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أسرة التحرير

مجلس الشورى والدبلوماسية البرلمانية

�أو  برملان  �أي  �أ�سا�س  �أنهما  رغم   - فح�سب  و�لت�سريع  �لرقابة  جمايل  على  يقت�سر  ال  �لربملاين  �لعمل 

جمل�س �سوري -,  فللمجال�س �لربملانية و�ل�سورية دور دبلوما�سي ال يقل يف �أهميته عن �لدور �لذي تقوم 

به وز�ر�ت �خلارجية, �إذ ميار�س �لربملـــان دورً� م�ساندً� لدعم �ل�سيا�سة �خلارجيـــة للدولـــة, مـــن خــــالل 

�لدبلوما�سية �لربملانية لتوثيق �لعالقات بني �لـــدول و�ل�سعـــوب, و�الإ�سـهام يف �إيجـــاد �حللول ملعاجلة 

ق�سايا �حلروب و�لنز�عات, و�لفقر, و�الأمن �لغذ�ئي, و�ملناخ وغري ذلك ممــا له �سلـــة بتحقـــيق �لرخــــاء 

و�الزدهار لل�سعوب.

وجمل�س �ل�سورى يقوم بدور م�سهود يف هذ� �ملجال, من خالل �لزيار�ت �لتي تقوم بها وفود �ملجل�س �إلى 

�لدول �ل�سقيقة و�ل�سديقة, و�مل�ساركات يف �ملحافل �لربملانية �الإقليمية و�لدولية.

خالل �سهر �سعبان 1436هـ, كان ملجل�س �ل�سورى حر�ك دبلومــا�سي �ســـوري على �أكثـــر مــن م�ســتوى, يف 

�ل�سرق و�لغرب, فـــقد قـــام معايل رئي�س �ملجل�س بزيارة �إلى جمهورية كوريا �جلنوبية, و�أجرى مباحثات 

مع رئي�س �لربملان �لكوري تركزت على �سبل تعزيز �لعالقات بني �ململكة وكوريا يف خمتلف �ملجاالت.

يف حني �أجرى وفد جلنة �ل�سد�قة �ل�سعودية �الأمريكية �سلــ�سلة حمـــادثات مع �لعـــديد من �أع�ساء 

�لكونغر�س �الأمريكي, وكبار �مل�سوؤولني باخلارجية, و�لهيئات �القت�سادية �الأمريكــية, و�سرح لهم وجهة 

نظر �ململكة ومو�قفها من خمتلف �لق�سايا �الإقليمية و�لدولية �لر�هنة.

جلــمهورية  �لر�سميـــة  زيـــارته  �إبان  �ملجريـــة  �ل�سعودية  �ل�سد�قة  جلنة  وفد  به  قام  �لدور  ذ�ت 

�ملجر ولقائه رئي�س �لربملان و�أعــ�ساء جلنة �ل�سد�قـة �ملماثلة يف �لربملان �ملجري, وكـــبار �مل�سـوؤولني يف 

�حلكومة �ملجرية.

كما كان ملجل�س �ل�سورى ح�سور يف �ملوؤمتر �لدويل للربملانيني �ل�سباب �لذي عقد يف مقـر �لربملان �لياباين 

يف طوكيو من خالل متثيل ع�سوين �سابني للمجل�س  يف �ملوؤمتر.

حر�ك دبلوما�سي �سوري ذو داللة على �لدور �لكبري �لذي يقـــوم بـــه جملـــ�س �ل�ســـورى لدعم �ل�سيا�سة 

�خلارجيــــة للممكـــة, ودعم مو�قفـــها �لر�ئــدة جتاه ق�سايـــا �الأمتـــني �لعربية و�الإ�سالميـــة, و�لق�سايا 

�لدولية. و�لتاأكيد على �ملنهج �ل�سيا�سي �حلكيــم �لذي تتبعـــه �ململكـــة بقيـادة خادم �حلرمني �ل�سريفني 

�مللك �سلمان بن عبد�لعزيز �آل �سعود يف عالقاتها �لدولية, وخدمة �الأمن و�ل�سلم �لدوليني.
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مع رئيس البرلمان الكوري في سيؤول

نوه معايل رئي�س اجلمعية الوطنية يف جمهورية 
كوريا اجلنوبية )الربملان( ت�شوجن يي هوا بجهود 
اململكـة العربيـــة ال�شعودية بقيادة خادم احلرمني 
ال�شريفني امللك �شلمان بن عـــبدالعزيز اآل �شعـود 
- حفظه اهلل - عـلى ال�شعـــيد الـــدويل و�شعيـــها 
املتـــوا�شل نحو ا�شتقـــرار العالـــم واإر�شـــاء ال�شلم 

يف مناطق ال�شراع.
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الحوار

وفد لجنة الصداقة شرح ألعضاء الكونغرس 

ومسؤولين أمريكيين مواقف المملكة تجاه 

قضايا المنطقة
قام وفد من جلنة ال�شداقـــــة الربملانيـــة ال�شـــعودية الأمريكية 
مبجلـــ�س ال�شـــورى برئا�شـــة ع�شـــو املجــل�س املهــــند�س حمــــمد بن 
حامد النقادي  بزيارة ر�شمية للوليات املتحـــدة الأمريكـــية خالل 

الفرتة من 21-25 �شعبان 1436هـ.
بــوب�شيت،  اآل مفـــرح، والدكـــتورة اجلــــوهرة  اأحمد  اأع�شاء اللجنة الدكتور  اأع�شاء املجل�س  و�شم الوفد 

والدكتورة حنان الأحمدي، والدكتور �شعود ال�شبيعي، والدكتور �شدقة فا�شل، والدكتور عو�س الأ�شمري.
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الهدر المائي يحتاج إلى مبادرات عاجلة..

والخزن االستراتيجي الغذائي في حاجة 

لمنظومة شاملة

ناق�س جمـــل�س ال�شــورى خـــالل جل�شته العادية 
الثامنة والثالثني التي عقدها يوم الثالثاء املوافق 
1436/7/23هـ، برئا�شـــة معـــايل رئيــ�س املجــــل�س 
ال�شيخ الدكتور عبداهلل بن حمــمد بـــن اإبراهــــــيم 
اآل ال�شيخ، تقرير جلنـــة امليـــاه والزراعـــة والبيئة، 
ب�شاأن التقرير ال�شنوي لوزارة الزراعة للعام املايل 
1435/1434هـ، الذي تاله رئيــ�س اللجنة الدكتور 

علي الطخي�س.
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فرض الرسوم على األراضي البيضاء هل يخفض األسعار؟؟

ارتفاع أسعار العقارات00 تعددت األسباب 

والحل في معالجة معوقات القطاع
اخلم�س  ال�شنوات  طيلة  العقاري  املوؤ�شر  ارتفاع  ظل 
كما  القت�شادية،  واملنتديات  املجال�س  حديث  الأخرية 
ظل امتالك الأر�س والوحدة ال�شكنية بالن�شبة للمواطن 
»املقتدر« اأمرًا بالغ ال�شعوبة، فما بالك مبتو�شطي الدخل، 
ل �شيما واأن الأ�شعار احلالية للمرت العقاري اأ�شبحت تقدر 
بثالثة اأو اأربعة اأ�شعاف ما كانت عليه قبل خم�س �شنوات.

اإلى  يتعداه  بل  الكربى؛  واملدن  احلوا�شر  على  يقف  ل  خطريًا  منحنى  ميثل  املطرد  الرتفاع  هذا  ولأن 
املحافظات واملدن ال�شغرية.

64

د. يحيى بن عبد�هلل �ل�سمعان

�سلطان �لفهد

الحوار

صالح بن عبد اهلل اليوسف مدير عام جمعية إنسان لرعاية 

األيتام للـ » الشورى «:

خادم الحرمين الشريفين صاحب األيادي

البيضاء في رعاية األيتام
اجلمعية اخلريية لرعاية الأيتام مبنطـــقة الريـــا�س )اإن�شان( 
هيئة خريية متخ�ش�شة يف رعاية الأيتام ال�شعوديني، اأن�شئت عام 
ال�شليمة  والعقيدة  الإ�شالم  مبادئ  تر�شيخ  اإلى  وتهدف  1420هـ، 
يف عقل اليتيم ووجدانـه لين�شاأ قوي العقيدة را�شخ الإميان �شليم 
التفكري، كما تهدف اإلى توفري اأوجه الرعاية املعنوية واملادية لليتيم 
وم�شاعدته  مهنيًا.  تدريبه  اأو  تعليمه  ا�شتكمال  وحتى  يتمه  منذ 
ملواجهـــة تكـــاليف املعيـــ�شة وامل�شكـــالت التي تعـــرت�س م�شيـــرتـــه 

امل�شتقبلية.

52



مداوالت القبة

ال�شورى - العـدد 166 -  �شعبان  1436هـ /  يـونيـو 2015م 6

أ/ محمد المطيري
رئيس لجنة الحج واإلسكان والخدمات

الدعوة إللزام بعثات الحج بتثقيف الحجاج 

قبل وصولهم للمشاعر المقدسة

أعضاء الشورى يطالبون 
وزارة الحج بخطة تفويج 

شاملة للحجاج

ناق�س جمل�س �ل�سـورى خالل جل�سته �لعادية �لر�بعة و�الأربعني 

�لتي عقدها يوم �لثالثاء �ملو�فـق 1436/8/15هـ, برئا�سة معايل 

نائب رئي�س �ملجل�س �لدكتور حممد بن �أمني �جلفري تقرير جلنة 

�حلج و�الإ�سكان و�خلدمات, ب�ســـاأن �لتقرير �ل�سنـــوي لوز�رة �حلج 

للعام �ملايل 1435/1434هـ, �لذي تـــاله رئــي�س �للجنـــة �الأ�ستاذ 

حممد �ملطريي.

وبعد طرح تقرير �للجنة وتو�سياتها ب�ســاأن �ملو�سوع للمناق�سة 

تطرق �أحد �الأعـ�ساء �إلى �لطاقـــة �ال�ستيعابيـــة لل�ســكن د�خــــل 

م�سعر منى؛ م�سريً� �إلى �سكـــاوى عــدد من �أ�سحـــاب حمـــالت �حلج 

�ملقــد�سة  �مل�ســاعر  لهم يف  �ملخ�ســ�س  باأنهم ال ميكنون من �جلزء 

�إال يف وقت متاأخر, مما يجد معــه بعــ�س موؤ�س�سات حجاج �لد�خل 

حرجًا من �حلجاج �لذين ��ستقبلتـــهم, �الأمــر �لذي ي�ســطرها �إلى 

دمج خدماتها مع موؤ�س�سات �أخــرى, م�ســـددً� على �أهميـــة حل مثل 

هذه �الأمور, بحيث يبنينَّ يف �ل�سحــف �ملحليـــة, �مل�ساحة �ملخ�س�سة 

لكل موؤ�س�سة, وعدد �حلجاج لكل منها, حتى تعمل كل موؤ�س�سة منذ 

وقت مبكر على تهيئة �ملكان وتاأمني خدماتها. 

وطالب ع�شو اآخر اللجنة وزارة احلج، باأن تبحث مع اجلهات املخت�شة 
املنفذ  املقاول  ل�شوؤون احلرمني ومع  العامة  الرئا�شة  العالقة، ول�شيما  ذات 
مل�شروع التو�شعة التي تنفذ حاليًا يف امل�شجد احلرام؛ اإيجاد احللول العاجلة 
ملنع التزاحم اأثناء دخول احلجاج اإلى امل�شجد احلرام اأثناء طــــواف الإفا�شة 

اأو طواف الوداع خالل مو�شم احلج القادم. 
وراأى اأحد الأع�شاء اأن عمــليات تفويــج احلجـــاج جنحـــت يف الأعــــمال 
بحيث  �شاملة،  كعـملية  احلج  عملـــية  اإلى  تنظــر  مل  الوزارة  لكن  اجلزئية، 

ي�شل احلاج اإلى امل�شاعر املقد�شــة ولديـــه جــــدوًل زمنيًا بكـــل اأعمال احلج، 
وبالتايل ت�شهـــل عمليـــة اإدارة احلـــ�شود ومنـــع الختــناقات، واقرتح مطالبة 
الوزارة باأن يكـــون لـــديها عمليات تفويج �شاملة من اأول يوم من اأعمال احلج 

اإلى مغادرة احلاج لبالده.
وقال ع�شو اآخر: اإن اأعمـــال احلج متـــنوعة، وكـــثري مـــن اجلهـــات ذات 
العالقة تعد جهات تنفيذيـة، وهناك جهـــات رقابيـــة على اجلـــهات املنفـــذة 
للخدمات، ولكل م�شتوى مـــن الرقابــة نوع معــني من التقارير، موؤكدًا �شعوبة 

توحيد جهات الرقابة يف جهة واحدة.

وطالب جلنــة احلــج والإ�شكــان واخلدمــات بتو�شية توؤكــد على اأن تكــون 
التوعيــة والتثقيــف باأعمــال احلــج من املتطلــبات الإلزامية لو�شــول احلاج 
للمملكــة، واإلــزام اجلــهات املنظــمة وبعــثات احلــج تثقــيف حجــاجها قــبل 

و�شولهم للم�شاعر املقد�شة. 

المطالبة بسرعة تأسيس بوابة
مكة المكرمة اإللكترونية للقضاء 

على الحج غير النظامي



مداوالت القبة

7ال�شورى - العـدد 166 -  �شعبان  1436هـ /  يـونيـو 2015م

ولفــت اآخــر النظــر اإلى اأن وزارة احلــج هي اجلــهة امل�شــوؤولة عن تنــفيذ 
�شيا�شة الدولة فيما يتعلق باحلج والعمرة وتقدمي اخلدمات الالزمــة ل�شيوف 
�شمو ويل  برئا�شــة  للحــج  العليا  اللجنــة  بــه  تقوم  ما  جــانب  اإلى  الرحمــن، 
العهد وزيــر الداخليــة، واللجنــة املركزية للحــج برئا�شــة �شمو اأمري منطقة 

مكة املكرمة.
واأ�شار اأحد الأع�شــاء اإلى ظاهــرة احلجاج غري النظاميني الذين يخالفون 
الأنظمة والتعليمات؛ ويقومون باأداء احلـج بطريقتــهم اخلا�شة بالت�شلل اإلى 
حدود مكة املكرمة؛ موؤكدًا، اأن هــذه الظاهرة لن تنتهي مـــا دام اأ�شلوب وزارة 
احلج واللجنة املركزية مل يتغري يف الطـــريقة املنا�شبـــة للتعـــامل مع هوؤلء 
احلجاج، م�شيـــفًا اأن هــوؤلء احلجاج اإما اأنهم مقيمون اأو خمالفون لالإقامة 
يف اململكة، وي�شتغلــــون وجودهم لأداء �شعيـــرة الـــحج، ول يهمهم الأمن ول 
النظام ول �شالمتهم ول �شحتهم، ويغامرون بت�شلق اجلبال وحتمل ال�شعاب، 

ويجدون يف يوم عرفة و�شيلة ووقًتا منا�شًبا للدخول للم�شاعر املقد�شة.

 وراأى الع�شو يف هذا ال�شياق اأن احلـــل الأن�شـــب ملعاجلــــة هذه الظاهرة 
يكمن يف الإجراءات الأتية:

1- تاأييد طلب الــــوزارة باعتـــماد م�شــروع احلـــل التقــني للحــد مــن هـذه 
الظاهرة من خالل تاأ�شي�س بوابة مكــة املكرمة الإلكرتونية بالتعاون والتن�شيق 

مع وزارة الداخلية واإمارة منطقة مكة املكرمة.
2- عـلى وزارة احلـــــج القيـــام بحمـــلة اإعـــالمـية يف اململكـــة ويف الدول 

الإ�شالمية بوقـــت كــاٍف قبـــل مو�شـــم احلج تنـــبه فـــيه اإلى خمـالفــة هــوؤلء 
احلجـــــاج لتعلـــيمات احلــد التي ت�شـــدرها اجلـــهات املختـــ�شــة باململكـــــة؛ 
وتعــري�س اأنفــ�شهم ملخاطر اأمنية و�شحــية، واأن عليـــهم اللتـزام بالتعليـــمات 
املنظمة للحج واحلجاج، واأن من يخــالف هذه التعليمات �شيتم ترحيله ومنعه 

مـــن دخــول اململكـــة ل�شنــــوات قادمة.
3- حث �شفـــارات الدول الإ�شــــالمية يف اململكــــة على توعــــية رعايــــاها 
وتنبيههم باللتزام بالتعليمات وعـــدم خمالفتهــا يف احلــج والعمرة، علًما اأن 

باب العمرة مفتوح طوال العام ملن اأراد اأن يوؤدي العمرة.
4- حث اجلمعيات اخلرييــة وحمـــالت احلـــج اخلرييـــة يف املمـــلكة على 
تبني املقيمني النظاميني الذين يرغبون يف احلج ول ي�شتطـــيعون مــاديًا؛ لكي 
يتم تاليف دخولهم للحج والفرتا�س بطـــريقة غري نظـــامية، واحلد من هذه 

الظاهرة بان�شمامهم لهذه احلمالت.
5- حتذير املواطنني وو�شائل النقـــل من نــقل اأي حــاج خمــالف للتعليمات، 
وتو�شيح العقوبات التي �شتطبق بحقهم اإذا �شاركوا يف نقــل هوؤلء املخالفني.
وطالب ع�شو اآخر املجل�س واللجـــنة بدعم وتاأييد وزارة احلج يف �شرعة 
اعتماد م�شروع احلل التقني من خـالل تاأ�شي�س بوابة مكة املكرمة الإلكرتونية، 

وتوفري العتمادات املالية الالزمة لها للحد من هذه الظاهرة.
ويف ختام النقا�س وافق املجل�س على منــح جلنة احلج والإ�شكان واخلدمات 
ومقرتحات؛  ملحوظات  من  الأع�شاء  طرحـه  ما  لدرا�شـة  الوقت  من  مزيدًا 

والعودة بوجهة نظرها اإلى املجل�س يف جل�شة لحقة.
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د / فهد العنزي
 نائب رئيس لجنة االقتصاد والطاقة

المجلس يدعو للعمل 

على رفع كفاءة انتاجية 

العمالة الوطنية

طالب جملــ�س �ل�ســـورى مبعاجلــة م�سكـــلة تعــرث �ملــ�سروعــات 

من خالل ربط تر�سيتها بكفاءة �ملقاولني وخبــر�تهم ومـــالءتهم 

�ملالية, م�سددً� على �أهمية مر�جعة طريقــة تر�سيـــة �مل�ســـروعات 

�حلاليـــة �لقائمــة باعتماد �أقـــل �الأ�سعـــار و�لعـــمل على تعــــديل 

ال�شروط لت�شمل اجلودة والكفاءة والتكلفة.

كما طالب �ملجل�س بالعمـــل على رفـــع كفــاءة �نتاجية �لعمالة 

و�لتعـــاون  �جلـــهود  وت�سافــر  تاأهيلها  تعزيز  خالل  من  �لوطنية 

�مل�سرتك مع �لقطاع �خلا�س لتوطني �لوظائف.

ودعا �ملجلــــ�س �إلى ت�سمــني تقــرير متابعـــة تنفــيذ �خلطــــة 

موؤ�سر�ت �لقيا�س و�الجناز على �أ�سا�س �الأرقام �الإ�سمية و�لثابتة 

بني �مل�ستهدف و�ملتحقق جلميع �لقطاعات.

كما دعا �ملجل�س �إلى تطوير �لرب�مج �لعلمية يف جميع مر�حل 

�لتعليم وزيادة بر�مج �ملجـــاالت �لتعليمــية و�لتقنية يف موؤ�س�سات 

�لتعليم, وزيادة ن�سبة �لقبول فيها.

�ل�ســـورى خـــالل جل�ســـته  �أ�سدره جمـــل�س  جاء ذلك يف قر�ر 

�لعادية �ل�ساد�سة و�الأربعني �لتي عقدها يوم �لثالثـــاء �ملوـــافق 

1436/8/22هـ, برئا�سة معايل نائب رئيــ�س �ملجلـــ�س �لدكتــــور 

��ستمـــع لوجــهة نظــر جلنـــة  �أن  بعـــد  �أمني �جلفري,  حممد بن 

�القت�ساد و�لطاقة, ب�ســـاأن ملحـــوظات �الأعـــ�ساء و�آر�ئهــم جتاه 

تقريري متابعة تنفيذ بر�مج وم�سروعات �لعامني �الأول و�لثاين 

من خطة �لتنمية �لتا�سعة )1432/1431هـ - 1435-1436هـ(, 

�لتي تالها نائب رئي�س �للجنة �لدكتور فهد �لعنزي.

و�شدد املجل�س يف قراره على اأهميـــة درا�شـــة اأ�شبـــاب توا�شــع املعــدلت 
امل�شتهـــدفة،  باملعـــدلت  التا�شعة مقارنـــة  لبع�س موؤ�شرات اخلطة  املتحققة 
يف  ذلك  وتـــدارك  ملعاجلــة  الالزمـــة  الجراءات  واتخاذ  ال�شيا�شات  وتبني 

اخلطط الالحقة.
واأكد املجل�س على اأهمية ت�شمني الفقـــرة اخلا�شـــة بالق�شـــايا واملعوقات 
و�شًفا مركًزا للق�شية واملعوق وماهي انعكا�شـــات ما مت حتقـــيقه من اأهداف 
على معاجلتها، واأل تقت�شر تـــلك الق�شـــايا واملعوقات على ما جاء يف اخلطة، 

مع الأخذ بالعتبار التطورات وامل�شتجدات يف هذا اخل�شو�س.

كما اأكـــد املجـــل�س على تعزيز اآليــات تر�شــيد ا�شتـــهالك امليـــاه وكفـــاءة 
ا�شتخدامها جلميع الأن�شطة من خالل تطوير التقنيات الفنية والإدارية يف 

تطوير البرامج العلمية في جميع 
مراحل التعليم

معالجة مشكلة تعثر المشروعات 
بربط ترسيتها بكفاءة المقاولين
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ا�شتغالل  ن�شبة  وحت�شني  املياه،  �شبكات  يف  الت�شربات  عن  الك�شف  جمالت 
معاجلة مياه ال�شرف ال�شحي املتدنية اأ�شوة بالدول املتقدمة.

وكانت جلنة القت�شاد والطاقة قد اأو�شحت للمجل�س وجهة نظرها ب�شاأن 
مناق�شة  واقرتاحات خالل  وا�شتف�شارات  الأع�شاء من ملحوظات  ما طرحه 
اأن امل�شتفيدين من  تقريري املتابعة يف جل�شة �شابقة، حيث اأو�شحت اللجنة 
اأو  العمل  على  القادرة  غري  الفئة  هم  رئي�شة  ب�شورة  الجتماعي  ال�شمان 
اأو  ال�شحية  ظروفهم  حتول  والذين  واملعاقون  واملطلقات  والأرامل  العجزة 
الجتماعية عن امل�شاركة يف عملية التنمية وال�شتفادة من ثمارها، لذلك يتم 
توفري الرعاية الالزمة لهم. وبينت اللجنة على ل�شان نائب رئي�شها الدكتور 
فهد العنزي اأن تقدير امل�شتفيدين من بع�س اخلدمات ل يعتمد على امل�شوح اأو 
الإح�شاءات حيث اإنها تعتمد على ما ي�شتجد من حالت، ويف بع�س الأحيان 
هذه احلالت تفوق امل�شتهدف لأنها ترتبط بعوامل حتدث لالإن�شان ول ميكن 
التنبوؤ بها م�شبًقا، فمثاًل اإعانات املعاقني ت�شرف للم�شلولني واملعاقني، والف�شل 
الكلوي، والف�شل الكبدي واأمرا�س الدم، والأمرا�س النف�شية، واأمرا�س القلب 

املزمنة وبع�س الأمرا�س ال�شرطانية، وغريها من الأمرا�س.

التنموي يعني قيام الدولة بالإنفاق  اإن الإنفاق  واأ�شاف الدكتور العنزي 
على قطاعات التنمية، والتي ت�شمل تنمية املوارد الب�شرية والتنمية الجتماعية 
وال�شحة وتنمية املوارد القت�شادية، والبنية التحتية والتجهيزات الأ�شا�شية، 
م�شريًا اإلى اأن اململكة  خ�ش�شت لقطاعات التنمية املذكورة نحو )1444.6( 
بليون ريـال خالل �شنوات اخلطة التا�شعة )1431– 1435هـ(، مبعدل زيادة 
تقدر بنحو )67%( عن ما مت ر�شده يف �شنوات خطة التنمية الثامنة املقدرة 
اخلطة  اإعداد  اأثناء  روعي  قد  اأنه  اإلى  لفتًا  ريـال،  بليون   )863.9( بنحو 
القت�شادية،  القطاعات  جميع  على  التنموي  الإنفاق  عملية  توازن  التا�شعة 
وفًقا لحتياجاتها التنموية مما اأدى اإلى موا�شلة م�شرية التنمية القت�شادية 

والجتماعية، والرتقاء مب�شتوى معي�شة املواطنني ونوعية حياتهم.

العا�شرة  التنمية  خطة  وثيقة  م�شودة  اأن  اإلى  اللجنة  رئي�س  نائب  واأ�شار 
وبالتحديد يف  وال�شيا�شات  العامة  الأهداف  التجارة �شمن  ن�شت يف ف�شل 
ميزان  يف  العجز  وتقلي�س  الواردات  تر�شيد  �شرورة  على  الثامن  الهدف 

اخلدمات والتحويالت، مبا يح�شن اأو�شاع ميزان املدفوعات.
وفيما يتعلق بالتو�شع يف تطبيق نظام ال�شمان ال�شحي التعاوين لي�شمل 
�شمل  التعاوين  ال�شحي  ال�شمان  اأن  اللجنة  رئي�س  نائب  اأفاد  املواطنني 

املواطنني الذين يعملون يف القطاع اخلا�س، اأما  �شموله لباقي فئات املواطنني 
ال�شعودي،  تتم من خالل املجل�س ال�شحي  التغطية  فاإن هناك درا�شة لهذه 
لفتًا اإلى اأنه بالن�شبة لف�شل التمويل عن مقدم اخلدمة فهو مطبق يف نظام 

ال�شمان ال�شحي، ويتم التو�شع يف ذلك مبواكبة التو�شع يف هذا النظام.

اأهمية  اأولت  املتتابعة  التنمية  خطط  اأن  اإلى  اللجنة  رئي�س  نائب  واأ�شار 
الأعمال ال�شغرية واملتو�شطة باعتبارها حمرًكا  لتفعيل دور من�شاآت  خا�شة 
اأ�شا�شًيا للنمو القت�شادي، وقد ت�شمنت خطط التنمية العديد من الإجراءات 
الإدارية  املعوقات  تذليل  اأهمها  واملتو�شطة من  ال�شغرية  للمن�شاآت  الداعمة 
واملالية والتنظيمية والفنية التي تواجهها، م�شريًا اإلى اأن تقرير متابعة تنفيذ 
اخلطة خالل العام الأول )1432/1431هـ( من خطة التنمية التا�شعة، قد 
خالل  برزت  التي  اجلوهرية  بالق�شايا  املتعلق  منه  الثالث  باجلزء  تطرق 
واملتو�شطة، مما  ال�شغرية  للمن�شاآت  التنموي  الدور  تفعيل  اأهمية  اإلى  العام 
يتطلب اإن�شاء كيان موؤ�ش�شي متخ�ش�س يتولى رعاية هذه املن�شاآت ومعاجلة 
ان�شياب  وينظم  ي�شهل  تن�شيقي  بدور  وي�شطلع  تواجهها،  التي  التحديات 

التمويل املالئم وتقدمي الدعم الفني والت�شويقي لها.

لي�شت  والتخطيط،  القت�شاد  وزارة  اأن  العنزي  اأو�شح  ال�شياق  هذا  ويف 
جهة تنفيذية واإمنا يرتكز دورها يف و�شع اخلطط ومتابعة تنفيذها، م�شيفًا 
من  املزيد  منح  على  تركز  العا�شرة  التنمية  خطة  و�شيا�شات  اأهداف  اأن 
احلوافز وال�شتثمارات للقطاع اخلا�س يف جميع مواقع اململكة، مبا ي�شهم يف 

توفري فر�س وظيفية جديدة للحد من م�شكلة البطالة. 

وتابع قائاًل: اإن تقرير املتابعة التف�شيلي لوزارة ال�شحة الذي تعده وزارة 
القت�شاد والتخطيط يت�شمن بيانات عن اجلودة، القوى العاملة، والتاأهيل 
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الأداء،  وقيا�س  اجلودة  لتح�شني  برنامج  لديها  ال�شحة  ووزارة  والتدريب، 

وياأتي يف تقاريرها عدد امل�شت�شفيات ومراكز الرعاية ال�شحية الأولية التي 

مت اعتمادها بتطبيق برامج حت�شني اجلودة وفق املعايري الدولية.

بطالة  باأنها  ت�شنف  اململكة  يف  البطالة  اأن  اللجنة  رئي�س  نائب  واأو�شح 

الوطنية  العمالة  من  والعر�س  الطلب  بني  املواءمة  عدم  من  ن�شاأت  هيكلية 

على  الكلي  الطلب  يف  ق�شور  عن  نا�شئة  لي�شت  اأنها  مفيدًا  وكًما(،  )نوًعا 

الإنتاجية  وم�شتوى  التاأهيل  نوعية  مثل  اأخرى  لأ�شباب  واإمنا  العمل،  عن�شر 

مقارنة بالأجر وت�شوهات �شوق العمل، كما �شاحب الطفرة القت�شادية التي 

العمل لدى  الكثري من فر�س  توفر  املا�شية  ال�شنوات  اململكة خالل  �شهدتها 

تتطلب  التي  املهن  يف  تركزت  الفر�س  هذه  غالبية  اأن  اإل  اخلا�س،  القطاع 

مهارات حمدودة وبرواتب متدنية، مما جعل املواطنني يعر�شون عنها.

من  العديد  نفذت  قد  العمل  وزارة  فاإن  ذلك  اإطار  ويف  القول:  وتابع 

�شوق  يف  الوطنية  العمالة  ن�شبة  زيادة  اإلى  تهدف  التي  والربامج  املبادرات 

العمل، والتوظيف املنتج واملجزي لقوة العمل الوطنية يف كافة اأن�شطة القطاع 

الفرتة  الإيجابية خالل  واآثارها  انعكا�شاتها  اأن تظهر  املتوقع  اخلا�س، ومن 

القادمة.

القوى  ف�شل  يف  اأكدت  العا�شرة  التنمية  خطة  وثيقة  م�شودة  اأن  موؤكدًا 

العاملة و�شوق العمل �شمن الأهداف العامة وال�شيا�شات وبالتحديد يف الهدف 

الأول على �شرورة تقلي�س البطالة من خالل بع�س ال�شيا�شات؛ ومنها:

ت�شجيع املواطنني، خا�شة ال�شباب على اللتحاق بالوظائف التي يوفرها 

القطاع اخلا�س.

القطاعني  بني  اخلدمة  و�شروط  واملزايا  املرتبات  يف  التباين  تقليل   

احلكومي واخلا�س.

املرتفعة،  والإنتاجية  اجليدة  النوعية  ذات  الوظائف  توطني  يف  التو�شع 

وذلك يف اإطار برنامج )نطاقات(.

التقنيات  على  تعتمد  التي  ال�شناعات  يف  وال�شتثمار  التو�شع  ت�شجيع 

املتقدمة التي توفر وظائف ذات جودة وجاذبة لل�شباب ال�شعودي.
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�أ�سبح قيام ومنو وتو�سع �أي تنظيم تكفريي جهادي )ي�ستخدم �الإرهاب لتحقيق هدفه يف �ل�سيطرة 

و�لت�سلط( يثري كثريً� من �ال�سمئز�ز و�خلوف, و�أي�سا �لت�ساوؤالت �حلائر. فاأغلب هذه �لتنظيمات لي�س 

لها من هدف �سوى �لقتل و�لتدمري, و�إ�سباغ �لظالمية على حياة �سحاياها, و�إحالة حياتهم �إلى جحيم 

ال يطاق, وبا�سم �لدين, و�لدين من كل ذلك بر�ء.  

�أكرث  معتنقيه,  �إلى  وي�سيء  �حلنيف,  �لو�سطي  �الإ�سالمي  �لدين  ي�سوه  �أن  ميكن  �سيء  �أي  يوجد  ال 

و�إعادة  و�لت�سفي,  و�النتقام  و�لتدمري  �لقتل  همه  جل  بل  له...  �إيجابي  هدف  ال  تنظيم  قيام  من 

عقارب �ل�ساعة لقرون م�ست. �سحيح �أن بع�س »�لو�قع« �لذى يقول قادة �الإرهابيني �أنهم �إمنا نه�سو� 

ليحاربونه, ويغريونه , ت�سوبه �لكثري من �لعيو. ولكن »�لبديل« �لذى يقدمه هوؤالء �ل�سالة لي�س فيه 

ميزة و�حدة يعتد بها. بل هو �أ�سو�أ - مبر�حل - مما يدعون �أنهم ب�سدد �ز�لته.

مل ن�سهد تنظيمًا متح�سرً�... له برنامج معقول ومقبول, وي�سعى للو�سول �إلى �ل�سلطة, �أو �إلى �أكرب 

قدر ممكن منها, باالأ�سلوب �ل�سليم و�ل�سحيح ... وهو رغبة �لنا�س, وميول �لغالبية منهم, وعرب �سناديق 

وع�سري...  و�سطي  ديني  طابع  ذ�ت  �سيا�سية  �أحز�ب  �الآن,  حتى  تقم,  مل  �لر�أي.  و�إبد�ء  �القرت�ع 

تتناف�س فيما بينها على �أ�سو�ت ور�سا �لنا�س �ملعنيني -كما يح�سل يف �لدول �لنابهة و�ملتقدمة, و�لقوية 

)�الأحز�ب �مل�سيحية �لدميقر�طية مثااًل(.

حتى �أكرث �الأحز�ب �لدينية »�الإ�سالمية« �عتد�اًل, يالحظ عليها �لرغبة يف �ال�ستئثار بال�سلطة - 

بكل �لطرق �ملمكنة - و�إق�ساء من يختلفون معها يف �لر�أي و�لتوجه.  �إنها »�لفا�سية �لدموية« ... تنمو 

وترتعرع يف �أغلب جمتمعاتنا �لعربية و�الإ�سالمية, منوً� �سرطانيًا.

وب�سبب طبيعة هذه �لتنظيمات, وتوجهها �الإرهابي �لب�سع, و�سلوكها �ل�سلبي �لفظ, فاإن قيام ومنو 

�الأمر  �لعظيم.  �لدين  بهذ�  و�إ�سر�ر  و�مل�سلمني,  لالإ�سالم  خ�سارة  يعني  �لتنظيمات  هذه  معظم  وتو�سع 

�لذي يجعل قيام هذه �لتنظيمات -بال�سرورة- حدثًا موؤ�سفًا وم�سبوهًا... غالبًا ما يكون ور�ءه طرف 

�لدين  �إلى هذ�  ي�سيئ  �أو فعٍل  لالإ�سالم, وتعمل على ت�سويهه, وت�سجيع كل قوٍل  �أطر�ف( معادية  )�أو 

�الأر�س  يف  ماآربها  لتحقيق  »�الأف�سل«  �لو�سيلة  )�خلفي(  �ل�سالة  هوؤالء  ت�سجيع  يف  وجتد  وي�سفهه, 

�لعربية و�الإ�سالمية.

لذلك، يربز الت�شاوؤل امل�شروع هنا فيما يتعلق مب�شاألة قيام ون�شاط هذه التنظيمات: من وراءه ؟!   

ولقد ثبت وجود �أياٍد �أجنبيٍة معاديٍة لالأمة ور�ء قيام كثري من هذه �لتنظيمات, رغم تظاهر �ملتاآمرين 

باتخاذ مو�قف عد�ئية, و�أحيانًا ع�سكرية,   �سد هذه �لتنظيمات!.

�مل�ستقرة  غري  �لبيئات  يف  وتنمو  تن�ساأ  ما  غالبًا  �لعبثية  �الإرهابية  �لفا�سية  �لتنظيمات  هذه  �إن 

�سيا�سيًا... ب�سبب عدم توفر »عو�مل« �ال�ستقر�ر �ل�سيا�سي �حلقيقي و�لفعلي بها... �أو ما ميكن �الإ�سارة 

هي  �ل�سيا�سي(  )�الإ�سالح  �الإيجابية  �ل�سيا�سية  �لتنمية  �أن  نرى  لذلك,  �ل�سيا�سي«.  »�لتخلف  بــ  �إليه 

�أمر �سروري ملنع قيام ومنو هذه �لتنظيمات. وقبل ذلك, �أو بالتالزم معه, البد من حركة �إ�سالح ديني 

�سحيح, تعيد لالإ�سالم �سفاءه, وتنقيه من �ل�سو�ئب �لكثرية �لتي �أل�سقت به )فا�ستخدمت ل�سرب �لدين 

نف�سه(, وحتمي �مل�سلمني من �لوقوع حتت �سند�ن �الأعد�ء, ومطرقة �سالني من بنى جلدتهم يقومون 

على هذه �لتنظيمات و�الأعمال �لكارثية, وي�ستغلون على تدمري �الأمة من د�خلها.

�أ. د.  �سدقـــه يحيى فا�ســـــل
ع�سو جمل�س �ل�سورى

الفاشية اإلرهابية ...!!
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د/ على الطخيس
رئيس لجنة المياه والزراعة والبيئة

دعوة هيئة المساحة 

لتـقـديم نتائج دراسات 

مشروعاتها المنفذة

دعا جملــ�س �ل�ســورى هيئــة �مل�ساحـــة �جليولوجيـة �ل�سعودية 

مع  و�لتـن�سيق  �ملنفذة  م�سروعــاتها  در��ســـات  نتائج  تـقـدمي  �إلى 

وز�رة �لبرتول و�لرثوة �ملعدنية ملعرفـــة �أثرها على تعدد م�سادر 

�لدخل يف �ململكة.

كما دعا �ملجل�س �لهيئــة الأن تدر�س ��ســتخد�م تقنية �ملركبات 

ذ�ت �لتحكم عن بعد )�ساملـــة �لطائر�ت بـــدون طـيار( يف �أعــمال 

�الأبحاث �جليولوجية و��ستك�ساف �مل�سادر �لبـيـئية.

جاء ذلك يف �لقر�ر �لذي �أ�سـدره جمل�س �ل�سورى خالل جل�سته 

�لعادية �ل�سابعــة و�لثالثـــني �لتي عـــقدها يــوم �الثنـــني �ملو�فق 

1436/7/22هـ, برئا�ســـة معـــايل رئي�س �ملجلــ�س �ل�سيخ �لدكتور 

عبد�هلل بن حممــد بن �إبــر�هيم �آل �ل�سيخ, بعد �أن ��ستمع �ملجل�س 

لوجهة نظـر جلنـــة �مليـــاه و�لزر�عـــة و�لبيئـــة, بـ�ساأن ملحوظات 

�الأعـــ�ساء و�آر�ئهـــم جتـــاه �لتقـــرير �ل�ســـنوي لهيـــئة �مل�ســـاحـة 

�جليولوجية �ل�سعودية للعام �ملايل 1435/1434هـ, �لـــذي تــاله 

رئي�س �للجنة �لدكتــور عـــلي �لطخـــي�س؛ حيــث �أو�سح �أن �لهيئة 

تقوم برفع �ملعلومات �خلا�سة بالهز�ت �إلى كـــل من �لــدفاع �ملدين, 

و�الإمارة و�ملقام �ل�سامي وذلك ح�سب قوة �لهزة.

واأ�شاف: اإن الهيئة ع�شو يف الهـــيئة الوطنــية لكود البناء، والتي ت�شارك 
فيها العديد من الــوزارات املعنـــية، مثل وزارة ال�شـــوؤون البلديـــة والقـــروية، 
وغريها من اجلهـــات ذات العـــالقات، وذلك لتحــــديد موا�شـــفات البــــناء 

النــ�شاط  عـــن  املعلـــومات  هـــذه  االعتـــبار  اآخـــذة يف  املختلـــفة،  وامل�شاريـــع 
الزلزايل يف اململكة.

للمخــاطر  خريطـــة  اأعـــدت  الهيئـــة  اأن  اإلى  الطخيـــ�س  الدكـــتور  واأ�شار 
اجليولوجية يف اململكة؛ لتحديد مواقــع املخاطـــر اجليولوجيـــة من انهـــيارات 
وانزلقات اأر�شــية وغري ذلك، م�شريًا اإلى اأن املحاذير التي يجب اتخاذها يف 

كل )Zone( جزء من اخلريطة، بالإ�شافة اإلى بع�س احللول املقرتحة. 

واأو�شح رئي�س اللجنة باأن لــدى هــيئة امل�شاحة اجليولوجية كر�شًيا للبحث 
العلمي عن املخاطر اجليولوجية يف اململـــكة بجامـــعة امللــك �شعــود، كــما اأن 
هناك العديد من الدرا�شات والأبحاث امل�شرتكة مع جامعة امللك عبدالعزيز، 
ا ممثلة يف اللجان ال�شت�شاريـــة باجلامعـــة، وهنـــاك تعــاون مع  والهيئة اأي�شً

جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن.

د. الطخيس: الهيئة لديها خريطة 
للمخاطر الجيولوجية في المملكة
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اأما بخ�شو�س الزدواجية والتداخل بينها وهيئه امل�شاحة العامة فاأو�شح 
رئي�س اللجنة اأن هيئة امل�شاحة العامة معنية باخلرائط الطبوغرافية وامل�شح 
باخلرائط  فتعنى  اجليولوجـــية  امل�شاحة  هيئة  اأما  الأر�س(،  )فوق  البحري 
اجليولوجية حتت الأر�س بهدف التعرف على نـــوع ال�شـــخور، وال�شتك�شاف 

عن املعادن، وهناك مذكرة تعاون بني هيئة امل�شاحة العامة والهيئة.
وقال الدكتور الطخيــــ�س اإن الهيئـــة تـــرى اأن هنــاك بعـــ�س الق�شـــور يف 

النواحي الإعالمية من قبلها، واأنه �شيتم التعامل معه م�شتقباًل.
واأو�شح رئي�س اللجنة اأن لـــدى الهيـــئة ق�شـــمًا للدرا�شات الهــيدرولوجية، 
ولديها م�شاريع مع �شركة املياه الوطنية، كما اأنها �شاركت يف ت�شميم وحتديد 
مواقع ال�شدود �شرق حمافظة جدة، وهناك تعميًما من وزير ال�شـــوؤون البـلدية 

والقروية بعـــدم اعـــتماد اأي خمطـــط �شكـــني، اأو جتـــاري، اأو خــا�س مب�شاريع 
الدولـــة اإل بعد درا�شـــــة املوقـــع من قبــل هيئة امل�شاحة اجليولوجية والتاأكد 
من �شالمـــة هـــذه املواقـــع لإقـامة املخطـــطات واملـــباين عليها يف كافة مدن 
وحمافظــــات اململكــــة، م�شيفـــًا اأنه تـــم العمـــل مبوجـــب هذا التعميم، حيث 

تر�شل جميع املخططات للهيئة لعتمادها.
وختم الدكتور الطخي�س وجـــهة نظــر اللجنـــة باأنـــه بعــد اإن�شاء وزارة املياه 
والكهرباء فاإن الأبحاث اخلا�شة باملياه ب�شورة عامة تقـع �شمن اخت�شا�س 
الوزارة، اأما هيئة امل�شاحــة اجليولوجيـــة فتعنى فقط باأبحاث 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�س جمل�س �ل�سورى خالل جل�سته �لعادية �لثالثة و�الأربعني 

�لتي عقدها يوم �الثنني �ملو�فق 1436/8/14هـ برئا�سة معايل 

نائب رئي�س �ملجل�س �لدكتور حممد بن �أمني �جلفري, تقرير جلنة 

حقوق �الإن�سان و�لهيئات �لرقابية, ب�ساأن �لتقرير �ل�سنوي لهيئة 

رئي�سة  تلته  �لذي  1436/1435هـ,  �ملايل  للعام  �الإن�سان  حقوق 

�للجنة �لدكتورة ثريا عبيد.

راأى  للمناق�شة،  املو�شوع  ب�شاأن  وتو�شيتها  اللجنة  تقرير  عر�س  وبعد 
كثري  يف  ا  ناق�شً جاء  وقد  للهيئة،  الأول  هو  التقرير  هذا  اأن  الأع�شاء  اأحد 
من جوانبه، وقد حاولت اللجنة م�شكورة ا�شتيفاء بع�س املعلومات ل�شتكمال 
جوانب النق�س يف التقرير، م�شيفًا اأنه ل يزال اإما اأنه ل يعك�س الواقع الفعلي 
جلهود الهيئة؛ اأو اأن اجلهود التي تقوم بها الهيئة مل تبلغ حتى الآن امل�شتوى 

الذي تتوق اإليه اململكة قيادًة وحكومًة و�شعًبا.

الب�شرية،  القوى  وا�شح يف  تعاين من ق�شور  الهيئة  اأن  اآخر  وراأى ع�شو 
وخا�شة يف اجلوانب النوعية، مو�شحًا اأن اأكرث من ن�شف العاملني يف الهيئة 
من حملة املوؤهالت دون اجلامعية، كما يظهر – بح�شب التقرير-  اأن ن�شبة 
العن�شر الن�شائي ل تزيد على )22.5%( من اإجمايل العاملني بالهيئة، مع 
الن�شاء الالتي يحملن موؤهالت عالية يف املدن  اأن ن�شبة البطالة ترتفع بني 
التي  اأن�شب املجالت  الإن�شان من  واأن جمال حقوق  ال�شكانية،  الكثافة  ذات 

تعمل فيها املراأة بكل كفاءة واقتدار، مطالبًا يف هذا ال�شياق الهيئة باأن تعمل 
على توظيف املزيد من الن�شاء الالتي يحملن موؤهالت عالية.

وا�شتغرب اأحد الأع�شاء عدم تطرق التقرير اإلى جمعية حقوق الإن�شان، 
جهة  بو�شفها  الإن�شان  حقوق  هيئة  بني  والتكامل  والتعاون  التن�شيق  اأن  مع 
حكومية وجمعية حقوق الإن�شان باعتبارها جهة اأهلية خريية، مطلب وطني 
لالرتقاء مب�شتوى كم ونوع اجلهود املبذولة يف جمال حقوق الإن�شان باململكة.

واعترب ع�شو اآخر اأن جهود الهيئة يف جمال ذوي الإعاقة حمدودة يف كمها 
ونوعها، وينق�شها العمل املهني الحرتايف التخ�ش�شي، مطالبًا هيئة حقوق 
الإن�شان باأن تبذل املزيد من اجلهد يف جمال حقوق ذوي الإعاقة، حيث اأن 
ا من  كثريًا من هذه الفئات ل حتمي نف�شها، ول تدافع عن حقوقها، واأن بع�شً
اأ�شر هذه الفئات ل تهتم بهذه احلقوق، ول تطالب بها، وذلك لأ�شباب كثرية 

تغلب عليها اجلوانب الجتماعية والنف�شية.

الهيئة تعاني قصورًا في نوعية
القوى البشرية..

جهود الهيئة تجاه ذوي اإلعاقة 
محدودة وتنقصها المهنية
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واأ�شار اآخر اإلى اأن التقرير تطرق لأمور عديدة اأغلبها ذات طابع اإعالمي 
كاملحا�شرات واملقابالت مع الوزراء وروؤ�شاء الهيئات، يف حني اأن دور الهيئة 

يف حقوق الإن�شان والق�شايا �شعيف جدًا. 
اأن تقوم بدورها، وهي بهذا  ت�شتطيع  الهيئة لن  اإن  الأع�شاء:  اأحد  وقال 
الكوادر  اأكرث  اأن  ذكر  التقرير  اأن  مو�شحًا  الكفاءات،  حيث  من  ال�شعف 
الب�شرية يف الهيئة من حملة ال�شهادة البتدائية، مطالبًا باأن يكون لها وظائف 
خمتلفة عن وظائف اخلدمة املدنية بالإ�شافة اإلى اخلرباء من داخل اململكة 

وخارجها؛ لتبداأ من حيث انتهى الآخرون. 
العدل  ووزارة  وال�شجون  الداخلية  وزارة  على  للرتكيز  الهيئة  اآخر  ودعا 
وهيئة التحقيق والدعاء العام ووزارة ال�شوؤون الجتماعية، بالإ�شافة اإلى كل 

ما مي�س حقوق الإن�شان. 
فيما طالب اآخر هيئة حقوق الإن�شان باأن تكون متميزة، واأن تعتز وتفتخر 
باأن امل�شدر الأ�شا�س حلقوق الإن�شان �شدر من مكة املكرمة على ل�شان حممد 
�شلى اهلل عليه و�شلم ونزل به الروح الأمني من رب العاملني، واأن يكون ذلك 

منعك�ًشا يف تقريرها ويف كل ميدان تقف فيه يف العامل. 
واأ�شاف ع�شو اآخر اأن من اأهم الخت�شا�شات املمنوحة للهيئة يف تعزيز 
عليها  باأن  نظامها،  “اخلام�شة” من  املادة  عليه  ن�شت  ما  الإن�شان  حقوق 
هل  بقوله:  مت�شائاًل  الإن�شان،  بحقوق  الوعي  لتنمية  العامة  ال�شيا�شة  و�شع 

و�شعت الهيئة تلك ال�شيا�شة؟.
بع�س  بدرا�شة  قامت  باأنها  الهيئة  تقرير  يف  ذكر  ما  اآخر  وا�شتغرب 
عن  مت�شائاًل  ال�شعودي،  الأحمر  الهالل  هيئة  تنظيم  م�شروع  مثل  الأنظمة، 

عالقة ذلك التنظيم بعمل هيئة حقوق الإن�شان؟. 
اأن الهيئة تقوم بزيارة  اإلى ما ت�شمنه التقرير من  اأحد الأع�شاء  واأ�شار 
تو�شح  مل  الهيئة  اأن  اإل  وخارجها،  اململكة  داخل  التوقيف  ودور  ال�شجون 

جهودها فيما يخ�س ال�شجناء واملوقوفني ال�شعوديني يف اخلارج. 

واأفاد ع�شو اآخر اأن الهيئة تعد اأحد اأذرع احلكومة ملعرفة اأوجه الق�شور يف 
اللتزام بحقوق الإن�شان التي يوؤكد عليها �شرعنا احلنيف والنظام الأ�شا�شي 
التقرير  الهيئة حتقيقه مل يعك�س يف هذا  اأن ما هو مطلوب من  اإل  للحكم، 
الذي ي�شوبه بع�س اأوجه الق�شور، وما ذكر هو حالت رد فعل لواقع، والأف�شل 
لأن  ال�شرتاتيجية  عليها  وتبنى  للحكم  الأ�شا�شي  النظام  ن�شو�س  تاأخذ  اأن 

احلقوق وا�شحة وحمددة. 
وانتقد اأحد الأع�شاء الو�شع التنظيمي واجلوانب املالية للهيئة، مو�شحًا 
حدد  التي  الداخلية  للمراجعة  اإدارة  اأي  التنظيمي  الهيكل  يف  يوجد  ل  اأنه  
اأن  اإلى  بالإ�شافة  تنظيم،  اأي  و�شرورة وجودها يف  اأهميتها  الوزراء  جمل�س 
التقرير مل يو�شح مهام كل اإدارة ومدى ارتباط هذه االإدارات مبهام الهيئة، 
م�شيفًا اأن الهيئة متخ�ش�شة وما ينا�شبها من تنظيم يختلف عن التنظيمات 
الأخرى ل �شيما اأن من يطلع على الهيكل التنظيمي لن يجد اأي تن�شيق، فال 
نائب  اأن  اإلى  باالإ�شافة  الهيئة،  مبهام  باالرتباط  يتعلق  فيما  و�شوح  يوجد 
الرئي�س لي�س له مهام حمددة، ومل يت�شح مدى االرتباط مبعايل رئي�س الهيئة. 
املوازنة  اأرقام  اأعطت  الهيئة  اإن  الع�شو:  قال  املالية  الناحية  ومن 
والت�شغيل  وال�شيانة  والبدلت  كالرواتب  ال�شرف  بنود  حتديد  دون  اإجماًل 
وامل�شروعات، كما مل ي�شتمل التقرير على معرفة املتحقق من كل هدف من 

اأهداف ال�شرتاتيجية، من واقع ال�شيا�شات والأداء. 
التقرير  اأورده  ما  الأع�شاء  اأحد  ا�شتغرب  الب�شرية  بالقوى  يتعلق  وفيما 
مت�شائاًل  دون.  فما  الثانوية  حملة  من  الهيئة  موظفي  من   %50 حوايل  باأن 
عن الإ�شافة ملثل هوؤلء جلهة ذات طبيعة تخ�ش�شية؟ وهل هذه النوعية من 
التوظيف متوائمة مع متطلبات التوظيف ح�شب الهيكل التنظيمي الذي يجب 

اأن يحدد طبيعة الوظائف والو�شف الوظيفي والتاأهيل املطلوب؟.
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وانتقد ع�شو اآخر قلة عدد فروع الهيئة التي ل تتجاوز ثمانية، مت�شائاًل 
عن بقية مناطق اململكة التي ل يوجد بها فروع للهيئة؟، واأكد  يف هذا ال�شياق 
اأن على الهيئة اأن تفتتح لها فروًعا يف جميع مناطق اململكة، حيث اأن الإن�شان 

له احلق التقدم ب�شكواه ومتابعة اأحواله يف جميع مناطق اململكة. 

وطالب اأحد الأع�شاء الهيئة باإعادة النظر يف �شيا�شتها ل�شتقبال �شكاوى 
املواطنني والتعامل معها واإنهائها، م�شيفًا اأن الأرقام جاءت بتدين معاجلة الهيئة 
مل�شكالت املواطنني؛ حيث جاء عددها بح�شب التقرير )12.906( �شكوى اأنهت 

الهيئة منها ) 5.262( �شكوى حيث بقي اأكرث من الن�شف مل ينظر!!. 
كما طالب ع�شو اآخر باأن ل يقت�شر عمل الهيئة على اإر�شال فاك�س ب�شكوى 
املواطن اأو الطلب الودي موؤكدًا �شرورة الو�شول اإلى ال�شكوى والتحقيق فيها 

واإن�شاف املواطن. 
ودعا اآخر املجل�س اإلى طلب ح�شور رئي�س هيئة حقوق الإن�شان ملزيد من 
ال�شتي�شاح، ومعرفة تطلعات الهيئة جتاه حقوق الإن�شان يف هذا الوطن الغايل. 
واأ�شار اأحد الأع�شاء اإلى اأن النظام الإداري يف اململكة ينق�شم اإلى ثالث 
ع�شرة منطقة تتفاوت م�شتويات التنمية القت�شادية والجتماعية والثقافية 
امل�شاكل  ونوعية  حجم  يف  ذلك  وينعك�س  بينها،  فيما  ال�شكانية  والكثافة 
احلقوقية بني اأفرادها، وبرغم ذلك ل يوجد لهيئة حقوق الأن�شان �شوى �شبعة 
اأنه من املنا�شب الطلب من الهيئة يف تقاريرها ال�شنوية  فروع فقط،. وراأى 
القادمة اإبراز وت�شنيف الأو�شاع احلقوقية يف جميع املناطق، ثم جمع كافة 
املعلومات والإح�شائيات الإجمالية عن اململكة، ل�شيما واأن التقرير ال�شنوي 

للهيئة غلبت عليه العموميات. 
طرح  الرقابية  والهيئات  الإ�شنان  حقوق  جلنة  على  اآخر  ع�شو  واقرتح 
ل  اجلزائية  الإجراءات  واأن  ل�شيما  الهيئة،  مندوب  على  املوقوفني  مو�شوع 
جتيز اأن يظل املوقوف اأكرث من �شهرين، م�شريًا على اأن هناك موقوفون طال 
وقوفهم ل�شنوات كثرية، ومل يحاكموا، م�شددًا على اأهمية اأن يحاكم املجرم.

والإح�شان،  العدل  على  –قامت  احلمد  وهلل   - الدولة  هذه  اإن   : وقال   
غري  اأو�شاعهم  مناق�شة  تتم  ومل  طويلة  لفرتات  حماكمة  بدون  فاملوقوفون 
يف  اململكة  ب�شمعة  ي�شر  قد  هذا  واأن  ل�شيما  واإن�شانًيا،  اجتماعًيا  مقبول؛ 
اأن يتم النظر يف و�شعهم ويف حماكمتهم والنتهاء من  اخلارج؛ ومن املهم 

و�شعهم احلايل. 
وا�شتغرب اأحد الأع�شاء عدم وجود املراأة يف جمل�س الهيئة، ل�شيما واأن 

جمل�س  يف  وت�شم  الهيئة  قبل  �شكلت  قد  الإن�شان  حلقوق  الوطنية  اجلمعية 
الإدارة ع�شر ن�شاء من اأ�شل اأربعني ع�شًوا موؤ�ش�ًشا، واقت�شرت جهود الهيئة 
على اإعداد ور�شة عمل وورقة عمل فقط ل�شيما، واأن هناك اأمًرا �شامًيا �شدر 

عام 1434هـ، يوؤكد على �شرورة تعزيز دور املراأة يف تنمية املجتمع. 
واجلمعية  الإن�شان  حقوق  هيئة  بني  التعاون  عن  اآخر  �شياق  يف  وت�شاءل 
الهيئة  عمل  يف  ازدواجية  هناك  اأن  اإلى  م�شريًا  الإن�شان؟  حلقوق  الوطنية 

واجلمعية الوطنية حلقوق الإن�شان.
جهة  الهيئة  كانت  اإذا  عما  الع�شو  ت�شاءل  الهيئة،  بهوية  يتعلق  وفيما 
حكومية اأم جهة و�شيطة كاجلمعية الوطنية حلقوق الإن�شان؟ واإن كانت تتبنى 
التي تعنى  اأنها موؤ�ش�شة وطنية، فمن �شيقوم بدور اجلهة احلكومية  التوجه 

بحقوق الإن�شان؟.
كما ت�شاءل الع�شو عن الأن�شطة الثقافية للهيئة، لفتًا اإلى اأن هناك بع�س 
الأن�شطة يح�شن عدم اإدراجها �شمن الأن�شطة التي قامت بها الهيئة التي تتم 

مراجعتها.
حقوق  تر�شيخ  على  الهيئة  تعمل  لأن  تطلعه  عن  الأع�شاء  اأحد  واأعرب 
الإن�شان امل�شتمدة من ال�شريعة واأن تتعاون مع الهيئات احلقوقية يف العاملني 

العربي والإ�شالمي لتعزيز هذا الجتاه.
وراأى ع�شو اآخر اأن ما متار�شه بع�س املنظمات الدولية من فر�س للمنظومة 
الغربية يف حقوق الإن�شان هو يف حقيقة الأمر �شد حقوق الإن�شان، كمطالبتها 
ال�شرعية،  وباحلدود  بالأ�شرة،  املتعلقة  الإ�شالمية  ال�شريعة  اأحكام  باإلغاء 
من  ر�شميًا  املخولة  اجلهة  هي  الإن�شان  حقوق  هيئة  اأن  موؤكدًا  وباملواريث، 
الدولة برفع وتقدمي التقارير الدورية لهيئات املعاهدات الدولية، ومن بينها 
يف  خ�شو�شًا  املراأة  �شد  التمييز  اأ�شكال  جميع  على  الق�شاء  اتفاقية  تقرير 
ظل التجاوزات التي �شدرت من اللجنة املعنية بالتفاقية حول تقرير اململكة 
مبا�شر  ب�شكل  تناولت  حيث  ت�شريعاتها،  بتعديل  اململكة  ومطالبتها  ال�شابق، 
النتقاد للت�شريعات الإ�شالمية ذات العالقة بالأحوال ال�شخ�شية، وهي بذلك 
تعدت على احلق املمنوح للمملكة يف و�شع التحفظات، وهذه التجاوزات مت�س 

�شيادة اململكة.
م�شئوليتها  بتحمل  الإن�شان  حقوق  هيئة  ال�شياق  هذا  يف  الع�شو  وطالب 
الدولية  للمنظمات  ال�شماح  بعدم  وذلك  اململكة،  كاملة يف حماية حتفظات 
الدور  اأن  موؤكدًا  الوطنية،  وت�شريعاتها  اململكة،  خ�شو�شية  على  بالتعدي 
اململكة  حماية حتفظات  من  موقفها  يكون  اأن  االإن�شان  حقوق  بهيئة  املناط 
قويًا وثابتًا، ل�شيما واأن هيئة حقوق الإن�شان �شتناق�س قريبًا التقرير الثالث 

للمملكة اأمام جلنة “ال�شيداو”.

الهيئة تلقت 13 ألف شكوى لم
تنجز 50% منها!!
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�ملعلومات,  تكنولوجيا  �سركات  يف  لوظيفة  �ملتقدمني  بني  �ملفا�سلة  عند  �مل�سلمات  من  تعترب  �أمور  هناك 

مثل تف�سيل �ساحب �لتقدير �الأعلى, و�ساحب �لنتائج �الأكرب يف �ختبار�ت �لقبول, وخريج �لكليات �لعملية 

..�لخ.

–  كربى �ل�سركات �لعاملية- فاالأمر يختلف. �أما �إذ� كان �ملرء ي�سعى للتعيني يف جوجل 

تقدير  ت�سع  ال  جوجل  �إن  �جلدد-   �ملوظفني  �ختيار  عن  و�مل�سوؤول  جوجل-   �سركة  رئي�س  نائب  يقول 

�لتخرج يف مكانة متقدمة بالن�سبة لعو�مل قبول �ملوظفني �جلدد يف �ل�سركة, كما �أن نتائج �الختبار�ت �لتي 

تعقدها �ل�سركة لي�ست هي �الأهم يف تلك �لعو�مل, بل  وحتى �ل�سهادة �جلامعية مل تعد �سرطا للتعيني يف 

بع�س �الأحيان حتى �أن عدد غري �حلا�سلني على �سهادة جامعية يف بع�س �أق�سام �ل�سركة و�سل �إلى حو�يل 

.%14

وينبغي �أال يفهم من ذلك �أن �لريا�سيات و�ملهار�ت �حلا�سوبية لي�ست �أمرً� مهمًا يف جوجل, ولكن �ملق�سود 

�أنها قد �نتقلت �إلى �أن ت�سبح ميز�ت �إ�سافية, ينظر �إليها بعد ��ستيفاء �ملتطلبات �لرئي�سية, و�لتي تت�سمن – 

ح�سب جوجل- �أ�سياء �أخرى يتم �كت�سافها من خالل مقابالت ممنهجة للتنبوؤ ب�سلوكيات �ملتقدم للوظيفة.

فاإذ� كانت �لوظيفة من �لنوع �لتقني, فاإن �لقدرة �لربجمية هي �لعامل �الأهم, �إال �أن �أهم ما تبحث عنه 

جوجل – باالإ�سافة �إلى ذلك- هو �لقدرة �ملعرفية ب�سفة عامة, �أي �لقدرة على �ملعاجلة �للحظية لالأمور, �أو 

»على الطاير« ح�شب القول ال�شائع، والقدرة على التقاط ودمج جزئيات املعلومات املتناثرة، وهو ما يختلف 

عن �لقدرة على �لتعلم. 

�لعمل  فريق  يو�جه  فعندما  �لطارئة,  �لقيادة  على  �لقدرة  للوظيفة  �ملتقدم  لدى  يكون  �أن  ينبغي  كما 

م�سكلة ما, فاإن �ملوظف يكون حينئذ قادرً� على �أن يتقدم �جلميع ويبادر بتويل زمام �الأمر يف �لوقت �ملنا�سب, 

وهي تختلف عن �لقيادة �لتقليدية باأن يكون رئي�سًا لنادي �أو نائبًا ملدير �ملبيعات..�لخ.

للمبادرة  �ل�سخ�س  يدفع  ما  وهو  للوظيفة,  �ملتقدم  لدى  بامل�سوؤولية  �ل�سعور  توفر  �سبق  ما  �إلى  ي�ساف 

بتحمل �مل�سوؤولية عند �سرورة ذلك, �أو �لتو��سع �لفكري برتك �أفكاره �خلا�سة وتبني �الأفكار �لتي يطرحها 

�الآخرون حني تكون هي �الأف�سل, حيث �أن �لهدف �لنهائي �لذي ينبغي �أن ي�سغله هو �لتكاتف مع �الآخرين 

حلل �مل�سكلة.  

و�لغريب �أن �خلربة هي �أقل �لعنا�سر �لتي يهتم بها عند �لتعيني يف جوجل, فهم يرون �أن �خلربة قد تعني 

تقدمي �الإجابات �أو �حللول �لنمطية للم�ساكل من و�قع خربة �خلبري مب�ساكل مماثلة, بينما ميكن تقدمي 

حلول �بتكارية جديدة ممن ال ميتلكون تلك �خلربة. 

على  �حل�سول  بالفعل  �ملهم  من  �أنه  هي  للتوظيف  �ملعايري  هذه  خالل  من  جوجل  توجهها  �لتي  �لر�سالة 

�سهادة جامعية يف �لعلوم �أو �لريا�سيات �أو �حلا�سوب, وبتقدير عال عند �لتخرج, ولكن �ل�سهادة و�لتقدير 

لي�سا هما �ملعيار �الأوحد �أو �الأهم لكفاءة �الأد�ء, فال�سركات �لكربى تهتم فقط مبا ميكن �أن يفعله �ملوظف مبا 

لديه من معارف وتدفع �أجورً� مرتفعة مقابل ذلك, وال تهتم كثريً� باأ�سلوب �كت�ساب هذه �ملعارف. كما ت�سعى 

ور�ء �ملهار�ت �ل�سخ�سية soft skills  مثل �لقيادة و�لتو��سع و�لتعاون و�لتكيف و�ملحبة لفريق �لعمل ف�سال 

عن �لقدرة �ملعرفية. 

�أ.د جربيل بن ح�سن �لعري�سي
ع�سو جمل�س �ل�سورى

معايير اختيار الموظفين الجدد
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د/ أحمد بن عمر الزيلعي
رئيس لجنة الثقافة واإلعالم والسياحة واآلثار

مكتبة الملك فهد 
الوطنية.. ضعف في 

التواصل.. وتطوير 
موقعها االلكتروني

طال انتظاره

ناق�س جمل�س �ل�سورى خالل جل�سته �لعادية �لثانية و�الأربعني 

�لتي عقدها يوم �لثالثــاء �ملو�فـــق 1436/8/8هـ, برئا�سة معايل 

نائب رئي�س �ملجلــــ�س �لدكتـــــور حممد بن �أمني �جلفــري, تقرير 

جلنة �لثقافة و�الإعـــــالم و�ل�سياحــة و�الآثـار, بـ�ســـاأن �لتقـــرير 

�ل�ســــنوي ملكتبة �مللك فهد �لوطنيــــة للعام �ملايل 1435/1434هـ, 

تاله رئي�س �للجنة �لدكتور �أحمد �لزيلعي.

وبـــعد تـــالوة تــقرير �للجـــنة وتـــو�سيـــاتها ب�ســــاأن �ملو�ســوع, 

مت عر�س تقريـــر �للجنـــة وتو�ســـياتها للمنـــاق�سة, حيـــث وجه 

�أحد �الأع�ساء �سوؤ�اًل للجنــة عـــن �ســبـــب عــدم �بـــد�ئها ر�أيــها يف 

مطالبة مكتبة �مللك فهد �لوطنية بفتح فروع لها يف بع�س منـــاطق 

�ملمــــلكة, م�سيفًا �أن ح�سرها يف مدينة �لريا�س يحد من �لتنمية 

�لثقافية ب�سفة �ساملة.

بينما راأى اآخر اأنه اإذا مت تطوير البوابة الرقمية للمكتبة للو�شول للمعلومة 
بطريقة مي�شرة فاإنه ل داعي لإيجـــاد فـــروع لها، م�شيــــفًا اأن الأولى اأن تعمل 
املكتبة على جتاوز ال�شعوبات التي اأوردتها يف التــقرير قـــبل املطالبـــة بفتـــح 

فروع جديدة لها يف بع�س مناطق اململكة.
واأ�شاف ع�شو اآخر اأن املجل�س ما زال يطــالب املكتـــبة بتطـــوير موقـــعها 
الإلكرتوين على �شبكة الإنرتنت، وتقدمي ت�شهيالت لالإفـــادة منها عرب التقنية 
احلديثة، م�شريًا اإلى اأن م�شروع تطوير موقع املكتبة الإلكــرتوين م�شــروع طال 

اإجنازه، ول ينبغي اأن ي�شتهلك كل هذا الوقت. 

وقال اآخر: اإن التقرير مل يو�شـــح الوظـــائف املعتـــمدة للمكتــبة مف�شلة 
من حيث امل�شغول منها ب�شعوديني ووافديـــن، وكـــذلك الوظــائف ال�شـــاغرة، 
وعدد ال�شالمل الوظيفية اإن وجدت، مطـــالبًا ب�شرعـــة اإجنـــاز م�شروع الهيكل 

التنظيمي للمكتبة.
وانتقد اأحد الأع�شاء عــدم اهتمــام املكتبــة بدورها الفعال لإثراء الثقافة، 

واإقامة الندوات، واملوؤمترات، واللقاءات يف جمال تخ�ش�شها.
واأكد اآخر اأن املكتبات متثل اأهمية كربى يف حياة ذوي الحتياجات اخلا�شة؛ 
ت�شاعدهم  التي  املعرفة،  على م�شـادر  الوقوف  اإلى  دائمة  كونهم يف حاجة 
ا يف  على التنمية الثقافية، ومتدهم مبا ي�شتجد من تطورات، وت�شاعدهم اأي�شً
اإعداد البحوث والدرا�شات، وعد مكتبة امللك فهد الوطنية من املكتبات التي 
يجب اأن تراعي هذا اجلانب؛ لأهمية اأوعية املعلومات فيها، واأهمية اطالع 

ذوي الحتياجات اخلا�شة على ما حتويه من م�شادر متعددة للمعرفة.
وزاد الع�شو اأن املكتبة اأوجدت اإدارة خا�شة لذوي الحتياجات اخلا�شة؛ 
لكن مل يتم جتهيزها ب�شكل كامل حتى الآن، مطالبًا باأن تكون هذه الإدارة 

مهياأة من ناحية الت�شميم الذي ينا�شب ذوي الحتياجات اخلا�شة.
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يف  الربامج  اأهم  اأحد  مع  التوقيع  اأو  املكتبة  ا�شتعانة  الع�شو  طالب  كما 
اململكة، وهو برنامج الو�شول ال�شامل لذوي الحتياجات اخلا�شة يف البيئة 
املكتبة، وكذلك  لإفادة ذوي الحتياجات اخلا�شة من حمتويات  العمرانية، 
احلركية  النواحي  من  معهم  التعامل  كيفية  على  املكتبة  يف  العاملني  تاأهيل 
والنف�شية، وعلى كيفية التدريب على املنتجات التقنية املتطورة املنا�شبة لهم، 

وال�شتفادة من خمرجات اجلامعات املحلية يف جانب الإعاقة.

ولحظ ع�شو اآخر بقاء بع�س مقتنيات املكتبة على حالها دون اأي تغيري 
امل�شجلة  غري  الكتب  عدد  اأن  اإلى  النظر  لفتًا  قبلها؛  وما  التقرير  �شنة  بني 
�شنة  خالل  كتاب  اأي  ت�شجل  مل  املكتبة  اأن  يعني  وهذا  كتاًبا،   )60.000(

كاملة، ومل تو�شح املكتبة اأ�شباب ذلك.
ودعا اأحد الأع�شاء املكتبة لأن تـــبادر بتاأ�شـــي�س فـــهر�س ي�شم العناوين 
واملو�شوعات للر�شائل العلمية؛ لي�شتفيد منها الباحثون �شـــواًء من الأفـــراد اأو 
املوؤ�ش�شات، م�شـــريًا اإلى اأن هـــناك اآلف الر�شائل العلمية التي يعدها طالب 
وطالبـــات الـــدرا�شات العلـــيا مــــن حملـــة املاجــ�شــتري والـــدكتــوراه داخــــل 

اململكة وخارجها.

واأكد ع�شو اآخر اأن مكتبة امللك فهد الوطنية مكتبة وطنية بحاجة لتحديد 
اأهدافها، واأن تعمل على حتقيقها؛ م�شريًا اإلى اأنه يفرت�س باملكتبة اأن تكون 
الفكري،  الرتاث  وجتمع  وحتفظ  واأبناءه،  الوطن  يفيد  معلومات  م�شتودع 
والوطني، والإعالمي، والأنظمة، والقوانني، واللوائح، واملخططات الإقليمية، 
تدعم  م�شروعات  بتنفيذ  تقوم  واأن  التنمية،  وخطط  الهيكلية،  واملخططات 
بال�شاأن  واملهتمني  والباحثني،  املواطنني،  جميع  اإلى  حمتوياتها  و�شول 
ال�شعودي داخل اململكة وخارجها، لفتًا يف هذا ال�شياق اإلى اأن ذلك يغني عن 

فتح فروع جديدة للمكتبة.
لفتًا  وا�شح،  ب�شكل  اأعمالها  تربز  مل  املكتبة  اأن  الأع�شاء  اأحد  واأ�شاف 
النظر اإلى اأن هناك بوابة رقمية للمكتبة، ويفرت�س اأنها ُد�شنت واأُتيحت لرواد 
املكتبة من الداخل واخلارج، كما ت�شم املكتبة العديد من ملخ�شات الكتب، 
�شواًء التي كتبت عن اململكة يف الداخل اأو اخلارج، كما اأن هناك مكتبة رقمية 

مل يتم اإبرازها ب�شكل وا�شع.

مطالبة المكتبة بتأسيس
فهرس يضم العناوين والموضوعات 

للرسائل العلمية

المكتبة لم تسجل أي كتاب
خالل سنة كاملة!

املالية  العتمادات  يف  نق�س  من  تعاين  املكتبة  اأن  اآخر  ع�شو  واعترب 
زيادة  ملواكبة  املكافاآت  اعتماد  بند  زيادة  موؤيدًا  البنود،  لبع�س  املخ�ش�شة 
وتطوير  املكتبة،  تخدمهم  الذين  امل�شتفيدين  عدد  وت�شاعف  العمل،  حجم 
اإلى  والتطلع  اجلديدة،  العمل  بيئة  لتطوير  اجلديد؛  املبنى  يف  العمل  �شري 

خدمة اأف�شل.
والحظ اآخر على املكتبة غياب الن�شاط الثقايف، م�شريًا اإلى اأنها مطالبة 
باأن تهتم بهذا اجلانب كما هو احلال يف املكتبات الوطنية العاملية، واقرتح يف 
هذا ال�شياق على املكتبة املبادرة يف تاأ�شي�س وحدة م�شتقلة خا�شة بالتوا�شل 
الثقايف حيث رمبا نعزو �شعف الن�شاط الثقايف اإلى عدم وجود اإدارة م�شتقلة 

للقيام بهذا الن�شاط.
ب�شوؤون  تهتم  للثقافة،  عليا  هيئة  اإن�شاء  الأع�شاء  اأحد  اقرتح  جانبه  من 
واملكتبات  خا�س،  ب�شكل  الوطنية  املكتبة  بتطوير  وتقوم  واملكتبات،  الكتاب 
احتواء  على  وقادرة  م�شوؤولة  وتكون  التعلم،  م�شادر  ومراكز  العامة، 
ال�شعودي  املجتمع  لبناء  الوطنية  والت�شورات  الروؤى  وو�شع  ال�شعوبات، 

معلوماتًيا، ودعم واإ�شباع احلركة الفكرية والثقافية يف اململكة.
الوقت  من  مزيدًا  اللجنة  منح  على  املجل�س  وافق  املناق�شة  نهاية  ويف 
اإلى  والعودة  واآراء  وملحوظات  مقرتحات  من  الأع�شاء  طرحه  ما  لدرا�شة 

بوجهة نظرها اإلى املجل�س يف جل�شة لحقة.

اإلدارة الخاصة لذوي االحتياجات 
الخاصة في المكتبة ال تزال غير جاهزة!
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د/ فالح الصغير
رئيس لجنة الشؤون اإلسالمية والقضائية 

طالب بصرف بدل طبـيـعة عمل

للموظفين الميدانيـين في رئاسة الحرمين

الشورى يدعو إلى إحصاء 
الداخلين إلى الحرمين 

الشريفين آليًا

دعا جمل�س �ل�سورى �لرئا�سة �لعامة للم�سجد �حلر�م و�مل�سجد 

بطريقة  �ل�سريفني  �حلرمني  �إلى  �لد�خلني  �إح�ساء  �إلى  �لنبوي 

�آلية لتوفري قاعدة بـيانات دقيق.

كما دعا �ملجل�س �لرئا�سة �إلى �إعد�د خطة �ساملة للعمل �لعلمي 

و�لدعوي يف �حلرمني �ل�سريفني.

يف  �مليد�نيـني  للموظفني  عمل  طبـيـعة  بدل  ب�سرف  وطالب 

حتت  تدخل  �لتي  للوظائف  �لرت�سيح  حق  ومنحها  �لرئا�سة, 

م�سوؤوليتها ��ستـثـناًء من �جر�ء�ت �لرت�سيح يف �خلدمة �ملدنية.

معلومات  �لقادمة  تقاريرها  لت�سمني  �لرئا�سة  �ملجل�س  ودعا 

وخطة  تعرثها  �أ�سباب  وبـيان  �ملتعرثة  �مل�سروعات  عن  مف�سلة 

وت�سمني  �لتعرث,  هذ�  �سببت  �لتي  �ل�سعوبات  لتجاوز  �لرئا�سة 

تقاريرها �لقادمة نتائج موؤ�سر�ت قيا�س �أد�ء الأعمالها.

جاء ذلك يف �لقر�ر �لذي �أ�سدره جمل�س �ل�سورى خالل جل�سته 

�ملو�فق  �الثنني  يوم  عقدها  �لتي  و�الأربعني  �خلام�سة  �لعادية 

�لدكتور  �ملجل�س  رئي�س  نائب  معايل  برئا�سة  1436/8/21هـ, 

حممد بن �أمني �جلفري, وذلك بعد �أن ��ستمع لوجهة نظر جلنة 

�ل�سوؤون �الإ�سالمية و�لق�سائية, ب�ساأن ملحوظات �الأع�ساء و�آر�ئهم 

�حلر�م  �مل�سجد  ل�سوؤون  �لعامة  للرئا�سة  �ل�سنوي  �لتقرير  جتاه 

رئي�س  تالها  �لتي  1435/1434هـ,  �ملايل  للعام  �لنبوي  و�مل�سجد 

�للجنة �لدكتور فالح �ل�سغري؛ 

واأو�شحت اللجنة يف معر�س وجهة نظرها اأن مو�شوع احلرا�شات الأمنية 
النبوي،  وامل�شجد  احلرام  امل�شجد  ل�شوؤون  العامة  الرئا�شة  اهتمام  هو حمل 
كما هو حمل اهتمام اجلهات الأمنية امل�شوؤولة، لفتة النظر اإلى وجود تن�شيق 
واأكدت  ال�شاأن.  هذا  يف  م�شتجد  كل  لبحث  يتوقف  ل  وتوا�شل  دائم  وتعاون 
ثغرات  اأي  وجود  عدم  ال�شغري  فالح  الدكتور  رئي�شها  ل�شان  على  اللجنة 
اأمنية بف�شل من اهلل، كما ل يوجد ما يدعو للقلق فالوجود الأمني يغطي كل 
الحتياجات، والتوا�شل بني الرئا�شة واجلهات الأمنية ل يتوقف، ودورها يف 

اأداء ر�شالتها حمل تقدير اجلميع.

اإن  ال�شغري:  الدكتور  قال  ال�شريفة  للرو�شة  الن�شاء  دخول  وبخ�شو�س 
هذه امل�شاألة تتم وفق اآلية منظمة اأعدت بطريقة مدرو�شة يراعى فيها كثافة 
اأنه يف الأوقات التي ل يوجد بها زائرات  الن�شاء واختالف لغاتهن، م�شيفًا 
من خارج اململكة يكون الدخول بان�شيابية وبدون تدخل ب�شري، اأما يف اأوقات 

د.الصغير: دخول النساء للروضة 
الشريفة يتم وفق آلية منظمة تراعي 

كثافة النساء واختالف لغاتهن

إعداد خطة شاملة للعمل العلمي 
والدعوي في الحرمين الشريفين
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الن�شاء  فريتب  احلج«  ومو�شم  رم�شان،  ومو�شم  العمرة،  »مو�شم  املوا�شم 
توجههن،  مرتجمة  جمموعة  كل  مع  ويكون  لغاتهن،  بح�شب  م�شالهن  يف 
وتر�شدهن اإلى بدء الدخول واآليته، ثم ينتقلن جميعًا اإلى قرب الرو�شة ثم 
تاأتي  ثم  فيها،  وال�شالة  الرو�شة  اإلى  بالدخول  لكل جمموعة  املجال  يف�شح 
جمموعة اأخرى حتى تنتهي املجموعات بنهاية الزيارة، ويختلف ترتيب دخول 

املجموعات بني يوم واآخر حتى ل ُيظن تقدمي �شاحبات لغة على لغة اأخرى.

واأ�شار الدكتور ال�شغري اإلى اأن الدخول يكون من م�شار خا�س واخلروج 
الفتًا   وال�شقوط،  والتدافع  لالزدحام  حتا�شًيا  اآخر  م�شار  من  االنتهاء  بعد 
النظر اإلى اأن م�شاحة الرو�شة على حمدوديتها ي�شلي فيها الرجال والن�شاء 
يف وقت واحد، واأن هذا الرتتيب وهذا التنظيم - الذي اأدى اإلى زيارة الن�شاء 
التي  الغفرية  الرغم من اجلموع  على  �شقوط  اأو  تدافع  دون  واأمان  ب�شالمة 
يف  و�شارك  طويلة  �شنوات  خالل  مت  قد   - زيارة  كل  يف  الرو�شة  اإلى  تتجه 
الرتتيب له مع وكالة الرئا�شة العامة ل�شوؤون امل�شجد النبوي، القوة اخلا�شة 

لأمن امل�شجد النبوي واجلهات املعنية الأخرى.
واأ�شاف يف ذات ال�شياق اإن جمموع اللغات التي يرتجم لها ثالث ع�شرة 
لغة مع وجود اللوحات الإر�شادية باللغات املتعددة، اإلى جانب الرتتيب اخلا�س 
للكبريات يف ال�شن وذوات الحتياجات اخلا�شة، فيدخلن بعرباتهن وي�شلني 
م لهن اخلدمة املنا�شبة وتراعى اأحوالهن وظروفهن، حيث  يف الرو�شة وتقدَّ
يتولى التنفيذ املبا�شر م�شرفات وموجهات �شعوديات يحملن موؤهالت عالية، 
وُتقام لهن دورات يف ح�شن التعامل واحلث على اأداء العمل ب�شرب واحت�شاب.

ال�شريفة  الرو�شة  م�شاحة  اأن  مالحظة  �شرورة  اإلى  اللجنة  رئي�س  ونوه 
)333( مرتًا مربعًا فيما ي�شتقطع من الرو�شة ال�شريفة )200( مرتًا مربعًا 
اأوقات  ثالثة  يف  يوميًا،  الرو�شة  اإلى  الن�شاء  دخول  ويرتب  للن�شاء،   تقريبًا 
طلوع  بعد  يبداأ  الأول  الوقت  اأن  مف�شاًل  النا�س،  لأحوال  مراعاة  متفاوتة 
ال�شم�س وحتى قبيل �شالة الظهر، والثاين بعد �شالة الظهر اإلى قبيل �شالة 
الع�شر، والثالث بعد �شالة الع�شاء اإلى بعد منت�شف الليل، كما يوجد خم�شة 
مداخل وكل مدخل فيه بابان، وعر�س الباب الواحد  60.4 مرتًا ويتم فتحهما 
بالتتابع ح�شب الزدحام واحلاجة، والعمل يجري يف م�شاحة حمدودة  للغاية 

و�شط ح�شود ب�شرية كبرية من الزوار واأكرثهم من كبار ال�شن.

على  ي�شتمل  اإنه  اللجنة:  رئي�س  قال  الرئا�شة  يف  العلمي  اجلانب  وب�شاأن 
الدرو�س العلمية اليومية لأ�شحاب الف�شيلة العلماء وامل�شايخ، ومنهم اأع�شاء 

هيئة كبار العلماء، والذين ي�شطلعون بدور علمي بارز يف احلرمني ال�شريفني، 
حيث يبلغ عدد املدر�شني ثالثني مدر�ًشا يف ثالثني حلقة، ويبلغ عدد املر�شدين 
�شتني مر�شدًا لالإجابة على ا�شتفتاءات ال�شائلني، ويزيد عددهم يف املوا�شم 
اإلى مائة مر�شد، م�شيفًا اأن الن�شاط العلمي ي�شمل اإقامة كر�شي اأئمة امل�شجد 
احلرام العلمي، والذي يقع يف �شحن املطاف وي�شارك فيه كبار العلماء، كما 
ي�شمل الن�شاط العلمي االإجابة على ا�شتفتاءات ال�شائلني والرد على اأ�شئلتهم 
وكذلك  احلرام،  امل�شجد  �شاحات  يف  املوزعة  الأك�شاك،  يف  وا�شتف�شاراتهم 
اإقامة برنامج حفظ املتون العلمية للنا�شئة من طلبة العلم من طالب املرحلة 
الثانوية واجلامعية، موؤكدًا يف هذا ال�شياق اأن الرئا�شة تعمل ب�شكل متوا�شل 

على تو�شيع الن�شاط العلمي ل�شد حاجة التو�شعات الكبرية داخل احلرمني.

كبرًيا  تعاوًنا  هناك  باأن  اأفادت  الرئا�شة  اإن  ال�شغري:  الدكتور  وقال 
وتوا�شاًل مع بع�س اجلهات العلمية والأكادميية مثل الرئا�شة العامة لالإفتاء، 
وجامعة  القرى،  اأم  وجامعة  واملحاكم،  العدل،  ووزارة  العلماء،  كبار  وهيئة 
الإمام حممد بن �شعود الإ�شالمية، وجامعة الطائف، واجلامعة الإ�شالمية، 
هيئة  اأع�شاء  بع�س  م�شاركة  خالل  من  وذلك  اأخرى،  وكليات  وجامعات 
التدري�س من اأ�شحاب الف�شيلة يف بع�س الدرو�س العلمية والدورات املكثفة 
الإ�شالمية  ال�شوؤون  وزارة  مع  التعاون  وكذلك  ال�شائلني،  اإر�شاد  برنامج  يف 
وخا�شة  املوا�شم  ويف  الربامج  من  العديد  يف  والإر�شاد  والدعوة  والأوقاف 
اأخرى  واأكادميية  �شرعية  جهات  مع  تعاون  هناك  اأن  كما  احلج،  مو�شم  يف 
اجلهات  تلك  مع  التعاون  جمال  لتكثيف  ت�شعى  والرئا�شة  اأو�شع  جمالت  يف 

وتتوا�شل معها ب�شكل منتظم.

وامل�شجد  احلرام  للم�شجد  العامة  الرئا�شة  لدى  اأن  اللجنة  رئي�س  واأفاد 
النبوي خطة ا�شرتاتيجية مدرو�شة ومقننة للدرو�س والدورات العلمية القائمة 
التدري�س  مبنظومة  لالرتقاء  املدى  طويلة  خطة  وهي  احلرام،  امل�شجد  يف 
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والتعليم بامل�شجد احلرام، واإعادة تاأهيل الدرو�س والدورات العلمية تنظيمًيا 
ومن  حالًيا،  به  العمل  ويتم  جاهز  اخلطة  هذه  م�شروع  اأن  مو�شحًا  وفنًيا، 
اأبرز ما يف هذه اخلطة و�شع نظام للمدر�شني يف احلرمني ال�شريفني يعنى 
اإلى  وينقله  العمل  هذا  وينظم  والواجبات  واحلقوق  وال�شوابط  بال�شروط 
عمل متكامل، وو�شع جلنة عليا تعنى باختيار املدر�شني ذوي العلم ال�شحيح 
للدرو�س  ومقننة  مدرو�شة  ا�شرتاتيجية  خطة  و�شياغة  ال�شليم،  واملنهج 
فائدة  اأكرب  حتقيق  ل�شمان  احلرام  امل�شجد  يف  القائمة  العلمية  والدورات 

منها. 

اأن ت�شل  واأهمية  للرئا�شة،  العلمي  الدور  اأهمية  اللجنة على  واأكد رئي�س 
ر�شالة احلرمني ال�شريفني لكل م�شلم، م�شريًا اإلى اأن الرئا�شة اهتمت بهذا 
العامة  الإدارة  وهي  متكاملة  عامة  اإدارة  الغر�س  لهذا  واأن�شاأت  اجلانب، 
الأغرا�س،  هذه  خلدمة  اإعالميًا  مركزًا  اأن�شاأت  كما  والت�شال،  لالإعالم 
اأن املركز الإعالمي ي�شعى لتحقيق التميز يف تعزيز التوا�شل بني  اإلى  لفتًا 
الرئا�شة العامة ل�شوؤون امل�شجد احلرام وامل�شجد النبوي واملجتمع اخلارجي، 
يف  ودورها  ال�شريفني  احلرمني  خدمة  يف  احل�شارية  بر�شالتها  والتعريف 
الإدارات  لأن�شطة  الإعالمية  التغطية  املركز  يتولى  كما  الإ�شالمي،  املجتمع 

وقا�شديهما  ال�شريفني  احلرمني  خدمة  يف  اإعالميًا  دورها  واإبراز  املختلفة 
املقروءة  الإعالم  و�شائل  تزويد  خالل  من  والزوار  واملعتمرين  احلجاج  من 
الن�شر  التي تقّدمها. كما يتولى  باأن�شطة تلك الإدارات واخلدمات اجلديدة 
العاملية  ال�شبكة  على  الرئا�شة  موقع  على  والأن�شطة  لالأخبار  الإعالمي 
من  عدد  لبث  والتلفزيون  الإذاعة  هيئة  مع  بالتن�شيق  ويتم  للمعلومات، 
التي مت ت�شجيلها  الأولى  القناة  التوعوية على  التلفزيونية والأفالم  الربامج 
من احلرمني ال�شريفني وتنقل تلك الربامج جانبًا من الأن�شطة التي تقّدمها 
الرئا�شة للزوار واملعتمرين، وبث برنامج اأ�شبوعي خا�س بالرئا�شة يف اإذاعة 
مة  الأن�شطة املقدَّ ال�شريفني( يربز  نداء الإ�شالم بعنوان: )ر�شالة احلرمني 

يف احلرمني ال�شريفني.
واأفاد رئي�س اللجنة اأن هناك اإدارة متكاملة با�شم هيئة الأمر باملعروف 
والنهي عن املنكر بامل�شجد احلرام، تقوم على توفري اأجواء ال�شكينة والروحانية 
لقا�شدي بيت اهلل احلرام، والتنبيه على بع�س الأخطاء والتجاوزات التي قد 
حت�شل، م�شيفًا اأن هيئة احلرم تقوم بالتعاون مع اجلهات الأمنية على منع 
كل ما يعرقل حركة الطواف، وت�شهيل حركة اخلروج من املطاف والإ�شهام يف 
توزيع املطبوعات واملطويات التي توجه قا�شدي بيت اهلل احلرام، بالإ�شافة 

اإلى الإ�شهام يف تنظيم حركة املمرات وغريها.
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�حلكومة  ر�أت  �ملا�سي  �لقرن  بد�يات  يف  �ملتحدة  �لواليات  �جتاح  �لذي  �لعظيم  �لك�ساد  �أثناء 

�أن �أحد و�سائل �خلروج من ذلك �لك�ساد هو يف ربط �أرجاء �لدولة ب�سبكة من �ملو��سالت  �الأمريكية 

لنقل �لب�سائع و�ملوظفني بني �أرجاء �لدولة, وظهرت بذلك �لطرق �الحتادية و�سبكات �سكك �حلديد 

و�ملطار�ت.

يكن  مل  �آنذ�ك  قادتها  طموح   ,1965 �سنة  ��ستقلت  حينما  �لعامل  دول  �أفقر  من  كانت   �سنغافورة 

�نت�سالها من �لفقر وح�سب بل �النتقال نحو �قت�ساد عاملي و�النتقال �إلى م�ساف �لدول �الأولى. وفعاًل 

�لعو�مل لتحقيق هذ� �لطموح  هو  �أهم  �أحد  �أربعني �سنة تقريبًا, كان  ��ستطاعت حتقيق ذلك خالل 

بناء �سبكات من �ملو��سالت �حلديثة �أهمها �لقطار�ت �لكهربائية �ل�سريعة؛ وكانت �سنغافورة من �أو�ئل 

دول �لعامل �لتي تبنت �لقطار�ت بدون �سائق.

�أثبتت �ملو��سالت �أنها ع�سب �حلياة �القت�سادية و�الجتماعية و�أحد ركائز �لتنمية �القت�سادية. 

يف هذ� �لوقت ن�سهد جياًل جديدً� من �ملو��سالت وهو �ملو��سالت �لرقمية. تتكون مكونات مو��سالتنا 

�أ�سا�سية ت�سمل  �سبكات �حلا�سب �نظمة, وقنو�ت و�أنظمة ل�سبك �سبكات �لبيانات  �لرقمية من بنية 

ن�ساطات  لتنظيم  لقو�نني  �إ�سافة  �آمنه,   بينات  تخزين  �لكرتوين,  و�أنظمة  دفع  و�أنظمة  �ململكة,  يف 

وعمليات �ملو��سالت �لرقمية وعمل �أعمال �ملتعاملني مع �ل�سبكة.

�لبع�س  ببع�سنا  مرتبطون  �أجمع  �لعامل  ويف  دولنا,  ويف  مدننا,  يف  و  عملنا,  حميط  يف  �الآن  نحن 

حاجز  تك�سر  �لرقمية  �ملو��سالت  �إلينا.  �لعمل  وتنقل  �لعمل  ملكان  تنقلنا  رقمية  �ت�ساالت  ب�سبكات 

�مل�سافة  بحاجز  �إح�سا�س  بدون  �سغري  مكتب  يف  كاأنهم  �لو�حد  �لبلد  �أبناء  ي�سبح  و�ملكان.   �لزمن 

و�لزمن  �مل�سافة  حاجز  فبانعد�م  �لوقت,  ذ�ت  يف  خطر  لكنه  تاأكيد  بكل  �إيجابي  �سيء  هذ�  و�لزمن. 

�أ�سبحنا ن�ستخدم مو��سالت خارج �لنطاق �جلغر�يف للدولة. فعلى �سبيل �ملثال قد تكون مو��سالتنا 

�لرقمية مملوكة متامًا ل�سركة �أجنبية يف دولة �أجنبية. وهنا تكمن خطورة  ذ�ت بعد تقني و�سيا�سي 

و�قت�سادي.

�لبريوقر�طية  �أمام  �نهزمت  �لرقمية  �ملو��سالت  �سبكة  ببناء  �هتمت  �لتي  �حلكومية  �جلهات 

�ل�سعودية, فمثاًل ف�سلنا يف بناء قدر�ت وطنية يف جمال ت�سغيل و�سيانة �سبكة �ملو��سالت �لرقمية, 

و�لتنظيمات �الإد�رية الأعمال �ملو��سالت �لرقمية ماز�لت �سعيفة, �إ�سافة �إلى �جلانب �لتقني �لذي ما 

يز�ل �سعيفًا وال يتو�زن من و�سع �ململكة �القت�سادي.

  �أمتنى �أن يتم �إن�ساء �سركة وطنية تتولى بناء مكونات �سبكة �ملو��سالت �لرقمية, و�سد �لثغر�ت 

�آمنه وفعالة  �سبكة متكاملة  �لرقمية يف  �أجز�ء مو��سالتنا  �سمل  �ملبادرة نحو مل  زمام  فيها, وتاأخذ 

�أن هذه �ل�سبكة قادرة على �لعمل و�الإنتاج  �أن يوؤخذ يف �العتبار  وحمفزة القت�سادنا �ملعريف. يجب 

وحتقيق دخل و�سيانة نف�سها بنف�سها..

�ل�سعودي.  �ملعريف  لالقت�ساد  ور�فدة  د�عمة  �سناعة  ذ�تها  بحد  هي  �لرقمية  �ملو��سالت  �سبكة 

و�لتخوف �أن يكون �قت�سادنا �لوطني مبني على �سبكة مو��سالت رقمية غري وطنية.

د. عبد�لعزيز بن �إبر�هيم �حلرقان 
ع�سو جمل�س �ل�سورى

المواصالت الرقمية
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د/ مشعل السلمي
رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي

دعا إلى زيادة الدعم المالي المخصص 

للبحث العلمي في الجامعات

الشورى يطالب بدمج بدل 
التدريس الجامعي في

أصل الراتب الخاص بأعضاء 
هيئة التدريس السعوديين 

ومن في حكمهم

�ملخ�س�س  �ملايل  �لدعم  ن�سبة  بزيادة  �ل�سورى  جمل�س  طالب 

و�لقطاع  �ملالية  وز�رة  مع  بالتن�سيق  �جلامعات,  يف  �لعلمي  للبحث 

�لتطبيقية  و�لبحوث  �لدر��سات  على  للرتكيز  وتوجيهه  �خلا�س, 

و�لتجريبية �الإنتاجية �لتقنية و�ل�سناعية, و�خلدمة �ملجتمعية.

كما دعا �ملجل�س يف قر�ر �أ�سدره خالل جل�سته �لعادية �لتا�سعة 

معايل  برئا�سة  1436/7/29هـ  �ملو�فق  �الثنني  يوم  و�لثالثني 

رئي�س �ملجل�س �ل�سيخ �لدكتور عبد�هلل بن حممد بن �إبر�هيم �آل 

�ل�سيخ, �جلامعات �إلى �مل�ساهمة يف خدمة �ملجتمع, وبناء �ملجتمع 

�ملعريف با�ستخد�م �لتقنيات �حلديثة, ودعم �لتعليم مدى �حلياة 

با�ستخد�م �لتعليم �ملفتوح.

�لتعليم  جلنة  نظر  لوجهة  ��ستمع  �أن  بعد  �ملجل�س  وطالب 

و�لبحث �لعلمي, ب�ساأن ملحوظات �الأع�ساء و�آر�ئهم جتاه �لتقرير 

�ل�سنوي لوز�رة �لتعليم )وز�رة �لتعليم �لعايل و�جلامعات �سابًقا( 

�لدكتور  �للجنة  رئي�س  تالها  �لتي  1435/1434هـ,  �ملايل  للعام 

�مللتحقني  للمبتعثني  حو�فز  منح  �إلى  �ل�سلمي؛  فهم  بن  م�سعل 

باجلامعات العاملية املتميزة، وتطبيق �شروط ومعايري االبتعاث يف 

برنامج خادم �حلرمني �ل�سريفني لالبتعاث �خلارجي على طلبات 

�الإحلاق بالبعثة.

املاج�شتري  �شهادة  على  احل�شول  تاريخ  باحت�شاب  املجل�س  طالب  كما 
اأ�شا�شًا لأحقية ع�شو هيئة التدري�س للح�شول على مكافاأة نهاية اخلدمة بدًل 

من تاريخ التعيني على وظيفة حما�شر.

واأكد املجل�س يف قراره على وزارة التعليم ووزارة املالية العمل على دمج 
التدري�س  هيئة  باأع�شاء  اخلا�س  الراتب  اأ�شل  يف  اجلامعي  التدري�س  بدل 

ال�شعوديني ومن يف حكمهم.

واأكد املجل�س يف قراره اأهمية تبني اجلامعـــات بـرامـــج اخلدمة التطوعية 
لطلبتها.

كما دعا املجل�س وزارة التعليم لإن�شاء كلية لل�شيا�شات العامة واخلارجية، 
توفر التعليم املهني والتطبيقي املتقدم يف جمال الإدارة احلكومية.

قد  ال�شلمي  م�شعل  الدكتور  العلمي  والبحث  التعليم  جلنة  رئي�س  وكان 

منح حوافز للمبتعثين الملتحقين 
بالجامعات العالمية المتميزة
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اأو�شح يف معر�س وجهة نظر اللجنة اأن تقرير الوزارة واجلامعات مكون من 
اأن  م�شيفًا  اجلامعات،  عن  والثاين:  الوزارة،  عن  الأول:  اأ�شا�شيني؛  جزاأين 
اللجنة ترى يف الوقت احلايل اأن معلومات التقرير تعد كافية يف ظل وجود 
ثمان وع�شرين جامعة، وعند �شدور نظام جديد للجامعات �شتت�شح ال�شورة 

حول مدى احلاجة لتقارير منف�شلة لها.

اللجنة  رئي�س  فاأ�شار  ال�شاغرة يف اجلامعات،  الوظائف  اأما عن مو�شوع 
اإلى اأن كل جامعة تعلن �شنويًا عن الوظائف ال�شاغرة لأع�شاء هيئة التدري�س، 
احلاجة  ظل  يف  �َشغلها  ي�شعب  والطبية  العلمية  التخ�ش�شات  طبيعة  ولكن 
القائمة لكفاءات وطنية تنطبق عليها ال�شروط االأكادميية للجامعات، وُت�شغل 
باأع�شاء هيئة تدري�س وافدين حلني توفر الكفاءات الوطنية  هذه الوظائف 

لإ�شغالها.

اأنه  اللجنة  اأو�شح رئي�س  العلمية يف اجلامعات  الكرا�شي  وب�شاأن مو�شوع 
متت معاجلته بقرار املجل�س ذي الرقم )14/25( والتاريخ 1435/4/18هـ، 
البند “ثانًيا”، الفقرة “اخلام�شة” )اأ( ون�شها: “على الوزارة اإجراء درا�شة 
تقوميية �شاملة من جهة حمايدة، وت�شمني النتائج يف التقرير ال�شنوي القادم 

للكرا�شي العلمية يف اجلامعات”.

بقائهم  من  ت�شرروا  الذين  التدري�س  هيئة  اأع�شاء  بو�شع  يتعلق  وفيما 
على وظيفة )معيد( خا�شة عندما يتعلق الأمر بنهاية اخلدمة، واأ�شار رئي�س 
اللجنة اإلى اأن الهيئة الوطنية للتقومي والعتماد الأكادميي تعمل مع اجلامعات 
ل�شتكمال متطلبات العتماد املوؤ�ش�شي والرباجمي، وعند ا�شتيفاء اجلامعات 

لتلك املتطلبات �شوف تتم معاجلة تلك املالحظات، لفتًا النظر اإلى اأن بع�س 
اجلامعات ترى اأن البتعاث م�شتمر لدرجتي املاج�شتري والدكتوراه حتى يتم 

احل�شول على الدرجة العلمية النهائية.

اأكد  ال�شريفني لالبتعاث اخلارجي،  برنامج خادم احلرمني  وبخ�شو�س 
القادمة  التقارير  يف  الوزارة  من  تطلب  �شوف  اللجنة  اأن  ال�شلمي  الدكتور 
اإدراج ال�شعوبات والتحديات التي تواجه الربنامج وكيفية معاجلتها من قبل 

الوزارة.

كما اأكد اأهمية منح اجلامعات ال�شتقالل الإداري واملايل، وفق ما ت�شمنه 
م�شروع نظام اجلامعات ال�شادر عن املجل�س بالقرار ذي الرقم )67/100( 
بقرار  �شدوره  يف  الإ�شراع  على  التاأكيد  مت  حيث  1429/1/19هـ،  والتاريخ 

املجل�س ذي الرقم )67/82( والتاريخ 1433/1/16هـ.

وخمرجات  املوازي،  التعليم  خمرجات  �شعف  اأن  اللجنة  رئي�س  واعترب 
اكتمال  عند  �شيتال�شى  الأهلية  اجلامعات  وخمرجات  النا�شئة،  اجلامعات 

اعتماد برامج اجلامعات من الهيئة الوطنية للتقومي والعتماد الأكادميي. 

اللجنة عاجلت مو�شوع احت�شاب مكافاأة  اأن  ال�شلمي  الدكتور  كما اعترب 
نهاية اخلدمة من تاريخ التعيني على وظيفة )معيد( بدًل من )حما�شر( من 
خالل تو�شيتها اخلام�شة على التقرير، و�شرحت وجهة نظرها ب�شكل مف�شل 

يف تقريرها الذي قدمته للمجل�س.
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دعا إلى االستعانة بالقطاع الخاص

 للقيام بأعمال التـنـفيذ

تحت إشراف قضاء التـنـفيذ

المجلس يطالب بسرعة 
إقرار نظام العقوبات 

البديلة

�لعدل  وز�رة  م�سروع  �إقر�ر  ب�سرعة  �ل�سورى  جمل�س  طالب 

�لعمل  �إلى  �لعدل  وز�رة  ودعا  �لبديلة.  �لعقوبات  بنظام  �ملتعلق 

على �إ�ساعة ثـقـافة �لتحكيم.

كما طالب �ملجلـــ�س يف قـــر�ره �لـــذي �أ�ســـدره خـــالل جل�ســـته 

�لعادية �لثامنة و�لثالثــني �لتي عقـــدها يــوم �لثالثـــاء �ملو�فق 

1436/7/23هـ, برئا�سة معايل رئيـــ�س �ملجلــ�س �ل�سيـــخ �لدكتور 

عبد�هلل بن حممد بن �إبر�هيم �آل �ل�سيخ, وز�رة �لعدل باال�ستعانة 

ق�ساء  �إ�سر�ف  حتت  �لتـنـفيذ  باأعمال  للقيام  �خلا�س  بالقطاع 

�لتـنـفيذ.

 ودعا �ملجل�س وز�رة �لعدل �إلى �الإ�سر�ع بنقل �لق�ساء �لتجاري 

�لعام  للق�ساء  �لق�سائية  �سبه  و�للجان  و�لعمايل  و�جلز�ئي 

تـفـعياًل الأحكام �الآلية �لتـنـفيذية لنظام �لق�ساء, و�إيجاد بر�مج 

�إعالمية لتوعية �ملجتمع باحلقوق و�ل�سوؤون �لعدلية وتب�سريهم 

بكل �خلدمات �ملتاحة لهم.

�ل�سوؤون  جلنة  نظر  وجهة  �إلى  ��ستمع  قد  �ملجل�س  وكان    

جتاه  و�آر�ئهم  �الأع�ساء  ملحوظات  ب�ساأن  و�لق�سائية,  �الإ�سالمية 

للعام �ملايل 1435/1434هـ تاله  �ل�سنوي لوز�رة �لعدل  �لتقرير 

على  �لت�سويت  قبل  وذلك  �ل�سغري,  فالح  �لدكتور  �للجنة  رئي�س 

تو�سيات �للجنة. 

واأو�شحت اللجنة يف ردها على ت�شاوؤلت بع�س الأع�شاء ب�شاأن جمموعة 
الأحكام الق�شائية، اأن وزارة العدل اأ�شدرت )30( جملًدا مت بالفعل طباعتها 
املبادئ  ملجموعة  بالن�شبة  اأما  الق�شائية،  الأحكام  ن�شر  �شياق  يف  وتوزيعها 
�شبيل  يف  وهي  العليا،  املحكمة  لدى  الأخرية  اللم�شات  يف  فهي  الق�شائية 

اإ�شدارها قريبًا -باإذن اهلل-.
20/اأ  رقم  امللكي  الأمر  اإلى  ال�شغري  فالح  الدكتور  اللجنة  رئي�س  واأ�شار 
وتاريخ 1436/2/7هـ، القا�شي بتكوين جلنة �شرعية لإعداد م�شروع »مدونة 
الأحكام الق�شائية« تقوم بت�شنيف الأحكام ال�شرعية على �شكل مواد، بناًء 
املوا�شيع  تدوين  اأجل  من  وذلك  وموا�شيعه،  الإ�شالمي  الفقه  اأبواب  على 

ال�شرعية التي يحتاج اإليها الق�شاء.
اأحكام الق�شاء  اإلى تدوين  اأن هذه املدونة تهدف  وبنيَّ الدكتور ال�شغري 
اأبواب الفقه الإ�شالمي؛  على �شكل مواد حمددة ومرقمة متفرعة بناًء على 
لي�شهل على القا�شي ال�شتناد يف حكمه على مواد هذه املدونة، فيما هي ل 
اإلى خالف ما  القا�شي  القا�شي من حق الجتهاد متى و�شلت قناعة  متنع 
الت�شبيب يف عدم الأخذ  ن�شت عليه مواد املدونة، فله احلكم باجتهاده مع 

مبواد املدونة.

ال�شغري:  فالح  الدكتور  قال  الكيدية،  الدعاوى  تفعيل لئحة  وبخ�شو�س 
اإن الوزارة اأكدت اأنها مفّعلة ومعمول بها، ول حتتاج اإلى تفعيل، وقد �شدرت 
اأو  يتوقف  ومل  كيدية،  اأنها  ثبت  دعاوى  يف  الق�شائية  الأحكام  من  العديد 

دعوة وزارة العدل إلى إشاعة 
ثقافة التحكيم

اإلسراع بنقل القضاء التجاري والجزائي 
والعمالي للقضاء العام
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يتاأخر العمل بها، بل فّعلت دون تاأخري، ومتى ثبت للقا�شي اأن الدعوى كيدية؛ 
ي�شدر حكم ق�شائي ب�شاأنها تفعياًل لهذه الالئحة.

وحول اإعادة النظر يف جمانية التقا�شي للحد من الق�شايا الكيدية ومن 
اأن  اإلى  اللجنة  رئي�س  لفت  املحاكم،  اأمام  تتزايد  التي  الق�شايا  من  العديد 
حق  اأن  على  ت  ن�شَّ للحكم   الأ�شا�شي  النظام  من  والأربعني  ال�شابعة  املادة 
التقا�شي مكفول  بالت�شاوي بني املواطنني واملقيمني يف اململكة، اأما الق�شايا 
الكيدية فيكون احلد منها بتطبيق  العقوبات على من يثبت اأن �شكواه كيدية، 

وهذا معمول به ومطبق حاليًا، وقد اأ�شار نظام املرافعات اإلى ذلك. 

وي�شاأن مقرتح اإن�شاء دوائر ق�شائية خمت�شة يف ت�شفية الرتكات، اأو�شح 
املحاكم  اخت�شا�س  من  كان  الق�شايا  من  النوع  هذا  اأن  ال�شغري  الدكتور 
م�شيفًا  ال�شخ�شية،  الأحوال  حماكم  اإلى  اخت�شا�شه  انتقل  وقد  العامة، 
التخ�ش�شية؛  املحاكم  اإلى  ونقله  العامة،  املحاكم  اخت�شا�س  من  فرزه  اأن 
�شيحقق الهتمام والعناية بهذا النوع من الق�شايا، �شواء اخت�شت به دائرة 
اأو اأكرث، واأن الوزارة تعمل على اإ�شدار اللوائح اخلا�شة بق�شمة الرتكات التي 
اأ�شار اإليها نظام املرافعات كما يف الفقرة )4( من املادة الثامنة ع�شرة بعد 

املائتني.

وعمن يرى نقل كافة الق�شاة من القرى والهجر التي ل يكون فيها عادة 
غ للعمل الدائم، ومن ثم يتم نقل ق�شاتها  اأعمال ت�شتوجب وجود قا�س متفرِّ
اأو يومني يف  اإلى املدن املحتاجة، والكتفاء مبجرد الندب لهذه القرى ليوم 
وح�شب  الإجراء  هذا  اإن  اللجنة:  رئي�س  قال  العمل،  حاجة  ح�شب  الأ�شبوع 
للق�شاء معمول به يف عدد من املحاكم، عندما يكون  اإفادة املجل�س الأعلى 
اأيام الأ�شبوع، م�شيفًا اأن  العمل يف املحكمة ل ي�شتغرق دوام القا�شي طوال 
اململكة،  يف  للمحاكم  اجلغرايف  التوزيع  حول  بدرا�شة  حاليًا  تقوم  الوزارة 
للنظر يف مدى الحتياج ا�شتنادًا لعدد من املعايري اإما بدمج بع�س املحاكم، 
اأن ترفع هذه الدرا�شة مبا فيها من  اأو حتى الدعم، وعلى  اإلغاء البع�س،  اأو 

مقرتحات للمجل�س الأعلى للق�شاء بحكم اخت�شا�شه.

وعد رئي�س اللجنة اإ�شاعة الثقافة العدلية من اأهم حماور م�شروع امللك 
بن�شر  والعناية  الهتمام  تركيز  مت  حيث  الق�شاء،  مرفق  لتطوير  عبداهلل 
هو  ما  منها:  عدة  قنوات  عرب  واملقيم  املواطن  وتوعية  العدلية،  الثقافة 
مبا�شر ملراجعي املحاكم وكتابات العدل عرب الكتيبات، واملطويات املطبوعة، 
والعر�س الإلكرتوين يف جمال�س النتظار، ويف اأماكن ال�شتقبال، وكذلك ما 

الف�شيلة  اأ�شحاب  من  عدد  �شارك  حيث  املختلفة،  الإعالم  و�شائل  عرب  هو 
الق�شاة  يف عدد من الربامج التلفزيونية والإذاعية، يتم من خاللها تبيان 
اأهم احلقوق والإجراءات الق�شائية، وكيفية احل�شول عليها، اإ�شافة اإلى ما 
ُين�شر يف جملتي العدل والق�شائية من اأمور ودرا�شات تتعلَّق باملو�شوعات ذات 
اأعداد من  اإ�شدار  اأ�شرعت يف  الوزارة  اأن  كما  الق�شائية،  بال�شوؤون  العالقة 
مدونة الأحكام الق�شائية التي �شتكون متاحة للمخت�شني واملهتمني بال�شاأن 
ن موقع الوزارة وبوابتها الإلكرتونية عددًا من الروابط  الق�شائي، كما ت�شمَّ
التي ت�شاعد الباحث على الو�شول اإلى املعلومات املطلوبة، وبهذا اخل�شو�س 
الثقافة  ن�شر  يف  ت�شهم  التي  والندوات  امللتقيات  من  عددًا  الوزارة  اأقامت 

العدلية بني العموم.

والتوثيق  الق�شاء  اأمام  يقفان  واملراأة  الرجل  اأن  اللجنة  رئي�س  واأ�شاف 
املراأة  اأمام  عائق  ول  لهما،  متاحة  التقا�شي  طرق  وكل  مت�شاوية،  درجة  يف 
احلق  لها  اأن  موؤكدًا  غريها،  توكيل  اأو  بنف�شها  �شواء  الق�شاء  اإلى  للو�شول 
التام بظروف  الوعي  العدل  يف الرتافع عن غريها، ولدى املحاكم وكتابات 
املراأة، والو�شع مهياأ لها متامًا. م�شيفًا يف هذا ال�شياق اأن الوزارة اأ�شدرت 
موؤخرًا عددًا من الرتاخي�س ملزاولة مهنة املحاماة للن�شاء ويوجد اأكرث من 
ع اأن يتقدم اأغلبهن  )270( امراأة يعملن متدربات يف مكاتب املحاماة، يتوقَّ
لهن مما  الرتخي�س  منح  و�شروط  وثائق  اكتمال  بعد  املحاماة  لنيل رخ�س 

يقّوي اجلانب احلقوقي للمراأة.

لوزارة  بقطاعات  ن�شائية  اأق�شام  افتتاح  ب�شرعة  باملطالبة  يتعلق  ما  وعن 
ومرافق  العدل  وكتابات  املحاكم  يراجعن  الالتي  الن�شاء  خلدمة  العدل 
الوزارة، اأو�شح رئي�س اللجنة اأن الوزارة تهيئ حاليًا مباين املحاكم، وكتابات 
ا�شتقبال  تتولى  الن�شائية  لالأق�شام  ومنا�شبة  م�شتقلة  اأماكن  باإيجاد  العدل، 
الدعوى، ومنح مواعيد  والتحقق من هوياتهن، ومراجعة �شحائف  الن�شاء، 
واخلدمة  ال�شلح  اأق�شام  يف  وكذلك  الأعمال.  من  ذلك  غري  اإلى  اجلل�شات 

الجتماعية.

جمال  يف  امل�شت�شارات  من  بعدد  ت�شتعني  الوزارة  اأن  اللجنة  رئي�س  وزاد 
يف  ال�شخ�شية  الأحوال  حماكم  يف  كمتطوعات  للعمل  الجتماعية  اخلدمة 
التعامل مع  اأخرى، بهدف  كل من الريا�س، وجدة، ومكة املكرمة، ومناطق 

د.الصغير: الرجل والمرأة يقفان على  
درجة متساوية أمام القضاء والتوثيق..
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الن�شاء وامل�شت�شارات. لفتًا  املتقدمات لرفع الدعاوى وطالبات اخلدمة من 
والإر�شاد،  ال�شت�شارات،  تقدمي  يف  جيدًا  جناحًا  اأظهر  العمل  هذا  اأن  اإلى 
من  احلد  يف  اأ�شهم  كما  الزوجية،  الق�شايا  من  الكثري  ومعاجلة  والتوجيه، 
حالت الطالق واآثاره، كما تتم م�شاعدة الن�شاء الالتي يتقدمن بدعاوى من 
كما  الق�شية،  اإجراءات  وا�شتكمال  الدعوى  �شحائف  يف  م�شاعدتهن  خالل 
وتقدمي  واحل�شانة،  والنفقة،  الطالق،  ق�شايا  مبتابعة  امل�شت�شارات  تقوم 
ال�شت�شارات النف�شية والنظامية  للمراجعات عموًما، والعمل على اإجراءات 

ال�شلح واإيجاد البدائل املنا�شبة.

اأو  اأنظمة  م�شروعات  اإ�شدار  يف  الوزارة  تاأخر  بخ�شو�س  الت�شاوؤل  وعن 
اخلا�شر  على  الدعوى  وتكاليف  البديلة،  العقوبات  مثل:  لوائح  اأو  تنظيمات 
وغريها، اأكد  جلنة ال�شوؤون الإ�شالمية والق�شائية تاأييدها لأهمية وجود هذه 

الأنظمة، واأهمية تفعيلها وتطبيقها يف املرفق العديل.

واأفاد الدكتور فالح ال�شغري اأن الوزارة ا�شتكملت افتتاح حماكم ا�شتئناف 
يف جميع مناطق اململكة، وبداأت اأعمالها ما عدا حمكمة واحدة فقط  يفرت�س 

اأن تبداأ العمل خالل الأ�شهر القريبة القادمة – باإذن اهلل -.

مبان  ا�شتاأجرت  الوزارة  اإن  ال�شغري:  قال  التجارية؛  للمحاكم  وبالن�شبة 
جلميع املحاكم الثالث التي �شدر قرار املجل�س الأعلى للق�شاء باإن�شائها يف 
الريا�س، وجدة، والدمام، وقد مت افتتاح حماكم لالأحوال ال�شخ�شية يف اأكرب 

املدن الرئي�شة، والوزارة م�شتمرة يف ا�شتكمال افتتاح م�شروعها هذا.

دقيقة  ملعايري  يخ�شع  ذلك  اأن  اللجنة  رئي�س  اأكد  الق�شاة  اختيار  وعن 
ومنوعة، م�شريًا اإلى اأن املجل�س الأعلى للق�شاء الأعلى �شّكل جلانًا متعددة يف 
جميع كليات ال�شريعة؛ مما زاد عدد الق�شاة خالل ال�شنوات اخلم�س املا�شية 
تاأهيل  اإلى  يحتاج  اختياره  يتم  الذي  القا�شي  اأن  كما  تقريبًا،  ال�شعف  اإلى 
علمي وعملي قد ميتد اإلى ثالث �شنوات، ويوجد الآن اأكرث من )500( مالزم 

ق�شائي يف مرحلة التاأهيل والإعداد.

حماكم  تعميم  يف  للق�شاء  الأعلى  واملجل�س  الوزارة  بخطة  يتعلق  وفيما 
تنفيذ  و�شمان  �شرعة  اإلى  تهدف  الوزارة  اإن  اللجنة:  رئي�س  قال  التنفيذ. 
التنفيذ يف  دوائر  يكون ذلك عرب  اأن  بني  فرق  ل  الق�شائية، حيث  الأحكام 
املحدد يف  واملعيار  بالتنفيذ؛  م�شتقلة  اأو من خالل حماكم  العامة،  املحاكم 
ذلك، هو كرثة الق�شايا ومدى احلاجة ل�شتقاللها يف حمكمة التنفيذ التي 

تكون غالًبا يف املدن الرئي�شة.

عملية  الق�شايا  اإجناز  وت�شريع  الأداء  حت�شني  اأن  اللجنة  رئي�س  واأكد 
متكاملة، اأركانها: التنظيم الق�شائي وتق�شيمات املحاكم، واأ�شحاب الف�شيلة 
اأن  اإلى  لفتًا  العدلية،  والثقافة  العدلية،  والبيئة  الق�شاة،  واأعوان  الق�شاة، 
اإجناز  م�شار  على  الق�شائي  للتطور  الإيجابي  الأثر  وتلم�س  تتابع  الوزارة 

الق�شايا.
وختم رئي�س اللجنة باأن وزارة العدل اأفادت اأن حماكم الأحوال ال�شخ�شية 
تقوم حاليًا بنف�س الأعمال التي  تقوم بها حماكم الأ�شرة يف بع�س الدول التي 

لديها حماكم اأ�شرة، ول يوجد فرق بينهما يف الخت�شا�س.
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�إذ� كان �الإن�سان هو غاية �لتنمية وو�سيلتها يف �لوقت نف�سه , فاإن مر�عاة �جلانب �ل�سحي لديه ُيعدُّ و�جبًا �أ�سا�سيًا.
فمن �ملعلوم �أن �ملر�س ي�سل قوى �الإن�سان �إن مل يق�س على حياته, باالإ�سافة �إلى �لنفقات �لتي يتكبدها �مل�ساب وكمية �الإنتاج �ل�سائعة 

ب�سبب �النقطاع عن �لعمل.
فمن �لناحية �ملادية, فاإن �لنفقات �لطبية تلتهم جزءً� ال باأ�س به من نفقات �لفرد �لتي قد يقتطعها �ملرء �أحيانًا من نفقات �لغذ�ء 
لي�سرتي �الأدوية �لالزمة, علمًا �أن تكلفة معاجلة �ملر�س تتز�يد من جر�ء �الكت�سافات �لعلمية, وما جنم عنها من �أجهزة معقدة لك�سف 

وت�سخي�س ومعاجلة �ملر�س وتركيب �لدو�ء.
ومن ناحية �الإنتاج فمن �ملعروف �أن نف�سية �ملري�س غري �لطبيعية توؤثر على �سري �لعمل وتقلل كمية �إنتاجه, كذلك �لغياب عن �لعمل 

ب�سبب �ملر�س مينع �ل�سخ�س من �لقيام بالعمل وبالتايل عدم �ال�ستفادة من قو�ه �لعقلية و�جل�سدية و�إمكانياته �ملختلفة. 
و�إذ� �عتربنا �أن �لعن�سر �لب�سري هو �لعن�سر �حلركي �لفعال لتنفيذ خطط �لتنمية �القت�سادية و�الجتماعية, فاإن غيابه �سوف يعوق 

ويوؤخر �إجناز ما هو مطلوب منه .
 لهذ�, ُيعدُّ  رفع �مل�ستوى �ل�سحي لل�سكان هدفًا �أ�سا�سيًا يتوجب �لو�سول �إليه �سو�ء من �أجل تاأمني �لرفاهية للفرد �أو لرفع �إنتاجية �لعمل. 
�إن �لطبيعة �ملزدوجة لل�سحة و�سيلة وغاية للتنمية �القت�سادية و�الجتماعية يف �آن و�حد لتوؤكد �سرورة توفري �العتماد�ت �ملالية 
�لكافية, بحيث تكون قادرة على �لنهو�س باخلدمات و�لرب�مج �ل�سحية, وكذ� قادرة على معاجلة �أية م�سكالت �سحية جديدة قد تظهر 

يف �مل�ستقبل . 
�إذن : ما هو �القت�ساد �ل�سحي ؟ هل هو فرع جديد من �لطب, �أم من �لعلوم �القت�سادية, �أم مزيج من �الثنني, �أم هو علم خا�س ومميز ؟ 

ومباذ� يهتم باالقت�ساديني �أم �الأطباء, باالإح�سائيني �أم �ملخت�سني, بعلوم �لريا�سيات �أم بعلوم �الجتماعيات ؟!. 
فال�سحة تدخل يف جمال �لطب وهدفها �الإغاثة و�لعناية باملري�س, وذلك باال�ستناد �إلى �الأخالق �ملهنية لالأطباء, �أما �القت�ساد 
فهدفه هو املعرفة املو�شوعية للظواهر ذات االرتباط باال�شتهالك واالإنتاج والتوزيع واملوارد على �شوء التكلفة . ومن ثم فكيف جنمـع بني 

هذين �الخت�سا�سيني �ملتناق�سني ظاهريـًا من حيث �ملفهوم ؟!.   
بد�ية ينبغي �أن نتذكر تطور �مل�ساكل �ل�سحية, �إذ قبل خم�سني عامًا كانت �مل�ساكل �ل�سحية و�الأمر��س, ال ت�ستدعيان �لنظر �إليهما ال 

من �لوجهة �القت�سادية, وال حتى من �الأوجه �لتي تهم �ملجتمع, عد� �الأمر��س �لوبائية, فلقد كان �لطب طبًا فرديًا. 
ويف بد�ية هذ� �لقرن �أ�سبح �لهدف �الأ�سا�سي هو و�سع نظام للتاأمني �لطبي, وذلك ل�سالح �ملعوزين و�لعاجزين خا�سة. و�لهدف �لثاين هو 
تنمية وتطوير �سبكة �مل�ست�سفيات و�ملوؤ�س�سات للعناية و�لوقاية, و�لتي ت�سمح بدورها بن�سر �لتقنية �جلديدة �ملعرو�سة من خالل �لعلوم 

�لطبية . 
يقول د. حممد عبيدو يف كتابه �ملتمّيز »مدخل �إلى �لتخطيط �القت�سادي �ل�سحي«  يف �أقل من ن�سف قرن �نتقلت �مل�ساكل �ل�سحية من 

�حليز �لفردي �إلى �حليز  �جلماعي . 
ومن ثم, فينبغي �أن نحلل وباأ�سلوب علمي طبيعة �لظو�هر ذ�ت �ل�سلة باال�ستهالك �لطبي لتكاليف �ل�سلع و�خلدمات �مل�ستخدمة يف 

قطاع �ل�سحة و�إد�رة موؤ�س�سات �خلدمات �لتي تتناف�س يف �حلماية �ل�سحية. وهذ� هو �ملربر �الأول لظهور �القت�ساد �ل�سحي. 
ويرتتب على هذ� مربر ثان, يتمثل يف �أهمية توفري �ملو�رد �ل�سحية �لكافية لتحقيق �مل�ساريع �ل�سحية �لالزمة لرفع �مل�ستوى �ل�سحي . 
�إن هناك جمموعتني كبريتني من �لدر��سات �القت�سادية �ملمكن عملها: تلك �لتي حتاول حتديد �لق�سم �ملالئم تخ�سي�سه للقطاع 
�ل�سحي د�خل جمموع �قت�ساد �لبلد, حيث نهتم بتحديد معايري �الختيار بني �ل�سحة و�لقطاعات �لكبرية �الأخرى لال�ستثمار �جلماعي 

كالزر�عة و�ل�سناعة و�لنقل. 
ويبدو �أنه من �ملتعذر تنفيذ مثل هذه �لدر��سة يف �لوقت �حلا�سر. وذلك ب�سبب غياب وحدة قيا�س  تبني �لفو�ئد – �لتكاليف لال�ستثمار�ت 

يف خمتلف �لقطاعات �القت�سادية, حيث �إن �لوحدة �ملالية ي�سعب ��ستخد�مها يف نطاق �ل�سحة وخا�سة �أنه ال يوجد �سعر لل�سحة. 
�أما �ملجموعة �لثانية من �لدر��سات �القت�سادية فهي �لتي حتاول حتديد ن�سيب كل ق�سم من �أق�سام �لقطاع �ل�سحي من جممل �ملو�رد 

�ملخ�س�سة لهذ� �لقطاع ككل. 
حيث نهتم باالختيار�ت �لد�خلية �ملالئم عملها �سمن �لقطاع �ل�سحي, وهدفها حتديد �سلم �الأف�سلية لنماذج خمتلفة من �الأعمال, فهل 
نبد�أ بالعناية يف �مل�ست�سفيات �أواًل �أم بالعناية �لطبية �ملتنقلة )كالتلقيح(, �أم بالطب �ملهني �ملتعلق بحو�دث �لعمل ؟, وهل ترتكز �جلهود 
�ل�سحية ل�سالح فئة من �ل�سكان )كالقوة �لعاملة مثاًل( �أم لفئة �أخرى من �ل�سكان )كامل�سنني(, وهنا ن�ستطيع �أن نت�ساءل على �سبيل �ملثال, 

كيف توزع �جلهود �جلماعية بني �لعناية و�لوقاية و�لبحث �لعلمي �لطبي؟. 
ويبدو �أن هذه �لدر��سة �أكرث �سالبة وعقالنية من �لدر��سة �الأولى �لتي تهتم بتحديد معايري �الختيار بني �ل�سحة و�لقطاعات �لكبرية �الأخرى.
�إّن من �أهم ما ينبغي مر�عاته ما ي�سميه �القت�ساديون “�لعقبات” ويعني هذ� �لقيود �لتي تفر�س علينا �لو�سائل و�الإمكانات �جلاهزة 

من �لكادر �لطبي, و�الأدو�ت و�لفرتة �لزمنية �لالزمة لتنفيذ �الإن�ساء�ت و�ملو�رد �ملالية . 
كما �أن �لعقبات �لتقنية تكون �أحيانًا �أكرث �أهمية من �مل�ساعب �ملالية, مثاًل؛ كيف ميكن توزيع �أكرب قدر ممكن من �خلدمات �ل�سحية للمر�سى 

بو��سطة عدد حمدود من �ملمر�سات, وكيف نفح�س �أكرب عدد ممكن من �ملر�سى بطريقة معمقة بو��سطة عدد حمدود من �الأطباء ؟! 
هذ� يعني �أن �الأمر يتطلب حتلياًل دقيقًا. ولذ�, فقد غد� هذ� �لنوع من �لتحليل �أي �ختيار �الأف�سل بو��سطة �الآالت �حلا�سبة �الإلكرتونية 

يف يومنا �حلا�سر �أكرث تطبيقًا عمليًا, حيث ي�سمح بتحديد تطوير �ملتغري�ت �الأخرى �الأكرث مالءمة من �أجل �لعائدية و�لفعالية.

�أ. د /  زيد بن حممد �لرماين
ع�سو هيئة �لتدري�س

 بجامعة �الإمام حممد بن �سعود �الإ�سالمية

إلى أين نتجه بشأن اقتصاديات الصحة!!
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ديوان المظالم تباعد الجلسات 00 

وبطء في البت في القضايا

14 ألف قضية معلقة

في الديوان.. ونسبة 

اإلنجاز ال تتجاوز %69

ناقــــ�س جمـــل�س �ل�ســورى خـــالل جلــ�سته �لعاديـــة �ل�ساد�ســـــة 
و�الأربعني �لتي عقدها يــــوم �لثالثــــاء �ملـــو�فق 1436/8/22هـ, 
برئا�سة معايل نائب رئيـــ�س �ملجلـــ�س �لدكتـــور حمــمد بن �أميـــــن 
�جلفري, تقرير جلنـــة �ل�ســــوؤون �الإ�سالميـــة و�لق�سائيـة, ب�ساأن 
�لتقرير �ل�سنوي لديو�ن �ملظامل للعام �ملايل 1435هـ/ 1436هـ, 

تاله رئي�س �للجنة �لدكتور فالح �ل�سغري.
لحظ  للمناق�شة  املو�شوع  ب�شاأن  وتو�شياتها  اللجنة  تقرير  طرح  وبعد 
واقرتح  حمددة،  جمالت  يف  اخت�شا�شاته  ميار�س  املظامل  ديوان  اأن  اأحد 
التو�شع  املزيد من  اإمكانية  الديوان  امل�شوؤولني يف  مع  تدر�س  اأن  اللجنة  على 
يف اخت�شا�شات الديوان، بحيث ي�شمل كافة جمالت احلياة، م�شريًا اإلى اأن 

املظامل ل تقع يف جمالت حمددة، واإمنا تقع يف كافة جمالت احلياة.
»املركز  ا�شم:  يحمل  مركًزا  الديوان  ين�شئ  اأن  اآخر  ع�شو  اقرتح  كما 
الوطني لأبحاث املظامل« تكون مهمته الأ�شا�شية ت�شخي�س املظامل وتو�شيفها 
والو�شائل  احللول  وتقدمي  ب�شاأنها،  الالزمة  املعلومات  وتوفري  وت�شنيفها، 
والأ�شاليب الكفيلة بالوقاية من الظلم قبل حدوثه، والتعامل معه ومعاجلته 

بعد حدوثه.

فيما راأى اآخر اأن يكون هناك تو�شية تتعلق بنق�س الق�شاة يف ظل الت�شرب 
احلا�شل يف ديوان املظامل بالإ�شافة اإلى وجود عدد من الوظائف ال�شاغرة 

للق�شاة والتي تقدر بـ )385( وظيفة. 
وطالب ع�شو اآخر بدعم الديوان اأمام وزارة اخلدمة املدنية؛ م�شريًا اإلى 
وجود )906( وظائف �شاغرة من غري الوظائف الق�شائية، م�شيفًا اأنه على 
الرغم من املخاطبات اإل اأن الديوان مل ميّكن من �شغل الوظائف من املرتبة 
ال�شاد�شة فما دون رغم من منحه ال�شالحية من قبل وزارة اخلدمة املدنية. 
ولفت اأحد الأع�شاء  اإلى عدم وجود مبان مملوكة للديوان، حيث ي�شغل 

الديوان مباٍن م�شتاأجرة عددها )22( مبنى، على الرغم من اأنه يوجد لدى 
ا، ولكنه لزال يف مباين م�شتاأجرة. الديوان اأرا�ٍس تقدر بـ )63( اأر�شً

واأيده ع�شو اآخر، م�شريًا اإلى اأن مبلغ )73( مليون املخ�ش�س للباب الرابع 
القريب  يف  امل�شتاأجرة  املباين  م�شكلة  حلل  يكفي  ل  الديوان،  ميزانية  من 
العاجل، مطالبًا يف ذات ال�شياق بدعم ميزانية ديوان املظامل ول�شيما الباب 
الرابع، حلل م�شكلة املباين امل�شتاأجرة، واإيجاد ت�شميم هند�شي يتنا�شب مع 

املحاكم يف ال�شكل اخلارجي، وكذلك الت�شميم الداخلي للمحاكم. 
فيما ت�شاءل اأحد الأع�شاء عن عدم وجود مباٍن ميتلكها الديوان، م�شيفًا 
اأن الديوان ي�شغل عدًدا من املباين امل�شتاأجرة، كما اأن عدد �شكوك الأرا�شي 
التي ميلكها الديوان )63( اأر�شًا؛ بينما املخ�ش�س ملحاكمه )26(؛ فلماذا مل 

يتم تخ�شي�س اإل )26( للديوان؟. 

واأ�شاف اآخر اأن العتمادات املالية الواردة �شمن بند )الباب الثالث( يف 
ميزانية الديوان لل�شنة املالية 1435هـ/1436هـ زادت بن�شبة 45% تقريًبا عن 
اعتمادات العام املا�شي، اإل اأن ن�شبة ال�شرف لعام التقرير بلغت 68% اأي�شًا. 
جمال  يف  املتخ�ش�شة  اجلامعات  مع  للتعامل  الديوان  اآخر  ع�شو  ودعا 
الكفاءة  لرفع  التدريب  العامة يف جمال  الإدارة  وال�شريعة، ومعهد  القانون، 
اأداء املوظفني، بدًل من تدربيهم يف �شركات تدريبية تعتمد الربح  وحت�شني 

اأوًل. 
الق�شائي  ال�شلك  لأع�شاء  العمرية  الفئة  حداثة  الأع�شاء  اأحد  وانتقد 
الق�شائي يف  ال�شلك  اأع�شاء  يكون  اأن  املفرت�س  من  اأنه  موؤكدًا  الديوان،  يف 
الديوان؛ من ذوي اخلربة الطويلة والتجربة الكافية، مقرتحًا األ يتاح العمل 

يف الديوان اإل لذوي اخلربة الطويلة. 

81% من مباني ديوان المظالم 
مستأجرة!

385 وظيفة قاضي و906 غير 
قضائية شاغرة
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ال�شادرة  الأحكام  بتنفيذ  تتعلق  م�شكلة  هناك  اأن  اإلى  اآخر  ع�شو  ولفت 
ولي�س فقط �شدورها؛ مو�شحًا اأن التنفيذ هو املق�شود، بينما �شدور النظام 

هو نتيجة للتقا�شي، والنا�س تنتظر تنفيذ الأحكام.

واأ�شاف الع�شو اأن هذه امل�شكلة مل حتل، لأنه ل توجد هناك جهة حمددة 
تلزم اجلهات بتنفيذ الأحكام اأو حما�شبة املت�شببني يف اجلهات، وتبقى عملية 

التنفيذ جمال مماطلة اجلهات ال�شادرة �شدها هذه الأحكام. 
�شدرت  الذي  الق�شائية  املرافعات  نظام  اأن  الأع�شاء  اأحد  وذكر 
تكون  باأن  مطالبًا  الإ�شراف،  جهة  توحيد  يت�شمن  به؛  ال�شامية  التوجيهات 
هناك حماكم اإدارية يف املحاكم الق�شائية نف�شها؛ وت�شاءل: هل من املنا�شب 
اأن نطلب اعتمادات مالية للديوان، ونحن يف طور ما ي�شبه الدمج بني وزارة 

العدل وديوان املظامل؟.

املواطنني  بع�س  من  وردته  التي  املالحظات  من  اآخر عددًا  و�شاق ع�شو 
واملحامني، وبع�س الق�شاة الذين خدموا يف الق�شاء؛ مالحظات بخ�شو�س 
املواعيد املتكررة واملتباعدة للجل�شات، والبطء والتاأخري يف البت يف الق�شايا، 
يرتتب  �شنوات عديدة، مما  ت�شتغرق  منها  البع�س  اأن  اإلى  لفتًا  والدعاوى، 

عليها اأ�شرار وخ�شائر بالغة.
وعدم  ال�شرعيني،  الق�شاة  بع�س  لدى  التاأهيل  �شعف  الع�شو  انتقد  كما 
تاأهياًل يف  تتطلب  التي  والتجارية  الإدارية  املحاكم  التخ�ش�س، وخا�شة يف 

القانون الإداري والتجاري. 

تعطى  التي  املحددة  باملواعيد  يلتزمون  ل  الق�شاة  بع�س  اإن  واأ�شاف 
و�شعف  الإدارية،  الإجراءات  توحيد  عدم  منتقدًا  الق�شايا،  لأ�شحاب 
االن�شباط االإداري، و�شياع وقت اخل�شومة، وتاأخري البت يف الق�شايا؛ ب�شبب 

عدم ال�شتدلل على املدعى عليهم؛ لعدم وجود عنوان وطني.
و�شع  وكذلك  املعلومات  هذه  كل  عن  الديوان  مبناق�شة  الع�شو  وطالب 
تاأهياًل علمًيا �شحيًحا وقانونًيا،  الق�شاة  تاأهيل  التي منها  احللول الالزمة، 
ا يف الق�شايا التي ينظرها، وخا�شة الق�شايا  بحيث يكون القا�شي متخ�ش�شً
الإدارية والتجارية، وا�شتقطاب القانونيني املتفوقني من اجلامعات ال�شعودية 
وتاأهيلهم تاأهياًل �شرعًيا مثل ما يعمل للق�شاة ال�شرعيني، وال�شتفادة منهم، 

كق�شاة ملبا�شرة الق�شايا يف التخ�ش�س املطلوب. 
اإنتاجية  مالية  مكافاأة  ل�شرف  منا�شبة  اآلية  بو�شع  الع�شو  طالب  كما 
ت�شرف للق�شاة الذين اأجنزوا عدًدا من الق�شايا التي �شدر لها �شك نهائي.
لتفعيل  الخت�شا�س،  ذات  الأجهزة  مع  التن�شيق  اإلى  الع�شو  دعا  كما 
العنوان الوطني �شواء لل�شركات اأو املوؤ�ش�شات والأفراد، واإلزامهم بالتحديث 

�شنوًيا لخت�شار الوقت واجلهد والإجراءات. 

وفيما يخت�س بتنمية املوارد الب�شرية يف ديوان املظامل راأى اأحد الأع�شاء 
اأن ين�شق الديوان مع معهد الإدارة العامة لت�شميم برامج خا�شة بالديوان.

العامة  الإدارة  معهد  مع  التن�شيق  املظامل  لديوان  ميكن  اأنه  اآخر  واأكد 
اإليها يف التقرير  لت�شميم برنامج اإعدادي خا�س به؛ حلل ال�شعوبة امل�شار 

ب�شاأن حداثة الفئة العمرية لأع�شاء ال�شلك الق�شائي بالديوان.
واأ�شار اأحد الأع�شاء اإلى اأن الديوان ل تزال تواجهه عددًا من ال�شعوبات 
يف جمال اإجناز الق�شايا، منها عدد الق�شاة املعينني، وعدد الدوائر املفتوحة، 
لفتًا النظر اإلى وجود )171( دائرة يف الديوان، بينما عدد الق�شاة )559( 
املتاحة  الق�شائية  الوظائف  حيث  كافًيا،  لي�س  العدد  هذا  وعدد  قا�شيًا، 

للديوان )944( وظيفة. 
ولحظ ع�شو اآخر اأن عدد الق�شايا التي لدى الديوان بلغت )130.922( 
ق�شية، واأجنز منها )89.878( ق�شية، م�شيفًا اأن الق�شايا املعلقة التي مل 
ن�شبة  اأن  ال�شياق  بلغت )41.044( ق�شية، موؤكدًا يف ذات  الآن  تنجز حتى 
اإجناز الدعاوى املرفوعة من حماكم الديوان )69%( وهي ن�شبة غري مقبولة 

يف جمال الق�شاء.
الإدارية،  املحاكم  اأمام  املنظورة  الدعاوى  عدد  ارتفاع  اآخر  لحظ  كما 
قائاًل: اإنها بلغت عام 1431هـ اأكرث من ) 63.000( دعوى، واأجنز )332( 
قا�س،  لكل  دعوى   )114( اإجناز  مبعدل  دعوى،   )34.000( منها  قا�شًيا 
وارتفع هذا املعدل يف العامني الذين تليا ذلك العام؛ لكن هذا املعدل انخف�س 
يف عام 1434هـ اإلى )145( دعوى لكل قا�ٍس، ثم انخف�س يف عام التقرير 
اإلى )133( دعوى لكل قا�ٍس، مبعدل نق�س )25%(، على الرغم من ارتفاع 
عدد الق�شاة، مما ت�شبب يف عدم البت يف )43%( من الدعاوى املنظورة، 

وترحيلها للعام الذي يليه.
واأ�شاف الع�شو اأن هذا التاأخري يعطل م�شالح املواطنني؛ ويوؤكد انخفا�س 
الإنتاجية من  لزيادة  ال�شبل  باتباع جميع  الديوان  الق�شاة، مطالبًا  اإنتاجية 
اأجل تقدمي خدمات ق�شائية مب�شتوى يليق مب�شروع خادم احلرمني ال�شريفني 
لتطوير مرفق الق�شاء، وموؤكدًا على اأهمية ال�شتف�شار من ديوان املظامل عن 
اأ�شباب انخفا�س اإنتاجية القا�شي يف تراكم الق�شايا بالرغم من زيادة عدد 

الق�شاة بني عامي 1435/1431هـ بنحو )%68(. 
البوابة  على  الق�شائية  الأحكام  بن�شر  الديوان  الأع�شاء  اأحد  وطالب 

ا، وو�شعها يف جملدات.  الإلكرتونية التي قام بت�شنيفها؛ وطباعتها ورقيَّ
الق�شائية  ال�شوابق  بن�شر  يقوم  املظامل  ديوان  اأن  اإلى  اآخر  ع�شو  ولفت 
للجميع، ولي�س للجهات احلكومية فقط، مقرتحًا اأر�شفة ال�شوابق الق�شائية 

ون�شرها على موقع ديوان املظامل الإلكرتوين.
وبخ�شو�س اإلزام اجلهات احلكومية مبراجعة ال�شوابق الق�شائية، وتربير 

قراراته بناًء على ذلك؛ قال الع�شو اإن ذلك ل ميكن تطبيقه عملًيا.
الإ�شالمية  ال�شوؤون  جلنة  منح  على  املجل�س  وافق  املناق�شة  نهاية  ويف 
ملحوظات  من  الأع�شاء  طرحه  ما  لدرا�شة  الوقت  من  مزيدًا  والق�شائية 

ومقرتحات، والعودة بوجهة نظرها اإلى املجل�س يف جل�شة لحقة.

استقطاب القانونيين المتفوقين من 
الجامعات وتأهيلهم شرعيًا
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المجلس ناقش تقرير وزارة الزراعة 

الهدر المائي يحتاج إلى 
مبادرات عاجلة.. والخزن 

االستراتيجي الغذائي في 
حاجة لمنظومة شاملة

ناق�س جمل�س �ل�سورى خالل جل�سته �لعادية �لثامنة و�لثالثني 

�لتي عقدها يوم �لثالثاء �ملو�فق 1436/7/23هـ, برئا�سة معايل 

�إبر�هيم  بن  حممد  بن  عبد�هلل  �لدكتور  �ل�سيخ  �ملجل�س  رئي�س 

�لتقرير  ب�ساأن  و�لبيئة,  و�لزر�عة  �ملياه  جلنة  تقرير  �ل�سيخ,  �آل 

�ل�سنوي لوز�رة �لزر�عة للعام �ملايل 1435/1434هـ, �لذي تاله 

رئي�س �للجنة �لدكتور علي �لطخي�س.

وبعد �أن تال رئي�س �للجنة تقرير �للجنة وتو�سياتها, عر�س 

�ملو�سوع للمناق�سة, حيث �أ�سار �أحد �الأع�ساء �إلى �أن �لتكامل بني 

�ل�سعودي  للقطاع  �لزر�عي  لال�ستثمار  �مل�ستهدفة  و�لدول  �ململكة 

�لزر�عي,  �الإنتاج  لزيادة  �الأمثل  �حلل  هو  �خلارج  يف  �خلا�س 

�لدولية  �التفاقيات  توقيع  خالل  من  �لغذ�ئي,  �الأمن  ودعم 

�لالزمة حلماية هذه �ال�ستثمار�ت, وتذليل �ملعوقات �لتي تو�جه 

�مل�ستثمرين يف �إطار هذه �ملبادرة.

وجميع  اململكة  بني  للتعاون  اإطارية  اتفاقية  اإبرام  الأن�شب  من  واأ�شاف: 
الدول امل�شتهدفة، مع مراعاة التفا�شيل املتعلقة بخ�شو�شية كل دولة.

واقرتح الع�شو اأن تت�شمن هذه التفاقية حتديًدا دقيًقا حلقوق وواجبات 
موؤكدًا  املتعاقدتني،  الدولتني  م�شالح  ومراعاة  املذكور،  ال�شتثمار  طريف 
و�شروط  ال�شريبي،  االزدواج  جتنب  االتفاقيات  هذه  تت�شمن  اأن  �شرورة 

التخزين والنقل والت�شويق للمنتجات الزراعية.

و�شدد على اأهمية الإ�شراع يف اإبرام وتطبيق هذه التفاقيات ب�شكل يراعي 
يف  امل�شتهدفة  الدول  مع  خا�شة  ال�شتثمار،  بهذا  املعنية  الأطراف  م�شالح 
اإلى  يوؤدي  التفاقيات  هذه  غياب  اأن  يالحظ  حيث  اجلنوبية،  اأمريكا  قارة 

بع�س الجتهادات غري املوفقة، ويعرقل اإمتام هذا ال�شتثمار.
ولحظ ع�شو اآخر اأن هناك تو�شع ملحوظ يف قطاع زراعة النخيل وب�شكل 
�شنوي على الرغم من ال�شتهالك الكبري للمياه يف هذا القطاع، الذي ل يقل 
عن م�شتوى ا�شتهالك زراعة احلبوب. مت�شائاًل عن دور وزار الزراعة يف رفع 

م�شتوى كفاءة ا�شتهالك املياه يف مزارع النخيل.

وقال : اإن امل�شتثمرين يف هذا القطاع ميكنهم زراعة اأي عدد من النخيل 
ويف اأي مكان، حتى ولو مل تكن الأرا�شي امل�شتخدمة غري منا�شبة، مما اأدى 
ويوؤدي اإلى ا�شتنزاف كميات اأكرب من مياه الري يف كثري من مناطق اململكة.

االستثمار الزراعي في الخارج الحل 
األمثل لدعم األمن الغذائي

التوسع في زراعة النخيل سيفاقم 
مشكلة شح المياه الجوفية
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وحذر الع�شو يف ذات ال�شياق من التو�شع غري املدرو�س يف زراعة النخيل؛ 
اأن ذلك �شيفاقم ال�شح القائم يف ا�شتهالك املياه اجلوفية، ويف  اإلى  م�شريًا 
الوقت نف�شه �شنلحظ تدين الإنتاج بالن�شبة لوحدة امل�شاحة املزروعة كما هو 
قائم يف الوقت احلا�شر، اإذ اأن اإنتاج الهكتار يف اململكة يقل كثرًيا عما يتم 
اإنتاجه من الوحدة نف�شها يف بع�س الدول ذات الكفاءة العالية يف ا�شتخدام 

الأرا�شي وا�شتخدام املياه.

وطالب يف ذات ال�شياق باأن تنظر وزرارة الزراعة اإلى مو�شوع احلد من 
رقابة  بفر�س  وذلك  باأهمية،  النخيل  زراعة  يف  املائي  املخزون  ا�شتنزاف 
�شديدة على هدر املياه يف هذا القطاع، وتر�شيد املزارعني ل�شتخدام و�شائل 
الري احلديثة ذات الكفاءات العالية يف توفري املياه، واختيار املواقع املنا�شبة 
الزراعة،  من  النوع  هذا  يف  املدرو�س  غري  التو�شع  و�شبط  النخيل،  لزراعة 
اإنتاجية مزارع النخيل، وخا�شة  وم�شاعدة املزارعني يف رفع م�شتوى كفاءة 

املزارع ال�شغرية واملتو�شطة التي يعتمد عليها قطاع وا�شع من املواطنني.

ولفت ع�شو اآخر النظر اإلى اأن وزارة الزراعة مل يكن لديها خالل ال�شنوات 
املا�شية اأي مبادرات فيما يخ�س ال�شتفادة من املياه املعاجلة ثالثًيا، واملياه 
خا�شة،  ب�شفة  والريفية  عامة،  ب�شفة  الزراعة  وت�شجيع  لتفعيل  املتجددة 
ل  حيث  ال�شغرية،  واحليازات  املنتزهات  وزراعة  الت�شحر  على  والق�شاء 

يزال الدور التن�شيقي املطلوب من وزارة الزراعة مفقوًدا متاًما.

ونبه اإلى اأن قرار املجل�س رقم )67/70( وتاريخ 1424/1/21هـ مل يتم 
ثالثًيا،  املياه  ملعاجلة  الدولة  تنفقها  التي  الباهظة  التكاليف  رغم  تفعيله، 
وكذلك احلاجة املا�شة للمياه لالأغرا�س الزراعية واملنتزهات التابعة لوزارة 

الزراعة.

الزراعة،  وزارة  بني  واجلاد  العملي  التن�شيق  �شرورة  اإلى  الع�شو  ودعا 
ووزارة املياه والكهرباء، وعمل اتفاقية بكميات املياه املطلوبة ملختلف مناطق 
اململكة ح�شب كميات املياه املعاجلة واملتوفرة على م�شتوى كل منطقة، وتقليل 
الهدر املائي واملايل على خزينة الدولة، مطالبًا وب�شكل عاجل بالتن�شيق مع 
اجلهات ذات الخت�شا�س والعالقة لو�شع اآلية لال�شتفادة من مياه ال�شرف 

املعاجلة والآمنة لالأغرا�س الزراعية. 

وانتقد اأحد الأع�شاء عدم اهتمام الوزارة باإيجاد اآليات فاعلة لال�شتفادة 
من مياه الأمطار، واملياه املتجددة، وخا�شة يف املناطق ال�شاحلية واملرتفعات 
ال�شغرية  احليازات  زراعة  ت�شجيع  بهدف  الأمطار  مياه  بها  تتوفر  التي 
فر�س  وتوفري  متنوعة،  وحيوانية  زراعية  تنمية  مناطق  اإيجاد  لالإ�شهام  يف 
وظيفية لل�شباب و�شغار امل�شتثمرين، ف�شال عن حتقيق الكفاية املمكنة من 

منتجات احلبوب والفواكه، واخل�شروات.

آلية عاجلة لالستفادة من مياه الصرف 
المعالجة واآلمنة لألغراض الزراعية
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ال�شغرية  للحيازات  الريفية  الزراعة  بت�شجيع  الزراعة  وزارة  وطالب 
واملعتمدة على املياه املتجددة.

الرثوة احليوانية  الزراعة يربز يف قطاع  وزارة  دور  اأن  اآخر  وراأى ع�شو 
بالقيام بال�شتق�شاء املر�شي، والوقائي لالأمرا�س املعدية التي ت�شيب الرثوة 
احليوانية، والعمل على ح�شرها، ومكافحتها، م�شريًا اإلى اأن املتخ�ش�شني يف 
جمال الطب البيطري ُيعدون خط الدفاع الأول يف مكافحة هذه الأمرا�س، 
وخا�شة تلك التي تنتقل اإلى الإن�شان وتوؤثر ب�شكل �شلبي على �شحته، وتت�شبب 

ا يف خ�شائر مادية موؤثرة يف هذا القطاع املهم. اأي�شً

واأ�شار الع�شو يف هذا ال�شياق اإلى درا�شة اأجريت حول احتياجات اململكة 
من الأطباء البيطريني حتى عام )2027م(، ك�شفت اأن اململكة بحاجة اإلى 
 – اخلريجني  اأعداد  فاإن  لالأ�شف  ولكن  )2027م(،  عام  طبيًبا   )4812(

حالًيا - �شتزود اململكة فقط بـ )1572( بحلول عام )2027م(.

واأو�شح اأن من بني املعوقات التي تواجه املتخ�ش�شني يف هذا املجال بعد 
التخرج م�شكلة التوظيف، والعائدات املادية للعاملني فيه، كونها �شعيفة، ول 
وجود  عدم  ظل  يف  عملهم  طبيعة  مع  وتتوافق  طموحاتهم،  يحقق  ملا  ترقى 
كادر خا�س بهم، فهم ُيعيَّنون حاليًا على ال�شلم العام لوزارة اخلدمة املدنية، 
بع�س  الوظائف يف  ل�شح  نظًرا  نف�شها؛  املرتبة  على  �شنوات طويلة  ومي�شون 

املراتب، ما يوؤدي اإلى توقف العالوة ال�شنوية.

اهلل-  باإذن   – يحقق  البيطريني  لالأطباء  خا�س  بكادر  الع�شو  وطالب 
يف  وي�شهم  املادية،  وكذلك  الوظيفية،  املرونة  ناحية  من  �شواًء  لهم  الكثري 
اأن تقوم الوزارة بالتن�شيق مع  ت�شجيع االنخراط يف هذا املجال املهم، على 
اجلهات ذات العالقة ملعاجلة العجز يف هذا التخ�ش�س احليوي الذي و�شفه 

باملهم، وحت�شني الو�شع الوظيفي للمتخ�ش�شني فيه.

واأيد اأحد الأع�شاء البحث عن طرق تقنية حتافظ على املياه، م�شريًا اإلى 
وجود  بدائل لإنتاج الأعالف اخل�شراء باأقل هدر للمياه.
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وعر�س الع�شو جتربة فريدة قام بها ل�شتنبات ال�شعري والأعالف الأخرى 
ذات اجلودة؛ مثل الأعالف اخل�شراء، مبينًا اأنه ا�شتخدم تقنية جديدة منذ 
عام )1404هـ(  ل�شتنبات 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�شول اإلى نتائج جيدة مت تطبيقها باحلقل لأكرث 

من ثالث �شنوات.

واأكد اأن تطبيق تلك التقنية اأ�شهم يف خف�س معدل ا�شتهالك املياه على 
املياه  من  املوا�شي  ا�شتهالك  وانخفا�س   ،)%95( اإلى  اخل�شراء  الأعالف 
اإلى )50%(، وانخفا�س ا�شتهالك املوا�شي من ال�شعري اإلى )50%(، وزادت 

القيمة الغذائية يف العلف للموا�شي بن�شبة تراوحت بني )%30-25(.

ولحظ ع�شو اآخر اأنه رغم ما تقوم به وزارة الزراعة من حتذير املزارعني  
مل  اأنها  اإل  ا�شتخدامها،  برت�شيد  ومطالبتهم  املياه  ا�شتهالك  يف  الهدر  من 
زادت  ال�شنوية  ميزانيتها  اأن  اإلى  اإ�شافة  الإداري،  وهيكلها  نفقاتها،  تر�شد 
بن�شبة )32%(، ولفت النظر اإلى ما ت�شمنه تقرير الوزارة باأن ا�شرتاتيجية 
اإلى عام )2030م( ل زالت بني الدواوين احلكومية، ومل  التنمية الزراعية 

تظهر لها نتيجة، ومل ن�شمع اأي خرب عنها.

اأما عن مبادرة امللك عبداهلل لال�شتثمار الزراعي يف اخلارج، قال الع�شو: 
قائاًل:  وت�شاءل  املبادرة،  تف�شيل عن  باأي  ياأِت  الزراعة مل  وزارة  تقرير  اإن 
كيف ميكن اأن ننتظر من الوزارة حلوًل، وهي مل ت�شتطع اأن تبادر بعقد ور�شة 
عمل مع املعنيني يف الزراعة؟، اأما املعنيون فهم )45( م�شتثمرًا ول نعلم كيف 

اأ�شبحوا م�شتثمرين يف جمال الأمن الزراعي خارج حدود اململكة.

التي  املعوقات  حددت  الزراعة  وزارة  اإن  الأع�شاء:  اأحد  قال  جانبه  من 
تواجهها يف �شت معوقات، منها خم�س معوقات كانت قلة العتمادات املالية 
بامليزانية  ال�شابقة  املالية  ال�شنة  ميزانية  اعتمادات  ومبقارنة  فيها،  �شبًبا 
يف  الزيادة  معدل  اأن  جند  )1435/1434هـ(  احلايل  للتقرير  املعتمدة 

ميزانية التقرير احلايل بلغت )32%( وهي زيادة ل باأ�س بها.

وت�شاءل ع�شو اآخر عن ا�شتمرار عمليات تهريب احليوانات من اجلمهورية 
اليمنية التي ثبت اإ�شابتها بالأمرا�س، وبالتايل ت�شكل خطورة على حيوانات 
خطورة  اإلى  م�شريًا  عامة،  اململكة  وحيوانات  خا�شة،  لها  املجاورة  املناطق 

ذلك يف ظل الأو�شاع غري امل�شتقرة يف اليمن ال�شقيق مما قد ت�شتغل من قبل 
النفو�س ال�شعيفة واحلاقدة لنفث �شمومها. 

وا�شتغرب اأحد الأع�شاء عدم وجود جهاز ت�شويقي زراعي فاعل لت�شويق 
املزارع  اأن  اإلى  م�شريًا  ال�شعودية،  العربية  اململكة  يف  الزراعية  املنتجات 

ال�شعودي لزال يعاين من عدم ت�شويق منتجاته الزراعية.

و�شدد ع�شو اآخر على �شرورة �شبط وزارة الزراعة اخلزن ال�شرتاتيجي 
املبادرة  منتج  خالل  من  ثم  ومن  الت�شويق،  بهدف  الزراعي  املحلي  للمنتج 
الغذائي  ال�شرتاتيجي  للخزن  �شاملة  منظومة  اإيجاد  مقرتحًا  الزراعية، 

احلكومي.
م�شكلة  تواجه  التي  القطاعات  من  الزراعة  قطاع  اأن  اإلى  اآخر  واأ�شار 
العمل  وزارة  مع  بالتن�شيق  الزراعة  وزارة  وطالب  العاملة،  اليد  نق�س  يف 
اإلغاءها نهائًيا يف  اأو  م�شتقبال، خلف�س ن�شبة ال�شعودة يف القطاع الزراعي، 

املهن الزراعية اليدوية وخف�س م�شاريف العمالة على امل�شتثمر ال�شعودي.
ويف نهاية املناق�شة وافق جمل�س ال�شورى على منح جلنة املياه والزراعة 
والبيئة مزيدًا من الوقت لدرا�شــة ما طــرحه بــع�س الأعــ�شاء من ملحـــــوظات 
واآراء ومقرتحات درا�شة وافية والعودة بوجهة نظرها اإلى املجل�س يف جل�شة 

لحقة.

ال يوجد جهاز تسويقي زراعي فاعل 
لتسويق المنتجات الزراعية في المملكة
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خريجو المؤسسة

العامة للتدريب التقني 

والمهني ال يلبون حاجة 

سوق العمل

عا�سفة  و�ملهني  �لتقني  للتدريب  �لعامة  �ملوؤ�س�سة  �أد�ء  و�جه 

من �نتقاد�ت �أع�ساء جمل�س �ل�سورى خالل مناق�سة تقرير جلنة 

للعام  للموؤ�س�سة  �ل�سنوي  �لتقرير  ب�ساأن  �لعلمي  و�لبحث  �لتعليم 

و�لثالثني  �لثامنة  �لعادية  �جلل�سة  يف  1436/1435هـ,  �ملايل 

�لتي عقدها يوم �لثالثاء �ملو�فق 1436/7/23هـ, برئا�سة معايل 

رئي�س �ملجل�س �ل�سيخ �لدكتور عبد�هلل بن حممد بن �إبر�هيم �آل 

�ل�سيخ.

�لدكتور  �لعلمي  و�لبحث  �لتعليم  جلنة  رئي�س  تال  �أن  وبعد 

طرح  �ملو�سوع,  ب�ساأن  وتو�سيتها  �للجنة,  تقرير  �ل�سلمي  م�سعل 

�لتقرير و�لتو�سيات للمناق�سة, حيث �أ�سار �أحد �الأع�ساء �إلى ما 

ذكرته �للجنة ب�ساأن �ل�سعوبات و�ملعوقات �لتي �أوردتها �ملوؤ�س�سة 

�لقدر  حتقق  مل  �ملوؤ�س�سة  �أن  �للجنة  ذكرت  حيث  تقريرها,  يف 

�لعامة  �لثانوية  خريجي  من  و�ملهني  �لتقني  للتدريب  �ملخ�س�س 

بن�سبة )25%( كما جاء يف �الأمر �مللكي �لكرمي يف تاريخ 1432هـ«.

وقال الع�شو: اإن ما تقرتحه املوؤ�ش�شة ملعاجلة هذا الأمر هو تقلي�س املقاعد 
ا�شتقطاب  من  تتمكن  لن  اأنها  وترى  )40%(؛  بن�شبة  اجلامعات  يف  املتاحة 
معدل العدد املخ�ش�س لها من خريجي الثانوية اإذ مل يتم اللتزام مبا ق�شى 

به الأمر امللكي.
جلميع  التقنية  الكليات  اإلى  املنت�شبني  جدول  اإلى  بالرجوع  اأنه  واأ�شاف 
فئاتها يالحظ اأنه قد و�شل عدد املتقدمني اإلى )366.186( يف �شنة التقرير 

ن�شبته  ما  اأي   )77.38  ( بلغ  املقبولني  عدد  اأن  حني  يف  1436/1435هـ، 
الن�شبة )%9(  البكالوريو�س بلغت  )21%( من املتقدمني فقط؛ ويف برنامج 
فقط، مت�شائاًل بقوله: اإذا كانت املوؤ�ش�شة مل ت�شتطع ا�شتيعاب �شوى )%21( 
العامة؟،  الثانوية  خريجي  من   )%25( با�شتيعاب  لها  فكيف  املتقدمني  من 
اإلى  واإذا ما حتقق ما تطالب به املوؤ�ش�شة من تقلي�س القبول يف اجلامعات 
ا�شتيعابهم  املوؤ�ش�شة  ت�شتطيع  ل  التي  الأعداد  تلك  م�شري  هو  فما   ،)%40(
يف كلياتها؟ واإذا كانت املوؤ�ش�شة تطالب بن�شبة )25%( من خريجي الثانوية 
األف طالب، يف �شنة واحدة، وهذا  اأن يتم قبول 95  العامة؛ فاإن ذلك يعني 

يبدو اأنه غري ممكن للموؤ�ش�شة.

للتدريب  العامة  للموؤ�ش�شة  التابعة  املهنية  الور�س  بفتح  املطالبة  وب�شاأن 
التقني واملهني لتخدم املجتمع؛ لتكون هذه الور�س جماًل للتدريب املبا�شر؛ 
قال اأحد الأع�شاء: اإن لها جانًبا مهًما واإيجابًيا يف الرتقاء بكفاءة املتدربني، 
ولكن هل هذه الور�س املعدة لأغرا�س التدريب يف داخل الكليات متهياأة من 
لفتحها  والإدارية  والب�شرية  الفنية  وجتهيزاتها  وم�شاحتها،  مواقعها،  حيث 

خلدمة املجتمع؟.

للتدريب  العامة  املوؤ�ش�شة  خريجي  من  ي�شخ  ما  اأن  اآخر  ع�شو  واعترب 
التقني واملهني يف �شوق العمل ل يلبي �شوق العمل، م�شيفًا اأن اململكة العربية 
ال�شعودية من اأقل الدول يف اإمداد �شوق العمل بكفاءات من املوؤ�ش�شة العامة 
وتعزيز  التميز  كليات  اإن�شاء  يف  بالتو�شع  وطالب  واملهني،  التقني  للتدريب 

�شراكتها مع القطاع اخلا�س.
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وراأى اأحد الأع�شاء اأن بع�س املعلومات التي يعر�شها التقرير حول توظيف 
اأن ربط انخفا�س  اإلى  خريجي كليات ومعاهد املوؤ�ش�شة غري دقيقة، م�شريًا 
عدد الباحثني عن عمل من خريجي املوؤ�ش�شة بانخفا�س ت�شجيلهم يف برنامج 
)حافز(، غري �شحيح فالذي ي�شجل يف برنامج )حافز( يخرج منه بعد �شنة؛ 

�شواء وجد عماًل اأم مل يجد عماًل.

نوعية  اأهمية  بقدر  والربامج  اخلريجني  اأعداد  يهم  ل  اأنه  اآخر  وذكر 
التاأهيل واحتياجات �شوق العمل ملهارات اخلريجني.

للموؤ�ش�شة  التابعة  التقنية  كليات  حتويل  درا�شة  الأع�شاء  اأحد  واقرتح 
اإلى  و�شمها  التطبيقية،  للعلوم  جامعة  اإلى  واملهني  التقني  للتدريب  العامة 
التوجيه والإر�شاد املهني، وذلك  اأهمية احلر�س على  التعليم، موؤكدًا  وزارة 

ملعاجلة ا�شتقطاب ذوي امليول والقدرات املهنية والتقنية العالية.

تعالج  تو�شية  تقدمي  اإلى  العمي  والبحث  التعليم  جلنة  اآخر  ع�شو  ودعا 
العامة، حتى  الثانوية  املنا�شب خلريجي  والأكادميي  املهني  الإر�شاد  م�شكلة 

تتاح لهم الفر�شة لاللتحاق باملعاهد والكليات التقنية. 

واملهني  التقني  للتدريب  العامة  املوؤ�ش�شة  �شراكات  عن  اآخر  وت�شاءل 
م�شتجدات  توجد  اأنه  م�شيفًا  والأهلية؟،  احلكومية  اجلهات  مع  والتواأمة 
العام  النقل  م�شاريع  وبخا�شة  وجدة،  الريا�س  من  كل  يف  كبرية  وم�شاريع 
ال�شابة  الوطنية  الكوادر  من  وتقنًيا  فنًيا  املدربني  اإلى  امل�شتقبلية  وحاجتها 

لقيادة هذا املنجز الوطني.

يحتاج  واحلافالت  القطارات  م�شروع  اإن   : وقال  اآخر،  ع�شو  واأيده 
ومرتو  الريا�س  مرتو  م�شروع  وت�شغيل  لإدارة  الوطنية  الكفاءات  اإلى توفري 
مكة، وذلك يف ظل التوجه احلكومي نحو تطوير النقل العام باململكة. موؤكدًا 
العام  النقل  ي�شهدها قطاع  التي  النوعية  النقلة  تواكب  اأن  املوؤ�ش�شة لبد  اأن 
با�شتحداث عدٍد من الربامج التدريبية املتخ�ش�شة يف اإدارة هذه امل�شاريع 
للقطارات،  وال�شيانة  واخلدمات  والت�شغيل،  واحلجوزات،  القيادة،  مثل: 

واحلافالت، وتقدمي برامج يف الكليات التقنية وكليات التميز.

واأكد اأحد الأع�شاء �شرورة التو�شع يف جمالت العمل املتاحة اأمام املراأة 
ال�شعودية، لفتًا اإلى اأن هذا التو�شع ح�شل بالفعل ولكن دون برامج تدريبية 
ا ممار�شة الأعمال التجارية من  توؤهلها للعمل يف جمالت جديدة، خ�شو�شً
ذات  يف  م�شيفًا  بائعة،  اإلى  حما�شبة،  اإلى  ا�شتقبال  موظفة  اإلى  م�شرفة، 
ال�شياق اأن على املوؤ�ش�شة عمل ال�شراكات مع اجلهات املعنية ملعرفة احلاجة 
من  العديد  هناك  اأن  كما  التدريبية.  الربامج  هذه  مثل  ل�شتحداث  املا�شة 
ال�شعودية،  اجلامعات  يف  عام  ب�شكل  املراأة  عمل  عن  والأبحاث  الدرا�شات 
اأو م�شرفة حمل جتاري،  ولكنها مل تتطرق لعمل املراأة كمحا�شبة، ومديرة، 

وبائعة يف جمتمعنا ال�شعودي.
واأ�شاف: هنا يربز دور املوؤ�ش�شة التي من �شمن اأهدافها اإجراء البحوث 

والدرا�شات يف جمال التدريب.
واأ�شار ع�شو اآخر اإلى وجود بع�س املعوقات التعليمية والتدريبية التي تتمثل 
للتدريب  العامة  واملوؤ�ش�شة  العايل  التعليم  موؤ�ش�شات  بني  التن�شيق  عدم  يف 
التقني واملهني، ووزارة العمل، والغرف التجارية؛ لتحديد احتياجات املجتمع 
من املهارات الن�شائية، لفتًا النظر اإلى �شعف تاأهيل املراأة فنًيا وعلميًا للعمل 
ب�شكل عام يف املحال التجارية، والفتقار اإلى العدد الكايف من املعاهد الفنية 
للن�شاء، والربامج املتخ�ش�شة يف مناطق اململكة، لتاأهيلهن للعمل يف القطاع 

اخلا�س الذي يتيح فر�س عمل كبرية ومميزة. 
اإلى دمج برنامج املوؤ�ش�شة العامة للتدريب التقني واملهني مع  اآخر  ودعا 
وزارة التعليم، معلاًل ذلك مبحدودية جناح املوؤ�ش�شة يف تعزيز الإنتاجية يف 
حيث  التعليم،  م�شوؤولية  بحكم  اجلهود  توحيد  اإلى  بالإ�شافة  العمل،  �شوق 
يتم توفري اآليات وبرامج فعالة لتعزيز املهارات املهنية جليل يكون فاعاًل يف 

القوى العاملة.

اقتراح بتحويل كليات التقنية إلى 
جامعة للعلوم التطبيقية

المؤسسة البد أن تواكب النقلة النوعية 
التي يشهدها قطاع النقل العام
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طالبًا  ج  يخرِّ اجلامعات  يف  تقني  مهني  م�شار  بفتح  الع�شو  طالب  كما 
حا�شلني على دبلوم وبكالوريو�س خلدمة املجتمع، واقرتح على املوؤ�ش�شة العامة 
للتدريب التقني واملهني ربط منتجاتها التدريبية واملهنية مع احتياجات �شوق 

العمل باململكة. 
من  فقط   )%16( من  اأقل  ال�شعودي  ميثل  اأن  الأع�شاء  اأحد  وا�شتغرب 
وزارة  لبيانات  وفًقا  املحلي،  اخلا�س  القطاع  �شركات  يف  العاملني  اإجمايل 
العمل. موؤكدًا اأن احلاجة ملحة للتخ�ش�شات التقنية واملهنية التي من �شاأنها 
زيادة اعتماد القت�شاد الوطني على العمالة الوطنية مقابل تلك الوافدة، يف 
ظل توجه الدولة - اأيدها اهلل - لبناء املدن ال�شناعية، والقت�شاد املعريف، 

وت�شجيع املن�شاآت ال�شغرية والنا�شئة.
وتابع الع�شو اأنه بالرغم من اأن املخ�ش�شات املالية ال�شخمة للموؤ�ش�شة ل 
تقل عن ميزانيات اأربع جامعات اإل اأنها ل تزال خارج نطاق تغطية احلاجة؛ 
يف  وحتديدًا  العمل،  �شوق  متطلبات  عن  بعيدة  تزال  ل  خمرجاتها  اأن  كما 
القطاع اخلا�س. واأ�شاف: اأنه يف ذات الوقت الذي نطرب فيه لقيام املوؤ�ش�شة 
اأنَّ الفجوة ل تزال  اإلَّ  بجهود التطوير عن طريق افتتاح الكليات والربامج، 

كبرية، والق�شور وا�شح وهائل على م�شتوى التدريب التقني واملهني. 

وزاد بقوله:اإن هناك عزوف عن اللتحاق بكليات التدريب التقني واملهني 
ليح�شل  يواجه حتديات جمة  للدرا�شة  يتقدم  من  اإن  ثم  الطالب،  قبل  من 
غالب  القبول يف  ن�شبة  اأن  اإلى  ت�شري  املوؤ�ش�شة  تقارير  اأن  مفيدًا  قبول،  على 
التخ�ش�شات تقل عن )10%( من املتقدمني، ثم يحدث الت�شرب الكبري غري 
لدى  امل�شتوى  ال�شعف يف  يليه  واملعاهد؛  بالكليات  قبولهم  يتم  املف�شر ممن 
اخلريجني علما ومهارة، م�شيفًا يف ذات ال�شياق اأن هناك نفور من التحاق 
اخلريج بالوظائف الفنية؛ ل�شعف تاأهيله وتهيئته للعمل، ناهيك عن اإحباط 

وب�شكل  املوؤ�ش�شة  بيئة  اأن  يبدو  حيث  واملعاهد،  الكليات  يف  التدريبي  الكادر 
عام بيئة طاردة. 

امللتحقني  ن�شبة  اأن  اإلى  ت�شري  الر�شمية  البيانات  اأن  الأع�شاء  اأحد  وزاد 
بكليات التدريب التقني واملهني يف اململكة ل تتخطى )10%( مقارنة باأكرث 
من )41%( يف دول منظمة التعاون القت�شادي والتنمية؛ م�شيفًا اأن املعدل 
اأن  يوؤكد  ما  اإلى )%40(  ي�شل  واملهنية  التقنية  بالكليات  للملتحقني  العاملي 

هناك خلل يف املعادلة. 

واأكد اآخر اأن الكليات التقنية واملهنية يف اململكة حتتاج للتح�شني ال�شامل 
اأ�شاليب  وتطوير  التعليمي،  واملنهج  التخ�ش�س،  ونوع  التعليمية  اجلودة  يف 
مبا  واملدرب  الطالب  من  لكل  وامل�شاندة  اجلاذبة  البيئة  واإيجاد  التدريب، 
مل�شتقبل  ال�شريفني  احلرمني  خادم  وروؤية  الوطني،  القت�شاد  حاجة  يواكب 
القطاع  هذا  هيكلة  باإعادة  ال  يكون  ل  قد  هذا  اأن  مو�شحًا  الوطن.  �شباب 
على  تبنى  خطة  يف  النظر  خالل  من  التعليم  وزارة  اإ�شراف  حتت  املرتهل 
حاجات �شوق العمل عن طريق التعاون مع اجلهات ذات العالقة، ومبا يتكامل 

مع خمرجات التعليم ب�شكل اأهم. 
واأ�شاف: اإن املو�شوع ل يتعلق فقط ببناء كليات وتخريج تخ�ش�شات غري 
مر�شية للطالب، وغري حا�شنة للكادر التدريبي، وغري مرغوبة من القطاع 
ببناء  يتعلق  بل  عام،  ب�شكل  التعليم  خمرجات  مع  متوائمة  وغري  اخلا�س، 
اأهم  �شخ�شية وا�شحة املعامل للخريج ال�شعودي، ب�شواعد موؤهلة للبناء هي 

روافد القت�شاد. 
منذ  واملهني  التقني  للتدريب  العامة  املوؤ�ش�شة  اإن  الأع�شاء:  اأحد  وقال 
ال�شعودية  اليد  توفري  اإلى  الإمكان  قدر  ت�شعى  وهي  1400هـ،  عام  تاأ�ش�شت 
جهات  عدة  ا�شتفادت  وقد  املهنية  الوظائف  �شعودة  لزيادة  وذلك  املاهرة، 
من هذه املوؤ�ش�شة، ومنها وزارة الدفاع، و�شركة الكهرباء وغريها اإلَّ اأن هذه 

اجلهود لتزال حمدودة نوًعا وكًما.
وراأى اآخر اأن املوؤ�ش�شة تخرج لنا باأفكار واجتهادات بالتو�شع يف الكليات 
امللحة  ال�شوق  وحاجة  واملعاهد،  الكليات  تلك  جدوى  تثبت  ومل  واملعاهد، 
والدائمة، مقرتحًا ال�شتفادة من اخلربات ال�شابقة من دول العامل يف اإيجاد 
الكليات واملعاهد املنا�شبة والتنوع املهني يف �شد احلاجة، واإعادة النظر يف 
و�شع املوؤ�ش�شة، واإعادة الهيكلة، و�شم كليات التقنية للجامعات، اأو حتويلها 
العامة  الإدارة  معهد  اإلى  التدريب  معاهد  و�شم  متقدمة،  تقنية  كليات  اإلى 

لتح�شني اأدائها.

المخصصات المالية للمؤسسة
تساوي ميزانيات أربع جامعات

نسبة الملتحقين بكليات التدريب التقني 
والمهني في المملكة ال تتجاوز %10
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و�أثنى رئي�س �لربملان �لكوري �جلنوبي - خــالل جل�سة �ملباحثات-  

على دور خادم �حلرمني �ل�سريفـــني �مللـــك �سلمان بن عبد�لعزيز يف 

تعزيز �لعالقات �ل�سعودية �لكورية, يف �ستــى �ملجــاالت بـــما يخـدم 

م�سالح �لبلدين و�سعبيهما �ل�سديقني.

و�أ�ساد بوقوف مع كل �لق�سايا �لتي تهم كوريا يف خمتــلف �ملحافل 

�لدولية.

ونـــوه بـــما وجدتـــه كـــوريا �جلنـــوبية وموؤ�س�ســـاتها �الإنــ�سائية 

و�سركاتها من �هتمام ورغبة من �ململكة �لعربية �ل�سعــودية لالإ�سهام 

يف �لنهو�س بالبنى �لتحتية يف �ملدن �ل�سعوديـــة, الفتًا �لنظر �إلى �أن 

�لتعاون بني �لبلدين يف �ملا�سي قام على �لتعاون يف جمايل �القت�ساد 

و�لطاقة.

تغطية

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

نوه معايل رئي�س �جلمعية �لوطنية يف جمهورية كوريا �جلنوبية 

)�لربملـــان ( ت�سونـــج يي هـــو� بجهـــود �ململكـــة �لعربيـــة �ل�سعودية 

بقيادة خادم �حلرمني �ل�سريفني �ملـــلك �سلمـــان بن عـــبد�لعزيز �آل 

�سعــــــود - حفظه �هلل - على �ل�سعـــيد �لـــدويل و�سعيـــها �ملتـــو��سل 

نحو ��ستقر�ر �لعامل و�إر�ساء �ل�سلم يف مناطق �ل�سر�ع.

جاء ذلك خالل جل�سة �ملباحثــات �لتي عقــــدها معـــايل رئيـــ�س 

جمل�س �ل�سورى �ل�سيخ �لدكتور عبـــد �هلل بن حمــمد بن �إبـر�هيم �آل 

�ل�سيخ مع معايل رئي�س �لربملان �لكوري يف مقر �لربملـــان  بالعـــا�سمـة 

�سيوؤول خالل �لزيارة �لتي قام بها معاليـــه و�لوفـــد �ملر�فـــق له �إلى 

كوريا موؤخرً�. 
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و�أعرب معاليه عن تطلعـــه �إلى �أن ميتـــد �لتعــــاون بني �لبلدين 

�إلى جماالت �لتعليم و�ل�سحة, وطالب بتعـــاون �سعـــودي كوري يف 

�لت�سدي ملر�س متالزمة �ل�سرق �الأو�سط )كورونا(.

واأ�شـــاف رئيـــ�س الربملـــان الكـــوري ت�شـــوجن يي هـــوا قائــاًل »اإننا دولتان 
�شديقتان و�شتزيد عالقاتنا عمقًا وتطورًا، ون�شعى لفتح اآفــاق جديدة للتعاون 
يف خمتلف املجالت ومنها جمالت العمـــل البـــرملاين امل�شـــرتك وتفعيل دور 

جلنتي ال�شداقة الربملانية يف الربملان الكوري وجمل�س ال�شورى«.  
من جانبه اأكد معايل رئي�س جمل�س ال�شوري ال�شيــخ الدكتور عبداهلل بن 
حممد بن اإبراهيم اآل ال�شيخ عمق العالقات التي تربــط اململـــكة بجمهورية 
كوريا بقيادة خادم احلرمني ال�شريفني امللك �شلمان بن عبد العزيز اآل �شعود 

- حفظه اهلل - وفخامة رئي�شة جمهورية كوريا اجلنوبية بارك كون هي. 
اإلى مزيـــد مـــن التعـــاون مــع البلـــدان  واأعرب معاليه عن تطلع اململكة 
لي�س يف جمال  تاأتي جمهورية كوريا اجلنوبية يف مقدمتها  والتي  ال�شديقة 
العالقـــات الربملانيـــة فح�شـــب، بل القتــ�شاديـــة والثقافية ودعـــا ال�شركات 
الكورية اإلى امل�شاهـــمة يف النه�شة التنموية التي تعي�شها اململكة يف خمتلف 
املجالت وخا�شة مبا متلكه ال�شركات الكورية من �شمعه جيدة، حيث اأجنزت 
يف ال�شابق اأف�شل امل�شاريع التنموية يف اململكـــة، وحـــازت على الثقــــة ب�شــــبب 

عملها املتقن يف الكثري من امل�شروعات.
 بعد ذلك عقد موؤمتر �شحفي اأجـــاب فيـــه معـايل رئي�س جمل�س ال�شورى 

ومعايل رئي�س الربملان الكوري على اأ�شئلة ال�شحفيني.
 حيث اأكد رئيـــ�س الربملـــان الكـــوري على دور اململكـــة القــيادي يف ال�شرق 
الأو�شط  وقال » اإننا يف كوريا نثمن للمملكة العربيــة ال�شعودية دورها املهم يف 

حتقيق ال�شالم والأمن يف ال�شرق الأو�شط«.
وعن التعاون بني القطاع الإن�شــائي الكــوري وال�شـــركات ال�شعـــودية بــــني 
خالل العقود املا�شية، اأ�شاد معاليـه مبا وجده العامل الكوري من ح�شن تعاون 

من قبل املواطنني ال�شعوديني، ونقل نيابة عن العمالة الكورية  �شكره وتقديره 
للمملكة حكومة و�شعبًا. 

من جانبـــه بني معـايل رئي�س جمل�س ال�شورى اأن جل�شة املباحثات امل�شرتكة 
تناولت خمتلــــف املو�شـــوعات ذات الهتمام امل�شرتك و�شبل تعزيز العالقات 
الثنائية بني البلدين، لفتًا النظر اإلى �شرورة التعاون بني خمتلف دول العامل 

حلل خمتلف امللفات ال�شاخنة.
 واأ�شــــاف قائـــاًل »اإن العــامل اأ�شــبح واحدًا واأي ق�شايا طارئة اأو نزاعات 

حتدث يف مكان توؤثر يف الكثري من الدول يف العامل«.
وعــــن مـــر�س كورونـــا طمـــاأن معــــايل الدكتور عبد اهلل اآل ال�شيخ و�شائل 
الإعالم الكـــورية ب�شــاأن و�شع املر�س يف اململكة، م�شريًا اإلى اأن اململكة بذلت 
جهودًا كبيــرة للتـــ�شدي لفــــريو�س كورونا، وا�شتعانت يف هذا ال�شياق بخرباء 
من منظمة ال�شحة العاملية، حيث تكللت جهود وزارة ال�شحة بال�شيطرة على 

املر�س واحلد من انت�شاره.
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يتطلع  �ل�ســـورى  جملـــ�س  �إن  عمرو:  �آل  حمــمد  �لدكتـــور  وقال 

�أهمـــية على طـــريق  بتفاوؤل ملثل هـــذه �الجتـــماعات �لتي متـــثُل 

يف  يـــاأتي  و�لـــذي  جماالتـــــه؛  �ستى  يف  �لربملاين  بالعمل  �الرتقاء 

�أد�ئها  �لعامة مل�ساعدة �ملجال�س يف  �لفني لالأمانات  �لدور  �سد�رتها 

لوظيفتها �لت�سريعية و�لرقابية.

  واأكد ثقته يف اأن ما مت التو�شل اإليه خالل الجتماع من قراراٍت وتو�شياٍت 
�شوف ُيقدُم روؤيــــــًة م�شتـــقبليًة وا�شــــحًة مل�شــــرية العــــمل الربملاين اخلليـــجي 

امل�شرتك.

وكان جمل�س ال�شورى قد �شارك يف اأعمال الجتمـــاع بوفـــد راأ�شـــه معــــايل 
الأمني العام للمجل�س الدكتور حممد بن عبداهلل اآل عمرو.

والثقافة  الوعي  التدريب ون�شر  اأهمية  بيانهم اخلتامي  امل�شاركون يف  واأكد 
الربملانية لدى العاملني يف الأمانات العامة للمجال�س الت�شريعية اخلليجية.

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 �لعام ملجل�س �ل�ســورى �لدكــتور حممـــد بن 

عبد�هلل �آل عمرو عن �رتياحه لنتــائج �الجتـــماع �لثـــامن عــــ�سر 

�ل�سورى و�لنــو�ب و�لوطـني و�الأمة بدول  �لعامني ملجال�س  لالأمناء 

�لعا�ســـمة  يف  عـــقد  �لذي  �لعربية  �خلليج  لدول  �لتعاون  جمل�س 

�لقطرية �لدوحة, وو�سفه باأنه كان ناجحًا بكل �ملقاييـ�س, حــيث 

�ملهــــمة  و�لتو�ســـيات  �لقر�ر�ت  من  �لعديد  �إلى  �لتو�سل خالله  مت 

�لتي �ستعزز �لعمل �لربملاين �خلليجي �مل�سرتك.

�أعــــمال �الجتــــماع,   وبنينَّ معاليه يف ت�سريــــح عقـب �ختــــتام 

�أن �الجتماع  جــــاء دعمــــا مل�سرية �لعــــمل �لربملــــاين �خلليـــــجي, 

م�سريً� �إلى �أن جــــدول �الأعمـــال ت�سمن �لعديد من �ملو�سوعات, من 

�أبرزها مو�سوع تبادل �ملعلومـات من خالل موقع �ل�سبكة �لربملانية 

�لربملاين؛  للتـدريب  �مل�ستــــرك  �لعمــــل  وتعزيز  ودعم  �خلليجية؛ 

�لت�سريعية  �ملجال�س  مــــوظفي  لــــدى  �لربملانيــــة  �لثقافة  وتعزيز 

��ستعر�سته  �لذي  و�ملتابعة  �لتنـــ�سيق  �خلليجية, وتقـــرير جلنـــة 

�سلطنة عمان �ل�سقيقة.
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ال�شورى  جمل�س  من  واملتابعة  التن�شيق  جلنة  نقل  العامون  الأمناء  وقرر 
العماين اإلى جمل�س ال�شورى القطري، وكذلك انتقال جلنة التطوير والتدريب 
من جمل�س ال�شورى القطري اإلى جمل�س الأمة الكويتي باعتباره امل�شت�شيف 

لالجتماع التا�شع ع�شر لالأمناء العامني.

اإلى ذلك ذكر البيان ال�شحفي الذي �شدر يف ختام الجتماع اأن الأمناء 
العامني قد ناق�شوا جملة من املو�شوعات املهمة التي ت�شمنها جدول اأعمالهم 
من بينها تقارير عدد من اللجان مثل تقرير جلنة التن�شيق واملتابعة )جمل�س 
ال�شورى ب�شلطنة عمان( وتقرير جلنة التطـــوير والتــدريب امل�شرتك )جمل�س 
ال�شورى بدولة قطر( وتقرير جلنة تبادل املعلومات املقدم من جمل�س النواب 
مبملكة البحرين، ومقرتحني للمجلـــ�س الوطني الحتــــادي بـــدولة الإمـــارات 
العربية املتحـــدة، اأحدهـــما بعنــــوان« تطـــورات ال�شبــكة املعلوماتية الربملانية 
اخلليجية« والآخر بعنوان » اإعداد تقرير �شنوي عن نتائج اأعمال الربملانات 
اخلليجية حتت م�شمى )التقرير الربملاين اخلليجي(« بالإ�شافة اإلى مناق�شة 
مو�شوع الجتماع وعنوانه » تعزيز الثقافة الربملانية والقانونية لدى العاملني 

يف الأمانات العامة للمجال�س الت�شريعية اخلليجية«.

ونوه البيان باأنه متت مناق�شة هذه البنود با�شتفا�شة وجرى تبادل الروؤى 
والت�شورات حولها، واتخذ ب�شاأنها القرارات املنا�شبة.

وكان رئي�س جمـــل�س ال�شـــورى القــطري حمــمد بن مبــــارك اخللـــيفي قد 
األقى كلمة يف بداية الجتماع رحب فيها باحل�شور، مو�شـــحا اأن انعــــقاد هذا 
الجتماع ياأتي وقد حققت دوراته ال�شابقة خالل م�شــريته التي امتدت اإلى ما 
يربو على �شبعة ع�شر عامًا العديد من الإجنازات متطلعني اإلى حتقيق املزيد 

منها يف هذه الدورة. 

واأ�شار رئي�س جمل�س ال�شورى القطري اإلى اأن الجتماعات املا�شية لالأمناء 
وغايات  التعاون  اأهداف  �شتحقق  تـــ�شورات وخطط،  اإلى  تو�شلت  العامني، 
التكامل بني املجال�س الت�شـــريعية بدول جمل�س التعاون اخلليجي، حيث ينعقد 

هذا الجتماع لدرا�شة العـــديد من املوا�شيع التي تهم تلك املجال�س .

كما األقى الأمني العـــام ملجـــل�س ال�شــورى العماين علي بن نا�شر املحروقي 
كلمة اأو�شح فيها باأّن ا�شتــــمراَر انعـقاد اجتماع الأمناء العامني وتوا�شله كل 
اإيجـــــابٌي يحـــمُل دللٍت وا�شحًة على جدوى  مـــــوؤ�شٌر  عام هو يف حد ذاته 
وقيمة هذا الجتماع، و�شوف يرفد الجتمـــاع ال�شـــــنوي لأ�شــــحاب املعــــايل 
روؤ�شاء املجال�س اخلليجية يف توثيق الروابط الأخوية بني املجـــال�س اخلـــليجية 

وتطوير اآفاق التن�شيق والتعاون فيما بينها.
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اأجرى وفد جلنة ال�شداقــة �شل�شلــة لقــاءات مع اأعـ�شاء الكونغر�س الأمريكي 
ال�شيناتور جون ماكني وال�شيناتور بنجامن كاردن واأد رو�شني وال�شيناتور  دايان 

فاين�شتني.
واأعرب اأع�شــاء الكونغــــر�س الأمــريكي خــالل اللقاءات عن تقديرهم للدور 
الذي تقوم به اململكة العربية ال�شعودية بقيادة خـــادم احلـرمني ال�شريفني امللك 
�شلمان بن عبدالعزيز – حفظه اهلل – حلماية ال�شعب اليــمني ودعــم ال�شرعية 

يف اجلمهورية اليمنية.
واأكدوا اأن الدور الذي تقـوم بـــه اململكــة العربـــية ال�شعوديــة لإعادة ال�شرعية 
وال�شتقرار يف اليمـن هو ما يجــــب اأن يقوم به العالـــم جتـــاه اليــمن، وم�شاعدة 
اململكة والوقوف الى جانـــبها يف عمـــليتي عا�شـــفة احلزم وعــملية اإعادة الأمل 

لل�شعب اليمني.

تغطية

وفد لجنة الصداقة شرح ألعضاء الكونغرس ومسؤولين 
أمريكيين مواقف المملكة تجاه قضايا المنطقة

قـــام وفـــد مـــن جلنــة �ل�سد�قة �لربملانية �ل�سعودية �الأمريكية 
مبجلـــ�س �ل�ســـورى برئا�ســـة ع�ســـو �ملجـــل�س �ملهـــند�س حمــــمد بن 
حامد �لنقادي  بزيــارة ر�سميــة للواليات �ملتحدة �الأمريكية خالل 

�لفرتة من 21-25 �سعبان 1436هـ.
و�سم �لوفد �أع�ساء �ملجل�س �أع�ساء �للجنة �لدكتور �أحمد �آل مفرح, 
و�لدكتورة �جلوهرة بوب�سيت, و�لدكتـــورة حنان �الأحمدي, و�لدكتور 
�سعود �ل�سبيعي, و�لدكتور �سدقة فا�سل, و�لدكتور عو�س �الأ�سمري.
و�لتقى �لوفـــد خـــالل �لزيـــارة عـــددً� من �أعـــ�ساء �لكــــونغر�س 
�الأمريكي, ونائب م�ساعـــد وزيـــر �خلارجـــية �الأمريكيـــة, وجمـــل�س 
�الأعمـــال �الأمريكي/�ل�سعودي؛ و�لغرفة �لتجارية �الأمريكية, كما 
�لتقى عددً� من �لطــــالب �ملبتعـــثني للـــدر��سة يف �لواليات �ملتحدة 
�الأمريكية, وقام �لوفد يف �إطار �لزيـــارة بزيـــارة �إلى مــركز �أبحاث 

مكتبة �لكونغر�س, وعدد من مر�كز �لفكر. 

عدد من أعضاء الكونغرس: العالقات السعودية 
األمريكية تاريخية وتزداد مكانة يومًا بعد يوم.

- حممد �ل�سيباين
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وعربوا عن ا�شتيائهم لعدم التزام اإيران بالقانون الدويل بتدخالتها غري 
ال�شرعية يف ال�شاأن الداخلي لدول املنطقة ومنها البحرين والعراق و�شوريا 
واليمن، وتنفيذ اأجنداتها اخلا�شة، وتو�شيع نفوذها باملنطقة باإثارة القالقل 

والنزاعات داخل تلك الدول.
واأبدى اأعـــ�شاء الكونغـــر�س تاأييـــدهم لالإجراءات التي اتخـــذتها اململكـــة 
حلماية اأمنها، وتاأمني حدودها من تهديدات ملي�شيـــات احلـــوثي التي ت�شــعى 

للنيل من اأمن اململكة، وحتقيق اأهداف اإيران التو�شعية. 

وب�شاأن امللف النووي الإيراين اأكـــد الربملـــانيون الأمـــريكيون �شـرورة منح 
املفت�شني الدوليني احلرية الكاملة للتفتي�س يف املواقع النووية الإيرانية.

وبالرغم اأن اأع�شاء الكونغر�س ال�شيـناتور جون ماكني وال�شيناتور بنجامن 
كـاردن واأد رو�شيـــــن وال�شيناتــــور  دايان فاينـــ�شتني �شـــددوا على اأن احلــظر 
القت�شادي املفرو�س على اإيران لن يرفع ب�شهولة اإل بعد التاأكد من تنفيذها 
ملا ورد يف التفاقية، اإل اأنهم اأبدوا قلقًا من احتمال ا�شتغــالل اإيران لالأموال 
التي �شتح�شل عليها اإثر رفـــع العقـــوبات املفرو�شــــة عليها متى ما مت التفاق 
بينها وبني جمموعة دول )5+1(؛ لتنفيذ اأجندتها لزعزعـة الأمن وال�شتقرار 
يف املنطقة؛ يف اإ�شارة الى ما تقوم به اإيران حــــاليًا من تــدخالت يف ال�شاأن 

الداخلي لكل من البحرين واليمن والعراق و�شوريا. 

املتحدة  الوليات  بني  ال�شراكة  عالقة  على  الكونغر�س  اأع�شاء  واأثنى 
الثقة وتبادل  اأنها مبنية على  ال�شعودية موؤكدين  العربية  الأمريكية واململكة 

امل�شالح امل�شرتكة،
وو�شفوا العالقات بني البلدين ال�شديقني باأنها عالقات تاريخية وتزداد 
اململكة  من  وطالبة  طالب  األف   120 بوجود  م�شتدلني  يوم؛  بعد  يومًا  مكانة 
العربية ال�شعودية يوا�شلون تعليمهم اجلامعي والعايل يف اجلامعات الأمريكية.
من جانبهـــم اأكـــد وفـــد جلنـــة ال�شــداقة الربملانية ال�شعودية الأمريكية 
مبجل�س ال�شــورى لأعــــ�شاء الكونغـــر�س الأمـــريكي مواقــــف اململـــكة العربية 
ال�شعودية الثابتة جتاه خمتلف ق�شايا املنطقة ويف مقدمتها اجلهود املبذولة 
لإعادة ال�شرعية يف اليـــمن، وقــ�شية ال�شعـــب ال�شــوري، والتدخالت الإيرانية 

يف املنطقة وامللف النووي الإيراين.

واأ�شار اأع�شاء جمل�س ال�شورى الى اأن رفـــع العقـــوبات الدولية عن اإيران، 
حتى واإن كانت تدريجية، �شيعطي طهران دعمًا ملزيــد من تدخالتها ال�شافرة 

يف ال�شوؤون الداخلية يف بع�س دول اخلليج واملنطقة.
واكد اع�شاء جمل�س ال�شـــورى خـــالل اللقـــاءات اأهمــية تعــزيز العــــالقات 
الثنائية بني اململكة والوليـــات املتحــدة يف كافة املجالت مبا يخدم امل�شالح 

امل�شرتكة للبلدين و�شعبيهما ال�شديقني.

اجتمع وفد جمل�س ال�شورى يف مقـــر وزارة اخلــارجية الأمريكية بوا�شنطن 
بنائب م�شاعد وزير اخلارجية الأمريكي ال�شيد جريالد فايـــر�شتني، واأكد  وفد 
الثابتة جتاه  ال�شعودية  العربية  اململكة  اللقاء مواقف  ال�شداقة خالل  جلنة 
خمتلف ق�شايا املنطقة ويف مقدمتها اجلهـــود املبـــذولة لإعادة ال�شرعية يف 

اليمن، وحماية ال�شعب اليمني من اعتداءات ملي�شيات احلوثي واأعوانه.

وبني اأع�شاء وفد املجل�س موقف اململكة من الو�شع يف اجلمهورية اليمنية، 
م�شريين اإلى اأن عملية عا�شفة احلزم جاءت ا�شتجابة لر�شالة ال�شتغاثة التي 
وجهها الرئي�س ال�شرعي جلمهورية اليمن عبدربه من�شور هادي اإلى خادم 
 - اهلل  - حفظه  �شعود  اآل  عبدالعزيز  بن  �شلمان  امللك  ال�شريفني  احلرمني 
واأ�شحـــاب اجلاللـــة وال�شمـــو قــــادة دول جملــ�س التعاون اخلليـــجي لإنقــــاذ 
ال�شعب اليمني وحمايتــه من ملي�شيات احلـــوثي التي انقـــلبت على ال�شـــرعية 
يف اليمن واختطفت موؤ�ش�شـــات الدولـــة مــدعومـــة من قـــوى اإقليـــمية ت�شعى 

للهيمنة على املنطقة.

وتطرق  اأع�شاء وفد جملـــ�س ال�شـــورى خــالل الجتماع الى موقف اململكة 
من امللف النووي الإيراين والتدخالت الإيرانيـــة  يف ال�شـــوؤون الداخليــة لعدد 

من دول اجلوار ف�شاًل عن تدخلها املبا�شر يف �شوريا لدعم النظام.

واأبدى اأع�شاء وفد ال�شـــورى قلقهـــم من اأن رفـــع العقــوبات الدوليـــة عـــن 
اإيران، حتى واإن كانت تدريجيـــة، �شيعــطي طهران دعمًا ملزيد من تدخالتها 

ال�شافرة يف ال�شوؤون الداخلية يف بع�س دول اخلليج و املنطقة.

نائب مساعد وزير الخارجية يقدر عاليًا جهود المملكة 
إلحالل السالم في المنطقة
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كما تناول للقاء مع نائب م�شاعد وزير اخلارجيـة الأمريكي مو�شوع فر�س 
الوليات  خارج  يقيمون  الذين  الأمريكية  اجلوازات  حاملي  على  ال�شرائب 
املتحدة الأمريكية، والقرار ال�شادر بحــق من يتنازل عن اجلن�شية الأمريكية 
الذي يق�شي مبنعه من دخول الوليات املتحدة الأمريكية ملدة ع�شر �شنوات.

من جهته اأكد نائب مــ�شاعد وزيـــر اخلارجية الأمـــريكي عـــمق العـــالقات 
الثنائية القائمة بني الوليات املتحـــدة المريكـــية واململــكة العربية ال�شعودية 
وقدر عاليا الدور الذي تقوم به اململكة لإحالل ال�شـــالم يف املنطقـــة، ل فــتًا 
النظر اإلى تطابق وجهات النـــظر بني البـــلدين ال�شـــديقني جتــاه عدد من 

الق�شايا الدولية الراهنة.

من جهة اأخرى اجتمع وفد جلنة ال�شداقة الربملانية ال�شعودية الأمريكية 
مبجل�س ال�شورى مع جمل�س الأعمال ال�شعودي الأمريكي يف وا�شنطن برئا�شة 

نائب رئي�س املجل�س ال�شيدة �شوزان لندمان.

واأكــــد وفـــد جمـــل�س ال�شـــورى خــالل اللقـــاء متـــيز العالقــات الثنائــــية 
بـــني اململكــة العربيـــة ال�شعوديـــة والـــوليــات املتحدة ومتـــانتها وبخــا�شة يف 
املجالت القت�شاديـة والتجاريــة، وعــــدوا التبـــادل التجــــاري بني املمــــــلكة 
والوليات املتحدة، وال�شركات ال�شتثماريـــة امل�شتـــركة موؤ�شرًا وذا دللة على 

العالقات ال�شرتاتيجية بني البلدين ال�شديقني.

و�شرح اأع�شاء جمل�س ال�شـــورى للح�شـــور الدور الذي يقوم به املجل�س  يف 
مناق�شــــة الق�شـــايا، واإيجـــاد احللـــول الناجعـــة لها، ودوره يف �شــن الأنظمة 
والت�شريعــات وتطوير مـــا هــو قائــــم منـــها بـــما ي�شتجيـــب للمرحـــلة احلالية 
وامل�شتجدات التي توجب التحـــديث والتطوير  مبا ل يتعار�س مع ديننا وقيمنا 

ومبادئنا الأ�شيلة.
بنت  حنـان  الدكـــتور  ال�شـــورى  جمـــل�س  ع�شـــو  اأكدت  الجتماع   وخالل 
عبدالرحيم الأحمـــدي اأن املـــراأة ال�شعـــودية من خـــالل موقعـــها يف جمل�س 
ال�شورى حتر�س على تفعيل الـــدور الريـــادي للمــراأة يف املجـــالت التي ميكن 
للمراأة اأن ت�شهم فيها بفعـــالية، وتفاءلت بتمكني املراأة يف خمتلف القطاعات 

ومنها القطاع اخلا�س بكل جمالته.
واأكدت الأحمدي اأن املراأة ال�شعودية �شريك حقيقي يف نه�شة البالد عرب 

مواقع مهمة منها ال�شورية والتعليمية وال�شحية.

من جهــة اأخـــرى قــام وفــد اأع�شــاء جمــل�س ال�شــورى بزيارة الى امللحقية 
الثقافية يف وا�شنطن حيث كـــان يف ا�شتقبــال الوفـــد امللحـــق الثقايف ال�شعودي 
يف الوليات املتــحدة الأمريكيـــة الدكتور حممد العي�شى  الذي رحب باأع�شاء 
وفد جمل�س ال�شــورى يف مقــر امللحقـــية، معربًا عن �شعادته بهذه الزيارة التي 
جت�شد حر�س جمــل�س ال�شـــورى على الطالع على اأو�شاع الطالب ال�شعوديني 
املبتعثني يف اخلـــارج والتعــرف على املعوقات والتحـديات التي تواجههم اأثناء 

موا�شلة درا�شاتهم.

الوفد يلتقي مجلس األعمال السعودي األمريكي

وفد الشورى يؤكد للطالب المبتعثين حرص المجلس 
على معالجة الصعوبات التي تواجههم
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وا�شتمع وفد جملــ�س ال�شـورى اإلى ما يواجه الطالب والطالبات ال�شعوديني 
من م�شكالت و�شعوبات؛ موؤكـــدين حــر�س جملـــ�س ال�شــورى على درا�شة تلك 
امل�شكـــالت واتخــاذ القـــرارات املنا�شبــة لها وذلك �شمن جهود املجل�س يف 

معاجلة الق�شايا الوطنية وهموم املواطن. 

ويف اإطار الزيـــارة اجتمع وفـــد جملـــ�س ال�شورى برئي�س واأع�شاء الغرفة 
التجارية الأمريكيـــة يف وا�شنـــطن ويف م�شـــتهل اللقـــاء رحب نائب رئيــــ�س 
الغرفة التجارية الأمريكـــية ل�شـــوؤون ال�شـــرق الأو�شط ال�شيد خو�شي ت�شوك�شي 
بوفد جمل�س ال�شورى، موؤكدًا اأهمية العالقـــات الثنائـــية بني البلدين يف كافة 
املجالت ول�شيما العالقات التجارية بينهـــما، م�شـــريًا اإلى اأن اململكة العربية 
ال�شعودية تعد اأكرب �شريــك جتاري للوليـــات املتــحدة الأمريكية يف ال�شرق 

الأو�شــط.

واأكد اأع�شاء وفد جمل�س ال�شورى اأهمية العالقات القت�شادية والتجارية 
بني اململكة والوليات املتحدة الأمريكية و�شبل تعزيزها وتطويرها مبا يخدم 

امل�شالح امل�شرتكة للبلدين و�شعبيهما ال�شديقني.

وتــطـــرق اأع�شـــاء وفـــــد جملـــ�س ال�شـــــورى اإلـــى الفـــر�س ال�شتثمـــاريـــة 
املتاحـــة يف اململـــكة يف العـــديد مــن املجــالت منــها جمال البرتوكيماويات 
اإلى اجلــهود التــي تبـــذل  و�شناعــــــة ال�شـــيارات، والنــقل العــام، واأ�شـــاروا 
لتذليل كافـــة ال�شـــعوبات التي تواجـــه امل�شتثـــمر الأجنبي باململكة، واإيجاد 
بيئــــة ا�شتثماريـــة ت�شجـــع رجال الأعمــــال وبخـــا�شة من الـــوليات املتــحدة 
للدخـــول يف �شـــراكات ا�شتثمــارية باململكة، وهو الأمر الذي ت�شعى له اململكة 
ملا يتيحه من نقل للتقنيــة وتوطينــها، وبالتايل ي�شهم يف توظيف الآلف من 

ال�شباب ال�شعوديني.

من جهة اأخرى زار وفد جمل�س ال�شورى عددًا من مــــراكز الفـــكر والراأي 
الأمريكية التي لها دور بارز يف �شياغة ال�شيا�شة اخلارجيــة للوليات املتحدة 
جتاه خمتلف الق�شايا الدولية وبخا�شــة ق�شايــا منطقة ال�شرق الأو�شـــط، ملا 
تقوم به من درا�شات �شيا�شية واقت�شادية واأمنية، وتقدم روؤى واأفكارًا جديدة 
فقد زار وفد جمل�س ال�شورى مركــز جملـــ�س �شيا�شـــات ال�شـــرق الأو�شط 
بوا�شنطن والتقى الرئي�س التنفيذي للمجل�س توم�س ماتيـــر؛ كمـــا زار املــــركز 

العربي الأمريكي والتقى مبدير املعهد جيم�س زغبي، و كذلك مركـــــز جمــل�س 
العالقات المريكية العربية والتقى مدير املجل�س الدكتور جون انتوين ديوك.
واأكد روؤ�شاء مراكز الفكر خالل لقــاءاتهم بوفــــد جمـــل�س ال�شــورى اأهمية 
العالقات الثنائية بني الوليات املتحدة المريكية واململكة العربية ال�شعودية 

و�شبل تعزيزها يف كافة املجالت.
من جانبهم ابرز اأع�شاء وفد جمل�س ال�شورى يف كلماتهم خالل اللقاءات 
الهدف من زيارتهم احلالية للوليــــات املتحـــدة المريكيـــة واأهمية العالقات 

الثنائية لكال البلدين وو�شائل تعزيزها يف خمتلف اجلوانب.

كما اأكد اأع�شـــاء الوفـــد على املـــواقف الثابتــــة والرا�شخة للمملكة العربية 
ال�شعودية جتاه خمتلف الق�شايا التي ت�شهدها منطقة ال�شرق الأو�شط.

اأ�شاد القائم باأعمال �شفـــارة خـــادم احلرمـــني ال�شـــريفني لـــدى الـــوليات 
املتحدة الأمريكية �شامي بن حممد ال�شدحان باملحادثات التي جرت بني وفد 
جلنة ال�شداقة الربملانية ال�شعودية - الأمريكية مبجل�س ال�شورى مع عدد من 

اأع�شاء الكونغر�س الأمريكي ومراكز الدرا�شات البحثية يف وا�شنطن.

وقال ال�شدحـان: اإن زيارة الوفد كانت مهمة للوقوف على عدد من امل�شائل 
التي تهـــم اجلانبــني، بالإ�شافـــة اإلى الق�شايـــا املطروحـــة حاليًا يف عــدد من 

املراكز البحثية.
واأ�شار اإلى اأن زيارات وفود جملــ�س ال�شــورى تـــدعم وتكـــمل اجلـــهود التي 
تقوم بها ال�شفارة يف تعزيز العـالقات بني اململكة العربية ال�شعودية والوليات 

املتحدة الأمريكية.

الوفد يلتقي أعضاء الغرفة التجارية األمريكية

الوفد يزور عددًا من مراكز الفكر

الســـدحـــان: زيـــارات وفـــود مجــلس الشــورى تــدعم 
جهــود السفـــارة في تعزيز العالقات مع واشنطن.
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تغطية

بمشاركة مجلس الشورى

المؤتمر الدولي للبرلمانيين الشباب يدعو إلى
حلول جذرية لمواجهة اإلرهاب

وركزت �لتو�سيات �لتي خرج بها �ملوؤمترون �ل�سباب على معاجلة 
عددهم  �لبالغ  �لعامل  يف  �ل�سباب  تو�جه  �لتي  �لكربى  �لتحديات 
3.5 مليار ن�سمة, و�ربزها �لبطالة و�لتمييز �لعن�سري و�لنز�عات.

�ملوؤمتر حول  �أمام  �ل�سورى �لفهادي يف كلمته  و�أكد ع�سو جمل�س 
مو�جهة �القبال �ملتز�يد لل�سباب على �لعنف و�ل�سر�ع على �سرورة 
فهم �الأ�سباب �جلذرية لهذ� �لتوجه, م�سريً� �إلى �أن �مل�ساركة يف �لعنف 
�الجتماعي -مثل �ل�سرقة و�العتد�ء- م�ستمد من عو�مل �جتماعية 
و�لدعم  �لتعليم,  توفري  عرب  مو�جهتها  وميكن  متعددة  و�قت�سادية 

لالأ�سر و�إيجاد �القت�ساد�ت �لتي تنتج فر�س عمل حقيقية لهم.

�لربملان  ��ست�سافه  �لذي  �ل�سباب  للربملانيني  �لدويل  �ملوؤمتر  دعا 
�لياباين يف طوكيو �إلى و�سع �سيا�سات جذرية للق�ساء على �لت�سدد 
جديدة  تعليمية  �سيا�سات  �عتماد  على  تركز  �ل�سباب,  �سفوف  بني 

وزيادة فر�س �لعمل.

مه �الحتاد �لربملاين  وجاءت هذه �لدعوة يف ختام �ملوؤمتر �لذي نظنَّ
�لدويل بالتعاون مع �لربملان �لياباين, و�سارك فيه جمل�س �ل�سورى 
ممثاًل بع�سويه �ال�ستاذ نايف �لفهادي و�لدكتورة م�ستوره �ل�سمري 

�إلى جانب �أكرث من 220 نائبًا �سابا ميثلون �أكرث من 96 دولة.



تغطية

49 49ال�شورى - العـدد 166 -  �شعبان  1436هـ /  يـونيـو 2015م

ورف�شت الدكتورة ال�شمري الربط بني )داع�س( وتعاليم الإ�شالم، م�شرية 
اإلى اأن م�شطلح الدول ال�شالمية يق�شد به الدول التي غالبية �شكانها م�شلمني 
وعددها �شت وثمانون دولة، يف حني اأن مزاعم )داع�س( باأنها دولة اإ�شالمية 
الذي  الإ�شالمي  الدين  مبادئ  مع  تتنافى  التي  الإرهابية  ممار�شاتها  تنفيه 
يدعو لل�شالم والت�شامح وحفظ احلقوق، ويحرم العتداء على النف�س واإزهاق 

الأرواح.

واأكدت اأن )داع�س( لي�س �شوى تنظيم اإرهابي م�شلح جاء باأجندات �شيا�شية 
هدفها ا�شتعمار الأر�س والب�شر وهتك حقوق الإن�شان و�شلب املوارد القت�شادية 
اأفرزتها  متطرفة  جماعات  خلفه  تقف  التنظيم  هذا  اأن  م�شيفة  والب�شرية، 

احلروب وتكتلت يف العراق وال�شام.

من جهته قال الأ�شتاذ نايف الفهادي يف مداخلة له اإن اململكة ل ميكن لأي 
وت�شدرت  بناره  اكتوت  الذي  الإرهاب  حماربة  يف  جهودها  يغفل  اأن  من�شف 
املجتمع الدويل يف مواجهتها له؛ ولي�س اأدل على ذلك من كونها �شاحبة اقرتاح 
يف  واأعلنه  الدويل  املجتمع  تبناه  الذي  الإرهاب  ملكافحة  الدويل  املركز  اإن�شاء 

جنيف العام املا�شي.

كما اأو�شح الفهادي للموؤمترين اأن ا�شتجابة اململكة وتلبيتها لنداء ال�شتغاثة 
الذي وجهه الرئي�س اليمني ال�شرعي جاء لإنقاذ اأطفال و�شباب ون�شاء اليمن 
واإعادة ال�شرعية لل�شعب اليمني، بدعم من حتالف دويل ع�شكري ودبلوما�شي 
توجه قرار الأمم املتحدة ذو الرقم 2216، لفتًا النظر اإلى اأن اململكة مل تكتف 
بالعمل الع�شكري الذي ا�شتهدف اجلماعات امل�شلحة اخلارجة عن ال�شرعية، بل 
قدمت الدعم املعنوي واملادي عرب ان�شاء مركز امللك �شلمان لالإغاثة والأعمال 
الن�شانية، واحت�شان احلوار بني اأطياف العمل ال�شيا�شي يف اليمن، وا�شتقبال 

الأطفال والن�شاء اليمنيني ورعايتهم يف اململكة.

اإثارة  االأكرث  هو  االإيديولوجي  العنف  االنخراط يف  اأن  اإلى  الفهادي  واأ�شار 
للقلق حيث يرتاوح من الن�شاط العنيف من خالل الفو�شى االجتماعية اإلى اأبعد 
حدود التورط مثل االأن�شطة االإرهابية، مو�شحًا اأنه ميكن تق�شيمه اإلى ا�شتخدام 
العنف كبديل للمناق�شة - مثل اأعمال ال�شغب العرقية، وا�شتخدام العنف طريقًا 

رئي�شا لهدف اأيديولوجي مثل ما تقوم به )داع�س(.
اأعمارهم  اأطفاًل ومراهقني ترتاوح  تتبنى  اإن )داع�س(  الفهادي:  واأ�شاف 
متابعة  يف  الأ�شرة  م�شوؤولية  من  الرغم  على  اأنه  موؤكدًا  عامًا،  و19   15 بني 

�شلوكيات اأبنائها، اإل اأن املجتمع املحلي والدويل م�شوؤول اأي�شا عن ذلك.

واأو�شح هذا ال�شياق اأن ال�شباب اليوم يعي�س قريته ال�شغرية و�شط القرية 
الكونية ولن ي�شتطيع الو�شول اإلى هذه القرية والتحاور ب�شاأنها والتفاعل معها 
وتفهمها �شوى ال�شباب، م�شددًا على �شرورة اإ�شراك ال�شباب يف جمال�س �شبابية 

ترتبط بالربملانات املحلية مبا�شرة لتقوم بهذا الدور.

يتعلق  مو�شوع  يف  كلمتها  يف  ال�شمري  م�شتوره  الدكتور  قالت  جانبها  من 
قوة  واإيجاد  الإن�شاين  الت�شامن  يف  يكمن  الإزدهار  اإن  والتنمية:  بالزدهار 
وال�شعى  الأنانية  على  والتغلب  واإغاثته  امل�شرتك  عاملنا  اإعمار  عملية  دافعة يف 
لتحقيق تنمية مركزها الإن�شان والتي من اأركانها احلفاظ على البيئة وحقوق 
اأن حتقيق الزدهار  اأهمية معرفة  الإن�شان القت�شادية والجتماعية، م�شيفة 
تعمل  التي  الأ�شباب  اإزالة  كيفية  ومعرفة  التنمية  معوقات  على  بالق�شاء  ياأتي 
على عك�س م�شار عملية التنمية وهي ما ن�شميها بالال تنمية واأهم تلك الأ�شباب 

هو الإرهاب.

من  الزدهار  لتحقيق  الوثيق  الدويل  بالتعاون  ال�شمري  الدكتورة  وطالبت 
احلقوق  حماية  ب�شاأن  القرارات  واتخاذ  والقوانني  ال�شيا�شات  و�شع  خالل 
وحتقيق التنمية امل�شتدامة، وفتح قنوات للتوا�شل واحلوار رفيع امل�شتوى مع كافة 
واإقامة �شراكات بني احلكومة وموؤ�ش�شات  والعاملي،  املحلي  املجتمع  الفئات يف 

املجتمع الدويل والنقابات والعمال والرتكيز على فئة ال�شباب.

يف  يتمثل  الزدهار  عوائق  على  للق�شاء  املثايل  النموذج  اأن  اإلى  واأ�شارت 
مبادرة اململكة العربية ال�شعودية يف ال�شتجابة لطلب ال�شرعية يف اليمن اإغاثة 
ال�شعب اليمني ال�شقيق، والذي دعمته واأقرته الأمم املتحدة واملجتمع الدويل، 
وكذلك اإن�شاء مركز امللك �شلمان لالإغاثة والأعمال الن�شانية والذي خ�ش�س 
للبالد  الزدهار  لالأمل وحتقيق  واإعادة  للحقوق  �شعودي حفظًا  ريال  مليار  له 

املنكوبة �شيا�شيًا واجتماعيًا واقت�شاديًا.

الفهادي: ال بد من احتواء الشباب في مجالس
شبابية ترتبط بالبرلمانات المحلية

د. مستوره الشمري: )داعش( تنظيم ارهابي بأجندة 
سياسية تستهدف استعمار االرض والبشر
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المجر تشيد بالمبادرات اإلنسانية للملك سلمان
في عملية إعادة األمل للشعب اليمني

تعزيز وتطـوير �لعالقات على كافة �الأ�سعدة, ولفت �لنظر يف هذ� 
�ل�سياق �إلى �لزيـارة �لناجحــــة �لتي قــــام بها معايل رئي�س �لربملان 
�ملجري للمملكة �أو�ئل �لعـــام �جلــــاري ولقاء�تــــه �حلافلــــة خالل 
�لزيارة مع خادم �حلــــرمني �ل�سريفني �مللك �سلمــــان بن عبد�لعزيز 
و�سمو ويل عهــــده �الأمني �لتي تعكــــ�س عمــــق �لعالقـــة �لتي تربط 

�لبلدين �ل�سديقني.

�أعرب معايل نائب رئي�س �لوزر�ء بجمهورية �ملجر �ل�سيد ز�سولت 
�سيمجن عن تفهم حكومته ملوقف �ململــكة �لعرية �ل�سعودية وحقها 
يف �لدفاع عن نف�سها وذلك من خالل عملية عا�سفـــة �حلزم, موؤكدً� 
�أن بالده تدين �الأعمال �لتخريبية للملي�سيات �حلوثية و��ستهد�فها 

�الأمن و�ال�ستقر�ر يف �ملنطقة.
و�أ�سار معايل نائـب رئيـــ�س �لوزر�ء �ملجـــري �إلى تــو�فق �لـــروؤى 
مع �ململكة يف كثري من �لق�ســـايا �لدوليـــة, موؤكــدً� حر�س بالده على 
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جملــ�س ال�شــورى والربملــان املجـري، اإلى جانب امل�شائل املتعلقة بال�شتثمار يف 
واملياه،  الزراعة  جمال  يف  املتاحة  ال�شتثمارية  والفر�س  ال�شديقني  البلدين 

وطبيعة الأنظمة والقوانني يف املجال املايل والقت�شادي.
واأ�شار ال�شيد توزون بين�س اإلى الزيارة التي يعتـــزم فخامــة رئي�س جمهورية 
املجر القيام بها للمملكـــة خالل الفـرتة القريـــبة القادمـــة، ممـــا يعك�س متانة 

العالقات بني البلدين ال�شديقني.

وقـــدم الدكتـــور فايـــز ال�شهــري الدعـــوة لرئيــ�س جلنــة ال�شــداقة املجرية 
ال�شعودية يف الربملان املجري لزيارة اململكة والطالع عن كثب على ما تـ�شهده 
مـــن نهـــــ�شة تنموية يف ظل القيادة احلكيمة خلادم احلرمني ال�شريفني امللك 
اململكة  وامل�شوؤولني يف  املجل�س  والتباحث مع م�شوؤويل  العزيز،  بن عبد  �شلمان 
يف كل ما من �شاأنه تطوير وتنمية العالقات بني البلدين ال�شديقني يف خمتلف 

املجالت، وبخا�شة العالقات الربملانية بني جمل�س ال�شورى والربملان املجري.

كما التقى الوفد وزير الدولـــة ل�شـــوؤون النفـط والطاقة املجري، ومت مناق�شة 
اآفاق التعاون ال�شعودي املجــري يف جمالت الطـــاقة وبدائلـــها، واتفــق اجلانبان 
على تطوير هذا التـعاون من خـــالل املوؤ�ش�شـات املعنية وت�شجيع الربملان وجمل�س 

ال�شورى على التو�شية مبا يخدم م�شالح البلدين وال�شعبني يف هذا املجال. 

والتقى الوفـــد وزيـــر التعلـــيم العـــايل ال�شيـد ل�شلـــزو بالكـــوفيز�س، الـــذي 
اأبدى رغـــبة بالده يف زيــادة عــدد الطـالب ال�شعـــوديني املبتعــثني للدرا�شة يف 
اجلامعات املجرية، كما ناقــ�س اجلانبـــان جمــالت التــعاون يف املجال التعليمي 

والبحث العلمي.
من جهته بحث معايل وزير الدولـــة ال�شــيد ا�شتيـــفان مكيول مع وفد ال�شوري 
ظروف عا�شفة احلزم وعملية اإعادة الأمل لليمن ال�شقيق، مثنيًا على مبادراتها 

التنموية يف اليمن وم�شاهمتها يف مبادرات الإغاثة على م�شتوى العامل. 

جاء ذلك خالل ا�شتقبال نائب رئي�س الوزراء املجري يف العا�شمة املجرية 
ال�شورى  مبجل�س  املجرية  ال�شعودية  الربملانية  ال�شداقة  جلنة  لوفد  بوداب�شت 
الدكتور  اللجنة  رئي�س  املجل�س  ع�شو  برئا�شة  موؤخرًا  للمجر  زيارته  خالل 
الفغم  نواف  والدكتور  الدكتور احمد احلكمي  ال�شهري، وع�شوية معايل  فايز 
واملهند�س مفرح الزهراين والأ�شتاذ حممد الرحيلي والأ�شتاذ �شالح احلميدي، 
حممد  الدكتور  املجر  لدى  ال�شريفني  احلرمني  خادم  �شفري  بح�شور  وذلك 

املطريف. 

وقد اأعلن معاليه خالل اللقاء عن تقدمي بالده 100 منحه درا�شية للطلبة 
ال�شعوديني ولهم حق اختيار التخ�ش�س الذي يرغبونه.

من جانبه قدم ع�شو املجل�س الدكتور فــايز ال�شهري �شرحًا وافيًا عن ظروف 
ما قبل عا�شفة احلزم وحماولت اململكــة جتـــنيب اليـــمن الإنـــزلق اإلى حافــــة 

التقاتل وال�شتيالء على ال�شرعية على مدى ال�شنوات املا�شية.
كما ا�شتقبل معايل رئي�س الربملان املجري ل�شلو كوفري وفـــد جلنـــة ال�شداقة 
حيـــث مت خــــالل اللقـــاء ا�شتعـــرا�س العالقـــات الثنائــية بني املمـــلكة واملجـــر، 
والعالقات الربملانية بني جمل�س ال�شـورى والربملـــان املجـــري، و�شبــــل تعزيزها 

وتنميتها  مبا ي�شهم يف خدمة امل�شالح امل�شرتكة للبلدين ال�شديقني.

من جهة اأخــرى بحـــث وفــد ال�شـــورى خـــالل اجتماعه مع نائب رئي�س جلنة 
ال�شداقة الربملانية املجريـة ال�شعـــودية بالربملان املجـــري ال�شيــــد توزون بين�س 
يف مقر مبنى الربملان املجــري، ال�شبــل الكفيلة بتعزيز العالقات الربملانية بني 
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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

�لريـــا�س  مبنطـــقة  �الأيتـــام  لرعـــاية  �خليـــرية  �جلمعــــية 

�ل�سعوديني,  �الأيتام  )�إن�سان( هيئة خريية متخ�س�سة يف رعاية 

�أن�سئت عام 1420هـ , وتهدف �إلى تر�سيخ مبادئ �الإ�سالم و�لعقيدة 

ر��سخ  �لعقيدة  قـــوي  لين�ساأ  ووجد�نـــه  �ليتيم  عقل  يف  �ل�سليمة 

�لرعاية  �أوجه  توفري  �إلى  تهدف  كما  �لتفكري,  �سليم  �الإميان 

�أو  تعليمه  ��ستكمال  وحتى  يتمه  منذ  لليتيم  و�ملادية  �ملعنوية 

تدريبه مهنيًا. وم�ساعدته ملو�جهة تكـــاليف �ملعي�سة و�مل�سكالت 

�لتي تعرت�س م�سريته �مل�ستقبلية, كما �أن من �أهـــد�ف �جلمعيــــة 

د�خـــل  لليتيم  �الجتماعية  و�خلدمات  �ل�سحية  �لرعاية  توفري 

�أ�سرتـه وبيئته �لطبيعية.

و�ت�سع نطاق �جلمعية �جلغر�يف لتغطى نحو 85 % من حمافظات 

�ملنطقة. و�أ�سبحت ترعى نحو 40.000 �ألف يتيمًا ويتيمة و�أرملة 

تقدم لهم خمتلف �أوجه �لرعاية �سمن �أ�سرهم �لطبيعية. 

أجرى الحوار- منصور العساف

الجمعية ترعى 40.0000 يتيمًا في منطقة الرياض
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وقد بداأت اجلمعية ن�شاأتها الأولى كنواة �شغرية منت وترعرعت يف ظل 
الطيب يف  الأثر  له  كان  املعهود، مما  وحنوه   - اهلل  اأيده   - الكرمية  رعايته 
لكل  واملعنوي  املادي  دعمه  اإلى  اإ�شافة  ال�شامية،  لأهدافها  اجلمعية  حتقيق 
العون وامل�شاعدة وكر�س نف�شه   الفئة، حيث مد يد  ما من �شاأنه خدمة هذه 

خلدمة الأبناء الأيتام واأ�شرهم.

وكان يحفظه اهلل من امل�شجعني لربامج ومنا�شط اجلمعية واأول املبادرين 
اأهل  ت�شجيع  وتعالى يف  �شبحانه  اهلل  بعد  الف�شل  وله  لها،  الدعم  تقدمي  يف 
اخلري واملح�شنني وحثهم لدعم برامج اجلمعية. وكان عدد الأيتام حينها ل 
تعنى  التي  اجلمعيات  كربى  من  اأ�شحت   اأن  اإلى  م�شتفيد.   )400( يتجاوز 

برعاية الأيتام.  

حول �آخر م�ستجد�ت و�إجناز�ت  �جلمعية كان ملجلة »�ل�سورى« 

هذ� �حلو�ر  مع �ملديــر �لعــام للجمعية �الأ�ستاذ/ �سالح بن عبد�هلل 

�ليو�سف �لذي حتدث عن فــروع �جلمعية ودورها يف خدمة �ليتيم.

�إ�سافة �إلى �جلو�ئز �ملحلية و�لدولية �لتي حظيت بها �جلمعية. 

كــما عـــلق �ليو�ســـف عــلى دور جلنـــة حقــوق �الإن�ســـان و�لهــيئات 

�لرقابية مبجل�س �ل�سورى, وحــر�س �الأع�ســـاء على �إبــر�ز حــقوق 

�الإن�سان وجت�سيده و�قــعا نعي�ســه, ول�ســماع �سوت �ملو�طن و�ملقيم 

ودر��ســة �ملقرتحـــات �ملقدمـــة ورفع �لبنـــاءة منــها للمجل�س. كـــما 

عرج �ليو�سف باحلـــديث عن جلنــة �ل�سوؤون �الجتماعية و�الأ�سرة 

و�ل�سباب مبجل�س �ل�سورى ومـــدى �رتباطــها باجلمعــــيات �خلريية 

واخت�شا�شاتها والدور املناط بها بحــ�شب اللوائح واالأنظمة. فاإلى 

ن�س �حلو�ر:

 
دور خادم �حلرمني �مللك �سلمان حفظه �هلل يف 

ن�ساأة وتطوير �جلمعية
بداية حتدث اليو�شف عن ن�شاأة اجلمعية قبل اأكرث من 17 عامًا؛ وقال » اإن 
اأعمال اجلمعية اخلريية لرعاية الأيتام مبنطقة الريا�س )اإن�شان( برئا�شة 
ورعاه،  العزيز حفظه اهلل  بن عبد  �شلمان  امللك  ال�شريفني  خادم احلرمني 
بداأت وفق عمل موؤ�ش�شي منظم يعني ب�شوؤون الأيتام واحتياجاتهم، ف�شدرت 

املوافقة الكرمية عام 1419هـ بتاأ�شي�س جمعية اإن�شان مبنطقة الريا�س.

الملك سلمان مؤسس جمعية “ إنسان “ 
والداعم األول لها
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»�إن�سان« ر�ئدة �جلمعيات  بتقدمي
�خلدمات بطرق �آلية

ال�شعاب  كافة  تذليل  على  حتر�س  اجلمعية  اأن  اليو�شف  �شالح  واأكد 
واملعوقات التي تعرت�س م�شار حياتهم وم�شتقبلهم، وانطالقا من هذه الروؤية 
لتقدمي  والأ�شاليب  الطرق  اأف�شل  بتقدمي  خدماتها  اجلمعية  طورت  فقد 
احلياة الكرمية لتلك الفئة الغالية من اأبناء املجتمع.. وياأتي نظام البطاقات 
اللكرتونية التي تقدمها اجلمعية لالأيتام من اأهم الو�شائل التقنية احلديثة 
يف  البطاقات  هذه  ت�شهم  حيث  )اإن�شان(؛  الأيتام  جمعية  بها  متيزت  التي 
الزدحام  مثل  اجلمعية  منها  تعاين  كانت  التي  امل�شاكل  من  كثري  عالج 

وال�شطفاف اأمام مقار اجلمعية لأخذ النفقات الدورية.
بالإ�شافة اإلى ما حققه هذا الأ�شلوب التقني من املحافظة على م�شاعر 
الأيتام اأثناء تقدمي امل�شاعدة لهم وحفظ كرامتهم وتنمية �شخ�شيتهم.. اإلى 

جانب توفري امل�شاريف الإدارية.
وقد كان جلمعية »اإن�شان« ال�شبق يف ا�شتحداث هذا النظام الآيل املتميز 
يف ت�شليم الإعانات الدورية، حيث ُي�شلم لكل اأ�شرة ثالث بطاقات اآلية وتغذى 
تغذيتها  ويتم   : الربكة(  )بطاقة  النقدية  النفقات  بطاقة  وهي:  �شهريًا، 
باملبلغ املخ�ش�س، حيث ت�شتطيع الأ�شرة اأن حت�شل على م�شروفها النقدي 

عن طريق اأجهزة ال�شراف الآيل مبا�شرة.
�شراء  لالأ�شرة  تتيح  العثيم(:  )بطاقة  الغذائية  النفقات  وبطاقة 
اجلمعية.  ملراجعة  احلاجة  دون  �شهريًا  والغذائية،  التموينية  احتياجاتها 
ي�شتطيع  الك�شوة( ويتم تغذيتها �شهريًا حيث  الثالثة هي )بطاقة  والبطاقة 
البطاقة  عرب  الك�شاء  من  ينا�شبه  ما  بنف�شه  ويختار  ي�شرتي  اأن  اليتيم 

اللكرتونية من حمالت جتارية متفق معها ل�شراء املالب�س.

�شرف  يف  ت�شهم  التي  املوحدة«  اإن�شان  »بطاقة  اجلمعية  اأ�شدرت  كما 
النفقات واخلدمات ال�شهرية واملو�شمية من مواد غذائية وك�شاء، من خالل 
بطاقة واحدة بدًل من بطاقتني. وتهدف اجلمعية من اإ�شدار هذه البطاقة، 
اإلى التخفيف عن الأ�شر وتلبية احتياجاتها بطريقة اأكرث �شهولة، حتى حت�شل 
كل اأ�شرة على نفقاتها ال�شهرية من حمال جتارية متفق معها �شلفًا، وميكن 
اأن ت�شتخدم البطاقة يف الت�شوق داخل اأكرث من مركز جتاري يف الوقت نف�شه، 
اأف�شل املراكز التجارية لإتاحة  علمًا باأن اجلمعية حتر�س على التن�شيق مع 

الفر�شة اأمام امل�شتفيدين لختيار ما ينا�شبهم بحرية تامة.

�لرعاية �ل�سحية و�لتعليمية يف �إن�سان  
لالأيتام  التعليمية  الرعاية  اأولت  اجلمعية  اأن  اليو�شف  اأو�شح  ذلك  اإلى 
اأهمية ق�شوى؛ حيث �شكل برنامج الرعاية التعليمية يف » اإن�شان » نقطة حتول 
اإذ حر�شت اجلمعية منذ ن�شاأتها على  اأبناء اجلمعية الدرا�شية،  يف م�شرية  
تطلعات  اأ�شا�شي يف حتقيق  دور  للتعليم من  ملا  التعليمية  بالناحية  الهتمام 
ا�شتحدثت اجلمعية جائزة  فقد  الإطار  هذا  ويف  امل�شتقبلية.  اأبناء اجلمعية 
�شنوية للتفوق العلمي لتكرمي الطالب املتفوقني من اجلن�شني يف حفل بهيج 
يقام �شنويًا، كما ت�شعى اجلمعية من خالل حفل التفوق اإلى حتفيز الطالب 
الأيتام املتفوقني على بذل املزيد من اجلهد وبث روح احلما�س واملناف�شة لدى 
الآخرين لزيادة حت�شيلهم الدرا�شي، وتفجري الطاقات الكامنة لدى الطالب 
من اجلن�شني واإيجاد جو من الت�شابق اخلالق والتح�شيل العلمي ، ف�شاًل عن 

اإ�شهامها يف زرع  واإذكاء رغبة التحدي لدى الطالب. 

واأ�شاف �شالح اليو�شف: اإن اجلمعية حر�شت من خالل برنامج الرعاية 
التعليمية على متابعة الأيتام درا�شيًا واإحلاق املتعرثين منهم بدرو�س التقوية، 
وتنفيذ برنامج احلقيبة املدر�شية والذي يتيح  للطالب والطالبات اختيار ما 
ينا�شبهم من الأدوات وامل�شتلزمات الدرا�شية والقرطا�شية من خالل تغذية 

البطاقات الإلكرتونية التي ت�شرف لالأ�شر.

وذلك باإ�شافة مبالغ خم�ش�شة للحقيبة �شنويًا مع بداية كل عام درا�شي 
و�شائل  توفري  اأي�شًا  اإن�شان  يف  التعليمية  الرعاية  برنامج  وي�شمل  جديد، 

الجمعية تهتم بالرعاية التعليمية
والصحية لأليتام
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التعليمي  م�شارهم  تعرت�س  قد  التي  العقبات  جميع  واإزالة  املوا�شالت، 
لتحقيق تطلعاتهم امل�شتقبلية، وا�شتمرارًا لتطوير ودعم اجلانب التعليمي يف 
اإن�شان؛ فقد داأبت اجلمعية على تنظيم حفل فرحة النجاح ال�شنوي لأبنائها 
من اجلن�شني بهدف اإدخال الفرحة وال�شرور اإلى نفو�س الأبناء وم�شاركتهم 

فرحتهم العارمة وت�شجيعهم لبذل املزيد من املثابرة والتفوق.
باجلامعات  الطالب  من  العديد  التحق  فقد  اجلهود  لهذه  وتتويجًا 
اإ�شافة  العمل،  �شوق  يف  منهم  الكثري  وانخرط  العلمية،  واملعاهد  والكليات 
اإلى  ابتعاث اأكرث من 250 طالبا ملوا�شلة درا�شتهم باخلارج. من ناحية فقد 
تطرق اليو�شف اإلى الرعاية ال�شحية يف اإن�شان وذكر »حر�شت اجلمعية  على 
ال�شحي  باجلانب  تهتم اجلمعية  لأبنائها حيث  فائقة  تقدمي رعاية �شحية 
لهم حفاظا على �شحة و�شالمة اأبنائها وم�شاعدتهم يف تلقي العالج ملختلف 

الأمرا�س.
وذلك من خالل التن�شيق مع القطاع ال�شحي احلكومي ل�شتقبال احلالت 
املر�شية، اإ�شافة اإلى توقيع عدد من التفاقيات مع املراكز ال�شحية الأهلية 
التوعوية  واملحا�شرات  الثقافية  الربامج  اجلمعية  وتقدم  نف�شه،  للغر�س 
لبع�س ال�شلوكيات واملمار�شات اخلاطئة والتي قد تكون �شببًا لبع�س امل�شاكل 

ال�شحية يف جمال)�شحة  الدورات  ال�شحية حفاظًا على �شحتهم، وكذلك 
الأ�شنان.. الإ�شعافات الأولية..الوقاية من ال�شكر.. الأنيميا وغريها(.

خدماتها  من  للم�شتفيدين  مالئمة  �شحية  بيئة  لتوفري  »اإن�شان«  وت�شعى 
واأ�شرهم من خالل تقدمي م�شتوى عال من اخلدمات الطبية؛ تت�شمن توفري 
الأدوية اخلا�شة والعالج لعدد من  الأمرا�س منها)�شرطان املخ والأع�شاب 
والأ�شنان وغريها( يف العديد من املراكز الطبية وامل�شت�شفيات املتخ�ش�شة 

والعيادات ذات الخت�شا�س مبدينة الريا�س وبقية املحافظات التابعة لها.

برنامج �مللك �سلمان لتدريب وتاأهيل �أبناء »�إن�سان«
جمعية  عام  مدير  اأبان  لالأيتام  النموذجية  الرعاية  لهذه  وا�شتكمال 
»اإن�شان« حر�س اجلمعية على حتقيق رغبات الأبناء من خالل بناء م�شتقبل 
فقد  ولذلك؛  جمتمعهم  يف  ومنتجني  لأنف�شهم  نافعني  وليكونوا  لهم  م�شرق 
اليو�شف  اإن�شان«. وحتدث  اأبناء  وتاأهيل  لتدريب  �شلمان  »برنامج  ا�شتحدثت 

برنامج الملك سلمان يؤهل األيتام
لسوق العمل
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تر�شيخ  اإلى  يهدف  الربنامج  باأن  واأفاد  النوعية  التجربة  باإ�شهاب عن هذه 
اأهمية ومفهوم العمل والكفاح  يف نفو�س الأبناء، وم�شاعدتهم لإيجاد فر�س 
وظيفية للجن�شني من خالل فتح قنوات ات�شال مع خمتلف مراكز التدريب 
التدريب  الريا�س، حيث تعمل اجلمعية على الت�شال مبراكز  والتاأهيل يف 
التدريب  مبراكز  والت�شال  القبول،  يف  الأولوية  الأبناء  لإعطاء  احلكومية 
والتن�شيق  بها..  ليلتحقوا  جمانية  درا�شية  مقاعد  اجلمعية  ملنح  اخلا�شة 
التجارية  الغرف  مثل  والتوظيف  التدريب  مع اجلهات ذات لخت�شا�س يف 
ال�شناعية؛ و�شندوق تنمية املوارد الب�شرية؛ ومكتب العمل؛ وبع�س املعاهد 
وا�شعة  تدريبية  جمالت  يف  الفر�س  من  العديد  لهم  يهيئ  مما  اخلا�شة. 
فنية متخ�ش�شة يف  ودورات  الفردية  واملهارات  واللغات  الآيل  يف احلا�شب 

الر�شم والفن واخلياطة للفتيات.

وا�شـــار اإلى حـــر�س اجلمعيــــة على تقـــدمي التوجيــــه والإر�شـــاد الوظيفي 
لالأبناء من خالل اإعطائهم ندوات وور�س عمل قبل اإحلاقهـــم بالوظـــائف.. 
وقد ا�شتملت جوانب التــدريب والتوظيف خالل ال�شنوات املا�شية على اإحلاق 
العديد من اأبناء »اإن�شــان« يف برامـــج التـــدريب املنتـــهي بالتــوظيف، ودعم 
امل�شاريع التجارية، واإحلاق الكثري من الطالب والطالبــات يف اجلـــامعـــــات 
ويف  والدبلومات،  ال�شحـية  والكليـــات  التقنية  وكليات  والأهلية  احلكومية 
تخ�ش�شـــات احلــــا�شب الآيل واللغــــــة الإجنليزيـــة ودورات تطــــوير الـــذات 

واملهارات احلياتية. 
 

جمعية �إن�سان تد�سن ثالثة فروع جديدة.. و 
تغطي 85% من منطقة �لريا�س نهاية هذ� �لعام

كما ا�شتعر�س الأ�شتاذ/ �شالح بن عبد اهلل اليو�شف مدير عام اجلمعية 
التي  الإجنازات  عن  )اإن�شان(  مبنطقة الريا�س  الأيتام  لرعاية  اخلريية 
حققتها اجلمعية موؤخرًا، مبينًا اأن �شاحب ال�شمو امللكي الأمري اأحمد بن فهد 
بن �شلمان بن عبد العزيز - رئي�س اللجنة التنفيذية باجلمعية، د�شن موؤخرًا 
اإن�شان مبحافظات حوطة بني متيم وحمافظة رماح وال�شليل ، لي�شل  فروع 
الريا�س و 11  بذلك عدد فروع اجلمعية 16 فرعًا، منها 5 فروع يف مدينة 
فرعًا يف حمافظات اخلرج والدوادمي والأفالج والزلفي واملجمعة والقويعية 
وحوطة بني متيم ورماح وال�شليل و�شقراء. واأ�شاف اليو�شف: ومع نهاية هذا 
من   %85 اجلمعية  لتكمل  عفيف  حمافظة  يف   17 الفرع  افتتاح  �شيتم  العام 

خطتها الإ�شرتاتيجية يف تغطية حمافظات الريا�س.

واأكد اأن تلك الفروع �شتكون حلقة الو�شل الأمينة بني اأيادي باذلة كرمية 
من الأهايل واملح�شنني يف املحافظات وبني اأيادي حمتاجة عفيفة من الأيتام. 
رجال  من  نخبة  بذرتها  و�شع  مبارك  غر�ٌس  اجلمعية  اأن  اليو�شف  وبني 
املجتمع املخل�شني وياأتي قي طليعتهم موؤ�ش�شها �شاحب القلب الكبري خادم 
احلرمني ال�شريفني امللك �شلمان بن عبد العزيز حفظه اهلل الذي تبنى هذه 
اأن  اإلى  رئا�شتها،  وتولى  بداياتها  يف  وتعهدها  فكرة  كانت  اأن  منذ  اجلمعية 

اأ�شبحت ترعى 40.000 يتيما ويتيمة واأرملة  يف منطقة الريا�س.

جو�ئز �جلمعية
ويف جانب اآخر اأو�شح اليو�شف اأن روؤية اجلمعية تنبثق من خالل تقدمي 
ي�شتطيعوا  الولدة وحتى  الأيتام منذ  لالأبناء  واملعنوية  املادية  الرعاية  اأوجه 
العتماد على اأنف�شهم، حمققة بذلك ر�شالتها  لرعايـــة الأيتــــــــام ال�شعوديني 
داخل منطقة الريا�س. وتقــــدمي الرعــــاية الجتماعــــية واملادية والتعليمية 
وال�شحية للم�شتفيدين. اإ�شافة اإلى متيز اجلمعـــية بتاأهـــيل الأيتام ملواجهة 
احلياة وتوفري فر�س وظيفية لهم عرب ا�شتخدام اأحــــدث الطرق والأ�شاليب 

العلمية احلديثة.
حتقيق  املباركة  اجلهود  هذه  ثمرات  من  »اإن  قائال  اليو�شف  وا�شرت�شل 
اجلمعيـــة العديــــد مــــن اجلوائـــز املحلـــية والدوليــــة؛ حيث حظيت باهتمام 
اجلهات املانحــة ملا تقدمه من خدمات متميزة ومبعايري عالية اجلودة.. ومن 
�شمنها على امل�شــتوى الدويل ح�شول اجلمعية على جائزة ال�شيخ فهد الأحمد 
الدولية للعمل اخليـــري؛ حـــيث حقـــقت املــركز الأول لأفـــ�شل م�شــروع خريي 

ارتباط وثيق بين  لجنة الشؤون االجتماعية 
واألسرة والشباب بالمجلس والجمعيات الخيرية
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متميز؛ و�شاركت مب�شروع بطاقـــات �شـــرف النفقات باعتباره من امل�شاريع 
املتميزة والرائدة الذي عملت بـــه اجلمعيـــة. وا�شتطاعت اأن تطور خدماتها 
املوجهة للم�شتفيدين، وتقدمي النفقات عرب نظــام اإلكرتوين يخفف من عناء 
الأيتام، ويوفر اجلهد والوقت على اجلمعيـــة، بالإ�شافـــة اإلى م�شاهمته يف 

حفظ كرامة امل�شتفيدين.
وكذلك ح�شول اجلمعية على جائزة »الفورب�س للجمعيات اخلريية الأكرث 
�شفافية بالعامل العربي« بتحقيقها لل�شفافيـــة بني املنـــظمات علــى م�شتـــوى 
املتحدة  العربيـة  الإمارات  بدولة  اجلمعية  تكرمي  مت  وقد  العربي،  الوطن 
العمل اخلريي.  واملهتمني يف  الأعـمال  لفيف من رجال  بحفل كبري ح�شره 
اأما على امل�شتوى املحلي فقد ح�شلت اجلمـــعية على جـــائزة الأميـــر نــــايف 
الذهبية لل�شعودة عن القطاع اخلريي؛ حيث بلغت ن�شبة املوظفـني ال�شعوديني 
القطاع اخلريي..  لل�شعودة يف  ن�شبة  اأعلى  بذلك  يف اجلمعية 90% حمققة 

اإ�شافة اإلى جائزة ال�شفافية، والتي تنظمها موؤ�ش�شة »ال�شعفة«.

فعاليات وم�ساركات �إن�سان
وحول فعاليات وم�شاركات جمعيــة »اإن�شـــان« قال اليو�شف: اإن اجلمعـــية  
م�شـــــاركتها يف  املفهـــوم من خـــالل  هـــذا  بذلت اجلهود احلثيثة لرت�شيــخ 
العديد من املعار�س واملنا�شبــات العامة واملوؤمترات والأيام الدولية والأيام 
للتــــعريف  مــع حميطـــها اخلـــارجي  التوا�شل  املفتوحة، حر�شًا منها علــى 
العديد من  »اإن�شان«  اإ�شافة لذلك فقد نظمت  النبيلة،  واأهدافها  بر�شالتها 
الربامج والفعاليات مثل الأم�شيات ال�شعرية واحلفالت وامللتقيات والندوات 
والفعاليات الإعالمية والريا�شية والتي اأ�شهـــــمت يف مــد ج�شور التعاون بني 
اجلمعية وجمتمعها اخلارجي؛ ومن �شمن تلك امل�شاركات، امل�شاركة يف يوم 
اليتيم العربي؛ ويوم الطفل اخلليجي ؛ ويوم الطفل العاملي؛ واليوم العاملي 
نظمت  كما  الأيتام.  ب�شوؤون  تعني  التي  والندوات  واملوؤمترات  الأمية؛  ملحو 
اجلمعية الكثري من الربامج لإي�شال ر�شالتها لأكرب �شريحة يف املجتمع من 
بينها برامج تعرف على اإن�شان - وفاء اإن�شان - اإن�شان يف �شيافة - اإفطار 

رم�شاين - مهرجانات وموؤمترات - يف �شيافة اإن�شان.

�لرتفيه و�كت�ساف �ملو�هب  يف �إن�سان
واأ�شار اليو�شف اإلى اأن جمعية »اإن�شان« حر�شت على اجلانب  الرتفيهي 
نظمت  فقد  ال�شدد  هذا  ويف  الأبناء؛  على  وال�شرور  الفرح  اإدخال  بهدف 
مثل  املتنوعة  الأن�شطة  ت�شمنت  الرتفيهية؛  الربامج  من  العديد  اجلمعية 
للمدن  وزيارات  الربيعية،  واملخيمات  ال�شمر،  وجل�شات  الأ�شرية  امللتقيات 

الثقافية  امل�شابقات  واإقامة  والرتويحية؛  الريا�شية  واملراكز  الرتفيهية، 
املتنوعة بهدف اإثراء اجلانب املعريف لدى الأبناء؛ اإ�شافة اإلى زيارات املناطق 
معامل  من  اململكة  به  تزخر  ما  على  التعرف  بهدف  اململكة،  يف  ال�شياحية 
ال�شيفي  املهرجان  اأي�شًا  اإن�شان  يف  الرتفيه  و�شمل  اأثرية.  ومواقع  ح�شارية 

الذي تنظمه اجلمعية �شنويًا بداية كل عطلة �شيفية.
و�شقل  وتنميتها  الأبناء  مواهب  اكت�شاف  على  اجلمعية  حر�شت  كما 
مهاراتهم الإبداعية، وفتح اآفاق التاألق والتطوير الذاتي من خالل مواهبهم 
�شرعت  رغباتهم اخلا�شة، حيث  واإ�شباع  اأمنياتهم  لتحقيق  وذلك  املتعددة، 
اجلمعية وفق عمل موؤ�ش�شي  بتبني الربامج التي تخدم جانب املوهبة يف اإن�شان 
واآلية تنفيذها، وقد تنوعت طبيعة املواهب يف اإن�شان لت�شمل )ال�شعر بنوعيه 
الق�شرية،  الق�شة  النرثية،  الكتابات  العربي،  اخلط  والنبطي،  الف�شيح 
اخلواطر، الرواية، الفن الت�شكيلي والكاريكاتري، والإن�شاد والتمثيل، ومهارات 
الإبداعي،  والتفكري  الفوتوغرايف،  والت�شوير  والت�شاميم  الآيل،  احلا�شب 

والبتكار، واخرتاعات الأبناء، اإ�شافة اإلى الألعاب الريا�شية املختلفة(. 
برامج  لنطالقة  الأولى  النواة  اإن�شان«  اأوملبياد   « برنامج  اليو�شف  وعد 
واعدة. ت�شارك فيه كافة فروع اجلمعية، وا�شتملت الأوملبياد على الكثري من 
جمالت املوهبة، ومت تكرمي الفائزين وتوزيع جوائز نقدية وعينية للموهوبني، 
وت�شجيعها،  املواهب  اكت�شاف  يف  الجتماعي  اإن�شان  نادي  دور  اإلى  اإ�شافة 
حيث يعد النادي حا�شنة تهتم ب�شناعة املوهبة وتنمية الفكر وتطوير الذات، 
تقام من خالله الندوات واملحا�شرات الإر�شادية وال�شلوكية لالأبناء وتنظيم 
ودورات  النبوية  ال�شنة  واأخرى يف حتفيظ  الكرمي  القراآن  م�شابقة يف حفظ 
الريا�شية  والألعاب  الفعاليات   العديد من  واإقامة  واللغة  الآيل  يف احلا�شب 

املتنوعة.
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 جمل�س �ل�سورى يحر�س على حقوق �الإن�سان 
و�ال�ستماع �إلى �ملو�طن 

حقوق  جلنة  على  ال�شوء  اجلمعية  عام  مدير  �شلط   اآخر..  �شياق  ويف   
ت�شكيل  اإلى  اأدى  ما  لعل  وقال«  ال�شورى  الرقابية مبجل�س  والهيئات  الإن�شان 
ال�شورى  اأع�شاء جمل�س  الرقابية هو حر�س  الإن�شان والهيئات  جلنة حقوق 
على اإبراز حقوق الإن�شان وجت�شيده واقعًا نعي�شه اإ�شافة اإلى ال�شتماع ل�شوت 
املواطن ، والوقوف على همومه، وتلبية احتياجاته من خالل العرائ�س التي 
اإلى املجل�س، والتي عدها حلقة و�شل وارتباط مبا�شر بني  يقدمها املواطن 

املجل�س واملواطنني.

التي  الآراء  من  ال�شتفادة  على  املجل�س  حر�س  ن�شهد  اإننا  واأ�شاف: 
يقدمها املواطنون، وكذلك درا�شة املقرتحات، وتبني ما فيه  فائدة للمواطن 
وللمجتمع عامة.. واأ�شاف اليو�شف » نلم�س حقيقة ترحيب جمل�س ال�شورى 
وتفاعله مع عرائ�س املواطنني، ودرا�شة  اقرتاحاتهم املت�شمنة لأفكار بناءة.
اأن حقوق الإن�شان يف اململكة حتظى باهتمام ولة الأمر،  واأكد اليو�شف 
يد  على  املباركة  البالد  هذه  توحيد  فمنذ  مب�شتغرب  لي�س  الهتمام  وهذا 
املوؤ�ش�س امللك عبد العزيز طيب اهلل ثراه، والإن�شان هو املحور الرئي�شي لهذه 
اأثره من بعده، فالإن�شانية هي �شمة متاأ�شلة   اأبناوؤه الربرة  الدولة، واقتفى 

ن�شتقيها من ديننا احلنيف والرتبية الإ�شالمية ال�شحيحة. 

جلنة �ل�سوؤون �الجتماعية و�الأ�سرة و�ل�سباب:
جلنة  بني  الوثيق  االرتباط  اإلى   » اإن�شان   « جلمعية  العام  املدير  ولفت 

ال�شوؤون الجتماعية والأ�شرة وال�شباب مبجل�س ال�شورى واجلمعيات اخلريية، 
واأفاد اأن من اخت�شا�شات هذه اللجنة درا�شة املو�شوعات والأنظمة واللوائح 
وال�شباب، ومنها: اجلمعيات  والأ�شرة،  العالقة باجلوانب الجتماعية،  ذات 
اخلريية، و�شوؤون املعوقني، ومراكز التاأهيل. وال�شوؤون الجتماعية، وال�شمان 

الجتماعي.

اإلى  اإ�شافة  الأهلية.  الجتماعية  التنمية  الفقر، وجلان  مكافحة  وكذلك 
والأندية  وال�شباب  الريا�شة  و�شوؤون  والطفل،  ال�شن.  وكبار  واملراأة،  الأ�شرة 
الريا�شية اجلمعيات التعاونية. ومن اخت�شا�شاتها اأي�شا درا�شة التفاقيات 
الدولية اأو الإقليمية اأو الثنائية ذات العالقة بالأمور الجتماعية اأو الأ�شرة اأو 

الريا�شة وال�شباب. 
واأ�شاد باجلهود والإجنازات التي حققتها اللجنة يف اجلوانب الجتماعية، 
والعمل  الجتماعي  وال�شمان  التاأهيل  ومراكز  اخلريية  اجلمعيات  ودعم 
اململكة. وعدها   بها مناطق  تزخر  التي   بكافة جمالته  الإن�شاين واخلريي 
املحتاجني  مل�شاعدة  الجتماعي؛  باجلانب  املعنية  اللجنة  لهذه  جناحات 
حياة  وتاأمني  لهم  العون  يد  ومد  اخلا�شة  الظروف  وذوي  والأرامل  والأيتام 

كرمية لهم.

مجلس الشورى يولي حقوق اإلنسان
جل اهتمامه
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ثانيًا: �كت�ساب �ل�سريك �ملت�سامن ل�سفة �لتاجر: 

ال�شركة  اإلى  التاجر مبجرد دخوله  املت�شامن �شفة  ال�شريك  يكت�شب   *
اأن  ويجب  ال�شركة،  ديون  كل  عن  وت�شامنية  مطلقة  م�شئولية  م�شوؤول  فهو 
ممنوع  غري  يكون  واأن  التجارية،  بالأهلية  متمتعا  املت�شامن  ال�شريك  يكون 
من احرتاف التجارة بحكم وظيفته، واملوظف العام من الأ�شخا�س املحظور 

عليهم ممار�شة التاجر ومن ثم اكت�شاب �شفة التاجر.
* اإفال�س �شركة الت�شامن ي�شتتبع اإفال�س جميع ال�شركاء؛ لأن ال�شريك 
اإفال�س  ولكن  ال�شركة؛  ديون  كل  عن  وت�شامنية  مطلقة  م�شوؤولية  م�شوؤول 
ال�شريك املت�شامن ل يوؤدي اإلى اإفال�س ال�شركة حيث اإن ال�شركة غري م�شوؤولة 

عن ديونه. 

ثالثًا: ��سم �سركة �لت�سامن يتكون من ��سم �ل�سركاء �أو ��سم �سريك �أو 

�أكرث مع �إ�سافة عبارة و�سريكه:

اأجله، ولكن يجوز  اأن�شئت من  الغر�س الذي  ال�شركة من  ا�شم  ل ي�شتمد 
اأن يقرتن الغر�س بال�شم ويجب اأن يكون ال�شم مطابق للحقيقة، ول يجوز 
كقاعدة عامة اأن يت�شمن ا�شم �شركة الت�شامن ا�شم اأحد ال�شركاء املن�شحبني 
اإل اأنه قد ي�شتفاد من ال�شمعة التجارية لل�شريك املن�شحب اإذا وافق على ذلك 
بعد ان�شحابه وب�شرط اأن يعفى من امل�شوؤولية عن ديون ال�شركة اأمام الغري، 
ال�شركة  ا�شم  يت�شمن  اأن  من  منع  ال�شركات  نظام  اأن  ذكره  اجلدير  ومن 
ا�شم  اأدرج  واذا  ذلك  على  خمالفة  ورتَّب  اأجنبي  �شخ�س  ا�شم  الت�شامنية 
ال�شركة  ديون  عن  وي�شاأل  املت�شامن  كال�شريك  يعامل  فاإنه  بعلمه  �شخ�س 

م�شوؤولية ت�شامنية يف اأمواله اخلا�شة.

نو��سل �حلديث عن �أنو�ع �ل�سركات, وفق ما حدده نظام �ل�سركات, 

�سركة  �لت�سامن, فما هي  �سركة  �سيكون حديثنا عن  �ل�سياق  ويف هذ� 

�لت�سامن؟.

تتكون  �لتي  )�ل�سركة  بـاأنها  �ل�سركات  نظام  من   16 �ملادة  تعرف 

ديون  عن  �أمو�لهم  جميع  يف  بالت�سامن  م�سئولني  �أكرث  �أو  �سريكني  من 

�ل�سركة( هذ� �لن�س كما هو و��سح يربز �أهم خ�سائ�س �سركة �لت�سامن 

وهي �مل�سوؤولية �لت�سامنية و�ملطلقة لل�سركاء عن ديون �ل�سركة.

خ�سائ�س �سركة �لت�سامن:
�أواًل: �مل�سئولية �لت�سامنية و�ملطلقة لل�سركاء عن كل ديون �ل�سركة:

كفالء  ال�شركاء  واأن  الدائنني  مواجهة  يف  اأ�شلي  مدين  ال�شركة  اإن   *
مت�شامنني مع املدين الأ�شلي. 

* اإن لدائن ال�شركة احلق بالختيار بني ال�شركة وبني ال�شركاء للمطالبة 
بالدين؛ ول يجوز لل�شركاء الدفع بالتجريد )اأن يرجع الدائن على ال�شركة( 
والتق�شيم )اأو يق�شم الدين بينه وبني �شائر ال�شركاء( يف مواجهة الدائن بل 

على ال�شريك اأن يويف بالدين ومن ثم يرجع على ال�شركة وال�شركاء.
* امل�شئولية الت�شامنية لل�شركاء من النظام العام وكل �شرط خمالف يعد 
باطاًل يف مواجهة الغري لأن الت�شامن مقرر مل�شلحة الغري، ويبقى ال�شريك 
املت�شامن م�شوؤول عن كل ديون ال�شركة يف كل ما ميلك فتمتد م�شوؤوليته اإلى 

اأمواله ال�شخ�شية ولي�س جمرد ح�شته يف ال�شركة.  
* اإن م�شوؤولية ال�شريك املن�شحب من ال�شركة بالن�شبة للديون التي قبل 
بعد  التي  الديون  لكن  ال�شركاء عنها،  اأنه م�شوؤول مع  ال�شركة  ان�شحابه من 
ذلك  من  ال�شريك  فاإن  ان�شحابه،  اإ�شهار  تاريخ  فمن  ال�شركة  من  ان�شحابه 

التاريخ ل ي�شاأل عن ديون ال�شركة. 
* اإن ال�شريك املن�شم ي�شاأل عن جميع ديون ال�شركة ال�شابقة والالحقة 
لأنه دخل �شريك يف �شركة �شخ�شية اعتبارية وكل اتفاق على غري ذلك يعترب 

باطاًل.
-القيود التي تقيد حق دائن ال�شركة يف الرجوع على ال�شريك املت�شامن:

ال�شركة من ديوان  بالدين يف مواجهة  الدائن على حكم  اأن يح�شل   -1
املظامل، فيبداأ الدائن مبطالبة ال�شركة اأول ويثبت الدين يف ذمتها. 

ول  تدفع  فال  بالوفاء  ومطالبتها  ال�شركة  باإعذار  الدائن  يقوم  اأن   -2
متاطل. 

شركة التضامن 00 تعريفها وخصائصها

عبد�لعزيز بن خالد �مل�سعل
�مل�ست�سار �لقانوين
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ر�بعًا: عدم قابلية ح�سة �ل�سريك لالنتقال:

والثقة  ال�شخ�شي  العتبار  على  قدمنا  كما  الت�شامن  �شركة  تقوم   *
عن  املت�شامن  ال�شريك  يتنازل  اأن  يجوز  ل  ثم  ومن  ال�شركاء  بني  املتبادلة 

ح�شته بعو�س اأو بغري عو�س اإلى الغري دون موافقة باقي ال�شركاء.
* يف نظام ال�شركات ل يجوز لل�شريك املت�شامن التنازل عن ح�شته اإلى 
الغري اإل مبوافقة جميع ال�شركاء ذلك اأن ال�شركاء قد وثقوا ب�شخ�س معني 
فال يجوز اإجبارهم على قبول �شخ�س اآخر قد ل يعرفونه اأو يثقون به ك�شريك 
اأحد  اأنه يرتتب يف الأ�شل على وفاة  يف ال�شركة؛ ولنف�س احلكمة فقد راأينا 

ال�شركاء يف �شركات الأ�شخا�س انق�شاء ال�شركة.
ويف  الت�شامن  �شركة  يف  لالنتقال  ال�شريك  ح�شة  قابلية  قاعدة  اأن   *
�شركات الأ�شخا�س عموما ل تتعلق بالنظام العام، لذا يجوز لل�شركاء التفاق 

على اأن ال�شركة ل تنق�شي بوفاة اأحد ال�شركاء .
عن  التنازل  يف  �شريك  كل  حق  على  ال�شركة  عقد  يف  الن�س  يجوز   *
ح�شته للغري ب�شروط معينة كموافقة اأغلبية معينة من ال�شركاء على �شخ�س 
املتنازل اإليه اأو اإعطائهم حق ا�شرتداد احل�شة من املتنازل اإليه مقابل دفع 

قيمتها اأو تقرير حقهم يف العرتا�س على املتنازل عليه خالل فرتة معينة.
* ل يجوز الن�س يف عقد ال�شركة على اإمكان التنازل عن احل�شة دون 
قيد اأو �شرط نظًرا ملا يف ذلك من اإهدار لالعتبار ال�شخ�شي الذي تقوم عليه 

�شركة الت�شامن.

�إجر�ء�ت �سهر �سركة �لت�سامن وميعاده:
ينح�شر �شهر �شركة الت�شامن يف الإجراءات الثالثة التالية:

�أواًل: ن�شر ملخ�س عقد ال�شركة يف جريدة يومية توزع يف املركز الرئي�س 

لل�شركة، وي�شتمل ملخ�س عقد ال�شركة ب�شفة خا�شة على البيانات الآتية:
ا�شم ال�شركة وغر�شها ومركزها الرئي�شي وفروعها اإن وجدت.

اأ�شماء ال�شركاء وحمال اإقامتهم ومهنهم وجن�شياتهم.
راأ�شمال ال�شركة وتعريف كاف باحل�شة التي تعهد كل �شريك بتقدميها 

وميعاد ا�شتحقاقها.
اأ�شماء املديرين ومن لهم حق التوقيع نيابة عن ال�شركة.

تاريخ تاأ�شي�س ال�شركة ومدتها.
بدء ال�شنة املالية وانتهائها.

ثانيا: قيد ال�شركة يف �شجل ال�شركات بالإدارة العامة لل�شركات.

ال�شجل  نظام  لأحكام  وفقًا  التجاري  ال�شجل  يف  ال�شركة  قيد  ثالثًا: 

التجاري.

ميعاد �سهر �سركة �لت�سامن: 
يجب اأن يتم �شهر ال�شركة خالل ثالثني يومًا من تاريخ التاأ�شي�س ويقع هذا 
ال�شركات،  للمادة رقم )21( من نظام  ال�شركة وفقًا  اللتزام على مديري 
واأن ي�شهر بنف�س الإجراءات ال�شابقة وخالل نف�س امليعاد كل تعديل يطراأ على 

البيانات الواردة يف ملخ�س عقد ال�شركة.

�جلز�ء �ملرتتب على عدم �سهر �سركة �لت�سامن: 
ال�شابقة عدم  ال�شركة وفقا لالأحكام  ب�شهر  القيام  يرتتب على عدم   *
عن  ال�شركة  مديري  م�شئولية  عن  ف�شاًل  الغري؛  مواجهة  يف  ال�شركة  نفاذ 

تعوي�س ال�شرر النا�شئ عن ذلك.
الحتجاج  جواز  عدم  الغري  مواجهة  يف  ال�شركة  نفاذ  بعدم  يق�شد   *

بوجود ال�شركة يف مواجهة الغري.
فاإن  الإ�شهار  الواجبة  البيانات  بع�س  الإ�شهار على  اقت�شر عدم  اإذا   *

اجلزاء يكون عدم جواز الحتجاج على الغري بالبيانات غري امل�شهرة فقط.
* عدم النفاذ لعدم الإ�شهار مقرر مل�شلحة الغري فيجوز له التنازل عنه 

والتم�شك بوجود ال�شركة، واملق�شود بالغري هنا ما ياأتي:
دائنًا  اإذا كان  بعدم وجودها  التم�شك  ال�شركة: من م�شلحته  1- مدين 

لأحد ال�شركاء واأراد التم�شك باملقا�شة. 
2- دائن ال�شركة: من م�شلحته التم�شك بعدم وجودها اإذا اأراد اإ�شقاط 

رهن قررته على موجوداتها.
3- الدائن ال�شخ�شي لل�شريك: له م�شلحة يف عدم وجود ال�شركة وعدم 

نفاذها يف حقه لكي ينفذ على ح�شة مدين ال�شريك. 

ن�شاط �شركة الت�شامن
�أواًل: مدير �سركة �لت�سامن:

تعيني �ملدير: 

من  اأو  ال�شركاء  بني  من  اأكرث  اأو  مدير  الت�شامن  �شركة  لإدارة  يعني  قد 
الغري  من  الت�شامن  �شركة  مدير  يكون  اأن  الواقع  يف  النادر  ومن  الغري؛ 
وجرت العادة على اأن يكون املدير هو اأهم ال�شركاء واأكرثهم خربة بال�شوؤون 

التجارية.

عزل �ملدير:

�شفته  بح�شب  الت�شامن  �شركة  مدير  بعزل  اخلا�شة  القواعد  تختلف   
عقد  يف  بن�س  معيًنا  اأي  واتفاقًيا  �شريًكا  املدير  كان  فاإذا  تعيينه،  وطريقة 
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املدير  فيهم  مبن  ال�شركاء  باإجماع  اإل  للعزل  قابل  غري  يعترب  فاإنه  ال�شركة 
نف�شه؛ ذلك لأن التفاق على تعيينه جزء من العقد والعقد ل يجوز تعديله 
اأن  ال�شركاء  لأغلبية  ويجوز  فيه،  الأطراف  جميع  بر�شا  اإل  عامة  كقاعدة 
يطلبوا من ديوان املظامل عزل املدير االتفاقي ب�شرط وجود »م�شوغ �شرعي« 
كاإخالله بالتزاماته نحو ال�شركة اأو ارتكابه لعمل من اأعمال اخليانة اأو عدم 
املقدرة على العمل، وللقا�شي �شلطة تقدير هذا امل�شوغ وما اإذا كان يربر عزل 

املدير يف هذه احلالة اأم ل.

�سلطة �ملدير �أو �ملديرين:

املدير  �شلطة  حدود  على  ال�شركة  عقد  عادة  ين�س  الواحد:  املدير   -1
على  يجب  وعندئذ  مبا�شرتها؛  له  يجوز  التي  والت�شرفات  الأعمال  فيبني 
اأعماله �شحيحة  ت�شبح  وعدم جتاوزها حتى  بتلك احلدود  اللتزام  املدير 
وملزمة لل�شركة، اأما اإذا مل يعني عقد ال�شركة �شلطة املدير ومل حتدد باتفاق 
لحق كان للمدير اأن يبا�شر جميع اأعمال الإدارة العادية التي تدخل يف غر�س 

ال�شركة.
2- تعدد املديرين: قد يعني ال�شركاء اأكرث من مدير لإدارة ال�شركة وقد 
حتدد اخت�شا�شات كل منهم وقد ترتك دون حتديد وقد ين�س �شراحة على 

اأن يعملوا جمتمعني.
* اإذا حدد لكل مدير اخت�شا�شات معينة تعني على كل منهم اأن يعمل يف 
حدود اخت�شا�شه، واأن ميتنع عن التدخل يف اخت�شا�س الآخرين، فاإذا جاوز 
اخت�شا�شه كان عمله غري نافذ يف مواجهة ال�شركة، ومثال هذا الغر�س اأن 
يعني مدير للم�شرتيات واآخر للمبيعات وثالث ل�شوؤون املوظفني ورابع للدعاية 

والإعالن.
* اإذا تعدد املديرون دون اأن يعني اخت�شا�س كل منهم ودون اأن ين�س 
اأن يقوم منفردًا  بالإدارة، كان لكل منهم  اأي منهم  انفراد  على عدم جواز 
باأي عمل من اأعمال الإدارة، على اأن يكون لكل مدير اأن يعرت�س على العمل 
املديرين جمتمعني  الأمر على  العرتا�س عر�س  ومتى ح�شل  اإمتامه،  قبل 
على  الأمر  عر�س  الآراء  ت�شاوت  فاإذا  الآراء،  باأغلبية  قراًرا  فيه  ليتخذوا 

ال�شركاء. وت�شدر قرارات ال�شركاء يف �شركة الت�شامن بالأغلبية العددية.
* اإذا تعدد املديرون وا�شرتط اأن تكون قراراتهم باالإجماع اأو باالأغلبية 
يجوز  اأنه  بيد  باالإدارة،  منهم  اأي  انفراد  وعدم  ال�شرط  هذا  احرتام  وجب 
اخلروج على هذا الأ�شل، ومن ثم يكون لأي منهم اأن يعمل منفرًدا، اإذا كان 
هناك اأمر عاجل يرتتب على تفويته خ�شارة ج�شيمة لل�شركة، وتطبيًقا لذلك 

يجوز لأي من املديرين اأن يقوم وحده ببيع الب�شاعة املعر�شة للتلف، ويعترب 
الت�شرف عندئذ �شحيًحا ونافًذا.

ثانيًا: توزيع �الأرباح و�خل�سائر: 

اإن اقت�شام االأرباح واخل�شائر هو اأحد ال�شروط املو�شوعية اخلا�شة بعقد 
ال�شركة، مع مراعاة  الواردة يف عقد  لل�شروط  االأ�شل  ويخ�شع يف  ال�شركة، 
بطالن ال�شروط التي تق�شي بحرمان اأحد ال�شركاء من الربح اأو اإعفائه من 
واخل�شائر،  الأرباح  لتوزيع  قواعد  ال�شركة  عقد  يت�شمن  مل  واإذا  اخل�شارة، 

وجب تطبيق اأحكام نظام ال�شركات.
وقد ين�س عقد ال�شركة على اقتطاع جزء من الأرباح لتكوين احتياطي 
ت�شتعني به ال�شركة على مواجهة اخل�شائر املحتملة اأو احتياجاتها يف امل�شتقبل 
اأو لتوزيعه على ال�شركاء كربح يف ال�شنوات التي ل حتقق فيها ال�شركة اأرباحًا، 
امل�شاهمة  ك�شركة  ال�شركات  بع�س  يف  اإجباري  الحتياطي  تكوين  يكون  وقد 
و�شركة التو�شية بالأ�شهم وال�شركة ذات امل�شوؤولية املحدودة، ولكنه اختياري 

مرتوك لتقدير ال�شركاء يف �شركات الأ�شخا�س.

هذا  تعيني  مبجرد  الأرباح  يف  بن�شيبه  لل�شركة  دائنًا  �شريك  كل  يعترب 
منيت  ولو  قب�شها  التي  احلقيقية  الأرباح  برد  يلتزم  ل  اأنه  كما  الن�شيب، 
التالية، واإذا منيت ال�شركة بخ�شائر كان من  ال�شنوات  ال�شركة بخ�شائر يف 
مبالغ  اأية  توزيع  يجوز  فال  خ�شومها،  عن  ال�شركة  اأ�شول  هبوط  نتيجتها 
ال�شركاء  يقرر  اأو  اأ�شله  اإلى  املال  راأ�س  يعود  حتى  وذلك  اأرباحًا  ب�شفتها 

تخفي�س راأ�س املال مبقدار النق�س.

�نق�ساء �سركة �لت�سامن:
ب�شهر  اأو  عليه  باحلجر  اأو  ال�شركاء  اأحد  بوفاة  الت�شامن  �شركة  تنق�شي 
معينة،  غري  مدتها  كانت  اإذا  ال�شركة  من  بان�شحابه  اأو  اإع�شاره  اأو  اإفال�شه 
ويجوز الن�س يف عقد ال�شركة على اأنه اإذا تويف اأحد ال�شركاء ت�شتمر ال�شركة 
مع ورثته ولو كانوا ق�شرًا، اأو ين�س العقد على اأنه اإذا تويف اأحد ال�شركاء اأو 
حجر عليه اأو �شهر اإفال�شه اأو اإع�شاره اأو ان�شحب، ت�شتمر ال�شركة بني الباقني 
من ال�شركاء، ويف هذه احلالة ل يكون لهذا ال�شريك اأو ورثته اإل ن�شيبه يف 
اأموال ال�شركة ويقدر هذا الن�شيب وفقًا لآخر جرد ما مل ين�س عقد ال�شركة 
اأو ورثته ن�شيب فيما ي�شتجد  على طريقة اأخرى للتقدير ول يكون لل�شريك 
بعد ذلك من حقوق اإل بقدر ما تكون هذه احلقوق ناجتة عن عمليات �شابقة 

على تلك الواقعة.



مـقــال

63ال�شورى - العـدد 166 -  �شعبان  1436هـ /  يـونيـو 2015م

ق�ساء  تعد  �لتنفيذ  وحماكم  �لناجزة,  �لعد�لة  �سمة  الأ�سحابها  �حلقوق  و�إعادة  �الأحكام  تنفيذ  يعترب 

�لى حفظ حقوقهم وتعامالتهم عن  �الأعمال  و�ل�سركات ورجال  �لكثري من �جلهات  �سيتجه  �مل�ستقبل, حيث 

بتفعيل  �لتنفيذ هيبتها وقوتها, وذلك  لها ق�ساء  �أعاد  �لتي  �لتجارية  و�الأور�ق  �لتنفيذية  �ل�سند�ت  طريق 

دورها كاأد�ة وفاء مبجرد �ال�ستحقاق دون �للجوء الأي جهة ق�سائية, وهذ� �لتوجه بال �سك �سيخفف �لعبء 

عن �ملحاكم �لعامة و�لتجارية من جهة �أخرى.

وكما �أ�سلفنا فاإن تفعيل ق�ساء �لتنفيذ و�سرعة �إي�سال �حلقوق الأ�سحابها يعد ميزة �يجابية يف �ملنظومة 

�لعدلية ب�سكل عام, وال ينتق�س من ذلك وجود بع�س �لعيوب �ملو�سوعية يف بع�س �الأحكام �لتي قد ت�سدر 

من �لق�ساء و�لتي يتحمل قا�سي �لتنفيذ عبء تف�سريها, فمثاًل عند وجود نز�ع بني مالك وم�ستثمر مبجمع 

يف  �لتطرق  دون  للمالك  وت�سليمه  �لعقار  و�إخالء  و�مل�ستثمر  �ملالك  بني  �لعالقة  بف�سخ  حكم  و�سدور  جتاري 

�حلكم �إلى م�سري �مل�ستاأجرين �لذين تكبدو� �أمو�اًل طائلة يف �الإن�ساء�ت و�لديكور�ت و�ال�ستثمار�ت, و�لذي 

يفرت�س �أن يحل �ملالك مكان �مل�ستثمر يف عقود �الإيجار, حتى ال ت�سيع حقوق �مل�ستاأجرين �لذين مل ي�سملهم 

على  �حلالة  هذه  يف  �حلكم  هذ�  تنفيذ  �أمام  حرج  يف  نف�سه  �لتنفيذ  قا�سي  يجد  وال  �ملو�سوع,  قا�سي  حكم 

�مل�ستثمر �أو �مل�ستاأجر �أو كالهما معا.

من  �لكثري  نتيجة  �لتنفيذ,  ق�سايا  عدد  يف  �الأعلى  �لن�سبة  ت�سكل  �لتنفيذية  �ل�سند�ت  فاإن  �أ�سلفنا  وكما 

�لعو�مل مثل كرثة ��ستخد�مها يف �الأعمال �لتجارية, وتف�سي ظاهرة �إن�ساء و��ستخد�م �ل�سند�ت �لتنفيذية 

التي تعترب جمااًل مفتوحًا لكل فرد اأو جهة ملمار�شة هذا الن�شاط دون وجود ترخي�ص اأو �شكل قانوين، وهذه 

�الإ�سكالية ميكن حلها بالرفع �إلى �جلهات �ملخت�سة لتنظيم هذه �الأعمال حتى ال يتحول ق�ساء �لتنفيذ �لى 

و�سيلة لتح�سيل ديون هذه �جلهات وميكن �ال�ستفادة من خدمات �لقطاع �خلا�س يف هذه �جلزئية, ونعتقد �أن 

ق�ساء �لتنفيذ قادر على �لتعامل مع �ل�سعوبات �حلالية و�مل�ستقبلية متى ُوجدت �آليات لتطوير �سري �إجر�ء�ت 

�لتنفيذ دون تاأخري �أو معوقات.

�أ�ساليبهم  بتطوير  عادة  يقومون  و�الحتيال  �لن�سب  ق�سايا  يف  و�ملتمر�سني  �الإع�سار  مدعى  �أن  ونعتقد 

�الحتيالية لتتما�سى مع تطور �الأنظمة �لعدلية يف جميع دول �لعامل, ونظام �لتنفيذ ت�سمن على: )�الأمر 

تبني  و�إذ�  حماباته,  �أو  �إليه  �الأمو�ل  نقل  �إلى  �لقر�ئن  ت�سري  ومن  و�أوالده  �ملدين  زوج  �أمو�ل  عن  باالإف�ساح 

�ال�ستباه باأن هناك �أدلة �أو قر�ئن على �خفاء �الأمو�ل يحال �لطلب �لى قا�سي �ملو�سوع للنظر فيه(, و�ل�سوؤ�ل 

�لذي يفر�س نف�سه �لى �أي مدى زمنى قد ميتد طلب �الإف�ساح, وهل ميكن �حلكم نظاما باإلغاء �لت�سرفات �لتي 

قام بها مدعى �الإع�سار منذ تاريخ �ال�ستيالء على �أمو�ل �ساحب �حلق وحتى وقت �ال�ستحقاق دون �للجوء 

ملحكمة �أخرى.

ونخل�س �إلى �أن ق�ساء �لتنفيذ هو ق�ساء �مل�ستقبل ويعترب �ل�سمة �ملتميزة يف م�سروع تطوير �لق�ساء, متى 

تو�فرت له �الإمكانيات �ملادية وزيادة �لق�ساة ودو�ئر �لتنفيذ و�لوظائف �مل�ساعدة يف �ملدن �لكربى, و�إز�لة 

�أو تف�سي  �الأحكام  �أخطاء مو�سوعية يف بع�س  ب�سكل عام, مثل وجود  �لتنفيذ  �أعمال  �لتي تو�جه  �لعو�ئق 

ظاهرة �إن�ساء و��ستخد�م �ل�سند�ت �لتنفيذية عن طريق �جلهات �ملخت�سة, وباجلملة حتديد وقت �الإف�ساح 

حقوق  على  �ال�ستيالء  تاريخ  منذ  �لقانونية  �لت�سرفات  بطالن  لي�سمل  و�الحتيال  و�لن�سب  �الإع�سار  ملدعي 

�لنا�س لردعهم ومن يتعامل معهم �سوريًا عن �أكل �أمو�ل �لنا�س بالباطل, فاملحتال لن يردعه �ل�سجن �أو �ملنع 

من �ل�سفر �أو �إيقاف �خلدمات.

تنفيذ العدالة

ز�مل �سبيب �لركا�س
م�ست�سار متخ�س�س يف �الأنظمة
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فرض الرسوم على األراضي البيضاء هل يخفض األسعار؟؟

ارتفاع أسعار العقارات00 تعددت األسباب والحل

في معالجة معوقات القطاع
�أجرى �لتحقيق: من�سور �لع�ساف

ظل �رتفاع �ملوؤ�سر �لعقاري طيلة �ل�سنو�ت �خلم�س �الأخرية حديث 

و�لوحدة  �الأر�س  �متالك  ظل  كما  �القت�سادية,  و�ملنتديات  �ملجال�س 

بالك  فما  �ل�سعوبة,  بالغ  �أمرً�  »�ملقتدر«  للمو�طن  بالن�سبة  �ل�سكنية 

مبتو�سطي �لدخل, ال �سيما و�أن �الأ�سعار �حلالية للمرت �لعقاري �أ�سبحت 

تقدر بثالثة �أو �أربعة �أ�سعاف ما كانت عليه قبل خم�س �سنو�ت.

على  يقف  ال  خطريً�  منحنى  ميثل  �ملطرد  �الرتفاع  هذ�  والأن 

�ل�سغرية؛  و�ملدن  �ملحافظات  �إلى  يتعد�ه  بل  �لكربى؛  و�ملدن  �حلو��سر 

وحتى �ل�سو�حي �لتي باتت تعاين هي �الأخرى من ندرة �ملعرو�س بفعل 

تو�سع �الأر��سي �ململوكة و�ملعطلة من �خلدمات و�لبنى �لتحتية؛ وهو 

�ل�سبب �لذي �سهل للمقتدرين �سر�ء �مل�ساحات �لو��سعة منها قبل �رتفاع 

�ملوؤ�سر �لعقاري.

�لدولة �تخذت حزمة من �لقر�ر�ت للحد من ظاهرة �رتفاع �أ�سعار 

لبناء  ريال  مليار   250 تخ�سي�س  منها  �ل�سكنية,  و�لوحد�ت  �الأر��سي 

500 �ألف وحدة �سكنية, وقر�ر موؤ�س�سة �لنقد �إلز�م �لبنوك ب�سرورة 

�لبنوك,  تقدمها  �لتي  �لعقاري  �لقر�س  قيمة  من   %30 �ملقرت�س  دفع 

�الأر��سي  على  �لر�سوم  فر�س  على  �لوزر�ء  جمل�س  مو�فقة  و�أخريً� 

�لبي�ساء د�خل �لنطاق �لعمر�ين للمدن و�ملحافظات و�ملر�كز؛ وتكليف 

و�لرتتيبات  �الآليات  باإعد�د  و�لتنمية  �القت�سادية  �ل�سوؤون  جمل�س 

�لتنظيمية لذلك , ورفع ما يتم �لتو�سل �إليه �إلى جمل�س �لوزر�ء متهيدً� 

�إلى جمل�س �ل�سورى ال�ستكمال �الإجر�ء�ت �لنظامية يف هذ�  الإحالته 

�ل�ساأن ب�سكل عاجل. 

تباينت نظرة  البي�شاء  الأرا�شي  الر�شوم على  وفيما يخ�س قرار فر�س 
الكثري من املهتمني بال�شاأن العقاري بني التفاوؤل والت�شاوؤم ب�شاأن مدى تاأثري 
اأن  يرى  من  فمنهم  ارتفاعًا،  اأو  انخفا�شًا  العقار  اأ�شعار  على  القرار  هذا 

م. المهنا: تحايل البنوك على
قرار مؤسسة النقد أسهم في

ارتفاع أسعار العقارات
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ال�شكنية،  والوحدات  الأرا�شي  اأ�شعار  خف�س  يف  عامني  مدى  على  �شي�شهم 
فيما راأى عدد اآخر عدم االإفراط يف التفاوؤل من نتائج هذا القرار الذي رمبا 
يواجه حتديات من �شاأنها اأن تقلل من فر�س معاجلته لرتفاع الأ�شعار �شواًء 
يف �شعر الأرا�شي اأو الوحدات ال�شكنية، ذكروا منها القرارات التي اأ�شدرها 
�شندوق التنمية العقاري؛ ومتثلت يف حزمة الت�شهيالت الأخرية التي قدمها 
الإ�شكان؛  وزارة  قبل  من  الرباقة  الوعود  مع  تزامنًا  للمقرت�شني  ال�شندوق 
ال�شكنية  الوحدات  على  الطلب  من  تزيد  �شوف  جميعًا  اأنها  �شك  ول  التي 
اأن �شوق العقار ي�شهد  والأرا�شي ال�شغرية؛ وهذا بالتاأكيد �شوف يدلل على 
املتباينة ورمبا  الدرا�شات  ت�شهد بذلك  وموؤ�شراته، كما  جتاذبًا يف معطياته 

املتناق�شة التي ت�شت�شرف ماآلت وم�شتقبل ال�شوق العقاري يف اململكة.  
وال�شت�شاريني  اخلرباء  من  عدد  اآراء  ا�شتطلعت  »ال�شورى«  جملة 
العقاريني، وجتار العقار للوقوف على مدى تاأثر اأ�شعار الأرا�شي بقرار فر�س 

الر�شوم على الأرا�شي البي�شاء. 
ا�شتغرب  الوهبي  حممد  بن  �شعد  ال�شكني  القطاع  يف  العقاري  امل�شتثمر 
الرتفاع غري املربر لأ�شعار الأرا�شي �شيما يف املدن الكربى اإلى درجة جتاوز 
�شعر الأر�س تكلفة بنائها يف بع�س الأحياء؛ وعده اأمر غريب مل ت�شهده ال�شوق 

العقارية يف اململكة على مدى تاريخها.
�شاأنها  من  اأن  يرى  لأ�شباب  انخفا�س  على  مقبل  العقار  �شوق  اأن  ويرى 
تخفي�س �شعر املرت العقاري بن�شبة 30% على الأقل؛ وذلك وفقًا للموؤ�شرات 
الأرا�شي  على  الر�شوم  فر�س  قرار  اإن  قوله:  يف  خل�شها  والتي  يراها  التي 
انتظارًا  ال�شراء  يف  الراغبني  من  كبري  عدد  عزوف  جانب  اإلى  البي�شاء؛ 
منهم جلدوى انعكا�شات هذا القرار على اأ�شعار املرت العقاري؛ كل ذلك من 
اأنها تاأثرت  �شاأنه اأن ي�شهم ورمبا ب�شكل كبري يف نزول الأ�شعار التي ل �شك 
اخلدمات  ت�شريع  ب�شرورة  القا�شية  ال�شامية  بالتوجيهات  �شتتاأثر  رمبا  اأو 
للم�شاريع العقارية املتعرثة؛ والذي من �شاأنه اأن يزيد ويو�شع عدد وم�شاحات 
هذه امل�شاريع؛ ويعجل بعر�شها يف ال�شوق العقارية التي ت�شهد حاليًا ل�شيما 
وت�شيد  تبني  التي  العقارية  ال�شركات  من  وا�شعة  عرو�شًا  الكربى  املدن  يف 
امل�شاحات  وذات  املقبولة  ال�شكنية  الوحدات  من  املئات  ورمبا  الع�شرات 

ال�شغرية.
 وي�شيف الوهبي اإلى ذلك زيادة اإقبال املواطنني على �شراء �شقق التمليك 
مما اأ�شهم اأو رمبا �شوف ي�شهم يف وفرة العرو�س، ف�شاًل عن انح�شار الهجرة 
من املدن ال�شغرى والقرى اإلى املدن الكربى يف ال�شنوات الأخرية لأ�شباب 
املدن،  والبعد عن �شخب  الأرياف  ال�شكن يف  البع�س يف  عديدة منها رغبة 
اإ�شافة اإلى ما ت�شهده هذه املدن من زحام يف الطرقات واكتظاظ بال�شكان، 
ولذا فاإنك �شتجد اأن القرى اأو املحافظات ال�شغرية املجاورة للمدن الكربى 

اأ�شبحت الآن مهوى الكثريين ممن �شاقت بهم املدن واأ�شعار العقارات فيها.
التجارية  بالغرفة  العقارية  اللجنة  عن  �شدرت  حديثة  درا�شة  ويف 

بالريا�س، خل�شت  اإلى اأن التحديات التي تواجه القطاع العقاري هي: 
ملكية  وتعدد  املباين؛  ف�شوحات  وا�شتخراج  املخططات  اعتماد  تاأخر   -

ال�شكوك. 
- تاأخر تو�شيل اخلدمات )البنية الأ�شا�شية( يف الوقت املنا�شب. 

- ارتفاع تكاليف التطوير والبناء. 
- عدم توفر اأدوات متويل مرنة. 

- �شعف التن�شيق فيما بني اجلهات احلكومية. 
- ارتفاع معدلت الهجرة الداخلية. 

وتو�شلت الدرا�شة اإلى اأن ما بني 81% - 93%  يعتقدون اأن عن�شر اعتماد 
املخططات وا�شتخراج ف�شوحات الأرا�شي ي�شهم يف ارتفاع اأ�شعار الأرا�شي، 
على  الر�شوم  فر�س  اأن  اإلى  الدرا�شة  عينة  من   )%71  -  %66( اأ�شار  بينما 
الأرا�شي البي�شاء �شيوؤثر على ارتفاع الأ�شعار. يف حني اأكد 67%  منهم اأنهم 
اأو�شاع  لدرا�شة  حمدودة،  زمنية  لفرتة  اأرا�ٍس  من  ميلكون  مبا  �شيحتفظون 
ال�شوق، وكذلك �شراء اأرا�ٍس جديدة ل�شتثمارها والهروب من تطبيق الر�شوم 

عليها، واأن فر�شية بيع الأرا�شي اململوكة هي اآخر قرار ميكن اتخاذه. 

وقد عملت الدرا�شة على اإ�شقاط اأربع فر�شيات وجاءت حم�شلة اختبار 
العقاري  والقطاع   - فر�شها  اأو  الر�شوم  فر�س  عدم  باأن  الفر�شيات  تلك 
على و�شعه الراهن – لن توؤثر على م�شتويات الأ�شعار، بل �شوف تعمل على 
حال  الأ�شعار  تنخف�س  بينما  الر�شوم،  فر�س  حال  اأعلى  بن�شبة  ارتفاعها 

معاجلة التحديات التي تواجه القطاع �شواء مت فر�س الر�شوم اأو دونها. 
كما تو�شلت الدرا�شة اإلى اأنه يف حال اإقرار قانون ينظم الأرا�شي ويحكم 
تواجه  التي  التحديات  معاجلة  مع  وامتالكها  بالأرا�شي  التعامل  كيفية 
القطاع، فاإن عملية فر�س ر�شوم يف �شكل غرامات اأو جزاءات لن يوؤثر على 
م�شار  ت�شحيح  يف  متمثلة  اإيجابية  نتائج  له  �شتكون  بل  الأ�شعار  اجتاهات 
ن�شاط القطاع من خالل معاقبة كل من يخل بالقانون مما يقود اإلى تطوير 

الوهبي: تكلفة األرض أعلى
من تكلفة البناء
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الدرا�شة  اأو�شت  ذلك  �شوء  وعلى  ال�شكن؛  م�شكلة  وحل  البي�شاء  الأرا�شي 
باأن فر�س الر�شوم على الأرا�شي لن يعطي نتائج اإيجابية، ورمبا يولد بع�س 
النهائي كما حدث يف بع�س جتارب  امل�شتفيد  توؤثر على  التي  ال�شلبية  الآثار 
اأن  كما  الكويت.  مثل  البي�شاء  الأرا�شي  على  الر�شوم  فر�شت  التي  الدول 
فر�س الر�شوم على الأرا�شي البي�شاء دون حل امل�شاكل واملعوقات التي تواجه 

القطاع العقاري �شيكون غري ذي تاأثري.
ومعوقات  م�شاكل  وحل  مبواجهة  القيام  ب�شرورة  الدرا�شة  اأو�شت  كما   
القطاع العقاري وتتمثل يف الإ�شراع باإجراءات الرتاخي�س واإ�شدار واعتماد 
وتاأخري  ال�شكوك،  ملكية  تعدد  ومعاجلة  الأرا�شي  وف�شوحات  املخططات 
للقطاع  املرن  التمويل  وتوفري  لالأرا�شي،  التحتية  والبنية  املرافق  تنفيذ 

العقاري والهتمام بالأحياء القدمية باملدن.
وهنا يقول الباحث واملحلل القت�شادي عبد الوهاب اأبوداه�س: اإن فر�س 
الر�شوم دون معاجلة التحديات التي اأفرزها امل�شح امليداين للدرا�شة �شيوؤدي 
اإلى ارتفاع الأ�شعار، بالإ�شافة اإلى ذلك، �شتظهر معوقات غري مرئية متوقعة 
منها على �شبيل املثال: م�شكلة الرهونات لدى موؤ�ش�شات التمويل واأثرها على 
الت�شخم  معدلت  على  واأثرها  الإيجارات  م�شتوى  وعلى  امل�شاريع،  جدوى 
واأثرها كذلك على قيمة اأ�شهم ال�شركات العقارية املدرجة يف �شوق الأوراق 

املالية واإعادة هيكلة بع�س ال�شركات. 
اخلبري العقاري �شالح بن حممد ال�شفيان ي�شري اإلى اأن اإلغاء عدد كبري 
اأ�شعار  يبقي  اأن  �شاأنه  من  النفط،  اأ�شعار  وانخفا�س  موؤخرًا؛  ال�شكوك  من 
العقار على ارتفاعها كما اأنه �شوف ي�شطر البنوك لتتح�شب اأكرث يف منحها 
القرو�س العقارية، وي�شيف: اإن تراجع الإنفاق احلكومي والتقليل من اعتماد 
اإقامة امل�شاريع احلكومية، من �شاأنه كذلك دعم العقار ورفع املوؤ�شر العقاري، 
كما اأن تعطل نظام هيئة التثمني اخلا�س مبعرفة الأ�شعار وبيانات العرو�س، 
م�شتوى  يبقي  اأن  �شاأنه  من  العيني  بالت�شجيل  اخلا�س  النظام  اإلى  اإ�شافة 
املخططات  تطوير  تكاليف  زيادة  عن  ناهيك  العقارات،  اأ�شعار  يف  الرتفاع 
التي اأ�شبحت باهظة وتدفع يف الغالب من قبل امل�شرتي، حيث تزداد اأ�شعار 
لكن  املطورة،  واملخططات  الأحياء  يف  املعرو�شة  والوحدات  الأرا�شي  قطع 

ب�شكل مبالغ فيه. 
ويلخ�س امل�شتثمر يف القطاع العقاري في�شل بن عيد اجلهني حال  ال�شوق 
ركود  بفرتة  العقار مير  �شوق  اإن  ويقول:  الأخرية   التجاذبات  بعد  العقارية 
وترقب وذلك نتيجة لعدة اأ�شباب لعل من اأهمها  تطبيق قرار موؤ�ش�شة النقد 
جانب  اإلى  ال�شكني،  القر�س  لطالبي    %  30 بدفعة  البنوك  اإلزام  املت�شمن 
اأن اأ�شعار الأرا�شي اأو الوحدات العقارية اجلاهزة، مل تعد يف متناول وقدرة 

الكثري من املواطنني، اإذا ما قورنت مب�شتويات متو�شط الدخل للمواطن.

وتوقع اأن ي�شهم قرار فر�س ر�شوم على الأرا�شي البي�شاء يف خف�س اأ�شعار 
الأرا�شي، حيث تعي�س ال�شوق العقارية حلظات ترقب وانتظار عما ي�شفر عنه 

القرار بعد �شدور اآليات تطبيقه.
للمواطن  الرفاهية  وتاأمني  لتح�شني  جاهدة  ت�شعى  الدولة  اإن  واأ�شاف: 
ولذا  الجتاه،  هذا  يف  ال�شعوبات  وتذليل  امل�شاكن  توفري  يف  وامل�شاهمة 
وو�شع  اإ�شكانية؛  لربامج  ريال  مليار    250 بتخ�شي�س  الدولة  قامت  فقد 
القطاع  واإ�شراك  والأرا�شي،  القرو�س  منح  جانب  اإلى  لها  التحتية  البنى 
ال�شكن  اأزمة  حل  يف  ت�شب  اإجراءات  من  �شبق  ملا  بالإ�شافة  اخلا�س، 
الأ�شعار.  تنامي  من  واحلد  واملعيار  اأف�شل  وفق  للمواطن،  م�شكن   واإيجاد 
املزيد  نحتاج  نزال   ل  املبذولة  اجلهود  رغم  اإننا  يقول:  اجلهني  وي�شيف 
بحل  والتعجيل  الإ�شراع  �شاأنها  من  التي  والإجراءات  التنظيمات  من  
 . للمواطنني  ال�شكنية  الوحدات  من  املزيد  وتوفري  الأرا�شي؛  اأ�شعار   ارتفاع 
ب�شعوبة  احلالية  املرحلة  اإ�شكالت  اأبرز  اجلهني  في�شل  الأ�شتاذ  ويلخ�س 
اأو تاأثري  التنبوؤ مبا �شوف يرتتب على تطبيق ر�شوم الأرا�شي ومدى فاعلية؛ 
التكلفة  وهو  الأهمية  بالغ  اأمر  اإلى   اإ�شافة  العقارية،  ال�شوق  على  القرار 
تنظيمية  قرارات  من  ي�شدر  ما  اإلى  اإ�شافة  نتيجة،  العاملة  لليد  املتنامية 
ببناء  الراغب  املواطن  �شوى  الكثري  لدى  وما يحدث من �شبابية  متالحقة؛ 
م�شكن له؛ اأو امل�شتثمرين واملطورين الذين لهم اإ�شهامات ملمو�شة يف توفري 
الذي  العر�س  حجم  من  زادت  التي  ال�شكنية  والوحدات  املطورة  الأرا�شي 
من �شاأنه اأن يحد من ارتفاع الأ�شعار، هذا مع عدم اإغفال اأن اأهم حمفزين 
لتوفري املزيد من الوحدات ال�شكنية يف املرحلة احلالية تتمثل – من وجهة 
نظره - يف خف�س اأ�شعار الأرا�شي اإلى جانب ا�شتثناء عمالة البناء من بع�س 

الر�شوم.

امل�شت�شار العقاري الأ�شتاذ اإبراهيم بن عثمان املو�شى يرى اأن املوؤ�شرات 
غري  الرتفاع  من  عليه  ماهي  على  الأ�شعار  ببقاء  توحي  مازالت  العقارية 
املقنن، وي�شت�شهد املو�شى بالواقع احلايل و�شعر املرت العقاري يف كافة املدن 
املتواترة  الإعالمية  الرغم من احلمالت  وعلى  “ اإنه  ويقول:  واملحافظات، 
واملكثفة للمحاولة من اإعادة اأو على الأقل تقلي�س �شعر املرت العقاري؛ اإل اأن 
الأ�شعار كما هي بل اإنها تزداد يف الأحياء املعمورة والتي تقل فيها العرو�س 
عن غريها من الأحياء التي تقع يف الأطراف ل �شيما يف اجلنوب والغرب يف 

مدينة الريا�س مثاًل .
كما  العقار  اأ�شعار  تبقي  اأن  �شاأنها  من  اأ�شباب  ثمة  اأن  املو�شى  وي�شيف 
التجار ورجال  افتقاد بع�س  هي ولالأ�شف  فرمبا  تعمل على زيادتها، منها 
الأعمال حلا�شنات املال الآمنة؛ اإذ ل وجود ملا ي�شمى “خزائن املال الآمنة” 

أبوداهش: فرض الرسوم دون معالجة 
التحديات سيؤدي إلى ارتفاع األسعار

دراسة للجنة عقارية: فرض
الرسوم على األراضي البيضاء سيؤثر 

على ارتفاع األسعار
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�شوى �شراء العقارات التي كما يقول العقاريون اإن الأر�س “ ل تاأكل ول ت�شرب 
ل �شيما الأرا�شي  ومتابعتها  ل�شيانتها  ماًل  تطلب  ول  مكلفة  غري  فهي  “؛ 
“ مير�س ول  العقار  اأن  التجار  ال�شائد لدى هوؤلء  اأن العتقاد  اخلام؛ كما 
وعرفت  ا�شتهرت  والتي  املتعاقبة  الأجيال  بني  متناقلة  مقولة  وهي  ميوت” 
بال�شتثمارات العقارية؛ ول �شك اأننا وبا�شتقراء �شامل لأ�شعار العقارات يف 
اململكة وعلى مدى اأكرث من �شتني عامًا �شنجد اأن �شالمة هذه العبارة كانت 
اإن  بل  العقارية؛  ال�شوق  للمرابحة وال�شتثمار يف  التوجه  الرئي�س يف  ال�شبب 
امل�شاربات العقارية يف املخططات الكبرية بلغت ذروتها مع التو�شع الأفقي 

الكبري ملدن مثل الريا�س وجدة والدمام.

�شعر  يف  لنخفا�س  وجود  ل  احلايل  وقتنا  يف  يقول:  املو�شى  وي�شرت�شل 
العقار؛ بيد اأن ال�شوق يعاين من ركود متمثل يف اإحجام النا�س عن ال�شراء 
رغبة منهم واأماًل يف نزول الأ�شعار؛ وهذا بال �شك �شوف يزيد من العر�س 
الذي رمبا يكون �شببًا يف نزول الأ�شعار، ول �شك اأن الو�شع احلايل ي�شري اإلى 
تقع يف  التي  ال�شكنية  والوحدات  ال�شغرية  الأرا�شي  اأ�شعار  ب�شيط يف  نزول 

اأطراف املدن يبد اأن ال�شعر ثابت يف الأحياء الداخلية.
واملطورين  املقاولني  على  الت�شييق  اأن  يف  حديثه  املو�شى  ويختم 
وامل�شاهمات العقارية ال�شغرية؛ رمبا اأ�شهمت يف ارتفاع الأ�شعار، ل�شيما واأن 
معامالت عدد من املخططات العقارية ظلت فرتة لي�شت بالق�شرية معلقة يف 
البلديات، لعدم ا�شتيفاءها ال�شروط املقررة من االأمانة، وهذا بطبيعة احلال 
كان �شببًا يف بقاء عدد من املخططات وامل�شاحات الكبرية داخل املدن؛ وحتى 
املحافظات دون اإعمارها وتطويرها مما اأ�شهم يف زيادة ما ي�شمى الأرا�شي 
وهوؤلء  بالبلديات  ممثلة  الأمانة  ت�شل  اأن  بد  ل  ولذا  املتعرثة،  البي�شاء 
املطورين اإلى حل و�شط مينع تكد�س هذه امل�شاريع التي ل �شك اأنها اأ�شهمت 

ب�شكل اأو باآخر من �شيادة �شعر املرت العقاري.
املهند�س فار�س بن فهد املهنا �شاحب موؤ�ش�شة تعمل يف جمال يف الهند�شة 
كانت  فرتة  منذ  الإ�شكان  وزارة  اأقرتها  التي  القرارات  اإن  يقول:  املعمارية، 
وال�شبب  اململكة؛  مناطق  من  كثري  يف  العقار  اأ�شعار  زيادة  اأ�شباب  اإحدى 
بع�س  وطمع  ج�شع  من  زاد  ما  النور  تر  مل  القرارات  هذه  من  كثريًا  اأن  هو 
العقاريني الذين ا�شتغلوا زيادة الطلب، كما اأن القرارات الأخرية ل�شندوق 
التنمية العقاري والتي �شخ فيها عدد من الت�شهيالت املتالحقة على ا�شتالم 
القرو�س زادت من حجم الطلب على الوحدات ال�شكنية والأرا�شي؛ ناهيك 
عن عزوف النا�س عن ال�شتثمار يف �شوق الأ�شهم منذ انتكا�شته عام 2006م، 
التي �شهدت وما تالها من ال�شنوات ارتفاعًا مهوًل يف املوؤ�شر العقاري قيا�شًا 

بالنخفا�س احلاد يف موؤ�شرات اأ�شواق الأ�شهم.

وي�شيف املهند�س املهنا قائاًل: كان القرار الذي اأ�شدرته موؤ�ش�شة النقد  
وو�شفه بال�شارم – القا�شي ب�شرورة دفع ثالثني باملائة من قيمة القر�س 

العقاري الذي تقدمه البنوك التجارية للمواطن.

ي�شهم يف  اأن  املفرت�س  من  كان  عام  عليه  م�شى  الذي  القرار  اإن  وقال: 
اأن  اإل  ارتفاعها؛  من  احلد  اأو  ال�شكنية،  والوحدات  الأرا�شي  اأ�شعار  خف�س 
التحايل على هذا القرار من قبل البنوك التجارية اأعاد الو�شع اإلى ما كان 
اإقرا�س املواطن قر�شًا عقاريًا وت�شبقه  اإلى  عليه؛ حيث تعمد بع�س البنوك 
بقر�س اعتيادي ي�شدد من خالله املقرت�س قيمة الثالثني باملائة املفرو�شة 

عليه، وغريها من �شور التحايل التي ل يجب اأن يرتك للبنوك العمل بها.

الصفيان: إلغاء عدد من الصكوك 
وانخفاض أسعار النفط يبقي أسعار 

العقار على ارتفاع

الموسى: التضييق على المقاولين 
والمطورين والمساهمات العقارية 

الصغيرة؛ أسهمت في ارتفاع العقارات
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رئيس مجلس الشورى يستقبل عددًا من
السفراء المعينين حديثًا

��ستقبل معايل رئي�س جمل�س �ل�سورى �ل�سيخ �لدكتور عبد�هلل 
بن حممد بن �إبر�هيم �آل �ل�سيخ يف مكتبه مبقر �ملجل�س, بح�سور 
معايل نائب رئي�س �ملجل�س �لدكتور حممد بن �أمني �جلفري عددً� 
من �سفر�ء خادم �حلرمني �ل�سريفني �ملعينني لدى عدد من �لدول 
لدى  �ملعني  بنجابي  �إبر�هيم  بن  منري  وهم,  و�ل�سديقة  �ل�سقيقة 
لدى  �ملعني  �لزهر�ين  مرزوق  بن  �هلل  وعبد  �لبريو,  جمهورية 
�ملعني  �لفريح  �سالح  بن  و�سليمان  �الإ�سالمية,  باك�ستان  جمهورية 
لدى  �ملعني  �ملطريي  حجاج  بن  �هلل  وعبد  غينيا,  جمهورية  لدى 
جمهورية بنجالد�س �ل�سعبية, وثامر بن �سبهان �ل�سبهان �ملعني لدى 
جمهورية �لعر�ق, وهاين بن عبد �هلل موؤمنة �ملعني لدى �لبو�سنة 
جمهورية  لدى  �ملعني  �ل�سفيان  �هلل  عبد  بن  وفهد  و�لهر�سك, 

نيجرييا �الحتادية.

ويف م�شتهل اللقاء هناأ معايل رئي�س جمل�س ال�شورى ال�شفراء على الثقة 
حر�س  واأكد  عملهم،  مهام  اأداء  يف  التوفيق  لهم  متمنيًا  الكرمية،  امللكية 

املجل�س على التوا�شل مع جميع ال�شفراء وروؤ�شاء بعثات اململكة يف اخلارج. 
املعايل  لأ�شحاب  وتقديره  حتياته  ال�شفراء  املجل�س  رئي�س  معايل  ل  وحمَّ
روؤ�شاء الربملانات يف  الدول املعينني فيها؛ وحثهم على بذل مزيد من اجلهد 
يف توثيق عالقات التعاون وال�شداقة بني اململكة والدول ال�شقيقة وال�شديقة 
يف �شتى املجالت؛ ول�شيما يف املجال الربملاين مبا يخدم امل�شالح امل�شرتكة 
للمملكة وهذه الدول، وفق توجيهات خادم احلرمني ال�شريفني امللك �شلمان 

بن عبدالعزيز و�شمو ويل العهد و�شمو ويل ويل العهد ـ حفظهم اهلل ـ.
بعد ذلك قدم معاليه لل�شفراء نبذة عن دور جمل�س ال�شورى يف �شناعة 
القرار الوطني املتمثل يف درا�شة الأنظمة والقرارات والق�شايا املحلية، وعن 

الدور الذي يقوم به املجل�س يف جمال الدبلوما�شية الربملانية.
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نائب رئيس مجلس الشورى يستقبل وفدًا عدليًا كويتيًا

د.الجفري يستقبل عميد األكاديمية الدولية لمكافحة الفساد

��ستقبل معايل نائب رئي�س جمل�س �ل�سورى �لدكتور حممد بن �أمني 
�جلفري يف مكتبه يف مقر �ملجل�س بالريا�س وفد وز�رة �لعدل بدولة 
�لكويت �ل�سقيقة �سمن برنامج �لزيار�ت �لثنائية الإد�ر�ت �لت�سريع 
بدول جمل�س �لتعاون لدول �خلليج �لعربية برئا�سة �لوكيل �مل�ساعد 

بوز�رة �لعدل �لكويتية �مل�ست�سار حممد بن �سايف برج�س. 
م�ستهل  يف  �ل�سورى  جمل�س  رئي�س  نائب  معايل  رحب  وقد 
بني  �ملتبادلة  �لزيار�ت  باأهمية  منوهًا  �لز�ئر  بالوفد  �ال�ستقبال 
دول جمل�س �لتعاون �خلليجي و�لتي تهدف لالإطالع على �ملمار�سات 
�لت�سريعية ملختلف هذه �لدول مبا يعزز �لتكامل و�لتعاون بينها. 

العربية  اململكة  وحر�س  اهتمام  اجلفري  حممد  الدكتور  معايل  واأكد 
ال�شعودية منذ تاأ�شي�شها اإلى عهد خادم احلرمني ال�شريفني امللك �شلمان بن 
للعدالة، لفتًا  اإر�شاًء  اآل �شعود - حفظه اهلل - مبرفق الق�شاء  عبد العزيز 
النظر يف هذا ال�شدد اإلى م�شروع امللك عبد اهلل لتطوير مرفق الق�شاء  الذي 
بات اليوم داعمًا ملرفق الق�شاء مما �شيمكن من اإي�شال احلقوق مل�شتحقيها 

باأي�شر ال�شبل واأب�شط الطرق.
الأنظمة  �شن  يف  ال�شورى  جمل�س  اخت�شا�شات  معاليه  وا�شتعر�س 
واإ�شدارها بعد مناق�شتها وموافقة املجل�س عليها، مبينًا ما تتيحه املادة 23 

��ستقبل معايل نائب رئي�س جمل�س �ل�سورى �لدكتور حممد بن 
�أمني �جلفري يف مكتبه مبقر �ملجل�س عميد �الأكادميية �لدولية 
للمملكة  زيارته  خالل  كرويترنز  مارتن  �ل�سيد  �لف�ساد  ملكافحة 

موؤخرً�.
ويف بد�ية �ال�ستقبال رحب معايل نائب رئي�س جمل�س �ل�سورى 
و�لدور  �ملجل�س,  مهام  عن  نبذة  وقدم  كرويترنز,  مارتن  بال�سيد 

�لت�سريعي و�لرقابي �لذي يقوم به وجلانه �ملتخ�س�سة.
و��ستعر�س معاليه �إجناز�ت �ململكة يف جمال مكافحة �لف�ساد 
�إ�سرت�تيجيتها  عرب  جهود  من  به  تقوم  وما  �لنز�هة,  وحماية 
�الجتماعات  ح�سور  على  وحر�سها  �لنز�هة,  حلماية  �لوطنية 
من  و�ال�ستفادة  �لف�ساد  مبكافحة  �ملعنية  �لدولية  و�ملوؤمتر�ت 

خرب�ت �لدول و�ملنظمات �لدولية �ملتخ�س�سة يف هذ� �ملجال.
واأكد معايل الدكتور اجلفري خالل اللقاء اأن خادم احلرمني ال�شريفني 
امللك �شلمان بن عبدالعزيز اآل �شعود ومنذ بداية عهده املبارك د�شن حزمة 

من نظام جمل�س ال�شورى لع�شو املجل�س من جمال ل�شن الأنظمة اجلديدة اأو 
التعديل على نظام نافذ. 

من جانبه عرب الوكيل امل�شاعد بوزارة العدل الكويتية امل�شت�شار حممد بن 
�شايف برج�س  عن �شعادته بزيارة جمل�س ال�شورى والتعرف على جهوده يف 

املجال الت�شريعي والتنظيمي. 
واأثنى على ما يقوم به املجل�س من جهود يف املجالني الت�شريعي والرقابي، 

منوهًا مبا حتقق يف م�شروع امللك عبد اهلل لتطوير مرفق الق�شاء.
ح�شر ال�شتقبال ع�شو املجل�س رئي�س جلنة ال�شوؤون الإ�شالمية والق�شائية 

الدكتور فالح بن حممد ال�شغري.

م�شتوى  ورفع  البريوقراطية  على  الق�شاء  ا�شتهدفت  التي  الإ�شالحات  من 
جمل�شني  يف  العليا  املجال�س  من  العديد  اخت�شار  عرب  والإجناز  التن�شيق 
�شيا�شي واقت�شادي، لفتًا النظر اإلى اأن اململكة العربية ال�شعودية تعي�س عهدًا 

جديدًا من احلزم عنوانه املواطن وحماية حقوقه.
اأنظمتها وثقافتها اخلا�شة يف مكافحة الف�شاد،  اأن لكل دولة  اإلى  واأ�شار 
م�شريًا اإلى اأن الثقافة الإ�شالمية للمجتمع ال�شعودي حتثه دائمًا على اأن يكون 
اأن ن�شر ثقافة  ال�شياق على  ع�شوًا فاعاًل يف مكافحة الف�شاد، واأكد يف هذا 
مكافحة الف�شاد وحماية النزاهة من الأولويات التي يجب على اأي جهد يف 

هذا املجال اأن يركز عليها.
من جانبه اأعرب ال�شيد مارتن كرويترنز عن تقديره للحفاوة التي وجدها 
خالل زيارته ملجل�س ال�شورى، لفتًا النظر اإلى اأن الأكادميية الدولية ملكافحة 
العالقة مبكافحة  والتن�شيق مع جميع اجلهات ذات  للتوا�شل  ت�شعى  الف�شاد 
الف�شاد، ودعم اجلهود الدولية يف هذا ال�شدد، وتعزيز العمل على مكافحته 
بتوفري التعليم والتدريب املهني، والدرا�شات والأبحاث، وتقدمي امل�شاعدات 

التقنية ذات ال�شلة، وت�شجيع التعاون الدويل ملواجهته.
وعميد  ال�شورى  جمل�س  رئي�س  نائب  معايل  تبادل  اللقاء  نهاية  ويف 

الأكادميية الدولية ملكافحة الف�شاد الهدايا التذكارية.
وتعد  2011م،  عام  اأن�شئت  دولية  منظمة  الدولية  الأكادميية  اأن  يذكر 
موؤ�ش�شة التعليم العايل الوحيدة يف العامل يف تخ�ش�س مكافحة الف�شاد، كما 

ت�شم )64( ع�شوًا، بينها اململكة العربية ال�شعودية.
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الهيئة العامة لمجلس الشورى تحيل عددًا من المقترحات 
بشأن تعديل بعض األنظمة على جدول أعمال المجلس

�أحالت �لهيئة �لعامة ملجل�س �ل�سورى خالل �جتماعها �لثامن  من 
�أعمــال �ل�سنـــة �لثالثـــة للـــدورة �ل�ساد�ســـة �لذي عقد برئا�سة 
معايل نائب رئي�س �ملجل�س �لدكتور حممــد بن �أمني �جلفري على 
جدول �أعمال �ملجل�س عددً� من تـقارير �للجان �ملتخ�س�سة ب�ساأن 
�ملقرتحات لتي قدمها عدد من �الأعـــ�ساء لتعديل بع�س �الأنظمة 

�لنافذة ��ستنادً� �إلى �ملادة 23 من نظام جمل�س �ل�سورى.

فقد قررت �لهيئة �لعامة �إحالة تقرير جلنة �ل�سوؤون �الأمنية 
ب�ساأن �قرت�ح م�سروع تعديل نظام �الأحـــو�ل �ملدنيـــة �ملقـــدم مـــن 
�أع�ساء �ملجل�س �ساحبة �ل�سمو �مللكــي �الأمرية �ســـارة بنـــت فيــ�سل 
بن عبد �لعزيز �آل �سعود, و�لدكــتور نا�سر بن د�ود و�لدكتورة هيا 
�ملنيع و�لدكتورة لطيفة �ل�سعالن, وتقرير جلنة �ل�سوؤون �الأمنية 
ب�ساأن تعديل نظام �ملرور باإ�سافة مـــادة جديـدة �إلى �لباب �لر�بع 
من �لنظام تن�س على ) ت�سمن رخ�سة �لقيـــادة رغبــة �لـ�سائق يف 
�لتربع باأع�سائه من عدمه حال وفاته » �ملقدم من �أع�ساء �ملجل�س 
معايل �لدكتور عبد �لرحمن �ل�سويلم, و�لدكـــتور عيـــ�سى �لغـــيث 
�ل�ســـوؤون �الجتـــماعية  و�لدكتور طارق فدعـــق, وتقرير جلنــة 
و�الأ�سرة و�ل�ســـباب بــ�ساأن مقــرتح تعـــديل �ملـــادة )�ل�ســـاد�ســـة( 
من نظام �ل�سمان �الجتماعي �ل�سادر باملر�ســـوم �مللكي رقم م/45 
وتاريخ 1427/7/7هـ �ملقدم من عـــ�سو �ملجــل�س �ل�سابق �لدكتور 

زين �لعابدين بري.

كما اأحـــالت تـــقرير جلـــنة ال�شـــوؤون الإ�شــالمية والق�شائية ب�شاأن م�شروع 
اقرتاح تعديل املادة التا�شعـــة وال�شتــني من نظـــام الق�شاء ال�شادر باملر�شوم 
اللواء  املجل�س  ع�شو  من  املقدم  1428/9/19هـ  وتاريخ  م/78  رقم  امللكي 
حمد احل�شون، وتقرير جلـــنة ال�شوؤون الأمنية ب�شاأن مقرتح اإ�شافة بند جديد 
للمادة الثانية من نظـــام االأنـــواط الع�شكــــرية ال�شادر باملر�شوم امللكي رقم 
م/47 وتاريخ 1407/8/25هـ ب�شاأن منـــح نوط مكافحة االإرهاب املقدم من 

ع�شو املجل�س اللواء علي التميمي. 
كما اأحالت الهيئـــة العامـــة تقريـــر جلنـــة ال�شــــوؤون الإ�شالمية والق�شائية 
ب�شاأن تقرير الأداء ال�شنـــوي لــــوزارة ال�شــــوؤون الإ�شـــالمية والأوقاف والدعوة 
والإر�شاد للعام املـــايل 1436/1435هـ، وتقرير جلنة حقوق الإن�شان والهيئات 
الرقابية ب�شـــاأن التقـــرير ال�شنوي للهيئة الوطنية ملكافحة الف�شاد للعام املايل 
1436/1435هـ، وتقرير جلـــنة الإدارة واملــوارد الب�شرية ب�شاأن م�شروع اتفاق 
بني وزارة العمـــل ووزارة العمـــل وال�شـــوؤون الجتـــــماعية يف جمهورية فيتنام 
الإ�شرتاكية يف جمــال توظــيف العمالة املنزلية، وتقرير جلنة احلج والإ�شكان 
واخلدمات ب�شاأن م�شــروع نظـــام الغرامات واجلزاءات البلدية عن خمالفات 
ال�شحة العامة، وتقريــرها ب�شاأن التعديالت التي اأدخلها جمل�س الوزراء على 
بع�س مواد نظام نزع ملكـــية العقارات للمنفعة العامة وو�شع اليد املوؤقت على 

العقار ال�شادر باملر�شوم امللكي رقم م/15 وتاريخ 1424/3/11هـ .  
ح�شر الجتماع معـــايل م�شاعـد رئي�س املجل�س الدكتور يحيى بن عبد اهلل 
ال�شمعان ومعايل الأمــني العام للمجل�س الدكتور حممد بن عبد اهلل اآل عمرو 

وروؤ�شاء اللجان املتخ�ش�شة باملجل�س.
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وزير االقتصاد والتخطيط يحضر اجتماعًا للجنة االقتصاد 
والطاقة بمجلس الشورى

لجنة االقتصاد والطاقة تجتمع مع بعثة صندوق النقد الدولي

�جتماعًا  �ل�سورى  مبجل�س  و�لطاقة  �القت�ساد  جلنة  عقدت 

بح�سور معايل نائب رئي�س �ملجل�س �لدكتور حممد بن �أمني �جلفري 

ومعايل وزير �القت�ساد و�لتخطيط �ملهند�س عادل بن حممد فقيه.

�ل�سورى  رئي�س جمل�س  نائب  �أو�سح معايل  ويف بد�ية �الجتماع 

�القت�ساد  وزير  معايل  من  طلب  على  بناء  جاء  �الجتماع  هذ�  �أن 

و�لتخطيط لال�ستماع �إلى �أع�ساء جلنة �القت�ساد و�لطاقة باملجل�س, 

و�لتد�ول معهم يف �سبل تطوير �القت�ساد �لوطني وخطط �لتنمية.

 وعرب عن تقديره ملعايل وزير �القت�ساد و�لتخطيط على مبادرته 

بهم,  و�الجتماع  و�لطاقة  �القت�ساد  جلنة  �أع�ساء  مع  بالتو��سل 

وعدها  دلياًل على �لتعاون و�لتو��سل �مل�ستمر بني جمل�س �ل�سورى 

و�جلهات �حلكومية و�سواًل �إلى ما يحقق توجيهات خادم �حلرمني 

عقد �أع�ساء جلنة �القت�ساد و�لطاقة يف جمل�س �ل�سورى برئا�سة 

�أحل�سيني  عيد  بن  �سالح  �الأ�ستاذ  �للجنة  رئي�س  �ملجل�س  ع�سو 

�جتماعًا مع بعثة �سندوق �لنقد �لدويل برئا�سة �ل�سيد تيم كالني 

يف �إطار زيارتهم للمملكة موؤخرً�.

به  يقوم  الذي  الدور  على  الزائر  الوفد  اللجنة  واأع�شاء  رئي�س  واأطلع 
جمل�س ال�شورى يف مناق�شة الق�شايا القت�شادية وتعزيز الروؤى وال�شيا�شات 
امللك  ال�شريفني  احلرمني  خادم  توجيهات  لتحقيق  للمملكة  القت�شادية 
الكرمية  احلياة  – بتوفري  اهلل  – حفظه  �شعود  اآل  عبدالعزيز  بن  �شلمان 

للمواطنني كافة.
واأ�شار رئي�س اللجنة الأ�شتاذ �شالح احل�شيني اإلى اأن اململكة تعمل على 

�ل�سريفني �مللك �سلمان بن عبد�لعزيز و�سمو ويل �لعهد و�سمو ويل 

ويل �لعهد -حفظهم �هلل- وتطلعات �ملو�طنني وطموحاتهم.  

وحر�س  �شخ�شيًا  حر�شه  فقيه  عادل  املهند�س  معايل  اأبدى  جانبه  من 
الوزارة على التوا�شل امل�شتمر مع جمل�س ال�شورى ممثاًل يف جلنة القت�شاد 
املجال  يف  والأطروحات  الروؤى  عن  اللجنة  اأع�شاء  من  وال�شتماع  والطاقة 
القت�شادي، والتعرف على روؤاهم لالقت�شاد الوطني،، ومقرتحاتهم لتطوير 

اأداء وزارة القت�شاد والتخطيط، واخلطط التنموية يف خمتلف املجالت.
بعد ذلك دار ناق�س بني معايل املهند�س عادل فقيه واأع�شاء جلنة ال�شوؤون 
القت�شادية والطاقة برئا�شة ع�شو املجل�س الأ�شتاذ �شالح احل�شيني؛ حيث 
اأبدى اأع�شاء اللجنة عددًا من الروؤى والقرتاحات التي من �شاأنها الإ�شهام 

يف تطوير اأداء وزارة القت�شاد والتخطيط.

بناء اقت�شاد قوي قائم على اأ�ش�س متينة تتعدد فيه م�شادر الدخل، وتنمو من 
خالله املدخرات واإيجاد فر�س العمل يف القطاعني العام واخلا�س، وت�شجيع 
املوؤ�ش�شات املتو�شطة وال�شغرية على النمو ودعمها لتكوين قاعدة اقت�شادية 

متينة.
اإعجابه  اللقاء  اأبدى رئي�س بعثة �شندوق النقد الدويل خالل  من جانبه 
مبا تقوم به جلنة القت�شاد والطاقة يف جمل�س ال�شورى من درا�شة لالأنظمة 
والتقارير ال�شنوية لالأجهزة احلكومية والتو�شيات القت�شادية التي تقدمها 

للمجل�س  مبا ي�شهم يف  دعم  التنمية القت�شادية يف اململكة.
ح�شر اللقاء املدير التنفيذي ل�شندوق النقد الدويل يف اململكة الدكتور 

فهد بن اإبراهيم ال�شرثي.
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تاأ�سي�س  لبنات  �أهم  �إحدى  �لعام  �الإعد�د  مدر��س  ت�سل 

وتطوير �ملهار�ت لدى �الأبناء و�لنا�سئة من كال �جلن�سني , وال 

�سك �أن �ل�ساعات �لتي يق�سيها �أبناوؤنا وبناتنا يف مد�ر�سهم , تعد 

�لتهيئة  �أ�سباب  �لناجح يف حال بذلت  �إحدى فر�س �ال�ستثمار 

�إعد�دها  حني  يف  ال�سيما  منوذجية,  تعليمية  بيئة  لتحقيق 

م�ستقبلي,  كجيل  لدوره  ومثمنًا  مدركًا  وطالبي  �سبابي  ملجتمع 

تعقد عليه �الآمال �لكبرية - بعد توفيق �هلل �سبحانه - وهذ� 

يف  �ملتمثلة  �ل�سورية  للعملية  �إغفال  �أي  دومنا  ياأتي  �سك  بال 

خدمة  �ساأنها  من  �لتي  �لقر�ر�ت  و�تخاذ  �جلماعية,  �مل�ساركة 

�لنزيه  بالتمثيل  �إال  تاأتي  ال  �لتي  �أطيافه,  بكافة  �ملجتمع 

و�مل�ساركة �جلماعية �لو��سحة و�ل�سفافة, ال�سيما و�أن كثريً� من 

مد�ر�س �الإعد�د �لعام يف �لقاطعني �حلكومي و�خلا�س حري�سة 

)�ملجل�س  با�سم  عليه  �تفق  ملا  �ملنا�سبة,  �الأجو�ء  تهيئة  على 

�ساأنه مناق�سة هموم و�حتياجات �لطالب  �لطالبي(, �لذي من 

وتطوير �سبل �لعمل الإجناح ر�سالة �لتعليم �ل�سامية, �لتي هي 

يف �لغالب عماد �لعملية �لرتبوية �ملثالية.

جتربة  على  �ل�سوء  ت�سلط  �لعدد  هذ�  يف  �ل�سورى  جملة 

مدر�سة متو�سطة �بن �سعد بالريا�س �لتي كان لهم جهودً� مبكرة 

يف �إقر�ر جمل�س طالبي يتمتع با�ستقاللية �لعمل و�لقر�ر.   

 

هيكلة �ملجل�س

املجل�س  هيكلة  على  الفوزان  فهد  الأ�شتاذ/  املدر�شة  مدير  علق  بداية 
وقال : يتكون املجل�س الطالبي باملدر�شة من رئي�س املجل�س ونائبه والأمني 

العام واأع�شاء املجل�س، لهم من الطالب.
وبني مدير املدر�شة اأن رئي�س املجل�س لديه من ال�شالحيات التي تخوله 
التوا�شل امل�شتمر مع اإدارة املدر�شة مبا�شرة ورفع كافة التقارير والقرارات 
للمدر�شة  العليا  الإدارة  مع  ومناق�شتها  الطالبي  املجل�س  ي�شدرها  التي 
 - الأمور  غالب  يف   - وتوافق  املجل�س  نظر  بوجهة  تقتنع  ما  دائمًا  والتي 
على ما ي�شدر عنه، ل�شيما واأن اإدارة املدر�شة عملت جاهدًة على تثقيف 
وتعليم جميع من�شوبي املجل�س الطالبي بكافة �شالحياتهم �شواًء الرئي�س 

اأو الأمني اأو الأع�شاء. 
العليا  الإدارة  اأن ال�شالحيات حمددة �شلفًا من قبل  الفوزان  واأو�شح 
للمدار�س وهي ذات مرونة و�شقف عاٍل من احلرية والو�شوح، وينوب عن 
الرئي�س يف حال غيابه )نائب الرئي�س( والذي تتمحور مهامه يف معاونة 
الرئي�س ونيابته يف رئا�شة اجتماعات املجل�س يف حال عدم ح�شوره، كما 
املجل�س  اأعمال  ترتيب جدول  تتلخ�س يف  للمجل�س  العام  الأمني  اأن مهام 
من  احل�شور  عدد  ن�شاب  اكتمال  ومتابعة  وقراراته  جل�شاته  ومتابعة 
الأع�شاء ناهيك عن كونه نائبًا عن الرئي�س فيما يخ�س ال�شاأن الإداري، 
على اأنه  كغريه من كوادر املجل�س  - يحظى  هو الآخر-  ب�شقف عاٍل من 
ال�شالحيات وفق ما يكفله له نظام املجل�س، الذي يخوله متابعة ومراقبة 

عملية تر�شيح وانتخاب الأع�شاء.

المجلس الطالبي في متوسطة ابن سعد بالرياض

د الصغار على الحوار والتشاور واتخاذ القرار ُيعوِّ
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تر�سيح �الأع�ساء

اإلى ذلك تطرق املر�شد الطالبي الأ�شتاذ �شالح بن حممد القرعاوي 
على  الطالبي  ال�شوري  املجل�س  منه  ينبثق  الذي  الطالبي  امللتقى  م�شرف 
اآلية الرت�شيح ومكونات املجل�س واأفاد اأن املجل�س الطالبي باملدر�شة يتكون 
من عدد من الأع�شاء بالإ�شافة اإلى الرئي�س ونائبه والأمني العام، على اأن 
عدد الأع�شاء يتحدد بعدد الف�شول املدر�شية، فاإن كان عدد ف�شول ال�شف 
ير�شح  ف�شل  كل  اأن  اأي  �شتة  الأع�شاء  فعدد  ف�شول  �شتة  متو�شط  الأول 
مندوبه اأو ممثله يف املجل�س وهذا يتم بالت�شاور بني طالب الف�شل الواحد 
الذين رمبا ي�شتاأن�شون براأي رائد الف�شل يف حال رغبتهم بذلك، فهذا الأمر 

يعود لطالب الف�شل اإن رغبوا ا�شت�شارة رائد الف�شل من عدمه.

وبنيَّ اأن عملية الرت�شح لع�شوية املجل�س للعام الدرا�شي1436/1435هـ 
حملت عنوان » �شوتك اأمانة«، حيث ر�شح كل ف�شل درا�شي ع�شوًا اأ�شياًل، 
يف  م�شاركات  ب�شبب  ح�شوره  تعذر  اأو  غيابه  حال  يف  عنه  بدياًل  وع�شوًا 
الأن�شطة اأو الختبارات، وعليه فاإن عدد الأع�شاء مرهون بعدد الف�شول، 
عالقة  لها  لي�س  للطالب  الدرجات  ومعدل  العلمية  احل�شيلة  اأن  موؤكدًا 

بعملية تر�شيح وانتخاب الأع�شاء. 
وا�شار اإلى اأن ع�شوية املجل�س تنتهي بنهاية كل ف�شل الدرا�شي، ومع كل 

ف�شل يتم تر�شيح وانتخاب اأع�شاء جدد بعدد ف�شول املدر�شة.
وعن املو�شوعات التي يناق�شها املجل�س الطالبي، اأو�شح القرعاوي اأن 
املجل�س يناق�س كل ما من �شاأنه خدمة الطالب يف املدر�شة، فالأع�شاء هم 
للمجل�س  فاإن  وعليه  واحتياجاتهم،  لهمومهم  ناقلون  لزمالئهم  ممثلون 
واخلدمات  الدرا�شي  واجلدول  الختبارات  مواعيد  مناق�شة،  يف  احلق 
املقدمة لهم يف مطاعم املدر�شة وكافة مرافق املدر�شة، مفيدًا اأن املجل�س 
قرر تغيري واإ�شافة بع�س امل�شالح واملرافق حتقيقًا للرغبة العامة لطالب 
املدر�شة، والتي مت نقلها عن طريق املجل�س الطالبي، كما اأن للمجل�س احلق 
يف مناق�شة ما يرى فيه الفائدة لعموم الطالب ل�شيما تلك احلالت التي 
ت�شدر فيها اإدارة املدر�شة اإحدى العقوبات على الطالب املق�شرين، حيث 
يتدخل هنا املجل�س ك )و�شيط اإ�شالح( لي�س اإل، اإذ غالبًا ما ي�شهم هذه 
ال�شفاعات من قبل املجل�س يف حت�شني �شلوك الطالب املعاقب وهذه جتربة 

وقفنا عليها كثريًا، فالطالب اأقرب لبع�شهم البع�س منا نحن الأ�شاتذة.

اأما عن القرارات واآلية �شدورها من املجل�س ي�شري القرعاوي اإلى اأن 
اإلى اأن القرارات ت�شاغ من قبل املجل�س الذي ل ينعقد اإل بح�شور اأكرث من 
)60%( من العدد الكلي لالأع�شاء. وترفع القرارات لإدارة املدر�شة التي 
غالبًا ما توافق عليها، ل�شيما واأن الإدارة تعلم اأن ما مت مناق�شته من هذه 
اإقرار ما يراه  القرارات هي من �شميم �شالحيات املجل�س وله احلق يف 
منا�شبًا، هذا عن القرارات اأما التو�شيات فهي التي تكون من �شالحيات 

الإدارة ويطرح املجل�س - بعد اإذن الإدارة -  وجهة نظره حيالها.
هذه  مثل  تفعيل  اأن  القرعاوي  �شالح  الأ�شتاذ  اأكد  حديثه  ختام  ويف 
الأفكار تربي يف الن�سء الت�شاور واتخاذ القرار وتعودهم على مبداأ ال�شورى 
الذي هو من مبادئ ال�شريعة الإ�شالمية ) واأمرهم �شورى بينهم ( فيعتاد 
على ذلك ويكون م�شتقباًل نواة للمجال�س الت�شاورية �شواء املجل�س البلدي 

اأو جمل�س ال�شورى.

جلان �ملجل�س �لطالبي

اأفاد  الطالبي  املجل�س  منها  يتكون  التي  املتخ�ش�شة  اللجان  وعن 
الأ�شتاذ/ عبد اهلل ال�شقري اأن اللجان املتخ�ش�شة باملجل�س ثالث جلان؛ 
فهناك  �شالحياتها؛  حتت  يندرج  ما  ودرا�شة  مبناق�شة  معنية  جلنه  كل 
جلنة �شوؤون الطالب؛ وجلنة �شوؤون املرافق؛ واللجنة الثالثة جلنة املتابعة 
والتي من مهامها متابعة ومراجعة كل ما من �شاأنه تطوير ورقي  الأن�شطة 
املدر�شية ومتابعة امل�شاركات وامل�شابقات التي ي�شارك فيها طالب املدر�شة؛ 

ناهيك عن دورها يف االأن�شطة الال�شفية والن�شاط امل�شائي. 
هي  الأولى  انتخابيتان  حملتان  �شاحبه  الطالبي  املجل�س  اأن  واأكد 
اأهل  يكون  اإل من  ير�شح  الناخبني فال  الطالب  اأمانة( وتخ�س  )�شوتك 
�شورى  ع�شو  اأ�شبح  ملن  موجهة  الثانية  واحلملة  الراأي؛  وتو�شيل  للت�شاور 
ما  كل  لبذل  للع�شو  ب�شمتك( حتفيزًا  عنوان )�شع  وكانت حتت  طالبي 

عنده من طاقة يف اإي�شال هموم زمالءه الطالب لإدارة املدر�شة.

للناخب ) صوتك أمانة ( 00 ولعضو المجلس
) ضع بصمتك (



مجتمع الشورى

ال�شورى - العـدد 166 -  �شعبان  1436هـ /  يـونيـو 2015م74 74

لل�سكان,  �ملتحدة  �الأمم  ل�سندوق  �ل�سابقة  �لتنفيذية  و�ملديرة  �ل�سورى  جمل�س  ع�سو  ت�سلمت 

2015م,  لعام  �الأفر�د  لفئة  لل�سكان  �ملتحدة  �الأمم  �سندوق  جائزة  عبيد,  �أحمد  بنت  ثريا  �لدكتورة 

مع  بالتنمية  و�لنهو�س  �ملر�أة  حقوق  جمال  يف  ون�ساطها  و�ل�سحة,  �ل�سكان  جمال  يف  لدورها  تقديرً� 

مر�عاة �لعقيدة �الإ�سالمية و�لقيم �ملحلية.

اإلى الدكتورة ثريا عبيد يف  اإليا�شون، اجلائزة  وبعد ت�شليم نائب الأمني العام لالأمم املتحدة، يان 
بهذه  �شعادتها  عن  ال�شورى  جمل�س  ع�شو  اأعربت  بنيويورك،  املتحدة  الأمم  مقر  يف  اأقيمت  احتفالية 
اجلائزة، منوهة مبا حظيت به املراأة ال�شعودية من مكانة كبرية يف خمتلف املجالت بف�شل اهلل عز وجل 
ثم حر�س الدولة - رعاها اهلل - على ت�شجيعها ودعمها لتقدمي مزيد من الجنازات على ال�شعد كافة.
من جهته، اأ�شاد نائب الأمني العام لالأمم املتحدة، يان اإليا�شون، يف كلمة باملنا�شبة، بجهود الدكتورة 
ثريا عبيد يف املجالت التي عملت بها يف �شندوق الأمم املتحدة لل�شكان، وما قدمته يف ال�شاأن الثقايف 

ودفاعها عن القيم الإن�شانية وحقوق املراأة والإن�شان وت�شجيعها جليل ال�شباب.

حلت ع�سو جمل�س �ل�سورى  �لدكتورة حياة �سندي �سيفـــة على جـــامعة ِمي �ليــــابانية يف 21 مايو 

2015م. و�ألقت حما�سرة بعنو�ن »كيف ي�ستطيع �لعلم ت�سكيل �ملجتمع و�لعـــامل باأ�ســره نحو �الأف�سل«؛ 

ح�سرها �أكرثها من 150 طالبًا معظمهم من كلية �لدر��سات �لعليا يف �البتكار �الإقليمي. 

كما �شاركت الدكتورة حياة �شندي يف منتدى موناكاتا ايكو-100 الدويل 2015 الذي عقد يف مدينة 
– 24 مايو 2015. حيث ناق�شت يف اجلل�شة الفتتاحية وعنوانها  فوكوكا اليابانية خالل املدة من 22 
»البيئة والعلوم والثقافة - نحو حتقيق الأهداف الإمنائية امل�شتدامــــــة« اأهميـــة غر�س ثقافة البتكار يف 
جمتمع مبني على اخليال والإبداع، خا�شة واأن اخليال مهم مل�شتقبل اأفـــ�شل من خـــالل التفكري خارج 

ال�شندوق لالأ�شخا�س الذين هم بحاجه اإليه.
كمـــا ناق�شـــت الدكتـــورة حـــياة �شنـــدي احلاجـــة اإلى املزيـــد مـــن امل�شــــاركات الن�شائية يف عمليات 

�شنع القرار.

د. ثريا عبيد تتسلم جائزة صندوق األمم المتحدة للسكان

د. حياة سندي تحاضر في جامعة يابانية، 

وتشارك في منتدى موناكاتا ايكو الدولي
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�ساركت ع�سو جمل�س �ل�سورى �لدكتورة منى بنت عبد�هلل �آل م�سيط يف �الجتماع �ل�سنوي 

خالل  مدريد  �الإ�سبانية  �لعا�سمة  يف  عقد  �لذي  �الإجناب.  على  �مل�ساعدة  بالتقنيات  �خلا�س 

�ملدة من 2 �إلى 6 �سعبان 1436هـ, �ملو�فق 20 �إلى 24 مايو 2015م.

�سارك ع�سو جمل�س �ل�سورى �لدكتور �سلطان بن ح�سن �ل�سلطان يف 

�مللتقى �لعاملي للمعلومات �لذي عقد يف �لعا�سمة �لربتغالية ل�سبونة 

مايو   29 �إلى   25 �ملو�فق  1436هـ,  �سعبان   11 �إلى   7 من  �ملدة  خالل 

2015م.

وتركز �مللتقى على بحث �سبل تطوير �لقو�نني و�الأنظمة و�لتجارب 

�لدولية �خلا�سة باملعلومات �جليومكانية.

�ســـدرت مو�فـــقة خـــادم �حلـــرمني �ل�سريفني 

�مللك �سلمان بن عبد�لعزيز �آل �سعود على ترقية 

�لزميـــلني �لدكـــتور حممـــد بـــن عبد�هلل �ملـهنـــــا 

�ملتحـــدث �لر�ســـمي ملجلـــ�س �ل�ســــورى, و�الأ�ستـــاذ 

عبد�لعزيز �لدحــيم مديـــر عـام �خلدمات �لعامة 

باملجل�س �إلى �ملرتبة �لر�بعة ع�سرة.

وقــــــــد رفـــع الزميــالن املهــنا والدحيــم بالــــغ 
�شكرهما وامتـــنانهما خلـــادم احلرمني ال�شريفني 
ول�شمو ويل عهــده الأمـــني �شـــاحب ال�شمـــو امللكي 
الأمري حممد بن نايف بن عبدالعزيز و�شمو ويل 
ويل العهد �شاحــب ال�شمو امللكي الأمري حممد بن 
�شلمان بن عــــبدالعزيز - حفظهم اهلل- على هذه 

الثقة امللكية الكرمية.

واأكدا اعتزازهما بهذه الثقة ال�شامية، و�شاأل 
اهلل العلي القـــدير اأن يكـــونا عنـــد حـــــ�شن ظن 

القيادة بهما. 
كمــــا عرب املهـــنا والدحيـــم عـــن �شكـــــرهما 
ال�شيخ  ال�شورى  رئي�س جمل�س  ملعايل  وتقديرهما 
الدكتور عبداهلل بن حممد بن اإبراهيم اآل ال�شيخ 
وملعايل نائب رئيـــ�س املجلــ�س الدكتور حممد بن 
اأمني اجلفري، ومعايل م�شـــاعد رئيـــ�س املجل�س 
الدكتور يحيى بـــن عبداهلل ال�شمعــــان، ومعايل 
الأمني العام للمجل�س الدكتور حممد بن عبداهلل 
اآل عمرو، على دعمهم لهما وثقتهم بهما، ومتنيا 
اأن تكون هذه الرتقية دافعًا لهما نحو املزيد من 

العطاء واجلهد يف خدمة الوطن من خالل جمل�س ال�شورى.
اإذ تبارك للزميلني الدكتور حممد املهنا  و»ال�شورى« 
والأ�شتـــاذ عبـــدالعزيز الدحـــيم هــــذه الرتقيـــة، تتمــنى 
تطلعات  يحقق  مبا  عملهما  يف  التوفيق  من  مزيدًا  لهما 

م�شوؤويل املجل�س.

�ملوؤمتر  يف  �ل�سالح  �سعود  بنت  فردو�س  �لدكتورة  �ل�سورى  جمل�س  ع�سو  �ساركت 

�لعاملي لعلم �الأر�س و�لتغري �ملناخي �لذي عقد يف �ليكانتي مبملكة �إ�سبانيا

يونيو   18 �إلى   16 �ملو�فق  1436هـ,  رم�سان  غرة  �إلى  �سعبان   29 من  �ملدة  خالل 

�لتغري  يف  و�لتحكم  �الأر�س  علم  يف  �حلديثة  �لتطور�ت  يف  »نظرة  بعنو�ن   ,2015

�ملناخي«.

ح�سر ع�سو جمل�س �ل�سورى �لدكتور �أحمد بن عمر �لزيلعي �أعمال �الجتماع �ل�ساد�س ع�سر لوكالء 

�الآثار و�ملتاحف بدول جمل�س �لتعاون لدول �خلليج �لعربية �لذي عقد يف �لدوحة عا�سمة دولة قطر 

خالل �ملدة من 13 �إلى 15 �سعبان 1436هـ, �ملو�فق 31 مايو �إلى 2 يونيو 2015, وذلك بناًء على دعوة من 

جمعية �لتاريخ و�الآثار  بدول جمل�س �لتعاون �خلليجي.

د. منى آل مشيط تشارك في اجتماع طبي 

خاص بالتقنيات المساعدة على اإلنجاب

ترقية د. المهنا والدحيم إلى الرابعة عشرة

د. فردوس الصالح تشارك في مؤتمر 

عالمي لعلم األرض والتغير المناخي

د. السلطان يشارك في ملتقى 

عالمي للمعلومات

د. الزيلعي يحضر اجتماعًا لوكالء اآلثار 

والمتاحف بدول مجلس التعاون
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يف  �ملرتدي  �لو�سع  �إز�ء  �لبالغ  قلقه  عن  �لعربي  �لربملان  �أعرب 
�لعمليات  بوقف  هناك  �ملتقاتلة  �لفئات  جميع  مطالًبا  �سوريا, 

�لع�سكرية مبنا�سبة دخول �سهر رم�سان �ملبارك.
�أعمال  �نتهاء  عقب  �ل�سادر  �خلتامي  بيانه  يف  �لربملان  وعرب 
جل�سته �لعادية �ل�ساد�سة من دور �النعقاد �لثالث للف�سل �لت�سريعي 
بذور  زرع  وحماوالت  و�لقتل  �لعنف  ملظاهر  �إد�نته  عن  �الأول 
موؤكدً�  �ل�سورية,  و�الأر��سي  �ل�سعب  وحدة  تهدد  �لتي  �لطائفية 

�سرورة تبني �حلل �ل�سلمي يف �إطار مرجعية جنيف.

عملية  لتعرث  ال�شديد  قلقه  عن  اأعرب  الفل�شطينية،  الق�شية  �شعيد  وعلى 
الدولة  واإقامة  الحتالل  باإنهاء  الدولية  ال�شرعية  قرارات  وتنفيذ  ال�شالم 
الفل�شطينية امل�شتقلة وعا�شمتها القد�س، داعًيا اإلى �شرعة اتخاذ قرار عاجل 

يف جمل�س الأمن الدويل لتحديد تاريخ حمدد لإنهاء الحتالل..

ودعا الربملان العربي القوى والف�شائل الفل�شطينية لبذل مزيد من اجلهود 
اأعلن الربملان  لتنفيذ بنود اتفاق امل�شاحلة كافة، وب�شاأن الأو�شاع يف اليمن، 
لالأو�شاع  تطورات  من  اليمن  يف  يجري  ما  بالغني  وقلق  باهتمام  يتابع  اأنه 
الع�شكرية والأمنية وال�شيا�شية؛ وما يعانيه ال�شعب اليمني من اأو�شاع اإن�شانية 
�شعبة يتحتم معها �شرعة التو�شل اإلى حل لالأزمة اليمنية بناًء على قرار الأمم 

املتحدة رقم )2216( واملبادرة اخلليجية ونتائج احلوار اليمني.

كما اأعرب الربملان العربي عن اهتمامه البالغ بالتطورات الأمنية وال�شيا�شية 
الإرهابيني  تدفق  ومنع  الإرهاب  منابع  جتفيف  اأهمية  على  م�شدًدا  العراق،  يف 
اإليها واحليلولة دون التعامل التجاري والنفطي مع الإرهابيني وذلك من خالل 

تنفيذ قرارات جمل�س الأمن الدويل يف هذا ال�شدد.

البرلمان العربي قلق من 
تردي األوضاع في سوريا

عن  �حلكومة  له  قدمتها  �لتي  �ل�سنوية  �خلطة  �لكويتي  �الأمة  جمل�س  �أقر 

�ل�سنة �ملالية 2016 - 2017, مت�سمنة م�ساريع تبلغ 5.157 مليار دينار كويتي, 

�أي ما يعادل 17.11 مليار دوالر.

ها�شم  والتنمية  للتخطيط  الأعلى  للمجل�س  العام  الأمني  عن  الكويتية  الأنباء  وكالة  ونقلت 
م�شروعًا   279 منها  م�شروعات؛   309 اخلطة  ت�شمنتها  التي  امل�شاريع  عدد  قوله:،اإن  الرفاعي 

م�شتمرًا من اخلطط ال�شابقة و 30 م�شروعًا جديدًا.
واأو�شح الرفاعي يف كلمة اأثناء جل�شة ملجل�س الأمة اأن اخلطة ال�شنوية ترتكز على روؤية اأمري 
دولة الكويت ال�شيخ �شباح الأحمد اجلابر ال�شباح، بجعل الكويت مركزًا ماليًا وجتاريًا جاذبًا 
لال�شتثمار، ورفع كفاءة االإنتاج فيه من خالل قيام القطاع اخلا�س بقيادة الن�شاط االقت�شادي.

مجلس األمة الكويتي يقر الخطة 
السنوية للحكومة بــ 17 مليار دوالر
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النواب األردني يقر تعدياًل قانونيًا يحظر على األحزاب
أي تمويل أو تبرعات من أي جهة

تعديالت  �دخال  على  باالأغلبية  �الأردين  �لنو�ب  جمل�س  �سوت 
تلقي  مبوجبها  ُيحظر  �ل�سيا�سية,  �الأحز�ب  قانون  �سمن  جديدة 
�أو جهة  �أي دولة  �أو تربعات نقديه من  �أو هبات  �أي متويل  �الأحز�ب 

خارجية, �أو من م�سدر جمهول.
ومبوجب القانون بتعديالته اجلديدة التي اأقرت كاملة فاإن احلب�س ملدة ل تقل 
على  وافق  اأو  ماًل  ت�شلم  احلزب  اأع�شاء  من  ع�شو  كل  عقوبة  �شيكون  �شنة،  عن 

ت�شلمه حل�شاب احلزب من اأي دولة  اأو جهة خارجية.
وعلي مدار اأربع جل�شات اأقر النواب مواد القانون، ب�شكل خمالف اإلى حد كبري 
لتو�شيات  اللجنة القانونية باملجل�س والتي اأو�شت يف �شل�شلة نقا�شاتها حول م�شروع 
ملا  قرار خمالف  وهو  �شخ�س،   500 اإلى  لالأحزاب  املوؤ�ش�شني  عدد  برفع  القانون 
اقرتحته احلكومة باأن يكون العدد 150  �شخ�شًا، لي�شوت املجل�س باملح�شلة على 

املقرتح احلكومي.

رئي�س  �نتخاب  جل�سة   25 للمرة  �للبناين  �لنو�ب  جمل�س  �أرجاأ 
جديد للجمهورية كانت مقررة �الأربعاء 24 يونيو نتيجة �النق�سام 

�ل�سيا�سي �حلاد يف �لبالد, على خلفية �لنز�ع يف �سوريا �ملجاورة.
“�أرجاأ  فيه  جاء  بيانا  �لنو�ب  ملجل�س  �لعامة  �الأمانة  و�أ�سدرت 
رئي�س جمل�س �لنو�ب نبيه بري جل�سة �نتخاب رئي�س للجمهورية 

�إلى 15 يوليو �ملقبل لعدم �كتمال �لن�ساب.

ويتطلب انتخاب رئي�س ح�شور ثلثي اأع�شاء جمل�س النواب )86 من اأ�شل 
128(، ومل يتمكن الربملان منذ انتهاء ولية الرئي�س ال�شابق مي�شال �شليمان 

يف 25 مايو 2014 من توفري الن�شاب القانوين لنتخاب رئي�س.

املناه�شة  اآذار   14 قوى  اأ�شا�شيتني:  جمموعتني  بني  النواب  وينق�شم 
اأركانها  واأبرز   ، الغرب  ودول  اململكة  من  واملدعومة  ودم�شق  اهلل  حلزب 
�شعد احلريري و �شمري جعجع املر�شح اإلى رئا�شة اجلمهورية، وقوى 8 اآذار 
والزعيم  ال�شيعي  اهلل  حزب  اأركانها  واأبرز  وطهران،  دم�شق  من  املدعومة 

امل�شيحي املاروين مي�شال عون، مر�شح هذه املجموعة اإلى الرئا�شة.

ول متلك اأي من الكتلتني النيابيتني الأغلبية املطلقة. وهناك كتلة ثالثة 
الدرزي  الزعيم  اأركانها  اأبرز  �شغرية يف الربملان من و�شطيني وم�شتقلني، 

وليد جنبالط.

اآذار جل�شات النتخاب، مطالبة بتوافق  وتقاطع معظم مكونات قوى 8 
م�شبق على ا�شم الرئي�س. يف املقابل، تدعو قوى 14 اآذار اإلى تاأمني ن�شاب 

اجلل�شات وانتخاب املر�شح الذي يحظى بالعدد الأكرب من الأ�شوات.

لبنان بال رئيس منذ أكثر من 
عام بسبب االنقسام النيابي
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و�شارك يف التظاهرة بع�س النواب من اأحزاب املعار�شة حيث 
األقوا خطابات تندد باحلكومة و�شيا�شاتها وتدعو اإلى اإلغاء جميع 

الت�شريعات التي يتداولها الربملان حاليًا متهيدًا لإقرارها لحقًا.

أردوغان: إعادة االنتخابات في حال 
فشل تشكيل الحكومة الجديدة

واشنطن واثقة بتمديد االتحاد األوروبي عقوباته ضد روسيا

اليابانيون يتظاهرون ضد مقترح الحكومة 
بتشريع المشاركة في الحروب وتصدير األسلحة

�سرح �لرئي�س �لرتكي رجب طيب �أردوغان �أن �النتخابات �ملبكرة �ستكون 
حتمية, �إذ� ف�سلت جهود كل من حزب �لعد�لة و�لتنمية )�حلاكم( و�أحز�ب 
�لد�ستورية  �ملهلة  خالل  جديدة  حكومة  ت�سكيل  يف  �لرئي�سة   �ملعار�سة 

ومدتها 45 يومًا.
املرتبة  الذي جاء يف  يتمكن احلزب  اإذا مل  باأنه   ال�شحافيني   اإلى  اأردوغان  و�شرح 
الأولى يف النتخابات من ت�شكيل حكومة؛ ومل يتمكن كذلك من جاء يف املركز الثاين... 
يف هذه احلالة التوجه اإلى �شناديق القرتاع مرة اأخرى وفقًا اإلى الد�شتور، �شيكون اأمرًا 

ل مفر منه. م�شيفًا اأنه “ل ي�شف ذلك بانتخابات مبكرة، ولكن اإعادة اإلى النتخابات.
يجب  اليقني  عدم  حالة  وارد...  غري  اأمر  حكومة  دون  من  البالد  ترك  اإن  واأ�شاف: 
ت�شكل  اأن  يجب  الدولية.  وعالقاتنا  ا�شتثماراتنا  تعطيل  عدم  ل�شمان  طوياًل  ت�شتمر  األ 

احلكومة يف اأ�شرع وقت.
يف  الأ�شوات  من  املئة  يف   41 نحو  على  ح�شل  قد  والتنمية”  “العدالة  حزب  وكان 
النتخابات الربملانية التي جرت يف 7 من حزيران )يونيو( ، وهي ن�شبة تقل عن الغالبية 

الربملانية الالزمة لكي ي�شكل احلزب احلكومة منفردًا.

�سامانثا عن ثقة و��سنطن بتمديد �الحتاد  �ملتحدة  �الأمم  �الأمريكية لدى  �ملندوبة  �أعربت 
�الأوروبي عقوباته �سد رو�سيا على خلفية �الأحد�ث يف �أوكر�نيا. 

“�شي اإن اإن” التلفزيونية قالت باور ردًا على �شوؤال عما اإذا كانت الوليات املتحدة  ويف مقابلة مع حمطة 
تخطط لتقدمي م�شاعدات ع�شكرية لكييف يف حال ت�شعيد النزاع امل�شلح �شرق البالد: “نحن ل نركز اهتمامنا 
على ما ميكن اأن يحدث بل على اتفاقات مين�شك التي يعد تطبيقها اأمرًا حموريًا، وذلك ما يجعل لدينا اأمل، 

ولدينا اأ�شباب لالعتقاد باأن اأوروبا �شتمدد العقوبات”.
اأن فر�س عقوبات �شد رو�شيا �شيغري موقف  اأخطاأت يف ظنها  اأن تكون وا�شنطن  املندوبة الأمريكية  ونفت 

مو�شكو، قائلة: اإن العقوبات عادة ما تتطلب وقتًا كي تلحق اأ�شرارًا وتغري ح�شابات.
»من  اأنه  اأ�شافت  لكنها  الرو�شي«،  بالقت�شاد  ج�شيمة  اأ�شرارًا  اأحلقت  »قد  العقوبات  فاإن  باور،  وبح�شب 

الأهمية الإدراك باأننا ل نريد العقوبات اإمنا الذي نتطلع اإليه هو تطبيق اتفاقات مين�شك«.

�قرتحتها  �لتي  �لت�سريعات  على  �حتجاجًا  ياباين  �ألف   25 نحو  تظاهر 
حكومة رئي�س �لوزر�ء �سينزو �آبي �لهادفة, ح�سب �ملتظاهرين, �إلى “تعزيز دور 
�إلى تعديل  �إ�سافة  �لع�سكري عامليًا و�مل�ساركة يف �حلروب مع �حللفاء  �ليابان 

�لد�ستور وت�سدير �الأ�سلحة”. 
التي  املناطق  يف  جتمعوا  حيث  الياباين  الربملان  حول  ب�شرية  �شل�شلة  املتظاهرون  و�شكل 
حتيط باملبنى حاملني الالفتات التي تندد بال�شيا�شات الع�شكرية حلكومة اآبي، وهتفوا �شدها. 
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النواب األمريكي يقر قانونًا يفوض الرئيس 
التفاوض لعقد اتفاقيات تجارية دولية

العموم البريطاني يصادق على قانون لالستفتاء الشعبي 
بشأن العضوية في االتحاد األوروبي

البرلمان األوروبي يؤجل التصويت على 
اتفاقية تحرير التجارة مع الواليات المتحدة

وذلك  �أوباما,  بار�ك  �لرئي�س  للتجارة يدعمه  قانون  �الأمريكي على  �لنو�ب  و�فق جمل�س 
بعد �أ�سبوع و�حد فقط من ت�سويت �لدميقر�طيني �سده. ومينح �لقانون �جلديد �لذي يو�سف 
باأنه “مثري للجدل”, �أوباما حق �لتفاو�س للتو�سل �إلى �تفاقات جتارية دولية, بينما ال يحق 

للكوجنر�س تغيري تفا�سيل هذه �التفاقات, بل يحق له فقط رف�سها �أو �مل�سادقة عليها.
واأحيل القانون اإلى جمل�س ال�شيوخ للت�شويت عليه. ويرى الدميقراطيون ونقابات العمال اأن القانون �شيوؤدي 
باأغلبية 218  النواب عليه  الذي �شدق جمل�س  القانون،  املتحدة، وكان  الوليات  العمل يف  اإلى فقدان فر�س 
�شوًتا مقابل 208 اأ�شوات، قد خ�شع لتعديل األغى مبوجبه قانونًا مرافقًا ين�س على م�شاعدة العمالة الأمريكية 
املت�شررة من الواردات الأجنبية، وتعد م�شادقة جمل�س النواب على القانون خطوة جديدة باجتاه امل�شادقة 
على ال�شراكة العابرة للمحيط الهادئ، وهو اتفاق بني الوليات املتحدة و11 دولة اأخرى لإزالة العوائق التي 

تقف بوجه التجارة احلرة وال�شتثمار.

بات �لبقاء يف �الحتاد �الأوروبي �أو �خلروج منه بالن�سبة لربيطانيا م�ساألة وقت, مع م�سي 
هذ� �لبلد يف �تخاذ خطو�ت عملية مت�سارعة لتقرير م�سريه يف هذ� �ل�سياق. 

 ففي الـ9 من يونيو/حزيران �شادق جمل�س العموم الربيطاين على م�شروع قانون ب�شاأن اإجراء ا�شتفتاء 
يتعلق بالع�شوية يف الحتاد الأوروبي.

ولقي م�شروع القانون دعمًا كبريًا باأغلبية 544 �شوتا مقابل معار�شة 53 �شوتًا.
وروج حزب املحافظني احلاكم يف بريطانيا يف جمل�س العموم مل�شروع قانون رئي�س الوزراء ديفيد كامريون 
بخ�شو�س اإجراء ا�شتفتاء يتعلق بالع�شوية يف االحتاد االأوروبي مع ت�شاعد ال�شغوط من املعار�شني لالحتاد 

الأوروبي داخل احلزب.
يذكر اأن رئي�س الوزراء الربيطاين ديفيد كامريون كان قد وعد باإجراء هذا ال�شتفتاء بحلول نهاية عام 

2017 مبجرد انتهائه من اإعادة التفاو�س على �شروط ع�شوية بريطانيا يف االحتاد االأوروبي.

�أجل �لربملان �الأوروبي �لت�سويت على �تفاقية حترير �لتجارة مع �لواليات �ملتحدة , وذلك 
ب�سبب خالف حاد حول حماية �مل�ستثمرين. وقال متحدث با�سم �لربملان �الأوروبي يف �سرت��سبوج 
�إن رئي�س �لربملان �لنائب �الأملاين “مارتني �سولت�س” قرر تاأجيل �لت�سويت ب�سبب ورود �أكرث من 

مئتي طلب تعديل على �التفاقية.
وتتمثل نقطة اخلالف يف التنظيم القانوين املنوط به ت�شوية اخلالفات بني امل�شتثمرين والدول امل�شاركة يف 
التفاقية، اإذ جنح الي�شار واخل�شر يف فر�س رف�شهم القاطع للجوء اإلى جهات حتكيم خا�شة، فيما عار�س هذا 
املوقف املحافظون وامل�شيحيون ومل يتم حتديد موعد جديد لت�شويت الربملان الذي يعد على كل حال غري ملزم.
ويتخوفون  معلنة،  ا�شتماع  م�شتقلون يف جل�شات  ق�شاة  للتحكيم  ينتدب  باأن  منتقدوا هذه اخلطوة  ويطالب 
من اجلور على حق امل�شتثمرين الأوروبيني يف الوليات املتحدة ل�شالح ال�شركات الأمريكية يف حال اللجوء اإلى 
هيئات حتكيم خا�شة، وتدور املفاو�شات حول التفاقية منذ عام 2013، ومن املمكن اأن يتم اختتامها يف 2017.
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الدولة جمل�ًشا ا�شت�شارًيا ويت�شكل اأع�شاوؤه من 45 ع�شوا من موؤيدي 
املوؤمتر و45 من معار�شيه اإلى جانب الثالثني ع�شًوا الآخرين.

البرلمان األوكراني يقيل رئيس 
جهاز أمن الدولة

البرلمان اليوناني يتيح للمواطنين التصويت على إنذار الدائنين

البرلمان الدولي يدين الهجوم على البرلمان األفغاني

النواب الليبي يصوت على مسودة لالتفاق السياسي

فالنتني  �لدولة  �أمن  جهاز  رئي�س  �إقالة  على  �الأوكر�ين  �لربملان  �سّوت 
ناليفايت�سنكو, بعد خالفه مع �لرئي�س برتو بورو�سينكو ودخوله يف نز�ع مع 

�ملدعي �لعام �لوطني.
فالنتني  باإقالة  اقرتاحي  دعم  الأوكراين  الربملان  اإن   : بورو�شينكو  الرئي�س  وقال 
اأ�شل  نائبًا من  بعد ت�شويت 248  الدولة  اأمن  ناليفايت�شنكو من من�شبه كرئي�س جلهاز 

450 لفائدة املطلب الر�شمي للرئي�س.

�سادق �لربملان �ليوناين على مقرتح ��ستفتاء عر�سته �حلكومة على عر�س �التفاق 
�الأخري �لذي قدمه د�ئنو �أثينا )�الحتاد �الأوروبي و�سندوق �لنقد �لدويل(, بح�سب فرز 

�الأ�سو�ت يف �لربملان.
واأيد ال�شتفتاء املقرر تنظيمه يف اخلام�س من يوليو، 179 نائبا على الأقل من اإجمايل 300 نائب، 
وجتري عملية التثبت من �شحة الأ�شوات، وكان رئي�س احلكومة الك�شي�س ت�شيربا�س قال يف كلمة �شبقت 

الت�شويت: اإنه واثق من اأن ال�شعب اليوناين �شيقول » ل كبرية « �شد اإنذار الدائنني خالل ال�شتفتاء.

�أد�ن �الحتاد �لربملاين �لدويل �لهجوم �لذي تعر�س له �لربملان �الأفغاين موؤخرً�, بينما كان 
ينظر يف تعيني وزير جديد للدفاع.  وي�ستبه ب�سلوع حركة طالبان يف �لهجوم �لذي �أ�سفر عن 

قتلي وجرحي.
وقال الأمني العام لالحتاد مارتن �شينجوجن يف بيان له اإن اأي هجوم علي الربملان هو هجوم علي الدميقراطية 

نف�شها واأن هذا العتداء هو حماولة لتقوي�س الإرادة ال�شيا�شية لل�شعب الأفغاين.
اأن ال�شعب الأفغاين يوا�شل بحزم وقوفه يف مواجهة الإرهاب واأنه  واأ�شاف رئي�س الإحتاد �شابر ت�شودري 
بحاجة اإيل كل دعم ممكن ليتمكن نوابه من متثليه يف الت�شريع والإ�شراف علي احلكومة علي نحو فعال، واأ�شار 
البيان اإلى اأن النواب الأفغان مت ا�شتهدافهم مرارًا من قبل امل�شلحني ، مما اأدى اإيل العديد من حالت الغتيال 
والإ�شابة خالل ال�شنوات املا�شية، ودعا الحتاد الربملاين الدويل دول العامل لإظهار احلزم يف مكافحة الإهاب 

بجميع اأ�شكاله. كما دعا اإيل توفري املزيد 
من الدعم واحلماية للنواب الربملانيني يف 

البيئة ال�شعبة والعنيفة.

�ل�سيا�سي  لالتفاق  �لر�بعة  �مل�سودة  ن�س  على  �لليبي  �لنو�ب  جمل�س  �سوت 
حلل �الأزمة يف ليبيا, بعد �إدخال تعديالته عليها.

وقال ع�شو جمل�س النواب الليبي النائب طارق الأ�شرت يف ت�شريحات اإن التعديالت التي 
اأجرتها جلنة الأربعني على ن�س امل�شودة الرابعة لالتفاق ال�شيا�شي الذي �شلمته الأمم املتحدة 
لأطراف احلوار خالل اجلولة اخلام�شة يف ال�شخريات قبل اأ�شبوع لي�شت كبرية، م�شرًيا اإلى 

اأنها ثوابت امل�شودة الثالثة نف�شها.
اأن تلقى تعديالت امل�شودة الرابعة التي اأقرها املجل�س قبول  اأمله يف  واأعرب الأ�شرت عن 

املبعوث الأممي واإقرارها �شمن اتفاق احلل النهائي.
واأ�شارت م�شادر جمل�س النواب اإلى اأن التعديالت ت�شمنت اإلغاء دور احلوار ال�شيا�شي الذي 
جاء يف امل�شودة الرابعة واأن يكون الربملان هو القائد الأعلى للقوات امل�شلحة واأن يكون جمل�س 
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إلغاء تصويت المصريين باليمن في االنتخابات البرلمانية المقبلة

لجنة برلمانية بمجلس النواب تؤيد إقرار قانون العفو العام في العراق

�مل�ست�سار  ير�أ�سها  �لتي  �مل�سرية  �لربملانية  لالنتخابات  �لعليا  �للجنة  قررت 
�أمين عبا�س رئي�س حمكمة ��ستئناف �لقاهرة, عدم تخ�سي�س جلنة لت�سويت 
وذلك  �ملُقبلة,  �لربملانية  باالنتخابات  �ليمن,  جمهورية  يف  �ملقيمني  �مل�سريني 

مر�عاة للظروف �الأمنية �حلرجة �لتي متر بها �ليمن يف �لوقت �لر�هن.
وقال عبا�س، اإن اإلغاء الت�شويت على النتخابات باليمن، جاء بناء على املذكرة املقدمة 
اإلى اللجنة العليا لالنتخابات بهذا ال�شاأن، والتي تقدمت بها وزارة اخلارجية، وا�شتعر�شت 
خاللها تفا�شيل تلك الظروف التي ي�شعب معها وجود جلنة انتخابية للم�شريني املقيمني يف 

اليمن يف ظل تلك الظروف.

  �أيدت  جلنة حقوق �الإن�سان يف جمل�س �لنو�ب  �لعر�قي  �إقر�ر قانون �لعفو 
عدم  �شرط  النواب  جمل�ص  اإلى  العراقي  الوزراء  جمل�ص  اأر�شله  الذي  العام 

�مل�سا�س بحقوق ذوي �ل�سحايا.
ب�شاأن  ثابتًا  كان  اللجنة  راأي  اأن  اجلاف  اأ�شواق  الربملانية  النائبة  اللجنة  ع�شو  واأكدت 

القانون منذ الدورة ال�شابقة للربملان اإل اأن ال�شراع ال�شيا�شي حال دون اإقراره.
واأو�شحت اأن القانون يجب اأن يت�شمن التوازن بني حقوق ال�شجناء وحقوق ذوي ال�شحايا، 

م�شددة على »�شرورة النظر للقانون بنظرة اإن�شانية ولي�شت �شيا�شية.
واأ�شافت »اإننا لن ن�شمح للذين ثبت باحلكم القاطع بتلطخ اأيديهم بدماء اأبناء ال�شعب 

العراقي اأو الذين �شرقوا املال العام من �شمولهم بالقانون«.

�أكد �لربملان �لعربي دعمه مل�سروع �لربوتوكول �خلا�س باإن�ساء 
�الأمانة  مع  للعمل  ��ستعد�ده  �إلى  م�سريً�  �مل�سرتكة,  �لعربية  �لقوة 
قر�ر�ت  تفعيل  دعم  �ساأنه  من  ملا  �لعربية  �لدول  جلامعة  �لعامة 
�لعربية  �لقوة  �إن�ساء  م�سروع  خا�سة  �الأخرية,  �لعربية  �لقمة 

�مل�سرتكة.
وقال رئي�س الربملان العربي اأحمد بن حممد اجلروان يف ت�شريح �شحفي: 
التدخل  اإلى  تهدف  والتي  امل�شرتكة  العربية  القوة  تفعيل  اأجل  من  العمل  »اإن 
العربية  الدول  و�شالمة  اأمن  تهدد  التي  التحديات  ملواجهة  ال�شريع  الع�شكري 
و�شيادتها الوطنية وجمابهة التهديد املبا�شر لالأمن القومي العربي، لطاملا كان 
مطلبًا �شعبيًا عربيًا ملحًا بداأت تت�شح معامله من خالل القمة العربية الأخرية 
القوات  اأركان  روؤ�شاء  به  قام  الذي  اجلاد  بالعمل  منوهًا  ال�شيخ«،  �شرم  يف 
 امل�شلحة للخروج مب�شروع الربوتوكول اخلا�س باإن�شاء القوة العربية امل�شرتكة.

الرئي�س  عقده  الذي  الجتماع  بالغ  بارتياح  تابع  العربي  الربملان  اأن  واأو�شح 
نبيل  الدكتور  العربية  الدول  اأمني عام جامعة  ال�شي�شي مع  امل�شري عبدالفتاح 
الفريق حممود حجازي  امل�شرية  امل�شلحة  القوات  اأركان حرب  ورئي�س  العربي 
القوة  باإن�شاء  اخلا�س  الربوتوكول  م�شروع  تقدمي  خالله  مت  موؤخرًا، والذي 
العربية امل�شرتكة، وذلك يف ظل الظروف الراهنة التي متر بها املنطقة العربية 
والتي ت�شتوجب التدخل من اأجل حفظ مقدرات ال�شعب العربي واأمنه وا�شتقرار.

البرلمان العربي يؤيد
مشروع بروتكول إنشاء القوة 

العربية المشتركة
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د. عبد �هلل بن �إبر�هيم �لع�سكر
ع�سو جمل�س �ل�سورى

حتى  ق.م.(   322-384(  Aristotle و�أر�سطو  م.(  ق.   327-427(  Plato �أفالطون  �أيام  منذ 

يوم �لنا�س هذ� د�رت �سجاالت و��سعة ومت�سعبة حـــو� �لدميقر�طيـــة بــدًء� من �أ�ســـ�س �لدميقر�طية 

مثل �لتمثيل �ل�سعبي, �أو م�ساألة �مل�ساو�ة بني مو�طنني غري مت�ساوين يف حيازة �لرثوة و�لقوة و�ملعرفة 

و�ملكانة �الجتماعية.

وبرز �إلى �ساحة �لنقا�س فكرة ل�سيقة بالدميقر�طية وهي: حق �القرت�ع. وال تز�ل هذه �لفكرة 

تختلف من حيث �لتطبيق بني بلد و�آخر من �لبلد�ن �لتي تتبنى �لدميقر�طية يف �لعمل �ل�سيا�سي.

غري  فكرة  �أو  جديدة  �إ�سافة  من  �لعاملي  �ل�سيا�سي  �لفكر  يف  و�الإد�رة  �ل�سيا�سة  �أدبيات  يخلو  وال 

م�سبوقة حتاول �أن تعالج بع�س م�سكالت �لدميقر�طية. ففي �لفكر �لعربي �ملعا�سر على �سبيل �ملثال 

ففي  �ل�سيا�سي,  �لفكر  رو�د  من  ر�ئًد�   )1902-1855( �لكو�كبي  عبد�لرحمن  �لعربي:  �ملفكر  يربز 

كتابة: طبائع �ال�ستبد�د �سن نقًد� قا�سًيا لطبقة �لعو�م و�سماهم: قوت �مل�ستبد وقوته. وهذ� وال �سك 

يتعدى حق �النتخاب �إلى ف�ساء�ت �أو�سع منها: حق �ملو�طنة. وفكرة عبد�لرحمن �لكو�كبي تذكرين 

�آليات نظامية حلماية  senate من  �ل�سيوخ  �ن�ساء جمل�س  �أمريكا عند  �ملوؤ�س�سون يف  �الآباء  �سنه  مبا 

جمل�س ممثلي �لواليات من �أن يتمكن �لعامة mobs �أو �لغوغاء riffraff من ت�سكيل �أغلبية يف جمل�س 

 house of representatives ملمثلني�

ويف ع�سرنا �لر�هن ت�سهد �لدميقر�طية �سجاالت ال تقل عما تعر�ست لها يف �لع�سور �حلديثة �ملبكرة 

�ملال  �أباطرة  �أثر  يتناول  ما  �ل�سجاالت  تلك  من  �ليوناين.  �لع�سر  يف  حتى  �أو  �لروماين  �لع�سر  يف  �أو 

و�لتاأثري  �لعامة  �إلى  للو�سول  �لو�سائل  متلك  �لفئات  تلك  �جلماهريي,  و�الت�سال  و�الإعالم  و�الأعمال 

 )2000-1919( Herbert Scheller فيها وتوجيه �أ�سو�تها �النتخابية. وقد �أفرد هربرت �سيللر

عامل  �سل�سلة  ر�سو�ن,  عبد�ل�سالم  )ترجمة   Mind Managers كتابًا �سماه: �ملتالعبون بالعقول

�ملعرفة( للحديث عن �أثر �مرب�طورية �ملال و�الإعالم على �لدميقر�طية.

ومن �ل�سجاالت �أي�سا حول �لدميقر�طية �أنها غري مثالية, وال ميكن �أن تكون مثالية. ولو نظرنا لتاريخ 

تطورها جند �أنها نتاج لنظريات �سيا�سية: �إحد�ها نظرية تقييد �ل�سلطة �أو �إبعاد �حلكم �ملطلق. وهذ� 

 Jean Jacques Rousseau رو�سو  بها  �لتي قال  �لعقد �الجتماعي  تاأثر كثرًي� بنظرية  �ل�سنيع 

 Montesquieu )1712-1778(. و�الأخرى نظريـــة فــ�سل �ل�سلطــات �لتي قــال بهـــا منتـــ�سكيو 

)1689-1755( يف كتابه: روح �لقو�نني. تلك �لنظريات كانت �أ�سا�س �لدميقر�طية �حلديثة, ولكنهما 

ال يكفيان, ذلك �أن تغول �ساحب �ل�سلطة ال ز�ل قويا, مما ��ستدعى لتحديــثات متو��ســلة. مــن ذلك 

�ل�سلطــة  وتــد�ول  �النتخاب  حق  من  تن�ساأ  ال  �لدميقر�طية  �أن  �إلى  تذهب  �لتي  �لليرب�لية  بروز 

�أمام قــانون و�سلطة  �إن�سانية مثل: �حلرية, و�مل�ساو�ة و�لعد�لة, وكل ذلك  فقط, و�إمنا تن�ساأ من قيم 

�لكاتب �الأكادميي �لفرن�ســي: با�سكال  ت�سريعية وق�سائية م�ستقلة. وخري من مُيثل هذ� �لتوجه هو 

�سالن Pascal Salin يف كتابه �ملو�سوم: �لليرب�لية. وفيه حذر موؤلفه من �ال�ستبد�د �لدميقر�طي.

سجال حول الديمقراطية
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