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لن نسمح لكائن من كان بأن يعبث بأمننا ..
وعازمون على تجاوز التحديات

د .القصبي  :الشؤون

د .الربيعة  :للشورى

االجتماعية ..االنتقال

بصمة في تطوير

من «الرعوية» إلى

القطاع االقتصادي

«التنموية»

والتجاري في المملكة
مطالبة « العمل » بمعالجة التكاليف المرتفعة لالستقدام

إطاللــة

سياسة الحزم والردع لكل من يعبث بأمن المملكة واستقرارها
كان خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز  -حفظه اهلل  -وهو يخاطب الأمة من منرب ال�شورى
كعادته �صريح ًا و�شفاف ًا يف طرح ر�ؤية الدولة جتاه خمتلف الق�ضايا الوطنية والإقليمية والدولية ,االقت�صادية
منها وال�سيا�سية والأمنية .غري �أن ت�أكيده � -أيده اهلل � -أن املواطنني �سواء �أمام احلقوق وااللتزامات والواجبات،
ومطالبته اجلميع باحلفاظ على هذه الوحدة ،والت�صدي لكل دعوات ال�شر والفتنة �أي ًا كان م�صدر هذه الدعوات
وو�سائل ن�شرها ،دليل حر�ص قائد امل�سرية على تر�سيخ الوحدة الوطنية ,واحلفاظ على الن�سيج االجتماعي,
كونه �أ�سا�س ا�ستقرار الدولة و�أمنها ,كما ي�ؤكد حقيقة دامغة تتمثل يف مت�سك هذه البالد بال�شريعة الإ�سالمية,
وتطبيق �أحكامها وحدودها على جميع املواطنني دون ا�ستثناء مذهبي �أو طائفي ,وهو ما يعززه قول خادم
احلرمني ال�شريفني يف خطابه « :لن ن�سمح لكائن من كان �أن يعبث ب�أمننا وا�ستقرارنا».
ويف هذا ال�سياق جاءت القرارات احلازمة من ملك احلزم الرامية للحفاظ على كيان اململكة وحماية �أمنها,
وردع كل من ت�سول له نف�سه زعزعة اال�ستقرار الذي تنعم به هذه البالد ,حيث مت تنفيذ �أحكام ال�شرع بقتل 47
�إرهابي ًا ممن اقرتفت �أيديهم جرائم �إرهابية باململكة ,يف قرار حا�سم لكل من ت�سول له نف�سه العبث ب�أمن هذه
البالد وترويع الآمنني على ترابها من املواطنني واملقيمني.
ويف �ش�أن �آخر ال يقل �أهمية عن تنفيذ �أحكام ال�شرع يف الإرهابيني ,جاء قرار اململكة قطع عالقاتها مع
النظام الإيراين ,بعد التدخل الإيراين ال�سافر يف ال�ش�ؤون الداخلية للمملكة العربية ال�سعودية ,واالعتداءات
الإيرانية على �سفارة اململكة يف طهران وقن�صليتها يف م�شهد ,وهو القرار الذي باركه املواطنون وقابلوه بارتياح
بالغ ,و�أ�شادوا ب�سيا�سة احلزم التي ينتهجها امللك �سلمان بن عبدالعزيز يف �سبيل احلفاظ على �أمن اململكة
وا�ستقرارها.
قرار قطع العالقات مع �إيران الذي حظي بت�أييد عربي و�إ�سالمي وا�سع ,جاء بعد �أن نفذ �صرب اململكة من
�سيا�سات النظام الإيراين الرامية خللق الفو�ضى باملنطقة ,بدعم الإرهابيني ,والتدخل ال�سافر يف ال�ش�ؤون
الداخلية لدول اجلوار ,وعدد من الدول العربية ,حتت م�سمى ت�صدير الثورة.
�سواء مواطن ًا �أو غري مواطن ,وعلى
�إن �أمن اململكة وا�ستقرارها خط �أحمر ,ال ميكن امل�سا�س به من �أي كائن كانً ,
كل ذي لبيب �أن يعي ويفهم �سيا�سة احلزم خلادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز.
أسرة التحرير
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د .القصبي  :الطبقة الوسطى بدأت تنعدم التساع
الهوة بين الفقراء واألغنياء الشؤون االجتماعية..
االنتقال من «الرعوية» إلى «التنموية»

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

ا�ستهل وزير ال�شـ ـ�ؤون االجتماعيــة الدكتور ماجد
بن عبداهلل الق�صبي كلمته �أثن ــاء ح�ضوره اجلل ــ�سة
ال�ساد�سة ملجل�س ال�شورى التي عقدها يوم الثالثاء
املوافق 1437/3/18هـ ،برئــا�سة معايل رئي�س املجل�س
ال�شيخ الدكتور عبد اهلل بن حممد بن �إبراهيم �آل
ال�شيـخ بعـر�ض التحدي ــات وال�صـعوب ــات التي تـواجــه
وزارتــه يف م�سرية التطوير ال�شامل خلدماتها ,يف طرح
ات�سم بال�شفافية والو�ضوح وال�صراحة.

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.
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تغطية
مجلــس الشورى يــــدين االعتـــداءات على

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.

سفــــارة المملكة في طــهـــران ويـــؤيـــد
قطع العالقات مع إيران

�أعرب جمل�س ال�شــورى عن �إدانته وا�ستنكاره
لالعتداءات التي تعر�ض ــت لها �سف ــارة املمــلكة
العربي ــة ال�سع ــودي ــة يف طهـ ــران ,وقن�صل ــيتها
يف مدين ــة م�شهــد الإيراني ــة ,والتهـ ــديدات التي
تلقاه ــا الدبلوما�سي ــون ال�سعـ ــوديون هناك ,من
قبل جمموع ــات �إيرانية ,اقتحمت مقر ال�سفارة
ال�سعودية والقن�صلية.
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وزير التجارة والصناعة لــ « الشورى » :
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لمجلس الشورى بصمة أساسية واضحة في تبني العديد من
المبادرات لتطوير القطاع االقتصادي والتجاري في المملكة

�أكد معايل وزي ــر التجارة وال�صناع ــة الدكتور توفيق بن فوزان
الربيع ــة �أن وزارة التجـ ــارة وال�صناعـة ت�سعى �إلى و�صـ ــول الناجت
ال�صناعي للمملكة العربية ال�سعودي ـ ــة �إلى الن�سبة العاملية وهي %20
من �إجمايل الناجت القومي.
م�شري ًا �إلى �أن اململكة العربية ال�سعودية تتمتع وهلل احلمد باقت�صاد
قـ ــوي وفوائ�ض مالية عاليـة مكنـتها من موا�صـ ــلة �سيا�ستها التحررية
يف التجارة اخلارجيـ ــة حتى يف ظل الأزمات االقت�صادية العامليـ ــة.
وعد التجـ ــارة هي الدافع الأ�س ــا�سي لنم ــو االقت�صاد الدويل و�إيجاد
فر�ص العمل.
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تبــذل حكومــة خــادم احلرم ــني ال�شريف ــني جهود ًا كبرية
لتنمية وتطــوير النقل اجلـ ــوي باململكـ ــة العربيـ ــة ال�سعودية
وفق �أحــدث املعايـري العاملية ،وتعزيز مكانـ ــة اململكة عامليا
كـ ــدولة م�ؤثــرة يف �صناعـ ــة الطريان املدين ،وحتقــيق النمــو
واال�ستدامة االقت�صادية.
حيث تعمل هيئة الطريان املدين على حت ــديث املطارات
املحلية والدوليــة التي تبـلغ ( )27مطار ًا )5( ،منها دولية
و(� )10إقليمية لكنها تعمل جميعها بوجـهات دولية ،و()12
مطار ًا حمليا وتو�سعتها وتعزيزها بالأنظمة املالحية و�أمنيــة
احلديثة ،والقوى العاملة الوطنية ،لتدير القطاع بكل كفاءة..

د .يحيى بن عبداهلل ال�صمعان

استشارات قانونية
قراءة في نظام
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�سلطان الفهد

لقد د�أب املنظـ ــم ال�سع ــودي يف دوره الت�شــريعي �إلى
النظر ب�شكل م�ستمر يف حتديد ما هو بحاجة �إلى تقنني
وتنظيم ي�ضمن للمجتمع العي�ش يف بيئة تكفل احلقــوق
القانوني ــة لكل �شخــ�ص عند ممار�سته لن�شاطاته ,ولذا
جند املنظم ال�ســعودي ي�سعى دوم ًا �إلى حتديث �أنظمته
ال�صادرة مبا يتواءم مع احلراك العام  ,وحاجة ال�سلطة
التنفيذية فيما يظهر لها من خالل تطبيق تلك الن�صو�ص النظامية� ,إما بتعديلها� ,أو من خالل �سن �أنظمة
جديدة تغطي الفراغ الت�شريعي �إن ح�صل ذلك.
حتت القبة:
ال�شورى يدعو «الهالل الأحمر» ال�ستكمال املنظومة النظامية والتنظيمية للخدمات الإ�سعافية 38 .........
ال�شورى يدعو (مدن) لدرا�سة �إن�شاء مركز بحوث لتطوير ال�صناعات الوطنية 40 ........................
ال�شورى يطالب «التجارة» بدرا�سة �أثر انخفا�ض �أ�سعار ال�سلع يف الأ�سواق الدولية على املحلية44...........
في هذا العدد
المقاالت

ح�صاد ال�شهر 74 ..........................

متابعات برملانية 78 .......................

د� .صدقة فا�ضل 25 ...................
د .مفلح بن دغيمان الر�شيدي 55 ....
د .حممود البديوي 62 ................

�أ.د .عو�ض اال�سمري 71 ...............
حممد بن عبد اهلل ال�شبوي 77 .......
د .عبد اهلل الع�سكر� ...شوريات 82..

ح�ساب املجل�س يف تويرت

SAـ@ShuraCouncil

مداوالت القبة

مخاطبًا األمة من منبر الشورى
لن نسمح لكائن من كان بأن يعبث بأمننا..
وعازمون على تجاوز التحديات
الشورى – فيصل الشدي

�أكد خــادم احلرمـــني ال�شريفـــني املـــلك �سلمان بن عبدالعزيز
�آل �سعـــود �أن ر�ؤيتـــه  -حفظـــه اهلل  -يف الإ�صـــالح االقتــ�صادي
ترتكز على رفع كفاءة الإنفاق احلكومي ،واال�ستـــفادة من املوارد
االقت�صاديـــة وزيــادة عـــوائـــد اال�ستثمــارات احلكــومية ،م�شـري ًا
�إلى توجيهه  -رعاه اهلل  -جمل�س ال�شـــ�ؤون االقت�صادية والتنمية
بو�ضع اخلطط وال�سيا�سات والربامج الالزمة لذلك.
كما �أكــد  -حفظـــه اهلل  -حـــر�ص الدولـــة على �أن تكـــون �أبرز
ا�ستثماراتــــها يف تنميـــة الإن�ســـان ال�سعـــودي ,حيـــث وفــــرت كل
الإمكانات واملتطلبات الالزمة لرفع جودة التعليم وزيادة فاعليته
ورفع م�ستوى من�سوبيه و�إك�سابهم املهارات املطلوبة.
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جــاء ذلك يف اخلطاب امللكي ال�سنوي خلادم احلرمني ال�شريفني
يف جمل�س ال�شـــورى بعد افتـــتاحه � -أيـــده اهلل  -يوم الأربعاء 12
ربيع الأول  1437هـ �أعمال ال�سنـــة الرابعـــة من الدورة ال�ساد�سة
ملجل�س ال�شورى ،وذلك يف مقر املجل�س بالريا�ض.
وتناول امللك �سلمـــان بن عــبدالعـــزيز يف خطـــابه ال�ســيا�ستني
الداخليـــة واخلارجيــة للمملكـــة العــربيـــة ال�سعــوديـــة ,و�أبــرز
امل�ستجدات والتحديات يف هذا ال�ش�أن.
ما يقـــوم بـــه جملـــ�س ال�شـــورى من جـــهود ومـــا يقـدمه من
قرارات كــان حمــل تقديـــر املـــلك املفـــدى ,حـــيث قــال يف خطابه
 -حفظه اهلل  .. « :-ونحن نقدّ ر ما يقوم به جمل�س ال�شورى من

مداوالت القبة

�أعمال وما يقدمه من �آراء �سديدة يف ال�ش�أنني الداخلي واخلارجي،
ونتطلع �إلى �أن ي�ستمر املجل�س يف ذلك بكل جدية وفاعلية».
وفيما ي�أتي تفا�صيل برنامج حفل اخلطاب امللكي:
بعد افتتاح احلــفل بالق ــر�آن الكرمي �ألــقى معايل رئي ــ�س جم ــل�س الـ�شـورى
ال�شيخ الدكتور عبداهلل بن حممد بن �إبراهيم �آل ال�شيخ الكلمة التالية:
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني ,وال�صالة وال�سالم على �أ�شرف الأنبياء واملر�سلني
نبينا حممد وعلى �آله و�صحبه �أجمعني وبعد:
خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبد العزيز �آل �سعود
�صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن نايف بن عــبدالعزيز ويل العهد
نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية.
�صاحب ال�سـمو امللــكي الأميــر حمــمد بن �سلــمان بن عبدالعزيز ويل ويل
العهد النائب الثاين لرئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع.
�أ�صحاب ال�سمو الأمراء
�أ�صحاب ال�سماحة والف�ضيلة واملعايل وال�سعادة:
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،
�أرحب بكم يف جمل�س ال�شورى وهو ي�ستهل ع ــام ًا جديــد ًا من م�سريته التي
يتجدد معها الإجناز والعطاء بف�ض ــل اهلل تع ــالى ثم بر�ؤي ــة قادة هذه البالد
وتكاتف �شعبها الويف.
آل الشيخ :بالدنا تعيش صورة نادرة
للتالحم بين القيادة والشعب

خادم احلرمني ال�شريفني:
تعي�ش هذه البالد املباركة بف�ضل من اهلل �ص ــورة نادرة من �صور التالحم
جت�سد �شع ــور ًا مرتابط ًا بني قيادة ر�شيدة و�شعب
بني القيادة وال�شعب� ,صــورة ّ
ويف� ,أثمرت بف�ضل اهلل تعالى �أمن ًا وا�ستقرار ًا ورخاء ومناء.
قرارات إصالحية تحقق للوطن
قفزات متسارعة

خادم احلرمني ال�شريفني :
منذ �أن توليتم مقاليد احلكم وبالدن ــا ت�ش ــهد قفــزات مت�سارعــة نحو
التجديد والرقي والنماء ولقد بادرمت منذ الأ�سبوع الأول من عهدكم املبارك
بجملة من الق ــرارات الإ�صالحيــة والتنموي ــة والإداري ــة ,حيــث �صدر �أمركم

الكرمي ب�إلغاء عدد من اللجان واملجال�س العليا و�إن�شاء جمل�سني هما :جمل�س
ال�ش�ؤون ال�سيا�سية والأمنية وجمل�س ال�ش�ؤون االقت�صادية والتنمية  ,كما �صدر
�أمركم الكرمي بدمج وزارة الرتبية والتعليم ووزارة التعليم العايل يف وزارة
واحدة حتت م�سمى وزارة التعليم.
و�صدر �أمركم الكرمي ب�إن�شاء مركز امللك �سلمان بن عبدالعزيز للإغاثة
والأعم ــال الإن�سـاني ــة لكي يك ــون مركز ًا لإغاثـ ــة املجتمعات التي تعاين من
الك ــوارث و�أعلن ــتم عــن تخ�صي�ص مليــار ريال للأعمال الإغاثية والإن�سانية
لهذا املركز.
ويف �شهر رمـ�ضان املــا�ضي افتتــحتم رع ــاكم اهلل عــدد ًا م ــن امل�شروعات
املبارك ــة يف مكــة املك ــرم ــة والتي �شم ــلت م�شروع املبنى الرئيــ�س للتو�سع ــة
ال�سعودي ــة الثالثــة للم�سج ــد احل ــرام وم�شــروع خــادم احلرمني ال�شريفني
ال�ستكمال الطريق الدائري الأول.
ويف املدينة املنورة اعتمدمت الت�صميم املعدل لتو�سعة امل�سجد النبوي الذي
يت�ضمن بناء املرحلة الأولى يف اجلانب ال�شرقي واملرحلة الثانية يف اجلانب
الغربي مع تو�سعة ال�صفوف الأولى ,كــما افتتــحتم رع ــاكم اهلل مط ــار الأمري
حممد بن عبد العزيز اجلديد يف املدينة املنورة.
ولأن مو�ضوع توفري ال�سكن املنا�سب للمواطن هو من �أولوياتكم فقد �صدر
قرار جمل�س الوزراء باملوافـقة على نظام ر�سوم الأرا�ضي البي�ضاء الأمر الذي
�سي�سهم ب�إذن اهلل يف تقل ــيل تكلف ــة احل�صول على امل�سكن املالئم وبخا�صة
لذوي الدخول املحدودة �أو املنخف�ضة.
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خادم احلرمني ال�شريفني:
وعلى �صعيد ال�سيا�س ــة اخلارج ــية للمملكة ال تزال الق�ضية الفل�سطينية
حتتل حمور ًا مهم ًا يف �سيا�سة اململكة ولطاملا �أكدت اململكة على وجوب احرتام
قرارات الأمــم املتحـ ــدة والعهــود واملواثي ــق الدولي ــة والت�صدي للممار�سات
الإ�سرائيلية التي تقف يف وجه جهود ال�سالم.
ومل تقف جهود اململكــة عن ن�صــرة ق�ضايــا الأمــة بل توا�صــلت اجلــهود
تلو اجلهود يف �سبيل �إخراج ال�شعــب ال�ســوري من �أزمــته التي يو�شك عامها
اخلام�س على الرحيل جراء العمليات الع�سكريــة التي ي�شنــها النظام ال�سوري
على هذا ال�شعب ال�شقيق ,واحت�ضنت اململكة من �أجل ذلك اجتــماع املعار�ضـة
ال�سورية املعتدلة لإيجاد حل للأزمة و�إنهاء معاناة ال�شعب ال�سوري.
وخالل �شهر جمادى الثانية من العام املا�ضي وبر�ؤية حكيمة من مقامكم
 حفظكــم اهلل  -انطلقــت عمليــة عا�صفــة احلزم بقيــادة اململكــة العربيــةال�سعودية وم�شاركــة عدد مــن الدول ال�شقيــقة التي جــاءت ا�ستجابة ون�صرة
للحكومة ال�شرعية يف اجلمهورية اليمنية ال�شقيقة بعد �أن قــامت امليليــ�شيات
احلوثية بالتعاون مع الرئي�س ال�سابق بنق�ض العهود واالتفاقيات واالنقالب
على احلكومــة ال�شرعيــة ,وال يفــوتني يف هــذا املقــام �أن �أر�سل حتية تقدير
للجنود املرابطني الذين يخو�ضون غمار املعارك ن�صرة للحق والعدل.
كما �أعلنتم حفظكــم اهلل عن تخ�صي�ص �أكرث مــن مليــار ريــال ا�ستجابــة
لالحتياجات الإن�سانية والإغاثية لل�شعب اليمني ال�شقيق ،كما وجهتم باتخاذ
الإجراءات الالزمة لت�صحيح �أو�ضــاع الإخــوة الأ�شقــاء من �أبنــاء اجلمهورية
اليمنية املقيمني يف اململكة بطريقة غري نظامية.
8

ال�شورى  -العـدد  - 170ربيع الأول 1437هـ دي�سمرب 2015م

ويف �إط ــار التع ــاون العربي مع دول العـ ــامل احت�ض ــنت عا�ص ــمة بالدنا
احلبيب ــة الريا�ض الق ــمة الرابعــة للــدول العربيــة ودول �أمري ــكا اجلنوبية
حيث جنحت القمة بقيادتكم احلكيمة يف اخلروج بـ«�إعالن الريا�ض» الذي
يعد �إعالن ًا غري م�سبوق يف �شموليته و�صدوره بدون �أي حتفظات.
كــما تر�أ�ست ــم حفظ ــكم اهلل وف ــد اململك ــة يف قم ــة جممــوعة الع�ش ــرين
التي عقــدت يف اجلمهوري ــة الرتكي ــة يف ت ـ ـ�أكيد على ما متثل ــه اململك ــة على
ال�صعيد ال�سي ــا�سي واالقت ــ�صادي من مكان ــة كب ــرية وم�ساهمة جلية يف دعم
االقت�صاد العاملي.
كــما احت�ضــنت الــريــا�ض بقيــادتكــم  -رعــاكــم اهلل  -القمــة ال�ساد�ســة
والثالثني لقادة جملــ�س التعاون لدول اخلليج العربية والتي جاءت قراراتها
ترجمة وت�أكيد ًا على وحدة ال�صف اخلليــجي يف مواجهــة التحديات وتعميق ًا
للروابط الأخوية التاريخية التي جتمع دول اخلليج.
و�شهدت عالقات اململكة مع عدد من دول العالــم تطــور ًا ومناء من خالل
الزيارات املتبادلة وتوقيــع عدد من االتفاقيات يف جماالت خمتلفة حيث زار
اململكــة منــذ توليتــم مقالــيد احلكــم  -حفظكم اهلل � -أكبــر عــدد يف تاريخ
اململكة من زعماء الدول.
وال يفوتني �أن �أ�شيد مبا مت �إعالنــه من تكوين حتالف ي�ضم �أربع ًا وثالثني
دولة �إ�سالمية بقيادة اململكــة ملحاربة الإرهــاب ,والإعالن عن ت�أ�سي�س مركز
عمليــات م�شرتكــة يكــون مقــره الريا�ض لتن�ســيق ودعــم مكافحــة الإرهاب
وتطوير الربامج والآليــات الالزمــة لدعــم تــلك اجلهــود بعد النجاح الكبري
الذي حققه رجــال الأمــن يف بالدنا الذين قدموا �أرواحهم فداء للوطن فلهم
منا التحية والتقدير.
خادم احلرمني ال�شريفني :
و�أنتم تتف�ضلون اليــوم بافتــتاح �أعمــال ال�سنــة الرابعــة  -والأخــرية  -من
الدورة ال�ساد�سة لأعمال جملــ�س ال�شورى ,ف�إنه يطيب يل �أن �أو�ضح ملقامكم
الكرمي ب�أن جمل�س ال�شورى �أجنز يف ال�سنــة الثالثة من هذه الدورة جملة من
م�شروعات الأنظمة واللوائح واالتفاقيات والتقــارير واخلطط وفق ًا ملا ن�صت
عليه املادة (اخلام�سة ع�شرة) من نظامه.
حيث عقد املجلــ�س (�إحــدى و�سبــعني) جل�ســة كــان نتاجــها (مائــة و�ستة
وع�شرين) قرار ًا كان �آخرها م�شروع نظام ر�سوم الأرا�ضي البي�ضاء الذي متت
درا�سته يف جمل�س ال�شورى و�إجنازه خالل ثالثني يوم ًا ح�سب التوجيه الكرمي.

مداوالت القبة

كما ح�ضر �إلى املجل�س عدد من الوزراء وامل�س�ؤولني يف الأجهزة احلكومية
املختلفة كان �آخرهم �صــاحب ال�سمو امللــكي الأمــري �سعــود الفي�صل وزير
اخلارجيــة ال�سابــق  -يرحمــه اهلل  ,-و�أجدهــا فر�صــة هنــا لأوجــه ال�شــكر
لأ�صحاب ال�سمو واملعايل الوزراء على تعاونهم مع املجلــ�س وجتاوبهم مع ما
تتطلبه اخت�صا�صاته .
وا�ست�شعار ًا لأهميــة �صــوت املواطــن ومقرتحاتــه ولأهمــية الوقــوف معــه
على الق�ضايا التي تهمــه ف ـ�إن املجل�س عمل خالل العام املن�صرم على تطوير
الإدارة التي ا�ستحدثهــا �سابــق ًا والتي تخــت�ص بالتوا�صــل مع املجــتمع ,حيث
د�شــن املجــل�س قنــوات تــواكــب الو�سائــل احلــديثــة للتــوا�صــل االجــتماعــي,
�إ�ضافــة �إلى التوا�صل املبا�شــر مع املواطنــني لعــر�ض ق�ضايــاهم على جلــان
املجل�س املتخ�ص�صة ملناق�شتها و�إيجاد احللــول الالزمــة وفــق نظــام املجل�س
ولوائح عمله.
خادم احلرمني ال�شريفني :
لقد وا�صــل جملــ�س ال�شــورى جهــوده على �صــعيد الدبلوما�سية الربملانية
التي حققت بف�ضل اهلل ثم بتوجيهاتكم احلكيمــة ودعمــكم الكــرمي جناحات
كبرية يف تعزيز العالقات الربملانية مع املجال�س املماثلــة يف الــدول ال�شــقيقة
وال�صديقــة� ,ســواء مــن خــالل امل�شاركــة يف امل�ؤتــمرات الربملانــية الدوليــة
والإقليمــية �أو الــزيــارات التي يقــوم بها م�س ـ�ؤولو و�أعــ�ضاء املجــل�س �أو جلــان
ال�صداقة الربملانيــة التي ُ�شكلت لتعزيز �أوا�صــر ال�صداقة مع الدول ال�شقيقة
وال�صديقــة� ,أو مــن خــالل الوفــود الربملانيــة التي ي�ست�ضــيفها املجــل�س مــن
خمتلف الدول.
ويف هذا ال�سياق ا�ست�ضــاف جمــل�س ال�شــورى االجتــماع التا�ســع لر�ؤ�ساء
جمالــ�س ال�شــورى والنــواب والوطــني والأمــة بدول جمل�س التعــاون لــدول
اخللــيج العربــية والذي خرج بعدد من القرارات التي ت�صب يف �صالح العمل
الربملاين اخلليجي امل�شرتك.
ساعون لتحقيق ما يتطلع إليه
المقام الكريم من مستقبل زاهر
وعطاء أكبر للوطن والمواطن

وقبل اخلتام ا�سمحــوا يل يا خــادم احلرمــني ال�شريفــني �أن ن�ؤكد ملقامكم
الكريــم �أننا يف جملــ�س ال�شــورى �سائرون  -مب�شيئــة اهلل  -من �أجــل حتقــيق
املزيد من الإجنازات �ساعون لتحقــيق ما تتطلــعون �إليــه من م�ستــقبل زاهر
وعطاء �أكرب للوطن واملواطن ,مــجدد ًا ال�شكر والتقدير لكم يا خادم احلرمني

ال�شريفني  -حفظكم اهلل  -على ما يلقاه املجل�س من دعم واهتمام ومتابعة
من مقامكم الكرمي يف �سبيل حتقيق ما تتطلعون �إليه خلدمة املواطن.
كما �أتقدم بال�شكــر ل�صاحــب ال�ســمو امللكي الأمري حممد بن نايف بن
عبدالعزيز ويل العهــد نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية ول�صاحب
ال�سمو امللكي الأمري حممد ابن �سلــمان بن عبدالعزيز ويل ويل العهد النائب
الثاين لرئي�س جملــ�س الــوزراء وزيــر الدفــاع على دعمهما لأعمال املجل�س,
كما �أ�شكر �أع�ضاء املجل�س ومن�سوبيــه الذين بذلوا كل جهد لتحقيق ما و�صل
�إليه املجلــ�س� ,سائ ًال اهلل �سبحانــه وتعالى �أن يدمي على هذه البالد املباركة
وقادتها ف�ضله وكرمه ,و�أن يحقــق ما ي�صبوا �إليه اجلميع من �آمال وتطلعات
�إنه �سميع جميب.
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ,,,
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ث ــم �ألقى خ ـ ــادم احلرمــني ال�شريف ــني امل ــلك �سلم ــان بن عب ــدالعزيـ ــز
الكلمة التالية:
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
احلمد هلل وال�صالة وال�سالم على ر�سول اهلل.
الإخوة والأخوات �أع�ضاء جمل�س ال�شورى.
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته:ـ
بعون اهلل تعالى نفتتح �أعمال ال�سنة الرابعة من الدورة ال�ساد�سة ملجل�س
ال�شورى� ،سائلني اهلل �سبحانه �أن يبارك يف اجلهود ،ويجعلها خال�صة لوجهه
أعمال وما اتخذه من قرارات.
الكرمي� ،شاكر ًا ملجل�سكم ما قام به من � ٍ
لقد قامت دولتك ــم على كــتاب اهلل و�سنــة ر�سول ــه �صلى اهلل علي ــه و�سلم،
وت�شرفت بخدمة احلرمني ال�شريفني وقا�صديهــما ،و�شهــدت منذ ت�أ�سي�سها
حلمة وطنية �شهد بها اجلميع ،وا�ستمرت عجــلة التطوي ــر والنـماء يف وترية
مت�صاعدة ،رغم التقلبات االقت�صادية الدولية.
اإلنسان السعودي هو هدف
التنمية األول

�أيها الإخوة والأخوات :
�إدراك ًا من حكومت ــكم �أن الإن�ســان ال�سع ــودي هو ه ــدف التنمي ــة الأول،
فقد وا�صلت اهتمامهــا بقطاعات ال�صحــة والتعلي ــم والإ�سك ــان والتوظــيف
10
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والنقل واالقت�صاد وغريه ــا ،ووفرت لها الدعــم غري املحدود املادي والب�شري
والتنظيمي ،وت�أتي �إعادة تنظيم �أجهزة جمــل�س الــوزراء دعم ًا مل�سرية التنمية.
و�سارت اململكة يف �سيا�ستها اخلارجية على مب ــادئها الثابتة ،امللتزمة باملواثيق
الدوليــة ،املدافع ــة عن الق�ضاي ــا العربيــة والإ�سالميــة ،الرامية �إلى حماربة
الإرهاب وحتقيق الأمن واال�ستقرار يف العامل ،ال�ساعية �إلى توحيد ال�صفوف
ملواجهة املخاطر والتحديات التي حتيط بالأمتني العربية والإ�سالمية.
عجلة التطوير والنماء تتصاعد رغم
التقلبات االقتصادية الدولية

ويف خطابي املوزع عليكم ا�ستعرا�ض ل�سيا�سة الدولة الداخلية واخلارجية
وما حققته من �إجنازات.
�أ�س�أل اهلل عز وجل �أن يوفقنا ج ــمعي ًا لكل خري ،وال�سالم عليكم ورحمة
اهلل وبركاته،،،.
وفيما يلي ن�ص خط ــاب خـ ــادم احل ــرمني ال�شريف ــني امل ــلك �سل ــمان بن
عبدالعزيز �آل �سعود  -حفظه اهلل  -الذي وجهه لأعمال ال�سنة الرابعة من
الدورة ال�ساد�سة ملجل�س ال�شورى:
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني
وال�صالة وال�سالم على ر�سول اهلل وعلى �آله و�صحبه �أجمعني
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ي�سرين �أن �أفتت ــح �أعمــال ال�سنــة الرابعة من ال ــدورة ال�ساد�ســة ملجـ ـ ــل�س
ال�شورى �سائ ًال املولى عز وجل �أن يوفقنا لأداء الأمان ــة وحت ّمل امل�س�ؤولية على
الوجه الأكمل �إنه �سميع جميب.
�أيها الإخوة والأخوات :
يطيب يل من خالل هذا اللقاء �أن �أ�ستعر�ض ال�سيا�سة الداخلية واخلارجية
للمملكة ،و�أبرز امل�ستجدات والتحديات يف هذا ال�ش�أن ،متطلع ًا �إلى �أن نتعاون
جميع ًا يف تعزيز املكت�سبات ومعاجل ــة املعوقات مبا ي�سهم يف االرتقاء بوطننا
الغايل وم�ستوى اخلدمة املقدمة ملواطنيه.
�إن م�سرية النماء م�ستمرة على وترية را�سخة منذ عهد امللك عبدالعزيز
بن عبدالرحمن �آل �سعود ومن بعده �أبنا�ؤه الربرة  -رحمهم اهلل جمــيع ًا -
حتى اليوم احلا�ضر ،وي�أتي يف مقدمة التزاماتنا ما �شــرف اهلل ب ــه ب ــالدنا
من خدمة احلرم ــني ال�شريفني وقا�صديهما من حجاج ومعتمرين وزوار،
وهو التزام نفخــر ونعتز بـ ــه ،وقـ ــد عاهدن ــا اهلل عز وجل على بــذل الغايل
والنفي�س يف �سبيل ذلك ،وي�أتي يف هذا ال�سياق اهتمام الدولة بعمارة احلرمني
ال�شريفني وتو�سعتهما.

�أيها الإخوة والأخوات :
�إن برامج التطوي ــر والتنمي ــة التي ن�شه ــدها تنطلق من ثوابتنا الدينية
وقيمنا االجتماعية ،مبا يحفظ احلقوق ويحدد الواجبات ،و�إننا عازمون على
موا�صلة تلك الربامج يف جوانب التنمية ال�سيا�سية والثقافية واالقت�صادية
واالجتماعية واخلدمية ،ومن هنا فقد وجـ ــهنا ب�إعادة هيكلة �أجهزة جمل�س
الوزراء وما ا�ستتبع ذلك من �إلغاء العدي ــد من املج ــال�س والهيئات واللجان،
ونقل اخت�صا�صاتها �إلى كل من (جمل�س ال�ش�ؤون ال�سيا�سية والأمنية ،وجمل�س
ال�ش�ؤون االقت�صادية والتنمية) ،ومن خالل هذين املجل�سني ب�إ�شراف ومتابعة
جمل�س الوزراء �ست�ستمر اجلهود يف تعزيز م�سرية التنمية والو�صول �إلى تكامل
الأدوار وحتديد امل�س�ؤوليات واالخت�صا�صات ومواكبة التطورات وحت�سني بيئة
العمل وتقوية �أجهزة الدولة.
�أيها الإخوة والأخوات :
لقد �أ�سهم ارتفاع �أ�سعار النفط خالل ال�سنوات املا�ضية يف تدفق �إيرادات
مالية كبرية حر�ص ــت الدولـ ــة من خاللــها على اعتماد العديد من امل�شاريع
التنموية ال�ضخم ــة وتطوي ــر البن ــية التحت ــية �إ�ضافـ ـ ًة �إلى تعزيز االحــتياطي
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العام للدولــة مما م ّكن بالدنـ ــا بف�ضل اهلل من جت ــاوز تداع ــيات انخفا�ض
�أ�سعار النفط ،مبا ال ي�ؤثر على ا�ستمرار م�سرية البناء وتنفيذ خط ــط التنمية
وم�شروعاتها ،ولق ــد وا�ص ــل اقت�صادن ــا  -وهلل احلمد  -منوه احلق ــيقي على
الرغم من التقلبات االقت�صادية الدولية وانخفا�ض �أ�سعار النف ــط  ،والف�ضـل
 بعـد اهلل  -يعود �إلى ال�سيا�سات االقت�صادية املتوازنة واحلكيمة التي تتبعهاالدولة يف �ضبط الأو�ضاع املالية العامة  ،واملحافظة على اال�ستقرار والتوازن
بني املوارد والإنفاق على امل�شروعات التنموية الكبرية يف جميع القطاعات.
لقد جنحنا  -بف�ضل اهلل  -يف املحافظة على م�ستويات الدين العام التي
التــزال منخف�ضــة مقارنـ ــة باملــعدالت العاملي ـ ــة ،واملمــلك ــة حري�ص ــة عــلى
تنفيذ برامج تنويع م�صادر الدخل وتقلــيل االعت ــماد على النف ــط م�صدر ًا
رئي�س ًا للدخــل ،ور�ؤيتنا يف الإ�صالح االقت ــ�صادي ترتـكز على رفع كفـ ــاءة
الإنفـ ــاق احلكـ ــومي ،واال�ستــفادة من املــوارد االقت�صاديــة وزيــادة ع ــوائد
اال�ستثـ ــمارات احلكومية ،ولقد وجـ ــهنا جمل�س ال�ش�ؤون االقت�صادية والتنمية
بــو�ضع اخلطـ ــط وال�ســيا�سـ ــات والربامــج الــالزم ـ ــة لــذلك ،ف ـبــالدنا وهلل
احلمد بالد خري وعطاء.
12
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�أيها الإخوة والأخوات :
لقد جاءت خطة التنمية العا�ش ــرة التي ب ــد�أت هذا الـعام على ق ــاعدة
اقت�صادية تنموية را�سخة ومواكبة للتطلعات ولأهم امل�ستجدات والتحديات،
وترمي خطة التنمية �إلى رفع م�ســتوى الناتــج املحلي ،وتر�سيخ دعائم التنمية
االقت�صادية ال�شاملة وتنمي ــة القوى الب�شريــة ورفع معدالت توظيفها ،وزيادة
الإنفاق على البنيــة التحتي ــة ،و�سيقوم جمل�س ال�ش�ؤون االقت�صادية والتنمية
من خالل �آلياته مبتابعة �ضمان جنــاح �ســري العمل ورف ــع م�ستوى الأداء ,ويف
هذا ال�سياق مت �إن�ش ــاء املركــز الوطني لقيـ ــا�س �أداء الأجهزة احلكومية ,كما
وجهنا بنا ًء على ما �أو�صى به جمل�س ال�ش�ؤون االقت�صادية والتنمية ب�أن ترفع
الوزارات والأجهزة احلكومية �إلى املجل�س توجهاتها ور�ؤاها.
كما �أننا حري�صون على حت�سني ال�ســوق التجارية ال�سعودية ،وتكوين بيئة
جاذبة للعمل واال�ستثمار لل�شركات الوطنيــة والأجنبية ،وتب�سيط الإجراءات
وت�سهيل اال�ستث ــمار يف ال�س ــوق ال�سعودي ــة ،ولقد وجهنا بفتح ن�ش ــاط جتارة
التجزئة واجلملة لل�شركات الأجنبية �سعي َا لتنويع ال�سلع واخلدمات التي تقدم
للمواطنني وتوفريها بجــودة عالية و�أ�سعــار تناف�سيــة منا�سبــة ،وفتح فر�ص
جديدة للعمل والتدريب لل�شباب ال�سعودي.
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�أيها الإخوة والأخوات :
يظل القطاع ال�صحي من �أبرز اهتماماتنا؛ فالدولة م�س�ؤولـ ــة عن توفـ ــري
الرعاية ال�صحية الالئقة للمواطنني ،ولقد وا�صلنا توف ــري �أوج ــه الدعم لهذا
القطاع الب�شرية واملالية مما �أ�سهم يف رفع م�ستوى هذه اخلدمة مع تطلعنا
�إلى ا�ستمــرار االرت ــقاء بها ،مبا يف ذلك توفــري املزيـ ــد من الك ــوادر الب�شرية
الوطنية ،من خالل التو�سع يف افتتاح الكليات الطبية وال�صحية ورفع ن�سبة
املبتعثني يف التخ�ص�صات الطبية.
�أما فيما يتع ّلق بالتعليم فقد حر�صت الدولة على �أن تكون �أبرز ا�ستثماراتها
يف تنمية الإن�سان ال�سعودي حيث وفرت كل الإمكانات واملتطلبات الالزمة
لرفع جودة التعليم وزيادة فاعليته ورفع م�ستوى من�سوبيه و�إك�سابهم املهارات
املطلوبة  ،ويف هذا ال�سياق مت الرتكيز يف برنامج خادم احلرمني ال�شريفني
لالبتعاث اخلارجي على املواءمة بني خمرجات التعليم وحاجة العمل بحيث
ي�سهـ ــم يف �س ــد الفجــوة باحتياج ــات �س ــوق العمل من بعــ�ض التخ�ص�صات
وبخا�صة الطب وغريه من التخ�ص�صات العلمية.
وفيما يخ�ص قطاع الإ�سكان فاجلميع يدرك ما توليه الدولة من رعاية
واهتمام بهذا القطاع وما اعتمدت له من ميزانيات �ضخمة حيث وفرت كل
و�سائل الدعم الالزم لتوفري ال�سكن املالئم للم�ستحقني ،ويف هذا ال�ش�أن
�شجعت الدولة اال�ستثمار يف هذا املجال ،وتعزيز دور القطاع اخلا�ص ليكون
�شريك ًا مكم ًال جلهود احلكومة يف حتقيق هذا الهدف ،كما �سعت �إلى �إيجاد
توازن بني العر�ض والطلب ،وحتفيز مالك الأرا�ضي على تطويرها واال�ستثمار
فيها مبا ي�سهم يف �سد االحتياج املتزايد لل�سكن ،وت�أتي موافقتنا على نظام
ر�سوم الأرا�ضي البي�ضاء �سعي ًا لتحقيق هذا الهدف.

ويف جمال قطاع العمل واملوارد الب�شرية ف�إن هذا املو�ضوع يحتل مركز ًا
متقدم ًا يف �سلم �أولوي ــات احلكوم ــة ،التي ا�ستم ــرت يف حتديث ترتيباتها
الإدارية واملالية وبراجمها ،ويف �إطار رف ــع كف ــاءة �أداء الأجه ــزة احلك ــومية
وموظفيها مت �إطالق برنامج لتنمية املوارد الب�شرية ,كــما �أن�ش ـ�أت احلــكومة
م�ؤخر ًا هيئة توليد الوظائف لدعم التن�سيق بني جميع اجل ــهات احلك ــومية
واخلا�صة ذات العالقة ب�سوق العمل ،وتعزي ــز امل�شارك ــة بينها ،والعمل على
تنمية القطاعات املولدة للوظائف وا�ستثــمار املي ــزة التناف�ســية يف مناطق
اململكة لهذا الغر�ض وكذلك الهيئة العامة للمنــ�ش�آت ال�صغــرية واملتو�سطة،
والربنامج الوطني لدعم �إدارة امل�شروعات يف اجلــهات العامة ،كما اهتمت
الدولة بتو�سيع م�شاركة املر�أة يف التنمية مبا ال يتع ــار�ض مع تعــاليم الدين
احلنيف ،وقد �أثبتت املر�أة ال�سعودي ــة كفاءتها وقدرتها على �أداء دوره ــا يف
خمتلف املجاالت ،ومن ذلك م�شاركتها الفاعلة يف االنتخابات البلدية التي
�أجريت م�ؤخر ًا.
وبالن�سبة لقطاع النقل الذي هو عــ�صب التنمــية� ،ضخ ــت احلكومة مبالغ
كبرية يف �سبيل توفري بنية الطرق يف اململك ــة ،وا�ستمــرت م�شروعات النقل
يف التطور والتنوع ،فزادت م�شروعات الطرق بني مدن اململكة ،واعتُمدت
م�شروع ــات قط ــار احلرم ــني ،وم�شروع ــات ال�شركــة ال�سعوديـ ــة للخطوط
احلديدية ،وم�شروع امللك عبدالعزيز للنقل العام مبدينة الريا�ض.
�أيها الإخوة والأخوات :
�إننا جمتمع م�سلم يجمعنا االعت�صام بحبل اهلل ،والتم�سك بكتابه و�سنة
نبيه �صلى اهلل عليه و�سلم عقيدة و�شريعة ومنهج ًا ،فال�شريعة الإ�سالمية تقوم
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على احلق والعدل والت�سامح ونبذ �أ�سباب الفرقة ،ولذلك ف�إن اجلميع يدرك
�أهمية الوحدة الوطنية ونبذ كل �أ�سباب االنق�س ــام و�ش ــق ال�صــف ،وامل�ســا�س
باللحمة الوطنية ،فاملواطنون �سواء �أمام احلقوق وااللتزامات والواجبات،
وعلينا جميع ًا �أن نحافظ على هذه الوحدة ،و�أن نت�صدى لكل دعوات ال�شر
والفتنة �أي ًا كان م�صدر هذه الدعوات وو�سائل ن�شرها ،وعلى و�سائل الإعالم
م�س�ؤولية كبرية يف هذا اجلانب.

الت�صدي للإرهابيني بكل حزم وقوة ،ولقد وفقوا وهلل احلمد يف مالحقتهم
وتفكيك �شبكاتهم وخالياهم �إ�ضافة �إلى تنفي ــذ عم ــليات �أمن ــية ا�ست ــباقية
�أ�سهمت ب�شكل فاعل يف درء �شرورهم و�إحباط خمططاتهم ،ونحن عاقدون
العزم بحول اهلل وقوت ــه على دع ــم وتعزي ــز ق ــدرات �أجه ــزتنا الأمنية بكل
الو�سائل والأجهزة احلديثة التي متكنهم من �أداء مهامهم وم�س�ؤولياتهم على
�أكمل وجه وهي م�صدر فخرنا واعتزازنا.

�أيها الإخوة والأخوات :
�إن دولتكم ما�ضية يف دعم اجلهود ملواج ــهة التح ــديات واملخاطر التي
وجه ــنا جمــل�س ال�ش�ؤون ال�سيا�سية
حتيط بالأمتني العربية والإ�سالمية ،ولقد ّ
والأمني ــة باقتـ ــراح اخلط ــط والربامــج وال ــر�ؤى الالزمـ ــة ملواجه ــة ه ـ ــذه
التحديات واملخاطر.
�إن الأمن من �أهم النعم التي تف ــ�ضل اهلل بها على بـ ــالدنا وهو الركيزة يف
ا�ستقرار ال�شعوب ورخائها  ،ولقد كان املواطن ال�سع ــودي وال ي ــزال م�ستــ�شعر ًا
مل�س�ؤوليته يف هذا ال�ش�أن فهو رجل الأمن الأول وع�ض ٌد لقيادته وحكومته يف دحر
احلاقدين والطامعني ولن ن�سمح لكائن من كان �أن يعبث ب�أمننا وا�ستقرارنا.

لقد عانينا يف اململكة من �آفـة الإره ــاب وحر�صــنا وال زلنا على حماربته
والت�ص ــدي بكل �صرام ــة وحزم ملنطل ــقاته الفكري ــة التي تتخذ من تعاليم
الإ�سالم مب ــرر ًا له ــا والإ�س ــالم من ــها ب ــراء ،وال يخفى �أن حماربة الإرهاب
والت�ص ــدي له واقتـ ــالع جذوره وجتف ــيف منابعه م�س�ؤولية دولية م�شرتكة
فخطره حمدق باجلميع.

�أيها الإخوة والأخوات :
�إن الإرهاب �آفة عاملية اكتوى بنارها العديد من الدول وال�شعوب ،فلي�س
له دين وال وطن ،ولقد كان لأجهزة الدولة الأمنية البا�سلة جهود جبارة يف
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ومن هذا املنطلق ج ــاء ت�شك ــيل التح ــالف الإ�سالمي الع�سكري ملحاربة
الإره ــاب بقي ــادة اململك ــة ،وت�أ�سي ــ�س مرك ــز عملي ــات م�ش ــرتكة مب ــدينة
الريا�ض لتن�سيق ودعم العملي ــات الع�سكري ــة ملحارب ــة الإره ــاب ولتط ــوير
الربامج والآليات الالزمة لدعم ت ــلك اجل ــهود ،وو�ضع الرتتيبات املنا�سبة
للتن�سي ــق م ــع ال ــدول ال�صديق ــة واملحب ــة لل�س ــالم واجلـ ـ ــهات الدول ــية
يف �سبيل خدمة املجهود الدويل ملكافح ــة الإره ــاب وحف ــظ ال�سلم والأمن
الدوليني ،واململكة بذلت و�سوف ت�ستمر يف بذل ما ت�ستطيعه يف هذا ال�ش�أن.

مداوالت القبة

�أيها الإخوة والأخوات :
�إن اململكة العربية ال�سعودي ــة حري�صة على الدف ــاع عن الق�ض ــايا العربية
والإ�سالمية يف املحافل الدولي ــة ويف مقدم ــة ذلك حتقي ــق ما �سع ــت وت�سعى
�إليه اململكة دائم ًا من �أن يح�صل ال�شعب الفل�سطيني على حقوقه امل�شروعة،
و�إقام ـ ـ ــة دولتـ ـ ــه امل�ستقـ ـ ــلة ،وعا�صمتـ ـ ــها القـ ـ ــد�س ,وت�ؤكـ ـ ــد اململكـ ـ ــة �أن
ما فعلته قـ ـ ــوات االحـ ـ ــتالل الإ�سرائيليـ ـ ــة م�ؤخ ًرا من ت�صعيد وت�صـ ـ ــرفات
غري م�س�ؤولة من قتل الأطفـ ـ ــال والن�ساء واملدنيني الأبرياء العزل ,واقتحام
امل�سجد الأق�صى املبارك وانتهاك حرمتـ ـ ــه واالعـ ـ ــتداء على امل�صـ ـ ــلني لهو
جرمية كربى يجب �إيقافـ ـ ــها.
كما يجب و�ضـ ـ ــع حـ ـ ــد لبنـ ـ ــاء امل�ستوطـ ـ ــنات الإ�سرائيليـ ـ ــة و�إزالـ ـ ــة
ما �أن�شئ منها وتنا�شد اململكـ ـ ــة املجتمـ ـ ــع الدويل اال�ضـ ـ ــطالع مب�س�ؤولياته
واتخاذ التدابري ال�ضرورية حلماية ال�شعـ ـ ــب الفل�سطـ ـ ــيني من املمـ ـ ــار�سات
العدوانية الإ�سرائيلية ،التي تعد ا�ستفزاز ًا مل�شاعر العرب وامل�سـ ـ ــلمني كافة.
ويف �سياق حر�ص اململكــة على �أداء واج ــباتها جتـاه الدول ال�شقي ــقة
ون�صرتها ,جاءت عملية عا�صفة احلزم مب�شاركـ ــة عدد من الدول الع ــربية
والإ�سالمية وبطلب من احلكومة ال�شرعية يف اليمن لإنقاذه من فئة انقلبت
على �شرعيته وعبثت ب�أمنه وا�ستقراره ،و�سعت �إلى الهي ــمنة وزرع الفنت يف
املنطقة ،ملوحة بتهديد �أمن دول اجلوار ويف مقدمت ــها اململ ــكة ،ومنــفذة
لتوجهات �إقليمية ت�سعى �إلى التدخل يف ال�ش�ؤون الداخلية للدول العربية من
خالل حتويل اليمن �إلى ب�ؤرة لل�صراع املذهبي والطائ ــفي ,الأمر الذي �أملى

على دول التحالف التعامل مع هذا اخلطر املحدق ب�أمن اليمن و�شعبه و�أمن
املنطقة العربية مبا يعيد ال�شرعــية واال�ستق ــرار �إلى اليــمن ال�شق ــيق ،ومينع
التهدي ــدات التي متث ــلها هذه الفئــة ومن يدعــمها �إقليمي ًا ،وي�ؤمن للمنطقة
ا�ستقرارها و�سالمة �أرا�ضي ــها ,و�أعــقب ذلك عمــلية �إع ــادة الأم ــل ,وبرامج
الإغاثة وامل�ساعدات الإن�سانية لل�شعب اليمني ال�شقيق عرب مركز امللك �سلمان
للإغاثة والأعمال الإن�سانية وذلك ليتجاوز ظروفه و�أو�ضاعه ولي�ستعيد دوره
الطبيعي �إقليمي ًا ودولي ًا ,وينه�ض بوطنه يف �أجواء من الأمن واال�ستقرار.
واململكة منذ بداية الأزمة حتى الآن تدعو �إلى حل �سيا�سي وفق ًا للمبادرة
اخلليجيـ ـ ــة وخمرجـ ـ ــات احلوار الوطني ال�شامـ ـ ــل ،ولقـ ـ ــرار جمل�س الأمن
رقم (.)2216
حريصون على أن تبقى سورية
وطنًا موحدًا

كما �أن موقف اململ ــكة من الأزم ــة ال�سوري ــة وا�ضح منذ بدايتها ،وهي
ت�سعى للمحافظة على �أن تبقى �سوريا وطن ًا موحد ًا يجمع كل طوائف ال�شعب
ال�سوري ،وتدعو �إلى حل �سيا�سي يخرج �سوريا من �أزمتها ومي ّكن من قيام
حكومة انتقالية من قوى املعار�ضة املعتدلة ،ت�ضمن وحدة ال�سوريني ،وخروج
القوات الأجنبية ،والتنظيمات الإرهابية التي ما كان لها �أن جتد �أر�ض ًا
خ�صبة يف �سوريا ل ــوال �سيا�س ــات النظــام ال�ســوري التي �أدت �إلى �إبادة مئات
الآالف من ال�سوريني وت�شريد املاليني ،وانط ــالق ًا من احلر�ص على حتقيق
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الأمن واال�ستقرار والعدل يف �سوريا ا�ست�ض ــافت اململ ــكة اجتم ــاع املعار�ضة
ال�سورية بكل �أطيافها ومكوناتها �سعي ًا لإيج ــاد حـل �سيا�سـي ي�ضـ ـمـن  -ب�إذن
اهلل  -وحدة الأرا�ضي ال�سورية وفق ًا ملقررات جنيف (. )1
�أيها الإخوة والأخوات :
لقد حر�صنا خالل الفرتة املا�ضية على تعزيز عالق ــاتنا وتط ــويرها مع
العديد من الدول ال�شقيقة وال�صديقة من خالل تبادل الزي ــارات مع العديد
من زعماء وقادة العامل ،ونحن ما�ضون يف هذا امل�سار مبا يعزز مكانة اململكة
ودورها الإقليمي والدويل ،ويف هذا الإطار ا�ست�ضافت اململكة القمة الرابعة
للدول العربية ودول �أمريكا اجلنوبية التي توج ــت �أعم ــالها ب�صدور �إعالن
الريا�ض املت�ضمن الت�أكيد على �أهمية التنفيذ الكامل لق ــرار جم ــل�س الأمن
املتعلق بالأزمة اليمنية ،ورف�ض �أي تدخل يف �شـ ـ�ؤون دول املنط ــقة الداخ ــلية
من قبل قوى خارجية انتهاك ًا مليثاق الأمم املتح ــدة ومب ــادئ ح�سن اجلوار،
والت�شديد على �أهمية احرتام ا�ستق ــالل الدول ووحدتها و�سالمتها الإقليمية
وحل النزاعات بالطرق ال�سلمية.
كما ت�ضم ــن الإع ــالن االعتــراف بدولة فل�سط ــني� ،إ�ضاف ــة �إلى ع ــدد من
الق�ضايــا ال�سيا�سيـ ــة واالقت�صاديـ ــة التي تهم ال ــدول العربي ــة ودول �أمريك ــا
اجلنوبية.
16
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كما �شاركت اململكة يف اجتماع قمة جمموعة الع�شرين الذي ا�ست ــ�ضافته
اجلمهورية الرتكية يف ت�أكيد على املكان ــة املرموق ــة واملهمة التي و�صلت �إليها
بالدنا يف خارطــة االقت�صــاد العاملي ,ولق ـ ــد �أ�سهم ــت اململكة من خالل هذه
القمة يف خطط تطوير العالق ــات االقت�صادية بني ال ــدول وتذليل الع ــقبات
واملعوق ــات وت�شجي ــع ودع ــم ت ــدف ــق اال�ستثمارات ،وتب ــادل اخلربات ،ونق ــل
التقني ــة وتوطي ــنها ،والتعاون يف املج ــاالت كاف ــة ,مبا يعود بالنفع والفائدة
على اجلميع.
ويف �إطار التن�سيق امل�ستمر مع �أ�شقائن ــا قادة دول جم ــل�س التع ــاون لدول
اخلليج العربية كان انعقاد الدورة (  ) 36للمجل�س الأعلى ملج ــل�س التع ــاون
لدول اخلليج العربية يف الريـا�ض يومي � /28 -27صفر 1437/هـ التي قدمنا
خاللها ر�ؤيتنا لأ�صحاب اجلالل ــة وال�سمو لتعزيز م�سي ــرة العم ــل اخلل ــيجي
امل�شرتك ومت �إقرارها من قبل املجل�س الأعلى وت�ض ــمنها �إعالن الريا�ض ،وما
�صدر عن هذه الدورة من قرارات �شملت خمتلف املج ــاالت� ،آملني �أن يحقق
ذلك �آمال وطموحات �شعوب دولنا.
ويف جمال الطاقة ا�ستمرت اململكة يف االهتمام با�ستقرار ال�سوق النفطية
من خالل انتهاج �سيا�س ــة متوازن ــة ت ــراعي م�ص ــالح املنتجني وامل�ستهلكني،
وت�ضمن ا�ستقرار ال�سوق وحماي ــة م�صالح الأجيال احلا�ضرة والقادمة ،وهي
حري�صة على اال�ستمرار يف عملي ــات ا�ستك ــ�شاف البت ــرول والغ ــاز والرثوات
الطبيعية الأخرى يف اململكة ،و�آفاق اقت�صادنا مب�شرة وهلل احلمد.

مداوالت القبة

�أيها الإخوة والأخوات :
�إن دولتكـ ـ ــم حري�ص ــة على االرتق ــاء ب�أداء �أجه ــزتها مبا يلبي تطلعات
و�آمال مواطنيها يف املج ــاالت كاف ــة ،وهي ت ــدرك �أن �أمام ــها الع ــديد من
التحدي ــات �إال �أنها عاق ــدة الع ــزم ب�إذن اهلل على جت ــاوزها وتوف ــري احلياة
الكرمية ملواطنيها
ونحن نقدّر ما يقوم به جمل�س ال�ش ــورى من �أعمال وما يقدمه من �آراء
�سديدة يف ال�ش�أنني الداخلي واخلارجي ،ونتط ــلع �إلى �أن ي�ستمر املجل�س يف
ذلك بكل جدية وفاعلية .وفقنا اهلل جميع ًا لكل خري.
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،.
ح ــ�ضر احلف ــل �صاحب ال�س ــمو امللكي الأم ــري عبدالإله بن عب ــدالعزيز
�آل �سعود م�ست�شار خادم احلرمني ال�شريفني و�صاحب ال�سم ــو امللكي الأم ــري
في�صل بن بندر بن عبدالعزيز �أمري منطقة الري ــا�ض و�صاحب ال�سمو امللكي
الأمري حممد بن نايف بن عبدالعزيز ويل العهد نائب رئي�س جم ــل�س الوزراء
وزير الداخلية و�صاحب ال�سمو امللكي الأمري في�صل بن �سلمان بن عبدالعزيز
�أمري منطقة املدينة املنورة و�صاحب ال�سمو امللكي الأم ــري حممد بن �سلمان
بن عبدالعزيز ويل ويل العهد النائب الثاين لرئي�س جمل�س الوزراء و�أ�صحاب

ال�سمو املل ــكي الأمراء و�سماح ــة املف ــتي العام و�أ�ص ــحاب الف�ض ــيلة العلم ــاء
واملعايل ال ــوزراء وكبار امل�سـ ـ�ؤولني من مدنيني وع�س ــكريني ,و�سفراء الدول
ال�شقيقة وال�صديقة املعتمدون لدى اململكة.
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خادم الحرمين
الشريفين يطلع على
معرض الصور التاريخية
لمجلس الشورى
اطلع خادم احلرمي ــن ال�شريفني امللك �سل ــمان بن عبدالع ــزيز خ ــالل
ت�شريفه  -حفظه اهلل  -ملجل ــ�س ال�شورى الفتت ــاح �أعم ــال ال�سن ــة الرابع ــة
من الدورة ال�ساد�سة للمجل ــ�س و�إلقاء اخلط ــاب امللكي على معر�ض ال�صور
الفوتوغرافية لتاريخ املجل�س الذي �أقامته الإدارة العامة للإعالم والتوا�صل
املجتمعي باملجل�س على هام�ش احلفل ,حيث ا�ستم ــع امل ــلك املفدى �إلى �شرح
من امل�ست�شار مبكتب نائب رئي�س املجل�س الدكتور عبدالرحمن الزهراين.
18
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وتوقف امللك �سلم ــان بن عبدالعزي ــز � -أي ــده اهلل  -عند كل مرحلة من
مراحل تاريخ املجل�س ,و�أبدى �إعجابــه  -حفظه اهلل  -مبا احتواه املعر�ض من
�صور فوتوغرافية جت�سد كل مرحل ــة من مراحل تاريخ املجل�س منذ ت�أ�سي�سه
عام 1346هـ ,وت�ؤكد اهتم ــام ق ــادة هذه البالد بال�شورى وتر�سيخها كمبد�أ
�أ�سا�سي يف احلكم.
و�ضم املعر�ض �صور ًا فوتوغرافي ــة لأع�ضاء جمل ــ�س ال�شورى يف عهد امللك
عبدالعزيز ويف عهد امللك �سعود بن عبدالعزيز ,و�صور ًا �أخرى جت�سد رعاية
امللك فهد بن عبدالعزيز لأول دورة للمجل ــ�س يف عه ــده احلديث ,و�إلقائه
للخط ــاب امللكي يف املج ــل�س ل�س ــنوات �شوري ــة عديدة ,وكذلك �صور للملك
عبداهلل بن عبدالعزيز و�صاحب ال�سمو امللكي الأمري �سلطان بن عبدالعزيز
و�صاحب ال�سمو امللكي الأمري نايف بن عبدالعزيز يف جمل�س ال�شورى.
كم ــا �شم ــل املع ــر�ض �ص ــور ًا خل ــادم احلرم ــني ال�شريف ــني امللك �سلمان
بن عبدالعزيز  -حفظه اهلل � -أثن ــاء ح�ض ــوره �إحدى جل�سات املجل�س حينما
كان �أمري ًا ملنطقة الريا�ض ,و�صور ًا �أخرى �أثناء ح�ض ــوره � -أيده اهلل  -حفل
اخلط ــاب امللكي ل�سن ــوات �شوري ــة ع ــديدة� ,إلى ج ــانب �ص ــور �أثنــاء ت�شريفه
 رعاه اهلل  -ملجل�س ال�ش ــورى و�إلقاء اخلط ــاب امللكي لأعمال ال�سنة الثالثةمن الدورة ال�ساد�سة للمجل�س.

مـقــال
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في كلمة بمناسبة مرور عام على بيعة خادم الحرمين الشريفين

رئيس مجلس الشورى :الملك سلمان أرسى عهدًا مضيئًا وآرفًا باألمن

�أكد معـايل رئي�س جملـــ�س ال�شـــورى ال�شيخ الدكتور
عبداهلل بن حممد بن �إبراهيم �آل ال�شيخ �أن اململكـــة العربيـــة
ال�سعوديـــة وقفت يف هذا العهـــد الزاهر خلــادم احلــرمني
ال�شــريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز  -حفظه اهلل  -بكـل
ثقلها �أمام التحديات التي تواجهها املنطقة ,وواجهتها
بالقرارات احلازمة كان �آخرها قرار اململكة قطع عالقاتــها مع
20
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�إيــران ,لت�ضـع بذلك حد ًا فا�ص ًال للتدخالت الإيرانية يف ال�شـ�ؤون
الداخليـــة لدول املنطقة ,وهو ما �أيدته وباركته العديد الدول
ال�شقيقة وال�صديقة.
و�أ�ضاف � :إن اململكة العربيـــة ال�سعوديـــة وا�صلـــت جهـــودها
يف حماربة الإرهاب� ,إن على امل�ستـــوى املحـــلي �أو على امل�ســـتوى
الدويل ,وذهـــبت اململكـــة �إلى �أبعد من ذلك بت�شـــكيل حتـــالف

تصريحات اجمللس
�إ�سالمي ع�سكري ملحاربة الإرهاب �ضم  34دولة بقيادة اململكة،
وت�أ�سي�س مركز عمليـــات م�شرتكـــة مبدينـــة الريا�ض لتنـــ�سيق
ودعم العمليات الع�سكرية ملحاربة الإرهاب.
جاء ذلك يف كلمة ملعايل رئي�س جمل�س ال�شورى مبنا�سبة الذكرى الأولى
لتويل خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبد العزيز �آل �سعود -
يحفظه اهلل  -مقاليد احلكم يف اململكة العربية ال�سعودية التي ت�صادف يوم
يوم الثالث من �شهر ربيع الآخر لهذا العام 1437هـ.
و�أ�شار معاليه �إلى امللك �سلمان بن عبدالعزيز عا�صر منذ ن�ش�أته والده
امل�ؤ�س�س امللك عبدالع ــزيز وت ــربى يف مدر�ست ــه  -طيب اهلل ثراه  -فتعــلم
احلكمة وبعد النظر والر�ؤية امل�ستقبلية ,ومتيزت �شخ�صيتـه � -أي ــده اهلل -
بالقوة واحلزم يف اتخاذ القرار ،كــما عا�صر امل ــلك �سل ــمان بن ع ــبدالعزيز
�إخوانه امللوك وكان حا�ضر ًا دائم ًا يف امل�ش ــهد ال�س ــيا�سي ,وقــريب ًا من مركز
القرار ,مما �أك�سبه  -رعاه اهلل  -اخلربة الإدارية والقيادية.
ومزج امللك �سلمان بن عبدالعزيز ذك ــاءه الفط ــري ،باالطالع على تاريخ
اجلزيرة العربية ،وما مرت به من �أحداث ،مكنتـ ــه اليـ ــوم من احلفاظ على
�أمن اململكة وجريانها ,متحلي ًا ببعد النظـ ــر يف التعامل مع الأمور والتحديات
التي ترتب�ص بالأمة الإ�سالمية ,وهو ما جتـ ــلى يف قراره التاريخي ب�إطالق
عا�صفـ ــة احلـ ــزم مب�شاركـ ــة قوات عربيـ ــة لدعـ ــم ال�شرعـ ــية يف جمهورية
اليمن ,ون�صرة �أبنـ ــاء ال�شـ ــعب اليمني ال�شقـ ــيق ,وهو حتالف عربي ,ميهد
الطريق لعودة الت�ضامن ووحدة ال�صف العربي.
و�أكد �أن اجلـ ــهود التي تبـ ــذلها اململكـ ــة لتحقيق الأمن وال�سلم الدوليني
جهود ظاهرة ال ميكن النظر لها مبعزل عن �سعـ ــيها الدائـ ــم لتعزيز التنمية
االقت�صادية والتعاون الدويل مع خمتلف دول العامل.
يت�ضح هذا جلي ًا يف الزيارات التي قـ ــام بها زعـ ــماء الـ ــدول ال�شقيـ ــقة
وال�صديقة للمملكة� ،إ�ضافة �إلى ا�ست�ضافة اململكة م�ؤخر ًا للقمة الرابعة للدول
العربية مع دول �أمريكـا اجلنوبيـ ــة ،وم�شاركـ ــات اململكـ ــة يف اجتماعات قادة
جمموعة دول الع�شرين التي كان �آخرها يف تركيا.
ويف ال�ش�أن الداخلي لفت معـ ــايل الدكـ ــتور عبداهلل �آل ال�شيخ النظر �إلى
حر�ص امللك �سلمان بن عبدالعزيز يف م�ستهل عامه الأول على �إر�ساء م�ؤ�س�سة
احلكم ,فجاء �أمره الكرمي باختيار �صاحب ال�سمو امللـ ــكي الأمري حمـ ــمد بن
نايف بن عبد العزيز ولي ًا للعهد نائب ًا لرئي�س جمل�س الوزراء وزير ًا للداخلية،
و�صاحب ال�سمو امللـ ــكي الأمري حممـ ــد بن �سلمان بن عبد العـ ــزيز ولي ًا لويل
العهد نائب ًا ثاني ًا لرئي�س جمل�س الوزراء وزير ًا للدفاع.
ومن ثم �أوكل  -رعـ ــاه اهلل  -مهمات كبيـ ــرة كانت موزعة يف  16جمل�س ًا

وهيئات عليا �إلى جمل�سني هما جمل�س ال�ش ـ ـ�ؤون ال�سيا�سية والأمنية برئا�سة
�سمو ويل العهد ,وجمل�س ال�ش ـ ـ�ؤون االقت�صاديـ ــة والتنمـ ــية برئا�سة �سمو ويل
ويل العهد ,واخت�صر دورة العمـ ــل الروتينية ل�صنع القرار وتطبيقه حر�ص ًا
منه  -يحفظه اهلل  -على �إيجاد نقلة نوعـ ــية على كل امل�ستويات� ،أخذ ًا مببد�أ
التطوير امل�ستمر لأجهزة الدولة.
ودفع امللك �سلمان بجيل ال�شباب لقيادة بع�ض الوزارات وم�ؤ�س�سات الدولة
�سعي ًا منه � -أيده اهلل  -لال�ستفادة من �أفكارهم يف التطوير والإ�صالح.
وقال� :إن �شعب اململكة ينتظر امل�ستقبل يف هذا العهد الزاهر لريى مزيد ًا
من النجاحـ ــات يف حل العديـ ــد من امللفـ ــات التي مت�س حياته اليوميـ ــة ,فها
هو خادم احلرمني ال�شريفني يبادر عامه الأول مبعاجلـ ــة م�شكلة الإ�سكان
باملوافقة على نظام الر�سوم على الأرا�ضي البي�ضاء.
كما يويل  -حفظه اهلل  -التنمية االقت�صاديـ ــة اهتمامه ب�إيجاد املحفزات
بتنويع م�صادر الدخل الوطني من غري قطاع البرتول ,وي�ؤ�س�س  -رعاه اهلل -
ملرحلة جديدة يف بالدنا ت�شهد فيها م�ؤ�س�سات الدولة و�أجهزتها حتو ًال وطني ًا
وم�ستقب ًال م�شرق ًا ب�إذن اهلل للوطن واملواطن.
و�أكد معاليـ ــه عـ ــزم جمـ ــل�س ال�شـ ــورى على موا�صلـ ــة اجلهـ ــود ملواكبة
ر�ؤيـ ــة خـ ــادم احلرمـ ــني ال�شريفـ ــني يف التطـ ــوير م�سـ ــتلهم ًا مـ ــن �إرادتـ ــه
 حفظه اهلل  -القوة نحو التطويـ ــر ،ومن توجيهـ ــه ال�سديـ ــد ومن م�ساندتـ ــهوثقته ودعمه املتوا�صل جناحه.
ويف ختام ت�صريحه �س�أل الدكتور �آل ال�شيخ اهلل �سبحانه وتعالى �أن ميد
خادم احلرمني ال�شريفـ ــني امللك �سلمان بن عبد العزيز بعونـ ــه وتوفيقه على
حمل امل�س�ؤولية ،و�أن ي�سدد خطاه على دروب اخلري ،حمقق ًا ل�شعبه ما ي�صبو
�إليه من �أمن وعز ورفاه.
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د .محمد الجفري :منجزات الملك سلمان تتويج لعطاء
استمر أكثر من ستين عامًا

نوه معايل نائب رئي�س جمل�س ال�شــورى الدكتور حممد بن �أمني
اجلفري باملنجزات التي حتققت يف هذا العهد الزاهر عهد خادم
احلرمني ال�شريفني امللك �سلمـــان بن عـــبدالعزيـــز  -حفظه اهلل-
وعدها امتداد لإجنازات �أحد �صناع جمد هذا الوطن و ُبناته وتتويج
لعطاء ا�ستمر �أكرث من �ستني عام ًا م�ضت من م�سريته  -حفظه اهلل-
منذ �أن كان �أمري ًا لعا�صمة احلكم الريا�ض.
وقال الدكتور حممد اجلفــري� :إن امللك �سلــمان بن عبدالعزيز
كان خالل العام الأول من حكمـــه قائـــد ًا ا�ستثـــنائي ًا يف عزمه على
تعزيز التنمية وتطويرها ,ويف حزمه و�شجاعته يف اتخاذ القرارات
التي جعلت العامل ينظر له � -أيده اهلل  -نظرة احرتام ومهابة.
جاء ذلك يف ت�صريح ملعايل الدكتور حممد اجلفري مبنا�سبة مرور عام
على تويل امللك �سلمان بن عبدالعزيز مقاليد احلكم.
و�أ�شار �إلى �أن خادم احلرمني ال�شريفني حر�ص على ترتيب بيت احلكم
بتهيئة اجليل الثاين من �أبناء الأ�سرة املالكة لتويل مقاليد احلكم ,مبا يتوافق
مع املرحلة اجلديدة يف البالد ،ومبا يتالءم مع املعطيات ال�سيا�سية والأمنية
العامل ًية والإقليمية والعربية �إدراك ًا منه  -رعاه اهلل � -أن ا�ستقرار بيت احلكم
هو ا�ستمرار للدولة و�أ�سا�س ًا لأمنها وا�ستقراراها.
و�أ�ضاف :ويف �سعي امللك �سلمـ ــان بن عبدالع ــزيز لت�سريع اتخــاذ القرارات
الوطنية ,وتعزيز م�سرية التنمية ,كان قراره  -حفظه اهلل  -ب�إلغــاء املجال�س
والهيئات العليا واخت�صار مهامها يف جمل�سني فقــط هما جم ــل�س ال�شـ ـ�ؤون
ال�سيا�سية والأمنية برئا�سة �سمـو ويل العهد ,وجم ــل�س ال�شـ ـ�ؤون االقت ــ�صادية
والتنمية برئا�سة �سمو ويل ويل العهد ,وبد�أ الوطن يجني ثمار املجل�سني يف
فرتة وجيزة من �إن�شائهما .كما دفع امللك املفدى بال�شباب لقيادة دفة العديد
22
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من الوزارات والأجهزة احلكومية� ,إميان ًا منه -رعاه اهلل -بقدرة ال�شباب
وكفاءتهم يف �إدارة �أجهزة الدولة.
ولفت معايل نائب رئي�س جمل�س ال�ش ــورى النظ ــر �إلى املوق ــف التاريخي
الذي وقفه خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز �إلى جانب
ال�شرعية يف اليمن ون�صرة ال�شعــب الي ــمني ال�شق ــيق من ملي ــ�شيات احلوثي
وقوات الرئي�س املخلوع علي عبداهلل �صالح ,ب�إطالق عا�صفة احلزم مب�شاركة
قوات عربية و�إ�سالمية ,ومن ثم �إع ــادة الأمل ,فامللك �سلمان رمز ال�شجاعة
واحلزم ال يقبل �أن ي�ضام ج ــاره وال �أن تنت ــهك حرم ــات بل ــده ,ووقف بقوة
و�شجاعة �أمام �أطماع �إيران التو�سعية يف املنطقة وتدخالتها يف �ش�ؤون الدول
اخلليجية ويف جمهورية اليمن ال�شقيقة.
ونوه بالقرار احلا�س ــم للمملك ــة العربي ــة ال�سعودية بق ــطع عالقاتها مع
�إيران ,وعده دلي ًال على �أن خادم احلرمني ال�شريفني رج ــل املواق ــف ال�صلبة
واحلازمة التي ال تقبل امل�ساومة ,على �سيادة الوطن و�أمنه وا�ستقراره ,م�شري ًا
�إلى ت�شكيل حتالف ع�سكري ملحاربة الإرهاب بقيادة اململكة العربية ال�سعودية
الذي جاء بجهود من اململكة يف �إطار دورها يف حماربة الإرهاب والتطرف.
وقال الدكتور اجلفري� :إن العرب وامل�سلمني ينظ ــرون �إلى امل ــلك �سلمان
بن عبدالعزيز على �أنه القائد الذي و�ضــع اللبن ــات الأولى لتعزيز الت�ضامن
العربي ,والتعاون الإ�سالمي ,والن ــهو�ض بالأم ــة العربي ــة وتوحيد �صفوفها
وتقريب مواقفها ملواجهة التحديات والأخطار التي تع�صف بها من كل جانب.
و�أ�شار معاليه �إلى جانب �آخر من �شخــ�صية خادم احلرمني ال�شريفني وهو
اجلانب الإن�ساين ,ال فت ًا النظر �إلى اهتم ــامه � -أيده اهلل  -بالعمل اخلريي
والت�شجيع عليه ,فقد جبلت �شخ�صي ــته على ف ــعل اخلري وم�ساعدة الفقراء
واملحتاجني ,وامتدت يده  -رعاه اهلل  -للأيتام من خالل دعم ورعاية جمعية
�إن�سان للأيتام ,وذوي االحتياجات اخلا�صــة بدع ــم جم ــعية رعاية املعوقني,
و�إن�شاء مركز امللك �سلمان لأبحاث الإعاقة ,كما امتدت يده احلانية �إلى �أبناء
ال�شعب اليمني ب�إن�شاء مركز امللك �سلمان للإغاثة والأعمال الإن�سانية لتقدمي
العون وامل�ساعدة واالحتياجات الإن�سانية والإغاثية لل�شعب اليمني.
و�س�أل الدكتور حممد اجلفري يف خت ــام ت�صريحــه اهلل تعالى �أن يحفظ
خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز وميد يف عمره وميتعه
بال�صحة والعافية ,و�أن ي�شد �أزره بع�ضده �صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد
بن نايف بن عبدالعزيز ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية,
و�صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز ويل ويل العهد
النائب الثاين لرئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع.
كما �س�أله جل يف عاله �أن يحفظ هذه الب ــالد و�أهــلها ويدمي عليها نعم
الأمن واال�ستقرار والرخاء واالزدهار.

تصريحات اجمللس

مساعد رئيس مجلس الشورى :
عهد الملك سلمان عهد عزم وحزم
قال معايل م�ساعـــد رئيــ�س جمـــل�س ال�شـــورى الدكتــور يحــيى
بن عبــد اهلل ال�صمعــان� :إن اململــكــة العربيــة ال�سعوديــة تعيــ�ش
هذه الأيام الذكرى الأولى لتويل خــادم احلرمـني ال�شريفني امللك
�سلمان بن عبدالعزيز ملقاليد احلكم خــلف ًا للمغفور له ب�إذن اهلل
امللك عبداهلل بن عبدالعزيز ,هــذه الذكــرى تعــود عليــنا ونحن
نعي�ش يف �أمن و�أمان وتقدم وازدهار ،نرفل بخريات كثرية ال غرو
�أنها من املعجزات يف هذا املحيط امل�ضطرب واملتالطمة �أحداثه.
و�أ�شار �إلى �أن ما حتق ــق يف الع ــام املا�ضــي من حكــم املــلك �سلمان من
�إجنازات يكاد املتابع ال ي�صدق �أنها متت خالل عام واحد فقط ،نظر ًا لقوة
ت�أثريها وال�شجاعة التي كانت حتتاجها التخاذها.
و�أكد معاليه يف ت�صريح مبنا�سبة مرو عــام على ت ــويل خ ــادم احلــرمني
ال�شريفني امللك �سلم ــان بن عبدالع ــزيز مقاليد احلكم �أن من �أهم �إجنازات
خادم احلرمني ال�شريفني على ال�ص ــعيد املحلي خالل العام املا�ضي هو �إعادة
ترتيب بيت احلكم ,واتخاذه حفظه اهلل القرار التاريخي باملبادرة بتهيئة
اجليل الثاين من العائلة املالكة لتويل احلكم عرب ت�سميته حفظه اهلل �صاحب
ال�سمو امللكي الأمري حممد بن نايف بن عبدالعزيز ولي ًا للعهد و�صاحب ال�سمو
امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز ولي ًا لويل العهد ،وهو القرار
الذي بعث بر�سالة اطمئنان داخلية وخارجية على م�ستقبل احلكم يف اململكة
و�أن اال�ستقرار واالنتقال ال�سل�س للحكم مقدم على �أي ح�سابات �أخرى.
و�أ�ضاف� :إن خادم احلرمي ــن ال�شريف ــني كان مبادر ًا بهذا القرار لتلبية
حاج ــات املرحل ــة التي تتطلــب تر�سيــخ م�ؤ�س�ســة احلكم يف اململكة العربية
ال�سعودي ــة ،والرد ع ــلى التكه ــنات املغر�ض ــة التي ك ــانت حت ــاول الرتويج
ل�سيناريوهات ال �أ�سا�س لها من ال�صحة وتثبت عدم �إملام املروجني لها بطبيعة
املجتمع ال�سعودي وخ�صو�صيته القائمة على التالحم بني القيادة وال�شعب.
وقال الدكتور يحيى ال�صم ــعان :عــهد خادم احل ــرمني ال�شــريفني امللك
�سلمان بن عبدالعزيز يف �سيا�س ــته اخلارج ــية ج ــاء ثــورة يف وجه الأطماع
الفار�سية والإرهابية ،وا�ستطاع حفظه اهلل مببادرات ــه يف ه ــذا املجــال �أن
يعيد للأمة العربية والإ�سالمية الأمل بدولة حازم ــة متثل عمق ًا ا�س ــرتاتيجي ًا
للمحيط العربي الذي حتا�صره اليوم خمططات ال�شر الإيرانية والداع�شية.
ولبى حفظه اهلل يف بداية عهده امليمون نداء الأ�شقاء يف اليمن يف موقف
تاريخي م�ستجيب ًا لطلب احلكومة ال�شرعية يف اليمن ال�شقيق بالتدخل للجم
عدوان التنظيم احلوثي وقوات الرئي�س املخلوع علي عبداهلل �صالح و�إعادة
ال�شرعية بعد �أن ت�شابكت م�صالح احلوثيني مع الرئي�س املخلوع يف االنقالب

على ال�شرعية ,وال�سيطرة على مفا�صــل الدول ــة وم�ؤ�س�ساتها بقوة ال�سالح,
وتهديد ال�شعب اليمني ال�شقيق.
و�أكد معاليه �أن عا�صفة احلزم يف اليم ــن ال�شقــيق جــاءت لتحيي الأمل
يف وجدان كل عربي طال انتظاره لقائد عربي يكون �س ــد ًا يف وجه الأطماع
اخلارجية التي عاثت ف�ساد ًا يف املحيط العربي من عراقه �إلى �صنعاء.
و�أ�شار �إلى �أن العامل �شهد موقف ًا �آخر ال يقــل �ش�أن ًا يف حماية �أمن اململكة
وا�ستقراراها ,متثل يف قطع العالقات الدبلوما�ســية مع النظام الإيراين بعد
االعتداءات التي تعر�ضت لها �سفارة اململك ــة العربي ــة ال�سعودية يف طهران،
وقن�صليت ــها يف مدين ــة م�ش ــهد ،والتهديــدات التي تلــقاها الدبل ــوما�سيون
ال�سعوديون هن ــاك ،من قــبل جمموع ــات �إيرانيــة ،اقت ــحمت م ــقر ال�سفارة
ال�سعودي ــة والقن�صليــة ،دون �أن تتحرك �سلطــات الأم ــن الإيــرانية حلم ــاية
الدبلوما�سيني ال�سعوديني ومــقر بعثــتها الدبلوما�سية والقن ــ�صلية ،يف خرق
وا�ضح للأعراف الدبلوما�سية ,واتفاقية فيينا للعالقات الدبلوما�سية ومبادئ
القانون الدويل.
و�أ�ضاف معايل م�ساعد رئي�س جمل�س ال�شو�إن املرحلة التي نعي�شها �شهدت
العديد من القرارات احلازمة التي �أعادت للأمة الأمل بفجر جديد تعود فيه
الكرامة والعزة للوطن العربي الكبري.
ويف ختام ت�صريحه �س�أل اهلل العلي القدير �أن يحفظ قائد م�سريتنا خادم
احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز و�سمو ويل عهده �صاحب
ال�سمو امللكي الأمري حممد بن نايف بن عبدالعزيز ،و�سمو ويل ويل العهد
�صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز ،و�أن ميدهم
بعونه وتوفيقه ،و�أن يدمي على هذه البالد املباركة و�شعبها الأمن واال�ستقرار.
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تصريحات اجمللس

د .آل عمرو :العام األول لخادم الحرمين الشريفين حافل
بالمنجزات والقرارات المهمة

رفع معايل الأمـــني العـــام ملجلـــ�س ال�شـــورى الدكتور حممد بن
عبداهلل �آل عمرو �أخلـ�ص التهاين خلادم احلرمني ال�شريفني امللك
�سلمان بن عبد العزيز �آل �سعود ,مبنا�سبة الذكـــرى الأولى لتوليه
 �أيده اهلل  -مقاليد احلكم.وقال معاليه يف ت�صريـــح بهذه املنا�سبـــة� :إن العام الأول من
عهد خادم احلرمـــني ال�شريفـــني امللك �سلمان بن عبدالعزيز كان
حاف ًال باملنجزات والقرارات املهمـــة ,والتاريخيـــة جت�سد الر�ؤيــة
ال�سديدة و�صالبة الإرادة ال�سيا�سية ,واحلزم يف اتخاذ القرارات,
فقد �شهدت اململكة يف هذا العهـد الزاهر على ال�صعـــيد الداخـــلي
تطورات مت�سارعة كان الإ�صالح والتنمية عنوانها البارز ،فما بني
�أوامر ملكية الم�ست احتياجات املواطنني ,و�أوامر ملكية لرتتيب
بيت احلكم باعتبار ا�ستقــــرار م�ؤ�س�سة احلكم �أ�سا�س لال�ستقرار
الدولـــة وا�ستمرارهـــا� ,إلى جـــانب �أوامـــر �إ�صالحيـــة يف �أجـــهزة
الدولة وقطاعاتها املتعددة ،كانت معامل النقلـــة اجلديدة تت�شكل
وخارطـــة الطريـــق الـــذي �ست�سري عليـــه بالدنا ُتر�سم خطوطها
حلا�ضر الدولة وم�ستقبله.
و�أكد �أن خادم احلرمني ال�شريف ــني ا�ستط ــاع بحكمته وخربته ال�سيا�سية
املرتاكمة �أن يقود اململكـ ــة ويجن ــبها خماطــر ما يحي ــط بها من ا�ضطرابات
وخمططات عدواني ــة يف ظل الظــروف الإقليمية بالغة التعقيد التي ت�شهدها
املنطقة ,و�أن يوا�صل اخل ــطى يف حمارب ــة الإرهــاب ويتجلــى ذلك يف تنـفيذ
الأحكام ال�شرعية يف عدد من الإرهابيني ،ممن اقرتفوا جــرائم �ض ــد الوطن
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واملواطنني يف �سنوات م�ضت ،مبي ــن ًا �أن ذلك يـ ـ�ؤكد �أن �أم ــن الب ــالد والعــباد
وتطبيق �شرع اهلل خط �أحمر عند خادم احلرم ــني ال�شريف ــني ال تهاون فيه,
يطبق بحق كل مواطن ومق ــيم على �أر�ض هذه البالد تتم �إدانتــه �شرع ًا ب�أي
جرمية �إرهابية ،مما عزز موق ــف اململك ــة وحف ــظ لها هيبتها وم�صداقيتها
ملحاربة الإرهاب ،وك�سر �شوكته داخلي ًا وخارجي ًا.
ولفت الدكتور حممد �آل عمرو النظر �إلى �أن خادم احلرمني ال�شريفني �أكد
منذ �أول خطاب له � -أيده اهلل  -عند توليه مقاليد احلـكم ا�ستمرار اململكة يف
االلتزام باملعاهدات واالتفاقيات واملواثيق الدولية ,مبا يف ذلك احرتام مبد�أ
ال�سيادة ورف�ض �أي حماولة للتدخل يف �ش�ؤوننا الداخلية ،والدفاع املتوا�صل
عن الق�ضايا العربية والإ�سالمية يف املحافل الدولية.
و�أ�شار �إلى �أن امللك �سلمان بن عبدالعزيز  -حفظه اهلل  -ومبا ميلكه من
الر�ؤية ال�صائبة وبعد النظر واخلربة ال�سيا�سية ,وقف بكل حزم �أمام الأطماع
التو�سعية الإيرانية ,وتدخالتها ال�سافرة يف ال�ش�ؤون الداخلية للمملكة العربية
ال�سعودية ودول جمل�س التعاون اخلليجي وجمهورية اليمن ال�شقيقة ,فكان
قراره � -أيده اهلل  -ب�إطالق عا�صفة احلزم مب�شاركة قوات خليجية وعربية
و�إ�سالمية ا�ستجابة لنداء ال�شرعية يف اليمن حلماية �أبناء ال�شعب اليمني
ال�شقيق من ملي�شيات احلوثي وقوات املخلوع علي �صالح ,كما جاء قرار اململكة
قطع عالقاتها الدبلوما�سية مع �إيران يف �أعقاب االعتداءات على مقر البعثة
الدبلوما�سية للمملكة يف طهران وقن�صليتها يف م�شهد ,يف تعد �سافر �أمام
قوات الأمن الإيرانية التي وقفت موقف املتفرج على الغوغائيني الإيرانيني.
وعلى ال�صعيد الإن�ساين قال الأمني العام ملجل�س ال�شورى� :إن امللك �سلمان
بن عبدالعزيز ،ر�سخ ا�سمه ك�أحد منابع العطاء والإن�سانية املتدفقة حب ًا يف
عمل اخلري والبذل والعطاء على امل�ستوى املحلي ،وتطور �إلى امل�ستوى الدويل
حيث جتلى ذلك يف ت�أ�سي�س مركز امللك �سلمان للإغاثة والأعمال الإن�سانية
لإغاثة ال�شعب اليمني ال�شقيق وتقدمي العون وامل�ساعدة لهم للتخفيف من
معاناتهم وتلبية احتياجاتهم الغذائية والطبية.
و�س�أل معاليه يف خت ــام ت�صريح ــه املولى العلي القـ ــدير �أن يحفظ خادم
احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز ذخر ًا للإ�سالم وامل�سلمني,
وميده بعونه وتوفيقه يف حمل م�س�ؤولية قيادة بالد احلرمــني ال�شريفني ,وي�شد
�أزره ب�سمو ويل عهده الأمني �صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن نايف بن
عبدالعزيز ,وب�سمو ويل ويل العهد �صاحب ال�سمــو امللكي الأمري حممد بن
�سلمان بن عبدالعزيز  -حفظهما اهلل  ,-كما �س�أل املولى جل يف عاله �أن
يحفظ هذه البالد و�شعبها ,و�أن يدمي عليها �أمنها وا�ستقرارها.

مـقــال

« اإلقليمية »  ...كتحالف دولي مساند ...
مل يفلـــح التوجــه العـــاملي الكــوين ( )Globalismممث ًال مبنظــمة الأمم املتحــدة ،وغيــرها من املنظمات الكونية
املتخ�ص�صة ،كثري ًا يف �إقرار احلد الأدنى من “ العدالة “ الدولية ،والعمل بجد ال�ستتباب الأمن وال�سلم الدوليني ،ودعم
التنمية واالزدهار على النطاق العاملي .لذلك ظهر توجه بديل ،ولعله م�ساند ومكمل لـ “ العامليــة “ ،هو التوجه الإقليمي
( )Regionalismالتعاوين التكاملي ...لي�سد �شيئ ًا من هذا النق�ص ,رغم ه�شا�شة و�ضعــف �أغلب ن�شاط وحتركات “
الإقليمية “ ،وات�سام معظمها بالرمزية ،و�إعالن النوايا احل�سنة ،ال �أكرث .ولكن “ الإقليميـــة “ �أثبتت جناعتها كم�ساند
فعال لـ “ العاملية “ ،بل وللدولة القومية منفردة .
ومن الأمثلة املعروفة على هذه احلقيقة ,دعم �أمريكا الالتينية لكوبا �أدى �إلى تراجع �سيا�سة �أمريكا املقاطعة لكوبا.
و�ضمن التوجه الإقليمي ،قامت جامعة الدول العربية ،لت�ضم  22دولة عربية ،يف تكتل دويل واحد ( قومي عربي )،
وقامت جمعية ان�صهار �أمريكا اجلنوبية (  ) LAIAلت�ضم دول �أمريكا اجلنوبية الالتينية .هذان التكتالن وجدا م�ؤخر ًا
�أن هناك �أ�سباب كثرية ووجيهة ,تدفعهما للتعاون البيني ,خدمة مل�صالح (م�شرتكة) حيوية كثرية ،ودعم ًا ملواقفهم جتاه
ق�ضايا ذات اهتمام م�شرتك.
وكان ذلك ناجم ًا �أ�ص ًال من ت�شابه ظروف كل منهما ،و�إن كانت �أمريكا الالتينية قد جتاوزت الكثري من امل�صاعب
والإ�شكاليات التي مازالت منطقة ال�شرق الأو�سط ترزح فيها ،وتعانى منها �أ�شد املعاناة .بينما �أخذت دول �أمريكا الالتينية،
واحدة بعد الأخرى ،ب�أ�سباب التحول جتاه اال�ستقرار احلقيقي ،متبنية ملتطلباته .ومن مظاهر ت�شابه الظروف �آثار
احل�ضارة الأندل�سية العربية الباقية حتى الآن يف ح�ضارة ال�شعوب املتحدثة بالإ�سبانية والربتغالية ،واملرور مبرحلة
االنفكاك من قيود وم�شاكل التخلف ،نحو التقدم والرقى واحلداثة ،ووجود �أقليات عربية كبرية وم�ؤثرة يف كل دول
�أمريكا الالتينية .هذا �إ�ضافة �إلى ت�أكد وجود م�صالح م�شرتكة بني الكتلتني ،و�أي�ضا �أخطار وق�ضايا م�شرتكة كثرية ,تهم
معظمها التكتلني بنف�س الدرجة ،رغم البعد اجلغرايف بينهما.
�أمريكا الالتينية تعار�ض ( ب�شدة ) ال�سيا�سات اال�ستعمارية ،وهكذا البلدان العربية� .أمريكا الالتينية تتم�سك مبيثاق
الأمم املتحدة ،ولكنها تطالب بتعديل هذا امليثاق وتطويره ،وكذلك الدول العربية� .أمريكا الالتينية تقف موقف ًا �إيجابي ًا
م�شرف ًا جتاه الق�ضية العربية الأولى ( ق�ضية فل�سطني ) ,وتدعو لتمكني ال�شعب الفل�سطيني من احل�صول على حقوقه
امل�شروعة يف بلده ,وت�ؤيد الدول العربية حق الأرجنتني يف جزر “ مالفينا�س “ ( فولكالند ) وعدم �أحقية بريطانيا
بامتالك تلك اجلزر.
هذه �أمثلة فقط للق�ضايا ذات االهتمام امل�شرتك� .أما فيما يتعلق بالعالقات الثنائية ،فهناك م�صالح م�شرتكة هائلة
وواعدة بني اجلانبني ،وخا�صة يف جمال االقت�صاد ب�أبعاده املختلفة ,مبا يف ذلك التبادل التجاري ،والتعاون الزراعي
وال�صحي وال�سياحي ،وكل ما يتعلق بالطاقة .وقد بلغ جمموع قيمة التبادل التجاري بني الكتلتني يف نهاية العام 2014م ،
ثالثني مليار دوالر .وهذا مبلغ يو�ضح �أن التعاون االقت�صادي بني الطرفني ما زال حمدود ًا  ،ال �سيما و�أننا نتحدث هنا عن 34
دولة (  22عربية و 12التينية) وتعاون وثيق ن�سبي ًا م�ضى عليه حتى الآن ع�شر �سنوات .
كنا يف �شهر مار�س  2015م ،يف زيارة لكل من الأرجنتني والربازيل �ضمن ن�شاط جلنة ال�صداقة ال�سعودية  -الأرجنتينية،
وجلنة ال�صداقة ال�سعودية  -الربازيلية مبجل�س ال�شورى .ومل�سنا كوفد �سعودي ر�سمي ،ترحيب ًا حار ًا بنا كعرب و�سعوديني.
ور�أينا ب�أم �أعيننا فر�صا هائلة للتعاون الثنائي يف جماالت �شتى ،يف مقدمتها الزراعة ،وال�صناعة ،وال�سياحة ،وال�صحة.
و�سمعنا ا�ستعداد ًا من امل�س�ؤولني هناك للتعاون مع اململكة العربية ال�سعودية بخا�صة ،والعرب بعامة .وكانت ن�سبة كبرية
من امل�س�ؤولني الذين التقينا بهم من �أ�صول عربية ,منهم نائب رئي�سة الأرجنتني ال�سيد �أمادو بودو ،ونائب رئي�سة الربازيل
ال�سيد مي�شيل تامر .و�شخ�صي ًا بهرت بالإمكانات الزراعية واملائية الهائلة للقارة .قال لنا وزير الزراعة الأرجنتينى�“ :إن
بالدنا تنتج مواد غذائية وزراعية وما�شية تكفى لأربعمائة مليون �إن�سان ،بينما عدد �سكاننا حوالى �أربعني مليون ن�سمة
فقط .لذا ف�إننا بحاجة لت�صدير هذا الفائ�ض الكبري”.
وينتظر �أن يتمخ�ض عن قمة الريا�ض ( وهى الرابعة من نوعها ) والتي عقدت بني التكتلني يف الفرتة  11 - 10نوفمرب
2015م ،تفعيل عدة تعهدات واتفاقيات تعاونية ،ت�سهم بفعالية يف حتقيق م�صالح عليا لكل الدول الأربع والثالثني
الأع�ضاء .ومع كل ذلك ،ال بد للعرب �أن يدعموا ت�ضامنهم وتعاونهم البينى وان�صهارهم هم �أو ًال ،وللدرجة املعقولة التي
تفر�ضها امل�صالح والأخطار امل�شرتكة فيما بينهم ،وحتتمها الق�ضايا (امل�صريية ) امل�شرتكة .فكلما قوي التكتل الإقليمي زادت
فعاليته لأطرافه ،ولأ�صدقائه �أي�ضا .والعك�س �صحيح متام ًا.

�أ .د� .صدقـــه يحيى فا�ضـــــل
ع�ضو جمل�س ال�شورى
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د .القصبي  :الطبقة الوسطى بدأت تنعدم التساع الهوة بين الفقراء واألغنياء

الشؤون االجتماعية ..االنتقال من «الرعوية»
إلى «التنموية»

ا�ستهل وزير ال�شـــ�ؤون االجتماعيــة الدكتور ماجد بن عبداهلل
الق�صبي كلمته �أثنـــاء ح�ضوره اجللـــ�سة ال�ساد�سة ملجل�س ال�شورى
التي عقدها يوم الثالثاء املوافق 1437/3/18هـ ،برئــا�سة معايل
رئي�س املجل�س ال�شيخ الدكتور عبد اهلل بن حممد بن �إبراهيم �آل
ال�شيـخ بعـر�ض التحديـــات وال�صـعوبـــات التي تـواجــه وزارتــه
يف م�سرية التطوير ال�شامل خلدماتها ,يف طرح ات�سم بال�شفافية
والو�ضوح وال�صراحة.
الوزير الق�صبي الذي بادر بطلب احل�ضور ملجل�س ال�شورى �أ�شار
�إلى و�ضع اجتماعي مل يتجر�أ �أحد قبله على طرحـــه وهو انعـدام
الطبقة املتو�سطـة يف املجتمـع� ..إثر ات�سـاع الفجـوة بني الفقـراء
والأغنياء ..م�شري ًا �إلى �أن العمل قائم باجتاه �سد تلك الفجوة..
بيد �أنه �أكد �أن حتقيق ذلك يحتاج وقت ًا.
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وكان معايل رئي�س املجل�س قد ا�ستهل اجلل�سة بالرتحيب با�سمه
ونيابة عن �أع�ضاء املجلـــ�س مبعـــايل وزير ال�شـــ�ؤون االجتــــماعية
الدكتور ماجد بــن عبداهلل الق�صبي ومرافقيه ,وقال�« :أنا على
ثقـــة يف �أن ح�ضـــورهم �سي�سهـــم يف حتقـــيق مزيد مــــن التعــــاون
بني املجل�س والوزارة ،ودعم وم�سانـــدة الوزارة؛ لتحقيق �أهدافها
الإن�سانية ال�سامية ،والدكتور ماجــد كان له باع طويل يف الإدارة،
وبالتـايل كانـت ثقـة خـادم احلرمـني ال�شريفـني املـلك �سلـمان بن
عبدالعزيز يف اختـــياره لهـــذه الـــوزارة ,التي تتـــ�ضمن م�ؤ�ســ�سات
كل منها يعني الآخر ،لكنها حتتاج يف الوقت نف�سه �إلى �أن يكون
هناك من ي�ستطيع �أن يربـط بني هذه امل�ؤ�س�سات التي تدخل يف
نطاق الوزارة والأهداف الكثرية التي ت�ضطلع بها الوزارة ،وهذا ما
ن�أمله ،فقد بد�أت بوادرها تظهر منذ �أن تولى معايل الدكتور ماجد
الق�صبي هذه الوزارة املهمة ،ولعل من اجلوانب الإيجابية يف هذا
اللقاء �أن معايل الدكتور ماجد هو الذي طلب احل�ضور للمجل�س،
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وهذا بال �شـــك تقـــدير للمجلـــ�س ،و�إح�سا�س مبا ي�ضطلع به ،ويف
الوقت نف�سه َف ِه َم ُة معاليه يف �أن يكــــون له �أعـــوان لتقومي ما يقوم
به من عمل حتى تكتمل امل�سرية ،وتكتمل ال�صـــورة بال�شـــكل الذي
ينبغي �أن تكون عليه .ولعل من املفيد يف هذا اليوم �أن هذا اللقاء
�أتى بعد �أن ا�ستمعنا بالأم�س �إلى ميزانيــة هذه البــــالد املباركة،
حيــث �سعدنــــا جمـــي ًعا باال�ستـــماع �إلى اخلطاب امللكي ،والإي�ضاح
الذي حدد معامل هذه امليزانية ،وما تـــاله من �شـــرح من �أ�صحاب
املعايل كل يف اخت�صا�صه ,ون�أمل �أن يكـــون يف هذه امليزانيــة اخلري
الكثري لهـــذه البـــالد ،ولعل هذا اللقاء من عوامـــل التعرف ب�صورة
�أكرب على خطط الوزارة وما لديها من جوانب».
بعد ذلك �أتاح معايل الرئي�س املجال ملعايل وزي ــر ال�شـ ـ�ؤون االجت ــماعية
لإلقاء بيان �إي�ضاحي عما لدي ــه ولدى الوزارة يف هذا اجلانب ,حيث �أو�ضح
الدكتور ماجد بن عبداهلل الق�صبي �أن م�سرية التطوير ال�شامل التي انطلقت
يف الوزارة ،تواجهها حتديات وتقف �أمامها �صعوبات وق ــال خماطب ًا �أع�ضاء
املجلــ�س «�إن لقائي بك ــم الي ــوم هـ ــو مل�شاركت ــكم بع�ض حتدياتنا ملواجهتها،
و�إجنازاتنا لتقوميها ،ور�ؤيتنا لت�سديدها ،واال�ستفادة من �آرائكم ومقرتحاتكم
لالرتقاء بالعمل االجتماعي يف وطننا».
و�أو�ضح �أنّ �أولى خطوات التطوير هي معرفة �أوجه الق�صور لت�صحيحها،
و�أوجه ال�ضعف لتقويتها ،و�أوجه القوة لتمكينها ،م�ؤكد ًا �أن مرئي ــات �أع ــ�ضاء

جمل�س ال�شورى ومالحظاتهم �ستكون خ َري مع ــني له ومل�سـ ـ�ؤويل ال ــوزارة يف
م�سرية التطوير لتحقق ر�ؤية التحول من الرعوية �إلى التنموية التي يطمح لها
معاليه وم�س�ؤولو الوزارة.
وثمن دور جمل�س ال�شورى يف درا�سة ودعم �صدور عدد من الأنظمة ذات
العالقة بال�ش�أن االجتماعي منها نظــام جمع التب ــرعات ،ونظ ــام الأح ــداث،
ونظام اجلمعيات وامل�ؤ�س�سات الأهلية .معرب ًا عن �أمله �أن تنتهي درا�سة نظام
مكافحة الت�سول ونظام كبار ال�سن قريب ًا  -ب�إذن اهلل.-
و�أ�ش ــار �إلى �أن ال ــوزارة ق ــد خ�ص ــ�صت بريد ًا �إلك ــرتوني ًا لتل ــقي ر�ؤى
وا�ستف�سارات �أع�ضاء جمل�س ال�شورى.
ثم قدم معايل وزير ال�ش�ؤون االجتماعية ً
عر�ضا مرئ ًيا موجزً ا عن وزارة
ال�ش�ؤون االجتماعية ،وتوجهاتها امل�ستقبلي ــة؛ للتعرف على الوزارة ،و�أبعادها،
وحتدياتها ,وخاطب �أع�ضاء املجل�س بالقول :نحتاج �إلى قلوبكم قبل عقولكم..
والتعرف على �أبعـ ــاد الـ ــوزارة وحتدياتــها ..لنفكر و�أن نكون جزءا من احلل
ولي�س جزءا من امل�شكلة.
 % 87من ميزانية الوزارة �إعانات
و�أو�ضح معايل الدكت ــور الق ــ�صبي �أن  87يف املائة من ميزانية الوزارة
للعام املايل 1437/1436هـ� ,إعانات 69 ..يف املائة منها متثلت يف �إعانات
لل�ضمان االجتماعي ,و 15يف املائ ــة �إعانات الرعاية ,و 3يف املائة مت �صرفها
على التنمي ــة االجتماعي ــة� ..أما الـ 13يف املائ ــة املتبقية من امليزانية فهي
لنفقات امل�شروعات والرواتب.
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الإناث ميثلن  %44من موظفي الوزارة
وبينّ �أن ن�سب ـ ــة الإنـ ــاث من موظفي ال ــوزارة بلغت  44يف املائة من �أ�صل
� 16ألف موظف 47 ..يف املائة منهم من حاملي ال�شه ــادة الثانوي ــة العامة
ودونها ..مما يعك�س احلاج ــة �إلى التدريب والت�أهيل والكف ــاءات املتخ�ص�صة
للعمل يف الوزارة.
و�أ�شار �إلى �أن عدد الأيت ــام لدى الأ�س ــر الكافل ــة بلغ  8600يتي ــم ،فيما
بلغ عدد الأيتام يف دور ال ــوزارة  1400يتيم ..و 2500يتيم ل ــدى اجلم ــعيات
اخلريية ..و�أفاد ب�أن عدد املت�س ــولني يف الع ــام املا�ضي و�صل �إلى 12.400
مت�سول ,منهم  13يف املائة من املواطنني ..فيما بلغ عدد الأحداث من الذكور
والإناث � 15ألف  90يف املائة من ــهم من ال�سع ــوديني ..وبلغ عدد عامالت
املــنازل امل�ست�ضاف ــات � 88ألف عام ــلة ..وبلغ ع ــدد احلــاالت املقيمة يف دار
احلماية  7900حالة ..و�أ�شار �إلى �أن  74يف املائة من اجلمعيات هي جمعيات
بر ..مما يعني �أنها جمعيات رعوية ولي�ست تعاونية.
 11.5مليار ريال قرو�ض اجتماعية من بنك الت�سليف
وبينّ وزير ال�ش�ؤون االجتماعي ــة �أن  96يف املائة من القرو�ض التي قدمها
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البنك ال�سعودي للت�سليف واالدخ ــار خالل الأحد ع�شر �شهر ًا املا�ضية قرو�ض
اجتماعية قيمتها تعادل  11.5مليار ريال ,مقابل  4يف املائة قرو�ض مل�شروعات
�إنتاجية .وذلك ي�ؤكد �أن الوزارة �شاركت يف (م�أ�س�سة) العمل الرعوي.
نقل خدمات العامالت املنزليات �إلى العمل
و�أعلن الدكتور ماجد الق�صبي �أن الوزارة ب�صدد نقل اخلدمات املقدمة
للعامالت املنزليات �إلى وزارة العمل قريب ًا ،ويف �ش�أن �آخر بينّ �أن �إجراءات
�إ�صدار الرتاخي ــ�ص للجم ــعيات اخلريي ــة �سيتح ــول �إلى النظام الإلكرتوين,
واخت ــ�صار �إجراءات ــه من � 80إلى � 14إجراء ،و�أف ــاد ب�أن الوزارة ت�شجع على
�إن�شاء جمعيات متخ�ص�صة.
ر�ؤية جديدة للوزارة لبناء جمتمع متما�سك ومتكافل
و�أو�ضح الدكتور الق�صبي �أن لدى وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية ر�ؤية جديدة
تتم ــثل يف بناء جمت ــمع متما�س ــك ومتكــافل وحم ــافظ على هويــته ,وينعـ ــم
باال�ستقرار والتنمية ،فيما تت�ضمن ر�سالة الوزارة االرتق ــاء مبنظــومة العمل
االجتماعي لتحقيق جمتمع متما�سك.
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و�أعـ ــلن عن ت�أ�سي ــ�س �إدارة متخ�ص�ص ــة للتط ــوع يف الوزارة� ..إ�ضافة
�إلى �إطـ ــالق منظوم ــة �إلكرتونيــة ترب ــط بني اجلمع ــيات لت�صبح كال�شركات
امل�ساهمة ..وقال  :مبا �أننا �سمحنا لها بج ــمع التربعــات ،فم ــن باب �أولى �أن
تُف�صح عن قوائمها املالية و�أن�شطتها.
مركبات ذوي الإعاقة
وعن منح مبلغ � 150ألف ريال لت�أمني مركبات لذوي الإعاقة بينّ الدكتور
الق�صبي �أن ما خل�صت �إليه الوزارة هو احلل الأمثل ،ليكون للم�ستفيد الر�أي
يف �شراء املركبة التي تنا�سبه ،م�ؤكد ًا �سعي ال ــوزارة لكبح ا�ستغالل �ضعاف
النفو�س لهذه الفئة.
نعمل على تنفيذ األمر الملكي بإعداد
إستراتيجية كاملة لإلعاقة والمعاقين

بعد ذلك �أتاح معايل الرئي�س املجال لع�ضو املجل�س رئي�س جلنة ال�ش�ؤون
االجتماعية والأ�سرة وال�ش ــباب الدكت ــورة حمدة بنت خلف العنزي لعر�ض
�أ�سئلة املواطنني وا�ستف�ساراتهــم التي وردت �إلى امل ــجل�س ,حيث �أجاب معايل
الدكتور ماجد الق�صبي عن �س ـ�ؤال يتعلق بتوجه كثري من ذوي االحتياجات
اخلا�صة �إلى اخلارج ،قائ ًال� :إن عــدد املراك ــز احلالي ــة ل ــذوي االحت ــياجات
اخلا�صة التابعة للوزارة ( )39مركزً ا ,بالإ�ضافة �إلى جمعية واحدة فقط وهي
جمعية الأطفال املعوقني ،م�شري ًا �إلى �أن الوزارة تواجه يف هذا املجال حتديني
رئي�سيني �أولهما رفع كفاءة الت�شغيل ،وتطوير اخلدمــات ,حتى ن�ستطيع الت�أكد
من �أن هذه اخلدم ــة مميزة ونوعيـ ــة ،والآخــر :النق�ص يف اخلدمة وحتقيق
كفايت ــها ،الف ــت ًا النظر �إلى �ص ــدور الأم ــر ال�سامي قبل عدة �أ�سابيع ب�إعداد
�إ�سرتاتيجية كاملة للإعاقة واملعاقني وم ــدى احتياجــاهم للخدمات ،و�سيتم
�ضمن هذه اال�سرتاتيجية �إعداد �آلية وت�صور عن االحتياجات والتحديات.
ويف ما يخ�ص ال�سيارات اخلا�صة التي متنح لبع�ض املعوقني� ,أجاب معاليه
عن �س�ؤال لعدد من املواطنني حول �إمكاني ــة منــح امل�ستفيد مبلغ مئة وخم�سني
�ألف حتى تكون له احلرية يف اختيار نوع ال�سي ــارة والإ�ضـافات التي يحتاجها،
وكذلك �سرع ــة تقديــم اخلدمـ ــة له ،فق ــال :لق ــد مت و�ضع �ضوابط ,وجلان,
و�شروط ملعرفة �أحقية امل�ستفيد حتى نقطع الطريق على �ضعاف النفو�س.
خصخصة خدمات الشؤون االجتماعية
توجه استراتيجي

خ�صخ�صة خدمات الوزارة توجه ا�سرتاتيجي
وعن خ�صخ�ص ــة خدم ــات الوزارة� ,أكد وزير ال�شـ�ؤون االجتماعية ان هذا
توجه ا�سرتاتيجي للدولة ،والوزارة بادرت يف هذا التوجه ب�إن�شاء �شراكات مع
اجلمعيات اخلريية التي ت�ستطيع تقدمي اخلدمات.

اال�ستعانة ب�شركات �أجنبية
وب�ش�أن مربرات اال�ستعانة ب�شركات �أجنبية لو�ض ــع ا�سرتاتيجيات الوزارة
فيـ ــما يخ ــ�ص الربام ــج االجتماعي ــة ،ومنها احلد من العنف الأ�سري وغريها
من الربامج اخلا�صة بالأحداث ,وامل�سنــني ,وذوي الإعاقــة ،خا�صة �أن هناك
�أ�ساتذة وخمت�صني �سعوديني لهم �أبحاث ومقرتحــات قدمت للوزارة �ساب ًقا،
قال معاليه� :إن الوزارة ا�ستعانت بخربات وطنية لكي تبد�أ من حيث انتهى �إليه
الآخرون ،فالعلم واملعرفة ال جن�سية لهما ،ولدينا الآن كفاءات وطنية متميزة.
مقترح لشركات السيارات لتأسيس
جمعية السالمة المرورية

مقرتح لت�أ�سي�س جمعية ال�سالمة املرورية
وفيما يتعلق باحلوادث املرورية ودور الوزارة يف تعزيز ال�سالمة املرورية,
قال معال ــيه� :إن العم ــل الوقائي مهـ ــم ،وقد تقدمت مبقرتح قبل �أيام ل�سمو
ويل ويل العهد حول هذا املو�ض ــوع ،وهذا دور الوزارة للعمل الوقائي ،واملركز
الوطني للدرا�س ــات والبح ــوث االجتماع ــية ميكن �أن يعزز من الدرا�سات
واال�سرتاتيجيات الوقائية ،م�ضيف ًا �أن الوزارة بادرت يف هذا اجلانب ,ولديها
�شراكة مع وزارة الداخلية ،ومت تقدمي مق ــرتح ل�شركات ال�سيارات لت�أ�سي�س
جمعية ال�سالمة املرورية .م�شري ًا �إلى مبــادرة �شرك ــة �أرامكو بت�أ�سي�س برنامج
لل�سالمة املرورية مع وكالء ال�سيارات ،ولكن نطمح �أن ن�ضع هذا العمل حتت
مظلة جمعية ال�سالمة املرورية.
خطة زمنية لإجناز م�شاريع الوزارة
و�أ�ضاف وزير ال�ش�ؤون االجتماعية� :إن الوزارة قامت بعمل معايري ل�ضمان
التنفيذ ،فاملبادرات ق�سمت �إلى حمافظ ,وق�سمت ح�سب الأولويات ،فواقع
احلال يفر�ض علينا العمل بوترية �سريعة تواكب التطلعات ،حيث مت حتديد
م�س�ؤول لكل مبادرة ،ولها وقت معني وتقييم ومراجعة ،كما �أن بع�ض املبادرات
�أجنزت ،ومنها نظام اجلمعيات.
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ميزانية الوزارة تأخذ األولوية ..وهي
قوية بشركائها ومبادراتها

ميزانية الوزارة ت�أخذ الأولوية
و�أكد معاليه �أن ميزانية الوزارة ت�أخذ الأولوية من مقام خادم احلرمني
ال�شريفني و� ً
أ�سا�سا
أي�ضا من جمل�س ال�ش�ؤون االقت�صادية والتنمية ،والوزارة � ً
ت�ستطيع �أن تعم ــل الكثي ــر عرب �شرك ــائها �سوا ًء كـ ــانوا م�ؤ�س�س ــات خرييــة �أو
م�ؤ�س�سات مانحة ،وعمل اخلري كثري يف اململكة وحمبو اخلري كثريون  -وهلل
احلمد واملنة  -والوزارة قوية ب�شركائها ومبادراتها.

�أما ما يتعلق باخلطة الزمنية لإجناز م�شاريع الوزارة� ,أكد وزير ال�ش�ؤون
االجتماعية �صعوبة حتديد وقت للخطة كاملة؛ �إال �أنه ا�ستدرك قائ ًال :ولكن بعد
توفيق اهلل ثم بالإ�صرار والعزم وبجهود اجلميع بد�أنا امل�شوار ،و�سوف نتعاون مع
جلنة ال�ش�ؤون االجتماعية والأ�سرة وال�شباب يف جمل�س ال�شورى ،وجنتمع بهم
يف املجل�س مع فريق العمل قري ًبا (ب�إذن اهلل) ،ونتفق على توجه وم�سار موحد.
اكتمال مشروع تأسيس مجلس
لألسرة والطفل

م�شروع جمل�س للأ�سرة والطفل
وعن اهتمام الوزارة بالأ�سرة �أكد معاليه �أن الأ�سرة هي امل�ؤ�س�سة الرتبوية
والتعليمية الأولى ،و�أن هناك م�شروع كان يدر�س منذ �سنني بت�أ�سي�س جمل�س
للأ�سرة والطفل ،وقد اكتمل هذا النظام الآن وهو يف مراحله النهائية ،م�ؤكد ًا
�أهمية عمل �شراكات مع اجلهات ذات العالقة.
و�أ�شار يف هذا ال�سياق �إلى �صدور قرار من �سمو ويل ويل العهد رئي�س جمل�س
ال�ش ـ�ؤون االقت�صاديــة والتنم ــية بت�شك ــيل جلنــة برئا�سة معاليه لو�ضع برامج
وم�شروعات تنفيذية ل�سد الفجوة ما بني الأ�سرة واملدر�سة ,وكيفية غر�س القيم
الإ�سالمي ــة ،وفتح الع ــمل ,وبن ــاء الهوية الوطنية للطالب والطالبات ،وهناك
العديد من امل�شروعات امل�شرتكة مع عدد من اجلهات للأ�سرة.
م�ؤ�شرات قيا�س لأداء الإدارات الوزارة
وزاد معاليه �أن وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية قامت بعمل م�ؤ�شرات قيا�س
لأداء الإدارات ،كما قامت بعمل خطة حتى عام 2020م ,وخطة لكل جمال
مب�ؤ�شرات قيا�س لكل فئة ,ولكل جهة ,ولكل خمرج ،ويكون قيا�س �أدائنا لي�س
بالأعداد التي ان�ضمت؛ بل بالأعداد التي تخرجت من ال�ضمان.
30

ال�شورى  -العـدد  - 170ربيع الأول 1437هـ دي�سمرب 2015م

مراجعة معاش الضمان ..ودراسة
إضافة منتج سكني للمستفيدين

حوكمة امل�ساعدات املقطوعة �ضرورة
وجدد الدكتور ماجد الق�صبي الت�أكيد على �أن ( )%87من املواطنني لن
ت�شملهم تعديالت ت�سعرية �شرائح الكهرباء ,وبالتايل ف�إن �أغلب م�ستفيدي
ال�ضمان لن يت�أثروا �أبدً ا ،م�ضيف ًا �أن الوزارة تقوم ب�إعداد تق�سيم لنوعيات
امل�ساعدات التي تقدمها ,وعلى �سبيل املثال امل�ساعدات املقطوعة و�إن كانت
فكرتها ممتازة ومبد�ؤها جيد ًا؛ ولكن مع م ــرور الوق ــت �أ�صب ــح من يط ــلبها
وك�أنه حق مكت�سب ,وبع�ضهم من غري م�ستحقيها ،فالبد من حوكمتها و�إعادة
النظر فيها ,م�ؤكد ًا يف هذا ال�سياق �أن الدول ــة حري�ص ــة على عدم �إحداث �أي
�آثار مت�س هذه الفئة ،كما �أن الـ ــوزارة تعمل على مراج ــعة مع ــا�ش ال�ضمان,
وتق�سيم املنتجات ،ودرا�سة �إ�ضافة منتج �سكني �أو الرتميم ل�سكنه احلايل.
و�أ�شار �أحــد الأع ــ�ضاء �إلى �أن جن ــاحي وزارة ال�شـ ـ�ؤون االجتــماعية وهــما
الرعاية والتنمية ال يكادان يقارنان بوكال ــة الــ�ضمان ..وال�ضمان هو لب عمل
الوزارة ..ومن الناحــية الواقع ــية فهي وزارة ال�ض ــمان ,وت�س ــاءل عن �أ�سباب
عدم نهو�ض الوزارة بدور التنمية االجتماعية.
واتف ــق معالي ــه مــع ما ر�آه ع ــ�ضو املجـ ـلــ�س ,وق ــال� :إن ما ذكر �صحــيح,
م�شري ًا �إلى �أن االهتمام يف ال�سابق ان�صب على ال�ضمان االجتم ــاعي ؛ لتلب ــية
احتياجات الفئة امل�ستهدفة ،ال�سيما و�أن ( )%70من ميزانية الوزارة تذهب
لهذه الفئة.
وعن الرعاية والتنمية �أو�ضح معاليه �أن الأولوية كلها للرعاية؛ لأن هذه
الفئة ت�ستحق �سوا ًء كانوا م�سنني� ,أو ذوي �إعاقة� ,أو �أيتام� ,أو معنفني ,ونحن
نحتاج �إلى تطوير هذا العمل ،ال�سيما �أن الإمكانات كلها ذهبت �إلى الرعاية،
ووكالة التنمية �سوف تنطلق مع النظام اجلديد و�سوف تعزز بكفاءات عالية
مت ا�ستقطابها م�ؤخر ًا ،والبد من تناغم وكالة التنمية مع االحتياجات وتلبيتها
للجمعيات وامل�ؤ�س�سات.

مداوالت القبة

واجب املركز الوطني للدرا�سات جتاه املطلقات
ويف رده على �س�ؤال عن �أو�ضاع الأرامل واملهجورات واملطلقات قال معاليه:
�إنهن يحتجن �إلى عناية خا�صة ،و�سيكون هنــاك ور�ش ــة عمل عن ق�ضايا
الهجر ,والتحديات التي تق ــوم بها الوزارة عن ه ــذا املو�ضوع ،حيـ ــث قمت
بزيارة لوزير العدل قبل عدة �أيام لعمل ا�سرتاتيجيات عمل تطبيقية ,بحيث
تكون هناك ر�ؤيــة وا�ضح ــة ل ــكل فئ ــة .و�أ�شا ًر �إلى �أن الوزارة حتتاج �إلى بع�ض
الوقت لكرثة الرتاكمات والتحديات ,م�ؤكد ًا �سعادته بح�ضور �أع�ضاء املجل�س
ور�ش العمل.
و�أ�ضاف� :إن الوزارة �أعطت املطلقات والأرامل واملهجورات �أهمية كربى؛
ولكن نحن يف حاج ــة �إلى املعلوم ــات والإح�ص ــاءات التي تعني على درا�سة
الأ�سباب ،وهذا من مهمات املركز الوطني للدرا�سات والبحوث االجتماعية
لإجراء م�سح �شامل مدعم بالإح�صاءات واملعلومات بحيث تتمكن الوزارة من
معرفة �أ�سباب ذلك.
و�أ�شار �إلى �أن ا�سرتاتيجية املركز الوطني للدرا�سات والبحوث االجتماعية
معنية بر�صد الق�ضايا والظواه ــر االجتماعــية ،ومن هذا املنطلق مت التعاون
وال�شراكة مع وزارة التعليم مم ــثلة يف اجلامعات ال�سعودية ,على �أن يكون
هناك خطة لإن�شــاء مرا�ص ــد اجتماعية يف جمي ــع مناط ــق اململك ــة الثالث
ع�شرة ،و�أن يكون دورها و�ضع م�ؤ�ش ــرات اجتماعيـة تتعلق باملنطقة يف جميع
الن ــواحي واملجــاالت االجتماع ــية ،وتق ــدمي تقارير و�إح�صاءات دورية عن
اً ً
و�صول �إلى تقرير �شامل عن الق�ضايا
الو�ضع االجتماعي يف تلك املنطقة،
وامل�شكالت االجتماعية يف اململكة العربية ال�سعودية ،ولتحقيق هدف نوعي يف
هذه املجاالت ,كما مت التوا�صل � ً
أي�ضا مع املركز العاملي للر�صد االجتماعي؛
لتطبيق وتكييف م�ؤ�شر الر�صد االجتماعي يف اململكة العربية ال�سعودية ،و�أن
يكون هذا امل�ؤ�شر لقيا�س التمايزات املناطقية والتطورات االجتماعية.
عدد الن�ساء يف الوزارة
وبخ�صو�ص املطالبة ب�أن يكون هناك عدد �أكرب من الن�ساء العامالت لدى
وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية؛ ليكون عدد الن�ساء يف الوزارة �أكرب من الرجال
ولي�س كما هو حا�صل الآن ،ليقمن بالتحري ،والبحث يف املنازل عن كافة
م�شكالت الأ�سرة؟� ،أكد معاليه �أن املر�أة لديها ال�شغف والدافع واحلما�س
والعاطفة للعمل ،و�أن الوزارة هي وزارة الإح�سا�س ،والإح�سا�س هو وقود
العمل يف هذه الوزارة ،واملر�أة هي الإح�سا�س ،ويوجد لدينا كفاءات مميزة
تقوم بهذا الدور ،ونحتاج لدعمهن ،وتدريبهن ،ومتكينهن.

مر�ضى التوحد
ويف �س�ؤال لأحد �أع�ضاء املجل�س عن �أهم ــية وجود مراكز للتوحد وم�شاركة
القطاع اخلا�ص ب�إن�شاء مراكز للتوحد على م�س ــتوى اململ ــكة تع ــالج احلاالت
للقادرين ولغري القادرين وتتكفل بهم الوزارة ،اتفق وزير ال�شـ ـ�ؤون االجت ــماعية
مع ما طرحه الع�ضو واحلاجة املا�سة لدعم هذه الفئ ــة ،مو�ض ــح ًا �أن ق�ضايا
املعاقني خارج اململكـ ــة م�س�ؤولي ــة م�شرتك ــة بني وزارات ال�شـ ـ�ؤون االجتماعية
والتعليم وال�صح ــة ،وقد �ص ــدر التوجي ــه ال�سامي الكري ــم بدرا�سة �أحوال تلك
الفئة ،والعمل على �إعادتهم للمملكة عن طريق جلان م�شرتكة تعمل على ذلك.
مراكز التأهيل األهلية تضاعفت
ً
مركزا  00ولدينا نقص
إلى ()128
في مراكز التوحد

مراكز الت�أهيل الأهلية
و�أفاد ب�أن وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية قامت بفتح املجال بطريقة �أو�سع و�أ�سرع
�أمام مراكز الت�أهيل الأهلية التي قفز عددها من ( )60مركزًا �إلى ()128
مركزًا ،وارتفع عدد امل�ستفيدين منها من حوايل �ستة �آالف �إلى ت�سعة �آالف
وثمامنائة م�ستفيد ،تتكفل الوزارة بتحمل التكلفة املالية عنهم جمي ًعا ،حيث
بلغت التكلفة العام املا�ضي �أكرث من  235مليون ريـال� ،شامل ًة مر�ضى التوحد.
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�أول مركز للتوحد يف اململكة
و�أ�شار معاليه �إلى �صدور توجيه �سام كرمي ب�إن�شاء ثالثة مراكز للتوحد،
وقد بد�أ العمل يف �أول مركز للتوح ــد يف اململك ــة ،وهو املركز الوطني للتوحد
يف مدينة الريا�ض بحي علي�شة� ،إلى جانب �إن�شاء خم�س وحدات م�صغرة.
�إال �أن الوزير �أكد �أن الــوزارة لديها نق�ص يف مراكز التوحد ،واملخت�صني
بهذا املجــال ،مبيــن ًا �أن ال ــوزارة تنفذ دورات تدريبي ــة لت�أهيل كوادر ب�شرية
�سعودية ل�سد هذا االحتياج.
�أربعة �آالف �سيارة للم�ستفيدين
ورد ًا على �س�ؤال لأح ــد الأع�ض ــاء فيــما يخ ــ�ص ال�سي ــارات التي تق ــدمها
الوزارة لفئة معينة من ذوي االحت ــياجات اخلا�ص ــة؛ �أو�ضح الدكتور الق�صبي
�أن مو�ضوع ال�سيارات كان �شائك ًا يف العـ ــام املا�ضي ومع ــقد ًا مع امل�ستفيدين
ووكاالت ال�سيارات ،وقامت ال ــوزارة ،بعد درا�س ــة املو�ضوع وتوجيه من املقام
ال�سامي ،بتحويلها �إلى �إعانــة مالي ــة ،كما قامــت ال ــوزارة بف ــك الره ــن
عن ال�سيارات املمنوحة لبع�ض امل�ستفيدين لأنها كانت مرهونة ملدة خم�س
�سنوات وال يح ــق للم�ستفي ــدين منها التـ�صرف بها يف ح ــاالت الوف ــاة �أو
احلوادث ،وغريها ،م�ضيـ ــف ًا �أن عـدد ال�سيارات املمنوحة خالل العام املا�ضي
بلغ حوايل �أربعة �آالف �سيارة ،وخالل الأ�شهر الع�شرة الأخرية مت منح حوايل
�ألفي �سيارة ،كما �أ�صدرت الوزارة خم�سة �آالف و�سبعمائة �شيك بنكي ،ومت
32

ال�شورى  -العـدد  - 170ربيع الأول 1437هـ دي�سمرب 2015م

ت�سليم  %99منها للم�ستفيدين ،وما تبقى منها تخ�ص م�ستفيدين يتواجدون
حالي ًا خارج اململكة.
مركز البالغات ( )1919ينطلق قريبًا

�إطالق مركز البالغات ( )1919خالل �أ�سبوعني
ويف رد على ا�ستف ــ�سار �أحد الأع ــ�ضاء عن عالقة الوزارة بربنامج الأمان
الأ�سري املوج ــود يف احل ــر�س الوطني� ،أف ــاد مع ــاليه �أن الوزارة ت�شارك يف
الربنامج ،ويف اللجــان الإ�شرافية عليه ،ويف اللجان الفرعية ،و� ً
أي�ضا معظم
احلاالت التي ترد �إلى برنامج الأمان الأ�سري حتــال �إلى احلماية االجتماعية
يف الوزارة ،و�إلى مرك ــز البالغ ــات ( )1919الذي ت ــم تطــويره يف الف ــرتة
الأخرية ،و�سيطلق خالل الأ�سبوعني املقبلني.
وفيما يخ�ص التعاون بني ال ــوزارة مع اجلهــات ذات العالقة ،قال الدكتور
ماجد الق�صبي� :إن وزارة ال�ش�ؤون االجتماعيــة عق ــدت اجتــماعات مع عدد
خا�ص ًة وزارتي التعليم ،واخلدمة املدني ــة ،والأمن الع ــام ،ومت
من الوزارات ّ
التن�سيق مع وزارة التعليم حيث عقد لق ــاء �شهري خ ــالل الأ�ش ــهر اخلم�سة
املا�ضية ،وتــم الرتتيب لنق ــل بع ــ�ض االحت ــياجات ما بني ال ــوزارتني ،فـ ــمث ًال
(ال�سماعات الطبية) مت نقل ــها من اختــ�صا�صات وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية
�إلى وزارة التعليم ليتم �صرفها للم�ستفيدين الذين يبلغون من العمر ()25-3
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عاما ،كذلك الإ�شراف على (ريا�ض الأطفال) و(احل�ضــانة) نقلت �إلى وزارة
ً
التعليم .ومن جهة �أخرى ،ف�إن عدد احلاالت التي وردت �إلى الوزارة خالل
عام هي ( )15000حالة ،واملوجودين حال ًيا ( )1343حالة.
برامج الوزارة أمام تحدي التحول
من «االحتياج إلى اإلنتاج»

الإنتاج بدل االحتياج
وفيما يتعلق باملحافظة على �أبناء الأ�سر امل�ستفيدة من ال�ضمان ومتكينهم
من العمل ،وما �أ�شري �إليه ب�أن الدعم املايل ال يكفي� ,أقر معاليه ب�صحة ذلك,
مو�ضح ًا �أن هناك برامج حمددة لأبناء هذه الأ�سر ،و�سوف يوجه ال�صندوق
اخلريي بتحويل هذه الربامج مع ال�شراكة املعتمدة من وزارة العمل وامل�ؤ�س�سة
العامة للتعليم الفني والتقني؛ لتمكينهم ،ودعم قدراتهم وتعزيزها ،وت�أهيلهم
للو�صول �إلى دائرة الإنتاج بدل االحتياج ,بحيث يتم نقلهم من االحتياج �إلى
العمل واالنتاج.
ترخي�ص اجلمعيات وامل�ؤ�س�سات اجلديدة �إلكرتون ًيا
ورد ًا على ا�ستف�سار �أحد الأع�ضاء فيما يخ�ص كرثة النماذج والتعقيدات
للت�صريح للجمعيات اخلريية� ،أو�ضح الدكتور الق�صبي �أنه مت ا�ستحداث �إدارة
لتطوير وترتيب �إجراءات العمل يف الوزارة ,و�سيكون ترخي�ص اجلمعيات
وامل�ؤ�س�سات اجلديدة �إلكرتون ًيا عن طريق موقع الوزارة ،ومت اخت�صار ت�سجيل
اجلمعيات من ثمانني �إجراء �إلى �أربعة ع�شر �إجرا ًء.
الإ�سرتاتيجية التقنية
ويف حديثه عن خطة تطوير الإ�سرتاتيجية التقنية يف الوزارة �أو�ضح �أنه مت
و�ضع اجلمعيات وامل�ؤ�س�سات الأهلية يف املقام الأول؛ لتطوير اخلدمات لها،
ومت �إطالق مبادرة كاملة للجمعيات وامل�ؤ�س�س ــات الأهلية ت�شتمل على ()22
خدمة �إلكرتونية ،الفت ًا النظر �إلى �أن هــذه اخلدمات ت�شمل ابتدا ًء مراحل
الت�أ�سي�س ،مرو ًرا بن�شر القوائم املالية والنــ�شر الإلكرتوين �إلى �آخر ذلك من
اخلدمات املتميزة.

و�أ�ض ــاف الدك ــتور الق�ص ــبي� :إن هناك خم�س من اخلدمات الإلكرتونية
جاهزة لالنطالق عند �صدور واعتماد الالئحة التنفيذية للجمعيات ,كما مت
�إطالق جمموعة من املبادرات الإلكت ــرونية ،من �أهم ــها :املن�صـة الإلكرتونية
لال�ستحقاق والأهلية التي ت�ش ــمل كل خ ــدمات ال ــوزارة من الإعانات املالية
والعينية ,كما مت �إطالق البوابة الإلكرتونية قبل ث ــالثة �أ�ش ــهر ،وكانت فر�صة
لقيا�س قدرة م�ستفيدي الوزارة على التوا�صل عرب هــذه التقنيات – ،وبحمد
اهلل -هناك �أكرث من مليون ون�صف املليون م�ستفيد خ ــالل ث ــالثة �أ�ش ــهر
توا�صلوا عرب هذه البوابة ،ومت تنفيذ ثالثة وثالثني مليــون عملية �إلكرتونية
لأكرث من خم�س ع�شرة خدمة من اخلدمات التي تقدمها الوزارة.
اجلمعيات التخ�ص�صية
وعن اجلمعيات التخ�ص�صية �سواء كانت زراعية� ،أو مالية بني معاليه �أن
الوزارة تقوم بدعمها وال�سمــاح لها ،م�ستدرك ـ ـ ًا �أن �إن�شاء اجلمعيات ال�صحية
ي�ستلزم ال�شراكة واملوافقة من وزارة ال�صحة لو�ضع ال�ضوابط وحوكمة �أداء
هذه اجلمعيات ،وهناك موافقة جلمعية عمالية �ستقوم بت�أ�سي�سها وزارة العمل.
غياب �سجل وطني للمعوقني
وفيما يخ�ص مو�ض ــوع الإعاق ــة� ،أ�ش ــار معالي ــه �إلى �أن ال ــوزارة تواجه
حتديات ،حيث ال يوجد لدينا �سجل وطني للمعوقني ،وال يوجد ت�صنيف لذوي
الإعاقة ،ومباين الوزارات غري مهي�أة ال�ستقبال ذوي الإعاق ــة ،ك ــما �أن ملف
ذوي االحتياجات اخلا�صة يحظى بعناية و�أولويـ ــة .ال�سيم ــا �أن ه ــناك �أم ًرا
�سام ًيا ب�إعداد �إ�سرتاتيجية تتعلق بهذا ال�ش�أن.
الفجوة بني الأغنياء والفقراء
�أما ما يتعلق بالفجوة بني الأغن ــياء والفــقراء فــقال معاليه� :إن الطبقة
الو�سطى بد�أت تنعدم هذه الأيام ،وهذه الطبقة مهم ــة جدً ا ،وهي التي يعتمد
عليها املجتمع ،وتعد الطبقة امل�ؤثرة في ــه ،وال ب ــد من �إع ــداد درا�سة يف هذا
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ال�ش�أن ,مع اال�ستفادة من هذا اللقاء بالتعاون مع املــركز ال ــوطني للب ــحوث
والدرا�سات الإ�سالمية.
وفيما يخ�ص ظاهرة الت�سول ،قال �إنها ظاهرة خطرية من جميع اجلوانب،
ويجب التعاون يف الق�ضاء عليها ،والوزارة تقوم بال�شراكة مع وزارة الداخلية
يف مكافحة الت�سول.
مهام خارج اخت�صا�ص الوزارة
وفيما يتعل ــق بامله ــام واالخت�صا�صات التي تقوم بها الوزارة وهي خارج
اخت�صا�صاتها قال وزير ال�شـ ـ�ؤون االجتماعي ــة� :إنها ك ــثرية ،ومنــها الرعاية
الطبيــة ،وعامـ ــالت املن ــازل ،والت�ســول ،وذوو االحتياج ــات اخل ــا�صة ممن
يحتاجون �إلى عالج ورعاية طبية �أكرث من عالج اجتماعي ،م�ضيف ًا �أن هناك
خطة �إ�سرتاتيجية لكل برنام ــج من برام ــج ال ــوزارة ،لكن الب ــناء التطويري
امل�ؤ�س�سي للخدمات يحتاج �إلى وقت ,والوزارة بد�أت يف تنفيذ ذلك.
منع جمع التربعات
و�أكد معاليه �أن النظام مينع جمع التربعات العينية يف امل�ساجد� ،أو اجلمعيات
اخلريية ،و�أن الوزارة تتعاون مع اجلهات ذات العالقة للحد من هذه الأعمال.
االنتقال من الرعوية �إلى التنموية
و�أ�ض ــاف الدك ــتور الق�ص ــبي �أن املن ــهج اجل ــديد للوزارة هو االنتقال من
الرعوية �إلى التنموية ،وقد تـم من خ ــالل برامــج وا�ست ــراتيجيات ومبادرات،
م�ضيف ًا �أن لدى ال�ضم ــان (� )159ألف مطلقة ،وي�ضيف حتت مظلته �شهر ًيا
�أكرث من ( )2500مطلقة
والربنامج الذي عقد ال�شراكة بني وزارة العمل ووزارة ال�ش�ؤون االجتماعية
هو برنامج متكني و�إيجاد فر�ص وظيفية لأبناء وبنات م�ستفيدي ال�ضمان
االجتماعي ،وللمطلقات امل�ؤهالت.
وتابع� :إن علينا م�س�ؤولي ــة دع ــم الأ�س ــر املنتج ــة التي لديها املقدرة على
تقدمي خدمة �سواء من خالل حياكة ال�سدو �أو الطبخ وغـريه� ،أي �أن م�س�ؤوليتنا
تتمثل يف حجم ما ن�ستطيع �أن نخ ــرجه من (� )822ألف �أ�سرة م�ستفيدة من
ال�ضمان االجتماعي من هذه الدائرة.
و�أو�ضح معاليه �أن ال�ضمان االجتماعي ي�صرف �شهر ًيا مليار ًا وثالثمائة
مليون ريـال ،ولديه �أكرث من (� )850ألف حامل بطاقة �صراف من كل الفئات.
ويف نهاية اللقاء وجه معايل رئي�س جمل�س ال�شورى �شكره لوزير ال�ش�ؤون
االجتماعية الدكتور ماجد الق�صبي على ما قدمه من عر�ض ب�أ�سلوب �شيق يكاد
يكون مكتم ًال ،وما مت طرحه من �أ�سئلة للمواطنني ومن �أع�ضاء املجل�س الذين
ميثلون � ً
أي�ضا املواطن ،قد غطى يف هذا اللقاء جز ًءا كب ًريا مما لدى املواطن
و�أبناء هذا الوطن حول اخت�صا�صات الوزارة وما تقوم به� ،إلى جانب االعرتاف
34
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بجانب الق�صور وو�ضوح يف املعاجلة .وت�سل ــم الدكت ــور الق ــ�صبي مل ــف ًا يت�ضمن
الـ � 160س�ؤا ًال التي وردت �إلى املجل�س من املواطنني لطرحها على معاليه.
ووعد معاليه بعد تقدمي �شكره ملجل�س ال�ش ــورى رئي ــ�س ًا و�أع�ضا ًء على هذا
اللقاء ,بعقد اجتماع مع جلنة ال�ش�ؤون االجتماعية والأ�سرة وال�شباب قريب ًا
لو�ضع الأطر لعدد من امللفات التي تهم خدمات و�أعمال الوزارة.
م�شاهدات من اللقاء
ركز وزير ال�ش�ؤون االجتماعية يف حديثه على طموح الوزارة باالنتقال من
الرعوي ـ ــة �إلى التنموي ــة ..و�ش ــدد ع ــلى �أن الأ�س ــرة هي امل�ؤ�س�س ــة الرتبويـ ــة
والأمنية والتعليميـ ــة الأولى ..فهي الأ�س ــا�س ..معلن ًا عن م�شروع بقي ُيدر�س
يف (دهاليز) الدولــة منذ �سنني ..لت�أ�سي�س جمل�س الأ�سرة والطفل ..وك�أولوية
�أولى لالهتمام بهذا ال�ش�أن ..اكتمل النظام ..وهو يف مراحله النهائية.
حر�ص الوزير الق�صبي على الرتكيز على هموم وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية
وحتدياتها ..فوزيرها تنفيذي طوال حياته ..فل ــم يتحــدث عن املنجزات مبا
يوازي طرح العوائق و�سبل العالج ..وحتقيق الطموح والنجاح.
راف ــق وزير ال�شـ ـ�ؤون االجتماعي ــة  40من من�ســوبي وزارته 20 ،منهم من
الن�ساء الالتي ي�شكلن  44يف املائة من كوادر الوزارة البالغ عددهم قرابة 16
�ألف موظف وموظفة..
من �أهم مرافقي الوزير وكيل وزارة ال�شـ�ؤون االجتماعية لل�ضمان االجتماعي
حممد العقال ،ووكيل الوزارة للتنمية االجتمــاعية عبد اهلل ال�سدحان ،ووكيل
الوزارة للرعاية االجتماعية والأ�سرة الدكتور عبد اهلل �آل معيقل ،ووكيلة وزارة
ال�ش�ؤون االجتماعية للرعاية امل�ساعدة للأ�سرة لطيفة �أبو نيان ـ
واملدير العام املكلف للبنك ال�سعودي للت�سليف واالدخار الدكتور عبداهلل
النملة ،ومدير املركز الوطني للدرا�سات والبحوث االجتماعية الدكتور �صالح
الن�صــار ،وم�ست�ش ــار وزي ــر ال�شـ ـ�ؤون االجتماع ــية وامل�شرف العام على تقنية
املعلومات املهند�س ماجد الع�صيمي وعدد من م�س�ؤويل الوزارة.
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الشورى يدعو إلى
إصدار نظام جباية
الزكاة على األنشطة
التجارية والمهنية

د .حسام العنقري
رئيــس اللجـــنة المــــاليـــة

طــالب جملــــ�س ال�شــــورى م�صلحــــة الزكــــاة والدخـل ب�سرعة
�إ�صدار نظام جبايــــة الزكــــاة على الأن�شطــــة التجارية واملهنية،
ال�صــــادر ب�ش�أنــــه قرار جمل�س ال�شــــورى ذو الــــرقــــم ()45/85
والتاريخ 1435/8/11هـ.
ودعــــا املجلــــ�س م�صلحــــة الزكاة والدخــــل �إلى توفري الآليات
الالزمة لتح�صيل الزكــــاة الطوعيــــة من غري امل�شمــــولني بنظام
جباية الزكاة ،وت�ضمني تقاريرهــــا القادمة بيانات تف�صيلية عن
الإيرادات الزكويـــة وال�ضريبية ح�سب القطــــاعات االقت�صاديـة
املختلفة.
جاء ذلك بعد �أن ا�ستمع املجل�س خالل جل�سته العادية الأولى من
�أعمال ال�سنة الرابعة لدورتـه ال�ساد�سة التي عقدها يوم االثنني
املوافق 1437/3/3هـ ،برئا�سة معايل رئيــــ�س املجل�س ال�شيخ
الدكتور عبداهلل بن حممد بن �إبراهيم �آل ال�شيخ ،لوجهة نظر
اللجنة املالية ،ب�ش�أن ملحوظات الأع�ضاء و�آرائهم جتاه التقرير
ال�سنوي مل�صلحـة الزكــــاة والدخل للعــــام املايل 1436/1435هـ
الذي تاله رئي�س اللجنة الدكتور ح�سام العنقري.

1436/2/3هـ ،والذي ن�ص على�“ :سرعة تطـ ــوير النظم ،والهياك ــل املالي ــة
والإدارية ،و�أ�ساليب العمل يف م�صلحة الزكاة والدخل ومبا ي�ؤدي �إلى تطوير
الأداء”.
و�أ�شار الدكتور العنقري �إلى �أن ما يخ�ص ف�صل ال�ضرائب املفرو�ضة على
�شركات البرتول ،واعتبارها �إيرادات مبا�شرة للدولة ف�إن دور م�صلحة الزكاة
والدخل يف حت�صيل ال�ضرائب على �شركات البرتول والغاز حمكوم بنظام
�ضريبة الدخل ال�صادر باملر�سوم امللكي رقم (م )1/وتاريخ 1425/1/15هـ.

و�أو�ضحت اللجنة املالية �أن ما يتعل ــق بالتنظيم الإداري اخلا�ص مب�صلحة
الزكاة والدخـ ــل ،ومنا�س ــبة منحهــا اال�ستــقالل املايل والإداري ،وتط ــوير
�آليات التوظيف واحلوافز واالبتعاث والتدريب؛ فاللجنة ترى �أن جميع هذه
اجلوانب �سبق �أن �صدرت ب�ش�أنها قرارات من املجل�س على تقارير امل�صلحة
للعامني املاليني ال�سابقني ،ومن بينها القرار ذو الرقم ( )71/133والتاريخ

وفيما يتعلق بقيام م�صلحة الزكاة والدخل ب�إيجاد �آلية لتح�صيل زكاة
حما�سبي بحت،
الثمار وبهيمة الأنعام� ،أفاد رئي�س اللجن ــة �أن عمل امل�صلحة
ّ
وهي معن ّية بجباية الزكاة وال�ضــرائب مال ًيا� ،أما زكاة الثمار وبهيمة الأنعام
والتي تعتمد على اخلر�ص والو�سم فتقوم بها جهات متخ�ص�صة لدى وزارتي
الداخلية واملالية.
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دعا إلى تطوير معايير
وآليات إصدار التأشيرات

الشورى يطالب «العمل»
بمعالجة التكاليف
المرتفعة لالستقدام
رئيس لجنة اإلدارة والموارد البشرية

طالب جمل�س ال�شورى وزارة العمل مبعاجلة التكاليف املرتفعة
لال�ستقدام مبا يف ذلك العمالــــة املنزليـــة وفق ًا للفــقرة «الرابعــة»
من قرار املجلـ�س رقـــم ( )28/64وتاريـــخ 1434/7/17هـ والتي
تن�ص« :على الوزارة حتــديد قيمـــة البنـــود الإفــرادية لتكاليف
ا�ستقدام العمالة املنزلية ،والعمل على احلد من املبالغة يف ذلك».
كما طالب املجل�س الوزارة مبراجعـــة وتطـــوير معايري و�آليات
�إ�صدار الت�أ�شريات مبا يحقـــق املرونـــة والتــوافق بني اال�ستـــقدام
وحاجة املجتمع و�أ�صحاب الأعمال ل�سوق العمل.
جاء ذلك يف القرار الذي �أ�صدره جمل�س ال�شورى خالل جل�سته
العادية الثانية التي عقدها يوم الثالثاء املوافق 1437/3/4هـ،
برئا�سة معايل رئي�س املجــل�س ال�شيـــخ الدكتور عبداهلل بن حممد
بن �إبراهيم �آل ال�شيخ ،بعد �أن ا�ستمع لوجــهة نظر جلنة الإدارة
واملوارد الب�شريــــة ،ب�شـــ�أن ملحوظــــات الأعـــ�ضاء و�آرائـــهم جتاه
التقرير ال�سنـــوي لوزارة العــمل للعام املايل 1436/1435هـ التي
تالها رئي�س اللجنة املهند�س حممد النقادي.
ودعــا املجل�س يف قـ ــراره وزارة العمل �إلى تقييم برنامج نطاقات للتحقق
من مدى مالءمته ملجاالت و�أحجـ ــام ال�شرك ــات وامل�ؤ�س ــ�سات ،وفعالي ــته يف
اعتماده على رفع تكلفة العمالة الوافدة لتحــقيق امليــزة التناف�ســية للمواطن،
ودوره يف التوطني الفعلي للوظائف.
كما قرر املجل�س الت�أكيد على �ض ــرورة تكامل جهود اجلهات ذات العالقة
مع وزارة العمل ل�ضبط �إجــراءات التوطي ــن يف من ــ�ش�آت القط ــاع اخل ــا�ص،
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والإ�سراع يف تطوير قاع ــدة بيان ــات موح ــدة عن الق ــوى العامل ــة ال�سعودية،
وربطها �آلي ًا مبر�صد �سوق العمل ال�سعودي.
وط ــالب املج ــل�س وزارة الع ــمل باتخ ــاذ التدابــري املنا�سب ــة لرفــع كف ــاءة
موظفيها يف جمال خدمة العمالء ،وتكثيف الزيارات التفتي�شية والتن�سيق مع
اجلهات ذات العالقة لتوفري االمكانات املادية الالزمة لذلك.
فتح استقدام العمالة المنزلية
من خالل مكاتب االستقدام في
دول مجلس التعاون

كما قرر املجل�س املوافقة على مطالبة وزارة العمل بالتنــ�سيق مع اجلهات
ذات العالقة بفتح ا�ستقدام العمالة املنزلية من خالل مك ــاتب اال�ستقدام يف
دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية.

مداوالت القبة

وكانت جلنة الإدارة وملوارد الب�شرية قد �أو�ضحت يف وجهة نظرها �أنها
تلقت �إي�ضاح ًا من وزارة العمل مفاده �أن زيادة عدد العمالة الأجنبية خالل
العام املا�ضي ك ــان ا�ستج ــاب ًة ملتطلب ــات امل�شــروعات ال�ضخ ــمة التي تن ــفذ
يف اململكة ,وذلك رد ًا على ما ط ــرحه بع�ض الأعــ�ضاء مــن ا�ستفــ�سارات عن
البطالة ومدى جناح جهود وزارة العمل يف مكافحتها ،والدور الذي �ستقوم
به هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالــة يف �إيج ــاد فر�ص عمل منا�سبة
للمواطنني ،وخطة الوزارة يف التعامل مع الأعداد الكبرية من الأخوة اليمنيني
وال�سوريني الذين منحوا �إقامات م�ؤقتة ،ف�إن اللجنة تو�ضح
تقييم (نطاقات) للتحقق من مدى
مالءمته وفعاليته ودعمه للتوطين

وبني رئي�س اللجنة املهند�س حممد النقادي �أن �إ�صدار الت�أ�شريات مرتبط
مبدى حتقيق ن�سبة التوطني املطلوب ــة من ك ــل من�شـ ـ�أة ،م�ش ــري ًا �إلى �أن وزارة
العمل ب�صدد و�ضع حلول متكاملة لردم الفجوة بني العمالة الوافدة ،وال�سعي
لتعديل نظام الإقامة ،كما ترى الوزارة �أن برنامج نطاقات قد جنح يف خف�ض
ن�سبة البطالـ ــة ،و�أنها تق ــوم حال ًيا ب�إعداد تقرير يعك�س الإجناز املتحقق يف
املدى املتو�سط ال�سرتاتيجية التوظيف ال�سعودية ،وقد �أ�سهبت الوزارة يف بيان
جهودها ب�ش�أن عمل املر�أة.
المهندس النقادي :أرقام اإلحصاءات
الرسمية توضح أن (التوطين) بعيد
عما تسعى إليه الدولة

وقال املهند�س النقادي� :إن اللجن ــة در�س ــت توط ــني الوظ ــائف ،وخــف�ض
معدالت البطالــة ،ووجهــة نظر الوزارة حيالهــا ،وهي تق ــدر ما تبذله الوزارة
من جهود ،وت�شكرها على ذلك؛ �إ ّال �أن �أرق ــام الإح�صــاءات الر�سمــية تو�ضح
�أن ما حتقق بعيد عما ت�سعى �إليه الدولة ،وما يت ــطلع �إليه املواطن ــون ،وما

و�ضعته الوزارة من �أهــداف يف ا�سرتاتيجيت ــها ،م�شري ًا �إلى �أن ذلك يتطلب
تقييم براجم ــها للتحقــق من فع ــاليتها يف توطني الوظائف ،وزيادة التن�سيق
مع اجله ــات احلكومية وغري احلك ــومية امل�س�ؤول ــة عن تنف ــيذ ا�سرتاتيجية
التوظيف ال�سعودية.
وفيما يتعــلق بالعمــالة املنزلــية� ،أ�ش ــارت اللج ــنة �إلى �أن الوزارة تواجه
�صعوبات يف �ضبــط ملفهــا واحل ــد من جتاوزات ــها ،وتفعيل االتفاقيات التي
وقعتها .ونوهت �إلى �أن الئحة عمال اخلدمة املنزلية �أتاحــت ل�ص ــاحب العمل
تقدمي �شكوى على العمالة يف حال عدم �إكمالها العقد ،وتعــمل الوزارة على
تفعيل دور الإدارة العامة لهيئات ت�سوية اخلالفات العمالية.
�أما االتفاقيات التي وقعتها الوزارة مع نظرياتــها يف ع ــدد مــن الــدول،
فقال النقادي� :إن الأ�صل فيها هو �إتاحة اال�ستقدام من تلك الدول ،وتنــظيم،
وتقنني عملية �إر�سال العمالة.
وعن االقرتاح ب�إن�شاء �شركات ا�ستق ــدام ً
عو�ضا عن املـكاتب ،فقد ُر ّخ�ص
ل�شركات ا�ستقدام ،وهي تعم ــل حال ًيا �إلى جان ــب املك ــاتب ،وذلك لتع ــزيز
التناف�سية بينهما.
وحول برنامج (توافق) الذي يهدف �إلى توظيف ذوي الإعاقة يف القطاع
اخل ــا�ص� ،أو�ضــح النق ــادي �أن اللجن ــة �أن وزارة العم ــل �أو�ضح ــت �أن برنامج
( توافق ) مل يتم تفعيله حتى الآن ,مبينة �أن ما �أ�شري �إليه يف التقرير بتوظيف
عدد من ذوي الإعاقة ميثل جز ًءا من نتائــج الفرتة التجريبية للربنامج ،و�أن
باقي الفئات �ستكون يف مراحل قادمة.
ور�أت اللجن ــة �أن م�ضي ع ــامني كفــرتة جتريبية للربنامج تعترب طويلة،
م�شرية �إلى �أنها �س ــوف تق ــوم بالتن�ســيق مع وزارة العمل للإ�سراع يف تفعيل
الربنامج.
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الشورى يدعو
«الهالل األحمر»
الستكمال المنظومة
النظامية والتنظيمية
د .عبداهلل العتيبي

للخدمات اإلسعافية

رئيــس اللجنـــة الصحــــية

طــالب جمــــل�س ال�شــورى هــيئــة الــهــالل الأحــمــر ال�سعــــودي
بالعمل على ا�ستكمــال املنظومــة النظاميــة والتنظيمية للخدمات
الإ�سعافية مبختلف �صورها ،وحتديد معـامل الإطار العام للرعاية
الطبية والإ�سعافيـة الطارئــة ،والأخذ يف ذلك باملعايري الدوليــة
واعتمادها والعمل بها.
جاء ذلك يف قرار ملجل�س ال�شورى خالل جل�سته العادية الثانية
التي عقدها يوم الثالثاء املوافق 1437/3/4هـ ،برئا�ســة معــايل
رئيــ�س املجلــ�س ال�شــيخ الدكتور عبــداهلل بن حممد بن �إبراهــيم
�آل ال�شيخ ،بعد �أن ا�ستمــع لوجهــة نظر اللجــنة ال�صحيــة ،ب�ش�أن
ملحوظات الأع�ضاء و�آرائهم جتــاه التقرير ال�سنوي لهيئة الهالل
الأحمر ال�سعودي للعام املــايل 1436/1435هـ ،التي تــاله رئيــ�س
اللجنة الدكتور عبداهلل العتيبي.
كما طالب املجل�س ب�إعفاء الهيئة من الر�سوم اجلمركية على قطع الغيار
�أ�سوة باجلهات احلكومية الأخرى.
ودعا املجل�س يف قراره الهيئة �إلى التن�سيق مع وزارة ال�صحة للإ�شراف
الطبي على احلاالت احلرج ــة املنقولـ ــة �إلى امل�ست�ش ــفيات .وط ــالبها ب�إي ــراد
م�ؤ�شرات الأداء للخدمة الإ�سعافية يف تقارير الهيئة ،والأخ ــذ يف االع ــتبار
بخطة عمل الهيئة و�أهدافها املعتمدة مرجع ًا لإجنازاتها ،ودرا�س ــة ا�ستخــدام
املركبات ذات التحكم عن بعد لعملياتها.
كما طالب بتحدي ــد ال�ش ــروط ال�صحي ــة الدوريــة عند االلتح ــاق بالعمل
للم�سعفني والعاملني امليدانيني وفق متطلبات اخلدمة ح�سب املعايري الدولية
والأخذ بها.
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ويف معر�ض رد اللجنة ال�صحية على مالحظات الأع�ضاء وا�ستف�ساراتهم,
�أو�ضحت اللجنة �أن الهيئة قامت بالتن�سيق مع اجلامعات يف اململكة باعتماد
تخ�ص�ص طب الطوارئ �ضمن التخ�ص�صات املطروحة للطالب والطالبات،
ومت اعتماده من قبل بع�ض اجلامعات لتخريج طالب وطالبات يحملون
�شهادة البكالوريو�س يف تخ�ص�ص طب الطوارئ ،بالإ�ضافة �إلى اعتماده
�ضمن برنامج خادم احلرمني ال�شريفني لالبتعاث.
د.العتيبي :الهيئة وقعت اتفاقية
مع «التدريب التقني» إلنشاء معهد
تدريب متكامل

و�أ�ضاف رئي�س اللجنة الدكتور العتيبي �أن الهيئة قامت بتوقيع اتفاقية مع
امل�ؤ�س�سة العامة للتدريب التقني واملهني بتاريخ 1436/5/26هـ ،لإن�شاء معهد
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تدريب متكامل يتوافق مع االحتياجات املطلوبة ،بنا ًء على الفقرة (ثالث ًا)
من قرار جمل�س الوزراء رقم ( )49وتاريخ 1434/02/11هـ ،والتي تن�ص
على «قيام هيئة الهالل الأحمر ال�سعودي ب�إبرام عقد �شراكة ا�سرتاتيجية
مع امل�ؤ�س�سة العامة للتدريب التقني واملهني لإن�شاء معهد متخ�ص�ص لتدريب
من�سوبي الهيئة وغريهم من �أفراد املجتمع ،وفق ًا ملا ن�صت عليه الفقرة
(�سابع ًا) من املادة «اخلام�سة» من تنظيم هيئة الهالل الأحمر ال�سعودي ،مع
مراعاة ما ورد يف قرار جمل�س الوزراء رقم ( )285وتاريخ 1431/8/14هـ».
االنتهاء من اإلجراءات النظامية
لمشروع إنشاء عدد ()122
ً
مركزا إسعافيًا

وفيما يخ�ص امل�شروعات املتعرثة ،قال العتيبي �إن الهيئة �أفادت ب�أنه مت
االنتهاء من الإجراءات النظامية مل�شروع �إن�شاء عدد ( )122مركزًا �إ�سعاف ًيا
يف جميع مناطق اململكة كمرحلة �أولى ،وما زالت لدى وزارة املالية العتمادها.
�أما ما يتعلق مب�شروع �إن�شاء ( )500وحدة �سكنية على م�ستوى اململكة،
ف�أو�ضح العتيبي �أن الهيئة تقوم ب�إدراجها �سنوي ًا يف م�شروع امليزانية� ،إ ّال �أنه
مل يتم اعتمادها بعد.
وب�ش�أن �إيجاد تنظيم �شامل للخدمات الإ�سعافية �أ�شارت اللجنة ال�صحية
�إلى قرار املجل�س رقم ( )57/122وتاريخ 1435/1/15ه ،ون�صه« :رابع ًا:
العمل على �إيجاد تنظيم �شامل للخدمات الإ�سعافية ت�ضمن م�ساهمة القطاع
ال�صحي احلكومي واخلا�ص لدعم اخلدمة الإ�سعافية يف اململكة ،وكذا

�إعداد خطة ا�سرتاتيجية للعمل الإغاثي يف الداخل واخلارج» ،وبينت �أن هذا
القرار يق�ضي بو�ضع �إ�سرتاتيجية للخدمات الإ�سعافية يف اململكة ،وهي ت�شمل
اجلهات الأخرى – غري الهيئة – التي تقدم خدمات �صحية ،ومن امل�أمول �أن
ي�شمل ذلك مراكز الرعاية ودورها يف تقدمي اخلدمات الإ�سعافية.
ور�أت اللج ــنة �أن من �شـ ـ�أن �إيج ــاد ا�سرتاتيجيـ ــة للخ ــدمات ال�صحية يف
اململكة ما يغطي هذه اجلوانب املختلفة ،كونها ت�أتي حتت مظ ــلتها ال�شام ــلة
بعد درا�سة �إيجابياتها و�سلبياتها.
و�أ�شارت �إلى �أنها �سبق �أن عاجلت ال�صعوبات الواردة يف التقرير ،و�أوردت
ذلك يف ر�أيها ،و�صدرت قرارات من املجل ــ�س حولــها ،ال فت ــة النظر �إلى �أن
تنظيم الهيئة ومهامها �صدر ب�ش�أنه قرار جملــ�س الوزراء رقم ( )213وتاريخ
1432/7/11هـ ،و�أن اال�سرتاتيجية التي �صدر قرار املجل�س باتخاذها كفيلة
بتحديد خارطة العمل الذي يجب على الهيئة �أن تقوم به ،واجلوانب التكاملية
مع اجلهات الأخرى على �أ�س�س مو�ضوعية ومدرو�سة ،م�ؤكد ًا �أن اللجنة ترى
االنتظار لرتى ماذا �ست�أتي به هذه اال�سرتاتيجية.
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الشورى يدعو
(مدن) لدراسة إنشاء
مركز بحوث لتطوير
م .مفرح الزهراني
رئيس لجنة الحج واإلسكان والخدمات

الصناعات الوطنية

دعـــا جملـــ�س ال�شـورى هيئة املدن ال�صناعية ومناطق التقنية
( ُمدُ ن) �إلى درا�ســـة �إن�شـــاء مـركـــز بحـــوث لتطـــوير ال�صنــــاعات
الوطنية ودعم قدراتها التـ�سويقية والتـناف�سية.
وطالب املجل�س يف قراره الهيئــة بالتـنـ�سيق مع امل�ؤ�س�سة العامة
للتدريب التـقـني واملهـــني لإعــداد بــرامج تدريـبـيـــة متخ�صـــ�صة
ت�ؤهــل خريجـــيها للعمـــل يف املـــدن ال�صناعيـــة ،وتبني �إجراءات
و�سيا�سات لدعم م�شروعات ال�صناعات ال�صغرية واملتو�سطة.
وقـــرر املجـــلـــ�س مطـــالبــة الهيئـــة بدرا�ســـة �إعـــداد منـــوذج
مـــدخــالت وخمرجـــات اال�ستـــثمار ملعـــرفــة جـــوانب العـــــالقــة
الكمـيـــة لال�ستــــثمــارات يف املـــدن ال�صناعيـــة وتــ�أثريهــــا عــــلى
الدخل والعمالة.
إعداد برامج تدريـبـية متخصصة
للعمل في المدن الصناعية

جــاء ذلك يف القرار الذي �أ�صــدره املجل�س خال جل�سته العادية
اخلام�ســـة التي عقدهــا يـــوم االثـــنــني املوافـــق 1437/3/17هـ،
برئا�سة معايل رئي�س املجلـــ�س ال�شيخ الدكتور عبداهلل بن حممد
بن �إبراهيم �آل ال�شيخ ,بعد �أن ا�ستمع املجل�س لوجهة نظر جلنة
احلج والإ�سكان واخلدمـــات ب�ش�أن ملحـــوظات �أع�ضـــاء املجـــل�س
و�آرائهم جتاه التقرير ال�سنـــوي لهيئـــة املدن ال�صناعــية ومناطق
التقنية ( ُمدُ ن) للعـــام املـــايل 1435/1434هـ التي تـــالها رئي�س
اللجنة املهند�س مفرح الزهراين.
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كما طالب املجل�س يف قراره بتحديد مواقع مناطق التـقـنية واال�ستـثمار يف
�صناعة تـقـنية املعلومات لتهيئة فر�ص عمل للمواطنني واملواطنات من خالل
جدول زمني حمدد.
وكان رئي�س جلنة احلج والإ�سكان واخلدمات املهند�س مفرح الزهراين
قد قدم وجهة نظر اللجنة ب�ش�أن املو�ضوع ،مبين ًا يف رد اللجنة على ما طرحه
�أحد الأع�ضاء فيما يتعلق بالـجانب التق ــني يف عمل اله ــيئة ،و�أن تقاريرها
ال�سابقة واحلالية ال ت�شري ب�شيء ي ــذكر �إلى ما تقوم به حيال مناطق التقنية،
ومطالبته بتقدمي تقرير مف�صل عن �إجنازات مناطق التقنية يف اململكة خالل
�سنة التقرير ،ومقارنته مبا مت من �إجنــازات يف العام الذي �سبقه �أ�سوة مبا
تقدمه الهيئة عن املدن ال�صناعية؛ �أن اللجنة بحثت هذا اجلانب مع الهيئة.
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و�أفادت ب�أنه يوجد الآن مناطق تقنية ت�شرف علــيها هيئة (مدن) مثل:
واحة الريا�ض للتقنية ،وجممع تقنية املعلومــات واالت�صاالت التي تت�ضمن
العديد من م�شاريع التقنية.
و�أ�ض ــاف رئي ــ�س اللج ــنة �أن الهيــئة تع ــمل � ً
أي�ضا على دع ــوة وا�ستق ــطاب
اجلامع ــات ،ومراك ــز البحــث والتطــوير الع ــلمي ،و�أ�صــحاب الفــكر والإبداع
للم�شاركة يف تنمية وتطوير منظومة العلوم والتقنية يف اململكة ،وتهيئة البنية
الأ�سا�سية واخلدمات ال�ضرورية لتنمية �صناعات ُمتقدِّ مة عالية التقنية يف
اململكة ،الفت ًا النظر �إلى �أن املدن ال�صناعية احلالية  -وخا�ص ــة يف املدن
الرئي�سية -تت�ضمن مراكز �أبح ــاث وتدريــب تدخ ــل �ضــمن نطاق امل�شــاريع
التقنية ،و�سوف ت�ضم م�شاريع امل�صانــع اجلاه ــزة واحلا�ض ــنات ال�ص ــناعية
والتقنية التي ت�سهم يف تعزيز م�شاريع التقنية يف اململكة.
(مدن) تستهدف وصول نسبة
العمالة الوطنية في القطاع الصناعي
إلى  %30بحلول عام 1441هـ

وبخ�صو�ص عدد الوظائف املوجودة يف املدن ال�صناعية املنت�شرة يف كافة
مناطق اململكة� ,أو�ضح املهن ــد�س الزهراين �أن اله ــيئة �أف ــادت �أن ــه ال ي ــوجد
حتديد دقيــق لعــدد الوظــائف احلقيــقية يف م�صانع املدن ال�صناعية ،حيث

ـو�صا بتغري عدد امل�صانع
ي�صعب ح�صرها وجتميعها ب�صورة م�ستمرة ،وخ�ص ـ ً
والعاملني خالل العام� .إال �أنها �أ�شارت �إلى وجود نقل ــة وا�ض ــحة يف م�ســتوى
التوظيف للعمالة الوطنية يف ال�صناعة ،و�أن امل�ستهدف �أن ت�صل ن�سبة العمالة
الوطنية يف القطاع ال�صناعي �إلى حوايل  %30بحلول عام 1441هـ.
وتابع رئي�س اللجن ــة �أن هناك توجــه من الهيئ ــة العام ــة للطــريان املدين
لتطوير العديد من املطــارات الداخلــية جلعلها مطارات دولية ت�ستوعب نقل
الب�ضائع  -ح�سب �إفادة (مدن) ،-بالإ�ضافــة �إلى خطة �إن�شاء مطار رئي�س
للب�ضائع يف مدينة �سدير لل�صناعة والأعمال ،والذي �سيخدم �سكان املنطقة،
و�سيخدم املدينة ال�صناعية التي تبلغ م�ساحة �أر�ضها  ٢٦٥مليون مرت مربع
ويتكامل مع القطار هناك.
مــ�شري ًا �إلى �أن �إن�شاء مطارات �شحن جوي يف املناطق التي ال توجد بها
مطارات رئي�سية؛ يحتاج لدرا�سات �أعمق من الهيئة العامة للطريان املدين
للت�أكد من مدى جدواها ،بحكم ارتفاع تكاليف �إن�شاء املطارات ب�شكل عام.
ويف رد اللجنة على ما الحظه �أحد الأع�ضاء ب�أن الهيئة مل تو�ضح خططها
يف ا�ستقطاب القطاع اخلا�ص يف املدن ال�صناعية ،واقرتاحه و�ضع قاعدة
بيانات فاعلة لل�صناعة واال�ستثمار ال�صناعي تكون متاحة للم�ستثمرين؛
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هيئة الطيران المدني تخطط
لتطوير العديد من المطارات الداخلية
ل تستوعب نقل البضائع

وزاد املهند�س الزهراين يف ذات ال�سياق �أن ا�ستكمال بناء وت�شغيل �شبكة
القطارات (قطار ال�شمال اجلنوب والقطار الربي) لنقل الب�ضائع والركاب،
وربط املدن ال�صناعية القريبة بال�شبكة والذي �سي�سهل و�صول املواطنني �إلى
تلك املدن ،ويوفر بديلاً منا�س ًبا لنقل املواد اخلام والب�ضائع املنتجة.

ملعرفة فر�ص اال�ستثمار والت�سهيالت املقدمة ،وزيادة ور�ش العمل ،واللقاءات،
واملنتديات وامل�ؤمترات التي تهتـ ــم بالقط ــاع ال�صن ــاعي؛ مع �أهمية التن�سيق
والتعاون امل�ستمر مع جميع اجله ــات ذات ال�صلـ ــة يف اململك ــة� ،أ�شــار رئي�س
اللجنة �إلى �أن الهيئة تعمل مع عدة جهات على تنفيذ خطة �شاملة توفر البيئة
املنا�سبة ال�ستقطاب امل�ستثمرين والعاملني فيها.
وعلى �سبيل املثال :تطوير مناطق �سكنية من �ضمن برامج وزارة الإ�سكان
لت�شجيع �سكان تلك املناطق على الهجرة املعاك�سة ،وبالتايل اال�ستثمار فيها،
وكذلك تقدمي ت�سهيالت ال�ستقــدام العمال ــة ب�ش ــروط �أخــف مما هو مطبق
يف املدن الكبــرى خ ــدم ًة للم�شاريع اال�ستثماري ــة هناك (�صناعية وجتارية
ولوج�ستية).
كما �أ�شار يف ذات ال�سياق �إلى العمل مع عدة جهات منها :وزارة العمل،
و�صندوق املوارد الب�شرية ،و�صندوق التنمية ال�صناعي ال�سعـ ــودي على مـبادرة
تنمية ال�صناعة باملدن ال�صناعية يف املناطق الواعدة؛ بحــيث يتعاون جميع
الأطراف على ا�ستحداث عر�ض اقرتاح جمموعة من املحفزات والت�سهيالت
يتم االتفاق عليها وت�سويقها لأ�صحاب امل�صانع يف املناطق الواعدة.
وكذلك توفري درا�سات لتلك املناطق ملعرفة نقاط القوة وفر�ص اال�ستثمار
املنا�سبة بنا ًء على املزايا الن�سبية لكل منطقة ،مثل ما تقوم به حال ًيا الهيئة
العليا لتطوير منطقة الري ــا�ض من تق�س ــيم منطق ــة الري ــا�ض لعدة مناطق،
وحتديد مقومات جناح وازده ــار كل منه ــا ،وع ــر�ض تلــك الف ــر�ص ل�سكان
املنطقة يف منتديات خمتلفة.
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وكذلك تطوير املنافذ الربي ــة ،وحت�سني التج ــارة البيني ــة مما �سيجذب
امل�ستثمرين من خارج اململكة لال�ستف ــادة من ت�سهي ــالت احلكومــة والأ�سعار
التف�ضيلية للطاقة وغريها من املميـ ــزات واال�ستثــمار يف املدن ال�صناعية
احلدودية �شمال و�شرق اململكة ،وت�سهيل �إجراءات احلـ�صول على الرتخي�ص
ال�صناعي الذي مت حتويله من ورقي �إلى �إلكرتوين ،اخت�صا ًرا للوقت واجلهد.
يوم واحد؛
حيث ال ي�ستغرق احل�صول على الرتخي�ص ال�صناعي �سوى ٍ
يوما� .إ�ضافة
وت�سريع �إجراءات احل�صول على الأرا�ضي ال�صناعية خالل ً 34
�إلى تعريف العمالء مبا وفرته الدولة من احلوافز والت�سهيالت يف املدن
الواعدة ،وعلى وجه اخل�صو�ص ما يلي :
تثبيت الإيجار على ريـال واحد للمرت املربع يف العام ،بينما ي�صل الإيجار
يف املدن الرئي�سية الثالث �إلى  5ريـاالت للمرت املربع.
الت�سويق املبا�شر والعام جلذب اال�ستثمارات الكربى و�إقناع ال�شركات
للتوجه للمدن الواعدة،
و�أ�ضاف �أنه قد مت ا�ستقطاب عدد من ال�شركات لال�ستثمار فيها .وكذلك
بناء امل�صانع اجلاهزة مبوا�صفات منوذجية يف جميع املدن الواعدة،
وعر�ضها على امل�ستثمرين ال�صناعيني ورواد الأعمال كمنتجات جاهزة.
و�إن�شاء حا�ضنات �أعمال ،وم�صانع جاهزة �صغرية يف املدن الواعدة لتن�شيط
امل�شاريع ال�صغرية ذات الإنتاجية ال�صناعية والتقنية.
وتوفري الت�سهيالت املالية التي يقدمها �صندوق التنمية ال�صناعية والتي
�أ�سهمت ب�شكل كبري يف حتفيز اال�ستثمار ال�صناعي باملدن الواعدة� .إلى
جانب توفري م�صادر كهرباء بديلة مع حتمل “مدن” جز ًءا من التكلفة ،وهو
م�شروع �أطلقت عليه “مدن” م�سمى :التوليد املعزول للمدن الواعدة ،وذلك
جلذب امل�صانع للمدن الواعدة مب�صدر بديل (توليد م�ؤقت (�إلى حني �إي�صال
التيار الكهربائي عن طريق ال�شركة ال�سعودية للكهرباء.
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وحول ما �أ�شار �إليه �أحد الأع�ضاء فيما يتعلق مبركز الإبداع؛ قال الزهراين
�إنه جرى بالفعل �إن�شاء مركز للإبداع يف (مدن) ،للتحفيز على الإبداع داخل
(مدن) وخارجها ،ويجري العمل ب�شكل تدريجي على تفعيل خدماته والتي
ت�شمل (حت�سني العمل اليومي و�إبداع حتديات العمل والإبداع اخلارجي)،
بالإ�ضافة �إلى �إقامة م�سابقة جائزة الإبداع ال�صناعي ب�شكل �سنوي التي من
خاللها يتم ا�ستقبال العديد من الأفكار ال�صناعية ودعم امل�شاريع ال�صناعية
الفائزة لتحويلها لأر�ض الواقع باملدن ال�صناعية.
وعن مطالبة بع�ض الأع�ضاء الهيئة بدرا�سة لإنــ�شاء مراكز بحوث لتطوير
ال�صناعات الوطني ــة ودع ــم قدراتــها الت�سويقيــة والتناف�سية ،و�أن تتنا�سب
ا�سرتاتيجيات وخطط الهيئة املر�سومة مع باقي اال�ستــراتيجيات اخلا�صة يف
الأجهزة احلكومية� ،أو�ضح الزهراين �أن اللجنة ناق�ش ــت املو�ضوع مع هيئة
املدن ال�صناعية ،ور�أت �أهمية البحوث والتطوير يف جماالت متخ�ص�صة ذات
�صلة بدعم منتجات ال�صناعة الوطنية وتطويرها باالبتكار والتجديد ،ورفع
م�ستوى اجلودة والإبداع للمنتج املحلي.
و�أن ذلك ميكن حتقيقه من خـ ــالل الربط بني اجلــودة والأداء ،وتقدمي
الدع ــم يف ه ــذه املـ ــدن بالأبح ــاث التطويري ــة ،وتق ــدمي اال�ست ــ�شـ ــارات
الفنية والتقنية والإدارية يف الأبحاث والتطوي ــر لزيــادة قدراتها الت�سويقية
والتناف�سية ،وتوفري املعلومات عن املنتج الوطني.
وفيما يتعلق مبا الحظه �أحد الأع�ض ــاء بوجود وحدة املراجعة الداخلية
ترتبط مبدير الهيئة رغم وجود ا�س ــم �آخر ه ــو املراجعة الداخلية ،واقرتاحه
ً
مرتبطا مبج ــل�س الإدارة تن ـ ً
ـفيذا للح ــوكمة.
�أن يك ــون املراجع الداخلي
قال املهند�س الزهراين �إن اللجنة ناق�شت هذا الأمر مع الهيئة ،و�أفادت
ب�أن املراجعة الداخلية يف الهيئة مرتبطة ب�شكل تنظيمي مبا�شر بلجنة

املراجعة املنبثقة عن جمل�س الإدارة ح�سب قرار جمل�س الإدارة ،و�سوف
تعك�س يف التقرير ال�سنوي القادم ب�شكل �أو�ضح .وما مت �إ�ضافته يف التقرير
احلايل يو�ضح ارتباطات الإدارات احلالية باملدير العام �إدار ًيا.
وبالن�سبة ملقرتح اال�ستفادة من م�صاريف الإيجار البالغة ()3,400,000
ريـال لتملك عقار خا�ص بالهيئة �أو�ضح رئي�س اللجنة �أن الهيئة �أفادت ب�صدور
موافقة املقام ال�سامي على �إقامة مقر جديد لوزارة التجارة وال�صناعة
خا�صا لهيئة املدن ال�صناعية ومناطق
والهيئات التابعة لها يت�ضمن مبنى ً
التقنية ،ومت االنتهاء من ت�صاميم البنية التحتية واخلدمات امل�شرتكة ،ومل
يتم العمل على ت�صميم مبنى املقر الرئي�س والبدء بطرح امل�شروع للتنفيذ
يف الوقت احلايل لعدم وجود االعتماد املايل املخ�ص�ص لتنفيذ امل�شروع يف
امليزانية.
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الشورى يطالب
«التجارة» بدراسة أثر
انخفاض أسعار السلع
في األسواق الدولية
أ .عبدالرحمن الراشد

على المحلية

رئيس لجنة االقتصاد والطاقة

طـــالب جمـــل�س ال�شـــورى وزارة التجــارة وال�صناعــة مبتابعـــة
تطورات انخفا�ض �أ�سعار ال�سلــع يف الأ�ســـواق الدوليـــة ،و�أثر ذلك
على ال�سوق املحلي.
كما طالبها بالإ�ســـراع يف ا�ستكـــمال اال�سرتاتيجـــية الوطنـــية
لتنمية ال�صادرات غري البرتوليــة ،وو�ضع �آليــة ملتابعـــة تنفــيذها
بالتعاون مع اجلهات ذات العالقة.
إزالة المعوقات النظامية
واإلجرائية المؤثرة سلبًا على بيئة
االستثمار الصناعي

ودعا املجل�س يف قراره وزارة التجـــارة وال�صنــاعة �إلى التنـ�سيق
مع اجلهات املعنية؛ لإزالة املعوقات النظامية والإجرائية امل�ؤثرة
�سل ًبا على بيئــــة اال�ستثمـــار ال�صنـــاعي ،ومبا يتالءم مع تــوجهات
اال�سرتاتيجية الوطنية ال�صناعية.
جـــاء ذلك خـــالل اجلل�ســـة العـــاديـــة الأولـــى التي عقـــدها
مـجل�س ال�شورى يـــوم االثنيــن املوافــق 1437/3/3هـ ،بـــرئا�ســة
معالـــي رئيـــ�س املجلـــ�س ال�شيـــخ الدكتور عبداهلل بن حممد بن
�إبراهيم �آل ال�شيـــخ ،وذلك بعـــد �أن ا�ستمــــع لوجهــة نظر جلنـــة
االقت�صــاد والطـــــاقــة ،بــ�شـــ�أن ملحـــوظـــات الأعـــ�ضاء و�آرائهــــم
جتاه التقريـــر ال�سنـــوي لـــوزارة التجـــارة وال�صنــاعـــة للعـــام
املــــايل 1435/1434هـ ،الـــتي تالهــــا رئيـــ�س اللجنـــة الأ�ســـتاذ
عبدالرحمن الرا�شد.
و�أو�ضحت جلنة االقت�صاد والطاق ــة يف وجهــة نظرها �أن وزارة التجـ ــارة
وال�صناعة حققت يف �إطار خططها وبراجمه ــا املختلف ــة للقطــاع ال�صناعي
العديد من الإجنازات التي تعك�س ن�شاطها وف ًقا خلططها التنموية يف املجال
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ال�صناعي ،والتي تنطلق من م�ضام ــني اال�سرتاتيجية ال�صناعية ،ومن ذلك
تهيئة البيئة اال�ستثمارية اجلاذبة من خالل توفري نظم �آليات العمل املطورة،
وكذلك اال�ستخدام التقني ملخرجات اخل ــدمات� ،إ�ض ــاف ًة �إلى كفاءة و�سرعة
الأداء� ،إلى جانب ما ق ــام ــت به الهيئــة ال�سعودي ــة للمدن ال�صناعية ومناطق
التقنية (مدن) من التو�س ــع يف امل ــدن ال�صناعي ــة ،وتعزيز متطلبات البنية
التحتية للتجمعات ال�صناعية القائمة.
كما �أ�شاد رئي�س اللجنة مبا يقدم ــه الربنام ــج الوطني لتطوير التجمعات
ال�صناعي ــة من درا�س ــات ،و�أبح ــاث ،وتق ــارير تعزّز منهج ــية اال�سرتاتيجية
ال�صناعية يف تطبيق الأ�ساليب العلمية احلديث ــة ،وما حققته الوزارة يف �إطار
دعم حمور املن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة ،م�شري ًا �إلى �أن ذلك ي�أتي مع عدم
توفر خم�ص�صات واعتمادات �صريحة ملتطلبات تفعيل مكونات اال�سرتاتيجية
الوطنية لل�صناعة.
ويف رد اللجنة على ما طرحه �أحد الأع�ضاء ب�أن �أداء الوزارة �أقل بكثري من
الن�سب امل�ستهدفة يف �أهدافها الرئي�سة املتمثلة يف زيادة ال�صادرات ال�سعودية
غري البرتولية ،وزيادة معدل النمو ال�صناعي� ،أو�ضح الأ�ستاذ عبدالرحمن
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الرا�شد �أن من �أهم �أن�شطة وكالة ال�صناعة يف وزارة التجارة وال�صناعة
البدء ب�إعادة هند�سة �إجراءات اخلدمات التي تقدمها الوزارة يف �إطار تنمية
القطاع ال�صناعي ال�سعودي ،والتي متثلت يف حمتوى وثيقة ا�سرتاتيجية و�أدلة
�إجراءات متكاملة لوكالة ال�صناعة ً
تنفيذا للأهداف املحددة للإ�سرتاتيجية
الوطنية لل�صناعة.
وتابع الرا�شد ب�أن الوزارة و�ضعت النموذج الت�شغيلي للوكالة لل�سنوات
القادمة ،والذي �سيم ّكن وكالة ال�صناعة من تقدمي خدمات متميزة للقطاع
ال�صناعي الوطني ،ومتكينه � ً
أي�ضا بنهاية عام 2020م من حتقيق معدالت منو
م�ستهدفة وف ًقا ملنهجية اال�سرتاتيجية الوطنية لل�صناعة ،والو�صول باململكة
�إلى مرتبة متقدمة على خارطة ال�صناعة العاملية.
وبخ ــ�صو�ص جه ــود الـ ــوزارة يف مك ــافح ــة الت�س ــرت ،وم ــدى تطب ــيقها
للمادة “ال�سابعة” من نظ ــام مكافح ــة الت�ســرت� ،أ�شار رئيــ�س اللجن ــة �إلى �أن
وزارة التجارة وال�صناعة تعمل على �إيجــاد ط ــرق جــديدة ملكافحة الت�سرت
التجاري؛ بحيث تكون خمتلف ًة ع ّما ك ــان ُيعمل به يف ال�سابق و�أكرث فاعلي ًة
لت�ضييق اخلناق على ظاهرة الت�سرت التج ــاري ،مو�ضــح ًا �أن من هذه اجلهود:
�إعادة هيكلة الإدارة العامة ملكافحة الت�سرت التج ــاري من خالل ا�ستقطاب
الكفاءات ،والدورات التدريبية ،وتطوير �إجراءات العمل ،والربط الإلكرتوين
مع هيئة التحقيق واالدعاء العام ،والتعاون مع اجلهات ذات العالقة ،وكذلك
احلمالت التفتي�شية وغريها من اجلــهود التي ت�س ــعى ال ــوزارة من خ ــاللها
للق�ضاء على هذه الظاهرة.
�أما ب�ش�أن توظيف الن�ساء ،ف�أو�ضــح الرا�شد �أن ع ــدد الن�ساء الالتي يعملن
يف الوزارة باملركز الرئي�سي والفروع بلغ ( )64موظفة.
وفيما يتعلق بدور الوزارة يف ت�شجيع �إن�ش ــاء جمعيات تعاونية تخ�ص�صية،
لف ــت الرا�شــد النظ ــر �إلى �أن �إن�ش ــاء اجلمع ــيات التعاونيــة مــن اختــ�صا�ص
وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية ،ويف حال ورد طلب من اجلمعيات يتعلق مبمار�سة
ن�شاط جتاري �أو �صناعي وي�سمح بذلك نظام ــها املعت ــمد من وزارة ال�ش�ؤون
االجتماعية؛ ف�إن وزارة التجارة وال�صناعة تقوم با�ستكمال الإجراءات وف ًقا
للمتطلبات النظامية.
وعن دور ال ــوزارة يف حماي ــة ال�صناع ــة املحليــة من الإغ ــراق� ،أو دخول
ب�ضائع مناف�سة منخف�ضة اجلودة� ،أف ــاد رئي�س اللجنــة ب�أن اململكة �صادقت
على النظام املوحد ملكافحة الإغراق والتدابري التعوي�ض ــية والوق ــائية لدول
جمل�س التعاون اخلليجي ،ومت �إخطار منظمة التجارة العاملية (،)WTO
والأمانة الفنية ملكافحة املمار�سات ال�ضارة بالتجارة الدولية بالأمانة العامة
لدول جمل ــ�س التعاون ل ــدول اخللي ــج العربي ــة ب�صفتها اجلهة املعنية بفتح
التحقيقات وا�ستقبال ال�شكاوى ،ومتت امل�شاركة يف جتهيزه ــا ،وا�ستقـ ــطاب
الكفاءات ،واملحققني ،وهى جاهزة حال ًيا ال�ستقب ــال ال�شكــاوى.

م�ضيف ًا �أن هذا القانـون يعد من �أهم القوانني التي تخدم وتدعم االحتاد
اجلمركي اخلليجي عند تطبيقه.
و�أفاد رئي�س اللجنة �أن الوزارة تعمل من خالل الإدارة العامة للمعاجلات
التجارية على ت�شخي�ص م�شكالت ال�صناعـ ــة املحلية ،ودرا�ستها عرب اقرتاح
احللول البديلة للتخفيف من ال�ضرر الواقع على ال�صناعة املحلية ال�سعودية،
وذلك عن طريق طرح هذه املو�ضوعات يف اللج ــان امل�شرتكة ،و�إعادة درا�سة
املوا�صفـ ــات ،والغ ــ�ش التج ــاري ،والإج ــراءات اجلمركية ،وكذلك م�ساعدة
ال�صناعة يف بناء �شك ــوى متكاملــة ،و�ش ــرح تعبــئة منوذج ال�شكوى ،وجمع
البيانات وف ًقا للنظام اخلليجي ،من خالل االجتمــاع بال�صناعة ،وعقد ور�ش
عمل ،م�ؤكد ًا �أنه يتم ح�صر ال�سل ــع املت�ضــررة ا�ستع ــدادًا للعمل مع املنتجني
ال�سعودي ــني على تقدمي ــها للأمان ــة الفني ــة مبج ــرد تطبيق النظام املوحد
ملكافحة الإغراق.
وب�ش�أن ما الحظه �أحد الأع�ض ــاء ب�أن التق ــرير ال�سنــوي لوزارة التجارة
وال�صناع ــة مل يت�ضــمن بيان ــات عن عدد وظ ــائف ال�سع ــوديني يف القطاع
ال�صناعي ،وال معايري قي ــا�س �أداء وجــداول مقارنة� ،أجاب رئي�س اللجنة �أن
وزارة التجارة وال�صناعة تعمل حال ًيا على الربط الآيل مع وزارة العمل ملعرفة
عدد وظائف العاملني يف القطاع ال�صناعي ،ون�سبة ال�سعوديني منهم.
و�أفــاد الرا�ش ــد �أن التق ــرير ت�ضمن عددًا من املقارنات لل�سنوات ال�سابقة
عن ن�شــاط ال ــوزارة يف جمــال خدمــة املن�ش�آت ،و�سيتم يف تقــارير الوزارة
لل�سنوات القادمة ت�ضمني امل�ؤ�شرات واملقارنات املطلوبة ،الفت ًا النظر �إلى �أنه
يتم حال ًيا التن�سيق مع وزارة االقت�صاد والتخطيط على بناء م�ؤ�شرات الوزارة
يف �ضوء توجهات جمل�س االقت�صاد والتنمية.
وختم رئي�س اللجنة م�شري ًا �إلى �أن الوزارة قدمت وثيقة �سيا�ساتها و�أهدافها
اخلا�صة بال�ش�أن ال�صنــاعي من خـ ــالل خط ــة التنمي ــة اخلم�ســية العا�شرة
(1441/1440-1437/1436هـ) وت�ضمن ــت �أربع ــة �أه ــداف رئي�س ــة ،وع�شر
�سيا�سات ،و( )58م�ؤ�شر قي ــا�س ،ك ــما ت�ضمــنت حماور ا�سرتاتيجية الوزارة
للأعوام القادمة م�ؤ�شرات قيا�س وا�ضحة تعك�س توجهات الوزارة ،ور�ؤيتها،
و�أهدافها مبا ميثل قفز ًة كبري ًة مقارن ًة ب�أدائها خالل الأعوام ال�سابقة.
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للقضاء على االجتهادات وتضيـيق
السلطة التقديرية للعضو الميداني

الدكتور /فالح الصغير
رئيس لجنة الشؤون اإلسالمية والقضائية

مجلس الشورى يجدد
مطالبته لهيئة األمر
بالمعروف بدليل إرشادي
للعاملين في الميدان

جدد جملــ�س ال�شورى مطالبتـــه الرئا�ســة العامــة لهيئة الأمر
باملعروف والنهي عن املنكـــر لو�ضع منهج عمل �ضمن دليل �إر�شادي
للعاملـــني فــي امليــدان ،يحــدد املنكـــرات التي تتـطلب التــدخل يف
�أع�ضائـــها ،وذلك للقـــ�ضاء على االجتـــهادات وت�ضيــــيق ال�سلطـــة
التقديريـــة لعـــ�ضو الهيئة والتي قـــد ينــ�ش�أ عنها بعـ�ض ال�سلبيات
لعمــل الهيئــــة ،وذلك ت�أكــيد ًا ملــا ن�ص عليـــه قراره ال�سابـــق رقم
 56/126وتاريخ 1433/11/15هـ.
تزويد الجهات التربوية والتعليمية
باألسباب التي تؤدي إلى الوقوع في
الجنح والمخالفات

كما قرر املجــل�س يف جل�ســـته العاديـــة الثالثة التي عقدها
يـوم االثنــــني املوافـــق 1437/3/10هـ ،برئا�سة معـــــايل رئيـــ�س
املجل�س ال�شيـــخ الدكتور عبداهلل بن حممد بن �إبراهيم �آل ال�شيخ،
مطالبة الرئا�سة العامـــة لهيئــة الأمر باملعروف والنهي عن املنكر
بتزويد اجلهات الرتبويــة والتعليميــة بالأ�سباب التي ت�ؤدي �إلى
الوقوع يف اجلنح واملخالفات؛ للإ�سهام يف معاجلتها.
وطالب املجل�س الرئا�سة بالإ�ســـراع يف تنفــيذ برامج اخلطة
اال�سرتاتيجيـــة املعتمــدة (ح�سبــة) ،وتفعـــيل مـــركــز البحـــوث
والدرا�سات ملواكبــة امل�ستجـــدات ،والعـــمل على �إ�صـــدار الالئحـــة
التنفيذية لتنظيـــم الرئا�ســـة العامـــة لهيئـــة الأمـــر باملعــــروف
والنهي عن املنكر ال�صادر بقــرار جمل�س الوزراء رقم ( )73وتاريخ
1434/3/16هـ ،وذلك وفق ما تـق�ضي به املادة ( )13من تـنظيم
الهيئة.
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جـــاء ذلك بعـــد �أن ا�ستــمـــع املجــل�س لوجــهـــة نــظر جلــنـــة
ال�ش�ؤون الإ�سـالمية والق�ضائية جتاه ما طرحــه الأع�ضاء من �آراء
وملحوظـــات ومقرتحات �أثنـاء مناق�شة التقرير ال�سنوي للرئا�سة
العامة لهيئــة الأمر باملعـــروف والنـــهي عن املنكــر للعـــام املـــايل
1436/1435هـ ،تاله رئي�س اللجنة الدكتور فالح ال�صغري.
الذي �أو�ضح �أن الرئا�س ــة �أف ــادت �أنها تعمــل يف جمال التوعية والتوجيه
عمل يراعى فيهــا تقدي ــم جــانب الدع ــوة �إلى اخلي ــر والأم ــر
�ضمن خطة ٍ
باملعروف لأفراد املجتمع بو�سائ ــل متعــددة ،ويقا�س �أثر ذلك من خالل تقبل
اجلمهــور للو�سائ ــل التوعوي ــة يف املع ــار�ض ،وامللتقيات ،والندوات ،و�إقبالهم
على احل�ص ــول على منتــجات الهيئ ــة التوعوية ،وكذلك ما تلم�سه الهيئة من
ا�ستجابة املجتمع ،واحلد من املخ ــالفات التي حت ــذر منـها ،مع مالحظة ق ّلة
الق�ضايا يف كثري من الأماكن التي تقدم فيها جوانب التوعية والتوجيه.
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و�أفاد رئي�س اللجنة �أن هناك �شراك ًة بني معهد الأمر باملعروف والنهي عن
املنكر يف جامعة �أم القرى وبني الرئا�سة ،حيث �أقيمت فيه عدة دورات ،منها:
�إعداد املحت�س ــب ودبل ــوم امل�ستجــدين.
�أما ما يخ�ص عدم �شمولية الدورات جلميع الأع�ضاء امليداني ــني؛ فـ ـ�إن
الرئا�سة ت�ؤكد �أن التدريب يف الرئا�سة لي�س حم�صو ًرا على املعهد ،بل ت�ش ــرتك
معه يف التدريب املعاهد ،والكليات ،واجلامعات يف اململكة.
الهيئة :لم نعد نقبل في الوظائف
الميدانية إ ّ
ال للجامعيين بمؤهل تربوي

و�أ�ضاف الدكتور الفال ــح �أن الهي ــئة �أف ــادت ب�أنــه ال يت ــم ح ــال ًّيا القبــول
يف الــوظ ــائف املي ــدانيــة �إ ّال للجــامعيني احلا�صليـن على مـ ـ�ؤهــل ج ـ ــام ــعي
ترب ــوي ،وبتق ــدير ال ي ـق ــل عن جــيد جدًّا ،م ــع وج ــود دبل ــوم للم�ست ــجدي ــن
من �ش�أنه �أن يك�سبهم خ ــرب ًة ومعرف ــة بطبيعــة العمل امليداين ،وهو �شرط
�أ�سا�س يف التعيني.
وتابع الفالح �أن الهيئة �أكدت للجنة �أن هناك �آلي ًة للتعامل مع كل حادثة
وفق ال�ضوابط والتعليمات امل�شار �إليها يف تنظيم الرئا�سة ونظام الإجراءات
اجلزائية والئحته التنفيذي ــة� ،سوا ًء من ناحي ــة القب ــ�ض ،و�إعداد املحا�ضر،
�أو غريها ،والعمل جا ٍر على ا�ستكمال �إعداد الالئحة التنفيذية و�إعداد دليل
العمل امليداين ،والذي �سي�سهم  -ب�إذن اهلل  -يف �إعانة الأع�ضاء على القيام
ب�أعمالهم وفق تعليمات وا�ضحة وحمددة .م�ؤكد ًا �أن العمل حال ًيا يقع حتت
�إ�شراف خمت�صني من ذوي الكفاءات بد ًءا من ا�ستقبال البالغ حتى �إنهاء
الق�ضية.
وفيما يخ�ص مو�ضوع الوظائف الن�سائية يف الرئا�سة نقل الفالح عن
الرئا�سة قولها �أنه مت الرفع الى وزارة املالية يف م�شروع الرئا�سة للعام املايل
١٤٣٦/١٤٣٥هـ ،بطلب اعتماد �إحداث وظائف ن�سائية للرئا�سة وفروعها.

و�أو�ضح رئي�س اللجنة �أن اهتمام الرئا�سة العامة لهيئة الأمر باملعروف
والني عن املنكر ُمن�صب على الدرا�سات والبحوث الت�أ�صيلية التي تعنى بالأمر
باملعروف والنهي عن املنكر ،مع �إقامة املحا�ضرات ،والندوات ،وامل�ؤمترات،
والدورات التدريبية للأع�ضاء التي تخدم جانب الأمر باملعروف ،م�ؤكد ًا �أن
الرئا�سة ا�ستفادت من البحوث املخت�صة التي قامت بها الكرا�سي العلمية،
وذلك من خالل ال�سري على منهج وا�ضح �أ�سا�سي يف التعامل مع املخالفني.
وزاد رئي�س اللجنة �أن الرئا�سة كانت �س ّباقة يف الإفادة من التقنية
احلديثة يف �أعمالها ،كما �أنها ا�ستثمرت و�سائل التوا�صل االجتماعي يف
تقدمي العديد من الربامج الإعالمية الهادفة واملنا�سبة ل�شرائح املجتمع ،مع
ال�سعي املتوازن حلماية املجتمع من املخاطر املختلفة .م�ضيف ًا �أن اجلهاز �أنتج
جمموعة من املقاطع الهادفة حتت عنوان (رئا�سة الهيئة) تت�ضمن التوعية
ب�أ�سلوب حديث يف اليوتيوب ،وهذا على �سبيل املثال ال احل�صر.
ولفت الفالح �إلى �أن هناك مطالبة ب�إلزام الأ�سواق الكبرية (املوالت)
بتوفري مكتب �إر�شادي للهيئة ،م�ضيف ًا �أن للرئا�سة وجودًا يف الأ�سواق �سواء
لأجل التنبيه �أو الإر�شاد ،كما �أن الرئا�سة ت�ضع من ح ٍني لآخر بع�ض املن�صات
يف �أماكن منا�سبة لأجل التوعية ،ومن ذلك ما قامت به م�ؤخ ًرا ،حينما قدمت
خدمة (�شموخ) ملكافحة االبتزاز والتوعية ب�أ�سبابه ،وكيفية الوقاية منه.
وختم رئي�س اللجنة �أن املجل�س �سبق �أن �أ�صدر �أكرث من قرار و�أكد �أكرث
من مرة على دعم الرئا�سة من �أجل توفري املباين واال�ستغناء عن املباين
امل�ست�أجرة ،بد ًءا من قرار املجل�س رقم ( )35/31وتاريخ 1419/10/14هـ,
أرا�ض يف املدن الرئي�سة
الذي ين�ص يف راب ًعا منه على «منح الرئا�سة قطع � ٍ
لال�ستفادة منها يف بناء مقراتها» ،وانتهاء بقرار املجل�س رقم ()24/22
وتاريخ 1430/5/16هـ ،الذي ين�ص يف (�أو ًال) منه على« :ا�ستكمال بناء مقار
لفروع الرئا�سة يف مناطق اململكة ،وتوفري الدعم الالزم لذلك».
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التقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية..
قصور يهدد الطموحات

المملكة العربية السعودية
وزارة الخدمة المدنية
ناق�ش جمل�س ال�شورى خالل جل�سته العادية اخلام�سة التي
عقدها يوم االثنني املوافق 1437/3/17هـ ،برئا�سة معايل رئي�س
املجل�س ال�شيخ الدكتور عبداهلل بن حممد بن �إبراهيم �آل ال�شيخ،
تقرير جلنة الإدارة واملوارد الب�شرية ،ب�ش�أن التقرير ال�سنوي
لوزارة اخلدمة املدنية للعام املايل 1436/1435هـ ،الذي تاله
رئي�س اللجنة املهند�س حممد النقادي.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتو�صياتها ب�ش�أن املو�ضوع للمناق�شة� ،أ�شار �أحد
الأع�ضاء �إلى �أن �إجمايل الناجت املحلي يف اململكة العربية ال�سعودية لعام
2014م هو ( )2.4تريليون ريـال ،وم�ساهمة القطاع احلكومي يف هذا الناجت
املحلي ال تتجاوز ( ،)%16.8مبين ًا �أن ذلك مقبول ال�سيما �أن �صغر حجم
�إ�سهام احلكومة يف االقت�صاد يعد �سلو ًكا جيدً ا ومفيدً ا.
وزاد الع�ضو �أنه مبقارنة م�ساهمة �إجمايل الناجت املحلي الذي ال يتجاوز
ال�سد�س يف االقت�صاد؛ جند �أن جمموع �إيرادات اململكة لعام 2014م هي
( )1.04تريليون ريـال ،وي�ستحوذ القطاع احلكومي على حوايل ( )%50من
�إيرادات الدولة ،يف مقابل �أن م�ساهمتها يف �إجمايل الناجت املحلي ال تتجاوز
(.)%16
م�ضيف ًا� :أن هذا يعك�س عدم كفاءة وفاعلية اجلهاز الإداري ب�صفة عامة،
والدليل على ذلك �أن اململكة يف خططها التنموية اعتمدت على �إن�شاء هيئات
وم�ؤ�س�سات خارج الوزارات التقليدية لأداء مهام تنموية �ضخمة بالإ�ضافة
�إلى التعقيدات الإجرائية .حمذر ًا يف نهاية مداخلته من �أن اجلهاز الإداري
يف الدولة فيه ق�صور وا�ضح قد يعطل الطموحات �أو ي�ؤخرها وال بد من
�إ�صالحات جذرية.
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البند  105مجحف ألناس
خدموا الوطن بعلمهم
وجهدهم

ور�أى ع�ضو �آخر �أن �أهم معوق رئي�س هو وجود املركزية اخلانقة يف مناطق
اململكة ،ال�سيما �أن عدم التوازن التنموي كان �أحد مظاهر خطط التنمية
ال�سابقة ،مقرتح ًا تقلي�ص املركزية و�إعطاء املناطق �صالحيات خا�صة
يف تراخي�ص الأن�شطة االقت�صادية ،كما اقرتح الع�ضو �إلزام امل�س�ؤولني يف
الوزارات بتحويل جزء كبري من �صالحياتهم �إلى خطوط املواجهة لتقدمي
اخلدمات للمواطنني ،وتدريب املوظفني الذين تتطلب وظائفهم منهم مقابلة
املواطنني مبا�شرة.
تخصيص خطوط مواجهة تقدم
الخدمات للمواطنين ..والتوسع
في التقنية

و�أ�شار �أحد الأع�ضاء �إلى �أن ثمة ظلم وقع على جمموعة ممن تقدموا
لوظائف تعليمية يف عام 1432هـ ،و�صدر بحقهم الأمر امللكي رقم (�أ)121/
بتاريخ 1432/7/2هـ ،لتعيينهم على وظائف تعليمية بدون قيد �أو �شرط،
ومبراجعة �أو�ضاعهم ومراجعة الأمر امللكي ف�إنه قد مت تعيني �أغلب املجموعة
على وظائف تعليمية؛ �إال �أن  4000من ه�ؤالء تفاج�ؤوا بتخيريهم بالتعيني
على �أعمال �إدارية على املرتبة ال�ساد�سة وهم جامعيون� ،أو وظيفة تعليمية يف
مناطق نائية بعيدة عن م�ساكنهم ،فا�ضطروا لقبول العمل الإداري ثم فوجئوا
مرة �أخرى ب�إ�سناد مهام تربوية لهم .م�ضيف ًا �أن ه�ؤالء ي�ستحقون التعيني على
الكادر التعليمي ال الإداري ،ومرتبة �أعلى من التي مت تعيينهم عليها ،فالراتب
�أعلى والبدالت تختلف ،وكثري منهم ال يرغب يف العمل الإداري.
وطالب الع�ضو جلنة الإدارة واملوارد الب�شرية ب�ضرورة درا�سة �أو�ضاع
ه�ؤالء املوظفني لت�صحيح م�سار تنفيذ الأمر امللكي ،وتعيينهم على الكادر
التعليمي ،وتعوي�ضهم عن خ�سارتهم املادية خالل الأعوام الأربعة املا�ضية،
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ور�أى تكوين جلنة خا�صة من :جلنة الإدارة واملوارد الب�شرية ،واللجنة
التعليمية وجلنة حقوق الإن�سان والهيئات الرقابية ،لدرا�سة و�ضعهم ،حيث
�إن وزارتي التعليم واخلدمة املدنية تتقاذفان مو�ضوعهم حال ًيا ،مع �أن اخلطة
التف�صيلية التي اعتمدها الأمر امللكي تعترب الوزارتني بالإ�ضافة �إلى وزارة
املالية جهات م�س�ؤولة عن التنفيذ.
تصحيح أوضاع المعلمين الذي
عينوا على الكادر اإلداري ورفع
الظلم عنهم

وو�صفت �إحدى الع�ضوات البند ( )١٠٥الذي عني عليه جمموعة من
املعلمني واملعلمات يف حقبة من الزمان ملدد متفاوتة قد ت�صل �إلى ثمان
وت�سع �سنوات ،ب�أنه بند جمحف مبعنى الكلمة لأنا�س خدموا الوطن بعلمهم
وجهدهم ،ولكنهم حرموا من حقوقهم عن تلك الفرتة ،وخل�صت خ�سارتهم
املادية يف �أنهم تعينوا على م�ستويات �أقل من م�ستوياتهم الوظيفية الفعلية،
و ُث ِّبتوا على ذلك امل�ستوى دون ترقيات وال عالوات �سنوية ،ومل حت�سب هذه
الفرتة ك�سنوات خدمة لأغرا�ض التقاعد� .إ�ضافة �إلى ذلك اخل�سارة املعنوية،
وقالت� :إن ح�صول الإن�سان على حقوقه دافع قوي له لال�ستمرار والعطاء
بجدية ،والرتقية لي�ست م�س�ألة مادية فقط و�إمنا هي خربة �إ�ضافية وم�س�ألة
نف�سية ومعنوية تنعك�س على العطاء .وطالبت ب�أن تحُ �سب جميع الفروقات
املادية �سل ًبا و�إيجا ًبا ،و�أن حت�سب �سنوات اخلدمة.
بدروه عرب ع�ضو �آخر عن الأ�سف لتجاوز بع�ض اجلهات احلكومية الهدف
من التعيني احلا�صل على بند ( ، )105وحتول �إلى ثغرة �إدارية ومالية يف كثري
من عمليات التوظيف ،ومت التو�سع فيه ب�شكل �أكرب؛ حيث �أدخلت هذه اجلهات
نف�سها وغريها من اجلهات ذات العالقة يف م�شكالت مع من مت تعيينهم على
هذا البند ،ومنهم �شريحة� آالف املعلمني واملعلمات ممن ت�ضرروا من هذا
البند ،الذين مت تعيينهم بتن�سيق وترتيب بني وزارة اخلدمة املدنية ،ووزارة
املالية ،ووزارة التعليم ،والرئا�سة العامة لتعليم البنات �آنذاك ،مطالب ًا يف
هذا ال�صدد ب�أن ت�ضع جلنة الإدارة واملوارد الب�شرية تو�صية خا�صة للمعلمني
واملعلمات لأنهم يف موقف �أقوى من غريهم ،فعندما مت تثبيتهم مل تراع
�سنوات اخلدمة ،ويف ذلك رفع ملعنويات هذه ال�شريحة التي �ستنعك�س على
�صميم عملهم.
وتناول �أحد الأع�ضاء عدم تعاون بع�ض اجلهات احلكومية مع وزارة
اخلدمة املدنية ل�سعودة الوظائف امل�شغولة بغري �سعوديني ،وال�صعوبات
التي تقول وزارة اخلدمة املدنية �أنها تواجها يف هذا ال�سياق ومنها قلة عدد
املواطنني امل�ؤهلني يف بع�ض املجاالت والتخ�ص�صات الوظيفية مثل :وظائف
�أع�ضاء هيئة التدري�س باجلامعات ،م�شري ًا �إلى �أن ذلك فيه تناق�ض ،فالأمر

وا�ضح وهو مربر وطبيعي جدً ا يف وجود عنا�صر غري �سعودية ،ويجب �أن
ال ن�شعر بالقلق عندما نرى يف جامعاتنا وم�ست�شفياتنا عددًا من اخلربات
غري ال�سعودية �أ�سوة بالعامل ،لأن تنوع الأ�ساتذة يف اجلامعات والأطباء يف
امل�ست�شفيات فيه تبادل للخربات.
وبخ�صو�ص عدم تعاون اجلهات احلكومية مع وزارة اخلدمة املدنية
ح�سب ما جاء يف تقرير الوزارة ,قال الع�ضو� :إنه �أمر حمزن �أن تعاين الوزارة
من عدم تعاون اجلهات احلكومية معها يف �أمور تتعلق بعمل الوزارة ،وهي
�صاحبة الإ�شراف و�صاحبة ال�سلطة .وطالبها ب�أن تقوم بتحمل م�س�ؤوليتها
بجد واهتمام ،و�أن تطالب اجلهات احلكومية بتطبيق النظام.
بدوره �أ�شاد �أحد الأع�ضاء بالإف�صاح وال�شفافية التي مت ّيز بها تقرير وزارة
اخلدمة املدنية واملتمثل يف اعرتاف الوزارة �صراح ًة بعجزها عن �إحالل
املواطنني حمل الوافدين العاملني يف �أجهزة الدولة املختلفة ،و�شكواها من
عدم تعاون عدد من اجلهات احلكومية ل�سعودة بع�ض الوظائف امل�شغولة بغري
�سعوديني مثل :اجلامعات ،وامل�ؤ�س�سات ،والهيئات العامة التي ال متلك الوزارة
�صالحيات التوظيف على وظائفها ،و�صعوبة احل�صول على معلومات �شاملة
عن املتعاقدين غري ال�سعوديني يف بع�ض اجلهات ،الذين جتاوز عددهم نحو
� 70ألف موظف� ،إ�ضافة �إلى معاناتها من ظاهرة ا�ستمرارية تدفق �أعداد
كبرية من املواطنني طالبي العمل يف القطاع احلكومي على وظائف قليلة
وحمدودة تطلب اجلهات احلكومية �شغلها.
و�أ�ضاف �إن هناك مالحظات على تقرير اللجنة؛ ومن �أهمها �أن وزارة
اخلدمة املدنية تعاين من فجوة معلوماتية بني طالبي العمل واجلهات
املوظفة؛ والدليل على ذلك وجود وظائف �شاغرة يف العديد من اجلهات
احلكومية ومنها الوزارة نف�سها حيث يوجد لديها ( )500وظيفة �شاغرة
تقري ًبا مع نهاية فرتة التقرير ،ويف نف�س الوقت وجود قوائم كبرية من طالبي
هذه الوظائف على مدار العام ،كما �أن وزارة اخلدمة املدنية تعاين من
فجوة تقنية؛ حيث �إن الوزارة مل تواكب التقدم التقني واحلكومة الإلكرتونية
 ،E-Governmentخا�صة فيما يتعلق بالإجراءات الإدارية ،م�شري ًا �إلى
�أن الوزارة مازالت غارقة يف كم هائل من الإجراءات اليدوية ،وامللفات،
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�أوردتها؛ فقد مت تعيني ( )5.167موظ ًفا ،يف حني من ترك اخلدمة يف تلك
الفرتة قد جتاوز هذا الرقم �إذ بلغ ( )16.243موظ ًفا ،وهو ما ي�شري �إلى
�أن م�ستويات التوظيف للعام 1436هـ �أقل بكثري من �سنوات �سابقة ،وطرح
الع�ضو عدة ت�سا�ؤالت عما �إذا كانت هناك م�ستويات م�ستهدفة؟ وهل االحتياج
حمدد ومن ثم يتم �إ�شغال هذه الوظائف؟؛ م�ؤكد ًا عدم وجود ما ي�شري �إلى
ذلك يف تقرير جلنة الإدارة واملوارد الب�شرية ,و�أ�ضاف :كان الأولى بالوزارة
الإ�شارة �إلى ن�سبة م�ستهدفة للتعيني اجلديد� ،إلى جمموع املوظفني ،وما هو
خ�صو�صا يف
املتحقق؟ حتى ميكن قيا�س كفاءة الوزارة يف حتقيق �أهدافها،
ً
ظل وفرة الأعداد الكبرية من املتقدمني طالبي العمل ،كما هو وا�ضح من
برنامج جدارة.
واملحا�ضر الورقية ،الأمر الذي دون �شك يطيل �إجراءات التعيني والرتقية
على الوظائف يف اجلهات التابعة للوزارة ،وبالتايل؛ يزيد من عدد املراجعني
الذي تعاين منه الوزارة حال ًيا.
وتابع الع�ضو �أنه مل يت�ضح من خالل التقرير وجود خطة ا�سرتاتيجية
وا�ضحة وحمددة لدى وزارة اخلدمة املدنية لال�ستفادة من خمرجات
برنامج خادم احلرمني ال�شرفني لالبتعاث ل�سد احتياجات بع�ض اجلهات
خا�صة يف جمال الوظائف الفنية ،وكذلك الوظائف التي تتطلب م�ؤهالت
عليا كاملاج�ستري ،والدكتوراه ،مع العلم �أن الدولة ابتعثت هذه ال�شريحة
لأرقى اجلامعات ،و�صرفت عليهم مبالغ طائلة .ور�أى الع�ضو �أنه ب�إمكان
وزارة اخلدمة املدنية التغلب على معظم امللحوظات وال�سلبيات القائمة حال ًيا
يف مو�ضوع التوظيف وزيادة فعالية التن�سيق بينها وبني اجلهات ذات العالقة
وذلك من خالل تبني مفهوم احلكومة الإلكرتونية ،ورفع �شعار وزارة بال
ورق.
و�أ�شار ع�ضو �آخر �إلى �أن الوزارة �أفادت يف تقريرها �أن لديها ()498
وظيفة �شاغرة ،وهو ما يعادل ( )%24من وظائفها املعتمدة� ،إال �أن الوزارة
مل تذكر الأ�سباب التي �أعاقتها ا يف �إ�شغال تلك الوظائف �إذا كانت فع ًال
بحاجة �إليها ،كما مل ت�شر الوزارة �إلى التعرث يف �أدائها نتيجة النق�ص يف هذا
العدد الكبري.
وفيما يتعلق بالباب الأول يف ميزانية الوزارة قال الع�ضو �أنه اعتمد لهذا
الباب ( )210،9مليون ريـال ،وال�صرف الفعلي بلغ �إلى ( )206،4مليون،
مت�سائ ًال :هل املبلغ املعتمد ا�شتمل على رواتب تلك الوظائف ال�شاغرة؟ �أم �أنه
مل يتم تخ�صي�ص ميزانية لتلك الوظائف ال�شاغرة؟.
وعن عدد من مت تر�شيحهم ل�شغل وظائف عامة والبالغ عددهم ()1992
موظ ًفا ،قال الع�ضو �أنه مل يت�ضح من التقرير هل مت فع ًال تعيينهم يف �سنة
التقرير �أم ال ،م�ضيف ًا �أنه بالرجوع �إلى موقع الوزارة و�آخر �إح�صائيات
50
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الفجوة بين متطلبات سوق
العمل ومخرجات التعليم تنذر
بتفاقم أزمة البطالة

من جانبه ر�أى �أحد الأع�ضاء �أن هناك حتدٍ كبري للوزارة ،ويعك�س حجم
الفجوة بني متطلبات �سوق العمل وخمرجات التعليم؛ مما يعني �أن �أزمة
البطالة م�ستمرة �إلى �أجل طويل �إذا مل تعاد هيكلة قطاع التعليم العايل،
و�إيقاف هذا الهدر يف املوارد يف تخريج مئات الآالف يف تخ�ص�صات لي�س
عليها طلب يف �سوق العمل �سوا ًء احلكومي �أو اخلا�ص ،وال �شك �أن امل�س�ؤولية
الكربى تقع على وزارة التعليم العايل �ساب ًقا ،والذي �أقل ما ميكن �أن يقال
عنها �أنها ال توجد عندها ر�ؤية ا�سرتاتيجية لتلبية احتياجات البالد ،من
اخلريجني واخلريجات ،التي يتطلبها �سوق العمل ،م�ؤكد ًا �أن ذلك ال يعفي
وزارة اخلدمة املدنية من امل�س�ؤولية عن �إي�ضاح هذه ال�صورة التي تبدو غائبة
عن امل�س�ؤولني يف وزارة التعليم ،وو�ضع اخلطط ملعاجلة هذه املع�ضلة الكبرية.
والحظ ع�ضو �آخر العدد الكبري للوظائف ال�شاغرة يف ظل معاناة الكثري
من �أبنائنا من عدم احل�صول على وظائف ,مما قد ي�ؤثر �سلب ًا على املجتمع،
وتتفاقم معه م�شكلة البطالة.
وت�ساءل �أحد الأع�ضاء عن طلب وزارة اخلدمة املدنية تعاون اجلهات
احلكومية ب�سعودة الوظائف؟ م�شري ًا �إلى �أن من بني ال�صعوبات التي
ذكرتها الوزارة قلة التدريب للمواطنني وقلة اخلربة لديهم ،م�ؤكد ًا �أهمية
�أن توفر وزارة اخلدمة املدنية وتن�سق مع الوزارات واجلامعات والهيئات
الأخرى برامج تدريبية لتطوير القوى العاملة وخا�صة يف بع�ض املجاالت
والتخ�ص�صات الوظيفية ،لوجود �أعداد كبرية من املتعاقدين غري ال�سعوديني
بها.

مداوالت القبة

ولفت ع�ضو �آخر النظر �إلى العديد من القرارات التي �أ�صدرها جمل�س
ال�شورى ملعاجلة الوظائف ال�شاغرة ،منها القرار رقم ( )68/95بتاريخ
1431/1/25هـ البند �أو ًال ،ون�صه�“ :أن تقوم وزارة اخلدمة املدنية بالتن�سيق
مع اجلهات احلكومية الأخرى بو�ضع حلول جذرية للوظائف ال�شاغرة ،والعمل
على �إ�شغال الوظائف ال�شاغرة املطلوب �شغلها من قبل هذه اجلهات”.
م�ضيف ًا �أنه بح�سب تقرير الوزارة ف�إن الوظائف ال�شاغرة متثل ما ن�سبته
( )%20.5من �إجمايل الوظائف املعتمدة ،ولو طبقت وزارة اخلدمة املدنية
قرار املجل�س ملا و�صلنا �إلى �أن تكون ( )%20من وظائف اخلدمة املدنية
�شاغرة ،وهذا �أمر مقلق يحتاج �إلى معاجلة جذرية يف ظل معدل البطالة
الذي يبلغ نحو (.)%11.7
وزاد �أحد الأع�ضاء �أن هناك تفاوتًا يف توزيع القوى العاملة يف الإدارات
وامل�ؤ�س�سات احلكومية ،كما الحظ �أن هناك ت�ضخم ًا يف عدد املوظفني يف بع�ض
الإدارات احلكومية يفوق حاجتها ،مما �أدى �إلى عدم حتديد االخت�صا�صات
واملهام الوظيفية للموظف و�إلى الت�سيب والهدر الوظيفي.
ولفت الع�ضو �إلى �أن هناك نق�ص تعاين منه بع�ض الإدارات وامل�ؤ�س�سات
احلكومية يف عدد املوظفني ،مما �أدى �إلى ق�صور يف تقدمي خدماتها على
الوجه املطلوب ،وقد ت�سبب ذلك يف �أن تعمد هذه الإدارات �إلى حتوير

الوظائف املعتمدة لديها ب�شكل م�ستمر ل�شغل بع�ض االخت�صا�صات التي
حتتاجها ،با�ستبدال م�سميات وظيفية مب�سميات هي بحاجة �إليها� ،أو لإيجاد
وظائف لرتقية موظفيها امل�ستحقني للرتقية ،م�ؤكد ًا �أن على وزارة اخلدمة
املدنية مراجعة هياكل هذه الإدارات للت�أكد من �أن حتوير هذه الوظائف لن
يخل بهيكل هذه الإدارات الوظيفية.
اعتماد معايير موضوعية قادرة على
تحدد كفاءة الموظف ومستوى أدائه

وقال �أحد الأع�ضاء� :إن املوظفني الذين مت تعيينهم على وظائف �أقل
من م�ؤهالتهم العلمية وبقوا ل�سنوات طويلة دون ترقية وظيفية؛ ينبغي �أن
ينظر يف تثبيتهم على وظائف تتفق مع م�ؤهالتهم وخرباتهم الوظيفية.
كما �أن معايري تقييم �أداء املوظفني مل يتم تطويرها وال تعتمد على معايري
مو�ضوعية ،مطالب ًا الوزارة بدرا�سة معايري تقييم الأداء الوظيفي والأخذ
مبعايري مو�ضوعية حتدد كفاءة املوظف وم�ستوى �أدائه.
ويف نهاية املناق�شة قرر املجل�س املوافقة على منح اللجنة مزيد ًا من الوقت
لدرا�سة ما طرحه الأع�ضاء من �آراء ومقرتحات درا�سة وافية و�شاملة ومن ثم
العودة بوجهة نظرها �إلى املجل�س يف جل�سة قادمة ب�إذن اهلل.
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مجلس الشورى يدين االعتداءات على سفارة
المملكة في طهران ويؤيد قطع العالقات مع إيران

�أعرب جمل�س ال�شورى عن �إدانته وا�ستنكاره لالعتداءات
التي تعر�ضت لها �سفارة اململكة العربية ال�سعودية يف طهران,
وقن�صليتها يف مدينة م�شهد الإيرانية ,والتهديدات التي تلقاها
الدبلوما�سيون ال�سعوديون هناك ,من قبل جمموعات �إيرانية,
اقتحمت مقر ال�سفارة ال�سعودية والقن�صلية ,دون �أن تتحرك
�سلطات الأمن الإيرانية حلماية الدبلوما�سيني ال�سعوديني ومقر
بعثتها الدبلوما�سية ,يف خرق وا�ضح للأعراف الدبلوما�سية,
ومبادئ العالقات الدولية.
وا�ستنكر املجل�س يف بيان تاله معايل نائب رئي�س املجل�س الدكتور حممد
بن �أمني اجلفري خالل رئا�سته اجلل�سة العادية ال�سابعة التي عقدت يوم
الثالثاء املوافق  ٢٤ربيع الأول ١٤٣٧هـ الت�صريحات العدائية التي وجهها عدد
من م�س�ؤويل النظام الإيراين جتاه اململكة العربية ال�سعودية ,وجتيي�ش و�سائل
الإعالم التابعة لنظام طهران �ضد اململكة.
و�أيد جمل�س ال�شورى قرار اململكة العربية ال�سعودية قطع عالقاتها ر�سمي ًا
مع �إيران ,بعد نفاذ �صربها �إزاء �سيا�سات �إيران الداعمة للإرهاب ,والتدخل
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يف ال�ش�ؤون الداخلية لدول املنطقة ,وال�سعي لزعزعة �أمنها وا�ستقرارها
والت�صريحات العدائية من قبل م�س�ؤويل النظام ،وعدم التزامه بحماية مقر
�سفارة اململكة يف طهران وقن�صليتها يف م�شهد من االعتداءات التي جاءت بعد
الإعالن عن تطبيق حدود اهلل يف �إرهابيني كان نظام طهران يراهن عليهم يف
بث الفو�ضى يف اململكة .
كما �أكد ت�أييده لكافة الإجراءات التي تتخذها اململكة العربية ال�سعودية
بقيادة خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز – يحفظه اهلل
– حلماية �أمنها وا�ستقرارها ,وحفظ �أمن وا�ستقرار املنطقة.
و�س�أل املجل�س اهلل العلي القدير – يف ختام بيانه � -أن يحفظ قائد م�سريتنا
خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز و�سمو ويل عهده �صاحب
ال�سمو امللكي الأمري حممد بن نايف بن عبدالعزيز نائب رئي�س جمل�س الوزراء
وزير الداخلية ،و�سمو ويل ويل العهد �صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن
�سلمان بن عبدالعزيز النائب الثاين لرئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع،
و�أن ميدهم بعونه وتوفيقه ،و�أن يدمي على هذه البالد املباركة و�شعبها الأمن
واال�ستقرار.

تغطية

مجلس الشورى يقدر موقف مجلس االتحاد الوطني
اإلماراتي ومجلس الشورى البحريني تجاه المملكة

�أعرب جمل�س ال�شورى عن تقديره البالغ ملا عرب عنه املجل�س
الوطني االحتادي بدولة الإمارات العربية املتحدة ال�شقيقة
من ت�أييده الكامل ملوقف دولة الإمارات بت�ضامنها مع اململكة
العربية ال�سعودية وت�أييدها يف كل الإجراءات التي اتخذتها
ملواجهة الإرهاب والتطرف ,وردع كل من ي�سعى �إلى تهديد
ال�سلم االجتماعي والعبث ب�أمن اململكة وا�ستقرارها ,و�إدانتها
للت�صريحات الإيرانية والتدخل الإيراين ال�سافر يف ال�ش�أن
ال�سيادي للمملكة ,ولالعتداءات الإيرانية على مقري البعثة
الدبلوما�سية ال�سعودية يف طهران ,والقن�صلية يف م�شهد.
وعرب املجل�س عن تقديره للبيان الذي �صدر عن جمل�س ال�شورى
مبملكة البحرين ال�شقيقة وعرب فيه عن �شجبه وا�ستنكاره
لالعتداءات الإيرانية على �سفارة اململكة العربية ال�سعودية

وقن�صليتها يف م�شهد ,ودعمه وم�ساندته للإجراءات التي اتخذتها
اململكة يف هذا ال�ش�أن ,كما �أكد دعمه ملوقف مملكة البحرين بقطع
عالقاتها الدبلوما�سية مع �إيران.
وثمن جمل�س ال�شورى هذين املوقفني للمجل�س الوطني
االحتادي بدولة الإمارات وملجل�س ال�شورى مبملكة البحرين,
م�ؤكد ًا �أن ما عرب عنه املجل�سان وحكومتا البلدين ال�شقيقني من
مواقف �أخوية �صادقة اعتدناها من �أ�شقائنا يف دولة الإمارات
ومملكة البحرين ويف جميع دول جمل�س التعاون اخلليجي,
وجت�سد عمق العالقات الأخوية املتميزة بني �شعوب دول املجل�س,
ووقوفها �صف ًا واحد ًا ملواجهة التحديات والأخطار التي ت�ستهدف
�سيادة �أوطانها ويهدد ن�سيجها االجتماعي.
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تغطية

رئيس مجلس الشورى في خطابي شكر وتقدير لرئيسي المجلسين :

ما عبر عنه المجلس الوطني االتحادي اإلماراتي
ومجلس الشورى البحريني يجسد روح األخوة
والترابط بين شعوب المملكة و اإلمارات والبحرين

وجه معايل رئي�س جمل�س ال�شورى ال�شيخ الدكتور عبداهلل بن
حممد بن �إبراهيم �آل ال�شيخ با�سمه ونيابة عن �أع�ضاء جمل�س
ال�شورى عن بالغ ال�شكر والتقدير ملعايل رئي�س املجل�س الوطني
االحتادي بدولة الإمارات العربية املتحدة الدكتورة �أمل بنت
عبداهلل القبي�سي على ما ت�ضمنته الكلمة التي �ألقتها يف اجلل�سة
الثالثة للمجل�س الوطني االحتادي من ت�أييد املجل�س ملوقف دولة
الإمارات بت�ضامنها مع اململكة العربية ال�سعودية ,وت�أييدها يف
كل الإجراءات التي اتخذتها ملواجهة الإرهاب والتطرف ,وردع
كل من ي�سعى �إلى تهديد ال�سلم االجتماعي والعبث ب�أمن اململكة
وا�ستقرارها ,و�إدانتها للت�صريحات الإيرانية والتدخل الإيراين
ال�سافر يف ال�ش�أن ال�سيادي للمملكة ,ولالعتداءات الإيرانية على
مقري البعثة الدبلوما�سية ال�سعودية يف طهران ,والقن�صلية يف
م�شهد.
كما وجه معاليه با�سمه ونيابة عن �أع�ضاء جمل�س ال�شورى عن بالغ ال�شكر
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والتقدير ملعايل رئي�س جمل�س ال�شورى مبملكة البحرين الأ�ستاذ علي بن
�صالح ال�صالح على البيان ال�صادر عن املجل�س ,الذي عرب فيه عن �شجبه
وا�ستنكاره لالعتداءات الإيرانية على �سفارة اململكة العربية ال�سعودية يف
طهران وقن�صليتها يف م�شهد ,ودعمه وم�ساندته للإجراءات التي اتخذتها
اململكة يف هذا ال�ش�أن ,كما �أكد دعمه ملوقف مملكة البحرين بقطع عالقاتها
الدبلوما�سية مع �إيران.
و�أكد معايل الدكتور عبداهلل �آل ال�شيخ يف خطابي �شكر للدكتورة �أمل
القبي�سي والأ�ستاذ �صالح ال�صالح �أن ما عرب عنه املجل�س الوطني االحتادي
الإماراتي وجمل�س ال�شورى البحريني من مواقف �أخوية �صادقة وم�شاعر
نبيلة جت�سد روح الأخوة والرتابط بني اململكة العربية ال�سعودية وكل من دولة
الإمارات العربية املتحدة ومملكة البحرين و�شعوبهما ال�شقيقة� ,سائ ًال اهلل
العلي القدير العون والتوفيق لرئي�سي املجل�سني و�أع�ضائهما ,و�أن ي�سدد على
دروب اخلري خطاهم ,مبا يحقق ل�شعبي دولة الإمارات ومملكة البحرين
ال�شقيقني الرخاء واالزدهار.

مـقــال

قيادة الحكمة وحسن التخطيط وعدالة األهداف
�إن ما حتقق وهلل احلمد يف قرتة ق�صرية منذ تويل خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز -حفظه
اهلل -التي هي يف عامها الأول ,ولكن املنجزات فيها تعادل �سنوات من اجلهد والعمل املخل�ص .لقد ات�سمت قيادته
حفظه اهلل -باحلزم وال�صدارة واملبادرة والفعل قبل القول ,ملا يتمتع به -حفظه اهلل -من حكمة وحنكة ودهاء�سيا�سي � -صفة وهبها اهلل ومنحه �إياها -و�إدارة ومعرفه وخربة اكت�سبها من امل�ؤ�س�س والده امللك عبدالعزيز (طيب
اهلل ثراه) ,ومن م�ساهمته وم�شاركته يف احلكم ,والعمل ال�سيا�سي ,على امل�ستوى الدويل واملحلي مع �إخوانه امللوك
ال�سابقني -رحمهم اهلل.-
لذا ات�سمت الدبلوما�سية ال�سعودية يف عهده امليمون بالن�شاط واحليوية ,والفاعلية امل�ؤثرة ,واحلكمة ملواجهة
كل الأخطار والتهديدات املحلية والإقليمية التي تهدد �أمنها و�أمن املنطقة والعامل ,م�ستفيدة من ر�صيدها اجليد
يف م�صداقيتها ومتانة عالقاتها الدولية مع الدول العربية والإ�سالمية وال�صديقة امل�ؤيدة للحق وال�سالم ,ومكملة
ملا حققته اململكة من جناحات -بف�ضل اهلل -طيلة العقود ال�سابقة بقيادة ملوكها املخل�صني -رحمة اهلل عليهم.-
فعلى ال�صعيد العاملي كانت �سيا�سة ودبلوما�سية خادم احلرمني ال�شريفني حمط �أنظار العامل وهو يتبنى �سيا�سة
ودبلوما�سية �أخذت خطوة للأمام وااللتزام بثوابت احلق والعدل من �أجل �صيانة وحفظ ال�سلم والأمن الدوليني
واال�ستقرار لكافة ال�شعوب ,نالت هذه ال�سيا�سة احرتام وثقة املجتمع الدويل.
وكانت �أولها رقع و�صيانة الثوب العربي والإ�سالمي الذي كاد يتمزق ب�سبب تداعيات اخلريف العربي .فوا�صلت
اململكة اجلهود من �أجل دعم وحدة وم�صالح ال�شعب امل�صري وخياراته ,ثم توا�صلت جهود خادم احلرمني ال�شريفني
من �أجل ا�ستعادة اليمن و�إنقاذه من القب�ضة الفار�سية ,حيث كانت عا�صفة احلزم لإعادة ال�شرعية اليمنية من
قب�ضة املتمردين وتوحيد ال�صف اليمني لينعم باال�ستقرار والأمن ,ووا�صل -حفظه اهلل -جهوده وحر�صه من �أجل
�إيجاد حلول مل�أ�ساة ال�شعب ال�سوري وتوجت جهوده -حفظه اهلل -من خالل جمع �أقطاب املعار�ضة ال�سورية وتوفري
الأر�ضية املنا�سبة يف م�ؤمتر جمعهم يف «مدينة الريا�ض عا�صمة القرار» لتوحيد ر�ؤاهم وخياراتهم التي تلبي وحتقق
طلبات ورغبات ال�شعب ال�سوري ,وتكون �إرادة ال�شعب ال�سوري الأولى فيها.
ثم اتخذت دبلوما�سية امللك �سلمان -حفظه اهلل -خطوة تاريخية ب�إعالن ت�شكيل التحالف الإ�سالمي �ضد
الإرهاب التي اعتربتها عوا�صم العامل ب�أنها خطوة تاريخية يف االجتاه ال�صحيح ,وكان موقف املجتمع الدويل م�ؤيد ًا
وداعم ًا لهذا التحالف النبيل .هذه الدبلوما�سية الناجحة هي نقلة غري م�سبوقة ,من حيث التوقيت يف حماربة
االرهاب لت�شكيل حتالف من جميع الدول املحبة لل�سالم والأمن ,وجناح ي�ضاف للجهود ال�سعودية منذ عقود يف
حماربتها للإرهاب والتطرف بجميع �أ�شكاله ,ويعترب �أقوى رد على الذين يربطون الإرهاب باال�سالم ,و�أي�ضا جناح
�سعودي يف م�ساعدة العامل ب�أ�سره للتعاون على التخل�ص من الإرهاب .
وعلى الرغم من كل هذه الهموم اخلارجية ,كانت امللفات املحلية تلقى �أولويات االهتمام من حكومة خادم احلرمني
ال�شريفني ,فعلى ال�صعيد الداخلي فمنذ �أن القى خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز «حفظه اهلل
« قبل � 9أ�شهر كلمته للأمراء والعلماء والوزراء ورئي�س و�أع�ضاء جمل�س ال�شورى التي �أكد فيها على جميع امل�سئولني
وجمل�س ال�ش�ؤون ال�سيا�سية والأمنية ,وجمل�س ال�شئون االقت�صادية والتنمية ,م�ضاعفة اجلهود والتي�سري على
املواطنني والعمل على توفري �سبل احلياة الكرمية لهم ,وهو �أقل الواجب املنتظر منهم وعدم قبول �أي تهاون.
وقال -حفظه اهلل�« :-إن التطوير �سمة الزمة منذ �أيام امل�ؤ�س�س طيب اهلل ثراه ,و�سي�ستمر التحديث وفق ًا ملا
ي�شهده جمتمعنا مع ثوابتنا الدينية وقيمنا االجتماعية ويحفظ احلقوق لكافة فئات املجتمع» .فلله احلمد كل
النتائج واملعطيات وبوادر اخلري ت�ؤكد �أن اململكة تتبو�أ مكانة ريادية ,ويف �صدارة الدول امل�ؤثرة ,و�أنها دولة مباركة
موفقة يف كل م�ساعيها ويف تاريخها الطويل.
ومت�ضي جاهد بقيادة خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان وويل عهده وويل ويل العهد -حفظهم اهلل -من �أجل
�إكمال م�سرية البناء والنماء نحو م�ستقبل زاهر بثقة وعزم.
ن�س�أل اهلل العلي القدير �أن يوفق وي�سدد جهود والة الأمر لكل ما فيه خري وعز للإ�سالم وامل�سلمني واحلمد هلل رب
العاملني .

د .مفلح بن دغيمان الر�شيدي
ع�ضو جمل�س ال�شورى
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حوار

وزير التجارة والصناعة لــ « الشورى » :

لمجلس الشورى بصمة أساسية واضحة في تبني
العديد من المبادرات لتطوير القطاع االقتصادي
والتجاري في المملكة

أجرى الحوار  :علي الخضير

وو�صف قرار خــــادم احلرمـــني ال�شريفــني امللك �سلمان بن عبد
العزيز  -يحفظه اهلل  -بفتح ال�سوق ال�سعودية لل�شركات العاملية
ب�أنه قرار تاريخي �ستجني اململكة ثماره يف ال�سنوات القادمة.

قرار خادم الحرمين الشريفين بفتح السوق
السعودية للشركات العالمية قرار تاريخي
ستجني المملكة ثماره في السنوات القادمة

جاء ذلك يف حـــوار �أجرتـــه جملـــة « ال�شورى » مع معايل وزير
التجارة وال�صناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة.
وبني معاليـــه �أن الهيئـــة العامــة للمن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة
املن�شـــ�أة حـــديث ًا �سيكـــون لهـــا دور ًا يف دعـــم املن�شـــ�آت ال�صغـــرية
واملتو�سطة ،وحتفيز البيئة االقت�صاديـــة املحليـــة لتطـــوير هذا
�أكد معايل وزير التجارة وال�صناعـــة الدكتور توفيق بن فوزان

القطاع بحيث تكـــــون لـــه م�ساهمـــة فاعلــــة وملمو�ســـة يف الرفع

الربيعة �أن وزارة التجــــارة وال�صناعـة ت�سعى �إلى و�صــــول الناجت

مـــن معـــدالت النمــــو االقت�صاديــة ,ويف �إيجـــاد فر�ص وظيـــفــية

ال�صناعي للمملكة العربية ال�سعوديـــــة �إلى الن�سبة العاملية وهي

ت�ستقطب �شباب و�شابات الوطن.

 %20من �إجمايل الناجت القومي.
م�شري ًا �إلى �أن اململكــــة العربية ال�سعوديــــة تتمتع وهلل احلمد

و�أكـد �أن جمـــل�س ال�شـــورى له ب�صمـــة �أ�سا�سية وا�ضحة يف تبني

باقت�صاد قــــوي وفوائ�ض ماليــــة عاليـــــة مكنــــتها من موا�صــــلة

العديـــد من املبـــادرات التي تهــــدف لتطوير القطــاع االقت�صادي

�سيا�ستها التحررية يف التجارة اخلارجيــــة حتى يف ظل الأزمات

والتجاري يف اململكة.

االقت�صادية العامليــــة .وعد التجــــارة هي الدافع الأ�سا�سي لنمو
االقت�صاد الدويل و�إيجاد فر�ص العمل.
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وفيما ي�أتي تفا�صيل احلوار:

حوار
س -تعد الصناعة رافدًا مهمًا لالقتصاد الوطني وتنويع مصادر
الدخل فيه ،فما هي خطة الوزارة لتشجيع إقامة شركات صناعية
وخدمية استراتيجية ؟.

 ت�سعى الوزارة �إلى ت�شجيع �إقامة �شركات �صناعية من خالل مبادراتحلفز القطاع اخلا�ص ,لتطوير منتجات جديدة ذات قيمة م�ضافة عالية,
ولال�ستثمار يف ت�صميم وتطوير املنتجات ,ولزيادة �صادراته �إلى الأ�سواق
العاملية من املنتجات امل�صنعة ذات املحتوى التقني ,لزيادة العائد االقت�صادي
من االنتاج ال�صناعي.
وقد �شهد القطاع ال�صناعي عام 2014م ,يف اململكة العربية ال�سعودية

الوزارة تراقب أسعار المواد الغذائية
والتموينية وتتابع أي تطورات أو تغيرات تؤثر
في حركة العرض والطلب

تطورات عدة كان من �أهمها التو�سع يف زيادة اال�ستثمارات يف ال�صناعات
البرتوكيماوية الكربى ,ومنو ن�شاطات ال�صناعات املعدنية يف اململكة.

س -تعمل الوزارة على الحد من ارتفاع األسعار ،خاصة في المواد
الغذائية ،إال أن المالحظ هو االرتفاع المتواصل في األسعار ،رغم

وح�سـ ــب االح�ص ــاءات ال�ص ــادرة من م�صلحــة الإحــ�صاءات العامـ ــة
واملعلومات ,حقق القطاع ال�صناعي خالل العام 2014م ،زيادة ملحوظة يف
معدل منو ناجت ال�صناعات التحويلية بني عامي 2013م و 2014م ،وزيادة
م�ساهمتها الن�سبية يف الناجت املحلي الإجمايل بني العامني.

انخفاضها في معظم دول العام ،إلى ماذا يرجع معاليكم
أسباب ذلك؟.

 �أود الإ�شارة � إلى قرار جمل�س الوزراء رقم  60وتاريخ 1393/1/25هـالقا�ضي ب�أن تقرير الأ�سعار يف اململكـة يخ�ضع للمناف�سة احلرة بني التجار ,مع
متابعة الوزارة لعدم وجود �أي عوائق حتد من املناف�سة� ,أو ت�ؤثر على العر�ض

س -نهجت وزارة التجارة والصناعة مؤخرًا سياسة إلغاء االحتكار

ومنع �أي ممار�سة احتكارية يف �سوق ال�سلع واخلدمات ،واملتابع لتطورات

التجاري ،إلى أي مدى نجحت الوزارة في تحقيق هذا الهدف؟.

ال�سوق ال�سعودي يلحظ ا�ستقرار �أ�سعار معظم ال�سلع الأ�سا�سية التموينية يف

 -حققت الوزارة خط ــوات عدة يف ه ــذا املج ــال ،وعمل جمل�س حماية

ال�سوق املحلية نتيجة زيادة املعرو�ض من تلك املواد.

املناف�سة خالل ال�س ــنوات املا�ضي ــة وال زال يع ــمل على تك ــري�س جهوده يف

وتطبق الوزارة وب�شكل دوري االجراءات التنظيمية يف متابعة �أ�سعار ال�سلع

حت�سني البيئة التناف�سية يف االقت ــ�صاد املحلي ,حتى تتمكن كافة امل�ؤ�س�سات

التموينية ال�صادرة من جمل�س الوزراء املوقر� ،إلى جانب اتباع �سيا�سة التو�سع

من التناف�س بحرية ,ويجني امل�ستهلكون ثمار تطبيق نظام املناف�سة والئحته

يف الطاقة االنتاجية للم�صانع وال�شركات ،وتعدد املوردين بهدف تعزيز

التنفيذية ,والتي تتمثل يف انخفا�ض �أ�سع ــار ال�سلــع واخلدمات وزيادة حرية

التناف�سية يف ال�سوق ال�سعودية.

االختيار ,وحت�سني اجلودة والتفاين يف خدمة ما بعد البيع وغريها ،و�أ�صدر

كما تقوم الوزارة بر�صد �أ�سعار املواد الغذائية والتموينية يف كافة مناطق

املجل�س قرارات عدة خالل ال�سنوات املا�ضية تتعلق بق�ضايا حماية املناف�سة

اململكة وتتابع �أي تطورات �أو تغريات ت�ؤثر يف حركة العر�ض والطلب ،بالإ�ضافة

والت�شهري باملن�ش�آت املخالفة للن ــظام وتغرمي ــها ،و�شم ــلت تلك القرارات

�إلى ر�صدها لأ�سعار ال�سلع الأ�سا�سية يف دول جمل�س التعاون اخلليجي وبع�ض

قطاعات اقت�صادية عدة منها قطاع ال�سلع الغذائية اال�ستهالكية ،وقطاعات

الدول املجاورة وحتليل الأ�سعار ومراجعة املتغريات ملعرفة �أ�سباب الزيادة

البناء والت�شييد ،وجتارة ال�سيارات ،وغريها.

والنق�صان يف الأ�سعار �إن وجدت.
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س -األسواق المحلية مليئة بالسلع المقلدة والرديئة  ،وهناك
من يرى أن وزارة التجارة مقصرة في معالجة هذا الموضوع ،ما
هي اآلليات التي تتعامل بها الوزارة لمنع دخول مثل هذه السلع ،
وهل للمواطن أو التاجر دور في انتشار مثل هذه السلع ؟

 تقوم الوزارة بتنظيم حمالت تفتي�شية مكثفة على املن�ش�آت التجاريةيف خمتلف مناطق اململكة ملكافحة الغ�ش التجاري والتقليد ،وهناك تعاون
وتن�سيق م�شرتك مع م�صلحة اجلمارك العامة والهيئة ال�سعودية للموا�صفات
واملقايي�س واجلودة للت�صدي لت�سرب ال�سلع املقلدة ورديئة ال�صنع لأ�سواق
اململكة ،بالإ�ضافة �إلى تفعيل االتفاقيات التجارية امل�شرتكة ,والتي من �أهمها
برنامج التعاون الفني بني الوزارة وامل�صلحة الوطنية للفح�ص ال�صحي
بجمهورية ال�صني ال�شعبية.
وتهدف تلك االتفاقية �إلى احلد من تدفق ال�سلع املقلدة واملغ�شو�شة لأ�سواق
اململكة ،وو�ضع قائمة �سوداء بامل�صنعني واملوردين املخالفني ومعاقبتهم� ،إلى
جانب اال�شراف على ال�صادرات والواردات من ال�سلع بني البلدين ,وتبادل
املعلومات عن نتائج املختربات واجلهات املانحة ل�شهادات املطابقة التي تكون
س -خالل الزيارة الرسمية التي قام بها خادم الحرمين الشريفين

خمالفة للواقع.

الملك سلمان بن عبدالعزيز ـ يحفظه اهلل ـ إلى الواليات المتحدة

كما ال نغفل دور املواطن والتاجر على حد �سواء يف التعاون مع اجلهات

األمريكية مؤخرًا ،أصدر قراره بفتح األسواق المحلية للشركات

الرقابية يف هذا ال�ش�أن ،حيث ثبت من خالل احلمالت املتتالية التي تنفذها

العالمية ،وفتح نشاط تجارة التجزئة والجملة بملكية %100

الوزارة يف جميع �أنحاء اململكة ارتباط الغ�ش والتقليد بالت�سرت على املخالفني
للأنظمة ,وهو ما ميكنهم من ممار�سة الأن�شطة غري املرخ�صة بعيد ًا عن

القرار على السوق المحلية ،وعلى المستوى المعيشي للمواطن ؟

عني الرقيب.

للشركات األجنبية لمنتجاتها ،كيف يرى معاليكم تأثير مثل هذا

 يعترب قرار خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبد العزيزيحفظه اهلل فتح ال�سوق ال�سعودية لل�شركات العاملية قرار ًا تاريخي ًا �ستجني
اململكة ثماره يف ال�سنوات القادمة ،وبال �شك �سينعك�س ت�أثريه �إيجاب ًا على
امل�ستهلكني وزيادة التناف�سية ، ومن �أبرز �أهدافه �أي�ض ًا ا�ستقطاب ال�شركات
العاملية امل�صنعة ب�شكل مبا�شر يف ال�سوق ال�سعودية ،وبيع ال�شركات العاملية
منتجاتها بطريقة مبا�شرة ،واال�ستفادة من اخلدمات املميزة ملا بعد البيع،
وفتح فر�ص جيدة لل�شباب ال�سعودي ،والتدريب وتنمية قدرات ال�شباب يف
مراكز تدريب تابعة لل�شركات امل�ستثمرة ،وت�شجيع ال�شركات الأجنبية على
ت�صنيع منتجاتها يف اململكة بحيث تكون اململكة مركزً ا دول ًيا لتوزيع وبيع
و�إعادة ت�صدير املنتجات.
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س -المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الكثير من دول العالم

س -جمعية حماية المستهلك ،ما زالت تراوح مكانها ،وال دور لها

تعتبر رافدًا مهمًا لالقتصاد ،وتشكل وعاء الستقطاب الشباب

في حماية المواطن من جشع بعض التجار ،ويعزوا القائمين عليها

والحد من البطالة ،إال أن مثل هذه المنشآت في المملكة تواجه

األسباب إلى ضعف إمكانياتها المالية  ،فهل لدى وزارة التجارة

الكثير من الصعوبات والعوائق ،فهل يعتقد معاليكم أن الهيئة

والصناعة استراتيجية جديدة لحماية المستهلك من خالل إنشاء

العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي صدر قرار مجلس

جمعية وطنية لحماية المستهلك ،يخصص لها ميزانية مستقلة،

الوزراء بإنشائها مؤخرًا سيكون لها دورًا في دعم تلك المنشآت

لتقوم بدورها على أكمل وجه ؟

والنهوض بها ؟

 -بالت�أكيد �سوف يكون لها دور يف ذلك ،ومن املقرر �أن تكون الهيئة

 الوزارة تويل بالغ احلر�ص واالهتمام لتفعيل قرار جمل�س الوزراءال�صادر م�ؤخر ًا ب�إن�شاء اللجنة الدائمة حلماية امل�ستهلك ،وت�سعى لتن�سيق

احلا�ضنة الداعمة للمن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة ،بالإ�ضافة �إلى دورها

اجلهود مع اجلهات احلكومية ذات العالقة لإعداد خطة ا�سرتاتيجية وطنية

املبا�شر يف حتفيز البيئة االقت�صادية املحلية لتحفيز هذا القطاع بحيث تكون

تهدف ل�ضمان حماية امل�ستهلكني وحفظ حقوقهم ،مع و�ضع الربامج الالزمة

له م�ساهمة فاعلة وملمو�سة يف الرفع من معدالت النمو االقت�صادية ,ويف

لتفعيلها ،ومعلوم �أن جمعية حماية امل�ستهلك تعد م�ؤ�س�سة جمتمع مدين تعمل

خلق فر�ص وظيفية ت�ستقطب �شباب و�شابات الوطن.

با�ستقاللية تامة للقيام بدورها وحتقيق الأهداف التي �أن�شئت من �أجلها.
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بالإ�ضافة �إلى ت�سهيل الإجراءات حيث قامت بخطوات عدة متثلت يف
ا�ستخراج ال�سجل التجاري خالل يوم عمل كامل والتقدمي على هيئة املدن
ال�صناعية الكرتونيا للت�سهيل على امل�ستثمرين.
كما توفر الهيئة �أرا�ضي �صناعية يف �أكرث من  20موقعا يف خمتلف مناطق
اململكة ،وت�سعى حالي ًا لتوفري مدن متكاملة اخلدمات من ناحية ال�سكن
واملدار�س وامل�ست�شفيات لتوفري بيئة �صناعية متكاملة االطراف.
س -نسمع بين الحين واآلخر عن ابتكارات لشبابنا ،أين دور وزارة
التجارة والصناعة في دعم تلك االبتكارات ،من خالل حث رجال
س -تبذل وزارة التجارة والصناعة جهودًا مقدرة لتطوير الصناعة

األعمال على تبني تلك االبتكارات وتحويلها إلى صناعة واقعية ؟

في المملكة ،ولكن ما يالحظ على المصانع أنها قائمة على أيدي

 -تقوم الوزارة بالتعاون مع اجلهات ذات العالقة بدعم االبتكار وحفز

كوادر أجنبية ،فأين دور الوزارة في تشجيع تأهيل وتدريب الكوادر

ال�شراكات البحثية بني املن�ش�آت ال�صناعية ,وتعزيز دور اجلامعات يف الأبحاث

الوطنية للعمل في المصانع الوطنية ؟

ال�صناعية ويف بناء عالقات التطوير والأبحاث مع القطاع ال�صناعي.

مصنعا باستثمارات تقدر بـ  2000مليار ريال
6871
ً
ويعمل بها أكثر من  900ألف عامل

 اململكة عازمة على زيادة حجم �صادراتها ،وتذليل كافة العقباتللم�صنعني ،حيث �شهدت الآونة الأخرية ارتفاع عدد امل�صانع يف اململكة
التي بلغت  6871م�صن ًعا بحجم ا�ستثمارات تقدر برتيليوين ريال  ،يف حني
بلغ عدد العاملني فيها نحو � 935ألف عامل ،والوزارة ت�شجع ت�أهيل وتدريب
الكوادر الوطنية للعمل يف املن�ش�آت ال�صناعية والتجارية على حد �سواء.

كما �ستكون من مهام الهيئة العامة للمن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة املن�ش�أة
حديث ًا تنظيم وتفعيل و�إن�شاء حا�ضنات �أعمال �أو حا�ضنات �صناعية يتم
من خاللها تبني �أفكار وابتكارات �شباب و�شابات الوطن وذلك بتحويلها
من �أفكار نظرية �إلى �أفكار ميكن تطبيقها على �أر�ض الواقع ب�شكل جتاري
ي�ستفيد منه �صاحب الفكرة كرائد �أعمال منتج وم�ساهم يف القطاع ومبعدالت
ا�ستدامة عالية ،بالإ�ضافة �إلى توفري املناخ املالئم للرفع من فر�ص التمويل
واال�ستثمار اجلريء يف ابتكارات وافكار �شباب و�شابات الوطن.
هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة ستعمل
على إنشاء حاضنات أعمال أو صناعية لتبني
ابتكارات شباب وشابات الوطن
س -مجلس الشورى أصدر العديد من القرارات بشأن دعم وزارة
التجارة والصناعة  ،ومعالجة الصعوبات التي تواجهها ،كما أصدر
قراره بشأن إنشاء هيئة عامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطةـ
وهو مشروع مقترح من عدد من أعضاء المجلس ـ كيف يرى
معاليكم تلك القرارات ومدى تحقيق ما يخص وزارة التجارة
والصناعة منها على أرض الواقع ؟
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 -بال �شك �أن جمل�س ال�شورى له ب�صمة �أ�سا�سية وا�ضحة يف تبني العديد

االقت�صادية العاملية ،وتعترب التجارة هي الدافع الأ�سا�سي لنمو االقت�صاد

من املبادرات التي تهدف لتطوير القطاع االقت�صادي والتجاري يف اململكة,

الدويل و�إيجاد فر�ص العمل التي بدورها �ستعمل على حتقيق ا�سرتاتيجيات

مبا يف ذلك ان�شاء الهيئة العامة للمن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة ,وذلك
�إدراك ًا من املجل�س لأهمية هذا القطاع وهذا الكيان يف قراره رقم 41/83

النمو ,وت�سهم يف حتقيق الطموحات ،وتركز اململكة على تنفيذ الإجراءات
والتدابري الالزمة مل�ساعدة الأعمال التجارية مبا يف ذلك امل�ؤ�س�سات

وتاريخ 1431/7/29هـ والذي ت�ضمن ا�ستحداث هيئة عامة لرعاية املن�ش�آت

التجارية ال�صغرية واملتو�سطة احلجم لال�ستفادة ب�شكل �أكرب من منظمة

ال�صغرية واملتو�سطة ،لتكون اجلهة املعنية ب�ش�ؤون هذا القطاع ,وتفعيل دوره

التجارة العاملية ومبادرات جمموعة الدول الع�شرين ،والتي من بينها فتح

يف االقت�صاد الوطني والتوظيف.

الأ�سواق ,وتطوير اخلدمات ,ومواكبة تكنولوجيا املعلومات ,وتقليل احلواجز
�أمام التجارة واال�ستثمار للو�صول مل�ستوى التكامل االقت�صادي ومنو القطاع

س -المملكة دولة مهمة داخل مجموعة العشرين االقتصادية،
كيف ينظر معاليكم لدور المملكة ضمن إطار المجموعة في
تعزيز االقتصاد العالمي ،ومعالجة الفقر ؟

تتمتع اململكة وهلل احلمد باقت�صاد قوي وفوائ�ض مالية عالية مكنتها
من موا�صلة �سيا�ستها التحررية يف التجارة اخلارجية حتى يف ظل الأزمات

ال�صناعي الذي تطمح له جمموعة الدول الع�شرين.
وت�سعى وزارة التجارة وال�صناعة �إلى و�صول الناجت ال�صناعي للمملكة
العربية ال�سعودية �إلى الن�سبة العاملية وهي  %20من �إجمايل الناجت القومي،
وحتقيق هذه الن�سبة لي�س باملعجزة ال�سيما و�أن النمو ال�صناعي خالل 15
�سنة املا�ضية بلغ �ضعف منو الناجت القومي.
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مـقــال

السالمة المرورية *

د .حممود البديوي
ع�ضو جمل�س ال�شورى

ُتعرف �إدارة املرور مبنطقة الريا�ض ال�سالمـة املرورية ب�أنها تبني كافة
اخلطط والربامج واللوائح املروريــة والإجــارة الوقــائيــة للحــد من وقوع
احلوادث املروريــة� ,أو منــع وقوعــهــا ,ل�ضمان �سالمــة الإن�سان وممتلكاته،
وللحفاظ على �أمن البالد ومقوماتها الب�شرية واالقت�صادية.
�إن حمور ال�سالمــة املروريــة يتمثــل يف ثــالثة عنا�صر وهي :املركبة،
والطريق ،والعن�صر الب�شري.
وجهود الدولة املبا�شرة والفاعلــة وا�ضحة يف تقــليل وتخفيف احلوادث
املرورية املتمثلة يف جهود الإدارة العـامة للمرور ,و الدفــاع املــدين ,ووزارة
ال�صحــة ,والهــالل الأحــمر ال�سعــودي ,ومــدينــة املــلك عبدالعزيز للعــلوم
والتقنيــة ,ومطلــوب قيــام م�ؤ�ســ�سات من القطــاعات احلكــومية الأخــرى
والأهلية لت�ســهم يف تخفيــف احلــوادث املرورية ,وتوعية املجتمع لأهمية
الوقاية من احلوادث املرورية.

�أهمية ال�سالمة املرورية:

حتتل اململكة العربية ال�سعودية املركز الأول عاملي ًا يف عدد حوادث
الطرق ،حيث �أن معدل الوفيات يف حوادث الطـــرق بلـــغ ( )21حالـــة وفاة
يومي ًا� ،أي �شخ�ص كل ( )70دقيقة ،و( )7661حالة وفاة يف ال�سنة ،وذلك
ح�سب تقرير �إدارة الدرا�سات املرورية بالإدارة العامة للمرور لعام 2013م.
وهذه الأرقام متثل �أعداد القتلى وقت وقوع احلـــادث ،بينما تقدر اجلهات
الطبية �أن �أعداد القتلى ميكن �أن ي�صل �إلى ال�ضعف بعد دخولهم امل�ست�شفيات
نظر ًا ل�شدة الإ�صابة.
وقد قامت �شركة �أرامكو ال�سعوديــة بدرا�ســـة ا�ستق�صـــائية عن احلوادث
املرورية يف اململكة العربية ال�سعودية ،وذكرت �أن اململكة العربية ال�سعودية
حتتل املرتبة الأولى عاملي ًا يف عدد وفيات احلوادث املرورية حيث بلغ عدد
املتوفني يف احلوادث املرورية خالل الع�شرين عام ًا املا�ضية حوايل � 86ألف
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�شخ�ص ,وهذا العدد يفوق ما �أنتجــته احلروب عــاملي ًا خالل العــ�شرين عام ًا
املا�ضية� ،إذ بلغ عــدد قتلى احلــروب يف دول عدة مــثل حرب الأرجنتني �أو
حرب ال�صحراء الغربية ،وحــرب الهنــد ،وحرب باكــ�ستان ،وحــرب اخللـيج،
وحرب النيبال الأهلية وغريها � 82ألف �شخ�ص.
وهــناك �أ�ســباب عــدة تــ�ؤدي �إلى وقــوع احلــوادث املرورية من �أهمها:
ا�ستخدم الهاتف �أثناء القيادة ،وال�سرعــة الزائــدة والتــهور يف القيادة،
والنعا�س �أثناءها ،وقطع الإ�شارة ،وعــدم التقــيد ب�إ�شارات املرور ،والقيادة
حتت ت�أثري العقاقري �أو املخــدر �أو امل�سكــر ،واالن�شغال �أثناء القيادة ،وت�سليم
ال�سيــارة للقا�صــرين من ال�صغار ،والتجــاوز اخلاطئ ،و�إهمال �صيانة ال�سيارة
ب�شكل دوري.
ومن هذا املنطلق تنبع �أهمــية ال�سالمــة املرورية بالوقاية من احلوادث
املرورية وما ت�ستنزفــه من مقــدرات ب�شريــة وماديــة ،حيث ت�سهم يف تكبد
اخل�سائــر يف الأرواح �إ�ضافيــة �إلى اخل�ســائر الباهــظة لالقتــ�صاد الوطني,
والآثار االجتماعية وال�صحية الناجتة من احلوادث املرورية.

�أهمية التوعية بال�سالمة املرورية:

تعتــرب حمــالت التوعيــة بال�سالمــة املروريــة و�سيلــة مهمة ت�ستخدمها
�إدارات املرور واجلهات ذات العالقة مع م�ستخدمي الطرق ,وبالأخ�ص قائدي
املركبات وتزويدهم بن�صائح القــيادة الآمنة مثــل �أخطــار ال�سرعة الزائدة,
و�سلبيات ا�ستخدام اجلوال والإجهاد واالن�شغال �أثناء القيادة.
وللتوعية املرورية عدة و�سائل كالربامج الإعالميــة والأ�سابيع املرورية
والكتيبــات واملطويــات الهادفــة ،كــما ال تخفى �أهمــية تثقــيف الأطفــال
واملراهقني مع الرتكــيز على التوعــية امل�ستــدامة كعملية تعليم م�ستمرة،
ومن هذه الإجراءات �إدخال برامج ال�سالمــة املروريــة يف املناهج الدرا�سية
لرت�سيخ ُ�ســبل ال�ســلوك الآمــن لــدى ال�شباب يف مرحلــة مبكرة حلمايتهم يف
مراحل حياتهم امل�ستقبلية.

�أهمية اجلمعية ال�سعودية لل�سالمة املرورية:

ال يخفى على اجلميع �أن املجتمع يف حاجه �إلى جمـــعية علمية ت�سعى �إلى
توا�صل مع كل اجلهات الفاعلة من اجلهات احلكـــومية والقطـــاعات الأخرى
مثل �شركة �أرامكو ال�سعوديـــة ,وكـــذلك مع امل�ؤ�ســـ�سات الأهلية وال�شخ�صيات
العامة ورجال الأعمال و ذوي اخلربة يف جمال ال�سالمة املرورية ,مما ي�ساعد
يف تطوير املعارف النظرية والتطبيقية ،وتقدمي اال�ست�شارات والدرا�سات
العلمية والتطبيقية للقطاعات العامة واخلا�صة يف جمال ال�سالمة املرورية،
ومن هذا املنطلق جاءت �أهمية ت�أ�سي�س جمعيه علميه بجامعة الدمام ,نظر ًا
ملا حتتويه من تخ�ص�صات خمتلفة ذات عالقة بال�سالمة املرورية ,مثل كلية
العمـــارة والتخطيـــط ,وكلية الهنـد�سة ,وكلية الرتبية ,والكليات ال�صحية,
لتعمل على حت�سني م�ستوى خدمة املرور وال�سالمة املرورية.

مـقــال

حيث تهدف اجلمعيـــة �إلى تنميــة الفــكر العلــمي يف جمـــال ال�سالمـــة
املرورية ,والعمل على تطويره وتن�شيطـــه ،وحتقــيق التـــوا�صل العلمي بني
املهتمني بال�سالمة املروريـــة ،وتقدمي امل�شــورة العلمـــية يف جمال ال�سالمة
املرورية جلميع اجلهــات احلكوميــة والأهلية ،وكذلك تطوير الأداء العلمي
واملهني للمعنني يف املرور وال�سالمة املرورية ،وتي�سري تبادل الإنتاج العلمي
والأفكار العلمية بني الهيئات وامل�ؤ�س�سات املعنية باملرور وال�سالمة املرورية
داخل وخارج اململكة.

�إ�سهامات جمل�س ال�شورى فيما يتعلق باملرور وال�سالمة املرورية:

در�س جمل�س ال�شورى العديد من املو�ضوعات التي تهتم باملرور وال�سالمة
املرورية و�أ�صدر ب�ش�أنها القرارات الالزمة ،ومن �أهمها ما ي�أتي:
م�شروع نظام املرور ،وتعديل عدد من مواد نظام املرور ،وم�شروع اخلطة
الوطنية التنفيذية لل�سالمة املروريـــة ،وتنظـــيم الفحـــ�ص الفني الدوري
للمركبات ،وم�شروع الالئحة التنفيذية ال�ستخــدام حــزام الأمــان واملقاعد
املخ�ص�صة للأطفال يف املركبات �أثنـــاء ال�سري على الطـــرق باململكة ،وكذلك
م�شروع نظام حمالت بيع �أجزاء ال�سيارات امل�ستعملــة ،وم�شروع نظام �أندية
ال�سيارات والدراجات النارية ،وم�شروع الالئحة الأ�سا�سية لأندية ال�سيارات
باململكة العربية ال�سعودية.
كما �أقر جمل�س ال�شورى م�ؤخر ًا تعديل نظام املرور مبا يجعل التفحيط
جرمية يعاقب مرتكبها يف املرة الأولى بغرامة مالية تبد�أ بع�شرة �آالف ريال
وت�صل �إلى � 40ألف ًا ح�سب مرات التكرار.

التو�صيات:

* و�ضع ا�سرتاتيجية وطنية لل�سالمـــة املروريـــة ،و�إعداد خطط ق�صرية
وطويلة املدى على �أ�سا�س علمي ومهني.
* تطوير وتكثيف التوعية املرورية ب�أ�ساليب حديثة وفعالة عن طريق
ا�ستخدام الو�سائل الإعالمية والتقنـــيات احلديثة الكفيلة بتو�صيلها لكافة
�شرائح املجتمع.
* ا�ستخدام التكنولوجيا احلديثــة يف عملية ال�ضبط املروري للمخالفني
* تر�سيـــخ مفـــهوم الرتبيــة املروريــة يف مناهج التعليم العام واخلا�ص
ومقررات الكليات واجلامعات.

* تفعيل دور امل�سجد يف ن�شر ثقافـــة ال�سالمــة املرورية من خالل توجيه
الن�شء لدروب اخلري وال�صالح.
* ت�شديـــد العقوبـــات ،وفـــر�ض غرامـــات ماليــة عالية على ال�سائقني
املخالفني للقانون ,ومن يقود �سيارات فيها �أعطال خطرية.
* فر�ض مزيد من ال�ضوابط القانونية على امتــالك وتــرخي�ص قيادة
املركبات ،وقيام اجلهات املعنية بدرا�ســـة وتقيـــيم قـــوانني و�أنظمة املرور
املعمول بها مبا يف ذلك مراجعـــة العقوبــات والأحكام الق�ضائية ،واملخالفات
لردع مرتكبي الأفعال التي ت�شكل خطورة على م�ستخدمي الطرق.
* العمل على فر�ض مزيد من الرقــابة وال�ضبط املروري ,مبا يتما�شى مع
ات�ساع �شبكة الطرق وكثافـــة حركة ال�سيارات عليها ل�ضمان ان�سياب احلركة
املرورية بطريقة �آمنة ,ول�ضبط ال�سائقني املتهورين والأكرث نزعة الرتكاب
احلوادث املرورية.
* تخ�صيــ�ص ن�سبـــة مـــن املخالــفات املرورية لغر�ض تطوير املنظومة
املرورية والهيئات امل�شرفة عليها.
* اال�ستفادة من جتربـــة �شركـــة �أرامكـــو ال�سعودية يف جمال ال�سالمة
املرورية ومنها �آلية �إلزام موظفيها ،واملقـــاولني ،واملوردين التي تتعامل معهم
ب�أنظمة ومعايري ال�سالمــة املرورية ،واال�ستـــفادة من جتـــربة الهيئة امللكية
يف «اجلبيل وينبع» يف جمال ال�سالمة املرورية.
* �ضرورة الت�أكيد علي �أهمية ر�صد مواقع احلـــوادث مكاني ًا مع النظر
يف �إمكانية ا�ستخدام نظم املعلومـــات املكانيــة حلفــظ املعلومات وحتديثها،
ومعاجلة مواقع تكرار حوادث املرور بحلول هند�سية فعالة مع و�ضع �سيا�سة
وا�ضحة ملعاجلتها وفق املعايري والأنظمة الدولية.
* جعل الطــرق �أكــرث �أمانـــ ًا مل�ستخـــدميها مـــن املـ�شاة ،بتوفري مزيد من
الت�سهيالت الالزمة لأمــان عبورهـــم ،مبا يتوافـــق مع ت�صنيف الطرق ،وذلك
للحد من حوادث الده�س.
* تطوير �سبل و�آليات تعليم القيادة للرقي مبخرجات تعليم القيادة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* ورقة مقدمة يف امللتقى الثالث لل�سالمة املرورية املنعقد يف الدمام من
1437/2/13-11هـ
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تحقيق

تطوير النقل الجوي بالمملكة بين توسعة
المطارات ورفع مستوى خدماتها

تقرير /من�صور الع�ساف

تبــذل حكومــة خــادم احلرمـــني ال�شريفـــني جهود ًا كبرية لتنـــمية

« ال�شورى » ت�ستعر�ض يف هذا التقرير م�شروعات التو�سعة للمطارات

وتطوير النقل اجلوي باململكة العربية ال�سعودية وفق �أحــدث املعايـري

وتطويرها ,التي تعمل هيئة الطريان املدين على حتقيقها ,حيث قامت

العاملية ،وتعزيز مكانة اململكة عامليا كدولة م�ؤثرة يف �صناعــة الطريان

الهيئة ب�إعداد اخلطـــط الالزمـــة لتطوير �شبكة مطاراتها ،ال�ستيعاب

املدين ،وحتقيق النمو واال�ستدامة االقت�صادية.

الزيادة امل�ضطردة يف عدد امل�سافـــرين  -بلــغ عدد امل�سافرين يف عام
 2014عرب مطارات اململكـــة نحـــو ( )75مليـــون م�سافر -ورفع م�ستوى

حيث تعمل هيئة الطــريان املـــدين على حتـــديث املطارات املحلية

اخلدمات على النحو املن�شود ،ومتثل تلك اخلطط احتياج �سوق النقل

والدوليــة التي تبـــلغ ( )27مطــاراً )5( ،منها دوليـــة و(� )10إقليمية

اجلـــوي وخـــدماتــه يف اململكـــة حتى عام 2040م ،وعليه ف�إن جميع

لكنها تعمل جميعـــها بوجـــهات دوليـــة ،و( )12مطار ًا حمليا وتو�سعتها

مطارات اململكة �إما مت تطويرها وفق م�شاريع مت تنفيذها ،و�إما ت�شهد

وتعزيزهـــا بالأنظمـــة املالحيـــة و�أمنيــة احلديثـــة ،والقــوى العاملة

يف الوقت الراهن م�شاريع لتطويرها� ،أو يخطط لتطويرها..

الوطنية ،لتدير القطاع بكل كفاءة..
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ومن �أهم تلك امل�شاريع ما ي�أتي:

تحقيق

تطوير مطار الأمري �سلطان بن عبد العزيز بتبوك من � 150ألف
راكب �إلى  1.3مليون راكب

أو ُ
ال :مشاريع تم إنجازها:

م�شروع �إن�شاء وت�شغيل مطار الأمري حممد بن عبد العزيز الدويل

�أجنز بالكامل ونقلت احلركة اجلوية لل�صالة اجلديدة يف 2011/4/18م،
وانطوى على �إن�شاء �صالة �سفر جديدة رفعت طاقة املطار اال�ستيعابية من
( )150.000راكب �سنوي ًا �إلى ( )1.3مليون راكب ،وقد بلغت م�ساحتها
(16.420م )2يف حني كانت م�ساحة ال�صالة القدمية (2400م )2فقط،
وقد �ضم امل�شروع مرافق عامة وبنية حتتية لكامل املطار و( )16مبنى
ووحدة داخل املطار ،وطورت �ساحة وقوف الطائرات لت�صبح م�ساحتها
(25.000م )2لت�ستوعب ( )4طائرات من طراز  B747وتراي�ستار و�إيربا�ص
يف �آن واحد ،كما �سي�شهد املطار م�شروع ًا تطويري ًا كبري ًا وهو قيد الرت�سية.

باملدينة املنورة

مت يف  2011/10/29توقيع عقد �إن�شاء وت�شغيل هذا املطار اجلديد وفق
�أ�سلوب ( ،)BTOوبذلك ي�صبح �أول مطار يف اململكة يتم �إن�شا�ؤه بالكامل
بهذا الأ�سلوب ،وقد �أجنز تنفيذ امل�شروع يف وقت قيا�سي ,ومن ثم مت ت�شغيل
املطار جتريبي ًا يف  ،2015/4/12فيما افتتحه خادم احلرمني ال�شريفني امللك
�سلمان بن عبد العزيز (حفظه اهلل) يف  1436/9/15املوافق .2015/7/2
وتبلغ الطاقة اال�ستيعابية للمطار ( )8ماليني م�سافر �سنوي ًا يف املرحلة
الأولى ،و�صوال �إلى ( )14مليون م�سافر يف املرحلة الثانية ،يف حني كانت
الطاقة اال�ستيعابية ال�سابقة للمطار( )4ماليني م�سافر فقط.
و ُنفذ امل�شروع على م�ساحة تقدر بـ�أكرث من (4000,000م .)2يحتوي
على جممع �صاالت �سفر ومغادرة تبلغ م�ساحاته (138,000م .)2و ()16
بوابة �سفر مت�صلة بعدد ( )32ج�سر ًا تربطها بالطائرات مبا�شرة� ,إلى جانب
( )64كونرت ًا لإجراءات ال�سفر و ( )24للخدمات الذاتية ي�ضاف لها ()16
كونرت ًا خالل مو�سم احلج.
ويخدم امل�سافرين (� )10سيور دائرية لنقل الأمتعة يف �صاالت الو�صول
ب�إجمايل �أطوال (4000م) .و( )6قاعات النتظار احلجاج مب�ساحة
(10500م )2بجوارها موقف لعدد ( )200حافلة ل�ضمان �سهولة وان�سيابية
حركة احلجاج واملعتمرين.
ومبان للمرافق العامة والتجارية واملرافق الالزمة للجهات الأمنية
وال�شركات العاملة باملطار ،ف�ضال عن مبان للمرافق امل�ساندة .وموقف
لل�سيارات ي�ستوعب (� )1500سيارة عامة و(� )200سيارة ل�شركات الت�أجري.
�إلى جانب م�سجد و�ساحة مك�شوفة مب�ساحة (3920م ،)2بالإ�ضافة �إلى 16
م�صلى داخل ال�صالة.

تطوير مطار جنران من � 200ألف راكب �إلى  1.4مليون راكب �سنوي ًا

حظي مطار جنران مب�شروع تطوير جذري مت �إجنازه ،وقد نقلت احلركة
اجلوية لل�صالة اجلديدة بتاريخ 2011/9/21م ،ومبوجب امل�شروع ارتفعت
طاقة املطار اال�ستيعابية من ( )200.000راكب �سنويا �إلى ( )1.4مليون
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راكب ،وقد ت�ضمن امل�شروع �إن�شاء �صالة جديدة تت�ألف من طابقني مب�ساحة
(13000م )2بينما كانت م�ساحة ال�صالة القدمية (1500م )2فقط،
وترتبط ال�صالة بثالثة ج�سور كهربائية ل�صعود الركاب للطائرات ،كما
�شمل امل�شروع �إن�شاء �ساحة لوقوف الطائرات ت�ستوعب ( )6طائرات يف �آن
واحد ،ومبنى لل�شحن اجلوي و�صالة لكبار ال�شخ�صيات ومبنى للخدمات
وبرج مراقبة مب�ساحة (530م )2وارتفاع (22م) ومواقف ت�ستوعب ()530
�سيارة.

تطوير مطار الأمري عبد املح�سن بن عبد العزيز بينبع

مت رفع الطاقة اال�ستيعابية للمطار �إلى ( )600,000راكب �سنوي ًا ،وطورت
�صاالت لت�صبح مب�ساحة  8000م ،2ترتبط بج�سرين متحركني لنقل الركاب
من و�إلى الطائرات ،فيما طورت مدارجه لت�ستوعب الطائرات العر�ضية.

تطوير مطار بي�شة:

مطار الأمري عبد املجيد بن عبد العزيز بالعال

هو مطار جديد بالكامل �أجنز على بعد  50كم من �آثار مدائن �صالح،
مت ت�شغيل رحالت منتظمة منه و�إليه يف 2011/10/21م ،ومن املنتظر �أن
يلعب دور ًا كبري ًا يف دعم قطاع ال�سياحة خا�صة بعد �إ�ضافة مدائن �صالح
على قائمة الرتاث العاملي من قبل اليون�سكو ،وقد بلغت م�ساحة املطار ()13
مليون م ،2وي�شتمل على مدرج بطول (3050م) وعر�ض (45م) .ومواقف
للطائرات مب�ساحة (16800م ،)2تت�سع لثالث طائرات .و�صالة مب�ساحة
(3700م ،)2ت�ستوعب � 100ألف راكب �سنويا مبعدل  4رحالت يوميا .وبرج
مراقبة بارتفاع (20م).

مت تطوير املطار ورفع طاقته اال�ستيعابية من ( )200.000راكب �سنوي ًا
�إلى ( )600,000راكب� ،أما �صالته اجلديدة فبلغت م�ساحتها (6150م)2
بينما كانت قبل التطوير (2000م ،)2وانطوى امل�شروع على تطوير مدرج
املطار لي�ستوعب طائرات من احلجم العري�ض ،مع �إن�شاء ممر مواز جديد
و�ساحة طريان.
المشاريع الجاري تنفيذها

م�شروع تطوير مطار امللك عبد العزيز الدويل اجلديد بطاقة
ا�ستيعابية  30مليون م�سافر يف املرحلة الأولى

يجري العمل يف امل�شروع على قدم و�ساق وفق اخلطة املحددة ،ووظف
لتنفيذه نحو (� )110شركات ،جندت له نحو ( )26000عامل ومهند�س،
و ُي�ستخدم يف امل�شروع نحو ( )2600معدة ،مما يعك�س �ضخامة امل�شروع
و�سرعة وترية العمل فيه ،ومن املتوقع ت�شغيله يف منت�صف � 2017إن �شاء اهلل.
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ومن �أهداف امل�شروع مواكبة الطلب املتنامي واملتوقع على احلركة اجلوية
يف املطار .ودعم البنية االقت�صادية ملنطقة مكة املكرمة ب�شكل عام وملدينة
جدة ب�شكل خا�ص .والتكامل مع قطاعات اقت�صادية �أخرى يتطلب منوها
توافر مطار بامليزات امل�ستهدفة .وا�ستيعاب اجليل اجلديد من الطائرات
العمالقة ـ ـ كود  Fـ ـ مثل (.)A380
ورفع م�ستوى اخلدمات املقدمة للم�سافرين ورواد املطار وفق �أعلى
املقايي�س العاملية.
وي�شتمل امل�شروع على  3مراحل ،لكن اجلزء الأكرب من تلك الأهداف
�سيتحقق ب�إذن اهلل يف املرحلة الأولى التي ترفع طاقة املطار اال�ستيعابية
�إلى ( )30مليون م�سافر �سنوي ًا� ،أما الثانية ف�سرتفع طاقته �إلى ( )55مليون
م�سافر و�صو ًال �إلى ( )80مليون م�سافر يف مرحلته الثالثة.
ومن �أهم مرافق املطار اجلديد يف مرحلته الأولى ما ي�أتي:

* جممع �صاالت مب�ساحة � 720ألف م ،2يتيح جلميع الناقالت اجلوية
العمل حتت �سقف واحد.
* ( )46بوابة للرحالت الدولية والداخلية منها ما ي�ستوعب الطائرات
العمالقة مثل .A380
* ( )94ج�سر ًا متحركا خلدمة الطائرات من خمتلف الأحجام.
* (� )5صاالت لركاب الدرجة الأولى ورجال الأعمال.
* برج مراقبة بارتفاع ( )136م وبذلك ي�صبح �أحد �أعلى �أبراج املراقبة
يف العامل.
* ()27,987م 2داخل جممع ال�صاالت لال�ستثمار التجاري.
* م�سجد يت�سع لنحو ( )3000م�صل.
* ( )220كاونرت خلدمة الركاب بالإ�ضافة �إلى ( )80جهاز خدمة ذاتية.
* نظام قطار �آيل لنقل ركاب الرحالت الدولية داخل جممع ال�صاالت.
* نظام �سيور متطور ملناولة الأمتعة بطول ( )34.6كم ،مرتبط ب�أحدث
�أنظمة الأمن.
* ممرات و�ساحات جانب الطريان مب�ساحة (  )2.170.000م.2
* مركز نقل للركاب وحمطة قطار ترتبط مع خط قطار احلرمني
ال�سريع.
* مواقف �سيارات للمدد الق�صرية ت�ستوعب (� )8200سيارة تت�ألف من
( )4طوابق ،جمهزة ب�أجهزة الكرتونية متكن �صاحب ال�سيارة من معرفة
موقع �سيارته.

* مواقف �سيارات للمدد الطويلة ,منها مواقف عامة ت�ستوعب ()4356
�سيارة ،عالوة على موقف ي�ستوعب (� )1243سيارة خم�ص�ص ل�شركات
ت�أجري ال�سيارات ،ومواقف �سيارات للعاملني باملطار ت�ستوعب ()9123
�سيارة.
* فندق لركاب الرتانزيت مب�ستوى  4جنوم ( 120غرفة).
* حمطة �إطفاء و�إنقاذ.
* مركزان متكامالن للمعلومات مت�صالن ب�شبكة كابالت (�ألياف
�ضوئية).
* نفق خدمات بطول ( )9327م.
جتدر الإ�شارة �إلى �أن املطار �سيتمكن من خدمة ( )70طائرة يف �آن واحد،
بالإ�ضافة �إلى مواقف النتظار الطائرات حول جممع �صاالت ال�سفر ت�ستوعب
( )28طائرة ،ت�ستهدف �سرعة حترك الطائرات من و�إلى البوابات ،و�سيتم
�إمداد الطائرات بالوقود واملياه عرب متديدات حتت الأر�ض دون حاجة
ال�ستخدام �سيارات �أو معدات.
رفع الطاقة االستيعابية لمطار الملك
خالد إلى  35مليون مسافر  ..ومطار
الملك عبدالعزيز إلى  30مليون

تطوير مطار امللك خالد الدويل بالريا�ض بطاقة  35.5مليون
م�سافر يف مرحلته الأولى

ي�ستهدف تو�سعة وتطوير املطار ب�شكل جذري ،و�سرتفع مرحلته الأولى
طاقته اال�ستيعابية �إلى ( )35,5مليون م�سافر �سنويا� ،أي � 3أ�ضعاف الطاقة
احلالية ،ورفع عدد البوابات لي�صبح ( )46بوابة بدال من ( ،)24مما
�سيمكن املطار من مواكبة حجم احلركة اجلوية املتزايدة ،وتلبية احتياجات
امل�سافرين ورفع م�ستوى اخلدمات ،و�سي�صبح ال�سفر عرب هذا املطار �إن �شاء
اهلل متعة وجتربة يتطلع امل�سافرون لتكرارها ..وقد حر�صت الهيئة على �أن
تنطوي الت�صاميم على توفري التجهيزات الالزمة لذوي االحتياجات اخلا�صة
وفق املعايري العاملية ،وميكن اجمال امل�شاريع التي تنطوي عليها تلك املرحلة
فيما يلي:
م�شروع ت�صميم و�إن�شاء ال�صالة ( )5واملرافق التابعة لها:

هي �صالة جديدة طاقتها ( )12مليون م�سافر �سنويا ،تنفذ على م�ساحة
(� )100ألف م� ،2ست�ضم ( )8بوابات مزدوجة تربطها بـ ( )16طائرة من
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احلجم املتو�سط فئة (� )Cأو ( )7طائرات فئة ( )Eوطائرة من فئة (.)F
كما ي�شمل عقد التنفيذ �أي�ضا ما يلي:
* �شبكة طرق وج�سور تربط املناطق املطورة بالطريق الرئي�س الذي
يربط املطار مبدينة الريا�ض وب�صاالت ال�سفر الأخرى.
* موقف �إ�ضايف متعدد الطوابق ي�ستوعب (� )3000سيارة.
* مركز �إطفاء حريق.
* مبنى مركز عمليات �ساحة الطريان.
* بوابة جديدة ل�ساحة الطريان.
جتدر الإ�شارة �إلى �أنه مت البدء يف �إن�شاء حمطة مرتو �أمام ال�صالة ()5
من قبل �شركة مرتو الريا�ض.
وبعد �إجناز ال�صالة رقم (� )5ستنقل احلركة من ال�صالة الداخلية رقم
( )3لهذه ال�صالة ليت�سنى تطوير ال�صالتني ( )3و( ،)4لرتتفع طاقتهما
اال�ستيعابية من ( )9,2مليون م�سافر �إلى ( )17,5مليون م�سافر �سنوي ًا,
وبعد االنتهاء من تطويرهما �سيتم حتويل حركة الركاب من ال�صالة ()1
�إلى ال�صالة (� )5أثناء فرتة تطوير وتو�سعة ال�صالتني ( 1و.)2
م�شروع تطوير املدارج واملمرات ومواقف الطائرات:
وي�شمل �إن�شاء ممر مواز جديد ،و�شبكة لتزويد الطائرات بالوقود ،و�شبكة
�ألياف ب�صرية ،وميكن �إيجاز �أهم عنا�صره �إن�شاء ممر جديد ,و�إعادة ت�أهيل
ممرات قائمة ,وتو�سعة �ساحة وقوف الطائرات التي تقع �أمام مبنى �صالة
ال�شحن.

ولرتتبط بـ ( )14ج�سر ًا لعبور الركاب من ال�صاالت �إلى الطائرات ،وينطوي
امل�شروع على �إن�شاء �ساحة لوقوف الطائرات تت�سع خلم�س طائرات ،ومدارج
وممرات موازية ،ومبنى للإدارة ،ومبان ل�سكن من�سوبي املطار ،وبنى حتتية
ومبان للخدمات (مبنى تكنولوجيا املعلومات ،حمطة كهرباء ،حمطات
للمحوالت ،مبنى للتربيد والتكييف ،حمطة مياه ،حمطة معاجلة مياه)
بالإ�ضافة ملواقف �سيارات وطرق ،وم�ستودع لل�صيانة ،ومبنى للمالحة
اجلوية ،وم�سجد ،ومبنى للبوابات الرئي�سة.

مطار امللك عبد اهلل بن عبد العزيز اجلديد بجازان

هو مطار جديد ،يتم �إن�شا�ؤه يف موقع جديد ،بطاقة  3.5مليون راكب
�سنويا ،بينما تقت�صر طاقته احلالية على ( )1,3مليون راكب ،و�ستبلغ
م�ساحة مبنى ال�صاالت (52000م )2مقارنة ب (8100م )2لل�صاالت يف
املطار احلايل ،و�سيوفر مبنى ال�صاالت اجلديد املق�سم على  3طوابق متحف ًا
يعر�ض �آثار منطقة جازان امل�شهورة بتاريخها العريق ،و�سرتتبط ال�صاالت
بخم�سة ج�سور مزدوجة لعبور الركاب من ال�صاالت �إلى الطائرات ،وي�ضم
امل�شروع �صاالت لركاب الدرجة الأولى وامل�سافرين عرب املكتب التنفيذي،
و�ساحة لوقوف الطائرات تت�سع لع�شر طائرات ،ومدارج وممرات موازية،
ومواقف �سيارات ،وبرج ًا للمراقبة اجلوية ،ومبنى لإبطال املتفجرات ،ومبنى
للقيادة الثابتة ،ومبنى لل�صيانة ،ومبنى للأر�صاد اجلوية ،وحمطة للطاقة،
وحمطة للتربيد املركزي ،وم�ستودعات ،وحمطة لتنقية مياه ال�صرف
ال�صحي ،و�أخرى ملعاجلة املياه ،وحمطات لوقود الطائرات والعربات ،ومن
املتوقع �إجنازه يف غ�ضون ثالث �سنوات.

تطوير مطار �أبها

هو م�شروع تطويري جذري ،من املتوقع �إجنازه يف غ�ضون � 3سنوات،
�سريفع طاقة املطار اال�ستيعابية من ( )2.3مليون م�سافر �سنوي ًا �إلى ()5
ماليني م�سافر ،ويرفع م�ساحة �صاالته من (9400م )2لت�صبح (78000م)2
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تطوير مطار الأمري نايف بن عبد العزيز بالق�صيم

هو م�شروع تطوير جذري من املتوقع �إجنازه يف � 3سنوات� ،سريفع طاقته
اال�ستيعابية من ( )350.000م�سافر �سنوي ًا �إلى ( )3ماليني م�سافر،

تحقيق

مشاريع لتطوير منظومة المالحة
الجوية واألمن والسالمة

مشاريع تطوير منظومة المالحة الجوية

�أو ًال :م�شاريع مت �إجنازها:

�أما م�ساحة ال�صاالت ف�سرتتفع من (6550م )2لت�صبح (60,000م,)2
و�سرتتبط بت�سعة ج�سور لعبور الركاب من ال�صاالت �إلى الطائرات ،وينطوي
امل�شروع على �إن�شاء برج للمراقبة اجلوية ،و�صالة لكبار ال�شخ�صيات ،ومواقف
لل�سيارات متعددة الطوابق ،ومبنى للإدارة ،ومبنى للإطفاء والإنقاذ ،ومبنى
لل�صيانة ،وثكنات لوحدة �أمن وحماية املطار ،وجممع �سكن للعائالت ،وطرق
خدمة ،وبنية حتتية ،وم�سجد ،ومبنى للبوابات الرئي�سة ،ومباين للطاقة،
و�ساحة لوقوف الطائرات.

 -1م�شروع حمطات االت�صاالت املالحية الأر�ضية ( )VGSعرب �شبكة
�سيتا العاملية.
 -2نظام معاجلة خطط الطريان باملطارات املحلية والإقليمية (.)RFDP
� -3شبكة االت�صاالت املالحية لتوفري اخلدمة مبا�شرة من الهيئة
(.)V.SAT
 -4تطبيق املرحلة الأولى من نظام املالحة اجلوية عرب الأقمار ال�صناعية
(.)GNSS
 -5م�شروع منظومة الرادارات املالحية املدنية (.)ACRC
ثاني ًا :م�شاريع جاري تنفيذها:

 -1م�شروع مركز مراقبة االقرتاب الآيل مبطار �أبها.
 -2م�شاريع �أنظمة مالحية لبع�ض القواعد الع�سكرية.
 -3م�شروع حتديث نظم مركز االقرتاب الآيل يف مطار امللك فهد الدويل.
 -4مـ ــ�ش ـ ــروع ت ـط ــوي ــر �أنظـ ـم ــة �إدارة احل ــرك ــة اجل ــويـ ــة (ATM
.)ENHANCEMENT
 -5م�شروع تطوير نظم �إدارة احلركة باملطارات اجلوية.
تطوير مطار عرعر

هو م�شروع تطوير جذري� ،سريفع طاقته اال�ستيعابية من ()200.000
م�سافر �سنوي ًا �إلى �أكرث من مليون م�سافر� ،أما م�ساحة ال�صاالت ف�سرتتفع
من (1810م )2لت�صبح (10,500م ،)2ومن املتوقع �إجنازه يف غ�ضون 3
�سنوات ،وينطوي على تو�سعة �ساحة وق ــوف الطائرات لت�ستوعب طائرتني
يف �آن واح ــد فئـ ــة ( )Eو( )7طـ ــائ ــرات من ف ــئة ( ،)Cو�إنــ�شاء مواقـ ــف
لل�سيارات ،وطرق داخلية ،وبنية حتتيــة ،ومبنى للإدارة ،ومبنى للبوابات
الأمنية ،ومبنى للإطفاء والإنقاذ ،وحمط ــة للطاق ــة الكهربائي ــة ،و�أخرى
للتربيد املركزي.

إنجازات الهيئة في مجال أمن وسالمة الطيران:

كما هو معروف ف�إن �أمن و�سالمة النقل اجلوي �أ�صبح اليوم الهاج�س الأول
للمعنيني يف �صناعة الطريان املدين حول العامل ،و�إدراك ًا من الهيئة لأهمية
هذا التحدي ،ولقناعتها التامة ب�أن اال�ستقرار واالزدهار لتلك ال�صناعة لن
يتحقق �إال يف ظل توفري الأمن وال�سالمة للم�سافرين ،فقد عمدت الهيئة
ال�سرتاتيجية تهدف �إلى حتقيق التوازن بني املحافظة على الأمن وال�سالمة
من جانب ،وت�سهيل �إجراءات ال�سفر اجلوي للركاب من جانب �آخر ،جلعل
�سفرهم مريح ًا وممتع ًا قدر الإمكان.
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تحقيق

ولتحقيق تلك الأهداف عملت الهيئة على تطبيق معايري الأمن وال�سالمة
الدولية وتنفيذ عدد من امل�شاريع والإجراءات واملبادرات ,من ــها االلت ــزام
ال�ص ــارم مبعــايري الأمن وال�سالمة الدولية واملحلية من خالل �إدارات
خمت�صة ب�أمن و�سالمة الطريان التي تُعنى بتطبيق برامج ال�سالمة ،للحفاظ
على �أعلى م�ستويات ال�سالمة.
كما عملت الهيئة على ا�ستقط ــاب وتوفري الكوادر والك ــفاءات الب�شرية
امل�ؤهل ــة للقيـ ــام مبهام الأم ــن وال�سالمة يف املطارات والتدقيق والإ�شراف
عليها.
على اجلانب الآخر� ،أن�ش�أت الهيـ ــئة (الأكادميي ــة ال�سع ــودية للط ــريان
املدين) بحيث تكون رافد ًا رئي�س ًا يلبي احتياجات قطاعات الهيئة من الكوادر
الب�شرية املتخ�ص�صة ،وال يقت�صر دورها على تدريب وت�أهيل من�سوبي الهيئة
بل �أي�ضا تدريب وت�أهيل املتقدمني من ال�شباب من حملة الثانوية العامة ،ومن
التخ�ص�صات التي توفرها الأكادميية ال�سعودية للطريان املدين (املراقبة
اجلوية و االطفاء و الإنقاذ و �سالمة وت�شغيل املطارات).
وتعكف هيئة الطريان املدين يف الوقت الراهن على تنفيذ م�شروع عمالق
مب�سمى (امل�شروع الوطني املتكامل لأمن وحماية املطارات) والذي ي�ستهدف
�إحداث نقلة نوعية لأمن املطارات ال�سعودية ،وينطوي على منظومة تقنية
�أمنية متطورة ومتكاملة.
تطوير منظومة الخدمات األرضية في مطارات
المملكة

حر�صت الهيئة العام ــة للطيــران املدين على تطوير منظومة اخلدمات
الأر�ضية واملناولة يف جميع مطارات اململكة ،وحتقيق م�ستويات �أف�ضل يف تلك
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اخلدمات ،وذلك وفق عدد من الإجراءات والإجنازات التي ميكن �إيجازها
على النحو التايل:
 -1ت�ضمنت جميع امل�شاريع التي نفذت �أو تنفذ حاليا ـ ـ لتطوير مطارات
اململكة ـ ـ �إن�شاء مبان حديثة خا�صة باخلدمات الأر�ضية وال�صيانة مدعمة
ب�أحدث التجهيزات.
 -2لتحقيق املزيد من املناف�سة ،عملت الهيئة على �إدخال مقدم خدمة
ثان يف جمال اخلدمات الأر�ضية واملناول ــة يف املطــارات عرب مناف�سة عاملية
لتقدمي هذه اخلدمات وفق م�ستويات عاملية ،وبحيــث ال يقت�صر الأمر على
�شركة واحدة ،وقد فازت بالرخ�صــة يف تلك املناف�س ــة �شرك ــة �سوي�س بورت
ال�سوي�سرية املتخ�ص�صة بالرخ�صة الثانية لتقدمي تلك اخلدمات يف مطارات
اململكة.
 -3مت خ�صخ�صة ال�شركة ال�سعودية للخدمات الأر�ضية التابعة للخطوط
ال�سعوديــة و�ضمــت ع ــدد ًا مــن ال�شركــات الوطنية مما �سيح�سن من جودة
اخلدمة ملواجهة املناف�سة القادمة يف تقدمي نف�س اخلدمة.

مـقــال

الملك سلمان  000عام حافل بقرارات الحزم والعزم
مبنا�سبة الذكرى الأولى ملبايعة خادم احلرمني ال�شريفني مل ًكا للبالد ,جندد الوالء والبيعة للملك �سلمان بن
عبدالعزيز ملك احلزم والإ�صالحات والعزم.
فنحن ن�ستلهم عام ًا م�ضى حاف ًال بالإجنازات العظيمة ون�ست�شرف م�ستقب ًال م�شرق ًا لوطننا نحو الريادة والتقدم يف
ظل قيادة حازمة عادلة قامت على العدل وال�شفافية.
�شخ�صية امللك �سلمان قوية منذ �أن كان �أمري ًا للريا�ض ,وهذا انعك�س على الدولة عندما �أ�صبح ملك ًا للبالد .يف
عهده امليمون �أ�صبح ح�ضور اململكة عاملي ًا �أقوى يف جميع املناحي الع�سكرية وال�سيا�سية واالقت�صادية ,فقد �أ�س�س دولة
حديثة بكل املعايري ،لأنه رجل قوي وقد �أتى  -وهلل احلمد  -يف الوقت املنا�سب ،لأن وقت �سلمان يحتاج �إلى �سلمان
احلزم والإ�صالحات.
امللك �سلمان ر�سم لدولة حديثة وجديدة يديرها اجليالن الثاين والثالث من حكام �آل �سعود امليامني ,مع احلفاظ
على النهج الذي ر�سمه و�أ�س�س له امللك عبدالعزيز  -طيب اهلل ثراه  -و�أبنا�ؤه من ملوك �آل �سعود  -رحمهم اهلل جميع ًا
 الذين حققوا لهذه الدولة ال�سعودية النجاحات الكبرية خالل �سنوات حكمهم للبالد يف جميع املناحي ال�سيا�سيةواالقت�صادية والتنموية.
يف خطاب امللك �سلمان ال�سنوي الذي �ألقاه مبنا�سبة افتتاح �أعمال الدورة اجلديدة ملجل�س ال�شورى ,ر�سم اخلطوط
العري�ضة لل�سيا�سة الداخلية للدولة التي هدفها الأول تنمية االن�سان .كما �أنه تطرق يف هذا اخلطاب �إلى التحديات
التي تواجه الوطن والتهديدات الأمنية الداخلية واخلارجية ,وكذلك ما حدث يف الدول العربية والإ�سالمية وما
يجب على الدولة حياله ,بالدفاع عن جميع الق�ضايا العربية والإ�سالمية يف املحافل الدولية.
�أجنز يف فرتة وجيزة جد ًا ما تطلب �إجنازه �أعواما عديدة ،لكن  -كما ذكرنا �سلف ًا � -أ�س�س دولة ال�شباب احلديثة
باختياره الأمري حممد بن نايف  -حفيد امللك عبدالعزيز  -ويل عهد ورئي�س جمل�س ال�ش�ؤون ال�سيا�سية والأمنية.
وقد حقق الأمري حممد بن نايف عدد ًا من النجاحات الكبرية ,ي�أتي يف مقدمتها الق�ضاء على منابع وخاليا الإرهاب
التي �أف�سدت يف البالد واكتوى بها كثري من العباد .كما �أنه اختار الأمري حممد بن �سلمان ليكون ولي ًا لويل العهد
ورئي�س ًا ملجل�س ال�ش�ؤون االقت�صادية والتنمية مع توليه وزارة الدفاع.
وقد كان نعم االختيار ،حيث �سجل �سموه ح�ضور ًا حملي ًا ودولي ًا الفتا للنظر يف جميع املناحي ال�سيا�سية
واالجتماعية واالقت�صادية يف البالد.
ومن �أبرز جناحات امللك �سلمان على ال�صعيد الداخلي حتقيق التنمية ب�إطالق الإ�صالحات االقت�صادية والأمنية
بتنويع م�صادر الدخل وحماربة الإرهاب .وخارجي ًا الدفاع عن ق�ضايا الأمة و�إعادة ال�شرعية �إلى اليمن ال�شقيق من
خالل (عا�صفة احلزم) و(�إعادة الأمل) ,والإعالن عن ت�شكيل حتالف �إ�سالمي ملحاربة الإرهاب مبختلف �أ�شكاله
و�أنواعه .ومن �أهم �إجنازات ملك احلزم والعزم ك�شف ما تكنه �إيران وحلفا�ؤها من م�شاعر الكره واال�ستهتار بعقول
حلفائها وت�سخريها خلدمة امل�شروع الفار�سي ,الذي هدفه ال�سيطرة على بالد احلرمني ال�شريفني مب�ساعدة الأحزاب
املتطرفة يف الدول العربية ،فقد ك�شف خمططاته التو�سعية يف املنطقة.
بد�أت اململكة وحيدة يف حماربة هذا الكيان املتطرف �سنني عديدة ،لكن امللك �سلمان ومبا يتمتع به من �شخ�صية
قوية ا�ستطاع �أن يوقف �إيران يف اليمن ,حيث ن�سوا �أبطال اململكة ،وحق اجلرية والدين والعروبة .ا�ستطاع �سلمان
احلزم يف حتالف عاملي �أن يعيد ال�شرعية �إلى دولة اليمن ال�شقيقة ,وهذا بدوره كان �أول خنجر يف خا�صرة �إيران.
كذلك تنفيذ الأحكام ال�شرعية ب�إعدام الإرهابيني �أتت يف الوقت املنا�سب ,وقد ك�شفت لنا خبث �إيران و�أنها تزرع
بيننا �أعداء لتنفيذ خمططاتها لإحياء الطائفية والعن�صرية واحلقد والكراهية والتطرف يف دول اجلوار ،حيث
ك�شف �إحراق ال�سفارة ال�سعودية والقن�صلية يف �إيران للعامل الوجه احلقيقي لدولة �إيران ،التي �سعت  -منذ انطالق
ثورتها امل�ش�ؤومة � -إلى تغيري الرتكيب الأيديولوجي للمذاهب املختلفة و�إحياء الطائفية ،لكن �سلمان احلزم والعزم
قطع هذه الأيادي يف اليمن و�سيتم  -ب�إذن اهلل  -قطع �شرايني الدولة ال�صفوية يف �سوريا ولبنان.

�أ.د .عو�ض اال�سمري
ع�ضو جمل�س ال�شورى

ال�شورى  -العـدد  - 170ربيع الأول 1437هـ دي�سمرب 2015م

71

استشارات قانونية

قراءة في نظام
الشركات الجديد
�سلطان بن عبداهلل العمري
قانوين  -الإدارة العامة للم�ست�شارين
مبجل�س ال�شورى

لقد د�أب املنظــــم ال�سعـــودي يف دوره الت�شــريعي �إلى النظر ب�شــكل
م�ستمر يف حتديد ما هو بحاجة �إلى تقنني وتنظيم ي�ضمن للمجتمع
العي�ش يف بيئة تكفل احلقــوق القانونيـــة لكل �شخــ�ص عند ممـــار�سته
لن�شاطاتـــه ,ولذا جنــد املنظــــم ال�ســعودي ي�سعــى دومـــ ًا �إلى حتـــديث
�أنظمته ال�صــــادرة مبا يتـــواءم مع احلـــراك العـــام ,وحاجـــة ال�سلطة
التنفيذيـــة فيما يظـــهر لها من خالل تطبيق تلك الن�صو�ص النظامية,
�إما بتعديلها� ,أو من خـــالل �سن �أنظــمة جديدة تغطي الفراغ الت�شريعي
�إن ح�صل ذلك.

وهذا ما �سل ــكه املنــظم ب�سنــه لأحد �أهم الأنظمة ال�سعودية على الإطالق,
وهو نظام ال�شركات الذي يعد املظلة الت�شريعية جلزء كبري من العمل التجاري
يتمثل يف الن�شاط االقت�صادي الذي تق ــوم به ال�شرك ــات ,حيث مت �سن هذا
النظام مبوجب املر�سوم امللكي الكرمي رقم (م )6/وتاريخ 1385/3/22هـ ,
وظل العمل به ملا يربو على (  ) 52عام ًا دون تعديل ,كان خاللها ي�شكل الإطار
القانوين لعمل ال�شركات� ,إال �أنه مع ثورة التحوالت االقت�صادية الالفتة خالل
ال�سنوات املا�ضية ,بدا نظام ال�شركات قا�صر ًا يف بع�ض جوانبه عن مواكبة
هذا التطور ال�سريع ,مما دعت احلاجة املا�سة �إلى �أهمية �إعادة النظر مرة
�أخرى يف هذا النظام ,والنظر فيما ميكن تعديله ليكون �أكرث مرونة ومواكبة
للن�شاط االقت�صادي الراهن ,وليكون كذلك عن�صر جذب لال�ستمار وت�شجيع
احلركة التجارية ,وكذلك مغطي ًا قدر الإمكان ملا ميكن �أن ي�ستجد يف ال�سوق
التجارية خالل الفرتات القادم ــة بن�صو�ص م�س ــتقرة وم�س ــتمرة ,جت ــمع ما
بني الدقة والإحكام القانوين ,والتحفيز ال�ستقطاب اال�ستثمارات املختلفة
لتن�شيط حركة ال�سوق.
وهو ما مت م�ؤخر ًا بحمد اهلل تعالى؛ حيث �صدر نظام ال�شركات اجلديد,
الذي ظل وقت ًا طوي ًال لدى امل�ؤ�س�سة الت�شريعية ممثلة يف جم ــل�سي الوزراء
72

ال�شورى  -العـدد  - 170ربيع الأول 1437هـ دي�سمرب 2015م

وال�شورى لدرا�سته ملحاولة اخلروج بنظ ــام �شامل يلبي حاج ــة ال�سوق ,وهذا
ما �أتى به النظام اجلديد لل�شركات وفق ًا للكثري من املراقبني االقت�صاديني
والقانونيني ,فق ــد �أتى موف ــر ًا لبيئ ــة نظامية حا�ضن ــة وجاذبة لال�ستثمار,
وكذلك موفر ًا الإطار القانوين ال�شامل والعادل للممار�س ــات ال�سليم ــة التي
تكر�س العمل امل�ؤ�س�سي ,وحت�سن �أداء املن�ش�آت ونزاهة التعامالت التجارية.
ولعلنا فيما ي�أتي من �سطور نحاول ا�ستعرا�ض �أبرز مالمح نظام ال�شركات
اجلديد ,ومن خالل هذه ال�سم ــات يبني لنا الف ــرق بين ــه وبني �سابق ــه يف
النظام القدمي ,علم ًا ب�أن النظام قد حوى العديد من التعديالت والإ�ضافات
اجلوهرية وال�شكلية والتي ال ميكن ا�ستعرا�ضها ب�شك ــل كامل يف هذا املقال,
حيث �سيتم االكتفاء ب�أهم تلك التعديالت.
* لعل من �أبرز ما ات�سم به نظام ال�شركات اجلديد هو ت�سهيل الإجراءات
لل�شركات وعدم فر�ض املزيد من اال�شرتاطات املعيقة �أحيان ًا ,جند هذا يف
العديد من املواد التي حتوي �إجراءات �س ــهلة ومي�س ــرة� ,إ�ضاف ــة �إلى و�ضوح
العبارة مع دقة املدلول ,وتغطية غالب الثغرات واالحتماالت املتوهمة من
خالل قراءة مواد النظام.
* �أي�ضا لعل من �أبرز ما مت تعزيزه يف هذا النظام؛ هو مبد�أ ال�شفافية
والنزاهة يف التعامالت و�ضمان القدر الأكرب من املو�ضوعية وعدم ال�ضبابية
يف الإجراءات للو�صول �إلى ممار�س ــات غري عادل ــة .جند هذا من خالل
ا�ستحداث ف�صل جديد من �أربع مواد تنظم م�سـ ـ�ألة حوكمة ال�شركات من
خالل جمل�س رقابة لكل �شركة م�ساهمة ي�شكل من غري �أع�ضاء جمل�س الإدارة
من خم�سة �أع�ضاء كحد �أدنى ,مع �إعطائه احلق يف دعوة اجلمعية العمومية
لالنعقاد و�إعداد تقرير تف�صيلي عن القوائم املالية لل�شركة.
* كذلك جند النظ ــام قد �أولى ال�شرك ــات العائل ــية املزي ــد من الع ــناية
واالهتمام� ,إميان ًا من املنظ ــم ب ــدور هذه ال�ش ــركات يف تنم ــية ال ــحركة
االقت�صادية ,وكذلك ملا لوحظ من خ ــالل التطبيق والواقع العملي من وقوع
العديد من الإ�شكاالت واخلالفات بني ورثة مالك ال�شرك ــة بعد وفاته ,مما
ينتج عنه حل ال�شركة ب�شكل كامل وتعطيل ن�شاطها يف كثري من الأحيان.

استشارات قانونية

* �أتى النظام ب�شكل جديد من �أ�شكال ال�شركات هي �شركة ال�شخ�ص
الواحد ,وهذا النوع و�إن كان لي�س حمل اتفاق من املراقبني النظاميني
واالقت�صاديني من حيث الت�سمية نظر ًا لكونها ال تتنا�سب مع ن�شاطها� ,إذ
ال�شركة تطلق على ت�شارك بني اثنني ف�أكرث� ,إال �أن الت�سمية هنا �أتت جمازية
�أكرث من كونها واقع ًا ,وذلك بهدف �ضبط هذا الن�شاط التجاري املهم,
وحماولة �إر�ساء العديد من الأحكام التي تنظم هذا الن�شاط وهذا ال�شكل
التجاري .
* جند كذلك �أن النظام و�ضع الأ�سا�س القانوين املنا�سب لقيام �شركة
امل�ساهمة التي تعد الأكرث �شيوع ًا بني �أنواع ال�شركات الأخرى ,وذلك ب�إ�صدار
�أدوات الدين وال�صكوك التمويلية القابلة للتداول حتت مظلة نظام ال�سوق
املالية ,مع الإ�شارة هنا �إلى ما ميكن �أن يثار من �إ�شكاالت �شرعية حول
املق�صود ب�أدوات الدين ,خ�شية �أن تكون عبارة عن غطاء على ال�سندات التي
تعد حمل نظر �شرعي من حيث جوازها من عدمه ,والتي يح�سب للنظام
اجلديد �أنه مل ين�ص عليها يف ثنايا هذا النظام بخالف النظام ال�سابق.
* لو نظرنا كذلك �إلى �شركة الت�ضامن؛ جند �أن النظام اجلديد قد حدد
عمر ال�شريك بثمانية ع�شر عام ًا ,م�ستبعد ًا القا�صر من ال�شراكة وهذه من
الإ�ضافات التي �أ�ضيفت يف هذا النظام على النظام ال�سابق.
* �إ�ضافة مادتني جديدتني يف النظام اجلديد لتنظيم �أحكام �شهادات
الأ�سهم املفقودة والتالفة.
* كذلك امكانية ن�شر عقود ت�أ�سي�س ال�شركات والنظام الأ�سا�سي يف موقع
وزرة التجارة وعدم ا�شرتاط ن�شره يف جريدة �أم القرى ,مما ي�سهل عملية
الن�شر ويخت�صر كلفته �أي�ض ًا.
* مل ي�شرتط النظام كذلك توثيق عقود ت�أ�سي�س ال�شركات �أمام كاتب
عدل كما كان يف النظام ال�سابق ,و�إمنا يوثق من اجلهة املخت�صة ,وهذا
يتما�شى مع توجهات وزارة العدل احلالية يف التو�سع يف الرتخي�ص للموثقني.
* مت تخفي�ض احلد الأدنى لر�أ�س امل ــال يف �شرك ــة امل�ساهمة لي�ص ــبح
خم�سمائة �ألف ريال بدال من مليوين ري ــال يف النظام ال�ساب ــق ,ك ــما �أجاز
النظام ت�أ�سي�سها من �شخ�صني فقط دون ا�شرتاط خم�سة �أع�ضاء كحد �أدنى
كما كان يف النظام ال�سابق.
* �أجاز النظام اجلديد لل�شركات التي ال يق ــل ر�أ�س م ــالها عن خم ــ�سة
ماليني ريال ت�أ�سي�س �شركة م�ساهمة من �شخ�ص واحد ويكون له �صالحيات
جمعيات امل�ساهمني.
* ومن التعديالت �أي�ضا املتعلقة ب�شركة امل�ساهم ــة �أنها تعترب م�ؤ�س�سة
ت�أ�سي�س ًا �صحيح ًا من تاريخ ن�شر قرار وزارة التجارة ب�إعالن ت�أ�سي�س ال�شركة
وقيدها يف ال�سجل التجاري.
* مت حتديد احلد الأعلى لعدد الأع ــ�ضاء يف جمل�س الإدارة ب�أال يتجاوز
�أحد ع�شر ع�ضو ًا.

* مما يح�سب كذلك لهذا النظام حتديده لل�سقف الأعلى ملكاف�أة �أع�ضاء
جمل�س الإدارة بخم�سمائة �ألف ريال ت�شمل املكاف�آت واملزايا املالية والعينية,
لكن ي�ؤخذ كذلك على هذا التعديل �أنه مل يتطرق لرئي�س جمل�س الإدارة .
* كما �أجاز النظام ت�أ�سي�س ال�شركة ذات امل�س�ؤولية املحدودة من �شخ�ص
واحد ,و�أن ال�شرك ـ ــة املح ــدودة م�س�ؤول ــة عن الديون وااللت ــزامات املرتتب ــة
عليها...
* �أجاز النظام كذلك للم�ساهم بيع حق الأولوية �أو التنازل عنه يف حال
زيادة ر�أ�س املال.
* ن�ص النظام على انق�ض ــاء ال�شرك ــة امل�ساهم ــة بق ــوة النظ ــام فيما لو
بلغت خ�سائرها ن�صف ر�أ�س املال املدفوع �إذا مل تتخذ اجلمع ــية غري الع ــادية
قرار ًا بزيادة ر�أ�س مالها �أو تخفي�ضه� ,أو حلها قبل الأجل املحدد يف النظام
الأ�سا�سي ,ويتوقع �أن تكون هذه املادة بالتحديد م�ساهمة يف انق�ضاء العديد
من ال�شركات املعلقة .
* كما ت�ضمن النظام �أي�ض ًا باب ًا جديد ًا يتعلق بال�شركة القاب�ضة مت�ضمناً
�أحكامها و�أهدافها و�أغرا�ضها.
* من �أبرز ما ت�ضمنه الن ــظام اجل ــديد التح ــول امللحوظ في ــما يتعلق
بالعقوبات ,حيث �أتت يف هذا النظ ــام �أكرث �صرام ــة و�شدة ,وذلك بال�سجن
ملدة ت�صل �إلى خم�س �سنوات ,وغرامة مالية قد ت�صل �إلى خم�سة ماليني ريال
عند بع�ض املخالفات املن�صو�ص عليها يف ثنايا النظام ,ك�أن يقوم م�س�ؤول
بت�سجيل بيانات كاذبة �أو م�ضللة� ,أو �إخف ــاء املرك ــز املايل لل�شركة� ,أو يقوم
با�ستعمال �أموال ال�شركة لتحقيق �أغرا�ض �شخ�صية له فيها م�صلحة مبا�شرة
�أو غري مبا�شرة�...إلخ
�إلى غري ذلك من التعديالت والأحكام التي ا�شتمل عليها نظام ال�شركات
ب�صيغته اجلديدة ,والتي �أتت يف جمملها ملبية لطموح الكثري من املخت�صني
واملراقبني.
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رئيس مجلس الشورى يجتمع بسمو الرئيس
العام لرعاية الشباب

عقد معايل رئي�س جملــــ�س ال�شـــورى ال�شيـــخ الدكتـــور عبداهلل

من جانبه �أكد �سمو الرئي�س العامة لرعاية ال�شباب حر�ص الرئا�سة على

بن حممد بن �إبراهيم �آل ال�شيخ يف مكتبــه مبقـــر جمـــل�س ال�شورى
اجتماع ًا مع �صاحب ال�ســـمو امللكي الأمري عبداهلل بن م�ساعد بن

التوا�صل امل�ستمر مع جمل�س ال�شورى واال�ستفادة من قراراته ومبادراته التي
ت�صب يف م�صلحة القطاع الريا�ضي وال�شبابي.

عبدالعزيز الرئي�س العام لرعايـــة ال�شباب بح�ضور معايل الأمني

بعـ ــد ذلك دار نق ـ ــا�ش حـ ــول التقـ ــرير ال�سنـ ــوي للرئـ ــا�سـ ــة العامـ ــة

وعـــدد
العام للمجل�س الدكتـــور حمـــمد بن عبـــداهلل �آل عـــمرو
ٍ

لرعاية ال�شباب للعام املايل 1436/1435هـ الذي تدر�سـ ــه جلنـ ــة ال�ش�ؤون
االجتماعيـ ــة والأ�سـ ــرة وال�شـ ــباب حالي ًا ,حيث بينّ �سمـ ــو الأمري عبداهلل بن

والأ�سرة وال�شباب يف جمل�س ال�شورى .

م�ساعد لأع�ضاء اللجنة وجهة نظر الرئا�سـ ــة حول مـ ــا ت�ضمنه التقرير من
معلومات ,م�شـ ــري ًا �سمـ ــوه �إلى �أن الرئا�سـ ــة العامة لرعاية ال�شباب لديها

ويف بداية االجتماع رحب معايل رئيـ ــ�س املج ــل�س ب�سـ ــمو الرئيــ�س العام
لرعاية ال�شباب ,م�ؤكد ًا �أهمية اللقاءات املبا�شرة بني �أع�ضاء جمل�س ال�شورى

العديد من اخلطط امل�ستقبليـ ــة التي �ستنه�ض مب�ستـ ــوى رعاية ال�شباب يف

من �أع�ضاء جمـــل�س ال�شـــورى �أعـــ�ضاء جلنة ال�ش�ؤون االجتماعية

كافة الأن�شطة الريا�ضية وال�شبابية .
ح�ضر اللقاء معايل م�س ــاعد الرئي ــ�س العام لرعاية ال�شباب الدكتور

وم�سئويل اجلهات احلكومية �أثناء درا�سة اللجان املتخ�ص ــ�صة تقارير الأداء
ال�سنوي لأجهزة الدولة مبا ينعك�س على جودة خمرج ــات اللجـان و�صو ًال �إلى

من�صور بن عبداهلل املن�صور ،وامل�ست�شار اخلا�ص ل�سمو الرئي�س العام لرعاية

تر�شيد القرارات التي يتخذها املجل�س بعد مناق�شة تلك التقارير.

ال�شباب املهند�س �إبراهيم بن مر�شد العقيلي.
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رئيس مجلس الشورى يستقبل رئيس ديوان المراقبة العامة

ا�ستقبل معايل رئي�س جمل�س ال�شورى ال�شيخ الدكــتور عبداهلل
بـــن حمـــمد بن �إبراهيـــم �آل ال�شيـــخ يف مكتـــبه مبـــقر املجل�س يف
الريا�ض معايل رئي�س ديـــوان املراقـــبة العامة الأ�ستاذ �أ�سامه بن
جعفر فقيه.
ورحب معايل الدكتور عبداهلل �آل ال�شيخ خالل اال�ستقبال مبعايل الأ�ستاذ
�أ�سامه فقيه ,م�شري ًا �إلى اجلهود الكبرية التي يبذلها ديوان املراقبة العام ــة
بح�سب اخت�صا�صاته ومهامه يف احلفاظ على الأموال العامــة للدول ــة ،ك ــونه

جهاز ًا رقابي ًا يراقب �أوجه �صرف �أموال الدولة وفق الأنظمة.
و�أك ــد معالي ــه �أن جمــل�س ال�ش ــورى يح ــر�ص يف درا�ست ــه لتق ــارير الأداء
ال�سنوية لديوان املراقبة العامة ومناق�شتها على دعم الديوان ،و�إيجاد احللول
لل�صعوبات التي يواجهها يف �أداء مهامه.
من جان ــبه ع ــرب مع ــايل رئي�س دي ــوان املراقبة العامة عن �شكره وتقديره
جلهود جم ــل�س ال�ش ــورى وقراراتــه الداعم ــة للديوان وتعزيز دوره يف الرقابة
املالية على �أجهزة الدولة.

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.

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.
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حصاد الشهر

الهيئة العامة تحيل عدة موضوعات على جدول أعمال المجلس

�أحالت الهيئـــة العامـــة ملجل�س ال�شورى عدد ًا من التقارير التي
رفعتها اللجان املتخ�ص�صة ب�شـــ�أن تقــارير الأداء ال�سنوي لعدد من
الأجهزة احلكومية ،ومقرتحات لتعديل بعـــ�ض الأنظــمة وقررت
�إحالتها على جدول �أعمال املجل�س خالل الفرتة القادمة.
جاء ذلك خالل االجتماع الأول للهيئ ــة العام ــة من �أعمال ال�سنة الرابعة
للدورة ال�ساد�سة ملجـ ــل�س ال�شورى الذي عقدت ــه برئا�س ــة معايل نائب رئي�س
املجل�س الدكتــور حممــد بن �أمني اجلف ــري وبحــ�ضور معايل م�ساعد رئي�س
املجل�س الدكتور يحيى بن عبد اهلل ال�صمعــان ومعايل الأمني العام للمجل�س
الدكتور حممد بن عبد اهلل �آل عمرو ور�ؤ�ساء اللجان املتخ�ص�صة باملجل�س.
فقد قررت الهيئة العامة خالل االجتماع �إح ــالة تق ــرير جلنــة ال�ش�ؤون
الإ�سالمية والق�ضائية ب�ش�أن التقرير ال�سنوي لهيئة التحقيق واالدعاء العام
للعام املايل 1436/1435هـ ،وتقريرها ب�شــان تق ــرير الأداء ال�سن ــوي لوزارة
العدل للعام املايل 1436/1435هـ ،وتقــرير جلن ــة ال�شـ ـ�ؤون اخلارجيــة ب�شان
التقرير ال�سنوي لوزارة اخلارجية للعام املايل 1436/1435هـ ،وتقرير جلنة
النقل واالت�صاالت وتقنية املعلومات ب�ش�أن التقرير ال�سنوي لهيئة االت�صاالت
وتقنية املعلومات للعام املايل 1436/1435هـ.
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كما �أحالت الهيئة العامة تق ــرير جلن ــة التعلــيم والبحث العلمي ب�ش�أن
التقرير ال�سنوي لوزارة التعليم للعــام املــايل 1436/1435هـ ،وتقرير جلنة
الإدارة واملوارد الب�شرية ب�ش�أن مقرتح م�شروع تعديل املادة الثالثة ع�شرة من
نظام اخلدمة املدنية املقدم من ع�ضو املجل�س الدكتور �أحمد الزيلعي ا�ستناد ًا
للمادة  23من نظام املجل�س ،وتقريرها ب�ش�أن تعديل املواد 98و99و100و104
من نظام العمل ،وتقرير اللجنــة املاليــة ب�ش�أن طلب تعديل الفقرة ( )5من
املادة الثالثة من نظام تبادل املناف ــع بني نظامي التقاعد املدين والع�سكري
ونظام الت�أمينات االجتماعية.
وقررت الهيئـ ــة العام ــة �إحال ــة عدد من تق ــارير جلن ــة الإدارة واملوارد
الب�شري ـ ــة ب�شـ ـ�أن م�شروع ــات اتف ــاق يف جم ــال توظي ــف العمال ــة املنزليـ ــة
حيث �أحالت طلب �إعادة درا�سة م�شروع اتفاق بني حك ــومة اململكة وحكومة
جمهوريــة اندونيــ�سيا يف جمـ ــال توظ ــيف العمالة املنزلي ــة ،وم�شروع اتفاق
بني وزارة العم ــل ووزارة الع ــمل املكل ــفة بالإ�ص ــالح الإداري بجمـ ـهــوري ــة
جيبوتي واتفاق �آخر بني ووزارة العــمل ووزارة الع ــمل والتوظ ــيف وال�ضمان
االجتماعي بجمهورية النيجر.

مـقــال

الفساد اإلداري
تناول القر�آن الكرمي جانب ًا من الف�ساد ,وتعددت الآيات التي تذكر لفـــظ الف�ســاد ,ويذكر �أن االنطباع الأول
الذي تبادر عند املالئكة حينما خلق اهلل �آدم ,و�أخربهم �أنه جاعل يف الأر�ض خليفة ,كان ا�ستفهاما ا�ستغرابيا
عن �إن�شاء هذا املخلوق اجلديد ,وذلك بقولهم } :قالوا �أجتعل فيها من يف�سد فيها وي�سفك الدماء{ ,ومعنى ذلك
تعد ،حتى
ب�أن الأر�ض كانت مكان ًا ي�سوده االطمئنان وال�سالم والهدوء ،ال ف�ساد فيها وال خراب ،وال جتاوز وال ٍ
املكرم عند اهلل هو مبد�أ الف�ساد و�سفك الدماء.
كان هذا املخلوق ّ
واحلديث عن الف�ساد ال يخ�ص جمتمع ًا بعينه �أو دولة بذاتـــها ,و�إمنا هـــو ظـــاهرة عامليـــة ت�شكو منها جميع
الدول ,ملا له من خطر على الأمن وال�سلم االجتماعي ,والنـمو االقت�صـــادي والآداء الإداري ,ومن هنا حازت هذه
الظاهرة على اهتمام كل املجتمعات وكل الدول وتعالت النداءات �إلى �إدانتها واحلد من انت�شارها ,وو�ضع ال�صيغ
حممد بن عبد اهلل ال�شبوي

والت�شريعات املالئمة لذلك.
ويعرف الف�ساد الإداري بوجود اخللل يف الآداء نتيجة اخلط�أ والن�سيان واتباع ال�شهوات ,والزلل واالنحراف

مدير �إدارة جلنة ال�ش�ؤون االجتماعية والأ�سرة
وال�شباب مبجل�س ال�شورى

عن الطريق امل�ستقيم ،وهو “ �سوء ا�ستغالل ال�سلطة العامة لتحقيق مكا�سب خا�صة “.
يحتوي الف�ساد الإداري على قدر من االنحراف املتعمد يف تنفيذ العمل الإداري املناط بال�شخ�ص ,غري �أن
ثمة انحراف �إداري يتجاوز فيه املوظف النظام و�سلطاته املمنوحة دون ق�صد �سيء ب�سبب الإهمال والالمباالة,
وهذا االنحراف ال يرقى �إلى م�ستوى الف�ساد الإداري ,لكنه انحراف يعاقب عليه النظام ,وقد ي�ؤدي يف النهاية
�إذا مل يعالج �إلى ف�ساد �إداري.
ينق�سم الف�ساد الإداري �إلى جمموعات �أربع� ,أولها :االنحـــرافات التنظيميـة ,ويق�صد بها تلك املخالفات التي
ت�صدر عن املوظف يف �أثناء ت�أديته ملهمات وظيفتـــه ,والتي تتـــعلق ب�صفة �أ�سا�سية بالعمل ,ومن �أهمها ( الت�أخر
يف احل�ضور ,واخلروج يف وقت مبكر عن وقت الـــدوام الر�ســمي ،وامتـــناع املوظــف عن �آداء العــمل املطلوب منه,
والرتاخي ,وعدم االلتزام ب�أوامر وتعليمات الر�ؤ�ساء ,وال�سلبية  ,وعدم حتمل امل�س�ؤوليــة ,و�إف�شاء �أ�سرار العمل.
وثانيها :االنحرافات ال�سلوكية ,وهي تلك املخالفات الإدارية التي يرتكبها املوظف ,وتتعلق مب�سلكه ال�شخ�صي
وت�صرفه ,مثل عدم املحافظة على كرامة الوظيفة ,و�سوء ا�ستعمال ال�سلطة ,واملح�ســوبية ,والو�ساطة.
وثالثها :االنحرافـــات املاليـــة ,ويق�صــد بها املخالفـــات املاليــة والإداريــة التي تتــ�صل ب�سري العـــمل
املنــوط باملوظف ,وتتمثل هذه املخالفات يف خمالفة القواعد والأحكام املالية املن�صو�ص عليها داخل اجلهاز،
والإ�سراف يف ا�ستخدام املال العام.
والرابع والأخري االنحرافات اجلنائية ,ومن �أكرثها الر�شوة واختال�س املال العام والتزوير.
وا�ست�شــعرت احلكومـــة �أهميـــة مكافحـــة الف�ســـاد يف البـــالد حيـــث �أقــر جمــل�س الوزراء يف عام 1428هـ,
«الإ�سرتاتيجية الوطنية حلماية النزاهة ومكافحة الف�ساد» بعد درا�ستها يف جمـــل�س ال�شـــورى ،ومن ثــم �أن�شئت
«الهيئة الوطنية ملكافحة الف�ساد» حلماية النزاهة ،وتعزيز مبد�أ ال�شفــافية ،ومكافحة الف�ساد املايل والإداري
ي�شتى �صوره ومظاهره و�أ�ساليبه.
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الوطني اإلماراتي :االعتداءات اإليرانية على سفارة المملكة
وقنصليتها في إيران ُيمثل انتهاكًا للمواثيق واألعراف الدولية
�أعرب املجلـــ�س الوطـــني االحتـــادي عن ت�أييـــده الكامل ملوقف دولة الإمارات
العربيـة املتحــدة بت�ضامنـــها وت�أييدها مع اململكـــة العربيـــة ال�سعودية ال�شقيقة
يف كل الإجراءات الرادعـــة التي تتخذها ملواجهة الإرهاب والتطرف ،وردع كل من
ت�سول له نف�سه تهديد ال�سلم االجتماعي والعبث ب�أمنها وا�ستقرارها و�إدانة دولة
الإمارات للت�صريحات الإيرانيـة والتدخل الإيراين ال�سافر يف ال�ش�أن ال�سيادي
للمملكة ب�إ�صدار �سلطــاتها الق�ضائية الأحكام بحق املجموعات الإرهابية لرت�سيخ
الأمن والأمان لكافة �أبناء ال�شعب ال�سعودي واملقيمني على �أر�ضها.
وثمن املجل�س الوطني االحتادي يف كلمة ملعايل الدكتورة �أمل القبي�سي رئي�س املجل�س يف
اجلل�سة الثالثة التي عقدها املجل�س يوم الثالثاء املوافق  5يناير 2016م ،احتجاج دولة الإمارات
و�إدانتها لالعتداءات الإيرانية على املقار والبعثات الدبلوما�سية ال�سعودية يف �إيران ،وما يمُ ثله
ذلك من انتهاك للمواثيق والأعراف الدولية ،وت�أكيدها �أن على �إيران احرتام التزاماتها الدولية
جتاه البعثات الدبلوما�سية على �أرا�ضيها وحماية الدبلوما�سيني.

الشورى البحريني :
االعتداءات على سفارة
المملكة في طهران
وقنصليتها في مشهد
انتهاك صارخ لالتفاقيات
والمعاهدات الدولية
عد جمل�س ال�شورى مبملكة البحرين االعتداءات التي تعر�ضت
لها �سفارة اململكة العربية ال�سعودية ال�شقيقة يف طهران وقن�صليتها
ً
�صارخا لالتفاقيات
يف مدينة م�شهد التي و�صفها ب الأثمة  ،انتها ًكا
واملعاهدات الدولية.
وعرب املجل�س عن بالغ �شجبه وا�ستنكاره للممار�سات التي ا�ستهدفت مبنى
ال�سفارة ،لي�ؤكد وقوفـ ــه ودعم ــه وم�ساندته للإجراءات التي قامت بها اململكة
العربية ال�سعودية ال�شقيقة يف هذا ال�ش�أن .م�ؤكد ًا دعمه ملوقف مملكة البحرين
املتمثل يف قطع عالقاتها الدبلوم ــا�سية و�إغـ ــالق بعثت ــها الدبلوما�سية ،و�سحب
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جميع �أع�ضاء بعثتها لدى اجلمهورية الإ�سالمية الإيرانية ،والذي جاء ليعرب
عن وحدة املوق ــف بني مملك ــة البحرين واململ ــكة العربيـة ال�سعودية و�شعبيهما
ال�شقيقني ،يف مواجه ــة �أي تعد ي�ستهدفه ــما� ،سائ ــال امل ــولى العلي القدير �أن
يحفظ دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية من كل مكروه ،و�أن يدمي على
بالدنا نعمة الأمن والأمان يف ظل قيادتها احلكيمة حفظها اهلل.

متابعات برلمانية

مجلس األمة الكويتي يعرب عن تضامنه مع المملكة
في كل اجراءاتها لحماية استقرارها وأمنها
�أعرب جمل�س الأمة بدولة الكويت عن ت�ضامنه الكامل وغري املحدود مع اململكة يف كل اجراءاتها
الهادفة الى حماية ا�ستقرارها و�أمنها.
وجاء يف ن�ص البيان الذي �أ�صدره املجل�س يوم الأربعاء املوافق  3ربيع الآخر 1437هـ« :التزام ًا منا بعقيدة دولة
الكويت ال�سيا�سية املرت�سخة تاريخي ًا واملتمثلة يف احلر�ص على تعزيز مبادئ ال�سيادة وا�ستتباب الأمن واال�ستقرار,
وعدم التدخل يف ال�ش�ؤون الداخلية للدول ,و�إ�شاعة اجواء التهدئة يف الإقليم .ي�ؤكد جمل�س الأمة الرف�ض التام لأي
ممار�سات او �سيا�سات مت�س وتهدد �سيادة وا�ستقرار و�أمن دول جمل�س التعاون اخلليجي خ�صو�ص ًا تلك املوجهة للمملكة
العربية ال�سعودية ال�شقيقة ,ويعرب عن الت�ضامن الكامل وغري املحدود مع اململكة يف كل اجراءاتها الهادفة الى حماية
ا�ستقرارها و�أمنها «.

البرلماني العربي يستنكر
التدخل اإليراني السافر في
الشؤون الداخلية للمملكة
�أدان رئي�س الربملان العربي �أحمد بن حممد اجلروان االعتداءات
الهمجية على �سفارة اململكة العربية ال�سعودية يف طهران والقن�صلية
يف مدينة م�شهد الإيرانية ،حممال ال�سلطات الإيرانية امل�س�ؤولية
الكاملة عن هذه الأعمال الإرهابية مبوجب التزامها باتفاقية فيينا
لعام  1961والقانون الدويل ،اللذان يحتمان على الدول م�س�ؤولية
حماية البعثات الدبلوما�سية.
وا�ستنكر رئي�س الربملان العربي يف بيان له اليوم التدخل الإيراين ال�سافر يف
ال�ش�ؤون الداخلية للمملكة العربية ال�سعودية ،والذي جاء من خالل الت�صريحات
الإيرانية العدائية والتحري�ضية ب�ش�أن تنفيذ اململكة العربية ال�سعودية للأحكام

ال�شرعي ــة ال�ص ــادرة بحق الإرهــابيني .معتربا تلك الت�صريحات م�ساهمة يف
التحري�ض على االعتداء على البعثات الدبلوما�سية ال�سعودية.
وقال اجلروان� :إن مثل هذه الأفــعال ال تخــدم ال�ســلم يف املنطقة وتنايف
مبادئ ح�سن اجلوار ،ما من �ش�أنه ت�أزيــم املواقــف و�إ�شــعال فتيل املزيد من
الأزمات يف املنطقة ،م�ؤكد ًا �أن الربملان العربي يق ــف خلــف اململــكة العربية
ال�سعودية والقرارات التي اتخذتها ملحاربة الإرهاب بكافة �أ�شكــاله ومالحقة
مرتكبي الأعمال الإرهابية ومثريي الفنت وتقدميهم للق�ضاء .

النواب األردني يدين االعتداء على سفارة
المملكة في طهران وقنصليتها في مشهد
�أدان جمل�س النواب الأردين ب�شدة االعتداء على �سفارة اململكة العربية ال�سعودية يف طهران
وقن�صليتها يف م�شهد ،عادا ذلك جت�سيدا ل�صور انتهاك القانون الدويل.
و�أكد املجل�س يف بيان له دعم اململكة يف مواجهة �أي خطر �أو تهديد ،مثمنا يف ذات الوقت دور اململكة الفاعل يف حفظ
املنطقة من �أي �شر و�أذى ،وجهودها يف �إن�شاء حتالف �إ�سالمي �ضد الإرهاب.
و�أعرب جمل�س النواب الأردين عن ت�ضامنه الكامل مع اململكة ،ووقوفه �إلى جانبها يف مواجهة الإرهاب والتطرف ،م�ستنكرا �أي تدخل يف �ش�ؤون داخلية تتعلق
بتنفيذ �أحكام ق�ضائية �ضد مدانني خارجني عن القانون.
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متابعات برلمانية

الجبوري يشيد بتشكيل
التحالف العسكري اإلسالمي
لمحاربة اإلرهاب

�أ�شاد رئيـــ�س جمـــل�س النـــواب العراقي �سلــيم اجلبــوري بت�شكيل
التحالف الع�سكري الإ�سالمي ملحاربة الإرهاب.
و�أكد اجلبوري يف بيان له �أن دول التحالف الإ�سالمي �أقدر على معاجلة وباء
الإرهاب واقتالعه من جذوره بكل الطرق الفكرية والأمنية.
وقال “ �إن انبثاق التحالف الإ�سالمي دح�ض ملحاولة الإرهاب و�إقناع العامل
من خالل لب�س عباءة الإ�سالم ب�أنه املدافع عن امل�سلمني ,الذين يعدون �أكرث
املت�ضررين من �شروره وجرائمه”.

و�شدد على �ضرورة ت�ضافر جهود كل املحاور الفاعلة للق�ضاء عليه ,و�إيجاد
روح التكامل يف اجلهد الدويل ملحا�صرته وتخلي�ص العامل منه.
وحث اجلبوري قيادة التحالف الإ�سالمي ,على �ضرورة �إدامة الت�شاور
والتن�سيق بني دول التحالف ال �سيما املت�ضررة من الإرهاب .

البرلمان التونسي يصادق على
التعديل الوزاري األخير
�صادق الربملان التون�سي على ت�سمية �أع�ضاء احلكومة اجلدد املقرتحني من
قبل رئي�س الوزراء احلبيب ال�صيد يف التعديل الوزاري الذي كان قد �أعلن عنه
م�ؤخر ًا و�شمل وزارات �سيادية.
و�صوت النواب احلا�ضرون وعددهم  186نائب ًا يف اجلل�سة العامة على منح الثقة لكل وزير
ب�شكل منفرد .و�أكد ال�صيد� ،أن احلكومة اجلديدة �ستتولى تنفيذ �إ�صالحات عميقة خ�صو�ص ًا
يف املجال االقت�صادي واالنطالق يف تنفيذ املخطط التنموي اخلما�سي الأول و�إعادة هيكلة
االقت�صاد بهدف حتقيق ن�سبة تنمية �إيجابية ورفع ن�سق التوظيف .هذا و�سي�ؤدي الوزراء اجلدد
اليمني القانونية �أمام الرئي�س التون�سي الباجي قائد ال�سب�سي قبل ت�سلم مهام وزاراتهم.

نواب المعارضة الجزائري
يهددون باالستقالة الجماعية
من البرلمان

هدد نواب املعار�ضة اجلزائري ،باال�ستقالة اجلماعية من الربملان،
كواحد من اخليارات التي يجري بحثها لدى عر�ض احلكومة ،م�شروع
الد�ستور اجلديد على الربملان ،يف الأيام املقبلة.
و�سبق لنواب املعار�ضة �أن �أعلنوا عن رف�ضهم م�شروع املراجع ــة الد�ســتورية،
الذي �أعلن عنه مدير ديوان الرئي�س بوتفليقة� ،أحمد �أويحي ،ب�سبب خلو حمتواه
من املقت�ضيات الدميقراطية وحياكته على مقا�س ال�سلطة باجلزائر.
وتدر�س �إدارة الربمل ــان اجلزائ ــري ،ال�ســبل الكفيلة ملنع �أي انزالق من نواب
املعار�ضة خالل عر�ض م�شـروع الد�ستور اجلــديد على الربمل ــان ،ردا على �أعمال
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تن�سيقية جترى بني �أح ــزاب املعار�ض ــة لبحــث كيفــيات “مواج ــهة ع ــر�ض
الد�ستور على الربملان.
وتطالب املعار�ضة بعر�ض الد�س ــتور اجلــديد للبالد على ا�ستفتاء �شعبي،
باعتبار �أن الربملان “لي�س �شرعيا” ومت بوا�سط ــة التــزوير بانتخابات نيابية
جرت �شهر �آيار/مايو .2012

متابعات برلمانية

انتخاب النائب علي عبدالعال
رئيسًا لمجلس النواب المصري
�أن ُت ِخ َب النائب علي عبدالعال رئي�س ًا ملجل�س النواب امل�صري ملدة
ف�صل ت�شريعي كامل مدته خم�س �سنوات.
و�أو�ضح رئي�س اجلل�س ــة الإجرائ ــية ملجل ــ�س النــواب النائب بهاء �أبو �شقة �أن
النائب علي عبدالعال ح�صل على � 401صوت ًا من �إجمايل � 585صوت ًا خالل عملية
الت�صويت التي جرت داخل املجل�س.

برلمان جورجيا يختار وزير الخارجية
بالوكالة رئيسًا للوزراء
�صوتت الأغلـــبية الربملانيـــة يف جـــورجيا اليـــوم الختــيار وزير اخلارجية
بالوكالة جيورجي كفرييكا�شفيلي ،ملنــ�صب رئيـــ�س الـــوزراء وذلك بعد �أن قدم
رئي�س احلكومة ال�سابق ايراكلي جاريبا�شفيلي ا�ستقالته م�ؤخر ًا.
وقال زعيم الأغلبية الربملانية زفياد كفات�شانتريادزيه« :جرى الت�شاور بني �أع�ضاء الأغلبية
الربملانية ،واتفقنا على تر�شيح جيورجي كفرييكا�شفيلي لتويل من�صب رئي�س جمل�س الوزراء».

فنزويال تغرق في أزمة
سياسية ودستورية

قررت املحكمة العليا يف فنزويال اعــتبار جمــيع قرارات الربملان
ً
اجلديد املُ َ
باطلـــة ،ما يغرق البالد يف
�سيطر عليه من قــ ِ َبل املعار�ضـــة
�أزمة �سيا�سية ود�ستورية حادة.
مبوازاة ذلك؛ وا�صلت املعار�ضة املواجه ــة مع �سلط ــات الرئي ــ�س ،ني ــكوال�س
م ــادورو ،وطرح ــت م�ش ــروع قانون ينــ�ص على الع ــفو عن ع�ش ــرات ال�سجـ ــناء
ال�سيا�سيني ،يف خطو ٍة توعدت احلكومة بتعطيلها.
وحدد املعار�ضون لأنف�سهم هدف ًا هو �إ�سقاط الرئي�س خالل � 6أ�شهر بالو�سائل
الد�ستوري ــة ،بينــما جدد ل ــه اجلــي�ش الأ�ســبوع املا�ضي «دعم ــه غري امل�شروط.

و�أعلنت املحكمة العليا �أن كل قرارات اجلمعية الوطنية (الربملان) �ستكون
باطلة بعد �أداء ثالثة نواب معار�ضني اليمني الد�ستورية رغم تعليقها ع�ضويتهم.
واعتربت املحكمة جميع القرارات ال�سابقة والالحقة للجمعية الوطنية الغية
بنظرها طاملا َب ِق َي النواب الثالثة يف منا�صبهم.

الدوما الروسي يطالب بمراقبة القدرة النووية لكوريا الشمالية
طالب رئي�س جلنة الدفاع يف جمل�س الدوما الرو�سي ،الأدمريال فالدميري كومويدوف ،بو�ضع
القدرة النووية لكوريا ال�شمالية حتت رقابة دولية.
وو�صف كومويدوف  -يف ت�صريحات �أوردتها وكالة الأنباء الرو�سية “تا�س” ،الأنباء عن اختبار كوريا ال�شمالية
لقنبلة الهيدروجينية ب�أنها “خميفة .و�أ�ضاف :من ال�صعب يف الوقت الراهن اجلزم ب�أنها كانت جتربة نووية� ،إزاء
التقارير حول جتربة القنبلة الهيدروجينية ،وتابع “�أعتقد �أن تلك املعلومات تخيف العامل ب�أ�سره ،وعلى الدول النووية
�أن تقيد �إلى حد ما ذلك �أو و�ضع بع�ض رقابة دولية».
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شوريات

القوات المسلحة Military Power
تعترب القوات امل�سلحة �إحدى الو�سائل الأ�سا�سية لتنفيذ ال�سيا�سة اخلارجية و�إحدى املقومات
الأ�سا�سية لنجاح الدبلوما�سية .ورغم �أن القوات امل�سلحة تعترب باهظة التكاليف �إذا ما قورنت
بالدبلوما�سية ،وغري مرغوب يف ا�ستخدامها يف املجتمع الدويل كو�سيلة لتحقيق الأهداف اخلارجية،
�إال �أنها مع ذلك حتظى باهتمام بالغ لدى حكومات املجتمع الدويل ،ذلك �أن الأداة الع�سكرية هي
خلفية من الثقة واال�ستقرار لعمل الدبلوما�سية ,و�أن التفاو�ض من مركز القوة حكمة �سليمة� ،إذ ال
ميكن لدولة ال ت�سندها قوة ع�سكرية �أن متتنع عن �إعطاء تنازالت �إذا تعر�ضت ل�ضغوط وتهديدات
لي�س بو�سعها �أن تقاومها.
والقوات امل�سلحة ت�ستخدم يف �أكرث من مظهر واحد .فبالإ�ضافة �إلى ا�ستخدامها التقليدي ونعنى به
اال�ستخدام الفعلي وقت احلرب للدفاع �أو الهجوم ،ت�ستخدم القوات امل�سلحة �أي�ض ًا وقت ال�سلم لل�ضغط
والردع ،وما يرتتب عليهما من ر�ضوخ الأطراف الأخرى وحتقيق امل�صالح القومية .فعدم دخول القوات
امل�سلحة يف حرب دفاعية �أو هجومية ال يعني توقف فاعليتها ،بل �إن ا�ستخدام القوات امل�سلحة يف
ال�سلم لل�ضغط والردع يفوق ا�ستخدامها يف احلرب ،ذلك �أن القتال ا�ستثناء وال�سالم هو القاعدة.
كما �أن ال�ضغط والردع� ،إذا مت من خاللهما حتقيق الهدف القومي� ،أكرث جدوى من احلرب ,حيث
�أنهما لن يكلفا املوطن واملواطن �أي عبء �إ�ضايف ،يف حني �أن احلرب �سيرتتب عليها خ�سائر �إ�ضافية
للوطن واملواطن ،وحجم هذه اخل�سائر يتوقف على طول �أمد احلرب ونوعية الأ�سلحة امل�ستخدمة
فيها.
ت�ستخدم القوات امل�سلحة يف �أ�شكال خمتلفة .وميكن �أن نحدد ثالثة ا�ستخدامات رئي�سة :فقد
ت�ستخدم القوات امل�سلحة ك�أداة للهجوم  .Offensive Capabilityوا�ستخدام القوات امل�سلحة
للتو�سع وال�سيطرة �سمة من �سمات العالقات الدولية املعا�صرة� .إن احتالل �إ�سرائيل للأرا�ضي
العربية ،واحتالل االحتاد ال�سوفيتي لأفغان�ستان ،و�أمريكا للعراق جمرد �أمثلة حلاالت ال ح�صر لها.
وقد ت�ستخدم القوات امل�سلحة ك�أداة للدفاع  Defensive War Capabilityوا�ستخدام القوات
امل�سلحة للدفاع ا�ستخدام م�شروع حيث �أن الدولة م�ضطرة للدفاع عن �أمنها وم�صاحلها القومية .كما
�أن الدولة التي تلج�أ للدفاع حتظى بدعم وعطف الر�أي العام العاملي حيث ينظر �إليها على �أنها دولة
معتدى عليها.
و�أخري ًا ت�ستخدم القوات امل�سلحة ك�أداة للردع  Deterrent Capabilityوالردع �سيا�سة معقدة،
تعني يف مفهومها املب�سط �أن الأ�سلحة تخزن واجلي�ش يجهز ال بق�صد اال�ستعمال يف الهجوم ،و�إمنا
بق�صد �إقناع اخل�صم ب�أنها �ست�ستخدم فور ًا ل�صد �أي هجوم جدي يقوم به .وجناح �سيا�سة الردع يتطلب
توفر عدد من املتطلبات الأ�سا�سية� :أول هذه املتطلبات حيازة الدولة الرادعة �إمكانيات كافية من
القوة لرد الدولة املهاجمة ،و�إقناعها بان م�سار املعركة يف حال وقوعها قد يتحول �ضد م�صلحتها.
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د .عبد اهلل بن �إبراهيم الع�سكر
ع�ضو جمل�س ال�شورى
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