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إطاللــة

مجلس الشورى والدبلوماسية البرلمانية
العمل الربملاين ال يقت�صر على جمايل الرقابة والت�شريع فح�سب  -رغم �أنهما �أ�سا�س �أي برملان �أو
جمل�س �شوري  ,-فللمجال�س الربملانية وال�شورية دور دبلوما�سي ال يقل يف �أهميته عن الدور الذي تقوم
به وزارات اخلارجية� ,إذ ميار�س الربملـــان دور ًا م�ساند ًا لدعم ال�سيا�سة اخلارجيـــة للدولـــة ,مـــن خــــالل
الدبلوما�سية الربملانية لتوثيق العالقات بني الـــدول وال�شعـــوب ,والإ�سـهام يف �إيجـــاد احللول ملعاجلة
ق�ضايا احلروب والنزاعات ,والفقر ,والأمن الغذائي ,واملناخ وغري ذلك ممــا له �صلـــة بتحقـــيق الرخــــاء
واالزدهار لل�شعوب.
وجمل�س ال�شورى يقوم بدور م�شهود يف هذا املجال ,من خالل الزيارات التي تقوم بها وفود املجل�س �إلى
الدول ال�شقيقة وال�صديقة ,وامل�شاركات يف املحافل الربملانية الإقليمية والدولية.
خالل �شهر �شعبان 1436هـ ,كان ملجل�س ال�شورى حراك دبلومــا�سي �شـــوري على �أكثـــر مــن م�ســتوى ,يف
ال�شرق والغرب ,فـــقد قـــام معايل رئي�س املجل�س بزيارة �إلى جمهورية كوريا اجلنوبية ,و�أجرى مباحثات
مع رئي�س الربملان الكوري تركزت على �سبل تعزيز العالقات بني اململكة وكوريا يف خمتلف املجاالت.
يف حني �أجرى وفد جلنة ال�صداقة ال�سعودية الأمريكية �سلــ�سلة حمـــادثات مع العـــديد من �أع�ضاء
الكونغر�س الأمريكي ,وكبار امل�س�ؤولني باخلارجية ,والهيئات االقت�صادية الأمريكــية ,و�شرح لهم وجهة
نظر اململكة ومواقفها من خمتلف الق�ضايا الإقليمية والدولية الراهنة.
ذات الدور قام به وفد جلنة ال�صداقة ال�سعودية املجريـــة �إبان زيـــارته الر�سميـــة جلــمهورية
املجر ولقائه رئي�س الربملان و�أعــ�ضاء جلنة ال�صداقـة املماثلة يف الربملان املجري ,وكـــبار امل�سـ�ؤولني يف
احلكومة املجرية.
كما كان ملجل�س ال�شورى ح�ضور يف امل�ؤمتر الدويل للربملانيني ال�شباب الذي عقد يف مقـر الربملان الياباين
يف طوكيو من خالل متثيل ع�ضوين �شابني للمجل�س يف امل�ؤمتر.
حراك دبلوما�سي �شوري ذو داللة على الدور الكبري الذي يقـــوم بـــه جملـــ�س ال�شـــورى لدعم ال�سيا�سة
اخلارجيــــة للممكـــة ,ودعم مواقفـــها الرائــدة جتاه ق�ضايـــا الأمتـــني العربية والإ�سالميـــة ,والق�ضايا
الدولية .والت�أكيد على املنهج ال�سيا�سي احلكيــم الذي تتبعـــه اململكـــة بقيـادة خادم احلرمني ال�شريفني
امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود يف عالقاتها الدولية ,وخدمة الأمن وال�سلم الدوليني.
أسرة التحرير
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ناق�ش جم ــل�س ال�شــورى خ ــالل جل�سته العادية
الثامنة والثالثني التي عقدها يوم الثالثاء املوافق
1436/7/23هـ ،برئا�س ــة مع ــايل رئيــ�س املجـ ــل�س
ال�شيخ الدكتور عبداهلل بن حمــمد ب ــن �إبراهـ ـ ــيم
�آل ال�شيخ ،تقرير جلن ــة املي ــاه والزراع ــة والبيئة،
ب�ش�أن التقرير ال�سنوي لوزارة الزراعة للعام املايل
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علي الطخي�س.

40

تغطية
رئيس مجلس الشورى يعقد جلسة مباحثات

�إن جملـــة ال�شورى دوريـــه �إعالميـة
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وفد لجنة الصداقة شرح ألعضاء الكونغرس

ومسؤولين أمريكيين مواقف المملكة تجاه
قضايا المنطقة

قام وفد من جلنة ال�صداق ـ ــة الربملاني ــة ال�س ــعودية الأمريكية
مبجل ــ�س ال�ش ــورى برئا�س ــة ع�ض ــو املجــل�س املهـ ــند�س حمـ ــمد بن
حامد النقادي بزيارة ر�سمية للواليات املتح ــدة الأمريك ــية خالل
الفرتة من � 25-21شعبان 1436هـ.
و�ضم الوفد �أع�ضاء املجل�س �أع�ضاء اللجنة الدكتور �أحمد �آل مف ــرح ،والدك ــتورة اجلـ ــوهرة بــوب�شيت،
والدكتورة حنان الأحمدي ,والدكتور �سعود ال�سبيعي ،والدكتور �صدقة فا�ضل ،والدكتور عو�ض الأ�سمري.
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اجلمعية اخلريية لرعاية الأيتام مبنط ــقة الري ــا�ض (�إن�سان)
هيئة خريية متخ�ص�صة يف رعاية الأيتام ال�سعوديني� ،أن�شئت عام
1420هـ ،وتهدف �إلى تر�سيخ مبادئ الإ�سالم والعقيدة ال�سليمة
يف عقل اليتيم ووجدانـه لين�ش�أ قوي العقيدة را�سخ الإميان �سليم
التفكري ,كما تهدف �إلى توفري �أوجه الرعاية املعنوية واملادية لليتيم
منذ يتمه وحتى ا�ستكمال تعليمه �أو تدريبه مهني ًا .وم�ساعدته
ملواجه ــة تك ــاليف املعي ــ�شة وامل�شك ــالت التي تع ــرت�ض م�سي ــرت ــه
امل�ستقبلية.
التحقيق
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ظل ارتفاع امل�ؤ�شر العقاري طيلة ال�سنوات اخلم�س
الأخرية حديث املجال�س واملنتديات االقت�صادية ،كما
ظل امتالك الأر�ض والوحدة ال�سكنية بالن�سبة للمواطن
«املقتدر» �أمر ًا بالغ ال�صعوبة ,فما بالك مبتو�سطي الدخل,
ال �سيما و�أن الأ�سعار احلالية للمرت العقاري �أ�صبحت تقدر
بثالثة �أو �أربعة �أ�ضعاف ما كانت عليه قبل خم�س �سنوات.
ولأن هذا االرتفاع املطرد ميثل منحنى خطري ًا ال يقف على احلوا�ضر واملدن الكربى؛ بل يتعداه �إلى
املحافظات واملدن ال�صغرية.
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الدعوة إللزام بعثات الحج بتثقيف الحجاج
قبل وصولهم للمشاعر المقدسة

أعضاء الشورى يطالبون
وزارة الحج بخطة تفويج
شاملة للحجاج
أ /محمد المطيري

رئيس لجنة الحج واإلسكان والخدمات

ناق�ش جمل�س ال�شـورى خالل جل�سته العادية الرابعة والأربعني
التي عقدها يوم الثالثاء املوافـق 1436/8/15هـ ،برئا�سة معايل
نائب رئي�س املجل�س الدكتور حممد بن �أمني اجلفري تقرير جلنة
احلج والإ�سكان واخلدمات ،ب�شـــ�أن التقرير ال�سنـــوي لوزارة احلج
للعام املايل 1435/1434هـ ،الذي تـــاله رئــي�س اللجنـــة الأ�ستاذ
حممد املطريي.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتو�صياتها ب�شــ�أن املو�ضوع للمناق�شة
تطرق �أحد الأعـ�ضاء �إلى الطاقـــة اال�ستيعابيـــة لل�ســكن داخــــل
م�شعر منى؛ م�شري ًا �إلى �شكـــاوى عــدد من �أ�صحـــاب حمـــالت احلج
ب�أنهم ال ميكنون من اجلزء املخ�صــ�ص لهم يف امل�شــاعر املقــد�سة
�إال يف وقت مت�أخر ,مما يجد معــه بعــ�ض م�ؤ�س�سات حجاج الداخل
حرج ًا من احلجاج الذين ا�ستقبلتـــهم ،الأمــر الذي ي�ضــطرها �إلى
دمج خدماتها مع م�ؤ�س�سات �أخــرى ،م�شـــدد ًا على �أهميـــة حل مثل
يبي يف ال�صحــف املحليـــة ،امل�ساحة املخ�ص�صة
هذه الأمور ,بحيث نَّ
لكل م�ؤ�س�سة ,وعدد احلجاج لكل منها ,حتى تعمل كل م�ؤ�س�سة منذ
وقت مبكر على تهيئة املكان وت�أمني خدماتها.
وطالب ع�ضو �آخر اللجنة وزارة احلج ،ب�أن تبحث مع اجلهات املخت�صة
ذات العالقة ،وال�سيما الرئا�سة العامة ل�ش�ؤون احلرمني ومع املقاول املنفذ
مل�شروع التو�سعة التي تنفذ حالي ًا يف امل�سجد احلرام؛ �إيجاد احللول العاجلة
ملنع التزاحم �أثناء دخول احلجاج �إلى امل�سجد احلرام �أثناء طـ ــواف الإفا�ضة
�أو طواف الوداع خالل مو�سم احلج القادم.
ور�أى �أحد الأع�ضاء �أن عمــليات تفويــج احلج ــاج جنح ــت يف الأعـ ــمال
اجلزئية ،لكن الوزارة مل تنظــر �إلى عمل ــية احلج كعـملية �شاملة ،بحيث
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ي�صل احلاج �إلى امل�شاعر املقد�ســة ولدي ــه جـ ــدو ًال زمني ًا بك ــل �أعمال احلج،
وبالتايل ت�سه ــل عملي ــة �إدارة احل ــ�شود ومن ــع االختــناقات ،واقرتح مطالبة
الوزارة ب�أن يك ــون ل ــديها عمليات تفويج �شاملة من �أول يوم من �أعمال احلج
�إلى مغادرة احلاج لبالده.
وقال ع�ضو �آخر� :إن �أعم ــال احلج مت ــنوعة ،وك ــثري م ــن اجله ــات ذات
العالقة تعد جهات تنفيذيـة ،وهناك جه ــات رقابي ــة على اجل ــهات املنف ــذة
للخدمات ،ولكل م�ستوى م ــن الرقابــة نوع معــني من التقارير ،م�ؤكد ًا �صعوبة
توحيد جهات الرقابة يف جهة واحدة.
المطالبة بسرعة تأسيس بوابة
مكة المكرمة اإللكترونية للقضاء
على الحج غير النظامي

وطالب جلنــة احلــج والإ�سكــان واخلدمــات بتو�صية ت�ؤكــد على �أن تكــون
التوعيــة والتثقيــف ب�أعمــال احلــج من املتطلــبات الإلزامية لو�صــول احلاج
للمملكــة ،و�إلــزام اجلــهات املنظــمة وبعــثات احلــج تثقــيف حجــاجها قــبل
و�صولهم للم�شاعر املقد�سة.

مداوالت القبة

ولفــت �آخــر النظــر �إلى �أن وزارة احلــج هي اجلــهة امل�س ـ�ؤولة عن تنــفيذ
�سيا�سة الدولة فيما يتعلق باحلج والعمرة وتقدمي اخلدمات الالزمــة ل�ضيوف
الرحمــن� ،إلى جــانب ما تقوم بــه اللجنــة العليا للحــج برئا�ســة �سمو ويل
العهد وزيــر الداخليــة ,واللجنــة املركزية للحــج برئا�ســة �سمو �أمري منطقة
مكة املكرمة.
و�أ�شار �أحد الأع�ضــاء �إلى ظاهــرة احلجاج غري النظاميني الذين يخالفون
الأنظمة والتعليمات؛ ويقومون ب�أداء احلـج بطريقتــهم اخلا�صة بالت�سلل �إلى
حدود مكة املكرمة؛ م�ؤكد ًا� ,أن هــذه الظاهرة لن تنتهي م ــا دام �أ�سلوب وزارة
احلج واللجنة املركزية مل يتغري يف الط ــريقة املنا�سب ــة للتع ــامل مع ه�ؤالء
احلجاج ،م�ضي ــف ًا �أن ه ـ�ؤالء احلجاج �إما �أنهم مقيمون �أو خمالفون للإقامة
يف اململكة ،وي�ستغلـ ــون وجودهم لأداء �شعي ــرة ال ــحج ,وال يهمهم الأمن وال
النظام وال �سالمتهم وال �صحتهم ،ويغامرون بت�سلق اجلبال وحتمل ال�صعاب،
ويجدون يف يوم عرفة و�سيلة ووقتًا منا�س ًبا للدخول للم�شاعر املقد�سة.
ور�أى الع�ضو يف هذا ال�سياق �أن احل ــل الأن�س ــب ملعاجلـ ــة هذه الظاهرة
يكمن يف الإجراءات الأتية:
 -1ت�أييد طلب الـ ــوزارة باعت ــماد م�شــروع احل ــل التقــني للحــد مــن هـذه
الظاهرة من خالل ت�أ�سي�س بوابة مكــة املكرمة الإلكرتونية بالتعاون والتن�سيق
مع وزارة الداخلية و�إمارة منطقة مكة املكرمة.
 -2عـلى وزارة احل ـ ــج القي ــام بحم ــلة �إع ــالمـية يف اململك ــة ويف الدول

ـاف قب ــل مو�س ــم احلج تن ــبه ف ــيه �إلى خمـالفــة ه ـ�ؤالء
الإ�سالمية بوق ــت كـ ٍ
احلج ـ ــاج لتعل ــيمات احلــد التي ت�ص ــدرها اجل ــهات املخت ــ�صــة باململك ـ ــة؛
وتعــري�ض �أنفــ�سهم ملخاطر �أمنية و�صحــية ،و�أن علي ــهم االلتـزام بالتعلي ــمات
املنظمة للحج واحلجاج ،و�أن من يخــالف هذه التعليمات �سيتم ترحيله ومنعه
م ــن دخــول اململك ــة ل�سنـ ــوات قادمة.
 -3حث �سف ــارات الدول الإ�سـ ــالمية يف اململكـ ــة على توعـ ــية رعايـ ــاها
وتنبيههم بااللتزام بالتعليمات وع ــدم خمالفتهــا يف احلــج والعمرة ،عل ًما �أن
باب العمرة مفتوح طوال العام ملن �أراد �أن ي�ؤدي العمرة.
 -4حث اجلمعيات اخلرييــة وحم ــالت احل ــج اخلريي ــة يف املم ــلكة على
تبني املقيمني النظاميني الذين يرغبون يف احلج وال ي�ستط ــيعون مــادي ًا؛ لكي
يتم تاليف دخولهم للحج واالفرتا�ش بط ــريقة غري نظ ــامية ،واحلد من هذه
الظاهرة بان�ضمامهم لهذه احلمالت.
 -5حتذير املواطنني وو�سائل النق ــل من نــقل �أي حــاج خمــالف للتعليمات،
وتو�ضيح العقوبات التي �ستطبق بحقهم �إذا �شاركوا يف نقــل ه�ؤالء املخالفني.
وطالب ع�ضو �آخر املجل�س واللج ــنة بدعم وت�أييد وزارة احلج يف �سرعة
اعتماد م�شروع احلل التقني من خـالل ت�أ�سي�س بوابة مكة املكرمة الإلكرتونية،
وتوفري االعتمادات املالية الالزمة لها للحد من هذه الظاهرة.
ويف ختام النقا�ش وافق املجل�س على منــح جلنة احلج والإ�سكان واخلدمات
مزيد ًا من الوقت لدرا�سـة ما طرحـه الأع�ضاء من ملحوظات ومقرتحات؛
والعودة بوجهة نظرها �إلى املجل�س يف جل�سة الحقة.
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المجلس يدعو للعمل
على رفع كفاءة انتاجية
العمالة الوطنية
د  /فهد العنزي

نائب رئيس لجنة االقتصاد والطاقة

طالب جملــ�س ال�شـــورى مبعاجلــة م�شكـــلة تعــرث املــ�شروعــات
من خالل ربط تر�سيتها بكفاءة املقاولني وخبــراتهم ومـــالءتهم
املالية ،م�شدد ًا على �أهمية مراجعة طريقــة تر�سيـــة امل�شـــروعات
احلاليـــة القائمــة باعتماد �أقـــل الأ�سعـــار والعـــمل على تعــــديل
ال�شروط لت�شمل اجلودة والكفاءة والتكلفة.
معالجة مشكلة تعثر المشروعات
بربط ترسيتها بكفاءة المقاولين

كما طالب املجل�س بالعمـــل على رفـــع كفــاءة انتاجية العمالة
الوطنية من خالل تعزيز ت�أهيلها وت�ضافــر اجلـــهود والتعـــاون
امل�شرتك مع القطاع اخلا�ص لتوطني الوظائف.
ودعا املجلــــ�س �إلى ت�ضمــني تقــرير متابعـــة تنفــيذ اخلطــــة
م�ؤ�شرات القيا�س واالجناز على �أ�سا�س الأرقام الإ�سمية والثابتة
بني امل�ستهدف واملتحقق جلميع القطاعات.
كما دعا املجل�س �إلى تطوير الربامج العلمية يف جميع مراحل
التعليم وزيادة برامج املجـــاالت التعليمــية والتقنية يف م�ؤ�س�سات
التعليم ،وزيادة ن�سبة القبول فيها.
جاء ذلك يف قرار �أ�صدره جمـــل�س ال�شـــورى خـــالل جل�ســـته
العادية ال�ساد�سة والأربعني التي عقدها يوم الثالثـــاء املوـــافق
1436/8/22هـ ،برئا�سة معايل نائب رئيــ�س املجلـــ�س الدكتــــور
حممد بن �أمني اجلفري ،بعـــد �أن ا�ستمـــع لوجــهة نظــر جلنـــة
االقت�صاد والطاقة ،ب�شـــ�أن ملحـــوظات الأعـــ�ضاء و�آرائهــم جتاه
8
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تقريري متابعة تنفيذ برامج وم�شروعات العامني الأول والثاين
من خطة التنمية التا�سعة (1432/1431هـ 1436-1435 -هـ)،
التي تالها نائب رئي�س اللجنة الدكتور فهد العنزي.
و�شدد املجل�س يف قراره على �أهمي ــة درا�س ــة �أ�سب ــاب توا�ضــع املعــدالت
املتحققة لبع�ض م�ؤ�شرات اخلطة التا�سعة مقارن ــة باملع ــدالت امل�سته ــدفة،
وتبني ال�سيا�سات واتخاذ االجراءات الالزم ــة ملعاجلــة وت ــدارك ذلك يف
اخلطط الالحقة.
و�أكد املجل�س على �أهمية ت�ضمني الفق ــرة اخلا�ص ــة بالق�ض ــايا واملعوقات
و�ص ًفا مركزً ا للق�ضية واملعوق وماهي انعكا�س ــات ما مت حتق ــيقه من �أهداف
على معاجلتها ،و�أال تقت�صر ت ــلك الق�ض ــايا واملعوقات على ما جاء يف اخلطة،
مع الأخذ باالعتبار التطورات وامل�ستجدات يف هذا اخل�صو�ص.
تطوير البرامج العلمية في جميع
مراحل التعليم

كما �أك ــد املج ــل�س على تعزيز �آليــات تر�شــيد ا�ست ــهالك املي ــاه وكف ــاءة
ا�ستخدامها جلميع الأن�شطة من خالل تطوير التقنيات الفنية والإدارية يف

مداوالت القبة

جماالت الك�شف عن الت�سربات يف �شبكات املياه ،وحت�سني ن�سبة ا�ستغالل
معاجلة مياه ال�صرف ال�صحي املتدنية �أ�سوة بالدول املتقدمة.
وكانت جلنة االقت�صاد والطاقة قد �أو�ضحت للمجل�س وجهة نظرها ب�ش�أن
ما طرحه الأع�ضاء من ملحوظات وا�ستف�سارات واقرتاحات خالل مناق�شة
تقريري املتابعة يف جل�سة �سابقة ,حيث �أو�ضحت اللجنة �أن امل�ستفيدين من
ال�ضمان االجتماعي ب�صورة رئي�سة هم الفئة غري القادرة على العمل �أو
العجزة والأرامل واملطلقات واملعاقون والذين حتول ظروفهم ال�صحية �أو
االجتماعية عن امل�شاركة يف عملية التنمية واال�ستفادة من ثمارها ،لذلك يتم
توفري الرعاية الالزمة لهم .وبينت اللجنة على ل�سان نائب رئي�سها الدكتور
فهد العنزي �أن تقدير امل�ستفيدين من بع�ض اخلدمات ال يعتمد على امل�سوح �أو
الإح�صاءات حيث �إنها تعتمد على ما ي�ستجد من حاالت ،ويف بع�ض الأحيان
هذه احلاالت تفوق امل�ستهدف لأنها ترتبط بعوامل حتدث للإن�سان وال ميكن
التنب�ؤ بها م�سب ًقا ،فمثلاً �إعانات املعاقني ت�صرف للم�شلولني واملعاقني ،والف�شل
الكلوي ،والف�شل الكبدي و�أمرا�ض الدم ،والأمرا�ض النف�سية ،و�أمرا�ض القلب
املزمنة وبع�ض الأمرا�ض ال�سرطانية ،وغريها من الأمرا�ض.
و�أ�ضاف الدكتور العنزي �إن الإنفاق التنموي يعني قيام الدولة بالإنفاق
على قطاعات التنمية ،والتي ت�شمل تنمية املوارد الب�شرية والتنمية االجتماعية
وال�صحة وتنمية املوارد االقت�صادية ،والبنية التحتية والتجهيزات الأ�سا�سية،
م�شري ًا �إلى �أن اململكة خ�ص�صت لقطاعات التنمية املذكورة نحو ()1444.6
بليون ريـال خالل �سنوات اخلطة التا�سعة (1435 –1431هـ) ،مبعدل زيادة
تقدر بنحو ( )%67عن ما مت ر�صده يف �سنوات خطة التنمية الثامنة املقدرة
بنحو ( )863.9بليون ريـال ،الفت ًا �إلى �أنه قد روعي �أثناء �إعداد اخلطة
التا�سعة توازن عملية الإنفاق التنموي على جميع القطاعات االقت�صادية،
وف ًقا الحتياجاتها التنموية مما �أدى �إلى موا�صلة م�سرية التنمية االقت�صادية
واالجتماعية ،واالرتقاء مب�ستوى معي�شة املواطنني ونوعية حياتهم.

املواطنني الذين يعملون يف القطاع اخلا�ص� ،أما �شموله لباقي فئات املواطنني
ف�إن هناك درا�سة لهذه التغطية تتم من خالل املجل�س ال�صحي ال�سعودي،
الفت ًا �إلى �أنه بالن�سبة لف�صل التمويل عن مقدم اخلدمة فهو مطبق يف نظام
ال�ضمان ال�صحي ،ويتم التو�سع يف ذلك مبواكبة التو�سع يف هذا النظام.
و�أ�شار نائب رئي�س اللجنة �إلى �أن خطط التنمية املتتابعة �أولت �أهمية
خا�صة لتفعيل دور من�ش�آت الأعمال ال�صغرية واملتو�سطة باعتبارها حمر ًكا
�أ�سا�س ًيا للنمو االقت�صادي ،وقد ت�ضمنت خطط التنمية العديد من الإجراءات
الداعمة للمن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة من �أهمها تذليل املعوقات الإدارية
واملالية والتنظيمية والفنية التي تواجهها ،م�شري ًا �إلى �أن تقرير متابعة تنفيذ
اخلطة خالل العام الأول (1432/1431هـ) من خطة التنمية التا�سعة ،قد
تطرق باجلزء الثالث منه املتعلق بالق�ضايا اجلوهرية التي برزت خالل
العام �إلى �أهمية تفعيل الدور التنموي للمن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة ،مما
يتطلب �إن�شاء كيان م�ؤ�س�سي متخ�ص�ص يتولى رعاية هذه املن�ش�آت ومعاجلة
التحديات التي تواجهها ،وي�ضطلع بدور تن�سيقي ي�سهل وينظم ان�سياب
التمويل املالئم وتقدمي الدعم الفني والت�سويقي لها.
ويف هذا ال�سياق �أو�ضح العنزي �أن وزارة االقت�صاد والتخطيط ،لي�ست
جهة تنفيذية و�إمنا يرتكز دورها يف و�ضع اخلطط ومتابعة تنفيذها ،م�ضيف ًا
�أن �أهداف و�سيا�سات خطة التنمية العا�شرة تركز على منح املزيد من
احلوافز واال�ستثمارات للقطاع اخلا�ص يف جميع مواقع اململكة ،مبا ي�سهم يف
توفري فر�ص وظيفية جديدة للحد من م�شكلة البطالة.
وتابع قائ ًال� :إن تقرير املتابعة التف�صيلي لوزارة ال�صحة الذي تعده وزارة
االقت�صاد والتخطيط يت�ضمن بيانات عن اجلودة ،القوى العاملة ،والت�أهيل

و�أ�شار نائب رئي�س اللجنة �إلى �أن م�سودة وثيقة خطة التنمية العا�شرة
ن�صت يف ف�صل التجارة �ضمن الأهداف العامة وال�سيا�سات وبالتحديد يف
الهدف الثامن على �ضرورة تر�شيد الواردات وتقلي�ص العجز يف ميزان
اخلدمات والتحويالت ،مبا يح�سن �أو�ضاع ميزان املدفوعات.
وفيما يتعلق بالتو�سع يف تطبيق نظام ال�ضمان ال�صحي التعاوين لي�شمل
املواطنني �أفاد نائب رئي�س اللجنة �أن ال�ضمان ال�صحي التعاوين �شمل
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والتدريب ،ووزارة ال�صحة لديها برنامج لتح�سني اجلودة وقيا�س الأداء،
وي�أتي يف تقاريرها عدد امل�ست�شفيات ومراكز الرعاية ال�صحية الأولية التي
مت اعتمادها بتطبيق برامج حت�سني اجلودة وفق املعايري الدولية.
و�أو�ضح نائب رئي�س اللجنة �أن البطالة يف اململكة ت�صنف ب�أنها بطالة
هيكلية ن�ش�أت من عدم املواءمة بني الطلب والعر�ض من العمالة الوطنية
(نوعا وك ًما) ،مفيد ًا �أنها لي�ست نا�شئة عن ق�صور يف الطلب الكلي على
ً
عن�صر العمل ،و�إمنا لأ�سباب �أخرى مثل نوعية الت�أهيل وم�ستوى الإنتاجية
مقارنة بالأجر وت�شوهات �سوق العمل ،كما �صاحب الطفرة االقت�صادية التي
�شهدتها اململكة خالل ال�سنوات املا�ضية توفر الكثري من فر�ص العمل لدى
القطاع اخلا�ص� ،إال �أن غالبية هذه الفر�ص تركزت يف املهن التي تتطلب
مهارات حمدودة وبرواتب متدنية ،مما جعل املواطنني يعر�ضون عنها.
وتابع القول :ويف �إطار ذلك ف�إن وزارة العمل قد نفذت العديد من
املبادرات والربامج التي تهدف �إلى زيادة ن�سبة العمالة الوطنية يف �سوق
العمل ،والتوظيف املنتج واملجزي لقوة العمل الوطنية يف كافة �أن�شطة القطاع
اخلا�ص ،ومن املتوقع �أن تظهر انعكا�ساتها و�آثارها الإيجابية خالل الفرتة
القادمة.
م�ؤكد ًا �أن م�سودة وثيقة خطة التنمية العا�شرة �أكدت يف ف�صل القوى
العاملة و�سوق العمل �ضمن الأهداف العامة وال�سيا�سات وبالتحديد يف الهدف
الأول على �ضرورة تقلي�ص البطالة من خالل بع�ض ال�سيا�سات؛ ومنها:
ت�شجيع املواطنني ،خا�صة ال�شباب على االلتحاق بالوظائف التي يوفرها
القطاع اخلا�ص.
تقليل التباين يف املرتبات واملزايا و�شروط اخلدمة بني القطاعني
احلكومي واخلا�ص.
التو�سع يف توطني الوظائف ذات النوعية اجليدة والإنتاجية املرتفعة،
وذلك يف �إطار برنامج (نطاقات).
ت�شجيع التو�سع واال�ستثمار يف ال�صناعات التي تعتمد على التقنيات
املتقدمة التي توفر وظائف ذات جودة وجاذبة لل�شباب ال�سعودي.
10

ال�شورى  -العـدد � - 166شعبان 1436هـ  /يـونيـو 2015م

مـقــال

الفاشية اإلرهابية !!...
�أ�صبح قيام ومنو وتو�سع �أي تنظيم تكفريي جهادي (ي�ستخدم الإرهاب لتحقيق هدفه يف ال�سيطرة
والت�سلط) يثري كثري ًا من اال�شمئزاز واخلوف ،و�أي�ضا الت�سا�ؤالت احلائر .ف�أغلب هذه التنظيمات لي�س
لها من هدف �سوى القتل والتدمري ،و�إ�سباغ الظالمية على حياة �ضحاياها ،و�إحالة حياتهم �إلى جحيم
ال يطاق ،وبا�سم الدين ،والدين من كل ذلك براء.
ال يوجد �أي �شيء ميكن �أن ي�شوه الدين الإ�سالمي الو�سطي احلنيف ،وي�سيء �إلى معتنقيه� ،أكرث
من قيام تنظيم ال هدف �إيجابي له ...بل جل همه القتل والتدمري واالنتقام والت�شفي ،و�إعادة
عقارب ال�ساعة لقرون م�ضت� .صحيح �أن بع�ض «الواقع» الذى يقول قادة الإرهابيني �أنهم �إمنا نه�ضوا
ليحاربونه ،ويغريونه  ،ت�شوبه الكثري من العيو .ولكن «البديل» الذى يقدمه ه�ؤالء ال�ضالة لي�س فيه
ميزة واحدة يعتد بها .بل هو �أ�سو�أ  -مبراحل  -مما يدعون �أنهم ب�صدد ازالته.
مل ن�شهد تنظيم ًا متح�ضراً ...له برنامج معقول ومقبول ،وي�سعى للو�صول �إلى ال�سلطة� ،أو �إلى �أكرب
قدر ممكن منها ،بالأ�سلوب ال�سليم وال�صحيح  ...وهو رغبة النا�س ،وميول الغالبية منهم ،وعرب �صناديق
االقرتاع و�إبداء الر�أي .مل تقم ،حتى الآن� ،أحزاب �سيا�سية ذات طابع ديني و�سطي وع�صري...
تتناف�س فيما بينها على �أ�صوات ور�ضا النا�س املعنيني -كما يح�صل يف الدول النابهة واملتقدمة ،والقوية
(الأحزاب امل�سيحية الدميقراطية مثا ًال).
حتى �أكرث الأحزاب الدينية «الإ�سالمية» اعتدا ًال ،يالحظ عليها الرغبة يف اال�ستئثار بال�سلطة -
بكل الطرق املمكنة  -و�إق�صاء من يختلفون معها يف الر�أي والتوجه� .إنها «الفا�شية الدموية»  ...تنمو
وترتعرع يف �أغلب جمتمعاتنا العربية والإ�سالمية ،منو ًا �سرطاني ًا.
وب�سبب طبيعة هذه التنظيمات ،وتوجهها الإرهابي الب�شع ،و�سلوكها ال�سلبي الفظ ،ف�إن قيام ومنو
وتو�سع معظم هذه التنظيمات يعني خ�سارة للإ�سالم وامل�سلمني ،و�إ�ضرار بهذا الدين العظيم .الأمر
الذي يجعل قيام هذه التنظيمات -بال�ضرورة -حدث ًا م�ؤ�سف ًا وم�شبوه ًا ...غالب ًا ما يكون وراءه طرف
(�أو �أطراف) معادية للإ�سالم ،وتعمل على ت�شويهه ،وت�شجيع كل قولٍ �أو فعلٍ ي�سيئ �إلى هذا الدين
وي�سفهه ،وجتد يف ت�شجيع ه�ؤالء ال�ضالة (اخلفي) الو�سيلة «الأف�ضل» لتحقيق م�آربها يف الأر�ض
العربية والإ�سالمية.
لذلك ،يربز الت�سا�ؤل امل�شروع هنا فيما يتعلق مب�س�ألة قيام ون�شاط هذه التنظيمات :من وراءه ؟!
معادية للأمة وراء قيام كثري من هذه التنظيمات ،رغم تظاهر املت�آمرين
أجنبية
أياد �
ٍ
ٍ
ولقد ثبت وجود � ٍ
باتخاذ مواقف عدائية ،و�أحيان ًا ع�سكرية� ،ضد هذه التنظيمات!.
�إن هذه التنظيمات الفا�شية الإرهابية العبثية غالب ًا ما تن�ش�أ وتنمو يف البيئات غري امل�ستقرة
�سيا�سي ًا ...ب�سبب عدم توفر «عوامل» اال�ستقرار ال�سيا�سي احلقيقي والفعلي بها� ...أو ما ميكن الإ�شارة
�إليه بــ «التخلف ال�سيا�سي» .لذلك ،نرى �أن التنمية ال�سيا�سية الإيجابية (الإ�صالح ال�سيا�سي) هي
�أمر �ضروري ملنع قيام ومنو هذه التنظيمات .وقبل ذلك� ،أو بالتالزم معه ،البد من حركة �إ�صالح ديني
�صحيح ،تعيد للإ�سالم �صفاءه ،وتنقيه من ال�شوائب الكثرية التي �أل�صقت به (فا�ستخدمت ل�ضرب الدين
نف�سه) ،وحتمي امل�سلمني من الوقوع حتت �سندان الأعداء ،ومطرقة �ضالني من بنى جلدتهم يقومون
على هذه التنظيمات والأعمال الكارثية ،وي�شتغلون على تدمري الأمة من داخلها.

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

دعوة هيئة المساحة
لتـقـديم نتائج دراسات
مشروعاتها المنفذة
د /على الطخيس
رئيس لجنة المياه والزراعة والبيئة

دعا جملــ�س ال�شــورى هيئــة امل�ساحـــة اجليولوجيـة ال�سعودية
�إلى تـقـدمي نتائج درا�ســـات م�شروعــاتها املنفذة والتـن�سيق مع
وزارة البرتول والرثوة املعدنية ملعرفـــة �أثرها على تعدد م�صادر
الدخل يف اململكة.
كما دعا املجل�س الهيئــة لأن تدر�س ا�ســتخدام تقنية املركبات
ذات التحكم عن بعد (�شاملـــة الطائرات بـــدون طـيار) يف �أعــمال
الأبحاث اجليولوجية وا�ستك�شاف امل�صادر البـيـئية.
جاء ذلك يف القرار الذي �أ�صـدره جمل�س ال�شورى خالل جل�سته
العادية ال�سابعــة والثالثـــني التي عـــقدها يــوم االثنـــني املوافق
1436/7/22هـ ،برئا�ســـة معـــايل رئي�س املجلــ�س ال�شيخ الدكتور
عبداهلل بن حممــد بن �إبــراهيم �آل ال�شيخ ،بعد �أن ا�ستمع املجل�س
لوجهة نظـر جلنـــة امليـــاه والزراعـــة والبيئـــة ،بـ�ش�أن ملحوظات
الأعـــ�ضاء و�آرائهـــم جتـــاه التقـــرير ال�ســـنوي لهيـــئة امل�ســـاحـة
اجليولوجية ال�سعودية للعام املايل 1435/1434هـ ،الـــذي تــاله
رئي�س اللجنة الدكتــور عـــلي الطخـــي�س؛ حيــث �أو�ضح �أن الهيئة
تقوم برفع املعلومات اخلا�صة بالهزات �إلى كـــل من الــدفاع املدين،
والإمارة واملقام ال�سامي وذلك ح�سب قوة الهزة.
و�أ�ضاف� :إن الهيئة ع�ضو يف اله ــيئة الوطنــية لكود البناء ،والتي ت�شارك
فيها العديد من الــوزارات املعن ــية ،مثل وزارة ال�شـ ـ�ؤون البلدي ــة والق ــروية،
وغريها من اجله ــات ذات الع ــالقات ،وذلك لتحـ ــديد موا�ص ــفات البـ ــناء
12
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وامل�شاري ــع املختل ــفة� ،آخ ــذة يف االعت ــبار ه ــذه املعل ــومات ع ــن النــ�شاط
الزلزايل يف اململكة.
و�أ�شار الدك ــتور الطخي ــ�س �إلى �أن الهيئ ــة �أع ــدت خريط ــة للمخــاطر
اجليولوجية يف اململكة؛ لتحديد مواقــع املخاط ــر اجليولوجي ــة من انه ــيارات
وانزالقات �أر�ضــية وغري ذلك ،م�شري ًا �إلى �أن املحاذير التي يجب اتخاذها يف
كل ( )Zoneجزء من اخلريطة ،بالإ�ضافة �إلى بع�ض احللول املقرتحة.
د .الطخيس :الهيئة لديها خريطة
للمخاطر الجيولوجية في المملكة

و�أو�ضح رئي�س اللجنة ب�أن لــدى هــيئة امل�ساحة اجليولوجية كر�س ًيا للبحث
العلمي عن املخاطر اجليولوجية يف اململ ــكة بجام ــعة امللــك �سعــود ،كــما �أن
هناك العديد من الدرا�سات والأبحاث امل�شرتكة مع جامعة امللك عبدالعزيز،
والهيئة � ً
أي�ضا ممثلة يف اللجان اال�ست�شاري ــة باجلامع ــة ،وهن ــاك تعــاون مع
جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن.

مداوالت القبة

�أما بخ�صو�ص االزدواجية والتداخل بينها وهيئه امل�ساحة العامة ف�أو�ضح
رئي�س اللجنة �أن هيئة امل�ساحة العامة معنية باخلرائط الطبوغرافية وامل�سح
البحري (فوق الأر�ض)� ،أما هيئة امل�ساحة اجليولوج ــية فتعنى باخلرائط
اجليولوجية حتت الأر�ض بهدف التعرف على ن ــوع ال�ص ــخور ،واال�ستك�شاف
عن املعادن ،وهناك مذكرة تعاون بني هيئة امل�ساحة العامة والهيئة.
وقال الدكتور الطخيـ ــ�س �إن الهيئ ــة ت ــرى �أن هنــاك بع ــ�ض الق�ص ــور يف
النواحي الإعالمية من قبلها ،و�أنه �سيتم التعامل معه م�ستقب ًال.
و�أو�ضح رئي�س اللجنة �أن ل ــدى الهي ــئة ق�س ــم ًا للدرا�سات الهــيدرولوجية،
ولديها م�شاريع مع �شركة املياه الوطنية ،كما �أنها �شاركت يف ت�صميم وحتديد
مواقع ال�سدود �شرق حمافظة جدة ،وهناك تعمي ًما من وزير ال�شـ ـ�ؤون البـلدية

والقروية بع ــدم اع ــتماد �أي خمط ــط �سك ــني� ،أو جت ــاري� ،أو خــا�ص مب�شاريع
الدول ــة �إال بعد درا�س ـ ــة املوق ــع من قبــل هيئة امل�ساحة اجليولوجية والت�أكد
من �سالم ــة ه ــذه املواق ــع لإقـامة املخط ــطات وامل ــباين عليها يف كافة مدن
وحمافظـ ــات اململكـ ــة ،م�ضيفـ ـ ًا �أنه ت ــم العم ــل مبوج ــب هذا التعميم ،حيث
تر�سل جميع املخططات للهيئة العتمادها.
وختم الدكتور الطخي�س وج ــهة نظــر اللجن ــة ب�أن ــه بعــد �إن�شاء وزارة املياه
والكهرباء ف�إن الأبحاث اخلا�صة باملياه ب�صورة عامة تقـع �ضمن اخت�صا�ص
الوزارة� ،أما هيئة امل�ساحــة اجليولوجي ــة فتعنى فقط ب�أبحاث املياه املطلوبة
للم�شاريع والأن�شطة التعدينية.
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مطالبة هيئة حقوق
اإلنسان بتحمل
مسئوليتها في حماية
تحفظات المملكة على
بعض االتفاقيات الدولية
ناق�ش جمل�س ال�شورى خالل جل�سته العادية الثالثة والأربعني
التي عقدها يوم االثنني املوافق 1436/8/14هـ برئا�سة معايل
نائب رئي�س املجل�س الدكتور حممد بن �أمني اجلفري ،تقرير جلنة
حقوق الإن�سان والهيئات الرقابية ،ب�ش�أن التقرير ال�سنوي لهيئة
حقوق الإن�سان للعام املايل 1436/1435هـ ،الذي تلته رئي�سة
اللجنة الدكتورة ثريا عبيد.
وبعد عر�ض تقرير اللجنة وتو�صيتها ب�ش�أن املو�ضوع للمناق�شة ,ر�أى
ناق�صا يف كثري
�أحد الأع�ضاء �أن هذا التقرير هو الأول للهيئة ،وقد جاء ً
من جوانبه ،وقد حاولت اللجنة م�شكورة ا�ستيفاء بع�ض املعلومات ال�ستكمال
جوانب النق�ص يف التقرير ،م�ضيف ًا �أنه ال يزال �إما �أنه ال يعك�س الواقع الفعلي
جلهود الهيئة؛ �أو �أن اجلهود التي تقوم بها الهيئة مل تبلغ حتى الآن امل�ستوى
الذي تتوق �إليه اململكة قياد ًة وحكوم ًة و�شع ًبا.
الهيئة تعاني قصورًا في نوعية
القوى البشرية..

ور�أى ع�ضو �آخر �أن الهيئة تعاين من ق�صور وا�ضح يف القوى الب�شرية،
وخا�صة يف اجلوانب النوعية ،مو�ضح ًا �أن �أكرث من ن�صف العاملني يف الهيئة
من حملة امل�ؤهالت دون اجلامعية ،كما يظهر – بح�سب التقرير� -أن ن�سبة
العن�صر الن�سائي ال تزيد على ( )%22.5من �إجمايل العاملني بالهيئة ،مع
�أن ن�سبة البطالة ترتفع بني الن�ساء الالتي يحملن م�ؤهالت عالية يف املدن
ذات الكثافة ال�سكانية ،و�أن جمال حقوق الإن�سان من �أن�سب املجاالت التي
14
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جهود الهيئة تجاه ذوي اإلعاقة
محدودة وتنقصها المهنية

تعمل فيها املر�أة بكل كفاءة واقتدار ،مطالب ًا يف هذا ال�سياق الهيئة ب�أن تعمل
على توظيف املزيد من الن�ساء الالتي يحملن م�ؤهالت عالية.
وا�ستغرب �أحد الأع�ضاء عدم تطرق التقرير �إلى جمعية حقوق الإن�سان،
مع �أن التن�سيق والتعاون والتكامل بني هيئة حقوق الإن�سان بو�صفها جهة
حكومية وجمعية حقوق الإن�سان باعتبارها جهة �أهلية خريية ،مطلب وطني
لالرتقاء مب�ستوى كم ونوع اجلهود املبذولة يف جمال حقوق الإن�سان باململكة.
واعترب ع�ضو �آخر �أن جهود الهيئة يف جمال ذوي الإعاقة حمدودة يف كمها
ونوعها ،وينق�صها العمل املهني االحرتايف التخ�ص�صي ،مطالب ًا هيئة حقوق
الإن�سان ب�أن تبذل املزيد من اجلهد يف جمال حقوق ذوي الإعاقة ،حيث �أن
كثري ًا من هذه الفئات ال حتمي نف�سها ،وال تدافع عن حقوقها ،و�أن ً
بع�ضا من
�أ�سر هذه الفئات ال تهتم بهذه احلقوق ،وال تطالب بها ،وذلك لأ�سباب كثرية
تغلب عليها اجلوانب االجتماعية والنف�سية.

مداوالت القبة

و�أ�شار �آخر �إلى �أن التقرير تطرق لأمور عديدة �أغلبها ذات طابع �إعالمي
كاملحا�ضرات واملقابالت مع الوزراء ور�ؤ�ساء الهيئات ،يف حني �أن دور الهيئة
يف حقوق الإن�سان والق�ضايا �ضعيف جد ًا.
وقال �أحد الأع�ضاء� :إن الهيئة لن ت�ستطيع �أن تقوم بدورها ،وهي بهذا
ال�ضعف من حيث الكفاءات ،مو�ضح ًا �أن التقرير ذكر �أن �أكرث الكوادر
الب�شرية يف الهيئة من حملة ال�شهادة االبتدائية ،مطالب ًا ب�أن يكون لها وظائف
خمتلفة عن وظائف اخلدمة املدنية بالإ�ضافة �إلى اخلرباء من داخل اململكة
وخارجها؛ لتبد�أ من حيث انتهى الآخرون.
ودعا �آخر الهيئة للرتكيز على وزارة الداخلية وال�سجون ووزارة العدل
وهيئة التحقيق واالدعاء العام ووزارة ال�ش�ؤون االجتماعية ،بالإ�ضافة �إلى كل
ما مي�س حقوق الإن�سان.
فيما طالب �آخر هيئة حقوق الإن�سان ب�أن تكون متميزة ،و�أن تعتز وتفتخر
ب�أن امل�صدر الأ�سا�س حلقوق الإن�سان �صدر من مكة املكرمة على ل�سان حممد
�صلى اهلل عليه و�سلم ونزل به الروح الأمني من رب العاملني ،و�أن يكون ذلك
منعك�سا يف تقريرها ويف كل ميدان تقف فيه يف العامل.
ً
و�أ�ضاف ع�ضو �آخر �أن من �أهم االخت�صا�صات املمنوحة للهيئة يف تعزيز
حقوق الإن�سان ما ن�صت عليه املادة “اخلام�سة” من نظامها ،ب�أن عليها
و�ضع ال�سيا�سة العامة لتنمية الوعي بحقوق الإن�سان ،مت�سائ ًال بقوله :هل
و�ضعت الهيئة تلك ال�سيا�سة؟.
وا�ستغرب �آخر ما ذكر يف تقرير الهيئة ب�أنها قامت بدرا�سة بع�ض
الأنظمة ،مثل م�شروع تنظيم هيئة الهالل الأحمر ال�سعودي ،مت�سائ ًال عن
عالقة ذلك التنظيم بعمل هيئة حقوق الإن�سان؟.
و�أ�شار �أحد الأع�ضاء �إلى ما ت�ضمنه التقرير من �أن الهيئة تقوم بزيارة
ال�سجون ودور التوقيف داخل اململكة وخارجها� ،إال �أن الهيئة مل تو�ضح
جهودها فيما يخ�ص ال�سجناء واملوقوفني ال�سعوديني يف اخلارج.

و�أفاد ع�ضو �آخر �أن الهيئة تعد �أحد �أذرع احلكومة ملعرفة �أوجه الق�صور يف
االلتزام بحقوق الإن�سان التي ي�ؤكد عليها �شرعنا احلنيف والنظام الأ�سا�سي
للحكم� ،إال �أن ما هو مطلوب من الهيئة حتقيقه مل يعك�س يف هذا التقرير
الذي ي�شوبه بع�ض �أوجه الق�صور ،وما ذكر هو حاالت رد فعل لواقع ،والأف�ضل
�أن ت�أخذ ن�صو�ص النظام الأ�سا�سي للحكم وتبنى عليها اال�سرتاتيجية لأن
احلقوق وا�ضحة وحمددة.
وانتقد �أحد الأع�ضاء الو�ضع التنظيمي واجلوانب املالية للهيئة ،مو�ضح ًا
�أنه ال يوجد يف الهيكل التنظيمي �أي �إدارة للمراجعة الداخلية التي حدد
جمل�س الوزراء �أهميتها و�ضرورة وجودها يف �أي تنظيم ،بالإ�ضافة �إلى �أن
التقرير مل يو�ضح مهام كل �إدارة ومدى ارتباط هذه الإدارات مبهام الهيئة،
م�ضيف ًا �أن الهيئة متخ�ص�صة وما ينا�سبها من تنظيم يختلف عن التنظيمات
الأخرى ال �سيما �أن من يطلع على الهيكل التنظيمي لن يجد �أي تن�سيق ،فال
يوجد و�ضوح فيما يتعلق باالرتباط مبهام الهيئة ،بالإ�ضافة �إلى �أن نائب
الرئي�س لي�س له مهام حمددة ،ومل يت�ضح مدى االرتباط مبعايل رئي�س الهيئة.
ومن الناحية املالية قال الع�ضو� :إن الهيئة �أعطت �أرقام املوازنة
� اً
إجمال دون حتديد بنود ال�صرف كالرواتب والبدالت وال�صيانة والت�شغيل
وامل�شروعات ،كما مل ي�شتمل التقرير على معرفة املتحقق من كل هدف من
�أهداف اال�سرتاتيجية ،من واقع ال�سيا�سات والأداء.
وفيما يتعلق بالقوى الب�شرية ا�ستغرب �أحد الأع�ضاء ما �أورده التقرير
ب�أن حوايل  %50من موظفي الهيئة من حملة الثانوية فما دون .مت�سائ ًال
عن الإ�ضافة ملثل ه�ؤالء جلهة ذات طبيعة تخ�ص�صية؟ وهل هذه النوعية من
التوظيف متوائمة مع متطلبات التوظيف ح�سب الهيكل التنظيمي الذي يجب
�أن يحدد طبيعة الوظائف والو�صف الوظيفي والت�أهيل املطلوب؟.
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وانتقد ع�ضو �آخر قلة عدد فروع الهيئة التي ال تتجاوز ثمانية ،مت�سائ ًال
عن بقية مناطق اململكة التي ال يوجد بها فروع للهيئة؟ ,و�أكد يف هذا ال�سياق
فروعا يف جميع مناطق اململكة ،حيث �أن الإن�سان
�أن على الهيئة �أن تفتتح لها ً
له احلق التقدم ب�شكواه ومتابعة �أحواله يف جميع مناطق اململكة.
الهيئة تلقت  13ألف شكوى لم
تنجز  %50منها!!

وطالب �أحد الأع�ضاء الهيئة ب�إعادة النظر يف �سيا�ستها ال�ستقبال �شكاوى
املواطنني والتعامل معها و�إنهائها ،م�ضيف ًا �أن الأرقام جاءت بتدين معاجلة الهيئة
مل�شكالت املواطنني؛ حيث جاء عددها بح�سب التقرير (� )12.906شكوى �أنهت
الهيئة منها ( � )5.262شكوى حيث بقي �أكرث من الن�صف مل ينظر!!.
كما طالب ع�ضو �آخر ب�أن ال يقت�صر عمل الهيئة على �إر�سال فاك�س ب�شكوى
املواطن �أو الطلب الودي م�ؤكد ًا �ضرورة الو�صول �إلى ال�شكوى والتحقيق فيها
و�إن�صاف املواطن.
ودعا �آخر املجل�س �إلى طلب ح�ضور رئي�س هيئة حقوق الإن�سان ملزيد من
اال�ستي�ضاح ،ومعرفة تطلعات الهيئة جتاه حقوق الإن�سان يف هذا الوطن الغايل.
و�أ�شار �أحد الأع�ضاء �إلى �أن النظام الإداري يف اململكة ينق�سم �إلى ثالث
ع�شرة منطقة تتفاوت م�ستويات التنمية االقت�صادية واالجتماعية والثقافية
والكثافة ال�سكانية فيما بينها ،وينعك�س ذلك يف حجم ونوعية امل�شاكل
احلقوقية بني �أفرادها ،وبرغم ذلك ال يوجد لهيئة حقوق الأن�سان �سوى �سبعة
فروع فقط .،ور�أى �أنه من املنا�سب الطلب من الهيئة يف تقاريرها ال�سنوية
القادمة �إبراز وت�صنيف الأو�ضاع احلقوقية يف جميع املناطق ،ثم جمع كافة
املعلومات والإح�صائيات الإجمالية عن اململكة ،ال�سيما و�أن التقرير ال�سنوي
للهيئة غلبت عليه العموميات.
واقرتح ع�ضو �آخر على جلنة حقوق الإ�سنان والهيئات الرقابية طرح
مو�ضوع املوقوفني على مندوب الهيئة ،ال�سيما و�أن الإجراءات اجلزائية ال
جتيز �أن يظل املوقوف �أكرث من �شهرين ،م�شري ًا على �أن هناك موقوفون طال
وقوفهم ل�سنوات كثرية ،ومل يحاكموا ،م�شدد ًا على �أهمية �أن يحاكم املجرم.
وقال � :إن هذه الدولة  -وهلل احلمد –قامت على العدل والإح�سان،
فاملوقوفون بدون حماكمة لفرتات طويلة ومل تتم مناق�شة �أو�ضاعهم غري
مقبول؛ اجتماع ًيا و�إن�سان ًيا ،ال�سيما و�أن هذا قد ي�ضر ب�سمعة اململكة يف
اخلارج؛ ومن املهم �أن يتم النظر يف و�ضعهم ويف حماكمتهم واالنتهاء من
و�ضعهم احلايل.
وا�ستغرب �أحد الأع�ضاء عدم وجود املر�أة يف جمل�س الهيئة ،ال�سيما و�أن
16

ال�شورى  -العـدد � - 166شعبان 1436هـ  /يـونيـو 2015م

اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�سان قد �شكلت قبل الهيئة وت�ضم يف جمل�س
ؤ�س�سا ،واقت�صرت جهود الهيئة
الإدارة ع�شر ن�ساء من �أ�صل �أربعني ع�ض ًوا م� ً
على �إعداد ور�شة عمل وورقة عمل فقط ال�سيما ،و�أن هناك �أم ًرا �سام ًيا �صدر
عام 1434هـ ،ي�ؤكد على �ضرورة تعزيز دور املر�أة يف تنمية املجتمع.
وت�ساءل يف �سياق �آخر عن التعاون بني هيئة حقوق الإن�سان واجلمعية
الوطنية حلقوق الإن�سان؟ م�شري ًا �إلى �أن هناك ازدواجية يف عمل الهيئة
واجلمعية الوطنية حلقوق الإن�سان.
وفيما يتعلق بهوية الهيئة ،ت�ساءل الع�ضو عما �إذا كانت الهيئة جهة
حكومية �أم جهة و�سيطة كاجلمعية الوطنية حلقوق الإن�سان؟ و�إن كانت تتبنى
التوجه �أنها م�ؤ�س�سة وطنية ،فمن �سيقوم بدور اجلهة احلكومية التي تعنى
بحقوق الإن�سان؟.
كما ت�ساءل الع�ضو عن الأن�شطة الثقافية للهيئة ،الفت ًا �إلى �أن هناك بع�ض
الأن�شطة يح�سن عدم �إدراجها �ضمن الأن�شطة التي قامت بها الهيئة التي تتم
مراجعتها.
و�أعرب �أحد الأع�ضاء عن تطلعه لأن تعمل الهيئة على تر�سيخ حقوق
الإن�سان امل�ستمدة من ال�شريعة و�أن تتعاون مع الهيئات احلقوقية يف العاملني
العربي والإ�سالمي لتعزيز هذا االجتاه.
ور�أى ع�ضو �آخر �أن ما متار�سه بع�ض املنظمات الدولية من فر�ض للمنظومة
الغربية يف حقوق الإن�سان هو يف حقيقة الأمر �ضد حقوق الإن�سان ،كمطالبتها
ب�إلغاء �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية املتعلقة بالأ�سرة ،وباحلدود ال�شرعية،
وباملواريث ،م�ؤكد ًا �أن هيئة حقوق الإن�سان هي اجلهة املخولة ر�سمي ًا من
الدولة برفع وتقدمي التقارير الدورية لهيئات املعاهدات الدولية ،ومن بينها
تقرير اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة خ�صو�ص ًا يف
ظل التجاوزات التي �صدرت من اللجنة املعنية باالتفاقية حول تقرير اململكة
ال�سابق ،ومطالبتها اململكة بتعديل ت�شريعاتها ،حيث تناولت ب�شكل مبا�شر
االنتقاد للت�شريعات الإ�سالمية ذات العالقة بالأحوال ال�شخ�صية ،وهي بذلك
تعدت على احلق املمنوح للمملكة يف و�ضع التحفظات ،وهذه التجاوزات مت�س
�سيادة اململكة.
وطالب الع�ضو يف هذا ال�سياق هيئة حقوق الإن�سان بتحمل م�سئوليتها
كاملة يف حماية حتفظات اململكة ،وذلك بعدم ال�سماح للمنظمات الدولية
بالتعدي على خ�صو�صية اململكة ،وت�شريعاتها الوطنية ،م�ؤكد ًا �أن الدور
املناط بهيئة حقوق الإن�سان �أن يكون موقفها من حماية حتفظات اململكة
قوي ًا وثابت ًا ،ال�سيما و�أن هيئة حقوق الإن�سان �ستناق�ش قريب ًا التقرير الثالث
للمملكة �أمام جلنة “ال�سيداو”.

مـقــال

معايير اختيار الموظفين الجدد
هناك �أمور تعترب من امل�سلمات عند املفا�ضلة بني املتقدمني لوظيفة يف �شركات تكنولوجيا املعلومات،
مثل تف�ضيل �صاحب التقدير الأعلى ،و�صاحب النتائج الأكرب يف اختبارات القبول ،وخريج الكليات العملية
..الخ.
�أما �إذا كان املرء ي�سعى للتعيني يف جوجل – كربى ال�شركات العاملية -فالأمر يختلف.
يقول نائب رئي�س �شركة جوجل -وامل�س�ؤول عن اختيار املوظفني اجلدد� -إن جوجل ال ت�ضع تقدير
التخرج يف مكانة متقدمة بالن�سبة لعوامل قبول املوظفني اجلدد يف ال�شركة ،كما �أن نتائج االختبارات التي
تعقدها ال�شركة لي�ست هي الأهم يف تلك العوامل ،بل وحتى ال�شهادة اجلامعية مل تعد �شرطا للتعيني يف
بع�ض الأحيان حتى �أن عدد غري احلا�صلني على �شهادة جامعية يف بع�ض �أق�سام ال�شركة و�صل �إلى حوايل
.%14
وينبغي �أال يفهم من ذلك �أن الريا�ضيات واملهارات احلا�سوبية لي�ست �أمر ًا مهم ًا يف جوجل ،ولكن املق�صود
�أنها قد انتقلت �إلى �أن ت�صبح ميزات �إ�ضافية ،ينظر �إليها بعد ا�ستيفاء املتطلبات الرئي�سية ،والتي تت�ضمن –
ح�سب جوجل� -أ�شياء �أخرى يتم اكت�شافها من خالل مقابالت ممنهجة للتنب�ؤ ب�سلوكيات املتقدم للوظيفة.
ف�إذا كانت الوظيفة من النوع التقني ،ف�إن القدرة الربجمية هي العامل الأهم� ،إال �أن �أهم ما تبحث عنه
جوجل – بالإ�ضافة �إلى ذلك -هو القدرة املعرفية ب�صفة عامة� ،أي القدرة على املعاجلة اللحظية للأمور� ،أو
«على الطاير» ح�سب القول ال�شائع ،والقدرة على التقاط ودمج جزئيات املعلومات املتناثرة ،وهو ما يختلف
عن القدرة على التعلم.
كما ينبغي �أن يكون لدى املتقدم للوظيفة القدرة على القيادة الطارئة ،فعندما يواجه فريق العمل
م�شكلة ما ،ف�إن املوظف يكون حينئذ قادر ًا على �أن يتقدم اجلميع ويبادر بتويل زمام الأمر يف الوقت املنا�سب،
وهي تختلف عن القيادة التقليدية ب�أن يكون رئي�س ًا لنادي �أو نائب ًا ملدير املبيعات..الخ.
ي�ضاف �إلى ما �سبق توفر ال�شعور بامل�س�ؤولية لدى املتقدم للوظيفة ،وهو ما يدفع ال�شخ�ص للمبادرة
بتحمل امل�س�ؤولية عند �ضرورة ذلك� ،أو التوا�ضع الفكري برتك �أفكاره اخلا�صة وتبني الأفكار التي يطرحها
الآخرون حني تكون هي الأف�ضل ،حيث �أن الهدف النهائي الذي ينبغي �أن ي�شغله هو التكاتف مع الآخرين
حلل امل�شكلة.
والغريب �أن اخلربة هي �أقل العنا�صر التي يهتم بها عند التعيني يف جوجل ،فهم يرون �أن اخلربة قد تعني
تقدمي الإجابات �أو احللول النمطية للم�شاكل من واقع خربة اخلبري مب�شاكل مماثلة ،بينما ميكن تقدمي
حلول ابتكارية جديدة ممن ال ميتلكون تلك اخلربة.
الر�سالة التي توجهها جوجل من خالل هذه املعايري للتوظيف هي �أنه من املهم بالفعل احل�صول على
�شهادة جامعية يف العلوم �أو الريا�ضيات �أو احلا�سوب ،وبتقدير عال عند التخرج ،ولكن ال�شهادة والتقدير
لي�سا هما املعيار الأوحد �أو الأهم لكفاءة الأداء ،فال�شركات الكربى تهتم فقط مبا ميكن �أن يفعله املوظف مبا
لديه من معارف وتدفع �أجور ًا مرتفعة مقابل ذلك ،وال تهتم كثري ًا ب�أ�سلوب اكت�ساب هذه املعارف .كما ت�سعى
وراء املهارات ال�شخ�صية  soft skillsمثل القيادة والتوا�ضع والتعاون والتكيف واملحبة لفريق العمل ف�ضال
عن القدرة املعرفية.

�أ.د جربيل بن ح�سن العري�شي
ع�ضو جمل�س ال�شورى
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مكتبة الملك فهد
الوطنية ..ضعف في
التواصل ..وتطوير
موقعها االلكتروني
د /أحمد بن عمر الزيلعي
رئيس لجنة الثقافة واإلعالم والسياحة واآلثار

طال انتظاره

ناق�ش جمل�س ال�شورى خالل جل�سته العادية الثانية والأربعني
التي عقدها يوم الثالثــاء املوافـــق 1436/8/8هـ ،برئا�سة معايل
نائب رئي�س املجلــــ�س الدكتـــــور حممد بن �أمني اجلفــري ،تقرير
جلنة الثقافة والإعـــــالم وال�سياحــة والآثـار ،بـ�شـــ�أن التقـــرير
ال�ســــنوي ملكتبة امللك فهد الوطنيــــة للعام املايل 1435/1434هـ،
تاله رئي�س اللجنة الدكتور �أحمد الزيلعي.
وبـــعد تـــالوة تــقرير اللجـــنة وتـــو�صيـــاتها ب�شــــ�أن املو�ضــوع،
مت عر�ض تقريـــر اللجنـــة وتو�صـــياتها للمنـــاق�شة ,حيـــث وجه
�أحد الأع�ضاء �س�ؤا ًال للجنــة عـــن �ســبـــب عــدم ابـــدائها ر�أيــها يف
مطالبة مكتبة امللك فهد الوطنية بفتح فروع لها يف بع�ض منـــاطق
املمــــلكة ،م�ضيف ًا �أن ح�صرها يف مدينة الريا�ض يحد من التنمية
الثقافية ب�صفة �شاملة.
بينما ر�أى �آخر �أنه �إذا مت تطوير البوابة الرقمية للمكتبة للو�صول للمعلومة
بطريقة مي�سرة ف�إنه ال داعي لإيج ــاد ف ــروع لها ،م�ضيـ ــف ًا �أن الأولى �أن تعمل
املكتبة على جتاوز ال�صعوبات التي �أوردتها يف التــقرير ق ــبل املطالب ــة بفت ــح
فروع جديدة لها يف بع�ض مناطق اململكة.
و�أ�ضاف ع�ضو �آخر �أن املجل�س ما زال يطــالب املكت ــبة بتط ــوير موق ــعها
الإلكرتوين على �شبكة الإنرتنت ،وتقدمي ت�سهيالت للإف ــادة منها عرب التقنية
احلديثة ،م�شري ًا �إلى �أن م�شروع تطوير موقع املكتبة الإلكــرتوين م�شــروع طال
�إجنازه ،وال ينبغي �أن ي�ستهلك كل هذا الوقت.
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وقال �آخر� :إن التقرير مل يو�ض ــح الوظ ــائف املعت ــمدة للمكتــبة مف�صلة
من حيث امل�شغول منها ب�سعوديني ووافدي ــن ،وك ــذلك الوظــائف ال�ش ــاغرة،
وعدد ال�سالمل الوظيفية �إن وجدت ،مط ــالب ًا ب�سرع ــة �إجن ــاز م�شروع الهيكل
التنظيمي للمكتبة.
وانتقد �أحد الأع�ضاء عــدم اهتمــام املكتبــة بدورها الفعال لإثراء الثقافة،
و�إقامة الندوات ،وامل�ؤمترات ،واللقاءات يف جمال تخ�ص�صها.
و�أكد �آخر �أن املكتبات متثل �أهمية كربى يف حياة ذوي االحتياجات اخلا�صة؛
كونهم يف حاجة دائمة �إلى الوقوف على م�صـادر املعرفة ،التي ت�ساعدهم
على التنمية الثقافية ،ومتدهم مبا ي�ستجد من تطورات ،وت�ساعدهم � ً
أي�ضا يف
�إعداد البحوث والدرا�سات ،وعد مكتبة امللك فهد الوطنية من املكتبات التي
يجب �أن تراعي هذا اجلانب؛ لأهمية �أوعية املعلومات فيها ،و�أهمية اطالع
ذوي االحتياجات اخلا�صة على ما حتويه من م�صادر متعددة للمعرفة.
وزاد الع�ضو �أن املكتبة �أوجدت �إدارة خا�صة لذوي االحتياجات اخلا�صة؛
لكن مل يتم جتهيزها ب�شكل كامل حتى الآن ،مطالب ًا ب�أن تكون هذه الإدارة
مهي�أة من ناحية الت�صميم الذي ينا�سب ذوي االحتياجات اخلا�صة.
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كما طالب الع�ضو ا�ستعانة املكتبة �أو التوقيع مع �أحد �أهم الربامج يف
اململكة ،وهو برنامج الو�صول ال�شامل لذوي االحتياجات اخلا�صة يف البيئة
العمرانية ،لإفادة ذوي االحتياجات اخلا�صة من حمتويات املكتبة ,وكذلك
ت�أهيل العاملني يف املكتبة على كيفية التعامل معهم من النواحي احلركية
والنف�سية ،وعلى كيفية التدريب على املنتجات التقنية املتطورة املنا�سبة لهم،
واال�ستفادة من خمرجات اجلامعات املحلية يف جانب الإعاقة.
المكتبة لم تسجل أي كتاب
خالل سنة كاملة!

والحظ ع�ضو �آخر بقاء بع�ض مقتنيات املكتبة على حالها دون �أي تغيري
بني �سنة التقرير وما قبلها؛ الفت ًا النظر �إلى �أن عدد الكتب غري امل�سجلة
( )60.000كتا ًبا ،وهذا يعني �أن املكتبة مل ت�سجل �أي كتاب خالل �سنة
كاملة ،ومل تو�ضح املكتبة �أ�سباب ذلك.
ودعا �أحد الأع�ضاء املكتبة لأن ت ــبادر بت�أ�س ــي�س ف ــهر�س ي�ضم العناوين
واملو�ضوعات للر�سائل العلمية؛ لي�ستفيد منها الباحثون �س ــوا ًء من الأف ــراد �أو
امل�ؤ�س�سات ،م�ش ــري ًا �إلى �أن ه ــناك �آالف الر�سائل العلمية التي يعدها طالب
وطالب ــات ال ــدرا�سات العل ــيا مـ ــن حمل ــة املاجــ�ســتري وال ــدكتــوراه داخـ ــل
اململكة وخارجها.
مطالبة المكتبة بتأسيس
فهرس يضم العناوين والموضوعات
للرسائل العلمية

اإلدارة الخاصة لذوي االحتياجات
الخاصة في المكتبة ال تزال غير جاهزة!

واعترب ع�ضو �آخر �أن املكتبة تعاين من نق�ص يف االعتمادات املالية
املخ�ص�صة لبع�ض البنود ،م�ؤيد ًا زيادة بند اعتماد املكاف�آت ملواكبة زيادة
حجم العمل ،وت�ضاعف عدد امل�ستفيدين الذين تخدمهم املكتبة ،وتطوير
�سري العمل يف املبنى اجلديد؛ لتطوير بيئة العمل اجلديدة ،والتطلع �إلى
خدمة �أف�ضل.
والحظ �آخر على املكتبة غياب الن�شاط الثقايف ،م�شري ًا �إلى �أنها مطالبة
ب�أن تهتم بهذا اجلانب كما هو احلال يف املكتبات الوطنية العاملية ،واقرتح يف
هذا ال�سياق على املكتبة املبادرة يف ت�أ�سي�س وحدة م�ستقلة خا�صة بالتوا�صل
الثقايف حيث رمبا نعزو �ضعف الن�شاط الثقايف �إلى عدم وجود �إدارة م�ستقلة
للقيام بهذا الن�شاط.
من جانبه اقرتح �أحد الأع�ضاء �إن�شاء هيئة عليا للثقافة ،تهتم ب�ش�ؤون
الكتاب واملكتبات ،وتقوم بتطوير املكتبة الوطنية ب�شكل خا�ص ،واملكتبات
العامة ،ومراكز م�صادر التعلم ،وتكون م�س�ؤولة وقادرة على احتواء
ال�صعوبات ،وو�ضع الر�ؤى والت�صورات الوطنية لبناء املجتمع ال�سعودي
معلومات ًيا ،ودعم و�إ�شباع احلركة الفكرية والثقافية يف اململكة.
ويف نهاية املناق�شة وافق املجل�س على منح اللجنة مزيد ًا من الوقت
لدرا�سة ما طرحه الأع�ضاء من مقرتحات وملحوظات و�آراء والعودة �إلى
بوجهة نظرها �إلى املجل�س يف جل�سة الحقة.

و�أكد ع�ضو �آخر �أن مكتبة امللك فهد الوطنية مكتبة وطنية بحاجة لتحديد
�أهدافها ،و�أن تعمل على حتقيقها؛ م�شري ًا �إلى �أنه يفرت�ض باملكتبة �أن تكون
م�ستودع معلومات يفيد الوطن و�أبناءه ،وحتفظ وجتمع الرتاث الفكري،
والوطني ،والإعالمي ،والأنظمة ،والقوانني ،واللوائح ،واملخططات الإقليمية،
واملخططات الهيكلية ،وخطط التنمية ،و�أن تقوم بتنفيذ م�شروعات تدعم
و�صول حمتوياتها �إلى جميع املواطنني ،والباحثني ،واملهتمني بال�ش�أن
ال�سعودي داخل اململكة وخارجها ،الفت ًا يف هذا ال�سياق �إلى �أن ذلك يغني عن
فتح فروع جديدة للمكتبة.
و�أ�ضاف �أحد الأع�ضاء �أن املكتبة مل تربز �أعمالها ب�شكل وا�ضح ،الفت ًا
النظر �إلى �أن هناك بوابة رقمية للمكتبة ،ويفرت�ض �أنها دُ�شنت و�أُتيحت لرواد
املكتبة من الداخل واخلارج ،كما ت�ضم املكتبة العديد من ملخ�صات الكتب،
�سوا ًء التي كتبت عن اململكة يف الداخل �أو اخلارج ،كما �أن هناك مكتبة رقمية
مل يتم �إبرازها ب�شكل وا�سع.
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طالب بصرف بدل طبـيـعة عمل
للموظفين الميدانيـين في رئاسة الحرمين

د /فالح الصغير

الشورى يدعو إلى إحصاء
الداخلين إلى الحرمين
الشريفين آليًا

رئيس لجنة الشؤون اإلسالمية والقضائية

دعا جمل�س ال�شورى الرئا�سة العامة للم�سجد احلرام وامل�سجد
النبوي �إلى �إح�صاء الداخلني �إلى احلرمني ال�شريفني بطريقة
�آلية لتوفري قاعدة بـيانات دقيق.
كما دعا املجل�س الرئا�سة �إلى �إعداد خطة �شاملة للعمل العلمي
والدعوي يف احلرمني ال�شريفني.
إعداد خطة شاملة للعمل العلمي
والدعوي في الحرمين الشريفين

وطالب ب�صرف بدل طبـيـعة عمل للموظفني امليدانيـني يف
الرئا�سة ,ومنحها حق الرت�شيح للوظائف التي تدخل حتت
ا�ستـثـناء من اجراءات الرت�شيح يف اخلدمة املدنية.
م�س�ؤوليتها
ً
ودعا املجل�س الرئا�سة لت�ضمني تقاريرها القادمة معلومات
مف�صلة عن امل�شروعات املتعرثة وبـيان �أ�سباب تعرثها وخطة
الرئا�سة لتجاوز ال�صعوبات التي �سببت هذا التعرث ،وت�ضمني
تقاريرها القادمة نتائج م�ؤ�شرات قيا�س �أداء لأعمالها.
جاء ذلك يف القرار الذي �أ�صدره جمل�س ال�شورى خالل جل�سته
العادية اخلام�سة والأربعني التي عقدها يوم االثنني املوافق
1436/8/21هـ ،برئا�سة معايل نائب رئي�س املجل�س الدكتور
حممد بن �أمني اجلفري ،وذلك بعد �أن ا�ستمع لوجهة نظر جلنة
ال�ش�ؤون الإ�سالمية والق�ضائية ،ب�ش�أن ملحوظات الأع�ضاء و�آرائهم
جتاه التقرير ال�سنوي للرئا�سة العامة ل�ش�ؤون امل�سجد احلرام
وامل�سجد النبوي للعام املايل 1435/1434هـ ،التي تالها رئي�س
اللجنة الدكتور فالح ال�صغري؛
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و�أو�ضحت اللجنة يف معر�ض وجهة نظرها �أن مو�ضوع احلرا�سات الأمنية
هو حمل اهتمام الرئا�سة العامة ل�ش�ؤون امل�سجد احلرام وامل�سجد النبوي،
كما هو حمل اهتمام اجلهات الأمنية امل�س�ؤولة ،الفتة النظر �إلى وجود تن�سيق
وتعاون دائم وتوا�صل ال يتوقف لبحث كل م�ستجد يف هذا ال�ش�أن .و�أكدت
اللجنة على ل�سان رئي�سها الدكتور فالح ال�صغري عدم وجود �أي ثغرات
�أمنية بف�ضل من اهلل ,كما ال يوجد ما يدعو للقلق فالوجود الأمني يغطي كل
االحتياجات ،والتوا�صل بني الرئا�سة واجلهات الأمنية ال يتوقف ،ودورها يف
�أداء ر�سالتها حمل تقدير اجلميع.
د.الصغير :دخول النساء للروضة
الشريفة يتم وفق آلية منظمة تراعي
كثافة النساء واختالف لغاتهن

وبخ�صو�ص دخول الن�ساء للرو�ضة ال�شريفة قال الدكتور ال�صغري� :إن
هذه امل�س�ألة تتم وفق �آلية منظمة �أعدت بطريقة مدرو�سة يراعى فيها كثافة
الن�ساء واختالف لغاتهن ،م�ضيف ًا �أنه يف الأوقات التي ال يوجد بها زائرات
من خارج اململكة يكون الدخول بان�سيابية وبدون تدخل ب�شري� ،أما يف �أوقات
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املوا�سم «مو�سم العمرة ،ومو�سم رم�ضان ،ومو�سم احلج» فريتب الن�ساء
يف م�صالهن بح�سب لغاتهن ،ويكون مع كل جمموعة مرتجمة توجههن،
وتر�شدهن �إلى بدء الدخول و�آليته ،ثم ينتقلن جميع ًا �إلى قرب الرو�ضة ثم
يف�سح املجال لكل جمموعة بالدخول �إلى الرو�ضة وال�صالة فيها ،ثم ت�أتي
جمموعة �أخرى حتى تنتهي املجموعات بنهاية الزيارة ،ويختلف ترتيب دخول
املجموعات بني يوم و�آخر حتى ال ُيظن تقدمي �صاحبات لغة على لغة �أخرى.
و�أ�شار الدكتور ال�صغري �إلى �أن الدخول يكون من م�سار خا�ص واخلروج
بعد االنتهاء من م�سار �آخر حتا�ش ًيا لالزدحام والتدافع وال�سقوط ،الفت ًا
النظر �إلى �أن م�ساحة الرو�ضة على حمدوديتها ي�صلي فيها الرجال والن�ساء
يف وقت واحد ،و�أن هذا الرتتيب وهذا التنظيم  -الذي �أدى �إلى زيارة الن�ساء
ب�سالمة و�أمان دون تدافع �أو �سقوط على الرغم من اجلموع الغفرية التي
تتجه �إلى الرو�ضة يف كل زيارة  -قد مت خالل �سنوات طويلة و�شارك يف
الرتتيب له مع وكالة الرئا�سة العامة ل�ش�ؤون امل�سجد النبوي ،القوة اخلا�صة
لأمن امل�سجد النبوي واجلهات املعنية الأخرى.
و�أ�ضاف يف ذات ال�سياق �إن جمموع اللغات التي يرتجم لها ثالث ع�شرة
لغة مع وجود اللوحات الإر�شادية باللغات املتعددة� ،إلى جانب الرتتيب اخلا�ص
للكبريات يف ال�سن وذوات االحتياجات اخلا�صة ،فيدخلن بعرباتهن وي�صلني
يف الرو�ضة وتق َّدم لهن اخلدمة املنا�سبة وتراعى �أحوالهن وظروفهن ,حيث
يتولى التنفيذ املبا�شر م�شرفات وموجهات �سعوديات يحملن م�ؤهالت عالية،
وتُقام لهن دورات يف ح�سن التعامل واحلث على �أداء العمل ب�صرب واحت�ساب.
ونوه رئي�س اللجنة �إلى �ضرورة مالحظة �أن م�ساحة الرو�ضة ال�شريفة
( )333مرت ًا مربع ًا فيما ي�ستقطع من الرو�ضة ال�شريفة ( )200مرت ًا مربع ًا
تقريب ًا للن�ساء ،ويرتب دخول الن�ساء �إلى الرو�ضة يومي ًا ،يف ثالثة �أوقات
متفاوتة مراعاة لأحوال النا�س ،مف�ص ًال �أن الوقت الأول يبد�أ بعد طلوع
ال�شم�س وحتى قبيل �صالة الظهر ،والثاين بعد �صالة الظهر �إلى قبيل �صالة
الع�صر ،والثالث بعد �صالة الع�شاء �إلى بعد منت�صف الليل ،كما يوجد خم�سة
مداخل وكل مدخل فيه بابان ،وعر�ض الباب الواحد  60.4مرت ًا ويتم فتحهما
بالتتابع ح�سب االزدحام واحلاجة ،والعمل يجري يف م�ساحة حمدودة للغاية
و�سط ح�شود ب�شرية كبرية من الزوار و�أكرثهم من كبار ال�سن.
وب�ش�أن اجلانب العلمي يف الرئا�سة قال رئي�س اللجنة� :إنه ي�شتمل على
الدرو�س العلمية اليومية لأ�صحاب الف�ضيلة العلماء وامل�شايخ ،ومنهم �أع�ضاء

هيئة كبار العلماء ،والذين ي�ضطلعون بدور علمي بارز يف احلرمني ال�شريفني،
مدر�سا يف ثالثني حلقة ،ويبلغ عدد املر�شدين
حيث يبلغ عدد املدر�سني ثالثني ً
�ستني مر�شد ًا للإجابة على ا�ستفتاءات ال�سائلني ،ويزيد عددهم يف املوا�سم
�إلى مائة مر�شد ،م�ضيف ًا �أن الن�شاط العلمي ي�شمل �إقامة كر�سي �أئمة امل�سجد
احلرام العلمي ،والذي يقع يف �صحن املطاف وي�شارك فيه كبار العلماء ،كما
ي�شمل الن�شاط العلمي الإجابة على ا�ستفتاءات ال�سائلني والرد على �أ�سئلتهم
وا�ستف�ساراتهم يف الأك�شاك ،املوزعة يف �ساحات امل�سجد احلرام ،وكذلك
�إقامة برنامج حفظ املتون العلمية للنا�شئة من طلبة العلم من طالب املرحلة
الثانوية واجلامعية ،م�ؤكد ًا يف هذا ال�سياق �أن الرئا�سة تعمل ب�شكل متوا�صل
على تو�سيع الن�شاط العلمي ل�سد حاجة التو�سعات الكبرية داخل احلرمني.

وقال الدكتور ال�صغري� :إن الرئا�سة �أفادت ب�أن هناك تعاو ًنا كب ًريا
وتوا�ص ًال مع بع�ض اجلهات العلمية والأكادميية مثل الرئا�سة العامة للإفتاء،
وهيئة كبار العلماء ،ووزارة العدل ،واملحاكم ،وجامعة �أم القرى ،وجامعة
الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية ،وجامعة الطائف ،واجلامعة الإ�سالمية،
وجامعات وكليات �أخرى ،وذلك من خالل م�شاركة بع�ض �أع�ضاء هيئة
التدري�س من �أ�صحاب الف�ضيلة يف بع�ض الدرو�س العلمية والدورات املكثفة
يف برنامج �إر�شاد ال�سائلني ،وكذلك التعاون مع وزارة ال�ش�ؤون الإ�سالمية
والأوقاف والدعوة والإر�شاد يف العديد من الربامج ويف املوا�سم وخا�صة
يف مو�سم احلج ،كما �أن هناك تعاون مع جهات �شرعية و�أكادميية �أخرى
يف جماالت �أو�سع والرئا�سة ت�سعى لتكثيف جمال التعاون مع تلك اجلهات
وتتوا�صل معها ب�شكل منتظم.
و�أفاد رئي�س اللجنة �أن لدى الرئا�سة العامة للم�سجد احلرام وامل�سجد
النبوي خطة ا�سرتاتيجية مدرو�سة ومقننة للدرو�س والدورات العلمية القائمة
يف امل�سجد احلرام ،وهي خطة طويلة املدى لالرتقاء مبنظومة التدري�س
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والتعليم بامل�سجد احلرام ،و�إعادة ت�أهيل الدرو�س والدورات العلمية تنظيم ًيا
وفن ًيا ،مو�ضح ًا �أن م�شروع هذه اخلطة جاهز ويتم العمل به حال ًيا ،ومن
�أبرز ما يف هذه اخلطة و�ضع نظام للمدر�سني يف احلرمني ال�شريفني يعنى
بال�شروط وال�ضوابط واحلقوق والواجبات وينظم هذا العمل وينقله �إلى
عمل متكامل ،وو�ضع جلنة عليا تعنى باختيار املدر�سني ذوي العلم ال�صحيح
واملنهج ال�سليم ،و�صياغة خطة ا�سرتاتيجية مدرو�سة ومقننة للدرو�س
والدورات العلمية القائمة يف امل�سجد احلرام ل�ضمان حتقيق �أكرب فائدة
منها.
و�أكد رئي�س اللجنة على �أهمية الدور العلمي للرئا�سة ،و�أهمية �أن ت�صل
ر�سالة احلرمني ال�شريفني لكل م�سلم ،م�شري ًا �إلى �أن الرئا�سة اهتمت بهذا
اجلانب ،و�أن�ش�أت لهذا الغر�ض �إدارة عامة متكاملة وهي الإدارة العامة
للإعالم واالت�صال ،كما �أن�ش�أت مركز ًا �إعالمي ًا خلدمة هذه الأغرا�ض،
الفت ًا �إلى �أن املركز الإعالمي ي�سعى لتحقيق التميز يف تعزيز التوا�صل بني
الرئا�سة العامة ل�ش�ؤون امل�سجد احلرام وامل�سجد النبوي واملجتمع اخلارجي،
والتعريف بر�سالتها احل�ضارية يف خدمة احلرمني ال�شريفني ودورها يف
املجتمع الإ�سالمي ،كما يتولى املركز التغطية الإعالمية لأن�شطة الإدارات
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املختلفة و�إبراز دورها �إعالمي ًا يف خدمة احلرمني ال�شريفني وقا�صديهما
من احلجاج واملعتمرين والزوار من خالل تزويد و�سائل الإعالم املقروءة
ب�أن�شطة تلك الإدارات واخلدمات اجلديدة التي تقدّمها .كما يتولى الن�شر
الإعالمي للأخبار والأن�شطة على موقع الرئا�سة على ال�شبكة العاملية
للمعلومات ،ويتم بالتن�سيق مع هيئة الإذاعة والتلفزيون لبث عدد من
الربامج التلفزيونية والأفالم التوعوية على القناة الأولى التي مت ت�سجيلها
من احلرمني ال�شريفني وتنقل تلك الربامج جانب ًا من الأن�شطة التي تقدّمها
الرئا�سة للزوار واملعتمرين ،وبث برنامج �أ�سبوعي خا�ص بالرئا�سة يف �إذاعة
نداء الإ�سالم بعنوان( :ر�سالة احلرمني ال�شريفني) يربز الأن�شطة املق َّدمة
يف احلرمني ال�شريفني.
و�أفاد رئي�س اللجنة �أن هناك �إدارة متكاملة با�سم هيئة الأمر باملعروف
والنهي عن املنكر بامل�سجد احلرام ،تقوم على توفري �أجواء ال�سكينة والروحانية
لقا�صدي بيت اهلل احلرام ،والتنبيه على بع�ض الأخطاء والتجاوزات التي قد
حت�صل ،م�ضيف ًا �أن هيئة احلرم تقوم بالتعاون مع اجلهات الأمنية على منع
كل ما يعرقل حركة الطواف ،وت�سهيل حركة اخلروج من املطاف والإ�سهام يف
توزيع املطبوعات واملطويات التي توجه قا�صدي بيت اهلل احلرام ،بالإ�ضافة
�إلى الإ�سهام يف تنظيم حركة املمرات وغريها.

مـقــال

المواصالت الرقمية
�أثناء الك�ساد العظيم الذي اجتاح الواليات املتحدة يف بدايات القرن املا�ضي ر�أت احلكومة
الأمريكية �أن �أحد و�سائل اخلروج من ذلك الك�ساد هو يف ربط �أرجاء الدولة ب�شبكة من املوا�صالت
لنقل الب�ضائع واملوظفني بني �أرجاء الدولة ،وظهرت بذلك الطرق االحتادية و�شبكات �سكك احلديد
واملطارات.
�سنغافورة كانت من �أفقر دول العامل حينما ا�ستقلت �سنة  ،1965طموح قادتها �آنذاك مل يكن
انت�شالها من الفقر وح�سب بل االنتقال نحو اقت�صاد عاملي واالنتقال �إلى م�صاف الدول الأولى .وفع ًال
ا�ستطاعت حتقيق ذلك خالل �أربعني �سنة تقريب ًا ،كان �أحد �أهم العوامل لتحقيق هذا الطموح هو
بناء �شبكات من املوا�صالت احلديثة �أهمها القطارات الكهربائية ال�سريعة؛ وكانت �سنغافورة من �أوائل
دول العامل التي تبنت القطارات بدون �سائق.
�أثبتت املوا�صالت �أنها ع�صب احلياة االقت�صادية واالجتماعية و�أحد ركائز التنمية االقت�صادية.
يف هذا الوقت ن�شهد جي ًال جديد ًا من املوا�صالت وهو املوا�صالت الرقمية .تتكون مكونات موا�صالتنا
الرقمية من بنية �أ�سا�سية ت�شمل �شبكات احلا�سب انظمة ،وقنوات و�أنظمة ل�شبك �شبكات البيانات
يف اململكة ،و�أنظمة دفع الكرتوين ،و�أنظمة تخزين بينات �آمنه�  ،إ�ضافة لقوانني لتنظيم ن�شاطات
وعمليات املوا�صالت الرقمية وعمل �أعمال املتعاملني مع ال�شبكة.
نحن الآن يف حميط عملنا ،و يف مدننا ،ويف دولنا ،ويف العامل �أجمع مرتبطون ببع�ضنا البع�ض
ب�شبكات ات�صاالت رقمية تنقلنا ملكان العمل وتنقل العمل �إلينا .املوا�صالت الرقمية تك�سر حاجز
الزمن واملكان .ي�صبح �أبناء البلد الواحد ك�أنهم يف مكتب �صغري بدون �إح�سا�س بحاجز امل�سافة
والزمن .هذا �شيء �إيجابي بكل ت�أكيد لكنه خطر يف ذات الوقت ،فبانعدام حاجز امل�سافة والزمن
�أ�صبحنا ن�ستخدم موا�صالت خارج النطاق اجلغرايف للدولة .فعلى �سبيل املثال قد تكون موا�صالتنا
الرقمية مملوكة متام ًا ل�شركة �أجنبية يف دولة �أجنبية .وهنا تكمن خطورة ذات بعد تقني و�سيا�سي
واقت�صادي.
اجلهات احلكومية التي اهتمت ببناء �شبكة املوا�صالت الرقمية انهزمت �أمام البريوقراطية
ال�سعودية ،فمث ًال ف�شلنا يف بناء قدرات وطنية يف جمال ت�شغيل و�صيانة �شبكة املوا�صالت الرقمية،
والتنظيمات الإدارية لأعمال املوا�صالت الرقمية مازالت �ضعيفة� ،إ�ضافة �إلى اجلانب التقني الذي ما
يزال �ضعيف ًا وال يتوازن من و�ضع اململكة االقت�صادي.
�أمتنى �أن يتم �إن�شاء �شركة وطنية تتولى بناء مكونات �شبكة املوا�صالت الرقمية ،و�سد الثغرات
فيها ،وت�أخذ زمام املبادرة نحو مل �شمل �أجزاء موا�صالتنا الرقمية يف �شبكة متكاملة �آمنه وفعالة
وحمفزة القت�صادنا املعريف .يجب �أن ي�ؤخذ يف االعتبار �أن هذه ال�شبكة قادرة على العمل والإنتاج
وحتقيق دخل و�صيانة نف�سها بنف�سها..
�شبكة املوا�صالت الرقمية هي بحد ذاتها �صناعة داعمة ورافدة لالقت�صاد املعريف ال�سعودي.
والتخوف �أن يكون اقت�صادنا الوطني مبني على �شبكة موا�صالت رقمية غري وطنية.

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

ال�شورى  -العـدد � - 166شعبان 1436هـ  /يـونيـو 2015م

23

مداوالت القبة

دعا إلى زيادة الدعم المالي المخصص
للبحث العلمي في الجامعات

الشورى يطالب بدمج بدل
التدريس الجامعي في
أصل الراتب الخاص بأعضاء
هيئة التدريس السعوديين
د /مشعل السلمي
رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي

طالب جمل�س ال�شورى بزيادة ن�سبة الدعم املايل املخ�ص�ص
للبحث العلمي يف اجلامعات ،بالتن�سيق مع وزارة املالية والقطاع
اخلا�ص ،وتوجيهه للرتكيز على الدرا�سات والبحوث التطبيقية
والتجريبية الإنتاجية التقنية وال�صناعية ،واخلدمة املجتمعية.
كما دعا املجل�س يف قرار �أ�صدره خالل جل�سته العادية التا�سعة
والثالثني يوم االثنني املوافق 1436/7/29هـ برئا�سة معايل
رئي�س املجل�س ال�شيخ الدكتور عبداهلل بن حممد بن �إبراهيم �آل
ال�شيخ ،اجلامعات �إلى امل�ساهمة يف خدمة املجتمع ،وبناء املجتمع
املعريف با�ستخدام التقنيات احلديثة ،ودعم التعليم مدى احلياة
با�ستخدام التعليم املفتوح.
منح حوافز للمبتعثين الملتحقين
بالجامعات العالمية المتميزة

وطالب املجل�س بعد �أن ا�ستمع لوجهة نظر جلنة التعليم
والبحث العلمي ،ب�ش�أن ملحوظات الأع�ضاء و�آرائهم جتاه التقرير
ال�سنوي لوزارة التعليم (وزارة التعليم العايل واجلامعات �ساب ًقا)
للعام املايل 1435/1434هـ ،التي تالها رئي�س اللجنة الدكتور
م�شعل بن فهم ال�سلمي؛ �إلى منح حوافز للمبتعثني امللتحقني
باجلامعات العاملية املتميزة ،وتطبيق �شروط ومعايري االبتعاث يف
برنامج خادم احلرمني ال�شريفني لالبتعاث اخلارجي على طلبات
الإحلاق بالبعثة.
24
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ومن في حكمهم

كما طالب املجل�س باحت�ساب تاريخ احل�صول على �شهادة املاج�ستري
�أ�سا�س ًا لأحقية ع�ضو هيئة التدري�س للح�صول على مكاف�أة نهاية اخلدمة بد ًال
من تاريخ التعيني على وظيفة حما�ضر.
و�أكد املجل�س يف قراره على وزارة التعليم ووزارة املالية العمل على دمج
بدل التدري�س اجلامعي يف �أ�صل الراتب اخلا�ص ب�أع�ضاء هيئة التدري�س
ال�سعوديني ومن يف حكمهم.
و�أكد املجل�س يف قراره �أهمية تبني اجلامع ــات بـرام ــج اخلدمة التطوعية
لطلبتها.
كما دعا املجل�س وزارة التعليم لإن�شاء كلية لل�سيا�سات العامة واخلارجية،
توفر التعليم املهني والتطبيقي املتقدم يف جمال الإدارة احلكومية.
وكان رئي�س جلنة التعليم والبحث العلمي الدكتور م�شعل ال�سلمي قد
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لتلك املتطلبات �سوف تتم معاجلة تلك املالحظات ،الفت ًا النظر �إلى �أن بع�ض
اجلامعات ترى �أن االبتعاث م�ستمر لدرجتي املاج�ستري والدكتوراه حتى يتم
احل�صول على الدرجة العلمية النهائية.
وبخ�صو�ص برنامج خادم احلرمني ال�شريفني لالبتعاث اخلارجي� ،أكد
الدكتور ال�سلمي �أن اللجنة �سوف تطلب من الوزارة يف التقارير القادمة
�إدراج ال�صعوبات والتحديات التي تواجه الربنامج وكيفية معاجلتها من قبل
الوزارة.

�أو�ضح يف معر�ض وجهة نظر اللجنة �أن تقرير الوزارة واجلامعات مكون من
جز�أين �أ�سا�سيني؛ الأول :عن الوزارة ،والثاين :عن اجلامعات ،م�ضيف ًا �أن
اللجنة ترى يف الوقت احلايل �أن معلومات التقرير تعد كافية يف ظل وجود
ثمان وع�شرين جامعة ،وعند �صدور نظام جديد للجامعات �ستت�ضح ال�صورة
حول مدى احلاجة لتقارير منف�صلة لها.
�أما عن مو�ضوع الوظائف ال�شاغرة يف اجلامعات ،ف�أ�شار رئي�س اللجنة
�إلى �أن كل جامعة تعلن �سنوي ًا عن الوظائف ال�شاغرة لأع�ضاء هيئة التدري�س،
ولكن طبيعة التخ�ص�صات العلمية والطبية ي�صعب َ�شغلها يف ظل احلاجة
القائمة لكفاءات وطنية تنطبق عليها ال�شروط الأكادميية للجامعات ،وتُ�شغل
هذه الوظائف ب�أع�ضاء هيئة تدري�س وافدين حلني توفر الكفاءات الوطنية
لإ�شغالها.

كما �أكد �أهمية منح اجلامعات اال�ستقالل الإداري واملايل ،وفق ما ت�ضمنه
م�شروع نظام اجلامعات ال�صادر عن املجل�س بالقرار ذي الرقم ()67/100
والتاريخ 1429/1/19هـ ،حيث مت الت�أكيد على الإ�سراع يف �صدوره بقرار
املجل�س ذي الرقم ( )67/82والتاريخ 1433/1/16هـ.
واعترب رئي�س اللجنة �أن �ضعف خمرجات التعليم املوازي ،وخمرجات
اجلامعات النا�شئة ،وخمرجات اجلامعات الأهلية �سيتال�شى عند اكتمال
اعتماد برامج اجلامعات من الهيئة الوطنية للتقومي واالعتماد الأكادميي.
كما اعترب الدكتور ال�سلمي �أن اللجنة عاجلت مو�ضوع احت�ساب مكاف�أة
نهاية اخلدمة من تاريخ التعيني على وظيفة (معيد) اً
بدل من (حما�ضر) من
خالل تو�صيتها اخلام�سة على التقرير ،و�شرحت وجهة نظرها ب�شكل مف�صل
يف تقريرها الذي قدمته للمجل�س.

وب�ش�أن مو�ضوع الكرا�سي العلمية يف اجلامعات �أو�ضح رئي�س اللجنة �أنه
متت معاجلته بقرار املجل�س ذي الرقم ( )14/25والتاريخ 1435/4/18هـ،
البند “ثان ًيا” ،الفقرة “اخلام�سة” (�أ) ون�صها“ :على الوزارة �إجراء درا�سة
تقوميية �شاملة من جهة حمايدة ،وت�ضمني النتائج يف التقرير ال�سنوي القادم
للكرا�سي العلمية يف اجلامعات”.
وفيما يتعلق بو�ضع �أع�ضاء هيئة التدري�س الذين ت�ضرروا من بقائهم
على وظيفة (معيد) خا�صة عندما يتعلق الأمر بنهاية اخلدمة ,و�أ�شار رئي�س
اللجنة �إلى �أن الهيئة الوطنية للتقومي واالعتماد الأكادميي تعمل مع اجلامعات
ال�ستكمال متطلبات االعتماد امل�ؤ�س�سي والرباجمي ،وعند ا�ستيفاء اجلامعات
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دعا إلى االستعانة بالقطاع الخاص
للقيام بأعمال التـنـفيذ
تحت إشراف قضاء التـنـفيذ

المجلس يطالب بسرعة
إقرار نظام العقوبات
البديلة
طالب جمل�س ال�شورى ب�سرعة �إقرار م�شروع وزارة العدل
املتعلق بنظام العقوبات البديلة .ودعا وزارة العدل �إلى العمل
على �إ�شاعة ثـقـافة التحكيم.
كما طالب املجلـــ�س يف قـــراره الـــذي �أ�صـــدره خـــالل جل�ســـته
العادية الثامنة والثالثــني التي عقـــدها يــوم الثالثـــاء املوافق
1436/7/23هـ ،برئا�سة معايل رئيـــ�س املجلــ�س ال�شيـــخ الدكتور
عبداهلل بن حممد بن �إبراهيم �آل ال�شيخ ,وزارة العدل باال�ستعانة
بالقطاع اخلا�ص للقيام ب�أعمال التـنـفيذ حتت �إ�شراف ق�ضاء
التـنـفيذ.
دعوة وزارة العدل إلى إشاعة
ثقافة التحكيم

ودعا املجل�س وزارة العدل �إلى الإ�سراع بنقل الق�ضاء التجاري
واجلزائي والعمايل واللجان �شبه الق�ضائية للق�ضاء العام
تـفـعي ًال لأحكام الآلية التـنـفيذية لنظام الق�ضاء ,و�إيجاد برامج
�إعالمية لتوعية املجتمع باحلقوق وال�ش�ؤون العدلية وتب�صريهم
بكل اخلدمات املتاحة لهم.
وكان املجل�س قد ا�ستمع �إلى وجهة نظر جلنة ال�ش�ؤون
الإ�سالمية والق�ضائية ،ب�ش�أن ملحوظات الأع�ضاء و�آرائهم جتاه
التقرير ال�سنوي لوزارة العدل للعام املايل 1435/1434هـ تاله
رئي�س اللجنة الدكتور فالح ال�صغري ,وذلك قبل الت�صويت على
تو�صيات اللجنة.
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و�أو�ضحت اللجنة يف ردها على ت�سا�ؤالت بع�ض الأع�ضاء ب�ش�أن جمموعة
الأحكام الق�ضائية� ،أن وزارة العدل �أ�صدرت ( )30جملدً ا مت بالفعل طباعتها
وتوزيعها يف �سياق ن�شر الأحكام الق�ضائية� ،أما بالن�سبة ملجموعة املبادئ
الق�ضائية فهي يف اللم�سات الأخرية لدى املحكمة العليا ،وهي يف �سبيل
�إ�صدارها قريب ًا -ب�إذن اهلل.-
و�أ�شار رئي�س اللجنة الدكتور فالح ال�صغري �إلى الأمر امللكي رقم �/20أ
وتاريخ 1436/2/7هـ ،القا�ضي بتكوين جلنة �شرعية لإعداد م�شروع «مدونة
الأحكام الق�ضائية» تقوم بت�صنيف الأحكام ال�شرعية على �شكل مواد ،بنا ًء
على �أبواب الفقه الإ�سالمي وموا�ضيعه ،وذلك من �أجل تدوين املوا�ضيع
ال�شرعية التي يحتاج �إليها الق�ضاء.
وبينَّ الدكتور ال�صغري �أن هذه املدونة تهدف �إلى تدوين �أحكام الق�ضاء
على �شكل مواد حمددة ومرقمة متفرعة بنا ًء على �أبواب الفقه الإ�سالمي؛
لي�سهل على القا�ضي اال�ستناد يف حكمه على مواد هذه املدونة ،فيما هي ال
متنع القا�ضي من حق االجتهاد متى و�صلت قناعة القا�ضي �إلى خالف ما
ن�صت عليه مواد املدونة ،فله احلكم باجتهاده مع الت�سبيب يف عدم الأخذ
مبواد املدونة.
اإلسراع بنقل القضاء التجاري والجزائي
والعمالي للقضاء العام

وبخ�صو�ص تفعيل الئحة الدعاوى الكيدية ،قال الدكتور فالح ال�صغري:
�إن الوزارة �أكدت �أنها مف ّعلة ومعمول بها ،وال حتتاج �إلى تفعيل ،وقد �صدرت
العديد من الأحكام الق�ضائية يف دعاوى ثبت �أنها كيدية ،ومل يتوقف �أو
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يت�أخر العمل بها ،بل ف ّعلت دون ت�أخري ،ومتى ثبت للقا�ضي �أن الدعوى كيدية؛
ي�صدر حكم ق�ضائي ب�ش�أنها تفعي ًال لهذه الالئحة.
وحول �إعادة النظر يف جمانية التقا�ضي للحد من الق�ضايا الكيدية ومن
العديد من الق�ضايا التي تتزايد �أمام املحاكم ،لفت رئي�س اللجنة �إلى �أن
ن�صت على �أن حق
املادة ال�سابعة والأربعني من النظام الأ�سا�سي للحكم َّ
التقا�ضي مكفول بالت�ساوي بني املواطنني واملقيمني يف اململكة� ،أما الق�ضايا
الكيدية فيكون احلد منها بتطبيق العقوبات على من يثبت �أن �شكواه كيدية،
وهذا معمول به ومطبق حالي ًا ،وقد �أ�شار نظام املرافعات �إلى ذلك.
وي�ش�أن مقرتح �إن�شاء دوائر ق�ضائية خمت�صة يف ت�صفية الرتكات� ،أو�ضح
الدكتور ال�صغري �أن هذا النوع من الق�ضايا كان من اخت�صا�ص املحاكم
العامة ،وقد انتقل اخت�صا�صه �إلى حماكم الأحوال ال�شخ�صية ،م�ضيف ًا
�أن فرزه من اخت�صا�ص املحاكم العامة ،ونقله �إلى املحاكم التخ�ص�صية؛
�سيحقق االهتمام والعناية بهذا النوع من الق�ضايا� ،سواء اخت�صت به دائرة
�أو �أكرث ،و�أن الوزارة تعمل على �إ�صدار اللوائح اخلا�صة بق�سمة الرتكات التي
�أ�شار �إليها نظام املرافعات كما يف الفقرة ( )4من املادة الثامنة ع�شرة بعد
املائتني.
وعمن يرى نقل كافة الق�ضاة من القرى والهجر التي ال يكون فيها عادة
�أعمال ت�ستوجب وجود قا�ض متف ِّرغ للعمل الدائم ،ومن ثم يتم نقل ق�ضاتها
�إلى املدن املحتاجة ،واالكتفاء مبجرد الندب لهذه القرى ليوم �أو يومني يف
الأ�سبوع ح�سب حاجة العمل ،قال رئي�س اللجنة� :إن هذا الإجراء وح�سب
�إفادة املجل�س الأعلى للق�ضاء معمول به يف عدد من املحاكم ،عندما يكون
العمل يف املحكمة ال ي�ستغرق دوام القا�ضي طوال �أيام الأ�سبوع ،م�ضيف ًا �أن
الوزارة تقوم حالي ًا بدرا�سة حول التوزيع اجلغرايف للمحاكم يف اململكة،
للنظر يف مدى االحتياج ا�ستناد ًا لعدد من املعايري �إما بدمج بع�ض املحاكم،
�أو �إلغاء البع�ض� ،أو حتى الدعم ،وعلى �أن ترفع هذه الدرا�سة مبا فيها من
مقرتحات للمجل�س الأعلى للق�ضاء بحكم اخت�صا�صه.
وعد رئي�س اللجنة �إ�شاعة الثقافة العدلية من �أهم حماور م�شروع امللك
عبداهلل لتطوير مرفق الق�ضاء ،حيث مت تركيز االهتمام والعناية بن�شر
الثقافة العدلية ،وتوعية املواطن واملقيم عرب قنوات عدة منها :ما هو
مبا�شر ملراجعي املحاكم وكتابات العدل عرب الكتيبات ،واملطويات املطبوعة،
والعر�ض الإلكرتوين يف جمال�س االنتظار ،ويف �أماكن اال�ستقبال ،وكذلك ما

هو عرب و�سائل الإعالم املختلفة ،حيث �شارك عدد من �أ�صحاب الف�ضيلة
الق�ضاة يف عدد من الربامج التلفزيونية والإذاعية ،يتم من خاللها تبيان
�أهم احلقوق والإجراءات الق�ضائية ،وكيفية احل�صول عليها� ،إ�ضافة �إلى ما
ُين�شر يف جملتي العدل والق�ضائية من �أمور ودرا�سات تتع َّلق باملو�ضوعات ذات
العالقة بال�ش�ؤون الق�ضائية ،كما �أن الوزارة �أ�سرعت يف �إ�صدار �أعداد من
مدونة الأحكام الق�ضائية التي �ستكون متاحة للمخت�صني واملهتمني بال�ش�أن
الق�ضائي ،كما ت�ض َّمن موقع الوزارة وبوابتها الإلكرتونية عدد ًا من الروابط
التي ت�ساعد الباحث على الو�صول �إلى املعلومات املطلوبة ،وبهذا اخل�صو�ص
�أقامت الوزارة عدد ًا من امللتقيات والندوات التي ت�سهم يف ن�شر الثقافة
العدلية بني العموم.
د.الصغير :الرجل والمرأة يقفان على
درجة متساوية أمام القضاء والتوثيق..

و�أ�ضاف رئي�س اللجنة �أن الرجل واملر�أة يقفان �أمام الق�ضاء والتوثيق
يف درجة مت�ساوية ،وكل طرق التقا�ضي متاحة لهما ،وال عائق �أمام املر�أة
للو�صول �إلى الق�ضاء �سواء بنف�سها �أو توكيل غريها ،م�ؤكد ًا �أن لها احلق
يف الرتافع عن غريها ،ولدى املحاكم وكتابات العدل الوعي التام بظروف
املر�أة ،والو�ضع مهي�أ لها متام ًا .م�ضيف ًا يف هذا ال�سياق �أن الوزارة �أ�صدرت
م�ؤخر ًا عدد ًا من الرتاخي�ص ملزاولة مهنة املحاماة للن�ساء ويوجد �أكرث من
( )270امر�أة يعملن متدربات يف مكاتب املحاماة ،يتو َّقع �أن يتقدم �أغلبهن
لنيل رخ�ص املحاماة بعد اكتمال وثائق و�شروط منح الرتخي�ص لهن مما
يق ّوي اجلانب احلقوقي للمر�أة.
وعن ما يتعلق باملطالبة ب�سرعة افتتاح �أق�سام ن�سائية بقطاعات لوزارة
العدل خلدمة الن�ساء الالتي يراجعن املحاكم وكتابات العدل ومرافق
الوزارة� ،أو�ضح رئي�س اللجنة �أن الوزارة تهيئ حالي ًا مباين املحاكم ،وكتابات
العدل ،ب�إيجاد �أماكن م�ستقلة ومنا�سبة للأق�سام الن�سائية تتولى ا�ستقبال
الن�ساء ،والتحقق من هوياتهن ،ومراجعة �صحائف الدعوى ،ومنح مواعيد
اجلل�سات �إلى غري ذلك من الأعمال .وكذلك يف �أق�سام ال�صلح واخلدمة
االجتماعية.
وزاد رئي�س اللجنة �أن الوزارة ت�ستعني بعدد من امل�ست�شارات يف جمال
اخلدمة االجتماعية للعمل كمتطوعات يف حماكم الأحوال ال�شخ�صية يف
كل من الريا�ض ،وجدة ،ومكة املكرمة ،ومناطق �أخرى ،بهدف التعامل مع
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املتقدمات لرفع الدعاوى وطالبات اخلدمة من الن�ساء وامل�ست�شارات .الفت ًا
�إلى �أن هذا العمل �أظهر جناح ًا جيد ًا يف تقدمي اال�ست�شارات ،والإر�شاد،
والتوجيه ،ومعاجلة الكثري من الق�ضايا الزوجية ،كما �أ�سهم يف احلد من
حاالت الطالق و�آثاره ،كما تتم م�ساعدة الن�ساء الالتي يتقدمن بدعاوى من
خالل م�ساعدتهن يف �صحائف الدعوى وا�ستكمال �إجراءات الق�ضية ،كما
تقوم امل�ست�شارات مبتابعة ق�ضايا الطالق ،والنفقة ،واحل�ضانة ،وتقدمي
عموما ،والعمل على �إجراءات
اال�ست�شارات النف�سية والنظامية للمراجعات ً
ال�صلح و�إيجاد البدائل املنا�سبة.
وعن الت�سا�ؤل بخ�صو�ص ت�أخر الوزارة يف �إ�صدار م�شروعات �أنظمة �أو
تنظيمات �أو لوائح مثل :العقوبات البديلة ،وتكاليف الدعوى على اخلا�سر
وغريها� ،أكد جلنة ال�ش�ؤون الإ�سالمية والق�ضائية ت�أييدها لأهمية وجود هذه
الأنظمة ،و�أهمية تفعيلها وتطبيقها يف املرفق العديل.
و�أفاد الدكتور فالح ال�صغري �أن الوزارة ا�ستكملت افتتاح حماكم ا�ستئناف
يف جميع مناطق اململكة ،وبد�أت �أعمالها ما عدا حمكمة واحدة فقط يفرت�ض
�أن تبد�أ العمل خالل الأ�شهر القريبة القادمة – ب�إذن اهلل .-
وبالن�سبة للمحاكم التجارية؛ قال ال�صغري� :إن الوزارة ا�ست�أجرت مبان
جلميع املحاكم الثالث التي �صدر قرار املجل�س الأعلى للق�ضاء ب�إن�شائها يف
الريا�ض ،وجدة ،والدمام ،وقد مت افتتاح حماكم للأحوال ال�شخ�صية يف �أكرب
املدن الرئي�سة ،والوزارة م�ستمرة يف ا�ستكمال افتتاح م�شروعها هذا.
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وعن اختيار الق�ضاة �أكد رئي�س اللجنة �أن ذلك يخ�ضع ملعايري دقيقة
ومنوعة ،م�شري ًا �إلى �أن املجل�س الأعلى للق�ضاء الأعلى �ش ّكل جلان ًا متعددة يف
جميع كليات ال�شريعة؛ مما زاد عدد الق�ضاة خالل ال�سنوات اخلم�س املا�ضية
�إلى ال�ضعف تقريب ًا ،كما �أن القا�ضي الذي يتم اختياره يحتاج �إلى ت�أهيل
علمي وعملي قد ميتد �إلى ثالث �سنوات ،ويوجد الآن �أكرث من ( )500مالزم
ق�ضائي يف مرحلة الت�أهيل والإعداد.
وفيما يتعلق بخطة الوزارة واملجل�س الأعلى للق�ضاء يف تعميم حماكم
التنفيذ .قال رئي�س اللجنة� :إن الوزارة تهدف �إلى �سرعة و�ضمان تنفيذ
الأحكام الق�ضائية ،حيث ال فرق بني �أن يكون ذلك عرب دوائر التنفيذ يف
املحاكم العامة� ،أو من خالل حماكم م�ستقلة بالتنفيذ؛ واملعيار املحدد يف
ذلك ،هو كرثة الق�ضايا ومدى احلاجة ال�ستقاللها يف حمكمة التنفيذ التي
تكون غال ًبا يف املدن الرئي�سة.
و�أكد رئي�س اللجنة �أن حت�سني الأداء وت�سريع �إجناز الق�ضايا عملية
متكاملة� ،أركانها :التنظيم الق�ضائي وتق�سيمات املحاكم ،و�أ�صحاب الف�ضيلة
الق�ضاة ،و�أعوان الق�ضاة ،والبيئة العدلية ،والثقافة العدلية ،الفت ًا �إلى �أن
الوزارة تتابع وتلم�س الأثر الإيجابي للتطور الق�ضائي على م�سار �إجناز
الق�ضايا.
وختم رئي�س اللجنة ب�أن وزارة العدل �أفادت �أن حماكم الأحوال ال�شخ�صية
تقوم حالي ًا بنف�س الأعمال التي تقوم بها حماكم الأ�سرة يف بع�ض الدول التي
لديها حماكم �أ�سرة ،وال يوجد فرق بينهما يف االخت�صا�ص.

مـقــال

إلى أين نتجه بشأن اقتصاديات الصحة!!
�إذا كان الإن�سان هو غاية التنمية وو�سيلتها يف الوقت نف�سه  ،ف�إن مراعاة اجلانب ال�صحي لديه يُعدُّ واجب ًا �أ�سا�سي ًا.
فمن املعلوم �أن املر�ض ي�شل قوى الإن�سان �إن مل يق�ض على حياته ،بالإ�ضافة �إلى النفقات التي يتكبدها امل�صاب وكمية الإنتاج ال�ضائعة
ب�سبب االنقطاع عن العمل.
فمن الناحية املادية ،ف�إن النفقات الطبية تلتهم جزء ًا ال ب�أ�س به من نفقات الفرد التي قد يقتطعها املرء �أحيان ًا من نفقات الغذاء
لي�شرتي الأدوية الالزمة ،علم ًا �أن تكلفة معاجلة املر�ض تتزايد من جراء االكت�شافات العلمية ،وما جنم عنها من �أجهزة معقدة لك�شف
وت�شخي�ص ومعاجلة املر�ض وتركيب الدواء.
ومن ناحية الإنتاج فمن املعروف �أن نف�سية املري�ض غري الطبيعية ت�ؤثر على �سري العمل وتقلل كمية �إنتاجه ،كذلك الغياب عن العمل
ب�سبب املر�ض مينع ال�شخ�ص من القيام بالعمل وبالتايل عدم اال�ستفادة من قواه العقلية واجل�سدية و�إمكانياته املختلفة.
و�إذا اعتربنا �أن العن�صر الب�شري هو العن�صر احلركي الفعال لتنفيذ خطط التنمية االقت�صادية واالجتماعية ،ف�إن غيابه �سوف يعوق
وي�ؤخر �إجناز ما هو مطلوب منه .
لهذا ،يُعدُّ رفع امل�ستوى ال�صحي لل�سكان هدف ًا �أ�سا�سي ًا يتوجب الو�صول �إليه �سواء من �أجل ت�أمني الرفاهية للفرد �أو لرفع �إنتاجية العمل.
�إن الطبيعة املزدوجة لل�صحة و�سيلة وغاية للتنمية االقت�صادية واالجتماعية يف �آن واحد لت�ؤكد �ضرورة توفري االعتمادات املالية
الكافية ،بحيث تكون قادرة على النهو�ض باخلدمات والربامج ال�صحية ،وكذا قادرة على معاجلة �أية م�شكالت �صحية جديدة قد تظهر
يف امل�ستقبل .
�إذن  :ما هو االقت�صاد ال�صحي ؟ هل هو فرع جديد من الطب� ،أم من العلوم االقت�صادية� ،أم مزيج من االثنني� ،أم هو علم خا�ص ومميز ؟
ومباذا يهتم باالقت�صاديني �أم الأطباء ،بالإح�صائيني �أم املخت�صني ،بعلوم الريا�ضيات �أم بعلوم االجتماعيات ؟!.
فال�صحة تدخل يف جمال الطب وهدفها الإغاثة والعناية باملري�ض ،وذلك باال�ستناد �إلى الأخالق املهنية للأطباء� ،أما االقت�صاد
فهدفه هو املعرفة املو�ضوعية للظواهر ذات االرتباط باال�ستهالك والإنتاج والتوزيع واملوارد على �ضوء التكلفة  .ومن ثم فكيف جنمـع بني
هذين االخت�صا�صيني املتناق�ضني ظاهريـ ًا من حيث املفهوم ؟!.
ً
بداية ينبغي �أن نتذكر تطور امل�شاكل ال�صحية� ،إذ قبل خم�سني عاما كانت امل�شاكل ال�صحية والأمرا�ض ،ال ت�ستدعيان النظر �إليهما ال
من الوجهة االقت�صادية ،وال حتى من الأوجه التي تهم املجتمع ،عدا الأمرا�ض الوبائية ،فلقد كان الطب طب ًا فردي ًا.
ويف بداية هذا القرن �أ�صبح الهدف الأ�سا�سي هو و�ضع نظام للت�أمني الطبي ،وذلك ل�صالح املعوزين والعاجزين خا�صة .والهدف الثاين هو
تنمية وتطوير �شبكة امل�ست�شفيات وامل�ؤ�س�سات للعناية والوقاية ،والتي ت�سمح بدورها بن�شر التقنية اجلديدة املعرو�ضة من خالل العلوم
الطبية .
يقول د .حممد عبيدو يف كتابه املتم ّيز «مدخل �إلى التخطيط االقت�صادي ال�صحي» يف �أقل من ن�صف قرن انتقلت امل�شاكل ال�صحية من
احليز الفردي �إلى احليز اجلماعي .
ومن ثم ،فينبغي �أن نحلل وب�أ�سلوب علمي طبيعة الظواهر ذات ال�صلة باال�ستهالك الطبي لتكاليف ال�سلع واخلدمات امل�ستخدمة يف
قطاع ال�صحة و�إدارة م�ؤ�س�سات اخلدمات التي تتناف�س يف احلماية ال�صحية .وهذا هو املربر الأول لظهور االقت�صاد ال�صحي.
ويرتتب على هذا مربر ثان ،يتمثل يف �أهمية توفري املوارد ال�صحية الكافية لتحقيق امل�شاريع ال�صحية الالزمة لرفع امل�ستوى ال�صحي .
�إن هناك جمموعتني كبريتني من الدرا�سات االقت�صادية املمكن عملها :تلك التي حتاول حتديد الق�سم املالئم تخ�صي�صه للقطاع
ال�صحي داخل جمموع اقت�صاد البلد ،حيث نهتم بتحديد معايري االختيار بني ال�صحة والقطاعات الكبرية الأخرى لال�ستثمار اجلماعي
كالزراعة وال�صناعة والنقل.
ويبدو �أنه من املتعذر تنفيذ مثل هذه الدرا�سة يف الوقت احلا�ضر .وذلك ب�سبب غياب وحدة قيا�س تبني الفوائد –التكاليف لال�ستثمارات
يف خمتلف القطاعات االقت�صادية ,حيث �إن الوحدة املالية ي�صعب ا�ستخدامها يف نطاق ال�صحة وخا�صة �أنه ال يوجد �سعر لل�صحة.
�أما املجموعة الثانية من الدرا�سات االقت�صادية فهي التي حتاول حتديد ن�صيب كل ق�سم من �أق�سام القطاع ال�صحي من جممل املوارد
املخ�ص�صة لهذا القطاع ككل.
حيث نهتم باالختيارات الداخلية املالئم عملها �ضمن القطاع ال�صحي ،وهدفها حتديد �سلم الأف�ضلية لنماذج خمتلفة من الأعمال ،فهل
نبد�أ بالعناية يف امل�ست�شفيات �أو ًال �أم بالعناية الطبية املتنقلة (كالتلقيح)� ،أم بالطب املهني املتعلق بحوادث العمل ؟ ,وهل ترتكز اجلهود
ال�صحية ل�صالح فئة من ال�سكان (كالقوة العاملة مث ًال) �أم لفئة �أخرى من ال�سكان (كامل�سنني) ,وهنا ن�ستطيع �أن نت�ساءل على �سبيل املثال،
كيف توزع اجلهود اجلماعية بني العناية والوقاية والبحث العلمي الطبي؟.
ويبدو�أنهذهالدرا�سة�أكرث�صالبةوعقالنيةمنالدرا�سةالأولىالتيتهتمبتحديدمعايرياالختياربنيال�صحةوالقطاعاتالكبريةالأخرى.
�إنّ من �أهم ما ينبغي مراعاته ما ي�سميه االقت�صاديون “العقبات” ويعني هذا القيود التي تفر�ض علينا الو�سائل والإمكانات اجلاهزة
من الكادر الطبي ،والأدوات والفرتة الزمنية الالزمة لتنفيذ الإن�شاءات واملوارد املالية .
كما �أن العقبات التقنية تكون �أحيان ًا �أكرث �أهمية من امل�صاعب املالية ،مث ًال؛ كيف ميكن توزيع �أكرب قدر ممكن من اخلدمات ال�صحية للمر�ضى
بوا�سطة عدد حمدود من املمر�ضات ،وكيف نفح�ص �أكرب عدد ممكن من املر�ضى بطريقة معمقة بوا�سطة عدد حمدود من الأطباء ؟!
هذا يعني �أن الأمر يتطلب حتلي ًال دقيق ًا .ولذا ،فقد غدا هذا النوع من التحليل �أي اختيار الأف�ضل بوا�سطة الآالت احلا�سبة الإلكرتونية
يف يومنا احلا�ضر �أكرث تطبيق ًا عملي ًا ،حيث ي�سمح بتحديد تطوير املتغريات الأخرى الأكرث مالءمة من �أجل العائدية والفعالية.

�أ .د  /زيد بن حممد الرماين

ع�ضو هيئة التدري�س
بجامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية
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ديوان المظالم تباعد الجلسات 00
وبطء في البت في القضايا

 14ألف قضية معلقة
في الديوان ..ونسبة
اإلنجاز ال تتجاوز %69
ناقــــ�ش جمـــل�س ال�شــورى خـــالل جلــ�سته العاديـــة ال�ساد�ســـــة
والأربعني التي عقدها يــــوم الثالثــــاء املـــوافق 1436/8/22هـ،
برئا�سة معايل نائب رئيـــ�س املجلـــ�س الدكتـــور حمــمد بن �أميـــــن
اجلفري ،تقرير جلنـــة ال�شــــ�ؤون الإ�سالميـــة والق�ضائيـة ،ب�ش�أن
التقرير ال�سنوي لديوان املظامل للعام املايل 1435هـ1436 /هـ،
تاله رئي�س اللجنة الدكتور فالح ال�صغري.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتو�صياتها ب�ش�أن املو�ضوع للمناق�شة الحظ
�أحد �أن ديوان املظامل ميار�س اخت�صا�صاته يف جماالت حمددة ،واقرتح
على اللجنة �أن تدر�س مع امل�س�ؤولني يف الديوان �إمكانية املزيد من التو�سع
يف اخت�صا�صات الديوان ،بحيث ي�شمل كافة جماالت احلياة ،م�شري ًا �إلى �أن
املظامل ال تقع يف جماالت حمددة ،و�إمنا تقع يف كافة جماالت احلياة.
كما اقرتح ع�ضو �آخر �أن ين�شئ الديوان مركزًا يحمل ا�سم« :املركز
الوطني لأبحاث املظامل» تكون مهمته الأ�سا�سية ت�شخي�ص املظامل وتو�صيفها
وت�صنيفها ،وتوفري املعلومات الالزمة ب�ش�أنها ،وتقدمي احللول والو�سائل
والأ�ساليب الكفيلة بالوقاية من الظلم قبل حدوثه ،والتعامل معه ومعاجلته
بعد حدوثه.
 385وظيفة قاضي و 906غير
قضائية شاغرة

فيما ر�أى �آخر �أن يكون هناك تو�صية تتعلق بنق�ص الق�ضاة يف ظل الت�سرب
احلا�صل يف ديوان املظامل بالإ�ضافة �إلى وجود عدد من الوظائف ال�شاغرة
للق�ضاة والتي تقدر بـ ( )385وظيفة.
وطالب ع�ضو �آخر بدعم الديوان �أمام وزارة اخلدمة املدنية؛ م�شري ًا �إلى
وجود ( )906وظائف �شاغرة من غري الوظائف الق�ضائية ،م�ضيف ًا �أنه على
الرغم من املخاطبات �إال �أن الديوان مل مي ّكن من �شغل الوظائف من املرتبة
ال�ساد�سة فما دون رغم من منحه ال�صالحية من قبل وزارة اخلدمة املدنية.
ولفت �أحد الأع�ضاء �إلى عدم وجود مبان مملوكة للديوان ,حيث ي�شغل
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الديوان مبانٍ م�ست�أجرة عددها ( )22مبنى ،على الرغم من �أنه يوجد لدى
أرا�ض تقدر بـ (ً � )63
أر�ضا ،ولكنه الزال يف مباين م�ست�أجرة.
الديوان � ٍ
 %81من مباني ديوان المظالم
مستأجرة!

و�أيده ع�ضو �آخر ,م�شري ًا �إلى �أن مبلغ ( )73مليون املخ�ص�ص للباب الرابع
من ميزانية الديوان ،ال يكفي حلل م�شكلة املباين امل�ست�أجرة يف القريب
العاجل ،مطالب ًا يف ذات ال�سياق بدعم ميزانية ديوان املظامل وال�سيما الباب
الرابع ،حلل م�شكلة املباين امل�ست�أجرة ،و�إيجاد ت�صميم هند�سي يتنا�سب مع
املحاكم يف ال�شكل اخلارجي ،وكذلك الت�صميم الداخلي للمحاكم.
فيما ت�ساءل �أحد الأع�ضاء عن عدم وجود مبانٍ ميتلكها الديوان ،م�ضيف ًا
�أن الديوان ي�شغل عددًا من املباين امل�ست�أجرة ،كما �أن عدد �صكوك الأرا�ضي
التي ميلكها الديوان (� )63أر�ض ًا؛ بينما املخ�ص�ص ملحاكمه ()26؛ فلماذا مل
يتم تخ�صي�ص �إال ( )26للديوان؟.
و�أ�ضاف �آخر �أن االعتمادات املالية الواردة �ضمن بند (الباب الثالث) يف
ميزانية الديوان لل�سنة املالية 1435هـ1436/هـ زادت بن�سبة  %45تقري ًبا عن
اعتمادات العام املا�ضي� ،إال �أن ن�سبة ال�صرف لعام التقرير بلغت � %68أي�ض ًا.
ودعا ع�ضو �آخر الديوان للتعامل مع اجلامعات املتخ�ص�صة يف جمال
القانون ،وال�شريعة ،ومعهد الإدارة العامة يف جمال التدريب لرفع الكفاءة
وحت�سني �أداء املوظفني ،اً
بدل من تدربيهم يف �شركات تدريبية تعتمد الربح
�أو ًال.
وانتقد �أحد الأع�ضاء حداثة الفئة العمرية لأع�ضاء ال�سلك الق�ضائي
يف الديوان ،م�ؤكد ًا �أنه من املفرت�ض �أن يكون �أع�ضاء ال�سلك الق�ضائي يف
الديوان؛ من ذوي اخلربة الطويلة والتجربة الكافية ،مقرتح ًا �أال يتاح العمل
يف الديوان �إال لذوي اخلربة الطويلة.
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ولفت ع�ضو �آخر �إلى �أن هناك م�شكلة تتعلق بتنفيذ الأحكام ال�صادرة
ولي�س فقط �صدورها؛ مو�ضح ًا �أن التنفيذ هو املق�صود ،بينما �صدور النظام
هو نتيجة للتقا�ضي ،والنا�س تنتظر تنفيذ الأحكام.
استقطاب القانونيين المتفوقين من
الجامعات وتأهيلهم شرعيًا

و�أ�ضاف الع�ضو �أن هذه امل�شكلة مل حتل ،لأنه ال توجد هناك جهة حمددة
تلزم اجلهات بتنفيذ الأحكام �أو حما�سبة املت�سببني يف اجلهات ،وتبقى عملية
التنفيذ جمال مماطلة اجلهات ال�صادرة �ضدها هذه الأحكام.
وذكر �أحد الأع�ضاء �أن نظام املرافعات الق�ضائية الذي �صدرت
التوجيهات ال�سامية به؛ يت�ضمن توحيد جهة الإ�شراف ،مطالب ًا ب�أن تكون
هناك حماكم �إدارية يف املحاكم الق�ضائية نف�سها؛ وت�ساءل :هل من املنا�سب
�أن نطلب اعتمادات مالية للديوان ،ونحن يف طور ما ي�شبه الدمج بني وزارة
العدل وديوان املظامل؟.
و�ساق ع�ضو �آخر عدد ًا من املالحظات التي وردته من بع�ض املواطنني
واملحامني ،وبع�ض الق�ضاة الذين خدموا يف الق�ضاء؛ مالحظات بخ�صو�ص
املواعيد املتكررة واملتباعدة للجل�سات ،والبطء والت�أخري يف البت يف الق�ضايا،
والدعاوى ،الفت ًا �إلى �أن البع�ض منها ت�ستغرق �سنوات عديدة ،مما يرتتب
عليها �أ�ضرار وخ�سائر بالغة.
كما انتقد الع�ضو �ضعف الت�أهيل لدى بع�ض الق�ضاة ال�شرعيني ،وعدم
التخ�ص�ص ،وخا�صة يف املحاكم الإدارية والتجارية التي تتطلب ت�أهيلاً يف
القانون الإداري والتجاري.
و�أ�ضاف �إن بع�ض الق�ضاة ال يلتزمون باملواعيد املحددة التي تعطى
لأ�صحاب الق�ضايا ،منتقد ًا عدم توحيد الإجراءات الإدارية ،و�ضعف
االن�ضباط الإداري ،و�ضياع وقت اخل�صومة ،وت�أخري البت يف الق�ضايا؛ ب�سبب
عدم اال�ستدالل على املدعى عليهم؛ لعدم وجود عنوان وطني.
وطالب الع�ضو مبناق�شة الديوان عن كل هذه املعلومات وكذلك و�ضع
�صحيحا وقانون ًيا،
احللول الالزمة ،التي منها ت�أهيل الق�ضاة ت�أهيلاً علم ًيا
ً
متخ�ص�صا يف الق�ضايا التي ينظرها ،وخا�صة الق�ضايا
بحيث يكون القا�ضي
ً
الإدارية والتجارية ،وا�ستقطاب القانونيني املتفوقني من اجلامعات ال�سعودية
وت�أهيلهم ت�أهيلاً �شرع ًيا مثل ما يعمل للق�ضاة ال�شرعيني ،واال�ستفادة منهم،
كق�ضاة ملبا�شرة الق�ضايا يف التخ�ص�ص املطلوب.
كما طالب الع�ضو بو�ضع �آلية منا�سبة ل�صرف مكاف�أة مالية �إنتاجية
ت�صرف للق�ضاة الذين �أجنزوا عددًا من الق�ضايا التي �صدر لها �صك نهائي.
كما دعا الع�ضو �إلى التن�سيق مع الأجهزة ذات االخت�صا�ص ،لتفعيل
العنوان الوطني �سواء لل�شركات �أو امل�ؤ�س�سات والأفراد ،و�إلزامهم بالتحديث
�سنو ًيا الخت�صار الوقت واجلهد والإجراءات.

وفيما يخت�ص بتنمية املوارد الب�شرية يف ديوان املظامل ر�أى �أحد الأع�ضاء
�أن ين�سق الديوان مع معهد الإدارة العامة لت�صميم برامج خا�صة بالديوان.
و�أكد �آخر �أنه ميكن لديوان املظامل التن�سيق مع معهد الإدارة العامة
لت�صميم برنامج �إعدادي خا�ص به؛ حلل ال�صعوبة امل�شار �إليها يف التقرير
ب�ش�أن حداثة الفئة العمرية لأع�ضاء ال�سلك الق�ضائي بالديوان.
و�أ�شار �أحد الأع�ضاء �إلى �أن الديوان ال تزال تواجهه عدد ًا من ال�صعوبات
يف جمال �إجناز الق�ضايا ،منها عدد الق�ضاة املعينني ،وعدد الدوائر املفتوحة،
الفت ًا النظر �إلى وجود ( )171دائرة يف الديوان ،بينما عدد الق�ضاة ()559
قا�ضي ًا ,وعدد هذا العدد لي�س كاف ًيا ،حيث الوظائف الق�ضائية املتاحة
للديوان ( )944وظيفة.
والحظ ع�ضو �آخر �أن عدد الق�ضايا التي لدى الديوان بلغت ()130.922
ق�ضية ،و�أجنز منها ( )89.878ق�ضية ،م�ضيف ًا �أن الق�ضايا املعلقة التي مل
تنجز حتى الآن بلغت ( )41.044ق�ضية ،م�ؤكد ًا يف ذات ال�سياق �أن ن�سبة
�إجناز الدعاوى املرفوعة من حماكم الديوان ( )%69وهي ن�سبة غري مقبولة
يف جمال الق�ضاء.
كما الحظ �آخر ارتفاع عدد الدعاوى املنظورة �أمام املحاكم الإدارية،
قائ ًال� :إنها بلغت عام 1431هـ �أكرث من (  )63.000دعوى ،و�أجنز ()332
قا�ض ًيا منها ( )34.000دعوى ،مبعدل �إجناز ( )114دعوى لكل قا�ض،
وارتفع هذا املعدل يف العامني الذين تليا ذلك العام؛ لكن هذا املعدل انخف�ض
قا�ض ،ثم انخف�ض يف عام التقرير
يف عام 1434هـ �إلى ( )145دعوى لكل ٍ
قا�ض ،مبعدل نق�ص ( ،)%25على الرغم من ارتفاع
�إلى ( )133دعوى لكل ٍ
عدد الق�ضاة ،مما ت�سبب يف عدم البت يف ( )%43من الدعاوى املنظورة،
وترحيلها للعام الذي يليه.
و�أ�ضاف الع�ضو �أن هذا الت�أخري يعطل م�صالح املواطنني؛ وي�ؤكد انخفا�ض
�إنتاجية الق�ضاة ،مطالب ًا الديوان باتباع جميع ال�سبل لزيادة الإنتاجية من
�أجل تقدمي خدمات ق�ضائية مب�ستوى يليق مب�شروع خادم احلرمني ال�شريفني
لتطوير مرفق الق�ضاء ،وم�ؤكد ًا على �أهمية اال�ستف�سار من ديوان املظامل عن
�أ�سباب انخفا�ض �إنتاجية القا�ضي يف تراكم الق�ضايا بالرغم من زيادة عدد
الق�ضاة بني عامي 1435/1431هـ بنحو (.)%68
وطالب �أحد الأع�ضاء الديوان بن�شر الأحكام الق�ضائية على البوابة
الإلكرتونية التي قام بت�صنيفها؛ وطباعتها ورق َّيا ،وو�ضعها يف جملدات.
ولفت ع�ضو �آخر �إلى �أن ديوان املظامل يقوم بن�شر ال�سوابق الق�ضائية
للجميع ،ولي�س للجهات احلكومية فقط ،مقرتح ًا �أر�شفة ال�سوابق الق�ضائية
ون�شرها على موقع ديوان املظامل الإلكرتوين.
وبخ�صو�ص �إلزام اجلهات احلكومية مبراجعة ال�سوابق الق�ضائية ،وتربير
قراراته بنا ًء على ذلك؛ قال الع�ضو �إن ذلك ال ميكن تطبيقه عمل ًيا.
ويف نهاية املناق�شة وافق املجل�س على منح جلنة ال�ش�ؤون الإ�سالمية
والق�ضائية مزيد ًا من الوقت لدرا�سة ما طرحه الأع�ضاء من ملحوظات
ومقرتحات ,والعودة بوجهة نظرها �إلى املجل�س يف جل�سة الحقة.
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المجلس ناقش تقرير وزارة الزراعة

الهدر المائي يحتاج إلى
مبادرات عاجلة ..والخزن
االستراتيجي الغذائي في
حاجة لمنظومة شاملة
ناق�ش جمل�س ال�شورى خالل جل�سته العادية الثامنة والثالثني
التي عقدها يوم الثالثاء املوافق 1436/7/23هـ ،برئا�سة معايل
رئي�س املجل�س ال�شيخ الدكتور عبداهلل بن حممد بن �إبراهيم
�آل ال�شيخ ،تقرير جلنة املياه والزراعة والبيئة ،ب�ش�أن التقرير
ال�سنوي لوزارة الزراعة للعام املايل 1435/1434هـ ،الذي تاله
رئي�س اللجنة الدكتور علي الطخي�س.

االستثمار الزراعي في الخارج الحل
األمثل لدعم األمن الغذائي

وبعد �أن تال رئي�س اللجنة تقرير اللجنة وتو�صياتها ،عر�ض
املو�ضوع للمناق�شة ،حيث �أ�شار �أحد الأع�ضاء �إلى �أن التكامل بني
اململكة والدول امل�ستهدفة لال�ستثمار الزراعي للقطاع ال�سعودي
اخلا�ص يف اخلارج هو احلل الأمثل لزيادة الإنتاج الزراعي،
ودعم الأمن الغذائي ،من خالل توقيع االتفاقيات الدولية
الالزمة حلماية هذه اال�ستثمارات ،وتذليل املعوقات التي تواجه
امل�ستثمرين يف �إطار هذه املبادرة.
و�أ�ضاف :من الأن�سب �إبرام اتفاقية �إطارية للتعاون بني اململكة وجميع
الدول امل�ستهدفة ،مع مراعاة التفا�صيل املتعلقة بخ�صو�صية كل دولة.
واقرتح الع�ضو �أن تت�ضمن هذه االتفاقية حتديدً ا دقي ًقا حلقوق وواجبات
طريف اال�ستثمار املذكور ،ومراعاة م�صالح الدولتني املتعاقدتني ،م�ؤكد ًا
�ضرورة �أن تت�ضمن هذه االتفاقيات جتنب االزدواج ال�ضريبي ،و�شروط
التخزين والنقل والت�سويق للمنتجات الزراعية.
32
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و�شدد على �أهمية الإ�سراع يف �إبرام وتطبيق هذه االتفاقيات ب�شكل يراعي
م�صالح الأطراف املعنية بهذا اال�ستثمار ،خا�صة مع الدول امل�ستهدفة يف
قارة �أمريكا اجلنوبية ،حيث يالحظ �أن غياب هذه االتفاقيات ي�ؤدي �إلى
بع�ض االجتهادات غري املوفقة ،ويعرقل �إمتام هذا اال�ستثمار.
والحظ ع�ضو �آخر �أن هناك تو�سع ملحوظ يف قطاع زراعة النخيل وب�شكل
�سنوي على الرغم من اال�ستهالك الكبري للمياه يف هذا القطاع ،الذي ال يقل
عن م�ستوى ا�ستهالك زراعة احلبوب .مت�سائ ًال عن دور وزار الزراعة يف رفع
م�ستوى كفاءة ا�ستهالك املياه يف مزارع النخيل.
التوسع في زراعة النخيل سيفاقم
مشكلة شح المياه الجوفية

وقال � :إن امل�ستثمرين يف هذا القطاع ميكنهم زراعة �أي عدد من النخيل
ويف �أي مكان ،حتى ولو مل تكن الأرا�ضي امل�ستخدمة غري منا�سبة ،مما �أدى
وي�ؤدي �إلى ا�ستنزاف كميات �أكرب من مياه الري يف كثري من مناطق اململكة.

مداوالت القبة

وحذر الع�ضو يف ذات ال�سياق من التو�سع غري املدرو�س يف زراعة النخيل؛
م�شري ًا �إلى �أن ذلك �سيفاقم ال�شح القائم يف ا�ستهالك املياه اجلوفية ،ويف
الوقت نف�سه �سنلحظ تدين الإنتاج بالن�سبة لوحدة امل�ساحة املزروعة كما هو
قائم يف الوقت احلا�ضر� ،إذ �أن �إنتاج الهكتار يف اململكة يقل كث ًريا عما يتم
�إنتاجه من الوحدة نف�سها يف بع�ض الدول ذات الكفاءة العالية يف ا�ستخدام
الأرا�ضي وا�ستخدام املياه.
وطالب يف ذات ال�سياق ب�أن تنظر وزرارة الزراعة �إلى مو�ضوع احلد من
ا�ستنزاف املخزون املائي يف زراعة النخيل ب�أهمية ،وذلك بفر�ض رقابة
�شديدة على هدر املياه يف هذا القطاع ،وتر�شيد املزارعني ال�ستخدام و�سائل
الري احلديثة ذات الكفاءات العالية يف توفري املياه ،واختيار املواقع املنا�سبة
لزراعة النخيل ،و�ضبط التو�سع غري املدرو�س يف هذا النوع من الزراعة،
وم�ساعدة املزارعني يف رفع م�ستوى كفاءة �إنتاجية مزارع النخيل ،وخا�صة
املزارع ال�صغرية واملتو�سطة التي يعتمد عليها قطاع وا�سع من املواطنني.
ولفت ع�ضو �آخر النظر �إلى �أن وزارة الزراعة مل يكن لديها خالل ال�سنوات
املا�ضية �أي مبادرات فيما يخ�ص اال�ستفادة من املياه املعاجلة ثالث ًيا ،واملياه
املتجددة لتفعيل وت�شجيع الزراعة ب�صفة عامة ،والريفية ب�صفة خا�صة،
والق�ضاء على الت�صحر وزراعة املنتزهات واحليازات ال�صغرية ،حيث ال
متاما.
يزال الدور التن�سيقي املطلوب من وزارة الزراعة مفقودًا ً

ونبه �إلى �أن قرار املجل�س رقم ( )67/70وتاريخ 1424/1/21هـ مل يتم
تفعيله ،رغم التكاليف الباهظة التي تنفقها الدولة ملعاجلة املياه ثالث ًيا،
وكذلك احلاجة املا�سة للمياه للأغرا�ض الزراعية واملنتزهات التابعة لوزارة
الزراعة.
آلية عاجلة لالستفادة من مياه الصرف
المعالجة واآلمنة لألغراض الزراعية

ودعا الع�ضو �إلى �ضرورة التن�سيق العملي واجلاد بني وزارة الزراعة،
ووزارة املياه والكهرباء ،وعمل اتفاقية بكميات املياه املطلوبة ملختلف مناطق
اململكة ح�سب كميات املياه املعاجلة واملتوفرة على م�ستوى كل منطقة ,وتقليل
الهدر املائي واملايل على خزينة الدولة ،مطالب ًا وب�شكل عاجل بالتن�سيق مع
اجلهات ذات االخت�صا�ص والعالقة لو�ضع �آلية لال�ستفادة من مياه ال�صرف
املعاجلة والآمنة للأغرا�ض الزراعية.
وانتقد �أحد الأع�ضاء عدم اهتمام الوزارة ب�إيجاد �آليات فاعلة لال�ستفادة
من مياه الأمطار ،واملياه املتجددة ،وخا�صة يف املناطق ال�ساحلية واملرتفعات
التي تتوفر بها مياه الأمطار بهدف ت�شجيع زراعة احليازات ال�صغرية
للإ�سهام يف �إيجاد مناطق تنمية زراعية وحيوانية متنوعة ،وتوفري فر�ص
وظيفية لل�شباب و�صغار امل�ستثمرين ،ف�ضال عن حتقيق الكفاية املمكنة من
منتجات احلبوب والفواكه ،واخل�ضروات.
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وطالب وزارة الزراعة بت�شجيع الزراعة الريفية للحيازات ال�صغرية
واملعتمدة على املياه املتجددة.
ور�أى ع�ضو �آخر �أن دور وزارة الزراعة يربز يف قطاع الرثوة احليوانية
بالقيام باال�ستق�صاء املر�ضي ،والوقائي للأمرا�ض املعدية التي ت�صيب الرثوة
احليوانية ،والعمل على ح�صرها ،ومكافحتها ،م�شري ًا �إلى �أن املتخ�ص�صني يف
جمال الطب البيطري ُيعدون خط الدفاع الأول يف مكافحة هذه الأمرا�ض،
وخا�صة تلك التي تنتقل �إلى الإن�سان وت�ؤثر ب�شكل �سلبي على �صحته ،وتت�سبب
� ً
أي�ضا يف خ�سائر مادية م�ؤثرة يف هذا القطاع املهم.
و�أ�شار الع�ضو يف هذا ال�سياق �إلى درا�سة �أجريت حول احتياجات اململكة
من الأطباء البيطريني حتى عام (2027م) ،ك�شفت �أن اململكة بحاجة �إلى
( )4812طبي ًبا عام (2027م) ،ولكن للأ�سف ف�إن �أعداد اخلريجني –
حال ًيا � -ستزود اململكة فقط بـ ( )1572بحلول عام (2027م).

34
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و�أو�ضح �أن من بني املعوقات التي تواجه املتخ�ص�صني يف هذا املجال بعد
التخرج م�شكلة التوظيف ،والعائدات املادية للعاملني فيه ،كونها �ضعيفة ،وال
ترقى ملا يحقق طموحاتهم ،وتتوافق مع طبيعة عملهم يف ظل عدم وجود
كادر خا�ص بهم ،فهم ُيع َّينون حالي ًا على ال�سلم العام لوزارة اخلدمة املدنية،
ومي�ضون �سنوات طويلة على املرتبة نف�سها؛ نظ ًرا ل�شح الوظائف يف بع�ض
املراتب ،ما ي�ؤدي �إلى توقف العالوة ال�سنوية.
وطالب الع�ضو بكادر خا�ص للأطباء البيطريني يحقق – ب�إذن اهلل-
الكثري لهم �سوا ًء من ناحية املرونة الوظيفية ،وكذلك املادية ،وي�سهم يف
ت�شجيع االنخراط يف هذا املجال املهم ،على �أن تقوم الوزارة بالتن�سيق مع
اجلهات ذات العالقة ملعاجلة العجز يف هذا التخ�ص�ص احليوي الذي و�صفه
باملهم ،وحت�سني الو�ضع الوظيفي للمتخ�ص�صني فيه.
و�أيد �أحد الأع�ضاء البحث عن طرق تقنية حتافظ على املياه ،م�شري ًا �إلى
وجود بدائل لإنتاج الأعالف اخل�ضراء ب�أقل هدر للمياه.
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وعر�ض الع�ضو جتربة فريدة قام بها ال�ستنبات ال�شعري والأعالف الأخرى
ذات اجلودة؛ مثل الأعالف اخل�ضراء ,مبين ًا �أنه ا�ستخدم تقنية جديدة منذ
عام (1404هـ) ال�ستنبات مثل تلك الأعالف ،وقام بعمل البحث والتجارب
على تلك التقنية ،كما قام بذلك العديد من املهتمني بهذه التجربة دون دعم
من وزارة الزارعة ،وقد مت الو�صول �إلى نتائج جيدة مت تطبيقها باحلقل لأكرث
من ثالث �سنوات.
و�أكد �أن تطبيق تلك التقنية �أ�سهم يف خف�ض معدل ا�ستهالك املياه على
الأعالف اخل�ضراء �إلى ( ،)%95وانخفا�ض ا�ستهالك املوا�شي من املياه
�إلى ( ،)%50وانخفا�ض ا�ستهالك املوا�شي من ال�شعري �إلى ( ،)%50وزادت
القيمة الغذائية يف العلف للموا�شي بن�سبة تراوحت بني (.)%30-25
والحظ ع�ضو �آخر �أنه رغم ما تقوم به وزارة الزراعة من حتذير املزارعني
من الهدر يف ا�ستهالك املياه ومطالبتهم برت�شيد ا�ستخدامها� ،إال �أنها مل
تر�شد نفقاتها ،وهيكلها الإداري� ،إ�ضافة �إلى �أن ميزانيتها ال�سنوية زادت
بن�سبة ( ،)%32ولفت النظر �إلى ما ت�ضمنه تقرير الوزارة ب�أن ا�سرتاتيجية
التنمية الزراعية �إلى عام (2030م) ال زالت بني الدواوين احلكومية ،ومل
تظهر لها نتيجة ،ومل ن�سمع �أي خرب عنها.
�أما عن مبادرة امللك عبداهلل لال�ستثمار الزراعي يف اخلارج ،قال الع�ضو:
�إن تقرير وزارة الزراعة مل ي� ِأت ب�أي تف�صيل عن املبادرة ،وت�ساءل قائ ًال:
كيف ميكن �أن ننتظر من الوزارة حلو ًال ،وهي مل ت�ستطع �أن تبادر بعقد ور�شة
عمل مع املعنيني يف الزراعة؟� ,أما املعنيون فهم ( )45م�ستثمر ًا وال نعلم كيف
�أ�صبحوا م�ستثمرين يف جمال الأمن الزراعي خارج حدود اململكة.

ذلك يف ظل الأو�ضاع غري امل�ستقرة يف اليمن ال�شقيق مما قد ت�ستغل من قبل
النفو�س ال�ضعيفة واحلاقدة لنفث �سمومها.
وا�ستغرب �أحد الأع�ضاء عدم وجود جهاز ت�سويقي زراعي فاعل لت�سويق
املنتجات الزراعية يف اململكة العربية ال�سعودية ،م�شري ًا �إلى �أن املزارع
ال�سعودي الزال يعاين من عدم ت�سويق منتجاته الزراعية.
ال يوجد جهاز تسويقي زراعي فاعل
لتسويق المنتجات الزراعية في المملكة

و�شدد ع�ضو �آخر على �ضرورة �ضبط وزارة الزراعة اخلزن اال�سرتاتيجي
للمنتج املحلي الزراعي بهدف الت�سويق ،ومن ثم من خالل منتج املبادرة
الزراعية ،مقرتح ًا �إيجاد منظومة �شاملة للخزن اال�سرتاتيجي الغذائي
احلكومي.
و�أ�شار �آخر �إلى �أن قطاع الزراعة من القطاعات التي تواجه م�شكلة
يف نق�ص اليد العاملة ،وطالب وزارة الزراعة بالتن�سيق مع وزارة العمل
م�ستقبال ،خلف�ض ن�سبة ال�سعودة يف القطاع الزراعي� ،أو �إلغاءها نهائ ًيا يف
املهن الزراعية اليدوية وخف�ض م�صاريف العمالة على امل�ستثمر ال�سعودي.
ويف نهاية املناق�شة وافق جمل�س ال�شورى على منح جلنة املياه والزراعة
والبيئة مزيد ًا من الوقت لدرا�ســة ما طــرحه بــع�ض الأعــ�ضاء من ملح ـ ــوظات
و�آراء ومقرتحات درا�سة وافية والعودة بوجهة نظرها �إلى املجل�س يف جل�سة
الحقة.

من جانبه قال �أحد الأع�ضاء� :إن وزارة الزراعة حددت املعوقات التي
تواجهها يف �ست معوقات ،منها خم�س معوقات كانت قلة االعتمادات املالية
�سب ًبا فيها ,ومبقارنة اعتمادات ميزانية ال�سنة املالية ال�سابقة بامليزانية
املعتمدة للتقرير احلايل (1435/1434هـ) جند �أن معدل الزيادة يف
ميزانية التقرير احلايل بلغت ( )%32وهي زيادة ال ب�أ�س بها.
وت�ساءل ع�ضو �آخر عن ا�ستمرار عمليات تهريب احليوانات من اجلمهورية
اليمنية التي ثبت �إ�صابتها بالأمرا�ض ،وبالتايل ت�شكل خطورة على حيوانات
املناطق املجاورة لها خا�صة ،وحيوانات اململكة عامة ،م�شري ًا �إلى خطورة
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خريجو المؤسسة
العامة للتدريب التقني
والمهني ال يلبون حاجة
سوق العمل
واجه �أداء امل�ؤ�س�سة العامة للتدريب التقني واملهني عا�صفة
من انتقادات �أع�ضاء جمل�س ال�شورى خالل مناق�شة تقرير جلنة
التعليم والبحث العلمي ب�ش�أن التقرير ال�سنوي للم�ؤ�س�سة للعام
املايل 1436/1435هـ ،يف اجلل�سة العادية الثامنة والثالثني
التي عقدها يوم الثالثاء املوافق 1436/7/23هـ ،برئا�سة معايل
رئي�س املجل�س ال�شيخ الدكتور عبداهلل بن حممد بن �إبراهيم �آل
ال�شيخ.
وبعد �أن تال رئي�س جلنة التعليم والبحث العلمي الدكتور
م�شعل ال�سلمي تقرير اللجنة ،وتو�صيتها ب�ش�أن املو�ضوع ،طرح
التقرير والتو�صيات للمناق�شة ,حيث �أ�شار �أحد الأع�ضاء �إلى ما
ذكرته اللجنة ب�ش�أن ال�صعوبات واملعوقات التي �أوردتها امل�ؤ�س�سة
يف تقريرها ،حيث ذكرت اللجنة �أن امل�ؤ�س�سة مل حتقق القدر
املخ�ص�ص للتدريب التقني واملهني من خريجي الثانوية العامة
بن�سبة ( )%25كما جاء يف الأمر امللكي الكرمي يف تاريخ 1432هـ».
وقال الع�ضو� :إن ما تقرتحه امل�ؤ�س�سة ملعاجلة هذا الأمر هو تقلي�ص املقاعد
املتاحة يف اجلامعات بن�سبة ()%40؛ وترى �أنها لن تتمكن من ا�ستقطاب
معدل العدد املخ�ص�ص لها من خريجي الثانوية �إذ مل يتم االلتزام مبا ق�ضى
به الأمر امللكي.
و�أ�ضاف �أنه بالرجوع �إلى جدول املنت�سبني �إلى الكليات التقنية جلميع
فئاتها يالحظ �أنه قد و�صل عدد املتقدمني �إلى ( )366.186يف �سنة التقرير
36
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1436/1435هـ ,يف حني �أن عدد املقبولني بلغ ( � )77.38أي ما ن�سبته
( )%21من املتقدمني فقط؛ ويف برنامج البكالوريو�س بلغت الن�سبة ()%9
فقط ،مت�سائ ًال بقوله� :إذا كانت امل�ؤ�س�سة مل ت�ستطع ا�ستيعاب �سوى ()%21
من املتقدمني فكيف لها با�ستيعاب ( )%25من خريجي الثانوية العامة؟,
و�إذا ما حتقق ما تطالب به امل�ؤ�س�سة من تقلي�ص القبول يف اجلامعات �إلى
( ،)%40فما هو م�صري تلك الأعداد التي ال ت�ستطيع امل�ؤ�س�سة ا�ستيعابهم
يف كلياتها؟ و�إذا كانت امل�ؤ�س�سة تطالب بن�سبة ( )%25من خريجي الثانوية
العامة؛ ف�إن ذلك يعني �أن يتم قبول � 95ألف طالب ،يف �سنة واحدة ،وهذا
يبدو �أنه غري ممكن للم�ؤ�س�سة.
وب�ش�أن املطالبة بفتح الور�ش املهنية التابعة للم�ؤ�س�سة العامة للتدريب
التقني واملهني لتخدم املجتمع؛ لتكون هذه الور�ش جما ًال للتدريب املبا�شر؛
قال �أحد الأع�ضاء� :إن لها جان ًبا مه ًما و�إيجاب ًيا يف االرتقاء بكفاءة املتدربني،
ولكن هل هذه الور�ش املعدة لأغرا�ض التدريب يف داخل الكليات متهي�أة من
حيث مواقعها ،وم�ساحتها ،وجتهيزاتها الفنية والب�شرية والإدارية لفتحها
خلدمة املجتمع؟.
واعترب ع�ضو �آخر �أن ما ي�ضخ من خريجي امل�ؤ�س�سة العامة للتدريب
التقني واملهني يف �سوق العمل ال يلبي �سوق العمل ،م�ضيف ًا �أن اململكة العربية
ال�سعودية من �أقل الدول يف �إمداد �سوق العمل بكفاءات من امل�ؤ�س�سة العامة
للتدريب التقني واملهني ،وطالب بالتو�سع يف �إن�شاء كليات التميز وتعزيز
�شراكتها مع القطاع اخلا�ص.
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ور�أى �أحد الأع�ضاء �أن بع�ض املعلومات التي يعر�ضها التقرير حول توظيف
خريجي كليات ومعاهد امل�ؤ�س�سة غري دقيقة ،م�شري ًا �إلى �أن ربط انخفا�ض
عدد الباحثني عن عمل من خريجي امل�ؤ�س�سة بانخفا�ض ت�سجيلهم يف برنامج
(حافز) ،غري �صحيح فالذي ي�سجل يف برنامج (حافز) يخرج منه بعد �سنة؛
�سواء وجد عم ًال �أم مل يجد عم ًال.
وذكر �آخر �أنه ال يهم �أعداد اخلريجني والربامج بقدر �أهمية نوعية
الت�أهيل واحتياجات �سوق العمل ملهارات اخلريجني.
واقرتح �أحد الأع�ضاء درا�سة حتويل كليات التقنية التابعة للم�ؤ�س�سة
العامة للتدريب التقني واملهني �إلى جامعة للعلوم التطبيقية ،و�ضمها �إلى
وزارة التعليم ،م�ؤكد ًا �أهمية احلر�ص على التوجيه والإر�شاد املهني ،وذلك
ملعاجلة ا�ستقطاب ذوي امليول والقدرات املهنية والتقنية العالية.
اقتراح بتحويل كليات التقنية إلى
جامعة للعلوم التطبيقية

ودعا ع�ضو �آخر جلنة التعليم والبحث العمي �إلى تقدمي تو�صية تعالج
م�شكلة الإر�شاد املهني والأكادميي املنا�سب خلريجي الثانوية العامة ،حتى
تتاح لهم الفر�صة لاللتحاق باملعاهد والكليات التقنية.
وت�ساءل �آخر عن �شراكات امل�ؤ�س�سة العامة للتدريب التقني واملهني
والتو�أمة مع اجلهات احلكومية والأهلية؟ ،م�ضيف ًا �أنه توجد م�ستجدات
وم�شاريع كبرية يف كل من الريا�ض وجدة ،وبخا�صة م�شاريع النقل العام
وحاجتها امل�ستقبلية �إلى املدربني فن ًيا وتقن ًيا من الكوادر الوطنية ال�شابة
لقيادة هذا املنجز الوطني.

و�أكد �أحد الأع�ضاء �ضرورة التو�سع يف جماالت العمل املتاحة �أمام املر�أة
ال�سعودية ،الفت ًا �إلى �أن هذا التو�سع ح�صل بالفعل ولكن دون برامج تدريبية
خ�صو�صا ممار�سة الأعمال التجارية من
ت�ؤهلها للعمل يف جماالت جديدة،
ً
م�شرفة� ،إلى موظفة ا�ستقبال �إلى حما�سبة� ،إلى بائعة ،م�ضيف ًا يف ذات
ال�سياق �أن على امل�ؤ�س�سة عمل ال�شراكات مع اجلهات املعنية ملعرفة احلاجة
املا�سة ال�ستحداث مثل هذه الربامج التدريبية .كما �أن هناك العديد من
الدرا�سات والأبحاث عن عمل املر�أة ب�شكل عام يف اجلامعات ال�سعودية،
ولكنها مل تتطرق لعمل املر�أة كمحا�سبة ،ومديرة� ،أو م�شرفة حمل جتاري،
وبائعة يف جمتمعنا ال�سعودي.
و�أ�ضاف :هنا يربز دور امل�ؤ�س�سة التي من �ضمن �أهدافها �إجراء البحوث
والدرا�سات يف جمال التدريب.
و�أ�شار ع�ضو �آخر �إلى وجود بع�ض املعوقات التعليمية والتدريبية التي تتمثل
يف عدم التن�سيق بني م�ؤ�س�سات التعليم العايل وامل�ؤ�س�سة العامة للتدريب
التقني واملهني ،ووزارة العمل ،والغرف التجارية؛ لتحديد احتياجات املجتمع
من املهارات الن�سائية ،الفت ًا النظر �إلى �ضعف ت�أهيل املر�أة فن ًيا وعلمي ًا للعمل
ب�شكل عام يف املحال التجارية ،واالفتقار �إلى العدد الكايف من املعاهد الفنية
للن�ساء ،والربامج املتخ�ص�صة يف مناطق اململكة ،لت�أهيلهن للعمل يف القطاع
اخلا�ص الذي يتيح فر�ص عمل كبرية ومميزة.
ودعا �آخر �إلى دمج برنامج امل�ؤ�س�سة العامة للتدريب التقني واملهني مع
وزارة التعليم ،معل ًال ذلك مبحدودية جناح امل�ؤ�س�سة يف تعزيز الإنتاجية يف
�سوق العمل ،بالإ�ضافة �إلى توحيد اجلهود بحكم م�س�ؤولية التعليم ،حيث
يتم توفري �آليات وبرامج فعالة لتعزيز املهارات املهنية جليل يكون فاع ًال يف
القوى العاملة.

المؤسسة البد أن تواكب النقلة النوعية
التي يشهدها قطاع النقل العام

و�أيده ع�ضو �آخر ,وقال � :إن م�شروع القطارات واحلافالت يحتاج
�إلى توفري الكفاءات الوطنية لإدارة وت�شغيل م�شروع مرتو الريا�ض ومرتو
مكة ،وذلك يف ظل التوجه احلكومي نحو تطوير النقل العام باململكة .م�ؤكد ًا
�أن امل�ؤ�س�سة البد �أن تواكب النقلة النوعية التي ي�شهدها قطاع النقل العام
عدد من الربامج التدريبية املتخ�ص�صة يف �إدارة هذه امل�شاريع
با�ستحداث ٍ
مثل :القيادة ،واحلجوزات ،والت�شغيل ،واخلدمات وال�صيانة للقطارات،
واحلافالت ،وتقدمي برامج يف الكليات التقنية وكليات التميز.
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الكادر التدريبي يف الكليات واملعاهد ،حيث يبدو �أن بيئة امل�ؤ�س�سة وب�شكل
عام بيئة طاردة.
وزاد �أحد الأع�ضاء �أن البيانات الر�سمية ت�شري �إلى �أن ن�سبة امللتحقني
بكليات التدريب التقني واملهني يف اململكة ال تتخطى ( )٪١٠مقارنة ب�أكرث
من ( )٪٤١يف دول منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية؛ م�ضيف ًا �أن املعدل
العاملي للملتحقني بالكليات التقنية واملهنية ي�صل �إلى ( )٪٤٠ما ي�ؤكد �أن
هناك خلل يف املعادلة.
كما طالب الع�ضو بفتح م�سار مهني تقني يف اجلامعات يخ ِّرج طالب ًا
حا�صلني على دبلوم وبكالوريو�س خلدمة املجتمع ،واقرتح على امل�ؤ�س�سة العامة
للتدريب التقني واملهني ربط منتجاتها التدريبية واملهنية مع احتياجات �سوق
العمل باململكة.
وا�ستغرب �أحد الأع�ضاء �أن ميثل ال�سعودي �أقل من ( )٪١٦فقط من
�إجمايل العاملني يف �شركات القطاع اخلا�ص املحلي ،وف ًقا لبيانات وزارة
العمل .م�ؤكد ًا �أن احلاجة ملحة للتخ�ص�صات التقنية واملهنية التي من �ش�أنها
زيادة اعتماد االقت�صاد الوطني على العمالة الوطنية مقابل تلك الوافدة ،يف
ظل توجه الدولة � -أيدها اهلل  -لبناء املدن ال�صناعية ،واالقت�صاد املعريف،
وت�شجيع املن�ش�آت ال�صغرية والنا�شئة.
وتابع الع�ضو �أنه بالرغم من �أن املخ�ص�صات املالية ال�ضخمة للم�ؤ�س�سة ال
تقل عن ميزانيات �أربع جامعات �إال �أنها ال تزال خارج نطاق تغطية احلاجة؛
كما �أن خمرجاتها ال تزال بعيدة عن متطلبات �سوق العمل ،وحتديد ًا يف
القطاع اخلا�ص .و�أ�ضاف� :أنه يف ذات الوقت الذي نطرب فيه لقيام امل�ؤ�س�سة
بجهود التطوير عن طريق افتتاح الكليات والربامج � ،اَّإل �أنَّ الفجوة ال تزال
كبرية ،والق�صور وا�ضح وهائل على م�ستوى التدريب التقني واملهني.
نسبةالملتحقينبكلياتالتدريبالتقني
والمهني في المملكة ال تتجاوز %10

وزاد بقوله�:إن هناك عزوف عن االلتحاق بكليات التدريب التقني واملهني
من قبل الطالب ،ثم �إن من يتقدم للدرا�سة يواجه حتديات جمة ليح�صل
على قبول ،مفيد ًا �أن تقارير امل�ؤ�س�سة ت�شري �إلى �أن ن�سبة القبول يف غالب
التخ�ص�صات تقل عن ( )%10من املتقدمني ،ثم يحدث الت�سرب الكبري غري
املف�سر ممن يتم قبولهم بالكليات واملعاهد؛ يليه ال�ضعف يف امل�ستوى لدى
اخلريجني علما ومهارة ،م�ضيف ًا يف ذات ال�سياق �أن هناك نفور من التحاق
اخلريج بالوظائف الفنية؛ ل�ضعف ت�أهيله وتهيئته للعمل ،ناهيك عن �إحباط
38
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المخصصات المالية للمؤسسة
تساوي ميزانيات أربع جامعات

و�أكد �آخر �أن الكليات التقنية واملهنية يف اململكة حتتاج للتح�سني ال�شامل
يف اجلودة التعليمية ونوع التخ�ص�ص ،واملنهج التعليمي ،وتطوير �أ�ساليب
التدريب ،و�إيجاد البيئة اجلاذبة وامل�ساندة لكل من الطالب واملدرب مبا
يواكب حاجة االقت�صاد الوطني ،ور�ؤية خادم احلرمني ال�شريفني مل�ستقبل
�شباب الوطن .مو�ضح ًا �أن هذا قد ال يكون اال ب�إعادة هيكلة هذا القطاع
املرتهل حتت �إ�شراف وزارة التعليم من خالل النظر يف خطة تبنى على
حاجات �سوق العمل عن طريق التعاون مع اجلهات ذات العالقة ،ومبا يتكامل
مع خمرجات التعليم ب�شكل �أهم.
و�أ�ضاف� :إن املو�ضوع ال يتعلق فقط ببناء كليات وتخريج تخ�ص�صات غري
مر�ضية للطالب ،وغري حا�ضنة للكادر التدريبي ،وغري مرغوبة من القطاع
اخلا�ص ،وغري متوائمة مع خمرجات التعليم ب�شكل عام ،بل يتعلق ببناء
�شخ�صية وا�ضحة املعامل للخريج ال�سعودي ،ب�سواعد م�ؤهلة للبناء هي �أهم
روافد االقت�صاد.
وقال �أحد الأع�ضاء� :إن امل�ؤ�س�سة العامة للتدريب التقني واملهني منذ
ت�أ�س�ست عام 1400هـ ،وهي ت�سعى قدر الإمكان �إلى توفري اليد ال�سعودية
املاهرة ،وذلك لزيادة �سعودة الوظائف املهنية وقد ا�ستفادت عدة جهات
من هذه امل�ؤ�س�سة ،ومنها وزارة الدفاع ،و�شركة الكهرباء وغريها �إ َّال �أن هذه
نوعا وك ًما.
اجلهود التزال حمدودة ً
ور�أى �آخر �أن امل�ؤ�س�سة تخرج لنا ب�أفكار واجتهادات بالتو�سع يف الكليات
واملعاهد ،ومل تثبت جدوى تلك الكليات واملعاهد ،وحاجة ال�سوق امللحة
والدائمة ،مقرتح ًا اال�ستفادة من اخلربات ال�سابقة من دول العامل يف �إيجاد
الكليات واملعاهد املنا�سبة والتنوع املهني يف �سد احلاجة ،و�إعادة النظر يف
و�ضع امل�ؤ�س�سة ،و�إعادة الهيكلة ،و�ضم كليات التقنية للجامعات� ،أو حتويلها
�إلى كليات تقنية متقدمة ،و�ضم معاهد التدريب �إلى معهد الإدارة العامة
لتح�سني �أدائها.

مداوالت القبة
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تغطية

رئيس مجلس الشورى يعقد جلسة مباحثات
مع رئيس البرلمان الكوري في سيؤول

نوه معايل رئي�س اجلمعية الوطنية يف جمهورية كوريا اجلنوبية
(الربملـــان ) ت�شونـــج يي هـــوا بجهـــود اململكـــة العربيـــة ال�سعودية
بقيادة خادم احلرمني ال�شريفني املـــلك �سلمـــان بن عـــبدالعزيز �آل
�سعــــــود  -حفظه اهلل  -على ال�صعـــيد الـــدويل و�سعيـــها املتـــوا�صل
نحو ا�ستقرار العامل و�إر�ساء ال�سلم يف مناطق ال�صراع.
جاء ذلك خالل جل�سة املباحثــات التي عقــــدها معـــايل رئيـــ�س
جمل�س ال�شورى ال�شيخ الدكتور عبـــد اهلل بن حمــمد بن �إبـراهيم �آل
ال�شيخ مع معايل رئي�س الربملان الكوري يف مقر الربملـــان بالعـــا�صمـة
�سي�ؤول خالل الزيارة التي قام بها معاليـــه والوفـــد املرافـــق له �إلى
كوريا م�ؤخر ًا.
40
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و�أثنى رئي�س الربملان الكوري اجلنوبي  -خــالل جل�سة املباحثات-
على دور خادم احلرمني ال�شريفـــني امللـــك �سلمان بن عبدالعزيز يف
تعزيز العالقات ال�سعودية الكورية ,يف �شتــى املجــاالت بـــما يخـدم
م�صالح البلدين و�شعبيهما ال�صديقني.
و�أ�شاد بوقوف مع كل الق�ضايا التي تهم كوريا يف خمتــلف املحافل
الدولية.
ونـــوه بـــما وجدتـــه كـــوريا اجلنـــوبية وم�ؤ�س�ســـاتها الإنــ�شائية
و�شركاتها من اهتمام ورغبة من اململكة العربية ال�سعــودية للإ�سهام
يف النهو�ض بالبنى التحتية يف املدن ال�سعوديـــة ,الفت ًا النظر �إلى �أن
التعاون بني البلدين يف املا�ضي قام على التعاون يف جمايل االقت�صاد
والطاقة.

تغطية

و�أعرب معاليه عن تطلعـــه �إلى �أن ميتـــد التعــــاون بني البلدين
�إلى جماالت التعليم وال�صحة ,وطالب بتعـــاون �سعـــودي كوري يف
الت�صدي ملر�ض متالزمة ال�شرق الأو�سط (كورونا).
و�أ�ض ــاف رئي ــ�س الربمل ــان الك ــوري ت�ش ــوجن يي ه ــوا قائ ـ ًال «�إننا دولتان
�صديقتان و�ستزيد عالقاتنا عمق ًا وتطور ًا ,ون�سعى لفتح �آفــاق جديدة للتعاون
يف خمتلف املجاالت ومنها جماالت العم ــل الب ــرملاين امل�ش ــرتك وتفعيل دور
جلنتي ال�صداقة الربملانية يف الربملان الكوري وجمل�س ال�شورى».
من جانبه �أكد معايل رئي�س جمل�س ال�شوري ال�شيــخ الدكتور عبداهلل بن
حممد بن �إبراهيم �آل ال�شيخ عمق العالقات التي تربــط اململ ــكة بجمهورية
كوريا بقيادة خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبد العزيز �آل �سعود
 حفظه اهلل  -وفخامة رئي�سة جمهورية كوريا اجلنوبية بارك كون هي.و�أعرب معاليه عن تطلع اململكة �إلى مزي ــد م ــن التع ــاون مــع البل ــدان
ال�صديقة والتي ت�أتي جمهورية كوريا اجلنوبية يف مقدمتها لي�س يف جمال
العالق ــات الربملاني ــة فح�س ــب ,بل االقتــ�صادي ــة والثقافية ودع ــا ال�شركات
الكورية �إلى امل�ساه ــمة يف النه�ضة التنموية التي تعي�شها اململكة يف خمتلف
املجاالت وخا�صة مبا متلكه ال�شركات الكورية من �سمعه جيدة ,حيث �أجنزت
يف ال�سابق �أف�ضل امل�شاريع التنموية يف اململك ــة ,وح ــازت على الثقـ ــة ب�سـ ــبب
عملها املتقن يف الكثري من امل�شروعات.
بعد ذلك عقد م�ؤمتر �صحفي �أج ــاب في ــه معـايل رئي�س جمل�س ال�شورى
ومعايل رئي�س الربملان الكوري على �أ�سئلة ال�صحفيني.
حيث �أكد رئي ــ�س الربمل ــان الك ــوري على دور اململك ــة القــيادي يف ال�شرق
الأو�سط وقال « �إننا يف كوريا نثمن للمملكة العربيــة ال�سعودية دورها املهم يف
حتقيق ال�سالم والأمن يف ال�شرق الأو�سط».
وعن التعاون بني القطاع الإن�شــائي الكــوري وال�ش ــركات ال�سع ــودية بـ ــني
خالل العقود املا�ضية� ,أ�شاد معاليـه مبا وجده العامل الكوري من ح�سن تعاون

من قبل املواطنني ال�سعوديني ,ونقل نيابة عن العمالة الكورية �شكره وتقديره
للمملكة حكومة و�شعب ًا.
من جانب ــه بني معـايل رئي�س جمل�س ال�شورى �أن جل�سة املباحثات امل�شرتكة
تناولت خمتلـ ــف املو�ض ــوعات ذات االهتمام امل�شرتك و�سبل تعزيز العالقات
الثنائية بني البلدين ,الفت ًا النظر �إلى �ضرورة التعاون بني خمتلف دول العامل
حلل خمتلف امللفات ال�ساخنة.
و�أ�ضـ ــاف قائـ ـ ًال «�إن العــامل �أ�صــبح واحد ًا و�أي ق�ضايا طارئة �أو نزاعات
حتدث يف مكان ت�ؤثر يف الكثري من الدول يف العامل».
وعـ ــن م ــر�ض كورون ــا طمـ ـ�أن معـ ــايل الدكتور عبد اهلل �آل ال�شيخ و�سائل
الإعالم الك ــورية ب�ش ـ�أن و�ضع املر�ض يف اململكة ,م�شري ًا �إلى �أن اململكة بذلت
جهود ًا كبيــرة للت ــ�صدي لفـ ــريو�س كورونا ,وا�ستعانت يف هذا ال�سياق بخرباء
من منظمة ال�صحة العاملية ,حيث تكللت جهود وزارة ال�صحة بال�سيطرة على
املر�ض واحلد من انت�شاره.
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تغطية

رأس وفد المجلس في اجتماع األمناء العامين للمجالس التشريعية بدول التعاون الخليجي

د .آل عمرو :اجتماعات األمناء العامين تسعى إلى
االرتقاء بالعمل البرلماني الخليجي

�أعرب معايل الأمني العام ملجل�س ال�شــورى الدكــتور حممـــد بن
عبداهلل �آل عمرو عن ارتياحه لنتــائج االجتـــماع الثـــامن عــــ�شر
للأمناء العامني ملجال�س ال�شورى والنــواب والوطـني والأمة بدول
جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية الذي عـــقد يف العا�صـــمة
القطرية الدوحة ,وو�صفه ب�أنه كان ناجح ًا بكل املقاييـ�س ,حــيث
مت التو�صل خالله �إلى العديد من القرارات والتو�صـــيات املهــــمة
التي �ستعزز العمل الربملاين اخلليجي امل�شرتك.
وبي معاليه يف ت�صريــــح عقـب اختــــتام �أعــــمال االجتــــماع,
نَّ
�أن االجتماع جــــاء دعمــــا مل�سرية العــــمل الربملــــاين اخلليـــــجي،
م�شري ًا �إلى �أن جــــدول الأعمـــال ت�ضمن العديد من املو�ضوعات ،من
�أبرزها مو�ضوع تبادل املعلومـات من خالل موقع ال�شبكة الربملانية
اخلليجية؛ ودعم وتعزيز العمــــل امل�شتــــرك للتـدريب الربملاين؛
وتعزيز الثقافة الربملانيــــة لــــدى مــــوظفي املجال�س الت�شريعية
اخلليجية ,وتقـــرير جلنـــة التنـــ�سيق واملتابعة الذي ا�ستعر�ضته
�سلطنة عمان ال�شقيقة.
42
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وقال الدكتـــور حمــمد �آل عمرو� :إن جملـــ�س ال�شـــورى يتطلع
ُ
متـــثل �أهمـــية على طـــريق
بتفا�ؤل ملثل هـــذه االجتـــماعات التي
االرتقاء بالعمل الربملاين يف �شتى جماالتـــــه؛ والـــذي يـــ�أتي يف
�صدارتها الدور الفني للأمانات العامة مل�ساعدة املجال�س يف �أدائها
لوظيفتها الت�شريعية والرقابية.
وتو�صيات
قرارات
و�أكد ثقته يف �أن ما مت التو�صل �إليه خالل االجتماع من
ٍ
ٍ
قدم ر�ؤي ـ ـ ـ ًة م�ست ــقبلي ًة وا�ضـ ــح ًة مل�سـ ــرية العـ ــمل الربملاين اخللي ــجي
�سوف ُي ُ
امل�شرتك.
وكان جمل�س ال�شورى قد �شارك يف �أعمال االجتم ــاع بوف ــد ر�أ�س ــه معـ ــايل
الأمني العام للمجل�س الدكتور حممد بن عبداهلل �آل عمرو.
و�أكد امل�شاركون يف بيانهم اخلتامي �أهمية التدريب ون�شر الوعي والثقافة
الربملانية لدى العاملني يف الأمانات العامة للمجال�س الت�شريعية اخلليجية.

تغطية

وقرر الأمناء العامون نقل جلنة التن�سيق واملتابعة من جمل�س ال�شورى
العماين �إلى جمل�س ال�شورى القطري ،وكذلك انتقال جلنة التطوير والتدريب
من جمل�س ال�شورى القطري �إلى جمل�س الأمة الكويتي باعتباره امل�ست�ضيف
لالجتماع التا�سع ع�شر للأمناء العامني.
�إلى ذلك ذكر البيان ال�صحفي الذي �صدر يف ختام االجتماع �أن الأمناء
العامني قد ناق�شوا جملة من املو�ضوعات املهمة التي ت�ضمنها جدول �أعمالهم
من بينها تقارير عدد من اللجان مثل تقرير جلنة التن�سيق واملتابعة (جمل�س
ال�شورى ب�سلطنة عمان) وتقرير جلنة التط ــوير والتــدريب امل�شرتك (جمل�س
ال�شورى بدولة قطر) وتقرير جلنة تبادل املعلومات املقدم من جمل�س النواب
مبملكة البحرين ,ومقرتحني للمجل ــ�س الوطني االحتـ ــادي ب ــدولة الإم ــارات
العربية املتح ــدة� ،أحده ــما بعنـ ــوان» تط ــورات ال�شبــكة املعلوماتية الربملانية
اخلليجية» والآخر بعنوان « �إعداد تقرير �سنوي عن نتائج �أعمال الربملانات
اخلليجية حتت م�سمى (التقرير الربملاين اخلليجي)» بالإ�ضافة �إلى مناق�شة
مو�ضوع االجتماع وعنوانه « تعزيز الثقافة الربملانية والقانونية لدى العاملني
يف الأمانات العامة للمجال�س الت�شريعية اخلليجية».
ونوه البيان ب�أنه متت مناق�شة هذه البنود با�ستفا�ضة وجرى تبادل الر�ؤى
والت�صورات حولها ،واتخذ ب�ش�أنها القرارات املنا�سبة.
وكان رئي�س جم ــل�س ال�ش ــورى القــطري حمــمد بن مبـ ــارك اخلل ــيفي قد
�ألقى كلمة يف بداية االجتماع رحب فيها باحل�ضور ,مو�ض ــحا �أن انعـ ــقاد هذا
االجتماع ي�أتي وقد حققت دوراته ال�سابقة خالل م�ســريته التي امتدت �إلى ما
يربو على �سبعة ع�شر عام ًا العديد من الإجنازات متطلعني �إلى حتقيق املزيد
منها يف هذه الدورة.

و�أ�شار رئي�س جمل�س ال�شورى القطري �إلى �أن االجتماعات املا�ضية للأمناء
العامني ،تو�صلت �إلى ت ــ�صورات وخطط� ،ستحقق �أهداف التعاون وغايات
التكامل بني املجال�س الت�ش ــريعية بدول جمل�س التعاون اخلليجي ،حيث ينعقد
هذا االجتماع لدرا�سة الع ــديد من املوا�ضيع التي تهم تلك املجال�س .
كما �ألقى الأمني الع ــام ملج ــل�س ال�شــورى العماين علي بن نا�صر املحروقي
كلمة �أو�ضح فيها ب�أنّ ا�ستـ ــمرا َر انعـقاد اجتماع الأمناء العامني وتوا�صله كل
دالالت وا�ضح ًة على جدوى
ـابي يح ــم ُل
ٍ
عام هو يف حد ذاته مـ ـ ـ�ؤ�ش ٌر �إيج ـ ـ ٌ
وقيمة هذا االجتماع ,و�سوف يرفد االجتم ــاع ال�س ـ ــنوي لأ�صـ ــحاب املعـ ــايل
ر�ؤ�ساء املجال�س اخلليجية يف توثيق الروابط الأخوية بني املج ــال�س اخل ــليجية
وتطوير �آفاق التن�سيق والتعاون فيما بينها.
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وفد لجنة الصداقة شرح ألعضاء الكونغرس ومسؤولين
أمريكيين مواقف المملكة تجاه قضايا المنطقة

 -حممد ال�شيباين

قـــام وفـــد مـــن جلنــة ال�صداقة الربملانية ال�سعودية الأمريكية
مبجلـــ�س ال�شـــورى برئا�ســـة ع�ضـــو املجـــل�س املهـــند�س حمــــمد بن
حامد النقادي بزيــارة ر�سميــة للواليات املتحدة الأمريكية خالل
الفرتة من � 25-21شعبان 1436هـ.
و�ضم الوفد �أع�ضاء املجل�س �أع�ضاء اللجنة الدكتور �أحمد �آل مفرح،
والدكتورة اجلوهرة بوب�شيت ،والدكتـــورة حنان الأحمدي ,والدكتور
�سعود ال�سبيعي ،والدكتور �صدقة فا�ضل ،والدكتور عو�ض الأ�سمري.
والتقى الوفـــد خـــالل الزيـــارة عـــدد ًا من �أعـــ�ضاء الكــــونغر�س
الأمريكي ،ونائب م�ساعـــد وزيـــر اخلارجـــية الأمريكيـــة ,وجمـــل�س
الأعمـــال الأمريكي/ال�سعودي؛ والغرفة التجارية الأمريكية ,كما
التقى عدد ًا من الطــــالب املبتعـــثني للـــدرا�سة يف الواليات املتحدة
الأمريكية ,وقام الوفد يف �إطار الزيـــارة بزيـــارة �إلى مــركز �أبحاث
مكتبة الكونغر�س ،وعدد من مراكز الفكر.
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عدد من أعضاء الكونغرس :العالقات السعودية
األمريكية تاريخية وتزداد مكانة يومًا بعد يوم.

�أجرى وفد جلنة ال�صداقــة �سل�سلــة لقــاءات مع �أعـ�ضاء الكونغر�س الأمريكي
ال�سيناتور جون ماكني وال�سيناتور بنجامن كاردن و�أد رو�سني وال�سيناتور  دايان
فاين�ستني.
و�أعرب �أع�ضــاء الكونغـ ــر�س الأمــريكي خــالل اللقاءات عن تقديرهم للدور
الذي تقوم به اململكة العربية ال�سعودية بقيادة خ ــادم احلـرمني ال�شريفني امللك
�سلمان بن عبدالعزيز – حفظه اهلل – حلماية ال�شعب اليــمني ودعــم ال�شرعية
يف اجلمهورية اليمنية.
و�أكدوا �أن الدور الذي تقـوم ب ــه اململكــة العرب ــية ال�سعوديــة لإعادة ال�شرعية
واال�ستقرار يف اليمـن هو ما يجـ ــب �أن يقوم به العال ــم جت ــاه اليــمن ,وم�ساعدة
اململكة والوقوف الى جان ــبها يف عم ــليتي عا�ص ــفة احلزم وعــملية �إعادة الأمل
لل�شعب اليمني.

تغطية

وعربوا عن ا�ستيائهم لعدم التزام �إيران بالقانون الدويل بتدخالتها غري
ال�شرعية يف ال�ش�أن الداخلي لدول املنطقة ومنها البحرين والعراق و�سوريا
واليمن ,وتنفيذ �أجنداتها اخلا�صة ,وتو�سيع نفوذها باملنطقة ب�إثارة القالقل
والنزاعات داخل تلك الدول.
و�أبدى �أع ــ�ضاء الكونغ ــر�س ت�أيي ــدهم للإجراءات التي اتخ ــذتها اململك ــة
حلماية �أمنها ,وت�أمني حدودها من تهديدات ملي�شي ــات احل ــوثي التي ت�ســعى
للنيل من �أمن اململكة ,وحتقيق �أهداف �إيران التو�سعية.
وب�ش�أن امللف النووي الإيراين �أك ــد الربمل ــانيون الأم ــريكيون �ضـرورة منح
املفت�شني الدوليني احلرية الكاملة للتفتي�ش يف املواقع النووية الإيرانية.
وبالرغم �أن �أع�ضاء الكونغر�س ال�سيـناتور جون ماكني وال�سيناتور بنجامن
كـاردن و�أد رو�سي ـ ــن وال�سيناتـ ــور  دايان فاين ــ�ستني �ش ــددوا على �أن احلــظر
االقت�صادي املفرو�ض على �إيران لن يرفع ب�سهولة �إال بعد الت�أكد من تنفيذها
ملا ورد يف االتفاقية� ,إال �أنهم �أبدوا قلق ًا من احتمال ا�ستغــالل �إيران للأموال
التي �ستح�صل عليها �إثر رف ــع العق ــوبات املفرو�ضـ ــة عليها متى ما مت االتفاق
بينها وبني جمموعة دول ()1+5؛ لتنفيذ �أجندتها لزعزعـة الأمن واال�ستقرار
يف املنطقة؛ يف �إ�شارة الى ما تقوم به �إيران حـ ــالي ًا من تــدخالت يف ال�ش�أن
الداخلي لكل من البحرين واليمن والعراق و�سوريا.
و�أثنى �أع�ضاء الكونغر�س على عالقة ال�شراكة بني الواليات املتحدة
الأمريكية واململكة العربية ال�سعودية م�ؤكدين �أنها مبنية على الثقة وتبادل
امل�صالح امل�شرتكة,
وو�صفوا العالقات بني البلدين ال�صديقني ب�أنها عالقات تاريخية وتزداد
مكانة يوم ًا بعد يوم؛ م�ستدلني بوجود � 120ألف طالب وطالبة من اململكة
العربية ال�سعودية يوا�صلون تعليمهم اجلامعي والعايل يف اجلامعات الأمريكية.
من جانبه ــم �أك ــد وف ــد جلن ــة ال�صــداقة الربملانية ال�سعودية الأمريكية
مبجل�س ال�شــورى لأعـ ــ�ضاء الكونغ ــر�س الأم ــريكي مواقـ ــف اململ ــكة العربية
ال�سعودية الثابتة جتاه خمتلف ق�ضايا املنطقة ويف مقدمتها اجلهود املبذولة
لإعادة ال�شرعية يف الي ــمن ,وقــ�ضية ال�شع ــب ال�ســوري ,والتدخالت الإيرانية
يف املنطقة وامللف النووي الإيراين.

نائب مساعد وزير الخارجية يقدر عاليًا جهود المملكة
إلحالل السالم في المنطقة

اجتمع وفد جمل�س ال�شورى يف مق ــر وزارة اخلــارجية الأمريكية بوا�شنطن
بنائب م�ساعد وزير اخلارجية الأمريكي ال�سيد جريالد فاي ــر�ستني ,و�أكد  وفد
جلنة ال�صداقة خالل اللقاء مواقف اململكة العربية ال�سعودية الثابتة جتاه
خمتلف ق�ضايا املنطقة ويف مقدمتها اجله ــود املب ــذولة لإعادة ال�شرعية يف
اليمن ,وحماية ال�شعب اليمني من اعتداءات ملي�شيات احلوثي و�أعوانه.
وبني �أع�ضاء وفد املجل�س موقف اململكة من الو�ضع يف اجلمهورية اليمنية،
م�شريين �إلى �أن عملية عا�صفة احلزم جاءت ا�ستجابة لر�سالة اال�ستغاثة التي
وجهها الرئي�س ال�شرعي جلمهورية اليمن عبدربه من�صور هادي �إلى خادم
احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود  -حفظه اهلل -
و�أ�صح ــاب اجلالل ــة وال�سم ــو قـ ــادة دول جملــ�س التعاون اخللي ــجي لإنقـ ــاذ
ال�شعب اليمني وحمايتــه من ملي�شيات احل ــوثي التي انق ــلبت على ال�ش ــرعية
يف اليمن واختطفت م�ؤ�س�س ــات الدول ــة مــدعوم ــة من ق ــوى �إقلي ــمية ت�سعى
للهيمنة على املنطقة.
وتطرق�  أع�ضاء وفد جمل ــ�س ال�ش ــورى خــالل االجتماع الى موقف اململكة
من امللف النووي الإيراين والتدخالت الإيراني ــة  يف ال�شـ ـ�ؤون الداخليــة لعدد
من دول اجلوار ف�ض ًال عن تدخلها املبا�شر يف �سوريا لدعم النظام.
و�أبدى �أع�ضاء وفد ال�ش ــورى قلقه ــم من �أن رف ــع العقــوبات الدولي ــة ع ــن
�إيران ،حتى و�إن كانت تدريجي ــة� ،سيعــطي طهران دعم ًا ملزيد من تدخالتها
ال�سافرة يف ال�ش�ؤون الداخلية يف بع�ض دول اخلليج و املنطقة.

و�أ�شار �أع�ضاء جمل�س ال�شورى الى �أن رف ــع العق ــوبات الدولية عن �إيران،
حتى و�إن كانت تدريجية� ،سيعطي طهران دعم ًا ملزيــد من تدخالتها ال�سافرة
يف ال�ش�ؤون الداخلية يف بع�ض دول اخلليج واملنطقة.
واكد اع�ضاء جمل�س ال�ش ــورى خ ــالل اللق ــاءات �أهمــية تعــزيز العـ ــالقات
الثنائية بني اململكة والوالي ــات املتحــدة يف كافة املجاالت مبا يخدم امل�صالح
امل�شرتكة للبلدين و�شعبيهما ال�صديقني.
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كما تناول للقاء مع نائب م�ساعد وزير اخلارجيـة الأمريكي مو�ضوع فر�ض
ال�ضرائب على حاملي اجلوازات الأمريكية الذين يقيمون خارج الواليات
املتحدة الأمريكية ,والقرار ال�صادر بحــق من يتنازل عن اجلن�سية الأمريكية
الذي يق�ضي مبنعه من دخول الواليات املتحدة الأمريكية ملدة ع�شر �سنوات.
من جهته �أكد نائب مــ�ساعد وزي ــر اخلارجية الأم ــريكي ع ــمق الع ــالقات
الثنائية القائمة بني الواليات املتح ــدة االمريك ــية واململــكة العربية ال�سعودية
وقدر عاليا الدور الذي تقوم به اململكة لإحالل ال�س ــالم يف املنطق ــة ,ال فــت ًا
النظر �إلى تطابق وجهات الن ــظر بني الب ــلدين ال�ص ــديقني جتــاه عدد من
الق�ضايا الدولية الراهنة.
الوفد يلتقي مجلس األعمال السعودي األمريكي

من جهة �أخرى اجتمع وفد جلنة ال�صداقة الربملانية ال�سعودية الأمريكية
مبجل�س ال�شورى مع جمل�س الأعمال ال�سعودي الأمريكي يف وا�شنطن برئا�سة
نائب رئي�س املجل�س ال�سيدة �سوزان لندمان.
و�أكـ ــد وف ــد جم ــل�س ال�ش ــورى خــالل اللق ــاء مت ــيز العالقــات الثنائـ ــية
ب ــني اململكــة العربي ــة ال�سعودي ــة وال ــواليــات املتحدة ومت ــانتها وبخــا�صة يف
املجاالت االقت�صاديـة والتجاريــة ,وعـ ــدوا التب ــادل التجـ ــاري بني املمـ ـ ــلكة
والواليات املتحدة ,وال�شركات اال�ستثماري ــة امل�شت ــركة م�ؤ�شر ًا وذا داللة على
العالقات اال�سرتاتيجية بني البلدين ال�صديقني.

46

ال�شورى  -العـدد � - 166شعبان 1436هـ  /يـونيـو 2015م

و�شرح �أع�ضاء جمل�س ال�ش ــورى للح�ض ــور الدور الذي يقوم به املجل�س  يف
مناق�شـ ــة الق�ض ــايا ,و�إيج ــاد احلل ــول الناجع ــة لها ,ودوره يف �ســن الأنظمة
والت�شريعــات وتطوير م ــا هــو قائـ ــم من ــها ب ــما ي�ستجي ــب للمرح ــلة احلالية
وامل�ستجدات التي توجب التح ــديث والتطوير مبا ال يتعار�ض مع ديننا وقيمنا
ومبادئنا الأ�صيلة.
وخالل االجتماع �أكدت ع�ض ــو جم ــل�س ال�ش ــورى الدك ــتور حنـان بنت
عبدالرحيم الأحم ــدي �أن امل ــر�أة ال�سع ــودية من خ ــالل موقع ــها يف جمل�س
ال�شورى حتر�ص على تفعيل ال ــدور الري ــادي للمــر�أة يف املج ــاالت التي ميكن
للمر�أة �أن ت�سهم فيها بفع ــالية ،وتفاءلت بتمكني املر�أة يف خمتلف القطاعات
ومنها القطاع اخلا�ص بكل جماالته.
و�أكدت الأحمدي �أن املر�أة ال�سعودية �شريك حقيقي يف نه�ضة البالد عرب
مواقع مهمة منها ال�شورية والتعليمية وال�صحية.
وفد الشورى يؤكد للطالب المبتعثين حرص المجلس
على معالجة الصعوبات التي تواجههم

من جهــة �أخ ــرى قــام وفــد �أع�ضــاء جمــل�س ال�شــورى بزيارة الى امللحقية
الثقافية يف وا�شنطن حيث ك ــان يف ا�ستقبــال الوف ــد امللح ــق الثقايف ال�سعودي
يف الواليات املتــحدة الأمريكي ــة الدكتور حممد العي�سى  الذي رحب ب�أع�ضاء
وفد جمل�س ال�شــورى يف مقــر امللحق ــية ،معرب ًا عن �سعادته بهذه الزيارة التي
جت�سد حر�ص جمــل�س ال�ش ــورى على االطالع على �أو�ضاع الطالب ال�سعوديني
املبتعثني يف اخل ــارج والتعــرف على املعوقات والتحـديات التي تواجههم �أثناء
موا�صلة درا�ساتهم.

تغطية

وا�ستمع وفد جملــ�س ال�شـورى �إلى ما يواجه الطالب والطالبات ال�سعوديني
من م�شكالت و�صعوبات؛ م�ؤك ــدين حــر�ص جمل ــ�س ال�شــورى على درا�سة تلك
امل�شك ــالت واتخــاذ الق ــرارات املنا�سبــة لها وذلك �ضمن جهود املجل�س يف
معاجلة الق�ضايا الوطنية وهموم املواطن.
الوفد يلتقي أعضاء الغرفة التجارية األمريكية

ويف �إطار الزي ــارة اجتمع وف ــد جمل ــ�س ال�شورى برئي�س و�أع�ضاء الغرفة
التجارية الأمريكي ــة يف وا�شن ــطن ويف م�س ــتهل اللق ــاء رحب نائب رئيـ ــ�س
الغرفة التجارية الأمريك ــية ل�شـ ـ�ؤون ال�ش ــرق الأو�سط ال�سيد خو�شي ت�شوك�سي
بوفد جمل�س ال�شورى ,م�ؤكد ًا �أهمية العالق ــات الثنائ ــية بني البلدين يف كافة
املجاالت وال�سيما العالقات التجارية بينه ــما ,م�ش ــري ًا �إلى �أن اململكة العربية
ال�سعودية تعد �أكرب �شريــك جتاري للوالي ــات املتــحدة الأمريكية يف ال�شرق
الأو�ســط.
و�أكد �أع�ضاء وفد جمل�س ال�شورى �أهمية العالقات االقت�صادية والتجارية
بني اململكة والواليات املتحدة الأمريكية و�سبل تعزيزها وتطويرها مبا يخدم
امل�صالح امل�شرتكة للبلدين و�شعبيهما ال�صديقني.
وت ـط ــرق �أع�ض ــاء وف ـ ــد جمل ــ�س ال�ش ـ ــورى �إل ــى الف ــر�ص اال�ستثم ــاري ــة
املتاح ــة يف اململ ــكة يف الع ــديد مــن املجــاالت منــها جمال البرتوكيماويات
و�صناعـ ـ ــة ال�س ــيارات ,والنــقل العــام ,و�أ�ش ــاروا �إلى اجلــهود التــي تب ــذل
لتذليل كاف ــة ال�ص ــعوبات التي تواج ــه امل�ستث ــمر الأجنبي باململكة ,و�إيجاد
بيئـ ــة ا�ستثماري ــة ت�شج ــع رجال الأعمـ ــال وبخ ــا�صة من ال ــواليات املتــحدة
للدخ ــول يف �ش ــراكات ا�ستثمــارية باململكة ,وهو الأمر الذي ت�سعى له اململكة
ملا يتيحه من نقل للتقنيــة وتوطينــها ,وبالتايل ي�سهم يف توظيف الآالف من
ال�شباب ال�سعوديني.
الوفد يزور عددًا من مراكز الفكر

من جهة �أخرى زار وفد جمل�س ال�شورى عدد ًا من مـ ــراكز الف ــكر والر�أي
الأمريكية التي لها دور بارز يف �صياغة ال�سيا�سة اخلارجيــة للواليات املتحدة
جتاه خمتلف الق�ضايا الدولية وبخا�صــة ق�ضايــا منطقة ال�شرق الأو�س ــط ,ملا
تقوم به من درا�سات �سيا�سية واقت�صادية و�أمنية ,وتقدم ر�ؤى و�أفكار ًا جديدة
فقد زار وفد جمل�س ال�شورى مركــز جمل ــ�س �سيا�س ــات ال�ش ــرق الأو�سط
بوا�شنطن والتقى الرئي�س التنفيذي للمجل�س توم�س ماتي ــر؛ كم ــا زار املـ ــركز

العربي الأمريكي والتقى مبدير املعهد جيم�س زغبي ,و كذلك مرك ـ ــز جمــل�س
العالقات االمريكية العربية والتقى مدير املجل�س الدكتور جون انتوين ديوك.
و�أكد ر�ؤ�ساء مراكز الفكر خالل لقــاءاتهم بوفـ ــد جم ــل�س ال�شــورى �أهمية
العالقات الثنائية بني الواليات املتحدة االمريكية واململكة العربية ال�سعودية
و�سبل تعزيزها يف كافة املجاالت.
من جانبهم ابرز �أع�ضاء وفد جمل�س ال�شورى يف كلماتهم خالل اللقاءات
الهدف من زيارتهم احلالية للواليـ ــات املتح ــدة االمريكي ــة و�أهمية العالقات
الثنائية لكال البلدين وو�سائل تعزيزها يف خمتلف اجلوانب.
كما �أكد �أع�ض ــاء الوف ــد على امل ــواقف الثابتـ ــة والرا�سخة للمملكة العربية
ال�سعودية جتاه خمتلف الق�ضايا التي ت�شهدها منطقة ال�شرق الأو�سط.
الســـدحـــان :زيـــارات وفـــود مجــلس الشــورى تــدعم
جهــود السفـــارة في تعزيز العالقات مع واشنطن.

�أ�شاد القائم ب�أعمال �سف ــارة خ ــادم احلرم ــني ال�ش ــريفني ل ــدى ال ــواليات
املتحدة الأمريكية �سامي بن حممد ال�سدحان باملحادثات التي جرت بني وفد
جلنة ال�صداقة الربملانية ال�سعودية  -الأمريكية مبجل�س ال�شورى مع عدد من
�أع�ضاء الكونغر�س الأمريكي ومراكز الدرا�سات البحثية يف وا�شنطن.
وقال ال�سدحـان� :إن زيارة الوفد كانت مهمة للوقوف على عدد من امل�سائل
التي ته ــم اجلانبــني ،بالإ�ضاف ــة �إلى الق�ضاي ــا املطروح ــة حالي ًا يف عــدد من
املراكز البحثية.
و�أ�شار �إلى �أن زيارات وفود جملــ�س ال�شــورى ت ــدعم وتك ــمل اجل ــهود التي
تقوم بها ال�سفارة يف تعزيز العـالقات بني اململكة العربية ال�سعودية والواليات
املتحدة الأمريكية.
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تغطية

بمشاركة مجلس الشورى

المؤتمر الدولي للبرلمانيين الشباب يدعو إلى
حلول جذرية لمواجهة اإلرهاب

دعا امل�ؤمتر الدويل للربملانيني ال�شباب الذي ا�ست�ضافه الربملان
الياباين يف طوكيو �إلى و�ضع �سيا�سات جذرية للق�ضاء على الت�شدد
بني �صفوف ال�شباب ،تركز على اعتماد �سيا�سات تعليمية جديدة
وزيادة فر�ص العمل.
وجاءت هذه الدعوة يف ختام امل�ؤمتر الذي َّ
نظمه االحتاد الربملاين
الدويل بالتعاون مع الربملان الياباين ،و�شارك فيه جمل�س ال�شورى
ممث ًال بع�ضويه اال�ستاذ نايف الفهادي والدكتورة م�ستوره ال�شمري
�إلى جانب �أكرث من  220نائب ًا �شابا ميثلون �أكرث من  96دولة.
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وركزت التو�صيات التي خرج بها امل�ؤمترون ال�شباب على معاجلة
التحديات الكربى التي تواجه ال�شباب يف العامل البالغ عددهم
 3.5مليار ن�سمة ،واربزها البطالة والتمييز العن�صري والنزاعات.
و�أكد ع�ضو جمل�س ال�شورى الفهادي يف كلمته �أمام امل�ؤمتر حول
مواجهة االقبال املتزايد لل�شباب على العنف وال�صراع على �ضرورة
فهم الأ�سباب اجلذرية لهذا التوجه ،م�شري ًا �إلى �أن امل�شاركة يف العنف
االجتماعي -مثل ال�سرقة واالعتداء -م�ستمد من عوامل اجتماعية
واقت�صادية متعددة وميكن مواجهتها عرب توفري التعليم ،والدعم
للأ�سر و�إيجاد االقت�صادات التي تنتج فر�ص عمل حقيقية لهم.

تغطية

و�أ�شار الفهادي �إلى �أن االنخراط يف العنف الإيديولوجي هو الأكرث �إثارة
للقلق حيث يرتاوح من الن�شاط العنيف من خالل الفو�ضى االجتماعية �إلى �أبعد
حدود التورط مثل الأن�شطة الإرهابية ،مو�ضح ًا �أنه ميكن تق�سيمه �إلى ا�ستخدام
العنف كبديل للمناق�شة  -مثل �أعمال ال�شغب العرقية ،وا�ستخدام العنف طريق ًا
رئي�سا لهدف �أيديولوجي مثل ما تقوم به (داع�ش).
و�أ�ضاف الفهادي� :إن (داع�ش) تتبنى �أطفا ًال ومراهقني ترتاوح �أعمارهم
بني  15و 19عام ًا ،م�ؤكد ًا �أنه على الرغم من م�س�ؤولية الأ�سرة يف متابعة
�سلوكيات �أبنائها� ،إال �أن املجتمع املحلي والدويل م�س�ؤول �أي�ضا عن ذلك.
الفهادي :ال بد من احتواء الشباب في مجالس
شبابية ترتبط بالبرلمانات المحلية

و�أو�ضح هذا ال�سياق �أن ال�شباب اليوم يعي�ش قريته ال�صغرية و�سط القرية
الكونية ولن ي�ستطيع الو�صول �إلى هذه القرية والتحاور ب�ش�أنها والتفاعل معها
وتفهمها �سوى ال�شباب ،م�شدد ًا على �ضرورة �إ�شراك ال�شباب يف جمال�س �شبابية
ترتبط بالربملانات املحلية مبا�شرة لتقوم بهذا الدور.
من جانبها قالت الدكتور م�ستوره ال�شمري يف كلمتها يف مو�ضوع يتعلق
باالزدهار والتنمية� :إن الإزدهار يكمن يف الت�ضامن الإن�ساين و�إيجاد قوة
دافعة يف عملية �إعمار عاملنا امل�شرتك و�إغاثته والتغلب على الأنانية وال�سعى
لتحقيق تنمية مركزها الإن�سان والتي من �أركانها احلفاظ على البيئة وحقوق
الإن�سان االقت�صادية واالجتماعية ،م�ضيفة �أهمية معرفة �أن حتقيق االزدهار
ي�أتي بالق�ضاء على معوقات التنمية ومعرفة كيفية �إزالة الأ�سباب التي تعمل
على عك�س م�سار عملية التنمية وهي ما ن�سميها بالال تنمية و�أهم تلك الأ�سباب
هو الإرهاب.
وطالبت الدكتورة ال�شمري بالتعاون الدويل الوثيق لتحقيق االزدهار من
خالل و�ضع ال�سيا�سات والقوانني واتخاذ القرارات ب�ش�أن حماية احلقوق
وحتقيق التنمية امل�ستدامة ،وفتح قنوات للتوا�صل واحلوار رفيع امل�ستوى مع كافة
الفئات يف املجتمع املحلي والعاملي ،و�إقامة �شراكات بني احلكومة وم�ؤ�س�سات
املجتمع الدويل والنقابات والعمال والرتكيز على فئة ال�شباب.

ورف�ضت الدكتورة ال�شمري الربط بني (داع�ش) وتعاليم الإ�سالم ،م�شرية
�إلى �أن م�صطلح الدول اال�سالمية يق�صد به الدول التي غالبية �سكانها م�سلمني
وعددها �ست وثمانون دولة ،يف حني �أن مزاعم (داع�ش) ب�أنها دولة �إ�سالمية
تنفيه ممار�ساتها الإرهابية التي تتنافى مع مبادئ الدين الإ�سالمي الذي
يدعو لل�سالم والت�سامح وحفظ احلقوق ،ويحرم االعتداء على النف�س و�إزهاق
الأرواح.
و�أكدت �أن (داع�ش) لي�س �سوى تنظيم �إرهابي م�سلح جاء ب�أجندات �سيا�سية
هدفها ا�ستعمار الأر�ض والب�شر وهتك حقوق الإن�سان و�سلب املوارد االقت�صادية
والب�شرية ،م�ضيفة �أن هذا التنظيم تقف خلفه جماعات متطرفة �أفرزتها
احلروب وتكتلت يف العراق وال�شام.
من جهته قال الأ�ستاذ نايف الفهادي يف مداخلة له �إن اململكة ال ميكن لأي
من�صف �أن يغفل جهودها يف حماربة الإرهاب الذي اكتوت بناره وت�صدرت
املجتمع الدويل يف مواجهتها له؛ ولي�س �أدل على ذلك من كونها �صاحبة اقرتاح
�إن�شاء املركز الدويل ملكافحة الإرهاب الذي تبناه املجتمع الدويل و�أعلنه يف
جنيف العام املا�ضي.
د .مستوره الشمري( :داعش) تنظيم ارهابي بأجندة
سياسية تستهدف استعمار االرض والبشر

كما �أو�ضح الفهادي للم�ؤمترين �أن ا�ستجابة اململكة وتلبيتها لنداء اال�ستغاثة
الذي وجهه الرئي�س اليمني ال�شرعي جاء لإنقاذ �أطفال و�شباب ون�ساء اليمن
و�إعادة ال�شرعية لل�شعب اليمني ،بدعم من حتالف دويل ع�سكري ودبلوما�سي
توجه قرار الأمم املتحدة ذو الرقم  ،2216الفت ًا النظر �إلى �أن اململكة مل تكتف
بالعمل الع�سكري الذي ا�ستهدف اجلماعات امل�سلحة اخلارجة عن ال�شرعية ،بل
قدمت الدعم املعنوي واملادي عرب ان�شاء مركز امللك �سلمان للإغاثة والأعمال
االن�سانية ،واحت�ضان احلوار بني �أطياف العمل ال�سيا�سي يف اليمن ،وا�ستقبال
الأطفال والن�ساء اليمنيني ورعايتهم يف اململكة.

و�أ�شارت �إلى �أن النموذج املثايل للق�ضاء على عوائق االزدهار يتمثل يف
مبادرة اململكة العربية ال�سعودية يف اال�ستجابة لطلب ال�شرعية يف اليمن �إغاثة
ال�شعب اليمني ال�شقيق ,والذي دعمته و�أقرته الأمم املتحدة واملجتمع الدويل،
وكذلك �إن�شاء مركز امللك �سلمان للإغاثة والأعمال االن�سانية والذي خ�ص�ص
له مليار ريال �سعودي حفظ ًا للحقوق و�إعادة للأمل وحتقيق االزدهار للبالد
املنكوبة �سيا�سي ًا واجتماعي ًا واقت�صادي ًا.
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المجر تشيد بالمبادرات اإلنسانية للملك سلمان
في عملية إعادة األمل للشعب اليمني

�أعرب معايل نائب رئي�س الوزراء بجمهورية املجر ال�سيد ز�سولت
�سيمجن عن تفهم حكومته ملوقف اململــكة العرية ال�سعودية وحقها
يف الدفاع عن نف�سها وذلك من خالل عملية عا�صفـــة احلزم ،م�ؤكد ًا
�أن بالده تدين الأعمال التخريبية للملي�شيات احلوثية وا�ستهدافها
الأمن واال�ستقرار يف املنطقة.
و�أ�شار معايل نائـب رئيـــ�س الوزراء املجـــري �إلى تــوافق الـــر�ؤى
مع اململكة يف كثري من الق�ضـــايا الدوليـــة ،م�ؤكــد ًا حر�ص بالده على
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تعزيز وتطـوير العالقات على كافة الأ�صعدة ,ولفت النظر يف هذا
ال�سياق �إلى الزيـارة الناجحــــة التي قــــام بها معايل رئي�س الربملان
املجري للمملكة �أوائل العـــام اجلــــاري ولقاءاتــــه احلافلــــة خالل
الزيارة مع خادم احلــــرمني ال�شريفني امللك �سلمــــان بن عبدالعزيز
و�سمو ويل عهــــده الأمني التي تعكــــ�س عمــــق العالقـــة التي تربط
البلدين ال�صديقني.

تغطية

جاء ذلك خالل ا�ستقبال نائب رئي�س الوزراء املجري يف العا�صمة املجرية
بوداب�ست لوفد جلنة ال�صداقة الربملانية ال�سعودية املجرية مبجل�س ال�شورى
خالل زيارته للمجر م�ؤخر ًا برئا�سة ع�ضو املجل�س رئي�س اللجنة الدكتور
فايز ال�شهري ,وع�ضوية معايل الدكتور احمد احلكمي والدكتور نواف الفغم
واملهند�س مفرح الزهراين والأ�ستاذ حممد الرحيلي والأ�ستاذ �صالح احلميدي،
وذلك بح�ضور �سفري خادم احلرمني ال�شريفني لدى املجر الدكتور حممد
املطريف.
وقد �أعلن معاليه خالل اللقاء عن تقدمي بالده  ١٠٠منحه درا�سية للطلبة
ال�سعوديني ولهم حق اختيار التخ�ص�ص الذي يرغبونه.
من جانبه قدم ع�ضو املجل�س الدكتور فــايز ال�شهري �شرح ًا وافي ًا عن ظروف
ما قبل عا�صفة احلزم وحماوالت اململكــة جت ــنيب الي ــمن الإن ــزالق �إلى حافـ ــة
التقاتل واال�ستيالء على ال�شرعية على مدى ال�سنوات املا�ضية.
كما ا�ستقبل معايل رئي�س الربملان املجري ال�سلو كوفري وف ــد جلن ــة ال�صداقة
حي ــث مت خـ ــالل اللق ــاء ا�ستع ــرا�ض العالق ــات الثنائــية بني املم ــلكة واملج ــر,
والعالقات الربملانية بني جمل�س ال�شـورى والربمل ــان املج ــري ,و�سبـ ــل تعزيزها
وتنميتها مبا ي�سهم يف خدمة امل�صالح امل�شرتكة للبلدين ال�صديقني.
من جهة �أخــرى بح ــث وفــد ال�ش ــورى خ ــالل اجتماعه مع نائب رئي�س جلنة
ال�صداقة الربملانية املجريـة ال�سع ــودية بالربملان املج ــري ال�سيـ ــد توزون بين�س
يف مقر مبنى الربملان املجــري ،ال�سبــل الكفيلة بتعزيز العالقات الربملانية بني

جملــ�س ال�شــورى والربملــان املجـري� ،إلى جانب امل�سائل املتعلقة باال�ستثمار يف
البلدين ال�صديقني والفر�ص اال�ستثمارية املتاحة يف جمال الزراعة واملياه،
وطبيعة الأنظمة والقوانني يف املجال املايل واالقت�صادي.
و�أ�شار ال�سيد توزون بين�س �إلى الزيارة التي يعت ــزم فخامــة رئي�س جمهورية
املجر القيام بها للمملك ــة خالل الفـرتة القري ــبة القادم ــة ،مم ــا يعك�س متانة
العالقات بني البلدين ال�صديقني.
وق ــدم الدكت ــور فاي ــز ال�شهــري الدع ــوة لرئيــ�س جلنــة ال�صــداقة املجرية
ال�سعودية يف الربملان املجري لزيارة اململكة واالطالع عن كثب على ما تـ�شهده
م ــن نه ـ ــ�ضة تنموية يف ظل القيادة احلكيمة خلادم احلرمني ال�شريفني امللك
�سلمان بن عبد العزيز ،والتباحث مع م�س�ؤويل املجل�س وامل�س�ؤولني يف اململكة
يف كل ما من �ش�أنه تطوير وتنمية العالقات بني البلدين ال�صديقني يف خمتلف
املجاالت ،وبخا�صة العالقات الربملانية بني جمل�س ال�شورى والربملان املجري.
كما التقى الوفد وزير الدول ــة ل�شـ ـ�ؤون النفـط والطاقة املجري ,ومت مناق�شة
�آفاق التعاون ال�سعودي املجــري يف جماالت الط ــاقة وبدائل ــها ،واتفــق اجلانبان
على تطوير هذا التـعاون من خ ــالل امل�ؤ�س�سـات املعنية وت�شجيع الربملان وجمل�س
ال�شورى على التو�صية مبا يخدم م�صالح البلدين وال�شعبني يف هذا املجال.
والتقى الوف ــد وزي ــر التعل ــيم الع ــايل ال�سيـد ال�سل ــزو بالك ــوفيز�س ،ال ــذي
�أبدى رغ ــبة بالده يف زيــادة عــدد الطـالب ال�سع ــوديني املبتعــثني للدرا�سة يف
اجلامعات املجرية ،كما ناقــ�ش اجلانب ــان جمــاالت التــعاون يف املجال التعليمي
والبحث العلمي.
من جهته بحث معايل وزير الدول ــة ال�ســيد ا�ستي ــفان مكيوال مع وفد ال�شوري
ظروف عا�صفة احلزم وعملية �إعادة الأمل لليمن ال�شقيق ،مثني ًا على مبادراتها
التنموية يف اليمن وم�ساهمتها يف مبادرات الإغاثة على م�ستوى العامل.
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صالح بن عبد اهلل اليوسف مدير عام جمعية إنسان لرعاية األيتام للـــ « الشورى»:

خادم الحرمين الشريفين صاحب األيادي
البيضاء في رعاية األيتام
أجرى الحوار -منصور العساف

اجلمعــــية اخليـــرية لرعـــاية الأيتـــام مبنطـــقة الريـــا�ض
(�إن�سان) هيئة خريية متخ�ص�صة يف رعاية الأيتام ال�سعوديني،
�أن�شئت عام 1420هـ  ،وتهدف �إلى تر�سيخ مبادئ الإ�سالم والعقيدة
ال�سليمة يف عقل اليتيم ووجدانـــه لين�ش�أ قـــوي العقيدة را�سخ
الإميان �سليم التفكري ,كما تهدف �إلى توفري �أوجه الرعاية
املعنوية واملادية لليتيم منذ يتمه وحتى ا�ستكمال تعليمه �أو
تدريبه مهني ًا .وم�ساعدته ملواجهة تكـــاليف املعي�شة وامل�شكالت
التي تعرت�ض م�سريته امل�ستقبلية ،كما �أن من �أهـــداف اجلمعيــــة
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توفري الرعاية ال�صحية واخلدمات االجتماعية لليتيم داخـــل
�أ�سرتـه وبيئته الطبيعية.
الجمعية ترعى  40.0000يتيمًا في منطقة الرياض

وات�سع نطاق اجلمعية اجلغرايف لتغطى نحو  % 85من حمافظات
املنطقة .و�أ�صبحت ترعى نحو � 40.000ألف يتيم ًا ويتيمة و�أرملة
تقدم لهم خمتلف �أوجه الرعاية �ضمن �أ�سرهم الطبيعية.

حوار

حول �آخر م�ستجدات و�إجنازات اجلمعية كان ملجلة «ال�شورى»
هذا احلوار مع املديــر العــام للجمعية الأ�ستاذ� /صالح بن عبداهلل
اليو�سف الذي حتدث عن فــروع اجلمعية ودورها يف خدمة اليتيم.
�إ�ضافة �إلى اجلوائز املحلية والدولية التي حظيت بها اجلمعية.
كــما عـــلق اليو�ســـف عــلى دور جلنـــة حقــوق الإن�ســـان والهــيئات
الرقابية مبجل�س ال�شورى ،وحــر�ص الأع�ضـــاء على �إبــراز حــقوق
الإن�سان وجت�سيده واقــعا نعي�شــه ،ول�ســماع �صوت املواطن واملقيم
ودرا�ســة املقرتحـــات املقدمـــة ورفع البنـــاءة منــها للمجل�س .كـــما
عرج اليو�سف باحلـــديث عن جلنــة ال�ش�ؤون االجتماعية والأ�سرة
وال�شباب مبجل�س ال�شورى ومـــدى ارتباطــها باجلمعــــيات اخلريية
واخت�صا�صاتها والدور املناط بها بحــ�سب اللوائح والأنظمة .ف�إلى
ن�ص احلوار:
الملك سلمان مؤسس جمعية “ إنسان “
والداعم األول لها

دور خادم احلرمني امللك �سلمان حفظه اهلل يف
ن�ش�أة وتطوير اجلمعية

بداية حتدث اليو�سف عن ن�ش�أة اجلمعية قبل �أكرث من  17عام ًا؛ وقال « �إن
�أعمال اجلمعية اخلريية لرعاية الأيتام مبنطقة الريا�ض (�إن�سان) برئا�سة
خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبد العزيز حفظه اهلل ورعاه،
بد�أت وفق عمل م�ؤ�س�سي منظم يعني ب�ش�ؤون الأيتام واحتياجاتهم ،ف�صدرت
املوافقة الكرمية عام 1419هـ بت�أ�سي�س جمعية �إن�سان مبنطقة الريا�ض.

وقد بد�أت اجلمعية ن�ش�أتها الأولى كنواة �صغرية منت وترعرعت يف ظل
رعايته الكرمية � -أيده اهلل  -وحنوه املعهود ،مما كان له الأثر الطيب يف
حتقيق اجلمعية لأهدافها ال�سامية� ،إ�ضافة �إلى دعمه املادي واملعنوي لكل
ما من �ش�أنه خدمة هذه الفئة ،حيث مد يد العون وامل�ساعدة وكر�س نف�سه
خلدمة الأبناء الأيتام و�أ�سرهم.
وكان يحفظه اهلل من امل�شجعني لربامج ومنا�شط اجلمعية و�أول املبادرين
يف تقدمي الدعم لها ,وله الف�ضل بعد اهلل �سبحانه وتعالى يف ت�شجيع �أهل
اخلري واملح�سنني وحثهم لدعم برامج اجلمعية .وكان عدد الأيتام حينها ال
يتجاوز ( )400م�ستفيد� .إلى �أن �أ�ضحت من كربى اجلمعيات التي تعنى
برعاية الأيتام.
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الجمعية تهتم بالرعاية التعليمية
والصحية لأليتام

«�إن�سان» رائدة اجلمعيات بتقدمي
اخلدمات بطرق �آلية
و�أكد �صالح اليو�سف �أن اجلمعية حتر�ص على تذليل كافة ال�صعاب
واملعوقات التي تعرت�ض م�سار حياتهم وم�ستقبلهم ،وانطالقا من هذه الر�ؤية
فقد طورت اجلمعية خدماتها بتقدمي �أف�ضل الطرق والأ�ساليب لتقدمي
احلياة الكرمية لتلك الفئة الغالية من �أبناء املجتمع ..وي�أتي نظام البطاقات
االلكرتونية التي تقدمها اجلمعية للأيتام من �أهم الو�سائل التقنية احلديثة
التي متيزت بها جمعية الأيتام (�إن�سان)؛ حيث ت�سهم هذه البطاقات يف
عالج كثري من امل�شاكل التي كانت تعاين منها اجلمعية مثل االزدحام
واال�صطفاف �أمام مقار اجلمعية لأخذ النفقات الدورية.
بالإ�ضافة �إلى ما حققه هذا الأ�سلوب التقني من املحافظة على م�شاعر
الأيتام �أثناء تقدمي امل�ساعدة لهم وحفظ كرامتهم وتنمية �شخ�صيتهم� ..إلى
جانب توفري امل�صاريف الإدارية.
وقد كان جلمعية «�إن�سان» ال�سبق يف ا�ستحداث هذا النظام الآيل املتميز
يف ت�سليم الإعانات الدورية ،حيث ُي�سلم لكل �أ�سرة ثالث بطاقات �آلية وتغذى
�شهري ًا ،وهي :بطاقة النفقات النقدية (بطاقة الربكة)  :ويتم تغذيتها
باملبلغ املخ�ص�ص ،حيث ت�ستطيع الأ�سرة �أن حت�صل على م�صروفها النقدي
عن طريق �أجهزة ال�صراف الآيل مبا�شرة.
وبطاقة النفقات الغذائية (بطاقة العثيم) :تتيح للأ�سرة �شراء
احتياجاتها التموينية والغذائية� ،شهري ًا دون احلاجة ملراجعة اجلمعية.
والبطاقة الثالثة هي (بطاقة الك�سوة) ويتم تغذيتها �شهري ًا حيث ي�ستطيع
اليتيم �أن ي�شرتي ويختار بنف�سه ما ينا�سبه من الك�ساء عرب البطاقة
االلكرتونية من حمالت جتارية متفق معها ل�شراء املالب�س.
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كما �أ�صدرت اجلمعية «بطاقة �إن�سان املوحدة» التي ت�سهم يف �صرف
النفقات واخلدمات ال�شهرية واملو�سمية من مواد غذائية وك�ساء ،من خالل
بطاقة واحدة بد ًال من بطاقتني .وتهدف اجلمعية من �إ�صدار هذه البطاقة،
�إلى التخفيف عن الأ�سر وتلبية احتياجاتها بطريقة �أكرث �سهولة ،حتى حت�صل
كل �أ�سرة على نفقاتها ال�شهرية من حمال جتارية متفق معها �سلف ًا ،وميكن
�أن ت�ستخدم البطاقة يف الت�سوق داخل �أكرث من مركز جتاري يف الوقت نف�سه،
علم ًا ب�أن اجلمعية حتر�ص على التن�سيق مع �أف�ضل املراكز التجارية لإتاحة
الفر�صة �أمام امل�ستفيدين الختيار ما ينا�سبهم بحرية تامة.

الرعاية ال�صحية والتعليمية يف �إن�سان
�إلى ذلك �أو�ضح اليو�سف �أن اجلمعية �أولت الرعاية التعليمية للأيتام
�أهمية ق�صوى؛ حيث �شكل برنامج الرعاية التعليمية يف « �إن�سان « نقطة حتول
يف م�سرية �أبناء اجلمعية الدرا�سية� ،إذ حر�صت اجلمعية منذ ن�ش�أتها على
االهتمام بالناحية التعليمية ملا للتعليم من دور �أ�سا�سي يف حتقيق تطلعات
�أبناء اجلمعية امل�ستقبلية .ويف هذا الإطار فقد ا�ستحدثت اجلمعية جائزة
�سنوية للتفوق العلمي لتكرمي الطالب املتفوقني من اجلن�سني يف حفل بهيج
يقام �سنوي ًا ,كما ت�سعى اجلمعية من خالل حفل التفوق �إلى حتفيز الطالب
الأيتام املتفوقني على بذل املزيد من اجلهد وبث روح احلما�س واملناف�سة لدى
الآخرين لزيادة حت�صيلهم الدرا�سي ،وتفجري الطاقات الكامنة لدى الطالب
من اجلن�سني و�إيجاد جو من الت�سابق اخلالق والتح�صيل العلمي  ،ف�ض ًال عن
�إ�سهامها يف زرع و�إذكاء رغبة التحدي لدى الطالب.
و�أ�ضاف �صالح اليو�سف� :إن اجلمعية حر�صت من خالل برنامج الرعاية
التعليمية على متابعة الأيتام درا�سي ًا و�إحلاق املتعرثين منهم بدرو�س التقوية,
وتنفيذ برنامج احلقيبة املدر�سية والذي يتيح للطالب والطالبات اختيار ما
ينا�سبهم من الأدوات وامل�ستلزمات الدرا�سية والقرطا�سية من خالل تغذية
البطاقات الإلكرتونية التي ت�صرف للأ�سر.
وذلك ب�إ�ضافة مبالغ خم�ص�صة للحقيبة �سنوي ًا مع بداية كل عام درا�سي
جديد ،وي�شمل برنامج الرعاية التعليمية يف �إن�سان �أي�ض ًا توفري و�سائل
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املوا�صالت ،و�إزالة جميع العقبات التي قد تعرت�ض م�سارهم التعليمي
لتحقيق تطلعاتهم امل�ستقبلية ,وا�ستمرار ًا لتطوير ودعم اجلانب التعليمي يف
�إن�سان؛ فقد د�أبت اجلمعية على تنظيم حفل فرحة النجاح ال�سنوي لأبنائها
من اجلن�سني بهدف �إدخال الفرحة وال�سرور �إلى نفو�س الأبناء وم�شاركتهم
فرحتهم العارمة وت�شجيعهم لبذل املزيد من املثابرة والتفوق.
وتتويج ًا لهذه اجلهود فقد التحق العديد من الطالب باجلامعات
والكليات واملعاهد العلمية ،وانخرط الكثري منهم يف �سوق العمل� ،إ�ضافة
�إلى ابتعاث �أكرث من  250طالبا ملوا�صلة درا�ستهم باخلارج .من ناحية فقد
تطرق اليو�سف �إلى الرعاية ال�صحية يف �إن�سان وذكر «حر�صت اجلمعية على
تقدمي رعاية �صحية فائقة لأبنائها حيث تهتم اجلمعية باجلانب ال�صحي
لهم حفاظا على �صحة و�سالمة �أبنائها وم�ساعدتهم يف تلقي العالج ملختلف
الأمرا�ض.
وذلك من خالل التن�سيق مع القطاع ال�صحي احلكومي ال�ستقبال احلاالت
املر�ضية� ،إ�ضافة �إلى توقيع عدد من االتفاقيات مع املراكز ال�صحية الأهلية
للغر�ض نف�سه ،وتقدم اجلمعية الربامج الثقافية واملحا�ضرات التوعوية
لبع�ض ال�سلوكيات واملمار�سات اخلاطئة والتي قد تكون �سبب ًا لبع�ض امل�شاكل

ال�صحية حفاظ ًا على �صحتهم ،وكذلك الدورات ال�صحية يف جمال(�صحة
الأ�سنان ..الإ�سعافات الأولية..الوقاية من ال�سكر ..الأنيميا وغريها).
وت�سعى «�إن�سان» لتوفري بيئة �صحية مالئمة للم�ستفيدين من خدماتها
و�أ�سرهم من خالل تقدمي م�ستوى عال من اخلدمات الطبية؛ تت�ضمن توفري
الأدوية اخلا�صة والعالج لعدد من الأمرا�ض منها(�سرطان املخ والأع�صاب
والأ�سنان وغريها) يف العديد من املراكز الطبية وامل�ست�شفيات املتخ�ص�صة
والعيادات ذات االخت�صا�ص مبدينة الريا�ض وبقية املحافظات التابعة لها.
برنامج الملك سلمان يؤهل األيتام
لسوق العمل

برنامج امللك �سلمان لتدريب وت�أهيل �أبناء «�إن�سان»
وا�ستكماال لهذه الرعاية النموذجية للأيتام �أبان مدير عام جمعية
«�إن�سان» حر�ص اجلمعية على حتقيق رغبات الأبناء من خالل بناء م�ستقبل
م�شرق لهم وليكونوا نافعني لأنف�سهم ومنتجني يف جمتمعهم ولذلك؛ فقد
ا�ستحدثت «برنامج �سلمان لتدريب وت�أهيل �أبناء �إن�سان» .وحتدث اليو�سف
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جمعية �إن�سان تد�شن ثالثة فروع جديدة ..و
تغطي  %85من منطقة الريا�ض نهاية هذا العام

ب�إ�سهاب عن هذه التجربة النوعية و�أفاد ب�أن الربنامج يهدف �إلى تر�سيخ
�أهمية ومفهوم العمل والكفاح يف نفو�س الأبناء ،وم�ساعدتهم لإيجاد فر�ص
وظيفية للجن�سني من خالل فتح قنوات ات�صال مع خمتلف مراكز التدريب
والت�أهيل يف الريا�ض ،حيث تعمل اجلمعية على االت�صال مبراكز التدريب
احلكومية لإعطاء الأبناء الأولوية يف القبول ,واالت�صال مبراكز التدريب
اخلا�صة ملنح اجلمعية مقاعد درا�سية جمانية ليلتحقوا بها ..والتن�سيق
مع اجلهات ذات الخت�صا�ص يف التدريب والتوظيف مثل الغرف التجارية
ال�صناعية؛ و�صندوق تنمية املوارد الب�شرية؛ ومكتب العمل؛ وبع�ض املعاهد
اخلا�صة .مما يهيئ لهم العديد من الفر�ص يف جماالت تدريبية وا�سعة
يف احلا�سب الآيل واللغات واملهارات الفردية ودورات فنية متخ�ص�صة يف
الر�سم والفن واخلياطة للفتيات.
ارتباط وثيق بين لجنة الشؤون االجتماعية
واألسرة والشباب بالمجلس والجمعيات الخيرية

وا�ش ــار �إلى ح ــر�ص اجلمعيـ ــة على تق ــدمي التوجيـ ــه والإر�ش ــاد الوظيفي
للأبناء من خالل �إعطائهم ندوات وور�ش عمل قبل �إحلاقه ــم بالوظ ــائف..
وقد ا�شتملت جوانب التــدريب والتوظيف خالل ال�سنوات املا�ضية على �إحلاق
العديد من �أبناء «�إن�ســان» يف برام ــج الت ــدريب املنت ــهي بالتــوظيف ،ودعم
امل�شاريع التجارية ،و�إحلاق الكثري من الطالب والطالبــات يف اجل ــامع ـ ــات
احلكومية والأهلية وكليات التقنية والكلي ــات ال�صحـية والدبلومات ،ويف
تخ�ص�ص ــات احلـ ــا�سب الآيل واللغـ ـ ــة الإجنليزي ــة ودورات تطـ ــوير ال ــذات
واملهارات احلياتية.
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كما ا�ستعر�ض الأ�ستاذ� /صالح بن عبد اهلل اليو�سف مدير عام اجلمعية
اخلريية لرعاية الأيتام مبنطقة الريا�ض (�إن�سان) عن الإجنازات التي
حققتها اجلمعية م�ؤخر ًا ،مبين ًا �أن �صاحب ال�سمو امللكي الأمري �أحمد بن فهد
بن �سلمان بن عبد العزيز  -رئي�س اللجنة التنفيذية باجلمعية ،د�شن م�ؤخر ًا
فروع �إن�سان مبحافظات حوطة بني متيم وحمافظة رماح وال�سليل  ،لي�صل
بذلك عدد فروع اجلمعية  16فرع ًا ,منها  5فروع يف مدينة الريا�ض و 11
فرع ًا يف حمافظات اخلرج والدوادمي والأفالج والزلفي واملجمعة والقويعية
وحوطة بني متيم ورماح وال�سليل و�شقراء .و�أ�ضاف اليو�سف :ومع نهاية هذا
العام �سيتم افتتاح الفرع  17يف حمافظة عفيف لتكمل اجلمعية  %85من
خطتها الإ�سرتاتيجية يف تغطية حمافظات الريا�ض.
و�أكد �أن تلك الفروع �ستكون حلقة الو�صل الأمينة بني �أيادي باذلة كرمية
من الأهايل واملح�سنني يف املحافظات وبني �أيادي حمتاجة عفيفة من الأيتام.
غر�س مبارك و�ضع بذرتها نخبة من رجال
وبني اليو�سف �أن اجلمعية ٌ
املجتمع املخل�صني وي�أتي قي طليعتهم م�ؤ�س�سها �صاحب القلب الكبري خادم
احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبد العزيز حفظه اهلل الذي تبنى هذه
اجلمعية منذ �أن كانت فكرة وتعهدها يف بداياتها وتولى رئا�ستها� ،إلى �أن
�أ�صبحت ترعى  40.000يتيما ويتيمة و�أرملة يف منطقة الريا�ض.

جوائز اجلمعية
ويف جانب �آخر �أو�ضح اليو�سف �أن ر�ؤية اجلمعية تنبثق من خالل تقدمي
�أوجه الرعاية املادية واملعنوية للأبناء الأيتام منذ الوالدة وحتى ي�ستطيعوا
االعتماد على �أنف�سهم ،حمققة بذلك ر�سالتها لرعاي ــة الأيتـ ـ ـ ــام ال�سعوديني
داخل منطقة الريا�ض .وتقـ ــدمي الرعـ ــاية االجتماعـ ــية واملادية والتعليمية
وال�صحية للم�ستفيدين� .إ�ضافة �إلى متيز اجلمع ــية بت�أه ــيل الأيتام ملواجهة
احلياة وتوفري فر�ص وظيفية لهم عرب ا�ستخدام �أحـ ــدث الطرق والأ�ساليب
العلمية احلديثة.
وا�سرت�سل اليو�سف قائال «�إن من ثمرات هذه اجلهود املباركة حتقيق
اجلمعي ــة العديـ ــد مـ ــن اجلوائ ــز املحل ــية والدوليـ ــة؛ حيث حظيت باهتمام
اجلهات املانحــة ملا تقدمه من خدمات متميزة ومبعايري عالية اجلودة ..ومن
�ضمنها على امل�ســتوى الدويل ح�صول اجلمعية على جائزة ال�شيخ فهد الأحمد
الدولية للعمل اخلي ــري؛ ح ــيث حق ــقت املــركز الأول لأف ــ�ضل م�شــروع خريي
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متميز؛ و�شاركت مب�شروع بطاق ــات �ص ــرف النفقات باعتباره من امل�شاريع
املتميزة والرائدة الذي عملت ب ــه اجلمعي ــة .وا�ستطاعت �أن تطور خدماتها
املوجهة للم�ستفيدين ،وتقدمي النفقات عرب نظــام �إلكرتوين يخفف من عناء
الأيتام ،ويوفر اجلهد والوقت على اجلمعي ــة ،بالإ�ضاف ــة �إلى م�ساهمته يف
حفظ كرامة امل�ستفيدين.
وكذلك ح�صول اجلمعية على جائزة «الفورب�س للجمعيات اخلريية الأكرث
�شفافية بالعامل العربي» بتحقيقها لل�شفافي ــة بني املن ــظمات علــى م�ست ــوى
الوطن العربي ,وقد مت تكرمي اجلمعية بدولة الإمارات العربيـة املتحدة
بحفل كبري ح�ضره لفيف من رجال الأعـمال واملهتمني يف العمل اخلريي.
�أما على امل�ستوى املحلي فقد ح�صلت اجلم ــعية على ج ــائزة الأمي ــر نـ ــايف
الذهبية لل�سعودة عن القطاع اخلريي؛ حيث بلغت ن�سبة املوظفـني ال�سعوديني
يف اجلمعية  %90حمققة بذلك �أعلى ن�سبة لل�سعودة يف القطاع اخلريي..
�إ�ضافة �إلى جائزة ال�شفافية ،والتي تنظمها م�ؤ�س�سة «ال�سعفة».

فعاليات وم�شاركات �إن�سان
وحول فعاليات وم�شاركات جمعيــة «�إن�س ــان» قال اليو�سف� :إن اجلمع ــية
بذلت اجلهود احلثيثة لرت�سيــخ ه ــذا املفه ــوم من خ ــالل م�ش ـ ــاركتها يف
العديد من املعار�ض واملنا�سبــات العامة وامل�ؤمترات والأيام الدولية والأيام
املفتوحة ،حر�ص ًا منها علــى التوا�صل مــع حميط ــها اخل ــارجي للتـ ــعريف
بر�سالتها و�أهدافها النبيلة� ،إ�ضافة لذلك فقد نظمت «�إن�سان» العديد من
الربامج والفعاليات مثل الأم�سيات ال�شعرية واحلفالت وامللتقيات والندوات
والفعاليات الإعالمية والريا�ضية والتي �أ�سه ـ ــمت يف مــد ج�سور التعاون بني
اجلمعية وجمتمعها اخلارجي؛ ومن �ضمن تلك امل�شاركات ،امل�شاركة يف يوم
اليتيم العربي؛ ويوم الطفل اخلليجي ؛ ويوم الطفل العاملي؛ واليوم العاملي
ملحو الأمية؛ وامل�ؤمترات والندوات التي تعني ب�ش�ؤون الأيتام .كما نظمت
اجلمعية الكثري من الربامج لإي�صال ر�سالتها لأكرب �شريحة يف املجتمع من
بينها برامج تعرف على �إن�سان  -وفاء �إن�سان � -إن�سان يف �ضيافة � -إفطار
رم�ضاين  -مهرجانات وم�ؤمترات  -يف �ضيافة �إن�سان.

الرتفيه واكت�شاف املواهب يف �إن�سان
و�أ�شار اليو�سف �إلى �أن جمعية «�إن�سان» حر�صت على اجلانب الرتفيهي
بهدف �إدخال الفرح وال�سرور على الأبناء؛ ويف هذا ال�صدد فقد نظمت
اجلمعية العديد من الربامج الرتفيهية؛ ت�ضمنت الأن�شطة املتنوعة مثل
امللتقيات الأ�سرية وجل�سات ال�سمر ،واملخيمات الربيعية ،وزيارات للمدن

الرتفيهية ،واملراكز الريا�ضية والرتويحية؛ و�إقامة امل�سابقات الثقافية
املتنوعة بهدف �إثراء اجلانب املعريف لدى الأبناء؛ �إ�ضافة �إلى زيارات املناطق
ال�سياحية يف اململكة ،بهدف التعرف على ما تزخر به اململكة من معامل
ح�ضارية ومواقع �أثرية .و�شمل الرتفيه يف �إن�سان �أي�ض ًا املهرجان ال�صيفي
الذي تنظمه اجلمعية �سنوي ًا بداية كل عطلة �صيفية.
كما حر�صت اجلمعية على اكت�شاف مواهب الأبناء وتنميتها و�صقل
مهاراتهم الإبداعية ،وفتح �آفاق الت�ألق والتطوير الذاتي من خالل مواهبهم
املتعددة ،وذلك لتحقيق �أمنياتهم و�إ�شباع رغباتهم اخلا�صة ،حيث �شرعت
اجلمعية وفق عمل م�ؤ�س�سي بتبني الربامج التي تخدم جانب املوهبة يف �إن�سان
و�آلية تنفيذها ،وقد تنوعت طبيعة املواهب يف �إن�سان لت�شمل (ال�شعر بنوعيه
الف�صيح والنبطي ,اخلط العربي ,الكتابات النرثية ,الق�صة الق�صرية,
اخلواطر ,الرواية ,الفن الت�شكيلي والكاريكاتري ,والإن�شاد والتمثيل ,ومهارات
احلا�سب الآيل ,والت�صاميم والت�صوير الفوتوغرايف ,والتفكري الإبداعي،
واالبتكار ,واخرتاعات الأبناء� ,إ�ضافة �إلى الألعاب الريا�ضية املختلفة).
وعد اليو�سف برنامج « �أوملبياد �إن�سان» النواة الأولى النطالقة برامج
واعدة .ت�شارك فيه كافة فروع اجلمعية ،وا�شتملت الأوملبياد على الكثري من
جماالت املوهبة ،ومت تكرمي الفائزين وتوزيع جوائز نقدية وعينية للموهوبني,
�إ�ضافة �إلى دور نادي �إن�سان االجتماعي يف اكت�شاف املواهب وت�شجيعها،
حيث يعد النادي حا�ضنة تهتم ب�صناعة املوهبة وتنمية الفكر وتطوير الذات,
تقام من خالله الندوات واملحا�ضرات الإر�شادية وال�سلوكية للأبناء وتنظيم
م�سابقة يف حفظ القر�آن الكرمي و�أخرى يف حتفيظ ال�سنة النبوية ودورات
يف احلا�سب الآيل واللغة و�إقامة العديد من الفعاليات والألعاب الريا�ضية
املتنوعة.
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ال�ش�ؤون االجتماعية والأ�سرة وال�شباب مبجل�س ال�شورى واجلمعيات اخلريية,
و�أفاد �أن من اخت�صا�صات هذه اللجنة درا�سة املو�ضوعات والأنظمة واللوائح
ذات العالقة باجلوانب االجتماعية ,والأ�سرة ,وال�شباب ,ومنها :اجلمعيات
اخلريية ,و�ش�ؤون املعوقني ,ومراكز الت�أهيل .وال�ش�ؤون االجتماعية ,وال�ضمان
االجتماعي.

جمل�س ال�شورى يحر�ص على حقوق الإن�سان
واال�ستماع �إلى املواطن
ويف �سياق �آخر� ..سلط مدير عام اجلمعية ال�ضوء على جلنة حقوق
الإن�سان والهيئات الرقابية مبجل�س ال�شورى وقال» لعل ما �أدى �إلى ت�شكيل
جلنة حقوق الإن�سان والهيئات الرقابية هو حر�ص �أع�ضاء جمل�س ال�شورى
على �إبراز حقوق الإن�سان وجت�سيده واقع ًا نعي�شه �إ�ضافة �إلى اال�ستماع ل�صوت
املواطن  ،والوقوف على همومه ،وتلبية احتياجاته من خالل العرائ�ض التي
يقدمها املواطن �إلى املجل�س ,والتي عدها حلقة و�صل وارتباط مبا�شر بني
املجل�س واملواطنني.
مجلس الشورى يولي حقوق اإلنسان
جل اهتمامه

و�أ�ضاف� :إننا ن�شهد حر�ص املجل�س على اال�ستفادة من الآراء التي
يقدمها املواطنون ،وكذلك درا�سة املقرتحات ،وتبني ما فيه فائدة للمواطن
وللمجتمع عامة ..و�أ�ضاف اليو�سف « نلم�س حقيقة ترحيب جمل�س ال�شورى
وتفاعله مع عرائ�ض املواطنني ،ودرا�سة اقرتاحاتهم املت�ضمنة لأفكار بناءة.
و�أكد اليو�سف �أن حقوق الإن�سان يف اململكة حتظى باهتمام والة الأمر،
وهذا االهتمام لي�س مب�ستغرب فمنذ توحيد هذه البالد املباركة على يد
امل�ؤ�س�س امللك عبد العزيز طيب اهلل ثراه ،والإن�سان هو املحور الرئي�سي لهذه
الدولة ,واقتفى �أبنا�ؤه الربرة �أثره من بعده ،فالإن�سانية هي �سمة مت�أ�صلة
ن�ستقيها من ديننا احلنيف والرتبية الإ�سالمية ال�صحيحة.

جلنة ال�ش�ؤون االجتماعية والأ�سرة وال�شباب:
ولفت املدير العام جلمعية « �إن�سان » �إلى االرتباط الوثيق بني جلنة
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وكذلك مكافحة الفقر ،وجلان التنمية االجتماعية الأهلية� .إ�ضافة �إلى
الأ�سرة واملر�أة ,وكبار ال�سن .والطفل ,و�ش�ؤون الريا�ضة وال�شباب والأندية
الريا�ضية اجلمعيات التعاونية .ومن اخت�صا�صاتها �أي�ضا درا�سة االتفاقيات
الدولية �أو الإقليمية �أو الثنائية ذات العالقة بالأمور االجتماعية �أو الأ�سرة �أو
الريا�ضة وال�شباب.
و�أ�شاد باجلهود والإجنازات التي حققتها اللجنة يف اجلوانب االجتماعية،
ودعم اجلمعيات اخلريية ومراكز الت�أهيل وال�ضمان االجتماعي والعمل
الإن�ساين واخلريي بكافة جماالته التي تزخر بها مناطق اململكة .وعدها
جناحات لهذه اللجنة املعنية باجلانب االجتماعي؛ مل�ساعدة املحتاجني
والأيتام والأرامل وذوي الظروف اخلا�صة ومد يد العون لهم وت�أمني حياة
كرمية لهم.
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استشارات قانونية

شركة التضامن  00تعريفها وخصائصها
نوا�صل احلديث عن �أنواع ال�شركات ,وفق ما حدده نظام ال�شركات,
ويف هذا ال�سياق �سيكون حديثنا عن �شركة الت�ضامن ,فما هي �شركة
الت�ضامن؟.
تعرف املادة  16من نظام ال�شركات بـ�أنها (ال�شركة التي تتكون
من �شريكني �أو �أكرث م�سئولني بالت�ضامن يف جميع �أموالهم عن ديون
ال�شركة) هذا الن�ص كما هو وا�ضح يربز �أهم خ�صائ�ص �شركة الت�ضامن
وهي امل�س�ؤولية الت�ضامنية واملطلقة لل�شركاء عن ديون ال�شركة.

خ�صائ�ص �شركة الت�ضامن:
�أو ًال :امل�سئولية الت�ضامنية واملطلقة لل�شركاء عن كل ديون ال�شركة:

* �إن ال�شركة مدين �أ�صلي يف مواجهة الدائنني و�أن ال�شركاء كفالء
مت�ضامنني مع املدين الأ�صلي.
* �إن لدائن ال�شركة احلق باالختيار بني ال�شركة وبني ال�شركاء للمطالبة
بالدين؛ وال يجوز لل�شركاء الدفع بالتجريد (�أن يرجع الدائن على ال�شركة)
والتق�سيم (�أو يق�سم الدين بينه وبني �سائر ال�شركاء) يف مواجهة الدائن بل
على ال�شريك �أن يويف بالدين ومن ثم يرجع على ال�شركة وال�شركاء.
* امل�سئولية الت�ضامنية لل�شركاء من النظام العام وكل �شرط خمالف يعد
باط ًال يف مواجهة الغري لأن الت�ضامن مقرر مل�صلحة الغري ،ويبقى ال�شريك
املت�ضامن م�س�ؤول عن كل ديون ال�شركة يف كل ما ميلك فتمتد م�س�ؤوليته �إلى
�أمواله ال�شخ�صية ولي�س جمرد ح�صته يف ال�شركة.
* �إن م�س�ؤولية ال�شريك املن�سحب من ال�شركة بالن�سبة للديون التي قبل
ان�سحابه من ال�شركة �أنه م�س�ؤول مع ال�شركاء عنها ،لكن الديون التي بعد
ان�سحابه من ال�شركة فمن تاريخ �إ�شهار ان�سحابه ،ف�إن ال�شريك من ذلك
التاريخ ال ي�س�أل عن ديون ال�شركة.
* �إن ال�شريك املن�ضم ي�س�أل عن جميع ديون ال�شركة ال�سابقة والالحقة
لأنه دخل �شريك يف �شركة �شخ�صية اعتبارية وكل اتفاق على غري ذلك يعترب
باط ًال.
القيود التي تقيد حق دائن ال�شركة يف الرجوع على ال�شريك املت�ضامن:� -1أن يح�صل الدائن على حكم بالدين يف مواجهة ال�شركة من ديوان
املظامل ،فيبد�أ الدائن مبطالبة ال�شركة �أوال ويثبت الدين يف ذمتها.
� -2أن يقوم الدائن ب�إعذار ال�شركة ومطالبتها بالوفاء فال تدفع وال
متاطل.
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عبدالعزيز بن خالد امل�شعل
امل�ست�شار القانوين

ثاني ًا :اكت�ساب ال�شريك املت�ضامن ل�صفة التاجر:

* يكت�سب ال�شريك املت�ضامن �صفة التاجر مبجرد دخوله �إلى ال�شركة
فهو م�س�ؤول م�سئولية مطلقة وت�ضامنية عن كل ديون ال�شركة ,ويجب �أن
يكون ال�شريك املت�ضامن متمتعا بالأهلية التجارية ،و�أن يكون غري ممنوع
من احرتاف التجارة بحكم وظيفته ،واملوظف العام من الأ�شخا�ص املحظور
عليهم ممار�سة التاجر ومن ثم اكت�ساب �صفة التاجر.
* �إفال�س �شركة الت�ضامن ي�ستتبع �إفال�س جميع ال�شركاء؛ لأن ال�شريك
م�س�ؤول م�س�ؤولية مطلقة وت�ضامنية عن كل ديون ال�شركة؛ ولكن �إفال�س
ال�شريك املت�ضامن ال ي�ؤدي �إلى �إفال�س ال�شركة حيث �إن ال�شركة غري م�س�ؤولة
عن ديونه.
ثالث ًا :ا�سم �شركة الت�ضامن يتكون من ا�سم ال�شركاء �أو ا�سم �شريك �أو
�أكرث مع �إ�ضافة عبارة و�شريكه:

ال ي�ستمد ا�سم ال�شركة من الغر�ض الذي �أن�شئت من �أجله ,ولكن يجوز
�أن يقرتن الغر�ض باال�سم ويجب �أن يكون اال�سم مطابق للحقيقة ,وال يجوز
كقاعدة عامة �أن يت�ضمن ا�سم �شركة الت�ضامن ا�سم �أحد ال�شركاء املن�سحبني
�إال �أنه قد ي�ستفاد من ال�سمعة التجارية لل�شريك املن�سحب �إذا وافق على ذلك
بعد ان�سحابه وب�شرط �أن يعفى من امل�س�ؤولية عن ديون ال�شركة �أمام الغري,
ومن اجلدير ذكره �أن نظام ال�شركات منع من �أن يت�ضمن ا�سم ال�شركة
الت�ضامنية ا�سم �شخ�ص �أجنبي ورتَّب خمالفة على ذلك واذا �أدرج ا�سم
�شخ�ص بعلمه ف�إنه يعامل كال�شريك املت�ضامن وي�س�أل عن ديون ال�شركة
م�س�ؤولية ت�ضامنية يف �أمواله اخلا�صة.

استشارات قانونية

رابع ًا :عدم قابلية ح�صة ال�شريك لالنتقال:

* تقوم �شركة الت�ضامن كما قدمنا على االعتبار ال�شخ�صي والثقة
املتبادلة بني ال�شركاء ومن ثم ال يجوز �أن يتنازل ال�شريك املت�ضامن عن
ح�صته بعو�ض �أو بغري عو�ض �إلى الغري دون موافقة باقي ال�شركاء.
* يف نظام ال�شركات ال يجوز لل�شريك املت�ضامن التنازل عن ح�صته �إلى
الغري �إال مبوافقة جميع ال�شركاء ذلك �أن ال�شركاء قد وثقوا ب�شخ�ص معني
فال يجوز �إجبارهم على قبول �شخ�ص �آخر قد ال يعرفونه �أو يثقون به ك�شريك
يف ال�شركة؛ ولنف�س احلكمة فقد ر�أينا �أنه يرتتب يف الأ�صل على وفاة �أحد
ال�شركاء يف �شركات الأ�شخا�ص انق�ضاء ال�شركة.
* �أن قاعدة قابلية ح�صة ال�شريك لالنتقال يف �شركة الت�ضامن ويف
�شركات الأ�شخا�ص عموما ال تتعلق بالنظام العام ،لذا يجوز لل�شركاء االتفاق
على �أن ال�شركة ال تنق�ضي بوفاة �أحد ال�شركاء .
* يجوز الن�ص يف عقد ال�شركة على حق كل �شريك يف التنازل عن
ح�صته للغري ب�شروط معينة كموافقة �أغلبية معينة من ال�شركاء على �شخ�ص
املتنازل �إليه �أو �إعطائهم حق ا�سرتداد احل�صة من املتنازل �إليه مقابل دفع
قيمتها �أو تقرير حقهم يف االعرتا�ض على املتنازل عليه خالل فرتة معينة.
* ال يجوز الن�ص يف عقد ال�شركة على �إمكان التنازل عن احل�صة دون
قيد �أو �شرط نظ ًرا ملا يف ذلك من �إهدار لالعتبار ال�شخ�صي الذي تقوم عليه
�شركة الت�ضامن.

�إجراءات �شهر �شركة الت�ضامن وميعاده:
ينح�صر �شهر �شركة الت�ضامن يف الإجراءات الثالثة التالية:
�أو ًال :ن�شر ملخ�ص عقد ال�شركة يف جريدة يومية توزع يف املركز الرئي�س
لل�شركة ،وي�شتمل ملخ�ص عقد ال�شركة ب�صفة خا�صة على البيانات الآتية:
ا�سم ال�شركة وغر�ضها ومركزها الرئي�سي وفروعها �إن وجدت.
�أ�سماء ال�شركاء وحمال �إقامتهم ومهنهم وجن�سياتهم.
ر�أ�سمال ال�شركة وتعريف كاف باحل�صة التي تعهد كل �شريك بتقدميها
وميعاد ا�ستحقاقها.
�أ�سماء املديرين ومن لهم حق التوقيع نيابة عن ال�شركة.
تاريخ ت�أ�سي�س ال�شركة ومدتها.
بدء ال�سنة املالية وانتهائها.
ثانيا :قيد ال�شركة يف �سجل ال�شركات بالإدارة العامة لل�شركات.
ثالث ًا :قيد ال�شركة يف ال�سجل التجاري وفق ًا لأحكام نظام ال�سجل
التجاري.

ميعاد �شهر �شركة الت�ضامن:

يجب �أن يتم �شهر ال�شركة خالل ثالثني يوم ًا من تاريخ الت�أ�سي�س ويقع هذا
االلتزام على مديري ال�شركة وفق ًا للمادة رقم ( )21من نظام ال�شركات,
و�أن ي�شهر بنف�س الإجراءات ال�سابقة وخالل نف�س امليعاد كل تعديل يطر�أ على
البيانات الواردة يف ملخ�ص عقد ال�شركة.

اجلزاء املرتتب على عدم �شهر �شركة الت�ضامن:

* يرتتب على عدم القيام ب�شهر ال�شركة وفقا للأحكام ال�سابقة عدم
نفاذ ال�شركة يف مواجهة الغري؛ ف�ض ًال عن م�سئولية مديري ال�شركة عن
تعوي�ض ال�ضرر النا�شئ عن ذلك.
* يق�صد بعدم نفاذ ال�شركة يف مواجهة الغري عدم جواز االحتجاج
بوجود ال�شركة يف مواجهة الغري.
* �إذا اقت�صر عدم الإ�شهار على بع�ض البيانات الواجبة الإ�شهار ف�إن
اجلزاء يكون عدم جواز االحتجاج على الغري بالبيانات غري امل�شهرة فقط.
* عدم النفاذ لعدم الإ�شهار مقرر مل�صلحة الغري فيجوز له التنازل عنه
والتم�سك بوجود ال�شركة ,واملق�صود بالغري هنا ما ي�أتي:
 -1مدين ال�شركة :من م�صلحته التم�سك بعدم وجودها �إذا كان دائن ًا
لأحد ال�شركاء و�أراد التم�سك باملقا�صة.
 -2دائن ال�شركة :من م�صلحته التم�سك بعدم وجودها �إذا �أراد �إ�سقاط
رهن قررته على موجوداتها.
 -3الدائن ال�شخ�صي لل�شريك :له م�صلحة يف عدم وجود ال�شركة وعدم
نفاذها يف حقه لكي ينفذ على ح�صة مدين ال�شريك.

ن�شاط �شركة الت�ضامن
�أو ًال :مدير �شركة الت�ضامن:
تعيني املدير:

قد يعني لإدارة �شركة الت�ضامن مدير �أو �أكرث من بني ال�شركاء �أو من
الغري؛ ومن النادر يف الواقع �أن يكون مدير �شركة الت�ضامن من الغري
وجرت العادة على �أن يكون املدير هو �أهم ال�شركاء و�أكرثهم خربة بال�ش�ؤون
التجارية.
عزل املدير:

تختلف القواعد اخلا�صة بعزل مدير �شركة الت�ضامن بح�سب �صفته
وطريقة تعيينه ,ف�إذا كان املدير �شري ًكا واتفاق ًيا �أي معي ًنا بن�ص يف عقد
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ال�شركة ف�إنه يعترب غري قابل للعزل �إال ب�إجماع ال�شركاء مبن فيهم املدير
نف�سه؛ ذلك لأن االتفاق على تعيينه جزء من العقد والعقد ال يجوز تعديله
كقاعدة عامة �إال بر�ضا جميع الأطراف فيه ,ويجوز لأغلبية ال�شركاء �أن
يطلبوا من ديوان املظامل عزل املدير االتفاقي ب�شرط وجود «م�سوغ �شرعي»
ك�إخالله بالتزاماته نحو ال�شركة �أو ارتكابه لعمل من �أعمال اخليانة �أو عدم
املقدرة على العمل ,وللقا�ضي �سلطة تقدير هذا امل�سوغ وما �إذا كان يربر عزل
املدير يف هذه احلالة �أم ال.

�سلطة املدير �أو املديرين:

 -1املدير الواحد :ين�ص عادة عقد ال�شركة على حدود �سلطة املدير
فيبني الأعمال والت�صرفات التي يجوز له مبا�شرتها؛ وعندئذ يجب على
املدير االلتزام بتلك احلدود وعدم جتاوزها حتى ت�صبح �أعماله �صحيحة
وملزمة لل�شركة� ,أما �إذا مل يعني عقد ال�شركة �سلطة املدير ومل حتدد باتفاق
الحق كان للمدير �أن يبا�شر جميع �أعمال الإدارة العادية التي تدخل يف غر�ض
ال�شركة.
 -2تعدد املديرين :قد يعني ال�شركاء �أكرث من مدير لإدارة ال�شركة وقد
حتدد اخت�صا�صات كل منهم وقد ترتك دون حتديد وقد ين�ص �صراحة على
�أن يعملوا جمتمعني.
* �إذا حدد لكل مدير اخت�صا�صات معينة تعني على كل منهم �أن يعمل يف
حدود اخت�صا�صه ،و�أن ميتنع عن التدخل يف اخت�صا�ص الآخرين ,ف�إذا جاوز
اخت�صا�صه كان عمله غري نافذ يف مواجهة ال�شركة ,ومثال هذا الغر�ض �أن
يعني مدير للم�شرتيات و�آخر للمبيعات وثالث ل�ش�ؤون املوظفني ورابع للدعاية
والإعالن.
* �إذا تعدد املديرون دون �أن يعني اخت�صا�ص كل منهم ودون �أن ين�ص
على عدم جواز انفراد �أي منهم بالإدارة ،كان لكل منهم �أن يقوم منفرد ًا
ب�أي عمل من �أعمال الإدارة ،على �أن يكون لكل مدير �أن يعرت�ض على العمل
قبل �إمتامه ،ومتى ح�صل االعرتا�ض عر�ض الأمر على املديرين جمتمعني
ليتخذوا فيه قرا ًرا ب�أغلبية الآراء ،ف�إذا ت�ساوت الآراء عر�ض الأمر على
ال�شركاء .وت�صدر قرارات ال�شركاء يف �شركة الت�ضامن بالأغلبية العددية.
* �إذا تعدد املديرون وا�شرتط �أن تكون قراراتهم بالإجماع �أو بالأغلبية
وجب احرتام هذا ال�شرط وعدم انفراد �أي منهم بالإدارة ،بيد �أنه يجوز
اخلروج على هذا الأ�صل ،ومن ثم يكون لأي منهم �أن يعمل منفردًا� ،إذا كان
هناك �أمر عاجل يرتتب على تفويته خ�سارة ج�سيمة لل�شركة ,وتطبي ًقا لذلك
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يجوز لأي من املديرين �أن يقوم وحده ببيع الب�ضاعة املعر�ضة للتلف ,ويعترب
�صحيحا ً
ونافذا.
الت�صرف عندئذ
ً
ثاني ًا :توزيع الأرباح واخل�سائر:

�إن اقت�سام الأرباح واخل�سائر هو �أحد ال�شروط املو�ضوعية اخلا�صة بعقد
ال�شركة ,ويخ�ضع يف الأ�صل لل�شروط الواردة يف عقد ال�شركة ،مع مراعاة
بطالن ال�شروط التي تق�ضي بحرمان �أحد ال�شركاء من الربح �أو �إعفائه من
اخل�سارة ,و�إذا مل يت�ضمن عقد ال�شركة قواعد لتوزيع الأرباح واخل�سائر،
وجب تطبيق �أحكام نظام ال�شركات.
وقد ين�ص عقد ال�شركة على اقتطاع جزء من الأرباح لتكوين احتياطي
ت�ستعني به ال�شركة على مواجهة اخل�سائر املحتملة �أو احتياجاتها يف امل�ستقبل
�أو لتوزيعه على ال�شركاء كربح يف ال�سنوات التي ال حتقق فيها ال�شركة �أرباح ًا,
وقد يكون تكوين االحتياطي �إجباري يف بع�ض ال�شركات ك�شركة امل�ساهمة
و�شركة التو�صية بالأ�سهم وال�شركة ذات امل�س�ؤولية املحدودة ،ولكنه اختياري
مرتوك لتقدير ال�شركاء يف �شركات الأ�شخا�ص.
يعترب كل �شريك دائن ًا لل�شركة بن�صيبه يف الأرباح مبجرد تعيني هذا
الن�صيب ،كما �أنه ال يلتزم برد الأرباح احلقيقية التي قب�ضها ولو منيت
ال�شركة بخ�سائر يف ال�سنوات التالية ,و�إذا منيت ال�شركة بخ�سائر كان من
نتيجتها هبوط �أ�صول ال�شركة عن خ�صومها ،فال يجوز توزيع �أية مبالغ
ب�صفتها �أرباح ًا وذلك حتى يعود ر�أ�س املال �إلى �أ�صله �أو يقرر ال�شركاء
تخفي�ض ر�أ�س املال مبقدار النق�ص.

انق�ضاء �شركة الت�ضامن:
تنق�ضي �شركة الت�ضامن بوفاة �أحد ال�شركاء �أو باحلجر عليه �أو ب�شهر
�إفال�سه �أو �إع�ساره �أو بان�سحابه من ال�شركة �إذا كانت مدتها غري معينة,
ويجوز الن�ص يف عقد ال�شركة على �أنه �إذا تويف �أحد ال�شركاء ت�ستمر ال�شركة
مع ورثته ولو كانوا ق�صر ًا� ,أو ين�ص العقد على �أنه �إذا تويف �أحد ال�شركاء �أو
حجر عليه �أو �شهر �إفال�سه �أو �إع�ساره �أو ان�سحب ،ت�ستمر ال�شركة بني الباقني
من ال�شركاء ،ويف هذه احلالة ال يكون لهذا ال�شريك �أو ورثته �إال ن�صيبه يف
�أموال ال�شركة ويقدر هذا الن�صيب وفق ًا لآخر جرد ما مل ين�ص عقد ال�شركة
على طريقة �أخرى للتقدير وال يكون لل�شريك �أو ورثته ن�صيب فيما ي�ستجد
بعد ذلك من حقوق �إال بقدر ما تكون هذه احلقوق ناجتة عن عمليات �سابقة
على تلك الواقعة.

مـقــال

تنفيذ العدالة
يعترب تنفيذ الأحكام و�إعادة احلقوق لأ�صحابها �سمة العدالة الناجزة ،وحماكم التنفيذ تعد ق�ضاء
امل�ستقبل ،حيث �سيتجه الكثري من اجلهات وال�شركات ورجال الأعمال الى حفظ حقوقهم وتعامالتهم عن
طريق ال�سندات التنفيذية والأوراق التجارية التي �أعاد لها ق�ضاء التنفيذ هيبتها وقوتها ،وذلك بتفعيل
دورها ك�أداة وفاء مبجرد اال�ستحقاق دون اللجوء لأي جهة ق�ضائية ،وهذا التوجه بال �شك �سيخفف العبء
عن املحاكم العامة والتجارية من جهة �أخرى.
وكما �أ�سلفنا ف�إن تفعيل ق�ضاء التنفيذ و�سرعة �إي�صال احلقوق لأ�صحابها يعد ميزة ايجابية يف املنظومة
العدلية ب�شكل عام ،وال ينتق�ص من ذلك وجود بع�ض العيوب املو�ضوعية يف بع�ض الأحكام التي قد ت�صدر
من الق�ضاء والتي يتحمل قا�ضي التنفيذ عبء تف�سريها ،فمث ًال عند وجود نزاع بني مالك وم�ستثمر مبجمع
جتاري و�صدور حكم بف�سخ العالقة بني املالك وامل�ستثمر و�إخالء العقار وت�سليمه للمالك دون التطرق يف
احلكم �إلى م�صري امل�ست�أجرين الذين تكبدوا �أموا ًال طائلة يف الإن�شاءات والديكورات واال�ستثمارات ،والذي
يفرت�ض �أن يحل املالك مكان امل�ستثمر يف عقود الإيجار ،حتى ال ت�ضيع حقوق امل�ست�أجرين الذين مل ي�شملهم
حكم قا�ضي املو�ضوع ،وال يجد قا�ضي التنفيذ نف�سه يف حرج �أمام تنفيذ هذا احلكم يف هذه احلالة على
امل�ستثمر �أو امل�ست�أجر �أو كالهما معا.
وكما �أ�سلفنا ف�إن ال�سندات التنفيذية ت�شكل الن�سبة الأعلى يف عدد ق�ضايا التنفيذ ،نتيجة الكثري من
العوامل مثل كرثة ا�ستخدامها يف الأعمال التجارية ،وتف�شي ظاهرة �إن�شاء وا�ستخدام ال�سندات التنفيذية
التي تعترب جما ًال مفتوح ًا لكل فرد �أو جهة ملمار�سة هذا الن�شاط دون وجود ترخي�ص �أو �شكل قانوين ،وهذه
الإ�شكالية ميكن حلها بالرفع �إلى اجلهات املخت�صة لتنظيم هذه الأعمال حتى ال يتحول ق�ضاء التنفيذ الى
و�سيلة لتح�صيل ديون هذه اجلهات وميكن اال�ستفادة من خدمات القطاع اخلا�ص يف هذه اجلزئية ،ونعتقد �أن
ق�ضاء التنفيذ قادر على التعامل مع ال�صعوبات احلالية وامل�ستقبلية متى ُوجدت �آليات لتطوير �سري �إجراءات
التنفيذ دون ت�أخري �أو معوقات.
ونعتقد �أن مدعى الإع�سار واملتمر�سني يف ق�ضايا الن�صب واالحتيال يقومون عادة بتطوير �أ�ساليبهم
االحتيالية لتتما�شى مع تطور الأنظمة العدلية يف جميع دول العامل ،ونظام التنفيذ ت�ضمن على( :الأمر
بالإف�صاح عن �أموال زوج املدين و�أوالده ومن ت�شري القرائن �إلى نقل الأموال �إليه �أو حماباته ،و�إذا تبني
اال�شتباه ب�أن هناك �أدلة �أو قرائن على اخفاء الأموال يحال الطلب الى قا�ضي املو�ضوع للنظر فيه) ،وال�س�ؤال
الذي يفر�ض نف�سه الى �أي مدى زمنى قد ميتد طلب الإف�صاح ،وهل ميكن احلكم نظاما ب�إلغاء الت�صرفات التي
قام بها مدعى الإع�سار منذ تاريخ اال�ستيالء على �أموال �صاحب احلق وحتى وقت اال�ستحقاق دون اللجوء
ملحكمة �أخرى.
ونخل�ص �إلى �أن ق�ضاء التنفيذ هو ق�ضاء امل�ستقبل ويعترب ال�سمة املتميزة يف م�شروع تطوير الق�ضاء ،متى
توافرت له الإمكانيات املادية وزيادة الق�ضاة ودوائر التنفيذ والوظائف امل�ساعدة يف املدن الكربى ،و�إزالة
العوائق التي تواجه �أعمال التنفيذ ب�شكل عام ،مثل وجود �أخطاء مو�ضوعية يف بع�ض الأحكام �أو تف�شي
ظاهرة �إن�شاء وا�ستخدام ال�سندات التنفيذية عن طريق اجلهات املخت�صة ،وباجلملة حتديد وقت الإف�صاح
ملدعي الإع�سار والن�صب واالحتيال لي�شمل بطالن الت�صرفات القانونية منذ تاريخ اال�ستيالء على حقوق
النا�س لردعهم ومن يتعامل معهم �صوري ًا عن �أكل �أموال النا�س بالباطل ،فاملحتال لن يردعه ال�سجن �أو املنع
من ال�سفر �أو �إيقاف اخلدمات.

زامل �شبيب الركا�ض
م�ست�شار متخ�ص�ص يف الأنظمة
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فرض الرسوم على األراضي البيضاء هل يخفض األسعار؟؟

ارتفاع أسعار العقارات 00تعددت األسباب والحل
في معالجة معوقات القطاع
�أجرى التحقيق :من�صور الع�ساف

ظل ارتفاع امل�ؤ�شر العقاري طيلة ال�سنوات اخلم�س الأخرية حديث
املجال�س واملنتديات االقت�صادية ،كما ظل امتالك الأر�ض والوحدة
ال�سكنية بالن�سبة للمواطن «املقتدر» �أمر ًا بالغ ال�صعوبة ,فما بالك
مبتو�سطي الدخل ,ال �سيما و�أن الأ�سعار احلالية للمرت العقاري �أ�صبحت
تقدر بثالثة �أو �أربعة �أ�ضعاف ما كانت عليه قبل خم�س �سنوات.
ولأن هذا االرتفاع املطرد ميثل منحنى خطري ًا ال يقف على
احلوا�ضر واملدن الكربى؛ بل يتعداه �إلى املحافظات واملدن ال�صغرية؛
وحتى ال�ضواحي التي باتت تعاين هي الأخرى من ندرة املعرو�ض بفعل
تو�سع الأرا�ضي اململوكة واملعطلة من اخلدمات والبنى التحتية؛ وهو
ال�سبب الذي �سهل للمقتدرين �شراء امل�ساحات الوا�سعة منها قبل ارتفاع
امل�ؤ�شر العقاري.
الدولة اتخذت حزمة من القرارات للحد من ظاهرة ارتفاع �أ�سعار
الأرا�ضي والوحدات ال�سكنية ,منها تخ�صي�ص  250مليار ريال لبناء
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م .المهنا :تحايل البنوك على
قرار مؤسسة النقد أسهم في
ارتفاع أسعار العقارات

� 500ألف وحدة �سكنية ,وقرار م�ؤ�س�سة النقد �إلزام البنوك ب�ضرورة
دفع املقرت�ض  %30من قيمة القر�ض العقاري التي تقدمها البنوك,
و�أخري ًا موافقة جمل�س الوزراء على فر�ض الر�سوم على الأرا�ضي
البي�ضاء داخل النطاق العمراين للمدن واملحافظات واملراكز؛ وتكليف
جمل�س ال�ش�ؤون االقت�صادية والتنمية ب�إعداد الآليات والرتتيبات
التنظيمية لذلك  ،ورفع ما يتم التو�صل �إليه �إلى جمل�س الوزراء متهيد ًا
لإحالته �إلى جمل�س ال�شورى ال�ستكمال الإجراءات النظامية يف هذا
ال�ش�أن ب�شكل عاجل.

وفيما يخ�ص قرار فر�ض الر�سوم على الأرا�ضي البي�ضاء تباينت نظرة
الكثري من املهتمني بال�ش�أن العقاري بني التفا�ؤل والت�شا�ؤم ب�ش�أن مدى ت�أثري
هذا القرار على �أ�سعار العقار انخفا�ض ًا �أو ارتفاع ًا ,فمنهم من يرى �أن

تحقيق
الوهبي :تكلفة األرض أعلى
من تكلفة البناء

�سي�سهم على مدى عامني يف خف�ض �أ�سعار الأرا�ضي والوحدات ال�سكنية,
فيما ر�أى عدد �آخر عدم الإفراط يف التفا�ؤل من نتائج هذا القرار الذي رمبا
يواجه حتديات من �ش�أنها �أن تقلل من فر�ص معاجلته الرتفاع الأ�سعار �سوا ًء
يف �سعر الأرا�ضي �أو الوحدات ال�سكنية ،ذكروا منها القرارات التي �أ�صدرها
�صندوق التنمية العقاري؛ ومتثلت يف حزمة الت�سهيالت الأخرية التي قدمها
ال�صندوق للمقرت�ضني تزامن ًا مع الوعود الرباقة من قبل وزارة الإ�سكان؛
التي وال �شك �أنها جميع ًا �سوف تزيد من الطلب على الوحدات ال�سكنية
والأرا�ضي ال�صغرية؛ وهذا بالت�أكيد �سوف يدلل على �أن �سوق العقار ي�شهد
جتاذب ًا يف معطياته وم�ؤ�شراته ،كما ت�شهد بذلك الدرا�سات املتباينة ورمبا
املتناق�ضة التي ت�ست�شرف م�آالت وم�ستقبل ال�سوق العقاري يف اململكة.
جملة «ال�شورى» ا�ستطلعت �آراء عدد من اخلرباء واال�ست�شاريني
العقاريني ,وجتار العقار للوقوف على مدى ت�أثر �أ�سعار الأرا�ضي بقرار فر�ض
الر�سوم على الأرا�ضي البي�ضاء.
امل�ستثمر العقاري يف القطاع ال�سكني �سعد بن حممد الوهبي ا�ستغرب
االرتفاع غري املربر لأ�سعار الأرا�ضي �سيما يف املدن الكربى �إلى درجة جتاوز
�سعر الأر�ض تكلفة بنائها يف بع�ض الأحياء؛ وعده �أمر غريب مل ت�شهده ال�سوق
العقارية يف اململكة على مدى تاريخها.
ويرى �أن �سوق العقار مقبل على انخفا�ض لأ�سباب يرى �أن من �ش�أنها
تخفي�ض �سعر املرت العقاري بن�سبة  %30على الأقل؛ وذلك وفق ًا للم�ؤ�شرات
التي يراها والتي خل�صها يف قوله� :إن قرار فر�ض الر�سوم على الأرا�ضي
البي�ضاء؛ �إلى جانب عزوف عدد كبري من الراغبني يف ال�شراء انتظار ًا
منهم جلدوى انعكا�سات هذا القرار على �أ�سعار املرت العقاري؛ كل ذلك من
�ش�أنه �أن ي�سهم ورمبا ب�شكل كبري يف نزول الأ�سعار التي ال �شك �أنها ت�أثرت
�أو رمبا �ستت�أثر بالتوجيهات ال�سامية القا�ضية ب�ضرورة ت�سريع اخلدمات
للم�شاريع العقارية املتعرثة؛ والذي من �ش�أنه �أن يزيد ويو�سع عدد وم�ساحات
هذه امل�شاريع؛ ويعجل بعر�ضها يف ال�سوق العقارية التي ت�شهد حالي ًا ال�سيما
يف املدن الكربى عرو�ض ًا وا�سعة من ال�شركات العقارية التي تبني وت�شيد
الع�شرات ورمبا املئات من الوحدات ال�سكنية املقبولة وذات امل�ساحات
ال�صغرية.
وي�ضيف الوهبي �إلى ذلك زيادة �إقبال املواطنني على �شراء �شقق التمليك
مما �أ�سهم �أو رمبا �سوف ي�سهم يف وفرة العرو�ض ,ف�ض ًال عن انح�سار الهجرة
من املدن ال�صغرى والقرى �إلى املدن الكربى يف ال�سنوات الأخرية لأ�سباب
عديدة منها رغبة البع�ض يف ال�سكن يف الأرياف والبعد عن �صخب املدن,
�إ�ضافة �إلى ما ت�شهده هذه املدن من زحام يف الطرقات واكتظاظ بال�سكان,
ولذا ف�إنك �ستجد �أن القرى �أو املحافظات ال�صغرية املجاورة للمدن الكربى

�أ�صبحت الآن مهوى الكثريين ممن �ضاقت بهم املدن و�أ�سعار العقارات فيها.
ويف درا�سة حديثة �صدرت عن اللجنة العقارية بالغرفة التجارية
بالريا�ض ،خل�صت �إلى �أن التحديات التي تواجه القطاع العقاري هي:
 ت�أخر اعتماد املخططات وا�ستخراج ف�سوحات املباين؛ وتعدد ملكيةال�صكوك.
 ت�أخر تو�صيل اخلدمات (البنية الأ�سا�سية) يف الوقت املنا�سب. ارتفاع تكاليف التطوير والبناء. عدم توفر �أدوات متويل مرنة. �ضعف التن�سيق فيما بني اجلهات احلكومية. ارتفاع معدالت الهجرة الداخلية.وتو�صلت الدرا�سة �إلى �أن ما بني  %93 - %81يعتقدون �أن عن�صر اعتماد
املخططات وا�ستخراج ف�سوحات الأرا�ضي ي�سهم يف ارتفاع �أ�سعار الأرا�ضي,
بينما �أ�شار ( )%71 - %66من عينة الدرا�سة �إلى �أن فر�ض الر�سوم على
الأرا�ضي البي�ضاء �سي�ؤثر على ارتفاع الأ�سعار .يف حني �أكد  %67منهم �أنهم
أرا�ض لفرتة زمنية حمدودة ،لدرا�سة �أو�ضاع
�سيحتفظون مبا ميلكون من � ٍ
أرا�ض جديدة ال�ستثمارها والهروب من تطبيق الر�سوم
ال�سوق ،وكذلك �شراء � ٍ
عليها ،و�أن فر�ضية بيع الأرا�ضي اململوكة هي �آخر قرار ميكن اتخاذه.
وقد عملت الدرا�سة على �إ�سقاط �أربع فر�ضيات وجاءت حم�صلة اختبار
تلك الفر�ضيات ب�أن عدم فر�ض الر�سوم �أو فر�ضها  -والقطاع العقاري
على و�ضعه الراهن – لن ت�ؤثر على م�ستويات الأ�سعار ،بل �سوف تعمل على
ارتفاعها بن�سبة �أعلى حال فر�ض الر�سوم ،بينما تنخف�ض الأ�سعار حال
معاجلة التحديات التي تواجه القطاع �سواء مت فر�ض الر�سوم �أو دونها.
كما تو�صلت الدرا�سة �إلى �أنه يف حال �إقرار قانون ينظم الأرا�ضي ويحكم
كيفية التعامل بالأرا�ضي وامتالكها مع معاجلة التحديات التي تواجه
القطاع ،ف�إن عملية فر�ض ر�سوم يف �شكل غرامات �أو جزاءات لن ي�ؤثر على
اجتاهات الأ�سعار بل �ستكون له نتائج �إيجابية متمثلة يف ت�صحيح م�سار
ن�شاط القطاع من خالل معاقبة كل من يخل بالقانون مما يقود �إلى تطوير
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دراسة للجنة عقارية :فرض
الرسوم على األراضي البيضاء سيؤثر
على ارتفاع األسعار

الأرا�ضي البي�ضاء وحل م�شكلة ال�سكن؛ وعلى �ضوء ذلك �أو�صت الدرا�سة
ب�أن فر�ض الر�سوم على الأرا�ضي لن يعطي نتائج �إيجابية ،ورمبا يولد بع�ض
الآثار ال�سلبية التي ت�ؤثر على امل�ستفيد النهائي كما حدث يف بع�ض جتارب
الدول التي فر�ضت الر�سوم على الأرا�ضي البي�ضاء مثل الكويت .كما �أن
فر�ض الر�سوم على الأرا�ضي البي�ضاء دون حل امل�شاكل واملعوقات التي تواجه
القطاع العقاري �سيكون غري ذي ت�أثري.
كما �أو�صت الدرا�سة ب�ضرورة القيام مبواجهة وحل م�شاكل ومعوقات
القطاع العقاري وتتمثل يف الإ�سراع ب�إجراءات الرتاخي�ص و�إ�صدار واعتماد
املخططات وف�سوحات الأرا�ضي ومعاجلة تعدد ملكية ال�صكوك ،وت�أخري
تنفيذ املرافق والبنية التحتية للأرا�ضي ،وتوفري التمويل املرن للقطاع
العقاري واالهتمام بالأحياء القدمية باملدن.
وهنا يقول الباحث واملحلل االقت�صادي عبد الوهاب �أبوداه�ش� :إن فر�ض
الر�سوم دون معاجلة التحديات التي �أفرزها امل�سح امليداين للدرا�سة �سي�ؤدي
�إلى ارتفاع الأ�سعار ،بالإ�ضافة �إلى ذلك� ،ستظهر معوقات غري مرئية متوقعة
منها على �سبيل املثال :م�شكلة الرهونات لدى م�ؤ�س�سات التمويل و�أثرها على
جدوى امل�شاريع ،وعلى م�ستوى الإيجارات و�أثرها على معدالت الت�ضخم
و�أثرها كذلك على قيمة �أ�سهم ال�شركات العقارية املدرجة يف �سوق الأوراق
املالية و�إعادة هيكلة بع�ض ال�شركات.
اخلبري العقاري �صالح بن حممد ال�صفيان ي�شري �إلى �أن �إلغاء عدد كبري
من ال�صكوك م�ؤخر ًا؛ وانخفا�ض �أ�سعار النفط ،من �ش�أنه �أن يبقي �أ�سعار
العقار على ارتفاعها كما �أنه �سوف ي�ضطر البنوك لتتح�سب �أكرث يف منحها
القرو�ض العقارية ،وي�ضيف� :إن تراجع الإنفاق احلكومي والتقليل من اعتماد
�إقامة امل�شاريع احلكومية ،من �ش�أنه كذلك دعم العقار ورفع امل�ؤ�شر العقاري،
كما �أن تعطل نظام هيئة التثمني اخلا�ص مبعرفة الأ�سعار وبيانات العرو�ض،
�إ�ضافة �إلى النظام اخلا�ص بالت�سجيل العيني من �ش�أنه �أن يبقي م�ستوى
االرتفاع يف �أ�سعار العقارات ،ناهيك عن زيادة تكاليف تطوير املخططات
التي �أ�صبحت باهظة وتدفع يف الغالب من قبل امل�شرتي ،حيث تزداد �أ�سعار
قطع الأرا�ضي والوحدات املعرو�ضة يف الأحياء واملخططات املطورة ،لكن
ب�شكل مبالغ فيه.
ويلخ�ص امل�ستثمر يف القطاع العقاري في�صل بن عيد اجلهني حال ال�سوق
العقارية بعد التجاذبات الأخرية ويقول� :إن �سوق العقار مير بفرتة ركود
وترقب وذلك نتيجة لعدة �أ�سباب لعل من �أهمها تطبيق قرار م�ؤ�س�سة النقد
املت�ضمن �إلزام البنوك بدفعة  ٪ 30لطالبي القر�ض ال�سكني� ،إلى جانب
�أن �أ�سعار الأرا�ضي �أو الوحدات العقارية اجلاهزة ،مل تعد يف متناول وقدرة
الكثري من املواطنني� ،إذا ما قورنت مب�ستويات متو�سط الدخل للمواطن.
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وتوقع �أن ي�سهم قرار فر�ض ر�سوم على الأرا�ضي البي�ضاء يف خف�ض �أ�سعار
الأرا�ضي ,حيث تعي�ش ال�سوق العقارية حلظات ترقب وانتظار عما ي�سفر عنه
القرار بعد �صدور �آليات تطبيقه.
و�أ�ضاف� :إن الدولة ت�سعى جاهدة لتح�سني وت�أمني الرفاهية للمواطن
وامل�ساهمة يف توفري امل�ساكن وتذليل ال�صعوبات يف هذا االجتاه ،ولذا
فقد قامت الدولة بتخ�صي�ص  ٢٥٠مليار ريال لربامج �إ�سكانية؛ وو�ضع
البنى التحتية لها �إلى جانب منح القرو�ض والأرا�ضي ،و�إ�شراك القطاع
اخلا�ص ،بالإ�ضافة ملا �سبق من �إجراءات ت�صب يف حل �أزمة ال�سكن
و�إيجاد م�سكن للمواطن ،وفق �أف�ضل واملعيار واحلد من تنامي الأ�سعار.
وي�ضيف اجلهني يقول� :إننا رغم اجلهود املبذولة ال نزال نحتاج املزيد
من التنظيمات والإجراءات التي من �ش�أنها الإ�سراع والتعجيل بحل
ارتفاع �أ�سعار الأرا�ضي؛ وتوفري املزيد من الوحدات ال�سكنية للمواطنني .
ويلخ�ص الأ�ستاذ في�صل اجلهني �أبرز �إ�شكاالت املرحلة احلالية ب�صعوبة
التنب�ؤ مبا �سوف يرتتب على تطبيق ر�سوم الأرا�ضي ومدى فاعلية؛ �أو ت�أثري
القرار على ال�سوق العقارية� ،إ�ضافة �إلى �أمر بالغ الأهمية وهو التكلفة
املتنامية لليد العاملة نتيجة� ،إ�ضافة �إلى ما ي�صدر من قرارات تنظيمية
متالحقة؛ وما يحدث من �ضبابية لدى الكثري �سوى املواطن الراغب ببناء
م�سكن له؛ �أو امل�ستثمرين واملطورين الذين لهم �إ�سهامات ملمو�سة يف توفري
الأرا�ضي املطورة والوحدات ال�سكنية التي زادت من حجم العر�ض الذي
من �ش�أنه �أن يحد من ارتفاع الأ�سعار ،هذا مع عدم �إغفال �أن �أهم حمفزين
لتوفري املزيد من الوحدات ال�سكنية يف املرحلة احلالية تتمثل – من وجهة
نظره  -يف خف�ض �أ�سعار الأرا�ضي �إلى جانب ا�ستثناء عمالة البناء من بع�ض
الر�سوم.
أبوداهش :فرض الرسوم دون معالجة
التحديات سيؤدي إلى ارتفاع األسعار

امل�ست�شار العقاري الأ�ستاذ �إبراهيم بن عثمان املو�سى يرى �أن امل�ؤ�شرات
العقارية مازالت توحي ببقاء الأ�سعار على ماهي عليه من االرتفاع غري
املقنن ,وي�ست�شهد املو�سى بالواقع احلايل و�سعر املرت العقاري يف كافة املدن
واملحافظات ,ويقول� “ :إنه وعلى الرغم من احلمالت الإعالمية املتواترة
واملكثفة للمحاولة من �إعادة �أو على الأقل تقلي�ص �سعر املرت العقاري؛ �إال �أن
الأ�سعار كما هي بل �إنها تزداد يف الأحياء املعمورة والتي تقل فيها العرو�ض
عن غريها من الأحياء التي تقع يف الأطراف ال �سيما يف اجلنوب والغرب يف
مدينة الريا�ض مث ًال .
وي�ضيف املو�سى �أن ثمة �أ�سباب من �ش�أنها �أن تبقي �أ�سعار العقار كما
هي وللأ�سف فرمبا تعمل على زيادتها ,منها افتقاد بع�ض التجار ورجال
الأعمال حلا�ضنات املال الآمنة؛ �إذ ال وجود ملا ي�سمى “خزائن املال الآمنة”

تحقيق

�سوى �شراء العقارات التي كما يقول العقاريون �إن الأر�ض “ ال ت�أكل وال ت�شرب
“؛ فهي غري مكلفة وال تطلب ما ًال ل�صيانتها ومتابعتها ال �سيما الأرا�ضي
اخلام؛ كما �أن االعتقاد ال�سائد لدى ه�ؤالء التجار �أن العقار “ مير�ض وال
ميوت” وهي مقولة متناقلة بني الأجيال املتعاقبة والتي ا�شتهرت وعرفت
باال�ستثمارات العقارية؛ وال �شك �أننا وبا�ستقراء �شامل لأ�سعار العقارات يف
اململكة وعلى مدى �أكرث من �ستني عام ًا �سنجد �أن �سالمة هذه العبارة كانت
ال�سبب الرئي�س يف التوجه للمرابحة واال�ستثمار يف ال�سوق العقارية؛ بل �إن
امل�ضاربات العقارية يف املخططات الكبرية بلغت ذروتها مع التو�سع الأفقي
الكبري ملدن مثل الريا�ض وجدة والدمام.
الصفيان :إلغاء عدد من الصكوك
وانخفاض أسعار النفط يبقي أسعار
العقار على ارتفاع

وي�ضيف املهند�س املهنا قائ ًال :كان القرار الذي �أ�صدرته م�ؤ�س�سة النقد
وو�صفه بال�صارم – القا�ضي ب�ضرورة دفع ثالثني باملائة من قيمة القر�ض
العقاري الذي تقدمه البنوك التجارية للمواطن.
الموسى :التضييق على المقاولين
والمطورين والمساهمات العقارية
الصغيرة؛ أسهمت في ارتفاع العقارات

وقال� :إن القرار الذي م�ضى عليه عام كان من املفرت�ض �أن ي�سهم يف
خف�ض �أ�سعار الأرا�ضي والوحدات ال�سكنية� ,أو احلد من ارتفاعها؛ �إال �أن
التحايل على هذا القرار من قبل البنوك التجارية �أعاد الو�ضع �إلى ما كان
عليه؛ حيث تعمد بع�ض البنوك �إلى �إقرا�ض املواطن قر�ض ًا عقاري ًا وت�سبقه
بقر�ض اعتيادي ي�سدد من خالله املقرت�ض قيمة الثالثني باملائة املفرو�ضة
عليه ،وغريها من �صور التحايل التي ال يجب �أن يرتك للبنوك العمل بها.

وي�سرت�سل املو�سى يقول :يف وقتنا احلايل ال وجود النخفا�ض يف �سعر
العقار؛ بيد �أن ال�سوق يعاين من ركود متمثل يف �إحجام النا�س عن ال�شراء
رغبة منهم و�أم ًال يف نزول الأ�سعار؛ وهذا بال �شك �سوف يزيد من العر�ض
الذي رمبا يكون �سبب ًا يف نزول الأ�سعار ،وال �شك �أن الو�ضع احلايل ي�شري �إلى
نزول ب�سيط يف �أ�سعار الأرا�ضي ال�صغرية والوحدات ال�سكنية التي تقع يف
�أطراف املدن يبد �أن ال�سعر ثابت يف الأحياء الداخلية.
ويختم املو�سى حديثه يف �أن الت�ضييق على املقاولني واملطورين
وامل�ساهمات العقارية ال�صغرية؛ رمبا �أ�سهمت يف ارتفاع الأ�سعار ,ال�سيما و�أن
معامالت عدد من املخططات العقارية ظلت فرتة لي�ست بالق�صرية معلقة يف
البلديات ،لعدم ا�ستيفاءها ال�شروط املقررة من الأمانة ،وهذا بطبيعة احلال
كان �سبب ًا يف بقاء عدد من املخططات وامل�ساحات الكبرية داخل املدن؛ وحتى
املحافظات دون �إعمارها وتطويرها مما �أ�سهم يف زيادة ما ي�سمى الأرا�ضي
البي�ضاء املتعرثة ،ولذا ال بد �أن ت�صل الأمانة ممثلة بالبلديات وه�ؤالء
املطورين �إلى حل و�سط مينع تكد�س هذه امل�شاريع التي ال �شك �أنها �أ�سهمت
ب�شكل �أو ب�آخر من �سيادة �سعر املرت العقاري.
املهند�س فار�س بن فهد املهنا �صاحب م�ؤ�س�سة تعمل يف جمال يف الهند�سة
املعمارية ،يقول� :إن القرارات التي �أقرتها وزارة الإ�سكان منذ فرتة كانت
�إحدى �أ�سباب زيادة �أ�سعار العقار يف كثري من مناطق اململكة؛ وال�سبب
هو �أن كثري ًا من هذه القرارات مل تر النور ما زاد من ج�شع وطمع بع�ض
العقاريني الذين ا�ستغلوا زيادة الطلب ،كما �أن القرارات الأخرية ل�صندوق
التنمية العقاري والتي �ضخ فيها عدد من الت�سهيالت املتالحقة على ا�ستالم
القرو�ض زادت من حجم الطلب على الوحدات ال�سكنية والأرا�ضي؛ ناهيك
عن عزوف النا�س عن اال�ستثمار يف �سوق الأ�سهم منذ انتكا�سته عام 2006م،
التي �شهدت وما تالها من ال�سنوات ارتفاع ًا مهو ًال يف امل�ؤ�شر العقاري قيا�س ًا
باالنخفا�ض احلاد يف م�ؤ�شرات �أ�سواق الأ�سهم.
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حصاد الشهر

رئيس مجلس الشورى يستقبل عددًا من
السفراء المعينين حديثًا

ا�ستقبل معايل رئي�س جمل�س ال�شورى ال�شيخ الدكتور عبداهلل
بن حممد بن �إبراهيم �آل ال�شيخ يف مكتبه مبقر املجل�س ،بح�ضور
معايل نائب رئي�س املجل�س الدكتور حممد بن �أمني اجلفري عدد ًا
من �سفراء خادم احلرمني ال�شريفني املعينني لدى عدد من الدول
ال�شقيقة وال�صديقة وهم ،منري بن �إبراهيم بنجابي املعني لدى
جمهورية البريو ،وعبد اهلل بن مرزوق الزهراين املعني لدى
جمهورية باك�ستان الإ�سالمية ،و�سليمان بن �صالح الفريح املعني
لدى جمهورية غينيا ،وعبد اهلل بن حجاج املطريي املعني لدى
جمهورية بنجالد�ش ال�شعبية ،وثامر بن �سبهان ال�سبهان املعني لدى
جمهورية العراق ،وهاين بن عبد اهلل م�ؤمنة املعني لدى البو�سنة
والهر�سك ،وفهد بن عبد اهلل ال�صفيان املعني لدى جمهورية
نيجرييا االحتادية.
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ويف م�ستهل اللقاء هن�أ معايل رئي�س جمل�س ال�شورى ال�سفراء على الثقة
امللكية الكرمية ،متمني ًا لهم التوفيق يف �أداء مهام عملهم ،و�أكد حر�ص
املجل�س على التوا�صل مع جميع ال�سفراء ور�ؤ�ساء بعثات اململكة يف اخلارج.
وح َّمل معايل رئي�س املجل�س ال�سفراء حتياته وتقديره لأ�صحاب املعايل
ر�ؤ�ساء الربملانات يف الدول املعينني فيها؛ وحثهم على بذل مزيد من اجلهد
يف توثيق عالقات التعاون وال�صداقة بني اململكة والدول ال�شقيقة وال�صديقة
يف �شتى املجاالت؛ وال�سيما يف املجال الربملاين مبا يخدم امل�صالح امل�شرتكة
للمملكة وهذه الدول ،وفق توجيهات خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان
بن عبدالعزيز و�سمو ويل العهد و�سمو ويل ويل العهد ـ حفظهم اهلل ـ.
بعد ذلك قدم معاليه لل�سفراء نبذة عن دور جمل�س ال�شورى يف �صناعة
القرار الوطني املتمثل يف درا�سة الأنظمة والقرارات والق�ضايا املحلية ،وعن
الدور الذي يقوم به املجل�س يف جمال الدبلوما�سية الربملانية.

حصاد الشهر

نائب رئيس مجلس الشورى يستقبل وفدًا عدليًا كويتيًا

ا�ستقبل معايل نائب رئي�س جمل�س ال�شورى الدكتور حممد بن �أمني
اجلفري يف مكتبه يف مقر املجل�س بالريا�ض وفد وزارة العدل بدولة
الكويت ال�شقيقة �ضمن برنامج الزيارات الثنائية لإدارات الت�شريع
بدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية برئا�سة الوكيل امل�ساعد
بوزارة العدل الكويتية امل�ست�شار حممد بن �شايف برج�س.
وقد رحب معايل نائب رئي�س جمل�س ال�شورى يف م�ستهل
اال�ستقبال بالوفد الزائر منوه ًا ب�أهمية الزيارات املتبادلة بني
دول جمل�س التعاون اخلليجي والتي تهدف للإطالع على املمار�سات
الت�شريعية ملختلف هذه الدول مبا يعزز التكامل والتعاون بينها.
و�أكد معايل الدكتور حممد اجلفري اهتمام وحر�ص اململكة العربية
ال�سعودية منذ ت�أ�سي�سها �إلى عهد خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن
عبد العزيز �آل �سعود  -حفظه اهلل  -مبرفق الق�ضاء �إر�سا ًء للعدالة ،الفت ًا
النظر يف هذا ال�صدد �إلى م�شروع امللك عبد اهلل لتطوير مرفق الق�ضاء الذي
بات اليوم داعم ًا ملرفق الق�ضاء مما �سيمكن من �إي�صال احلقوق مل�ستحقيها
ب�أي�سر ال�سبل و�أب�سط الطرق.
وا�ستعر�ض معاليه اخت�صا�صات جمل�س ال�شورى يف �سن الأنظمة
و�إ�صدارها بعد مناق�شتها وموافقة املجل�س عليها ،مبين ًا ما تتيحه املادة 23

من نظام جمل�س ال�شورى لع�ضو املجل�س من جمال ل�سن الأنظمة اجلديدة �أو
التعديل على نظام نافذ.
من جانبه عرب الوكيل امل�ساعد بوزارة العدل الكويتية امل�ست�شار حممد بن
�شايف برج�س عن �سعادته بزيارة جمل�س ال�شورى والتعرف على جهوده يف
املجال الت�شريعي والتنظيمي.
و�أثنى على ما يقوم به املجل�س من جهود يف املجالني الت�شريعي والرقابي،
منوه ًا مبا حتقق يف م�شروع امللك عبد اهلل لتطوير مرفق الق�ضاء.
ح�ضر اال�ستقبال ع�ضو املجل�س رئي�س جلنة ال�ش�ؤون الإ�سالمية والق�ضائية
الدكتور فالح بن حممد ال�صغري.

د.الجفري يستقبل عميد األكاديمية الدولية لمكافحة الفساد

ا�ستقبل معايل نائب رئي�س جمل�س ال�شورى الدكتور حممد بن
�أمني اجلفري يف مكتبه مبقر املجل�س عميد الأكادميية الدولية
ملكافحة الف�ساد ال�سيد مارتن كرويترنز خالل زيارته للمملكة
م�ؤخر ًا.
ويف بداية اال�ستقبال رحب معايل نائب رئي�س جمل�س ال�شورى
بال�سيد مارتن كرويترنز ,وقدم نبذة عن مهام املجل�س ,والدور
الت�شريعي والرقابي الذي يقوم به وجلانه املتخ�ص�صة.
وا�ستعر�ض معاليه �إجنازات اململكة يف جمال مكافحة الف�ساد
وحماية النزاهة ،وما تقوم به من جهود عرب �إ�سرتاتيجيتها
الوطنية حلماية النزاهة ،وحر�صها على ح�ضور االجتماعات
وامل�ؤمترات الدولية املعنية مبكافحة الف�ساد واال�ستفادة من
خربات الدول واملنظمات الدولية املتخ�ص�صة يف هذا املجال.
و�أكد معايل الدكتور اجلفري خالل اللقاء �أن خادم احلرمني ال�شريفني
امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود ومنذ بداية عهده املبارك د�شن حزمة

من الإ�صالحات التي ا�ستهدفت الق�ضاء على البريوقراطية ورفع م�ستوى
التن�سيق والإجناز عرب اخت�صار العديد من املجال�س العليا يف جمل�سني
�سيا�سي واقت�صادي ،الفت ًا النظر �إلى �أن اململكة العربية ال�سعودية تعي�ش عهد ًا
جديد ًا من احلزم عنوانه املواطن وحماية حقوقه.
و�أ�شار �إلى �أن لكل دولة �أنظمتها وثقافتها اخلا�صة يف مكافحة الف�ساد،
م�شري ًا �إلى �أن الثقافة الإ�سالمية للمجتمع ال�سعودي حتثه دائم ًا على �أن يكون
ع�ضو ًا فاع ًال يف مكافحة الف�ساد ،و�أكد يف هذا ال�سياق على �أن ن�شر ثقافة
مكافحة الف�ساد وحماية النزاهة من الأولويات التي يجب على �أي جهد يف
هذا املجال �أن يركز عليها.
من جانبه �أعرب ال�سيد مارتن كرويترنز عن تقديره للحفاوة التي وجدها
خالل زيارته ملجل�س ال�شورى ،الفت ًا النظر �إلى �أن الأكادميية الدولية ملكافحة
الف�ساد ت�سعى للتوا�صل والتن�سيق مع جميع اجلهات ذات العالقة مبكافحة
الف�ساد ،ودعم اجلهود الدولية يف هذا ال�صدد ،وتعزيز العمل على مكافحته
بتوفري التعليم والتدريب املهني ،والدرا�سات والأبحاث ،وتقدمي امل�ساعدات
التقنية ذات ال�صلة ،وت�شجيع التعاون الدويل ملواجهته.
ويف نهاية اللقاء تبادل معايل نائب رئي�س جمل�س ال�شورى وعميد
الأكادميية الدولية ملكافحة الف�ساد الهدايا التذكارية.
يذكر �أن الأكادميية الدولية منظمة دولية �أن�شئت عام 2011م ،وتعد
م�ؤ�س�سة التعليم العايل الوحيدة يف العامل يف تخ�ص�ص مكافحة الف�ساد ،كما
ت�ضم ( )64ع�ضو ًا ،بينها اململكة العربية ال�سعودية.
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الهيئة العامة لمجلس الشورى تحيل عددًا من المقترحات
بشأن تعديل بعض األنظمة على جدول أعمال المجلس

�أحالت الهيئة العامة ملجل�س ال�شورى خالل اجتماعها الثامن من
�أعمــال ال�سنـــة الثالثـــة للـــدورة ال�ساد�ســـة الذي عقد برئا�سة
معايل نائب رئي�س املجل�س الدكتور حممــد بن �أمني اجلفري على
جدول �أعمال املجل�س عدد ًا من تـقارير اللجان املتخ�ص�صة ب�ش�أن
املقرتحات لتي قدمها عدد من الأعـــ�ضاء لتعديل بع�ض الأنظمة
النافذة ا�ستناد ًا �إلى املادة  23من نظام جمل�س ال�شورى.
فقد قررت الهيئة العامة �إحالة تقرير جلنة ال�ش�ؤون الأمنية
ب�ش�أن اقرتاح م�شروع تعديل نظام الأحـــوال املدنيـــة املقـــدم مـــن
�أع�ضاء املجل�س �صاحبة ال�سمو امللكــي الأمرية �ســـارة بنـــت فيــ�صل
بن عبد العزيز �آل �سعود ،والدكــتور نا�صر بن داود والدكتورة هيا
املنيع والدكتورة لطيفة ال�شعالن ,وتقرير جلنة ال�ش�ؤون الأمنية
ب�ش�أن تعديل نظام املرور ب�إ�ضافة مـــادة جديـدة �إلى الباب الرابع
من النظام تن�ص على ( ت�ضمن رخ�صة القيـــادة رغبــة الـ�سائق يف
التربع ب�أع�ضائه من عدمه حال وفاته « املقدم من �أع�ضاء املجل�س
معايل الدكتور عبد الرحمن ال�سويلم ،والدكـــتور عيـــ�سى الغـــيث
والدكتور طارق فدعـــق ،وتقرير جلنــة ال�شـــ�ؤون االجتـــماعية
والأ�سرة وال�شـــباب بــ�ش�أن مقــرتح تعـــديل املـــادة (ال�ســـاد�ســـة)
من نظام ال�ضمان االجتماعي ال�صادر باملر�ســـوم امللكي رقم م45/
وتاريخ 1427/7/7هـ املقدم من عـــ�ضو املجــل�س ال�سابق الدكتور
زين العابدين بري.
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كما �أح ــالت ت ــقرير جل ــنة ال�شـ ـ�ؤون الإ�ســالمية والق�ضائية ب�ش�أن م�شروع
اقرتاح تعديل املادة التا�سع ــة وال�ستــني من نظ ــام الق�ضاء ال�صادر باملر�سوم
امللكي رقم م 78/وتاريخ 1428/9/19هـ املقدم من ع�ضو املجل�س اللواء
حمد احل�سون ,وتقرير جل ــنة ال�ش�ؤون الأمنية ب�ش�أن مقرتح �إ�ضافة بند جديد
للمادة الثانية من نظ ــام الأن ــواط الع�سكـ ــرية ال�صادر باملر�سوم امللكي رقم
م 47/وتاريخ 1407/8/25هـ ب�ش�أن من ــح نوط مكافحة الإرهاب املقدم من
ع�ضو املجل�س اللواء علي التميمي.
كما �أحالت الهيئ ــة العام ــة تقري ــر جلن ــة ال�ش ـ ـ�ؤون الإ�سالمية والق�ضائية
ب�ش�أن تقرير الأداء ال�سن ــوي لـ ــوزارة ال�ش ـ ـ�ؤون الإ�س ــالمية والأوقاف والدعوة
والإر�شاد للعام امل ــايل 1436/1435هـ ،وتقرير جلنة حقوق الإن�سان والهيئات
الرقابية ب�شـ ـ�أن التق ــرير ال�سنوي للهيئة الوطنية ملكافحة الف�ساد للعام املايل
1436/1435هـ ,وتقرير جل ــنة الإدارة واملــوارد الب�شرية ب�ش�أن م�شروع اتفاق
بني وزارة العم ــل ووزارة العم ــل وال�شـ ـ�ؤون االجت ـ ــماعية يف جمهورية فيتنام
الإ�شرتاكية يف جمــال توظــيف العمالة املنزلية ،وتقرير جلنة احلج والإ�سكان
واخلدمات ب�ش�أن م�شــروع نظ ــام الغرامات واجلزاءات البلدية عن خمالفات
ال�صحة العامة ،وتقريــرها ب�ش�أن التعديالت التي �أدخلها جمل�س الوزراء على
بع�ض مواد نظام نزع ملك ــية العقارات للمنفعة العامة وو�ضع اليد امل�ؤقت على
العقار ال�صادر باملر�سوم امللكي رقم م 15/وتاريخ 1424/3/11هـ .
ح�ضر االجتماع مع ــايل م�ساعـد رئي�س املجل�س الدكتور يحيى بن عبد اهلل
ال�صمعان ومعايل الأمــني العام للمجل�س الدكتور حممد بن عبد اهلل �آل عمرو
ور�ؤ�ساء اللجان املتخ�ص�صة باملجل�س.

حصاد الشهر

وزير االقتصاد والتخطيط يحضر اجتماعًا للجنة االقتصاد
والطاقة بمجلس الشورى

عقدت جلنة االقت�صاد والطاقة مبجل�س ال�شورى اجتماع ًا
بح�ضور معايل نائب رئي�س املجل�س الدكتور حممد بن �أمني اجلفري
ومعايل وزير االقت�صاد والتخطيط املهند�س عادل بن حممد فقيه.
ويف بداية االجتماع �أو�ضح معايل نائب رئي�س جمل�س ال�شورى
�أن هذا االجتماع جاء بناء على طلب من معايل وزير االقت�صاد
والتخطيط لال�ستماع �إلى �أع�ضاء جلنة االقت�صاد والطاقة باملجل�س,
والتداول معهم يف �سبل تطوير االقت�صاد الوطني وخطط التنمية.
وعرب عن تقديره ملعايل وزير االقت�صاد والتخطيط على مبادرته
بالتوا�صل مع �أع�ضاء جلنة االقت�صاد والطاقة واالجتماع بهم,
وعدها دلي ًال على التعاون والتوا�صل امل�ستمر بني جمل�س ال�شورى
واجلهات احلكومية و�صو ًال �إلى ما يحقق توجيهات خادم احلرمني

ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز و�سمو ويل العهد و�سمو ويل
ويل العهد -حفظهم اهلل -وتطلعات املواطنني وطموحاتهم.
من جانبه �أبدى معايل املهند�س عادل فقيه حر�صه �شخ�صي ًا وحر�ص
الوزارة على التوا�صل امل�ستمر مع جمل�س ال�شورى ممث ًال يف جلنة االقت�صاد
والطاقة واال�ستماع من �أع�ضاء اللجنة عن الر�ؤى والأطروحات يف املجال
االقت�صادي ,والتعرف على ر�ؤاهم لالقت�صاد الوطني ,,ومقرتحاتهم لتطوير
�أداء وزارة االقت�صاد والتخطيط ,واخلطط التنموية يف خمتلف املجاالت.
بعد ذلك دار ناق�ش بني معايل املهند�س عادل فقيه و�أع�ضاء جلنة ال�ش�ؤون
االقت�صادية والطاقة برئا�سة ع�ضو املجل�س الأ�ستاذ �صالح احل�صيني؛ حيث
�أبدى �أع�ضاء اللجنة عدد ًا من الر�ؤى واالقرتاحات التي من �ش�أنها الإ�سهام
يف تطوير �أداء وزارة االقت�صاد والتخطيط.

لجنة االقتصاد والطاقة تجتمع مع بعثة صندوق النقد الدولي

عقد �أع�ضاء جلنة االقت�صاد والطاقة يف جمل�س ال�شورى برئا�سة
ع�ضو املجل�س رئي�س اللجنة الأ�ستاذ �صالح بن عيد �أحل�صيني
اجتماع ًا مع بعثة �صندوق النقد الدويل برئا�سة ال�سيد تيم كالني
يف �إطار زيارتهم للمملكة م�ؤخر ًا.
و�أطلع رئي�س و�أع�ضاء اللجنة الوفد الزائر على الدور الذي يقوم به
جمل�س ال�شورى يف مناق�شة الق�ضايا االقت�صادية وتعزيز الر�ؤى وال�سيا�سات
االقت�صادية للمملكة لتحقيق توجيهات خادم احلرمني ال�شريفني امللك
�سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود – حفظه اهلل – بتوفري احلياة الكرمية
للمواطنني كافة.
و�أ�شار رئي�س اللجنة الأ�ستاذ �صالح احل�صيني �إلى �أن اململكة تعمل على

بناء اقت�صاد قوي قائم على �أ�س�س متينة تتعدد فيه م�صادر الدخل ،وتنمو من
خالله املدخرات و�إيجاد فر�ص العمل يف القطاعني العام واخلا�ص ،وت�شجيع
امل�ؤ�س�سات املتو�سطة وال�صغرية على النمو ودعمها لتكوين قاعدة اقت�صادية
متينة.
من جانبه �أبدى رئي�س بعثة �صندوق النقد الدويل خالل اللقاء �إعجابه
مبا تقوم به جلنة االقت�صاد والطاقة يف جمل�س ال�شورى من درا�سة للأنظمة
والتقارير ال�سنوية للأجهزة احلكومية والتو�صيات االقت�صادية التي تقدمها
للمجل�س مبا ي�سهم يف دعم التنمية االقت�صادية يف اململكة.
ح�ضر اللقاء املدير التنفيذي ل�صندوق النقد الدويل يف اململكة الدكتور
فهد بن �إبراهيم ال�شرثي.
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شورى الشباب

المجلس الطالبي في متوسطة ابن سعد بالرياض

عود الصغار على الحوار والتشاور واتخاذ القرار
ُي ِّ

ت�ضل مدرا�س الإعداد العام �إحدى �أهم لبنات ت�أ�سي�س
وتطوير املهارات لدى الأبناء والنا�شئة من كال اجلن�سني  ،وال
�شك �أن ال�ساعات التي يق�ضيها �أبنا�ؤنا وبناتنا يف مدار�سهم  ،تعد
�إحدى فر�ص اال�ستثمار الناجح يف حال بذلت �أ�سباب التهيئة
لتحقيق بيئة تعليمية منوذجية ،ال�سيما يف حني �إعدادها
ملجتمع �شبابي وطالبي مدرك ًا ومثمن ًا لدوره كجيل م�ستقبلي،
تعقد عليه الآمال الكبرية  -بعد توفيق اهلل �سبحانه  -وهذا
بال �شك ي�أتي دومنا �أي �إغفال للعملية ال�شورية املتمثلة يف
امل�شاركة اجلماعية ،واتخاذ القرارات التي من �ش�أنها خدمة
املجتمع بكافة �أطيافه ،التي ال ت�أتي �إال بالتمثيل النزيه
وامل�شاركة اجلماعية الوا�ضحة وال�شفافة ،ال�سيما و�أن كثري ًا من
مدار�س الإعداد العام يف القاطعني احلكومي واخلا�ص حري�صة
على تهيئة الأجواء املنا�سبة ،ملا اتفق عليه با�سم (املجل�س
الطالبي) ،الذي من �ش�أنه مناق�شة هموم واحتياجات الطالب
وتطوير �سبل العمل لإجناح ر�سالة التعليم ال�سامية ،التي هي
يف الغالب عماد العملية الرتبوية املثالية.
جملة ال�شورى يف هذا العدد ت�سلط ال�ضوء على جتربة
مدر�سة متو�سطة ابن �سعد بالريا�ض التي كان لهم جهود ًا مبكرة
يف �إقرار جمل�س طالبي يتمتع با�ستقاللية العمل والقرار.
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هيكلة املجل�س
بداية علق مدير املدر�سة الأ�ستاذ /فهد الفوزان على هيكلة املجل�س
وقال  :يتكون املجل�س الطالبي باملدر�سة من رئي�س املجل�س ونائبه والأمني
العام و�أع�ضاء املجل�س ,لهم من الطالب.
وبني مدير املدر�سة �أن رئي�س املجل�س لديه من ال�صالحيات التي تخوله
التوا�صل امل�ستمر مع �إدارة املدر�سة مبا�شرة ورفع كافة التقارير والقرارات
التي ي�صدرها املجل�س الطالبي ومناق�شتها مع الإدارة العليا للمدر�سة
والتي دائم ًا ما تقتنع بوجهة نظر املجل�س وتوافق  -يف غالب الأمور -
على ما ي�صدر عنه ،ال�سيما و�أن �إدارة املدر�سة عملت جاهد ًة على تثقيف
وتعليم جميع من�سوبي املجل�س الطالبي بكافة �صالحياتهم �سوا ًء الرئي�س
�أو الأمني �أو الأع�ضاء.
و�أو�ضح الفوزان �أن ال�صالحيات حمددة �سلف ًا من قبل الإدارة العليا
عال من احلرية والو�ضوح ،وينوب عن
للمدار�س وهي ذات مرونة و�سقف ٍ
الرئي�س يف حال غيابه (نائب الرئي�س) والذي تتمحور مهامه يف معاونة
الرئي�س ونيابته يف رئا�سة اجتماعات املجل�س يف حال عدم ح�ضوره ،كما
�أن مهام الأمني العام للمجل�س تتلخ�ص يف ترتيب جدول �أعمال املجل�س
ومتابعة جل�ساته وقراراته ومتابعة اكتمال ن�صاب عدد احل�ضور من
الأع�ضاء ناهيك عن كونه نائب ًا عن الرئي�س فيما يخ�ص ال�ش�أن الإداري،
عال من
على �أنه كغريه من كوادر املجل�س  -يحظى هو الآخر -ب�سقف ٍ
ال�صالحيات وفق ما يكفله له نظام املجل�س ،الذي يخوله متابعة ومراقبة
عملية تر�شيح وانتخاب الأع�ضاء.

شورى الشباب

تر�شيح الأع�ضاء
�إلى ذلك تطرق املر�شد الطالبي الأ�ستاذ �صالح بن حممد القرعاوي
م�شرف امللتقى الطالبي الذي ينبثق منه املجل�س ال�شوري الطالبي على
�آلية الرت�شيح ومكونات املجل�س و�أفاد �أن املجل�س الطالبي باملدر�سة يتكون
من عدد من الأع�ضاء بالإ�ضافة �إلى الرئي�س ونائبه والأمني العام ،على �أن
عدد الأع�ضاء يتحدد بعدد الف�صول املدر�سية ،ف�إن كان عدد ف�صول ال�صف
الأول متو�سط �ستة ف�صول فعدد الأع�ضاء �ستة �أي �أن كل ف�صل ير�شح
مندوبه �أو ممثله يف املجل�س وهذا يتم بالت�شاور بني طالب الف�صل الواحد
الذين رمبا ي�ست�أن�سون بر�أي رائد الف�صل يف حال رغبتهم بذلك ,فهذا الأمر
يعود لطالب الف�صل �إن رغبوا ا�ست�شارة رائد الف�صل من عدمه.
للناخب ( صوتك أمانة )  00ولعضو المجلس

�أما عن القرارات و�آلية �صدورها من املجل�س ي�شري القرعاوي �إلى �أن
�إلى �أن القرارات ت�صاغ من قبل املجل�س الذي ال ينعقد �إال بح�ضور �أكرث من
( )%60من العدد الكلي للأع�ضاء .وترفع القرارات لإدارة املدر�سة التي
غالب ًا ما توافق عليها ،ال�سيما و�أن الإدارة تعلم �أن ما مت مناق�شته من هذه
القرارات هي من �صميم �صالحيات املجل�س وله احلق يف �إقرار ما يراه
منا�سب ًا ،هذا عن القرارات �أما التو�صيات فهي التي تكون من �صالحيات
الإدارة ويطرح املجل�س  -بعد �إذن الإدارة  -وجهة نظره حيالها.
ويف ختام حديثه �أكد الأ�ستاذ �صالح القرعاوي �أن تفعيل مثل هذه
الأفكار تربي يف الن�شء الت�شاور واتخاذ القرار وتعودهم على مبد�أ ال�شورى
الذي هو من مبادئ ال�شريعة الإ�سالمية ( و�أمرهم �شورى بينهم ) فيعتاد
على ذلك ويكون م�ستقب ًال نواة للمجال�س الت�شاورية �سواء املجل�س البلدي
�أو جمل�س ال�شورى.

( ضع بصمتك )

وبينَّ �أن عملية الرت�شح لع�ضوية املجل�س للعام الدرا�سي1436/1435هـ
حملت عنوان « �صوتك �أمانة» ،حيث ر�شح كل ف�صل درا�سي ع�ضو ًا �أ�صي ًال,
وع�ضو ًا بدي ًال عنه يف حال غيابه �أو تعذر ح�ضوره ب�سبب م�شاركات يف
الأن�شطة �أو االختبارات ،وعليه ف�إن عدد الأع�ضاء مرهون بعدد الف�صول,
م�ؤكد ًا �أن احل�صيلة العلمية ومعدل الدرجات للطالب لي�س لها عالقة
بعملية تر�شيح وانتخاب الأع�ضاء.
وا�شار �إلى �أن ع�ضوية املجل�س تنتهي بنهاية كل ف�صل الدرا�سي ,ومع كل
ف�صل يتم تر�شيح وانتخاب �أع�ضاء جدد بعدد ف�صول املدر�سة.
وعن املو�ضوعات التي يناق�شها املجل�س الطالبي� ,أو�ضح القرعاوي �أن
املجل�س يناق�ش كل ما من �ش�أنه خدمة الطالب يف املدر�سة ،فالأع�ضاء هم
ممثلون لزمالئهم ناقلون لهمومهم واحتياجاتهم ،وعليه ف�إن للمجل�س
احلق يف مناق�شة ،مواعيد االختبارات واجلدول الدرا�سي واخلدمات
املقدمة لهم يف مطاعم املدر�سة وكافة مرافق املدر�سة ،مفيد ًا �أن املجل�س
قرر تغيري و�إ�ضافة بع�ض امل�صالح واملرافق حتقيق ًا للرغبة العامة لطالب
املدر�سة ,والتي مت نقلها عن طريق املجل�س الطالبي ،كما �أن للمجل�س احلق
يف مناق�شة ما يرى فيه الفائدة لعموم الطالب ال�سيما تلك احلاالت التي
ت�صدر فيها �إدارة املدر�سة �إحدى العقوبات على الطالب املق�صرين ,حيث
يتدخل هنا املجل�س ك (و�سيط �إ�صالح) لي�س �إال� ،إذ غالب ًا ما ي�سهم هذه
ال�شفاعات من قبل املجل�س يف حت�سني �سلوك الطالب املعاقب وهذه جتربة
وقفنا عليها كثري ًا ،فالطالب �أقرب لبع�ضهم البع�ض منا نحن الأ�ساتذة.

جلان املجل�س الطالبي
وعن اللجان املتخ�ص�صة التي يتكون منها املجل�س الطالبي �أفاد
الأ�ستاذ /عبد اهلل ال�شقري �أن اللجان املتخ�ص�صة باملجل�س ثالث جلان؛
كل جلنه معنية مبناق�شة ودرا�سة ما يندرج حتت �صالحياتها؛ فهناك
جلنة �ش�ؤون الطالب؛ وجلنة �ش�ؤون املرافق؛ واللجنة الثالثة جلنة املتابعة
والتي من مهامها متابعة ومراجعة كل ما من �ش�أنه تطوير ورقي الأن�شطة
املدر�سية ومتابعة امل�شاركات وامل�سابقات التي ي�شارك فيها طالب املدر�سة؛
ناهيك عن دورها يف الأن�شطة الال�صفية والن�شاط امل�سائي.
و�أكد �أن املجل�س الطالبي �صاحبه حملتان انتخابيتان الأولى هي
(�صوتك �أمانة) وتخ�ص الطالب الناخبني فال ير�شح �إال من يكون �أهل
للت�شاور وتو�صيل الر�أي؛ واحلملة الثانية موجهة ملن �أ�صبح ع�ضو �شورى
طالبي وكانت حتت عنوان (�ضع ب�صمتك) حتفيز ًا للع�ضو لبذل كل ما
عنده من طاقة يف �إي�صال هموم زمالءه الطالب لإدارة املدر�سة.
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د .ثريا عبيد تتسلم جائزة صندوق األمم المتحدة للسكان
ت�سلمت ع�ضو جمل�س ال�شورى واملديرة التنفيذية ال�سابقة ل�صندوق الأمم املتحدة لل�سكان،
الدكتورة ثريا بنت �أحمد عبيد ،جائزة �صندوق الأمم املتحدة لل�سكان لفئة الأفراد لعام 2015م،
تقدير ًا لدورها يف جمال ال�سكان وال�صحة ،ون�شاطها يف جمال حقوق املر�أة والنهو�ض بالتنمية مع
مراعاة العقيدة الإ�سالمية والقيم املحلية.

وبعد ت�سليم نائب الأمني العام للأمم املتحدة ،يان �إليا�سون ،اجلائزة �إلى الدكتورة ثريا عبيد يف
احتفالية �أقيمت يف مقر الأمم املتحدة بنيويورك� ،أعربت ع�ضو جمل�س ال�شورى عن �سعادتها بهذه
اجلائزة ،منوهة مبا حظيت به املر�أة ال�سعودية من مكانة كبرية يف خمتلف املجاالت بف�ضل اهلل عز وجل
ثم حر�ص الدولة  -رعاها اهلل  -على ت�شجيعها ودعمها لتقدمي مزيد من االجنازات على ال�صعد كافة.
من جهته� ،أ�شاد نائب الأمني العام للأمم املتحدة ،يان �إليا�سون ،يف كلمة باملنا�سبة ،بجهود الدكتورة
ثريا عبيد يف املجاالت التي عملت بها يف �صندوق الأمم املتحدة لل�سكان ،وما قدمته يف ال�ش�أن الثقايف
ودفاعها عن القيم الإن�سانية وحقوق املر�أة والإن�سان وت�شجيعها جليل ال�شباب.

د .حياة سندي تحاضر في جامعة يابانية،
وتشارك في منتدى موناكاتا ايكو الدولي
حلت ع�ضو جمل�س ال�شورى الدكتورة حياة �سندي �ضيفـــة على جـــامعة مِي اليــــابانية يف  21مايو
2015م .و�ألقت حما�ضرة بعنوان «كيف ي�ستطيع العلم ت�شكيل املجتمع والعـــامل ب�أ�ســره نحو الأف�ضل»؛
ح�ضرها �أكرثها من  150طالب ًا معظمهم من كلية الدرا�سات العليا يف االبتكار الإقليمي.

كما �شاركت الدكتورة حياة �سندي يف منتدى موناكاتا ايكو 100-الدويل  2015الذي عقد يف مدينة
فوكوكا اليابانية خالل املدة من  24 – 22مايو  .2015حيث ناق�شت يف اجلل�سة االفتتاحية وعنوانها
«البيئة والعلوم والثقافة  -نحو حتقيق الأهداف الإمنائية امل�ستدامـ ـ ــة» �أهمي ــة غر�س ثقافة االبتكار يف
جمتمع مبني على اخليال والإبداع ،خا�صة و�أن اخليال مهم مل�ستقبل �أف ــ�ضل من خ ــالل التفكري خارج
ال�صندوق للأ�شخا�ص الذين هم بحاجه �إليه.
كم ــا ناق�ش ــت الدكت ــورة ح ــياة �سن ــدي احلاج ــة �إلى املزي ــد م ــن امل�شـ ــاركات الن�سائية يف عمليات
�صنع القرار.
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د .منى آل مشيط تشارك في اجتماع طبي
خاص بالتقنيات المساعدة على اإلنجاب
�شاركت ع�ضو جمل�س ال�شورى الدكتورة منى بنت عبداهلل �آل م�شيط يف االجتماع ال�سنوي
اخلا�ص بالتقنيات امل�ساعدة على الإجناب .الذي عقد يف العا�صمة الإ�سبانية مدريد خالل
املدة من � 2إلى � 6شعبان 1436هـ ,املوافق � 20إلى  24مايو 2015م.

د .فردوس الصالح تشارك في مؤتمر

د .السلطان يشارك في ملتقى

عالمي لعلم األرض والتغير المناخي

عالمي للمعلومات

�شاركت ع�ضو جمل�س ال�شورى الدكتورة فردو�س بنت �سعود ال�صالح يف امل�ؤمتر
العاملي لعلم الأر�ض والتغري املناخي الذي عقد يف اليكانتي مبملكة �إ�سبانيا
خالل املدة من � 29شعبان �إلى غرة رم�ضان 1436هـ ,املوافق � 16إلى  18يونيو
 ,2015بعنوان «نظرة يف التطورات احلديثة يف علم الأر�ض والتحكم يف التغري
املناخي».

�شارك ع�ضو جمل�س ال�شورى الدكتور �سلطان بن ح�سن ال�سلطان يف
امللتقى العاملي للمعلومات الذي عقد يف العا�صمة الربتغالية ل�شبونة
خالل املدة من � 7إلى � 11شعبان 1436هـ ,املوافق � 25إلى  29مايو
2015م.
وتركز امللتقى على بحث �سبل تطوير القوانني والأنظمة والتجارب
الدولية اخلا�صة باملعلومات اجليومكانية.

د .الزيلعي يحضر اجتماعًا لوكالء اآلثار
والمتاحف بدول مجلس التعاون
ح�ضر ع�ضو جمل�س ال�شورى الدكتور �أحمد بن عمر الزيلعي �أعمال االجتماع ال�ساد�س ع�شر لوكالء
الآثار واملتاحف بدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية الذي عقد يف الدوحة عا�صمة دولة قطر
بناء على دعوة من
خالل املدة من � 13إلى � 15شعبان 1436هـ ,املوافق  31مايو �إلى  2يونيو  ,2015وذلك ً
جمعية التاريخ والآثار بدول جمل�س التعاون اخلليجي.

ترقية د .المهنا والدحيم إلى الرابعة عشرة
�صـــدرت موافـــقة خـــادم احلـــرمني ال�شريفني
امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود على ترقية
الزميـــلني الدكـــتور حممـــد بـــن عبداهلل املـهنـــــا
املتحـــدث الر�ســـمي ملجلـــ�س ال�شــــورى ,والأ�ستـــاذ
عبدالعزيز الدحــيم مديـــر عـام اخلدمات العامة
باملجل�س �إلى املرتبة الرابعة ع�شرة.

وقـ ـ ـ ــد رف ــع الزميــالن املهــنا والدحيــم بالـ ــغ
�شكرهما وامت ــنانهما خل ــادم احلرمني ال�شريفني
ول�سمو ويل عهــده الأم ــني �ص ــاحب ال�سم ــو امللكي
الأمري حممد بن نايف بن عبدالعزيز و�سمو ويل
ويل العهد �صاحــب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن
�سلمان بن عـ ــبدالعزيز  -حفظهم اهلل -على هذه
الثقة امللكية الكرمية.

و�أكدا اعتزازهما بهذه الثقة ال�سامية ،و�س�أال
اهلل العلي الق ــدير �أن يك ــونا عن ــد ح ـ ــ�سن ظن
القيادة بهما.
كمـ ــا عرب امله ــنا والدحي ــم ع ــن �شك ـ ــرهما
وتقديرهما ملعايل رئي�س جمل�س ال�شورى ال�شيخ
الدكتور عبداهلل بن حممد بن �إبراهيم �آل ال�شيخ
وملعايل نائب رئي ــ�س املجلــ�س الدكتور حممد بن
�أمني اجلفري ،ومعايل م�س ــاعد رئي ــ�س املجل�س
الدكتور يحيى ب ــن عبداهلل ال�صمعـ ــان ،ومعايل
الأمني العام للمجل�س الدكتور حممد بن عبداهلل
�آل عمرو ،على دعمهم لهما وثقتهم بهما ,ومتنيا
�أن تكون هذه الرتقية دافع ًا لهما نحو املزيد من

العطاء واجلهد يف خدمة الوطن من خالل جمل�س ال�شورى.
و«ال�شورى» �إذ تبارك للزميلني الدكتور حممد املهنا
والأ�ست ــاذ عب ــدالعزيز الدح ــيم هـ ــذه الرتقي ــة ,تتمــنى
لهما مزيد ًا من التوفيق يف عملهما مبا يحقق تطلعات
م�س�ؤويل املجل�س.
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مجلس األمة الكويتي يقر الخطة
السنوية للحكومة بــ  17مليار دوالر
�أقر جمل�س الأمة الكويتي اخلطة ال�سنوية التي قدمتها له احلكومة عن
ال�سنة املالية  ،2017 - 2016مت�ضمنة م�شاريع تبلغ  5.157مليار دينار كويتي،
�أي ما يعادل  17.11مليار دوالر.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن الأمني العام للمجل�س الأعلى للتخطيط والتنمية ها�شم
الرفاعي قوله�،:إن عدد امل�شاريع التي ت�ضمنتها اخلطة  309م�شروعات؛ منها  279م�شروع ًا
م�ستمر ًا من اخلطط ال�سابقة و  30م�شروع ًا جديد ًا.
و�أو�ضح الرفاعي يف كلمة �أثناء جل�سة ملجل�س الأمة �أن اخلطة ال�سنوية ترتكز على ر�ؤية �أمري
دولة الكويت ال�شيخ �صباح الأحمد اجلابر ال�صباح ،بجعل الكويت مركز ًا مالي ًا وجتاري ًا جاذب ًا
لال�ستثمار ،ورفع كفاءة الإنتاج فيه من خالل قيام القطاع اخلا�ص بقيادة الن�شاط االقت�صادي.

البرلمان العربي قلق من
تردي األوضاع في سوريا
�أعرب الربملان العربي عن قلقه البالغ �إزاء الو�ضع املرتدي يف
�سوريا ,مطال ًبا جميع الفئات املتقاتلة هناك بوقف العمليات
الع�سكرية مبنا�سبة دخول �شهر رم�ضان املبارك.
وعرب الربملان يف بيانه اخلتامي ال�صادر عقب انتهاء �أعمال
جل�سته العادية ال�ساد�سة من دور االنعقاد الثالث للف�صل الت�شريعي
الأول عن �إدانته ملظاهر العنف والقتل وحماوالت زرع بذور
الطائفية التي تهدد وحدة ال�شعب والأرا�ضي ال�سورية ,م�ؤكد ًا
�ضرورة تبني احلل ال�سلمي يف �إطار مرجعية جنيف.
وعلى �صعيد الق�ضية الفل�سطينية� ,أعرب عن قلقه ال�شديد لتعرث عملية
ال�سالم وتنفيذ قرارات ال�شرعية الدولية ب�إنهاء االحتالل و�إقامة الدولة
الفل�سطينية امل�ستقلة وعا�صمتها القد�س ،داع ًيا �إلى �سرعة اتخاذ قرار عاجل
يف جمل�س الأمن الدويل لتحديد تاريخ حمدد لإنهاء االحتالل..
ودعا الربملان العربي القوى والف�صائل الفل�سطينية لبذل مزيد من اجلهود
لتنفيذ بنود اتفاق امل�صاحلة كافة ،وب�ش�أن الأو�ضاع يف اليمن� ,أعلن الربملان
�أنه يتابع باهتمام وقلق بالغني ما يجري يف اليمن من تطورات للأو�ضاع
الع�سكرية والأمنية وال�سيا�سية؛ وما يعانيه ال�شعب اليمني من �أو�ضاع �إن�سانية
�صعبة يتحتم معها �سرعة التو�صل �إلى حل للأزمة اليمنية بنا ًء على قرار الأمم
املتحدة رقم ( )2216واملبادرة اخلليجية ونتائج احلوار اليمني.
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كما �أعرب الربملان العربي عن اهتمامه البالغ بالتطورات الأمنية وال�سيا�سية
يف العراق ،م�شددًا على �أهمية جتفيف منابع الإرهاب ومنع تدفق الإرهابيني
�إليها واحليلولة دون التعامل التجاري والنفطي مع الإرهابيني وذلك من خالل
تنفيذ قرارات جمل�س الأمن الدويل يف هذا ال�صدد.

متابعات برلمانية

النواب األردني يقر تعدي ً
ال قانونيًا يحظر على األحزاب
أي تمويل أو تبرعات من أي جهة
�صوت جمل�س النواب الأردين بالأغلبية على ادخال تعديالت
جديدة �ضمن قانون الأحزاب ال�سيا�سيةُ ،يحظر مبوجبها تلقي
الأحزاب �أي متويل �أو هبات �أو تربعات نقديه من �أي دولة �أو جهة
خارجية� ،أو من م�صدر جمهول.
ومبوجب القانون بتعديالته اجلديدة التي �أقرت كاملة ف�إن احلب�س ملدة ال تقل
عن �سنة� ،سيكون عقوبة كل ع�ضو من �أع�ضاء احلزب ت�سلم ما ًال �أو وافق على
ت�سلمه حل�ساب احلزب من �أي دولة �أو جهة خارجية.
وعلي مدار �أربع جل�سات �أقر النواب مواد القانون ،ب�شكل خمالف �إلى حد كبري
لتو�صيات اللجنة القانونية باملجل�س والتي �أو�صت يف �سل�سلة نقا�شاتها حول م�شروع
القانون برفع عدد امل�ؤ�س�سني للأحزاب �إلى � 500شخ�ص ،وهو قرار خمالف ملا
اقرتحته احلكومة ب�أن يكون العدد � 150شخ�ص ًا ،لي�صوت املجل�س باملح�صلة على
املقرتح احلكومي.

لبنان بال رئيس منذ أكثر من
عام بسبب االنقسام النيابي
ويتطلب انتخاب رئي�س ح�ضور ثلثي �أع�ضاء جمل�س النواب ( 86من �أ�صل
 ،)128ومل يتمكن الربملان منذ انتهاء والية الرئي�س ال�سابق مي�شال �سليمان
يف  25مايو  2014من توفري الن�صاب القانوين النتخاب رئي�س.
وينق�سم النواب بني جمموعتني �أ�سا�سيتني :قوى � 14آذار املناه�ضة
حلزب اهلل ودم�شق واملدعومة من اململكة ودول الغرب  ،و�أبرز �أركانها
�سعد احلريري و �سمري جعجع املر�شح �إلى رئا�سة اجلمهورية ،وقوى � 8آذار
املدعومة من دم�شق وطهران ،و�أبرز �أركانها حزب اهلل ال�شيعي والزعيم
امل�سيحي املاروين مي�شال عون ،مر�شح هذه املجموعة �إلى الرئا�سة.

�أرج�أ جمل�س النواب اللبناين للمرة  25جل�سة انتخاب رئي�س
جديد للجمهورية كانت مقررة الأربعاء  24يونيو نتيجة االنق�سام
ال�سيا�سي احلاد يف البالد ،على خلفية النزاع يف �سوريا املجاورة.
و�أ�صدرت الأمانة العامة ملجل�س النواب بيانا جاء فيه “�أرج�أ
رئي�س جمل�س النواب نبيه بري جل�سة انتخاب رئي�س للجمهورية
�إلى  15يوليو املقبل لعدم اكتمال الن�صاب.

وال متلك �أي من الكتلتني النيابيتني الأغلبية املطلقة .وهناك كتلة ثالثة
�صغرية يف الربملان من و�سطيني وم�ستقلني� ،أبرز �أركانها الزعيم الدرزي
وليد جنبالط.
وتقاطع معظم مكونات قوى � 8آذار جل�سات االنتخاب ،مطالبة بتوافق
م�سبق على ا�سم الرئي�س .يف املقابل ،تدعو قوى � 14آذار �إلى ت�أمني ن�صاب
اجلل�سات وانتخاب املر�شح الذي يحظى بالعدد الأكرب من الأ�صوات.
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أردوغان :إعادة االنتخابات في حال
فشل تشكيل الحكومة الجديدة
�صرح الرئي�س الرتكي رجب طيب �أردوغان �أن االنتخابات املبكرة �ستكون
حتمية� ،إذا ف�شلت جهود كل من حزب العدالة والتنمية (احلاكم) و�أحزاب
املعار�ضة الرئي�سة يف ت�شكيل حكومة جديدة خالل املهلة الد�ستورية
ومدتها  45يوم ًا.
و�صرح �أردوغان �إلى ال�صحافيني ب�أنه �إذا مل يتمكن احلزب الذي جاء يف املرتبة
الأولى يف االنتخابات من ت�شكيل حكومة؛ ومل يتمكن كذلك من جاء يف املركز الثاين...
يف هذه احلالة التوجه �إلى �صناديق االقرتاع مرة �أخرى وفق ًا �إلى الد�ستور� ،سيكون �أمر ًا
ال مفر منه .م�ضيف ًا �أنه “ال ي�صف ذلك بانتخابات مبكرة ،ولكن �إعادة �إلى االنتخابات.
و�أ�ضاف� :إن ترك البالد من دون حكومة �أمر غري وارد ...حالة عدم اليقني يجب
�أال ت�ستمر طوي ًال ل�ضمان عدم تعطيل ا�ستثماراتنا وعالقاتنا الدولية .يجب �أن ت�شكل
احلكومة يف �أ�سرع وقت.
وكان حزب “العدالة والتنمية” قد ح�صل على نحو  41يف املئة من الأ�صوات يف
االنتخابات الربملانية التي جرت يف  7من حزيران (يونيو)  ،وهي ن�سبة تقل عن الغالبية
الربملانية الالزمة لكي ي�شكل احلزب احلكومة منفرد ًا.

اليابانيون يتظاهرون ضد مقترح الحكومة
بتشريع المشاركة في الحروب وتصدير األسلحة
تظاهر نحو � 25ألف ياباين احتجاج ًا على الت�شريعات التي اقرتحتها
حكومة رئي�س الوزراء �شينزو �آبي الهادفة ،ح�سب املتظاهرين� ،إلى “تعزيز دور
اليابان الع�سكري عاملي ًا وامل�شاركة يف احلروب مع احللفاء �إ�ضافة �إلى تعديل
الد�ستور وت�صدير الأ�سلحة”.
و�شكل املتظاهرون �سل�سلة ب�شرية حول الربملان الياباين حيث جتمعوا يف املناطق التي
حتيط باملبنى حاملني الالفتات التي تندد بال�سيا�سات الع�سكرية حلكومة �آبي ،وهتفوا �ضدها.

و�شارك يف التظاهرة بع�ض النواب من �أحزاب املعار�ضة حيث
�ألقوا خطابات تندد باحلكومة و�سيا�ساتها وتدعو �إلى �إلغاء جميع
الت�شريعات التي يتداولها الربملان حالي ًا متهيد ًا لإقرارها الحق ًا.

واشنطن واثقة بتمديد االتحاد األوروبي عقوباته ضد روسيا

�أعربت املندوبة الأمريكية لدى الأمم املتحدة �سامانثا عن ثقة وا�شنطن بتمديد االحتاد
الأوروبي عقوباته �ضد رو�سيا على خلفية الأحداث يف �أوكرانيا.
ويف مقابلة مع حمطة “�سي �إن �إن” التلفزيونية قالت باور رد ًا على �س�ؤال عما �إذا كانت الواليات املتحدة
تخطط لتقدمي م�ساعدات ع�سكرية لكييف يف حال ت�صعيد النزاع امل�سلح �شرق البالد“ :نحن ال نركز اهتمامنا
على ما ميكن �أن يحدث بل على اتفاقات مين�سك التي يعد تطبيقها �أمر ًا حموري ًا ،وذلك ما يجعل لدينا �أمل،
ولدينا �أ�سباب لالعتقاد ب�أن �أوروبا �ستمدد العقوبات”.
ونفت املندوبة الأمريكية �أن تكون وا�شنطن �أخط�أت يف ظنها �أن فر�ض عقوبات �ضد رو�سيا �سيغري موقف
مو�سكو ،قائلة� :إن العقوبات عادة ما تتطلب وقت ًا كي تلحق �أ�ضرار ًا وتغري ح�سابات.
وبح�سب باور ،ف�إن العقوبات «قد �أحلقت �أ�ضرار ًا ج�سيمة باالقت�صاد الرو�سي» ،لكنها �أ�ضافت �أنه «من
الأهمية الإدراك ب�أننا ال نريد العقوبات �إمنا الذي نتطلع �إليه هو تطبيق اتفاقات مين�سك».
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متابعات برلمانية

النواب األمريكي يقر قانونًا يفوض الرئيس
التفاوض لعقد اتفاقيات تجارية دولية
وافق جمل�س النواب الأمريكي على قانون للتجارة يدعمه الرئي�س باراك �أوباما ،وذلك
بعد �أ�سبوع واحد فقط من ت�صويت الدميقراطيني �ضده .ومينح القانون اجلديد الذي يو�صف
ب�أنه “مثري للجدل”� ،أوباما حق التفاو�ض للتو�صل �إلى اتفاقات جتارية دولية ،بينما ال يحق
للكوجنر�س تغيري تفا�صيل هذه االتفاقات ،بل يحق له فقط رف�ضها �أو امل�صادقة عليها.
و�أحيل القانون �إلى جمل�س ال�شيوخ للت�صويت عليه .ويرى الدميقراطيون ونقابات العمال �أن القانون �سي�ؤدي
�إلى فقدان فر�ص العمل يف الواليات املتحدة ،وكان القانون ،الذي �صدق جمل�س النواب عليه ب�أغلبية 218
�صوتًا مقابل � 208أ�صوات ،قد خ�ضع لتعديل �ألغى مبوجبه قانون ًا مرافق ًا ين�ص على م�ساعدة العمالة الأمريكية
املت�ضررة من الواردات الأجنبية ،وتعد م�صادقة جمل�س النواب على القانون خطوة جديدة باجتاه امل�صادقة
على ال�شراكة العابرة للمحيط الهادئ ،وهو اتفاق بني الواليات املتحدة و 11دولة �أخرى لإزالة العوائق التي
تقف بوجه التجارة احلرة واال�ستثمار.

البرلمان األوروبي يؤجل التصويت على
اتفاقية تحرير التجارة مع الواليات المتحدة
�أجل الربملان الأوروبي الت�صويت على اتفاقية حترير التجارة مع الواليات املتحدة  ,وذلك
ب�سبب خالف حاد حول حماية امل�ستثمرين .وقال متحدث با�سم الربملان الأوروبي يف �سرتا�سبوج
�إن رئي�س الربملان النائب الأملاين “مارتني �شولت�س” قرر ت�أجيل الت�صويت ب�سبب ورود �أكرث من
مئتي طلب تعديل على االتفاقية.
وتتمثل نقطة اخلالف يف التنظيم القانوين املنوط به ت�سوية اخلالفات بني امل�ستثمرين والدول امل�شاركة يف
االتفاقية� ،إذ جنح الي�سار واخل�ضر يف فر�ض رف�ضهم القاطع للجوء �إلى جهات حتكيم خا�صة ،فيما عار�ض هذا
املوقف املحافظون وامل�سيحيون ومل يتم حتديد موعد جديد لت�صويت الربملان الذي يعد على كل حال غري ملزم.
ويطالب منتقدوا هذه اخلطوة ب�أن ينتدب للتحكيم ق�ضاة م�ستقلون يف جل�سات ا�ستماع معلنة ،ويتخوفون
من اجلور على حق امل�ستثمرين الأوروبيني يف الواليات املتحدة ل�صالح ال�شركات الأمريكية يف حال اللجوء �إلى
هيئات حتكيم خا�صة ،وتدور املفاو�ضات حول االتفاقية منذ عام  ،2013ومن املمكن �أن يتم اختتامها يف .2017

العموم البريطاني يصادق على قانون لالستفتاء الشعبي
بشأن العضوية في االتحاد األوروبي
بات البقاء يف االحتاد الأوروبي �أو اخلروج منه بالن�سبة لربيطانيا م�س�ألة وقت ،مع م�ضي
هذا البلد يف اتخاذ خطوات عملية مت�سارعة لتقرير م�صريه يف هذا ال�سياق.
ففي الـ 9من يونيو/حزيران �صادق جمل�س العموم الربيطاين على م�شروع قانون ب�ش�أن �إجراء ا�ستفتاء
يتعلق بالع�ضوية يف االحتاد الأوروبي.
ولقي م�شروع القانون دعم ًا كبري ًا ب�أغلبية � 544صوتا مقابل معار�ضة � 53صوت ًا.
وروج حزب املحافظني احلاكم يف بريطانيا يف جمل�س العموم مل�شروع قانون رئي�س الوزراء ديفيد كامريون
بخ�صو�ص �إجراء ا�ستفتاء يتعلق بالع�ضوية يف االحتاد الأوروبي مع ت�صاعد ال�ضغوط من املعار�ضني لالحتاد
الأوروبي داخل احلزب.
يذكر �أن رئي�س الوزراء الربيطاين ديفيد كامريون كان قد وعد ب�إجراء هذا اال�ستفتاء بحلول نهاية عام
 2017مبجرد انتهائه من �إعادة التفاو�ض على �شروط ع�ضوية بريطانيا يف االحتاد الأوروبي.
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البرلمان األوكراني يقيل رئيس
جهاز أمن الدولة
�ص ّوت الربملان الأوكراين على �إقالة رئي�س جهاز �أمن الدولة فالنتني
ناليفايت�شنكو ،بعد خالفه مع الرئي�س برتو بورو�شينكو ودخوله يف نزاع مع
املدعي العام الوطني.
وقال الرئي�س بورو�شينكو � :إن الربملان الأوكراين دعم اقرتاحي ب�إقالة فالنتني
ناليفايت�شنكو من من�صبه كرئي�س جلهاز �أمن الدولة بعد ت�صويت  248نائب ًا من �أ�صل
 450لفائدة املطلب الر�سمي للرئي�س.

النواب الليبي يصوت على مسودة لالتفاق السياسي

�صوت جمل�س النواب الليبي على ن�ص امل�سودة الرابعة لالتفاق ال�سيا�سي
حلل الأزمة يف ليبيا ،بعد �إدخال تعديالته عليها.
وقال ع�ضو جمل�س النواب الليبي النائب طارق الأ�شرت يف ت�صريحات �إن التعديالت التي
�أجرتها جلنة الأربعني على ن�ص امل�سودة الرابعة لالتفاق ال�سيا�سي الذي �سلمته الأمم املتحدة
لأطراف احلوار خالل اجلولة اخلام�سة يف ال�صخريات قبل �أ�سبوع لي�ست كبرية ،م�ش ًريا �إلى
�أنها ثوابت امل�سودة الثالثة نف�سها.
و�أعرب الأ�شرت عن �أمله يف �أن تلقى تعديالت امل�سودة الرابعة التي �أقرها املجل�س قبول
املبعوث الأممي و�إقرارها �ضمن اتفاق احلل النهائي.
و�أ�شارت م�صادر جمل�س النواب �إلى �أن التعديالت ت�ضمنت �إلغاء دور احلوار ال�سيا�سي الذي
جاء يف امل�سودة الرابعة و�أن يكون الربملان هو القائد الأعلى للقوات امل�سلحة و�أن يكون جمل�س

جمل�سا ا�ست�شار ًيا ويت�شكل �أع�ضا�ؤه من  45ع�ضوا من م�ؤيدي
الدولة ً
امل�ؤمتر و 45من معار�ضيه �إلى جانب الثالثني ع�ض ًوا الآخرين.

البرلمان الدولي يدين الهجوم على البرلمان األفغاني

�أدان االحتاد الربملاين الدويل الهجوم الذي تعر�ض له الربملان الأفغاين م�ؤخر ًا ,بينما كان
ينظر يف تعيني وزير جديد للدفاع .وي�شتبه ب�ضلوع حركة طالبان يف الهجوم الذي �أ�سفر عن
قتلي وجرحي.
وقال الأمني العام لالحتاد مارتن �شينجوجن يف بيان له �إن �أي هجوم علي الربملان هو هجوم علي الدميقراطية
نف�سها و�أن هذا االعتداء هو حماولة لتقوي�ض الإرادة ال�سيا�سية لل�شعب الأفغاين.
و�أ�ضاف رئي�س الإحتاد �صابر ت�شودري �أن ال�شعب الأفغاين يوا�صل بحزم وقوفه يف مواجهة الإرهاب و�أنه
بحاجة �إيل كل دعم ممكن ليتمكن نوابه من متثليه يف الت�شريع والإ�شراف علي احلكومة علي نحو فعال ،و�أ�شار
البيان �إلى �أن النواب الأفغان مت ا�ستهدافهم مرار ًا من قبل امل�سلحني  ،مما �أدى �إيل العديد من حاالت االغتيال
والإ�صابة خالل ال�سنوات املا�ضية ،ودعا االحتاد الربملاين الدويل دول العامل لإظهار احلزم يف مكافحة الإهاب

بجميع �أ�شكاله .كما دعا �إيل توفري املزيد
من الدعم واحلماية للنواب الربملانيني يف
البيئة ال�صعبة والعنيفة.

البرلمان اليوناني يتيح للمواطنين التصويت على إنذار الدائنين

�صادق الربملان اليوناين على مقرتح ا�ستفتاء عر�ضته احلكومة على عر�ض االتفاق
الأخري الذي قدمه دائنو �أثينا (االحتاد الأوروبي و�صندوق النقد الدويل) ،بح�سب فرز
الأ�صوات يف الربملان.
و�أيد اال�ستفتاء املقرر تنظيمه يف اخلام�س من يوليو 179 ،نائبا على الأقل من �إجمايل  300نائب,
وجتري عملية التثبت من �صحة الأ�صوات ،وكان رئي�س احلكومة الك�سي�س ت�سيربا�س قال يف كلمة �سبقت
الت�صويت� :إنه واثق من �أن ال�شعب اليوناين �سيقول « ال كبرية » �ضد �إنذار الدائنني خالل اال�ستفتاء.
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متابعات برلمانية

البرلمان العربي يؤيد
مشروع بروتكول إنشاء القوة
العربية المشتركة
�أكد الربملان العربي دعمه مل�شروع الربوتوكول اخلا�ص ب�إن�شاء
القوة العربية امل�شرتكة ،م�شري ًا �إلى ا�ستعداده للعمل مع الأمانة
العامة جلامعة الدول العربية ملا من �ش�أنه دعم تفعيل قرارات
القمة العربية الأخرية ،خا�صة م�شروع �إن�شاء القوة العربية
امل�شرتكة.
وقال رئي�س الربملان العربي �أحمد بن حممد اجلروان يف ت�صريح �صحفي:
«�إن العمل من �أجل تفعيل القوة العربية امل�شرتكة والتي تهدف �إلى التدخل
الع�سكري ال�سريع ملواجهة التحديات التي تهدد �أمن و�سالمة الدول العربية
و�سيادتها الوطنية وجمابهة التهديد املبا�شر للأمن القومي العربي ،لطاملا كان
مطلب ًا �شعبي ًا عربي ًا ملح ًا بد�أت تت�ضح معامله من خالل القمة العربية الأخرية
يف �شرم ال�شيخ» ،منوه ًا بالعمل اجلاد الذي قام به ر�ؤ�ساء �أركان القوات
امل�سلحة للخروج مب�شروع الربوتوكول اخلا�ص ب�إن�شاء القوة العربية امل�شرتكة.

و�أو�ضح �أن الربملان العربي تابع بارتياح بالغ االجتماع الذي عقده الرئي�س
امل�صري عبدالفتاح ال�سي�سي مع �أمني عام جامعة الدول العربية الدكتور نبيل
العربي ورئي�س �أركان حرب القوات امل�سلحة امل�صرية الفريق حممود حجازي
م�ؤخر ًا ,والذي مت خالله تقدمي م�شروع الربوتوكول اخلا�ص ب�إن�شاء القوة
العربية امل�شرتكة ،وذلك يف ظل الظروف الراهنة التي متر بها املنطقة العربية
والتي ت�ستوجب التدخل من �أجل حفظ مقدرات ال�شعب العربي و�أمنه وا�ستقرار.

إلغاء تصويت المصريين باليمن في االنتخابات البرلمانية المقبلة
قررت اللجنة العليا لالنتخابات الربملانية امل�صرية التي ير�أ�سها امل�ست�شار
�أمين عبا�س رئي�س حمكمة ا�ستئناف القاهرة ،عدم تخ�صي�ص جلنة لت�صويت
امل�صريني املقيمني يف جمهورية اليمن ،باالنتخابات الربملانية املُقبلة ،وذلك
مراعاة للظروف الأمنية احلرجة التي متر بها اليمن يف الوقت الراهن.
وقال عبا�س� ،إن �إلغاء الت�صويت على االنتخابات باليمن ،جاء بناء على املذكرة املقدمة
�إلى اللجنة العليا لالنتخابات بهذا ال�ش�أن ،والتي تقدمت بها وزارة اخلارجية ،وا�ستعر�ضت
خاللها تفا�صيل تلك الظروف التي ي�صعب معها وجود جلنة انتخابية للم�صريني املقيمني يف
اليمن يف ظل تلك الظروف.

لجنة برلمانية بمجلس النواب تؤيد إقرار قانون العفو العام في العراق
�أيدت جلنة حقوق الإن�سان يف جمل�س النواب العراقي �إقرار قانون العفو
العام الذي �أر�سله جمل�س الوزراء العراقي �إلى جمل�س النواب �شرط عدم
امل�سا�س بحقوق ذوي ال�ضحايا.
و�أكدت ع�ضو اللجنة النائبة الربملانية �أ�شواق اجلاف �أن ر�أي اللجنة كان ثابت ًا ب�ش�أن
القانون منذ الدورة ال�سابقة للربملان �إال �أن ال�صراع ال�سيا�سي حال دون �إقراره.
و�أو�ضحت �أن القانون يجب �أن يت�ضمن التوازن بني حقوق ال�سجناء وحقوق ذوي ال�ضحايا،
م�شددة على «�ضرورة النظر للقانون بنظرة �إن�سانية ولي�ست �سيا�سية.
و�أ�ضافت «�إننا لن ن�سمح للذين ثبت باحلكم القاطع بتلطخ �أيديهم بدماء �أبناء ال�شعب
العراقي �أو الذين �سرقوا املال العام من �شمولهم بالقانون».
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سجال حول الديمقراطية
منذ �أيام �أفالطون  327-427( Platoق .م ).و�أر�سطو  322-384( Aristotleق.م ).حتى
بــدءا من �أ�ســـ�س الدميقراطية
يوم النا�س هذا دارت �سجاالت وا�سعة ومت�شعبة حـــوا الدميقراطيـــة ً
مثل التمثيل ال�شعبي� ،أو م�س�ألة امل�ساواة بني مواطنني غري مت�ساوين يف حيازة الرثوة والقوة واملعرفة
واملكانة االجتماعية.
وبرز �إلى �ساحة النقا�ش فكرة ل�صيقة بالدميقراطية وهي :حق االقرتاع .وال تزال هذه الفكرة
تختلف من حيث التطبيق بني بلد و�آخر من البلدان التي تتبنى الدميقراطية يف العمل ال�سيا�سي.
وال يخلو �أدبيات ال�سيا�سة والإدارة يف الفكر ال�سيا�سي العاملي من �إ�ضافة جديدة �أو فكرة غري
م�سبوقة حتاول �أن تعالج بع�ض م�شكالت الدميقراطية .ففي الفكر العربي املعا�صر على �سبيل املثال
يربز املفكر العربي :عبدالرحمن الكواكبي ( )1902-1855رائدً ا من رواد الفكر ال�سيا�سي ،ففي
كتابة :طبائع اال�ستبداد �شن نقدً ا قا�س ًيا لطبقة العوام و�سماهم :قوت امل�ستبد وقوته .وهذا وال �شك
يتعدى حق االنتخاب �إلى ف�ضاءات �أو�سع منها :حق املواطنة .وفكرة عبدالرحمن الكواكبي تذكرين
مبا �سنه الآباء امل�ؤ�س�سون يف �أمريكا عند ان�شاء جمل�س ال�شيوخ  senateمن �آليات نظامية حلماية
جمل�س ممثلي الواليات من �أن يتمكن العامة � mobsأو الغوغاء  riffraffمن ت�شكيل �أغلبية يف جمل�س
املمثلني house of representatives
ويف ع�صرنا الراهن ت�شهد الدميقراطية �سجاالت ال تقل عما تعر�ضت لها يف الع�صور احلديثة املبكرة
�أو يف الع�صر الروماين �أو حتى يف الع�صر اليوناين .من تلك ال�سجاالت ما يتناول �أثر �أباطرة املال
والأعمال والإعالم واالت�صال اجلماهريي ،تلك الفئات متلك الو�سائل للو�صول �إلى العامة والت�أثري
فيها وتوجيه �أ�صواتها االنتخابية .وقد �أفرد هربرت �شيللر )2000-1919( Herbert Scheller
كتاب ًا �سماه :املتالعبون بالعقول ( Mind Managersترجمة عبدال�سالم ر�ضوان� ،سل�سلة عامل
املعرفة) للحديث عن �أثر امرباطورية املال والإعالم على الدميقراطية.
ومن ال�سجاالت �أي�ضا حول الدميقراطية �أنها غري مثالية ،وال ميكن �أن تكون مثالية .ولو نظرنا لتاريخ
تطورها جند �أنها نتاج لنظريات �سيا�سية� :إحداها نظرية تقييد ال�سلطة �أو �إبعاد احلكم املطلق .وهذا
ريا بنظرية العقد االجتماعي التي قال بها رو�سو Jean Jacques Rousseau
ال�صنيع ت�أثر كث ً
( .)1778-1712والأخرى نظريـــة فــ�صل ال�سلطــات التي قــال بهـــا منتـــ�سكيو Montesquieu
( )1755-1689يف كتابه :روح القوانني .تلك النظريات كانت �أ�سا�س الدميقراطية احلديثة ،ولكنهما
ال يكفيان ،ذلك �أن تغول �صاحب ال�سلطة ال زال قويا ،مما ا�ستدعى لتحديــثات متوا�صــلة .مــن ذلك
بروز الليربالية التي تذهب �إلى �أن الدميقراطية ال تن�ش�أ من حق االنتخاب وتــداول ال�سلطــة
فقط ،و�إمنا تن�ش�أ من قيم �إن�سانية مثل :احلرية ،وامل�ساواة والعدالة ،وكل ذلك �أمام قــانون و�سلطة
ت�شريعية وق�ضائية م�ستقلة .وخري من يمُ ثل هذا التوجه هو الكاتب الأكادميي الفرن�ســي :با�سكال
�سالن  Pascal Salinيف كتابه املو�سوم :الليربالية .وفيه حذر م�ؤلفه من اال�ستبداد الدميقراطي.
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د .عبد اهلل بن �إبراهيم الع�سكر
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