متميزة يف هذا اجلانب.
وت�ساءل ع�ضو �آخر عن ال�سبب وراء عدم جناح الرئا�سة يف و�ضع ق�ضية

البيئة على �سلم �أولويات الدعم املايل يف اململكة ,ال�سيما يف ظل االهتمام
العاملي بالبيئة يف العقدين املا�ضيني.
كما �سجل الع�ضو مالحظته ب�أن الرئا�سة ال تزال بعيدة عن ال�شمول
يف تناولها للق�ضايا البيئية ،وال تزال تعي�ش حالة من �ضعف البناء و�ضعف
الأداء؛ وعاد للت�سا�ؤل مرة �أخرى عن موقع ال�صحة وال�سالمة املهنية يف
واقعنا املمار�س يف م�صانعنا ،ومدننا ال�صناعية ,وعن حماية العاملني يف
هذه القطاعات ،ال�سيما �أنها تعي�ش حالة من التقاذف بني الرئا�سة وغريها
من اجلهات احلكومية.
كما الحظ الع�ضو ال�ضعف يف التن�سيق بني اجلهات ذات العالقة املعنية
بالبيئة وال�صحة وال�سالمة املهنية يف اململكة .و�شدد على �ضرورة الوقوف
وقفة مراجعة وحما�سبة ور�صد لأوجه الق�صور يف هذا الكيان املهم.
وقال �أحد الأع�ضاء� :إنه على الرغم من �أهمية التوعية البيئية يف جمال
احلفاظ على البيئة وحمايتها من املمار�سات اخلاطئة امل�شاهدة� ،إال �أنه ال
يوجد يف الهيكل التنظيمي للرئا�سة العامة للأر�صاد وحماية البيئة �أي �إدارة
خمت�صة بالتوعية البيئية .مطالب ًا ب�إن�شاء �إدارة خمت�صة بالتوعية البيئية
تقوم بدورها احليوي يف هذا املجال.
و�أ�شار ع�ضو �آخر �إلى امل�صادر الكثرية للتلوث داخل اململكة �سواء يف الهواء،
�أو يف املياه� ،أو يف ال�شواطئ ،وكذلك التلوث الإ�شعاعي اخلطري عرب احلدود
الربية والبحرية ,م�شدد ًا على �ضرورة متابعة اللجنة ذلك مع الرئا�سة يف
تقاريرها القادمة ،كما �شدد على �أهمية �أن تقدم الرئا�سة العامة للأر�صاد
وحماية البيئة التفا�صيل عن هذه املخاطر ،خ�صو�ص ًا �أن هناك العديد من املواد
اخلطرة والإ�شعاعية تلقى يف �أماكن خارج احلدود وي�صل ت�أثريها �إلى موارد
املياه اجلوفية داخل احلدود ،كما �أن هناك بع�ض املن�ش�آت ال�صناعية وغريها
ي�صل ت�أثريها وانبعاثاتها ال�سامة عرب الهواء واملياه �إلى داخل حدودنا.
وختم �أحد الأع�ضاء املداخالت بالت�أكيد على �أن البيئة تعاين من عدم
العناية من خالل اجلهات املعنية بال�صرف ال�صحي ،حيث ترمى املخلفات
يف مناطق جتمع مياه الأودية يف بع�ض املناطق وهي قابلة للنفوذ داخل
الأر�ض مما يعر�ض املياه اجلوفية للتلوث .مطالب ًا اللجنة بالنظر يف ذلك
ودرا�سة هذا الأمر مع الرئا�سة.
وقد وافق املجل�س على منح اللجنة مزيد ًا من الوقت لدرا�سة ما طرحه
الأع�ضاء من ملحوظات و�آراء والعودة بوجهة نظرها �إلى املجل�س يف جل�سة
مقبلة ,ومن ثم الت�صويت على تو�صياتها.
الرئاسة ليس لها دور ملموس في التنبؤ
بالكوارث واألعاصير واألمطار
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لجنة خاصة
تدرس مشروع
نظام حماية
المال العام
وافق جمل�س ال�شورى بالأغلبية خالل جل�سته العادية ال�سابعة
وال�ستني التي عقدها يوم الثالثاء املوافق 1436/1/18هـ برئا�سة
معايل نائب رئي�س املجل�س الدكتور حممد بن �أمني اجلفري على
�إحالة م�شروع نظام حماية املال العام �إلى جلنة خا�صة.
جاء ذلك بعد �أن ناق�ش املجل�س تقرير جلنة الإدارة واملوارد
الب�شرية ،ب�ش�أن م�شروع نظام حماية املال العام الذي تاله رئي�س
اللجنة الدكتور حممد �آل ناجي.
وبعد موافقة املجل�س بالأغلبية على مناق�شة مواد م�شروع
النظام جملة واحدة ،عر�ض معايل رئي�س اجلل�سة تقرير اللجنة
وتو�صيتها ومواد م�شروع النظام للمناق�شة ،حيث الحظ �أحد
الأع�ضاء �أن هناك ثالثة مو�ضوعات خمتلفة ذات �صلة باملال
العام� ،أولها :جترمي االعتداء عليه وحتديد العقوبات ،وهو
امل�شروع الوارد من احلكومة ،وثانيها :حماية املال العام ،وثالثها:
�إ�ساءة ا�ستعمال ال�سلطة يف اجلزء املتعلق باملال العام .مو�ضح ًا
�أن هذه املو�ضوعات ،و�إن كانت متكاملة� ،إال �أنها لي�ست مرتابطة
مبعنى �أنه ميكن �أن ي�صدر لكل منها نظام م�ستقل.
و�أ�ضاف ع�ضو �آخر �أن هناك مواد كثرية تتعلق بحماية املال العام مل ترد يف
امل�شروع؛ �إذا �أريد له �شمول مفهومي التجرمي ،والوقاية منه ،ووجوب �إف�صاح
من يعني يف وظيفة قيادية عن موجوداته وموجودات من يعيل ،وكذلك �إبراء
ذمة من يغادر الوظيفة العامة ،وت�ضارب امل�صالح ،ودور م�ؤ�س�سات املجتمع
والإعالم يف ك�شف ق�ضايا الف�ساد.
ور�أى الع�ضو �أنه من الأن�سب حذف املادة املتعلقة بالأهداف؛ لأنها ال
ت�ضيف حكم ًا مو�ضوعي ًا للنظام ،و�أحكام النظام عند تطبيقها تطبي ًقا
�صحيحا؛ �إذ ينبغي �أن تتحقق الأهداف ،الفت ًا النظر �إلى �أن الن�ص على
ً
الأهداف من عيوب ال�صياغة الت�شريعية.
14
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وا�ستغرب �أحد الأع�ضاء خلو م�شروع النظام من جترمي �إف�شاء املعلومات
التي ت�ؤدي �إلى �ضياع املال العام ،والإهمال الذي ي�ؤدي �إلى �ضياعه ،مقرتح ًا
�إ�ضافة مادتني ،الأولى« :يعاقب كل موظف عام يقوم ب�إف�شاء معلومات عن
الأعمال التي ينبغي �أن تظل �سرية �إذا كان من �ش�أن الإف�شاء بها الإ�ضرار
مب�صلحة جهات حكومية� ،أو حتقيق م�صلحة خا�صة لأحد الأ�شخا�ص� ،أو
لإحدى امل�ؤ�س�سات اخلا�صة ،بال�سجن مدة ال تتجاوز خم�س �سنوات� ،أو بغرامة
ال تزيد عن خم�سمائة �ألف ريـال� ،أو بهما م ًعا» ،ون�ص الثانية»« :يعاقب كل
موظف عام؛ ب�سبب �إهماله يف �أداء الوظيفة� ،أو �إخالله بواجباتها مبا ي�ؤدي
�إلى �إحلاق �ضرر ج�سيم ب�أموال �أو م�صالح اجلهة التي يعمل بها� ،أو يت�صل
بها بحكم وظيفته� ،أو ب�أموال الغري� ،أو م�صاحله املعهود بها �إلى تلك اجلهة،
بال�سجن مدة ال تتجاوز خم�س �سنوات� ،أو بغرامة ال تزيد عن خم�سمائة �ألف
ريـال� ،أو بهما م ًعا».
وتابع ع�ضو �آخر �أن املادة “الرابعة” تفتح الباب لل�شكاوي الكيدية؛ م�شري ًا
�إلى �أن من تدور حوله ال�شبهات هو بريء حتى يثبت العك�س ،ور�أى منا�سبة
�إ�ضافة مادة تلزم املوظف العام بتقدمي �إقرار بذمته املالية �إلى ديوان املراقبة
العامة ،يت�ضمن بيا ًنا بجميع الأموال املنقولة والعقارية اململوكة له ولأزواجه
و�أوالده الق�صر كل ما ا�ستدعت ال�ضرورة ذلك ،ويعاقب كل من ميتنع عن
ذلك بال�سجن مدة ال تتجاوز عامني.
أعضاء يطالبون بإلزام الموظف بتقديم
إقرار بذمته المالية إلى ديوان المراقبة

وبرر ذلك ب�أنه �إذا ثارت �شبهات حول م�صادر ثروة املوظف العام ف�إنه
يطلب منه هذا الإقرار؛ وتكون هذه الإقرارات �سرية وال يجوز االطالع عليها
�إال للجهات الرقابية.

مداوالت القبة

وعن املادة “الثامنة ع�شرة” قال �أحد الأع�ضاء� :إن الغر�ض من الن�شر
لي�س الت�شهري مبرتكب اجلرمية ،ولكنه الردع ملن ت�سول له نف�سه ارتكابها،
حيث �إن الت�شهري يف هذه احلالة ال يطال مرتكب اجلرمية وحده؛ ولكنه يطال
كذلك عائلة مرتكب اجلرمية .ور�أى �أنه من الأن�سب العودة �إلى الن�ص يف
م�شروع احلكومة ب�أن يكون الن�شر جواز ًيا ال وجوب ًيا� ،أو �أن يق�صد بالن�شر:
ن�شر اجلرمية والعقوبة دون ن�شر الأ�سماء.
وزاد ع�ضو �آخر �أنه من الأن�سب �إ�ضافة ن�ص املادة “الثالثة والع�شرين”
�إلى املادة “الثانية والع�شرين” من م�شروع اللجنة ،بحيث تكون الإجراءات
التحفظية هي :منع املتهم من الت�صرف يف �أمواله ،ومنعه من ال�سفر يف
الوقت نف�سه� ،أي يكون املنعان متالزمني ،لأن املربرات يف كال املنعني واحدة.
وعار�ض �أحد الأع�ضاء تعديل م�سمى النظام؛ مو�ضح ًا �أن م�سمى
املحافظة على املال العام يقت�ضي و�ضع ن�صو�ص عامة حلماية املال العام
من الكل �سواء موظف �أم غري موظف ،مواطن �أو مقيم ،كما �أن هناك ً
خلط ًا
بني هذه اجلرائم اخلا�صة التي تقع على املال العام وبني جرمية الف�ساد التي
قد ال يدخل �ضمن �صورها االعتداء على املال العام .م�ضيف ًا �أنه �إن �أردنا �أن
نظاما حلماية املال العام فيجب �أن نحمي املال العام بكافة �صوره من
نتبنى ً
نظاما يخ�ص
عقارات ،ومنقوالت ،و�أوراق ،و�صكوك مالية ،ويح�سن �أن ن�ضع ً
املوظف العام يف حالة اعتدائه على املال العام.
واعترب ع�ضو �آخر �أن النظام مازال عقاب ًيا جزائ ًيا �أكرث منه وقائ ًيا
حمائ ًيا .م�ضيف ًا �أن النظام � ُأغفل متام ًا االهتمام باملوظف العام الذي يبا�شر
املال العام ويتحمل هذه امل�س�ؤولية ،فلم يتطرق النظام �إلى حقوقه وواجباته
وهو خط الدفاع الأول حلماية املال العام.
وعن ما ن�صت عليه الفقرة (ج) من املادة “الثانية” على �أن ال�شركات
التي متتلك الدولة ن�سبة ( )%25من �أ�سهمها تعترب من املال العام ،ت�ساءل
�أحد الأع�ضاء عن ال�شركات التي متتلك الدولة ( )%20من �أ�سهمها و�أقل من
ذلك؟ وعن ال�شركات امل�ساهمة التي ميتلك املواطنون �أ�سه ًما فيها؟.

اجلرم ولي�س التفريق بني م�سمى املختل�س وامل�ستويل على املال العام ،م�ؤكد ًا
�أن هناك حاجة لإعادة النظر يف ن�ص املادتني “الثامنة” و”التا�سعة” وفق
حجم اجلرم.
من جانبه قال �أحد الأع�ضاء� :إن هذا النظام ال يقدم حماية كافية للمال
العام؛ نظ ًرا لرتكيزه على ما ميكن �أن يقع من اعتداء على املال العام من قبل
املوظف العام ،بالرغم من �أن االعتداء على املال العام �سواء بالإتالف� ،أو
التخريب� ،أو اال�ستيالء� ،أو اال�ستغالل قد يقع من غري املوظف العام.
كما ر�صد ع�ضو �آخر خلو م�شروع النظام من ن�صو�ص ت�شريعية لالعتداء
على املال العام من غري املوظفني العمومني “�إال يف حالة اال�شرتاك �أو
امل�ساهمة اجلنائية”.
و�أ�ضاف �آخر �إن املواد اخلا�صة بالأفعال املحرمة واجلزاءات يف م�شروع
النظام ال تتناول م�س�ألة تكرار اجلرمية ،كما ال ين�ص النظام على عقوبة
تبعية على املوظف العام ب�إنهاء خدماته ومنعه من �شغل الوظيفة العامة ملدة
معينة ،وب�صفة دائمة يف حال ارتكابه جلرمية من اجلرائم املن�صو�ص عليها
يف م�شروع النظام.
ولفت �أحد الأع�ضاء النظر �إلى �أنه ال يوجد يف املواد اجلديدة ما هو وقائي
كما �أنها رقابية ولي�ست قانونية ،معار�ض ًا تغيري م�سمى النظام.
ثم �أو�ضح معايل رئي�س اجلل�سة ب�أن هناك رغبة من عدد من الأع�ضاء يف
حتويل م�شروع هذا النظام �إلى جلنة خا�صة ،ولذا مت عر�ض �إحالة املو�ضوع
�إلى جلنة خا�صة على املجل�س للت�صويت الإجرائي فقرر املجل�س املوافقة
بالأغلبية على �إحالة م�شروع النظام �إلى جلنة خا�صة التي �ستقوم بدرا�سة
م�شروع النظام من جميع جوانبه درا�سة �شاملة ثم العودة بتقريرها ب�ش�أنه
�إلى املجل�س يف جل�سة قادمة.

و�أ�شار �آخر �إلى احلاجة فيما يتعلق مبكافحة جرائم االعتداء على املال
العام �إلى جهة �ضبط جنائي م�ستقلة وقوية وقادرة على جمع التحريات
واملعلومات واال�ستدالالت ،ومن ثم �إحالتها �إلى جهات التحقيق ومن الأن�سب
�أن ت�صدر الالئحة التنفيذية ،بنا ًء على قرار من جمل�س الوزراء؛ نظ ًرا
لأهمية امل�شروع.
ونوه �آخر �إلى �أنه من الأف�ضل حتديد الغرامات ح�سب حجم اجلرم
والأموال املنهوبة دون التفريق بني م�سمى املختل�س وامل�ستويل على املال
العام فكالهما يف اجلرم �سواء ،وما يحدد مقدار الغرامة وال�سجن هو حجم
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بعد خالف حول مصطلحات
«خفض المعدل الكلي للخصوبة»
و «الصحة اإلنجابية»

األستاذ محمد المطيري

رئيس لجنة اإلسكان والمياه والخدمات العامة

قرر جمل�س ال�شورى بالأغلبية خالل جل�سته العادية الثانية
وال�ستني التي عقدها يوم االثنني املوفق 1436/1/3هـ برئا�سة
معايل رئي�س املجل�س ال�شيخ الدكتور عبداهلل بن حممد بن
�إبراهيم �آل ال�شيخ على �إعادة وثيقة ال�سيا�سة ال�سكانية للمملكة
�إلى جلنة الإ�سكان واملياه واخلدمات العامة ملزيد من البحث
والدرا�سة.
جاء ذلك بعد �أن �أ�ستمع املجل�س لوجهة نظر اللجنة ب�ش�أن
مداخالت الأع�ضاء و�آرائهم ب�ش�أن الوثيقة التي تالها رئي�س
اللجنة الأ�ستاذ حممد املطريي الذي �أو�ضح �أن وثيقة ال�سيا�سة
ال�سكانية حتتوي على الربامج اخلا�صة بكل حمور من حماور
ال�سيا�سة ال�سكانية التي مت ت�ضمينها يف اخلطة الت�شغيلية
للجهات املختلفة يف �إطار اخلطط الت�شغيلية لهذه اجلهات يف
خطة التنمية التا�سعة ،وقد �أفادت وزارة االقت�صاد والتخطيط
�أنه جرى التن�سيق مع فئات خمتلفة ،و�شرائح متعددة من املجتمع.
و�أ�ضاف املطريي �أن الوثيقة حتتوي على كم كبري من املعلومات،
والأرقام ذات ال�صلة باملو�ضوعات امل�شار �إليها ،وقد كان مو�ضوع
املباعدة بني الوالدات ،وال�صحة الإجنابية من املو�ضوعات التي
در�ست يف اللجنة ،وكانت حمور اللقاءات مع املخت�صني ،واخلرباء
من داخل املجل�س وخارجه ،وتلقت اللجنة يف �ش�أنه مداخالت
مكتوبة� ،إ�ضافة �إلى املداخالت التي قدمت �أثناء عر�ض تقرير
اللجنة للمناق�شة يف املجل�س.
وبني �أنه بعد االطالع على املعلومات والإح�صاءات املقدمة يف الوثيقة ،ويف
البيانات الإح�صائية ال�صادرة من م�صلحة الإح�صاءات العامة ،و�صندوق
16
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مجلس الشورى يعيد
دراسة وثيقة السياسة
السكانية للمملكة
ال�سكان ،والبنك الدويل حول النمو ال�سكاين يف اململكة؛ واملتوقع �أن ي�صل
يف اخلم�سة ع�شر عام ًا القادمة �إلى ( )1.98طفل لكل زوجني وهو �أقل من
م�ستوى الإحالل املتعارف عليه عاملي ًا ،حيث انخف�ض �إلى (.)%6.1
وتابع املطريي �أن اللجنة ر�أت �أن كل املعلومات الر�سمية والإح�صاءات،
ومعظم �آراء اخلرباء تدعم التم�سك بتو�صية اللجنة ال�سابقة مع تعديل
�صياغي لتو�ضيح املق�صود ،وحيث وردت عبارة »:خف�ض معدل اخل�صوبة
الكلي عن طريق  ،»..وهي عبارة مبتورة ف�أ�ضيفت عبارة »:ت�شجيع املباعدة
بني الوالدات» لتو�ضيح مفهوم العبارة.
وفيما يتعلق بال�صحة الإجنابية ومدلوالت هذا امل�صطلح� ،أفادت اللجنة
�أنها اطلعت يف هذا ال�ش�أن على قرار جمل�س ال�شورى رقم ( )69/150وتاريخ
1435/2/27هـ املت�ضمن يف البند «�أو ًال»« :املوافقة على م�شروع اال�سرتاتيجية
الوطنية لل�شباب بال�صيغة املرفقة ،مع الأخذ بامللحوظات املرفقة» ،وورد يف
امللحوظات املرفقة يف الفقرة ( )26ما ن�صه :ت�صحيح م�صطلح «ال�صحة
الإجنابية» مب�صطلح «الأم والطفل» يف املحور الثالث (حمور ال�صحة)
ولذلك فقد ر�أت اللجنة الأخذ باملنهج الذي �أقره املجل�س املوقر فيما يتعلق
بامل�صطلح امل�شار �إليه.
وزاد رئي�س اللجة �أن وزارة االقت�صاد والتخطيط �أ�شارت �إلى قرار
جمل�س الوزراء رقم ( )219وتاريخ 1428/7/2هـ ,ب�إن�شاء جلنة وطنية
حكومية تعنى ب�ش�ؤون ال�سكان؛ ت�سمى اللجنة الوطنية لل�سكان ,وحدد القرار
اثنتي ع�شرة مهمة يتعني على اللجنة الوطنية لل�سكان القيام بها ؛ وفيما
يخ�ص قواعد البيانات الكمية والنوعية ,ين�ص البند ( )12من القرار
املذكور �أعاله على�“ :إن�شاء قاعدة معلومات خا�صة بال�سكان” ،كما ين�ص
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البند ( )11على ”:امل�شاركة يف بلورة املوجهات العامة للخطط اخلا�صة
بامل�سوحات والدرا�سات والبحوث ال�سكانية” ،م�شري ًا �إلى �أن هذا ي�ؤكد �أن
من مهمات اللجنة الوطنية لل�سكان بناء قاعدة معلومات �سكانية مت ّكن من
و�ضع ال�سيا�سات والربامج ال�سكانية ،وتنفيذها ،ومتابعتها ،و�أن تتولى اللجنة
هذه املهمة ،بالتعاون مع م�صلحة الإح�صاءات العامة واملعلومات واجلهات
الأخرى ،تنتفي معه احلاجة لإن�شاء مركز منف�صل للمعلومات� ،أو جمل�س
�أعلى لل�سكان على الأقل يف املدى املنظور.
ولفت املطريي النظر �إلى �أن الوثيقة مل تغفل فئة امل�سنني؛ حيث ن�ص
�أحد الأهداف العامة للمحور الثاين على حت�سني الأو�ضاع ال�صحية والرعاية
االجتماعية للم�سنني ،كما تو�ضح اللجنة �أهمية دعم املر�أة العاملة؛ وهذا ما
تقوم به وزارة العمل من خالل برامج حمددة لدعم املر�أة العاملة؛ مثل :تنوع
العمل مبا يف ذلك العمل عن بعد ،والعمل اجلزئي والذي ميكن املر�أة من
العمل ح�سب �أو�ضاعها الأ�سرية وال�شخ�صية وكذلك دور ال�ضيافة للأطفال.
ور�أى رئي�س اللجنة �أن الوثيقة عاجلت م�س�ألة ال�صحة ،وال�سالمة العامة،
وال�سالمة البيئية ،واملهنية يف املحور الثاين (اخلدمات ال�صحية والو�ضع
ال�صحي لل�سكان) وكذلك املحور الثامن (البيئة وجهود حمايتها).
ثم �أثريت نقطة نظام من �أحد الأع�ضاء ،مفادها �أن اجلزء الثاين من
التو�صية هو �إجراء ولي�س تو�صية ،فما قامت به اللجنة هو حذف ،وهذا
احلذف ال يعد تو�صية و�إمنا �إجراء ،م�شدد ًا على �أهمية �أن يتم الت�صويت
على هذا الإجراء ب�شكل م�ستقل غري التو�صية ،وقال� :إنه ينبغي عدم اخللط
بني هذا الإجراء وبني التو�صية ،باعتبار �أن ال�صيغة املرافقة تت�ضمن �صيغة
معينة يجب �أن يتم االطالع عليها ،ويتم الت�صويت عليها مبو�ضوعية.
و�أ�ضاف الع�ضو �أن املادة ال�ساد�سة ع�شرة من قواعد عمل املجل�س تقول
“�أنه �إذا عدلت اللجنة تو�صية �سابقة �أو قدمت تو�صية جديدة يف مرحلة
الرد على مداخالت الأع�ضاء ف�إنها تطرح للنقا�ش” ،فالتعديل الذي قامت
به اللجنة على التو�صية الأولى قلب التو�صية يف املعنى واملبنى ،فنحن �أمام
تو�صية جديدة ت�ضمنت تعدي ًال جذري ًا ،وت�ضمنت حكم ًا جديد ًا ،جعلها
خمتلفة اختالف ًا كام ًال عن التو�صية التي �سبق مناق�شتها ،فم�صطلح ال�صحة
الإجنابية يختلف عن م�صطلح �صحة الأم والطفل ،وحذف اللجنة لت�شجيع
املباعدة بني الوالدات ،وحذفها للعبارة �إجما ًال خلل كبري يف التو�صية ،ومن
املهم �إعادة النقا�ش يف هذه التو�صية بالتحديد.

ثم �أتاح معايل رئي�س املجل�س املجال لرئي�س اللجنة للرد على نقطة
لب�سا يف املو�ضوع ،فالتو�صية باملوافقة
النظام ،ف�أو�ضح رئي�س اللجنة �أن هناك ً
على وثيقة ال�سيا�سة ال�سكانية بال�صيغة املرافقة بعد حذف عبارة:
“معدل اخل�صوبة الكلي عن طريق” ،هذا هو نف�س ال�صيغة التي عر�ضت
للمجل�س ،لأن كلمة العبارة املحذوفة مبتورة وهي حذف“ :معدل اخل�صوبة
الكلي عن طريق” ،لذلك و�ضعت كلمة“ :املباعدة بني الوالدات” لتو�ضيح ما
املق�صود بالعبارة املحذوفة ،فامل�س�ألة لي�س فيها تعديل جوهري ،و�إمنا تعديل
يف ال�صياغة لتو�ضيح املق�صود ،فلي�س هناك تعديل نظامي ولي�س هناك مادة
نظامية مل يعمل بها يف هذا التو�صية ،واجلزء الأخري من التو�صية فقد �سبق
�أن �شرحت اللجنة موقفها حوله وهو �أن هذا قرار �صادر من املجل�س ،ولي�س
من املالئم �أن ي�صدر املجل�س قرا ًرا مب�صطلح ثم ي�صدر قرا ًرا �آخر مب�صطلح
�آخر.
ثم عر�ض معايل الرئي�س تو�صيات اللجنة للت�صويت ،على
النحو الآتي:
“التو�صية الأولى:
املوافقة على وثيقة ال�سيا�سة ال�سكانية للمملكة بال�صيغة املرافقة بعد
حذف عبارة“ :خف�ض معدل اخل�صوبة الكلي عن طريق ت�شجيع املباعدة بني
الوالدات” ،وت�صحيح م�صطلح “ال�صحة الإجنابية” مب�صطلح “�صحة الأم
والطفل” يف كامل الوثيقة (معدلة)”.
فكانت النتيجة:
ثمانية وخم�سني (� )58صو ًتا باملوافقة.
و�أربعة و�ستني (� )64صو ًتا بعدم املوافقة.

ور�أى ع�ضو �آخر �أن احلذف الذي قامت به اللجنة يف هذه التو�صية هو
حذف مهم لعن�صر من عنا�صر وثيقة ال�سيا�سة ال�سكانية للمملكة ،ومن املهم
مناق�شة التو�صية “الأولى” والت�صويت عليها.
ال�شورى  -العدد  -159حمرم 1436هـ /نوفمرب 2014م
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ونظ ًرا لأنها مل حتز على الأغلبية الالزمة بهذه ال�صيغة فقد �أو�ضح معايل
الرئي�س �أنه بنا ًء على الفقرة الأولى من املادة ال�ساد�سة والع�شرين ،ف�سوف
يتم الت�صويت على الن�ص الوارد من احلكومة.
ثم عر�ض معايل الرئي�س الن�ص الوارد من احلكومة للت�صويت،
على النحو الآتي”:املوافقة على وثيقة ال�سيا�سة ال�سكانية
للمملكة بال�صيغة املرافقة” .فكانت النتيجة:
�سبعني (� )70صو ًتا باملوافقة.
وخم�سني (� )50صو ًتا بعدم املوافقة.
ولكون التو�صية مل حتز على الأغلبية الالزمة ،فلم يوافق املجل�س على
هذا الن�ص.
ثم �أو�ضح معايل الرئي�س �أنه بناء على الفقرة (الثانية) من املادة
ال�ساد�سة والع�شرين من قواعد عمل املجل�س واللجان التي تو�ضح �أنه �إذا
�سقط هذا الن�ص ف�سيكون هناك ت�صويت على عدم املوافقة على الن�ص
الوارد من احلكومة.
وقد حتدث معايل الأمني العام قائلاً � :أنه بنا ًء على الفقرة (الثالثة) من
املادة ال�ساد�سة والع�شرين من قواعد عمل املجل�س واللجان يجب الت�صويت
على تو�صية اللجنة ف�إذا �سقطت فيتم الت�صويت على الر�أي الوارد من
احلكومة ويف حال عدم فوزه بالأغلبية الالزمة ،فالنظام يتطلب الت�صويت
على عدم املوافقة على الر�أي الوارد من احلكومة ،و�إذا مل يتم املوافقة على
عدم املوافقة على ر�أي احلكومة ،ف�سوف تطبق املادة احلادية والثالثون من
الالئحة الداخلية للمجل�س.
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ثم عر�ض معايل الرئي�س عدم املوافقة على ر�أي احلكومة
للت�صويت ،فكانت النتيجة:
اثنني وخم�سني (� )52صو ًتا باملوافقة.
وت�سعة و�ستني (� )69صو ًتا بعدم املوافقة.
وحيث �صوت املجل�س بعدم املوافقة على الن�ص الوارد من احلكومة،
فقد انتقل املجل�س وح�سب الفقرة (الثالثة) من املادة ال�ساد�سة والع�شرين
للت�صويت على رغبة اللجنة ب�إعادة املو�ضوع لها ملزيد من الدرا�سة.
وقد �أو�ضح معايل الرئي�س �أن للجنة يف هذه املرحلة �أن تطلب �إعادة
املو�ضوع ب�شرط موافقة �أغلبية �أع�ضاء املجل�س احلا�ضرين.
ثم عر�ض معايل الرئي�س طلب اللجنة يف �إعادة املو�ضوع �إلى
اللجنة للت�صويت ،فكانت النتيجة:
اثنني و�سبعني (� )72صو ًتا باملوافقة.
و�أربعة و�أربعني (� )44صو ًتا بعدم املوافقة.
وبذلك وافق املجل�س – بالأغلبية – على �إعادة املو�ضوع �إلى اللجنة
لإعطائه مزيد ًا من البحث و الدرا�سة.
و�ستقوم جلنة الإ�سكان واملياه واخلدمات العامة ب�إعادة درا�سة الوثيقة
ال�سكانية درا�سة �شاملة ومعمقة يف �ضوء ما انتهت �إليه مناق�شات املجل�س
ثم العودة بتقريرها �إلى املجل�س يف جل�سة قادمة ملناق�شته والت�صويت على
تو�صيات اللجنة.
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الشورى يطالب
هيئة االتصاالت
بتفعيل نظام تطبيقات
المدفوعات اإللكترونية
طالب جمل�س ال�شورى خالل جل�سته العادية ال�ساد�سة وال�ستني
التي عقدها يوم االثنني املوافق 1436/1/17هـ برئا�سة معايل
نائب رئي�س املجل�س الدكتور حممد بن �أمني اجلفري هيئة
االت�صاالت وتقنية املعلومات بالعمل مع م�ؤ�س�سة النقد العربي
ال�سعودي لتفعيل نظام تطبيقات املدفوعات الإلكرتونية ،وذلك
لتعزيز التجارة الإلكرتونية.
كما طالب املجل�س بعد ا�ستماعه لوجهة نظر جلنة النقل
واالت�صاالت وتقنية املعلومات التي تالها رئي�س اللجنة الدكتور
�سعدون ال�سعدون ب�ش�أن ملحوظات الأع�ضاء و�آرائهم جتاه
التقرير ال�سنوي لهيئة االت�صاالت وتقنية املعلومات للعام املايل
1435/1434هـ بت�شجيع �شركات االت�صاالت وتقنية املعلومات
للتو�سع يف ا�ستخدامات احلو�سبة ال�سحابية حملي ًا ،وتوفري البيئة
التنظيمية املنا�سبة.
كما طالب املجل�س الهيئة ب�إلزام مقدمي خدمات االت�صاالت
وتقنية املعلومات بتطوير �آليات فاعلة ملعاجلة م�شكالت العمالء،
و�إخطارهم خالل خم�سة ع�شر يوم ًا من تقدمي ال�شكوى كحد �أق�صى.
إلزام مقدمي خدمة االتصاالت بحل
مشكالت العمالء خالل خمسة عشر يومًا

وكان معايل رئي�س اجلل�سة قد �أتاح املجال لرئي�س اللجنة الدكتور �سعدون
ال�سعدون لبيان وجهة نظر اللجنة جتاه ملحوظات الأع�ضاء و�آرائهم؛ ف�أفاد
بوجود نظام مكافحة جرائم املعلومات ال�صادر باملر�سوم امللكي رقم (م)17/
وتاريخ 1428/3/8هـ ،والذي يهدف �إلى احلد من وقوع اجلرائم املعلوماتية،
وحفظ احلقوق املرتتبة على ا�ستخدام ال�شبكة املعلوماتية ،ومبا يحقق امل�صلحة
العامة ،ويحافظ على الأخالق والأدب ،ويحمي االقت�صاد الوطني.
و�أ�شار ال�سعدون �إلى ما �صدر عن جمل�س ال�شورى من قرارات يف وقت
�سابق ،لتفعيل اخلطة الوطنية للطيف الرتددي؛ منها :القرار رقم ()26/41
وتاريخ 1429/6/5هـ؛ الذي ين�ص البند الثاين منه على�( :سرعة �إخالء
الرتددات غري امل�ستخدمة لدى بع�ض اجلهات ،بهدف تفعيل اخلطة الوطنية
للطيف الرتددي).

و�أكد رئي�س اللجنة حر�ص الهيئة على حت�سني جودة وكفاءة اخلدمات،
وخا�صة الإنرتنت وخف�ض �أ�سعارها� ,إلى جانب �صدور العديد من قرارات
املجل�س بهذا اخل�صو�ص ،وخا�صة بعد �أن بد�أت �شبكة الألياف الب�صرية حتل
حمل ال�شبكات النحا�سية يف املدن الرئي�سة ،وال�سعي �إلى ن�شر خدمات النطاق
العري�ض ،مما ي�ساعد على تقدمي �سرعات مرتفعة وبجودة عالية ،وخف�ض
الأ�سعار؛ م�شري ًا �إلى �أن الهيئة ت�سعى كذلك �إلى تخفي�ض �أ�سعار تو�صيل
ال�شركات للمكاملات فيما بينها ،والذي بدوره �سي�سهم يف خف�ض الأ�سعار.
و�أ�شار ال�سعدون �إلى �أن اللجنة تابعت قرار املجل�س رقم ( )14/24وتاريخ
1434/5/27هـ ،ب�ش�أن ال�سماح لل�شركات بتقدمي خدمة اال�ستقبال املجاين
للمكاملات �أثناء التجوال الدويل ،مفيد ًا �أن اللجنة ت�شري �إلى �أن القرار قد
مت رفعه ل�صاحب ال�صالحية ومل ُي َبت ب�ش�أنه �شيء ،و�سيتم متابعة ذلك مع
الهيئة يف االجتماعات القادمة.
و�أكد حر�ص اللجنة على ا�ستكمال منظومة خدمات النطاق العري�ض ،م�شري ًا
�إلى القرار الذي �أ�صدره املجل�س برقم ( )67/48وتاريخ 1435/2/20هـ
ون�صه( :على هيئة االت�صاالت وتقنية املعلومات �إكمال منظومة النطاق
العري�ض با�ستخدام الألياف الب�صرية و�إي�صالها للم�ستفيدين).
وفيما يتعلق ب�ضعف خدمة االت�صاالت والإنرتنت؛ �أ�شار ال�سعدون �إلى �أن
الهيئة قامت بالرتخي�ص لتقدمي خدمات االت�صاالت املتنقلة وفق التزامات
حمددة لن�شر �شبكات االت�صاالت املتنقلة يف جميع مناطق اململكة ،وجتاوزت
ن�سبة التغطية ال�سكانية للمملكة ( )%98من ال�سكان.
وتابع �أن الهيئة قامت ب�إن�شاء �صندوق اخلدمة ال�شاملة والذي يهدف �إلى
خدمة مناطق التجمعات ال�سكانية املحدودة (�أقل من � 5آالف ن�سمة) والتي
تعد غري جمدية جتاري ًا خلدمتها ،م�ضيف ًا �أنه نظر ًا لأهمية الدور املنوط
بال�صندوق خلدمة هذه املناطق فقد �أ�صدر املجل�س قراره رقم ()41/92
والذي ين�ص يف بنده الأول( :على وزارة املالية دعم �صندوق اخلدمة ال�شاملة
وتوفري امليزانية لتقدمي اخلدمة التي مت ت�أ�سي�س ال�صندوق من �أجلها ومن
املوارد املتفق عليها) ،مو�ضح ًا �أن اللجنة تطالب الهيئة بن�شر اخلدمات
وحت�سني اجلودة من حيث قوة الإ�شارة وال�سرعة.
و�أكدت اللجنة �أهمية ا�ستخدام احلو�سبة ال�سحابية حمل ًيا ،والتي هي من
اخت�صا�ص الهيئة� ،أما الأبحاث والتو�سع يف �صناعة تقنية املعلومات؛ فبينت
اللجنة �أنها من اخت�صا�ص مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ،ووزارة
االت�صاالت وتقنية املعلومات؛ م�شري ًا �إلى القرار الذي �أ�صدره املجل�س برقم
( )24/43وتاريخ 1435/5/24هـ على تقرير وزارة االت�صاالت والذي ين�ص
يف بنده الأول( :على وزارة االت�صاالت وتقنية املعلومات اعتماد وت�شجيع
ال�صناعة الوطنية يف جمال �أجهزة الت�شفري والربجميات ووحدات التخزين
امل�ستخدمة يف عمليات الت�صديق الرقمي).
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الخدمة المدنية..
الساللم الوظيفية
لم تتطور
مع تطور الدولة
ومؤسساتها
ال�سالمل الوظيفية والوظائف ال�شاغرة يف القطاع ال�صحي ويف
اجلامعات التي تقدر بع�شرات الآالف و�آلية �إحداث الوظائف
وتقومي �آداء املوظف كانت حمل اهتمام عدد من �أع�ضاء جمل�س
ال�شورى �أثناء مناق�شة التقرير ال�سنوي لوزارة اخلدمة خالل
اجلل�سة العادية احلادية وال�ستني التي عقدها جمل�س ال�شورى
يوم الثالثاء املوافق 1435/12/27هـ برئا�سة معايل رئي�س
املجل�س ال�شيخ الدكتور عبداهلل بن حممد بن �إبراهيم �آل
ال�شيخ ،وذلك بعد �أن ا�ستمع املجل�س تقرير جلنة الإدارة واملوارد
الب�شرية ,ب�ش�أن التقرير ال�سنوي لوزارة اخلدمة املدنية للعام
املايل 1435/1434هـ الذي تاله رئي�س اللجنة الدكتور حممد
�آل ناجي.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتو�صياتها للمناق�شة ،قال �أحد
الأع�ضاء� :إن التقرير يثري الكثري من الت�سا�ؤالت من ناحية
عدم وجود م�ؤ�شرات كمية ميكن من خاللها قيا�س الأداء،
كما �أن اجلداول الواردة تعاين من بع�ض اخللل ،م�شري ًا �إلى �أن
الإح�صاءات التي ت�شمل املبتعثني واملتدربني ال تتطابق مع
�إح�صائيات امل�ؤ�س�سات احلكومية التي وردت للمجل�س.
والحظ الع�ضو يف ال�صعوبات التي ذكرها التقرير �أن الوزارة تخلت عن
دورها يف �إحداث الوظائف احلكومية بني وزارة املالية وامل�ؤ�س�سات احلكومية
الطالبة للوظائف من خالل امليزانية ،مو�ضح ًا �أن الوزارة �أ�صبحت متار�س
دور الو�صاية يف بع�ض ال�صعوبات التي ت�ضعها يف كيفية �أداء امل�ؤ�س�سات
لأعمالها ،كما الحظ يف بع�ض ال�صعوبات عدم و�ضوح �صياغتها ،وعدم
�إي�ضاح املطلوب ب�ش�أنها.
20
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المملكة العربية السعودية
وزارة الخدمة المدنية
و�أ�شار ع�ضو �آخر �إلى �أن التقرير ي�شري �إلى وجود �إ�شكاليات يف احل�صول
على بيانات ال�سعودة وعدم جتاوب بع�ض اجلهات احلكومية يف �إ�شغال
ال�سعوديني حمل الأجانب يف بع�ض الوظائف ،وطالب بربنامج �آيل ي�ستطيع
�ضمان توحيد الإجراءات بني القطاعات احلكومية ،وال ي�ؤخر الو�صول �إلى
الهدف يف ال�سعودة.
ولفت �آخر النظر �إلى ما ورد يف اجلدول املتعلق بالوظائف املعتمدة للعام
املايل 1435/1434هـ حيث جاء فيه �أن عدد الوظائف العامة التي ي�شغلها
الرجال �أكرث من ( )315000وظيفة ،يف حني الوظائف التي ت�شغلها الن�ساء
ال تزيد على ( )77000وظيفة ،وال�سبب الإحجام يف بع�ض اجلهات احلكومية
عن توظيف الن�ساء ،معرب ًا عن �أمله �أن يزال ذلك.
كما الحظ الع�ضو يف اجلدول العدد الكبري للوظائف ال�شاغرة يف ظل
�أهميتها والطلب املتزايد على الوظائف ،مت�سائ ًال عن �سبب عدم �شغل هذه
الوظائف بال�سعوديني الذين تنطبق عليهم ال�شروط ,و�أ�شار �إلى �أنه قد يكون
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ال�سبب �أن بع�ض اجلهات ال ترغب ب�إ�شغال الوظائف باملوظفني اجلدد ،و�إمنا
حتتفظ بها لكي يرقى عليها املوظفون العاملون فيها مطالب ًا ب�أن يزال هذا
االحتكار.
ور�أى ع�ضو �آخر �أن وزارة اخلدمة املدنية على ثغر من الثغور املهمة جدً ا
يف العمل احلكومي؛ والحظ �أن ال�سالمل الوظيفية العامة يف الدولة مل تتطور
مع تطور الدولة وم�ؤ�س�ساتها ،ومع تطور التخ�ص�صات التي ي�شغلها املوظفون
يف كافة املراتب وكافة القطاعات احلكومية.
كما الحظ الع�ضو �أن هناك تخ�ص�صات كثرية مل يو�ضع لها �سالمل
متخ�ص�صة كاملهند�سني ،واملحا�سبني وامل�ست�شارين ،والقانونيني؛ و�سالمل
�أخرى لكافة القطاعات التخ�ص�صية؛ م�شري ًا �إلى �أنه من خالل هذه ال�سالمل
اخلا�صة ميكن مراعاة اجلدارة يف الرتقية ،و�إ�شغال الوظائف ،داعي ًا الوزارة
ال�ستحداث وتطوير �سالمل رواتب لكافة التخ�ص�صات ،وح�صر التخ�ص�صات
التي ال ميكن و�ضع �سلم خا�ص بها للوظائف امل�ساعدة الإدارية ،وبذلك تكون
هناك تخ�ص�صات حمددة يرتقى املوظف من خاللها.

على م�ستوى اململكة يخدم جميع موظفي الدولة وعدد فروعه قليلة ،وعلى
وجه اخل�صو�ص الفروع الن�سوية ،مما �أدى �إلى ندرة احل�صول على دورة يف
معهد الإدارة ،ف�ض ًال عن اخللل يف احت�ساب نقاط التدريب يف ظل تناق�ص
عدد �أيام الدورة الواحدة و التي جل�أ �إليها املعهد ملواجهة ازدياد عدد طالبي
التدريب من موظفي الدولة .مقرتح ًا على الوزارة اعتماد جهات �أخرى
للتدريب لغر�ض الرتقية.
و�أ�ضاف ع�ضو �آخر �أن عدد الوظائف ال�شاغرة بلغ ( )19028لأع�ضاء
هيئة التدري�س واملحا�ضرين واملعيدين يف اجلامعات ،وهي وظائف ميكن
�شغلها بخريجي اجلامعات والعائدين من االبتعاث من حملة املاج�ستري
والدكتوراه؛ مما ي�سهم يف الق�ضاء على البطالة ،مطالب ًا وزارة اخلدمة
املدنية بتفعيل دورها والتن�سيق مع وزارة التعليم العايل لإعادة النظر يف
الئحتي توظيف ال�سعوديني وغري ال�سعوديني ،التي �أعاقت توظيف العديد من
�أبنائنا حملة املاج�ستري والدكتوراه.
تقويم األداء الوظيفي الحالي ساهم
في ضعف إنتاجية الموظف

وقال �أحد الأع�ضاء �إن الوظائف ال�شاغرة متثل بالن�سبة للوزارة ()%14
من وظائف الدولة ،و�شغور هذه الوظائف لها مربراتها و�أ�سبابها ،ومن ذلك
�أن بع�ض هذه الوظائف قيد الإجراء والإ�شغال ،وبع�ضها قيد الإجراء يف
الرتقية ،وبع�ضها قيد الإجراء يف التعيني مقرتح ًا على وزارة اخلدمة املدنية
�أن ت�ضيف بند ًا يف التقرير ي�شري �إلى الوظائف ال�شاغرة التي م�ضى عليها
�أكرث من �سنة ،وبذلك تخرج الوظائف التي قيد الإجراء ،وبالتايل ال جتد
اجلهات احلكومية العذر يف عدم �شغل الوظائف التي م�ضى عليها �أكرث من
�سنة.

ولفت �آخر �إلى �أن تقومي الأداء الوظيفي يف �صورته احلالية �ساهم يف
�ضعف �إنتاجية املوظف ،مطالب ًا ب�إعادة النظر يف مناذج تقومي الأداء
الوظيفي ب�إعطاء �أهمية لإنتاجية املوظف ومهاراته؛ مما ي�سهم يف التحرر
من قيود �ساعات العمل ،وااللتفات �إلى �إنتاج املوظف وعطائه ك ًما وكي ًفا.
و�أو�ضح �أن �إعطاء �إنتاجية املوظف �أهمية يف تقومي الأداء الوظيفي ي�سهم يف
احلد من �إهدار �ساعات العمل دون �إنتاج وحتميل املوظف م�س�ؤولية املهام
املوكلة �إليه لإجنازها يف الوقت املحدد ،وبال�صورة املطلوبة؛ حتى ال يعي�ش
بع�ض املوظفني على جهود و �إخال�ص غريهم.

وعن مواءمة خمرجات التعليم مع الوظائف ال�شاغرة وحاجة �سوق العمل،
والتي وردت �ضمن ال�صعوبات� ،أ�شار �أحد الأع�ضاء �إلى �أن من بني الق�ضايا
الأ�سا�سية التي يجب �أن ين�ص عليها تقرير وتو�صيات اللجنة ،حيث يجب
على الوزارة �أن تخطو مع وزارة التعليم العايل يف و�ضع خطة زمنية لزيادة
خمرجات التعليم العايل يف القطاع ال�صحي ل�شغل ( )83000وظيفة �شاغرة
ومطلوبة وذات دخل عايل.

وانتقد �أحد الأع�ضاء معاملة املوظفة ال�سعودية مثل املوظف يف بدل النقل،
الفت ًا النظر �إلى �أن املوظفة حتتاج �إلى �سائق خا�ص عند احل�ضور للعمل ،مما
يحملها تكاليف عالية من ا�ستقدام ورواتب قد تتجاوز بدل النقل.

 83ألف وظيفة صحية شاغرة ..و 19ألف
وظيفة شاغرة في الجامعات

من جهته قال �أحد الأع�ضاء �إن الرتقية يف الوظائف العامة ت�أخذ بنقاط
التدريب للدورات املعتمدة من معهد الإدارة العامة فقط ،وهو معهد واحد
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مطالب ًا ب�إعادة النظر يف ذلك وزيادة بدل النقل للموظفات �أو �إعفائهن
من ر�سوم اال�ستقدام يف وزارة العمل.
المطالبة بزيادة بدل النقل للموظفات
أو إعفائهن من رسوم االستقدام

ونوه ع�ضو �آخر �إلى �إن عدد الوظائف ال�شاغرة يف عام التقرير-1434
1435هـ قد زاد ب�شكل كبري جد ًا مقارنة بالعام ال�سابق 1434/1433هـ.
و�أ�ضاف �إن الوزارة ق�سمت الوظائف ال�شاغرة �إلى ق�سمني :ق�سم ال ُي�شغل
من قبل الوزارة وعددها ( )56.379وظيفة ،والق�سم الآخر ُي�شغل من قبل
الوزارة وعددها ( )141.145وظيفة م�شري ًا �إلى �أن الوزارة مل تدرج – كبند
م�ستقل  -مو�ضوع الوظائف ال�شاغرة �ضمن ال�صعوبات والتحديات التي
تواجه عمل الوزارة ،على الرغم من �أهمية وحيوية هذا املو�ضوع؛ الفت ًا النظر
�إلى �أن معاجلة مو�ضوع الوظائف ال�شاغرة من �صميم عمل الوزارة ،وهي
معنية ب�إيجاد حلول تعالج مو�ضوع الوظائف ال�شاغرة ،ور�أى �أن احلل ينطلق
من ثالثة حماور هي:
 -1و�ضع الوزارة خلطة زمنية بالتن�سيق مع وزارة التعليم العايل،
وامل�ؤ�س�سة العامة للتدريب التقني واملهني لتوجيه الطالب والطالبات لدرا�سة
التخ�ص�صات التي يتطلبها �سوق العمل احلكومي.
 -2تفعيل دور الوزارة الرقابي يف متابعة اجلهات احلكومية التي تدخل
وظائفها ال�شاغرة �ضمن اخت�صا�ص الوزارة ،والت�أكد من �أن هذه اجلهات
احلكومية ت�شغل الوظائف املخ�ص�صة لها.
 -3رفع تقرير لرئي�س جمل�س الوزراء ،وللجهات الرقابية ،با�سم اجلهات
احلكومية التي لديها وظائف �شاغرة ،والتي ال يتم �شغل وظائفها من قبل
وزارة اخلدمة املدنية.
وطلب الع�ضو من اللجنة درا�سة مو�ضوع الوظائف ال�شاغرة مع الوزارة،
و�إفادة املجل�س عما قامت وتقوم به الوزارة ملعاجلة هذا الذي و�صفه باحليوي
واملهم.
من جانبه اقرتح �أحد الأع�ضاء درا�سة �إحداث وزارة للقوى العاملة ت�ضم
وزارتي العمل واخلدمة املدنية ،كما اقرتح على وزارة اخلدمة املدنية الرتكيز
على التخطيط ،والتطوير ،والتنظيم ،و�إعطاء �صالحية التعيني والرتقية من
املرتبة الثالثة ع�شرة فما دون للجهة ذاتها؛ وفق القواعد املنظمة على �أن
يبقى دور الوزارة هو املتابعة والإ�شراف.
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وطالب الع�ضو وزارة اخلدمة املدنية بدرا�سة تكد�س الوظائف يف بع�ض
القطاعات ،و�إعادة توزيعها؛ �سوا ًء ال�شاغرة منها �أو امل�شغول وفق �آلية
منظمة ،ومتابعة تنفيذ التوجيه ال�سامي حول �إيجاد �أق�سام ن�سائية يف جميع
قطاعات الدولة ،ودرا�سة نقل قطاع التنظيم يف وزارة املالية �إلى وزارة
اخلدمة املدنية ،ونقل �صالحية �إحداث وظائف الدولة من وزارة املالية �إلى
وزارة اخلدمة املدنية.
وانتقد �أحد الأع�ضاء عدم ت�ضمني التقرير نتائج درا�سة نظام (،)5+
والنظام اجلزئي للمعلمات الذي وجه املقام ال�سامي بدرا�سته منذ �أكرث من
�سنتني ،والذي �سيوفر �أكرث من (� )200ألف فر�صة عمل للمر�أة.
وختم �أحد الأع�ضاء املداخالت ب�أنه ال يوجد يف التقرير خطة وا�ضحة
املعامل لإيجاد فر�ص عمل لأبنائنا وبناتنا ،م�شدد ًا على �ضرورة وجود خطة
عملية موحدة بني وزارتي العمل واخلدمة املدنية ،لإيجاد حلول للبطالة
املتزايدة.
و�ستقوم جلنة الإدارة واملوارد الب�شرية بدرا�سة ما طرحه الأع�ضاء من
ملحوظات ومقرتحات درا�سة معمقة ومن ثم العودة بوجهة نظرها �إلى
املجل�س يف جل�سة قادمة.
نقل صالحية إحداث وظائف الدولة
من المالية إلى الخدمة المدنية

مـقــال

« ال  ....لالكتئاب « !!...
�أخربين طبيب نف�ساين �صديق �أن �شعبنا العربي ال�سعودي من �أكرث ال�شعوب معاناة مع مر�ض « االكتئاب
 ( “ epressionو�إن بدرجات متفاوتة ،من �شخ�ص لآخر)� .إذ يرى �أن غالبية هذا ال�شعب تعانى  -من حيث تدري،
وال تدري  ،كما قال  -من هذا الداء .وما �سفر هذه الأعداد الغفرية من ال�سعوديني خلارج بالدهم �سنوي ًا لل�سياحة
�إال م�ؤ�شر رئي�س على هذه املعاناة .واالكتئاب بالطبع ،داء نف�ساين ،ولكن ميكن �أن ت�صاحبه �أمرا�ض ج�سمانية ال
ح�صر لها خا�صة �إن تفاقم ،وعلت درجاته .وم�ضى هذا الطبيب قائ ًال � :إن ذروة االكتئاب كثري ًا ما تعني :اجلنون،
و�أن من ي�صاب بدرجة متو�سطة �أو كبرية من االكتئاب غالب ًا ما ي�صبح كاره ًا للحياة ،وعازف ًا عن ال�سعي يف مناكبها.
تراه يف �أكرث الأحيان ،يف �ضيق و�ضجر ،وعزلة وعدم اطمئنان .ومن هنا  ،ت�أتي خطورة هذا املر�ض.
وتعود �أهم �أ�سباب االكتئاب �إلى �ضغوط احلياة املت�صاعدة ،ونوازلها التي �أ�ضحت ال تنتهي �إال لتبد�أ من جديد.
وعندما ي�صاب �إن�سان ب�إحباط �شديد ،نتيجة لتعرثه �أوعدم متكنه من حتقيق �آماله العادية ،كثري ًا ما ي�صبح مري�ض ًا
جديد ًا  ...يعاين من �شيء من االكتئاب ،و�إن مل ي�شخ�ص� ،أو يعالج� ،أو حتى يدرك ما به .وال �شك �أن حياتنا العامة
املعا�صرة مليئة بال�صعاب والعقبات ،و�أن تلك العقبات يف تزايد مع مرور الزمن.
من ذلك :ا�ست�شراء الفقر ،والبطالة ،و�صعوبة االلتحاق باملدار�س واجلامعات ،وتدين الرعاية ال�صحية� ،أو
ندرتها ،وتخلف املناهج الدرا�سية� ،إ�ضافة �إلى حرية البع�ض العقائدية ،و�إلى وجود قدر من « الكبت » االجتماعي،
وقلة و�سائل الرتفيه الربيء  ....الخ.
�إن االكتئاب مر�ض ال يجب اال�ستهانة به ...لأنه ي�ؤثر بال�سلب على نف�سيات النا�س ،ومن ثم ينعك�س ذلك على
�سلوكياتهم ،وعالقاتهم بالآخرين .ومن ذلك� :ضعف �إقبالهم على احلياة ،وتدين رغبتهم يف الإنتاج والإبداع .لذا،
ي�صبح واجب ًا على املجتمع (حكومة و�شعب ًا ) �أن يهتم بهذا الداء اهتمام ًا منا�سب ًا ،و�أن يبذل �أق�صى ما ميكن من جهد
وموارد للوقاية منه ،والعالج من وقعه وتبعاته.
ومعرفة « �أ�سباب » هذا املر�ض تبني �سبل عالجه� .إذ طاملا �أن �أ�سبابه الرئي�سة معروفة ،ف�إن الوقاية والعالج منه
يتطلبان التعامل مع تلك الأ�سباب ،مبا ي�ضمن �إلغائها� ،أو التخفيف من حدة كل منها  -لأق�صى حد ممكن  .-وغني
عن القول� :إن التنمية ال�شاملة امل�ستدامة الناجحة هي «الرتياق» الذى يرفع درجة ال�سعادة العامة ،ويزيد ر�ضا
واطمئنان املعنيني ،فتخف كثري ًا درجة االكتئاب العام...
و�إ�ضافة لذلك� ،أرى �ضرورة االهتمام بالرتفيه العام الربيء وامل�شروع ،واملتوافق مع ثوابتنا الدينية والوطنية.
وهذا مو�ضوع كبري ومت�شعب �أعتقد �أن الهيئة العامة لل�سياحة توليه اهتمام ًا خا�ص ًا .لذلك �س�أكتفي هنا بذكر بع�ض
« و�سائل » هذا النوع من الرتويح املمكنة .و�أوجزها فيما ي�أتي من نقاط-:
� – 1إقامة حديقة عامة كبرية يف كل من �أحياء مدننا ،تتوفر فيها متطلبات الرتفيه العام املعروفة ،من ت�شجري
وجل�سات ،و�ألعاب �أطفال ،ورمبا بحريات �صناعية....الخ.
 – 2ال�سماح بفتح دور �سينما عامة ،وفق ال�ضوابط ال�شرعية والنظامية الالزمة.
 – 3ال�سماح ب�إقامه نواد رجالية ون�سائية اجتماعية وثقافية وريا�ضية ،يق�ضى فيها امل�شرتكون جزء ًا من �أوقات
فراغهم يف ما يفيدهم ويفيد جمتمعهم.
 – 4امل�سارعة الفتتاح مكتبة عامة يف كل حي ...
� – 5إقامة قاعات احتفاالت عامة ،ت�ؤجر للمواطنني لإقامة حفالتهم ومنا�سباتهم فيها  ،ب�أجور رمزية معقولة.
� – 6إقامة مهرجانات وم�سابقات ثقافية وريا�ضية دورية،على كل امل�ستويات املمكنة...
 - 7قيام �شركات �سياحة داخلية  ،تنظم رحالت �سياحية ملناطق اململكة املختلفة ،ب�أ�سعار يف متناول الغالبية.
وال �شك �أن هناك و�سائل �أخرى ( مقبولة ) ميكن تبنيها بالفعل ،يف حملة وطنية �شاملة للرتويح الربيء،
ومكافحة االكتئاب العام .املهم �أن ن�سارع يف بدء هذه احلملة املدرو�سة ،وعلى �أ�س�س علمية دقيقة ،ومبا ي�ضمن
حتقيقها لأهدافها ،وفى مقدمتها :الوقاية من مر�ض االكتئاب ،ومكافحته قدر الإمكان ،واحليلولة دون �أن يكون
جمتمعنا العزيز حا�ضن ًا مواتي ًا لفريو�س هذا الداء .ومبا �أننا نقول « :ال  ...للمخدرات »  ،فيجب �أن نقول �أي�ض ًا « :
ال  ...لالكتئاب » ...لأن الأخري ميكن �أن ي�سهم يف زيادة الطلب على تلك ال�سموم...

�أ .د� .صدقـــه يحيى فا�ضـــــل
ع�ضو جمل�س ال�شورى
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مداوالت القبة

الشورى
يدرس مشروع
نظام حماية
المستهلك
األستاذ /صالح بن عيد الحصيني
رئيس لجنة الشؤون االقتصادية والطاقة

وافق جمل�س ال�شورى خالل جل�سته العادية ال�سابعة وال�ستني
التي عقدها يوم الثالثاء املوافق 1436/1/18هـ برئا�سة معايل
نائب رئي�س املجل�س الدكتور حممد بن �أمني اجلفري– بالأغلبية-
على مالءمة درا�سة مقرتح م�شروع نظام حماية امل�ستهلك ،املقدم
من عدد من �أع�ضاء املجل�س ا�ستناد ًا للمادة ( )23من نظام املجل�س.
جاء ذلك بعد �أن ناق�ش املجل�س تقرير جلنة ال�ش�ؤون
االقت�صادية والطاقة وتو�صيتها ب�ش�أن امل�شروع املقرتح الذي تاله
رئي�س اللجنة الأ�ستاذ �صالح احل�صيني.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتو�صيتها للمناق�شة �أحد الأع�ضاء
�أهمية وجود جهاز مركزي حلماية امل�ستهلك ،م�شري ًا �إلى �أنه
يف �أكرث دول العامل املتقدم من يحمي امل�ستهلك هم امل�ستهلكون
�أنف�سهم ،م�ضيف ًا �أن هذه اجلمعيات� ،أو املنظمات� ،أو الهيئات،
تكون عادة مدعومة من الدولة ومدعومة من اجلهات التنظيمية
امل�شرفة على حماية امل�ستهلك ،وبالتايل ُن َف ِّعل املجتمع يف حماية
م�صاحله ،وحماية نف�سه من كل امل�شاكل.
تفشي السلوك االستهالكي يستدعي

�ضرورات التنفيذ بني عدة جهات معنية بهذا الأمر �أن تكون تلك اجلهات
مبثابة �أق�سام يف جهاز رقابي واحد ذي نظام واحد.
مقرتح ًا على اللجنة درا�سة هذا البعد التوحيدي واملركزي للأجهزة
الرقابية واحلماية ،وتفعيل جانب املجتمع املدين مع اجلانب احلكومي،
والأخذ بهذا املقرتح مع درا�سته درا�سة معمقة و�شاملة؛ مما يحقق اجلمع
بني جميع اجلهات وتوحيد جهودها.
ور�أى �آخر �أن هناك ت�ضارب كبري يف امل�صالح والأدوار مبا يخ�ص حماية
امل�ستهلك ،و�إعطاء الهيئة ا�ستقاللية ي�ساعد يف معرفة الأدوار الرئي�سة،
الفت ًا النظر �إلى �أن وزارة التجارة تقوم بدورها وتركز على حت�سني البيئة
التجارية وخلق املناف�سة العادلة ،وت�شجيع ممار�سة العمل التجاري ،وت�سهيل
اخلدمات ,يف حني يكون دور حماية امل�ستهلك الرقابي ،هو الت�أكد من جودة
ال�سلع ،واخلدمات املقدمة مبا يحمي امل�ستهلك ،بحيث تكون الهيئة مبثابة
املرجع الوحيد واجلهاز الوحيد الذي تقوم بدور حماية امل�ستهلك.
واقرتح �أن ت�ضم وكالة وزارة التجارة ل�ش�ؤون امل�ستهلك للهيئة لتكون هي
امل�س�ؤولة بالكامل عما يتعلق بحماية امل�ستهلك والأنظمة واللوائح املتعلقة
بذلك.

ضبط األسواق والسلع

وبني ع�ضو �آخر �أن املجتمع ال�سعودي جمتمع م�ستهلك ب�صفة عامة؛
مما ي�ستدعي �ضبط الأ�سواق وال�سلع مبا يحمي امل�ستهلك بالو�سائل كافة،
م�ضيف ًا �أن اململكة ت�شهد �شتات ًا يف التنظيمات ،والأنظمة ،والأجهزة الرقابية،
واحلمائية واملكافحة لظواهر الغ�ش والف�ساد ،وبالنظر �إلى الو�ضع القائم
مبنظور م�ستقبلي ف�إن اململكة يف �أم�س احلاجة لنظام واحد ،و�إلى كيان
واحد م�ستقل للرقابة واحلماية ومكافحة الغ�ش والف�ساد ب�أنواعه ،وكان من
24
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واعترب �أحد الأع�ضاء �أن م�شروع النظام نوعي وفيه م�صلحة معتربة
للوطن واملواطن ،م�شري ًا �إلى �أن امل�شروع يعالج م�شاكل حقيقية ت�ؤثر على
�صحة املواطن ،و�سالمة الوطن وهي ال�سلع املقلدة ،وال�سلع املغ�شو�شة.
م�ضيف ًا �أن هذه ال�سلع مت �إغراق �أ�سواقنا بها ،و�أ�صبح هناك �صعوبة
حقيقية يف التعرف على ال�سلع الأ�صلية وال�سلع ذات اجلودة العالية وهذه
ال�سلع تُباع علن ًا.

مداوالت القبة

فهناك حاجة ما�سة �إلى نظام يحمي امل�ستهلك ،ويفر�ض عقوبات �صارمة
ومغلظة على من ي�سوق هذه ال�سلع امل�ضرة مب�صلحة الوطن و�سالمة املواطن،
وتتولى هذا الأمر جهة واحدة متفرغة ومتخ�ص�صة؛ ل�ضمان حقوق امل�ستهلك
وتعزيزها والدفاع عنها.

و�أ�ضاف �إن البائع ال�صادق ي�س�ألك هل تريد �سلعة �أ�صلية �أم مقلدة� ،أما
البائع الآخر فيبيعك ال�سلعة املقلدة واملغ�شو�شة على �أنها �أ�صلية ،ومل تعد هذه
ال�سلع مقت�صرة على الأمور الكمالية واجلمالية؛ بل دخلت �إلى عدد من ال�سلع
احليوية املهمة والتي تالم�س �سالمة وحياة املواطن .الفت ًا �إلى �أن القن�صل
ال�صيني التجاري يف اململكة �صرح ب�أن بع�ض التجار ال�سعوديني يطلبون ال�سلع
رديئة اجلودة وي�صرون على ا�ستريادها؛ ل�سهولة ت�سويقها وبيعها ب�أرباح
عالية يف ال�سوق.
وت�ساءل الع�ضو :هل لو كان لدينا نظام �صارم بعقوبات مغلظة يتجر�أ
بع�ض ه�ؤالء التجار على طلب هذه ال�سلع ،وتوقيع عقود و�إغراق البالد بها؟,
م�شري ًا �إلى �أنه يف ظل هذا التدفق الهائل و�إغراق البلد بهذه ال�سلع امل�ضرة،

وختم �أحد الأع�ضاء املداخالت بالإ�شارة �إلى وجود عدة جهات حكومية
متار�س مهام حماية امل�ستهلك ،ومتار�س دورها من واقع ن�صو�ص قانونية
�أو لوائح تنظيمية مما �سي�ؤدي �إلى نوع من االزدواجية والت�ضارب والتنازع
يف االخت�صا�صات بني هذه اجلهات وبني النظام والتنظيم املقرتح حلماية
امل�ستهلك ،الفت ًا النظر �إلى �أن التوجه يف بالدنا والعامل من حولنا هو التو�سع
يف �إن�شاء املزيد من م�ؤ�س�سات املجتمع املدين ،م�شري ًا �إلى �أن التنظيم املقرتح
يق�ضي ب�إن�شاء هيئة حكومية ،ور�أى �أن هذا يتنافى مع التوجه نحو �إن�شاء
املزيد من م�ؤ�س�سات املجتمع املدين.
التحذير من االزدواجية بين عدة جهات
تمارس مهام حماية المستهلك
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الشورى يطالب
بالتوسع الصناعي
والخدمي في
المدن الصناعية
بالجبيل وينبع
طالب جمل�س ال�شورى خالل جل�سته العادية ال�سابعة وال�ستني
التي عقدها يوم الثالثاء 1436/1/18هـ برئا�سة معايل نائب
رئي�س املجل�س الدكتور حممد بن �أمني اجلفري ،الهيئة امللكية
أرا�ض للتو�سع ال�صناعي
للجبيل وينبع بالعمل على توفري � ٍ
واخلدمي يف املدن ال�صناعية الثالث التابعة للهيئة ،مبا يف ذلك
العمل على �إنهاء الإجراءات الثبوتية لنقل ملكية الأرا�ضي
ال�صناعية اجلديدة يف مدينة ينبع ال�صناعية من اجلهات ذات
االخت�صا�ص �إلى الهيئة.
استقطاب المستثمرين في الصناعات
الثانوية والمساندة

كما طالب املجل�س بعد �أن ا�ستمع لوجهة نظر جلنة الإ�سكان
واملياه واخلدمات العامة ،ب�ش�أن ملحوظات الأع�ضاء و�آرائهم
جتاه التقرير ال�سنوي للهيئة امللكية للجبيل وينبع للعام املايل
1435/1434هـ بالتو�سع يف ا�ستقطاب م�ستثمرين لال�ستثمار
يف ال�صناعات الثانوية وامل�ساندة خا�صة يف املجاالت التقنية
واملعرفية.
ودعا املجل�س يف قراراه �إلى تكليف جهات حمايدة للقيام
بدرا�سات عن التلوث البيئي الناجم عن امل�شروعات ال�صناعية
وطرائق احلد منها يف مناطق اجلبيل وينبع ،واال�ستفادة من
النتائج يف التخطيط والتو�سع ال�صناعي.
وكان معايل رئي�س اجلل�سة قد �أتاح املجال لرئي�س جلنة الإ�سكان واملياه
واخلدمات العامة الأ�ستاذ حممد املطريي لإبداء وجهة نظر اللجنة حول
مداخالت الأع�ضاء و�آرائهم ب�ش�أن املو�ضوع؛ حيث �أ�شار �إلى ما طالب به بع�ض
26
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الأع�ضاء ب�أن ي�ضاف �إلى تو�صيات اللجنة تو�صيات تتما�شى مع التحديات التي
ر�صدتها الهيئة امللكية يف تقريرها ,و�أهمية م�شاركة الهيئة يف ا�سرتاتيجيات
و�سيا�سة �صناعة القرار يف اململكة ,مفيد ًا ب�أن مو�ضوع م�شاركة الهيئة امللكية
للجبيل وينبع يف ع�ضوية املجل�س االقت�صادي الأعلى ،واملجل�س الأعلى
للبرتول واملعادن �سبق �أن ُبحث يف �أكرث من تقرير ،كما �سبق ملجل�س ال�شورى
�أن �أ�صدر قراره رقم ( )32/34وتاريخ 1426/8/15هـ ،بخ�صو�ص امل�شاركة
يف ع�ضوية املجل�سني امل�شار �إليهما وقد ق�ضى قرار جمل�س الوزراء بتاريخ
1429/3/21هـ ،باالكتفاء بتو�صية اللجنة الدائمة للمجل�س االقت�صادي
الأعلى؛ املت�ضمنة �أن اقرتاح م�شاركة الهيئة امللكية للجبيل وينبع يف ع�ضوية
املجل�س االقت�صادي الأعلى يتعار�ض مع تنظيم املجل�س ،وما ت�ضمنته مواده
من حتديدٍ الخت�صا�صاته وتكوينه.
وبخ�صو�ص امل�شاركة يف ع�ضوية املجل�س الأعلى للبرتول واملعادن؛
قال املطريي �إن قرار جمل�س الوزراء ن�ص على االكتفاء بتو�صية اللجنة
التح�ضريية للمجل�س الأعلى للبرتول واملعادن؛ املت�ضمنة �أن �أع�ضاء املجل�س
معينون ب�صفتهم ال�شخ�صية ،ولي�س ب�صفتهم الوظيفية.

مداوالت القبة

دراسات محايدة عن التلوث البيئي الناجم
عن المشروعات الصناعية

و�أ�شار املطريي �إلى �أن التقرير ت�ضمن بيانات عن قيا�س جودة لأهم
امللوثات كما ت�شري الهيئة �إلى �أنها اتخذت العديد من الإجراءات حلماية
البيئة وقد تبنت اللجنة التو�صية التي ت�شري �إلى تكليف جهة م�ستقلة للقيام
بدرا�سة عن التلوث البيئي الناجم عن امل�شروعات ال�صناعية.
و�أو�ضح رئي�س اللجنة �أن من مهام الهيئة  -وفق نظامها  -تنفيذ خطة
التجهيزات الأ�سا�سية الالزمة لإعداد منطقتي اجلبيل وينبع كمنطقتني
�صناعيتني ،و�أ�ضاف لها املر�سوم امللكي رقم (م )8/يف عام 1411هـ،
م�س�ؤولية ت�شغيل و�صيانة تلك التجهيزات ومل ي�شر التقرير �إلى �أن الهيئة
تبا�شر �أعمال ال�صناعة واال�ستثمار ،ولكنه �أ�شار �إلى �أن الهيئة تعر�ض
التجهيزات (الأرا�ضي ال�صناعية املطورة) التي �أن�ش�أتها لال�ستثمار من قبل
القطاع اخلا�ص.
وقال املطريي �إن اللجنة ت�شري �إلى �أن الهيئة امللكية للجبيل وينبع
تتبنى �أربعة معايري لتقومي �أدائها؛ وهي :املعيار املايل :املتمثل يف حجم
اال�ستثمارات املخ�ص�صة ،وم�ضاعفة اال�ستثمار ،وعدد وحجم اال�ستثمار
ال�صناعي والتجاري وال�سكني ومعيار ال�شركاء (امل�ستثمرين) :املتمثل يف
حجم الأرا�ضي ال�صناعية ،وال�سكنية ،واخلدمية ،والطرق املطورة ،و�إعداد
الدرا�سات لغر�ض اال�ستثمار ،ومعيار العمليات الداخلية :املتمثلة يف تنظيم
وت�شجيع اال�ستثمار بكفاءة من خالل عقد ور�ش العمل وامل�ؤمترات ،واجلوائز

التي �أحرزتها مدن الهيئة مثل :املحافظة على البيئة ،والتعليم ،وال�صحة،
والتخطيط ،والتنظيم ومعيار التعلم والنمو :املتمثل يف جذب اخلربات
املتميزة للعمل يف مدن الهيئة ،وتدريب وت�أهيل العاملني يف الهيئة ،وتنمية
مهاراتهم.
وفيما يتعلق بالإجراءات التي قامت بها الهيئة جللب وا�ستقطاب
اال�ستثمارات الأجنبية واملحلية؛ بني رئي�س اللجنة �أن الهيئة قامت بالعديد من
الإجراءات؛ منها� :إعداد وجتهيز البنية التحتية املالئمة ،وت�سهيل الإجراءات
املتعلقة باال�ستثمار بالتن�سيق مع اجلهات املعنية ،وعقد ور�ش العمل مبدن
الهيئة امللكية بح�ضور امل�ستثمرين (احلاليني وامل�ستقبليني) وعقد الندوات،
وامل�ؤمترات الداخلية واخلارجية ،وامل�شاركة ب�أوراق عمل؛ لإي�ضاح ما لدى
الهيئة امللكية من �إمكانات ت�ساعد على جذب اال�ستثمارات الأجنبية واملحلية،
و�إعداد الدرا�سات واخلطط امل�ستقبلية لزيادة اال�ستثمارات ،وا�ستهداف
اال�ستثمارات ذات القيمة امل�ضافة الفت ًا �إلى تلك الإجراءات متخ�ضت
عن جذب ثمانية م�شروعات بحجم ا�ستثمار بلغ نحو ( )15مليار ريـال،
وخ�ص�صت لها م�ساحة مقدارها ( )427هكتار حتى نهاية عام 2014م.
وعن الوقت امل�ستغرق لتخ�صي�ص �أر�ض للم�ستثمرين؛ �أو�ضح املطريي �إن
يوما يف حال ا�ستكمال الت�صاريح ال�صناعية
املدة الالزمة ال تتعدى (ً )30
والبيئية ،والتكاليف املالية للم�شروع ،م�شري ًا �إلى �أنها املدة التي يتم فيها
الت�أكد من اال�شرتاطات البيئية ب�صفة �أ�سا�سية ،وكذلك من �إجمايل املبلغ
امل�ستثمر وتغطيته لتكاليف امل�شروع.
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مشروع نظام
التجارة بالمنتجات
البترولية..
حفظ الثروة!
ناق�ش جمل�س ال�شورى خالل جل�سته العادية ال�ستني التي
عقدها يوم االثنني املوافق 1435/12/26هـ برئا�سة معايل
رئي�س املجل�س ال�شيخ الدكتور عبداهلل بن حممد بن �إبراهيم �آل
ال�شيخ تقرير جلنة ال�ش�ؤون االقت�صادية والطاقة ب�ش�أن م�شروع
نظام التجارة باملنتجات البرتولية الذي تاله رئي�س اللجنة
الأ�ستاذ �صالح احل�صيني.
وبعد عر�ض مواد امل�شروع للمناق�شة� ،أكد �أحد الأع�ضاء �أن
هذا النظام هو واحد من �أهم الأنظمة التي يناق�شها املجل�س؛ وهو
يعنى بتنظيم املتاجرة ببيع املنتجات البرتولية وفق ما حددته
املادة الثانية من م�شروع النظام.
وا�ستح�سن ع�ضو �آخر �إعادة �صياغة املادة الأولى يف تعريف
الت�صريح؛ بحيث ي�ضاف يف عجز املادة ما ن�صه...“ :الت�صريح

بالتعامل والنقل والتخزين” ،ال�سيما �أننا نواجه �ضع ًف ًا يف
الإجراءات الرقابية ،خا�صة فيما يتعلق بنقل الوقود وتخزينه،
م�ضيف ًا �أن احلوادث التي وقعت ملفتة للنظر وتتطلب �أ َّ
ال تتولى
�أي �شركة عمليات النقل �أو التخزين �أو البيع �إ َّ
ال بت�صريح ،ومن
الواجب على النظام �أن يغطي هذه اجلزئية.
أسعار المنتجات البترولية المحلية
المنخفضة سبب التهريب

واقرتح �آخر �إ�ضافة ن�ص على املادة “التا�سعة” يتيح لوزارة البرتول
والرثوة املعدنية �أن ت�ستعني بكيان من القطاع اخلا�ص� ،أو تن�شئ كيان ًا تابع ًا
لها يتولى عمليات املراقبة والإ�شراف ،ال�سيما �أن التجارب �أثبتت ال�ضعف يف
حال تويل اجلهاز احلكومي الإ�شراف واملتابعة.
من جانبه �شدد �أحد الأع�ضاء على �أهمية الق�ضاء على تهريب الوقود،
ال�سيما �أنه يكلف اقت�صاد الدولة مبالغ باه�ضة جد ًا ،وطالب ب�ضرورة �إ�ضافة
عقوبات �شديدة جلرائم التهريب وبحث دوافع التهريب ،م�شري ًا �إلى �أن دوافع
التهريب املتتالية هو الفرق بني ال�سعر املحلي للربميل وال�سعر الذي يباع به
يف البلدان املجاورة ،ال�سيما �أن �أ�سعار املنتجات البرتولية املحلية منخف�ضة؛
ور�أى �أن احلل لإنهاء امل�شكلة يكمن يف بيع الوقود املحلي بال�سعر العاملي ،و�أن
يوجه هذا الدعم للمواطن ال�سعودي ،ال�سيما �أن امل�ستفيد من هذا الدعم
حالي ًا هو املقيم النظامي وغري نظامي ،كما ي�ستفيد منه املهربون.
تهريب الوقود يكلف االقتصاد
الوطني مبالغ باهضة
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الوطني ما�ضي ًا وحا�ضر ًا وم�ستقب ًال؛ واقرتح الأخذ مببد�أ الأولويات وحماية
و�ضبط الأهم فاملهم.
رقابة مستقلة وفعالة من خارج الوزارة
على نشاط شركة أرامكو

و�أكد ع�ضو �آخر �أهمية م�شروع النظام رغم ت�أخر �إعداده عدة �سنوات
مبين ًا �أن �أهميته تكمن يف �أهمية تر�شيد ا�ستهالك الإنتاج املحلي من
املنتجات البرتولية؛ الذي يت�صاعد �سنوي ًا ,وعرب عن تطلعه يف �أن تعدل
اللجنة عن تعديل وحذف بع�ض مواد هذا النظام وذلك لعدم وجود مربر
مقنع للحذف والتعديل مما �سينعك�س على ت�أخر املوافقة على هذا النظام،
ورمبا عودته للمجل�س مرة �أخرى الختالف وجهات النظر.
و�أيد �أحد الأع�ضاء الإبقاء على التف�صيل الوارد يف املادة الثالثة ع�شرة
كما جاء يف م�شروع احلكومة لأنه حدد العقوبات ب�شكل تف�صيلي (كما ن�صت
املادة) عن م�صادرة املنتج البرتويل ،م�ضيف ًا �أن العقوبات الواردة بالفقرات
( )3،2،1من املادة الثامنة من هذا النظام مل يرد ذكر لها مب�شروع اللجنة.
كما �أيد الع�ضو الإبقاء على الفقرة ( )2من املادة التا�سعة التي تخت�ص
بتويل املوظفني �ضبط كل من يرتكب الفعل امل�شار �إليه يف الفقرة ( )1من
هذه املادة ،مو�ضح ًا �أنه ال يتفق مع ما ر�أته اللجنة من �أن هذه املادة م�شمولة
بحكم املادة التا�سعة لأن املادة التا�سعة تتحدث عن �ضبط املخالفات الواردة
يف هذا النظام وال تتحدث عن �ضبط املخالفني.
و�أ�ضاف �أن هناك اختالف ًا جوهري ًا �آخر ،فاملادة الواردة يف م�شروع
احلكومة ر�أت �أن تتولى املحكمة املخت�صة النظر يف ق�ضايا املتهمني ولها
�أن توقع العقوبات املن�صو�ص عليها يف هذه املادة على املخالفني ،يف حني
�أن م�شروع اللجنة يرى �أن للجنة امل�شكلة بقرار من الوزير �صالحيات �إيقاع
العقوبات (�أ ،ب)؛ �أما �إذا ر�أت اللجنة �أن املخالفة ت�ستحق عقوبة ال�سجن
فتحيلها �إلى املحكمة املخت�صة؛ ويف هذا فارق وا�ضح يف املعاملة القانونية.
وقال �أحد الأع�ضاء �إن احلفاظ على الرثوة النفطية وتنظيمها وحمايتها
من الهدر �أمر حممود و�ضروري؛ لكون هذه الرثوة هي عماد اقت�صادنا

ور�أى �أن الأهم يف ذلك �أن تكون هناك رقابة م�ستقلة وفعالة من خارج
وزارة البرتول والرثوة املعدنية على ن�شاط �شركة �أرامكو نف�سها ،ومن
الأف�ضل �إيجاد رقابة ت�شريعية على هذه ال�شركة التي ي�أتي حوايل ()%80
من الدخل القومي ال�سعودي عن طريقها؛ م�ؤيد ًا �إ�ضافة مادة يف هذا النظام
تن�ص على ذلك.
و�أ�شار الع�ضو �إلى �أن حماية الرثوة النفطية لهذه البالد البد �أن تبد�أ
ب�ضمان �أن ن�شاط �شركة �أرامكو نف�سها ي�سري دون ت�سيب� ،أو هدر� ،أو خمالفة
نظامية ،م�ؤكد ًا �ضرورة �أن تت�ضمن املادة ال�سابعة من م�شروع النظام ن�ص ًا
على �إيجاد رقابة و�إ�شراف تام على مبيعات �أرامكو النفطية.
و�أكد ع�ضو �آخر �أن �إيجاد نظام للتجارة باملنتجات البرتولية �أمر مهم؛
مطالب ًا ب�إ�سناد تنفيذه ل�شركة �أرامكو ال�سعودية وذلك خلربتها يف هذا
املجال ،ال�سيما �أنه يف نطاق املهام املنوطة بها.
وعن تعريف الت�صريح ون�صه“ :منح �شخ�ص احلق يف ت�صدير �أو ا�سترياد
منتجات برتولية� ،أو مواد م�شتملة على منتجات برتولية م�سعرة من الدولة
�أو غري م�سعرة”؛ ر�أى �أحد الأع�ضاء �أن فيه ازدواجية مع ما تقوم به �شركة
�أرامكو يف الوقت احلا�ضر.
وعن ما ورد يف املادة “ال�ساد�سة” ون�صه“ :تتولى م�صلحة اجلمارك
حت�صيل املبالغ التي تعادل الفرق بني ال�سعر الذي حددته الدولة للمنتج
املزمع ت�صديره و�سعره يف الأ�سواق الدولية ،وحتويل املبلغ �إلى خزينة الدولة
وذلك من الأ�شخا�ص امل�صرح لهم بالت�صدير”؛ ر�أى �أحد الأع�ضاء �أنه لي�س
من اخت�صا�ص م�صلحة اجلمارك ال�س�ؤال عن الأ�سعار العاملية بل �إن ذلك من
مهام �شركة �أرامكو؛ فهي التي تتولى الإنتاج والت�صدير واال�سترياد ولديها
دراية وعلم يف الأ�سعار الدولية ،ومتابعتها �أف�ضل من م�صلحة اجلمارك بهذا
اخل�صو�ص.
وب�ش�أن املادة “الثامنة” اقرتح ع�ضو �آخر ا�ستبدال عبارة “ال تتجاوز”
بعبارة“ :ال تقل” يف العقوبات الواردة يف البندين الثاين و الثالث ،ال�سيما
�أن عبارة“ :ال تتجاوز ثالث �سنوات” قد يكون ملدة يوم واحد فقط .لذا ،ف�إن
هذه عبارة مطاطة.
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وو�صف �أحد الأع�ضاء ال�شرط املن�صو�ص عليه يف الفقرة  2من املادة
اخلام�سة من م�شروع احلكومة للت�صريح ب�أال يكون طالب الت�صريح مدان ًا
بجرمية تهريب جمركي؛ و�صفه ب�أنه �شرط وجيه ,م�ضيف ًا �أن جلنة ال�ش�ؤون
االقت�صادية والطاقة ق�صرت جرائم التهريب املانعة للت�صريح على تهريب
منتجات برتولية ،ومعنى ذلك �أن طالب الت�صريح ال ي�ؤثر يف منح الت�صريح
له �أي جرمية تهريب جمركي ال يهرب فيها منتجات برتولية.
والعلة يف عدم �أهليته للت�صريح كونه جمرم ًا مدان ًا بجرمية تهريب
جمركي فال ينبغي �أن ي�صرح له بالت�صدير واال�سترياد خالل املدة امل�شار
�إليها مع تاريخه الإجرامي يف التهريب ،ال �أن يتغا�ضى عن تهريبه اجلمركي
طاملا مل يهرب منتجات برتولية .م�ضيف ًا �أن التربير الذي �ساقته اللجنة يف
حقل امللحوظات ال ينطبق �إال على جزئية مدة املنع ،ف�إن كانت اللجنة ترى
عدم �شمول مدة املنع ملهربي املنتجات البرتولية فيمكن ا�شرتاط ذلك دون
ال�سماح لبقية املهربني باال�سترياد والت�صدير دون قيد �أو �شرط.
و�أ�شار ع�ضو �آخر �إلى ما ت�ضمنه املادة الثامنة من عقوبة �أو �أكرث من
العقوبات املحددة يف املادة ،ور�أى �أن هذا مينح اللجنة املخت�صة بتوقيع
العقوبات معاقبة املخالف بكل العقوبات �أو تختار ملعاقبته �أي ًا منها دون
مراعاة الرتتيب الذي ميكن �أن يعني التدرج يف العقوبة .كما �أ�شار �إلى ما
ُن�ص عليه يف نهاية املادة الثامنة من �أن م�ضاعفة العقوبة عند التكرار �أمر
جوازي للجنة ،حمذر ًا من ال�سلطة التقديرية الوا�سعة للجنة يف اختيار عدد
العقوبات و�أنواعها ،مما يعني �أنه ميكن �أن يعاقب خمالف بالعقوبات الواردة
يف املادة جميعها عند خمالفته لأول مرة ،بينما ميكن �أن يعاقب خمالف �آخر
ارتكب املخالفة ذاتها �أكرث من مرة بالعقوبة الأخف ،ويزيد من املحذور �أن
من ميلك ال�سلطة التقديرية الوا�سعة جلنة تكونها اجلهة امل�شرفة على تنفيذ
النظام وت�صادق على قراراتها.
من جهته قال �أحد الأع�ضاء �إن اململكة العربية ال�سعودية تعاين منذ
عدة �سنوات من م�شكلة تهريب املنتجات البرتولية بكافة �أ�شكالها و�سوء
ا�ستخدامها؛ م�ؤكد ًا �أن احلاجة ملحة لوجود مثل هذا النظام يف وقتنا
احلا�ضر ،حيث قام بع�ض �ضعاف النفو�س با�ستغالل الأ�سعار املحلية
املنخف�ضة مقارنة بالدول الأخرى ،والتي كان الغر�ض منها الت�سهيل على
املواطنني وحتقيق �أهداف اخلطط التنموية.
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وتابع �إن تهريب املنتجات البرتولية �أدى �إلى و�ضع اململكة يف م�صاف
الدول امل�ستهلكة للبرتول اخلام واملنتجات البرتولية ،حيث يرى بع�ض بيوت
الدرا�سات البرتولية �أن ما ت�ستهلكه اململكة منها حملي ًا يقارب ما ت�ستهلكه
�أملانيا رغم الفارق الكبري يف �أعداد ال�سكان وم�ستوى التنمية بني البلدين.
و�أ�ضاف الع�ضو �أنه وبح�سب ما ورد من وزارة البرتول والرثوة املعدنية ف�إن
حجم املبيعات املحلية من املنتجات البرتولية بكافة �أنواعها يبلغ حوايل 594
مليون برميل �سنوي ًا ومبا يعادل حوايل مليون و�ستمائة و�سبعني �ألف برميل
يومي ًا ،من غري ا�ستهالك النفط اخلام لأغرا�ض احلرق املبا�شر والذي
يقدر مبا بني � 700-400ألف برميل يومي ًا ح�سب ف�صول ال�سنة والن�شاط
االقت�صادي لبع�ض ال�صناعات املعتمدة عليه.
و�أ�شار �إلى �أن الوزارة قدرت متو�سط الكميات امل�ساء ا�ستخدامها يف بع�ض
ال�صناعات املحلية والتهريب مبا بني 60 -35مليون برميل يف عام 2008م
لوحده ،حيث قدرت مبالغ خ�سارة بيعها كمتو�سط عام ب�أكرث من  18بليون ريال
كان من الأولى ت�صدير هذه الكميات من قبل �شركة �أرامكو ال�سعودية بالأ�سعار
العاملية لتعزيز موارد الدولة املالية ،بد ًال من ذهابها جليوب �ضعاف النفو�س
وغريهم من املنتفعني ،م�ؤكد ًا �أن اململكة تعاين من ظاهرة تهريب املنتجات
البرتولية وا�ستغاللها يف بع�ض ال�صناعات منذ �أكرث من ع�شرين عام ًا.
و�أكد ع�ضو �آخر �أنه يف ظل �ضعف العقوبات املقررة حالي ًا لتهريب
املنتجات البرتولية ،ف�إن وجود مثل هذا النظام ،والذي يعالج كافة �أوجه
التعامل باملنتجات البرتولية والأن�شطة امل�شروعة وغري امل�شروعة يف التعامل
فيها� ،سيعزز (بحول اهلل) يف احلد من ظاهرة التهريب واال�ستخدام غري
امل�شروع ومعاقبة املتاجرين فيها بغري �شرعية ،ورادع ًا للتهريب امل�ستقبلي.
مطالب ًا بتمكني وزارة البرتول والرثوة املعدنية من تطبيق بنود هذا النظام
بكل الو�سائل الالزمة.
واعترب �آخر �أن هناك نوع من املبالغة ال�شديدة يف االعتقاد ب�أن �شركة
�أرامكو ت�ستطيع �أن تعمل ما ال يعمله البقية؛ وبالتايل �أ�ضعفنا ثقتنا يف
ال�شركات ،والأجهزة القائمة الأخرى.
و�ستقوم جلنة ال�ش�ؤون االقت�صادية والطاقة بدرا�سة ما طرحه الأع�ضاء
من �أراء ومقرتحات درا�سة �شاملة ومن ثم العودة بوجهة نظرها �إلى املجل�سة
يف جل�سة قادمة ب�إذن اهلل.
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صندوق تنمية الموارد
البشرية ..بعيد عن
واقع «البطالة»
ناق�ش جمل�س ال�شورى خالل جل�سته العادية ال�ستني التي
عقدها يوم االثنني املوافق 1435/12/26هـ برئا�سة معايل رئي�س
املجل�س ال�شيخ الدكتور عبداهلل بن حممد بن �إبراهيم �آل ال�شيخ
تقرير جلنة الإدارة واملوارد الب�شرية ب�ش�أن التقرير ال�سنوي
ل�صندوق تنمية املوارد الب�شرية للعام املايل 1435/1434هـ
الذي تاله رئي�س اللجنة الدكتور حممد �آل ناجي.
وبعد عر�ض تقرير اللجنة وتو�صياتها ب�ش�أن املو�ضوع للمناق�شة
�أكد �أحد الأع�ضاء �أن ال�صندوق مل يقم بدرا�سة الإنتاجية� ،أما
اال�ستقرار فال يتجاوز ( )%64من ن�سب التوظيف؛ م�ضيف ًا �أن
م�ؤ�شرات الأداء ال تدعم وجهة نظر ال�صندوق من كونه يحقق
�أهدافه وتظهر كفاءة م�ؤ�شرات الأداء يف �أرقام دفع احلوافز،
وعدد الربامج ،و�إلزام اجلهات بطلب القوى العاملة الوطنية.
واقرتح الع�ضو �أن يكون ت�سا�ؤل ال�صندوق بالن�سبة للعاطلني عن العمل هو �أين
نحتاجهم؟ وكيف ن�ؤهلهم؟ .م�ضيف ًا �أن ال�صندوق مل يقدم �أي ت�صور للتعامل مع
الن�سبة املتزايدة للن�ساء العاطالت عن العمل ،ومل يقدم برامج لإعادة ت�أهيل
هذه الكوادر الب�شرية لتتواءم مع احتياجات �سوق العمل .وت�ساءل عن عدم
ا�ستثمار هذه الأموال يف برامج تدريب راقية مرتبطة ب�سوق العمل مبا�شرة.
ور�صد �أحد الأع�ضاء وجود م�شكلة يف املقارنة بني القطاعني اخلا�ص
والعام ،م�شري ًا �إلى �أنه من الأن�سب �أن تقدم اللجنة تو�صيات تعالج مثل هذه
امل�شكلة بالن�سبة للأمن الوظيفي ،و�ساعات العمل ،ومقدار الراتب ،واجلهد
املطلوب من موظف القطاع اخلا�ص؛ لتكون هناك رغبة يف التوجه نحو
الوظائف املعلن عنها يف القطاع اخلا�ص.
وو�صف ع�ضو �آخر �أداء ال�صندوق ب�أنه �ضعيف جدً ا ،ويت�ضح ذلك يف
ال�صعوبات ،م�ضيف ًا �أنه من الأن�سب �أن يختار ال�صندوق الطريقة الأكرث
فاعلية لدعم توظيف ال�سعوديني يف املن�ش�آت اخلا�صة التي ال ترغب يف
توظيفهم ،و�إعادة التفكري يف دعمه للم�ستفيدين من برنامج مالك املن�ش�آت
ال�صغرية مبا يتوافق مع التنمية املتوازية يف مناطق اململكة وحمافظاتها.

ور�أى ع�ضو �آخر �أن هناك دول �أقل من اململكة يف ن�سبة البطالة على الرغم
من عدم وجود �صندوق �ضخم مثل هذا ال�صندوق ,مبين ًا �أن ال�صندوق اعتمد
على م�ؤ�شرات الأداء التي �أنفق عليها مئات املاليني على الرغم من �أنها غري
واقعية وال تعك�س �أهداف ال�صندوق وما يعانيه املجتمع من بطالة ،ور�أى
�أنه من الأن�سب �أن يعمل ال�صندوق مع اجلهات ذات العالقة مثل م�صلحة
الإح�صاءات العامة ،ووزارتي الرتبية والتعليم ،والتعليم العايل لو�ضع م�ؤ�شر
دقيق  -فع ًال  -ن�ستطيع �أن نقي�س فيه مدى حتقيق ال�صندوق لنتائج عمله.
واعترب �أحد الأع�ضاء �أن امل�ؤ�شرات مل توزع على فئات �سواء ما يتحقق
مب�ؤ�شرات الأداء املتعلق باخلدمات املقدمة من ال�صندوق� ،أو ما يتعلق
مبقايي�س الأداء الإداري لل�صندوق� ،أو ما يتعلق مبقايي�س الأداء املايل
واال�ستثماري ,كما �أن امل�ؤ�شرات ال تدل على �أن امل�ستويات املتحققة مر�ضية
من وجهة نظر ال�صندوق و�إمنا هو تقرير ملا عليه احلال ،دون و�ضع م�ؤ�شر
م�ستهدف؛ ليتم مقارنة �أداء ال�صندوق بعد �سنتني �أو ثالث.
وقال ع�ضو �آخر �إن �أول خطوة يجب �أن يقوم بها وزير العمل يف �أي دولة
هي ر�صد وم�سح القدرات والكفاءات الب�شرية ،وبناء قاعدة بيانات لذلك و�أال
يتم الرتكيز على قطاعات معينة بل تكون هناك خطة متكاملة دون الرتكيز
على طالبي العمل �أو العاطلني عن العمل.
ويف ختام املناق�شات طلبت اللجنة منحها املزيد من الوقت لدرا�سة
ما طرحه الأع�ضاء من �آراء ومقرتحات درا�سة م�ستفي�ضة والعودة بوجهة
نظرها �إلى املجل�س يف جل�سة قادمة مب�شيئة اهلل.

األولولية لسعودة قطاع تجارة
التجزئة في المملكة

وت�ساءل �آخر عن وجود �إ�سرتاتيجية للقطاعات امل�ستهدفة لل�سعودة,
وعما �إذا كان قطاع البناء والت�شييد وال�صيانة والت�شغيل هما من القطاعات
امل�ستهدفة ب�شكل كبري كذات الأولوية ل�سعودتها؟ .م�شري ًا �إلى �أنه من الأجدى
�أن ن�سعى ل�سعودة قطاع جتارة التجزئة يف اململكة.
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أرقام بالمليارات وسيل من
المبادرات ال وجود لها!

وزارة الشؤون االجتماعية..
لماذا التسمي األشياء
أ  /عبد العزيز الهدلق
رئيس لجنة الشؤون اإلجتماعية واألسره والشباب

ناق�ش جمل�س ال�شورى على مدى اجلل�ستني الرابعة وال�ستني
واخلام�سة وال�ستني اللتني عقدهما يومي يوم االثنني والثالثاء
 10و1436/1/ 11هـ برئا�سة معايل نائب رئي�س املجل�س الدكتور
حممد بن �أمني اجلفري تقرير جلنة ال�ش�ؤون االجتماعية
والأ�سرة وال�شباب ب�ش�أن التقرير ال�سنوي لوزارة ال�ش�ؤون
االجتماعية للعام املايل 1435/1434هـ الذي تاله رئي�س
اللجنة الأ�ستاذ عبدالعزيز الهدلق.
وبعد عر�ض تقرير اللجنة وتو�صياتها ب�ش�أن املو�ضوع ر�أت
�إحدى الع�ضوات �أن تقرير اللجنة كان مرب ًكا؛ م�شرية �إلى �أن
الأرقام باملليارات ،وهناك �سيل من املبادرات ب�أ�سماء براقة مل
�أ�سمع عنها من قبل ومل �أمل�س �أثرها على �أر�ض الواقع ،و�أنا �أعمل يف
هذا املجال منذ � 37سنة ،واحتكاكي مبا�شر بالعاملني يف امليدان!.
و�أعادت الع�ضو الأذهان �إلى �أن خادم احلرمني ال�شريفني (حفظه
اهلل) ا�ستعمل م�صطلح الفقر يف وقت �سابق وعلى �شا�شة التلفاز و�سمى
الأ�شياء ب�أ�سمائها ،يف حني �أن وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية تواري يف ت�سمية
الفقر حتت م�سميات ال�صندوق اخلريي االجتماعي� ،أو �إ�سرتاتيجية الإمناء
االجتماعي� ،أو برنامج الدعم التكميلي ،م�ضيفة �أنه كان ينبغي على الوزارة-
بعد حديث امللك� -أن ت�شمر عن �ساعديها ،و�أن ت�ستعني بكل اخلربات املحلية
والدولية ،وت�ستفيد من جتارب العامل من حولنا ،وتدعم �أجهزتها بالكفاءات
وخ�صو�صا مركزها البحثي (املركز الوطني للدرا�سات والبحوث
والعقول،
ً
االجتماعية) ليواكب التغيري وير�صده ،وي�ست�شرف امل�ستقبل؛ حتى ال نفاج�أ
بالكوارث االجتماعية ،وطالبت الوزارة ب�أن تتكاتف مع جميع الأجهزة
اخلدمية ،و�صناديق التنمية ،و�صناديق الت�سليف للرتكيز على الق�ضاء على
الفقر� ،أو على الأقل حتجيمه ،وبالتايل حتجيم ما ينتج عنه من م�شاكل
و�سلوكيات اجتماعية �سلبية.
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بأسمائها!

و�أ�ضافت الع�ضو �أن الوزارة خ�ص�صت �صفحة ون�صف ال�صفحة فقط
من تقريرها للحديث عن منظمات املجتمع املدين؛ مع �أن هذه اجلمعيات
وامل�ؤ�س�سات هي الذراع الأخرى املوازية للربامج احلكومية لالرتقاء باملجتمع،
م�شرية �إلى �أن م�ؤ�س�سات املجتمع املدين ،وبناء على ما تقوم به الآن  -بالرغم
من �ضعف �إمكاناتها -ت�ستطيع �أن تقوم �إذا دعمت ماد ًيا وب�شر ًيا ومعرف ًيا
بالكثري من الربامج وامل�شروعات املنتجة يف كل مناطق اململكة ب�شكل متوازٍ ؛
و�إذا متكنت الوزارة من الق�ضاء على الفقر ،ومتكني م�ؤ�س�سات املجتمع
املدين ،ف�ستنقذ نف�سها من الف�شل الذريع ،و�سيتوقف الإعالم عن التندر بها.
دعم مراكز رعاية وتأهيل المعوقين
بالكوادر الصحية المؤهلة

من جانبه قال �أحد الأع�ضاء� :إن جمل�س الوزراء �أقر �ضرورة زيادة م�ساهمة
القطاع اخلا�ص يف كافة املجاالت من �أجل حت�سني البيئة اال�ستثمارية ،ومن
�ضمن قائمة �أنواع الن�شاط امل�ستهدفة قطاع ال�ش�ؤون االجتماعية .وبح�سب
ما ذكره امل�س�ؤولون يف الوزارة؛ ف�إن هناك توج ًها لتخ�صي�ص قطاع املعوقني
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وفق �إ�سرتاتيجية التخ�صي�ص املعتمدة من املجل�س االقت�صادي الأعلى؛
وي�شمل“ :مراكز الت�أهيل ال�شامل ،ومراكز الت�أهيل املهني ،ومراكز الرعاية
النهارية ،ودُور الرعاية االجتماعية للم�سنني” م�شري ًا �إلى �أنه مل يجد �إ�شارة
يف هذا التقرير وال حتى يف تقرير اجلهة ب�ش�أن ماذا مت يف املو�ضوع؟ ,وما هي
اخلطوات وال�ضوابط واملعايري التي و�ضعت من قبل الوزارة ل�ضمان جودة
اخلدمات التي �ستقدم لهذه الفئة الغالية التي حتتاج �إلى الكثري يف جمال
الرعاية والت�أهيل؟.
وفيما يتعلق مبراكز رعاية وت�أهيل املعوقني؛ ر�أى ع�ضو �آخر �أن احلاجة
ما�سة لوجود م�ؤهلني يف جمال رعاية املعوقني والتعامل معهم ب�شكل مهني
يراعي احتياجاتهم ال�ضرورية وو�ضعهم ال�صحي؛ بد ًال من العمالة العادية
املوجودة حال ًيا ،م�ؤكد ًا �أهمية هذا الأمر حاجته �إلى وقفة جادة و�صارمة
من قبل الوزارة واجلهات ذات العالقة؛ للم�سارعة يف معاجلة هذا الق�صور
يف هذه املراكز ،وتوفري متخ�ص�صني يف جمال الت�أهيل الطبي ،والتمري�ض
املتخ�ص�ص يف جمال الإعاقة؛ كونهم الأجدر من غريهم على تقدمي الرعاية
ال�صحية ال�شاملة للمعوقني ،وتوفري املتطلبات ال�ضرورية لهم.
ولفت �أحد الأع�ضاء النظر �إلى العنف الأ�سري ،والطالق ،والعنو�سة،
واملخدرات ،وغريها؛ ورغم ذلك مل جند يف تقرير الوزارة �أي ذكر للبحوث
العلمية التي تدر�س هذه امل�شكالت وت�ضع احللول املنطقية لها.
واعترب ع�ضو �آخر �أن امل�ساحة ال�شا�سعة للمملكة متثل حتد ًيا كب ًريا
للوزارة؛ الأمر الذي يتطلب بذل املزيد من اجلهد و املال للو�صول �إلى
كافة ال�شرائح امل�ستهدفة يف خمتلف حمافظات اململكة .فهناك الكثري من
اخلدمات ال�ضرورية التي قد ال ت�صل �إلى بع�ض املحتاجني ،ب�سبب البعد �أو
عدم العلم بتلك اخلدمات .مطالب ًا بالتو�سع يف �إن�شاء و افتتاح املزيد من
مكاتب اخلدمات.

الباب الأول يف الوزارة ( )15611موظ ًفا ،وت�ساءل عما �إذا كانوا متطوعني،
�أم يتقا�ضون رواتب؟ وهل هم �سعوديون� ،أم �أجانب؟ وما ن�صيبهم من
�إجمايل م�صروفات اجلمعيات اخلريية؟.
ما جدوى نظام الحماية من اإليذاء في ظل
وجود إدارات تنفيذية ضعيفة

ولفتت �إحدى الع�ضوات النظر �إلى �صدور نظام احلماية من الإيذاء،
والالئحة التنفيذية له وو�صفته بالإجناز الأبرز ,لكنها عربت عن �أ�سفها
لأن ما يجري على �أر�ض الواقع ودور اجلهات التنفيذية ال يرتقي مل�ستوى
الطموح ،وال يالم�س الهم املجتمعي املرتتب على وفاة طفل �أو طفلة على يد
�أقرب النا�س لهم ،م�شرية �إلى وفاة ( )١٢طف ًال وطفلة يف امل�ست�شفيات خالل
العام املا�ضي نتيجة للإيذاء رغم �صدور نظام احلماية من الإيذاء والئحته
التنفيذية.
وت�ساءلت عن اجلدوى من النظام بل واجلدوى من العملية الت�شريعية
برمتها �إذا كانت امل�س�ؤولية �أوكلت �إلى� إدارات تنفيذية بريوقراطية �ضعيفة
تنظيم ًيا وفن ًيا ،وموظفني حمبطني ال ميلكون ال الت�أهيل ،وال الدعم ،وال
ال�صالحيات ملمار�سة عملهم .و�أكدت �أن اجلهود التي تبلها وزارة ال�ش�ؤون
االجتماعية ال ترتقي �إلى م�ستوى الطموح ،وهي غري قادرة على التعامل مع
ملف الإيذاء بفعالية ،وت�أخرت يف �إعداد �إ�سرتاتيجية احلماية من الإيذاء.
و�أكدت الع�ضو �أن امل�س�ؤولية عن احلماية من الإيذاء م�شرتكة بني عدة
جهات ال ينبغي ح�صرها وتركها لل�ش�ؤون االجتماعية فح�سب ،فاملدار�س
واملحاكم وال�شرطة واجلهات ال�صحية م�شرتكة يف امل�س�ؤولية والبد من جمع
هذا ال�شتات حتت مظلة جلنة تن�سيقية عليا ،تتعامل مبنظور �شمويل مع
م�شكلة العنف الأ�سري وتتابع تنفيذ نظام احلماية من الإيذاء وحما�سبة
املق�صرين واملتقاع�سني من اجلهات التنفيذية املختلفة.

وتابع الع�ضو ب�أن دور التوجيه االجتماعي ،واملالحظة االجتماعية ،ورعاية
الأطفال امل�شلولني ،والرعاية االجتماعية للم�سنني �أهم املكاتب التي يجب
التو�سع يف افتتاحها يف كل حمافظة ،ال�سيما �أن الغالبية العظمى من الفئات
امل�ستهدفة وامل�ستفيدة من خدمات مكاتب الوزارة من ذوي احلاجات املادية
واجل�سمية والنف�سية ،وهم يعتمدون على الآخرين يف حتركاتهم لذا يجب
�أن يتم توزيع املكاتب وال ُدور بالعدد املنا�سب للم�ستفيدين مبا يتنا�سب مع
التوزيع اجلغرايف لهم.
و�أ�شار �أحد الأع�ضاء �إلى �أن عدد العاملني يف اجلمعيات اخلريية
�شخ�صا؛ مما يعني �أنهم �أكرث من عدد املوظفني العاملني على
()15740
ً
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تزداد ،والفقر ينت�شر ،وال�شباب يف ت�سيب ،واملقاهي مليئة بال�شباب و�صغار
ال�سن ،ون�سبة التدخني تزداد ،ف�أين احللول؟ و�أين دور الوزارة يف ذلك.

من جهتها ت�ساءلت �إحدى الأع�ضاء عن ما قدمته الوزارة لأكرث من
( )200,000طفل من �أطفال التوحد ,وعدت اجلهود واملبالغ املالية التي
تنفق يف هذا ال�سبيل غري كافية �أمام الزيادات ال�سنوية لأطفال التوحد،
م�شرية �إلى �أن العديد من �آباء و�أمهات �أطفال التوحد ي�شكون من قلة املراكز
التي تعالج وتعيد ت�أهيل �أطفالهم؛ و�إن وجدت فهي تفتقر �إلى الآالت واملعدات
والأيدي العاملة املاهرة يف هذا املجال؛ مما ا�ضطر العديد من الآباء
والأمهات �إلى البحث عن مراكز تتوفر فيها اخلدمات الالئقة ب�أطفالهم يف
بع�ض الدول العربية املجاورة ,ونقلت عن بع�ض الآباء والأمهات �أن فر�ص
�شفاء �أطفالهم يف تلك املراكز ت�صل �إلى ( )%80وهي ن�سبة جيدة تدعو �إلى
التفا�ؤل ب�أن �أي جهود �أو مبالغ ت�صرف يف �سبيل زيادة املراكز ،وتطوير ما
هو قائم منها من قبل الوزارة �سيكون مردوده �إيجاب ًيا ،ويخف�ض الأعباء على
الآباء والأمهات؛ ور�أت منا�سبة �إ�ضافة تو�صية تن�ص على“ :الت�أكيد على
الوزارة ببذل املزيد من اجلهد واملال من �أجل زيادة املراكز ،وتطوير القائم
منها للعالج و�إعادة ت�أهيل �أطفال التوحد ،وعلى وزارة ال�صحة  -يف املقام
الأول  -واجلامعات امل�ساهمة معها يف رفع م�ستوى اخلدمات يف هذا املجال”.
آباء وأمهات أطفال التوحد يشكون
من قلة المراكز التي تعالج وتعيد
تأهيل أطفالهم

وا�ستنكر ع�ضو �آخر �إغالق وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية املراكز الإعالمية
للجمعيات اخلريية يف الأ�سواق املركزية وامل�ست�شفيات احلكومية واخلا�صة
دون �سبب مقنع ،يف الوقت الذي جتد املت�سولني من الرجال والن�ساء
والأطفال عند امل�ساجد ويف الأ�سواق وعند �إ�شارات املرور ورمبا �أغلبهم من
غري ال�سعوديني وال جتد من مينعهم ,مع العلم �أننا ال نعرف م�صري تلك
الأموال التي يجمعونها ,م�شدد ًا على �ضرورة توجه جهود الوزارة والعاملني
فيها ملحاربة ه�ؤالء املت�سولني ومنعهم من ممار�سة مهنة الت�سول.
وا�ستغرب �آخر غياب الوزارة عن �إح�صائيات الطالق! مت�سائ ًال عن �أثر
الدرا�سات والأبحاث عن هذه الإح�صائيات ,و�أ�ضاف �إذا كانت ن�سب الطالق
34
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ور�أى �أحد الأع�ضاء �أن التنمية االجتماعية لي�ست حزمة من �أن�شطة �شبكات
الأمان مل�ساعدة الفقراء واملحرومني ومواجهة ف�شل ال�سيا�سات التنموية ،بل
هي �آليات �أ�سا�سية تعمل مع ال�سيا�سات االقت�صادية بهدف حتقيق تنمية
�شاملة من�صفة لكل فئات املجتمع؛ للم�شاركة يف �ش�ؤون جمتمعهم ،وتعترب
العدالة االجتماعية �آلية للنمو ،وهد ًف ًا بحد ذاته .ور�أى منا�سبة تطوير العمل
التطوعي اخلريي �إلى م�ؤ�س�سات للمجتمع املدين ال�شريكة يف حتقيق مطلب
العدالة االجتماعية للجميع.

والحظ ع�ضو �آخر �أن التقرير ذكر �أن هناك ( )13مركزً ا للرعاية
النهارية احلكومية ،ومل يذكر �أين تقع هذه املراكز؟ وكيف تتوزع على مناطق
اململكة؟ فهي يف الريا�ض وجدة� ،أما بقية املناطق فال يوجد بها مراكز رعاية
نهارية حكومية؛ وت�ساءل عن حرمان مناطق اململكة الأخرى من مثل هذه
اخلدمات للمعاقني ،م�ضيف ًا �أن برامج الت�أهيل املهني ،الزالت على و�ضعها
منذ �سنوات طويلة ،والزائر يلم�س وب�شدة ال�ضعف ال�شديد يف هذه الربامج،
كما طرح الع�ضو عدة ت�سا�ؤالت عن ما قدمته الوزارة لذوي الإعاقة الذكور
فوق (� )12سنة من برامج ت�أهيلية تدريبية ,وم�صري خمرجات تلك الربامج,
وما قدمته الوزارة لذوي الإعاقات الذهنية خا�صة ,وحاالت التوحد ,وعن
تطبيق برنامج الو�صول ال�شامل لت�سهيل حركة ذوي الإعاقة و�سالمتهم.

مداوالت القبة

وت�ساءل �أحد الأع�ضاء عن اخلدمات التي �سوف يقدمها برنامج الرعاية
ال�صحية الت�أهيلية املنزلية ,وعن العالقة بينه وبني الرعاية ال�صحية املنزلية
املقدمة من وزارة ال�صحة ,وعن �سيارات املعاقني التي �أمر بها خادم
احلرمني ال�شريفني لذوي الإعاقة .مبدي ًا �أ�سفه للتهمي�ش للم�سنني حيث مل
يرد لهم ذكر يف التقرير �إال يف �سطرين ون�صف فقط  .و�أ�ضاف  :من امل�ؤ�سف
� ً
أي�ضا �أن امل�سنني دائ ًما ي�أتون يف �سياق �صحي �أو �إيوائي فقط ،وك�أن حياتهم
الفعلية قد انتهت ،وال تعمل اجلهات امل�س�ؤولة مثل وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية
على تنميتهم وا�ستغالل قدراتهم وخرباتهم ،وت�ساءل عن دور وكالة التنمية
االجتماعية يف خدمة امل�سنني وبراجمهم االجتماعية ،والثقافية ،والتعليمية،
والتدريبية؛ لكي يعي�شوا حياة كرمية ي�شعرون فيها ب�إن�سانيتهم وبعطائهم..

واقرتح ع�ضو �آخر تو�صية بدعم مراكز رعاية وت�أهيل املعوقني بالكوادر
ال�صحية امل�ؤهلة؛ للتعامل مع فئات املعوقني مبهنية عالية نظ ًرا لوجود
وظائف �صحية �شاغرة ،وملا ن�شرته و�سائل الإعالم املختلفة من ق�صور يف
بع�ض اجلهات التابعة لوزارة ال�ش�ؤون االجتماعية.
ونوه �أحد الأع�ضاء ب�صدور الأمر ال�سامي الكرمي رقم ( )٧٨٥٢/١وتاريخ
١٤٢٦/4/10ه ـ باملوافقة على �ضوابط منح �سيارات لذوي الأ�شخا�ص ذوي
الإعاقة ,م�شري ًا �إلى �أنه رغم مرور قرابة ع�شر �سنوات على الأمر ال�سامي
�إال �أنه مل يتم ت�سليم �سوى عدد قليل من ال�سيارات ،مت�سائ ًال عن مربرات
الت�أخري؛ رغم �إدراك اجلميع حاجة فئة ذوي االحتياجات اخلا�صة و�أ�سرهم
للدعم وامل�ساندة.

و�أ�شار �أحد الأع�ضاء �إلى مرور ع�شر �سنوات على �إفراد الوزارة بال�ش�ؤون
االجتماعية فقط ،وت�ساءل عما �إذا تغري �أداء الوزارة يف الع�شر �سنوات
املا�ضية ,وتغري م�ستوى ر�ضا املجتمع عن �آدائها �أم ال.
ولفت الع�ضو النظر �إلى ما ذكره التقرير بوجود خم�س دُور ح�ضانة
اجتماعية للأطفال ال�صغار من الأيتام وذوي الظروف اخلا�صة باململكة
تخدم ( )٤٢٣طف ًال يتيم ًا ,مت�سائ ًال عما �إذا كان العدد ي�شمل جميع
الأطفال الذين هم بحاجة لهذه الدُور� ,أم �أن هناك غريهم ممن مل ت�شملهم
تلك الدور بخدماتها.
و�أ�ضاف الع�ضو �إن التقرير �أفاد بوجود خم�س دور للتوجيه االجتماعي؛
ا�ستفاد من خدماتها ( )١٣٦طال ًبا ،فهل هذا هو العدد الكلي للطالب الذين
هم بحاجة لهذه الدُور؟ وهل هناك غريهم؟ وكم عددهم؟.
وقال� :إن ما تقوم به الوزارة هو عبارة عن خدمات تقوم بتوفريها على
الكم دون تقييم فعلي الحتياج املجتمع وحجم هذا االحتياج.
�أ�سا�س ّ
ور�أى �أحد الأع�ضاء �أن من �أهم اخت�صا�صات وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية
ر�صد الظواهر االجتماعية ال�سلبية والإيجابية ،م�ؤكد ًا �أن هذا الر�صد ال
يكون �إال من خالل مركز بحوث متطور وم�ستقل� ،إال �أن املركز املوجود على
موقع الوزارة ال يوجد فيه ر�صد للظواهر االجتماعية ,م�شري ًا �إلى �أن من
بني هذه الظواهر اال�سرتاحات املنت�شرة يف اململكة والتي يرتادها ال�شباب،
و�صغار ال�سن ،وحتى الكبار ،واجللو�س فيها مدة طويلة مما يت�سبب يف
�إهمال اجلوانب الأ�سرية ,ور�أى منا�سبة ر�صد مثل هذه الظواهر ،وتو�ضيح
خماطرها ،وما ينتج عنها ،وكيفية تاليف الآثار االجتماعية الناجتة عنها.
والحظ �آخر �أن دور وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية يف ق�ضايا العنف الأ�سري
والإيذاء الذي تتعر�ض له الن�ساء والأطفال دون امل�ستوى املطلوب ،م�ضيف ًا
�أنه مبا �أن الوزارة تقدم خدماتها ل�شريحة كبرية يف املجتمع من الن�ساء،
والأطفال ،والأ�سرة ب�شكل عام ،يفرت�ض �أن يكون للمر�أة دور رئي�سي يف هيكلة
الوزارة ،ومبا ال يقل عن نائبة وزير.

وعن ن�شاط مكاتب مكافحة الت�سول ر�أى �أحد الأع�ضاء �أنها ال تزال دون
امل�ستوى املطلوب ,م�ضيف ًا �أنه على الرغم من الأعداد امل�شار �إلى �ضبطها
�إال �أن ال�شوارع والأ�سواق ال تزال تعج ب�أعداد كبرية من املت�سولني ،كما �أن
مكاتب مكافحة الت�سول تغطي فقط �سبع مناطق ،وتغفل باقي املناطق رغم
�أن بع�ضها حدودية مثل جازان والتي يكرث فيها املت�سولون من خمالفي �أنظمة
الإقامة من الدول املجاورة ،كما �أن الأرقام امل�ضبوطة من بع�ض املكاتب يف
بع�ض املدن ال تعك�س على الإطالق الأعداد الكبرية من املت�سولني يف الأ�سواق،
وعند �إ�شارات املرور ،وامل�ساجد وخالفها؛ واجلميع يدرك �أثر ذلك على
املجتمع وعلى �سمعة اململكة ،رغم ما تقدمه من دعم ورعاية �سخية.
ويف ختام املناق�شات وافق املجل�س على منح اللجنة مزيد ًا من الوقت
لدرا�سة ما طرحه الأع�ضاء من �آراء ومقرتحات درا�سة معمقة والعودة بوجهة
نظرها �إلى املجل�س يف جل�سة قادمة والت�صويت على تو�صياتها ب�ش�أن التقرير.
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مخرجات معهد
اإلدارة ال تفي
باحتياجات
سوق العمل
ناق�ش جمل�س ال�شورى خالل جل�سته العادية ال�ساد�سة وال�ستني
التي عقدها يوم االثنني املوافق 1436/1/17هـ برئا�سة معايل
نائب رئي�س املجل�س الدكتور حممد بن �أمني اجلفري تقرير جلنة
الإدارة واملوارد الب�شرية ،ب�ش�أن التقرير ال�سنوي ملعهد الإدارة
العامة للعام املايل 1435/1434هـ الذي تاله رئي�س اللجنة
الدكتور حممد �آل ناجي.
وبعد عر�ض تقرير اللجنة وتو�صياتها ب�ش�أن املو�ضوع
للمناق�شة،ا�ستهل �أحد الأع�ضاء املداخالت بالت�أكيد على �ضرورة
�أن تتابع جلنة الإدارة واملوارد الب�شرية ما مت ب�ش�أن الأمر ال�سامي
الكرمي رقم ( )33888وتاريخ 1433/7/16هـ ،الذي ن�ص على
املوافقة على �إحداث ( )600وظيفة ع�ضو هيئة تدري�س باملعهد
ل�سد حاجة املعهد وفروعه من املدربني.
ور�أى منا�سبة �إ�ضافة تو�صية ت�ؤكد على �أن تقوم الأجهزة
احلكومية امل�ستفيدة من برامج املعهد بالعمل مع وزارة اخلدمة
املدنية لتطوير الوظائف التي تختلف مهامها عن املهام الفعلية
التي ميار�سها املوظف؛ مما ي�سهم يف زيادة العائد من التدريب.
وطرح �أحد الأع�ضاء ت�سا�ؤالت عن مدى م�ساهمة املعهد يف رفع كفاءة
موظفي الدولة؟ ,و�إن كان كذلك فما الدالئل على ذلك؟ ,وهل يكفي �أن
يذكر املعهد عدد الدورات التدريبية التي قدمها للإجابة عن هذا ال�س�ؤال
دعم املعهد جهود الإ�صالح والتطوير الإداري؟ ،وهل بالفعل
املحوري؟ ,وهل َّ
هناك تطور و�إ�صالح �إداري بدعم من املعهد؟ ,وما دالئل ذلك؟ ،م�شري ًا �إلى
�أن التقرير مل يقدم �أي معلومات لها عالقة بذلك.
وعن هدف املعهد «الثالث» وهو تقدمي امل�شورة يف املجاالت الإدارية ،قال
�أحد الأع�ضاء� :إن ذلك لي�س بهدف و�إمنا �إجراء ،وهو مت�ضمن �ضمن دعم جهود
الإ�صالح والتطوير الإداري ،مت�سائ ًال عن مدى �إثراء املعهد الفكر الإداري؟.
م�شري ًا �إلى �أن ما ورد يف هذا التقرير حول ذلك هو �إنتاج كتابني وترجمة
خم�سة كتب فقط .وت�ساءل عن مدى كفاية ذلك جلهة مرجعية يف الإدارة
36
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والتخطيط مثل معهد الإدارة .ولفت النظر �إلى �أن املتوقع واملنتظر من املعهد
هو �أن يكون جهة تخطيطية �إدارية تدفع بالعمل امل�ؤ�س�ساتي الوطني �إلى
الأمام ،ال �أن يكر�س ال�ضعف الإداري يف م�ؤ�س�سات الدولة.
التطوير اإلداري يجب أن يقوم على البحث
العلمي ،وليس على تخمينات

و�أ�ضاف الع�ضو �أن هناك تفاوت ًا كبري ًا جد ًا بني ن�سب الإجناز املتحقق وبني
املخطط له ,م�شري ًا �إلى �أنه بالن�سبة للتطوير الإداري فيجب �أن يقوم على
نتائج بيانات البحث العلمي ،ولي�س بناء على انطباعات �أو تخمينات ،وعند
الرجوع �إلى �إجناز املعهد يف هذا ال�ش�أن جند �أنه يذكر ب�أنه مل يقم ب�إعداد
�أي بحث ميداين ،فكيف يقوم بت�شخي�ص الواقع؟ وكيف يحدد االحتياجات
التدريبية؟ وكيف يقي�س مدى حتقق �أهدافه البعيدة؟،
ور�أى �أنه من غري املنا�سب �أن يقت�صر املعهد يف قيا�س حتقق �أهدافه على
قيا�س م�ؤ�شر الر�ضا عن الربامج التدريبية من املتدربني �أنف�سهم ،ومن غري
املنا�سب �أن يكون الت�سجيل يف برامج التدريب بناء على رغبات املوظفني
ولي�س حاجات العمل؛ مما ي�ؤدي �إلى ت�شتت الربامج التدريبية ،وعدم تكاملها
وحتقيق الهدف منها.
وطالب الع�ضو ب�أن يكون هناك تغيري جذري يف هيكلة املعهد وطريقة
�أدائه يف حتقيق �أهدافه ،ودعمه بالإمكانات الب�شرية واملادية ،التي يحتاجها
للقيام بذلك.
ولفت �أحد الأع�ضاء �إلى �أن خمرجات معهد الإدارة العامة ال تفي
باحتياجات �سوق العمل العام ،ومل ي�سع املعهد يف هذا التقرير �إلى زيادة
خمرجاته.
برامج التدريب يجب أن تلبي حاجات
العمل وليس رغبات الموظفين

مداوالت القبة

كما �أن جتربة املعهد يف مركز الأعمال �أ�صيبت بنوع من الرتاجع دون تطوير،
مقرتح ًا �أن ي�شمل املركز الربامج الإعدادية؛ لأنها من �أكرث الفر�ص املتاحة ،و�أن
تدعم وزارة التعليم العايل برامج مركز الأعمال و�أن تدفع ر�سوم الدار�سني يف
هذه املراكز؛ �أ�سوة مبا يتم من خالل دعم الكليات الأهلية وبراجمها.
من جهته قال ع�ضو �آخر� :إن املعهد ال يزال ومن خالل تقاريره الدورية
التي ترد �إلى املجل�س يعاين الكثري من ال�صعوبات؛ م�شري ًا �إلى �أن الإمكانيات
املحدودة له من املوارد الب�شرية واملادية �أ�سهمت يف احلد من تلبية احتياجات
الأجهزة احلكومية من الناحية التدريبية ملوظفيها؛ م�شري ًا �إلى �أن ن�سبة القبول
يف الربامج التدريبية للمعهد ال تتجاوز ( )%11.5فقط من املتقدمني ،وال يفي
�إال ب�أقل من ( )%10من احتياج املتقدمات لرباجمه �سنو ًيا.
ور�أى الع�ضو �أن تناط برامج الدبلوم خلريجي الثانوية العامة وتنتقل
ب�شكل كامل �إلى وزارة التعليم العايل لوقف االزدواجية ،خا�صة �أن اجلامعات
ال�سعودية لديها كليات ت�سمى كليات املجتمع ،وكذلك كليات الدرا�سات
التطبيقية؛ حيث �إنها تقدم برامج م�شابهة �إلى حدٍ كبري للربامج التي
يقدمها املعهد ،ومتنح �شهادة الدبلوم؛ مو�ضح ًا �أنه يف حال نقل تلك الربامج
عن املعهد �سيخفف من الأعباء املناطة به يف هذا اجلانب ،ويفرغ املعهد
للأهم وهو الدورات التدريبية ملن�سوبي الأجهزة احلكومية ،و�ست�سهم � ً
أي�ضا
يف تو�سيع دائرة القبول يف هذه الربامج.
وختم الع�ضو مداخلته ب�أن ذلك �سيكون ا�ستكما ًال لإعادة هيكلة التعليم
بعد الثانوي ،وربطه بوزارة التعليم العايل كما هو احلال عندما انتقلت
كليات ومعاهد وزارة ال�صحة عام 1428هـ �إلى وزارة التعليم العايل ،وكليات
ومعاهد البنات للوزارة نف�سها.
وذكر ع�ضو �آخر �أن التقرير مل يحدد الربامج الإعدادية ،والربامج
التدريبية التي مت تطويرها ,مت�سائ ًال عن ما قام به معهد الإدارة لرفع
م�ستوى املوظفني ليكونوا �أع�ضاء فاعلني ومنتجني؟,
و�أ�شار �إلى �أن املعهد مل يو�ضح يف تقريره املقرتحات حلل م�شكلة عدم
انتظام املتدربني الواردة يف ال�صعوبات ،مطالب ًا ببحث �سبب عدم االنتظام,
و�إمكانية و�ضع دور جلهة التدريب لتقرير اجلزاءات عند ان�سحاب املتدرب،
ومدى فاعلية احلوافز ال�سلبية والإيجابية.
وطالب ع�ضو �آخر برفع م�ستوى مركز قيا�س الأداء �إلى هيئة عامة ذات
�صفة اعتبارية م�ستقلة ،مو�ضح ًا �أن املهام ج�سيمة وال�صالحيات كبرية ،وال
ينبغي �أن ُيحمل معهد الإدارة العامة �أكرث مما يحتمل.
كما طالب الع�ضو بدعم اجلامعات ال�سعودية مل�سرية معهد الإدارة
العامة ،وتعزيز دوره الريادي يف النهو�ض بالتنمية الإدارية يف بالدنا؛ من
خالل تفعيل برامج خدمة املجتمع يف اجلامعات التي تعنى بالتعليم امل�ستمر
والتدريب على ر�أ�س العمل.
و�أكد الع�ضو �أهمية تقييم جميع ن�شاطات املعهد من قبل بيت خربة عاملي
متخ�ص�ص ،الفت ًا النظر �إلى �أن املعهد  -ب�شكل عام -مل ي�ستطع مواكبة

التحوالت والتغريات والتطورات املتالحقة يف جمال التنمية الإدارية يف
اململكة ،فثقافة امل�ؤ�س�سة ال�سعودية ما زالت تقوم على االجتهادات الفردية
التي ت�ؤدي �إلى كث ٍري من الهدر يف الوقت واجلهد واملال ،و�سوف ي�ستمر ذلك
– مع الأ�سف – حتى يتم ت�أ�صيل مفهوم الثقافة الإدارية امل�ؤ�س�سية؛ التي
ت�ضمن اال�ستمرارية يف العطاء بغ�ض النظر عن الأ�شخا�ص الذين يتعاقبون
على كر�سي الرئا�سة يف امل�ؤ�س�سة.
المعهد لم يستطع مواكبة التطورات
المتالحقة في مجال التنمية اإلدارية

واعترب الع�ضو �أن دور املعهد يف البحث العلمي ال يرقى �إلى م�ستوى
ن�شاطاته الأخرى ،مطالب ًا ب�أن يعد املعهد خطة بحثية �إ�سرتاتيجية تركز على
البحوث التطبيقية والدرا�سات الطولية والتتبعية ذات ال�صبغة التجريبية
التي تقي�س �أثر التدريب على املتدرب ،وذلك من خالل االختبارات القبلية
والبعدية وغريها من الأدوات التي تقدم احللول والو�سائل والبدائل لالرتقاء
مب�ستوى الأداء الإداري يف بالدنا.
ور�أى �أحد الأع�ضاء �أن التدريب الن�سائي يف املعهد يحتاج �إلى وقفة،
حيث ال يوجد �سوى فرع ن�سائي واحد يف املقر الرئي�سي بالريا�ض؛ م�ضيف ًا
�أنه ب�إلقاء نظرة �سريعة على بع�ض الإح�صاءات الواردة يف التقرير يلحظ �أن
�أعداد املتدربات متدنية جدً ا مقارنة ب�أعداد املوظفات يف قطاعات الدولة
املختلفة ,والتوجيهات ال�سامية تدعو للتو�سع يف �إيجاد فر�ص عمل للمر�أة.
كما ت�ساءل الع�ضو عن مدى ا�ستفادة معهد الإدارة العامة واملتدربني
من عمادات التعليم عن بعد يف اجلامعات ،وكذلك اجلامعة الإلكرتونية
ال�سعودية ،وهل مت تقدمي دورات عن بعد للموظفني واملوظفات يف مناطق
اململكة عن طريق ال�شراكات مع اجلامعات وما مدى جدواها؟ ،ومدى التزام
املدربني واملتدربني ،واعتمادها من معهد الإدارة؟.
و�ستعمل جلنة الإدارة واملوارد الب�شرية على درا�سة ما طرحه الأع�ضاء
من مقرتحات وملحوظات درا�سة �شاملة ومن ثم العودة بوجهة نظرها �إلى
املجل�س يف جل�سة قادمة للت�صويت على التو�صيات التي تو�صلت �إليها اللجنة
ب�ش�أن التقرير ال�سنوي ملعهد الإدارة العامة.
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خالل اجتماعه بمعالي رئيس مجلس الشورى

رئيس مجلس الشيوخ الكندي يشيد بالدور الرائد لخادم
الحرمين الشريفين في الحوار العالمي
�أوتاوا -علي اخل�ضري

�أ�شاد معايل رئي�س جمل�س ال�شيوخ بجمهورية كندا ال�سيناتور
نويل كان�سيال بالدور الرائد خلادم احلرمني ال�شريفني امللك
عبداهلل بن عبدالعزيز �آل �سعود يف خدمة الأمن وال�سلم الدوليني
عرب مبادرته  -حفظه اهلل – يف احلوار العاملي بني �أتباع الأديان
والثقافات ,و�إ�شاعة ثقافة الت�سامح والتعاي�ش ال�سلمي بني �شعوب
العامل ,التي توجت بت�أ�سي�س مركز امللك عبداهلل بن عبدالعزيز
العاملي للحوار يف العا�صمة النم�ساوية فيينا ملد ج�سور التفاهم
والتعاون بني �أتباع الأديان والثقافات املختلفة ملا فيه خري
الب�شرية.

ويف م�ستهل االجتماع رحب ال�سيناتور كان�سيال مبعايل رئي�س
جمل�س ال�شورى وب�أع�ضاء الوفد املرافق ملعاليه ,م�ؤكد ًا �أهمية هذه
الزيارة يف توثيق العالقات الربملانية بني جمل�س ال�شورى والربملان
الكندي بغرفتيه جمل�س ال�شيوخ وجمل�س العموم “ النواب”.

و�أكد �أن مركز امللك عبداهلل بن عبدالعزيز العاملي للحوار ميثل
�أهمية كبرية مبدي ًا ا�ستعداد كندا للتعاون مع املركز لتحقيق
�أهدافه ال�سامية .

و�أ�شار �إلى ت�أ�سي�س جمل�س ال�شيوخ جمموعة ال�صداقة الكندية ال�سعودية
ت�ضم عدد ًا من �أع�ضاء املجل�س ,رغبة يف تعزيز العالقة مع جمل�س ال�شورى
واالرتقاء بها �إلى م�ستويات �أعلى.
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جاء ذلك خالل االجتماع الذي عقده مع معايل رئي�س جمل�س
ال�شورى ال�شيخ الدكتور عبداهلل بن حممد بن �إبراهيم �آل ال�شيخ
الذي يزور جمهورية كندا حالي ًا وذلك يف القاعة اخلا�صة
بجل�سات جمل�س ال�شيوخ يف مقر املجل�س.

تغطية

كما نوه مب�ستوى العالقات الثنائية بني اململكة العربية ال�سعودية وجمهورية
كندا يف خمتلف املجاالت ,م�ؤكد ًا حر�ص كندا على تطويرها لت�شمل �آفاق
�أو�سع مبا يخدم امل�صالح امل�شرتكة للبدلني و�شعبيهما ال�صديقني.
وا�ستنكر رئي�س جمل�س ال�شيوخ الكندي العمليات الإرهابية التي يقوم بها
املتطرفون ,م�ؤكد ًا �أن من يقوم بتلك الأعمال ال ميثل الدين الإ�سالمي ,فهو
دين حمبة و�سالم.
من جانبه عرب معايل رئي�س جمل�س ال�شورى عن �سعادته بزيارة جمهورية
كندا ,معرب ًا عن �شكره ملعايل رئي�س جمل�س ال�شيوخ الكندي على حفاوة
اال�ستقبال وكرم ال�ضيافة الذي وجده معاليه ومرافقوه.
و�أ�شاد معاليه بالعالقات الثنائية بني اململكة العربية ال�سعودية وجمهورية
كندا ,وعدها مثا ًال يحتذى يف العالقات الدولية.
و�أ�شاد الدكتور �آل ال�شيخ مببادرة رئي�س جمل�س ال�شيوخ الكندي لعقد �أول
لقاء ت�شاوري لر�ؤ�ساء برملانات دول جمموعة الع�شرين يف كندا الذي كان �أو
لبنة لت�أ�سي�س اللقاءات الت�شاورية لر�ؤ�ساء الربملانات.
وقدم معاليه خالل اللقاء نبذة عن جمل�س ال�شورى و�آلية عمله ,واختيار
�أع�ضائه ,مبين ًا �أن �أع�ضاء املجل�س لي�س لهم خلفيات حزبية �أو انتماءات
مناطقية ,و�إمنا يتم اختيارهم على �أ�س�س علمية وخربات عملية متنوعة ترثي
النقا�ش يف املجل�س ملختلف املو�ضوعات.

�آل ال�شيخ :اململكة متثل مركز التوازن
واالعتدال يف املنطقة
و�أكد معايل رئي�س جمل�س ال�شورى �أن اململكة العربية ال�سعودية بقيادة
خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز –حفظه اهلل – متثل
مركز التوازن واالعتدال يف منطقة ال�شرق الأو�سط .منوها �إلى حر�ص اململكة
على ا�ستقرار االقت�صاد العاملي ,عرب �سيا�ساتها االقت�صادية والبرتولية
الرامية �إلى الإ�سهام يف �إيجاد التوازن يف ال�سوق النفطية مبا يلبي م�صالح
املنتجني وامل�ستهلكني.
وكان معايل رئي�س جمل�س ال�شورى قد �سجل يف م�ستهل االجتماع كلمة يف
�سجل الزيارات.
ويف ختام االجتماع مت تبادل الهدايا التذكارية بهذه املنا�سبة.
ح�ضر االجتماع �أع�ضاء الوفد املرافق ملعايل رئي�س جمل�س ال�شورى و�سفري
خادم احلرمني ال�شريفني لدى كندا الأ�ستاذ نايف بن بندر ال�سديري.
بعد ذلك قام معايل ال�شيخ الدكتور عبداهلل �آل ال�شيخ ومرافقوه بزيارة
ملكتبة جمل�س ال�شيوخ الكندي وا�ستمع �إلى �شرح من القائمني على املكتبة عن
تاريخ �إن�شائها ,وحمتوياتها  ,ثم جتول يف �أروقة املجل�س.

من جهة �أخرى ح�ضر معايل رئي�س جمل�س ال�شورى حفل الع�شاء الذي
اقامه معايل رئي�س جمل�س ال�شيوخ الكندي تكرمي ًا ملعاليه والوفد املرافق
بح�ضور معايل رئي�سة املحكمة العليا الكندية ال�سيدة بيفريل ماك لكلن ,
و�سفري خادم احلرمني ال�شريفني لدى كندا ,وعدد من �أع�ضاء جمل�س
ال�شيوخ الكندي.
وخالل احلفل كرر ال�سيناتور كان�سيال الرتحيب برئي�س جمل�س ال�شورى,
وعرب عن �سعادته لتطور جمل�س ال�شورى يف عهده احلديث ,و�أ�شاد بقرار
خادم احلرمني ال�شريفني بتعيني ثالثني امر�أة �سعودية ع�ضو ًا يف جمل�س
ال�شورى.
و�أو�ضح يف كلمة ق�صرية �أن دعوته لعقد لقاء ت�شاوري لر�ؤ�ساء برملانات
دول جمموعة الع�شرين جاءت من منطلق �أن ر�ؤ�ساء احلكومات يف حاجة �إلى
اجلانب الت�شريعي حلل بع�ض الق�ضايا الدولية ,لذلك وجهت الدعوة لر�ؤ�ساء
جمال�س ال�شيوخ وال�شورى يف الدول الأع�ضاء يف جمموعة الع�شرين ومنها
جمل�س ال�شورى ال�سعودي لعقد اجتماع ت�شاوري يف العا�صمة الكندية �أوتاوا,
مبين ًا �أن معايل ال�شيخ الدكتور عبداهلل �آل ال�شيخ كان من �أبرز امل�شاركني يف
ذلك اللقاء.
من جانبه عرب معايل رئي�س جمل�س ال�شورى يف كلمة مماثلة عن �سعادته
بزيارة كندا.
ونوه بجهود ال�سيناتور كان�سيال يف عقد اللقاء الت�شاوري الأول لر�ؤ�ساء
برملانات دول جمموعة الع�شرين ,م�ؤكد ًا �أهمية اللقاءات الت�شاورية ملا
للربملانيني من دور يف �إيجاد الت�شريعات التي ت�ساعد يف حل الكثري من
الق�ضايا والأزمات الدولية يف عاملنا املعا�صر.
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الشورى
حاكم عام كندا يستقبل معالي رئيس مجلس
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

ا�ستقبل فخامة احلاكم العام جلمهورية كندا الربوفي�سور
ديفيد لويد جون�ستون يف مكتبه بالعا�صمة �أوتاوا �أم�س معايل
رئي�س جمل�س ال�شورى ال�شيخ الدكتور عبداهلل بن حممد بن
�إبراهيم �آل ال�شيخ الذي يزور كندا حالي ًا.

و�أطلع الدكتور �آل ال�شيخ فخامة احلاكم العام لكندا على �آلية عمل جمل�س
ال�شورى واختيار �أع�ضائه ,ودوره يف املجالني الرقاب والت�شريعي.
ح�ضر اللقاء �سفري خادم احلرمني ال�شريفني لدى كندا الأ�ستاذ نايف بن
بندر ال�سديري.

ويف م�ستهل اللقاء رحب فخامته مبعايل رئي�س جمل�س ال�شورى
يف بلده الثاين كندا متمني ًا له وملرافقيه طيب الإقامة.

د .آل الشيخ يزور معهد

من جانبه عرب معايل رئي�س جمل�س ال�شورى عن �شكره لفخامته
وحلكومة وبرملان كندا على حفاوة اال�ستقبال وكرم ال�ضيافة
الذي وجده معاليه ومرافقوه ,منوه ًا بالعالقات الثنائية بني
اململكة العربية ال�سعودية وجمهورية كندا يف خمتلف املجاالت
ومنها العالقات الربملانية بني جمل�س ال�شورى والربملان الكندي.
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أمراض القلب بجامعة أوتاوا
من جهة �أخرى ويف �إطار الزيارة الر�سمية التي يقوم بها معايل رئي�س
جمل�س ال�شورى جلمهورية كندا قام معاليه والوفد املرافق بزيارة ملعهد
�أمرا�ض القلب التابع جلامعة �أوتاوا الذي يعد من �أف�ضل املعاهد الطبية
واملراكز العالجية لأمرا�ض القلب على م�ستوى العامل.

تغطية

ويف م�ستهل الزيارة ا�ستمع معاليه والوفد املرافق �إلى �شرح من الرئي�س
التنفيذي للمعهد الربوفي�سور تريي مي�سانا عن املعهد وتاريخ �إن�شائه,
و�أق�سامه ,واخلدمات التي يقدمها ملر�ضى القلب ,والبحوث العلمية الطبية
املتخ�ص�صة يف �أمرا�ض القلب ,م�شري ًا �إلى التعاون بني املعهد مع عدد من
اجلامعات وامل�ست�شفيات ال�سعودية يف جماال التدريب والبحوث العلمية.
و�شاهد معاليه عر�ض ًا مرئي ًا عن املعهد ,والعمليات اجلراحية التي
يجريها ملر�ضى القلب.
كما قام معاليه والوفد املرافق بجولة يف �أجنحة املعهد ,واطلعوا
على التقنيات احلديثة التي ي�ستخدمها املعهد يف الك�شف على املر�ضى,
واملختربات الطبية ,ويف غرف العمليات.
على �صعيد �آخر ح�ضر معايل رئي�س جمل�س ال�شورى حفل الع�شاء الذي
�أقامه �سفري خادم احلرمني ال�شريفني لدى جمهورية كندا الليلة املا�ضية
مبقر ال�سفارة تكرمي ًا ملعاليه مبنا�سبة زيارته الر�سمية لكندا.

وح�ضر احلفل معايل رئي�س جمل�س ال�شويخ الكندي ال�سيناتور نويل
كان�سيال و�أع�ضاء الوفد املرافق ملعايل رئي�س جمل�س ال�شورى و�سفراء
دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية وعدد من �سفراء الدول العربية
املعتمدين لدى كندا و�أع�ضاء ال�سفارة ال�سعودية.

أعضاء وفد مجلس
الشورى يزورون متحف
التاريخ الكندي

زار �أع�ضاء الوفد املرافق ملعايل رئي�س جمل�س ال�شورى ال�شيخ
الدكتور عبداهلل بن حممد بن �إبراهيم �آل ال�شيخ خالل زيارته
الر�سمية جلمهورية كندا ,متحف التاريخ الكندي بالعا�صمة
�أوتاوا الذي يعد مرفق ًا مهم ًا من املرافق ال�سياحية يف كندا حيث
يتجاوز عدد زواره �سنوي ًا مليون زائر.
وجتول �أع�ضاء وفد جمل�س ال�شورى يف �أركان املتحف وقاعاته ,وا�ستمعوا
�إلى �شرح من القائمني على املتحف عن �أق�سامه و�أهميته يف تاريخ كندا� ,إذ

يج�سد مرحلة مهمة من حياة ال�سكان الأ�صليني جلمهورية كندا ,وكيف كانوا
يعي�شون ويواجهون ق�ساوة الربد والثلوج من حيث ت�صميم املنازل ,واملالب�س.
كما ي�ؤ�صل املتحف يف ركن �آخر احليوانات التي كانت تعي�ش يف قرون
ما�ضية يف �أرجاء كندا ,والأدوات التي كان ال�سكان الأ�صليون ي�ستخدمونها يف
تنقالتهم وحياتهم املعي�شية.
وقد �أبدى �أع�ضاء وفد ال�شورى �إعجابهم مبا �شاهدوه يف املتحف ,وقدموا
�شكرهم للقائمني عليه على حفاوة اال�ستقبال وتقدمي املعلومات املفيدة عن
حياة ال�سكان الأ�صليني يف كندا منذ مئات ال�سنني.
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تغطية

األمير مقرن بن عبدالعزيز يستقبل رئيس
مجلس النواب العراقي

ا�ستقبل �صاحب ال�سمو امللكي الأمري مقرن بن عبدالعزيز
�آل �سعود ويل ويل العهد النائب الثاين لرئي�س جمل�س الوزراء
امل�ست�شار واملبعوث اخلا�ص خلادم احلرمني ال�شريفني  -حفظه
اهلل  ،-يف ق�صر امل�ؤمترات بالريا�ض معايل رئي�س جمل�س النواب
بجمهورية العراق الدكتور �سليم عبداهلل اجلبوري.
ورحب �سموه يف بداية اال�ستقبال مبعايل الدكتور اجلبوري
والوفد املرافق له ،متمنيا لهم طيب الإقامة يف اململكة.
فيما �أعرب الدكتور اجلبوري عن �سعادته بزيارته للمملكة
ولقائه ب�سمو ويل ويل العهد.
42
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وجري خالل اال�ستقبال ا�ستعرا�ض العالقات الثنائية بني البلدين و�سبل
دعمها وتعزيزها يف خمتلف املجاالت.
ح�ضر اال�ستقبال �صاحب ال�سمو امللكي الأمري خالد بن بندر بن عبدالعزيز
رئي�س اال�ستخبارات العامة ،ومعايل رئي�س جمل�س ال�شوري ال�شيخ الدكتور
عبداهلل بن حممد �آل ال�شيخ ،ومعايل امل�ست�شار امل�شرف العام على مكتب
�سمو ويل ويل العهد الأ�ستاذ عبدالعزيز بن �صالح احلوا�س.
فيما ح�ضره من اجلانب العراقي النائب الأول لرئي�س جمل�س النواب
همام بن باقر عبداملجيد وعدد من نواب املجل�س ،و�سفري العراق لدى اململكة
غامن علوان اجلميلي.

تغطية

أمير الرياض يستقبل رئيسي مجلسي
النواب العراقي والمالطي

ا�ستقبل �صاحب ال�سمو امللكي الأمري تركي بن عبداهلل بن
عبدالعزيز �أمري منطقة الريا�ض يف مكتب �سموه بق�صر احلكم
رئي�س الربملان العراقي �سليم اجلبوري ،والوفد املرافق له.
وجرى خالل اال�ستقبال بحث �سبل تعزيز العالقات الثنائية
بني البلدين ال�شقيقني.
ح�ضر اال�ستقبال معايل نائب رئي�س جمل�س ال�شورى الدكتور حممد
اجلفري وع�ضو جمل�س ال�شورى الع�ضو املرافق الدكتور نواف الفغم.
كما ا�ستقبل �سموه رئي�س جمل�س النواب بجمهورية مالطا الدكتور �أجنلو
فاروجيا والوفد املرافق له.
وجرى خالل اللقاء تبادل الأحاديث الودية ومناق�شة عدد من املو�ضوعات
ذات االهتمام امل�شرتك.

ح�ضر اال�ستقبالني معايل نائب رئي�س جمل�س ال�شورى  ,كما ح�ضره ع�ضو
ال�شورى رئي�س جلنة ال�صداقة الربملانية ال�سعودية املالطية الدكتور عبداهلل
احلربي.
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تغطية

ثمن جهود الملك عبد اهلل لتحقيق األمن واالستقرار
لشعوب العالم

رئيس مجلس النواب العراقي :المملكة والعراق هما القوة
األهم في المنطقة لمواجهة اإلرهاب
حممد ال�شيباين

ثمن معايل رئي�س جمل�س النواب بجمهورية العراق الدكتور
�سليم اجلبوري اجلهود الكبرية وامل�ساعي احلثيثة التي يبذلها
خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز �آل �سعود
44
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– يحفظه اهلل -وحر�صه الد�ؤوب على حتقيق ال�سالم والأمن
واال�ستقرار والرخاء لكافة �شعوب العامل.
و�أكد معاليه اهتمام اجلمهورية العراقية قيادة و�شعب ًا بدعم

تغطية

وتعزيز عالقاتها مع اململكة العربية ال�سعودية مبا يحقق امل�صالح
امل�شرتكة بني البلدين و�شعبيهما ال�شقيقني.
كما ثمن رئي�س جمل�س النواب با�سمه ونيابة عن �أع�ضاء جمل�س
النواب يف جمهورية العراق دعوة خادم احلرمني ال�شريفني امللك
عبداهلل بن عبدالعزيز لفخامة رئي�س اجلمهورية العراقية
الدكتور ف�ؤاد مع�صوم لزيارة اململكة العربية ال�سعودية وما
جرى خالل الزيارة من بحث لتطورات الأحداث على ال�ساحة
الإقليمية وجممل امل�ستجدات الدولية �إ�ضافة �إلى �آفاق التعاون
بني البلدين ال�شقيقني.
جاء ذلك يف كلمة ملعايل رئي�س جمل�س النواب العراقي يف
م�ستهل جل�سة املباحثات التي عقدها مع معايل رئي�س جمل�س
ال�شورى ال�شيخ الدكتور عبداهلل بن حممد بن �إبراهيم �آل ال�شيخ
يف مقر جمل�س ال�شورى بالريا�ض.
وكان معايل ال�شيخ الدكتور عبداهلل بن حممد بن �إبراهيم �آل
ال�شيخ قد افتتح جل�سة املباحثات بكلمة رحب فيها مبعايل رئي�س
جمل�س النواب العراقي الدكتور �سليم اجلبوري ومرافقيه يف
بلدهم الثاين اململكة العربية ال�سعودية ,مقدر ًا لهم تلبية دعوة
جمل�س ال�شورى لزيارة اململكة وجمل�س ال�شورى.

و�أ�شار معاليه �إلى ما يربط اململكة العربية ال�سعودية وجمهورية العراق
و�شعبيهما ال�شقيقني من عالقات تاريخية ,و�أكد �أن العالقات بني البلدين
ورغم الظروف الع�صيبة التي مرت بها �إال �أنها م�ستمرة منوه ًا �إلى قدرة
ال�شعب العراقي على جتاوز حمنته بخطط مدرو�سة.
وقال معايل رئي�س جمل�س ال�شورى �إن الزيارة التي قام بها فخامة رئي�س
اجلمهورية العراقية الدكتور ف�ؤاد مع�صوم للمملكة ولقاءه بخادم احلرمني
ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز �آل �سعود – يحفظه اهلل – كانت
مثمرة و لها الأثر الكبري يف تعزيز العالقات بني البلدين ال�شقيقني.
من جانية �أعرب رئي�س جمل�س النواب العراقي عن اعتزازه وتقديره لتلبية
دعوة معايل رئي�س جمل�س ال�شورى لزيارة اململكة العربية ال�سعودية ومناق�شة
املو�ضوعات والق�ضايا ذات االهتمام امل�شرتك بني البلدين وتبادل وجهات
النظر حول �سبل توطيد العالقات الثنائية وتبادل اخلربات الربملانية.
وقال :لقد مر العراق بظروف ع�صيبة يف العقد املا�ضي كادت �أن تنهك
قواه وتفت يف عزميته ولكنه بقي متوك ًال على اهلل من �أجل اخلروج من �أزمته
وبقيت �إرادته �صلبة رغم غيوم ال�سنوات احلالكة التي لبدت �أجواءه.
و�أ�ضاف� :أ�صبحنا الآن �أما ظرف ي�ستلزم التعاون والتكاتف فال جمال
بعد اليوم لرتك الأمور جتري على م�ساراتها التي بد�أت تتعقد بل نحتاج �إلى
حما�صرة الأزمة وتطويقها قبل �أن تتمكن من �إرادتنا وتتغلب على خطتنا.
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تغطية

و�أكد �أن حماربة الإرهاب والوقوف بوجهه �أولى �أولويات العراق وهذا
يتطلب تعاون ًا غري حمدود وتوا�ص ًال غري مقطوع من �ش�أنه �أن ي�ضع ال�ساعد
على ال�ساعد واجلهد على اجلهد والفكرة على الفكرة لتتكامل مقدراتنا
وتت�ضامن عزميتنا.

كما ح�ضرها من اجلانب العراقي النائب الأول لرئي�س جمل�س النواب
العراقي ال�شيخ همام باقر عبداملجيد و�أع�ضاء الوفد املرافق ملعاليه وال�سفري
العراقي لدى اململكة الأ�ستاذ غامن اجلميلي.
من جهة �أخرى ح�ضر معايل رئي�س جمل�س النواب العراقي ومرافقوه
جانب ًا من اجلل�سة العامة التي عقدها جمل�س ال�شورى ،حيث وجد معاليه
ترحيب ًا من �أع�ضاء املجل�س.
يف ال�سياق ذاته قام معايل الدكتور �سليم اجلبوري ومرافقوه بجولة يف
�أروقة املجل�س والقاعة الكربى والقاعة الأندل�سية وا�ستمع ل�شرح عنها من
معايل نائب رئي�س جمل�س ال�شورى الدكتور حممد بن �أمني اجلفري.
و�أقام معايل رئي�س جمل�س ال�شورى ال�شيخ الدكتور عبداهلل بن حممد بن
�إبراهيم �آل ال�شيخ م�أدبة غداء تكرمي ًا ملعايل رئي�س جمل�س النواب العراقي
والوفد املرافق له يف مقر املجل�س ،ح�ضرها معايل نائب رئي�س جمل�س
ال�شورى ومعايل م�ساعد رئي�س املجل�س ومعايل الأمني العام للمجل�س ور�ؤ�ساء
اللجان املتخ�ص�صة باملجل�س وعدد من �أع�ضاء جمل�س ال�شورى.

وقال الدكتور اجلبوري� :إن جمهورية العراق واململكة العربية ال�سعودية
ميثالن القوة الأهم يف املنطقة ملواجهة الإرهاب وحتجيمه والق�ضاء عليه ملا
متتلكان من مقدرات مادية ومعنوية وجغرافية وتاريخية ت�ضعنا يف مقدمة
الركب لتحمل هذه امل�س�ؤولية احلرجة واحل�سا�سة واخلطرية.
و�أعرب رئي�س جمل�س النواب العراقي يف ختام كلمته عن �سعادته و�أع�ضاء
الوفد املرافق بوجودهم على �أر�ض اململكة العربية ال�سعودية بني �أ�شقائهم
و�أهلهم ,ويف �أروقة جمل�س ال�شورى لتبادل الفكرة واملبادرة والر�أي مبا يخدم
م�صالح البلدين ال�شقيقني.
ومت خالل جل�سة املباحثات بحث عدد من املو�ضوعات ذات االهتمام
امل�شرتك التي ت�صب يف تعزيز العالقات بني البلدين ال�شقيقني ،وبخا�صة
العالقات الربملانية بني جمل�س ال�شورى وجمل�س النواب العراقي.
ح�ضر جل�سة املباحثات معايل نائب رئي�س جمل�س ال�شورى الدكتور حممد
بن �أمني اجلفري ومعايل م�ساعد رئي�س املجل�س الدكتور فهاد بن معتاد
احلمد ومعايل الأمني العام للمجل�س الدكتور حممد بن عبداهلل �آل عمرو
و�أع�ضاء جمل�س ال�شورى ر�ؤ�ساء اللجان املتخ�ص�صة وع�ضو جمل�س ال�شورى
الع�ضو املرافق الدكتور نواف الفغم لرئي�س جمل�س النواب العراقي.
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تغطية

رئيس مجلس الشورى يجتمع مع رئيس مجلس النواب المالطي

عقد معايل رئي�س جمل�س ال�شورى ال�شيخ الدكتور عبداهلل بن
حممد بن �إبراهيم �آل ال�شيخ مبكتبه يف مقر املجل�س بالريا�ض
اجتماع ًا مع معايل رئي�س جمل�س النواب يف جمهورية مالطا
الدكتور �أجنلو فاروجيا خالل زيارته الر�سمية للمملكة م�ؤخر ًا
تلبية لدعوة من معايل رئي�س جمل�س ال�شورى.
ويف بداية االجتماع رحب معايل رئي�س جمل�س ال�شورى برئي�س
جمل�س النواب املالطي والوفد املرافق له �شاكر ًا لهم �إجابة الدعوة
وزيارة اململكة واالطالع على �أعمال جمل�س ال�شورى متمني ًا لهم
طيب الإقامة.
و�أ�شار معاليه �إلى م�ستوى العالقات الثنائية التي جتمع بني
اململكة العربية ال�سعودية وجمهورية مالطا يف �شتى املجاالت
متمني ًا �أن ت�سهم هذه الزيارة يف تعزيز العالقات الثنائية بني
البلدين ال�صديقني ب�شكل عام والعالقات الربملانية بني جمل�س
ال�شورى وجمل�س النواب املالطي ب�شكل خا�ص.
و�أبان معاليه �أن جمل�س ال�شورى ي�سهم يف منظومة التطوير التي يقودها
خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز �آل �سعود  -يحفظه
اهلل  -التي �شملت كافة اجلوانب يف اململكة م�شري ًا معاليه �إلى مفهوم ال�شورى
يف الإ�سالم ,و�ألقى ال�ضوء على م�سرية جمل�س ال�شورى يف اململكة العربية
ال�سعودية و�آلية عمله وع�ضويته يف االحتادات الربملانية الإقليمية والدولية .
من جانبه عرب رئي�س جمل�س النواب املالطي عن �سعادته بزيارة اململكة
العربية ال�سعودية منوه ًا بح�سن اال�ستقبال واحلفاوة التي �أحاطت بالوفد
منذ و�صوله �إلى اململكة.

و�أ�شار �إلى �أن هذه الزيارة تهدف �إلى زيادة العالقات التي تربط بني
البلدين وكذلك بني جمل�س ال�شورى وجمل�س النواب املالطي.
و�أكد رئي�س جمل�س النواب املالطي �أهمية تطوير العالقات الثنائية
القائمة بني البلدين م�شري ًا �إلى �أن هناك اتفاقيات موقعة بني البلدين يف
عدد من املجاالت خا�صة التعليمية واالقت�صادية م�ؤكدا على �أهمية تفعيل
هذه االتفاقيات مبا يخدم م�صالح البلدين وال�شعبني ال�صديقني.
وجرى خالل االجتماع ا�ستعرا�ض عدد من املو�ضوعات الرامية �إلى فتح
�أفاق جديدة من التعاون بني البلدين وال�سيما بني جمل�س ال�شورى وجمل�س
النواب املالطي وتفعيل عمل جلان ال�صداقة يف املجل�سني.
ويف نهاية االجتماع مت تبادل الهدايا التذكارية بهذه املنا�سبة.
من جهة �أخرى �أقام معايل رئي�س جمل�س ال�شورى ظهر اليوم مبقر املجل�س
حفل غداء تكرمي ًا ملعايل رئي�س الربملان املالطي والوفد املرافق.
ح�ضر االجتماع وحفل الغداء معايل نائب رئي�س املجل�س الدكتور حممد
بن �أمني اجلفري ومعايل م�ساعد رئي�س املجل�س الدكتور فهاد بن معتاد
احلمد ،ومعايل الأمني العام للمجل�س الدكتور حممد بن عبداهلل �آل عمرو
وع�ضو املجل�س رئي�س جلنة ال�صداقة الربملانية ال�سعودية املالطية الدكتور
عبداهلل بن حمود احلربي وعدد من �أع�ضاء املجل�س �أع�ضاء جلنة ال�صداقة
الربملانية ال�سعودية املالطية يف جمل�س ال�شورى.
كما ح�ضرها من اجلانب املالطي الوفد املرافق ملعايل رئي�س جمل�س
النواب املالطي الذي يتكون من ع�ضو جمل�س النواب رئي�س جلنة ال�صداقة
الربملانية املالطية ال�سعودية يف جمل�س النواب جوزيف �سموت وع�ضو املجل�س
�أنتوين بتزينا و�سفري جمهورية مالطا لدى اململكة مارتني فالنتينو وعدد من
امل�س�ؤولني يف جمل�س النواب املالطي.
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خفايا الغش التجاري في قطع غيار السيارات

كوادر ومصانع ومطابع تبيع الوهم
وتسوق لنا الحوادث!!!!
�أجرى التحقيق :من�صور الع�ساف

الغ�ش التجاري عنوان وم�صطلح �شاع تداوله ،كما �شاعت
�سبل حماربته والك�شف عن حيله و �أ�سراره وخباياه ،ففي حني
ن�شطت بع�ض الأ�ساليب املخادعة يف كثري من الأوا�سط التجارية
و اال�ستثمارية التي ا�ستطاع من خاللها البع�ض �أن ي�سوقوا للوهم
واجل�شع ب�أ�شكال و�أ�ساليب متعددة ومتنوعة وبطرق متغرية
ومتزامنة مع ت�سارع العمليات التجارية و�أ�ساليب البيع وال�شراء،
يف الوقت الذي زاد فيه عدد الب�ضائع وال�سلع املزيفة واملقلدة
التي ال تقف على �صنف معني �أو خط �إنتاجي بعينه� ،إذ طالت
عمليات الغ�ش التجاري معظم �ضروب التجارة و�أوجه اال�ستثمار،
لكننا هنا �سن�سلط ال�ضوء على جتارة تتعلق بال�سالمة العامة
والأمن املجتمعي ،حيث ت�شكل �أ�ساليب اخلداع والغ�ش يف قطع
غيار ال�سيارات يف العامل على وجه العموم ويف بالدنا خا�صة

حتدي ًا متناهي اخلطورة ,حيث تكمن املخاوف من رواج وانت�شار
قطع غيار ال�سيارات املقلدة ب�شكل قد يتجاوز معظم الإح�صاءات
يف اخلارج ال�سيما و�أن كثري ًا من هذه احليل والأ�ساليب تروج لقطع
حيوية وتهدد �أمن و�سالمة الراكب واملركبة بعيد ًا عن بع�ض
القطع ال�شكلية والكمالية.
ظاهرة ال�سلع املقلدة يف �سوق قطع غيار ال�سيارات ظاهرة تهدد
ال�سالمة العامة كما تهدد �أمننا التجاري وال�صناعي ناهيك عن
�أنها بيئة خ�صبة لأوكار العمالة ال�سائبة �إلى جانب كونها ت�شكل
جانب ًا من جوانب عديدة لعمليات رمبا ال ي�سلم �أ�صحابها من
جرائم ال�سرقة وغ�سيل الأموال.
السوق العشوائي بيئة خصبة
للغش التجاري والظاهرة تتفاقم ..
والحلول دون التطلعات
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�إذن نحن �أمام �أخطر الظواهر التي تهدد حياة الإن�سان ب�شكل
مبا�شر ،وهي ظاهرة عاملية تعاين منها العديد من دول العامل
وحتاربها ب�شتى الو�سائل ،وت�شدد العقوبات على ممار�سيها ،حيث
تعود انعكا�ساتها باملقام الأول على �سالمة و�صحة الإن�سان� ،سواء
ما يتعلق منها باملواد الغذائية �أو بقطع غيار ال�سيارات املغ�شو�شة،
كما ت�ؤثر �سلب ًا على التطور االقت�صادي املتنامي الذي ت�شهده
معظم الدول يف ظل االنفتاح العاملي .وتعددت �أ�ساليب الغ�ش
التجاري وابتكرت طرق حديثة لتمرير تلك الب�ضائع وال�سلع
املقلدة و�إغراق ال�سوق بها بهدف جني الأرباح  ،دون النظر لأية
اعتبارات �أخرى.
وحتتل قطع غيار ال�سيارات املقلدة املغ�شو�شة يف �صدارة ال�سلع
التي يروج لها ه�ؤالء ،حيث �أظهرت الدرا�سات والإح�صاءات
خالل الأعوام القليلة املا�ضية �أرقاما خميفة ،خ�صو�صا بعد
اجتاه معظم �شركات ال�سيارات العاملية لال�ستفادة من مبيعات

قطع الغيار �أكرث من مبيعات ال�سيارات ذاتها ،معتمدة بذلك على
املادة اخلام لل�سيارة بعد دخول كميات الأملنيوم والبال�ستيك
املقوى �ضمن املواد الداخلة يف ال�صناعة وبن�سبة كبرية وتقل�ص
مادة احلديد اخلام يف ال�صناعة ،مما �أتاح له�ؤالء م�ساحة �أكرب
للغ�ش والتحايل على النا�س.
وقد بذلت اجلهود من قبل اجلهات املعنية �إال �أنها ال تزال
قا�صرة ،ومل تق�ض على تلك الظاهرة اخلطرية .وقد تعددت
�أوجه الغ�ش وت�شعبت يف جميع املجاالت التجارية.
يف هذا التحقيق ت�ستعر�ض “ ال�شورى” الغ�ش التجاري يف قطع
غيار ال�سيارات ،ملا لها من �أهمية ق�صوى يف حياة النا�س وت�أثري
ذلك على ال�صحة بالدرجة الأولى واحليلولة دون ازدهار ال�سوق
ال�سعودي ومنائه ,فالغ�ش التجاري �آفة تبث �سمومها يف ج�سد
االقت�صاد املحلي.
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خفايا و�أ�سرار الغ�ش التجاري يف قطع ال�سيارات جتعل
احلليم حريانا
ـ بداية التقت «ال�شورى» باملواطن �أنور ال�سويدان الذي ا�ستثمر يف جمال
بيع قطع غيار ال�سيارات ،وا�ستمر فيه لعدد من ال�سنوات ،حتى �أ�صبح لدية
دراية كافية وخربة يف بيع قطع الغيار  ،و�أ�ساليب وطرق وحيل بع�ض العاملني
بهذا املجال ,حيث يقول « :لعل �أبرز ما ي�ساعد على منو هذه الظاهرة ال�سلبية
هو ال�سماح لأي مواطن ميتلك �سج ًال جتاري ًا با�سترياد قطع الغيار ،حتى ولو
كانت املن�ش�أة عبارة عن حمل �صغري ،وبدون �أي تقنيق �أو �شروط م�سبقة,
فاملجال مفتوح فيما يتعلق باال�سترياد ،مما دفع �ضعاف النفو�س �إلى الغ�ش
التجاري وت�ضليل النا�س ،ويتم ذلك عرب �شراء القطع املقلدة من اخلارج،
وبعد دخول الب�ضاعة يتم ت�صميم وطباعة كرتون بال�شعار الأ�صلي لل�سلعة,
ومن ثم التعبئة وطرحها بال�سوق على �أنها قطعة �أ�صلية.

و�أ�ضاف ال�سويدان « وامل�ستغرب �أن هناك قطع غيار مقلدة تعب�أ يف بلدها
بالكرتون الأ�صلي وتدخل ال�سوق ال�سعودي عرب املنافذ واملوانئ ومراكز
اجلمارك « �أي �أنها جمهزة من اخلارج ،»!!!..وهناك �أي�ضا من يقوم بطباعة
بلد املن�ش�أ الأ�صلي على قطع م�صنعة هنا ،فعلى �سبيل املثال هناك م�صانع
حملية خفية تديرها عمالة خمالفة للأنظمة ت�صنع القطع �أو جتددها ومن
ثم يطبع عليها البلد امل�صنع « � ”usaأو � ”»Japanأو غريها ،ويتم توزيعها
وبيعها بثمن بخ�س و�أ�سعار مغرية وهكذا ..وقد جنوا �أموا ًال طائلة من جراء
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ذلك ،كما �أن بع�ضهم يرتقب ب�شغف طرح قطع غيار املوديل احلديث  2015م
على �سبيل املثال ،فما �إن تنزل القطعة بال�سوق حتى يهرع ل�شرائها ،ومن ثم
ال�سفر بها �إلى دول �شرق �آ�سيا وتقليدها متام ًا وب�أرخ�ص الأ�سعار ،ثم يجلبها
لل�سوق بعد تعبئتها بكراتني �صممت �شبيهة بالأ�صلي.
وحول ردة فعل امل�ستهلك جتاه هذه القطع �أو�ضح ال�سويدان �أن الزبون
يقع يف الكثري من اخل�سائر نتيجة جهله وعدم متييزه بني الأ�صلي واملقلد،
فنجد �أحيانا زبون ًا ي�س�أل عن �سعر قطعة معينة وعندما تعطيه ال�سعر يقول:
“وجدتها يف املحل الفالين ب�أقل من هذا ال�سعر” .ومن ثم يعود �إلى ذلك
املحل الذي يق�صده وي�شرتيها منه ويقع يف املغ�شو�ش ,وبعد فرتة يعود مرة
�أخرى لنف�س امل�شكلة ،وحقيقة ف�إن �أغلب العمالء لديهم هذا املفهوم،
ويعتقدون �أن القطع ذات جودة واحدة والتفاوت يف الأ�سعار فقط ،دون دراية
وعلم بدهاليز وخفايا الغ�ش التجاري ،رغم �أننا نحاول �أن نقدم الن�صح لهم
ولكن قلة منهم من يقتنع بذلك ,بينما الأغلبية يبحثون فقط عن ال�سعر
الأقل ،ويعتقدون حينها �أنهم على �صواب ,وهذا ي�شجع �أ�صحاب املحالت على
�شراء املعب�أ واملغ�شو�ش لأنه يلقى رواجا لدى امل�ستهلكي .وقد جنح املغ�شو�ش
يف مناف�سة الأ�صلي بدرجة كبرية.
وحول انعكا�سات القطع املقلدة وتبعاتها قال ال�سويدان “ �إن هناك قطع
غيار مقلدة ورديئة جد ًا ،وهي من الأهمية مبكان حيث تتعلق ب�سالمة الراكب
كـ(الفحمات والركب وجلد املق�ص والأذرعة وم�سامري التوازن) ،وهذه القطع
تقلد وت�صنف �إلى (�أ�صلي وكالة ،و�أ�صلي �سوق وجتاري درجة �أولى وثانية
وهكذا )..ليتم ت�صريفها بال�سعر الذي يتنا�سب مع العميل ،ويف احلقيقة
�أغلبها جتارية ومقلدة ،وال ميكن للزبون معرفة اجليد من الرديء يف ظل
طرق التحايل والغ�ش املوجودة .وبني ال�سويدان اجتاه الوكاالت وال�شركات
لبيع ال�سيارات من خالل تقدمي الت�سهيالت والإغراء للزبون مع هام�ش ربح
ب�سيط جد ًا معتمدين على بيع القطع بن�سبة كبرية .وامل�شكلة �أن بيع القطع
وخدمات ما بعد البيع �أ�صبحت تتجه لها �أغلب ال�شركات مبختلف املجاالت
�سواء ال�سيارات �أو الأجهزة الكهربائية �أو الإلكرتونية وغريها.
وحتدث ال�سويدان عن �أوجه احللول ودور وزارة التجارة وال�صناعة للحد
من ظاهرة الغ�ش التجاري وقال � :إن ما قامت به الوزارة هي جهود متوا�ضعة
ال ترتقي �إلى التطلعات ،فهي تقوم مبداهمة املحالت و�إ�صدار خمالفات
بغرامات مالية ي�سرية جد ًا قيا�س ًا مبا يح�صده هذا املتالعب من مكا�سب
جراء جتارته املغ�شو�شة ،فهو مبجرد دفعه للمخالفة يعود كما كان عليه وهي
ال ت�ؤثر �أبد ًا يف ك�سبه �أو ن�شاطه.
ومتنى ت�شديد العقوبات على ه�ؤالء مثل منعهم من اال�سترياد ملدة طويلة،
�إ�ضافة �إلى غرامات مالية كبرية و�صو ًال �إلى الإنذار ب�سحب و�إلغاء ال�سجل،
كي يرتدع ه�ؤالء املف�سدين ،ملا ي�سببونه من هالك يف الأرواح وا�ستنزاف
جليوب املواطنني والت�ضييق عليهم.

تحقيق

فرتة �سابقة ا�ستحوذ املقلد على ما يقارب من  %50من �إجمايل قطع الغيار
امل�ستوردة يف �إح�صاءات ر�سمية مل�صلحة اجلمارك ن�شرت يف و�سائل الإعالم.
و�شدد اجلزاع على �ضرورة الق�ضاء على هذه الظاهرة التي باتت تهدد
حياة النا�س بالدرجة الأولى .ونا�شد امل�س�ؤولني يف وزارة التجارة وال�صناعة
بت�شديد العقوبات ،وتنفيذ احلمالت ب�شكل مكثف ،م�شري ًا �إلى وفاة الكثري
من �ضحايا احلوادث املرورية ب�سبب قطع الغيار املغ�شو�شة واملقلدة مثل،
الإطارات والركب والفرامل ،الواردة عرب املنافذ.
كما ميكن اقت�صار اال�سترياد على من ميلكون عالمات جتارية فقط
بحيث ي�ضع ال�شعار �أو “ اللوقو” �أعلى الكرتون من اخلارج� ،إ�ضافة لطباعة
ال�شعار ونق�شه على القطعة “حفر” ،وكذلك و�ضع ن�شرة تعريفية باملنتج يف
كل كرتون على غرار ن�شرات الدواء ،و�أي�ضا ا�سم امل�صنع يف بلد املن�ش�أ بحيث
ال يتمكن �أحد من تزويرها .وبذلك ميكن �أن نحد من ظاهرة الغ�ش التجاري
و�شيئا ف�شيئا �سوف نتمكن من التخل�ص منها ب�إذن اهلل.

نتطلع من الأع�ضاء يف جمل�س ال�شورى مناق�شة هذا الداء
ال�سرطاين
وتطرق �صاحب حمالت «اجلزاع» لقطع غيار ال�سيارات الأ�ستاذ نايف
اجلزاع عن هذه الظاهرة ب�شكل عام وقال �:إن الغ�ش التجاري موجود منذ
زمن طويل ،وكل اجلهود التي تبذلها وزارة التجارة وال�صناعة غري كافية
للحد منه �أو الق�ضاء عليه ،بالرغم من �إعالن اجلمارك ال�سعودية عن وجود
ارتفاع كبري يف م�ضبوطات قطع الغيار املغ�شو�شة واملقلدة ،وكذلك احلمالت
التفتي�شية التي تقوم بها وزارة التجارة وال�صناعية بالتعاون مع جهات
ر�سمية �أخرى� ,إال �أن تلك اجلهود مل تتمكن من ا�ستئ�صال هذه الظاهرة
اخلطرية ،وهذا ما ي�شكل هاج�س ًا لدى املواطن ولدى �شركات ووكاالت قطع
غيار ال�سيارات ،حيث �أزهقت �آالف الأرواح ب�سبب الغ�ش التجاري وت�ضليل
النا�س بقطع غيار مقلدة تهدد ال�سالمة العامة �إلى جانب �أنها عدمية اجلودة
والفائدة ورديئة اال�ستعمال.

و�أكد اجلزاع �أن القطع املقلدة بد�أت باكت�ساح ال�سوق و�سحب ح�صة القطع
الأ�صلية ،بل لقد و�صلت مبيعاتها �إلى �أرقام خيالية قدرت باملليارات ،ويف

وي�سرت�سل اجلزاع قائ ًال :نتطلع من الأع�ضاء يف جمل�س ال�شورى مناق�شة
هذا الداء ال�سرطاين الذي بات ي�ؤرق حياة املواطنني ويهدد �أمننا االقت�صادي
والتجاري .م�شري ًا �إلى �أن هذا الكم الهائل من امل�ضبوطات املغ�شو�شة ما
هو �إال دليل على وجود كميات �أخرى ،وحقيقة ف�إن �سوق القطع الأ�صلية
�شارف على االحت�ضار  .ويتطلب الو�ضع احلايل املزيد من اجلهود احلثيثة،
والرتكيز على جماالت اخلطر من قبل الكوارد الفنية امل�ؤهلة .للك�شف عن
اجلودة ومطابقتها للموا�صفات واملقايي�س ال�سعودية  ،والت�أكد من العالمات
التجارية.

دور وكاالت ال�سيارات يف مكافحة قطع الغيار املقلدة
�إلى ذلك تطرق املواطن  /علي الطناين �صاحب معر�ض لبيع ال�سيارات
�إلى دور وكاالت ال�سيارات يف م�ساندة وزارة التجارة وال�صناعة فيما يتعلق
بقطع غيار ال�سيارات املقلدة ,وقال� :إن بع�ض وكاالت ال�سيارات قامت
بدورها يف هذا اجلانب وقد �أطلقت �شركة تويوتا قبل فرتة حملة ملكافحة
الغ�ش التجاري والتقليد لقطع غيار تويوتا يف ال�سوق ال�سعودي ،بالتعاون
مع م�صلحة اجلمارك ال�سعودية ووزارة التجارة وال�صناعة ملكافحة الغ�ش
التجاري وم�صادرة قطع غيار �سيارات تويوتا املقلدة يف ال�سوق ال�سعودية.
كما نظمت تويوتا دورات تدريبية ملوظفي اجلمارك ومفت�شي وزارة التجارة
وال�صناعة للتعرف على ال�سلع املقلدة واملغ�شو�شة وكيفية اكت�شافها .وت�ساند
ال�شورى  -العدد  -159حمرم 1436هـ /نوفمرب 2014م

51

تحقيق

ال�شركة حمالت ال�ضبطيات للمحالت وامل�ستودعات والتي تقوم بها وزارة
التجارة وال�صناعة والتي ت�ستهدف حماية ال�سوق ال�سعودية من الداخل
وم�صادرة �أي منتجات يثبت غ�شها �أو تقليدها.

وعرب الطناين عن اعتقاده ب�أن تلك اجلهود �أ�سهمت برفع وعي امل�ستهلك
وتزويده باملعلومات حول خماطر وتبعات القطع املقلدة لأنها قد ت�سببت
يف �إزهاق �أرواح �آالف النا�س ،وبال �شك �أن القطع املقلدة حتد من انتعا�ش
ال�سوق ،وتقف حجر عرثة يف طريق التنمية التجارية واالقت�صادية� .إ�ضافة
�إلى اخل�سائر املرتتبة يف الأرواح واملمتلكات .و�أعرب عن تطلعه �إلى اتخاذ
الإجراءات الالزمة ملراقبة حمالت بيع قطع غيار ال�سيارات املغ�شو�شة
واملقلدة .ومعاجلة هذه امل�شكلة من قبل وزارة التجارة وال�صناعة ل�ضمان
عدم تكرارها.

خام احلديد ولها عمر افرتا�ضي �أطول .وبينَّ �أن حتول الكثري من وكاالت
ال�سيارات �إلى بيع ال�سيارات بر�أ�س املال دون دفعة �أولى مع ت�سهيالت كربى،
يهدف �إلى الرتكيز على حتقيق ربح عال عن طريق مبيعات قطع الغيار.
وعد رئي�س جلنة �صيانة ال�سيارات يف الغرفة التجارية ال�صناعية بجدة
رداءة ال�شوارع �سبب ًا مبا�شرا يف تهالك ال�سيارات وجلوء م�ستخدميها على
الدوام �إلى الور�ش ،وهنا حتدث امل�شكلة عرب ترويج �أ�صحاب الور�ش لقطع
مقلدة طمع ًا يف الربح .وذكر عوي�ضة اجلهني� ،شيخ املعار�ض يف حمافظة
جدة ورئي�س جلنة قطع الغيار يف الغرفة التجارية� ،أن هناك �ضوابط لبيع
قطع الغيار ،ووجود توا�صل مع جلنة مكافحة الغ�ش التجاري ،م�ؤكدا �أنه ال
يوجد ن�شاط يخلو من م�شكالت ،الفت ًا النظر �إلى �أن اللجنة نقوم بالتدار�س
لو�ضع حلول ،و�أ�ضاف «:ويف حال ا�ست�صعب علينا الأمر نقوم برفعه للجهات
املخت�صة».

الغش يتسبب في إزهاق األرواح
وإهدار للثروة

وبني الطناين �أن قطع غيار ال�سيارات املغ�شو�شة ما زالت رائجة ,وال ننكر
هنا دور الوزارة وك�شفها لبع�ض عمليات و�أ�ساليب الغ�ش والتقليد هذا �إلى جانب
ت ّو�سع الهيئة ال�سعودية للموا�صفات واملقايي�س واجلودة يف �إ�صدار موا�صفات
قيا�سية لقطع غيار ال�سيارات مبا ي�سه ّل عملية الفح�ص واالختبار� .إال �أن هذه
الإجراءات مل توقف ه�ؤالء امل�ضللني عن العبث ب�أرواح و�أموال النا�س.
كما �أن هناك ق�صور يف بع�ض اجلوانب كدور الوزارة يف تفعيل برامج
التوعية الإعالمية مبخاطر قطع غيار ال�سيارات املقلدة واملغ�شو�شة،
والت�شهري باملخالفني ,وتوقيع العقوبات امل�شدد ّة عليهم .الفت ًا النظر �إلى نوع
من الت�ساهل مع ه�ؤالء ،و�شدد على �ضرورة ال�ضرب بيد من حديد والت�صدي
لها بحزم وقوة للق�ضاء على ظاهرة الغ�ش التجاري بكافة �أوجهه.

املواطن بني مطرقة املقلد و�سندانة حفريات ال�شوارع
�إلى ذلك قال كمال عيتاين رئي�س جلنة �صيانة ال�سيارات بالغرفة التجارية
يف جدة يف حديث �سابق له� ،إن قطع الغيار اجلديدة تختلف عن القدمية،
كون املواد اخلام للقطع اجلديدة م�صنوعة من الأملنيوم بينما القدمية من
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امل�صدر  :ال�شرق الأو�سط .ويف ت�صريح �سابق مل�صلحة اجلمارك تناقلته
و�سائل الإعالم ب�أن اجلمارك فعلت دور جمرك الريا�ض  -امليناء اجلاف -يف
مكافحة الغ�ش التجاري والتقليد ب�شكل عام وخ�صو�ص ًا قطع غيار ال�سيارات
و�أفادت بوجود مذكرات تفاهم ملكافحة الغ�ش التجاري والتقليد مع عدد
من اجلهات� ،إذ تويل اجلمارك عملية �سحب العينات و�إحالتها للمختربات
اخلا�صة.

تحقيق

وهكذا تكررت معي لأكرث من مرة يف قطع غيار خمتلفة .ومتنى من
امل�س�ؤولني حماية الأرواح واملمتلكات و�سن �أنظمة م�شددة وعقوبات قوية بحق
ه�ؤالء امل�ستهرتين بحياة و�سالمة املواطن.

املقلد يلقى رواج ًا ويباع �أمام امللأ

قطع الغيار املقلدة تزيح املجددة من ال�سوق
من جهته �أو�ضح عادل احلربي مالك ور�شة لإ�صالح ال�سيارات ت�أثري
القطع التقليدية على الأ�صلي وقال « نظرا الرتفاع �سعر القطعة الأ�صلية فقد
كنا �سابق ًا نعتمد وب�شكل كبري على جتديد قطعة الغيار التالفة و�إ�صالحها،
ومن ثم بيعها بعد الت�أكد من جودتها و�سالمتها مع تعريف الزبون ب�أنها «
قطعة جمددة ولي�ست جديدة « ,وكانت الأمور ت�سري جيد ًا ،فالزبون الذي ال
ميكنه �شراء قطعة غيار �أ�صلية يلج�أ �إلى املجدد وال ب�أ�س به ،ولكن مع �إغراق
ال�سوق بقطع غيار مقلدة ورخي�صة� ،أ�صبح العميل يلج�أ �إليها ،ويرى ب�أنها
جديدة وبثمن بخ�س وهو ال يعلم ب�أنه عر�ض حياته و�سالمته للخطر ،و�أنه
�سوف يعاود مرة �أخر بعد فرتة وجيزة ل�شراء القطعة نف�سها وبذلك يخ�سر
�أكرث من مرة.
ون�صح احلربي املواطنني ب�أن عليهم �إعادة النظر يف �شراء بع�ض
ال�سيارات مما ال متلك اجلودة يف ال�صناعة ،حيث ات�ضح وجود الكثري
من العيوب الفنية من ال�شركات الأم ،ومت ا�ستدعاء الكثري منها ومبختلف
املوديالت وبالتايل ف�إن ذلك يحمل امل�ستهلك الدخول يف �سل�سلة ودوامة مع
قطع الغيار ،بل �إن بع�ض ال�شركات توفر تلك القطع قبل و�صول ال�سيارات.

ويف �سياق مت�صل فقد ر�صدت ال�شورى �آراء بع�ض البائعني الذين
يعملون يف حمالت �صيانة ال�سيارات ،حيث �أكد الفني عبد الكرمي �شاروين
«ميكانيكي  -من اجلالية الفلبينية �أن البع�ض ي�ستغل جهل امل�ستهلك وتباع
له القطعة املقلدة على �أنها �أ�صلية بالرغم من وجود فارق كبري يف ال�سعر،
ويربرون ذلك بوجود عرو�ض �أ�سعار على املنتج واحلقيقة لي�ست كذلك.
و�أ�شار �إلى �أن املقلدة تلقى رواج ًا كبري ًا بني املواطنني ب�سبب تدين �سعرها،
وذكر �أن بع�ض املحال تبيع و�أمام امل ًال قطع غيار مغ�شو�شة ،ال حتمل �أي
�ضمانات وب�أ�سعار رخي�صة ،على الرغم من خطرها الوا�ضح للعيان.

نظام مكافحة الغ�ش التجاري
ـ ونورد هنا جمموعة من بنود نظام مكافحة الغ�ش التجاري كما جاء يف
موقع وزارة التجارة وال�صناعة:
يعاقب بغرامة من خم�سة �آالف ريال �إلى مائة �ألف ريال �أو ب�إغالق املحل
مدة ال تقل عن �أ�سبوع وال تزيد على ت�سعني يوم ًا �أو بهما مع ًا كل من خدع �أو
�شرع يف �أن يخدع �أو غ�ش �أو �شرع يف �أن يغ�ش.
يعاقب ب�إغالق املحل �أو بال�سجن من �أ�سبوع �إلى ت�سعني يوم ًا مع غرامة
من ع�شرة �آالف ريال �إلى مائة �ألف ريال وم�صادرة الأ�شياء مو�ضوع املخالفة.
ال�سلعة غري املطابقة للموا�صفات املقررة تعترب مغ�شو�شة �أو فا�سدة وتبني
الالئحة الأحوال التي تعترب فيها كذلك.

هدفهم ا�ستنزاف جيوب املواطنني
ويقول املواطن �سامل جهيم الفدعاين :نظرا لدخلي املحدود فقد
ا�ضطررت ل�شراء �سيارة جديدة و�سعرها منا�سب يل ،وهي من النوع
الرخي�ص ومل �أكن �أدرك ب�أنني �سوف �أقع يف معاناة وم�شاكل « لها �أول ما
لها تايل « ,حيث �أن �شوارعنا مليئة باحلفرات ،وقد ت�سبب ذلك يف �إتالف
قطع ب�سيارتي ..وذهبت �إلى حمالت قطع الغيار ل�شراء «القطع التي �أتلفت
« وا�شرتيتها ب�سعر متدين ,وقالوا يل �إنها �صناعة �أ�صلية وا�ستغربت ال�سعر
القليل ولكنني �أخذت القطع وقمت برتكيبها لدى �إحدى الور�ش ،وبعد نحو
� 7شهور عادت نف�س امل�شكلة حيث �أعدمت تلك القطع التي ركبتها �سابقا،
وعدت مرة �أخرى �إلى حمل �آخر..

يعاقب بغرامة من خم�سة �آالف ريال �إلى مائة �ألف ريال كل من ا�ستورد �أو
�صنع �أو طبع �أو حاز �أو باع �أو طرح للتداول �أية مواد �أو عبوات �أو مطبوعات
ق�صد بها غ�ش �أية �سلعة مع م�صادرتها �إداري ًا دون مقابل وتبني الالئحة
كيفية الت�صرف فيها.
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لتطبيق �أحكام هذا النظام يفرت�ض العلم بغ�ش ال�سلعة �أو ف�سادها �أو عدم
�صالحيتها لال�ستعمال متى كان املخالف من امل�شتغلني بالتجارة ما مل يثبت
ح�سن نيته وال مينع علم امل�شرتي بذلك من توقيع العقوبات املن�صو�ص عليها
يف هذا النظام على مرتكب املخالفة.
يكون البائع �أو من يتم ت�صريف الب�ضاعة حل�سابه �أو مديرو ال�شركات �أو
اجلمعيات �أو امل�ؤ�س�سات م�سئولني عن كل ما يقع من خمالفات لأحكام هذا
النظام وتوقع على كل منهم العقوبات املقررة ملرتكب املخالفة ,ف�إذا �أثبت
�أي منهم �أن املخالفة وقعت ل�سبب خارج عن �إرادته فتقت�صر العقوبة على
املخالف وحده دون �إخالل بامل�سئولية الت�ضامنية معه يف الوفاء بالغرامات
املحكوم بها.
يكلف البائع ب�إعادة الثمن للم�شرتي �إذا كانت ال�سلعة املباعة مغ�شو�شة
�أو فا�سدة �أو غري �صاحلة لال�ستعمال �أو كانت مما ق�صد بها غ�ش �أية �سلعة.
ت�سري العقوبات الواردة يف هذا النظام على كل من �شارك يف ارتكاب
املخالفة �أو حر�ض على ارتكابها.
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خيارات المواطن 00بين األسعار الباهضة 000
أو القطع المقلدة

مـقــال

رسالة إلى نصف المجتمع
نعم ن�صف املجتمع واملحرك لن�صفه الآخر ولن �أقول امل�سيطر فقد �أوالهنَّ الإ�سالم والقيادة
الر�شيدة املكانة املنا�سبة� .أقول وبكل حرية  -احلرية التي �أتاحها امللك العادل وفق �ضوابط
مدرو�سة – ماذا كننت قبل قرار خادم احلرمني ال�شريفني التاريخي ،وماذا �أننت عليه الآن.
�إلى �أخوات خولة بنت ثعلبة التي �أوقفت عمر بن اخلطاب طوي ًال فا�ستغرب من حوله � :أتقف
لهذه العجوز هذا الوقوف كله ،فقال عمر :هذه التي �سمع اهلل قولها من فوق �سبع �سماوات� ..أفي�سمع
رب العاملني قولها وال ي�سمعه عمر؟ !! .والقيا�س �أتركه لك �أيها القارئ الكرمي لأنك حمل نظر وك�أين
بحركات �شفتيك �ستقول قد يكون خوف ًا �أو تهرب ًا.
وال نن�سى فخر ن�ساء العامل �أول �سيدة من العامل الإ�سالمي حت�صل على جائزة اليون�سكو للمر�أة
والعلوم الربوفي�سور �سمرية �إبراهيم �إ�سالم.
وتذكروا زينب النفزاوية� ,سيا�سية فذة امر�أة �صاحلة كانت الر�أ�س املدبر ل�سيا�سة يو�سف بن
تا�شفني �أمري املرابطني يف املغرب.
كانت ذات ذكاء ودهاء وكانت ت�سري �أمور الدولة من وراء يو�سف بن تا�شفني حيث قال عنها �صاحب
اال�ستق�صاء( :فكانت عنوان �سعده والقائمة مبلكه واملدبرة لأمره والفاحتة عليه بح�سن �سيا�ستها
لأكرث بالد املغرب)
ولن �أقول �إنها ُعرفت بو َلعِها للورود والأع�شاب ،وامتلكت جما ًال مغربي ًا �أ�صي ًال  -فهذا من نافلة
القول وقد ير�ضي ويغ�ضب.
و�إن �أردمت �أن �أكمل فال نن�سى �شجرة الدر ,كان عهدها زاهي ًا وزاهراً� ،أظهرت خالله قدرتها
وجدارتها يف احلكم .عرفت �شجرة الدر بعدة �ألقاب خالل حكمها مثل امللكة ع�صمة الدين ،وامللكة
�أم خليل ،و�أخري ًا امللكة �شجرة الدر �أم خليل امل�ستع�صمية .وتنعم الفقراء بح�سناتها� ،إذ كانت ملكة
عاقلة لبيبة ،على علم تام بنف�سية ال�شعب ومتطلباتهم  -وك�أين  -و�أنا واحد منهم  -بال�شعب ي�أمل من
�أع�ضاء جمل�س ال�شورى وع�ضواته-مزج وم�ساواة � -إن يقتدوا بهذه املباركة بتحقيق متطلبات ال�شعب
وا�ستحياء من كلمات امللك ال�صالح.
وفهم نف�سيته ,كواجب
ً
�أقول �أخوات دارمية احلجونية التي حاورت معاوية بن �أبي �سفيان وقالت له �إين ف�ضلت علي
عليك لعدله يف الرعية وق�سمه بال�سوية  -ف�سايروها يف كلماتها وحاوروا الوزراء على نهجها  -كمثال
من املا�ضي ،و�أخوات توكل كرمان كمثال من احلا�ضر ،هذه املر�أة املنا�ضلة احلقوقية الفائزة بجائزة
نوبل لل�سالم ،التي وقفت �ضد الف�ساد وقمع احلريات ،التي تخاطب احل�شود يف الطرقات ب�شجاعة.
لعل املجل�س احلايل الذي ي�ضم اجلن�سني يولد تناف�س ًا �شريف ًا يحقق �أمنية احلكومة التي تن�شدها،
فيقول املجل�س  -كعادته  -للوزراء وامل�س�ؤولني كيف كنتم قبل وبعد «  ،» 1يجب �أن ت�سمعوا طلبات
املواطن و�أمنياته ،التي ي�سمعها رب العاملني ،خوف ًا من يوم احل�ساب ،وحتقيق ًا لرغبة الدولة ،والتي
تتعب كثري ًا يف اختيار الأع�ضاء وحما�سبة الوزراء وتقييمهم.
______________________
«  « 1قالت خولة  :يا عمر كنت تدعي عمري ًا  ،ثم قيل يا �أمري امل�ؤمنني ،فاتق اهلل يا عمر .

عبداملح�سن بن من�صور اخلمي�س
مدير �إدارة التدقيق واملتابعة
ل�ش�ؤون اللجان
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مراكز الفكر االستراتيجي
THE THINK TANKS

�أ.د .هاين يو�سف خا�شقجي

ع�ضو جمل�س ال�شورى

ن�شـــ�أت يف الـــدول ال�صناعـــية املتقـــدمة بعد احلـــرب العامليــة
الثانيـــة وتبعـــتها دول نـــامـــية متطـــورة جممـــوعـــات م�ستقلـــة
للتفكـــري والتخطـــيط اال�سرتاتيـــجي عرفت باللغة الإجنلـــيزية
بـ  THINK TANKSوترجمـــتها احلـــرفيـــة باللغــة العربية
“خزانات الفكر”.
ويف حقيقة الأمر ال يوجد تعريف حمدد لهذا امل�صطلح ولكن
ميكن �أن جنتهد يف تعريفه ب�أنه “ جمموعة من املثقفني واملفكرين
والأكادمييني والربملانيني ورجال الأعمال وال�سيا�سة يجتمعون
ويناق�شون ب�صفتهم ال�شخ�صية ولي�ست الر�سمية ق�ضايا وم�سائل
داخلية وخارجية تهم الوطن واملجتمع ويتو�صلون �إلى ر�ؤى و�أفكار
وطروحات وبدائل ملعاجلة تلك الق�ضايا ,وقد ترفع تو�صياتهم
�إلى �صانعي القرار مبا يحقق م�صالح الوطن واملجتمع “.
56
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وتت�صف مراكــز الفكر اال�سرتاتيجي با�ستقالليتها فهي التتبع
القطاع احلكومي من جهـــة وال ت�سعى �إلى حتقيق الربح من جهة
�أخرى لذلك ال ت�صنـــف �ضـــمن منظمـــات احلكومـــة �أو منظـــمات
الأعمال ,وتعترب �إحدى منظمات املجتمع املدين ( .) NGO
منظمات املجتمع املدين يف اململكة حديثة ن�سبي ًا
وتاريخ منظمات املجتمع املدين يف العامل العربي عامة واململكة العربية
ال�سعودية خا�صة تاريخ حديث ن�سبي ًا .فالعامل العـ ــربي عرف يف بعـ ــ�ض دوله
منظمات تعنى بالدرا�سات والبحوث يف ال�سبعينات امليالدية ,و�ش ــهدت دول
مثل م�صر ولبنان وتون�س ميالد بع�ض املراكز �شبه م�ستق ــلة انطـ ــوى بع�ضها
حتت مظل ــة م�ؤ�س�ســات �أكادمي ــية �أو �إعالميـ ــة �أو حزبي ــة �إال �أنها ظلت تدين
بالوالء واالنتماء يف �أغلب احلــاالت �إلى اجل ــهات وال�شخ ــ�صيات التي كـ ــانت
متول �أن�شطتها وم�شاريعها البحثية والفكرية.

دراسة

ويف الت�سعينات امليالدية ن�ش�أت مراكز م�ستقلة للبحوث والدرا�سات يف
بع�ض الدول كم�صر ولبنان والأردن ودولة الإمارات العربية املتحدة والكويت,
وعنيت هذه املراكز ب�إ�صدار �سل�سلة من الدرا�سات والبحوث يف كثري من
ُ
املو�ضوعات ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية والأمنية ,وتعترب م�س�ألة
متويل هذه املراكز من الق�ضايا التي حتدد هويتها وا�ستقالليتها وتبعيتها.
فقيام احلكومة بتمويل �أن�شطة هذه املراكز قد ت�ضمن لها ا�ستقرار ًا
مالي ًا وا�ستمرارية لكنه قد يهدد ا�ستقالليتها وحياديتها يف طرح مو�ضوعات
وملفات قد تكون الدولة واحلكومة طرف ًا فيها.
كما �أن متويل بع�ض ال�شركات الكربى لهذه املراكز يدفعها �إلى الرتكيز
يف درا�سة ومعاجلة مو�ضوعات ذات عالقة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة بن�شاط
تلك ال�شركات و�أهدافها ,وحني تنطوي تلك املراكز حتت مظلة اجلامعات
وامل�ؤ�س�سات الأكادميية ف�إن درا�ستها و�أبحاثها قد يغلب عليها الطابع
الأكادميي والتنظريي للم�شاكل واملو�ضوعات التي تدر�سها وتبحث فيها.

� -2إعداد البحوث والدرا�سات املتخ�ص�صة يف مو�ضوعات معينة لت�شمل
الق�ضايا ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية والأمنية – الخ .
 -3تقدمي اال�ست�شارات املتخ�ص�صة للم�ؤ�س�سات احلكومية والأهلية يف
اجلوانب ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية والأمنية .
 -4خدمات التدريب والتطوير ب�شتى �أ�شكاله و�صوره وو�سائله وي�شمل
ذلك برامج تطوير املنظمات (.)OD
 -5امل�شاركة يف املنتديات املحلية والإقليمية والدولية.
 -6بناء قواعد معلومات متكاملة يف اجلوانب ال�سيا�سية واالقت�صادية
واالجتماعية.
و�ســوف ن�ســـتـــعر�ض يف اجلـــدول رقـــم (  ) 1ت�صـــنيف مـــراكـــز الـــفـــكر
اال�سرتاتيجي يف العالـــم املعا�صر ,وتو�ضيح هويتها ومالحمها ونقاط القوة
وال�ضعف تبعا لذلك الت�صنيف.
وكما يو�ضح اجلــدول رقم (  ) 2حتلي ًال ملراكز الفكر اال�سرتاتيجي يف
منطقة ال�شرق الأو�سط وتوجهاتها البحثية وم�صادر متويلها وحجم كوادرها
الب�شرية البحثية.

املوارد املالية ملراكز الفكر �ضمان ال�ستقالليتها وحياديتها
لذلك ف�إن النموذج الأمثل لتلك املراكز �أن تكون لها مواردها الذاتية
�ضمان ًا ال�ستقالليتها وحياديتها� ,إال �أن الت�سا�ؤل الذي يطرح نف�سه كيف ميكن
وتلج�أ معظم املنظمات الدولية مثل هيئة الأمم املتحدة ومنظمات التعاون
توفري املوارد املالية ؟ ,وما هي م�صادرها ؟ ,وما هي ال�ضمانة ال�ستمرارية
االقت�صادي واالجتماعي والبنوك الدولية مثل البنك الدويل و�صندوق النقد
تلك املوارد ؟ ,وبالتايل ا�ستمرار تلك املراكز يف �أن�شطتها وخدماتها.
الدويل وكذلك بع�ض املنظمات الآ�سيوية والأفريقية ومنظمات التعاون
وتتنوع الأن�شطة والوظائف التي متار�سها مراكز الفكر اال�سرتاتيجي تبع ًا
الإقليمي �إلى بع�ض مراكز الدرا�سات يف بع�ض الدول النامية يف �إعداد
الرتباطها التنظيمي ومدى ا�ستقالليتها وحياديتها �إال �أن معظم مراكز الفكر
الدرا�سات والبحوث واحل�صول على املعلومات والبيانات والإح�صائيات
اال�سرتاتيجي تبا�شر املهام واالخت�صا�صات الآتية :
عن تلك الدول مع حتليل علمي مدرو�س للأو�ضاع ال�سيا�سية واالقت�صادية
 -1تنظيم ور�ش العمل  WORK SHOPSوعقد احللقات الدرا�سية
واالجتماعية ال�سائدة يف الدول املعنية.
 SEMINARSوجمموعات الرتكيز  FOCUS GROUPSملناق�شة
ق�ضايا وملفات داخلية وخارجية.
جدول رقم ( ) 1
ت�صنيف ملراكز الفكر اال�سرتاتيجي من حيث الهوية ونقاط ال�ضعف والقوة.

ت�صنيف املركز

هويته ومالحمه

نقاط القوة

نقاط ال�ضعف

م�ستقل متاما

يتمتــع با�ستقالليــــه كامــــلة
فهو ال يرتبط باحلكـــومة �أو
�أية �أحزاب �سيــا�سيـــة ,كـــما
�أنه ال يرتبط ب�أي جامعة �أو
�شركة من ال�شركات الكربى,
ويقـــوم بتحديـــد �أولوياتـــه
ب�شكل م�ستقل عن �أي �ضغوط
خارجية.

• القدرة على �إجراء البحوث
والــــدرا�ســـات بــــــدون �أيـــة
قيـــود �أو �شـــروط من جـهات
خارجية.
• وجهـات النـــظر والنـــتائـــج
والـــتـــو�صـــيــــــات تـــتـــمتـــع
باملو�ضوعـــية وحمتــرمة من
الإعالم واملجتمع.
• املــ�صـداقـــــيـــة يف طــــــرح
املو�ضوعات.

• نقـ�ص التــمويـــل و�ضـعـــف
املـــيـــزانـــيــــة املخــ�صـــ�صـــة
للدرا�سات والبحوث.
• يف الدول الناميـة تواجـــه
بع�ض التحديـــات واملعــوقات
البريوقراطية.
• عـدم تـــوفــــــر املعلـــومـــات
والإح�صائيات.
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ت�صنيف املركز

هويته ومالحمه

نقاط القوة

نقاط ال�ضعف

ا�ستقالل جزئي

تتمـــــتع با�ستـــقالليــة عـن
القــطـــاع احلكــومي ,ولــكـــن
ترتبـــط بجـــهـــة متـويلـــية
بحثية تـحد من ا�ستقالليتها
وتتدخـــل مـــن وقـت لآخر
يف تـــحـــديـــــد الأولـــويـــات
واملو�ضوعـــات يف الـــدرا�سـات
والبحوث.

• �ضغوط �أقل من احلكـومة
والأحزاب ال�سيا�سية.
• ا�ستقرار ودعم مايل.
• احلـــــــريــــة يف اخــــتـــيار
املو�ضــوعــات بــعــد موافـقــة
اجلهة املمولة.

• التمويــل املــايل مــرتبــط
بر�ضا اجلهة املمولة.
• حتديــد املو�ضــوعات بناء
على رغبة اجلهة املمولة.
• فــــقــــدان املــــو�ضــــوعــيــة
واملــ�صــداقــــيــة فــي بــعــ�ض
الدرا�سات.

ارتباط مب�ؤ�س�سات �أكادمييه مركــــز البحــــوث والــدرا�سات
تابـع ومرتبـــط ب�شــكل كـــامل
( اجلامعات )
ب�إحدى اجلامعات .مثال :
 -1معهـد كيندي للدرا�سات يف
هارفارد.
 -2مركز ال�سيا�سات العامة يف
�سنغافورة
 -3مراكز البحوث باجلامعات.

• توفر الكوادر البحثية.
• حريــة الفكـــر والـر�أي يف
طرح املو�ضوعات.
ا�ستقطـــاب طــالب الدرا�سات
العليا املتميزين.
• �إعـــداد قـــدرات وكفاءات
بحثية للم�ستقبل.

• البحـــوث والدرا�سات يغلب
عليها الطابع النظري.
• بع�ض املو�ضـوعات مرتبطة
بتوفر امليزانيات لها.
• الأعـــبـــاء التــــدري�ســـــــية
للباحث عائق.
• تختلف من جامعه لأخرى
تبع ًا للموارد املاليـة املتوفرة
يف اجلامعة.

ارتباط ب�أحزاب �سيا�سية

هـذا النمـوذج مطــبق بكــرثة
يف بريطــانيــا حــيــث ت�ؤ�ســ�س
الأحــزاب ال�سـيا�سيــة مــراكز
للفكر اال�سـرتاتيجي وتفر�ض
عليـــها �أجـــندة ومو�ضـــوعــات
معينة وتطـــلب منـــها تقــارير
وا�ست�شارات �إ�سرتاتيجية.

• دعـــم حكــومي كبري حني
يكون احلزب يف ال�سلطة.
• توفــر املعلـومات.
• عقود م�ستــمرة حني يكون
احلزب يف ال�سلطة.

• نقــ�ص يف التمـويل �أحيانا.
• يقل ن�شاطـــه عنـدما يكون
احلزب خارج ال�سلطة.
• درا�ســـات وتـحلـــيالت ذات
�صيغة �سيا�سية موجهة.

ارتباط مبا�شر بالقطاع
احلكومي

املركز مرتبط تنظيما و�إداريا
وماليا باحلكومة.
مثـــال  :مــركـــز الـــــدرا�ســــات
الإ�سرتاتيجية بدولة الإمارات
العربية املتحدة.

• دعم ومتويل م�ستمر.
• املعـلـــومـــات والبـــيانـــــات
متوفرة.
• دعــم حكـــومي عــلى كافة
الأ�صعدة وامل�ستويات.

• ال تــوجد مرونة يف اختيار
املو�ضوعــات.
• عـــــدم اال�ستـــقــــاللــــــــية
واملــــو�ضـــوعــــيـــة يف طــــرح
املو�ضوعات.
• يغـــلب عـــلى �إجـــراءاتــــها
الطابع البريوقراطي.
• القطـــاع اخلــا�ص واملجتمع
املدين يبتعد عنها.
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دراسة

ت�صنيف املركز

هويته ومالحمه

نقاط القوة

نقاط ال�ضعف

ارتباط جزئي باحلكومة

• معظم التمويل من
احلكومة �أو من متويل من
القطاع اخلا�ص واجلامعات.
• ال يعترب جزء من التنظيم
احلكومي �أو اخلا�ص.
• ال يعترب م�ستقل متاما.

• ينظر �إليــه على انه منوذج
جيد ملراكز فكريه يف الـدول
العربية.
• بــعـــــــ�ض مـــو�ضـــوعـــاتـــه
وحتليالتـــه تــالقي احرتام ًا
من الإعالم واملجتمع املدين.

• م�ستقلة يف التمويل �أحيانا.
• يتحـــول يف النهـــايـــة �إلـى
تايع للحكومة.
•غري وا�ضح الهوية واملالمح.

جدول رقم ( ) 2
مراكز الفكر اال�سرتاتيجي يف منطقة ال�شرق الأو�سط من حيث ارتباطها التنظيمي وم�صادر متويلها وحجم القوى الب�شرية البحثية فيها.
و�ضعه
خمرجات املركز
وارتباطه م�صادر التمويل القوى العاملة
جمال البحث
ا�سم املركز
التنظيمي
معهــد دبي للإدارة • ال�سيا�سات العامة بـــــد�أ كــــ�أرتبــــاط • متويل من حكومة يعمل به ( )14من • �إيجـــاز عـــن حتــــليالت يف
حملـة الدكتـــوراه ال�شئــــون العــــامة والعالقات
احلكـــومية (دولة • الإدارة احلكومية جزئي باحلـــكومـة دبي بالكامل.
الإمــارات العربية • ال�شئون العامة وحتـــول عــــــام الـ • �إيرادات من بــيع و ( )7حــــــمـــلــــة الدولية.
� 2000إلى مـــركــز خدماتــه البحثية املاج�ســتري و( • )40كتــــب وبحــــوث ونــــ�شرات
املتحدة)
�إداريـــ ًا وم�ســـئويل علمية متخ�ص�صة.
حكومي بالكامل .والتدريبية.
خدمات م�ساندة • .ور�ش عـــــمـــــل وحـــلقـــــات
(جمل�س الأمناء)
درا�سيـــة.
(جمل�س �إدارة)
(جلنة تنفيذية)
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دراسة

و�ضعه وارتباطه
جمال البحث
ا�سم املركز
التنظيمي
مــركــــز �أبـــحــــاث •درا�ســــــــــــــــــــات م�ستـــقـــل جـــزئـي ًا
وغـيـــــــر ربـــحــــي
اخلليــج (املمــلكـــة �إ�ستــراتيجــية.
العربيةال�سعودية) • درا�ســــــــــات فــي ويديــره جمموعة
املجــاالت الأمـــــنية من رجــال الأعمال
ال�سعوديني
واالقت�صادية.
• درا�سات يف البـيئة (مـجلـــــ�س �إدارة)
(رئي�س تنفيذي )
والعلوم التقنية.
�سيالتيك

SILATECH

(قطر)

• �أبحاث ودرا�ســات
ال�شبـــاب يف العــــامل
العربي.
• تقـــــديــــم منـــــح
وحوافــــز لت�شـــجيع
العمل والتوظيف يف
العامل العربي.

م�صادر التمويل

القوى العاملة

• هـــــبــــــات مــــــن
م�ؤ�س�سات �أوربية.
• تربعات من رجال
�أعمـــال وم�ؤ�س�سات
�سعودية.
•�أتــعـــــاب نظــــــري
بحـــوث ودرا�ســـات
متخ�ص�صة.

يعمــــل بـه ( ) 20
باحثــــ ًا و ( )100
�شخــــ�ص �آخـــريـن
من املتــخـــــ�ص�صني
يف جماالت العلــوم
املختلفة.

م�ســـــتقل جــــزئـي ًا • متويل بالكامل
من حكومة قطر
وغري ربحي.
(جمل�س �أمناء)
(جمل�س �إدارة)
(جلنة تنفيذية)

خمرجات املركز
• تقارير دورية
• مقاالت
• �أوراق عمل
• تقرير �سنوي
• م�ؤمتر �سنوي يعقد يف
مدينة كمربدج بربيطانيا

• ( )9بـــــاحثــــني • بحوث ودرا�سات مدعومة.
• تنظيم ور�ش عمل وحلقات
متفــرغـني.
• ( )15مــــــــــــــن درا�سية.

املوظفني والإداريني

للخدمات امل�ساندة.

معهد الكويت بحــــوث تطبـــــيقية منظمــــة حكومية • متويل كامل من •  120بـــاحـــــــث
بدرجة الدكــتوراه
للبحث العلمي يف مـجــــال التلـــــوث حتت �إ�شراف وزارة حكومة الكويت
(دولة الكويت) البيئــــي  /كيــــمياء التعليــــــم العايل� • .أتـعـــاب نظـــــري يف خمتلـــف العلوم
احليوية والنفط( .جمل�س �أمناء ) ا�ست�شاراتللأجهزة والتخ�ص�صات و 40
م�ساعد باحـــث من
احلكومية.
(مدير عام )
حملة املاج�ستري

• كتــــب وتقـــارير وبحــوث
ودرا�ســـات ون�شــــرات علمية
متخ�ص�صة(معظم خمرجات
املركـــز �سريـــة غـــري قابلـــة
للن�شر).

معهـــــد الكــــويت درا�ســــات دوليــــــــة مرتبــــط بجـامعة • متويــــل كامل من • يعتــمـــــد عــــلى • جملة علمية
الأ�ســــــــاتـــــــــــذة • مقاالت وبحوث
حكومة الكويت
للــــدرا�ســــــــــــــات و�إ�ستــــراتيجـــــيــــة الكويت
والباحـــثني مــــــن • ور�ش عمل
الإ�ســــرتاتيجــــية خـــا�صـــة مبنـــطقـة
جامعة الكويت
اخلليج العربي
مركز ع�صام • ال�سيا�سات العامة • مرتبطباجلامعة
فار�س لل�سيا�سات • بحوث ودرا�سات الأمريكية ببريوت
• (مدير تنفيذي)
العامة والعالقات
• (جمل�س �إدارة)
الدولية ببريوت -
لينان
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• متويل مايل من
�صاحب املركز
رجل الأعمال
اللبناين (ع�صام
فار�س )
• �أتعاب نظري
الدرا�سات
واال�ست�شارات

• يعتمد على
الباحثني
من اجلامعة
الأمريكية
(ببريوت)

• تقارير متخ�ص�صة
• ور�ش عمل حلقات نقا�ش

دراسة

و�ضعه وارتباطه
جمال البحث
ا�سم املركز
التنظيمي
مـــركـــز العـــــقــــد ال�سيا�ســـات العامـــة تابــــع جلــــامعـــــة �إيـــراد عقــــود مـع
احلكـــومـــة �إيـراد
القاهرة
االجـــــتــــماعــــي -
من بعـــ�ض �شـركات
القاهـــرةجمهورية
القطاع اخلا�ص
م�صرالعربية

م�صادر التمويل

القوى العاملة

خمرجات املركز

( )5بــــــــاحــثـــني • تقارير
ويقـــومون ب�أعمال • كتب
�إداريــــة يف نـــف�س • ور�ش عمل
• حلقات درا�سية
الوقت.
• برامج تدريبية
مركز تطوير املوارد تطــــويــــر القـــــــوى تــابــــع للهــــيئــــــة • عقود حكوميه 12باحث ًا و 25
• برامج تطويرية
العامـــة لال�ستثمار •عقود من القطاع متعاقد ًا بنظام
الب�شرية جمهورية العاملة
التفرغ اجلزئي
 جمــهورية مــ�صر اخلا�صم�صرالعربية
العربية
جمــــموعـــة الأغر (االقــــتــــ�صـــــــاد
للفكراال�سرتاتيجي واملجتمع املعريف)
(اململكـــة العــربية
ال�سعودية)

• �أن�شــــ�أها �سمــــــو متويل خا�ص
الأميـــر فيــ�صل بن
عبداهلل بن حممد
• �أحـــدى منظمات
املجتمـــع املدين يف
اململكة

• متعــاونـــني مــــن • ور�ش عمل
اجلامعات والقطاع • تقارير ودرا�سات
اخلا�ص.
• (� )5إداريني
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حوار

عضو مجلس الشورى السابق الدكتور علي بن دبكل العنزي:

مجلس الشورى تجربة فريدة تحتاج إلى التطوير
حوار  -عادل الحربي

من ال�صعب �أن نتخيل كم التحديات التي مر بها جيل الثمانينات
الهجرية من �أبناء اململكة ،ال�سابقون يف جتاربهم واكت�شافاتهم،
�أولئك الذين كانت لهم الأ�سبقية يف تلقي ال�صدمات احل�ضارية
املتعاقبة والت�أ�سي�س لثقافة التعامل معها.
الدكتور علي بن دبكل العنزي ع�ضو جمل�س ال�شورى ال�سابق
�أحد �أولئك الذين تتابعت يف حياتهم ال�صدمات احل�ضارية فمن
منطقة ال�صدر ال�صحراوية �شمال حائل كابن بادية �إلى مدار�س
الكويت ثم �إلى العا�صمة الريا�ض خلو�ض جتربة الدرا�سة
اجلامعية ثم �إلى الواليات املتحدة لإجناز املاج�ستري والدكتوراه.
الدكتور العنزي �أ�ستاذ الإعالم يف جامعة امللك �سعود يحفظ
يف ذاكرته ومثله �أبناء جيله �صدمة «النك�سة عام 1967م»
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التي حتولت �إلى انت�صار يف «حرب �أكتوبر عام 1973م» مب�شاركة
�سعودية كانت م�صدر فخر �أبناء جيله ،كما يحفظ يف ذاكرته خرب
ا�ست�شهاد امللك في�صل بن عبدالعزيز �آل �سعود – يرحمه اهلل .-
«استشهاد الفيصل» و «النكسة»
الزالت تسكن ذاكرتي!..

ويبدو من الرتف ال�س�ؤال عن الهويات جليل مل يعرف غري «كرة
القدم» هواية م�شرتكة عند اجلميع ،لكنه ك�إبن بادية ال يغفل
الإ�شارة �إلى هواية اخلروج للرب حتى عندما كان يف الواليات
املتحدة حيث كان يحمل هاج�س الكرم ال�شمايل؛ وكان يبادر
املت�صلني لالطمئنان عليه يف الواليات املتحدة بدعوتهم لزيارته
حيث �أ�سعار الأغنام املنخف�ضة مقارنة ب�أ�سعارها يف اململكة.

حوار

�أ�ستاذ الإعالم الذي الزال يحتفظ بنقاء لهجته ال�شمالية هو
�ضيف هذا العدد من جملة « ال�شورى» ف�إلى ن�ص احلوار:
الميالد والطفولة؟

س -هل ما زلت تواصل مع أولئك األصدقاء؟.

 نعم �أذكر �أ�صدقاء املراحل الدرا�سية الأولى ،وكذلك �أ�صدقاء الطفولةمل انقطع عنهم والزلنا على توا�صل وكثري ًا ما نتبادل الذكريات يف لقاءاتنا
�سواء يف القريات �أو يف العا�صمة.

س -أين كانت النشأة ومن هم أصدقاء الطفولة؟

امليالد كان يف ال�صدر يف منطقة حائل ثم كانت الطفولة متنق ًال يف �شمال
اململكة كما هي حياة �أبناء البادية يف ذلك الزمن اجلميل ،ثم انتقلت مع �أحد
�أبناء عمومتي �إلى الكويت ودر�ست االبتدائية واملتو�سطة حيث اكت�سبت ثقافة
�أخرى ومنط تعليمي خمتلف ،ثم �أكملت الثانوية يف القريات؛ ومل �أمكث بها
طوي ًال ،حيث غادرتها �إلى جامعة الريا�ض ـ جامعة امللك �سعود حالي ًا ـ لكن
حمبة القريات واحلنني �إليها ر�سخ يف قلبي وعقلي والزال.
وعندما غادرت القريات كان هديف اكمال الدرا�سة ،فلم يكن للعائلة دور
يف ذلك ،فالوالدة متوفية رحمها اهلل ،و�أنا وحيدها من الوالد الذي حاول
�أن يوفر يل عم ًال يف القريات لكنه وافق على رغبتي بال�سفر �إلى العا�صمة
للدرا�سة يف جامعة الريا�ض.

س -هناك أحداث ترسخ في الذاكرة ,فما هي األحداث التي
عاصرتموها في ريعان الشباب وتحفظها في ذاكرتك؟.

 يف الذاكرة «نك�سة 1967م» ،و�آثارها النف�سية على �أبناء ذلك اجليل،وكذلك �أذكر ا�ست�شهاد امللك في�صل رحمه اهلل (1975م) وكيف كان النا�س
يف حال من الذهول وال�صدمة ،مل يلغ تلك ال�صدمة �إال ذكرى انت�صار حرب
�أكتوبر ودور امللك في�صل رحمه اهلل الفاعل واحلا�سم يف حتقيقها.
اهتمامات مرحلة الشباب؟
س – في مرحلة الشباب هناك اهتمامات وتطلعات تختمر في
الذاكرة ,فما هي اهتماماتكم وتطلعاتكم في تلك المرحلة؟.

�أذكر كل ما هو متعلق بالطفولة و�سنني املراهقة ،وخ�صو�ص ًا املدر�سني
الذين كانوا على قدر كبري من الكفاءة ،و�أذكر �أ�صدقاء الطفولة �أحمد
نزال وحممد عرميان وحمدان جربوع وحممد �صفوق ،وجميعهم الزالوا يف
القريات ،و�أما زمالء الدرا�سة ف�أذكر العديد منهم مثل جمال حممد فرحان
املعجل والدكتور طالل املعجل والأ�ستاذ خلف رحيل مدير كهرباء حمافظة
القريات ال�سابق ،والعميد عبداهلل النا�شي والعقيد خلف ثاين واملهند�س
�صالح ر�ضوان والدكتور عبدالرحمن النابل�سي والأ�ستاذ �صالح بخيت
الرزيق ،وكانت من �أجمل الأيام.

 يف مرحلة ال�شباب كانت اهتماماتنا منكبة على �إنهاء الدرا�سةواحل�صول على ال�شهادة الثانوية ،ومن ثم االلتحاق باجلامعة� ،سواء داخلي ًا
�أو خارجي ًا ،وقد كانت الدرا�سة يف تلك الأيام حمفوفة بالتحديات الكبرية
خ�صو�ص ًا لأبناء البادية.
وبالت�أكيد كانت هناك هوايات لكنها �إ�ضافة �إلى رحالت الرب وال�سفر مل
تتجاوز كرة القدم حيث كنا ن�شكل فرق حواري ،ثم تطورت الأمور واجتهنا
لفرتة حمدودة ملمار�سة هذه الهواية يف نادي (امل�سرية) يف حمافظة القريات.
الدراسة الجامعية!!

من اخلط�أ �أن يهجر الإن�سان مدينته التي ترعرع فيها
واليوم عندما �أعود �إلى القريات يف الإجازات �أعود االبن علي العنزي،
�أعود بكل جترد لأهلي جميع ًا يف القريات و�أنعم بالهدوء والألفة مع الأ�صدقاء
والأ�صحاب ،واعتقد �أنه من اخلط�أ �أن يهجر ال�شخ�ص مدينته وال يزورها بني
الفينة والأخرى �إال يف حالة العمل ال�ضروري� ،إذ البد من التوا�صل مع �أهل
البلد وتعويد الأبناء على �أهلهم وبلدتهم.

مع الزمالء من القريات وحائل

بعد احل�صول على �شهادة الثانوية من ثانوية القريات ،كانت الأفكار
والتوجهات كثرية ومل التحق باجلامعة مبا�شرة ،بل �أم�ضيت بعد الثانوية
قرابة العام يف القريات م�شغو ًال ببناء منزل العائلة ،وبعد انتهاء �أعمال البناء
توجهت �إلى جامعة امللك �سعود يف الريا�ض.
يف جامعة امللك �سعود التي كانت ت�سمى يف ذلك الوقت ـ جامعة الريا�ض ـ
طلبت االلتحاق بكلية الطب �أو الهند�سة �أوق�سم الإعالم بكلية الآداب ،لأجد
نف�سي مقبو ًال يف الإعالم ،ووافق ذلك ما لدي من ميول �إعالمية يف مراحل
الدرا�سة املتو�سطة والثانوية ،لذلك يبدو �أنني وجدت ما �أريده يف تخ�ص�ص
الإعالم ،ثم تخ�ص�صت يف العالقات العامة ،وكانت من �أجمل الأيام ،حيث
رافقت الزمالء الدكتور حممد املعيذر والأ�ستاذ الإعالمي �سالمة الزيد،
والأ�ستاذ �أحمد حماد البلوي ،والأمري الدكتور نايف بن ثنيان ومعايل نائب
وزير املالية حممد املزيد وفهد العتيبي وحمارب املحارب وفهد الهذيلي،
والدكتور عبداللطيف العويف ،وجميعهم يف الإعالم� ،أما خارج الإعالم فقد
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حوار

رافقت العديد من الزمالء منهم الدكتور هايل العبديل والأ�ستاذ حممد
م�شهور العنزي وعماد فاروق وعلي �صبيح العازمي وفايز احلوا�سي وغريهم
من �أبناء القريات.

يف الواليات املتحدة يف والية �أوهايو بد�أت جتربة جديدة ،حيث التقيت
العديد من الزمالء هناك ،منهم الدكتور حممد املعيذر والدكتور عبدالرحمن
العناد ع�ضو جمل�س ال�شورى ال�سابق والدكتور عبداهلل املو�سى مدير اجلامعة
ال�سعودية االلكرتونية ،والدكتور عبداهلل الر�شودي يف وزارة البلديات ،والدكتور
زيد البتال والعديد من الطالب ال�سعوديني املبتعثني �آنذاك.
�أذكر من املواقف اجلميلة �أننا �شاركنا يف اليوم العاملي يف ال�شارع الرئي�س
بزينا ال�سعودي ،حيث كانت امل�شاركة جميلة يف ذلك اليوم ،وقد تعلمت من
الدرا�سة يف �أمريكا �أ�شياء كثرية ال تقدر بثمن.
كما كانت لنا ذكريات جميلة مثل �أي مرحلة درا�سية ،فيها الفرح وفيها
الإحباط ،لكن ما خفف من وط�أتها ت�شجيع الزمالء ودفعهم لبع�ضهم للأمام،
كالدكتور عبدالرحمن العناد والدكتور عبداللطيف العويف والدكتور حممد
املعيذر ،والدكتور عبداهلل املو�سى ،حيث كنا نخرج يف رحالت عائلية ،ونبحث
عن الأغنام باملزارع ،وكانت �أ�سعار الأغنام يف ذلك الوقت رخي�صة مقارنة
ب�أ�سعارها يف اململكة وهو الأمر الذي كنا نكرر �سرده لأهلنا و�أ�صدقائنا عندما
يت�صلون من اململكة لي�س�ألوا عن �أخبارنا يف الغربة.

موظف سنترال في مستشفى الملك فهد للحرس

 -هل ترى فرقًا في بيئة االبتعاث الخارجي حاليًا مقارنة باالبتعاث

الوطني

في الثمانينات؟.

يف مكتبة جامعة اوهايو

س – في الجامعة وبعيدًا عن األهل واألحبة ,من هم الزمالء
الذين كنت تقضي معهم أوقاتك بعد انتهاء اليوم الدراسي؟.

 كانت �أيام الدرا�سة يف الريا�ض من الأيام التي ال تن�سى ،حيث كنا ن�سكنيف (عمارة  )27ب�سكن اجلامعة يف املدينة اجلامعية ،وكنا يف الدور اخلام�س
وجميعنا من �أبناء القريات ،ومعنا �سالمة الزيد وعو�ض ظاهر العازمي،
والأ�ستاذ عليان دهيمان وابن العم عناد جابر والدكتور نايل العبديل ،وكنا
نتزاور مع زمالئنا من حائل واجلوف وننتظر الإجازة لن�سافر �إلى القريات
عن طريق الرب عرب طريق ال�شمال الطويل واملخيف يف ذلك الوقت.
ومن الذكريات �أي�ض ًا �أثناء الدرا�سة يف الريا�ض �أين عملت يف م�ست�شفى
امللك فهد للحر�س الوطني كموظف �سنرتال ملدة عام ،وكانت قبل ال�سفر
للواليات املتحدة الأمريكية.
اإلقامة في الواليات المتحدة
األمريكية شهادة بحد ذاتها

س -حدثنا عن الدراسة في الواليات المتحدة؟.

 الإقامة يف الواليات املتحدة الأمريكية هي �شهادة بحد ذاتها ،فمابالك بالدرا�سة فيها التي متثل نقطة حتول بالن�سبة يل علمي ًا وثقافي ًا.
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مع الدكتور عبداهلل الرثيع من جامعة الق�صيم
و�صديق من لبنان يف بافلو نيويورك
 االبتعاث اليوم مي�سر فاحلكومة مل تدخر جهد ًا ،وعدد الطالبوالطالبات املبتعثني بالآالف ,وكل االمكانيات م�سخرة لهم ،واملبتعث اليوم ال
ي�شعر بال�صدمة الثقافية لأن كل ما يف الواليات املتحدة الأمريكية على �سبيل
املثال يجده يف اململكة ،بينما يف املا�ضي كل �شيء نراه هناك كان غريب ًا ،حيث
مل ي�سبق لنا يف ذلك الوقت �أن ر�أينا مطاعم مكدونالد وال بطاقات ال�سحب
الآيل للبنوك وال االنرتنت ،بينما مبتعث اليوم يذهب وهو يحمل بطاقة
ال�صراف فقط ،وال يعرف �شيئ ًا عن «ال�شيكات ال�سياحية» على �سبيل املثال.

حوار

وفق نظامه ،وهو جزء من منظومة الدولة ،لذلك يقوم الأع�ضاء بالأعمال التي
تناط بهم يف حدود �صالحياتهم ،والتي تتحول �إلى تو�صيات ثم �إلى قرارات ترفع
ملقام خادم احلرمني ال�شريفني بعد االنتهاء من بلورتها و�صياغتها والت�صويت
عليها ،وال �شك �أن جمل�س ال�شورى جتربة فريدة ،لكنه ال زال بحاجة �إلى تطوير
ليتما�شى مع طموحات املواطن ،ويكون عند ثقة قائد الوطن.
ثقافة الممارسة البرلمانية عند النشء!!
س -برأيك ما هي أهم الوسائل التي يتم من خاللها نشر ثقافة

خالل زيارة اليونان مع وفد جلنة ال�صداقة
ال�سعودية اليونانية
تركوا بصمات في حياتي العملية!!
س -من هم األشخاص الذين ترى أن لهم بصمات في حياتك؟.

 كثريون عملت معهم ،وهناك من ترك ب�صمات يف حياتي خاللعملي معهم ,منهم �صاحب ال�سمو امللكي الأمري عبدالعزيز بن �سلمان
بن عبدالعزيز م�ساعد وزير البرتول والرثوة املعدنية ,والدكتور عبداهلل
الفي�صل مدير جامعة امللك �سعود �سابق ًا ،و�سمو ع�ضو جمل�س ال�شورى الأمري
خالد بن عبداهلل بن م�شاري �آل �سعود وكيل جامعة امللك �سعود �سابق ًا،
والدكتور عبداهلل املو�سى مدير اجلامعة ال�سعودية االلكرتونية املكلف.
عضوية مجلس الشورى!!

ت�شرفت باختياري من قبل خادم احلرمني ال�شريفني ع�ضو ًا يف جمل�س
ال�شورى ،واعتربتها م�سئولية و�أمانة كربى ،و�ساهمت مع زمالئي يف املجل�س
بالعديد من الأعمال ،حيث �أذكر قانون املرور وقانون نادي ال�سيارات
والرهن العقاري وغريها من الأعمال التي تهم املواطن وت�سهل حياته.
وعملت وتعرفت على زمالء وكفاءات ن�سجت �صداقات عميقة ،ف�أذكر منهم
معايل نائب رئي�س جمل�س ال�شورى الدكتور حممد اجلفري ,والدكتور فهاد
احلمد م�ساعد رئي�س املجل�س ,والدكتور يزيد العوهلي والدكتور حممد القنيبط
والدكتور با�سم �آل �أبراهيم  -رحمه اهلل  -والدكتور خليل الرباهيم مدير
جامعة حائل حالي ًا ,والدكتور عبدالعزيز العنزي مدير جامعة تبوك ،واللواء
عبدالقادر كمال ,والأ�ستاذ عبدالعزيز القري�شي والأ�ستاذ حممد ال�شعيفي ،وال
�أن�سى الأخ الكبري الدكتور عبدالرحمن العناد الذي ال �أن�سى ف�ضله فمنذ اليوم
الأول لتعييني يف جمل�س ال�شورى وهو ير�شدين يف العمل الربملاين.
المجلس بحاجة إلى تطوير ليتماشى مع طموحات
المواطن!!

 كيف ترى خمرجات جمل�س ال�شورى ومدى حتقيقها لتطلعات املواطن؟. -جمل�س ال�شورى م�ؤ�س�سة من م�ؤ�س�سات الدولة ،ويقوم بالأعمال املناطة به

الشورى؟.

 اعتقد �أن تنمية ثقافة املمار�سة الربملانية يف املدار�س مهمة جد ًا ،البدءمن الأ�سرة ثم املدر�سة ،والبد من تعويد الأبناء يف املنزل واملدر�سة على احلوار
والنقا�ش ،و�أخذ ر�أيهم يف كثري من الأمور ليت�سنى لهم ممار�سة نوع من العمل
الربملاين �أو ممار�سة ال�شورى ،ومن ثم الت�أ�سي�س لثقافة ال�شورى واحلوار.
اإلعالم والعمل البرلماني!!
 -كيف تنظر لدور وسائل اإلعالم في نشر ثقافة الشورى؟.

 الإعالم �أ�صبح عامل م�ؤثر ،لي�س على الربملانات فح�سب ،بل �أ�صبحاليوم هو املحرك ولي�س امل�ؤثر فقط ،فدوره رقابي و�إر�شادي وتوعوي ،ومع
ظهور و�سائل الإعالم اجلديد �أ�صبح الإعالم يتخطى كل احلدود وي�ستطيع
�أن ي�صل �إلى �أي مكان و�أي �شخ�ص ،لذا يبدو �أن الإعالم �أ�صبح دوره رقابي
على جميع ال�سلطات التنفيذية والت�شريعية ،بل تعداها ليكون مراقب ًا للر�أي
العام وتوجهاته.
الإعالم �أ�صبح القوة املحركة لكل �شيء ،ونحن �شهدنا ون�شهد ما �سمي
بالربيع العربي ،ونرى كيف �أن الدول الكربى باتت تهتم بالإعالم ب�شكل كبري
جد ًا ،وتطلق املحطات الإعالمية وبكافة اللغات ،لعلمها بت�أثريه وقوته.
اإلعالم أصبح القوة المحركة
لكل شيء

تعليقات شورية:

نظام جمل�س ال�شورى
جاء ليكون بداية مل�شوار طويل من تطوير العمل الربملاين.
نقا�شات ال�ش�أن العام
جيدة يف حال تقنينها.
مناق�شة الوزراء حتت قبة املجل�س
حتتاج �إلى مراجعة �آليتها.
دور جلان ال�صداقة الربملانية
مهم جد ًا يف تعزيز العالقات بني البلدين.
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استشارات قانونية

الحجز التحفظي
ت�ضمن الف�صل الثالث من الباب الثاين ع�شر من نظام
املرافعات ال�شرعية يف مواده من املادة الثامنة بعد املائتني وحتى
املادة ال�ساد�سة ع�شرة بعد املائتني مو�ضوع احلجز التحفظي.
و�سن�ستعر�ض يف هذه الدرا�سة تعريف احلجز التحفظي ،والفرق
بينه وبني احلجز التنفيذي ،واحلاالت التي يجوز فيها �إجراء
احلجز التحفظي ،واجلهة املنوط بها �إ�صدار الأمر باحلجز
التحفظي ،والإجراءات الواجب �إتباعها ل�صحته ،وحجز ما
للمدين لدى الغري ،و�شروط �صحة احلجز التحفظي ،و�أثره.
� اً
أول :تعريف احلجز التحفظي:

-1احلجز التحفظي على �أموال املدين

احلجز التحفظي يق�صد به �ضبط املال وو�ضعه حتت يد الق�ضاء بق�صد
منع املحجوز عليه من الت�صرف فيه ت�صرف ًا ي�ضر بحق احلاجز مبعنى منع
�صاحب املال من القيام ب�أي عمل قانوين �أو مادي من �ش�أنه �إخراج هذا املال
�أو ثماره من �ضمان الدائن احلاجز.
 -2حجز ما للمدين لدى الغري

هو احلجز الذي يوقعه الدائن على ما يكون ملدينه من حقوق يف ذمة الغري
�أو حيازته �سواء كانت منقوالت �أو ديون وذلك بق�صد منع الغري من الوفاء
للمدين �أو ت�سليمه ما يف حيازته وذلك القت�ضاء حق احلاجز من هذا املال.
ثان ًيا :الفرق بني احلجز التحفظي واحلجز التنفيذي
 -1احلجز التحفظي يثبت للدائن ولو مل يكن له حق يف التنفيذ اجلربي
�أي ال يلزم لإتخاذ �إجراءاته �أن يكون بيد احلاجز �سند تنفيذي لأنه لي�س من
مقت�ضاه يف ذاته بيع الأموال املحجوزة بعك�س احلال بالن�سبة للحجز التنفيذي.
 -2قد تتطلب م�صلحة الدائن توقيع احلجز دون �سبق تكليف املدين بالوفاء
و�إعالن ال�سند التنفيذي �إليه حتى ال يلج�أ �إلى تهريب �أمواله قبل احلجز .
 -3يكفي لتوقيع احلجز التحفظي �أن يكون دين احلاجز حال الأداء
وحمقق الوجود وال يلزم �أن يكون معني املقدار.
ثال ًثا :احلاالت التي يجوز فيها �إجراء احلجز التحفظي
 -1يف حالة احلجز التحفظي على �أموال املدين:
ن�ص النظام على قاعدة عامة يف احلاالت التي يجوز فيها توقيع احلجز
التحفظي حيث ن�صت املادة « »208من نظام املرافعات على �أنه «�إذا مل يكن
للمدين حمل �إقامة ثابت ًا يف اململكة �أو خ�شي الدائن لأ�سباب مقبولة اختفاء
�أو تهريب �أمواله».
 -2و�إلى جانب تلك القاعدة العامة حدد النظام بع�ض احلاالت التي يجوز
فيها �إجراء احلجز التحفظي ،وذلك بهدف �إعفاء الدائن يف تلك احلاالت
من عبء الإثبات وحدد النظام ثالث حاالت على �سبيل احل�صر يف املواد
« »211 ،210 ،209وهي:
�أ -مل�ؤجر العقار احلجز التحفظي على منقوالت �أو ثمار امل�ست�أجر املوجودة
بالعني امل�ؤجرة املادة «.»109
ب  -ملن يدعي ملك املنقول �أن يطالب �إيقاع احلجز التحفظي عند من
يحوزه متى كان هنالك دالئل وا�ضحة ت�ؤيد ادعاءه املادة «.»110
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د� .سامي بن عبدالرحمن التميمي

ج -للدائن بدين م�ستقر حال الأداء ولو مل يكن بيده حكم قابل للتنفيذ �أن
يطلب �إيقاع احلجز التحفظي على ما يكون ملدينه لدى الآخرين من الديون
ولو كانت م�ؤجلة �أو معلقة على �شرط وما يكون له من الأعيان املنقولة يف
يد الغري ،وعلى املحجوز لديه خالل ع�شرة �أيام من تاريخ تبليغه باحلجز
الإقرار مبا يف ذمته طبق ًا ملا ن�صت عليه املادة الرابعة بعد املائتني ،وعليه
الإيداع ب�صندوق املحكمة يف خالل ع�شرة �أيام من تاريخ تبليغه بحكم �صحة
احلجز طبق ًا ملا ن�صت عليه املادة اخلام�سة بعد املائتني املادة «.»111
رابع ًا :اجلهة املنوط بها �إ�صدار الأمر باحلجز التحفظي
ويتم ب�أمر من املحكمة التابع لها حمل �إقامة املحجوز عليه ،وللمحكمة
قبل �إ�صدار �أمرها �أن جتري التحقيق الالزم �إذا مل تكفها امل�ستندات امل�ؤيدة
لطلب احلجز.
خام�س ًا :الإجراءات الواجب �إتباعها ل�صحة احلجز
� -1أن يتم تبليغ املحجوز عليه واملحجوز لديه خالل ع�شرة �أيام على
الأكرث من تاريخ �صدوره و�إال عد احلجز ملغي ًا.
 -2يجب على احلاجز خالل الع�شرة الأيام امل�شار �إليها �أن يرفع �أمام
املحكمة املخت�صة الدعوى بثبوت احلق و�صحة احلجز و�إال عد احلجز ملغى.
 -3يجب على طالب احلجز �أن يقدم �إلى املحكمة �إقرار ًا خطي ًا من كفيل
غارم �صادر ًا من كاتب العدل ي�ضمن جميع حقوق املحجوز عليه وما يلحقه
من �ضرر �إذا ظهر �أن احلاجز غري حمق يف طلبه·
ويجب التنبيه هنا على عدة �أمور هامة كالتايل:
 -1ال يجوز توقيع احلجز على املنقوالت اململوكة للغري يف حالة �إذا كانت
�صنعة امل�ست�أجر تقت�ضي �إدخال �أ�شياء مملوكة للغري يف العني امل�ؤجرة كما يف
حالة حمالت ت�صليح ال�ساعات وكي املالب�س� ..إلخ.
 -2ال يجوز توقيع احلجز على املنقوالت اململوكة للغري والتي قد وجدت يف
العني قبل توقيع احلجز بطريقة عر�ضية ت�سمح بها العادات اجلارية وتقت�ضيها
�ضرورة التعامل كما يف حالة املوا�شي اململوكة للغري والتي توجد على الأر�ض
امل�ست�أجرة �أثناء رعي بر�سيم ا�شرتاه �صاحبها من امل�ست�أجر مث ًال.
 -3احلق يف توقيع احلجز التحفظي �ضمان حلق امتياز دين الأجرة
ي�سري يف مواجهة امل�ست�أجر من الباطن فيجوز احلجز على منقوالته املوجودة

استشارات قانونية

بالعني امل�ؤجرة حتى لو كان امل�ست�أجر من الباطن قد �سدد التزامه للم�ست�أجر
الأ�صلي ولكن ذلك مرهون �أن يكون امل�ؤجر قد ن�ص يف عقده مع امل�ست�أجر
الأ�صلي على عدم جواز الإيجار من الباطن ،ف�إذا مل ي�شرتط ذلك ف�إن توقيع
احلجز التحفظي �ضمان حلق امتياز الأجرة يكون للم�ست�أجر الأ�صلي دون
امل�ؤجر على منقوالت امل�ست�أجر من الباطن.
 -4ملالك املنقول �أن يوقع احلجز التحفظي عليه عند حائزه ،واحلجز
املذكور هنا هو يف حقيقته حجز ا�ستحقاقي يوقعه مالك املنقوالت عليها
حتت يد حائزها �إلى �أن يرفع دعوى با�سرتدادها ،والهدف منه �ضبط
الأ�شياء اململوكة للحاجز ملنع حائزها من الت�صرف فيها يحول دون متكن
املالك من ا�سرتدادها �إذا ما حكم له بعد ذلك مبلكيتها فهو نتيجة ما للمالك
من حق تتبع منقوالته حتت يد حائزها ،لذلك ال يجوز توقيع احلجز كلما
امتنع على املالك �أن يتتبع منقوالته ب�سبب ترتب حق للغري عليها كما �إذا
احتج الغري بقاعدة احليازة يف املنقول �سند امللكية واحلجز اال�ستحقاقي
لي�س قا�صر ًا على مالك املنقول بل ميتد لكل �صاحب حق عيني على املنقول
ك�صاحب حق االنتفاع والدائن �صاحب حق احلب�س.
 -5يف حال طلب بائع املنقول �إجراء احلجز التحفظي حلني �سداد الثمن،
ومل يطلب ف�سخ عقد البيع ف�إن احلجز يكون باطلاً لأن ذلك يدل على تنازل
البائع عن ملكية املنقول ،وبالتايل فال يكون له حق تتبع املنقول �أو توقيع
احلجز ،وخال�صة القول ي�شرتط ل�صحة هذا احلجز �أن يكون احلاجز مالك ًا
للمنقول �أو �صاحب حق يف تتبعه بالإ�ضافة �إلى توافر ال�شروط العامة للحجز
التحفظي و�إال �أعترب احلجز باط ًال.
�ساد�س ًا :حجز ما للمدين لدى الغري
ن�ص النظام على احلاالت التي يجوز فيها توقيع احلجز التحفظي على
ما للمدين لدى الغري حيث ن�صت املادة  202على �أنه «يجوز لكل دائن بيده
حكم قابل للتنفيذ بدين م�ستقر يف الذمة حال الأداء �أن يطلب حجز ما يكون
ملدينه لدى الغري من الديون ولو كانت م�ؤجلة �أو معلقة على �شرط ،وما يكون
له من الأعيان املنقولة يف يد الغري».
ومن هنا يتبني لنا �أن من حق الدائن �أن يوقع احلجز التحفظي على
ما للمدين لدى الغري ،وهذا احلق هو حق قائم بذاته عن احلقوق الأخرى
للدائن وهو ي�ستند على ما للدائن من حق ال�ضمان العام على اعتبار �أن
�أموال املدين جميعها �ضامنة للوفاء بدينه ،واملحجوز لديه هنا يجب �أن يكون
مدين ًا للمدين لذا ال يجوز احلجز على ال�شيك حتت يد مديني ال�شركة ذات
ال�شخ�صية املعنوية امل�ستقلة عن �شخ�صية �أع�ضائها.
واملق�صود بالغري هنا الذي يجوز احلجز لديه هو من له حيازة م�ستقلة
عن املدين وغري خا�ضع له خ�ضوع التابع للمتبوع ،فال يجوز حجز ما للمدين
من �أموال لدى خادمه �أو �سائقه �أو البواب و�إمنا يوقع احلجز التحفظي يف
هذه احلالة يف مواجهة املدين ذاته و�إال اعترب احلجز باط ًال ،وتطبيق ًا لذلك
ال يجوز احلجز على �إذن �صرف �صادر للمدين لدى البنك لأن البنك غري
مدين للمدين لأنه يجب �أن يكون املدين املراد توقيع احلجز لديه مدين ًا
مبا�شرة للمدين.
�إذا توقع احلجز على دين معني للمدين لدى املحجوز لديه فال ين�صرف
�أثره �إلى الديون الأخرى التي للمدين لدى املحجوز لديه ،ويكفي �أن يكون هذا
الدين قد ن�ش�أ قبل توقيع احلجز حتى لو كان دين غري م�ستقر متنازع عليه،
ويف حالة وجود دين الحق للمدين لدى املحجوز لديه ف�إن احلجز ال ي�شمله

حتى ولو كان هناك نزاع حول التقرير مبا يف الذمة وال يلزم املحجوز لديه
بالتقرير عنها.
�سابع ًا� :شروط �صحة احلجز التحفظي
� -1أن يكون الدين م�ستقر ًا يف الذمة وحال الأداء ،فالدين غري حمقق
الوجود ال يجوز توقيع احلجز مبقت�ضاه ولو ب�إذن من القا�ضي.
� -2أن يتقدم الدائن بطلب حجز ما ملدينه لدى الغري من الديون ولو كانت
م�ؤجلة �أو معلقة على �شرط.
 -3يكون طلب احلجز بورقة تبلغ بوا�سطة املحكمة �إلى املحجوز لديه.
 -4يجب �أن ت�شتمل ورقة التبليغ على �صورة احلكم الذي يطلب الدائن
احلجز مبوجبه وبيان املبلغ املحجوز من �أجله ونهي املحجوز لديه عن الوفاء
مبا يف يده �إلى املحجوز عليه.
 -5يجب �أن يقرر املحجوز لديه لدى املحكمة عما يف ذمته للدائن خالل
ع�شرة �أيام من تاريخ تبلغه باحلجز.
ً
 -6ال يجوز توقيع احلجز بدين مل يحل �أجله لأن يف ذلك حرمانا للمدين
من الأجل ،ولكن يجوز توقيع احلجز يف حالة �سقوط الأجل �أو �إذا كان الأجل
مقرر ًا مل�صلحة الدائن.
 -7ال ي�شرتط �أن يكون ما للمدين لدى املحجوز لديه املراد توقيع احلجز
عليه حال الأداء.
 -8يكون االخت�صا�ص عند التنفيذ على عقار للمحكمة التي يقع العقار
يف دائرتها ف�إذا تناول التنفيذ عقارات تقع يف دوائر حماكم متعددة كان
االخت�صا�ص لإحداها .وذلك لأن احلجز التحفظي م�آله �إلى حجز تنفيذي.
ثامن ًا� :أثر احلجز التحفظي
ينتج عن احلجز التحفظي غل يد املدين عن الت�صرف يف �أمواله املحجوز
عليها حتت يده ،ومن املقرر �أن احلجز التحفظي ي�صبح تنفيذي ًا من يوم
�صدور احلكم النهائي ب�صحة �إجراءات احلجز� ،أو من �صريورة احلكم
ب�صحة احلجز نهائي ًا.
ميتنع على املحجوز عليه الت�صرف يف املال املحجوز عليه ت�صرف ًا ي�ضر
بحق احلاجز و�إن ت�صرف يف هذا املال فت�صرفه ال ي�سري يف حق احلاجز.
احلجز ال يحرم املحجوز عليه من �إنهاء العالقة بينه وبني املحجوز لديه
�إذا وجد ما يربر ذلك فله ف�سخ عقد الإيجار املن�شئ ملديونية املحجوز لديه �أو
�إنهاء عقد عمله املن�شئ لدين الأجرة.
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رئيس مجلس الشورى يستقبل عددًا من السفراء
المعينين لدى عدد من الدول

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� ،سفراء
خادم احلرمني ال�شريفني املعيـــنني حـــديث ًا لدى عدد من الدول
ال�شقيقة وال�صديقة وهم  :ال�سفري ع�صام بــن �أحمـد عابد الثقفي
املعني لدى مملكة الرنويج ,وال�سفري طلعت بن �سامل ر�ضوان املعني
لدى جمهورية �ألبانيا ,وال�سفــري عــ�صام بن �إبــراهيم بيت املال
املعني لدى جمهورية اليونان ,وال�سفري عبداهلل بن �صالح بن عواد
املعني لدى جمهورية ت�شيلي ,وال�سفري ه�شام بن عبدالوهاب بن
زرعة املعني لدى �سلطنة بروناي دار ال�ســـالم ،وال�سـفري عبداهلل
بن عبدالرحمن العويفري املعني لدى جمهوريـــة زامــبيا ،وال�ســفري
عبدالعزيز بن عبداهلل �أبو حيمد املعني لـــدى مملكــة هولندا،
وال�سفري تركي بن ناجي العلي املعــني لـــدى جمهوريـــة النـــيجر،
وال�سفري حممد بن عبــدالهادي املــطريف املعـــني لدى جمـــهورية
هنغاريا ،وال�سفري الدكــتور عبداهلل بن نا�صر الب�صريي املعني لدى
جمهورية الفلبني ،وال�سفــري الدكـــتور حمــد بن حمـمد الهاجري
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املعـــني لـــدى جمهـــورية القــمر املتحدة ،وال�سفري خالد بن في�صل
ال�سحلي املعني لدى تركمان�ستان.
ويف م�ستهل اللقاء هن�أهم معايل رئي�س جمل�س ال�شورى على الثقة امللكية
الكرمية ،متمنيا لهم التوفيق يف �أداء مهام عملهم .وثمن معاليه الدعم الكبري
الذي يوليه خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز �آل �سعود
 حفظه اهلل  -للعمل الدبلوما�سي الذي تقوم به وزارة اخلارجية وحر�صهعلى �أن ت�ؤدي ممثليات اململكة يف اخلارج دورها جتاه الوطن واملواطن على
�أكمل وجه ،كما ثمن دعم القيادة الر�شيدة للمجل�س واهتمامها ب�إيجاد قنوات
توا�صل وثيقة بني جمل�س ال�شورى والأجهزة احلكومية ب�شكل عام.
وحمل معايل رئي�س املج ــل�س ال�سفــراء حتــياته وتقديره لأ�صحاب املعـايل
ر�ؤ�ساء برملانات الدول املعينني فيها وحثهم على ب ــذل م ــزيد م ــن اجلــهد يف
توثيق عالقات التعاون وال�صداقة بني اململكة والدول ال�شقيــقة وال�صديقة يف
�شتى املجاالت مبا يخدم امل�صالح امل�شرتكة للمملكة .ح�ضـر اللقاء وكيل وزارة
اخلارجية ل�ش�ؤون املرا�سم  /عزام بن عبدالكرمي القني.
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بحضور سمو األمير عبدالعزيز بن سلمان

لجنة الشؤون االقتصادية والطاقة تناقش التقرير
السنوي لوزارة البترول

عقـــدت جلنـــة ال�شـ�ؤون االقت�صادية والطاقة مبجل�س ال�شورى
اليوم اجتماع ًا بح�ضور معــايل نائب رئي�س املجل�س الدكتور حممد
بن �أمني اجلفري و�صاحب ال�ســـمو امللـــكي الأمـــري عبد العزيز بن
�سلمان بن عبد العزيز م�ساعــد وزير البتـــرول والثــروة املعدنية
ل�ش�ؤون البرتول وذلك ملناق�شة التقرير ال�سنـــوي لوزارة البرتول
والرثوة املعدنية للعام املايل 1435/1434هـ.
ويف بداية االجتماع �أكد معايل نائب رئي�س جمل�س ال�شورى حر�ص املجل�س
على التوا�صل والتعاون مع خمتلف الوزارات واجلهات احلكومية وم�س�ؤوليها
�أثناء مناق�شة تقارير الأداء ال�سن ــوي له ــا ،منــوه ًا بتجــاوب وزارة البرتول
والرثوة املعدنية امل�ستمر مع املجل�س يف هذا ال�ش�أن.
من جانبه �أ�شــار �ســمو م�ساعد وزير البت ــرول والث ــروة املــعدنية ل�شـ ـ�ؤون
البرتول �إلى �ضــرورة تك ــاتف الوزارة مع املــجل�س للو�صول ب�أعمال الوزارة �إلى

�أفق �أرحب نظر ًا ملا تقوم به من مهام يف ا�ستخراج وحفظ للرثوات البرتولية
والرثوات التعدينية ،التي تعد العمود الفقري والأ�سا�س لالقت�صاد ال�سعودي.
بعد ذلك ا�ستع ــر�ضت جل ــنة ال�ش�ؤون االقت�صادية والطاقة برئا�سة ع�ضو
املجل�س الأ�ستاذ �صالح احل�صيني وح�ضور �أع�ضاء اللجنة وعدد من م�س�ؤويل
الوزارة العديد من املو�ضوعات التي تن ــاولها تق ــرير وزارة البرتول والرثوة
املعدنية للعام املايل 1435/1434هـ ،وقد �أجاب م�سـ�ؤولوا الوزارة على �أ�سئلة
وا�ستف�سارات �أع�ضاء اللجـ ــنة حــول بع ــ�ض �أعم ـ ــال واجنازات الوزارة التي
ت�ضمنها التقرير.
و�ستقوم اللجنة بدرا�سة ما ت�ضمنه التقرير من مو�ضوعات متهيد ًا لتقدمي
تقريرها ب�ش�أنه �إلى املجل�س خالل الفرتة القادمة.

رئيس لجنة الشؤون الخارجية يجتمع بسفير فنلندا
اجتمــع ع�ضــو جمــل�س ال�شــورى رئي�س جلنة ال�ش�ؤون اخلارجية
معايل الدكتور خ�ضر بن عليان القـر�شي يف مكتبه مبقر املجل�س يف
الريا�ض �سفري فنلندا لدى اململكة  /بيكا فاوتيالينني.
وجرى خ ــالل االجت ــماع بح ــث �ســبل تعزيز العمل والتعاون الثنائي على
�صعيد العالقات الربملانية بني جم ــل�س ال�ش ــورى والب ــرملان الفنلندي وتفعيل
دور جلنــتي ال�صداقــة الربملانيــة يف املجلــ�سني مبا ي�سهــم يف دع ــم التع ــاون
والعمل امل�شرتك بني البلدين ال�صديقني.
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لجنة صداقة برلمانية تحتفي بعدد من السفراء

التقت جلنة ال�صداقة الربملانية التا�سعة يف جمل�س ال�شورى
برئا�سة ع�ضو املجل�س رئي�س اللجنة الدكتور /فايز بن عبداهلل
ال�شهري يف مقر جمل�س ال�شورى يف الريا�ض �سفراء ور�ؤ�ساء البعثات
الدبلوما�سية لدى اململكة لكـــل من اململــكة الأردنية الها�شمية،
ودولة فل�سطـــني ،واجلمهوريـــة اللبنانـــية ،واجلمهوريـة الرتكية،
وجمهورية اليونان ،وجمهورية املجر ،وجمهورية الت�شيك.
ومت خالل اللقاء بحث �سبل تعزيز التعاون الثنائي على �صعيد العالقات
الربملانية بني جمل�س ال�شورى وجمال�س وبرملانات تلك الدول ،وتفعيل دور
�أعمال جلان ال�صداقة الربملانية مبا ي�سهم يف دعم التعاون والتن�سيق
امل�شرتك بني جمل�س ال�شورى وتلك الربملانات.

ح�ضر اللقاء �أع�ضاء جمل�س ال�شورى �أع�ضاء جلــنة ال�ص ــداقة الربمل ــانية
التا�سعة يف املجل�س.
بع ــد ذلك �ش ــرف اجلم ــيع ح ــفل الع�ش ــاء ال ــذي �أقامته جلــنة ال�صداقة
الربملانية يف مقر املجل�س تكرمي ًا لل�سفراء ور�ؤ�ساء البعثات الدبلوما�سية.
ي�شار �إلى �أن جلـان ال�صداقة الربملانية ال�سعودية يف جمل�س ال�شورى تعمل
على تنمية وتوثيق روابط ال�صداقة والتوا�صل بني جملــ�س ال�شـورى ،واملجال�س
الت�شريعية والربملانات يف الدول ال�شقيقة وال�صدي ــقة مبا يع ــزز عـ ــالقات
اململكة خارجي ًا ،ويحقق �أكرب قدر من التوا�صل والتن�سيق يف خمتلف املحافل
الربملانية على ال�صعيدين الإقليمي والدويل.

لجنة الصداقة السعودية األلمانية تجتمع
بعضو البرلمان األلماني
عـــقد �أعـــ�ضاء جلـــنة ال�صداقــة الربملانية ال�سعودية الأملانية
يف جمل�س ال�شورى برئا�سة ع�ضو املجل�س عـــ�ضو اللجـــنة الدكتــور
�سامل بن علي القحطاين مبقر املجل�س بالريا�ض اليـــوم اجتـــماع ًا
مع ع�ضو الربملان االحتادي الأملاين « البوند�ستانغ » رئي�س اللجنة
االقت�صادية الدكتور بيرت رامز �أور والوفد املرافق له الذي
يزور اململكة حالي ًا وذلك بح�ضور الأمني العام لغرفة التجارة
وال�صناعة العربية الأملانية يف برلني عبد العزيز املخاليف ،ونائب
ال�سفري الأملاين لدى اململكة مي�شائيل اون خمت.
وجــرى خ ــالل االجت ــماع بح ــث ع ــدد م ــن املو�ض ــوعات ذات االه ــتمام
امل�شرتك بني اململك ــة وجمهوري ــة �أملانيــا االحتادي ــة ،وا�ســتعرا�ض لع ــالقات
التعاون بني البلدين ال�صــديقني يف �شـتى املجاالت و�سبل دعم وتعزيز العمل
والتعاون الثنائي على �صعيد العالقات الربملانية بني جمل�س ال�شورى والربملان
االحتادي الأملاين.
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وتع ــمل جلــان ال�صداقة الربملانية ال�سعودية يف جمل�س ال�شورى على تنمية
وتوثيق روابط ال�صــداقة والتوا�صل بني جمل�س ال�شورى ،واملجال�س الت�شريعية
والربملانات يف ال ــدول ال�شقيقة وال�صديقة مبا يعزز عالقات اململكة خارجي ًا،
ويحقق �أكرب قدر م ــن الت ــوا�صل والتن�ســيق يف خمتلف املحافل الربملانية على
ال�صعيدين الإقليمي والدويل.

مجتمع الشورى

اإلدارة العامة للقسم النسائي تدرب
منسوباتها على اإلسعافات األولية00
وتثقفهن بأمراض سرطان الثدي
ومخاطر المخدرات
حتر�ص الإدارة العامة للق�سم الن�سائي مبجل�س ال�شورى على ا�ستغالل
الأيـــــام العامليـــة ذات العالقـــة مبــجاالت ال�صحة لتوعية من�سوباتها
وتثقيفهن مبخاطر بع�ض الأمــرا�ض ,فقد حر�صت على امل�شاركة يف اليوم
العاملي لل�سرطان من خـــالل ا�ست�ضافة من�سوبات جمعــية زهرة ل�سرطان
الثدي لتعريف من�سوبات املجل�س ب�أعرا�ض املر�ض و�أهمية الك�شف املبكر
عنه ,ملا له من فائدة يف معاجلته قبل �أن متتد �آثـــاره �إلى �أجــزاء �أخرى
من اجل�سم.
من جهة �أخرى نفذت الإدارة وبالتعاون مع جمعيــة الــهالل الأحمر
ال�سعودي وتزامنا مع اليوم العاملي للإ�ســـعافات الأولــية دورة تدريبية
مكثفة بعنوان «مبادئ الإ�سعافات الأولية» ملن�ســـوبات املجـــل�س حر�ص ًا
منها على رفع الوعي ال�صحي لديهن.

وقد ثمنت الإدارة العامة للق�سم الن�سائي دعم جمعية الهالل الأحمر
و�سرعة جتاوبها لتنفيذ هذه الدورة وتقدمي ه ــدايا رم ــزيه ملنــ�سوبات
املجل�س مبنا�سبة اليوم العاملي للإ�سعافات الأولية.

ويف �إطار التوعــية مبخــاطر املخدرات نفذت الأمانة العامة ل ّلجنة
الوطنية ملكافحة املخدرات ممـثله يف �إدارة الربامج الن�سائية بالتعاون
مع املديرية العامة ملكافح ــة املخ ــدرات �إدارة ال�ش�ؤون الن�سوية برناجم ًا
تثقيفي ًا متكام ًال للتوعية والتثقيف مبخاطر تعاطي املخدرات وامل�ؤثرات
العقلية ملن�سوبات جمل�س ال�شورى.
وهدف الربنامج � إلى �إك�س ــاب من�س ــوبات جم ــل�س ال�شورى مهارات
التعرف على عالمات التعاطي للمخدرات على متعاطيها ,وحجم م�شكلة
املخدرات يف اململكة و�أ�ضرارها ال�صحية على املتع ــاطي ,واالجت ــماعية
على الأ�سرة واملجتمع.
وقد �صاحب الربنام ــج ور�شة عمــل تدريبي ــة ومع ــر�ض اح ــتوى على
كتيبات تثقيفية وجم ــالت توعــوية وو�سـائل �إر�شادية ,كما �ضم املعر�ض
عينات لأنواع املخ ــدرات ,و�أدوات التــعاطي والو�س ــائل امل�ست ــخدمة يف
التهريب.
وسم على أديم النزاهة والوطن....

توثيق لبعض جوانب حياة
الوزير الخويطر “ رحمه اهلل “
ا�ستقبلت املكتــــبة العربـــية م�ؤخــر ًا الإ�صدار اجلديد لع�ضو جمل�س
ال�شورى ال�سابق ،الأمني العام ملجل�س �أمناء م�ؤ�س�سة ال�شيخ حمد اجلا�سر،
الأديـــب حمــد بن عــبد اهلل القــا�ضي ،حــمل عنـــوان « د.عـــبدالعزيز
اخلويطر :و�ســم على �أدمي النزاهة والوطن» حيث يعر�ض هذا الإ�صدار
جملة من العطاءات الــرائدة واملتمـيزة للوزير اخلويطر «رحمه اهلل»،
واجلوانب امل�ضيئة يف م�سريته العملية واملجتمعية  ،م�ست�شهد ًا مبا قدمه
الفقيد ملجتمعة ووطنه طيلة حياته العملـية  ،التي بد�أت بعمله كع�ضو
هيئة تدري�س بجامعة امللك �سعود ،ثم �أمين ًا عام ًا للجامعة فرئي�س ًا لها،
ثم رئي�س ًا لديوان املراقبة العامة ،فوزيـر ًا لكل من ال�ش�ؤون االجتماعية
والعمل ,واملعارف ,واملالية ,والتعليم العايل ،وكل من وزارتي ال�صحة
والزراعة ،و�أخري ًا �شغل رحمه اهلل من�صب وزير دولة.

ي�أتي كتاب القا�ضي مل�سة وفاء و�شهادة وع ــرفان مبــا قدمه اخلويطر
« رحمه اهلل» خالل م�س ــريته احلي ــاتية ،ك ــما يــو�ضــح من خـالل �سرده
لبع�ض الق�ص�ص واملواقــف التــي مر به ــا الفقي ــد ،ال�صور امل�ض ــيئة يف

م�سريته العلمية والعملية والتي �شهد بها جل من عا�ص ــره رحمه اهلل،
م�ست�شهد ًا بحر�صه ال�ش ــديد عـلى املال العام وتر�شيد الإنفاق ،وحتقيق
العدالة والأمانة يف جميع ما يناط به مــن الأعمــال ،وهو ما �أفرغ له
الأديب القا�ضي ف�ص ًال كام ًال يف كتابه الذي بد�أه ب�سـرد ف�صول املراحل
الأولى من حياة الوزير اخلويطر ،معرج ًا من خالل هذا الف�صل على
حيـ ــاة الفقــيد العلم ــية والعملي ــة ،مذكر ًا ببع�ض اللقاءات واحلوارات
الإعالمي ــة التي قــلما ي�ستجيب لها الفقيد� ،إال لإي�ضاح �سيا�سة ما �أو
التعريف بربامج و�أنظمة م�ستحدثة يف وزارته ،كما عرج القا�ضي مبحر ًا
يف كتابه عن بع�ض الآثـ ــار الفكريـة والإ�صدارات الأدبية والثقافية ،التي
كتبها الوزير اخلويطر عرب مراحل مت ــفاوته م ــن حي ــاته ،ال�ســيما تلك
التي �سرد من خاللها ف�صول مذكراته ال�شخ ــ�صية ،والتي عنون لها ب
«و�سم على �أدمي الزمن» وكتابه ال�شهري « �أي بني» ،وكــتب �أخرى متعددة
زاحمت  -مع بع�ض الإ�صدارات العربية املميزة  -ع ــلى الظــفر ب�سبق
الن�سبة الأعلى يف املبيعات والتوزيع يف املكتبات العربية.
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المجلس الطالبي بمدارس أطياب

يعزز روح االنتماء للوطن 00ويكتشف المواهب
تقرير  -من�صور الع�ساف

املجل�س الطالبي يف مدار�س �أطياب الأهلية مبدينة الريا�ض
منوذج للمجال�س الطالبية من خالل متيزه يف تعزيز روح االنتماء
للوطن  ،واكت�شاف مواهب الطالب وتنمية قدراتهم .وتنمية روح
احلوار البناء واحرتام الر�أي الآخر� ,إلى جانب ت�شجع الطالب
على التفوق الدرا�سي ودعم الإبداع واالبتكار ،والإ�سهام يف بناء
ال�شخ�صية القادرة على مواجهة حتديات امل�ستقبل ،وكذلك
�إ�شراك الطالب يف �صنع القرار.
كما يعمـــل املجـــل�س علــى تعـــزيز الأخـــالق وال�ســلوك احلـ�سن
للطالب والطالبــة ،ويقــدم برامـــج نوعــية و�أن�شــطة متميــزة -
ترتكز على الرتبية والأخالق والتعليم ال�صحيح بو�سائــل التعـليم
احلديثة �سعيا لتحقيق الأمل املن�شود .وينظم الزيارات املتنوعة،
والرحالت الهادفة والتعرف على ما تزخر به العا�صمة الريا�ض
من معامل ح�ضارية ،كما ينظم املجل�س الطالبي امل�سابقات ال�شيقة
التي ترثي ثقافة الطالب العامة مبختلف العلوم..
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وت�ســـعى املـــدار�س مبخـــتلف مـــراحلها (االبــتدائي واملتــو�سط
والثانوي) من خالل املجل�س الطالبي لتعزيز مفهوم التعاون والعمل
اجلماعي ،وتعويد الطالب على حتمل امل�س�ؤولية� ..إ�ضافة �إلى.
�آلية الرت�شيح والت�صويت
حتدث م�شرف الأن�شط ــة الط ــالبية ومــراقب يف املجل�س الطالبي املعلم
�أ�سامة الناظر عن �آلية الرت�شيح يف املج ــل�س وقــال� :إن �آلي ــة االنت ــخابات
للمجل�س الطالبي يف املدار�س للمرحلــة املتو�سطة والثانويــة تت ــم يف نه ــاية
ال�شهر الأول من بداية العام الدرا�سي ،حي ــث ت�صــدر �إدارة املدار�س �إي�ضاح ًا
بتحديد املواعيد التف�صيلية للرت�شيح واالنتخ ــاب ،ك ــما ي�شـ ــرتط ل�ص ــحة
انتخابات املجل�س الطالبي �أن يكون الت�صويت بــناء على اجلـداول االنتخابية،
�أما بالن�سبة لكيفية الت�صويت واختيار املر�شحـني فيكون من خالل منوذج
معد م�سبقا ،ويتم الت�صويت عن طريق االقت ــراع ،حي ــث يقوم الطالب بو�ضع
النموذج يف �صندوق زجاجي خم�ص�ص لالنتخابات الطالبية.

شورى الشباب

وعن الفائدة التي حتققت للط ــالب من املج ــل�س �أفــاد الناظر �أن الطالب
ا�ستفادوا من املجل�س الطالبي عظيم الفائدة حيث �أ�شــبع رغباتهم ،و�أ�سهم
يف رفع مفهوم احلوار لديهم ،وتر�سيخ معنى العمل اجلـماعي وروح التعاون،
وامل�شاركة يف الر�أي ،م�شري ًا �إلى �أن املجل�س الطالبي يقــوم بدرا�سة اقرتاحات
الطالب كل اقرتاح على حدة ،ومن ثم الرفع بالتو�صــيات لإدارة املدار�س
�شرط �أن يكون االقرتاح �أو الربنامج قابال للتطبيق ،وقد مت اعتماد العديد
من الربامج والفعاليات املتنوعة .و�أكد الناظر �أن املجل�س يرحب بكل ما من
�ش�أنه تطوير اجلانب التعليمي والثقايف واالجتماعي لدى الطالب ..
املجل�س الطالبي حا�ضنة تربوية وتوعوية �شاملة
وعلق مدير �إدارة الن�شاط الطالبي والإعالم باملدار�س خالد املدخلي على
دور املجل�س الطالبي يف املدار�س وانعكا�سات ذلك على الط ــالب واملجــتمع
وقــال  « :ن�ســعى من خ ــالل املجل ــ�س الط ــالبي �إلى تنظيم خمتلف الأنــ�شطة
املتنوعة التي تدخل البهجة وال�سرور �إلى نفو�س الطــالب ..حيث يلـبي املجل�س
تطلعاتهم ورغباتهم ،من خالل خلق بيئة �صحية تناف�سية بني الط ــالب ،وقد
نفذت املدر�سة يف هذا الإطار العدي ــد م ــن الأن�ش ــطة الط ــالبية ومن �ضمنها
االحتفال باليوم الوطني للمملكة من كل عام ،وت�شتمل هذه املن ــا�سبة ال�سنوية
املباركة على حفل وطني وحملة �إعالمية ي�شرتك فيها كل ط ــالب امل ــدر�سة،
ويتخلل احلفل الق�صائد الوطنية ال�شعرية التي تعزز حب الوطن واالنتماء يف
نفو�س الطالب.

الطالب يجدون �ضالتهم من خالل املجل�س الطالبي
ـ من جهته �أ�ش ــاد الطــالب �صالح العــوهلي ع�ضو اللجنة الفنية باملجل�س،
م�ؤكدا �أن الفائــدة عمت جميع ط ــالب امل ــدار�س مبختلف املراحل من خالل
تنظيم العديد من الربامــج ال�شيقة ذات الف ــائدة الكبــرية حيث تقام دورات
عن فن مهارات االت�صال ,وقــد تفــاعل الط ــالب م ــع هذه الدورات وتعرفوا
على فنون ومهارات احلوار واالت�صال ،من خ ــالل ا�ستخدام برنامج العرو�ض
التقدمية و�أي�ضا مت توزيع بع�ض املذكرات امل�ساندة والتي حتتوي على طرق
و�أ�ساليب احلوار الناجح  .و�أو�ضح العوهلي �أن املجل�س الطالبي يف املدار�س..
رفع بالتو�ص ــيات �إلى �إدارة امل ــدار�س لت ــزيني باح ــاتها وف ــنائها ،وجــاءت
املوافقة �سريعا على هذه املب ــادرة الت ــي قدمــها املجل ــ�س الطــالبي ور�صدت
ميزانية لذلك ،ومن ثم حتددت م�س�ؤوليات كل جلنة على حدة وبد�أنا العمل
�إلى �أن ظهرت مدار�سنا بحلة ج ــديدة ومزينة ت�سر الناظرين .وكذلك فقد
اقرتح طالب ال�صف الثاين الثانـ ــوي لقاء مفتوح ًا يجمع املدر�سني بالطالب
و�إدارة املدر�سة ،وقد لقي جت ــاوب ًا من اجلم ــيع ،وعقد اللقاء ومتيز بال�شفافية
وتبادل الأحاديث الودية.

و�أ�ضاف املدخ ــلي � :إن املج ــال�س الط ــالبية يف امل ــدار�س هي بارقــة ن ــور
وتعليم وتربية وم�شاركة جماعية  ،حيث يتاح للطالب �إبداء ر�أيه بــكل �أريحـية،
ويلقى �أ�صداء وتفاعل جتاه فكرته �أو م�شروع ــه امل ــدر�سي ،من خــالل عر�ضه
على املجل�س الطالبي ومناق�شة الفكرة ودرا�ستها ومن ثم ال ــرفع بهــا لإدارة
املدر�سة ،وهذا التجاوب حفز الطالب لتقدمي �أفكارهم واقرتاحاتهــم .و�أ�شاد
املدخلي بدور �أولياء الأمور وم�ساندتهم للأن�شــطة الطالبـية ومقدرا تفاعلهم
مع برامج املدار�س ،وا�صفا �إياهم بال�سباقني حل�ضور فعاليات �أن�شطة املجل�س
الطالبي.

و�أ�شار� إلى �أن املجل�س �صوت باملوافق ــة ع ــلى برن ــامج امل�ســابقات الثقافية
النافعة للمرحلة الثانوية ،وكذلك برنام ــج ريا�ضي �أو ن�ش ــاط ح ــركي (ويكون
فيه التنويع والتغيري وا�ستخدام املفيد من الربامج البدنية املتاحة.
كما مت تنظيم برنامج �شهري وق�سم �إلى �أربعة �أ�سابيع (الأ�سبوع الثقايف،
الأ�سبوع العلمي� ،أ�سبوع املناف�سات ،و�أ�سبوع الدوري الثقايف) ويتخلل الفرتة
معر�ض الكتب والأ�شرطة ب�أ�ساليب خمتلفة.
مفيد ًا ب�أن املجل�س الطالبي بعث ال�سرور وال�سعادة يف نفو�س الطالب
ويالقي قبوال وا�سعا من الطالب �إذ وجدوا �ضالتهم من خالله.
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مميز ًا يت�ضمن م�سرحيات ق�صرية وهادفة وقد �أظهر هذا الفن امل�سرحي
العديد من املواهب الكامنة ،وا�ست ــفاد الط ــالب امل�شاركون واحل�ضور و�أثروا
معلوماتهم.
وقد ح�ضر فعاليات امل�سرح العديد من امل�س�ؤولني و�أولياء الأمور وم�شريف
الأن�شطة الرتبوية.
ويف ختام حديثه �أ�شــاد الطــالب ال�صغري بتع ــاون ودع ــم �إدارة املـ ــدار�س
ومر�شدي الطالب وجميع �أع�ضاء املجل�س الط ــالبي ملا ق ــاموا به من جـ ــهود
ملمو�سة لإجناح منا�شط وبرامج املدر�سـ ــة .حــيث حق ــق املج ــل�س الط ــالبي
باملدر�سة نتائج متميزة انعك�ست �إيجاب ًا على الطالب.
املجل�س الطالبي �أداة للتوا�صل بني الطالب واملدر�سة
�إلى ذلك تط ــرق امل ــ�شـرف الع ــام باملدار�س يو�سف ال�شعيبي� إلى �أه ــمية
املجلــ�س الط ــالبي ودوره يف �إ�ص ــالح الن ــ�شء وتنم ــية اجل ــوانب الفك ـ ــرية
واالجتماعية والريا�ضية وقال « »:يع ــترب املجل�س الطالبي �أداة للتفاعل ما بني
الطالب و�إدارة املدر�س ــة ،و يع ــزز الع ــالقات ،وينمى التوا�صل واحلوار البناء
ويحقق الفائدة املرجوة ،ويطلق العنان لتفجري الطاقات اخلالقة والإبداعية،
وتعزيز املواهب الفردية منها واجلماعية.
والتي ت�سهم يف النهاية يف ت�شكيل الثقافة العام ــة وتط ــوير الفـكر وخدمة
الوطن واملجتمع ،حيث يتيـ ــح املج ــل�س للط ــالب فر�ص ــة مم ــار�سة خم ــتلف
الأن�شطة الثقافية واالجتماعية والريا�ضية والفنية يف �إطار من القيم واملبادئ
والأخالق الإ�سالمية ال�سامية.
وهو حلقة و�صل بني الط ــالب واملدر�س ــة ،به ــدف خــدمة الطالب وطرح
ق�ضاياهم وتبني �أفكارهم اخلالقة .وتقوية العالقة بني الط ــالب مــن خ ــالل
�إيجاد �صيغة للتفاعل بينهم عن طريق ممار�سة الأن�شطة امل�شرتك ــة .وتع ــزيز
روح امل�شاركة والتعاون املثمر وبناء روح اجلماعة لديهم.
�إ�ضافة �إلى اكت�شاف مواهبهم وقدراتهم و�صقل مهاراته ــم وت�شجـ ــيعهم،
وتنمية الروح الإبداعية لديهم .واال�ست ــفادة م ــن ط ــاقات الطالب يف خدمة
املجتمع وفيما يعود عليهم بالنفع .
فعاليات متنوعة و�أن�شطة متميزة ا�ستفاد منها طالب املدار�س
من جانبه حتدث الطالــب حممد ال�ص ــغري ع ــن املنا�ش ــط التي ي ـنــفذها
املجل�س الطالبي بالتعاون مع �إدارة الن�شــاط الطــالبي وقال  « :تتعدد الربامج
فهناك ما يتعلق منها باجلانب الرتبوي كاملحا�ضــرات التوعوية والتثقيفية،
و�أخرى باجلانب الرتفيهي كامل�سابقات الريا�ضية والثقافية والفنية..
كما ينظم املجل�س �أي�ضا اليوم املفت ــوح وي�شتــمل عل ــى م�س ــابق ــة « �سرية
امل�صطفى عليه ال�صالة وال�سالم » وت�سـتمر ملدة �شهر تقريبا ،ومن ثم توزيع
اجلوائز القيمة على الفائزين وهي عبــارة عن �أجهزة جواالت ذكية ..ومت
�أي�ضا تكرمي اللجان املنظمة ،و�أ�شار ال�صغري �أن املجل�س الطالبي قدم م�سرح ًا
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نظمتها إدارة العالقات العامة وإدارة العالقات والمراسم باإلدارة النسائية

وفود طالبية تزور مجلس الشورى وتحضر
جانبًا من جلساته العامة

يف �إطار الزيـــارات التي تنــظمها �إدارة العالقات العامة ,و�إدارة
العالقات واملرا�سم بالإدارة الن�ســـائية لطالب وطالبات اجلامعات
واملدار�س بالتعليم العام لزيارة جمل�س ال�شورى والتعرف على �آلية
عمل املجل�س ,نظمت الإدارتان خالل �شهـــر حمــرم زيـــارة لكـل من
طالب مدار�س عطاء بن �أبي رباح ,ومعهد ال�شفاء العلمي بالريا�ض,
ومتو�سطــــة الغـــد الأهليـــة ,وطـــالب وطـــالبات مـدار�س الرتبية
النموذجية بالريا�ض ,وطالبات جامعـــة الأمـــري �سلـطان وجامعة

دار العلـــوم بالريـــا�ض ,وجـــامعة دار احلكـــمة بجــده ,وطالبات
املتو�سطة  221بالريا�ض,حيث جتولوا يف ردهات املجــل�س واطلعوا
على حمتويات املعر�ض الدائم الذي يحتوي تاريخ املجل�س وبع�ض
الوثائق التي توثق القرارات التي �أ�صدرها املجـــل�س �إبـــان عهـــود
امللك عبدالعزيز ,وامللك �سعود وامللك فيــ�صل – رحمهم اهلل – كما
�شاهد الطالب الزائرون فيـلم ًا تعـــريفي ًا عـــن املجـــل�س .وح�ضروا
جانب ًا من اجلل�سات العامة التي عقدها املجل�س.

ال�شورى  -العدد  -159حمرم 1436هـ /نوفمرب 2014م

75

متابعات برلمانية

البرلمان العربي يشيد
باتفاق الرياض التكميلي
�أ�شاد رئيــ�س الربملـــان العربي �أحمـــد اجلروان بنـــتائج اجتـــماع
الريا�ض بني �أ�صحاب اجلاللة وال�سمو قادة اململـــكة ودولـة الكويت
ومملكة البحرين ودولة قطر ودولة الإمـــارات العربيـــة املتحـــدة
و�أثره الإيجابي يف تعزيز م�سرية العمل العربي امل�شرتك.
وقال اجلروان يف بيان �صحفي� :إن “نتائج االجتم ــاع ذات �أهــمية كبرية
الأمر الذي من �ش�أنه �أن ي�ســهم �إلى ح ــد ك ــبري يف تنقي ــة الأجـ ــواء الع ــربية
واالرتقاء بالعمل العربي امل�شــرتك يف ظــل الظ ــروف احلرج ــة التي متـ ــر بها
الأمة العربية والتحديات اخلطرية التي تواجه املنطقة ككل».

عاهل األردن يبحث مع
الجبوري الجهود لمواجهة
اإلرهاب في العراق
ا�ستعــر�ض العاهـــل الأردنـــي امللـــك عبداهلل الثاين مع رئي�س
جمل�س النواب العراقي الدكتور �سليم اجلبوري خالل زيارة الأخري
للأردن م�ؤخر ًا العالقات الثنائية بني البلـــدين واجلـــهود املبذولة
ملواجهة خطر التنظيمات الإرهابيــة ،حيـــث �أكـــد العاهل الأردين
وقوف بـالده �إلى جـــانب الأ�شـــقاء العراقـــيني ،يف �سبـــيل تر�ســــيخ
ا�ستقرار ووحدة بلدهم ،وتعزيز دوره الرئي�سي يف املنطقة.

لجنة برلمانية أوروبية تؤكد
خطورة األزمة السورية
�أكـــدت جلـــنة برملانيـــة �أوروبيـــة خطـــورة الأزمـــة ال�ســـورية
يف �شقيهـــا الإن�ســـاين والأمني ،م�شـــددة على �ضرورة بلورة خمرج
�سيا�سي �سريع لها.
وعدت اللجنة الربملانية الأوروبية ل�شـــ�ؤون التنميـــة يف بـــيان
بعد جل�سة ا�ستماع “�أن الأزمة يف �ســوريا تتفاقم و�أنه لن يكون من
املمكن و�ضع حد لها �سوى عرب قرار �سيا�سي».
وقالت رئي�سة اللجنة ليندا ماكف ــان “�إن احلـ ــل ال�س ــيا�سي ه ــو ال�سبـ ــيل
حلل الأزمة ال�سورية ومن دونه لن مي ــكن التو�ص ــل �أب ــدا �إلى �إنه ــاء الأزم ــة».
و�أو�ضحت �إن امل�شاركني يف اجلل�سة ومن بينهم ممثلون عن املفو�ضية الأوروبية
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ميزانية االحتاد الأوروبي املخـ�ص�صة للم�ساعدات الإن�سانية يف �سوريا ال�سيما
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مجلس النواب األسباني يدعو الحكومة إلى
االعتراف بدولة فلسطين
دعا جمل�س النواب الأ�سباين يف مذكرة �أقرها بغالبية �ساحقة
احلكومة الإ�سبانية �إلى االعرتاف بدولة فل�سطني.
وتن�ص املذكرة التي قدمتها املعار�ضة اال�شـرتاكية و�أقرت ب�شبه
�إجماع �إذ �صوت ل�صاحلها  319نائب ًا وعار�ضها اثنان فقــط وامتنع
واحد عن الت�صويت ,على �أن االعــرتاف “ يجـــب �أن يكـون نتيجة
مفاو�ضات بني الأطراف الفل�سطينية والإ�سرائيلية.
و�أفاد وزير اخلارجــية الأ�ســباين خوزي ــه غار�س ــيا مارغ ــالو �أن حكـ ــومته
�أقدمت على هذه القرار ب�سبــب الت�أييــد الوا�سع الذي تلقاه املطلب الفل�سطيني
يف �أو�ساط ال�شعب الأ�سبان.
وتطلب املذكرة  ،من احلكومة الأ�سب ــانية الع ــمل “بطريقــة من�س ــقة مع
االحتاد الأوروبي من �أجل تعميم هذا االعتــراف داخــل االحت ــاد الأوروبي يف
�إطار حل نهائي و�شامل  ،يرتكز �إلى قيام دولتني.

مجلس النواب :الحل السياسي هو الخيار األمثل
لألزمة في ليبيا
�أعلن جمل�س النواب الليبي مت�سكه مببادرة الأمم املتحدة حلل
الأزمة الراهنة يف البالد عرب احلوار الوطني ووقف العنف امل�سلح.
وقال املجل�س الذي يعق ــد جل�س ــاته مبدينه طربق �شرقي ليبيا يف بيان له
� ”:إن مبادرة الأمم املتحدة هي املب ــادرة الوحــيدة التي يتعامل معها الربملان
حال ًيا لوقف �إراقة الدماء “  ،م�ؤكدً ا �أن احل ــل ال�س ــيا�سي هو اخل ــيار الوح ــيد
للخروج من الأزمة الراهنة التي متر بها ليبيا.
و�أ�شار البيان �إلى �أن مب ــادرة الأمــم املتح ــدة يج ــب �أن تتــ�ضمن ا�ستــمرار
امل�سار الدميقراطي الذي اختاره ال�شــعب اللي ــبي �ص ــاحب ال�شرعية الوحيدة
باختياراته احلرة عرب �صناديق االنتخابات.

رئيس وزراء فيتنام ينجو من سحب الثقة في البرلمان
اقرتاعا على الثقة
اجتاز رئي�س وزراء فيتنام جنوين تان دوجن
ً
يف الربملان اليوم حيث �صوتت ن�سبة % 64من النواب ل�صالح منح
زعامته ثقة عالية.
وح�ضر كل النواب وعددهـــم  485نائـــب ًا االقـــرتاع على الثقة
و�أ�صدروا الأحكام على �أكرث من  50م�س�ؤو ًال حكوم ًيا.
ومنذ العام املا�ضي بد�أت اجلمع ــية الوطنــية يف البــالد الت�صويت �سنو ًيا
للحكم على �آداء كبار امل�س�ؤولني.
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متابعات برلمانية

الممثلة العليا للسياسة
الخارجية األوروبية تحمل
المجتمع الدولي مسؤولية
إهدار المبادرة العربية
ا�ستعـــر�ض النـــواب الأوروبيــون يف بروك�سل م�ستجدات الو�ضع
ً
خا�صــة عملية ال�سالم بني
يف ال�شرق الأو�سط من خمتلف جــوانبها
الفل�سطينيني و�إ�سرائيل.
ودعت املمثـــلة العلــيا لل�سيا�ســـة اخلارجــية الأوروبيــة فدريكا
موغرييني خالل جلــ�سة عـــامة للبــرملان الأوروبي املجـتمع الدويل

�إلى تفعــيل املقاربة الإقليمية يف معاينة ال�صراع وحله على �أ�سا�س
حل الدولتني.
و�أكدت �أن املجتمع الدويل والأطراف املعنية تتحمل م�س�ؤولية �إهدار املبادرة
العربية التي �أطلقتها اجلامعة العربية عام  2002خالل قمة بريوت العربية.

رئيس المفوضية األوروبية
لن يتدخل في التحقيقات
حول توفير لوكسمبورج
مالذًا ضريبًا آمنًا
للشركات العالمية
تعـــهد رئيـــ�س املفو�ضــية الأوروبية جان كلـود يونكــر بــ�أنه لن
يعيق �أية حتقيقات ب�ش�أن ما ن�شـــر عــن توفيــر بــالده لوك�سمــبورغ
مالذ ًا �ضريب ًا �آمن ًا للم�ؤ�س�سات وال�شركات العاملية.
وقال يونكر الذي مثل �أمام جل�ســة ا�ستثنائية عامة للب ــرملان الأوروبي يف

بروك�سل �إن املفو�ضية �ستقوم بواجبها يف التحق ــيق بهــذه الق�ضــية و�أنه لن
يتدخل يف �سري عملها.
وبني يونــكر �أنه يـ ـ�ؤيد تفعــيل تب ــادل �أف�ضل للبيانات ال�ضريبية بني الدول
الأوروبية وت�شديد الرقابة على الإفــالت ال�ضريبي .وقال� :إن امل�س�ألة ال تطول
لك�سمبورغ فقط بل دو ًال �أخرى كذلك.

البرلمان األفغاني يجيز بقاء
القوات األجنبية في البالد
�صادق الربملان الأفغـــاين عــلى اتفــاق يجـــيز ابقـــاء حــوايل
 12500جندي �أجــنبي يف �أفغـــان�ستان بعد ان�سحاب الق�سم الأكرب
من قوات احللف الأطل�سي نهاية دي�سمرب يف �أجـــواء مــن املخــاوف
�أمام ت�صاعد هجمات امل�سلحني.
و�صادق جمل�س ال�شيوخ على االتفاق الأمني الثنــائي مع ال ــواليات املتحدة
واتفاق �آخر م�شابه مع حلف �شمال االطل�سي بعد �أن �صادق ــت علي ــه اجلمــعية
الوطنية م�ؤخر ًا.
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ومن املنت ــظر �أن ي ــدخل االتــفاق حــيز التط ــبيق ر�سم ًيا عندما يوقع عليه
الرئي�س �أ�شرف غني الذي �سبق و�أعلن موافقته عليه.

متابعات برلمانية

النواب األوروبيون يرفضون
إسقاط المفوضية األوروبية
رف�ض النواب الأوروبيون الئحة تدعو �إلى �إ�سقـــاط املفو�ضـــية
الأوروبية برئا�سة جان كلود يونكر.
ورف�ض �أع�ضاء الربملان الئحة تقدمت بها الأطـــراف املناهـــ�ضة
للأطروحات الأوروبية و�أحــزاب اليمـــني املتطـــرف حيث عار�ضها
 461نائب ًا و�صوت  101نائـــب ل�صاحلـــها وامتـــنع � 88آخـــرون عن
الت�صويت.
وجـ ــاء الت�ص ــويت على الئحــة �سحب الثقة ب�سبب تفاعالت الك�شف عن
قيام دوقية لك�سمبورغ التي ين ــتمي �إلي ــها رئي�س املفو�ض ــية الأوروبــية يون ــكر

بتقدمي ت�سهيالت �ضريبية لعدد من ال�شركات العاملية ومتكينها من الإفالت
من الأداء ال�ضريبي.

الجمهوريون يهيمنون على
الكونغرس األمريكي
فـــاز اجلمهـــوريون بالأغـــلبية يف جمــل�س ال�شيوخ الأمريكي يف
انتخابات منت�صف الوالية ،مما يحد مــن هـــام�ش حترك الرئي�س
باراك �أوباما يف �سنتيــه الأخــريتني يف ال�سلــطة ،ح�سـب تقديرات
�شبكات التلفزيون.
و�أحلق اجلمهوريون هزمية كبرية بالدميوقراطيني مع ح�صول مع�سكرهم
على  51من مقاعد جمل�س ال�شيوخ البالغ عدده ــا مئة ،واحتفاظهم بال�سيطرة
على جمل�س النواب ليهيمنوا بذلك على الكونغر�س ب�أكمله.

مجلس الشيوخ األمريكي
يصوت ضد بناء أنبوب
نفطي
�صوت جملـــ�س ال�شيــوخ الأمريكي بفارق �صوت واحد فقط� ،ضد
بناء �أنبوب النفط «كي�ستون �إك�س �إل» بني كندا والواليات املتحدة،
وهو م�شروع معلق منذ �ست �سنوات ب�سبب معار�ضة �إدارة الرئي�س،
باراك �أوباما ،له.
وامل�شروع الذي كان بحاجـة �إلى � 60صوت ًا على الأقل لإقراره ،حاز ت�أييد 59
ع�ضو ًا فقط ،ذلك �أن غالبية الأع�ضاء الدميقراطيني يف املجل�س ،يعار�ضون
بناء هذا الأنبوب ب�سبب �أخطاره على البيئة.

و�أنبوب «كي�ســتون �إك�س �إل» ،م�شــروع ل�شــركة «ت ــران�سكندا» الكــندية ،من
�أجل نقل النفط ميتد على طول  1900كلم ،م ــن والي ــة «الربتا» يف ك ــندا �إلى
م�صايف النفط يف «تك�سا�س» بالواليات املتحدة.
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من الذاكرة

قرارات حول استخدام األجانب ( ) 2 - 1
قرار رقم ( )396وتاريخ 1348/1/8هـ

“تنفيذ ًا لأمر �صاحب ال�سمو امللكي النائب ل�صاحب اجلاللة املعظم
عدد ( )2648وتاريخ 1347/11/13هـ ،بو�ضع نظام عام �شامل للحاالت
التي يجوز ا�ستخدام الأجانب فيها وكيفية ا�ستخدامهم مع ال�شروط املتمة.
لذلك قد اطلع املجل�س على �صورة النظام املرفوقة وتداول الأع�ضاء البحث
يف مواده مادة مادة ،وبعد انتهاء املذاكرة قرر املجل�س بجميع الآراء و�ضع
النظام املذكور على ال�صيغة الآتية طبق امل�صلحة وما تقت�ضيه احلاجة
والظروف وهذا ن�صه:

الدكتور عبدالرحمن بن على الزهراين
مدير عام مركز �أبحاث ال�شورى

(نظام توظيف الأجانب)
ي�شمل هذا النظام لنظام توظيف الأجانب يف اململكة احلجازية.
ت�شمل كلمة “املوظف الأجنبي” حيث ما وجدت يف هذا النظام جميع من
ق�ضت ال�ضرورة با�ستخدامهم يف احلكومة احلجازية ممن لي�سوا من رعايا
حكومة جاللة امللك املعظم.
ال ميكن ا�ستخدام �أي موظف �أجنبي يف احلكومة احلجازية ب�أي حال
من الأحوال يف حالة وجود من ي�سد فراغه من رعايا �صاحب اجلاللة امللك
املعظم.
يجب �أن يكون املوظف الأجنبي مر�ؤو�س ًا تابع ًا لرئي�س وطني مهما بلغت
درجة اخت�صا�صه بحث ال يكون لقبه �أكرث من معاون �أو م�ست�شار.
كل رئي�س دائرة تدعو احلاجة الق�صوى (وهي عدم وجود وطني تتوفر
فيه الكفاءة والأهلية) �إلى طلب ا�ستخدام �أي موظف �أجنبي مكلف باتخاذ
كافة و�سائل الن�شر والإعالن للبحث عن وطني له قابلية للقيام بذلك العمل
وي�سد من ذلك الطلب.
على الدائرة التي يثبت لديها تعذر وجود وطني ال�ستخدامه� ،أن يقدم
طلب ًا للجنة التي عهد �إليها النظر يف ما يخت�ص بتوظيف الأجانب وفق ًا
ملقت�ضيات �أحكام هذا النظام.
تت�شكل جلنة يف العا�صمة من ع�ضوية كل من وكيل املالية و�أحد م�ست�شاري
النائب ومدير املعارف ومدير عموم الربق والربيد و�أمني العا�صمة وع�ضو من
جمل�س ال�شورى وكاتب له �إملام ب�إحدى اللغات الأجنبية وتدعى هذه اللجنة
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(جلنة توظيف الأجانب) ويعني رئي�سها النائب العام ل�صاحب اجلاللة امللك
املعظم.
جتتمع هذه اللجنة بالغرفة املخ�ص�صة لها من قبل احلكومة كلما دعت
احلاجة لذلك بدعوة من رئي�سها وتنح�صر مهمتها فيما ي�أتي :
النظر يف الطلبات املحولة �إليها من قبل النيابة العامة ب�ش�أن توظيف
الأ�شخا�ص الأجانب الذين م�ست احلاجة �إلى ا�ستخدامهم يف اململكة
احلجازية.
�إجراء البحث الدقيق يف من ي�ؤمل تر�شيحه ت�أمين ًا للطلب على �أن يبد�أ
مبن هو من رعايا جاللة امللك املعظم ثم بالأجنبي.
تطبيق املواد املتعلقة ب�شروط تر�شيح املوظفني الأجانب وطريقة توظيفهم
واملواد املتعلقة بال�شروط التي يجب درجها يف بنود االتفاقية التي تعقد مع �أي
موظف �أجنبي من �أحكام هذا النظام.

(�شروط توظيف املوظف الأجنبي وطريقة توظيفه)
ال ي�سوغ لأي دائرة تر�شيح �أي موظف �أجنبي ر�أت لزوم ا�ستخدامها لديها
�إال �إذا كان حائز ًا لل�شرائط الآتية:
ثبوت هويته وتابعيته.
وثائق تدل على ح�سن حاله ومبلغ معلوماته ومن�ش�أه العلمي والعملي.
لياقته ال�صحية التي متكن من القيام ب�أعباء الوظيفة و�إمكان �إقامته يف
احلجاز.

من الذاكرة

يجب �أن يجري تثبيت ال�شروط التي ن�صت عليها املادة ال�سابعة عن
طريق جلنة توظيف الأجانب وال يجوز تعيني املر�شح الأجنبي الذي توفرت
فيه ال�شروط املنوه عنها �إال بعد عقد اتفاقية يوقع عليها كل من رئي�س الدائرة
املر�شح �أو من ينوب عنه با�سم احلكومة ومن املوظف املر�شح.

يجب �أن ت�شتمل بنود االتفاقية على ما ي�أتي:
حتديد مقدار الراتب املتفق عليه و�أجل االتفاقية على �أن يكون ا�ستحقاق
الراتب من حيث و�صوله �إلى ثغر جده.
تعني الوظيفة والزمن الذي يطلب منه �أداء العمل اليومي فيه.
تعني درجة ركوبه يف الباخرة.
حتديد مدة الإجازة على �أن ال تزيد عن �شهرين.
�إمكان ف�سخ االتفاق من قبل املتعاقدين على �أن يعلم كل منهما الآخر قبل
طلب الف�سخ بثالث �شهور.
تعهد امل�ستخدم بتنفيذ كافة الأوامر التي تلقى �إليه من قبل رئي�س الدائرة
التي ينتمي �إليها �سواء كان من داخل الدائرة التي ينتمي �إليها �أو خارجها
حتى لو من خارج البلدة ب�شرط �أن يكون ذلك �ضمن الوظيفة املتفق معه على
تعيينه فيها.
تعهد امل�ستخدم بالر�ضوخ لنظام احلكومة احلجازية وت�شريعها احلكومي
بال قيد وال �شرط.
تعهده باالنقياد �إلى �إر�ساله لدى االقت�ضاء �إلى الك�شف الطبي �أن ت�شعر
احلكومة بعدم قابليته ال�صحية التي متكنه من القيام ب�أعمال الوظيفة التي
طلب من �أجلها ف�إذا ثبت ذلك يحق للمقاول ف�سخ املعاقدة قبل انتهاء �أجلها
على �أن يعطيه امل�صاريف ال�سفرية الالزمة لعودته .ولي�س للمقاول حق يف
مطالبته بغري ذلك.
تعهد امل�ستخدم بدفع راتب �شهرين �إذا ا�ستقال من وظيفته دون مراعاة
التعهدات املدونة يف االتفاقية �أو �إذا ف�صل من وظيفته ل�سوء �سلوكه وتق�صريه
يف الوظيفة تق�صري ًا يخل ب�أعمالها.
تعهد املقاول ب�أنه يف حال ا�ستغنائه عن �أي موظف �أجنبي قبل انتهاء مدة
مقاولته بدفع راتب �شهرين كاملني ولي�س للم�ستخدم مطالبه ب�أكرث من ذلك.
ال تعترب االتفاقية نافذة املفعول �إال بعد اقرتانها بالت�صديق من مقام
النيابة.
يجب �أن ال تزيد مدة ا�ستخدام الأجنبي عن ثالث �سنوات.
كل م�ستخدم تدركه املنية يف احلجاز قبل انتهاء مدة املقاولة ويكون

م�ستحق ًا مل�صاريف عودته مبوجب املقاولة تدفع لورثته �إن كانت مقيمة يف
البالد التي هو م�ستخدم بها.
املوظفون املعينون الآن بعقود يعاملون مبوجب عقودهم �إلى نهاية مدتها,
وكل جتديد لعقد ا�ستخدام موظف �أجنبي يعد تعيين ًا جديد ًا جتري عليه
�أحكام هذا النظام.
كل عقد مل يجر وفق �أحكام هذا النظام ال يكون معترب ًا.
يجوز يف حالة ا�ستثنائية �أن تنوب املعتمدية يف اخلارج بالتوقيع با�سم
احلكومة على �شرط �أن يكون العقد مطابق ًا ملا ن�صت عليه �أحكام هذا
النظام.
كل ما يخالف �أحكام هذا النظام ويعار�ضه يعد ملغي ًا وال عربة به.
ي�سري مفعول هذا النظام من تاريخ ن�شره.
ر�ؤ�ساء الدوائر وجلنة توظيف الأجانب مكلفون بتطبيق هذا النظام كل
منهم يف ما يخ�صه.
وعلى هذا ح�صل التوقيع» .
هذا النظام يعد من �أهم الأنظمة التي �صدرت لتقنني التوظيف عن
طريق التعاقد من اخلارج وفق ما تقت�ضيه حاجة العمل من ا�ستقطاب
بالتخ�ص�صات التي ال تتوفر لدى مواطنني .وكما يكفل هذا النظام الأولوية
الق�صوى للمواطن؛ ف�إنه و�ضع �آلية للتعاقد ،و�شروط ًا تكفل حق املتعاقد
و�صاحب العمل ،ويعد هذا النظام النواة لتوظيف الأجانب عن طريق التعاقد.

ت�أ�سي�س مكتب لال�ستخدام
يف 1358/12/1هـ ورد من مقام النيابة املعاملة رقم ( ،)13054املت�ضمنة
اقرتاح ال�شيخ عبداهلل ال�شيبي ت�أ�سي�س مكتب لال�ستخدام ،واملوافق عليه من
املجل�س البلدي بقراره رقم ( )79وتاريخ 1358/11/21هـ ،وقام جمل�س
ال�شورى بدرا�سة امل�شروع املقدم ومناق�شته ،وقد تقرر بالإجماع ما ي�أتي:
املوافقة على املواد  1و 3و 4و 8و 12من امل�شروع املقدم.
تعديل املواد  5و 6و 7و 9و 10و 11من امل�شروع املقدم بال�صيغة املو�ضحة
يف احلقل الأي�سر من الأوراق املرفوقة.
�إ�ضافة املادتني  14 ،13املو�ضحة بالأوراق املرفوقة.
ولزيادة الإي�ضاح قد جرى تنظيم امل�شروع يف حقلني ،حقل �أدرج به �أ�سا�س
املو�ضوع وحقل �آخر �أدرجت به املواد التي �أقرها املجل�س.
وعلى هذا ح�صل التوقيع ( ”.يتبع )
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أهم عشرة كتب أثرت في حياتنا () 2-1
ريا يفوق
كنت يف جل�سة �سمر مع بع�ض الزمالء و�س�ألني �أحدهم عن �أهم الكتب التي �أثرت يف عاملنا املعا�صر ت�أث ً
غريها .ف�سردت له من قراءات �سابقة هذه الكتب الع�شرة التي ال �أرى لها مزاح ًما و�أ�ستثني الكتب ال�سماوية:
 -1كتاب الأمري �ألفه لنيكولو ميكيافيلي عام 1513م و�صدرت الطبعة الأولى منه عام 1532م .وهو من �أكرث
خ�صو�صا �إذا تعلق الأمر بالنظام ال�سيا�سي والإداري و�ش�ؤون ُ
احلكم.
ريا يف الوعي الإن�ساين،
الكتب انت�شا ًرا و�شهرة وت�أث ً
ً
مبختلف ثقافاتهم ،خ�صو�ص ًا فكرته الرئي�سة (الغاية ُتربر
وعلى الرغم من ُ�سمعته ال�سيئة لدى الكثريين من النا�س ُ
الو�سيلة) والتي �أ�صبحت ُمرادفة لالنتهازية على مر الع�صور� ،إ ّال �أن الكتاب يبقى تراث ًا �إن�ساني ًا �أحدث نقلة هائلة يف
نُظم الإدارة واحلكم وت�أ�سي�س الدول.
 -2كتاب املبادئ الريا�ضية للفل�سفة الطبيعية لإ�سحق نيوتن .هذا الكتاب من �أعظم الكتب التي �أثرت يف
تاريخ الب�شرية .و ُيعترب هو النواة االولى للطفرة العلمية الفيزيائية والريا�ضية ،التي اعتمد عليها �سائر العلماء
والفيزيائيني والريا�ضيني يف كافة اكت�شافاتهم واخرتاعاتهم العلمية �إلى يومنا هذا .حتى �أن �صاحب كتاب� :أعظم
� 100شخ�صية يف التاريخ و�ضع �إ�سحق نيوتن يف املرتبة الثانية بعد الر�سول العظيم �سيدنا حممد �صلى اهلل عليه و�سلم.
 -3كتاب النظرية الن�سبية لألربت �أين�شتاين الذي ن�شره عام 1916م بعد ع�شر �سنوات من البحث والتفكري.
وتو�صل من خالل نظريته تلك الى العالقات الأ�سا�سية للكون وقام بربطها ببع�ضها البع�ض .هذا الكتاب من �أكرث الكتب
التي �أحدثت �ضجة هائلة يف ع�صره ،ا�ستمر ت�أثريها حتى يومنا هذا ،رمبا ال�صطدامها جزئي ًا باملوروثات الدينية.
 -4كتاب �أ�صل الأنواع �ألفه العامل داروين يف العام 1859م ،والكتاب – بعيد ًا عن النقاط املثرية للجدل – �أحد
�أبرز الأعمال التي �أثرت يف علم الأحياء التطوري ب�شكل هائل ،ف�ض ًال عن كونها حجر الأ�سا�س للعقلية الأوروبية
البحثية والفل�سفية ،وكونها ت�أ�صي ًال ملنهج جديد يف التفكري ،وتغيري ًا جذري ًا يف العديد من املفاهيم العلمية والإن�سانية
والفل�سفية والوجودية .نظرية التطور – بال �شك – هي �أحد �أهم النظريات املُثرية للجدل – ح�سب اعتقادي ،-
والتي ال يمُ كن �أبد ًا جتنبها �أو تنحيتها جانب ًا ملا جاءت به من �أدلة وبراهني علمية ومنطقية دقيقة.
 -5كتاب كفاحي للزعيم النازي �أدولف هتلر� .ألفه �صاحبه وهو يف ال�سجن ،ونُ�شر يف العامني 1926-1925م.
والكتاب عبارة عن خليط جمنون من خطط هتلر الطموحة و�سيا�ساته التو�سعية ونظراته ال�سيا�سية ،ف�ض ًال عن
�سريته الذاتية .هذا الكتاب كان عنوانه الأ�صلي الذي اختاره هتلر له هو� :أربع �سنوات ون�صف من الكفاح �ضد
الأكاذيب والغباء واجلنب� ،إ ّال �أن النا�شر اقرتح عليه ت�سميته :كفاحي .وقد اعرتف الكثري من ال�سا�سة الأوروبيني
�أنهم كانوا يف منتهى احلماقة والغباء ،لأنهم مل ي�أخذوا مباحث الكتاب باجلدية الالزمة ،لأنهم �أدركوا فيما بعد
�أن الكتاب بب�ساطة كان ي�ضم كل خطط هتلر ور�ؤيته ال�سيا�سية والإ�سرتاتيجية ،والتي نفذها حرفي ًا خالل احلرب
العاملية الثانية .تلك الر�ؤية التي �أدت �إلى مقتل �أكرث من  60مليون (ما يعادل  %2.5من �إجمايل تعداد �سكان العامل
�آنذاك) .يف �أعنف حرب �شهدها التاريخ الإن�ساين.
“ يتبع “
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د .عبد اهلل بن �إبراهيم الع�سكر
ع�ضو جمل�س ال�شورى
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