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ملتقى اإلرهاب والتنظيمات اإلرهابية يثمن
دور المملكة الرائد في مواجهة اإلرهاب

أزمة السكن تتفاقم00
والوزارة الزالت تدرس وتخطط!!
مطالبة الخطوط السعودية بإيجاد
البدائل المناسبة للمسافرين الذين
تتأخر رحالتهم المتواصلة

التثقيف
الصحي
بين الواقع
والمأمول

إطاللــة

تقدير دولي لجهود المملكة في التصدي
لإلرهاب والتنظيمات اإلرهابية
�إ�شادة امل�شاركني يف ملتقى الإرهاب والتنظيمات الإرهابية الذي نظمه جمل�س ال�شورى بدور اململكة
العربية ال�سعوديـــة الرائد يف مواجـــهة الإرهـــاب والت�صدي للتنظيـــمات الإرهابية ,هي اعرتاف من
ذوي االخت�صا�ص واملهتمني بظاهرة الإرهاب والتطرف باجلهود الكبرية التي تبذلها اململكة العربية
ال�سعودية بقيادة خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيـــز �آل �سعود  -يحفظه اهلل  -يف
حماربة ظاهرة الإرهاب على امل�ستويني املحلي والدويل.
كما �أن جهود اململكة يف هذا املجال كانت حمل تقدير من العديد من �أع�ضاء الكونغر�س الأمريكي
الذين التقاهم وفد جمل�س ال�شورى برئا�سة معايل نائب رئي�س املجل�س الدكتور حممد بن �أمني اجلفري
خالل زيارته للواليات املتحدة الأمريكية ,حيث �أثنى عدد من �أع�ضاء جمل�سي ال�شيوخ والنواب على
جهود اململكة يف مكافحة الإرهاب ,وخ�صوا بالذكر جهود مركز الأمري حممد بن نايف للمنا�صحة
ودوره الكبيـــر يف منا�صحـــة املوقـــوفني بتهـــم الإرهـــاب وت�صحـــيح مفاهيمـــهم اخلاطئة يف العقيدة
الإ�سالمية ,حماربة الغلو والتطرف.
جمل�س ال�شورى وبحكم اخت�صـــا�صه يف درا�ســـة الأنظمـــة در�س و�أقـــر العديـــد من الأنظـــمة التي
ت�شدد الإجراءات والعقوبات على الإرهابيني ومن ي�ساندهم �أو يقدم لهم العون وامل�ساعدة ,يف �سعي من
الدولة وفقها اهلل حلفظ الأمن واال�ستقرار ,وحماية الوطن من �شرور �أرباب الفكر ال�ضال ممن باعوا
�أنف�سهم لأعداء هذه البالد املباركة.
اململكة العربية ال�سعوديـــة التي عانت من الإرهـــابيني ,واكتوت بنار الإرهاب� ,أ�ضحت اليوم دولة
رائدة يف الت�صدي للإرهاب واملنظمات الإرهابية ,بف�ضل من اهلل ثم بفـــ�ضل جهـــود حكـــومة خـــادم
احلرمني ال�شريفني ,ورجال الأمن البوا�سل .فقد واجهت اململكة ظاهرة الإرهاب� ,أمني ًا وحققت قوات
جناحا منقطع النظري يف مواجهة الإرهابيـــني ,و�سجل رجال الأمن �إجنازات �أمنية بتوجيه
الأمن
ً
�ضربات ا�ستباقية للإرهابيني وو�أد خمططاتهم الإجرامية قبل تنفيذها.
ومل تقت�صر جهود اململكة يف الت�صـــدي للإرهـــاب على امل�ستـــوى املحلي ,بل كان لها دور ًا رائد ًا يف
حماربة الإرهاب على امل�ستوى الدويل ,من خالل م�شاركتها �ضمن التحالف الدويل ملحاربة التنظيمات
الإرهابية ويف مقدمتها تنظيم داع�ش.
أسرة التحرير
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المجلس يطالب بلجنة خاصة لفض منازعات أنظمة
التعامالت اإللكترونية الحكومية

قــرر جملـ ــ�س ال�شـ ــورى خـ ــالل جلـ ــ�سته العاديـ ــة ال�سابعة
والثالثني ،التي عقدهـ ــا يوم االثنـ ــني املـ ــوافق 1437/8/2هـ،
برئا�سة معايل رئي�س املجلـ ــ�س ال�شيـ ــخ الـ ــدكتور عبداهلل بن
حممد بن �إبراهيم �آل ال�شيخ ،مطالبة وزارة االت�صاالت وتقنية
املعلومات بالعمل على �إن�شـ ــاء جلنة خا�صة لف�ض ما قد ين�ش�أ
من منازعات تتعلق ب�أنظمة التعامالت الإلكرتونية احلكومية.
كما طــالب املجلـ ــ�س الـ ــوزارة بالتن�سيق مع وزارة املاليــة
فيما يتعلق باملوافقـ ـ ــة على م�ش ــروعات وميـ ــزانيـات تقنـ ــية
املعل ــومات واالت�صاالت يف اجلهات احلكومية ،من خالل �إلزام
تلك اجلهات با�ست ــخدام النــظم الإدارية واملالية ،وكذا بنية
االت�صاالت وتقنية املعلومات ،املعتمدة من الوزارة.

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

حتر�ص جملـة (ال�شـورى) عـلى دقة
املـعـلــومــات الـــواردة يف هــذا العـدد
وتبــذل اجلهــود مــن �أجــل التحقــق
مـــــن �صــحتــها �إال �أنـــهـــا التتـــحمل
م�ســـ�ؤوليــة �أي مــن النتائـج املرتتبـة
على هذه املعلومات.
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التغطية
رئيس مجلس الشورى :البرلمان العربي عبر بوضوح عن

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

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

دعمه لموقف المملكة ورفضه تسييس شعيرة الحج

�أكد مع ــايل رئي ــ�س جمـ ــل�س ال�شــورى ال�شيخ الدكتـ ــور
عبداهلل بن حممد بن �إبراهـ ــيم �آل ال�شيـ ــخ قرار الربملان
العربي برفـ ــ�ض و�إدان ــة حم ــاوالت �إيران ت�سيي�س فري�ضة
احلـ ــج ،دليـ ــل عـ ــلى ال�سيا�سـ ــة احلكيمة للمملكة العربية
ال�سعودية يف هذا ال�ش�أن.
وقال معاليه� “ :إذا �أرادت �إيران �أن حتـ ــول بني �أداء
احلجـ ــاج ملنا�سكهم من خالل �إدخ ــال جوانب �سيا�سية يف
�شعرية احلج فهذا �أمر غري مقبـ ــول ولن تقب ــل به اململكة
العربيـ ــة ال�سعوديـ ــة �أو �أي دولة �إ�سالمية”.

للتوا�صل وامل�شاركات
shuramagazine@hotmail.com
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وفد مجلس الشورى برئاسة معالي نائب رئيس
المجلس شرح ألعضاء الكونغرس
مواقف المملكة من اإلرهاب وقضايا المنطقة

قام وفد جمل�س ال�شورى برئا�سة معـ ــايل نائب رئي�س
املجل�س الدكتور حممد بن �أمني اجلفري بزيارة للـ ــواليات
املت ــحدة الأمريكية خالل املدة من � 13-9شعبان 1437هـ
املوافق  20-16مايو 2016م ,التقى خاللها معايل رئي�س
جملـ ــ�س النـ ــواب الأمريكـ ــي وعـ ــدد من �أع ــ�ضاء جمل�سي
ال�شيوخ والنواب الأمريكيني ,وم�س�ؤو ًال يف وزارة اخلارجية
الأمريكية ,كما زار �أع�ضـ ــاء وفد ال�شورى عددًا من مراكز
الدرا�سات اال�سرتاتيجية يف وا�شنطن.

الحوار
عضو مجلس الشورى د.سالم القحطاني لــ ( الشورى):
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تخ�صـ ــ�ص يف الـ ــدرا�سات الرتبوي ــة ,ف ـ ــدر�س املناهج وطرق
التدري�س ،عمل معيد ًا بكلي ــة الرتبية يف �أبها ثم حما�ضر ًا فيها,
نـ ــال درج ــة الدكت ــوراه من جامـ ــعة والية �أوهاويو احلكومية,
وح�صل على جائزة التميز من �سفري اململــكة بالواليات املتحدة
�آنذاك ,ليعود �إىل �أر�ض الوط ــن �أ�س ــتاذ ًا م�ساعد ًا يف كلية الرتبية
بجامعة امللك �سعود بالريا�ض ,ثــم مدير ًا ملركز البحوث بالكلية,
فعميد ًا للدرا�سات العليا بجامع ــة امللك خـ ــالد يف �أبها ,ثم عميد ًا
لكلية الرتبية فوكي ًال للجامعة ،ح�صل بعـدها على درجات علمية
�إىل �أن نال درجة الأ�ستاذية يف تخ�ص�صه الذي الزمه.

التحقيق
تزداد أهميته في عصرنا الحالي لكثرة األمراض الحديثة واألوبئة القاتلة

د .يحيى بن عبداهلل ال�صمعان

56
�سلطان الفهد

التثقيف الصحي بين الواقع والمأمول

مع التطور الذي ي�ش ــهده الع ــامل الي ــوم يف جم ــيع
جماالت احلياة ,واالنفجار املعريف الذي نعي�ش ــه يف
وقت ــنا احلايل� ،أ�صبح من ال�ضروري �أن يكون الف ــرد
على ق ــد ٍر من الثقاف ــة يف جم ــيع املجاالت ليتمكن من
الع ــي�ش وحتق ــيق متط ــلبات احلياة ب�شكل يتما�شى مع
هذه التطورات ،وم ــن �أكرث املج ــاالت التي يج ــب �أن
يكون املجتمع على معرفة بها هو املجال ال�صحي.
ح�ساب املجل�س يف تويرت
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خالل مناقشة التقرير السنوي لوزارة اإلسكان

أعضاء الشورى أزمة
السكن تتفاقم00
والوزارة الزالت
م .مفرح الزهراني

تدرس وتخطط!!

رئيس لجنة الحج واإلسكان والخدمات

ناقـ�ش جملـــــ�س ال�شـــــورى خـــــالل جل�ســـــته العادية اخلام�سة
والثالثني ،التي عقدها يـــــوم الثالثـــــاء املوافق 1437/7/19هـ،
برئا�سة معايل رئي�س املجل�س ال�شيخ الدكتور عبداهلل بن حممد بن
�إبراهيم �آل ال�شيخ ،تقرير جلنة احلج والإ�سكان واخلدمات ،ب�ش�أن
التقرير ال�سنوي لوزارة الإ�سكـــــان للعــــام املايل 1436/1435هـ،
الذي تاله رئي�س اللجنة املهند�س مفرح الزهراين.
وت�ساءل �أحد الأع�ضاء بعد طرح تقرير اللجنة وتو�صياتها ب�ش�أن املو�ضوع
للمناق�شة ،عن ما �أجنزته وزارة الإ�سكان؟ م�شري ًا �إىل �أن التقرير مل يعط
�أي جداول لأي �إجناز ،وال يعطي �أية بيانات ملا ا�ستلمه املواطن من وحدات
�سكنية� ،أو قطع �سكنية مطورة� ،أو غري مطورة.
الوزارة لم توزع إال  3400وحدة
سكنية منذ خمس سنوات

و�أ�ضاف الع�ضو �أن ما �سلمته الوزارة للمواطنني منذ عام 1432هـ من
وحدات �سكنية ال يتجاوز ( )3.400وحدة �سكنية؛ منها ( )3.000وحدة
�سكنية قامت ببنائها م�ؤ�س�سة امللك عبدالعزيز ورجاله للإ�سكان التنموي
للنازحني من احلد اجلنوبي ،وقد نقلت تبعيتها للوزارة و�أ�سندت مهمة
توزيعها لها .خمتتم ًا مداخلته ب�أن الوزارة عاجزة عن القيام مبهمة الإ�سكان،
ومن غري املنا�سب �أن ترمي مب�س�ؤولية ت�أخري امل�شروعات �إىل عوائق �أخرى.
ور�أى ع�ضو �آخر �أن �أكرث من يعاين من �أزمة ال�سكن هم من ذوي الدخل
املحدود ،و�صغار املوظفني من مدنيني وع�سكريني ،م�شددًا على �ضرورة �أن
تن�سق الوزارة مع الوزارات وال�شركات اململوكة للدولة لت�أمني قرو�ض ل�صغار
املوظفني تُقتطع من رواتبهم .وطالب الع�ضو من جهة �أخرى بوقف الهجرة
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�إىل املدن الكربى لإيقاف التمدد الع�شوائي للمدن ،و�أن يكون هناك تخطيط
مركزي لإقامة مدن متو�سطة احلجم ،ومن املدن املنا�سبة تلك املدن التي تقع
على �ساحل البحر الأحمر ،حيث الأجواء املنا�سبة ووفرة املياه.
و�أ�شار �أحد الأع�ضاء �إىل �أن الفجوة الإ�سكانية املوجودة لي�ست م�شكلة ،بل
هي فر�صة ميكن ا�ستثمارها اقت�صاد ًيا بتنظيم �سوق العقار وتطويره ب�شكل
كامل ،بحيث يكون جاذ ًبا لال�ستثمار العاملي ،مطالب ًا بو�ضع برامج متويلية
ت�ساعد يف متكني املواطن من التملك ،والإ�سهام يف حل امل�شكالت الإجرائية
يف الت�صاريح ،ومواد البناء ،وال�شفافية ،واحلوكمة ،والو�ضوح ،و�أن يكون
هناك �شراكة حقيقية مع القطاع اخلا�ص ،فهو من �سيقود ملف الإ�سكان.
القطاع الخاص ،هو من سيقود
ملف اإلسكان

مداوالت القبة

وتابع �آخر �أن الإ�سكان ميثل مطل ًبا حيو ًيا للمواطن ،ولكن يعيقه عدم توفر
امل�ساكن والعبء املكلف ،م�ضيف ًا �أن هناك بطء يف تنفيذ ما يتم �إ�صداره،
�أو ما يتم الت�صريح به من وزارة الإ�سكان ،ومل جند ما ي�شري �إىل الإ�سراع
يف �إ�صدار اال�سرتاتيجية الوطنية للإ�سكان رغم �أهميتها واملجهود الذي
ُبذل فيها ،و�أهمية الربامج املوجودة يف هذه اال�سرتاتيجية ،ومنها :النظام
الوطني للإ�سكان ،وال�سجل العيني للعقار.
و�أكد ع�ضو �آخر �أن �شح الأرا�ضي وامل�ساكن لن ينتهي �إ ّال مبحاربة احتكار
العقار ،م�ضيف ًا �أن الت�أجري يعد حلاً عمل ًيا ،وخيا ًرا يوفر املال مقارنة بالرهن
العقاري والدفعات التي يت�سبب بها الرهن ،كما �أن الت�أجري يوفر خدمات
مثل :ال�صيانة وغريها ،ف�ضلاً عن �سهولة االنتقال من م�سكن لآخر ح�سب
ظروف العمل ،م�ضيف ًا �أن مرونة عر�ض الوحدات ال�سكنية للت�أجري من �ش�أنها
تقليل الطلب على �شراء امل�ساكن ،مما يخفف ال�ضغوط على وزارة الإ�سكان.
ور�أى �أحد الأع�ضاء منا�سبة �أن يتم عر�ض الوحدات ال�سكنية ال�شاغرة
عرب النظام الإلكرتوين كما هو حال الراغبني يف احل�صول على ال�سكن الذي
طبقته وزارة الإ�سكان ، ،وذلك لت�سهيل عملية معرفة عدد الوحدات ال�شاغرة.
وبالتايل؛ قيا�س و�ضع ال�سكن و�أ�سعاره مبعرفة الفجوة بني العر�ض والطلب.
وا�ستح�سن ع�ضو �آخر �إلزام �أ�صحاب الوحدات ال�سكنية املعدة للإيجار
بالت�سجيل يف النظام ،وعر�ض موا�صفاتها ،وموقعها ،واخلدمات ،و�أ�سعار
ر�سوما على الوحدات ال�سكنية التجارية
الإيجار ،مطالب ًا الوزارة ب�أن تفر�ض ً
التي ت�شغر ملدة تزيد عن �ستة �أ�شهر.
واعترب �آخر �أن احلق يف ال�سكن لي�س من احلقوق الد�ستورية التي يجب
�أن يتمتع بها املواطنون ،فالدولة لي�ست ملزمة -قانون ًيا -ب�أن تقدم �سك ًنا
لكل مواطن ،وهذا ال يعني �أن الدولة ال تبذل جهدها من حيث توفر ال�سكن
للمواطنني؛ لأن معيار ملكية املواطنني مل�ساكنهم اخلا�صة يعترب من �أهم
املعايري التي تقي�س م�ستوى اال�ستقرار ال�سيا�سي ،ومن �أهم املعايري التي
تعطي م�ؤ�ش ًرا لقوة الطبقة الو�سطى التي تعترب الطبقة ال�ضامنة لال�ستقرار
ال�سيا�سي يف �أي جمتمع.
ولفت �أحد الأع�ضاء النظر �إىل ن�سبة متلك ال�سعوديني لل�سكن التي
ذكرها �صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز عند
�إطالق ر�ؤية اململكة  ,2030التي بلغت ( ،)%47والتي عد �سموه املحافظة
عليها حتد ًيا كب ًريا للدولة يف الوقت احلا�ضر ،ورفع هذه الن�سبة �إىل ما ن�سبته
(� )%52سيكون  -كما قال �سموه  -يكون من بني التحديات الكربى ملرحلة
التحول االقت�صادي.
و�أ�ضاف الع�ضو �أنه يف كثري من الدول املتقدمة والتي تتمتع مب�ستوى

اقت�صادي م�شابه للمملكة العربية ال�سعودية تتجاوز الن�سبة ( )%65مع
م�صطلح ما ي�سمى بال�سكن الالئق؛ لأنه لي�س كل �سك ًنا يعترب �سك ًنا ،بل يفرت�ض
�أن يكون ال�سكن الئ ًقا ح�سب املعايري واملقايي�س الدولية لل�سكن الالئق.
واقرتح ع�ضو �آخر حتويل �صندوق التنمية العقاري �إىل م�ؤ�س�سة متويلية
وبنك عقاري ،م�ضيف ًا �أن من بني امل�شاكل الرئي�سية يف عدم ح�صول املواطنني
على �سكن عدم وجود برامج متويل منا�سبة لكل فئة من فئات املجتمع.
أزمة السكن سببها عدم وجود برامج
تمويل مناسبة لكل فئة من فئات المجتمع

وك�شف �أحد الأع�ضاء �أن كلفة التمويل لدينا ت�صل �إىل ما ن�سبته ()7.8
وبي �أن املتو�سط
�أي ( )%8لأي متويل ب�شكل عام وعدها كلفة عالية ،نَّ
الدويل لهذه التكلفة يف الدول املتقدمة والتي تقدم برامج متويل حمرتمة ال
تتجاوز( ،)%3.5وهذا يعني �أن لدينا تكلفة متويل عالية جتعل املواطنني ال
ي�ستطيعون احل�صول على م�صادر متويل.
و�أ�ضاف الع�ضو �أن الدولة �سوف ت�ستمر يف توفري ال�سكن ،حيث تبني،
وت�س ِّلم ب�أ�سعار �أ َّقل من �سعر التكلفة� ،أو تعطي ً
قرو�ضا مثل :قر�ض �صندوق
التنمية العقاري ،مع �سداد على مدى  25عام ،وهذا لن يغطي هذه ال�شريحة،
�أو ي�ساوي يف القرو�ض بني املواطنني ،م�ضيف ًا �أنه يجب �أن نفا�ضل بني
املواطنني يف هذا املو�ضوع ح�سب احلاجة ،فالأقل دخلاً  ،والفقراء يجب
�أن يتم و�ضعهم يف املقدمة يف عملية احل�صول على مثل هذه التمويالت
الرخي�صة من احلكومة.
و�أفاد ع�ضو �آخر �أن وزارة الإ�سكان ال تزال بعيدة عن �إيجاد برامج متويل
بديلة لفئات متعددة من املجتمع ،فمنذ حتويل ال�صندوق �إىل م�ؤ�س�سة متويلية
منت�صف ( )2015مل جند �أي م�ؤ�شر على �أن هذه امل�ؤ�س�سة التمويلية بد�أت
ب�إن�شاء منتجات متويلية تغطي جميع احتياجات املواطنني.
وقال �آخر� :إنه رغم الدعم غري املحدود الذي حتظى به وزارة الإ�سكان؛
�إ ّال �أنها حتى الآن مل ت�ستطع �أن تلبي احتياجات املواطنني ،مبدي ًا عدم ت�أييده
لإن�شاء مركز بحثي للبحوث وبيانات الإ�سكان؛ لأن من �ش�أنه �أن ي�ضيف �أعبا ًء
مالية و�إدارية على الوزارة.
ور�أى �أحد الأع�ضاء �أن على وزارة الإ�سكان �أن ت�ستفيد من املراكز البحثية،
خا�صا بها.
واملعاهد املتخ�ص�صة ،وبيوت اخلربة دون �أن تن�شئ مركزً ا بحث ًيا ً
واعترب ع�ضو �آخر �أن احللول التي قدمتها الوزارة مييل بع�ضها للمثالية،
والبع�ض الآخر للمركزية ال�شديدة التي مت ِّكن الوزارة من الهيمنة على كل
�شيء يف جمال الإ�سكان.
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أعضاء الشورى
يطالبون بتقييم
تجرية صندوق
الموارد البشرية

رئيس لجنة اإلدارة والموارد البشرية

ت�ساءل عدد من �أعـــــ�ضاء جملـــــ�س ال�شـــــورى عن مدى حتقيق
�صنـــدوق تنمـــــية املوارد الب�شريـــــة للأهـــــداف التي ا�ستـــــحدث
من �أجلها ،م�شيـــــرين �إىل �أن امللـــــيارات التي يكلفها ت�ستحق �إعادة
تقييم مل�سريته.
جـــاء ذلك خـــــالل مناقـــــ�شة جملـــــ�س ال�شـــــورى يف جل�سته
العادية ال�سابعة والثالثني ،التي عقدهـــــا يـــــوم االثنني املوافق
1437/8/2هـ ،برئا�ســـــة معـــــايل رئي�س املجل�س ال�شيخ الدكتور
عبداهلل بن حممد بن �إبراهيم �آل ال�شـــــيخ ،تقرير جلنة الإدارة
واملــــوارد الب�شـــــرية ،ب�شـــــ�أن التقرير ال�ســـــنوي ل�صندوق تنمية
املوارد الب�شريـــــة للعام املايل 1436/1435هـ ،الذي تاله رئي�س
اللجنة املهند�س حممد النقادي.
وبعد عر�ض تقرير اللجنة وتو�صياتها ب�ش�أن املو�ضوع للمناق�شة� ،أعاد
�أحد الأع�ضاء الأذهان �إىل ما مت ت�سجيله من ملحوظات على التقرير
ال�سابق لل�صندوق خالل مناق�شته باملجل�س ,خا�صة ما يتعلق بالنق�ص الكبري
للمعلومات وتفا�صيل القوائم املالية لل�صندوق .م�ضيف ًا �أن ما ُذكر يف التقرير
احلايل هو �أرقام وم�ؤ�شرات عامة غري تف�صيلية ،ال�سيما �أن هذا ال�صندوق
ي�سهم يف �إدارة املوارد الب�شرية ،والهدف من �إن�شائه هو حت�صيل �إيراداته من
م�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص ،و�صرفها على تدريب وت�أهيل ال�شباب الراغبني
يف العمل.
وتابع الع�ضو� :إن التقرير مل ي�شر �إىل نتائج البحوث والدرا�سات التي قام
بها ال�صندوق .مع مالحظة �أن ممثلي القطاع اخلا�ص ال ي�شاركون يف اللجان
الأ�سا�سية ملجل�س �إدارة ال�صندوق ،مطالب ًا ب�أن يكون هناك ممثلون للقطاع
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اخلا�ص يف كل من :اللجنة التنفيذية ،وجلنة ا�ستثمار موارد ال�صندوق،
واللجنة اال�سرتاتيجية الت�شاركية.
وتطرق ع�ضو �آخر �إىل برنامج “طاقات” وكفاءته يف توظيف الباحثني
عن العمل ,وقال� :إننا لو ا�ستعر�ضنا الربنامج لوجدنا كفاءته متدنية جدً ا،
وذلك �أن الربنامج مل يحقق �سوى ( )%4من طلبات املتقدمني يف هذا
الربنامج ،مبعنى �أن �أداءه �ضعيف جدً ا وال يحقق الهدف املن�شود منه على
الأقل يف توظيف الراغبني يف العمل .وطالب الع�ضو ال�صندوق مبراجعة
برامج التوظيف والبحث يف تكامل هذه الربامج بع�ضها البع�ض ،و�إيجاد حل
�شمويل لرفع وحت�سني كفاءة هذا الربنامج لتحقيق الهدف منه يف توظيف
الراغبني يف العمل.
برنامج (طاقات) لم يحقق سوى ()%4
من طلبات المتقدمين

و�أ�شار �أحد الأع�ضاء �إىل ما ت�ضمنه التقرير من �أرقام ب�ش�أن جهوده يف
جمال التدريب ,حيث ذكر التقرير �أن ال�صندوق قام بتدريب ما يقارب
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(� )250ألف متدرب بتكلفة ت�صل �إىل ( )5مليارات ،مبعنى �أن تكلفة كل
متدرب تبلغ (� )20ألف ريـال ،وت�ساءل الع�ضو قائ ًال :هل التدريب يحقق
اجلودة املطلوبة التي ت�ؤهلهم للعمل يف الوظائف املنا�سبة؟ ،م�شددًا يف
مداخلته على �ضرورة �أن يكون هناك ت�شخي�ص لواقع ال�صندوق وبرامج
التدريب على وجه اخل�صو�ص ،ومدى كفاءتها يف حتقيق ورفع م�ستوى
املتقدمني للعمل ،حيث �أن م�ؤ�شر جناح ال�صندوق يقا�س مبدى �إ�سهامه يف
معاجلة البطالة.
مؤشر نجاح الصندوق يقاس بمدى
إسهامه في معالجة البطالة

وا�ستغرب ع�ضو �آخر خلو التقرير من م�ؤ�شرات الأداء لل�صندوق ،وال�سيما
�أعداد من مت توظيفهم ،ومدى ا�ستقرارهم وظيف ًيا ،وتلبية الربامج التدريبية
الحتياجات �سوق العمل ،واملالءة املالية لل�صندوق يف حتقيق ر�ؤيته التي
تهدف �إىل �إيجاد قوة عاملة وطنية منتجة وم�ستقرة ،الفت ًا النظر �إىل �أن
امل�ستفيد الأكرب من خمرجات ال�صندوق هي ال�شركات الكربى القادرة مال ًيا
وفن ًيا على ت�أهيل وتدريب العاملني لديها ،بينما احلاجة ما�سة �إىل الرتكيز
على الأن�شطة ال�صغرية واملتو�سطة مبا يف ذلك ت�أ�سي�س ومتكني �شباب
و�شابات الوطن من �إن�شاء �أعمال �صغرية ومتو�سطة تدار بكفاءات وطنية
بدعم وم�ساندة من �صندوق تنمية املوارد الب�شرية ،وبالتن�سيق مع برنامج
كفالة حتويل املن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة ،وهيئة توليد الوظائف ومكافحة
البطالة.
واقرتح الع�ضو �أن يكون هذا ال�صندوق حتت مظلة هيئة توليد الوظائف
ومكافحة البطالة لتحقيق الهدف يف دعم الأن�شطة ال�صغرية واملتو�سطة،
و�إحالل العمالة الوطنية حمل العمالة الوافدة يف جمال الأن�شطة ال�صغرية
واملتو�سطة مبا يف ذلك جتارة التجزئة.
اقتراح بأن يكون الصندوق تحت مظلة
هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة

وا�ستعر�ض �أحد الأع�ضاء جتربة �سابقة له مع �صندوق تنمية املوارد
الب�شرية قبل نحو خم�س �سنوات ,كونه ميثل احتاد ًا ملجموعة من ال�شركات
الوطنية تعمل يف قطاع املقاوالت ,وعر�ض على مدير عام ال�صندوق �آنذاك
خطة �أعدها احتاد املجموعة لتدريب وتوظيف (� )20ألف �سعودي و�سعودية
يف جميع الوظائف املتعلقة باملقاوالت بانتهاء عام 2020م ،وقد ر�صدت
ال�شركة لهذا التدريب مبلغ ( )240مليون ريـال ،وو�ضعت خطة لتطوير

امل�ستقبل الوظيفي بحيث يكون للمتدرب ثالثة خيارات :الأول :تكملة الدرا�سة
اجلامعية ملن �أم�ضى خم�س �سنوات يف ال�شركة بعد الثانوية العامة� ,أو بح�سب
التقومي الوظيفي ،والثاين :العمل مع جمموعة من املوظفني لتنفيذ �أجزاء من
م�شروعات ال�شركة ودعمهم بالعمالة واملهند�سني كمقاولني من الباطن مع
احلفاظ على وظائفهم يف ال�شركة ،ويكمن اخليار الثالث يف تدريب املوظف
وت�أهيله ليكون على وظيفة (رئي�س عمال) براتب �أ�سا�سي قدره ثمانية �آالف
ريـال خالل خم�س �سنوات .ولكن للأ�سف مل يبد ال�صندوق �أي تعاون مع
ال�شركة لتنفيذ هذه اخلطة.
و�أكد ع�ضو �آخر �أن جمل�س ال�شورى بحاجة �إىل وجو ِد �إح�صاءات عن
احتياج اململكة للكفاءات ،واملهن الكمية ،والنوعية ..وكيفية �إعادة ت�أهيل
العمل لها .مطالب ًا ب�أن تتم مقارنة اخلطة اال�سرتاتيجية مع
عن ِ
الباحثني ِ
إح�صاءات؟ ..وت�ساءل الع�ضو قائ ًال :كيف ن�سمي هذا العمل برم ِت ِه خارطة
ال
ْ
ا�سرتاتيجية ،وبو�صلة هذه اخلريطة لي�س لها اجتاه ت�سلكه ,فال�صندوق �أن�شئ
وو�ضعت له خطة ا�سرتاتيجية وقودها ع�شرات املليارات من
عام 1421هـِ ،
الرياالت َمت حت�صيلها من املواطنني .فماذا لدينا بعد كل هذه ال�سنوات من
اجلهود والإنفاق؟.
خارطة الطريق لدى الصندوق تسير
في االتجاه المعاكس

و�أ�شار �إىل �أن معدل البطالة يف اململكة عندما �أن�شئ ال�صندوق يف عام
1421هـ ,كان  ،%108وبعد � 8سنوات من جهوده لتحقيق ر�ؤيته� ،أ�صبحت
البطالة يف عام 1429هـ بن�سبة  ،%5.10وو�صلت يف عام 1434هـ �إىل
 ،%7.11وعاد للت�سا�ؤل مرة �أخرى قائ ًال :هل هذه الأرقام حتكي ق�صة جناح
�أم ماذا؟ ,ور�أى �أن هذه الأرقام ت�شري �إىل �أن خارطة الطريق لدى ال�صندوق
ت�سري يف االجتاه املعاك�س ،كما �أن البيانات الـمثبتة يف هذا التقرير تقول
براجمه �إىل
�أن ثلثي البطالة من الن�ساء ،ثم يقوم ال�صندوق بتوجيه ثلثي
ِ
الذكور!!.
ُ
عن
الوا�ضح �أن ال�صندوق مازال
وا�ضاف الع�ضو �إنه من
يحاول الإجاب َة ِ
ِ
الرئي�سُ .
نقل�ص عد َد الباحث َني عن
الفرعي ال
ال�س� ِؤال
يحاول الإجاب َة عن :كيف ُ
ْ
ِّ
يجب �أن يكون� :أين
عمل
ِ
ب�صرف ِ
النظر عن نوعي ِته ،يف ح ِني �أن ال�س� َؤال كانَ ُ
نحتاج ُهم َ
عدم
وكيف ُن� ِؤه ُل ُهم؟ ,ولع َّل هذا ما ُ
ُ
يجيب عن امل�شكل ِة احلقيقي ِة يف ِ
ُ
ال�صندوق بتوظيفِهِ م .و�ش َّبه �صندوق تنمية
يقوم
اال�ستقرا ِر والإنتاجي ِة ملن ُ
ال�شركات وامل�شاري ِع التي �أن�ش�أتها ُ
اجلهات
بع�ض
بعدد من
املوارد الب�شرية ٍ
ِ
ِ
إجراءات الإداري ِة واملالي ِة احلكومي ْة.
التخل�ص من ال
احلكومي ْة رغب ًة يف
ِ
ِ
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وال�شركات اال�ست�شاري ِة العاملية لتن�شئ
باملكاتب
اجلهات ت�ستع ُني
ف�إذا بهذ ِه
ِ
ِ
ِ
ُ
الوطن احلقيقي ْة ،ومتعن يف
بحاجات
ترتبط
مب�سميات براق ٍة ال
لها برامج
ٍ
ِ
ِ
الوطن املالية ،ثم نعود بعدها لرندد “ال ظه ًرا �أبقينا وال � ً
أر�ضا
هد ِر موار ِد
ِ
قطعنا”.
والحظ �أحد الأع�ضاء �أن التقرير مل يت�ضمن �أية معلومات مهمة حول
طبيعة البحوث والدرا�سات التي يجريها ال�صندوق ،وال الكيفية التي مبوجبها
يتم توظيف نتائج هذه البحوث والدرا�سات ل�صالح التنمية الب�شرية يف
اململكة .مطالب ًا ال�صندوق بت�ضمني تقاريره القادمة معلومات وافية وكافية
عن هذا املو�ضوع ،وعن ما مت ب�ش�أن قرارات جمل�س ال�شورى بهذا اخل�صو�ص.
ور�أى ع�ضو �آخر �أن م�شكلة البطالة يف �أ�سا�سها اقت�صادية� ،إذ ي�شري
التقرير �إىل �أن الن�شاط االقت�صادي يف اململكة يرتكز يف ثالث مناطق:
منطقة الريا�ض ومنطقة مكة املكرمة واملنطقة ال�شرقية ،الأمر الذي يجعل
�إيجاد الفر�ص الوظيفية باملناطق الأخرى �أمر ًا حمدود ًا مع ارتفاع �أعداد
الباحثني عن عمل يف تلك املناطق.
و�أ�شار �آخر �إىل ارتفاع معدل البطالة ب�شكل ملحوظ عند الن�ساء ،والحظ
�أن ال�صندوق مل يقدم يف تقريره �أية معلومات حول حجم البطالة لدى ذوي
الإعاقة رغم ارتفاعها امللحوظ.
و�أبدى ا�ستغرابه من عدم تقدمي جلنة الإدارة واملوارد الب�شرية من تقدمي
تو�صية تعالج م�شكلة البطالة لدى فئة ذوي االحتياجات اخلا�صة ,فيما قدمت
تو�صية تعالج م�شكلة البطالة عند الن�ساء.
وطالب �آخر ال�صندوق بتزويد جمل�س ال�شورى مبا يتم �صرفه على املكاتب
اال�ست�شارية ،كما طالب ال�صندوق بالعمل على �إيجاد حل جذري مل�شكلة ت�أخر
�أو انقطاع بع�ض املكاف�آت التي ت�صرف للمعلمات يف املدار�س الأهلية.
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و�أكد �أحد الأع�ضاء �أن غياب املنهجية العلمية القائمة على تكامل تلك
املبادرات وتنا�سقها يجعلها قا�صرة عن الوفاء بالتزامها وتوقعات �أ�صحاب
امل�صلحة منها ،م�شري ًا �إىل �أن الهدف من املبادرات ال يقت�صر على �إيجاد
فر�صة وظيفية يف �أ�سفل ال�سلم الوظيفي فقط ،و�إمنا الإ�سهام بفاعلية يف
حتقيق النجاح امل�ؤ�س�سي ،من خالل �إيجاد منظور م�شرتك حول توقعات
امل�ستفيدين و�أولوياتهم (طالب الوظيفة /و�صاحب العمل) ،وجعل تلك
الربامج متما�شية مع الر�ؤية وبالتايل مع خططها اال�سرتاتيجية ب�أن تتبع تلك
املبادرات والربامج تقنيات لقيا�س م�ؤ�شرات الأداء ،وهذا ما مل ت�شتمل عليه
تلك الربامج.
والحظ ع�ضو �آخر من خالل التقرير �إهمال ال�صندوق لبع�ض املناطق،
مثل منطقة احلدود ال�شمالية وتبوك وجنران وجازان والباحة ،حيث خلت
من مكاتب التوظيف ،م�ؤكد ًا �أن ذلك �أحد �أ�سباب الإخالل يف حتقيق التنمية
املتوازنة وال�شاملة بني مناطق اململكة بالرغم من ا�ستهداف خطة التنمية
العا�شرة �سع ًيا لتحقيق ذلك .كما الحظ الع�ضو عدم وجود فرع ن�سائي
لل�صندوق يف تلك املناطق.
ور�أى الع�ضو �أنه من الأجدر ال�سعي لتطوير م�ستويات التنمية االقت�صادية
واالجتماعية ،واملبادرة بتفعيل قرار جمل�س الوزراء رقم  120تاريخ
1425/4/12هـ ب�ش�أن زيادة فر�ص وجماالت عمل املر�أة ال�سعودية ،ا�ستجابة
لتطلعات القيادة الر�شيدة ،و�سع ًيا لتلبية احتياجات �سوق العمل ،وحتقي ًقا
لطموحات املواطنني ،م�شري ًا على �أن �أهم معيار لتحقيق التنمية االجتماعية
امل�ستدامة هو ت�ساوي الفر�ص الوظيفية واملخ�ص�صات املالية من الرواتب
والعوائد املادية بني اجلن�سني.
وا�ضحا يف عملية التخطيط اال�سرتاتيجي
والحظ �أحد الأع�ضاء ق�صو ًرا
ً
ملبادرات وبرامج ال�صندوق� ،إ�ضافة �إىل غياب ال�شمولية واالفتقار للعمل
التكاملي مع اجلهات ذات العالقة ،مطالب ًا ب�أن ي�سارع ال�صندوق ب�إعداد
خطة ا�سرتاتيجية تنطلق مع ر�ؤية اململكة 2030م ،و�أن يعيد �صندوق تنمية
املوارد الب�شرية تقييم براجمه ال�سابقة ،والعمل على التن�سيق مع هيئة
توليد الوظائف ومكافحة البطالة ،وتزويدها ببيانات �شاملة للم�ستفيدين؛
اخت�صا ًرا للوقت واجلهد ،وحتقي ًقا للم�صلحة العامة.
ولفت ع�ضو �آخر �إىل �أن القدرات والكفاءات الوطنية هي الأ�سا�س لأي
تنمية �أو تطوير ،ومن دون تلك القدرات الوطنية ال ميكن حتقيق التنمية،
وال ر�ؤية اململكة 2030م ،التي ينبغي الرتكيز عليها ،م�ضيف ًا �أننا لن ن�ستطيع
�أن ندير قدراتنا وكفاءاتنا من دون وجود وزارة لتنمية املوارد الب�شرية ،من
خالل حتويل ال�صندوق �إىل وزارة.
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الشورى يطالب
مؤسسة البريد بمعايير
جديدة لتصنيف رسوم
واصل التجاري

طالب جمل�س ال�شورى م�ؤ�س�سة الربيد ال�سعودي بو�ضع معايري
جديدة لت�صنيف ر�سوم وا�صل التجاري بحيث يراعى فيها حجم
اخلدمات املقدمة وحجم املن�ش�أة امل�ستفيدة.
كما طالب املجل�س يف قراره الذي �أ�صدره خالل جل�سته
العادية الثامنة والثالثني التي عقدها يوم الثالثاء املوافق
1437/8/3هـ ،برئا�سة معايل رئي�س املجل�س ال�شيخ الدكتور
عبداهلل بن حممد بن �إبراهيم �آل ال�شيخ ،امل�ؤ�س�سة بت�ضمني
تقاريرها ال�سنوية القادمة احل�سابات اخلتامية لل�شركات التي
ت�سهم فيها ،وو�ضع م�ؤ�شرات الأداء ب�شكل متفق مع ما تقدمه
امل�ؤ�س�سات الدولية املماثلة من م�ؤ�شرات.
جاء ذلك بعد �أن ا�ستمع املجل�س لوجهة نظر جلنة النقل
واالت�صاالت وتقنية املعلومات ب�ش�أن ملحوظات الأع�ضاء
و�آرائهم جتاه التقرير ال�سنوي مل�ؤ�س�سة الربيد ال�سعودي للعام
املايل 1436/1435هـ ،التي تالها رئي�س اللجنة اللواء مهند�س
نا�صر العتيبي .حيث �أو�ضحت اللجنة فيما يتعلق بطلب حتويل
امل�ؤ�س�سة �إىل �شركة قاب�ضة تعمل على �أ�س�س جتارية� ،أن امل�ؤ�س�سة
قامت بعر�ض الر�ؤى والتوجهات للعمل على �أ�س�س جتارية على
جمل�س ال�ش�ؤون االقت�صادية والتنمية الذي وافق عليها و�أحال
املو�ضوع �إىل جلنة التو�سع يف اخل�صخ�صة ،ويجري العمل -حالي ًا-
مع اللجنة بالإ�ضافة �إىل برنامج التحول الوطني.
وبخ�صو�ص ت�أ�سي�س ال�شركة القاب�ضة و�إطالق ال�شركات التابعة �أو�ضح
رئي�س اللجنة اللواء نا�صر العتيبي �أن �إن�شاء ال�شركة القاب�ضة يتطلب املوافقة
من املقام ال�سامي بعد اعتماده من جمل�س ال�ش�ؤون االقت�صادية والتنمية،
م�ضيف ًا �أن التن�سيق والعمل على ذلك الزال قائم ًا مع جلنة التو�سع يف
اخل�صخ�صة وبرنامج التحول الوطني ،و�أن ما يتعلق ب�إن�شاء ال�شركات التابعة
فهو من �صالحيات جمل�س �إدارة امل�ؤ�س�سة ح�سب تنظيمها.

وبالن�سبة ملا �أ�شري �إليه ب�أن امل�ؤ�س�سة العامة للربيد هي هيئة منظمة
للن�شاط ،و�أنه ينبغي �أن نفرق بني املنظم وامل�شغل يف هذا اجلانب ،و�أن
التقرير قد خلط بني هذين اجلانبني؛ افاد رئي�س اللجنة ب�أن �أهم �أهداف
التحول هو ف�صل املنظم عن امل�شغل �أو مقدم اخلدمة ،م�ضيف ًا �أن امل�ؤ�س�سة
قامت ب�إعداد نظام الربيد ،وتنظيم هيئة تنظيم الربيد ،ومتت درا�ستهما
واعتمادهما من هيئة اخلرباء ،والرفع بهما للمقام ال�سامي ال�ستكمال
اعتمادهما متهيد ًا لف�صل املنظم عن امل�شغل لقطاع الربيد.
وب�ش�أن ما ُذكر ب�أن على م�ؤ�س�سة الربيد ال�سعودي القيام بقيا�س مدى
ر�ضى امل�ستفيدين من خدماتها �أو عدمه من قبل بيت خربة يف ا�ستطالع
الر�أي ،وت�ضمني تقاريرها القادمة نتيجة ذلك ،قال رئي�س اللجنة� :إن
امل�ؤ�س�سة تعمل –حالي ًا -على فتح قناة للعمالء لتقييم خدماتها من خالل
موقعها الإلكرتوين ،وقيا�س مدى ر�ضا العمالء ،و�سوف يتم ت�ضمني التقارير
القادمة بنتائج التقييم.
و�أو�ضح رئي�س اللجنة �أن امل�ؤ�س�سة و�ضعت خطة لبناء مباين الفروع
ومكاتب امل�ؤ�س�سة مبا يتما�شى مع ال�سيولة املتاحة ،وقد مت االنتهاء من بناء
مقار الفروع الرئي�سة للم�ؤ�س�سة يف كافة مناطق اململكة ،وحالي ًا يتم العمل
على ا�ستكمال مباين الفروع املتو�سطة يف املحافظات ،حيث يتم –حالي ًا-
مبنى متو�سط ًا على عدد من مناطق اململكة.
تنفيذ (ً )15
وب�ش�أن م طرحه بع�ض الأع�ضاء برفع م�ؤ�س�سة الربيد ال�سعودي ر�سم
ال�صندوق الربيدي للأفراد من مئة ريـال �إىل ثالثمئة ريـال يف ال�سنة،
�أو�ضح رئي�س اللجنة �أنه ح�سب �إفادة امل�ؤ�س�سة ف�إن الذي مت هو العك�س؛
فقد مت تخفي�ض �أجور ال�صندوق الربيدي العائلي �إىل مئة ريـال للم�شرتك
الرئي�س ً
عو�ضا عن ثالثمائة ريـال ،وميكن ت�سجيل �أفراد العائلة الإ�ضافيني
اختياري ًا بـ( )30ريـال للفرد ،الفت ًا النظر �إىل �أنه فيما يخ�ص فر�ض امل�ؤ�س�سة
ر�سوم ًا على امل�ستقبل للخدمة ،ف�إن امل�ؤ�س�سة ذكرت �أنها ال تفر�ض ر�سوم ًا
على م�ستقبل اخلدمة ،وذلك اكتفا ًء مبا يتم حت�صيله من املر�سل لقاء �أجور
اخلدمة املطلوبة.
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الشورى يطالب
الخطوط السعودية
بإيجاد البدائل المناسبة
للمسافرين الذين تتأخر
اللواء  .ناصر العتيبي

رحالتهم المتواصلة

رئيس لجنة النقل واالتصاالت وتقنية المعلومات

دعـــا جملـــ�س ال�شـــورى امل�ؤ�س�ســـة العامـــة للخطـــوط اجلـــوية
العربية ال�سعودية للت�أكد من �صالحية مكونات مق�صورة الركاب،
من �أجهزة ومقاعد وغريهـــا ،ومن فاعليـــة �إجـــراءات ال�صـــيانة
الدورية والوقائية لها.
التأكد من صالحية مكونات
مقصورة الركاب

كما دعا املجـــل�س خـــالل جل�ســـته العاديـــة التا�سعة والثالثني،
التي عقدها يوم الأربعاء املوافـق 1437/8/4هـ ،برئا�ســـة معايل
رئي�س املجل�س ال�شيخ الدكتور عـــبداهلل بن حمـــمد بن �إبراهيم
�آل ال�شيخ ،امل�ؤ�س�ســـة �إىل �إيجـــاد البدائـــل املنا�سبـــة للم�سافرين
الذين تت�أخر رحالتهـــم املتوا�صـــلة ،وتخ�صـــي�ص موظفني م�ؤهلني
خلدمتهم ،و�إعادة الرحالت الداخلية امل�شـرتكة بني املناطق وبني
�أكرث من حمطة.
إعادة الرحالت الداخلية المشتركة بين
المناطق وبين أكثر من محطة

جاء ذلك بعـــد �أن ا�ستـــمع املجلـــ�س لوجهـــة نظـــر جلنــة النقل
واالت�صاالت وتقنية املعلومات ب�ش�أن ملحـــوظات �أعـــ�ضاء املجـــل�س
و�آرائهــم جتـــاه التقـــرير ال�سنـــوي للم�ؤ�س�ســـة العامـــة للخطوط
اجلوية العربيـــة ال�سعوديـــة للعـام املايل 1436/1435هـ ,تـالها
رئي�س اللجنـــة اللـــواء نا�صـــر العتـــيبي الـــذي �أو�ضح �أن امل�ؤ�س�سة
العامة للخطوط اجلويــة العربية ال�سعـــودية عمـــلت على خطة
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خـــالل ال�سنـــوات الثالث املا�ضية لزيادة وتنامي ال�سعة املقعدية؛
حيث زادت مبقدار ( )1.226.138يف عـــام 2014م مقارنة بعام
2013م ،وبزيادة قدرهـــا ( )4.592.710مقـــعدً ا مقـــارنة بعـــام
2011م ،وهذا يدل على التدرج يف االرتفاع يف ال�سعة املقعدية.
و�أ�ضاف� :إن امل�ؤ�س�سة تبذل جهدً ا لتحقيق خطة امل�ؤ�س�سة اال�سرتاتيجية،
وبدء خطة التحول 2020م ،وكذلك رفع كفاءة العمليات الت�شغيلية والتحديث
امل�ستمر لأ�سطول الطائ ــرات وتنميــته باال�ستحواذ على �أكرث من مائة طائرة
�إ�ضافية؛ لي�صبح عدد الطائرات يف عام 2020م مئتي طائرة ،وذلك بغر�ض
التو�سع يف تلبية الطلب املتزايد على ال�سفر الداخلي وت�شغيل رحالت حمطات
دولية جديدة ،وحت�سني اخلدمات املقدمة لل�ضيوف امل�سافرين.
و�أو�ضح رئي�س اللجنة �أن امل�ؤ�س�سة ويف �إطار برنامج التحول �أبرمت اتفاقية
تن�ضم مبوجبها ( )50طائرة من طـ ــراز �أيربا�ص لأ�سطولها اجلوي ،و�سوف
تباعا ويكت ــمل و�صوله ــا خالل �أقل من ثالث �سنوات؛ لت�شكل
ت�صل الطائرات ً
دع ًما للعملي ــات الت�شغيلي ــة الداخلي ــة ،وتــوفر املـ ــزيد من الرحــالت وال�سعة
املقعدية �إقليم ًيا وبني املحطات الداخلية.

مداوالت القبة

ويف جمال حت�سني اخلدمات خالل العامني املا�ضيـ ــني قال العتيبي� :إن

كما �أفادت امل�ؤ�س�سة �أن موظفيها يخ�ضعون لنظام التقاعد املدين؛ حيث

للم�ؤ�س�سة �سجل حافــل ،حيث ح�صلت على املرك ــز ال�سـ ــاد�س عامل ًيا وبن�سب

عاما،
يتم تقاعد املوظ ــف عند بلوغـ ــه �سن ال�سـ ــتني� ،أو بلوغ خدماته �أربعني ً

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

وهذا ما يتم تطبيقه على موظفي امل�ؤ�س�سة �أ�سوة بجميع موظفي الدولة.

الأول عامل ًيا بالرغم من الزيادة يف �أعداد الرحالت الداخلية والدولية.

و�أفـ ــاد رئي ــ�س اللج ــنة �أن امل�ؤ�سـ ــ�سة �أرجـ ــعت ارتفاع قيمة امل�صروفات
على الإيرادات �إىل عـ ــدة �أ�سباب� ،أهمها :انخفا�ض �أ�سعار تذاكر ال�سفر على

و�أفاد رئي�س اللجنة �أن امل�ؤ�س�سة �أ�شارت �إىل جماالت تطوير اخلدمات،

الرحالت الداخلية؛ وت�أثــري القيود امل�ؤقتة لإ�صدار ت�أ�شريات احلج وال ُعمرة؛
والتزا ُيد ال َّ
ـم�ضطرد يف روات ــب ال ّ
ـموظـ ــفني والـمــزايا الـمرتبطة بها نتيج ًة

وموقع جوال ال�سعودية ،و�أجهزة اخلدمات الذاتية ،وتنويع الربامج الرتفيهية

للع ـ ــالوات ال�سنويــة مبتو�س ــط ()%4؛ والزي ــادة الهائل ـ ــة (بنحو )%30يف
�أ�سعــار الوق ــود ال ــذي ّمت �ش ــرا�ؤه بالقيـ ــمة ال�سـ ــوقية يف الـمح ــطات الدولية

ومنها :موقعها الإلكرتوين الذي من خالله يتم �إنهاء كاف ــة �إجـراءات ال�سفر،
على الطائرة بتقدمي خدمتي التجوال والواي فاي.

خالل عام 2014م،
وتابع رئي�س اللجنة �أن �إلغاء تخفي ــ�ض �أ�سعـ ــار الت ــذاكر الداخلية للطالب
�صدر ب�ش�أنـ ــه ق ــرار جمل ــ�س الوزراء رقـ ــم ( )43وتاريخ 1434/2/4هـ ,يف
الفقرة (عا�ش ًرا) التي ت�ضمنت :املوافقة على ما ورد يف املح�ضر امل�شرتك بني
وزارة املالية والهيئة العامة للطريان املدنــي بالن�سـبة �إىل �إلغاء التخفي�ضات
املمنوحة على �أ�سعار التذاكر الداخلية لبع�ض الفئات ومن �ضمنهم الطالب.
وا�ش ــارت اللجن ــة �إىل �أن اخلطـ ــوط ال�سع ــودية تويل ذوي االحتياجات
ً
تخفي�ضا ن�سبته
اهتماما ورعاية خا�صة ،حيث تقــدم لهم وملرافقيهم
اخلا�صة
ً
( )%50على �أ�سعار التذاكر الداخلي ــة ،وتخ�ص�ص امل�ؤ�س�سة لهم كاونرتات
يف مكاتب املبيعـ ــات ،ويف مط ــارات اململ ــكة لتقدم كافة اخلدمات التي قد
يحتاجونها لإنهاء �إجراءات ال�سفر بكل ي�سر و�سهولة.
ونقل رئي�س اللجنة عن امل�ؤ�س�سة ت�أكيدها �أنها حتر�ص على تطب ـ ــيق كافة
املعايري التخ�ص�صية العاملية يف �صناعة الطريان ،وذلك من ب ـ ــاب حر�صها
على �أمن و�سالمة �ضيوفها الكرام وتقدمي اخلدمة املنا�سبة لهم.

الفت ًا النظر �إىل �أن اخلطوط ال�سعودية تتكبد خ�سائر كبريةِ ،وفق الـمعايري
الـمالية الدولية ،جراء ا�ضطرارها ال�ستخدام معظم طائرات �أ�سطولها يف
رحالتها الداخلية ،ومن ثم ف�إنه من غري الـمتو َّقع �أن تتمكن الـم�ؤ�س�سة من
ا�سرتداد قيمة تلك الطائرات على مدى فرتات ت�شغيلها.
وعن الكادر الذي يع ــني عليه موظ ـ ــفو اخلطوط ال�سعودية نقلت اللجنة
للأع�ضاء ما �أو�ضحته امل�ؤ�س�سة ب�أن تعيني موظفي امل�ؤ�س�س ـ ــة العامة للخطوط
كان يف ال�سابق على كادر الئحيني يخ�ضعون لنظام التقاعد املدين مثل كافة

و�أ�ضاف� :إن امل�ؤ�س�سة حتر�ص على �أمن و�سالمة الرك ـ ــاب على الطائ ـ ــرة،

موظفي الدولة ،ومن منطلق التوجه نحو التخ ـ ــ�صي�ص ومنذ عام 2006م؛

حيث يقوم قطاع ال�سالمة واجلودة بامل�ؤ�س�سة على تطبيق املعايري العاملية يف

مت البدء يف تعيي ـ ــن موظ ـ ــفي امل�ؤ�س�سة على نظام العقود ويخ�ضعون لنظام

جمال �صناعة الطريان ،كما تخ�ضع امل�ؤ�س�سة لعمليات تفتي�ش دورية من قبل

الت�أمينات االجتماعية.

منظمات دولية يف جمال �صيانة الطائرات ،وت�سعى للح�صول على �شهادات
الأمن وال�سالمة.

وا�شـ ــارت اللجنـ ــة �إىل �أن امل�ؤ�سـ ــ�سة تقوم منذ ت�أ�سي�سها بتقدمي خدمات
النقل اجلـ ــوي الداخـ ــلي لعـ ــدد ( )27مطا ًرا تربط مدن اململكة عرب �شبكة
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من الرحالت اليومية ،بحيث ميثل حجم الت�شغيل الداخ ـ ــلي الن�سب ـ ــة الكربى

برناجما لتح�سني
و�أو�ضح رئي�س اللجنة �أن امل�ؤ�س�سة �أفادت �أنها و�ضعت
ً

من عملياتها الت�شغيلية ،ويرتفع معدل النمو الت�شغيلي �سنو ًيا لتغطية النمو

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

املتزايد على احلاجة �إىل ال�سف ـ ــر الداخلي ،الفت ـ ــة النظر �إىل �أنه رغم ثبات

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

ـاما فقد كان هناك ارتفاع
�أ�سعار تذاكر ال�سفر الداخلي ـ ــة ملدة ع�شرين ع ـ ـ ً

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

م�ستمر يف تكلفة الت�شغيل ،و�أن اخلط ــوط ال�سعودية تقدم ح�سب التوجيهات
ال�سامية الكرمية منذ عام 1402هـ �أ�سعا ًرا خمف�ضة.

وزاد رئي�س اللجنة �أن امل�ؤ�س�سة �أفادت �أنها تتيح لل�ضيف من خالل التقنية
احلديثة �إمكانية احل�صول على بطاق ـ ــة �صعود الطائرة قبل موعد ال�سفر
أربع وع�شرين �ساعة ،من خالل موق ـ ــع امل�ؤ�س�سة الإلكرتوين� ،أو موقع جوال
ب� ٍ

وبينت اللجنة �أن اخلطوط ال�سعودية تقوم بت�ش ـ ــغيل رح ـ ــالت �إىل بع�ض

“ال�سعودية”� ،أو من �أجهزة اخلدمة الذاتية� ،أو من خالل مكاتب املبيعات.

املناطق الداخلية ،كما تعترب �أ�سعار التذاكر الداخلـ ــية التي تقدمها اخلطوط

وتابع اللواء العتيبي �أن امل�ؤ�س�سة �أفادت �أن الإدارة العامة لعالقات العمالء

ال�سعودية لعمالئها منخف�ضة مقارنة مع �أ�سع ـ ــار التذاكر ل�شركات الطريان

بامل�ؤ�س�سة تقوم بتلقي �شكاوى العمالء ،و�إجراء اال�ستبيانات ،وا�ستطالع للر�أي

الأخرى التي تقدمها للرحالت الداخلية يف موطنه ـ ــا لنف�س امل�سافــة ،م�شرية

العام ،لقيا�س مدى ر�ضا العمالء عن اخل ـ ــدمة املقدم ـ ــة مب�شاركة �شركات

�إىل �أن مو�ضوع �إن�شاء طريان اقت�صادي منخف�ض التكالي ـ ــف حتت الدرا�سة،

عاملية متخ�ص�صة يف هذا املجــال ،ومن ثم �إفادة ال�ضيف خالل خم�سة �أيام

و�سوف يقوم جمل�س �إدارة امل�ؤ�س�سة باتخاذ القرار املنا�سب حياله.

عمل من تاريخ ال�شكوى عن نتائج �شكواه.
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مـقــال

« تقوية الذات « واإلعالم ...؟!
«تقوية الذات» بالن�سبة لأي دولة ،تعني :قيام �شعب وحكومة الدولة � -أي دولة  -بتنمية و�إ�صالح وتطوير وتقوية
دولتهم ( مبعنى «القوة» ال�شامل) جلعلها دائما دولة قوية حمرتمة ،قادرة (لأق�صى حد ممكن ومت�صور) حلماية نف�سها،
وحفظ حقوقها ورعاية م�صاحلها ،و�ضمان ا�ستقاللها و�سيادتها .و «القوة» ( )Powerال تقت�صر على القوة امل�سلحة،
بالطبع ،و�إمنا ت�شمل كل “عنا�صر“ قوة الدولة ال�ست ،وهي  :نظام احلكم والإدارة ،كم ونوع ال�سكان ،املوقع اجلغرايف
والطوبوغرايف ،املوارد الطبيعية ،الإمكانات التقنية وال�صناعية ،القوة امل�سلحة .وتنمية الذات تعني :تنمية وتطوير
هذه العنا�صر ال�ستة ،ب�أ�ساليب تنمية كل منها املعتمدة علميا وعامليا.
�إن تقوية الذات (التنمية والإ�صالح) ،وب�شكل جاد ومتوا�صل و�سليم وم�ستدام ،ت�ضمن للدولة (�سكا ًنا ومواردًا) النمو
ال�سليم ،والتمكني احلقيقي ،والعزة واملكانة املرموقة يف احلا�ضر وامل�ستقبل .واملق�صود هنا بتنمية الذات هو :تطوير
أ�سا�سا يف “عنا�صر“ القوة ال�ستة فيها .والواقع� ،إن
وتنمية وحت�سني �إمكانات وقدرات الدولة � -أي دولة  -املتج�سدة � ً
“القوة“ الدولية ،مبعناها الوا�سع املت�ضمن القوة بعنا�صرها ال�ستة الرئي�سة املذكورة ،هي � -أو هكذا يجب �أن تكون -

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

الـ“هدف“ الرئي�س لكل دولة نابهة ،و�أي�ضا “و�سيلتها“ لتحقيق �أهدافها ،خا�صة على ال�ساحة الدولية ...حتى عرفت
“العالقات الدولية“ ب�أنها� :صراع (فيما بني الدول) من �أجل القوة.
وكما �أن ر�أ�س املال ميكن �أن يجلب � -إن ا�ستثمر و�أدير ب�شكل �صحيح  -مزيدً ا من املال ،ف�إن القوة ميكن �أن ت�ستخدم جللب
مزيد من القوة ،ان منيت و�أديرت ب�شكل �سليم وحكيم...
وكل دولة تواجه دائ ًما ،وبطبيعة احلال� ،أخطا ًرا وحتديات داخلية وخارجية �شتى .وخري و�أجنع و�سيلة ملواجهة هذه
التحديات هي :تقوية الذات (باملعنى امل�شار �إليه) وبا�ستمرار� .أي تنمية وتطوير كل عنا�صر القوة فيها ،ب�شكل متوا�صل.
م�ستقرا وفاعلاً  .فالنظام املذكور هو اجلهاز الذى يدير الدولة،
وهذا لن يح�صل ما مل يتوفر للدولة نظا ًما �سيا�س ًيا �سلي ًما
ً
ويوجهها �إما للأمام �أو �إىل اخللف� .إن جتاهل تقوية الذات� ،أو عدم القيام بهذه العملية بالأ�سلوب ال�سليم ،غال ًبا ما يعني:
ح�صول تدهور متوا�صل يف “قوة“ الدولة املعنية ...وبالتايل ،ح�صول تدهور متوا�صل يف قدرتها على مواجهة التحديات
املختلفة ,وفى نوعية احلياة فيها ،خا�صة عندما ال يح�صل تدهور و�ضعف مماثل يف قوة الأطراف املناف�سة لها.
�صحيح� ،أن للإعالم دور م�ؤثر يف الآخرين ،يف املدى القريب ،وقدرة على “جتميل“� ،أو “ت�سفيه“� ،أقوال و�أفعال البع�ض
و�أو�ضاعهم ،ولكن “حبل الإعالم ق�صري“ ...وفى نهاية املطاف ،ف�إن الإعالم ال ميكن �أن يبنى بيو ًتا ال عماد لها� ،أو ي�شيد
ق�صو ًرا يف الهواء .يقول مثل حجازي �شهري  ،تدليلاً على عدم القدرة على جتميل القبيح“ :تتعب املقينة يف الوجه
قبيحا �أ�صلاً  .وهناك مثل م�شابه وفى ذات املو�ضوع يقول ما
الغل�س“...؟! �أي ي�صعب على خبرية التجميل �أن تزين وجها
ً
معناه“:اجلميل جميل ولو �صحى لتوه من النوم“ ...مبعنى :ي�صعب تقبيح اجلميل� ،أو جتميل القبيح.
�إن من �أهم “و�سائل“ حتقيق �أهداف ال�سيا�سة ،ب�صفة عامة ،وال�سيا�سة اخلارجية ،ب�صفة �أخ�ص ،هو :الإعالم والأدوات
النف�سية .ولكن ،تظل هذه الو�سيلة حمدودة الت�أثري يف املدى الطويل ،خا�صة يف حاالت وجود م�صادر �إعالمية مناف�سة،
�أو حمايدة ،قوية وم�سموعة .وخا�صة �أي�ضا يف حاالت عدم تقوية الذات ب�شكل وم�ضمون �سليمني� ،أو تعرث هذه التقوية.
لذلك ،تظل “تقوية الذات“ ،وب�شكل متوا�صل ،هي الطريق الأ�سلم والأ�صح للبقاء والتقدم واالزدهار ،واكت�ساب تقدير
الآخرين بالفعل .فعمل �أي دولة على تقوية ذاتها �إيجا ًبا ،ب�شكل �سليم ومدرو�س ،وجناحها يف ذلك ،غال ًبا ما ي�ضمن للدولة
حا�ضرا جميلاً ،وم�ستقبلاً �أجمل .كما يغر�س بالفعل احرتامها يف قلوب و�أعني النا�س ،ب�شتى فئاتهم وم�شاربهم.
املعنية
ً
وغال ًبا ما يح�صل العك�س يف حالة عدم تقوية الذات ب�شكل �سليم� ،أو الف�شل يف هذه التقوية.
ال�شورى  -العدد � - 174شعبان 1437هـ مايو 2016م

15

مداوالت القبة

الشورى يطالب
مستشفى الملك خالد
التخصصي للعيون
بالسعي نحو زيادة
استيعاب المرضى
د .عبداهلل العتيبي
رئيــس اللجنـــة الصحــــية

دعا جمل�س ال�شورى خالل جل�سته العادية الرابعة والثالثني،
التي عقدها يوم االثنني املوافق 1437/7/18هـ ،برئا�سة معايل
رئي�س املجل�س ال�شيخ الدكتور عبداهلل بن حممد بن �إبراهيم �آل
ال�شيخ ،م�ست�شفى امللك خالد التخ�ص�صي للعيون لل�سعي �إىل زيادة
ا�ستيعاب املر�ضى املراجعني واملحولني للح�صول على خدمات
امل�ست�شفى التخ�ص�صية والإفادة الكاملة من تو�سعة العيادات
اخلارجية.
كما دعا املجل�س امل�ست�شفى لتفعيل ال�شراكة املجتمعية مع
م�ؤ�س�سات املجتمع املدين املتخ�ص�صة وتعزيزها يف �سبيل تقدمي
خدمات عالجية وت�أهيلية للمكفوفني و�ضعاف الب�صر.
وطالب املجل�س يف قراره امل�ست�شفى بالتن�سيق مع اجلهات
ذات العالقة للم�شاركة الفاعلة يف اجلهود واملبادرات والربامج
الدولية للحد من انت�شار �ضعف الب�صر الذي ميكن جتنبه بحلول
العام 2020م.
كما طالب املجل�س امل�ست�شفى بالعمل على زيادة الدورات
التدريبية ال�صحية املتخ�ص�صة وور�ش العمل للعاملني يف جماالت
العلوم الطبية التطبيقية وجمال ال�صيدلة الإكلينيكية.
و�شدد املجل�س على �ضرورة مراجعة الهيكل التنظيمي للم�ست�شفى
مبا فيه ا�ستقالل وحدة املراجعة الداخلية عنه وربطها تنظيم ًيا
بوزارة ال�صحة ،و�إعطاء امل�ست�شفى املرونة الالزمة ملراجعة
الكوادر واملزايا املالية للممار�سني ال�صحيني ال�سعوديني املميزين،
مبا يعزز �إمكانية ا�ستقطابهم واالحتفاظ بهم.
ودعا املجل�س يف قراره امل�ست�شفى بت�ضمني تقاريره القادمة
معلومات تف�صيلية عن مدى الإفادة الكاملة من �إن�شاء خمتربين
للخاليا اجلذعية يف امل�ست�شفى.
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وكان جمل�س ال�شورى قد ا�ستمع لوجهة نظر اللجنة ال�صحية،
ب�شان ملحوظات الأع�ضاء و�آرائهم جتاه التقرير ال�سنوي مل�ست�شفى
امللك خالد التخ�ص�صي للعيون للعام املايل 1436/1435هـ تالها
رئي�س اللجنة الدكتور عبداهلل العتيبي.
و�أكدت اللجنة ال�صحية يف معر�ض وجهة نظرها �أن قوائم االنتظار
ال تزال كبرية يف م�ست�شفى امللك خالد التخ�ص�صي للعيون ،يف ظل غياب
ا�سرتاتيجية مرتبطة ب�آلية للتغلب على هذه امل�شكلة ,وزيادة كادره الطبي
والتمري�ضي.
د .العتيبي :قوائم االنتظار ال تزال
كبيرة ..بال استراتيجية للتغلب عليها

و�أو�ضحت اللجنة �أن قوائم االنتظار م�شكلة تواجه امل�ست�شفى وتراكمت
خالل ال�سنوات الع�شرين املا�ضية لأ�سباب خمتلفة ،م�شرية �إىل �سعى
امل�ست�شفى �إىل ال�سيطرة على هذه املع�ضلة وذلك عرب مراجعة جميع املر�ضى
يف قوائم االنتظار عن طريق فريق خم�ص�ص لهذا الغر�ض ،وفتح عيادات

مداوالت القبة

جديدة ،وكذلك زيادة غرف العمليات ،والتعاقد مع جامعة جونز هوبكنز
لإيفاد (� )7أطباء يف تخ�ص�صات العيون املختلفة بعد موافقة املقام ال�سامي
الكرمي ،والتعاقد مع �أطباء �سعوديني وغري �سعوديني ،وفتح عيادات م�سائية
للك�شف على مر�ضى امل�ست�شفى.
وزاد رئي�س اللجنة الدكتور عبداهلل العتيبي �أن امل�ست�شفى جل�أ �أي�ض ًا
لزيادة قبول الأطباء يف التخ�ص�صات الدقيقة؛ ليتم تخريج �أكرب عدد من
الأطباء ،حيث مت تخريج ( )272طبي ًبا وطبيبة ،وذلك لتقليل عدد املر�ضى
املحالني �إىل امل�ست�شفى من مناطق اململكة املختلفة بعد عودة الأطباء امل�ؤهلني
�إىل مناطقهم.
وتابع �إن امل�ست�شفى بد�أ يف برنامج زيارة مناطق اململكة املختلفة؛ بحيث
يتواجد �أطباء ب�شكل م�ستمر ،ولي�س زيارات فقط كما كان معمو ًال به يف
ال�سابق ،كما �سعى �إىل التو�سع يف اخلدمات الطبية امل�ساعدة من �أجل خدمة
املري�ض يف الوقت املالئم ،وتطبيق نظام جدولة املواعيد على املدى البعيد
ملدة �سنة ،وموا�صلة تقلي�ص مواعيد العيادات الأولية من خالل ممار�سة
التنظيم ب�شكل �أف�ضل وقبول فح�ص املر�ضى القادمني بدون مواعيد ،واتباع
نظام ا�ستحقاق العالج يف امل�ست�شفى ا�ستنادًا �إىل التقارير الطبية ال�شاملة،
ومدة االنتظار يف العيادات الأولية.
و�أفاد الدكتور العتيبي �أن اللجنة اهتمت بهذا الأمر ،و�سعت �إىل تقدمي
التو�صيات التي �ست�سهم -ب�إذن اهلل -يف حل هذه امل�شكلة.
�أما فيما يتعلق بزيادة الكادر الطبي والتمري�ضي ،قال رئي�س اللجنة� :إن
امل�ست�شفى ي�سعى �إىل ا�ستقطاب املتميزين يف جمال عمله لدعم الطاقم ،وقد
ان�ضم �إىل امل�ست�شفى  16طبيب ًا �سعودي ًا م�ؤخ ًرا� ،إال �أن امل�ست�شفى مع ذلك
الزال يعاين من �صعوبات يف ا�ستقطاب الكفاءات املميزة واملتخ�ص�صة� ،سوا ًء
من �أطباء� ،أو ممر�ضني� ،أو فنيني ،وكذلك يعاين من ت�سرب الكفاءات لديه،
وذلك لتدين احلوافز املالية مقارنة بامل�ست�شفيات التخ�ص�صية يف الدول
الأخرى ،وخا�صة بعد تطبيق ُ�س َّلم الرواتب املوحد.

مقدما بهذا امل�ضمون ،بناء
الأبحاث ،بني رئي�س اللجنة �أن هناك
مقرتحا ً
ً
على املادة ( )23من نظام املجل�س و�سي ُعر�ض -قريب ًا -على جدول �أعمال
املجل�س (ب�إذن اهلل).
وعن التو�سعة اجلديدة للعيادات اخلارجية ومدى اال�ستفادة منها
للق�ضاء على قوائم االنتظار� ،أو�ضح الدكتور العتيبي �أن امل�ست�شفى �سعى �إىل
التو�سع املكاين يف تقدمي خدماته ،وتلبية احتياجات املواطنني وذلك من
خالل م�شروع تو�سعة العيادات اخلارجية؛ ال�ستيعاب �أكرب عدد من املر�ضى
واملراجعني واملح َّولني� ،إال �أن اللجنة الحظت �أن ن�سبة التغري يف زيادة عدد
املر�ضى واملراجعني للعيادات اخلارجية بعد التو�سعة طفيفة ،حيث مل تتجاوز
(.)%1
وبخ�صو�ص كرثة عدد اللجان العاملة يف امل�ست�شفى التي و�صل عددها �إىل
( )26جلنة� ،أو�ضح رئي�س اللجنة �أن وجود هذه اللجان هو �أحد متطلبات
اجلودة التي يتم تقييمها ميداني ًا من هيئه االعتماد الأمريكية ( )JCIوالتي
تمُ نح يف �أكرث من ( )80دولة منذ عام 1994م ،وتركز على حت�سني �سالمة
ورعاية املر�ضى من خالل تقدمي خدمات االعتماد ودعم امل�ؤ�س�سات ال�صحية
لتنفيذ حلول عملية ،وتتمحور معايريها حول املري�ض؛ ل�ضمان اجلودة العالية
يف تقدمي الرعاية ال�صحية.
وفيما يتعلق بالأبحاث الطبية التي تتم يف امل�ست�شفى وعالقتها بالو�ضع
ال�صحي ،قال رئي�س اللجنة� :إن الأبحاث غالب ًا تتعلق بالأمرا�ض التي تالحظ،
�أو يكرث ح�صولها يف خمتلف مناطق اململكة ،ومنها على �سبيل املثال ال
احل�صر الأمرا�ض التي ت�صيب العني ب�سبب داء ال�سكري مثل (Diabetic
 )Retinopathyوالقرنية املخروطية وغريها ،م�ضيف ًا �أن امل�ست�شفى
�سيقوم بتزويد املجل�س يف تقاريره القادمة �-إن �شاء اهلل -بتفا�صيل �أكرث
حول هذا املو�ضوع.

وعن الكادر التمري�ضي قال رئي�س اللجنة� :إن اململكة حتتاج �إىل �أعداد
كبرية من املمر�ضني واملمر�ضات ل�سنوات قادمة؛ نظر ًا لقلة الأعداد التي يتم
تخريجها �سنو ًيا ،مع التو�سع يف املن�ش�آت الطبية ،م�ضيف ًا �أن امل�ست�شفى يبذل
جهدً ا يف هذا املجال فتوظيف الكادر ال�سعودي يف التمري�ض مفتوح طوال
العام ح�سب �أنظمة امل�ست�شفى ،وكذلك يتم التن�سيق مع كلية التمري�ض يف
جامعة امللك �سعود .لإيجاد كوادر م�ؤهلة.
وب�ش�أن اقرتاح حتويل م�ست�شفى امللك خالد التخ�ص�صي للعيون �إىل
م�ؤ�س�سة عامة �أ�سوة مبا مت يف م�ست�شفى امللك في�صل التخ�ص�صي ومركز
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دعا إلى سرعة اعتماد الهيكل التنظيمي
لهيئة األرصاد وحماية البيئة

الشورى يطالب بسرعة
االنتهاء من الخطة
االستراتيجية لألرصاد
د .على الطخيس
رئيس لجنة المياه والزراعة والبيئة

طالب جملــــ�س ال�شـورى الهيــــئة العامــــة للأر�صــــاد وحماية
البيئة بالعمل على �سرعــــة االنتهاء من خطــــتها اال�سرتاتيجية
للأر�صاد وحماية البيئة.
ودعا املجلــــ�س �إىل العمل على �سرعة اعتماد الهيكل التنظيمي
للهيئة العامة للأر�صاد وحمايــــة البيئــــة ،والعــــمل على ت�أ�سي�س
�صندوق حلماية البيئة؛ ملعاجلة الظروف الطارئة.
جاء ذلك يف القرار الذي �أ�صدره جمل�س ال�شورى خالل جل�سته
العاديــــة الثامنــــة والثالثــــني ،التي عقــــدها يـــوم الثــــالثــــاء
املوافق 1437/8/3هـ ،برئا�ســــة معايل رئيــــ�س املجــــل�س ال�شـــيخ
الدكتور عبداهلل بن حممد بن �إبراهيم �آل ال�شيخ ،بعد �أن ا�ستمع
�إىل وجهة نظر جلنة املياه والزراعــــة والبيئة ب�ش�أن ملحوظات
الأع�ضاء و�آرائهم جتاه التقرير ال�سنــــوي للهيئة العامة للأر�صاد
وحمايــــة البيئــــة (الرئا�ســــة العامــــة للأر�صاد وحماية البيئة
�ساب ًقا) للعام املايل 1436/1435هـ ،تالها رئي�س اللجنة الدكتور
علي الطخي�س لتو�ضيح.
و�أكد املجل�س يف قراره على �ضرورة العمل على �إيقاف �ضخ مياه ال�صرف
ال�صحي غري املعالـ ــجة �إىل البحـ ــر والأودية وجماري ال�سيول؛ من ًعا لتلوث
البحر واملي ــاه اجلوفيـ ــة ,مطال ًبا اجله ــات املعنية بالتعاون مع الهيئة العامة
للأر�صاد وحماية البيئة لتحقيق ذلك.
كما طالب املجل�س الهيئة بو�ضع حلول عملية ت�ضمن املحافظة على �سالمة
البيئة من املخلفات امل�ضرة بها وامل�صنعة من البال�ستيك والتن�سيق يف ذلك
مع اجلهات ذات العالقة لو�ضع جدول زمني مدته خم�س �سنوات ال�ستبدال
املواد البال�ستيكية امل�ضرة بالبيئة مبواد �صديقة للبيئة قابلة للتحلل.
18
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وحماية البيئة

ودعا املجل�س الهيئة العامـ ــة للأر�صاد وحماية البيئة لت�ضمني تقاريرها
ال�سنوية �أهدا ًفا بيئية وا�ضحة وطموحة حلماية البيئة يف اململكة واحلفاظ
عليها مبا يناف�س �أفـ ــ�ضل ع�شـ ــر دول علـ ــم ًيا وت�ضمني م�ؤ�شرات قيا�س �أداء
للت�أكيد على النجاح يف حتقيقها».
وكانت جلنة املياه والزراعة والبيئة قد �أو�ضحت يف وجهة نظرها �أن هناك
جلنة م�ش َّكلة من كل من �أمارة منطقة املدينة املنورة ،والهيئة العامة للأر�صاد
وحماية البيئة ،ووزارة البتـ ــرول والرثوة املعدنية ،ومهمتها متابعة التخل�ص
من النفايات ال�صناعيـ ــة يف املرادم املخـ ــ�ص�صة لهذا املجال .و�أ�ضافت �أن
�شركة معادن تقوم بتجهيز مرادم وفق �ضوابط هند�سية ووفق ا�شرتاطات
بيئية تفر�ضها الهيئة العامة للأر�صاد وحماية البيئة؛ حيث يتم التخل�ص من
تربة املنجم يف تلك املرادم ويتم تثبيت الرتبة ملنعها من االنت�شار وقت هبوب
الرياح ،وعمل �آبار اختبارية حول املرادم للت�أكد من �سـ ــالمة املرادم وعدم
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ت�سرب امللوثات �إىل املياه اجلوفيـ ــة .وتقوم الهيئة مبتابعة نتائج املراقبة يف
الهواء ،واملاء ،والرتبة ب�شكل دوري.
و�أعاد رئي�س اللجنة الدكت ــور علي الطخي�س الأذهـ ــان �إىل ق ـ ــرار �سابق
للمجل�س برقم ( )72/135وتاريخ 1436/2/9هـ ،طالب فيه بدعم م�شروع
التفتي�ش البيئي بالكوادر الالزمة واملختربات؛ لتغطية مناطق اململكة ،م�ش ًريا
�إىل �صدور الأمر ال�سامي الكرمي رقم ( )123/56وتاريخ 1436/11/10هـ،
بتوجيه الهيئة العامة للأر�صاد وحمـ ــاية البيئة ب�إدراج احتياجاتها املت�صلة
مب�شروع التوعية البيئـ ـ ــية ،و�إحداث وظائف خا�صة باملفت�شني للبيئة ،ودعم
خم�ص�صات التدريب واالبتعاث ،وت�أ�سيـ ــ�س املختـ ــربات الالزمـة يف جمال
التفتيـ ــ�ش البـ ــيئي �ضمـ ــن ميزانيـ ــة الهيـ ــئة العامـ ــة للأر�صـ ــاد وحمايـ ــة
البيئة و�إعطائها الأولوية التي تراها منا�سبة ،واعتمادهـ ــا وفـ ــق القـ ــواعد
وتعليمات �إعداد امليزانيـ ــة للدولة ،والتوجيهات التي ت�صدر يف �ش�أنها ،ويف
�إطار خطة التنمية.
و�أ�شار رئي�س اللجنـ ــة �إىل �أن اململكـ ــة حققت م�ستوى عال ًيا يف ت�صنيف
التحالـ ــف البيئي الـ ــذي يقـ ــوم به مركـ ــز جامعـ ــة (ييل) للقانون البيئي
وال�سيا�سات البيئية ،واملركز العاملي ل�شبكة معلومات الأر�ض بجامعة كولومبيا
الأمريكيتني ،مع املنتدى االقت�صادي العاملي حيث حققت املرتبة ( )35بني
( )178دولة ي�شملها الأداء البيئي.
وزاد رئي�س اللجنة �أن التقريـ ــر ال�سـ ــنوي للهيئة العامة للأر�صاد وحماية
البيئة يعر�ض و�ضع الهيئة الإداري والت�شغ ـ ـ يلي ،وخططها ،وقيا�س الأداء يف
�أعمالها ،ولي�س تقري ًرا لعر�ض الو�ضع البيئي يف اململكة.
�أما عن الإح�صاءات ب�ش�أن الأداء البيئي� ،أو�ضح الدكتور علي الطخي�س �أن
الهيئة تقوم ب�إعداد تقرير مف�صَّ ل عن حالة البيئة باململكة بالتن�سيق مع كافة
اجلهات املعنية وامل�ؤثرة على البيئة ،و�سي�صدر هذا التقرير خالل ثالثة �إىل
�أربعة �أ�شهر قادمة ،و�سي�صدر تقري ٌر عن حالة البيئة ب�شكل م�ستمر كل عامني.

وب�ش�أن �صحة ما ُذكر ب�أن اململكة حتتل املرتبة اخلام�سة عاملي ًا يف التلوث
ح�سب �إح�صائية منظـ ــمة ال�صحـ ــة العامليـ ــة� ،أو�ضحت اللجنة �أنها قامت
بالتحقق من ذلك ،ومت االت�صـ ــال بالهيئة العامة للأر�صاد وحماية البيئة
ملعرفة احلقيقة ،حيث �أفادت الهيئة �أنها ال تعلم �شي ًئا عن ذلك ،ومل جتد يف
الوثائق املن�شورة ملنظمة ال�صحة العاملية ما ي�شري �إليه� ،إ�ضاف ًة �إىل �أن منظمة
ال�صحة العاملية تُعنى بالأمرا�ض وتفا�صيلها وال�صحة العامة؛ بينما التلوث
تُعنى به منظمات خا�صة بالبيئة مثل برنامج الأمم املتحدة للبيئة ،واملنظمات
التي تُعنى بتطبيق �أهداف التنمية الألفيـ ــة ومنـ ــها :الت�صنيف ال�صادر من
التحالف البيئي املكون من جامعة (ييل) للقانون البيئي وال�سيا�سات البيئية،
واملركـ ــز العاملي ل�شبكـ ــة معلـ ــومات الأر�ض بجامعة كـ ــولومبيا الأمريكيتني
مع املنتدى االقت�صادي العاملي؛ حيث حققت فيه اململكة املرتبة ( )35بني
( )178دولة �شملها الأداء البيئي �شام ًال عنا�صر التلوث البيئي.
وك�شف رئي�س اللجنة �أن الهيئة و�ضعت معايري ل�صحة بيئة العمل و�سالمة
العاملني يف امل�صانع واملن�ش�آت ،حيث ال ُيعطى �أي ت�صريح بيئي لأي من�ش�أة� ،إال
بعد �أن ت�ستويف هذه املعايري ،م�ضيف ًا �أن املوافقات والت�أهيل البيئي والت�صاريح
ت�صريحا ،و�صدرت بعد تطبيق
ال�صادرة بلغت خالل عام التقرير ()2.527
ً
كافة معايري ال�صحة والبيئة وال�سالمة املهنية .وقامت الهيئة يف �سنة التقرير
بـ( )237زيارة خا�صة بال�صحة وال�سالمة املهنية.
ولفت رئي�س اللجنة �إىل �إن الإجراءات املتبعة -حال ًيا -لتعليق الدرا�سة يف
اململكة نتيجة للظروف اجلوية تتم وفق �آلية وا�ضحة ،وهي �أن الهيئة العامة
للأر�صاد وحماية البيئة تتوىل �إبالغ مركز القيـ ــادة وال�سيطرة يف املديرية
العامة للدفاع املدين ووزارة التعليم ،فيما يتوىل مديرو التعليم التوا�صل مع
املعنيني يف الهيئة ملزيد من الإي�ضاح حيال احلالة التي على �ضوئها يتم اتخاذ
قرار تعليق الدرا�سة �أو عدمه.
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الشورى يوافق على
مشروع النظام األساس
للمجلس الدولي للتمور

قرر جمل�س ال�شورى خالل جل�سته العادية ال�سابعة والثالثني،
التي عقدها يوم االثنني املوافق 1437/8/2هـ ،برئا�سة معايل
رئي�س املجل�س ال�شيخ الدكتور عبداهلل بن حممد بن �إبراهيم �آل
ال�شيخ ،املوافقــة على م�شـــروع النظام الأ�ســــا�س للمجل�س الدويل
للتمور.
جاء ذلك بعد مناقــــ�شة املجل�س تقــرير جلنة املياه والزراعة
والبيئة ،ب�ش�أن م�شروع النظام الأ�سا�س للمجــــل�س الدويل للتــمور،
الذي تاله رئي�س اللجنة الدكتور علي الطخي�س.
وبعد عر�ض تقرير اللجنة وتو�صيتها ب�ش�أن املو�ضوع ،للمناق�شة ,قال �أحد
الأع�ضاء� :إنه على الرغم من وفرة �إنتاج التمــور يف اململكة �إال �أننا ن�شهد
�ضع ًفا كب ًريا يف ت�سويق ــها ،بخـ ـ ــا�صة يف الت�صدير الع ــاملي ،حــيث ال يتالءم
ذلك مع مكانة اململكة االقت�صادية ،كما �أنه لي�س بحجم الطــلب املتزايد على
التمور يف الأ�سواق العاملية ،م�ضيف ًا �أننا ال نزال نعاين من الق�صور يف عمليات
التعقيم ،والتعبئة ،والت�صنيع ،التقليدية البحتة.

ور�أى ع�ضو �آخر �أن قطاع التمور يعاين من معوقات و�صعوبات �أَ َّد ْت �إىل
�ضعف الت�صدير لدول العامل ب�س ــبب الق�ص ــور يف مراقبة اجلودة ،مع قلة
مهارة العمالة التي تتوىل التمور يف املم ــلكة ،وعدم حرفتيها .م�ؤكد ًا احلاجة
املا�سة لإن�شاء عالمة جودة للتمور ال�سعودية ،مع ت�شجيع املزارعني و�أ�صحاب
م�صانع التمور حل�ضور املعار�ض والفعاليات الدولية ذات العالقة ،مع االجتاه
�إىل الزراعة الع�ضوية للنخيل لتح�سني اجلودة ،وال�صناعات التحويلية للتمور
لال�ستفادة منها يف منتجات عاملية.
و�أ�ضاف �آخر �إن الدولة ت�سعى �إىل ت�سهيل العقبات التي تواجه قطاع التمور
والنخيل ،والعمل على دعمه وت�شجيعه ،حيث مت ت�أ�سي�س املركز الوطني للتمور
والنخيل ،معرب ًا عن �أمله ب�أن يحقق الهدف من �إن�شائه ،والو�صول بالتمور
ال�سعودية �إىل العاملية؛ ليكون هذا القطاع من روافد االقت�صاد ال�سعودي.
التمور السعودية تعاني ضعفًا كبيرًا
في التسويق رغم وفرة اإلنتاج!

وتابع الع�ضو �إن �إن�شاء املجل�س حت ــت مظلة دولية بالتعاون مع املنظمات
الدولية ذات العالقة �سوف ي�سهم يف �إع ــداد وتنـ ــفيذ برامج جماعية حتقق
التنمية امل�ستدامة للتمور عاملي ًا و�إقليمـ ــي ًا ،ور�سم هـ ــوية عامليـ ــة للتمور تعود
بالنفع على اجلميع.
ولفت �أحد الأع�ضاء الن ــظر �إىل �أن �إن�ش ــاء املجـ ــل�س الدويل للتمور �سوف
ي�ساعد يف دعم توجهات الدولة لتنمية قطاع التمور يف خمتلف مناطق اململكة
وتطويره  -ب�إذن اهلل .-
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و�أ�شاد �آخر بجهود اململكة املتمثلة يف املبادرة للدعوة �إىل ت�أ�سي�س املجل�س
وا�ست�ضافة مقره يف مدينة الريا�ض ،ودعم ميزانيته الت�شغيلية لل�سنوات
الأوىل من عمله ،مقرتح ًا �إ�ضافة مادة حتدد قيمة اال�شرتاكات ال�سنوية
للدول كاملة الع�ضوية� ،أو �إ�ضافتها يف املادة التا�سعة.
أمنوذجا للمنتجات
وعرب ع�ضو �آخر عن �أمله يف �أن يكون هذا النظام � ً
الزراعية كافة ،وللرثوة احليوانية والبحرية يف اململك ـ ــة؛ لأن ذلك �سيعود
بالفائدة على املنتجات الوطنية ،م�ضيف ًا �أنه من الأن�سب �إيجاد نظام حملي
قبل النظام الدويل جلميع املنتجات.
وبعد انتهاء مداخالت الأع�ضاء على الت ــقرير �أبدت جلنة املياه والزراعة
والبيئة وجهة نظرها جتاه ما طرحه بعـ ــ�ض الأع�ضاء من �آراء وملحوظات,
مبينة �أن بع�ض التعديالت التي اقرتحها عـ ــدد من الأعـ ــ�ضاء على م�شـ ــروع

النظام مل تخل بالنظ ـ ــام ،كمـ ــا �أن لهيئة اخلرباء الر�أي نف�سه فيما يتعلق
بالتعديالت املدخلة على االتفاقية.
�أما ما يتعلق بر�أي مندوب وزارة املياه يف عدم التو�سع يف زراعة النخيل،
قال رئي�س اللجنة الدكتور علي الطخي�س �إن الوزارة �أخذت املو�ضوع من
جانب املحافظة على م�صادر املياه ،م�ضيف ًا �أن التو�سع يف بع�ض املحا�صيل
ي�ؤدي ال�ستهالك �أكرب ،وقد ذكرت اللجنة يف حم�ضرها �أن هذا النظام ي�سعى
�إىل حتقيق التنمية الزراعية امل�ستدامة ،والأمن الغذائي ،والتوازن البيئي،
واال�ستعمال الأمثل للموارد الطبيعية ،وبخا�صة املياه.
منوذجا لبقية
وعرب الدكتور الطخي�س عن �أمله يف �أن يكون هذا النظام
ً
املحا�صيل التي تتميز بها اململكة العربية ال�سعودية ،م�شري ًا �إىل �أن هناك
ٌ
و�شرف للمملكة �أن تكون على
�إحدى ع�شرة دولة و َّقعت على هذا النظام،
ر�أ�س هذه الدول ،و�أن حتت�ضن 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�سته العادية احلادية والثالثني،
التي عقدها يـــوم االثنني املوافق 1437/7/4هـ ،برئا�سة معايل
نائـــب رئيـــ�س املجلـــ�س الدكتـــور حمـــمد بن �أمـــني اجلفــري ،على
مالءمة درا�سة مقرتح م�شروع تعديل بع�ض مواد نظام اجلمعيات
التعاونيـــة ,املقـــدم مـــن ع�ضـــوي املجـــل�س الدكتـــور عبــدالعزيز
ال�سراين ،والأ�ستـــاذ عبدالعزيز الهـــدلق ،ا�ستنا ًدا للمادة الثالثة
والع�شرين من نظام جمل�س ال�شورى.
ويهدف مقرتح امل�شروع �إىل رفع �سقف �أداء اجلمعيات التعاونية
�سواء كان ذلك من حيث الت�أ�سي�س �أو الت�شــغيل ،وامل�شاركة يف احلد
من الفقر والبطالة وحت�ســني احلــــالة االقت�صادية واالجتماعية
لأع�ضاء اجلمعيات التعاونية ،ورفـــع عــــدد اجلمعــــيات التعاونية
للو�صول �إىل املعدل العاملي.
جاء ذلك بعد �أن ناقــ�ش املجــــل�س خــــالل اجلل�سة تقرير جلنة
ال�ش�ؤون االجتماعية والأ�ســــرة وال�شباب وتو�صيتها ب�ش�أن مقرتح
امل�شروع الذي تلتـــه رئيـ�س اللجنة الدكتورة حمده العنزي ,حيث
طالب �أحد الأع�ضــاء يف مداخلتـــه اللجنــــة بدرا�سة جميع املواد
ملعاجلة الثغرات املوجودة يف النظام .كمـــا طالب مقدمي املقرتح
حتديد اجلوانب اجلوهريــة التي دعـــت �إىل التــــو�سع يف �إنـــــ�شاء
اجلمعيات التعاونية.
ور�أى ع�ضو �آخر �أن اجلمعيات التعاونية تعـ ــددت حتى بلـ ــغ عددها �أكرث
تنوعا يف �أهدافها تب ًعا لتنوع
من مئتي جمعية تعاونية ،و�صاحب هذا التعدد ً
ن�شاطها ،ومهامها ،واخلدمـ ــة التي تقـ ــدمها ،م�ؤكـ ــد ًا �أهمـ ــية درا�سة نظام
اجلمعيات التعاونية بطرق علمية حديثـ ــة و�إ�صدار اللوائح التنفيذية لكل نوع
22
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من �أنواع اجلمعيات التعاوني ــة تتواكـ ــب مع التطور والتقدم الذي ن�شهده يف
ن�شاط هذه اجلمعيات لتحقيق التنمية االجتماعية.
و�أ�شاد �أحد الأع�ضاء باملقرتح الـ ــذي ر�أى �أنـ ــه يتـ ــواكب مع التوجه نحو
�إ�صدار اللوائح التنفيذية لبع�ض القطاعات اخلدمية يف املجال االجتماعي،
م�ش ًريا �إىل ما ا�شتمل عليه املقرتح من تعديل ت�س ــع ع�شرة مادة حذفت منها
مادة واحدة ،و�أُ�ضيفت �ست مـ ــواد جدي ــدة ،وهذا التعديل قد يرقى �إىل �أن
م�شروعا جديدً ا.
يكون
ً
و�أكد عــ�ضو �آخـ ــر احلاجـ ــة املا�سـ ــة لتطويـ ــر هذا النظـ ــام ،وزيادة عدد
اجلمعيات التعاونية ،منوهً ا مبا بذله مقدما املقرتح من جهد متميز يف تعديل
هذا النظام ،وهذا اجلهد جنم عن خربة وجتربة يف امليدان العملي لهما.
ولفت �آخر النظـ ــر �إىل ما للجمعيات التعاونية من دور بارز يف خـ ــدمة
التنمية يف بالدنا ،بيد �أنه �أكد �أن عدد اجلمعيات ون�شاطها ال يزال حمـ ــدودًا،
و�أرجع ذلك �إىل ما تواجـهه هذه اجلمـعيات من قـ�صور يف �أنظمتها ولوائحها.
داعي ًا اللجنـ ــة عنـ ــد درا�ستـ ــها لهـ ــذا املقتـ ــرح �إىل العـ ــمل على ت�سـ ــهيل
كثـ ــري مـ ــن الإجـ ــراءات التي ت�سـ ــاعد يف تفعـ ــيل هـ ــذه اجلمـ ــعيات للقـ ــيام
بدورهـ ــا ب�شكـ ــل ف َّعـ ــال.

مـقــال

ديوان المراقبة العامة وطلوع فجر جديد
كم �سعدت بتعيني معايل الدكتور ح�سام العنقري رئي�سا لديوان املراقبة العامة ،بالرغم من خ�سارة
اللجنة املالية مبجل�س ال�شورى رجال ذا كفاءة عاليـــــة ،وخا�صة يف النواحي املالية ،فهو حا�صل على
درجة �أ�ستاذ يف علم املحا�سبة ،مما جعله يرثي اللجنـــــة املالية حيث كان نائبا لرئي�س اللجنة املالية
ثم �أ�صبح رئي�سا لها ،و�سعادتي تكمن يف �أن ديوان املراقبة العامـــــة يف حاجة ما�سة ملثل هذه امل�ؤهالت
والعقول النرية ،فقد ت�شرفت ب�أن �أكون يف هذه اللجنة مع معاليه ملدة �أكرث من ثالث �سنوات ،فوجدت
فيه غزارة يف العلم ،دمث اخللق ،يدير اجلل�سات بكل احرتافية ،يعطي الوقـــــت الكامل للنقا�ش دون
�ضجر �أو ملل ،حيث �إن ٌجل همه جودة املنتج ،وديوان املراقبة العامة يحتاج �إىل قائد يهتم بالنوعية
�أكرث من اهتمامه بالكمية ،وهذا يحتاج �إىل ا�سرتاتيجة مبنية على درا�ســـــة مهنية واقعية ،بعيدة

�أ .حممد بن مر�شد الرحيلي
ع�ضو جمل�س ال�شورى

عن التنظري ،واال�ستفادة من كل كوادر الديوان الذيـــــن دفعت الأموال الطائلة لتدريبهم ،فالديوان
يزخر بذوي امل�ؤهالت واخلربات وما يحتاجه هو �شخ�صيـــــة قيادية ع�صرية تتما�شى مع التطورات
املت�سارعة يف اململكة ومتم�شية مع خطة «ر�ؤية اململكة  ،»2030ولعل من ح�سن احلظ �أن معايل رئي�س
الديوان اجلديد �أٌتيحت له الفر�صة بدرا�ســـــة تقارير الديوان �أثناء عمله يف اللجنة املالية ،وا�ستمع
�إىل املناق�شات التي تثار على الأجهزة الرقابية حتت قبة املجل�س ،وكذلك التي تثار على اجلهات
احلكومية والتي تقدر يف كل جل�سة بع�شرات املداخـــــالت ،فهو لي�س غائبا عن عمل االجهزة الرقابية
وعن عدم قيامها باحلفاظ على املال العام كما ينبغي ،و�ضـــــرورة الأخذ بها �إىل اال�سلـــــوب الرقابي
احلديث بدال من اال�سلوب التقليدي ،كما ا�ستمـــــع معاليه وداخل وقدم مقرتحات لتعديل بع�ض
الأنظمة ،وقدم تو�صيات مت الت�صويت باملوافقة على درا�ستها حول تطوير �أداء بعـــــ�ض اجلهات،
واطلع على تقارير اجلهات احلكومية.
لقد بزغ فجر جديد على الديوان و�إن زمن الديوان قد الح بارقه ،ولعلي �أقويل لأبنائي يف الديوان
ورفقاء دربي ،ماذا تريدون �أكرث من هذا الرئي�س ومن هذا احل�سام ؟ جدية يف العـــــمل وال�سرعة يف
ح�سم الأمور مع املحافظة على جودتها ،وعقل م�ستنري وطمـــــوح للتطوير بـــــدون حـــــدود وتقبل
للآراء واملقرتحات ويعطيها حقها من الدرا�سة ،ومل يـــــ�أت من جهـــــة حكوميـة تنفيذية نه�شته
البريوقراطية ب�أنيابها ،ف�سريوا مع قائدكم يف قيادة قطار التطوير و على بركة اهلل،
وختـــــاما� ،أقـول :جعـــــل اهلل هذا التعييـــــن وغريه من التعييـــــنات يف ميـــــزان ح�سنـــــات خـــــادم
احلرمني ال�شريفني.
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الشورى يدعو وزارة
االقتصاد إلقرار
االستراتيجية الوطنية
للتحول نحو مجتمع
المعرفة
أ .عبدالرحمن الراشد
رئيس لجنة االقتصاد والطاقة

دعا جمل�س ال�شورى وزارة االقت�صــــاد والتخطيط �إىل الإ�سراع
يف �إقرار وتنفيذ اال�سرتاتيجية الوطنــــية للتحــــول نحو جمتمع
املعرفة ،على �ضوء �أهداف ر�ؤية اململكة العربية ال�سعودية .2030
وطالب املجل�س خالل جل�سته العاديــــة ال�سابعــــة والثــــالثني،
التي عقدها يوم االثنني املوافــــق 1437/8/2هـ ،برئا�سة معايل
رئي�س املجل�س ال�شيخ الدكتور عبداهلل بن حممد بن �إبراهيم �آل
ال�شيخ ،وزارة االقت�صاد والتخطيط للإ�سراع يف �إقرار ت�أ�سي�س
املركز ال�سعودي لأبحاث التنميــــة ،على �أن يكون له �أنظمة مالية
و�إدارية مرنة متكنه من القيام مبهامــــه ,و�إعداد الت�أهيل املربمج
للموظفني لديها باالبتعاث اخلارجي ،والتن�سيق مع وزارتي املالية
واخلدمة املدنية لتعديل م�سميات الوظائف ،وف ًقا ملا تراه الوزارة
منا�س ًبا ملهامها.
كما طالب جملــــ�س ال�شــــورى يف قــــراره الــــوزارة با�ســــتكمال
�إجــــراءات نقــــل الن�شاطــــات االقتــــ�صادية ذات ال�صلة باجلانب
االقت�صادي من وزارة املالية بكامــــل مكونــــاتها ذات االرتــــباط
ً
تنفيــــذا للأمــــر ال�ســــامي رقم ( )23975وتــــاريخ
باالقتــــ�صاد،
1436/6/2هـ ,واعتماد التجهيزات والإجراءات الالزمة لتي�سري
انتقال املوظفني املرتبطني بالن�شاطــــات املمكن نقل اخت�صا�صاتها
من وزارة املالية �إىل الوزارة ،واال�ستفادة منها بال�شكل املطلوب يف
تنفيذ مهام وم�س�ؤوليات الوزارة.
كم قرر املجــــل�س مطالبة وزارة االقت�صاد والتخطيط بت�ضمني
تقاريرهــا ال�ســنويــة القادمــة برنــامج تنــفيذي متــكامل لتنويع
م�صادر الدخل وتــقليل االعتمــاد على البتــرول كمــ�صدر دخــــل
24
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�أ�سا�س ،وفق جدول زمني حمدد ومتابعته؛ على �ضوء �أهداف ر�ؤية
اململكة العربية ال�سعودية.»2030
جاء ذلك بعــد �أن ا�ستــمع املجــل�س خالل اجلل�سة لوجهة نظر
جلنة االقت�صاد والطاقة ب�شــ�أن ملحــــوظات الأعــــ�ضاء و�آرائهم
جتاه التقرير ال�سنوي لوزارة االقتــــ�صاد والتخطيط للعام املايل
1436/1435هـ ,تالهــــا رئيــــ�س اللجــــنة الأ�ستاذ عبدالرحمن
الرا�شد الذي �أو�ضح �أن الدرا�سات وامل�سوحــــات �أثبتت �أن البطالة
يف اململكة بطالة هيكلية ،ولي�ســــت بطــــالة متعــــلقة بعدم توفر
الوظائف يف االقت�صاد ال�سعــــودي ،ور�أت اللجــــنة �ضرورة تظافر
اجلهود لتوفريها ،و�إتاحة فر�ص توظيف �أكــــرب �أمام العاطلني عن
العمل وهذا ما ت�سعى �إليه الوزارة من خالل خططها وبراجمها.
الراشد :الدراسات أثبتت أن البطالة
في المملكة بطالة هيكلية

زرد ًا على ت�سـ ــا�ؤالت عـ ــدد من الأعـ ــ�ضاء حـ ــول �أ�سبـ ــاب �شغـ ــور نحـ ــو
( )%49,7من الوظائف يف الوزارة طوال فتـ ــرة التقرير ،نَّبي رئي�س اللجنة
�أن هذا الق�صور يف �شغل الوظـ ــائف ال�شاغـ ــرة يف الـ ــوزارة يعود �إىل بع�ض
ال�صعوبات يف نقل كامل الن�شـ ــاط االقتـ ــ�صادي من وزارة املالية �إىل وزارة
االقت�صاد والتخطيط.

مداوالت القبة

مجلس الشورى يطالب
الرئاسة العامة لإلفتاء
بتكثيف حضورها000
وإنشاء مركز إعالمي
للتواصل مع أفراد
المجتمع ومؤسساته
طالــــب جمـــل�س ال�شــــورى الرئا�ســـة العامـــة للبحــوث العلمية
والإفتاء بتكثيــف ح�ضـــورها للم�ؤمتـــرات والنـــدوات وامللتقـــيات
الفكرية والثقافية يف داخل اململكة وخارجها.
كما طالب املجلـــ�س الرئا�ســـة بتعـــزيز التوا�صل مع القطاعات
الق�ضائية والأمنية والعالجية ملعرفة امل�شكالت املوجودة وال�سعي
لعالجها ،و�إن�شاء مركز �إعــالمي يف الرئا�ســــة للتــــوا�صل مع �أفراد
املجتمع وم�ؤ�س�ساته لبيان ر�أيها مواكبة للم�ستجدات.
جاء ذلك يف القرار الــذي �أ�صدره جمل�س ال�شورى خالل جل�سته
العادية الثالثـة والثالثيـــن ،التي عقـدها يـــوم الأربعـــاء املوافق
1437/7/6هـ ،برئا�سة معايل نائب رئي�س املجل�س الدكتور حممد
بن �أمني اجلفـري ،بعـد �أن ا�ستمع املجــــل�س لوجــهة نظــر جلنة
ال�شــ�ؤون الإ�ســالميــــة والق�ضائيــــة ب�شــ�أن ملحوظــات الأعــ�ضاء
و�آرائهــم جتــاه التقرير ال�سنوي للرئا�سة العامة للبحوث العلمية
والإفــتاء للعــام املــايل 1436/1435هـ ،الذي تـاله رئي�س اللجنة
الدكتور فالح ال�صغري.
وكانت اللجنة قد �أو�ضحت يف وجهة نظرها �أن الرئا�سة العامة للبحوث
العلمية والإفتاء تواكب امل�ستجدات املعا�صرة ،م�ؤكد ًة �أن هذه امل�ستجدات �أو
ما ي�سمى بالنوازل املعا�صرة حمل اهتمام هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة
للإفتاء ،وقد �صدرت العديد من القرارات والفتـ ـ ــاوى التي تو�ضـ ـ ــح احلكم
ال�شرعي يف تلك الق�ضايا ،فمن يطلع على قرارات الهيئة يدرك ذلك بجالء،
وهي تتناول ق�ضايا تتعلق بال�ش�ؤون الطبية ،واالجتماعية ،واملالية ،وغريها.
�أما ما يتعلق مبدى ا�ستعانة الرئا�سة ب�أ�صحاب اخلربة يف املجاالت الطبية
والهند�سية وغريها؛ قال رئي�س اللجـ ـ ــنة� :إن الرئا�سـ ـ ــة ت�ستعني باخلرباء

من الأطباء واملهند�سـ ـ ــني وغريهـ ـ ــم ،كل يف تخ�صـ ـ ــ�صه ح�سب املو�ضوع
املراد بحثه ،وذلك بطلب �إعداد البحوث ،وامل�شاركة يف املناق�شة يف ور�ش
العـ ـ ــمل ،وي�ستمع �أع�ضـ ـ ــاء هيــئة كبار العلمـ ـ ــاء �إىل �آرائهـ ـ ــم ،ويجـ ـ ــرون
حـ ـ ــوارات معـ ـ ــهم ،وهنـ ـ ــاك جلان متخ�صـ ـ ــ�صة تتبع هيـ ـ ــئة كبار العلماء
ومنها اللجنة اال�ست�شارية ال�شرعية الطبية.
وفيما يخ�ص طبيعة التعاون الذي طالبت به اللجنة بني الرئا�سة وعدد
من القطاعات الأخـ ـ ــرى �أ�شـ ـ ــار الدكتـ ـ ــور فالح ال�صغـ ـ ــري �إىل �أن احلكم
على ال�شيء فـ ـ ــرع عن ت�صوره ،وهناك العديـ ـ ــد من الق�ضايا وامل�ستجدات
يف جماالت خمتلفة ،وملعرفة حجم الق�ضية وما ي�صاحبها من �أحوال يحتاج
�إىل توا�صل مع اجلهة ذات االخت�صا�ص ملعرفة ذلك ،وبناء عليه؛ يكون بيان
احلكم والر�أي يف امل�س�ألة مبن ـ ـ ـ ًيا على ت�صور جلي .م�ؤكد ًا �أن اللجنة ترى
�أهمية �إقامة ج�سور بني الرئا�سـ ـ ــة وتلك اجلهات �سعي ًا لبيان احلكم ال�شرعي
ال�صحيح ،واحلد من التجاوزات يف م�سـ ـ ــائل حتتاج ملعاجلة �شرعية ينبغي
الرجوع فيها لأهل االخت�صا�ص.
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المجلس يطالب بلجنة
خاصة لفض منازعات
أنظمة التعامالت
اإللكترونية الحكومية

قرر جمل�س ال�شورى خالل جل�سته العادية ال�سابعة والثالثني،
التي عقدها يوم االثنني املوافق 1437/8/2هـ ،برئا�سة معايل
رئي�س املجل�س ال�شيخ الدكتور عبداهلل بن حممد بن �إبراهيم �آل
ال�شيخ ،مطالبة وزارة االت�صاالت وتقنية املعلومات بالعمل على
�إن�شاء جلنة خا�صة لف�ض ما قد ين�ش�أ من منازعات تتعلق ب�أنظمة
التعامالت الإلكرتونية احلكومية.
كما طــالب املجلــــ�س الوزارة بالتن�سيق مع وزارة املاليــة فيما
يتعلق باملوافقة على م�شروعــــات وميزانيــــات تقنــــية املعلـــومات
واالت�صاالت يف اجلهــــات احلكوميـــة ،من خالل �إلزام تلك اجلهات
با�ستخدام النظم الإداريــــة واملاليــــة ،وكذا بنيــــة االت�صــــاالت
وتقنية املعلومات ،املعتمدة من الوزارة.
جــــاء ذلك بعــــد �أن ا�ستــــمع املجلــــ�س لوجهــــة نظــــر جلنــــة
النقل واالت�صاالت وتقنية املعلومات ب�ش�أن ملحوظــــات الأع�ضاء
و�آرائهم جتــــاه التقــــرير ال�ســــنوي لــــوزارة االت�صاالت وتقنية
املعلومات للعام املايل 1436/1435هـ ,تالها رئي�س اللجنة اللواء
املهند�س نا�صر العتيبى.
و�أو�ضحت اللجنة يف ردها على ت�س ــا�ؤالت بع ــ�ض �أع�ض ــاء املج ــل�س ع ــن
الأ�سباب واملعوقات التي منعت وزارة االت�صاالت وتقنية املعلومات من حتقيق
ن�سب ــة الـ  %25املتبق ــية من اخلط ــة اخلم�س ــية «الأوىل» لالت�صاالت وتقنية
املعلومات �أن هناك تقري ًرا مف�ص ًال يرفع للمقام ال�س ــامي �سنو ًيا عن اخلطة
اخلم�سية لالت�صاالت وتقنية املعلومات ويزود جمل�س ال�شورى بهذا التقرير،
26
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و�أن هناك تفاوتًا يف قدرات اجلهات احلكومية يف حتقيق اخلطط اخلم�سية,
وبينت �أن عدم حتقيق الن�سبة املتبقية يعود �إىل قيام بع�ض اجلهات بتغيري
خططها ومن�سقيها ومديري م�شاريعها دون التن�سيق مع �أمانة اخلطة،
وكذلك نقل امل�شروع التقني �إىل مكان �أخر �أو �إدارة �أخرى داخل اجلهة ،حيث
ال يكون هناك نقل للمعلومات ال�صحيحة �أثناء التغيري والتبديل بني العاملني
يف امل�شروع ويكون هناك �ضعف يف املتابعة� ،إىل جانب �أن بع�ض اجلهات ت�سند
امل�شروع جلهة غري قادرة على التن�سيق ،وكذلك عدم رفع امل�ؤ�شرات الواردة
يف اخلطة لأمانة اخلطة الوطنية لالت�صاالت وتقنية املعلومات ،و�إدراج بع�ض
اجلهات مل�شاريعها يف امليزانية دون احل�صول على املبالغ املطلوبة ،وكذلك
االفتقار �إىل الكوادر الوطنية امل�شغلة واملنفذة.
و�أ�ض ــاف رئي ــ�س اللجن ــة �أن وزارة االت�ص ــاالت وتقنية املعلومات ممثلة
(ي�سر) ق ــامت بتط ــوير �آلي ــة قي ــا�س مل ــدى
بربنامج التعام ــالت الإلكرتونية ِّ
حتول اجلهات احلكومية �إلكرتون ًيا ،بناء على �ضوابط التعامالت الإلكرتونية
احلكومي ــة ال�ص ــادرة مب ــوجب ق ــرار جم ــل�س ال ــوزراء رق ــم ( )40وتاريخ
1427/2/27هـ ،وقرار جمل�س ال ــوزراء رق ــم ( )252وتاريخ 1431/7/16هـ
ب�ش�أن دعم وتعزيز �آلية التحول لتطبيق التعامالت احلكومية الإلكرتونية وما
ت�ضمنه من �ضوابط التعامالت احلكومية الإلكرتونية بالبند رقم ( )22ب�أن
تقوم كل جلان حكومية بقيا�س مدى التحول للتعامالت احلكومية الإلكرتونية
كل �ستة �أ�شهر وفق م�ؤ�شرات و�آليات ي�ضعها الربنامج.
ولفت رئي�س اللجنة النظ ــر �إىل �أن ال�سل ــطات وال�صالحيات موزعة يف
قطاع االت�صاالت ب�شكل مت ــوازن ،فال ــوزارة تع ــنى بر�سم ال�سيا�سات وو�ضع
الت�شريعات ،وهيئة االت�صاالت تع ــنى بتنظ ــيم القط ــاع و�إ�صدار الرتاخي�ص
والإ�شراف على انت�شار وج ــودة خدمات ــه ومق ــدمي اخل ــدمات م ــن الق ــطاع
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اخلا�ص ،كمـا �أن ال ــوزارة تخت ــ�ص مبع ـ ــاجلة ال�شكاوى واملنازعات يف حالة
ت�صعيدها من الهيئة �أو �ضد الهيــئة� ،أما الأم ــور التي ال تف ــ�صل فيها الوزارة
فيمكن رفعها لديوان املظامل.
تقدما كب ًريا يف
وا�شار اللواء العتيبي �إىل �أنه بال ــرغم من حتقيق اململكة ً
جمال االت�صاالت وتقنية املعلومات ،واح ــتلت مراكز متقدمة بني دول العامل,
�إال �أنه ما زال ينبغي على الوزارة �أن تب ــذل جهد ًا �أك ــرب يف هذا املجال بحكم
الإمكانات الكبرية للمملكة مقارنة بكثري من دول العامل.
والحظت اللجنة �أن الهيكل الإداري لل ــوزارة ي�ض ــم بي ــن وحداته مركز ًا
للبحوث والدرا�سات ،بيد �أن التقرير مل يقدم �أية معلومات عن ن�شاطات هذا
املركز ،رغم �أهمية البحث العلمي يف جم ــال االت�ص ــاالت وتقنية املعلومات,
ف�ضلاً عن الوزارة �أ�سهبت يف تقريره ًا يف احل ــديث عن اخل ــطة اخلم�سية
الأوىل لالت�ص ــاالت وتقني ــة املعلوم ــات ،رغم �أن ه ــذه اخلط ــة قد �أق ــفلت
ح�سب التقرير يف العام  1434/1433هـ.
وع ــن اخلـ ـط ــة اخلم�سي ــة الثاني ــة �أف ــاد رئي ــ�س اللج ــنة �أن ــه ت ــم الرف ــع
باخلطة اخلم�سية الثانية لالت�صاالت وتقنية املعلومات للمقام ال�ســامي برقم

( )1/581وتاريخ 1435/02/20ه ـ وقد مت ــت مناق�ش ــتها حتت قبة جمل�س
ال�شورى ،ومت �إقرارها من جمل ــ�س ال�ش ــورى بالق ــرار رقم ( )49/93وتاريخ
1436/11/23هـ.
وفيما يتعلق مبركز البحوث وال ــدرا�سات ،ق ــال الل ــواء العتي ــبي� :إن من
�أعمال املركز �إعداد الدرا�س ــات والبح ــوث فيما يتعلق مببادرات وم�شاريع
اخلطة ،و�إعداد التقارير والدرا�س ــات املتعل ــقة بالقط ــاع ،والإ�سهام يف بناء
قواعد املعلومات الإح�صائية ،وتقدمي املعلومات والبيانات للجهات املختلفة،
ومراجعة ما يحال �إليه من �أنظم ــة وت�شريع ــات ودرا�س ــات وخ ــطط وتقارير
لتقدمي املالحظات والتقري ــر حياله ــا ،ك ــما ميثل الوزارة يف كثري من اللجان
وامل�ؤمترات والندوات وور�ش العمل واالجتماعات.
و�أكد العتيبي �أن ر�ؤية اخلطة ور�سالتها وا�ضحة وتخدم كافة فئات املجتمع
مبا يف ذلك ذوي االحتياج ــات اخلا�صــة و�إن ل ــم ت ــذكر باال�س ــم ،م�ش ًريا �إىل
توجيه وتنفيذ م�شاريع حمددة لهذه الفئة العزيزة من املجتمع.
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الشورى يطالب
هيئة التحقيق واالدعاء
العام بنسب إنجاز
مبانيها ووظائفها
الشاغرة!
د .فالح الصغير
رئيس لجنة الشؤون اإلسالمية والقضائية

�شــدد جمــــل�س ال�شــــورى خــــالل جل�ستــــه العاديــــة اخلام�سة
والثالثني ،التي عقدها يـــوم الثالثــــاء املوافــــق 1437/7/19هـ،
برئا�سة معايل رئي�س املجل�س ال�شيــــخ الدكتور عبداهلل بن حممد
بن �إبراهيم �آل ال�شيخ ،على �ضــــرورة �أن ت�ضــــمن هيئة التحقيق
واالدعــــاء العــــام تقاريرها القادمة ما �أجنــــزته ب�شــــ�أن املباين،
و�إ�شغال املراتب الوظيفية ال�شاغرة.
كما �أكد املجل�س على قراره ال�سابق الذي يطالب الهيئة بالعمل
على التعريف مبهماتها عرب و�سائل الإعالم واالت�صال.
جــــاء ذلك يف القرار الــــذي �أ�صـــدره املجلــــ�س بعد �أن ا�ستمع
لوجهــــة نظــــر جلنــــة ال�شــــ�ؤون الإ�سالميــــة والق�ضائية ،ب�ش�أن
ملحوظات الأع�ضاء و�آرائهم جتاه التقرير ال�سنوي لهيئة التحقيق
واالدعاء العام للعام املايل 1436/1435هـ ،تالها رئي�س اللجنة
الدكتور فالح ال�صغري ،الذي �أو�ضح �أن هناك من يرى منا�سبة ربط
املعلومات واخللفيات عن مرتكبي اجلــــرائم بنوعيتها وتوزيعها
�سواء
املكاين والفاعل لهذه اجلرائم من ال�سعــــوديني� ،أو املقيـــمنيً ،
من فئة ال�شباب �أو كبار ال�سن ،ذكو ًرا �أو �إنا ًثا ،و�أن هذه التوزيعات
واملعلومات الرثية مهمة جدً ا ملحاولة التغذيــة الراجعة للأجهزة
الأمنية ملعاجلة هذه الق�ضايا والتقليل منها ،وبذلك ميكن حماربة
اجلرمية ب�أ�سلوب منهجي ،وعلمي ،وم�ؤ�س�سي.
و�أفادت اللجنة �أن هذا الأمر متحقق من خالل (الإدارة العامة ملكافحة
اجلرمية) يف وزارة الداخلية ،م�شرية �إىل �أن هيئة التحقيق واالدعاء العام
تقوم باخت�صا�صاتها ح�سب نظامها يف التحقيق يف اجلرائم ،والدعاوى،
جمرما مبجرد التحقيق معه،
ومراقبة ال�سجون ،وال ميكن و�صف املتهم بكونه
ً
وتوجيه االتهام �إليه� ،إذ ال يثبت ذلك �إ ّال بالأحكام الق�ضائية القطعية.
وب�ش�أن ما �أ�شار �إليه �أحد الأع�ضاء ب�أن تكلفة ال�سجناء يف اململكة قد ت�صل
�إىل مليار ون�صف املليار ريـال �سنو ًيا ،ومطالبته مبعاجلة �أو�ضاع ال�سجناء
من املقيمني من خالل اتفاقية ق�ضاء ال�سجني حمكوميته يف بلده؛ لتخفيف
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التكاليف التي تدفعها الدولة لل�صرف على ال�سجناء ،بينّ رئي�س اللجنة �أن
هيئة التحقيق واالدعاء العام غري معنية بهذا املقرتح ،حيث تتحدث امللحوظة
عن �أحكام ق�ضائية تنفيذية الحقة ملرحلة التحقيق واالدعاء.
وفيما يتعلق ب�إمكانيـ ــة ا�ستفـ ــادة اجله ـ ــات ذات العالق ـ ــة مثل قطاعي
التعليم وال�ش�ؤون االجتماعية من التقرير ال�سنوي للهــيئة للحد من الق�ضايا؛
�أ�شار رئي�س اللجنة �إىل �أن هذا الأمر متاح لوزارة التعليم ووزارة ال�ش�ؤون
االجتماعية ،الفت ًا النظر �إىل �أن هيئة التحقيق واالدعاء العام لديها مركز
للبحوث والدرا�سات.
وقد �أ�شار التقرير �إىل �أن من م ــهام املركـ ــز �إعداد الدرا�سات ،وتبادل
املعلومات ،واخلربات مع �إدارات ،ومراكز البحوث ،واجلامعات ،وامل�ؤ�س�سات
العلمية داخل وخارج اململكة ،وذات الأن�شطة املماثلة.
وبخ�صو�ص �ضرورة �إيجاد وظائف ن�سوية يف الهيئة ،ال�سيما �أن ق�ضايا املر�أة
يف هيئة التحقيق واالدعاء العام بلغت �أعدادًا كبرية� ،أفادت اللجنة �أنه �إذا كان
املق�صود بالوظائف الن�سائية هي وظائف حمققني ف�إن نظام الهيئة ال�صادر
بالأمر امللكي رقم (م )٥٦/يف ١٤٠٩/١٠/٢٤هـ واملعدل بقرار جمل�س الوزراء
املوقر ( )١٧١يف ١٤٣٦/٤/١٣هـ يحدد طبيعة هذه الوظائف ،وقد ت�ضمن
التعديل امل�شار �إليه معادلة وظائف الهيئة بوظائف الق�ضاة.
وبخ�صو�ص ما �أُ�شري �إليه ب�ش�أن �ضرورة زيادة عدد �أع�ضاء الهيئة يف �ضل
زيادة عدد الق�ضايا واملتهمني ،و�أن هناك �أكرث من �ألفي وظيفة �شاغرة يف
الهيئة� ،أو�ضح رئي�س اللجنة �أن تعيني �أع�ضاء الهيئة ال يتم �إال ب�أمر ملكي،
ويخ�ضع حلاجة الهيئة ،ولي�س ملجرد وجود الوظائف ال�شاغرة والتي تكون ن�سبة
منها لأغرا�ض الرتقية ،حيث �إن الوظائف ال�شاغرة لي�ست وظائف دخول.
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الشورى يطالب
بجهة محايدة
لتقييم أداء هيئة الري
والصرف باألحساء

طالب جمل�س ال�شورى خالل جل�سته العادية الثانية والثالثني
التي عقدها يوم الثالثاء املوافق 1437/7/5هـ ،برئا�سة معايل نائب
رئي�س املجل�س الدكتور حممد بن �أمني اجلفري بتكليف جهة حمايدة
لتقييم �أداء عمل هيئة الري وال�صرف بالأح�ساء منذ �إن�شائها.
كما طالب املجل�س بعد �أن ا�ستمع لوجهة نظر جلنة املياه
والزراعة والبيئة ،ب�ش�أن ملحوظات الأع�ضاء و�آرائهم جتاه التقرير
ال�سنوي لهيئة الري وال�صرف بالأح�ساء وامل�شاريع التابعة لها
للعام املايل 1436/1435هـ؛ الهيئة بالتعاون والتن�سيق مع الهيئة
العامة لل�سياحة والرتاث الوطني جلذب القطاع اخلا�ص لال�ستثمار
ال�سياحي يف مواقع العيون الرئي�سة التابعة للهيئة.
ودعــــا املجلــــ�س يف قراره الهيئة �إىل تطبيق �أ�سلوب الهند�سة
القيمية يف جميـــع م�شـــروعاتها الأ�سا�ســــية وكــــذلك يف جـــوانب
الت�شغيل وال�صيانة.
وكان املجل�س قد ا�ستمع لوجهة نظر جلنة املياه والزراعة والبيئة التي
تالها رئي�س اللجنة الدكتور علي الطخي�س الذي �أو�ضح �أن التعاون قائم بني
هيئة الري وال�صرف واجلهات الأخرى �سواء كان القطاع اخلا�ص� ،أو غريه،
كما �أن التعاون مع جامعة امللك في�صل م�ستمر؛ حيث �أُ�سند للجامعة حتديث
الدليل ،والهيكل التنظيمي ،و�سلم الرواتب ،والو�صف الوظيفي للهيئة� ،إىل
جانب ا�ستمرار التعاون بني والهيئة وامل�ؤ�س�سات واجلهات العلمية الأخرى
مثل :منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم املتحدة (الفاو) ،وغريها.
و�أ�ضاف الدكتور الطخي�س �أن الهيئة ك ــذلك م�ست ــمرة يف الت ــعاون مع
اجلهات التدريبية يف القطاعني العام والــخا�ص ،حيث بلـ ــغ ع ــدد املتدربني
من موظفي الهيئة يف عام التقرير نحـ ــو ( )1.332موظف ًا بن�سبة ()%290
من العدد امل�ستهدف يف اخلطة للعام نف�سه ،كما بلغ عدد من دربتهم الهيئة

خالل خلطة التنمية التا�سعة نحو ( )3.812موظف ًا بن�سبة ( )%166من
امل�ستهدف يف اخلطة.
و�أ�شار رئي�س اللجن ــة �إىل �أن الهي ــئة تقـ ــوم  -حال ًيا  -بالتعاون مع الهيئة
العامة لل�سياحة والرتاث الوطني لإعداد ال�ضواب ــط اخلا�صة لال�ستفادة من
مواقع العيون الرئي�سة التابعة للهيئة متهيدً ا لطرح ــها على القط ــاع اخلا�ص
لال�ستثمار ،وذلك يف �إطار ما تقدمه الهيئة لتخ�صي�ص بع�ض املرافق التابعة
لها ،واال�ستفادة من تطويرها خلدمة املحافظة.
وبالن�سبة ملا �أ�شري �إليه ب�أن مي ــاه ال�صـ ــرف ال�صــحي التي ي�ستـ ــفاد منها
ال تزيد عن ( ،)%15و�أن هناك ( )%85من مـ ــياه ال�صرف ال ي�ستفاد منها؛
�أو�ضح رئي�س اللجنة �أن هذا الرقم هو لعموم مناطق اململكة� ،أما بالن�سبة
مل�شروع هيئة الري وال�صرف بالأح�ساء ف�إن امل�ست ــهلك م ــن مياه ال�صرف
ال�صحي والزراعي املعاجلة تمُ ثل ن�سبة ( )%80من م�صادر املياه امل�ستخدمة
يف م�شروع الهيئة و( )%20ت�أتي من م�صادر املياه اجلوفية.
و�أكد رئي�س اللجنة �أن الهيئة تعمل على التعريف والتوعية بفوائد تطبيق
برناجما ي�شمل تقدمي الدعم الفني ،واملواد،
�أنظمة الري احلديثة ،حيث اعتمدت
ً
والت�صاميم ،واملتابعة والإ�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�سع يف
ا�ستخدام التقنيات يف مراقبــــة مدنها ال�صناعية �أمن ًيا ومرور ًيا،
وزيادة ن�سبة توطني وظائف �أع�ضاء هيئة التدري�س يف كلياتها.
كما طالب املجلــــ�س يف قراره الذي �أ�صــــدره خــــالل جل�ســــته
العادية احلادية والثالثني ،التي عقــــدها يوم االثنــــني املوافق
1437/7/4هـ ،برئا�ســة معــــايل نائب رئيــــ�س املجــــل�س الدكتور
حممد بن �أمني اجلفري ،الهيئة بالتو�سع يف تطــــوير الأحياء يف
املدينتني ال�صناعيتني وبناء الوحدات ال�سكــــنية مبا يتـــواكب مع
وترية النمو ال�صناعي وال�سكاين يف املدن ال�صناعية ,والعمل على
توفري االعتمادات املالية الالزمة لذلك.
و�شدد املجل�س يف قراره على �أهمــــية ت�ضمني الهيئة تقريرها
ال�سنوي عدد الوظــائف املعتمــــدة وامل�شغــــولة وال�شاغرة ون�سبة
التوطني ،واالعتــــمادات املاليــــة ال�سنويــــة مفـ�صلة ح�سب بنود
(الت�شغيل ,الباب الثالـث ,واال�ستثمــــار ,البــــاب الرابــــع) ون�سبة
املن�صرف الفعلي ,وذلك وفــــ ًقا ملتطــــلبات املــــادة ( )29من نظام
جمل�س الوزراء ال�صادر بالأمر امللـــكي ذي الرقم (�أ )13/والتاريخ
1414/3/3هـ ،كما طالبــــها بت�ضمــــني تقاريرها جــــداول تو�ضح
نتائج قيا�س جودة املياه.
وكان املجل�س قد ا�ستمع لوجهة نظــــر جلنــــة احلج والإ�سكان
واخلدمات ،ب�ش�أن ملحوظات الأع�ضاء و�آرائهــــم جتــــاه التقرير
ال�سنوي للهيئة امللكية للجبيل وينبع للعام املايل 1436/1435هـ
تالها رئي�س اللجنة املهنــــد�س مفرح الزهراين الذي �أو�ضح يف رد
اللجنة على ما مت طرحه من بع�ض الأع�ضاء حول عدد العاملني
الإداريني من غري ال�سعوديني يف مدينتي اجلبيل وينبع البالغ نحو
( )47عاملاً� ،أو�ضح �أن هذا العدد ( )47ال ي�شــــكل �سوى ( )%4من
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�إجمايل عدد املوظفني الإداريني البالغ عددهم ( )1167موظ ًفا،
م�ضيف ًا �أنه رغم �أن عدد غري ال�ســــعوديني ي�شكل ن�سبة �ضئيلة من
جمموع الإداريني يف الهيئة؛ �إ ّال �أن اللجنة �سوف ت�ؤكد على الهيئة
ب�أهمية �سعودة جميع الوظائف الإدارية يف لقائها القادم معها.
وفيما يتعلق ب�سعودة وظائف املعيدين امل�شغولة بغري ال�سعوديني وعددها
( )184وظيفة ،وكذلك احلال بالن�سبة للكادر العلمي ،والكادر ال�صحي،
�أفاد رئي�س اللجنة �أن كليات اجلبيل وينبع ال�صناعية متنح درجتي الدبلوم
اجلامعي املتو�سط ،ودرجة البكالوريو�س يف التقنيات الهند�سية امليكانيكية،
والكهربائية ،والآالت الدقيقة والتحكم ،وال�صيانة امليكانيكية ،والبوملريات،
وهذه تخ�ص�صات علم َّية ،م�ضيف ًا �أنه لإدراك الهيئة ندرة هذه التخ�ص�صات
و َّقعت عقدً ا مع وزارة التعليم البتعاث �ألف طالب �ضمن برنامج (بعثتك
وظيفتك) ل�سد العجز يف احتياجات الهيئة .الفت ًا النظر �إىل �أنه فيما يتعلق
مبجال اخلدمات الطبية؛ فعملية توطني الوظائف يف املجال الطبي نادرة
لي�س على م�ستوى اململكة فح�سب بل على م�ستوى العامل.
وب�ش�أن ما الحظه بع�ض الأع�ضاء من عدم ت�ضمني الهيئة تقريرها حجم
م�ساهمة ا�ستثماراتها يف الناجت املحلي الإجمايل ،والعائد على االقت�صاد
الوطني� ،أ�شار رئي�س اللجنة �إىل �أن ا�ستثمارات الهيئة امللكية للجبيل وينبع
عاما م�ضت� ,أ�سهمت يف خمرجات �صناعية بنحو ()575
على مدى (ً )40

مداوالت القبة

�صناعة ت�شكل جز ًءا من منظومة القطاع ال�صناعي الذي ي�ضم �أكرث من �ستة
�آالف م�صنع ،ووف ًقا خلطة التنمية العا�شرة تبلغ م�ساهمة قطاع ال�صناعة يف
الناجت املحلي الإجمايل (.)%11.27
وبخ�صو�ص جهود الهيئة يف توطني وتطوير التعيينات ،قال املهند�س
الزهراين �أن للهيئة خطة ا�سرتاتيجية لتعبئة املعلومات ،وهي �أحد برامج
خطة التنمية (التا�سعة) ،وتهدف اخلطة اال�سرتاتيجية �إىل مكننة الأعمال
للعاملني بالهيئة واملتميزين باملدن ال�صناعية.
وردًا على ت�سا�ؤالت بع�ض الأع�ضاء عن عدم ا�ستفادة هيئة املدن ال�صناعية
من خربة الهيئة امللكية للجبيل وينبع ،وعدم دمج الهيئات ال�صناعية
حتت �إدارة الهيئة امللكية للجبيل وينبع؟ �أو�ضح رئي�س اللجنة �أن تنظيم
هيئة املدن ال�صناعية ومناطق التقنية ال�صادر بقرار جمل�س الوزراء رقم
( )235وتاريخ 1422/8/27هـ ،جعل من مهامها تنفيذ ا�سرتاتيجية تطوير
املدن ال�صناعية ،وت�شجيع القطاع اخلا�ص على �إن�شاء املدن ال�صناعية،
وتطويرها ،و�إدارتها ،وت�شغيلها ،و�صيانتها ،م�ضيف ًا �أن دورها يتمثل يف
التخطيط ،والإ�شراف ،والرقابة ،ويتوقع ارتفاع عدد املدن ال�صناعية �إىل
( )40مدينة �صناعية مب�ساحة ال تقل عن ( )160مليون مرت مربع ،وتت�ضمن
�أكرث من ( )4700م�صن ًعا لتزيد قيمة ا�ستثماراتها عن ( )250مليا ًرا ،ويعمل
بها �أكرث من (� )300ألف عامل .م�ؤكد ًا يف هذا ال�سياق �أهمية تطوير املدن
ال�صناعية ومناطق التقنية ب�شكل م�ستقل ،كنموذج ي�ضاف �إىل النماذج
الأخرى الناجحة مثل الهيئة امللكية للجبيل وينبع.
و�أ�ضاف رئي�س اللجنة �أن مهام الهيئة امللكية للجبيل وينبع ال�صادرة
باملر�سوم امللكي رقم ( )75/5وتاريخ 1395/9/16هـ ،موجهة �إىل
تنفيذ خطة التجهيزات الأ�سا�سية الالزمة لإعداد منطقتي اجلبيل وينبع

كمنطقتني �صناعيتني .كما �أوكل للهيئة بنا ًء على القرار رقم ( )106وتاريخ
1411/7/13هـ ،مهام ت�شغيل و�صيانة هذه التجهيزات ،لذلك؛ ف�إن مهام
الهيئة الرئي�سة هي تطوير الأرا�ضي ،واملرافق ،واخلدمات ،واخلدمات
التعليمية ،وال�صحية.
�أما ما يتعلق بعدم جتاوز اال�ستثمارات احلقيقية وامل�ساندة عن ()%2
من قيمة اال�ستثمارات ال�صناعية ،قال الزهراين� :إن ذلك يعود �إىل حجم
اال�ستثمار يف ال�صناعات الأ�سا�سية ،حيث يظهر �أن عدد امل�صانع ()57
م�صن ًعا كلفتها ( )613مليار ،يف حني �أن ال�صناعات اخلفيفة وامل�ساندة
بلغت ( )522م�صن ًعا وحجم ا�ستثماراتها بلغ ( )4.5مليار.
وبخ�صو�ص ن�سبة اال�ستثمار ال�صناعي الوطني والأجنبي ،لفت رئي�س
اللجنة �إىل وجود م�شروعات م�شرتكة بني امل�ستثمر املحلي والأجنبي ،ولكن
مل ترد يف التقرير ،و�ستعمل اللجنة على توفري املعلومة يف التقرير القادم.
وب�ش�أن ما ذكره بع�ض �أع�ضاء املجل�س ب�أن الهيئة لديها توجه ب�أن يكون
لديها ذراع ا�ستثماري ،ويتوقع �أن تتبنى اللجنة هذا التوجه� ،أ�شار رئي�س
اللجنة �إىل قرار جمل�س ال�شورى رقم ( )67/38وتاريخ 1435/5/17هـ،
الذي ين�ص على« :ت�أ�سي�س �شركة ا�ستثمارية مملوكة للهيئة ،لتحقيق التوظيف
الأمثل ملواردها».
وبالن�سبة ملا تعانيه الهيئة من اجلهات الرقابية ،والأنظمة القدمية
و�صياغة العقود ،لفت املهند�س الزهراين النظر �إىل قرا جمل�س ال�شورى رقم
( )38/35وتاريخ 1428/6/17هـ ،الذي ي�ؤكد على �أهمية متتع الهيئة امللكية
للجبيل وينبع باملرونة املالية والإدارية؛ لتمكينها من تلبية احتياج املدينتني
من البنى التحتية الالزمة ملختلف القطاعات ال�صناعية واال�ستثمارية يف
فرتات زمنية حمدودة.

ال�شورى  -العدد � - 174شعبان 1437هـ مايو 2016م

31

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

�أكد معايل رئي�س جمل�س ال�شورى ال�شيخ الدكتــــور عبداهلل بن
حممد بن �إبراهيم �آل ال�شيخ قرار الربملان العربي برفــــ�ض و�إدانة
حماوالت �إيران ت�سيي�س فري�ضة احلــــج ،دليــــل عــــلى ال�سيا�ســــة
احلكيمة للمملكة العربية ال�سعودية يف هذا ال�ش�أن.
وقال معاليه� “ :إذا �أرادت �إيران �أن حتــــول بني �أداء احلجــــاج
ملنا�سكهم من خالل �إدخال جوانب �سيا�سية يف �شعرية احلج فهذا �أمر
غري مقبول ولن تقبل به اململكة العربيــــة ال�سعوديــــة �أو �أي دولة
�إ�سالمية” ،م�ؤكدً ا �أن الربملان العربي عرب بو�ضوح عن دعمه ملوقف
اململكة ورف�ضه ملوقف �إيران فيما يتعلق بت�سيي�س �شعرية احلج.
جاء ذلك يف ت�صريح ملعاليه عقـب لقائـه رئيــــ�س جمل�س الأمة
الكويتي الأ�ستــــاذ مــــرزوق علي الغــــامن ،على هام�ش م�شاركتهما
يف �أعمال امل�ؤمتر الثالث للربملانيني العرب حــــول ق�ضايا الطفولة
الذي عقد يف القاهرة م�ؤخر ًا.
و�أ�ضاف معاليه � “ :إن احلج �شعرية وعبادة والركن اخلام�س للإ�سالم وال
ميكن �أن يتحول �إىل جانب �سيا�سي ،ومن هنا ف�إن اململك ـ ــة العربية ال�سعودية
تبذل كل ما ت�ستطيع لت�سهيل �أمور احلج وكل من ي�أتي �إىل مك ـ ــة ي�شاهد هذا
ال�شيء م�شاهدة العيان لكي يكون احلج مي�س ًرا للجميع.
32

ال�شورى  -العدد � - 174شعبان 1437هـ مايو 2016م

و�أو�ضــح �أن لقاءه مع رئي�س جم ـ ــل�س الأمة الكويتي ي�أتي يف �إطار الت�شاور
ب�ش�أن الق�ضايا امل�شرتكة واملعرو�ض ـ ــة على �أجندة امل�ؤمتر الثالث للربملانيني
العرب حول ق�ضايا الطفولة ،م�ش ـ ــيدً ا بدور رئي�س جمل�س الأمة الكويتي يف
دعم العمل الربملاين العربي .
و�أثنى الدكتور عبداهلل �آل ال�شيخ على الدور املهم الذي ي�ضطلع به معايل
رئي�س جمل�س الأمة الكويتي م ـ ــرزوق الغامن يف املحافل الربملانية العربية
والإ�سالمية والدولية ،وما يتميز به من حما�س وهمة.
و�أو�ضح رئي�س جمل�س الأم ـ ــة الك ـ ــويتي الأ�ستاذ مرزوق الغامن �أن لقاء مع
معايل رئي�س جمل�س ال�شورى يج�س ـ ــد العالقـات التاريخية املميزة التي تربط
بني قيادات البلدين ال�شقيقني وتربط جمل�س ال�شورى وجمل�س الأمة الكويتي.
وردًا على �س�ؤال حول �إدانة الربمل ـ ــان الع ـ ــربي ملح ـ ــاوالت �إيران ت�سيي�س
فري�ضة احلج ،قال الغامن � “ :إن هذا املو�ضوع وغريه من ق�ضايا التعاون بني
البلدين مت الت�شاور حولها” ،م�ؤكدً ا �أن ما مي ـ ــ�س اململ ـ ــكة مي�س دولة الكويت
ودول اخلليج وهو �أمر مثبت وال يحتاج �إىل تثبيت.
وكان الربملان العربي قد دعا� إىل عدم ت�سي ـ ــي�س فري�ضة احلج �أو ا�ستغاللها
للإ�ساءة �إىل اململكة العربية ال�سعودية ،م�ؤك ـ ــدا نبل وقد�سية هذه الفري�ضة
لدى عموم امل�سلمني .وطالب الربملان ،يف ق ـ ــرار �أ�صدره يف ختام �أعمال جل�سته
اخلام�سة والأخرية لدور االنعقاد الأول ب�ضرورة االبتعاد بفري�ضة احلج عن

تغطية

�أي توظيف ال يكون جمم ًعا للم�سلمني �أو يت�ضارب مع حقيقة هذه الفري�ضة،
و�سموها.
من جهـة �أخـ ــرى �شـ ــارك معايل رئي�س جمل�س ال�شورى ال�شيخ الدكتور
عبداهلل بن حممد بن �إبراهيم �آل ال�شيخ يف �أعمال امل�ؤمتر الثالث للربملانيني
العرب حـ ــول ق�ضايـ ــا الطفولـ ــة ،الـ ــذي عقد يف مقر جامعة الدول العربية
بالقاهرة برئا�سـ ــة مـ ــ�صر وم�شـ ــاركة عدد من الربملانيني العرب وممثلي
اجلهات املعنية بالطفولة.
ودعت جامعة الدول العربية �إىل ت�ضافر اجلهود للنهو�ض ب�أو�ضاع الطفولة
يف املنطقة و�سن القوانني والت�شريعات التي حتميها وو�ضع اخلطط والربامج
التي ترعاها ،حمذرة يف الوقت ذاته من خماطر �أو�ضاع الطفولة يف البلدان
التي تعي�ش �صراعات و�أزمات حـ ــادة مثل �سـ ــوريا وليبيا واليمن ،ف�ضال عن
الطفل الفل�سطيني الذي يتعر�ض لكل �صنوف القهر والعدوان املتوا�صل من
قبل �سلطات االحتالل الإ�سرائيلي.
وقال الأمني العام للجامعة العربيـ ــة الدكتور نبيل العربي يف كلمته التي
�ألقاها نيابة عنه نائبه ال�سفري �أحمد بن حلي� :إن الأطفال الذين ولدوا على
�أرا�ض ملتهبة هم �أول �ضحايا احلرب والكوارث الإن�سانية وهم معر�ضون
جلميع املخاطر واملعاناة مثل االجتار بهـ ــم ونقـ ــلهم �إىل دول ب�صورة غري
�شرعية و�إ�شراكهم كمقاتلني يف النزاعات امل�سلحة.
و�أو�ضح �أن ق�ضايا الطفولة حتتل �أولوية رئي�سـ ــية على �أجـ ــندة اجلامعة
العربية� ،إميانا منها ب�أن حتقيق امل�ستقبل الآمن للأمة مرهون مبدى تعزيز
وحماية حقوق الطفولة ،الفتا �إىل �أن اجلامعة تعمل حاليا على �إعداد �أجندة
التنمية لال�ستثمار يف الطفولة يف الوطن العربي  2030-2015لتكون مبثابة
الأجندة العربية للنهو�ض ب�أو�ضاع الطفل يف املنطقة العربية.
و�أكد رئي�س الربملان العربي الأ�ستـ ــاذ �أحـ ــمد بن حمـ ــمد اجلـ ــروان يف
كلمته �أهمية تبادل اخلـ ــربات بني املجـ ــال�س والربملانـ ــات العربية ،يف جمال
و�ضع الت�شريعات والعمل على �إنفاذها.

وقال اجلروان� :إن �أهمية هذا امل�ؤمتر ،الذي ت�شارك فيه جمموعة متميزة
من الربملانيني العرب واملنظمات العربيـ ــة واجلهات املخت�صة ،وال�شخ�صيات
البارزة يف املجال االجتماعي والرتبـ ــوي وحقوق الطفل ،من �أجل اخلروج
بت�شريعات وتو�صيات ذات فعالية ،ت�ضمن لأطفالنا حقهم يف طفولة �سعيدة،
وم�ستقبل مزهر ملا فيه خري �أمتنا العربية جمعاء.
ٍ
و�شدد على �أن الربملان العربـ ــي الذي ميثل �شعوب  22دولة عربية ي�ؤمن
�إميان ًا را�سخ ًا ب�أهمية ق�ضايا الطفل و�ضرورة االهتمام به ورعايته ،فالأطفال
م�ستقبل الأمة ور�صيدها اال�سـ ــرتاتيجي ،الف ـ ـتًا النظر �إىل حر�ص الربملان
العربي على الت�أ�سي�س لأجيال عربية �أكـ ــرث وع ـ ـ ًيا وثقاف ًة و�إيجابية ،جتاه
جمتمعها و�أمتها.
و�أكد �أن الوقت قد حان من �أجل تفعيل قرار جامعة الدول العربية ال�صادر
عن قمة �سرت لعام 2010م ،الذي يو�صي ب�إن�شاء برملان الطفل العربي لكي
يرعى م�صالح الطفل العربي ،ويكـ ــون معني ًا بتفعيل القوانني والت�شريعات
الالزمة من �أجل ،حماية حقوق الطفل العربي ،وبكون مرجع ًا وممث ًال عربي ًا
ل�ش�ؤون الطفل العربي حمليا و�إقليميا ودوليا .
وناق�ش امل�ؤمت ــر دور الربملانيــني العرب جتاه ق�ضايا الطفولة يف الفرتة
 :2016-2009التحديات والآفاق ،والو�ضع الراهن للت�شريعات العربية حول
ق�ضايا الطفولة ،و�سبل و�آليـ ــات حماية الأطفال الذين ال يتمتعون بحماية
ت�شريعية ،كما ي�ستعر�ض التجارب الوطنية العربية يف جمال حماية الطفولة،
و�آليات املتابعة لإدراج ق�ضايا الطفولة على �أجندة الربملانات العربية يف ظل
املتغريات الراهنة ،ومن املقرر �أن يخرج امل�ؤمتر ب�أجندة للنهو�ض ب�أو�ضاع الطفولة
العربية على قائمة �أولويات الربملانات العربية يف �ضوء �إعداد جامعة الدول العربية
“�أجندة التنمية لال�ستثمار يف الطفولة يف الوطن العربي  ،”2030-2015لتكون
مبثابة الأجندة العربية للنهو�ض ب�أو�ضاع الطفل يف املنطقة ،يف ظل عدم �إدراج
هدف م�ستقل بق�ضايا حقوق الطفل �ضمن �أهداف التنمية امل�ستدامة.
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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�ض يوم اخلمــي�س � 5شعبـــان 1437هـ ,بـــرقيات �شكر
وتقدير خلادم احلرمني ال�شريفـــني امللك �سلـمان بن عبد العزيز,
ول�صاحب ال�سمو امللكي الأمري حمــمد بن نايـــف بن عـــبد العزيز
ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الـــوزراء وزير الداخلية ,ول�صاحب
34
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ال�سمـــو امللـــكي الأميـــر حممد بن �سلمان 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 �إقامة هذا امللتـــقى ودعــوة �أبناء دول جمل�س التعاون لدول
اخلليج العربيـــة لتبـــادل اخلـــربات والتجارب يف جمال مواجهة
ظاهرة الإرهاب.

تغطية

كما وجه امل�شاركون برقية �شكر ل�صاحب املعايل ال�شيخ الدكتور
عبد اهلل بن حممد بن �إبراهيم �آل ال�شيـخ رئي�س جمل�س ال�شورى
باململكة العربية ال�سعودية على تنظـــيم هــــذا امللتـــقى وعلى ما
طرح يف جل�ساته من �أوراق ونقا�شات بنــاءة ,وعـلى ح�سن ال�ضيافة
والتنظيم الذي �أ�سهم يف جناح امللتقى.
و�أو�صى امللتقى يف ختام �أعمال ــه بت�شك ــيل فري ــق عمل خلي ــجي م�شرتك
بني جمال�س ال�شورى والنواب والوطني والأمة لدعم و�ضع تو�صيات امللتقى
والأن�شطة امل�شرتكة مو�ضع التنفيذ ،وكذلك لتعزيز تبادل اخلربات الت�شريعية
والقانونية ودرا�سة الثغرات التي قد حتد من املواجهة ال�شاملة للإرهاب يف
املجاالت الت�شريعية والقانونية وتفعيل االتفاقي ــات واملذكرات ذات العالقة
بني دول جمل�س التعاون.
ودعا �إىل درا�س ــة �إن�شاء قاع ــدة بيانات م�ش ــرتكة للم�ش ــاريع والقوانني
والأنظمة ذات العالقة مبواجهة الظاهرة الإرهابية يف دول جمل�س التعاون.
و�إن�شاء مرا�صد علمية لال�ست�شراف امل�ستق ــبلي الجتاهات ظاهرة الإرهاب
وتهيئ ــة البيئ ــة املنا�س ــبة التي ت�س ــمح باال�ستباق واال�ستع ــداد مل�ستج ــدات
املواجهة امل�ستقبلية.
كما دعا �إىل ت�سهيل ودعم جهود �إجراء الدرا�سات والبحوث ذات العالقة
بالظاهرة الإرهابية يف اجلامعات ومراكز البحوث اخلليجية.

و�أو�صى بتعزيز العالق ــة بني املجال ــ�س الت�شريعي ــة اخلليج ــية وامل�ؤ�س�سات
احلكومية للت�صدي لظاهرة الإرهاب والفكر املتطرف.
وطالب بو�ضع خطة �إ�سرتاتيجية م�شرتكة للربملانات اخلليجية لنبذ العنف
والتطرف الفكري والثقايف وتر�سيخ ثقافة االعتدال والو�سطية.
ويف جم ـ ــال املعاجل ــات الإعالمي ــة والفكري ــة �أو�ص ــى امللت ــقى بدرا�س ــة
�إن�شاء مركز متخ�ص�ص للتدريب على مواج ــهة الإرهاب الإليكرتوين فكريا
واال�ستفادة من جتربة حملة ال�سكينة يف اململكة العربية ال�سعودية مبا ينا�سب
الدول واملجتمعات اخلليجية الأخرى.
كما �أو�صى بدرا�سة �إن�شاء مراك ــز (فكرية) �إلكرتونية للمنا�صحة واحلوار
الإليكرتوين بلغات متعددة ملناق�ش ــة �شب ــهات اجلماعات املتطرفة ،وتدار�س
�سبل تعزيز �إن�شاء روابط للمتطوعني ملواجهة الإرهاب فكر ًيا وجمتمع ًيا ودعم
اجلهود الر�سمية.
ودعا �إىل تقومي الر�سالـة الإعالميـ ــة احلالية لتكون �أكرث فاعلية ،وو�ضع
معايري حم ــددة ت�ض ــمن عدم م�ساهمتها يف ن�شر االنح ــراف الفك ــري لدى
ال�شباب ،و�إعـ ــادة النظـ ــر يف بع�ض امل�ضـ ــامني الثقاف ــية التي ق ــد ت�ش ـ ـج ــع
العزلة واالغرتاب.
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كما دعا �إىل درا�سة �أف�ضل الطرق لتح ــقيق الت ــوازن يف جهود مواجهة
الإرهاب بني احللول الأمنية الالزمة و�أهمي ــة معاجل ــة اجل ــذور امل�سب ــبة
للإرهاب ،ودرا�سة وتبني احللول الع�صرية املتب ــعة مع املوقوف ــني يف ال�سجون
على ذمة ق�ضايا الإرهاب وذلك بتط ــبيق جتارب تع ــزيز املناع ــة الفك ــرية
وجتربة بيت منت�صف الطريق وغري ذلك.
وطالب امللتقى بتوفري الربامج الوقائية والتوجيهية والإر�شادية للمتدربني
يف جمال الأمن الفكري مع تعزيز مفهوم الو�سطية واالعتدال وحتفيزهم
على العطاء والتفاعل مع املجتمع من خالل امل�شاركة يف الربامج التطوعية،
وتطبيق �أ�ساليب مبتكرة لتعميق م�شاركـ ــة املواطن واملجتمع ب�شكل عام يف
مواجهة ظاهرة الإرهاب.
و�أو�صى امللتـ ــقى بعقـ ــد م�ؤمتـ ــر برملاين خليجي �سنوي ملكافحة الإرهاب
والتطرف تدعى �إليه امل�ؤ�س�سات الدينية اخلليجية وخبـ ــراء التعليم والإعالم
والثقافة وممثلي منظمات املجتمـ ــع املدين لتـ ــدار�س م�ستـ ــجدات الإرهاب
و�أحدث طرق مواجهة وتعزيز ن�شر ثقافة االعتدال والو�سطية.
ويف جمال املواجهة الت�شريعـ ــية والقانونيـ ــة للإرهاب وتنظيماته �أو�صى
امللتقى بتحديث الت�شريعات والأنظمة الوطنيـ ــة مبا يواكـ ــب امل�ستجدات يف
اجلرائم الإلكرتونية التي قد تدعم الإرهاب وتنظيماته.
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ودعا �إىل ت�شجيع املجال�س يف اخلليج على و�ضع �أنظمة وت�شريعات تو�ضح
احلد الف�صل بني حريـ ــة الر�أي والتعبري وما ميكن �أن تف�ضي �إليه من نتائج
والإطار الت�شريعي للجرمية عرب الإنرتنت �أو بوا�سطتها �أو من خالل خدماتها.
و�أو�صى امللتقى بدعم جهود تدريب رجال ال�ضبط والتحقيق والق�ضاء على
�أ�ساليب وتقنيات الإرهاب الإلكرتوين وطرق املراقبة والتخريب والتج�س�س.
وكذلك التحري�ض الإلكرتوين على العنف والإرهاب ،ودعم جهود و�ضع
ت�شريعات واتفاقيات دولية حتـ ــد من اجلرميـ ــة الإرهابية الإلكرتونية عابرة
القارات والثقافات ،ودعم اجلهود الرامية �إىل �إيجاد ت�شريعات دولية جت ّرم
توظيف املنظمـ ــات واجلماعـ ــات الإرهابيـ ــة وا�ستغاللها من قبل الدول يف
�صراعاتها ال�سيا�سية.
وطالب امللتقى ب�إعادة �صياغة مفهوم الإرهاب مبا ي�ستوعب امل�ستجدات
التي طر�أت يف جماالت التقنيـ ــة ،وتوحـ ــيد الت�شريـ ــعات اخلليجية ملحاربة
الإرهاب وتعـ ــزيز الإجراءات التي حتـ ــد من انت�شـ ــاره يف املنطـ ــقة ،وتعزيز
التعـ ــاون اخلـ ــليجـ ــي لتبـ ـ ـ ــادل اخلبـ ــرات واملعلومـ ــات حـ ــول الإرهـ ــاب
و�سـ ــبل مكافحته.

تغطية

كلمة رئيس مجلس الشورى

وكان معايل رئيـ ــ�س جمـ ــل�س ال�شورى ال�شيخ الدكتور عبداهلل بن حممد
بن �إبراهيم �آل ال�شيخ قد افتـ ــتح �أعـ ــمال امللتقى بكلمة �أو�ضح فيها �أن دول
جمل�س التعاون اخلليجي عانت من ا�ستهدافها من قبل التنظيمات والأحزاب
واخلاليا الإرهابية بعملياتها الإجرامية.
آل الشيخ :اإلرهاب أخذ أبعادًا خطيرة وإمعا ًنا
في التطرف والعنف

وقال � ”:إن الإرهاب اليوم قـ ــد �أخـ ــذ �أبعاد ًا خطرية يف التمدد واالنت�شار
والإمعان يف التطرف والعنف؛ ولهذا فقـ ــد �أ�صـ ــبح حمـ ــور اهتمام ال�سا�سة
واحلكومات وال�شعوب بكل مكوناتها و�أطيافها».
و�أكد معاليه �أن قادة دول جمل�س التعاون اخلليـ ــجي �أولوا هذه الظاهرة
اخلطرية اهتمام ًا بالغ ًا نحو حماربتها واحلـ ــد من �أخـ ــطارها؛ فاتخذوا يف
�سبيل ذلك خمتلف التدابري والإجراءات الفكـ ــرية والت�شريعـ ــية والأمنية
والع�سكرية التي حدت من خطر الإرهاب على الأمـ ــن واال�ستقرار لي�س يف
منطقتنا اخلليجية فح�سب بل يف املنطقة العربية ودول العامل �أجمع.
وبني �آل ال�شيخ �أن امللتقى يكت�سب �أهمية كونه يلقي ال�ضوء على ظاهرة
الإرهاب اخلطرية ويبحث عن �أ�سباب تناميها وعن الو�سائل املالئمة للك�شف
عن خالياها وم�صادر متويلها ،ومالحقة عنا�صـ ــرها ،والت�صدي لأخطارها
و�إبطال خمططاتها الإجرامية ،من خـ ــالل اجتـ ــماع الأ�شـ ــقاء يف املجال�س
الت�شريعية يف دول جمل�س التعـ ــاون لدول اخلليج العربية� ،إىل جانب م�شاركة
نخبة من اخلرباء وذوي االخت�صا�ص واملهتمني ب�ش�أن هذه الظاهرة ،عاد ًا
ذلك ثمرة من ثمار االجـ ــتماع الدوري التا�سـ ــع لر�ؤ�ساء املجال�س الت�شريعية
يف دول جمل�س التعاون الذي عقد يف مدينـ ــة الريا�ض يف �شهر �صفر املا�ضي،
وتقرر فيه تخ�صي�ص مو�ضوع الإرهاب وتنظيماته و�أخطاره و�سبل مواجهته
مو�ضوع ًا خليجي ًا م�شرتك ًا لهذا العام.
وقال معاليه � ”:إن هذا نابع من ا�ست�شعار خطورة هذه الآفة والدور امل�ؤمل
من امل�ؤ�س�سات الت�شريعية يف القيام مب�س�ؤوليتها الرقابية والت�شريعية والإ�سهام
بدور فاعل يف حماربة الإرهاب والت�صدي لأفكار ال�شر والتطرف ،بالتعاون
مع امل�ؤ�س�سات والأجهزة الأمنيـ ــة ،والع�سكريـ ــة ،والتعليميـ ــة ،والإعالميـ ــة،
ومراكز البحث املختلفـ ــة كل يف جمـ ــاله “و�أ�ضاف “ �إن هناك الكثري مما

ميكن عمله يف هذا املجال ،خا�صة و�أن لدينا اليوم يف م�ؤ�س�ساتنا املختلفة
العديد من املخت�صني واملهتمني بدرا�سة هذه الظاهـ ــرة الذين ميكنهم �أن
ي�شخ�صوا خطرها ،و�أن ي�ضعوا املعاجلات املنا�سبة لها.
و�أفاد �آل ال�شيخ �أن املجل�س حر�ص عند تنظيم هذا امللتقى على ا�ستقطاب
نخبة من املهتمني والباحثني يف �ش�ؤون الإرهاب للخروج بـ ــر�ؤية ا�سرت�شادية
تعني �أع�ضاء املجال�س اخلليجية يف �إعداد ر�ؤية برملانيـ ــة خليجيـ ــة م�شرتكة
للتعامل مع هذه الظاهرة التي يتنامى خطرها و�إيجاد املعاجلات الت�شريعية
لها ،و�سـ ــوف تُعر�ض هـ ــذه الر�ؤيـ ــة على االجتـ ــماع الدوري القادم لر�ؤ�ساء
املجال�س الت�شريعيـ ــة اخلليجـ ــية الذي �سيعقد يف مملكة البحرين ال�شقيقة
ب�إذن اهلل تعاىل.
ورفع معايل رئي�س جملـ ــ�س ال�شورى نيابـ ــة عن �أ�صحاب املعايل ر�ؤ�ساء
املجال�س الت�شريعية يف دول جمل�س التعاون اخلليجي ال�شكر واالمتنان خلادم
احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعـ ــزيز �آل �سعود ول�صاحب ال�سمو
امللكي الأمري حممد بن نايف بن عبدالعزيز ويل العهد نائب رئي�س جمل�س
الوزراء وزير الداخلية ،ول�صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن
عبدالعزيز ويل ويل العهد النائب الثاين لرئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع
 حفظهم اهلل  -على ما يولونـ ــه للعمـ ــل الربملاين اخلليجي امل�شرتك منعناية واهتمام ،منوه ًا بجهود وزارة الداخلية وكافة رجال الأمن يف مكافحة
الإرهاب والت�صدي له.
و�أعرب عن �شكره لأعـ ــ�ضاء املجالـ ــ�س الت�شريعـ ــية اخلليجـ ــية وللخرباء
واملخت�صني امل�شاركني ب�أوراق العمل يف امللتقى وللقائمني على تنظيمه راجي ًا
لهم التوفيق يف �أعمالهم ملا فيـ ــه خـ ــري �أوطانـ ــنا وجمتـ ــمعاتنا .عقب ذلك
بد�أت جل�سات امللتقى.

كلمة األمين لعام لمجلس
الشورى رئيس اللجنة المنظمة

كما �ألقى معـ ــايل الأمـ ــني العـ ــام ملجل�س ال�شورى رئي�س اللجنة املنظمة
الدكتور حممد بن عبد اهلل �آل عمـ ــرو كلمـ ــة �أ�شاد فيها باجلهود الت�شريعية
التي تبذلـ ــها املجـ ــال�س الت�شريعـ ــية اخلليجـ ــية ملواجـ ــهة خـ ــطر الإرهـ ــاب
والتنظيمات الإرهابـ ــية� ،إذ ي�شـ ــغل هذا اخلـ ــطر الـ ــداهم حيز ًا وا�سع ًا من
اهتمام املجال�س والعناية لديها.
آل عمرو :اإلرهاب يشغل حيزًا واسعًا من
اهتمام المجالس التشريعية الخليجية
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وبني �أنه يف �شهر �صفر املا�ضي �أ�صدر �أ�صحاب املعايل ر�ؤ�ساء جمال�س
ال�شورى والنواب والوطني والأمة يف دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية
يف اجتماعهم الدوري التا�سع الذي عقد يف مدينة الريا�ض قرار ًا باتخاذ
مو�ضوع “الإرهاب والتنظيمات الإرهابية اخلطر واملواجهة” مو�ضوع ًا علمي ًا
م�شرتك ًا خالل ال�سنة احلالية 2016م ،بهدف �إخ�ضاعه للدرا�سة والبحث
وا�ستعرا�ض جـ ــهود وجتـ ــارب الدول الأعـ ــ�ضاء يف حماربـ ــة هـ ــذه الآفة
اخلطرية ،واحلر�ص على اال�ستفادة من تلك التجارب ،واخلروج منها بر�ؤية
برملانية ا�سرت�شادية م�شرتكـ ــة ملحاربـ ــة الإرهـ ــاب وتنظيماته بكل �أ�شكالها
وانتماءاتها.
و�أكد �أن املو�ضوع منذ �إقراره حظي باهتمام بالغ من معايل رئي�س جمل�س
ال�شورى نظر ًا ملا لهذا الداء الفتـ ــاك من �أخطار تهدد الأمن واال�ستقرار يف
اململكة العربية ال�سعودية ويف منطقة اخلليج العربي بل ويف منطقتنا العربية
كلها ،وقد كلف معاليه فريق ًا علمي ًا �ضم عدد ًا من �أع�ضاء املجل�س للنظر يف
الآلية املنا�سبة لتنفيذ ذلك القرار.
38
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و�أو�ضح الدكتور �آل عمرو� ،أن التنظيمات الإرهابية ا�ستهدفت بعملياتها
الإجرامية دول جمل�س التعاون اخلليجي؛ فخا�ضت كل دولة جتارب عدة يف
حماربة الإرهاب وتنظيماته؛ وحققت يف ذلك جناحات كبرية،
واكت�سبت خاللها خربات عميقة يف عمليات الر�صد واملتابعة واملواجهة.
بح�سب طبيعة العمليات الإرهابية التي واجهتها والظروف املحلية والدولية
التي �صاحبتها.
و�أ�ضاف �أن انت�شار الإرهاب يف العديد من دول العالـ ــم واتخاذه �أمناط ًا
عدة ،واعتناق �أفراده لفكر متطرف ومنحرف قـ ــائم على التكـ ــفري والعنف
وا�ستباحة الأنف�س والأعرا�ض والأموال ،حتى �أ�صـ ــبح ظاهرة عاملية ،وق�ضي ًة
�أمنية تثري اهتمام دول العامل ب� ْأ�س ِرها؛ دفع الكثري من تلك الدول �إىل �إن�شاء
مراكز للمعاجلات الفكرية ،وتكوين التحالفات والتكتالت الإقليمي ِة والدولية،
وتوقيع االتفاقيات ومذكرات التفاهم والتعاون وتبادل املعلومات واخلربات
ملحاربة الإرهاب وتنظيماته ،ودر ِء �أخطاره ،وجتفيف منابعه.
وقال معاليه� ”:إن املواجهة احلا�سمـ ــة وال�شاملـ ــة لهذا اخلـ ــطر الداهم
ت�ستدعي تناوله تناو ًال م�ستوعب ًا مل�سبباته و�أمناطه و�أبعاده الفكرية والنف�سية

تغطية

واالجتماعية ور�صد �آثاره املدمرة ،ولهذا ت�أتي �إقامـ ــة هذا امللتـ ــقى حماولة
جادة لدرا�سة واقع الإرهاب والتنظيمات الإرهابية يف املنطقة،
وا�ستعرا�ض التدابري الت�شريعية والفكريـ ــة والأمنـ ــية املعمول بها ،بهدف
مراجعتها للو�صول �إىل ر�ؤية برملانية ا�سرت�شادية مل�ساعـ ــدة امل�شرعني يف دول
جمل�س التعاون اخلليجي ملراجعة وا�ستكمال اجلهود الت�شـ ــريعية التي ت�سـ ــهم
يف حماربة هذه الآفة ،ومنع م�سبباتها ،والك�شف عن خالياها وخمططاتها،
وم�صادر متويلها ،ودر ِء �أخطارها والق�ضاء عليها.

م�شريا �إىل �أن اجلهـ ــود الفكريـ ــة تعالج عن طـ ــريق احلجج ال�شرعية,
والفتاوي عن طريق احلوارات الدينية مثل امل�ؤمتر العاملي للحوار بني �أتباع
الأديان ال�سماوية ,وكـ ــذلك مثل مركـ ــز املنا�صحـ ــة� ,أما اجلهود الإعالمية
فتواجه عن طريق التوا�صـ ــل الإعالمي والتحقيقات ال�صحفية  ،فيما تطرق
ع�ضو جمل�س ال�شورى الدكتور فايز ال�شهري يف ورقته �إىل الإرهاب الإلكرتوين
“التهديد و�أ�ساليب املواجهة” ,ور�أى �أن امل�شكلة لي�ست يف الو�سيلة و�إمنا يف
املجتمع نف�سة وثقافته وطريقة ا�ستخدامه لها.

جلسات الملتقى

و�أ�شار �إىل �أن هناك جمموعة �سلبيات لثقافة ع�صر املعلومات هي م�شكلة
مفهوم احلرية وم�شكلة اجتماعية “ثقافية” وتربية �سلوك وطفرة املعلومات
“�ضعف الإ�سهام” م�ؤكدً ا �أن هناك عالقة قوية بني الإنرتنت وال�شباب.
ويف ورقه �أخرى حتدث الدكتور عبد املنعم امل�شوح عن املواجهة الإلكرتونية
لق�ضايا التطرف والإرهاب ،الفتا النـ ــظر �إىل �أن التوا�صل واحلوار يجب �أن
يكون ج�سدي ولي�س �إلكرتوين فقط ل�صنع بيئات جاذبة وم�ؤثرة،

بعد ذلك بد�أت جل�سات امللتقى حيث تنـ ــاولت اجلل�سة الأوىل التي جاءت
بعنوان « واقع الإرهاب والتدابيـ ــر الت�شريعـ ــية ملواجهته» ,ور�أ�سها مندوب
اململكة العربية ال�سعودية الدائم لدى منظمة اليون�سكو الدكتور زياد بن عبد
اهلل الدري�س ،وقدمت فيـ ــها عـ ــدة �أوراق عمـ ــل  :الأوىل كانت للدكتـ ــور ذعار
املحيا وحتدث عن واقع الإرهاب والتنظيمات الإرهابية حالي ًا يف املنطقة،
والثانية للدكتور �سلطان الطيار تناول فيها «التعاون الدويل يف مكافحة
الإرهاب على امل�ستويات الوطنيـ ــة والإقليمـ ــية والدولية» م�ستعر�ضا جتربة
اململكة يف هذا املجال ،فيما حتدث ع�ضو جمل�س ال�شورى الدكتور فهد العنزي
عن الدور الت�شريعي ملكافحة الإرهـ ــاب يف اململكة م�شري ًا �إىل االتفاقيات
الدولية التي وقعتها اململكة.
كما حتدث الدكتور معن احلافظ عن التدابري الت�شـ ــريعية الدوليـ ــة التي
اتخذتها اململكة ملواجهة الأعمال الإرهابية م�ستعر�ضا يف ورقته موقف اململكة
وجهودها يف مكافحة الإرهاب من خالل االتفاقـ ــيات الدولية التي وقعتها
وتنفيذ قرارات جمل�س الأمن الدويل �إىل جانب امل�ؤمترات والندوات الدولية،
وموقف اململكة من غ�سيل الأموال ودورها يف ذلك ،فيما �أو�ضح اللواء
خالد اخلليوي يف ورقته خطورة الإرهاب على اململكة وا�سرتاتيجياتها الأمنية
ملكافحته ،مفيد ًا �أن الإرهاب �أ�سبابه كثرية ومتعددة و�أنها ال تنح�صر يف
التعليم وال يف املال ،و�آخر الأوراق كانت للواء �سعد ال�شهراين الذي ا�ستعر�ض
عمليات املواجـ ــهة املتكاملـ ــة للظاهرة الإرهـ ــابية مـ ــن خـ ــالل جـ ــذورها
ومراحلها التاريخية.
�أما اجلل�سة الثانية فحملت عنوان “املوجهة الفكرية والإعالمية للتطرف
والإرهاب” ,ور�أ�سها وكيل وزارة الثقافة والإعالم للعالقات الثقافية الدولية
الدكتور عبد العزيز امللحم ،وحتدث فيها الدكتور حمزة بن �أحمد بيت املال،
عن الإطار املفاهيمي جلهود اململكة يف مواجـ ــهة فكـ ــر التطـ ــرف والإره ــاب
 -حالة اجلهود الفكرية والإعالمية .-

متمني ًا �أن يكون هناك دعم جمتمـ ــعي� ،أما �آخر الأوراق فكانت للدكتور
عبدالرحمن الهدلق الذي حتدث عن ا�سرتاتيجية الأمن الفكري يف مواجهة
الإرهاب مو�ضح ًا �أن اململكة عانت من هـ ــذا الإرهاب ,وا�ستعر�ض موا�صفات
وخ�صائ�ص الإرهابيني من �أعمار وثقافات وو�ضعهم االجتماعي،
الفت ًا �إىل �أن �أهم اال�سرتاتيجيات ملواجهة الإرهاب هو التعامل مع ال�شباب
وذلك من خـ ــالل الوقايـ ــة والت�أهـ ــيل والرعاية مثل مركز الأمري حممد بن
نايف للمنا�صحة.
�أما اجلل�سة الثالثة ف�شـ ــهدت عر�ض جتارب دول جمل�س التعاون لدول
اخلليـ ــج العربيـ ــة يف حماربة الإرهـ ــاب ,ور�أ�س اجللـ ــ�سة التي كانت بعنوان
“ مواجهـ ــة الإرهـ ــاب والتنظـ ــيمات الإرهابيـ ــة يف دول جمـ ــل�س التعاون...
الـ ــدرو�س امل�ستـ ــفادة “ مديـ ــر عـ ــام قنـ ــاة الإخباريـ ــة الأ�سـ ــتاذ جا�سر
اجلا�سر ,وحتـ ــدث فيـ ــها ممثل اململكة العربية ال�سعودية العميد مهند�س
ب�سام بن زكي عطية.
كما قدم املجل�س الوطـ ــني االحتـ ــادي بدولـ ــة الإمارات العربية املتحدة,
وجمل�س النواب مبملكة البحرين ,وجمل�س ال�شورى ب�سلطنة عمان ,وجمل�س
ال�شورى بدولة قطر ,وجمل�س الأمة بدولة الكويت� ،أوراق عمل تناولت جهود
دولهم يف مواجهة الإرهاب والتنظيمات الإرهابية.
ح�ضر �أعمال امللتقى عدد من �أعـ ــ�ضاء جمال�س ال�شورى والنواب والوطني
والأمة يف دول جمل�س التعاون لدول اخللـ ــيج العربـ ــية ,وعـ ــدد من اخلرباء
والباحثني يف جمال مكافحة الإرهاب.
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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�سة معــــايل نائب رئي�س املجل�س
الدكتور حممد بن �أمني اجلفــــري بزيــــارة للــــواليات املتـــحدة
الأمريكية خالل املدة من � 13-9شعبان 1437هـ املوافق 20-16
مايو 2016م ,التقى خاللها معايل رئي�س جمل�س النواب الأمريكي
وعدد من �أع�ضاء جمل�سي ال�شيوخ والنواب الأمريكيني ,وم�س�ؤو ًال
يف وزارة اخلارجية الأمريكية ,كما زار �أع�ضاء وفد ال�شورى عد ًدا
من مراكز الدرا�سات اال�سرتاتيجية يف وا�شنطن.
40
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فقـــد ا�ستقـــبل معـــايل رئي�س جمل�س النــواب الأمريكي ال�سيد
بول راين يف مكتـــبه مبـقر الكونغر�س الأمريكي يف وا�شنطن معايل
نائب رئي�س جمل�س ال�شـــورى الدكـــتور حمـــمد بن �أمني اجلفري
والوفد املرافق له ,بحــ�ضور �سفري خادم احلـــرمني ال�شريفني لدى
الواليات املتحدة الأمريكـــية �صـــاحب ال�ســمو الأمري عبداهلل بن
في�صل بن تركي.

تغطية

ويف م�ستهل اال�ستقبال رحـــب معــــايل رئيـــ�س جمـــل�س النواب
الأمريكي مبعايل الدكتور حممد اجلـــفري و�أع�ضاء الوفد املرافق,
متمني ًا لهم التوفيق يف زيارتهم احلالية للواليات املتحدة.
و�أكد �أهمية العالقات ال�سعودية الأمريكية ,والعمل على تعزيزها وتنميتها
مبا يخدم امل�صالح امل�شرتكة للبلدين وال�شعبني ال�صديقني.
و�أ�شار معايل ال�سيد بول راين �إىل الزيارة التي قام بها للمملكة العربية
ال�سعودية م�ؤخر ًا ,ولقائـ ــه خـ ــادم احلرمني ال�شريفـ ــني امللـ ــك �سلمان بن
عبدالعزيز �آل �سعود ,و�سمو ويل عـ ــهده الأمني �صاحب ال�سمو امللكي الأمري
حممد بن نايف بن عبدالعزيز نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية,
و�سمو ويل ويل العهد �ص ــاحب ال�س ــمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن
عبدالعزيز النائب الثاين لرئي�س جمـ ــل�س الـ ــوزراء وزيـ ــر الدفــاع .م�ؤكد ًا
اهتمامه بر�ؤية اململكة  2030التي ت�ستهدف تنويع م�صادر الدخل الوطني.
و�أ�شاد بالتطور الذي حققته اململكة ,وبجهودها يف مكافحة الإرهاب ,خا�صة
على م�ستوى املنهج الفكري من خالل مركز الأمري حممد بن نايف للمنا�صحة.
منوه ًا بجهود اململكة يف تكوين حتالف �إ�سالمي ع�سكري ملحاربة الإرهاب.
من جهته �أعرب معايل نائ ـ ــب رئي ــ�س جمل�س ال�شورى عن �شكره لرئي�س
جمل�س النواب على حفاوة اال�ستق ــبال ,ونـ ــقل ملعاليه حتيات معايل رئي�س
جمل�س ال�شورى ال�شيخ الدكتور عبداهلل بن م ــحمد بن �إبـ ــراهيم �آل ال�شيخ,
ومتنياته له ولأع�ضاء الكونغر�س الأمريكي التوفيق.
و�أكد الدكتور اجلفري �أهمية الزيارات املتبادلـ ــة بني جمـ ــل�س ال�شـ ــورى
والكونغر�س بغرفتيه ال�شيوخ والنواب ,ملا لها من دور يف ا�ستكـ ــ�شاف �آفاق
رحبة لتو�سيع العالقات الثنائية بني اململكة والواليات املتحدة ,.التي و�صفها
ب�أنها ا�سرتاتيجية ورا�سخة.
و�شرح وفد ال�شورى لرئي�س جمل�س النـ ــواب الأمريكي ر�ؤية اململكة 2030
و�أهدافها ,م�ؤكدين �أنها ال تقتـ ــ�صر على حتقيق حتول يف املجال االقت�صادي
فح�سب ,بل �ست�شهد اململكة خاللها حتو ًال على امل�ستوى االجتماعي مبا يحقق
للمواطن ال�سعودي مزيد ًا من الرفاهية ,وللوطن التقدم واالزدهار.
وفد ال�شورى يلتقي عددًا من �أع�ضاء الكونغر�س
من جهة �أخرى هيمـ ــن الو�ضـ ــع الراهـ ــن يف اليمن و�سوريا ,وحماربة
الإرهاب ,على االجتماعات التي عقدها وفـ ــد جمل�س ال�شورى برئا�سة معايل
نائب رئي�س املجل�س الدكتور حمـ ــمد بن �أمـ ــني اجلفري يف مقر الكونغر�س
الأمريكي �أم�س مع عدد من �أع�ضاء جمل�سي ال�شيوخ والنواب.
فقـ ــد اجتمـ ــع معالـ ــيه والوفـ ــد املرافق لـ ــه مع �أع�ضاء جمل�س ال�شيوخ
الأمريكي ال�سيناتـ ــور جـ ــون ماكني رئي�س جلنة خـ ــدمات القـ ــوات امل�سلحة
(الدفاع) يف املجل�س ,وال�سيناتور ديان فاين�ستني كبرية الدميوقراطيني يف
جلنة اال�ستخبارات باملجل�س ,وال�سيناتـ ــور كوري جاردنر ,وال�سيناتور جيف

مريكلي ,وال�سيناتور �إد ماركي وال�سيناتـ ــور ديفـ ــيد بريدو ,و�أعـ ــ�ضاء جمل�س
النواب ال�سيد �إد روي�س ,وال�سيد كيث �إلي�سون ,وال�سيد �آدم كينزجنر ,وال�سيد
جيم�س �شافيتز.
و�شرح معايل الدكتور حممد اجلفـ ــري لأعـ ــ�ضاء الكونـ ــغر�س الأمريكي
مواقف اململكة العربية ال�سعودية بقيادة خـ ــادم احلرمـ ــني ال�شريفني امللك
�سلمان بن عبدالعزيز  -يحفـ ــظه اهلل  -جتاه الق�ضايا الراهنة يف منطقة
ال�شرق الأو�سط ,م�ؤكد ًا �أن اململكة دولة حمبة لل�سالم وتبذل ق�صارى جهدها
مبا لها من دور رائد وحموري ملعاجلة العديد من ق�ضايا املنطقة ,وحتر�ص
على ا�ستقرار منطقة اخلليج العربي التي متثل منطقة حيوية للعامل.
و�أ�شار �إىل �أن تدخل اململكة العربية ال�سعودية يف اليمن وقيادتها لتحالف
ع�سكري عربي جاء ا�ستجابة لنداء القيـ ــادة ال�شرعية لليمن برئا�سة الرئي�س
عبدربه من�صور هادي لن�صرة ال�شعـ ــب اليمني ال�شقيق من ملي�شيات احلوثي
التي انقلبت على ال�شرعية واختطفت م ـ ـ�ؤ�س�سات الدولة مدعومة من قوات
الرئي�س املخلوع علي �صالح ومن النظام الإيراين .م�ؤكدً ا �أن قوات التحالف
تتوخى احلذر ال�شديد لتجنب ا�ستهـ ــداف املدنيـ ــني �أو املنـ ــ�ش�آت املدنية يف
اليمن ,رغم �أن احلوثيني وقوات املخلوع علي �صالـ ــح يتخـ ــذون تلك املن�ش�آت
مقرات لهم ,وخمازن لأ�سلحتهم.
و�أو�ضح �أع�ضاء وفد ال�شورى لأع�ضاء الكونغـ ــر�س �أن مليـ ــ�شيات احلـ ــوثي
التي انقلبت على ال�شرعية يف اليمن ح�شدت ملي�شياتها على حدود اململكة,
لالعتداء عليها ,وتنفيذ خمططات �إيران التو�سعية ,الرامية لل�سيطرة على
املنطقة ,من خالل تدخالتها املتوا�صلة يف ال�ش�ؤون الداخلية يف العديد من
دول املنطقة ,ودعم امللي�شيات التابعة لها مثل حزب اهلل يف لبنان ,واحلوث
يف اليمن .و�أعادوا الأذهان �إىل االعتداءات التي قامت بها ملي�شيات احلوثي
على حدود اململكة مع اليمن يف العام 2009م ,مما �أجرب اململكة على �إجالء
العائالت ال�سعودية من مناطق التوتر �آنذك.
و�أ�شاروا �إىل اجلهود الإن�سانية والإغـ ــاثية التي تقوم بها اململكة لإغاثة
ال�شعب اليمني ال�شقيق من خالل مركز امللك �سلمان بن عبدالعزيز الدويل
للإغاثة الذي يقدم امل�ساعدات الغذائية والطبية لأبناء ال�شعب اليمني ,ومد
يد العون لهم ,حيث جتاوزت قيمتها الـ ( )500مليون دوالر ,لإغاثة ال�شعب
اليمني ,كما ا�ست�ضافت اململكة مئات الآالف من �أبناء ال�شعب اليمني,
و�صححت �أو�ضاع من يقوم منهم يف اململكة ب�صورة غري �شرعية.
و�أكد نائب رئي�س جمل�س ال�شـ ــورى �أن اململكـ ــة العربية ال�سعودية تتطلع
�إىل عودة الأمن واال�ستقرار يف اليمن ال�شقيق ,من خالل احلوار ال�سيا�سي,
وتنفيذ ملي�شيات احلوثي لقرار جمـ ــل�س الأمـ ــن الدويل رقم  ,2216وت�سليم
ال�سالح وم�ؤ�س�سات الدولة �إىل احلكومة ال�شرعية ,لينعم ال�شعب اليمني
بالأمن وال�سالم.
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ويف امللف ال�سـ ــوري �أكـ ــد �أعـ ــ�ضاء وفـ ــد جمل�س ال�شورى خطورة الو�ضع
أو�ضاعا
الإن�ساين ,والأمني الذي يعي�شه ال�شعـ ــب ال�سـ ــوري ,حـ ــيث يعـ ــي�ش � ً
م�أ�ساوية وجمازر و�سفك للدماء ,وح�صار وجتويع ,وتهجري للعائالت تعد
�أكرب عملية تهجري يف التاريخ.
و�شددوا على �أهمية الإ�سراع يف �إنهاء الأزمة ال�سورية التي بات ا�ستمرارها
ي�شكل تهديد ًا لي�س للمنطقة فح�سب بل لكثري من الدول ,نظر ًا لتحول امل�شهد
ال�سوري �إىل مرتع خ�صب للعديد من اجلماعات املتطرفة والإرهابية.
و�أكدوا موقف اململكة الثابت والداعم لل�شعب ال�سوري ,ومطالبتها بت�شكيل
حكومة انتقالية يف �سوريا ال مكان فيها لب�شار الأ�سد .و�أ�شاروا �إىل اجلهود
الإن�سانية التي قدمتها اململكة لل�شعب ال�سوري ال�شقيق ,حيث ا�ست�ضافت نحو
 2.5مليون �سوري على �أرا�ضيها ومل تعاملهم كالجئني بل عاملتهم ك�ضيوف,
ومنحت من رغب منهم البقاء حق الإقامة ,ووفرت لأبنائهم التعليم املجاين
يف املدار�س احلكومية� ,إىل جانب توفري اخلدمات ال�صحية لهم.
ويف ملف الإرهاب �أو�ضح معايل نائب رئي�س جمل�س ال�شورى الدكتور حممد
بن �أمني اجلفري �أن الدين الإ�سالمي دين العدل واملحبة وال�سالم ,وما يقوم
به من ينت�سبون للإ�سالم من �أعمال �إرهابية الإ�سالم منهم براء ,فديننا
يحرم قتل النف�س �إال باحلق ,وحفظ للإن�سان دمه وعر�ضه وحقوقه كاملة.
و�أكد �أن اململكة العربية ال�سعودية بقيادة خادم احلرمني ال�شريفني امللك
�سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود – يحفظه اهلل – دولة حمبة لل�سالم وحتارب
الإرهاب بكافة �صوره و�أ�شكاله ,وتعمل على جتفيف م�صادر متويله ,حيث
�سنت الأنظمة والقوانني التي جترم من ميول الإرهاب والإرهابيني ,م�شري ًا
�إىل �أن االتهامات التي يروجها �أعداء اململكة من خالل بع�ض و�سائل الإعالم
ب�أنها متول الإرهاب الغر�ض منها النيل من اململكة ومواقفها امل�شرفة يف
حماربة الإرهاب.
و�شرحوا لأع ــ�ضاء الكون ــغر�س اجله ــود التي ب ــذلتها اململ ــكة الع ـ ــربية
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ال�سعودية واجهت الإره ــاب بكاف ــة �ص ــوره و�أ�شكاله بكل قوة وحزم ,و�سنت
الأنظمة والقوانني الرادعة للإرهابيني ,ومن يتعاطف معهم.
و�أبدى �أع�ضاء وفد املجل�س ا�ستياءه ــم من �س ــعي بعــ�ض و�سائل الإعالم
ال�صاق تهمة الإرهاب باململكة ,وت�ساءلوا :هل من ي ــرعى ويدعـ ــم الإرهاب
يكتوي بناره؟؟.
وبينوا �أن مواجهة اململك ـ ــة للإره ــاب والت�صـ ــدي له �س ــارت على خطني
متوازيني �أمني وفكري ,وحققت يف ه ــذين امل�ساريــن نــجاح ًا كـ ــبري ًا ,ففي
املجال الأمني ت�صدت قوات الأمن للإرهابيني وجنحت يف و�أد الكرث من
خمططاتهم قبل تنفيذها يف عمليات ا�ستباقية م�شهودة.
وعلى ال�صعيد الفكري �أن�شئت يف اجلامعات ال�سعودية الكرا�سي العلمية
اخلا�صة بالأمن الفكري ,كما �أن�ش�أت مركز الأمري حممد بن نايف للمنا�صحة
الذي يعمل على ت�صحيح املفاهيم اخلاطئة ل ــدى ال�شب ــاب املوق ــوفني ممن
اعتنقوا الفكر ال�ضال ,وبيان خطورة الأفكار ال�ضالة التي غ ـ ــرروا بها على
الفرد واملجتمع ,ومتكن بف�ضل من اهلل من �إعادة الكثري من ال�شباب  -ممن
غرر بهم واعتنقوا الأفكار ال�ضال ــة � ,-إىل جادة ال�صواب ,بعد �أن تبني لهم
احلق ,و�أيقنوا �أنهم �سلكوا الطريق اخلط�أ.
و�أعرب ع�ضو جمل�س ال�شيوخ الأم ــريكي رئيــ�س جلن ــة خـ ــدمات القوات
امل�سلحة ( الدفاع) يف املجل�س ال�ســنات ــور جـ ــون ماكني عن تقديره للجهود
التي بذلته ــا اململكـ ــة العربي ــة ال�سعودية بقيادة خ ــادم احلرمني ال�شريفني
امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود لدعم ال�شرعية يف اجلمهورية اليمينة,
وحماية ال�شعب الي ــمني من ملي�ش ــيات احلـ ــوثي التي انقــلبت على ال�شرعية
واختطفت م�ؤ�س�سات الدولة.
وقال :لوال تدخل اململكة العربية ال�سعودية يف اليمن لأ�صبح الو�ضع �سيئ ًا.
وعرب عن قلقه من �سيا�سات النظام الإيراين يف املنطقة العربية وتدخالته
يف ال�ش�ؤون الداخلية لبع�ض دول املنطقة.
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و�أعربت ع�ضو جمل�س ال�شيوخ ال�س ــناتور ديـ ــان فاين�ســتني عن �شكرها
للمملكة على جهودها جتاه ال�شعب ال�سوري ,وموقفها الداعم لهم �ضد نظام
ب�شار الأ�سد .م�ؤكدة �أهمية الزيارات املتبادلة بني �أعــ�ضاء الكونغر�س و�أع�ضاء
جمل�س ال�شورى ,ملا لها من دور يف تقوية العالقات ,وتنميتها وتقريب وجهات
النظر جتاه خمتلف الق�ضايا الدولية.
و�أيد ع�ضو جمل�س النواب �إد رو�س تدخل اململكة يف اليمن حلماية ال�شعب
اليمني ,واحلد من التدخل الإيراين يف ال�ش�ؤون الداخلية لليمن .وا�صف َا ما
يجري يف �سوريا ب�أنه كارثة كبرية.
و�أكد �أهمية تب ــادل الزيـ ــارات بني �أع ــ�ضاء الكونغر�س الأمريكي وجمل�س
ال�شورى ,ملا لها من دور يف دع ــم العالق ـ ــات بني اململكة والواليات املتحدة,
و�إيجاد تفاهم م�شرتك حول العديد من الق�ضايا التي تهم البلدين.
من جهته �أكد النائب كيث ول�سون �أهمية العالقات بني اململكة والواليات
املتحدة ,والعمل على تطويرها ,ملا لل ــبلدين من دور كبري يف حتقيق الأمن
واال�ستقرار يف منطقة ال�شرق الأو�سط .م�شري ًا �إىل وجود العديد من القوا�سم
امل�شرتكة بني ال�شعبني ال�صديقني.
ونوه بالتقدم الذي حققته اململ ــكة يف الع ــديد من املجاالت وبخا�صة على
امل�ستوى االجتماعي ,ال فت ًا النظ ــر �إىل وج ـ ــود ع�ش ــرات الآالف من الطالب
والطالبات ال�سعوديني الذي ــن يتلق ــون تعليمهم العايل يف الواليات املتحدة,
وعد هذا م�ؤ�شر قوي على العالقات الثقافية املتميزة بني البلدين ال�صديقني.
ونوه النائب �آدم كينزجنر باجلهود التي تبذلها اململكة ملواجهة الإرهاب
والتنظيم ــات الإرهابي ــة ,وخ ــ�ص بالذك ــر ج ــهود مركـ ــز الأمـ ــري حممد بن
نايف للمنا�صحة.
و�أجمع �أع�ضاء الكونغر�س الأمريكي ال�سي ــناتور ماركي وال�سي ــناتور بريدو
والنائب �شافيتز على �أهمية العالقات الثنائية بني اململكة والواليات املتحدة,

والعمل على تر�سيخها وتعزيزها ملا للبلدين من دور مهم يف ا�ستقرار منطقة
ال�شرق الأو�سط.
و�أكد ال�سينات ــور �إد مـ ــاركي �أه ــمية ا�ست ـ ــقرار اململكــة العربية ال�سعوديــة
لأن يف ا�ستقرارها ا�ستقرارا ملنطقة ال�شرق الأو�سط.
د .الجفري :العالقات السعودية األمريكية
تاريخية واستراتيجية

�أكد معايل نائــب رئيــ�س جمل ــ�س ال�شـ ــورى الدكــتور حمــمد بــن �أمــني
اجلفري �أن العالقــات بني اململ ـكــة العربيــة ال�سعوديــة والواليــات املتحدة
تاريخية وا�سرتاتيجية ,ووثيقة قوامها العــمل امل�شتــرك والتن�سيق والت�شاور
ب�ش�أن خمتلف الق�ضايا الراهنة.
جاء ذلك خالل اجتماع معايل الدكتــور حمــمد اجلفري مع النائب الأول
مل�ساعد وزير اخلارجية الأمريكية ل�ش�ؤون ال�شــرق الأو�سط ال�سفري جريالد
فاير�ستاين يف مكتبه مبقر وزارة اخلارجية الأمريكية يف وا�شنطن بح�ضور
�أع�ضاء وفد ال�شورى.
و�شرح معايل الدكتور اجلفري خالل االجتماع املواقف الثابتة والرا�سخة
للمملكة العربية ال�سعودية بقيادة خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن
عبدالعزيز �آل �سعود  -يحفظه اهلل  -جتاه خمتلف الق�ضايا التي ت�شهدها منطقة
ال�شرق الأو�سط على وجه اخل�صو�ص ,ويف مقدمتها الو�ضع يف �سوريا ,واليمن,
واجلهود الإن�سانية التي تقوم بها اململكة جتاه ال�شعبني اليمني وال�سوري.
ولفت معاليه النظر �إىل الظروف اال�ستثنائية التي تواجها املنطقة
العربية ,والتدخالت الإيرانية يف ال�ش�ؤون الداخلية لبع�ض دول املنطقة ال
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�سيما يف اليمن و�سوريا والبحرين ,م�ؤكدً ا موقف اململكة الداعم للجهود
الدولية للحل ال�سلمي للو�ضع الراهن يف اليمن و�سوريا.
و�أ�شار �إىل جهود املمــلكة يف حماربة الإرهاب والتنظيمات الإرهابية,
والتطرف ,م�ؤكدً ا �أن ما يثار يف بع�ض و�سائل الإعالم الغربية ومنها الأمريكية
ب�أن اململكة داعمة للإرهاب يدح�ضــه الواقع ,فاململكة تعر�ضت للعمليات
الإرهابية ,وعانت من الإرهاب ,وبذلت جهودها ملحاربة هذه الآفة اخلطرية
�سواء على ال�صعيد املحلي� ,أو الدويل من خالل م�شاركتها يف اجلهود الدولية
ملواجهة تنظيم داع�ش الإرهابي يف �سوريا والعراق.
من جهتــه �أكــد النائب الأول مل�ساعــد وزير اخلارجية الأمريكية ل�ش�ؤون
ال�شرق الأو�سط عــمق العالقــات بني اململــكة العربيــة ال�سعودية والواليات
املتحدة ,وو�صفها باال�سرتاتيجية والقويــة ,وتزداد عمق ًا بالزيارات املتبادلة
على �أعلى م�ســتوى بني البلديــن ال�صديــقني ,م�شري ًا �إىل ا�ستمرار الت�شاور
والتن�ســيق بني البلــدين ال�صديقني بينهــما يف خمــتلف القــ�ضايا الإقليمية
والدولية �ســواء على م�ســتوى القيادة يف البلديــن والتي كــان �آخــرها زيــارة
الرئي�س الأمريكي باراك �أوباما للمملكة� ,أو على م�ستوى وزيري اخلارجية.
كما �أكد ال�سفري جيـ ــرالد فاير�سـ ــتاين �أن اململكـ ــة دولة مهمة لوا�شنطن
لدورها املحوري يف املنطقة وملكانتها ال�سيا�سية واالقت�صادية.
وفد الشورى يزور مراكز الدراسات
االستراتيجية

من جهة �أخرى زار وفد جمل�س ال�شورى برئا�سة معايل نائب رئي�س املجل�س
الدكتور حممد بن �أمني اجلفري بزيارة لعدد من املعاهد ومراكز الدرا�سات
اال�سرتاتيجية يف وا�شنطن ,ملا لها دور بارز يف �صياغة ال�سيا�سـ ــة اخلارجية
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للواليات املتحدة جتاه خمتلف الق�ضايا الدوليـ ــة وبخا�صة قـ ــ�ضايا منــطقة
ال�شرق الأو�سط ,من خالل ما تقوم به من درا�سات �سيا�سي ــة واقت�صاديـ ــة
و�أمنية ,وتقدمي ر�ؤى و�أفكار جديدة رمبا تـ ـ�ؤدي �إىل تغي ــري يف الأول ـ ــويات
ال�سيا�سية  ,وتغيري يف امل�صالح القومية الأمريكية.
وتتنوع هذه املراكز وامل�ؤ�س�سات من حيث طبيعــة اهتماماتها وعالقاتها
بامل�ؤ�س�سـ ــات احلكوميـ ــة الأمريكي ــة ,فمنـ ــها ما يهتم ب�ش�ؤون منطقة اخلليج
العربي ,ومنها ما هو مه ــتم بالعالقات العربية الأمريكية ,و�أخرى بال�ش�ؤون
ال�سيا�سية واالقت�صادية.
فقد زار وفد ال�شورى معهد دول اخلليج العربية ,ومعهد ال�شرق الأو�سط,
واملجل�س االطلنطي ,واملجل�س الوطني للعالق ــات العربي ــة الأمريكية ,ومركز
العالقات اال�سرتاتيجية والدولية ,ومعهد ال�شرق الأو�س ــط الـ ــذي يعد �أقدم
املراكز الفكرية يف العا�صمة وا�شنطن املتخ�ص�صة يف ق�ضايا منطقة ال�شرق
الأو�سط ,ويهدف �إىل تعزيز الباحثني الأمريكيني لق�ضايا ال�شرق الأو�سط
وتعميق التفاهم بني الواليات املتحدة ودول املنطقة.
وخالل اللقاءات �أكد وفد جمل ــ�س ال�شورى على املواقف الثابتة والرا�سخة
للمملكة العربية ال�سعودية جتاه خمتلف الق�ضايا التي ت�شهدها منطقة ال�شرق
الأو�سط على وجه اخل�صو�ص ,ويف مقدمتها الو�ضع يف اليمن و�سوريا ,وجهود
اململكة يف مكافحة الإرهاب ,وال�سلوك الإيراين املتمثل يف التدخالت يف ال�ش�ؤون
الداخلية لبع�ض دول املنطقة مثل البحرين واليمن والعراق ,وما ت�شكله تلك
التدخالت من ا�ستفزازات للمملكة العربية ال�سعودية ,ومن خطر على املنطقة.
وتطرق وفد ال�شورى �إىل ر�ؤية اململكة العربية ال�سعودية  2030وخطتها
الطموحة التي تهدف �إىل تنويع م�صادر الدخل الوطني وتعزيز مكانة اململكة
على خارطة االقت�صاد العاملي.

تغطية

وكان اللقاء مع املجل�س الوطني للعالقات العربية الأمريكية لقا ًء مو�سع ًا
ح�ضره لفيف من املوظفني احلكوميني وموظفي كربى ال�شركات الأمريكية,
والباحثني املهتمني بالعالقات ال�سعودية الأمريكية ,وبق�ضايا ال�شرق الأو�سط,
حيث ا�ستمع اجلميع �إىل كلمات ملعايل نائب رئي�س جمل�س ال�شورى و�أع�ضاء
الوفد حتدثوا فيها عن العالقات اال�سرتاتيجية بني اململكة والواليات املتحدة
الأمريكية ,و�أهميتها ودور البلدين من خالل التن�سيق والت�شاور يف معاجلة
الكثري من الق�ضايا يف منطقة ال�شرق الأو�سط .كما �شرحوا مواقف اململكة
العربية ال�سعودية من الإرهاب وجهودها يف مكافحة �آفة الإرهاب ,وبينوا
حقيقة تنظيمي داع�ش والقاعدة الإرهابيني.

سمو السفير يحتفي بوفد مجلس الشورى ..
والوفد يزور الملحقية الثقافية

ويف نهاية اللقاء �أجاب معايل الدكتور اجلفري و�أع�ضاء وفد ال�شورى على
�أ�سئلة احل�ضور وا�ستف�ساراتهم.
ويزور الغرفة التجارية األمريكية

من جهة �أخرى ويف �إطار زيارة وفد جم ــل�س ال�ش ــورى للواليات املتحدة
التقى معايل نائب رئي�س جمل�س ال�شورى والوفد املرافق له نائب رئي�س الغرفة
التجارية الأمريكية ل�ش�ؤون ال�شرق الأو�سط وترك ــيا ال�س ــيد كو�ش ت�شوك�سي,
وذلك يف مقر الغرفة يف وا�شنطن .وتركز اللقاء على بحث العالقات التجارية
بني اململكة والواليات املتحدة و�سبل تطويره ــا ,وا�ستك�شاف الفر�ص املتاحة
لال�ستثمارات امل�شرتكة بني رجال الأعمال يف البلدين ,وحتفيز ال�شراكات
اال�ستثمارية بني اجلانبني.
و�ضم وفد جمل�س ال�شورى �أع�ضاء املجل�س معايل الدكتور حممد بن علي
�آل هيازع والدكتور خالد بن �إبراهيم العواد رئي�س جلنة ال�صداقة الربملانية
ال�سعودية الأمريكية والدكتور �سع ــود بن حمـ ــيد ال�سبيعي ,والدكتور فالح بن
حممد ال�صغري ,والدكتور عبدالعزيز بن �أديب طاهر ,والدكتورة �سلوى بنت
عبداهلل الهزاع ,والدكتورة خولة بنت �سامي الكريع ,والدكتور خالد بن من�صور
العقيل ,والدكتور طارق بن علي فدعق ,والدكتور فهد بن حمود العنزي.
ورافق الوفد مدير عام ال�شعبة الربملانية الدكتور �سعد العنقري ,وم�ساعد
مدير عام الإدارة العامة للإعالم والتوا�صل املجتمعي مدير �إدارة لإعالم
الأ�ستاذ علي اخل�ضري ,وم�ساعد مدير �إدارة املرا�سم الأ�ستاذ فهد امل�سيند,
والباح ــث يف ال�شعب ــة الربملاني ــة �أن ــ�س ال�سـ ــعيد ,والباحث القانوين مبكتب
نـ ـ ــائب رئي�س املجـ ــل�س متـ ــعب العنـ ــزي ,و�سكرتري معايل النائب عبداهلل
فالتـ ــه ,وم�س ـ ـ�ؤول املرا�سـ ــم عبداهلل الغامـ ــدي ,والباحـ ــث مبكـ ــتب النائب
هادي دهناوي.

احتفى �سفري خادم احلـــرمني ال�شريفني لدى الواليات
املتحدة الأمريكية �صاحب ال�سمو الأمري عبداهلل بن في�صل
بن تركي بوفد جمل�س ال�شورى برئا�سة معايل نائب رئي�س
املجلــ�س الدكتور حممد بن امني اجلفري مبنا�سبة زيارته
ميا لهم وذلك
للواليات املتحدة ,حيث �أقام م�أدبة غـداء تكر ً
يف مقر ال�سفارة بوا�شنطن ,ح�ضرها عدد من امل�س�ؤولني يف
ال�سفارة وامللحق الثقايف ال�سعودي وامللحق الع�سكري ال�سعودي
وامللحق التجاري ومديرو املكاتب ال�سعودية يف وا�شنطن.
من جهة �أخرى قام وفد جمل�س ال�شـــورى برئا�ســـة معايل
نائب رئي�س بزيارة للملحقية الثقافية ال�سعودية بوا�شنطن,
وا�ستمع وفد املجلـــ�س �إىل �شـــرح من امللحق الثقايف الدكتور
حمـــمد العيـــ�سى عن اجلـهود التي تبذلها امللحقية خلدمة
الطـــالب والطالبـــات ال�سعوديـــني املبتـــعثني �إىل الـواليات
املتحـــدة ,و�إىل الـــدور الذي تقـــوم به امللحقية يف توجيه
الطالب والطالبات وتثقيـــفهم بالأنظـــمة والقوانني املحلية
يف الواليـــات الأمريكيـــة ,ودور الأنـــدية الطـــالبية يف حل
امل�شكـــالن وال�صعــوبات التي يواجهها املبتعثون ال�سعوديون.
وجتول �أعـــ�ضاء وفـــد ال�شـــورى يف �أق�سام امللحقية ,واطلعوا
على �آلية العمل فيها.
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التقى وزير الخارجية وعددًا من النواب الفرنسيين

وفد مجلس الشورى يؤكد أهمية تعزيز العالقات
السعودية الفرنسية

�أجرى وفد جمل�س ال�شورى خـــالل الزيــارة التي قام بها لفرن�سا
ؤخرا برئا�سة ع�ضو جمــــل�س ال�شــــورى رئيـــ�س جلنـــة ال�صداقة
م� ً
الربملانية ال�سعودية الفرن�ســـية معـــايل الدكتور عبدالرحمن بن
عبدالعزيز ال�سويلم عدد ًا من االجتمــاعات واللقاءات مع �أع�ضاء
اجلمعية الوطنية الفرن�سيـــة وم�ســـ�ؤويل بع�ض م�ؤ�س�سات املجتمع
املدين يف فرن�سا.
فقد التقى وفد جمل�س ال�شورى �أمني جلــنة ال�شـــ�ؤون اخلارجية
باجلمعية الوطنية الفرن�ســـية « �شانتـــال » كـــما التـــقى الـوفد مع
نائب رئي�س جلنـــة الدفاع الوطني والقـــوات امل�سلــــحة باجلمعية
«نيكوال بايز.
ومت خالل اللقائني بحث تعزيز العالقات الثنائية بني البلدين
وتبادل اخلربات يف عـــدد من املجاالت ال�سيا�سية واالقت�صادية
وال�صحية والثقافية.
والتقى وفد جلنة ال�ص ــداقة الربملاني ــة الفرن�س ــية ال�سعودية النائب يف
اجلمعية الوطنية الفرن�سية «�أوليفيه دا�سو» يف غ ــداء عمل بح ــ�ضور معايل
�سفري خادم احلرمني ال�شريفني لدى فرن�سا الدكت ــور خ ــالد ب ــن حم ـ ــمد
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العنقري و�صاحب ال�سمو الأمري العميد طيار ركن تركي بن خالد بن عبداهلل
امللحق الع�ســكري ال�سعودي بفرن�سا وعدد من النواب و�أع�ضاء جلنة ال�صداقة
الفرن�سية ال�سعودية.
وجرى خ ــالل الل ــقاء بح ــث �س ــبل تعـ ــزيز وتنمية العالقات الفرن�سية
وال�سعودية يف كافة املجاالت  ,وتعزيز العالقات الربملانية بني جمل�س ال�شورى
واجلمعية الوطنية الفرن�ســية ,ك ــما مت التط ــرق �إىل العـ ــالقات الثقافية بني
البلدين والت�أكيد على �أهمية زيادة عدد الط ــالب ال�سعــوديني املبتعثني �إىل
فرن�سا ملوا�صلة تعليمهم العايل .
وح�ضر وفد املجل�س جانب ًا م ــن اجلل ــ�سة العامـ ــة يف اجلـ ــمعية الوطنية
وم�شاهدة مناق�شة النواب لوزراء احلكومة الفرن�سية.
بعد ذلك اجتمع وفد ال�شورى مع رئيـ ــ�سة اجلمعية الوطنية املعنية بحقوق
الإن�سان يف فرن�سا ,و�أكد وفد املج ــل�س على �أه ــمية دور امل ـ ــر�أة يف املجتمع
ال�سعودي ومتتعها بكامل حقوقه ــا م�شــري ًا �إىل �أن املر�أة ال�سعودية جزء مكمل
وم�شمول بر�ؤية .2030
كما التقى الوفد ع�ضو جلن ــة القان ــون يف اجلمعية الوطنية ودار خالل
االجتماع احلدي ـ ــث ع ـ ــن الق�ضاي ـ ــا التي ت ـ ــمر بها منـطقة ال�شرق الأو�سط
والعالقات الثنائية بني البلدين ال�صديقني.

تغطية

وزير الخارجية يستقبل وفد لجنة الصداقة

وا�ستقبل معايل وزي ـ ــر اخلارجي ـ ــة الفرن ـ ــ�سي ج ـ ــان مارك مبقر وزارة
اخلارجية الفرن�سية يف باري�س وفد جلنة ال�صداق ـ ــة الربمل ـ ــانية ال�س ـ ــعودية
الفرن�سية يف جمل�س ال�شورى ,وبحث معهم �سبل تع ـ ــزيز العالق ـ ــات الثنائية
بني البلدين ,وا�ستعرا�ض ر�ؤية اململكة  2030وما حتويه من �أفكار وم�شاريع
م�ستقبلية واعدة.
كما قدم الوفد نبذة عن ع ـ ــمل جم ـ ــل�س ال�ش ـ ــورى و�آلية عمله وجلانه
املتخ�ص�صة ,وع�ضويته يف االحتادات الدولية والقارية والدور الذي يقوم به
املجل�س يف مناق�شة الق�ضايا التي تهم الوطن واملواطن.
و�أكد وفد جمل�س ال�شورى �أن اململكة ال ت�ألوا جهدً ا يف الدعوة �إىل ال�سالم
وعدم التدخل يف �ش�ؤون ال ـ ــدول الأخرى ,م�ش ـ ــري ًا �إىل �أن اململكة من الدول
التي ت�سهم يف تق ـ ــدمي امل�ساع ـ ــدات الإغ ـ ــاثية للمحتاجني �سيما يف �أوقات
الأزمات بالدول العربية والإ�سالمية وال�صديقة.
من جهة �أخرى زار وفد جمل�س ال�شورى نائب رئي�س جلنة ال�ش�ؤون اخلارجية
بول حيا كوبي ،وجلنة ال�صداقة الربملانية الفرن�سية اخلليجية ورئي�س غرفة
التجارة الفرن�سية هي ـ ــدفري دو�شــاريت ،حيث جرى ا�ستعرا�ض  دور اململكة
يف دعم ال�سالم مبنطقة ال�شرق الأو�س ـ ــط  ،ودع ـ ــواتها املتكررة لإيران �إىل
عدم التدخل يف �ش�ؤون الدول العربية ,م�ؤكدين على دور الإع ـ ــالم يف �إي�ضاح
ال�صورة ال�صحيحة للتطورات اجلارية يف منطقة ال�شرق الأو�سط.
كما زار وفد جمل�س ال�شورى مقر �شركة تالي�س لالت�صاالت والأمن والتي
تعد من كربى ال�شركات الفرن�سية العاملة يف مكافحة اجلرمية.
و�أطلع رئي�س جمل�س �إدارة ال�شركة «جام ـ ــو �شيل القارد» وفد ال�شورى على
م�شاريع ون�شاطات ال�شركة مع اململكة العربية ال�سعودية ودول اخلليج.

بعد ذلك قـام وف ـ ــد ال�ش ـ ــورى بزي ـ ــارة �إىل مع ـ ــهد العامل العربي حيث
اجتمع مع الوزير ال�ساب ـ ــق للرتبي ـ ــة والثقاف ـ ــة الفرن�سي ـ ــة والرئي�س احلايل
للمعهد «جاك النغ».
وتعرف وفد ال�شورى خالل االجتماع على دور املعهد يف �إقامة املعار�ض
الثقافية واحل�ضارية و�أهمية املعهد لتنمية العالقات الثقافية للعامل العربي .
كما ق ـ ــام وفد جلنة ال�صداقة الربملانية ال�سعودية الفرن�سية بزيارة �إىل
الغرفة التجارية التقى خاللها برئي�س الغرفة «جان بول فريمي�س».
ومت خ ــالل اللق ـ ــاء ا�ستعرا�ض �أوجـ ــه التع ـ ــاون بني البلديـ ــن ال�صديقني
يف جميع املجاالت و�سبل دعم العالقات االقت�صادي ــة والفر�ص اال�ستثمارية
بني البلدين.
و�أكد الـجانبــان �أهمية ر�ؤية اململك ــة  2030واملـ�ؤ�شر الإيجابي الذي �سوف
ت�شهده اململكة بعد عملية التحول و�أهمي ــة ا�ستغ ــالل الفر�ص اال�ستث ــمارية
وزيادة التعاون بني ال�شرك ــات ال�سعودي ــة والفرن�س ــية وفت ــح الأ�س ــواق امام
ال�شركات امل�ستثمرة.
من جهة �أخرى الت ــقي وف ــد جم ــل�س ال�ش ــورى عدد ًا من الإع ــالميني
الفرن�سيني� ,شرح لهم خاللها ر�ؤية اململكة لعام  2030والأو�ضاع االقت�صادية
املتوقعة بعد تطبيق الر�ؤية و�سيا�سة اململكة النفطية.
كما �شمل اللقاء موا�ضيع حقوق الإن�سان والتطورات التي حققتها اململكة
خالل الفرتة املا�ضية �إ�ضافة �إىل �إن�شاء عدد من الهيئات اجلديدة ودورها
الفعلي يف حتقيق ر�ؤية اململكة. 2030
و�ضم وفد ال�ش ــورى �أع�ضاء املج ــل�س الأ�س ــتاذ �سع ــود بن ع ــبدالرحمن
ال�شمري ،والأ�ستاذة هدى بنت عبدالرحمن احلل ــي�سي ،والدكتور �سعيد بن
عبداهلل ال�شي ــخ ،والدكتورة حنان بن ــت عبدالرحمن الأحمدي ،والدكتورة
منى بنت عبداهلل �آل 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

حوار – منصور العساف

تخ�صــــ�ص يف الــــدرا�سات الرتبويـــة ,فـــــدر�س املناهج وطرق

بعد عدد ًامن البحـــوث والدرا�ســـات العلمـية قدرت ب ( )34بحث ًا

التدري�س ،عمل معيد ًا بكليـــة الرتبية يف �أبها ثم حما�ضر ًا فيها,

ودرا�ســـة علميـــة و�أكادميية ,كما �ألف عدد ًا من الكتب يف جماله

نــــال درجـــة الدكتـــوراه من جامــــعة والية �أوهاويو احلكومية,

العلمي والرتبوي ،ويف عـــام 1426هـ نــــال الثقـــة امللكـية بتعيينه

وح�صل على جائزة التميز من �سفري اململــكة بالواليات املتحدة

ع�ضو ًا يف جمل�س ال�شورى يف دورته الرابعة.

�آنذاك ,ليعود �إىل �أر�ض الوطـــن �أ�ســـتاذ ًا م�ساعد ًا يف كلية الرتبية
بجامعة امللك �سعود بالريا�ض ,ثــم مدير ًا ملركز البحوث بالكلية,

يف هذا احلوار حتدث الدكتور �سالـــم القحطـــاين لــ (ال�شورى)

فعميد ًا للدرا�سات العليا بجامعـــة امللك خــــالد يف �أبها ,ثم عميد ًا
لكلية الرتبية فوكي ًال للجامعة ،ح�صل بعـدها على درجات علمية

عن �سريته التعليمية والأكادمييـــة ،كمـــا عـــر�ض �آراءه وقناعاته
بكل �شفافية وو�ضوح حيال بعـــ�ض امللفـــات والأن�شطـــة والقرارات

�إىل �أن نال درجة الأ�ستاذية يف تخ�ص�صه الذي الزمه ,وقدم فيما

التي تخرج من حتت قبة املجل�س.
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س -أين كانت الوالدة والنشأة وبدايات الدراسة؟.

كانت والدتي عام 1377هـ ,يف �إح ــدى القـ ــرى اجلمــيلة والهادئة التابعة
ملنطقة ع�سري ،وبالتحديد يف الوهابة ب�سراة عبيدة ،ويتمتع ذلك املكان بجوه
العليل وكرثة املزارع والفواكه املحلية ال�صيفية وبالذات �أ�شجار الرمان ،وقد
كان االكتفاء الذاتي من احلبوب مثل القمح والذرة وال�شعري والفواكه وبع�ض
اخل�ضروات� ,إىل جانب كرثة الأمطار خا�صة يف ف�صل الربيع وال�صيف من
�أهم ما مييز ذلك املكان ,وهناك �شرط ًا مهم ًا بني الأهايل والأ�سر حيث
امل�شاركة الفاعلة من قبل اجلميع والعمل مع ًا كيد واحة ،وتلك �سمة ذلك
الع�صر ،فكل طفل البد �أن ميار�س نوع ًا من املهام ح�سب �سنوات عمره.
وكان املجتمع بطبيعته جمت ــمعا تكافلـ ــي ًا لدرجـ ــة �أن �صغري ال�سن ي�شعر
باهتمام ومتابعة ذلك املجتمع الريفي له يف كل ت�صرفاته ،وكنت حمظوظ ًا
بافتتاح مدر�سة ابتدائية قبل ثالث �سنوات من التحاقي باملرحلة االبتدائية،
ومع �أن املجتمع �آنذاك يعد مغلق ًا �إىل حد كبري؛ �إال �أن الت�شجيع الذي حظيت
به يف املرحلة االبتدائية والتناف�س الذي كان بيننا يف املدر�سة جعلني �أفكر
كثري ًا يف التعليم و�أهميته ،وقد منحني �أحد �أفراد جماعتي ريا ًال واحد ًا �أثناء
حفل �إعالن النتائج عندما ح ــ�صلت على التـ ــرتيب الأول يف ال�صف الثاين
االبتدائي �أمام الطالب واملعلمني ،ومثل ذلك التحفيز والت�شجيع كان له الأثر
الإيجابي على النف�س.

حيث وجدت عم ًال يف �إحدى �شركات التنقيب التابعة لأرامكو يف بقيق،
وكانت هذه التجرب ــة بالن�سب ــة يل ث ــرية ج ــد ًا حيث عرفت على �إثرها �أهمية
التعليم؛ وتعلمت منها كيفية االعتماد على النف�س والتعامل مع الآخرين ،وعلى
الرغم من متكني وممار�ستي اجليدة للعمل يف جمال هذه ال�شركة ورغبتها يف
ا�ستمراري؛ �إال �إنني ا�ستقلت منها وعدت لإكمال درا�ستي ،و�أ�صبحت االجازة
ال�صيفية لل�سنوات التي تلتها مرح ــلة عمل يف �أماكن خمتلفة حتى تخرجت
من الثانوية والتحقت بكلية الرتبـ ــية ب�أبها .وقد حتقق يل فر�صة الإعادة يف
الكلية وبرغبة ملحة من �أحد �أ�ساتذتي يف الكلية الأ�ستاذ الدكتور حممد زياد
حمدان و�أ�صبحت معيد ًا بق�سم املناهج وطرق التدري�س عام 1402هـ.
الدراسات العليا وسنوات الغربة

مرحلة الشباب والدراسة الجامعية....

خارج الوطن

الطموحات والرغبات
س -وما ذا عن الدراسات العليا؟.
بعد إنهاء المرحلة االبتدائية ,أين أكملت المرحلتين
المتوسطة والثانوية ,وما ذا عن الدراسة الجامعية؟.

�أعتقد �أن جيلي كان حمظوظ ًا جد ًا حيث �أحدثت مدر�سة متو�سطة وبعدها
مدر�سة ثانوية يف املنطقة التي كانت قريبة من قريتنا الوهابة ,ثم افتتح
التعليم العايل يف مدينة �أبها ,حيث مت افتتاح بع�ض الكليات مثل كلية الرتبية
وكلية ال�شريعة واللغة العربية ،وقد تزامن مع تل ــك الفتـ ــرة ب ــداية الط ـ ــفرة
الأوىل ,مما حدا بالكثري من ال�شباب �إىل التوجه نحو العمل �أو بع�ض الأعمال
احلرة وترك التعليم للأ�سف ال�شديد ،وهنا �أحتدث عن جمتمعي �أو الو�سط
الذي ع�شت فيه �آنذاك ،وقد دفعني الف ــ�ضول والرغ ــبة يف العمل بالإ�ضافة
للتفكري يف اخلروج من بيئتي املحلية �إىل ال�ســفر للمنطقة ال�شرقية؛ والعمل
فيها �أثناء فرتة ال�صيف بعد درا�سة ال�صف الثاين املتو�سط.

على الرغم من قدرة جيلي على التحديات بحكـ ــم طبي ــعة احلياة التي
ع�شناها �إال �أن مرحلة الدرا�سات العليا خارج الوطن لها حــ�ساباتها الكثرية
من حيث الرغبة يف ال�سفر للخارج ومعرفة املجتمـ ــعات الأخــرى وثق ــافاتها
وحتدي الدرا�سة بلغة جديدة؛ خا�صة �أن اللغ ــة الإجنـ ــليزية تتـ ــطلب جهد ًا
للتمكن منها ف�ض ًال عن التخ�ص�ص و�صعوبته.
وقد كان خيار الدرا�س ــة يف الوالي ــات املت ــحدة هو الأف�ضل ،لكن م�شكلة
اجتماعية واجهتني كوين االبن الوحيد للعائلة ،وعلى الرغم من ذلك متكنت
من ال�سفر والدرا�سة يف الواليات املتحدة االمريكية وح�صلت على املاج�ستري
من جامعة انديانا عام 1986م ,وعدت �إىل كلية الرتبية يف �أبها وعملت
حما�ضر ًا فيها ملدة عامني ،وهذه الفرتة من �أجمل الفرتات لبناء خرباتي
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تنمية الثقافة الشورية لدى الناشئة
س  -برأيك كيف ننمي ثقافـــة الممارســـة الشوريـــة
في المدراس؟.

والقراءة يف جمال التخ�ص�ص ,حيث �ساعدتني هذه اخلطـ ــوة يف مرحلــة
الدكتوراه بجامعة والية �أوهايو احلكومية وح�صلت بحمد اهلل على الدكتوراه
وحققت �شروط جائزة التميز من �سفري اململكة �آنذاك �صاحب ال�سمو امللكي
الأمري بندر بن �سلطان بن عبدالعزيز.
عدت �إىل اململكة بعد ح�صـ ــويل على �شهـ ــادة الدكـ ــتوراه وتعينت � ً
أ�ستاذا
م�ساعد ًا يف كلية الرتبية بجامعة امللك �سعـ ــود فـ ــرع �أبها عام 1412هـ ،وقد
�سعدت كثري ًا بعودة جمموعة مميزة من الزمالء يف خمتلف التخ�ص�صات
العلمية والأدبية والرتبوية,
حيث حتت�ضن الكلية ع�شرة �أق�سام يف خمتـ ــلف التخ�ص ــ�صات ،و�أ�سعدين
كث ًريا العمل معهم ،وحتى ال �أكرر ما هو موجود يف ال�سرية الذاتية فقد عملت
مدير ًا ملركز البحوث بالكلية عدة �سـ ــنوات؛ وعـ ــميدً ا للدرا�سات العليا عند
�إن�شاء جامعة امللك خالد 1419هـ.
ثم عميدً ا لكلية الرتبية ثم وكيال للجامعـ ــة� ،أما اجلـ ــانب العلمي فقد
ح�صلت على رتبة �أ�ستاذ م�شارك ثم رتبة �أ�ستاذ عــام 1422هـ ،ومع كرثة
الأعمال الإدارية �إال �أن البحث العلمي كان له اهتـ ــمامه ووقته ،ولدي من
البحوث والدرا�سـ ــات العلميـ ــة  34بح ًثا ودرا�سة علميـ ــة ،و�ألفت كتابني
عام  1426وعام 1427هـ يف جمال التعلـ ــيم .وت�شرفت بع�ضويتي يف جمل�س
ال�شـ ــورى بتاريـ ــخ 1426/3/3هـ ,وهذه هي الدورة الثالثـ ــة يل يف املجل�س
بحمد اهلل تعاىل.
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جمل�س ال�شورى مدر�سة برملانية �شورية ،و�أهم ما يتعلمه الع�ضو فيها �أو
�أح�سب �أن عليه تعلم ــه هو احت ــرام ر�أي الآخـ ــر مهما كانت درجة االختالف،
�أما تنمية ثقافـ ــة املمار�س ــة الربملانـ ــية يف املدار�س ف�أعلم �أن ذلك ميار�س
ب�شكل جلي يف املدار�س الغربية وغريها لأن الطالب �أو الطالبة �سوف ي�صبح
ناخب ًا يف امل�ستقـ ــبل ،لكن �أهم ما يجب تعلمه يف مدار�سنا مهارات التوا�صل
وحت ــمل امل�س�ؤولية والعم ــل اجلم ــاعي واحت ــرام الآخر ،وقد �أ�سعدين كث ًريا
الزيارات الطالبية للمجل�س ,و�أمتنى �أن يحـ ــ�صلوا على معل ــومات كافـ ــية
حول كيفية اتخ ــاذ قرارات املجل�س ,لأن اتخاذ القرار له خطـ ــواته العلمــية,
وهذا قد يعود عليهم بالنفع ،كما �أرجو ت�أ�صيل مفهوم ال�شورى ب�أبعاده اللغوية
وال�شرعية والتطبيقية.
الود المتبادل بين المجلس واإلعالم
اعتراه فتو ًرا عاطف ًيا في اآلونة األخيرة
س -برأيــك هـــل حـــل اإلعالم محل البرلمان ،ال سيما
ما يتعلق بالدور الرقابي؟.

الإعالم �ضرورة للمجل�س ,وكان املجـ ــل�س مت�صالـ ــح ًا �إىل حـ ــد كبـ ــري مع
الإعالم ،وهو ميثل ال�صورة احلقيقية التي تنقل كل ما يتمخ�ض عن جل�سات
املجل�س ب�شكل مو�ضوعي وهادف ،لكن يبـ ــدو �أن الـ ــود بني املجـ ــل�س والإعالم
اعرتاه فتو ًرا عاطف ًيا �أدى �إىل �أن يتجه الإعالم يف نقد املجل�س ب�أ�سلوب قد ال
يخلو من التجريح والنقد الالذع بنا ًء على معلومات �إما �أن تكون غري دقيقة؛
�أو نتيجة خللط بني الأوراق؛ �أو ل�سوء فهم �أو لطموح �أعلى من املجل�س خا�صة
يف الفرتة الأخرية .وهنا �أتذكر قول ال�شاعر:
وعني الر�ضا عن كل عيب كليلة ولكن عني ال�سخط تبدي امل�ساويا

ومهما كـ ــان التوافـ ــق �أو االختـ ــالف ف ـ ـ�إن النقد البنـ ــاء والتحليل العلمي
الهادف مهما تكن نتائجه جتاه املجل�س يبقى مقبـ ــو ًال� ،أما كون الإعالم يحل
حمل الربمان يف الدور الرقابي فهذا غـ ــري وارد؛ لأن ر�سالة االعالم وا�ضحة
واملجل�س م�ؤ�س�سة برملانـ ــية يف الأ�صل ،لكن التـ ــكامل يف العمل بني الإعالم
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وجمل�س ال�شورى مهمة �أ�سا�سية؛ وهو و�سيلـ ــة فاعلة يف �أمانة نقل الر�سالة
الرقابية للمواطن بكل و�ضوح وحيادية و�شفافية.

ملعظم التو�صيات الإ�ضافية يعد �أمر ًا طبيعيا ،فالأ�صل يف التو�صيات م�صدرها
من اللجنـ ــة املختـ ــ�صة ،ومع كـ ــل التقدير للزمالء الذين يقدمون تو�صيات
�إ�ضافية ب�صفة م�ستمرة،

و�أعتقد �أن الت�صالح مع الإعالم من خـ ــالل ما يقدمه املجل�س بكل و�ضوح
غاية يف الأهمية� ،أما ما يطرحه �أع�ضاء املجل�س من �آراء واقرتاحات فتبقى
وجهات نظر خا�صة بالأع�ضاء �أنف�سهم وال يحا�سب املجل�س �إال على قراراته
ولي�س على ما يقدمه الأعـ ــ�ضاء من �أفـ ــكار وتوجهات مل تدر�س حتت قبة
املجل�س ومل ي�أخذ ب�ش�أنها �أي قرار.

ف�إن البع�ض منها تعد متوا�ضـ ــعة جد ًا� ,أو تكتب ب�صفة عاجلة مما ي�ضطر
�أ�صحابها �إىل �سحبها قبل تقدميها ،ولو طلـ ــب مني ر�أي ب�ش ـ ـ�أن التو�صيات
الإ�ضافية القرتحت عدم مناق�شة �أي تو�صية �إ�ضافية جتمع اللجنة املخت�صة
على عدم الأخذ بها.

أرى عدم مناقشة أي توصية إضافية

س -ما أبرز القرارات التي صدرت عن المجلس وكان

تجمع اللجنة على عدم األخذ بها
س -ال يحالـــف الحـــظ معظـــــم التوصيات اإلضافية،
برأيك أين يكمن السبب؟.

ت�أتي التو�صيات الإ�ضافية مبثابة �إ�ضافة لبع�ض اجلوانب �أو الق�ضايا التي
مل تر اللجنة املخت�صـ ــة تقدمي تو�صـيات حولها �أو تنبثق من �أفكار وتطلعات
يرى ع�ضو املجل�س �أهميتها و�ضرورة تبنيها ،وق�ضـ ــية عدم حمالفة احلظ

لك دور في إقراراها؟.

القرارات ال�صادرة من املجلـ ــ�س تتم مبوافقة الأغلبية ،وخالل فرتتي يف
املجل�س داخلت كث ًريا على العديـ ــد من املو�ضـ ــوعات� ,ســواء التقارير ال�سنوية
لأجهزة الدولة� ,أو �سن الأنظمة اجلديدة� ,أو تعديل الأنظمة النافذة ,و�أرجو
�أن تكون تلك املداخالت ذات �أثر �إيجابي على قرارات املجـ ــل�س ،وال �أحب يف
هذا اللقاء �أن �أدعي الدور البطـ ــويل يف �أي قرار ف�أنا �ضمن �أع�ضاء املجل�س
و�أ�صوت مبا �أرى فيه الفائدة ولدي القناعة بجدواه.
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عام يحتوى على جمموعة من ال�شروط واملوا�صفات التي تبنى على �أ�سا�سها
التو�صية حتى تكون فاعليتها  -بعد �أن تتحول �إىل قرار من املجل�س -عالية
وحتمل م�ؤ�شرات قيا�س وا�ضحة.
مصلحة الوطن والمواطن هي األساس
عند أعضاء المجلس
س -وفقًا ألطروحات أعضائه ..برأيك هل يمثل عضو
المجلس صوت المواطن؟.

نعم ،فالقرارات يف �أ�صلها ت�صب يف �صالح املواطن ب�صفة مبا�شرة �أو
غري مبا�شرة ،واملجل�س بطبيعته قد ال يدخل يف كثري من التف�صيالت ,فعلى
�سبيل املثال عند درا�سة �أي نظام و�إقراره يرتك كثري من التف�صيالت للوائح
التنفيذية وما يتبعها من قواعد عمل.
س – ما هي التوصيـــات التي تمنـــيت إقــــرارها ولم
يحالفها الحظ في التصويت؟.

�أحب �أن تكون �أي تو�صية تقدم للمجل�س وا�ضحة وذات مربرات قوية،
وكان هناك بع�ض التو�صيات اجليدة لكنها مل تقدم ب�صورة جيدة للمجل�س
�سواء على م�ستوى اللجان �أو من �أع�ضاء املجل�س ومل تفز هذه التو�صيات.
�أما ذكر تو�صيات بعينها دون غريها فال �أرى منا�سبة ذلك يف مثل هذا
اللقاء ،لكنني ال �أجد تو�صية ذات �أهمية بالغة تخ�ص م�صلحة وطنية �إال
وفازت يف املجل�س� ،أما بع�ض التو�صيات التي ت�أخذ �صفة الق�ضايا االجتماعية
فقد تكون قليلة جد ًا ويف الغالب قد ال تنجح.
س -في المقابل ما هي التوصية التي كنت ترى
التريث في إقرارها وعدم الموافقة عليها؟.

قد يكون �سقوط بع�ض التو�صيات �أف�ضل من املوافقة عليها نظر ًا ملا قد
يرتتب عليها من تغيريات �أو متطلبات كثرية لأن فر�صة �إعادة طرح التو�صية
�أو تو�صيات م�شابهة لها �أف�ضل من خروج تو�صية �ضعيفة ،ولذلك �أذكر �إنني
مرتاحا لعدم جناحها لأ�سباب عدة تعود
عار�ضت بع�ض التو�صيات ,وكنت
ً
مل�ضمون التو�صية؛ وما قد يرتتب عليها عند التطبيق ،ومتنيت �أن تكون
التو�صيات املقدمة للمجل�س خا�ضعة ملجموعه من املعايري �أو حمددة ب�إطار
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وهناك فرق بني ما يطرح من مداخالت �أو م�شروعات فردية �سواء تعجب
املواطن ويطرب لها �أو ال تعجبه فهي تبقى مداخالت خا�صة ببع�ض الأع�ضاء
ولي�ست قرارات.
وم�صلحة الوطن هدف �أ�سا�س عند �أع�ضاء املجل�س �سواء كانت مداخالتهم
عامة �أو خا�صة على مو�ضوعات حمددة ،لكن الأ�صل هو امل�صلحة العامة،
ومبد�أ التباين �أو االتفاق واالختالف يف الر�ؤى هو املبد�أ الذي يقوم عليه
النقا�ش يف املجل�س للو�صول �إىل قرار مدرو�س يف النهاية.
س -تحت قبة المجلس هل ثمة قادة رأي؟

الأع�ضاء يف املجل�س ميار�سون مهامهم �ضمن نظام املجل�س ولوائحه
و�صالحياته ،وجتربتي خالل الدورات الثالث مع زمالئي وما يقدمونه من
�آراء و�أفكار جتاه املو�ضوعات املطروحة للنقا�ش �أو الأفكار التي تعر�ض يف
ال�ش�أن العام جتربة رائعة ومفيدة و�أعتز بهم يف �أي حمفل داخل �أو خارج
اململكة.
فاجلميع يتمتع بخربات طويلة وخلفيات علمية مميزة ،و�أمتنى �أن يح�صل
بع�ضهم على فر�صة النقا�ش والطرح املفيد ،فهناك من يعطي كل ما لديه من
معلومات و�آراء لكن يف املقابل هناك من مييل للهدوء ويحتاج اىل من ي�أخذ
منه مثل هذه املعلومات والأفكار التي يحملها.

حوار

س -برأيك ما هي المقترحات واآلليات التي ترى أن
االخذ بها سوف يساعد على تحسين وتطوير عمل
المجلس؟.

�أرى �أن مينح الع�ضو الفر�صة الكافية لتقدمي ما لديه ب�شكل مدرو�س ,و�أن
متنح اللجان الوقت الكايف لدرا�سة املو�ضوعات التي حتال لها ،كما �أرى عدم
جدوى درا�سة التقارير ب�صفة �سنوية؛ واالكتفاء م�ستقبال بنتائج م�ؤ�شرات
�أداء دقيقة؛ حتى يكون للمجل�س الفر�صة يف تطوير الأنظمة واملبادرات
الطموحة التي تواكب متطلبات املجتمع وم�ستقبل الوطن و�أجياله القادمة,
والتخفيف من التو�صيات التي تقدمها اللجان؛ واالهتمام بنوعيتها حتى
ت�ستفيد اجلهات منها وتعمل على تنفيذها.
س -بعد إقرار لجنة حقوق االنسان والهيئات الرقابية
دأب المجلس على انشاء إدارة لشئون المناطق
وأخرى لرصد األداء وإدارة للتواصل المجتمعي ،من
خالل هذا الحراك اإلداري كيف ترى انفتاح المجلس
على المجتمع ،وما مدى حجم مشاركة المواطن في
قرارات المجلس؟.

�أعتقد �أن ما مت من �إحداث بع�ض الإدارات وعملية التوا�صل املجتمعي
جميعها مهمة وجيدة ،لكنني �أرى �أن جودة قرارات املجل�س من حيث م�ضمونها
وطبيعتها الت�شريعية والرقابية والتطويرية وما ي�صب منها يف خانة معاجلة
بع�ض التحديات التي تواجه امل�ؤ�س�سات احلكومية هو مربط الفر�س� ،أما ما
�أ�شري �إليه يف ال�س�ؤال فتبقى �آليات م�ساعدة ،ولعل ربط املجل�س مبجال�س
املناطق وتطوير �آليات عمل وا�ضحة تعد خطوة �ضرورية� ،أما م�شاركة املواطن
يف قرارات املجل�س فتتم بطريقة غري مبا�شرة نحو امل�ؤ�س�سات وامل�صالح
احلكومية يف تبني الكثري من القرارات التي ت�صب يف �صالح املواطن� .أما
مو�ضوع االنفتاح وغريه فاملجل�س يح�سن اال�ستماع ويتعامل مع املو�ضوعات
التي ت�صل �إليه ب�شكل جيد؛ ولكنه حمكوم بنظامه ولوائحه و�صالحياته ويعمل
وفق ذلك.
س -هل هناك هوة بين طموحات المواطن من جهة
وأداء ومخرجات مجلس الشورى من جهة أخرى؟ وأين
برأيك يكمن الخلل؟.

جمل�س ال�شورى ال يعمل على �أ�سا�س برنامج وطني يتعلق باملواطن
مبا�شرة ،و�أمام املجل�س خطط التنمية والتي تعد من مهامه ويقوم بدرا�ستها
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التي �أقرها املجل�س لتدعم عنا�صر العملية التعليمة ,و�إحداث الكثري من
الأنظمة واللوائح التي تخ�ص التعليم العام واجلامعات من حيث معاجلة
الكثري من التحديات �أو العمل على تطوير دور املعلم وع�ضو هيئة التدري�س،
وكذلك املناهج التعليمية والبنية التحتية واالبتعاث والبحث العلمي ,وتطوير
تعليم ذوي االحتياجات اخلا�صة ,بالإ�ضافة �إىل بع�ض الأنظمة واللوائح التي
تدعم جودة التعليم.
س -كيف رأيتم قرار دمج التعـــليم العام والتعليم
العالي في وزارة واحدة؟.

بحكم �أن الدمج قد مت منذ فرتة زمنية ف�إن الوزارة بحاجة �إىل هيكلة
تتوافق مع ما يتطلبه التعليم العام والعايل و�ضرورة التخلي عن املركزية
التي متار�س يف ال�سابق ،فاملهم جودة التعليم بالدرجة الأوىل وتر�سيخ مبد�أ
ال�شفافية.
و�أعتقد �أن املرحلة احلالية تتطلب خطوات �سريعة حتمل �سل�سلة من
الإ�صالحات لعنا�صر العملية التعليمية ،و�إيجاد مرونة وا�ستقاللية للجامعات
مرتبطة بربنامج اعتماد �أكادميي وتخ�ص�صي ،ولعل �أهم خطوة حال ًيا
االنتهاء من نظام اجلامعات وبر�ؤية ع�صرية.
رأيك فيما يلي:

و�إقرارها ،و�أعتقد �أن املجل�س ي�سعى من خالل نظامه وما تت�ضمنه تقارير
امل�صالح احلكومية ,وما يقرتحه املجل�س من �أنظمة وتطويرها من خالل
املادة الثالثة والع�شرين من نظامه� ,إىل حتقيق امل�صلحة العامة وهنا ت�صب
م�صلحة املواطن.
وهناك حاجة �إىل تطوير املجل�س يف ظل ما يحدث من خطوات تطويرية
اقت�صادية واجتماعية وثقافية ،و�أت�صور �أن نظام املجل�س ولوائحه احلالية
تتطلب تطوي ًرا نوع ًيا حتى يكون املجل�س �أكرث عو ًنا 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 �أ�سهمت يف العديد من التو�صيات
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مناقشة الوزراء تحت قبة المجلس.
الأ�صل فيها امل�ساءلة ومناق�شة الكثري من الق�ضايا والتحديات التي تواجه
الوزارة �أو اجلهة احلكومية وما قام به الوزير جتاه تلك امل�سائل ،و�أعتقد �أن
ن�سبة جناح هذه املناق�شة جيدة ,وكانت بع�ض الزيارات مميزة من حيث
طبيعة املناق�شة وو�ضوح الهدف من الزيارة بغ�ض النظر عن الك�سب �أو
اخل�سران.
و�أمتنى �أن تكون الأ�سئلة يف امل�ستقبل حمددة وهادفة ومبنية على �أ�سا�س
�أهداف وبرامج الوزارة ,ولو انتهت املناق�شة بت�صويت املجل�س على مدى
حتقق �أهداف الزيارة لكان يف نظري �أف�ضل (كنوع من اال�ستفتاء) ،و�أنزعج
كث ًريا عندما تتقاذف الوزارات بع�ض الق�ضايا فيما بينها دون االعرتاف بها
�أو حتمل م�سئوليتها ،و�أرجو �أن تكون هذه الفرتة قد انتهت؛ ويجب �أال تقبل
حال ًيا مهما كانت املربرات.

حوار

دور لجان الصداقة البرلمانية
ت�شرفت برئا�سة جل ــنة ال�صداقة الأوىل يف دورة املجل�س اخلام�سة ،وقد
عملت مع زمالئي بكل ما ن�سـ ــتطيع لتحقيق الأهداف املرجوة من اللجنة,
و�أعتقد �أنني قدمت تقري ًرا �شام ًال عن ن�شاط اللجنة يف تلك الدورة ،وجلان
ال�صداقة لو قامت بدورها لتحقق الكثري مع نظرياتها يف الربملانات الدولية.
ومع ما حققته جلان ال�صداق ــة يف املج ــل�س من خ ــطوات جيدة �إال �أن
دعمها �إدار ًيا ومال ًيا وقيامها على برامج قوية ووا�ضحة �سوف يكون لها الأثر
الإيجابي ,حيث �أن دور جلان ال�صداقة مهم جد ًا وميكن �أن تقوم بدور كبري
يف الكثري من الق�ضايا ال�سيا�سية واالجتماعية والثقافية �إذا مت دعمها وكانت
ذات �أهداف وبرامج حمددة.

مناقشات قضايا الشأن العام
مع كـ ــل اجله ــود التي بذل ــت جتاه تطويـ ــر ال�شـ ـ�أن العام ،لكنه يف نظري
مل تتم اال�ستفادة منه كث ًريا ,وينهج مبد�أ التنفي�س للأع�ضاء حول طرح بع�ض
الق�ضايا والأفكار والتوجهات.
و�أرى �أن الك ــثري من املناق�ش ــات ميكـ ــن تغطـ ــيتها مـ ــن خ ــالل درا�س ــة
التقارير ,ويف ت�صــوري �أننا مل ن�صل �إىل الهدف املن�شود منه و�أ�صبح مبثابة
برنامج منا و�إلينا.

نظام الجلسات الحالي.
نظام اجلل�سات واحد ويتغري زمن ًيا ح�سب التوجه العام باملجل�س ،والعربة
يف الفائدة من الوقت وا�ستثماره كما ينبغي.
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تزداد أهميته في عصرنا الحالي لكثرة األمراض الحديثة واألوبئة القاتلة

التثقيف الصحي بين الواقع والمأمول

�إعداد /مو�سى العنزي

مع التطور الذي ي�شـــهده العـــامل اليـــوم يف جمـــيع جماالت

تتم فيه نقل الر�سالـــة ( املعلومات واملعارف ال�صحية ) من املر�سل

احلياة ,واالنفجار املعريف الذي نعي�شـــه يف وقتـــنا احلايل� ،أ�صبح

(املثقف ال�صحي) �إىل امل�ستقـــبل (امل�ستهدف بالتثقيف ال�صحي)،

من ال�ضروري �أن يكون الفـــرد على قـــد ٍر من الثقافـــة يف جمـــيع

ونتعرف على مدى اهتمام املن�ش�آت ال�صحيـــة احلكوميـــة والأهلية

املجاالت ليتمكن من العـــي�ش وحتقـــيق متطـــلبات احلياة ب�شكل

بهذا املجال ,وم�س�ؤولياتها جتاه الفرد واملجتمع.

يتما�شى مع هذه التطورات ،ومـــن �أكرث املجـــاالت التي يجـــب �أن
يكون املجتمع على معرفة بها هو املجال ال�صحي� ،إذ ت�سعى جميع
ً
وخا�صة بعد انت�شار
امل�ؤ�س�سات ال�صحية �إىل ن�شر الوعي بني النا�س
الأمرا�ض وازديادها يف الآونة الأخرية.
كما �أنّ من �أولويات هذه امل�ؤ�س�ســـات نـــ�شر ما ي�ســـ ّمى التثقيف
ال�صحي ،فما هو التثقيـــف ال�صـــحي؟ وما هـــي �أهمـــيته؟ ,يف هذا
التحقيق ن�ستعر�ض �أهميــة حمـــالت التثقيـــف ال�صـــحي وماهيته
و�أهدافه ،ور�سالته والفئات امل�ستهدفة والو�سائل التي من خاللها
56

ال�شورى  -العدد � - 174شعبان 1437هـ مايو 2016م

أهداف ورسالة التثقيف الصحي

بداية تطرق ا�ست�ش ــاري الأطفال الدك ــتور �صالح الدين �أحمد عثمان �إىل
التعريـ ــف بالتثق ــيف ال�صــحي و�أهدافــه وو�سائــل ات�صاله قائال «�إن التثقيف
ال�صحي هو عملية �إعالمية م�ستمرة و متوا�صلة ,هدفها حث الأفراد على �إتباع
منط حياة وممار�سات �صحية �سليمة ،و ذلك لتح�سني �سلوكياتهم مبا يحفظ
لهم �صحتهم و �صحة جمتمعهم ،عن طريق منع �أو تقليل الإ�صابة بالأمرا�ض.
كما يعترب التثقيف ال�صحي �أحــد العنا�صر الأ�سا�سية للرعاية ال�صحية الأولية,
وت�شمل �أهداف التثقيف ال�صحي جمموعة من العنا�صر ومن �ضمنها :

تحقيق

 ن�شر املفاهيم ال�صحية ال�سليمة يف املجتمع. و حت�سني �صحة الفرد و املجتمع. ومتكني الأفراد من حتديد م�شاكلهم ال�صحية ،و م�ساعدتهم يف حلها. تر�سيخ ال�سلوكيات ال�صحية ال�سليمة. تخفي�ض ن�سبة الأمرا�ض و الوفيات. -حت�سني نوعية حياة الفرد و املجتمع.

وبني اال�ست�شاري �صالح الدين �أنـ ــه من اخل ــط�أ ح�صر مفهوم التثقيف
ال�صحي على اخللو من الأم ــرا�ض ,م�شـ ـ ًريا �إىل �أن وزارة ال�صحـ ــة قامت
بجهود جيدة يف هذا اجلانب من خالل توعية املجتــمع ,وتق ــدمي املعل ــومات
ال�صحية لكافة الأفراد .ليكونوا على �إملام باملعلومات ال�صحية ،و �إح�سا�سهم
اهتماما
بامل�س�ؤولية نحو �صحتهم و �صحة جمتمعهم� .إال �أن الكثريين ال يلقون
ً
للإر�شادات ال�صحية ،وهم بذلك يعر�ضون �صحتهم للمخاطر ال�صحية.
و�أكد �أهمية �أن تكون املعلومة خالل الر�سالة ال�صحية �صحيحة و مفهومة,
ويف م�ستــوى املتل ـ ــقي ومرغبـ ــة لـ ــه ،و حتقـ ــق الهـ ــدف املن�شود.
كما يجب على امل�س ـ ـ�ؤول كذلك �أن يكون م�ؤم ًنا بالر�سالة ،و لديه املعرفة
الكافية باملعلومة ،و لديه مهارات ات�صال لتو�صيل املعلومة للمتلقي.
و�أ�شار �إىل جمموعـ ــة من الو�سـ ــائل التي ميـ ــكن من خـ ــاللها �إي�صال
الر�سالة للمتلقي ومن �ضمنها الو�سائل امل�سموعة مثل املحا�ضرات والندوات
وامل�ؤمترات ,وو�سائل مقروءة مثـ ــل الن�شـ ــرات واملل�صقات والكتيبات و�شرائح
العرو�ض التقدميية ,وو�سائل م�سموعة مرئية مثل التلفاز و �أفالم الفيديو و
الأقرا�ص املدجمة� ,إىل جانب ا�ستثمار و�سائل التوا�صل االجتماعي يف هذا
اجلانب ل�سهولتها ,وجماهرييتها العري�ضة.
و�أو�ضـ ــح الـ ــدكتـ ــور �صـ ــالح الديـ ــن عثـ ــمان �أن املمـ ــار�سـ ــة ال�صحـ ــية
(ال�سلوك ال�صحي) هي ما ي�ؤديـ ــه الفـ ــرد عن قـ ــ�صد نابع من مت�سكه بقيم
معينه .وميكن �أن تتحول املمار�سة ال�صحية �إىل عادة نتيجة كرثة التكرار.

وزارة الصحة بذلت جهودًا كبيرة في التوعية
بمرض كورونا

من جهته �أ�شار املواطن حممد �شريف املرزوق �إىل وجود بع�ض الن�شرات
الطبية وال�صحية يف امل�ست�شفيات واملراكز ال�صحية احلكومية والأهلية ،التي
تهدف �إىل توعية املري�ض مبختــلف الأمرا�ض ،وقال املرزوق� :إن ما ي�سعدنا
حقا �أننا جند الأطباء يف املن�شـ ـ�آت ال�صحية يقومون بتوعيتنا �إزاء املر�ض
املعني الذي جئنا من �أجله ويف�سرون �أ�سبابه املر�ضية و تداعياته ال�صحية وكل
ما يتعلق باحلالة .ونوه بجهود وزارة ال�صحة يف توعية �أفراد املجتمع مبر�ض «
الكورونا « من خالل ال�صحف املحلية والقنوات الف�ضائية ,وو�سائل الإعالم
االلكرتونية ,وعدها خري �شاهد على اهتمام الدولة ب�صحة املواطنني.
وتابع املرزوق قائ ًال :مع كل تلك اخلدمات التي تقومها بها وزارة ال�صحة
�إال �أننا ال جند تعاو ًنا وا�ستجابة كافية من قبل املواطنني! عل ًما ب�أن الفائدة
تعود �إليهم لتجنب الأمرا�ض والأخطار ال�صحية.
دور األسرة في التثقيف الصحي

والحظ املواط ــن �سـ ــامل احلميـ ــداين �أن التـ ــوعية ال�صحية الأ�سرية �شبه
مفقودة من قبل الأ�سر حيث ال يهتم الآباء والأمهـ ــات لهذا اجلـ ــانب كث ًريا،
وهذه ثقافة جمتمع يجب تغيريها وحت�سـ ــينها �إىل الأف�ضل وتب�صري الأ�سرة
ب�أهمية الوعي ال�صحي لأبنائها وفلذات �أكبـ ــادها ,و�شـ ــدد على �أهميـ ــة دور
الأ�سرة يف توعية �أبنائها وتثقيفهم �صح ًيا.
ال�شورى  -العدد � - 174شعبان 1437هـ مايو 2016م

57

تحقيق

غياب الوعي الصحي عن خطورة المخلفات

وفيما يتعلق بتقييم برامج التثقيف ال�ص ــحي �أف ــاد القحطاين �أن تقييم
برامج التثقيف ال�صحي تبد�أ بدرا�سة ما مت حتقيقه من �أهداف.
والتعرف على الو�سائل املتبعة يف التثقي ــف ال�صح ــي ،ومعرفة �سلبيات
و �إيجابيات التنفيذ ,وبعد ذلك يتم تع ــديل الربنامج لتحقيق الأهداف
املرجوة و الق�ضاء على ال�سلبيات .وبني القحطاين �أن �أح ــد �أهداف التثقيف
ال�صحي تكمن يف اال�ستفادة املثلى من اخلدم ــات ال�صحي ــة علي م�س ــتوى
امل ــراكز ال�صحية واملجتمع ،و �إح ــداث التغ ــيري الإيجابي ولي�س ملجرد ن�شر
املعلومات «الدعاية ال�صحية».

�إىل ذلك تطرق �أخ�صائي التثقيف ال�صحي حممد �سعيد القحطاين �إىل
عنا�صر وم�ستويات التثقي ــف ال�صحي قائـ ــال «بالن�سبة للمثقف ال�صحي هو
�أي �إن�سان لديه معلومات �صحية �صحيحــة ،وقادر على �إي�صالها مبا لديه
من مهارات .فعلى م�ستويات التثقيف ال�صحي بالن�سبة للأفراد فيتم تثقيف
الفرد عن الأمور التي تهمه مثل التغذية ,وم�سببات الأمرا�ض و الوقاية منها،
و النظاف ــة ال�شخ�صي ــة و الإ�ص ــحاح البيئي .وعلى م�س ــتوى الأ�س ــرة ,ر�أى
القحطاين �أن الأ�سرة هي نواة املجتمع ،وهى القادرة على غر�س املفاهيم
ال�صحية ال�سليمة يف الفرد منذ ال�صغر.

وهو �أحد عنا�ص ــر الرعايـ ــة ال�صح ــية الأولية الأ�سا�سية التي تهدف �إىل
تغيري الأفكار والعادات وال�سلوكيات ال�صحيحة يف املجتمع ،م�ضي ًفا �أنه من
خالل التجارب والدرا�سات واال�ستبان ــات التي �أجريت حول املخلفات الطبية
ال�صلبة وم�صادرها وطرق جتميعها والتخل�ص منها وجدنا �أن هناك ق�صور
كبري ,وعدم الدراية مبخاطر املخلفـ ــات الطبية وكيفية التعامل معها وذلك
نتيجة لغياب دور الوعي ال�صحي.

الطبية

وذلك من قبل املواطنني عامة وعاملي النظافة خا�صة ،وكذلك من الطاقم
الطبي بالكامل .ونتمنى �إي�صال املعلوم ــات ال�صحــية بالطريقة ال�صحيحة,
وخ�صو�ص ًا للفئات االجتماعية املعر�ضة خلطر الإ�صابة بالأمرا�ض �أو �أخطار
العنا�صر الطبيــة ,وت ــزويد الن ــا�س باملهارات الالزمة لتمكينهم من امل�شاركة
يف حل م�شاكلهم ال�صحية وللم�شاركة بتغيري الأفكار وال�سلوكيات والعادات
ال�صحية اخلاطئة �إيل ال�صحيحة .

وعلى م�ستوى املجموعات والتي ت�شمل �أفرادًا ذوى خ�صائ�ص مت�شابهة من
حيث العمر �أو اجلن ــ�س �أو الوظيف ــة �أو امل�صاب ــني ببع�ض امل�شاك ــل ال�صح ــية
(ك�أطفال املدار�س و الأمهات و املدخنني ،وغريهم) ،فريى القحطاين �أن يتم
التثقيف ال�صحي للمجموعة كلها يف املوا�ضيع ال�صحية التي تهمهم ،وب�ش�أن
تثقيف املجتمعات �صح ًيا ا�شار �إىل �أن ذلك يت ــم من خ ــالل و�سائل الإعالم
املختلفة لت�صل املعلومة لأكرب عدد من الأفراد على اختالف م�ستوياتهم.

أهمية تغيير السلوك المجتمعي الصحي

وبينّ القحط ــاين مراحل تغيي ــر ال�سل ــوك ال�صحي وق ــال « ي�شمل تغيري
ال�سلوك ال�صحي عددًا من املراح ــل ،مثل مرحل ــة الوعى التي تع ــترب مرحلة
الإملام باملعلومة ال�صحية ال�صحيحة .ومرحلة االهتمام  :حيث يبحث الفرد
عن تفا�صيل املعلومة مت�شو ًقا ل�سماعها �أو ق ــراءتها .ومرحل ــة التقييم  :و
هي ن�شاط ذهني لتحديد �إيجابيات و�سلبيات ال�سلوك املقرتح ,ومدى فائدته
على الفرد ،و من ثم اتخاذ القرار ب�إتباع ــه �أو رف�ض ــه� ,إ�ضافة �إىل مرحلة
املحاولة :و هي مرحلة تنفيذ القرار باتباع هذا ال�سلوك عمل ًيا  ،ويحتاج فيها
الفرد ملعلومات �إ�ضافية ,ودعم معنوي للتغلب على �صعوبات التطبيق ,وكذلك
مرحلة الإتباع  :حيث يقرر الفرد �صحة ال�سلوك اجلديد واتباعه دائ ًما.

وقال املواطن م�سفر جفني احلربي �أن من ال�سهل �أن يكتب الطبيب الدواء
ومن ال�سهل للمري�ض �أن يتناوله ,ولكن من ال�صعب �أن تغري �سلوك �إن�سان
�أدمن على نوع معني من املحظورات كالتدخني �أو امل�شروبات الغازية �أو قلة
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احلركة .ولذلك جاء دور املثقف ال�صحي لي�ساعد النا�س يف التعرف على
م�شاكلهم ال�صحية وحلها ,وممار�سة قدر �أكرب من ال�سيطرة عليها ،وذلك
بتمكينهم من اكت�ساب املهارات الالزمة التخاذ القرار املنا�سب ب�ش�أن
�صحتهم.
مع تذليل املعوقات البيئية واالجتماعية التي حتول دون �إتباعهم ال�سلوك
املنا�سب .و�أ�ضاف احلربي� :إن اجل ــانب التثقيفي يتعزز بعوامل م�ساعدة
حتقق النج ــاح واله ــدف املن ــ�شود ,فعلى �سبيل املثال ال �أ�ستطيع �أن �أن�صح
النا�س و�أدعوهم لتطعيم �أطفالهم �ضد العنقز ,وال �أوفر لهم هذا اللقاح يف
�أقرب م�ستو�صف ملنطقتهم� ,أو �أن يكون �سعره غري منا�سب لهم  .فبال �شك
�أن توفري اللقاحات والأدوية تقلل من حدوث الأمرا�ض وحدوث امل�ضاعفات
الناجتة من الأمرا�ض ب�إذن اهلل ،وتزيد من الإنتاجية يف العمل عن طريق
تقليل معدل الغياب يف العمل ب�سبب املر�ض.
وا�ست�شهد احلربي بالتوعية ب�أ�ضرار التدخني ,حيث ت�سببت تلك العادة
ال�سيئة يف وفاة الكثريين عرب الأمرا�ض التنف�سية و�سرطان الرئة ..وهذه كلها
ميكن جتنبها ب�إذن اهلل بتغيري �سلوك املجتمع عن طريق التثقيف ال�صحي,
فعلى �سبيل املثال ميكننا التقليل من حاالت �سرطان الرئة عن طريق زيادة
التوعية ب�أ�ضرار التدخني.
وكذلك احلال بالن�سبة ملر�ضى ال�سكر ,ف�إذا قمنا بتثقيف مري�ض ال�سكري
وعائلته بكيفية التحكم يف معدل ال�سكر يف الدم ,وكيفية التعامل مع �أعرا�ض
االنخفا�ض واالرتفاع ,ف�إننا ب�إذن اهلل ن�ضمن �أن يعي�ش حياة طبيعية ,و�أن
يتجنب امل�ضاعفات م�ستقب ًال من الف�شل الكلوي �إىل برت الأطراف الذي يكلف
الدولة تكاليف �إ�ضافية لعالجه .ويرهق طاقة امل�ست�شفيات.
وي�ضيف قائ ًال :وكما هو احلال مع مري�ض الربو فمع تثقيفه مبر�ضه
وكيفية التعامل معه والبعد عن املثريات ف�إننا بذلك �سنقلل عدد مرات ذهابه
للطوارئ عندما تفاجئه �أزمة الربو التي قد يفقد ب�سببها حياته �أثناء ذهابه
للم�ست�شفى لعدم علمه بكيفية معاجلة نف�سه.
وذكر احلربي �أن التثقيف ال�صحي يجبنا الكثري من امل�شاكل ال�صحية
عن طريق التوعية فقط� ...صحيح �أن برامج التثقيف ال�صحي تكلف الكثري,
وحتتاج �إىل جهود وميزانيات تخ�ص�ص لكل برنامج ..وحتتاج �إىل �سنوات
حتى تظهر �آثارها يف املجتمع  ،ولكنها بكل ت�أكيد �سوف تنقذ حياة الكثريين،،
وحتد من انت�شار �أمرا�ض احل�ضارة املتعلقة بال�سلوك وما يرتتب عليها من
ارتفاع التكلفة العالجية التي ت�ضر اقت�صاد العديد من البلدان..

مسؤولية التثقيف الصحي هي مسؤولية كل
شخص مؤهل

يف ذات ال�سياق ذكر �أخ�صائي التثقيف ال�صحي �سهيل حمد املعدي �إن
التثقيف ال�صحي يتن ــاول جم ــيع املوا�ضيع املتعلقة بال�سلوك ال�صحي �أو التي
ميكن جتنبها عن طريق التوعي ــة� ،أو حت ــى حت�س ــني جودة احلياة و االرتقاء
بال�صحة ورفع م�ستوى الفرد �إىل �أعلى م�ستوى ممكن .ومن هذه املوا�ضيع:
الأمرا�ض املزمنة (كال�سكر وال�ضغط والربو).
الأمرا�ض املعدية� ،صحة الأم والطفل �صحة الأ�سنان.
التغذية ،الريا�ضة واللياقة البدنية.
ال�صحة املدر�سية ،ال�صحة املهنية� ،صحة البيئة.
التدخني واملخدرات.
الوقاية من احلوادث والإ�صابات ،ال�صحة النف�سية.
مكافحة العنف.
اإلسعافات األولية )وغيرها.

و�شدد على �أن م�س�ؤولية التثقيف ال�صحي هي م�س�ؤولية كل �شخ�ص م�ؤهل
يعمل يف الرعاية ال�صحية ,بدء ًا من الطبيب و�أخ�صائي التثقيف ال�صحي
مرور ًا باملمر�ضة �إىل الأخ�صائي االجتماعي ..وقال� :إن من حق كل مري�ض
�شخ�صا يحاوره ويعطيه جز ًءا
احل�صول على الت�شخي�ص والدواء و�أن يجد
ً
من وقته ليجيبه عن جميع ت�سا�ؤالته وي�ساعده على اتخاذ القرار املنا�سب.
ومتنى احلربي �أن يفعل دور و�سائل الإعالم امل�سموع منه واملرئي لتثقيف
املجتمع ،وكذلك التكثيف من حما�ضرات التثقيف يف املنتديات واملدار�س،
حيث �أن هذه ت�شمل كل فئات املجتمع ،فقد يكون لدينا مري�ض وله مر�ض
معدى ,ويكون نزي ًال يف بيته بني �أ�سرته و�أوالده ,فيكون لهذا املري�ض غيارات
وخملفات خمتلفة ,م�شددًا على �ضرورة �أن تكون الأ�سرة على دراية يف
التعامل مع هذا املري�ض وخملفاته  ،و�أقرب مثال لذلك مري�ض ال�سكر الذي
قد يحمل مر�ض ًا معد ًيا .فيجب �أن يعلم ذوو املري�ض وكذلك املري�ض ب�أن حقنة
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الأن�سولني التي ي�أخذها يجب �أن ت�ستخدم ملرة واحدة لنف�س املري�ض ،وكذلك
عدم رميها يف مكان ي�سهل على الأطفال الو�صول �إليه وذلك خلطورتها.
وخل�ص �إىل القول� :إن الثقافة ال�صحية تعني تقدمي املعلومات واحلقائق
ال�صحية التي ترتبط بال�صحة واملر�ض لكاف ــة الن ــا�س� .أما الوع ــي ال�ص ــحي
فهو �إملام النا�س باملعلومات واحلقائق ال�صحية و�إح�سا�سهم بامل�س�ؤولية نحو
�صحتهم و�صحة غريهم ،وهو الهدف الذي ن�سعى �إليه ،ال �أن تبقى املعلومات
ال�صحية كثقافة �صحية فقط .وتبقى العادة ال�صحية وهي ما ي�ؤديه الفرد
بال تفكري �أو �شعور نتيجة كرثة تكراره  ،وميكن �أن تتحول املمار�سات ال�صحية
ال�سليمة �إىل عادات ت�ؤدى بال �شعور نتيجة كرثة التكرار ,وهذه م�سئولية
الأ�سرة حيث يبد�أ تكوين العادات بتعود الطفل عليها قبل �أن يتفهم �أو يتعلم
الأ�س�س التي ترتكز عليها هذه العادات من الناحية ال�صحية.
وسائل اتصال التثقيف الصحي

وك�ش ــف الأخ�ص ــائي ال�صح ــي عا�ص ــم �أحمد ح�س ــني عن ماهية ر�سالة
التثقيف ال�صحي وعنا�صرها والو�سائل امل�ستخدمة لإي�صال الر�سالة ,وقال «
�إن ر�سالة التثقيف ال�صحي تنح�صر يف املعل ــومة ال�صحيحة والتي يجب �أن
تكون وا�ضحة ومفهومة ويف م�ستوى املتلقي ومرغب ــة ،وي�شرتط يف الر�سالة �أن
تكون لغر�ض حتقيق الغاي ــة املطلوبة لتجنب �أ�سباب الأمرا�ض ،وبالطبع ف�إنه
يجب حتديد درجة فهم املتلقي وثقافته ,و�أن تتوفر فيه الرغبة يف التغيري
نحو املفهوم ال�صحي ال�صحيح ،كما يجب الرتكيز عند توجيه عملية التثقيف
ال�صحي على حاجة الفئة امل�ستهدفة وال�شخ ــ�ص امل�سته ــدف وامل�ستف ــيد من
عملية التثقيف ال�صحي.

وكذلك املل�صقات والن�شرات وهي �إحدى و�سائل التوعية للعاملني بالقطاع
ال�صحي ,واملواطنني ،فهي التي تبني وتو�ض ــح �أخط ــار النفايات والأمرا�ض
التي تنتقل عن طريق ــها ،فاملل�ص ــق ال�ص ــحي هو �أح ــد و�سائ ــل االت�ص ــال،
ولكي ت�ؤدي املل�صقات الغر�ض منها يجب �أن تك ــون ال�ص ــورة الرئي�س ــة التي
تهدف لها وا�ضحة ومفهومة ,وجاذبة للفئة امل�ستهدفة وذات حج ــم مع ــقول
وب�ألوان منا�سبة ,وكذلك يج ــب و�ضعها يف املكان املنا�سب حتى تتمكن الفئة
امل�ستهدفة من االطالع عليها وا�ستيعابها ب�سهولة .ويجب �أن يحتوي املل�صق
علي الإجابات للأ�سئلة التالية :الر�سالة موجهة ملن ؟ ،وحلماية من ؟ ،وما هو
م�ضمون الر�سالة ؟ ،وما هي طريقة احلماية ؟ ،وما هو البديل ال�صحي ؟ ,كما
يجب �أن يراعي يف الت�صميم اخلط و�إبراز الر�سالة وحجم الكلمات والت�أثري
النف�سي علي امللتقي ,مع �ض ــرورة �أن تت�ض ــمن و�سائل �إي�صال الر�سالة على
الكتيبات التثقيفية ال�صغرية التي حتتوي علي �إر�شادات موجهة لفئة حمدودة
يف املجتمع بهدف توعيتهم ح ــول اخلدم ــات ال�صحية املتوفرة لهم� ،إ�ضافة
�إيل �إر�شادات �صحية لتعزيز املفاهي ــم ال�صحي ــة ،والتحذير من املمار�سات
اخلاطئة ،ويتم ذلك من خاللها تو�ضيح كيفية التعامل مع املعدات الوقائية
كالقفازات والكمامات واملعاطف والقبعات و�أغطية ال�شعر وكذلك املطهرات.
وا�ستطرد عا�صم ح�سني قائ ــال «�إن التثق ــيف ال�صح ــي هو �أحد احللول
املهمة التي تخ�ص �إدارة املخلفات الطبية .ف�إذا كان هناك ا�ستيعاب ملخاطر
املخلف ــات الطبي ــة� ,أ�صب ــح من ال�سه ــل التعام ــل معها بحذر ,ويتم تطبيق
املخططات واملناهج التي تخ�ص هذا املو�ضوع بو�ضوح وجدية ،ف�إذا مل يكن
هناك وعي ناجت عن �إر�شادات �سليمة فلن تكون هناك ا�ستجابة وال جناح.
أهمية دور األسرة والمدرسة في
التثقيف الصحي

و�أ�ضاف» �إن و�سائل االت�صال قد تكون مبا�شرة وهي خماطبة ال�شخ�ص
مبا�شرة ,ولها جوانب �إيجابية حيث �أن الطرفني يتبادالن النقا�ش حول
املعلومة ال�صحيحة حلني حتقيق املفهوم ال�صحيح ،بينما و�سائل االت�صال
غري املبا�شرة فتتمثل يف املل�صقات واملطويات والكتيبات �أو من خالل
الإذاعة املرئية وامل�سموعة.
و�أ�شار �إىل تنوع و�سائل تلقي الر�سالة ال�صحية التثقيفية ,فا�شتملت على
املطويات لتوعية فئة معينة حتتوي على معلومات �صحيحة� ,إما ب�شكل م�صور
مع تعليق �أو �إر�شادات لفئة م�ستهدفة يف املجتمع ,وهنا تلعب الألوان الدور
الأ�سا�سي فيها كعن�صر للجذب ،ويراعى �أن يطبع العدد الكايف لإي�صاله �إىل
الفئة املطلوب توعيتها.
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و�أكد املواطن �صالح بن �سليمان ال�صالح �أهمية التكثيف من عملية
التوعية ال�صحية ً
حفاظا على �صحة الأجيال ،وقال� :إن اجلميع يحتاج �إىل
التثقيف ال�صحي كبا ًرا و�صغا ًرا ،رجا ًال ون�سا ًء ,الأمي واملتعلــم لأن التثقيف

تحقيق

ال�صحي يعمل على حت�سني الوعي ورفع م�ستوى االهتمام والإدراك لدى كافة
خ�صو�صا
�شرائح باملجتمع� .إ�ضافة �إىل التكثيف من عملية التوعية ال�صحية
ً
يف املدار�س ,مبي ًنا �أن املدر�سة بيئة خ�صبة لتوعية الن�شء ،م�ضي ًفا �إىل ذلك
دور الأ�سرة يف املنزل ,وطالب الأب ب�أن يثقف نف�سه و�أهل بيته يف خمتلف
الأمرا�ض خ�صو�صا بعد انت�شار الكثري من الأوبئة التي مل تكن موجودة
�ساب ًقا .كي نتفادى وقوعها ب�إذن اهلل.
دور الصيدلي ال يتوقف عند صرف األدوية فقط ! .

وذكر ال�صيديل فهمي عماد حممود �أن جناح اخلطة العالجية للمري�ض,
وحتقيق �أف�ضل نتائج �صحية وتفادي الأعرا�ض اجلانبية من العالج ,من �أهم
ما ي�سعى جميع مقدمي الرعاية ال�صحية �إىل حتقيقه ،فلكل من مقدمي
الرعاية ال�صحية دور لتحقيق هذا الهدف ،والدور امل�شرتك فيما بينهم
يتمثل يف التثقيف ال�صحي ،و�أما دور ال�صيديل يف التثقيف ال�صحي للعامة
فال ينح�صر فقط يف �صرف العالج للمري�ض ،بل ميتد دور ال�صيديل من
حت�ضري الدواء.
وعمل الأبحاث الالزمة على الدواء ومراقبة الأدوية للت�أكد من �سالمتها,
والت�أكد من اجلرعات امل�صروفة والكمية املنا�سبة وعدم تعار�ض الأدوية مع

�أدوية �أخرى� ،أو مع الأغذية �أو مع بع�ض الأمرا�ض ،ومتابعة حت�سن حالة
املري�ض ,بالإ�ضافة �إىل تثقيف املر�ضى والعامة عن كيفية ا�ستخدام العالج.
وا�ستطرد قائ ًال� :إن تثقيف ال�صيديل للمر�ضى والعامة عن ا�ستخدام
العالج بالطريقة ال�صحيحة وتقدمي املعلومات الكافية لهم والتي يحتاجونها
عن �أدويتهم يكون له دور كبري ب�إذن اهلل يف حتقيق الغاية املرجوة من العالج.
و�أكد �أهمي �أن يو�ضح ال�صيديل للمري�ض كيفية ا�ستخدام العالج ،وحتديد
اجلرعة امل�صروفة ومواعيدها ،ومدة العالج ،وطريقة حفظه ،وت�أثري بع�ض
�أنواع الأطعمة �أو امل�شروبات على العالج امل�ستخدم �إن وجد ،وكذلك ت�أثري
العالجات التي ي�ستعملها املري�ض على العالج اجلديد امل�صروف له ،وت�أثريه
على �أ�شخا�ص معينني كاحلوامل �أو املر�ضعات ،وقد ي�ستعني بع�ض ال�صيادلة
بكتيبات �أو مواد تثقيفية �إذا لزم الأمر لل�شرح عن ا�ستخدام بع�ض الأدوية.
و�أ�ضاف ال�صيدالين فهمي� :إن عدم التزام املري�ض بواحدة فقط من
التعليمات التي يعطيها ال�صيديل للمري�ض قد ي�ؤثر على حتقيق الفائدة املرجوة
من العالج� ,أو قد ي�ضر ب�صحة املري�ض �سلب ًا ,ويزيد من م�ضاعفات املر�ض �أو
قد ي�ؤدي �إىل ظهور بع�ض الأعرا�ض اجلانبية من العالج ال �سمح اهلل.
و�أ�شار �إىل بع�ض ال�سلبيات التي يتعامل بها املري�ض مع الأدوية وا�ستالمها
من ال�صيدليات ,ومنها االعتماد على ال�سائق اخلا�ص يف ا�ستالم الأدوية,
دون �أن يدرك �أهمية املعلومات التي �سيح�صل عليها من ال�صيديل عن
�أدويته .مفيدا �أن نطاق التثقيف الدوائي يت�سع �إىل طرق عديدة ،فنجد مث ًال
ما يقوم به بع�ض ال�صيادلة من تقدمي الثقافة الدوائية لعامة النا�س عن
طريق احلمالت التطوعية والأن�شطة التثقيفية الهادفة �سوا ًء من من�سوبي
اجلامعات �أو امل�ست�شفيات �أو الهيئات املختلفة ،والتي لها دور فعال ونتائج
ملمو�سة يف تثقيف العامة ون�شر مفهوم ال�سالمة الدوائية ،بالإ�ضافة �إىل
الدور البارز واملهم الذي يقوم به بع�ض ال�صيادلة ال�سريريني املتخ�ص�صني.
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رئيس مجلس الشورى يهنئ الدكتور حسام العنقري بالثقة
رئيسا لديوان المراقبة العامة
الملكية بتعيينه
ً

ا�ستقبل معايل رئي�س جمل�س ال�شورى ال�شيخ الدكتور عبداهلل
بن حممد بن �إبراهـــيم �آل ال�شـــيخ يف مكتبـــه مبـــقر املجلـــ�س يف
الريا�ض معايل رئي�س ديوان املراقبـــة العامـــة الدكتور ح�سام بن
عبداملح�سن العنقري.

و�س�أل ال�شيخ الدكتور عبداهلل بن حممد بن �إبراهيم �آل ال�شيخ اهلل جل
وعال �أن يوفق خادم احلرم ــني ال�شريفي ــن و�سمـ ــو ويل عهده الأميــن و�سمو
ويل ويل العهد ،يف �إكمال م�سرية البناء والتــطور و�أن يدمي على هذه البالد
املباركة نعمة الأمن واال�ستقرار.

وقد هن�أ معايل رئي�س املجل�س الدكتور ح�سام العنقري على الثقة امللكية
مبنا�سبة تعيينه رئي�س ًا لديوان املراقبة العامة ،متمني ًا ملعاليه التوفيق والنجاح
يف خدمة دينه ووطنه ومليكه.

من جانبه ثمن مع ــايل الدكت ــور العنقري ملعايل رئي�س جمل�س ال�شورى
تهنئته الكرمية ،معرب ًا عن اعتزازه بهذه الثقة الكرمية ،وم�ؤكد ًا �أنه �سيوا�صل
العطاء والعمل مبا يحقق تطل ــعات ور�ؤي ــة خــادم احلرمني ال�شريفني وخدمة
هذه البالد الغالية ،يف ظل الدعم الكبي ــر الــذي يلقــاه ديوان املراقبة العامة
من القيادة الر�شيدة.
و�أكد �أهمية التعاون بني جمل�س ال�شورى وديوان املراقبة العامة مبا ي�سهم
يف دعم الديوان يف حتقيق �أهدافه.

م�شري ًا �إىل �أن الثقة امللكي ــة باخت ــيار �أحــد �أعـ�ضاء جمل�س ال�شورى لتويل
منا�صب قيادية يف الدولة هو تــقدير وت�شري ــف من املقـ ــام الكرمي للكفاءات
التي ي�ضمها املجل�س.
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عددا من المحامين
رئيس مجلس الشورى يستقبل
ً

ا�ستقبل معــايل رئي�س جمل�س ال�شورى ال�شيخ الدكتور عبداهلل
بن حممد بن �إبراهيم �آل ال�شيخ مبكتبه يف مقر املجل�س بالريا�ض
عدد ًا مــن املحامـــني امل�شاركـــني يف جلـ�ســة احلوار( :ال�شراكة بني
جمل�س ال�شورى واملحامــني املهنييــن) التــي نظمــها املجــل�س �ضــمن
�إ�سرتاتيجيته الإعالمية واالت�صاليــة التي ي�سعى من خاللها �إىل
تعزيز التوا�صل مع خمتلف �شرائح املجتمع.
ورحب معايل رئي�س املجل�س يف بداية اال�ستقــبال ب�ضيوف املجل�س ،وقدم
لهم نبذة عن مهام جمل ــ�س ال�ش ــورى ,والدور الت�شريعي والرقابي الذي يقوم
به وجلانه املتخ�ص�صة.
و�أ�ضاف معايل ال�شيخ الدكتور عبداهلل بن حممد بن �إبراهيم �آل ال�شيخ
�أنه يف ظل « ر�ؤيـ ــة اململك ـ ــة  » 2030التي �أطل ـ ــقتها القيادة الر�شيــدة بقيادة
خادم احلرمي ـ ــن ال�شريف ـ ــني امللك �سلمــان بن ع ـ ــبدالعزيز -حفظه اهلل-؛

�أ�صـبح على اجلمي ــع م�سـ ـ�ؤولية امل�شاركــة بفاعلية يف حتقيق هذه الر�ؤية عرب
خمتلف الآليات التي ت�سه ـ ــم يف بلوغ �أهـ ــدافها وتقدمي الر�ؤى املخل�صة من
اجل م�ستقبل �أف�ضل لبالدنا.
و�أ�شار معاليه �إىل �أهمية الدور ال ــذي يق ــوم به املجل�س يف �صناعة القرار
الوطني ،م�ؤكد ًا ح ــر�ص املجل ــ�س على االرتقـ ــاء ب�أدائ ــه وخمرجاته و�صو ًال
لقرارات �سديدة الفتًا �إىل �أن املجل�س ي�سعى �إىل تفعـ ــيل توا�صله مع املجتمع
وكذلك املخت�صني يف جماالتهم ،وا�ست�ض ــافتهم يف مثل هذا احلوارات التي
ت�أتي �ضمن الإ�سرتاتيجية الإعالمية واالت�صالية التي �أقرها املجل�س م�ؤخر ًا.
و�أكد معاليه �أن املجل�س يتطلع �إىل ما يقدمه املحامون من ر�ؤى واقرتاحات،
�إميان ًا منه ب�أهمية التوا�صل مع هـ ــذه ال�شريحة املهمة يف املجتمع مبا ي�ساعد
املجل�س على تطوير �آليات عمله ورفع م�ستوى �أدائه.
ح�ضر اال�ستقبال معايل م�س ــاعد رئي�س جمل�س ال�شورى الدكتور يحيى بن
عبداهلل ال�صمعان وعدد من �أع�ضاء املجل�س.
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الهيئة العامة لمجلس الشورى تضع مقترح تعديل نظام
الخدمة المدنية على جدول أعمال المجلس

�أحالت الهيئـــة العامـــة ملجلــ�س ال�شـــورى عـــلى جـــدول �أعمال
املجل�س عدد ًا من املو�ضوعات املقرتحة من �أع�ضاء املجل�س ا�ستناد ًا
للمادة  23من نظام املجل�س ،وعدة تقارير للأداء ال�سنوي لعدد
من اجلهات احلكومية.
جاء ذلك خالل االجتمـــاع ال�ســــاد�س للهيئة العامة من �أعمال
ال�سنة الرابعــة للدورة ال�ساد�سة ملجـــل�س ال�شــــورى الذي عقدته
برئا�سة معايل رئيـــ�س جملــ�س ال�شــورى ال�شيخ الدكتور عبداهلل
بن حممد بن �إبراهيم �آل ال�شيخ ،وبح�ضور معايل م�ساعد رئي�س
املجل�س الدكتور يحيى بن عبداهلل ال�صمــعان ومعايل الأمني العام
للمجل�س الدكتور حممد بن عبـــداهلل �آل عــــمرو ور�ؤ�ساء اللجان
املتخ�ص�صة باملجل�س.
وقد قررت الهيئة العامة خالل االجتماع �إحالة تقريرين ب�ش�أن مقرتحني
ا�ستناد ًا للمادة  23من نظام جمل�س ال�شورى هما تقرير جلنة ال�ش�ؤون الأمنية,
ب�ش�أن اقرتاح “م�شروع تعديل نظام وثائق ال�سفر” ال�صادر باملر�سوم امللكي
رقم (م )24/وتاريخ 1421/5/28هـ ,املقــدم من عدد من �أع�ضاء املجل�س،
وتقرير جلنة الإدارة واملوارد الب�شرية ,ب�ش�أن مقرتح تعديل املادة ()8/27
من اللوائح التنفيذية لنظام اخلدمة املدنية ال�صادر باملر�سوم امللكي رقم
(م )49/وتاريخ 1397/7/10هـ ,امل ــقدم من عــ�ضو املج ــل�س الأ�ســتاذ علي
بن نا�صر الوزرة.
كما �أحالت الهيئة العامة ملج ــل�س ال�شـ ــورى تقرير جلــنة احلج والإ�سكان
واخلدمات ,ب�شـ ـ�أن درا�ســة املقت ــرح املقدم من ع�ض ــوي املج ــل�س الأ�ستـ ــاذة
الدكتورة دالل بنت خملد احلربي ,والدكتور غازي بن في�صل بن زقر لتعديل
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املواد (العا�شرة ,وال�سابع ــة ع�شرة ,والثامنة ع�شرة) من نظام نزع ملكية
العقارات للمنفعة العامة ,وو�ض ــع الي ــد امل�ؤقت على العقار ال�صادر باملر�سوم
امللكي رقم (م )15/وتاريخ 1424/3/11هـ ،ا�ستنادا للمادة ( )23من نظام
جمل�س ال�شورى.
ووافقت الهيئة العام ــة على �إحالة تقارير جلنة التعليم والبحث العلمي,
ب�ش�أن م�شروع مذكرة تعاون عل ــمي وتعليمي بني وزارة التعليم يف اململكة
العربية ال�سعودية ووزارة التعليم الع ــام يف الوالي ــات املك�س ــيكية املت ــحدة،
وم�شروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بني وزارة التعليم يف اململكة العربية
ال�سعودية ووزارة التعليم والعلوم يف جمهورية طاجيك�ستان.
ومن املو�ضوعات التي واف ــقت الهي ــئة العامــة على �إحالتها على جدول
�أعمال املجل�س تقارير جلنة املياه وال ــزراعة والبيئ ــة ب�شـ ـ�أن التقرير ال�سنوي
لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج املزدوج للعام املايل1436/1435هـ ،والتقرير
ال�سنوي 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�سة حـــوار بعنوان( :ال�شراكة بني
جمل�س ال�شورى واحلقوقيني املهنيني) ،ر�أ�سها معايل م�ساعد رئي�س
جمل�س ال�شورى الدكتور يحيى بن عبداهلل ال�صمعــــان ،وذلك يف
�إطار الإ�سرتاتيجية الإعالميــة واالت�صالية للمجل�س التي تهدف
�إىل تعزيز التوا�صل مع خمتلف �شرائح املجتمع.
ويف بدايــــة اجلل�ســـة رحب معـــايل الدكـــــتور يحيى ال�صمعان
ب�ضيوف املجل�س من احلقوقيني املهنيني ،وقــدم لهـم ملحة موجزة
عن مهام املجلــــ�س ,والـــدور الت�شريعي والرقـــابي الــــذي يــ�ؤديه،
وعن اال�سرتاتيجيـــة الإعــالمية واالت�صالية التي �أقرها املجل�س
م�ؤخر ًا ،الفت ًا النظر �إىل �أن هـــذا اللقـاء ي�أتي وفق ًا لربنامج زمني
�سي�شمل جمــيع ال�شرائــــح التي لها عـــالقـــة بعـــمل املجــــل�س ،و�أن
هذا اللقاء مع نخـــبة من املحـــامني يعكـ�س اهتمام املجل�س بتعزيز
التوا�صل مع خمتلف �شرائح املجتمع واال�ستماع �إىل �آرائهم وبحث
�آليات تعزيز هذا التوا�صل وتطويرها.
و�أ�ضاف معاليه خ ــالل جل�س ــة احل ــوار التي ح ــ�ضرها ع ــدد من �أع�ضاء
املجل�س �أن جل�سة احلوار وجميع م�ساعي التوا�صل مع خمــتلف �شرائح املجتمع
التي يعقدها املجل�س تت�سق مع «ر�ؤية اململكة  ،»2030حيث �سي�سهم املجل�س يف
�إطار اخت�صا�صاته التنظيمية والرقابية و�صالحياته يف حتقيق �أهداف هذه
الر�ؤية انطالقا من �أن التحول االقت�صادي والتنويع يف م�صادر الدخل كهدف
ا�سرتاتيجي ال بد �أن يرافق ــه �إيج ــاد بيئة نظامية ت�شريعية ت�سهم يف حتقيق
هذه الر�ؤية الواعدة والطموحة.

ولف ــت معاليــه النظ ــر �إىل �أن �أع ــ�ضاء املجـ ــل�س ومن خالل املادة 23
من نظام املجل�س قدموا العديد من املقرتح ــات لتعديل الكثري من الأنظمة
النافذة ,و�سن �أنظمة جدي ــدة ل ــ�سد فــراغ ت�شريعي ،م�شري ًا �إىل �أن املجل�س
ينظر باهتمام لكل ما يقدم له من ر�ؤى واقرتاحات حيث خ�ص�ص العديد من
القنوات لهذا الغر�ض.
وعن اجلهد الإعالمي �أو�ض ــح مع ــايل م�ساع ــد رئي�س املجل�س �أن املجل�س
�أقر م�ؤخر ًا �إ�سرتاتيجيته الإعالمي ــة واالت�صالية التي ي�سعى من خاللها �إىل
�إي�صال ر�سالته الإعالمية عرب جم ــيع الو�سائل الإعالمية واالت�صالية املتاحة
لكافة �شرائح املجتمع.
بعد ذلك فتح معايل م�ساعد رئي�س املجل�س جل�سة احلوار التي بحثت �سبل
تعزيز التوا�صل مع املح ــامني مبا يثـ ــري درا�سات ومناق�شات املجل�س ملختلف
املو�ضوعات املعرو�ضة عليه ,ويعود بالنفع على الوطن واملواطن ،حيث ا�ستمع
الأع�ضاء �إىل �آراء املحامني ومق ــرتحاتهم ح ــول تط ــوير �آلي ــات التعاون بني
املجل�س واملحامني مبا ينعك�س �إيـ ــجا ًبا على �أداء املجل�س وجلانه املتخ�ص�صة
ال�سيما يف اجلانب الت�شريعي.
كمـ ــا �أج ــاب الأع ــ�ضاء على �أ�سئلة املحامني وا�ستف�ساراتهم التي تركزت
حول نظام املجل�س ومهام ــه و�أليـ ــات عمـ ــله ,والأدوار التي مي ــار�س ــها على
ال�صعيدين الداخلي واخلارجي.
و�أكد املجتمعون خالل جل�س ــة احل ــوار على �أه ــمية التــوا�صل بني املجل�س
و�أ�صحاب االخت�صا�صات املهنية ذات العالقة بعمل املجلـ�س ،مثمنني للمجل�س
هذا اجلل�سة التي �ست�سهم يف �صياغة �آلية تعاون وتوا�صل �ستعود بالنفع على
الوطن ب�شكل عام واملجل�س ب�شكل خا�ص.
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مساعد رئيس مجلس الشورى يستقبل مستشاري
ومساعدي أعضاء الكونغرس

ا�ستقـــبل معـــايل م�ساعـــد رئي�س جمـــل�س ال�شـــورى الــــدكتور
يحيى بن عبد اهلل ال�صمعــان يف مقر املجل�س بالريا�ض وفد ًا من
الكونغر�س الأمريكي الذي يزور اململـــكة حـــالي ًا وي�ضم عدد ًا من
م�ست�شاري وم�ساعدي �أع�ضاء الكونغر�س.
ويف م�ستهل اال�ستقبال رحب معـــايل م�ساعــــد رئيـــ�س مــجل�س
ال�شورى بالوفد م�ؤكد ًا على عمق العالقات التـــاريخية بني اململكة
العربية ال�سعودية والواليات املتحدة الأمريكية.
و�أ�ضاف معاليه «�إن ما ت�ش ـ ــهده ال�ساح ـ ــة الدوليـة وبخا�صة الأحداث يف
منطقة ال�شرق الأو�سط ي�ؤكد �أهمية الع ـ ــالقات الثنائي ـ ــة بني اململكة العربية
ال�سعودية والواليات املتحدة الأمريكية ،حيث �أ�سهم ـ ــت ت ـ ــلك الع ـ ــالقات يف
احتواء العديد من الأزمات التي �شهدتها املنطقة».
و�شدد على �أن اللقاءات بني الوفود الربملانية يف البلدين ت�سهم يف تقريب
وجهات النظر جتاه العديد من الق�ضايا الإقليم ـ ــية والدولي ـ ــة ،م ـ ــ�شري ًا �إىل
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�أن مايتم تداوله يف بع�ض و�سائل الإعالم الأمريكية والأوروبية ب�ش�أن مواقف
اململكة جت ـ ــاه خمتلف الق�ضايا تفتقد �إىل املو�ضوعية وهدفها تكوين �صورة
�سلبية عن اململكة.
وا�ستعر�ض مع ـ ــايل الدك ـ ــتور يحيى ال�صم ـ ــعان �أبرز ما ت�ضمنته ر�ؤية
اململكة2030م والتي تركز على تنويع م�صادر الدخ ـ ــل الوطني دون االعتماد
على البرتول ك�صدر دخل رئي�سي ،وتع ـ ــمل على �إيجاد بيئة ا�ستثمارية جاذبة
لال�ستثمارات الأجنبية وتقدمي احلماي ـ ــة الفعالة لهذه اال�ستثمارات من �أي
خماطر تهددها من خالل حتديث الأنظم ـ ــة املحل ـ ــية ذات العالقة ،و�إبرام
االتفاقيات الدولية املتعلقة بت�شجيع اال�ستثمارات الأجنبية.
و�أ�شار �إىل �أنه يف حني �أن اال�ستثمارات الأجنبية يف بع�ض الدول تتعر�ض
للكثري من املخاطر غري التجارية؛ ف�إن الواقع يثبت ب�أن اال�ستثمارات الأجنبية
يف اململكة مل تتعر�ض لهذه املخاطر على الرغم من �أن اململكة كانت يف مقدمة
الدول التي فتحت �أبوابها لال�ستثمار الأجنبي والذي بد�أ عام 1933م ب�إبرام
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اتفاق امتياز ا�ستك�شاف و�إنتاج البرتول املربم مع �شركات البرتول الأمريكية.
ويف اجلانب ال�سيا�سي والأمني �أكد اهتم ـ ــام اململك ـ ــة العربي ـ ــة ال�سعودية
بالتوا�صل مع املجتمع الدويل وتن�سيق اجلهود الدولية ملواجهة التحديات التي
تتعر�ض لها املنطقة والتي من �ش�أنها تهديد ال�س ـ ــلم والأمن الدوليني م�ؤكد ًا
على �أن هناك قوى �إقليمية يف مقدمتها �إيران تعمل على زعزعة ا�ستقرار دول
املنطقة ومتزيق الن�سيج الإجتماعي ملجتمعات هذه الدول عن طريق �إذكاء
النعرات الطائفية.
و�أفاد م�ساع ـ ــد رئي ـ ــ�س جم ـ ــل�س ال�ش ـ ــورى �أن ظ ـ ــاهرة «الإ�سالموفوبيا»
(العداء للإ�سالم) التي تغذيها بع�ض و�سائل الإعالم واجلم ـ ــاعات املتطرفة
يف بع�ض الدول الغربية �ستعمل على �إيجاد رد فعل لدى امل�س ـ ــلمني �ست�ستفيد
منه جماعات العنف والإره ـ ــاب ،وه ـ ــذه اجلماع ـ ــات ت�ست ـ ــفيد من ال�شعور
بالإحباط لدى الكثري من امل�سلمني الناجم عن عدم �إيجاد حل عادل للكثري
من ق�ضاياهم ويف مقدمتها الق�ضية الفل�سطينية.
ور�أى معايل م�ساعد رئي�س جمل�س ال�ش ـ ــورى �أن املج ــتمع الدويل مل يظهر
دعم ًا كافي ًا فيما يخ�ص الأزمة ال�سورية وتداعياتها املتمثلة يف جرائم الإبادة
التي يتعر�ض لها ال�شعب ال�سوري والتي خلف ـ ــت نحو� 400ألف قتيل وهجرت
 12مليون �شخ�ص يف انتهاك �صارخ ملبادئ حقوق الإن�سان جراء ممار�سات
النظام املدعوم من ق ـ ــوى �إقليم ـ ــية ،الف ـ ــت ًا الن ـ ــظر �إىل �أن ال�شعب ال�سوري
لن يقبل بوجود ر�أ�س النظ ـ ــام ب�ش ـ ــار الأ�سـ ــد الذي مزق بالده ودمر ن�سيجها
االجتماعي ،وقال � :إن اململكة مع احلل ال�سلمي على �أ�سا�س مبادئ «جنيف»1
التي حتقق مطالب ال�شعب ال�سوري املكلوم».
و�أو�ضح م�ساعد رئي ـ ــ�س جمــل�س ال�شورى �أن اململكة ودول التحالف العربي
قد ا�ستجابت لدعوة الرئي�س ال�شرعي لليمن عبدربه من�صور هادي ،لإعادة

ال�شرعي ـ ــة وحماي ـ ــة ال�شع ـ ــب اليمني من ملي ـ ــ�شيات املت ـ ــمردين احلوثيني
ا�ستن ـ ــاد ًا للمواثي ـ ــق الدولي ـ ــة وت ـ ــوج ه ـ ــذا الع ـ ــمل بت�أييد جم ـ ــل�س الأمـ ــن
الدويل بقراره رقم .2216
وخالل اال�ستقب ـ ــال دار ح ـ ــوار بني مع ـ ــايل الدكت ـ ــور ال�صمعان و�أع�ضاء
الوفد الزائر متح ـ ــور ح ـ ــول مهام املجل�س ،والدور الت�شريعي والرقابي الذي
يقوم به املجل�س وجلانه املتخ�ص�صة.
فعن ع�ضوية املر�أة يف املجل�س بني معاليه �أن وجود ثالثني امر�أة �سعودية
من امل�ؤهالت علمي ًا وعملي ًا �أ�سهم بفاعلية يف تطوير �أعمال املجل�س الت�شريعية
والرقابية حيث عملت الع�ضوات على تلم�س ما حتتاجه الأنظمة القائمة من
تعديل كما اقرتحن عدد ًا من الأنظ ـ ــمة اجل ـ ــديدة ا�ستناد ًا �إىل املادة  23من
نظام جمل�س ال�شورى التي تتيح للع�ضو اقرتاح نظام جديد �أو تعديل نظام
نافذ كما ت�سهم املر�أة �ضمن �أعمال املجل�س يف اجلانب الرقابي من خالل
درا�سة تقارير الأجهزة التنفيذية وتلم�س معوقات عملها.
وفيما يخ ـ ــ�ص ط ـ ــرح ج ـ ــزء من �شركة �أرامكو ال�سعودية لالكتتاب العام
�ضمن ما قررته ر�ؤية اململكة � 2030أكد معايل م�ساعد رئي�س جمل�س ال�شورى
�أن هذا الطرح �سيمنح ال�شفافية املطلوبة لأكرب �شركة نفط يف العامل ،مبين ًا
�أن اململكة كغريها من الدول تلتزم ب�سيادتها على �إنتاج النفط وعلى احلفاظ
على احتياطياتها للأجيال القادمة.
وعن حماية ال�شباب ال�سعودي من التط ـ ــرف �أو�ضح معايل م�ساعد رئي�س
جمل�س ال�شورى �أن املجل�س قام بدوره يف املجال الت�شريعي حلماية ال�شباب يف
تكامل مع دور احلكومة التي اتخ ـ ــذت العديد من الإجراءات حلماية ال�شباب
من التطرف �أو الوقوع يف �أعمال �إرهابية.
ويف نهاية اال�ستقبال 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�ش�أن تفعيل مذكرة التفاهم املوقعة بني اجلانبني
اجتماعه الأول يف مقر املجل�س ،وذلك بحـــ�ضور معـــايل م�ســـاعد
رئي�س جملــــ�س ال�شـــورى الدكتـــور يحيى بــن عبداهلل ال�صـــمعان
وم�ساعد الأمــني العـــام ملركـــز امللـــك عبد الــعزيز للحوار الوطني
لل�ش�ؤون التنفيذية الأ�ستاذ �إبراهيم بن زايد الع�سريي.
ويف م�ستهل االجتماع �أبدى معايل م�ساعد رئي�س جمل�س ال�شورى �سعادته
بهذه ال�شراكة بني املجل�س ومركز امللك عبدالعزيز للحوار الوطني مبا يخدم
تفعيل وتنفيذ الإ�سرتاتيجية الإعالمي ــة واالت�صال ــية التي ب ــد�أ املج ـ ــل�س يف
تنفيذها والتي من �أهم �أهدافها التوا�صل مع اجلمهور ،وعقد يف هذا ال�سياق
جل�ستي حوار مع كتاب الر�أي واملثقفني واملهنيني احلقوقيني -يف وقت �سابق-
و�ستتوا�صل بعقد جل�سات حوار مع �شرائح خمتلفة من املجتمع.
و�أعرب معاليه عن �أمل ــه يف �أن ي�سـ ــهم ه ــذا االجتــماع يف و�ضع الأطر
التنفيذية ال�ستفادة املجل�س من الدور الرائد ملركـ ــز امللك عبدالعزيز للحوار
الوطني يف جمال ر�صد الآراء وحتديد م�ؤ�ش ــرات الر�أي العام �إزاء الق�ضايا
الوطنية التي حتتل الأولوية يف اهتمامات الوطن عن طريق �إجراء الدار�سات
اال�ستطالعية وربط م�شروعات درا�س ــات الآراء بالق ــ�ضايا التي لها عـ ــالقة
ب�أعمال املجل�س وجلانه املتخ�ص�صة واخلا�صة مبا ينعك�س على قراراته.
و�أكد معايل م�ساعد رئي�س جمل ــ�س ال�ش ــورى خــالل االجتماع �أهمية هذا
التعاون مبا ي�ساعد جلان املجل�س على تق ــييم �أداء اجلهات احلكومية التي
يقوم بدرا�سة تقاريرها،و�إيجاد م�صادر لتقييم �أداء هذه اجلهات �إ�ضافة �إىل
ما يرد من معلومات يف تقارير اجلهات احلكومية،م�شري ًا �إىل �أن من �ش�أن
ذلك م�ساعدة املجل�س يف اتخاذ قرارات مبنية على درا�سات ونتائج ا�ستطالع
ر�أي مت �إجراءها ب�شكل مو�ضوعي وعلمي.
من جانبه عرب م�ساعد الأمني الع ــام ملركز املـ ــلك عبد الــعزيز للحوار
الوطني لل�ش�ؤون التنفيذية عن تقدي ــره ملج ــل�س ال�ش ــورى على مبادرته بعقد
�شراكة مع املركز ،م�ؤم ًال �أن حتقق ه ــذه ال�شراكــة نتائج �إيجابية يف جمال
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عم ــل جملـ ــ�س ال�شـ ــورى الرقابي ومبا يخدم م�صالح الوطن واملواطن ،وقال
�إن �شراك ــة مركز امللك عبدالعزيز للحوار الوطني جم ــل�س ال�شورى تكت�سب
�أهمية كربى نظر ًا ملا ي�ضطلع به املجل�س من اخت�صا�صات لها انعكا�س مبا�شر
على املواطن.
بعد ذلك ناق�ش فريق عمل جم ــل�س ال�شـ ــورى ومركز امللك عبد العزيز
للحـ ــوار الوطني ع ــدد ًا من املو�ضوعات �أبرزها و�ضع الآليات املنا�سبة للبدء
يف �إجراء ا�ستطالعات الر�أي الع ــام ح ــول ع ــدة مو�ضوعات اقرتحتها بع�ض
اللجان املتخ�ص�صة مبجل�س ال�شورى املتخ�ص�صة لت�ضمينها تقاريرها ب�ش�أن
�أداء اجلهات احلكومية.
جتدر الإ�شــارة �إىل �أن مذكرة التفاهم  -التي وقعها يف وقت �سابق معايل
رئي�س جمل�س ال�ش ــورى ال�شــيخ الدكتور عبد اهلل بن حممد بن �إبراهيم �آل
ال�شيخ ومعايل الأمني العام ملركز امللك عبد العزيز للحوار الوطني الأ�ستاذ
في�صل بن عبدالرحمن املعــمر تق ــ�ضي بالتـ ــعاون بني املجل�س واملركز يف
جماالت التدريب وعقد امل�ؤمترات ذات عالقة باهتمامات املجل�س واملواطن
وكذلك التعاون بني اجلانبني يف جمال �إعداد البحوث والدرا�سات ودرا�سات
ا�ستطالع الر�أي ذات العالقة ب�أعمال جمل�س ال�شورى والتي تهتم بق�ضايا
املجتمع وتقدمي الدعم العلمي ح�سب الأنظمة املعمول بها يف اجلهتني وتن�ص
مذكرة التفاهم بالتعاون بني اجلانبني لإيجاد �آلية لت�شجيع م�شاركة �أفراد
املجتمع من خالل طرح الق�ضايا التي تالم�س همومهم وم�شاركتهم مبا يحقق
مزيد ًا من التوا�صل بني املجل�س واملجتمع  ،وكذلك على التعاون بني اجلانبني
لإن�شاء قواعد معلومات م�شرتكة حول ثقافة قيا�س اجتاهات الر�أي العام
وتبادل الن�شرات العملية والإ�صدارات ونحوها.
�شارك يف االجتماع ع�ضوي جمل�س ال�شورى الدكتور خالد العواد والدكتور
هاين خا�شقجي وم�ساع ــد مدي ــر عام مــركز �أبحاث ال�شورى الدكتور مطر
اجلميلي ومدير عام �إدارة ر�صد الآراء الأ�ستـاذ �سليمان النا�صر ،كما �شارك
يف االجتماع مدير عام �إدارة الدرا�س ــات وا�ستطالعات الر�أي العام مبركز
امللك عبد العزيز للحوار الوط ــني الدكـ ــتور عب ــد اهلل بن حـ ــ�سني اخلليفة
وامل�ست�شار مبركز امللك عبدالعزيز للحوار الوطني الدكتور �سلطان الثقفي.
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مساعد رئيس مجلس الشورى يستقبل وكيلة وزارة الخارجية
الفنلندية للشؤون السياسية

ا�ستقـــبل مـعايل م�ســـاعد رئي�س جمل�س ال�شورى الدكتور يحيى
بن عبداهلل ال�صمعان يف مكـــتبه مبـــقر املجل�س يف الريا�ض معايل
وكيلة وزارة اخلارجية الفنلندية لل�شـــ�ؤون ال�سيا�سية ال�سيدة �آنه
ؤخرا.
�سيبيالينني والوفد املرافق لها يف �إطار زيارتها للمملكة م� ً
ويف م�ستــــهل اللـــقاء رحــب معـــايل مـ�ساعـــد رئيـــ�س املجـــل�س
ريا
مبعايل وكيلة اخلارجية الفنلنديـــة والوفــد املرافـــق لــها ،م�ش ً
�إىل امل�ستوى املتطور للعالقـــات بني اململـــكة العربيـــة ال�سعوديـــة
وجمهورية فنلنــدا وال�ســـيما العالقـــات الربملانيـــة بيــن جمــــل�س
ال�شورى والربملان الفنلندي .
وقدم معايل رئي�س جمل ــ�س ال�ش ــورى خ ــالل اللقاء ملحة موجزة مل�سرية
جمل�س ال�شورى ودوره يف املجالي ــن التنظي ــمي (الت�شــريعي) والرقابي و�آلية
عمله وع�ضويته يف االحتادات الربملانية الإقليمية والدولية.
وتطرق معاليه خالل اللق ــاء �إىل ر�ؤي ــة اململكة  2030الفتا �إىل �أنها تعك�س
االهتمام الذي توليه حكومـة خ ــادم احلرم ــني ال�شريف ــني ال ــملك �سلمان بن

عبدالعزي ــز �آل �سع ـ ــود  -حفظه اهلل  -مل�ستــقبل هذا الوطن و�أبنائه ،والعمل
على تنويع م�صادر الدخل الوطني ،وا�ستغـ ــالل كل املق ــومات التي تتوافر يف
هذه البالد ،لدعم االقت�صاد الوطني.
وا�شار معايل الدكتور يحيى ال�ص ــمعان �إىل �ضرورة تنمية العالقات بني
البلدين فيما يتـ ــعلق باجل ــوانب التي اهتم ــت بها ر�ؤية اململكة  ،2030خا�صة
ما يتعلق باال�ستثمارات ،مـ ـ�ؤكد ًا �إىل �أن اململكة العربية ال�سعودية �سعت لت�أمني
بيئة جاذبة لال�ستثمار ،بالإ�ضـ ــافة �إىل ما تتمتع به اال�ستثمارات الأجنبية من
حماية قانونية يف اململكة ت�ضاهي ما هو متوفر يف كثري من الدول املتقدمة.
من جانبها �أعربت معايل وكيل ــة اخلارجية الفنلنديةعن �سعادتها بزيارة
اململكة وجمل�س ال�شورى على وجــه اخل�صو�ص م�ؤكدة �أهمية تطوير العالقات
الثنائية بني البلدين مبا يخدم امل�ص ــالح امل�شرتكة �إ�ضافة �إىل تعزيز التعاون
الربملاين امل�شرتك بني البلدين ال�صديقني.
ح�ضر اللقاء ع ــ�ضو جمل ــ�س ال�ش ــورى اللواء علي التميمي وع�ضو جمل�س
ال�شورى الدكتورة ثري ــا العري�ض وال�س ــفري الفنلندي لدى اململكة ال�سيد بيكا
فاوتيالينني و�أع�ضاء 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

ا�ستقبل �صاحـــب ال�سمـــو امللكـــي الأمـــري فهـــد بن �سلطان بن
عبدالعزيز �أمري منطقة تبوك مبكتبه بالإمـــارة اليوم ،وفد ًا من
�أع�ضاء جمل�س ال�شورى برئا�سة عـــ�ضو املجـــل�س الدكـــتور حم�سن
ؤخـــر ًا يف �إطار تفعيل
احلازمي حالل زيارتهم ملنطقـــة تبـــوك م� ً
التعاون بني جمل�س ال�شـــورى وجمــال�س املناطق مبا يدعم م�سرية
التنمية ال�شاملة واملتوازنة يف كافة املناطق.
ورحب �سموه يف بداية اللقـــاء ب�أع�ضاء جمل�س ال�شورى ،م�ؤكد ًا
�أهمية مثل هذه اللقاءات التي مـــن �ش�أنــها تعـــزيز التعاون ملتابعة
امل�شروعات التنموية واالقت�صادية وتقدمي ر�ؤى تخـــدم املنطقة،
وا�ستمرارية اجلهود امل�شرتكة للتعاون بني املجل�سني.
ونوه �سموه بالدعم الذي تلقــــاه جمـــيع جمــــال�س املناطق من
خادم احلرمني ال�شريفني امللـــك �سلمـــان بن عبدالعزيز �آل �سعود
و�سمو ويل عهده الأمني و�سمو ويل ويل العهــــد  -حفظهم اهلل ,-
م�شري ًا �إىل �أهمية الدور املهم ملجل�س ال�شورى.
وعد ر�ؤية اململكة العربية ال�سعوديــــة  2030ب�أنها نقلة للبالد
يف ظل القيادة الر�شيدة  -حفظها اهلل.. -
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و�أعرب رئي ــ�س الوفـ ــد الدكـ ــتور احلـ ــازمي و�أع�ضاء جمل�س ال�شورى عن
�شكرهم للأمري فهد بن �سلطان على حـ ــ�سن اال�ستقبال ،منوهني مبا ت�شهده
املنطقة من نه�ضة تنموية يف املجاالت كافة .
من جهة �أخرى ح�ضر �أع�ضاء وفـ ــد جمـ ــل�س ال�شـ ــورى اجلل�سة االفتتاحية
للدورة الثانية ملجل�س املنطقـ ــة للعـ ــام املـ ــايل 1438/1437هـ التي عقدها
املجل�س برئا�سة �سمو �أمري منطقة تبوك رئي�س جمل�س املنطقة.
ورحب �سموه يف م�ستهل اجلل�سة بوفد جمل�س ال�شورى الذي ح�ضر اجلل�سة
بهدف حتقيق �أكرب قدر من التـ ــوا�صل بني املجـ ــل�سني ,ويتيح لأع�ضاء جمل�س
ال�شورى االطالع على احتياجات املنطقة من امل�شروعات التنموية.
بعد ذلك ناق�ش املجل�س املو�ضوعـ ــات املدرجة على جدول �أعمال اجلل�سة
ومن بينها تقرير عن القطاعات ال�صحة والبلديات والطرق يف املنطقة ،كما
ناق�ش املجل�س �أولويات التنمية العمرانية وتـ ــزويد �أمانـ ــة املنطقة باملعلومات
املكانية للخدمات من جميع اجلهات باملنطقة املعنية بالبنية التحتية واملرافق
واخلدمات ,كما ناق�ش الطرق املقرتحة للمنطقة يف م�شروع امليزانية القادمة
للعام املايل 1439/1438هـ وو�ضـ ــع درا�سـ ــة تبني �أولوياتها من حيث الطرق
الرئي�سية والطرق الثانوية والفرعية.

حصاد الشهر

و�أعرب رئي�س وفد ال�شورى الدكتور حم�سن احلازمي عن �سعادة �أع�ضاء
الوفد مبا �شاهده من واقع ،م�ؤكد ًا �أن هذا اللقاء ي�أتي يف �إطار ما يوليه خادم
احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود و�سمو ويل عهده
الأمني و�سمو ويل ويل العهد  -حفظهـ ــم اهلل  -من اهتمام بالوطن واملواطن
يف �إطار التكامل بني جمل�س ال�شورى وجمل�س املنطقة.
ويف �إطار الزيارة ناق�ش وفـ ــد جمـ ــل�س ال�شـ ــورى مع مدير عام ال�ش�ؤون
ال�صحية مبنطقة تبوك ال�صيديل حممد بن علي الطـ ــويلعي خالل زيارتهم
مل�ست�شفى امللك فهد التخ�ص�صي بتبوك ال�صعوبـ ــات واملعوقات التي يواجهها
امل�ست�شـ ــفى وتعـ ــاون امل�ستـ ــ�شفى مع جامـ ــعة تبـ ــوك و�إحـ ــالل م�ستـ ــ�شفى
ال�صحة النف�سية.
وا�ستمع وفد جمل�س ال�شـ ــورى �إىل �شـ ــرح من مدير م�ست�شفى امللك فهد
التخ�ص�صي الدكتور هيازع ال�شهري عن بـ ــداية امل�شروع حتى االنتهاء منه
والت�شغيل احلايل للم�ست�شفى ،كما �شاهد اجلميـ ــع فيل ًما وثائق ًيا عن جممع
امللك عبداهلل الطبي.
بعد ذلك جتول اجلميع داخل اق�سـ ــام امل�ست�شفى التي ت�ضم ق�سم اال�شعة،
وجراحة اليوم الواحد ،والعمليات ،واملخترب ،والعـ ــالج الطبيعي ،والعيادات
اخلارجية ،وعيادة اال�ست�شاري الزائر ،وعيادة الطـ ــب االت�صايل ،كما اطلع
الوفد على �أعمال �إدارة خدمـ ــات التعـ ــاون ال�صـ ــحي “العيادات املرئية“
اخلا�صة ب�إجراء الفحو�صات ومتابعـ ــة املر�ضى عرب االت�صال الإلكرتوين مع
م�ست�شفى امللك في�صل التخ�ص�صي بالريا�ض من خالل مركز التعاون الطبي
والذي يقدم تن�سيق املواعيد ومتابعـ ــة �إجـ ــراءات املر�ضى املحـ ــولني و�إعادة
�صرف الدواء و�إر�سال عينات املخترب.
وزار وفد جمل�س ال�شورى جامعة تبوك ،واطلع على التطورات التي ت�شهدها

اجلامعة يف اجلوانب التعليمية والأكادميية ،وما حققته خالل م�سريتها من
منجزات ،وكان يف ا�ستقبال الوفد معايل مدير اجلامعة الدكتور عبدالعزيز
بن �سعود العنزي الذي �أو�ضح �أن اجلامعة تعمل على جعل خمرجاتها قادرة
على املناف�سة يف �سوق العمل وذلك بدعمهم يف جمال التدريب والدرا�سات
والأبحاث ،حيث بلغ عدد طـ ــالب وطالبات اجلامعة �أكرث من � 35000ألف
طالب وطالبة يدر�س معظـ ــمهم تخ�ص�صـ ــات نوعية ومطلوبة ل�سوق العمل
املحلي داخل تبوك وحمفظاتها .بعــد ذلك جرى مناق�شة خمتلف املو�ضوعات
الأكادميية والتعليمية والبحثية واالجتماعية يف اجلامعة ،والر�ؤية التي يحملها
�أع�ضاء جمل�س ال�شورى للجامعة يف �سبيل تطورها وا�ستمرار توهجها العلمي
والبحثي .من جانب �آخر �أ�شار �أع�ضـاء الوفد �إىل �أنهم �سيكونون يف املجل�س
ال�صوت الذي ينقل تطلعات اجلامعة للنقا�ش واحلوار ويبلورها للم�س�ؤولني
ليتحقق لهذه اجلامعة الطموحة التميز دائما.
ويف ختام الزيارة جتول �أعـ ــ�ضاء وفـ ــد ال�شورى داخل املدينة اجلامعية،
و�شاهدوا �آخر املنجزات ،منها مبنى برج الإدارة العلـ ــيا وكلية الطب وكلية
العلوم الطبية التطبيقية و�إ�سكان �أع�ضاء هيـ ــئة التدري�س و�إ�سكان الطالب
وامل�ست�شفى اجلامعي وال�صالة الريا�ضية واملن�ش�آت التي يجري بنا�ؤها.
كما زار وفـ ــد جمـ ــل�س ال�شـ ــورى �أمانة منطقـ ــة تبوك وجامعة فهد بن
�سلطان وخزان مياه تبوك.
و�ضـ ــم وفـ ــد جملـ ــ�س ال�شـ ــورى �أع�ضـ ــاء املجلـ ــ�س معــايل الدكتور �سعد
احلريقي والدكتور حامد ال�شراري والـدكتور عبدالرحمن العطوي والأ�ستاذ
عبدالعزيز الهدلق والدكتور علي الطخي�س والأ�ستاذ عـ ــلي الـ ــوزره والدكتورة
فاطمة القرين والدكتـ ــور فهد بن جمعه والدكتور حممد بن �سعيد القحطاين
والدكتور مفلح الر�شيدي والأ�ستاذ ها�شم راحج.
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حصاد الشهر

لجنة الصداقة البرلمانية في مجلس الشورى تجتمع
بعضو البرلمان األلماني

عقدت جلنة ال�صداقة الربملانية ال�سعودية الأملانية يف جمل�س
ال�شــورى برئا�ســة ع�ضـــو املجلــــ�س رئيــ�س اللجنــة الدكتور �أحمد
بن عمر الزيلعي اجتمــاعــ ًا مع عــ�ضو الربملان االحتــادي الأملاين
الدكتور يوهان فاديبول والـــوفد املرافــق له يف �إطار الزيارة التي
ؤخرا.
قام بها للمملكة م� ً
ويف م�ستهل اللقاء رحب الدكتـ ــور �أحمد الزيلعي بعـ ــ�ضو الربملان الأملاين
والوفد املرافق له م�شيدا بالعالقـ ــات الثنائية بني اململكـ ــة و�أملانيا يف �شتى
املجاالت االقت�صادية والثقافية والتعليمية والربملانية .

من جانبه نوه الدكتور يوهان فاديبول بالعالقات الثنائية بني �أملانيا
واململكة داعي ًا �إىل املزيد من التعاون يف جميع املجاالت خا�صة على امل�ستوى
الربملاين من خالل تبادل الزيارات بني جمل�س ال�شورى والربملان الأملاين.
ومت خــالل اللقاء ا�ستعــر�ض عالقـ ــات التعـ ــاون بيـ ــن اململـ ــكة العربيـ ــة
ال�سعودي وجمهوريـ ــة �أملان ــيا االحتاديـ ــة يف �شتى املجاالت و�سبل تعزيزها
خا�ص ــة العالقـ ــات الربملانيــة بني مــجل�س ال�شـ ــورى والربملان الأملاين ،و�أكد
اجلانبان �أهمية وتفعيل دور جلنتي ال�صداقـ ــة يف جمل�س ال�شورى والربملان
الأملاين ملا لهم ــا من دور يف ا�ستكـ ــ�شاف �أفـ ــاق �أو�سع لعـ ــالقات التعاون مبا
يخدم م�صالح البلدين و�شعبيهما ال�صديقني.

رئيس لجنة الصداقة البرلمانية
السعودية الدنماركية يجتمع
مع سفير الدنمارك
اجتمع ع�ضو جمل�س ال�شورى رئي�س جلـــنة ال�صــداقة الربملانية
ال�سعودية الدمناركية الدكتور �أحـمد بن عمر الزيـــلعي مع �ســـفري
مملكة الدمنارك لدى اململكة �أوىل مادي�سن.
ويف م�ستهل اللقاء رحب الدكتور �أحــمد الزيل ــعي ب�سفــري الدامنارك لدى
اململكة م�شري ًا �إىل العالقات الثنائية بني اململكة والدمنارك يف �شتى املجاالت
ال�سيا�سية واالقت�صادية والثقافية والربملانية .
ومت خالل اللقاء ا�ستعرا�ض عالقات الت ــعاون بني اململكة العربية ال�سعودي
ومملكة الدامنارك يف �شتى املجاالت و�سبل تعزيزه ــا ،و�أكـد اجلانبان �أهمية
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تفع ــيل دور جل ــنتي ال�صــداقة يف جمل�س ال�شورى والربملان الدامناركي ملا
لهما من دور يف فتح �آفاق �أو�سع لعالقات التعاون مبا يخدم م�صالح البلدين
و�شعبيهما ال�صديقني.

حصاد الشهر

لجنتا االقتصاد والمالية تجتمعان مع بعثة صندوق النقد الدولي

عقدت جلنتا ال�ش�ؤون االقت�صادية والطاقة ،واملالية يف جمل�س
ال�شورى برئا�سة ع�ضو املجل�س نائب رئي�س جلنة ال�ش�ؤون االقت�صادية
والطاقة الدكتور فهد بن حممد بن جمعه يف مقر املجل�س بالريا�ض
اجتماع ًا مع بعثة �صندوق النقد الدويل برئا�سة مدير �إدارة ال�شرق
الأو�سط وو�سط �آ�سيا ب�صندوق النقد الدويل م�سعود �أحمد.
ومت خالل االجتماع ا�ستعرا�ض عدد من املو�ضوعات االقت�صادية واملالية
والنظرة امل�ستقبلية القت�صاد اململكة العربية ال�سعودية يف �إطار التحول
االقت�صادي الذي ت�شهده اململكة ور�ؤية  ، 2030حيث عرب املجتمعون عن مدى
�أهمية هذا التحول االقت�صادي يف ظل تلك الر�ؤية الطموحة التي متيزت

بو�ضوحها يف ر�سم االجتاه العام لتنويع م�صادر الدخل احلكومي من خالل
اال�ستثمارات املتنوعة ,وكذلك تنويع القاعدة االقت�صادية غري النفطية نحو
اعتماد �أقل على القطاع النفطي.
و�أ�شار �أع�ضاء �صندوق النقد الدويل خالل االجتماع �إىل �أن الأ�سواق
العاملية تنتظر طرح برامج ر�ؤية  ،2030وطرح  %5من �أ�صول �شركة �أرامكو
ال�سعودية لالكتتاب العام يف ال�سوق ال�سعوديه والعاملية ،مما �سوف يزيد من
حوكمة و�شفافية ال�شركة� ،ضمن التو�سع العمودي والأفقي ل�شركة �أرامكو
الذي �سوف يكون له �أث ًرا اقت�صاد ًيا على منو ال�صناعة املحلية وزيادة عدد
املن�ش�آت امل�ستخدمة ملنتجاتها �أو امل�ساندة لها يف �أعمالها.

ولجنة الصداقة السعودية الباكستانية تبحث مع سفير
الباكستان سبل تعزيز العالقات البرلمانية

عقـــد �أع�ضاء جلنة ال�صداقة الربملانية ال�سعودية الباك�ستانية
يف جمل�س ال�شورى برئا�ســـة ع�ضــو املجل�س رئي�س اللجنة الدكتور
عبداهلل احلربي مبقر جمل�س ال�شـــورى يف الريـــا�ض اجتــماع ًا مع
�سفري جمهورية باك�ستان الإ�سالمية لدى اململكة منظور احلق.
ونوه ع�ضو جمل�س ال�شورى رئي�س جلنة ال�صداقة ال�سعودية الباك�ستانية
خالل االجتماع بعمق العالقات التاريخيـ ــة بني اململـ ــكة العربيـ ــة ال�سعودية
وجمهورية باك�ستان الإ�سالمية،وما جتـ ــده من دعـ ــم ورعـ ــاية مـ ــن خـ ــادم
احلرمني ال�شريفني امللك �سلمـ ــان بن عبد العزيز �آل �سعود -يحفظه اهلل-
وفخامة الرئي�س ممنون ح�سني ،وما حققته امل�شاورات ال�سيا�سية امل�ستمرة
بني اجلانبني من نتائج �إيجابية على خمتلف امل�ستويات.
وجرى خــالل االجتمـ ــاع ا�ستـ ــعرا�ض عدد من املو�ضوعات ذات االهتمام
امل�شرتك والعالقات الربملانيـ ــة بـ ــني جمـ ــل�س ال�شـ ــورى واجلمعية الوطنية

الباك�ستانية ،و�سبل تفع ــيل دور جلنتي ال�ص ــداقة الربملانـ ــية بني م ــجل�س
ال�شورى واجلمعي ــة الوطني ــة الباك�ستانية ملا لهما من دور يف توثيق التعاون
بني اجلانبني والإ�سهام يف فتح �أفاق �أو�س ــع لعالقـ ــات التعاون بني البلدين
ال�صديقني.
كمـ ــا تـ ــم خـ ــالل االجتـ ـ ــماع ا�ستع ــرا�ض �أوجـ ــه العـ ــالق ـ ــات الثنائي ــة
بني البلديـ ــن ال�شقيقـ ــني و�سـ ــبل تعزيـ ــزها يف خمتلف املجاالت ال�سيا�سية
والأمنية واالقت�صادية.
جتدر الإ�شارة �إىل �أن جلـ ــان ال�صداقـ ــة الربملانيـ ــة ال�سعودية باملجل�س
تهدف �إىل تنمية وتوثيق روابط ال�صداقة والتوا�صل بني املجـ ــل�س ،واملجال�س
الت�شريعية والربملانات يف الدول ال�شقيقـ ــة وال�صديـ ــقة مبا يعزز عالقات
اململكة خارجي ًا ،ولتحقيق �أكرب قـ ــدر مـ ــن التوا�صـ ــل والتن�سيق يف خمتلف
املحافل الربملانية على ال�صعيدين الإقليمي والدويل.
ال�شورى  -العدد � - 174شعبان 1437هـ مايو 2016م

73

حصاد الشهر

لجنة النقل واالتصاالت بمجلس الشورى تزور
المركز الوطني لألمن اإللكتروني

قام وفد جلنة النقل واالت�صاالت وتقنيـــة املعلومات يف جمل�س
ال�شـــورى برئــا�سة عـــ�ضو املجلـــ�س رئيـــ�س اللجنــة اللواء مهند�س
نا�صر بن غازي العتيبي �أم�س الأول ,بزيارة للـمركز الوطني للأمن
الإلكرتوين بوزارة الداخلية ،وكان يف ا�ستقــبال الوفد مدير عام
املركز الدكتور �صالح بن �إبراهيم املطريي.
و رحب مدير عام املركز بوفد ال�شورى وقدم نبذة عن املركز الذي �سيتم
افتتاحه قريب ًا ب�شكل ر�سمي ,م�شري ًا �إىل �أن املركز يعمل حالي ًا بتغطية ال�شبكة
بن�سبة  ,%80حيث بد�أ املركز بتقــدمي بع ــ�ض اخل ــدمات للجهات احلكومية،
كما قام املركز با�ست�ضافـ ــة امل�ؤت ــمر الدويل للأم ــن الإلكرتوين ،و�أمل ــح �إىل
�أن الإ�سرتاتيجي ــة الوطنية للأمن الإلكرتوين جاهزة حالي ًا كم�سودة م�شروع
وقابلة للتطبيق وقال � :إن ــه يف حـ ــال �إقرارها �سرتفع من ت�صنيف اململكة يف
جمال الأمن الإلكرتوين على امل�ستوى الدويل.
بعد ذلك قام وفد ال�شورى بجولة ميدانية على �إدارات و�أق�سام املركز.
ويف نهاية اللقاء رفع اللواء املهن ــد�س نا�ص ــر بن غ ــازي العتيبي رئي�س جلنة
النقل واالت�صاالت وتقنية املعلومات مبجل�س ال�شورى �ش ــكره ل�صاحب ال�سمو
امللكي الأمري حممد بن نايف بن عبدالعزيز ويل العـ ــهد نائب رئي�س جمل�س
الوزراء وزير الداخلية على دعمه الت ــوا�صل بني جم ــل�س ال�ش ــورى وجمال�س
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املناطق وكافة قطاعات وزارة الداخلية مبا ي�سهم يف توفر املعلومات الدقيقة
لأع�ضاء املجل�س التي تعينه ــم على اتخ ــاذ الق ــرارات املنا�سبة لدعم الأمن
يف اململكة مبختلف جماالت ــه ،وتعزيز م�سرية التنمية امل�ستدامة واملتوازنة يف
�شتى مناطق اململكة.
و�أ�شاد اللواء العتيبي مبا مت االطالع عليه من جاهزية يف املركز الوطني
للأمن االلكرتوين ملا ل ــه من �أهمية بالغة يف تعزيز �أمن املعلومات ور�سم ر�ؤية
م�ستقبلية للمحافظة على �س ــريتها وحــركة تنقلها لكافة اجلهات احلكومية
ومنع االخرتاقات الف�ضائ ــية (وما ي�ســمى ال�ساي ــرب) وان يكون هذا املركز
مبثابة الدفاع الف�ضائي مــ�شري ًا �إىل �أن ه ــناك جهات حيوية قد تت�ضرر من
الهجوم الوح�شي الف�ضائي وتدمري املعلومات �أو �إلغائها �أو تعطيل عمل بع�ض
املن�ش�آت مثل �شركات املياه �أو الكهرب ــاء �أو امل�ست�شفيات �أو اجلهات الع�سكرية
والأمنية� ،إال �أن هذا املركز �سيعمل  -مب�شيـ ــئة اهلل -على حماية تلك املن�ش�آت
من االخرتاقات االلكرتونية.
ولفت النظر �إىل �أن جمل ــ�س ال�شورى �سبق �أن ناق�ش مو�ضوع �أمن املعلومات
و�أ�صدر قرار ًا بهذا ال�ش�أن �أث ــناء درا�س ــة التقارير ال�سنوية لقطاع االت�صاالت
وتقنية املعلومات ،وقد ا�ضطلعت وزارة الداخ ــلية به ــذا ال ــدور ملا متلكه من
قدرات فائقة وحمرتفة.
ويف اخلتام قدم اللواء امله ــند�س نا�صر العــتيبي درع جمل�س ال�شورى �إىل
مدير عام املركز الوطني للأمن الإلكرتوين الدكتور �صالح املطريي.

حصاد الشهر

لجنة التعليم والبحث العلمي تناقش التقرير السنوي
للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

عقدت جلنـة التعليم والبحث العلمي مبجل�س ال�شورى اجتماع ًا
يف مقر املجل�س بح�ضــور معايل حمافظ امل�ؤ�س�سة العامة للتدريب
التقني واملهني الدكتور �أحـــمد بـــن فهـــد الفــــهيد وذلك ملناق�شة
التقرير ال�سنوي للم�ؤ�س�ســة العامة للتدريــب والتقنـــية واملـــهنية
للعام املايل  1437 / 1436هـ .
ويف بداية االجتماع رحب ع�ضو املجل�س رئي�س جلنة التعليم والبحث العلمي
الدكتور م�شعل ال�سلمي مبعايل حم ــافظ امل�ؤ�سـ ــ�سة العامة للتدريب والتقنية
واملهنية مثمن ًا مبادرته ح�ضور االجتماع ملناق�شة التق ــرير ال�سنوي للم�ؤ�س�سة
و�إي�ضاح ما ورد يف التقرير والإجابة على �أ�سئلة وا�ستف�سارات �أع�ضاء اللجنة.
من جانبه �أبدى معايل حمافظ امل�ؤ�س�سة العامــة للتدريب والتقنية واملهنية
�سعادته بح�ضور اجتماع اللجنة ,م�ؤكد ًا ح ــر�ص امل�ؤ�س ــ�سة على الت ــوا�صل م ــع

جمل�س ال�شورى ,واالجتماع مع �أع�ضاء اللجنة والإجابة على خمتلف الأ�سئلة
واال�ستف�سارات ب�ش�أن املو�ضوعات التي تقع �ضمن اخت�صا�صات امل�ؤ�س�سة ومهامها.
وقد ناقــ�شت اللج ــنة خ ــالل االجت ــماع �أهم اجنازات امل�ؤ�س�سة العامة
للتدريب والتقنية واملهنية وال�صعوبات واملعوقات التي واجهتا لتحقيق ذلك .
كما ناق�ش االجتماع الربامج التدريبية والتطويرية يف امل�ؤ�س�سة بالإ�ضافة
�إىل ا�ستعرا�ض ال�شراك ــات اال�سرتاتيــجية م ــع ال�شـ ــركات الكربى (�سابك -
�أرامكو) واملنتهية بالتوظيف.
ح�ضر االجتماع من ج ــانب امل�ؤ�س ــ�سة الع ــامة للتدريب التقني واملهني
نائب املحافظ للخدمات امل�سانــدة الدكتور خ ــالد �أبا اخل ــيل ,ونائب املحافظ
للتدريب الدكتور را�شد الزهراين ,ونائبة املحافظ امل�ساعدة لتدريب البنات
الأ�ستاذة �شيخة �آل ثنيان.

لجنة الشؤون المالية بمجلس الشورى تنظم حلقة نقاش
مع الرئيس التنفيذي لمجلس النقد الخليجي
نظمت جلنة ال�شــ�ؤون املاليـــة يف جمـــل�س ال�شورى مبقر املجل�س
بالريا�ض حلقة نقـــا�ش بعنوان(:م�ستقبل ال�سيا�سات االقت�صادية
يف ظل االحتاد النقــدي لـــدول جمـــل�س التعاون اخلليجي ,والآثار
االقت�صادية املتوقعة ) بح�ضـــور معـــايل م�ســـاعد رئي�س جمل�س
ال�شورى الدكتور يحي ال�صمعان وعدد من �أع�ضـــاء املجل�س والرئي�س
التنفيذي ملجل�س النقد اخلليجي الدكتور رجا بن مناحي املرزوقي.
وقد ا�ستهل ع�ضو جمل�س ال�شورى نائــب رئي ــ�س اللج ــنة امل ــالية الأ�ستاذ
حممد بن مر�شد الرحيلي احللقة بكلمة قدم فيها �شكره ملع ــايل رئي�س املجل�س
ال�شيخ الدكتور عبد اهلل بن حممد بن �إبراهيم �آل ال�شيــخ على دعمه لإقامة
هذه احللقة ،معرب ًا عن تقديره للرئي�س التنفيذي ملجل�س النقد اخلليجي على
اهتمامه وم�شاركته يف هذه احللقة النقا�شية التي �سترثي �أع�ضاء املجل�س.
و�أو�ضح الأ�ستاذ حممد الرحيلي �أن الهدف الأ�س ــمى من م�شروع االحتاد
النقدي يتمثل يف حتقيق �أعلى درجـ ــات التكام ــل االقت ــ�صادي لدول جمل�س
التعاون اخلليجي،م�شري ًا �إىل �أن الدول الأع�ضاء متلك القدرة لتحقيق قفزات
اقت�صادية وتنموية كبرية �إذا ما قورنت باالقت�صاديات النا�ضجة .
و�أعرب عن �أمله يف �أن يحقق االحت ــاد النقدي نقلة نوعية يف �آليات بناء
القرار االقت�صادي امل�شرتك بقيامه على من ــظومة ت�شريعية وم�ؤ�س�ساتية كما
�أن هذا امل�شروع �سيعزز احل�ضور االقت�صادي الإقليمي ملجل�س التعاون ككيان
ميثل �أهمية يف االقت�صاد العاملي.

من جان ــبه قـ ــدم الرئ ــي�س التن ــفيذي ملجـ ــل�س الن ــقد اخل ــليجي �شكره
ملجل�س ال�شورى على اهتمامه مبو�ضوع ال�سيا�سات االقت�صادية يف ظل االحتاد
النقدي لدول جمل�س التعاون اخلليجي،الفت ًا الن ــظر �إىل م�شـ ــروع االحتاد
النقدي يحظى باهتمام �أ�صحاب اجلاللة وال�سمو ق ــادة دول جمل�س التعاون
لدول اخلليج العربية.
بعد ذلك ا�ستعر�ض الدكتور رجاء املرزوق ــي م ــن خــالل عر�ض مرئي �أبرز
ال�سيا�سات االقت�صادية يف ظل االحتاد النقدي لدول جمـل�س التعاون اخلليجي.
ثم �أجاب الرئي�س التنفيذي على عدد من مداخالت وا�ستف�سارات �أع�ضاء
املجل�س والتي تركزت حول حم ــاور احلل ــقة حيث مت تناول واقع اقت�صاديات
دول جمل�س التـ ــعاون اخلـ ــليجي ,والتج ــربة الأوروبية ,والآثار االقت�صادية
لالحتاد النقدي وال�سيا�سات االقت�صادية.
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الفراج أمين عام مساعد للشؤون
اإلدارية والمالية بالمرتبة 15
رفع الأ�ستاذ عبـــدالرحـمن بن عــــبداهلل الفراج بالــغ ال�شكر
واالمتنان خلادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلــــمان بن عبدالعزيز
�آل �سعود ول�صاحـــب ال�سمــــو امللكــي الأمـري حممد بن نايف بن
عبدالعزيز �آل �سعود ويل العــهد نائب رئيــ�س جمـــــل�س الـــــوزراء
وزير الداخلية و�صاحب ال�سمو امللكــــي الأمري حمــــمد بن �سلمان

عند ح�سن ظن القيادة به .و�أن تكون دافع ًا له نحو املزيد من العطاء واجلهد

بن عبدالعزيز �آل �سعود ويل ويل العهد النائب الثاين لرئيـــــ�س

يف خدمة الوطن من خالل جمل�س ال�شورى.

جملــ�س الـــــوزراء وزيــر الدفـــــاع  -حفظـــــهم اهلل  -مبنا�ســـــبة
�صـــــدور املوافـــــقة ال�ساميـــــة على تعييـــــنه على �أميـــــن ًا عـــــام ًا

ال�شورى ال�شيخ الدكتور عبداهلل بن حممد بن �إبراهيم �آل ال�شيخ وملعايل

م�ســـــاعد ًا لل�شـــــ�ؤون الإدارية واملالية مبجل�س ال�شورى باملرتبة

الأمني العام للمجل�س الدكتور حممد بن عبداهلل �آل عمرو ,على دعمهما

اخلام�سة ع�شرة.

وم�ساندتهما له يف �آداء عمله مبا ي�سهم يف االرتقاء بال�ش�ؤون الإدارية واملالية

و�أكد الفراج اعتزازه بالثقة امللكية الكرمية� ,سائ ًال اهلل تعاىل �أن يكون

كما عرب عبدالرحمن الفراج عن �شكره وتقديره ملعايل رئي�س جمل�س

باملجل�س خلدمة �أع�ضاء جمل�س ال�شورى ومن�سوبيه.

د .حياة سندي عضو في المجلس االستشاري الماليزي للعلوم واالبتكار
عني رئي�س جمــــل�س الوزراء املاليـــزي داتو �سري حممد جنيب
ع�ضو جمل�س ال�شورى الدكتورة حياة �سنـــدي «عـــ�ضو ًا مميز ًا» يف
املجل�س اال�ست�شـــاري املاليزي للعلـــوم واالبتكـــار ،الذي ي�سعى �إىل
الإ�سهام يف �إجناز خطة التحول املاليزية.
وجاء يف خطـــاب تعيـــني �سـندي �أن ماليزيا ت�سعى نحو التحول
�إىل دولة ذات دخل مرتفع بحلول عام � ،2030إميان ًا ب�أن العلم
والتكنولوجيا واالبتكار �ستلعب دور ًا حموري ًا يف امل�ساعدة لتحقيق
مكانة متقدمة للدولة بحلول عام .2030
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ويتكون املجل�س الذي مت ت�شكيله يف �أيار (مايو)  2011من �أفراد بارزين
يف العلوم والتكنولوجيا واالبتكار ،و�سيعمل يف فرتته احلالية مدة عامني
ابتداء من  15مايو  2016ب�شكل ر�سمي.
يذكر �أن منظمة يوني�سكو �سبق �أن اختارت �سندي �سفرية النوايا احل�سنة
�ضمن  ١٥خبري ًا من دول خمتلفة ،لتطوير �أف�ضل تكنولوجيا ممكنة للفتيات
يف عام  ،2016يف جمال العلوم والتكنولوجيا والهند�سة والريا�ضيات ،كما مت
اختيارها يف ع�ضوية جلنة حتكيم جائزة «يوني�سكو» لتعليم الفتيات والن�ساء،
التي مت �إن�شا�ؤها يف دورة املجل�س التنفيذي رقم  ،١٧٩ب�صفتها �أول �سعودية
وعربية يف ع�ضوية هذه اللجنة.
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متابعات برلمانية

لجنة برلمانية فرنسية تنظم ندوة بعنوان  :الرؤى الجديدة
للمملكة العربية السعودية

نظمت جلنة ال�صداقة الربملانية الفرن�سية اخلليجية بالتعاون
مع �سفارة خادم احلرمني ال�شريفني يف باري�س فعاليات ندوة
«الر�ؤى اجلديدة للمملكة العربية ال�سعودية» وذلك يف مقر
جمل�س ال�شيوخ الفرن�سي بح�ضور معايل �سفري خادم احلرمني
ال�شريفني الدكتور خالد بن حممد العنقري وبرعاية رئي�س
املجل�س جريار الر�شي.

البرلمان العربي يرفض تسييس
فريضة الحج
دعـــا الربملـــان العـــربي� إىل عـــدم ت�ســـيي�س فريـــ�ضة احلج �أو
ا�ستغاللها للإ�ساءة �إىل اململكـــة العربـــية ال�سعوديـــة ،م�ؤكدا نبل
وقد�سية هذه الفري�ضة لدى عموم امل�سلمني.
وطالب الربملان ،يف بيان �أ�صدره يف ختام �أعمال جل�سته اخلام�سة
والأخرية لدور االنعقـــاد الأول ب�ضرورة االبتـــعاد بفري�ضة احلج
عن �أي توظيف ال يكون جمم ًعا للم�ســـلمني �أو يتـــ�ضارب مع حقيقة
هذه الفري�ضة ،و�سموها.
جـــــاء ذلك �ضـــمن القـــرارات ال�صـــادرة عن الربملـــان العـــربي، 
واملتعلقة بالبند اخلا�ص بالتنديد باملوقف الإيراين من احلج.
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ويف م�ستهل الندوة �ألقت رئي�سة اللجنة الربملانية الفرن�سية اخلليجية
ناتايل قويل كلمة قالت فيها� :إن الندوة ت�أتي من �أجل تعميق �أطر احلوار
والتوا�صل بني فرن�سا واململكة العربية ال�سعودية ،الفتة االنتباه �إىل �أن الزيارات
املتبادلة واحلوار امل�ستمر ميثل ج�سر توا�صل م�شرتك بني ثقافات البلدين.
و�أ�شادت ناتايل قويل مبركز الأمري حممد بن نايف للمنا�صحة ودوره الفعال
يف مكافحة التطرف ،حيث زارت املركز بداية العام احلايل مع وفد من جلنة
ال�صداقة الربملانية ،وعدت التجربة فريدة ونوعية.
عقب ذلك القى معايل ال�سفري الدكتور خالد بن حممد العنقري كلمة
�أو�ضح خاللها �أن الندوة ت�أتي ا�ستكما ًال ملا تقوم به ال�سفارة من �أن�شطة ثقافية
و�سيا�سية� ،إ�ضاف ًة �إىل الزيارات التي تنظمها ال�سفارة لعدد من الوفود ،والتي
القت تفاع ًال من قبل اجلانب الفرن�سي .و�أ�شار معاليه �إىل �أن تلك الندوة وبقية
ب�شكل دوري حتث على التطوير وموا�صلة
الأن�شطة التي تقوم بها ال�سفارة ٍ
العمل من �أجل البقاء واملناف�سة.
مما يذكر �أن الندوة �شارك فيها و�أدارها عدد من املفكرين وال�سيا�سيني
من كال البلدين ،وتهدف �إىل تو�ضيح ال�صورة احلقيقية عن اململكة لدى الغرب
و�إبراز دورها يف مكافحة التطرف والإرهاب ومتويله ،ومواقفها جتاه الأزمات
والق�ضايا يف املنطقة ،وم�ساهمة اململكة يف ا�ستقرار االقت�صاد العاملي ،كما
تطرقت لر�ؤية اململكة 2030م ،والعالقات الثنائية بني اململكة وفرن�سا يف
املجاالت ال�سيا�سية واالقت�صادية والثقافية والأمنية والع�سكرية كافة.

متابعات برلمانية

مجلس النواب البحريني يدين التدخالت اإليرانية
في شؤون دول المنطقة
رفــــــ�ض جملــــ�س النــــواب البحـــريني التدخالت الإيرانية يف �سوريا
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� :إنه تابع قلق �شديد التدخالت املتكررة
وال�سافرة من قبل �إيران يف �ش�ؤون املنطقة ،وذلك بجميع �أدوات التدخل التي تتبعها
�سو ًاء كانت �أدوات �إعالمية �أو ع�سكرية ،هو الأمر الذي يتعار�ض مع القوانني والأعراف
الدولية ومبادئ ح�سن اجلوار واملواثيق الدولية لكافة املنظمات الدولية والإقليمية.
ورف�ض التدخالت امل�ستمرة يف كل من �سوريا والعراق واليمن  ،وما تقوم به امللي�شيات
والأجهزة الأمنية والع�سكرية الإيرانية من قمع للحريات والأعمال الإرهابية التي
تنتهك حقوق الإن�سان يف �إيران.

خطة للبرلمان العربي لدعم الحل السياسي لألزمة السورية
�أعلن رئي�س الربملان العربي �أحمد بن حممد اجلروان عن خطة عمل
وخارطة طريق للربملان العربي لدعم احلل ال�سيا�سي للأزمة ال�سورية بنقل
مو�ضحا �أن خطة حترك الربملان العربي
احلل من الإطار الدويل �إىل العربي،
ً
تت�ضمن التوجه �إىل الربملانات واجلهات الدولية لتحقيق نتائج داعمة للأزمة
ال�سورية� ,أو �إعالن الطرف امل�س�ؤول عن �إف�شال املفاو�ضات.
وندد اجلروان يف م�ؤمتر �صحفي عقده يف ختام االجتماع الطارئ للجنة ال�ش�ؤون
ال�سيا�سية واخلارجية والأمن القومي التابعة للربملان الذي عقد مبقر اجلامعة العربية
بالت�صعيد الإرهابي الذي ميار�س بحق ال�شعب ال�سوري الذي �صار يدفع الثمن ً
باهظ ًا بني
قتيل وجريح ونازح ،م�ش ًريا �إىل �أهمية احت�ضان �أحد الدول العربية حلوار “ �سوري � -سوري
“ من �أجل التو�صل �إىل حل ينهي النزاع الذي �أدى �إىل و�ضع �إن�ساين كارثي يهدد �أمن
وا�ستقرار املنطقة برمتها ،منتقدً ا موقف املجتمع الدويل �إزاء الق�ضايا العربية.

حل مجلس النواب األردني ..وانتخاب مجلس جديد في سبتمبر
�صدر يف عمان مر�سوم ملكي يق�ضي بحل جمل�س
النواب الأردين ,وذلك متهيدا لأجراء انتخابات برملانية
النتخاب جمل�س نواب جديد �أواخر �شهر �سبتمرب القادم
وفقا لن�ص الد�ستور الأردين.
وكان قد مت يف �شهر فرباير املا�ضي �إقرار م�شروع قانون جديد
لالنتخابات مت مبوجبة حتديد عدد �أع�ضاء املجل�س اجلديد ب 130
ع�ضوا بينهم  15مقعدً ا خم�ص�ص للن�ساء.
وقد قدمت احلكومة الأردنية احلالية ا�ستقالتها ,ومت ت�شكيل
حكومة انتقالية ملدة خم�سة �أ�شهر تتوىل الإ�شراف على االنتخابات
الربملانية القادمة.
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عقوبات أمريكية على نواب
لبنانيين ينتمون لحزب اهلل
قال م�ساعد وزير اخلزانة الأمريكي دانييل جال�سري� ،إن وزراء
و�أع�ضاء يف جمل�س النواب اللبناين ينتمون حلزب اهلل الإرهابي ،قد
ُتفر�ض عليهم عقوبات مبوجب قانون �أمريكي ي�ستهدف وقف متويل
حزب اهلل الإرهابي.
ويهدد القانون الأمريكي �إىل منع التمويل الدويل عن حزب اهلل الإرهابي،
الذي �أجيز يف دي�سمرب املا�ضي بفر�ض عقوبات �ضد �أي �أحد ميول هذا احلزب
الإرهابي ب�شكل كبري .و�أفاد م�صرف لبنان وم�س�ؤولون �أمريكيون وفقا لـ //

رويرتز� //أن هذا القانون ال ي�ستهدف املواطنني اللبنانيني العاديني ولن ي�ؤثر
ب�شكل �سلبي على القطاع املايل اللبناين.

النواب العراقي يمدد فصله
التشريعي الستكمال اإلصالحات
والتشريعات الضرورية

قرر جملــــ�س النــــواب العـــراقي اليـــوم مد ف�صــــله الت�شريعي
احلايل ,ال�ستكمال الإ�صالحات والت�شريعات ال�ضرورية.

وجاء يف بيـ ــان مقت ــ�ضب �ص ــادر عن مكـ ــتب رئي ــ�س املجــل�س /بنا ًء على
ال�صالحيات املخولة لرئي ــ�س جم ــل�س الن ــواب ,وا�ستن ــادا اىل املـ ــادة  58من
الد�ستور ,تقرر متديد الف�صل الت�شريعي احلايل ملجل�س النواب وذلك للحاجة
املا�سة ال�ستكمال الإ�صالحات والت�شريعات ال�ضرورية الالزمة حتقي ًقا مل�صالح
البالد العليا .ومل ي�شر البيان �إىل فت ــرة التمـ ــديد� ,أو تاريخ بدئها وانتهائها.
يذكر �أن الف�صل الت�شريعي احلايل ملجل�س النواب العراقي كان من املفرت�ض ان
ينتهي يف �شهر يونيو,مما يعنى دخوله يف �إجازة ملدة �شهرين .

البرلمان األوروبي يقر إحداث
إصالحات هيكلية جذرية على
أداء جهاز اليوروبول
وافق الربملان الأوروبي على قرار يجيز �إحداث �إ�صالحات هيكلية
جذرية على �أداء جهاز ال�شرطة االحتادية الأوروبية  ”،يوروبول”
مقرا له ،ميا ي�سمح بتكيف وترية التعاون
الذي يتخذ من مدينة الهاي ً
بني الأجهزة الأمنية الأوروبية.
واعتمد النواب الأوروبيون خالل اجتماع دوري للربملان تو�صية بتفعيل التن�سيق
الأمني والتبادل الثنائي للمعلومات الأمنية .وقال مفو�ض ال�ش�ؤون الداخلية
الأوروبية  ،دمييرتي�س افراموبولو�س � ،إن م�س�ألة تبادل املعلومات تعد الثغرة
اخلطرية يف الآداء الأمني الأوروبي ,و�أن الهجمات الإرهابية امل�سجلة م�ؤخ ًرا
حتتم جتاوز ذلك ب�شكل �سريع .و�سيت�سنى جلهاز ال�شرطة االحتادية يوروبول
بد ًءا من العام املقبل تويل عمليات تبادل املعلومات الأمنية بني �أجهزة املخابرات
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للدول الثماين والع�شرين .و�ستتمكن �شرطة “يوروبول” وفق الت�شريع اجلديد
من االت�صال مبا�شرة بالأجهزة الأمنية املختلفة والوكاالت املتخ�ص�صة
واملنظمات غري احلكومية ومواقع التوا�صل االجتماعي للح�صول على
املعلومات ال�ضرورية �ضمن �إدارة �أزمة العنف ال�سيا�سي والإرهاب.

متابعات برلمانية

حكومة يلدريم تحوز على
ثقة البرلمان التركي
فازت حكومــــة رئيــــ�س الــوزراء الرتكي اجلــــديد بن عـــلي يلدرمي
يف الت�صويت على الثقة يف الربملان ,وحظيت مبوافقة على برناجمها.
و�أفاد رئي�س الربملان الرتكي �إ�سماعيـ ـ ــل كهرمان يف ت�صـ ــريح له �أن احلكومة
ح�صلت على �أ�صوات  315نائ ًبا موافق ـ ــا مقاب ـ ــل � 138صوتًا ً
راف�ضا ،يف الت�صويت
الإلكرتوين ،الذي �شارك فيه  453نائ ًبا.
وكان يلدرمي ت�سلم مهام من�صبه ،من �سلف ــه �أحمد داود �أوغلو ،و�أعلن ت�شكيلته
الوزارية عقب م�صادقة رئي�س اجلمهورية الرتكية عليها.

البرلمان الفلبيني يعلن رودريغو
رئيسا للبالد
دوتيرتي
ً

رئي�سا مقب ًال
�أعلن برملان الفلــــبني يف جلــــ�سته رودريغــــو دوتريتي
ً
للبالد بعد فــــوزه يف االنتخابات التي جرت يف الفلبني يف �شهر مايو.
و�أقر الربملان مبجل�سيه ( النواب وال�شيوخ ) يف مانيال النتـ ــيجة الر�سمية لالقرتاع
الرئا�سي التي ت�ش ــري �إىل فـ ــوز دوتيـ ــرتي بفارق �أكرث من �ستة ماليني �صوت.
ومل يح�ضر دوتريتي (  71عاما ) جل�سة الربملان مف�ض ًال البقاء يف م�سقط ر�أ�سه
مدينة دافاو يف جنوب البالد.
وحقق رئي�س بلدية مدينة دافاو اجلنوبية فو ًزا �ساح ًقا يف االنتخابات الرئا�سية التي
جرت يف التا�سع من مايو وتقدم فيها بفارق �أكرث من �ستة ماليني �صوت على خ�صومه.

توقيع مذكرة تفاهم بين مجلسي النواب البحريني والمغربي
ّ
وقع جمل�س النواب املغربي مذكرة تفاهم مع جمل�س النواب يف
مملكة البحرين.
وتهدف املذكرة التي مت التوقيع عليها خالل جل�سة املباحثات التي عقدت
يف العا�صمة املغربية الرباط بني رئي�س جمل�س النواب املغربي ر�شيد الطالبي

العلمي ورئي�س جمل�س النواب البحريني �أحمد �إبراهيم املال.
�إىل تعزيز العالقة بني امل�ؤ�س�ستني والتن�سيق بني املجل�سني النيابيني
يف الق�ضايا ذات االهتمام امل�شرتك ،مبا ي�ضمن تقدمي الدعم االحرتايف
للمجل�سني على �أف�ضل وجه.
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األدوات االقتصادية Economic Instruments :
�أ�ضحت الأدوات االقت�صادية و�سيلة لل�سيا�سة اخلارجية ،وتتمتع مبكانة مهمة يف العالقات الدولية املعا�صرة.
وهذه الأهمية للأدوات االقت�صادية جاءت من عاملني الأول :احتالل الرفاهية االقت�صادية ل�شعوب املجتمع
الدويل مكانة بارزة يف �سلم �أولويات الأهداف القومية للحكومات املعا�صرة .حيث �أ�صبحت امل�شاكل االقت�صادية
مثل :البطالة والت�ضخم ونق�ص املواد الغذائية ق�ضايا مهمة ت�شغل بال احلكومات� ،إذ �أن بقاءها يف ال�سلطة يعتمد
على قدرتها يف حل هذه امل�شاكل� .أما العامل الثاين :فهو زيادة االعتماد االقت�صادي املتبادل بني الدول ،وما يرتتب
على هذا االعتماد من زيادة يف �أهمية و�أولوية الأدوات االقت�صادية كو�سيلة لل�سيا�سة اخلارجية.
تعترب التعريفات اجلمركية  Tariffsمن �أهم و�أقدم الأدوات االقت�صادية .وتفر�ض التعريفات اجلمركية
لأهداف خمتلفة .فقد تفر�ض كو�سيلة للح�صول على �إيرادات مالية ،حيث �أن الدولة التي تعاين من م�شاكل
مالية جتد التعريفة و�سيلة للح�صول على �إيرادات ت�سهم يف دعم امليزانية العامة للدولة .وقد تفر�ض التعريفة
اجلمركية كو�سيلة حلماية املنتجات الوطنية� ،إذ �أن فر�ض التعريفة اجلمركية على ال�سلع امل�ستوردة �سيزيد يف
�سعرها ويحد من مناف�ستها للمنتجات املحلية .كما قد تفر�ض التعريفة اجلمركية كو�سيلة لالنتقام �ضد دولة،
حيث �أن فر�ض التعريفة اجلمركية على املواد امل�ستوردة من دولة معينة �سي�ؤدي بطريقة غري مبا�شرة �إىل احلد
من اال�سترياد منها وو�ضع العوائق �أمام منتجاتها.
ثم هناك القيود النقدية  Currency Regulationsوتعني تويل احلكومة بنف�سها الإ�شراف على ما
ي�صرف من نقد يف اخلارج �سواء ل�شراء �سلع �أو خدمات �أو لل�سياحة واال�ستثمار .وحينما متار�س احلكومة �إجراء
القيد النقدي فهي تتوىل بنف�سها الإ�شراف على منح الرتاخي�ص اخلا�صة بتحويل العمالت للخارج و�شراء العمالت
ال�صعبة مثل الدوالر واجلنيه الإ�سرتليني .واحلكومات تلج�أ عادة لفر�ض القيود النقدية حلماية ميزان دفوعاتها،
وهو البيان الإجمايل ال�سنوي الذي ي�صور �إيرادات الدولة من اخلارج ومدفوعات الدولة �إىل اخلارج.
وقد ت�ستخدم الدولة احلظر االقت�صادي  Embargoك�أداة لل�سيا�سة اخلارجية .واحلظر يعني عدم ت�صدير
�سلعة معينة �إىل دولة �أو دول حمددة لأ�سباب �سيا�سية �أو اقت�صادية .وقد يكون احل�ضر كلي ًا �أي منع ًا �شام ًال لت�صدير
ال�سلعة؛ �أو جزئي ًا �أي منع ت�صدير ال�سلعة بن�سبة معينة ,مثال ذلك احلظر اجلزئي الذي فر�ضته الدول العربية
املنتجة للنفط على ت�صدير النفط لأمريكا وبع�ض الدول الغربية خالل احلرب العربية الإ�سرائيلية عام .1973
وعلى خالف احلظر قد يكون الأجراء االقت�صادي املتبع هو املقاطعة  Boycottواملقاطعة تعني رف�ض ا�سترياد
ريا ما تفر�ض
ال�سلع التي تنتجها دولة �أو �شركة معينة .وهي تفر�ض �إما العتبارات اقت�صادية �أو �سيا�سية؛ لكنها كث ً
العتبارات �سيا�سية مثل مقاطعة الدول العربية لإ�سرائيل وال�شركات الأجنبية التي ت�صنع فيها.
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