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إطاللــة

االجتماعات الدورية لرؤساء المجالس التشريعية
الخليجية رافد لمسيرة مجلس التعاون الخليجي
ي�ست�ضيــف جمــل�س ال�شـــورى يف الرابــع ع�شر من �شهر �صفر  1437املوافق  25نوفمرب
2015م االجتماع الدوري التا�سع لأ�صحــاب املعـــايل وال�سعــادة ر�ؤ�ساء جمال�س ال�شورى
والنواب والوطني والأمة بدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية.
هذا االجتماع ينعقد و�سط متغريات وظــروف ا�ستثنائيــة متر بها املنطقة ,تتطلب من
الدول الأع�ضاء و�شعوبها مزيد ًا من التالحــم والوقوف �صف ًا واحد ًا �أمام التحديات التي
تواجهها املنطقة ,وهنا يربز دور املجال�س الت�شريعية يف تقوية الروابط بني �شعوب دول
املجل�س ,عرب ما يتخذه ر�ؤ�ساء املجال�س من قــرارات ,ت�سهم يف تنمية وتطوير جماالت
التعاون بني دول املجل�س ,وتعزز من التكامـــل والرتابــط الأخوي بني �شعوبها ,ملا يجمع
بينهم من �أوا�صر اجتماعية وترابط �أ�سري وتاريخ م�شرتك ,وم�صري واحد.
املجال�س الت�شريعية بدول جمل�س التعاون ت�ســعى �إلى تر�سيخ التعاون اخلليجي ,من
خالل التن�سيق فيما بينها على �أعلى امل�ستويــــات ,وعرب اللجان الربملانية اخلليجية التي
�شكلها ر�ؤ�ساء املجال�س ,لتعزيز العالقـــات الربملانية فيما بينها ,والت�شاور والتفاهم حول
جممل الق�ضايا التي تهم �شعوب دول املجـــل�س ,ودعم م�سرية جمل�س التعاون اخلليجي يف
جميع املجاالت مبا يحقق تطلعات و�آمال �أ�صحاب اجلاللة وال�سمو قادة دول املجل�س نحو
توفري مزيد من الرخاء والرفاه والأمن واال�ستقرار ملواطني دول املجل�س.
االجتماعـــات الدوريــة التي يعقدها ر�ؤ�ســـاء املجــال�س الت�شريعــية اخلليجية �سنوي ًا
 وت�سبق م�ؤتــمر القمـــة لأ�صـحاب اجلالل وال�سمو قادة دول املجل�س -ت�شكل رافد ًا قوي ًالتعزيز م�سرية العمل اخلليجي امل�شرتك ,ودعم وتقوية العالقـــات الأخويــة بني الدول
الأع�ضاء يف املجل�س و�شعوبها.
أسرة التحرير
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الشورى يطالب وزارة اإلسكان بفصل قوائم االنتظار
على بوابتها لتعجيل اإلقراض للراغبين في شراء
وحدات سكنية من القطاع الخاص

جملــــة �شهــريـــة ت�صــــدرها الإدارة
العامـة للإعالم والتوا�صل املجتمعي
مبجل�س ال�شورى.

ط ــالب جم ــل�س ال�ش ــورى خ ــالل جل�س ــته العادي ــة
الثالثـ ــة واخلم�سني التي عقــدها يــوم االثن ــني املــوافق
1436/12/22هـ ،برئا�سة معــايل رئي�س املجل�س ال�شيخ
الدكتـ ــور عبداهلل بن حم ــمد ب ــن �إب ــراهيم �آل ال�ش ــيخ،
وزارة الإ�سكان ب�أن تق ــدم خطط ــها الزمنيــة واملكانية
والعمرانية لتوفري املنتجات ال�سكنية للمواطنني.
كما طالب املج ــل�س ال ــوزارة بف�صل قوائم االنتظار
على بوابة وزارة الإ�سك ــان بح ــيث يع ــجل الإقـ ــرا�ض
للراغبني يف �شراء وحدات �سكنية من القطاع اخلا�ص.

حتر�ص جملـة (ال�شـورى) عـلى دقة
املـعـلــومــات الـــواردة يف هــذا العـدد
وتبــذل اجلهــود مــن �أجــل التحقــق
مـــــن �صــحتــها �إال �أنـــهـــا التتـــحمل
م�ســـ�ؤوليــة �أي مــن النتائـج املرتتبـة
على هذه املعلومات.

42

تغطية
في كلمة الشورى أمام الجمعية العمومية لالتحاد البرلماني الدولي

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

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

د .يحيى الصمعان :وقوف المملكة مع الشعب
اليمني واجب أخالقي وعملية عاصفة الحزم
تنسجم مع المواثيق الدولية

�أكد معايل م�ساعد رئي�س جمل�س ال�شورى رئي�س
وفد املجل�س يف اجتماعات الدورة الثالثة والثالثني
بعد املئـ ــة للجمعيــة العمومي ــة لالحت ــاد الربملـاين
الدويل املنعقدة حالي ًا يف جنيف الدكــتور يحــيى بن
عبد اهلل ال�صمعان حر�ص اململكة العربية ال�سعودية
بقيادة خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن
عبدالعزيز �آل �سعود – حفظه اهلل –.

للتوا�صل وامل�شاركات
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األنظمة اإلدارية في المملكة العربية السعودية..
الواقع والمأمول

من طبيع ــة الإن�س ــان �أنه ي�سعــى �إلى ح ــياة �أف ــ�ضل ب�شـتى الو�سائل املتاحة له,
ومن تلك الو�سائل و�ضع الأنظمة لتي�سري وت�س ــيري حياتــه ,وتتطور هذه الأنظمة
ح�سب احلاجة وتطور احلياة و�سرعـة ا�ستجابة امل�س�ؤولني عن هذه الأنظمة
يف تطويره ــا ,ومو�ضوع درا�ست ــنا هذه هو الأنظمة الإدارية يف اململكة العربية
ال�سعوديـة ,حيث �سنقوم بدرا�سة واقعها وا�ست�شراف التطوير امل�أمول لها.
حيث �أن نطاق البحث ي�ضيق عن ا�ستي ــعاب جم ــيع الأنظــمة ف�سيتم �إي�صال الفكرة الأ�سا�س للتطوير
امل�أمول من خالل �أمث ــلة ومن ــاذج لهذه الأنظمة ,والتي هي ذات عالقة ل�صيــقة مب�ست ــوى اخل ــدمات املقدم ــة
للمواطن واملقيم باململكة العربية ال�سعودية.

56

التحقيق
طب األعشاب بين أهميته في الطب البديل..

وحاجته لنظام يقنن استخدامه ويسهل
االتجار بالمستحضرات العشبية ذات
الفوائد الغذائية أو الدوائية

ظلت الأمم واحل�ضارات ال�سابقة تفخر مبنجزاتها و�سجالتها
العلمية التي تناف�ست من خاللها الأمم ب�أ�سبقية املنجز احل�ضاري,
وظل الطب بالأع�شاب �أحد اللبنات الأ�سا�سية للعلوم الطبية
احلديثة بل واملرتكز الأ�سا�س لعلم ال�صيدلة املعا�صر ،ولأنه كغريه
من العلوم الطبيعية والتطبيقية ال بد و�أن يرتكز على قاعدة �صلبة
من النظم والت�شريعات والأخالق املهنية التي من �ش�أنها �أن حتفظ
لهذا النوع من الطب واملنت�سبني له حقوقهم الفكرية واملهنية
والأدبية على حد �سواء ,وقبل هذا كله �سوف حتفظ ب�إذن اهلل
�سالمة الإن�سان وت�سهم يف ن�شر الوعي واخللق املهني القومي.

د .يحيى بن عبداهلل ال�صمعان

62

استشارات قانونية

نظام التعامالت اإللكترونية والتوقيع

اإللكتروني في المملكة العربية السعودية

�سلطان الفهد

ب�ص ــدور نظ ــام التعام ــالت الإلكت ــرونية 1428هـ,
�أ�صبح للتوقيع الإلكرتوين حجية نظامية يف املعامالت
واملرا�س ــالت الإلكرتوني ــة ,وه ــذا م ــا ق ــوى ا�ستخ ــدام
التعامالت الإلكرتونية على امل�ستـوى املحلي واخلارجــي,
و�أزال العوائ ــق �أمام ا�ستخ ــدام التوق ــيع الإلكتـروين يف
املعامالت الإلكرتونية.
كما �أ�صدرت اململكة �أي�ض ًا يف ع ــام 1428هـ ,نظ ــام مكافــحة جرائم املعلوماتية للحد من اجلرائم يف
التعامالت الإلكرتونية ,وت�ضمن و�صف ًا للجرائم وعمليات االحتيال التي تقع ,كالتزويـر واالختال�س.
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د .سعود السبيعي

الشورى يوافق على
دراسة تعديل بعض
مواد نظام األحوال
المدنية تمنح األم
العديد من الحقوق

رئـيـــس لجـنـــة الـشـــؤون األمنــيـــة

قرر جمل�س ال�شورى  -بالأغلبية -املوافقة على مالءمة درا�سة
مقرتح تعـــديل نظـــام الأحــوال املدنيــة املقدم من �أع�ضاء املجل�س
�صاحبة ال�سمو امللكي الأمــرية �ســارة الفيــ�صل ،والدكتور نا�صر بن
زيد بن داود ،والدكتورة هــيا املنيــــع ،والدكتورة لطيفة ال�شعالن،
ا�ستنا ًدا �إلى املادة الثالثة والع�شرين من نظام املجل�س.
جاء ذلك بعد �أن ا�ستمع املجل�س خالل جل�سته العادية ال�ساد�سة
واخلم�سني التي عقدها يــوم الثالثـــاء املوافــق 1436/12/30هـ،
برئا�سة معايل رئي�س املجلـــ�س ال�شيــخ الدكتور عبداهلل بن حممد
بن �إبراهيم �آل ال�شيخ� ،إلى تقرير جلنـــة ال�شـــ�ؤون الأمنيـــة ب�ش�أن
املقرتح تاله رئي�س اللجنة الدكتور �سعود ال�سبيعي.
و�سيعـاد املقرتح �إلى جلنة ال�شـــ�ؤون الأمنيـــة لدرا�ســـته درا�سة
وافية و�شاملة ومعمقة ,ومن ثم ترفع تقريرها ب�ش�أنه �إلى املجـل�س
ملناق�شته والت�صويت عليه.
واقرتح مقدمو املقرتح ت�سعة تعديالت تهدف ملنح الأم العديد من احلقوق
و �إلى تر�سيخ مبد�أ حماي ــة حق ــوق املر�أة ك ــما قررته ــا ال�شريع ــة الإ�سالمية،
والت�أكيد على حماية احلقوق التي ن�صت عليها �أنظمة اململكة ،وتعزيز مواطنة
املر�أة ال�سعودية من خالل الت�أكيد على عدم التفريق بينها وبني املواطن يف
احلقوق ،وخا�صة حق ح�صولها على الوثائق الوطنية.
كما تهـ ــدف التعدي ــالت �إلى رف ــع الأ�ض ــرار العلمي ــة والعمل ــية واملادي ــة
املرتتبة على عــدم ح�صـول الأم على دفرت عائلة م�ستقل وحفظ كرامتها من
اال�ستجداء للح�صول علي ــه ،ومنح ــها وثي ــقة ر�سمي ــة تثبت �صلتها ب�أوالدها،
وحماية املحا�ضر الر�سمية من التزوير يف الأحوال ال�شخ�صية.
ور�صد مقدموا املقرتح العديد من الأ�سب ــاب التي دفع ــتهم لتقدميه منها
عدم ح�صول الأم على وثيقة ر�سمية تثبت عالقتها ب�أوالده ــا ،وا�ست ــغالل
6
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بع ــ�ض �أولياء الأمور لأ�سماء امل�ضاف ــني لدفرت العائل ــة ا�ستغال ًال مالي ًا و�أمني ًا،
واالبتزاز املايل الواق ــع على بع�ض الأمه ــات عند حاجت ــهن ال�ستخ ــدام دفرت
العائلة لإنهاء م�صالح �أوالدهن.
وي�ؤكد املقرتح املقــدم على ع ــدد من املبــادئ الأ�سا�سية للم�شروع والتي
تتمثل يف اال�ستغناء عما ال حاجة له من م ــواد النظام ،وحتديثه ليتوافق مع
املعمول به حاليا من حي ــث الإجــراءات ،ومواءمة النظام لغريه من الأنظمة
درء ًا للتعار�ض.
القوامة الشرعية ال تتعارض
مع المساواة أمام القوانين في
الشريعة اإلسالمية

وبعد عر�ض تقرير اللج ــنة وتو�صيتها ب�ش�أن املقتــرح للن ــقا�ش ر�أى �أح ــد
الأع�ضاء �أن التعديل مهم جدً ا ،م�شري ًا �إلى �أننا �أمام حالة حقوق ولي�ست حالة
قوامة ،وحالة القوامة يف ال�شريعة الإ�س ــالمية ال تتعـ ــار�ض مع حالة امل�ساواة
�أمام القوانني يف ال�شريعة الإ�سالمية ،والقوانني يف الدولة ،وقوانني املواطنة.
�صحيحا يف معادلة
و�أ�ضاف الع�ضو� :إن املر�أة والرجل يجب �أن يكــونا رق ًما
ً
املواطنــة ،ومعادلة الأ�س ــرة؛ فامل ــر�أة لها احلــق يف احل�ص ــول على وث ــائقها،

مداوالت القبة

وهذه احلقوق ال تتعار�ض مع مبد�أ القوامة؛ فمبد�أ القوامة قائم ،ولكن متى
ما �سقطت هذه القوامة لأي �سبب فتكون املر�أة حا�صلة على جميع وثائقها،
وت�ستطيع �أن متار�س حياتها كمواطنة حترتم حقوقها.
من جانبه ر�أى ع�ضو �آخر �أن هناك اختالف كبري بني حماية احلقوق
املقررة يف ال�شريعة الإ�سالمية ,وبني امل�ساواة يف احلقوق ،مت�سائ ًال عما �إذا
كان الهدف من امل�شروع هو م�ساواة الرجل باملر�أة؟ ,ما ي�ؤكد �أهمية التدقيق
يف �أهداف امل�شروع؛ لأنه مقدمة لأ�شياء �أخرى.
إلغاء مسمى رب األسرة يتعارض
مع النظام ومع المصالح المباشرة
لألسرة وللمجتمع بشكل عام

والحظ �أحد الأع�ضاء �أن الدرا�سة مل تق ــدم رق ًما واحـ ــدً ا �أو �إح�ص ــائية
واحدة تدعم م�سوغات امل�شروع ،ال�سيما و�أن الأرقام والإح�صاءات موجودة
لدى اجلهات املعنية ،م�ضيف ًا �أنه يف حال املوافقة على طلب �إلغاء رب الأ�سرة
وا�ستبداله بالزوج والزوجة كما ن�صت املادة الثامنة والع�شرون واملادة الثانية
وال�سبعون من املقرتح املقدم ،فمن �سوف مي ّثل الأ�سرة �أمام الدولة واجلهات
الأمنية؟ فبنا ًء على املقرتح مل يعد هناك م�س�ؤول عن الأ�سرة.
ور�أى الع�ضو �أنه من املنا�سب �إعادة درا�سة ه ــذا املقت ــرح درا�س ــة وا�سعة،
وا�ست�ضافة ممثلني للجهات املعنيــة م ــثل وزارة الداخلي ــة ووزارة ال ــعدل،
وا�ست�ضافة عدد من الن�ساء ميثلن كــل �شرائح املر�أة حتى يتم الت�أكد من رغبة
املر�أة يف حتمل هذه امل�س�ؤولية ،ومــن ال يلتــزم بها بعد املوافقة عليها �سوف
يعاقب وفق نظام الأحوال املدنية.
النظام المقترح يرفع األضرار المالية
والمعنوية المترتبة على األم

واعترب ع�ضو �آخر �أن النظام احلايل يوج ــد به ث ــغرات ،الف ــت ًا النــظر �إلى
�أن النظام املقرتح يرفع الأ�ضرار املالية واملعنوية املرتتبة على ع ــدم ح�صــول
الأم على �سجل م�ستقل يثبت �صلتها ب�أوالدها.
وا�ستح�سن �أحد الأع�ضاء ب�أن ت�ضع جلنة ال�شـ ـ�ؤون الأمن ــية يف اعتبارها
�أثناء درا�سة املقرتح بع�ض الأمور منها� :أن وزارة الداخليــة و�صلت �إلى مرحلة
متقدمة جدً ا يف التعامالت الإلكرتونية ،ويف ظل هذه النقل ــة الن ــوعية ،من
املنا�سب �أ ّال تعود �إلى الوراء وتطالب با�ستخ ــراج الع ــديد من الن�س ــخ الورقية
لل�سجالت املدنية.
ولفت الع�ضو �إلى �أن املقرتح �ألغى منــ�صب �ش ــيخ القبي ــلة ،و�أك ــد �أهم ــية
املحافظة على م�سميات املنا�صب واملهام التي تعود �إليها �شريح ــة كب ــرية من
املواطنني يف �إجناز معامالتهم مثل �شيخ القبيلــة ،ال�سيما و�أن من�صب �شيخ

القبيلة ومنذ ت�أ�سي�س اململكة العربية ال�سعودية بقي كرمز للوحدة والإخال�ص
للدين والوطن وامللك ،كما �أكد �ضرورة مراعاة بع ــ�ض الت�س ــميات التي وردت
يف الأنظمة الأخرى مثل :كلمة “�أجنبي” ،وزاد على �أهمية م�شاركة خمت�صني
�شرعيني وقانونيني يف هذه الدرا�سة.
بدوره ر�أى ع�ضو �آخر �أن التعديل ي�سعى �إلى تطـوير قانوين وحقوقي ،وفيه
ا�ستدراك لبع�ض الثغرات يف النظام القائم التي نعاي ــ�شها جمي ًعا ،والتي مل
تعد تتفق مع طبيعة الع�صر ،بل �إن اتفاقها مع زمن مــ�ضى في ــه نظر؛ ولكن
هكذا جرت الأعراف والأنظمة ،وقد �آن الوقت لإعادة النظر يف كثري من تلك
امل�س َّلمات ،م�ؤكد ًا �أهمية �أن ت�صبح املر�أة ال�س ــعودية مواطنة كاملة املواط َنة,
لأن املواط َنة لي�ست ورقة حتمل وال بطاقة؛ ولكنها حقوق وواجبات.
وطالب يف ذات ال�سياق مبنح الأم وثي ــقة ر�سمي ــة تثبت �صلتها ب�أوالدها،
وتفعيل بطاقة الهوية الوطنية؛ لتكون بطاقة املر�أة م�س ــاوية لبطاق ــة الرجل
للإفادة منها يف املعامالت احلكومية ،وامل�صالح كافة.
وقال �أحد الأع�ضاء� :إن املادة الثالثون من نظام الأح ــوال املدنيــة ت�شري
�إلى حمل الإقامة للمر�أة املتزوجة ،ومما ذكر يف التعديل �أنه يفرت�ض �أن يكون
حمل الإقامة من �إعداد الزوج ،ب�شرط �أو بغري �شرط ،ويف االعتقاد �أن يف هذا
تقييدً ا وتف�صيلاً ،وقد ال ينطبق على كل احلاالت.
وت�ساءل الع�ضو عن �إمكانية حتديد مكان الإقامة للمر�أة املتزوجة باملكان
الذي تقطنه املر�أة املتزوجة على وجه االعتياد.
وزاد �أحد الأع�ضاء �أن اللجنة ا�ستندت على ر�أيها بالتربير بعدم ا�ستغالل
�أولياء الأمور لأ�سماء امل�ضافني ل�سجل الأ�س ــرة مال ًيا و�أمن ـ ًيا ،ال�سيما �أنه قد
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يكون اال�ستغالل من قبل الأب وم ــن قبل الأم ،فــالأمر من طـ ــرفني .ك ــما
جاء �أي�ضـ ـًا يف التربير ال ــذي ورد يف الــر�أي عـ ــبارة...“ :والتي من ــها جلوء
بع�ض الأمهات �إلى الإدالء مبعلومات غري �صحيحــة ،”...وال�صح ــيح �أن ــه يف
حال الإدالء مبعلومــات البد من وج ــود م�ستندات ت�ؤكد �صحة تلك املعلومات
يف املحا�ضر الر�سمية.
و�أ�شار ع�ضو �آخر �إلى �أن الأنظمة ال ينبغي �أن تعدل وفق التوقعات املخالفة،
فالأ�صل ما يقوم عليه النظام ,واملخالفات واال�ستثناءات تعالج بالعقوبات
والقرارات.
والحظ �آخر �أن هذا التعديل املقرتح على نظ ــام الأح ــوال املدني ــة �س ــوف
يرتتب عليه م�ضاعفة العبء على الأ�سرة واجله ــات احلكومي ــة ،ال�سيــما �أن
املربر الوحيد �إذا �أردنا تربير هذا التعديل هو االنف�صال بني الزوجني� ,أما يف
حال عدم االنف�صال يح�سن ترك الأ�سرة ب�شكلها القائم املتما�سك.
و�أ�ضاف �أحد الأع�ضاء �أن امل�شروع �آن �أوانه ملا تعاني ــه امل ــر�أة من الت�ســجيل
والوالية وغريها ,و�إعطائها حقها ك�شريك �أ�سا�سي يف الأ�سرة ،وهي جزء ال
يتجز�أ من االقت�صاد املحلي ،ودورها الكبري يف املنا�شط االقت�صادية.
و�أيد �آخر امل�شروع املقرتح ،م�شري ًا �إلى �أن هناك حقو ًقا البد من حفظها
للمر�أة ,وقد ينالها �شيء من التجاوز يف حالة عدم وجود �إثبات لها ولأ�سرتها
يف حال االنف�صال ،مطالب ًا اللجنة با�ستدعاء الأطراف جمي ًعا و�أهل
االخت�صا�ص لتقدمي ر�ؤية �صحيحة حتافظ على مكانة الأ�سرة ,وال ت�ؤدي �إلى
ال�شتات مبا ال يتعار�ض مع قوامة الرجل واحلفاظ على كينونة الأ�سرة.
وقال ع�ضو �آخر� :إن االعرتاف بحق املر�أة يف امتالك وثائقها الثبوتية
ووثائق �أطفالها �أمر يف غاية الأهمية ،وهذا الأمر متحقق يف النظام احلايل،
ومف�سر يف الئحته التنفيذية وما هو متداول يعود �إلى اجلهل بالنظام،
وت�ساءل بقوله :كيف يطلب املقرتح �أم ًرا متحق ًقا يف النظام؟ ،و�أ�شار �إلى �أن
من �أهداف املقرتح عدم التفريق بني املواطن واملواطنة يف احلقوق وخا�صة
حق ح�صولها على الوثائق الوطنية ورفع الأ�ضرار املرتتبة على عدم ح�صول
8
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الأم على �سجل م�ستقل وحفظ كرامتها .مبين ًا �أن جميع هذه امل�سوغات متت
معاجلتها يف الالئحة التنفيذية اجلديدة املعتمدة يف عام 1432هـ.
ولفت النظر �إلى ما ن�صت عليه املادة الثالثة والع�شرون من النظام�“ :أن
لكل �شخ�ص احلق يف �أن يح�صل على �صورة ر�سمية طبق الأ�صل من قيوده”،
وجاء يف تف�صيل هذه املادة يف الالئحة التنفيذية للنظام يف البند “احلادي
وال�سبعني” �أن للمر�أة احلق يف احل�صول على �صورة ر�سمية طبق الأ�صل
من القيود امل�سجلة يف �سجالت الأحوال املدنية املتعلقة بها �أو ب�أ�صولها �أو
بفروعها �أو بزوجها.
و�أ�ضاف �أحد الأع�ضاء� :أن املعلومات التي و�ضعت يف امل�سوغات والأهداف
لهذا املقرتح غري دقيقة وال تعك�س الواقع ,فكيف ُيبنى مقرتح على افرتا�ض
�أن املر�أة ال ي�سمح لها النظام باحل�صول على وثائقها ,يف حني �أن مواد النظام
ت�ؤكد حق املر�أة يف ذلك ومتنح للمر�أة هذا احلق وهو مثبت لها يف النظام.
واتفق �آخر مع الر�أي الذي قدمته الإدارة العامة للم�ست�شارين باملجل�س
يف درا�ستها للمقرتح من �أن هذا التعديل ال ي�ضيف جديدً ا ،ويعجز الن�ص
الأ�سا�سي عن الوفاء ب�أحكامه قبل التعديل.
وبينَّ ع�ضو �آخر �أن املقرتح عمل على �إلغاء م�سمى (رب الأ�سرة) من جميع
مواد النظام ,وعلى تغيري كل ما له عالقة ب�إثبات وجود رب للأ�سرة ،م�شري ًا
�إلى �أن ذلك بال �شك يتعار�ض مع �أنظمتنا امل�ستمدة من ال�شريعة ,والتي متنح
الرجل احلق يف رئا�سة الأ�سرة .وقال� :إن �إلغاء م�سمى رب الأ�سرة وتعديله
�إلى عبارة( :كل من الزوجني) يتعار�ض مع النظام يف اململكة ومع امل�صالح
املبا�شرة للأ�سرة وللمجتمع ب�شكل عام.
لكن �أحد الأع�ضاء ر�أى �أن هناك عدد من الأوالد يدفعون ثم ًنا ً
باهظا يف
حال خالف الأبوين �سوا ًء تعليم ًيا� ,أو �صح ًيا� ,أو اجتماع ًيا� ,أو نف�س ًيا نتيجة
الفراغ احلا�صل يف �أنظمة الأحوال املدنية ,ومتنى �أن ي�سد هذا املقرتح جز ًءا
من هذا الفراغ.
وختم �آخر ب�أن هذا التعديل فيه حل لكثري من امل�شكالت التي نواجهها يف
املجتمع من خالل هيئات وجمعيات حقوق الإن�سان ,ور�أى �ضرورة م�شاركة
جلنة ال�ش�ؤون الإ�سالمية والق�ضائية� ،أو جمموعة �شرعية وقانونية لدرا�سة
هذا امل�شروع من اجلوانب ال�شرعية.

مداوالت القبة
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الشورى يوافق
على مشروع
نظام المنافسة
الدكتور  /فهد العنزي

نائب رئيس لجنة االقتصاد والطاقة

وافــق جمـــل�س ال�شــورى خــالل جل�ســـته العاديـــة الثـــامنـــة
واخلم�ســني التي عقــدها يـــوم الثالثـــاء املوافق 1437/1/7هـ،
بـــرئـــــا�ســــة معـــايل رئيــ�س املجلــ�س ال�شـــيخ الدكتـــور عـــبداهلل
بن حممد بن �إبراهيم �آل ال�شيـــخ ،على م�شــروع نظام املناف�سة ،يف
الوقت الذي رف�ض فيــه املجل�س بالأغلبيــة م�شـروع �إ�سرتاتيجــية
تعزيز املناف�سة يف اململكة.
د.العنزي :مشروع النظام يأتي لحماية
المنافسة العادلة وتشجيعها

جاء ذلك بعد �أن ا�ستمـــع املجلـــ�س لوجهة نظر جلنة االقت�صاد
والطاقة ،ب�ش�أن ملحوظــــات الأعـــ�ضاء و�آرائهـــم جتـــاه م�شـــروع
نظام املناف�سة (املعـــدل) وم�شـــروع �إ�سرتاتيجــية تعزيز املناف�سة
يف اململكة ،تالها نائب رئيـــ�س اللجنة الدكـــتور فهـــد بــن حمـــود
العنزي حيث �أو�ضح �أن الغايـــة من م�شـــروع النظـــام هي حـــماية
املناف�سة العادلة وت�شجيعها� ،أما حماربـــة ال�سلــع الرديئـة وغالء
الأ�سعار فتحكمها �أنظمة ولوائح �أخرى تخت�ص بها وزارة التجارة
وال�صناعة ،مثل :نظام مكافحة الغ�ش التجاري وغريه.
حماية المنافسة ومنع االحتكار
ستؤدي إلى انخفاض األسعار،
وجذب المستهلكين

و�أ�ضــاف الدكــتور العن ــزي �أن حماي ــة املناف�س ــة ومنع االحتكار �ست�ؤدي
�إلى انخفا�ض الأ�سعار ،وجذب امل�ستهلكني ،وتقدمي مزاي ــا عــدة يف م�صلحة
امل�ستهلك ،م�شري ًا �إلى �أنه من املعروف �أنه لي�س من مهم ــات الأنظم ــة تبني
10
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النظريات االقت�صادي ــة ،وتو�ضيح الفروقات فيما بينها و�شمولها التعريفات
التي هي من عمل منظري االقت�صاد.
وبينَّ �أن الأنظمة والقوانني لي�ست ُكت ًبا �أو مناهج علمية تُدر�س يف قاعات
املحا�ضرات� ،أو م�ؤلفات اقت�صادي ــة تو�ضــح الفرق بني م�صطلح ما �أو غريه
من امل�صطلحات االقت�صادية املختلفة .و�إنــما ت�أخذ الأنظمــة ما يعنيها من
تعب ه ــذه التعريفــات
التعريفات الالزم ــة لتطبيــقها ،ولي�س بال�ضرورة �أن رِّ
عــن وجه ــة نظــر اقتــ�صادي ــة معينــة� ،أو نظرية معيــنة ،و�إمنــا مــا حتتاجــه
الأنظمة من تعريفات عند �صيانــة مواد النظام لين�سجم مع غاياته و�أهدافه
وجماالت تطبيقه».
وعن �سبب عدم تبني اللجن ــة م�شــروع اال�سرتاتيج ــية لتــعزيز املناف�سة،
�أو�ضح الدكتور العنزي �أن اللجنة انتهت يف تقريرها �إلى �أن هـذه اال�سرتاتيجية
ال ترقى �إلى كونها �إ�سرتاتيجي ــة باملعنى الدق ــيق له ــذه الكلم ــة؛ وذلك نظ ًرا
الفتقارها لأب�سط معايري اال�سرتاتيجيــة� ،إ�ضافــة �إلى �أن جمـل�س املناف�سة �أ ّيد
اللجنة على هذا الر�أي مع عدد من اجلهات التي ا�ست�ضافتها اللجنة.

مداوالت القبة

و�أ�ضاف� :إن م�شروع النظ ــام ج ــاء لينظ ــم قواع ــد املناف�س ــة العادلــة،
وا�ستقاللي ــة اجله ــة املعن ــية باملناف ــ�سة ،ومنحــها اال�ستقاللية الكاملة مبا
يحــقق الغاي ــات والأهداف املر�سومة له ،ومي ِّكنها من ممار�سـة �صالحيات ــها
الكاملة ،م�ؤكــد ًا �أن اللجن ــة ر�أت �أن يك ــون للمجل ــ�س رئي�س ًا متف ــرغ ًا ال تق ــل
ـائب ل ــه ،ويكون الرئي�س م�س� اًؤول
مرتبته عن املرتب ــة املمت ــازة ،ويتم تعيــني نـ ٍ
عن تنف ــيذ �سيا�س ــات املجل�س ،و�إدارة �شـ ـ�ؤون ــه املالي ــة والإداري ــة ،وتنف ــيذ
القرارات التي يتخذها.
وعن ربط جمل�س حماية املناف�س ــة برئي ــ�س جم ــل�س الوزراء قال العنزي:
�إن ذلك يعد ت�أكيدً ا وتعزيزًا ال�ستقالليته ،وح�س ًما ملرجعي ــته؛ بحــيث ال يكون
ً
مرتبطا بجهة تنفيذية حمددة كما هو احلــال يف النظ ــام احلــايل  -حيث
ير�أ�س املجلــ�س وزي ــر التج ــارة وال�صناعة ،-الفت ًا النظر �إلى الأعباء امللقاة
على عاتق الوزير ورئا�سته لعـدد من اجلهات؛ جتعل املجل�س �ضمن دائرة هذه
امل�س�ؤوليات املت�شعبة ،عالو ًة على �أن ا�ستقاللي ــة املجــال�س الرقابية �أ�صبحت
مطل ًبا تنظيم ًيا مه ًما.
عدم الموافقة على مشروع
إستراتيجية تعزيز المنافسة

كما يتم ربط جمل�س حماية املناف�س ــة برئي�س جمـ ــل�س الوزراء وف ًقا لقرار
جمل�س ال�شورى رقم ( )75/146وتاريخ 1436/2/17هـ ،ال ــذي ن�ص على:
“العمل على حتويل جمل�س حماية املناف�سة �إلى هيئة عامــة ترتبط برئي�س
جمل�س الوزراء”.
و�أكد نائب رئي�س اللجنة على عدم منا�سبة الن�ص على احلـد الأدنى ملمثلي
اجلهات احلكومية مبا ال يقل عن املرتبة الرابعة ع�شرة؛ وذلك لعدم حرمان
املجل�س من الكفاءات ال�شابة من الدخــول لع�ضويته ،واملرتبة �أو الدرجة
الوظيفية ال تعك�س بال�ضرورة الكفاءة� ،أو �إمكانية التفرغ الالزم للقيام مبهام
ع�ضوية املجل�س.
وحول عبارة“ :امل�صلحة العامة” بينَّ نائ ــب رئ ــي�س اللج ــنة �أنها عبارة
ف�ضفا�ضة وهي الهدف من جميع الأنظمة و�إن مل ُين�ص علي ــها؛ حي ــث �أ�ش ــار
النظام الأ�سا�سي للحكم �إلى �أن الأنظمة تــ�صدر لرتتيب امل�صال ــح العام ــة،
واملادة ال�سابعة وال�ستون من النظام تن�ص على �أن ال�سلط ــة التنظيمية ت�ضع
الأنظمة واللوائح فيما يحقق امل�صلحة �أو يرفــع املف�سدة يف �شـ ـ�ؤون الدول ــة،
ولذلك كان االقت�صار على حتديد م�صلح ــة امل�ست ــهلك ه ــو �أحد الأه ــداف
الأ�سا�سية مل�شروع النظام.
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د .حسام العنقري
رئيــس اللجـــنة المــــاليـــة

عضو يقترح فصل مصلحة
الزكاة والدخل ومنحها
االستقاللية 00وآخر يطالب
بإخراج ضرائب شركات
البترول من المصلحة
إلى وزارة المالية

ناق�ش جملـــ�س ال�شـــورى خـــالل جل�ستـــه العاديـــة ال�ساد�ســـة
واخلم�سني التي عقدها يوم الثـــالثاء املوافـــق 1436/12/30هـ،
برئا�سة معايل رئي�س املجل�س ال�شيخ الدكتور عبداهلل بن حممد
بن �إبراهيم �آل ال�شيخ تقـــرير اللجنـــة املاليـــة ،ب�ش�أن التقرير
ال�سنوي مل�صلحـــة الزكـــاة والدخـــل للعــــام املايل 1436/1435هـ
الذي تاله رئي�س اللجنة الدكتور ح�سام العنقري.
وبعد طرح تقرير اللجنـــة وتو�صــياتها ب�ش�أن املو�ضوع للنقا�ش
ا�ستح�سن �أحد الأع�ضاء �أن ت�ضمن م�صلحــة الزكـــاة والدخــل يف
تقريرها جهودها يف جباية زكاة بهيمة الأنعام ،بينـــما ر�أى �آخـــر
حذف �ضريبة �شركات البرتول من التقــرير حتى يكـــون معقو ًال
ويتفق مع الواقع ،ور�أى �أن تعدل اللجنة عبارة «�ضرائب �شركات
البرتول» �إلى «الدخل» من بيع البرتول والنفط والغاز.
واقت ــرح ع ــ�ضو �آخ ــر ف�ص ــل م�صلحــة الزكاة والدخل عن وزارة املالية
و�إعطائ ــها ا�ستقاللــية كاملــة .بينــما ر�أى �آخــر �إخ ــراج “�ض ــرائب �شركات
البرتول” من امل�صلحة �إلى وزارة املالية مبا�شرة من خ ــالل وكال ــة ال ــوزارة
ل�ش�ؤون الإيرادات بحيث يكون �إيرادًا �صاف ًيا للدولة ولي�س �إيرادًا �ضريب ًيا.
و�أك ــد �أح ــد الأع�ض ــاء �أهمي ــة مراجعة �آلي ــة التوزيــع والتح�صيل لزكاة
الثمار وزكاة بهيمة الأنعام ،وتنظيم �آليات جباية زك ــاة الأم ــوال من خ ــالل
احل�سابات يف البنوك.
وطالب ع�ضو �آخر باال�ستفادة من بيوت اخلربة املحلي ــة واجلهات الأخرى
امل�ؤهلة كهيئة املحا�سبني القانون ــني ال�سعوديني ،وجمعيــة املحا�سبــة ال�سعودية
وكذلك �أق�سام املحا�سبة يف اجلامعة.
12
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ولفت �أحد الأع�ضاء النظر �إلى �أن عبارة“ :الزكاة والدخل” ،هي �إيرادات
الدولة� ،أي �أنها وزارة املالية ،مت�سائ ًال عن ما �إذا كان هناك �إيراد للدولة
يخرج عن الدخل؟ ,وبينَّ �أن الزكاة والدخل هي كلمة اقت�صادية �شاملة لكل
�أنواع الإيرادات املبا�شرة وغري املبا�شرة.
المطالبة بسرعة إصدار نظام
جباية الزكاة على األنشطة التجارية
والمهنية

و�أيد ع�ضــو �آخ ــر اللجن ــة يف تو�صيتها الأولى التي تطالب ب�سرعة �إ�صدار
نظام جباية الزكاة على الأن�شط ــة التجاري ــة واملهني ــة ،وا�ستحــ�سن �آخر �أن
ت�ستقطب امل�صلحة الكفاءات املتمــيزة ،و�إيج ــاد احلــوافز لهــم ،وفتح املجال
لالبتعاث اخلارجي للح�صول على �شهادة املاج�ستري يف املحا�سبة.

مداوالت القبة

واقرتح ع�ضو �آخر �أن تقوم م�صلحــة الزك ــاة والدخ ــل باحل�ص ــول على
�شرعا من الفق ــراء وامل�ساكــني وابن ال�س ــبيل
�أوجه ال�صرف للجهات املعروفة ً
والغارمني ويف �سبيل اهلل والقائمني عليها وغريهم ،بد ًال من �إيداع ما لديها يف
ح�ساب خا�ص لوزارة ال�ش�ؤون االجتماعية ،وبيان ذلك يف تقريرها ال�سنوي.

كما اقرتح الع�ضو �أن تقوم امل�صلحة مبراجعة هيكلها التنظيمي ،و�إ�صدار
تنظيم جديد يتوافق مع امل�س�ؤوليات والتطورات التي تواجهها.
وا�ستغرب �آخر ت�سرب بع�ض موظـ ــفي امل�صل ــحة ،رغ ــم �أن هن ــاك حوافز
مالية ،ودورات تدريبية ملن�سوبيها.

والحظ �آخر �أن ن�سبة الأحكام ال�ص ــادرة من دي ــوان املظـ ــامل ل�صالـ ــح
امل�صلحة متدنية جدً ا ،وال حظ �أن تقرير امل�صلح ــة مل يو�ضح كيفية احل�صول
على الن�سب والأرقام مل�ؤ�شرات االعتمادية ،وفاعلية التوا�صـ ــل ،ور�ضا املكلفني
وغريها .وطالب بت�ضمني ذلك يف التقرير القادم.

و�أيد �أحد الأع�ضاء �أن تقوم امل�صلحة بعقد امل�ؤمت ــرات ،والنــدوات ،وور�ش
العمل ،والتع ــاون مع اجلامعــات ومراكز البحوث للتعريف بعمل ــها ،و�إي�ضاح
ن�شاطـ ــاتها و�أهداف ــها ،الفـ ــت ًا �إلى �أهم ــية الرتكـ ــيز على التدريب والتـ ـ�أهيل
مــن خـ ــالل التعاقـ ــد مع امل�ؤ�سـ ــ�سات واملعاه ــد املتخ�ص ــ�صة لتدريب وت�أهيل
موظفي امل�صلحة.

ولفت �أحد الأع�ضاء النظر �إلى �إن هناك وظ ــائف �شاغ ــرة يف امل�صلحـ ــة
تفوق ( )500وظيفة ،مت�سائ ًال عن �سبب عدم �شغ ــلها؟ ال�سي ــما و�أن هـ ــناك
الكثري من اخلريجني واخلريجات �سنو ًيا.

ويف نهاية املناق�شة قرر املجل�س املوافقـة على منح اللجنة املالية مزيد ًا من
الوقت لدرا�سة ما طرح ــه الأعـ�ضاء من �آراء وملحوظات ومقرتحات ,والعودة
بوجهة نظرها �إلى املجل�س يف جل�سة �سابقة.

اقتراح بأن تقوم المصلحة بصرف
إيراداتها على أهل الزكاة شرعًا
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األستاذ محمد المطيري

رئيس لجنة الحج واإلسكان والخدمات

الشورى يطالب وزارة
اإلسكان بفصل قوائم
االنتظار على بوابتها
لتعجيل اإلقراض للراغبين
في شراء وحدات سكنية
من القطاع الخاص

طـــالب جمـــل�س ال�شـــورى خـــالل جل�ســـته العاديـــة الثالثــــة
واخلم�سني التي عقدها يوم االثنني املوافق 1436/12/22هـ،
برئا�سة معايل رئي�س املجل�س ال�شيخ الدكتور عبداهلل بن حممد
بن �إبراهيم �آل ال�شيخ ،وزارة الإ�سكان ب�أن تقدم خططها الزمنية
واملكانية والعمرانية لتوفري املنتجات ال�سكنية للمواطنني.
كما طالب املجل�س الوزارة بف�صل قوائم االنتظار على بوابة
وزارة الإ�سكان بحيث يعجل الإقرا�ض للراغبني يف �شراء وحدات
�سكنية من القطاع اخلا�ص ،ودعم البند املخ�ص�ص لذلك من املبالغ
املعتمدة ،والتن�سيق مع وزارة ال�ش�ؤون البلدية والقروية واجلهات
املعنية لإعداد الت�صاميم العمرانية املرنة من �أجل رفع الكثافة
أرا�ض منا�سبة
ال�سكانيــــة يف املـــدن الرئيـــ�سة التي ال تتوفر فيها � ٍ
مل�شروعات الإ�سكان.
دعا االسكان للتعاون مع
القطاع الخاص لتوفير الخبرات
التخصصية التي تحتاجها

ودعـــا املجلـــ�س يف قراره وزارة الإ�سكـــان ملعـــاجلــة النـــق�ص
يف الكــــوادر الب�شريــة مـــن خـــالل �إ�شغـــال الوظـــائف ال�شـــاغرة
لديها ،والتعاون مع القطاع اخلـا�ص لتوفري اخلبــرات التخ�صــ�صية
التي حتتاجها.
جـــاء ذلك يف الـــقرار الـــذي �أ�صـدره املجلـــ�س بالأغلبية بعد
�أن ا�ستــمع لوجــهة نظر جلنة احلج والإ�سكـــان والـخدمات ب�ش�أن
ملحوظــات الأعـــ�ضاء و�آرائـــهم جتـــاه التقـــرير ال�ســـنوي لوزارة
14
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الإ�سكان للعام املايل 1435/1434هـ ،التي تـــالها رئيــ�س اللجنة
الأ�ستاذ حممد املطريي.
وخل�صت اللجنة ردها يف عدد من املحاور ,ففي حمور تدين ن�سبة ملكية
امل�ساكن بينت اللجنة �أنها تتفق مع �أن احلاجة تدعو �إلى مراجعة الدرا�سات
الإح�صائية ال�سكانية وتعريف امل�سكن املالئم ،م�شرية �إلى �أهمية تغطيته
�ضمن وثيقة اال�سرتاتيجية الوطنية للإ�سكان.
وفيما يتعلق بتوفري ال�سكن للفقراء واملحتاجني؛ قال رئي�س اللجنة حممد
املطريي �إن تنظيم الدعم ال�سكني ال�صادر بقرار جمل�س الوزراء رقم ()82
وتاريخ 1435/3/5هـ ،املت�ضمن �آلية اال�ستحقاق ،يركز على تقدمي املنتجات
ال�سكانية للأكرث ا�ستحقاق ًا ،وفق املعايري املحددة يف �آليات اال�ستحقاق ،وهذه
الآلية جتعل الأولوية لهذه الفئة.

مداوالت القبة

المطيري :الحاجة تدعو إلى مراجعة
الدراسات اإلحصائية وتعريف
المسكن المالئم

ويف املحور الثاين اخلا�ص بامل�شاركة مع القطاع اخلا�ص �أ�شار املطريي
�إلى �أن وزارة الإ�سكان قامت بالتن�سيق مع �صندوق التنمية العقارية الذي
�أطلق �أكرث من اثنتي ع�شرة مبادرة يف جمال التمويل العقاري ،كما ا�ستمرت
الوزارة يف زيادة تعاونها مع القطاع اخلا�ص لتوفري امل�سكن املالئم ،وقد �سبق
ملجل�س ال�شورى �أن اتخذ قرارات يف هذا ال�ش�أن� ،آخرها القرار ذو الرقم
( )50/102والتاريخ 1435/8/26هـ ،املت�ضمن يف البندين ثاني ًا وثالث ًا ما
ي�أتي :البند ثان ًيا“ :تعزيز دور القطاع اخلا�ص يف امل�ساهمة بتوفري الوحدات
ال�سكنية ب�أ�سعار منا�سبة ،وتقدمي حزمة من احلوافز والت�سهيالت الالزمة
لذلك”.
والبند ثالث ًا“ :التن�سيق مع �صندوق التنمية العقارية لإيجاد م�ساندة
للتمويل العقاري من خالل القطاع اخلا�ص ب�شروط و�إجراءات مي�سرة”.
وب�ش�أن حمور الرتكيز على التمويل الإ�سكاين قال رئي�س اللجنة� :إن
التمويل العقاري هو �أحد احللول الرئي�سة ملعاجلة م�شكلة الإ�سكان ،وقد �سبق
للمجل�س �أن �أ�صدر قراره رقم ( )18/32وتاريخ 1435/5/9هـ ،املت�ضمن
و�ضع �آلية ل�سرعة �إقرا�ض م�ستحقي ال�سكن وفق �آلية اال�ستحقاق من املبلغ
املخ�ص�ص لإن�شاء (� )500ألف وحدة �سكنية.

وبخ�صو�ص حمور حجم الوحدات ال�سكنية لفت املطريي النظر �إلى �أن
بيانات وزارة الإ�سكان تفيد ب�أن م�شكلة الإ�سكان ترتكز يف املناطق احل�ضرية
الرئي�سة ،وت�أتي يف مقدمتها :الريا�ض ،وجدة ،ومكة املكرمة ،واملدينة
املنورة ،والدمام ،وهناك درا�سة حلجم الوحدات ال�سكنية يف كل املناطق،
واملحافظات ،مع الإ�شارة �إلى �أن عمل الوزارة حتول من بناء الوحدات
ال�سكنية �إلى تقدمي الدعم ال�سكني مبنتجاته املتنوعة ،التي تتيح للمواطن
اختيار املنتج ال�سكني الذي يرغب فيه.
وحول حمور التخطيط ال�شامل �أو�ضح رئي�س اللجنة �أن اال�سرتاتيجية
العمرانية ال�صادرة بقرار جمل�س الوزراء عام 1421هـ ،ت�أخذ يف احل�سبان
�أهمية التخطيط ال�سليم مل�ستقبل التنمية العمرانية ال�شاملة ،و�إلى �إيجاد
نظام تخطيطي عمراين �شامل على م�ستوى الدولة ،ويتولى م�س�ؤولية تنفيذ
ر�ؤية �إ�سرتاتيجية عمرانية يف امل�ستقبل ،ت�أخذ يف االعتبار املعايري االجتماعية
وال�صحية واالقت�صادية ونوعية احلياة .مفيد ًا �أن م�شروعات الوزارة التي
تعتمد على التخطيط وتطوير البنية التحتية؛ تراعي تلك اجلوانب.
ويف حمور توظيف وزارة الإ�سكان للعن�صر الن�سائي �أفاد املطريي �أن وزارة
الإ�سكان حديثة الن�ش�أة ،و�ستقوم بتجهيز �أماكن منا�سبة للأق�سام الن�سائية
يف ديوان الوزارة والفروع ،و�سيتم التوظيف فيها يف حالة جاهزيتها .م�شري ًا
�إلى �أن اللجنة �أعدت التو�صية الرابعة املتعلقة بنق�ص الكوادر الب�شرية ب�شكل
عام ،حتقيق ًا ملا الحظته من نق�ص يف الكوادر الب�شرية.
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المؤسسة العامة
للتقاعد ..التزام كبير جدًا
للمتقاعدين ..وحلول
لمواجهة «العجز»!

ا�ستثــمــــارات امل�ؤ�س�ســـة العامـــة للتقـــاعد ,وم�شــروعي نظــامي
التقاعد الع�سكــري واملدين ,والتقاعـــد املبكر الـــذي �أثقـــل كــاهل
امل�ؤ�س�سة مالي ًا ,كـــانت حمــاور �أطروحــات �أع�ضاء جمل�س ال�شورى
�أثناء مناق�شة املجل�س خالل جل�ستــه العاديــة الرابعة واخلم�سني
التي عقدهـــا يـــوم الثالثـــاء املوافـــق 1436/12/23هـ برئا�سة
معايل رئي�س املجلــ�س ال�شـــيــخ الدكــتور عــبداهلل بن حمــــمد بن
�إبراهـيم �آل ال�شيخ ،تقــرير اللجنة املالية ،ب�ش�أن التقرير ال�سنوي
للم�ؤ�س�سة العامة للتقاعد للعــام املايل 1436/1435هـ الذي تاله
رئي�س اللجنة الدكتور ح�سام العنقري.
فبعد طرح تقرير للجنة وتو�صياتها للنقا�ش �أ�شار �أحد الأع�ضاء �إلى �أنه
من خالل التقرير يت�ضح �أن حجم التزامات امل�ؤ�س�سة جتاه املتقاعدين كبري
جدًا ،وال يتواكب مع حجم اال�شرتاكات ال�سيما يف القطاع الع�سكري ،مطالب ًا
اللجنة ب�إعادة �صياغة التو�صية الثالثة مبراجعة ا�سرتاتيجيات امل�ؤ�س�سة
اال�ستثمارية الداخلية ،خا�صة و�أن عائد اال�ستثمارات الداخلية منخف�ض
مقارنة بعوائد اال�ستثمارات اخلارجية.
رفع حصة مساهمة الدولة %5
للمدنيين و % 7للعسكريين

ولفت ع�ضو �آخر نظر اللجنة �إلى �أن بع�ض تو�صياتها متحققة؛ حيث
�أفادت امل�ؤ�س�سة ب�أنه مت االتفاق على رفع ح�صة م�ساهمة الدولة مبعدل
( )%5للمدنيني ،و ( )%7للع�سكريني ،واقرتح الع�ضو �أن تكون هناك تو�صية
تعالج م�شكلة التقاعد املبكر ،التي تعاين منها امل�ؤ�س�سة ،كما اقرتح �أن تتم
16
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درا�سة التقرير القادم للم�ؤ�س�سة من قبل جلنة الإدارة واملوارد الب�شرية
لكونها تدر�س تقرير وزارة اخلدمة املدنية ،والرتباط التقاعد بنظام اخلدمة
املدنية� ،إ�ضافة �إلى �أن وزير اخلدمة املدنية هو الذي ير�أ�س جمل�س امل�ؤ�س�سة
العامة للتقاعد.
إعادة النظر في نظام التقاعد
وآلية استثماراته والسياسة المالية
للمؤسسة

و�أ�شار �أحد الأع�ضاء �إلى �أن هناك تباي ًنا بني اال�شرتاكات واملنافع �أدى
�إلى �أن يبلغ حجم االحتياطات املوجودة يف التقاعد الع�سكري ( )%6.5مبا
يوازي �ضعف الإنفاق ال�سنوي للم�ؤ�س�سة ،وبالن�سبة للتقاعد املدين ()%15.9
�ضعف التقاعد الع�سكري ،مطالب ًا ب�إعادة النظر يف نظام التقاعد و�آلية
ا�ستثماراته وال�سيا�سة املالية للم�ؤ�س�سة.
ودعا ع�ضو �آخر امل�ؤ�س�سة لتفعيل �أدوات االدخار واال�ستثمار ،م�شري ًا �إلى
�أنه ميكن �أن يكون هناك �صندوق ا�ستثماري داخل امل�ؤ�س�سة يتيح الفر�صة

مداوالت القبة

ملن يرغب من امل�شرتكني باال�ستثمار فيه ,على �أن تقوم امل�ؤ�س�سة با�ستثمار
هذه املبالغ و�صرفها للمتقاعد بعد تقاعده ،كما اقرتح الع�ضو �أن يكون هناك
مكتب خا�ص للمتقاعدين يقوم على تنظيم وت�سهيل �إجراءات اخلدمات
اللوج�ستية املقدمة لهم.
نظامي التقاعد
من جانبه ت�ساءل �أحد الأع�ضاء عن م�صري م�شروع َ
الع�سكري واملدين اللذين �أعدتهما امل�ؤ�س�سة عام 1423هـ ،ومت رفعهما �إلى
املقام ال�سامي عام 1424هـ.
و�أ�ضاف :رغم �صدور قرارين من جمل�س ال�شورى ب�ضرورة الإ�سراع يف
اعتماد هذين النظامني؛ �إال �أن التقرير مل يبني ما مت ب�ش�أنه يف هذه املدة،
مطالب ًا اللجنة ب�إفادة املجل�س عن امل�شروع الذي �سوف ي�سهم يف حل كثري من
امل�شكالت التنظيمية التي تعاين منها امل�ؤ�س�سة.
وت�ساءل ع�ضو �آخر عن الإجراءات الت�صحيحية النظامية واملالية التي
ت�ساعد امل�ؤ�س�سة يف التغلب على م�شكلة العجز النقدي القائم واحلرج يف
التقاعد الع�سكري ,وعن �أ�سباب عدم حتويل الأر�صدة امل�ستحقة ل�صالح
امل�ؤ�س�سة .كما ت�ساءل عن عدم حتديد موعد وجدول زمني تقوم خالله وزارة
املالية بت�سديد الأر�صدة امل�ستحقة ل�صالح امل�ؤ�س�سة العامة للتقاعد ,خا�صة

�أن املبلغ امل�ستحق عليها كبري جدً ا ،و�إذا ما مت حتويله ل�صالح امل�ؤ�س�سة �سيحل
الكثري من امل�شكالت القائمة حال ًيا.
جدول زمني لتسديد وزارة المالية
المبالغ الكبيرة المستحقة للمؤسسة

كما ت�ساءل �آخر عن جماالت اال�ستثمار التي من املمكن �أن ت�ساعد
امل�ؤ�س�سة على تنمية ا�ستثماراتها بطريقة �آمنة ومبا مياثل املعدالت العاملية,
م�شري ًا �إلى �أن امل�ؤ�س�سة ت�ستثمر حال ًيا ما ن�سبته ( )%43يف الأ�سهم ،وكما هو
معروف �أن هذا النوع من اال�ستثمار عايل املخاطر؛ وطالب امل�ؤ�س�سة بعدم
التو�سع يف هذا النوع من اال�ستثمار يف ظل اال�ضطرابات املالية واالقت�صادية
التي يعي�شها االقت�صاد العاملي يف ال�سنوات الأخرية.
ووجه ع�ضو �آخر �س�ؤا ًال للم�ؤ�س�سة عن احللول الدائمة ملعاجلة العجز
االكتواري ,م�شري ًا �إلى �أن التقرير مل يو�ضح دورية الفح�ص االكتواري الذي
قامت به امل�ؤ�س�سة واملدى امل�ستهدف ،خا�صة �أن هناك عجزً ا مال ًيا اكتوار ًيا
يقابله �ضعف يف �أداء اال�ستثمار .واقرتح �أن تكون هناك تو�صية حول درا�سة
ربط الراتب التقاعدي مبعدل الت�ضخم حتى نحافظ على القوة ال�شرائية
لدخل التقاعد.
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وا�ستغرب �أحد الأع�ضاء عدم حتقيق م�ؤ�س�سة التقاعد الإيراد املنا�سب،
واعترب املليارات الثمانية التي ذكرها التقرير كمبلغ �إيرادات رقم �ضعيف
مقارنة باملبالغ التي ت�ستثمرها امل�ؤ�س�سة.
اقتراح إيقاف مؤقت للتقاعد المبكر
لدى العسكريين

وطالب �آخر با�ست�ضافة معايل حمافظ امل�ؤ�س�سة العامة للتقاعد ملناق�شته
حول �أو�ضاع امل�ؤ�س�سة ،م�شري ًا �إلى �أنه من امل�ستغرب �أن مثل م�ؤ�س�سة التقاعد
من املمكن �أن ت�صبح مفل�سة بعد �ستة �أعوام ،ولن ت�ستطيع الوفاء بحقوق
امل�ستفيدين ،كما انتقد الع�ضو عدم حر�ص امل�ؤ�س�سة على �شمول مناطق
اململكة يف ا�ستثماراتها.

ور�أى �أحد الأع�ضاء �أنه من املنا�سب لو �أن التقرير �سلط ال�ضوء على ما
ورد يف ال�صفحة ال�سابعة ب�أن هناك ( )301موظف التحقوا بدورات تدريبية
خمتلفة ،وذكر تف�صيالت عن ه�ؤالء املوظفني ،كما �أنه من املنا�سب �أن تقوم
امل�ؤ�س�سة بعمل ا�ستثماري يف مقارها ومبانيها التي تبنيها ،بحيث ت�شمل
مكاتب للموظفني وكذلك ا�ستثمارات تعود على امل�ؤ�س�سة.
وطالب ع�ضو �آخر اللجـ ــنة ب�إي�ضاح مدة تراكم املبالغ املالية لدى وزارة
املالية ,واجلهود التي بذلت ــها مع الوزارة من �أجل احل�صول على تلك املبالغ،
ال�سي ـ ــما �أن مع ــايل وزي ــر املالي ــة كان رئي ـ ًـ�سا ملجل ــ�س �إدارة امل�ؤ�س�س ــة يف
وق ــت �سابق.
و�أيد �آخر �أن تعدل اللجنة �صياغة تو�صيتها ب�أن تقوم وزارة املالية ب�إ�صدار
�سندات مالية ل�صالح امل�ؤ�س�سة ،وذلك ل�ضمان الإيفاء باملبالغ ،ولت�ستفيد
امل�ؤ�س�سة من املبالغ با�ستثمارها.
ودعا �أحد الأع�ضاء �إلى حتديد �أهداف ا�ستثمارات ال�صناديق التقاعدية؛
مو�ضح ًا �أنه �إذا كانت فقط العائد على اال�ستثمار فيمكن املطالبة ب�أعلى
عائد� ،أما �إذا كان الهدف هو العائد على اال�ستثمار والتنمية الوطنية  -كما
هو معمول به يف اململكة العربية ال�سعودية ودول كثرية  -في�صبح املو�ضوع
خارجا عن عائد اال�ستثمار؛ لأن اال�ستثمار يف تطوير االقت�صاد الوطني
ً
ال يقدم يف معظم الأحيان �أعلى عائد ،ومع ذلك ف�إن متو�سط العائد على
ا�ستثمارات م�ؤ�س�سة التقاعد يف �آخر خم�س �سنوات بلغ ( )%4.9مبا يفوق
معظم الدول املو�ضحة يف اجلدول التا�سع.

فيما اقرتح ع�ضو �آخر ب�إيقاف م�ؤقت وقتي للتقاعد املبكر لدى الع�سكريني
لفرتة معينة ،حتى ال يزداد ال�ضغط على امل�ؤ�س�سة ،م�شري ًا �إلى وجود عجز
فيما حت�صله امل�ؤ�س�سة من الع�سكريني ،وما ت�صرفه على املتقاعدين بواقع
ع�شرة مليارات ريـال.
بعد ذلك عقب معايل الرئي�س قائال ب�أن التقرير ال يوجد به ما يدل على
�أن امل�ؤ�س�سة مفل�سة ،وفيما يتعلق بدعوة معايل رئي�س امل�ؤ�س�سة فقد طلب
بنف�سه احل�ضور �إلى املجل�س ,وفع ًال ح�ضر والتقى م�س�ؤويل املجل�س و�أع�ضائه
وعر�ض كل ما لديه ،وكانت امل�ؤ�س�سة �شفافة جدً ا فهي تقول �أن لديها م�شكلة
ويف امل�ستقبل �ستتفاقم ،ومل تخف ذلك ,بل طلبت من املجل�س امل�شاركة يف
معاجلة هذه امل�شكلة ،التي من �أ�سبابها التقاعد املبكر وكذلك ال�سن املبكرة
لتقاعد الع�سكريني.
18
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وقال ع�ضو �آخر� :إن معدل الت�ضخم لنف�س الفرتة و�صل ( )%3مما يعني
�أن العائد احلقيقي ي�صل �إلى ( .)%1,5ور�أى �آخر �أنه من غري املمكن العمل
�أ�سوة ب�أف�ضل م�ؤ�س�سات التقاعد العاملية دون االنفكاك من ال�سوق املحلي
الأقل عائدً ا من الأ�سواق العاملية.
ولفت �أحد الأع�ضاء �إلى �أن املتقاعدين يواجهون حتديات وهم بحاجة
�إلى حلول ولي�س �إلى درا�سات فقط ،ومن املنا�سب �أن يرفع معايل حمافظ
م�ؤ�س�سة التقاعد تقارير امل�ؤ�س�سة مبا�شرة �إلى جمل�س ال�ش�ؤون االقت�صادية
والتنمية وذلك لت�سريع ملف النظام اجلديد للتقاعد.
بعد ذلك �أتاح معايل الرئي�س املجال �أمام رئي�س اللجنة لتو�ضيح وجهة
نظرها ب�ش�أن ما طرحه الأع�ضاء من �آراء ومقرتحات ،فطلب ت�أجيل الرد
لتتمكن اللجنة من درا�سة ما �أثري خالل النقا�ش درا�سة وافية والعودة بوجهة
نظرها �إلى املجل�س يف جل�سة قادمة ب�إذن اهلل.

مـقــال

السياسة النووية السعودية !!.....
تكاد �إ�سرائيل  -و الداعمني لها � -أن حتظر على العرب حتى درا�سة الفيزياء والكيمياء والهند�سة  ,كي ال ي�ستغلوا
معرفتهم يف هذه العلوم لإنتاج �أ�سلحة دمار �شامل  ,وبخا�صة الأ�سلحة النووية ..لأن ما يعتمل يف �صدور العرب من غنب وقهر
جتاه ال�صهاينة ،قد يدفع العرب � -أو بع�ضهم  -ال�ستخدام هذه املعرفة �ضد عدوهم الأول (�سيما و�أن هذا العدو ي�شهر نف�س
ال�سالح �ضدهم) ...وفى ذلك تهديد (خطري ) لـ « �أمن �إ�سرائيل » ..؟!!
�إن من عجائب العالقات الدولية احلالية� ,أن ت�ضع دول عظمى كل ثقلها ...لكي ت�ضمن « تفوق » وهيمنة دويلة م�صطنعة
 يف كل املجاالت ,ومنها الت�سلح بكل �أنواع الأ�سلحة الإ�سرتاتيجية .وفى ذات الوقت ,تعمل كل ما بو�سعها لإ�ضعاف الطرفالآخر  -العرب  -واحليلولة دون نهو�ضه ...حتى ال يهدد �إ�سرائيل ،وحتى مت�سي بالده لقمة �سائغة لل�صهيونية ,و�أطماعها
اال�ستعمارية البغي�ضة.
وتتجلى هذه العجيبة يف فل�سطني والعراق ,وغريهما .كما تتجلى بو�ضوح �أكرب يف م�س�ألة الت�سلح النووي .ففي الوقت
الذي ُي�سمح فيه لإ�سرائيل بامتالك حوايل  300ر�أ�س نووي ,وو�سائل حملها وقذفها يف دائرة كربى ...تكاد تغطي كل العامل
العربي ,ف�إن الغرب الداعم يقيم الدنيا وال يقعدها �إن �شرعت �إحدى الدول العربية يف �أبحاث نووية� ,أو فكرت يف امتالك
بنية نووية للأغرا�ض ال�سلمية ؟!
لقد امتلكت �إ�سرائيل قوة نووية �ضاربة ,بدعم غربي تقنى و�سيا�سي �شامل ,ومازالت ترف�ض حتى جمرد خ�ضوع بع�ض
من�ش�آتها النووية للتفتي�ش الدويل ,وت�صر على عدم االن�ضمام �إلى «اتفاقية حظر انت�شار الأ�سلحة النووية «(,)NPT
وت�سخر من كل املحاوالت العربية (والإقليمية والدولية) الداعية لإقامة “منطقة �شرق �أو�سط خالية من ال�سالح
النووي“( . )NFZME
�أما العرب ,فقد وقعوا االتفاقية املذكورة ,و�صادقوا عليها ,دولة بعد �أخرى .ومع ذلك مازالت بع�ض الأو�ساط الغربية
تعمل على �ضمان خلو العامل العربي من �أي معرفة نووية تقنية تذكر .ور�أينا ما عمل جتاه العراق (ب�إيعاز من دوائر
�صهيونية معروفة) ملجرد �أنه كان لديه بع�ض العلماء القادرين على تطوير �سالح نووي ,وجمرد احتمالية حيازة العراق
للخيار النووي ,يف املدى الطويل.
ومن الأمثلة على هذا التحامل الأقاويل التي �أثريت م�ؤخراً ،من قبل بع�ض و�سائل الإعالم الأمريكية املت�صهينة ,ب�أن
اململكة لديها من�ش�آت ومواد نووية خطرة ,و�أنه ينبغي �إخالءها من هذه التقنية .وهى �أكذوبة ..مل يكن هدفها �سوى حجب
الأنظار عن �إمكانات �إ�سرائيل النووية .ورمبا التغطية �أي�ضا على عيوب االتفاق النووي االخري بني �إيران ودول.1+ 5
بينما ي�ؤكد امل�س�ؤولون ال�سعوديون دائم ًا عدم وجود �أي قدرة نووية لها بعد ع�سكري باململكة ,بل وانعدام الرغبة يف
الت�سلح النووي (رغم التهديدين الإ�سرائيلي والإيراين) ,خا�صة و�أن اململكة وقعت و�صادقت على اتفاقية حظر انت�شار
الأ�سلحة النووية ,وغريها من االتفاقيات املنبثقة عنها .كما �أن ه�ؤالء امل�س�ؤولني كثري ًا ما يلفتون الأنظار �إلى �إ�سرائيل,
وموقفها امل�شني يف امل�س�ألة النووية .بينما اململكة هي يف طليعة الدول الداعية ال�ستخدام الطاقة النووية للأغرا�ض
ال�سلمية فقط.
�إن ال�سيا�سة النووية ال�سعودية الراهنة حكيمة ,ومالئمة  -ب�صفة عامة  -للأو�ضاع النووية وال�سيا�سية ,املحلية
والإقليمية والعاملية ،وم�ؤكدة على حمبة ال�سلم .ومع ذلك ف�إنني -كمواطن عربي �سعودي� -أرى �أن ال تبقى “ البنية النووية
“ال�سعودية (�أي :جمموع العلماء والتقنيني ,واملن�ش�آت النووية) معدومة� ,أو �ضئيلة جداً .بل �أمتنى �أن ي�سعى لتطويرها..
لتتالءم وامل�ستوى العلمي والتقني الذي و�صلت �إليه البالد ,و�أن ي�ستمر هدفها  -كما هو حالي ًا  -هو ا�ستغالل القوة النووية
للأغرا�ض ال�سلمية املختلفة.
�أما اخليار النووي الع�سكري ,ف�إن اململكة قد ا�ستبعدته متام ًا .ولكن �إ�صرار بع�ض املعادين ,وفى مقدمتهم �إ�سرائيل (وهى
على م�شارف حدودنا ال�شمالية الغربية) و�أي�ضا �إيران (اجلارة من ال�شرق) على متلك هذا اخليار ،رمبا يجعل من املنطقي
�إعادة النظر يف هذا اال�ستبعاد الحق ًا ،خا�صة �إذا مل يتم التو�صل �إلى ال�سالم العادل املن�شود باملنطقة .بالفعل ،البد من
العمل دائم ًا لبناء وتقوية الذات  ،واالحتفاظ بكل اخليارات املمكنة.

�أ .د� .صدقـــه يحيى فا�ضـــــل
ع�ضو جمل�س ال�شورى
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خالل مناقشة المجلس تقرير رئاسة
شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي

الدكتور /فالح الصغير
رئيس لجنة الشؤون اإلسالمية والقضائية

�أكد عـدد من �أع�ضاء جملــــ�س ال�شورى �أن كل ما يت�صل بوظائف
وتنظيمــــات احلرمني ال�شريفــــني هــــو �إرث كبري وزاخــــر يخــــ�ص
هذه الأر�ض التي خ�صــــها اهلل باحت�ضــــان الكعبــة امل�شرفة وامل�سجد
احلرام وامل�سجد النبوي ال�شريف ,و�شرف اهلل هذه الدولـــة املباركة
بخدمتهم وخدمة �ضيــــوف الرحمن ،الفتني �إلى �أن هــــذه ال�شــــرف
يتطلب م�ضاعفة العمل واملراقبة واملتابعة من كل اجلهات.
جاء خالل مناق�شة املجلــــ�س تقرير وتو�صــــيات جلنة ال�ش�ؤون
الإ�سالمية والق�ضائية ,ب�ش�أن التقرير ال�سنــــوي للرئا�ســــة العامــــة
ل�ش�ؤون امل�سجد احلرام وامل�سجد النبوي للعام املايل 1436/1435هـ،
يف جل�سته العادية ال�سابعة واخلم�سني التي عقــــدها يوم االثنني
املوافق 1437/1/6هـ ،برئا�سة معايل رئي�س املجل�س ال�شيخ الدكتور
عبداهلل بن حممد ابن �إبراهيم �آل ال�شيخ.
وبعد �أن قدم رئي�س جلنة ال�شـ ـ�ؤون الإ�سالمي ــة والق�ضائية الدكتور فالح
ال�صغري تقرير اللجن ــة وتو�ص ــياتهاُ ,عر�ض التقرير والتو�صيات للنق ــا�ش,
حي ــث ق ــالت �إحدى ع ــ�ضوات املجلـ ــ�س �إن على الرئا�س ــة العام ــة ل�شـ ـ�ؤون
امل�سج ــد احلـ ــرام وامل�سجد النبوي الرتكيز واالهت ــمام بر�سال ــة احل ــرمني
ال�ش ــريفني ،فلي�س املطلوب توزيع ن�شرات ال يعرف مـ ــدى ا�ستفادة املعتمري ــن
منها �سواء داخل احلرم �أو حتى يف مطاري الأمري حم ــمد بن عـ ــبدالعزيز
باملدينة املنورة �أو مطار امللك عبدالعزيز مبحافظــة ج ــدة ،ولي�س امل�ش ــاركة
يف معار�ض حملية �أو عاملية� ،أو توزيع املظالت واحلقائب العلمية لتوعية
احلجاج واملعتمرين من رواد احلرمني ال�شريفني.
و�أ�ضافت ع�ضو املج ــل�س �أن الــحرمني ه ــما م�ســجد ،وج ــامعة ،ومكــتبة،
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المسؤولية عن الحرمين
الشريفين يضاعف
المساءلة

يق�صدهما العلماء والطالب من جميع �أنحاء الع ــامل ،ومركز �إ�شـعاع ح�ضاري
وثقايف حتى يف الفرتات التي �ساد فيها اجلهل والرتاجع يف العامل الإ�سالمي.
مطالبة بمبنى مستقل لمكتبة الحرم
المكي وتأسيس مدرسة للمؤذنين

وطالبـ ــت رئـ ــا�س ــة امل�س ــجد احلرام وامل�س ــجد النبـ ــوي احلفـ ــاظ عـ ــلى
املوروث احلجــازي للم�ؤذنني وت�أ�سي�س مدر�سة لذلك؛ م�شرية �إلى تناق�ص
عدد امل�ؤذنني ،كــما الحظت الع�ضو �أن مكتبة احلرم املكي مل يرد لها ذكر يف
التقرير ،و�شددت على �أهمية �إن�شاء مبنى م�ستقل لهذه املكتبة.
والحظ ع�ضو �آخر وجود معوقات تواجه الرئا�سة منها :قلة الوظائف القيادية،
وعدم ا�ستطاعة الرئا�سة التعيني على الوظائف ال�شاغرة لديها� ،إلى جانب عدم
توفر حوافز للموظفني ،مما ي�ؤدي �إلى الت�سرب الوظيفي من الرئا�سة.
و�أ�شار �آخر �إلى �أن ال�صع ــوبات املالي ــة والإدارية دائ ــم ًا تتكرر يف تقارير
الرئا�سة العام ــة للم�سج ــد احلرام وامل�س ــجد النب ــوي ،مع العلم �أنه بح�سب
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اجلداول املوجودة يف التقرير ،ف�إن هناك وف ًرا كب ًريا يف �أغلب بنود ميزانية
الرئا�سة ،وقد ترى اللجنة ا�ست�ضافة مندوبني من الرئا�سة ومناق�شة هذا
الأمر معهم.
و�أ�ضاف �أحد الأع�ضاء �أن الرئا�سة تكرر مطالبتها بتطبيق الئحة الوظائف
التعليمية على من�سوبي معهد احلرم بفرعـ ــيه املكي واملدين ،م�ؤكد ًا �أهمية �أن
يتم �إجراء درا�سة تقوميية لهذا املعهد من قبل بي ــوت اخلــربة املتخ�ص ــ�صة
بغر�ض تطويره مبا يليق بقدا�سة املكان.
و�أ�ضاف ع�ضو �آخر �أنه على الرغم من ال�صعوبات التي تواجهها الرئا�سة
يف توفري القوى العاملة لت�شغيل املعهد فقد ت�ضمنت خطة الرئا�سة امل�ستقبلية
�إن�شاء �أكادميية للتدريب تُعنى بتدريب وت�أهيل موظفي وموظفات الرئا�سة.
وقال �آخر� :إن الرئا�سة ذكرت يف تقريرها �أن من املعوق ــات وال�صعــوبات
التي تواجهها الرئا�سة قلة الوظ ــائف القياديـ ــة ،ولكن التقــرير يو�ض ــح �أن
عدد الوظائف املعتمدة للرئا�سة يزيد عن الع ــام ال�ساب ــق مبا يعادل (،)%18
�إال �أن غياب املعلومــة عن عدد الوظـ ــائف ال�شاغــرة وامل�شغولة ال ميكن معرفة
ال�صعوبات التي تواجهها الرئا�سة.
و�شدد �آخر على �أهمية توظيف ال�سعوديني يف م�شروعات احلرمني ،ال�سيما
وفر�صا كبرية للخريج ــني واخلريج ــات .وطـ ــالب
و�أن هناك وظائف �شاغرة ً
ب�إلزام اال�ست�شاري واملقاول املنفذ مل�شروعـ ــات احلرمني ال�شريفي ــن ب�أع ــداد
معيـ ــنة من ال�سعودي ــني لالنخــراط بوظائـ ــف على ر�أ�س العمل للم�شاركة يف
تنفيذ امل�شاريع املتعلقة بالهند�سة وتقنية املعلومات وغريها من التخ�ص�صات
املهمة .ور�أى �ضرورة وجود جهة ثالثة للإ�شراف على تلك امل�شاريع ،ووجود
�أر�شيف هند�سي وطني متلكه احلكومة ي�ضم كل املعلومات املطلوبة.
و�أ�شار عدد من الأعــ�ضاء �إلى االزدح ــام يف حجر �إ�سماعيل ب�سبب عدم
التنظيم اجليد ،ف�ض ًال �أن تقبيل احلجر الأ�سود يعد يف غاية ال�صعوبة ,ب�سبب
عدم انتظام بع�ض الفئات ,و�شددوا على �أهم ــية �إن�شاء �إدارة للح�شود ,فيما
�أعاد �أحد الأع�ضاء الأذهان �إلى القرار الذي �صدر من جمل�س ال�شورى برقــم
( )31/53وتاريخ1435هـ والقا�ضي ب�إحداث �إدارة للح�شود ،وط ــالب اللجنة
ب�إعادة الت�أكيد على هذا القرار .وقال� :إن مثل هذه الإدارة يف حــال �إن�شائها
�سوف يكون لها الأثر الأكرب يف التخفيــف من االزدحام يف امل�سج ــد احلرام
وامل�سجد النبوي.
والحظ ع�ضو �آخر �أن بع�ض معوقات احل ــرمني بح ــاجة �إلى تدخل �سريع
يف بع�ض الأمور ،وقد يكون لدعم املجــل�س بع�ض املق ــرتحات والأفكار دور يف
تخفيف بع�ض م�شكالت الرئا�سة.

و�أعاد �آخر �إلى الت�أك ــيد على ما �سب ــق �أن ط ــالب به بخ�ص ــو�ص احلــرا�سة
الأمنية للحرمني وعدم االقت�صار على احلرا�سة املدنية ,مت�سائ ًال عما نتم
ب�ش�أنه.
وانتقد �أحد الأع ــ�ضاء ما و�صف ــه ب�س ــوء التعام ــل من قب ــل بع�ض املكلفــني
باحلفاظ على النظام جتاه بع�ض املعتــمرين ال�سي ــما �أيام ال ــذروة ،مطالب ًا
بتكثيف التوعية والتدريب للتعامل باللطف واللني مع املعتمــرين والزوار مبا
يتما�شى مع قد�سية املكان.
و�أ�شار ع�ضو �آخر �إلى وجود بع�ض الت ــزاحم �أمــام �أحد بواب ــات امل�سـ ــجد
النبوي ال�شريف ,قد ي�صل �إلى مرحلــة اخلطــر والت ــدافع ،واقتــرح �أن تعيد
الرئا�سة النظر يف عملية تفويج زوار امل�سج ــد النبوي ال�شريف حتى ال يت�ضرر
امل�سلمون.
اقتراح بتحويل مياه زمزم في الحرمين
الشريفين إلى عبوات صغيرة مغلقة

واقرتح �أحد الأع ــ�ضاء �إيج ــاد موقــع �إع ــالمي على �أح ــد و�سائل التوا�صل
االجتماعي مب�ســمى :عني احلرمي ــن ال�شريفي ــن ،واال�ست ــماع �إلى مقرتحات
امل�سلمني عن طريق ذلك املوقع ،كما اقرتح �أن حت َّول مياه زمزم يف احلرمني
ال�شريفني �إلى عبوات �صغرية مغلقة تو�ضع يف الأماكن نف�سها التي توزع فيها
املياه حالي ًا داخل احلرمني ال�شريفني.
ور�أى ع�ضو �آخر �أنه من الأف�ضل �أن يو�صي املجل�س بزيادة �أئمة احلرمني
ال�شريفني ،و�إ�سناد مهمات له ــم ،وو�ض ــع برنام ــج لتنظيم زياراتهم للدعوة،
لتو�ضيح جهود اململكة يف خدمة احلرمني ال�شريفي ــن ،ودق ــة ما ي ــ�صدر منها
من معلومات و�صدقها وموثوقيتها .م�ؤكد ًا �أن مكانة �أئمة الــحرمني ال�شريفني
يف التاريخ الإ�سالمي معروفة وم�سجلة يف كثري من الكتب ،ونحن ن�شهد الآثار
الإيجابية يف زياراتهم للدول.
و�أقرتح �أحد الأع�ضاء �أن تتولى الرئا�سة العامة ل�ش�ؤون امل�سجد احلرام
وامل�سجد النبوي �إدارة �ش�ؤون م�سجد قباء؛ لأهميته ومكانته الدينية
والتاريخية ،و�أن يوكل للرئا�سة جميع ما يخ�ص �إدارة امل�سجد وما يعنيه ،حيث
�إن امل�سجد يحتاج �إلى عناية خا�صة من جهة متخ�ص�صة كالرئا�سة وهي �أهل
لذلك.
ويف نهاية املناق�ش ــة وافق املج ــل�س على منــح اللجــنة م ــزيد ًا من الـ ــوقت
لدرا�سة ما طرحــه الأعــ�ضاء من مقرتحـ ــات وملحوظ ــات ر�أت اللج ــنة �أنها
جديرة بالدرا�سة وت ــداول الراي ب�شـ ـ�أنها ,والعودة بوجهة نظرها �إلى املجل�س
يف جل�سة قادمة.
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رغم أن  %23من الوظائف الصحية
المعتمدة له شاغرة

الهالل األحمر السعودي..
يعاني نقص
القوى البشرية
الدكتور /سطام بن سعود لنجاوي
رئيس اللجنة الصحية

ناق�ش جمل�س ال�شورى خالل جل�سته العادية الثالثة واخلم�سني
التي عقدها يوم االثنني املوافق 1436/12/22هـ ،برئا�سة معايل
رئي�س املجل�س ال�شيخ الدكتور عبداهلل بن حممد بن �إبراهيم �آل
ال�شيخ ,تقـــرير اللجنـــة ال�صحيـــة ب�شـــ�أن التقرير ال�سنوي لهيئة
الهالل الأحمر ال�سعودي للعام املايل 1436/1435هـ ،الذي تاله
رئي�س اللجنة الدكتور �سطام لنجاوي.
وبعد طــــرح تقـــرير اللجنـــة وتو�صياتها للمناق�شة لفت �أحد
الأع�ضاء النظر �إلى �أن من املعوقات التي تواجـــه الهـــالل الأحمر
ال�سعودي نق�ص القوى الب�شرية وخا�صة يف الوظائف ال�صحية.
والحظ الع�ضو خلو التقرير من عدد الوظائف ال�شاغرة لدى الهيئة ,بيد
�أنه اكت�شف من خالل الرجوع �إلى اخلطة الت�شغيلية للهيئة �أن عدد الوظائف
ال�صحية ال�شاغرة تقدر بنحو ( )1561وظيفة بن�سبة ( )%23من الوظائف
ال�صحية املعتمدة يف نهاية عام التقرير ,على الرغم من �أن جمل�س ال�شورى
�سبق �أن طالب الهيئة ب�إعداد الكوادر الوطنية وت�أهيلها ,حيث �أ�صدر القرار
( )15/27يف 1431/4/27هـ ,وتن�ص فقرته الثالثة« :على الهيئة �إعداد
الكوادر الوطنية وت�أهليها يف جمال اخلدمات الإ�سعافية الطبية ،والتن�سيق
مع اجلهات التعليمية لإيجاد برامج ت�أهيلية وتخ�ص�صية يف جمال اخلدمات
الإ�سعافية» ،وطالب الع�ضو اللجنة ال�صحية ب�أن ت�ؤكد على هذه التو�صية �إن
مل يتم تنفيذها من قبل الهيئة.
و�أكد ع�ضو �آخر �أهمية �أن يكون هناك تعاون بني مراكز الهالل الأحمر
واملراكز ال�صحية املنت�شرة يف خمت ــلف م ــدن اململك ــة وقـ ــراها ،و�أن جتـ ــهز
الإ�سعافات املوجودة يف املراكز ال�صحية ،لتقوم ب�أدوار �صحيــة �سريعة معاونة
للهالل الأحمر.
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والحظ �آخر عدم وجود اله ــالل الأحــمر يف كثري من احلــوادث املرورية
والإ�صابات املنزلية ،ب�سبب قل ــة �إمكانياته ،م�ؤكد ًا �ضرورة �أن يركــز اله ــالل
الأحمر على الطرق البعيدة والقرى ولي�س على املدن الك ــبرية فح�سب ،ك ــما
ينبغي �أن تتولى امل�ست�شفيات املوجودة يف املدن �ســواء احل ــكومية �أو اخلا�صة
مهمة نقل امل�صابني واحلاالت الإ�سعافــية بد ًال من الهالل الأحمر ،و�أن يتولى
الهالل الأحمر الإ�شراف على مهــمة النقل ،وهذا �سي�ساعد على تطوير عمل
الهالل الأحمر.
ولف ــت �أحــد الأع�ضــاء النظــر �إلى ال�صعــوبات واملع ــوقات التي ت ــواجهها
الهيئة ح�سب تقريرها ،منها مادية ومنها ب�شرية ،وقد اقرتحت الهيـ ــئة حلو ًال
لها� ،إال �أن اللجنة ال�صحية مل تعالج يف تو�صياتــها هذه ال�صع ــوبات ،وكان
ينبغي للجنة درا�سة هذه املعوقات والت�أكد منها.
و�أ�شار �أحد الأع�ضاء �إلى �أن عدد املوظفــني امليداني ــني بالهيئة ()5718
موظف ًا ،يف حني ت ــرى الهيئــة �أنــها بحاج ــة �إلى ( )12.936موظف ًا ميداني ًا،
ليتم الت�شغيل املثايل للخــدمات الإ�سعافية ،وقال� :إنه ال ميكن �أن نطلب من
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الهيئـ ــة �أدا ًء �أفـ ــ�ضل من ذلك وهي ال متــتلك الع ــدد املثايل ،مـ ـ�ؤكد ًا يف ذات
ال�سياق �أن الهيئة ذكرت �أننا تواجه ع ــدد ًا م ــن ال�صعـوبات الب�شرية واملادية،
وطالب اللجنة ب�أن تالم�س هذه ال�صعوبات ،و�أن ت�أتي بتو�صيات �أكرث حتديد ًا
فيما يخ�ص املهام املنوطة بالهيئة ،واحتياجاتها.

ولفت �آخر النظر �إلى وجود ف�صل بني اخلدم ــات الإ�سعافي ــة الإغاثي ــة
الدولية ،وبني اخلدمات الإ�سعافية املحليــة يف ك ــل دول العال ــم ،م�ش ــري ًا �إلى
�أن هيئة الهالل الأحمر ال�سعودي تقوم ح ــالي ًا بوظي ــفتي الإ�سعاف الداخلية
والإغاثية اخلارجي ــة ،واقت ــرح �أن يتم ت ــفريغ الهــالل الأحم ــر ال�سع ــودي
للعمل الإ�سعايف الدويل ،و�أن تن ــاط العمليات الإ�سعافيــات املحلي ــة بالدف ــاع
املدين ،كما هو موجود يف بع ــ�ض ال ــدول مث ــل الواليــات املتحدة ودول �أوروبا،
ال �سيــما �أن الدفاع املدين متوفر يف كل مدن اململكة وحمافظاتها.

وت�ساءل ع�ضو �آخر عن م�صري امل�شروعــات املتعث ــرة مثل :م�شروع �إن�شاء
( )559مركز �إ�سعاف يف مناط ــق اململكــة ،و�إنــ�شاء ( )13ف ــرع ًا للهيئة يف
مناطق اململكة ,بالإ�ضافــة �إلى �إن�ش ــاء ( )5000وح ــدة �سكنــية على م�ستوى
اململكة لإ�سكان من�سوبي الهيئة ,وغريها من امل�شروعــات بالرغم من اعتماد
اخلطة بنحو ( )5422ملــيون ريـال لتنــفيذ عــدد من امل�شروعات ومنها تلك
املتعرثة ،ومع ذلك مل يــ�صرف مــن ه ــذا املبل ــغ �ســوى ( )%33خــالل خم�س
�سنوات .ور�أى �أن تقوم اللجنة باال�ستف�سار من الهيئة عن �أ�سباب عدم تنفيذ
هذه امل�شروعات.
كما ر�أى �أحد الأع�ضاء �أهمية التو�سع يف جمال ابتعاث امل�سعفني ،لك�سب
اخلربة امليدانية ،ال �سيما للدول املتقدمة يف هذا املجال.

وت�سـ ــاءل �أحـ ــد الأع ــ�ضاء عن دور املــر�أة يف الهـ ــالل الأح ــمر ,واقتـ ــرح
�إ�ضافة تو�صية جديدة ب�ش ـ ـ�أن �ضرورة توظيـ ــف ن�ساء يف الهالل الأحـ ــمر،
للقيام باخلدمة الإ�سعافية الن�سائية يف الطوارئ.
ومنـ ــح املجـ ــل�س اللجنـ ــة ال�صحيـ ــة مزيد ًا من الوقت لدرا�سة ما طرحه
الأع�ضاء من ملحوظـ ــات ومقرتحات ,والعودة بوجهة نظرها �إلى املجل�س يف
جل�سة قادمة مب�شيئة اهلل.

 599مركز إسعاف و  13فرعًا
للهيئة «متعثرة»

اقتراح بتفرغ الهالل األحمر للعمل
اإلسعافي الدولي

و�أ�شاد �آخر بهيئة الهالل الأحمر ،مو�ضــح ًا �أنها يف الفرتة القليلة املا�ضية
خطت خطوات تُذكر فت�شكــر ،فالكل يلح ــظ وتيــرة الن ــمو املت�س ــارع يف هذا
اجلهاز �سعي ًا خلدمة املواطنــني ،وال �أدل على ذلك من كرثة املراكز الإ�سعافية
التي مت افتتاحها يف كثري من الأحياء ،مما قلل كثري ًا من مدة االنتظار لو�صول
�سيارة الإ�سعاف ،ثم كانت النقلة الكبــرية با�ستخدام الإ�سعاف اجلوي مما
مكن من �إ�سعاف احلاالت الطارئة ب�سرعة فائقة خ�صو�ص ًا م�صابي احلوادث
املرورية على الطرق ال�سريعة.
ولفت ع�ضو �آخر النظر �إلى �أن بع�ض امللحوظات ال ذنب للهالل الأحمر
فيها؛ فتوظيف فنيني غري م�ؤهلني يف الهيئة من قبل اخلدمة املدنية ,تتحمل
أرا�ض مب�سافات منا�سبة
تبعاته وزارة اخلدمة املدنية ،كم ــا �أن عدم وج ــود � ٍ
كمهابط للطائرات الإ�سعافي ــة من م�سـ ـ�ؤولية وزارة ال�ش�ؤون البلدية التي
يجب مطالبتها بتوفري تلك الأرا�ضي وب�أ�سرع وقت.
وا�ستغرب ع�ضو �آخر فر�ض ر�س ــوم جمرك ــية على قط ــع غ ــيار الط ــائرات
الإ�سعافي ــة التي متتلك ــها هيئ ــة اله ــالل الأح ــمر ،مطــالب ًا ب�إعفائها من تلك
الر�سوم حتى ت�ؤدي مهمتها بي�سر و�سهولة و�أمان.
ال�شورى  -العـدد  - 168حمرم 1437هـ �أكتوبر  /نوفمرب 2015م

23

مداوالت القبة

مطالبة هيئة األمر
بالمعروف والنهي عن
المنكر بتوعية منسوبيها
ومراجعة وسائلها
الدكتور /ثامر بن ناصر الغشيان

التوعوية

نائب رئيس لجنة الشؤون اإلسالمية والقضائية

ناقـــ�ش جمـــل�س ال�شــورى خـــالل جل�سـته العادية ال�ستني التي
عقدهـــا يـــوم الثالثـــاء املوافـــق 1437/1/14هـ ،برئا�سة معايل
رئي�س املجـــل�س ال�شيــخ الدكتور عبداهلل بن حممد بن �إبراهيم
�آل ال�شيـــخ تقـــرير جلنـــة ال�ش�ؤون الإ�سالمية والق�ضائية ،ب�ش�أن
التقرير ال�سنـــوي للرئا�ســـة العامــة لهيئة الأمر باملعروف والـنهي
عن املنكر للعام املايل 1436/1435هـ ،الـــذي تــاله نـــائب رئيــ�س
اللجنة الدكتور ثامر الغ�شيان.
وبعـد طــرح تـــقريـــر اللجــنة ,وتو�صيـــاتها للمناق�شة ،الحظ
�أحد الأع�ضـــاء �أن لـــدى الهيئـــة �أكثــر مــن �سبعــة ماليني من�شط،
مطالبا اللجنة ب�أن ت�ستف�سر عن جدوى هذه املنــا�شط يف حتقيق
�أهداف الهيئة.

مطال ــب ًا اللجن ــة ب�أن ت ــدعو الهي ــئة �إلى التو�س ــع يف �إيفاد موظفيها للتدريب،
وال�سيم ــا يف دورات احل�سب ــة ,والع ــالقات الإن�س ــانية والـ ــدورات التوجيهية
الق�صي ــرة التــي يقيم ــها املع ــهد ,و�أن تك ــون ب�صــفة دوري ــة ،وت�ش ــمل جميع
العاملني يف امليدان.

وانتقد ع�ضو �آخر التناق�ض يف �إفادة اللجــنة �أنها مل تل ــحظ �أي ت ــقدم يف
تطبيق الهيئة خلطتها اال�سرتاتيجية (ح�سبــة) للأع ــوام من 1450-1430هـ،
بينما ذكرت الهيئة يف تق ــريرها �أنــها ح�صــلت على �ش ــهادة (�آيزو) يف �أداء
�أعمالها ،و�أن اخلط ــة اال�سرتاتيج ــية هي �أبرز �أدوات تطوير �أدائها لتحقيق
هـ ــذا التم ــيز ،مطال ــب ًا اللجن ــة باال�ستق ــ�صاء عن هذا املو�ضوع ,ليكون �أكرث
�شفافية ,يعني املجل�س على تقييم �أداء الرئا�سة مبو�ضوعية.

و�أ�شار ع�ضو �آخر �إلى �أن الهدف الرئي�س للهيئة هو القيام بالأمر باملعروف
والنهي عن املنكر ،وحمل النا�س على ذلك بالرفق ,واللني ,والأخذ بالتي هي
�أح�سن ،والحظ �أن التقرير يقدم �إح�صاءات و�أرقام للإجراءات فقط ،وال
يقدم مدى كفاءة �أداء هذه املهام يف حتقيق �أهدافها التي �أن�شئت لها ،متمني ًا
�أن يو�ضح التقرير مدى حتقيق هذه الأهداف ،ون�سبة حتقيقها ،ومدى فاعلية
هذه املنا�شط يف حتقيق الأهداف.

و�أ�شار �أحد الأع�ضاء �إلى معهد هيئ ــة الأمر باملع ــروف والن ــهي عن املنكر
الذي �أُن�شئ يف جامعة �أم القرى منذ �أكث ــر من (� )10س ــنوات ،وما يقدمه من
الربامج التدريبية التي متن ــح درجــة املاج�ستري يف احل�سبة ،ودبلوم الإر�شاد،
�إ�ضافة �إلى العديد من الربامج التدريب ــية يف اجلــوانب ال�شرعية والنظامية،

كما الحظ �أحد الأع ــ�ضاء �أن �س ــيا�سة ردة الفعل جتاه ما يقع من �أحداث
يومية على جميع امل�ستويات واملج ــاالت ذات العـالقة بعمل الهيئة هو املهيمن
على �أعمالها ،ال�سيما ردود فعل الهيئة على امل�ش ــكالت الأخ ــالقية ،مت ــ�سائ ًال
عن اجلانب الوقائي اال�ستباقي ,ومدى �إ�سهامها يف تخفي�ض حاالت امل�شكالت
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الأخالقيــة يف املجتــمع ولي�س القب ــ�ض على مرتكبيها فقط ,,وقال� :أال يدخل
ذلك من �ضمن م�سـ ـ�ؤولية الأمر باملعــروف؟ ,و�أال يدخل ن�شر القيم والأخالق
احلميدة من �ضمن اخت�صا�صها؟.
ومتنى �أحد الأع�ضاء من الهيئة �أن تقدم �إجابات وبيانات ملمو�سة ميكن
قيا�سها حول ن�سبة اجلهود التي تبذلها يف مو�ضوعات حمددة ،يف مقابل
نظاما،
حجم �أهمية املو�ضوعات التي تدخل �ضمن مه ــامها املن�صــو�ص عليها ً
مطالب ًا ب�إي�ضاح حجم التوزيع الن�سبي جلهود الرئا�ســة ومنا�شط ــها يف مقابل
مهامها ،ومدى فاعلية جهود الرئا�سة يف تقليل وتخفي�ض املخالفات القائمة
يف املجتمع.
وطرح الع�ضو عدة ت�سا�ؤالت عن ما �إذا ك ــان هن ــاك درجة علمية وت�أهيل
حمدد وا�ضح ي�ؤهل املوظف ليكون ميدان ًيا �أم ال؟ ,ومل ــاذا مل تــورد الرئ ــا�سة
جدو ًال تف�صيل ًيا مل�ؤهالت من�سوبيها؟ وهل هناك �آليات وبروتوكوالت للتعامل
مع كل حادثة؟.
أخطاء صغيرة أسهمت في تشويه
صورة «الهيئة» في المجتمع

من جانبه قال ع�ضو �آخر� :إن جهاز الأم ــر باملعــروف والن ــهي عن املنــكر
له �أعمال جليلة وكثرية ال ي�صح �إنكارها ،ولكن يف املقابل عليه �أخط ــاء قليــلة
ن�سبة �إلى ذلك الكم من امله ــام التي تــتولى م�س ـ�ؤوليتها� ،إال �أن هــذا القــليل
لي�س بال�صغري ،بل مع الأ�س ــف ال�ش ــديد هذه الأخط ــاء �أ�سهمــت يف ت ــ�شويه
ال�صورة العامة للجهاز يف املجتمع املحلي ،ومت ا�ستغاللها �أ�سو�أ ا�ستغالل من
املرتب�صني بهذه البالد ,ودينها ,و�أهلها.
ولفت ع�ضو �آخر النظر �إلى ق ــلة املب ــاين اململوكة لله ــيئة ,حيث ال تتجاوز
( ،)%10م�ضيف ًا �أن املباين امل�ست�أجرة غري مالئمة للعم ــل ،والرئــا�سة تطالب
أرا�ض داخ ــل امل ــدن الرئي ــ�سة
يف بند ال�صعوب ــات واملقرتحــات بتخ�صيــ�ص � ٍ
واملحافظات الكبرية ،واقرتح ب�أن تقدم اللجنة تو�صية فاعلة ومقبولة تت�ضمن
�أفكار ًا اً
وحلول حيال هذه الق�ضية.
وا�ستغرب �آخر عدم �إ�شارة التق ــرير يف بن ــد الق ــوى العامل ــة �إلى ما �إذا
كانت هناك وظائف ن�سائية معتمدة يف العام املايل للتــقرير ون�سبتها ،معيد ًا
الأذهان �إلى قرار �سابق للمجل�س يف دورتــه املا�ضية ين�ص على �إيجاد وظائف
ن�سائية يف الرئا�سة العامة لهيئات الأمر باملعروف والنهي عن املنكر.

والحظ ع�ضو �آخر عدم وجود ما �أ�سماه بالعمق يف اجلانب الوقائي (الأمر
باملعروف) للتعرف على �أ�سباب الوقوعات والو�سائل امل�ؤدية �إليها ،م�شري ًا �إلى
كرا�سات للبحث العلمي بالتعاون مع
ما ت�ضمنه التقرير من �أن هناك خم�س ٍ
خم�س جامعات �سعودية؛ وت�ساءل عن ما الذي ا�ستفادته الرئا�سة من هذه
الكرا�سي يف حتقيق �أهدافها؟ وفيم يعالج ال�ضعف الذي ر�أته اللجنة يف
اجلانب الوقائي؟.
كم ــا الح ــظ �آخ ــر �أن التق ــرير مل يتط ــرق �إلى توظ ــيف و�س ــائل التقنية
احلديثة يف توعية املجتمع من ال�شباب والفتيات و�إر�شادهم ،واقرتح على
اللجنة تقدمي تو�صية تطالب فيها الهيئة بالعناية بو�سائل التقنية احلديثة,
وتوظيفها يف املنجزات التوعوية يف الأمر باملعروف ،وعدم االقت�صار على
الو�سائل التقليدية ،و�أن تطلب اللجنة من الهيئة ت�ضمني التقرير القادم بيان ًا
بعدد امل�ستفيدين ,ون�سبتهم من كال اجلن�سني ،و�أن ت�ضيف تو�صية ب�ضرورة
�إعداد درا�سة لقيا�س الأثر لهذه الإجنازات واملنتجات التوعوية.
ور�أى �آخـ ــر� إ�ضافة تو�صيـ ـ ــة ب�إلزام الأ�سـ ــواق الكبـ ــرية (املوالت) بتوفري
مكتب �إر�شـ ــادي للهيئة ل�ضبط الأخالقيات ,وحماية ال�شباب (ذكو ًرا و�إنا ًثا)
من التـ ــحر�ش واالبتـزاز ،ومنع �أي فـ ــو�ضى �أخالقية� ,أو كل ما يخالف الآداب
والذوق العام.
وحول بند الإجنازات �أ�شار �أحد الأع�ضاء �إلى ما ذكره التقرير يف جمال
النهي عن املنكر �أنه مت �ضبط (� )290ألف واقعة ،بنق�ص ( ،)%11وت�ساءل
الع�ضو عن ن�سبة اخلط�أ يف هذه الوقوعات.
تحديد المنكرات وحصرها في أضيق
الحدود وعدم البحث عمن ستره اهلل

وطالب ع�ضو �آخر بتحديد املنكرات وح�صرها يف �أ�ضيق احلدود ،وقال:
�إن املنكرات واملعا�صي �ستقع يف كل مكان ويف كل زمان ،فيجب عدم البحث
عمن �سرته اهلل ،ال �سيما �أن يف اململكة حوايل ( )10ماليني وافد ب�أديان
ومذاهب وعادات خمتلفة ،ونحن ال نقرهم على القيام باملنكر جماهرة،
لكن �إذا قاموا بها يف بيوتهم  -ال�سيما العمالة -فيجب �أال نقوم مبجازاتهم
و�سجنهم� ،إمنا نطبق قوله تعالى “ :ادع �إلى �سبيل ربك باحلكمة واملوعظة
احل�سنة وجادلهم بالتي هي �أح�سن” .ونحن نذهب �إلى بالد العامل ومنار�س
فيها عباداتنا بحرية واعتزاز ،فعلينا �أن نح�سن له�ؤالء؛ ليكونوا خري �سفراء
بد ًال من �إبعادهم بعد �سجنهم.
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واقرتح الع�ضو و�ضع دليل �إر�شادي للمنكرات ليعرفها ع�ضو الهيئة،
وكذلك يعرفها املواطن ,والوافد؛ ليتجنب -على الأقل -املجاهرة بها.

تن�سق وتتعـ ــاون مع كليات ومراكز
ور�أى ع�ضو �آخر �أنه ميكن للهيئة �أن ّ
البحوث يف اجلامعات وبخا�صة تلك التي تركز على الأمور ال�شرعية.

وا�ستح�سن �أحد الأع�ضاء باللجنة االجتماع مبندوبي هيئة الأمر باملعروف
والنهي عن املنكر واال�ستف�سار منهم عن �سبب عدم قدرتهم على القيام
ببع�ض واجباتهم ،م�شيد�أً بدور الهيئة ومراقبتها للمواقع الإلكرتونية �سوا ًء
كانت املواقع الإباحية� ،أو العقدية� ،أو الفكرية التي ت�ضر بامل�سلم وب�أبناء هذا
الوطن.

وطالب �آخر اللجنة بدرا�سة و�ضع مباين الهيئة امل�ست�أجرة والبحث عن
مراكز ثابتة ومملوكة؛ حيث ورد يف التقـ ــرير �أن ( )%88من املــراكز الإدارية
يف اململكة ال يوجد بها مراكز للهيئات بالرغم من املطالبات التي يتقدم بها
�أمراء املناطق ،و�أهايل القرى واملحافظات.

ودعا �آخر الهيئة �إلى التوا�صل مع اجلهات املعنية ب�إ�صدار الت�أ�شريات؛
بحيث يكون هناك �إر�شاد وتوجيه للقادمني للزيارة� ,أو العمل؛ لاللتزام
بالزي املحافظ الذي ي�ضمن احرتامهم لقيم هذه البالد ،والقرب من النا�س
با�ستخدام و�سائل التوا�صل االجتماعي ،و�إي�ضاح �أي م�ستجدات قد تطر�أ على
عمل الهيئة.
وعرب �أحد الأع�ضاء عن خ�شيته من �أن يكون من �أ�سباب انخفا�ض
الوقوعات يف عمل الهيئة ما تعانيه من نق�ص يف الإمكانات الب�شرية ،واملالية،
والت�سرب الوظيفي ،وق ّلة املراكز ،و�شح الآليات.
وت�ساءل �آخر :هل اجلهات التعليمية هي من يوجه التوعية ملن�سوبي الهيئة
�أم العك�س؟ ,وهل لدى الهيئة معهد تدريب �أو مركز؟ ,وهل ذلك املعهد �أو
املركز � -إن وجد -معتمد من اللجنة العليا للتدريب واالبتعاث بوزارة اخلدمة
املدنية؟.
26
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و�أ�ض ــاف �آخر �أنه مل يرد يف التقرير ما ي�شـ ــري �إلى مو�ضـ ــوع (التحـ ــر�ش)
الذي نراه بني حـ ــني و�آخر ،مت�سـ ــائ ًال عن ما �إذا كانت ظاهـ ــرة �أم �أنـ ــها
حـ ــاالت فردية؟.
واقرتح �أحد الأع�ضاء حتديد دور الهيئة ب�شكل وا�ضح وجلي �أمام ال�شرائح
التي تقيم حالتها ،واال�ستفادة من الكرا�سي العلمية ،والتوا�صل بني الهيئة
و�شرائح امل�ستهدفني بخدمتها ،و�أن ت�سـ ــلك الهيئـ ــة �أبـ ــواب الإعالم اجلديد
لت�صل لهذه ال�شرائح ،وتوظف مراكز البحوث والدرا�سـ ــات �أو كرا�سي البحث
العلمية لهذا الأمر.
ويف ختام املناق�شات وعدت جلنة ال�ش�ؤون الإ�سالمية والق�ضائية بدرا�سة
جممل ما مت طرحه من �آراء وملحوظات ومقرتحات والعودة بوجهة نظرها
�إلى املجل�س يف جل�سة قادمة ب�إذن اهلل.-

مـقــال

المثقفون في العصر الرقمي
مل ذي جمهو ٍر قليل ،ي�ضم
أدباء
ً
كان املثقفون يف املا�ضي القريب – كتاب ًا و� ً
و�شعراء -يتزاحمون يف عا ٍ
املتعلمني الذين ميكنهم �أن يقر�أوا لهم ويتابعوا �أعمالهم .وحني تعددت اجلامعات وانت�شرت� ،أتيح لكثري ٍمن
املثقفني �أن ينخرطوا يف البحوث الأكادميية ،بحيث مل يعودوا يف حاجة �إلى ال�سعي حتى �إلى خماطبة
جديد ي�ضم النخبة من رفقائهم من
هذا اجلمهور حمدود العدد ،بل �أ�صبحوا يتطلعون �إلى جمهو ٍر من نو ٍع
ٍ
الأكادمييني ،فيخاطبونهم من خالل املجالت املتخ�ص�صة والندوات العلمية.
وعلى مدى العقد املا�ضي� ،أعادت التطورات املت�سارعة يف جمال تكنولوجيا املعلومات ت�شكيل املجتمع
ب�صفة عامة ،والبيئة الثقافية على وجه اخل�صو�ص ،فتغريت ظروف املثقفني ،حيث ظهرت منافذ جديدة
نطاق وا�سع .ومل يعد الأمر قا�صر ًا
يطلون منها على جمهور �أكرب ،و�أتيح للعديد منهم ن�شر �أعمالهم على
ٍ
على م�شاهري الكتاب والأدباء وال�شعراء ،فبالإ�ضافة للأكادمييني الذين ا�ضطروا �إلى االنخراط يف و�سائل
الإعالم اجلديد خ�شية �أن يتم اندثارهم كمثقفني� ،أ�صبح هناك املثقفون الع�صاميون ،والكتاب الذين
يكتبون يف �شتى املجاالت التقنية وجماالت الأعمال ،و�أ�صبحوا يعملون يف عامل يختلف ب�صورة كاملة عن
عامل املثقفني القدمي ،حيث مل يعد هناك حاجة �إلى مراجعة ما يكتبون قبل �أن ي�سمح بن�شره بوا�سطة
مراجعي املجالت وال�صحف ال�شهرية كما يف املا�ضي ،بل �أ�صبحوا يكتبون الكتب واملقاالت الرقمية ،اجليدة
وغري اجليدة ،التي جتد طريقها مبا�شرة �إلى الإنرتنت ،وال تلبث �أن تنت�شر ب�صورة مت�صاعدة يف الف�ضاء
ال�سيرباين.
ري ما كان لأ�سالفهم من املثقفني
�أ�صبح �أمام ه�ؤالء املثقفني الرقميني فر�ص ًا لالنت�شار وال�شهرة تفوق بكث ٍ
التقليديني ،الذين ظل بع�ضهم ال ي�ستطيع مواكبة هذه البيئة اجلديدة ،وخ�صو�ص ًا �أولئك الذين ينظرون
بتوج�س �إلى �إتاحة العلوم – التي يتخ�ص�صون فيها وينخرطون يف �أبحاثها الأكادميية -للعامة من النا�س.
ويف هذا الواقع الرقمي اجلديد،مل يعد املثقف يكتب للنخبة من نظرائه ،بل �أ�صبح لبع�ض املثقفني
جمهو ٌر بالآالف ،وهو جمهو ٌر ال يطلب منهم تناول املو�ضوعات بالتحليل الذي ي�شمل كافة الأبعاد ،فهو مل
خمت�صر ي�شبه املقاالت ال�صحفية .وحبذا لو كان هذا الطرح
طرح
ٍ
يعد ي�صرب على ذلك ،و�إمنا يتطلع �إلى ٍ
با�ستخدام اللغة املرئية ،تلك اللغة التي تتكون مفرداتها من الكلمات وال�صور والأ�صوات ،التي تتجمع يف
تكاملٍ وتناغم ،يقرب الأمور ويجلي احلقائق ويو�صل الر�سالة املق�صودة.
�إن من ينتمي �إلى عامل الثقافة اليوم� ،إذا وجد نف�سه يتجاهل ق�ضايا الع�صر وهموم املجتمع ،ويق�صر
اهتمامه على تناول ما يتخ�ص�ص فيه فقط� ،أو على نقد رواية مل يقر�أها �إال القليلون� ،أو مناق�شة �أهمية
الأوبرا يف تهذيب الذوق وا�ستنارة الذهن ،فهو حينئذ يحتاج �إلى مراجعة للنف�س وحتديد للزاوية التي يقف
فيها :هل هو ينتمي �إلى �شريحة املثقفني الذين ال زالوا يعي�شون يف �أبراج املا�ضي العالية التي ال يرون منها
�إال نظراءهم؟؛ �أم �أنه ينتمي �إلى �شريحة ترى نف�سها متثل ل�سان حال املجتمع الذي تعي�ش فيه ،في�ستخدم
�أدوات الإعالم اجلديد ،ويتعر�ض للق�ضايا التي ت�شغل بال العامة ،ويتناولها بالتحليل والنقد،لعله يزرع �أمال
�أو يدفع ي�أ�سا� ،أو يلهم ب�أمر ر�شيد؟!.

�أ.د جربيل بن ح�سن العري�شي
ع�ضو جمل�س ال�شورى
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تفاؤل بهيئة توليد الوظائف
ومكافحة البطالة

برامج وزارة العمل لم
تسهم في خفض
معدالت البطالة
رئيس لجنة اإلدارة والموارد البشرية

ر�أى عدد من �أعـ�ضاء جمل�س ال�شورى �أن هيئة (توليد الوظائف
ومكافحة البطالـــة) التي �أن�شئـــت م�ؤخــر ًا �ســـوف تكافـــح تـــزايد
العمالة الأجنبيــة التي �أ�ضعفـــت فر�صة املواطن يف احل�صول على
ر�ض ،و�ساعات عمل يف فرتة واحدة.
وظيفة جيدة ،وبدخل ُم ٍ
جاء ذلك خــالل مناق�شـــة املجـــل�س يف جل�سته العادية الثامنة
واخلم�ســـني التي عقــدها يـــوم الثـــالثاء املوافــــق 1437/1/7هـ،
برئا�سـة معايل رئي�س املجل�س ال�شـــيخ الدكتور عبداهلل بن حممد
بن �إبراهــيم �آل ال�شيــخ ,تقــرير جلنة الإدارة واملـــوارد الب�شرية،
ب�ش�أن التقرير ال�سنوي لوزارة العمل للعـام املايل 1436/1435هـ،
الذي تاله رئي�س اللجنة املهند�س حممد النقادي.
نمو معدالت استقدام العمالة
األجنبية أسرع من معدالت التوظيف

وبعد عر�ض تقرير اللجنة وتو�صياتها للنقا�ش الحظ �أحد الأع�ضاء زيادة
يف ا�ستقدام العمالة الأجنبية بن�سبة ( )%66يف العام املا�ضي مقارنة ب�سابقه،
ويف املقابل انخفا�ض معدل توظيف ال�سعوديني بن�سبة ( ،)%38وا�ص ــف ًا ذلك
بالإنتكا�س ًة يف عملية توظيــف ال�سع ــوديني ،حي ــث ال ت ــزال مــعدالت ا�ستقدام
العمالة الأجنبية �أ�سرع من معدالت التوظيف لل�سعوديني مما جعل معدالت
البطالة م�ستمرة.
وطالب �أحد الأع�ضاء بدعم توظــيف �أبنــائنا وبناتنا ،واحل ــد من م�شاركة
العمالة الأجنبية يف �سوق العمل التي جت ــاوزت ن�سبــة ( ,)%53رغم �أن عدد
امل�شرتكني يف (حافز) بلغ �أكرث من مليون م�شرتك.
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و�أ�ض ــاف �آخر �أن العم ــالة الأجنبي ــة ح ـ ّولت حــلول البطــالة �إلى حلول
وهمية ،و�أفقدت �سوق العمل امل�صداقية وال�شفافــية ,كما �أنها ك ّبدت اقت�صادنا
العديد من اخل�ســائر ،و�أ�ضعفــت �إنتاجيتــه ،وا�ستــغلت دعم الطاقة وال�سلع
واخلدمــات دون مقــابل ،كما �أدت �إلى تفــ�شي ظ ــاهرة االقت�صاد اخلفي من
خ ــالل الت�ســرت ،وال�ســعودة الوهم ــية ،والأع ــمال غــري امل�ش ــروعة ،يف الوقت
الــذي بلغ ــت فـ ـيــه حــواالت ــهم امل ــاليــة خ ــالل الع ــام امل ــا�ض �أعلى م�س ــتوى
ع ــند ( )153ملــيار ريـال.
و�أيد �آخر خف ــ�ض ن�ســبة العمال ــة الأجــنبية الذي �سوف ي�ضــع املن ــ�ش�آت
�أمام توظ ــيف ال�سع ــوديني� ،أو اخلــروج من ال�س ــوق؛ لتحــل مك ــانها من�شـ ـ�آت
قادرة على توظيف ال�سعوديني.
العمالة األجنبية استغلت دعم
الطاقة والسلع والخدمات دون مقابل

مداوالت القبة

واق ــرتح �أحــد الأعــ�ضاء تق ــلي�ص ع ــدد التـ ـ�أ�شريات التي زادت ــها الـوزارة
مبتو�سط ن�سبته (� )%20سنو ًيا ,وتقلي�ص عدد املقيمني تدريج ًيا.
وزاد �آخر �أن العمل �أ�ســا�س رقي ال�شــعوب ,وال�سيا�سة العمالية يف اململكة مل
تكن يف �صالح الق ــوى الب�شرية الوطنية؛ وط ــالب وزارة العمل باال�ستفادة من
امل�شروعات التنموية القادمـة لتوظيف اخلريجــني من ال�ش ــباب والفتـ ــيات,
وتدريبهم على ر�أ�س العمل كل ح�سب تخ�ص�صه.
والحظ �أحد الأع�ضاء زيادة يف غياب العامالت املنزليات ,حيث ي�ش ّكل ما
ن�سبته ( )%60من عدد املتغيبني عن العمل بح�سب التقرير؛ حيث بلغ عددهن
( )52.096عاملة ،وعده �أمر ًا مقلق ًا ,وي�شكل حتد ًيا للوزارة التي �سارعت
لإ�صدار الئحة خا�صة بالعمالة املنزلية ،ثم �أتبعته ب�شروط وتنظيمات حتدد
العالقة بني مكتب اال�ستقدام واملواطن ،وبد�أت يف تطبيقها على �أر�ض الواقع
منذ �شهر �شعبان املا�ضي .بيد �أن الع�ضو ا�ستدرك قائ ًال� :إن وزارة العمل
تعاين من �صعوبات ومقومات يف �ضبط هذا امللف ال�شائك وال�سيطرة عليه،
وتعاين من �إ�شكالية مراقبته واحلد من التجاوزات فيه.
وت�ساءل �آخر عن م�شكالت تفعيل االتفاقيات التي وقعتها الوزارة لتو�سيع
دائرة الدول امل�صدرة للعمالة وتنويعها اً
بدل من ق�صرها على دولة �أو دولتني،
كما ت�ساءل عما �إذا كانت الوزارة ترى �أن الأف�ضل والأمثل ل�ضبط هذا املجال
التحول التدريجي �إلى �إن�شاء �شركات ا�ستقدام ً
عو�ضا عن وجود مكاتب
والتقليل منها.
ودعا ع�ضو �آخر �إلى ت�شكيل جلنة خا�صة لدرا�سة هذا امللف درا�سة �شاملة،
وتقدمي احللول الناجحة �سوا ًء كانت ت�شريعية �أو تو�صيات ت�سهم  -ب�إذن اهلل-
يف تنظيمه ومعاجلة م�شاكله املتعددة.
من جانبه قال �أحد الأع�ضاء� :إن وزارة العمل قامت ب�إعداد �إ�سرتاتيجية
طموحة جدً ا تعالج مو�ضوع البطالة من منظور ا�سرتاتيجي ،وو�ضعت فرتة
عاما ،ولكن مل نر يف تقرير اللجنة ما مت على هذه
زمنية مداها (ً )25
اال�سرتاتيجية ،وما مت حيال تنفيذ ال�سيا�سات املوجودة يف هذه اال�سرتاتيجية،
م�شري ًا �إلى �أن برنامج نطاقات مل يحقق الهدف املرجو منه.
و�أ�ضاف �آخر �أنه رغم م�ضي �أكرث من �ست �سنوات لإ�سرتاتيجية الوزارة
يف التوظيف� ,إال �أن جلنة الإدارة واملوارد الب�شرية مل تذكر يف تقريرها �أي
م�ؤ�شرات للأداء من حيث م�سمياتها ،وامل�ستويات امل�ستهدفة وما مت �إجنازه

بخ�صو�صها ،كما مل تتطرق اللجنة �إلى التوظيف و�إجنازات الوزارة يف هذا
اخل�صو�ص.
وزاد الع�ضو �أنه رغم �أهمية تلك الأهداف التي وردت يف اال�سرتاتيجية,
�إال �أنه مل يتم التطرق �إلى مو�ضوع التوظيف من حيث الأعداد وم�ستويات
البطالة �إال يف �صفحة واحدة حتت عنوان “ال�سعوديون العاطلون عن العمل”,
وهو ما ي�شري �إلى بقاء معدل البطالة مرتف ًعا عند م�ستوى ( )%11.7لعام
2014م.
(نطاقات) لم يحد من استقدام
العمالة ولم يخفض نسبة البطالة

وا�ستنتج ع�ضو �آخر من برامج الوزارة املختلفة (نطاقات ,مراكز طاقات,
وحماية الأجور) �أنها مل ت�سهم يف خف�ض معدالت البطالة رغم مرور �أكرث
من �ست �سنوات على البدء يف تنفيذ اال�سرتاتيجية والعمل بهذه الربامج,
كما �أن الوزارة مل تتطرق �إلى الأ�سباب التي �أدت �إلى ارتفاع �أعداد العاطلني
عن العمل ،يف الوقت الذي ت�ستهدف فيه اململكة من ًوا اقت�صاد ًيا مرتف ًعا يف
الأعوام ما بني (2014-2010م) عند م�ستويات (� )%5إلى ( )%6بالأ�سعار
احلقيقية مع التو�سع الكبري يف الإنفاق احلكومي ,وزيادة م�ساهمة القطاع
اخلا�ص يف الناجت املحلي الإجمايل.
ونوه �أحد الأع�ضاء �إلى �أن وزارة العمل مل ت�ستطع خف�ض معدالت البطالة
و�أعداد العاطلني عن العمل يف تلك الفرتة املميزة من النمو ,مت�سائ ًال عما
�سيكون عليه احلال مع توجه النمو االقت�صادي �إلى االعتدال والتباط�ؤ خالل
الفرتة القادمة وتراجع �أ�سعار النفط ,وتدين م�ستويات الإنفاق احلكومي
وبالذات على امل�شاريع.
واعترب �آخر �أن ما قامت به الوزارة خالل الفرتة املا�ضية يرتكز على
اجلوانب التنظيمية والإجرائية مثل :برنامج نطاقات ,ومراكز طاقات,
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امل�ستهدفني بالتوظيف ,يف حني �أن العدد امل�ستهدف هو( )8.139موظ ًفا،
وهذه ن�سبة �ضئيلة جدً ا.
و�أفاد الع�ضو �أن الفئات التي مت توظيفها من خالل هذا الربنامج تقت�صر
على الفئات التقليدية وهي فئات الإعاقة (الب�صرية ,وال�سمعية ,واحلركية),
فيما مل يتم توظيف بع�ض الفئات الأخرى وهي الأكرث مثل( :فئة التوحد,
وفئة التعدد يف الإعاقة) ،وكذلك مل يتم توظيف (فئة ذوي �صعوبات التعلم
وفئة فرط احلركة�...إلخ) ،مطالب ًا القائمني على هذه الربامج بتو�سيع نطاق
القبول لي�شمل جميع الفئات ويحقق العدالة االجتماعية.
وحماية الأجور ,مع التو�سع يف اال�ستخدام االلكرتوين لإجناز الأعمال؛ م�شري ًا
�إلى �أن الوزارة مل تتخذ �آليات �سوقية �أو تعديالت نظامية جتعل املفا�ضلة بني
العامل الأجنبي والعامل ال�سعودي يف �صالح املواطن ال�سعودي ,حيث ت�سهم
هذه الآليات يف احلد من االعتماد على العمالة غري ال�سعودية.
و�أيد �آخر دعوة الوزارة لإعادة النظر يف �إ�سرتاتيجيتها ,وت�ضمني تقاريرها
القادمة م�ؤ�شرات الأداء امل�ستهدفة واملتحققة للوقوف على منجزات الوزارة.

و�أيده ع�ضو �آخر ,ور�أى �أن من مت توظيفهم من ذوي االحتياجات اخلا�صة,
عدد قليل جدً ا ال يتنا�سب مع �أعداد املواطنني من ذوي االحتياجات اخلا�صة.
وطالب ب�ضرورة دعم هذا الربنامج ،ومعرفة مدى الق�صور فيه ال�سيما �أن
هذه ال�شريحة حتتاج �إلى الدعم وامل�ساندة والإح�سا�س ب�أهميتهم يف هذا
املجتمع وقدرتهم على الإنتاج والعمل.

و�سجل �أحد الأع�ضاء ا�ستغرابه من نتائج برنامج (توافق) الذي يهدف
�إلى توظيف ذوي الإعاقة يف القطاع اخلا�ص ،م�شري ًا �إلى �أن عدد الذين مت
توظيفهم بح�سب تقرير الوزارة ( )322موظ ًفا فقط ي�شكلون ن�سبة ( )%4من

وقال ع�ضو �آخر �أنه رغم ما تقدمه الوزارة من جهود ومبادرات وبرامج
لدعم التوظيف ال�سعودي �إال �أن امل�شهد من حولنا ي�ؤكد ب�أن القطاع اخلا�ص
يعاين من خلل تتقا�سمه وزارة العمل مع بع�ض الوزارات ذات العالقة.
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وتابع �آخر �إن �أعداد العاطلني عن العم ــل ت ــدق ناق ــو�س اخلطـ ــر ,يف
ظــل تزايد العمالة الواف ــدة ،حيث بلغ عدد الواف ــدين ( )10م ــاليني وافد
( )%40منهم يعملون يف وظائف جاذبة لل�ســعوديني وميكن �شغلها بهم.
والحظ �آخر ارتفاع �إجمايل عدد املن�ش�آت الواقعة يف النطاق الأحمر لعام
التقرير عن العام ال�سابق ،ممــا يعني زي ــادة يف ع ــدد املن�شـ ـ�آت الأقل توطي ًنا
للوظائف.
 %90من مديري الموارد البشرية في
القطاع الخاص غير سعوديين!

وزاد �آخر �إن ن�سبة ال�سعوديني املخت�صني يف جمال املوارد الب�شرية يف
القطاع اخلا�ص ال تتجاوز ( ،)%10وبقية العاملني هم �أجانب ،بالرغم من
�أنها مهن حم�صورة على ال�سعوديني فقط ،ور�أى �أن وجود ( )%90من غري
ال�سعوديني يف موقع مدير املوارد الب�شـرية قد يكـ ــون �س ــب ًبا لتن ــفري ال�سعودي
من الوظيفة ،هذا بالإ�ضافـة �إلى ال�ش ــروط التعجـ ــيزية التي تقف حائلاً دون
ح�صول املواطن على الوظيفة.
وط ــالب �أح ــد الأع ــ�ضاء وزارة الع ــمل مبراج ــعة الإع ــالنات الوظيـ ــفية،
والرقابـ ــة ع ــلى التقدي ــم والرت�شي ــح والف ــرز ،وتوحي ــد اجل ــهود ،والتن�س ــيق
الف َّعال يف �ضبط خمرجات التعليم يف جميع التخ�ص�صات مع �سوق العمل،
وخ�صو�صا يف اجلامعات النا�شئة.
وفتح تخ�ص�صات جديدة،
ً
وا�ستح�سن �آخر الرتكيز يف برنامج نطاقات على املنــ�ش�آت الكــربى القادرة
على التوظيف والت�أهيل ورفع ن�سبة ال�ســعودة ف ــيها ,ولي�س الرتكيز فقط على
املن�ش�آت ال�صغرية التي ال ت�ستطيع �صرف رواتب جمزية لل�سعوديني.
وقال ع�ضو �آخر� :إن الوزارة �أطلقت برن ــامج (نط ــاقات) وهو �أحد برامج
الوزارة الرئي�سة ,وهدفه حتفيز من�ش�آت القطاع اخلا�ص على توطني الوظائف
وتخفي�ض ن�سبة البطالة ،كما �شرحت يف التقرير �أن برن ــامج نط ــاقات حقق
العديد من الإيجابيات للباحثني عن العمل وللمجتمع ب�صورة عامة .و�أ�ضاف
متاما؛ فتوطني الوظائف
�إن الأرقام املوجودة يف التقرير ت�شري �إلى العك�س ً
انخف�ض ,وعدد العاطلني عن العمل مل ينخف ــ�ض ,وم ــعدل ا�ستــقدام العمالة
من اخلارج ارتفع.
وا�ست�شهد بالأرقام على انخفا�ض معدل توظي ــف ال�سع ــوديني يف منــ�ش�آت
القطاع اخلا�ص بن�سبة ( )%37يف عام التــقرير عن املعــدل الــذي ك ــان عليه
يف العام (1435/1434هـ) ,فيما بقيت ن�سبة البطالة كما هي عليه يف العام
ال�سابق لعام التقرير ,حيث ا�ستقرت عند ( ,)%11.7ويف عام التقرير حققنا
�أعلى ن�سبة يف البطالة من حيث �أعداد العاطلني عن العمل منذ عام 1420هـ,

حيث بلغ عدد العاطلني عن العمل ( )651.305مواط ًنا عاطلاً ،بينما ارتفع
عدد العاملني غري ال�سعوديني يف من�ش�آت القطاع اخلا�ص يف الأعوام الثالثة
املا�ضية �إلى ما ن�سبته حوايل ( )%85من العاملني يف القطاع اخلا�ص ,و�إلى
ما ن�سبته حوايل ( )%40من عدد ال�سكان ال�سعوديني.
وعد يف ختام مداخل ــته ه ــذا الأمر خمي ًفا جدً ا يف ظ ــل ن�س ــبة البطالـ ــة
املقدرة بن�س ــبة ( ،)%11.7و�ش ــدد عــلى �ضرورة معرف ــة جوانب الق�صور يف
هذا الأمر لتجنبه يف ال�سنوات القادمة.
و�أيده ع�ضو �آخ ــر م�ؤكد ًا �أن برنامــج نط ــاقات مل ينجح يف التوطني ,ومل
يحد من ا�ستـقدام العمالة الأجنبية ,ومل يخف�ض ن�سبة البطالة ,مت�سائ ًال عن
ما �إذا كان الربنامج يحقق نتائ ــج عك�سية �أدت �إلى زيادة ا�ست ــقدام العـ ــمالة
الأجنبية ,ومل تُو َّفر ف ــر�ص عمل لل�سع ــوديني؟ ,مط ــالب ًا وزارة الع ــمل ب�إعادة
النظر يف برنامج نطاقات.

يف ذات ال�سيـ ــاق توق ــف �أحـ ــد الأع ــ�ضاء عنـ ــد التو�صي ــة التي ق ــدمتها
اللج ــنة ب�ش�أن برنامج نطاقات ,التي طالبت فيها بتقييم برنام ــج نطاق ـ ــات.
وقال �إن اللجنة مل حتدد اجلهة التي �ستقوم بعملية التقييم ،ومل حتدد �سق ًفا
زمن ًيا لعملية التقومي ،وت�ساءل عن ما �إذا ك ــانت وزارة العمــل هي من �ستقوم
بعملية التقييم للربنامج ,مع �أنها هي اجلهة التي �أنـ�ش�أت برن ــامج نطاقـ ــات؟
فمن غري املقبول �أن تُق ِّيم الوزارة الربامج التي تقدمها.
كما ت�ساءل قائـ ـ ًال هل نح ــن بحاج ــة �إلى درا�ســة تقييم برنامج نطاقات
يف �ضوء الأرقام والإح�صائيات املوجودة يف التقرير؟.
وطالب الع�ضو اللجنة ب�إعادة النظر يف الت ــو�صية ,و�أن تق ــدم تو�صية يف
�ضوء الأرقام وامل�ؤ�شرات املوجودة يف التقرير ,والتي تدل ع ــلى عـ ــدم حتقيق
برنامج نطاقات للأهداف التي �أن�شئ لأجلها.
ويف نهاية النقا�ش وافق املجل�س على مــنح جلنة الإدارة واملوارد الب�شرية
مزيد ًا من الوقت لدرا�سة ما طرح ــه الأعــ�ضاء من �آراء ومقرتحات ,والعودة
بوجهة نظرها �إلى املجل�س يف جل�سة قادمة ب�إذن اهلل.
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أعضاء المجلس يتساءلون

الرئاسة العامة
لرعاية الشباب..
أم لرعاية كرة القدم!
أ  /عبد العزيز الهدلق
رئيس لجنة الشؤون اإلجتماعية واألسره والشباب

ناقـــ�ش جملـــ�س ال�شـــورى خـــالل جلـــ�سته العاديـــة التا�سعــــة
واخلم�سني التي عقدهـــا يـــوم االثنـــني املــوافق 1437/1/13هـ،
برئا�سة معايل رئي�س املجلـ�س ال�شيخ الدكتور عبداهلل بن حممد
بن �إبراهيم �آل ال�شــيـــخ ،تقـــرير جلنـــة ال�شـــ�ؤون االجتـــماعـــية
والأ�سرة وال�شبـــاب ،ب�شـــ�أن التقــرير ال�سنـــوي للرئا�ســـة العامــــة
لرعايــة ال�شـــباب للعـــام املايل 1436/1435هـ ،الذي تاله رئي�س
اللجنة الأ�ستاذ عبدالعزيز الهدلق.
وبعد عر�ض تقرير اللجنة وتو�صياتها للنقا�ش ر�أى �أحد الأع�ضاء �أنه من
املنا�سب �أن تهتم الرئا�سة بكافة �أنواع الريا�ضات ،ولي�س ريا�ضة كرة القدم
فقط كما هو حا�صل الآن.
عاما على �إن�شاء الرئا�سة
و�أ�شار ع�ضو �آخر �إلى م�ضي �أكرث من �أربعني ً
العامة لرعاية ال�شباب� ,إال �أنها مل تكن ترعى ال�شباب ،بل كانت لريا�ضة كرة
القدم فقط ومل تنجح � ً
أي�ضا.
و�أيده �آخر ,وزاد على ذلك بقوله :لو مت عمل م�سح ا�ستبياين ميداين على
ال�شباب ليحدد كل منهم مدى ا�ستفادته منها لوجدنا �أن الغالبية مل ت�ستفد
�شيئ ًا يذكر.
اهتماما بالريا�ضات ال�شتوية التي تقام
ور�أى �آخر �أن تويل الرئا�سة
ً
يف �أنحاء العامل �سنو ًيا ،بينما �أ�ضاف �آخر �أنه من املفيد �أن تبد�أ الرئا�سة
االهتمام بالريا�ضيني منذ الن�شء ،وذلك بالتن�سيق مع وزارة التعليم لتدريب
الطالب ،ومتابعة املوهوبني منهم.
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و�أ�شار ع�ضو �آخر �إلى �أهمية النظر يف و�ضع الرئا�سة العامة لرعاية
ال�شباب من النواحي الإدارية والتنظيمية والذي ال يخدمها ب�شكل كامل
حال ًيا ،ال �سيما �أنها تتولى م�س�ؤولية خدمة قطاع كبري من �سكان اململكة ي�شكل
ما ن�سبته ( )%65-60من �سكان اململكة.
وقال� :إن حتويل الرئا�سة �إلى هيئة عامة مع تعديل �أنظمتها مبا يتنا�سب
مع هذا التحول �سيحقق العديد من املكا�سب ،ويتوافق مع طموح ورغبة الكثري
ممن يرون �أن بقاءها يف الو�ضع احلايل يتخلله العديد من ال�صعوبات التي
مل ت�ستطع حلها.
ولفت الع�ضو النظر �إلى �أن درا�سة مركز �أبحاث ال�شورى �أ�شارت �إلى
وجود العديد من الإيجابيات لهذا التحول كاملرونة يف �إدارة القطاع ،ووجود
جمل�س �إدارة يتمتع ب�صالحيات وا�سعة يف اتخاذ القرار ،وكذلك حت�سني
الو�ضع الوظيفي للعاملني يف هذا اجلهاز حال حتوله �إلى هيئة ،والق�ضاء

مداوالت القبة

على التكد�س الوظيفي ،على �أن يكون حجم العاملني فيه يتفق مع االحتياج
الفعلي ،وكذلك الإيرادات املالية املتوقعة وا�ستغاللها بال�شكل الأمثل مبا يعود
بالنفع على �شباب الوطن.
ور�أى �أحد الأع�ضاء �ضرورة االهتمام برعاية النا�شئني واملوهوبني يف
الألعاب الفردية واجلماعية من خالل �إن�شاء �أكادمييات متخ�ص�صة.
و�أبدى ع�ضو �آخر حتفظه على التو�صية بتحويل الرئا�سة العامة لرعاية
ال�شباب �إلى وزارة ,وقال� :إن من �ش�أنه �أن يجعل منها من�ش�أة مرتهلة .بينما
ر�أى �آخر �أنه من املنا�سب �أن يتم حتويل الرئا�سة العامة لرعاية ال�شباب �إلى
هيئة عامة لل�شباب والريا�ضة.
بدوره اعترب �آخر �أن حتويل الرئا�سة �إلى وزارة �أو هيئة قد ي�سهم يف حل
امل�شكلة ،ولكن امل�شكلة احلقيقية للرئا�سة العامة لرعاية ال�شباب تكمن يف
الدور الذي متار�س ــه؛ فـا�سم الرئا�سة يدل على �أنها معن ّية بكافة �شرائح
املجتمع ال�شبابيـة ،والتق ــارير التي ترد �إلى املجلــ�س ك ــل عام ت ـ ـ�ؤكد على
�أن الرئا�سة تركز على اجلوانب الريا�ضية على ح�ساب اجلوانب ال�شبابية.
واقرتح الع�ضو �أن يتم تعديل ا�سم الرئا�سة لي�صبح “الرئا�سة العامة
ان�سجاما بني
لل�ش�ؤون الريا�ضية” ،مو�ضح ًا �أن هذا التعديل �سوف يحدث
ً
الدور الذي تقوم به ،واال�سم املقرتح .و�أكد �أن الريا�ضة لي�ست لل�شباب فقط،
و�إمنا هي لكافة �شرائح املجتمع ،وهذا التعديل ين�سجم مع �إمكانات الرئا�سة
املادية والب�شرية وغريها.
وتابع ع�ضو �آخر �أن الرئا�سة  -ح�سب ما جاء يف التقرير -لي�ست جاهزة
للتحول �إلى وزارة ،وامل�س�ؤولون يف الرئا�سة يرون �أن تطوير عمل الرئا�سة
ين�صب يف �أنظمتها ولي�س يف تعديل م�سماها ،م�شري ًا �إلى �أن مربرات اللجنة
يف درا�سة حتويل الرئا�سة �إلى وزارة غري وا�ضحة ،كما �أن اللجنة مل حت�سم
�أمرها ب�أن تتحول الرئا�سة �إلى وزارة �أم هيئة.
واقرتح �آخر �إعادة هيكلة لوائح الرئا�سة اخلا�صة مبهامها وواجباتها
لتكون جلنة �أوملبية.
و�سجل �أحد الأع�ضاء مالحظة بخ�صو�ص �إ�شكالية تواجه الأندية الريا�ضية
خالل الفرتة املا�ضية  ،تكمن يف لوائح اجلمعيات العمومية للأندية.
والحظ �آخر وجود تق�صري كبري من قبل الإعالم اخلا�ص �أو احلكومي
جتاه بع�ض املنا�شط الريا�ضية؛ فالقنوات الريا�ضية ال�سعودية ال تنقل الكثري
من املناف�سات املهمة يف كرة ال�سلة ،وكرة الطائرة ،والألعاب الفردية رغم

�أهميتها ،واقرتح على رعاية ال�شباب بالتن�سيق مع اجلهات ذات العالقة
زيادة التغطية الإعالمية للألعاب الريا�ضية الفردية واجلماعية ،وعدم
اقت�صار ذلك على كرة القدم.
وت�ساءل �أحد الأع�ضاء عن دور رعاية ال�شباب يف توعية ال�شباب عن
الأفكار املنحرفة التي ظهرت م�ؤخر ًا بينهم ,و�أيده �آخر داعي ًا الرئا�سة �إلى
االهتمام بتثقيف امل�شجعني الريا�ضيني ،ويف طريقة فرحهم بعد املباريات
التي ال تكون يف الغالب منا�سبة.
رعاية الشباب ال تزال غائبة
عن المشهد الشبابي في معظم
مناطق المملكة

و�أكد ع�ضو �آخر �أن الرئا�سة ال تزال غائبة عن امل�شهد ال�شبابي يف معظم
مناطق اململكة؛ فال مكاتب لها يف كثري من املحافظات ،كما مل ت�ستفد من
احل�ضور الفاعل للمنا�شط الريا�ضية ،واالجتماعية ،والثقافية التي جترى
حتت �إ�شراف مراكز التنمية االجتماعية واللجان الأهلية التابعة لوزارة
ال�ش�ؤون االجتماعية مبختلف مناطق اململكة عن طريق �إبرام مذكرات
تفاهم� ،أو عقود �شراكات معها .كما طالب الع�ضو بدعم ميزانيات اللجان،
وا�ستقالل اللجنة الأوملبية فني ًا ومال ًيا.
ودعا �أحد الأع�ضاء �إلى تفعيل الأجهزة احلكومية املعنية بال�شباب مثل:
وزارة التعليم ،ووزارة ال�ش�ؤون االجتماعية ،ووزارة الثقافة والإعالم ،ووزارة
ال�صحة ،وغريها لتقوم بدورها يف هذا املجال.
والحظ �آخر �أن تقرير الرئا�سة مل يتطرق �إلى الفئات من ذوي االحتياجات
اخلا�صة ما عدا فئة ال�صم ،م�شري ًا �إلى �أن ذوي االحتياجات اخلا�صة يبدعون
ويتفوقون ويت�ألقون يف املجاالت الريا�ضية يف كافة الأ�صعدة املحلية والدولية،
م�شري ًا �إلى ح�صول منتخب اململكة لذوي الإعاقة الذهنية على ك�أ�س العامل
ثالث مرات متتالية.
ال�شورى  -العـدد  - 168حمرم 1437هـ �أكتوبر  /نوفمرب 2015م

33

مداوالت القبة

للتخ�ص�صات ال�صحية ،واقرتح على اللجنة الدعوة للتن�سيق مع اجلهات ذات
العالقة للإ�شراف على املراكز التجارية الريا�ضية ،وتنظيم لوائحها.
يجب أن يتحول القطاع الرياضي
من قطاع معتمد على المال العام
إلى قطاع إنتاجي

ذوو االحتياجات الخاصة أولى
بالتشجيع لما حققوه من نتائج في
المجال الرياضي

ور�أى �أنهم �أحق و�أولى بالت�شجيع من بع�ض الريا�ضيني الأ�صحاء الذين مل
يحققوا �شي ًئا يذكر.
و�أبدى ع�ضو �آخر مالحظته حول انت�شار املراكز التجارية الريا�ضية،
وبخا�صة يف املدن الكربى ,وعدها دلي ًال على الوعي ب�أهمية الريا�ضة من
جهة وم�ؤ�شر الهتمام الكثريين بالريا�ضة ،وتفادي ما قد يرتتب ب�سبب
ال�سمنة من �أمرا�ض ،م�شري ًا �إلى �أن ن�سبة الوفيات ب�سبب �أمرا�ض ال�سمنة
بلغت نحو (� )20ألف حالة �سنوي ًا ،وميثل الذين يعانون من ال�سمنة يف اململكة
ما ن�سبته ( )%36من �سكان اململكة ،ناهيك عن تكاليف عالج ال�سمنة والذي
يبلغ نحو ( )19مليار ريـال �سنو ًيا.
ور�أى الع�ضو �أن املراكز الريا�ضية التجارية حتتاج �إلى �أن تكون م�ؤ�س�سة
ُمنظمة ومتخ�ص�صة من الناحية املكانية ،والكوادر العاملة بها.
و ُت ُعنى باجلانب ال�صحي وممار�سة الريا�ضة املنا�سبة للم�شرتكني مبا
يتوافق مع �إمكاناتهم ،وت�شرتك معها عدة جهات يف اجلوانب التنظيمية
مثل :وزارة ال�ش�ؤون البلدية والقروية ،ووزارة ال�صحة ،والهيئة ال�سعودية
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بدوره قال �أحد الأع�ضاء� :إن �صناعة الريا�ضة تعد من �أهم الأبواب
اال�ستثمارية ،حيث �أ�صبح للريا�ضة دو ٌر مه ٌم يف التنمية االقت�صادية ،وباتت
متثل ن�سبة ال ي�ستهان بها يف الناجت املحلي الإجمايل لكثري من الدول ،ور�أى
�أهمية جعل قطاع الريا�ضة يف اململكة عام ًال للتنمية االقت�صادية ،و�أن يتحول
القطاع الريا�ضي من قطاع معتمد على املال العام �إلى قطاع �إنتاجي يعتمد
على نف�سه وي�صب يف الناجت املحلي ،م�شري ًا �إلى �أنه ميكن �أن يكون القطاع
قطاعا �إنتاج ًيا يف اال�ستثمار الريا�ضي من خالل ت�سويق املنتجات
الريا�ضي ً
الريا�ضية ،وكذلك حقوق البث ،وتنظيم وا�ست�ضافة امل�سابقات الدولية.
و�سجل �أحد الأع�ضاء �إعجابه بربنامج (ذهب  )2022الذي و�صفه
م�س�ؤولو اللجنة ب�أنه �سيكون �أقوى حدث يف تاريخ الريا�ضة ال�سعودية من
حيث الطموحات ،حيث يهدف �إلى ح�صول اململكة على مراكز متقدمة يف
�ألعاب �آ�سيا (2022م) ،واقرتح على الرئا�سة �أن تبني يف تقريرها القادم
م�ؤ�شرات على حتقيق هذا الربنامج الأهداف والآمال املرجوة منه ،ودعم
اللجنة الأوملبية ال�سعودية �إدار ًيا ومال ًيا لتنفيذ براجمها.
وتال معايل الرئي�س خالل اجلل�سة بع�ض املداخالت التي و�صلته مكتوبة
من بع�ض الأع�ضاء ,منها من �أبدى ر�أيه يف مو�ضوع حتويل الرئا�سة �إلى وزارة
�أو هيئة ,حيث ر�أى �أن الق�ضية لي�ست ق�ضية رئا�سة� ،أو وزارة� ،أو هيئة� ،إمنا
الق�ضية يجب �أن تكون ق�ضية ر�ؤية ،ور�سالة ،و�أهداف ،يجب حتقيقها.
ويف نهاية املناق�شات منح املجل�س جلنة ال�ش�ؤون االجتماعية والأ�سرة
وال�شباب مزيد ًا من الوقت لدرا�سة ما مت طرحه من �أراء وملحوظات
ومقرتحات ,والعودة بوجهة نظرها �إلى املجل�س يف جل�سة قادمة ب�إذن اهلل.

مـقــال
مداوالت القبة

االستثمار في التقنية الناعمة
منذ بداية القرن الواحد والع�شرين منا �شعور متعاظم ب�أهمية الدور الذي تلعبه التقنية
احلديثة يف التنمية املن�شودة يف جميع الدول التي ت�سعى �إلى اللحاق بركب التطور ال�صناعي
حتد كبري �أمام الدول
الذي �أخذت بنا�صيته �أمريكا و�أوروبا واليابان ،والذي  -بال �شك  -هو ٍ
النامية للح�صول على التقنيات املتقدمة حل�سا�سية وحتفظ بع�ض الدول املتقدمة على نقل
بع�ض تلك التقنيات ,وبوجه خا�ص ما ي�سمى بالتقنية اخل�شنة (الآالت واملعدات وقطع الغيار
وال�سلع الو�سيطة ومكونات ال�سلع النهائية) )Hardware Technology( .وغريها.
ويف الآونـــة االخيـــرة بـــد�أت تربز �أهمـــية العن�صر املكمل (�أو امل�شغل) للتقنية اخل�شنة
واال�ستثــــمار فيـــها ب�شـــكل ملــمو�س ,وهي التقــــنيـــة النــــاعمــة (البــرامــج) (Software
 ،)Technologyوخري مثــال على ذلك التطبــــيقات التي حتـــمل من املتـــاجر االلكتــرونية
على الأجهزة الكفية والهاتفية الذكية...الخ ،والتي �أ�صبحت تدر مبالغ طائلـــة ملنتجــيها
وامل�ستثمرين فيها .ولكون هذه التقنية تعتمد على القدرة الذهنية للفرد مع ت�سيـــ�س علــمي
جيد ،فقد ا�ستثمرت بع�ض الدول مثل الهند وكوريا اجلنوبية هذا العنـ�صر ب�شكل جيد ,وحققت
متيز ًا يف �صناعة تلك التقنيات و�أ�صبحت من املناف�سني وامل�ؤثرين على امل�ستـــوى العـــاملي فيها.
وبالرغم من �أن اململكة العربية ال�سعودية تعد من �أف�ضل دول العالـــم من ناحيــة الآداء
واال�ستقرار االقت�صادي ,ومتتـــلك مزايـــا ن�ســـبية عاليــة لال�ستثـــمار التقـــني ،مع مـــا تنفقــه
الدولة من مبالغ طائلة لتوفـــري التقنـــيات احلديثـــة وتبني العـــديد من املبادرات واخلطط
واال�سرتاتيجيات لتوطينها� ،إال �أنها ما تزال تعتمد ب�صورة �شبـــه كاملة على ا�سترياد التقنية؛
ب�شقيها اخل�شن والناعم .وبالرغـــم �-أي�ضــا -من الإيجـــابيـــات االقت�صــاديــة يف اال�ســـثمار يف
التقنية� ،إال �أن هناك �إحجام وا�ضح من القطاع اخلا�ص وامل�ستثمرين يف اال�ستــثمار يف التقنية
يف الوقت احلايل بحجة خماطرهــــا اال�ستثماريـــة العالية وقوة املناف�ســـة الدوليــة ,و�صعوبة
توفري الكادر الب�شري املاهر مقارنة بتوفر الفر�ص اال�ستثـــماريـــة م�ضمونـــة النجـــاح والربــــح
ال�سريع وقليلة املخاطر ,كاال�ستثمار يف العقــار واال�سهـــم .قيادتـــنا الر�شـــيدة -حفظـــها اهلل-
و�ضعت الأطر الرئي�سة نحو حتفيز وتنويع االقتـــ�صاد الوطـــني؛ منها دمــج العديد من املجال�س
وتكوين جمل�سني رئي�سني �أحدهما جمل�س ال�ش�ؤون االقت�صاديـة والتنميــة ،الـــذي �أ�صبح حمرك
رئي�س لتنمية اقت�صاد البلد وم�ساهم يف قرارات نوعية فاعلـــة ،منــها قرارات جمـــل�س الــوزراء
املوقر با�ستحداث هيئات مثل الهيئة العامة للمن�شـــ�آت ال�صغـــرية واملتو�سطــــة وهيئــة تــوليد
الوظائف ومكافحة البطالة� ،إ�ضافة لذلك عقد اتقـــافيات و�شراكـــات مع دول العامل املتقدم
�آخرها ال�شراكة اال�سرتاتيجية مع �أمريكا ،والتو�ســـع يف ا�ستـــخـــدام التقنـــية ،وتو�سيـــع دور
احلكومة الإلكرتونية؛ لي�شمل �أغلب اخلدمات التي يحتــاج �إليها القطـــاع اخلـــا�ص والأفـــراد.
ومع قرب دخول خطة التنمية العا�شرة حيز التنفيــذ والتي ت�ضــــمنت �أربعة وع�شرين هدف ًا،
تغطي احتياجات التنمية كافــة� ,أرى �أن يكون اال�ستثــمار يف التقنـــية الناعمـــة (Software
� )Technologyأحد�أولوياتهامنخاللتبنيالآلياتوال�سيا�ساتالتحفيزيةاملنا�سبةلذلك...

د .حامد الوردة ال�شراري
ع�ضو جمل�س ال�شورى
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تغطية

سمو أمير دولة قطر ورئيس الوزراء بحثا مع رئيس مجلس الشورى
سبل تعزيز العالقات األخوية بين البلدين وتنميتها

ا�ستقبل �صاحب ال�سمو ال�شيخ متيم بن حمد �آل ثاين �أمري دولة
قطر مبكتبه بالديوان الأمريي معايل رئي�س جمل�س ال�شورى ال�شيخ
الدكتور عبداهلل بن حممد بن �إبراهيم �آل ال�شيـــخ خـالل زيارته
لدولة قطر م�ؤخر ًا.
كما ا�ستقبل معايل ال�شيخ عبداهلل بن نا�صر بن خليفة �آل ثاين رئي�س جمل�س
الوزراء وزير الداخلية بدولة قطر معايل رئي�س جمل�س ال�شورى ال�شيخ الدكتور
عبداهلل بن حممد بن �إبراهيم �آل ال�شيخ.
وجرى خالل املقابلتني بحث العالقات الأخوية بني البلدين ال�شقيقني و�سبل
تنميتها وتعزيزها� ,إ�ضاف ــة �إلى تناول ع ــدد من املو�ض ــوعات ذات االهــتمام
املتبادل.
ح�ض ــر اال�ستق ــبالني رئي ــ�س جمل�س ال�شورى القطــري حمــمد بن مب ــارك
اخلليفي ،وع�ض ــوا جمل ــ�س ال�شــورى الدكــتور عبدالعزيز ال�شامخ ،والدك ــتور
36
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عبداهلل اجلغيمان ،و�سفري خادم احلرمني ال�شريفــني لدى دولة قطر عبداهلل
العيفان.

تغطية

ح�ضر االجتماع نائب رئي�س جمل�س ال�شورى القطري الأ�ستاذ عي�سى بن ربيعة
الكواري وعدد من �أع�ضاء املجل�س والأمني العام للمجل�س الأ�ستاذ فهد اخليارين,
و�سفري خادم احلرمني ال�شريفني لدى الدوحة الأ�ستاذ عبداهلل العيفان.

رئيس مجلس الشورى:
قادة دول مجلس التعاون
د .آل الشيخ بحث مع رئيس
مجلس الشورى القطري سبل
تعزيز التعاون بين المجلسين

بحث معـــايل رئيـــ�س جملـــ�س ال�شــورى ال�شيخ الدكتور عبداهلل
بن حممد بن �إبراهيم �آل ال�شيخ مع معــايل رئيــ�س جمـــل�س ال�شورى
القطري الأ�ستاذ حممد بن مبــارك اخلليــفي �سبل تعزيز التعاون
بني جمل�سي ال�شــورى يف اململكــــة وقطـــر ,وتطـــوير التعاون بني
اجلانبني مبا ي�سهم يف دعم العالقات الثنائية بني اململكة العربية
ال�سعودية ودولة قطر ال�شقيقة.
جاء ذلك خـالل الــزي ــارة الر�سمية التي قام بها معــايل الدكـتور عبــداهلل
�آل ال�شيخ �إلى دولة قطر م�ؤخر ًا تلبيــة لدعوة ر�سمية تلقاها من معايل رئي�س
جمل�س ال�شورى بدولة قطر الذي رح ــب يف م�ستـ ــهل االجتماع مبعاليه والوفد
املرافق له الذي �ضم ع�ضوي املجل�س الدك ــتور عبدالعــزيز ال�شامخ والدكتور
عبداهلل اجلغيمان ,م�ؤكد ًا �أهمية الزيارات املتبادلة بني م�س�ؤويل و�أع�ضاء
املجل�سني يف تقوية الروابط الأخوية ,ودعم عالقات التعاون بني اجلانبني.
من جانبه عرب معايل الدكتور عبداهلل �آل ال�شيخ عن �سعادته بزيارة بلده
الثاين دولة قطر ال�شقيقة ,كما عرب عن �شكره ملعايل رئي�س جمل�س ال�شورى
القطري و�أع�ضاء املجل�س على ح�سن اال�ستقبال وكرم ال�ضيافة ,منوه ًا بتميز
العالقات الثنائية بني اململكة العربية ال�سعودية و�شقيقتها دولة قطر التي
حتظى باهتمام ودعم من قائدي البلدين خادم احلرمني ال�شريفني امللك
�سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود و�أخيه �صاحب ال�سمو ال�شيخ متيم بن حمد �آل
ثاين -,حفظهما اهلل .-
وتطرق اجلانبان خالل االجتماع �إلى تطورات الأو�ضاع يف املنطقة,
واملخاطر الأمنية التي تهدد �أمن منطقة اخلليج ,و�سبل التن�سيق بني املجل�سني
يف خمتلف املحافل الربملانية الإقليمية والدولية ,مبا يخدم مواقف البلدين
ال�شقيقني ب�صفة خا�صة ودول جمل�س التعاون اخلليجي ب�صفة عامة جتاه
خمتلف الق�ضايا الدولية.

استطاعوا بحكمتهم السير
بالسفينة إلى بر األمان

�أ�شاد معايل رئي�س جمل�س ال�شورى ال�شيخ الدكتور عبداهلل بن حممد
بن �إبراهيم �آل ال�شيخ بالعالقات الأخوية بني اململكة العربية
ال�سعودية ودولة قطر  ،وو�صفها ب�أنها «عالقات �أ�صيلة وقدمية» .

وقال معاليه يف ت�صريحات لوكالة الأنباء القطرية مبنا�سبة زيارته لدولة
قطر � :إن العالقات ال�سعودية القطرية هي عالقة �أجداد� ..إننا نتقا�سم الهم
قبل �أن نتقا�سم اجلوانب الإيجابية ،لأن هم �أي دولة من دول املجل�س وهم �أي
مواطن هو هم للمواطن الآخر وللدول الأخرى».
وم�ضى قائلاً يف �سياق مت�صل «رمبا مل ندرك نحن جز ًءا من هذه العالقات
يف بداياتها وعند ت�أ�سي�سها ،لكننا تناقلناها عن �آبائنا وع�شنا جز ًءا منها يف
مراحل قدمية ونعي�شها الآن يف عهد قيادة البلدين احلكيمة ،كما نعي�شها يف
جلان العمل امل�شرتك يف كل الوزارات وعلى وجه اخل�صو�ص يف جمال�سنا
الت�شريعية التي نت�شرف الآن �أن نكون يف لقاء من لقاءاتها بالدوحة».
وحول التن�سيق بني جمل�سي ال�شورى يف كل من اململكة العربية ال�سعودية ودولة
قطر قال معاليه � :إن التن�سيق دائ ًما يكون جماع ًيا خا�صة و�أن جمل�س التعاون لدول
اخلليج العربية يوحد عمل املجال�س الت�شريعية بدول املجل�س ،الفتًا االنتباه �إلى �أن
هذا التن�سيق اجلماعي ال مينع التن�سيق الثنائي يف �إطار جمل�س التعاون.
و�أ�شار معاليه �إلى �أن �أ�صحاب املعايل ر�ؤ�ساء جمال�س ال�شورى والنواب
والوطني والأمة بدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية يلتقون كث ًريا يف
لقاءات عمل م�ستمرة ،منوها يف هذا ال�صدد باللقاء الذي �سيعقدونه يف
الريا�ض يف الرابع ع�شر من �شهر �صفر املوافق  25نوفمرب 2015م ،ومتمن ًيا
�أن يكون مثم ًرا وموف ًقا.
وردًا على �س�ؤال حول دور الربملانيني اخلليجيني يف حل �أزمات املنطقة وما
ت�شهده من توترات� ،أكد معاليه �أن دور هذه املجال�س داعم لقادة دول جمل�س
مو�ضحا �أن القادة ا�ستطاعوا بحكمتهم ال�سري
التعاون وللمواطن اخلليجي،
ً
بال�سفينة �إلى بر الأمان.
كما تطرق معاليه للإرهاب و�ضرورة مكافحته وجتنب �أ�ضراره ومن ذلك
اخلطر الذي ميثله تنظيم «داع�ش» الإرهابي الذي و�صفه ب�أنه �أكرب خطر �إرهابي
حال ًيا ،م�ش ًريا �إلى �أن التن�سيق م�ستمر بني دول املجل�س ب�ش�أن هذه الق�ضايا.
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رئيس جمهورية القمر يستقبل رئيس مجلس الشورى
ا�ستقبل فخامة الرئي�س �إكليل ظنني رئي�س جمهورية القمر املتحدة يف مقر
�إقامـته بالريا�ض خــالل زيارتـــه للمملكــة م�ؤخر ًا معايل رئي�س جمل�س ال�شورى
ال�شيــخ الدكتور عبداهلل بن حممد بن �إبراهيم �آل ال�شيخ.
وجرى خالل اال�ستقبــال بحــث عــدد من
املو�ضــوعــات ذات االهتمــام امل�شــرتك و�سبل
دعمها وتعــزيزها يف املجــاالت كــافة ,خا�صة
يف جمــال العــالقــات الربملانيــة بــني جمــل�س
ال�شورى وبرملان جمهورية القمر املتحدة.

ح�ضر اال�ستقبال �سفري خادم احلرمني
ال�شريفــني لــدى جـ ــمهوريــة القـمر املتحدة
الدكتـور حمــد بن حممد الهاجري ,و�سفـري
جمهورية القمر املتحدة لدى اململكة حممد
�إ�سماعيل حممد.

رئيس الشورى يستقل أعضاء لجنة التنسيق البرلماني
والعالقات الخارجية

ا�ستقبل معايل رئي�س جمل�س ال�شورى ال�شيخ الدكتور عبداهلل بن
حممد بن �إبراهيم �آل ال�شيخ يف مكتبه مبقر املجل�س بالريا�ض �أ�صحاب
املعايل وال�سعادة �أمناء و�أع�ضاء جمال�س ال�شورى والنواب والوطني
والأمة بدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية �أع�ضاء جلنة
التن�سيق الربملاين والعالقات اخلارجية والأمني العام امل�ساعد ملجل�س
التعاون اخلليجي لل�ش�ؤون القانونية حمد بن را�شد املري مبنا�سبة
انعقاد االجتماع الثامن للجنة الذي عقد يف مقر جمل�س ال�شورى.
ويف م�ستهل اللقاء رحب معايل رئي�س جمل�س ال�شورى بوفود املجال�س
الت�شريعية اخلليجية ومتنى لهم التوفيق يف اجتماعهم م�شريا �إلى عمق الروابط
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الأخوية التي تربط بني دول و�شعوب دول جمل�س التعاون اخلليجي.
ونقل الأمناء العامون للمجال�س الت�شريعيــة خالل اللقاء ملعايل رئي�س جمل�س
ال�شورى حتيات �أ�صحاب املعــايل ر�ؤ�س ــاء املجــال�س ومتنياتهم لرئي�س و�أع�ضاء
جمل�س ال�شورى بدوام التوفــيق ،فيما حمه ــلم رئي�س جمــل�س ال�ش ــورى حتياته
لأ�صحاب املعايل ر�ؤ�ساء املجال�س الت�شريعية بدول املجل�س ومتنياته لهم بالتوفيق.
ح�ضر اللقاء معايل الأمني العام ملجل�س ال�شورى الدكتور حممد بن عبداهلل
�آل عمرو ،وع�ضوا املجل�س الدكتور فهد العنزي والدكتور عبدالعزيز احلرقان
وامل�ست ــ�شار وامل�شــرف العـ ــام على مكتب مع ــايل رئي�س جمل�س ال�شورى الدكتور
مهنا بن �سليمان املهنا.

تغطية

لجنة التنسيق البرلماني والعالقات الخارجية للمجالس التشريعية بدول مجلس التعاون
تعقد اجتماعها الثامن بالرياض

د .آل عمرو :االجتماع يأتي انطالقًا من رؤى قادة دول المجلس لتعزيز
أواصر التعاون والتفاهم بين المجالس التشريعية

تهدف �إلى تعزيز �أوا�صر التعاون والت�شاور والتفاهم بني املجال�س الت�شريعية
بدول املجل�س للعمل على توحيد املواقف والر�ؤى جتاه الق�ضايا اخلليجية
والإقليمية والدولية وتوحيد العمل الربملاين امل�شرتك.

عقدت جلنة التن�سيق الربملاين والعالقات اخلارجية ملجال�س
ال�شورى والنواب والوطني والأمة بدول جمل�س التعاون لدول اخلليج
العربية اجتماعها الثامن يف مقر جمل�س ال�شورى بالريا�ض برئا�سة
معايل الأمني العام ملجل�س ال�شورى الدكتور حممد بن عبد اهلل �آل
عمرو وبح�ضور الأمني العام امل�ساعد ملجل�س التعاون اخلليجي لل�ش�ؤون
القانونية حمد بن را�شد املري ،و�أ�صحاب املعايل وال�سعادة �أع�ضاء
جلنة التن�سيق الربملاين والعالقات اخلارجية.

وبني �أن حتقيق التعاون يحتم ا�ستمرار التوا�صل بني كافة امل�س�ؤولني يف
جمال�س ال�شورى والنواب والوطني والأمة بدول جمل�س التعاون لدول اخلليج
العربية وتكثيف االجتماعات الت�شاورية لدرا�سة عدد من املو�ضوعات الربملانية.

و�ضم وفد جمل�س ال�شورى ع�ضوي املجل�س ع�ضوي جلنة التن�سيق الربملاين
والعالقات اخلارجية الدكتور فهد العنزي والدكتور عبد العزيز احلرقان .
وقد رحب معايل الأمني العام ملجل�س ال�شورى يف كلمة له افتتح بها �أعمال
االجتماع ب�أع�ضاء جلنة التن�سيق الربملاين والعالقات اخلارجية والوفود
املرافقة لهم ،ونقل لهم حتيات معايل رئي�س جمل�س ال�شورى ال�شيخ الدكتور
عبداهلل بن حممد بن �إبراهيم �آل ال�شيخ ومتنياته بنجاح �أعمال االجتماع.
وقال الدكتور حممد �آل عمرو �إن هذا االجتماع ي�أتي انطالق ًا من ر�ؤى
�أ�صحاب اجلاللة وال�سمو قادة دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية والتي

وقدم معاليه – يف ختام كلمته  -التهنئة للمجل�س الوطني يف دولة الإمارات
العربية املتحدة ال�شقيقة بنجاح االنتخابات الربملانية التي جرت م�ؤخر ًا ،كما
بارك ل�سلطنة عمان ال�شقيقة جناح انتخابات جمل�س ال�شورى وانتخاب ال�شيخ
خالد بن هالل املعويل رئي�س ًا للمجل�س لفرتة ثانية ،وهن�أ معايل الأمني العام
ملجل�س ال�شورى يف �سلطنة عمان ال�شيخ علي بن نا�صر املحروقي مبنا�سبة نيله
و�سام عمان.
بعد ذلك بد�أت �أعمال االجتماع الذي مت خالله مناق�شة مقرتح ت�شكيل جلنة
خرباء يف العمل الربملاين لدرا�سة �سبل تطوير وتفعيل العمل امل�شرتك للمجال�س
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واطلع املجتمعون على تقرير املتابعة ب�ش�أن املوا�ضيع اخلليجية امل�شرتكة،
وعلى نتائج �أعمال اللجنة الربملانية اخلليجية يف املجال الت�شريعي وتكليفها
بدرا�سة بع�ض الأنظمة اال�سرت�شادية ،وتطورات ال�شبكة املعلوماتية الربملانية
اخلليجية.
وا�ستعر�ض املجتمعون نتائج �أعمال اللجنة الربملانية اخلليجية املعنية
بتعزيز العالقات مع الربملان الأوروبي ،و�أعدوا م�شروع جدول �أعمال االجتماع
الدوري التا�سع لأ�صحاب املعايل وال�سعادة ر�ؤ�ساء جمال�س ال�شورى والنواب
والوطني والأمة بدول جمل�س التعاون الذي �سيعقد يف �شهر �صفر املقبل.

الت�شريعية ،كما بحث املجتمعون مو�ضوع �آليات التعامل مع التقارير ال�صادرة
عن اجلهات الربملانية الدولية ب�ش�أن دول املجل�س.
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يذكر �أن جلنة التن�سيق الربملاين والعالقات اخلارجية ملجال�س ال�شورى
والنواب والوطني والأمة بدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية تهدف
�إلى حتقيق �أهداف االجتماع الدوري لر�ؤ�ساء املجال�س اخلليجية وتفعيل
اخت�صا�صاته ،والعمل على تن�سيق الأعمال يف املجاالت الدبلوما�سية والربملانية
بني املجال�س الت�شريعية.

تغطية

د .يحيى الصمعان في رد على رئيس وفد إيران في اجتماعات اتحاد البرلمان الدولي :

محاولة النظام اإليراني استغالل حادث منى سياسيًا امتداد لسجله
التاريخي في إحداث الفوضى في الحج
�أكـــد معـــايل م�ساعـــد رئيــ�س جمــل�س ال�شـــورى الدكتـــور يحـــيى
بــن عبـــداهلل ال�صمعـــان� ،أن اململكـــة العربيـــة ال�سعوديــة بقيـــادة
خـــادم احلرمــني ال�شريفـــني املـــلك �سلمــان بن عبدالعزيز �آل �سعود
حفظه اهلل -التي خ�صها اهلل و�شرفها بخدمــة احلرمني ال�شريفني�أخذت على عاتقها م�س�ؤولية خدمة حجاج بيت اهلل احلرام ،وزوار
م�سجـــد نبيه �صـــــلى اهلل عليه و�سلـم ،واتخــاذ الإجراءات الالزمة
ل�سالمتهم ،وال�سهر على راحتهم.
جاء ذلك يف مداخلة ملعالي ــه خـ ــالل اجتم ــاعات ال ــدورة الثالثــة والثالثني
بعد املئة للجمعية العموميــة لالحتــاد الربمل ــاين الدويل املنعقــد حالي ًا يف جنيف
رد ًا على ما ذكره رئي�س الوف ــد الربملــاين الإيــراين يف كلمت ــه �أمـام االجتماعات
بخ�صو�ص حادث التدافع يف م�شعر منى خالل مو�سم احلج املا�ضي.
وقال معايل الدكتور يحيى ال�صمعان �إنه خالل ال�سنوات الع�شر املا�ضية مل يتم
ت�سجيل �أي �أحداث تتعلق بتنظيم احل ــج ،على ال ــرغم مــن امل�صاعب التي تكتنف
تنظيم احلج النا�شئة عن وجود عدد كبري من احلج ــاج الذيــن يتجاوز عددهم
مليوين �شخ�ص ي�ؤدون منا�سك احلج يف م�ساحة مكانية �صغرية ويف وقت حمدد.
وعرب معاليه عن موا�ساة اململكة لأٌ�سر ال�ضحايــا من احلج ــاج املت ــوفني
يف حادث التدافع يف منى ،م�شري ًا �إلى �أن اللجنة التي وجه بت�شكيلها �ص ــاحب
ال�سمو امللكي الأمري حممد بن نايف بن عبدالعزيز ويل الع ــهد نــائب رئـ ــي�س
جمل�س الوزراء وزير الداخليــة للتحقي ــق يف �أ�سباب احلــادث تع ــمل على ق ــدم
و�ساق لك�شف �أ�سب ــاب وق ــوع ه ــذا احلادث الأليم الذي ال يق ــلل من اجلــهود
ال�ضخمة التي تبذلها اململكة خلدمة �ضيوف الرحمن.
و�أ�ض ــاف الدكت ــور ال�صمع ــان �أن اململــكة العربيـة ال�سعودية ترف�ض التدخل
يف �ش�ؤونها الداخلية لأن هذا ميثل انتهاك ًا للقان ــون الدويل كم ــا �أنها ت�ست ــهجن
ت�سيي�س �إيران لهذا احلادث الأليم ،ومتاجرته ــا ب�آالم ال�ضحاي ــا ،وت�سخـ ــريها
للحادث خلدمة �أهداف �سيا�سية على نحو ال تراعي فيه حرمة ال�شعائر الدينية،

وم�شاعر �أٌ�سر ال�ضحايا .و�أ�شار �إلى �أن اجلميع يعرف حجم امل�س�ؤولية امللقاة على
عاتق اململكة ،وجهودها حمل تقدير العديد من الدول الإ�سالمية وامل�سلمني.
وزاد م�ساعد رئي�س جمل�س ال�شورى �أن املوقف الإيراين ي�أتي لتغطية ف�شلها يف
التدخل يف اليمن ودول �أخرى يف املنطقـ ــة ،م ـ�ؤكد ًا �أن حماولة النظام الإيراين
ا�ستغالل حادث منى �سيا�سي ًا هي امتداد ل�سجلـ ــها التاريخي يف �إيذاء احلجاج
و�إحداث الفو�ضى يف احلج وتعكري الأجواء املقـ ــد�سة يف م ــو�سم احلج ،ف�إيران
هي الدولة الوحيدة التي ارتكبت اجلرائم وحاولت �إح ــداث الفو�ضى يف موا�سم
احلج ،و�أحداث الثمانينات ال تزال حا�ضرة يف ذاكرة العالــم الإ�سالمي؛ حتى
لو حاولت �إيران ن�سيانها �أو تنا�سيها ،وبعد �أن جن ــحت اململكة يف منع �إيران من
�إحداث الفو�ضى يف مو�سم احلج ،ف ـ�إنها لن تقبل ا�ستغاللها مل�أ�ساة ما حدث يف
مو�سم احلج.
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في كلمة الشورى أمام الجمعية العمومية لالتحاد البرلماني الدولي

د .يحيى الصمعان :وقوف المملكة مع الشعب اليمني واجب أخالقي
وعملية عاصفة الحزم تنسجم مع المواثيق الدولية

�أكد معايل م�ساعد رئي�س جمل�س ال�شورى رئي�س وفد املجل�س يف
اجتماعات الدورة الثالثة والثالثني بعد املئة للجمعية العمومية
لالحتاد الربملاين الدويل املنعقدة حالي ًا يف جنيف الدكتور يحيى بن
عبد اهلل ال�صمعان حر�ص اململكة العربية ال�سعودية بقيادة خادم
احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود – حفظه
اهلل – على القيام بواجبها الإن�ساين جتاه الأ�شقاء يف اجلمهورية
اليمنية من خالل تربعاتها بحوايل  800مليون دوالر لأعمال
الإغاثة الإن�سانية يف اليمن عرب الأمم املتحدة ،كما قامت ب�إن�شاء
مركز امللك �سلمان بن عبد العزيز للإغاثة والأعمال الإن�سانية،
وتربع خادم احلرمني ال�شريفني للمركز مببلغ مليار ريال.
جاء ذلك يف كلمة ملعاليه مت توزيعها على ر�ؤ�ساء و�أع�ضاء الوفود
الربملانية امل�شاركة يف االجتماعات.
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وقال معاليه �إن اململكة العربية ال�سعودية بذلت جهود ًا �سيا�سية كبرية منذ
بداية الأزمة اليمنية يف العام 2011م ،و�أثمرت هذه اجلهود عن تقدمي املبادرة
اخلليجية ك�أ�سا�س حلل الأزمة ،وعقد «اتفاق ال�سلم وال�شراكة الوطنية» يف
�سبتمرب 2014م بني الأحزاب ال�سيا�سية اليمنية� ،إال �أن امليلي�شيات احلوثية
وقوات الرئي�س املخلوع انقلبت على مقررات االتفاق وعلى ال�شرعية مما حدا
باململكة ودول التحالف �إلى اال�ستجابة لنداء فخامة الرئي�س اليمني عبد ربه
من�صور هادي لن�صرة ال�شعب اليمني ال�شقيق وحكومته ال�شرعية� ,إميان ًا من
اململكة ب�أن الوقوف مع ال�شعب اليمني ال�شقيق واجب �أخالقي ,وب�أن عملية
عا�صفة احلزم تن�سجم مع املواثيق الإقليمية والدولية ،ال �سيما ما ت�ضمنته
املادة ( )51من ميثاق الأمم املتحدة ،خا�صة و�أن هذه امليلي�شيات �سبق �أن
جتر�أت على حدود اململكة يف نوفمرب 2009م ،بالإ�ضافة �إلى ا�ستخدام جماعة
تنظيم القاعدة الإرهابية لأرا�ضي اليمن كمنطلق للهجمات �ضد اململكة.

تغطية

و�أ�ضاف الدكتور يحيى ال�صمعان� :إن عملية « عا�صفة احلزم « جاءت
من�سجمة مع قرارات جمل�س الأمن الدويل اخلا�صة بالو�ضع يف اليمن ومنها
قرار  2216حتت الف�صل ال�سابع الذي يق�ضي ب�إعادة ال�شرعية املُغت�صبة من
امليلي�شيات التي جتر�أت على الآمنني بقوة بال�سالح ,و�سحب قواتهم من جميع
املناطق التي ا�ستولوا عليها مبا يف ذلك العا�صمة �صنعاء ،والتخلي عن جميع
الأ�سلحة التي ا�ستولوا عليها من امل�ؤ�س�سات الع�سكرية والأمنية ،والتوقف عن
جميع الأعمال التي تندرج �ضمن نطاق �سلطة احلكومة ال�شرعية ،واالمتناع عن
القيام ب�أي ا�ستفزازات �أو تهديدات للدول املجاورة.

�سوري ,ومنحت ملن �أراد البقاء منهم يف اململكة الذين يبلغون مئات الألوف،
الإقامة النظامية �أ�سوة ببقية املقيمني ،وامتدت جهودها لت�شمل دعم ورعاية
املاليني من ال�سوريني الالجئني �إلى الدول املجاورة لوطنهم يف كل من الأردن
ولبنان وغريها من الدول .وا�شتملت اجلهود على تقدمي امل�ساعدات الإن�سانية
بالتن�سيق مع حكومات الدول امل�ضيفة لهم ،وكذلك مع منظمات الإغاثة
الإن�سانية الدولية� ،سواء من خالل الدعم املادي �أو العيني ،حيث بلغت قيمة
امل�ساعدات الإن�سانية التي قدمتها اململكة للأ�شقاء ال�سوريني نحو  700مليون
دوالر.

ولفت النظر �إلى ما حتقق من الأهداف النبيلة لدول التحالف والتي �شملت
حتييد معظم القدرات الع�سكرية التي ا�ستولت عليها امليلي�شيات احلوثية
وقوات الرئي�س املخلوع ،وو�صول امل�ساعدات الإن�سانية ،وحترير العديد من
املدن اليمنية املحتلة ،وعودة النازحني اليمنيني ملدنهم وقراهم ،واملحافظة
على ال�سلطة ال�شرعية وت�أمينها وتهيئة البيئة املنا�سبة ملمار�سة مهامها ،والتي
�أنتجت م�ؤخر ًا عودة الرئي�س اليمني عبد ربه من�صور هادي وباقي �أع�ضاء
احلكومة اليمنية لأداء مهامها من الأرا�ضي اليمنية ,م�ؤكد ًا �أن اململكة لي�س لها
�أي �أطماع يف م�ستقبل اليمن.

وفيما يخ�ص الق�ضية الفل�سطينية ا�ستنكر معايل الدكتور يحيى ال�صمعان
ما وقع م�ؤخر ًا من اقتحام �سلطات االحتالل الإ�سرائيلي للم�سجد الأق�صى
املبارك داعي ًا املجتمع الدويل للوقوف ب�صرامة �أمام املمار�سات الإ�سرائيلية
امل�شينة التي تُق ِّو ُ�ض �أي �أمل جتاه الو�صول لل�سالم املن�شود ،وتتعار�ض مع جميع
االتفاقيات الدولية .

و�أ�شار معايل م�ساعد رئي�س جمل�س ال�شورى �إلى �أنّ ثمة �أطراف حتاول
ت�صعيد الأزمة يف اليمن عرب التحري�ض وحماولة تهريب ال�سالح للمتمردين،
فعلى �سبيل املثال يف يوم ال�سبت � 26سبتمرب 2015م مت �إيقاف قارب �إيراين
مبوجب �آلية التفتي�ش املن�صو�ص عليها يف قرار جمل�س الأمن ( )2216حممل
بال�سالح للمتمردين احلوثيني ،وهذه لي�ست احلالة الوحيدة لتهريب ال�سالح
للمتمردين من قبل �إيران».
ويف �ش�أن الأزمة يف �سوريا �أ�شار معاليه �إلى ما عربت عنه اململكة العربية
ال�سعودية من قلق بالغ جراء العمليات الع�سكرية التي قامت بها القوات
الرو�سية يف املدينتني ال�سوريتني «حماة» و»حم�ص» والتي خلفت العديد من
ال�ضحايا الأبرياء ,م�ؤكد ًا موقف اململكة ب�ضرورة العمل امل�شرتك لإنهاء الأزمة
ال�سورية ,و�إيجاد حل �سيا�سي يقوم على مبادئ جنيف ( ,)1وعلى ا�ستبعاد
كل من تلطخت �أيديهم بدماء ال�شعب ال�سوري ،وحولت �سوريا �إلى موطن
للجماعات الإرهابية املختلفة.
وبينً معاليه �أن اململكة تعاملت مع �أبناء ال�شعب ال�سوري منذ بداية الأزمة
من منطلقات �إن�سانية بحتة ،وفتحت �أبوابها للأ�شقاء ال�سوريني ,حيث ا�ستقبلت
اململكة منذ اندالع الأزمة يف �سوريا ،ما يقارب املليونني ون�صف املليون مواطن

ور�أى معاليه �أن ال �أحد �سلم من الإرهاب مبا ي�ؤكد �ضرورة التكاتف من �أجل
الت�صدي ملظاهر العنف والإجرام والتطرف الذي يتنامى وميتد ب�شكل �سريع
ومريع.
و�أ�ضاف ومبا �أن اململكة العربية ال�سعودية تعي خطورة هذه الظاهرة
الدموية بل هي من الدول التي ت�ضررت من الإرهاب ,ف�إنها مل ت�أل جهد ًا يف
�سبيل الت�صدي لكافة �أ�شكال الإرهاب ,وامل�شاركة يف �أي جهد دويل ي�سعى
�إلى حماربته ،وترجمت اململكة هذه ال�سيا�سة ب�إجراءات م�شددة من خالل
�سن الت�شريعات املج ِّرمة له ،وجتفيف م�صادره املالية ،وو�ضع القوائم ب�أ�سماء
التنظيمات الإرهابية ،وت�شكيل «جلنة عليا ملكافحة الإرهاب».
و�أو�ضح �أن اململكة هي �أول دولة دعت �إلى عقد م�ؤمتر عاملي ملكافحة
الإرهاب عام 2005م ،وطالبت وعملت على �إن�شاء مركز الأمم املتحدة ملكافحة
الإرهاب ( )UNCTCودعمته مببلغ  110ماليني دوالر ،كما �أنها رئي�س
املجل�س اال�ست�شاري ملركز الأمم املتحدة ملكافحة الإرهاب ،وع�ضو فاعل يف
جمموعة الدول �ضد التنظيم الإرهابي داع�ش ( ،)CIGكما حذرت اململكة
املجتمع الدويل من الت�ساهل �أو التخاذل عن م�س�ؤوليته التاريخية �ضد الإرهاب.
و�شدد الدكتور يحيى ال�صمعان يف ختام كلمته على �أن تلك اجلهود ت�أتي
انطالق ًا من املبادئ الأ�سا�سية للمملكة التي قامت على ال�شريعة الإ�سالمية,
تلك الر�سالة التي حتمل ال�سالم للعامل كله ,وهي ت�ؤكد �أن �أعمال العنف
والتطرف التي تقع من بع�ض الفئات التي تدّعي انتماءها للإ�سالم ال متثل
الدين الإ�سالمي ال�صحيح ،بل �إن الإ�سالم منها براء ,ولي�س لها مرجعية دينية
ولطاملا �أكدت اململكة �أن الإرهاب لي�س له دين� ،أو عرق� ،أو طائفة.
ال�شورى  -العـدد  - 168حمرم 1437هـ �أكتوبر  /نوفمرب 2015م

43

تغطية

مجلس الشورى يستضيف االجتماع الدوري التاسع لرؤساء
المجالس التشريعية بدول مجلس التعاون الخليجي

ي�ست�ضيف جمل�س ال�شورى يوم الأربعاء الرابع ع�شر من �شهر �صفر
1437هـ املوافق  25نوفمرب 2015م ,مبدينة الريا�ض االجتماع
التا�سع لأ�صحاب املعايل وال�سعادة ر�ؤ�ساء جمل�س ال�شورى والنواب
والوطني والأمة بدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية.
ويناق�ش ر�ؤ�ساء املجال�س خالل االجتماع عدد ًا من املو�ضوعات
املدرجة على جدول الأعمال ,منها مقرتح �آليات التعامل مع التقارير
ال�صادرة عن اجلهات الربملانية الدولية ب�ش�أن دول املجل�س ,ومو�ضوع
اللجنة الربملانية اخلليجية يف املجال الت�شريعي ,ومقرتح اللجنة
الربملانية اخلليجية املعنية بتعزيز العالقات مع الربملان الأوروبي,
ومقرتح ت�شكيل جلنة خرباء يف العمل الربملاين لدرا�سة �سبل تطوير
وتفعيل العمل امل�شرتك للمجال�س الت�شريعية.
كما يطلع ر�ؤ�ساء املجال�س خالل االجتماع على التقرير ال�سنوي لرئي�س
االجتماع الدوري الثامن ,واللجان التابعة له للعام 2015م .وتقرير الأمانة
العامة ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية حول م�سرية العمل اخلليجي
امل�شرتك للعام 2015م.
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بحث تفعيل العمل المشترك ..وتعزيز
العالقات مع البرلمان األوروبي  ..وتفعيل
اللجنة البرلمانية الخليجية

وتعد االجتماعات الدورية لأ�صحاب املعايل ر�ؤ�ساء املجال�س الت�شريعية
يف دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية خطوة مهمة يف م�سرية التكامل
اخلليجي وتعزيز �آفاق العمل امل�شرتك.
وتكمن �أهمية هذه االجتماعات يف الدور الذي ت�ؤديه جمال�س ال�شورى
والنواب والوطني والأمة بدول املجل�س يف تعزيز وحدة ال�صف اخلليجي
و ّمل ال�شمل بني �شعوب دول جمل�س التعاون ،ومواكبة طموحات قادة و�شعوب
دول جمل�س التعاون ,ودعم كل ما من �ش�أنه تقوية �أوا�صر التعاون والت�ضامن
اخلليجي ,وتوثيق عرى الأخوة واالنتماء وتعميق الروابط وال�صالت بني �أبناء
هذه املنطقة املهمة من العامل .وتر�سيخ م�سرية العمل اخلليجي امل�شرتك املبني
على �أ�س�س من الإخاء واالتفاق والتناغم الذي ي�سهم يف دوامه ور�سوخه..

تغطية

وبالرغم من �أن االجتماعات الدورية لر�ؤ�ساء املجال�س مل تبد�أ �سوى
يف العام 2007م ،بعد �أن قرر �أ�صحاب اجلاللة وال�سمو قادة دول جمل�س
التعاون يف قمتهم التي عقدت يف مدينة الريا�ض يف �شهر دي�سمرب  2006م
تلك االجتماعات� ،إال �أن درجة التن�سيق بني املجال�س اخلليجية حققت م�ستوى
متقدم ًا بف�ضل من اهلل ثم بحر�ص �أ�صحاب املعايل وال�سعادة ر�ؤ�ساء جمال�س
ال�شورى والنواب والوطني والأمة يف دول املجل�س على الو�صول �إلى درجة عالية
من التن�سيق والتعاون يف خمتلف املجاالت الربملانية,
وحتقيق تطلعات �أ�صحاب اجلاللة وال�سمو قادة دول املجل�س يف مزيد من
التن�سيق والتكامل بني دول جمل�س التعاون اخلليجي و�صو ًال �إلى الهدف الأ�سمى
من املجل�س املتمثل يف حتقيق التن�سيق والتكامل والرتابط بني الدول الأع�ضاء
يف جميع املجاالت و�أوجه التعاون القائمة بني �شعوبها .
وي�سر جملة « ال�شورى» بهذه املنا�سبـــــة �أن تـــــر�صد يف التقرير
التايل القرارات ال�صادرة عن اجتماعات �أ�صحاب املعايل وال�سعادة
ر�ؤ�سـاء جمال�س ال�شورى والنواب والوطني والأمة يف دول جملــــ�س
التعاون لدول اخللـيج الـعربية.
االجتماع األول – عـقد في مدينــة الدوحــة بدولة
قطر في المدة من  12-11ذو القعدة 1428هـ
الموافق  22-21نوفمبر 2007م

القرارات:
 -1و�ضع �آلية لتنظيم اجتماعات ر�ؤ�ساء املجال�س الت�شريعية ال�شورى
والنواب والوطني والأمة يف دول جمل�س التعاون.
� -2إيجاد �آلية لتحقيق التن�سيق والتكامل والرتابط بني املجال�س الت�شريعية،
ال�شورى والنواب والوطني والأمة.
 -٣درا�سة �إمكانية و�ضع �أنظمة متماثلة يف خمتلف امليادين.
 -٤اقرتاح �آلية لتن�سيق املواقف يف املحافل الربملانية الإقليمية والدولية.
� -٥إيجاد الو�سائل الفاعلة لتحقيق التوا�صل بني �أجهزة جمل�س التعاون
والهيئات الربملانية يف دول جمل�س التعاون.

االجتماع الثاني  -عقد في مدينة مسقط
بسلطنة عمان في المدة من  26 - 25ذو الحجة
1429هـ الموافق  24 - 23ديسمبر 2008م

القرارت:
 -١املوافق ــة على القواع ــد التنظيمي ــة لالجتماع الدوري لر�ؤ�ساء املجال�س
الت�شريعية ال�شورى ،والنواب ،والوطني ،والأمة ،يف دول جمل�س التعاون.
 -٢املوافقة على ت�شكيل جلنة تن�سيقية من جمال�س الدول الأع�ضاء والأمانة
العامة ملجل�س التعاون ،بواقع ع�ضوين من كل دولة للنظر يف املوا�ضيع املدرجة على
جدول �أعمال املنتديات واملـ�ؤمترات الربملانية الإقليمية والدولية ،التخاذ مواقف
خليجية موحدة على �أن جتتمع اللجنة قبل موعد عقد هذه املنا�سبات بوقت كاف.
 -٣تكليف الأمانة العامة ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية بعمل درا�سة
حول �إن�شاء الربملان اخلليجي امل�ش ــرتك ورف ــعه �إلى اج ــتماع ر�ؤ�ساء املجال�س
الت�شريعية يف الوقت املنا�سب.
 -٤اعتبار مقرتح التن�سيق بني جم ــال�س ال�ش ــورى والنواب والوطني والأمة
لدول جمل�س التعاون باملحافل الربملانية الإقليمي ــة والدولي ــة والتخ�ص�صية،
م�ضمن ًا �ضمن �أهداف جلنة التن�سيق الربملاين والعالق ــات اخلارج ــية املعتمد
�إن�شا�ؤها يف هذا االجتماع.
 -٥ت�أجيل البت يف مقرتح و�ضع خط ــة عمل لتن�س ــيق وتوحيد الت�شريعات
اخلليجية �إلى وقت �آخر منا�سب.
 -٦املوافقة على �إدراج بند دائم على جدول �أع ــمال االجت ــماعات القادمة
لر�ؤ�ساء املجال�س الت�شريعية ،ب�ش�أن م�سرية العمل اخلليجي امل�شرتك.
� -٧إلقـ ــاء كلم ــة با�سـ ــم اجتمـ ــاع ر�ؤ�س ــاء املج ــال�س الت�شريعي ــة يف الدول
الأع�ض ــاء �أم ــام اجت ــماع القـ ـم ــة لأ�صح ــاب اجلالل ــة وال�سم ــو ق ــادة دول
جم ــل�س التعاون ل ــدول اخللي ــج العربي ــة ،يلقي ــها رئي�س االجت ــماع ال ــدوري
لر�ؤ�س ــاء املجال�س الت�شريعي ــة التي ت�ست�ض ــيف دولت ــه اجت ــماع القم ــة على �أن
يبد�أ يف هذا من االجتماع القادم.
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تغطية

االجتماع الثالث – عقد في مدينة الكويت بدولة
الكويت في المدة من  20 - 19ذو الحجه 1430هـ
الموافق  7 - 6ديسمبر 2009م

القرارات:
اعت ــماد الق ــواعد التنظي ــمية لع ــمل جلن ــة التنــ�سيق الربملــاين والعالقات
اخلــارجيــة.
االجتماع الرابع  -عقد في مدينة أبو ظبي بدولة
اإلمارات العربية المتحدة في  16ذو الحجه 1431هـ
الموافق  22نوفمبر 2010م

القرارات:
 -١املوافقة على املقرتح املقدم من الأمانة العامة ملجل�س التعاون ،ب�ش�أن
�إدراج بند دائم على جدول �أعمال االجتماعات الدورية حول ما مت تنفيذه من
قرارات اجتماعات املجل�س الأعلى يف كافة م�سرية العمل اخلليجي امل�شرتك,
على �أن يحال هذا املقرتح �إلى جلنة التن�سيق الربملاين والعالقات اخلارجية
لدرا�سته ،مع الت�أكيد على عدم التدخل يف عمل الأجهزة التنفيذية ,و�أن ي�شمل
اجلوانب ذات ال�صلة باجلانب الت�شريعي.
 -٢اعتماد اخلطة التن�سيقية ال�سنوية ونظام عمل االجتماعات التن�سيقية
للمجال�س الت�شريعية.
 -٣املوافقة على تو�صية جلنة التن�سيق الربملاين والعالقات اخلارجية ب�ش�أن
تنظيم زيارة لوفد م�شرتك من املجال�س الت�شريعية وال�شورى والنواب والوطني
والأمة �إلى الربملان الأوروبي كمرحلة �أولى ,على �أن تنفذ هذه الزيارة على
م�ستوى رئا�سي لإعطاء الدعم والقوة لها بحيث تقيم نتائج هذه الزيارة ليتم
الحق ًا القيام بزيارات مماثلة لت�شمل العديد من الربملانات الأخرى.
 -٤عدم املوافقة يف الوقت احلايل على مقرتح تنظيم م�ؤمتر برملاين خليجي
�سنوي ،على �أن يكون املقرتح مفتوح ًا لكل دولة على حدة يف حالة الرغبة يف تنفيذه.
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 -٥املوافقة على �أن يكون التمثيل يف االجتماعات الدورية لر�ؤ�ساء املجال�س
الت�شريعية واجتماعات الأمناء العامني بوفد واحد لكل دولة ,على �أن يرتك لكل
جمل�س ت�شكيله ح�سب ما يراه منا�سب ًا.
االجتماع الخامس – عقد في مدينة جدة
بالمملكة العربية السعودية في  15محرم
1433هـ الموافق 10ديسمبر 2011م.

القرارات:
 -١املوافقة على قيام جمل�س ال�شورى يف اململكة العربية ال�سعودية وبالتن�سيق
مع املجال�س الت�شريعية يف الدول الأع�ضاء والأمانة العامة ملجل�س التعاون
على و�ضع �آليات تنفيذية وا�ضحة وحمددة لتفعيل االخت�صا�صات غري املفعلة
املن�صو�ص عيلها يف املادة الثالثة ( )٣من القواعد التنظيمية لالجتماع الدوري.
 -٢املوافقة على تعديل الفقرة ( )3من املادة ال�ساد�سة ( )6من القواعد
التنظيمية لالجتماع الدوري لر�ؤ�ساء املجال�س الت�شريعية لت�صبح الفقرة ()3
تن�ص على ما يلي�( :إر�سال جدول �أعمال االجتماع الدوري املعد من قبل جلنة
التن�سيق الربملاين والعالقات اخلارجية �إلى ر�ؤ�ساء املجال�س الت�شريعية يف
الدول الأع�ضاء قبل موعد انعقاد االجتماع بوقت كاف).
 -٣املوافقة على تعديل املادة اخلام�سة ( )٥من القواعد التنظيمية
لالجتماع الدوري ب�إ�ضافة فقرة جديدة تكون بالن�ص التايل ( :يتولى رئي�س
املجل�س يف الدولة التالية يف رئا�سة املجل�س الأعلى رئا�سة االجتماع الدوري
يف حالة انتهاء والية املجل�س الت�شريعي الذي يتويل الرئا�سة حتى يتم ت�شكيل
جمل�س جديد قبل انتهاء فرتة الرئا�سة).
 -٤املوافقة على تكليف املجل�س الوطني االحتادي يف الإمارات العربية
املتحدة� ،إعداد درا�سة ب�ش�أن تقومي م�سرية االجتماع الدوري لر�ؤ�ساء املجال�س
الت�شريعية وجلنة التن�سيق الربملاين والعالقات اخلارجية.

تغطية

 -٥املوافقة على تكليف جمل�سي ال�شورى والنواب يف مملكة البحرين ب�ش�أن
تقدمي ت�صور حمدد ب�ش�أن ال�سيا�سة الإعالمية اخلارجيـ ــة للمجال�س الت�شريعية
وتقوية العالقات مع املنظمات احلقوقية.
 -٦املوافقة على زيارة وفد من �أع�ضاء املج ــال�س الت�ش ــريعية �إلى الربملان
الأوروبي برئا�سة معايل رئي�س جمل�س ال�شورى يف اململك ــة العربيــة ال�سع ــودية,
وع�ضوين من �أع�ضاء املجال�س الت�شريعي ــة ,على �أن تــتم زي ــارة الك ــونغر�س
الأمريكي بعد تقييم زيارة الربملان الأوروبي.
 -٧املوافقة على مقرتح جمل�س ال�شورى يف �سلطنة ع ــمان واملجل�س الوطني
االحتادي يف الإمارات العربية املتحدة ب�ش�أن تنظــيم م�ؤت ــمر خليجي م�شرتك,
على �أن يكون اختياري ًا لكل دولة يف حالة الرغبة يف تنفيذ املقرتح.
 -٨املوافقة على مقرتح �إن�شاء �شبكة معلوماتية برملانية خليجية من حيث
املبد�أ بعد االطالع على الدرا�سة املعدة من قبل املجل�س الوطني االحتادي ,على
�أن تعر�ض على االجتماع القادم للجنة التن�سيق الربملاين والعالقات اخلارجية.
� -٩إعادة التو�صية ب�ش ـ�أن م�شاركـ ــة الأمان ــة العام ــة ملج ــل�س التعـ ــاون يف
اجتماعات جلنة التن�سيق الربملاين والعالق ــات اخلارج ــية �إلى جلنة التن�سيق
الربملاين والعالقات اخلارجية للنظر فيها يف االجتماع القادم للجنة.
 -١٠املوافق ــة ع ــلى حم ــ�ضر االجت ــماع الراب ــع للج ــنة التن�سيق الربملاين
والعالقات اخلارجية.
وجتدر اال�شارة �إلى �أن املجتمعني ا�ستذكــروا ما ورد يف امل ــادة الرابع ــة ()4
الفقرة (�أ )2-من القواعد التنظيمية لعمل جلنة التن�سيق الربملاين والعالقات
اخلارجية ب�ش�أن التقرير ال�سنوي لالجتماع الدوري واللجان التابعة له.
وا�ستعر�ض �أ�صحاب املعايل وال�سعادة ر�ؤ�س ــاء املج ــال�س الت�شريعــية تقرير
رئي�س االجتماع الدوري عن م�سرية العمل خالل فرتة مع ــايل رئيــ�س املجل�س
الوطني االحتادي يف الإمارات العربية املتحدة.
وقرر �أ�صحاب املعايل وال�سعادة ر�ؤ�ساء املج ــال�س الت�شــريعية املواف ــقة على
التقرير .وعرب �أ�صحاب املعايل وال�سعادة عن �شكرهم وتقديرهم ملع ــايل رئي�س
املجل�س الوطني االحتادي يف الإمارات العربية املتح ــدة على ما بذله من جهود
و�إ�سهامات ق ِّيمة خالل تر�ؤ�سه للدورة ال�سابقة.
كما ا�ستذكر املجتمعون قرار اجتماعهم الث ـ ـ ــاين املنعقد يف م�سقط يومي
 25 - 24ذي احلجــة 1429هـ امل ـ ـ ــوافق  2٤ - 2٣دي�س ـ ـ ــمرب 2008م بـ ـ ـ ـ�إدراج
بند دائم على جدول �أعمال االجتماعات القادمة لر�ؤ�ساء املجال�س الت�شريعية
ب�ش�أن م�سرية العمل اخلليج ـ ـ ــي امل�شرتك ،واطل ـ ـ ــعوا على تقرير الأمانة العامة
ملجل�س التعاون حول م�سرية العمل امل�شرتك لهذا العام ( )٢٠١١وقرروا ت�أكيد
حر�صهم على دعم م�سرية التعاون بني الدول الأع ـ ـ ــ�ضاء خالل املرحلة املقبلة
لكي تتحقق الأهداف والغايات املن�شودة.
ويف اخلتام �أكد ر�ؤ�ساء املجال�س الت�شريعية ال�شورى والنواب والوطني والأمة
على دعمهم للإجراءات التي اتخذتها مملكة البحرين يف �سبيل حماية �أمنها
الداخلي ور�صد كل من يحاول النيل منها ,وجدد االجتماع الدوري اخلام�س

ت�أكيده على �أن �أمن مملكة البحرين وا�ستقرارها جزء ال يتجز�أ من �أمن
وا�ستقرار دول املجل�س.
االجتماع السادس – عقد في مدينة المنامة
بمملكة البحرين في المدة من  25 - 24محرم
1434هـ الموافق  9 - 8ديسمبر2012م.

القرارات:
 -1املوافقة على تكليف جمل�س النواب يف مملكة البحرين ٍب�إعداد درا�سة
عن جتربة االحتاد الأوروبي وغريه من املنظمات املماثلة يف املجال الربملاين.
 -2تكليف معايل �أمني عام جمل�س التعاون مبخاطبة دولة الرئا�سة لتمكني
رئي�س االجتماع الدوري من �إلقاء بيانه �أمام املجل�س الأعلى.
 -٣ت�شكيل جلنة ملراجعة اخت�صا�صات كل من االجتماع الدوري وجلنة
التن�سيق الربملاين والعالقات اخلارجية املن�صو�ص عليها يف قواعد عملهما،
وو�ضع ت�صور للآليات املنا�سبة لتنفيذ هذه االخت�صا�صات.
 -٤تكثيف الزيارات بني �أع�ضاء املجال�س لالطالع على �سري العمل وح�ضور
اجلل�سات العامة التي تعقدها املجال�س ,واالطالع على جداول �أعمال و�سري
العمل يف هذه املجال�س.
 -٥تخ�صي�ص مو�ضوع حمدد يف كل اجتماع دوري لر�ؤ�ساء املجال�س
الت�شريعية يناق�ش فيه �ش�أن خليجي م�شرتك يالم�س هموم املواطن اخلليجي.
 -٦ت�شجيع ودعم �إقامة املهرجانات الثقافية وامللتقيات ال�شبابية اجلامعة
لأبناء دول جمل�س التعاون.
 -٧رفع تو�صية للمجل�س الأعلى ملجل�س التعاون للموافقة على عقد لقاءات
واجتماعات مع اللجان الوزارية ملجل�س التعاون لطرح ر�ؤية االجتماع الدوري
والتعرف على اخلط ــط احلا�ض ــرة وامل�ستقبل ــية لهــذه اللجــان لرت�سيـخ العمل
اخلليجي امل�شرتك ,وذلك فيما يخ�ص املو�ضوعات ذات العالقة بعم ــل املجال�س
الت�شريعية.
 -٨املوافقة على قيام االجتماع الدوري يف التن�سيق بني الت�شريعات اخلليجية
امل�شرتكة ،بحيث يو�ضع على جدول �أعمال االجتماع م�شروع �أو مو�ضوع للتن�سيق
الت�شريعي ،ثم ين�سق االجتماع مع اللجنة الوزارية املعنية بهذا املو�ضوع لي�ضع
االجتماع يف النهاية م�شروع ًا ا�سرت�شادي ًا منوذجي ًا لهذا التن�سيق الت�شريعي.
 -٩تكليف جلنة فنية م�شرتكة لدرا�سة اجلوانب التنفيذية والفنية واملالية
مل�شروع ال�شبكة املعلومات ــية الربملاني ــة اخلليج ــية امل�شرتك ــة وتقدمي الت�صور
النهائي �إلى االجتماع القادم للجنة التن�سيق الربملاين والعالقات اخلارجية.
 -١٠املوافقة على �إن�ش ــاء جمموع ــات خليج ــية تخ�ص�ص ــية يف املجـ ــالني
الت�شريعي واالقت�صادي.
 -١١املوافقة على �أن تقوم دولة الرئا�سة بدعوة رئي�س الربملاين الأوروبي �أو
�أع�ضاء من جلنة ال�ش�ؤون اخلارج ــية يف الربملان الأوروبي لزيارة دولة الرئا�سة
خالل فرتة رئا�ستها.
ال�شورى  -العـدد  - 168حمرم 1437هـ �أكتوبر  /نوفمرب 2015م
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االجتماع السابع – عقد في مدينة الكويت بدولة
الكويت في المدة من  21 - 20محرم 1435هـ -
الموافق  25 - 24نوفمبر 2013م.

القرارات:
 -٢املوافقة على قيام جمل�س الأم ــة بدول ــة الكويت با�ست ــكمال االت ــ�صاالت
لزيارة وفد املجال�س الت�شريعية �إلى الكوجنر�س الأمريكي خالل 2014م.
 -٣تعديل املادة الرابعة من القواعد التنظيمية لعم ــل جل ــنة التن�س ــيق
الربملاين والعالقات اخلارجية.
 -٤تنفيذ ًا ملا مت �إقراره �سابق ًا ب�ش ًان تخ�صي�ص مو�ضوع حمدد يف كل اجتماع
دوري لر�ؤ�ساء املجال�س الت�شريعية يناق�ش فيه �ش ًان خلي ــجي م�شت ــرك يالم�س
هموم املواطن اخلليجي ،فقد بحث �أ�صحاب املعايل وال�ســعادة مو�ضوع التكامل
االقت�صادي بني دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربي ــة ,وقــرروا عقد م�ؤمتر
 /ندوة حول املو�ضوع خالل عام 2014م يف دولة الرئا�سة (الك ــويت) ,ويتم رفع
ما يتم التو�صل �إليه من تو�صيات �إلى االجتماع الدوري القادم.
 -٥تكليف جلنة التن�سيق الربملاين والعالقات اخلارجيـة با�ستكمال الدرا�سة
املتعلقة بتن�سيق ال�سيا�سة االعالمية واخلارجية للمجال�س الت�شريعي ــة ,وتق ــوية
العالقات مع املنظمات احلقوقية وفق ـ ًا للم�شــروع املق ــدم من جم ــل�س النواب
مبملكة البحرين ،ورفع ما يتــم التو�صل �إليـ ــه �إلى االجت ــماع ال ــدوري الق ــادم
لر�ؤ�ساء املجال�س الت�شريعية.
 -٦اعتماد م�شروع ال�شبكة املعلوماتية الربملانية اخلليجية امل�شرتكة وفق ًا
للدرا�سة املقدمة من املجل�س الوطـني االحتادي بدولة االمارات العربية املتحدة,
�أخذ ًا يف االعتبار الأنظمة املعمول بها يف املجال�س الت�شريعية يف الدول ولأع�ضاء.
 -٧املوافقة على �إن�شاء جلن ــة برملانــية تخ�ص�صــية يف املجال الت�شريعي
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وتعديل م�شروع الالئحة التنظيمية املقدمــة من جمل�س ال�شورى يف �سلطنة
عمان مبا يتوافق مع ذلك.
االجتماع الثامن – عقد في مدينة الدوحة بدولة
قطر في المدة من  9 - 8صفر 1436هـ الموافق 30
نوفمبر 1 -ديسمبر 2014م.

القرارات:
 -١اعتماد التو�صيات الواردة يف الت�صور املقدم من ال�شعبة الربملانية مبملكة
البحرين حول تن�سيق ال�سيا�سة الإعالمية اخلارجية للمجال�س الت�شريعية بدول
جمل�س التعاون وتقوية العالقات مع املنظمات احلقوقية.
 -٢اع ــتماد الالئح ــة التنظيمي ــة للجن ــة الربملاني ــة اخلليجيــة يف املجال
الت�شريعي ،وتكليف اللجنة الربملانية اخلليجية يف املجــال الت�شريعي بالتن�سيق
مع الأمانة العامة لإعداد �آلية متكن اللجنة من ممار�س ــة اخت�ص ــا�صاتها ب�شكل
وا�ضح وحمدد.
 -٣املوافقة على ت�شك ــيل جلن ــة برملان ــية خليجــية م�شتــركة م ــن املج ــال�س
الت�شريعية بدول جمل�س التعاون تعنى بتعزيز العالقات مع الربملان الأوروبي.
 -٤تنفيذ ًا ملا مت �إقراره �سابق ًا ب�ش�أن تخ�صي�ص مو�ضوع حمدد يف كل اجتماع
دوري لر�ؤ�ساء املجال�س الت�شريعية يناق�ش فيه �ش�أن خليــجي م�شرتك يالم�س
هموم املواطن اخل ــليجي ،فقد اختار �أ�صحاب املع ــايل وال�سعادة مو�ضوع تعميق
التكامل االقت�صادي بني الدول الأعـ ــ�ضاء ,وت ــم اعت ــماد �آلية العمل امل�شرتك
املنا�سبة لتحقيق الغاية املن�شودة.
 -٥مباركة وتد�شني انطالق ال�شبكة املعلوماتية الربملانية اخلليجية ،معربين
عن بالغ ال�شكر والتقدير للمجل�س الوط ــني االحتادي بالإمارات العربية املتحدة
على جهوده ال�ستكمال م�شروع ال�شبكة.

تغطية
مـقــال

رأي في األنظمة  ..العقوبات التأديبية
ال �شك �أن الأنظمة العمالية حتر�ص عادة على حماية العامل باعتباره الطرف الأ�ضعف يف العالقة التعاقدية من
تع�سف �صاحب العمل ب�شكل عام ،وخا�صة فيما يتعلق ب�إيقاع العقوبات الت�أديبية على العامل نتيجة بع�ض الأخطاء
التي قد حتدث �أثناء �آداء مهام عمله ،بحيث ا�شرتطت الأنظمة العدلية وجود ق�صد تعمد الإ�ضرار من العامل.
ومـــن جهـــة �أخـــرى يتمـــ�ســـك �أ�صــــحـــاب العــــمل بحقـــوقهم يف حمــــايـة ا�ستثماراتهـــم ومــ�صاحلـــهم مــــن
ال�ضياع ب�سبب عـدم اهتـمام املوظــف �أثنـــاء �آداء عمله مت�سكا مببد�أ من �أمن العقوبة �أ�ساء الأدب ،والعقوبات
الت�أديبيــة نظامــ ًا تبد�أ بالإنــذار والغرامــة واحلرمــان مــن العــالوة وت�أجــيل الرتقيــة ملــدة ال تزيد عــن �سنــة
متى كانت مقررة من �صــاحب العــمل ,والإيقــاف عن العــمل ,و�أخيــر ًا الف�صل يف احلاالت املحددة يف نظام العمل.
وكما �أ�سلفنا ف�إن نظام العمل �ضمن عدم تع�سف �صاحب العمل يف مادته ( )67التي تن�ص على �أنه :ال يجوز ل�صاحب
جزاء غري وارد يف النظام ،و�أكد النظام على عدم ت�شديد الغرامة يف حالة تكرار املخالفة
العمل �أن يوقع على العامل
ً
�إذا انق�ضى على املخالفة ال�سابقة ( )180يوم ًا من تاريخ تبليغ العامل بتوقيع اجلزاء عليه عن تلك املخالفة ،وكذلك
مينع النظام من اتهام العامل مبخالفة م�ضى على اكت�شافها �أكرث من ( )30يوم ًا �أو توقيع جزاء ت�أديبي بعد تاريخ
انتهاء التحقيق يف املخالفة وثبوتها يف حق العامل ب�أكرث من ( )30يوم ًا ،وال يجيز النظام توقيع جزاء ت�أديبي على
العامل لأمر ارتكبه خارج مكان العمل ما مل يكن مت�ص ًال بالعمل �أو ب�صاحبه �أو مديره امل�س�ؤول ،كما ال يجوز �أن يوقع
وفاء للغرامات التي توقع عليه �أكرث من
على العامل �أكرث من جزاء على املخالفة الواحدة ،وال �أن يقتطع من �أجره ً
(� )5أيام يف ال�شهر الواحد ،وال �أن تزيد مدة �إيقافه عن العمل دون �أجر على (� )5أيام يف ال�شهر ،وال يجوز توقيع
جزاء ت�أديبي على العامل �إال بعد �إبالغه كتابي ًا مبا ن�سب �إليه وا�ستجوابه وحتقيق دفاعه و�إثبات ذلك يف حم�ضر
يودع يف ملفه اخلا�ص ،ويجيز النظام �أن يكون اال�ستجواب �شفاهة يف املخالفات الب�سيطة التي ال يتعدى اجلزاء
املفرو�ض على مرتكبها الإنذار �أو الغرامة باقتطاع ما يزيد على �أجر ( )1يوم واحد على �أن يثبت ذلك يف املح�ضر.
ونظام العمل �ضمن حق العامل يف التبليغ بقرار توقيع اجلزاء عليه كتابة و�إذا امتنع؛ �أو كان غائب ًا فري�سل
البالغ م�سج ًال على عنوانه املبني يف ملفه؛ وللعامل حق االعرتا�ض على قرار اجلزاء خالل ( )15يوم ًا �أمام اجلهة
املخت�صة ،كما ن�ص نظام العمل يف املادة ( )92على �أنه :ال يجوز ح�سم �أي مبلغ من �أجور العامل لقاء حقوق خا�صة
دون موافقة خطية منه �إال يف احلاالت الآتية -:ا�سرتداد قرو�ض �صاحب العمل مبا ال يزيد عن ( )%10من �أجر
العامل ،ا�شرتاكات الت�أمينات �أو �أي ا�شرتاكات نظامية م�ستحقة على العامل ،ا�شرتاكات العامل يف �صندوق االدخار
والقرو�ض امل�ستحقة لذلك� ،أق�ساط �أي م�شروع يقوم به �صاحب العمل لبناء امل�ساكن بق�صد متليكها للعمال،
الغرامات التي توقع على العامل ب�سبب خمالفات ارتكبها ،واملبالغ التي ت�ستقطع مقابل ما �أتلفه العامل ،ا�ستيفاء
دين �إنفاذ ًا لأي حكم ق�ضائي على �أال يزيد ما يح�سم �شهري ًا لقاء ذلك ربع الأجر ما مل يت�ضمن احلكم خالف ذلك.
ونخل�ص �إلى �أن ا�شرتاط موافقة العامل اخلطية امل�سبقة على ح�سم �أي مبالغ يف ذمته نتيجة ارتكابه
بع�ض الأخطاء التي قد تلحق ال�ضرر ب�صاحب العمل ،مقروءة مع املادة ( )8من نظام العمل التي تن�ص
على �أنه( :يبطل كل �شرط يخالف �أحكام هذا النظام ،ويبطل كل �إبراء �أو م�صاحلة عن احلقوق النا�شئة
للعامل مبوجب هذا النظام �أثناء �سريان عقد العمل ما مل يكن �أكرث فائدة للعامل) ،ال تتعار�ض مطلق ًا مع
حق �صاحب العمل يف معاقبة العامل يف حالة ثبوت املخالفة �أو االختال�س والعجز املايل املوثق بامل�ستندات
والتقارير املحا�سبية القانونية املعتمدة ،بعقوبة قد ت�صل للف�صل نظام ًا واتخاذ الإجراءات القانونية الالزمة
حلفظ حقوقه ،وقد يكون االتفاق �صلح ًا بني العامل و�صاحب العمل على ت�سديد هذه امل�ستحقات بد ًال من
�إيقاع عقوبة الف�صل �أكرث فائدة للعامل وي�ضمن حقوق �صاحب العمل يف الوقت نف�سه وال يخالف النظام.

زامل �شبيب الركا�ض

م�ست�شار متخ�ص�ص فى الأنظمة
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دراسة

األنظمة اإلدارية في
المملكة العربية السعودية..
الواقع والمأمول

د .خالد بن حمد العنقري

مقدمة:
من طبيعـــة الإن�ســـان �أنه ي�سعــى �إلى حـــياة �أفـــ�ضل ب�شـتى الو�سائل
املتاحة له ,ومن تلك الو�سائل و�ضع الأنظمة لتي�سري وت�ســـيري حياتــه,
وتتطور هذه الأنظمة ح�سب احلاجة وتطور احلياة و�سرعـة ا�ستجابة
امل�س�ؤولني عن هذه الأنظمة يف تطويرهـــا ,ومو�ضوع درا�ستـــنا هذه هو
الأنظمة الإدارية يف اململكة العربية ال�سعوديـة ,حيث �سنقوم بدرا�سة
واقعها وا�ست�شراف التطوير امل�أمول لها.
حيث �أن نطاق البحث ي�ضيق عن ا�ستيـــعاب جمـــيع الأنظــمة ف�سيتم
�إي�صال الفكرة الأ�سا�س للتطوير امل�أمول من خالل �أمثـــلة ومنـــاذج لهذه
الأنظمة ,والتي هي ذات عالقة ل�صيــقة مب�ستـــوى اخلـــدمات املقدمـــة
للمواطن واملقيم باململكة العربية ال�سعودية.
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من املعلــوم �أن �أداء الأجهـ ــزة اخلــدميــة وامل�سانــدة ومت ــيزها يف ت ــوفري
اخلدمات للم�ستفيدين يعتمد على عدة عنا�صر ومن �أهمــها يف نــظر البــاحث
العنا�صر الآتية:
 -1املوظ ــف م ــقدم اخلدم ــة :علم ــه ومعرفت ــه ،م�ستوى �أخالقيات املهنة
لديه ،وجود احلوافز اخلارجية والداخلية للتميز ,وكذلك العقوبات للتق�صري
والرقابة الدقيقة وامل�ستمرة مع املعايري العادلة لتطبيق احلوافز� ,أوالعقوبات.
 -2الأنظم ـ ــة و اللوائ ــح و التعليم ــات التي حت ــكم تق ــدمي هذه اخل ــدمة
للم�ستفيد ومراجعــتها الدورية للت�أكد من حتقيقها للغر�ض «خدمة امل�ستفيد».
 -3التقنيات امل�ساندة لتقدمي اخلدمات لت�سريع اخلدمة وتقليل التكلفة.
 -4بيئة العمل.

دراسة

وحيث �أن فعالية الع ــنا�صر الأربع ــة مرتابطـ ــة بحيث ي�ؤثر كل منها على
الآخر ,و�سبق يل كتابة بحث جممل عن العنا�صر الثالثـ ــة الأولى مع الرتكيز
على �أخالقيات املهنة لدى العن�صر الأول و�أثر العن�صر الثاين على رفع م�ستوى
الأداء للعن�صر الأول ,ف�إنـ ــنا يف هذه الدرا�سة �سنق ــوم با�ستعرا�ض مناذج
من العن�صر الثاين وهي الأنظم ــة والتعليم ــات التي مل ت�سن –افرتا�ض ًا� -إال
لتقدمي �أف�ضل خدمة للم�ستفيد مع احلفاظ على م�صلحته الفردية وم�صلحته
�ضمن م�صلحة املجتمع والوطن ككل ,و�سيتم التعر�ض لأمثلة من �أنظمة قائمة
وقدمية ,و�أنظمة �أو لوائح ح�صلت على بع�ض عمــليات التجميل والرتقيع على
�أمل �أن ت�صلح ما �أف�سده الدهر.
أهمية الدراسة:

ت�أتي �أهم ــية ه ــذه الدرا�س ــة من تراك ــم ال�شك ــوى ومن ك ــل امل�ست ــويات
من ترهل الأداء احلك ــومي وخا�ص ــة عرب ال�سن ــوات الثالثني الأخرية تقريب ًا,
ويالحظ الباحث الفارق بني �إنتاجية الدول ــة وموظفيها منذ ت�أ�سي�س اململكة
العربية ال�سعودية وحتى الطفرة االقت�صادية الأولى وما بعد ذلك .فقد
كانت الإنتاجية عموم ًا �أف�ضل و�سرعة الإجن ــاز �أك ــرث ,و�أهمية امل�شروعات
املنجزة �أعلى مقارنة بامليزانيات املخ�ص�صة لها ,وقد الحظ الباحث عدة
�أمثلة وا�ضحة لهذا اال�ستنتاج عرب حياته العملية ,وعلى �سبيل املثال فهنالك
م�شاريع �إي�صال الكهرباء واملياه يف خمتلف مدن اململكة ,وبناء �أحياء ومـدن
جدي ــدة بوتــرية �أ�ســرع وتكلفة �أقل (مع الأخذ بعني االعتبار عن�صر الت�ضخم
االقت�صادي) مثل حي امللز وال�ضباط ومباين الوزارات يف مدينة الريا�ض
يف ال�سبعينات الهجرية وتطوير التعليم عموم ًا وانت�شاره يف تلك الفرتة وما
قبل ــها وما بع ــدها ,و�سرع ــة تط ــوير الأنظ ــمة واللوائح ,وكمثال على ذلك
ي�أتي دليل املدر�سة بوزارة املعارف �آنذاك والذي مت تطويره خالل �ستة �أ�شهر
يف الثمانينات واحتاج لأكرث من �ست ع�شرة �سنة وعدة جلان متتابعة لإمتام

مراجعت ــه يف العق ــدين املا�ضييــن ثم ( )١وبعد الطفرة االقت�صادية الأولى
ح�صل خ ــلل كبري لأ�سباب اقت�صادية واجتماعية و�أخالقية ,وجمال بحث ــها
خـ ــارج نطاق هذه الدرا�سة ولكن �أثرها ال�سلبي وا�ضح للجميع.
أهداف الدراسة:

تتلخ�ص �أهداف هذه الدرا�سة يف التايل:
 -1حتديد �أبرز الأنظمة الإدارية باململكة واختيار مناذج من حمتويات
هذه ا لأنظمة مما له عالقة برتهل الأداء احلكومي واقرتاح مناذج من
التعديالت التي قد تعالج مكامن اخللل يف هذه الأنظمة من وجهة نظر
الباحث.
 -2حتديد بع�ض معوقات التطوير لهذه الأنظمة واقرتاح العالج لها.
 -3اقرتاح بع�ض الو�سائل لتطوير هذه الأنظمة.
واقع األنظمة اإلدارية في المملكة:

هنالك عدد كبري من الأنظمة واللوائح الإدارية باململكة ولكن ي�ضيق
املجال يف درا�ستنا هذا عن ا�ستعرا�ضها جميعها ومن �أبرز هذه الأنظمة ي�أتي
التايل:
 �أنظمة التعليم العام واجلامعي و�أنظمة التدريب التقني واملهني,و�أنظمة اخلدمة (مدنية – ع�سكرية).
 الأنظمة اال�ستثنائية للهيئات امل�ستقلة والتي حتاول وزارة اخلدمةاملدنية منذ �سنوات  -جتاوزت الوقت املحدد من املقام ال�سامي  -دجمها يف
نظام واحد مثل نظام امل�ست�شفى التخ�ص�صي ونظام الهيئة العامة لل�سياحة
والآثار ,ونظام الهيئة العليا ل تطوير مدينة الريا�ض ,ونظام الهيئة امللكية
للجبيل وينبع وغريها ,وهنالك هيئات وم�ؤ�س�سات مت ا�ستثنا�ؤها من قبل مثل
هيئة �سوق املال وم�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي.
 �أنظمة خا�صة بتنظيم ت�صرفات اجلهات احلكومية مثل نظامامل�شرتيات ,و�أخرى خا�صة بت�صرفات القطاع اخلا�ص و ا�ستثماراتهم و�أعمال
املواطنني وغريهم يف قطاعات ال�صناعة والتجارة والتعليم والتدريب والبناء
وغريها.
ومن �أهم هذه الأنظمة ي�أتي نظام اخلدمة املدنية ولوائحه التنفيذية وما
متخ�ض عنه من �أنظمة خا�صة باملعلمني ,و�أخرى خا�صة بالع�سكريني ,وقد
مرت الأنظمة الإدارية باململكة مبراحل متعددة من التطور وقد يكون «نظام
امل�أمورين” الذي ن�شر يف جريدة �أم القرى يف 1350 / 03 / 22هـ يف عدديها
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دراسة

والذي يقوم على ا�ستغالل الأفراد والعموم ل�صالح القلة من الأر�ستقراطيني
من مالك ر�ؤو�س املال فنتج عن ذلك �أنظمة معقدة وغري مرنة ومنها �أنظمة
تبالغ يف التعقيد بافرتا�ض �أن التهمة و�سوء النية هي الأ�سا�س �أو بالرتكيز
على حماية حقوق الفرد على ح�ساب حق ال�شركة �أو الدولة ومن ذلك تعقيد
�إجراءات ف�صل املوظف من عمله .ينما جند الكثري من املرونة يف الأنظمة
الأمريكية مما ي�سهم يف التطور االقت�صادي ولو على ح�ساب زيادة ن�سبة
البطالة.

(  247و  ) 252هو البداية الفعلية لنظام اخلدمة املدنية باململكة ،وذلك ملا
ت�ضمنه من مبادئ و�أحكام مل ترد فيما �سبق ،كما �أنه يعترب �أ�سا�س ًا وبداية
للقواعد واملبادئ التي وردت يف الأنظمة الالحقة مثل نظام املوظفني الذي
�صدر يف عام  ١٣٦٤هـ  ،يليه نظام املوظفني العام الذي �صدر يف  ١٣٧٧هـ،
ثم نظام املوظفني العام ل�سنة  ١٣٩١هـ و�أخري ًا �صدر نظام اخلدمة املدنية يف
�سنة  ١٣٩٧هـ حيث تزامن �صدور النظام مع �إن�شاء جمل�س اخلدمة املدنية
الذي �أوكل �إليه ت�شريع �أنظمة  .اخلدمة املدنية ور�سم ال�سيا�سات املتعددة
لتطويرها( .) 3
واخلال�صة �أن هنالك كثري من الأنظمة للأجهزة احلكومية متباينة يف
عدة �أبعاد وخا�صة يف املخ�ص�صات املالية ملوظفيها ومتناق�ضة يف تطبيقاتها.
كما �أننا جند �أن هنالك ترابط بني �أثر هذه الأنظمة على م�شاكلنا باململكة
العربية ال�سعودية مثل ارتباط تعطل امل�شروعات ال حكومية والتي تتجاوز
 ٢٠٠٠م�شروع متعرث بعقود مالية تتجاوز  ١٧مليار ريال بنظامني :امل�شرتيات,
واخلدمة املدنية وما يتعلق بكادر املهند�سني ال�سعوديني (.)5
وبالنظر لهذه الأنظمة احلكومية املختلفة جند �أن تطوير هذه الأنظمة قد
مت تدريجي ًا منذ ت�أ�سي�س هذه اململكة املباركة .وكما هو معلوم فقد ا�ستعانت
اململكة بخربات عربية و�أجنبية خمتلفة عرب ال�سنوات املا�ضية ,وقد �أ�سهم
بع�ض تلك اخلربات يف تطوير الأنظمة ويرى الباحث (� )6أن عدد ًا من
الأنظمة القدمية التي مت تطويرها باخلربات العربية قد ت�أثرت بالقانون
الفرن�سي والربيطاين والبيئة الأوروبية التي كانت م�ستعمرة لهذه الدول
العربية ,وكما هو معلوم ف�إن الع�صر الذي مت فيه تطوير القوانني الأوروبية
كان القرن التا�سع ع�شر امليالدي وبداية القرن الع�شرين ,ويف هذه الفرتة
كان الفكر امل�سيطر هو الفكر اال�شرتاكي امل�ضاد للفكر الر�أ�سمايل البدائي
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ولكي نو�ضح املق�صد مما ذكر �أعاله �سوف ن�ستعر�ض بع�ض من فقرات
نظام اخلدمة املدنية ال�صادر باملر�سوم امللكي رقم م 49/وتاريخ / 07 /10
 ١٣٩٧هـ وهي (مع تعليق الباحث على كل منها بني قو�سني):
مادة ١١ /يجب على املوظف خا�صة:
�أ� -أن يرتفع عن كل ما يخل ب�شرف الوظيفة والكرامة �سواء كان ذلك يف
حمل العمل �أو خارجه.
ب� -أن يراعي �آداب اللياقة يف ت�صرفاته مع اجلمهور ور�ؤ�سائه وزمالئه
ومر�ؤو�سيه .
ج� -أن يخ�ص�ص وقت العمل لأداء واجبات وظيفته و�أن ينفذ الأوامر
ال�صادرة �إليه بدقة و�أمانة يف حدود النظم والتعليمات( ,جميع هذه
الواجبات مهمة و�ضرورية ,ولكن يف الواقع ال جند و�سائل
ي�سرية و�سريعة ملعاقبة من يخالف �أي من فقرات هذه املادة وال و�سائل
ي�سرية و�سريعة ملكافئة من يلتزم بهذه الواجبات ب�شكل مميز عن زمالئه
وذلك بافرتا�ض �سوء النية لدى املدير �أو الإدارة وقد �سمع الباحث
هذا اال�ستنتاج -الذي ينحو حلماية املوظف املت�سيب -من وزير قدمي
متجدد).
 -٢مادة ١٢ /يحظر على املوظف خا�صة:
�إ�ساءة ا�ستعمال ال�سلطة الوظيفية.
ا�ستغالل النفوذ.
ج -قبول الر�شوة �أو طلبها ب�أي �صورة من ال�صور املن�صو�ص عليها
يف نظام مكافحة الر�شوة ( .وهنا �أي�ضا نرى �أن جميع املحظورات خطرية
على �سالمة الفرد يف الدنيا والآخرة وعلى �سالمة املجتمع ككل ..ولكن مل
نرى عرب ال�سنوات عقوبات رادعة ملن يخالف هذه املادة وما �أكرثهم وما
�أكرب م�صائبهم ..وما هيئة مكافحة الف�ساد �إال حماولة لتخفيف هذا اخلطر
الداهم على الوطن واملواطنني).
 -٣مادة ١٣ /يجب على املوظف �أن ميتنع عن :اال�شتغال بالتجارة بطريقة
مبا�شرة �أو غري مبا�شرة� ,أو اال�شرتاك يف ت�أ�سي�س ال�شركات �أو قبول ع�ضوية
جمال�س �إدارتها �أو �أي عمل فيها �أو يف حمل جتاري( ...وجند يف

دراسة

هذه املادة ظلم ًا وا�ضح ًا للموظفني املخل�صني النزيهني الذين ال يرتكبون
املحظورات امل�شار �إليها يف املادة  ١٢ويتفانون يف القيام مبا تن�ص عليه املادة
 ١١لأنهم �سوف يتقيدون بها مبوجب متيزهم و�أخالقهم ,بينما جند يف �أر�ض
الواقع �أن الآخرين وهم يف الغالب ممن يخالف املواد النظامية الأخرى لن
يتورع عن خمالفة هذه املادة �أي�ضا  ,و�أح�سب �أن من قام بت�شريع هذه املادة
كان يخ�شى من �أن يتم ممار�سة املخالفات امل�شار �إليها يف املادة  ١٢من
خالل امل�ؤ�س�سة �أو ال�شركة اخلا�صة بهذا املوظف ..وما هي النتيجة !!! قيام
الكثريين من املت�سيبني مبخالفة هذا املادة بعدة طرق ملتوية �إ�ضافة ملمار�سة
املخالفات امل�شار لها �آنفا ودون عقوبات رادعة ,وبالتايل مل حتقق هذه املادة
الغر�ض منها لكبح الف�ساد ,بينما حرمت املتميزين املخل�صني من ممار�سة
حقهم الطبيعي يف الك�سب الإ�ضايف امل�شروع -عو�ض ًا عن الر�شوة واملحرمات
الأخرى -واملوظف هو �أجري ملدة �ساعات العمل � ٣٥ -ساعة �أو �أكرث �أو �أقل-
وعليه �أن يقوم بكامل
واجباته بكامل طاقاته يف هذه ال�ساعات ,ولكنه �أجري لوقت حمدد ولي�س
عبد ًا للجهة احلكومية التي يعمل بها ملدة � ٢٤ساعة ,وبالتايل فمن حقه �أن
يعمل بعد نهاية الوقت الر�سمي املخ�ص�ص للعمل يف حال قيامه بعمله
الأ�س ــا�س بج ــد و�إخ ــال�ص ,وذلك لزيـ ــادة دخ ــله باحلالل وب�أي �صفة
ك ــانت ,ولك ــن املوظـ ـف ــني النزيهـ ــني املخل�ص ــني البد  -وفق ــا للمق ــايي�س
الأخالقـ ــية ال�صحيح ــة� -أن يلت ــزموا به ــذه املادة و�إن كانت خمالفة للعقل,
وقد تكون خمالفة
لل�شرع �أي�ضا لأنه يفهم �أن من واجباته �أن يلتزم بجميع الأنظمة التي وافق
على العمل مبوجبها انطالقا من قوله تعالى «�أوفوا بالعقود”.
وعندما نبحث عن جذور بع�ض هذه التنظ ــيمات (مث ــل الرتق ــية للمـوظف
وربطها مبكان الوظيفة) جند �أنه ال يوجـد �سبب وا�ضح له ــذا التعق ــيد ,وق ــد
يكون املربر-حينها -عجز التقنية والو�سائل املتاحة عن توفري املرونة الكافية
لنقل الوظائف �آليا للجهة احلكومية الواحدة.
الموظف المتميز عملة نادرة في القطاعات
الخدمية الحكومية

ومن امل�شاهدات الواقعية �أن املوظف املتميز املتقيد بالأنظــمة والتعليمات
عملة نادرة يف القطاعات اخلدمية احلكومية ,ويكون �ضحية لغريه من عدة
نواحي ,منها �أنه يقوم ب�إجناز معظم العمل فتكون �إنتاجيته م�ضاعفة ,ويقوم

األنظمة وضعت العالوة ثابتة للموظفين
دون مراعاة للتميز

ر�ؤ�سائه بزيادة الأعباء عليه لعلمهم ب�أن ــه الوح ــيد ال ــذي ي�شــفي الغ ــليل
يف عمله ,بينما ينعم البقية بالراحة والراتب مت�س ــاوي يف �آخر ال�ش ــهر ,لأن
الأنظمة و�ض ــعت الع ــالوة ثابت ــة للجميع املمتـاز واجليد ,ويف غالب الأحيان
جنـ ــد �أن املوظ ــف ال�ســيئ يحــ�صل على تق ــدير جــيد جـ ــد ًا اتق ــا ًء ل�ش ــره,
ولأن الأنظمة احلالية عاجزة عن حماية املدير الق ــوي الأمني لو حاول تقومي
معلميه وموظفيه وتطبيق «الأنظمة» الهزيل ــة �أ�ص ـ ًال يف معاقبة املت�سيبني..
وميكن الذهاب لأية �إدارة �أو مدر�سة حكـ ــومية و�س�ؤال مديرها عن ق�ص�صه
مع غياب وت�أخر املوظفني �أو املعلمني ,وكما هو معلـ ــوم فال ي�ستطيع املدير �أو
الرئي�س املبا�شر اال�ستغناء عن املوظفني �أو املعلمني مهما كانوا �سيئني والذين
يقولون بل�سان احلال �أو املق ــال« :ال ت�شغلوين �إين �أرب ــح من ع ــملي ال ــخارجي
غري الر�سمي ,وبغيابي �أ�ضعاف ما تخ�صمون علي لو مت اخل�صم» ويف نف�س
الوقت لو متكن املدير من نقل هذا املوظف املت�سيب «نظاما» فقد ال يح�صل
على بديل �أف�ضل ,وال يقوم بال�سماح لهم باالنتقال �إال من بلغ منهم يف ال�سوء
�أق�صاه ,بينما قد ال ي�ســمح للمت ــميز بالنقل بل حتى قد ال ي�سمح البع�ض
للمتميــزين بدورات داخليـ ــة� ,أو بعثات خارج ــية� ،أو حت ــى ترق ــيات ،ك ــي ال
يفقدونهم ويخرجوا من �إداراتهم ،وبهـ ــذا �أ�صــبح مت ُّيز املتميزين عائق ًا لهم
عن الرتقي والتطور ب�سبب الأنظمة العقيمة.
كما �أننا جند �أن هنالك العدي ــد من الأنظ ــمة احلك ــومية الأخرى والتي
لي�س لها عالقة باملوظفني باجلهات احلكومية ذاتها ,ولكنها مرتبطة بخدمة
املواطنني و�إ�صدار الرتاخي�ص والرخ�ص للعمل �أو امل�صانع �أو البناء �أو مراقبة
�أداء القطاع اخلا�ص بح�سب تخ�ص�ص كل جهة ونوعية عمل القطاع اخلا�ص.
ويرى املراقب واملت�أثر �أو امل�ستفيد من هذه اخلدمات ب�أن تعقيد الأنظمة
لي�س م�ؤ�شر ًا على اجلودة ,كما �أن تي�سريها لي�س م�ؤ�شر ًا على الرتهل ,وعلى
الرغم من �أن الأ�صل من و�ضع هذه الأنظمة هو خدمة املواطن وامل�ستفيد,
جند يف الواقع �أن التطبيق لها وزيادة التعقيد فيها يف ردود فعل قا�صرة على
حاالت من املخالفات الفردية ي�ؤدي �إلى فقدان الرتكيز و�ض ــياع اله ــدف
الأ�س ــا�س (مثل مراقبة اجلودة وت�أكيدها) يف تفا�ص ــيل التطبيق احلريف
لهذه الأنظمة والتعليمات.
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دراسة

والأمثلة كثرية يف هذا الباب ونكتفي ببع ــ�ضها مث ــل التقيــيد غــري املبــرر
يف ح�صر الت�أمني الطبي التعاوين على �شركة ت�أمني واحــدة جلمــيع موظفي
ال�شركة �أو امل�ؤ�س�سة اخلا�صة ,ومناذج و�إجراءات والر�س ــوم املتــكررة للتدريب
الأهلي بامل�ؤ�س�سة العامة للتدريب التقني واملهني ,و�إجـراءات ت�سجــيل الطالب
الأجانب �أو ال�سعوديني يف املدار�س العاملي ــة ,والقــيود «النظامية» مل�شرفات
وم�شريف التعليم الأهلي والأجنبي بوزارة الرتبية والتعليم.
التوصيات:

من الف�صول ال�سابقة ن�ستنتج �أن التو�ص ــيات يجب �أن تتجه ملعاجل ــة �أهم
العوامل امل�شرتكة لرتهل هذه الأنظمة وتتلخ�ص يف التايل:
� -1أن تتم مراجع ــة جم ــيع الأنظ ــمة املرتابط ــة كح ــزمة واح ــد مـ ــن
فـ ــرق متخ�ص�صة وم�ستوعبة لإمكانيات تقنيـة املعلوم ــات واالتـ�صاالت
مع ا�ستيعاب لطرق ومناهج �إعادة هند�سة الإجراءات PR Business
 ,Process Re-Engineeringبحيث يتم حتقيق الأهداف من و�ضع
الأنظمة ب�أنظمة مب�سطة وخمت�صرة وو�سائل جديدة وم�ستوعبة لتقنية وروح
الع�صر ,وقابلة للتطور ب�سهولة مع املتغريات ,لأنه ثبت ف�شل حماولة امل�شرعني
اجلمع بني متناق�ضني :و�ضع نظام ثابت «لك وللزمن» ويف نف�س الوقت و�ضع
مقا�س واحد للجميع ( )7ابتدا ًء ,ثم ت�أتي �ضغوط الواقع الفعلي التي ال ميكن
«ملقا�س» النظام �أن ي�ستوعبها فت�أتي اال�ستثناءات تباع ًا حتى ي�صبح النظام
هو اال�ستثناء يف الواقع.
ضعف أنظمة الموظفين القائمة ال تمكن من
معاقبة المسيء ومكافأة المجد

� -2أن يتم -مع املراجعة املقرتحة يف النقطة ال�سابقة  -توحيد الأنظمة
املتقاربة يف نظام واحد مب�سط وي�سري بد ًال من اال�ستثناءات التي ال تنتهي
ويف احلا�شية ( )8منوذج من هذه اال�ستثناءات مع ت�ضمني النظام املوحد
اجلديد املرونة الكافية لتحقيق الأهداف التي و�ضعت من �أجل ها الأنظمة
املختلفة ,ومن ذلك املكاف�آت واحلوافز للموظفني املتميزين �أو الذين يعملون
–فع ًال -خارج الدوام و�سهولة التعيني ل�صاحب اجلدارة و�سهولة املعاقبة
(�إلى حد الف�صل ) لفاقد اجلدارة ومن �أهم الأمثلة على عنا�صر النظام
املب�سط اجلديد هو رواتب املوظفني ,فبد ًال من التباين واالختالف القائم
اليوم ميكن و�ضع راتب موحد �أ�سا�س ويكون مقداره ح�سب امل�ؤهل واخلربة
جلميع اجلهات والهيئات احلكومية الع�سكرية واملدنية ,ثم تو�ضع �إمكانية
بذل املكاف�آت امل�سببة ل�ضعفي هذا الراتب �أو �أكرث مع تدقيقها من اجلهات
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دراسة تحديد مدة عقود العمل بالوظيفة
الحكومية وتجديدها بموافقة الطرفين

الرقابية ون�شرها باال�سم واملبلغ يف مواقع تلك اجلهات االلكرتونية ليعرف
اجلميع من هو الذي نال مكاف�أة �إ�ضافية لراتبه وملاذا؟ (�إال ملوانع �أمنية
م�ستثناة ويجب �أن تكون نادرة جد ًا) وبهذه ال�شفافية �سوف ت�ضيق فر�ص
املحاباة و�سوء اال�ستغالل للمكاف�آت.
�-٣أهم نقاط ال�ضعف يف �أنظمة املوظفني القائمة (ب�شتى �أنواعها
الع�سكرية واملدنية) هي �صعوبة معاقبة امل�سيء ومكاف�أة املجد وعلى
اخل�صو�ص �صعوبة ف�صل املوظف ال�سيئ مما �أدى �إلى ت�ضخم اجلهاز
احلكومي ب�أعداد كبرية من املوظفني غري املنتجني والذي ي�شكلون عبئ ًا على
ميزانية الدولة �إ�ضافة لتعطيلهم مل�صالح الدولة واملجتمع ,وهم يف الواقع
يعي�شون حتت نظام �ضمان اجتماعي غري ر�سمي  ..فيجب حتويلهم لل�ضمان
االجتماعي الر�سمي �أو ما مياثل املكاف�آت امل�ؤقتة خالل فرتة التعطل عن
العمل مع دورات تدريبية ملزمة (لو �أراد �أن ي�ستلم مكاف�أة انتظار الوظيفة)
( )9خالل فرتة التعطل عن العمل ,وميكن تطوير نظام وزارة العمل ملعاجلة
البطالة لي�شمل املف�صولني من القطاع احلكومي .ولو مت حتويل  % ٢٥من
مرتبات ه�ؤالء املوظفني املف�صولني ل �صالح ال�ضمان االجتماعي �أو ال�صندوق
املخ�ص�ص للعاطلني لفاق احلاجة يف تغطية �ضمانهم الفعلي.
 -4من املهم درا�سة الأنظمة املماثلة يف دول متقدمة و�أخرى مقاربة
مل�ستوانا ,ومن �أهم ما ميكن درا�سته هو �إمكانية �أن تكون عقود العمل
بالوظيفة احلكومية حمددة املدة وقابلة للتجديد مبوافقة الطرفني ,وقريبة
يف ال�شروط واملزايا ملا هو ممار�س يف القطاع اخلا�ص ,وبهذا ميكن معاجلة
كرثة الأنظمة املت�شابهة ومعاملة املت�شابهني مبقايي�س خمتلفة.
 -٥معظم املوظفني امل�س�ؤولني عن تطبيق هذه الأنظمة يرون �أن تطبيق
الأنظمة هو الغاية وال ي�ستوعبون ب�أن الأنظمة ما هي �إال و�سيلة لتحقيق غاية .
بينما واقع الع�صر واحلياة العملية ي�شري �إلى �أن النظام( �أي نظام يف الدنيا)
و�سيلة لتحقيق غاية ويجب التعامل معه على هذا الأ�سا�س لكي يحقق الهدف
والغاية منه ,ولهذا يجب �إ�شراك املوظفني امل�س�ؤولني عن تطبيق الأنظمة
يف و�ضع الأنظمة ابتدا ًء ملعرفة مقا�صدها ثم يلزم تكرار ح�ضورهم (مرة
كل �سنة على الأقل) لدورات تدريبية يف فهم الأنظمة ومقا�صدها وطرق
و�أ�ساليب التعامل مع اجلمهور وزيادة القدرة لديهم لتحقيق �أهداف الأنظمة
و�إمكانية التفريق بني املخالفات املق�صودة ب�سوء نية والأخطاء الطفيفة التي
ال ت�ؤثر يف جودة اخلدمات �أو املنتجات املقدمة للجمهور.

دراسة

المراجع والحواشي

 - 1وكما يحدث لكثري من املجتمعات عرب مراحل تطورها �أو تخلفها
وميكن الرجوع ملقدمة بن خلون يف هذا ال�صدد.
section./04/05/http://www.alriyadh.com/2011-2
comic.html
http://www.tanmia-idaria.ipa.edu.sa/Article.
=aspx?Id

 -3جملة التنمية الإدارية ال�صادرة عن معهد الإدارة العامة 120
 -4مبوجب النظام الأ�سا�س للخدمة املدنية والذي كان �سائد ًا حلوايل
ثالثني �سنة وقد يكون هنالك ا�ستثناءات مل تعلن ومل تن�شر �أو تعديالت
ح�صلت م�ؤخر ًا.
 -5امل�شاريع املتعرثة .....والكادر املتعرث –�صحيفة الريا�ض http://
article632868.html/15/05/www.alriyadh.com/2011

 -6قد تكون بع�ض هذه املرئيات متحيزة ب�سبب �أن الباحث قد تعلم
ودر�س منذ نهاية املرحلة املتو�سطة وحتى نهاية مرحلة الدكتوراه وما بعدها
يف مرحلة التدري�س اجلامعي وفق النظام الأمريكي .فاملرحلة الثانوية كانت
يف برنامج �إعدادي تابع للخطوط ال�سعودية عندما كانت واجلامعية يف
البرتول واملعادن وهي جامعة «�أمريكية» يف مناهج الدرا�سة وطريقتها وما
بعد  TWAب�إ�شراف �شركة الطريان الأمريكية اجلامعية وملدة ع�شر �سنوات
يف الواليات املتحدة الأمريكية.
م�صطلح خا�ص باملالب�س املحتوية على ن�سبة كبرية من النايلون والتي
مقا�سها ثابت وتتمدد ح�سب مقا�س واحد للجميع حجم اجل�سم وهذا
امل�صطلح ي�ستخدم كمثل ملن يحاول عمل ذلك يف �أمور �أخرى غري املالب�س.
one size fits all -7
 -8فقرات من املادة  ٣٧من نظام اخلدمة املدنية ولوائحها التنفيذية
والتعديالت املتوالية عليها:
ت�ستثنى الوظائف التالية من امل�سابقة :
�أ  -ر�ؤ�ساء وم�ساعدو ر�ؤ�ساء و�أع�ضاء هيئات الأمر باملعروف والنهي عن
املنكر.
ب -وظائف مراقبي املدر�سني يف امل�سجد احلرام وامل�سجد النبوي.
ج -مدر�سو العلوم الدينية.
د -ر�ؤ�ساء وم�أمورو ال�شفرة والأر�شيف ال�سري وذلك بالن�سبة للأمارات
واملراكز املرتبطة بها.
هـ  -ر�ؤ�ساء مكاتب الأمارات.
و  -وظائف جمل�س الوزراء التي يتم االتفاق عليها مع وزير اخلدمة املدنية.
ز -وظائف املباحث العامة واال�ستخبارات التي يتم االتفاق عليها مع
وزير اخلدمة املدنية.
ح -م�أذونوا عقود الأنكحة.

ط -مقدرو ال�شجاج.
ي -ر�ؤ�ساء البلديات
ك� -أمناء و�أع�ضاء جمال�س املحاكمة.
ل – مراقبو وحمققوا هيئة الرقابة والتحقيق.
م -وظائف الإر�شاد الديني و�أئمة امل�ساجد وامل�ؤذنون والفرا�شون التابعون
خلدمة احلرمني ال�شريفني وغا�سلوا املوتى.
ن -وظائف مكافحة املخدرات والتزييف والتزوير والأ�سلحة والذخرية -
وظائف املكتب ال�سري ل�سمو وزير الداخلية و�سمو نائبه وظيفة �سكرتري
�سري (ومهمته �إدارة امللفات والأوراق ال�سرية الواردة وال�صادرة) �أمني �سر
(وذلك بالن�سبة للإمارات ال�صغرية واملراكز املرتبطة بها -,باحث ق�ضايا
�سرية  -كاتب �شفرة  -رئي�س جممع قروي � -سكرتري جلنة قروية -وظائف
مندوبي تعليم البنات يف املناطق -وظائف مكتب �سمو وزير الدفاع والطريان،
كما ي�ستثنى من املفا�ضلة يف حالة الرتقية ويتم التعيني �أو الرتقية باالختيار
ممن تتوفر فيهم ال�شروط بقرار من �سمو الوزير.
 مدير مكتب الوزي ــر – مدي ــر مكتــب رئيــ�س الهي ــئة امل�ستق ــلة (قرارجمل�س اخلدمة املدنية رقــم  ٥وتاري ــخ  ١٣٩٨ /1/٣هـ (الوظ ــائف املدن ــية
التابعــة لق ــوة الأمــن اخلا�ص ــة ( قرار جمل ــ�س اخل ــدمة املدني ــة رقم 17
وتاريخ  1398/12/19هـ.
 مدير مكت ــب الأمــري  ،مدي ــر مكتــب الوكي ــل ،رئيــ�س ديوان الأمارة )قرار جمل�س اخلدمة املدنية رقم  13وتاريخ 1398/01/25هـ.
 رئي�س الغرفة ال�سرية بتعليم البنات ( قرار جمــل�س اخل ــدمة املدنيــةرقم  59وتاريخ 1398/09/16هـ) ..بع�ض وظائف �إدارة البحوث والتطوير
بوزارة الدفاع والط ــريان – بحيــث ت�ستثنى من امل�سابقة واملفا�ضلة لغر�ض
التعي ــني والرتقي ــة واملفا�ضــلة لغر�ض التعــيني وهي مه ــند�س مدين حا�سب
باملرتبة ال ـ  , 9وحملل خمترب باملرتبة  ٧ومهند�س ميكانيكي باملرتبتني 8-7
ومهند�س �أنظمة باملرتبة  ٩ومهند�س حا�سب �آيل باملرتبة  )٨بقرار جمل�س
اخلدمة املدنية رقم  281 /1وتاريخ 1413/08 / 25هـ).
ا�ستثناء عدد من وظائف �إدارة البحوث والتطوير بوزارة الدفاع والطريان
من امل�سابقة واملفا�ضلة لغــر�ض التعــيني �أو الرتقية وهي  -:مهند�س ميكانيكي
م�شرف ,مهند�س ميكانيــكي  ،مهند�س �إلكرتوين ،مهند�س كيميائي ،مهند�س
كهربائي ،مهنــد�س حا�س ــب �آيل ،حم ــلل حا�ســب �آيل ،تقــني هند�سة حا�سب
�آيل ،م�شغل �أجهزة حا�سب �آيل ،حملل �أ�ساليب ،فيزيائي ،م�سجل معــلومات
حا�سب �آيل ،مربمج ،مت ــرجم – وما يط ــر�أ على هــذه الوظ ــائف من زيــادة
م�ستقب ًال بنف�س امل�سمــيات ( قـرار جمل�س اخلدمة املدنية رقم  804/1وتاريخ
1423/07/28هـ) ..الخ ...من اال�ستثناءات التي لو ر�صدناها كلها لتجاوزت
يف حجمها عدد �صفحات الأنظمة الأ�صل.
 -9ما ي�سمى يف ال ــدول الأخ ــرى تعويــ�ض عن عــدم متكنــه مــن الع ــمل
unemployment compensation
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طب األعشاب بين أهميته في الطب البديل..

وحاجته لنظام يقنن استخدامه ويسهل
االتجار بالمستحضرات العشبية ذات
الفوائد الغذائية أو الدوائية
�إعداد /من�صور الع�ساف

الحضارات اإلنسانية تفخر بمنجزاتها
العلمية في طب األعشاب

ظلت الأمم واحل�ضارات ال�سابقة تفخر مبنجزاتها و�سجالتها

بل واملرتكز الأ�سا�س لعلم ال�صيدلة املعا�صر ،ولأنه كغريه من العلوم

العلمية التي تناف�ست من خاللها الأمم ب�أ�سبقية املنجز احل�ضاري,

الطبيعية والتطبيقية ال بد و�أن يرتكز على قاعدة �صلبة من النظم

وظل الطب بالأع�شاب �أحد اللبنات الأ�سا�سية للعلوم الطبية احلديثة

والت�شريعات والأخالق املهنية التي من �ش�أنها �أن حتفظ لهذا النوع من
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الطب واملنت�سبني له حقوقهم الفكرية واملهنية والأدبية على حد
�سواء ,وقبل هذا كله �سوف حتفظ ب�إذن اهلل �سالمة الإن�سان وت�سهم يف
ن�شر الوعي واخللق املهني القومي.
طب األعشاب المصدر األساس
للعلوم الطبية وجزء رئيس في
منظومة الطب البديل

بني حني و�أخر يدور اجلدل يف �أروقة امل�ؤ�س�سات واملنظمات ال�صحية,
وكذا بني الأكادمييني يف املعاهد والكليات ال�صحية والتطبيقية،

كعالج بديل ،وي�ضيف :ما من �شك يف �أن �أطباء الطب التكميلي ينا�ضلون
يف �إثبات �صدقية وفعالية هذا النوع من الطب ,يف حني ينا�ضل الطبيب
الأكادميي ال�ستخدام العالجات املدعمة بالدليل ال�سريري الذي يظهر
م�أمونيتها ،وندرة خماطرها ونتائجها العك�سية ،ولذا ف�إنه ال يعتمد ا�ستعمال
العالجات يف الطب التقليدي على الدليل العلمي دائما ،بيد �أن العالجات
التقليدية ال�سريرية املجربة باملعامل الطبية الدقيقة ومبراكز الأبحاث هي
يف الغالب �أكرث م�أمونية  -ب�إذن اهلل -من العالجات البديلة التي تخ�ضع  -يف
الغالب -الجتهادات معالج جمتهد �أو رمبا �إدعاء جاهل مت�صنع .

للحيلولة وبذل امل�ساعي يف �سن الأنظمة التي من �ش�أنها حفظ الطب
التكميلي بكافة تفرعاته وتخ�ص�صاته ،من املمار�سات اخلاطئة

سن أنظمة لممارسة مهنة الطب باألعشاب

واالجتهادات الفردية واجلماعية التي ال ت�ستند �إلى القواعد الآمنة

عبد الرحمن ال�سبيعي �أحد املهتمني بالطب التكميلي يرى �أن ممار�سة
الطب بالأع�شاب �أ�صبحت ممار�سة �شرفية ت�ضفي على �صاحبها وجاهة
اجتماعية بني �صحبه و�أقرانه ,ولذا جتد كرثة املنت�سبني لها والراغبني
بخو�ض غمار التجربة يف هذا املجال بازدياد م�ضطرد ,ال�سيما مع فقدان
النظام امل�شرع ملمار�سة هذا النوع من الطب الذي ال�شك �أنه يقوم على �أ�س�س
وقواعد علمية ودرا�سات �أكادميية من �ش�أنها �أن تنقح الطب البديل على وجه
العموم مما علق به من ال�سمعة ال�سيئة وال�صورة الذهنية ال�سلبية التي ما
زالت ترت�سم يف خميلة الكثريين عن طب الأع�شاب.
وي�ضيف ال�سبيعي �أن الطب بالأع�شاب هو رائد العلوم الطبية ,بل يكاد
يكون �أعرق �أنوع الطب التي عرفها الإن�سان.
ويحمل التاريخ يف معظم ع�صوره وح�ضاراته �سج ًال م�شرف ًا عن طب
الأع�شاب الذي متيز به اليونانيون والإغريق والفراعنة �إلى �أن ح�ضر بقوة
�إبان الع�صر العبا�سي وع�صر املماليك يف م�صر ,حيث ظهر ابن البيطار
�أكرب عامل يف طب الأع�شاب وال�صيدلة يف الع�صور الزاهرة ،والذي مازالت
كتبه وخمطوطاته تدر�س �إلى اليوم يف �أعرق اجلامعات يف العامل .

ملمار�سة الطب.
تنظيم وتشريع وتقنين مهنة «طب
األعشاب» ضرورة ملحة

«ال�شورى» ومن خالل هذا التحقيق حاولت �سرب �أغوار الطب التكميلي
ممث ًال يطب الأع�شاب ,و�سعت لت�سليط ال�ضوء على بع�ض االجتهادات
واملمار�سات اخلاطئة واملبنية على جهود ورغبات �شخ�صية ال تتقيد ب�أي
نظم �أو ت�شريع ي�ؤهل �صاحبه ممار�سة هذا النوع من الطب ,وطرحت �س�ؤا ًال
عري�ض ًا هو هل نحن يف حاجة لنظام ينظم تداول وبيع الأع�شاب الطبية,
و�سعت �إلى عدد من املتخ�ص�صني للإجابة على هذا ال�س�ؤال.
الطب التقليدي

يرى �أحمد الراجح �أن الطب البديل �أو الطب املتمم ما هو �إال عالج م�ساند
ومكمل للعالج الرئي�س ،ولذا �أطلق على عالجاته و�أدويته العالجات املتمة
�أو التكميلية ،وهو بهذا لن يكون بدي ًال رئي�س ًا للعالج التقليدي بل مكم ًال
له ،وعليه فقد �أو�ضح املركز الوطني الأمريكي لل�صحة املتممة والتكاملية
(� )NCCIHأن ا�ستخدام العالج بهذه الطريقة – وهي الطريقة
التكميلية -ميكن �أن ي�سمى “الطب املتمم”.
وي�ضرب �أحمد الراجح مث ًال لذلك مو�ضح ًا �أنه من املمكن �أن يكون هناك
تداخل بني هذين الت�صنيفني ،فعلى �سبيل املثال ميكن �أن ي�ستخدم العالج
بالأع�شاب �أحيان ًا كعالج متمم ،ويف ظروف �أخرى نادرة احلدوث ي�ستخدم
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الطب البديل ب�سعة تفرعاته و�شعبه يجد حرج ًا من املمار�سات اخلاطئة
التي تعك�س للعامة هذا النوع من الطب على �أنه علم اجتهادي �أو هواية
ومهارة فردية ،ولذا ف�إن معظم الأطباء املمار�سني واملخت�صني الغيورين على
الطب البديل على وجه العموم ,وطب الأع�شاب على وجه اخل�صو�ص ,ي�أملون
من وزارة ال�صحة وامل�ؤ�س�سات والهيئات املعنية بالإ�ضافة �إلى �أمانات املناطق
�سن الأنظمة والقوانني التنظيمية ملمار�سة هذا النوع من الطب ,وردع كل
دخيل على هذه املهنة بعقوبات �صارمة من �ش�أنها – بعد توفيق اهلل -احلفاظ
على �سالمة الإن�سان وحفظ كرامة و�سمعة املهنة.
نظام يعالج عدة ظواهر �سلبية تتعلق ب�إنتاج وا�سترياد وتخزين
وعر�ض وت�سويق وبيع الأع�شاب يف حمالت العطارة ،و�ضمان
م�أمونية الأع�شاب و�ضمان درجة مقبولة من اجلودة النوعية والفاعلية
و�سالمة تداولها وا�ستخدامها ،وت�سهيل االجتار بامل�ستح�ضرات الع�شبية ذات
الفوائد الغذائية �أو الدوائية..
الطب البديل

وعلى النقي�ض يرى عبد الرحمن اجلهني �أن الطب البديل �أكرث م�أمونية
من الطب الأكادميي �أو ال�سريري ,حيث تقل الثقة يف املواد امل�صنعة واملعامل
الكيميائية التي ال ت�سلم يف غالبيتها من الآثار اجلانبية واالنعكا�سات ال�سلبية
للدواء امل�صنع الذي يحوي يف الغالب جزء كبري من ال�سموم.
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ابن البيطار مؤسس ورائد علم
األعشاب القديم والحديث

وي�سرت�سل اجلهني م�ستند ًا للدرا�سات احلديثة يف موقع عالج املعني
ب�أحدث الدرا�سات اخلا�صة بالطب البديل قائ ًال :اعتقد الكثريون �أن الأدوية
الطب ،والطب
امل�صنعة �سوف حتل حم َّل النباتات الطبية امل�ستعملة يف
ّ
ال�شعبي ،وظن الكثريون �أن الإقبال على العالج بالأع�شاب والبدائل الأخرى
�سوف يرتاجع �أمام الثورة احلديثة يف الطب ال�سريري وعامل العقاقري
امل�صنعة ,بيد �أن ما حدث كان على النقي�ض متام ًا� ،إذ عرف الإن�سان
املعا�صر �أمرا�ض ًا مل تكن معروفة �أو منت�شرة يف الأزمنة ال�سابقة ،بل دخل
ع�صر الأمرا�ض املزمنة ,ويرجع ذلك �إلى التقدم الرهيب يف عامل الكيمياء
الع�ضوية التي �أدخلت مواد ًا كيميائية يف جميع مناحي احلياة ،كما �أن الأدوية
امل�صنعة ما يزال الكثري منها يفتقر �إلى املعلومات الآمنة ،وما زال البحث
العلمي يحمل لنا الكثري من الأخبار املفجعة ,ما يعك�س �آثار ًا جانبية �ضارة
ال�سيما يف حال كانت الأدوية م�صنعة ،بينما جعل املولى عز وجل – بحكمة
منه �سبحانه -عالج واكت�شاف �أ�سرار الكثري من الأمرا�ض الغام�ضة على يد
الأع�شاب الطبية الطبيعة التي يتفاعل معها اجل�سم الب�شري بتجاوب وقبول
م�ستمر.
ي�ضيف اجلهني �أنه منذ القدم عرف الإن�سان العالج بالنباتات والأع�شاب
الطبية حيث تعد الأ�سا�س لعلم العقاقري املعروف اليوم ،وهي تلعب دور ًا مهم ًا
ورئي�س ًا يف عامل الغذاء والدواء على حد �سواء ،وال �شك �أن الإن�سان ظل قدمي ًا
وحديث ًا يداوم على ا�ستعمالها ملا لها من خ�صائ�ص عالجية عظيمة.

تحقيق

ولفت النظر �إلى �أن ق�صة ا�ستخدام الأع�شاب يف العالج تعود للع�صور
الأولى ,وقد �أثبتت يف حاالت كثرية ولدى �شعوب متعددة �أنها حلول ناجعة يف
م�سائل العالج والتداوي ,وال �شك �أن الأع�شاب العالجية يف جزيرة العرب
تقل عن مثيالتها يف ال�صني والهند ,لكنها تتميز بندرة بع�ض نباتاتها ال�سيما
يف بالد اليمن وجنوب اجلزيرة العربية.
و�أ�ضاف اجلهني� :إننا يف حاجة �إلى مراكز وخمتربات من �ش�أنها متابعة
وح�صر هذه النباتات والعمل على ا�ستقطاب زراعة الأع�شاب العالجية
املتنوعة ،فهي مع كونها بديل عالجي ناجع ,هي �أي�ض ًا حتدي اقت�صادي
ومورد ا�ستثماري من �ش�أنه خدمة البلد ال �سيما �أن �أرا�ضي اجلزيرة العربية
مهي�أة لزراعة وا�ستقطاب الأع�شاب النادرة.
وقال � :إن الطب البديل �أو الطب التكميلي جزء كبري ومرتكز �أ�سا�س
جلميع العلوم الطبية احلديثة ,وهو ب�أ�ساليبه املتعددة واملتنوعة يعد من �أقدم
و�أعرق الأ�ساليب العالجية ,وما الطب النبوي �إال دلي ًال حي ًا على جدارة هذا
النوع من الطب ،والذي يحتاج الآن – من وجهة نظري� -إلى تقنني ومتابعة
من قبل امل�ؤ�س�سات املعنية.
وي�شري اجلهني �إلى حمال احلجامة والتدليك والعالج الت�أهيلي التي
�أ�صبحت اليوم �أكرث تنظيم ًا بعد عدة جل�سات وندوات وحما�ضرات متخ�ضت
عن �أنظمة �صارمة وقرارات رادعة لأولئك املتاجرين ب�صحة الإن�سان،
مطالب ًا بقرارات مماثلة ت�سهم يف تقنني جتارة الأع�شاب الطبية والتداوي
بها ،ال�سيما و�أننا ن�سمع بني يوم و�آخر عن حاالت من الف�شل الكلوي و�أمرا�ض
الكبد وتعطل بع�ض �أجهزة اجل�سم احليوية ب�سبب تناول مثل هذه الأع�شاب
دومنا العودة لطبيب م�ؤهل وخمت�ص.
وي�ضيف� :إن امل�شكلة تكمن يف �أن هذه الأع�شاب تباع عيان ًا يف الأ�سواق
ال�شعبية واملحال التجارية ،بل �أن جز ًء من امل�شكلة يعود للثقافة املجتمعية,
حيث ما يزال البع�ض م�صغي ًا لأي ن�صيحة تقدم له.
أخطاء شائعة في استعمال األعشاب الطبية

ولأن الطب البديل ال �سيما طب الأع�شاب مل ي�سلم كغريه من العلوم من
الأخطاء واملعتقدات اخلاطئة التي يعمل بها الكثريون دومنا حتري الدقة
وال�س�ؤال عن الأ�سباب ,يلخ�ص الدكتور كرمي مكاوي جملة من الأخطاء

ال�شائعة حول التعامل مع الأع�شاب ,وبع�ض املكمالت الغذائية ,مو�ضح ًا �أن
م�صطلح الطب البديل وغريه هو من امل�صطلحات املتنوعة التي تعود جميعها
�إلى م�صدر واحد يتمثل يف اللجوء �إلى العالج من خالل النباتات واملن�شطات
واملكمالت النباتية الطبيعية.
وي�ضيف� :إن تلك امل�صطلحات قد انت�شرت ب�شكل كبري يف كثري من
دول العامل العربي م�ؤخر ًا مع انفتاح و�سائل الأعالم والدعاية وانخفا�ض
قدرات الرقابة الطبية و الدوائية ,وخل�ص يف هذا ال�سياق �أ�شهر اخلرافات
واملعتقدات اخلاطئة املرتبطة بالطب البديل والتي من �أهمها القول ب�أن
الأع�شاب مادامت طبيعية فهي �أمنة ,وهذا اعتقاد خاطئ يتبخر ب�سهولة �أمام
حقيقة وجود كثري من النباتات ال�سامة ب�شكل قاتل ،بجانب ذلك هناك بع�ض
النباتات التي تكون �سميتها غري مبا�شرة ,وتتمثل يف ت�أثريات �سمية تدريجية
على الكبد �أو الكلى مما ي�صل بهم يف النهاية �إلى حالة الف�شل الوظيفي
التام� ،أما ما يخ�ص احلوامل والأمهات املر�ضعات ،فيت�ضاعف احلذر
املطلوب حيث �أن بع�ض امل�ستح�ضرات مثلها مثل الأدوية املمنوعة يف احلمل
قد ت�سبب �أ�ضرار ًا ج�سيمة ،وال يجب �أخذها دون مراجعة طبيب ،واخلط�أ
الثاين يكمن يف اعتقاد البع�ض �أن تناول الأع�شاب ال يت�سبب يف حرج �صحي
مادام ال�شخ�ص يتابع تناول �أدويته بانتظام ,ويرى الدكتور كرمي مكاوي �أن
هذا االعتقاد ميثل خط�أ كبري ًا ,حيث �أن كثري ًا من الأع�شاب تتداخل و تتفاعل
مع الأدوية التي يتناولها املري�ض مما ي�سبب اختال ًال يف ن�سب الدواء يف الدم,
وحتى يف ت�أثريه العالجي ،و من �أمثلة هذا ال»جريب فروت» الذي اكت�شف
�أنه ي�ؤدى الختالل يف تفاعل اجل�سم مع بع�ض الأدوية و تغري ن�سبها يف الدم
عن الن�سب املطلوبة ،ورغم �أن هذا الت�أثري قد مير ببع�ض احلاالت ،لكنه يف
بع�ض الأدوية الأخرى قد يكون ت�أثريه �أكرث خطر ًا ،كذلك مع طول مدة هذا
االختالل يحدث ت�أثري �سلبي.
وي�شري الدكتور مكاوي �إلى �أن بع�ض املر�ضى يرى �أنه لي�س �ضروري ًا �أن
يخرب الطبيب بالأع�شاب التي يتناولها ,وقد ُيبنى هذا االعتقاد على منطق
ب�سيط يتمثل يف �أنه مادام ميكنني احل�صول على هذه الأع�شاب دون و�صفة
طبية خم�صو�صة ،فالبد �أنها �أمر طبيعي ال ميثل �أي خطورة ،لكن احلقيقة
�أن هذا يرجعنا �إلى اخلط�أ الثاين ويرتتب عليه نتيجة مفادها �أنه مادامت
الأع�شاب تتداخل يف ت�أثريها على الأدوية ،فالبد �أن يعرف الطبيب ذلك،
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و ُيبينِّ مكاوي �أن �أهمية هذا تت�ضاعف يف حاالت �أدوية �سيولة الدم ،حيث
�أن هذه احلاالت تكون ح�سا�سة لأي زيادة يف ن�سب فيتامني ،Kلذا يحتاج
الطبيب �أن يعرف عن �أي �أع�شاب يتناولها املري�ض ،ويقع جزء من م�سئولية
هذا اخلط�أ على الطبيب الذي قد ين�سى متام ًا �س�ؤال املري�ض عن �أي �أدوية
�أ�ضافية يتناولها ،لكن املري�ض بو�صفه مدرك ًا لأهمية هذه النقطة ويجب �أن
يلفت نظر الطبيب �إليها و يخربه عنها.
وي�ضيف �أن اخلط�أ الرابع يف �سل�سلة الأخطاء ال�شائعة هي االعتقاد �أن
مهمة ال�صيديل هي �صرف الدواء فقط ،واحلقيقة �أن كثري ًا من ال�صيادلة
هم �أطباء �صيدالنيني حا�صلني على �شهادة جامعية ،و لأن الأع�شاب و
امل�ستح�ضرات ت�صرف دون و�صفات طبية ،فقد يكون ال�صيادلة هم الفر�صة
الأخرية للت�أمني على املري�ض ,ومراجعة الأدوية التي يتناولها ,وت�أثري
الأع�شاب التي ي�شرتيها على هذه الأدوية ،لذا ال ب�أ�س �أن يقوم املري�ض عند
�شراء امل�ستح�ضرات �أو الأدوية ب�س�ؤال الطبيب ال�صيديل عن �أي �أخطار �أو
تداخالت ممكنة يف الت�أثري.

يف عدم تبنى م�صنعي امل�ستح�ضرات لبحوث ودرا�سات علمية دقيقة لإثبات
كفاءة امل�ستح�ضر من عدمه ،ولعل اخلط�أ ال�سابع يكمن يف االعتقاد ب�أن
الطب البديل لي�س له مكان يف الأدوية احلديثة ،واحلقيقة �أن هذا االعتقاد
اخلاطئ يتجاهل حقيقة �أن كثري ًا من الأدوية امل�ستخدمة حالي ًا هي يف الأ�صل
م�ستخرجة من نباتات طبيعية.
ويخل�ص الدكتور كرمي مك ــاوي �إلى �أن ه ــذه امل�ستح ــ�ضرات و الأع�شاب
الطبي ــة امل�ستخدم ــة يف الط ــب البدي ــل ال تتمثل م�شكلتها يف عدم �إمكانية
ا�ستخدامها يف التداوي ،حيث �أن كث ــري ًا منها ي�ستخل�ص ويعالج للح�صول
على كثري من الأدوية احلديثة ،لكن امل�شك ــلة الأ�سا�س ــية يف م�ستح ــ�ضرات
الأع�شاب والطب البديل هي عدم خ�ضوعها لأبح ــاث علمي ــة دقيقة تو�ضح
فوائدها و�أخطارها ب�شكل موثق ومثبت يف املجتمع العلمي الدويل ،ال�سيما يف
دول العامل الثالث ,حيث يختلط هذا ببع�ض معدومي ال�ضم ــري من املزورين
وراغبي الك�سب ال�سريع املعتمد على الن�صب واالحتيال على النا�س.
تحذير من استخدام أعشاب طبية دون استشارة

كما �أن من الأخطاء االعتقاد ب�أن م�ستح�ضرات الطب البديل تراقب
مثل الأدوية ,وملناق�شة هذا املعتقد اخلاطئ يجب �أن ندرك �أن الأدوية على
م�ستوى العامل حتتاج ملوافقة جهات موثوقة و ذات م�صداقية مثل هيئة الغذاء
والدواء الأمريكية ،وال يتم ذلك �إال بعد خ�ضوعها  -الأدوية  -ل�سل�سلة �شاقة و
طويلة من االختبارات و البحوث .وبعد موافقة هيئة الغذاء الدواء الأمريكية
عليها يبد�أ ت�سويقها يف العامل� ،أما امل�ستح�ضرات اخلا�صة بالطب البديل فال
تخ�ضع لنف�س امل�ستوى ال�صارم من الرقابة.
وي�ضيف الدكتور كرمي مكاوي �أن من الأخطاء ال�شائعة االعتقاد ب�أن
الطب البديل غري مدعم ب�أدلة علمية �إطالق ًا ,ويرى �أن خط�أ هذا االعتقاد
يتمثل يف التعميم املطلق ،حيث �أن م�شاكل الطب البديل ال تعنى �أنه لي�س
هناك بع�ض م�ستح�ضرات الطب البديل التي خ�ضعت لبحوث علمية �أثبتت
فائدتها على بع�ض وظائف اجل�سم ،لكن رغم هذا ف�إن ن�سبة غري قليلة من
هذه امل�ستح�ضرات وجد بدرا�ستها �أن فوائدها املثبتة علمي ًا ال تتنا�سب مع
الأ�ضرار التي ت�سببها مثل ت�سمم الكبد وتلفه ،وهذه املعلومات هدفها �أن
يعرف القارئ �أن الطب البديل لي�س خاطئ ًا على طول الطريق ،لكن م�شكلته
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مختص باألعشاب أو جهة علمية

وبدوره حذر الدكتور ع�صام �ش ــوقي �أبو من ــظور من ا�ستخدام �أع�شاب
طبية دون و�صفة طبية �أو ا�ست�شارة خمت�ص بالأع�ش ــاب �أو جهة علمية .وقال:
�إن الأع�شاب حتى لو كانت نافعة فاال�ستخدام الكثري لها� ,أو من غري ا�ست�شارة
ي�سبب �ضرر ًا على ال�صح ــة� ,أما اال�ست ــخدام بج ــرعات منا�سب ــة وبح�سب
الت�شخي�ص ف�سيكون مفيد ًا.
ودعا �إلى ت�شكيل هيئة علمية للعالج بالأع�شاب باململكة مكونة من ذوي
االخت�صا�ص من الأطب ــاء وال�صيادل ــة وخريج ــي كلي ــات العلوم وخمت�صي
الزراعة وحتت �إ�شراف طبي متكامل ,الف ــت ًا النظر �إلى خماطر اال�ستخدام
اخلاطئ للأع�شاب وما ت�سببه من م�شاكل للمعدة والقلب ويف بع�ض احلاالت
ت�ؤدي �إلى الت�سمم ,ورمبا ت�ؤدي �إلى الوفاة ,م�ؤكد ًا يف ذات الوقت على �ضرورة
توعية النا�س باال�ستخدام ال�صحي ــح واالجت ــاه العل ــمي ال�صحيح للأع�شاب
وعدم االجنراف وراء الإعالنات واملن�شورات اخلا�ص ــة بالت ــرويج اخل ــاطئ
والتجاري للأع�شاب الطبية ,والذي ي�ستهدف جيوبهم دون �أن تكون هناك �أي
منفعة ,ورمبا تكون هناك انعكا�سات خطرية على ال�صحة.

تحقيق

وبينَّ الدكتور �أبو منظور �أن من �أ�سباب �أ�ضرار بع�ض الأع�شاب و�سميتها
�أحيانا التخزين اخلاطئ� ,أو تعر�ضها لعوامل ت�سبب ف�سادها والتي مي ــكن
مالحظتها بتغ ــري ل ــون الع�ش ــبة �أو رائح ــتها ,م�ش ــدد ًا على �ض ــرورة ع ــدم
ا�ستخدامها والتخل�ص منها.
األعشاب المركبة والخلطات االجتهادية خطر
على الصحة

ومن جانب �آخ ــر �أول ــت �أمان ــات املناط ــق وهيئ ــة الغذاء والدواء ووزارة
ال�صحة وامل�ؤ�س�سات الطبية وال�صحي ــة العام ــة واخلا�ص ــة ه ــذا املو�ض ــوع
ج ــل عنايت ــها واهتمام ــها ,ف ــما برح ــت حت ــذر م ــن �ش ــراء �أع�ش ــاب ذات
�ص ــفة جتاري ــة وهم ــية �أو م�شب ــوهة امل�صدر ,ال�سيم ــا الأع ــ�شاب املرك ــبة
واخللط ــات االجتهادي ــة� ,أو الأع�ش ــاب ذات ال�ص ــفة التج ــاري ــة الوهمية
�أو امل�شبوه ــة� ،أو جمهولة امل�صدر ,حيث ال ت�ؤمن �سالمة الأ�ساليب الزراعية
التي رمبا تتعر�ض مللوثات مبعادن �سام ــة �أو املي ــاه غري ال�صاحلة لل�سقيا,
كمياه ال�صرف ال�صحي غري املعالج باملراحل املقننة للري وال�سقيا كامللوثة
مبعادن �سامة �أو املخزنة بطرق غري �صحيحة ما ينتج عنه تكاثر البكترييا

والفطريات واخلمائر مما يف�سد هذا املح�صول الزراعي والنباتات الطبية
ويلغي الفائدة بل يفاقم �ضررها.
مم ــا ي�ش ــار �إليه �أن �أمان ــات املناط ــق ال مت ــنح الرخ ــ�ص التجاري ــة �إال
لبيع الأع�ش ــاب «الأحادي ــة» والنقي ــة دومنا �أي �إ�ض ــافات� ,أم ــا اخلل ــطات
الع�شبية التي تباع يف الأ�س ــواق فل ــها ا�شرتاط ــات وتقن ــني خا�ص بها ك�أن
تك ــون يف عب ــوات من �إنت ــاج �شرك ــات معتم ــدة وذات �صالح ــية وا�ضحة
ل�ضم ــان �سالمت ــها وجودت ــها وخل ــوها من التل ــوث باملواد الكيم ــاوية ,وهي
املعتمدة لدى وزارة ال�صحة والتي تب ــاع يف ال�صي ــدليات بحك ــم خ ــ�ضوعها
للرقابة الدائمة من قبل املخت�صني.
وت�ؤكد �أمانات املناطق �أن عمل خلطات للأع�شاب �أو ا�ستريادها للبيع �أمر
ممنوع وحمظور وبالغ اخلطورة و�أن الرقابة عليه م�شددة وعقوباته رادعة،
وي�ستثنى من ذلك ما كان مرخ�ص ًا من قبل وزارة ال�صحة ،وهناك اتفاقية
وتن�سيق مع هيئة الغذاء والدواء ب�سحب �أي م�ستح�ضر ع�شبي يخالف الأنظمة
ويهدد ال�سالمة العامة �أو �أن له �آثار جانبية خطرية ,وعادة ما تخ�ضع هذه
امل�ستح�ضرات ال�شرتاطات �صحية م�شددة وحتاليل خمربية الدقيقة.
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استشارات قانونية

نظام التعامالت اإللكترونية
والتوقيع اإللكتروني في
المملكة العربية السعودية
عبدالعزيز بن خالد امل�شعل
امل�ست�شار القانوين

ب�صـــدور نظـــام التعامـــالت الإلكرتونيــة 1428هـ� ,أ�صبح للتوقيع
الإلكتـــروين حجيـــة نظاميــة يف املعــامالت واملرا�ســالت الإلكرتونيــة,
وهذا ما قوى ا�ستخدام التعامــــالت الإلكتـــرونية عــلى امل�ستـوى املحلي
واخلارجــي ,و�أزال العوائـــق �أمـــام ا�ستخـــدام التوقـــيع الإلكتـروين يف
املعامالت الإلكرتونية.
كما �أ�صدرت اململكة �أي�ض ًا يف عـــام 1428هـ ,نظـــام مكافــحة جرائم
املعلوماتية للحد من اجلرائم يف التعامالت الإلكرتونية ,وت�ضمن و�صف ًا
للجرائم وعمليات االحتيال التي تقع ,كالتزويـر واالختال�س وانتحال
ال�شخ�صية ,وحدد النظام العقوبــات ملرتكبي تـــلك اجلـــرائم؛ وتعــيني
اجلهة املخت�صة مبتابعتها؛ وتنفيذ العقوبات.

ومن �أهداف نظام التعامالت الإلكرتونية �ضبط التعامالت والتوقيعات
الإلكرتونية وتنظيمها؛ وتوفري �إطار نظامي لها مبا ي�ؤدي �إلى :
� -1إر�س ــاء قواع ــد نظامي ــة موحـ ــدة ال�ستخدام التعامالت والتوقيعات
الإلكرتونية.
� -2إ�ضفاء الثقة يف �صحة التعامالت والتوقيعات وال�سجالت الإلكرتونية
و�سالمتها.
 -3من ــع �إ�س ــاءة اال�ستخ ــدام واالحت ــيال يف التع ــامالت والتوقي ــعات
الإلكرتونية (م.)2
وهذا النظ ــام يوفــر حماية للم�صــالح؛ ويعطــي الثقــة للم�ستخدمني ب�أن
حقوقهم حمفوظة يف التعام ــالت الإلكرتوني ــة ,مما يـ ـ�ؤدي لزي ــادة الثقــة يف
ا�ستخدام احلا�سب الآيل واالنرتنت يف املعامالت الإلكرتونية.
عرف النظام التعامالت اإللكترونية بأنها� :أي تب ــادل �أو
ترا�سل �أو تعاق ــد �أو �أي �إجــراء �آخر يب ــرم �أو ينــفذ ب�ش ــكل ك ــلي �أو ج ــزئي
بو�سيلة الكرتونية.
وعرف النظام التوقيع اإللكتروني بأنه :بيان ــات الكتــرونية
مدرجة يف تعامل الكرتوين� ,أو م�ضافة �إليه� ,أو مرتبطة به منطــقي ًا ت�ستــخدم
لإثبات هوية املوقع؛ وموافقته على التعامــل الإلكــرتوين؛ واكت�شــاف �أي تعديل
يطر�أ على هذا التعامل بعد التوقيع عليه.
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حاالت تطبيق نظام التعامالت اإللكترونية:

جهة تقدم خدمات التصديق (التوثيق)  :وهو �شخ�ص
مرخ�ص له ب�إ�صدار �شهادات الت�صديق الرقمي؛ �أو �أي خدمة �أو مهمة متعلقة
بها وبالتوقيعات بالإلكرتونية وفق ًا لهذا النظام ,وهذا من �أجل توثيق التوقيع
لدى جهة معتمدة .لذا ف�إن التوقيع الرقمي يتميز بخا�صية التوثيق الر�سمي
عن التوقيع االعتيادي مما يوفر للتوقيع الر�سمي �ضمانة �ضمن التزوير �أو
اال�ستخدام من الغري.
وقد تولت الالئحة التنفيذية ال�شروط والأحكام املطلوبة ملزاولة ن�شاط
مقدم خدمات الت�صديق.
شهادات التصديق الرقمي :وثيقة الكرتونية ي�صدرها مقدم
خدمات ت�صديق ،ت�ستخدم لت�أكيد هوية ال�شخ�ص احلائز على منظومة
التوقيع الإلكرتوين وحتتوي على بيانات التحقيق من توقيعه.
و�سيط :وهو �شخ�ص ي�ستلم تعام ًال الكرتونيا من املن�شئ وي�سلمه �إلى
�شخ�ص �آخر �أو يقوم بغري ذلك من اخلدمات املتعلقة بذلك التعامل.
الجهة المخولة بتنفيذ النظام:
�أوكلت املهمة �إلى املركز الوطني للتوقيع الرقمي.
وحدد النظام مهامه وم�س�ؤولياته ,وله يف �سبيل ذلك �إ�صدار الرتاخي�ص
ملزاولة ن�شاط « مقدم خدمات الت�صديق» وجتديدها و�إيقاف العمل بها
و�إلغاءها ,كما يخت�ص املركز باعتماد �شهادات الت�صديق الرقمي ال�صادرة
من اجلهات الأجنبية خارج اململكة ,وتعامل هذه ال�شهادات معاملة نظرياتها
بداخل اململكة.
وخول النظام وزارة االت�صاالت وتقنية املعلومات و�ضع ال�سيا�سات العامة,
ور�سم اخلطط والربامج التطويرية للتعامالت والتواقيع الإلكرتونية ,ورفع
م�شروعات الأنظمة و�أي تعديل مقرتح عليها ,والتن�سيق مع اجلهات احلكومية
وغريها فيما يخ�ص تطبيق هذا النظام ,ومتثيل اململكة يف الهيئات املحلية
والإقليمية والدولية فيما يخ�ص التعامالت الإلكرتونية.

استشارات قانونية

األشخاص المصرح لهم باستخدام التوقيع
اإللكتروني:

لكل �شخ�ص طبيعي �أو اعتباري احل�صول على توقيع الكرتوين بعد �أن
يتقدم بطلب �إلى مقدم خدمات ت�صديق لي�صدر �شهادة الت�صديق الرقمي,
وهي وثيقة الكرتونية ت�ستخدم لت�أكيد هوية ال�شخ�ص احلائز على منظومة
التوقيع الإلكرتوين وحتتوي على بيانات التحقق من توقيعه.
مدى قبول الوثائق اإللكترونية في اإلثبات:

ن�ص النظام �أنه� :إذا ا�شرتط �أي نظام يف اململكة �أن تكون الوثيقة �أو
املعلومة املقدمة �إلى �شخ�ص �آخر مكتوبة ,ف�إن تقدميها يف �شكل الكرتوين يفي
بهذا الغر�ض ,ووفر النظام للوثائق الإلكرتونية حجية الإثبات والقبول متى
حتققت الو�سائل وال�شروط الفنية التي ت�ضمنها النظام والئحته التنفيذية.
وبالتايل ف�إن النظام �ساوى بني الوثائق الإلكرتونية والورقية.
مدى قبول التوقيع اإللكتروني:

يف احلاالت التي تتطلب توقيع ًا خطي ًا على م�ستند� ,أو عقد �أو نحوه ,ف�إن
التوقيع الإلكرتوين الذي يتم وفق ًا لهذا النظام يكون م�ستوفي ًا لهذا ال�شرط,
ويعد التوقيع الإلكرتوين مبثابة التوقيع اخلطي .
التعاقد اإللكتروني:

�أجاز النظام �إبرام العقود الكرتوني ًا ,حيث �أجاز التعبري عن الإيجاب والقبول
يف العقود بو�ساطة التعامل الإلكرتوين ,ويعد العقد �صحيح ًا ومنتج ًا لآثاره .

اشتراطات إضافية:

كفل النظام لأي �شخ�ص خمول �أن ي�ضع �شروط ًا �إ�ضافية خا�صة به لقبول
التعامالت والتوقيعات الإلكرتونية ,على �أال تتعار�ض مع هذا النظام .
التعامالت المستثناة من نظام التعامالت
اإللكترونية:

وهي الأحوال ال�شخ�صية ,وال�صكوك ال�شرعية الواردة على العقار .وذلك
نظر ًا حل�سا�سية و�أهمية احلقوق املرتتبة عليها ,فاقت�ضى ذلك التثبت الكامل
من �شخ�صية الأطراف بح�ضورهم �أو من ينوب عنهم� .إال �أن النظام �أعطى
اجلهات امل�س�ؤولية عن الأحوال ال�شخ�صية وال�صكوك ال�شرعية احلق يف
ال�سماح بتنفيذها الكرتونيا وفق ًا ملا ت�ضعه من �شروط و�أحكام.
مسؤولية صاحب الشهادة:

يعد �صاحب ال�شهادة م�س�ؤو ًال عن �سالمة منظومة التوقيع الإلكرتوين
اخلا�صة به و�سريتها ,ويعد �صادر ًا منه كل ا�ستعمال لهذه املنظومة ,وعليه
التقيد ب�شروط ا�ستعمال �شهادته و�شروط �إن�شاء توقيعه الإلكرتوين.

المخالفات:

هناك �أعمال تعد خمالفات ,ويعاقب مرتكبها بالعقوبة اجلنائية وهي:
ممار�سة ن�شاط مقدم خدمات الت�صديق دون احل�صول على ترخي�ص من
الهيئة.
ا�ستغالل مقدم خدمات الت�صديق املعلومات التي ح�صل عليها طالب
ال�شهادة لأغرا�ض �أخرى خارج �إطار �أن�شطة الت�صديق دون موافقة كتابية �أو
الكرتونية من �صاحبها.
�إف�شاء مقدم خدمات الت�صديق املعلومات التي اطلع عليها بحكم عمله ما
مل ي�أذن له �صاحب ال�شهادة (كتابي ِا �أو الكرتوني ًا – ب�إف�شائها �أو يف احلاالت
التي ي�سمح له بذلك نظام ًا).
قيام خدمات الت�صديق بتقدمي بيانات كاذبة �أو معلومات م�ضللة للهيئة,
�أو �أي �سوء ا�ستخدام خلدمات الت�صديق.
�إن�شاء �شهادة رقمية �أو توقيع الكرتوين �أو ن�شرها �أو ا�ستعمالها لغر�ض
احتيايل� ,أو لأي غر�ض غري م�شروع.
تزوير �سجل الكرتوين� ,أو توقيع الكرتوين� ,أو �شهادة ت�صديق رقمي �أو
ا�ستعمال �أي من ذلك مع العلم بتزويره.
تقدمي معلومات خاطئة عمد ًا �إلى مقدم خدمات الت�صديق� ,أو تقدمي
معلومات خاطئة عمد ًا عن التوقيع الإلكرتوين �إلى �أي من الأطراف الذين
وثقوا بذلك التوقيع مبوجب هذا النظام.
الدخول على منطوق توقيع الكرتوين ل�شخ�ص �آخر دون تفوي�ض �صحيح,
�أو ن�سخها� ,أو �إعادة تكوينها� ,أو اال�ستيالء عليها.
انتحال �شخ�ص هوية �شخ�ص �آخر� ,أو ادعا�ؤه زور ًِا ب�أنه مفو�ض عنه بطلب
احل�صولعلى�شهادةالت�صديقالرقمي�,أوقبولها�,أوطلبتعليقالعملبها�أو�إلغاءها.
ن�شر �شهادة م�صادقة رقمية مزورة� ,أو غري �صحيحة� ,أو ملغاة �أو موقف
العمل بها� ,أو و�ضعها يف متناول �شخ�ص �آخر مع العلم بحالها.
العقوبات:

يعاقب من يرتكب �أي ًا من املخالفات ال�سابقة بغرامة ال تزيد على خم�سة
ماليني ريال� ,أو بال�سجن مدة ال تزيد على خم�س �سنوات �أو بهما مع ًا ,ويجوز
احلكم مب�صادرة الأجهزة واملنظومات والربامج امل�ستخدمة يف ارتكاب املخالفة.
وملن حلقه �ضرر من املخالفات املرتكبة املن�صو�ص عليها يف هذا النظام� ,أو عدم
التقيد ب�أي من ال�ضوابط وااللتزامات الواردة فيه ,احلق يف رفع دعوى �أمام اجلهة
الق�ضائية املخت�صة بطلب تعوي�ضه عن الأ�ضرار التي حلقت به.
الحفاظ على سرية المعلومات الشخصية:

�ألزم النظام من�سوبي الوزارة والهيئة واملركز باملحافظة على �سرية املعلومات
اخلا�صة مبقدمي خدمات الت�صديق� ,أو عمالئهم التي اطلعوا عليها ب�سبب
عملهم ,و�أال يف�شوها لأي �سبب كان �إال يف احلاالت املن�صو�ص عليها نظام ًا.
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حصاد الشهر

رئيس مجلس الشورى يستقبل السفير األمريكي

ا�ستقبل معايل رئي�س جمل�س ال�شورى ال�شيخ الدكتور عبداهلل
بن حممد بن �إبراهيم �آل ال�شيخ يف مكتبه مبقر املجل�س يف الريا�ض
�سفري الواليات املتحدة الأمريكية لدى اململكة الدكتور جوزيف
وي�ست فول.
و�أكد معايل رئي�س جمل�س ال�شورى خالل اللقاء عمق العالقات التي جتمع
بني اململكة العربية ال�سعودية والواليات املتحدة الأمريكية يف �شتى املجاالت
ال�سيا�سية واالقت�صادية والثقافي ــة وبخا�صــة التعــاون امل�شــرتك عــلى �صع ــيد
العمل الربملاين بني جمل�س ال�شورى والكونغر�س الأمريكي.

من جانــبه �أك ــد ال�سف ــري الأم ــريكي متيز العالقات الثنائيــة بني الواليات
املتحدة االمريكية واململكة العربيــة ال�سعوديــة يف كافة املجاالت م�شري ًا �إلى
حر�ص القيادتني يف البلدين على تطويرهــا مبــا يخ ــدم امل�صال ــح امل�شت ــركة
للبلدين وال�شعبني ال�صديقني.
و�أ�شاد بالعالقات الربملاني ــة بني جمل ــ�س ال�شــورى والكونغر�س الأمريكي،
م�شري ًا �إلى تكثيف الزيارات املتبادلة بني املجل�ســني مبــا ي�س ــهم يف تط ــوير
التعاون بينهما ،وينعك�س �إيجاب ًا على ع ــالقات التع ــاون بني البلدين يف كافة
املجاالت.

و يستقبل سفير أستراليا

وا�ستقبل معايل رئي�س جمل�س ال�شورى ال�شيخ الدكتور عبداهلل
بن حممد بن �إبراهيم �آل ال�شيخ �سفري �أ�سرتاليا لدى اململكة الدكتور
رالف بيرت كينج.
وجرى خالل اللقــاء ا�ستع ــرا�ض عدد م ــن املو�ضوع ــات ذات االهت ــمام
امل�شرتك والعالق ــات الثنائــية بني اململكــة العربيــة ال�سعــودية و�أ�سرتاليا يف
خمتلف املجاالت ،وبخا�صة العالقات الربملانية بني جملـ�س ال�شورى والربملان
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الأ�ســرتايل ,مبا يع ــزز التع ــاون الثن ــائي بني البلــدين ال�صـديقني يف خمتلف
املجاالت.
كما مت التطرق خالل اللقاء �إلى الزيارة التي قام بها معايل رئي�س جمل�س
ال�شورى م�ؤخر ًا �إلى �أ�س ــرتاليا وما حقــقته تلك الزي ــارة من نتائ ــج ايج ــابية
ت�صب يف خدمة امل�صالح امل�شرتك ــة للب ــلدين ال�صديقني وتعزز من عالقات
التعاون الربملاين بني جمل�س ال�شورى والربملان الأ�سرتايل .

حصاد الشهر

آل الشيخ يستقبل سفير نيوزيلندا

كمــا ا�ستــقبل معـــايل رئيـــ�س جمــل�س ال�شـــورى ال�شيخ الدكتور
عبداهلل بن حممـــد بن �إبراهـــيم �آل ال�شيـــخ �سفري نيوزيلندا لدى
اململكة هام�ش ماكما�سرت.
ويف م�ستهل اللقاء نقل ال�سفري النيوزيلندي ملعــايل رئي�س املجل�س حتيات
معايل رئي�س برملان نيوزيلندا ال�سيد جــون كارتر ،فيــما حمــله مــعايل رئي�س
جمل�س ال�شورى حتيات ــه لرئيــ�س و�أع�ضــاء الربملان النيوزيلندي ومتنياته لهم
بدوام التوفيق.

وجرى خالل اال�ستقــبال مناق�شة عدد من املو�ضوعات والق�ضايا ذات
االهتمام امل�شرتك بني اململكة ونيوزيــلندا ,وا�ستعرا�ض عالقات التعاون بني
البلدين ال�صديقني يف �شتى املجاالت.
كما مت بحــث �ســبل تع ــزيز العمــل والتعاون الثــنائي على �صعيد العالقات
الربملانية بني جمل�س ال�شــورى والربمل ــان النيــوزيلندي ,وتفعيل دور جلنتي
ال�صداقة الربملانية يف البلدين مبا ي�س ــهم يف دعــم التعاون والعمل امل�شرتك
بني اجلانبني.

و يستقبل سفير جورجيا

ا�ستقبل معايل رئيــ�س جملـــ�س ال�شــورى ال�شيخ الدكتور عبداهلل
بن حممد بن �إبراهيم �آل ال�شيخ يف مكتبه مبفر املجل�س يف الريا�ض
�سفري جمهورية جورجيا لدى اململكة جورج جاجنغافا.
وجرى خالل اللقاء بحث عدد من املو�ضوعات ذات االهتمام امل�شرتك بني
اململكة العربية ال�سعودية وجورجيا ،وا�ستعرا�ض عالقات التعاون التي تربط
بني البلدين يف �شتى املجاالت.

كم ــا مت خ ــالل اللق ــاء ا�ستعرا�ض �س ــبل تع ــزيز الع ــمل والتعاون الثنائي
على �صعيد العالقات الربملان ــية بني جملـ�س ال�شـ ــورى والربملان اجلورجي،
وتفعيل دور جلنتي ال�صداقة الربملانية يف املجل�سني وتبادل الزيارات بينهما
مبا ي�سهم يف دعم �أوج ــه التع ــاون والعمـ ــل يف �شتى املجــاالت ملا فيه خدمة
م�صالح البلدين وال�شعبني ال�صديقني.
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حصاد الشهر

رئيس مجلس الشورى يستقبل النائب العام بجمهورية كوريا

ا�ستقــبل معـــايل رئيــ�س جمل�س ال�شورى ال�شيخ الدكتور عبداهلل
بن حممد بن �إبراهيم �آل ال�شيخ يف مكتبه مبقر املجل�س يف الريا�ض
النائب العـــام جلمهوريــة كوريــا اجلنوبيــة كيم جـني تاي والوفد
املرافق له وذلك يف �إطار زيارتهم احلالية للمملكة.
ويف م�ستهل اللقاء رحب معــايل رئي�س جمل ــ�س ال�شــورى بالنــائب الع ــام
الكوري والوفد املرافق له ،م�شري ًا �إلى مـتانة العالقات الثنائية التي تربط بني
اململكة العربية ال�سعودية وكوريا اجلنوبية يف �شتى املجاالت.
ونوه معاليه بالعالقات الربملانية بني جم ــل�س ال�شــورى واجلمعية الوطنية
الكورية( الربملان) وما حققتــه الزيارات املتبادل ــة بني املج ــل�سني من نت ــائج
�إيجابية ت�صب يف خدمة م�صالح البلدين وال�شعبني ال�صديقني.
وقدّم معايل رئي�س جمل�س ال�شــورى للنــائب العام كيم جني تاي نبذة عن
م�سرية ال�شورى يف اململكة ,و�آلية عمل املجل�س ودوره الت�شريعي والرقابي.

من جانبه �أعــرب النائــب العــام جلمهورية كوريا اجلن ــوبية عن �سعادته
بزيارة اململكة م�ؤكد ًا �أهمية العالقات الثن ــائية بني كــوريا اجلنوبية واململكة
العربية ال�سعودية يف �شتى املجاالت ،و�أ�شاد بالتعــاون الربملاين بني جمل�س
ال�شورى واجلمعية الوطنية االكورية ( الربملان).
ويف نهاية اال�ستقبال مت تبادل الهدايا التذكارية بهذه املنا�سبة.
ح�ضر اال�ستقبال معايل رئي�س هيئة التحقيق واالدعاء العام ال�شيخ حممد
بن فهد العبداهلل ،وامل�ست�شار وامل�شرف العام على مكتب معايل رئي�س جمل�س
ال�شورى الدكتور مهنا بن �سليــمان امله ــنا ،و�سفري جمهورية كوريا اجلنوبية
لدى اململــكة كي ــم جيــن �س ــو ،واملتح ــدث الر�سـمي ملجل�س ال�شورى الدكتور
حممـ ــد بــن عبداهلل امله ــنا ،وم ــديـ ــر عـ ــام الع ــالقات العامـ ــة وامل ــرا�سـ ــم
الأ�ستاذ عمرو بن عبدالعــزيز املا�ضي ومدير �إدارة املرا�سم باملجل�س الأ�ستاذ
حممد بن حمد الرباهيم.

ويستقبل سفير كوريا

ا�ستقبل معـــايل رئيـــ�س جمل�س ال�شورى ال�شيخ الدكتور عبداهلل
بن حممد بن �إبراهيم �آل ال�شيخ يف مكتبه مبقر املجل�س يف الريا�ض،
�سفري جمهورية كوريا اجلنوبية لدى اململكة كيم جني �سو مبنا�سبة
انتهاء فرتة عمله �سفري ًا لبالده يف اململكة.
و�أعرب معايل رئي�س جمل�س ال�شورى خ ــالل اللق ــاء عن تقــديره للجهود
التي بذلها ال�سفري الكوري خالل فرتة عمله من �أجل تنمي ــة وتطوير العالقات
الثنائية بني البلدين ال�صديقني .
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وج ــرى خــالل اللق ــاء ا�ستعــرا�ض العالقات الثنائية بني اململكة العربية
ال�سعودي ــة وجمهوري ــة ك ــوريا و�سبل تع ــزيز الع ــمل والتع ــاون الث ــنائي عــلى
�صعيد العالقات الربملانية بني جمل�س ال�ش ــورى واجلمعــية الوط ــنية الكــورية
(الربمل ــان) وما حققت ــه الزيــارات املتبادل ــة بني املجل�سني من نتائج ايجابية
ت�صب يف خدمة م�صالح البلدين وال�شعبني ال�صديقني.
ويف نهاي ــة اللق ــاء قدم مع ــايل رئي ــ�س املجل ــ�س هديــة تذكارية لل�سفري
الكوري بهذه املنا�سبة.

حصاد الشهر

د .آل الشيخ يستقبل سفراء خادم الحرمين الشريفين
لدى فرنسا والجزائر والمالديف

ا�ستقبل معــايل رئيــ�س جمـــل�س ال�شورى ال�شيخ الدكتور عبداهلل
بن حممد بن �إبراهيم �آل ال�شيخ يف مكتبه مبقر املجل�س يف الريا�ض،
معايل الدكتور خــالد بــن حممد العنقــري مبنا�سبة تعيينه �سفري ًا
خلادم احلرمني ال�شريفني لدى اجلمهورية الفرن�سية .
وهنا معايل رئي�س املجل�س الدكتور خالد العنقري على الثقة امللكية
الكرمية ،بتعيينه �سفري ًا للمملكة لدى فرن�سا ,متمني ًا له التوفيق يف �أداء مهام
عمله مبا يعزز العالقات الثنائية بني البلدين ,خا�صة على م�ستوى العالقات
الربملانية بني جمل�س ال�شورى والربملان الفرن�سي مبا يخدم امل�صالح امل�شرتكة
للبلدين و�شعبيهما ال�صديقني.

وح َّمل معايل رئي�س جمل�س ال�شورى ال�سفري العنقري نقل حتياته ملعايل
رئي�س الربملان الفرن�سي و�أع�ضائه.
من جانبه �أكد معايل الدكتور خالد العنقري الدور الذي يقوم به جمل�س
ال�شورى من خالل الدبلوما�سية الربملانية يف توثيق العالقات بني اململكة والدول
ال�شقيقة وال�صديقة عرب الزيارات املتبادلة بني جمل�س ال�شورى وبرملانات تلك
الدول وتكوين جلان �صداقة برملانية بينهما وم�شاركة املجل�س يف امل�ؤمترات
واملحافل الربملانية التي تُعد من املنا�سبات الدولية املهمة ل�شرح مواقف اململكة
ووجهة نظرها جتاه العديد من الق�ضايا املحلية والإقليمية والدولية.

كما ا�ستقبل معايل رئي�س جملــ�س ال�شورى �سفري خادم احلرمني
عـــي لــدى اجلمهوريـــة اجلزائريـــة الدميقــراطية
ال�شـريفـــني املُ نَّ
ال�شعبيـــة الدكـــتور �ســـامي بـــن عبداهلل ال�صالـــح ،و�سفـــري خادم
عـــي لدى جمهـــورية املالديف املهند�س بدر
احلرمني ال�شريفني املُ نَّ
بن علي الكحيل.
ويف م�ستهل اللقاء رحب رئي�س جمل�س ال�شورى بال�سفريين وهن�أهما على
الثقة امللكية الكرمية ،متمني ًا لهما التوفيق يف �أداء مهام عملهما.

وح َّمل معايل رئي�س املجل ــ�س ال�سفــريين ال�صالح والكحيل حتياته وتقديره
لرئي�سي الربملان يف كل من اجلزائر واملالديف.
ونوه معاليه بالعالقات الثنائي ــة بني اململكــة وكل من اجلزائر واملالديف،
وحث ال�سفريين على بذل مزيد من اجلهد يف توثيق عالقات التعاون يف �شتى
املجاالت وال�سيما يف املجال الربملاين مبا يخ ــدم امل�صال ــح امل�شرتكة للمملكة
وك ًال من اجلزائر واملالديف ،وفق توجيهات خ ــادم احلـرمني ال�شريفني امللك
�سلمان بن عبدالعزيز و�سمو ويل العهد و�سمو ويل ويل العهد ـ حفظهم اهلل ـ .
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نائب رئيس مجلس الشورى يستقبل وفد الكونغرس األمريكي

�أكد معايل نائب رئي�س جمل�س ال�شورى الدكتور حممد بن �أمني
اجلفري �أن خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز
�آل �سعود -حفظه اهلل -عمل منــذ تــويل مقالـــيد احلكـــم على
حتديث م�ؤ�س�سات الدولة ب�إلغــاء العـــديد من املجــال�س والهيئات
العليا ،واخت�صارها يف جمل�سني فقط هما جمل�س ال�ش�ؤون ال�سيا�سية
والأمنية ،وجمل�س ال�شـ�ؤون االقت�صادية والتنمية حر�ص ًا منه
�أيده اهلل -عــلى ت�سريــع وتيــرة التنميــة باململكة و�شموليتهاملختلف املجاالت يف جميع مناطق اململكة.
جاء ذلك خالل ا�ستقبال معايل الدكتور حممد اجلفري يف مكتبه مبقر
املجل�س وفد م�ست�شاري و م�ساعدي �أع�ضاء الكونغر�س الأمريكي خالل زيارته
للمملكة م�ؤخر ًا.
و�أ�شار معاليه �إلى �أن اململكة العربية ال�سعودية دولة حمبة لل�سالم ولها

دور حموري �إقليمي ًا ودولي ًا يف خدمة الأمن وال�سالم ون�شر ثقافة احلوار
والت�سامح ،م�ست�شهد ًا يف ذلك بالعديد من املبادرات التي قدمتها اململكة يف
هذا املجال ومنها املبادرة اخلليجية حلل الأزمة اليمنية ،الفتا النظر �إلى
جهود اململكة يف مكافحة الإرهاب.
وتطرق معاليه �إلى الو�ضع الأمني يف املنطقة ,وعرب عن تنديده بالتدخالت
الإيرانية يف ال�ش�ؤون الداخلية يف عدد من الدول العربية وبخا�صة يف مملكة
البحرين واليمن والعراق و�سوريا.
و�أطلع نائب رئي�س جمل�س ال�شورى وفد الكونغر�س الأمريكي خالل اللقاء
على �آلية عمل جمل�س ال�شورى وجلانه املتخ�ص�صة ودور املجل�س يف املجالني
الت�شريعي والرقابي ويف �صناعة القرار الوطني.
ويف نهاية اللقاء �أجاب معاليه على ا�ستف�سارات �أع�ضاء الوفد الأمريكي
التي متحورت حول جمل�س ال�شورى وموقف اململكة من الو�ضع يف اليمن.

د .يحي الصمعان يستقبل وفدًا برلمانيًا موريتانيًا

ا�ستقبل معايل م�ساعــد رئيـــ�س جمل�س ال�شورى الدكتور يحيى
بن عبداهلل ال�صمعــان يف مكتبــه مبقر املجل�س يف الريا�ض ع�ضوي
اجلمعية الوطنيـة اجلمهورية الإ�سالمية املوريتانية ع�ضوي جلنة
ال�صداقـــة الربملانيـــة املوريتانــية ال�سعودية يف اجلمعية الدكتور
حممد عبدالرحمن الطلبــة واال�ســتاذ حمـــمد ولد ال�سيد يف �إطار
زيارتهم احلالية للمملكة.
ويف م�ستهل اللقاء رحــب م�ســاعد رئي�س جمل�س ال�شورى بالوفد املوريتاين
م�ش ــري ًا �إلى ما يربــط اململك ــة العربي ــة ال�سعودي ــة واجلمه ــورية اال�سالمية
املوريتانية من عالقات متميزة تنطلق من عمق الروابــط الأخوي ــة التي جتمع
بني قيادتي و�شعبي البلدين ال�شقيقني.
وقدر الدكتور يحيى ال�صمعان موقف اجلمهوريــة املوريتانية من ت�ضامنها
مع اململكة لإعادة ال�شرعية يف اجلمهورية اليمنية.
و�أكد �أهمية الدور الذي تقوم به الربملانات يف اطار الدبلوما�سية الربملانية
واهمية العالقات الربملانية بني جمل�س ال�شورى واجلمعية الوطنية املوريتانية
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وتفعيل دور جلــنتي ال�صداقة يف املجل�سني مبا يعزز هذه العالقات وي�سهم يف
تطوير العالقات الثنائية بني البلدين ال�شقيقني.
من جانبــه ن ــوه الوف ــد املوريت ــاين بالعــالقات الثنائية التي جتمع البلدين
وال�شعبني ال�شقيقني وباملوقف الريادي للمملكة العربية ال�سعودية بقيادة خادم
احلرمني ال�شريفني امللك �سلم ــان بن عبدالعزيز �آل �سعود  -حفظه اهلل  -يف
دعم اال�ستقرار والأمن يف العاملني العربي والإ�سالمي.

حصاد الشهر

أعضاء لجنتي المالية واالقتصاد والطاقة يجتمعون
مع وفد الشورى القطري

عقد �أع�ضاء جمل�س ال�شورى �أع�ضاء جلنتي املالية واالقت�صاد
والطاقة يف املجل�س اجتماع ًا مع وفد جمل�س ال�شورى بدولة
قطر ال�شقيقة الذي �ضم ع�ضوي املجل�س الأ�ستاذ حممد عجاج
الكبي�سي رئي�س جلنة ال�ش�ؤون املالية واالقت�صادية باملجل�س ،و
الأ�ستاذ نا�صر �سليمان حيدر بح�ضور الأمني العام امل�ساعد لل�ش�ؤون
القانونية بالأمانة العامة ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية
الأ�ستاذ حمد بن را�شد املري .
وخالل االجتماع قدم الأ�ستاذ وليد الهزاع من الأمانة العامة لدول
جمل�س التعاون عر�ض ًا مرئي ًا عن م�سرية العمل امل�شرتك بني دول جمل�س

التعاون اخلليجي يف جمال التكامل االقت�صادي ,وما حققته دول املجل�س من
مكت�سبات اقت�صادية وتنموية منذ �إن�شاء جمل�س التعاون يف عام 1981هـ.
وتطرق �إلى االتفاقية االقت�صادية املوحدة لدول املجل�س وربط البني
التحتية خا�صة يف جماالت الكهرباء والغاز والنقل ،واالحتاد اجلمركي,
و�إن�شاء منطقة التجارة احلرة بني دول املجل�س وال�سوق اخلليجية امل�شرتكة.
بعد ذلك دار نقا�ش حول االتفاقيات والقوانني االقت�صادية امل�شرتكة,
والعملة اخلليجية املوحدة ,والتحديات التي تواجه دول جمل�س التعاون يف
م�سرية التكامل االقت�صادي.

لجنة الصداقة البرلمانية تجتمع بالسفير الصيني

عقدت جلنة ال�صداقة الربملانية ال�سعودية ال�صينية يف جمل�س
ال�شورى برئا�سة ع�ضو املجل�س رئي�س اللجنة الدكتور �سعدون بن
�سعد ال�سعدون يف مقر املجل�س اجتماع ًا مع �سفري جمهورية ال�صني
ال�شعبية لدى اململكة ال�سيد يل ت�شنغ ون.
وجرى خالل االجتماع مناق�شة املو�ضوعات والق�ضايا ذات االهتمام
امل�شرتك بني اململكة وجمهورية ال�صني ال�شعبية ،وا�ستعرا�ض العالقات
الثنائية التي جتمع البلدين يف �شتى املجاالت ،والعالقات الربملانية بني
جمل�س ال�شورى والربملان ال�صيني ،و�سبل تفعيل دور جلنتي ال�صداقة

الربملانية يف البلدين مبا ي�سهم يف دعم �أوجه التعاون والعمل امل�شرتك بني
اجلانبني.
جتدر الإ�شارة �إلى �أن جلان ال�صداقة الربملانية ال�سعودية باملجل�س
تهدف �إلى تنمية وتوثيق روابط ال�صداقة والتوا�صل بني املجل�س ،واملجال�س
الت�شريعية والربملانات يف الدول ال�شقيقة وال�صديقة مبا يعزز عالقات
اململكة خارجي ًا ،ولتحقيق اكرب قدر من التوا�صل والتن�سيق يف خمتلف
املحافل الربملانية على ال�صعيدين الإقليمي والدويل.
ال�شورى  -العـدد  - 168حمرم 1437هـ �أكتوبر  /نوفمرب 2015م

69

حصاد الشهر

لجنة الصداقة البرلمانية السعودية األمريكية تجتمع
بمستشاري مجلس النواب األمريكي

عقدت جلنة ال�صداقـــة الربملانيــة ال�سعودية الأمريكية يف
جمل�س ال�شورى برئا�سة ع�ضو املجـــل�س رئيــ�س اللجنـــة الدكـــتور
خالد بن �إبراهيم العواد اجتماع ًا يف مقــر املجلـــ�س بالريــا�ض مع
م�ست�شاري جلنة العالقــات اخلارجيـــة مبجلــ�س النواب الأمريكي
الذي ي�ضم ك ًال من ال�سيد �أوزبورن بريكـــ�س ،وال�سيـــدة كري�ســتني

ماركوارد وذلك يف �إطار الزيارة التي قاموا بها م�ؤخر ًا للمملكة.
وجرى خالل االجتماع ا�ستعرا�ض ع ــدد من املو�ضــوعات والق�ضايا ذات
االهتمام امل�شرتك بني اململكة العربية ال�سعودية والواليات املتحدة الأمريكية،
والتطورات التي ت�ش ــهدها املنط ــقة وموقــف اململك ــة العربي ــة ال�سعودية من
االتفاق النووي الإيراين.

د .السعدون يلتقي سفير كوريا الحنوبية

اجتمع ع�ضو جمل�س ال�شورى رئيـــ�س جلنــة ال�صداقة الربملانية
ال�سعودية الكورية الدكتور �سعدون بن �سعــد ال�سعــدون يف مكتبه
باملجل�س مع �سفري جمهورية كوريا لدى اململكة كيم جني �سو.
وجرى خالل االجتماع ا�ستعرا�ض عدد من املو�ض ــوعات ذات االهــتمام
امل�شرتك والعالقات الربملانية بني جمل�س ال�شورى واجلمعية الوطنية الكورية،
و�سبل تفعيل جلنتي ال�صداقــة الربملان ــية بني جم ــل�س ال ــ�شورى واجل ــمعية
الوطنية الكورية ملا لهما من دور يف توثيق التعاون بني اجلانبني والإ�سهام يف
فتح �أفاق �أو�سع لعالقات التعاون بني البلدين ال�صديقني.
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ح�ضر االجت ــماع عــ�ضو جمل�س ال�شورى ع�ضو اللجنة الدكتور عبدالعزيز
بن عبدالرحمن ال�شامخ.
جتدر الإ�ش ــارة �إلى �أن جل ــان ال�صداق ــة الربملاني ــة ال�سع ــودية باملجــل�س
تهدف �إلى تنمية وتوثيق روابط ال�صداقة والتوا�صل بني املجل�س ،واملج ــال�س
الت�شريعية والربملانات يف الدول ال�شقيقـ ــة وال�صديق ــة مبا يع ــزز ع ــالقات
اململكـ ــة خارجــي ًا ،ولتحق ــيق اك ــرب قــدر من التوا�صل والتن�سيق يف خمتلف
املحافل الربملانية على ال�صعيدين الإقليمي والدويل.

حصاد الشهر

لجنة الصداقة البرلمانية تجتمع بالسفير المجري

عقدت جلنة ال�صداقــة الربملانية ال�سعودية املجرية يف جمل�س
ال�شورى  برئا�سة ع�ضـــو املجلـــ�س رئي�س اللجنـــة الدكتور  فايز بن
عبداهلل ال�شهري اجتماع ًا مع �سفري جمهورية املجر لدى اململكة
ال�سيد فريين�س ت�شالغ ،بح�ضور نائب ال�سفري ال�سيد يال�ش �سلما�شي.
و�أ�شار الدكتور فايز ال�شهري يف م�ستهل اللقـاء �إلى الزي ــارة التي قام به
وفد جلنة ال�صداقة الربملاني ــة ال�سعودي ــة املجرية للمجر خــالل �شهر يونيو
2015م ،وما حتق ــق خ ــاللها من لقــاءات مع نظ ــرائهم يف الربملان املجري
وبحث �سبل تعزيز التعاون الربملاين بني جمل�س ال�شورى والربملان املجري.

وجرى خالل االجتماع ا�ستعرا�ض العالقــات  الثنائية بني البلدين ال�صديقني
و�سبل دعمها يف �شتى املجاالت وخا�صــة يف املج ــال البــرملاين ،كم ــا تطـ ــرق
املجتمعون �إلى مو�ضوع الالجئني ال�سوريني وموقف جمهورية املجر منهم.
و�أ ّكد املجتمعون على �أهمية ن�شر ثقاف ــة احلـوار والت�سامح ك�إحدى �أهم
ال�ضرورات الإن�سانية والأخالقية يف الــواقع املعا�صر لتعزيز العالقات بني
املجتمعات والدول ،يف وقت انتــ�شرت فيه ظاهرة العنف وتهدّم العالقات
الإن�سانية على كافة الأ�صعدة ،و�أ�صبحت لغة العنف هي لغة احلوار للإرهابيني
الذين جتردوا من �إن�سانيتهم ومن املبادئ والقيم الدينية والأخالقية.

لجنة صداقة برلمانية تجتمع بوفد البرلمان األلماني

عقدت جلنـــة ال�صداقــة الربملانية ال�سعودية الأملانية مبجل�س
ال�شورى برئا�سة ع�ضو املجلـــ�س رئيـــ�س اللجنـة الدكتور �أحمد بن
عمر الزيلعي يف مقر املجل�س بالريـــا�ض اجتمـــاع ًا مع وفد �أع�ضاء
الربملان بجمهورية �أملانيا املرافقـني ملعايل وزير اخلارجية الأملاين
يف �إطار الزيارة التي قام بها للمملكة م�ؤخر ًا.
و مت خالل اللقاء ا�ستعرا�ض التط ــورات التي ت�ش ــهدها املنطـ ــقة وموقف
اململكة العربية ال�سعودية منها ،بالإ�ضاف ــة �إلى العالق ــات الثنائية بني اململكة

وجمهورية �أملانيا االحتاديــة يف �شتى املج ــاالت و �س ــبل تعزيز العمل والتعاون
الثنائي على �صعيد العالقات الربملانية بني جمــل�س ال�شورى والربملان الأملاين
وتفعيل دور جلنتي ال�صداقة الربملانية يف البلدين مبا ي�سهم يف دعم التعاون
والعمل امل�شرتك بني البلدين ال�صديقني.
و�ضم وفد الربملان الأملاين ك ًال من �أوميد نوريبـو  ،ونيلــ�س �آنني ،و �سـ ــافيم
داجيل ــني ،والدكت ــور يوه ــان فاديف ــول ،وك ــولن نبــرت امل�ستـ ــ�شار ال�س ــيا�سي
بال�سفارة الأملانية يف اململكة.
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حصاد الشهر

وفد الشورى برئاسة سمو األمير الدكتور خالد بن عبداهلل آل سعود يزور نيجيريا

رئيسا مجلسي الشيوخ والنواب بنيجيريا يشيدان بجهود المملكة
في السالم واالستقرار ،ويثمنان جهودها في خدمة الحجاج

تغطية  -حممد ال�شيباين :

ثمن معايل رئي�س جمل�س ال�شيوخ بجمهورية نيجرييا
االحتادية الدكتور �أبو بكر �سركاي ومعايل رئي�س جمل�س النواب
باجلمهورية يعقوب دوغاروا الدور الذي تقوم به اململكة العربية
ال�سعودية بقيادة خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن
عبدالعزيز �أل �سعود -يحفظه اهلل -يف حتقيق ال�سالم واال�ستقرار
يف كثري من مناطق العامل ,م�شريين �إلى املكانة الكبرية التي باتت
حتتلها اململكة على امل�ستويني ال�سيا�سي واالقت�صادي نتيجة
�سيا�ساتها ومواقفها الرا�سخة جتاه خمتلف الق�ضايا الدولية
وبخا�صة الإ�سالمية منها.
و�أكدا حر�ص نيجرييا على التعاون مع اململكة يف جمال مكافحة الإرهاب
لتحقيق الأمن واال�ستقرار يف العامل.
جاء ذلك خالل ا�ستقبالهما وفد جلنة ال�صداقة الربملانية ال�سعودية
النيجرية مبجل�س ال�شورى برئا�سة ع�ضو املجل�س رئي�س اللجنة �صاحب ال�سمو
الأمري الدكتور خالد بن عبداهلل امل�شاري �آل �سعود خالل الزيارة التي قام
بها الوفد �إلى جمهورية نيجرييا االحتادية يف الفرتة من  25-23ذو احلجة
1436هـ.
و�ضم الوفد عدد ًا من �أع�ضاء املجل�س �أع�ضاء اللجنة وهم الدكتور �إبراهيم
بن حممد �أبو عباة ،والدكتور عبداهلل بن حمارب الظفريي ،والدكتورة وفاء
بنت حممود طيبة.
و�أ�شاد رئي�سا جمل�سي ال�شيوخ والنواب باجلهود التي تقوم بها اململكة
العربية ال�سعودية خلدمة �ضيوف الرحمن من احلجاج والزوار واملعتمرين,
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والتو�سعة التاريخية للم�سجد احلرام ,وامل�سجد النبوي ال�شريف ,وتطوير
امل�شاعر املقد�سة.
وعربا عن تعازيهما خلادم احلرمني ال�شريفني يف املتوفني من حجاج بيت
اهلل احلرام يف حادثة التدافع مب�شعر منى م�ؤكدين قدرة اململكة على منع
وقوع مثل هذا احلادث يف امل�ستقبل.
و�أكد رئي�سا جمل�سي ال�شيوخ والنواب عمق العالقات الثنائية بني جمهورية
نيجرييا االحتادية واململكة العربية ال�سعودية متطلعني الى مزيد من التعاون
خا�صة يف املجاالت التجارية واال�ستثمارية وال�سياحية وتفعيل االتفاقيات
املوقعة بني البلدين.
كما �أكدا حر�صهما على تكثيف تبادل الزيارات بني جمل�سي ال�شيوخ
والنواب وجمل�س ال�شورى ،لدعم العالقات الربملانية بني املجل�سني وتطويرها
مبا يخدم امل�صالح امل�شرتكة للبلدين و�شعبيهما.
و�أعلن رئي�س جمل�س النواب عن ت�شكيل جلنة �صداقة برملانية مع جمل�س
ال�شورى يف اململكة تتكون من عدد من �أع�ضاء جمل�س النواب وذلك لتعزيز
التعاون مع جمل�س ال�شورى.
من جانبه نوه ع�ضو جمل�س ال�شورى رئي�س وفد جلنة ال�صداقة الربملانية
ال�سعودية النيجريية �سمو الأمري الدكتور خالد بن عبداهلل بن م�شاري �آل
�سعود خالل اللقاء بالعالقات الثنائية بني اململكة العربية ال�سعودية وجمهورية
نيجرييا التي متتد �إلى �أكرث من  40عام ًا ,حيث كانت اململكة من �أوائل
الدول التي اعرتفت با�ستقالل نيجرييا ,م�شري ًا �إلى ما يربط بني البلدين
من عالقات يف خمتلف املجاالت ال�سيا�سية واالقت�صادية والثقافية ,وحر�ص

حصاد الشهر

مجلس النواب النيجيري يشكل لجنة
صداقة برلمانية مع مجلس الشورى

البلدين على زيادة فر�ص التعاون مبا يخدم امل�صالح امل�شرتكة بينهما وي�ؤدي
�إلى دعم اجلهود امل�شرتكة للبلدين لدعم ال�سلم والأمن الدوليني.
ونقل �سموه لرئي�سي و�أع�ضاء جمل�سي ال�شيوخ والنواب حتيات وتقدير
معايل رئي�س جمل�س ال�شورى ال�شيخ الدكتور عبداهلل بن حممد بن �إبراهيم �آل
ال�شيخ ومتنياته لهما وجلمهورية نيجرييا االحتادية بدوام التقدم واالزهار .
و �أعرب �سموه عن تعازيه يف املتوفني من حجاج جمهورية نيجرييا يف حادثة
التدافع مب�شعر منى� .سائال اهلل العلي القدير �أن يتغمد املتوفني بوا�سع رحمته،
و�أن يتقبلهم عنده يف ال�شهداء ،و�أن يلهم ذويهم االحت�ساب وال�صرب وال�سلوان.
و�أكد �أن هذا امل�صاب اجللل الذي �آملنا جميع ًا ال يقلل من اجلهود العظيمة
التي بذلت والإجنازات امل�شهودة التي حتققت يف احلرمني ال�شريفني
وامل�شاعر املقد�سة قبل و�أثناء مو�سم احلج بقيادة و�إ�شراف خادم احلرمني
ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود -يحفظه اهلل -و�أ�شار �سموه
�إن اململكة ت�سخر كل �إمكاناتها وطاقاتها الب�شرية واملادية من �أجل تي�سري
�أعمال احلج وخدمة احلجاج ،و�أن م�شروعات التطوير والتو�سعات مل تتوقف
طيلة العقود املا�ضية رغبة يف تي�سري �أعمال احلج و�سال�سة �أداء املنا�سك
وحماية للحجاج و�سالمتهم.
و�شدد �سموه على �أهمية التعاون بني اململكة العربية ال�سعودية وجمهورية
نيجرييا االحتادية يف جمال مكافحة الإرهاب ,م�شري ًا �إلى �أن اململكة العربية
ال�سعودية من �أوئل الدول عانت من الإرهاب وكافحته بكل الو�سائل الأمنية
والفكرية ,ومل تتوان اململكة يف يوما من الأيام يف امل�شاركة يف �أي جهد دويل
ي�سعى �إلى حماربة الإرهاب ،و هي �أول دولة دعت �إلى عقد م�ؤمتر عاملي
ملكافحة الإرهاب عام 2005م ،وطالبت وعملت على �إن�شاء مركز الأمم
املتحدة ملكافحة الإرهاب ودعمته مببلغ  110مليون دوالر.
و�أكد �سمو الأمري خالد �آل �سعود حر�ص اململكة العربية ال�سعودية و�سعيها
الد�ؤوب �إلى حتقيق الأمن وال�سلم يف املنطقة ويف العامل �أجمع ،الفت ًا النظر
�إلى تلبية اململكة و�شقيقاتها دول جمل�س التعاون اخلليجي ر�سالة اال�ستغاثة
التي وجهها الرئي�س ال�شرعي للجمهورية اليمنية عبدربه من�صور هادي
حلماية ال�شعب اليمني و�إنقاذه من ملي�شيات احلوثي ،حيث هبت اململكة
مب�شاركة قوات عربية و�إ�سالمية لن�صرة ال�شعب اليمني ال�شقيق.
وب�ش�أن الق�ضية الفل�سطينية �أ�شار �سموه �إلى �إدانة اململكة اقتحام �سلطات
االحتالل الإ�سرائيلي امل�سجد الأق�صى املبارك ،وانتهاك حرمته ودعوتها
املجتمع الدويل �إلى الوقوف ب�صرامة �أمام املمار�سات الإ�سرائيلية امل�شينة
التي تُق ِّو ُ�ض �أي �أمل جتاه الو�صول لل�سالم املن�شود ،وتتعار�ض مع جميع
االتفاقيات الدولية .وفيما يخ�ص الأزمة ال�سورية بني �سموه �أن اململكة ت�ؤكد
على �أن اخليار الأمثل ل�سوريا �أن يكون احلل ح ًال �سيا�سي ًا مبني ًا على مبادئ
م�ؤمتر»جنيف .»1

وقدم �سموه ال�شكر والتقدير لرئي�سي جمل�سي ال�شيوخ والنواب على ما
وجده وفد جمل�س ال�شورى من حفاوة وتكرمي منذ و�صوله .ويف نهاية اللقاءات
مت تبادل الهدايا التذكارية بهذه املنا�سبة.
ح�ضر اللقاءات �سفري خادم احلرمني ال�شريفني لدى جمهورية نيجرييا
فهد بن عبداهلل ال�صفيان.

السفير الصفيان يشيد بزيارة
وفد الشورى للبرلمان النيجيري

� أ�شاد �سفري خادم احلرمني ال�شريفني لدى جمهورية نيجرييا االحتادية
الأ�ستاذ فهد بن عبداهلل ال�صفيان بزيارة وفد جلنة ال�صداقة الربملانية
ال�سعودية النيجريية يف جمل�س ال�شورى �إلى جمهورية نيجرييا ,وما حققته
من نتائج �إيجابية يف دعم وتعزيز العالقات الثنائية بني البلدين.
و�أ�شار �إلى �أن وفد جمل�س ال�شورى حظي باهتمام كبري من اجلانب
النيجريي نظر ًا ملا حتظى به اململكة العربية ال�سعودية بقيادة خادم احلرمني
ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود  -حفظه اهلل -من مكانة
وتقدير دوليني على خمتلف ال�صعد.
و�أعرب ال�سفري ال�صفيان عن �شكره وتقديره حلكومة نيجرييا االحتادية
وجمل�سي ال�شيوخ والنواب يف اجلمهورية ملا �أبدوه من اهتمام كبري بزيارة
وفد جمل�س ال�شورى ,ويف مقدمتهم معايل رئي�س جمل�س ال�شيوخ الدكتور �أبو
بكر �سركاي ومعايل رئي�س جمل�س النواب يعقوب دوغاروا.
و�أ�شار �إلى �أن املحادثات التي �أجراها وفد جمل�س ال�شورى مع رئي�س
جمل�س ال�شيوخ الدكتور �أبو بكر �سركاي ورئي�س جمل�س النواب يعقوب
دوغاروا �أكدت حر�ص البلدين على تنمية وتطوير العالقات الثنائية بينهما
يف �شتى املجاالت.
و�أ�شار �إلى �أن اجلانب النيجريي �أكد حر�صه على تنمية العالقات
االقت�صادية واال�ستثمارية وال�سياحية مع اململكة وكذلك تعزيز التعاون
الربملاين مع جمل�س ال�شورى ،منوها بالدور الذي يقوم به جمل�س ال�شورى يف
تعزيز عالقات اململكة مع الدول ال�شقيقة وال�صديقة.
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د.ثريا عبيد تستقبل مسؤو ً
ال حقوقيًا أمريكيًا
عقـــدت عـــ�ضو جمـــل�س ال�شـــورى رئيــ�س جلنة حقوق الإن�سان
والهيئات الرقابية الدكتورة ثريا بنت �أحــمد عــبيد اجتماع ًا مع
ع�ضو فريق مكتب الدميوقراطية وحقـوق الإن�سان والعمل بوزارة
اخلارجيـــة الأمريكيــة كيــري ماكينتــو�ش ،بح�ضور ع�ضو املجل�س
الأ�ستاذة هدى بنت عبدالرحمــن احلليـــ�سي نائــب رئيــ�س جلـــنة
ال�ش�ؤون اخلارجية ،والدكتورة �إلهام بنت حمجــوب ح�سنــني ع�ضو
جلنة ال�ش�ؤون اخلارجية.
و�أطلعت ع�ضــوات املجل ــ�س امل�سـ ـ�ؤولة الأمريك ــية ع ــلى �آلي ــة عــمل جمل�س
ال�شورى ومهامه الت�شريعية والرقابية ,بالإ�ضافــة �إلى ا�ستعــرا�ض مهام جلنة
حقوق الإن�سان والهيئات الرقابية يف جمل�س ال�شورى.
كم ــا ت ــم خ ــالل االجت ــماع ا�ستعــرا�ض العالق ــات الثنائي ــة بني البلــدين
ال�صديقني يف خمتلف املجاالت وبخا�صة يف املجال الربملاين.

إدارة المعلومات توفر الكتاب الكترونيًا على البوابة
الداخلية للمجلس
�أطلقـــت �إدارة املعلــومات مبـركز �أبحاث ال�شورى خدمة البحث
والو�صـول للنـــ�ص الكامـــل للكتـــاب �إلكتــروني ًا عرب بوابة املجل�س
الداخليـــة ,وذلك يف �إطــار اهتمــام مركــز �أبحـــاث ال�شــورى على
ت�سهيــل عمليـــة البحــث عن املعلومـــات والو�صــول �إليها �إلكرتوني ًا
حتقيق ًا لتوجيهــات معايل رئي�س املجل�س ال�شيخ الدكتور عبداهلل
ب حممد بن �إبــراهيم �آل ال�شــيخ ,ومتابعة من معايل م�ساعد رئي�س
املجل�س الدكتور يحيى بن عبــداهلل ال�صمعـــان ،مل�ســـاندة �أع�ضاء
جمل�س ال�شورى مبا يعينهم يف �إجناز �أعمالهم ,وي�سهل عليهم عناء
احل�صول على املعلومة ,بالبحث عنها يف مقتنـيات مكتبة املجل�س
الكرتوني ًا عرب ال�شبكة الداخلية.
وتعد هذه املرحلة هي املرحلة الأولى من مراحل التحول الرقمي جلميع
مقتنيات مكتبة املجل�س من الكتب والوثائق والتقارير والتي �سيتبعها مرحلة
التعرف الب�صري على املحتوى وحمرك البحث املتقدم.
ومكتب ــة جم ــل�س ال�شــورى مكتب ــة برملانية ـ قانونية متخ�ص�صة -تقدم
خدمات ــها لأع ــ�ضاء املج ــل�س وجل ــانــه ومن�سوبيه ،وت�ستخدم �أف�ضل الطرق
لتقدمي اخلدمة املعلوماتية واملرجعية لإي�صال املعلومــات �إلى امل�ستف ــيدين,
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حيث ي�ستطيع �أع�ضاء ومن�سوبو املجل�س الدخول �إلى نظام املكتبة االلكرتونية
من خالل البواب ــة الداخلـ ــية للمــجل�س عرب �أيقــونة املكتبة االلكرتونية ،التي
ت�ضم الآن �أكرث من  1400كتاب يف ن�سخة الكرتونيــة ,بالإ�ضافة �إلى التقارير
احلكومية ،وهي عملية م�ستمرة حتى يتم االنته ــاء من رفــع جميع مقتنيات
املكتبة من الكتب والتقارير احلك ــومية والتي يبــلغ عددها �أكرث من � 18ألف
عنوان.

مـقــال
حصاد الشهر

الدبلوماسية البرلمانية من خالل لجان الصداقة البرلمانية
تعد الدبلوما�سية الربملانية منرب ًا من منابر ر�سم ال�سيا�سات الدولية ,و�أخذت يف ممار�ساتها البعد
الربملاين ال�شريك يف الهدف غري املبا�شر مع البعد ال�سيا�سي ,وا�شرتكت العملية الربملانية مع العملية
ال�سيا�سية لتفرز لنا �صبغة ذات معنى وم�ضمون مرن وحمقق ًا للأهداف املرجوة ,ويت�ضح الدور الربملاين
يف كثري من قرارات القادة وال�سيا�سيني� ,سيما �أنه �أ�صبح للربملانات دور فاعل يف ر�سم ال�سيا�سات على
ال�صعيد الداخلي واخلارجي لكثري من الدول.
ولعل التوجه �إلى العمل الربملاين يف التعامالت الدولية ,يعطى نتاج ًا �أكرب وم�ساحة �أو�سع من
التعاون والفهم؛ وحتديد ًا من خالل �أع�ضاء الربملانات واملجال�س الت�شريعية.
وقد حققت الدبلوما�سية الربملانية يف جمل�س ال�شورى قفزة نوعية واكب ذلك ن�شاطات ال�شعبة

�صالح �آل خامي

�إدارة جلان ال�صداقة الربملانية بال�شعبة الربملانية

الربملانية املميزة املدعومة من قيادات املجل�س ويف مقدمتهم معايل رئي�س جمل�س ال�شورى رئي�س
ال�شعبة الربملانية ال�شيخ الدكتور عبداهلل بن حممد بن �إبراهيم �آل ال�شيخ ,و كان للجان ال�صداقة
الربملانية باملجل�س دور ًا فاع ًال يف حتقيق الأهداف املرجوة من تكوينها ,حيث مار�ست جلان ال�صداقة
الربملانية العملية الدبلوما�سية الربملانية بجميع جوانبها؛ فقد قامت جلان ال�صداقة الربملانية
بزيارات برملانية ملجال�س وبرملانات الدول ال�شقيقة وال�صديقة هادفة من ذلك االطالع على التجارب
الربملانية يف هذه الربملانات واال�ستفادة منها ,ونقل التجربة الربملانية يف جمل�س ال�شورى �إلهيا ,و�إلى
طرح العديد من الق�ضايا واملو�ضوعات املهمة ,والتباحث حول �أوجه التعاون امل�شرتك وتطويرها
بني اجلانبني ,وذلك من خالل �إجراء العديد من اللقاءات واالجتماعات مع امل�سئولني ال�سيا�سيني
والربملانيني البارزين ,وكل هذا مت ب�صبغة برملانية بعيدة عن االلتزامات ال�سيا�سية.
وبذلك حققت جممل هذه الزيارات نتائج �إيجابية يف تعميق العالقات وتعزيزها ,وتقريب
وجهات النظر حول بع�ض الق�ضايا ذات االهتمام امل�شرتك ,ودعم مواقف اململكة وتو�ضيح كثري من
املغالطات التي ت�ساق �ضدها ,كما كان لزيارات اللجان النظرية والوفود الربملانية والوفود الأخرى
التي تزور اململكة ولقاءاتهم مع �أع�ضاء جلان ال�صداقة الربملانية باملجل�س دور ًا كبري ًا يف هذه العملية
املتكاملة,حيث �أ�صبحت جلان ال�صداقة الربملانية نافذة من نوافذ التوا�صل والتعاون مع هذه الوفود
الزائرة ومطلب �أ�سا�سي من مطالب لقاءاتهم.
ولعلّ الفكر الربملاين ال�سيا�سي يتطور ب�شكل �أو�سع يف عمل جلان ال�صداقة الربملانية والذي �سيحقق
ب�إذن اهلل ثم بدعم وتوجيهات معايل رئي�س املجل�س نتائج �أكرب تهدف �إلى تعزيز مكانة وريادة اململكة
بقيادة خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبد العزيز ــ يحفظه اهلل .-
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آل غريب يقترح ترشيد استهالك الكهرباء في المساجد
دعا املواطن حمد حممد �آل غريب �إلى تخفي�ض ا�ستهالك
امل�ساجد من الطاقة الكهربائية ,بخف�ض �أجهزة التكييف
والإ�ضاءة املبالغ فيها ,والتي يتحملها اقت�صاد الوطن ,يف بادرة
لدعم االقت�صاد الوطني وتر�شيد ا�ستهالك الطاقة الكهربائية.

 -4و�ضع م�ؤقت للتحكم وت�شغيل الكهرباء يف �أوقات ال�صالة فقط مبا
يعادل ن�صف �ساعة فقط لكل �صالة.
 -5تقوم اللجنة امل�شرتكة مبتابعة تنفيذ هذه التعليمات من وقت لآخر
للحد من اال�ستخدام غري ال�ضروري للأجهزة التي ت�ستهلك قدرا كبريا من
الطاقة.

واقرتح التن�سيق بني �شركة الكهرباء ووزارة الأوقاف ,وتكوين جلنة من
�ش�أنها العمل على ما ي�أتي:
 -1تخفي�ض عدد املكيفات والإ�ضاءة يف امل�ساجد �سواء التي قيد الإن�شاء
�أو القائمة بحيث يكون عدد املكيفات والإ�ضاءة غري مبالغ فيه كما هو موجود
حاليا.
 -2بخ�صو�ص عدد املكيفات والإ�ضاءة احلايل ,تقوم اللجنة امل�شرتكة
ب�إ�صدار تعليمات �صارمة وتوزيعها على �أئمة امل�ساجد ,بت�شغيل ن�صف العدد
املوجود من املكيفات ,و�إطفاء الإنارة واملكيفات يف الأماكن غري امل�ستخدمة
يف كل م�سجد ,و�ضبط درجة التربيد على  24درجة فقط..
-3ايجاد بدائل لرت�شيد الطاقة �إن �أمكن عن طريق ا�ستخدام الطاقة
ال�شم�سية �أو اللمبات املوفرة للطاقة.

البخاري يطالب بتدريس مادة اإلسعافات األولية
في التعليم العام والجامعي
قدم املواطن غريب بن م�ساوى البخّ اري عري�ضة �إلى جمل�س
ال�شورى طالب فيها بتدري�س مادة الإ�سعافات الأولية يف املراحل
املتو�سطة والثانوية واجلامعية.
وقال يف عري�ضته� :إن فكرة تدري�س مادة الإ�سعافات الأولية ملراحل
املتو�سطة والثانوية واجلامعية وجعل اختبارها عملي ًا فقط له ثماره يف
املردود الإيجابي على الطالب.
و�أكد �أهمية هذه املادة للأ�سباب التالية:
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« )1ومن �أحياها فك�أمنا �أحيا النا�س جميعا» �صدق اهلل العظيم.
 )2ت�ساعد على زيادة ثقة الطالب يف نف�سه وتنمية فكره املنطقي.
 )3ت�ساعد يف التدخل ال�سريع حلاالت الطوارئ.
 )4تغطي نق�ص خدمات الإ�سعاف «املت�أخر �أحيانا».
 )5تبعا للنقطة ال�سابقة ,تع ّو�ض م�شكلة االزدحام و�سوء بع�ض الطرق
والذي قد يت�سبب يف تفاقم امل�شكلة ال�صحية الطارئة للمواطن وغريه ,لذلك
فهم الإ�سعافات الأولية مهم جدا لعالج هذه امل�شكلة.
 )6متيزنا عامليا بتدري�س هذه املادة ملراحل مبكرة بالتعليم.
 )7فهم الطالب والطالبات للإ�سعافات الأولية له مردوده الطيب من
املجتمع ملعايل وزير التعليم و�أع�ضاء �إدارته )8 .الفائدة من التجمهر بدال
من جتمهر البع�ض للت�صوير �أو بدون �أي فائدة.
 )9التدخل املنا�سب يف ثانية رمبا ي�ساعد حلياة �أطول.
ثقتنا يف اهلل عز وجل كبرية ثم يف حكومة خادم احلرمني ال�شريفني
ومعايل وزير التعليم :د .عزام الدخيل �أن تنظروا �إلى فكرة و�أهمية هذه
املادة ل�شعبنا ودولتنا الغالية.

صوت المواطن

العتيبي يقترح إيجاد مظلة تشرف على جميع القطاعات الصحية
دعا املواطن حزام عقيالن العتيبي �إلى �إيجاد مظلة ت�شرف
على جميع القطاعات ال�صحية العامة واخلا�ص باعتبار �أن وزارة
ال�صحة مقدم خدمة.
وقال يف عري�ضة ملجل�س ال�شورى� :إن املواطن يعاين من تدين م�ستوى
اخلدمات ال�صحية ,فهناك �شكوى من نق�ص ال ِأ�س َّرة ,ومن طول مواعيد
العيادات ,والأهم هو ازدحام �أق�سام الطوارئ وت�أخر �إ�سعاف احلاالت
احلرجة ,كما �أن اجلانب الوقائي مل يحظ مبا ي�ستحق من االهتمام.
و�أ�شار �إلى �أن من �أ�سباب تدين اخلدمات ال�صحية ان وزارة ال�صحة مل
تعد املقدم الرئي�سي للخدمات ال�صحية ,بعد ظهور جهات حكومية تقدم
اخلدمات ملن�سوبيها ,وتو�سع القطاع ال�صحي اخلا�ص ,وزيادة عدد ال�سكان,
حيث �أثقلت الوزارة بالكثري وان�شغلت عن عملها كمقدم خدمة ,فهي ترخ�ص
وت�شرف على القطاع ال�صحي اخلا�ص.
و�أ�ضاف� :إن اخلدمات ال تقت�صر على اجلانب العالجي والوقائي الذي
متار�سه الوزارة ,بل هناك خدمات غري مبا�شرة ال تقع حتت مظلتها مثل
�صحة البيئة و�سالمة املياه والغذاء وغريها ,وهذه اخلدمات و�إن كانت ال
تقع حتت م�سئولياتها ,وال تخطط لها �إال �أنها هي التي تدفع تكاليفها ,وهذا

ي�ستدعي وجود جهة عليا تن�سق جهود مقدمي اخلدمات ال�صحية ,تقوم
بالتخطيط ال�شامل وتتابع تنفيذ الربامج ال�صحية.
ور�أى �أن ي�سند هذا الدور الى املجل�س ال�صحي ال�سعودي �أو و�ضع جميع
مقدمي اخلدمات ال�صحية حتت مظلة جمل�س ال�شئون االقت�صادية والتنمية0

البقعاوي يقترح بنكًا استثماريًا للمواطنين
اقرتح املواطن طالل عنيزان البقعاوي �إن�شاء بنك ا�ستثماري
وطني يخفف عناء املواطن يف اال�ستثمار بعيد ًا عن الأ�سهم
وامل�ضاربات املالية.

وقال يف عري�ضة ملجل�س ال�شورى� :إن كثري ًا من املواطنني يبحث
عن اال�ستثمار واملرابحة ,وكثري من البنوك لديها ا�ستثمار ,لكن
مبالغ فيه بال فائدة وعدم و�ضوح �أعمالهم ,ونظر ًا لأن م�شاركة
املواطن دولته مبا يعنيه ف�إن املال �أهم ما يريده املواطن.
و�أ�ضاف :يف حال ا�ستثمر املواطن �أمواله لدى الدولة �أف�ضل من ت�سليمها
للبنوك والتي ت�أخذ الفائدة ويخرج املواطن بال فائدة ,كما �أن النفع ل�صالح
ال�شعب واملواطن وترقي ًة لأعماله والهتماماته وتي�سري ًا عليه من ال�ضغوط
املالية ,فلو كل مواطن ي�شارك بـ  1000ريال هذا �سيتيح للم�سجلني بال�ضمان
االجتماعي امل�شاركة يف اال�ستثمار طلب ًا للفائدة واال�ستثمار ,و�سيكون همهم
االعتماد على �أنف�سهم بد ًال من �أن يكون اعتمادهم على الدولة.
و�أكد �أن الدولة مل ولن تق�صر ب�شيء ,ولكن عندما يكون ال�شعب مفكر ًا
ويبحث عن نواق�صه ويكتفي بنف�سه فحينها �ستعمل الدولة ملا ير�ضيها,
وتتفرغ لل�ش�ؤون العامة.
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نائب تونسي يشيد بعمليات قوات التحالف لدعم
الشرعية في اليمن
�أ�شاد نائب رئي�س جمل�س ال�شعب التون�سي عبدالفتاح مورو بالعمليات الع�سكرية
التي تنفذها قوات التحالف العربي بقيادة اململكة لإعادة ال�شرعية يف اليمن،
وو�صفها ب�أنها هبة نبيلة و�شجاعة ل�صد الأطماع الأجنبية عن الأمة العربية.
وقال مورو يف ت�صريح �صحفي �إن هذه العمليات �ست�سهم ب�إذن اهلل يف حتقيق �آمال وتطلعات
ال�شعب اليمني يف احلفاظ على وحدته و�سالمة �أرا�ضيه والدفاع عن مقدراته ومكت�سباته بعد
ا�ستباحة �أر�ضه وزعزعة ا�ستقراره من قبل قوى امللي�شيات احلوثية املدعومة من قوى �إقليمية
ذات مطامع وم�شروعات تخريبية بالبالد العربية .
و�أ�شار �إلى �أن العمليات التي تنفذها قوات التحالف العربي لإعادة ال�شرعية يف اليمن ت�ستند �إلى
القرارات الدولية وقرارات جامعة الدول العربية وغريها من الهيئات وامل�ؤ�س�سات الدولية والعربية .
ودعا نائب رئي�س جمل�س ال�شعب التون�سي �إلى الوقوف �إلى جانب اململكة يف هذه املهمة
النبيلة انت�صارا للأمة العربية ،م�ؤكدا �أن العامل �سي�شهد ميالد نواة لعمل عربي م�شرتك يف
امل�ستقبل يحمي �أمن الأمة العربية ويدر�أ عنها خماطر العنف والإرهاب ب�أ�شكاله كافة.

فوز  273نائبًا بعضوية
مجلس النواب المصري
�أعلنت اللجنة العليا لالنتخابات الربملانية امل�صرية فوز 273
نائب ًا بع�ضوية جمل�س النواب يف املرحلة الأولى من االنتخابات
والتي جرت يف  14حمافظة.
وقال رئي�س اللجنة امل�ست�شار �أمين عبا�س يف م�ؤمتر �صحفي م�ساء اليوم
� :إن االنتخابات �أ�سفرت عن فوز  213نائب ًا يف النظام الفردي ،وفوز 60
نائب ًا بنظام القوائم االنتخابية ينتمون �إلى قائمتي «يف حب م�صر» بقطاعي
ال�صعيد وغرب الدلتا.
و�أو�ضح عبا�س �أن املرحلة الأولى لالنتخابات �شهدت يف جولتها الأولى
وجولة الإعادة ،م�شاركة 69ر % 26من الناخبني الذين يحق لهم الت�صويت
يف االنتخابات.
ومن املقرر �إجراء املرحلة الثانية من االنتخابات يف  13حمافظة من
�ضمنها القاهرة ،ومدن القناة و�سيناء داخل اجلمهورية يومي  22و23
نوفمرب/ت�شرين الثاين  ،2015فيما يتم الت�صويت ل�صالح املر�شحني عرب 139
�سفارة وقن�صلية م�صرية باخلارج يف  21و 22نوفمرب  /ت�شرين الثاين .2015
وتقام جولة الإعادة يف املرحلة الثانية يف  30نوفمرب/ت�شرين الثاين ،و1
دي�سمرب /كانون الأول ،ويف الداخل 1و 2دي�سمرب /كانون الأول.
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وكان الد�ستور امل�صري قد �أقر نظام “الغرفة الربملانية الواحدة” ،ومتت
ت�سميتها بـ”جمل�س النواب” ،و�أُلغيت الغرفة الثانية التي كان ي�شملها
الد�ستور ال�سابق ،وهي ما كانت تُعرف بـ”جمل�س ال�شورى”.

متابعات برلمانية

رئيس مجلس النواب الليبي:
في حال فشل الحوار
سيتم انتخاب رئيس للبالد

قال رئي�س جمل�س النواب الليبي عقيلة �صالح� :إن املجل�س �سينتخب
رئي�س ًا للبالد يف حال ف�شل احلوار.
و�أو�ضح يف ت�صريح �صحفي� ,أن املجل�س لديه خارط َة طريق �سيتم مبوجبها
انتخاب رئي�س للدولة عن طريق الت�صويت عليه من قبل النواب يف املجل�س .
و�أكد رئي�س النواب� ,أن الرت�شح ملن�صب الرئي�س �سيحدده قانون االنتخاب الذي
�سيقرره املجل�س و�ستو�ضع ال�شروط واملعايري للتقدم لهذا املن�صب.

حزب العدالة والتنمية ينفرد
بالحكومة التركية ألربع سنوات

متكّن حزب العدالة والتنمية مرة �أخرى من االنفراد باحلكم
يف تركيا لفرتة �أربع �سنوات مقبلة ,يف م�سرية بد�أها منذ عام 2002
بعدما ح�صل على ن�سبة  49.15يف املئة يف االنتخابات الربملانية
التاريخية التي �أجريت م�ؤخر ًا ,خمالفا جميع التوقعات.
و�شهد حزب احلركة القومية وال�شعوب الدميقراطي ،املمثالن للقوميتني
الرتكية والكردية ،هزمية كبرية يف ن�سب الأ�صوات مقارنة بانتخابات ال�سابع
من يوينو /حزيران املا�ضي.

جدير بالذكر �أن حزب العدالة والتنمية املوجود يف ُ�سدة احلكم منذ
عاما ف�شل يف ت�شكيل احلكومة منفردًا عقب انتخابات  7يونيو املا�ضي،
ً 13
وهو الأمر الذي دفع الرئي�س الرتكي رجب طيب �أردوغان �إلى عدم ت�شكيل
حكومة ائتالفية ،وقرر التوجه برتكيا �إلى انتخابات مبكرة.
ويف �ضوء نتائج االنتخاب فمن املقرر �أن يحكم العدالة والتنمية تركيا
حتى عام  ،2019بعدما فاز بن�سبة جاءت فوق التوقعات بكثري يف االنتخابات
التي جرت بعد فرتة دامت � 4أ�شهر بحكومة م�ؤقتة.
وبهذا يكون حزب العدالة والتنمية قد جنح يف االنفراد باحلكم للمرة
الأولى يف عهد رئي�س احلزب رئي�س الوزراء �أحمد داود �أوغلو .ويعني �أنه قد
اقرتب من ن�سبة  49.8يف املئة التي ح�صل عليه �سلفه رجب طيب �أردوغان
يف انتخابات عام .2011

النواب األمريكي ُيقر اتفاقًا شام ً
ال
للميزانية يمدد سقف الدين
االتحادي حتى مارس 2017م
�صوت جمل�س النواب الأمريكي باملوافقة على اتفاق �شامل للميزانية
مدته عامان ميدد �سقف الدين االحتادي حتى مار�س �آذار 2017م.
ووافق املجل�س على م�شروع القانون ب�أغلبية � 266ضد � 167صوت ًا .ويذهب امل�شروع
الآن �إلى جمل�س ال�شيوخ حيث توعد بع�ض املحافظني مبحاولة وقف تقدمه بعراقيل
�إجرائية.
ويخفف امل�شروع قيود ًا �آلية على الإنفاق مبا ي�ضيف  80مليار دوالر �إلى الإنفاق
االختياري على مدى عامني.
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النواب الروسي يقر قانونًا
يحظر وصف الكتب السماوية
بــ المتشددة
تبنى جمل�س النواب الرو�سي (الدوما) القانون الرئا�سي الذي
يحظر و�صف حمتويات كتب الديانات ال�سماوية ويف مقدمتها
القر�آن الكرمي بـ املت�شددة.ويهدف القانون اجلديد �إلى �ضمان
احرتام مت�ساو للإ�سالم وامل�سيحية واليهودية ,والتي تعترب هذه
الكتب �أ�س�س ًا روحية لكل منها بالتنا�سب ،يف رو�سيا.
وبعد تبني هذا القانون ،ذكر النائب الأول لرئي�س كتلة “رو�سيا املوحدة” �سريغي بوبوف لل�صحفيني� ،أنه على خلفية اخرتاق الأ�صول التي تعتمد عليها �أوروبا،
تبقى رو�سيا دولة وحيدة تعمل على احلفاظ على قيمها التقليدية.
وقال بوبوف“ :ي�شهد العامل اليوم حوادث كثرية خلرق الأحكام الأخالقية للقيم التقليدية التي تقوم عليها احل�ضارة الأوروبية� ..إذ يتم حظر عدد من الأ�شياء
املرتبطة بعادات وتقاليد تلك الأديان ..يف هذا ال�سياق ،تبقى رو�سيا دولة وحيدة تدعو علنا �إلى �ضرورة حماية قيمها الروحية الأ�سا�سية».
ت�أتي هذه اخلطوة بعدما اقرتاح الرئي�س الرو�سي فالدميري بوتني ،يف مطلع �أكتوبر/ت�شرين الأول  ،منع اعتبار الكتب املقد�سة للم�سيحية والإ�سالم واليهودية
واالقتبا�سات منها مواد متطرفة.

نواب الشعب التونسي
في مأزق  ..نعوا
المناضلة الجزائرية
جميلة بوحيرد وهي
على قيد الحياة
وقع جمل�س نواب ال�شعب التون�سي يف م�أزق محُ ِرج
عندما نعى نوابه ،املنا�ضلة اجلزائرية جميلة
بوحريد ،بعدما اعتقدوا خط�أ �أنَّها تو ّفيت ,بينما هي
ال تزال على قيد احلياة.
وعلى الفور بادرت ال�سفارة اجلزائرية يف تون�س ب�إ�شعار الربملان التون�سي ب�أنَّ املنا�ضلة اجلزائرية جميلة بوحريد ما زالت على قيد احلياة وب�صحة جيدة.
وخالل جل�سة عامة للــربملان عر�ضــها التلفزيون التون�سي مبا�شرة ،دعت نائبة يف الربملان �إلى الرتحم على املنا�ضلة بوحريد اعتقاد ًا منها �أ َّنها توفيت ،وهو ما
ا�ستجاب له بقية النواب.
و�سقط الربملان يف هذا امل�أزق بعد رواج �أخبار عن وفاة بوحريد التي ُعرفت بن�ضالها �ض ّد اال�ستعمار الفرن�سي للجزائر ،برغم تكذيب بوحريد خرب وفاتها بنف�سها
قبل �أيام.
ووجه
وعقب �إ�شعار ال�سفارة اجلزائرية للربملان ب�أنَّ بوحريد على قيد احلياة ،تقدّم نائب رئي�س الربملان عبدالفتاح مورو باالعتذار با�سم املجل�س عن اخلط�أّ ،
اللوم ال�شديد �إلى النائبة التي اعتقدت خط�أ �أن بوحريد توفيت ،مطالب ًا النواب بالدعاء للمنا�ضلة اجلزائرية بال�صحة.
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انتخاب بول راين رئيسًا لمجلس
النواب األمريكي

انتخب امل�شرعون الأمريكيون النائب اجلمهوري بول راين رئي�س ًا ملجل�س النواب
خلفا جلون بيرن.
وحاز راين على �أ�صوات �أغلبية نواب احلزب اجلمهوري ،بينما ذهبت �أ�صوات الدميقراطيني
�إلى زعيمة الأقلية الدميقراطية يف املجل�س نان�سي بيلو�سي.
وكانت انق�سامات يف احلزب اجلمهوري دفعت بيرن �إلى الإعالن ب�شكل مفاجئ يف �سبتمرب/
�أيلول املا�ضي عن ا�ستقالته من املجل�س ورئا�سته قبل انتهاء واليته.
وجاء الت�صويت على رئي�س جمل�س النواب اجلديد ك�إجراء �شكلي ،حيث كان احلزب اجلمهوري
قد قرر تر�شيح راين  ،لينهي �أ�سابيع من اجلدل ال�سيا�سي داخل �صفوف احلزب.
وا�ستهل الرئي�س اجلديد مهام من�صبه بكلمة انتقد فيها الطريقة التي يتم بها ت�سيري �ش�ؤون
امل�ؤ�س�سة الت�شريعية ،وقال �إن “املجل�س منك�سر ..نحن مل نحل امل�شاكل ..نحن نزيدها” ،يف �إ�شارة
�إلى عدم القدرة على مترير عدد من القرارات املهمة ب�سبب �إ�صرار احلزبني الرئي�سيني على عدم
تقدمي التنازالت.

طرد نائبات في البرلمان
النيوزلندي بعد إصرارهن
على أنهن ضحايا
العتداءات جنسية
�أمر رئي�س الربملان النيوزيلندي ديفيد كارتر ،عد ًدا من النائبات
مبغادرة الربملان يف جل�سته املنعقدة يوم الأربعاء  12نوفمرب2015م,
بعدما �أ�صررن على �أنهن كن �ضحايا العتداءات جن�سية ،مطالبات
رئي�س الوزراء جون كي باالعتذار عن اتهامه لنواب حزب العمل
واخل�ضر املعار�ضني بـ»دعم املغت�صبني» يف �إطار اجلدل الدائر حول
احتجاز مواطنني نيوزيلنديني من قبل احلكومة الأ�سرتالية.
وقالت �صحيفة «اجلارديان» الربيطانية� :إن �سيا�سيي املعار�ضة �أعربوا
عن قلقهم �أمام الربملان حيال حجز مواطنني نيوزيلنديني ينتظرون الرتحيل
بعد �إلغاء احلكومة الأ�سرتالية لت�أ�شرياتهم خا�صة املدانني يف جرائم معينة.
وكان رئي�س الوزراء النيوزيلندي ،قال عندما �سئل ب�ش�أن الأزمة «�أنتم تدعمون
مغت�صبني ..بع�ض (املعتقلني) مغت�صبون ،وبع�ضهم متحر�شون بالأطفال،
وبع�ضهم قاتلون ،وه�ؤالء الأ�شخا�ص هم من يقول حزب العمل �إنهم �أهم من
املواطنني النيوزيلنديني الذين ي�ستحقون احلماية عندما يعودون �إلى هنا».
وان�سحب ما يقرب من ثالثة �أرباع نواب حزب العمل من الربملان مبا�شرة بعد
تعليقات كي ،وان�ضم �إليهم جمموعة من نواب حزب اخل�ضر.
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القمة الرابعة لمجموعة الدول العربية ودول أمريكا الالتينية
اختتمت القمة الرابعة ملجموعة الدول العربية ودول �أمريكا الالتينية يف الريا�ض يوم الأربعاء
جناحا هي التجمعات العربية الأمريكية
املا�ضي .ولعل من نافلة القول �أن �أكرث التجمعات ال�سيا�سية
ً
الالتينية ،وذلك لأ�سباب كثرية منها :اخللفية التاريخية امل�شرتكة ،والتقارب والت�شابه يف التنمية،
واملزاج النف�سي املت�أثر مب�شرتكات لغوية.
يبلغ عدد �سكان �أمريكا الالتينية من �أ�صول عربية حوالى �أربعني مليون ًا� .صحيح �أن الهجرات العربية
اجتهت �إلى بلدان �أمريكا الالتينية منذ مطلع القرن التا�سع ع�شر امليالدي ،لكن هناك �إ�شارات تاريخية
�شبه م�ؤكدة �أن �أول هجرة عربية �إلى تلك الديار كانت يف القرن اخلام�س ع�شر امليالدي .ال مراء �أن
الأثر العربي قد طبع الوجود الإ�سباين يف بداية ا�ستك�شافه للقارة الأمريكية اجلنوبية .وال تزال
خ�صو�صا الفلكلورية واللبا�س و�أنواع طبخات الأكل الأندل�سية حا�ضرة بقوة يف تراث تلك
بع�ض الفنون
ً
البلدان.
ويف �إعالن الريا�ض الذي وافقت القمة عليه �أ�شار ب�صورة وا�ضحة �إلى توافق قادة املجموعتني على
حماربة الإرهاب الذي يهدد العامل العربي خ�صو�ص ًا يف العراق �أو ليبيا ،وكذلك الرتحيب بحل �سيا�سي
لل�صراع يف �سوريا بناء على نتائج م�ؤمتر فينا .واملوافقة على �ضرورة تنفيذ كامل بنود القرار الأممي رقم
 2216اخلا�ص باليمن.
ودعا �إعالن الريا�ض �إيران �إلى الكف عن الأعمال اال�ستفزازية والتدخل يف �ش�ؤون الدول العربية.
�أما االقت�صاد فقد �شمل قطاعات وا�سعة �شملت حث دول املجموعتني على املفاو�ضات الثنائية من �أجل
ت�شجيع التجارة وان�سياب اال�ستثمارات وتبادل املعلومات املتعلقة بال�ضرائب والر�سوم والرتحيب بكل
االتفاقيات بني الدول .ولفا �إعالن الريا�ض الأهمية للعالقات الثقافية.
وهنا نقطة ُت�سجل للملك �سلمان بن عبدالعزيز الذي كان منذ زمن لي�س بالق�صري يرى �أن الثقافتني
العربية والإ�سبانية ميكن تعزيزها لتلعب دور ًا بارز ًا يف احلاتني ال�سيا�سية والثقافية .وقد التقطت
اليوني�سكو تلك الفكرة وتبنت عام 1992م �أول مقرتح لإقامة �أول حوار عربي �أمريكي التيني ،وهذا �أدى
�إلى عقد �أول م�ؤمتر حت�ضريي يف الربتغال جمع الكرث من امل�ؤرخني من اجلانبني لبحث الأ�صول واجلذور
اللغوية والثقافية بني املكونني العربي والالتيني .وبالتايل �أ�ضحى احلوار الر�سمي بني املجموعة
العربية واملجموعة الأمريكية الالتينية عم ًال وا�ضح ًا .وهو الذي حمل خمت�صر �أ�سبا  .ASPAوقد
نتج عن هذا التجمع قمم وندوات وم�ؤمترات.
ومن الفخر القول �إن املجلة العربية الأمريكية اجلنوبية تقوم بدور ريادي يف امليدان الثقايف
ون�شرت بحوث ًا ودرا�سات ,وروجت لأعمال ثقافية منها :الرتجمة العك�سية للكتب العربية والإ�سبانية
والربتغالية ،واملكتبة االفرتا�ضية ،واملعر�ض املتنقل املعروف با�سم :ق�صة نهري الأمازون والنيل،
ومعر�ض ال�صور الفتوغرافية املو�سوم بالوجود العربي يف �أمريكا الالتينية.
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