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إطاللــة

مجلس الشورى يستهل السنة الثالثة بتطوير لجانه المتخصصة..
اللجان املتخ�ص�صة يف املجال�س ال�شورية والربملانية هي مبثابة العمود الفقري وم�صنع
القرارات لتلك املجال�س ,فهي املعنية بدرا�سة املو�ضوعات التي تندرج �ضمن اخت�صا�صاتها,
درا�سة �شاملة ووافية ,ومناق�شتها مع م�س�ؤويل اجلهات احلكومية والأهلية ذات العالقة,
للو�صول �إلى التو�صيات املنا�سبة وترفعها �إلى املجل�س ملناق�شتها و�إقرارها.
وجمل�س ال�شورى مثل �أي جمل�س �شوري �أو برملاين ي�سعى �إلى تطوير �أعماله وحتديثها مبا
يواكب برامج الإ�صالح والتحديث التي ت�شهدها اململكة يف هذا العهد الزاهر خلادم احلرمني
ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز  -يحفظه اهلل  .-ويف هذا ال�سياق ومبقت�ضى املادة
الثالثة والع�شرين من الالئحة الداخلية ملجل�س ال�شورى التي تخول املجل�س �إعادة تكوين
جلانه املتخ�ص�صة �أو تكوين جلان �أخرى� ,شكل املجل�س جلنة خا�صة من عدد من �أع�ضائه
برئا�سة معايل الأمني العام للمجل�س لدرا�سة م�سميات جلانه املتخ�ص�صة� ,سعي ًا من املجل�س
لتطوير �أعمال تلك اللجان ,ورفع كفاءتها وحتديد تخ�ص�صات كل جلنة ومهامها مبا يدخل
حتت م�سماها.
وقرر املجل�س املوافقة على ما تو�صلت �إليه اللجنة بتغيري م�سميات بع�ض اللجان مبا يتنا�سب
وطبيعة االخت�صا�صات واملهام املنوطة بكل جلنة ,كما قرر زيادة عدد اللجان �إلى �أربع ع�شرة
جلنة ب�إن�شاء جلنة جديدة مب�سمى « جلنة الزراعة واملياه والبيئة » لريتفع عدد اللجان
املتخ�ص�صة �إلى �أربع ع�شرة جلنة.
جمل�س ال�شورى وهو ي�ستهل �أعمال ال�سنة الثالثة من دورته احلالية يف الثالث من �شهر
ربيع الأول 1436هـ� ,سيعمل بعزمية ال تكل ,وبجهود �أع�ضائه لتحقيق تطلعات القيادة
الر�شيدة ,وتلبية �آمال املواطنني يف الإ�سهام يف معاجلة ق�ضاياهم امللحة ,وتلبية مطالبهم ,وفق
اخت�صا�صات املجل�س و�صالحياته.
أسرة التحرير
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طـالب جمل�س ال�ش ــورى خ ــالل جل�س ــته العاديــة
اخلام ــ�سة وال�سبع ــني التي عقده ــا ي ــوم الث ــالثاء
1436/2/17هـ ،برئا�س ــة مع ــايل رئي ــ�س املج ــل�س
ال�شيخ الدكتور عبداهلل بن حم ــمد بن �إب ــراهيم �آل
ال�ش ــيخ �إلى حتـويل جمل�س املناف�س ــة �إلى هيئة عامة
ترتبط برئي�س جمل�س الوزراء.
كما طالب املجل�س بتوفري الدع ــم املايل والكوادر
الفنية املتخ�ص�صة الالزمة ملجلـ�س املناف�س ــة ،واملل
عـلى ن�شر ثقافة املناف�سة ،وزيادة الوعي ب�أهميتها.
كما دعا املجلــ�س يف قراره جملـ�س املنافـ�سة �إلى �إعداد درا�س ــة للوقوف على املمار�ســات االحتكاريــة يف
ال�سـوق ال�سعــودي ،والتي ت�ؤثر على املناف�سة امل�شروعة.
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ال�صحي الذين قرروا �أن �إجراء عملية جراحية �ضرورية حلياة القي�صر ،حيث ورد يف �أذهانهم �إ�شكالية تتعلق
ب�إمكان �أن يفقد القي�صر حياته فيعاقب الطبيب وم�ساعديه تبعا لذالك.
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و�صف ع�ضــو جمل�س ال�شــورى ال�سابق اللواء متقاعد عبدالقادر
بن عبداحلي كمال م�سرية املجلــ�س ب�أنها م�شرفــة ,و�أكد �أن جمل�س
وج�سد احرتام ال ّر�أي
ال�شورى �أر�سى قاعدة مهمة يف �أدب احلــوارّ ,
الآخر وجعل ُه واقع ًا ملمو�س ًا.
جــاء ذلك يف ح ـ ــوار �أجــرتــه « ال�شــورى » مــع اللــواء متــقاعد
عبدالقادر كــمال روى خــالله جتــربته يف جمــل�س ال�شورى عــرب
ثالث دورات متتالية امتـدت  12عام ـ ًا وع ـ َّدها من �أجــمل �سنــوات
خدمته للوطن ,وك�شف فــيه تفا�صــيل املداعــبات ال�شعــرية التي
تبادلها مع بع�ض الأعــ�ضاء �أثــناء جل�سـات املجل�س.
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رئيس مجلس الشورى

صدور الميزانية بهذه األرقام يؤكد النهج الحكيم
للمملكة رغم معاناة االقتصاد العالمي
مليار ريال ,وم�صروفاتها بـمبلـــغ ( )860ثمان مئة و�ستني مليار
ريال ،ب�أنها ميزانية اخلري والعطــاء ,ملا حملته من م�شاريع تنموية
�ستنعك�س مب�شيئة اهلل على رفاهية املواطن.
وقال معايل الدكتور �آل ال�شيخ يف ت�ص ــريح به ــذه املنا�س ــبة � :إن �صـ ــدور
امليزانية بهذه الأرقام رغم ما يعانيه االقت�صاد العاملي ,وتراجع �أ�سعار النفط
ت�أكيد لنهج حكومة خادم احلرمني ال�ش ــريفني  -حفظه اهلل  -و�سيا�ساتها
يف الإنفاق ب�سخاء على التنمية الب�شـ ــرية يف التعل ــيم ,وال�صحة ,والربامج
وامل�شاريع الداعمة مل�سرية التنم ــية امل�ستـ ــدامة ,وتطوير وحت�سني اخلدمات
االجتماعية ,وتوفري مزيد من فر�ص العمل للمواطنني ،وحت�سني اخلدمات
املقدمة لهم.

رفع معـــايل رئي�س جمل�س ال�شـــورى ال�شيخ الدكتور عبداهلل بن
حممد بن �إبراهيم �آل ال�شيخ با�سمـــه ونيابـــة عن �أع�ضاء املجل�س
التهاين والتربيكات خلادم احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل بن
عبدالعزيز �آل �سعـــود ,ول�صاحـــب ال�سمـــو امللكي الأمـري �سلمان بن
عبد العزيز ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزيـــر الدفــاع,
ول�صاحب ال�سمو امللكي الأمري مقرن بن عبدالعزيز ويل ويل العهد
النائب الثاين لرئيـــ�س جملـــ�س الـــوزراء املبعـــوث اخلا�ص خلادم
احلرمني ال�شـــريفني ,مبنا�سبـــة �صدور امليزانيـــة اجلديدة للعام
املايل القادم 1437/1436هـ.
وو�صف معاليــه امليزانـــية العامـــة للدولـــة للعام املايل القادم,
والتي قـــدرت �إيراداتها مببـــلغ ( � ) 715سبع مئة وخم�سة ع�شر

6

ال�شورى  -العدد � -160صفر 1436هـ /دي�سمرب 2014م

ولفت معاليه النظر �إلى حكمة القيادة وتوجيهاتها امل�ستمرة باحلفاظ على
املالءة املالية لالقت�صاد ال�سعودي يف ظل الظروف الدولية التي �أثرت �سلب ًا
على النمو االقت�صادي العاملي ،م�شري ًا �إلى ما جتده ال�سيا�سات االقت�صادية
حلكومة خادم احلرمني ال�شريفني من �إ�شادة م�ستمرة من خمتلف الهيئات
وامل�ؤ�س�سات االقت�صادية واملالية الدولية.
و�أكد معايل رئي�س جمل�س ال�ش ــورى �أن املجلـ�س �سيعمل جاهد ًا بالتعاون
مع خمتلف اجلهات احلكومية على تعزيز وتف ــعيل ما ركـ ــزت عليـ ــه بنـ ـ ــود
امليزانية من خالل ما �أتيح له من �صالحيات رقابية وتنظيمية دفع ًا مل�سرية
التنمية امل�ستدامة يف خمتلف مناطق اململكة.
ودعـ ــا معاليـ ــه يف ختـ ــام ت�صريحـ ــه اهلل عـ ــز وجل �أن يحفـ ــظ خـ ــادم
احلرمـ ــني ال�شريفني و�سـ ــمو ويل عهـ ــده الأمـ ــني و�سـ ــمو ويل ويل العـ ــهد -
حفظهم اهلل  -و�أن ميـ ــدهم بعونه وتوفيـ ــقه ,ويدمي على هذه البــالد و�شعبها
الأمن واال�ستقرار.

معالي نائب رئيس مجلس الشورى

الميزانية تعكس الدور المحوري
لشباب الوطن في التنمية
نـــوه معـــايل نائـــب رئي�س مـــجل�س ال�شورى الدكتور حممد بن
�أمني اجلفري بقوة ومتانة االقتـــ�صاد ال�سعـــودي بفــــ�ضل من اهلل
ثم بال�سيا�سات االقت�صادية التي نهجتها حكومـــة خـــادم احلرمني
ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز �آل �سعود  -يحفظه اهلل -
التي جنبت اململكة الأزمات االقت�صادية التي ع�صفت باقت�صادات
العديد من دول العامل ويف املقابل جنحت حكومـة خادم احلرمني
ال�شريفني بامتياز يف اال�ستفادة من الفـوائ�ض املالية التي حقتها
اململكة العربية ال�سعودية نتيجـــة ارتفــاع �أ�سعار النــــــفط خالل
ال�سنوات املا�ضية يف بناء احتياط مايل قــــوي ,وتوظيف جزء
من تلك املداخيل يف البنى التحتية يف خمتلف مناطق اململكة.
وقـــال معاليــــه� :إن امليزانيــة العامــة للدولــة للعــام املــايل
1437/1436هـ التي قدرت امل�صروفات فيــها مببــلغ  860مليار
ريــال ت�ؤكــد �سالمــة ال�سيا�ســات االقتــ�صاديــة حلكــومــــة خــادم

ولفت النظر �إلى توجيه خادم احلرمني ال�شريفني للم�س�ؤولني باحل ْر ِ�ص
على ِّ
اخلدمات املقدم ِة لهم،
ني
كل ما من �ش�أن ـ ــه خدمـ ـ ـ ُة املواطنني وحت�س ُ
ِ

حماية االقت�صــاد ال�سعــودي مــن تقلبــات الأو�ضــاع االقت�صاديــة

ُ
والتنفيذ الدقيق ْ
والكف ُء لربامج وم�ش ـ ــاريع امليزانية ،و�أن تعطى الأولوي ُة يف

العامليــة ,وتــراجع �أ�ســعار النفــط الــذي ي�شــكل امل�صــدر الأكــرب

امليزانيات ال�سابق ِة.
تنفيذ امل�شاريع امل َق ّرة يف
العام املايل القادم
ال�ستكمال ِ
ِ
ِ

احلــرمني ال�شريفــني ,واتخــاذها جمــيع الإجراءات التي تكفل

للموارد املالية للمملكة.

و�أ�ضاف معاليه :يحق لنا �أن نف ـ ــخر بق ـ ــائد م�سي ـ ــرتنا خ ـ ــادم احلـرمني

و�أكد الدكتـ ـ ــور اجلف ـ ــري يف ت�صريح به ـ ــذه املنا�س ـ ــبة �أن املي ـ ــزانية

ال�شريفني و�سمو ويل عهده الأمني و�سمو ويل ويل عهده  -يحفظهم اهلل -
الذين ال ي�ألون جهد ًا يف حتقيق �آمال املواط ـ ــنني وتطل ـ ــعاتهم ,والعمل على

النفط م�ؤ�شر على ا�ستمرار حكومة خادم احلرمني ال�شريفني � -أيده اهلل  -يف

النهو�ض بهذه البالد وتنميتها يف �ش ـ ــتى املي ـ ــادين وبالت ـ ــوازي يف خمتلف

الإنفاق وب�سخاء على قطاعات التنمية الب�شري ـ ــة بو�صف ـ ــها �أ�سا�س التنمية

مناطق اململكة ,وحتقي ـ ــق الأمن ال�شامل فب ـ ــدون الأمن واال�ستقرار ال ميكن

تعزيز التكا ُم ِل
امل�ستدامة ,وموا�صل ِة حت�س ِني �أدا ِء القطاع احلكومي وا�ستــمرا ِر ِ
بني القطاعني العام واخلا�ص ،ومعاجل ِة اخْ ِتالالت �س ـ ــوقِ الع َمل لإيجا ِد مزيدٍ

�أن حتق التنمية.

اجلديدة وبه ـ ــذا احلج ـ ــم الك ـ ــبري املق ـ ــدر للإنفاق رغم انخفا�ض �أ�سعار

فر�ص العمل للمواطنني.
من ِ

ويف قراءة �سريعة ومتفح�صة لأرقام امليزانية اجلديدة ر�أى معايل نائب
رئي�س جمل�س ال�شورى �أن امليزانية تعك�س الدور املحوري ل�شباب الوطن يف
ال�شورى  -العدد � -160صفر 1436هـ /دي�سمرب 2014م

7

التنمية ال�شاملة وهو ما يتجلى يف ا�ستمرار الدولة نحو اال�ستثمار يف بناء

�سوق العمل يف القطاعني العام واخلا�ص لتوفري الفر�ص الوظيفية ل�شباب

الإن�سان اال�ستثمار الأمثل بو�صفه العمود الفقري للتنمية وهدفها الأ�سا�س,
حيث خ�ص�صت مبلغ ًا قدره «  » 217مليار ريال لقطاع التعليم مبراحله

وفتيات الوطن ,والق�ضاء على البطالة.

املختلفة ميثل حوايل ( )25باملئة من النفقات املعتمدة بامليزانية ,لتوفري
بيئة تعليمية رائدة ,ترتقي يف خمرجاتها مبا يلبي حاجة �سوق العمل.

حي ــث ت�ضم ــنت امليـزانية يف جم ـ ــال اخلدم ـ ــات االجت ـ ــماعية م�ش ـ ــاريع
جديدة لإن�شاء (� )16ستة ع�شر مقر ًا للأندية الريا�ضي ـ ــة و ( )5مق ـ ــرات
و�صاالت لذوي االحتياجات اخلا�صة ،ودور للرع ـ ــاية واملالحظة االجتماعية

و�أ�شار معاليه �إلى ما يحظى به القطاع ال�صحي من اهتمام ودعم من

والت�أهيل� ،إ�ضافة �إلى زيادة املخ�ص�صات ال�سنوية املتعل ـ ــقة بالأيتام وذوي

خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز – يحفظه اهلل

االحتياجات اخلا�صة وخم�ص�صات ال�ضمان االجت ـ ــماعي ودع ـ ــم برام ـ ــج

– ومتثل ذك يف تخ�صي�ص نحو «  « 160مليار ريال ,للخدمات ال�صحية

معاجلة الفقر حيث بلغ املخ�ص�ص للعام املايل القادم  1437 / 1436حوايل

مبختلف جماالتها ,لتوفري �أرقى اخلدمات ال�صحية للمواطنني.

( )30ثالثني مليار ريال.

ولفت النظر �إلى ما حظيت به القطاعات التنموية الأخرى االجتماعية
والبلدية واملياه والنقل بقطاعاته املختلفة ,والتعامالت االلكرتونية مبا يحقق

وعاد معايل نائب رئي�س جمل ــ�س ال�شـ ــورى للحـ ــديث عن متانة االقت�صاد
ال�سعودي م�ست�شهد ًا مبا نقلته وزارة املالي ـ ــة يف بيان ـ ــها ب�ش�أن امليزانية عن

يف دعم �صناديق الإقرا�ض العقـ ــارية وال�صناعي ــة والزراعيـ ــة ,والت�سليف

املديرين التنفيذيني ب�صندوق النقد الدويل �أثناء م�شاورات ـ ــهم مع اململكة

واالدخار ,ودعم املهن احلرفية واملن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة التي �ستُ�سهم

لعام (2014م) �إ�شادتهم بالأداء االقت�صادي القوي للممل ـ ــكة الذي يرتكز

يف مزيد من الفر�ص الوظيفية للمواطنني ودفع عجلة النمو.

على �أ�سا�سات قوية ,م�ش ــريين �إلى �أن �آفاق النمو ال تزال �إيج ــابية واملخاطر

التنمية امل�ستدامة لهذا اجلـ ــيل والأج ــيال القادم ــة� ,إلى جانب اال�ستمرار

متوازنة ,كما رحبوا بجهود تعزيز كفاءة الإن ــفاق الع ــام وخطة �إن�شاء وحدة
وقال معايل الدكت ـ ــور اجلف ـ ــري� :إن من يتمعن يف تفا�ص ـ ــيل امليزاني ـ ــة

للمالية العامة الكلية ,وت�أكيدهم �أن برام ــج �سوق العمل باململكة �أ�سهمت يف

اجلديدة يدرك ما يحظى به �شباب الوطن من �أولوية يف اهتمام ـ ــات خادم

زيادة فر�ص التوظيف يف القطاع اخلا�ص ،لكنهم ر�أوا �أن ه ـ ــناك حاجة �إلى

احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز  -رع ـ ــاه اهلل  -التي تتج ــلى

اتخاذ مزيد من الإجراءات للحد من االعتماد على وظائف القطاع العام.

يف توجيهاته ال�سامية الكرمية بتوجيه جميع الربامج التنموية التي �شملتها
امليزانية لدعم هذه الفئة العمرية  -التي ت�شكل الن�سبة الكربى يف املجتمع

ويف ختام ت�صريحه رفع معايل نائب رئي�س جمل�س ال�شورى �أ�سمى عبارات

ال�سعودي ,-وبخا�صة يف قطاعات التعليم ,والتوظيف ,وال�ش�ؤون االجتماعية,

التهاين خلادم احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز ول�سمو ويل

والريا�ضية ,وتعك�س �أبوة خادم احلرمني ال�شريفني ومدى قربه من �أيده اهلل

عهده الأمني �صاحب ال�سمو امللـ ــكي الأمري �سلمان بن عبدالعزيز نائب رئي�س

– من هموم ال�شباب وتطلعاتهم».

جمل�س الوزراء وزير الدفاع ول�سمـ ــو ويل ويل العهد �صاحب ال�سمو امللكي

و�أ�شار يف هذا ال�سي ـ ــاق �إلى م�ش ـ ــروع امللك عبداهلل لتط ـ ــوير التعليم,

الأمري مقرن بن عبدالعزيز النائب الثـ ــاين لرئي�س جمل�س الوزراء امل�ست�شار

والتو�سع يف افتتاح اجلامعات احلكومية والأهلية لرفع ن�سب ـ ــة القبول للطالب

واملبعوث اخلا�ص خلـ ــادم احل ــرمني ال�ش ــريفني مبنا�سبة �صدور امليزانية
اجلديدة ميزاني ــة اخلري والعط ــاء والن ــماء� ,سائ ًال اهلل عز وجل �أن ميدهم

ملوا�صلة تعليمهم العايل يف �أرقى اجلامعات الأمريكية والأوروبية ,والآ�سيوية,
ف�ض ًال عن التوجيهات ال�سامية الكرمية للجهات املعنية مبعاجلة اختالالت

بعونه وتوفيقه ,و�أن يحف ــظهم ذخر ًا لأمتهم وللإ�سالم وامل�سلمني ,و�أن يدمي

والطالبات يف اجلامعات� ,إلى جانب االبتعاث اخلارجي للطالب والطالبات
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على هذه البالد املباركة و�شعبها الأمن واال�ستقرار.

األمين العام لمجلس الشورى

الميزانية تعكس االهتمام ببناء اإلنسان
السعودي والتنمية المتوازنة
�أ�شاد معايل الأمني العــام ملجل�س ال�شـــورى الدكتـــور حممد بن
عبداهلل �آل عمرو مبا حملته امليزانيـــة العامة للدولة للعام املايل
1437/1436هـ من م�شاريع اخلري التنموية رغــم انخفا�ض �أ�سعار
النفط ,ما ي�ؤكد حر�ص خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل
بن عبدالعزيز و�سمو ويل عهده الأمني �صاحب ال�سمو امللكي الأمري
�سلمان بن عبدالعزيز نائب رئي�س جمل�س الـــوزراء وزير الدفـــاع
و�صاحب ال�سمو امللكي الأمري مقرن بن عبدالعزيز ويل ويل العهد
النائب الثاين لرئي�س جمل�س الوزراء امل�ستــ�شار واملبعوث اخلا�ص
خلادم احلرمـــني ال�شريفني على اال�ستمـــرار يف الإنفـــاق ب�سخـــاء
على امل�شاريع التنمويـــة وبخا�صة يف املجاالت ذات العالقة ببناء
الإن�سان ال�سعودي.
وقال الدكتور حممد �آل عمرو يف ت�صريح مبنا�سبة �صدور امليزانية العامة
اجلديدة� :إن ميزانية هذا العام جاءت مب�ش ــرة حتمل يف طياتها الكثري من
اخلري من �أجل فتح �آفاق تنموية جديدة لال�ستمرار يف ذات النهج التنموي
يف الرتكيز على خدمات التعليم وال�صحـ ــة وال�ش ـ�ؤون االجتماعية ،مع تعزيز
التوجهات نحو تنويع م�صادر الدخل بت�شجـ ــيع اال�ستثــمارات اجلديدة التي
تولدت بف�ضل زيادة ثقة ر�ؤو�س الأموال يف االقت�صاد ال�سعودي.
ولفت معاليه النظر �إلى ما حــظي به قطاع التعليم مبراحلـ ــه املختلفة
من ميزانية اخلري حـ ــيث خ�ص�ص ل ــه “  “ 217مليار ريال  ,فيما خ�ص�ص
لقطاع ال�صحة “  “ 160مليار ريال ,وعده م�ؤ�ش ــر ال يخ ــتلف عليه اث ــنان
على �أن حكومة خادم احلرمني ال�شريفني ما�ضية يف تنمية هذين القطاعني
وتطويرهما بو�صفهما الأ�سا�س لإعداد جيل م�سلح ب�سالح التعليم وينعم بعون
اهلل ب�صحة جيدة ,للإ�سهام يف التنمية امل�ستدامة واملتوازنة ودفع عجلتها,
ف�ض ًال عن اال�ستمرار يف دعم اخلدمات الأمنية واالجتماعية والنقل العام
مبا ي�سهم يف حتقيق مزيد من الرفاه للمواطنني يف خمتلف مناطق اململكة.
و�أ�ضاف � :إن الق ــيادة احلكيـ ــمة خلادم احل ــرمني ال�شريف ــني وبفـ ــ�ضل
ال�سيا�سات االقت�صادية التي نهجتها الدولة متكنت اململكة بتوفيق من اهلل

تعالى من جتاوز الأزمة املالية العاملي ــة ،وتداعيات انهيار اقت�صاديات دول
عديدة ،وتخطت كذلك حتديات النفـ ــط الذي و�صل �إلى �أ�سعار متدنية ،ما
ي�ؤكد ر�ؤيته  -رعاه اهلل  -املتعمقة يف قراءة الأحداث والتطورات ال�سيا�سية
واالقت�صادية يف العامل.
وعرج معاليه �إلى الأرقـ ــام التي �أعلــنتها وزارة املالية ب�ش�أن الآداء املايل
للع ــام املايل  1435 / 1434هـ الذي حق ــق �أرقام ًا قيا�سية يف االنفاق قدرت
ب « »1.100مليار ريال بزيادة قدرها ( )245مليار ريال ،وبن�سبة ()28.7
باملئة ع َّما �صدرت به امليزانية , وعده م�ؤ�شر يرتجم جناح ال�سيا�سة احلكيمة
التي تنتهجها حكومتنا الر�شيدة يف املجالني املايل واالقت�صادي   .
ورفع معاليه يف ختام ت�صريح ــه التهنئة خلادم احلرمني ال�شريفني امللك
عبداهلل بن عــبدالعزيز و�سـ ــمو ويل عه ــده الأمني و�سمو ويل ويل العهد –
يحفظهم اهلل – مبنا�سبة �صدور امليزانية اجلديدة� ,سائ ًال اهلل جل وعال �أن
يحفظ لهذه البالد املباركة قيادتها الر�شيدة ,وان يدمي عليها وعلى �شعبها
الويف الأمن واال�ستقرار والرخاء واالزدهار.
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مداوالت القبة

الشورى يطالب

بإنشاء مركز
للوثائق بالرئاسة
العامة لإلفتاء
دعا جمـــل�س ال�شــورى خالل جل�ســته العادية الثامنة وال�ستني
التي عقدها يوم االثنني 1436/1/24هـ برئــا�سة معــايل رئي�س
املجل�س ال�شيخ الدكتور عبداهلل بن حممد بــن �إبراهيم �آل ال�شــيخ
�إلى دعم بند الأبحاث العلمية والدرا�ســات لــدى الرئا�ســة العامة
للبحوث العلمية والإفتاء ،مبا ميكن الرئا�ســة من �إجــراء التعاقد
مع دور الرتجمة الوطنية املتخ�ص�صة.
وطالب املجل�س يف قراره ب�إنــ�شاء مركــز للوثــائق واملحــفوظات
بالرئا�سة.
كما �أكد املجلــ�س على قــراره ال�سابــق الــذي نــ�ص على �إنــ�شاء
مركز للبحوث والدرا�سات ،واعتماد املتطلــبات املاديــة والب�شــرية
الالزمة لذلك.
جاء ذلك بعد �أن ا�ستــمع املجلــ�س لوجهــة نظــر جلنــة ال�شـ�ؤون
الإ�سالمية والق�ضائية ,ب�ش�أن ملحوظــات الأعــ�ضاء و�آرائهم جتاه
التقــرير ال�ســنوي للرئا�ســة العـامــة للبحــوث العلمــية والإفــتاء
للعام املايل 1435/1434هـ ،التي تالهــا رئيــ�س اللجــنة الدكــتور
�إبراهيم بن عبداهلل الرباهيم.
و�أو�ضحت اللجنــة �أن الهــيكــل التنظيــمي للرئا�ســة والـذي مت
ؤخــرا ،بقــرار جملــ�س الــوزراء رقــم ()238
�إقــراره واعتمــاده مــ� ً
وتاريخ 1435/6/7هـ ،مل يت�ضمن �إدراج �إدارة الرتجــمة ،م�شرية
�إلى �أن الرئــــا�ســة ال متــلك معــرفــة الأ�ســباب التي �أدت �إلى عــدم
�إدراجها �ضــمن الهيــكل التنــظيمي املعتــمد رغم مطالبها امل�ستمرة
بذلك ،ورغم الت�أكيــد على ذلك عند كــل اجتمــاع تطلــبه �إقــرار
ؤخرا.
الهيكل التنظيمي مع جهات االخت�صا�ص م� ً
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ولفت الدكـتور الرباهيم �إلى �أن الرئا�سة ترى �أنه ميكن التغـلب على هذه
ال�صعوبة بالعمل على دعم بند ( )138املخ�ص�ص لنفقات الأبحـ ــاث العلم ــية
والدرا�سات من الباب الثاين بامليزانية ،وحماولة تثبيت ه ــذا الدع ــم ب�شكل
م�ستمر و�إجراء تعاقــدات مع الـ ــدور واملكـ ــاتب املتخ�ص ــ�صة يف الرتجمة،
وال�صرف من هذا البند وفق حاجة العمل.
د.البراهيم :الرئاسة تتطلع إلى إحداث
إدارة خاصة بفتاوى الطالق

و�أ�ضاف رئي�س اللجنة �أن الرئا�سة عر�ضت وجهة نظره ــا ،وبينت حجم
احلاجة املا�سة لوجود �إدارة خمت�صة ب�أمور الطـ ــالق؛ وذلك خالل اجتماعات
هيئة اخلرباء التي عقدت لدرا�ســة التنظـ ــيم الإداري املع ــتمد ،والــذي �صدر
م�ؤخر ًا بدون �إدراج �إدارة م�ستقلة بفت ــاوى الطـالق ،حيث �أو�ضحت الرئا�سة
خالل تلك االجتماعات �ضرورة وجود مثل ه ــذه الإدارة ،وه ــذا راجع لوجهة
نظر اللجنة العليا للتنظيم الإداري ،م�ضيف ًا �أن الرئا�سة ت�سعى للتغلب على
هذه ال�صعوبة ،بتكليف موظفني وم�ست�شارين للع ــمل يف ه ــذا املج ــال من
املوظفني العاملني بالرئا�سة ب�شكل م�ؤقت ،وال تزال الرئا�سة تتطـلع �إلى تعديل
الهيكل التنظيمي ب�إحداث �إدارة خا�صة بفتاوى الطالق.
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و�أفاد الدكتور الرباهيم �أن الرئا�سة حتتاج �إلى دع ــم مايل يف جمـ ــاالت
عدة ،ومنها ما �أ�شري �إليه �سابق ًا من حاجة الرئا�سـ ــة امللح ــة لإجراء تعاقدات
مع دور الرتجمة املعتمدة لتغطية االحتياج القائـ ــم لأعمـ ــال الرتجمة ،ومنها
عدم وجود بند خم�ص�ص للأبحاث بالرئا�سة رغ ــم �أهم ـ ــية الأبحاث يف عمل
الرئا�سة؛ لتتمكن من �إعداد البحوث العلمية املتخ�صـ�صة ،وذلك بالتعاقد مع
الباحثني العلميني من خارج الرئا�سـ ــة.
بالإ�ضافة �إلى حاجة الرئا�سـة لإقامة الندوات العلمية وتدريب املوظفني،
وحاجة الرئا�سة لتطوير احلـ ــا�سب الآيل ،ومن ــها �صرف مكـ ــاف�آت لأع�ضاء
الإفتاء الذين ال تتمكن الرئا�سة من تعيينهم على وظائف معتمدة يف امليزانية،
مبين ًا �أنه من هنا يت�ضح �أن قلة االعتمادات املالية و�ضعف بع ــ�ض البنود �ش ّكل
عائق ًا �أمام الرئا�سة يف �إجناز الأعمال املنوطة بها على �أكمل وجه ،وحال دون
حتقيق الأهــداف التي ت�سعى الرئا�س ــة لها يف �سبيل خ ــدمة ال ــدين وال�صالح
العام للم�سلمني ،وقد �أ�شري لذلك بالتف�صيل يف التقرير ال�سنوي للرئا�سة.
و�أ�شار رئي�س اللجنة �إلى �أن ل ــدى الرئا�سة ر�ؤيـ ــة م�ستقبلية لأعمالها ،لكن
ال يوجد لديها خطة خم�ســية؛ و�أرجع ذلك �إلى ت�صنـ ــيف وزارة االقت ـ ــ�صاد
والتخطيط التي �صنف ــت الرئا�س ــة ب�أنها من �ضمن اجلهات التي لي�ست لها
خطة خم�سية.
وتابع ب�أن مكتبة الرئا�سة بالري ــا�ض تتعاون فعلي ًا مع اجلامعات ،واملراكز
البحثية ،والهيئات العاملية ،وطـالب الدرا�سات العليا ،وعموم الباحثني ،وتفتح
�أبوابها يومي ًا لعموم الزوار �صباحـ ًا وم�سا ًء وتقدم خدماتها جلميع الباحثني
والقراء م�شري ًا �إلى �أنه �سبق للرئا�سة رفع مرئياتها وخطتها للجهات العليا؛

�سع ًيا لتطبيق قرار جمل�س ال�شورى رقم ( )61/131بتاريـخ 1435/1/29هـ
والذي ن�ص يف الفقرة “ثالث ًا”“ :على الرئا�سة و�ضع خط ــة لتط ــوير املكــتبة
ال�سعودية التابعة لها”؛ وقد متت مناق�شـة مرئــيات الرئ ــا�سة واخلط ــة التي
تقدمت بها يف هيئة اخلرباء وتنتظر الرئا�سة �صدور توجيه يف هذا ال�ش�أن.
و�أ�شـاد الدكت ــور الرباه ــيم باملوق ــع الإلكت ــروين للرئ ــا�سة الف ــت ًا النظر
�إلى وجود �أيقونة يف املوقع خا�ص ــة ب�أبح ــاث جمل ــة البحوث م�صنفة بح�سب
عنوان البحث ،ويف جم ــاالت وعلوم خمتلفة ،فهي تن�شر يف املوقع الإلكرتوين
للرئا�سة لتعميم الفائدة منها.
وزاد ب�أن ــه ت ــم تعيني مف ــتني يف بع ــ�ض الف ــروع ،ورف ــعت �أ�س ــماء ملفتني
ترغب الرئا�سة يف تعيينهم يف فروع �أخرى؛ حيث مت تعيني مفتني  -حال ًيا -
يف كل من ف ــروع املنط ــقة ال�شرق ــية ،ومنط ــقة ع�س ــري ،ومنط ــقة جازان،
والق�صيـم� ،إلى جانب الريــا�ض ،والعمل ج ــا ٍر ح ــالي ًا على تعي ــني مفت ــني يف
باقي املناطق -ب�إذن اهلل.-
الرئاسة :إصدار الئحة تنفيذية لألمر
الملكي القاضي بضبط الفتوى قريبًا

ولفت رئي�س اللجنة �إلى �أن الرئا�سـ ــة ب�صدد �إ�صـدار الئحة تنفيذية للأمر
امللكي القا�ضي ب�ضبط الفتوى قري ًبا (�إن �شاء اهلل).
و�أ�ضاف �إن عناوين ومو�ضوعات البحوث تخ�ضع الحتياجات ومتطلبات
الق�ضايا وامل�سائل الواردة لكل من هـ ــيئة ك ـ ــبار العلمـ ـ ــاء ،واللجنة الدائمة
للبحوث العلمية ،كما توجد جلنة حتكم البحوث التي تقـ ـ ـ َّدم للرئا�س ـ ــة وما
توافق عليه اللجنة ين�شر يف جملة البحوث الإ�سالمية.
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وا�ست�شعار ًا لأهمية الفتوى ،وحاجة املجتمع امللحة للفتوى املوثوقة� ،أ�شار
رئي�س اللجنة �إلى �صدور الأمر امللكي الكرمي ب�إن�شاء فروع للرئا�سة ،وذلك
لتب�صري النا�س ب�أمور دينهم يف م�سائل احلالل واحلرام ،والإجابة على كل ما
لديهم من ا�ستف�سارات ،منوه ًا �إلى �أن جمل�س ال�شورى �سبق �أن �أ�صدر قرا ًرا
فروع للإفتاء يف كل منطقة � -أكرث من مرة  -و�سيكون للمفتني
يطالب بفتح ٍ
يف الفروع �أثر ظاهر يف تخفيف العبء عن اللجنة الدائمة للإفتاء.
وبني �أن هيئة كبار العلماء جهة �شرعي ــة ت�ص ــدر ر�أيها يف الأحداث العامة
التي ترى احلاجة فيها �إلى تو�ض ــيح احلكـ ــم ال�ش ــرعي؛ ويكون ذلك ب�إ�صدار
البيانات ،حيث �صدرت عدة بيان ــات من الهيئة يف ظروف خمتلفة ،و�آخرها
بيان هيئة كبار العلماء حول الإرهاب خط ــره ومكافحــته.
م�ؤكد ًا �أن الهيــئة تت ــولى وفـق املادة “الثالثة” من نظامها�“ :إبداء الر�أي
فيما يحال �إليها من ويل الأمر من �أج ــل بحثـه ،وتكوين الر�أي امل�ستند �إلى
الأدلة ال�شرعية فيه” والتو�صـية يف الق�ضايا الدينية املتعلق ــة بتق ــرير �أحكـام
عام ــة لي�سرت�ش ــد به ــا ويل الأم ــر ،وذلك بن ــا ًء على بح ــوث جت ــري تهي ــئتها
و�إعدادها ،طبق ًا ملا ن�ص عليه يف الأمر امللكي والالئحة املرافقة له.
ونوه رئي�س اللجنة �إلى �أن اجتماعات هيئة كبار العل ــماء حمــددة ح�سب
الالئحة حيث ن�صت امل ـ ـ ــادة “الأولى” من الئــحة �سري الع ــمل بالهــيئة على
ما يلي ”:تنعقد  -هيئة كبار العلماء  -يف دورات انعقاد مرة كل �ستة �أ�شهر يف
مقر رئا�سة �إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإر�شاد يف الريا�ض،
وميكن يف احلاالت اال�ستثنائية عقدها يف مكان �آخر ،ويجوز انعقاد الهيئة يف
جل�سات ا�ستثنائية لبحث �أمور �ضرورية ال تقبل الت�أخري ويحـ ــدد رئي�س �إدارة
البحوث العلمية والإف ــتاء بعد الت�ش ــاور مع الأمني الع ـ ــام للهيئة وقت انعقاد
الدورة العامة والدورة اال�ستث ــنائية ،وق ــرارات الهيئة ت�صدر يف اجتماعاتها
العادية واال�ستثنائية”.
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كما لفت النظر �إلى �أن الهيئة ت�ستعني باخلبـ ــراء واملختـ ـ ــ�صني يف كافة
التخ�ص�صات العلمية املطلوبة يف جماالت عمل الهيئة واملوا�ضيع املطروحة
للنقا�ش العام يف اجتماعاتها ،وله�ؤالء اخل ـ ــرباء دور ملمو�س يف عمل الهيئة،
حيث ن�صت الئحة �سري العمل يف الهـ ــيئة يف مادته ـ ــا “العا�ش ـ ــرة” على ما
ياتي“ :لدى بحث الهيئة م�سائل تتعلق بال�ش�ؤون االقت�صادية واالجتماعية،
والأنظمة العامة مبا يف ذلك الق�ضايا البنكية والتجارية والعمالية ،ف�إن عليها
�أن ت�شرك يف البحث معها واحد ًا �أو �أكرث من املتخ�ص�صني يف تلك العلوم من
غري �أن يكون لهم حق الت�صويت ويجري اختيار املتخ�ص�صني وا�ستدعا�ؤهم
من قبل الأمني العام ورئي�س �إدارة البحوث م ًعا” .م�شري ًا �إلى ح�ضور عدد
من املخت�صني واخلرباء ما بني م�س�ؤولني حكوميني مثل الوزراء� ،أو �أ�صحاب
خبــرات طب ـ ــية� ،أو اقت�صاديـ ـ ــة� ،أو هند�سي ـ ــة� ،أو غريها من التخ�ص�صات،
اجتماعات الهيئة عندما يتطلب املو�ضوع املطروح ح�ضورهم ،وكان لهم دور
و�إ�سهام يف تلك االجتماعات.
و�أفاد رئي�س اللجنة ب�أن الهيئة ت�ستعني بالو�سائل التقنية مبا فيها و�سائل
العر�ض “الربوجكرت” لتو�ضيح ال�صورة حتى يخرج الر�أي ال�شرعي املنا�سب
املبني على ت�صور دقيق للمو�ضوع املطروح .م�ضيف ًا �أن لدى الهيئة عدد من
اللجان مثل :اللجنة ال�شرعية الطبيـ ــة ،وجلنة النوازل العامة ،وغريها من
اللجان امل�شابهة ،وجميع هذه اللج ـ ــان ت�ستعني بخرباء يف تخ�ص�صات علمية
خمتلفة ،ولهم �إ�سهام فاعل وم�ستمر يف عمل الهيئة.
و�أكد الرباهيم �إن الهيئة  -ح�سب نظــامها  -جهة ا�ست�شارية ،وتحُ ال �إليها
مو�ضوعات من ويل الأمر ،فعملها يقوم على �إ�صدار القرارات فيما ُيحال لها،
و�أحيان ًا تكتفي بكتاب ُيو�ضح فيه ر�أي الهيئة دون �أن ي�صدر قرار.
�أما عن منجزات الهيئة فقال الرباهيم� :إن هيئة كبار العلماء عرب تاريخها
تبني ر�أيها يف بع�ض النوازل املعا�صـرة ،ومن ذلك ما يتعلق بامل�شاعر املقد�سة،
وحدود احلرمني ،وامل�سائل الطب ــية ،وبع�ض امل�سائل الق�ضائية مثل :عقوبة
مه ِّرب املخدرات ،وقتل الغيلة ،وغريها من الق�ضايا وامل�ستجدات والنوازل,
وكان للهيئة دور وا�ضح فيها ،وجميع هذه املنجزات من�شورة ومتاحة يف موقع
الرئا�سة الإلكرتوين.
وختم رئي�س اللج ــنة ب�أن ه ــيئة ك ــبار العلماء تقوم ب�إعداد البحوث وفق
الئحة �سري العمل فيها والتي حددت �آلية لذلك ،وقد �أ�سندت البحـوث مبوجب
الهيكل الإداري اجلديد للرئا�سة العامة للبحوث العلمي ــة والإفتاء �إلى �إدارة
البحوث والدرا�سات بالأمانــة العامة لهيئة كبار العلماء ،و�أن�ش�أت عدد ًا من
اللجان البحثية ،منهــا :اللج ــنة ال�شرعي ــة الطبي ــة ،وجلنة امل�شاعر املقد�سة،
وجلنة النوازل العامة ،وجلنة اال�ستك ــتاب الع ــلمي ،مـ ـ�ؤكد ًا �أن العمل يف هذا
املجال ي�سري وفق الئحة �سري العمل امل�شار �إليها.
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مجلس الشورى

يدعو إلى تطوير
نظام صندوق
التنمية العقارية
وإعادة النظر في نسب
دفعات القروض
دعا جملـــ�س ال�شـورى �إلى �سرعـة تطوير نظام �صندوق التنمية
العقاريـــة لي�صـــبح م�ؤ�س�ســـة متويليــة قـادرة عـلى تقـدمي الأدوات
املالية التي تلبي احتياجات املواطن ب�صيغة �أكرث مرونة وحداثة.
و�شدد املجل�س على �ضــرورة �أن ت�سارع وزارة املالية ب�سداد مبلغ
ثمانية وثالثني مليار ًا وت�سعمائة وثــالثة وثمــانني مليــون ريـال،
الفرق بني ر�أ�س املال امل�صرح به واملدفوع ل�صندوق التنمية العقارية.
جاء ذلك بعد �أن ا�ستمع جمل�س ال�شـورى خالل جل�سته العادية
الرابعــة وال�سبعــني التي عقــدهـــا يـــوم االثــنني 1436/2/16هـ
برئا�سة معايل رئي�س املجلــ�س ال�شيــخ الدكـتور عبداهلل بن حممد
بن �إبراهيم �آل ال�شيخ �إلى وجهة نظر جلــنة ال�شـ�ؤون املالية ،ب�ش�أن
ملحوظـــات الأع�ضـــاء و�آرائـــهم جتــاه التقــرير ال�سنوي ل�صندوق
التنمية العقارية للعـام املــايل 1435/1434هـ التي تــالها نــائب
رئي�س اللجنة الدكتور ح�سام العنقري.
ودعا املجلــ�س ال�صنــدوق �إلى التن�سيق مع وزارة املالية ،ووزارة
ال�شـــ�ؤون االجتماعـــية لو�ضــع �ضوابط لإعفـاء املقرت�ضني الذين
يثبــت عجــــزهم عـــن �ســـداد ما عــليهــم من م�ستـــحقات ،وتعوي�ض
ال�صندوق عن هذه املبالغ.
كما طالب املجل�س يف قراره �ص ــندوق التنـ ـ ــمية الع ــقارية ب�إع ــادة النظر
يف جدول دفعات القرو�ض ومبا ي�ؤدي �إلى زيادة الدفع ــة الأولى للمق ــرت�ض،
وكذلك �إعادة النظر يف ن�سبة الدفعات مقارنة باملنجز يف املبنى.
وكانت جلنة ال�ش�ؤون املالي ــة قد بينت على ل�س ــان نائب رئي�سها الدكتور
ح�سام العنقري �أن عدم و�ضوح الر�ؤيـة من ناحية دور ال�صندوق ك�أداة متويلية
لدى وزارة الإ�سكان هو ما دفع اللجنة لتقدمي تو�صيتها الأولى ب�سرعة تطوير
نظام ال�صندوق لي�ص ــبح م�ؤ�س�سة متوي ــلية قادرة على تقدمي الأدوات املالية
التي تلبي احتياجات املواطن ب�صيغة �أكرث مرونة وحداثة.
و�أ�ضاف العنقري �أن وزارة الإ�سك ــان �أعلنت منذ مدة قريبة �أنها خف�ضت
ال�شروط املطلوبة للدفعة الثانية ،ولكن اللجن ــة ر�أت يف �سي ــاق اهتمامها بهذا
املو�ضوع زيادة الدفعة الأولى للمقرت�ض ،و�إعادة النظ ــر يف ن�س ــبة ال ــدفعات
مقارنة باملنجز يف املبنى وهو ما تعك�سه التو�صية الرابعة للجنة.

ويطالب بتطوير أساليب
العمل في مصلحة الزكاة
طـــالب جملـــ�س ال�شــــورى ب�سرعـــة تطــوير النظم والهياكل
املالية الإدارية و�أ�ساليب العمـــل يف م�صلـــحة الزكـــاة والدخل
مبا ي�ؤدي �إلى تطوير الأداء .كمـــا دعا املجلـــ�س امل�صلـحـــة �إلى
تو�ضـــيحا لأ�سلـــوب الفحــ�ص املطبق
ت�ضمني تقاريرها القادمة
ً
لديها ،و�آلية �إ�سناد احلاالت (الإقرارات) املختـــارة للفاح�صني،
وو�ضع منهجية موحدة للحد من تفاوت �أ�سلــــوب الربط الزكوي
وال�ضريبي من فــــرع لآخـــر ،واحلـــد من ت�أخـــري الربوط ب�أخـذ
عامـلي املخاطر والأهمية الن�سبية يف االعتبار.
جـاء ذلك بعــــد �أن ا�ستــمع املجلـــ�س خـــالل جل�سته العادية
احلاديـة وال�سبعني التي عقدهــــا يوم الثــــالثاء 1436/2/3هـ
برئا�سة معايل رئيـ�س املجل�س ال�شيخ الدكتور عبداهلل بن حممد
بن �إبراهيم �آل ال�شــيخ لوجهة نظر جلنة ال�ش�ؤون املالية ،ب�ش�أن
ملحوظات الأعـ�ضاء و�آرائهم جتاه التقريـر ال�ســــنوي مل�صلحــــة
الزكـاة والدخــــل للعــــام املــــايل 1435/1434هـ التي تــــالهـــا
نائب رئي�س اللجنة الدكتور ح�سام العنقري.
و�أكد العنقري �أن جلنة ال�ش�ؤون املالية �ستطلب من امل�صلحة �إبراز
�ضريبة الدخل على �شركات البرتول على نحو �أُو�ضح يف ق�سم م�ستقل عند
تناول �إجمايل �إيرادات امل�صلحة يف التقارير القادمة مب�شيئة اهلل .كما �أكد
�أن جلنة ال�ش�ؤون املالية �ستناق�ش االقرتاح املتعلق بق ــيام امل�صلحة بفتح
ح�ساب ال�ستقبال زك ـ ــوات الأفـ ــراد الراغـ ــبني بتويل امل�صلحة ا�ستقبال
زكواتهم و�صرفها للم�ستحقني ،ب�شكل م�ستفي�ض خ ـ ــالل درا�سـ ــة التقـ ــرير
ال�سنوي القادم للم�صلحة مب�شيئة اهلل.
ال�شورى  -العدد � -160صفر 1436هـ /دي�سمرب 2014م
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الموافقة على
تحويل مجلس
المنافسة
الدكتور  /فهد العنزي

إلى هيئة عامة

نائب رئيس لجنة الشؤون االقتصادية والطاقة

طـــالب جمـــل�س ال�شـــورى خـــالل جل�ســـته العاديــة اخلامـــ�سة
وال�سبعـــني التي عقدهـــا يـــوم الثالثاء 1436/2/17هـ ،برئا�سة
معايل رئي�س املجلــــ�س ال�شـــيخ الدكـــتور عبـــداهلل بن حمـــمد بن
�إبراهيم �آل ال�شـــيخ �إلى حتــــويل جمل�س املناف�سة �إلى هيئة عامة
ترتبط برئي�س جمل�س الوزراء.
كمـــا طــــالب املجلــ�س بتوفيـــر الدعـــم املايل والكــوادر الفنية
املتخ�ص�صة الالزمة ملجلـــ�س املناف�ســـة ،والعـــمل عـــلى ن�شر ثقافة
املناف�سة ،وزيادة الوعي ب�أهميتها.
دراسة الممارسات االحتكارية
في السوق السعودي

كما دعا املجلــ�س يف قراره جملـ�س املنافـ�سة �إلى �إعداد درا�ســـة
للوقوف على املمار�ســات االحتكاريــة يف ال�سـوق ال�سعــودي ،والتي
ت�ؤثر على املناف�سة امل�شروعة.
جــــاء ذلك بعـــد �أن ا�ستــمــع لوجــهـــة نظــــر جلــــنــة ال�شـــ�ؤون
االقت�صاديـــة والطاقـــة ،ب�شـ�أن ملحوظات الأع�ضاء و�آرائهم جتاه
التقرير ال�سنوي ملجـــل�س املناف�ســــة للعـــام املايل 1434/1433هـ
التي تالهـــا نائـب رئيـ�س اللجنة الدكتور فهد العنزي الذي �أ�شار
 يف رد اللجنة على ما طــرحه �أحد الزمالء ب�ش�أن �أهمية جمل�ساملناف�سة ،و�أن كـــل ريـال واحد ينفق على هذا املجل�س يوفر ع�شرة
ريـاالت على امل�ستهــلك وعلى االقتــ�صاد � ،-إلى �أن املجــل�س يحــتاج
�إلى دعم مايل؛ لكي يقــوم بــدوره على �أكــمل وجـــه ،ومــن �أجــل
ا�ستقطاب الكوادر التي ت�ستطيع �أن تبحث وتتحرى عن وجـود �أي
احتكار يف ال�سوق.
14

ال�شورى  -العدد � -160صفر 1436هـ /دي�سمرب 2014م

م�ؤكد ًا �ضرورة توفري الدعــم املـــايل الالزم ملجل�س املناف�سة ،مع
ف�صله عن وزارة التجارة وال�صناعة.
و�أفادت اللجـــــة ب�أن مــــا طرحـــه الع�ضــــو يتفـــق مع مــا خ ُل�ص
وخ�صو�صا يف تو�صيـتيــها « الأولى »
�إليه تقريرهــا يف هـذا ال�شــ�أن،
ً
و « الثانية » ،والتي �أكدت اللجنة فيهما على دعم جمل�س املناف�سة
مال ًيا ،وتوفري املوارد الب�شرية الكافية وامل�ؤهـــلة ،وحتويل املجل�س
�إلى هيئة عامة م�ستقلة � ً
أي�ضا.
ورد ًا على ما الحظـ ــه �أحد الأع ــ�ضاء يف مداخلـ ــته ب�شان عبارة“ :الرتكز
االقت�صادي” �أكد نـ ــائب رئي�س اللج ــنة �أنـ ــه ال يـ ــوجد يف الـواقـ ــع ما ي�سمى
بـ “الرتكز االقتـ ــ�صادي” يف االندماج؛ و�إمنا هناك التـركز ال�سوقي؛ ويقا�س
بامل�ؤ�شــر امل�س ــمى بـ ( ,)HHIمو�ضحـ ـ ًا �أن م�ص ــطلح “الرتكز االقت�صادي”
م�صطلح �صح ــيح ُمع ــرف يف الالئ ــحة التنفيــذيـ ــة لنظام املناف�س ــة ،كما �أنه
م�ستخدم يف العديد من قوانني املناف�سة على م�سـتوى العامل ،منها على �سبيل
املثال املادة “التا�سعة” من قانون املناف�س ــة للممـ ــلكة الأردني ــة الها�ش ــمية،
واملادة “العا�شرة” من قانون حرية الأ�سعار واملناف�سة يف اململكة املغربية.
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وحول االقرتاح بتحويل جمل�س املناف ــ�سة �إلى هيــئة عامة؛ بد ًال من الأمانة
العامة ،وارتباطها مبجل�س الهيئة عو�ض ًا عن جمل�س الـ ــوزراء؛ وذلك لتحقيق
الفاعلية واال�ستقاللية التامة ،ر�أت اللج ــنة �أن هــذه املداخ ــلة تتفـ ــق مع ما
تو�صلت له يف تو�صيتها الأولى ،عدا �أن اللجن ــة ت ــرى �أنه ل�ض ــمان اال�ستــقالل
التام جلهاز املناف�سة ،ف�إن الأن�سب �أن يكون االرتب ــاط التنظـ ــيمي له برئي�س
جمل�س الوزراء.
و�أفاد الدكت ــور العن ــزي �أنه وفـ ــق ًا لن ــظام املنافـ ــ�سة الراهـ ــن ،فلي ـ ــ�س
من اخت�صا�ص �أمانة جمل�س املناف ــ�سة �إن�ش ــاء قاعدة بيانات ومعلومات عن
الن�شاط االقت�صادي �إال �أنه ب�صدور قرار جملــ�س الوزراء املوقر رقم ()319
وتاريخ 1434/9/14هـ� ،أ�صبح ذلك من اخت ــ�صا�ص �أمان ــة املج ــل�س ،كما �أن
م�شروع نظام املناف�سة الذي يدر�س حالي ًا لدى جمل�س ال�شورى ين�ص على هذا
االخت�صا�ص ،م�ضيف ًا �أن اللجنة ا�ستو�ضح ــت من �أمني عام جمل�س املناف�سة
ب�ش�أن هذا املو�ضوع و�أفاد ب�أن ذلك يتطلب دعمه مالي ًا وباملوارد الب�شرية ،وهو
ما �أكدته اللجنة يف تو�صيتها “الثانية”.
وفيما يتعلق ب�إجراء الدرا�سات والبحوث الالزمة لك�شف احلاالت ال�ضارة
باملناف�سة ،قال نائب رئي�س اللجنة� :إن ذلك �أ�صبح من اخت�صا�ص �أمانة
املجل�س ،مبوجب ن�ص الفقرة ( )3من البـ ــند “�س ــاد�س ًا” من ق ــرار جمل�س
الوزراء املوقر امل�شار �إليه ،م�شري ًا �إلى �أن جمل�س املناف�ســة يقوم حال ًيا ب�إجراء
الدرا�سات التي يرى احلاجة �إليها ،وقد �أو�ضح تق ــرير املجـل�س قيامه بدرا�سة
عدد من القطاعات ال�سوقية ،واحلاالت املحددة لك�ش ــف املمار�سـات التي قد

ت�شكل خمالفــة لنظ ــام املناف ــ�سة ،كما يق ــوم جمل�س املناف�سة حال ًيا بالتعاون
والتن�سيق مع الأجهزة احلكومية املخت ــ�صة باملن ــاف�سة يف الـ ــدول الأخ ــرى
واملنظمات الدولية ذات العالقة.
وعن مطالبة �أحد الأع�ضاء ب�ض ــرورة �إ�ص ــدار ن�ش ــرة دوري ــة تتــ�ضمن
القرارات والتوجيهات والإجراءات والتدابري التي يتــخذها جم ــل�س املناف�سة،
وغري ذلك فيما يتعلق ب�ش�ؤون املجل�س من باب التوعية ،ورفع ثقافة املجتمع؛
قال العنزي� :إن اللجنة قد �أخذت مبا ذكر م ــن خالل تو�صي ــتها “الث ــالثة”،
التي تن�ص على العمل على ن�شر ثقافة املناف�سة ،وزيادة الوعي ب�أهميتها.
د.العنزي :البد من جهاز حكومي قوي
ومستقل لتفعيل نظام المنافسة

وب�ش�أن الت�س ــا�ؤالت التي طرح ــها بع ــ�ض الأع ــ�ضاء حــول جــدوى تــحويل
جمل�س املناف ــ�سة �إلى هيئ ــة م�ست ــقلة؟ �أفاد نائب رئي�س اللجنة ب�أنه لتحقيق
تفعيل حقيقي لنظام املناف�سة ف�إنه البد من وجود جهاز حكومي قوي وم�ستقل
ميلك الإمكانات املادية واملوارد الب�ش ــرية الالزمة واال�ستقالل املنا�سب ،وهذا
ال يتحقق بال�شكل امل�أمول وفق ًا للو�ضع الراه ــن ،م�ض ــيف ًا �أن التجـارب الدولية
الرائدة تربهن يف هذا املجال على �أن تف ــعيل جهاز املناف�سة يقت�ضي منحه
اال�ستقالل الإداري املنا�سب ،ورفع م�ستوى ارتباطـه التنظيمي ،خ�صو�ص ًا و�أن
جهاز املناف�سة يتولى مراقبـة الن�شاط ــات امل�ؤثرة على املنـ ــاف�سة والتي حتدث
ب�صفة رئي�سة من كيانات جتارية ومالية كبرية ذات �أثر على ال�سوق.
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الشورى يطالب

باعتماد وظائف
أئمة ومؤذنين
وخدم مساجد
طالب جمل�س ال�شورى خالل جل�سته العادية الثالثــــة وال�سبعني
التي عقدها يوم الثالثاء 1436/2/10هـ برئا�سة معــــايل نائب
رئي�س املجل�س الدكتور حممد بن �أمني اجلفري باعتــــماد وظائف
�أئمة وم�ؤذنني وخدم م�ساجد ح�سب االحتـــياج الـــــوارد يف تقرير
وزارة ال�ش�ؤون الإ�سالمية والأوقاف والدعوة والإر�شاد للعام املايل
1435/1434هـ وفق التعداد العــــام لل�سكان وامل�ساكن ال�صادر عن
م�صلـــحة الإح�صــــاءات العامـــــة بوزارة االقتــــ�صاد والتخطيط
لعام 1431هـ.
كما طالب املجل�س بعد �أن ا�ستمـــع لوجهـــــة نظر جلنة ال�ش�ؤون
الإ�سالمية والق�ضائية ،ب�ش�أن ملحوظات الأعـــ�ضاء و�آرائهم جتاه
التقرير ال�سنوي لوزارة ال�شــ�ؤون الإ�سالميــــة والأوقاف والدعوة
والإر�شاد للعام املايل 1435/1434هـ التي تــــالها رئيــ�س اللجنة
الدكتور �إبراهيم الرباهيم؛ باعتماد املبالــــــغ الالزمــــة لتنفـــــيذ
الربامــــج الدعويـــة ملحاربـــــة الغلو والتـــطرف والإرهاب بجميع
الو�سائل املتاحة.
قرار يدعو لتفعيل إستراتيجية المملكة
للعمل اإلسالمي في الخارج

ودعا املجلـ ــ�س لبنـ ـ ــاء مقرات ثابتـ ــة ومنـ ــا�س ــبة يف املنـ ــافذ الربي ـ ـ ــة،
واجلوية ،والبحرية ،ومدن احلجاج ،واملواقيت للقيام باملهام املنوطة بالوزارة
يف هذه الأماكن.
كما دعا املجل�س يف قراره تفعيل �إ�سرتاتيجية اململكة العربية ال�سعودية
للعمل الإ�سالمي يف اخلارج.
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وبينت جلنة ال�ش�ؤون الإ�سالمية والق�ضائية يف وجهة نظرها جتاه ما طرحه
عدد من الأع�ضاء من �آراء وملحوظات �أثناء منا ق�شة التقرير ال�سنوي لوزارة
ال�ش�ؤون الإ�سالمية �أن مما ت�ضمنته ر�سالة الوزارة �إن�شاء امل�ساجد ،ورعايتها،
والعناية بها ،ومن �أهدافها الرئي�سة العناية ببيوت اهلل ،وتعمريها ،م�شرية
�إلى �أن الوزارة تقوم ب�إدارة امل�ساجد من خالل وكالة الوزارة ل�ش�ؤون امل�ساجد
والدعوة والإر�شاد ،ولها يف كل فرع من فروعها �إدارة خا�صة بامل�ساجد ،وقد
عملت الوزارة على تنفيذ م�شروع العناية بامل�ساجد ومن�سوبيها ،وال يزال
العمل به جار ًيا ،وقد �آتى ثماره واحلمد هلل.
و�أ�ضاف الدكتور �إبراهيم الرباهيم �أن اللجنة تتفق مع �ضرورة اال�ستمرار
يف �إقامة الدورات التدريبية للخطباء ،ال�سيما يف وقتنا املعا�صر؛ لبناء قدرة
الإمام ،واخلطيب ملواجهة الأفكار امل�ضللة ،وتوجيه وتثقيف املجتمع مبا يجب
على امل�سلم جتاهها ،م�شري ًا �إلى �أن الوزارة عقدت العديد من امللتقيات التي
جمعت خطباء اجلوامع مع �أع�ضاء هيئة كبار العلماء ويف مقدمتهم �سماحة
مفتي عام اململكة؛ كما �أ�ص ــدرت الوزارة كت ــي ًبا �أ�سم ــته( :وثيقة من�س ـ ــوبي
امل�ساجد يف اململك ــة العربيــة ال�سعوديـ ــة) ،و�شم ــل تو�ضيـح عدة �أمور منها:
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وعن الفكر املت�شدد واملتطرف قال الرباهيم �إن الوزارة واجهته منذ بدايته
وعملت جنب ًا �إلى جنب مع بقية م�ؤ�س�سات الدولة بكل �إمكاناتها املتاحة ،كما
�أن هذا املو�ضوع حا�ضر يف كل منا�شط �أهدافـ ــها اخلم�سة ،وبالأخ�ص الهدف
الثاين بكل بنوده ،ومن خالل فعاليات يقوم على متابعـ ــتها �أمراء املناطق
وفق برامج دعوية مدرو�سة.
و�أ�ضاف �أن جهود الوزارة يف هذا املجال م�شـ ــهودة وال تخـ ــفى على متابع
وقد بينت اللجنة يف تقريرها �أن الوزارة �أقامت يف عام التقرير ( )83ندوة
من ندوات تعزيز الو�سطـ ــية والأمن الفكـ ــري ،ومكافـ ــحة الغلو ،والتطـ ــرف،
والإرهاب يف كافة مناطق اململكة وعدد من حمافظاتها.

املـ ـه ــام والواج ـب ــات� ،ش ــروط التعي ــني ،املك ــاف ـ ـ�أة واحلق ــوق ،اجل ــزاءات،
توجيهات ون�صائح.
كما يوجد يف كــل فـرع من فـ ــروع الوزارة جلنة الختيار الأئمة وامل�ؤذنني
مبعايري علمية ونظامية.
و�أكد الدكتور الرباهيم �أن اللجن ـ ــة بحثت مو�ضوع �أ�صـ ــوات امل�ؤذنني مع
من�سوبي الوزارة ،ف�أفادوا ب�أن الوزارة تعمل على اخـ ــتبار امل�ؤذن بعناية ،و�أن
تكون لديه معرفة بالأحكام املتعل ـ ــقة بالعبادة ،وت�شـ ــدد على تطبيق ال�شروط
عند اختيار امل�ؤذنني من خالل جلان متخ�ص�صة يف فروع الوزارة.
وبني رئي�س اللجنة ب�أن الوزارة تعمل مع وزارة ال�ش ـ ـ�ؤون البلدية والقروية
على مراعاة امل�ساجد و�أحوالها عند اعتم ــاد املخططات ال�سكنية ،ومنا�سبة
تو�سط امل�سجد يف احلي ،وتوفر كافة خ ــدماته العامـ ــة ،م�ضيف ًا �أنه بالن�سبة
للموا�صفات الهند�سية ،ف�إن الوزارة ال تعـطي الرتخي�ص حتى تطلع من خالل
املكات ــب الهند�سي ــة يف فـ ــروعها على خمــطط امل�س ــجد وت�صـميمه ومنا�سبة
تنفيذه.
وتابع ب�أن مما ت�ضمنته ر�سالة الوزارة يف اله ــدف الث ــاين من �أهـ ــدافها:
دعوة النا�س �إلى الإ�س ــالم ،وتوجي ــههم ،وهو عمل رئي�س من �أعمال الوزارة
تبا�شره عرب مكــاتب الدعوة والإر�شاد يف فروع الوزارة الثالثة ع�شر ،مو�ضح ًا
�أن �إيراد �إجنــازات تلك املكاتب ال يعني ن�سبته لأعمال الوزارة ،و�إمنا �أُورد يف
التقرير يف فقرة م�ستقلـ ــة رمــز لها بح ــرف (ب) بعد �أن مت �إيراد �إجنازات
املكاتب الدعوية الر�سمية املرموز لها بـ (�أ) يف التقرير.
و�أ�شار �إلى �أن الوزارة �أ�ص ــدرت الئحة تنظـ ــيم الأعمـ ــال الإدارية واملالية
للمكاتب التعاونية للدعوة والإر�شاد وتوعــية اجلاليات ،وت�شرف �إ�شراف ًا تام ًا
على كل �أعـ ــمال تلك املكـ ــاتب وت�صدر تـ ــراخي�صها وفق عمل �إداري منـ ــظم
وحمدد.

وب�ش�أن مو�ضـ ــوع �إيجاد كادر وظيفي للأئمة وامل�ؤذنني� ،أ�شارت اللجنة �إلى
�أنها بحثت ذلك مع م�س ـ ـ�ؤويل الوزارة وكان اجلواب ب�أن هذا املو�ضوع يكتنفه
عدد من الأمور مـ ــنها� :أن �أخذ الأجـ ــر على العبـ ــادة �أمر فـ ــيه نظر �شرعي،
ولذلك جعلت املكاف�أة (رز ًق ًا) من بيت املال ،كما �أن املبـ ــرزين من اخل ــطباء
والأئمة من العلماء ،وطالب العلـ ــم لهم مواقـ ــع �أخرى ،ومن غري املنا�سب �أن
تخلو منهم املنابر واملحاريب.
ور�أت اللجنة �أن �إمكان توافر وظائف على �سلم املوظفني يف الوقت احلا�ضر
بعدد الأئمة ،واخلطباء ،وامل�ؤذنني ووظائف للرتقـية ت�ضمن ا�ستمرارية ذوي
الآداء اجليد �أمر فيـ ــه نظر ،ويحـ ــتاج �إلى ت ـ ـ�أمل ,كما ر�أت اللجنـ ــة وجاهـ ــة
و�أهمية �سعي الوزارة �إلى رفع املكاف�آت لفئات امل�ؤذنني وخدم امل�ساجد.
و�أعرب رئي�س اللجنة عن الأ�سف لتكرار التو�صيات بالدعم املايل امل�ستحق
للوزارة من قبل وزارة املالية ،رغم �أهـ ــمية ما تقـ ــوم به الوزارة من واجبات
�شرعية ،م�ؤكد ًا �ضرورة حل هذه امل�س�ألة ،و�أن تعطـ ــى الوزارة ما خ�ص�ص لها
وفق خطط التنمية لتقوم بواجباتها جتاه الدين واملواطن.
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دعم مشروع
التفتيش البيئي
و دراسة إنشاء
وزارة للبيئة
دعا جملـــ�س ال�شـــورى خالل جل�سـته العادية الثانية وال�سبعني
التي عقدها يوم االثنــــني 1436/2/9هـ برئا�ســــة معايل نائب
رئي�س املجل�س الدكتور حممد بن �أمني اجلفري �إلى دعم م�شروع
التـفـتي�ش البيئي بالكوادر الالزمة واملختبــــرات لتغطية مناطق
اململكة كافة.
كما دعا املجل�س الرئا�سة بزيادة حمطات املراقبة الإ�شعاعية
ال�سطحية واملتنقلة لتغطية مناطق اململكة ,وذلك يف القرار الذي
�أ�صدره املجل�س بعد �أن ا�ستــــمع لوجهة نظر جلنة ال�ش�ؤون ال�صحية
والبيئة ،ب�ش�أن ملحوظات الأع�ضاء و�آرائهم ،جتاه تقرير ال�سنوات
الثـــالث الأولى من خــــطة التنميــــة التا�سعـــة (1432/1431هـ
1434/1433هـ) للرئا�ســــة العامــــة للأر�صــاد وحماية البيئة،التي تالها رئي�س اللجنة الدكتور حم�سن احلازمي.
وطالب املجل�س يف قراره باعتماد م�شــروع التوعـ ــية البيئي ـ ــة وخ ـ ــدمات
الرئا�سة  -ح�سب خطة الت�شغيل املعتـ ــمدة لدى الرئا�سـ ــة  -وتفعيل م�شاركة
اجلهات ذات العالقة فيها واال�ستفادة منها.
ودعا املجل�س �إلى درا�سة �إن�شاء وزارة للبيـئة ومدى �إمكانيـة مـالءمة ذلك
لتحقيق �أهداف « اال�سرتاتيجية الوطنية للبيئة » ،وتقــليل جوانب االزدواجية
وزيادة الفعالية يف خدمات الإ�صحاح البيئي.
و�أعاد املجل ــ�س الت�أك ــيد على قراره ال�سابـ ـ ــق ذي الرقم  56/75والتاريخ
1426/11/24هـ الذي يطالب «بالإ�سراع يف �إ�صـ ــدار نظ ـ ــام �إدارة املناطق
ال�ساحلية».
ويف معر�ض رد اللجنة على �آراء الأع ــ�ضاء ومقرتح ـ ــاتهم ,وت�سا�ؤالتهم
�أو�ضحت �أن النظام الأ�سا�سي للحكم اهتم بالبيئة وتطويره ــا ،م�شرية �إلى �أن
18
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م�صلحة الأر�صاد وحماية البيئة �أن�شئت عام 1401هـ ،وحتولت �سنة 1422هـ
�إلى الرئا�سة العامة للأر�صاد وحماية البيئة ،وهي اجلهة امل�س�ؤولة واملن�سقة
بني الهيئات الأخرى املهتمة بالبيئـ ــة ,وتقـ ــدم لها الدول ــة الدع ـ ــم لتحقيق
�أهدافها التي ذكرت يف النظام الأ�سا�سي للبيئة والئحته التنفيذية.،
وتابع رئي�س اللجنة الدكتور حم ــ�سن احل ــازمي �أنه �سبق �أن ُاقرتح املجل�س
�إن�شاء وزارة للبيئة يف �أكرث من جل�س ــة ،ومل تتم املوافقة على ذلك ،م�ضيف ًا
�أن ا�ستحداث وزارة للبيئة فيه دعم للمـ ــهام املناط ــة بالرئا�سة ،و�سوف مينح
الرئا�سة مرونة �أكرب يف توظيف الكوادر الب�شريـ ـ ــة املنا�سبـ ــة ،واحل�صول
على التمويل املنا�سب ،والتن�سيق مع الوزارات واجلهات الأخرى داخل اململكة
ب�صورة �أكرث فاعلية.
و�أكد �أن ا�ستحداث وزارة للبيئة �سيعك�س اهتم ــام اململكة بالق�ضايا البيئية
للداخل واخلارج ،ودرا�س ــة هذا املقرتح �ستو�ضـ ــح مـ ــدى مالءمتـ ــه ،ومن ثم
�إمكانية الأخذ به.
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وقال رئي�س اللجنة� :إن الرئا�سة العامة للأر�صاد وحماية البيئة تتعاون مع
�أكرث من جامعة يف التخ�ص�صات التي تهمها ،حيث تتعاون مع جامعة امللك
عبدالعزيز التي حتت�ضن كلية متخ�ص�صة يف الأر�صاد والبيئة وت�ضم مركز
التميز املناخي الوحيد على م�ستوى املنطقة ،وت�ستقطب الرئا�سة عدد ًا من
خريجي هذه الكلية ،كما تتعاون مع جامعة امللك �سعود ،وجامعة �أم القرى
يف حقول االت�صاالت والإلكرتونيات ،ويف جماالت التدريب ،والبحث العلمي،
وتتعاون مع مدينة امللك عبدالعزيز للطاقة الذرية واملتجددة ،ومدينة امللك
عبدالعزيز للعلوم والتقنية يف جماالت مماثلة.
ولفت النظر �إلى الدور الذي تقوم به الرئ ـ ــا�سة يف التن ـ ــب�ؤات بالكوارث
والأعا�صري والأمطار ،وما لديها من برامج طموح ـ ــة لزيـ ـ ــادة قدراتها على
التنب�ؤ بالظواهر اجلوية حيث تعمل على زي ـ ــادة عدد حمطـ ــات الر�ص ـ ــد
ال�سطحي ،ور�صد طبقات اجلو العليا والتعاون مع اجلهات الأخرى مثل هيئة
امل�ساحة اجليولوجية؛ ال�ستعمال اخلرائط الطبوغرافية التي تعر�ض املوارد
ال�ساحلية الطبيعية من حيث ح�سا�سيتها البيئية والعمل على احلفاظ عليها.
و�أ�ضاف احلازمي �أن رئا�سة الأر�صاد وحماية البيئة تعمل مع العديد من
اجلهات املخت�صة على املحافظة على النباتات ال�صحراوية والغطاء النباتي،
وبخا�صة وزارة الزراع ــة بو�صفه ــا اجلهة املنفذة لنظام الغابات واملراعي،
ولديها الكادر امل�ؤهل لتنفيذ ذلك ،والهيئة ال�سعودية للحياة الفطرية بو�صفها
املعنية باحلفاظ على احلياة الفطرية من نبات وحيوان ،كما تتعاون الرئا�سة
مع العديد من اجلامعات واملراكز العلمية يف هذا ال�ش�أن.

ولفت النظر �إلى �أن الرئا�سـ ــة و�ضعـ ـ ــت الناحية البيئية �ضمن �أولوياتها،
حيث �أ�صبح لديها وكالة خا�صة للبيئة ،ولديها م�شاريع عديدة لتح�صني حالة
البيئة يف اململكة ،وتقوم مب�شروع امل�سح ال�شامل للبيئة يف اململكة� ،إلى جانب
الربامج اخلا�صة بال�صحة وال�سالمة املهنية التي تقوم بها الرئا�سة.
وفيما يخ�ص و�ضع التوعية البيئية والدعوة �إلى �إن�شاء �إدارة خمت�صة
بالتوعية البيئية �أبانت اللجنة �أن الرئا�سة العامة للأر�صاد وحماية البيئة
مهتمة مبو�ضوع التوعية البيئية وتدرك �أهميته ،وقد انتهت من و�ضع الإطار
العام للإ�سرتاتيجية الوطن ــية للتوعيـ ــة البيئ ــية والإعالم البيئي ،و�صياغة
ال�سيا�سات التنفيذية الهادفة �إلى حتقيق الهدف اخلام�س من النظام العام
للبيئة ،ورفع م�ستوى الوعي البيـ ــئي ،وتر�سيـ ــخ ال�شعور بامل�س�ؤولية الفردية
واجلماعية ،وت�شجيع اجلهود التطوعية ،وتقـ ــوم بالتعاون مع وزارة الإعالم
يف الإفادة من خمتلف الو�سائل املتاحة ،و�إقامة امل�ؤمترات والندوات وور�ش
العمل لدعم �أهدافها.
وختمت اللجنة وجهة نظرها بالإ�ش ـ ــارة �إلى �أن لـ ــدى الرئا�سـ ــة العام ــة
للأر�صاد وحماية البيئة العديد من االتفاقـ ــيات مع الدول املج ـ ــاورة ،منها:
اململكة الأردنية الها�شمية ،والعراق؛ للحـ ــد من �آثـ ــار التلـ ــوث الناجتـ ــة عن
ال�صناعات احلدودية ،وت�سعى لتطبيق النظام العام للبيئة واجلوانب ذات
ال�صلة بتلوث الرتبة واملياه والهواء.

ال�شورى  -العدد � -160صفر 1436هـ /دي�سمرب 2014م

19

مداوالت القبة

الشورى يطالب

مؤسسة التقاعد
ببيانات تفصيلية عن
استـثماراتها الخارجية
طــالب جمـــل�س ال�شـــورى امل�ؤ�ســـ�سة العامـــة للتقـــاعد بت�ضمني
تقاريرها ال�سنوية بيانات تف�صيلية م�ستوفاة لطبيعة ا�ستـثماراتها
ً
ووجهة ،وعوائد.
اخلارجية نوع ًا،
كما طالب املجــل�س املـــ�ؤ�س�سة ببذل املزيـــد من اجلـــهد يف �سبيل
م�ساعدتها لذوي املعا�شات ال�ضئيلـــة من املتقاعـــدين وامل�ستفيدين
عنهــم.
ودعا املجل�س امل�ؤ�س�سة لت�ضـــمني تقاريـــرها القادمـــة معلومات
مف�صلة عن الدرا�سة التي �أجرتها حول م�شكلة العجـــز يف حـ�سابي
التقاعد؛ من حيث ت�شخي�ص حجـــم امل�شكلـــة ،وحتديد م�سبباتها،
واقرتاح حلول عملية وواقعية ملواجهتها.
كما دعاها �إلى املبادرة باتخـــاذ التـــدابري الالزمـــة بالتنـــ�سيق
مع اجلهـــات املخت�صـــة ل�سرعـــة �إنهـــاء الربط الآيل مع القطاعات
ذات العالقة بعملها؛ ل�ضمان و�صول البيانــات التي حتتاجها ب�شكل
فوري وحمدث وموثوق».
جــاء ذلك يف قـــرار �أ�صـــدره املجـــل�س خـــالل جل�سته العادية
الثالثة وال�سبعني التي عقدها يوم الثالثاء املوافق 1436/2/10هـ
برئا�سة معايل نائب رئيـــ�س املجلـــ�س الــدكـــتور حمـــمد بن �أمـــني
اجلفري ,وذلك بعد �أن ا�ستـــمع املجلـــ�س لوجهـــة نظر جلنة الإدارة
واملوارد الب�شرية ,ب�ش�أن ملحوظات الأع�ضاء و�آرائهم جتاه التقرير
ال�سنوي للم�ؤ�س�سة العامــة للتقـــاعد للعــام املايل 1435/1434هـ،
تالها رئي�س اللجنة الدكتور حممـــد بن عبداهلل �آل نـــاجي الـــذي
�أفاد �أن اللجنة ا�ست�ضافت معايل حمافظ امل�ؤ�س�سة العامة للتـقاعد،
لعر�ض ومناق�شة ما �أُثاره الأع�ضاء من ملحــوظات جتـــاه التقـــرير
�أثناء مناق�شته يف جل�سة �سابقة.
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و�أ�ضاف� :إن امل�ؤ�س�سة �أو�ضحت �أن ما ورد من اختالف فيما يتعلق بجداول
�أعداد املوظفني ناجت عن خط�أ مطبعي ،يف حني �أرجعت بقية االختالفات بني
اجلداول �إلى �أن الأرقام اخلا�صة بنف�س العام تُبنى على �أ�سا�س الأرقام الفعلية
حتى نهاية الربع الثالث� ،أما الأرقام اخلا�صة بالربع الرابع فهي متوقعة ،ويتم
تعديلها يف تقرير العام الذي يليه بنا ًء على احل�ساب اخلتامي املعتمد.
د .آل ناجي :المؤسسة أخفقت في حل
مشكلة العجز المتفاقمة عامًا تلو اآلخر

وتابع �أن اللجن ــة تتفـ ــق مع ما الحظـ ــه عدد من الأع�ضاء �إخفاق امل�ؤ�س�سة
ح�سابي
يف م�ساعيها الرامية حلل م�شكلة العجز املتفاقمة عام ًا تلو الآخر يف
ّ
التقاعد الع�سكري واملدين.
وبخـ ــ�صو�ص نتائـ ــج درا�سـ ــة برنـ ــامج ( )5+اخلـ ــا�ص بالت ــقاعد املب ــكر
للمعلمات� ،أ�شارت اللجنة �إلى �أن وزارة الرتبية والتعليم هي اجلهة املخت�صة
برفع نتائج تلك الدرا�سة امل�ؤ�س�سة ح�سب �إفادة امل�ؤ�س�سة العامة للتقاعد.
�أما ما الحظــه بعـ ــ�ض الأعـ ــ�ضاء ب�ش ـ ـ�أن ا�ستثـ ــمارات امل�ؤ�س�س ــة ،يف �سوق
الأ�سهم ،وعــدم تف�صــيل امل�ؤ�س�ســة يف تقريرها عن ا�ستثماراتها اخلارجية،
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�أو�ضح �آل ناجي �أنه بالن�سبة للجــزء الأول ف�إن التقرير ت�ضمن قوائم تف�صيلية
لطبيعة ا�ستثمار امل�ؤ�س�سة يف �سـ ــوق الأ�سهم املحلية يف �شركـ ـ ــات وم�ؤ�س�سات
تنتمي لقطاعات �صناعية ،واقت�صادية ،ومالية كثرية ومتنوعة� ،أما ما يتعلق
باجلزء الثاين ،ف�إن اللجنة �أولت هذا اجلانب اهتمامها و�أكدت عليه من
خالل تقدميها لتو�صيتها الثانية.
و�أ�ضاف �آل ناجي� :أن امل�ؤ�س�سة �أكدت �أن م�شروع النظام اجلديد للتقاعد
قد ا�شتمل على الكثري من املزايا املهـ ــمة والتي م ــن �أبرزها :دخ ــول الزوجة
والأبناء والبنات �ضمن امل�ستفيدين عن �صاحب املع ــا�ش ب�صرف الن ــظر عن
جن�سيتهم ،ويحق للأبناء والبنات يف حالة ا�ستحقاقهم لأكرث من معا�ش من
والديهم اجلمع بينهما,وا�ستمرار �صرف ما يعادل ن�صـ ــيب الزوجـ ــة ،والأم،
والبنت ،وبنت االبن ،والأخت عند زواجهن لأول مرة بعد وفاة �صـاحب املعا�ش
ملدة ( )18ثمانية ع�شر �شهر ًا بو�صـ ــفها منحة زواج ،وا�ست ــمرار ال�صرف
للذكور حتى بلوغ �سن الرابعة والع�شــرين ،ما مل يكن امل�ستفيد م�صاب ًا بعجز
�صحي مينعه من الك�سب ،في�ستمر �صرف املعـ ــا�ش �إلى �أن يزول العجز .و�إذا
ُق ِطع� ،أو �أُو ِقف ن�صيب �أحد من امل�ستفيدين� ،أو جزء منه لأي �سبب كان يرد
الن�صيب كام ًال� ،أو اجلزء املوقوف منه �إلى باقي امل�ستفيدين �إذا كانوا ثالثة
ف�أكرث ،و�إذا كان املتبقي منهم اثنان فيتم الرد مبا يكمل ( )%75من كامل
املعا�ش ،و�إذا كان واحد ًا فريد مبا يكمل ( )%50من املعا�ش ،مو�ضح ًا �أنه يف
جميع الأحوال يجب �أال يقل جمموع ما ي�صرف عن �صاحب املعا�ش عن احلد
الأدنى.
مساعدة المؤسسة لذوي
المعاشات الضئيلة

�أما عن طبيعة اجلهود التي تق ـ ــدمها امل�ؤ�سـ ــ�سة حل�صـ ــول املتـ ــقاعدين
واملتقاعدات من ذوي املع ــا�شات ال�ضئ ـ ــيلة على ت�سه ــيالت تـ ــ�ساعدهم على
حت�سني دخولهم يف ظل غـ ـ ــالء املعـ ـ ــي�شة الآخ ـ ــذ يف التزايد ب�شكل م�ستمر؛
�أفاد �آل ناجي �أن امل�ؤ�س�سة �أو�ضحت �أنها تتعاون مع وكالة ال�ضمان االجتماعي
لتزويدها ببيانات املتقاعدين ممن تـ ــقل معا�شاتهـ ــم ع ـ ــن ( )3000ريـال؛
لدرا�ستها من قبلهم ،و�إقرار ما ميكن تقدميه لهم من م�ساعدات وفق ًا لنظام
ال�ضمان االجتماعي ،كما �أنها تقدم جلميع املتعاقدين واملتقاعدات بطاقة
املتقاعد ،التي مت ّكنهم من احل�صول على بع�ض التخفي�ضات لدى العديد من
امل�ؤ�س�سات التجارية التي ت�سعى دائم ًا امل�ؤ�س�سة للتوا�صل معها ب�شكل مبا�شر.
ور�أت اللجنة �أن هذه اجلهود ال تزال قا�صرة �إلى حد كبري ،وبينت اللجنة
�أنها �أولت هذا اجلانب اهتمامها وقدمت تو�صيتها بهذا ال�ش�أن.
وفيما يتعلق ب�أن عدد الوظائف الن�سائية يف امل�ؤ�س�سة ال يزال دون امل�أمول،
�أفاد اللجنة �أن امل�ؤ�س�سة بررت ذلك ب�أن اعتمـ ــادها على تـ ــقدمي خـ ـ ــدماتها
ب�شكل �آيل مرن �آخذ يف التطور والتكـ ــامل حاليـ ـًا ،و ُيغني عن ا�شرتاط �أن

تتواجد موظفات لتقدمي اخلدمات للمتقاعدات ،م�شري ًا �إلى �أن امل�ؤ�س�سة رغم
قناعتها تلك ،فقد اهتمت ب�إيجاد �أق�سام ن�سوية يف فروعها ال�ستة اجلديدة،
وقد �أعلن عن وظائف ال�سيدات بها ،وجا ٍر �إنهاء �إجراءات تعيينهن ،كما �أن
امل�ؤ�س�سة تعمل على االهتمام بهذا اجلانب يف فروعها ومقراتها مما هو حتت
الإن�شاء.
وعن الربط الآيل يف امل�ؤ�س�سة �سوا ًء فيما بيـ ــنها وم�ؤ�سـ ــ�سة الت�أميـ ــنات
االجتماعية �أو فيما بينها والقطاعات احلكومية الأخـرى عامة� ،أو�ضح رئي�س
اللجنة �أن م�س�ؤويل امل�ؤ�س�سة �أكدوا على �أنها تعـ ــمل حالـ ـ ــي ًا على �إيجــاد ربط
�إلكرتوين فيما بينها وامل�ؤ�سـ ــ�سة العامة للت�أمينـ ـ ــات االجتماعـ ــية ،وعلى وجه
اخل�صو�ص فيما يتعلق بنظامي تبادل املنافع ومد احلماية.
وبخ�صـ ــو�ص الربط الإلكتـ ــروين بيـ ــن امل�ؤ�س ــ�سة والقط ـ ــاعات احلكومية
الأخرى� ،أ�شار �إلى �أن امل�ؤ�س�سة �أفادت ب�أنها حري�صة على الربط مع جهات
كثرية ،حيث وقعت مذكرات تفاهم للربط الإلكرتوين مع عدد من اجلهات،
منها على �سبيل املثال :وزارة الدفاع ،وزارة العدل ،وزارة احلر�س الوطني،
ومركز املعلومات الوطني ،كما �أن امل�ؤ�س�سة تقدم خدمات �إلكرتونية مبا�شرة
لأكث ـ ــر من  30جهـ ــة كال�ض ــمان االجتم ــاعي ،ووزارة ال�ش�ؤون االجتماعية،
وغريهما.
ولفت �آل ناجي �إلى �أن امل�ؤ�س�سة تعمل حالي ًا على التن�سيق مع كافة اجلهات
املعنية للبدء يف الربط الإلكرتوين املب ــا�شر معها خالل الفرتة القادمة وذلك
بعد �صـ ــدور الأم ــر ال�ســامي الربقي رق ــم ( )41992وتاريخ 1435/10/11هـ
والذي ن�ص على �أن تقوم اجلهات املعنية املدنية والع�سكرية مبوافاة امل�ؤ�س�سة
بالبيانات اخلا�صة باحل�سابات الإفرادي ــة للموظ ـ ــفني ممن ه ـ ــم على ر�أ�س
العمل ,م�ؤكـ ـ ــدا �ضـ ــرورة �س ـ ــرعة �إنه ــاء الربط الآيل يف امل�ؤ�س�سة ،ملا لذلك
من تـ ـ ـ�أثري �إيـ ــجابي على وف ـ ــائها بالتزام ـ ــاتها للم�ستهدفني بخدماتها على
الوجه املطلوب.
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وزارة النقل بأدلة
موحدة لتصميم
وصيانة الطرق
طالب جملـــ�س ال�شـــورى وزارة النقـــل بالإ�سراع يف �إعداد �أدلة
وطنية موحدة لت�صميم و�إن�شــــاء و�صيانة و�إدارة الطــــرق و�آليات
متابعة لتطبيق تلك الأدلة مبا يكفل ال�سالمة املرورية.
كما طالبها بت�ضمني تقاريرها ال�سنويـــة القادمـــة ما مت ب�ش�أن
تنفيــذ ما يخ�ص الوزارة يف (اال�سرتاتيجـــية الوطنـــية لل�سالمـة
املروريـــة) التي اعتمدهـــا جملـــ�س الـــوزراء ،ملعاجلـــة احلـوادث
املرورية واحلد منـــها ،وت�ضـــمني تقاريرهـــا ال�سنويـــة القادمـــة
معلومات عن (م�شاريع النقل العام يف املدن)؛ ت�شمل ن�سبة الإجناز،
وال�صعوبات ،واحللول املقرتحة.
و�شدد املجل�س على �ضرورة تخ�صيـــ�ص وزارة النقل بالتن�سيق
مع الأمانات والبلديات مواقع ملحطات نقـــل الب�ضائع بال�شاحنات،
و�أن تكون يف املداخل الرئي�سة للمدن ،وتو�ضيـــح خطتها الهند�سية
اخلا�صة ب�إن�شاء �شبكة النـقل العام الثانويـــة لل�سكـــك احلديدية
واحلافالت داخل مناطق اململكة.
جاء ذلك خالل اجلل�سة العادية الرابعة وال�سبعني التي عقدها
جمل�س ال�شـــورى يوم االثنـــني 1436/2/16هـ برئا�ســـة معـــايل
رئي�س املجل�س ال�شيخ الدكتور عبداهلل بن حممد ابن �إبراهيم �آل
ال�شيخ حيث ا�ستمع املجــل�س لوجهة نظر جلنة النقل واالت�صاالت
وتقنية املعلومات ،ب�شـــ�أن ملحوظـــات الأعـــ�ضاء و�آرائهـــم ،جتاه
التقرير ال�سنوي لوزارة النقل للعـــام املايل 1435/1434هـ التي
تالها رئي�س اللجنة الدكتور �سعـــدون ال�سعـــدون ,وبني �أن اللجنة
ت�ؤكد على �ضرورة رفع م�ستوى �صيانة الطرق القائمة ،م�شري ًا �إلى
�صدور قرارات عديدة من املجل�س لتحقيق هذا املطلب.
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�أما ب�ش�أن الطرق املعر�ضة لزحف الرمال ،لفت رئي�س اللجن ــة �إلى �ص ــدور
توجيه املقام ال�سامي بتاريخ 1435/6/7هـ ،بت�شكيل جلن ــة من ع ــدة ج ــهات
منها وزارة النقل؛ لإيجــاد احللــول والآليات ملعاجلـة م�شكــلة زحف الرم ــال
خالل �سنة من تاريــخ التوجيــه ،وت�أتي هذه التوجيهات مت�ش ًيا مع ما ورد يف
قرار جمل�س ال�شــورى رقم ( )48/109وتاريــخ 1433/8/4هـ ،ون�صــه « :على
وزارة النقل التن�ســيق مع اجلهــات ذات العالقــة لدرا�سة الآليات والإجراءات
واحللول املنا�سبة ملعاجلة م�شكلة زحف الرمال على الطرق ال�سريعة واملدن ».
و�أ�ضاف ال�سع ــدون �أن ال ــوزارة ق ــامت بدرا�س ــة م�شروع ــات النقل العام
بالتن�سيق مع الأمانات والبلدي ــات و�صدرت التوجي ــهات ب�أن تك ــون ال ــوزارة
ع�ض ًوا يف اللجنة التي تتابع التنف ــيذ ،ق ــبل �أن تن ــ�ش�أ هيئة النقل الع ــام،
والتي تتطلب بع�ض الوقت لتتمكن من القيام بدورها الفاعل.
وعن قرار املجل�س ب�إيجاد حمطات� ،أو مراكز على الطـرق الرئي ــ�سة ،وعند
مداخل املدن؛ قال رئي�س اللجنة �إن ذلك ي�أتي لتوف ــري مواقــف وا�سرتاحات
ل�سائقي ال�شاحنات ،بد ًال من تكد�سها على الطرق ،ويف الوقت نف�سه توفر هذه
املحطات م�ستودعات تخزين ومكاتب لتقدمي خدمات لوج�ستية م�ستقبلية.

مداوالت القبة

�أهمية النفق الذي �سيكون يف منطقة اله ــدا ،وعند مناق�ش ــة الوزارة �أيدت
تنفيذ هذا امل�شروع بعد �إعادة درا�سته.
ولفت الدكتور ال�سعدون �إلى �أن وزارة الن ــقل تقوم حالي ًا بدرا�سة الطرق،
وقيا�س حجم احلركة املرورية؛ لتحديد احلاج ــة �إلى زيادة امل�سارات ،وقد مت
تنفيذ م�سار رابع لبع�ض الطرق.
د.السعدون :اإلسراع في صدور الكادر
الهندسي يحل مشكلة تسرب الكفاءات

و�أ�ش ــار رئي�س اللجن ــة �إلى �أن الوزارة يف املراح ــل النهائي ــة لتنفيذ طريق
(البطحاء � -شيبة � -أم الزمول)؛ لي�سـهل ربط اململــكة ب�سلط ــنة عمان� ،أما
الطرق احلدودية ،فهي م�س�ؤولية حر�س احلدود الذي يت ــولى تنفي ــذ الطري ــق
اجلنوبي للمملكة ،وطريق (اخلرخري  -زعبلوتن) من �ضمن هذا امل�سار.
ونوه رئي�س اللجن ــة �إلى �أنه �ستت ــم مناق�ش ــة وزارة الن ــقل يف االجت ــماع
القادم ،ب�شـ ـ�أن اخلرائط يف �ض ــوء قرار جمل�س الوزراء رقم ( )388وتاريخ
1431/12/30هـ ،ب�ش�أن اللج ــنة الوطن ــية لنظم املعلــومات اجلغرافية ،وهي
جلنة يف الهيئة العامة للم�ساحة.
�أما الإنارة لطري ــق الكر ،مكة املكرم ــة ،ف�أو�ضح ال�سعدون �أنه يتم حال ًيا
تنفيذ م�شروع �إنارة لهذا الطريق بطول ( )22كيلومرت ًا ،وق ــد متت اال�ستفادة
من �إنارة الطريق بطول ( )6كيومرتات يف مو�سم احلج املا�ضي ،ور�أت اللجنة

وعن الإ�سراع يف �صدور الكادر الهند�سي قال ال�سعدون �إن ذلك �سي�سهم
يف حل م�شكلة النق�ص يف اجلهاز الوظيفي ،وت�سرب الكفاءات يف جماالت
الهند�سة والتقنية.
و�أفـ ــاد �أن م�شروعـ ــات النقـ ـ ــل العام املعت ـ ــمدة �أخـ ــذت بعني االعتبار
متطلبات ذوي االحتياج ــات اخلـ ــا�صة ،وخا�صـ ــة يف ظـ ــل اعتمـ ــاد برنامـ ــج
الو�صـ ــول ال�شامـ ــل وما يت�ضمن من ا�شرتاطات خا�صة بالتجهيزات لذوي
االحتياجات اخلا�صة.
وعن �سبب ت�أخري م�شروع ج�سر (�شعيب غبرياء) مبدينة الريا�ض �أو�ضح
ال�سعدون �أن ال�سبب هو وجود خطوط كهرباء ال�ضغط العايل ،وقد مت ت�شكيل
جلان من عدة جهات منها �شركة الكهرباء ،و�إمارة منطقة الريا�ض ،ووزارة
املياه والكهرباء ،ووزارة النقل ،والتي �أ�سهمت يف حل امل�شكلة ،وبد�أ التنفيذ
بتاريخ1435/1/10هـ ،وبلغت ن�سبـ ــة الإنـ ــجاز حتى تـ ــاريخ 1435/11/29هـ
(� ،)%65أما ب�ش�أن مبلغ الإ�شراف ،ف�إنه ي�شمل الإ�شـ ــراف على ه ــذا امل�شروع
وعدة م�شروعات �أخرى مل يتم تو�ضيحها يف اللوحة الإعالنية للم�شروع.
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األعالف تستنزف ستة أضعاف
ما يستهلكه القمح من المياه

أعضاء يطالبون بإعادة
النظر في قرار وقف شراء
األستاذ محمد المطيري

رئيس لجنة اإلسكان والمياه والخدمات العامة

ناقــ�ش جمــل�س ال�شــورى خالل جل�ســـته العاديــة التي عقـــدها
يـــوم الثالثـــاء 1436/2/3هـ برئـــا�سة معـــايل رئيـــ�س املجـــل�س
ال�شيـــخ الدكتـــور عبداهلل بن حمـــمد بن �إبراهـــيم �آل ال�شيـــخ
تقرير جلنة الإ�سكان واملياه واخلدمات العامـــة ،ب�شـــ�أن التقـــرير
ال�سنـــوي للم�ؤ�س�سة العامـــة ل�صوامع الغـــالل ومطاحن الدقـــيق
للعام املايل 1435/1434هـ ،الذي تـــاله رئي�س اللجنـــة الدكـتور
حممد املطريي.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتو�صياتها ب�ش�أن املو�ضوع ،للمناق�شة
ا�شار �أحد الأع�ضاء �إلى قرار جمـــل�س الـوزراء رقم ( )335ال�صادر
عام 1428هـ ،الذي يقـــ�ضي بخف�ض �شـــراء القمـــح من املواطنني
على �أن ينتهي �شـــراء القمـــح يف مو�ســـم 1437/1436هـ ،وكـــان
الهدف منه احلفاظ على املياه اجلوفيـــة ،الفت ًا النظـــر �إلى �أن ما
حدث هو العك�س ،فبد ًال من زراعة حم�صول مو�سمي؛ عمد كثري من
املزارعني �إلى زراعة الأعالف ،وهي حما�صيل غري �إ�سرتاتيجية
ت�ستمر مدى العام ،م�شري ًا �إلى �أن هـــذه املحا�صـــيل ت�ستنزف �ستة
�أ�ضعاف ما ي�ستهلكه القمح يف مو�سمه.
صوامع الغالل تدفع للمزارع أقل
من تكلفة القمح المستورد!

و�أ�ضاف الع�ضو �أن مهنة الزراعة مار�سها ابن هذا البلد �سنوات طويلة ،وال
يت�صور �أن يتخلى عنها يف يوم من الأيام ،والقمح من املحا�صيل الإ�سرتاتيجية
التي تهم املواطن ,و�صوامع الغالل كانت تدفع للمزارع �سع ًرا �أقــل مما يكلفها
يف القمح امل�ستورد ،مطالب ًا ب�أن تعيد اللجنـة درا�سة هذا املو�ض ــوع ،ال�س ــيما
وقف �شراء القمح من املواطنني.
24

ال�شورى  -العدد � -160صفر 1436هـ /دي�سمرب 2014م

القمح من المواطنين

وقال ع�ضو �آخر� :إن امل�ؤ�س�ســة تتجــه �إلى التــوقف عن �شــراء القمــح املــنتج
حمل ًّيا تدريج ًّيا ،مقرتح ًا املحافظة على ن�سبة ولو ب�سيطة لإنتاج القمح ،بحيث
يكون لدينا �إنتاج ي�ساعــد امل�ؤ�س�ســة على جتــاوز املرحلــة امل�ؤقــتة التي قد متر
بها من حدوث �أزمات وفر القمح.
كما ر�أى الع�ض ـ ــو الت�أكيــد على �ضـ ــرورة عدم تخـ ــزين كـ ــامل املخـ ــزون
االحتياطي من القمح والدقيق يف مكان واحد.
من جانبه �أ�شار �أحد الأع�ضــاء �إلى �أن امل�ؤ�ســ�سة �ستــتوقف هــذا العام عن
ا�ستقبال القمح املحـ ــلي ،م�شدد ًا على �ضـ ــرورة النظـ ــر �إلى الأمــن الغــذائي،
والتقليل قــدر الإمكـ ــان من زراعـ ــة القمح �إلى احلـ ــد الذي يوفــر لنا الأمن
الغذائي يف حلة الطوارئ والأزمات.
واقرتح �أن يكون يف حدود  %60مما ت�ستقبله امل�ؤ�ســ�سة من القــمح املحلي،
وتكمل النق�ص با�سترياد القمح من اخلارج ،لتحقق �أم ًنا غذائ ًيا للمملكة وتقلل
االعتماد على امل�صادر اخلارجية التي ال ت�ضمن وال ت�ؤمن يف حالة الأزمات.
م�ؤكد ًا على �أهمــية النــظر �إلى الأمــن الغــذائي بالتــوازي مع الأمن املائي،
و�أن ندرك �أن لديـ ــنا مكامن من امليـ ــاه ال ت�صلح لل�شرب ،وميكن ا�ستخدامها
يف زراعة �سلعة �أ�سا�سية كــزراعة القــمح ،ال�سيما �أنها ال ت�ستهلك من املياه ما
ت�ستهلكه امل�سطحات اخل�ضراء والأعالف.
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ويف �سياق مت�صل قال �أحـ ــد الأعـ ــ�ضاء� :إن هناك �شريحة من املواطنني
يعانون من مر�ض ح�سا�سية القمح ،وميثـ ــلون بح�سب الإحـ ــ�صاءات حوايل
( )%3-2من املواطنني� ،أي ما بني (� 400ألف � 600-ألف �شخ�ص) والعدد
يف تزايد م�ستــمر ،م�ضيــف ًا �أن ه ـ�ؤالء امل�صابون بهــذا املر�ض ممــنوعون من
ا�ستخدام القمح ومنتجاته ،و�أهمها الدقي ــق ،و ال يوج ــد عالج طبي له�ؤالء �إال
احلمية عن ا�ستخدام القمح الذي يعد املنتج الرئي�س الذي تقدمه امل�ؤ�س�سة.
صوامع الغالل تواجه الهدر في
استهالك الدقيق وسوء استخدامه

وزاد الع�ضو �أنه �سبق للمجل�س �أن اتخذ ب�ش�أن هذه امل�شكلة قرارين ،الأول:
يتعلق بو�ضع �آلية ال�سرتجاع قيمة الإعانة املدفوع ـ ــة من قبل الدولة عند قيام
�أي جهة بت�صدير منتجات امل�ؤ�س�سة العامة ل�صوامع الغالل ومطاحن الدقيق
التي تعتمد على القمح املعاد ،و�صدر �أمر �س ـ ــام يف 1433/1/28هـ ،بت�شكيل
جلنة وزارية بخ�صو�ص هذا القرار ،ولكن املو�ضوع ال يزال يدر�س �إلى الوقت
احلا�ضر .واقرتح الع�ضو على جلنة الإ�سكان واملياه واخلدمات العامة و�ضع
تو�صية ب�أن تقوم اللجنة الوزارية ب�إجناز ه ـ ــذا امل�شروع الذي �أُوكل �إليها من
ويل الأمر و�أن يخرج قري ًبا.

وتسرب الموظفين!

ونوه الع�ضو �إلى �أن ه�ؤالء املر�ضى يواجهون ثالثة حتديات �أولها �أن ه�ؤالء
بحاجة ما�سة �إلى الدقيق اخلايل من الغلوتني ،وهذا ال توفره امل�ؤ�س�سة حال ًيا،
خال مــن الغلوتني ،فكل ما هو
والثاين �أنه ال يوجد يف ال�س ـ ــوق دقيق حم ـ ــلي ٍ
موجود دقيق �أجنبي م�ستورد ،وبع�ضها غري �آمن ،وبع�ضها غري ملتزم مبعايري
اجلودة ،بينما بع�ضها فقري من حيث املادة الغذائية� ،أما التحدي الثالث فهو
غالء �أ�سعار الدقيق الأجنبي ،حيث تت ـ ــراوح ما بني ( )50-27للكيلو ،بينما
�سعر الدقيق الذي تنتجه امل�ؤ�س�سة ريـال واحد وخ ـ ــم�س ع�ش ـ ــرة هللة للكيلو.
م�شي ـ ــر ًا �إلى �أن امل�ؤ�س ـ ــ�سة العام ـ ــة ل�صوامع الغ ـ ــالل ومطاحن الدقيق هي
اجلهة امل�س�ؤولة واملخت�صة بتوفــري وت ـ ــ�سويق الدقيق داخل اململك ـ ــة ،والدقيق
اخلايل من الغلوتني الذي يعد �أحد �أن ـ ــواع الدق ـ ــيق الذي حتت ـ ــاجه �شريحة
معتربة من املواطنني.
خال من الغلوتني
واقرتح �إ�ضافة تو�صية تطالب امل�ؤ�س�س ـ ــة بتوف ـ ــري دقي ــق ٍ
ً
للم�صابني مبر�ض ح�سا�سية القمح.
و�أ�شار �أحد الأع�ضاء �إلى �أن �أهم امل�شك ـ ــالت التي تواج ــه امل�ؤ�س�سة العامة
ل�صوامع الغــالل  -بح�سب تقريرها  -اله ـ ــدر يف ا�ست ـ ــهالك الدق ـ ــيق و�سوء
ا�ستخدامه ،وت�سرب موظ ـ ــفي امل�ؤ�س ــ�سة؛ ور�أى �أن النظام الذي يعملون عليه
غري منا�سب.

وتابع ب�أنه �سبق ملجل�س ال�ش ـ ــورى �أن اتخ ـ ــذ قرا ًرا ب�شـ ـ ـ�أن م�شكلة ت�سرب
املوظفني ،ولكن القرار مل يدرج �ضمن التق ـ ــرير ،وهذا الأمر مل ينج ـ ــز لأنه
ذكر �أنه مرتب ـ ــط ب�ص ـ ــدور الالئح ـ ــة املوحدة للم�ؤ�س�سات العامة والهيئات
العامة وال�صناديـق احلكومية ،م�ضيف ًا �أن ه ـ ــذه الالئح ـ ــة تدر�س منذ �أكرث
من ع�شر �سنوات يف هيئة اخلرباء ،وكان ينبغي للج ـ ــنة �أن تبح ـ ــث هذين
املو�ضوعني مل�ساعدة امل�ؤ�س�سة يف حل م�شكل ـ ــتهاً ،
عو�ضا عن ه ـ ــذه التو�صيات
التي لن جتدي – ح�سب ر�أيه .-
وطال ـ ــب ع�ض ـ ــو �آخر بدرا�س ـ ــة مو�ض ـ ــوع ت�س ـ ــرب املوظ ـ ــفني ال�سعوديني
من امل�ؤ�س�سة بعد تدريب ـ ــهم ،و�إيج ـ ــاد احللول املنا�سب ـ ــة لذلك ،واقت ـ ــرح �أن
يكون هناك كادر رواتب منا�سب ،وت�أمني طبي ،وب ـ ــدل عمل وردي ـ ــات ،ي�سهم
يف توطني الوظائف يف امل�ؤ�س�سة.
كما اقت ـ ــرح �أحد الأع ـ ــ�ضاء �أن تط ـ ــالب اللجنة بالإ�سراع يف خ�صخ�صة
امل�ؤ�س�سة وميكنة الأعمال؛ ور�أى �أن ذلك �سيعالج �أوجه الق�صور املوجود.
و�أفاد ع�ضو �آخر �أن جميع املباين لف ـ ــروع امل�ؤ�س ـ ــ�سة ال زالت م�ست�أجرة،
مطالب ًا ب�أن ت�سارع امل�ؤ�س�سة يف امتالك مبــانيها� ،إذ �أن امتالك املباين ي�ساعد
يف �إعطاء العمل �سال�سة وتدف ًقا ،بحيث يك ـ ــون تخطـ ــيط املباين اخلا�صة
بامل�ؤ�س�سة �أكرث مالءمة يف التطور والتنظيم يف العمل.
ور�أى �أحد الأع�ضاء �أن هناك  1975وظيفة متاحة لل�شباب ال�سعوديني يف
امل�ؤ�س�سة ،م�شري ًا �إلى �أن مربرات امل�ؤ�س�سة يف توظيف الأج ــانب �أن ال�سعوديون
ال يقبلون على الوظائف الفنية ،غري مقبولة ،وق ـ ــال� :إن املهن املذكورة مهن
يقبلها ال�سعوديون ،وال�سيما ذوي الدخول ال�ضعي ـ ــفة �إذا تبنت امل�ؤ�س�سة احلد
الأدنى من الرواتب.
و�سوف تدر�س جلنة الإ�سكان واملياه واخلدمات العامة ما طرحه الأع�ضاء
من �آراء ومقرتحات والعودة بوجهة نظرها �إلى املجل�س يف جل�سة قادمة.
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األعضاء يطالبون

بإعادة تقييم الخدمات
الصحية وفق الخطط
الخمسية الماضية
�أكد عدد من �أع�ضــاء جملـــ�س ال�شـــورى خالل جلـــ�سته العادية
الثامنـــة وال�ستـــني التي عقـــدهـــا يـــوم االثنـــني 1436/1/24هـ
برئا�سة معايل رئي�س املجلـــ�س ال�شيخ الدكتور عبداهلل بن حممد
بن �إبراهيم �آل ال�شيخ �ضرورة �إعـــادة تقيـــيم اخلـــدمات ال�صحية
يف اململكة وفق اخلطتني اخلم�سيتني الثامنــة والتا�سعـــة ،م�شريين
�إلى �أن الهيكل الإداري يف وزارة ال�صحـة يواجه �صعوبة يف حتقيق
طموحـات الدولـــة وتطلعـــات املواطـــن ،ور�أوا منا�سبة البحث عن
�آلية جديدة وغري تقليدية لدعم العمل الإداري يف الوزارة.
سن نظام للمسؤولية الطبية يقدر
التعويض عن األخطاء

وقال �أحد الأعـــ�ضاء خـــالل مناقـــ�شة املجلـــ�س لتقرير جلـــنة
ال�ش�ؤون ال�صحية والبيئة ،ب�شــ�أن التقرير ال�سنوي لوزارة ال�صحة
للعام املايل 1435/1434هـ الذي تـــاله رئيـــ�س اللجنـــة الدكتور
حم�سن احلازمي؛ �إنه يح�سن باللجنة �أن تطلــب من الوزارة ت�ضمني
تقاريرها ال�سنوية معلومات عن الأخطاء الطبـية التي مت ر�صدها
يف عام التقرير ،والإجراءات التي اتخــذت حيالها .م�ضيف ًا �أنه ال
توجد �آلية وا�ضحة للتحقيق يف الأخطـــاء الطبــية واحلكم فيها،
وحجم التعوي�ضات التي تعطى للمت�ضررين منها؛ فالتعوي�ض الذي
تق�ضي به الهيئة ال�صحية ال يجرب الأ�ضرار ،ويهدر احلقوق.
وطالب الع�ضــو ب�سـن نظــام للم�سـ�ؤولية الطبــية يت�ضــمن �أحكــام ًا تنــظم
تقدير التعــوي�ض؛ ا�ستــناد ًا �إلى الآراء الفقــهية الوا�سعــة املبــنية على قــاعدة
ال�ضرر يزال ،وقاعدة ال �ضرر وال �ضــرار ،و�أن يتم الف�صل يف ق�ضايا الأخطاء
الطبية من قبل دوائر متخ�ص�صة يتــم �إن�شا�ؤها يف املحاكم العامــة ,و�أن يتم
التعامل مع هذه الأخطاء بكل �شفافية ،والبحث عن �أ�سباب حدوثها و�أ�ساليب
احلد منها ،وجتنب الت�سرت على هذه امل�شكلة والتقليل من حدتها.
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ودعــا �أحد الأع�ضــاء �إلى �أن ت�ضــمن اللجنــة يف تقريرها ما مت اتخاذه
من �إجراءات ب�ش�أن رفع الق�ضايا على �شركــات التبغ ،وما قامت به الوزارة
يف هذا ال�ش�أن.
وت�ســاءل عــ�ضو �آخــر عــن تو�صــية اللجنة ب�أن يتــولى القطــاع اخلــا�ص
واجلمعيات ال�صحية اخلريية خدمة الرعايــة ال�صحية املنزلية ب�شــكل كامل,
كما ت�ساءل عما �إذا كان املق�صود �أن تكون هــذه اخلدمــة �ضــمن اخلدمات
املمكن �شرا�ؤها .و�أ�شار الع�ضو �إلى �أنه لن يكون مبقــدور متو�ســطي الدخل،
وذوي الدخــل املــحدود احل�صول عليــه ،كما �أنه �سيتــركز يف املــدن الكربى
فقط دون غريها ،واقتــرح �إعادة النظر يف هذه التو�صية؛ كونها �ست�ؤدي �إلى
حمدودية امل�ستفيدين من هذا الربنامج لكلفته العالية.
ونوه ع�ضو �آخر �إلى �أن التدريب ال�صحي �أمر مهم و�ضروري لكل املمار�سني
ال�صحيني ،وهو �أمر مت�شعب ويحتاج �إلى داعم وم�ساند لوزارة ال�صحة ،الفت ًا
النظر �إلى �أهمية م�شاركة هيئة التخ�ص�صات ال�صحية يف هذا الأمر؛ لأنه
جزء من مهام هذه الهيئة هو القيام بو�ضع الربامج التدريبية التخ�ص�صية
ال�صحية املهنية ،وكذلك و�ضع الربامج للتعليم الطبي امل�ستمر عرب جمال�سها
العلمية ال�صحية ،واجلمعيات املهنية ال�صحية.
مستشفيات ومراكز صحية تقدم
خدماتها بدون شهادات اعتماد

وجدد �أحد الأع�ضاء مطالبة الوزارة بت�ضمني تقاريرها معايري الأداء يف
اخلدمات ال�صحــية ،وعر�ض تقــييم �أداء امل ـ�ؤ�س�سات التابعة لها ,م�شري ًا �إلى
�أن من �أهم م�ؤ�شرات الق�صور يف العــمل الإداري والتنــظيمي لدى الوزارة؛
�أن غالبية م�ست�شفيات ومراكز وزارة ال�صــحة مل تتمكن من احل�صول على
�شهادات اعتماد من اجلهة املخت�صة مثل املركز ال�سعــودي العتماد املن�ش�آت
ال�صحية ،والزالت هذه امل�ست�شفيات املتعثــرة تعمــل وتق ــدم اخلدمات رغم
عدم ح�صولها على �شهادة االعتماد ،وطالب اللجنة ال�صحية تزويد املجل�س
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بتقارير اجلهات التنظيمية والرقابية املخت�صة بالرعاية ال�صحية مثل هيئة
التخ�ص�صــات ال�صحيــة ،واملج ـلــ�س ال�صـحي ال�سعــودي ،واملركز ال�سعــودي
العتمــاد املن�ش�آت ال�صــحية ،ودعــا �إلى ت�شكــيل جلنــة حكومــية عليا تقــوم
بدرا�سة واقع اخلدمات ال�صحية يف اململكة ،وو�ضع البدائل الالزمة لتقوميها
وتطويرها مبا يحقق تطلعات الدولة واملواطن.
اقتراح باقتصار مهام وزارة الصحة على
التنظيم واإلشراف على القطاع الصحي

واقرتح �أحد الأع�ضــاء على وزارة ال�صــحة �أن ال تقت�صر مهام التنظيم
والإ�شراف على القطاع ال�صحي فح�سب ،وتتخلى عن مهام تقدمي اخلدمات
ال�صحية ليتوالها القطاع اخلــا�ص ،و�إن�شــاء م�ؤ�س�سات حكومية تعمل وفق
�أ�س�س جتارية وبعقلية القطــاع اخلا�ص .وكذلك تفعيل الت�أمني الطبي جلميع
املواطنني ،وعالجهم يف �أي م�ست�شفى �سوا ًء كان خا�ص ًا �أو تابع ًا للم�ؤ�س�سات
التي تن�شئها الوزارة.
ور�أى ع�ضو �آخر �أن الوزارة لي�ســت بحاجــة لزيــادة الدعم املايل ،حيث
ميزانيتها ال�سنوية تبلغ ( )50مليار ري ــال ،ومع ذلك ال تزال معاناة املر�ضى
قائمة وعلى وترية متزايدة.
مو�ضح ًا �أن امل�شكلة لي�ست مالية؛ و�إنــما يف طريقــة التعامل مع امل�شكلة
القائمة ،واحللول التي و�ضعتها الوزارة .م�شري ًا على �أن الوزارة لديها م�شكلة
يف التوا�صل مع �شركائها يف تقدمي اخلدمات ال�صحية ،فالقــطاع اخلا�ص
ي�شكو من طريقة تعامل الوزارة ،خا�صة فيما يتعلق ب�صرف امل�ستحقات.
وا�ستغرب �أحد الأع�ضاء عدم و�صول نظام مكافحة التدخني الذي �أُق ّر يف
جمل�س الوزراء قبل �سنوات �إلى وزارة ال�صحة ،مت�سائ ًال عن ال�سبب.
ولفت �آخر �إلى �أن املر�ضى ال�سعوديني الذين يتلقون العالج خارج اململكة
يعانون من نق�ص يف بع�ض اخلدمات ,حيث تبد�أ هذه املعاناة من رحلــة ال�سفر
للعــالج؛ فمــري�ض ال�سرطــان� ،أو الكــبد� ،أو الكلى الذي �أنهكــه املــر�ض والأمل

ي�سافــر على رحلــة مــدتها (� )12إلى (� )14ساعــة على الدرجــة ال�سياحــية،
فزياد ًة على �أمل املر�ض زادته وزارة ال�صحة ب�أمل املقعد طوال الرحلة ,فبع�ض
املر�ضى ا�ضطروا للنوم على الأر�ض من �أمل الكر�سي.
وطالب وزارة ال�صحة مبنح جميع املر�ضى ال�سعوديني امل�سافرين للخارج
�أوامر �إركاب بالدرجة الأولى تقدي ًرا لظروفهم ال�صحية.
ور�أى الع�ضو �أنه من امل�ؤمل �أي�ض ًا ما يواجهه املر�ضى من معاناة الو�صول،
وال�سكن ،والرتجمة يف املــراكز الطبيــة �سوا ًء يف �أمــريكا �أو �أوروبا ،م�ضيف ًا
�أن الوزارة م�شـ ــكورة حتــدد املركز الطـ ــبي وتقوم بحجز املواعيد الطبية؛
لكنها تتــرك املريــ�ض ل َقدره يف تــرتيب ا�ستقــباله ،و�إ�سكانــه ،م�شــري ًا �إلى
معاناة املر�ضى يف املحطــات التي ت�ســبق حمطــة الو�صــول ،ومن اجلمارك،
والإجراءات ،و�صعوبة التخــاطب ،دون م�ساعــدة من امللحق ال�صحي �أو من
وزارة ال�صحة نف�سها.
المرضى بالخارج ضحية ابتزاز
« مافيا العرب »

ونبه الع�ضو �إلى �أن املر�ضى باخلـ ــارج يقعــون �ضحية (مافيا العرب) يف
مكاتب املراكز ال�صحية الذين يتحكمون يف املر�ضى ال�سـعوديني� ،إلى درجة
�أنهم هم من يو�صي ب�إغــالق ملفــه وعــودته للمملكــة ,ولهذا �أ�صبحت هذه
املكاتب و�سيلة ابتزاز؛ ف�إذا مل يدفــع املري�ض �أو ي�ست ـ�أجر ال�سكن من خاللهم
فهو �شخ�ص غري مر�ضي عنه ،و�سيغلق ملفه ومن ثم عودته للمملكة .مطالب ًا
وزارة ال�صحة بو�ضع طبيب �سعــودي ،ومرتجم ،وحمام يف كل مركز طبي
باخلارج يتم عالج ال�سعوديني فيه.
وختم �أحد الأع�ضاء بالإ�شارة �إلى �أنه يوجد يف الواليات املتحدة الأمريكية
�أكرث من مائة �ألف طالب وطالبة م�ؤمن عليهم �صحي ًا ويتم عالجهم بدون
م�شاكل �أو ق�ضايا؛ مت�ســائ ًال عن عــدم قــيام وزارة ال�صحة بالت�أمني جلميع
املر�ضى ال�سعوديني خارج اململكة.
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الشورى يطالب

بسرعة استكمال
منظومة التعامل بالبريد
اإللكتروني المحلي
طـــالب جمـــل�س ال�شـــورى م�ؤ�س�ســـة الربيـد ال�سعودي بالتن�سيق
مع هيئة االت�صـاالت وتقنـــية املعلومـــات واجلهـــات الأخـــرى ذات
العالقة ل�سرعة ا�ستكــمال منظومة التعامل بالربيد الإلكرتوين
املحلي املقدم من قبل امل�ؤ�س�سة.
كما طالب املجل�س امل�ؤ�ســـ�سة بتكثيف جهودها يف �سبيل حت�سني
ورفع كفاءات القدرات الب�شريـة امل�ؤهـــلة لديها يف جماالت تقدمي
اخلدمات اجلديدة لقطاعي امل�ؤ�س�سات والأفراد.
و�أعاد الت�أكيد على قراره ال�سابق الداعي لـ «�إعادة هيكلة قطاع
الربيد بحيث تف�صل اجلهة املنظمة عن اجلهات املقدمة للخدمة».
جـــاء ذلك بعـــد �أن ا�ستـــمع جمـــل�س ال�شـــورى خـالل جل�سته
العادية الثالثة وال�سبعني التي عــــقدها املجلــ�س يـــوم الثالثاء
1436/2/10هـ برئــا�سة معـــايل نائـــب رئيـــ�س املجـل�س الدكتور
حممد بن �أمني اجلفري لوجهة نظــــر جلنة النقل واالت�صاالت
وتقنية املعلومات ،ب�شــ�أن ملحوظـــات الأع�ضــــاء و�آرائــــهم جتاه
التقريــــر ال�سنـــــوي مل�ؤ�ســــ�سة البـــريد ال�سعــــودي للعـــام املايل
1435/1434هـ تالها رئي�س اللجنـــة الدكـــتور �سعدون ال�سعدون
حيث �أفادت اللجنة يف ردها على ت�سا�ؤالت بعـــ�ض الأع�ضاء عن
املتعاقدين ال�سعوديني ،واملتعاقدين غري ال�سعوديني يف امل�ؤ�س�سة �أن
املتعاقدين ال�سعوديني هم اخلرباء املعينون على بند اخلرباء� ،أما
املتعاقدون غري ال�سعوديني فهم على الوظـــائف غــري التخ�ص�صية،
كاملحا�سبني وهم يف تناقـــ�ص تدريجـــي ،م�شيــــرة �إلى �أن الـ()162
موظ ًفا ،هم القائمـــون بالأعمال الربيدية يف املناطق النائية من
القرى والهجر التي ال يوجد بها مكاتب للربيد.
و�أ�شار الدكتور ال�سـ ــعدون �إلى �أن قـ ــرارات املجل�س ال�سابقة جاءت لت�سهم
يف حل املعوقات التي تواجه امل�ؤ�س�سة ،يف ح ــني �ست�سـ ــهم التو�صـيتان «الثانية»
و»الثالثة» يف توفـ ــري وت�أهـ ــيل الكـ ــوادر الب�شري ــة ،والإ�س ــراع يف �إعادة هيكلة
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قطاع الربيد ،وف ــ�صل اجل ــهة املنظ ـ ــمة ع ــن اجلهات امل�شغلة كما هو احلال
يف القطاعات الأخرى.
و�أكد ال�سعدون �أهمية التن�سيق بني امل�ؤ�س ــ�سة ،وهيــئة االت�صاالت واجلهات
ذات العالقة؛ لت�سهيل ا�ستخدام الربيد الإلكرتوين امل ــحلي ،و�سرعة ا�ستكمال
منظومة التعامل بالربيد الإلكرتوين.
و�أفاد رئي�س اللجنة �أن امل�ؤ�س�سة �أنهت م�شروع العنوان الربيدي؛ حيث �أمتت
عنونة ما ن�سبته  %100من املواقع يف كافة مناطق اململكة .وب�ش�أن ا�ستمرار
ترقيم املنازل� ،أو�ضح ال�سعدون �أن رقم امل ــنزل لي�س العنوان الربيدي و�إمنا
ي�ستخدم ل�سهولته لال�ستدالل على العنـوان الربيدي ،م�شري ًا �إلى ما ن�ص عليه
قرار جمل�س الوزراء رقم ( )252وتاريخ 1434/7/24هـ ،حيث جاء فيه “�أن
عنوان حمل الإقامة الذي �أعدته م�ؤ�س�سة الربيد ال�سعودي يعد عنوا ًنا معتمدً ا
ترتتب عليه الآثار النظامية”.
ورد ًا على ت�سا�ؤالت عدد من الأع ـ ــ�ضاء عن الغ ــر�ض من تـ ـ�أ�سي�س �شــركة
قاب�ضة؟ ومن هو ال�شريك من القطاع اخلا�ص يف �ش ــركة ناقل؟� .أفـ ــاد رئي�س
اللجنة �أن الغر�ض من ت�أ�سي�س �شركة قاب�ضة للتم ــكني قانون ًيا من امتالك
�شركات� ،أو ح�ص�ص يف �شركات �أخــرى متكنها من ال�سيطرة على �إدارتها،
ور�سم خططها العامة ،مبين ًا �أن م�ؤ�ســ�سة الربيد ال متتلك �سوى ن�سبة ()%51
من �شركـة ناقـ ــل ،والب ــاقي ميتل ــكها القط ـ ــاع اخلا�ص ممثلاً ب�شركة (هال)
املالكة ل�شركة (هال �إك�س بر�س) خلدمات الربيد ال�سريع.

مـقــال

شيء عن السياسة الخارجية !!...
هناك ترابط وثيق وع�ضوي بني ال�سيا�ستني الداخلية واخلارجية لأي بلد .وغالب ًا ما تكون ال�سيا�سة اخلارجية
للبلد هي « حم�صلة » لل�سيا�سة الداخلية لها ،وللو�ضع الداخلي العام يف الدولة املعنيــة ،بكل ما يت�ضمنه من امكانات
وجماالت وجوانب خمتلفة عندما تكون الدولة م�ستقرة �سيا�سي ًا ،ا�ستقــرار ًا حقيق ًا ،ف�إن �سيا�ستها اخلارجية غالب ًا
ما تخدم امل�صلحة العامة لها بحق ،وتكون مر�سومة ب�شكل �سليم وم�ستـــقر ،وكذلك م�س�ألتي تنفيذ ومتابعة هذه
ال�سيا�سة.
�إن» امل�صلحة العامة لأي بلد ،تعرف ب�أنها « :فائــدة ورغبة وم�صلحة غالبية �سكان الدولة املعنية « ـــ كما يراها
ممثلو هذه الغالبية احلقيقيني� .إ�ضافة �إلى قدرة هذه الغالبية على تعديل وتغيري م�سار �أي �سيا�سة خارجية ترى
عدم توافقها مع « امل�صلحة العامة ».
لهذا ،نرى ر�شد ًا (ن�سيب ًا) يف ال�سيا�سات اخلـــارجيــة للـــدول امل�ستـــقرة �ســـيا�سي ًا ا�ستقرار ًا حقيقي ًا ...وحتقيق ًا
ملحوظ ًا لأهدافها ،خارج احلدود .وهذا ينعك�س بالإيجاب على الو�ضع الداخلي للدولة ،وعلى �سيا�ساتها الداخلية،

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

ب�سبب الرتابط بني ال�سيا�سيتني الداخلية واخلارجية.
و�أن من مظاهر ر�شد ومنهجية ال�سيا�سة اخلارجية لأي دولة� ،أن يق�ســـم العامل اخلــــارجي �إلى مناطق �أو وحدات
�أخرى (دول ،تكتالت  ...الخ) و�أن تكون هناك ا�سرتاتيجية عامة لل�سيا�ســـة اخلارجية ...تت�ضمن « ثوابت » البلد
املعنى ،والأهداف العامــة التي يراد حتقيقها خارجيا يف املدى الطويل .ثم توجد مراجعة دورية (�سنوية� ،شهرية،
�أ�سبوعية ،بل ويومية �أحـيان ًا) لهذه ال�سيا�سات ،ل�ضمان منا�سبتها وتواكبها مع امل�ستجدات ،وتتابع الأحداث ،التي
كثري ًا ما تتغري وتتطور من يوم لآخر.
وبع�ض مراقبي ال�سيا�ســة اخلارجية ال�سعودية يرون �أن هناك ثوابت معروفة يف ال�سيا�سة اخلارجية للمملكة،
ومن �أهمها :رعاية ال�شريعــة الإ�سالمـــية ،واحلر�ص على الت�ضامن العربي والإ�ســـالمي ،حل اخلـــالفات بالطــــرق
ال�سلمية  ....الخ .كما يرون �أن هــــذه ال�سيا�ســـة اخلارجـــية ال�سعودية تتمحور يف خـــم�س دوائـــر هــي :الدائرة
اخلليجية (وت�شمل دول جمل�س التعاون اخلليجي واليمن) الدائـــرة العربية ،الـــدائرة الإ�سالميـــة ،دائــرة الدول
النامية ،الدول الكربى وال�صديقة.
وت�صادف ال�سيا�سة اخلارجية للمملكة جتـــاه الدول املدرجـــة �ضمن الدوائر الثالث الأولى (اخلليج ،العربية،
الإ�سالمية) �صعوبات جمة ،وعقبات ك�أداء ،تتمثل يف عدم ا�ستـــقرار كثري من الــدول املوجودة يف هذه الدوائر،
وبالتايل عدم ا�ستقرار �سيا�ساتها اخلارجية .وهذا يجعل �أمام �صانع القرار ال�ســيا�سي اخلارجي ال�سعودي خيارين
�صعبني :التعامل مع ما يجري يف هذه الدول تعام ًال �آني ًا� ،أو بذل جهود �ضخـــمة لإ�صـــالح �أو�ضاع هذه الدول ،يف
املدى الطويل ،مبا يحقق يف النهاية م�صلحة اململكة ،يف هذا املدى .ويف كال احلالتــني ،فـــ�إن التعــامل مع هذه الدول
امل�ضطربة يظل بالغ ال�صعوبة والتعقيد.
هذا الواقع يجعل ر�سم وتنفيذ ومتابعة ال�سيا�ســة اخلارجية ال�سعودية بدقة جتاه هذه الدوائر �أمر ًا ع�سرياً...
ل�سوء اخلـــيارات ،وتقـــلب الأو�ضاع ،و�صعوبة حتقيق الأهـــداف اخلرية يف هذا الو�سط الفو�ضوي� .إن ماء املنطقة
العربيـــة عكــر يف معظمـــه ،واال�صطــياد يف هكذا ماء ،كـــما يفعل �آخرون ،قد يفيد يف املدى الق�صري ،ولكنه غالب ًا
ما يزيد يف تعكري املاء يف املدى الطويل.
�إن من م�صلحة اململكة ،وكل البلدان العربية� ،أن ي�ســود الأمـــن واال�ستــقرار واالزدهــار كل بلدان املنطقة.
وليــ�س من م�صلحتـــها �أن تتفتـــت دول جـــوارها ،ويهيمن فيـــها اال�ضطراب وعدم اال�ستقرار والتخــلف ...لأن لهذه
ال�شرور ت�أثريات �سلبية فادحة على كل ما حولها.
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مداوالت القبة

مجس الشورى يقر تسمية لجانه المتخصصة
ويعيد تشكيل أعضائها

�أعاد جملــ�س ال�شورى خالل جل�سته العاديـــة الثامنة وال�سبعني
التي عقدها يوم االثنني 1436/2/30هـ برئا�سة معايل رئي�س
املجل�س ال�شيـــخ الدكتـــور عبـــداهلل بن حممـــد بن �إبراهيـــم �آل
ال�شيخ ،تكوين جلانـــه املتخ�ص�صة وت�سمية ر�ؤ�ساء اللجان ونوابهم
لأعمال ال�سنة الثالثـة من الدورة ال�ساد�سة للمجل�س التي تبد�أ يف
الثالث من �شهر ربيع الأول 1436هـ وفق ًا ملا ق�ضت به املادة الثانية
والع�شرين من الالئحة الداخلية ملجل�س ال�شورى.
30
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وقد حتقـــقت الرغبـــة الأولى للأعـــ�ضاء يف االن�ضـــمام للجان
بن�سبة  %80فيما حتققت الرغبـــة الثانية بن�ســـبة  %8والثالثـــة
بن�سبة .%12
وكان املجلـــ�س قـــد �أقـــر يف جل�ســـة �سابقـــة ت�سميـــة اللجـــان
املتخ�ص�صة بعد �أن �أجرى تعدي ًال على م�سميات عـــدد منها ,و�أن�ش�أ
جلنة جديدة مب�سمى « جلنة الزراعة واملياه والبيئة.
وجاء ت�شكيل اللجان املتخ�ص�صة على النحو الآتي:

مداوالت القبة

لجنة الشؤون اإلسالمية والقضائية

م

الأ�ســـــــــــــم

م

الأ�ســـــــــــــم

1

الدكتور /فالح بن حممد ال�صغري
رئي�س اللجنة

6

ال�شيخ  /عازب بن �سعيد �آل م�سبل

2

الدكتور /ثامر بن نا�صر الغ�شيان
نائب الرئي�س

7

الأ�ستاذ  /عبدالعزيز بن عبدالكرمي العي�سى

3

الدكتور � /إبراهيم بن عبداهلل الرباهيم

8

الدكتورة  /لطيفة بنت عثمان ال�شعالن

4

الدكتورة  /خولة بنت �سامي الكريع

9

ال�شيخ الدكتور  /نا�صر بن زيد بن داود

5

ال�شيخ � /سليمان بن عبداهلل املاجد

10

الأ�ستاذ  /نايف بن مرزوق الفهادي

لجنة الشؤون االجتماعية واألسرة والشباب

م

الأ�ســـــــــــــم

م

الأ�ســـــــــــــم

1

الأ�ستاذ/عبدالعزيز بن �إبراهيم الهدلق
رئي�س اللجنة

6

معايل الأ�ستاذ  /عبدالرحمن بن عبداملح�سن العبدالقادر

2

الدكتورة/حمدة بنت خلف العنزي
نائب الرئي�س

7

ال�شيخ  /حممد بن �صالح الدحيم

3

الدكتور  /خالد بن �إبراهيم العواد

8

الدكتور  /موافق بن فواز الرويلي

4

�صاحبة ال�سمو امللكي الأمرية
�سارة بنت في�صل بن عبدالعزيز �آل �سعود

9

الدكتورة  /نورة بنت عبداهلل الأ�صقه

5

الدكتورة � /سلوى بنت عبداهلل الهزاع

10

الدكتورة  /هياء بنت عبدالعزيز املنيع
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لجنة اإلدارة والموارد البشرية

م

الأ�ســـــــــــــم

م

الأ�ســـــــــــــم

1

الأ�ستاذ /حممد بن حامد النقادي
رئي�س اللجنة

6

الدكتور  /حممد بن �سعيد القحطاين

2

الدكتورة /دالل بنت خملد احلربي
نائب الرئي�س

7

الدكتور  /حممد بن عبداهلل القحطاين

3

الأ�ستاذ � /صالح بن عبدالعزيز احلميدي

8

الدكتور  /حممد بن مهدي اخلنيزي

4

الأ�ستاذ  /عطا بن حمود ال�سبيتي

9

الأ�ستاذ  /ها�شم بن علي راجح

5

الدكتور  /غازي بن في�صل بن زقر

10

الدكتور  /هاين بن يو�سف خا�شقجي

لجنة االقتصاد والطاقة

م

الأ�ســـــــــــــم

م

الأ�ســـــــــــــم

1

الأ�ستاذ� /صالح بن عيد احل�صيني
رئي�س اللجنة

7

الدكتور  /خالد بن عبداملح�سن املحي�سن

2

الدكتور /فهد بن حمود العنزي
نائب الرئي�س

8

الدكتور  /خالد بن من�صور العقيل

3

الدكتور � /أحمد بن حممد الغامدي

9

الدكتور � /سلطان بن ح�سن ال�سلطان

4

الأ�ستاذ � /أ�سامة بن علي قباين

10

الأ�ستاذ � /صالح بن ح�سن العفالق

5

الدكتورة  /حنان بنت عبدالرحيم الأحمدي

11

الدكتور  /عبداهلل بن علي املنيف

6

الدكتورة  /حياة بنت �سليمان �سندي
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مداوالت القبة

لجنة الشؤون األمنية

م

الأ�ســـــــــــــم

م

الأ�ســـــــــــــم

1

الدكتور� /سعود بن حميد ال�سبيعي
رئي�س اللجنة

6

الأ�ستاذ  /ع�ساف بن �سامل �أبوثنني

2

الدكتور /نواف بن بداح الفغم
نائب الرئي�س

7

اللواء ركن  /علي بن حممد التميمي

3

الأ�ستاذ  /خليفة بن �أحمد الدو�سري

8

ال�شيخ  /عي�سى بن عبداهلل الغيث

4

الدكتور  /عبدالرحمن بن نا�صر العطوي

9

ال�شيخ  /حممد بن �سعد ال�سعدان

5

اللواء طيار ركن  /عبداهلل بن عبدالكرمي ال�سعدون

10

الدكتور  /حممود بن حممد البديوي

لجنة التعليم والبحث العلمي

م

الأ�ســـــــــــــم

م

الأ�ســـــــــــــم

1

الدكتور /م�شعل بن فهم ال�سلمي
رئي�س اللجنة

7

الدكتور  /عبداهلل بن حمود احلربي

2

الدكتورة /زينب بنت مثنى �أبو طالب
نائب الرئي�س

8

الدكتور  /عبداهلل بن �سامل املعطاين

3

الدكتور � /أحمد بن �سعد �آل مفرح

9

الدكتور  /عبداهلل بن حممد اجلغيمان

4

�سمو الأمري الدكتور  /خالد بن عبداهلل �آل �سعود

10

الدكتورة  /مو�ضي بنت حممد الدغيرث

5

الدكتور � /سامل بن علي القحطاين

11

الدكتور  /نا�صر بن علي املو�سى

6

الدكتور  /عبداهلل بن �أحمد الفيفي
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لجنة الثقافة واإلعالم والسياحة واآلثار

م

الأ�ســـــــــــــم

م

الأ�ســـــــــــــم

1

الدكتور� /أحمد بن عمر الزيلعي
رئي�س اللجنة

7

الدكتور  /عبداهلل بن حممد ن�صيف

2

الدكتورة /فاطمة بنت حممد القرين
نائب الرئي�س

8

الدكتور  /فايز بن عبداهلل ال�شهري

3

الدكتورة  /اجلوهرة بنت �إبراهيم بوب�شيت

9

الأ�ستاذ  /حممد ر�ضا بن من�صور ن�صراهلل

4

الدكتور  /را�شد بن حمد الكثريي

10

الدكتورة  /منى بنت حممد الدو�سري

5

الدكتور � /سعد بن عبدالرحمن البازعي

11

الدكتورة  /نورة بنت عبداهلل العدوان

6

الأ�ستاذ  /عبداهلل بن حممد النا�صر

لجنة الشؤون الخارجية

م

الأ�ســـــــــــــم

م

الأ�ســـــــــــــم

1

معايل الدكتور/خ�ضر بن عليان القر�شي
رئي�س اللجنة

7

الأ�ستاذ � /سعود بن عبدالرحمن ال�شمري

2

الأ�ستاذة/هدى بنت عبدالرحمن احللي�سي
نائب الرئي�س

8

الدكتور � /صدقة بن يحيى فا�ضل

3

الدكتورة � /إلهام بنت حمجوب ح�سنني

9

الدكتور  /عبداهلل بن �إبراهيم الع�سكر

4

الدكتورة  /ثريا بنت �إبراهيم العري�ض

10

الدكتور  /عبداملح�سن بن فهد املارك

5

الدكتور  /حمد بن عاي�ض �آل فهاد

11

الدكتور  /مفلح بن دغيمان الر�شيدي

6

الدكتور  /زهري بن فهد احلارثي
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مداوالت القبة

اللجنة الصحية

م

الأ�ســـــــــــــم

م

الأ�ســـــــــــــم

1

الدكتور� /سطام بن �سعود لنجاوي
رئي�س اللجنة

6

الدكتورة  /لبنى بنت عبدالرحمن الأن�صاري

2

الدكتور /عبداهلل بن زبن العتيبي
نائب الرئي�س

7

الدكتور  /حم�سن بن علي فار�س احلازمي

3

معايل الدكتور  /عبدالرحمن بن عبدالعزيز ال�سويلم

8

الدكتورة  /منى بنت عبداهلل �آل م�شيط

4

الدكتور  /عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال�شامخ

9

الدكتورة  /نهاد بنت حممد اجل�شي

5

الدكتور  /عدنان بن �أحمد البار

اللجنة المالية

م

الأ�ســـــــــــــم

م

الأ�ســـــــــــــم

1

الدكتور/ح�سام بن عبداملح�سن العنقري
رئي�س اللجنة

6

الدكتور � /سعيد بن عبداهلل ال�شيخ

2

الدكتور /فهد بن حممد بن جمعة
نائب الرئي�س

7

الدكتور  /عبدالرحمن بن �أحمد هيجان

3

ال�شيخ الدكتور  /حمزة بن ح�سني ال�شريف

8

الأ�ستاذ  /عبدالرحمن بن را�شد الرا�شد

4

الدكتور  /خالد بن حممد ال�سيف

9

الدكتور  /عبدالعزيز بن �أديب طاهر

5

الدكتور  /خليل بن عبدالفتاح كردي

10

الأ�ستاذ  /حممد بن مر�شد الرحيلي

ال�شورى  -العدد � -160صفر 1436هـ /دي�سمرب 2014م

35

مداوالت القبة

لجنة النقل واالتصاالت وتقنية المعلومات

م

الأ�ســـــــــــــم

م

الأ�ســـــــــــــم

1

الدكتور /جربيل بن ح�سن العري�شي
رئي�س اللجنة

6

اللواء دكتور  /عبدالعزيز بن �إبراهيم ال�صعب

2

الدكتور /حامد بن �ضايف ال�شراري
نائب الرئي�س

7

املهند�س  /عبداهلل بن �صالح النجيدي

3

اللواء مهند�س طيار ركن  /حمد بن عبدالرحمن احل�سون

8

الدكتور  /عمرو بن �إبراهيم رجب

4

الدكتور � /سعدون بن �سعد ال�سعدون

9

الدكتور  /عو�ض بن خزمي الأ�سمري

5

الدكتور  /عبدالعزيز بن �إبراهيم احلرقان

10

اللواء مهند�س  /نا�صر بن غازي العتيبي

لجنة حقوق اإلنسان والهيئات الرقابية

م

الأ�ســـــــــــــم

م

الأ�ســـــــــــــم

1

الدكتور /نا�صر بن راجح ال�شهراين
رئي�س اللجنة

6

الدكتورة  /م�ستورة بنت عبيد ال�شمري

2

الدكتورة /ثريا بنت �أحمد عبيد
نائب الرئي�س

7

�صاحبة ال�سمو امللكي الأمرية
مو�ضي بنت خالد بن عبدالعزيز �آل �سعود

3

الدكتور � /أحمد بن مهدي ال�شويخات

8

الدكتورة  /نورة بنت عبدالعزيز املبارك

4

الدكتورة � /أمل بنت �سالمه ال�شامان

9

الدكتورة  /وفاء بنت حممود طيبه

5

الدكتور  /عبداهلل بن حمارب الظفريي

10

الدكتور  /يحيى بن عبداهلل ال�صمعان
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مداوالت القبة

لجنة الحج واإلسكان والخدمات

م

الأ�ســـــــــــــم

م

الأ�ســـــــــــــم

1

الأ�ستاذ /حممد بن داخل املطريي
رئي�س اللجنة

6

الدكتور  /حامت بن ح�سن املرزوقي

2

الأ�ستاذ /جربان بن حامد القحطاين
نائب الرئي�س

7

الدكتور  /طارق بن علي فدعق

3

الدكتور � /إبراهيم بن حممد �أبو عباة

8

الأ�ستاذ  /علي بن نا�صر الوزرة

4

معايل الأ�ستاذ � /أحمد بن �إبراهيم احلكمي

9

الدكتورة  /فدوى بنت �سالمه �أبومريفه

5

املهند�س  /ثامر بن عبداملح�سن القناوي

10

املهند�س  /مفرح بن حممد الزهراين

لجنة المياه والزراعة والبيئة

م

الأ�ســـــــــــــم

م

الأ�ســـــــــــــم

1

الدكتور /علي بن �سعد الطخي�س
رئي�س اللجنة

6

الدكتور  /عبدالعزيز بن قبالن ال�سراين

2

الدكتور/عطا اهلل بن �أحمد �أبو ح�سن
نائب الرئي�س

7

الدكتور  /علي بن عبداهلل الغامدي

3

الأ�ستاذ � /إبراهيم بن عبدالرحمن البليهي

8

الدكتورة  /فردو�س بنت �سعود ال�صالح

4

الدكتور � /سامي بن حممد زيدان

9

الدكتور  /م�صطفى بن حممد الأدري�سي

5

العميد دكتور مهند�س  /عبدالعزيز بن تركي العطي�شان

10

الدكتور  /من�صور بن �سعد الكريدي�س
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تغطية

رئيس الشورى يشارك في االجتماع الدوري لرؤساء
المجالس التشريعية الخليجية

�شارك جمل�س ال�شورى يف االجتماع الـدوري الثـــامن لأ�صحاب
املعايل ر�ؤ�ساء جمال�س ال�شورى والنواب والوطني والأمـــة بـــدول
جمل�س التعاون لـــدول اخلليـــج العربية الـــذي عقـــد يف الدوحـــة
عا�صـــمـــة دولـــة قطـــر ال�شقـــيقـــة يومي الأحـد واالثنني - 8
1436/2/9هـ املوافق 2014/12 /1-11/30م.
ور�أ�س وفد جمل�س ال�شورى معايل رئي�س املجل�س ال�شيخ الدكتور
عبداهلل بن حممد بن �إبراهيم �آل ال�شيـــخ ,و�ضـــم الوفـــد معـــايل
الأمني العام ملجل�س ال�شـــورى الدكتور حممد بن عبداهلل �آل عمرو
وع�ضـــوي املجلـــ�س الدكتـــور فهـــد بن حمود العـــنزي والدكتـــور
عبدالعزيز بن �إبراهيم احلرقان.
و�أكد ر�ؤ�ساء املجال�س الت�شريعية يف ختام االجتماع  حـــر�صهم
على دعم م�سرية التعاون بني الدول الأع�ضاء لكي حتقق الأهداف
والغايات املن�شودة ,وذلك بعد اطالعـــهم على املوجـــز املقـــدم من
الأمانة العامة ملجل�س التعاون لـــدول اخللـــيج العربية عن م�سرية
العمل اخلليجي امل�شرتك لعام 2014م.
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واعتمد ر�ؤ�ساء املجال ــ�س الت�شريع ــية  -وفق ًا للبيان اخلتامي � -آليـة العمل
امل�شرتك املنا�س ــب لتح ــقيق الغايـ ــة املن�ش ــودة من م ــو�ضوع تعميـ ــق التكامل
االقت�صادي بني دول جمل�س التعاون.
كما مت اعتمــاد التو�صي ــات ال ــواردة يف الت ــ�صور املق ــدم م ــن ال�شعـ ـ ــبة
الربملانية  مبملكة البحرين حول تن�سيق ال�سيا�سة الإعالمية اخلارجية للمجال�س
الت�شريعية بدول جمل�س التعاون وتقوية العالقات مع املنظمات احلقوقية.

جلنة برملانية خليجية لتعزيز العالقات
مع الربملان الأوروبي
كمـ ــا اعتـ ــمد الر�ؤ�ساء الالئـ ــحة التنظيـ ــمية للجنـة الربملانية اخلليجـ ــية
يف املجال الت�شريعي وكلفوا اللجنة بالتن�ســيق مع الأمانة العامـ ــة لإعــداد �آلية
متكن اللجنة من ممار�سة اخت�صا�صاتها ب�شكل وا�ضح وحمدد.
ووافق ر�ؤ�ساء املجال�س الت�شريعية ع ــلى ت�شك ــيل جلن ــة برملاني ــة خليـ ــجية
م�شرتكة من املجال�س الت�شريعي ــة بدول جمل�س التعاون تعنى بتعزيز العالقات
مع الربملان الأوروبي.

تغطية

وعربوا عن �شكرهم للمجل�س الوطني االتــحادي يف دولة االمارات العربية
املتحدة على جهوده ال�ستكمال م�شروع ال�شبكة املعلوماتية الربملانية اخلليجية
امل�شرتكة.
ورفع ر�ؤ�ساء املجال�س الت�شريعية يف ختام االجتماع برقـ ــيتي �شكر وتقدير
ل�سمو �أمري دولة قطر ال�شيخ متيم بن حمد �آل ثاين �أمري دولـ ــة قطر ول�سمو
نائبه ال�شيـ ــخ عبداهلل بن ح ــمد �آل ثاين  ال�سـ ــت�ضافة الدوح ــة هذا االجتماع
وعلى ما �أحيطوا به من حفاوة اال�ستقبال وك ــرم ال�ض ــيافة وط ــيب الإق ــامة
وح�سن الإعداد والتنظيم .كما عرب املجتمعون عن �شـكرهم وامتنانهم ملجل�س
ال�شورى بدولة قطر وعلى ر�أ�سه الأ�ستاذ حمم ــد بن م ــبارك اخلـ ــليفي رئي�س
املجل�س على كرم ال�ضيافة وح�سن اال�ستقبال.
وكان االجتماع قد من ب ــد�أ ب�آي ــات من الـ ـ ــذكر احل ــكيم ثـ ــم كلمة رئي�س
جمل�س ال�شورى القطري الأ�ستاذ حممد بــن مبارك اخللي ـ ــفي �أك ـ ــد فيها �أن
هذا االجتماع ال�سنوي �أ�صبح رافد ًا مهم ًا لتـعزيز م�سرية التعاون بني املجال�س
الت�شريعية اخلليجية وي�سهم يف �إجناز الأه ــداف امل�شـ ــرتكة خ�صو�ص ًا يف ظل
ما يحظى به هذا االجتماع الدوري من دعم من قادة دول املجل�س.
تال ذلك كلمة لرئي�س جمل�س الأم ــة الك ــويتي الأ�س ــتاذ م ــرزوق بــن علي
الغامن�  ألقاها نيابة عنه نائب رئي�س جملــ�س الأم ــة الأ�س ــتاذ مبارك اخلرينج
نوه فيها �إلى �أن من يريد لدول املجـ ــل�س الفرقـ ــة يراهن يف كل �سحابة �صيف
متر بها العالقات بني دول املجــل�س �أنها �ستكـ ــون امل�سـ ــمار الأخري على نع�ش
منظومتنا اخلليجية ,و�إذ بن ــا نع ــود جمتم ــعني جمـيع ًا بف�ضل تكاتف �شعوبنا

وجهود  قادتنا جميعا .م�شيد ًا يف هذا ال�صدد بدور �أ�صحاب اجلاللة وال�سمو
قادة دول جمل�س التعاون الذين �أثبتوا كما قال �سمو �أمري دولة الكويت” “�إننا
�أحيانا نختلف ونتجادل لأن االختالف �س ــنة احلـ ــياة لك ــن ه ــذه االختـالفات
كانت دائما مدعاة لعودتنا �أقوى و�أكرث �صالبة ومنا�سبة».
من جهته هن�أ معايل الأمني العام ملجلـ ــ�س التعاون لدول اخلليج العربية
الأ�ستاذ عبداللطيف الزياين يف كلمة مماثلة قادة دول جمل�س التعاون و�شعوب
دول املجل�س مبنا�سـ ــبة جن ــاح االجتمـ ــاع الذي ا�ستـ ــ�ضافته مدي ــنة الريا�ض
بدعوة كرمية من خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل بن عـ ــبدالعــزيز
�أل �سعود وما �أ�سفر عنــه من التـ ــو�صل الى اتفاق الريا�ض التكميلي ,والنتائج
الإيجابية التي �سوف تعزز من وحــدة ال�صـف اخلليجي وت�ضامن دول املجل�س
مما كان له �أبلغ الأثر يف قلوب مواط ــني دول املج ــل�س الذيـن �أ�سعــدتهم هذه
اخلطوة املباركة.

اعتماد �آلية العمل امل�شرتك لتعميق التكامل
االقت�صادي بني دول جمل�س التعاون
كما �ألقى الأمني العـ ــام لالحتـ ــاد الربملـ ــاين العربي نورالـ ــدين بو�شـ ــكوج
كلمة �أ�شار فيها �إلى �أن  انعـ ــقاد هذا االجتـ ــماع ي�أتي يف ظـل ظروف ا�ستثنائية
متر بها املنطقة والوطن العربي والعامل ويقت�ضي من اجلميع مواجهة كل هذه
التحديات بتعزيز الوحدة وتعميقها وتكري�س التعاون واالندماج.
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تغطية

رئيس مجلس الشورى:
خادم الحرمين
الشريفين يعيش
هموم أمته الخليجية
والعربية واإلسالمية
وناق�ش ر�ؤ�ساء املجال�س الت�شريعية بدول جمل�س التعاون اخلليجي خالل
االجتماع املو�ضوعات املدرجة على جدول الأعمال حيث اطلع ر�ؤ�ساء املجال�س
على التقرير ال�سنوي لرئي�س االجتماع الدوري ال�سابع لأ�صحاب املعايل ر�ؤ�ساء
املجال�س الت�شريعية اخلليجية واللجان التابعة له ,كما ا�ستمع املجتمعون �إلى
التقرير الذي قدمته الأمانة العامة ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية
وت�ضمن �إيجاز ًا عن م�سرية العمل اخلليجي امل�شرتك لعام 2014م.
كما ناق�شوا مو�ضوع تن�سيق ال�سيا�سة الإعالمية اخلارجية للمجال�س
الت�شريعية وتقوية العالقات مع املنظمات احلقوقية ,وبحث املجتمعون اعتماد
40
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الالئحة التنظيمية للجنة الربملانية اخلليجية يف املجال الت�شريعي ،واعتماد
مقرتح ت�شكيل جلنة برملانية خليجية م�شرتكة من املجال�س الت�شريعية بدول
جمل�س التعاون تعنى بتعزيز العالقات مع الربملان الأوروبي.
كما �شاهـد ر�ؤ�س ــاء املجال ــ�س الت�شريع ــية عر�ضـ ـ ًا مرئيـ ـ ًا م ــن الأم ــني
العام للمجل ــ�س االحت ــادي يف دولة الإمارات العربي ــة املتحدة الأ�ستاذ حممد
املزروعي ب�ش�أن م�شروع ال�شبكة املعلوماتية الربملانية اخلليج ــية ،ورافق وفد
املجل�س املتحدث الر�سمي ملج ــل�س ال�ش ــورى الدكت ــور حممد امله ــنا ومدير
عام الإدارة العامة للعالق ــات العامة واملرا�سم الأ�ستاذ عمرو املا�ضي ومدير
�إدارة املرا�سم الأ�ستاذ حممد الرباهي ــم ومدير عام الإدارة العامة لل�شعبة
الربملانية املكلف الأ�ستاذ �سعد العنقري.
�أكد معايل رئي�س جمل�س ال�شورى ال�شيخ الدكتور عبداهلل بن حممد بن
�إبراهيم �آل ال�شيخ �أن انعقاد االجتماع الدوري الثام ــن لر�ؤ�س ــاء م ـ ــجال�س
ال�شورى والنواب والوطني والأمة بدول جمل�س التعاون اخلليجي الذي عقد يف
الدوحة يعك�س رغبة قادة دول املجل�س و�شعوبها يف تعزيز التعاون والتن�سيق
على امل�ستوى الت�شريعي امل�شرتك بني دول املجل�س ،كـما ي�أتي يف �سياق الت�شاور
بني جمال�س ال�ش ــورى والنــواب والوط ــني والأمـة بدول املجل�س مو�ضح ًا �أن
اجتماعات ر�ؤ�ساء املجال�س الت�شريعية تهدف �إلى �ضمان التن�سيق التام بني
الدول الأع�ضاء و�إزالة العقب ــات التي تعت ــر�ض املج ـ ــل�س� ،إلى جانب توحيد
املواقف يف املحافل الدولية والإقليمية وال�سيما الربملانية منها.

تغطية

و�أ�ضاف معاليه يف ت�صريح لو�سائل الإعالم عقب اختتام االجتماع:

« �إن هذا االجتماع جاء تتويج ًا وتفعي ًال ملبادرة خادم احلرمني ال�شريفني
امللك عبداهلل بن عبدالعزيز �آل �سعود  -يحفظه اهلل  -التاريخية ب�إجناز
اتفاق الريا�ض التكميلي الذي يعك�س ر�ؤيته احلكيمة جتاه �أولوية وحدة
ال�صف اخلليجي والعربي والإ�سالمي م�شري ًا �إلى �أن اتفاق الريا�ض عرب عن
�أماين ال�شعوب اخلليجية كافة التي كانت واثقة من حكمته خادم احلرمني
ال�شريفني � -أيده اهلل ورعاه  -وقدرته على �إعادة الوحدة اخلليجية وحل
اخلالفات الطارئـ ــة لب ــدء �صفح ــة جديـ ــدة ت ــدفع م�سرية العمل اخلليجي
امل�شرتك نحو املزيد من الوفاق واالحتاد.
وقال معاليه يف ت�صريح لو�سائل الإعالم عـقب اختتـــام االجتـماع:

�إن االختالف �أمر طبيعي و�أن يكون هناك اختالف يف وجهات النظر
ولكن الذي يبقى ويثبت هي املحبة والعودة للأ�صل.
وحول اتفاق الريا�ض التكميلي قال معاليه� :إن خادم احلرمني ال�شريفني
امللك عبداهلل بن عبدالعزيز �آل �س ــعود  -يحف ــظه اهلل  -ودعـ ــوته لإخـ ــوانه
�أ�صحاب اجلاللة وال�سمو قادة دول جمل�س التع ــاون يف الريا�ض ي�ؤكد حر�صه
 حفظه اهلل  -على وحدة ال�صف اخللي ــجي  وهـ ــو دائم ًا يعي ــ�ش هموم هذهاملنطقة وهموم العاملني العربي والإ�سالمي.

و�أ�ضاف معاليه  عندما نتتبع ما قام به خ ــادم احلـ ــرمني ال�شـ ــريفني
 يحفظه اهلل  -جند �أنه مل يقف عند م�صالح اململكة الداخلية فقط بلي�سعى لكل ما من �ش�أنه رفعة اململكة والعامل �أجمع ,فدعوته  -يحفظه اهلل -
لإخوانه قادة دول جمل�س التعاون ي�أتي لإمت ــام امل�سي ــرة اخللي ــجية املباركة
كما �سارت عليه يف ال�سابق .م�ؤكد ًا �أن م�سرية املج ــل�س ت�سري بخطى مدرو�سة
على حتقيق �أهداف قيام جمل�س التعاون.
و�أبان معاليه �أن دعوة خادم احلرميـ ــن ال�شريفني لدول جمل�س التعاون
اخلليجي �إلى االنتقال من مرحلة التعاون �إلى االحتاد تتطلب �أن ن�ضعها هدف ًا
�أ�سا�سي ًا لكل اللقاءات والفعاليـ ـ ــات اخلليجية نحو الو�صول �إلى احتاد خليجي
يعك�س وحدة الهدف وامل�صري اخلليجي امل�شرتك.
وحول �إمكانية ان يكون هناك جم ــل�س ت�شريعي موحد لدول املجل�س على
غرار االحتاد الأوروبي قال معايل رئيــ�س جمل�س ال�شورى� :إن هذه خطوة ن�أمل
�أن تكتمل ودعوة خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز �آل
�سعود  -يحفظه اهلل  -للتكامل بني دول جمل�س التعاون بال �شك �سيكون معها
�أو يرافقها توحيد املجال�س الت�شريعية ومن �ضمنها �أي�ضا اجلانب االقت�صادي
الأهم الذي هو �ضمن جدول اعمال اجتماع جمال�سنا.

نائب أمير دولة قطر يستقبل آل الشيخ ورؤساء المجالس
التشريعية الخليجية
ا�ستقبل �صاحب ال�سمو ال�شيخ عبداهلل بن حمد �آل ثــاين نائب
�أمري دولة قطر بالديوان الأمريي معايل رئيـــ�س جمــــل�س ال�شورى
ال�شيخ الدكتور عبداهلل بن حممد بن �إبراهيــم �آل ال�شيخ ,و�أ�صحاب
املعايل ر�ؤ�ساء جمال�س ال�شورى والنواب والوطــــني والأمـــة بــــدول
جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية ,مبنا�ســـبة انعقاد اجتماعهم
الثامن بدولة قطر.
وجرى خالل املقابلة تناول عـ ــدد من املو�ض ـ ــوعات املدرج ـ ــة على جدول
�أعمال االجتماع الدوري الثامن لر�ؤ�ساء جمال�س ال�شورى والنواب والوطني
والأمة بدول جمل�س التعاون اخلليجي.
و�أعرب �س ــمو نائ ــب �أميــر دول ــة ق ــطر عن متـنيات ــه لأ�صحاب املعـايل
وال�سعادة بالتوفي ــق يف اجت ــماعهم والتو�صل �إلى نتائج تعزز م�سرية جمل�س
التعاون اخلليجي.
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تحقيق

الغش التجاري في السلع الغذائية00

خطر على الصحة وتهديد لألمن الغذائي
�أجرى التحقيق :من�صور الع�ساف

الغــــ�ش التجـــاري والتقلـــيد والتـــدلي�س كلـــها �أ�ســماء لظواهر
خطرية تفاقمت وا�ست�شــرت ومـــازالت تنـــت�شر بعـــيد ًا عن �أنظار
املراقبـــني ،وال�ضحـــية بالت�أكــيد هم امل�ستهلكون الذين يتعر�ضون
ل�صور متباينة ومتنوعة من الغ�ش التجــاري الذي ميار�س من قبل
�أفراد وجماعات جتردوا من القـيم التي تردعهم عن ممار�سة تلك
الأ�ساليب هدفهم الأول هو حتقيق الك�سـب املادي بغ�ض النظر عن
عدم �شرعية الأ�سلوب �أو الو�سيلة.
وتتعــــدد �أنــواع الغ�ش والتقليد التجــاري الذي اخــرتق معظم
االن�شــــطة ومعـــظم ال�سلـــع واخلـــدمات ،فهــناك الغ�ش يف البيع
وال�شراء واخلدمات ويتمثل ذلك يف حمـــاولة عـــدم اظهار العيب
42
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يف ال�سلعة ,والتالعـــب يف عنــا�صر الب�ضاعة �أو �أوزانها �أو �صفاتها
الرئي�سية �أو مقر �صناعتهــا �أو تاريـخ انتهاء ال�صالحية ,ف�ض ًال عن
احتوائها على مواد �ضـــارة بال�صحـــة ،كــما �أن الغــ�ش قد يكون من
خالل املمار�سة الت�سويقية با�ستخــدام �أ�ساليب الدعاية والإعالن
التي توهم امل�ستهلك ب�أن الكمـــية حمدودة �أو الإعالن ب�أ�سلوب ال
ينم عن احلقيقة ،مثــل من يقول لك ‘احلليب الفالين هو البديل
الأمثل للنب الأم’ ،كـــما قد يكــون الغ�ش من خالل عر�ض �سلع غري
مطابقة للموا�صفات واملقاييــ�س ،التي ت�ؤثر على ال�سالمة �أو على
ال�صحـــة العامـــة ،وقد يكـــون الغــ�ش عن طريق التقليد للعالمات
التجارية �أو و�ضع مل�صقات مبعلومات كــاذبة عن املنتج والرتكيب
واملواد الأولية الداخلة يف �إنتاجه.

تحقيق

وت�شري بع�ض الدرا�سات �إلى �أن ممار�سي الغ�ش التجاري و�صلوا
�إلى مرحلة من التفنن و�إظهار القدرات على حتدي امل�ستهلك ,بجعله
غري قادر على التفريق بني املقلد والأ�صلي ،مما يجعله يف حرية من
�أمره ،وبالتايل يفقد الثقة يف املنتجات املحيطة به ,ويزداد ت�شككه
يف معظم املنتجات التي يتعامل معها �سواء املقلد منها �أو الأ�صلي.
وتوجز بع�ض الدرا�سات �أ�سباب تف�شي الغــ�ش التجاري والتقليد يف
جمموعة نقاط تتمثل يف �ضعف الوعي اال�ستهالكي يف الدول التي
تنت�شر فيها ال�سلع املقلــدة ،والربـــح ال�سريـــع من خالل اال�ستفادة
من �سمعة ورواج ال�سلـــع الأ�صلية ،و�سهولة احل�صول على الت�صميم
اخلا�ص بال�سلع الأ�صلية ،ووجـــود �ســـوق ا�ستـــهالكي كبري النت�شار
العمالة الهام�شية والرخي�صة.
يف العـــدد املا�ضي من “ ال�شــــورى” تطـرقنا �إلى الغ�ش التجاري
يف قطع غيار ال�سيارات ,ويف هذا العـــدد نوا�صــــل التحـقيق عن
الغــــ�ش التـــجاري ولكـــن يف جمـــال �آخر ال يقــــل �أهمية عن قطع
غيار ال�سيارات� ,إن مل يكن �أهم منها ,لأنه غــ�ش وتدلي�س يطال
�صحة الإن�سان� ,إنه الغ�ش يف جمال ال�سلع الغذائية,حيث تتنوع
طرق و�أ�ساليب الغ�ش يف هذا املجال منها ال�سلــع الغذائية املنتهية
ال�صالحية ،واللحوم الفا�ســدة ،وخــلط ال�سلــع الغذائية باملاء �أو
مواد �أخرى مثل زيت الزيتــون والعــ�سل واحلليــب وغريها ،وو�ضع
املل�صقات واملعلومات اخلاطئة عن املنتج والرتكيب واملواد الأولية
الداخلة يف الإنتاج.
عن املخاطر ال�صحيـ ــة للم ـ ــواد الغذائـ ــية املنتهية ال�صالحية التي تكون
يف علب حافظة� ,أكد الدكتور �أ�شــرف حمم ــود ا�ست�شاري باطنية �أنها ت�شكل
خطر ًا على الكبد والكلى ،حيث تت�سبب يف الت�سمم ،م�شري ًا �إلى �أن بع�ض املواد
الغذائية عندما تنتهي �صالحيت ــها تكـ ــون �سبـ ــب ًا رئي�سا يف معاناة �صحية قد
ت�ستمر مدى احلياة ورمبا تت�سبب يف الوفاة .ونبه �إلى �أخذ احليطة واحلذر.
و�أ�ضـ ــاف� :إن هنـ ــاك بع�ض ال�سما�سـ ــرة من �ض ــعاف النفو�س يقومون
ب�إدخال الب�ضائع بطرق عدة غري �شرعية ,لذلك جند الكثـ ــري م ــن �أ�سـ ــواقنا
ممتلئة بالب�ضائع الفا�سدة من قبل بع ــ�ض امل�سـ ــتوردين والتج ــار �سعي ًا وراء
الربح احلـ ــرام على ح�س ــاب و�سالم ــة املواطن ــني من ذوي الدخل املحدود
الذين يغريهم رخ�ص �أ�سع ــارها ،وهذا يدل داللة وا�ضحة على فقدان ه�ؤالء
امل�ستوردين والتجار لل�ضمائر احلـ ــية وخـ ــوف اهلل وانع ــدام الوازع الديني
من نفو�سهم ،فهم يعمدون  -يف ظـ ــل غ ــياب اجله ــات الرقابية ذات العالقة
بتفعيل القوانني املنظمة لعملية اال�سترياد وت�سويق الب ــ�ضائع وخمت ــلف �أنواع

املواد الغذائية  -يعم ــدون �إلى �إغ ــراق ال�س ــوق بتلك الأ�شكــال من املواد من
خالل م�سح تاريخ انتهاء ال�سلعة وا�ستبداله بتاريخ جديد دون خوف من اهلل,
فيما املواطن املغلوب على �أمره يبح ــث عن ال�سل ــعة الغذائية الرخي�صة دون
�أن يلتفت �إلى نوعية ال�سلعة وتاريـ ــخ انتهائها ،فيقــوم ب�شرائ ــها دون علم مبا
�سيحدث له من تبعات �سواء على �صحته و�صحة �أفراد �أ�سرته.
وطالب الدكــتور ا�شـ ــرف حمــمود ب�ضــرورة ت�شــديد الرقــابة مــن خــالل
�إجراء حمالت رقابة وتفتي�ش للك�شف عن مثل هذه الأخطاء التي ت�ستهدف
�صحة النا�س و�أمنهم الغذائي.

�أين حماية امل�ستهلك؟
ويت�ساءل املواطــن عبد اهلل الفريدي عن دور حمايــة امل�ستهلك يف حماية
ال�سوق من هذه املنتجــات املغ�شو�شــة �أو منتهية ال�صالحيــة ،م�ستغرب ًا عدم
تطبيق �أق�صى العقوبــات على من يخــالف النظــام ،وبينَّ �أن ظاهــرة الغ�ش
التجاري انت�شرت ب�سرعــة هائلة يف �أغــلب �أ�ســواقنا وهذا �أمر م�ؤ�سف للغاية،
و�أحيانــا ن�شتــري مــواد غذائيــة منتهــية ال�صالحــية� ,أو على و�شـك انتهــاء
�صالحيتها.
يجب تفعيل حماية المستهلك
وتعزيز دورها

وتابع الفريدي :الكثـ ــري من املحـ ــالت و«البقــاالت» تتعمد و�ضع املواد
الغذائية املنتهية ال�صالحيـ ــة �أو قريبة االنتهاء يف الأعلى ،لكي يتم �شرا�ؤها
وي�أخذها الزبون بدون النظ ــر لتاريخها �أو مدى �صالحيتها ،كما �أن هناك
مواد مقلدة ك�أنواع البطاط�س واملوالح والبهارات واحلبوب وكذلك الغ�ش يف
زيوت الطعام ،حيث تطبع «ا�ستكرات» ب�أ�سماء عالمات جتارية ومن ثم تعب�أ
هذه املواد يف �صناديق �شبيهة للأ�صلي ،وال ُيعرف م�صدرها وتباع ب�أرخ�ص
من ال�سلـ ــعة الأ�صل ــية ،وح َّمل الباعـ ــة جز ًءا كب ــري ًا من امل�س ـ ـ�ؤولية لو�ضعهم
العبوات الغذائية التي قاربت �صالحيتها على االنتهاء يف واجهة املعرو�ضات
لكي ي�سهل على امل�ستهلك تناولها من �أول نظرة لها دون �أن يركز على تاريخ
�إنتاج ال�سلعة �أو انتهائه .وقال :هنا يتجلى دور حماية امل�ستهلك الذي ينبغي
�أن يكون فاع ًال يف مثل هذه احلاالت لأنها ت�شكل خطر ًا على �صحة امل�ستهلك.
وط ــالب اجلـ ــهات املعنــية باالهتمام بحياة النا�س وحمايتهم من الغ�ش
التجـ ــاري الذي متار�سـ ــه بع ــ�ض املح ــالت التجاري ــة ،و�أو�ضح الفريدي �أن
العالمات التجارية هي عبارة عن �ش ــعارات ت�أخ ــذ ت�صمي ــم ًا مميز ًا يحتوي
على الإم�ضاءات �أو التعليمات �أو احلروف �أو الأرقام �أو الر�سوم �أو الرموز �أو
« لوقو » معني تكــون قابلــة للإدراك مبجـرد النظر ,و�صاحلة لتمييز منتجات
�صناعية �أو جتارية �أو حرفية �أو زراعية للداللة على م�صدر �صناعة املنتج.
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وبني �أن الـوزارة والأجهزة التابع ـ ــة لها مناط بها مو�ض ــوع الرقابة على
الأ�سواق للتحق ـ ــق من عدم ا�ست ـ ــرياد �أو عر�ض ال�سل ـ ــع و املنتجات الغذائية
امل�ستوردة �أو امل�صنع ـ ــة حملي ًا والتي حت ـ ــمل عالمات جتاري ـ ــة مقلدة والعمل
على مكافحة �أ�ساليب الغ�ش واخلداع والتقليد وتطبيق مقت�ضى النظام بحق
املخالفني.

املطاعم واملخابز بيئة للحوم والزيوت الفا�سدة والرديئة

و�شدد على �ضرورة التعاون بني اجلهات احلكومية والأهلية واملواطنني يف
حماربة الغ�ش التجاري والت�صدي لهذه الظاه ــرة ،فال�سكوت عنها ي�سهم يف
تزايد اجلرمية.
م�شري ًا �إلى �أن الغ�ش يكرث يف امل ــواد الغذائية وهو من �أ�سو�أ الظواهر التي
جتتاح ال�سوق ال�سعودي وحتول دون انتعا�شه وازدهاره� ،إ�ضافة �إلى املخاطر
على �صحة املواطنني وامل�ستهلكني.

يجب على اجلهات الرقابية متابعة املخازن وامل�ستودعات
من جهته عرب املواطن خالد الروي ــ�شد عن �أ�سف ــه ملا تقوم به الكثري من
حمالت بيع املواد الغذائية من غ�ش جت ــاري .وق ــال « :نتمنى الت�شديد على
�أ�صحاب حمالت اجلملة وكذلك حم ــالت البيع بالتج ــزئة بالن�سبة للمواد
الغذائية وتوقيع �أق�صى العقوبة بحق املخال ــفني الذين ي�ست ــهرتون ب�سالمة
و�صحة املواطنني وامل�ستهلكني.
و�أكد الروي�شد �أهمية دور البلدية يف حماية امل�ستهـلك من املواد الغـ ــذائية
منتهية ال�صالحية ,ويتمثل ذلك يف قيام مراقبي البلدية مبتابعة حمالت بيع
املواد الغذائية واملطاعم وم�صادرة جميع املواد الغذائيـ ــة املنتهية ال�صالحية
والفا�سدة و�إتالفها ,وكذلك متابعة املخازن اخلا�صـ ــة بهـ ــذه املحالت ومدى
�صالحيتها للتخزين .ومتابعة املخازن ال�صغرية اخلا�صـ ــة باملحالت التجارية
�أول ب�أول  ،ويتم الت�أكد من عمل الثالجات والربادات وكذلك م�ستوى التكييف
بهذه املخازن وتطبيق النظام بحق املخالف وتغرميه.
و�ش ــدد على �ضـ ــرورة التعـ ــاون والتن�سيق مع اجلهات ذات العالقـ ــة مثل
وزارتي ال�صحة والتجارة للقيام بجوالت على املحالت اخلا�صـ ــة بالأن�شـ ــطة
الغذائية وذلك من خالل زيارات املتابعة امل�ستمرة واملكثفة.
و�أ�ضاف :نحن ال ننكر ما قامت به البلديات من جهود ولكنها مل ت�ستطيع
الق�ضاء على الف�ساد والغ�ش التجاري يف املواد الغذائية.
الفتا النظر �إلى �أن وزارة التجـ ــارة وال�صناعـ ــة ت�شـ ــرتك مبوجب نظام
اخت�صا�صاتها مع عدد من الأجهزة احلكومـ ــية يف توف ــري احلماية للم�ستهلك
من خالل دورها الرقابي وامليداين يف الأ�سواق.
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من جانبه عرب امل�ستثمر يف جمال املواد الغذائية �أنور ال�سويدان عن �أ�سفه
النت�شار الغ�ش التج ـ ــاري يف املواد الغذائ ـ ــية وبكرثة ,وقال» �إن هذه الظاهرة
تنعك�س �سلب ًا على �صحة وحياة النا�س يف املقام الأول ثم �ضرره على االقت�صاد
والتنمية ،فالغ�ش �سالح فتاك يجب التخل�ص منه على وجه ال�سرعة.
وي�ضيف :لقد كرث املوردون يف جم ـ ــال املواد التموينية التي يحتاجها كل
منزل كالزيوت والأرز وال�سكر ،وهذه ظاه ـ ــرة �صحية بالن�سبة لل�سوق� ،إال �أن
هناك جانب خفي وهو الغ�ش التج ـ ــاري يف هذه املواد الأ�سا�سية ،فهناك من
يقوم بتعبئة منتجات رديئة من هــذه الأ�صناف وتفريغها يف �أكيا�س الوكاالت
والعالمات التجارية املعروف ـ ــة ,ومن ثم توزيع ـ ــها على نقاط البيع بكل ي�سر
و�سهولة ودون ح�سيب �أو رقيب .!!..
و�أ�شار �إلى جملة من مظ ـ ــاهر الغ�ش التج ـ ــاري يف املواد التموينية منها
على �سبيل املثال ا�سترياد �أن ـ ــواع رديئة من ال�سك ـ ــر ,ومن ثم تعب�أ يف �أكيا�س
طبع عليها �أ�سماء �شعارات ل�شركات كربى تع ـ ــمل يف هذا املجال� ,إلى جانب
التالعب يف منتج احلليب املجف ـ ــف الذي ال يكـ ــاد يخل ــو منه �أي بيت ,حيث
يتم ا�سترياد نوع رديء من هذا املنت ـ ــج وبكمي ـ ــات هائلة وب�أ�سماء �شركات
عاملية ,بينما هو منتج رديء.
المطاعم والمخابز ..لحوم فاسدة
وزيوت رديئة والضحية المواطن

وك�ش ـ ــف ال�سوي ــدان عن خفايا ما يدور يف بع�ض املطاعم واملخابز,
حيث ي�ستخدم الكثري منــها ,منتجات رديئة من الدقيق ,وزيوت الطعام� ,إلى
جانب اللحوم املنتهية ال�صالحية� ,أو التي قاربت على االنتهاء ,ويتح�صلون
عليها ب�أثمان زهيدة ,لأن التاجر ال يريد �أن يتلفها النتهاء �صالحيتها ,فيلج�أ
�إلى بيعها على املطاعم واملخابز التي ت�سعى للح�صول عليها لرخ�ص ثمنها,
وبالتايل احل�صول على الربح الوفري ,على ح�ساب �صحة املواطن واملقيم.
وبينَّ �أن املطاعم التي ت�ستخدم اللحوم الفا�سدة والزيوت الرديئة ,تلج�أ
�إلى ا�ستخدام النكهات والبهارات التي تطفي رائحة تلك اللحوم والزيوت
الفا�سدة.
وتابع ال�سويدان كما يتم �أي�ضا الغ�ش والتالعب باحلبوب والبهارات,
مدل ًال على ذلك مبنتج « الكمون « حيث تتفاوت �أ�سعاره من � ، 12 – 7إذ
يخلط معه نوع من «الزعرت» ,م�شري ًا �إلى �أن زيت الزيتون لي�س مبعزل عن
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الغ�ش التجاري حيث تخلط معه منتجات �أخرى وهذا كله ين�ضوي حتت الغ�ش
التجاري.
واقرتح ال�سويدان ب�أن يكون اال�سترياد وفق �شروط �أ�شد �صرامة ويكون
ا�سم امل�ستورد مطبوع ًا على املنتج �إ�ضافة على بلد املن�ش�أ وا�سم امل�صنع.
وطالب بدور �أكرب ملكافحة الغ�ش التجاري وم�صلحة اجلمارك ,وزيادة
الرقابة والطلعات واحلمالت التفتي�شية على الأ�سواق واملخازن.
عمالة وافدة تمتهن أساليب الغش
بعيدًا عن عين الرقابة

ولفت النظر �إلى ما يقوم به �ضعاف النفو�س من العمالة ال ـ ــوافدة الذين
ميار�سون تعبئ ـ ــة املواد الغذائي ـ ــة الفا�سدة ,وبيعها على املط ـ ــاعم وحمالت
التجزئة .و�شدد على �ضرورة الق�ض ـ ــاء على هذه الظاه ـ ــرة التي باتت ت�ؤرق
اجلميع وعدم التهاون يف خماطرها على �صحة �أفراد املجتمع.

جهود غري كافية ملكافحة الغ�ش التجاري
ونعرج هنا �إلى �أبرز مهام واخت�صا�صات مكافح ــة الغ�ش التجاري ,ح�سب
ما ن�صت عليه الأنظمة واللوائح اخلا�صــة بوزارة التجارة وال�صناع ــة ,ومنها:
نظام مكافحة الغ�ش التجاري.
نظام العالمات التجارية.
نظام املعايرة واملقايي�س.
نظام املعادن الثمينة والأحجار الكرمية.
نظام الوكاالت التجارية.
نظام البيانات التجارية.
ويقوم على تطبي ــق ه ــذه الأنظ ــمة واللوائ ــح �أع ــ�ضاء ه ــيئات ال�ضبط
بالإدارة العامة ملكافحة الغ�ش التجاري بالوزارة وفروع ــها املنت�شرة يف املدن
واملحافظات �إلى جانب الأجهزة الإدارية امل�ساندة لت�سجيل الوقائع والتحقيق
والتوثيق وو�ضع خطط الإ�شراف على التفتي�ش و�إعداد بــرامج وجداول جوالت
الأع�ضاء و�إعدادهم وتنظيم �أعمالهم ،و�إحالة الق�ضايا �إلى هيئ ــة التحقيق

واالدعاء العام للتحقيق فيها ومن ثم رفعها لديوان املظامل للف�صل يف جميع
املخالفات واملنازعات ودعاوى املطالبة بالتعوي�ض النا�شئة عن تطبيق �أحكام
هذا النظام.
وقــامت الــوزارة بتنفــيذ جممــوعــة مــن الربامــج التــدريبــية الــداخلــية
واخلارجية للأع�ضاء الكتــ�ساب املهارات الفنية للتمييز بني الأ�صلي واملقلد،
وتقــوم �آليــة عــمل الــوزارة يف حمايــة العالمــات التجاريــة بالقيام بجوالت
ميدانية �صباحية وم�سائية يف الأ�ســواق واملحــالت التجاريــة وامل�ســتودعات
للتحقــق مــن عــدم عر�ض �سلــع مقلــدة لعالمــات جتاريــة ،وتلقي �شكــاوى
�أ�صحاب العالمات التجاريــة عــن وجود �سلع مقلدة ملنتجاتهم معرو�ضة يف
الأ�سواق ،والتن�سيق والتعــاون مع املنافــذ اجلمركيــة ملنع دخول ال�سلع املقلدة
�إلى �أ�سواق اململكة.

لوائح الوزارة حرب على ورق
يف هذا ال�ســياق يقــول نايــف الفــالح �أحد �أ�صــحاب املحــالت التمــوينية
للبيع باجلملة والتجزئة ،نقــر�أ بني الفيــنة والأخــرى تــعاميم مــ�شددة على
الغ�ش التجاري يف املواد الغذائيــة ،ونفرح بذلك ونت�أمل كل خري من الوزارة
�إال �أن ما يحدث �أن هذه املواد املغ�شو�شة واملقلدة تدخل ال�سوق بكل قوة ودون
رادع .رغم اجلهــود التي تبذلها وزارة التجارة وال�صناعة يف الوقت احلايل,
وهي جهــود تــذكر فت�شكر� ,إال �أن الكثري من التجــار �سواء جتار اجلملة �أو
التجزئة ,ال يكرتث بالتعاميم رمبا ل�ضعف العقوبات ,ومتنى ت�شديد العقوبات
�أكرث ف�أكرث حتى تكون رادعة للجميع.
و�أ�شــار الفــالح �إلى بعــ�ض �أ�ســاليب الغــ�ش التجــاري من بعــ�ض �ضعــاف
النفــو�س وقــال  « :هنــاك العـديد من الطرق امللتوية التي ي�ستخدمها ه�ؤالء
كت�صمــيم وطباعــة كراتــني م�شابهــة للمنتــجات الأ�صلــية وتعبــئتها باملنــتج
بعد لــ�صق « ا�ستكر » علــيه يحــمل ا�ســم املاركــة التجاريــة ,ونــالحظ ذلك يف
الزيوت النبــاتية وكرثتها يف ال�ســوق دون مراقبــة ،وكــذلك بع�ض �أنواع املواد
الغذائية مثل املكرونة وال�شعريية و�أنواع احلليب املجفف ،واملواد التح�ضريية
كالبهارات وغريها.
و�أ�ضاف :وبحكم تواجدنا يف ال�سوق واطالعنا القريب على الأ�سعار ،جند
�أن هناك الكثــري من الأ�ص ــناف تت ــفاوت �أ�سعارها ب�شكل كبري مع �أنها نف�س
املنتج فنجد فوارق كبرية يف ال�سعر ،وطب ــعا امل�ستهلك يبحث عن �أقل الأ�سعار
دون ال�س�ؤال عن ال�سلعة.
جهود وزارة التجارة تذكر فتشكر,
لكن اليد الواحدة ال تصفق

وطالب بتكثيف التوعــية للمواطنــني وتعريفــهم ب�أنــواع الغــ�ش التجــاري
و�أ�ساليبه ,كما طالب بالت�شهري به�ؤالء املف�ســدين ،وقال� :إن للتقليد التجاري
�آثار وانعكا�ســات �سلبــية و�ضــارة وتفــتك باملجتمــع ,فت�أثــريها على ال�صحة
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بالدرجة الأولى ,حيث �أن هذه املواد املغ�شو�شــة �أو منتهية ال�صالحية تت�سبب
يف الكثري من الأمرا�ض و�أنواع الت�سمم الغذائي خ�صو�ص ًا الأطفال �صغريي
ال�سن ل�ضعف مناعتهم وعدم مقاومتهم للأمرا�ض.
�إ�ضافة �إلى الآثار االقت�صادية التي تتمثل يف خ�سارة امل�ستهلك نتيجة �ضياع
�أمواله يف �شراء �سلع �أو مواد مقلدة ال ت�أتي من ورائــها امل�صلحة املن�شودة.
وكذلك الآثار املعنوية والآثار االقت�صادية والوطنية التي تت�سبب يف زعزعة
الثقة يف الأ�سواق املحلية ويف �سمعة ال�صناعة الوطنية وتلوث بيئة اال�ستثمار
ويف الإ�ضرار بالوكالء التجاريني لل�سلع الأ�صلية.
التشهير بالمخالفين وسيلة لردع
المتاجرين بصحة المواطن

الإ�شهار باملخالفني و�ضبط املواد املخالفة مل يردع �أ�صحاب
النفو�س ال�ضعيفة
ويقول الإعالمي مطلق حممد املط ــلق العـنزي :نطالع وب�شكل �شبه يومي
م�ضبوطات وزارة التجارة وال�صناع ــة من هذه امل ــواد التال ــفة �إال �أن ال�سوق
ال�سعودي الزال يغ�ص بهذه املنت ــجات ،فــقد �أوق ــعت الف ــرق الرقاب ــية
الكثري من امل�ضبوطات واملخالف ــات وامل ــواد الغذائ ــية الف ــا�سدة ومنــها على
�سبيل املثال ال احل�صر الإطاحة مب�ستودعني جنوبي مدينة الريا�ض يديرهما
�أحد الوافدين ،ويعمد �إلى جمع ال�سلع واملواد امل ــرجتعة والتالفـة من الأ�سواق
التجارية وتفريغها يف عبوات حتمل عالمات جتارية م�شهورة ،فيما مت �ضبط
نحو � 20ألف مادة غذائية وا�ستهالكية تالفة ،وجاء ذلك بعد �أن �أجرت الفرق
الرقابية عمليات بحث وحتري ا�ستمرت لعدة �أيام بعد اال�شتباه يف م�ستودعني
لت�صريف املنتجات املغ�شو�شة ،والتي ا�ستغلت يف تخزين كميات كبرية من
املـ ــواد الفـ ــا�س ـ ــدة ورديئة اجلودة ،بغر�ض ت�صريفها يف الأ�سواق املحلي ــة،
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وا�شتملت ال�سل ـ ــع امل�ضبوط ـ ــة على �أكرث من � 12آلف وحدة ملنتجات غذائية
متنوعة من ـ ــها( :حليب الأطفال ،حليب جم ـ ــفف ،زيوت� ،أرز ،مايونيز� ،شاي
وغريه ـ ــا)� ،إ�ضاف ـ ــة �إلى �أكرث من  6500وحدة منظفــات متنوعــة لعالمات
م�شهورة.
كما �ضبطت وزارة التج ـ ــارة وال�صناع ـ ــة نحو � 15ألف �سلعة غذائية
وا�ستهالكية فا�سدة يف الق�صيم ،وخمالفة لنظـ ــام البيانات التجارية ،وغري
مطابقة للموا�صفات واملقايي�س ال�سعودية ومقلدة للعالم ــات التجارية ،والتي
ت�شكل خطر ًا على �صحة و�سالمة امل�ستهلك ،وذلك من خالل حمالت مفاجئة
على عدد من امل�ستودعات وحمال بيع اجلملة يف مدينة بريدة ،حيث مت اتالف
جزء كبري منها بعد التحقق من عدم �سالمتها ،وا�ستدعاء �أ�صحاب املحال
التجارية املخالفة للتحقيق لتطبيق الإجـراءات النظامية بحقهم ،وا�شتملت
املواد التي مت �ضبطها وم�صادرتها يف مدينة بريدة ،على  1842وحدة غذائية
فا�سدة نتيجة �سـ ــوء تخزينها داخل امل�ست ـ ــودعات� ،إ�ضاف ـ ــة �إلى حجز 4529
وحدة ا�ستهالكية خمالف ـ ــة لنظام البيانات التجاري ـ ــة ،و�ضبط �شقة �سكن ــية
جماورة لأحد حمالت اجلملة ت�ستخدم للتخزين.
يجب تضافر جميع األجهزة المعنية
للقضاء على هذه الظاهرة

كما حجزت الفرق التفتي ـ ــ�شية لل ـ ــوزارة  ٢٦٢٧وحدة ا�ستهالكية لوجود
�شك يف عدم املطابقة للموا�صفات وتقليد عالم ــة جتارية.
فيما ر�صد مفت�شو الوزارة �أي�ض ًا �سلع ًا خمالفة لنظام البيانات التجاري ـ ــة..
وغريها الكثري من املخالفــات التي تطالعنا به ال�صح ــف املحلية ب�شكل �شبه
يومي ..وتابع املطلق �أ�صبح الغ�ش التجاري بكافة �أنواعـه ظاهرة عاملية وا�سعة
االنت�ش ــار ت�ستح ــق االهتم ــام وت�ضافر اجلهود امل�شرتكـ ــة �سواء من اجلهات
املعنية �أو م�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص للت�صدي لهذه الظاهرة اخلط ـ ــرية من
�أجل حماية املجتمع واملحافظة على االقت�صاد الوطني.
بعد هذا العر�ض يتبني �أن ظــاهرة الغ�ش التج ــاري والتقليد هي ظاه ــرة
دخيلة وحتمل يف طياتها الآثار ال�سلبية على جميع امل�ستويات ،وتتنوع �أ�ساليب
الغ�ش التجاري و التقليد بتنوع ال�سلــع واخلدمات التي ي�ستعملها امل�ستهلكون
لإ�شباع حاجاتهم اليومية واملعا�شية ،ومع انت�شار هذه الظاهرة يتوجب حتديد
بع�ض الطرق التي ميكن مبقــت�ضاها ك�شــف طرق و�أ�ســاليب الغ�ش التــجاري
والتقلــيد ،وال �شك ب�أنــه ميكــن توظــيف التقدم التكنولوجي وتقنية املعلومات
يف �سبيل ذلك.
وحتمل هذه الظاهرة �آثار ًا عــديدة على قطــاعات خمتلفة من امل�ستهلكني
والإنفاق اال�ستهالكي وال�شركات وقطاع الأعمــال الذي ينتج �سلع ًا �أ�صلية وعلى
االقت�صاد املحلي ،ومن �أجل حماربة هذه الظاهــرة ينبـغي ت�ضافر وتكامل
جهود فئات عديدة �شعبية وحكومية من قطاع خا�ص وحكومي وم�ؤ�س�سات
املجتمع املدين ,وو�سائل الإعالم وال�صحافة.

مـقــال

على من تقع المسؤولية الحقيقية لحماية البيئة !!
يف غ�ضون �أكرث من � 40سنة منذ �إلقاء ال�ضوء يف يوم الأر�ض الأول على �أهمية توعية اجلمهور عن حماية
التلوث ,و�أ�صبح هوا�ؤنا ومياهنا و�أر�ضنا �أكرث نظافة رغم منو ال�سكان املتزايد وزيادة الن�شاط االقت�صادي وم�ستوى
املعي�شة املرتفع.
فقد �أظهرت امل�صادر اجلديدة وغري الظاهرة للتلوث مثل التلوث املنت�شر وامل�صدر ،والهطول احلم�ضي و�سميات
الهواء ،والطرق الأف�ضل للك�شف� ،أن التلوث �أ�صبح �أكرث انت�شار ًا مما نعتقد ,ف�ض ًال عن �أن االهتمام بامل�شكالت البيئية
الكونية اجلديدة وت�أثرياتها املمكنة مثل ا�ستنزاف �أوزون طبقة اال�سرتاتو�سفري والتدفئة الكونية� ،أخذ يف االزدياد
واالنت�شار ,وامل�شكلة ف�إن �أي ًا من هذه الأنواع من التلوث ال يخ�ضع لربامج الرقابة التقليدية على التلوث.
يقول نراف�س واجرن يف كتابه (دليل لفهم التلوث و�آثاره) ينبغي تطوير �إ�سرتاتيجية جديدة ملجابهة م�شكالت
التلوث يف الت�سعينات� ,إ�سرتاتيجية تركز على منع التلوث قبل تولده ,ويبدو �أن منع التلوث مبثابة �أكرث �سبل
مكافحة التلوث فاعلية من الناحيتني االقت�صادية والبيئية.
بيد �أن التلوث ين�ش�أ يف �أغلب الأحيان من جراء �أن �شركة ما مل ت�ستثمر ما يكفي من جهد يف تطوير برنامج
يق�ضي على �أو يقلل من هذه امل�شكالت وعلى الرغم من �أن الق�ضاء التام على التلوث كما نعلم م�ستحيل واقعي ًا ،ف�إنه
ميكن حتقيق تخفي�ضات ،ف�ض ًال عن احلفاظ على املوارد ,وينفرد منع التلوث يف �أنه يجعل حماية البيئة تتوافق
مع الفاعلية االقت�صادية ,وميكن ملنع التلوث �أن يقلل من تكاليف املعاجلة والنقل و�إدارة التلوث ويخف�ض احلاجة
�إلى مواد خام وكيماويات ،ويزيد من فاعلية الطاقة ،وحت�سني كفاءة الإنتاج ,ومن ثم ،فينبغي �أن يعي اجلمهور �أن
التلوث ال يرتبط فقط بال�صناعة ،فامل�ستويات املادية املتعاظمة للمعي�شة التي تتطلب موارد وطاقة تعترب م�صدر ًا
ملوث ًا للبيئة ،من الأف�ضل �أن يتحا�شاه النا�س �أو يقللوا من م�ستوياته.
ف�إذا كان من املهام الرئي�سة لل�صناعة �أن تلبي احتياجات امل�ستهلك ،ف�إنها مطالبة ب�أقل ا�ستهالك ممكن للموارد
وب�أقل تهديد للبيئة .كما تقع امل�س�ؤولية احلقيقية حلماية البيئة على عاتق كل م�ستهلك ,وال�س�ؤال املهم :هل هناك
نظام اقت�صادي يت�ضمن احلفاظ على نوعية البيئة وي�سمح يف ذات الوقت باقت�صاد �سوق عادل؟!.
عرب العقدين املا�ضيني تزايد االهتمام مبفهوم حالة االقت�صاد امل�ستقر ويق�صد به اقت�صاد يحتفظ فيه بعدد
�سكان وكمية ب�ضائع عند م�ستوى ثابت ويكون م�ستدام ًا بيئي ًا عرب الزمن ,ويف الواقع ،تهيئ حالة االقت�صاد امل�ستقر
نوعية جيدة للحياة ،حياة ال ت�ستند بال�ضرورة �إلى ال�سلع املادية فقط ,وللأ�سف ف�إن البناء احلايل القت�صادنا
يعترب مبثابة اقت�صاد باهظ الإهدار نتيجة االعتماد على اال�ستهالك ،ذلك لأننا ن�ستهلك ونهدر ونفعل ذلك دون �أن
نلقي با ًال بالقيود املفرو�ضة على بيئتنا ومواردها ,ومن ثم ف�إن التحكم يف التلوث من خالل القوة االقت�صادية مثل
منع التلوث هو اخلطوة الأولى املهمة لتحقيق حالة االقت�صاد امل�ستقر ,ونظر ًا لأن الكثري من ال�صناعات ت�ؤمن مبنع
التلوث فلم يعد التقدم نحو حالة االقت�صاد امل�ستقر حلما �صعب املنال.
بيد �أن النجاح والتحكم يف التلوث بفعالية يقع على عاتق جمهور النا�س �أوال ،ثم الدولة و�أنظمتها و�إداراتها,
وميكن فقط عن طريق تغيري عادات اال�ستهالك �أن ن�ضع �أ�سا�س ًا للعمل للو�صول �إلى االقت�صاد امل�ستقر ،دون �إهمال
الإ�صالحات االقت�صادية احلكومية ,ومما يب�شر مب�ستقبل زاهر �أن بع�ض امل�ستهلكني بدا يف االقتناع ب�أن منع التلوث
يكون ب�شراء مطهرات مركزة ومنتجات خالية من ال�صبغات وم�صابيح �إ�ضاءة ذات طاقة فعالة وبطاريات خالية من
الزئبق .و�إذا مل يكن هذا االجتاه جمرد تقليعة وبدعة بل تغري حقيقي يف �سلوكيات امل�ستهلك ،ف�سيكون يف متناولنا
�إحداث حت�سينات حقيقية يف بيئة الكرة الأر�ضية.
�أخري ًا �أقول �إن البيئة من حولنا جميلة فلنحافظ على بيئتنا نظيفة جميلة �سليمة دون ملوثات وت�صحر وتدمري.
�آمل �أن تكون اال�ستجابة من �أفراد املجتمع وم�ؤ�س�سات الدولة فاعلة وايجابية ،لبيئة �صحية خ�ضراء ،وللتمتع
بحياة رغدة وكرمية.

�أ .د  /زيد بن حممد الرماين

ع�ضو هيئة التدري�س
بجامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية
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دراسة

من أخالقيات الطب والطبابة ..
حقوق المريض ..
�أ.د .حم�سن بن علي فار�س احلازمي

ع�ضو جمل�س ال�شورى

�أوال :ملحة تاريخية:
االلتزام ب�أخالق املهنة مطلب �أ�سا�سي يف كل املهن ،وهو �أكرث �أهمية يف
املجال الطبي وممار�ساته كمهنة وكذالك ممار�سة الأعمال املت�صلة به من
درا�سات وبحوث على الإن�سان واملخلوقات احلية الأخرى ،وتعترب مراعاة
اجلوانب الأخالقية �أثناء مزاولة مهنة الطب والطبابة من مبادئ ال�شرف
املهني.
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وكان �أب�أقراط (امل�سمى ب�أبي الطب 400 ،ق م) من �أوائل من �ألزم الأطباء
بالق�سم الطبي (الأخالقي) مما ي�ؤمل معه االلتزام النظامي (القانوين)
مبقت�ضياته ،وقد �شغلت املبادئ الأخالقية و�إجراءات تطبيقاتها من قبل
�أفراد الفريق ال�صحي يف تعامالتهم مع املر�ضى والعناية بهم طبيا  -دوائي ًا
وعالجي ًا وت�أهي ًال -ومن ذلك حرية بطانة قي�صر روماين ومعاجليه من

دراسة

�أفراد الفريق ال�صحي الذين قرروا �أن �إجراء عملية جراحية �ضرورية حلياة
القي�صر ،حيث ورد يف �أذهانهم �إ�شكالية تتعلق ب�إمكان �أن يفقد القي�صر
حياته فيعاقب الطبيب وم�ساعديه تبعا لذالك.
وكان يف الأذه ــان �أي�ض ــا يف ذالك الوقت �أن الطبيب  -الذي قد ميوت
املري�ض �أثناء رعايته  -له ي�ؤخذ �سخ ــرة عب ــد ًا لدى عائ ــلة املري�ض ليق ــوم
بخدمتهم طوال حياته ،فمـا ذا �سيك ــون علي ــه الأم ــر �إذا ك ــان املري ــ�ض هو
القي�صر ،ولذلك تفتقت الأذهان عن طريق ــة ي�ستدل منها �أن املري�ض  -وهو
يف هذه احلالة القي�صر  -ق ــد واف ــق على �إج ــراء عملي ــة جراح ــية ،يعفي
فيها الطبيب املعالج من م�سئــولية ال�ضرر الذي قد يلحق به نتيجة خل�ضوعه
للعلمية اجلراحية ،ل ــذا �أعطي القي ــ�صر م�ش ــرط اجلراح ــة ليق ــوم ب ــدوره
ب�إعطائه للطبيب اجلراح ،و�أعترب ذلك م ــوافقة �ضمن ــية من القي ــ�صر على
�إجراء العملية اجلراحية له من قبل ذالك الطبيب وحمايته له.
�أ .عنا�صر املوافقة على الإجراء الطبي:
والحق ًا ر�ؤي �أن املوافقة ال ب ــد �أن تك ــون مبنية على معلومات كاملة عن
�إيجابيات و�سلبيات العمليات اجلراحية املزمع �إج ــرا�ؤها للم ــري�ض املعني،
وهو ما يعرف يف الوقت احلا�ضر باملوافقة «اخلط ــية» من امل ــري�ض �أو ويل
�أمره على �إجراء العملية اجلراحية من قبل الفريق الطبي يف من�شـ ـ�آت �صحية
تتوفر فيها املتطلبات والت�سهيالت الالزمة لذالك ،ومن م�ست ــلزمات املوافقة
�أن تكون على هدى� ..أي فهم و�إدراك ملقت�ضيات العملي ــة� ،إيجاب ًا و�سلب ًا...
ملاذا عملية ؟ ,ما ن�سبة جناحها املفرت�ض ــة ؟ ,م ــدى الفائـدة املتوقعة التي قد
يح�صل عليها املري�ض يف مقابل ال�ضرر الذي قد يلحق به ؟...الخ.
وقد �أدرك ــت اجل ــهات والعامل ــني من ذوي ال�ص ــلة بالطب ــابة يف وقت
مبكر ،ب�أن الأمر له جوانب عديدة و�صور متعددة تت ــ�صل بك ــل �أع ــمال الطب
والطبابة و�أوجه ممار�ستها  -وقاية وعالج ًا ورعاية وت�أهيـ ًال  -و�أن مقت�ضيات
الت�شخي�ص والرعاية تتطلب �أن يطلع الطبيب و�أع�ض ــاء الفري ــق ال�ص ــحي
الآخرين  -على �أمور تعترب �شخ�صية ومن خ�صــو�صيات ورمبا �أ�سرار املري�ض،
ف�ض ًال عن الإطالع على �أجزاء من ج�سمه ،بل ورمب ــا ما قد يعد عورات ،مما
يتطلب العمل الطبي �إجراء الك�شف الطبي عليها.
كما قد ينتج عن العمليات اجلراحي ــة اقتط ــاع ج ــزء من ج ــ�سم املري�ض
و�أن ذالك ي�ستلزم و�ضع حم ــددات وتقن ــين ًا يغ ــطي خمتلف اجل ــوانب املهنية
و�إجراءاتها ومعايريها وي�ضبط ممار�سات ــها و�أخالق ــياتها وي�ضع تعريفات
للمخالفات والعقوبات املنا�سبة للحيود عنها..

ب « .د�ستور الأخالقيات الطبية »:
وقد بدئ يف تدوين معايري ال�سلوك املهني يف �أواخر القرن ال�سابع ع�شر
امليالدي ،وتبنته اجلمعيات الطبية يف بدايات القرن التا�سع ع�شر امليالدي.
وكان الطبيب توما�س بر�سيفال  1800م من �أوائل من �سن النظم يف جمال
الأخالقيات املهنية حيث �أ�س�س “ د�ستور الأخالقيات الطبية”.
ثانيا  :الع�صر احلديث :
�أ .اجلمعية الطبية الأمريكية :
ويف الع�صر احلديث ،تعترب اجلمعية الطبية الأمريكية (� )AMAأول
هيئة مهنية تعتمد “ الد�ستور” ومكوناته كما يلي :
 احرتام :القانون ،حقوق املر�ضى ،الزمالء ،خ�صو�صية. املري�ض ،و�سرية املعلومات. الكفاءة و املعرفة واملحبة. ال�صدق وواجب التبليغ عن �أي كذب وخداع. التعليم امل�ستمر والدرا�سة ،وا�ست�شارة الآخرين يف املهنة. احلرية يف مزاولة املهنة. امل�سئولية يف بذل اجلهود لتح�سني امل�ستوى ال�صحي للمجتمع.ب � .إجراءات املوافقة املتنورة:
وتنامت مفاهيم حقوق املري�ض وبرزت حقوق املري�ض و�أهميتها وحاجة
ت�ضمينها يف املدونات الطبية وظه ــرت  -املوافق ــة  -من قبل املري�ض ممثلة
يف موافقته على الإجراء الطبي وتوثيقه خطي ًا ك�أحد الإجراءات التي يفو�ض
املري�ض من خاللها الطبيب مبمار�سة العالج.
كما و�ضعت تعريفات و�شروط ًا لكي ــفية املواف ــقة ومف ــرداتها واحل�صول
عليها وتوثيقها ،منها �أن تكون املوفقة « متنورة » مبعنى �أن يك ــون املري�ض قد
ح�صل على املعلومات ذات ال�صلة بالإجراء الطبي وفهم جميع اجلوانب ذات
ال�صلة بااليجابيات وال�سلبيات املحتملة له.
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 الإعالن الأوروبي حلقوق املر�ضى (1992م). وثيقة حقوق املري�ض الأوروبية (2002م). الوثيقة الإ�سالمية لأخالقيات الطب وال�صحة. اجلمعية الإ�سالمية للعلوم الطبية (امل�ؤمتر الثامن 2004م). وثيقة حقوق املر�ضى يف اململكة العربية ال�سعوديةامل�ؤمتر الأول ل�شئون املر�ضى ،الريا�ض 1435/04/14هـ. امليثــــاق العربي حلقـــوق الإن�سـان  -الن�سخــة الأحدث  -القمة العربية( )16تون�س  23مايو  2002م.

و�أ�صبح ــت اجل ــهات املعن ــية بالرتخي�ص واملتابعة وتقييم الأعمال الطبية
تف ــر�ض هــذا الإج ــراء ،وباملقاب ــل ،وللح ــفاظ على ح ــقوق الطبيب و�أع�ضاء
الفريق الطبي الآخرين �أن�شئت احتادات وجهات تعمل على ذالك.
ولعل �أقدم هذه االحتادات هو « �إحتاد املدافع ــة الطب ــية » وال ــذي تـ�أ�س�س
يف اململكة املتحدة يف عام  1885م بهدف الدف ــاع عن �أع ــ�ضاء الفريق الطبي
الذين تعر�ضوا مل�شاكل �أخالقية �أو نظامية نا�شئة عن مم ــار�سة املهــنة الطبية
وحمايتهم.
ج« .د�ستور» نورمربغ (1947م )» لأخالقيات البحث العلمي:
ويف جمـ ــال �إج ــراء الدرا�س ــات والبح ــوث العلم ــية ،جاء د�ستور نورمربغ
(1947م)  -املبني على جتارب الأطباء الأملان يف احلـرب العاملية الثانية -
لي�سد الفراغ النظامي يف جم ــال الدرا�س ــات والبح ــوث العلمـية التي ي�شارك
فيها املري ــ�ض �أو الأ�صـ ــحاء املتطوعني لإخ�ضاعهم للتج ــارب وامل�ساهـ ــمة يف
تقييم الإجراءات الطبية.
وحدد هذا « الد�ستور » ع�شرة مبادئ حتـدد الأخالقيات اخلا�صة ب�إجراء
الأبحاث على املر�ضى و�إ�شراكهم فيها.
و�أكد « الد�ست ــور» عــلى احلــقوق الإن ــ�سانية لل�ش ــخ�ص مـ ــو�ضع البحـ ــث
والدرا�سات� ،إلى جانب « املوافقة املتنورة ».
د� .أنظمة ومواثيق و�أدلة ذات عالقة:
توالت الأنظمة واملواثيق تباع ًا بعد احلرب العاملية الثانية ومنها :
 �إعالن حقوق الإن�سان (جنيف 1948م). �إعالن منظمة ال�صحة العاملية (م�ؤمتر امل�آتا  -كازاخ�ستان 1978م). �إعالن منظمة ال�صحة العاملية ( احلق يف الرعـــاية ال�صحــية الأولية توفري ال�صحة للجميع بحلول عام 2000م) �إعالن جمعـــية امل�ست�شفيـــات الأمريكيـــة (1973م)  -الئحـــة حقـــوقاملر�ضى.
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وركزت هذه املرجعيات على �أن تتطابق �أهداف الطبيب و�أع�ضاء الفريق
الطبي الآخرين مع �أهداف املري�ض الأ�سا�سية ،والتي تتمثل يف املحافظة على
�سالمته والعمل على ا�سرتداد ما فقد من عافيته.
ثالث ًا � :أخالقيات الطب والطبابة يف �ضوء الكتاب وال�سنة:
�أ -مرجعيات املمار�سة الطبية يف الكتاب وال�سنة:
�أُخذ ًا يف االعـ ــتبار �أهم ــية الت ــوا�صل وتوط ــيد الع ــالقة والثـ ــقة بني ع�ضو
الفريق ال�صحي واملري�ض ومتطلبات بنائها على مرتكزات �صحيحة املق�صد
والهدف ,ولذا ف ـ ـ�إن �أخ ــالقيات التع ــامل يف املــجال الطبي تبنى على �أ�س�س
عقدية ونظامية وتعظم اجلوانب الإن�سانية وحترتم العادات والتقاليد املرعية
يف املجتمع.
ويف املجتمعات الإ�سالمــية حت ــظى ق ــواعد التع ــامل الطــبي مع امل ــري�ض
ب�أهمية كربى ،وقد ورد يف الك ــتاب الك ــرمي وال�س ــنة املط ــهرة ما يق ــرر هذه
القواعد ومرجعياتها و�أهدافها ال�سامية.
وت�ستمد �أخالقيات املمار�سة الطبية والبحث العل ــمي عــلى الإن�س ــان يف
املجتمع امل�سلم م�صادرها من الكتاب الكرمي وال�س ــنة املط ــهرة وت ــنهل من
منابعها الغنية باحل ــث على ح�س ــن اخلـ ــلق واملعاملة باحل�س ــنى .قال تعالى،
خماطب ًا نبيه الكـ ــرمي } و�إنك لعلى خلق كرمي { (�سـ ــورة القل ــم ،الآية ،)4
وقال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم( :بعثت لأمتم مكارم الأخالق) �أخرجه
مالك يف املوط�أ.
وقال ر�سول اهلل �صلى اهلل عل ــيه و�س ــلم� ( :أكمل امل�ؤمنني �إميان ًا �أح�سنهم
خلقا) �أخرجه الرتمذي و�أبو داود .وق ــال �ص ــلى الل ــه عل ــيه و�ســلم « اتق اهلل
حيثما كنت ،و�أتب ــع ال�ســيئة احل�سنة متحها وخالق النا�س بخلق ح�سن « رواه
الرتمذي».
وعلى الطبيب �أن ُيجيد فنه ويتقن عمله ،قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�سلم�( :إنَّ اهلل يح ـ ـ ُّـب �إذا عم ـ ــل �أح ُد ُكم عم ًال �أن ُيتقــنه) رواه �أبو يعلى،
والبيهقي ،والطرباين.
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و�إذا كان ــت مكــارم الأخ ــالق و�إتق ــان الع ــمل �صف ــتان مطل ــوبتان يف كل
الأعمال والأحـوال ف�إنه ــما يف املج ــاالت الطب ــية �أكرث وجوب ًا ملا يت�ضمنه من
�إط ــالع على �أ�ســرار املري ــ�ض والكــ�شــف ع ــن �أج ــزاء ج�ســمه واقتطــاعها �أو
�إ�ض ــافة �أع�ضاء �إليها.
وقد اهتم الأطباء امل�سلمــون ب�أخالقي ــات مهن ــة الطب و�آداب ــها وعلومها
لتالميذهــم ،و�ألفــوا فيها الكتــب والف�صــول ومنــهم �أبي بك ــر حم ــمد بن
زكريا الرازي ( 313هـ) ،الذي �ألــف كت ــاب (�أخالق الطبــيب) وحممد بن
حممد املالــكي امل ــعروف بــاب ــن الـحاج (737هـ) �أ ّل ــف كت ــابه (امل ــدخل)،
و�آخـ ــرون �ضم ــنوها ن�صـ ــو�ص ًا ك ــما يف (عي ــون الأن ــباء يف طبقات الأطباء)
لأحمد بن القا�سم بن خليفة املعروف بابن �أبي �أ�صيبعه (668هـ).
ب � :أ�س�س احلقوق يف ال�شريعة  -مقا�صد ال�شريعة:
تتمثل حقوق الإن�سان و�آليات التعامل الإن�ساين يف ال�شريعة ب�صفة عامة
فيما ي�أتي:
 احلفاظ على الدين. احلفاظ على النف�س. احلفاظ على العقل. احلفاظ على الن�سل. -احلفاظ على الرثوة والعر�ض.

وقال (�صلى اهلل عليه و�سلم ) لطبيب قدم عليه ..« :ل�ست بطبيب ولكنك
رفيق »..ومعنى رفيق هنا :ترفق باملري�ض وتتلطف به ،واهلل هو الذي ي�شفيه
ويعافيه ،م�سند �أحمد.
وقال (�صلى اهلل عليه و�سلم ) حاث ًا رج ًال كان يرقي من العقرب « :من
ا�ستطاع �أن ينفع �أخاه ب�شيء فليفعل »� .أخرجه م�سلم و�أحمد.
 .2عدم الإ�ضرار :
ورد يف ه ــذا ال�صدد ،جم ــلة م ــن الق ــواعد والنــ�صو�ص وامل�ص ــطلحات
ال�شرعية منها:
ال�ضرر ال يزال مبثله.
ُيختار �أهون ال�شرين� ،أو �أخف ال�ضررين.
دفع املفا�سد مقدم على جلب امل�صالح.
احلاجيات تنزل منزلة ال�ضرورات.
ال�ضرورات تقدر بقدرها.
امل�شقة جتلب التي�سري.
وكتب �سلمان الفار�سي لرجل �أ�سندت �إليه ممار�سة مهنة الطب.
« فان كنــت تــربئ فنــعما لك ،و�إن كــنت متطــبب ًا فاحذر �أن تقتل �إن�سان ًا
فتدخل النار» (املوط�أ).

وي�شمل ذالك ما ي�ستلزم حفظها والعمل على حتقيق مقا�صدها.
وتتمثل هذه القواعد فيما ي�أتي:
 الإح�سان والرحمة  -الإتقان ،والإنعام على الغري. عدم الإ�ضرار. املحافظة على ال�سر يف جمال املهنة. العدالة يف توزيع م�ؤ�س�سات الرعاية والتعامل الطبي وتقدمي اخلدمةمل�ستحقيها.
 اال�ستقاللية الذاتية للمري�ض. -امل�سئولية الطبية على الطبيب.

ونورد بع�ض الآيات الكرمية والأحاديث النبوية ذات ال�صلة بهذه اجلوانب
فيما ي�أتي:
 -1الإح�سان :
قال تعالى  } :و�أح�سنوا �إن اهلل يحب املح�سنني { (�سورة البقرة �أية
 } )195واهلل يحب املح�سنني { (�سورة �أل عمران �أية رقم .)134
وقال تعالى � } :إن اهلل ي�أمر بالعدل والإح�سان و�إيتاء ذي القربى {
(�سورة النحل �أية .)90

 .3املحافظة على ال�سر يف جمال املهنة :
وهذا اجلانب �أمر �أخالقي م�ستوجب يف خمتلف �أوجه حياة الإن�سان،
ف�ض ًال عن املجال الطبي.
وقال ابن هبل يف �صفات الأطباء « :وكذلك ي�أخذون عليه العهود يف حفظ
الأ�سرار ف�إنهم يطلعون على ماال يطلع عليه الآباء والأوالد»�( ...أدب الطبيب
للرهاوي).
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 .4العدل:
وي�شمل ذالك العدل يف التوزيع وكذالك العــدل يف املعاملة وتقدمي اخلدمة
مل�ستحقيها قال تعالى } يا �أيها الذين �أمـنوا كونوا قوامني هلل �شهداء بالق�سط
أقرب للتقوى{ (�سورة
قوم على �أًال تع ــدلوا اع ــدلوا هــو � ُ
وال يجرمنكم �شنئانُ ٍ
املائدة �أيه رقم .)8
 .5اال�ستقاللية الذاتية للمري�ض:
واملق�صود بهذه اال�ستقاللية هي اال�ستقاللية يف اتخاذ قرار قبول الإجراء
الطبي من عدمه �أو امل�شاركة يف البحث العلمي من عدم ــه دون �أن ي�ؤثر ذلك
على حقه يف الرعاية ال�صحية امل�ستحقة له ،وال يتخـطى ه ــذا الــحق �إال يف
احل ــاالت الإ�سعاف ــية العاجل ــة �أو فق ــدان ال�شخ ــ�ص املـ�صاب الفاقد لإدراكه
ووعيه .و�إذا كان دون �سن الر�شد يكون للويل ذلك احلق.
وهذه احلقوق مثبتة يف املدونات الطبية واملرجعيات الأخالقية يف املجال
الطبي.
 .6امل�سئولية الطبية على الطبيب:
يعد الطبيب م�سئو ًال عن عمله املهني .وقد قال (�صلى اهلل عليه و�سلم):
»من تطبب ومل يعلم منه طب قبل ذلك فهو �ضامن»� ..صحيح ابن ماجه.
طب ملن � َأح ّب » ،وورد يف كتب
ويقال يف املثل « :اعمل يف هذا عمل من ّ
تراجم الأطباء ،كعيون الأنباء يف طبقات الأطباء البن �أبي �أ�صيبعة ،وطبقات
الأطباء البن حبـان ق�ص�ص حــر�ص في ــها اخلل ــفاء والأمــراء والـ ــوزراء على
�إي�صال خدمة التطــبيب لكل �أفراد املجتمع من قبل �أطباء �أكفاء يف جماالت
�أعمالهم يف احلقل الطبي.
رابع ًا �:أ�س�س احلقوق يف « النظـــام الأ�سا�سـي للحكم » يف اململكة
العربية ال�سعودية:
يرتكز النظام الأ�سا�سي للحكم على �أ�س�س و�ضوابط �شرعية ،ومنها ما
يعنى باجلانب ال�صحي وحق املري�ض امل�ستوجب على الدولة ،ومنها ما ي�أتي :
املادة الثامنة  -يقوم احلكم يف اململكة العربية ال�سعودية على �أ�سا�س
العدل ،وال�شورى وامل�ساواة ،وفق ال�شريعة الإ�سالمية.
املادة ال�ساد�سة والع�شرون  -حتمي الدولة حقوق الإن�سان وفق ال�شريعة
الإ�سالمية.
املادة ال�سابعة والع�شرون  -تكفل ال ــدولة حق املـ ــواطن و�أ�سرته ،يف حالة
الطوارئ ،واملر�ض ،والعجز ،وال�شيخوخ ــة وتدعــم نظــام االجتماعي وت�شجع
امل�ؤ�س�سات والأفراد على الإ�سهام يف الأعمال اخلريية.
املادة احلادية والثالثون  -تعنى الدولة بال�صحة العام ــة ،وتوفر الرعاية
ال�صحية لكل مواطن.
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خام�س ًا� :أنظمـــة ذات �صــلة ب�أخـالقيات مهنة الطب يف اململكة
العربية ال�سعودية:
�ص ــدر يف اململك ــة العربي ــة ال�سع ــودية حتى تاريخه ع�شرة �أنظمة و�ست
تنظيمات يف خمتلف جماالت الرعاية ال�صحي ــة� ،شمل ــت �إن�ش ــاء هي ــئات
�إ�شرافية ومرجعية منها الهيئة ال�سعودية للتخ ــ�ص�صات ال�صحي ــة ،و الهي ــئة
ال�سعودية للغذاء والدواء ,و�أنظمة حتكم جوانب ذات �صلة باملمار�سة الدوائية
واجلراحية والأبحاث الطبية.
�أ  .نظام مزاولة املهن ال�صحية:
�صدر نظام مزاولة املهن ال�صحية باملر�سوم امللكي رقم م  95 /وتاريخ /4
1426 /11هـ ,وهو ي�شتمل على الأ�صول ال�شرعية وكذالك القواعد الأخالقية
املتعارف عليها طبي ًا (مهنيا) وت�أخذ يف االعتبار العادات والتقاليد احل�سنة
املرعية وتفر�ض على الطبيب الإخال�ص الكامل وت�سخري كــل معرفته وعلمه
خلدمة املري�ض وعليه م�س�ؤولية بذل �أق�صى جهد ممكن للعمل على �شفاء
املري ــ�ض من �أج ــل حتق ــيق النتيج ــة املرجــوة ،ع ــم ًال بقول ــه تعالى } يا �أيها
الذين �آمنوا ال تخونوا اهلل والر�سول وتخونوا �أماناتكم وانتم تعلم ــون { �سورة
الأنفال ،الآية  ،27وقال �سبحان ــه  } :يا �أي ــها الذي ــن �آمن ــوا �أوفوا بالعقود{،
�سورة املائدة ،الآية .1
وال ينبغي �أن يت�صدى للطبابة �إال الطبيب املعترب بحكم الأنظمة املو�ضوعة،
ا�ستهداء بقول النبي علي ــه ال�ص ــالة وال�س ــالم « من تطبب ومل يعلم منه طب
فهو �ضامن » رواه �أبو داود والن�سائي و احلاكم.
كما �أن على الطبيب �أن ي�ست�ش ــعر م�س�ؤوليت ــه �أم ــام اهلل لأنه يت�صرف يف
املهج والأرواح الب�شرية.
ب .الهيئة الطبية ال�شرعية:
ا�شتمل نظ ــام مزاول ــة املـهن ال�صحية على امل�سئولية املهنية على املمار�س
ال�صحي (امل�سئولية املدنية ،وامل�سئ ــولية اجل ــنائية ،وامل�س ــئولية الت�أديبيـ ــة)
و�إن�شاء الهيئة ال�صحي ــة ال�شرع ــية للنظــر يف الأخ ــطاء الطبيـ ــة ،حتال

دراسة

�إليها املخالف ــات وادع ــاءات الأخط ــاء الطبيـ ــة للنظر فيها و�إ�صدار الأحكام
ب�ش�أن ــها ،كم ــا ت�ض ــمن الإل ــزام الت�أم ــيني على الأخـطاء الطبية على الأطباء
و�أطباء الأ�سنان.
ويف م ــا يت ــعل ــق ب�أخـ ــالقيـات املمار�س ــة ال�صحي ــة مب ــا�ش ــرة �أ�ص ــدرت
الهيئ ــة ال�سعودية للتخ�ص�صات ال�صح ــية دليـ ـ ًال �إر�ش ــادي ًا لل�س ــلوك امل ــهني
وال�شخ�صي� ،ضمن �إطار �أخالقيات مهنة الطب يف اململكة العربي ــة ال�سعودية
بعنوان�“ :أخالقيات ممار�سة املهن ال�صحية” وقد �صدرت (الطبعة الثانية)
يف عام 1424هـ.
ج � .أخالقيات البحث العلمي على املخلوقات احلية:
يف �ضوء التق ــدم العلم ــي يف جم ــال الت�شخــي�ص املخ ــربي وا�ستـ ــخدام
تكنولوجيا فح�ص احلقيبة الوراثية وما حتمله نتائج الفح ــو�ص من معلــومات
ودالئل �صحية تتخطى الفرد �إلى الأ�سرة واملجتـمع ،وكون امل�شاركة يف البحث
العلمي تكون اخت ــياري ًا للمري ــ�ض وال يجب �أن يك ــون ذلك م ــن �ض ــمن �إطـ ــار
املمار�سة الطب ــية (الرع ــاية ال�صحيــة) �أ�صبــح �ضــروري ًا �إيجاد نظم حتكم
�أعمال البحث العلمي والدرا�سات العلمية ومعطياتها.
وو�ضعت « منظمة ال�صحــة العاملية » « واملنظمة العاملية للآداب والعلوم
والفنون » �أدلة �إر�شادية ،وبد�أت يف �ضوء ذالك الع ــديد من ال ــدول يف و�ضــع
�أنظ ــمة ت�ست ــند �إلى الأ�س ــ�س العق ــدي ــة والأخ ــالقيات احل�س ــنة املرعـ ــية يف
املجتمعات املختلفة.
ويف اململكة العربية ال�سعودي ــة� ،ص ــدر نظ ــام « �أخالقيات البحث العلمي
على املخلوقات احلية باملر�سوم امللكي رق ــم م 59/بتاريخ 1431/9/14هـ -
والئحته التنفيذية  -ليعنى باجلانب البحثي ،وا�شتمل على �إن�شاء جلنة وطنية
للأخالقيات احليوية و الطبية ،و مكت ــب ملراق ــبة �أخ ــالقيات البحث ،و �إطار
للبحث العلمي على الإن�سان ب�صفة عامة ،و على حاالت خا�صة منها ال�سجني،
و احلامل ،و اجلنني ،و فاقــدي الأهلــية ،و �شــمل ك ــذلك ا�ستخدام احليوانات
والنباتات يف التجارب واملخالفات والعقوبات ذات ال�صلة.
د  :وثيقة حقوق املر�ضى بوزارة ال�صحة:
و�ضعت وزارة ال�صحة وثيقــة حقـوق املر�ضى بوزارة ال�صحة ون�شرتها على
املوقع الر�سمي للوزارة وميكن الرجوع �إليه للإطالع يف اجلدول املرفق.
هـ  :الطب املبني على الدليل والربهان:
يعترب « الطب املبني على الرباه ــني » لبن ــة �إ�ضافــية يف البناء الأخالقي
و�أحد املرجعيات ملمار�سـة الطب والطباب ــة ،ويــهدف يف الأ�سا�س �إلى الو�صول
باملمار�سة �إلى �أعلى درج ــات الدق ــة يف الت�ش ــخي�ص والرعــاية ،وللمــزيد من
املعلومات ميكن الرجوع �إلى الرابط يف اجلدول املرفق.

و  :املجل�س الوطني العتماد املن�ش�آت ال�صحية:
مت ــ�شي ًا مع مقت ــ�ضيات الرعـاية ال�صحية و�أهمية توفر متطلباتها باجلودة
املالئمة للحفاظ على �سالمــة املري�ض �أثناء املمار�سات الطبية� ،أ�صدر وزير
ال�صح ــة يف اململك ــة العربي ــة ال�سعودي ــة القرار رقم  11/144187وتاريخ
1426/9/1هـ ب�إن�ش ــاء « املجل ــ�س املركزي العتماد املن�ش�آت ال�صحية » ليعنى
برفع م�ستوى املن�ش�آت ال�صحية التابعــة للوزارة والقطـاع اخلا�ص ،وتبع ذلك
�صدور قرار جمل�س الوزراء رقــم ( )418وت ــاري ــخ 1435/10/29هـ والـ ــذي
توج باملر�سوم ملكي رقم م 68/وت ــاريخ 1435/11/19هـ بتعـديل امل�سمى �إلى
«املجل�س الوطني العتماد املن�ش�آت ال�صحية» لذات الغر�ض .
ز :م�شروع نظام «اجلودة النوعية و�سالمة املري�ض يف اخلدمات
ال�صحية يف اململكة العربية ال�سعودية»:
ويف ذات التوجه ،و�إدراك ًا لأهمية التحق ــق من م�ستـويات الرعاية ال�صحية
ومالءمتها لتقدمي م�ستوى م�أمون م ــن الرعاي ــة ،وافـق جمل�س ال�شورى على
«م�شروع نظام اجل ــودة النوعي ــة و�سالم ــة املري�ض يف اخل ــدمات ال�صح ــية»
بقرار املجل ــ�س رق ــم  66/81وتاريخ 1433/1/10هـ وهوال يزال قيد النظر
لدى اجلهات املعنية الأخرى.
وي�شتمل امل�ش ــروع املقــرتح على اجلوان ــب الأ�سا�سـية ذات ال�صلة بـاجلودة
وحتديد الأهداف وو�ضع �أ�س�س ومعايري و�آليات ل�ض ــمان �أع ــلى م�ستوى ممكن
من اجلودة يف مكونات اخلدمة ال�صحي ــة وبني ــتها التحــتي واعتـماد املن�ش�آت
ال�صحية يف �ضوء ذلك.

جدول الروابط لبع�ض العناوين ال�سابقة
�أ -حق املواطن يف الرعاية ال�صحية
الرابط
http://www.shura.gov.sa/wps/wcm/connect/
ShuraArabic/internet/Laws+and+Regulations/
The+Basic+Law+Of+Government/
The+Basic+Law+Of+Government/

ب -وثيقة تعنى بحقوق املر�ضى املعتمدة من قبل وزارة ال�صحة
الرابط
http://www.moh.gov.sa/depts/Patients/Pages/doc.aspx

ج .الطب املبني على الدليل والربهان
الرابط
http://ngcebm.ksau-hs.edu.sa/
http://c.ksu.edu.sa/ebhc
http://www.borhan.org.sa/
http://www.moh.gov.sa/depts/Proofs/Pages/home.aspx
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تجربتي فى الشورى

عضو المجلس السابق اللواء متقاعد عبدالقادر كمال لـ “ الشورى ”

مجلس الشورى جامعة  00ومسيرته ُم َ
ش ِّرفة

حوار  -منصور العساف

و�صف ع�ضــو جمل�س ال�شــورى ال�سابق اللواء متقاعد عبدالقادر
بن عبداحلي كمال م�سرية املجلــ�س ب�أنها م�شرفــة ,و�أكد �أن جمل�س
الر�أي
ال�شورى �أر�سى قاعدة مهمة يف �أدب احلــوارّ ,
وج�سد احرتام ّ
الآخر وجعلهُ واقع ًا ملمو�س ًا.

لبع�ض �أع�ضائه يف مداخالتهم على املو�ضوعات املطروحة للنقا�ش
يف اجلل�ســة ,م�شــدد ًا على �أن الإ�سهــام يف خــدمة الوطــن ال يكــــون
باالنتقــاد فح�ســب ،بل يكــون بالإجنــاز والت�صميــم على الإجناز.
و�إلى تفا�صيل احلوار:

جــاء ذلك يف حـــــوار �أجــرتــه « ال�شــورى » مــع اللــواء متــقاعد
عبدالقادر كــمال روى خــالله جتــربته يف جمــل�س ال�شورى عــرب
ثالث دورات متتالية امتـدت  12عامــ ًا وعــدَّ ها من �أجــمل �سنــوات
خدمته للوطن ,وك�شف فــيه تفا�صــيل املداعــبات ال�شعــرية التي
تبادلها مع بع�ض الأعــ�ضاء �أثــناء جل�سـات املجل�س ,وانتقد تناول
بع�ض و�سائل الإعالم لأعمال املجلــ�س مــن خــالل التــركيز عــلى
جزئيات �صغرية يف جل�ساته و�إبرازهــا ,يف وقــت كان مــن الواجب
علــيها �إبــراز القــرارات التي �أ�صدرهــا املجلــ�س ,والطــرح الر�صني

س  1ـ كيف ّ
تلقيت خبر ترشيحك لعضوية مجلس الشورى ؟
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ـباح من �ش ــهر املح ـ ّرم  1418هجرية هاتفني معايل الأ�ستاذ
ج  1ـ ذات �صـ ـ ٍ
الدكتور عبدالعـزيز اخلويطــر (رح ــمه اهلل) و�أبلغ ــني باخْ ت ــياري عـ ــ�ضو ًا يف
جمل�س ّ
ال�شورى يف دورته الثانية ،ورغب معاليه �أن �أبدي موافقتي من عدمها
وا�ستخارة.
ُب َع ْيدَ تفك ٍري ْ
ـدي ع ـنـد و ِّ
يل الأمر� ،أطي ــعه يف
ف�أجبتُ معاليــه بالق ــبول ،ذلك �أن ــي جـ ـن ـ ٌّ
ال�سـ ـ ّرا ِء ويف ّ
ال�سـمـ ُع وال ّـطـاعة لـتـوجـيـه
ال�ض ّراء ويف املن ــ�شط واملكره ،ديدين ّ
ّ
ُ
و ِّ
يل الأمر ،ال �أتر ّد ُد وال �أ�شاورُ .م ْ�ص ِغي ًا ِلندا ِء الواجب و ُمل ّبي ًا له.

تجربتي فى الشورى
س  2ـ كيف ُت ِّ
لمدة اثني عشر عامًا كعضوٍ في
لخص مسيرتك
ّ

�أتينا �إليكم بال تو�صية

مجلس ّ
الشورى ؟.

فقررمتوا �أنها �أُ ْح ِجية
ّ

ج  2ـ من �أجمل �سنوات خدمة الوطــن ،ولق ــد �ش ّب ــهتُ جم ــل�س ال�شــورى
ربيع
عند �إلقائي خطابي نياب ًة عن �أعـ�ضاء جمل ــ�س ال�ش ــورى املتقاع ــدين يف ٍ
ـرغب ال ـ ـدّار�س به ــا �أن يتخ ّرج،
الأ ّول عام 1430هـ ب�أن ــه اجلام ــعة التي ال ي ـ ُ
تخ�ص ٍ�ص واحد بينما جمــل�س ال�شورى
ذلك �أن اجلامــعة �أو الوظيفة عبارة عن ّ
�صات عدي ـ ــدة ومتن ّوع ــة ،من تربيـ ـ ٍة وتع ــليم ،و�شـ ـ�ؤون
تخ�ص ٍ
عبـ ــارة ع ــن ُّ
ثقـ ــافية و�إعالمية ،و�ش�ؤو ٌن اجتماع ــية ،و�ش�ؤون �أمنــية ،و�ش�ؤون اقت�صادية
وتخ�ص�صات مالية ،و�ش�ؤون �صحــية وخدمات ،و�أنظمة وق ــوانني ،واتف ــاقيات
ّ
دولية ،و�ش�ؤون �سيا�سية كل هذه املعــارف تزيد من ح�صــيلة العــ�ضو ،في�شــحذ
ويو�سع مداركه ،و�أعــرتف �أن ع�ضويتي يف جمــل�س ّ
ال�شورى �أتاحت يل
قدراته ِّ
فر�صة الدخول يف معامل ومعارف جديدة ،وهـ ّي�أتني لأل ّـم بـجـوانـب معرف ّية مل
تكن قب ُل يف جمال اهتمامي.
عضويتي في مجلس ّ
الشورى أتاحت لي
فرصة الدخول في معالم ومعارف جديدة

س  3ـ ما هي اللجان التي حرصت على أن تحظى بعضويّتها؟.

تخ�ص ــ�صي الأم ــني ،ثم يف اللجنة
ج  3ـ حر�صتُ �أ ّو ًال �أن �أكونَ يف ح ــقل ّ
الثقافية والإعالمية ،ومن ّ
الطريف �أن �أ�شري �إلى �أن جمل ــ�س ال�ش ــورى بحــكم
ا�ضطالعه مبه ّمة ال ّرقابة الالحقة للأداء احلك ــومي ومعـرفة مدى ما ّمت من
ْ
�إجنازٍ خلطط التّنمية ،وما ن�شـ�أ من معـ ـ ّوقات ،يــقوم بدرا�س ــة الت ــقارير التي
ترفعها اجلهات احلكومية ملجــل�س الوزراء عن �أدائها ال�سنوي مبوجب اخلطة
العامة ،وما حققته من �إجناز ،وما عاقها عن تنفيـ ــذ بع ــ�ض مهـامها و�أ�سباب
ذلك ،ويحيلها جمل�س الوزراء �إلى جمل ــ�س ال�شـ ــورى ليق ــوم بدوره يف حتقيق
الرقابة الالحقة للأداء احلكومي ،ومناق�شــة امل�س�ؤوليـ ــن ،ه ــذه التقارير ُت َع ُّد
من اجلهات احلكومية وتو�ضح �أداءه ــا ،ولي�س لدى املجل�س �إال املعلومات التي
يت�ض ّمنها التقرير �أي �أن م�صدر املعلومة م�صد ٌر واح ٌد ووحيد ،واالعتماد على
م�صدر واحد للمعلومة قد ال يكون مفيد ًا.
وتق ــوم اللجن ــة املخت ــ�صة يف �أغ ــلب احلــاالت با�ست�ضافة بع�ض امل�س�ؤولني
يف اجلهاز احلكومي الذي �صدر من ــه التقــرير ،ولي�س هذا هو امللحظ الوحيد
فتكرار التّقارير �شي ٌء واق ٌع وملمو�س ،وتك ــرار نفــ�س التو�صـيات على التقارير
احلكومية �شيء كثري احلدوث ،وعندما كنت يف اللجنــة الثقافــية والإعالمية
در�سنا تقرير جهازٍ حكومي ووجدن ــا �أن ــه ال يختلــف عن �سابق ــه ،ومبراجعة
تو�صياتنا ال�سابقة وجدنا �أنــه ال جمــال لإ�ضافة تو�صية جديدة ،فاتّفقنا على
تقدمي التقرير للمجل�س بدون �أي تو�ص ــية ،ول ــم ت ــالحظ اله ــيئة العام ــة خلو
الدرا�سة من �أي تو�صية ،ولكن املجــل�س اعرت�ض و�أعيد التقرير للجنة فتد ّبرنا
يف اللجنة تو�صية واحدة ،وقلتُ متهيد ًا لهذه التّو�صية :

الرجوع
وكنا ،و� ْ
أنتم ترون ّ
نحوكم ُم ْ�ص ِغية
و�آذا ُننا
ْ
نرو ُم ب�أن ُتدركوا ما نرى
و�أن ُن ْ�صلح ّ
ال�ش�أن بالت ّْ�سوية
َن ُ�س ُّد ّ
الذرائع �إن ِ�شئتموا
و ُنو�صي مبا ُي ْع ِد ُل ال ْأق ِ�ضية
�أمر ْ
مت ب�إكمال تقريرنا
وتو�صية ُم ْر ِ�ضية
بر� ٍأي
ٍ
آرائكم
�سمعنا �أطعنا ل ْ
بتو�صية ُمنجية
وع ْدنا
ٍ
ُ
فطو َبى ملن �ص ّوتوا بالقبول
وعذْ ر ًا ملن �آثر التّورية
ُ
وبعد نقا�ش للتو�صية قرر املجل�س املوافقة عليها.

ْ
ألقــــت بظاللها على أدائـك في
س  4ـ حيـــاتك العســـكرية هـــل
المجلس من حيث التصويت والتوصيات ؟.

ج  4ـ ِّ
لكل حال ٍة لب ــو�سها ك ــما يق ــولون ،فـ ـ�أع�ضاء جمـل�س ّ
ال�شورى ُي ْ�سهمون
بعلمهم وثقافته ــم ومكت�سباته ــم املعرفي ــة يف الل ــجان ،ويف مناق�شة املوا�ضيع
املعرو�ضة على امل ــجل�س ويف ال ّت ــ�صويت ،وكـ ّلهم خمل�صون �إن �شاء اهلل ،ولي�س
يل من حياتي الع�سكرية �إال االن�ضباط.
س  5ـ ما أهم القرارات التي أسهمت في صياغتها وإقرارها وكان
صدى لدى المجتمع ؟.
لها
ً

ج  5ـ العمل يف جمل�س ّ
ّ�سم باجلماعية ،فك ُّل قرارات املجل�س تت ُّم
ال�شورى يت ُ
عن طريق التّ�صويت ،ف�إن فازت التّو�صيات بالأغلبية �أُ ِقـ ّر ْت ،وال �أو ُّد �أن �أن�سب
علي �أن �أقول �أين �أ�سهمتُ مبا قدّرين
لنف�سي �شيئ ًا هو نتاج �أغلبية املجل�سَّ ،
اهلل عليه ،وال �أُز ِّكي نف�سي.
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س  6ـ ما ال ّتوصيات التي كنت تتم َّنى حصولها على أغلبية أصوات
المجلس ؟.

ج  6ـ لي�س من الالئق بي الآن وقد تقاعدتُ من ع�ضوية جمل�س ّ
ال�شورى
من ربيع الأول عام  1430هجري ــة �أن �أدّعي ذلك ،التو�صـ ــيات التي ُعـ ــر�ضت
�إبان ع�ضو ّيتي كثرية ،ومامل تقر ُه الأك ــرثية هو مــا ي�ؤك ــده و ُي�ؤ ّيده كل ع�ضو،
مهما كان ر�أيه مع �أو �ضد.

ج ــلد الـ ـ ّذات ال ــذين عم ــيت �أب�ص ــارهم عن املنجز التط ــويري واحل ــ�ضاري
الذي نراه ونلم�س ــه يف كل جــوانب حياتنا يف مملكتنا احلبيبة ،اململكة العربية
ال�سعودية ع�ض ٌو فاع ٌل يف جمم ــوعة الع�شرين التي هي �أهم جمموعة دولية،
ولو مل يكن لها ثقلها ملا كان ــت يف هذا التّج ّمع املهم يف تاريخ الأمم .وه�ؤالء
املنتقدون مل نر منهم حرف ًا واحد ًا ُي�شي ُد بذلك مع الأ�سف.
أعضاء مجلس الشورى تب ُّنوا القضايا
التي ُتالمس اهتمامات المواطنين

س  9ـ هل شعرت بأن آراء بعض األعضاء لها تأثي ٌر في موقف
تأثر زمالئهم ُ
المجلس من خالل ميل أو ّ
بأ ْ
طروحاتهم ؟.

س  7ـ ما هي التوصيات التي كنت ترى ال ّتريّث في إقرارها وعدم
الموافقة عليها ؟.

ج 7ـ التّو�صيات التي �أق ّره ــا املجلــ�س بالأغلب ّية هي التي �أكون معها ت�أييد ًا
وت�أكيد ًا مهما كان ر�أيي قبل التّ�صويت عليها و�إ ْقرارها.
فعمل املجل�س عم ٌل جماعي ،وما �أق ّرته الأغلب ّية ُيعت ُرب ر�أي جمل�س ال�شورى
�أُج ّله و�أحرتمه �أي ًا كان ر�أيي فيه قبل �إقراره.
العمل في مجلس ّ
الشورى
سم بالجماعية
ي ّت
ُ

س  8ـ هل شعرت حين عضويتك في المجلس أنك ُت ّ
مثل صوت
المواطن  ,وهل أدركت حينها أن لرأيك دو ٌر في خدمة المجتمع
من خالل ّ
تبنيك للقضايا التي ُتالمس اهتمامات المواطنين ؟.

ج  8ـ دعني �أقــول ب�صراح ــة �أنّ كل ع�ضـ ـ ٍو يف جمل ــ�س ال�ش ــورى هاج�سه
ودافعه وهدف ــه ه ــو خدم ــة الوط ــن واملواط ــن ،ول ــو مل ي�شعر �أي ع�ض ٍو �أن
ع�ضويت ــه لن تخ ــدم هذه الأه ــداف والتّط ّل ــعات ملا قبل الع�ض ــوية ،ولو مل
ُيدرك كل ع�ض ٍو يف جمل�س ال�شورى �أنّ لر�أيه دو ٌر يف خدمة املجت ــمع مل ــا �أ ْبدَ ى
ر�أي ًا وال �شارك يف نقا�ش� ،أع�ض ــاء جمل�س ال�ش ــورى كلُّه ــم تب ُّنوا الق�ضايا
التي تُالم ــ�س اهتمام ــات املواطن ــني ،وم ــن يت ــابع نقا�ش ــات الأع�ضاء يف
اللج ــان ويف املجل ــ�س ُيدرك م ــدى �إ�سهامهم و�إخال�صهم يف خ ــدمة الوط ــن
وامل ــواطن ،دعك من مت�صـ ـ ّيدي الهن ــات ومكـ ـبرّ ي الأخط ــاء واملغ ــرقني يف
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ج  9ـ ال ّنقـ ــا�ش يف جم ـ ــل�س ّ
ال�شـ ــورى ال يكـ ــون �إال بعـ ــد درا�سة املوا�ضيع
و�سجل
املعرو�ضة على املجلـ ـ ــ�س ،وكل ع ــ�ضـ ٍو من خ ــالل درا�ست ــه ك ـ ـ ّون �آراء ُه ّ
مالحظاته و�إن ته ّي�أ له الوق ـ ــت لطرح ر�أيـ ــه �أو مالحظاتـ ــه فاملجل�س برئي�سه
و�أع�ضائه �سي�ستمعون لأطروحته ،ثم ي�أتي دور اللجن ـ ــة املختـ ــ�صة للرد عـ ــلى
الآراء واملالحظات� ،إذ ًا لي�س هنـاك عـ�ض ٌو مـ ـ�ؤ ِّثـ ـ ٌر �أو مي ـ ٌل �أو حمــاباة ،العم ُل
عمـ ٌل جماع ٌّـي وال ّر�أي للأغلبيــة ،وما ينبغي الإ�شارة �إليـ ــه �أن املداخـ ــالت يف
ُ
جمــل�س ّ
فالنقا�ش يف جل�ساتــه يت ُّم يف حدود
بطابع ح�ضاري،
ّ�سم
ال�شورى تت ُ
ٍ
فج�سد املجلـ�س احرتام ال ّر�أي
االحرتام مهما اختلفت الآراء وتباينت الأفكارّ ،
الآخر وجعل ُه واقع ًا ملمو�س ًا.
س  10ـ حين عضويتك في مجلس ّ
الشورى ّ
تبن َ
يت بعض الدراسات
ّ
المكثفة حول األنظمة المرورية فإلى ماذا خلصت ؟

ج  10ـ درا�سة م�شروع نظ ـ ــام امل ـ ــرور من اخت�صا�ص اللجنة الأمنية مبجل�س
ال�شورى ،ويقوم �أع�ضاء اللجن ـ ــة بدرا�سـ ــة م�شروع النظام �أو تعديل مادة من
مواده �أو �إ�ضافة مادة جديدة ،وي�صـ ّوتون على ما انتهوا �إليه ،وتُقدّم احل�صيلة
للمجل�س ،وقبل عر�ضها على جل�سات املجل�س مت ُّر على الهيئة العامة.
ف ـ ـ�إن ر�أت �أن الدرا�سـ ــة مك ــتملة �أُحيل ــت للمجل�س ،وعند عر�ضها يتولى
الأع�ضاء الكرام �إبداء ملحوظاتهم التي ُتثـ ــري ،ثم يعود املو�ضوع للجنة التي
تتدار�س ما �أبدي من �آراءٍ وملحـ ــوظات من �أعـ�ضاء املجل�س ،وقد يتفقون مع
بع�ض الآراء ,وقد يختلفون ،ويعود امل�شروع للمجـ ــل�س ب ــر�أي اللجن ــة الأخري,
ُيقدّمه رئي�س اللجنة ،ويت ُّم الت�صويت على املواد� ،أخلـ ــ�ص من هــذا �أن الر�أي
ر�أي جماعي ،وال �أو ُّد �أن �أُ ْفرد ل�شخ�صي تـزكي ًة �أو ادّعاء ،فاللجـ ــنة � ُّأي جلـ ــن ٍة
هي عبـ ــارة ع ــن فريـ ــق عــمل ،ما ي�ص ــد ُر عنها يكـ ـ ــون باتّفاق الآراء ،حــتى
لو تب َّنى ال ّر�أي واح ٌد منهم.
ولع ّل من الطريف �أن �أذكر �أن عدد �أع ــ�ضاء جم ــل�س ّ
ال�شـ ــورى كـان �ستني
ع�ضو ًا يف الدّورة الأولى ،ثم زيد العدد �إلى ت�سعني ع�ضو ًا يف الـ ـدّورة الثانية،
�إلى مئ ٍة وع�شرين يف الدّورة الثالثة ،ثم ا�ستق َّر مبائ ٍة وخمــ�سني ع�ضو ًا اعتبار ًا
من الدّورة الرابعة.
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ـال ُم ٍّ
كتظ
هذا العدد الكبري من الأع�ضاء املحتــ�شد لدرا�س ــة ج ــدول �أعمـ ـ ٍ
مبوا�ضيع خمتلفة �أح�سب �أنها معادلة �ص ــعبة ،فالــوقت ال ي�سمح لذوي ال ّر�أي
والت�أهيل لإبداء �آرائهم الق ّيمة جتاه مو�ضوع معـ ـينّ � ،إذ قد ي�سبقهم للمداخلة
من هو �أق ُّل ت�أهي ًال ومعرفة ،هذا من ناح ــي ٍة ومن �أخرى ف ــقد اخت�صر وقت
املداخلة �إلى خم�س دقائق  -وهي يف بع�ض الأحوال قد ال تكون كافية لإبداء
ال ـ ـ ّر�أي.
ويح�ضرين يف هذه املنا�سبة �أن املجل�س عن ـ ــدما كان عـ ــدد �أع�ضائه يف
حدود الت�سعني ،كانت جلــ�ساته تُعقد يف قاعة غري القاعة احلالية للجل�سات،
أقرب �إلى
وكان الكر�سي الذي �أقتع ــده وفق الت ــرتيب الهجائي للأ�سماء � ُ
و�سط املجل�س ،ويف عام 1420هـ ،انتـ ــقلت جل�س ـ ــات املجلـ ــ�س �إلى الق ــاعة
�صف ،ويف
ـ�ص�ص يل يف ط ــرف القاعة يف �آخر ٍ
احلالية ،فكان الكر�ســي املخ ـ ّ
عقدت يف تلك
الطرف الأق�صى من القاعة ،بقرب اجل ــدار ،ويف �أ ّول جل ــ�سة ْ
القاعة طلبتُ املداخلة يف مو�ضوع معينّ  ،وا�سته ّليت مداخلتي باالمتعا�ض من
موقــع جلــو�سي فق ــلتُ :
ل�صاحبكم ُقر َبى
ق�صي  ،ما
ْ
مكاين ٌّ
ك�أ َ
ذوم ُيح ّملكم كربا
جم ٌ
ين ْ
ّطرف ديدين
تطرفْتُ  ،ال ّ
حب الت ّ
ّ
ُ
ي�ستوجب القُر َبى
حرف العني
و�إن كان
ُ
جمل�س
و�سط
�إلى اهلل � ْأ�شكو ال ّن�أيَ عن ِ
ٍ
الطرف ال ْأق َ�صى �إلى ال ُع ْدو ِة ا َ
�إلى ّ
حل ْدبا
لقد كنتُ يف قلب املكانِ ُمن ّعم ًا
غ�صبا
ف�أُ ْق�صيتُ عن ُع ِّ�شي و�أُبدلته ْ
و�إن َب ُعدَ تْ عنّي الدّ يار ف�إنّني

َ
علي مكانه
مكانك ياهذا ٌّ
ترقب ال ُب ْعد والقُربا
ك�أن َّك با ٌز
ُ
ّطرف ديدنٌ
تطرفتَ ال ّ
حب الت ّ
ّ
َ
ملثلك يا َم ْن ي ْن ُب ُذ ال ُعنْف والغلبا
ّطر ِف والهوى
علمتك ٌ
حرب للت ّ
وللو�سط املعقول تن�شده حبا
حر ٍف فقدنا مكاننا
كالنا على ْ
ولكننا يف احلافتني لنا ُر ْق َبى
حرف
ف�أنتَ على
اجلناح ُمهيمنٌ
ِ
ِ
بادلكم ُح ّبا
حرف ُن
ونحنُ على
ٍ
ْ
�سالم من الأعماق �أُزْجيه خال�ص ًا
ٌ
ملَ ْن ُي ْع َ
مل التّفكري والعقل والُّل َّبا
كما ت�شرفتُ با�ستالم معار�ضة راقية من معايل الزميل الدكتور �أحمد بن
حممد ّ
ال�ضبيب ُمن�شد ًا :
ال�صرب �أحمد لل ُع ْق ّبى
ت�صبرّ ْ ف�إنّ ّ
ٌ
َ
و�أنتَ
بعادك والقُربا
جميل يف
أمين يف � ِّأي دا ٍر َح َللْتها
�أبا � ٍ
�أ�ش ْعتَ بها لُطْ ف ًا و�أ ْو�س ْعتها ُح َّبا
و�إنيّ �سعيدٌ �أن � َ
أراك ُمقابلي
َ
الغراء تمُ ْطرين ُ�س ْحبا
فطلعتك ّ

ال�صرب �أحمد لل ُعقْبى
�س�أ�ص ُ
رب‘ �إنّ ّ
هم
زائي �أين �أ ْر ُقب اجلمع ُج ّل ْ
َع َ
لي ّ
الطلعات والأوجه الن ُّْجبا
ل ْأ�س َت ْج َ
و�سعدت بتعليق رئي�سنا �آنذاك و�شيخنا اجلليل ال�شيخ
حممد بن جبري ( رحمه اهلل و�أ�سكنه عايل الـجـنـان )
عندما قال :تَ�ش ّكـ ــيتَ ُث َّم تـ ــعزّيت ،ونح ــن مع ع ـ َ
ـزائك لت�سعد با�ستجالء
طلعات زمالئك.
كما �أ�سعدين و�شرفني معايل الزميل ال�شيـخ الدكتور �صالح بن �سعود
العلي مبعار�ضة �أبياتي قائ ًال:
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الدولة يف بع�ض احلاالت �أن تُبعد طالب العلم عن بيئتهم ليتف ّرغوا للدرا�سة
والتح�صيل العلمي ،ومثلنا يف ذلك مدر�سة دار التوحيد الذي اختار لها امللك
عبدالعزيز رحمه اهلل مدينة الطائف ،و�أر�سل الطالب �إليها ،ومنحوا مكاف�آت
و�سكن داخلي و�إعا�شة فرتة درا�ستهم  -كانت املدار�س �آنذاك حمدودة -
وبع�ضها �أهلية.
�إنّ املنجز احل�ضـ ــاري الذي نحن فيه الآن مل ي�أت عبث ًا بل �أجنزته الدولة
يف مناطق اململكة املختلفة بعزمية و�إ�صرا ٍر وبذل .واحلمد هلل على ذلك.
بعض الكتاب الصحفيين ال يرون

س  11ـ هل ما زلت عند رأيك من أن اإلعالم غالبًا ما ي ِّ
ُركز على اإلثارة
في تناوله ألعمال المجلس ؟.

ج  11ـ الإعـ ــالم يف بعـ ــ�ض حاالت ــه �إثارة �سواء يف تناوله ملجل�س ال�شورى
�أو غري ذلك ،بع�ض الكتاب مع الأ�سـف ال يرون �إال ن�صف الكوب الفارغ،
وبع�ضهم ُيفـ ِّر ُغ الكوب املمتلئ ،ال تدّعي اململك ــة العربيـ ــة ال�سع ــودية
الكمـ ــال ،فالكمال هلل وحده �سبحانه وتعالى ،وال ت ّدعــي �أن لي ــ�س يف
امل�س ـ ــرية �أخط ــاء ،فالكام ُل وجه اهلل ع ّز وجل ،ولكن البع�ض هداهم
اهلل ُبرجموا على االنتقـ ــاد وال �أقـ ــول النقد ،ال ُيعجبهم العجب ،يلمزون
ويغْمزون ،ويتـ�ص ّيدون الأخطاء و ُي ِّ
�ضخمون الهنات ،و�إن �س�ألتهم عن احلل
حم�صلتهم حلو ًال.
لن جتد يف ّ
الإ�سهام يف خدمة الوطن ال يكون باالنتقاد ف ــقط ،بـ ــل يكـ ــون بالإجن ــاز
والت�صميم على الإجناز ،دخل مرة م�ص ِّو ُر جهازٍ �إعالمي �إلى جل ــ�سة جمل�س
ال�شورى و�شاهد ع�ضو ًا ُمغ ِّم�ض ًا ،فتخيرّ ه من بني مـ ــئ ٍة وخم�سني ع�ضو ًا ون�شر
ال�صورة يف ال�صحف ،وك�أنه �صاد �صيد ًا ثمين ًا ،فقامت جوقة املنتقدين
بدورها يف ِّ
احلط من قيمة املجل�س و�أع�ضائه و�إ�سهامات املجل�س و�إجنازاته،
قد يكون ذلك الع�ضو متعب ًا �أو ُمرهــق ًا �أو مري�ضا� ،أو كان ي�ستجمع ر�أيه
ويع�صر ذهنه ،ك ُّل هذه كانت واردة ،ولكن اجلوقـ ــة حري�صـ ــة على التّ�ص ـ ـ ّيد
وتن�صب نف�سها حكم ًا �أن �أعــ�ضاء
يف املــاء العكر ،وال ترى �إال الهنات ،بل
ُ
املجل�س ال ي�ستح ّقون الع�ضوية ،يف ذلك الوقت مل �أكن �أنا ع�ضو ًا يف املجل�س،
فقد تقاعدت.
يجب �أن ُتقــال ،كنت ع�ضو ًا عندما �سقط زمي ٌل من
ولكن احلقيقة ُ
الزمالء مري�ض ًا بذبحة �صدرية ،وزمـ ـ ـ ــالء �آخـ ــرون �سقط ـ ــوا �إع ـ ــيا ًء �أثناء
اجلل�سات �أذكرهم واحد ًا واحد ًا ،مل يتف�ضل �أح ٌد من الكت ــاب املولع ـ ــون
باالنتقاد فكتب �أن ع�ضو املجل�س فالن �سقط �إعيا ًء ،ومل ُي�شـ ــر �إلى ف�ضــيلة
الزميل رحمه اهلل الذي ُنقل من املجل�س يف �سي ــارة ع�ضو املجل�س الدكتـ ــور
زه ــري ال�سبـ ــاعي �إلى امل�ست�شفى لتل ِّقي العالج.
�إن املنتقدين واملولعون مبتابعتهم غاب عن ذهنهم ما كانت عليه اململكة
جهود يف �إي�صال التنمية �إلى
من حوايل خم�سني �أو �سبعني �سنة وما بذلته من ٍ
مناطق اململكة على �سبيل املثال ،كنا �آنذاك يف �أ ّمية كبرية ،ا�ضط ّرت معها
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إال نصف الكوب الفارغ ،وبعضهم
يُفـر ُ
ِّغ الكوب الممتلئ

�إن م�سرية جمل�س ال�ش ـ ــورى م�س ــرية م�ش ّرفة  -ال �شك �أن هناك تط ّلعات
ـو�سع يف م�س ـ�ؤوليته واخت�صا�صه ،وقيامه
�إلى �إبراز فعاليته ب�شكل �أكرث ،وال ّتـ ـ ّ
مبناق�شة و�إقـرار امليزان ــية العام ــة للدول ــة ،وم ــتابعة دوره الرقـ ــابي ل ـلأداء
ب�شكل �أكرث فعالية.
احلكومي ٍ
س  -12تحـــت قـــبة المجـلس ووسط النقاشـــات الساخنـــة هل
ثمة متســـع للمساجـــالت والمنـــاكفات الشعريـــة بينـــك وبين
زمالئك األعضاء ؟.

ج - 12نعم فال يغيب عن ال ــذهن �أن م ــجل�س ال�شـ ــورى �أر�س ــى ق ـ ــاعدة
مهمة يف �أدب احلوار ،واحرتام الأع�ضاء لبع�ضهم البعـ�ض مه ـ ــما اخت ـ ــلفت
�آراءهم ،مكثت ع�ضو ًا يف جلنة ال�ش�ؤون الأمني ــة ملــدة ت�سعة �أعـ ــوام ،ويف عام
 1427عنّ يل �أن اختار جلنة ال�شـ ـ�ؤون الثقافي ــة والإعالم ــية ،وعندما قدّمت
جلنة ال�ش�ؤون الأمنية تقرير ًا لها عن تعديل مادة من مـ ــواد �أنظمة اخلدمة
�شيء ط ــبيعي ،فـ ــكل
الع�سكرية ،وكان يل ر� ٌأي خمالف ملا و�صلوا �إليه ،وهذا ٌ
ع�ض ٍو له ر�أيه امل�ستقل ،ولي�س لأحدٍ م�صادرة ر�أي ــه ،لكني ر�أيتُ م ــن دواعـ ــي
ـات �أداعبهم بها ،و�أخ ّفف
املجاملة والأدب �أن �أم ّهد لر�أيـي املعار�ض لهم ب�أبيـ ـ ٍ
عنهم موقفي املعار�ض ،فقلت م�سته ًال مداخلتي :
يا رفاقي يف جلنة الأمن ُعذر ًا
�إن بدا يل عن ر�أيكم ما بدا يل
�أنا منكم و�إن ُن�سبتُ لأخْ َرى
ِبال
و ِرباطي بكم وثيق احل ِ
ما تنك ُ
ّرت للمروءة يوم ًا
لل�سنني اخلوايل
�أو جتافيتُ ّ
يعلم اهلل �أنكم يف ف�ؤادي
بقلبي غايل
موقع
ولكم
ٌ
َ
أنتم عمادي
� ُ
أنتم �إخْ وتي و� ْ
وفيكم �أُوايل
ولكم �أ ْوبتي
ْ
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فعاتبوين زمالئي يف جلنة ال�ش�ؤون الثقافية والإعالمية
فقلتُ لهم :

وعندما قر�أ الأ�ستاذ الدكتور عبد اهلل العثيمني ت�سا�ؤل الدكتور املالك عنَّ
له �أن ُيجيب على ل�ساين فقال :

يا رفاقي يف جلنة الإعال ِم

�أر�سل ُتها للتي ت ْهفو لها روحي

أنتم رفقتي وفيكم هُ يامي
� ُ

فهل �أُالم �إذا راعيت ( م�صلوحي)

كم ّ
�شذاكم
تن�شقْتُ من عبري
ْ
ْ

�أ ّما عن اجلار ( �أي العثيمني )

بطيب املُقا ِم
واطم�أنّتْ نف�سي
ِ
علوم
وتعلّمتُ من َج ِن ِّي ٍ
هي � ْأ�ش َهى من ّ
لذتي وغرامي
وفيكم �أُحابي
لكم �ص ْبوتي
ُ
ْ
اخلطوب اجل�سا ِم
والتزامي عند
ِ
وبكم � ْأعتزي �إذا جدَّ ِجدٌّ
ْ
ُعدَّ تي �أ ْن ُت ُم َ
ال�سنا ِم
و�ش ْحم ّ
مجلس الشورى أرسى قاعدة مهمة
في أدب الحوار

ّخ�ص�صات ولأن امل�شاريع واملوا�ضيع
ولأنّ جمل�س ال�شورى ي�ض ُّم خمتلف الت ُّ
التي يدر�سها خمتلفة ،ولأن بع�ض هذه املوا�ضيع وامل�شاريع ال تعني غري
املتخ�ص�صني فيها ،والإطالة يف مناق�شتها قد ُيثري امللل ،فيعمد البع�ض �إلى
ّ
ّ
الطرائف لإزالة امللل ،و�إ�شاعة االبت�سامة� ،إتّباع ًا للقول الكرمي ( ر ِّوحوا عن
ي�صد�أ احلديد) ،وهذه الطرائف
القلوب �ساع ًة بعد �ساعة ،ف�إنها ت�صد�أ كما ْ
أدبيات لو حر�صنا على جتميعها لكانت �أكرث من كتاب
ال تخلو من مناو�شات و� ٍ
يعك�س �أدب ّيات املجل�س.
فريد ُ
ومن هذه الطرائف ما د ّبجته قريحة معايل الزميل الدكتور �صالح املالك
رحمه اهلل الذي ّ
تف�ضل ف�أر�سل يل ق�صيدة لأحد ال�شعراء م�ضمومة بن�سخة
منها لزميلي يف املقعد املجاور يل يف اجلل�سة الأ�ستاذ الدكتور عبداهلل
ال�صالح العثيمني ،ومل يكن العثيمني �ساعتئذٍ بجواري ،فلم �أ�س ّلمه ن�سخته،
ويف اليوم التايل �س�أله الدكتور �صالح املالك عن ر�أيه يف الق�صيدة ،ف�أخربه
بعدم ا�ستالمها ،ف�أر�سل الدكتور �صالح املالك �أبيات ًا ُيعاتبني فيه قائ ًال:
كمال َّ
زل م ْع�صمهُ
ما للواء ٍ
ف� َ
ت�صريح
أر�سل النّظْ َم خلْط ًا دون
ِ
هل �صادرتْ قلبهُ َق ْ�سر ًا وت ْعم ً
ِية
وح
حورية هربتْ بال ِّ
ُّلب ّ
والر ِ

ال�سمع ال توحي فانربيتُ ُمدافع ًا ومتّخذ ًا
فالأبواب مو�صدة �أمامه و�أداة ّ
ال�سن ذريعة لدفع التّهمة فقلت :
من ّ
م�صلوحي
معاذ ر ِّب َك ما راعيتُ ْ
تعمد لتجريحي
فارفقْ ــ ُوقيتَ ــ وال
ْ
فقد بلغتُ من ال�ستّني ذروتها
م�شوارها هَ ـدَّ تلميحي وت�صريحي
و�أخذت هذه املداعبات طريقها للزميل الأ�ستاذ الدكتور /عبد اهلل الفيفي
ف�أثارت كوامنه ودخل احللبة م�شارك ًا وقائ ًال :
ّدة
كم
ني ُم�صف ٍ
ٍ
جمل�س من �شياط ٍ
ْ
ّ
مبحوح
هدير غري
لل�شعر فيها
ٌ
ِ
ت�س َعى ب�أبياتها يف ّ
جانحة
كل
ٍ
ْ
ك�أنّها بيننا من ع ْب َق ٍر توحي
وك�أمنا كنا على موعد بنهاي ٍة جميل ٍة من الزميل الأ�ستاذ �سليمان الزايدي
فقال :
إجالل ُمفْعمة
حت ّي ُة الو ِّد وال ِ
باحلب ْ
وح
ِّ
رقراقة يا بهجة ُّ
الر ِ
ما �أجمل ِّ
ال�ش ْعر ما �أب َهى مقا�صد ُه
يا رفقة ِّ
ْريد وال َب ْو ِح
ال�ش ْعر وال ّتغ ِ
وكان اخلتام م�سك ًا
ومن الأمانة القول �أنه مل تبدر �أي بادرة يف جمل�س ال�شورى لالنتماءات
العرقية �أو الطائفية �أو املهنية  -وهلل احلمد  -بل كانت م�صلحة الوطن
فوق كل اعتبار ،و�أع�ضا ُء جمل�س ال�شورى م�ستقلُّون غري ُمق ّيدين بناخبني
ميلون عليهم ما يريدون ،في�سارعون �إلى مر�ضاتهم لإعادة تر�شيحهم ،ولقد
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�أ�شرتُ يف كلمتي التي �ألقيتها نيابة عن �أع�ضاء جمل�س ال�شورى املتقاعدين
يف احلفل الذي �أقامه املجل�س لتوديع الأع�ضاء املتقاعدين وتكرمي الأع�ضاء
الذين ُاختريوا للع�ضوية يف دورته اخلام�سة م�ساء الأحد  1430 / 4 / 3هـ،
فقلتُ � »:إنّ جمل�س ال�شورى تف ّرد بني كث ٍري من املجال�س النيابية باملو�ضوعية
والتّج ّرد ّ
�صراعات� ،أو تب ِّني �آراء
مزايدات �أو
وال�شفافية واجلدّية ،ال ت�شوبه
ْ
ْ
وتوجهه،
أحزاب �أو
ْ
ُك ٍتل �أو � ٍ
جماعات ،فع�ضو جمل�س ال�شورى ُح ٌّر يف ر�أيه ُّ
وج ُه ُه قناعته واقتناعه ،و�سنّ ُ�سنة حميد ًة يف
رقي ُب ُه ر ُّبه ،ودلي ُل ُه �ضمريه ،و ُم ِّ
ّحاب بني الأع�ضاء
نهجه وهو االحرتام املتبادل بني �أع�ضائه وزائريه ،فالت ّ
كان على طبع املُ�شا َك َلة ،والتّالقي كان على وفاق من ّ
الطبيعة ،وكان �إدا ُمنا
الإخال�ص املُخْ ِل ْ�ص املُ�ؤَ َّطر بالأُ ْلفة واالحرتام والتّقدير واجتماع الكلمة،
أنعم بذلك
ال�صداقات و� ْ
وخرجنا من املجل�س برثوت ِني :ذخرية اخلربة وكنز ّ
من ث ْرو ٍة و َثراء.
تغير مكاني تحت قبة المجلس فعزيت
نفسي وعزاني األعضاء

وير َقى لت ّبه
ينْظر �إلى الق ّمه ْ
أيهم ما به ْع�سا ْم
واخلارجية ر� ْ
ي�ستقي من م�ص ّبه
الفكر نيرِّ ْ ْ
الزِّ ْبده �أنيِّ بني عالمِ ْ وعلاّ ْم

�إن ذكريـات جملــ�س ال�ش ــورى ذكري ــاتٌ حلوة ،وجتربت ــه فري ــدة ،وتع ّلق
�أع�ضائه به يجعلهم يف توقٍ دائم له.
قلتُ يف �إجازة جمل�س ال�شورى ال�صيفية:

اهلل يو ِّفقْ
ياحزا ْم
ْ
�سعيهم دوم ْ

ليت الإجازة ك ّلها عدّ ة ايا ْم

ويجعل الآراء َ�سديدة و َذ ْر َبه
ْ

و�أعود للمجل�س و�شوف الأح ّبة

ْ
منهم ــ ي�شهد اهلل ــ ق ّوا ْم
الع�ضو ْ

رفاقتي اللي كلهم ود و ْريا ْم

بخدمة َ
ر�س فيه ح ّبه
ْ
وطنْه الّلي ا ْن َغ ْ

غزير وغ َّبه
بح ٍر
ٍ
ويف املَ ْعرفة ْ

اختاره القايد ّ
بدقة و� ْإحكا ْم

فيهم عميق الفقه عا ْ
مل بال ْأحكا ْم

ْعة وطنَّا َ
للر�أي يف ِرف ْ
و�ش ْع َبه
ّ

ِعلْم ْودراية ُثم ف ْه ٍم و ُد ْر َبه

حري�ص ومقْدا ْم
ور ِّي�س املجل�س
ٍ

أكادميي َلهْ ْ
ف�ضل و� ْإ�سها ْم
ومنهم �
ْ
ّ

يد َع ْم م�سار ّ
ال�شور ويقود َر ْك َبه
ْ

طبيب ال ُيجا َرى بط ّبه
ومنهم
ٍ
ْ

حكيم ِم ْق ِتفي ن ْهج الإ�سال ْم
عد ٍل
ْ
ٍ

ومنهم رجال املال بذْ ٍل و�إكْرا ْم
ْ

تقي نقي ُم�ؤَ ِّد ٍي حقّ ر ّبه

ْ
واالقت�صادي ّ
�شيء بع ّبه
كل ٍ

وجمل�س ّ
ال�شورى عليه الأمل قا ْم

�ضليع بال ّثقافة وال ْإعال ْم
وفيهم
ْ
ٍ

ي�س َعى خلري ّ
ال�شعب وينري د ْر َبه
ْ

والع�سكري الّلي ّ
و�سط قلبه
حطنا ْ
ْ

ْ�ض و ِد ْرها ْم
�س ْعيه
ٍ
حثيث بني رك ٍ

ومنهم اللي خربته ْ�سنني و� ْأعوا ْم

م�سعاه فاهلل َح ْ�س َبه.
والّلي َج َهلْ ْ

علم بل ّبه
وفيهم � ٍ
ْ
أديب كل ٍ
مي م�سيرِّ ْ ِل ُقدّ ا ْم
وع�ضو ال ّن ِقلْ دا ْ
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قلوبهم ت ْن ُب ْ
�ض ِبود ْوحم ّبه
ْ

بثروتين ذخيرة
خرجت من المجلس
ِ
الصداقات
الخبرة وكنز ّ

مـقــال

اء َ
الغ ْدر...........................
ل َِو ُ

هم َح َم ُلوا ُح َطاما
َع َلى �أَ ْك َتا ِف ْ
َو َبا ُتوا َي ْ�س َت ِح ُلونَ احلراما
اء َغ ْد ٍر
َو َجا�ؤُوا َي ْر َف ُعونَ ِل َو َ
َو َي ْر ُمونَ ال َق َنا ِب َل وال�سهاما

َع ْبداهلل ِب ْن َي ْح َيى معافا

َي َر ْونَ ا َ
حلقَّ َق ْتلاً َ ،و ِا ْن ِت َها ًكا
َف َما َ�س ِل ُموا..وال ن�شروا َ�سلاَ ما

َح َباهَ ا ُ
اهلل ِدي َن ًا َو ِا ْل ِت َزاما

َع َلى �إِخْ َوا ِن َنا َح َم ُلوا ِ�سلاَ ًحا

ِّيجانِ ِعزّ ًا
َو�أَ ْل َب�س َها ِم ْن الت َ

وَفيِ الأَ ْو َطانِ َق ْد َزا ُدوا ال�ضراما

ريح امل ِْ�س ِك ِفي َها َو ُ
اخل َزا َمى
َف ُ

َح ِد ُ
يم
يهم َع ِظ ٌ
يث املُ ْ�ص َط َفى ِف ْ

ِب َها َخيرْ ٌ البرَ ِّ َّية َق ْد ت َوا ِرى

�أَ َز َ
ال�سترْ َ َع ْن ُه ْم وال ِلثاما
ال َّ

َع َل ْي ِه َ�صلاَ ُة َر ِّبي وال�سالما

ال�س ِّن � ،أَ ْحدَ ٌ
اث َت َراهُ ْم
ِ�ص َغا ُر ِّ

َ�س َي ْ�س�أَ ُل ُه ْم �إِ َله ا َ
حلقِّ َي ْو ًما

َف َما َب َل ُغوا َك َم اًال �أَ ْو تمَ َ اما

..ع ْن َد ْم ِع ال َي َتا َمى
َع ْن الأَطْ َف ِ
ال َ

ين َد ْو ًما
لبا�سهم ِل َبا�س الدِّ ِ
ُ

َع ْن الإِن َْ�سانِ ُ ..ي ْق َت ُل ُدونَ َذن ٍْب

اق ِع الأَ ْم ِر اللئاما
َوهُ ْم فيِ َو ِ

وللخلاّ ق َق ْد �صلى َو َ�صا َما

اء ِدي ِن َنا ِم ْن ُه ْم َو َر ِبي
َب َر ٌ

اك ال َي ْو َم ُجنِّدُ
ِبلاَ ِديَ ..ق ْد َفدَ ِ

هُ ُم الأَ ْو َغا ُدَ ..م ْن َق َت ُلوا الأناما

َع َلى �أَ َرواح َنا ن�ص ُبوا اخلياما

َل ُه ْم ُب�ؤْ ُ�س ا َ
حل َيا ِة لمِ ُ ْن َت َهاهَ ا

َف َن ْ�س َ�أ ُل َر ّبن َا َرب الربايا

هلل يل َق ْونَ الأثاما
َو ِعنْدَ ا ِ

َل ُه ْم فيِ َجن َِّة ا َ
خل َل ِد املُقاما

جل َها ِد َع َلى ِبلاَ ٍد
َت َنا َدوا ِبا ِ
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نظام الغذاء

وافق جمل�س الوزراء على نظام الغذاء بتاريخ  26ذو احلجة
1435هـ ,بعد �أن �أقره جمل�س ال�شورى بقراره رقم ( ) 25 / 49
وتاريخ 1433 / 6 / 2هـ وقراره رقم (  ) 18 / 34وتاريخ 5 / 10
1435 /هـ .وفيما ي�أتي ن�ص النظام:
نظام الغذاء
مر�سوم ملكي رقم  :م  1 /وتاريخ  1436 / 1 / 6 :هـ
الف�صل الأول� :أحكام عامةاملادة الأولى:

املادة الأولى:
يق�صد بالألفاظ والعبارات الآتية �أينما وردت يف هذا النظام املعاين
املبينة �أمام كل منها ،ما مل يقت�ض ال�سياق خالف ذلك:
 -١النظام :نظام الغذاء.
 -٢الهيئة :الهيئة العامة للغذاء والدواء.
 -٣املجل�س :جمل�س �إدارة الهيئة.
 -٤الرئي�س :الرئي�س التنفيذي للهيئة.
 -٥الالئحة :الالئحة التنفيذية لهذا النظام.
 -٦الغذاء :كل ما هو معد لال�ستهالك الآدمي� ،سواء �أكان خام ًا� ،أم
طازج ًا� ،أم م�صنع ًا� ،أم �شبه م�صنع .ويعد يف حكم الغذاء �أي مادة تدخل يف
ت�صنيع الغذاء �أو حت�ضريه �أو معاجلته.
 -٧املادة امل�ضافة� :أي مادة ت�ضاف ق�صد ًا للغذاء ولي�ست مكون ًا له،
وذلك للمحافظة على �صفات الغذاء �أو حت�سينها ،وت�ضاف لأغرا�ض تقنية �أو
لأغرا�ض التغذية �سواء �أثناء الت�صنيع� ،أو التح�ضري� ،أو املعاجلة� ،أو التعبئة،
�أو التغليف� ،أو النقل� ،أو التخزين .وقد ت�صبح هذه املادة نف�سها �أو نواجتها
الثانوية جز ًءا من الغذاء ب�صورة مبا�شرة� ،أو غري مبا�شرة.
� -٨سالمة الغذاء :م�أمونية الغذاء وخلوه من �أي م�صدر خطر �أو م�ضر
خالل مراحل ال�سل�سلة الغذائية �إلى �أن ي�صل �إلى امل�ستهلك.
 -٩املمار�سات ال�صحية للغذاء :اال�شرتاطات والتدابري ال�ضرورية للتحكم
باملخاطر ل�ضمان �صالحية الغذاء لال�ستهالك الآدمي يف جميع مراحل
ال�سل�سلة الغذائية ،مع الأخذ يف االعتبار اال�ستخدام املتوقع للغذاء.
 -١٠جودة الغذاء :درجة متيز الغذاء �أو خ�صائ�صه الالزمة لتلبية
حاجة امل�ستهلك وترغيبه فيه �أو جعله مقبو ًال لديه� ،أو التي حتقق متطلبات
املوا�صفات القيا�سية �أو القواعد الفنية للجودة التي تعتمدها الهيئة.
 -١١امل�ستهلك :من ي�ستهلك الغذاء بنف�سه وال ي�ستخدمه لأي ن�شاط جتاري.
 -١٢ال�سل�سلة الغذائية :املراحل التي مير بها الغذاء من الإنتاج الأويل
حتى و�صوله �إلى امل�ستهلك ،مبا يف ذلك ا�سترياده ،وت�صديره ،وت�صنيعه،
وحت�ضريه ،ومعاجلته ،وتعبئته ،وتغليفه ،وجتهيزه ،وتخزينه ،ونقله ،وحيازته،
وتوزيعه ،وعر�ضه للبيع ،وبيعه ،وتوزيعه باملجان.
 -١٣تداول الغذاء :املمار�سات التي مير بها الغذاء خالل ال�سل�سلة الغذائية.
 -١٤املرخ�ص له :ال�شخ�ص ذو ال�صفة الطبيعية �أو املعنوية الذي يرخ�ص
له مبمار�سة ن�شاط غذائي يف �أي مرحلة من ال�سل�سلة الغذائية.
 -١٥املن�ش�أة الغذائية� :أي كيان نظامي يقوم بعمل يتعلق بتداول الغذاء
خالل مراحل ال�سل�سلة الغذائية ،وي�ستثنى من ذلك املطابخ املنزلية للأ�سرة.
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 -١٦مرفق الغذاء :مقر �أو بناء دائم �أو م�ؤقت �أو ثابت �أو متحرك� ،أو
و�سيلة نقل ت�ستخدمها املن�ش�أة الغذائية.
 -١٧البطاقة الغذائية� :أي بيان �أو رمز �أو عالمة جتارية �أو �أي �شيء
م�صور �أو و�صفي �سواء كان مكتوب ًا �أو مطبوع ًا �أو مر�سوم ًا �أو معلم ًا �أو مل�صق ًا
�أو حمفور ًا �أو م�ضغوط ًا على حاوية �أو غطاء �أو غالف لأي غذاء� ،أو عبوته� ،أو
مرافق ًا لأي من ذلك.
 -١٨البيانات الإي�ضاحية� :أي معلومة مكتوبة �أو مطبوعة �أو مر�سومة �أو
م�صورة على البطاقة الغذائية امل�صاحبة للغذاء� ،أو معرو�ضة بالقرب من
الغذاء ،وي�شمل ذلك الرتويج لبيعه� ،أو الت�صرف فيه.
 -١٩اللوائح الفنية :وثائق �إلزامية ت�صف خ�صائ�ص الغذاء �أو طرق �إنتاجه
وت�صنيعه ،والتعليمات املنظمة لذلك ،مبا فيها امل�صطلحات �أو الرموز �أو
التعبئة �أو البيانات الإي�ضاحية� ،أو البطاقة اخلا�صة باملنتج� ،أو طريقة �إنتاجه.
 -٢٠املوا�صفات القيا�سية للغذاء :وثيقة غري �إلزامية تقرها الهيئة،
وتن�ص على قواعد �أو مبادئ توجيهية� ،أو خ�صائ�ص الغذاء ومنتجاته� ،أو
عمليات �أو �أ�ساليب الإنتاج املرتبطة بها ،وقد ت�شمل امل�صطلحات �أو الرموز �أو
التعبئة �أو متطلبات البطاقة الغذائية ،والبيانات الإي�ضاحية املتعلقة باملنتج،
�أو طريقة �إنتاجه.
 -٢١املوا�صفات القيا�سية الدولية للغذاء :املوا�صفات القيا�سية للغذاء
التي ت�صدرها منظمات وهيئات معرتف بها دول ًّيا.
 -٢٢اال�شرتاطات البيئية وال�صحية :التعليمات �أو ال�ضوابط �أو الإر�شادات
البيئية وال�صحية الإلزامية التي يجب الأخذ بها يف تداول الغذاء ،وفق ًا
لل�شروط والإجراءات التي حتددها اللوائح الفنية.
م�سموعا� ،أو
 -٢٣الإعالن� :أي بيان �سواء كان مكتو ًبا� ،أو مقرو ًءا� ،أو
ً
مرئ ًّيا� ،أو غري ذلك؛ يق�صد منه الرتويج املبا�شر �أو غري املبا�شر لبيع �أو
ت�صريف �أي غذاء� ،أو مادة مقدمة بو�صفها غذاء.
 -٢٤العبوة� :أي وعاء �أو مادة يو�ضع فيها الغذاء� ،أو يعب�أ �أو يغلف بها
ك�صندوق� ،أو زجاجة� ،أو علبة� ،أو �صفيحة� ،أو برميل� ،أو كي�س� ،أو حقيبة،
�أو غالف.
 -٢٥الإنتاج الأويل� :إنتاج وتربية حيوانات املزرعة قبل الذبح وزراعة
املنتجات الأولية ،مبا يف ذلك احللب واحل�صاد ،وي�شمل ذلك �صيد احليوانات،
و�صيد الأ�سماك والق�شريات و�إنتاجها ،وح�صاد املنتجات الربية وجمعها.
 -٢٦امللوثات� :أي مادة ت�صل للغذاء عر�ض ًا �أثناء مراحل ال�سل�سلة
الغذائية ،وت�ؤثر �سلب ًا على �سالمته و�صالحيته.
 -٢٧املخاطر :درجة احتمال حدوث ت�أثري �سلبي على �صحة الإن�سان
و�شدة ذلك الأثر نتيجة تعر�ضه مل�صادر اخلطر يف الغذاء.
 -٢٨م�صدر اخلطر :عامل بيولوجي �أو كيميائي �أو فيزيائي يوجد يف
الغذاء� ،أو حالة قد جتعل الغذاء �ضار ًا� ،أو ي�ؤثر �سلب ًا على �صحة الإن�سان.
 -٢٩حتليل املخاطر :نهج علمي يهدف �إلى تقومي مدى خطورة الغذاء
وطريقة التحكم يف املخاطر من خالل ثالثة عنا�صر مرتابطة مع بع�ضها:
تقومي املخاطر ،و�إدارة املخاطر ،والإبالغ عن املخاطر.
 -٣٠تتبع الغذاء :الإجراءات والتدابري التي متكن من اقتفاء �أثر الغذاء،
�أو �أي من م�صادره� ،أو �أي مادة تدخل عليه يف �أي مرحلة من مراحل ال�سل�سلة
الغذائية.

نظام

� -٣١سحب الغذاء :الإجراءات �أو التدابري التي تتخذ ال�ستعادة حيازة
الغذاء غري امل�أمون للم�ستهلك �أو املخالف لهذا النظام ،ومنع توزيعه� ،أو عر�ضه.
 -٣٢التفتي�ش :فح�ص الغذاء والرقابة عليه يف تداوله خالل مراحل
ال�سل�سلة الغذائية للتحقق من توافقه مع املتطلبات النظامية.
 -٣٣املفت�ش :ال�شخ�ص امل�ؤهل ت�أهي ًال منا�سب ًا وفق ًا لطبيعة املهمة املكلف
بها �ضمن �أعمال الرقابة على الغذاء.
 -٣٤التدابري ال�صحية ل�سالمة الغذاء� :أي �إجراءات تطبق حلماية حياة
الإن�سان و�صحته من املخاطر الناجتة من امل�ضافات الغذائية وامللوثات
وال�سموم واجلراثيم امل�سببة للأمرا�ض يف الغذاء� ،أو لوقاية الإن�سان من
الأمرا�ض ال�صحية املنقولة بو�ساطة النباتات� ،أو املنتجات النباتية� ،أو
احليوانية .وت�شمل التدابري �أي تنظيمات �أو متطلبات �أو �سيا�سات �أو قرارات
�أو �إجراءات ذات عالقة مبا�شرة ب�سالمة الغذاء.
املادة الثانية:
يهدف هذا النظام �إلى الآتي:
� -١ضمان �سالمة الغذاء ،والعمل على حت�سني جودته.
 -٢حماية ال�صحة العامة للم�ستهلك من خالل تقليل املخاطر املرتبطة
بالغذاء ،ون�شر التوعية الغذائية ال�سليمة.
 -٣حماية امل�ستهلك من الغذاء ال�ضار �أو املغ�شو�ش �أو امل�ضلل �أو غري
ال�صالح لال�ستهالك.
 -٤عدم �إعاقة حركة جتارة الغذاء.
املادة الثالثة:
ت�سري �أحكام هذا النظام على جميع مراحل ال�سل�سلة الغذائية.
الف�صل الثاين  :لوائح وموا�صفات الغذاء

املادة الرابعة:
ت�صدر الهيئة اللوائح الفنية واملوا�صفات القيا�سية للغذاء ،ومرافقه،
والعاملني فيها.
املادة اخلام�سة:
تراعي الهيئة  -عند �إ�صدار اللوائح الفنية واملوا�صفات القيا�سية للغذاء
وحتديثها  -املوا�صفات القيا�سية الدولية للغذاء.
املادة ال�ساد�سة:
تتبنى الهيئة  -يف �سبيل اعتماد اللوائح الفنية واملوا�صفات القيا�سية
للغذاء وحتديثها  -مبد�أ حتليل املخاطر.
املادة ال�سابعة:
ال يجوز ف�سح الغذاء امل�ستورد �إال بعد موافقة الهيئة وفق ًا لل�شروط
واملتطلبات والإجراءات التي حتددها الالئحة ،وت�صدر الهيئة اللوائح
املنظمة لإجراءات الإذن بف�سح الغذاء امل�ستورد �إلى اململكة.
الف�صل الثالث :الت�سجيل

املادة الثامنة:
على املن�ش�آت الغذائية الت�سجيل لدى الهيئة ،مبا يف ذلك مرافق الإنتاج
الأولية ،وحتدد الالئحة �شروط الت�سجيل و�إجراءاته.

املادة التا�سعة:
على املن�ش�أة الغذائية ت�سجيل منتجاتها الغذائية لدى الهيئة ،وحتدد
الالئحة �شروط الت�سجيل ،و�إجراءاته ،واملواد التي ت�ستثنى من الت�سجيل.
املادة العا�شرة:
على املختربات التي تتعامل مع الغذاء الت�سجيل لدى الهيئة ،وحتدد
الالئحة �شروط الت�سجيل ،و�إجراءاته.
الف�صل الرابع :الرتاخي�ص

املادة احلادية ع�شرة:
ال يجوز الإعالن عن الغذاء �إال مبوافقة من الهيئة وفق ال�شروط واملتطلبات
التي حتددها الالئحة.
املادة الثانية ع�شرة:
ال يجوز لأي خمترب التعامل مع الغذاء قبل احل�صول على ترخي�ص من
الهيئة وفق ال�شروط واملتطلبات التي حتددها الالئحة.
املادة الثالثة ع�شرة:
ال يجوز لأي من�ش�أة غذائية تداول الغذاء قبل احل�صول على ترخي�ص فني
من الهيئة ،وفق ًا للمتطلبات وال�شروط والإجراءات التي حتددها الالئحة.
املادة الرابعة ع�شرة:
ال يجوز ت�صدير الغذاء �إال من من�ش�أة ترخ�ص لها الهيئة بذلك.
املادة اخلام�سة ع�شرة :
ال يجوز لأي فرد العمل يف تداول الغذاء �إال بعد احل�صول على رخ�صة
ممار�سة العمل يف الأن�شطة املتعلقة بالغذاء ،وحتدد الالئحة متطلبات
و�شروط احل�صول على تلك الرخ�صة.
الف�صل اخلام�س :تداول الغذاء

املادة ال�ساد�سة ع�شرة:
ال يجوز تداول الغذاء يف احلاالت الآتية:
� -١إذا كان خمالف ًا لأحكام ال�شريعة الإ�سالمية.
� -٢إذا كان �ضار ًا بال�صحة �أو غري �صالح لال�ستهالك.
� -٣إذا كان خمالف ًا للوائح الفنية �أو املوا�صفات القيا�سية للغذاء.
� -٤إذا كان مغ�شو�ش ًا� ،أو يحتوي على طرق �أو و�سائل خمادعة �أو ممار�سة
ت�ضلل امل�ستهلك.
� -٥إذا مل يكن معب�أ بالطريقة التي حتددها اللوائح الفنية ،عدا ما يتم
ا�ستثنا�ؤه يف الالئحة.
� -٦إذا مل ترفق به البطاقة الغذائية والبيانات الإي�ضاحية ،عدا ما يتم
ا�ستثنا�ؤه يف الالئحة.
� -٧إذا مل يكن م�سج ًال لدى الهيئة.
املادة ال�سابعة ع�شرة:
تكون املن�ش�أة الغذائية م�س�ؤولة عن �ضمان تطبيق �أحكام هذا النظام
ولوائحه �ضمن الن�شاط الغذائي الواقع حتت م�س�ؤوليتها.
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الف�صل ال�ساد�س :م�س�ؤوليات املن�ش�آت الغذائية

املادة الثامنة ع�شرة:
يجب على املن�ش�أة الغذائية �أن تكون قادرة على التعرف على م�صدر الغذاء
الذي حتت �إ�شرافها ،وحتديد املن�ش�آت الغذائية التي متدها به ،وتزويد الهيئة
باملعلومات املطلوبة �إذا تطلب الأمر ذلك.
املادة التا�سعة ع�شرة:
للهيئة �أن تق ِّوم الغذاء قبل ت�سويقه ويف �أثنائه وبعد الت�سويق �إذا تطلب الأمر
ذلك ،ولها  -يف �ضوء نتيجة التقومي  -اتخاذ الإجراءات التي حتددها الالئحة.
املادة الع�شرون:
�إذا علمت �أو �ش ّكت املن�ش�أة الغذائية �أن الغذاء غري مطابق لال�شرتاطات
واملتطلبات التي تفر�ضها الهيئة؛ وجب عليها �إبالغ الهيئة بذلك ،واتخاذ
الإجراءات الالزمة ل�سحب الغذاء وفق ًا ملا حتدده الالئحة.
الف�صل ال�سابع :الرقابة على الغذاء

املادة احلادية والع�شرون:
تن�شئ الهيئة وتدير نظام �إنذار �سريع للتبليغ عن �أي خطر مبا�شر �أو غري
مبا�شر على �صحة الإن�سان يكون م�صدره الغذاء ،وتوعية امل�ستهلك بالو�سائل
التي تراها منا�سبة ،وذلك وفق ًا للإجراءات التي حتددها الالئحة.
املادة الثانية والع�شرون:
الهيئة هي اجلهة املخولة نظام ًا بتفتي�ش املن�ش�آت واملرافق الغذائية فيما يخ�ص
تطبيق �أحكام هذا النظام ولوائحه ،ولها اال�ستعانة باجلهات الأمنية عند احلاجة.
املادة الثالثة والع�شرون:
يتولى مفت�شون  -ي�صدر بت�سميتهم قرار من الرئي�س � -أعمال الرقابة
والتفتي�ش و�ضبط املخالفات ،وتكون لهم �صالحيات و�سلطات م�أموري
ال�ضبط اجلنائي.
املادة الرابعة والع�شرون:
للمفت�ش عند �إبرازه بطاقة هويته الوظيفية دخول املن�ش�آت واملرافق
الغذائية لغر�ض التفتي�ش ،وله االطالع على امل�ستندات وال�سجالت واالحتفاظ
بن�سخة منها �إذا لزم الأمر ،كما ميكنه �سحب عينات من الأغذية لتحليلها.
وعلى املن�ش�أة �أو املرفق الغذائي متكينه من ذلك ،وعدم �إعاقته.
املادة اخلام�سة والع�شرون:
�إذا ظهر للمفت�ش وجود غذاء خمالف لأحكام هذا النظام �أو لوائحه؛ فله
حجزه واتخاذ التدابري الالزمة وفق ًا للإجراءات التي حتددها الالئحة ،على
�أن يكون احلجز وجوب ًّيا �إذا كان الغذاء غري م�أمون.
املادة ال�ساد�سة والع�شرون:
يلتزم املفت�ش بالآتي :
 -١عدم الك�شف عن �أي معلومة ح�صل عليها ب�سبب عمله ،ما مل تطلب
منه ذلك الهيئة �أو املحكمة املخت�صة.
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 -٢التقيد بالأحكام والإجراءات املن�صو�ص عليها يف هذا النظام
ولوائحه.
 -٣حترير حم�ضر �ضبط �إذا كانت هناك خمالفة لأحكام هذا النظام
ولوائحه ،ت�سلم ن�سخة منه للمخالف.
الف�صل الثامن� :سحب وحتليل العينات

املادة ال�سابعة والع�شرون:
للهيئة حق �سحب عينات من الغذاء دون مقابل؛ للتحقق من مدى مطابقتها
لأحكام هذا النظام ولوائحه ،وحتليلها �إذا لزم الأمر يف خمترباتها� ،أو يف
املختربات امل�سجلة لديها.
املادة الثامنة والع�شرون:
�إذا �أظهرت نتائج حتليل العينة وجود خمالفة لأحكام هذا النظام
ولوائحه؛ فت�صدر الهيئة تقرير ًا بذلك ،وللهيئة اتخاذ الإجراءات الالزمة يف
�ضوء نتائج التقرير ،مبا يف ذلك �إبالغ املن�ش�أة الغذائية.
الف�صل التا�سع  :الإجراءات الوقائية والتدابري االحرتازية

املادة التا�سعة والع�شرون:
للهيئة اعتماد املنهج الوقائي املنا�سب ل�ضمان �سالمة الغذاء خالل
مراحل ال�سل�سلة الغذائية ،ولها يف �سبيل ذلك فر�ض النظم الفنية الكفيلة
بتحقيقه.
املادة الثالثون:
�إذا توافر للهيئة ما يدعوها لالعتقاد ب�أن الغذاء قد ي�سبب �أ�ضرار ًا على
�صحة امل�ستهلك �أو ال�صحة العامة ،ومل يتوافر دليل علمي قاطع ي�ؤكد ذلك؛
فيجوز لها �أن تتخذ التدابري االحرتازية الالزمة للتحكم يف املخاطر ،مع
مراعاة حجم ال�ضرر املحتمل ،وتفادي فر�ض قيود غري �ضرورية ،ومراجعة
تلك التدابري خالل مدة معقولة يف �ضوء نتائج تقومي املخاطر.
املادة احلادية والثالثون:
للهيئة �إذا كان هناك خطر حمتمل يهدد �صحة امل�ستهلك �أو ال�صحة
العامة يف من�ش�أة غذائية� ،أو مرافقها� ،أو �أيِّ حمتوياتها� ،أو منتجاتها؛ �أن
ت�صدر �أمر ًا ب�إغالق هذه املن�ش�أة �أو �أي من مرافقها وفق ًا للإجراءات التي
حتددها الالئحة.
املادة الثانية والثالثون:
ً
�إذا ظهر للهيئة �أن الغذاء ي�شكل خطرا على �صحة امل�ستهلك �أو ال�صحة
العامة ،وال ميكن تفاديه بالتدابري والإجراءات املتاحة؛ فلها الأمر ب�سحب
الغذاء� ،أو اتخاذ الإجراءات املنا�سبة وفق ًا ملا تقت�ضيه طبيعة احلالة.
الف�صل العا�شر� :سحب املنتج الغذائي

املادة الثالثة والثالثون:
�إذا توافر للهيئة دليل على �أن هناك منتج ًا غذائ ًّيا قد ي�سبب �ضرر ًا على
�صحة امل�ستهلك� ،أو ال�صحة العامة؛ فلها الأمر ب�سحب املنتج� ،أو ا�سرتجاعه
ومنع تداوله وفق ًا للإجراءات التي حتددها الالئحة.

نظام

املادة الرابعة والثالثون:
للهيئة �أن ت�أمر �إدار ًّيا ب�إتالف �أي منتج غذائي خمالف لأحكام هذا
النظام ولوائحه متى كان تداوله ي�سبب �ضرر ًا على �صحة امل�ستهلك �أو ال�صحة
العامة ،وحتدد الالئحة �إجراءات الإتالف.

هذه املدة دون البت يف التظلم� ،أو عدم قبول املخالف لقرار اللجنة؛ يجوز
له التظلم من قرار العقوبة �أمام املحكمة الإدارية ويف حال �إلغاء املحكمة
الإدارية لقرار العقوبة ال�صادر من اللجنة �أو الهيئة؛ تتولى املحكمة النظر يف
املخالفة و�إيقاع العقوبة املنا�سبة املن�صو�ص عليها يف هذه املادة.

املادة اخلام�سة والثالثون:
ال يجوز تداول �أي منتج غذائي قررت الهيئة �سحبه �أو ا�سرتجاعه من
ال�سوق� ،أو حظر تداوله.

املادة ال�سابعة والثالثون:
للمت�ضرر من �أي خمالفة لأحكام هذا النظام ،احلق يف املطالبة بالتعوي�ض
عن الأ�ضرار التي ت�سببت بها تلك املخالفة ،وذلك �أمام املحكمة املخت�صة.

الف�صل احلادي ع�شر :العقوبات

املادة ال�ساد�سة والثالثون:
�أو ًال� :أ -مع عدم الإخالل ب�أي عقوبة ين�ص عليها �أي نظام �آخر؛ يعاقب
مرتكب �أي خمالفة لأحكـ ــام هذا النظـ ــام �أو لوائحـ ــه بواحدة �أو �أكرث من
العقوبات الآتية:
 -١غرامة ال تزيد على مليون ريال.
 -٢منع املخالف من ممار�سة �أي عمل غذائي ،وذلك ملدة ال تتجاوز مائة
وثمانني يوم ًا.
 -٣تعليق الرتخي�ص ملدة ال تتجاوز عام ًا.
� -٤إلغاء الرتخي�ص.
ب -جتوز م�ضاعفة العقوبة يف حال تكرار ارتكاب املخالفة.
ج� -إذا كانت املخالفة تتمثل يف الت�سبب عمد ًا بتداول مادة غذائية �ضارة
بال�صحة �أو مغ�شو�شة �أو ممنوعة؛ فتكون العقوبة بال�سجن مدة ال تزيد على
ع�شر �سنوات� ،أو بغرامة ال تزيد على ع�شرة ماليني ريال� ،أو بهما مع ًا،
بالإ�ضافة �إلى تطبيق �أي من العقوبات املن�صو�ص عليها يف الفقرات ()٢
و( )٣و( )٤من البند (�أو ًال�/أ) من هذه املادة.
ثاني ًا :تتولى الهيئة توقيع العقوبات املن�صو�ص عليها يف الفقرات ()١
و( )٢و( )٣و( )٤من البند (�أو ًال�/أ) من هذه املادة ،وفق ًا لت�صنيف
للمخالفات وحتديد للعقوبات يعتمده املجل�س ،وال تكون العقوبات نافذة
�إال بعد اعتمادها من الرئي�س �أو من يفو�ضه ،وحتدد الالئحة لهذا النظام
ال�ضوابط والإجراءات املتعلقة بذلك ،وال يخل ذلك بقيام الهيئة باتخاذ ما
تراه من تدابري احرتازية �إذا ر�أت �ضرورة لذلك.
ثالث ًا� :إذا كانت املخالفة ت�ستوجب عقوبة ال�سجن ،فتحال �إلى هيئة التحقيق
واالدعاء العام؛ للتحقيق فيها ،و�إحالتها �إلى املحكمة املخت�صة �إذا ر�أت ذلك.
رابع ًا :ن�شر احلكم �أو القرار املكت�سب للقطعية على نفقة املخالف يف ثالث
�صحف حملية ،يراعى يف حتديدها مقر املن�ش�أة الغذائية ،ومكان وقوع املخالفة.
خام�س ًا :يجوز ملن �أ�صدرت الهيئة يف حقه قرار ًا بالعقوبة؛ التظلم منه
�أمام اللجنة املن�صو�ص عليها يف البند (�ساد�س ًا) من هذه املادة خالل
(ثالثني) يوم ًا من تاريخ تبليغه بالقرار.
�ساد�س ًا :يك ّون املجل�س جلنة � -أو �أكرث  -ال يقل عدد �أع�ضائها عن ثالثة،
يكون من بينهم م�ست�شار نظامي ،وتخت�ص اللجنة بالنظر فيما ي�أتي:
 -١املخالفات وتوقيع �أي من العقوبات املن�صو�ص عليها يف الفقرة (ج) من البند
(�أو ًال) من هذه املادة عدا عقوبة ال�سجن ،و�إ�صدار القرار املنا�سب لذلك ،ويجوز
التظلم منه �أمام املحكمة الإدارية خالل (�ستني) يوم ًا .من تاريخ �إبالغه به.
 -٢تظلم ذي ال�ش�أن من قرار العقوبة الذي ت�صدره الهيئة يف حقه ،على
�أن تبت اللجنة يف التظلم خالل مدة ال تتجاوز (�ستني) يوم ًا ويف حالة انتهاء

الف�صل الثاين ع�شر� :أحكام ختامية

املادة الثامنة والثالثون:
للهيئة �إجراء اتفاقيات اعرتاف متبادلة �أو مذكرات تفاهم �أو طرق
و�آليات �أخرى للتعاون الثنائي �أو متعدد الأطراف فيما يخ�ص جمال الغذاء،
وهي اجلهة املخولة نظام ًا بتنفيذ هذه االتفاقيات.
املادة التا�سعة والثالثون:
يحدد املجل�س املقابل املايل نظري اخلدمات التي تقدمها الهيئة،
والرتاخي�ص و�شهادات الت�سجيل واملوافقات التي ت�صدرها.
املادة الأربعون:
يجوز منح مفت�شي الهيئة مكاف�آت مالية بقرار من املجل�س نظري ما
يقدمونه من �أعمال ت�ؤدي �إلى تفادي وقوع �ضرر على امل�ستهلك� ،أو على
ال�صحة العامة.
املادة احلادية والأربعون:
يجوز منح مكاف�أة ت�شجيعية بن�سبة ال تزيد على ( )%٢٥من مقدار الغرامة
امل�ستحقة بقرار من املجل�س؛ ملن ي�ساعد  -من غري مفت�شي الهيئة �أو اجلهات
التي ت�ستعني بها  -يف الك�شف عن خمالفة لأحكام هذا النظام ولوائحه.
املادة الثانية والأربعون:
تعر�ض الهيئة م�شاريع اللوائح الفنية واملوا�صفات القيا�سية للغذاء على
اجلمهور بالأ�سلوب الذي تراه منا�سب ًا قبل اعتمادها �أو �إ�صدارها؛ وذلك
لتلقي امللحوظات واملقرتحات.
املادة الثالثة والأربعون:
للهيئة اال�ستعانة ب�أي جهة حكومية �أخرى �أو بالقطاع اخلا�ص؛ للقيام ب�أي
مهمة م�سندة �إليها مبوجب هذا النظام والئحته.
املادة الرابعة والأربعون:
ي�صدر املجل�س الالئحة خالل (مائة وثمانني) يوم ًا من تاريخ ن�شر هذا
النظام يف اجلريدة الر�سمية ،ويعمل بها ابتدا ًء من تاريخ العمل به.
املادة اخلام�سة والأربعون:
يعمل بهذا النظام بعد (مائة وثمانني) يوم ًا من تاريخ ن�شره يف اجلريدة
الر�سمية ،ويلغي كل ما يتعار�ض معه من �أحكام.
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الهيئة العامة تحيل عددًا من الموضوعات
على جدول أعمال المجلس

�أحـالـت الهيـــئة العامـة ملجلـــ�س ال�شـــورى على جـــدول �أعمال
املجلــ�س خــالل الفــرتة القــادمة عــدد ًا من التقـارير التي رفعتها
اللجــان املتخ�صــ�صة ب�شــ�أن مقرتحــات مل�شــاريــع �أنظــمة جديــدة
وتعديل �أنظمة نافذة ,وتقــارير الأداء ال�سنوي لعدد من الأجهزة
احلكوميــة.
جـــاء ذلك خـــالل االجتماع العا�شـــر للهيئة العامة من �أعمال
ال�سنة الثانيـــة للدورة ال�ساد�ســـة ملجلـــ�س ال�شـــورى الذي عقدته
برئا�ســـة معـــايل رئيـــ�س املجـــل�س ال�شـــيخ الدكتــور عبداهلل بن
حممد بن �إبراهيم �آل ال�شيخ وبح�ضور معايل نائب رئي�س املجـــل�س
الدكتور حممد بن �أمني اجلفري ومعـــايل م�ساعد رئيـــ�س املجـــل�س
« ال�سابق » الدكتور فهاد بن معتاد احلمـــد ومعـــايل الأمــني العــام
للمجل�س الدكتور حممد بن عبد اهلل �آل عمرو ور�ؤ�ســـاء اللجان
املتخ�ص�صة باملجل�س.
فـ ــقد قـ ــررت الهيئـ ــة العامـ ــة خـ ــالل االجتـ ــماع �إحـ ــالـة تقرير جلنـ ــة
ال�ش�ؤون الإ�سالمية والق�ضائية ب�ش�أن مقرتح تعديل نظـ ــام الق�ضاء ال�صـ ــادر
باملر�س ــوم امللكي رقـ ــم م 78/وتاريخ 1428/9/19هـ ،املقـ ــدم من عـ ــ�ضو
املجلـ ــ�س الدكتور /ح�سام بن عبداملح�سن العنقري ,وتقـ ــرير اللجـ ــنة ب�ش�أن
مقرتح تعديل املادة ال�سابعة والع�شرين من نظام الق�ضاء ال�صـ ــادر باملر�سوم
امللـ ــكي رقـ ــم م 78/وتاريـ ــخ 1428/9/19هـ ،املـ ــقدم من ع�ضو املجـ ــل�س
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الدكـ ــتور /نا�صر بن زي ــد بن داود ،وتقـ ــرير اللجـ ــنة ب�ش ـ ـ�أن مقرتح م�شروع
تعديل املادة التا�سعة وال�ستني من نظـ ــام الق�ضاء ال�صـ ــادر باملر�سـ ــوم امللكي
رقم (م )78/وتاريخ 1428/9/19هـ واملقـ ــدم ع�ضو املجـ ــل�س اللواء الطيار
الركن املهند�س /حمد بن عبدالرحمن احل�سون.
كما �أحالت الهيئة العامة تقرير جلنة الإدارة واملوارد الب�شرية ب�ش�أن مقرتح
�إ�ضافة مادة لنظام اخلدمة املدنية تنظـ ــم مواعيد و�ساعات الدوام الر�سمي
للأجهزة احلكومية املقدم من ع�ضوي املجـ ــل�س الدكتور /حممد بن عبداهلل
�آل ناجي والأ�ستاذ /عطا بن حمود ال�سبيتي ,وتق ــرير اللجنة ب�ش�أن املقرتحني
اللذين قدمهما عدد من �أع�ضاء املجل�س لتعديل عدد من مواد نظام التقاعد
امل ــدين ال�ص ــادر باملر�س ــوم املل ــكي رقم (م )41/وتاريخ 14393/7/29هـ,
وتقرير جلنة ال�ش�ؤون االجتماعـ ــية والأ�سرة وال�شباب ب�ش�أن مقرتح م�شروع»
نظام الهيئة الوطنية للم�س�ؤولية االجتـ ــماعية» ،املقـ ــدم من عــ�ضو املج ــل�س
الدكتورة /زينب بنت مثنى �أبوطالب ,وتقرير جلنة ال�شـ ـ�ؤون ال�صحية والبيئة
ب�ش�أن ،مقرتح �إدراج عقوبة الت�شهري �ضمن ن�صي املــادة (الرابعة ع�شرة) من
نظام املناطق املحمية للحياة الفطرية واملادة (ال�سابعـ ــة) من نظام االجتار
بالكائنات الفطرية املهددة باالنقرا�ض ومنتجاتها.
وقررت الهيئة العامــة �إحالـة تقرير جلـ ــنة ال�ش ـ ـ�ؤون املالية ب�ش�أن درا�سة
ر�سم الكهربـ ــاء ( الق ــدمي ) البالـغ ( )%2املفرو�ض على �شـ ــركات الكـ ــهرباء

حصاد الشهر

ل�صالح البلديات بقرار جمل�س الـ ــوزراء رقم ( )26وتـ ــاريخ 1376/2/8هـ,
وتقرير جلنة ال�ش�ؤون املالية ب�ش�أن التعديالت املقرتحة على نظام ال�صندوق
ال�سعودي للتنمية.
ووافقت الهيئة العامة على �إحالة تقرير جلنة ال�ش�ؤون الإ�سالمية والق�ضائية
ب�ش�أن التقرير ال�سنوي لديـوان املظامل للعـ ــام املايل 1435/1434هـ ,وتقرير
جلنة الإدارة واملوارد الب�شرية ب�ش ـ ـ�أن التقرير ال�سنوي لهيئة الرقابة والتحقيق
للعام املايل 1435/1434هـ وتقرير جلنة ال�ش�ؤون الثقافية والإعالمية ب�ش�أن
التقرير ال�سنوي لوزارة الثقافـ ــة والإعـ ــالم للعـ ــام املالـ ــي 1435/1434هـ,
وتقريري جلنـة ال�شـ ـ�ؤون اخلارجـ ــية الأول ب�ش ـ ـ�أن التـ ــقرير ال�سـ ــنوي لوزارة
اخلارجي ــة للع ــام املايل 1435/1434هـ ,والثاين خ ــا�ص مب ــ�شروع اتفاقي ــة

عام ــة للتع ــاون بني حك ــوم ــة اململك ــة العربية ال�سعودية وحكومة جمهورية
القمر املتحدة.
كم ــا �أح ــالت الهــيئ ــة تق ــرير جل ــنة ال�شـ ـ�ؤون االقت�صادي ــة والط ــاق ــة
ب�ش�أن التقرير ال�سنوي للهي ــئة ال�سعودي ــة للموا�صف ــات واملقايي�س واجلودة
للعام املايل 1435/1434هـ ,وتق ــرير جلــنة ال�ش�ؤون ال�صحية والبيئة ب�شـ�أن
التق ــرير ال�سن ــوي مل�ست ــ�شفى امللك خ ــالد التخ�ص�صي للعي ــون للعام املايل
1435/1434هـ ,وتقرير اللجنة ذاتها ب�ش�أن التق ــرير ال�سن ــوي للهيئة العامة
للغذاء والدواء للعام املايل 1435/1434هـ ,وتق ــرير جلن ــة الإ�سكان وامل ــياه
واخل ــدمات العام ــة ب�ش�أن ،م�شروع نظام تطبيق كود البناء ال�سعودي املعاد
�إلى املجل�س عم ًال باملادة ( )17من نظام املجل�س.

رئيس مجلس الشورى يهنئ وزير االتصاالت وتقنية
المعلومات بالثقة الملكية

هنـ�أ معايل رئي�س جمل�س ال�شورى ال�شيخ الدكتور عبداهلل بن
حممد بن �إبراهيم �آل ال�شيــخ معايل وزيــر االتــ�صاالت وتقــنية
املعلومات الدكتور فهاد بن معتاد احلمد على الثقة امللكية الكرمية
بتعيينه وزير ًا لــوزارة االت�صاالت وتقنــية املعلــومات متمنــي ًا له
التوفيق يف مهام عمله.
و�أثنى رئي�س جمل�س ال�شورى خالل ا�ستقباله يف مكتبه مبقر املجل�س معايل
الدكتور فهاد احلمد على ما قدمه معاليه من جهود طيلة عمله يف املجل�س
ع�ضو ًا ثم م�ساعدا لرئي�س جمل�س ال�شورى و�إ�سهامه يف النهو�ض بالعمل الفني
والإداري يف جمل�س ال�شورى مما كان له بالغ الأثر يف تطوير العمل الإداري

يف املجل�س �إلى جانب ما �أ�سهم به مع عدد مــن �أع ــ�ضاء املجـل�س من جهود يف
تقدمي عدد من الأنظمة اجلديدة �إبان ع�ض ــويته و�أقرها املجل�س مما �سيكون
لها  -مب�شيئة اهلل  -بعد �أخذ دورتهــا النظامية الأثر االيجابي يف �سد فراغ
ت�شريعي يف املجال الذي تتعلق به تلك الأنظمة.
من جهـ ــته �أع ــرب مع ــايل وزير االت�صــاالت وتقية املعلومات عن �شكره
ملعايل رئي�س جمل�س ال�شورى على ما وجــده خالل عمله يف املجل�س من تعاون
بناء ،متمني ًا للمجل�س و�أع�ضائه دوام التوف ــيق يف تــحقيق تطــلعات القيادة
الر�شيدة ،و�آمال املواطنني وتلبية حاجاتهم.
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رئيس مجلس الشورى يستقبل سفير خادم الحرمين
الشريفين المعين لدى جمهورية كازاخستان
ا�ستقبل 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،
�سفري خادم احلرمني ال�شريفني املعني لدى جمهورية كازاخ�ستان
الأ�ستاذ غرم بن �سعيد �آل ملحان.
وهن�أ معايل رئي�س املجل�س ال�سفري �آل ملحان على الثقة امللكية الكرمية،
متمني ًا له التوفيق يف �أداء مهام عمله مبا يعزز العالقات الأخوية بني البلدين
ال�صديقني يف كافة املجاالت وال�سيما العالقات الربملانية بني جمل�س ال�شورى
والربملان الكازاخ�ستاين
وحمل معايل رئي�س جمل�س ال�شورى ال�سفري �آل ملحان نقل حتياته ملعايل
رئي�س و�أع�ضاء الربملان الكازاخ�ستاين.

ويستقبل سفير أثيوبيا
كما ا�ستقــبل معــايل رئيـ�س جملــ�س ال�شــورى يف مكتبــه مبقر
املجلــ�س يف الريــا�ض �سفــري جمــهوريــة �أثيوبيــا لــدى اململــكة
الدكتــور حممد ح�سن كــبريا الذي ودع معاليه مبنا�سبة انتهاء
فرتة عمله �سفري ًا لبالده يف اململكة.
و�أعرب معايل رئي�س جمل�س ال�شورى خ ــالل اللقاء عن تقديره للجهود
التي بذلها ال�سفري الأثيوبي خالل ف ــرتة عمل ــه باململك ــة من �أج ــل تنمية
وتطوير العالقات الثنائية بني البلدين ال�صديقني.
ـدد من املو�ضوعات والق�ضايا ذات
وجرى خالل اال�ستق ــبال ا�س ــتعرا�ض ع ـ ٍ
االهتم ــام امل�ش ــرتك بني اململ ــكة و�أثي ــوبيا ،و�س ــبل تعزيز العالقات الثنائية
بني البلدين يف �شتى املجاالت خا�ص ــة العالق ــات الربملاني ــة بني جمل�س
ال�شـ ــورى والربملان الأثـيوبي وتفعــيل دور جلنـنتي ال�صداقــة الربملانيـة
ال�سعودية الأثيوبية مبا يخدم م�صالح البلدين وال�شعبني ال�صديقني.

د .ناصر بن داود يجتمع بالسفير الموريتاني

اجتــــمع عــــ�ضو جمــــل�س ال�شـــورى رئيـ�س جلــــنة ال�صـــــداقة
الربملانية ال�سعودية املوريتانية الدكتور نا�صر بن زيد بن داود يف
مكتبه مبقر املجل�س يف الريـــا�ض مع �سفـــري اجلمهورية الإ�سالمية
املوريتانية لدى اململكة ال�سيـد  /حممــد ولد حممود حممد الأمني
ولد �سيدي.
عدد من املو�ضوعات والق�ضايا ذات
وت ــم خ ــالل االجـ ــتماع ا�ستـ ــعرا�ض ٍ
االهتمـ ــام امل�شت ــرك بني اململ ــكة وموري ــتانيا ،و�سبل تنمية وتعزيز العالقات
الربملاني ــة بني جمل ــ�س ال�شـ ــورى واجلمعي ــة الوط ــنية املوريتانية (الربملان)
وتفعيل دور جلننتي ال�صداقـة الربملانــية ال�سعودي ــة املوريت ــانيـ ــة مبا يخـ ــدم
م�صالح البلدين وال�شعبني ال�شقيقني.
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لجنة الصداقة البرلمانية التاسعة في مجلس الشورى
تجتمع بالسفير التشيكي

عقـــدت جلنــة ال�صداقـــة الربملانيــة التا�سعة مبجــل�س ال�شورى
برئا�ســة عـــ�ضو املجـل�س رئي�س اللجنة الدكتـــور فايز بن عبداهلل
ال�شهري يف مقر املجلـــ�س بالريـــا�ض اجتماعا مع �سفـــري جمهورية
الت�شيك لدى اململكة ال�سيد /يري �سالفيك.
وجرى خالل االجتماع ا�ستعرا�ض الع ــالقـات الثنائي ــة بني اململـكة العربية

ال�سعوديـ ــة وجمه ــورية الت�شـ ــيك خا�ص ــة يف املجــاالت التعليمية وال�صحية
وال�سياح ــة� ,إلى جان ــب العالقـ ــات الربملاني ــة بني جم ــل�س ال�شورى والربملان
الت�شيكي وتفعيل دور جلـ ــنتي ال�صـ ــداقة يف البـ ــلدين ال�صديقي ــن مبا ي�سهم
يف فتح �أفاق �أو�سع لعالقات التعاون مبا يخ ــدم امل�ص ــالح امل�شرتكة للمملكة
العربية ال�سعودية وجمهورية الت�شيك.

د .هيجان يستعرض مع السفير السنغافوري العالقات
البرلمانية بين البلدين

اجتمع ع�ضو جمل�س ال�شورى رئي�س جلنة ال�صداقــة الربملانــــية
ال�سعودية ال�سنغافورية يف املجل�س الدكتور عبدالرحمن بن �أحمد
هيجان ،يف مكتبه يف مقر املجل�س بالريــــا�ض مع �سفري جمهوريــــة
�سنغافورة لدى اململكة /لوران�س �أندرن�س.
وجرى خالل االجتماع مناق�شة عدد من املو�ضوعات والق�ضايا ذات االهتمام
امل�شرتك بني اململكة العربية ال�سعودية وجمهورية �سنغافورة وا�ستعرا�ض عالقات
التعاون بني البلدين ال�صديقني يف �شتى املجاالت خا�صة العالقات الربملانية بني
جمل�س ال�شورى والربملان ال�سنغافوري وتفعيل دور جلنتي ال�صداقة الربملانية يف
املجل�سني مبا ي�سهم يف دعم التعاون والعمل امل�شرتك بني البلدين.
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لجنة صداقة برلمانية تحتفي بعدد من السفراء

التقى �أعــ�ضاء جلـــنة ال�صداقـــة الربملـــانيـة الأولى يف جمل�س
ال�شورى برئا�سة ع�ضو املجل�س رئيـــ�س اللجنة الدكـتور� /أحمد بن
عمر الزيلعي يف مقر جمل�س ال�شورى بالريـــا�ض �سفـــراء ور�ؤ�ساء
البعثات الدبلوما�سية لـــدى اململكـــة لكـــل من �أملانـــيا االحتادية
والدامنارك وهولندا وال�سويد والرنويج والكامريون.
ومت خالل اللقاء ا�ستعرا�ض �سبل تع ــزيز التع ــاون الثن ــائي على �صعيد
العالقات الربملانية بني جمل�س ال�شورى وجمال�س وبرملانـ ــات ت ــلك الـ ــدول،
وتفعيل دور �أعمال جلان ال�صداقة الربملاني ــة مبا ي ــ�سهم يف دع ــم التع ــاون
والتن�سيق امل�شرتك بني جمل�س ال�شورى وتلك الربملانات.

بعد ذلك �ش ــرف اجل ــميع حــفل الع�ش ــاء ال ــذي �أقـ ــامته جلنة ال�صداقة
الربملانية يف مقر املجل�س تكرمي ًا لل�سفراء ور�ؤ�ساء البعثات الدبلوما�سية.
ي�شار �إلى �أن جلان ال�صداقة الربملانية ال�سعودية يف جمل�س ال�شورى تعمل
على تنمية وتوثيق روابط ال�صداقة والتوا�صــل بني جمل�س ال�شورى ،واملجال�س
الت�شريعية والربملانات يف الدول ال�شقيقة وال�ص ــديقة وتعزيز عالقات اململكة
مع الدول ال�شقيقة وال�صديقة ،ويحقق �أكرب ق ــدر مــن الت ــوا�صل والتن�سيق يف
خمتلف املحافل الربملانية على ال�صعيدين الإقليمي والدويل.

د .الحربي يؤمل في اعتراف صربيا بجمهورية كوسوفا
اجتمـــع ع�ضـو جمل�س ال�شورى رئي�س جلنة ال�صداقة الربملانية
ال�سعوديـــة ال�صربـــية يف املجـــل�س الدكـــتور عبداهلل بـــن حمود
احلربي ،يف مكتبه مبقر املجل�س يف الريـــا�ض مع القـــائم ب�أعمال
ال�سفارة ال�صربية لدى اململكة /دراغان تودوروفيت�ش.
و�أ�شاد الدكتور عبداهلل احلربي يف م�ستهل االجتمــاع بالع ــالقات الثنائية
بني البلدين م�شريا �إلى الزيارات التي قام بها عدد من امل�سـ ـ�ؤولني ال�ص ــربيني
للمملكة ومنها زيارة نائب رئي�س جمل�س الوزراء الـ�ص ــربي ،ووزي ــر التج ــارة
وال�سياحة واالت�صاالت والتي بدورها �ستدعم وتعزز العالقات بني البلدين.
كما نوه احلربي باالعتذار الر�سمي ال ــذي قدم ــه الربمل ــان الـ�صربي عن
املجازر التي ارتكبتها الق ــوات ال�صربي ــة بح ــق ال�شعـ ــب البو�سني وخ�صو�صا
جمزرة (�سريبرينيت ــ�شا) احلرب ال�صـربية البو�سنية ,معرب ًا عن الأمل يف �أن
يتم اعرتاف �صربيا بجمهورية كو�سوفا.
من جانبه عرب القائم بالأعـمال ال�صربي عن �شكـره ملعايل رئي�س جمل�س
ال�شورى على ت�شكيل جلنة �صداق ــة برملانيـ ــة �سع ــودية �صرب ــية يف املج ــل�س
برئا�سة الدكتور عبداهلل احلربي مما يج�سد ح ــر�ص جم ــل�س ال�ش ــورى على
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تعزيز العالقات الربملانية بني البلدين مبا يحقق الأهداف امل�شرتكة.
وجرى خالل االجتماع مناق�شة �س ــبل دع ــم وتع ــزيز الع ــالقات الثن ــائية
بني البلدين ال�صديقني يف جم ــيع املج ــاالت خا�صة جمال التجارة وال�صناعة
والزراعة وال�سياحة �إلى جان ــب العالق ــات الربمل ــانية بني جم ــل�س ال�ش ــورى
والربملان ال�صربي وتفعيل دور جل ــنتي ال�صداقة الربملانية يف املجل�سني مبا
يخدم امل�صالح امل�شرتكة للبلدين.

حصاد الشهر

لجنة الصداقــة البرلمانية السعوديـة االستراليـة
تجتمع مع سفير أستراليا
عقد �أع�ضـاء جلنة ال�صداقــة الربملانية ال�سعوديـة اال�سرتاليـة
يف جملـ�س ال�شورى برئا�سة ع�ضو املجلـ�س رئيـ�س اللجنـة الدكتور
عبدالرحمن بن �أحمد هيجان يف مقر املجل�س بالريا�ض اجتماع ًا
مع ال�سفري اال�سرتايل لدى اململكة ال�سيد نيل هوكنز.
وتـ ــركز احل ــديث خ ــالل االجت ــماع على الع ــالقات الثن ــائية بيـن املمـلكة
وا�سرتاليا يف �شتى املجاالت االقت�صادية والثقافية والتعليمي ــة و �س ــبل تع ــزيز
العمل والتعاون الثنائي على �صعيد العالقات الربملاني ــة بني جمل�س ال�شورى
والربملان اال�سرتايل وتفعيل دور جلنتي ال�صداق ــة الربملانــية يف البلدين مبا
ي�سهم يف دعم التعاون والعمل امل�شرتك بني البلدين ال�صديقني.

لجنة الصداقة البرلمانية الثامنة تحتفي بسفراء عدد
من الدول الشقيقة والصديقة

التقى �أع�ضاء جمل�س ال�شورى �أع�ضاء جلنة ال�صداقة الربملانية
الثامنة برئا�سة ع�ضو املجل�س رئي�س اللجنة الدكتور نا�صر بن
زيد بن داود يف مقر جمل�س ال�شورى يف الريا�ض �سفراء ور�ؤ�ساء
البعثات الدبلوما�سية لدى اململكة لكل من ا�سبانيا ،والربتغال،
وم�صر ،واملغرب ،واجلزائر ،وال�سودان ،وموريتانيا ،وجمهورية
القمر ،و�أريرتيا ،وكينيا.

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.
بعد ذلك �شرف اجلميع حفل الع�شاء الذي �أقامته جلنة ال�صداقة
الربملانية يف مقر املجل�س تكرمي ًا لل�سفراء ور�ؤ�ساء البعثات الدبلوما�سية.
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ترشيح وانتخابات  ..والقرارات بنظام التصويت

المجلس الطالبي بمتوسطة العرباض بن سارية..
مجلس شوري مصفر ونموذج لمفهوم العمل الجماعي
تقرير  -من�صور الع�ساف
املجالــــ�س الطالبيـــة يف مـــدار�س التـعليم العـام للبنني والبنات,
�أو يف اجلامعات ,هي مبثابة جمال�س �شوريـــة م�صغرة ,فـهي متاثل
املجال�س ال�شورية من حيث �آلية الرت�شـــيح واالنتخـــاب ,واللجان,
وتقدمي االقرتاحات ,و�آلية املناق�شات و�صدور القرارات.
�إلى جانـــب دورهـــا يف تنميـــة ثقـــافة احلـــوار ,يف مناخ يت�سم
بال�شفافية ,واحرتام الر�أي والر�أي الآخر.
املجل�س الطالبي يف متو�سطـــة العربـــا�ض بن �ساريـــة مبدينة
الريا�ض واحد من تـــلك املجـــال�س .ويف هـــذا التقرير مـــزيد من
التفا�صيل عن ت�شكيل املجل�س ,و�آلية عملــه ,واملهام التي يقوم بها.
حيث يعمل املجل�س الطـــالبي باملدر�ســـة على تعـــزيز مفـــهوم
التعاون والعمل اجلماعي ،وتعـــويد الطالب على حتمل امل�س�ؤولية.
�إ�ضافة �إلى تعزيز روح االنتـــماء للوطـــن ،واكتـــ�شاف مـــواهب
الطالب وتنمية قدراتـــهم .وتنمـــية روح احلـــوار البناء واحرتام
الر�أي الآخر.
كما يهدف املجل�س الطالبي يف املدر�سة �أي�ضا �إلى ت�شجع الطالب
على التفوق الدرا�سي ودعــم الإبداع واالبتكار ،والإ�سهام يف بناء
ال�شخ�صية القــادرة على مواجهـــة حتـــديات امل�ستـــقبل ،وكـــذلك
�إ�شراك الطالب يف �صنع القرار .
املجل�س الطالبي يعزز التعاون وير�سخ مفهوم ال�شورى واحلوار بني
الطالب
بداية �أو�ضح املع ــلم باملدر�سـ ــة زهري بن نـ ــا�شي الغامـ ــدي دور املجل�س
الطالبي و�أهمية وجوده يف املدر�سة وقال « �إن من �أهـ ــداف وفوائد املجل�س
الطالبي تنمية احلوار البناء واحــرتام الر�أي الآخر ,وت�شـ ــجع الطالب على
التفوق الدرا�سي وتدعم الإبـ ــداع واالبتـ ــكار ،والإ�سهام يف بناء ال�شخ�صية
للطالب وتنمية قدراته على مواجهة حتديـ ــات امل�ستقبل ،كما يتم من خالله
حتقيق رغبات الطالب ،وحل م�شـ ــكالتهم و�إزالـ ــة العقبـ ــات التي تعرت�ض
م�سريتهم التعليمية والرتبوية ،وكذلك �إ�شراكهم يف �صنع القرار باملدر�سة.
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و�أفاد ب�أن املجال�س الطالبية بد�أت ت�أخ ــذ دورها يف العديد من املدار�س
وحققت نقل ــة متم ــيزة يف تنم ــية الف ــكر الط ــالبي و�ص ــقل املواه ــب
الكامنة واملهارات الطالبية ،وتر�سيخ مفهوم القيادة لدى �أع ــ�ضاء املجل ــ�س
الطالبي� ،إ�ضافة �إلى �إ�شراك اجلميع يف القرارات واالع ــتماد على الذات،
وبناء ثق ــافة التحاور والناق�ش بني الطالب ،وتعميق املمار�س ــة العملي ــة
الهادفة لتنميتهم فكريـ ـ ًا وعملي ًا� ،إ�ضاف ــة �إلى رفع الوعي الطالبي ،وتهيئتهم
للم�شاركة يف بناء املجتمع.
معايري دقيقة للرت�شيح لع�ضوية املجل�س الطالبي
من جهته �أو�ضح م�شرف الن�شاط الطالبي حممد �سع ــدون املق ــيبل
الآلي ــة املتبعة يف املدر�سة لرت�شيح الطالب لع�ضوي ــة املجل�س الط ــالبي
و�آل ــية تنفيذ التو�صيات ,وقال  :يتم تر�شيح الطالب لع�ض ــوية املجل�س من
خ ــالل املعلمني ،حيث تو�ضع �ضوابط ومعايري معينة لالختيار كالكفاءة

شورى الشباب

وم�ستوى الذكاء ،ومن تتوفر لديهم املعايري القيادية و�أ�صحاب الأفكار البناءة
والأخالق الرفيعة ،ثم جترى بعد ذلك ت�صفية بني الطالب املر�شحني من
خالل تنظيم م�سابقات ثقافية� ،أو تقدمي بحث �أو ت�صور عن املجل�س الطالبي
�أو درا�سة تعنى به.
وعن �آلية انعقاد اجتماعات املجل ــ�س الطالبي بني املقيبل �أن املجل�س يعقد
اجتماعاته �أ�سبوعي ًا ،ويتم توفري كافة االحتياجات الالزمة عن طريق �إدارة
املدر�سة.
و�أ�شار �إلى �أن الت�صويت على م�شروع طالبي معني ي�شارك فيه كافة �أع�ضاء
املجل�س دون �إق�صاء �أحد ،ويف حال �إق ــراره يتم الرفع بالتو�صيات �إلى �إدارة
املدر�سة ,و�أ�ش ــاد املقيبل باملجال ــ�س الطالبي ــة ،مبينا �أنها من �أف�ضل و�أرقى
�أن�شطة املدار�س ح ــيث تع ــود على الط ــالب واملدر�سني واملجتمع خارج �سور
املدر�سة بالفائدة اجلمة ،ومن ذلك تنمية ال�سلوك التعاوين والعمل التطوعي
بني الطالب ,وتطوير املهارات القيادية ومهارات التوا�صل لديهم ,وتعريف
الطالب ب�آلية وثقافة االنتخابات وتعويدهم على امل�شاركة اجلماعية.
كما �أن وج ــود جم ــال�س طالبي ــة ن�شطة يف املدار�س ي�ساعد على خلق بيئة
�صحية ت�شجع ح�ضور الط ــالب وم�شاركتهم الفاعلة.
وي�ض ــبف املق ــيبل :كم ــا �أن امل ــجال�س الطالبي ــة تعزز ثقة الطالب بنف�سه
ومتنحه الفر�صة يف �إثبات الذات ،وت�شركه يف الق ــرار والتخطيط لتطوير
املدر�سة ،وت�سهم يف معاجلة امل�شكالت املدر�سي ــة ،وما يقدمه الطالب من
مقرتحات ايجابية ،تعد بال �شك نتي ــجة طبيع ــية ملا ميلك ــونه من م ــهارات
ومعارف اكت�سبوها داخل املدر�سة �أو خارجها.
مهام املجل�س الطالبي يف املدر�سة
وعن م�س�ؤوليات �أع�ضاء املجل�س الطالبي باملدر�سة �أفاد امل�شرف الرتبوي
عبد الرزاق جعيثن املن ــ�صور ب�أن من م�س�ؤولي ــات الأع�ضاء متابعة تنفيذ
الربامج والأن�شطة املعتمدة والإ�شراف عليها.
م�شري ًا �إلى �أن املجال�س الطالبية يف املدار�س ب�شكل عام �أن�شئت لأهداف
�سامية منها حتقيق مبد�أ ال�شورى فيما بني الطالب ،وتثقيفهم مبفهوم احلوار
الهادف بعيد ًا عن االنت�صار للذات ،وتنمية ال�سلوك التعاوين يف نفو�سهم.
وب�شـ ـ�أن تو�صي ــات املجل�س التي ت ــرفع �إلى �إدارة املدر�س ــة قال اجلعيثن:
« �إن التو�صيات ترف ــع �إلى �إدارة املدر�س ــة ,وذلك بعد �أن تتم مناق�شتها يف
املجل�س و�إقرارها ،و�إدارة املدر�سة بدوره ــا تق ــوم بدرا�سة التو�صيات وغالب ًا
تتم املوافقة عليها ,لأن ما يتو�صل �إليه املجل ــ�س ي�صب يف جممله يف �صالح
الطالب ويخدم البيئة املدر�سية.

املجل�س الطالبي حا�ضنة للموهوبني يف املدر�سة
ويرى ع�ضو املجل�س الطالبي الطـ ــالب �سويل ــم �شاهر البقمي الذي
يدر�س يف ال�صف الثالث املتو�سط �أن املجل�س الطـ ــالبي يف املدر�سة له دور
كبري يف اكت�شاف املواهب للطالب يف جماالت عديدة ,فقد اقتـ ــرح املجلـ ــ�س
الطالبي تنظيم ور�ش عمل �أ�سبوعية للطالب ملمار�سة هواياتهم يف الر�سـ ــم
والإن�شاد ,واحلا�سب الآيل ,ومت من خاللها اكت�شاف طـ ــالب موهوبني متت
رعايتهم من قبل �إدارة املدر�سة.

و�أ�شار �إلى �أن املجلـ ــ�س الطالبي كـ ــان له دور يف تطـ ــوير البيئة الداخلية
للمدر�سة ,وتطوير ثقافة املحافظــة على نظافـ ــة املدر�س ــة ,كمـ ــا قـ ــدم بع�ض
الطالب مقرتحات ب�ش�أن تنظيم بع�ض الأن�شطة وامل�سابقات الثقافية ومتت
مناق�شتها يف املجل�س و�إقرارها ورفعت �إلى �إدارة املدر�سة ووافقت عليها.
املجل�س الطالبي حقق يل موهبتي يف الر�سم
وكان للطالب حم�سن ثويني املح�سن يف ال�صـ ــف الثاين املتو�ســط ر�أي يف
هذا اجلانب ,وقال بعفوية �صغار ال�سن « :نعم جزاهم اهلل خري �إخــواننا يف
املجل�س الطالبي و�أنا �أحب الر�سم و�أ�شرتي كرا�سات ر�سم با�ستمرار و�أكرث
ر�سوماتي اجلبال والطبيعة والكواكب وال�صحـ ــراء ،ووالدي ي�شجـ ــعني على
الر�سم وي�شرتي يل �أنواع الكرا�سـ ــات والألـ ــوان الزيتـ ــية واملائية واخل�شبية
وا�شرتى يل كتب ر�سومات.
ومعي يف الف�صل �صديقي متعب ال�شـ ــمري مثل هوايتي وبني احل�ص�ص
نتحدث عن موهبتنا وكل منا يطلع الآخر عـ ــلى ر�سومـ ــاته اجلديدة ,وكلمنا
�أع�ضاء املجل�س عن موهـ ــبتنا واحلمد هلل نظموا م�سابـ ــقة للمواهب و�شارك
فيها  17طالب ًا يف املناف�سة وكان ترتيبي الرابع ،و�إن �شاء اهلل �أفـ ــوز يف املرات
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القادمة و�صـ ــارت بيننا �صـ ــداقة ونتـ ــوا�صل مع بع�ض نحن الر�سامني و�شكر ًا
لأع�ضاء املجل�س.
وي�ضيف� :إن املجـ ــل�س الطـ ــالبي ينظم لنا حما�ضرات �سلوكيـ ــة وتربوية
مفيدة يف حب الوطن وطاعة الوالدين وال�سلوك القويــم والتحذير من الأفكار
الدخيلة وال�سلوك امل�شني و�أ�ضرار التدخني وغريها ,وقد ا�ستفدنـا كثري ًا من
هذه املحا�ضرات املفيدة ,وال �أن�سى دور �أحد زمـ ــالئي يف املجـ ــل�س الطالبي
حيث عر�ضت عليه م�شكلة خا�صة واجتمع بي برئي�س املجل�س وامل�شرف
الرتبوي وا�ستدعوا ويل �أمري وحلوا امل�شكلة و�أ�شكـ ــرهم على هذا االهتمام
واالعتناء بالطالب.

الأن�شطة الطالبية لإ�شباع رغبات الأبناء مبا هو مفيد
وعرب كل من عو�ض �سويدين العنزي و�سحيم دهمان القحطاين وهما وليي
�أمر طالبني باملدر�سة عن �سرورهما مبا يقوم به املجل�س الطـ ــالبي باملدر�سة,
وقال العنزي� :إن ما حققه املجل�س الطالبي يف املدر�سة يعترب نقلة نوعية يف
تربية الأبناء واملحافظة عليهم من ال�سلوك ال�سيئ وتوعيتهم ب�أ�ضرار التدخني
واملخدرات ورفقاء ال�سوء و�إر�شادهم وتوجيههم توجيه ًا �سليم ًا وملء وقت
الفراغ لديهم مبا هو مفيد لهم وملجتمعهم� .إلى ذلك �أ�شار القحـ ــطاين �إلى ما
للمجل�س الطالبي من دور يف تنمية مهارات ابنه يف اخلط الع ــربي من خالل
ور�ش العمل التي ينظمها املجل�س للموهوبني ملمار�سة مواهبهم وتنميتها.

أكثر من  300طالب وطالبة يزورون مجلس الشورى
يف �إطار �سيا�سة جملــ�س ال�شــــورى بتعزيز عالقته مع املواطنني,
وتنمية ثقافة احلوار لدى �أفــــراد املجتمــــع ,والتعريف
باملجــــل�س ودوره التنظيمي والرقابي ,و�آليــة عمله وعمل جلانه
املتخ�ص�صة ,نظمت �إدارة العالقات العامة ,و�إدارة العـــالقات
العامة والإعالم بالإدارة العامــة الن�سائيــــة زيــــارات منتظــــمة
لطالب وطالبات اجلامعات واملدار�س بالتعلــــيم العــــام لزيارة
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جمل�س ال�شورى ,فقد نظمت الإدارتان خالل �شهر �صفر املــــا�ضي
زيارات لأكثـــر من  300طالب وطالبة.
فقـــد زار املجــــل�س طــالب ق�سم القانون بكلية ال�شرق العربي,
وطالب القانون بجامعــــة �شقرا ,وطالب من متو�سطة الغد الأهلية
بالريا�ض ,ومن مدار�س التـــربية النمـوذجية بالريا�ض ,ومدار�س
الأجماد الأهلية بالريا�ض ,ومدار�س ريـــا�ض التــربية احلـديثة
الأهلية ,ومدار�س الفر�سان التعليمية بالريا�ض ,وطالبات جامعة
الأمري �سلطان ,وجامعــــة دار العلـــوم ,واملتو�سطـــة  221ومدار�س
الرتبية الإ�سالمية.
وقد جتــــول الطــــالب والطــــالبات يف ردهات املجل�س واطلعوا
على حمتويات املعر�ض الدائم الــذي يحتوي تاريخ املجل�س وبع�ض
الوثائق التي توثق القرارات التي �أ�صــــدرها املجــــل�س �إبان عهود
امللك عبدالعزيز ,وامللك �سعود وامللك في�صل – رحمهم اهلل – كما
�شاهد الطالب والطالبات فيلم ًا تعريفــــي ًا عن املجــــل�س ،وح�ضروا
جانب ًا من اجلل�سات العامة التي عقدها املجل�س.

مجتمع الشورى

المنيف رئيسًا للجنة االقتصادية والمالية في البرلمان العربي
انتخب ع�ضو جمل�س ال�شورى ع�ضو الربملان العربي الدكتور /عبداهلل بن علي املنيف رئي�س ًا للجنة
ال�ش�ؤون االقت�صادية واملالية يف الربملان العربي.
جاء ذلك خالل اجللـــ�سة الإجرائيـــة النتخـــاب رئي�س الربملـــان العربي ونـــواب الرئي�س ور�ؤ�ساء
ومقرري اللجان الدائمة التي عقدت على هام�ش اجللـــ�سة الثانية لدور االنعقـــاد الثـــالث من الفـــ�صل
الت�شريعي الأول للربملان العربي ،وجلانه الدائمة والفرعية ،وذلك يف مقـــر جامعـــة الـــدول العربية
بالقاهـــرة ،خالل املدة من 1436/2/17-12هـ املوافق 2014/12/9-4م.

ي�شار �إلى �أن �أع�ضاء جمل�س ال�شورى �أع�ضاء الربملان العربي هم:

الأ�ستاذ� /سعود بن عبدالرحمن ال�شمري.
الدكتور /عبداهلل بن علي املنيف.
اللواء طيار ركن /عبداهلل بن عبدالكرمي ال�سعدون.
الدكتور  /م�شعل بن فهم ال�سلمي.

وفد نسائي كويتي زار المجلس وتعرف على التجربة الشورية بالمملكة
زار جملـــ�س ال�شـــورى يوم الثالثاء � 3صفر 1436هـ وفـــد ن�سائي من
دولـــة الكويت ال�شقيقة ممث ًال يف املدير العام ملكتبـــة البابطني املركزية
وع�ضو اجلمعية االجتماعية الن�سائيـــة الأ�ستـــاذة �سعـــاد عبداهلل العتيقي
و ع�ضو جمل�س �إدارة اجلمعـية الثقافية الن�سائية الأ�ستاذة مو�ضي ال�صقري.

وا�ستقبلتهما مديرة �إدارة الق�سم الن�س ــائي الأ�سـ ــتاذة ر�شا عبدالرحـ ــمن
ال�شبيلي و�صحبتهما يف جولة تعريفـ ــية باملجل�س �شـ ــملت اجلناح التاريـ ــخي

ملجـ ــل�س ال�شورى ,والقاعات الرئي�سة ,واطلعت ال�ضـ ــيفتان على التجربـة
الن�سائية باملجل�س ,وتعرفتا على �آلية عمل املجل�س وجلانه املتخ�ص�صة,
وح�ضرتا جـ ــانب ًا من اجلل�سـ ــة العام ــة للمجل�س ولقيتا ترحيب ًا من معايل
رئي�س املجل�س و�أع�ضاء املج ــل�س ,و�شاهدت ال�ضيفتان م�ستوى احلوار
والر�أي والر�أي الآخر حتت قبة ال�شورى.

مجلس الشورى يدرب منسوبيه على مهارات االتصال في الحوار
نظم جمل�س ال�شورى ممث ًال ب�إدارة التخطيط والتطوير على مدى يومني
برناجم ًا تدريبي ًا بعنوان» تنمية مهارات االت�صال يف احلوار» بالتعاون مع
مركز امللك عبدالعزيز للحوار الوطني ممث ًال ب�أكادميية احلوار للتدريب
وا�ستطالعات الر�أي العام.

جمايل احلوار واالت�صال.
جتدر الإ�شارة �إلى �أن جمل�س ال�شورى �سبق �أن وقع مذكرة تفاهم مع مركز
امللك عبدالعزيز للحوار الوطني تهدف �إلى تعزيز التعاون بني اجلانبني يف
جمال الدرا�سات اال�ستطالعية التي لها عالقة ب�أعمال جمل�س ال�شورى.

وا�ستهدف الربنامج املديرين العامني ومديري الإدارات مبجل�س ال�شورى.
وافتتح الربنامج نيابة عن معايل الأمني العام للمجل�س الأمني العام
امل�ساعد الأ�ستاذ خالد ال�ضبيبان بح�ضور نائب الأمني العام ملركز امللك
عبدالعزيز للحوار الوطني الدكتور فهد ال�سلطان.
وهدف الربنامج �إلى تعريف امل�شاركني يف الربنامج ب�أهمية احلوار
واالت�صال الفعال مع الآخرين ,و�إك�سابهم املهارات الأ�سا�سية للحوار
واالت�صال الفعال.
وت�ضمن الربنامج التدريبي �أخالق املحاور الناجح واال�سرتاتيجيات
العامة للمحاور ,مع اال�ست�شهاد ببع�ض الآيات من القر�آن الكرمي التي جت�سد
�آداب احلوار ,والدالة على �أخالق املحاور ,كما ت�ضمن الربنامج االت�صال
الفعال ومهاراته و�أدواته ,و�أهمية االن�صات واال�ستماع لنجاح احلوار,
و�صاحب اجلانب النظري للربنامج جانب تطبيقي للجوانب التي تناولها يف
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رئيس مجلس النواب البحريني
يشيد بدور المملكة في المنطقة
�أكد رئي�س جمل�س النواب مبملكة البحرين �أحمد بن �إبراهيم املال �أهمية تطوير
وتعزيز عالقات بالده مع اململكة العربية ال�سعودية والتن�سيق بينهما يف خمتلف
جماالت التعاون الإقليمية والدولية ،م�شيد ًا بدور اململكة الرائد يف املنطقة.
جاء ذلك خالل ا�ستقباله مبكتبه مبجلـــ�س النـــواب اليوم �سفري خادم احلرمني
ال�شريفني لدى مملكة البحرين الدكتور عبد اهلل بن عبد امللك �آل ال�شيخ.
و�أ�شاد املال بالعالقات الأخوية التاريخية الوطيدة املتميزة التي تربط بني البلدين و�شعبيهما
ال�شقيقني وما ت�شهده من تطور وتقدم بف�ضل الدعم الذى حتظى به من قائدي البلدين خادم
احلرميــن ال�شريفني امللك عــبداهلل بن عبدالعزيز �آل �سعود و�أخيه جــاللة امللك حمد بن عي�سى
�آل خليفة ملك مملكة البحرين.
كما مت خالل املقابلة ا�ستعرا�ض عدد من الق�ضايا مو�ضع االهتمام امل�شرتك و�آخر التطورات
وامل�ستجدات الراهنة يف املنطقة ,وجهود خادم احلرمني ال�شريفني يف امل�صاحلة العربية ووحدة
ال�صف العربي واخلليجي.

رئيس لجنة الصداقة لدول
التعاون بمجلس الشورى
البحريني يثمن مواقف
المملكة تجاه البحرين
ثمن رئي�س جلنة ال�صداقة لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية
مبجل�س ال�شورى يف مملكة البحرين �إبراهيم حممد ب�شمي مواقف اململكة
العربية ال�سعوديـة امل�سانـــدة والداعـــمة ل�شقيقتها البحرين ،م�ؤكدً ا �أن
العالقات التاريخيـــة بني البلـدين وال�شعبني ال�شقيقني حتظى باهتمام
خا�ص وم�ساندة من قبل القيادتني احلكيمتني يف البلدين.
وبني ب�شمي خ ـ ــالل اجت ـ ــماع اللجـ ـ ـنـة ب�سف ـ ــري خــادم احلرمني ال�ش ــريفني لدى
مملك ـ ــة البحرين الدكتــور عبداهلل بن عبداملـ ــلك �آل ال�شيخ حر�ص جمل�س ال�شورى
البحريني على الدف ـ ــع باجله ـ ــود الرامية لإجن ـ ــاح املنظ ـ ــومة اخلليجية من خالل
دعم امل�شاريع امل�شرتكة.
وفيما �أ�ش ـ ــاد ب ـ ــدور اململك ـ ــة العربي ـ ــة ال�سعودية يف الت�صدي للق�ضايا العربية
والإ�سالمية وحر�صها على وحدة ال�ص ـ ــف العربي� ،أعرب عن اعتزاز جمل�س ال�شورى
البحريني الكبري بك ـ ــل اخلط ـ ــوات التي يق ـ ــوم بها خ ـ ــادم احل ـ ــرمني ال�شريفني
وحكومته الر�شيدة للإ�سهام يف حتريك الق�ضاي ـ ــا ذات الطابع الإقل ـ ــيمي والدويل
التي تهتم بها دول املنطقة.
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رئيس مجلس األمة الكويتي يلتقي رئيس الوزراء العراقي
التقى رئيــ�س جملـ�س الأمـــة الكويتي
مرزوق علي الغامن رئي�س جمـــل�س الوزراء
العراقي الدكتور حيــدر العبـادي خـــالل
زيارتـــه للكويـــت م�ؤخـــر ًا ,وبحـــث معـــه
العالقـــات الثنائيـــة بني البلـــدين و�سبل
تطويرها ،بالإ�ضــافة �إلى �آخر التطورات
ال�سيا�سية والأمنيـة يف العــراق واملنطقة
وتــكثــيــف اجلــهــود لتطـــويــق الإرهــاب
ومكافحته.

مجلس الشورى البحريني يستنكر التدخالت الخارجية
في الشأن الداخلي للبحرين
�أعـرب جمــــل�س ال�شــــورى البحــــريني عن �أ�سفــــه وا�ستنــــكاره
للتدخــالت اخلارجيــــة يف ال�شــــ�أن البحريني الــداخلي ،م�ؤكدً ا �أن
املعايري املزدوجــــة التي تنتهــــجها بعــــ�ض الــــدول واملنــــظمات
ال ت�ساعـــد على حماربــــة الإرهاب واحلد من العنف وتهدد الأمن
وال�سلم الأهلي.
وبني جمل�س ال�شورى يف بيان له �أن الت�صريحات غري امل�س�ؤولة التي ت�صدر
من بعـ ــ�ض الدول تعــر�ض العالقات الثنائية معها �إلى مزيد من التدهور ،وال
ت�ساعد على بناء الثقة.

البرلمان العربي :رفض مجلس األمن قرارًا بإنهاء االحتالل
اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية شرعنة لالستيطان
�أعرب الربملان العربي عن �أ�سفه لت�صويت جمل�س الأمن الدويل
�ضد م�شروع القرار الفل�سطيني العربي الذي كان ين�ص على �إنهاء
االحتالل الإ�سرائيلي للأرا�ضي الفل�سطينية بحلول عام 2017م.
وقــال رئي�س الربملـ ــان العربي �أحمد بن حمـ ــمد اجلـ ــروان يف بيان له� :إن
“الرف�ض الأمريكي املعتـ ــاد مل�شاريـ ــع القرارات �ضد �إ�سـ ــرائيل مل يكن خيبة
الأمل الوحيدة لدى ال�شعب العربي ,بل �إن امتناع بع�ض الـ ــدول ال�صديقــة عن
الت�صويت واعرتا�ض ا�سرتاليا على القـ ــرار �أحبـ ــط �آمال ال�شعب الفل�سطيني
والعربي الذي و�ضع م�شروع قرار ال يدعو �سوى �إلى تطبيق القانون الدويل».
و�أكد �أن االمتناع �أو الت�صويت �ضد القـ ــرار كـ ــان مبثابة �شرعنة لالحتالل
واال�ستيطــان الإ�سرائيليــني يف فل�ســطني الأمــر الذي ينايف كـ ــافة القــوانني
والت�شريعات الدولية.
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مجلس النواب اليمني يمنح
الثقة لحكومة خالد بحاح
منح جمـــل�س النـــواب اليمـــني بالإجـــماع الثقة حلكومة خالد
بحاح ملزاولة مهامها بعد يومني من الت�أجيل.
ووف ًقا لوكالـــة الأنباء اليمنـــية فقد وافـق جمل�س النواب على
الربنامج العام للحكومة و�أقر منحها الثقة بالإجماع.
من جهـة �أخرى ط ـ ــالب رئي ـ ــ�س الربمل ـ ــان اليمني يح ـ ــيى علي الراع ـ ــي
الأطراف ال�سيا�سية يف بالده ب�ضرورة االلتزام بكل ما يجنب اليمن ويالت
ال�صراعات والتوترات.

كما دع ــا الراعي الأطراف خالل لقائه يف �صنعاء رئي�س و�أع�ضاء جلنة
الوف ـ ــاق املنبثق ـ ــة عن الربمل ـ ــان بزرع ثق ـ ــافة الألفة واملحبة والإخاء والعمل
امل�شرتك ملوا�صلة بناء اليمن.

البرلمان الليبي يعيد
ً
ً
سابقا إلى
ضابطا
129
الخدمة العسكرية
ً
�ضـــابطا �ساب ًقا على
قرر الربملان الليبي املنتخـــب �إعــــادة 129
ر�أ�سهم اللواء املتقاعد خليفة حفرت �إلى اخلدمة الع�سكرية.
و�صرح النائب الربملاين الليبي مفتاح قويدر �أن الربملان قرر �إعادة اللواء
املتقاعد خليفة حفرت ر�سم ًيا �إلى اخلدمة� ،إ�ضافة �إلى جمموعة من ال�ضباط،
من بينهم العميد �صقر اجلرو�شي.

البرلمان السوداني يصادق
على التعديالت الدستورية
�صـــادق الربملـــان ال�ســــوداين بــالإجــــماع عـــلى التعـــديــــالت
الد�ستوريــة التي �أدخلـــتها الرئـــا�سـة ال�ســـودانية على الــد�ستور،
التي متنح للرئي�س �سلطة تعيني وعزل الوالة.
ووافق الربملان على ت�ضمني اتفاق ــية الدوح ــة ل�سالم دارفور يف الد�ستور،
وكذلك ت�ضمني التعديالت مواد متعلقة بوالي ــة رئي�س اجلمهورية على القوات
النظامية وقوميتها وحتديد مهامـها واخت�صا�صات ــها ،ف�ضـ ـ ًال على تع ــديالت
املتعلقة بديوان احلكم الالمركزي والأرا�ضي و�صناديق ال�ضمان.
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البرلمان الباكستاني
يصادق على قانون
إلنشاء محاكم عسكرية
لقضايا اإلرهاب
�صادق الربملان الوطني الباك�ستاين مبجل�سيه الأعلى والأدنى
على م�شروع قانون مي�سح ب�إن�شاء حماكم ع�سكرية خا�صة للف�صل
يف ق�ضايا الإرهاب.
واعتمدت اجلمعية الوطنية  -املجل�س الأدنى يف الربملان  -م�شروع القرار
الذي قدمته احلكومة بالغالبيـ ــة ،وبعد ذلك �ص ــادق عل ــيه جمل�س ال�شيوخ -
املجل�س الأعلى يف الربملان.-
وحظي امل�شروع بدعم �أكرث من ثلثي نواب الربملان الوطني مبجل�سيه الأعلى
والأدنى ،وهي ن�سبة تكفي العتماد هذا امل�شروع من قبل رئي�س اجلمهورية.

وو�صف رئي�س الوزراء الباك�س ــتاين ن ــواز �شـ ــريف م�صادقـة الربملان على
هذا امل�شروع بالتطور املهم يف تاريخ باكــ�ستان وخطوة ا�ستثنائية �ضد موجة
الإرهاب اال�ستثنائي التي تهدد �أمن وا�ستقرار باك�ستان.

الرئيس اليوناني يحل البرلمان ويدعو
النتخابات برلمانية مبكرة
�أ�صدر الرئي�س اليوناين كارلو�س بابوليا�س مر�سوم ًا بحل الربملان ودعا �إلى انتخابات برملانية
مبكرة يف  25يناير 2015م.
وذكر رئي�س اليونان يف مر�سومه �أن القوام اجلديد للربملان �سيعقد جل�سته الأولى يف اخلام�س من فرباير املقبل.
يذكر �أن الربملان اليوناين �أخفق يف انتخاب رئي�س جديد للبالد يف اجلولة الثالثة من الت�صويت مما يعني متهيد
الطريق �أمام �إجراء انتخابات مبكرة.

البرلمان الياباني يعيد انتخاب
رئيس الوزراء لوالية جديدة
انتخب الربملـــان اليابـــاين رئيـــ�س الــوزراء �شينزو �آبي لوالية
جديدة ممهدا له الطريق لت�شكيل حكومة جـديدة ،وهي احلكومة
الثالثة لآبي منذ عودته �إلى ال�سلطة يف �أواخر عام .2012
و�أفادت هيئة الإذاعة اليابان ــية الر�سمـ ــية (�إن �إت�ش كي) على م ـ ــوقعها
االلكرتوين �أنه مت انتخ ــاب �آبي ليك ــون رئي�س الوزراء الـ  97لبالده يف جل�سة
خا�صة عقدها جمل�س الن ــواب وال�ش ــيوخ يف الب ــرملان الياب ــاين ال ــذي ميتلك
حزبه الدميقراطي و�شريكه (حزب كوميتو) الأغلبية فيه.
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قرارات حول استخدام األجانب ( ) 2 - 2
قرار رقم ( )396وتاريخ 1348/1/8هـ

�أعيد امل�شروع �إلى جمل�س ال�شورى وفق املعاملة الواردة من املقام ال�سامي
رقم ( )194يف 1362/1/4هـ ،مت�ضمنة توجيه جاللة امللك املعظم املو�ضحة
يف كتاب الديوان العايل رقم ( )2758/1/25يف 1361/12/28هـ؛ “ب�أن
يحال هذا املو�ضوع �إلى جمل�س ال�شورى ليقوم بو�ضـ ــع النظام يراعى فيه ما
�صدر به الأمر امللكي الكرمي.
ومبراجعة الأمر العايل املنوه عنه وهو املدون يف كتاب الديـ ــوان العايل
رقم ( )2137/1/19يف 1360/10/15هـ ،ظهر �أنه ين�ص على و�ضـ ــع نظام
ب�سيط يكون متنا�سب ًا مع م�ستوى البالد االجتماعي باالتفاق مع مهـ ــدي بيك
مدير الأمن العام حتى ي�ؤمن الغر�ض املتوخى منه وي�ضمن م�صلـ ــحة اخلادم
واملخدوم ويعر�ض على �أنظار جاللته لأجل النظر فيه �.أ.هـ”.
�أحال املجــل�س املو�ضـ ــوع �إلى جلنـ ــة الأنظمـ ــة لدرا�سـ ــته ،و�أعدت اللجنة
تقريرها بعد املناق�شة بح�ض ــور مه ــدي بيك .ولـ ــدى تالوتـ ــه باملجل�س ات�ضح
�أنه ي�شتمل على:
املوافقة على م�شروع النظام املقدم من املجلــ�س البلدي واملعدل �سابق ًا من
قبل جمل�س ال�شورى على العموم.
�إجراء بع�ض تعديالت يف بع�ض مواده وفقراته.
ت�أجيل املادة التا�سعة من امل�شروع املوافق عليه �سابق ًا من قـ ــبل املجل�س �إلى
حني ت�أ�سي�س املكتب لينظر فيما ت�ستدعيه احلاجة لتقرير الغر�ض املذكور.
�إ�ضافة مادتني اثنتني �إلى امل�شروع تتعلق �إحداهما بتقديـ ــم رعايـ ــا جاللة
امللك على �سواهم من راغبي اال�ستخدام ما مل تكن ثمة كفاءة بارزة والأخـرى
ب�أخذ �صور اخلدم الفوتوغرافية.
�أن يكون ارتباط املكتب ب�أمانة العا�صمة مبكـ ــة ،والبلديات يف امللحـ ــقات
على �أن يت�ألف املكتب املذكور كنقـ ــابة ح�سب الـجاري يف البـ ــالد املجـ ــاورة،
و�أن تكون �إدارة الأمن العام م�ستعدة لإجـ ــابة املكـ ــتب عن �أي �س ـ ـ�ؤال يتعلق
ب�أخالق و�سوابق الأ�شخا�ص املراد ا�ستخدامهم وغريهم�.أ.هـ.”.
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الدكتور عبدالرحمن بن على الزهراين
مدير عام مركز �أبحاث ال�شورى

وبعد املداولة يف املو�ضوع باالتفاق مع �سعادة مهدي بيك مدير الأمن العام
قرر املجل�س املوافقة على تقرير اللجنة املو�ضح �أعاله ،و�إ�ضافة ما ي�أتي:
زيادة كلمة ( �أو طعن �أخالقي ) �إلى الفقـ ــرة ( ب ) من املـ ــادة ال�ساد�س ــة
الأ�صـ ــليـ ــة.
�إثبات املادة التا�سعـ ــة كما هي و�إقـ ــرار الن�سبـ ــة املئوية املفرو�ضة للمكتب
ب�صورة م�ؤقتـ ــه لبينما يت�شـ ــكل املكـ ــتب ويقـ ــوم بعمله وحيـ ــنئذ ينظر فيما
ت�ستدعيه احلاجة لت�أمني الغر�ض املن�شود.
تعديل املـ ــادة (  ) 15وهي من املادتني امل�ضافتني تعدي ًال لف�ضي ًا بالن�سبة
على الن�ص املقرتح وا�شرتاط ا�ستقطاع قيم ــة ال�صور الفوتــوغرافية من �أجل
واردات املكتب املن�صو�ص عليها يف املادة التا�سعة.
هذا وقد قام املجـ ــل�س بتدوين املواد املتفـ ــق عليـ ــها يف الأوراق املرفـ ــوقة
املوقع عليها من قبل املجـ ــل�س” .و�صـ ــدر بذلك قـ ــرار املجل�س رقم ( )48يف
1362/4/9هـ.
وخالف هذا القرار ال�شيخ عبـ ــداهلل ال�شـ ــيبي ،و�أيـ ــده ال�س ــيد حممد علي
كتبي ،وال�شيخ حممد العبدالرحمن الف�ضل ،وجاء ن�ص املخالفة ما ي�أتي:

من الذاكرة

“ �أين من جملة من اقرتح و�ضع تعليمات ملن يريد �أن يفتح مكتب ًا للخدم
ويكون وا�سطة عقد بني خادم وخمـ ــدوم وي�سمى مكتب اال�ستخدام .ولذلك
ف�إين خمالف لقرار املجل�س املوق ـ ــر املت ــ�ضمن التعليمات �أو النظام هي املادة
( )4املت�ضمنة �أن ال يكون التعاقد بني خـ ــادم وخمدوم �إال عن طريق مكاتب
التخدمي �إجباري ًا ال اختيار ًا.
�إن تكليف النا�س ب�إجبار كهذا ال يتفق والنظ ــم وحري ــة االختيار� .إن و�ضع
النظم والتعليمات ملن يريد �أن ميتهن حرفة اال�ستخـ ــدام والتجارة واملحاماة
يجرب باتباعها واملمتهن بـها وال يجرب النا�س على الت ــعامل معهم ،ولـم يقل به
نظام قط ،ومن ر�أيي �أن تكون هذه مرتبطة بالأمن العام – وعلى كل فالر�أي
الأمت لوليه”.

وبعد التثبـ ــت من ذلك يحـ ــال الطلب �إلى وزارة املعـ ــارف لتتولى جلب
املعلمة املذكورة بطـ ــريق وزارة املعـ ــارف يف البلد التابعة لها بعد �إعالنها �أن
تكون هذه املربية من حملة ال�شهادات الثانـ ــوية فما فـ ــوق و�أال يقل �سنها عن
�أربعني عام ًا و�أن تكون م�سلمة و�أن تكون من امل�شـ ــهود لهن بالأخالق العالية
واملزايا الكرمية وزاولت التعليم.
�أن يعقد معها عـ ــقد ا�ستخـ ــدام �صحيح لأمد حمـ ــدد ي�صـ ــدق من وزارة
املعارف يف البلد التابعة لها وجتيزه املفو�ضية ال�سعودية يف بلد املعلمة”.
وقد الحظ ع�ضو املجلـــ�س ال�شــــيخ فــــ�ؤاد ر�ضا ،ومندوب وزارة الداخلية
ال�سيد عبداهلل اجلفري الآتي:

ويف 1375/4/4هـ ،ورد من املقـ ــام ال�سـ ــامي املعامـ ــلة رقـ ــم ()2/711
املت�ضمنة طلب درا�سة �شاملة لطلـ ــبات ا�ستـ ــقدام املربـ ــيات واخلـ ــادمات
والتابعات الأجنبيات ،وما ارت ـ ـ�أه املقـ ــام الكرمي من �ضــرورة و�ضـ ــع �ش ــروط
وتعليمات لقـ ــبول هـ ــذه الطلبـ ــات ،وبعـ ــد عر�ض املو�ضوع على عـ ــدة جهـات
حكومية؛ �أبدت وزارة الداخلية وجهة نظ ــر جهات االخت�صا�ص حول �شروط
اال�ستخدام العامة وفق الآتي:
�أن تكون املربية �أو اخلادمة قد بلغـ ــت من العـ ــمر �سن يتوافر معه الوقار
واالحت�شام واتزان الت�صرف.
�أن تكون املربية �أو اخلادمة م�سلمة اتقـ ــا ًء لأخطار التب�شري وحر�ص ًا على
تن�شئة الأطفال على الرتبية الإ�سالمية.
�أن يثبت لدى اجلهة املخت�صة �أن امل�ستقدم �إلى جانب متتعه باال�ستقامة
ذو عائلة يف حالة ا�ستقدامه للخادمــة وذو �أطفال يف حالة ا�ستقدامه للمربية.
وترى الوزارة املذكورة �أن تكون �سن امل�ستقدمة مربية كانت �أو خادمة ال
تقل عن �أربعني عام ًا”.
ثم قام املجل�س بدرا�سة املو�ضـ ــوع ومداولة الر�أي بح�ضور م ــندوب وزارة
اخلارجية ال�سيد ندمي كتبي ،ومندوب وزارة الداخــلية ال�سيد عبداهلل جفري،
وتقرر ب�أكرثية اللجنة وخمالفة مندوب وزارة الداخلية ما ي�أتي:
ي�سمح بدخول املعلمات خا�صة بال�شرائط الآتية:

�أن يتقدم طالب دخول املربية املعلمة بالطلب �إلى وزارة الداخـ ــلية للتـثبت
من ح�سن �سلوكه ومتانة �أخالقه و�أن لديه بنـ ــات هو يف حاجـ ــة �إلى تعليمهن
ولديه الكفاءة بدفع رواتب وم�صاريف املعلمة املذكورة.

“بالنظر �إلى �أن �إرادة جـ ــاللة امللك املعظـ ــم الـ ــوارد ذكرها يف املكاتبة
املرافقة لهذا تق�ضي بال�سماح بدخول املربيات ,وقد ف�سـ ــرت باملعـ ــلمات ومبا
�أن املربية هي كاملعلمة من حيث املهمة ف�إنا نرى ال�سماح بدخــول املعلمات
واملربيات �إلى هذه البالد ب�شرط �أن يعود التقـ ــرير جلهة االخت�صا�ص يف كل
طلب يقدم �إليها ومدى حاجة �صاحبه وال�شخ�ص املتقدم به.
كما تعمد ممثليات حكومة جاللته يف اخلارج بالتحـ ــري عن كـ ــل مربيـ ــة
بطلب ا�ستقدامها ،و�أن ال يقل �سنها عن �أربعـ ــني عام ًا ،و�أن تكـ ــون م�سلمة
ذات �أخالق و�سرية ح�سنة ويكون ا�ستخدامها مبوجب عقد م�صـ ــدق عليه من
قن�صلية احلكومة يف اجلهة التي تنت�سب �إليها”.
وبعد البحث واملناق�شة فيما تقدم يف جل�سة املجل�س� ،أ�صــدر املجل�س قراره
رقم ( )57يف 1375/7/4هـ ،وفيه تقرر ما ي�أتي:
املوافقة على تقرير اللجنة امل�سرود ن�صه �أعاله.
نظر ًا �إلى �أن التقـ ــرير امل�شـ ــار �إليه �إنـ ــما تكلم عن مـ ــو�ضوع يكاد يكون
خمت�ص ًا بطبيعة معينـ ــة مـ ــن املو�سـ ــرين الذين ي�ستطيعـ ــون ذلك؛ ف ـ ـ�إن من
ر�أي املجل�س �أن يف تطبيق الأوامر امللكيـ ــة العالي ـ ـ ــة بتعميم ريا�ض الأطفال
يف كافة مـ ــدن اململكـ ــة ما قد ي�سـ ــبب حاجة العموم من هذه الناحية ،ولذلك
ف�إنه م�ؤمل �أن تقوم اجلهات املخت ــ�صة ب�سرعة العمل على تطبيق تلك الأوامر
وتنفيـ ــذها.
وملا ذكر جرى التوقيع”.
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أهم عشرة كتب أثرت في حياتنا ( )2-2
ريا من غريها يف عاملنا املعا�صر .وجاء اختياري بناء على قراءات
�سردت يف العدد املا�ضي خم�سة كتب �أراها �أكرث ت�أث ً
�سابقة ،ولكنني �أ�شعر �أنها ال زالت عالقة يف الذهن ،م�ؤثرة يف حياتنا الثقافية .وهنا �أكمل ليكون العدد ع�شرة كتب ُا
 -6كتاب ثورة الأمم لآدم �سميث .وهذا الكتاب �أ�س�س للفكر االقت�صادي الر�أ�سمايل العاملي .والكتاب ا�ستطاع تغيري
النظريات االقت�صادية التقليدية �إلى مفاهيم االقت�صاد احلر� .آدم �سميث االقت�صادي الأ�سكتلندي عا�ش يف القرن
الثامن ع�شر امليالدي ،واعترب �أن ثروة الأمم ُتقا�س بقدراتها الإنتاجية ،و�أن الإنتاجية – كمقيا�س للرثوة -يمُ كن
م�ضاعفتها بتق�سيم العمل على عك�س املوارد الطبيعية .نظرية �سميث تطرقت ب�شكل مو�سع �إلى توزيع الرثوات على
املجتمع ،وو�سائل تنظيم التجارة وتق�سيم العمل ،ف�ض ًال عن نظرياته يف حرية ال�سوق ،والعالقة بني ال�سوق وتنظيم
العمل ودور الدولة ،وطرق دفع احلركة االقت�صادية وت�شجيع اال�ستثمار وغريها.
 -7كـــتاب ر�أ�س املــال لكــارل مارك�س .وهو كــتاب �أحدث ثــورة عقليــة واقت�صــادية واجتماعية كبرية جداً� ،أدت
�إلى ان�شقاقات عقائدية وحروب باردة طالت نحو ن�صف قرن من الزمان ،وحتول ا�سم م�ؤلفــه :كــارل مارك�س �إلى
مذهب �سيا�سي واجتماعي واقت�صادي وديني ُعرف با�سم :ملارك�سية .عا�ش كارل يف القــرن التا�ســع ع�شر ،وتناول يف
كتابه هذا العالقة بني النزاعات االجتماعية والإنتاج الر�أ�سمايل ،ور�ؤيتــه ملعنى التطــور ال�صناعي للدول ،وحتليل
الب�ضائع واالقت�صاديات ال�سيا�سية لر�أ�س املال ،وقوى البيع وال�شــراء ،والعديــد من املفاهيم ال�سيا�سية واملجتمعية
والدينية واالقت�صادية.
 -8كتاب املقدمة لأبن خلدون :هذا الكتاب الذي مازال حتى يومنا هذا رمز ًا لعبقرية احل�ضارة العربية الإ�سالمية،
ً
�سباقا يف �آراء عديدة تخ�ص العمران واملجتمع
والذي يحمل يف طياته ت�أ�صي ًال مبا�شر ًا لعلم االجتماع .وكان م�ؤلفه
والعالقات بينهما ،جعلت الكثريين ممن جا�ؤوا بعده يجدون �صعوبة بالغة يف الزيادة على ما و�صل �إليه يف كتابه الق ّيم.
ريا علم ًيا مو�س ًعا �شمل بناء العديد من النظريات
 -9كتاب تف�سري الأحالم ل�سيجموند فرويد .والكتاب ُيعترب تنظ ً
رئي�سا لكل امل�شتغلني يف جمال الطب النف�سي �أو املجاالت ذات
النف�سية حول تف�سري الأحالم ،التي ُتعد الآن مرجع ًا ً
ال�صلة بعلم النف�س ،والتي حاول من خاللها الو�صول �إلى تف�سريات علمية قاطعة ملاه ّية االحالم وكيفية تف�سريها
نف�سي ًا .والكتاب ملئ باملُفردات العلمية النف�سية املُعقدة ،ف�ض ًال عن كون فرويد ُمقتنع ًا متام ًا �أن :اجلن�س هو ال�سبب
الرئي�س لكثري من امل�شاكالت النف�سية التي ُيعانى منها الإن�سان.
 -10كتاب دورة الأفالك ال�سماوية لكوبرنيكو�س .يمُ ثل هذا الكتاب بداية االنقالب الكامل على النظريات
الفلكية التقليدية ،التي كانت �سائدة يف ذلك الوقت ،والقائلة ب�أن الأر�ض هي مركز الكون ،و�أن الأجرام ال�سماوية
مبا فيها ال�شم�س هي التي تدور حول الأر�ض .كوبرنيكو�س �أحد �أهم و�أعظم العقول الب�شرية ،التي �ساهمت يف �إطالق
علم الفلك مبنظوره احلديث ،وذلك تو�صله �إلى �أن ال�شم�س هي مركز املجموعة ال�شم�سية .و�أن الأر�ض والكواكب
الأخرى هي التي تدور حولها ولي�س العك�س .ا�صطدم كوبرنيكو�س بطرحه هذا مع العقل اجلمعي املحافظ ال�سائد
يف �أوروبا يف القرن ال�ساد�س ع�شر� ،إلى جانب الكني�سة التي التهمته بالزندقة والكفر والت�شكيك يف الدين امل�سيحي.

82

ال�شورى  -العدد � -160صفر 1436هـ /دي�سمرب 2014م

د .عبد اهلل بن �إبراهيم الع�سكر
ع�ضو جمل�س ال�شورى

ªTMTarraNG)ÅÇÍTÐæTM æcËTTVNEK&Åk tp v
ãT^ÅVTGmÏTAVNCFßaMVcN(ÅßTæ^Å¿T@ÃäTÃWL
ârßTæ^ÅkÏT@)qITa~âTAÃrI0æªßTæ^ÅkÏr
∆VÏT&ÅVaAÅ×æc@ q Í

وﺻﻞ ﺻﺪﻗﺘﻚ
ّ

ÈTAÅVaèÍædVTI5055qcÅuÃVÏTSMSVT ÏâT ÏÃâroK ÍâTAÃoTIR

ﺛﻤﺮات دﻋﻤﻜﻢ

أرﻗﺎم ﺣﺴـﺎﺑﺎت اﻟﺠـﻤﻌﻴﺔ
1 6 4 6 0 8 0 1 0 0 0 0 1 9 0

v>> > > > > > > > >ÅcÅ ßc>> > > > > >A> > 

2 0 1 1 6 9 3 0 4 9 9 0 1

ÔT>> > > > c>> > > > >Å o>> > > > > > > > > > > > > > > L

9 9 9 3 3 3 3 1 1 1 1 0 0 0 5

Í>> > > > > > > > > > > > >Å o>> > > > > > > > > > > > > > > L

0 1 8 0 1 1 7 4 0 0 0 0 0 1 5

vL>> > > tÅvc>> EÅo>> > >LÅ

0 3 3 1 7 8 1 0 0 0 0 5

èaLtMÅèÍtEÅoLÅ

6 8 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0

¿T>> > >K> > > > > > Å ßc>> > > > > > > > > A> > > 

2 2 3 1 9 0 0 0 0 0 0 2 0 0

èÏT>> > ÅvJ>> > > >^ÅoLÅ

0 2 0 0 9 9 9 9 0 4 7 2

ÆT>> > > > > > > > > > > > > > > > o>> > > > > > > > > > > > > > > L

9

8

V>> >NT)ÅT>> > T V>> > > tK

7 7 9 6 4 0 0 0 1 6 3

vcGÅèÍtEÅo>>LÅ

0 0 3 6 2 3 1 1 1 1 0 0 1

Çcd>> > > > > > > > >&Å o>> > > > > > > > > > > > > > > L

9

0

7

0

0

4

7

5

اﻟﻨﺰاﻫﺔ

اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ

اﻟﺘﻤﻴﺰ

اﻟﺴﻌﻮدة

www.ensan.org.sa - 920001133 ﻟﻠﺘﺒﺮع واﻻﺳﺘﻔﺴﺎر

