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أسرة التحرير

تقدير دولي لجهود المملكة في التصدي

لإلرهاب والتنظيمات اإلرهابية
اإ�شادة امل�شاركني يف ملتقى الإرهاب والتنظيمات الإرهابية الذي نظمه جمل�س ال�شورى بدور اململكة 
العربية ال�شعوديـــة الرائد يف مواجـــهة الإرهـــاب والت�شدي للتنظيـــمات الإرهابية, هي اعرتاف من 
ذوي الخت�شا�س واملهتمني بظاهرة الإرهاب والتطرف باجلهود الكبرية التي تبذلها اململكة العربية 
ال�شعودية بقيادة خادم احلرمني ال�شريفني امللك �شلمان بن عبدالعزيـــز اآل �شعود - يحفظه اهلل - يف 

حماربة ظاهرة الإرهاب على امل�شتويني املحلي والدويل.
 كما اأن جهود اململكة يف هذا املجال كانت حمل تقدير من العديد من اأع�شاء الكونغر�س الأمريكي 
الذين التقاهم وفد جمل�س ال�شورى برئا�شة معايل نائب رئي�س املجل�س الدكتور حممد بن اأمني اجلفري 
خالل زيارته للوليات املتحدة الأمريكية, حيث اأثنى عدد من اأع�شاء جمل�شي ال�شيوخ والنواب على 
للمنا�شحة  نايف  بن  حممد  الأمري  مركز  جهود  بالذكر  وخ�شوا  الإرهاب,  مكافحة  يف  اململكة  جهود 
ودوره الكبيـــر يف منا�شحـــة املوقـــوفني بتهـــم الإرهـــاب وت�شحـــيح مفاهيمـــهم اخلاطئة يف العقيدة 

الإ�شالمية, حماربة الغلو والتطرف.
  جمل�س ال�شورى وبحكم اخت�شـــا�شه يف درا�شـــة الأنظمـــة در�س واأقـــر العديـــد من الأنظـــمة التي 
ت�شدد الإجراءات والعقوبات على الإرهابيني ومن ي�شاندهم اأو يقدم لهم العون وامل�شاعدة, يف �شعي من 
الدولة وفقها اهلل حلفظ الأمن وال�شتقرار, وحماية الوطن من �شرور اأرباب الفكر ال�شال ممن باعوا 

اأنف�شهم لأعداء هذه البالد املباركة.
اململكة العربية ال�شعوديـــة التي عانت من الإرهـــابيني, واكتوت بنار الإرهاب, اأ�شحت اليوم دولة 
رائدة يف الت�شدي لالإرهاب واملنظمات الإرهابية, بف�شل من اهلل ثم بفـــ�شل جهـــود حكـــومة خـــادم 
احلرمني ال�شريفني, ورجال الأمن البوا�شل. فقد واجهت اململكة ظاهرة الإرهاب, اأمنيًا وحققت قوات 
بتوجيه  اأمنية  اإجنازات  الأمن  رجال  و�شجل  الإرهابيـــني,  مواجهة  يف  النظري  منقطع  جناًحا  الأمن 

�شربات ا�شتباقية لالإرهابيني وواأد خمططاتهم الإجرامية قبل تنفيذها. 
ومل تقت�شر جهود اململكة يف الت�شـــدي لالإرهـــاب على امل�شتـــوى املحلي, بل كان لها دورًا رائدًا يف 
حماربة الإرهاب على امل�شتوى الدويل, من خالل م�شاركتها �شمن التحالف الدويل ملحاربة التنظيمات 

الإرهابية ويف مقدمتها تنظيم داع�س.
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رئيس مجلس الشورى: البرلمان العربي عبر بوضوح عن 

دعمه لموقف المملكة ورفضه تسييس شعيرة الحج

وفد مجلس الشورى برئاسة معالي نائب رئيس 

المجلس شرح ألعضاء الكونغرس

مواقف المملكة من اإلرهاب وقضايا المنطقة

اأكد معـــايل رئيـــ�س جمــــل�س ال�شــورى ال�شيخ الدكتــــور 

عبداهلل بن حممد بن اإبراهــــيم اآل ال�شيــــخ قرار الربملان 

العربي برفــــ�س واإدانـــة حمـــاوالت اإيران ت�شيي�س فري�شة 

احلــــج، دليــــل عــــلى ال�شيا�شــــة احلكيمة للمملكة العربية 

ال�شعودية يف هذا ال�شاأن.

اأداء  اإيران اأن حتــــول بني  اأرادت  “ اإذا  وقال معاليه: 

احلجــــاج ملنا�شكهم من خالل اإدخـــال جوانب �شيا�شية يف 

�شعرية احلج فهذا اأمر غري مقبــــول ولن تقبـــل به اململكة 

العربيــــة ال�شعوديــــة اأو اأي دولة اإ�شالمية”.

قام وفد جمل�س ال�شورى برئا�شة معــــايل نائب رئي�س 

املجل�س الدكتور حممد بن اأمني اجلفري بزيارة للــــواليات 

املتـــحدة االأمريكية خالل  املدة من 9-13 �شعبان 1437هـ 

املوافق 16-20 مايو 2016م، التقى خاللها معايل رئي�س 

جملــــ�س النــــواب االأمريكــــي وعــــدد من اأعـــ�شاء جمل�شي 

ال�شيوخ والنواب االأمريكيني، وم�شوؤواًل يف وزارة اخلارجية 

االأمريكية، كما زار اأع�شــــاء وفد ال�شورى عدًدا من مراكز 

الدرا�شات اال�شرتاتيجية يف وا�شنطن.
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تحت القبة

قــرر جملــــ�س ال�شــــورى خــــالل جلــــ�شته العاديــــة ال�شابعة 

والثالثني، التي عقدهــــا يوم االثنــــني املــــوافق 1437/8/2هـ، 

برئا�شة معايل رئي�س املجلــــ�س ال�شيــــخ الــــدكتور عبداهلل بن 

حممد بن اإبراهيم اآل ال�شيخ، مطالبة وزارة االت�شاالت وتقنية 

املعلومات بالعمل على اإن�شــــاء جلنة خا�شة لف�س ما قد ين�شاأ 

من منازعات تتعلق باأنظمة التعامالت االإلكرتونية احلكومية.

الــــوزارة بالتن�شيق مع وزارة املاليــة  كما طــالب املجلــــ�س 

فيما يتعلق باملوافقــــــة على م�شـــروعات وميــــزانيـات تقنــــية 

املعلـــومات واالت�شاالت يف اجلهات احلكومية، من خالل اإلزام 

النــظم االإدارية واملالية، وكذا بنية  تلك اجلهات با�شتـــخدام 

االت�شاالت وتقنية املعلومات، املعتمدة من الوزارة.

26
المجلس يطالب بلجنة خاصة لفض منازعات أنظمة 

التعامالت اإللكترونية الحكومية
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تخ�شــــ�س يف الــــدرا�شات الرتبويـــة، فـــــدر�س املناهج وطرق 

اأبها ثم حما�شرًا فيها،  التدري�س، عمل معيدًا بكليـــة الرتبية يف 

احلكومية،  اأوهاويو  والية  جامــــعة  من  الدكتـــوراه  درجـــة  نــــال 

وح�شل على جائزة التميز من �شفري اململــكة بالواليات املتحدة 

اآنذاك، ليعود اإىل اأر�س الوطـــن اأ�شـــتاذًا م�شاعدًا يف كلية الرتبية 

بجامعة امللك �شعود بالريا�س، ثــم مديرًا ملركز البحوث بالكلية، 

فعميدًا للدرا�شات العليا بجامعـــة امللك خــــالد يف اأبها، ثم عميدًا 

لكلية الرتبية فوكياًل للجامعة، ح�شل بعـدها على درجات علمية 

اإىل اأن نال درجة االأ�شتاذية يف تخ�ش�شه الذي الزمه.

48

د. يحيى بن عبداهلل ال�شمعان

�شلطان الفهد

التحقيق

تزداد أهميته في عصرنا الحالي لكثرة األمراض الحديثة واألوبئة القاتلة

التثقيف الصحي بين الواقع والمأمول

مع التطور الذي ي�شـــهده العـــامل اليـــوم يف جمـــيع 

يف  نعي�شـــه  الذي  املعريف  واالنفجار  احلياة،  جماالت 

الفـــرد  اأن يكون  ال�شروري  اأ�شبح من  وقتـــنا احلايل، 

على قـــدٍر من الثقافـــة يف جمـــيع املجاالت ليتمكن من 

العـــي�س وحتقـــيق متطـــلبات احلياة ب�شكل يتما�شى مع 

اأن  يجـــب  التي  املجـــاالت  اأكرث  ومـــن  التطورات،  هذه 

يكون املجتمع على معرفة بها هو املجال ال�شحي.
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ح�شاب املجل�س يف تويرت

@ShuraCouncilـSA
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خالل مناقشة التقرير السنوي لوزارة اإلسكان

أعضاء الشورى أزمة

السكن تتفاقم00

والوزارة الزالت

تدرس وتخطط!!

ناقـ�س جملـــــ�س ال�شـــــورى خـــــالل جل�شـــــته العادية اخلام�شة 
والثالثني, التي عقدها يـــــوم الثالثـــــاء املوافق 1437/7/19هـ, 
برئا�شة معايل رئي�س املجل�س ال�شيخ الدكتور عبداهلل بن حممد بن 
اإبراهيم اآل ال�شيخ, تقرير جلنة احلج والإ�شكان واخلدمات, ب�شاأن 
التقرير ال�شنوي لوزارة الإ�شكـــــان للعــــام املايل 1436/1435هـ, 

الذي تاله رئي�س اللجنة املهند�س مفرح الزهراين.
وت�شاءل اأحد االأع�شاء بعد طرح تقرير اللجنة وتو�شياتها ب�شاأن املو�شوع 

التقرير مل يعط  اأن  اإىل  االإ�شكان؟ م�شريًا  وزارة  اأجنزته  للمناق�شة، عن ما 

اأي جداول الأي اإجناز، وال يعطي اأية بيانات ملا ا�شتلمه املواطن من وحدات 

�شكنية، اأو قطع �شكنية مطورة، اأو غري مطورة.

من  1432هـ  عام  منذ  للمواطنني  الوزارة  �شلمته  ما  اأن  الع�شو  واأ�شاف 

وحدة  منها )3.000(  �شكنية؛  وحدة  يتجاوز )3.400(  ال  �شكنية  وحدات 

التنموي  لالإ�شكان  ورجاله  عبدالعزيز  امللك  موؤ�ش�شة  ببنائها  قامت  �شكنية 

مهمة  واأ�شندت  للوزارة  تبعيتها  نقلت  وقد  اجلنوبي،  احلد  من  للنازحني 

توزيعها لها. خمتتمًا مداخلته باأن الوزارة عاجزة عن القيام مبهمة االإ�شكان، 

ومن غري املنا�شب اأن ترمي مب�شوؤولية تاأخري امل�شروعات اإىل عوائق اأخرى.

وراأى ع�شو اآخر اأن اأكرث من يعاين من اأزمة ال�شكن هم من ذوي الدخل 

اأن  املحدود، و�شغار املوظفني من مدنيني وع�شكريني، م�شدًدا على �شرورة 

تن�شق الوزارة مع الوزارات وال�شركات اململوكة للدولة لتاأمني قرو�س ل�شغار 

املوظفني ُتقتطع من رواتبهم. وطالب الع�شو من جهة اأخرى بوقف الهجرة 

اإىل املدن الكربى الإيقاف التمدد الع�شوائي للمدن، واأن يكون هناك تخطيط 

مركزي الإقامة مدن متو�شطة احلجم، ومن املدن املنا�شبة تلك املدن التي تقع 

على �شاحل البحر االأحمر، حيث االأجواء املنا�شبة ووفرة املياه.

واأ�شار اأحد االأع�شاء اإىل اأن الفجوة االإ�شكانية املوجودة لي�شت م�شكلة، بل 

هي فر�شة ميكن ا�شتثمارها اقت�شادًيا بتنظيم �شوق العقار وتطويره ب�شكل 

العاملي، مطالبًا بو�شع برامج متويلية  كامل، بحيث يكون جاذًبا لال�شتثمار 

ت�شاعد يف متكني املواطن من التملك، واالإ�شهام يف حل امل�شكالت االإجرائية 

يكون  واأن  والو�شوح،  واحلوكمة،  وال�شفافية،  البناء،  ومواد  الت�شاريح،  يف 

هناك �شراكة حقيقية مع القطاع اخلا�س، فهو من �شيقود ملف االإ�شكان.

القطاع الخاص، هو من سيقود
ملف اإلسكان

الوزارة لم توزع إال 3400 وحدة
سكنية منذ خمس سنوات

م. مفرح الزهراني
رئيس لجنة الحج واإلسكان والخدمات
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وتابع اآخر اأن االإ�شكان ميثل مطلًبا حيوًيا للمواطن، ولكن يعيقه عدم توفر 

اإ�شداره،  يتم  ما  تنفيذ  اأن هناك بطء يف  املكلف، م�شيفًا  والعبء  امل�شاكن 

اأو ما يتم الت�شريح به من وزارة االإ�شكان، ومل جند ما ي�شري اإىل االإ�شراع 

الذي  واملجهود  اأهميتها  رغم  لالإ�شكان  الوطنية  اال�شرتاتيجية  اإ�شدار  يف 

ُبذل فيها، واأهمية الربامج املوجودة يف هذه اال�شرتاتيجية، ومنها: النظام 

الوطني لالإ�شكان، وال�شجل العيني للعقار.

واأكد ع�شو اآخر اأن �شح االأرا�شي وامل�شاكن لن ينتهي اإاّل مبحاربة احتكار 

العقار، م�شيفًا اأن التاأجري يعد حاًل عملًيا، وخياًرا يوفر املال مقارنة بالرهن 

خدمات  يوفر  التاأجري  اأن  كما  الرهن،  بها  يت�شبب  التي  والدفعات  العقاري 

االنتقال من م�شكن الآخر ح�شب  �شهولة  ال�شيانة وغريها، ف�شاًل عن  مثل: 

ظروف العمل، م�شيفًا اأن مرونة عر�س الوحدات ال�شكنية للتاأجري من �شاأنها 

تقليل الطلب على �شراء امل�شاكن، مما يخفف ال�شغوط على وزارة االإ�شكان.

ال�شاغرة  ال�شكنية  الوحدات  عر�س  يتم  اأن  منا�شبة  االأع�شاء  اأحد  وراأى 

عرب النظام االإلكرتوين كما هو حال الراغبني يف احل�شول على ال�شكن الذي 

طبقته وزارة االإ�شكان، ، وذلك لت�شهيل عملية معرفة عدد الوحدات ال�شاغرة. 

وبالتايل؛ قيا�س و�شع ال�شكن واأ�شعاره مبعرفة الفجوة بني العر�س والطلب. 

لالإيجار  املعدة  ال�شكنية  الوحدات  اأ�شحاب  اإلزام  اآخر  وا�شتح�شن ع�شو 

واأ�شعار  واخلدمات،  وموقعها،  موا�شفاتها،  وعر�س  النظام،  يف  بالت�شجيل 

االإيجار، مطالبًا الوزارة باأن تفر�س ر�شوًما على الوحدات ال�شكنية التجارية 

التي ت�شغر ملدة تزيد عن �شتة اأ�شهر.

واعترب اآخر اأن احلق يف ال�شكن لي�س من احلقوق الد�شتورية التي يجب 

�شكًنا  تقدم  باأن  -قانونًيا-  ملزمة  لي�شت  فالدولة  املواطنون،  بها  يتمتع  اأن 

لكل مواطن، وهذا ال يعني اأن الدولة ال تبذل جهدها من حيث توفر ال�شكن 

اأهم  من  يعترب  اخلا�شة  مل�شاكنهم  املواطنني  ملكية  معيار  الأن  للمواطنني؛ 

التي  املعايري  اأهم  ومن  ال�شيا�شي،  اال�شتقرار  م�شتوى  تقي�س  التي  املعايري 

تعطي موؤ�شًرا لقوة الطبقة الو�شطى التي تعترب الطبقة ال�شامنة لال�شتقرار 

ال�شيا�شي يف اأي جمتمع.

التي  لل�شكن  ال�شعوديني  متلك  ن�شبة  اإىل  النظر  االأع�شاء  اأحد  ولفت   

عند  عبدالعزيز  بن  �شلمان  بن  حممد  االأمري  امللكي  ال�شمو  �شاحب  ذكرها 

املحافظة  �شموه  عد  والتي   ،)%47( بلغت  التي   ،2030 اململكة  روؤية  اإطالق 

عليها حتدًيا كبرًيا للدولة يف الوقت احلا�شر، ورفع هذه الن�شبة اإىل ما ن�شبته 

)52%( �شيكون - كما قال �شموه - يكون من بني التحديات الكربى ملرحلة 

التحول االقت�شادي.

مب�شتوى  تتمتع  والتي  املتقدمة  الدول  من  كثري  يف  اأنه  الع�شو  واأ�شاف 

مع   )%65( الن�شبة  تتجاوز  ال�شعودية  العربية  للمملكة  م�شابه  اقت�شادي 

م�شطلح ما ي�شمى بال�شكن الالئق؛ الأنه لي�س كل �شكًنا يعترب �شكًنا، بل يفرت�س 

اأن يكون ال�شكن الئًقا ح�شب املعايري واملقايي�س الدولية لل�شكن الالئق.

 واقرتح ع�شو اآخر حتويل �شندوق التنمية العقاري اإىل موؤ�ش�شة متويلية 

وبنك عقاري، م�شيفًا اأن من بني امل�شاكل الرئي�شية يف عدم ح�شول املواطنني 

على �شكن عدم وجود برامج متويل منا�شبة لكل فئة من فئات املجتمع.

وك�شف اأحد االأع�شاء اأن كلفة التمويل لدينا ت�شل اإىل ما ن�شبته )7.8( 

املتو�شط  اأن  وبنينَّ  عالية،  كلفة  وعدها  عام  ب�شكل  متويل  الأي   )%8( اأي 

الدويل لهذه التكلفة يف الدول املتقدمة والتي تقدم برامج متويل حمرتمة ال 

تتجاوز)3.5%(، وهذا يعني اأن لدينا تكلفة متويل عالية جتعل املواطنني ال 

ي�شتطيعون احل�شول على م�شادر متويل.

تبني،  حيث  ال�شكن،  توفري  يف  ت�شتمر  �شوف  الدولة  اأن  الع�شو  واأ�شاف 

ا مثل: قر�س �شندوق  اأو تعطي قرو�شً ل من �شعر التكلفة،  اأَقّ وت�شِلّم باأ�شعار 

التنمية العقاري، مع �شداد على مدى 25 عام، وهذا لن يغطي هذه ال�شريحة، 

بني  نفا�شل  اأن  يجب  اأنه  م�شيفًا  املواطنني،  بني  القرو�س  يف  ي�شاوي  اأو 

يجب  والفقراء  دخاًل،  فاالأقل  احلاجة،  ح�شب  املو�شوع  هذا  يف  املواطنني 

التمويالت  هذه  مثل  على  احل�شول  عملية  يف  املقدمة  يف  و�شعهم  يتم  اأن 

الرخي�شة من احلكومة. 

واأفاد ع�شو اآخر اأن وزارة االإ�شكان ال تزال بعيدة عن اإيجاد برامج متويل 

بديلة لفئات متعددة من املجتمع، فمنذ حتويل ال�شندوق اإىل موؤ�ش�شة متويلية 

منت�شف )2015( مل جند اأي موؤ�شر على اأن هذه املوؤ�ش�شة التمويلية بداأت 

باإن�شاء منتجات متويلية تغطي جميع احتياجات املواطنني. 

وقال اآخر: اإنه رغم الدعم غري املحدود الذي حتظى به وزارة االإ�شكان؛ 

اإاّل اأنها حتى االآن مل ت�شتطع اأن تلبي احتياجات املواطنني، مبديًا عدم تاأييده 

الإن�شاء مركز بحثي للبحوث وبيانات االإ�شكان؛ الأن من �شاأنه اأن ي�شيف اأعباًء 

مالية واإدارية على الوزارة. 

وراأى اأحد االأع�شاء اأن على وزارة االإ�شكان اأن ت�شتفيد من املراكز البحثية، 

ا بها. واملعاهد املتخ�ش�شة، وبيوت اخلربة دون اأن تن�شئ مركًزا بحثًيا خا�شً

واعترب ع�شو اآخر اأن احللول التي قدمتها الوزارة مييل بع�شها للمثالية، 

الهيمنة على كل  الوزارة من  ن  التي متكِّ ال�شديدة  للمركزية  االآخر  والبع�س 

�شيء يف جمال االإ�شكان. 

أزمة السكن سببها عدم وجود برامج 
تمويل مناسبة لكل فئة من فئات المجتمع
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رئيس لجنة اإلدارة والموارد البشرية 

أعضاء الشورى
يطالبون بتقييم

تجرية صندوق
الموارد البشرية

ت�شاءل عدد من اأعـــــ�شاء جملـــــ�س ال�شـــــورى عن مدى حتقيق 
�شنـــدوق تنمـــــية املوارد الب�شريـــــة لالأهـــــداف التي ا�شتـــــحدث 
من اأجلها, م�شيـــــرين اإىل اأن امللـــــيارات التي يكلفها ت�شتحق اإعادة 

تقييم مل�شريته.
جـــاء ذلك خـــــالل مناقـــــ�شة جملـــــ�س ال�شـــــورى يف جل�شته 
العادية ال�شابعة والثالثني, التي عقدهـــــا يـــــوم الثنني املوافق 
1437/8/2هـ, برئا�شـــــة معـــــايل رئي�س املجل�س ال�شيخ الدكتور 
عبداهلل بن حممد بن اإبراهيم اآل ال�شـــــيخ, تقرير جلنة الإدارة 
واملــــوارد الب�شـــــرية, ب�شـــــاأن التقرير ال�شـــــنوي ل�شندوق تنمية 
املوارد الب�شريـــــة للعام املايل 1436/1435هـ, الذي تاله رئي�س 

اللجنة املهند�س حممد النقادي.

اأعاد  للمناق�شة،  املو�شوع  ب�شاأن  وتو�شياتها  اللجنة  تقرير  عر�س  وبعد 

التقرير  على  ملحوظات  من  ت�شجيله  مت  ما  اإىل  االأذهان  االأع�شاء  اأحد 

ال�شابق لل�شندوق خالل مناق�شته باملجل�س، خا�شة ما يتعلق بالنق�س الكبري 

للمعلومات وتفا�شيل القوائم املالية لل�شندوق. م�شيفًا اأن ما ُذكر يف التقرير 

احلايل هو اأرقام وموؤ�شرات عامة غري تف�شيلية، ال�شيما اأن هذا ال�شندوق 

ي�شهم يف اإدارة املوارد الب�شرية، والهدف من اإن�شائه هو حت�شيل اإيراداته من 

الراغبني  ال�شباب  وتاأهيل  تدريب  القطاع اخلا�س، و�شرفها على  موؤ�ش�شات 

يف العمل.

وتابع الع�شو: اإن التقرير مل ي�شر اإىل نتائج البحوث والدرا�شات التي قام 

بها ال�شندوق. مع مالحظة اأن ممثلي القطاع اخلا�س ال ي�شاركون يف اللجان 

االأ�شا�شية ملجل�س اإدارة ال�شندوق، مطالبًا باأن يكون هناك ممثلون للقطاع 

ال�شندوق،  موارد  ا�شتثمار  وجلنة  التنفيذية،  اللجنة  من:  كل  يف  اخلا�س 

واللجنة اال�شرتاتيجية الت�شاركية.

الباحثني  “طاقات” وكفاءته يف توظيف  اإىل برنامج  اآخر  وتطرق ع�شو 

عن العمل، وقال: اإننا لو ا�شتعر�شنا الربنامج لوجدنا كفاءته متدنية جًدا، 

هذا  يف  املتقدمني  طلبات  من   )%4( �شوى  يحقق  مل  الربنامج  اأن  وذلك 

اأداءه �شعيف جًدا وال يحقق الهدف املن�شود منه على  اأن  الربنامج، مبعنى 

مبراجعة  ال�شندوق  الع�شو  وطالب  العمل.  يف  الراغبني  توظيف  يف  االأقل 

برامج التوظيف والبحث يف تكامل هذه الربامج بع�شها البع�س، واإيجاد حل 

�شمويل لرفع وحت�شني كفاءة هذا الربنامج لتحقيق الهدف منه يف توظيف 

الراغبني يف العمل.

اأرقام ب�شاأن جهوده يف  واأ�شار اأحد االأع�شاء اإىل ما ت�شمنه التقرير من 

يقارب  ما  بتدريب  قام  ال�شندوق  اأن  التقرير  ذكر  حيث  التدريب،  جمال 

برنامج )طاقات( لم يحقق سوى )%4( 
من طلبات المتقدمين
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كل  تكلفة  اأن  مبعنى  مليارات،   )5( اإىل  ت�شل  بتكلفة  متدرب  األف   )250(

يحقق  التدريب  هل  قائاًل:  الع�شو  وت�شاءل  ريـال،  األف   )20( تبلغ  متدرب 

يف  م�شدًدا  املنا�شبة؟،  الوظائف  يف  للعمل  توؤهلهم  التي  املطلوبة  اجلودة 

وبرامج  ال�شندوق  لواقع  ت�شخي�س  هناك  يكون  اأن  �شرورة  على  مداخلته 

م�شتوى  ورفع  حتقيق  يف  كفاءتها  ومدى  اخل�شو�س،  وجه  على  التدريب 

اإ�شهامه يف  يقا�س مبدى  ال�شندوق  اأن موؤ�شر جناح  للعمل، حيث  املتقدمني 

معاجلة البطالة.

وا�شتغرب ع�شو اآخر خلو التقرير من موؤ�شرات االأداء لل�شندوق، وال�شيما 

اأعداد من مت توظيفهم، ومدى ا�شتقرارهم وظيفًيا، وتلبية الربامج التدريبية 

التي  روؤيته  حتقيق  يف  لل�شندوق  املالية  واملالءة  العمل،  �شوق  الحتياجات 

اأن  اإىل  النظر  الفتًا  وم�شتقرة،  منتجة  وطنية  عاملة  قوة  اإيجاد  اإىل  تهدف 

امل�شتفيد االأكرب من خمرجات ال�شندوق هي ال�شركات الكربى القادرة مالًيا 

وفنًيا على تاأهيل وتدريب العاملني لديها، بينما احلاجة ما�شة اإىل الرتكيز 

�شباب  ومتكني  تاأ�شي�س  ذلك  يف  مبا  واملتو�شطة  ال�شغرية  االأن�شطة  على 

وطنية  بكفاءات  تدار  ومتو�شطة  �شغرية  اأعمال  اإن�شاء  من  الوطن  و�شابات 

برنامج  مع  وبالتن�شيق  الب�شرية،  املوارد  تنمية  �شندوق  من  وم�شاندة  بدعم 

كفالة حتويل املن�شاآت ال�شغرية واملتو�شطة، وهيئة توليد الوظائف ومكافحة 

البطالة.

واقرتح الع�شو اأن يكون هذا ال�شندوق حتت مظلة هيئة توليد الوظائف 

واملتو�شطة،  ال�شغرية  االأن�شطة  دعم  يف  الهدف  لتحقيق  البطالة  ومكافحة 

واإحالل العمالة الوطنية حمل العمالة الوافدة يف جمال االأن�شطة ال�شغرية 

واملتو�شطة مبا يف ذلك جتارة التجزئة.

املوارد  تنمية  �شندوق  مع  له  �شابقة  جتربة  االأع�شاء  اأحد  وا�شتعر�س 

ال�شركات  الب�شرية قبل نحو خم�س �شنوات، كونه ميثل احتادًا ملجموعة من 

الوطنية تعمل يف قطاع املقاوالت، وعر�س على مدير عام ال�شندوق اآنذاك 

خطة اأعدها احتاد املجموعة لتدريب وتوظيف )20( األف �شعودي و�شعودية 

ر�شدت  وقد  2020م،  عام  بانتهاء  باملقاوالت  املتعلقة  الوظائف  جميع  يف 

لتطوير  خطة  وو�شعت  ريـال،  مليون   )240( مبلغ  التدريب  لهذا  ال�شركة 

امل�شتقبل الوظيفي بحيث يكون للمتدرب ثالثة خيارات: االأول: تكملة الدرا�شة 

اجلامعية ملن اأم�شى خم�س �شنوات يف ال�شركة بعد الثانوية العامة، اأو بح�شب 

التقومي الوظيفي، والثاين: العمل مع جمموعة من املوظفني لتنفيذ اأجزاء من 

م�شروعات ال�شركة ودعمهم بالعمالة واملهند�شني كمقاولني من الباطن مع 

احلفاظ على وظائفهم يف ال�شركة، ويكمن اخليار الثالث يف تدريب املوظف 

وتاأهيله ليكون على وظيفة )رئي�س عمال( براتب اأ�شا�شي قدره ثمانية اآالف 

مع  تعاون  اأي  ال�شندوق  يبد  مل  لالأ�شف  ولكن  �شنوات.  خم�س  خالل  ريـال 

ال�شركة لتنفيذ هذه اخلطة.

عن  اإح�شاءات  وجوِد  اإىل  بحاجة  ال�شورى  جمل�س  اأن  اآخر  ع�شو  واأكد 

تاأهيل  اإعادة  وكيفية  والنوعية..  الكمية،  واملهن  للكفاءات،  اململكة  احتياج 

مع  اال�شرتاتيجية  اخلطة  مقارنة  تتم  باأن  مطالبًا  لها.  العمِل  عِن  الباحثني 

االإح�شاءاْت؟.. وت�شاءل الع�شو قائاًل: كيف ن�شمي هذا العمل برمِتِه خارطة 

ا�شرتاتيجية، وبو�شلة هذه اخلريطة لي�س لها اجتاه ت�شلكه، فال�شندوق اأن�شئ 

املليارات من  وقودها ع�شرات  ا�شرتاتيجية  له خطة  عت  وو�شِ 1421هـ،  عام 

الرياالت مَت حت�شيلها من املواطنني. فماذا لدينا بعد كل هذه ال�شنوات من 

اجلهود واالإنفاق؟.

واأ�شار اإىل اأن معدل البطالة يف اململكة عندما اأن�شئ ال�شندوق  يف عام 

اأ�شبحت  روؤيته،  لتحقيق  جهوده  من  �شنوات   8 وبعد   ،%108 كان  1421هـ، 

اإىل  1434هـ  عام  يف  وو�شلت   ،%5.10 بن�شبة  1429هـ  عام  يف  البطالة 

7.11%، وعاد للت�شاوؤل مرة اأخرى قائاًل: هل هذه االأرقام حتكي ق�شة جناح 

اأم ماذا؟، وراأى اأن هذه االأرقام ت�شري اإىل اأن خارطة الطريق لدى ال�شندوق 

تقول  التقرير  هذا  يف  الـمثبتة  البيانات  اأن  كما  املعاك�س،  االجتاه  يف  ت�شري 

اإىل  براجِمه  ثلثي  بتوجيه  ال�شندوق  يقوم  ثم  الن�شاء،  البطالة من  ثلثي  اأن 

الذكور!!.

وا�شاف الع�شو اإنه من الوا�شِح اأن ال�شندوق مازال يحاوُل االإجابَة عِن 

ال�شوؤاِل الفرعيِّ ال الرئي�ْس. يحاوُل االإجابَة عن: كيف نقل�ُس عدَد الباحثنَي عن 

عمل ب�شرِف النظِر عن نوعيِته، يف حنِي اأن ال�شوؤاَل كاَن يجُب اأن يكون: اأين 

 
ِ
نحتاُجُهم وكيَف ُنوؤِهُلُهم؟، ولعلنَّ هذا ما يجيُب عن امل�شكلِة احلقيقيِة يف عدم

تنمية  �شندوق  ه  و�شبنَّ بتوظيِفِهم.  ال�شندوُق  يقوُم  ملن  واالإنتاجيِة  اال�شتقراِر 

اجلهاِت  بع�ُس  اأن�شاأتها  التي  وامل�شاريِع  ال�شركاِت  من  بعدٍد  الب�شرية  املوارد 

احلكوميْة.  واملاليِة  االإداريِة  االإجراءاِت  من  التخل�سِ  يف  رغبًة  احلكوميْة 

اقتراح بأن يكون الصندوق تحت مظلة 
هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة

خارطة الطريق لدى الصندوق تسير 
في االتجاه المعاكس

مؤشر نجاح الصندوق يقاس بمدى 
إسهامه في معالجة البطالة
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لتن�شئ  العاملية  اال�شت�شاريِة  وال�شركاِت  باملكاتِب  ت�شتعنُي  بهذِه اجلهاِت  فاإذا 

لها برامج مب�شمياٍت براقٍة ال ترتبُط بحاجاِت الوطِن احلقيقيْة، ومتعن يف 

ا  اأر�شً اأبقينا وال  “ال ظهًرا  هدِر موارِد الوطِن املالية، ثم نعود بعدها لرندد 

قطعنا”.

حول  مهمة  معلومات  اأية  يت�شمن  مل  التقرير  اأن  االأع�شاء  اأحد  والحظ 

طبيعة البحوث والدرا�شات التي يجريها ال�شندوق، وال الكيفية التي مبوجبها 

يف  الب�شرية  التنمية  ل�شالح  والدرا�شات  البحوث  هذه  نتائج  توظيف  يتم 

اململكة. مطالبًا ال�شندوق بت�شمني تقاريره القادمة معلومات وافية وكافية 

عن هذا املو�شوع، وعن ما مت ب�شاأن قرارات جمل�س ال�شورى بهذا اخل�شو�س.

ي�شري  اإذ  اقت�شادية،  اأ�شا�شها  يف  البطالة  م�شكلة  اأن  اآخر  ع�شو  وراأى 

مناطق:  ثالث  يف  يرتكز  اململكة  يف  االقت�شادي  الن�شاط  اأن  اإىل  التقرير 

منطقة الريا�س ومنطقة مكة املكرمة واملنطقة ال�شرقية، االأمر الذي يجعل 

اأعداد  ارتفاع  مع  حمدودًا  اأمرًا  االأخرى  باملناطق  الوظيفية  الفر�س  اإيجاد 

الباحثني عن عمل يف تلك املناطق.

واأ�شار اآخر اإىل ارتفاع معدل البطالة ب�شكل ملحوظ عند الن�شاء، والحظ 

اأن ال�شندوق مل يقدم يف تقريره اأية معلومات حول حجم البطالة لدى ذوي 

االإعاقة رغم ارتفاعها امللحوظ.

 واأبدى ا�شتغرابه من عدم تقدمي جلنة االإدارة واملوارد الب�شرية من تقدمي 

تو�شية تعالج م�شكلة البطالة لدى فئة ذوي االحتياجات اخلا�شة، فيما قدمت 

تو�شية تعالج م�شكلة البطالة عند الن�شاء.

وطالب اآخر ال�شندوق بتزويد جمل�س ال�شورى مبا يتم �شرفه على املكاتب 

اال�شت�شارية، كما طالب ال�شندوق بالعمل على اإيجاد حل جذري مل�شكلة تاأخر 

اأو انقطاع بع�س املكافاآت التي ت�شرف للمعلمات يف املدار�س االأهلية.

تلك  تكامل  القائمة على  العلمية  املنهجية  اأن غياب  االأع�شاء  اأحد  واأكد 

املبادرات وتنا�شقها يجعلها قا�شرة عن الوفاء بالتزامها وتوقعات اأ�شحاب 

اإيجاد  يقت�شر على  املبادرات ال  الهدف من  اأن  اإىل  امل�شلحة منها، م�شريًا 

يف  بفاعلية  االإ�شهام  واإمنا  فقط،  الوظيفي  ال�شلم  اأ�شفل  يف  وظيفية  فر�شة 

توقعات  حول  م�شرتك  منظور  اإيجاد  خالل  من  املوؤ�ش�شي،  النجاح  حتقيق 

تلك  وجعل  العمل(،  /و�شاحب  الوظيفة  )طالب  واأولوياتهم  امل�شتفيدين 

الربامج متما�شية مع الروؤية وبالتايل مع خططها اال�شرتاتيجية باأن تتبع تلك 

املبادرات والربامج تقنيات لقيا�س موؤ�شرات االأداء، وهذا ما مل ت�شتمل عليه 

تلك الربامج.

املناطق،  لبع�س  ال�شندوق  اإهمال  التقرير  اآخر من خالل  والحظ ع�شو 

مثل منطقة احلدود ال�شمالية وتبوك وجنران وجازان والباحة، حيث خلت 

من مكاتب التوظيف، موؤكدًا اأن ذلك اأحد اأ�شباب االإخالل يف حتقيق التنمية 

التنمية  ا�شتهداف خطة  من  بالرغم  اململكة  مناطق  بني  وال�شاملة  املتوازنة 

ن�شائي  فرع  وجود  عدم  الع�شو  الحظ  كما  ذلك.  لتحقيق  �شعًيا  العا�شرة 

لل�شندوق يف تلك املناطق.

وراأى الع�شو اأنه من االأجدر ال�شعي لتطوير م�شتويات التنمية االقت�شادية 

تاريخ   120 رقم  الوزراء  جمل�س  قرار  بتفعيل  واملبادرة  واالجتماعية، 

1425/4/12هـ ب�شاأن زيادة فر�س وجماالت عمل املراأة ال�شعودية، ا�شتجابة 

وحتقيًقا  العمل،  �شوق  احتياجات  لتلبية  و�شعًيا  الر�شيدة،  القيادة  لتطلعات 

لطموحات املواطنني، م�شريًا على اأن اأهم معيار لتحقيق التنمية االجتماعية 

الرواتب  من  املالية  واملخ�ش�شات  الوظيفية  الفر�س  ت�شاوي  هو  امل�شتدامة 

والعوائد املادية بني اجلن�شني.

والحظ اأحد االأع�شاء ق�شوًرا وا�شًحا يف عملية التخطيط اال�شرتاتيجي 

للعمل  واالفتقار  ال�شمولية  غياب  اإىل  اإ�شافة  ال�شندوق،  وبرامج  ملبادرات 

باإعداد  ال�شندوق  ي�شارع  باأن  مطالبًا  العالقة،  ذات  اجلهات  مع  التكاملي 

2030م، واأن يعيد �شندوق تنمية  خطة ا�شرتاتيجية تنطلق مع روؤية اململكة 

هيئة  مع  التن�شيق  على  والعمل  ال�شابقة،  براجمه  تقييم  الب�شرية  املوارد 

للم�شتفيدين؛  �شاملة  ببيانات  وتزويدها  البطالة،  ومكافحة  الوظائف  توليد 

اخت�شاًرا للوقت واجلهد، وحتقيًقا للم�شلحة العامة.

الأي  االأ�شا�س  الوطنية هي  والكفاءات  القدرات  اأن  اإىل  اآخر  ولفت ع�شو 

التنمية،  الوطنية ال ميكن حتقيق  القدرات  تلك  دون  ومن  تطوير،  اأو  تنمية 

وال روؤية اململكة 2030م، التي ينبغي الرتكيز عليها، م�شيفًا اأننا لن ن�شتطيع 

اأن ندير قدراتنا وكفاءاتنا من دون وجود وزارة لتنمية املوارد الب�شرية، من 

خالل حتويل ال�شندوق اإىل وزارة.
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الشورى يطالب
مؤسسة البريد بمعايير 
جديدة لتصنيف رسوم 

واصل التجاري

طالب جمل�س ال�شورى موؤ�ش�شة الربيد ال�شعودي بو�شع معايري 
جديدة لت�شنيف ر�شوم وا�شل التجاري بحيث يراعى فيها حجم 

اخلدمات املقدمة وحجم املن�شاأة امل�شتفيدة.
جل�شته  خالل  اأ�شدره  الذي  قراره  يف  املجل�س  طالب  كما 
املوافق  الثالثاء  يوم  عقدها  التي  والثالثني  الثامنة  العادية 
الدكتور  ال�شيخ  املجل�س  رئي�س  معايل  برئا�شة  1437/8/3هـ, 
بت�شمني  املوؤ�ش�شة  ال�شيخ,  اآل  اإبراهيم  بن  حممد  بن  عبداهلل 
التي  لل�شركات  اخلتامية  احل�شابات  القادمة  ال�شنوية  تقاريرها 
تقدمه  ما  مع  متفق  ب�شكل  الأداء  موؤ�شرات  وو�شع  فيها,  ت�شهم 

املوؤ�ش�شات الدولية املماثلة من موؤ�شرات.
النقل  جلنة  نظر  لوجهة  املجل�س  ا�شتمع  اأن  بعد  ذلك  جاء 
الأع�شاء  ملحوظات  ب�شاأن  املعلومات  وتقنية  والت�شالت 
للعام  ال�شعودي  الربيد  ملوؤ�ش�شة  ال�شنوي  التقرير  جتاه  واآرائهم 
اللواء مهند�س  اللجنة  التي تالها رئي�س  املايل 1436/1435هـ, 
نا�شر العتيبي. حيث اأو�شحت اللجنة  فيما يتعلق بطلب حتويل 
املوؤ�ش�شة اإىل �شركة قاب�شة تعمل على اأ�ش�س جتارية, اأن املوؤ�ش�شة 
على  جتارية  اأ�ش�س  على  للعمل  والتوجهات  الروؤى  بعر�س  قامت 
واأحال  عليها  وافق  الذي  والتنمية  القت�شادية  ال�شوؤون  جمل�س 
املو�شوع اإىل جلنة التو�شع يف اخل�شخ�شة, ويجري العمل -حاليًا- 

مع اللجنة بالإ�شافة اإىل برنامج التحول الوطني.
اأو�شح  التابعة  ال�شركات  واإطالق  القاب�شة  ال�شركة  تاأ�شي�س  وبخ�شو�س 

رئي�س اللجنة اللواء نا�شر العتيبي اأن اإن�شاء ال�شركة القاب�شة يتطلب املوافقة 

والتنمية،  االقت�شادية  ال�شوؤون  جمل�س  من  اعتماده  بعد  ال�شامي  املقام  من 

يف  التو�شع  جلنة  مع  قائمًا  الزال  ذلك  على  والعمل  التن�شيق  اأن  م�شيفًا 

اخل�شخ�شة وبرنامج التحول الوطني، واأن ما يتعلق باإن�شاء ال�شركات التابعة 

فهو من �شالحيات جمل�س اإدارة املوؤ�ش�شة ح�شب تنظيمها.

منظمة  هيئة  هي  للربيد  العامة  املوؤ�ش�شة  باأن  اإليه  اأ�شري  ملا  وبالن�شبة 

واأن  اجلانب،  هذا  يف  وامل�شغل  املنظم  بني  نفرق  اأن  ينبغي  واأنه  للن�شاط، 

اأهداف  اأهم  باأن  التقرير قد خلط بني هذين اجلانبني؛ افاد رئي�س اللجنة 

التحول هو ف�شل املنظم عن امل�شغل اأو مقدم اخلدمة، م�شيفًا اأن املوؤ�ش�شة 

درا�شتهما  الربيد، ومتت  تنظيم  وتنظيم هيئة  الربيد،  نظام  باإعداد  قامت 

ال�شتكمال  ال�شامي  للمقام  بهما  والرفع  اخلرباء،  هيئة  من  واعتمادهما 

اعتمادهما متهيدًا لف�شل املنظم عن امل�شغل لقطاع الربيد. 

مدى  بقيا�س  القيام  ال�شعودي  الربيد  موؤ�ش�شة  على  باأن  ُذكر  ما  وب�شاأن 

ا�شتطالع  يف  خربة  بيت  قبل  من  عدمه  اأو  خدماتها  من  امل�شتفيدين  ر�شى 

اإن  اللجنة:  رئي�س  قال  ذلك،  نتيجة  القادمة  تقاريرها  وت�شمني  الراأي، 

لتقييم خدماتها من خالل  للعمالء  –حاليًا- على فتح قناة  تعمل  املوؤ�ش�شة 

موقعها االإلكرتوين، وقيا�س مدى ر�شا العمالء، و�شوف يتم ت�شمني التقارير 

القادمة بنتائج التقييم.

الفروع  مباين  لبناء  خطة  و�شعت  املوؤ�ش�شة  اأن  اللجنة  رئي�س  واأو�شح 

ومكاتب املوؤ�ش�شة مبا يتما�شى مع ال�شيولة املتاحة، وقد مت االنتهاء من بناء 

العمل  يتم  وحاليًا  اململكة،  كافة مناطق  للموؤ�ش�شة يف  الرئي�شة  الفروع  مقار 

–حاليًا-  يتم  املحافظات، حيث  املتو�شطة يف  الفروع  مباين  ا�شتكمال  على 

تنفيذ )15( مبنًى متو�شطًا على عدد من مناطق اململكة. 

ر�شم  ال�شعودي  الربيد  موؤ�ش�شة  برفع  االأع�شاء  بع�س  طرحه  م  وب�شاأن 

ال�شنة،  يف  ريـال  ثالثمئة  اإىل  ريـال  مئة  من  لالأفراد  الربيدي  ال�شندوق 

العك�س؛  هو  مت  الذي  فاإن  املوؤ�ش�شة  اإفادة  ح�شب  اأنه  اللجنة  رئي�س  اأو�شح 

للم�شرتك  ريـال  اإىل مئة  العائلي  ال�شندوق الربيدي  اأجور  فقد مت تخفي�س 

ا عن ثالثمائة ريـال، وميكن ت�شجيل اأفراد العائلة االإ�شافيني  الرئي�س عو�شً

اختياريًا بـ)30( ريـال للفرد، الفتًا النظر اإىل اأنه فيما يخ�س فر�س املوؤ�ش�شة 

ر�شومًا  تفر�س  ال  اأنها  ذكرت  املوؤ�ش�شة  فاإن  للخدمة،  امل�شتقبل  على  ر�شومًا 

على م�شتقبل اخلدمة، وذلك اكتفاًء مبا يتم حت�شيله من املر�شل لقاء اأجور 

اخلدمة املطلوبة.
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اللواء . ناصر العتيبي
رئيس لجنة النقل واالتصاالت وتقنية المعلومات 

الشورى يطالب

الخطوط السعودية 

بإيجاد البدائل المناسبة 

للمسافرين الذين تتأخر 

رحالتهم المتواصلة

دعـــا جملـــ�س ال�شـــورى املوؤ�ش�شـــة العامـــة للخطـــوط اجلـــوية 
العربية ال�شعودية للتاأكد من �شالحية مكونات مق�شورة الركاب, 
من اأجهزة ومقاعد وغريهـــا, ومن فاعليـــة اإجـــراءات ال�شـــيانة 

الدورية والوقائية لها.

كما دعا املجـــل�س خـــالل جل�شـــته العاديـــة التا�شعة والثالثني, 
التي عقدها يوم الأربعاء املوافـق 1437/8/4هـ, برئا�شـــة معايل 
اإبراهيم  رئي�س املجل�س ال�شيخ الدكتور عـــبداهلل بن حمـــمد بن 
اآل ال�شيخ, املوؤ�ش�شـــة اإىل اإيجـــاد البدائـــل املنا�شبـــة للم�شافرين 
الذين تتاأخر رحالتهـــم املتوا�شـــلة, وتخ�شـــي�س موظفني موؤهلني 
خلدمتهم, واإعادة الرحالت الداخلية امل�شـرتكة بني املناطق وبني 

اأكرث من حمطة.

جاء ذلك بعـــد اأن ا�شتـــمع املجلـــ�س لوجهـــة نظـــر جلنــة النقل 
والت�شالت وتقنية املعلومات ب�شاأن ملحـــوظات اأعـــ�شاء املجـــل�س 
واآرائهــم جتـــاه التقـــرير ال�شنـــوي للموؤ�ش�شـــة العامـــة للخطوط 
اجلوية العربيـــة ال�شعوديـــة للعـام املايل 1436/1435هـ, تـالها 
رئي�س اللجنـــة اللـــواء نا�شـــر العتـــيبي الـــذي اأو�شح اأن املوؤ�ش�شة 
العامة للخطوط اجلويــة العربية ال�شعـــودية عمـــلت على خطة 

خـــالل ال�شنـــوات الثالث املا�شية لزيادة وتنامي ال�شعة املقعدية؛ 
حيث زادت مبقدار )1.226.138( يف عـــام 2014م مقارنة بعام 
2013م, وبزيادة قدرهـــا )4.592.710( مقـــعًدا مقـــارنة بعـــام 

2011م, وهذا يدل على التدرج يف الرتفاع يف ال�شعة املقعدية.

واأ�شاف: اإن املوؤ�ش�شة تبذل جهًدا لتحقيق خطة املوؤ�ش�شة اال�شرتاتيجية، 

وبدء خطة التحول 2020م، وكذلك رفع كفاءة العمليات الت�شغيلية والتحديث 

امل�شتمر الأ�شطول الطائـــرات وتنميــته باال�شتحواذ على اأكرث من مائة طائرة 

اإ�شافية؛ لي�شبح عدد الطائرات يف عام 2020م مئتي طائرة، وذلك بغر�س 

التو�شع يف تلبية الطلب املتزايد على ال�شفر الداخلي وت�شغيل رحالت حمطات 

دولية جديدة، وحت�شني اخلدمات املقدمة لل�شيوف امل�شافرين.

واأو�شح رئي�س اللجنة اأن املوؤ�ش�شة ويف اإطار برنامج التحول اأبرمت اتفاقية 

تن�شم مبوجبها )50( طائرة من طــــراز اأيربا�س الأ�شطولها اجلوي، و�شوف 

ت�شل الطائرات تباًعا ويكتـــمل و�شولهـــا خالل اأقل من ثالث �شنوات؛ لت�شكل 

دعًما للعمليـــات الت�شغيليـــة الداخليـــة، وتــوفر املــــزيد من الرحــالت وال�شعة 

املقعدية اإقليمًيا وبني املحطات الداخلية.

التأكد من صالحية مكونات
مقصورة الركاب

إعادة الرحالت الداخلية المشتركة بين 
المناطق وبين أكثر من محطة
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اإن  العتيبي:  العامني املا�شيــــني قال  ويف جمال حت�شني اخلدمات خالل 

للموؤ�ش�شة �شجل حافــل، حيث ح�شلت على املركـــز ال�شــــاد�س عاملًيا وبن�شب 

جيدة يف مواعيد الرحالت، كما ح�شلت خالل �شهر يوليو 2014م على املركز 

االأول عاملًيا بالرغم من الزيادة يف اأعداد الرحالت الداخلية والدولية.

تطوير اخلدمات،  اإىل جماالت  اأ�شارت  املوؤ�ش�شة  اأن  اللجنة  رئي�س  واأفاد 

ومنها: موقعها االإلكرتوين الذي من خالله يتم اإنهاء كافـــة اإجـراءات ال�شفر، 

وموقع جوال ال�شعودية، واأجهزة اخلدمات الذاتية، وتنويع الربامج الرتفيهية 

على الطائرة بتقدمي خدمتي التجوال والواي فاي.

وتابع رئي�س اللجنة اأن اإلغاء تخفيـــ�س اأ�شعــــار التـــذاكر الداخلية للطالب 

�شدر ب�شاأنــــه قـــرار جملـــ�س الوزراء رقــــم )43( وتاريخ 1434/2/4هـ، يف 

الفقرة )عا�شًرا( التي ت�شمنت: املوافقة على ما ورد يف املح�شر امل�شرتك بني 

وزارة املالية والهيئة العامة للطريان املدنــي بالن�شـبة اإىل اإلغاء التخفي�شات 

املمنوحة على اأ�شعار التذاكر الداخلية لبع�س الفئات ومن �شمنهم الطالب.

ال�شعـــودية تويل ذوي االحتياجات  اأن اخلطــــوط  اإىل  اللجنـــة  وا�شـــارت 

ا ن�شبته  اخلا�شة اهتماًما ورعاية خا�شة، حيث تقــدم لهم وملرافقيهم تخفي�شً

لهم كاونرتات  املوؤ�ش�شة  الداخليـــة، وتخ�ش�س  التذاكر  اأ�شعار  )50%( على 

يف مكاتب املبيعــــات، ويف مطـــارات اململـــكة لتقدم كافة اخلدمات التي قد 

يحتاجونها الإنهاء اإجراءات ال�شفر بكل ي�شر و�شهولة.

ونقل رئي�س اللجنة عن املوؤ�ش�شة تاأكيدها اأنها حتر�س على تطبـــــيق كافة 

املعايري التخ�ش�شية العاملية يف �شناعة الطريان، وذلك من بـــــاب حر�شها 

على اأمن و�شالمة �شيوفها الكرام وتقدمي اخلدمة املنا�شبة لهم.

واأ�شاف: اإن املوؤ�ش�شة حتر�س على اأمن و�شالمة الركـــــاب على الطائـــــرة، 

حيث يقوم قطاع ال�شالمة واجلودة باملوؤ�ش�شة على تطبيق املعايري العاملية يف 

جمال �شناعة الطريان، كما تخ�شع املوؤ�ش�شة لعمليات تفتي�س دورية من قبل 

منظمات دولية يف جمال �شيانة الطائرات، وت�شعى للح�شول على �شهادات 

االأمن وال�شالمة.

كما اأفادت املوؤ�ش�شة اأن موظفيها يخ�شعون لنظام التقاعد املدين؛ حيث 

يتم تقاعد املوظـــف عند بلوغــــه �شن ال�شــــتني، اأو بلوغ خدماته اأربعني عاًما، 

وهذا ما يتم تطبيقه على موظفي املوؤ�ش�شة اأ�شوة بجميع موظفي الدولة.

واأفــــاد رئيـــ�س اللجـــنة اأن املوؤ�شــــ�شة اأرجــــعت ارتفاع قيمة امل�شروفات 

على االإيرادات اإىل عــــدة اأ�شباب، اأهمها: انخفا�س اأ�شعار تذاكر ال�شفر على 

الرحالت الداخلية؛ وتاأثــري القيود املوؤقتة الإ�شدار تاأ�شريات احلج والُعمرة؛ 

رد يف رواتـــب الـموّظــــفني والـمــزايا الـمرتبطة بها نتيجًة  والتزاُيد الـم�شطنَّ

للعـــــالوات ال�شنويــة مبتو�شـــط )4%(؛ والزيـــادة الهائلـــــة )بنحو30%( يف 

اأ�شعــار الوقـــود الـــذي مّت �شـــراوؤه بالقيــــمة ال�شــــوقية يف الـمحـــطات الدولية 

خالل عام 2014م،

الفتًا النظر اإىل اأن اخلطوط ال�شعودية تتكبد خ�شائر كبرية، ِوفق الـمعايري 

اأ�شطولها يف  الدولية، جراء ا�شطرارها ال�شتخدام معظم طائرات  الـمالية 

ع اأن تتمكن الـموؤ�ش�شة من  رحالتها الداخلية، ومن ثم فاإنه من غري الـمتوقنَّ

ا�شرتداد قيمة تلك الطائرات على مدى فرتات ت�شغيلها. 

وعن الكادر الذي يعـــني عليه موظـــــفو اخلطوط ال�شعودية نقلت اللجنة 

لالأع�شاء ما اأو�شحته املوؤ�ش�شة باأن تعيني موظفي املوؤ�ش�شـــــة العامة للخطوط 

كان يف ال�شابق على كادر الئحيني يخ�شعون لنظام التقاعد املدين مثل كافة 

2006م؛  موظفي الدولة، ومن منطلق التوجه نحو التخـــــ�شي�س ومنذ عام 

مت البدء يف تعييـــــن موظـــــفي املوؤ�ش�شة على نظام العقود ويخ�شعون لنظام 

التاأمينات االجتماعية. 

وا�شــــارت اللجنــــة اإىل اأن املوؤ�شــــ�شة تقوم منذ تاأ�شي�شها بتقدمي خدمات 

النقل اجلــــوي الداخــــلي لعــــدد )27( مطاًرا تربط مدن اململكة عرب �شبكة 
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من الرحالت اليومية، بحيث ميثل حجم الت�شغيل الداخـــــلي الن�شبـــــة الكربى 

النمو  لتغطية  �شنوًيا  الت�شغيلي  النمو  ويرتفع معدل  الت�شغيلية،  من عملياتها 

املتزايد على احلاجة اإىل ال�شفـــــر الداخلي، الفتـــــة النظر اإىل اأنه رغم ثبات 

اأ�شعار تذاكر ال�شفر الداخليـــــة ملدة ع�شرين عـــــاًما فقد كان هناك ارتفاع 

م�شتمر يف تكلفة الت�شغيل، واأن اخلطـــوط ال�شعودية تقدم ح�شب التوجيهات 

ال�شامية الكرمية منذ عام 1402هـ اأ�شعاًرا خمف�شة.

وبينت اللجنة اأن اخلطوط ال�شعودية تقوم بت�شـــــغيل رحـــــالت اإىل بع�س 

املناطق الداخلية، كما تعترب اأ�شعار التذاكر الداخلــــية التي تقدمها اخلطوط 

ال�شعودية لعمالئها منخف�شة مقارنة مع اأ�شعـــــار التذاكر ل�شركات الطريان 

االأخرى التي تقدمها للرحالت الداخلية يف موطنهـــــا لنف�س امل�شافــة، م�شرية 

اإىل اأن مو�شوع اإن�شاء طريان اقت�شادي منخف�س التكاليـــــف حتت الدرا�شة، 

و�شوف يقوم جمل�س اإدارة املوؤ�ش�شة باتخاذ القرار املنا�شب حياله.

اأنها و�شعت برناجًما لتح�شني  اأفادت  املوؤ�ش�شة  اأن  اللجنة  واأو�شح رئي�س 

القوى العاملة ورفع كفاءة االأداء الت�شغيلي؛ حيث قامت بت�شجيع املوظفني على 

امل�شاندة،  القطاعات  ت�شغيلية يف  ي�شغلون وظائف غري  املبكر ممن  التقاعد 

وهذا ما كفله لهم النظام طاملا بلغت خدمات املوظف ع�شرين عاًما.

وزاد رئي�س اللجنة اأن املوؤ�ش�شة اأفادت اأنها تتيح لل�شيف من خالل التقنية 

ال�شفر  موعد  قبل  الطائرة  �شعود  بطاقـــــة  على  اإمكانية احل�شول  احلديثة 

باأربٍع وع�شرين �شاعة، من خالل موقـــــع املوؤ�ش�شة االإلكرتوين، اأو موقع جوال 

الذاتية، اأو من خالل مكاتب املبيعات. اأجهزة اخلدمة  اأو من  “ال�شعودية”، 
وتابع اللواء العتيبي اأن املوؤ�ش�شة اأفادت اأن االإدارة العامة لعالقات العمالء 

باملوؤ�ش�شة تقوم بتلقي �شكاوى العمالء، واإجراء اال�شتبيانات، وا�شتطالع للراأي 

العام، لقيا�س مدى ر�شا العمالء عن اخلـــــدمة املقدمـــــة مب�شاركة �شركات 

عاملية متخ�ش�شة يف هذا املجــال، ومن ثم اإفادة ال�شيف خالل خم�شة اأيام 

عمل من تاريخ ال�شكوى عن نتائج �شكواه.
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»تقوية الذات« بالن�شبة لأي دولة, تعني: قيام �شعب وحكومة الدولة  - اأي دولة - بتنمية واإ�شالح وتطوير وتقوية 

دولتهم ) مبعنى »القوة« ال�شامل( جلعلها دائما دولة قوية حمرتمة, قادرة )لأق�شى حد ممكن ومت�شور( حلماية نف�شها, 

امل�شلحة,  القوة  على  تقت�شر  ل   )Power( »القوة«  و  و�شيادتها.  ا�شتقاللها  و�شمان  م�شاحلها,  ورعاية  حقوقها  وحفظ 

املوقع اجلغرايف  ال�شكان,  ال�شت, وهي : نظام احلكم والإدارة, كم ونوع  الدولة  “عنا�شر“ قوة  واإمنا ت�شمل كل  بالطبع, 

والطوبوغرايف, املوارد الطبيعية, الإمكانات التقنية وال�شناعية, القوة امل�شلحة. وتنمية الذات تعني: تنمية وتطوير 

هذه العنا�شر ال�شتة, باأ�شاليب تنمية كل منها املعتمدة علميا وعامليا.

اإن تقوية الذات )التنمية والإ�شالح(, وب�شكل جاد ومتوا�شل و�شليم وم�شتدام, ت�شمن للدولة )�شكاًنا وموارًدا( النمو 

تطوير  هو:  الذات  بتنمية  هنا  واملق�شود  وامل�شتقبل.  احلا�شر  يف  املرموقة  واملكانة  والعزة  احلقيقي,  والتمكني  ال�شليم, 

اإن  والواقع,  فيها.  ال�شتة  “عنا�شر“ القوة  يف  اأ�شا�ًشا  املتج�شدة   - دولة  اأي   - الدولة  وقدرات  اإمكانات  وحت�شني  وتنمية 

 - اأن تكون  اأو هكذا يجب   - املذكورة, هي  الرئي�شة  ال�شتة  بعنا�شرها  القوة  املت�شمن  الوا�شع  الدولية, مبعناها  “القوة“ 

الدولية... حتى عرفت   ال�شاحة  اأهدافها, خا�شة على  “و�شيلتها“ لتحقيق  واأي�شا  نابهة,  الـ“هدف“ الرئي�س لكل دولة 

القوة. اأجل  من  الدول(  بني  )فيما  �شراع  الدولية“ باأنها:  “العالقات 

وكما اأن راأ�س املال ميكن اأن يجلب - اإن ا�شتثمر واأدير ب�شكل �شحيح - مزيًدا من املال, فاإن القوة ميكن اأن ت�شتخدم جللب 

مزيد من القوة, ان منيت واأديرت ب�شكل �شليم وحكيم... 

وكل دولة تواجه دائًما, وبطبيعة احلال, اأخطاًرا وحتديات داخلية وخارجية �شتى. وخري واأجنع و�شيلة ملواجهة هذه 

التحديات هي: تقوية الذات )باملعنى امل�شار اإليه( وبا�شتمرار. اأي تنمية وتطوير كل عنا�شر القوة فيها, ب�شكل متوا�شل. 

وهذا لن يح�شل ما مل يتوفر للدولة نظاًما �شيا�شًيا �شليًما م�شتقًرا وفاعاًل.  فالنظام املذكور هو اجلهاز الذى يدير الدولة, 

ويوجهها اإما لالأمام اأو اإىل اخللف. اإن جتاهل تقوية الذات, اأو عدم القيام بهذه العملية بالأ�شلوب ال�شليم, غالًبا ما يعني: 

ح�شول تدهور متوا�شل يف “قوة“ الدولة املعنية... وبالتايل, ح�شول تدهور متوا�شل يف قدرتها على مواجهة التحديات 

املختلفة, وفى نوعية احلياة فيها, خا�شة عندما ل يح�شل تدهور و�شعف مماثل يف قوة الأطراف املناف�شة لها. 

�شحيح, اأن لالإعالم دور موؤثر يف الآخرين, يف املدى القريب, وقدرة على “جتميل“, اأو “ت�شفيه“, اأقوال واأفعال البع�س 

واأو�شاعهم,  ولكن  “حبل الإعالم ق�شري“... وفى نهاية املطاف, فاإن الإعالم ل ميكن اأن يبنى بيوًتا ل عماد لها, اأو ي�شيد 

الوجه  يف  املقينة  “تتعب  القبيح:  جتميل  على  القدرة  عدم  على  تدلياًل   , �شهري  حجازي  مثل  يقول  الهواء.  يف  ق�شوًرا 

الغل�س“...؟! اأي ي�شعب على خبرية التجميل اأن تزين وجها قبيًحا اأ�شاًل. وهناك مثل م�شابه وفى ذات املو�شوع  يقول ما 

معناه:“اجلميل جميل ولو �شحى لتوه من النوم“... مبعنى: ي�شعب تقبيح اجلميل, اأو جتميل القبيح.   

اإن من اأهم “و�شائل“ حتقيق اأهداف ال�شيا�شة, ب�شفة عامة, وال�شيا�شة اخلارجية, ب�شفة اأخ�س, هو: الإعالم والأدوات 

النف�شية. ولكن, تظل هذه الو�شيلة حمدودة التاأثري يف املدى الطويل, خا�شة يف حالت وجود م�شادر اإعالمية مناف�شة, 

اأو حمايدة, قوية وم�شموعة. وخا�شة اأي�شا يف حالت عدم تقوية الذات ب�شكل وم�شمون �شليمني, اأو تعرث هذه التقوية.   

“تقوية الذات“, وب�شكل متوا�شل, هي الطريق الأ�شلم والأ�شح للبقاء والتقدم والزدهار, واكت�شاب تقدير  لذلك, تظل 

الآخرين بالفعل. فعمل اأي دولة على تقوية ذاتها اإيجاًبا, ب�شكل �شليم ومدرو�س, وجناحها يف ذلك, غالًبا ما ي�شمن للدولة 

املعنية حا�شًرا جمياًل, وم�شتقباًل اأجمل. كما يغر�س بالفعل احرتامها يف قلوب واأعني النا�س, ب�شتى فئاتهم وم�شاربهم. 

وغالًبا ما يح�شل العك�س يف حالة عدم تقوية الذات ب�شكل �شليم, اأو الف�شل يف هذه التقوية.

اأ. د.  �شدقـــه يحيى فا�شـــــل
ع�شو جمل�س ال�شورى

» تقوية الذات » واإلعالم ...؟!
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د. عبداهلل العتيبي
رئيــس اللجنـــة الصحــــية

الشورى يطالب
مستشفى الملك خالد 

التخصصي للعيون 
بالسعي نحو زيادة 
استيعاب المرضى

دعا جمل�س ال�شورى خالل جل�شته العادية الرابعة والثالثني, 
التي عقدها يوم الثنني املوافق 1437/7/18هـ, برئا�شة معايل 
رئي�س املجل�س ال�شيخ الدكتور عبداهلل بن حممد بن اإبراهيم اآل 
ال�شيخ, م�شت�شفى امللك خالد التخ�ش�شي للعيون لل�شعي اإىل زيادة 
خدمات  على  للح�شول  واملحولني  املراجعني  املر�شى  ا�شتيعاب 
العيادات  تو�شعة  من  الكاملة  والإفادة  التخ�ش�شية  امل�شت�شفى 

اخلارجية.
مع  املجتمعية  ال�شراكة  لتفعيل  امل�شت�شفى  املجل�س  دعا  كما 
تقدمي  �شبيل  يف  وتعزيزها  املتخ�ش�شة  املدين  املجتمع  موؤ�ش�شات 

خدمات عالجية وتاأهيلية للمكفوفني و�شعاف الب�شر.
اجلهات  مع  بالتن�شيق  امل�شت�شفى  قراره  يف  املجل�س  وطالب 
والربامج  واملبادرات  اجلهود  يف  الفاعلة  للم�شاركة  العالقة  ذات 
الدولية للحد من انت�شار �شعف الب�شر الذي ميكن جتنبه بحلول 

العام 2020م. 
الدورات  زيادة  على  بالعمل  امل�شت�شفى  املجل�س  طالب  كما 
التدريبية ال�شحية املتخ�ش�شة وور�س العمل للعاملني يف جمالت 

العلوم الطبية التطبيقية وجمال ال�شيدلة الإكلينيكية.
و�شدد املجل�س على �شرورة مراجعة الهيكل التنظيمي للم�شت�شفى 
مبا فيه ا�شتقالل وحدة املراجعة الداخلية عنه وربطها تنظيمًيا 
ملراجعة  الالزمة  املرونة  امل�شت�شفى  واإعطاء  ال�شحة,  بوزارة 
الكوادر واملزايا املالية للممار�شني ال�شحيني ال�شعوديني املميزين, 

مبا يعزز اإمكانية ا�شتقطابهم والحتفاظ بهم.
القادمة  تقاريره  بت�شمني  امل�شت�شفى  قراره  يف  املجل�س  ودعا 
معلومات تف�شيلية عن مدى الإفادة الكاملة من اإن�شاء خمتربين 

للخاليا اجلذعية يف امل�شت�شفى. 

وكان جمل�س ال�شورى قد ا�شتمع لوجهة نظر اللجنة ال�شحية, 
ب�شان ملحوظات الأع�شاء واآرائهم جتاه التقرير ال�شنوي مل�شت�شفى 
امللك خالد التخ�ش�شي للعيون للعام املايل 1436/1435هـ تالها 

رئي�س اللجنة الدكتور عبداهلل العتيبي.
االنتظار  قوائم  اأن  نظرها  وجهة  معر�س  يف  ال�شحية  اللجنة  واأكدت 

غياب  ظل  يف  للعيون،  التخ�ش�شي  خالد  امللك  م�شت�شفى  يف  كبرية  تزال  ال 

الطبي  كادره  وزيادة  امل�شكلة،  هذه  على  للتغلب  باآلية  مرتبطة  ا�شرتاتيجية 

والتمري�شي.

وتراكمت  امل�شت�شفى  تواجه  م�شكلة  االنتظار  قوائم  اأن  اللجنة  واأو�شحت 

�شعى  اإىل  م�شرية  خمتلفة،  الأ�شباب  املا�شية  الع�شرين  ال�شنوات  خالل 

امل�شت�شفى اإىل ال�شيطرة على هذه املع�شلة وذلك عرب مراجعة جميع املر�شى 

الغر�س، وفتح عيادات  لهذا  يف قوائم االنتظار عن طريق فريق خم�ش�س 

د. العتيبي: قوائم االنتظار ال تزال 
كبيرة.. بال استراتيجية للتغلب عليها
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هوبكنز  جونز  جامعة  مع  والتعاقد  العمليات،  غرف  زيادة  وكذلك  جديدة، 

الإيفاد )7( اأطباء يف تخ�ش�شات العيون املختلفة بعد موافقة املقام ال�شامي 

الكرمي، والتعاقد مع اأطباء �شعوديني وغري �شعوديني، وفتح عيادات م�شائية 

للك�شف على مر�شى امل�شت�شفى.

اأي�شًا  جلاأ  امل�شت�شفى  اأن  العتيبي  عبداهلل  الدكتور  اللجنة  رئي�س  وزاد 

اأكرب عدد من  لزيادة قبول االأطباء يف التخ�ش�شات الدقيقة؛ ليتم تخريج 

االأطباء، حيث مت تخريج )272( طبيًبا وطبيبة، وذلك لتقليل عدد املر�شى 

املحالني اإىل امل�شت�شفى من مناطق اململكة املختلفة بعد عودة االأطباء املوؤهلني 

اإىل مناطقهم.

وتابع اإن امل�شت�شفى بداأ يف برنامج زيارة مناطق اململكة املختلفة؛ بحيث 

يف  به  معمواًل  كان  كما  فقط  زيارات  ولي�س  م�شتمر،  ب�شكل  اأطباء  يتواجد 

ال�شابق، كما �شعى اإىل التو�شع يف اخلدمات الطبية امل�شاعدة من اأجل خدمة 

املري�س يف الوقت املالئم، وتطبيق نظام جدولة املواعيد على املدى البعيد 

ممار�شة  خالل  من  االأولية  العيادات  مواعيد  تقلي�س  وموا�شلة  �شنة،  ملدة 

التنظيم ب�شكل اأف�شل وقبول فح�س املر�شى القادمني بدون مواعيد، واتباع 

نظام ا�شتحقاق العالج يف امل�شت�شفى ا�شتناًدا اإىل التقارير الطبية ال�شاملة، 

ومدة االنتظار يف العيادات االأولية.

اإىل تقدمي  و�شعت  االأمر،  بهذا  اللجنة اهتمت  اأن  العتيبي  الدكتور  واأفاد 

التو�شيات التي �شت�شهم -باإذن اهلل- يف حل هذه امل�شكلة.

اأما فيما يتعلق بزيادة الكادر الطبي والتمري�شي، قال رئي�س اللجنة: اإن 

امل�شت�شفى ي�شعى اإىل ا�شتقطاب املتميزين يف جمال عمله لدعم الطاقم، وقد 

ذلك  مع  امل�شت�شفى  اأن  اإال  موؤخًرا،  �شعوديًا  16 طبيبًا  امل�شت�شفى  اإىل  ان�شم 

الزال يعاين من �شعوبات يف ا�شتقطاب الكفاءات املميزة واملتخ�ش�شة، �شواًء 

من اأطباء، اأو ممر�شني، اأو فنيني، وكذلك يعاين من ت�شرب الكفاءات لديه، 

الدول  يف  التخ�ش�شية  بامل�شت�شفيات  مقارنة  املالية  احلوافز  لتدين  وذلك 

االأخرى، وخا�شة بعد تطبيق �ُشلنَّم الرواتب املوحد.

اأعداد  اإىل  اململكة حتتاج  اإن  اللجنة:  التمري�شي قال رئي�س  الكادر  وعن 

كبرية من املمر�شني واملمر�شات ل�شنوات قادمة؛ نظرًا لقلة االأعداد التي يتم 

تخريجها �شنوًيا، مع التو�شع يف املن�شاآت الطبية، م�شيفًا اأن امل�شت�شفى يبذل 

طوال  مفتوح  التمري�س  يف  ال�شعودي  الكادر  فتوظيف  املجال  هذا  يف  جهًدا 

يف  التمري�س  كلية  مع  التن�شيق  يتم  وكذلك  امل�شت�شفى،  اأنظمة  ح�شب  العام 

جامعة امللك �شعود. الإيجاد كوادر موؤهلة.

اإىل  للعيون  التخ�ش�شي  خالد  امللك  م�شت�شفى  حتويل  اقرتاح  وب�شاأن 

ومركز  التخ�ش�شي  في�شل  امللك  م�شت�شفى  يف  مت  مبا  اأ�شوة  عامة  موؤ�ش�شة 

بناء  امل�شمون،  بهذا  مقدًما  اأن هناك مقرتًحا  اللجنة  رئي�س  بني  االأبحاث، 

اأعمال  و�شيُعر�س -قريبًا- على جدول  املجل�س  نظام  املادة )23( من  على 

املجل�س )باإذن اهلل(.

منها  اال�شتفادة  ومدى  اخلارجية  للعيادات  اجلديدة  التو�شعة  وعن 

للق�شاء على قوائم االنتظار، اأو�شح الدكتور العتيبي اأن امل�شت�شفى �شعى اإىل 

من  وذلك  املواطنني  احتياجات  وتلبية  خدماته،  تقدمي  يف  املكاين  التو�شع 

خالل م�شروع تو�شعة العيادات اخلارجية؛ ال�شتيعاب اأكرب عدد من املر�شى 

اأن ن�شبة التغري يف زيادة عدد  اأن اللجنة الحظت  اإال  لني،  واملراجعني واملحونَّ

املر�شى واملراجعني للعيادات اخلارجية بعد التو�شعة طفيفة، حيث مل تتجاوز 

.)%1(

وبخ�شو�س كرثة عدد اللجان العاملة يف امل�شت�شفى التي و�شل عددها اإىل 

اأحد متطلبات  اللجان هو  اأن وجود هذه  اللجنة  رئي�س  اأو�شح  )26( جلنة، 

اجلودة التي يتم تقييمها ميدانيًا من هيئه االعتماد االأمريكية )JCI( والتي 

مُتنح يف اأكرث من )80( دولة منذ عام 1994م، وتركز على حت�شني �شالمة 

ورعاية املر�شى من خالل تقدمي خدمات االعتماد ودعم املوؤ�ش�شات ال�شحية 

لتنفيذ حلول عملية، وتتمحور معايريها حول املري�س؛ ل�شمان اجلودة العالية 

يف تقدمي الرعاية ال�شحية.

بالو�شع  امل�شت�شفى وعالقتها  تتم يف  التي  الطبية  باالأبحاث  يتعلق  وفيما 

ال�شحي، قال رئي�س اللجنة: اإن االأبحاث غالبًا تتعلق باالأمرا�س التي تالحظ، 

ال  املثال  �شبيل  على  ومنها  اململكة،  مناطق  خمتلف  يف  ح�شولها  يكرث  اأو 

 Diabetic( احل�شر االأمرا�س التي ت�شيب العني ب�شبب داء ال�شكري مثل

امل�شت�شفى  اأن  م�شيفًا  وغريها،  املخروطية  والقرنية   )Retinopathy
اأكرث  بتفا�شيل  اهلل-  �شاء  -اإن  القادمة  تقاريره  يف  املجل�س  بتزويد  �شيقوم 

حول هذا املو�شوع.
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د. على الطخيس
رئيس لجنة المياه والزراعة والبيئة

دعا إلى سرعة اعتماد الهيكل التنظيمي 

لهيئة األرصاد وحماية البيئة

الشورى يطالب بسرعة 

االنتهاء من الخطة 

االستراتيجية لألرصاد 

وحماية البيئة

طالب جملــــ�س ال�شـورى الهيــــئة العامــــة لالأر�شــــاد وحماية 
البيئة بالعمل على �شرعــــة النتهاء من خطــــتها ال�شرتاتيجية 

لالأر�شاد وحماية البيئة.
ودعا املجلــــ�س اإىل العمل على �شرعة اعتماد الهيكل التنظيمي 
للهيئة العامة لالأر�شاد وحمايــــة البيئــــة, والعــــمل على تاأ�شي�س 

�شندوق حلماية البيئة؛ ملعاجلة الظروف الطارئة.
جاء ذلك يف القرار الذي اأ�شدره جمل�س ال�شورى خالل جل�شته 
العاديــــة الثامنــــة والثالثــــني, التي عقــــدها يـــوم الثــــالثــــاء 
املوافق 1437/8/3هـ, برئا�شــــة معايل رئيــــ�س املجــــل�س ال�شـــيخ 
الدكتور عبداهلل بن حممد بن اإبراهيم اآل ال�شيخ, بعد اأن ا�شتمع 
اإىل وجهة نظر جلنة املياه والزراعــــة والبيئة ب�شاأن ملحوظات 
الأع�شاء واآرائهم جتاه التقرير ال�شنــــوي للهيئة العامة لالأر�شاد 
وحمايــــة البيئــــة )الرئا�شــــة العامــــة لالأر�شاد وحماية البيئة 
�شابًقا( للعام املايل 1436/1435هـ, تالها رئي�س اللجنة الدكتور 

علي الطخي�س لتو�شيح.
واأكد املجل�س يف قراره على �شرورة العمل على اإيقاف �شخ مياه ال�شرف 

ال�شحي غري املعالــــجة اإىل البحــــر واالأودية وجماري ال�شيول؛ منًعا لتلوث 

البحر وامليـــاه اجلوفيــــة، مطالًبا  اجلهـــات املعنية بالتعاون مع الهيئة العامة 

لالأر�شاد وحماية البيئة لتحقيق ذلك. 

كما طالب املجل�س الهيئة بو�شع حلول عملية ت�شمن املحافظة على �شالمة 

البيئة من املخلفات امل�شرة بها وامل�شنعة من البال�شتيك والتن�شيق يف ذلك 

مع اجلهات ذات العالقة لو�شع جدول زمني مدته خم�س �شنوات ال�شتبدال 

املواد البال�شتيكية امل�شرة بالبيئة مبواد �شديقة للبيئة قابلة للتحلل.

ودعا املجل�س الهيئة العامــــة لالأر�شاد وحماية البيئة لت�شمني تقاريرها 

اململكة واحلفاظ  البيئة يف  وا�شحة وطموحة حلماية  بيئية  اأهداًفا  ال�شنوية 

عليها مبا يناف�س اأفــــ�شل ع�شــــر دول علــــمًيا وت�شمني موؤ�شرات قيا�س اأداء 

للتاأكيد على النجاح يف حتقيقها«. 

وكانت جلنة املياه والزراعة والبيئة قد اأو�شحت يف وجهة نظرها اأن هناك 

لة من كل من اأمارة منطقة املدينة املنورة، والهيئة العامة لالأر�شاد  جلنة م�شكنَّ

وحماية البيئة، ووزارة البتــــرول والرثوة املعدنية، ومهمتها متابعة التخل�س 

من النفايات ال�شناعيــــة يف املرادم املخــــ�ش�شة لهذا املجال. واأ�شافت اأن 

ا�شرتاطات  ووفق  وفق �شوابط هند�شية  بتجهيز مرادم  تقوم  �شركة معادن 

بيئية تفر�شها الهيئة العامة لالأر�شاد وحماية البيئة؛ حيث يتم التخل�س من 

تربة املنجم يف تلك املرادم ويتم تثبيت الرتبة ملنعها من االنت�شار وقت هبوب 

الرياح، وعمل اآبار اختبارية حول املرادم للتاأكد من �شــــالمة املرادم وعدم 
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ت�شرب امللوثات اإىل املياه اجلوفيــــة. وتقوم الهيئة مبتابعة نتائج املراقبة يف 

الهواء، واملاء، والرتبة ب�شكل دوري.

واأعاد رئي�س اللجنة الدكتـــور علي الطخي�س االأذهــــان اإىل قـــــرار �شابق 

للمجل�س برقم )72/135( وتاريخ 1436/2/9هـ، طالب فيه بدعم م�شروع 

التفتي�س البيئي بالكوادر الالزمة واملختربات؛ لتغطية مناطق اململكة، م�شرًيا 

اإىل �شدور االأمر ال�شامي الكرمي رقم )123/56( وتاريخ 1436/11/10هـ، 

بتوجيه الهيئة العامة لالأر�شاد وحمــــاية البيئة باإدراج احتياجاتها املت�شلة 

مب�شروع التوعية البيئــــــية، واإحداث وظائف خا�شة باملفت�شني للبيئة، ودعم 

وتاأ�شيــــ�س املختــــربات الالزمـة يف جمال  التدريب واالبتعاث،  خم�ش�شات 

العامــــة لالأر�شــــاد وحمايــــة  الهيــــئة  البــــيئي �شمــــن ميزانيــــة  التفتيــــ�س 

القــــواعد  البيئة واإعطائها االأولوية التي تراها منا�شبة، واعتمادهــــا وفــــق 

اإعداد امليزانيــــة للدولة، والتوجيهات التي ت�شدر يف �شاأنها، ويف  وتعليمات 

اإطار خطة التنمية.

اأن اململكــــة حققت م�شتوى عالًيا يف ت�شنيف  واأ�شار رئي�س اللجنــــة اإىل 

البيئي  للقانون  )ييل(  مركــــز جامعــــة  به  يقــــوم  الــــذي  البيئي  التحالــــف 

وال�شيا�شات البيئية، واملركز العاملي ل�شبكة معلومات االأر�س بجامعة كولومبيا 

االأمريكيتني، مع املنتدى االقت�شادي العاملي حيث حققت املرتبة )35( بني 

)178( دولة ي�شملها االأداء البيئي.

وزاد رئي�س اللجنة اأن التقريــــر ال�شــــنوي للهيئة العامة لالأر�شاد وحماية 

البيئة يعر�س و�شع الهيئة االإداري والت�شغــــ يلي، وخططها، وقيا�س االأداء يف 

اأعمالها، ولي�س تقريًرا لعر�س الو�شع البيئي يف اململكة.

اأما عن االإح�شاءات ب�شاأن االأداء البيئي، اأو�شح الدكتور علي الطخي�س اأن 

ل عن حالة البيئة باململكة بالتن�شيق مع كافة  الهيئة تقوم باإعداد تقرير مف�شنَّ

اجلهات املعنية واملوؤثرة على البيئة، و�شي�شدر هذا التقرير خالل ثالثة اإىل 

اأربعة اأ�شهر قادمة، و�شي�شدر تقريٌر عن حالة البيئة ب�شكل م�شتمر كل عامني.

وب�شاأن �شحة ما ُذكر باأن اململكة حتتل املرتبة اخلام�شة عامليًا يف التلوث 

قامت  اأنها  اللجنة  اأو�شحت  العامليــــة،  ال�شحــــة  منظــــمة  اإح�شائية  ح�شب 

البيئة  وحماية  لالأر�شاد  العامة  بالهيئة  االت�شــــال  ومت  ذلك،  من  بالتحقق 

ملعرفة احلقيقة، حيث اأفادت الهيئة اأنها ال تعلم �شيًئا عن ذلك، ومل جتد يف 

الوثائق املن�شورة ملنظمة ال�شحة العاملية ما ي�شري اإليه، اإ�شافًة اإىل اأن منظمة 

التلوث  العامة؛ بينما  ُتعنى باالأمرا�س وتفا�شيلها وال�شحة  العاملية  ال�شحة 

ُتعنى به منظمات خا�شة بالبيئة مثل برنامج االأمم املتحدة للبيئة، واملنظمات 

التي ُتعنى بتطبيق اأهداف التنمية االألفيــــة ومنــــها: الت�شنيف ال�شادر من 

التحالف البيئي املكون من جامعة )ييل( للقانون البيئي وال�شيا�شات البيئية، 

واملركــــز العاملي ل�شبكــــة معلــــومات االأر�س بجامعة كــــولومبيا االأمريكيتني 

املرتبة )35( بني  اململكة  العاملي؛ حيث حققت فيه  املنتدى االقت�شادي  مع 

)178( دولة �شملها االأداء البيئي �شاماًل عنا�شر التلوث البيئي.

وك�شف رئي�س اللجنة اأن الهيئة و�شعت معايري ل�شحة بيئة العمل و�شالمة 

العاملني يف امل�شانع واملن�شاآت، حيث ال ُيعطى اأي ت�شريح بيئي الأي من�شاأة، اإال 

بعد اأن ت�شتويف هذه املعايري، م�شيفًا اأن املوافقات والتاأهيل البيئي والت�شاريح 

ال�شادرة بلغت خالل عام التقرير )2.527( ت�شريًحا، و�شدرت بعد تطبيق 

كافة معايري ال�شحة والبيئة وال�شالمة املهنية. وقامت الهيئة يف �شنة التقرير 

بـ)237( زيارة خا�شة بال�شحة وال�شالمة املهنية.

ولفت رئي�س اللجنة اإىل اإن االإجراءات املتبعة -حالًيا- لتعليق الدرا�شة يف 

اململكة نتيجة للظروف اجلوية تتم وفق اآلية وا�شحة، وهي اأن الهيئة العامة 

اإبالغ مركز القيــــادة وال�شيطرة يف املديرية  لالأر�شاد وحماية البيئة تتوىل 

العامة للدفاع املدين ووزارة التعليم، فيما يتوىل مديرو التعليم التوا�شل مع 

املعنيني يف الهيئة ملزيد من االإي�شاح حيال احلالة التي على �شوئها يتم اتخاذ 

قرار تعليق الدرا�شة اأو عدمه.
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الشورى يوافق على

مشروع النظام األساس 

للمجلس الدولي للتمور

قرر جمل�س ال�شورى خالل جل�شته العادية ال�شابعة والثالثني, 
معايل  برئا�شة  1437/8/2هـ,  املوافق  الثنني  يوم  عقدها  التي 
رئي�س املجل�س ال�شيخ الدكتور عبداهلل بن حممد بن اإبراهيم اآل 
ال�شيخ, املوافقــة على م�شـــروع النظام الأ�شــــا�س للمجل�س الدويل 

للتمور.
جاء ذلك بعد مناقــــ�شة املجل�س تقــرير جلنة املياه والزراعة 
والبيئة, ب�شاأن م�شروع النظام الأ�شا�س للمجــــل�س الدويل للتــمور, 

الذي تاله رئي�س اللجنة الدكتور علي الطخي�س.
وبعد عر�س تقرير اللجنة وتو�شيتها ب�شاأن املو�شوع، للمناق�شة، قال اأحد 

ن�شهد  اأننا  اإال  اململكة  التمــور يف  اإنتاج  وفرة  من  الرغم  على  اإنه  االأع�شاء: 

�شعًفا كبرًيا يف ت�شويقـــها، بخــــــا�شة يف الت�شدير العـــاملي، حــيث ال يتالءم 

ذلك مع مكانة اململكة االقت�شادية، كما اأنه لي�س بحجم الطــلب املتزايد على 

التمور يف االأ�شواق العاملية، م�شيفًا اأننا ال نزال نعاين من الق�شور يف عمليات 

التعقيم، والتعبئة، والت�شنيع، التقليدية البحتة. 

ْت اإىل  دنَّ
َ
اأ اأن قطاع التمور يعاين من معوقات و�شعوبات  اآخر  وراأى ع�شو 

قلة  الق�شـــور يف مراقبة اجلودة، مع  ب�شـــبب  العامل  الت�شدير لدول  �شعف 

مهارة العمالة التي تتوىل التمور يف املمـــلكة، وعدم حرفتيها. موؤكدًا احلاجة 

املا�شة الإن�شاء عالمة جودة للتمور ال�شعودية، مع ت�شجيع املزارعني واأ�شحاب 

م�شانع التمور حل�شور املعار�س والفعاليات الدولية ذات العالقة، مع االجتاه 

اإىل الزراعة الع�شوية للنخيل لتح�شني اجلودة، وال�شناعات التحويلية للتمور 

لال�شتفادة منها يف منتجات عاملية. 

واأ�شاف اآخر اإن الدولة ت�شعى اإىل ت�شهيل العقبات التي تواجه قطاع التمور 

والنخيل، والعمل على دعمه وت�شجيعه، حيث مت تاأ�شي�س املركز الوطني للتمور 

بالتمور  والو�شول  اإن�شائه،  الهدف من  يحقق  باأن  اأمله  والنخيل، معربًا عن 

ال�شعودية اإىل العاملية؛ ليكون هذا القطاع من روافد االقت�شاد ال�شعودي.

وتابع الع�شو اإن اإن�شاء املجل�س حتـــت مظلة دولية بالتعاون مع املنظمات 

الدولية ذات العالقة �شوف ي�شهم يف اإعـــداد وتنــــفيذ برامج جماعية حتقق 

التنمية امل�شتدامة للتمور عامليًا واإقليمــــيًا، ور�شم هــــوية عامليــــة للتمور تعود 

بالنفع على اجلميع. 

ولفت اأحد االأع�شاء النـــظر اإىل اأن اإن�شـــاء املجــــل�س الدويل للتمور �شوف 

ي�شاعد يف دعم توجهات الدولة لتنمية قطاع التمور يف خمتلف مناطق اململكة 

وتطويره - باإذن اهلل -. 

التمور السعودية تعاني ضعفًا كبيرًا 
في التسويق رغم وفرة اإلنتاج!
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واأ�شاد اآخر بجهود اململكة املتمثلة يف املبادرة للدعوة اإىل تاأ�شي�س املجل�س 

لل�شنوات  الت�شغيلية  ميزانيته  ودعم  الريا�س،  مدينة  يف  مقره  وا�شت�شافة 

ال�شنوية  اال�شرتاكات  قيمة  حتدد  مادة  اإ�شافة  مقرتحًا  عمله،  من  االأوىل 

للدول كاملة الع�شوية، اأو اإ�شافتها يف املادة التا�شعة.  

للمنتجات  اأمنوذًجا  النظام  هذا  يكون  اأن  يف  اأمله  عن  اآخر  ع�شو  وعرب 

�شيعود  ذلك  الأن  اململكـــــة؛  يف  والبحرية  احليوانية  وللرثوة  كافة،  الزراعية 

بالفائدة على املنتجات الوطنية، م�شيفًا اأنه من االأن�شب اإيجاد نظام حملي 

قبل النظام الدويل جلميع املنتجات.

وبعد انتهاء مداخالت االأع�شاء على التـــقرير اأبدت جلنة املياه والزراعة 

والبيئة وجهة نظرها جتاه ما طرحه بعــــ�س االأع�شاء من اآراء وملحوظات، 

مبينة اأن بع�س التعديالت التي اقرتحها عــــدد من االأعــــ�شاء على م�شــــروع 

النظام مل تخل بالنظـــــام، كمــــا اأن لهيئة اخلرباء الراأي نف�شه فيما يتعلق 

بالتعديالت املدخلة على االتفاقية.

اأما ما يتعلق براأي مندوب وزارة املياه يف عدم التو�شع يف زراعة النخيل، 

من  املو�شوع  اأخذت  الوزارة  اإن  الطخي�س  علي  الدكتور  اللجنة  رئي�س  قال 

التو�شع يف بع�س املحا�شيل  اأن  املياه، م�شيفًا  جانب املحافظة على م�شادر 

يوؤدي ال�شتهالك اأكرب، وقد ذكرت اللجنة يف حم�شرها اأن هذا النظام ي�شعى 

البيئي،  والتوازن  الغذائي،  واالأمن  امل�شتدامة،  الزراعية  التنمية  اإىل حتقيق 

واال�شتعمال االأمثل للموارد الطبيعية، وبخا�شة املياه. 

وعرب الدكتور الطخي�س عن اأمله يف اأن يكون هذا النظام منوذًجا لبقية 

هناك  اأن  اإىل  م�شريًا  ال�شعودية،  العربية  اململكة  بها  تتميز  التي  املحا�شيل 

على  تكون  اأن  للمملكة  و�شرٌف  النظام،  هذا  على  عت  وقنَّ دولة  ع�شرة  اإحدى 

راأ�س هذه الدول، واأن حتت�شن هذا املجل�س، فالنخلة �شجرة مباركة.
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الشورى يدرس تعديل 

بعض مواد نظام 

الجمعيات التعاونية

وافق جمل�س ال�شورى خالل جل�شته العادية احلادية والثالثني, 
التي عقدها يـــوم الثنني املوافق 1437/7/4هـ, برئا�شة معايل 
نائـــب رئيـــ�س املجلـــ�س الدكتـــور حمـــمد بن اأمـــني اجلفــري, على 
مالءمة درا�شة مقرتح م�شروع تعديل بع�س مواد نظام اجلمعيات 
التعاونيـــة, املقـــدم مـــن ع�شـــوي املجـــل�س الدكتـــور عبــدالعزيز 
ال�شراين, والأ�شتـــاذ عبدالعزيز الهـــدلق, ا�شتناًدا للمادة الثالثة 

والع�شرين من نظام جمل�س ال�شورى.
ويهدف مقرتح امل�شروع اإىل رفع �شقف اأداء اجلمعيات التعاونية 
�شواء كان ذلك من حيث التاأ�شي�س اأو الت�شــغيل, وامل�شاركة يف احلد 
من الفقر والبطالة وحت�شــني احلــــالة القت�شادية والجتماعية 
لأع�شاء اجلمعيات التعاونية, ورفـــع عــــدد اجلمعــــيات التعاونية 

للو�شول اإىل املعدل العاملي.
جاء ذلك بعد اأن ناقــ�س املجــــل�س خــــالل اجلل�شة تقرير جلنة 
ال�شوؤون الجتماعية والأ�شــــرة وال�شباب وتو�شيتها ب�شاأن مقرتح 
امل�شروع الذي تلتـــه رئيـ�س اللجنة الدكتورة حمده العنزي, حيث 
طالب اأحد الأع�شــاء يف مداخلتـــه اللجنــــة بدرا�شة جميع املواد 
ملعاجلة الثغرات املوجودة يف النظام. كمـــا طالب مقدمي املقرتح 
حتديد اجلوانب اجلوهريــة التي دعـــت اإىل التــــو�شع يف اإنـــــ�شاء 

اجلمعيات التعاونية.
وراأى ع�شو اآخر اأن اجلمعيات التعاونية تعــــددت حتى بلــــغ عددها اأكرث 

من مئتي جمعية تعاونية، و�شاحب هذا التعدد تنوًعا يف اأهدافها تبًعا لتنوع 

ن�شاطها، ومهامها، واخلدمــــة التي تقــــدمها، موؤكــــدًا اأهمــــية درا�شة نظام 

اجلمعيات التعاونية بطرق علمية حديثــــة واإ�شدار اللوائح التنفيذية لكل نوع 

من اأنواع اجلمعيات التعاونيـــة تتواكــــب مع التطور والتقدم الذي ن�شهده يف 

ن�شاط هذه اجلمعيات لتحقيق التنمية االجتماعية.

واأ�شاد اأحد االأع�شاء باملقرتح الــــذي راأى اأنــــه يتــــواكب مع التوجه نحو 

اإ�شدار اللوائح التنفيذية لبع�س القطاعات اخلدمية يف املجال االجتماعي، 

م�شرًيا اإىل ما ا�شتمل عليه املقرتح من تعديل ت�شـــع ع�شرة مادة حذفت منها 

�شيفت �شت مــــواد جديـــدة، وهذا التعديل قد يرقى اإىل اأن 
ُ
مادة واحدة، واأ

يكون م�شروًعا جديًدا.

واأكد عــ�شو اآخــــر احلاجــــة املا�شــــة لتطويــــر هذا النظــــام، وزيادة عدد 

اجلمعيات التعاونية، منوًها مبا بذله مقدما املقرتح من جهد متميز يف تعديل 

هذا النظام، وهذا اجلهد جنم عن خربة وجتربة يف امليدان العملي لهما.

ولفت اآخر النظــــر اإىل ما للجمعيات التعاونية من دور بارز يف خــــدمة 

التنمية يف بالدنا، بيد اأنه اأكد اأن عدد اجلمعيات ون�شاطها ال يزال حمــــدوًدا، 

واأرجع ذلك اإىل ما تواجـهه هذه اجلمـعيات من قـ�شور يف اأنظمتها ولوائحها.

داعيًا اللجنــــة عنــــد درا�شتــــها لهــــذا املقتــــرح اإىل العــــمل على ت�شــــهيل 

كثــــري مــــن االإجــــراءات التي ت�شــــاعد يف تفعــــيل هــــذه اجلمــــعيات للقــــيام 

ــــال. بدورهــــا ب�شكــــل فعنَّ
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كم �شعدت بتعيني معايل الدكتور ح�شام العنقري رئي�شا لديوان املراقبة العامة, بالرغم من خ�شارة 

اللجنة املالية مبجل�س ال�شورى رجال ذا كفاءة عاليـــــة, وخا�شة يف النواحي املالية, فهو حا�شل على 

درجة اأ�شتاذ يف علم املحا�شبة, مما جعله يرثي اللجنـــــة املالية حيث كان نائبا لرئي�س اللجنة املالية 

ثم اأ�شبح رئي�شا لها, و�شعادتي تكمن يف اأن ديوان املراقبة العامـــــة يف حاجة ما�شة ملثل هذه املوؤهالت 

والعقول النرية, فقد ت�شرفت باأن اأكون يف هذه اللجنة مع معاليه ملدة اأكرث من ثالث �شنوات, فوجدت 

فيه غزارة يف العلم, دمث اخللق, يدير اجلل�شات بكل احرتافية, يعطي الوقـــــت الكامل للنقا�س دون 

�شجر اأو ملل ,حيث اإن ٌجل همه جودة املنتج, وديوان املراقبة العامة يحتاج اإىل قائد يهتم بالنوعية 

اأكرث من اهتمامه بالكمية, وهذا يحتاج اإىل ا�شرتاتيجة مبنية على درا�شـــــة مهنية واقعية, بعيدة 

عن التنظري, وال�شتفادة من كل كوادر الديوان الذيـــــن دفعت الأموال الطائلة لتدريبهم, فالديوان 

يزخر بذوي املوؤهالت واخلربات وما يحتاجه هو �شخ�شيـــــة قيادية ع�شرية تتما�شى مع التطورات 

املت�شارعة يف اململكة ومتم�شية مع خطة »روؤية اململكة 2030«, ولعل من ح�شن احلظ اأن معايل رئي�س 

الديوان اجلديد اأٌتيحت له الفر�شة بدرا�شـــــة تقارير الديوان اأثناء عمله يف اللجنة املالية, وا�شتمع 

اجلهات  على  تثار  التي  وكذلك  املجل�س,  قبة  حتت  الرقابية  الأجهزة  على  تثار  التي  املناق�شات  اإىل 

احلكومية والتي تقدر يف كل جل�شة بع�شرات املداخـــــالت, فهو لي�س غائبا عن عمل الجهزة الرقابية 

وعن عدم قيامها باحلفاظ على املال العام كما ينبغي, و�شـــــرورة الأخذ بها اإىل ال�شلـــــوب الرقابي 

بع�س  لتعديل  مقرتحات  وقدم  وداخل  معاليه  ا�شتمـــــع  كما  التقليدي,  ال�شلوب  من  بدل  احلديث 

اجلهات,  بعـــــ�س  اأداء  تطوير  حول  درا�شتها  على  باملوافقة  الت�شويت  مت  تو�شيات  وقدم  الأنظمة, 

واطلع على تقارير اجلهات احلكومية. 

لقد بزغ فجر جديد على الديوان واإن زمن الديوان قد لح بارقه, ولعلي اأقويل لأبنائي يف الديوان 

ورفقاء دربي, ماذا تريدون اأكرث من هذا الرئي�س ومن هذا احل�شام ؟ جدية يف العـــــمل وال�شرعة يف 

وتقبل  حـــــدود  بـــــدون  للتطوير  وطمـــــوح  م�شتنري  وعقل  جودتها,  على  املحافظة  مع  الأمور  ح�شم 

نه�شته  تنفيذية  حكوميـة  جهـــــة  من  يـــــاأت  ومل  الدرا�شة,  من  حقها  ويعطيها  واملقرتحات  لالآراء 

البريوقراطية باأنيابها, ف�شريوا مع قائدكم يف قيادة قطار التطوير و على بركة اهلل, 

وختـــــاما, اأقـول: جعـــــل اهلل هذا التعييـــــن وغريه من التعييـــــنات يف ميـــــزان ح�شنـــــات خـــــادم 

احلرمني ال�شريفني.

اأ. حممد بن مر�شد الرحيلي
ع�شو جمل�س ال�شورى

ديوان المراقبة العامة وطلوع فجر جديد
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الشورى يدعو وزارة 
االقتصاد إلقرار 

االستراتيجية الوطنية 
للتحول نحو مجتمع 

المعرفة

دعا جمل�س ال�شورى وزارة القت�شــــاد والتخطيط اإىل الإ�شراع 
يف اإقرار وتنفيذ ال�شرتاتيجية الوطنــــية للتحــــول نحو جمتمع 
املعرفة, على �شوء اأهداف روؤية اململكة العربية ال�شعودية 2030.
وطالب املجل�س خالل جل�شته العاديــــة ال�شابعــــة والثــــالثني, 
التي عقدها يوم الثنني املوافــــق 1437/8/2هـ, برئا�شة معايل 
رئي�س املجل�س ال�شيخ الدكتور عبداهلل بن حممد بن اإبراهيم اآل 
تاأ�شي�س  اإقرار  يف  لالإ�شراع  والتخطيط  القت�شاد  وزارة  ال�شيخ, 
املركز ال�شعودي لأبحاث التنميــــة, على اأن يكون له اأنظمة مالية 
واإدارية مرنة متكنه من القيام مبهامــــه, واإعداد التاأهيل املربمج 
للموظفني لديها بالبتعاث اخلارجي, والتن�شيق مع وزارتي املالية 
واخلدمة املدنية لتعديل م�شميات الوظائف, وفًقا ملا تراه الوزارة 

منا�شًبا ملهامها.
كما طالب جملــــ�س ال�شــــورى يف قــــراره الــــوزارة با�شــــتكمال 
اإجــــراءات نقــــل الن�شاطــــات القتــــ�شادية ذات ال�شلة باجلانب 
القت�شادي من وزارة املالية بكامــــل مكونــــاتها ذات الرتــــباط 
بالقتــــ�شاد, تنفيــــًذا لالأمــــر ال�شــــامي رقم )23975( وتــــاريخ 
1436/6/2هـ, واعتماد التجهيزات والإجراءات الالزمة لتي�شري 
انتقال املوظفني املرتبطني بالن�شاطــــات املمكن نقل اخت�شا�شاتها 
من وزارة املالية اإىل الوزارة, وال�شتفادة منها بال�شكل املطلوب يف 

تنفيذ مهام وم�شوؤوليات الوزارة. 
كم قرر املجــــل�س مطالبة وزارة القت�شاد والتخطيط بت�شمني 
تقاريرهــا ال�شــنويــة القادمــة برنــامج تنــفيذي متــكامل لتنويع 
م�شادر الدخل وتــقليل العتمــاد على البتــرول كمــ�شدر دخــــل 

اأ�شا�س, وفق جدول زمني حمدد ومتابعته؛ على �شوء اأهداف روؤية 
اململكة العربية ال�شعودية2030«.

جاء ذلك بعــد اأن ا�شتــمع املجــل�س خالل اجلل�شة لوجهة نظر 
جلنة القت�شاد والطاقة ب�شــاأن ملحــــوظات الأعــــ�شاء واآرائهم 
جتاه التقرير ال�شنوي لوزارة القتــــ�شاد والتخطيط للعام املايل 
1436/1435هـ, تالهــــا رئيــــ�س اللجــــنة الأ�شتاذ عبدالرحمن 
الرا�شد الذي اأو�شح اأن الدرا�شات وامل�شوحــــات اأثبتت اأن البطالة 
يف اململكة بطالة هيكلية, ولي�شــــت بطــــالة متعــــلقة بعدم توفر 
الوظائف يف القت�شاد ال�شعــــودي, وراأت اللجــــنة �شرورة تظافر 
اجلهود لتوفريها, واإتاحة فر�س توظيف اأكــــرب اأمام العاطلني عن 

العمل وهذا ما ت�شعى اإليه الوزارة من خالل خططها وبراجمها. 

زردًا على ت�شــــاوؤالت عــــدد من االأعــــ�شاء حــــول اأ�شبــــاب �شغــــور نحــــو 

)49،7%( من الوظائف يف الوزارة طوال فتــــرة التقرير، بنينَّ رئي�س اللجنة 

اأن هذا الق�شور يف �شغل الوظــــائف ال�شاغــــرة يف الــــوزارة يعود اإىل بع�س 

ال�شعوبات يف نقل كامل الن�شــــاط االقتــــ�شادي من وزارة املالية اإىل وزارة 

االقت�شاد والتخطيط.

أ. عبدالرحمن الراشد
رئيس لجنة االقتصاد والطاقة

الراشد: الدراسات أثبتت أن البطالة
في المملكة بطالة هيكلية
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مجلس الشورى يطالب 
الرئاسة العامة لإلفتاء 

بتكثيف حضورها000
وإنشاء مركز إعالمي 

للتواصل مع أفراد
المجتمع ومؤسساته

طالــــب جمـــل�س ال�شــــورى الرئا�شـــة العامـــة للبحــوث العلمية 
والإفتاء بتكثيــف ح�شـــورها للموؤمتـــرات والنـــدوات وامللتقـــيات 

الفكرية والثقافية يف داخل اململكة وخارجها.
كما طالب املجلـــ�س الرئا�شـــة بتعـــزيز التوا�شل مع القطاعات 
الق�شائية والأمنية والعالجية ملعرفة امل�شكالت املوجودة وال�شعي 
لعالجها, واإن�شاء مركز اإعــالمي يف الرئا�شــــة للتــــوا�شل مع اأفراد 

املجتمع وموؤ�ش�شاته لبيان راأيها مواكبة للم�شتجدات.
جاء ذلك يف القرار الــذي اأ�شدره جمل�س ال�شورى خالل جل�شته 
العادية الثالثـة والثالثيـــن, التي عقـدها يـــوم الأربعـــاء املوافق 
1437/7/6هـ, برئا�شة معايل نائب رئي�س املجل�س الدكتور حممد 
نظــر جلنة  لوجــهة  املجــــل�س  ا�شتمع  اأن  بعـد  اأمني اجلفـري,  بن 
ال�شــوؤون الإ�شــالميــــة والق�شائيــــة ب�شــاأن ملحوظــات الأعــ�شاء 
واآرائهــم جتــاه التقرير ال�شنوي للرئا�شة العامة للبحوث العلمية 
والإفــتاء للعــام املــايل 1436/1435هـ, الذي تـاله رئي�س اللجنة 

الدكتور فالح ال�شغري.
وكانت اللجنة قد اأو�شحت يف وجهة نظرها اأن الرئا�شة العامة للبحوث 

العلمية واالإفتاء تواكب امل�شتجدات املعا�شرة، موؤكدًة اأن هذه امل�شتجدات اأو 

ما ي�شمى بالنوازل املعا�شرة حمل اهتمام هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة 

لالإفتاء، وقد �شدرت العديد من القرارات والفتــــــاوى التي تو�شــــــح احلكم 

ال�شرعي يف تلك الق�شايا، فمن يطلع على قرارات الهيئة يدرك ذلك بجالء، 

وهي تتناول ق�شايا تتعلق بال�شوؤون الطبية، واالجتماعية، واملالية، وغريها.

اأما ما يتعلق مبدى ا�شتعانة الرئا�شة باأ�شحاب اخلربة يف املجاالت الطبية 

باخلرباء  ت�شتعني  الرئا�شــــــة  اإن  اللجــــــنة:  رئي�س  قال  والهند�شية وغريها؛ 

املو�شوع  ح�شب  تخ�شــــــ�شه  يف  كل  وغريهــــــم،  واملهند�شــــــني  االأطباء  من 

ور�س  يف  املناق�شة  يف  وامل�شاركة  البحوث،  اإعداد  بطلب  وذلك  بحثه،  املراد 

العــــــمل، وي�شتمع اأع�شــــــاء هيــئة كبار العلمــــــاء اإىل اآرائهــــــم، ويجــــــرون 

حــــــوارات معــــــهم، وهنــــــاك جلان متخ�شــــــ�شة تتبع هيــــــئة كبار العلماء 

ومنها اللجنة اال�شت�شارية ال�شرعية الطبية.

الرئا�شة وعدد  اللجنة بني  التعاون الذي طالبت به  وفيما يخ�س طبيعة 

من القطاعات االأخــــــرى اأ�شــــــار الدكتــــــور فالح ال�شغــــــري اإىل اأن احلكم 

على ال�شيء فــــــرع عن ت�شوره، وهناك العديــــــد من الق�شايا وامل�شتجدات 

يف جماالت خمتلفة، وملعرفة حجم الق�شية وما ي�شاحبها من اأحوال يحتاج 

اإىل توا�شل مع اجلهة ذات االخت�شا�س ملعرفة ذلك، وبناء عليه؛ يكون بيان 

ترى  اللجنة  اأن  موؤكدًا  ت�شور جلي.  مبنــــــًيا على  امل�شاألة  والراأي يف  احلكم 

اأهمية اإقامة ج�شور بني الرئا�شــــــة وتلك اجلهات �شعيًا لبيان احلكم ال�شرعي 

ال�شحيح، واحلد من التجاوزات يف م�شــــــائل حتتاج ملعاجلة �شرعية ينبغي 

الرجوع فيها الأهل االخت�شا�س.
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المجلس يطالب بلجنة 

خاصة لفض منازعات 

أنظمة التعامالت 

اإللكترونية الحكومية

قرر جمل�س ال�شورى خالل جل�شته العادية ال�شابعة والثالثني, 
معايل  برئا�شة  1437/8/2هـ,  املوافق  الثنني  يوم  عقدها  التي 
رئي�س املجل�س ال�شيخ الدكتور عبداهلل بن حممد بن اإبراهيم اآل 
بالعمل على  املعلومات  وزارة الت�شالت وتقنية  ال�شيخ, مطالبة 
اإن�شاء جلنة خا�شة لف�س ما قد ين�شاأ من منازعات تتعلق باأنظمة 

التعامالت الإلكرتونية احلكومية.

كما طــالب املجلــــ�س الوزارة بالتن�شيق مع وزارة املاليــة فيما 
يتعلق باملوافقة على م�شروعــــات وميزانيــــات تقنــــية املعلـــومات 
والت�شالت يف اجلهــــات احلكوميـــة, من خالل اإلزام تلك اجلهات 
با�شتخدام النظم الإداريــــة واملاليــــة, وكذا بنيــــة الت�شــــالت 

وتقنية املعلومات, املعتمدة من الوزارة.

جــــاء ذلك بعــــد اأن ا�شتــــمع املجلــــ�س لوجهــــة نظــــر جلنــــة 
النقل والت�شالت وتقنية املعلومات ب�شاأن ملحوظــــات الأع�شاء 
واآرائهم جتــــاه التقــــرير ال�شــــنوي لــــوزارة الت�شالت وتقنية 
املعلومات للعام املايل 1436/1435هـ, تالها رئي�س اللجنة اللواء 

املهند�س نا�شر العتيبى.
واأو�شحت اللجنة يف ردها على ت�شـــاوؤالت بعـــ�س اأع�شـــاء املجـــل�س عـــن 

االأ�شباب واملعوقات التي منعت وزارة االت�شاالت وتقنية املعلومات من حتقيق 

ن�شبـــة الـ 25% املتبقـــية من اخلطـــة اخلم�شـــية »االأوىل« لالت�شاالت وتقنية 

املعلومات اأن هناك تقريًرا مف�شاًل يرفع للمقام ال�شـــامي �شنوًيا عن اخلطة 

اخلم�شية لالت�شاالت وتقنية املعلومات ويزود جمل�س ال�شورى بهذا التقرير، 

واأن هناك تفاوًتا يف قدرات اجلهات احلكومية يف حتقيق اخلطط اخلم�شية، 

وبينت اأن عدم حتقيق الن�شبة املتبقية يعود  اإىل قيام بع�س اجلهات بتغيري 

اخلطة،  اأمانة  مع  التن�شيق  دون  م�شاريعها  ومديري  ومن�شقيها  خططها 

وكذلك نقل امل�شروع التقني اإىل مكان اأخر اأو اإدارة اأخرى داخل اجلهة، حيث 

ال يكون هناك نقل للمعلومات ال�شحيحة اأثناء التغيري والتبديل بني العاملني 

يف امل�شروع ويكون هناك �شعف يف املتابعة، اإىل جانب اأن بع�س اجلهات ت�شند 

امل�شروع جلهة غري قادرة على التن�شيق، وكذلك عدم رفع املوؤ�شرات الواردة 

يف اخلطة الأمانة اخلطة الوطنية لالت�شاالت وتقنية املعلومات، واإدراج بع�س 

املبالغ املطلوبة، وكذلك  اجلهات مل�شاريعها يف امليزانية دون احل�شول على 

االفتقار اإىل الكوادر الوطنية امل�شغلة واملنفذة. 

واأ�شـــاف رئيـــ�س اللجنـــة اأن وزارة االت�شـــاالت وتقنية املعلومات ممثلة 

ر( قـــامت بتطـــوير اآليـــة قيـــا�س ملـــدى  بربنامج التعامـــالت االإلكرتونية )ي�شِّ

حتول اجلهات احلكومية اإلكرتونًيا، بناء على �شوابط التعامالت االإلكرتونية 

احلكوميـــة ال�شـــادرة مبـــوجب قـــرار جمـــل�س الـــوزراء رقـــم )40( وتاريخ 

1427/2/27هـ، وقرار جمل�س الـــوزراء رقـــم )252( وتاريخ 1431/7/16هـ 

ب�شاأن دعم وتعزيز اآلية التحول لتطبيق التعامالت احلكومية االإلكرتونية وما 

ت�شمنه من �شوابط التعامالت احلكومية االإلكرتونية بالبند رقم )22( باأن 

تقوم كل جلان حكومية بقيا�س مدى التحول للتعامالت احلكومية االإلكرتونية 

كل �شتة اأ�شهر وفق موؤ�شرات واآليات ي�شعها الربنامج.

ال�شلـــطات وال�شالحيات موزعة يف  اأن  اإىل  النظـــر  اللجنة  ولفت رئي�س 

قطاع االت�شاالت ب�شكل متـــوازن، فالـــوزارة تعـــنى بر�شم ال�شيا�شات وو�شع 

الت�شريعات، وهيئة االت�شاالت تعـــنى بتنظـــيم القطـــاع واإ�شدار الرتاخي�س 

واالإ�شراف على انت�شار وجـــودة خدماتـــه ومقـــدمي اخلـــدمات مـــن القـــطاع 
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اخلا�س، كمـا اأن الـــوزارة تختـــ�س مبعـــــاجلة ال�شكاوى واملنازعات يف حالة 

ت�شعيدها من الهيئة اأو �شد الهيــئة، اأما  االأمـــور التي ال تفـــ�شل فيها الوزارة 

فيمكن رفعها لديوان املظامل.

وا�شار اللواء العتيبي اإىل اأنه بالـــرغم من حتقيق اململكة تقدًما كبرًيا يف 

جمال االت�شاالت وتقنية املعلومات، واحـــتلت مراكز متقدمة بني دول العامل، 

اإال اأنه ما زال ينبغي على الوزارة اأن تبـــذل جهدًا اأكـــرب يف هذا املجال بحكم 

االإمكانات الكبرية للمملكة مقارنة بكثري من دول العامل.

والحظت اللجنة اأن الهيكل االإداري للـــوزارة ي�شـــم بيـــن وحداته مركزًا 

للبحوث والدرا�شات، بيد اأن التقرير مل يقدم اأية معلومات عن ن�شاطات هذا 

املركز، رغم اأهمية البحث العلمي يف جمـــال االت�شـــاالت وتقنية املعلومات، 

ف�شاًل عن  الوزارة اأ�شهبت يف تقريرهًا يف احلـــديث عن اخلـــطة اخلم�شية 

االأوىل لالت�شـــاالت وتقنيـــة املعلومـــات، رغم اأن هـــذه اخلطـــة قد اأقـــفلت 

ح�شب التقرير يف العام 1434/1433 هـ.

وعـــن اخلـــطـــة اخلم�شيـــة الثانيـــة اأفـــاد رئيـــ�س اللجـــنة اأنـــه تـــم الرفـــع 

باخلطة اخلم�شية الثانية لالت�شاالت وتقنية املعلومات للمقام ال�شــامي برقم 

)1/581( وتاريخ 1435/02/20هــ وقد متـــت مناق�شـــتها حتت قبة جمل�س 

ال�شورى، ومت اإقرارها من جملـــ�س ال�شـــورى بالقـــرار رقم )49/93( وتاريخ 

1436/11/23هـ.

وفيما يتعلق مبركز البحوث والـــدرا�شات، قـــال اللـــواء العتيـــبي: اإن من 

وم�شاريع  يتعلق مببادرات  فيما  والبحـــوث  الدرا�شـــات  اإعداد  املركز  اأعمال 

اخلطة، واإعداد التقارير والدرا�شـــات املتعلـــقة بالقطـــاع، واالإ�شهام يف بناء 

قواعد املعلومات االإح�شائية، وتقدمي املعلومات والبيانات للجهات املختلفة، 

ومراجعة ما يحال اإليه من اأنظمـــة وت�شريعـــات ودرا�شـــات وخـــطط وتقارير 

لتقدمي املالحظات والتقريـــر حيالهـــا، كـــما ميثل الوزارة يف كثري من اللجان 

واملوؤمترات والندوات وور�س العمل واالجتماعات.

واأكد العتيبي اأن روؤية اخلطة ور�شالتها وا�شحة وتخدم كافة فئات املجتمع 

مبا يف ذلك ذوي االحتياجـــات اخلا�شــة واإن لـــم تـــذكر باال�شـــم، م�شرًيا اإىل 

توجيه وتنفيذ م�شاريع حمددة لهذه الفئة العزيزة من املجتمع. 
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د. فالح الصغير
رئيس لجنة الشؤون اإلسالمية والقضائية

الشورى يطالب
هيئة التحقيق واالدعاء 

العام بنسب إنجاز
مبانيها ووظائفها 

الشاغرة!

�شــدد جمــــل�س ال�شــــورى خــــالل جل�شتــــه العاديــــة اخلام�شة 
والثالثني, التي عقدها يـــوم الثالثــــاء املوافــــق 1437/7/19هـ, 
برئا�شة معايل رئي�س املجل�س ال�شيــــخ الدكتور عبداهلل بن حممد 
بن اإبراهيم اآل ال�شيخ, على �شــــرورة اأن ت�شــــمن هيئة التحقيق 
والدعــــاء العــــام تقاريرها القادمة ما اأجنــــزته ب�شــــاأن املباين, 

واإ�شغال املراتب الوظيفية ال�شاغرة.
كما اأكد املجل�س على قراره ال�شابق الذي يطالب الهيئة بالعمل 

على التعريف مبهماتها عرب و�شائل الإعالم والت�شال.
جــــاء ذلك يف القرار الــــذي اأ�شـــدره املجلــــ�س بعد اأن ا�شتمع 
لوجهــــة نظــــر جلنــــة ال�شــــوؤون الإ�شالميــــة والق�شائية, ب�شاأن 
ملحوظات الأع�شاء واآرائهم جتاه التقرير ال�شنوي لهيئة التحقيق 
والدعاء العام للعام املايل 1436/1435هـ, تالها رئي�س اللجنة 
الدكتور فالح ال�شغري, الذي اأو�شح اأن هناك من يرى منا�شبة ربط 
وتوزيعها  بنوعيتها  اجلــــرائم  مرتكبي  عن  واخللفيات  املعلومات 
املكاين والفاعل لهذه اجلرائم من ال�شعــــوديني, اأو املقيـــمني, �شواًء 
من فئة ال�شباب اأو كبار ال�شن, ذكوًرا اأو اإناًثا, واأن هذه التوزيعات 
واملعلومات الرثية مهمة جًدا ملحاولة التغذيــة الراجعة لالأجهزة 
الأمنية ملعاجلة هذه الق�شايا والتقليل منها, وبذلك ميكن حماربة 

اجلرمية باأ�شلوب منهجي, وعلمي, وموؤ�ش�شي.
واأفادت اللجنة اأن هذا االأمر متحقق من خالل )االإدارة العامة ملكافحة 

اجلرمية( يف وزارة الداخلية، م�شرية اإىل اأن هيئة التحقيق واالدعاء العام 

والدعاوى،  اجلرائم،  يف  التحقيق  يف  نظامها  ح�شب  باخت�شا�شاتها  تقوم 

ومراقبة ال�شجون، وال ميكن و�شف املتهم بكونه جمرًما مبجرد التحقيق معه، 

وتوجيه االتهام اإليه، اإذ ال يثبت ذلك اإاّل باالأحكام الق�شائية القطعية.

وب�شاأن ما اأ�شار اإليه اأحد االأع�شاء باأن تكلفة ال�شجناء يف اململكة قد ت�شل 

ال�شجناء  اأو�شاع  مبعاجلة  ومطالبته  �شنوًيا،  ريـال  املليار  ون�شف  مليار  اإىل 

من املقيمني من خالل اتفاقية ق�شاء ال�شجني حمكوميته يف بلده؛ لتخفيف 

اأن  التكاليف التي تدفعها الدولة لل�شرف على ال�شجناء، بنّي رئي�س اللجنة 

هيئة التحقيق واالدعاء العام غري معنية بهذا املقرتح، حيث تتحدث امللحوظة 

عن اأحكام ق�شائية تنفيذية الحقة ملرحلة التحقيق واالدعاء.

وفيما يتعلق باإمكانيــــة ا�شتفــــادة اجلهـــــات ذات العالقـــــة مثل قطاعي 

التعليم وال�شوؤون االجتماعية من التقرير ال�شنوي للهــيئة للحد من الق�شايا؛ 

ال�شوؤون  ووزارة  التعليم  لوزارة  متاح  االأمر  هذا  اأن  اإىل  اللجنة  رئي�س  اأ�شار 

العام لديها مركز  اأن هيئة التحقيق واالدعاء  اإىل  االجتماعية، الفتًا النظر 

للبحوث والدرا�شات.

اإعداد الدرا�شات، وتبادل  اأن من مـــهام املركــــز  اأ�شار التقرير اإىل  وقد 

املعلومات، واخلربات مع اإدارات، ومراكز البحوث، واجلامعات، واملوؤ�ش�شات 

العلمية داخل وخارج اململكة، وذات االأن�شطة املماثلة.

وبخ�شو�س �شرورة اإيجاد وظائف ن�شوية يف الهيئة، ال�شيما اأن ق�شايا املراأة 

يف هيئة التحقيق واالدعاء العام بلغت اأعداًدا كبرية، اأفادت اللجنة اأنه اإذا كان 

املق�شود بالوظائف الن�شائية هي وظائف حمققني فاإن نظام الهيئة ال�شادر 

باالأمر امللكي رقم )م/56( يف 1409/10/24هـ واملعدل بقرار جمل�س الوزراء 

ت�شمن  وقد  الوظائف،  يحدد طبيعة هذه  1436/4/13هـ  املوقر )171( يف 

التعديل امل�شار اإليه معادلة وظائف الهيئة بوظائف الق�شاة.

�شري اإليه ب�شاأن �شرورة زيادة عدد اأع�شاء الهيئة يف �شل 
ُ
وبخ�شو�س ما اأ

�شاغرة يف  األفي وظيفة  اأكرث من  واأن هناك  واملتهمني،  الق�شايا  زيادة عدد 

ملكي،  باأمر  اإال  يتم  ال  الهيئة  اأع�شاء  تعيني  اأن  اللجنة  رئي�س  اأو�شح  الهيئة، 

ويخ�شع حلاجة الهيئة، ولي�س ملجرد وجود الوظائف ال�شاغرة والتي تكون ن�شبة 

منها الأغرا�س الرتقية، حيث اإن الوظائف ال�شاغرة لي�شت وظائف دخول.
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الشورى يطالب
بجهة محايدة

لتقييم أداء هيئة الري 
والصرف باألحساء

طالب جمل�س ال�شورى خالل جل�شته العادية الثانية والثالثني 
التي عقدها يوم الثالثاء املوافق 1437/7/5هـ, برئا�شة معايل نائب 
رئي�س املجل�س الدكتور حممد بن اأمني اجلفري بتكليف جهة حمايدة 

لتقييم اأداء عمل هيئة الري وال�شرف بالأح�شاء منذ اإن�شائها.
املياه  جلنة  نظر  لوجهة  ا�شتمع  اأن  بعد  املجل�س  طالب  كما 
والزراعة والبيئة, ب�شاأن ملحوظات الأع�شاء واآرائهم جتاه التقرير 
لها  التابعة  وامل�شاريع  بالأح�شاء  وال�شرف  الري  لهيئة  ال�شنوي 
للعام املايل 1436/1435هـ؛ الهيئة بالتعاون والتن�شيق مع الهيئة 
العامة لل�شياحة والرتاث الوطني جلذب القطاع اخلا�س لال�شتثمار 

ال�شياحي يف مواقع العيون الرئي�شة التابعة للهيئة.
ودعــــا املجلــــ�س يف قراره الهيئة اإىل تطبيق اأ�شلوب الهند�شة 
القيمية يف جميـــع م�شـــروعاتها الأ�شا�شــــية وكــــذلك يف جـــوانب 

الت�شغيل وال�شيانة.
التي  والبيئة  والزراعة  املياه  لوجهة نظر  جلنة  ا�شتمع  املجل�س قد  وكان 

تالها رئي�س اللجنة  الدكتور علي الطخي�س الذي اأو�شح اأن التعاون قائم بني 

هيئة الري وال�شرف واجلهات االأخرى �شواء كان القطاع اخلا�س، اأو غريه، 

�شند للجامعة حتديث 
ُ
كما اأن التعاون مع جامعة امللك في�شل م�شتمر؛ حيث اأ

اإىل  للهيئة،  الوظيفي  والو�شف  الرواتب،  و�شلم  التنظيمي،  والهيكل  الدليل، 

االأخرى  العلمية  واجلهات  واملوؤ�ش�شات  والهيئة  بني  التعاون  ا�شتمرار  جانب 

مثل: منظمة االأغذية والزراعة التابعة لالأمم املتحدة )الفاو(، وغريها.

مع  التـــعاون  يف  م�شتـــمرة  كـــذلك  الهيئة  اأن  الطخي�س  الدكتور  واأ�شاف 

اجلهات التدريبية يف القطاعني العام والــخا�س، حيث بلــــغ عـــدد املتدربني 

من موظفي الهيئة يف عام التقرير نحــــو )1.332( موظفًا بن�شبة )%290( 

من العدد امل�شتهدف يف اخلطة للعام نف�شه، كما بلغ عدد من دربتهم الهيئة 

من   )%166( بن�شبة  موظفًا   )3.812( نحو  التا�شعة  التنمية  خلطة  خالل 

امل�شتهدف يف اخلطة.

واأ�شار رئي�س اللجنـــة اإىل اأن الهيـــئة تقــــوم - حالًيا - بالتعاون مع الهيئة 

العامة لل�شياحة والرتاث الوطني الإعداد ال�شوابـــط اخلا�شة لال�شتفادة من 

مواقع العيون الرئي�شة التابعة للهيئة متهيًدا لطرحـــها على القطـــاع اخلا�س 

لال�شتثمار، وذلك يف اإطار ما تقدمه الهيئة لتخ�شي�س بع�س املرافق التابعة 

لها، واال�شتفادة من تطويرها خلدمة املحافظة.

وبالن�شبة ملا اأ�شري اإليه باأن ميـــاه ال�شــــرف ال�شــحي التي ي�شتــــفاد منها 

ال تزيد عن )15%(، واأن هناك )85%( من مــــياه ال�شرف ال ي�شتفاد منها؛ 

بالن�شبة  اأما  اململكة،  لعموم مناطق  الرقم هو  اأن هذا  اللجنة  رئي�س  اأو�شح 

ال�شرف  مياه  مـــن  امل�شتـــهلك  فاإن  باالأح�شاء  وال�شرف  الري  هيئة  مل�شروع 

ال�شحي والزراعي املعاجلة مُتثل ن�شبة )80%( من م�شادر املياه امل�شتخدمة 

يف م�شروع الهيئة و)20%( تاأتي من م�شادر املياه اجلوفية.

تطبيق  بفوائد  والتوعية  التعريف  على  تعمل  الهيئة  اأن  اللجنة  رئي�س  واأكد 

اأنظمة الري احلديثة، حيث اعتمدت برناجًما ي�شمل تقدمي الدعم الفني، واملواد، 

والت�شاميم، واملتابعة واالإ�شراف على تنفيذ طرق الري احلديثة لدى املزارعني.
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الشورى يدعو الهيئة 
الملكية للجبيل وينبع

إلى التوسع في
استخدام التقنيات في 
مراقبة مدنها الصناعية

طالب جمل�س ال�شورى الهيئة امللكية للجبيل وينبع بالتو�شع يف 
ا�شتخدام التقنيات يف مراقبــــة مدنها ال�شناعية اأمنًيا ومرورًيا, 

وزيادة ن�شبة توطني وظائف اأع�شاء هيئة التدري�س يف كلياتها.
كما طالب املجلــــ�س يف قراره الذي اأ�شــــدره خــــالل جل�شــــته 
العادية احلادية والثالثني, التي عقــــدها يوم الثنــــني املوافق 
1437/7/4هـ, برئا�شــة معــــايل نائب رئيــــ�س املجــــل�س الدكتور 
حممد بن اأمني اجلفري, الهيئة بالتو�شع يف تطــــوير الأحياء يف 
املدينتني ال�شناعيتني وبناء الوحدات ال�شكــــنية مبا يتـــواكب مع 
وترية النمو ال�شناعي وال�شكاين يف املدن ال�شناعية, والعمل على 

توفري العتمادات املالية الالزمة لذلك.
و�شدد املجل�س يف قراره على اأهمــــية ت�شمني الهيئة تقريرها 
ال�شنوي عدد الوظــائف املعتمــــدة وامل�شغــــولة وال�شاغرة ون�شبة 
التوطني, والعتــــمادات املاليــــة ال�شنويــــة مفـ�شلة ح�شب بنود 
)الت�شغيل, الباب الثالـث, وال�شتثمــــار, البــــاب الرابــــع( ون�شبة 
املن�شرف الفعلي, وذلك وفــــًقا ملتطــــلبات املــــادة )29( من نظام 
جمل�س الوزراء ال�شادر بالأمر امللـــكي ذي الرقم )اأ/13( والتاريخ 
1414/3/3هـ, كما طالبــــها بت�شمــــني تقاريرها جــــداول تو�شح 

نتائج قيا�س جودة املياه.
وكان املجل�س قد ا�شتمع لوجهة نظــــر جلنــــة احلج والإ�شكان 
التقرير  واآرائهــــم جتــــاه  الأع�شاء  ب�شاأن ملحوظات  واخلدمات, 
ال�شنوي للهيئة امللكية للجبيل وينبع للعام املايل 1436/1435هـ 
تالها رئي�س اللجنة املهنــــد�س مفرح الزهراين الذي اأو�شح يف رد 
اللجنة على ما مت طرحه من بع�س الأع�شاء حول عدد العاملني 
الإداريني من غري ال�شعوديني يف مدينتي اجلبيل وينبع البالغ نحو 
)47( عاماًل, اأو�شح اأن هذا العدد )47( ل ي�شــــكل �شوى )4%( من 

اإجمايل عدد املوظفني الإداريني البالغ عددهم )1167( موظًفا, 
م�شيفًا اأنه رغم اأن عدد غري ال�شــــعوديني ي�شكل ن�شبة �شئيلة من 
جمموع الإداريني يف الهيئة؛ اإّل اأن اللجنة �شوف توؤكد على الهيئة 

باأهمية �شعودة جميع الوظائف الإدارية يف لقائها القادم معها.
وفيما يتعلق ب�شعودة وظائف املعيدين امل�شغولة بغري ال�شعوديني وعددها 

ال�شحي،  والكادر  العلمي،  للكادر  بالن�شبة  احلال  وكذلك  وظيفة،   )184(

اأفاد رئي�س اللجنة اأن كليات اجلبيل وينبع ال�شناعية متنح درجتي الدبلوم 

اجلامعي املتو�شط، ودرجة البكالوريو�س يف التقنيات الهند�شية امليكانيكية، 

والكهربائية، واالآالت الدقيقة والتحكم، وال�شيانة امليكانيكية، والبوملريات، 

وهذه تخ�ش�شات علمينَّة، م�شيفًا اأنه الإدراك الهيئة ندرة هذه التخ�ش�شات 

)بعثتك  برنامج  �شمن  طالب  األف  البتعاث  التعليم  وزارة  مع  عقًدا  عت  وقنَّ

وظيفتك( ل�شد العجز يف احتياجات الهيئة. الفتًا النظر اإىل اأنه فيما يتعلق 

نادرة  الطبي  املجال  يف  الوظائف  توطني  فعملية  الطبية؛  اخلدمات  مبجال 

لي�س على م�شتوى اململكة فح�شب بل على م�شتوى العامل.

وب�شاأن ما الحظه بع�س االأع�شاء من عدم ت�شمني الهيئة تقريرها حجم 

االقت�شاد  على  والعائد  االإجمايل،  املحلي  الناجت  يف  ا�شتثماراتها  م�شاهمة 

الوطني، اأ�شار رئي�س اللجنة اإىل اأن ا�شتثمارات الهيئة امللكية للجبيل وينبع 

على مدى )40( عاًما م�شت، اأ�شهمت يف خمرجات �شناعية بنحو )575( 
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�شناعة ت�شكل جزًءا من منظومة القطاع ال�شناعي الذي ي�شم اأكرث من �شتة 

اآالف م�شنع، ووفًقا خلطة التنمية العا�شرة تبلغ م�شاهمة قطاع ال�شناعة يف 

الناجت املحلي االإجمايل )%11.27(.

املهند�س  قال  التعيينات،  وتطوير  توطني  يف  الهيئة  جهود  وبخ�شو�س 

برامج  اأحد  وهي  املعلومات،  لتعبئة  ا�شرتاتيجية  خطة  للهيئة  اأن  الزهراين 

خطة التنمية )التا�شعة(، وتهدف اخلطة اال�شرتاتيجية اإىل مكننة االأعمال 

للعاملني بالهيئة واملتميزين باملدن ال�شناعية.

ورًدا على ت�شاوؤالت بع�س االأع�شاء عن عدم ا�شتفادة هيئة املدن ال�شناعية 

ال�شناعية  الهيئات  دمج  وعدم  وينبع،  للجبيل  امللكية  الهيئة  خربة  من 

تنظيم  اأن  اللجنة  رئي�س  اأو�شح  وينبع؟  للجبيل  امللكية  الهيئة  اإدارة  حتت 

رقم  الوزراء  بقرار جمل�س  ال�شادر  التقنية  ومناطق  ال�شناعية  املدن  هيئة 

)235( وتاريخ 1422/8/27هـ، جعل من مهامها تنفيذ ا�شرتاتيجية تطوير 

ال�شناعية،  املدن  اإن�شاء  على  اخلا�س  القطاع  وت�شجيع  ال�شناعية،  املدن 

يف  يتمثل  دورها  اأن  م�شيفًا  و�شيانتها،  وت�شغيلها،  واإدارتها،  وتطويرها، 

اإىل  ال�شناعية  املدن  عدد  ارتفاع  ويتوقع  والرقابة،  واالإ�شراف،  التخطيط، 

)40( مدينة �شناعية مب�شاحة ال تقل عن )160( مليون مرت مربع، وتت�شمن 

اأكرث من )4700( م�شنًعا لتزيد قيمة ا�شتثماراتها عن )250( ملياًرا، ويعمل 

بها اأكرث من )300( األف عامل. موؤكدًا يف هذا ال�شياق اأهمية تطوير املدن 

النماذج  اإىل  ي�شاف  كنموذج  م�شتقل،  ب�شكل  التقنية  ومناطق  ال�شناعية 

االأخرى الناجحة مثل الهيئة امللكية للجبيل وينبع.

ال�شادرة  وينبع  للجبيل  امللكية  الهيئة  مهام  اأن  اللجنة  رئي�س  واأ�شاف 

اإىل  موجهة  1395/9/16هـ،  وتاريخ   )75/5( رقم  امللكي  باملر�شوم 

وينبع  اجلبيل  منطقتي  الإعداد  الالزمة  االأ�شا�شية  التجهيزات  خطة  تنفيذ 

كمنطقتني �شناعيتني. كما اأوكل للهيئة بناًء على القرار رقم )106( وتاريخ 

مهام  فاإن  لذلك؛  التجهيزات،  هذه  و�شيانة  ت�شغيل  مهام  1411/7/13هـ، 

واخلدمات  واخلدمات،  واملرافق،  االأرا�شي،  تطوير  هي  الرئي�شة  الهيئة 

التعليمية، وال�شحية.

 )%2( عن  وامل�شاندة  احلقيقية  اال�شتثمارات  جتاوز  بعدم  يتعلق  ما  اأما 

اإىل حجم  اإن ذلك يعود  من قيمة اال�شتثمارات ال�شناعية، قال الزهراين: 

 )57( امل�شانع  عدد  اأن  يظهر  حيث  االأ�شا�شية،  ال�شناعات  يف  اال�شتثمار 

وامل�شاندة  اخلفيفة  ال�شناعات  اأن  حني  يف  مليار،   )613( كلفتها  م�شنًعا 

بلغت )522( م�شنًعا وحجم ا�شتثماراتها بلغ )4.5( مليار.

رئي�س  لفت  واالأجنبي،  الوطني  ال�شناعي  اال�شتثمار  ن�شبة  وبخ�شو�س 

اللجنة اإىل وجود م�شروعات م�شرتكة بني امل�شتثمر املحلي واالأجنبي، ولكن 

مل ترد يف التقرير، و�شتعمل اللجنة على توفري املعلومة يف التقرير القادم.

باأن يكون  الهيئة لديها توجه  باأن  اأع�شاء املجل�س  وب�شاأن ما ذكره بع�س 

رئي�س  اأ�شار  التوجه،  هذا  اللجنة  تتبنى  اأن  ويتوقع  ا�شتثماري،  ذراع  لديها 

1435/5/17هـ،  وتاريخ   )67/38( رقم  ال�شورى  جمل�س  قرار  اإىل  اللجنة 

الذي ين�س على: »تاأ�شي�س �شركة ا�شتثمارية مملوكة للهيئة، لتحقيق التوظيف 

االأمثل ملواردها«. 

القدمية  واالأنظمة  الرقابية،  اجلهات  من  الهيئة  تعانيه  ملا  وبالن�شبة 

و�شياغة العقود، لفت  املهند�س الزهراين النظر اإىل قرا جمل�س ال�شورى رقم 

)38/35( وتاريخ 1428/6/17هـ، الذي يوؤكد على اأهمية متتع الهيئة امللكية 

للجبيل وينبع باملرونة املالية واالإدارية؛ لتمكينها من تلبية احتياج املدينتني 

يف  واال�شتثمارية  ال�شناعية  القطاعات  ملختلف  الالزمة  التحتية  البنى  من 

فرتات زمنية حمدودة.
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تغطية

شارك في أعمال المؤتمر الثالث للبرلمانيين العرب حول قضايا الطفولة

رئيس مجلس الشورى: البرلمان العربي عبر بوضوح عن 
دعمه لموقف المملكة ورفضه تسييس شعيرة الحج

اأكد معايل رئي�س جمل�س ال�شورى ال�شيخ الدكتــــور عبداهلل بن 
حممد بن اإبراهيم اآل ال�شيخ قرار الربملان العربي برفــــ�س واإدانة 
حماولت اإيران ت�شيي�س فري�شة احلــــج, دليــــل عــــلى ال�شيا�شــــة 

احلكيمة للمملكة العربية ال�شعودية يف هذا ال�شاأن.
وقال معاليه: “ اإذا اأرادت اإيران اأن حتــــول بني اأداء احلجــــاج 
ملنا�شكهم من خالل اإدخال جوانب �شيا�شية يف �شعرية احلج فهذا اأمر 
غري مقبول ولن تقبل به اململكة العربيــــة ال�شعوديــــة اأو اأي دولة 
اإ�شالمية”, موؤكًدا اأن الربملان العربي عرب بو�شوح عن دعمه ملوقف 

اململكة ورف�شه ملوقف اإيران فيما يتعلق بت�شيي�س �شعرية احلج.
جاء ذلك يف ت�شريح ملعاليه عقـب لقائـه رئيــــ�س جمل�س الأمة 
الكويتي الأ�شتــــاذ مــــرزوق علي الغــــامن, على هام�س م�شاركتهما 
يف اأعمال املوؤمتر الثالث للربملانيني العرب حــــول ق�شايا الطفولة 

الذي عقد يف القاهرة موؤخرًا. 
واأ�شاف معاليه : “ اإن احلج �شعرية وعبادة والركن اخلام�س لالإ�شالم وال 

ميكن اأن يتحول اإىل جانب �شيا�شي، ومن هنا فاإن اململكـــــة العربية ال�شعودية 

تبذل كل ما ت�شتطيع لت�شهيل اأمور احلج وكل من ياأتي اإىل مكـــــة ي�شاهد هذا 

ال�شيء م�شاهدة العيان لكي يكون احلج مي�شًرا للجميع.

واأو�شــح اأن لقاءه مع رئي�س جمـــــل�س االأمة الكويتي ياأتي يف اإطار الت�شاور 

ب�شاأن الق�شايا امل�شرتكة واملعرو�شـــــة على اأجندة املوؤمتر الثالث للربملانيني 

العرب حول ق�شايا الطفولة، م�شـــــيًدا بدور رئي�س جمل�س االأمة الكويتي يف 

دعم العمل الربملاين العربي .

واأثنى الدكتور عبداهلل اآل ال�شيخ على الدور املهم الذي ي�شطلع به معايل 

العربية  الربملانية  املحافل  يف  الغامن  مـــــرزوق  الكويتي  االأمة  جمل�س  رئي�س 

واالإ�شالمية والدولية، وما يتميز به من حما�س وهمة. 

واأو�شح رئي�س جمل�س االأمـــــة الكـــــويتي االأ�شتاذ مرزوق الغامن اأن لقاء مع 

معايل رئي�س جمل�س ال�شورى يج�شـــــد العالقـات التاريخية املميزة التي تربط 

بني قيادات البلدين ال�شقيقني وتربط جمل�س ال�شورى وجمل�س االأمة الكويتي.

ورًدا على �شوؤال حول اإدانة الربملـــــان العـــــربي ملحـــــاوالت اإيران ت�شيي�س 

فري�شة احلج، قال الغامن : “ اإن هذا املو�شوع وغريه من ق�شايا التعاون بني 

البلدين مت الت�شاور حولها”، موؤكًدا اأن ما ميـــــ�س اململـــــكة مي�س دولة الكويت 

ودول اخلليج وهو اأمر مثبت وال يحتاج اإىل تثبيت.

وكان الربملان العربي قد دعا اإىل عدم ت�شيـــــي�س فري�شة احلج اأو ا�شتغاللها 

الفري�شة  نبل وقد�شية هذه  موؤكـــــدا  ال�شعودية،  اململكة العربية  اإىل  لالإ�شاءة 

لدى عموم امل�شلمني. وطالب الربملان، يف قـــــرار اأ�شدره يف ختام اأعمال جل�شته 

بفري�شة احلج عن  االبتعاد  االأول ب�شرورة  االنعقاد  لدور  واالأخرية  اخلام�شة 
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اأو يت�شارب مع حقيقة هذه الفري�شة،  اأي توظيف ال يكون جممًعا للم�شلمني 

و�شموها. 

الدكتور  معايل رئي�س جمل�س ال�شورى ال�شيخ  �شــــارك  اأخــــرى  جهـة  من 

عبداهلل بن حممد بن اإبراهيم اآل ال�شيخ يف اأعمال املوؤمتر الثالث للربملانيني 

العرب حــــول ق�شايــــا الطفولــــة، الــــذي عقد يف مقر جامعة الدول العربية 

العرب وممثلي  الربملانيني  وم�شــــاركة عدد من  مــــ�شر  برئا�شــــة  بالقاهرة 

اجلهات املعنية بالطفولة. 

ودعت جامعة الدول العربية اإىل ت�شافر اجلهود للنهو�س باأو�شاع الطفولة 

يف املنطقة و�شن القوانني والت�شريعات التي حتميها وو�شع اخلطط والربامج 

التي ترعاها، حمذرة يف الوقت ذاته من خماطر اأو�شاع الطفولة يف البلدان 

التي تعي�س �شراعات واأزمات حــــادة مثل �شــــوريا وليبيا واليمن، ف�شال عن 

الطفل الفل�شطيني الذي يتعر�س لكل �شنوف القهر والعدوان املتوا�شل من 

قبل �شلطات االحتالل االإ�شرائيلي. 

وقال االأمني العام للجامعة العربيــــة الدكتور نبيل العربي يف كلمته التي 

األقاها نيابة عنه نائبه ال�شفري اأحمد بن حلي: اإن االأطفال الذين ولدوا على 

معر�شون  وهم  االإن�شانية  والكوارث  احلرب  �شحايا  اأول  هم  ملتهبة  اأرا�س 

اإىل دول ب�شورة غري  ونقــــلهم  بهــــم  واملعاناة مثل االجتار  جلميع املخاطر 

�شرعية واإ�شراكهم كمقاتلني يف النزاعات امل�شلحة. 

اأجــــندة اجلامعة  اأولوية رئي�شــــية على  اأن ق�شايا الطفولة حتتل  واأو�شح 

العربية، اإميانا منها باأن حتقيق امل�شتقبل االآمن لالأمة مرهون مبدى تعزيز 

وحماية حقوق الطفولة، الفتا اإىل اأن اجلامعة تعمل حاليا على اإعداد اأجندة 

التنمية لال�شتثمار يف الطفولة يف الوطن العربي 2015-2030 لتكون مبثابة 

االأجندة العربية للنهو�س باأو�شاع الطفل يف املنطقة العربية.

واأكد رئي�س الربملان العربي االأ�شتــــاذ اأحــــمد بن حمــــمد اجلــــروان يف 

كلمته اأهمية تبادل اخلــــربات بني املجــــال�س والربملانــــات العربية، يف جمال 

و�شع الت�شريعات والعمل على اإنفاذها.

وقال اجلروان: اإن اأهمية هذا املوؤمتر، الذي ت�شارك فيه جمموعة متميزة 

من الربملانيني العرب واملنظمات العربيــــة واجلهات املخت�شة، وال�شخ�شيات 

اأجل اخلروج  من  الطفل،  وحقوق  والرتبــــوي  االجتماعي  املجال  البارزة يف 

بت�شريعات وتو�شيات ذات فعالية، ت�شمن الأطفالنا حقهم يف طفولة �شعيدة، 

وم�شتقبٍل مزهر ملا فيه خري اأمتنا العربية جمعاء.

و�شدد على اأن الربملان العربــــي الذي ميثل �شعوب 22 دولة عربية يوؤمن 

اإميانًا را�شخًا باأهمية ق�شايا الطفل و�شرورة االهتمام به ورعايته، فاالأطفال 

م�شتقبل االأمة ور�شيدها اال�شــــرتاتيجي، الفــــًتا النظر اإىل حر�س الربملان 

جتاه  واإيجابية،  وثقافًة  وعــــًيا  اأكــــرث  عربية  الأجيال  التاأ�شي�س  على  العربي 

جمتمعها واأمتها.

واأكد اأن الوقت قد حان من اأجل تفعيل قرار جامعة الدول العربية ال�شادر 

عن قمة �شرت لعام 2010م، الذي يو�شي باإن�شاء برملان الطفل العربي لكي 

والت�شريعات  القوانني  بتفعيل  معنيًا  ويكــــون  العربي،  الطفل  م�شالح  يرعى 

الالزمة من اأجل، حماية حقوق الطفل العربي، وبكون مرجعًا وممثاًل عربيًا 

ل�شوؤون الطفل العربي حمليا واإقليميا ودوليا .

الفرتة  يف  الطفولة  ق�شايا  جتاه  العرب  الربملانيــني  دور  املوؤمتـــر  وناق�س 

العربية حول  للت�شريعات  الراهن  والو�شع  واالآفاق،  التحديات   :2016-2009

بحماية  يتمتعون  ال  الذين  االأطفال  حماية  واآليــــات  و�شبل  الطفولة،  ق�شايا 

ت�شريعية، كما ي�شتعر�س التجارب الوطنية العربية يف جمال حماية الطفولة، 

واآليات املتابعة الإدراج ق�شايا الطفولة على اأجندة الربملانات العربية يف ظل 

املتغريات الراهنة، ومن املقرر اأن يخرج املوؤمتر باأجندة للنهو�س باأو�شاع الطفولة 

العربية على قائمة اأولويات الربملانات العربية يف �شوء اإعداد جامعة الدول العربية 

“اأجندة التنمية لال�شتثمار يف الطفولة يف الوطن العربي 2015-2030”، لتكون 
مبثابة االأجندة العربية للنهو�س باأو�شاع الطفل يف املنطقة، يف ظل عدم اإدراج 

هدف م�شتقل بق�شايا حقوق الطفل �شمن اأهداف التنمية امل�شتدامة.
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تغطية

نظمه مجلس الشورى وافتتحه رئيس المجلس

ملتقى اإلرهاب والتنظيمات اإلرهابية يثمن دور
المملكة الرائد في مواجهة اإلرهاب

رفع امل�شاركـــون يف ملتـــقى )الإرهاب والتنظيمات الإرهابية: 
اخلطر واملواجهة( الذي نظمــــه جمــــل�س ال�شورى يف مقر املجل�س 
مبدينة الريا�س يوم اخلمــي�س 5 �شعبـــان 1437هـ, بـــرقيات �شكر 
وتقدير خلادم احلرمني ال�شريفـــني امللك �شلـمان بن عبد العزيز, 
ول�شاحب ال�شمو امللكي الأمري حمــمد بن نايـــف بن عـــبد العزيز 
ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الـــوزراء وزير الداخلية, ول�شاحب 

ال�شمـــو امللـــكي الأميـــر حممد بن �شلمان بن عبد العزيز ويل ويل 
العهد النائب الثاين لرئيـــ�س جمـــل�س الـــوزراء وزيــر الدفاع على 
دور اململكة الكبري يف مواجهة الإرهاب وبذل كل اجلهود ملواجهته 
ومنها اإقامة هذا امللتـــقى ودعــوة اأبناء دول جمل�س التعاون لدول 
اخلليج العربيـــة لتبـــادل اخلـــربات والتجارب يف جمال مواجهة 

ظاهرة الإرهاب. 
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كما وجه امل�شاركون برقية �شكر ل�شاحب املعايل ال�شيخ الدكتور 
عبد اهلل بن حممد بن اإبراهيم اآل ال�شيـخ رئي�س جمل�س ال�شورى 
باململكة العربية ال�شعودية على تنظـــيم هــــذا امللتـــقى وعلى ما 
طرح يف جل�شاته من اأوراق ونقا�شات بنــاءة, وعـلى ح�شن ال�شيافة 

والتنظيم الذي اأ�شهم يف جناح امللتقى.

واأو�شى امللتقى يف ختام اأعمالـــه بت�شكـــيل فريـــق عمل خليـــجي م�شرتك 

امللتقى  تو�شيات  لدعم و�شع  واالأمة  والوطني  والنواب  ال�شورى  بني جمال�س 

واالأن�شطة امل�شرتكة مو�شع التنفيذ، وكذلك لتعزيز تبادل اخلربات الت�شريعية 

والقانونية ودرا�شة الثغرات التي قد حتد من املواجهة ال�شاملة لالإرهاب يف 

املجاالت الت�شريعية والقانونية وتفعيل االتفاقيـــات واملذكرات ذات العالقة 

بني دول جمل�س التعاون. 

 ودعا اإىل درا�شـــة اإن�شاء قاعـــدة بيانات م�شـــرتكة للم�شـــاريع والقوانني 

واالأنظمة ذات العالقة مبواجهة الظاهرة االإرهابية يف دول جمل�س التعاون. 

امل�شتقـــبلي الجتاهات ظاهرة االإرهاب  واإن�شاء مرا�شد علمية لال�شت�شراف 

مل�شتجـــدات  واال�شتعـــداد  باال�شتباق  ت�شـــمح  التي  املنا�شـــبة  البيئـــة  وتهيئـــة 

املواجهة امل�شتقبلية. 

كما دعا اإىل ت�شهيل ودعم جهود اإجراء الدرا�شات والبحوث ذات العالقة 

بالظاهرة االإرهابية يف اجلامعات ومراكز البحوث اخلليجية.

واأو�شى بتعزيز العالقـــة بني املجالـــ�س الت�شريعيـــة اخلليجـــية واملوؤ�ش�شات 

احلكومية للت�شدي لظاهرة االإرهاب والفكر املتطرف.

وطالب بو�شع خطة اإ�شرتاتيجية م�شرتكة للربملانات اخلليجية لنبذ العنف 

والتطرف الفكري والثقايف وتر�شيخ ثقافة االعتدال والو�شطية.

ويف جمـــــال املعاجلـــات االإعالميـــة والفكريـــة اأو�شـــى امللتـــقى بدرا�شـــة 

اإن�شاء مركز متخ�ش�س للتدريب على مواجـــهة االإرهاب االإليكرتوين فكريا 

واال�شتفادة من جتربة حملة ال�شكينة يف اململكة العربية ال�شعودية مبا ينا�شب 

الدول واملجتمعات اخلليجية االأخرى. 

كما اأو�شى بدرا�شة اإن�شاء مراكـــز )فكرية( اإلكرتونية للمنا�شحة واحلوار 

االإليكرتوين بلغات متعددة ملناق�شـــة �شبـــهات اجلماعات املتطرفة، وتدار�س 

�شبل تعزيز اإن�شاء روابط للمتطوعني ملواجهة االإرهاب فكرًيا وجمتمعًيا ودعم 

اجلهود الر�شمية.

ودعا اإىل تقومي الر�شالـة االإعالميــــة احلالية لتكون اأكرث فاعلية، وو�شع 

معايري حمـــددة ت�شـــمن عدم م�شاهمتها يف ن�شر االنحـــراف الفكـــري لدى 

ال�شباب، واإعــــادة النظــــر يف بع�س امل�شــــامني الثقافـــية التي قـــد ت�شــــجـــع 

العزلة واالغرتاب. 
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التـــوازن يف جهود مواجهة  لتحـــقيق  اأف�شل الطرق  اإىل درا�شة  كما دعا 

امل�شبـــبة  اجلـــذور  معاجلـــة  واأهميـــة  الالزمة  االأمنية  احللول  بني  االإرهاب 

لالإرهاب، ودرا�شة وتبني احللول الع�شرية املتبـــعة مع املوقوفـــني يف ال�شجون 

على ذمة ق�شايا االإرهاب وذلك بتطـــبيق جتارب تعـــزيز املناعـــة الفكـــرية 

وجتربة بيت منت�شف الطريق وغري ذلك.  

وطالب امللتقى بتوفري الربامج الوقائية والتوجيهية واالإر�شادية للمتدربني 

وحتفيزهم  واالعتدال  الو�شطية  مفهوم  تعزيز  مع  الفكري  االأمن  جمال  يف 

على العطاء والتفاعل مع املجتمع من خالل امل�شاركة يف الربامج التطوعية، 

ب�شكل عام يف  واملجتمع  املواطن  لتعميق م�شاركــــة  مبتكرة  اأ�شاليب  وتطبيق 

مواجهة ظاهرة االإرهاب.

واأو�شى امللتــــقى بعقــــد موؤمتــــر برملاين خليجي �شنوي ملكافحة االإرهاب 

والتطرف تدعى اإليه املوؤ�ش�شات الدينية اخلليجية وخبــــراء التعليم واالإعالم 

والثقافة وممثلي منظمات املجتمــــع املدين لتــــدار�س م�شتــــجدات االإرهاب 

واأحدث طرق مواجهة وتعزيز ن�شر ثقافة االعتدال والو�شطية.

ويف جمال املواجهة الت�شريعــــية والقانونيــــة لالإرهاب وتنظيماته اأو�شى 

امللتقى بتحديث الت�شريعات واالأنظمة الوطنيــــة مبا يواكــــب امل�شتجدات يف 

اجلرائم االإلكرتونية التي قد تدعم االإرهاب وتنظيماته.

ودعا اإىل ت�شجيع املجال�س يف اخلليج على و�شع اأنظمة وت�شريعات تو�شح 

احلد الف�شل بني حريــــة الراأي والتعبري وما ميكن اأن تف�شي اإليه من نتائج 

واالإطار الت�شريعي للجرمية عرب االإنرتنت اأو بوا�شطتها اأو من خالل خدماتها. 

واأو�شى امللتقى بدعم جهود تدريب رجال ال�شبط والتحقيق والق�شاء على 

اأ�شاليب وتقنيات االإرهاب االإلكرتوين وطرق املراقبة والتخريب والتج�ش�س.

العنف واالإرهاب، ودعم جهود و�شع  االإلكرتوين على  التحري�س  وكذلك 

ت�شريعات واتفاقيات دولية حتــــد من اجلرميــــة االإرهابية االإلكرتونية عابرة 

القارات والثقافات، ودعم اجلهود الرامية اإىل اإيجاد ت�شريعات دولية جتّرم 

توظيف املنظمــــات واجلماعــــات االإرهابيــــة وا�شتغاللها من قبل الدول يف 

�شراعاتها ال�شيا�شية.

وطالب امللتقى باإعادة �شياغة مفهوم االإرهاب مبا ي�شتوعب امل�شتجدات 

التي طراأت يف جماالت التقنيــــة، وتوحــــيد الت�شريــــعات اخلليجية ملحاربة 

االإرهاب وتعــــزيز االإجراءات التي حتــــد من انت�شــــاره يف املنطــــقة، وتعزيز 

االإرهــــاب  حــــول  واملعلومــــات  اخلبــــرات  لتبــــــــادل  اخلــــليجــــي  التعــــاون 

و�شــــبل مكافحته.
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كلمة رئيس مجلس الشورى
وكان معايل رئيــــ�س جمــــل�س ال�شورى ال�شيخ الدكتور عبداهلل بن حممد 

بن اإبراهيم اآل ال�شيخ قد افتــــتح اأعــــمال امللتقى بكلمة اأو�شح فيها اأن دول 

جمل�س التعاون اخلليجي عانت من ا�شتهدافها من قبل التنظيمات واالأحزاب 

واخلاليا االإرهابية بعملياتها االإجرامية.

وقال :” اإن االإرهاب اليوم قــــد اأخــــذ اأبعادًا خطرية يف التمدد واالنت�شار 

واالإمعان يف التطرف والعنف؛ ولهذا فقــــد اأ�شــــبح حمــــور اهتمام ال�شا�شة 

واحلكومات وال�شعوب بكل مكوناتها واأطيافها«.

واأكد معاليه اأن قادة دول جمل�س التعاون اخلليــــجي اأولوا هذه الظاهرة 

اخلطرية اهتمامًا بالغًا نحو حماربتها واحلــــد من اأخــــطارها؛ فاتخذوا يف 

واالأمنية  والت�شريعــــية  الفكــــرية  واالإجراءات  التدابري  خمتلف  ذلك  �شبيل 

والع�شكرية التي حدت من خطر االإرهاب على االأمــــن واال�شتقرار لي�س يف 

منطقتنا اخلليجية فح�شب بل يف املنطقة العربية ودول العامل اأجمع.

ال�شوء على ظاهرة  يلقي  اأهمية كونه  امللتقى يكت�شب  اأن  ال�شيخ  اآل  وبني 

االإرهاب اخلطرية ويبحث عن اأ�شباب تناميها وعن الو�شائل املالئمة للك�شف 

عن خالياها وم�شادر متويلها، ومالحقة عنا�شــــرها، والت�شدي الأخطارها 

واإبطال خمططاتها االإجرامية، من خــــالل اجتــــماع االأ�شــــقاء يف املجال�س 

الت�شريعية يف دول جمل�س التعــــاون لدول اخلليج العربية، اإىل جانب م�شاركة 

الظاهرة، عادًا  ب�شاأن هذه  واملهتمني  االخت�شا�س  وذوي  نخبة من اخلرباء 

ذلك ثمرة من ثمار االجــــتماع الدوري التا�شــــع لروؤ�شاء املجال�س الت�شريعية 

يف دول جمل�س التعاون الذي عقد يف مدينــــة الريا�س يف �شهر �شفر املا�شي، 

وتقرر فيه تخ�شي�س مو�شوع االإرهاب وتنظيماته واأخطاره و�شبل مواجهته 

مو�شوعًا خليجيًا م�شرتكًا لهذا العام.

وقال معاليه :” اإن هذا نابع من ا�شت�شعار خطورة هذه االآفة والدور املوؤمل 

من املوؤ�ش�شات الت�شريعية يف القيام مب�شوؤوليتها الرقابية والت�شريعية واالإ�شهام 

بدور فاعل يف حماربة االإرهاب والت�شدي الأفكار ال�شر والتطرف، بالتعاون 

مع املوؤ�ش�شات واالأجهزة االأمنيــــة، والع�شكريــــة، والتعليميــــة، واالإعالميــــة، 

ومراكز البحث املختلفــــة كل يف جمــــاله “واأ�شاف “ اإن هناك الكثري مما 

املختلفة  موؤ�ش�شاتنا  اليوم يف  لدينا  واأن  املجال، خا�شة  ميكن عمله يف هذا 

اأن  الذين ميكنهم  الظاهــــرة  العديد من املخت�شني واملهتمني بدرا�شة هذه 

ي�شخ�شوا خطرها، واأن ي�شعوا املعاجلات املنا�شبة لها.

واأفاد اآل ال�شيخ اأن املجل�س حر�س عند تنظيم هذا امللتقى على ا�شتقطاب 

نخبة من املهتمني والباحثني يف �شوؤون االإرهاب للخروج بــــروؤية ا�شرت�شادية 

تعني اأع�شاء املجال�س اخلليجية يف اإعداد روؤية برملانيــــة خليجيــــة م�شرتكة 

للتعامل مع هذه الظاهرة التي يتنامى خطرها واإيجاد املعاجلات الت�شريعية 

لها، و�شــــوف ُتعر�س هــــذه الروؤيــــة على االجتــــماع الدوري القادم لروؤ�شاء 

املجال�س الت�شريعيــــة اخلليجــــية الذي �شيعقد يف مملكة البحرين ال�شقيقة 

باإذن اهلل تعاىل.

روؤ�شاء  اأ�شحاب املعايل  نيابــــة عن  ال�شورى  ورفع معايل رئي�س جملــــ�س 

املجال�س الت�شريعية يف دول جمل�س التعاون اخلليجي ال�شكر واالمتنان خلادم 

احلرمني ال�شريفني امللك �شلمان بن عبدالعــــزيز اآل �شعود ول�شاحب ال�شمو 

امللكي االأمري حممد بن نايف بن عبدالعزيز ويل العهد نائب رئي�س جمل�س 

الوزراء وزير الداخلية، ول�شاحب ال�شمو امللكي االأمري حممد بن �شلمان بن 

عبدالعزيز ويل ويل العهد النائب الثاين لرئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع 

للعمــــل الربملاين اخلليجي امل�شرتك من  - حفظهم اهلل - على ما يولونــــه 

عناية واهتمام، منوهًا بجهود وزارة الداخلية وكافة رجال االأمن يف مكافحة 

االإرهاب والت�شدي له.

واأعرب عن �شكره الأعــــ�شاء املجالــــ�س الت�شريعــــية اخلليجــــية وللخرباء 

واملخت�شني امل�شاركني باأوراق العمل يف امللتقى وللقائمني على تنظيمه راجيًا 

لهم التوفيق يف اأعمالهم ملا فيــــه خــــري اأوطانــــنا وجمتــــمعاتنا. عقب ذلك 

بداأت جل�شات امللتقى.

كلمة األمين لعام لمجلس 
الشورى رئيس اللجنة المنظمة

كما األقى معــــايل االأمــــني العــــام ملجل�س ال�شورى رئي�س اللجنة املنظمة 

الدكتور حممد بن عبد اهلل اآل عمــــرو كلمــــة اأ�شاد فيها باجلهود الت�شريعية 

التي تبذلــــها املجــــال�س الت�شريعــــية اخلليجــــية ملواجــــهة خــــطر االإرهــــاب 

والتنظيمات االإرهابــــية، اإذ ي�شــــغل هذا اخلــــطر الــــداهم حيزًا وا�شعًا من 

اهتمام املجال�س والعناية لديها.

آل الشيخ: اإلرهاب أخذ أبعادًا خطيرة وإمعاًنا 
في التطرف والعنف

آل عمرو: اإلرهاب يشغل حيزًا واسعًا من 
اهتمام المجالس التشريعية الخليجية
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جمال�س  روؤ�شاء  املعايل  اأ�شحاب  اأ�شدر  املا�شي  �شفر  �شهر  يف  اأنه  وبني 

ال�شورى والنواب والوطني واالأمة يف دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية 

باتخاذ  قرارًا  الريا�س  مدينة  يف  عقد  الذي  التا�شع  الدوري  اجتماعهم  يف 

مو�شوع “االإرهاب والتنظيمات االإرهابية اخلطر واملواجهة” مو�شوعًا علميًا 

م�شرتكًا خالل ال�شنة احلالية 2016م، بهدف اإخ�شاعه للدرا�شة والبحث 

وا�شتعرا�س جــــهود وجتــــارب الدول االأعــــ�شاء يف حماربــــة هــــذه االآفة 

اخلطرية، واحلر�س على اال�شتفادة من تلك التجارب، واخلروج منها بروؤية 

برملانية ا�شرت�شادية م�شرتكــــة ملحاربــــة االإرهــــاب وتنظيماته بكل اأ�شكالها 

وانتماءاتها.

واأكد اأن املو�شوع منذ اإقراره حظي باهتمام بالغ من معايل رئي�س جمل�س 

ال�شورى نظرًا ملا لهذا الداء الفتــــاك من اأخطار تهدد االأمن واال�شتقرار يف 

اململكة العربية ال�شعودية ويف منطقة اخلليج العربي بل ويف منطقتنا العربية 

كلها، وقد كلف معاليه فريقًا علميًا �شم عددًا من اأع�شاء املجل�س للنظر يف 

االآلية املنا�شبة لتنفيذ ذلك القرار.

واأو�شح الدكتور اآل عمرو، اأن التنظيمات االإرهابية ا�شتهدفت بعملياتها 

االإجرامية دول جمل�س التعاون اخلليجي؛ فخا�شت كل دولة جتارب عدة يف 

حماربة االإرهاب وتنظيماته؛ وحققت يف ذلك جناحات كبرية،

واكت�شبت خاللها خربات عميقة يف عمليات الر�شد واملتابعة واملواجهة. 

بح�شب طبيعة العمليات االإرهابية التي واجهتها والظروف املحلية والدولية 

التي �شاحبتها.

واأ�شاف اأن انت�شار االإرهاب يف العديد من دول العالــــم واتخاذه اأمناطًا 

عدة، واعتناق اأفراده لفكر متطرف ومنحرف قــــائم على التكــــفري والعنف 

وا�شتباحة االأنف�س واالأعرا�س واالأموال، حتى اأ�شــــبح ظاهرة عاملية، وق�شيًة 

اأمنية تثري اهتمام دول العامل باأ�ْشِرها؛ دفع الكثري من تلك الدول اإىل اإن�شاء 

مراكز للمعاجلات الفكرية، وتكوين التحالفات والتكتالت االإقليميِة والدولية، 

وتوقيع االتفاقيات ومذكرات التفاهم والتعاون وتبادل املعلومات واخلربات 

ملحاربة االإرهاب وتنظيماته، ودرِء اأخطاره، وجتفيف منابعه.

وقال معاليه:” اإن املواجهة احلا�شمــــة وال�شاملــــة لهذا اخلــــطر الداهم 

ت�شتدعي تناوله تناواًل م�شتوعبًا مل�شبباته واأمناطه واأبعاده الفكرية والنف�شية 
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واالجتماعية ور�شد اآثاره املدمرة، ولهذا تاأتي اإقامــــة هذا امللتــــقى حماولة 

جادة لدرا�شة واقع االإرهاب والتنظيمات االإرهابية يف املنطقة،

وا�شتعرا�س التدابري الت�شريعية والفكريــــة واالأمنــــية املعمول بها، بهدف 

مراجعتها للو�شول اإىل روؤية برملانية ا�شرت�شادية مل�شاعــــدة امل�شرعني يف دول 

جمل�س التعاون اخلليجي ملراجعة وا�شتكمال اجلهود الت�شــــريعية التي ت�شــــهم 

يف حماربة هذه االآفة، ومنع م�شبباتها، والك�شف عن خالياها وخمططاتها، 

وم�شادر متويلها، ودرِء اأخطارها والق�شاء عليها.

جلسات الملتقى
بعد ذلك بداأت جل�شات امللتقى حيث تنــــاولت اجلل�شة االأوىل التي جاءت 

مندوب  وراأ�شها  ملواجهته«،  الت�شريعــــية  والتدابيــــر  االإرهاب  واقع   « بعنوان 

اململكة العربية ال�شعودية الدائم لدى منظمة اليون�شكو الدكتور زياد بن عبد 

اهلل الدري�س، وقدمت فيــــها عــــدة اأوراق عمــــل : االأوىل كانت للدكتــــور ذعار 

املحيا وحتدث عن واقع االإرهاب والتنظيمات االإرهابية حاليًا يف املنطقة،

والثانية للدكتور �شلطان الطيار تناول فيها »التعاون الدويل يف مكافحة 

والدولية« م�شتعر�شا جتربة  واالإقليمــــية  الوطنيــــة  امل�شتويات  االإرهاب على 

اململكة يف هذا املجال، فيما حتدث ع�شو جمل�س ال�شورى الدكتور فهد العنزي 

االتفاقيات  اإىل  م�شريًا  اململكة  يف  االإرهــــاب  ملكافحة  الت�شريعي  الدور  عن 

الدولية التي وقعتها اململكة.

كما حتدث الدكتور معن احلافظ عن التدابري الت�شــــريعية الدوليــــة التي 

اتخذتها اململكة ملواجهة االأعمال االإرهابية م�شتعر�شا يف ورقته موقف اململكة 

وقعتها  التي  الدولية  االتفاقــــيات  االإرهاب من خالل  وجهودها يف مكافحة 

وتنفيذ قرارات جمل�س االأمن الدويل اإىل جانب املوؤمترات والندوات الدولية، 

اللواء  اأو�شح  فيما  ذلك،  يف  ودورها  االأموال  غ�شيل  من  اململكة  وموقف 

خالد اخلليوي يف ورقته خطورة االإرهاب على اململكة وا�شرتاتيجياتها االأمنية 

يف  تنح�شر  ال  واأنها  ومتعددة  كثرية  اأ�شبابه  االإرهاب  اأن  مفيدًا  ملكافحته، 

التعليم وال يف املال، واآخر االأوراق كانت للواء �شعد ال�شهراين الذي ا�شتعر�س 

جــــذورها  خــــالل  مــــن  االإرهــــابية  للظاهرة  املتكاملــــة  املواجــــهة  عمليات 

ومراحلها التاريخية.

اأما اجلل�شة الثانية فحملت عنوان “املوجهة الفكرية واالإعالمية للتطرف 

واالإرهاب”، وراأ�شها وكيل وزارة الثقافة واالإعالم للعالقات الثقافية الدولية 

الدكتور عبد العزيز امللحم، وحتدث فيها الدكتور حمزة بن اأحمد بيت املال، 

عن االإطار املفاهيمي جلهود اململكة يف مواجــــهة فكــــر التطــــرف واالإرهـــاب 

- حالة اجلهود الفكرية واالإعالمية -.

اأن اجلهــــود الفكريــــة تعالج عن طــــريق احلجج ال�شرعية،  اإىل  م�شريا 

والفتاوي عن طريق احلوارات الدينية مثل املوؤمتر العاملي للحوار بني اأتباع 

االأديان ال�شماوية، وكــــذلك مثل مركــــز املنا�شحــــة، اأما اجلهود االإعالمية 

فتواجه عن طريق التوا�شــــل االإعالمي والتحقيقات ال�شحفية ، فيما تطرق 

ع�شو جمل�س ال�شورى الدكتور فايز ال�شهري يف ورقته اإىل االإرهاب االإلكرتوين 

اأن امل�شكلة لي�شت يف الو�شيلة واإمنا يف  وراأى  املواجهة”،  واأ�شاليب  “التهديد 
املجتمع نف�شة وثقافته وطريقة ا�شتخدامه لها.

واأ�شار اإىل اأن هناك جمموعة �شلبيات لثقافة ع�شر املعلومات هي م�شكلة 

مفهوم احلرية وم�شكلة اجتماعية “ثقافية” وتربية �شلوك وطفرة املعلومات 

قوية بني االإنرتنت وال�شباب. عالقة  هناك  اأن  االإ�شهام” موؤكًدا  “�شعف 
ويف ورقه اأخرى حتدث الدكتور عبد املنعم امل�شوح عن املواجهة االإلكرتونية 

لق�شايا التطرف واالإرهاب، الفتا النــــظر اإىل اأن التوا�شل واحلوار يجب اأن 

يكون ج�شدي ولي�س اإلكرتوين فقط ل�شنع بيئات جاذبة وموؤثرة، 

متمنيًا اأن يكون هناك دعم جمتمــــعي، اأما اآخر االأوراق فكانت للدكتور 

عبدالرحمن الهدلق الذي حتدث عن ا�شرتاتيجية االأمن الفكري يف مواجهة 

االإرهاب مو�شحًا اأن اململكة عانت من هــــذا االإرهاب، وا�شتعر�س موا�شفات 

وخ�شائ�س االإرهابيني من اأعمار وثقافات وو�شعهم االجتماعي،

الفتًا اإىل اأن اأهم اال�شرتاتيجيات ملواجهة االإرهاب هو التعامل مع ال�شباب 

وذلك من خــــالل الوقايــــة والتاأهــــيل والرعاية مثل مركز االأمري حممد بن 

نايف للمنا�شحة.

لدول  التعاون  جمل�س  دول  جتارب  عر�س  ف�شــــهدت  الثالثة  اجلل�شة  اأما 

اخلليــــج العربيــــة يف حماربة االإرهــــاب، وراأ�س اجللــــ�شة التي كانت بعنوان 

“ مواجهــــة االإرهــــاب والتنظــــيمات االإرهابيــــة يف دول جمــــل�س التعاون...
جا�شر  االأ�شــــتاذ  االإخباريــــة  قنــــاة  عــــام  “ مديــــر  امل�شتــــفادة  الــــدرو�س 

مهند�س  العميد  ال�شعودية  العربية  اململكة  ممثل  فيــــها  وحتــــدث  اجلا�شر، 

ب�شام بن زكي عطية.

كما قدم املجل�س الوطــــني االحتــــادي بدولــــة االإمارات العربية املتحدة، 

وجمل�س النواب مبملكة البحرين، وجمل�س ال�شورى ب�شلطنة عمان، وجمل�س 

ال�شورى بدولة قطر، وجمل�س االأمة بدولة الكويت، اأوراق عمل تناولت جهود 

دولهم يف مواجهة االإرهاب والتنظيمات االإرهابية. 

ح�شر اأعمال امللتقى عدد من اأعــــ�شاء جمال�س ال�شورى والنواب والوطني 

واالأمة يف دول جمل�س التعاون لدول اخللــــيج العربــــية، وعــــدد من اخلرباء 

والباحثني يف جمال مكافحة االإرهاب.
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وفد مجلس الشورى برئاسة معالي نائب رئيس المجلس شرح ألعضاء الكونغرس

مواقف المملكة من اإلرهاب وقضايا المنطقة 

رئيس مجلس النواب األمريكي ينوه بجهود المملكة
في تكوين تحالف إسالمي عسكري لمحاربة اإلرهاب

قام وفد جمل�س ال�شورى برئا�شة معــــايل نائب رئي�س املجل�س 
الدكتور حممد بن اأمني اجلفــــري بزيــــارة للــــوليات املتـــحدة 
الأمريكية خالل  املدة من 9-13 �شعبان 1437هـ املوافق 20-16 
مايو 2016م, التقى خاللها معايل رئي�س جمل�س النواب الأمريكي 
وعدد من اأع�شاء جمل�شي ال�شيوخ والنواب الأمريكيني, وم�شوؤوًل 
يف وزارة اخلارجية الأمريكية, كما زار اأع�شاء وفد ال�شورى عدًدا 

من مراكز الدرا�شات ال�شرتاتيجية يف وا�شنطن.

فقـــد ا�شتقـــبل معـــايل رئي�س جمل�س النــواب الأمريكي ال�شيد 
بول راين يف مكتـــبه مبـقر الكونغر�س الأمريكي يف وا�شنطن معايل 
نائب رئي�س جمل�س ال�شـــورى الدكـــتور حمـــمد بن اأمني اجلفري 
والوفد املرافق له, بحــ�شور �شفري خادم احلـــرمني ال�شريفني لدى 
الوليات املتحدة الأمريكـــية �شـــاحب ال�شــمو الأمري عبداهلل بن 

في�شل بن تركي.
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ويف م�شتهل ال�شتقبال رحـــب معــــايل رئيـــ�س جمـــل�س النواب 
الأمريكي مبعايل الدكتور حممد اجلـــفري واأع�شاء الوفد املرافق, 

متمنيًا لهم التوفيق يف زيارتهم احلالية للوليات املتحدة.
واأكد اأهمية العالقات ال�شعودية االأمريكية، والعمل على تعزيزها وتنميتها 

مبا يخدم امل�شالح امل�شرتكة للبلدين وال�شعبني ال�شديقني.

واأ�شار معايل ال�شيد بول راين اإىل الزيارة التي قام بها للمملكة العربية 

بن  �شلمان  امللــــك  ال�شريفــــني  خــــادم احلرمني  ولقائــــه  موؤخرًا،  ال�شعودية 

عبدالعزيز اآل �شعود، و�شمو ويل عــــهده االأمني �شاحب ال�شمو امللكي االأمري 

حممد بن نايف بن عبدالعزيز نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية، 

بن  �شلمان  بن  االأمري حممد  امللكي  ال�شـــمو  �شـــاحب  العهد  ويل  و�شمو ويل 

الدفــاع. موؤكدًا  وزيــــر  الــــوزراء  لرئي�س جمــــل�س  الثاين  النائب  عبدالعزيز 

اهتمامه بروؤية اململكة 2030  التي ت�شتهدف تنويع م�شادر الدخل الوطني.

واأ�شاد بالتطور الذي حققته اململكة، وبجهودها يف مكافحة االإرهاب، خا�شة 

على م�شتوى املنهج الفكري من خالل مركز االأمري حممد بن نايف للمنا�شحة. 

منوهًا بجهود اململكة يف تكوين حتالف اإ�شالمي ع�شكري ملحاربة االإرهاب.

من جهته اأعرب معايل نائـــــب رئيـــ�س جمل�س ال�شورى عن �شكره لرئي�س 

ونــــقل ملعاليه حتيات معايل رئي�س  اال�شتقـــبال،  النواب على حفاوة  جمل�س 

جمل�س ال�شورى ال�شيخ الدكتور عبداهلل بن مـــحمد بن اإبــــراهيم اآل ال�شيخ، 

ومتنياته له والأع�شاء الكونغر�س االأمريكي التوفيق.

واأكد الدكتور اجلفري اأهمية الزيارات املتبادلــــة بني جمــــل�س ال�شــــورى 

اآفاق  ا�شتكــــ�شاف  دور يف  لها من  ملا  والنواب،  ال�شيوخ  بغرفتيه  والكونغر�س 

رحبة لتو�شيع العالقات الثنائية بني اململكة والواليات املتحدة.، التي و�شفها 

باأنها ا�شرتاتيجية ورا�شخة.

و�شرح وفد ال�شورى لرئي�س جمل�س النــــواب االأمريكي روؤية اململكة 2030  

واأهدافها، موؤكدين اأنها ال تقتــــ�شر على حتقيق حتول يف املجال االقت�شادي 

فح�شب، بل  �شت�شهد اململكة خاللها حتواًل على امل�شتوى االجتماعي مبا يحقق 

للمواطن ال�شعودي مزيدًا من الرفاهية، وللوطن التقدم واالزدهار.

وفد ال�شورى يلتقي عدًدا من اأع�شاء الكونغر�س

وحماربة  و�شوريا،  اليمن  يف  الراهــــن  الو�شــــع  هيمــــن  اأخرى  جهة  من 

االإرهاب، على االجتماعات التي عقدها وفــــد جمل�س ال�شورى برئا�شة معايل 

نائب رئي�س املجل�س الدكتور حمــــمد بن اأمــــني اجلفري يف مقر الكونغر�س 

االأمريكي اأم�س مع عدد من اأع�شاء جمل�شي ال�شيوخ والنواب.

ال�شيوخ  اأع�شاء جمل�س  لــــه مع  فقــــد اجتمــــع معالــــيه والوفــــد املرافق 

االأمريكي ال�شيناتــــور جــــون ماكني رئي�س جلنة خــــدمات القــــوات امل�شلحة 

)الدفاع( يف املجل�س، وال�شيناتور ديان فاين�شتني كبرية الدميوقراطيني يف 

جلنة اال�شتخبارات باملجل�س، وال�شيناتــــور كوري جاردنر، وال�شيناتور جيف 

مريكلي، وال�شيناتور اإد ماركي وال�شيناتــــور ديفــــيد بريدو، واأعــــ�شاء جمل�س 

النواب ال�شيد اإد روي�س، وال�شيد كيث اإلي�شون، وال�شيد اآدم كينزجنر، وال�شيد 

جيم�س �شافيتز.

 و�شرح معايل الدكتور حممد اجلفــــري الأعــــ�شاء الكونــــغر�س االأمريكي 

مواقف اململكة العربية ال�شعودية بقيادة خــــادم احلرمــــني ال�شريفني امللك 

�شلمان بن عبدالعزيز - يحفــــظه اهلل - جتاه الق�شايا الراهنة يف منطقة 

ال�شرق االأو�شط، موؤكدًا اأن اململكة دولة حمبة لل�شالم وتبذل ق�شارى جهدها 

مبا لها من دور رائد وحموري ملعاجلة العديد من ق�شايا املنطقة، وحتر�س 

على ا�شتقرار منطقة اخلليج العربي التي متثل منطقة حيوية للعامل.

واأ�شار اإىل اأن تدخل اململكة العربية ال�شعودية يف اليمن وقيادتها لتحالف 

ع�شكري عربي جاء ا�شتجابة لنداء القيــــادة ال�شرعية لليمن برئا�شة الرئي�س 

عبدربه من�شور هادي لن�شرة ال�شعــــب اليمني ال�شقيق من ملي�شيات احلوثي 

التي انقلبت على ال�شرعية واختطفت مــــوؤ�ش�شات الدولة مدعومة من قوات 

الرئي�س املخلوع علي �شالح ومن النظام االإيراين. موؤكًدا اأن قوات التحالف 

تتوخى احلذر ال�شديد لتجنب ا�شتهــــداف املدنيــــني اأو املنــــ�شاآت املدنية يف 

اليمن، رغم اأن احلوثيني وقوات املخلوع علي �شالــــح يتخــــذون تلك املن�شاآت 

مقرات لهم، وخمازن الأ�شلحتهم.

واأو�شح اأع�شاء وفد ال�شورى الأع�شاء الكونغــــر�س اأن مليــــ�شيات احلــــوثي 

التي انقلبت على ال�شرعية يف اليمن ح�شدت ملي�شياتها على حدود اململكة، 

لالعتداء عليها، وتنفيذ خمططات اإيران التو�شعية، الرامية لل�شيطرة على 

املنطقة، من خالل تدخالتها املتوا�شلة يف ال�شوؤون الداخلية يف العديد من 

دول املنطقة، ودعم امللي�شيات التابعة لها مثل حزب اهلل يف لبنان، واحلوث 

يف اليمن. واأعادوا االأذهان اإىل االعتداءات التي قامت بها ملي�شيات احلوثي 

على حدود اململكة مع اليمن يف العام 2009م، مما اأجرب اململكة على اإجالء 

العائالت ال�شعودية من مناطق التوتر اآنذك.

الإغاثة  اململكة  بها  تقوم  التي  واالإغــــاثية  االإن�شانية  اإىل اجلهود  واأ�شاروا 

ال�شعب اليمني ال�شقيق من خالل مركز امللك �شلمان بن عبدالعزيز الدويل 

لالإغاثة الذي يقدم امل�شاعدات الغذائية والطبية الأبناء ال�شعب اليمني، ومد 

يد العون لهم، حيث جتاوزت قيمتها الـ )500( مليون دوالر، الإغاثة ال�شعب 

اليمني،  ال�شعب  اأبناء  من  االآالف  مئات  اململكة  ا�شت�شافت  كما  اليمني، 

و�شححت اأو�شاع من يقوم منهم يف اململكة ب�شورة غري �شرعية.

واأكد نائب رئي�س جمل�س ال�شــــورى اأن اململكــــة العربية ال�شعودية تتطلع 

اإىل عودة االأمن واال�شتقرار يف اليمن ال�شقيق، من خالل احلوار ال�شيا�شي، 

وتنفيذ ملي�شيات احلوثي لقرار جمــــل�س االأمــــن الدويل رقم 2216، وت�شليم 

اليمني  ال�شعب  لينعم  ال�شرعية،  احلكومة  اإىل  الدولة  وموؤ�ش�شات  ال�شالح 

باالأمن وال�شالم.
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ويف امللف ال�شــــوري اأكــــد اأعــــ�شاء وفــــد جمل�س ال�شورى خطورة الو�شع 

االإن�شاين، واالأمني الذي يعي�شه ال�شعــــب ال�شــــوري، حــــيث يعــــي�س اأو�شاًعا 

تعد  للعائالت  وتهجري  وجتويع،  وح�شار  للدماء،  و�شفك  وجمازر  ماأ�شاوية 

اأكرب عملية تهجري يف التاريخ.

و�شددوا على اأهمية االإ�شراع يف اإنهاء االأزمة ال�شورية التي بات ا�شتمرارها 

ي�شكل تهديدًا لي�س للمنطقة فح�شب بل لكثري من الدول، نظرًا لتحول امل�شهد 

ال�شوري اإىل مرتع خ�شب للعديد من اجلماعات املتطرفة واالإرهابية.

واأكدوا موقف اململكة الثابت والداعم لل�شعب ال�شوري، ومطالبتها بت�شكيل 

حكومة انتقالية يف �شوريا ال مكان فيها لب�شار االأ�شد. واأ�شاروا اإىل اجلهود 

االإن�شانية التي قدمتها اململكة لل�شعب ال�شوري ال�شقيق، حيث ا�شت�شافت نحو 

2.5  مليون �شوري على اأرا�شيها ومل تعاملهم كالجئني بل عاملتهم ك�شيوف، 

ومنحت من رغب منهم البقاء حق االإقامة، ووفرت الأبنائهم التعليم املجاين 

يف املدار�س احلكومية، اإىل جانب توفري اخلدمات ال�شحية لهم.

ويف ملف االإرهاب اأو�شح معايل نائب رئي�س جمل�س ال�شورى الدكتور حممد 

بن اأمني اجلفري اأن الدين االإ�شالمي دين العدل واملحبة وال�شالم، وما يقوم 

فديننا  براء،  منهم  االإ�شالم  اإرهابية  اأعمال  من  لالإ�شالم  ينت�شبون  من  به 

يحرم قتل النف�س اإال باحلق، وحفظ لالإن�شان دمه وعر�شه وحقوقه كاملة.

واأكد اأن اململكة العربية ال�شعودية بقيادة خادم احلرمني ال�شريفني امللك 

�شلمان بن عبدالعزيز اآل �شعود – يحفظه اهلل – دولة حمبة لل�شالم وحتارب 

حيث  متويله،  م�شادر  جتفيف  على  وتعمل  واأ�شكاله،  �شوره  بكافة  االإرهاب 

�شنت االأنظمة والقوانني التي جترم من ميول االإرهاب واالإرهابيني، م�شريًا 

اإىل اأن االتهامات التي يروجها اأعداء اململكة من خالل بع�س و�شائل االإعالم 

يف  امل�شرفة  ومواقفها  اململكة  من  النيل  منها  الغر�س  االإرهاب  متول  باأنها 

حماربة االإرهاب.

 و�شرحوا الأعـــ�شاء الكونـــغر�س اجلهـــود التي بـــذلتها اململـــكة العـــــربية 

ال�شعودية واجهت االإرهـــاب بكافـــة �شـــوره واأ�شكاله بكل قوة وحزم، و�شنت 

االأنظمة والقوانني الرادعة لالإرهابيني، ومن يتعاطف معهم.

واأبدى اأع�شاء وفد املجل�س ا�شتياءهـــم من �شـــعي بعــ�س و�شائل االإعالم 

ال�شاق تهمة االإرهاب باململكة، وت�شاءلوا: هل من يـــرعى ويدعــــم االإرهاب 

يكتوي بناره؟؟.

وبينوا اأن مواجهة اململكـــــة لالإرهـــاب والت�شــــدي له �شـــارت على خطني 

متوازيني اأمني وفكري، وحققت يف هـــذين امل�شاريــن نــجاحًا كــــبريًا، ففي 

من  الكرث  واأد  يف  وجنحت  لالإرهابيني  االأمن  قوات  ت�شدت  االأمني  املجال 

خمططاتهم قبل تنفيذها يف عمليات ا�شتباقية م�شهودة.

 وعلى ال�شعيد الفكري اأن�شئت يف اجلامعات ال�شعودية الكرا�شي العلمية 

اخلا�شة باالأمن الفكري، كما اأن�شاأت مركز االأمري حممد بن نايف للمنا�شحة 

الذي يعمل على ت�شحيح املفاهيم اخلاطئة لـــدى ال�شبـــاب املوقـــوفني ممن 

اعتنقوا الفكر ال�شال، وبيان خطورة االأفكار ال�شالة التي غـــــرروا بها على 

الفرد واملجتمع، ومتكن بف�شل من اهلل من اإعادة الكثري من ال�شباب - ممن 

غرر بهم واعتنقوا االأفكار ال�شالـــة -، اإىل جادة ال�شواب، بعد اأن تبني لهم 

احلق، واأيقنوا اأنهم �شلكوا الطريق اخلطاأ.

واأعرب ع�شو جمل�س ال�شيوخ االأمـــريكي رئيــ�س جلنـــة خــــدمات القوات 

امل�شلحة ) الدفاع( يف املجل�س ال�شــناتـــور جــــون ماكني عن تقديره للجهود 

التي بذلتهـــا اململكــــة العربيـــة ال�شعودية بقيادة خـــادم احلرمني ال�شريفني 

امللك �شلمان بن عبدالعزيز اآل �شعود لدعم ال�شرعية يف اجلمهورية اليمينة، 

وحماية ال�شعب اليـــمني من ملي�شـــيات احلــــوثي التي انقــلبت على ال�شرعية 

واختطفت موؤ�ش�شات الدولة.

وقال: لوال تدخل اململكة العربية ال�شعودية يف اليمن الأ�شبح الو�شع �شيئًا.

وعرب عن قلقه من �شيا�شات النظام االإيراين يف املنطقة العربية وتدخالته 

يف ال�شوؤون الداخلية لبع�س دول املنطقة.



تغطية

4343 ال�شورى - العدد 174 - �شعبان 1437هـ  مايو 2016مال�شورى - العدد 174 - �شعبان 1437هـ  مايو 2016م

�شكرها  فاين�شــتني عن  ديــــان  ال�شـــناتور  ال�شيوخ  واأعربت ع�شو جمل�س 

للمملكة على جهودها جتاه ال�شعب ال�شوري، وموقفها الداعم لهم �شد نظام 

ب�شار االأ�شد. موؤكدة اأهمية الزيارات املتبادلة بني اأعــ�شاء الكونغر�س واأع�شاء 

جمل�س ال�شورى، ملا لها من دور يف تقوية العالقات، وتنميتها وتقريب وجهات 

النظر جتاه خمتلف الق�شايا الدولية.

واأيد ع�شو جمل�س النواب اإد رو�س تدخل اململكة يف اليمن حلماية ال�شعب 

اليمني، واحلد من التدخل االإيراين يف ال�شوؤون الداخلية لليمن. وا�شفَا ما 

يجري يف �شوريا باأنه كارثة كبرية.

واأكد اأهمية تبـــادل الزيــــارات بني اأعـــ�شاء الكونغر�س االأمريكي وجمل�س 

ال�شورى، ملا لها من دور يف دعـــم العالقـــــات بني اململكة والواليات املتحدة، 

واإيجاد تفاهم م�شرتك حول العديد من الق�شايا التي تهم البلدين.

من جهته اأكد النائب كيث ول�شون اأهمية العالقات بني اململكة والواليات 

املتحدة، والعمل على تطويرها، ملا للـــبلدين من دور كبري يف حتقيق االأمن 

واال�شتقرار يف منطقة ال�شرق االأو�شط. م�شريًا اإىل وجود العديد من القوا�شم 

امل�شرتكة بني ال�شعبني ال�شديقني.

ونوه بالتقدم الذي حققته اململـــكة يف العـــديد من املجاالت وبخا�شة على 

امل�شتوى االجتماعي، ال فتًا النظـــر اإىل وجـــــود ع�شـــرات االآالف من الطالب 

والطالبات ال�شعوديني الذيـــن يتلقـــون تعليمهم العايل يف الواليات املتحدة، 

وعد هذا موؤ�شر قوي على العالقات الثقافية املتميزة بني البلدين ال�شديقني.

ونوه النائب اآدم كينزجنر باجلهود التي تبذلها اململكة ملواجهة االإرهاب 

والتنظيمـــات االإرهابيـــة، وخـــ�س بالذكـــر جـــهود مركــــز االأمــــري حممد بن 

نايف للمنا�شحة.

واأجمع اأع�شاء الكونغر�س االأمريكي ال�شيـــناتور ماركي وال�شيـــناتور بريدو 

والنائب  �شافيتز على اأهمية العالقات الثنائية بني اململكة والواليات املتحدة، 

والعمل على تر�شيخها وتعزيزها ملا للبلدين من دور مهم يف ا�شتقرار منطقة 

ال�شرق االأو�شط.

واأكد ال�شيناتـــور اإد مــــاركي اأهـــمية ا�شتـــــقرار اململكــة العربية ال�شعوديــة 

الأن يف ا�شتقرارها ا�شتقرارا ملنطقة ال�شرق االأو�شط.

اأمــني  بــن  الدكــتور حمــمد  ال�شــــورى  رئيــ�س جملـــ�س  نائــب  اأكد معايل 

املتحدة  والواليــات  ال�شعوديــة  العربيــة  اململــكــة  العالقــات بني  اأن  اجلفري 

والت�شاور  والتن�شيق  امل�شتــرك  العــمل  قوامها  ووثيقة  وا�شرتاتيجية،  تاريخية 

ب�شاأن خمتلف الق�شايا الراهنة.

جاء ذلك خالل اجتماع معايل الدكتــور حمــمد اجلفري مع النائب االأول 

ال�شفري جريالد  االأو�شط  ال�شــرق  ل�شوؤون  االأمريكية  وزير اخلارجية  مل�شاعد 

فاير�شتاين يف مكتبه مبقر وزارة اخلارجية االأمريكية يف وا�شنطن بح�شور 

اأع�شاء وفد ال�شورى.

و�شرح معايل الدكتور اجلفري خالل االجتماع املواقف الثابتة والرا�شخة 

للمملكة العربية ال�شعودية بقيادة خادم احلرمني ال�شريفني امللك �شلمان بن 

عبدالعزيز اآل �شعود - يحفظه اهلل - جتاه خمتلف الق�شايا التي ت�شهدها منطقة 

ال�شرق االأو�شط على وجه اخل�شو�س، ويف مقدمتها الو�شع يف �شوريا، واليمن، 

واجلهود االإن�شانية التي تقوم بها اململكة جتاه ال�شعبني اليمني وال�شوري.

املنطقة  تواجها  التي  اال�شتثنائية  الظروف  اإىل  النظر  معاليه  ولفت 

ال  املنطقة  دول  لبع�س  الداخلية  ال�شوؤون  يف  االإيرانية  والتدخالت  العربية، 

د. الجفري: العالقات السعودية األمريكية 
تاريخية واستراتيجية
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للجهود  الداعم  اململكة  موقف  موؤكًدا  والبحرين،  و�شوريا  اليمن  يف  �شيما 

الدولية للحل ال�شلمي للو�شع الراهن يف اليمن و�شوريا.

االإرهابية،  والتنظيمات  االإرهاب  حماربة  يف  املمــلكة  جهود  اإىل  واأ�شار 

والتطرف، موؤكًدا اأن ما يثار يف بع�س و�شائل االإعالم الغربية ومنها االأمريكية 

للعمليات  تعر�شت  فاململكة  الواقع،  يدح�شــه  لالإرهاب  داعمة  اململكة  باأن 

االإرهابية، وعانت من االإرهاب، وبذلت جهودها ملحاربة هذه االآفة اخلطرية 

�شواء على ال�شعيد املحلي، اأو الدويل من خالل م�شاركتها يف اجلهود الدولية 

ملواجهة تنظيم داع�س االإرهابي يف �شوريا والعراق.  

اأكــد النائب االأول مل�شاعــد وزير اخلارجية االأمريكية ل�شوؤون  من جهتــه 

والواليات  ال�شعودية  العربيــة  اململــكة  بني  العالقــات  عــمق  االأو�شط  ال�شرق 

املتحدة، وو�شفها باال�شرتاتيجية والقويــة، وتزداد عمقًا بالزيارات املتبادلة 

الت�شاور  ا�شتمرار  اإىل  البلديــن ال�شديــقني، م�شريًا  اأعلى م�شــتوى بني  على 

االإقليمية  القــ�شايا  بينهــما يف خمــتلف  ال�شديقني  البلــدين  والتن�شــيق بني 

والدولية �شــواء على م�شــتوى القيادة يف البلديــن والتي كــان اآخــرها زيــارة 

الرئي�س االأمريكي باراك اأوباما للمملكة، اأو على م�شتوى وزيري اخلارجية.

 كما اأكد ال�شفري جيــــرالد فاير�شــــتاين اأن اململكــــة دولة مهمة لوا�شنطن 

لدورها املحوري يف املنطقة وملكانتها ال�شيا�شية واالقت�شادية.

من جهة اأخرى زار وفد جمل�س ال�شورى برئا�شة معايل نائب رئي�س املجل�س 

الدكتور حممد بن اأمني اجلفري بزيارة لعدد من املعاهد ومراكز الدرا�شات 

اال�شرتاتيجية يف وا�شنطن، ملا لها دور بارز يف �شياغة ال�شيا�شــــة اخلارجية 

للواليات املتحدة جتاه خمتلف الق�شايا الدوليــــة وبخا�شة قــــ�شايا منــطقة 

ال�شرق االأو�شط، من خالل ما تقوم به من درا�شات �شيا�شيـــة واقت�شاديــــة 

االأولـــــويات  تغيـــري يف  اإىل  تـــوؤدي  واأفكار جديدة رمبا  روؤى  واأمنية، وتقدمي 

ال�شيا�شية ، وتغيري يف امل�شالح القومية االأمريكية.

وتتنوع هذه املراكز واملوؤ�ش�شات من حيث طبيعــة اهتماماتها وعالقاتها 

باملوؤ�ش�شــــات احلكوميــــة االأمريكيـــة، فمنــــها ما يهتم ب�شوؤون منطقة اخلليج 

العربي، ومنها ما هو مهـــتم بالعالقات العربية االأمريكية، واأخرى بال�شوؤون 

ال�شيا�شية واالقت�شادية.

فقد زار وفد ال�شورى معهد دول اخلليج العربية، ومعهد ال�شرق االأو�شط، 

واملجل�س االطلنطي، واملجل�س الوطني للعالقـــات العربيـــة االأمريكية، ومركز 

العالقات اال�شرتاتيجية والدولية، ومعهد ال�شرق االأو�شـــط الــــذي يعد اأقدم 

املراكز الفكرية يف العا�شمة وا�شنطن املتخ�ش�شة يف ق�شايا منطقة ال�شرق 

االأو�شط  ال�شرق  لق�شايا  االأمريكيني  الباحثني  تعزيز  اإىل  ويهدف  االأو�شط، 

وتعميق التفاهم بني الواليات املتحدة ودول املنطقة.

وخالل اللقاءات اأكد وفد جملـــ�س ال�شورى على املواقف الثابتة والرا�شخة 

للمملكة العربية ال�شعودية جتاه خمتلف الق�شايا التي ت�شهدها منطقة ال�شرق 

االأو�شط على وجه اخل�شو�س، ويف مقدمتها الو�شع يف اليمن و�شوريا، وجهود 

اململكة يف مكافحة االإرهاب، وال�شلوك االإيراين املتمثل يف التدخالت يف ال�شوؤون 

الداخلية لبع�س دول املنطقة مثل البحرين واليمن والعراق، وما ت�شكله تلك 

التدخالت من ا�شتفزازات للمملكة العربية ال�شعودية، ومن خطر على املنطقة.

2030 وخطتها  ال�شعودية  العربية  اململكة  روؤية  اإىل  ال�شورى  وفد  وتطرق 

الطموحة التي تهدف اإىل تنويع م�شادر الدخل الوطني وتعزيز مكانة اململكة 

على خارطة االقت�شاد العاملي.

وفد الشورى يزور مراكز الدراسات 
االستراتيجية
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سمو السفير يحتفي بوفد مجلس الشورى .. 
والوفد يزور الملحقية الثقافية

وكان اللقاء مع املجل�س الوطني للعالقات العربية االأمريكية لقاًء مو�شعًا 

ح�شره لفيف من املوظفني احلكوميني وموظفي كربى ال�شركات االأمريكية، 

والباحثني املهتمني بالعالقات ال�شعودية االأمريكية، وبق�شايا ال�شرق االأو�شط، 

حيث ا�شتمع اجلميع اإىل كلمات ملعايل نائب رئي�س جمل�س ال�شورى واأع�شاء 

الوفد حتدثوا فيها عن العالقات اال�شرتاتيجية بني اململكة والواليات املتحدة 

التن�شيق والت�شاور يف معاجلة  البلدين من خالل  االأمريكية، واأهميتها ودور 

الكثري من الق�شايا يف منطقة ال�شرق االأو�شط. كما �شرحوا مواقف اململكة 

وبينوا  االإرهاب،  اآفة  مكافحة  يف  وجهودها  االإرهاب  من  ال�شعودية  العربية 

حقيقة تنظيمي داع�س والقاعدة االإرهابيني.

ويف نهاية اللقاء اأجاب معايل الدكتور اجلفري واأع�شاء وفد ال�شورى على 

اأ�شئلة احل�شور وا�شتف�شاراتهم.

من جهة اأخرى ويف اإطار زيارة وفد جمـــل�س ال�شـــورى للواليات املتحدة 

التقى معايل نائب رئي�س جمل�س ال�شورى والوفد املرافق له نائب رئي�س الغرفة 

التجارية االأمريكية ل�شوؤون ال�شرق االأو�شط وتركـــيا ال�شـــيد كو�س ت�شوك�شي، 

وذلك يف مقر الغرفة يف وا�شنطن. وتركز اللقاء على بحث العالقات التجارية 

بني اململكة والواليات املتحدة و�شبل تطويرهـــا، وا�شتك�شاف الفر�س املتاحة 

ال�شراكات  وحتفيز  البلدين،  يف  االأعمال  رجال  بني  امل�شرتكة  لال�شتثمارات 

اال�شتثمارية بني اجلانبني.

و�شم وفد جمل�س ال�شورى اأع�شاء املجل�س معايل الدكتور حممد بن علي 

اآل هيازع والدكتور خالد بن اإبراهيم العواد رئي�س جلنة ال�شداقة الربملانية 

ال�شعودية االأمريكية والدكتور �شعـــود بن حمــــيد ال�شبيعي، والدكتور فالح بن 

حممد ال�شغري، والدكتور عبدالعزيز بن اأديب طاهر، والدكتورة �شلوى بنت 

عبداهلل الهزاع، والدكتورة خولة بنت �شامي الكريع، والدكتور خالد بن من�شور 

العقيل، والدكتور طارق بن علي فدعق، والدكتور فهد بن حمود العنزي.

ورافق الوفد مدير عام ال�شعبة الربملانية الدكتور �شعد العنقري، وم�شاعد 

الإعالم  اإدارة  املجتمعي مدير  والتوا�شل  لالإعالم  العامة  االإدارة  عام  مدير 

االأ�شتاذ علي اخل�شري، وم�شاعد مدير اإدارة املرا�شم االأ�شتاذ فهد امل�شيند، 

والباحـــث يف ال�شعبـــة الربملانيـــة اأنـــ�س ال�شــــعيد، والباحث القانوين مبكتب 

العنــــزي، و�شكرتري معايل النائب عبداهلل  نــــــائب رئي�س املجــــل�س متــــعب 

فالتــــه، وم�شــــوؤول املرا�شــــم عبداهلل الغامــــدي، والباحــــث مبكــــتب النائب 

هادي دهناوي.

الوليات  لدى  ال�شريفني  احلـــرمني  خادم  �شفري  احتفى 
املتحدة الأمريكية �شاحب ال�شمو الأمري عبداهلل بن في�شل 
رئي�س  نائب  معايل  برئا�شة  ال�شورى  جمل�س  بوفد  تركي  بن 
زيارته  مبنا�شبة  اجلفري  امني  بن  حممد  الدكتور  املجلــ�س 
للوليات املتحدة, حيث اأقام ماأدبة غـداء تكرمًيا لهم وذلك 
يف  امل�شوؤولني  من  عدد  ح�شرها  بوا�شنطن,  ال�شفارة  مقر  يف 
ال�شفارة وامللحق الثقايف ال�شعودي وامللحق الع�شكري ال�شعودي 

وامللحق التجاري ومديرو املكاتب ال�شعودية يف وا�شنطن.
من جهة اأخرى قام وفد جمل�س ال�شـــورى برئا�شـــة معايل 
نائب رئي�س بزيارة للملحقية الثقافية ال�شعودية بوا�شنطن, 
وا�شتمع وفد املجلـــ�س اإىل �شـــرح من امللحق الثقايف الدكتور 
حمـــمد العيـــ�شى عن اجلـهود التي تبذلها امللحقية خلدمة 
الطـــالب والطالبـــات ال�شعوديـــني املبتـــعثني اإىل الـوليات 
املتحـــدة, واإىل الـــدور الذي تقـــوم به امللحقية يف توجيه 
الطالب والطالبات وتثقيـــفهم بالأنظـــمة والقوانني املحلية 
يف الوليـــات الأمريكيـــة, ودور الأنـــدية الطـــالبية يف حل 
امل�شكـــالن وال�شعــوبات التي يواجهها املبتعثون ال�شعوديون. 
وجتول اأعـــ�شاء وفـــد ال�شـــورى يف اأق�شام امللحقية, واطلعوا 

على اآلية العمل فيها.

ويزور الغرفة التجارية األمريكية



تغطية

ال�شورى - العدد 174 - �شعبان 1437هـ  مايو 2016مال�شورى - العدد 174 - �شعبان 1437هـ  مايو 2016م46

التقى وزير الخارجية وعددًا من النواب الفرنسيين 

وفد مجلس الشورى يؤكد أهمية تعزيز العالقات

السعودية الفرنسية

اأجرى وفد جمل�س ال�شورى خـــالل الزيــارة التي قام بها لفرن�شا 
موؤخًرا برئا�شة ع�شو جمــــل�س ال�شــــورى رئيـــ�س جلنـــة ال�شداقة 
الربملانية ال�شعودية الفرن�شـــية معـــايل الدكتور عبدالرحمن بن 
عبدالعزيز ال�شويلم عددًا من الجتمــاعات واللقاءات مع اأع�شاء 
اجلمعية الوطنية الفرن�شيـــة وم�شـــوؤويل بع�س موؤ�ش�شات املجتمع 

املدين يف فرن�شا.
فقد التقى وفد جمل�س ال�شورى اأمني جلــنة ال�شـــوؤون اخلارجية 
باجلمعية الوطنية الفرن�شـــية » �شانتـــال « كـــما التـــقى الـوفد مع 
نائب رئي�س جلنـــة الدفاع الوطني والقـــوات امل�شلــــحة باجلمعية 

»نيكول بايز.
ومت خالل اللقائني بحث تعزيز العالقات الثنائية بني البلدين 
وتبادل اخلربات يف عـــدد من املجالت ال�شيا�شية والقت�شادية 

وال�شحية والثقافية.
والتقى وفد جلنة ال�شـــداقة الربملانيـــة الفرن�شـــية ال�شعودية النائب يف 

اجلمعية الوطنية الفرن�شية »اأوليفيه دا�شو« يف غـــداء عمل بحـــ�شور معايل 

بـــن حمـــــمد  الدكتـــور خـــالد  ال�شريفني لدى فرن�شا  �شفري خادم احلرمني 

العنقري و�شاحب ال�شمو االأمري العميد طيار ركن تركي بن خالد بن عبداهلل 

امللحق الع�شــكري ال�شعودي بفرن�شا وعدد من النواب واأع�شاء جلنة ال�شداقة 

الفرن�شية ال�شعودية.

الفرن�شية  العالقات  وتنمية  تعــــزيز  �شـــبل  بحـــث  اللـــقاء  خـــالل  وجرى 

وال�شعودية يف كافة املجاالت ، وتعزيز العالقات الربملانية بني جمل�س ال�شورى 

واجلمعية الوطنية الفرن�شــية، كـــما مت التطـــرق اإىل العــــالقات الثقافية بني 

البلدين والتاأكيد على اأهمية زيادة عدد الطـــالب ال�شعــوديني املبتعثني اإىل 

فرن�شا ملوا�شلة تعليمهم العايل .

وح�شر وفد املجل�س جانبًا مـــن اجللـــ�شة العامــــة يف اجلــــمعية الوطنية 

وم�شاهدة مناق�شة النواب لوزراء احلكومة الفرن�شية.

بعد ذلك اجتمع وفد ال�شورى مع رئيــــ�شة اجلمعية الوطنية املعنية بحقوق 

االإن�شان يف فرن�شا، واأكد وفد املجـــل�س على اأهـــمية دور املـــــراأة يف املجتمع 

ال�شعودي ومتتعها بكامل حقوقهـــا م�شــريًا اإىل اأن املراأة ال�شعودية جزء مكمل 

وم�شمول بروؤية 2030.

كما التقى الوفد ع�شو جلنـــة القانـــون يف اجلمعية الوطنية ودار خالل 

االجتماع احلديـــــث عـــــن الق�شايـــــا التي تـــــمر بها منـطقة ال�شرق االأو�شط 

والعالقات الثنائية بني البلدين ال�شديقني.



تغطية

4747 ال�شورى - العدد 174 - �شعبان 1437هـ  مايو 2016مال�شورى - العدد 174 - �شعبان 1437هـ  مايو 2016م

وزير الخارجية يستقبل وفد لجنة الصداقة
وا�شتقبل معايل وزيـــــر اخلارجيـــــة الفرنـــــ�شي جـــــان مارك مبقر وزارة 

اخلارجية الفرن�شية يف باري�س وفد جلنة ال�شداقـــــة الربملـــــانية ال�شـــــعودية 

الفرن�شية يف جمل�س ال�شورى، وبحث معهم �شبل تعـــــزيز العالقـــــات الثنائية 

بني البلدين، وا�شتعرا�س روؤية اململكة 2030 وما حتويه من اأفكار وم�شاريع 

م�شتقبلية واعدة.

واآلية عمله وجلانه  ال�شـــــورى  عـــــمل جمـــــل�س  نبذة عن  الوفد  كما قدم 

املتخ�ش�شة، وع�شويته يف االحتادات الدولية والقارية والدور الذي يقوم به 

املجل�س يف مناق�شة الق�شايا التي تهم الوطن واملواطن.

واأكد وفد جمل�س ال�شورى اأن اململكة ال تاألوا جهًدا يف الدعوة اإىل ال�شالم 

وعدم التدخل يف �شوؤون الـــــدول االأخرى، م�شـــــريًا اإىل اأن اململكة من الدول 

التي ت�شهم يف تقـــــدمي امل�شاعـــــدات االإغـــــاثية للمحتاجني �شيما يف اأوقات 

االأزمات بالدول العربية واالإ�شالمية وال�شديقة.

من جهة اأخرى زار وفد جمل�س ال�شورى نائب رئي�س جلنة ال�شوؤون اخلارجية 

بول حيا كوبي، وجلنة ال�شداقة الربملانية الفرن�شية اخلليجية ورئي�س غرفة 

التجارة الفرن�شية هيـــــدفري دو�شــاريت، حيث جرى ا�شتعرا�س  دور اململكة 

يف دعم ال�شالم مبنطقة ال�شرق االأو�شـــــط،  ودعـــــواتها املتكررة الإيران اإىل 

عدم التدخل يف �شوؤون الدول العربية، موؤكدين على دور االإعـــــالم يف اإي�شاح 

ال�شورة ال�شحيحة للتطورات اجلارية يف منطقة ال�شرق االأو�شط.

كما زار وفد جمل�س ال�شورى مقر �شركة تالي�س لالت�شاالت واالأمن والتي 

تعد من كربى ال�شركات الفرن�شية العاملة يف مكافحة اجلرمية.

واأطلع رئي�س جمل�س اإدارة ال�شركة »جامـــــو �شيل القارد« وفد ال�شورى على 

م�شاريع ون�شاطات ال�شركة مع اململكة العربية ال�شعودية ودول اخلليج.

بعد ذلك قـام وفـــــد ال�شـــــورى بزيـــــارة اإىل معـــــهد العامل العربي حيث 

اجتمع مع الوزير ال�شابـــــق للرتبيـــــة والثقافـــــة الفرن�شيـــــة والرئي�س احلايل 

للمعهد »جاك النغ«.

اإقامة املعار�س  ال�شورى خالل االجتماع على دور املعهد يف  وتعرف وفد 

الثقافية واحل�شارية واأهمية املعهد لتنمية العالقات الثقافية للعامل العربي .

 كما قـــــام وفد جلنة ال�شداقة الربملانية ال�شعودية الفرن�شية بزيارة اإىل 

الغرفة التجارية التقى خاللها برئي�س الغرفة »جان بول فريمي�س«.

ومت خـــالل اللقـــــاء ا�شتعرا�س اأوجــــه التعـــــاون بني البلديــــن ال�شديقني 

يف جميع املجاالت و�شبل دعم العالقات االقت�شاديـــة والفر�س اال�شتثمارية 

بني البلدين.

 واأكد الـجانبــان اأهمية روؤية اململكـــة 2030 واملـوؤ�شر االإيجابي الذي �شوف 

ت�شهده اململكة بعد عملية التحول واأهميـــة ا�شتغـــالل الفر�س اال�شتثـــمارية 

وزيادة التعاون بني ال�شركـــات ال�شعوديـــة والفرن�شـــية وفتـــح االأ�شـــواق امام 

ال�شركات امل�شتثمرة.

االإعـــالميني  من  عددًا  ال�شـــورى  جمـــل�س  وفـــد  التـــقي  اأخرى  جهة  من 

الفرن�شيني، �شرح لهم خاللها روؤية اململكة لعام 2030 واالأو�شاع االقت�شادية 

املتوقعة بعد تطبيق الروؤية و�شيا�شة اململكة النفطية.

كما �شمل اللقاء موا�شيع حقوق االإن�شان والتطورات التي حققتها اململكة 

خالل الفرتة املا�شية اإ�شافة اإىل اإن�شاء عدد من الهيئات اجلديدة ودورها 

الفعلي يف حتقيق روؤية اململكة2030 . 

و�شم وفد ال�شـــورى اأع�شاء املجـــل�س االأ�شـــتاذ �شعـــود بن عـــبدالرحمن 

ال�شمري، واالأ�شتاذة هدى بنت عبدالرحمن احللـــي�شي، والدكتور �شعيد بن 

والدكتورة  االأحمدي،  بنـــت عبدالرحمن  والدكتورة حنان  ال�شيـــخ،  عبداهلل 

منى بنت عبداهلل اآل م�شيط .
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عضو مجلس الشورى د.سالم القحطاني لــ ) الشورى(:

مجلس الشورى يعمل وفق نظامه وصالحياته000
وال يحاسب إال على قراراته

تخ�شــــ�س يف الــــدرا�شات الرتبويـــة, فـــــدر�س املناهج وطرق 
التدري�س, عمل معيدًا بكليـــة الرتبية يف اأبها ثم حما�شرًا فيها, 
نــــال درجـــة الدكتـــوراه من جامــــعة ولية اأوهاويو احلكومية, 
وح�شل على جائزة التميز من �شفري اململــكة بالوليات املتحدة 
اآنذاك, ليعود اإىل اأر�س الوطـــن اأ�شـــتاذًا م�شاعدًا يف كلية الرتبية 
بجامعة امللك �شعود بالريا�س, ثــم مديرًا ملركز البحوث بالكلية, 
فعميدًا للدرا�شات العليا بجامعـــة امللك خــــالد يف اأبها, ثم عميدًا 
لكلية الرتبية فوكياًل للجامعة, ح�شل بعـدها على درجات علمية 
اإىل اأن نال درجة الأ�شتاذية يف تخ�ش�شه الذي لزمه, وقدم فيما 

بعد عددًاًمن البحـــوث والدرا�شـــات العلمـية قدرت ب )34( بحثًا 
ودرا�شـــة علميـــة واأكادميية, كما األف عددًا من الكتب يف جماله 
العلمي والرتبوي, ويف عـــام 1426هـ نــــال الثقـــة امللكـية بتعيينه 

ع�شوًا يف جمل�س ال�شورى يف دورته الرابعة.

يف هذا احلوار حتدث الدكتور �شالـــم القحطـــاين لــ )ال�شورى( 
عن �شريته التعليمية والأكادمييـــة, كمـــا عـــر�س اآراءه وقناعاته 
بكل �شفافية وو�شوح حيال بعـــ�س امللفـــات والأن�شطـــة والقرارات 

التي تخرج من حتت قبة املجل�س.

حوار – منصور العساف
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بقيق،  الأرامكو يف  التابعة  التنقيب  �شركات  اإحدى  حيث وجدت عماًل يف 

وكانت هذه التجربـــة بالن�شبـــة يل ثـــرية جـــدًا حيث عرفت على اإثرها اأهمية 

التعليم؛ وتعلمت منها كيفية االعتماد على النف�س والتعامل مع االآخرين، وعلى 

الرغم من متكني وممار�شتي اجليدة للعمل يف جمال هذه ال�شركة ورغبتها يف 

ا�شتمراري؛ اإال اإنني ا�شتقلت منها وعدت الإكمال درا�شتي، واأ�شبحت االجازة 

ال�شيفية لل�شنوات التي تلتها مرحـــلة عمل يف اأماكن خمتلفة حتى تخرجت 

من الثانوية والتحقت بكلية الرتبــــية باأبها. وقد حتقق يل فر�شة االإعادة يف 

الكلية وبرغبة ملحة من اأحد اأ�شاتذتي يف الكلية االأ�شتاذ الدكتور حممد زياد 

حمدان واأ�شبحت معيدًا بق�شم املناهج وطرق التدري�س عام 1402هـ.

الدراسات العليا وسنوات الغربة

خارج الوطن

س- وما ذا عن الدراسات العليا؟.

على الرغم من قدرة جيلي على التحديات بحكــــم طبيـــعة احلياة التي 

ع�شناها اإال اأن مرحلة الدرا�شات العليا خارج الوطن لها حــ�شاباتها الكثرية 

من حيث الرغبة يف ال�شفر للخارج ومعرفة املجتمــــعات االأخــرى وثقـــافاتها 

وحتدي الدرا�شة بلغة جديدة؛ خا�شة اأن اللغـــة االإجنــــليزية تتــــطلب جهدًا 

للتمكن منها ف�شاًل عن التخ�ش�س و�شعوبته.

وقد كان خيار الدرا�شـــة يف الواليـــات املتـــحدة هو االأف�شل، لكن م�شكلة 

اجتماعية واجهتني كوين االبن الوحيد للعائلة، وعلى الرغم من ذلك متكنت 

من ال�شفر والدرا�شة يف الواليات املتحدة االمريكية وح�شلت على املاج�شتري 

وعملت  اأبها  يف  الرتبية  كلية  اإىل  وعدت  1986م،  عام  انديانا  جامعة  من 

خرباتي  لبناء  الفرتات  اأجمل  من  الفرتة  وهذه  عامني،  ملدة  فيها  حما�شرًا 

س- أين كانت الوالدة والنشأة وبدايات الدراسة؟.

كانت والدتي عام 1377هـ، يف اإحـــدى القــــرى اجلمــيلة والهادئة التابعة 

ملنطقة ع�شري، وبالتحديد يف الوهابة ب�شراة عبيدة، ويتمتع ذلك املكان بجوه 

العليل وكرثة املزارع والفواكه املحلية ال�شيفية وبالذات اأ�شجار الرمان، وقد 

كان االكتفاء الذاتي من احلبوب مثل القمح والذرة وال�شعري والفواكه وبع�س 

اخل�شروات، اإىل جانب كرثة االأمطار خا�شة يف ف�شل الربيع وال�شيف من 

حيث  واالأ�شر  االأهايل  بني  مهمًا  �شرطًا  وهناك  املكان،  ذلك  مييز  ما  اأهم 

ذلك  �شمة  وتلك  واحة،  كيد  معًا  والعمل  اجلميع  قبل  من  الفاعلة  امل�شاركة 

الع�شر، فكل طفل البد اأن ميار�س نوعًا من املهام ح�شب �شنوات عمره.

وكان املجتمع بطبيعته جمتـــمعا تكافلــــيًا لدرجــــة اأن �شغري ال�شن ي�شعر 

باهتمام ومتابعة ذلك املجتمع الريفي له يف كل ت�شرفاته، وكنت حمظوظًا 

بافتتاح مدر�شة ابتدائية قبل ثالث �شنوات من التحاقي باملرحلة االبتدائية، 

ومع اأن املجتمع اآنذاك يعد مغلقًا اإىل حد كبري؛ اإال اأن الت�شجيع الذي حظيت 

به يف املرحلة االبتدائية والتناف�س الذي كان بيننا يف املدر�شة جعلني اأفكر 

كثريًا يف التعليم واأهميته، وقد منحني اأحد اأفراد جماعتي ريااًل واحدًا اأثناء 

حفل اإعالن النتائج عندما حـــ�شلت على التــــرتيب االأول يف ال�شف الثاين 

االبتدائي اأمام الطالب واملعلمني، ومثل ذلك التحفيز والت�شجيع كان له االأثر 

االإيجابي على النف�س.

مرحلة الشباب والدراسة الجامعية....

الطموحات والرغبات

المرحلتين  أين أكملت  االبتدائية,  المرحلة  إنهاء  بعد 

المتوسطة والثانوية, وما ذا عن الدراسة الجامعية؟.

اأعتقد اأن جيلي كان حمظوظًا جدًا حيث اأحدثت مدر�شة متو�شطة وبعدها 

افتتح  ثم  الوهابة،  قريتنا  من  قريبة  كانت  التي  املنطقة  يف  ثانوية  مدر�شة 

التعليم العايل يف مدينة اأبها، حيث مت افتتاح بع�س الكليات مثل كلية الرتبية 

وكلية ال�شريعة واللغة العربية، وقد تزامن مع تلـــك الفتــــرة بـــداية الطـــــفرة 

االأوىل، مما حدا بالكثري من ال�شباب اإىل التوجه نحو العمل اأو بع�س االأعمال 

احلرة وترك التعليم لالأ�شف ال�شديد، وهنا اأحتدث عن جمتمعي اأو الو�شط 

الذي ع�شت فيه اآنذاك، وقد دفعني الفـــ�شول والرغـــبة يف العمل باالإ�شافة 

للتفكري يف اخلروج من بيئتي املحلية اإىل ال�شــفر للمنطقة ال�شرقية؛ والعمل 

فيها اأثناء فرتة ال�شيف بعد درا�شة ال�شف الثاين املتو�شط.
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التخ�ش�س، حيث �شاعدتني هذه اخلطــــوة يف مرحلــة  والقراءة يف جمال 

الدكتوراه بجامعة والية اأوهايو احلكومية وح�شلت بحمد اهلل على الدكتوراه 

وحققت �شروط جائزة التميز من �شفري اململكة اآنذاك �شاحب ال�شمو امللكي 

االأمري بندر بن �شلطان بن عبدالعزيز.

عدت اإىل اململكة بعد ح�شــــويل على �شهــــادة الدكــــتوراه وتعينت اأ�شتاًذا 

م�شاعدًا يف كلية الرتبية بجامعة امللك �شعــــود فــــرع اأبها عام 1412هـ، وقد 

�شعدت كثريًا بعودة جمموعة مميزة من الزمالء يف خمتلف التخ�ش�شات 

العلمية واالأدبية والرتبوية،

حيث حتت�شن الكلية ع�شرة اأق�شام يف خمتــــلف التخ�شـــ�شات، واأ�شعدين 

كثرًيا العمل معهم، وحتى ال اأكرر ما هو موجود يف ال�شرية الذاتية فقد عملت 

مديرًا ملركز البحوث بالكلية عدة �شــــنوات؛ وعــــميًدا للدرا�شات العليا عند 

اإن�شاء جامعة امللك خالد 1419هـ.

اأما اجلــــانب العلمي فقد  ثم عميًدا لكلية الرتبية ثم وكيال للجامعــــة، 

1422هـ، ومع كرثة  اأ�شتاذ عــام  اأ�شتاذ م�شارك ثم رتبة  ح�شلت على رتبة 

ووقته، ولدي من  اهتــــمامه  له  العلمي كان  البحث  اأن  اإال  االإدارية  االأعمال 

كتابني  واألفت  علميــــة،  ودرا�شة  بحًثا   34 العلميــــة  والدرا�شــــات  البحوث 

عام 1426 وعام 1427هـ يف جمال التعلــــيم. وت�شرفت بع�شويتي يف جمل�س 

ال�شــــورى بتاريــــخ 1426/3/3هـ، وهذه هي الدورة الثالثــــة يل يف املجل�س 

بحمد اهلل تعاىل.

تنمية الثقافة الشورية لدى الناشئة

س - برأيك كيف ننمي ثقافـــة الممارســـة الشوريـــة 

في المدراس؟.

اأو  الع�شو فيها  يتعلمه  واأهم ما  ال�شورى مدر�شة برملانية �شورية،  جمل�س 

اأح�شب اأن عليه تعلمـــه هو احتـــرام راأي االآخــــر مهما كانت درجة االختالف، 

اأما تنمية ثقافــــة املمار�شـــة الربملانــــية يف املدار�س فاأعلم اأن ذلك ميار�س 

ب�شكل جلي يف املدار�س الغربية وغريها الأن الطالب اأو الطالبة �شوف ي�شبح 

ناخبًا يف امل�شتقــــبل، لكن اأهم ما يجب تعلمه يف مدار�شنا مهارات التوا�شل 

وحتـــمل امل�شوؤولية والعمـــل اجلمـــاعي واحتـــرام االآخر، وقد اأ�شعدين كثرًيا 

كافــــية  معلـــومات  على  يحــــ�شلوا  اأن  واأمتنى  للمجل�س،  الطالبية  الزيارات 

حول كيفية اتخـــاذ قرارات املجل�س، الأن اتخاذ القرار له خطــــواته العلمــية، 

وهذا قد يعود عليهم بالنفع، كما اأرجو تاأ�شيل مفهوم ال�شورى باأبعاده اللغوية 

وال�شرعية والتطبيقية.

الود المتبادل بين المجلس واإلعالم 

اعتراه فتوًرا عاطفًيا في اآلونة األخيرة

س- برأيــك هـــل حـــل اإلعالم محل البرلمان، ال سيما 

ما يتعلق بالدور الرقابي؟.

االإعالم �شرورة للمجل�س، وكان املجــــل�س مت�شالــــحًا اإىل حــــد كبــــري مع 

االإعالم، وهو ميثل ال�شورة احلقيقية التي تنقل كل ما يتمخ�س عن جل�شات 

املجل�س ب�شكل مو�شوعي وهادف، لكن يبــــدو اأن الــــود بني املجــــل�س واالإعالم 

اعرتاه فتوًرا عاطفًيا اأدى اإىل اأن يتجه االإعالم يف نقد املجل�س باأ�شلوب قد ال 

يخلو من التجريح والنقد الالذع بناًء على معلومات اإما اأن تكون غري دقيقة؛ 

اأو نتيجة خللط بني االأوراق؛ اأو ل�شوء فهم اأو لطموح اأعلى من املجل�س خا�شة 

يف الفرتة االأخرية. وهنا اأتذكر قول ال�شاعر:

وعني الر�شا عن كل عيب كليلة       ولكن عني ال�شخط تبدي امل�شاويا

ومهما كــــان التوافــــق اأو االختــــالف فــــاإن النقد البنــــاء والتحليل العلمي 

الهادف مهما تكن نتائجه جتاه املجل�س يبقى مقبــــواًل، اأما كون االإعالم يحل 

حمل الربمان يف الدور الرقابي فهذا غــــري وارد؛ الأن ر�شالة االعالم وا�شحة 

واملجل�س موؤ�ش�شة برملانــــية يف االأ�شل، لكن التــــكامل يف العمل بني االإعالم 
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اأمانة نقل الر�شالة  اأ�شا�شية؛ وهو و�شيلــــة فاعلة يف  وجمل�س ال�شورى مهمة 

الرقابية للمواطن بكل و�شوح وحيادية و�شفافية.

واأعتقد اأن الت�شالح مع االإعالم من خــــالل ما يقدمه املجل�س بكل و�شوح 

غاية يف االأهمية، اأما ما يطرحه اأع�شاء املجل�س من اآراء واقرتاحات فتبقى 

وجهات نظر خا�شة باالأع�شاء اأنف�شهم وال يحا�شب املجل�س اإال على قراراته 

اأفــــكار وتوجهات مل تدر�س حتت قبة  االأعــــ�شاء من  ولي�س على ما يقدمه 

املجل�س ومل ياأخذ ب�شاأنها اأي قرار.  

أرى عدم مناقشة أي توصية إضافية 

تجمع اللجنة على عدم األخذ بها

س- ال يحالـــف الحـــظ معظـــــم التوصيات اإلضافية، 

برأيك أين يكمن السبب؟.

تاأتي التو�شيات االإ�شافية مبثابة اإ�شافة لبع�س اجلوانب اأو الق�شايا التي 

مل تر اللجنة املخت�شــــة تقدمي تو�شـيات حولها اأو تنبثق من اأفكار وتطلعات 

اأهميتها و�شرورة تبنيها، وق�شــــية عدم حمالفة احلظ  يرى ع�شو املجل�س 

ملعظم التو�شيات االإ�شافية يعد اأمرًا طبيعيا، فاالأ�شل يف التو�شيات م�شدرها 

من اللجنــــة املختــــ�شة، ومع كــــل التقدير للزمالء الذين يقدمون تو�شيات 

اإ�شافية ب�شفة م�شتمرة،

فاإن البع�س منها تعد متوا�شــــعة جدًا، اأو تكتب ب�شفة عاجلة مما ي�شطر 

اأ�شحابها اإىل �شحبها قبل تقدميها، ولو طلــــب مني راأي ب�شــــاأن التو�شيات 

االإ�شافية القرتحت عدم مناق�شة اأي تو�شية اإ�شافية جتمع اللجنة املخت�شة 

على عدم االأخذ بها.

وكان  المجلس  عن  صدرت  التي  القرارات  أبرز  ما  س- 

لك دور في إقراراها؟.

القرارات ال�شادرة من املجلــــ�س تتم مبوافقة االأغلبية، وخالل فرتتي يف 

املجل�س داخلت كثرًيا على العديــــد من املو�شــــوعات، �شــواء التقارير ال�شنوية 

الأجهزة الدولة، اأو �شن االأنظمة اجلديدة، اأو تعديل االأنظمة النافذة، واأرجو 

اأن تكون تلك املداخالت ذات اأثر اإيجابي على قرارات املجــــل�س، وال اأحب يف 

هذا اللقاء اأن اأدعي الدور البطــــويل يف اأي قرار فاأنا �شمن اأع�شاء املجل�س 

واأ�شوت مبا اأرى فيه الفائدة ولدي القناعة بجدواه.
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س – ما هي التوصيـــات التي تمنـــيت إقــــرارها ولم 

يحالفها الحظ في التصويت؟.

قوية،  مربرات  وذات  وا�شحة  للمجل�س  تقدم  تو�شية  اأي  تكون  اأن  اأحب 

وكان هناك بع�س التو�شيات اجليدة لكنها مل تقدم ب�شورة جيدة للمجل�س 

�شواء على م�شتوى اللجان اأو من اأع�شاء املجل�س ومل تفز هذه التو�شيات.

اأما ذكر تو�شيات بعينها دون غريها فال اأرى منا�شبة ذلك يف مثل هذا 

اإال  وطنية  م�شلحة  تخ�س  بالغة  اأهمية  ذات  تو�شية  اأجد  ال  لكنني  اللقاء، 

وفازت يف املجل�س، اأما بع�س التو�شيات التي تاأخذ �شفة الق�شايا االجتماعية 

فقد تكون قليلة جدًا ويف الغالب قد ال تنجح. 

ترى  كنت  التي  التوصية  هي  ما  المقابل  في  س- 

التريث في إقرارها وعدم الموافقة عليها؟.

قد يكون �شقوط بع�س التو�شيات اأف�شل من املوافقة عليها نظرًا ملا قد 

يرتتب عليها من تغيريات اأو متطلبات كثرية الأن فر�شة اإعادة طرح التو�شية 

اأو تو�شيات م�شابهة لها اأف�شل من خروج تو�شية �شعيفة، ولذلك اأذكر اإنني 

عار�شت بع�س التو�شيات، وكنت مرتاًحا لعدم جناحها الأ�شباب عدة تعود 

تكون  اأن  ومتنيت  التطبيق،  عند  عليها  يرتتب  قد  وما  التو�شية؛  مل�شمون 

التو�شيات املقدمة للمجل�س خا�شعة ملجموعه من املعايري اأو حمددة باإطار 

عام يحتوى على جمموعة من ال�شروط واملوا�شفات التي تبنى على اأ�شا�شها 

التو�شية حتى تكون فاعليتها - بعد اأن تتحول اإىل قرار من املجل�س- عالية 

وحتمل موؤ�شرات قيا�س وا�شحة.

مصلحة الوطن والمواطن هي األساس 

عند أعضاء المجلس

عضو  يمثل  هل  برأيك  أعضائه..  ألطروحات  وفقًا  س- 

المجلس صوت المواطن؟. 

اأو  مبا�شرة  ب�شفة  املواطن  �شالح  يف  ت�شب  اأ�شلها  يف  فالقرارات  نعم، 

غري مبا�شرة، واملجل�س بطبيعته قد ال يدخل يف كثري من التف�شيالت، فعلى 

�شبيل املثال عند درا�شة اأي نظام واإقراره يرتك كثري من التف�شيالت للوائح 

التنفيذية وما يتبعها من قواعد عمل.

وهناك فرق بني ما يطرح من مداخالت اأو م�شروعات فردية �شواء تعجب 

املواطن ويطرب لها اأو ال تعجبه فهي تبقى مداخالت خا�شة ببع�س االأع�شاء 

ولي�شت قرارات.

وم�شلحة الوطن هدف اأ�شا�س عند اأع�شاء املجل�س �شواء كانت مداخالتهم 

العامة،  امل�شلحة  هو  االأ�شل  لكن  حمددة،  مو�شوعات  على  خا�شة  اأو  عامة 

عليه  يقوم  الذي  املبداأ  هو  الروؤى  يف  واالختالف  االتفاق  اأو  التباين  ومبداأ 

النقا�س يف املجل�س للو�شول اإىل قرار مدرو�س يف النهاية.

س- تحت قبة المجلس هل ثمة قادة رأي؟

ولوائحه  املجل�س  نظام  �شمن  مهامهم  ميار�شون  املجل�س  يف  االأع�شاء 

و�شالحياته، وجتربتي خالل الدورات الثالث مع زمالئي وما يقدمونه من 

يف  تعر�س  التي  االأفكار  اأو  للنقا�س  املطروحة  املو�شوعات  جتاه  واأفكار  اآراء 

اأو خارج  داخل  اأي حمفل  بهم يف  واأعتز  ومفيدة  رائعة  العام جتربة  ال�شاأن 

اململكة.

فاجلميع يتمتع بخربات طويلة وخلفيات علمية مميزة، واأمتنى اأن يح�شل 

بع�شهم على فر�شة النقا�س والطرح املفيد، فهناك من يعطي كل ما لديه من 

معلومات واآراء لكن يف املقابل هناك من مييل للهدوء ويحتاج اىل من ياأخذ 

منه مثل هذه املعلومات واالأفكار التي يحملها.
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أن  ترى  التي  واآلليات  المقترحات  هي  ما  برأيك  س- 

عمل  وتطوير  تحسين  على  يساعد  سوف  بها  االخذ 

المجلس؟.

 اأرى اأن مينح الع�شو الفر�شة الكافية لتقدمي ما لديه ب�شكل مدرو�س، واأن 

متنح اللجان الوقت الكايف لدرا�شة املو�شوعات التي حتال لها، كما اأرى عدم 

بنتائج موؤ�شرات  التقارير ب�شفة �شنوية؛ واالكتفاء م�شتقبال  جدوى درا�شة 

واملبادرات  االأنظمة  تطوير  يف  الفر�شة  للمجل�س  يكون  حتى  دقيقة؛  اأداء 

الطموحة التي تواكب متطلبات املجتمع وم�شتقبل الوطن واأجياله القادمة، 

حتى  بنوعيتها  واالهتمام  اللجان؛  تقدمها  التي  التو�شيات  من  والتخفيف 

ت�شتفيد اجلهات منها وتعمل على تنفيذها.

س- بعد إقرار لجنة حقوق االنسان والهيئات الرقابية 

المناطق  لشئون  إدارة  انشاء  على  المجلس  دأب 

من  المجتمعي،  للتواصل  وإدارة  األداء  لرصد  وأخرى 

المجلس  انفتاح  ترى  كيف  اإلداري  الحراك  هذا  خالل 

على المجتمع، وما مدى حجم مشاركة المواطن في 

قرارات المجلس؟.

املجتمعي  التوا�شل  وعملية  االإدارات  بع�س  اإحداث  من  مت  ما  اأن  اأعتقد 

جميعها مهمة وجيدة، لكنني اأرى اأن جودة قرارات املجل�س من حيث م�شمونها 

وطبيعتها الت�شريعية والرقابية والتطويرية وما ي�شب منها يف خانة معاجلة 

بع�س التحديات التي تواجه املوؤ�ش�شات احلكومية هو مربط الفر�س، اأما ما 

مبجال�س  املجل�س  ربط  ولعل  م�شاعدة،  اآليات  فتبقى  ال�شوؤال  يف  اإليه  اأ�شري 

املناطق وتطوير اآليات عمل وا�شحة تعد خطوة �شرورية، اأما م�شاركة املواطن 

وامل�شالح  املوؤ�ش�شات  نحو  مبا�شرة  غري  بطريقة  فتتم  املجل�س  قرارات  يف 

اأما  املواطن.  التي ت�شب يف �شالح  القرارات  الكثري من  تبني  احلكومية يف 

املو�شوعات  مع  ويتعامل  اال�شتماع  يح�شن  فاملجل�س  وغريه  االنفتاح  مو�شوع 

التي ت�شل اإليه ب�شكل جيد؛ ولكنه حمكوم بنظامه ولوائحه و�شالحياته ويعمل 

وفق ذلك.

س- هل هناك هوة بين طموحات المواطن من جهة 

وأداء ومخرجات مجلس الشورى من جهة أخرى؟ وأين 

برأيك يكمن الخلل؟.

باملواطن  يتعلق  وطني  برنامج  اأ�شا�س  على  يعمل  ال  ال�شورى  جمل�س 

مبا�شرة، واأمام املجل�س خطط التنمية والتي تعد من مهامه ويقوم بدرا�شتها 
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اأن املجل�س ي�شعى من خالل نظامه وما تت�شمنه تقارير  واإقرارها، واأعتقد 

خالل  من  وتطويرها  اأنظمة  من  املجل�س  يقرتحه  وما  احلكومية،  امل�شالح 

املادة الثالثة والع�شرين من نظامه، اإىل حتقيق امل�شلحة العامة وهنا ت�شب 

م�شلحة املواطن.

وهناك حاجة اإىل تطوير املجل�س يف ظل ما يحدث من خطوات تطويرية 

اأن نظام املجل�س ولوائحه احلالية  اقت�شادية واجتماعية وثقافية، واأت�شور 

تتطلب تطويًرا نوعًيا حتى يكون املجل�س اأكرث عوًنا للدولة واملواطن وبفاعلية 

عالية.

س- برأيـــك ما أبرز توصـــيات لجنة التعليم والبحث 

العلمي التي صدرت عنها قـــرارات من شـــأنها -بإذن 

اهلل- خدمة وتطوير العملية التربوية والتعليمية؟.

جلنة التعليم والبحث العلمي يف املجل�س اأ�شهمت يف العديد من التو�شيات 

من  الكثري  واإحداث  التعليمة،  العملية  عنا�شر  لتدعم  املجل�س  اأقرها  التي 

معاجلة  حيث  من  واجلامعات  العام  التعليم  تخ�س  التي  واللوائح  االأنظمة 

الكثري من التحديات اأو العمل على تطوير دور املعلم وع�شو هيئة التدري�س،  

وكذلك املناهج التعليمية والبنية التحتية واالبتعاث والبحث العلمي، وتطوير 

تعليم ذوي االحتياجات اخلا�شة، باالإ�شافة اإىل بع�س االأنظمة واللوائح التي 

تدعم جودة التعليم.

س- كيف رأيتم قرار دمج التعـــليم العام والتعليم 

العالي في وزارة واحدة؟. 

اإىل هيكلة  بحاجة  الوزارة  فاإن  زمنية  الدمج قد مت منذ فرتة  اأن  بحكم 

املركزية  عن  التخلي  و�شرورة  والعايل  العام  التعليم  يتطلبه  ما  مع  تتوافق 

التي متار�س يف ال�شابق، فاملهم جودة التعليم بالدرجة االأوىل وتر�شيخ مبداأ 

ال�شفافية.

من  �شل�شلة  حتمل  �شريعة  خطوات  تتطلب  احلالية  املرحلة  اأن  واأعتقد 

االإ�شالحات لعنا�شر العملية التعليمية، واإيجاد مرونة وا�شتقاللية للجامعات 

حالًيا  خطوة  اأهم  ولعل  وتخ�ش�شي،  اأكادميي  اعتماد  بربنامج  مرتبطة 

االنتهاء من نظام اجلامعات وبروؤية ع�شرية.

رأيك فيما يلي:

مناقشة الوزراء تحت قبة المجلس.
االأ�شل فيها امل�شاءلة ومناق�شة الكثري من الق�شايا والتحديات التي تواجه 

الوزارة اأو اجلهة احلكومية وما قام به الوزير جتاه تلك امل�شائل، واأعتقد اأن 

حيث  من  مميزة  الزيارات  بع�س  وكانت  جيدة،  املناق�شة  هذه  جناح  ن�شبة 

اأو  الك�شب  عن  النظر  بغ�س  الزيارة  من  الهدف  وو�شوح  املناق�شة  طبيعة 

اخل�شران.

واأمتنى اأن تكون االأ�شئلة يف امل�شتقبل حمددة وهادفة ومبنية على اأ�شا�س 

مدى  على  املجل�س  بت�شويت  املناق�شة  انتهت  ولو  الوزارة،  وبرامج  اأهداف 

حتقق اأهداف الزيارة لكان يف نظري اأف�شل )كنوع من اال�شتفتاء(، واأنزعج 

كثرًيا عندما تتقاذف الوزارات بع�س الق�شايا فيما بينها دون االعرتاف بها 

اأو حتمل م�شئوليتها، واأرجو اأن تكون هذه الفرتة قد انتهت؛ ويجب اأال تقبل 

حالًيا مهما كانت املربرات.
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دور لجان الصداقة البرلمانية
ت�شرفت برئا�شة جلـــنة ال�شداقة االأوىل يف دورة املجل�س اخلام�شة، وقد 

عملت مع زمالئي بكل ما ن�شــــتطيع لتحقيق االأهداف املرجوة من اللجنة، 

واأعتقد اأنني قدمت تقريًرا �شاماًل عن ن�شاط اللجنة يف تلك الدورة، وجلان 

ال�شداقة لو قامت بدورها لتحقق الكثري مع نظرياتها يف الربملانات الدولية.

اأن  اإال  ومع ما حققته جلان ال�شداقـــة يف املجـــل�س من خـــطوات جيدة 

دعمها اإدارًيا ومالًيا وقيامها على برامج قوية ووا�شحة �شوف يكون لها االأثر 

االإيجابي، حيث اأن دور جلان ال�شداقة مهم جدًا وميكن اأن تقوم بدور كبري 

يف الكثري من الق�شايا ال�شيا�شية واالجتماعية والثقافية اإذا مت دعمها وكانت 

ذات اأهداف وبرامج حمددة.

نظام الجلسات الحالي.
نظام اجلل�شات واحد ويتغري زمنًيا ح�شب التوجه العام باملجل�س، والعربة 

يف الفائدة من الوقت وا�شتثماره كما ينبغي.

مناقشات قضايا الشأن العام
مع كــــل اجلهـــود التي بذلـــت جتاه تطويــــر ال�شـــاأن العام، لكنه يف نظري 

مل تتم اال�شتفادة منه كثرًيا، وينهج مبداأ التنفي�س لالأع�شاء حول طرح بع�س 

الق�شايا واالأفكار والتوجهات.

واأرى اأن الكـــثري من املناق�شـــات ميكــــن تغطــــيتها مــــن خـــالل درا�شـــة 

التقارير، ويف ت�شــوري اأننا مل ن�شل اإىل الهدف املن�شود منه واأ�شبح مبثابة 

برنامج منا واإلينا.
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تزداد أهميته في عصرنا الحالي لكثرة األمراض الحديثة واألوبئة القاتلة

التثقيف الصحي بين الواقع والمأمول
اإعداد/ مو�شى العنزي

جمالت  جمـــيع  يف  اليـــوم  العـــامل  ي�شـــهده  الذي  التطور  مع 
احلياة, والنفجار املعريف الذي نعي�شـــه يف وقتـــنا احلايل, اأ�شبح 
من ال�شروري اأن يكون الفـــرد على قـــدٍر من الثقافـــة يف جمـــيع 
العـــي�س وحتقـــيق متطـــلبات احلياة ب�شكل  املجالت ليتمكن من 
يتما�شى مع هذه التطورات, ومـــن اأكرث املجـــالت التي يجـــب اأن 
يكون املجتمع على معرفة بها هو املجال ال�شحي, اإذ ت�شعى جميع 
املوؤ�ش�شات ال�شحية اإىل ن�شر الوعي بني النا�س وخا�شًة بعد انت�شار 

الأمرا�س وازديادها يف الآونة الأخرية.
كما اأّن من اأولويات هذه املوؤ�ش�شـــات نـــ�شر ما ي�شـــّمى التثقيف 
ال�شحي, فما هو التثقيـــف ال�شـــحي؟ وما هـــي اأهمـــيته؟, يف هذا 
التحقيق ن�شتعر�س اأهميــة حمـــالت التثقيـــف ال�شـــحي وماهيته 
واأهدافه, ور�شالته والفئات امل�شتهدفة والو�شائل التي من خاللها 

تتم فيه نقل الر�شالـــة ) املعلومات واملعارف ال�شحية ( من املر�شل 
)املثقف ال�شحي( اإىل امل�شتقـــبل )امل�شتهدف بالتثقيف ال�شحي(, 
ونتعرف على مدى اهتمام املن�شاآت ال�شحيـــة احلكوميـــة والأهلية 

بهذا املجال, وم�شوؤولياتها جتاه الفرد واملجتمع.

أهداف ورسالة التثقيف الصحي

بداية تطرق ا�شت�شـــاري االأطفال الدكـــتور �شالح الدين اأحمد عثمان اإىل 

التعريــــف بالتثقـــيف ال�شــحي واأهدافــه وو�شائــل ات�شاله قائال »اإن التثقيف 

ال�شحي  هو عملية اإعالمية م�شتمرة و متوا�شلة، هدفها حث االأفراد على اإتباع 

منط حياة وممار�شات �شحية �شليمة، و ذلك لتح�شني �شلوكياتهم مبا يحفظ 

لهم �شحتهم و �شحة جمتمعهم، عن طريق منع اأو تقليل االإ�شابة باالأمرا�س. 

كما يعترب التثقيف ال�شحي اأحــد العنا�شر االأ�شا�شية للرعاية ال�شحية االأولية، 

وت�شمل اأهداف التثقيف ال�شحي جمموعة من العنا�شر ومن �شمنها :
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- ن�شر املفاهيم ال�شحية ال�شليمة يف املجتمع.

- و حت�شني �شحة الفرد و املجتمع.

- ومتكني االأفراد من حتديد م�شاكلهم ال�شحية، و م�شاعدتهم يف حلها.

- تر�شيخ ال�شلوكيات ال�شحية ال�شليمة.

- تخفي�س ن�شبة االأمرا�س و الوفيات.

- حت�شني نوعية حياة الفرد و املجتمع. 

اأنــــه من اخلـــطاأ ح�شر مفهوم التثقيف  وبني اال�شت�شاري �شالح الدين 

اأن وزارة ال�شحــــة قامت  اإىل  ال�شحي على اخللو من االأمـــرا�س، م�شـــرًيا 

بجهود جيدة يف هذا اجلانب من خالل توعية املجتــمع، وتقـــدمي املعلـــومات 

ال�شحية لكافة االأفراد. ليكونوا على  اإملام  باملعلومات ال�شحية، و اإح�شا�شهم 

بامل�شوؤولية نحو �شحتهم و �شحة جمتمعهم. اإال اأن الكثريين ال يلقون اهتماًما 

لالإر�شادات ال�شحية، وهم بذلك يعر�شون �شحتهم للمخاطر ال�شحية. 

واأكد اأهمية اأن تكون املعلومة خالل الر�شالة ال�شحية �شحيحة و مفهومة، 

ويف م�شتــوى املتلـــــقي ومرغبــــة لــــه، و حتقــــق الهــــدف املن�شود.

كما يجب على امل�شــــوؤول كذلك اأن يكون موؤمًنا بالر�شالة، و لديه املعرفة 

الكافية باملعلومة، و لديه مهارات ات�شال لتو�شيل املعلومة للمتلقي.

اإي�شال  التي ميــــكن من خــــاللها  الو�شــــائل  اإىل جمموعــــة من  واأ�شار   

الر�شالة للمتلقي ومن �شمنها الو�شائل امل�شموعة مثل املحا�شرات والندوات 

واملوؤمترات، وو�شائل مقروءة مثــــل الن�شــــرات واملل�شقات والكتيبات و�شرائح 

العرو�س التقدميية، وو�شائل م�شموعة مرئية مثل التلفاز و اأفالم الفيديو و 

االأقرا�س املدجمة، اإىل جانب ا�شتثمار و�شائل التوا�شل االجتماعي يف هذا 

اجلانب ل�شهولتها، وجماهرييتها العري�شة.

واأو�شــــح الــــدكتــــور �شــــالح الديــــن عثــــمان اأن  املمــــار�شــــة ال�شحــــية 

)ال�شلوك ال�شحي( هي ما يوؤديــــه الفــــرد عن قــــ�شد نابع من مت�شكه بقيم 

معينه. وميكن اأن تتحول املمار�شة ال�شحية اإىل عادة نتيجة كرثة التكرار.

وزارة الصحة بذلت جهودًا كبيرة في التوعية 

بمرض كورونا

 من جهته اأ�شار املواطن حممد �شريف املرزوق اإىل وجود بع�س الن�شرات 

الطبية وال�شحية يف  امل�شت�شفيات واملراكز ال�شحية احلكومية واالأهلية، التي 

تهدف اإىل توعية املري�س مبختــلف االأمرا�س، وقال املرزوق: اإن ما ي�شعدنا 

حقا  اأننا جند االأطباء يف املن�شـــاآت ال�شحية يقومون بتوعيتنا اإزاء املر�س 

املعني الذي جئنا من اأجله ويف�شرون اأ�شبابه املر�شية و تداعياته ال�شحية وكل 

ما يتعلق باحلالة. ونوه بجهود وزارة ال�شحة يف توعية اأفراد املجتمع مبر�س » 

الكورونا » من خالل ال�شحف املحلية والقنوات الف�شائية، وو�شائل االإعالم 

االلكرتونية، وعدها خري �شاهد على اهتمام الدولة ب�شحة املواطنني.

  وتابع املرزوق قائاًل: مع كل تلك اخلدمات التي تقومها بها وزارة ال�شحة 

اإال اأننا ال جند تعاوًنا وا�شتجابة كافية من قبل املواطنني! علًما باأن الفائدة 

تعود اإليهم لتجنب االأمرا�س واالأخطار ال�شحية.

دور األسرة في التثقيف الصحي

والحظ املواطـــن �شــــامل احلميــــداين اأن التــــوعية ال�شحية االأ�شرية �شبه 

مفقودة من قبل االأ�شر حيث ال يهتم االآباء واالأمهــــات لهذا اجلــــانب كثرًيا، 

وهذه ثقافة جمتمع يجب تغيريها وحت�شــــينها اإىل االأف�شل وتب�شري االأ�شرة 

باأهمية الوعي ال�شحي الأبنائها وفلذات اأكبــــادها، و�شــــدد على اأهميــــة دور 

االأ�شرة يف توعية اأبنائها وتثقيفهم �شحًيا. 
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غياب الوعي الصحي عن خطورة المخلفات 

الطبية

اإىل ذلك تطرق  اأخ�شائي التثقيف ال�شحي حممد �شعيد القحطاين  اإىل 

عنا�شر وم�شتويات التثقيـــف ال�شحي قائــــال »بالن�شبة للمثقف ال�شحي هو 

لديه  اإي�شالها  مبا  على  وقادر  معلومات �شحية �شحيحــة،  لديه  اإن�شان  اأي 

من مهارات. فعلى م�شتويات التثقيف ال�شحي بالن�شبة لالأفراد فيتم تثقيف 

الفرد عن االأمور التي تهمه مثل التغذية، وم�شببات االأمرا�س و الوقاية منها، 

راأى  االأ�شـــرة،  البيئي. وعلى م�شـــتوى  االإ�شـــحاح  و  ال�شخ�شيـــة  النظافـــة  و 

اأن االأ�شرة هي نواة املجتمع، وهى القادرة على غر�س املفاهيم  القحطاين  

ال�شحية ال�شليمة يف الفرد منذ ال�شغر. 

وعلى م�شتوى املجموعات والتي ت�شمل اأفراًدا ذوى خ�شائ�س مت�شابهة من 

حيث العمر اأو اجلنـــ�س اأو الوظيفـــة اأو امل�شابـــني ببع�س امل�شاكـــل ال�شحـــية 

)كاأطفال املدار�س و االأمهات و املدخنني، وغريهم(، فريى القحطاين اأن يتم 

التثقيف ال�شحي للمجموعة كلها يف املوا�شيع ال�شحية التي تهمهم، وب�شاأن 

تثقيف املجتمعات �شحًيا ا�شار اإىل اأن ذلك يتـــم من خـــالل  و�شائل االإعالم 

املختلفة لت�شل املعلومة الأكرب عدد من االأفراد على اختالف م�شتوياتهم.

 وبنّي القحطـــاين مراحل تغييـــر ال�شلـــوك ال�شحي وقـــال » ي�شمل تغيري 

ال�شلوك ال�شحي عدًدا من املراحـــل، مثل مرحلـــة الوعى التي تعـــترب مرحلة 

االإملام باملعلومة ال�شحية ال�شحيحة.  ومرحلة االهتمام : حيث يبحث الفرد 

و   : التقييم  ومرحلـــة  قـــراءتها.  اأو  ل�شماعها  مت�شوًقا  املعلومة  تفا�شيل  عن 

هي ن�شاط ذهني لتحديد اإيجابيات و�شلبيات ال�شلوك املقرتح، ومدى فائدته 

على الفرد، و من ثم اتخاذ القرار باإتباعـــه اأو رف�شـــه، اإ�شافة اإىل مرحلة 

املحاولة: و هي مرحلة تنفيذ القرار باتباع هذا ال�شلوك عملًيا ، ويحتاج فيها 

الفرد ملعلومات اإ�شافية، ودعم معنوي للتغلب على �شعوبات التطبيق، وكذلك  

مرحلة االإتباع : حيث يقرر الفرد �شحة ال�شلوك اجلديد واتباعه دائًما. 

وفيما يتعلق بتقييم برامج التثقيف ال�شـــحي اأفـــاد القحطاين اأن تقييم 

برامج التثقيف ال�شحي تبداأ بدرا�شة ما مت حتقيقه من اأهداف.

�شلبيات  ومعرفة  ال�شحـــي،  التثقيـــف  املتبعة يف  الو�شائل  على  والتعرف 

االأهداف  لتحقيق  الربنامج  تعـــديل  يتم   ذلك  وبعد  التنفيذ،  اإيجابيات  و 

املرجوة و الق�شاء على ال�شلبيات. وبني القحطاين اأن اأحـــد اأهداف التثقيف 

ال�شحي تكمن يف اال�شتفادة املثلى من اخلدمـــات ال�شحيـــة علي م�شـــتوى 

املـــراكز ال�شحية واملجتمع، و اإحـــداث التغـــيري االإيجابي ولي�س ملجرد ن�شر 

املعلومات »الدعاية ال�شحية«.

وهو اأحد عنا�شـــر الرعايــــة ال�شحـــية االأولية االأ�شا�شية التي تهدف اإىل 

تغيري االأفكار والعادات وال�شلوكيات ال�شحيحة يف املجتمع، م�شيًفا  اأنه من 

خالل التجارب والدرا�شات واال�شتبانـــات التي اأجريت حول املخلفات الطبية 

ال�شلبة وم�شادرها وطرق جتميعها والتخل�س منها وجدنا اأن هناك ق�شور 

كبري، وعدم الدراية مبخاطر املخلفــــات الطبية وكيفية التعامل معها وذلك 

نتيجة لغياب دور الوعي ال�شحي.

وذلك من قبل املواطنني عامة وعاملي النظافة خا�شة، وكذلك من الطاقم 

الطبي بالكامل. ونتمنى اإي�شال املعلومـــات ال�شحــية بالطريقة ال�شحيحة، 

وخ�شو�شًا للفئات االجتماعية املعر�شة خلطر االإ�شابة باالأمرا�س اأو اأخطار 

العنا�شر الطبيــة، وتـــزويد النـــا�س باملهارات الالزمة لتمكينهم من امل�شاركة 

والعادات  وال�شلوكيات  االأفكار  بتغيري  وللم�شاركة  ال�شحية  يف حل م�شاكلهم 

ال�شحية اخلاطئة اإيل ال�شحيحة . 

أهمية تغيير السلوك المجتمعي الصحي

وقال املواطن م�شفر جفني احلربي اأن من ال�شهل اأن يكتب الطبيب الدواء 

اإن�شان  �شلوك  تغري  اأن  ال�شعب  ولكن من  يتناوله،  اأن  للمري�س  ال�شهل  ومن 

اأو قلة  اأو امل�شروبات الغازية  اأدمن على نوع معني من املحظورات كالتدخني 
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على  التعرف  النا�س يف  لي�شاعد  ال�شحي  املثقف  دور  جاء  ولذلك  احلركة. 

ال�شيطرة عليها، وذلك  اأكرب من  م�شاكلهم ال�شحية وحلها، وممار�شة قدر 

ب�شاأن  املنا�شب  القرار  التخاذ  الالزمة  املهارات  اكت�شاب  من  بتمكينهم 

�شحتهم.

مع تذليل املعوقات البيئية واالجتماعية التي حتول دون اإتباعهم ال�شلوك 

م�شاعدة  بعوامل  يتعزز  التثقيفي  اجلـــانب  اإن  احلربي:  واأ�شاف  املنا�شب. 

اأن�شح  اأن  اأ�شتطيع  حتقق النجـــاح والهـــدف املنـــ�شود، فعلى �شبيل املثال ال 

النا�س واأدعوهم لتطعيم اأطفالهم �شد العنقز، وال اأوفر لهم هذا اللقاح يف 

اأقرب م�شتو�شف ملنطقتهم، اأو اأن يكون �شعره غري منا�شب لهم . فبال �شك 

اأن  توفري اللقاحات واالأدوية تقلل من حدوث االأمرا�س وحدوث امل�شاعفات 

العمل عن طريق  االإنتاجية يف  باإذن اهلل، وتزيد من  االأمرا�س  الناجتة من 

تقليل معدل الغياب يف العمل ب�شبب املر�س.

العادة  تلك  ت�شببت  التدخني، حيث  باأ�شرار  بالتوعية  وا�شت�شهد احلربي 

ال�شيئة يف وفاة الكثريين عرب االأمرا�س التنف�شية و�شرطان الرئة.. وهذه كلها 

ميكن جتنبها باإذن اهلل بتغيري �شلوك املجتمع عن طريق التثقيف ال�شحي، 

فعلى �شبيل املثال ميكننا التقليل من حاالت �شرطان الرئة عن طريق زيادة 

التوعية باأ�شرار التدخني.

وكذلك احلال بالن�شبة ملر�شى ال�شكر، فاإذا قمنا بتثقيف مري�س ال�شكري 

وعائلته بكيفية التحكم يف معدل ال�شكر يف الدم، وكيفية التعامل مع اأعرا�س 

واأن  طبيعية،  حياة  يعي�س  اأن  ن�شمن  اهلل  باإذن  فاإننا  واالرتفاع،  االنخفا�س 

يتجنب امل�شاعفات م�شتقباًل من الف�شل الكلوي اإىل برت االأطراف الذي يكلف 

الدولة تكاليف اإ�شافية لعالجه. ويرهق طاقة امل�شت�شفيات. 

مبر�شه  تثقيفه  فمع  الربو  مري�س  مع  احلال  هو  وكما  قائاًل:  وي�شيف 

وكيفية التعامل معه والبعد عن املثريات فاإننا بذلك �شنقلل عدد مرات ذهابه 

للطوارئ عندما تفاجئه اأزمة الربو التي قد يفقد ب�شببها حياته اأثناء ذهابه 

للم�شت�شفى لعدم علمه بكيفية معاجلة نف�شه.

وذكر احلربي  اأن  التثقيف ال�شحي يجبنا الكثري من امل�شاكل ال�شحية 

عن طريق التوعية فقط... �شحيح اأن برامج التثقيف ال�شحي تكلف الكثري، 

�شنوات  اإىل  برنامج.. وحتتاج  لكل  تخ�ش�س  وميزانيات  اإىل جهود  وحتتاج 

حتى تظهر اآثارها يف املجتمع ، ولكنها بكل تاأكيد �شوف تنقذ حياة الكثريين،، 

وحتد من انت�شار اأمرا�س احل�شارة املتعلقة بال�شلوك وما يرتتب عليها من 

ارتفاع التكلفة العالجية التي ت�شر اقت�شاد العديد من البلدان..

مسؤولية التثقيف الصحي هي مسؤولية كل 

شخص مؤهل

اإن  التثقيف ال�شحي �شهيل حمد املعدي  اأخ�شائي  ال�شياق ذكر  يف ذات 

التثقيف ال�شحي يتنـــاول جمـــيع املوا�شيع املتعلقة بال�شلوك ال�شحي اأو التي 

ميكن جتنبها عن طريق التوعيـــة، اأو حتـــى حت�شـــني جودة احلياة و االرتقاء 

بال�شحة ورفع م�شتوى الفرد اإىل اأعلى م�شتوى ممكن. ومن هذه املوا�شيع: 

االأمرا�س املزمنة )كال�شكر وال�شغط والربو(.

 االأمرا�س املعدية، �شحة االأم والطفل �شحة االأ�شنان.

 التغذية، الريا�شة واللياقة البدنية.

ال�شحة املدر�شية، ال�شحة املهنية، �شحة البيئة.

التدخني واملخدرات.

الوقاية من احلوادث واالإ�شابات، ال�شحة النف�شية.

مكافحة العنف.

اإلسعافات األولية (وغيرها. 

و�شدد على اأن م�شوؤولية التثقيف ال�شحي هي م�شوؤولية كل �شخ�س موؤهل 

ال�شحي  التثقيف  واأخ�شائي  الطبيب  من  بدءًا  ال�شحية،  الرعاية  يف  يعمل 

مرورًا باملمر�شة اإىل االأخ�شائي االجتماعي.. وقال: اإن من حق كل مري�س 

ويعطيه جزًءا  يحاوره  ا  �شخ�شً يجد  واأن  والدواء  الت�شخي�س  احل�شول على 

من وقته ليجيبه عن جميع ت�شاوؤالته وي�شاعده على اتخاذ القرار املنا�شب. 

ومتنى احلربي اأن يفعل دور و�شائل االإعالم امل�شموع منه واملرئي لتثقيف 

واملدار�س،  املنتديات  التثقيف يف  التكثيف من حما�شرات  وكذلك  املجتمع، 

وله مر�س  مري�س  لدينا  يكون  ،فقد  املجتمع  فئات  كل  ت�شمل  اأن هذه  حيث 

معدى، ويكون نزياًل يف بيته بني اأ�شرته واأوالده، فيكون لهذا املري�س غيارات 

يف  دراية  على  االأ�شرة  تكون  اأن  �شرورة  على  م�شدًدا  خمتلفة،  وخملفات 

التعامل مع هذا املري�س وخملفاته ، واأقرب مثال لذلك مري�س ال�شكر الذي 

قد يحمل مر�شًا معدًيا. فيجب اأن يعلم ذوو املري�س وكذلك املري�س باأن حقنة 
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االأن�شولني التي ياأخذها  يجب اأن ت�شتخدم ملرة واحدة لنف�س املري�س ،وكذلك 

عدم رميها يف مكان ي�شهل على االأطفال الو�شول اإليه وذلك خلطورتها.

وخل�س اإىل القول: اإن الثقافة ال�شحية تعني تقدمي املعلومات واحلقائق 

ال�شحية التي ترتبط بال�شحة واملر�س لكافـــة النـــا�س. اأما الوعـــي ال�شـــحي 

اإملام النا�س باملعلومات واحلقائق ال�شحية واإح�شا�شهم بامل�شوؤولية نحو  فهو 

�شحتهم و�شحة غريهم، وهو الهدف الذي ن�شعى اإليه، ال اأن تبقى املعلومات 

يوؤديه الفرد  العادة ال�شحية وهي ما  ال�شحية كثقافة �شحية فقط. وتبقى 

بال تفكري اأو �شعور نتيجة كرثة تكراره ، وميكن اأن تتحول املمار�شات ال�شحية 

م�شئولية  وهذه  التكرار،  كرثة  نتيجة  �شعور  بال  توؤدى  عادات  اإىل  ال�شليمة 

االأ�شرة حيث يبداأ تكوين العادات بتعود الطفل عليها قبل اأن يتفهم اأو يتعلم 

االأ�ش�س التي ترتكز عليها هذه العادات من الناحية ال�شحية.

وسائل اتصال التثقيف الصحي

وك�شـــف االأخ�شـــائي ال�شحـــي عا�شـــم اأحمد ح�شـــني عن ماهية ر�شالة 

التثقيف ال�شحي وعنا�شرها والو�شائل امل�شتخدمة الإي�شال الر�شالة، وقال » 

اإن ر�شالة التثقيف ال�شحي تنح�شر يف  املعلـــومة ال�شحيحة والتي   يجب اأن 

تكون وا�شحة ومفهومة ويف م�شتوى املتلقي ومرغبـــة، وي�شرتط يف الر�شالة اأن 

تكون لغر�س حتقيق الغايـــة املطلوبة لتجنب اأ�شباب االأمرا�س، وبالطبع فاإنه 

التغيري  الرغبة يف  فيه  تتوفر  واأن  وثقافته،  املتلقي  فهم  يجب حتديد درجة 

نحو املفهوم ال�شحي ال�شحيح، كما يجب الرتكيز عند توجيه عملية التثقيف 

ال�شحي على حاجة الفئة امل�شتهدفة وال�شخـــ�س امل�شتهـــدف وامل�شتفـــيد من 

عملية التثقيف ال�شحي. 

اإن و�شائل االت�شال قد تكون مبا�شرة وهي خماطبة ال�شخ�س  واأ�شاف« 

حول  النقا�س  يتبادالن  الطرفني  اأن  حيث  اإيجابية  جوانب  ولها  مبا�شرة، 

االت�شال  و�شائل  بينما  ال�شحيح،  املفهوم  ال�شحيحة حلني حتقيق  املعلومة 

خالل  من  اأو  والكتيبات  واملطويات  املل�شقات  يف  فتتمثل  املبا�شرة   غري 

االإذاعة املرئية وامل�شموعة.

واأ�شار اإىل تنوع و�شائل تلقي الر�شالة ال�شحية التثقيفية، فا�شتملت على 

املطويات لتوعية فئة معينة حتتوي على معلومات �شحيحة، اإما ب�شكل م�شور 

الدور  االألوان  تلعب  املجتمع، وهنا  لفئة م�شتهدفة يف  اإر�شادات  اأو  تعليق  مع 

االأ�شا�شي فيها كعن�شر للجذب، ويراعى اأن يطبع العدد الكايف الإي�شاله اإىل 

الفئة املطلوب توعيتها.

وكذلك املل�شقات والن�شرات وهي اإحدى و�شائل التوعية للعاملني بالقطاع 

ال�شحي، واملواطنني، فهي التي تبني وتو�شـــح اأخطـــار النفايات واالأمرا�س 

التي تنتقل عن طريقـــها، فاملل�شـــق ال�شـــحي هو اأحـــد و�شائـــل االت�شـــال، 

ولكي توؤدي املل�شقات الغر�س منها يجب اأن تكـــون ال�شـــورة الرئي�شـــة التي 

تهدف لها وا�شحة ومفهومة، وجاذبة للفئة امل�شتهدفة وذات حجـــم معـــقول 

وباألوان منا�شبة، وكذلك يجـــب و�شعها يف املكان املنا�شب حتى تتمكن الفئة 

امل�شتهدفة من االطالع عليها وا�شتيعابها ب�شهولة. ويجب اأن يحتوي املل�شق 

علي االإجابات لالأ�شئلة التالية: الر�شالة موجهة ملن ؟، وحلماية من ؟، وما هو 

م�شمون الر�شالة ؟، وما هي طريقة احلماية ؟، وما هو البديل ال�شحي ؟، كما 

يجب  اأن يراعي يف الت�شميم اخلط واإبراز الر�شالة وحجم الكلمات والتاأثري 

النف�شي علي امللتقي، مع �شـــرورة اأن تت�شـــمن و�شائل اإي�شال الر�شالة على 

الكتيبات التثقيفية ال�شغرية التي حتتوي علي اإر�شادات موجهة لفئة حمدودة 

يف املجتمع بهدف توعيتهم حـــول اخلدمـــات ال�شحية املتوفرة لهم، اإ�شافة 

اإيل اإر�شادات �شحية لتعزيز املفاهيـــم ال�شحيـــة، والتحذير من املمار�شات 

اخلاطئة، ويتم ذلك من خاللها تو�شيح كيفية التعامل مع املعدات الوقائية 

كالقفازات والكمامات واملعاطف والقبعات واأغطية ال�شعر وكذلك املطهرات.

وا�شتطرد عا�شم ح�شني قائـــال »اإن التثقـــيف ال�شحـــي هو اأحد احللول 

املهمة التي تخ�س اإدارة املخلفات الطبية. فاإذا كان هناك ا�شتيعاب ملخاطر 

املخلفـــات الطبيـــة، اأ�شبـــح من ال�شهـــل التعامـــل معها بحذر، ويتم تطبيق 

املخططات واملناهج التي تخ�س هذا املو�شوع بو�شوح وجدية، فاإذا مل يكن 

هناك وعي ناجت عن اإر�شادات �شليمة فلن تكون هناك ا�شتجابة وال جناح.   

أهمية دور األسرة والمدرسة في

التثقيف الصحي

عملية  من  التكثيف  اأهمية  ال�شالح  �شليمان  بن  �شالح  املواطن  واأكد 

اإىل  اإن اجلميع يحتاج  وقال:  االأجيال،  ال�شحية حفاًظا على �شحة  التوعية 

التثقيف ال�شحي كباًرا و�شغاًرا ،رجااًل ون�شاًء، االأمي واملتعلــم الأن التثقيف 
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ال�شحي يعمل على حت�شني الوعي ورفع م�شتوى االهتمام واالإدراك لدى كافة 

ا  �شرائح باملجتمع. اإ�شافة اإىل التكثيف  من عملية التوعية ال�شحية خ�شو�شً

يف املدار�س، مبيًنا اأن املدر�شة بيئة خ�شبة لتوعية الن�سء، م�شيًفا اإىل ذلك  

بيته يف خمتلف  واأهل  نف�شه  باأن يثقف  االأب  املنزل، وطالب  االأ�شرة يف  دور 

موجودة  تكن  مل  التي  االأوبئة  من  الكثري  انت�شار  بعد  خ�شو�شا  االأمرا�س 

�شابًقا. كي نتفادى وقوعها باإذن اهلل.  

دور الصيدلي ال يتوقف عند صرف األدوية فقط . !

وذكر ال�شيديل فهمي عماد حممود اأن جناح اخلطة العالجية للمري�س، 

وحتقيق اأف�شل نتائج �شحية وتفادي االأعرا�س اجلانبية من العالج، من اأهم 

مقدمي  من  فلكل  حتقيقه،  اإىل  ال�شحية  الرعاية  مقدمي  جميع  ي�شعى  ما 

بينهم  فيما  امل�شرتك  والدور  الهدف،  هذا  لتحقيق  دور  ال�شحية  الرعاية 

يتمثل يف التثقيف ال�شحي، واأما  دور ال�شيديل يف التثقيف ال�شحي للعامة 

ال�شيديل من  دور  بل ميتد  للمري�س،  العالج  ينح�شر فقط يف �شرف  فال 

حت�شري الدواء.

وعمل االأبحاث الالزمة على الدواء ومراقبة االأدوية للتاأكد من �شالمتها، 

والتاأكد من اجلرعات امل�شروفة والكمية املنا�شبة وعدم تعار�س االأدوية مع 

حالة  حت�شن  ومتابعة  االأمرا�س،  بع�س  مع  اأو  االأغذية  مع  اأو  اأخرى،  اأدوية 

املري�س، باالإ�شافة اإىل تثقيف املر�شى والعامة عن كيفية ا�شتخدام العالج.

ا�شتخدام  عن  والعامة  للمر�شى  ال�شيديل  تثقيف  اإن  قائاًل:  وا�شتطرد 

العالج بالطريقة ال�شحيحة وتقدمي املعلومات الكافية لهم والتي يحتاجونها 

عن اأدويتهم يكون له دور كبري باإذن اهلل يف حتقيق الغاية املرجوة من العالج. 

اأن يو�شح ال�شيديل للمري�س كيفية ا�شتخدام العالج، وحتديد  اأهمي  واأكد 

اجلرعة امل�شروفة ومواعيدها، ومدة العالج، وطريقة حفظه، وتاأثري بع�س 

تاأثري  وكذلك  وجد،  اإن  امل�شتخدم  العالج  على  امل�شروبات  اأو  االأطعمة  اأنواع 

العالجات التي ي�شتعملها املري�س على العالج اجلديد امل�شروف له، وتاأثريه 

على اأ�شخا�س معينني كاحلوامل اأو املر�شعات، وقد ي�شتعني بع�س ال�شيادلة 

بكتيبات اأو مواد تثقيفية اإذا لزم االأمر لل�شرح عن ا�شتخدام بع�س االأدوية. 

من  فقط  بواحدة  املري�س  التزام  عدم  اإن  فهمي:  ال�شيدالين  واأ�شاف 

التعليمات التي يعطيها ال�شيديل للمري�س قد يوؤثر على حتقيق الفائدة املرجوة 

من العالج، اأو قد ي�شر ب�شحة املري�س �شلبًا، ويزيد من م�شاعفات املر�س اأو 

قد يوؤدي اإىل ظهور بع�س االأعرا�س اجلانبية من العالج ال �شمح اهلل.

واأ�شار اإىل بع�س ال�شلبيات التي يتعامل بها املري�س مع االأدوية وا�شتالمها 

االأدوية،  ا�شتالم  اخلا�س يف  ال�شائق  على  االعتماد  ومنها  ال�شيدليات،  من 

عن  ال�شيديل  من  عليها  �شيح�شل  التي  املعلومات  اأهمية  يدرك  اأن  دون 

اأدويته. مفيدا اأن نطاق التثقيف الدوائي يت�شع اإىل طرق عديدة، فنجد مثاًل 

عن  النا�س  لعامة  الدوائية  الثقافة  تقدمي  من  ال�شيادلة  بع�س  به  يقوم  ما 

من�شوبي  من  �شواًء  الهادفة  التثقيفية  واالأن�شطة  التطوعية  احلمالت  طريق 

ونتائج  فعال  دور  لها  والتي  املختلفة،  الهيئات  اأو  امل�شت�شفيات  اأو  اجلامعات 

اإىل  باالإ�شافة  الدوائية،  ال�شالمة  مفهوم  ون�شر  العامة  تثقيف  يف  ملمو�شة 

الدور البارز واملهم الذي يقوم به بع�س ال�شيادلة ال�شريريني املتخ�ش�شني. 
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رئيس مجلس الشورى يهنئ الدكتور حسام العنقري بالثقة 

الملكية بتعيينه رئيًسا لديوان المراقبة العامة

ا�شتقبل معايل رئي�س جمل�س ال�شورى ال�شيخ الدكتور عبداهلل 
بن حممد بن اإبراهـــيم اآل ال�شـــيخ  يف مكتبـــه مبـــقر املجلـــ�س يف 
الريا�س معايل رئي�س ديوان املراقبـــة العامـــة الدكتور ح�شام بن 

عبداملح�شن العنقري.

وقد هناأ معايل رئي�س املجل�س الدكتور ح�شام العنقري على الثقة امللكية 

مبنا�شبة تعيينه رئي�شًا لديوان املراقبة العامة، متمنيًا ملعاليه التوفيق والنجاح 

يف خدمة دينه ووطنه ومليكه.

م�شريًا اإىل اأن الثقة امللكيـــة باختـــيار اأحــد اأعـ�شاء جمل�س ال�شورى لتويل 

منا�شب قيادية يف الدولة هو تــقدير وت�شريـــف من املقــــام الكرمي للكفاءات 

التي ي�شمها املجل�س.

اإبراهيم اآل ال�شيخ اهلل جل  و�شاأل ال�شيخ الدكتور عبداهلل بن حممد بن 

وعال اأن يوفق خادم احلرمـــني ال�شريفيـــن و�شمــــو ويل عهده االأميــن و�شمو 

ويل ويل العهد، يف اإكمال م�شرية البناء والتــطور واأن يدمي على هذه البالد 

املباركة نعمة االأمن واال�شتقرار.

ال�شورى  العنقري ملعايل رئي�س جمل�س  الدكتـــور  من جانبه ثمن معـــايل 

تهنئته الكرمية، معربًا عن اعتزازه بهذه الثقة الكرمية، وموؤكدًا اأنه �شيوا�شل 

العطاء والعمل مبا يحقق تطلـــعات وروؤيـــة خــادم احلرمني ال�شريفني وخدمة 

هذه البالد الغالية، يف ظل الدعم الكبيـــر الــذي يلقــاه ديوان املراقبة العامة 

من القيادة الر�شيدة.

واأكد اأهمية التعاون بني جمل�س ال�شورى وديوان املراقبة العامة مبا ي�شهم 

يف دعم الديوان يف حتقيق اأهدافه.
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رئيس مجلس الشورى يستقبل عدًدا من المحامين

ا�شتقبل معــايل رئي�س جمل�س ال�شورى ال�شيخ الدكتور عبداهلل 
بن حممد بن اإبراهيم اآل ال�شيخ مبكتبه يف مقر املجل�س بالريا�س 
عددًا مــن املحامـــني امل�شاركـــني يف جلـ�شــة احلوار: )ال�شراكة بني 
جمل�س ال�شورى واملحامــني املهنييــن( التــي نظمــها املجــل�س �شــمن 
اإ�شرتاتيجيته الإعالمية والت�شاليــة التي ي�شعى من خاللها اإىل 

تعزيز التوا�شل مع خمتلف �شرائح املجتمع.

ورحب معايل رئي�س املجل�س يف بداية اال�شتقــبال ب�شيوف املجل�س، وقدم 

لهم نبذة عن مهام جملـــ�س ال�شـــورى، والدور الت�شريعي والرقابي الذي يقوم 

به وجلانه املتخ�ش�شة.

واأ�شاف معايل ال�شيخ الدكتور عبداهلل بن حممد بن اإبراهيم اآل ال�شيخ 

اأنه يف ظل » روؤيــــة اململكـــــة 2030 « التي اأطلـــــقتها القيادة الر�شيــدة بقيادة 

خادم احلرميـــــن ال�شريفـــــني امللك �شلمــان بن عـــــبدالعزيز -حفظه اهلل-؛ 

اأ�شـبح على اجلميـــع م�شـــوؤولية امل�شاركــة بفاعلية يف حتقيق هذه الروؤية عرب 

خمتلف االآليات التي ت�شهـــــم يف بلوغ اأهــــدافها وتقدمي الروؤى املخل�شة من 

اجل م�شتقبل اأف�شل لبالدنا.

واأ�شار معاليه اإىل اأهمية الدور الـــذي يقـــوم به املجل�س يف �شناعة القرار 

الوطني، موؤكدًا حـــر�س املجلـــ�س على االرتقــــاء باأدائـــه وخمرجاته و�شواًل 

لقرارات �شديدة الفًتا اإىل اأن املجل�س ي�شعى اإىل تفعــــيل توا�شله مع املجتمع 

وكذلك املخت�شني يف جماالتهم، وا�شت�شـــافتهم يف مثل هذا احلوارات التي 

تاأتي �شمن االإ�شرتاتيجية االإعالمية واالت�شالية التي اأقرها املجل�س موؤخرًا.

واأكد معاليه اأن املجل�س يتطلع اإىل ما يقدمه املحامون من روؤى واقرتاحات، 

اإميانًا منه باأهمية التوا�شل مع هــــذه ال�شريحة املهمة يف املجتمع مبا ي�شاعد 

املجل�س على تطوير اآليات عمله ورفع م�شتوى اأدائه.

ح�شر اال�شتقبال معايل م�شـــاعد رئي�س جمل�س ال�شورى الدكتور يحيى بن 

عبداهلل ال�شمعان وعدد من اأع�شاء املجل�س.
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الهيئة العامة لمجلس الشورى تضع مقترح تعديل نظام 

الخدمة المدنية على جدول أعمال المجلس 

اأحالت الهيئـــة العامـــة ملجلــ�س ال�شـــورى عـــلى جـــدول اأعمال 
املجل�س عددًا من املو�شوعات املقرتحة من اأع�شاء املجل�س ا�شتنادًا 
لعدد  ال�شنوي  املجل�س, وعدة تقارير لالأداء  للمادة 23 من نظام 

من اجلهات احلكومية.
جاء ذلك خالل الجتمـــاع ال�شــــاد�س للهيئة العامة من اأعمال 
ال�شنة الرابعــة للدورة ال�شاد�شة ملجـــل�س ال�شــــورى الذي عقدته 
برئا�شة معايل رئيـــ�س جملــ�س ال�شــورى ال�شيخ الدكتور عبداهلل 
ال�شيخ, وبح�شور معايل م�شاعد رئي�س  اآل  اإبراهيم  بن حممد بن 
املجل�س الدكتور يحيى بن عبداهلل ال�شمــعان ومعايل الأمني العام 
للمجل�س الدكتور حممد بن عبـــداهلل اآل عــــمرو وروؤ�شاء اللجان 

املتخ�ش�شة باملجل�س.
وقد قررت الهيئة العامة خالل االجتماع اإحالة تقريرين ب�شاأن مقرتحني 

ا�شتنادًا للمادة 23 من نظام جمل�س ال�شورى هما تقرير جلنة ال�شوؤون االأمنية، 

ب�شاأن اقرتاح “م�شروع تعديل نظام وثائق ال�شفر” ال�شادر باملر�شوم امللكي 

رقم )م/24( وتاريخ 1421/5/28هـ، املقــدم من عدد من اأع�شاء املجل�س، 

وتقرير جلنة االإدارة واملوارد الب�شرية، ب�شاأن مقرتح تعديل املادة )8/27( 

رقم  امللكي  باملر�شوم  ال�شادر  املدنية  لنظام اخلدمة  التنفيذية  اللوائح  من 

)م/49( وتاريخ 1397/7/10هـ، املـــقدم من عــ�شو املجـــل�س االأ�شــتاذ علي 

بن نا�شر الوزرة.

كما اأحالت الهيئة العامة ملجـــل�س ال�شــــورى تقرير جلــنة احلج واالإ�شكان 

واخلدمات، ب�شـــاأن درا�شــة املقتـــرح املقدم من ع�شـــوي املجـــل�س االأ�شتــــاذة 

الدكتورة دالل بنت خملد احلربي، والدكتور غازي بن في�شل بن زقر لتعديل 

ملكية  نزع  نظام  من  ع�شرة(  والثامنة  ع�شرة،  وال�شابعـــة  )العا�شرة،  املواد 

العقارات للمنفعة العامة، وو�شـــع اليـــد املوؤقت على العقار ال�شادر باملر�شوم 

امللكي رقم )م/15( وتاريخ 1424/3/11هـ، ا�شتنادا للمادة )23( من نظام 

جمل�س ال�شورى.

ووافقت الهيئة العامـــة على اإحالة تقارير جلنة التعليم والبحث العلمي، 

اململكة  يف  التعليم  وزارة  بني  وتعليمي  علـــمي  تعاون  مذكرة  م�شروع  ب�شاأن 

العربية ال�شعودية ووزارة التعليم العـــام يف الواليـــات املك�شـــيكية املتـــحدة، 

العربية  اململكة  التعليم يف  وزارة  وتعليمي بني  تعاون علمي  وم�شروع مذكرة 

ال�شعودية ووزارة التعليم والعلوم يف جمهورية طاجيك�شتان.

اإحالتها على جدول  العامــة على  الهيـــئة  وافـــقت  التي  املو�شوعات  ومن 

اأعمال املجل�س تقارير جلنة املياه والـــزراعة والبيئـــة ب�شـــاأن التقرير ال�شنوي 

لهيئة تنظيم الكهرباء واالإنتاج املزدوج للعام املايل1436/1435هـ، والتقرير 

ال�شنوي لوزارة املياه والكهرباء للعام املايل 1436/1435هـ.
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في جلسة حوار برئاسة معالي الدكتور يحيى الصمعان

مجلس الشورى يبحث الشراكة مع الحقوقيين المهنيين

نظم جملــــ�س ال�شـــورى جلـــ�شة حـــوار بعنوان: )ال�شراكة بني 
جمل�س ال�شورى واحلقوقيني املهنيني(, راأ�شها معايل م�شاعد رئي�س 
جمل�س ال�شورى الدكتور يحيى بن عبداهلل ال�شمعــــان, وذلك يف 
اإطار الإ�شرتاتيجية الإعالميــة والت�شالية للمجل�س التي تهدف 

اإىل تعزيز التوا�شل مع خمتلف �شرائح املجتمع.
ويف بدايــــة اجلل�شـــة رحب معـــايل الدكـــــتور يحيى ال�شمعان 
ب�شيوف املجل�س من احلقوقيني املهنيني, وقــدم لهـم ملحة موجزة 
عن مهام املجلــــ�س, والـــدور الت�شريعي والرقـــابي الــــذي يــوؤديه, 
وعن ال�شرتاتيجيـــة الإعــالمية والت�شالية التي اأقرها املجل�س 
موؤخرًا, لفتًا النظر اإىل اأن هـــذا اللقـاء ياأتي وفقًا لربنامج زمني 
�شي�شمل جمــيع ال�شرائــــح التي لها عـــالقـــة بعـــمل املجــــل�س, واأن 
هذا اللقاء مع نخـــبة من املحـــامني يعكـ�س اهتمام املجل�س بتعزيز 
التوا�شل مع خمتلف �شرائح املجتمع وال�شتماع اإىل اآرائهم وبحث 

اآليات تعزيز هذا التوا�شل وتطويرها.

واأ�شاف معاليه خـــالل جل�شـــة احلـــوار التي حـــ�شرها عـــدد من اأع�شاء 

املجل�س اأن جل�شة احلوار وجميع م�شاعي التوا�شل مع خمــتلف �شرائح املجتمع 

التي يعقدها املجل�س تت�شق مع »روؤية اململكة 2030«، حيث �شي�شهم املجل�س يف 

اإطار اخت�شا�شاته التنظيمية والرقابية و�شالحياته يف حتقيق اأهداف هذه 

الروؤية انطالقا من اأن التحول االقت�شادي والتنويع يف م�شادر الدخل كهدف 

ا�شرتاتيجي ال بد اأن يرافقـــه اإيجـــاد بيئة نظامية ت�شريعية ت�شهم يف حتقيق 

هذه الروؤية الواعدة والطموحة.

 23 املادة  ومن خالل  املجــــل�س  اأعـــ�شاء  اأن  اإىل  النظـــر  معاليــه  ولفـــت 

من نظام املجل�س قدموا العديد من املقرتحـــات لتعديل الكثري من االأنظمة 

النافذة، و�شن اأنظمة جديـــدة لـــ�شد فــراغ ت�شريعي، م�شريًا اإىل اأن املجل�س 

ينظر باهتمام لكل ما يقدم له من روؤى واقرتاحات حيث خ�ش�س العديد من 

القنوات لهذا الغر�س.

وعن اجلهد االإعالمي اأو�شـــح معـــايل م�شاعـــد رئي�س املجل�س اأن املجل�س 

اأقر موؤخرًا اإ�شرتاتيجيته االإعالميـــة واالت�شالية التي ي�شعى من خاللها اإىل 

اإي�شال ر�شالته االإعالمية عرب جمـــيع الو�شائل االإعالمية واالت�شالية املتاحة 

لكافة �شرائح املجتمع.

بعد ذلك فتح معايل م�شاعد رئي�س املجل�س جل�شة احلوار التي بحثت �شبل 

تعزيز التوا�شل مع املحـــامني مبا يثــــري درا�شات ومناق�شات املجل�س ملختلف 

املو�شوعات املعرو�شة عليه، ويعود بالنفع على الوطن واملواطن، حيث ا�شتمع 

االأع�شاء اإىل اآراء املحامني ومقـــرتحاتهم حـــول تطـــوير اآليـــات التعاون بني 

املجل�س واملحامني مبا ينعك�س اإيــــجاًبا على اأداء املجل�س وجلانه املتخ�ش�شة 

ال�شيما يف اجلانب الت�شريعي.

كمــــا اأجـــاب االأعـــ�شاء على اأ�شئلة املحامني وا�شتف�شاراتهم التي تركزت 

حول نظام املجل�س ومهامـــه واأليــــات عمــــله، واالأدوار التي ميـــار�شـــها على 

ال�شعيدين الداخلي واخلارجي.

واأكد املجتمعون خالل جل�شـــة احلـــوار على اأهـــمية التــوا�شل بني املجل�س 

واأ�شحاب االخت�شا�شات املهنية ذات العالقة بعمل املجلـ�س، مثمنني للمجل�س 

هذا اجلل�شة التي �شت�شهم يف �شياغة اآلية تعاون وتوا�شل �شتعود بالنفع على 

الوطن ب�شكل عام واملجل�س ب�شكل خا�س.
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مساعد رئيس مجلس الشورى يستقبل مستشاري

ومساعدي أعضاء الكونغرس

ا�شتقـــبل معـــايل م�شاعـــد رئي�س جمـــل�س ال�شـــورى الــــدكتور 
يحيى بن عبد اهلل ال�شمعــان يف مقر املجل�س بالريا�س وفدًا من 
الكونغر�س الأمريكي الذي يزور اململـــكة حـــاليًا وي�شم عددًا من 

م�شت�شاري وم�شاعدي اأع�شاء الكونغر�س.
ويف م�شتهل ال�شتقبال رحب معـــايل م�شاعــــد رئيـــ�س مــجل�س 
ال�شورى بالوفد موؤكدًا على عمق العالقات التـــاريخية بني اململكة 

العربية ال�شعودية والوليات املتحدة الأمريكية.
واأ�شاف معاليه »اإن ما ت�شـــــهده ال�شاحـــــة الدوليـة وبخا�شة االأحداث يف 

منطقة ال�شرق االأو�شط يوؤكد اأهمية العـــــالقات الثنائيـــــة بني اململكة العربية 

ال�شعودية والواليات املتحدة االأمريكية، حيث اأ�شهمـــــت تـــــلك العـــــالقات يف 

احتواء العديد من االأزمات التي �شهدتها املنطقة«.

و�شدد على اأن اللقاءات بني الوفود الربملانية يف البلدين ت�شهم يف تقريب 

وجهات النظر جتاه العديد من الق�شايا االإقليمـــــية والدوليـــــة، مـــــ�شريًا اإىل 

اأن مايتم تداوله يف بع�س و�شائل االإعالم االأمريكية واالأوروبية ب�شاأن مواقف 

اململكة جتـــــاه خمتلف الق�شايا تفتقد اإىل املو�شوعية وهدفها تكوين �شورة 

�شلبية عن اململكة.

 وا�شتعر�س معـــــايل الدكـــــتور يحيى ال�شمـــــعان اأبرز ما ت�شمنته روؤية 

اململكة2030م والتي تركز على تنويع م�شادر الدخـــــل الوطني دون االعتماد 

على البرتول ك�شدر دخل رئي�شي، وتعـــــمل على اإيجاد بيئة ا�شتثمارية جاذبة 

لال�شتثمارات االأجنبية وتقدمي احلمايـــــة الفعالة لهذه اال�شتثمارات من اأي 

خماطر تهددها من خالل حتديث االأنظمـــــة املحلـــــية ذات العالقة، واإبرام 

االتفاقيات الدولية املتعلقة بت�شجيع اال�شتثمارات االأجنبية.

واأ�شار اإىل اأنه يف حني اأن اال�شتثمارات االأجنبية يف بع�س الدول تتعر�س 

للكثري من املخاطر غري التجارية؛ فاإن الواقع يثبت باأن اال�شتثمارات االأجنبية 

يف اململكة مل تتعر�س لهذه املخاطر على الرغم من اأن اململكة كانت يف مقدمة 

الدول التي فتحت اأبوابها لال�شتثمار االأجنبي والذي بداأ عام 1933م باإبرام 
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اتفاق امتياز ا�شتك�شاف واإنتاج البرتول املربم مع �شركات البرتول االأمريكية.

ويف اجلانب ال�شيا�شي واالأمني اأكد اهتمـــــام اململكـــــة العربيـــــة ال�شعودية 

بالتوا�شل مع املجتمع الدويل وتن�شيق اجلهود الدولية ملواجهة التحديات التي 

تتعر�س لها املنطقة والتي من �شاأنها تهديد ال�شـــــلم واالأمن الدوليني موؤكدًا 

على اأن هناك قوى اإقليمية يف مقدمتها اإيران تعمل على زعزعة ا�شتقرار دول 

اإذكاء  املنطقة ومتزيق الن�شيج االإجتماعي ملجتمعات هذه الدول عن طريق 

النعرات الطائفية.

واأفاد م�شاعـــــد رئيـــــ�س جمـــــل�س ال�شـــــورى اأن ظـــــاهرة »االإ�شالموفوبيا« 

)العداء لالإ�شالم( التي تغذيها بع�س و�شائل االإعالم واجلمـــــاعات املتطرفة 

يف بع�س الدول الغربية �شتعمل على اإيجاد رد فعل لدى امل�شـــــلمني �شت�شتفيد 

منه جماعات العنف واالإرهـــــاب، وهـــــذه اجلماعـــــات ت�شتـــــفيد من ال�شعور 

باالإحباط لدى الكثري من امل�شلمني الناجم عن عدم اإيجاد حل عادل للكثري 

من ق�شاياهم ويف مقدمتها الق�شية الفل�شطينية.

وراأى معايل م�شاعد رئي�س جمل�س ال�شـــــورى اأن املجـــتمع الدويل مل يظهر 

دعمًا كافيًا فيما يخ�س االأزمة ال�شورية وتداعياتها املتمثلة يف جرائم االإبادة 

التي يتعر�س لها ال�شعب ال�شوري والتي خلفـــــت نحو400 األف قتيل وهجرت 

12 مليون �شخ�س يف انتهاك �شارخ ملبادئ حقوق االإن�شان جراء ممار�شات 

النظام املدعوم من قـــــوى اإقليمـــــية، الفـــــتًا النـــــظر اإىل اأن ال�شعب ال�شوري 

لن يقبل بوجود راأ�س النظـــــام ب�شـــــار االأ�شــــد الذي مزق بالده ودمر ن�شيجها 

االجتماعي، وقال : اإن اململكة مع احلل ال�شلمي على اأ�شا�س مبادئ »جنيف1« 

التي حتقق مطالب ال�شعب ال�شوري املكلوم.«

واأو�شح م�شاعد رئيـــــ�س جمــل�س ال�شورى اأن اململكة ودول التحالف العربي 

قد ا�شتجابت لدعوة الرئي�س ال�شرعي لليمن عبدربه من�شور هادي، الإعادة 

ال�شرعيـــــة وحمايـــــة ال�شعـــــب اليمني من مليـــــ�شيات املتـــــمردين احلوثيني 

ا�شتنـــــادًا للمواثيـــــق الدوليـــــة وتـــــوج هـــــذا العـــــمل بتاأييد جمـــــل�س االأمــــن 

الدويل بقراره رقم 2216.

وخالل اال�شتقبـــــال دار حـــــوار بني معـــــايل الدكتـــــور ال�شمعان واأع�شاء 

الوفد الزائر متحـــــور حـــــول مهام املجل�س، والدور الت�شريعي والرقابي الذي 

يقوم به املجل�س وجلانه املتخ�ش�شة.

فعن ع�شوية املراأة يف املجل�س بني معاليه اأن وجود ثالثني امراأة �شعودية 

من املوؤهالت علميًا وعمليًا اأ�شهم بفاعلية يف تطوير اأعمال املجل�س الت�شريعية 

والرقابية حيث عملت الع�شوات على تلم�س ما حتتاجه االأنظمة القائمة من 

تعديل كما اقرتحن عددًا من االأنظـــــمة اجلـــــديدة ا�شتنادًا اإىل املادة 23 من 

اأو تعديل نظام  التي تتيح للع�شو اقرتاح نظام جديد  ال�شورى  نظام جمل�س 

الرقابي من خالل  املجل�س يف اجلانب  اأعمال  املراأة �شمن  ت�شهم  نافذ كما 

درا�شة تقارير االأجهزة التنفيذية وتلم�س معوقات عملها.

وفيما يخـــــ�س طـــــرح جـــــزء من �شركة اأرامكو ال�شعودية لالكتتاب العام 

�شمن ما قررته روؤية اململكة 2030 اأكد معايل م�شاعد رئي�س جمل�س ال�شورى 

اأن هذا الطرح �شيمنح ال�شفافية املطلوبة الأكرب �شركة نفط يف العامل، مبينًا 

اأن اململكة كغريها من الدول تلتزم ب�شيادتها على اإنتاج النفط وعلى احلفاظ 

على احتياطياتها لالأجيال القادمة.

وعن حماية ال�شباب ال�شعودي من التطـــــرف اأو�شح معايل م�شاعد رئي�س 

جمل�س ال�شورى اأن املجل�س قام بدوره يف املجال الت�شريعي حلماية ال�شباب يف 

تكامل مع دور احلكومة التي اتخـــــذت العديد من االإجراءات حلماية ال�شباب 

من التطرف اأو الوقوع يف اأعمال اإرهابية.

ويف نهاية اال�شتقبال تبودلت الهدايا التذكارية.
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فريق عمل مجلس الشورى ومركز الحوار الوطني يعقد 

اجتماعه األول لتفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين

عقد فريـــق عـــمل جمـــل�س ال�شـــورى ومركز امللك عبد العزيز 
للحوار الوطني ب�شاأن تفعيل مذكرة التفاهم املوقعة بني اجلانبني 
اجتماعه الأول يف مقر املجل�س, وذلك بحـــ�شور معـــايل م�شـــاعد 
رئي�س جملــــ�س ال�شـــورى الدكتـــور يحيى بــن عبداهلل ال�شـــمعان 
وم�شاعد الأمــني العـــام ملركـــز امللـــك عبد الــعزيز للحوار الوطني 

لل�شوؤون التنفيذية الأ�شتاذ اإبراهيم بن زايد الع�شريي.
ويف م�شتهل االجتماع اأبدى معايل م�شاعد رئي�س جمل�س ال�شورى �شعادته 

بهذه ال�شراكة بني املجل�س ومركز امللك عبدالعزيز للحوار الوطني مبا يخدم 

تفعيل وتنفيذ االإ�شرتاتيجية االإعالميـــة واالت�شالـــية التي بـــداأ املجـــــل�س يف 

تنفيذها والتي من اأهم اأهدافها التوا�شل مع اجلمهور، وعقد يف هذا ال�شياق 

جل�شتي حوار مع كتاب الراأي واملثقفني واملهنيني احلقوقيني -يف وقت �شابق- 

و�شتتوا�شل بعقد جل�شات حوار مع �شرائح خمتلفة من املجتمع.

اأن ي�شــــهم هـــذا االجتــماع يف و�شع االأطر  اأملـــه يف  واأعرب معاليه عن 

التنفيذية ال�شتفادة املجل�س من الدور الرائد ملركــــز امللك عبدالعزيز للحوار 

الوطني يف جمال ر�شد االآراء وحتديد موؤ�شـــرات الراأي العام اإزاء الق�شايا 

الوطنية التي حتتل االأولوية يف اهتمامات الوطن عن طريق اإجراء الدار�شات 

اال�شتطالعية وربط م�شروعات درا�شـــات االآراء بالقـــ�شايا التي لها عــــالقة 

باأعمال املجل�س وجلانه املتخ�ش�شة واخلا�شة مبا ينعك�س على قراراته.

واأكد معايل م�شاعد رئي�س جملـــ�س ال�شـــورى خــالل االجتماع اأهمية هذا 

اأداء اجلهات احلكومية التي  التعاون مبا ي�شاعد جلان املجل�س على تقـــييم 

يقوم بدرا�شة تقاريرها،واإيجاد م�شادر لتقييم اأداء هذه اجلهات اإ�شافة اإىل 

اأن من �شاأن  اإىل  ما يرد من معلومات يف تقارير اجلهات احلكومية،م�شريًا 

ذلك م�شاعدة املجل�س يف اتخاذ قرارات مبنية على درا�شات ونتائج ا�شتطالع 

راأي مت اإجراءها ب�شكل مو�شوعي وعلمي.

من جانبه عرب م�شاعد االأمني العـــام ملركز املــــلك عبد الــعزيز للحوار 

الوطني لل�شوؤون التنفيذية عن تقديـــره ملجـــل�س ال�شـــورى على مبادرته بعقد 

�شراكة مع املركز، موؤماًل اأن حتقق هـــذه ال�شراكــة نتائج اإيجابية يف جمال 

عمـــل جملــــ�س ال�شــــورى الرقابي ومبا يخدم م�شالح الوطن واملواطن، وقال 

اإن �شراكـــة مركز امللك عبدالعزيز للحوار الوطني جمـــل�س ال�شورى تكت�شب 

اأهمية كربى نظرًا ملا ي�شطلع به املجل�س من اخت�شا�شات لها انعكا�س مبا�شر 

على املواطن. 

بعد ذلك ناق�س فريق عمل جمـــل�س ال�شــــورى ومركز امللك عبد العزيز 

للحــــوار الوطني عـــددًا من املو�شوعات اأبرزها و�شع االآليات املنا�شبة للبدء 

يف اإجراء ا�شتطالعات الراأي العـــام حـــول عـــدة مو�شوعات اقرتحتها بع�س 

اللجان املتخ�ش�شة مبجل�س ال�شورى املتخ�ش�شة لت�شمينها تقاريرها ب�شاأن 

اأداء اجلهات احلكومية.

جتدر االإ�شــارة اإىل اأن مذكرة التفاهم - التي وقعها يف وقت �شابق معايل 

اإبراهيم اآل  رئي�س جمل�س ال�شـــورى ال�شــيخ الدكتور عبد اهلل بن حممد بن 

ال�شيخ ومعايل االأمني العام ملركز امللك عبد العزيز للحوار الوطني االأ�شتاذ 

يف  واملركز  املجل�س  بني  بالتــــعاون  تقـــ�شي  املعــمر  عبدالرحمن  بن  في�شل 

جماالت التدريب وعقد املوؤمترات ذات عالقة باهتمامات املجل�س واملواطن 

وكذلك التعاون بني اجلانبني يف جمال اإعداد البحوث والدرا�شات ودرا�شات 

بق�شايا  تهتم  والتي  ال�شورى  جمل�س  باأعمال  العالقة  ذات  الراأي  ا�شتطالع 

املجتمع وتقدمي الدعم العلمي ح�شب االأنظمة املعمول بها يف اجلهتني وتن�س 

اأفراد  لت�شجيع م�شاركة  اآلية  الإيجاد  بالتعاون بني اجلانبني  التفاهم  مذكرة 

املجتمع من خالل طرح الق�شايا التي تالم�س همومهم وم�شاركتهم مبا يحقق 

مزيدًا من التوا�شل بني املجل�س واملجتمع ، وكذلك على التعاون بني اجلانبني 

العام  الراأي  اجتاهات  قيا�س  ثقافة  حول  م�شرتكة  معلومات  قواعد  الإن�شاء 

وتبادل الن�شرات العملية واالإ�شدارات ونحوها.

�شارك يف االجتماع ع�شوي جمل�س ال�شورى الدكتور خالد العواد والدكتور 

هاين خا�شقجي وم�شاعـــد مديـــر عام مــركز اأبحاث ال�شورى الدكتور مطر 

اجلميلي ومدير عام اإدارة ر�شد االآراء االأ�شتـاذ �شليمان النا�شر، كما �شارك 

يف االجتماع مدير عام اإدارة الدرا�شـــات وا�شتطالعات الراأي العام مبركز 

امللك عبد العزيز للحوار الوطـــني الدكــــتور عبـــد اهلل بن حــــ�شني اخلليفة 

وامل�شت�شار مبركز امللك عبدالعزيز للحوار الوطني الدكتور �شلطان الثقفي.
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مساعد رئيس مجلس الشورى يستقبل وكيلة وزارة الخارجية 

الفنلندية للشؤون السياسية

ا�شتقـــبل مـعايل م�شـــاعد رئي�س جمل�س ال�شورى الدكتور يحيى 
بن عبداهلل ال�شمعان يف مكـــتبه مبـــقر املجل�س يف الريا�س معايل 
وكيلة وزارة اخلارجية الفنلندية لل�شـــوؤون ال�شيا�شية ال�شيدة  اآنه 

�شيبيالينني والوفد املرافق لها يف اإطار زيارتها للمملكة موؤخًرا. 

ويف م�شتــــهل اللـــقاء رحــب معـــايل مـ�شاعـــد رئيـــ�س املجـــل�س 
مبعايل وكيلة اخلارجية الفنلنديـــة والوفــد املرافـــق لــها, م�شرًيا 
اإىل امل�شتوى املتطور للعالقـــات بني اململـــكة العربيـــة ال�شعوديـــة 
وجمهورية فنلنــدا ول�شـــيما العالقـــات الربملانيـــة بيــن جمــــل�س 

ال�شورى والربملان الفنلندي .
وقدم معايل رئي�س جملـــ�س ال�شـــورى خـــالل اللقاء ملحة موجزة مل�شرية 

جمل�س ال�شورى ودوره يف املجاليـــن التنظيـــمي )الت�شــريعي( والرقابي واآلية 

عمله وع�شويته يف االحتادات الربملانية االإقليمية والدولية.

وتطرق معاليه خالل اللقـــاء اإىل روؤيـــة اململكة 2030 الفتا اإىل اأنها تعك�س 

االهتمام الذي توليه حكومـة خـــادم احلرمـــني ال�شريفـــني الـــملك �شلمان بن 

عبدالعزيـــز اآل �شعـــــود - حفظه اهلل - مل�شتــقبل هذا الوطن واأبنائه، والعمل 

على تنويع م�شادر الدخل الوطني، وا�شتغــــالل كل املقـــومات التي تتوافر يف 

هذه البالد، لدعم االقت�شاد الوطني.

وا�شار معايل الدكتور يحيى ال�شـــمعان اإىل �شرورة تنمية العالقات بني 

البلدين فيما يتــــعلق باجلـــوانب التي اهتمـــت بها روؤية اململكة 2030، خا�شة 

ما يتعلق باال�شتثمارات، مـــوؤكدًا اإىل اأن اململكة العربية ال�شعودية �شعت لتاأمني 

بيئة جاذبة لال�شتثمار، باالإ�شــــافة اإىل ما تتمتع به اال�شتثمارات االأجنبية من 

حماية قانونية يف اململكة ت�شاهي ما هو متوفر يف كثري من الدول املتقدمة.

من جانبها اأعربت معايل وكيلـــة اخلارجية الفنلنديةعن �شعادتها بزيارة 

اململكة وجمل�س ال�شورى على وجــه اخل�شو�س موؤكدة اأهمية  تطوير العالقات 

الثنائية بني البلدين مبا يخدم امل�شـــالح امل�شرتكة اإ�شافة اإىل تعزيز التعاون 

الربملاين امل�شرتك بني البلدين ال�شديقني.

ح�شر اللقاء عـــ�شو جملـــ�س ال�شـــورى اللواء علي التميمي وع�شو جمل�س 

ال�شورى الدكتورة ثريـــا العري�س وال�شـــفري الفنلندي لدى اململكة ال�شيد بيكا 

فاوتيالينني واأع�شاء الوفد املرافق.
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زار المستشفى التخصصي وجامعة تبوك وجامعة فهد بن سلطان وأمانة المنطقة

وفد مجلس الشورى يلتقي أمير منطقة تبوك

ويحضر جلسة مجلس المنطقة

امللكـــي الأمـــري فهـــد بن �شلطان بن  ا�شتقبل �شاحـــب ال�شمـــو 
عبدالعزيز اأمري منطقة تبوك مبكتبه بالإمـــارة اليوم, وفدًا من 
اأع�شاء جمل�س ال�شورى برئا�شة عـــ�شو املجـــل�س الدكـــتور حم�شن 
احلازمي حالل زيارتهم ملنطقـــة تبـــوك موؤخـــًرًا يف اإطار تفعيل 
التعاون بني جمل�س ال�شـــورى وجمــال�س املناطق مبا يدعم م�شرية 

التنمية ال�شاملة واملتوازنة يف كافة املناطق.
ورحب �شموه يف بداية اللقـــاء باأع�شاء جمل�س ال�شورى, موؤكدًا 
اأهمية مثل هذه اللقاءات التي مـــن �شاأنــها تعـــزيز التعاون ملتابعة 
امل�شروعات التنموية والقت�شادية وتقدمي روؤى تخـــدم املنطقة, 

وا�شتمرارية اجلهود امل�شرتكة للتعاون بني املجل�شني.
ونوه �شموه بالدعم الذي تلقــــاه جمـــيع جمــــال�س املناطق من 
خادم احلرمني ال�شريفني امللـــك �شلمـــان بن عبدالعزيز اآل �شعود 
و�شمو ويل عهده الأمني و�شمو ويل ويل العهــــد - حفظهم اهلل -, 

م�شريًا اإىل اأهمية الدور املهم ملجل�س ال�شورى.
وعد روؤية اململكة العربية ال�شعوديــــة 2030 باأنها نقلة للبالد 

يف ظل القيادة الر�شيدة - حفظها اهلل- ..

واأعرب رئيـــ�س الوفــــد الدكــــتور احلــــازمي واأع�شاء جمل�س ال�شورى عن 

�شكرهم لالأمري فهد بن �شلطان على حــــ�شن اال�شتقبال، منوهني مبا ت�شهده 

املنطقة من نه�شة تنموية يف املجاالت كافة .

من جهة اأخرى ح�شر اأع�شاء وفــــد جمــــل�س ال�شــــورى اجلل�شة االفتتاحية 

للدورة الثانية ملجل�س املنطقــــة للعــــام املــــايل 1438/1437هـ التي عقدها 

املجل�س برئا�شة �شمو اأمري منطقة تبوك رئي�س جمل�س املنطقة.

ورحب �شموه يف م�شتهل اجلل�شة بوفد جمل�س ال�شورى الذي ح�شر اجلل�شة 

بهدف حتقيق اأكرب قدر من التــــوا�شل بني املجــــل�شني، ويتيح الأع�شاء جمل�س 

ال�شورى االطالع على احتياجات املنطقة من امل�شروعات التنموية.

بعد ذلك ناق�س املجل�س املو�شوعــــات املدرجة على جدول اأعمال اجلل�شة 

ومن بينها تقرير عن القطاعات ال�شحة والبلديات والطرق يف املنطقة، كما 

ناق�س املجل�س اأولويات التنمية العمرانية وتــــزويد اأمانــــة املنطقة باملعلومات 

املكانية للخدمات من جميع اجلهات باملنطقة املعنية بالبنية التحتية واملرافق 

واخلدمات، كما ناق�س الطرق املقرتحة للمنطقة يف م�شروع امليزانية القادمة 

للعام املايل 1439/1438هـ وو�شــــع درا�شــــة تبني اأولوياتها من حيث الطرق 

الرئي�شية والطرق الثانوية والفرعية.
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واأعرب رئي�س وفد ال�شورى الدكتور حم�شن احلازمي عن �شعادة اأع�شاء 

الوفد مبا �شاهده من واقع، موؤكدًا اأن هذا اللقاء ياأتي يف اإطار ما يوليه خادم 

اآل �شعود و�شمو ويل عهده  �شلمان بن عبدالعزيز  امللك  ال�شريفني  احلرمني 

االأمني و�شمو ويل ويل العهد - حفظهــــم اهلل - من اهتمام بالوطن واملواطن 

يف اإطار التكامل بني جمل�س ال�شورى وجمل�س املنطقة.    

ويف اإطار الزيارة ناق�س وفــــد جمــــل�س ال�شــــورى مع مدير عام ال�شوؤون 

ال�شحية مبنطقة تبوك ال�شيديل حممد بن علي الطــــويلعي خالل زيارتهم 

مل�شت�شفى امللك فهد التخ�ش�شي بتبوك ال�شعوبــــات واملعوقات التي يواجهها 

م�شتــــ�شفى  واإحــــالل  تبــــوك  مع جامــــعة  امل�شتــــ�شفى  وتعــــاون  امل�شت�شــــفى 

ال�شحة النف�شية.

وا�شتمع وفد جمل�س ال�شــــورى اإىل �شــــرح من مدير م�شت�شفى امللك فهد 

بــــداية امل�شروع حتى االنتهاء منه  التخ�ش�شي الدكتور هيازع ال�شهري عن 

والت�شغيل احلايل للم�شت�شفى، كما �شاهد اجلميــــع فيلًما وثائقًيا عن جممع 

امللك عبداهلل الطبي.

بعد ذلك جتول اجلميع داخل اق�شــــام امل�شت�شفى التي ت�شم ق�شم اال�شعة، 

وجراحة اليوم الواحد، والعمليات، واملخترب، والعــــالج الطبيعي، والعيادات 

اخلارجية، وعيادة اال�شت�شاري الزائر، وعيادة الطــــب االت�شايل، كما اطلع 

املرئية“  “العيادات  ال�شــــحي  التعــــاون  اإدارة خدمــــات  اأعمال  الوفد على 

اخلا�شة باإجراء الفحو�شات ومتابعــــة املر�شى عرب االت�شال االإلكرتوين مع 

م�شت�شفى امللك في�شل التخ�ش�شي بالريا�س من خالل مركز التعاون الطبي 

والذي يقدم تن�شيق املواعيد ومتابعــــة اإجــــراءات املر�شى املحــــولني واإعادة 

�شرف الدواء واإر�شال عينات املخترب.

وزار وفد جمل�س ال�شورى جامعة تبوك، واطلع على التطورات التي ت�شهدها 

اجلامعة يف اجلوانب التعليمية واالأكادميية، وما حققته خالل م�شريتها من 

منجزات، وكان يف ا�شتقبال الوفد معايل مدير اجلامعة الدكتور عبدالعزيز 

بن �شعود العنزي الذي اأو�شح اأن اجلامعة تعمل على جعل خمرجاتها قادرة 

على املناف�شة يف �شوق العمل وذلك بدعمهم يف جمال التدريب والدرا�شات 

األف   35000 اأكرث من  واالأبحاث، حيث بلغ عدد طــــالب وطالبات اجلامعة 

العمل  ل�شوق  طالب وطالبة يدر�س معظــــمهم تخ�ش�شــــات نوعية ومطلوبة 

املحلي داخل تبوك وحمفظاتها. بعــد ذلك جرى مناق�شة خمتلف املو�شوعات 

االأكادميية والتعليمية والبحثية واالجتماعية يف اجلامعة، والروؤية التي يحملها 

اأع�شاء جمل�س ال�شورى للجامعة يف �شبيل تطورها وا�شتمرار توهجها العلمي 

والبحثي. من جانب اآخر اأ�شار اأع�شـاء الوفد اإىل اأنهم �شيكونون يف املجل�س 

للم�شوؤولني  ويبلورها  واحلوار  للنقا�س  تطلعات اجلامعة  ينقل  الذي  ال�شوت 

ليتحقق لهذه اجلامعة الطموحة التميز دائما.

ويف ختام الزيارة جتول اأعــــ�شاء وفــــد ال�شورى داخل املدينة اجلامعية، 

و�شاهدوا اآخر املنجزات، منها مبنى برج االإدارة العلــــيا وكلية الطب وكلية 

العلوم الطبية التطبيقية واإ�شكان اأع�شاء هيــــئة التدري�س واإ�شكان الطالب 

وامل�شت�شفى اجلامعي وال�شالة الريا�شية واملن�شاآت التي يجري بناوؤها.

اأمانة منطقــــة تبوك وجامعة فهد بن  ال�شــــورى  كما زار وفــــد جمــــل�س 

�شلطان وخزان مياه تبوك.

و�شــــم وفــــد جملــــ�س ال�شــــورى اأع�شــــاء املجلــــ�س معــايل الدكتور �شعد 

احلريقي والدكتور حامد ال�شراري والـدكتور عبدالرحمن العطوي واالأ�شتاذ 

عبدالعزيز الهدلق والدكتور علي الطخي�س واالأ�شتاذ عــــلي الــــوزره والدكتورة 

فاطمة القرين والدكتــــور فهد بن جمعه والدكتور حممد بن �شعيد القحطاين 

والدكتور مفلح الر�شيدي واالأ�شتاذ ها�شم راحج.
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لجنة الصداقة البرلمانية في مجلس الشورى تجتمع

بعضو البرلمان األلماني

رئيس لجنة الصداقة البرلمانية 
السعودية الدنماركية يجتمع 

مع سفير الدنمارك

عقدت جلنة ال�شداقة الربملانية ال�شعودية الأملانية يف جمل�س 
ال�شــورى برئا�شــة ع�شـــو املجلــــ�س رئيــ�س اللجنــة الدكتور اأحمد 
بن عمر الزيلعي اجتمــاعــًا مع عــ�شو الربملان الحتــادي الأملاين 
الدكتور يوهان فاديبول والـــوفد املرافــق له يف اإطار الزيارة التي 

قام بها للمملكة موؤخًرا.

ويف م�شتهل اللقاء رحب الدكتــــور اأحمد الزيلعي بعــــ�شو الربملان االأملاين 

والوفد املرافق له م�شيدا بالعالقــــات الثنائية بني اململكــــة واأملانيا يف �شتى 

املجاالت االقت�شادية والثقافية والتعليمية والربملانية .

اجتمع ع�شو جمل�س ال�شورى رئي�س جلـــنة ال�شــداقة الربملانية 
ال�شعودية الدمناركية الدكتور اأحـمد بن عمر الزيـــلعي مع �شـــفري 

مملكة الدمنارك لدى اململكة اأوىل مادي�شن.
ويف م�شتهل اللقاء رحب الدكتور اأحــمد الزيلـــعي ب�شفــري الدامنارك لدى 

اململكة م�شريًا اإىل العالقات الثنائية بني اململكة والدمنارك يف �شتى املجاالت 

ال�شيا�شية واالقت�شادية والثقافية والربملانية .

ومت خالل اللقاء ا�شتعرا�س عالقات التـــعاون بني اململكة العربية ال�شعودي 

ومملكة الدامنارك يف �شتى املجاالت و�شبل تعزيزهـــا، واأكـد اجلانبان اأهمية 

اأملانيا  بني  الثنائية  بالعالقات  فاديبول  يوهان  الدكتور  نوه  جانبه  من 

واململكة داعيًا اإىل املزيد من التعاون يف جميع املجاالت خا�شة على امل�شتوى 

الربملاين من خالل تبادل الزيارات بني جمل�س ال�شورى والربملان االأملاين.

ومت خــالل اللقاء ا�شتعــر�س عالقــــات التعــــاون بيــــن اململــــكة العربيــــة 

اأملانـــيا االحتاديــــة يف �شتى املجاالت و�شبل تعزيزها  ال�شعودي وجمهوريــــة 

خا�شـــة العالقــــات الربملانيــة بني مــجل�س ال�شــــورى والربملان االأملاين، واأكد 

اجلانبان اأهمية وتفعيل دور جلنتي ال�شداقــــة يف جمل�س ال�شورى والربملان 

االأملاين ملا لهمـــا من دور يف ا�شتكــــ�شاف اأفــــاق اأو�شع لعــــالقات التعاون مبا 

يخدم م�شالح البلدين و�شعبيهما ال�شديقني.

ال�شورى والربملان الدامناركي ملا  تفعـــيل دور جلـــنتي ال�شــداقة يف جمل�س 

لهما من دور يف فتح اآفاق اأو�شع لعالقات التعاون مبا يخدم م�شالح البلدين 

و�شعبيهما ال�شديقني.
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لجنتا االقتصاد والمالية تجتمعان مع بعثة صندوق النقد الدولي

ولجنة الصداقة السعودية الباكستانية تبحث مع سفير 
الباكستان سبل تعزيز العالقات البرلمانية 

عقدت جلنتا ال�شوؤون القت�شادية والطاقة, واملالية يف جمل�س 
ال�شورى برئا�شة ع�شو املجل�س نائب رئي�س جلنة ال�شوؤون القت�شادية 
والطاقة الدكتور فهد بن حممد بن جمعه  يف مقر املجل�س بالريا�س 
اجتماعاً مع بعثة �شندوق النقد الدويل برئا�شة مدير اإدارة ال�شرق 

الأو�شط وو�شط اآ�شيا ب�شندوق النقد الدويل م�شعود اأحمد.
ومت خالل االجتماع ا�شتعرا�س عدد من املو�شوعات االقت�شادية واملالية 

التحول  اإطار  يف  ال�شعودية  العربية  اململكة  القت�شاد  امل�شتقبلية  والنظرة 

االقت�شادي الذي ت�شهده اململكة وروؤية 2030 ، حيث عرب املجتمعون عن مدى 

متيزت  التي  الطموحة  الروؤية  تلك  ظل  يف  االقت�شادي  التحول  هذا  اأهمية 

عقـــد اأع�شاء جلنة ال�شداقة الربملانية ال�شعودية الباك�شتانية 
يف جمل�س ال�شورى برئا�شـــة ع�شــو املجل�س رئي�س اللجنة الدكتور 
عبداهلل احلربي مبقر جمل�س ال�شـــورى يف الريـــا�س اجتــماعًا مع 

�شفري جمهورية باك�شتان الإ�شالمية لدى اململكة منظور احلق.
الباك�شتانية  ال�شعودية  ال�شورى رئي�س جلنة ال�شداقة  ونوه ع�شو جمل�س 

خالل االجتماع بعمق العالقات التاريخيــــة بني اململــــكة العربيــــة ال�شعودية 

وجمهورية باك�شتان االإ�شالمية،وما جتــــده من دعــــم ورعــــاية مــــن خــــادم 

احلرمني ال�شريفني امللك �شلمــــان بن عبد العزيز اآل �شعود -يحفظه اهلل- 

امل�شتمرة  ال�شيا�شية  امل�شاورات  وما حققته  الرئي�س ممنون ح�شني،  وفخامة 

بني اجلانبني من نتائج اإيجابية على خمتلف امل�شتويات.  

وجرى خــالل االجتمــــاع ا�شتــــعرا�س عدد من املو�شوعات ذات االهتمام 

امل�شرتك والعالقات الربملانيــــة بــــني جمــــل�س ال�شــــورى واجلمعية الوطنية 

بو�شوحها يف ر�شم االجتاه العام لتنويع م�شادر الدخل احلكومي من خالل 

اال�شتثمارات املتنوعة، وكذلك تنويع القاعدة االقت�شادية غري النفطية نحو 

اعتماد اأقل على القطاع النفطي.

االأ�شواق  اأن  اإىل  االجتماع  خالل  الدويل  النقد  �شندوق  اأع�شاء  واأ�شار 

العاملية تنتظر طرح برامج روؤية 2030، وطرح 5% من اأ�شول �شركة اأرامكو 

ال�شعودية لالكتتاب العام يف ال�شوق ال�شعوديه والعاملية، مما �شوف يزيد من 

اأرامكو  ل�شركة  واالأفقي  العمودي  التو�شع  �شمن  ال�شركة،  و�شفافية  حوكمة 

اأثًرا اقت�شادًيا على منو ال�شناعة املحلية وزيادة عدد  الذي �شوف يكون له 

املن�شاآت امل�شتخدمة ملنتجاتها اأو امل�شاندة لها يف اأعمالها.

مـــجل�س  بني  الربملانــــية  ال�شـــداقة  جلنتي  دور  تفعـــيل  و�شبل  الباك�شتانية، 

ال�شورى واجلمعيـــة الوطنيـــة الباك�شتانية ملا لهما من دور يف توثيق التعاون 

اأو�شـــع لعالقــــات التعاون بني البلدين  اأفاق  بني اجلانبني واالإ�شهام يف فتح 

ال�شديقني.

كمــــا تــــم خــــالل االجتــــــماع ا�شتعـــرا�س اأوجــــه العــــالقـــــات الثنائيـــة 

بني البلديــــن ال�شقيقــــني و�شــــبل تعزيــــزها يف خمتلف املجاالت ال�شيا�شية 

واالأمنية واالقت�شادية.

اأن جلــــان ال�شداقــــة الربملانيــــة ال�شعودية باملجل�س  جتدر االإ�شارة اإىل 

تهدف اإىل تنمية وتوثيق روابط ال�شداقة والتوا�شل بني املجــــل�س، واملجال�س 

عالقات  يعزز  مبا  وال�شديــــقة  ال�شقيقــــة  الدول  يف  والربملانات  الت�شريعية 

اأكرب قــــدر مــــن التوا�شــــل والتن�شيق يف خمتلف  اململكة خارجيًا، ولتحقيق 

املحافل الربملانية على ال�شعيدين االإقليمي والدويل.
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لجنة النقل واالتصاالت بمجلس الشورى تزور

المركز الوطني لألمن اإللكتروني 

قام وفد جلنة النقل والت�شالت وتقنيـــة املعلومات يف جمل�س 
ال�شـــورى برئــا�شة عـــ�شو املجلـــ�س رئيـــ�س اللجنــة اللواء مهند�س 
نا�شر بن غازي العتيبي اأم�س الأول, بزيارة للـمركز الوطني لالأمن 
الإلكرتوين بوزارة الداخلية, وكان يف ا�شتقــبال الوفد مدير عام 

املركز الدكتور �شالح بن اإبراهيم املطريي.

و رحب مدير عام املركز بوفد ال�شورى وقدم نبذة عن املركز الذي �شيتم 

افتتاحه قريبًا ب�شكل ر�شمي، م�شريًا اإىل اأن املركز يعمل حاليًا بتغطية ال�شبكة 

بن�شبة 80%، حيث بداأ املركز بتقــدمي بعـــ�س اخلـــدمات للجهات احلكومية، 

كما قام املركز با�شت�شافــــة املوؤتـــمر الدويل لالأمـــن االإلكرتوين، واأملـــح اإىل  

اأن االإ�شرتاتيجيـــة الوطنية لالأمن االإلكرتوين جاهزة حاليًا كم�شودة م�شروع 

وقابلة للتطبيق وقال : اإنـــه يف حــــال اإقرارها �شرتفع من ت�شنيف اململكة يف 

جمال االأمن االإلكرتوين على امل�شتوى الدويل.

املركز.  واأق�شام  اإدارات  ال�شورى بجولة ميدانية على  وفد  قام  بعد ذلك 

ويف نهاية اللقاء رفع اللواء املهنـــد�س نا�شـــر بن غـــازي العتيبي رئي�س جلنة 

النقل واالت�شاالت وتقنية املعلومات مبجل�س ال�شورى �شـــكره ل�شاحب ال�شمو 

امللكي االأمري حممد بن نايف بن عبدالعزيز ويل العــــهد نائب رئي�س جمل�س 

الوزراء وزير الداخلية على دعمه التـــوا�شل بني جمـــل�س ال�شـــورى وجمال�س 

املناطق وكافة قطاعات وزارة الداخلية مبا ي�شهم يف توفر املعلومات الدقيقة 

الأع�شاء املجل�س التي تعينهـــم على اتخـــاذ القـــرارات املنا�شبة لدعم االأمن 

يف اململكة مبختلف جماالتـــه، وتعزيز م�شرية التنمية امل�شتدامة واملتوازنة يف 

�شتى مناطق اململكة.

 

واأ�شاد اللواء العتيبي مبا مت االطالع عليه من جاهزية  يف املركز الوطني 

لالأمن االلكرتوين ملا لـــه من اأهمية بالغة يف تعزيز اأمن املعلومات ور�شم روؤية 

م�شتقبلية للمحافظة على �شـــريتها وحــركة تنقلها لكافة اجلهات احلكومية 

ومنع االخرتاقات الف�شائـــية )وما ي�شــمى ال�شايـــرب( وان يكون هذا املركز 

مبثابة الدفاع الف�شائي مــ�شريًا اإىل اأن هـــناك جهات حيوية قد تت�شرر من 

الهجوم الوح�شي الف�شائي وتدمري املعلومات اأو اإلغائها اأو تعطيل عمل بع�س 

املن�شاآت مثل �شركات املياه اأو الكهربـــاء اأو امل�شت�شفيات  اأو اجلهات الع�شكرية 

واالأمنية، اإال اأن هذا املركز �شيعمل - مب�شيــــئة اهلل- على حماية تلك املن�شاآت 

من االخرتاقات االلكرتونية.

ولفت النظر اإىل اأن جملـــ�س ال�شورى �شبق اأن ناق�س مو�شوع اأمن املعلومات 

واأ�شدر قرارًا بهذا ال�شاأن اأثـــناء درا�شـــة التقارير ال�شنوية لقطاع االت�شاالت 

وتقنية املعلومات، وقد ا�شطلعت وزارة الداخـــلية بهـــذا الـــدور ملا متلكه من 

قدرات فائقة وحمرتفة.

ويف اخلتام قدم اللواء املهـــند�س نا�شر العــتيبي درع جمل�س ال�شورى اإىل 

مدير عام املركز الوطني لالأمن االإلكرتوين الدكتور �شالح املطريي.



حصاد الشهر

75 ال�شورى - العدد 174 - �شعبان 1437هـ  مايو 2016مال�شورى - العدد 174 - �شعبان 1437هـ  مايو 2016م

لجنة التعليم والبحث العلمي تناقش التقرير السنوي 
للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

لجنة الشؤون المالية بمجلس الشورى تنظم حلقة نقاش
مع الرئيس التنفيذي لمجلس النقد الخليجي

عقدت جلنـة التعليم والبحث العلمي مبجل�س ال�شورى اجتماعًا 
يف مقر املجل�س بح�شــور معايل حمافظ املوؤ�ش�شة العامة للتدريب 
التقني واملهني الدكتور اأحـــمد بـــن فهـــد الفــــهيد وذلك ملناق�شة 
التقرير ال�شنوي للموؤ�ش�شــة العامة للتدريــب والتقنـــية واملـــهنية 

للعام املايل 1436 / 1437 هـ .
ويف بداية االجتماع رحب ع�شو املجل�س رئي�س جلنة التعليم والبحث العلمي 

الدكتور م�شعل ال�شلمي مبعايل حمـــافظ املوؤ�شــــ�شة العامة للتدريب والتقنية 

واملهنية مثمنًا مبادرته ح�شور االجتماع ملناق�شة التقـــرير ال�شنوي للموؤ�ش�شة 

واإي�شاح ما ورد يف التقرير واالإجابة على اأ�شئلة وا�شتف�شارات اأع�شاء اللجنة.

 من جانبه اأبدى معايل حمافظ املوؤ�ش�شة العامــة للتدريب والتقنية واملهنية 

�شعادته بح�شور اجتماع اللجنة، موؤكدًا حـــر�س املوؤ�شـــ�شة على التـــوا�شل مـــع 

نظمت جلنة ال�شــوؤون املاليـــة يف جمـــل�س ال�شورى مبقر املجل�س 
بالريا�س حلقة نقـــا�س بعنوان:)م�شتقبل ال�شيا�شات القت�شادية 
يف ظل الحتاد النقــدي لـــدول جمـــل�س التعاون اخلليجي, والآثار 
املتوقعة ( بح�شـــور معـــايل م�شـــاعد رئي�س جمل�س  القت�شادية 
ال�شورى الدكتور يحي ال�شمعان وعدد من اأع�شـــاء املجل�س والرئي�س 
التنفيذي ملجل�س النقد اخلليجي الدكتور رجا بن مناحي املرزوقي. 
وقد ا�شتهل ع�شو جمل�س ال�شورى نائــب رئيـــ�س اللجـــنة املـــالية االأ�شتاذ 

حممد بن مر�شد الرحيلي احللقة بكلمة قدم فيها �شكره ملعـــايل رئي�س املجل�س 

ال�شيخ الدكتور عبد اهلل بن حممد بن اإبراهيم اآل ال�شيــخ على دعمه الإقامة 

هذه احللقة، معربًا عن تقديره للرئي�س التنفيذي ملجل�س النقد اخلليجي على 

اهتمامه وم�شاركته يف هذه احللقة النقا�شية التي �شترثي اأع�شاء املجل�س.

واأو�شح االأ�شتاذ حممد الرحيلي اأن الهدف االأ�شـــمى من م�شروع االحتاد 

النقدي يتمثل يف حتقيق اأعلى درجــــات التكامـــل االقتـــ�شادي لدول جمل�س 

التعاون اخلليجي،م�شريًا اإىل اأن الدول االأع�شاء متلك القدرة لتحقيق قفزات 

اقت�شادية وتنموية كبرية اإذا ما قورنت باالقت�شاديات النا�شجة .

واأعرب عن اأمله يف اأن يحقق االحتـــاد النقدي نقلة نوعية يف اآليات بناء 

القرار االقت�شادي امل�شرتك بقيامه على منـــظومة ت�شريعية وموؤ�ش�شاتية كما 

اأن هذا امل�شروع �شيعزز احل�شور االقت�شادي االإقليمي ملجل�س التعاون ككيان 

ميثل اأهمية يف االقت�شاد العاملي.

االأ�شئلة  اللجنة واالإجابة على خمتلف  اأع�شاء  ال�شورى، واالجتماع مع  جمل�س 

واال�شتف�شارات ب�شاأن املو�شوعات التي تقع �شمن اخت�شا�شات املوؤ�ش�شة ومهامها.

العامة  املوؤ�ش�شة  اجنازات  اأهم  االجتـــماع  خـــالل  اللجـــنة  ناقــ�شت  وقد 

للتدريب والتقنية واملهنية وال�شعوبات واملعوقات التي واجهتا لتحقيق ذلك .

كما ناق�س االجتماع الربامج التدريبية والتطويرية يف املوؤ�ش�شة باالإ�شافة 

اإىل ا�شتعرا�س ال�شراكـــات اال�شرتاتيــجية مـــع ال�شــــركات الكربى )�شابك - 

اأرامكو( واملنتهية بالتوظيف.

واملهني  التقني  للتدريب  العـــامة  املوؤ�شـــ�شة  جـــانب  من  االجتماع  ح�شر 

نائب املحافظ للخدمات امل�شانــدة الدكتور خـــالد اأبا اخلـــيل، ونائب املحافظ 

للتدريب الدكتور را�شد الزهراين، ونائبة املحافظ امل�شاعدة لتدريب البنات 

االأ�شتاذة �شيخة اآل ثنيان.

من جانـــبه قــــدم الرئـــي�س التنـــفيذي ملجــــل�س النـــقد اخلـــليجي �شكره 

ملجل�س ال�شورى على اهتمامه مبو�شوع ال�شيا�شات االقت�شادية يف ظل االحتاد 

االحتاد  م�شــــروع  اإىل  النـــظر  اخلليجي،الفتًا  التعاون  لدول جمل�س  النقدي 

النقدي يحظى باهتمام اأ�شحاب اجلاللة وال�شمو قـــادة دول جمل�س التعاون 

لدول اخلليج العربية.

بعد ذلك ا�شتعر�س الدكتور رجاء املرزوقـــي مـــن خــالل عر�س مرئي اأبرز 

ال�شيا�شات االقت�شادية يف ظل االحتاد النقدي لدول جمـل�س التعاون اخلليجي.

ثم اأجاب الرئي�س التنفيذي على عدد من مداخالت وا�شتف�شارات اأع�شاء 

املجل�س والتي تركزت حول حمـــاور احللـــقة حيث مت تناول واقع اقت�شاديات 

التــــعاون اخلــــليجي، والتجـــربة االأوروبية، واالآثار االقت�شادية  دول جمل�س 

لالحتاد النقدي وال�شيا�شات االقت�شادية.
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رفع الأ�شتاذ عبـــدالرحـمن بن عــــبداهلل الفراج بالــغ ال�شكر 
والمتنان خلادم احلرمني ال�شريفني امللك �شلــــمان بن عبدالعزيز 
بن  نايف  بن  حممد  الأمـري  امللكــي  ال�شمــــو  ول�شاحـــب  �شعود  اآل 
عبدالعزيز اآل �شعود ويل العــهد نائب رئيــ�س جمـــــل�س الـــــوزراء 
وزير الداخلية و�شاحب ال�شمو امللكــــي الأمري حمــــمد بن �شلمان 
بن عبدالعزيز اآل �شعود ويل ويل العهد النائب الثاين لرئيـــــ�س 
جملــ�س الـــــوزراء وزيــر الدفـــــاع - حفظـــــهم اهلل - مبنا�شـــــبة 
�شـــــدور املوافـــــقة ال�شاميـــــة على تعييـــــنه على اأميـــــنًا عـــــامًا 
ال�شورى باملرتبة  لل�شـــــوؤون الإدارية واملالية مبجل�س  م�شـــــاعدًا 

اخلام�شة ع�شرة.
اأن يكون  امللكية الكرمية، �شائاًل اهلل تعاىل  بالثقة  الفراج اعتزازه  واأكد 

عني رئي�س جمــــل�س الوزراء املاليـــزي داتو �شري حممد جنيب 
ع�شو جمل�س ال�شورى الدكتورة حياة �شنـــدي »عـــ�شوًا مميزًا« يف 
املجل�س ال�شت�شـــاري املاليزي للعلـــوم والبتكـــار, الذي ي�شعى اإىل 

الإ�شهام يف اإجناز خطة التحول املاليزية.
وجاء يف خطـــاب تعيـــني �شـندي اأن ماليزيا ت�شعى نحو التحول 
العلم  باأن  اإميانًا   ,2030 ذات دخل مرتفع بحلول عام  دولة  اإىل 
والتكنولوجيا والبتكار �شتلعب دورًا حموريًا يف امل�شاعدة لتحقيق 

مكانة متقدمة للدولة بحلول عام 2030. 

عند ح�شن ظن القيادة به. واأن تكون دافعًا له نحو املزيد من العطاء واجلهد 

يف خدمة الوطن من خالل جمل�س ال�شورى.

جمل�س  رئي�س  ملعايل  وتقديره  �شكره  عن  الفراج  عبدالرحمن  عرب  كما 

وملعايل  ال�شيخ  اآل  اإبراهيم  بن  حممد  بن  عبداهلل  الدكتور  ال�شيخ  ال�شورى 

دعمهما  على  عمرو،  اآل  عبداهلل  بن  حممد  الدكتور  للمجل�س  العام  االأمني 

وم�شاندتهما له يف اآداء عمله مبا ي�شهم يف االرتقاء بال�شوؤون االإدارية واملالية 

باملجل�س خلدمة اأع�شاء جمل�س ال�شورى ومن�شوبيه.

ويتكون املجل�س الذي مت ت�شكيله يف اأيار )مايو( 2011 من اأفراد بارزين 

عامني  مدة  احلالية  فرتته  يف  و�شيعمل  واالبتكار،  والتكنولوجيا  العلوم  يف 

ابتداء من 15 مايو 2016 ب�شكل ر�شمي. 

يذكر اأن منظمة يوني�شكو �شبق اأن اختارت �شندي �شفرية النوايا احل�شنة 

�شمن 15 خبريًا من دول خمتلفة، لتطوير اأف�شل تكنولوجيا ممكنة للفتيات 

يف عام 2016، يف جمال العلوم والتكنولوجيا والهند�شة والريا�شيات، كما مت 

اختيارها يف ع�شوية جلنة حتكيم جائزة »يوني�شكو« لتعليم الفتيات والن�شاء، 

التي مت اإن�شاوؤها يف دورة املجل�س التنفيذي رقم 179، ب�شفتها اأول �شعودية 

وعربية يف ع�شوية هذه اللجنة.

الفراج أمين عام مساعد للشؤون 

اإلدارية والمالية بالمرتبة 15

د. حياة سندي عضو في المجلس االستشاري الماليزي للعلوم واالبتكار
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دعـــا الربملـــان العـــربي اإىل عـــدم ت�شـــيي�س فريـــ�شة احلج اأو 
ا�شتغاللها لالإ�شاءة اإىل اململكـــة العربـــية ال�شعوديـــة, موؤكدا نبل 

وقد�شية هذه الفري�شة لدى عموم امل�شلمني.

وطالب الربملان, يف بيان اأ�شدره  يف ختام اأعمال جل�شته اخلام�شة 
والأخرية لدور النعقـــاد الأول ب�شرورة البتـــعاد بفري�شة احلج 
عن اأي توظيف ل يكون جممًعا للم�شـــلمني اأو يتـــ�شارب مع حقيقة 

هذه الفري�شة, و�شموها. 

جـــــاء ذلك �شـــمن القـــرارات ال�شـــادرة عن الربملـــان العـــربي , 
واملتعلقة بالبند اخلا�س بالتنديد باملوقف الإيراين من احلج.

البرلمان العربي يرفض تسييس 
فريضة الحج

نظمت جلنة ال�شداقة الربملانية الفرن�شية اخلليجية بالتعاون 
ندوة  فعاليات  باري�س  يف  ال�شريفني  احلرمني  خادم  �شفارة  مع 
مقر  يف  وذلك  ال�شعودية«  العربية  للمملكة  اجلديدة  »الروؤى 
احلرمني  خادم  �شفري  معايل  بح�شور  جمل�س ال�شيوخ الفرن�شي 
رئي�س  وبرعاية  العنقري  حممد  بن  خالد  الدكتور  ال�شريفني 

املجل�س جريار لر�شي. 

اخلليجية  الفرن�شية  الربملانية  اللجنة  رئي�شة  األقت  الندوة  م�شتهل  ويف 

احلوار  اأطر  تعميق  اأجل  من  تاأتي  الندوة  اإن  فيها:  قالت  كلمة  قويل  ناتايل 

والتوا�شل بني فرن�شا واململكة العربية ال�شعودية، الفتة االنتباه اإىل اأن الزيارات 

البلدين.  ثقافات  بني  م�شرتك  توا�شل  ج�شر  ميثل  امل�شتمر  واحلوار  املتبادلة 

واأ�شادت ناتايل قويل مبركز االأمري حممد بن نايف للمنا�شحة ودوره الفعال 

يف مكافحة التطرف، حيث زارت املركز بداية العام احلايل مع وفد من جلنة 

ال�شداقة الربملانية، وعدت التجربة فريدة ونوعية.

كلمة  العنقري  حممد  بن  خالد  الدكتور  ال�شفري  معايل  القى  ذلك  عقب 

اأو�شح خاللها اأن الندوة تاأتي ا�شتكمااًل ملا تقوم به ال�شفارة من اأن�شطة ثقافية 

و�شيا�شية، اإ�شافًة اإىل الزيارات التي تنظمها ال�شفارة لعدد من الوفود، والتي 

القت تفاعاًل من قبل اجلانب الفرن�شي. واأ�شار معاليه اإىل اأن تلك الندوة وبقية 

وموا�شلة  التطوير  على  حتث  دوري  ب�شكٍل  ال�شفارة  بها  تقوم  التي  االأن�شطة 

العمل من اأجل البقاء واملناف�شة.

مما يذكر اأن الندوة �شارك فيها واأدارها عدد من املفكرين وال�شيا�شيني 

من كال البلدين، وتهدف اإىل تو�شيح ال�شورة احلقيقية عن اململكة لدى الغرب 

واإبراز دورها يف مكافحة التطرف واالإرهاب ومتويله، ومواقفها جتاه االأزمات 

كما  العاملي،  االقت�شاد  ا�شتقرار  اململكة يف  وم�شاهمة  املنطقة،  والق�شايا يف 

يف  وفرن�شا  اململكة  بني  الثنائية  والعالقات  2030م،  اململكة  لروؤية  تطرقت 

املجاالت ال�شيا�شية واالقت�شادية والثقافية واالأمنية والع�شكرية كافة.

لجنة برلمانية فرنسية تنظم ندوة بعنوان : الرؤى الجديدة 
للمملكة العربية السعودية
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رفــــــ�س جملــــ�س النــــواب البحـــريني التدخالت الإيرانية يف �شوريا 
والعراق واليمن, كما دان التدخــــالت التي تطال مملكة البحرين وبقية 

دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية.
وقال جمل�س النواب البحريني يف بيان له: اإنه تابع قلق �شديد التدخالت املتكررة 

وال�شافرة من قبل اإيران يف �شوؤون املنطقة، وذلك بجميع اأدوات التدخل التي تتبعها 

�شوًاء كانت اأدوات اإعالمية اأو ع�شكرية، هو االأمر الذي يتعار�س مع القوانني واالأعراف 

 الدولية ومبادئ ح�شن اجلوار واملواثيق الدولية لكافة املنظمات الدولية واالإقليمية.

ورف�س التدخالت امل�شتمرة يف كل من �شوريا والعراق واليمن ، وما تقوم به امللي�شيات 

التي  االإرهابية  واالأعمال  للحريات  قمع  من  االإيرانية  والع�شكرية  االأمنية  واالأجهزة 

تنتهك حقوق االإن�شان يف اإيران.

مجلس النواب البحريني يدين التدخالت اإليرانية
في شؤون دول المنطقة

خطة للبرلمان العربي لدعم الحل السياسي لألزمة السورية

حل مجلس النواب األردني.. وانتخاب مجلس جديد في سبتمبر

عمل  خطة  عن  اجلروان  حممد  بن  اأحمد  العربي  الربملان  رئي�س  اأعلن 
وخارطة طريق للربملان العربي لدعم احلل ال�شيا�شي لالأزمة ال�شورية بنقل 
احلل من الإطار الدويل اإىل العربي, مو�شًحا اأن خطة حترك الربملان العربي 
تت�شمن التوجه اإىل الربملانات واجلهات الدولية لتحقيق نتائج داعمة لالأزمة 

ال�شورية, اأو اإعالن الطرف امل�شوؤول عن اإف�شال املفاو�شات.
ال�شوؤون  للجنة  الطارئ  االجتماع  ختام  يف  عقده  �شحفي  موؤمتر  يف  اجلروان  وندد 

العربية  اجلامعة  مبقر  عقد  الذي  للربملان  التابعة  القومي  واالأمن  واخلارجية  ال�شيا�شية 

بالت�شعيد االإرهابي الذي ميار�س بحق ال�شعب ال�شوري الذي �شار يدفع الثمن باهًظًا بني 

قتيل وجريح ونازح، م�شرًيا اإىل اأهمية احت�شان اأحد الدول العربية حلوار “ �شوري - �شوري 

النزاع الذي اأدى اإىل و�شع اإن�شاين كارثي يهدد اأمن  ينهي  حل  اإىل  التو�شل  اأجل  “ من 
وا�شتقرار املنطقة برمتها، منتقًدا موقف املجتمع الدويل اإزاء الق�شايا العربية.

جمل�س  بحل  يق�شي  ملكي  مر�شوم  عمان  يف  �شدر 
النواب الأردين, وذلك متهيدا لأجراء انتخابات برملانية 
لنتخاب جمل�س نواب جديد اأواخر �شهر �شبتمرب القادم 

وفقا لن�س الد�شتور الأردين.
وكان قد مت يف �شهر فرباير املا�شي اإقرار م�شروع قانون جديد 

لالنتخابات مت مبوجبة حتديد عدد اأع�شاء املجل�س اجلديد ب 130 

ع�شوا بينهم 15 مقعًدا خم�ش�س للن�شاء.

ت�شكيل  ومت  ا�شتقالتها،  احلالية  االأردنية  احلكومة  قدمت  وقد 

حكومة انتقالية ملدة خم�شة اأ�شهر تتوىل االإ�شراف على االنتخابات 

الربملانية القادمة.
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النواب العراقي يمدد فصله 
التشريعي الستكمال اإلصالحات 

والتشريعات الضرورية

عقوبات أمريكية على نواب 
لبنانيين ينتمون لحزب اهلل

البرلمان األوروبي يقر إحداث 
إصالحات هيكلية جذرية على 

أداء جهاز اليوروبول

بناًء على  بيــــان مقتـــ�شب �شـــادر عن مكــــتب رئيـــ�س املجــل�س/  وجاء يف 

ال�شالحيات املخولة لرئيـــ�س جمـــل�س النـــواب، وا�شتنـــادا اىل املــــادة 58 من 

الد�شتور، تقرر متديد الف�شل الت�شريعي احلايل ملجل�س النواب وذلك للحاجة 

املا�شة ال�شتكمال االإ�شالحات والت�شريعات ال�شرورية الالزمة حتقيًقا مل�شالح 

البالد العليا. ومل ي�شر البيان اإىل فتـــرة التمــــديد، اأو تاريخ بدئها وانتهائها. 

يذكر اأن الف�شل الت�شريعي احلايل ملجل�س النواب العراقي كان من املفرت�س ان 

ينتهي يف �شهر يونيو،مما يعنى دخوله يف اإجازة ملدة �شهرين .

قرر جملــــ�س النــــواب العـــراقي اليـــوم مد ف�شــــله الت�شريعي 
احلايل, ل�شتكمال الإ�شالحات والت�شريعات ال�شرورية.

وزراء  اإن  جال�شري,  دانييل  الأمريكي  اخلزانة  وزير  م�شاعد  قال 
واأع�شاء يف جمل�س النواب اللبناين ينتمون حلزب اهلل الإرهابي, قد 
ُتفر�س عليهم عقوبات مبوجب قانون اأمريكي ي�شتهدف وقف متويل 

حزب اهلل الإرهابي.
االإرهابي،  اهلل  حزب  عن  الدويل  التمويل  منع  اإىل  االأمريكي  القانون  ويهدد 

الذي اأجيز يف دي�شمرب املا�شي بفر�س عقوبات �شد اأي اأحد ميول هذا احلزب 

// لـ  وفقا  اأمريكيون  وم�شوؤولون  لبنان  م�شرف  واأفاد  كبري.  ب�شكل  االإرهابي 

رويرتز// اأن هذا القانون ال ي�شتهدف املواطنني اللبنانيني العاديني ولن يوؤثر 

ب�شكل �شلبي على القطاع املايل اللبناين.

وافق الربملان الأوروبي على قرار يجيز اإحداث اإ�شالحات هيكلية 
جذرية على اأداء جهاز ال�شرطة الحتادية الأوروبية ,” يوروبول” 
الذي يتخذ من مدينة لهاي مقًرا له, ميا ي�شمح بتكيف وترية التعاون 

بني الأجهزة الأمنية الأوروبية.
واعتمد النواب االأوروبيون خالل اجتماع دوري للربملان تو�شية بتفعيل التن�شيق 

الداخلية  ال�شوؤون  مفو�س  وقال  االأمنية.  للمعلومات  الثنائي  والتبادل  االأمني 

الثغرة  تعد  املعلومات  تبادل  م�شاألة  اإن   ، افراموبولو�س  دمييرتي�س   ، االأوروبية 

موؤخًرا  امل�شجلة  االإرهابية  الهجمات  واأن  االأوروبي،  االأمني  االآداء  يف  اخلطرية 

يوروبول  االحتادية  ال�شرطة  جلهاز  و�شيت�شنى  �شريع.  ب�شكل  ذلك  جتاوز  حتتم 

بدًءا من العام املقبل تويل عمليات تبادل املعلومات االأمنية بني اأجهزة املخابرات 

للدول الثماين والع�شرين. و�شتتمكن �شرطة “يوروبول” وفق الت�شريع اجلديد 

املتخ�ش�شة  والوكاالت  املختلفة  االأمنية  باالأجهزة  مبا�شرة  االت�شال  من 

على  للح�شول  االجتماعي  التوا�شل  ومواقع  احلكومية  غري  واملنظمات 

املعلومات ال�شرورية �شمن اإدارة اأزمة العنف ال�شيا�شي واالإرهاب.
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حكومة يلدريم تحوز على
ثقة البرلمان التركي

توقيع مذكرة تفاهم بين مجلسي النواب البحريني والمغربي

فازت حكومــــة رئيــــ�س الــوزراء الرتكي اجلــــديد بن عـــلي يلدرمي 
يف الت�شويت على الثقة يف الربملان, وحظيت مبوافقة على برناجمها.
واأفاد رئي�س الربملان الرتكي اإ�شماعيــــــل كهرمان يف ت�شــــريح له اأن احلكومة 

ا، يف الت�شويت  ح�شلت على اأ�شوات 315 نائًبا موافقـــــا مقابـــــل 138 �شوًتا راف�شً

االإلكرتوين، الذي �شارك فيه 453 نائًبا.

وكان يلدرمي ت�شلم مهام من�شبه، من �شلفـــه اأحمد داود اأوغلو، واأعلن ت�شكيلته 

الوزارية عقب م�شادقة رئي�س اجلمهورية الرتكية عليها.

وّقع جمل�س النواب املغربي مذكرة تفاهم مع جمل�س النواب يف 
مملكة البحرين. 

وتهدف املذكرة التي مت التوقيع عليها خالل جل�شة املباحثات التي عقدت 

يف العا�شمة املغربية الرباط بني رئي�س جمل�س النواب املغربي ر�شيد الطالبي 

العلمي ورئي�س جمل�س النواب البحريني اأحمد اإبراهيم املال.

النيابيني  املجل�شني  بني  والتن�شيق  املوؤ�ش�شتني  بني  العالقة  تعزيز  اإىل 

االحرتايف  الدعم  تقدمي  ي�شمن  مبا  امل�شرتك،  االهتمام  ذات  الق�شايا  يف 

للمجل�شني على اأف�شل وجه.

البرلمان الفلبيني يعلن رودريغو 
دوتيرتي رئيًسا للبالد

مقباًل  رئي�ًشا  دوتريتي  رودريغــــو  جلــــ�شته  يف  الفلــــبني  برملان  اأعلن 
للبالد بعد فــــوزه يف النتخابات التي جرت يف الفلبني يف �شهر مايو.

واأقر الربملان مبجل�شيه ) النواب وال�شيوخ ( يف مانيال النتــــيجة الر�شمية لالقرتاع 

الرئا�شي التي ت�شـــري اإىل فــــوز دوتيــــرتي بفارق اأكرث من �شتة ماليني �شوت.

ومل يح�شر دوتريتي ) 71 عاما ( جل�شة الربملان مف�شاًل البقاء يف م�شقط راأ�شه 

مدينة دافاو يف جنوب البالد.

وحقق رئي�س بلدية مدينة دافاو اجلنوبية فوًزا �شاحًقا يف االنتخابات الرئا�شية التي 

جرت يف التا�شع من مايو وتقدم فيها بفارق اأكرث من �شتة ماليني �شوت على خ�شومه.
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د. عبد اهلل بن اإبراهيم الع�شكر
ع�شو جمل�س ال�شورى

اأ�شحت الأدوات القت�شادية و�شيلة لل�شيا�شة اخلارجية, وتتمتع مبكانة مهمة يف العالقات الدولية املعا�شرة. 

املجتمع  ل�شعوب  القت�شادية  الرفاهية  احتالل  الأول:  عاملني  من  جاءت  القت�شادية  لالأدوات  الأهمية  وهذه 

اأولويات الأهداف القومية للحكومات املعا�شرة. حيث اأ�شبحت امل�شاكل القت�شادية  الدويل مكانة بارزة يف �شلم 

مثل: البطالة والت�شخم ونق�س املواد الغذائية ق�شايا مهمة ت�شغل بال احلكومات, اإذ اأن بقاءها يف ال�شلطة يعتمد 

على قدرتها يف حل هذه امل�شاكل. اأما العامل الثاين: فهو زيادة العتماد القت�شادي املتبادل بني الدول, وما يرتتب 

على هذا العتماد من زيادة يف اأهمية واأولوية الأدوات القت�شادية كو�شيلة لل�شيا�شة اخلارجية.

اجلمركية  التعريفات  وتفر�س  القت�شادية.  الأدوات  واأقدم  اأهم  Tariffs من  اجلمركية  التعريفات   تعترب 

م�شاكل  من  تعاين  التي  الدولة  اأن  حيث  مالية,  اإيرادات  على  للح�شول  كو�شيلة  فقد تفر�س  خمتلفة.  لأهداف 

مالية جتد التعريفة و�شيلة للح�شول على اإيرادات ت�شهم يف دعم امليزانية العامة للدولة. وقد تفر�س التعريفة 

اجلمركية كو�شيلة حلماية املنتجات الوطنية, اإذ اأن فر�س التعريفة اجلمركية على ال�شلع امل�شتوردة �شيزيد يف 

�شعرها ويحد من مناف�شتها للمنتجات املحلية. كما قد تفر�س التعريفة اجلمركية كو�شيلة لالنتقام �شد دولة, 

حيث اأن فر�س التعريفة اجلمركية على املواد امل�شتوردة من دولة معينة �شيوؤدي بطريقة غري مبا�شرة اإىل احلد 

من ال�شترياد منها وو�شع العوائق اأمام منتجاتها.

ما  على  الإ�شراف  بنف�شها  احلكومة  تويل  النقدية Currency Regulations وتعني  القيود  هناك  ثم 

ي�شرف من نقد يف اخلارج �شواء ل�شراء �شلع اأو خدمات اأو لل�شياحة وال�شتثمار. وحينما متار�س احلكومة اإجراء 

القيد النقدي فهي تتوىل بنف�شها الإ�شراف على منح الرتاخي�س اخلا�شة بتحويل العمالت للخارج و�شراء العمالت 

ال�شعبة مثل الدولر واجلنيه الإ�شرتليني. واحلكومات تلجاأ عادة لفر�س القيود النقدية حلماية ميزان دفوعاتها, 

وهو البيان الإجمايل ال�شنوي الذي ي�شور اإيرادات الدولة من اخلارج ومدفوعات الدولة اإىل اخلارج. 

وقد ت�شتخدم الدولة احلظر القت�شادي Embargo كاأداة لل�شيا�شة اخلارجية. واحلظر يعني عدم ت�شدير 

�شلعة معينة اإىل دولة اأو دول حمددة لأ�شباب �شيا�شية اأو اقت�شادية. وقد يكون احل�شر كليًا اأي منعًا �شاماًل لت�شدير 

ال�شلعة؛ اأو جزئيًا اأي منع ت�شدير ال�شلعة بن�شبة معينة, مثال ذلك احلظر اجلزئي الذي فر�شته الدول العربية 

املنتجة للنفط على ت�شدير النفط لأمريكا وبع�س الدول الغربية خالل احلرب العربية الإ�شرائيلية عام 1973.

وعلى خالف احلظر قد يكون الأجراء القت�شادي املتبع هو املقاطعة Boycott واملقاطعة تعني رف�س ا�شترياد 

ال�شلع التي تنتجها دولة اأو �شركة معينة. وهي تفر�س اإما لعتبارات اقت�شادية اأو �شيا�شية؛ لكنها كثرًيا ما تفر�س 

لعتبارات �شيا�شية مثل مقاطعة الدول العربية لإ�شرائيل وال�شركات الأجنبية التي ت�شنع فيها.

Economic Instruments : األدوات االقتصادية
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ثمرات دعمكم

النزاهةالشفافيةالتميزالسعودة

∆  

وّصل صدقتك

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

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

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

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

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

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

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

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

9 9 0 7 0 0 4 7 5 8

7 7 9 6 4 0 0 0 1 6 3

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