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أسرة التحرير

المصداقية والحيادية في المهنة الصحــفية

غالبية املهن التي متار�س يف عاملنا اليوم, حتكمها جمموعة من النظم والقوانني, ولكل مهنة 

معايري اأخالقية يجب على املنت�سبني لتلك املهنة االلتزام بها وعدم انتهاكها.

والقوانني,  النظم  قبل  املهنة  اأخالقيات  حتكمها  املهن  كل  �ساأن  �ساأنها  ال�سحفية,  واملهنة 

ومعايريها  ال�سحافة  اأخالقيات  يف  خا�سة  مكانة  حتتالن  النقل  يف  واالأمانة  فامل�سداقية, 

املهنية, فهما مبثابة حجر الزاوية يف هذا املجال, وعليها يرتتب مدى التزام ال�سحفيني بالقيم 

االأخرى ومراعتهم لها من عدمه. 

التوازن يف نقل  ياأتي ال�سدق يف نقل االأحداث والوقائع, ومراعاة  ومن االأمانة ال�سحفية 

وجهات نظر اأطرافها الفاعلة, ون�سبة الت�سريحات اإلى اأ�سحابها, وغيرها من املعايري ال�سحفية 

مع  �سحتها؛  من  والتحري  املعلومة,  نقل  يف  احلياد  ال�سحفية  االأمانة  من  اأن  كما  االأخرى. 

االلتزام بالدقة يف معاجلتها.

تركز  اأنها  جند  املجل�س,  جلل�سات  ال�سحف  لبع�س  االإعالمية  للتغطية  املتابعة  خالل  ومن 

يف  املو�سوعات,  الأحد  املجل�س  مناق�سة  خالل  اأثريت  �سغرية  جزئيات  على  كثرية  اأحيان  يف 

حني اأغفلت العديد من القرارات التي اأ�سدرها املجل�س ب�ساأن عدد من املو�سوعات, ولها عالقة 

مبا�سرة اأو غري مبا�سرة مب�سلحة املواطن, اأو  اإبراز راأي اأحد االأع�ساء على اأنه راأي للمجل�س, 

مع اأنه من املعلوم اأن الراأي الذي يطرحه ع�سو املجل�س, يظل راأيًا خا�سًا بالع�سو, فراأي املجل�س 

يتمثل يف القرارات التي ي�سدرها املجل�س باالأغلبية .

ملا يطرحه  ال�سحف,  الدقيق يف بع�س االأحيان لبع�س مندوبي  النقل غري  اإلى جانب  هذا 

االأع�ساء حتت القبة, مما يوؤثر يف �سورة املجل�س لدى الراأي العام. ويبني عليه بع�س الكتاب 

ال�سحفيني عناوين ملقاالتهم.

ويف الوقت الذي نوؤكد فيه على اأن و�سائل االإعالم �سريك رئي�س ملجل�س ال�سورى؛ ونافذته 

ف من خاللها املواطنني على منجزاته, ودوره الت�سريعي والرقابي مبا يخدم امل�سلحة  التي ُيَعرِّ

اإلى املعلومات  العامة للوطن واملواطن, فاإن املجل�س يرحب بالنقد املو�سوعي والبناء, امل�ستند 

الدقيقة. ولذا فاالأمانة وامل�سداقية يف املهنة ال�سحفية تقت�سيان النقل الدقيق مع االلتزام 

باحليادية جلميع االآراء ووجهات النظر التي يطرحها االأع�ساء حتت القبة, دون حتيز لراأي 

على ح�ساب اآخر, حتقيقًا ملبداأ الراأي والراأي االآخر الذي يتيحه املجل�س جلميع اأع�سائه.  

إطاللــة
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استشارات قانونية

دراسة

الشـورى يــوافــق عــلى دراســة مقتــرح 
مشــروع نظــام لرعايــة كبــار الســن

التشريعات بين الصياغة والصناعة

وافق جمل�س ال�سورى - بالأغلبية - على مالءمة درا�سة 
العربية  اململكة  ال�سن يف  كبار  لرعاية  نظام  م�سروع  مقرتح 
جل�سته  خالل  املجل�س  ناق�س  اأن  بعد  ذلك  وجاء  ال�سعودية، 
1435/4/3هـ،  الثنني  يوم  عقدها  التي  التا�سعة  العادية 
عبداهلل  الدكتور  ال�سيخ  املجل�س  رئي�س  معايل  برئا�سة 
ال�سوؤون  جلنة  تقرير  ال�سيخ،  اآل  اإبراهيم  بن  حممد  بن 
نظام  م�سروع  مقرتح  ب�ساأن  وال�سباب،  والأ�سرة  الجتماعية 
لرعاية كبار ال�سن يف اململكة العربية ال�سعودية، واملقدم من 
املادة  مبوجب  املري  �سامل  املهند�س  ال�سابق  املجل�س  ع�سو 

الثالثة والع�سرين من نظام املجل�س.

تعد الت�سريعات ) الأنظمة ( اأحد اأهم املظاهر القانونية 
الأداة  تعد  كما  املجتمعات،  تركيبة  يف  ال�سائدة  احلديثة 
الإ�سالح  درجات  اأق�سى  حتقيق  يف  والفاعلة  الرئي�سية 
وال�سيا�سي،  والجتماعي  منه  القت�سادي  اأ�سكاله؛  مبختلف 
وذلك ملا تت�سف به من خ�سائ�س و�سمات جعلتها يف �سدارة 
يف  املجتمعات  �سوؤون  تنظم  التي  امللزمة  القانونية  القواعد 

كافة جوانبها.

التكلفة االقتصادية لحوادث المرور بالمملكة
تصل إلى ما نسبته 4% من الناتج القومي

التاأمني على املركبات برامج فّعالة، ذات تكلفة  توّفر �سركات خدمات 
نف�سه،  الوقت  ويف  وراحته،  العميل  �سالمة  خاللها  من  ت�سمن  تناف�سية، 
تكفي املجتمع موؤونة ال�سرر، الذي قد يلحق الأذى برب الأ�سرة، حال تاأّثره 
ا بعدما  باحلوادث املرورية اأًيا كان م�سدرها اأو �سكلها اأو تاأثريها، خ�سو�سً
العربية  اململكة  يف  احلمراء  خطوطها  املرورية  احلوادث  ن�سبة  جتاوزت 

ال�سعودية، وهذا ما اأكدته نتائج موؤمتر طب الإ�سابات موؤخرًا.
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تجربتي فى الشورى
د. عبد الرحمن العناد لــ » الشورى « :

المجلس جامعـة أخـرى تعلـمت

فيـها الكثير

اأ�ســــتاذ جــامعي وعــ�سو جمـــل�س ال�ســورى لثــــالث 
دورات متتاليــة، متخ�س�س يف الإعالم، وع�سو موؤ�س�س 
للجمعية الوطنــية حلقوق الإن�سان، ات�سم طرحه حتت 
من  العديد  قدم  والو�ســوح،  بال�سراحـــة  املجل�س  قبة 
التو�ســـيات الإ�سافيـــة؛ لـــه اآراوؤه اخلا�ســـة حــــول اآداء 

اللجان، و�سالحيات املجل�س.

الدكتور عبدالرحمن العنــــاد ب�سراحتـــه املعهــــودة 
فتح قلبه ملجلة “ ال�سورى” فماذا قال؟
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التحقيق

 مخرجات الكليات التقنية والمعاهد 
المهنية00 هل تفي بحاجة سوق العمل؟

العمل،  و�سوق  واملهني  التقني  للتدريب  العامة  املوؤ�س�سة  بني 
قائمة  تزال  ما  جدلية  واخلا�س،  العام  القطاعني  يف  املتمثل 
يف  الراغبة  واجلهات  املوؤ�س�سة  اأعمال  جداول  على  ومطروحة 
البطالة  م�ساألة  ظلت  حيث  املوؤهلة،  الوطنية  الكوادر  توظيف 
والكفاءة وتاأهيل اخلريجني، عنوانًا لنقا�س جديل بني املوؤ�س�سة 
واأرباب �سوق العمل ومدى تلبية خمرجات املوؤ�س�سة ل�سوق العمل.
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اقتراح بإنشاء إدارة متخصصة بالحشود البشرية في المدينتين المقدستين

تقرير شؤون الحرمين.. شرف الخدمة يتطلب المزيد

ناقـ�س جمـــل�س ال�ســـورى خـــالل جل�ستـه العادية اخلام�سة ع�سرة 
التي عقـــدها يـــوم االثـــنني 1435/4/24هـ برئا�ســـة معـــايل نـــائب 
رئي�س املجل�س الدكتـــور حممد بن اأمني اجلفري تقرير جلنة ال�سوؤون 
االإ�سالميـــة والق�سائيـــة, ب�ســـاأن التقريـــر ال�سنــوي للرئا�سة العامة 
ل�سوؤون امل�سجد احلرام, وامل�سجد النبوي للعــام املايل 1434/1433هـ 

الذي تاله رئي�س اللجنة ال�سيخ الدكتور اإبراهيم الرباهيم.

ويف م�ستهل مناق�سة تقرير اللجنة وتو�سياتها ا�ستح�سن اأحد الأع�ساء اأن تعمل 
للحرمني  تو�سيحية  خرائط  النبوي  وامل�سجد  احلرام،  امل�سجد  ل�سوؤون  الرئا�سة 
اأو  للمملكة للحج  القادمني  التو�سعة وتوزيعها على  التو�سعة وبعد  ال�سريفني قبل 
العمرة كدليل للحرمني، وكمادة اإعالمية تبني جهود اململكة العربية ال�سعودية يف 
خدمة احلرمني ال�سريفني. اإلى جانب طباعة كتيبات تاريخية عن مكة املكرمة 
بع�س  واإيجاد  العمرة،  اأو  للحج  اململكة  اإلى  القادمني  توزع على  املنورة  واملدينة 
الكتيبات عن الإ�سالم، واآدابه، والعبادات، والأمور املتعلقة بها، وتو�سيح الدين 
الإ�سالمي ال�سحيح، ل�سيما اأن الرئا�سة هي اجلهة الرئي�سية املعنية بذلك، وهي 
املخولة بتفعيل الدور الإعالمي لها يف الداخل واخلارج، وال�ستعانة باجلامعات 

واملوؤ�س�سات الإعالمية لتحقيق ذلك. 

احلرمني  يف  ال�سعوديني  غري  العاملني  بع�س  به  يقوم  ما  اآخر  ع�سو  ولحظ 
الطاهرين من ا�ستجداء وت�سول من الزائرين وهم يدخلون اإلى امل�سجد احلرام، 
اأو يخرجون منه وهو داخل وخارج من احلرم ال�سريف، بل اإنهم يت�سابقون اإلى 

الهبات وال�سدقات، ويالحظ ذلك عند تكد�سهم يف ممرات الدخول واخلروج 
يتمتعون  لكونهم  اإطالقًا؛  مقبولة  غري  الت�سرفات  هذه  اإن   : وقال  احلرم.  من 
بكافة حقوقهم املالية، اإ�سافة اإلى �سرف اخلدمة يف اأطهر بقعة يف العامل، كما 
– بقيادة حكومتنا  – وهلل احلمد  الت�سرف يناق�س ما تقدمه اململكة  اأن هذا 
والعاملني  ال�سريفني  احلرمني  على  ال�سرف  يف  و�سعًا  تدخر  مل  التي  الر�سيدة 
فيهما بكل ما اأوتيت من اإمكانيات”. وطالب الرئا�سة العامة للحرمني ال�سريفني 

بتوعية هوؤلء العاملني ومنعهم من هذا ال�سلوك داخل احلرمني ال�سريفني. 

الرو�سة  لل�سالة يف  ال�سريف  النبوي  امل�سجد  امل�سلني يف  تدافع  لحظ  كما 
ال�سريفة بامل�سجد النبوي، مما يت�سبب اأحيانًا يف م�سايقة امل�سلني، ول يجدون 
من يوقفهم اأو مينعهم من هذا الت�سرف. ودعا رئا�سة احلرمني ال�سريفني اإلى 
و�سع تنظيم للرو�سة ال�سريفة �سواء للرجال اأو الن�ساء ي�ساعد امل�سلني والزائرين 
الرو�سة  يف  بال�سالة  زائر  لكل  الفر�سة  واإعطاء  املكان،  قد�سية  احرتام  على 
ال�سريفة، معربًا عن الأمل يف اأن يعمل على هذا التنظيم كادر �سعودي من اأهل 

العلم والفقه مب�ساركة رجال الأمن.

امل�سرفة،  الكعبة  اإلى  الدخول  معايري  عن  ت�ساوؤلت  الأع�ساء  اأحد  وطرح 
واإعداد ن�س خطبة اجلمعة للحرمني ال�سريفني؟ واختيار اأئمة وخطباء احلرمني 
ال�سريفني، واختيار الإمامة يف �سهر رم�سان، وتن�سيب امل�سايخ الذين ميار�سون 

تنظيم الصالة في الروضة الشريفة 
بالمسجد النبوي يقوم على احترام

قدسية المكان

وضع خرائط توضيحية للحرمين
الشريفين قبل التوسعة وبعدها
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التدري�س يف احلرمني ال�سريفني. كما ت�ساءل عن ن�س القنوت يف �سالة الرتاويح 
اأم مقرر  والتهجد يف �سهر رم�سان بامل�سجد احلرام وامل�سجد النبوي اجتهادي 
الأكادميية  العامة، ومرجعية معهد احلرمني  امل�سلحة  لتحقيق  م�سبًقا ومراجع 

والعرتاف به.

امل�سجد  يف  املطاف  �سحن  تو�سعة  مب�سروع  املجل�س  اأع�ساء  اإحدى  ونوهت 
احلرام، وراأت اأنه اأوجد حلوًل جذرية مل�سكلة الزحام يف �سحن املطاف، وربطه 
املطاف؛  �سحن  واإلى  من  واخلروج  الدخول  عملية  �سهل  مما  املختلفة  بالأدوار 
بيد اأنها اأ�سارت اإلى وجود تكتل ب�سري للمعتمرين يف مداخل املطاف اخلارجي، 
املنجز،  تعك�س هذا  ل  بطريقة ع�سوائية وغري منظمة  اإليه  املوؤدية  املمرات  ويف 
يقابله نق�س يف عدد حرا�س الأمن الع�سكريني واملدنيني لتنظيم دخول العربات 
للمطاف اجلديد وعبور اجل�سر املوؤدي للمطاف، الأمر ايل يعاين معه املعتمرون 

كثرًيا يف املدخل وهم من كبار ال�سن اأو املر�سى.

من جهة اأخرى نبهت ع�سو املجل�س اإلى حاجة املر�سدات يف احلرم املكي اإلى 
دعم معنوي واجتماعي ومادي كي يقمن بخدمة �سيوف الرحمن بنف�س مطمئنة 
وهادئة، وهذا يتم عند توفري برامج تدريبية وتطويرية مكثفة تتنا�سب مع عملهن 
ال�سرعية،  الأمور  يف  توجيه  اإلى  يحتجن  الن�ساء  من  كثرًيا  لأن  به؛  يقمن  الذي 
والبع�س الآخر يحتجن اإلى التوجيه والإجابة عن ال�ستف�سارات اخلا�سة باأماكن 
اأن الكثريات من املر�سدات )وهلل احلمد( يبذلن جهوًدا كبرية  احلرم؛ ل�سيما 
فن  يتقن  ل  املر�سدات  من  الآخر  والبع�س  امليداين  العمل  من  الكثري  ويتحملن 
التن�سيق  يتقن  ول  الزائرات  مع  التفاهم  لغات  يجدن  ول  الآخرين،  مع  التعامل 

بينهن يف الأمور املتعلقة بتوجيه الن�ساء.

بل  واخلروج،  للدخول  ثابتة  م�سارات  وجود  عدم  اإلى  اأخرى  ع�سو  ونبهت 
كثرًيا ما جند اأن الطواف وال�سعي بدون اإدارة ميدانية وتتحرك احل�سود تلقائًيا 
وتعيق احلركة ب�سفة دائمة. ولحظت تدين م�ستوى العمل الإعالمي التوعوي يف 

الرئا�سة رغم اأهميته يف اإدارة املوا�سم وتوعية زوار البيت احلرام.

واأ�سارت اإلى اأن خطب اجلمعة يف احلرمني ال�سريفني مع اأهميتها ل يفهمها 
ترددات  بتقنية  الزوار  توجيه  باعتماد  وطالبت  العربية،  باللغة  الناطقني  �سوى 
الكثافة  اأماكن  يف  ت�ستخدم  وهي  متعددة،  بلغات  الرتجمة  يف  باأنواعها  الراديو 

ال�سياحية ويف نظام املعلومات اجلغرافية.

وراأت اأهمية اأن تكون هناك اإدارة متخ�س�سة باحل�سود الب�سرية يف املدينتني 
املقد�ستني، فهي لي�ست م�سوؤولية اأمنية فقط بل مدنية.

ال�شريفني يف  بالقرب من مداخل احلرمني  ن�شاط جتاري  اأي  راأت منع  كما 
حدود 2-3 كيلومرت، وعدم اإغراق منطقة احلرم بالأ�سواق واملطاعم.

�سهادات  واملطوفني باحل�سول على  املر�سدين  باإلزام  الأع�ساء  اأحد  وطالب 
كفاءة بعد تدريبهم باإ�سراف الرئا�سة العامة للم�سجد احلرام وامل�سجد النبوي، 
احلرم،  خارج  اأو  داخل  الطرقات  يف  كمجموعات  وقوفهم  عدم  على  والتاأكيد 
اأماكن خم�س�سة للتجمعات، واأن يكون هناك عقوبات �سارمة يف حق  وحتديد 

املخالفني.
داخل  بها  اللتزام  احلاج  على  ينبغي  اأنظمة  وجود  �سرورة  على  و�سدد 
احلرمني واإبالغ احلاج بها، واأن ي�ستوعب ما ينبغي عليه عمله يف امل�ساع املقد�سة 

وعند دخول احلرمني.

وتطرق ع�سو اآخر اإلى عدد الوظائف املعتمدة للرئا�سة الذي بلغ بنهاية العام 
املايل 1434/1433هـ )4276( وظيفة، كما ازدادت اعتمادات الرئا�سة بالن�سبة 
للوظائف عن التقارير ال�سابقة حوايل )880( وظيفة، اإ�سافة اإلى العمالة الفنية 
التي تقوم بالأعمال الكهربائية والإلكرتونية وامليكانيكية البالغة )568( وظيفة 
عن طريق املقاول، وما جمموعه )2950( عاماًل، اإ�سافة اإلى الفر�س، وال�سقيا 
امل�سجد  بنظام  املتعهد  املقاول  لدى  عاماًل  و)1738(  املو�سمية،  اأو  الدائمة 
النبوي، و)915( عاماًل لدى املقاول امل�سوؤول عن ت�سغيل و�سيانة امل�سجد النبوي، 
وبذلك يقدر اإجمايل من يعمل ويقوم على خدمة امل�سجد احلرام وامل�سجد النبوي 

ال�سريف )10.447( عاماًل.

اإعادة  اأنه من امل�ستح�سن  اإل  العدد يف الظاهر عدد معقول؛  اإن هذا   : وقال 
هيكلة الرئا�سة؛ فاإعادة الهيكل التنظيمي لأي منظومة بني فرتة واأخرى - تقدر 

عادة بخم�س �سنوات - اأمر مطلوب. 

توسعة صحن المطاف أوجد
حلواًل جذرية لمشكلة

الزحام في الطواف

منع أي نشاط تجاري بالقرب من
مداخل الحرمين الشريفين
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يف  وردت  التي  واملعوقات  ال�سعوبات  بني  من  اأن  اإلى  الأع�ساء  اأحد  واأ�سار 
التقرير توقف العمل يف جممع امللك فهد لطباعة امل�سحف ال�سريف عن تزويد 
احلرمني مب�ساحف منذ عام 1431هـ، اإل اأن مندوب رئا�سة احلرمني ال�سريفني 
اأو�سح يف اإجابته حول هذا املو�سع اأن الإجراء املتبع عند طلب التزويد مب�ساحف 
ال�سوؤون  وزارة  ُتعمد  حيث  ال�سامي،  املقام  من  بالطلب  الرفع  خالل  من  يكون 

الإ�سالمية والدعوة والإر�ساد بتوفري امل�ساحف.

و�سع  بعدم  �سريًحا  توجيًها  هناك  اأن  اإلى  نوه  اأنه  غري  اآخر  ع�سو  واأيده 
م�ساحف يف احلرمني ال�سريفني �سوى ما ي�سدر عن جممع امللك فهد لطباعة 
اللجنة  ا�ستف�سارات  على  الرئا�سة  مندوبي  اإجابات  واعترب  ال�سريف.  امل�سحف 
دون  امل�ساحف  طلب  مبوجبها  يتم  التي  الطريقة  على  ركزت  بل  كافية،  غري 
التطرق اإلى الأ�سباب احلقيقية التي اأدت اإلى هذا التوقف، وراأى اأنه كان الأولى 

اأن ت�سدر اللجنة تو�سية عاجلة بهذا اخل�سو�س.

النبوي مل ترفع  الرحام وامل�سجد  للم�سجد  العامة  الرئا�سة  اإن  الع�سو:  وقال 
طلبها بتزويدها بامل�ساحف من مطابع امللك فهد اإل من �سهرين بح�سب اإفادة 
فهد  امللك  جممع  توقف  من  الرئا�سة  ت�ستكي  فكيف  للجنة،  الرئا�سة  مندوبي 
لطباعة امل�سحف ال�سريف؟، وملاذا ل تتم املخاطبة مبا�سرة بني رئا�سة احلرمني 
ووزارة ال�سوؤون الإ�سالمية والدعوة والإر�ساد يف مثل هذه احلاجة التي ت�ستدعي 

�سرعة البت يف الطلب؟. 

اأجزاء  اإلى م�ساألة تكييف امل�سجد احلرام، حيث ل تزال  اآخر  وتطرق ع�سو 
كثرية من احلرم املكي بدون تكييف، خا�سة اأن مو�سم احلج - يف اأغلب الأحيان 
العاجل؛  الرئا�سة  تدخل  يتطلب  مما  احلر،  ال�سديد  ال�سيف  �سهر  يف  يكون   -
امل�سروع  تعط  مل  اأنها  يظهر  والتي  امل�سروع،  لهذا  املنفذة  ال�سركة  مع  وبخا�سة 

الأولوية التي ي�ستحقها. 

والفو�سى،  الن�ساء،  ل�سالة  املخ�س�سة  الأماكن  ال�سو�ساء يف  اإلى  وا�سارت 
و�سوء النظام، والنظافة، مقارنة ببقية اأجزاء احلرم، ب�سبب وجود اأعداد كبرية 
ل�سماع  وهادئ  نظيف  مكان  اإلى  يحتجن  امل�سليات  اإن  وقالت:  الأطفال،  من 
على  و�سددت   . الأطفال  وعبث  �سراخ  عن  بعيًدا  والطماأنينة  واخل�سوع  الدعاء 
�سرورة تخ�سي�س اأماكن لل�سالة للن�ساء بدون اأطفال واأخرى ملن لديهن اأطفال؛ 
يخ�س�س  اأن  يف  الرحمن  �سيفات  من  الكثريات  واأمنية  العدل  يتحقق  وبذلك 
بخ�سوع وخ�سوع  والتالوة  و�سماع اخلطب  والدعاء  ال�سالة  فيه  ي�ستطعن  مكان 

وطماأنينة.

وانتقد اأحد الأع�ساء تو�سية اللجنة التي تن�س على :” على الرئا�سة اإعداد 
ا�سرتاتيجية �ساملة”، وا�سفًا اإياها باأنها مبتورة ول يجب اأن ت�سدر من املجل�س، 
وبخا�سة واأن العامل كله ي�سهد اأن قيادة هذه البالد ت�سّخر كل جهود الدولة خلدمة 
باأن  نفاجاأ  ذلك  من  الرغم  وعلى  ال�سريف،  النبوي  وامل�سجد  احلرام  امل�سجد 
تقرير الرئا�سة العامة للحرمني ال�سريفني يعج بال�سعوبات الب�سرية والتجهيزية 
القرارات  العديد من  اأ�سدر  ال�سورى  اأن جمل�س  مع  والأمنية.  والإدارية  واملالية 

القا�سية بتذليل ال�سعوبات التي تواجهها الرئا�سة العامة للحرمني ال�سريفني. 

واأ�ساف اإن اللجنة اأ�سارت يف تقريرها اإلى امل�سروعات املنفذة يف احلرمني 
امل�سروع  وهو  احلرام،  امل�سجد  تكييف  م�سروع  اإلى  ت�سر  مل  اأنها  اإل  ال�سريفني، 
الذي ينتظره املاليني من امل�سلمني حول العامل. لذا، يجب ال�ستف�سار من رئا�سة 

احلرمني حول اأ�سباب تاأخر هذا امل�سروع وفرتة اإجنازه وتنفيذه. 

من جهته اأ�سار اأحد الأع�ساء اإلى مطالبة الرئا�سة العامة للحرمني ال�سريفني 
واحلرم  املكي  احلرم  معهد  من�سوبي  على  التعليمية  الوظائف  لئحة  بتطبيق 
النبوي. وراأى اأن امل�ساألة اأكرب واأهم من تطبيق الالئحة. اإذ تتطلب اإجراء درا�سة 
تقوميية �ساملة لهذين املعهدين من قبل اأحد بيوت اخلربة املتخ�س�سة بغر�س 
طموحات  ويحقق  الزمان،  متطلبات  ويلبي  املكان،  بقدا�سة  يليق  مبا  تطويرها 

بالدنا يف هذا ال�ساأن. 

عدد حراس األمن العسكريين 
والمدنيين محدود

اقتراح بتخصيص أماكن للصالة للنساء 
بدون أطفال وأخرى لمن لديهن أطفال
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دعا المصلحة لوضع إطار زمني محدد إلنجاز الفسوحات الجمركية 

الشورى يطالب الجمارك بالتحول إلى الفحص اإلشعاعي

طالب جمل�س ال�سورى خالل جل�سته العاديــة التا�سعــة التي عقدها 
يوم االثنني 3 / 4 / 1435 هـ  برئا�سة معــايل رئي�س املجلــ�س ال�سيــخ 
الدكتور عبداهلل بن حممد بن اإبراهيم اآل ال�سيخ م�سلحـــة اجلمارك 
بالتحول من الفح�س اليدوي للب�سائع وال�سلع اإلى الفح�س االإ�سعاعي, 
والب�سائع  لل�سلــع  مقارنـــة  جـــداول  القادمـــة  تقاريرهـــا  وت�سمـــني 

املفحو�سة يدويًا, وال�سلع املفحو�سة اإ�سعاعيًا.
جاء ذلك بعد اأن ا�ستمـع املجل�س لوجهة نظر جلنة ال�سوؤون املالية, 
ب�ساأن ملحوظات االأع�ساء واآرائهـــم جتـــاه التقرير ال�سنـــوي مل�سلحة 
اجلمارك للعـــام املايل 1434/1433هـ التي تـــالها رئي�س اللجنـة – 

الدكتور �سعد مارق.
وطـالب املجل�س م�ســـلحــة اجلـــمارك, وبالتعـاون مع اجلـــهات ذات 
العالقـــة, بو�سع االآليـــات التي ت�سمن اإجنـــاز اأعـــمال امل�ستوردين يف 
املختربات اخلا�ســة, وفــقًا للمواعيد املحــددة يف نظــام املختـــربات, 
كما طالب م�سلحـــة اجلمارك, وبالتن�ســـيق مع اجلـــهات ذات العالقــة, 
بو�سع اإطار زمني حمدد الإجناز الف�سوحات اجلمركية, وفقًا للمعايري 

الدولية, وت�سمني تقاريرها القادمة معلومات تف�سيلية عن ذلك.

املغ�سو�ســــة،  ال�سلــــع  مو�ســـــوع  اأن  نظرهـــــا  وجــــهـة  اللجنــة يف  واأو�سحــــت 
القـــرارات  اإلى عــــدد من  حمل اهتمــــام كبري من املجلــــ�س واللجنــــة، م�سرية 
اأ�سدرهــــا يف هــــذا اخل�ســــو�س، منها قــــرار املجل�س ال�ســــادر موؤخــــرًا  التي 

رقــــم)23/48( وتاريــــخ 1434/7/2هـ.
وبعد اأن لفتت اللجنة النظر اإلى اأن تقرير اجلمارك يو�سح اجلهود الكبرية 
التي تبذلها امل�سلحة للحد من دخول ال�سلع الرديئة واملغ�سو�سة، بينت اأن هناك 

ال�سلع  لتلك  املحلي  الت�سنيع  يف  تتمثل  اجلمارك؛  �سيطرة  عن  خارجة  ثغرات 
والب�سائع املغ�سو�سة.

واأ�سافت اللجنة اأن اجلمــــارك تعترب اأحد اأهم اجلهات املعنية بفتح �سالت 
من  العمرة  مو�سم  قرب  عادة  ويتم  اململكة،  مطارات  جميع  يف  والعمرة  احلج 
كل عام التن�سيق من قبل الهيئة العامة للطريان املدين ممثلة يف اإدارة كل من 
باملدينة  عبدالعزيز  بن  حممد  الأمري  ومطار  بجدة  عبدالعزيز  امللك  مطاري 
املنورة مع اإدارة اجلمارك واإدارة اجلوازات يف املطارين لت�سغيل تلك ال�سالت.

وب�ساأن الآليات املتبعة يف املطبوعات املخالفة التي يتم �سبطها، اأ�سار رئي�س 
اإلى  اململكة عن طريق املنافذ  اإلى اأن جميع ما يرد  اللجنة الدكتور �سعد مارق 
لنظام  وفقًا  معه  التعامل  يتم  املطبوعات  ذلك  ومبا يف  و�سلع،  ب�سائع  كافة من 
اجلمارك املوحد، وتطبق العقوبات الواردة فيه على اأي خمالفة يتم اكت�سافها، 
وقد توا�سلت اللجنة مع امل�سلحة ملعرفة ن�سبة املواد الإعالمية املخالفة التي مت 
اأنها متثل )2.4%( من جمموع ما مت �سبطه من  العام وات�سح  �سبطها خالل 

ممنوعات من قبل املنافذ اجلمركية.
وفيما يتعلق مبا لحظه بع�س الأع�ساء من عدم التزام م�سلحة اجلمارك يف 
اإعداد تقريرها وفقًا ل�شروط اإعداد التقارير ح�شب املادة التا�شعة والع�شرين من 
نظام جمل�س الوزراء، اأو�سحت اللجنة اأنها تويل هذا املو�سوع اأهمّية، حيث اإن 
ت�سمني امليزانية واملعوقات للجهة يف التقرير ي�ساعد املجل�س يف الو�سول لقرارات 
منا�سبة، وا�ستذكرت اللجنة يف هذا ال�سياق القرار الذي اأ�سدره جمل�س ال�سورى 
باإعداد  امل�سلحة  على  يوؤكد  الذي  1433/5/24هـ.  وتاريخ   )23/45( برقم 
تقاريرها ال�سنوية وفقًا ملا ن�ست عليه املادة 29 من نظام جمل�س الوزراء. م�سرية 
اإلى اأنها توا�سلت مع امل�سوؤولني يف امل�سلحة، واأفادوا باأنهم �سرياعون يف التقارير 
القادمة ما يخ�س ميزانيتها واملعوقات، و�ستقوم اللجنة مبتابعة ذلك يف التقرير 

القادم للعام املايل 1435/1434هـ.

المجلس يدعو لوضع آليات
تضمن إنجاز أعمال المستوردين

في المختبرات الخاصة

السلع والبضائع المغشوشة
تمر عبر ثغرات خارجة
عن سيطرة الجمارك
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دعا الوزارة إلى التوسع في شراء الخدمات الصحية والعالج للمواطنين 

الشورى يطالب الصحة بوضع استراتيجية لرعاية األشخاص ذوي اإلعاقة
في المراكز التخصصية

طــالب جمــل�س ال�ســورى خــالل جل�ســته العاديــة العا�ســرة  لل�سنـة 
الثانية من الدورة ال�ساد�سة التي عقدها يوم الثالثاء 1435/4/4هـ 
اللـه بن حممـد  الدكـتور عبـد  ال�سيخ  برئا�سـة معايل رئي�س املجل�س 
بن اإبراهيم اآل ال�سيــخ وزارة ال�سحـة بالتــو�ســع يف �ســراء اخلــدمــات 
ال�سحيـة والعـــالج للمواطنــني وت�سهيل اإجراءات ذلك حلني االنتهاء 

من امل�ساريع التو�سعية يف املرافق ال�سحية.

كما طالبها بو�سع اآلية وا�سحة ل�ستقطاب وتاأهيل ومتكني الكفاءات الإدارية 
من اجلن�سني.

جاء ذلك بعد اأن ا�ستمع املجل�س لوجهة نظر جلنة ال�سوؤون ال�سحية والبيئة، 
للعام  ال�سحة  لوزارة  ال�سنوي  التقرير  واآرائهم جتاه  الأع�ساء  ب�ساأن ملحوظات 

املايل1434/1433هـ تالها رئي�س اللجنة الدكتور حم�سن احلازمي.
الت�سغيلية  خطتها  ال�سحة  وزارة  ت�سند  اأن  على  قراره  يف  املجل�س  و�سدد    
تنفيذها  واآليات  واأ�س�سها  ال�سحية  الرعاية  اإ�سرتاتيجية  مكونات  على  ال�سنوية 

وجدولها الزمني، وت�سمني موؤ�سرات قيا�س الأداء يف تقاريرها ال�سنوية.

ودعا املجل�س الوزارة اإلى و�سع خطط ت�سغيلية حمددة وميكن قيا�سها لل�سحة 
العامة؛ و�سحة البيئة؛ وال�سحة املهنية، يتم تن�سيقها مع اجلهات ذات العالقة، 
وتكثيف اجلهد الكمي والنوعي يف برامج وم�ساريع طب الأ�سرة والرعاية ال�سحية 

الأولية والقوى العاملة يف مراكزها، وتعزيزها مبا يتنا�سب مع اأهميتها.

وقرر املجل�س مطالبة الوزارة بالإ�سراع يف تطوير اإمكانيات واآليات عمل مكتب 
الأداء  بطاقة  بنظام  يعمل  اأداء  اإدارة  برنامج  على  يقوم  فاعل  م�ساريع  اإدارة 
ومعاجلة اخللل يف خمتلف  ر�سد  التقنية يف  النظم  اأحدث  وي�ستخدم  املتوازن، 
اإ�سرتاتيجية لرعاية الأ�سخا�س ذوي الإعاقة يف املراكز  اأن�سطة الوزارة، وو�سع 
و�سعها  العالقة يف  ذات  الأخرى  القطاعات  واإ�سراك  الوزارة،  التخ�س�سية يف 

لتكون حمققة ل�سمول وتكامل اخلدمات وفعاليتها.

كمـــا قـــرر املجــــل�س مطالبـــة الـــوزارة ب�ســـبط الأداء يف القطـــاع ال�ســـحي 
تفعـــياًل  اخلـــدمـــة،  تقـــدمي  يف  �سريكـــني  واعتـــمادهـــما  واخليـــري،  اخلـــا�س 
كـــوادر متخ�ســـ�سة طبـــية  وتاأهـــيل  ب�ســـاأنهما،  املعتمـــدة  ال�سحيـــة  لل�سيا�ســـة 
وفـــنيـــة وتاأهيليـــة يف جمـــال Geriatric( medicine( رعـــايـــة امل�سنيـــن، 
وذلك لإن�ســـاء عـــيادات تخ�س�ســـية مرجعيـــة يف م�ست�سفـــياتها لكبـــار ال�ســـن، 
ال�سحية  امل�سكالت  ومعاجلة  تق�سي  على  ال�سحية  املراكز  اأطبـــاء يف  وتدريب 

ال�سائعـــة بني كـــبار ال�ســـن.

وبينـــت جلنـــة ال�ســـوؤون ال�سحيـــة والبيئـــة وجهـــة نظـــرها حيـــال ما طـــرحه 
الأع�ســاء مــن ملحـوظات واآراء خـالل مناق�ســـة التقريـر ال�سنوي لــوزارة ال�سحـة 

وفــق املحــاور الآتيــة: 

إنشاء عيادات تخصصية لكبار السن 
وتأهيل كوادر متخصصة لرعايتهم

تكثيف الجهد الكمي والنوعي في برامج 
طب األسرة والرعاية الصحية األولية
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املحور االأول -  نق�س املمار�سني ال�سحيني:

قامت الوزارة بعمل خطة لتنمية القوى العاملة، وتقوم الآن بالتن�سيق امل�ستمر 
مع الهيئة ال�سعودية للتخ�س�سات ال�سحية لزيادة اأماكن التدريب وفتح برامج 
جديدة، وقد مت اإن�ساء وحدة خا�سة ل�ستقطاب الكفاءات الطبية، واأ�سبح عدد 
 )1.000( بـ  مقارنة  موفًدا  من)2.900(  اأكرث  بالداخل  للدرا�سة  املوفدين 
اخلارج من)400(  اإلى  املبتعثني  زيادة عدد  كما متت  �سنوات،  اأربع  قبل  موفد 
اإلى )1.400( مبتعث، واإيجاد برنامج جت�سري لـ)1.200( فني، وتدريب اأكرث 
من  تعاين  التي  اجلوانب  احل�سبان  يف  اآخذة  �سحي،  ممار�س  من)140.000( 
والكليات  الزيادة يف عدد اجلامعات  اأن تكون  وناأمل  الب�سرية،  القوى  نق�س يف 
املعنية باجلانب ال�سحي رافًدا لتنمية القوى الب�سرية وداعًما لها. وراأت اللجنة 
اأن ما قامت به الوزارة يحقق التطلعات يف �سبيل دعم وتنمية القوى الب�سرية يف 

املجال ال�سحي.

املحور الثاين - نق�س االأدوية وامل�ستهلكات االأخرى:

جميع الأدوية متوفرة يف م�ست�سفيات ومراكز الرعاية الأولية بالوزارة مبا فيها 
بالوزارة  املتوفرة  لالأدوية  دوائي  دليل  باإعداد  الوزارة  وقامت  النادرة،  الأدوية 
بالوزارة ب�سرورة توفري جميع  الأنظمة  به عاملًيا، وتق�سي  ح�سب ما هو معمول 
الأدوية للمر�سى بال�سراء املبا�سر متى ما كانت هناك حاجة لذلك، ومت توزيع 
اأرقام هاتفية يف �سيدليات امل�ست�سفيات لالت�سال عند احلاجة من قبل املري�س 
اأن الآليات املتخذة يف هذا ال�سبيل حتقق  اأو ال�سكوى. وراأت اللجنة  لال�ستف�سار 
الهدف على اأن يتم الإبالغ عن اأي تق�سري يف هذا ال�ساأن من قبل املواطنني من 

خالل الأرقام الهاتفية املخ�س�سة لذلك.

املحور الثالث - مكافحة االأمرا�س املزمنة والوقاية منها:

الأمريكية  اجلامعات  -ُكربى  وا�سنطن  جامعة  مع  بالتعاقد  الوزارة  قامت 
و�سغط  ال�سكري،  مر�س  لدرا�سة  املرا�سة-  عبء  حتديد  جمال  يف  واملتميزة 
الدم، وال�سمنة وغريها من الأمرا�س املزمنة، وتقوم الوزارة حاليًا بو�سع برنامج 
املبكر  لالكت�ساف  وحمالت  الدم،  و�سغط  وال�سكري،  ال�سمنة،  ملكافحة  �سامل 
املبكر  والك�سف  ال�سحي  الزواج  برنامج  تطوير  يف  وا�ستمرت  الثدي،  ل�سرطان 
على املواليد، كما تقوم بحمالت توعوية مكثفة لتعزيز ال�سحة، وتثقيف املجتمع 
يف املجال ال�سحي. وراأت اللجنة اأن الإجراءات التي قامت بها الوزارة منا�سبة.

املحور الرابع - ال�سراكات مع اجلهات ال�سحية العاملية:

مرموقة  خارجية  جهات  مع  بالتعاقد  قامت  ال�سحة  وزارة  اأن  اللجنة  بينت 
جون  وم�ست�سفى  ميني�سوتا،  جامعة  م�ست�سفى  مع  فتعاقدت  معينة؛  جمالت  يف 
يف  الطبية  املمار�سة  م�ستوى  لرفع  عملي  تدريبي  برنامج  لتنفيذ  هوبكينز؛ 
اأق�سام العناية املركزة للكبار، وحديثي الولدة، والطوارئ، وغرف الولدة، كما 

يف  الوزارة  من�سوبي  من  عدد  لقبول  الأمريكية؛  اإميوري  جامعة  مع  التعاقد  مت 
براجمها املتخ�س�سة يف ال�سحة العامة ومكافحة الأوبئة، وكذلك وقعت الوزارة 
مع هيئة امل�ست�سفيات الأمريكية لتدريب من�سوبي الوزارة يف جمال مكافحة عدوى 
امل�ست�سفيات، بالإ�سافة اإلى التعاقد مع �سبكة امل�ست�سفيات الكندية خلدمة حديثي 
اأحدث  اإلى  للو�سول  كندا  م�ست�سفيات  يف  القائم  بالنظام  وال�ستعانة  الولدة، 
امل�ستويات يف هذا املجال. كما تعاقدت مع كلية اجلراحني الأمريكية؛ ملقارنة مدى 
جناح العمليات اجلراحية يف م�ست�سفيات الوزارة بتلك املماثلة لها يف الوليات 
املتحدة الأمريكية، وتعاقدت مع كلية ال�سحة العامة يف ليفربول لت�سغيل مركز 
نواقل الأمرا�س يف جازان. وما ُذكر ي�سري اإلى اأن الوزارة قد دخلت يف �سراكات، 
وعربت اللجنة عن الأمل يف اأن يتم تقييم هذه الربامج ومدى فاعليتها، ومدى 

ال�ستفادة منها، واأن تورد الوزارة ذلك يف تقاريرها القادمة.

أنظمة الوزارة تقضي بضرورة توفير
جميع األدوية للمرضى بالشراء المباشر 

متى ما كانت هناك حاجة لذلك
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املحور اخلام�س - تهالك الُبنية التحتية:

اأفادت الوزارة اأنها قامت بح�سر امل�ست�سفيات التي تعاين من تهالك البنية 
التحتية وجدولة اإ�سالحها، حيث متت تر�سية )20( م�سروعًا لإ�سالح وا�ستبدال 
البنية التحتية ملن�ساآتها ال�سحية مبا يفوق ملياري ريـال، وهناك ع�سرون م�سروعًا 

اآخر �سيتم طرحها وفق ما يتم اعتماده للوزارة من م�سروعات.

املحور ال�ساد�س - خطة توطني الوظائف:

ت�سري اللجنة اإلى اأن امل�سروع الوطني للرعاية ال�سحية املتكاملة وال�ساملة قد 
حدد احتياجات الوزارة من الكفاءات ال�سحية، واأفادت الوزارة اأنها على توا�سل 
امل�سروع  مقت�سيات  ح�سب  الحتياجات  هذه  لتاأمني  ال�ساأن  ذات  الوزارات  مع 
مت  اأنه  اإلى  واأ�سارت  لذلك،  تبعًا  وتوظيفها  الوطنية  الب�سرية  القوى  ل�ستقطاب 
توظيف اأكرث من )30.000( فني، بالإ�سافة اإلى الدفعة التي يتم تدريبها حاليًا 
وعدد اأع�سائها )6.471( فنًيا، واأنها ت�سري يف هذا ال�سبيل وتعمل على تنميته. 
وراأت اللجنة اأن من �ساأن هذا التوجه اأن يحقق القدر الكبري مما ن�سبو اإليه جميًعا.

املحور ال�سابع – ق�سور اخلدمات وعدم كفايتها:

اأنها  اإلى  اأ�سارت  ال�سحة  وزارة  اأن  والبيئة  ال�سحية  ال�سوؤون  اأو�سحت جلنة 
و�سعت خالل اخلم�س �سنوات املا�سية خطة ق�سرية الأمد واأخرى طويلة الأمد 
ة، والتي متثل امل�سكلة الرئي�سة يف اخلدمات ال�سحية،  لعالج م�سكلة نق�س الأ�سرِّ
ة املقفلة مب�ست�سفيات الوزارة، والبدء يف جراحة  ومن ذلك ت�سغيل جميع الأ�سرَّ
اإلى ن�سبة )42%( من جممل اجلراحات بنهاية عام  اليوم الواحد حتى و�سلت 
للطب  اإدارة  ة” وا�ستحداث  الأ�سرَّ “اإدارة  باإن�ساء  الوزارة  قامت  كما  1434هـ، 
املنزيل مما مكّنها من عالج)33.600( مري�س يف منازلهم حتى تاريخ اإعداد 
التقرير ، وهو ما يعادل طاقة )3.000( �سرير. كما بداأ العمل على ا�ستحداث 
ة للعناية املركزة �سيتم ا�ستالمها خالل الأ�سهر القادمة. وتقوم  عدد )608( اأ�سرَّ
وخم�س مدن  م�ست�سفيات جديدة،  على  امل�ستملة  م�سروعاتها  با�ستكمال  الوزارة 
ال�سحية  اخلدمات  متطلبات  من  الأكرب  باجلزء  الوفاء  وناأمل  مرجعية؛  طبية 
م�ست�سفى   )72( ت�سغيل  املا�سية  �سنوات  اخلم�س  خالل  مت  حيث  للمواطنني، 
ب�سعة )9.230( �سريًرا لي�سبح جمموع عدد الأ�سرة حالًيا )38.940( �سريًرا 
وح�سب اخلطة �ستتم اإ�سافة )43.908( �سريًرا خالل اخلم�س �سنوات القادمة 
)اإلى عام 1440هـ(؛ لي�سبح اإجمايل الأ�سّرة لدى وزارة ال�سحة بنهاية اخلطة 
)73.848( �سريًرا، مبعدل)3.5( �سرير لكل األف من ال�سكان وهو  ما يتما�سى 
مع املعدل العاملي، واأفادت اللجنة اأنها �ستقوم  مبتابعة مدى التقدم يف هذا ال�ساأن 

)مب�سيئة اهلل(.

املحور الثامن - االأخطاء الطبية واكت�سافها:

الطب ممار�سة  كون  عاملية،  م�سكلة  الطبية  الأخطاء  اأن  اإلى  اللجنة  اأ�سارت 
مهنية، موؤكدة اأهمية التقليل من حدوثها قدر الإمكان، وبينت اأن وزارة ال�سحة 
ال�سلبية  الأحداث  ملتابعة  خا�س  حا�سوبي  نظام  اإيجاد  على  عملت  باأنها  اأفادت 
والأخطاء الطبية اجل�سيمة، وتقوم جميع امل�ست�سفيات باململكة )عامة وخا�سة( 
بالت�سجيل فيه بطريقة اآلية و�سريعة فور وقوع احلدث، فتتم معرفة اخللل الذي 
حدث واأ�سبابه والطرق الكفيلة بعدم تكراره، م�سرية – الوزارة - اإلى اأن لديها 

�سجاًل كاماًل بكل الأخطاء الطبية الكبرية، كما اأدخلت نظام القيا�س لعدد)49( 
برنامج جديد حتت  قيا�سها من خالل  ويتم  عاملًيا،  عليها  متعارف  اأداء  موؤ�سر 
م�سمى )املراجعة الإكلينيكية(، بالإ�سافة اإلى ا�ستحداثها برامج جديدة، مثل: 
ال�سالمة  وبرنامج  الطبية،  الأخطاء  ر�سد  وبرنامج  املر�سى،  �سالمة  برنامج 
جميع  يف  املر�سى«  وعالقات  »حقوق  با�سم  اإدارة  الوزارة  واأن�ساأت  الدوائية. 
امل�ست�سفيات. ول�سمان جودة النقل الطبي الآمن قامت الوزارة ب�سراء ما يزيد 
اإ�سعاف جديدة، وح�سلت على اعتماد الهيئة الأمريكية  على )1.200( �سيارة 
للم�ست�سفيات لعدد )15( م�ست�سفى من امل�ست�سفيات التابعة لها، وُتخ�سع حاليًا 
الأداء وجودة اخلدمة  رفع م�ستوى  بهدف  نف�سه؛  للتقييم  اآخر  )21( م�ست�سفى 
املن�ساآت  لعتماد  ال�سعودي  املجل�س  اأن  اللجنة  وراأت  الطبية.  الأخطاء  وتقليل 
ال�سحية والذي مت اعتماده – بعد حتويل م�سماه – من جمل�س الوزراء بالقرار 
رقم )371( وتاريخ 1434/1/24هـ  ونظام اجلودة و�سالمة املري�س يف اخلدمات 
ال�سحية والذي �سدر عن املجل�س املوقر بالرقم 66/81 وتاريخ 1433/1/10هـ، 

�سي�ساهمان يف رفع م�ستوى اخلدمة وجودتها و�سالمة املري�س )اإن �ساء اهلل(.

املحور التا�سع – القطاع اخلا�س وتفاوت االأ�سعار:

يف هذا املحور اأو�سحت اللجنة اأن املادة )17( من نظام املوؤ�س�سات ال�سحية 
اخلا�سة تق�سي باأن ت�سع كل موؤ�س�سة �سحية خا�سة ت�سعريتها اخلا�سة بها، وبعد 
خدمات  تقدم  التي  اجلهات  من  متخ�س�سة  جلنة  قبل  من  وُتقر  ُتدر�س  ذلك 
التاأكد من عدالة  اإلى الوزارة ، ومن ثم تعتمدها الوزارة بعد  �سحية بالإ�سافة 

الأ�سعار وفق معايري ت�سعها الوزارة.

املحور العا�سر - العالج يف اخلارج:

اأو�سحت اللجنة اأن الوزارة اأفادتها بالتزامها بالتوجيهات ال�سامية الواردة يف 
الربقية رقم )4700( وتاريخ 1434/5/8هـ، والتي حددت �سالحية مدة العالج 
الطبية  الهيئة  على  العر�س  يتم  للتمديد  احلاجة  وعند  اأ�سهر؛  بثالثة  باخلارج 
العليا للنظر يف ذلك، بناًء على معطيات احلالة املر�سية واحلاجة اإلى العالج يف 
اخلارج اأو الداخل. مبينة اأن الهيئة الطبية العليا، هيئة م�ستقلة مكونة من اأع�ساء 
وم�ست�سفى  العايل،  والتعليم  والداخلية،  الوطني،  الدفاع، واحلر�س  وزارات  من 
امللك في�سل التخ�س�سي ومركز الأبحاث بالإ�سافة اإلى وزارة ال�سحة. فالوزارة 

ل متلك منفردة �سالحية اأمر العالج ول التجديد ملدة اأخرى.

املحور احلادي ع�سر - التاأمني ال�سحي:

بينت اللجنة - يف هذا ال�سدد- اأنه عماًل بالتوجيه ال�سامي الكرمي ذي الرقم 
اخلا�سة  الدرا�سة  من  النتهاء  مت  1432/5/15هـ،  والتاريخ  ب(  )2811/م 
وجمل�س  ال�سحية  اخلدمات  وجمل�س  الوزارة  بني  بالتعاون  ال�سحي  بالتاأمني 
اإليه للمقام ال�سامي الكرمي  ال�سمان ال�سحي التعاوين، ومت رفع ما مت التو�سل 

بتاريخ 5 �سعبان 1434هـ وهو قيد النظر الكرمي.

الوزارة رفعت الدراسة الخاصة بالتأمين 
الصحي إلى المقام السامي الكريم
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د. العنقري : مهنة مراجعة الحسابات في المملكة تعاني من مشكالت متأصلة

الشورى يدرس مقترح إضافة أربع مواد جديدة إلى
نظام المحاسبين القانونيين

مقرتح  درا�سة  على  ال�سورى  مبجل�س  املالية  ال�سوؤون  جلنة  تعكف 
ال�سادر  القانونيني  املحا�سبني  نظام  اإلى  جديدة  مواد  اأربع  اإ�سافة 
باملر�سوم امللكي )م/12( وتاريخ 13/5/1412هـ, بعد اأن وافق املجل�س 
يف جل�سته الثانية ع�سرة التي عقدها يوم الثالثاء 1435/4/11هـ 
برئا�سة معايل رئي�س املجل�س ال�سيخ الدكتور عبداهلل بن حممد بن 
اإبراهيم اآل ال�سيخ, على مالءمة درا�سة املقرتح املقدم من ع�سو املجل�س 

الدكتور ح�سام العنقري مبوجب املادة )23( من نظام املجل�س.
واأو�ســـح الدكـــتور العنقــري اأن �سناعة مهنة مراجعــة احل�ســابات 
يف اململكة كــانت وال تزال تعــاين من م�سكــالت متاأ�سلــة, على الرغــم 

من تنوع وكثافة ما تزخر به اليوم من ركائز تنظيمية.
واأ�ســـاف اأن مــــــن �ســـمن تــلك امل�سكـــالت حمــدوديــــة تــــقـــــيد املحا�سبــــني 
مبتطلبات املعاييـــر وقـــواعد ال�سلـوك املهنية وبرامج التعليم املهني امل�ستمر وغري 
ذلك من اأنظمة مهنية ملزمـــة، يف ظل حمدوديـــة فاعلية اأدوات واآليات املتابعة 

والرقابـــة املطبقــة.
وتابع الدكتور العنقـــري اأن املهنة تفتقر لن�سو�س نظامية حتد من فر�س قيام 
املكاتب املهنيـــة )موؤ�س�سات فرديـــة اأو �سركات( بقبول تنفيـــذ عملـــيات مراجعـــة 
ح�سابات باأعداد واأحجام تفوق الطاقة ال�ستيعابية للمحا�سبني القانونيني املالك 
اأو ال�سركاء يف ملكية تلك املكاتب، وحتد اأي�سًا من فر�س قيام املكـــتب املهــــني 
بتنفيذ عمليات املراجعـــة لعدد غـــري حمـــدد من ال�سركـــات امل�ساهـــمة والبنـــوك 
واملوؤ�س�سات العامة وال�ستمرار يف مراجعة ح�سابات تلك املن�ساآت ل�سنوات طويلة 

مما يوؤثر على ا�ستقالل املحا�سب القانوين. 
واأ�سار اإلى اأن ما �سهدته وت�ســـهده اململكـــة يف الآونـــة الأخــرية من تطـــورات 
اقت�سادية نوعية تعد يف جملتـــها دافـــعًا رئي�سـيًا لإعادة النظر يف نظام املحا�سبني 
وما  ـــ،  اهلل  ــ حفظهم  الأمر  ولة  وتطلعات  توجيهات  مع  يتم�سى  القانونيني مبا 

ت�سعى اإليه الأجهزة التنفيذية لتطوير اأداء مهنة املحا�سبة واملراجعة مبا يتنا�سب 
مع التطورات القت�سادية الراهنة، موؤكدًا اأهمية احلفاظ على م�سداقية مهنة 
الوطني،  القت�ساد  حلماية  اأ�سا�سية  كركيزة  اململكة  يف  واملراجعة  املحا�سبة 
عمليات  يف  القانوين  املحا�سب  من  امل�ستفيدة  الأطراف  ثقة  على  واحلفاظ 
منو  بني  املبا�سرة  العالقة  تاأ�سيل  واأهمية  تنفيذها،  على  يتعاقد  التي  املراجعة 

مكاتب املحا�سبني القانونيني وتزايد عدد ال�سركاء يف ملكيتها.
يذكر اأن املقرتح يطالب باإ�سافة مادة جديدة بني املادتني ال�سابعة والثامنة 
تن�س على اأنه “ل يجوز اأن تقل ن�سبة اجلهد  الإ�سرايف للمحا�سب القانوين – 
فردًا كان اأو �سريكًا يف �سركة مهنية – عن 5% من اإجمايل اجلهد املهني املطلوب 

لكل عملية مراجعة يتعاقد على تنفيذها”.
كما ي�سيف املقرتح مادة بني املادتني الرابعة ع�سرة واخلام�سة ع�سرة تن�س 
مبراجعتها  يقوم  التي  امل�ساهمة  ال�سركات  عدد  تزيد  اأن  يجوز  “ل  اأنه  على 
املحا�سب القانوين فردًا كان اأو �سريكًا يف �سركة مهنية خالل كل �سنة عن خم�س 

�سركات م�ساهمة فقط”.
املحا�سب  يقوم  اأن  يجوز  “ل  اأنه  على  تن�س  جديدة  مادة  املقرتح  واأ�ساف 
امل�ساهمة  ال�سركات  ح�سابات  مبراجعة   – �سركة  اأو  كان  فردًا   – القانوين 
اإعادة  وميكن  �سنوات،  خم�س  من  لأكرث  العامة  واملوؤ�س�سات  البنوك  وح�سابات 

تعيينه جمددًا بعد انق�ساء �سنتني متتاليتني”.
“ي�سطب قيد املحا�سب القانوين الذي يتم  كما اأ�ساف مادة جديدة ن�سها: 
اإيقافه عن ممار�سة املهنة ملدة �سنة فاأكرث خالل خم�س �سنوات طبقًا لأحكام هذا 
النظام ولوائحه مع ن�سر القرار ال�سادر بعقوبة ال�سطب على نفقة املخالف يف 

واحدة اأو اأكرث من ال�سحف املحلية”.

التطورات االقتصادية بالمملكة
دافع رئيسي إلعادة النظر في نظام 

المحاسبين القانونيين

المحاسب القانوني ال يراجع
حسابات أكثر من خمس شركات

خالل السنة الواحدة
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دعا الهيئة لتضمين تقريرها مؤشرات اقتصادية سنوية عن القطاع

الشورى يطالب باعتماد المخصصات المالية
للبرامج الجديدة لهيئة السياحة

طالـــب جمـــل�س ال�ســـورى خـــالل جل�ستـه العادية ال�ساد�سة ع�سرة 
التي عقدهـــا يوم الثالثـاء 1435/4/25هـ, برئـــا�سة معـــايل نـــائب 
رئي�س املجل�س الدكتور حممد بن اأمني اجلفري, باعتماد املخ�س�سات 
املالية للربامج وامل�سروعات اجلديدة للهيئة العامة لل�سياحة واالآثار 
املدرجـــة يف خطـــة التنميــة التا�سعــة, كما طـــالب الهيئـــة بت�سمــني 

تقريرها القادم موؤ�سرات اقت�سادية �سنوية عن قطاع ال�سياحة.

جاء ذلك بعـــد اأن ا�ستمـــع املجـــل�س لوجهـــة نظر جلنـة ال�سوؤون 
جتــاه  واآرائهــم  االأع�ســاء  ملحـوظات  ب�سـاأن  والطاقة,  االقت�سادية 
التقــريـر ال�سنــوي للــهيئـة العــامــة لل�سياحــة واالآثــار للعــام املــايل 

1434/1433هـ التي تالها رئي�س اللجنة �سالح احل�سيني.

واأفاد رئي�ض اللجنة يف رده على مالحظات بع�ض الأع�شاء باأنه مل ي�شند ن�شاط 
بداية  امليزانية يف  اإل موؤخًرا، وعادة تخ�س�س  الهيئة  اإلى  واملوؤمترات  املعار�س 
ن�ساطاتها  �سمن  من  اأ�سبح  والتي  الهيئة،  ن�ساطات  كافة  لتغطية  املالية  ال�سنة 
املعار�س واملوؤمترات، متوقعًا اأن تخ�س�س اعتمادات مالية لذلك، واأكد اأن اللجنة 
لهذه  املالية  العتمادات  مالءمة  من  للتاأكد  القادمة،  التقارير  يف  ذلك  �ستتابع 

الأن�سطة. 

واأ�سار اإلى اأن املجل�س اأعطى اهتماًما للعمل على تفعيل جذب �سياحة املعار�س 
واملـوؤمترات، وفـــق ما اأكـــد عليــه قــرار املجـــل�س ذو الرقـــم )79/199( والتـــاريخ 
1434/2/24هـ، كما اأن الهيئة اأفادت اأنها عادًة تركز يف هذه املرحلة على تفعيل 

ال�سياحة الداخلية.

الحصين: تعديل ضوابط برنامج
إقراض ُأنجز قبل 6 أشهر والزال

في أدراج المالية األستاذ/ صالح بن عيد الحصيني
رئيس لجنة الشؤون االقتصادية والطاقة

ال�شورى - العـدد 152 - ربيع الآخــر 1435هـ 14



تقارير القبة

15ال�شورى - العـدد 152 - ربيع الآخــر 1435هـ

من الربامــج واحلــزم ال�سياحيـــة، وتتــراوح بني جـــولت اليــوم الواحد، ورحالت 
متتد اإلى عدة اأيام، م�سريًا اإلى اأن لدى الهيئــة برناجمــًا لتطويــر ودعم منظـــمي 
اإلى تطوير ودعم  الرحالت ال�سياحية يف ال�سياحـة املحليــة، حيث ت�سعى الهيئة 
واإمكانياتهم  قدراتهم  لتطوير  ال�سياحي  والإر�ساد  ال�سياحية  الرحالت  منظمي 

للو�سول اإلى �سرائح اأكرب من املواطنني، والت�سويق للربامج ال�سياحية. 

واأفاد اأن اإ�سرتاتيجية التنمية ال�سياحية ال�سادرة من جمل�س الوزراء املوقر، مل 
ت�ستهدف ال�سائح الأجنبي؛ ومن اأ�سباب ذلك عدم اكتمال البنية التحتية واكتمال 
لتحفيز  برناجمًا  تتولى  الهيئة  اأن  اإلى  ونوه  ال�سياحية،  واخلدمات  امل�سروعات 
املواطنني وال�سركاء لتطوير عدد من البلدات الرتاثية القدمية والبيوت القدمية 
قامت  الهيئة  اأن  كما  اململكة،  مناطق  خمتلف  يف  وذلك  �سركائها؛  مع  بالتعاون 
بالتعاون مع اجلهات ذات العالقة بتنفيذ برنامج لإ�سدار التاأ�سريات ال�سياحية 
باأعداٍد مقننة وملجموعاٍت �سياحية متميزة، والربنامج متوقف حالًيا نظًرا لإعادة 
تقييمه. ولفت رئي�س اللجنة النظر اإلى اأن زوار اململكة ل يقت�سرون على احلجاج 
ياأتون للمملكة لأغرا�ٍس  واملعتمرين، فاململكة ت�ستقبل ماليني الأ�سخا�س الذين 
خمتلفة؛ مثل: الأعمال وح�سور املوؤمترات، وزيارة الأهل والأ�سدقاء، اإ�سافة اإلى 

مئات الآلف من الرحالت من قبل مواطني دول جمل�س التعاون للمملكة.

وقال احل�سيني اإن وزارة املالية، والهيئة العامة لل�سياحة والآثار قامتا بتعديل 
�سوابط برنامج اإقرا�س الفنادق لي�سمل جميع امل�سروعات واخلدمات ال�سياحية. 
وهذه ال�سوابط اأُجنزت واأر�سلت قبل اأكرث من �ستة اأ�سهر لوزارة املالية لإقرارها. 
ال�سناعية،  التنمية  و�سندوق  املئوية،  �سندوق  مع  اتفاقيات  الهيئة  وقعت  كما 
وبرنامج كفالة، و�سندوق التنمية الب�سرية، والبنك ال�سعودي للت�سليف والدخار؛ 
لدعم وتقدمي القرو�س للم�ستثمرين يف القطاع ال�سياحي والآثار، وقد ُقدم دعم 
العمل  يجري  كما  �سياحًيا،  م�سروًعا  لـ )196(  ريـال  مليون  قدره )195(  مايل 
براأ�سمال )2.7(  العقري  �سركة تطوير  لتاأ�سي�س  النهائية  الإجراءات  ل�ستكمال 

مليار ريـال.

وتاريخ 1434/4/1هـ على طلب   93 رقم  بالقرار  الوزراء  وافق جمل�س  وقد 
التفاهم  ومت  الرتاثية،  للفنادق  ال�سيافة  �سركة  يف  �سريًكا  الدولة  دخول  الهيئة 
بني الهيئة ووزارة املالية لإن�ساء ال�سركة ال�سعودية للتنمية وال�ستثمار ال�سياحي 
)القاب�سة( ميتلكها �سندوق ال�ستثمارات العامة براأ�سمال قدره )200( مليون 
ريـال، وقد �سدر قرار جمل�س الوزراء ذو الرقم )209( والتاريخ 1430/6/22هـ 
اإيجاد  جمال  يف  للتعاون  احلكومية  املالية  ال�سناديق  ت�سجيع  على  ين�س  الذي 

برامج، خا�سة لإقرا�س امل�سروعات ال�سياحية الداخلية.

وعن موقع الهيئــة الإلكتــروين قال احل�سني: اإن املوقــع ي�ســتمل على التعــريف 
بعدد من امل�سروعات والربامج واملبادرات التي تنفذها الهيئة، كما اأن�ساأت الهيئة 
موقًعا لت�سويــق ال�سياحـــة ال�سعوديــــة يحتـــوي على َكمٍّ �سخـــٍم من املعلومــات عـن 
املنتجات واملواقع والوجهات ال�سياحية املحلية، وهناك ثمانيــة مواقع اإلكرتونيــة 
خمتلفة تهدف اإلى التعريف بربامج وم�سروعات وفعاليات وملتقيات تابعة للهيئة.

واأ�ساف رئي�س اللجنة اإن الهيئة رخ�ست حتى الآن لأكرث من مئة واأربعني منظم 
رحالت �سياحية وخم�سة و�سبعني مر�سًدا �سياحًيا، ويوفر هوؤلء املنظمون العديد 

تأسيس شركة تطوير العقير
برأسمال )2.7( مليار ريـال في

مراحله النهائية

الهيئة رخصت ألكثر
من 140 منظم رحالت سياحية

وخمسة وسبعين مرشًدا سياحًيا
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الدكتور /  مشعل السلمي
رئيس لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي

أكد ضرورة استكمال مشروعات المستشفيات الجامعية 

مجلس الشورى يطالب بالتوسع في إنشاء الجامعات المتخصصة

طــالب جمـــل�س ال�ســورى وزارة التعلــيم العــايل بالتو�ســع يف اإن�ساء 
جامعات متخ�س�سـة, واالإ�ســراع يف ا�ستكمال م�سروعــات امل�ست�سفــيات 
اجلامعية؛ لتوفري البيئة التعليميــة والتطبيقيــة املكتملــة؛ لتدري�س 

الطب والتخ�س�سات ال�سحية.
 جاء ذلك خــالل اجلل�ســة العاديــة الرابعـة ع�سرة لل�سنة الثانية 
مــن الــدورة ال�ساد�ســة التي عقــدها جمــل�س ال�ســورى يــوم الثالثــاء 
1435/4/18هـ, برئا�ســة معايل نــائب رئي�س املجل�س الدكتور حممد 

بــن اأمــني اجلفــري. 
كما طالب املجل�س يف قراره الذي اأ�سدره بعد اأن ا�ستمع لوجهة نظر 
جلنة ال�سوؤون التعليمية والبحث العلمي, ب�ساأن ملحوظــات االأعــ�ساء 
واآرائهم جتاه التقرير ال�سنوي لوزارة التعليم العايل واجلامعات للعام 
املايل 1434/1433هـ التي تالها نائب رئي�س اللجنــة الدكتور م�سعل 
ال�سلمي, طالب الوزارة باإعطاء اال�ستقاللية للهيئة الوطنية للتقومي 
واالعتماد االأكادميي لتمكينها من ممار�ســة عملــها النوعي بحياديــة 
تامة, وذلك من خالل �سرعة اإقرار نظام الهيئــة ال�سادر من جمل�س 

ال�سورى بالقرار ذي الرقم )36/54( والتاريخ 1430/7/6هـ.

اإلى و�سع خطة زمنية ق�سرية املدى، للتو�سع يف قبول  ودعا املجل�س الوزارة 
الطالب والطالبات وباأعداد مت�ساوية يف تخ�س�سات العلوم ال�سحية والهند�سة، 
الثقافية  للملحقيات  فروع  افتتاح  ودرا�سة  العالقة،  ذات  اجلهات  مع  بالتن�سيق 
اجلغرافية  امل�ساحة  ذات  و  الطالبية  الكثافة  ذات  البتعاث  دول  يف  ال�سعودية 

ال�سا�سعة.

واأيـــد املجــل�س بالأغلــبيــة اإجــراء درا�ســة تقــومييــة �ساملـــة للكرا�سي العلميــة 
يف اجلامعــات واجلمعـيات العلمية، مــن قــبل جهــة حمايــدة وت�سمني النتائــج يف 

التقرير القادم للوزارة. 
وطالب املجل�س يف قـراره ب�سمــول خدمــــة النقــل اجلامعــي جلميــع الطالبــات، 
وذلك تنفيذًا لقرار جملـ�س الوزراء ذي الرقم )305( والتاريخ 1426/12/23هـ 
يف الفقــرة )�ساد�سًا( منــه، والقــا�سي بنقــل طالبــات الكلــيات، وت�سمــني تقــرير 

الوزارة القادم بيانات تف�سيلية عن الكليات واجلامعات الأهلية.
كمــا اأكــد املجــل�س عــلى قــراراتــه ال�سابقــة ب�سمــول اأع�ســاء هيئــة التــدري�س 
ال�سعــوديني املتقاعــدين قـبل �ســـدور قـــرار جمــل�س الـــوزراء رقـم )259( وتاريخ 

دعا إلى خطة زمنية قصيرة للتوسع
في القبول في تخصصات العلوم

الصحية والهندسة

إجراء دراسة محايدة عن الكراسي
العلمية والجمعيات العلمية
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1429/9/1هـ، مبكافـــــاأة نهايــــة اخلدمـــة، واإعادة مكافـــاآت طـــالب المتياز يف 
التخ�س�سات الطبية اإلى ما كانت عليه.

 وبينت جلنة ال�سوؤون التعليمية والبحـــث العلـــمي يف وجـــهة نظــرها جتــاه مــا 
طرحه بع�س الأع�ساء من اآراء وملحوظات خالل مناق�سة التقرير ال�سنوي لوزارة 
التعليم العايل اأن معايري افتتاح اجلامعات والكليــات الأهلية اأنه توجد لدى وزارة 
التعليم العايل لوائح متطــلبات الرتخي�س املبدئي لفتتـــاح اجلامــعات والكـــليات 

الأهلية، ومتطلبات اأخرى للرتخي�س النهائي.

وب�ساأن منح اجلامعات احلكومية ال�ستقالليـــة، اأفـــادت اللجنـــة اأن اجلامعات 
موؤ�س�سات تعليمية ذات ا�ستقــالل مـايل واإداري واأكادميي، ويراأ�س جمال�سها وزير 
التعليم العايل، م�سرية اإلى القـــرار الذي �ســـبق اأن اأ�ســـدره جمل�س ال�سورى برقم 
)67/82( وتاريــخ 1433/1/16هـ، طالب فيه بالإ�سراع يف اإ�سدار نظام املجل�س 
الأعلى للتعليــم، ونظــام اجلامعات. ويف حـــال �ســـدور هـــذين النظــامني فــاإنهما 

يت�سمنان مزيًدا من اإعطاء ال�ستقاللية للجامعات.
ويف حمور البتعـــاث اأو�ســحت اللجنـــة اأن عـــدد املبتعثـــني اإلى اخلـــارج يفـوق 
)150( األف مبتـــعث منت�ســـرين يف دول عديـــدة، ولو تـــم ح�ســرهــم  يف )100( 
اأو )200( جامـعة يف عدد حمدود من الدول، ف�سيوؤدي ذلك اإلى حدوث تكد�س يف 
تلك اجلامعات، و�سينتفي الهدف من البتعاث. كما اأن لدى تلك اجلامعات ن�سًبا 

ا�ستيعابية حمددة لقبول الطالب الأجانب. 

وحول ما اأ�سري اإليه باأن بع�س املبتعثني حت�سل لهم ظروف خا�سة ت�ستدعي 
من  ابتعثوا  التي  العلمية  الدرجة  على  ح�سولهم  قبل  الوطن  لأر�س  عودتهم 
الأكادميي  العرف  اأن  ال�سلمي  م�سعل  الدكتور  اللجنة  رئي�س  نائب  اأفاد  اأجلها، 
العام يف اجلامعات هو اأن جُترى معادلة للمقررات املتماثلة التي در�سها املبتعث 
ن�سف  من  اأكرث  املقررات  هذه  عدد  يتجاوز  األ  على  حمدد  مب�ستوى  واجتازها 
العلمية  الدرجة  على  للح�سول  موؤهاًل  الطالب  ليكون  وذلك  الدرا�سية،  اخلطة 
التي  املقررات  درجات  حتت�سب  ل  وعادة  اإليها.  حتويله  مت  التي  اجلامعة  من 
متت معادلتها يف احت�ساب معدل الطالب للتخرج، وعليه ي�سعب احت�ساب كامل 
املقررات، لأن ذلك خمالف لالأعراف الأكادميية. اأما بالن�سبة حلجم م�سكالت 
املبتعثني ونوعيتها، فاللجنة تو�سح اأن م�سكالت املبتعثني على نوعني )اأكادميية، 

وغري اأكادميية( وهي قليلة ن�سبًيا، ول متثل �سيًئا باملقارنة مع اأعداد املبتعثني. 

واأعاد الأذهان اإلى القرار الذي اأ�سدره جمل�س ال�سورى برقم )67/82( وتاريخ 
العمل  كفاءة  رفع  ن�سه:«  ما  منه  »خام�ًسا«  البند  يف  ورد  حيث  1433/1/16هـ، 
يف امللحقيات الثقافية يف اخلارج مبا يحقق م�سلحة الطالب املبتعثني واأهداف 

البتعاث«. وذلك ملعاجلة جميع امل�سكالت التي تواجه املبتعثني يف وقت قيا�سي«. 

اأمـا بالن�سبـــة ملعاجلــة اأو�ساع خريـــجي برنامـــج خـــادم احلرمـــني ال�سريفـــني 
لالبتعـــاث، واحلـــد من بعثـــاتها للـــدرا�سات العلـــيا اإل بالتن�ســـيق مع اجلامعات. 
اأفادت اللجنة اأن الوزارة تقوم �شنوًيا بتحديث �شروط الن�شـــمام لربنـــامج خادم 
احلرمني ال�سريفني وباإحكـــام ال�ســـوابـــط على امللتحقـــني بالربنــامج، مما يوؤكد 

اأن الوزارة م�ستمرة يف عملية املراجعة والتقييم.

التعليم  اأن تطور وزارة  اإلى �سرورة  ال�سلمي  اأ�سار  ويف حمور تقومي الربامج 
العايل قدراتها التقوميية لأداء اجلامعات. 

وب�ساأن برنامج ال�سنة التح�سرييــــة؛ اأفــــاد نائب رئيــــ�س اللجنــــة باأنــــه قــــد 
�سبق للمجل�س بقراره رقم )67/82( وتاريــــخ 1433/1/16هـ، يف البـــند )ثالًثا( 
اأن طلب اإجراء درا�سة تقوميية �ساملة لل�سنـــة التح�سرييـــــة، بيد اأن اللجنــــة راأت 
�سرورة اإعطاء الوقت الكايف للـــوزارة لإجــــراء مثل هذه الدرا�سـة وتزويد املجل�س 

بنتائجها قبل اأن يقوم املجل�س بالتاأكيد عليها. 
واأ�سار الدكتور ال�سلمي اإلى افتتاح وزارة التعليم العايل اجلامعة اللكرتونية، 
التـــي �ستــــوؤدي تدريجــــًيا اإلى ا�ستيــــعاب جمــــيع طــــالب النت�ســــاب يف خمــــتلف 

التخ�س�سات املقدمة يف اجلامعات ال�سعودية.
وبخ�سو�س حمور البحث العلمي بينت اللجنــــة اأن املوافقــــة على اإن�ساء مراكز 
بحثية من �سالحيات جمل�س التعليم العايل، ولها �سوابط ومعايري حمددة لبد 
من ا�ستيفائها. وميكن لأي جامعة عند توفر الإمكانات الب�سريــة املوؤهــلة تقـــــدمي 
درا�ستها لطلب اإن�ساء املركز البحثي املتخ�س�س. م�سرية اإلى اأن لدى اجلامعات 
العديد من املراكز البحثيـة املتخ�س�سة، كما اأن لدى الكليات املتخ�س�سة مراكز 

بحثية تقوم باأدوار فاعلة يف خدمة الباحثني ومو�سوعات البحث املختلفة. 

واأفاد نائب رئي�س اللجنــــة اأن الوزارة متــــثل التعليــــم العايل واجلامعـات يف 
جمل�س الوزراء، ولكل جامعــــة ميزانيتهـا واعتـــماداتها املالية املتخ�س�سة للتعليم 
والبحث العلمي، وكل جامعة متتلك ال�سالحيـــة يف ال�سرف من مــيزانيتــها عــلى 
التعليـم والبحث العلمي، كما اأن نظــــام التعليــــم العــــايل واجلامـعات املرفوع من 

املجل�س قبل �سنوات ي�سمن قدًرا اأكرب من ال�ستقاللية للجامعات. 
واأو�سحت اللجنة اأن البحوث العلمية متنوعــــة وكثرية واأوعــــية الن�سر عديــدة 
منها ما هو داخلي، ومنها ما هو خارجي، واحلكم على هذه الأبحاث التخ�س�سية 

منوط باللجان العلمية املتخ�ش�شة، ول فائدة من اإرفاقها للمجل�ض. 

دعم استقالل الهيئة الوطنية
للتقويم واالعتماد األكاديمي
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طالب جمل�س ال�سورى خالل جل�سته العاديـــة الثالثـة ع�ســرة التي 
عقدها يوم االثنني 1435/4/17هـ برئا�سـة معــايل رئيــ�س املجــل�س 
ال�سيخ الدكتور عبداهلل بن حممد بن اإبراهيم اآل ال�سيـخ هيئة الهالل 
االأحمر ال�سعودي بالتو�سع يف اإن�ساء مراكـز جديــدة وتطوير املراكز 
وغــرف العمليــات احلاليــة و�ســواًل للم�ستويــات املــالئمــة للخدمــة, 

وتنفيذ املباين الالزمة للهيئة من خالل خطة زمنية حمددة.

نظـر  لوجهـــة  ا�ستمــع  اأن  بعد  اأ�ســدره  الذي  قـــراره  املجـــل�س يف  كما طـالب 
جلنة ال�سوؤون ال�سحية والبيئة، ب�ساأن ملحوظات الأع�ساء واآرائهم جتاه التقرير 
ال�سنوي لهيئة الهالل الأحمر ال�سعودي للعام املايل 1434/1433هـ التي تـــالها 
رئيــ�س اللجنـــة الدكتـــور حم�سن احلـــازمي بتمكـــني الهيئـــة من ال�ستـــفادة مـــن 
التـــرددات الرقميـــة وت�سهـــيل الإجراءات املطلوبـــة للتــغلب على املعوقات يف هذا 

ال�سدد من قبل اجلهات ذات العالقة.

النقل  وتطبيق  الإ�سعاف  اإلى تخ�سي�س مواقع منا�سبة ملراكز  املجل�س  ودعا 
ومعاملة  املقد�سة،  امل�ساعر  يف  امل�ساة  طرق  يف  ال�سغرية  باملركبات  الإ�سعايف 
للموؤ�س�سات  الوظائف  الكادر ال�سحي ح�سب كادر  امل�سمولة يف  الفنية  الوظائف 
العامة، عماًل بالفقرة اخلام�سة من قرار جمل�س الوزراء ذي الرقم 315 والتاريخ 
املوؤ�س�سات  موظفي  على  املطبقة  القواعد  بتطبيق  والقا�سي  1430/9/17هـ، 
العامة على الهيئة، وفقًا لأحكام الأمر ال�سامي ذي الرقم 5464/م ب والتاريخ 

1426/4/20هـ.

طالب بتنفيذ مباني الهيئة وفق خطة زمنية محددة 

المجلس يدعو الهالل األحمر إلى التوسع في إنشاء مراكز جديدة

وطالب املجل�س بتكثيف التوعية با�ستخدام و�سائل الإعالم املرئية وامل�سموعة 
واملكتوبة باأهمية �سرعة اإخالء الطريق ل�سيارات الإ�سعاف والتن�سيق مع اإدارات 

املرور مبا يكفل ذلك.

كما طالب املجل�س الهـــالل الأحـــمر بالعـــمل على اإحـــالل طائـــرات الإ�سعـاف 
اجلوي امل�ستاأجرة بطـــائرات مملوكة للهـــالل الأحمر ال�ســـعودي، وتاأمني الدعـــم 

لتحقيق العدد املاأمول ح�سب اخلطة الع�سرية 2022.

وكانت جلنة ال�سوؤون ال�سحية والبيئة قد قدمت للمجل�س وجهة نظرها جتاه 
ما طرحه بع�س اأع�ساء املجل�س من اآراء وملحوظات ومقرتحات خــالل مناق�ســـــة 
تقريرها ب�ساأن التقرير ال�سنوي لهيئة الهالل الأحمــر ال�سعــودي، وبينــت اأنــه فيما 
يتعلق بحجم التمثيل الن�سائي يف جمل�س الهيئة فاإن الهيئة اأن�ساأت اإدارات عامة 
لالأق�سام الن�سائية يف مقر الهيئة واإدارات ن�سائية يف جمـــيع مناطـــق اململكـــة. 
واأ�سارت اللجنة اإلى اأنها  اأو�ست يف تقريرها عند درا�ســة التقرير ال�سنوي لهيئة 
الهـــــالل الأحـــــمر ال�سعـــودي للعـــام املايل 1433/1432هـ يف تو�سيتـــها ال�سابعة 
بـاإ�سراك العن�سر الن�سائي يف اخلـــدمات الإ�سعــافيـــة، وتفعـــيل دورهــا اخلـــدمي 

ح�سب متطلبات اخلدمة الإ�سعافية«.
اأما ما يتعلق بعدم اإخالء الهيئة للرتددات التناظرية )analog( وا�ستبدالها 
بتـرددات رقميـــة )digital( يف نطـــاق التـــردد )340-380( ميجا هريتز فقال 
رئي�س اللجنـــة : اإن هـذا مطلب للهيئة وقد اقتنعت به اللجنة، واأوردت تو�سيتها 

الثانية لتعالج هذا اجلانب.
وبالن�سبة لعدم التوازن يف توزيع الدعم بني البنود؛ حيث ح�سل بع�سها على 
زيادة )44%( ومل يتم دعم بع�س البنود الأخرى. اأ�سار الدكتور احلازمي اإلى اأن 
الهيئة اأفادت باأنها تعد م�سروع ميزانيتها ح�سب اخلطة اخلم�سية وما ي�ستجد من 
اأولويات يف اخلدمات الإ�سعافية، وما يطراأ من زيادة يف بع�س البنود هو مبني 

على متطلبات اخلطة واأولويات اخلدمات الإ�سعافية. 

تخصيص مواقع مناسبة لمراكز
اإلسعاف .. وتطبيق النقل

اإلسعافي بالمركبات الصغيرة
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وفيما يتعـــلق بقلــــة املعــــدات وم�ستــــواها، وتـــدين م�ستـــوى التـدريب وم�ساكل 
الت�سالت الأر�سية واجلوية و�سعوبة الو�سول اإلى موقع اخلدمة، والكيفية التي  
تعم بها الهيئة للتغلب على ذلك؟ اأو�سحت اللجنة اأن الهيئـــة تعمل على التغلب 
على ال�سعوبات يف توفري املعدات ورفع م�ستـوى التدريب ح�سب الإمكانات املادية 
التي ُتعتمد لها، وت�سعى اإلى احل�سول على الدعـم الذي ميكنها من ذلك، كما اأن 
الهيئة تعمل حاليًا على اإجناح جتربة تتعلق ب�سرعة الو�سول يف مدينة الريا�س، 
و�سيتم – اإن �ساء اهلل – تعميم ما ينتج عنها من اإيجابيات يف اخلدمة الإ�سعافية، 
كما اأن الهيئة تعمل من خالل خطتها الع�سريــة )2022م( على تطــوير خدمـــاتها 

الإ�سعافية والو�سول بها اإلى م�ستويات عاملية.
وعن اإمكانية ال�ستعا�سة عن التو�سية ال�ساد�ســة للجنــة برفـع م�ستوى التوعية 
لدى اجلمهور مبا ي�سمن �سرعة اإخالء الطريق ل�سيارات الإ�سعاف والتن�سيق مع 
اإدارة املرور لإيجاد ما يكفل ذلك. اأ�سارت اللجنـــة اإلى اأن الهيئة اأفادت باأن رفع 
م�ستوى التوعية مطلب مهم و�سروري للمواطن واملقـيم على حٍد �سواء يف حتقيق 
التعاون يف جمالت اخلدمـة، وهو مطـــلب ملح يف جمـــال اخلدمات الإ�سعافيـة 
يف �سوء ما تواجـهه الهيئة من م�ساعـب قد توؤدي يف بع�س الأحيان اإلى تاأخري 
املن�ساأة  اإلى  اإي�سال احلالة  املنا�سب، وكذلك يف  الوقت  اإلى احلالة يف  الو�سول 
اإلى جنــــب مع  التوعــــية جنــــبًا  باأ�سرع وقت ممكن، وميكن العمل على  الطبية 
تخ�سي�س م�سارات خا�سة بقدر الإمكان يف املدن الكربى. وراأت اللجنة �سعوبًة 
يف حتقيق ذلك على اأر�س الواقع؛ ولذلك عــــدلت اللجنــــة تو�سيتها “ال�ساد�سة” 
لرتكز على اجلانب التوعوي والتن�سيــــق مع اإدارات املرور لتحقــيق الهدف املتمثل 

يف رفع م�ستوى التوعية حول اأهمية الإ�سراع يف اإخالء م�سارات الإ�سعاف.

وفيما يتعلق بوجود منظومة متكاملـــة لدى الهيئـــة لالإ�سعاف بدًءا من تلـــقي 
طلـب اخلــدمة اإلى اإ�سعــاف املريــ�س اأو نقلـــه اإلى امل�ستـــ�سفى - اإن تــطلَّب الأمــــر 
ذلك – ابــان رئيــ�س اللجنـــة اأن العــمل الإ�سعايف يحتاج ب�سكل م�ستمر اإلى تطوير 
اإي�سال  اخلدمات وفعاليتها �سمن منظومة متكاملة بدًءا من تلقي البالغ حتى 

احلالة اإلى امل�ست�ســـفى، وقـــد ورد للجـــنة اأن الهيئـــة تعــمل على حتقــيق مثل هذه 
املنظومة من خالل تطـــوير الأداء وال�ستـــر�ساد يف ذلك باملعاييـــر الدوليـــة، وقد 
عملـــت الهيئـــة حــاليًا على اإيجـــاد خدمـــة )ميدك( وهي تتمثل يف انتقال الطبيب 
ب�سيارة اإ�سعاف �سغرية ل�سرعة الو�سول اإلى موقع احلادث لتقــدمي العالج الالزم 
حلني و�سول �سيارة الإ�سعاف لنقله اإلى امل�ست�سفى، كما عملت الهيــئة على اإدخـال 
امل�ست�سفى  اإلى  اإي�سال احلالت احلرجة  لتاأمني �سرعة  الإ�سعاف اجلوي  خدمة 
املنا�سب وباأ�سرع ما ميكـن. وراأت اللجنــة اأهمــيةُ دعم الهيئة لتتمكن من �سراء 

الطائرات بدًل من ا�ستئجارها.

وعن الت�ساوؤلت التي طرحها بع�س الأع�ساء عن اخلطـــة امل�ستقبليــــة للهيئــــة، 
اأو�سحت اللجنة اأنها تبنت تو�سية خا�سة لدعم الهيئة يف اإحالل طائرات مملوكة 
للهيئة بدًل من امل�ستاأجرة؛ لتحقيق الهدف املتمثل يف �سرعــــة اإي�سال احلــــالت 
احلرجة اإلى امل�ست�سفى املنا�سب ويف اأ�سرع وقت ممكن، وراأت اللجــــنة منا�سبــــة 

ال�ستغناء عن الطائرات امل�ستاأجرة لهذا الغر�س.

وعن ما مت بخ�سو�س قرار جملــ�س الوزراء باأن تتــولى الهيئــــة نقل املوتى على 
الطرق ويف املدن الكربى، ومدى التقدم الذي مت حتقيقــــه يف تطبيق هذا القــــرار. 
اأ�سارت اللجنة اإلى اأنها �سبق واأن نظرت يف التو�سية عند عر�س تقريرهـا حول 
1433/1432هـ،  املايل  للعـــام  ال�سعودي  الأحمر  الهالل  لهيئة  ال�سنوي  التقرير 
واأو�سحت باأن الهيئة ت�سارك مع جهات اأخرى �سمن فريق عمل �سكل للنظر يف 
املو�سوع، بناًء على قرار جمل�س الوزراء رقم )383( وتاريــخ 1433/11/22هـ، 

وقد اأفادت الهيئة اأن املو�سوع ما يزال قيد النظر.

استبدال طائرات اإلسعاف
الجوي المستأجرة بطائرات

مملوكة للهالل األحمر

تكثيف التوعية اإلعالمية
بأهمية سرعة إخالء الطريق

لسيارات اإلسعاف



تقارير القبة

ال�شورى - العـدد 152 - ربيع الآخــر 1435هـ 20

األستاذ/ عبد العزيز الهدلق
رئيس لجنة الشؤون االجتماعية واألسره والشباب

دول متقدمة خصصت وزارة لشؤون المسنين 

الشورى يوافق على دراسة مقترح مشروع نظام لرعاية كبار السن

وافــــق جمل�س ال�ســـورى - باالأغلبــية - على مالءمة درا�سة مقرتح 
م�سروع نظام لرعاية كبار ال�سن يف اململكة العربية ال�سعودية.

جاء ذلك بعد اأن ناق�س املجـل�س خالل جل�ستـــه العاديـــة التا�سعة 
التي عقـدهـــا يـــوم االثنــني 1435/4/3هـ, برئا�ســـة معايل رئيـــ�س 
املجل�س ال�سيخ الدكتور عبداهلل بن حمــمد بن اإبراهيــم اآل ال�سيــخ, 
تقرير جلنة ال�سوؤون االجتماعية واالأ�سرة وال�سبــاب, ب�ســاأن مقــرتح 
م�ســروع نظــام لرعايــة كبــار ال�ســن يف اململكــة العربيــة ال�سعوديــة, 
واملقدم من ع�سو املجلــ�س ال�سابــق املهند�س �ســامل املري مبوجب املادة 

الثالثة والع�سرين من نظام املجل�س.
ويف بدايـة مناق�ســة تقــرير اللجنــة الذي تــاله رئي�ســها االأ�ســتاذ 
عبدالعزيز الهــدلق اأيد اأحــد االأع�ساء ما راأته اللجنة حول مالءمة 
هـذا املو�ســوع للدرا�سة, م�ســريًا اإلى اأنــه مــن الغــريب اأن يكــون عــدد 
الـــدور يف املــملــكــة العــربيــة ال�سعــوديــة - كــمــا ورد يف التقــريــر- 
عــ�سر دور, فيــما ال يتجــاوز عدد امل�ستفيدين من خدمات هذه الدور 

�سنوًيا 900  �سخ�س من امل�سنني والعاجزين.

مفيدة،  ومقارنات  م�سوغات جيدة،  قدم  املقرتح  مقدم  اإن  اآخر  وقال ع�سو 
الو�سع  اإلى  بالنظر  النظام،  هذا  مثل  لتاأخر  اأ�سفه  مبديًا  اأخرى.  دول  باأنظمة 
القائم حاليًا لهذه الفئة، م�سرًي اإلى اأنه اإذا كانت هناك اأنظمة يف مثل هذا ال�ساأن 
لرعاية كبار ال�سن يف دول اأخرى عربية واأجنبية فاململكة العربية ال�سعودية اأولى 
بغريها مبثل هذا النظام، نظًرا لرتامي اأطرافها مما يزيد يف معاناة كبار ال�سن 

القت�سادية واحلياتية.

واأ�سار اأحد الأع�ساء اإلى التقرير الذي �سدر موؤخًرا عن منظـــمة ال�سحــــة 
العاملية وتوقع اأن ت�سل ن�سبة ال�سكــــان الذين جتــاوزت اأعــمارهم ال�ستــني عــــاًما 

اأرباع  ثالثة  تكون  اأن  توقع  كما  العامل،  يف  ال�سكان  اإجمايل  من   )%32( حوايل 
الع�ســـو  وراأى  مــبا�سًرا.  ارتباًطا  بال�سيخوخـــة  ترتبـــط  اأمرا�س  ب�سبب  الوفيات 
اأن مواجهة ق�سايا ال�سيخوخـــة ورعاية امل�سنني ت�ستـــلزم اتخاذ اإجراءات وتدابري 

متعددة الأبعاد، وتتطلب ت�سافر اجلهود من اجلهات ذات العالقة.

واأ�سار اإلى اجلهود التي بذلتها اململكة العربية ال�سعودية يف جمال رعاية كبار 
ال�سن، حيث ُعقدت العديد من املوؤمترات والندوات التي اأقيمت يف هذا ال�ساأن 
الندوة اخلليجية  الذي �سدر عن  امل�سنني(  الريا�س حول رعاية  اأهمها )ميثاق 
لرعاية امل�سنني باململكة التي عقدت يف مدينة الريا�س، و�سبق هذه الندوة العديد 

مواجهة قضايا الشيخوخة
ورعاية المسنين تستلزم اتخاذ إجراءات 

وتدابير متعددة األبعاد
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من الندوات واملوؤمترات، وقد �سدر عنها تو�سيات منها: )حث الدول الأع�ساء 
على اإ�سدار الت�سريعات اخلا�سة بحماية كبار ال�سن وحفظ حقوقهم(.

واأ�سار ع�سو اآخر اإلى اأن هناك جلنة وطنية للم�سنني تاأ�س�ست عام 1422هـ؛ 
وذكر يف تقرير اللجنة اأن هناك ت�سريًعا حلماية كبار ال�سن والأطفال والن�ساء يف 

املراحل النهائية و�سي�سدر قريًبا. وراأى اأن تراعي اللجنة ذلك.

ـ  اهلل  ـ مب�سيئة  لل�سعودي  املتوقع  العمر  متو�سط  اأن  اإلى  الأع�ساء  اأحد  ولفت 
العامل  يف  يحدث  الذي  الدميوغرايف  التحول  اإن   : وقال  �سنة.   )74( هو  اليوم 
ُيتوقع اأن يوؤدي اإلى زيادة ن�سبة ال�سكان من كبار ال�سن اإلى اأربعة اأ�سعاف ما كان 
عليه يف عام 2000م، وت�ساوي ن�سب ال�سباب وامل�سنني يف العامل يف عام 2050م، 
كما ت�سري املعلومات املتوفرة اإلى اأن عدد امل�سنني يف عام 2020م �سيكون مليونًا 

ون�سف املليون وي�سكلون )%6.5(. 

واأ�ساف : واإن كان هذا التحول الدميوغرايف تدريجًيا ومو�سع درا�سة وبحث 
يف العامل الغربي، اإل اأن الأمر خمتلف يف الدول النامية، مما يوؤدي اإلى جمابهتها 
للم�سكالت بطريقة خمتلفة ومفاجئة، وهذا التحول الدميوغرايف �سيلقي بظالله 
على كل وجه من وجوه الب�سرية القت�سادية، والجتماعية، والنف�سية، والثقافية 
خططنا  على  وانعكا�ساته  بالدنا،  يف  بدقة  درا�سته  علينا  وجب  لذا،  وغريها. 

الوطنية، واأنظمتنا.

واأ�سار ع�سو اآخر اإلى اأن القارئ خلطة التنمية التا�سعة، يجد اأن من بني الأُطر 
العامة والتوجهات لهذه اخلطة:)حت�سني م�ستوى املعي�سة للفرد ونوعية احلياة(. 
ومن باب العدل يف التنمية اأن حت�سل كل فئات املجتمع يف خمتلف الأعمار على 
الرعاية والعناية التي حتتاج لها، اإل اأنه من الوا�سح اأن خطة التنمية ركزت على 

ال�سباب والأطفال، وباملقابل مت اإغفال كبار ال�سن وحاجاتهم املختلفة.

عليا  جهة  اأو  مظلة،  النظام  هذا  ملثل  يكون  اأن  الأع�ساء   اأحد  وا�ستح�سن 
تت�سعب حاجات  الجتماعية، حيث  ال�سوؤون  وزارة  بالكبار غري  تخت�س  منا�سبة 
الجتماعية،  )ال�سوؤون  والوزارات  الر�سمية  اجلهات  من  كثري  يف  ال�سن  كبار 
وزارة ال�سحة، التعليم العايل، وزارة اخلدمة املدنية، املوؤ�س�سة العامة للتقاعد، 

التاأمينات الجتماعية، وزارة الإ�سكان، وغري ذلك...(.

وراأى  امل�سنني.  ل�سوؤون  وزارة  لديها  غربية  دول  هناك  اأن  اآخر  ع�سو  وزاد 
منا�سبة اأن ي�سمل النظام اإن�ساء ما ي�سمى )الهيئة العليا ل�سوؤون كبار ال�سن( اأو 
املجل�س الأعلى ل�سوؤون كبار ال�سن، كجهة عليا ت�سرف على جميع حقوق وحاجات 
كبار ال�سن، اإ�سافة اإلى تطبيق هذا النظام، وذلك على غرار جهات عليا للطفولة 

مثل: )اللجنة الوطنية للطفولة(، وجهات اأخرى لل�سباب مثل: )الرئا�سة العامة 
لرعاية ال�سباب( لتحقيق العدل والتوازن يف التنمية.

تعاوين  ترابطي  ب�سكل  اخلدمات  تقدمي  اأن  اأثبتت  الدرا�سات  اأن  اإلى  ونوه 
جمل�س  الهيئة  لهذه  يكون  اأن  واقرتح  تاأثرًيا.  اأكرث  كان  متكاملة  برامج  �سمن 
ن يف خطة  اأعلى ي�سهم يف و�سع )ا�سرتاتيجية عامة لرعاية كبار ال�سن(، ُت�سمَّ
التنمية العا�سرة، وترتجم هذه ال�سرتاتيجية يف بناء م�سروع هذا النظام الذي 
ال�سن  وتي�سري حياة كبار  ت�سهيل  به؛ لالإ�سهام يف  واللوائح اخلا�سة  اأيدينا،  بني 
والتحول والنتقال ال�سل�س يف جميع اجلوانب القت�سادية والجتماعية وال�سحية 

وغريها.

ولحظ اأحد الأع�ساء اأن م�سروع النظام يحتاج اإلى الكثري من العمل، لكنه 
( الواجب  ا�ستدرك ليوؤكد اأهمية الو�سول اإلى ا�سرتاتيجية ونظام يحققان )الربرِ
لكبار ال�سن يف ال�سريعة الإ�سالمية، ويكفالن )احلقوق( التي حث عليها النبي 
�سلى اهلل عليه و�سلم يف احلديث ال�سريف )لي�س منا من مل يعرف حق كبرينا، 
ويرحم �سغرينا(. واقرتح اأن يغطي م�سروع النظام املقرتح مبادئ الأمم املتحدة 
والكرامة  والرعاية  وامل�ساركة  ال�ستقاللية  للكبار  حتقق  والتي  ال�سن،  لكبار 

وحتقيق الذات.

واقرتح ع�سو اآخر اأن تنظم اللجنة خالل درا�ستها للمقرتح ور�س عمل ي�سارك 
فيها امل�سوؤولون من داخل املجل�س وخارجه؛ لأن م�سروع النظام ي�سمل كثرًيا من 
اإلى دعوة  الأبعاد التي تغطيها تخ�س�سات متنوعة، وجهات خمتلفة، بالإ�سافة 
املعنيني بالأمر من كبار ال�سن. واأيد تو�سية اللجنة بوجوب درا�سة م�سروع النظام 

املقرتح وتطويره.

حياة  بنوعية  اهتمامها  مبدى  يقا�س  املجتمعات  تقدم  اأن  اإلى  اآخر  واأ�سار 
وهذا  اأخرى،  دون  مرحلة  اأهمية  تقل  ول  العمر،  مراحل  جميع  يف  اأفرادها 
ينطبق على مرحلة ال�سيخوخة حيث حتر�س الدول املتقدمة على تعزيز رفاهية 
وا�ستقاللية امل�سنني، واأل جتعلهم يف خامتة عمرهم حتت رحمة واإدارة الآخرين.

من العدل في التنمية أن تحصل كل
فئات المجتمع في مختلف األعمار على 

الرعاية والعناية التي تحتاج لها
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اآليات  على  تن�س  وت�سريعات  اأنظمة  وجـود  �سرورة  الأع�ساء  اأحد  واأكد 
موؤ�س�سية تكفل لكبار ال�سن ال�ستقاللية، وحرية الإرادة، ونوعية احلياة بدرجة 
ب�ساأن  واخلطط  املبادرات  اإلى كرثة  النظر  لفــــت  اأن  وبعد  التمكني.  عالية من 
منها  كثرًيا  اأن  لحظ  التنمية؛  وخطط  اخلليجي  امليثاق  ومنها  ال�سن،  كبار 
ل، ومتنى اأن يحقق م�سروع النظام املقرتح �سيئًا من ذلك، من خالل  غري ُمفعَّ
جمتمعنا،  يف  متنامية  �سريحة  ميثلون  الذين  ال�سن  لكبار  تكفل  مواد  وجود 
يتمتعـــوا  واأن  الإن�سانية،  وخ�سو�سيتهم  والجتماعية،  النف�سية  احتياجاتهم 
�سعف  اإلى  ت�سري  الدلئل  كل  اأن  ل�سيما  مي�سرة،  وخدمات  وا�ســـحة  بحقــــوق 
اخلدمات املقدمة لهذه ال�سريحة، واإلى زيادة تعر�سهم لالأمرا�س النف�سية قبل 
البدنية بعد اأن عا�سوا – بفـ�سل اهلل - حيــــاة ثريـة وناجحة يف ال�سابق. وطالب 

ب�سرعــــة اإقـــرار م�سروع النظام.
واأيد ع�سو اآخر هذا املقرتح، وقال : اإن كبار ال�سن يحتاجون اإلى ما يحميهم 
باملواد والقوانني التي تكفل حقوقهم وترعى حاجاتهم، ل�سيما اأنه - يف ال�سابق 
- كانت العوائل جميعها متكاتفة مع بع�سها البع�س، وتكون رعاية كبري ال�سن من 

دافع ديني واجتماعي.
واقرتح اآخر اإدراج تو�سية للجنة تقوم على مبداأ عدم املبالغة يف الثقة يف دور 
الرعاية الجتماعية لكبار ال�سن، موؤكدًا �سرورة املوازنة بني حقوق امل�سن وبني ما 

يحاول م�سروع النظام اأن يفر�سه على الأُ�سر.

وراأى اأحد الأع�ساء اأن هذه ال�سريحة قدمت الكثري من الت�سحيات للمجتمع؛ 
فمن الإن�ساف اأن ُيَرد لهم هذا العطاء، واألَّ ننظر اإليهم على اأنه مل يعد بو�سعهم 

اأن يقدموا نفًعا للمجتمع فيقل الهتمام بهم.
الزيادة  منها:  اأ�سباب؛  لعدة  تاأتي  املقرتح  هذا  اأهمية  اأن  اآخر  ع�سو  واأكد 
ال�سكان،  عدد  يف  الزيادة  مع  تزامًنا  اململكة،  يف  امل�سنني  اأعداد  يف  امل�ستمرة 

فاإن  وكذلك  وتعالى(.  �سبحانه  اهلل  ف�سل  )بعد  ال�سحية  بالعناية  والهتمام 
امل�سنني ل ميثلون فئة عمرية واحدة، مما يتطلب معه تعدد برامج رعاية امل�سنني؛ 
والجتماعية،  ال�سحية،  امل�سنني  وم�سكالت  احتياجات  تعدد  اإلى  بالإ�سافة 
والقت�سادية، والنف�سية. وكذلك ارتفاع تكاليف املعي�سة، والتفكك الأ�سري الذي 

له اأ�سبابه عديدة ف�سل عدم ذكرها، وعرب عن تاأييده للمقرتح .
وله  �سجون،  وذو  مهم  مو�سوع  امل�سنني  رعاية  اأن  الأع�ساء  اأحد  وراأى 
واإعالمية  ر�سمية  جهات  من  تكراًرا  لها  التطرق  مت  واجتماعية  دينية  جوانب 
على  واعتمادها  عليها  الوعظي  اجلانب  لغلبة  عملية  نتائج  بدون  لكن  م�سبًقا 
وال�سحية  الت�سريعية  النواحي  اأن  اإلى  م�سريًا  اأ�سا�س.  كمحور  بالوالدين  الرب 
مهملة جًدا، فامل�سكالت ال�سحية تت�ساعف كلما تقدمنا بال�سن؛ واأكد اأن هناك 
ق�سوًرا وا�سًحا يف تقدير امل�سنني وعدم وجود ت�سريعات تاأخذ احتياجاتهم يف 

احل�سبان.
ب�سكل  حمدود  اخلريية  ال�سحية  للموؤ�س�سات  وزاراتنا  دعم  اأن  اأخر  ولحظ 
عام؛ ورغم اأن املوؤ�س�سات اخلريية تقوم بدورها يف العملية التوعوية، اإل اأن دورها  
حمدود يف العملية العالجية، بحكم القيود املفرو�سة عليها من قبل وزارة ال�سحة.

اإلى اأن فئة كبار ال�سن امل�سابني باخلرف هم اأكرث الفئات التي  واأ�سار اآخر 
ملر�س  اخلريية  ال�سعودية  “اجلمعية  لدى  وجدوه  وقد  الهتمام،  اإلى  حتتاج 
ال�سوؤون  جلنة  اإلى  واأحيلت  ال�سورى،  ملجل�س  عري�سة  قدمت  والتي  الزهامير”؛ 
ال�سحية والبيئة وتتعلق هذه العري�سة مبطالبهم، وال�سعوبات التي يواجهونها. 
وراأى الع�سو اأن  امل�ساعب التي ذكرت يف العري�سة متثل حتليلهم لواقع امل�سابني 
جلنة  على  واقرتح  املجال.  هذا  يف  املتخ�س�سني  باآراء  ال�ستعانة  مع  باملر�س، 
واأخذها  العري�سة،  حمتوى  مناق�سة  وال�سباب  والأ�سرة  الجتماعية  ال�سوؤون 

باحل�سبان عند �سياغة م�سروع النظام املقرتح لرعاية امل�سنني. 

كبار السن قدموا الكثير من
التضحيات للمجتمع ومن اإلنصاف

أن ُيَرد لهم العطاء

دور المؤسسات الصحية الخيرية
في العالج محدود بحكم القيود 

المفروضة عليها من قبل وزارة الصحة
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دعا إلى وضع قواعد إلسناد األعمال ألعضاء الهيئة

الشورى يطالب بإنشاء معهد عالي للتحقيق واالدعاء العام

طالب جمل�س ال�سورى خالل جل�ستـه العادية احلادية ع�سرة التي 
عقدها يوم االثنني 1435/4/10هـ برئا�سة معــايل رئيــ�س املجــل�س 
ال�سـيـخ الدكتـور عـبداهلل بن حممـد بن اإبـراهيـم اآل ال�سيـــخ هيئــة 
التحقيـق واالدعاء العام باإن�ساء معهد عايل للتحقيق واالدعاء العام 

وو�سع قواعد يتم اال�ستناد اإليها يف اإ�سناد االأعمال لالأع�ساء.
كمـا طـالب املجـل�س بعـد اأن ا�ستمـع لوجهــة نظــر جلـنـة ال�سـوؤون 
جتاه  واآرائهم  االأع�ساء  ملحـوظات  ب�سـاأن  والق�سائيـة,  االإ�سالميـة 
التـقـرير ال�سنـوي لهــيئــة التحـقـيـق واالدعـاء العـــام للـعـام املـــــايل 
1434/1433هـ بـدرا�سـة اإن�سـاء مـركـــز وطـني لـدرا�ســات العــدالـــة 

اجلنائية ومكافحة اجلرمية, وو�سع معايري لقيا�س االأداء.

ودعـــا املجــل�س الهيــئة لتحـريك الدعــوى اجلزائيــة العامـة اأمام 
املحكمة املخت�سة �سد من يقــومــون بالقــدح, والــذم, والقــذف العلني 
عرب و�سائــل االإعالم املكتوبة, اأو امل�سموعة, اأو املرئية, وعرب ال�سبكة 
العنكبوتيــة )االنتــرنــت( اأو و�سائــل التوا�ســل االجتــماعي بجــميع 
والوطنية  الدينية  ورموزها  الدولة  موؤ�س�سات  م�ستهدفـني  اأنواعها, 
وم�سوؤوليها وموظفيها, والتن�سيق مع اجلهات االأمنية لتحديث هوية 

املجهولني منهم اأو امل�سترتين.

جــاء ذلك بعــد اأن ا�ستمــع املجــل�س لوجهــة نظــر جلنة ال�سوؤون 
االإ�سالمــــيــة والقــ�سائيــــة, ب�ســاأن مــلحــوظــات االأعــ�ساء واآرائــهــم 
جتــــاه التقــــرير ال�سنـــوي لهيئــــة التحقــــيق واالدعـــاء العام للعام 
املايل 1434/1433هـ التي تــالها رئيــ�س اللجنــة ال�سيــخ الدكتــــور 

اإبراهيــم الرباهيــم.

واأو�سحت اللجنة فيما يتعلق مبا طرحه بع�س الأع�ساء ب�ساأن تطوير الهيكل 
التنظيمي للهيئة، اأن هيئة التحقيق والدعاء العام تعمل وفق هيكل تنظيمي موؤقت، 
والتاريخ 1434/1/26هـ؛  الرقم 34  الوزراء ذو  وقد �سدر موؤخرًا قرار جمل�س 
املت�سمن يف فقرته الرابعة اأن تقوم هيئة التحقيق والدعاء العام خالل �سنة من 
تاريخ �سدور هذا القرار باإعداد هياكل تنظيمية لها ولفروعها؛ تعك�س اأن�سطتها 
للتنظيم  العليا  اللجنة  اإلى  التغريات اجلديدة، ورفعها  واخت�سا�ساتها يف �سوء 

الإداري لعتمادها.

ولفـــت رئيـــ�س اللجنــة النـظر اإلى اأن التحقـــيق منفـــ�سل عن الدعـــاء العـام، 
والعاملني يف جمال التحقيـــق م�ستقلون عن العاملـــني يف جمال الدعاء، كما اأن 
الدعاء العام ميثل رقابة على عمل املحققني، واإذا ظهر لالدعـــاء العـــام عـــدم 

اكتمال جوانب يف التحقيق يطلب من دوائر التحقيق ا�ستيفاءها.

وب�ساأن مالحظات بع�س الأع�ساء فيما يخـــ�س التاأهـــيل والتـــدريب اأو�ســـحت 
اللجنة اأن الهيئة تقوم – حاليًا - با�ستقطاب كفاءات من عـــدد من اجلامعـــات. 
كما اتفقت مع عدد من اجلامعات واملوؤ�س�سات التعليمية على عقد برامـج تاأهيلية 
اإعداد م�سامينـــها ومقرراتـــها مع امل�سوؤولني يف الهيـــئة وفـــق  يتم التفاق على 
احتياجها، كما تقوم بالتدريب ملن�سوبيها والتـــاأهيل امل�ستمر لهم يف دورات وور�س 

عمل متخ�س�سة ل�سقل املواهب واكت�ساب املهارات وحت�سيل اخلربات.

وتابعت اللجنة اأن الهيئة تقوم بعقـــد دورات مكثـــفة متخ�س�سة يف احلا�سب 
الآيل ؛ وفق احتياج الهيئة لرفع كفاءة العاملني فيها واإك�سابهـــم مهارات متقدمة 
يف هذا املجال. وملزيد من الهتمام مبجال التاأهيل والتدريب؛ فاإن اللجنة اتخذت 

تو�سيتها »الثانية« ب�ساأن اإن�ساء معهد للتحقيق والدعاء العام.

ويف ما يخـــ�س ارتفـــاع ن�سبـــة الق�سايا املاليـــة التي با�سرتـــها الهيئـــة خـــالل 
عـــام التقريـــر، بني رئيـــ�س اللجنـــة الدكتـــور اإبراهيــم الرباهيـم اأن �سبب ارتفاع 
ق�سايا املال يف �سنة التقرير يعود اإلى اأن الهيئـــة با�ســـرت هـــذه الق�سايـــا حديثًا، 
فظهر يف التقرير ارتفاع ق�سايا املال، والق�سايا التي حتال للهيئة متجددة وب�سكل 

متتابـــع وم�ســـتمر.

وختم الرباهيـــم وجهـــة نظر اللجنـة مبحور اآخر طرحه بع�س اأع�ساء املجل�س 
يخـــ�س مو�ســـوع توقيـــف الن�ســـاء، مبينًا اأن م�ســـوؤويل الهيئـــة اأفادوا اأن الن�ساء 
لهن خ�سو�سية ولهن دور توقيف خا�ســـة؛ حيث يتم توقيفهن يف موؤ�س�سات رعايـــة 
الفتيات ملن هن دون �سن الثـــالثني، اأو يف توقــيف الن�ساء ملن تزيد اأعمارهن عن 

ثالثـــني عـــامًا.

المجلس يطالب الهيئة برفع الدعوى
ضد من يقدح ويذم  مؤسسات الدولة 

ورموزها في وسائل االعالم

التحقيق منفصل عن االدعاء
العام، واألخير يمثل رقابة على

عمل المحققين
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دعا المستشفى لتطوير برامج تدريبية تخصصية لكوادرها

الشورى يطالب مستشفى العيون بتحفيز كوادره الوطنية لدعم السعودة

طــالب جمــلــ�س ال�ســورى م�ست�سفى املــلك خـالد التخ�س�سي للعيون 
بدعم توجهات ال�سعودة وتطوير وحتفيز الكوادر الوطنية املوؤهلة. 
وقرر املجل�س مطالبـة امل�ست�سفى بت�سمني موؤ�ســرات قــيا�س االأداء 
االإداري واالإكلينــيكي وفــقــًا للخــطــة اال�ســرتاتيجــية للم�ستــ�ســفى, 
ومقارنتــها باملوؤ�ســرات العامليــة يف تقــاريرها ال�سنوية, وتو�سيح مدى 
التطور يف حت�سني خدمات املواعيد, وتقليل قــوائم االنتظـار, وخطة 

منع ت�سخمها بالتف�سيل يف تقريرها القادم.

جـاء ذلك بعــد اأن ا�ستــمع خالل جل�سته العاديـة احلـادية ع�سرة 
رئــي�س  برئا�ســة معايل  االثنــني 1435/4/10هـ  يوم  التي عقدهــا 
ال�سيخ,  اآل  اإبراهيم  ال�سيــخ الدكتــور عبداهلل بن حممد بن  املجل�س 
لوجــهة نظــر جلنــة ال�ســوؤون ال�سحــية والبيئــة, ب�ســاأن ملحــوظات 
االأع�ســاء واآرائهــم جتــاه التقرير ال�سنــوي للم�ست�ســفى للعــام املايل 

1434/1433هـ تالها رئي�س اللجنة الدكتور حم�سن احلازمي.

تخ�س�سية  تدريبية  برامج  تطوير  على  العمل  اإلى  امل�ست�سفى  املجل�س  ودعا 
ال�سعودية  الهيئة  مع  بالتن�سيق  الأخرى  الفنية  والتخ�س�سات  التمري�س  لكادر 
للتخ�س�سات ال�سحية، و متابعة بنود التفاقية التي عقدها امل�ست�سفى مع جامعة 
جونز هوبكنز، وتقييم خمرجاتها واملكت�سبات املتحققة منها، وت�سمني ذلك يف 

التقارير ال�سنوية.
مالحظات  من  الأع�ساء  يع�س  طرحه  ما  على  ردها  يف  اللجنة  واأو�سحت 
الواردة  املعلومات  ق�سورًا يف  اأنها لحظت  التقرير،  مناق�سة  ومقرتحات خالل 
فاأوردت  امل�ست�سفى؛  اإدارة اجلودة يف  ومهام  التقرير حول جودة اخلدمات،  يف 

التو�سية الأولى التي تت�سمن �سرورة ت�سمني التقارير ال�سنوية القادمة موؤ�سرات 
قيا�س الأداء الإداري والإكلينيكي، ومن ذلك دور الإدارة املخت�سة للجودة.

الدكتور  اللجنة  رئي�س  قال  وجدواها  هوبكنز  جونز  جامعة  اتفاقية  وب�ساأن 
احلازمي : اإن اللجنة در�ست هذا املو�سوع، وطلبت اأثناء لقاء م�سوؤويل امل�ست�سفى 
ا كاماًل عن التفاقية، وخمتلف اجلوانب الواردة فيها، ومتت مناق�ستها يف  عر�سً
الجتماع معهم، فاأوردت اللجنة تو�سيتها الثالثة املتعلقة مبتابعة بنود التفاقية 

وتقييم خمرجاتها واملكت�سبات املتحققة منها. 

اأما ب�ساأن بنود التفاقية، وعدم حتقق مبداأ التكافوؤ بني اجلهتني، وقلة برامج 
التفاقية مع جامعة جونز هوبكنز  اأن  اللجنة  فبينت  العلمي،  والبحث  التدريب 
البحث  وتطوير  وللتدريب  ال�سحية،  للخدمات  امل�ست�سفى  حاجة  على  مبنية 
العلمي، ولذلك فاإنه من ال�سعب اأن تت�سم بالندية يف هذا اجلانب؛ م�سرية اإلى 
املندوبني  اإجابة  اإدراج  ومت  الأ�سئلة حول هذه اجلوانب،  قدمت  عددًا من  اأنها 
 )7( اإيفاد  التفاقية:  عن  نتج  اأنه  الإجابات  اأو�سحت  حيث  التقرير؛  يف  عليها 
لقب  منهم  ثالثة  يحمل  العلمي،  وللبحث  وللتدريب،  املر�سى،  لعالج  اأطباء 
املا�سيني يف  العامني  العقد مع اجلامعة خالل  اأ�سهم  املوهوب(. كما  )الأ�ستاذ 
ال�سيطرة على قوائم النتظار يف امل�ست�سفى، ومت تدريب )101( طبيب يف زمالة 
ال�سعودية  الهيئة  اعرتاف  على  واحل�سول  الدقيق،  والتخ�س�س  العيون  طب 
للتخ�س�سات ال�سحية عام 2011م، وا�ستقطاب )42( ا�ست�سارًيا عاملًيا زائًرا، 
�سعودي ومت كذلك  للم�ست�سفى )23( طبيًبا؛ منهم )11( طبيب عيون  وان�سم 
عامي  علمًيا  بحًثا   )143( ون�سر  بامل�ست�سفى،  لالأبحاث  جديد  ق�سم  اإن�ساء 

)2011-2012م(.

المجلس يدعو إلى مراجعة
 االتفاقية مع جامعة جونز هوبكنز

وتقييم مخرجاتها
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الذين  امل�ست�سفى  اإن م�سوؤويل  اللجنة  رئي�س  قال  النتظار  قوائم  وبخ�سو�س 
اجتمعت بهم اللجنة اأ�ساروا اإلى مراحل العمل لتقليل مدد النتظار، وقد �سمل 
على  املر�سى  مواعيد  تراكم  اأ�سباب  لإي�ساح  م�ست،  �سنوات  اإلى  الرجوع  ذلك 
اإلى امتعا�س املراجعني من تاأخري املواعيد. وقد  اأدى  مدى ع�سرين عامًا؛ مما 
متت معاجلة هذا الو�سع، حيث مت فتح عيادات جديدة، وعيادات م�سائية، وغرف 
عمليات اإ�سافية، ومت التعاقد مع اأطباء �سعوديني وغري �سعوديني، وعقد وتفعيل 
الطبي  التعاون  برنامج  امل�ست�سفى  اأوجد  كما  اتفاقية مع جامعة جونز هوبكنز. 
لزيارة الأطباء للمناطق التي حتتاج خلدمات امل�ست�سفى بالتن�سيق مع مديريات 
اإلى جانب تدريب ا�ست�ساريني يف خمتلف التخ�س�سات  ال�سوؤون ال�سحية فيها، 
الدقيقة للعيون للعمل يف م�ست�سفيات اململكة املختلفة، مما اأدى اإلى تقليل مدد 

النتظار الطويلة. 

وعن التو�سع يف اخلدمات ال�سحية التخ�س�سية يف جمال طب العيون اأ�سار 
باإن�ساء  املقرتحة  احللــــول  اأحـــــد  اأن  حـــول  التقرير  يف  ورد  مــا  اإلى  احلازمي 
ال�سحة  وزارة  على  والتاأكيد  اململكة،  يف  للعيون  تخ�س�سية  م�ست�سفيات  اأربعة 
بذلك. م�سريًا اإلى اأن هذا املقرتح قد نبع من اإدارة امل�ست�سفى، ومت رفعه لوزارة 
ال�سحة؛ حتى ي�سهل التو�سع يف اخلدمات التخ�س�سية للعيون، وعالج املر�سى 
جمل�س  اإن�ساء  اأقّر  قد  الوزراء  جمل�س  اأن  اإلى  اللجنة  ت�سري  كما  مناطقهم،  يف 
التخ�س�سات،  خمتلف  يف  للتو�سع  الحتياج  يتلم�س  التخ�س�سية  للم�ست�سفيات 

ويعمل على توفري اخلدمات املطلوبة واملنا�سبة ح�سب معايري يتم و�سعها لذلك.

ويف حمور تطوير البحث العلمي قال رئي�س اللجنة اإن امل�ست�سفى اأو�سحت اأنه 
مت و�سع خطة خم�سية لتطوير الأبحاث؛ حيث مت و�سع الهيكل التنظيمي ملركز 
حالًيا-   – ويتم  البحثي،  املجال  يف  كفاءات  ا�ستقطاب  على  والعمل  الأبحاث، 
تدريب اأطباء زمالة العيون يف ق�سم الأبحاث، حيث اأ�سبح ذلك �سرطًا للح�سول 

على الزمالة ال�سعودية يف طب العيون، وقد متت اإجازة )17( بحًثا م�سرتًكا بني 
امل�ست�سفى وجامعة جونز هوبكنز.   

وب�ساأن ت�سرب الكفاءات وتدين توطني الوظائف اأ�ســـار رئي�س اللجنـــة اإلى اأن 
مميزات العمل يف امل�ست�سفيات التخ�س�سية الأخرى اأ�سبحت مناف�سة، وهي يف 
القطاع اخلا�س اأكرث مرونـــة، والأطباء املتدربون يف امل�ستـــ�سفى - عادًة - يتبعون 
جهات اأخرى، ولي�س من املتي�سر ا�ستقطـــابهم للعمل يف امل�ستـــ�سفى بعد اإكـــمال 
التدريب. كما اأن ا�سرتاتيجية امل�ست�سفى تدعـــم توزيع اخلـــدمات ل تركيزها يف 
امل�ست�سفى؛ حيث اإن عدًدا من امل�ست�سفيات خارج مدينة الريا�س ت�ستقطب بع�س 
الكفاءات؛ وهذا يخدم �سريحة كبرية من املر�سى، ويخـــفف عنهم عـــناء وم�سقة 
ال�سفر. وقد مت تخريج )226( طبـــيًبا وطبيبة يف خمتلـــف تخ�س�سات العيون 
الدقيقة على م�ستوى اململكـــة ودول اخلليج العربية. كما اأن امل�ست�سفى ت�سعى اإلى 
ا�ستقطـاب الكـــوادر التي يظهر متيـــزها اأثناء التدريب و�سمها للعمل بامل�ست�سفى؛ 

وذلك بالتن�سيق مع وزارة ال�سحة ما اأمكن ذلك.
وتابع احلازمي اأن اللجنة دعمت ذلك يف تو�ســـياتها على التقريـــر ال�سابـــق 
للم�ست�سفى. اأما بالن�سبة للعمل على رفع ن�سبة ال�سعودة يف التمري�س، فقد اأو�سح 
م�سوؤولو امل�ست�سفى باأن رئي�سة التمري�س �سعودية اجلن�سيـــة؛ وهي تبـــذل جهـــودًا 
م�سكورة يف هذا ال�سبيل، ولدى امل�ست�سفى برنامج تدريب للممر�سات يف تخ�س�س 
طب العيون جماز من الهيئة ال�سعودية للتخ�س�سات ال�سحـــية، مما قد ي�سـد بع�س 
النق�س يف هذا املجال. ويلحـــظ اأن من اأ�سباب قـــلة عدد امللتحقني بالتمري�س يف 
امل�ست�سفى؛ يعود اإلى رغبة ن�سبة كبرية من املمر�ســـات يف العـمل يف امل�ست�سفيات 

التي ت�سم اأكرث من تخ�س�س، ويكون نظام املناوبات فيها اأكرث مرونة.
وفيما يتعلق بالوظائف ال�ساغرة يف ال�سيدلة قال احلازمي اأنها تعود اإلى قلة 
عدد املتقدمني وعدم اجتياز متطلبات الوظيفة، والرغبة يف العمل يف م�ست�سفيات 
متعــــددة التخ�س�سات، وبال�ســــوؤال عن زيــــادة ن�سبــــة ال�ستقــالت يف امل�ست�سفى 
للموظفني؛ فقد اأو�سحــــت امل�ست�ســــفى اأن عــــدد امل�ستقيلـني من املوظفني يعادل 
)6%( من عام 1432-1434هـ، وتعود اأ�سبــــاب ال�ستقالــــة يف الغـــالب لظــــروف 

عائلية، اأو احل�سول على فر�س وظيفية اأف�سل.

د.الحازمي: عيادات جديدة وأخرى
مسائية وغرف عمليات إضافية لحل 

مشكلة قوائم االنتظار

نسبة كبيرة من الممرضات يفضلن
العمل في المستشفيات العامة لمرونة 

نظام المناوبات فيها
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األستاذ/ محمد المطيري
رئيس لجنة اإلسكان

13 ألف مقيم على بند األجور.. وألف وظيفة رسمية شاغرة في أمانة الرياض!

تقرير الشؤون البلدية والقروية.. غياب إستراتيجية االستثمارات البلدية

ناق�س جمل�س ال�سورى خالل جل�سته العادية الثانية التي عقدها 
ال�سيخ  املجل�س  رئي�س  معايل  برئا�سة  الثالثاء1435/4/11هـ  يوم 
جلنة  تقرير  ال�سيخ  اآل  اإبراهيم  بن  حممد  بن  عبداهلل  الدكتور 
لوزارة  ال�سنوي  التقرير  ب�ساأن  العامة,  واخلدمات  واملياه  االإ�سكان 
تاله  الذي  1434/1433هـ  املايل  للعام  والقروية  البلدية  ال�سوؤون 

رئي�س اللجنة االأ�ستاذ حممد املطريي.
اأحد  الحظ  للمناق�سة,  وتو�سياتها  اللجنة  تقرير  عر�س  وبعد 
االأع�ساء ارتفاع املتعاقد معهم على بند االأجور من غري ال�سعوديني؛ 
اأن عددهم  اإلى )13.191( موظًفا, كما الحظ  حيث و�سل عددهم 
عن  وت�ساءل  البند,  هذا  على  العاملني  ال�سعوديني  عدد  يتجاوز 
ا�ستمرار ارتفاع هذا العدد, كما ت�ساءل عن عدم مناق�سة اللجنة هذا 

املو�سوع مع الوزارة.
ول حظ الع�سو ذاته ارتفاع عدد الوظائف ال�ساغرة يف الوزارة، وبخا�سة يف 
اأمانة منطقة الريا�س؛ حيث ي�سري التقرير اإلى وجود اأكرث من األف وظيفة ر�سمية 
�ساغرة يف الأمانة، اأي اأن ن�سبتها تبلغ )10.9%( من جمموع الوظائف املعتمدة لها.
واأ�سار ع�سو اآخر اإلى ما ورد يف التقرير من ال�سعوبات التي تواجهها الوزارة 
الأعمال  لبع�س  منا�سبة  توظيف  كوادر  وجود  عدم  الب�سرية  املوارد  جمال  يف 
البلدية ذات الطبيعة اخلا�سة؛ ومنها الأعمال ال�سحية، حيث اإن الوزارة قامت 
بدرا�سة اإن�ساء كادر حقيقي لبع�س هذه التخ�س�سات؛ ومنها كادر الخت�سا�سيني 
يف جمال ال�سحة العامة و�سحة البيئة والأطباء البيطريني، وراأى الع�سو اأن هذا 
مع اجلهات ذات  التن�سيق  الوزارة  على  يجب  اأنه  اإل  الوزارة؛  م�سكور من  جهد 

العالقة كوزارة الزراعة ووزارة اخلدمة املدنية حول ذلك.
يدخل  ل  وظيفية  كوادر  اإيجاد  درا�سة  اأن  اإلى  النظر  اآخر  لفت  جانبه  من 
�سمن اخت�سا�س وزارة ال�سوؤون البلدية والقروية، بل هو من اخت�سا�سات وزارة 

اخلدمة املدنية.

يف ذات ال�سياق اأكد اأحد الأع�ساء حاجة الوزارة اإلى كادر متخ�س�س عايل 
الكفاءة، ليقوم بالأعمال الكبرية التي تقوم بها على امل�ستويات كافة؛ بيد اأنه راأى 
اأن هذا يحتاج اإلى تعاون الوزارة مع الوزارات املختلفة، واجلامعات مل�ساعدتها يف 

اإيجاد كوادر فنية تتولى تلك الأعمال.
دون  اململكة  مدن  جميع  تواجه  التي  الإ�سكالت  اأحد  اأن  اآخر  ع�سو  و�سجل 
تقرير  اأن  اإل  ال�سيول،  اأخطار  ودرء  الأمطار  مياه  ت�سريف  عملية  هو  ا�ستثناء، 
الوزارة مل يت�سمن حجم امل�سروعات املنفذة من م�سروعات ت�سريف ال�سيول يف 

مدن اململكة؛ حيث اإن هذه امل�سكلة تواجهها اململكة كل عام مع مو�سم الأمطار.
وقال:«  التقرير،  ت�سمنها  التي  البلدية  الإيرادات  اإلى  النظر  الع�سو  ولفت 
الأمانات  تعتمد عليها  والتي  املهمة  الروافد  اأحد  يكون  اأن  اأمر يفرت�س  اإن هذا 
وامل�ساركة  وتطويرها،  اخلدمات  وتهيئة  وتوجيهها،  التنمية  لدفع  والبلديات 
وا�سحة  اإ�سرتاتيجية  الوزارة  لدى  تكون  اأن  �سرورة  واأكد  للتنمية«،  التحفيز  يف 

وحمددة يف جمال ال�ستثمارات البلدية.
وتوقف اأحد الأع�ساء عند بع�س املعوقات التي تواجهها وزارة ال�سوؤون البلدية 
والقروية بح�سب تقريرها، وبخا�سة يف جمال املوارد الب�سرية حيث تعاين الوزارة 
نق�سًا عامًا يف الوظائف املعتمدة؛ واأبدى الع�سو تعجبه من ال�سكوى التي اأوردتها 
الوزارة يف هذا املجال، يف حني اأنها اأ�سارت يف تقريرها اإلى اأن جمموع الوظائف 
املعتمدة ال�ساغرة )4895(؛ وهذا يف جمال الوظائف الر�سمية فقط، واأكرث من 

)1722( وظيفة على وظائف البنود.

اإ�سارة  اأي  يت�سمن  مل  التقرير  اأن  اإلى  الأع�ساء  اأحد  نبه  اآخر  جانب  من 
جلهود الوزارة يف زيادة الرقعة اخل�سراء داخل املدن عرب الهتمام باحلدائق 

أعضاء يتساءلون: 4900 وظيفة شاغرة
في الشؤون البلدية والقروية!
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 )37/83( رقم  ال�سورى  جمل�س  قرار  �سدور  من  الرغم  على  واملتنزهات 
وتاريخ1434/8/21هـ، والذي يوؤكد على اأن تقوم وزارة ال�سوؤون البلدية والقروية 

بتقومي كفاية وكفاءة احلدائق وامل�ساحات العامة، وحت�سينها.
ولحظ تفاوت تكاليف برامج النظافة وال�سيانة والت�سغيل اجلديدة من اأمانة 
لأخرى دون وجود معايري وا�سحة لهذا التفاوت؛ مما يطرح ت�ساوؤلت حول الآلية 
واملعايري التي ُتعتمد لتقدير هذه التكاليف. م�سريًا اإلى اأن من بني الأمور التي عني 
ال�سوؤون  التي تخ�س وزارة  ال�سابقة  واأكد عليها يف قراراته  ال�سورى  بها جمل�س 
واقت�سادية  علمية  اأ�س�س  على  وتدويرها  النفايات  معاجلة  والقروية  البلدية 
وعام  1429هـ  عام  قرار  من  اأكرث  املو�سوع يف  هذا  عولج  اأن  �سبق  وقد  وبيئية، 
1434هـ، اإل اأن تقرير الوزارة احلايل مل ي�سر اإلى اأن هناك جهود للوزارة يف هذا 

الجتاه، ومتنى من اللجنة اأن تثري هذا املو�سوع مع الوزارة.
واملعوقات  ال�سعوبات  اللجنة �سمن  تقرير  ورد يف  ما  اإلى  اآخر  واأ�سار ع�سو 
معدل  ارتفاع  من  تقريرها  يف  الوزارة  ذكرته  الذي  البيئي  الإ�سحاح  جمال  يف 
اإن   «  : العاملية؛ وقال  املعدلت  البلدية عن  النفايات  اململكة من  الفرد يف  اإنتاج 
هذا يقودنا لال�ستف�سار عن دور وجهود اإدارات النظافة العامة يف الأمانات جتاه 
احلد من هذه الظاهرة، وهي رمي املخلفات يف الأماكن العامة ومدى تاأثريه على 
البيئة العامة«، ونوه اإلى اأنه مل يرد يف هذا التقرير اإ�سارة اإلى فعالية برنامج عني 
النظافة واإمكانية تعميمه، والذي �سبق تطبيقه يف �سنوات �سابقة، وهو عبارة عن 
العامة من خالل رقم  النظافة  املحافظة على  املواطن يف  ت�سرك  توعوية  حملة 

هاتف جماين يتم الإبالغ عن طريقه عن املخالفات التي ترتكب.
ملواجهة  املوظفني  تهيئة  يف  بارًزا  مكاًنا  يحتل  التدريب  اأن  اإلى  اآخر  واأ�سار 
احتياجات الوزارة وتوفري برامج تدريبية طموحة لبناء قدراتهم وتطوير اأدائهم؛ 
الوزارة؛  باأعداد من�سوبي  الوزارة مقارنة  اأنه لحظ تدين عدد املبتعثني من  اإل 

مما يوؤثر على اأداء الوزارة يف جمال التقنية العمرانية. 

و�سدد على �سرورة اأن ت�سع الوزارة اآلية وا�سحة للتن�سيق مع وزارة الإ�سكان 
بعد تفعيل الأوامر ال�سامية اأو الأمرين امللكيني ال�ساميني برقم )20562( ورقم 
البلدية  املنح  اخت�سا�س  نقل  ت�سمنا  واللذين  بتاريخ1434/6/2هـ،   )20545(
اإلى وزارة الإ�سكان، وتزويد وزارة الإ�سكان  من وزارة ال�سوؤون البلدية والقروية 

باملعلومات الالزمة لإعداد اآليات ال�ستحقاق.
ولفت اأحد الأع�ساء النظر اإلى ما للوزارة من دور كبري يف فكرة طرح م�سروع 
اأنها قامت بالعمل على ذلك  اإلى  مراكز الأحياء وتبنيه �سمن خططها، م�سريًا 
جدة،  حمافظة  يف  مت  ما  املثال  �سبيل  وعلى  الغر�س،  لهذا  اأرا�ٍس  وبتخ�سي�س 
وراأى تعميم الفكرة على جميع مناطق اململكة، وذلك نظًرا للحاجة املا�سة ملثل 

هذه املراكز. 
من جانب اآخر طالب الع�سو الوزارة بحث اجلهات على الإ�سراع يف تطبيق 
كود البناء ال�سعودي وحتديثه كل خم�س �سنوات؛ ملا له من دور يف �سمان احلد 

الأدنى املقبول يف ال�سالمة وال�سحة العامة.

واأبدى اأحد الأع�ساء تعجبه من اخت�سار ما يتعلق بتطوير الأحياء الع�سوائية 
يف بع�س املدن ، حيث اختزلت الوزارة ذلك يف �سطر واحد يف تقريرها وهو اأن 
تورد  مل  الوزارة  اإن   »: وقال  اململكة.  يف  الع�سوائيات  تطوير  در�ست  قد  الوزارة 
�سينتج  وما  عملها،  وكيفية  الع�سوائيات،  تطوير  عملية  ماهية  عن  تفا�سيل  اأي 
عن عملية التطوير، وما هي الإ�سرتاتيجية التي تتبعها الوزارة يف جمال تطوير 

الع�سوائيات؟.
وفيما يخ�س ت�سنيف املقاولني اأ�سار اأحد الأع�ساء اإلى اإن وكالت ت�سنيف 
املقاولني اأ�سبحت تتعامل مع كثري من الوظائف والأغرا�س التي تتعدى القطاع 
املقاولني  وت�سنيف  اخت�سا�سها؛  �سمن  ويقع  الوزارة  يهم  والذي  الإن�سائي 

الإن�سائيني وما يتعلق باجلوانب البيئية التي تخت�س بها الوزارة.
 

تفاوت تكاليف برامج النظافة والصيانة 
والتشغيل الجديدة بين األمانات

دون معايير واضحة

عضو يطالب الوزارة باإلسراع في
تطبيق كود البناء السعودي وتحديثه

كل خمس سنوات
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هذا اأمر اعتدنا عليه يف كثرٍي من التقارير املماثلة، غري اأن ال�سيء الذي مل نعتد 
عليه هو اأن من هذه الأ�سباب خروج بع�س قرارات املجال�س عن اخت�سا�ساتها، 
وتعار�س بع�س قرارات املجال�س مع الأنظمة واللوائح والتعليمات وال�سرتاطات 
البلدية. فهل يعني هذا اأن اأع�ساء املجال�س البلدية ل يعرفون اخت�سا�ساتهم؟ ول 

يعرفون الأنظمة واللوائح والتعليمات وال�سرتاطات البلدية؟.
واأكد اأن ما اأورده التقرير يف هذا املقام يدل على وجود خلل وا�سح يف حوكمة 

هذه املجال�س تتحمل م�سوؤوليته بالكامل وزارة ال�سوؤون البلدية والقروية.
واملعوقات،  ال�سعوبات  �سرد  كثريًا يف  اأ�سهب  التقرير  باأن  اآخر  وتابع ع�سو   
يف  قلياًل  اختلفت  واإن  واحللول  ال�سعوبات  وهذه  واملقرتحات،  احللول  وكذلك 
كمها، فهي تتفق كثريًا يف نوعها، م�سريًا اإلى التكرار يف ذكر ال�سعوبات واملعوقات 
والقروية  البلدية  ال�سوؤون  وزارة  تقارير  ت�سمنتها  التي  واملقرتحات  واحللول 
وغريها من اجلهات احلكومية الأخرى. مما  يعني اأن ال�سعوبات م�ستمرة، واأن 

احللول غري جمدية.
من  كثريًا  اأن  منها  التقارير،  هذه  يف  بالتناق�س  اأ�سماه  ما  وجود  حظ  ول 
يف  املالية،  املوارد  قلة  من  ت�ستكي   - جميعها  يكن  مل  اإن   - احلكومية  اجلهات 
حني اأن الدولة - اأعزها اهلل - تر�سد مبالغ هائلة يف امليزانيات املعتمدة لتلك 
اجلهات، كما اأن الكثري من اجلهات احلكومية ت�ستكي من نق�س عدد الوظائف 
املعتمدة لها، وتطالب باملزيد، يف الوقت الذي نلحظ فيه كرثة الوظائف ال�ساغرة 
امل�سجلة يف تقاريرها، وهو اأمر لفت للنظر. و�سدد على اأهمية اأن يكلف جمل�س 
واملعوقات،  لل�سعوبات،  متعمقة  درا�سة  باإجراء  اخلربة  بيوت  اأحد  ال�سورى 
�سوء  يف  احلكومية  اجلهات  تقارير  عليها  ا�ستملت  التي  واملقرتحات  واحللول، 
ال�سورى  جمل�س  وقرارات  الوزراء،  جمل�س  وقرارات  الكرمية،  ال�سامية  الأوامر 

ال�سادرة، وتقدمي ت�سور متكامل يت�سمن حلوًل عملية ومقرتحات واقعية. تعرث  اأ�سباب  درا�سة  على  تن�س  والتي  الثانية  اللجنة  تو�سية  عند  وتوقف 
التنمية العمرانية يف القرى والهجر ومعاجلتها مبا ي�سجع على دفع عجلة التنمية 
فيها، ووقف الهجرة اإلى املدن، وقال : كان من الأجدى اأن توجه هذه التو�سية 
اإلى تقرير وزارة القت�ساد والتخطيط؛ لأنها املعنية يف الأ�سا�س بتحقيق التوازن 
تنمية  ويتبعه  عمرانية،  تنمية  عنه  ين�ساأ  والذي  اململكة  القت�سادي يف  التنموي 
املرافق وما يلحقها والتي ت�ساعد على ال�ستيطان ومتكني النا�س من البقاء يف 

مناطقهم.
لي�س م�سطلًحا يح�سر يف  النظافة  اأن مو�سوع  اإلى  النظر  اآخر  ولفت ع�سو 
املجتمع،  على  كبري  تاأثري  لها  �سلوكيات  عليه  يرتتب  كبري  مفهوم  فهو  كلمات، 
اإذا  اأما  املجتمع،  وح�سارة  ب�سكل جدي جمال  يعك�س  عليها  الرتكيز  اأن  ل�سيما 
اأهمل فاإنه ينتج عنه م�ساكل �سحية وبيئية، وراأى منا�سبة اأن تتبنى وزارة ال�سوؤون 

البلدية والقروية فكرة الرتبية البيئية.
وطالب اأحد الأع�ساء بزيادة الرقابة على املناطق الداخلية يف الأحياء وعدم 
املالية  املخ�س�سات  رفع  �سرورة  على  م�سددًا  الرئي�سة،  الطرق  على  الرتكيز 
املحددة من وزارة املالية لالأمانات؛ رغبًة يف قيامها بدور فاعل يف خدمة املجتمع 

واملحافظة على البيئة.
وتطوير  تنمية  يف  اأ�سهمت  البلدية  املجال�س  اأن  اإلى  الأع�ساء  اأحد  واأ�سار 
اخلدمات البلدية بحكم توا�سلها املبا�سر مع املواطنني، لكن التقرير ذكر جملة 
يف  التاأخر  اأو  املجال�س،  قرارات  بع�س  تنفيذ  عدم  اإلى  اأدت  التي  الأ�سباب  من 
تنفيذها، ومن هذه الأ�سباب عدم توفر املبالغ املالية الالزمة لتنفيذها، وقال: اإن 

وآخر يطالب بزيادة الرقابة على المناطق 
الداخلية في األحياء وعدم التركيز

على الطرق الرئيسة
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توصية
اأع�سـاء  بع�س  يقــدمها  »تو�سيــة« التي  كلمــة  ال�ســورى  جملــ�س  يف  املتداولـــة  امل�سطلــحات  من 
اأثناء مناق�سة التقارير ال�سنوية لالأجهزة احلكومية, والتي تتحول بعد املداوالت وتبـادل  املجل�س 

الـــراأي والــراأي االآخــر ب�ساأنــها, اإلى قــرار من املجلــ�س مــتى ما ح�سلت على موافقة االأغلبية. 
و غالبًا ما تكون التو�سيات حماولــة جعل جــوانب من املو�ســوع الذي مت تداوله قاباًل للتنفيذ؛ وفق مرئيات 
يخرج بها اأحد الأع�ساء، اأو جمموعة من الأع�ساء؛ وقــد يــرى هــوؤلء اأن هــذه التو�سية جديرة بالتنفيذ و اأنها 
�سُتفعل من املو�سوع الذي مت نقا�سه، ومتكن من الو�سول اإلى النواحي الإيجابية فيه. ولكن قــد يخــرج من بني 
الأع�ساء من يرف�س التو�سية، ويرى اأنها ل تخدم املو�سوع ول ت�ساند يف تطويره اإلى فعل ملمو�س، و من ثم يكون 
هناك اأخذ ورد قد ي�سل اإلى �سيء من احلدة، و قد يقر املجل�س يف النهاية هذه التو�سية، وت�سبح قرارًا، ويرفع 
اإلى اجلهـــة التي كـــان املو�سوع مدار النقا�س واحلوار يتعلــق بهــا، و هــنا ينتــقل القــرار من مــكان اإلى اآخـر، 
ويخرج من درج  اإلى درج اآخر ثم قد ينتهي به الأمر اإلى مكان جمهول وين�سى، ورمبا ين�ساه  مقدم التو�سية يف 

الأ�سل.

و هنا يتبادر ال�سوؤال: 
األ ت�ستهلك قراءة التقارير وقت الأع�ساء؟ األ ي�سحذ الأع�ساء فكرهم للو�سول اإلى تو�سية اأو تو�سيات تفعل 

من عمل اجلهة، و تهدف يف الغالب اإلى الرتقاء باأمر من الأمور؟. 
اإن ن�سيان قــرارات املجــل�س، يعود يف الغالب اإلى عدم املتابعة، من اجلهة التي دار فيها النقا�س و احلوار و 
هو جمل�س ال�سورى. فاإذا اأراد املجل�س اأن تكون لقراراته قيمة فعليــة.. واأن ت�ســعر اجلهات التي ترفع اإليها هذه 
القرارات اأنها ناجت نقا�س وخربة، واأن من املهم العمل على تنفيذها، وال�ستفادة منــها يف معاجلة ما كانت قد 

�سدرت من اأجله.
فالبد من املتابعـــة، وهذا يتاأتى من خـــالل جهــة اأو اإدارة اأو ق�سم ير�سد قرارات املجل�س، ويتوا�سل مع اجلهات 

ذات العالقة بالتقارير اأو املو�سوعات التي �سدرت ب�ساأنها تلك القرارات، للتحقق من ما مت فعله، وفق الآتي: 

هل مت درا�ستها يف اجلهة؟
ما هي اخلطوات التي اتخذت ب�ساأنها؟ 

هل مت تنفيذها على �سكلها الذي جاءت به من املجل�س؟ 
هل نفذت بتعديل؟ 

و عندما نفذت ما هو الناجت؟ 
هل مت الوقوف على حت�سني اأو تطوير لها؟

هذا هو يف ظني الهـــدف مـــن درا�ســـة التقاريـــر واملو�ســـوعات التي تـــدخل يف نطـــاق اخت�سا�ســـات جمـــل�س 
ال�ســـورى و�سالحياته، واخللو�س اإلى تو�سية اأو تو�سيات يعتقـد مقدموها اأنها مهمة وفاعلة، وتتحول اإلى قرارات 
بعد ح�سولها على الأغلبية يف املجل�س. اإن الكتفاء مبجرد املناق�سة، ورفع القرارات دون متابعة، والتاأكد مما اتخذ 
عليها من اإجراءات يف اجلهات التي يتعلق بها القرار، قد يوؤدي اإلى الإحباط و بع�ض ال�شعور بعدم فاعلية النقا�ض 

و احلوار داخل املجل�س. 
قرار دون متابعة قد يعني حب�سه داخل اجلهات التي عادت اإليها.

اأ.د.دالل بنت خملد احلربي
ع�سو جمل�س ال�سورى

مـقــال
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جهود الهيئة منصبة على المدن الصناعية

تقرير )مدن( .. غياب المبادرات يعطل »مناطق التقنية«!

ناق�س جمل�س ال�سورى خالل جل�سته العاديــة العا�سرة التي عقدها 
يوم الثالثاء 1435/4/4هـ برئا�ســــة معـــايل رئي�س املجـــل�س ال�سيـــخ 
الدكتور عبداهلل بن حمــمد بن اإبراهـــيم اآل ال�سيـــخ, تقرير جلـــنة 
االإ�سكان واملياه واخلدمات العامة, ب�ساأن التقرير ال�سنوي لهيئة املدن 
ال�سناعية ومناطــق التقنيـــة )مـــدن( للعام املايل 1434/1433هـ. 

الذي تاله رئي�س اللجنة الدكتور حممد املطريي.
وبعد طرح تقرير اللجنـــة وتو�ســـياتها للنقـــا�س لحظ اأحد الأع�ساء اأن ا�سم 
الهيئة ي�سري اإلى اأنها هيئة للمدن ال�سناعيـــة ومناطـــق التقنيـــة؛ اإل اأن تقـــارير 
الهيئة ال�سابقة واحلالية ل ت�سري اإلى ما تقوم به الهيـــئة حيـــال مناطـــق التقنــية، 
بل ين�سب تقريرها على جهودها نحو املدن ال�سناعية؛ اإ�سافـــة اإلى اأن خطـــط 
التنمية للمملكة ت�سري اإلى اأنها ت�سعى اإلى تعزيز اقتـــ�ساد املعرفــة، ول �سك يف اأن 
مناطق التقنية من اأهم املبادرات والن�ساطات العلميــــة والقت�سادية التي ت�سهم 
يف تنمية وازدهار اقت�ساد املعرفة؛ حيث ل تزال اململكـــة متاأخرة يف هذا املجال 

مقارنة بالإمكانات املادية والعلمية املتوفرة بها. 
وراأى اأهمية قيام اللجنة مبخاطبــــة الهيئة ل�ستي�ســـاح ما لديها من مبادرات 
ون�ساطـــات بخ�سو�س منـــاطق التقنـــية، وذلك بالتن�ســيق مع اجلهات املعنية؛ مع 

ت�سمني ذلك بتقاريرها احلالية والالحقة.

واأكد ع�سو اآخر اأهـــمية اأن تعـــمل الهيئـــة على ا�ستغـــالل امليـزة الن�سبية للمدن 
ال�سناعية لرفع م�ستوى ال�ستثمار الوطني، وتهيئة املدن لال�ستثمارات ال�سغرية 
واملتو�سطة لإف�ساح املجال لال�ستثمارات لتفعيل دورها يف عملية التنمية ال�ساملة، 
تقدير  يف  وامل�ساهمة  لها،  املنا�سبة  الت�سهيالت  وتقدمي  دعمها  على  العمل  مع 
جدواها القت�سادية. وقال : اإن املن�ساأة ال�سغرية واملتو�سطة، واملن�ساأة الأ�سرية 

ت�ساعد على حل العديد من امل�سكالت القتـــ�سادية والجتمــاعية، وبخا�سة ما 
يتعلق باإيجاد فر�س وظيفية للمواطنني، وتنويع م�سادر الدخل، وتو�سيع القاعدة 
النتاجية، وحتقيق التوزان يف عملية التنمية القت�سادية؛ كما اأن هذا النوع من 

امل�سروعات قد يكون نواة مل�سروعات اأكرب يف امل�ستقبل. 

وراأى اأن ن�سبة اإ�سغال بع�س املـدن ال�سناعية دون م�ســـتوى الطمـــــوحات، مما 
ي�ستدعي املزيد من احلوافز والت�سجيع، وبخا�ســـة يف املناطـــق البعـــيدة، مطالبًا 
بدعم امل�ستثمرين ال�سناعيني يف مـجــال البــناء والتجـــهيز، بت�ســهيل عمـــليات 

مطالبة الهيئة باستغالل الميزة
النسبية للمدن الصناعية لرفع

مستوى االستثمار الوطني

المنشأة الصغيرة والمتوسطة
تساعد في حل العديد من المشكالت 

االقتصادية واالجتماعية
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منهم  البع�س  اأن  ل�سيما  التجارية،  والبنوك  التنمية  �سناديق  من  القرتا�س 
يواجه اأزمة مالية للو�سول ملرحلة الت�سغيل؛ فاأغلبهم موجودون يف بع�س مناطق 

اململكة التي حتتاج للتنمية للحد من الهجرة اإلى املدن الكبرية.

اإتباعها،  الواجب  التقارير  يلتزم ب�سوابط  التقرير مل  اأن  اآخر  ولحظ ع�سو 
اأن يكون  وقد ن�س قرار املجل�س رقم 26/148 يف تاريخ 1432/12/20هـ على 
التقرير املقدم وفق املادة )29( من نظام جمل�س الوزراء؛ اإل اأن هذا مل يح�سل؛ 
حيث مل تو�سح الهيئة الهيكل الإداري لها، وكيفية اإدارة الهيئة، وطبيعة العالقات 
بني مكوناتها التنظيمية. اإ�سافة اإلى ذلك مل يت�سمن التقرير ميزانية الهيئة؛ ومل 
يو�سح املوارد، وال�سرف، وم�سادر التمويل، كما مل يو�سح جن�سية املوظفني، اأو 
نوعية التوظيف. اإلى جانب اأن التقرير مل يو�سح من الذي يقوم بتحمل تكاليف 

امل�سروعات املن�ساأة.

وطالب اآخر باأن يت�سمن التقرير ما يتعلق بالربط بالإ�سرتاتيجية مبا يف ذلك 
جزئية التقنية بكاملها ال�سناعية ومناطق التقنية باملنجز لُيعرف املتحقق منها 

واملتبقي اأي�سًا.
وقال ع�سو اآخر اإنه مل يتم تطبيق املوا�سفات وال�سالحيات املمنوحة للهيئة 
اأن  التقنية  ومناطق  ال�سناعية  املدن  هيئة  ت�ستطيع  حتى  وينبع؛  للجبيل  امللكية 

تنطلق وت�ستفيد من اخلربات ال�سابقة.

واقرتح اأحد الأع�ساء اأن توفر املدن ال�سناعية ال�سكن، والعالج، واملرتبات 
املجزية حتى ت�ستقطب خريجي كليات التقنية.

وراأى اآخر اأنه من الأف�سل اأن تن�سق املدن ال�سناعية مع مدينة امللك عبداهلل 
عن  الهيئة  تبتعد  اأن  على  م�سددًا  التقنية،  جمال  يف  واملتجددة  الذرية  للطاقة 
ال�سناعات التقليدية التي ت�ستقطب العمالة الأجنبية، واأن ت�سعى اإلى ال�ستفادة 

ممن �سبقنا يف هذا املجال.
ولحظ ع�سو اآخر اأن هيئة املدن �سجلت جناحًا يف اإن�ساء املدن ال�سناعية يف 
املناطق الرئي�سة مثل: الريا�س، وجدة، والدمام؛ اإل اأن الهيئة مل حتقق جناحًا 
يذكر يف مناطق اململكة الأخرى؛ فم�ساحات املناطق ال�سناعية يف املدن ال�سمالية 
واملناطق اجلنوبية حمدودة بع�سرات الآلف من الأمتار املربعة، ما عدا املنطقة 
اإلى  م�ساحتها  و�سلت  حيث  اجلديدة؛  املناطق  من  فهي  �سدير،  يف  ال�سناعية 
)3.2( مليون مرت مربع، م�سريًا اإلى اأن ن�سيب املدن غري الرئي�سة حمدود جدًا 
من اخلطة امل�ستقبلية التي تقدر امل�ساحات للمدن ال�سناعية التي حتت الدرا�سة 
املر�سودة  الأموال  يف  النظر  ا  اأمعنَّ اإذا  وقال:  مربع؛  مرت  مليون   )434( بنحو 
مثل   الرئي�سة  املدن  يف  املوجودة  امل�سروعات  على  تركز  �سنجدها  للم�سروعات، 

الريا�س، وجدة، والدمام. لذا، على الهيئة مراجعة خططها امل�ستقبلية.
عقاري،  كمطور  جاءت  الفعلية  الهيئة  ممار�سات  اأن  الأع�ساء  اأحد  ونبه 
ال�سناعية؛  التنمية  وهو  ا�سرتاتيجيتها،  من  الأ�سا�س  املحور  عن  وابتعدت 
والت�سجري،  املحالة،  واملياه  الأرا�سي،  تطوير  م�سروعات  الدار�سة  �سردت  حيث 
ومعاجلة مياه ال�سرف، واإن�ساء الفنادق، والأ�سواق التجارية. ومل ت�سر الدرا�سة 

اإلى امل�سانع �سوى عددها الذي بلغ )471( م�سنًعا.
ئت يف املدن  وطرح الع�سو ت�ساوؤلت عديدة عن اأنواع هذه ال�سناعات التي اأُن�سرِ
اأو غري ذلك؟ وعن  اأجهزة كهربائية  اأو  ال�سناعية؟ فهل هي �سناعات غذائية 
توزيع هذه ال�سناعات ح�سب املدن ال�سناعية، وحجم ال�ستثمارات ال�سناعية 
يف املدن ال�سناعية، وحجم الإنتاج ال�سناعي، ومقدار القيمة ال�سناعية لهذه 
يف  م�ساهمتها  ومدى  ال�سناعي،  املحلي  الناجت  يف  وم�ساهمتها  ال�سناعات، 
املدن  ال�سناعات من  العاملني يف هذه  للمملكة، وعدد  املحلي  الإجمايل  الناجت 

ال�سناعية، ون�سبة توزيعهم ح�سب اجلن�سية ون�سبة ال�سعودة.
وا�ستح�سن ع�سو اآخر اأن يو�سي املجل�س اأن ت�سمن الهيئة تقاريرها القادمة 
حجم ال�ستثمارات ال�سناعية يف املدن ال�سناعية ح�سب املدن، وم�ساهمة الإنتاج 
املدن  يف  ال�سعودة  ون�سبة  ال�سناعي،  الإنتاج  اإجمايل  يف  املدن  لهذه  ال�سناعي 

ال�سناعية.

تدني نسبة إشغال بعض
المدن الصناعية يستدعي المزيد

من الحوافز والتشجيع

على المدن الصناعية لتوفير السكن 
والمرتبات المجزية الستقطاب

خريجي كليات التقنية
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اقتراح  بدمج الهيئة مع هيئة المساحة الجيولوجية، والمساحة العسكرية

تقرير الهيئة العامة للمساحة.. التأكيد على أهمية تنفيذ
قاعدة المعلومات الجغرافية

ناقـــ�س جمـــل�س ال�ســـورى خــالل جل�سته العادية اخلام�سة ع�سرة 
التي عقـــدهـــا يـوم االثـــنني 1435/4/24هـ برئا�ســـة معــايل نـائب 
رئي�س املجل�س الدكتور حممد بن اأمني اجلفري, تقرير جلنة االإ�سكان 
واملياه واخلدمــــات العامـــة, ب�ســـاأن التقرير ال�سنـــي للهيئـــة العامـــة 
للم�ســــاحة للعـــام املايل 1434/1433هـــ الذي تــــاله رئيــ�س اللجنة 

االأ�ستاذ حممد املطريي

وبعد طرح تقـــرير اللجنــــة وتو�سياتــــها للنقـــا�س اأ�ســار اأحد الأع�ساء اإلى اأن 
اأهمية تنفيذ قاعدة املعلومات اجلغرافية للمملكة، وقد جاء  اجلميع يعلم مدى 
ت�سمني  للم�ساحة  العامة  الهيئة  على  ن�سه:«  ما  الهيئة  تقرير  على  التو�سية  يف 
تقاريرها القادمة معلومــات تف�سيليـــة عن اإجنــــازات اللجنــــة الوطنيـــة لنظــــم 
املعلومات اجلغرافية وال�سادر قرار اإن�سائهـــا من جمـــل�س الـــوزراء برقم )338( 
وتاريخ 1431/12/30هـ. منوهًا اإلى اأنه بالرغم من م�سي اأكرث من ثالث �سنوات 
على ذلك ؛ اأ�سار مندوب الهيئة يف اإجابته ب�ســـاأن هذا املو�ســـوع اإلى اأن اللجنــــة 
الوطنية اجتمعت وحددت خم�س فرق فنيــة تكلف مبهام معينة، ومنها فريق ر�سم 
ال�سيا�سات، وبعد ثالث �سنـــوات يطرح م�سروع لإعداد �سيا�سة اللجنة الوطنية، 

وو�سع الرئا�سة واملهام. 
واأ�ساف الع�سو اإن من بني ال�سعوبات التي تواجه الهيئة بح�سب التقرير طلب 
اإن�ساء م�سروعات جتريبية يف ثالث مناطق باململكة، ومت حتديد هذه امل�سروعات، 
ومل يتم احل�سول عليها. وا�ستدرك قــــائاًل: اإذا كانت الهيـــئة مل تر�ســـم ال�سيا�سة 
اإلى الآن؛ فوزارة املالية معذورة لعــدم اعتمادها هذه املبالــــغ املاليـــة املطلوبــــة. 

فلماذا ثالث �سنوات لر�سم ال�سيا�سة؟.

وا�ستغرب اأحد الأعـــ�ساء عــــدم وجـــود تعـــاون بني الهيئـــة، وهيئــة امل�ساحـــــة 
اجليولوجيــــة؛ مبــينًا اأن الهيئتـــني هـــما من يقـــوم باإنتــــاج البيانــــات واملعلـــومات 

اجلغرافية. واأكد �سرورة التعاون بني الهيئتني.
وت�ساءل ع�سو اآخر عن مفهوم تو�سيـــة اللجن التي تن�س على :” اإعادة درا�سة 
تنظيم الهيئة”، هل هو اإعادة الدرا�ســـة نف�سها؟ اأم اإعادة درا�سة تنظيم الهيئة؟. 
ولحظ  اأن جمل�س اإدارة الهيئة يفتقر لوجود ممثل لوزارة التعليــم العايل؛ لأنه 
ي�سيف الكثري للهيئة، لوجود اأق�سام يف عدد من اجلامعــــات ال�سعوديـة لها عالقة 
بعمل الهيئة، ووجود خمت�سني يف املجــــالت املختلفــــة لها، اإ�سافــــة اإلى العــــديد 
من اجلمعيات العلميـــة التي تقــــدم العديـــد من الأن�سطـــة التي تهـــتم بها الهيئة، 

كاجلمعية ال�سعودية للجغرافيا.
ولفت اآخر اإلى النــق�س ال�ســــديد الـــذي تواجهـــه الهيئـــة فيما يتعــلق بالكـــوادر 
الب�سرية املوؤهلة يف جمالت الهيئـــة، على الرغم من املراكز التدريبية املوؤهلة؛ فقد 

مت تدري�س )9%( من موظفي الهيئة خارج الهيئة، و)26%( مت تدري�سهم داخلًيا.
وبعد اأن اأ�سار اإلى املعـــهد اجلغرايف الــذي ي�ســمل اإدارات للرتخي�س والعتماد 
الأكادميي، واإدارة للتدريب والتطويـــر، واإدارة للدرا�ســــات والبحـــوث. اقــرتح اأن 
ت�ستفيد الهيئة العامة لل�سياحة من هـــذا املعــهد اإن كان موجودًا على اأر�س الواقع 
ملواجهة ال�سعوبات التي تواجهها يف تدريب كــوادرها الوطنية؛ واإن مل يكن املعهد 
موجوًدا حالًيا؛ ت�ساءل الع�سو عن املعوقـــات التي متنع اإن�ساءه؟ وملاذا ل يكون من 

�سمن اأولويات الهيئة؟.

عضو يتساءل عن عدم وجود
تعاون بين الهيئة وهيئة

المساحة الجيولوجية

النقص الحاد في مجال التدريب
يستدعي السرعة في إنشاء

المعهد الجغرافي
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واأيده ع�سو اآخر موؤكدًا اأن النق�س احلاد يف جمال التدريب ي�ستدعي ال�سرعة 
الدعم  وتوفري  وتعليمية،  تدريبية  وظائف  واعتماد  اجلغرايف،  املعهد  اإن�ساء  يف 

الالزم للهيئة العامة للم�ساحة لتطوير كادر �سعودي متخ�س�س. 

واأ�سار اأحد الأع�ساء اإلى اأن عمل الهيئة - يف معظمه - يتعلق بالأمور الفنية، 
مت�سائاًل عن عدم توزيع املوظفني ح�سب فئات عملهم وتخ�س�ساتهم، ولي�س وفق 

موؤهالتهم فقط ليت�سح جانب النق�س يف جمال اخت�سا�س الهيئة. 

ي�سري  حيث  واملوظفني،  الوظائف  عدد  يف  التباين  عن  اآخر  ع�سو  وت�ساءل 
التقرير اإلى اأن عدد الوظائف امل�سغولة )257( وظيفة، بينما بلغ عدد املوظفني 
يف جدول القوى الب�سرية )342( موظًفا؛ منهم )272( �سعودًيا و)70( متعاقًدا، 

وقال: كيف جاء هذا العدد؟.

واأيد اأحد الأع�ساء الهيئة يف مواجهتها معوقات يف الت�سوير اجلوي للمملكة، 
معظم  باأحوال جوية ممتازة يف  تتمتع  اململكة  اأن  رغم  اجلوية،  الأحوال  ب�سبب 
ف�سول ال�سنة، وقال: اإن ال�سبب يف ذلك يعود اإلى اأن الهيئة تعتمد على طائرات 
م�ستاأجرة حمددة باأوقات م�سبقة. ولو قامت الهيئة ب�سراء طائرات لكان اأف�سل؛ 
فقيمة الطائرات ل تكلف �سوى )15%( من قيمة الت�سغيل وال�سيانة. وت�ساءل عن 
عدم ال�ستفادة مما هو موجود لدى اإدارة امل�ساحة الع�سكرية اأو القوات اجلوية 

لتوفري الطائرات وجتهيزها مبا حتتاجه.

واإدارة  امل�ساحة اجليولوجية،  لل�سياحة مع هيئة  العامة  الهيئة  وطالب بدمج 
امل�ساحة الع�سكرية لتكون هيئة واحدة قوية ت�ستخدم الإمكانات البحرية واجلوية 
جتاري  منطلق  من  تتحرك  باأن  الهيئة  طالب  كما  امل�ستفيدين.  بخدمة  لتقوم 
ا عن ال�ستعانة بال�سركات  ا من اأن تكون عالة اأو عبًئا على الدولة، وعو�سً عو�سً

التي تقوم ببع�س اخلدمات.

وت�ساءل عن دور ال�سركات يف التدريب؟ بحيث يكون مع كل �سخ�س متخ�س�س 
من هذه ال�سركة مواطن حتى ن�ستطيع ال�ستغناء عن ال�سركات الأجنبية، وذلك 

لوجود اأمور �سرية يجب الحتفاظ بها. 

ولحظ ع�سو اآخر اأن امليزانية اخلا�سة بالهيئة جاءت جمملة يف التقرير، ومل 
ا املدخالت املالية للهيئة  تو�سح قيمة امل�سروعات ول ميزانيتها، ومل تو�سح اأي�سً

مع العلم باأن الهيئة ت�ستح�سل بع�س الر�سوم املالية من اجلهات احلكومية.

وقال : رغم  اأن الهيئة هي املرجعية الأولى يف جمال امل�ساحات واخلرائط اإل 
اأننا نلحظ اأن املعلومات امل�ساحية ت�سدر من البلديات، ومن وزارة الزراعة، ومن 
مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، ومن هيئة ال�سياحة، ومن جهات ثقافية. 

فلماذا ل تكون املرجعيات امل�ساحية هي الهيئة نف�سها؟. 
ولفت اأحد الأع�ساء اإلى اإن الهيئة العامة للم�ساحة عبارة عن عدة موؤ�س�سات 
وهيئات ع�سكرية ومدنية ُجمعت يف الهيئة العامة للم�ساحة، ويالحظ باأن الهيئة 
تكون  اأن  وراأى  واحد.  وقت  يف  ت�سريعية  وجهة  تنفيذية  جهة  للم�ساحة  العامة 
اأن تكون جهة ت�سريعية فال تدخل  اأو جهة تنفيذية، والأقرب  اإما جهًة ت�سريعيًة 
للغذاء  العامة  الهيئة  ذلك  على  كاأمثلة  ذلك؛  اأو غري  الإنتاج  اأو  البيع  يف عملية 
والدواء، والهيئة العامة لالت�سالت وتقنية املعلومات فهاتان اجلهتان ت�سريعيتان 

لالأمور القانونية فقط.

الهيئة هي المرجعية األولى
في مجال المساحات والخرائط

هيئة المساحة إما أن تكون
جهًة تشريعيًة أو جهة تنفيذية
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ناقـ�س جمـل�س ال�ســورى خالل جل�سته العادية الرابعة ع�سرة التي 
عقدها يــوم الثالثــاء 1435/4/18هـ, برئا�ســة معايل نــائب رئيــ�س 
املجل�س الدكتور حممد بن اأمني اجلفري تقــرير جلنة االإ�سكان واملياه 
واخلدمات العامة, ب�ساأن التقرير ال�سنوي لوزارة االإ�سكان للعام املايل 

1434/1433هـ الذي تاله رئي�س اللجنة االأ�ستاذ حممد املطريي.

وبعد اأن اأتيح لالأع�ساء مناق�سة تقرير اللجنة وتو�سياتها راأى اأحد الأع�ساء 
ل  الإ�سكان  وزارة  اإجناز  اأن  اإل  الإ�سكانية؛  املبادرات  تعدد  من  الرغم  على  اأنه 
يزال حمدودًا اأو رمبا معدومًا، ول يزال اأغلب ال�سباب يف اأم�س احلاجة للح�سول 
والتي مل  الوزارة  التي ذكرتها  ال�سعوبات  اإلى  واأرجع ذلك  على �سكن منا�سب. 
تتمكن من التغلب عليها. وراأى اأنه من الأن�سب اإقامة م�سروعات الإ�سكان خارج 

املدن املزدحمة، واأن تاأخذ الوزارة بذلك حتى واإن تطلب الأمر تكلفًة اإ�سافية.

من جانبه قال اأحد الأع�ساء: اإن بداية الوزارة هي بداية متوا�سعة يف اأح�سن 
الأحوال، ول تن�سجم مع م�ستوى طموح املواطن الذي لن يقتنع باأدائها حتى تقدم 
له �سيئًا ملمو�سًا. و�سدد على �سرورة اأن تكثف وزارة الإ�سكان جهودها يف �سبيل 
التعاون والتن�سيق، بل وحتى التكامل التام مع القطاعات احلكومية والأهلية؛ مثل: 
وزارة ال�سوؤون البلدية والقروية التي تتميز بانت�سارها يف جميع اأنحاء اململكة من 
خالل الأمانات، والبلديات، واملجال�س البلدية، واملجال�س املحلية، وطالب الوزارة 
بال�ستفادة من �سندوق التنمية العقارية الذي اأثبت - عرب ال�سنني - اأنه اآلية فاعلة 
بالقطاع اخلا�س  ال�ستعانة  عليها  اأن  اإلى  بالإ�سافة  للمواطن،  ال�سكن  تاأمني  يف 

الذي يعد اأهم الو�سائل يف جمال البناء والتعمري يف كثري من الدول املتقدمة. 

وانتقد ع�سو اآخر خلو التقرير من اأي بيانات تف�سيلية اأو اإح�سائيــــة متعلقة  
بالإ�سكان وم�سروعاتـــــه. وخــــلوها اأي�سًا من موؤ�ســــرات الأداء بالن�سبــــة ملا يتعلق 
بالإ�سرتاتيجية الأ�سا�سية لالإ�سكان، وما تهــــدف اإليه الوزارة. ونوه اإلى اأن جلنــــة 
الإ�سكان واملياه واخلدمات العامة مل تلق ال�سوء على م�سكـــلة الإ�سكان يف اململكة، 
واإمنا ركزت على املعوقات التي تواجهها الــــوزارة يف تنفيذ م�سروع امللك عبداهلل 
لالإ�سكان بتاأمني )500( األف وحدة �سكنيــــة. اإلى جــــانب عدم مطالبــــة اللجنـــة 
يف تو�سياتها بتحديد الوزارة برنامج زمني وا�سح لتنفيذ اأمر خــــادم احلرمــــني 

ال�سريفني يف تاأمني )500( األف وحدة �سكنية. 

�سندوق  اإدارة  جمــــل�س  رئي�س  هو  الإ�سكان  وزير  اأن  وبحكم   »: وا�ساف 
التنميــــة العقارية فاإن هناك ربًطا بني الوزارة وال�ســــندوق فيما يتعــــلق بتاأمني 
الوحــــدات ال�سكنية، وتوفري القرو�س املي�سرة لكافــــة املواطنني«. وراأى اأن يكــــون 
عمل الوزارة متما�سيًا مع ما هو موجود يف اإ�سرتاتيجية الإ�سكان، واأن تتم مراقبــة 

ذلك عن طريق تقريرها ال�سنوي.

ولفــــت اآخر النظر اإلى ما تــــوؤكــــده بع�س الإح�سائيــــات من اأن )73%( مــــن 
ال�سعوديني ل ميلكون �سكنًا و )30%( ي�سكنون يف م�ساكن غري لئقة؛ وراأى اأنه من 
الأن�سب اأن ي�سدر جمل�س ال�سورى قرارًا جريئًا ووا�سحـًا وحمددًا بتحرير الأرا�سي 
من اأَ�سر الحتكار، واأن ت�سهم جلنة ال�سوؤون الإ�سالمية والق�سائية بذلك عن طريق 

تو�سية بفر�س الزكاة على الأرا�سي البي�ساء، وحتويل اإيراداتها لوزارة الإ�سكان.

وزاد الع�سو باأن بع�س ال�سركات التابعة لالأمانات يف املدن الكبرية ا�ستحوذت 
على م�ساحات كبرية يف الأماكن القريبــــة من اخلــــدمات التي لو �ُسلمت للــــوزارة 

عضو يطالب الوزارة باالستعانة
بخبرة القطاع الخاص في

مجال البناء والتعمير

إحصائيات: 73% من المواطنين
ال يملكون سكنًا و%30

سكنهم غير الئق

مطالبة ببناء مركز للمعلومات واألبحاث في مجال اإلسكان

تقرير وزارة اإلسكان.. تعددت المبادرات.. وفي انتظار اإلنجازات
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من جمــــموع الوظـائف املعتمـدة فهي ن�سبـة مرتفــــعة جــــدًا، رغــــم اأن الـــوزارة 
واأما  بنف�سها.  وظائفها  �سغل جزء من  لتتولى  املدنيـة  وزارة اخلدمة  مع  ن�سقت 
ن�سبــــة املن�سرف اإلى املعتــــمد مــــن املخ�س�س مل�سروعــــات الــــوزارة )%21،1( 

و )31،3%( فهي ن�سبة منخف�سة بكل و�سوح.
واأ�سار اأحد الأع�ساء اإلى اأن وزارة الإ�سكان عند درا�ستها احتياجات مناطق 
اململكة للوحدات ال�سكنية مل ت�ستفد من املعلومات املتوفرة بهذا اخل�سو�س لدى 

م�سلحة الإح�ساءات العامة؛ وهي اأكرث دقة، وموثوقية، وماأخوذة من الواقع.
وفيما يتعلق بتعرث تنفيذ الوحدات ال�سكـنية اأ�ســــاف الع�سو اأنه يفتــــر�س اأن 
يدفع ذلك بالوزارة اإلى �سرعة العمل على اإن�ســــاء ال�سركــــة الوطنيـــة التي اأو�سى 
بها جمل�س ال�سورى بقراره رقم 51/105 وتاريخ 1434/12/23هـ لتكــــون ذراعًا 
فنيًا ت�سهم يف تخطيط وتطوير الأرا�سي وتنفيذ البنية التحتيــــة وتقــــدمي احللول 

اء. احلديثة يف الت�سميم البنَّ
وراأى ع�سو اآخر اأنه من الأن�سب اأن تدر�س الــــوزارة فكــــرة ال�سماح للمقــــاولني 
الأجانب امل�ستثمرين يف م�سروعات بناء الوحدات ال�سكنيــــة مبوا�سفــــات عالية، 
والعمل على ت�سهيل دخولهم ل�سوق البناء ال�سعودي؛ لأن وزارة الإ�سكان  معنية - وهي 

جتاهد اخلطى لرفع َكمِّ املنجز من الوحدات ال�سكنية- باأن تركز على النوعــــية. 
ودعا الوزارة اإلى درا�ســــة فكرة قــرو�س ال�سراء للوحــــدات ال�سكنيــة اجلاهزة 
ر؛ لتوفــــري خيارات وبدائل متعددة  ّ املنفذة، �سواء من القطاع اخلا�س اأو من املطورِ

اأمام املواطن لختيار ال�سكن املالئم له.
وفيما يخ�س توفري م�ساحات بي�ساء كبرية داخـــل املدن راأى منا�ســــبة درا�ســة 
التجربة ال�سنغافورية؛ حيث قدمت احلكومة ال�سنغافوريــــة دعمًا ت�سريعيًا قويًا 
ملجل�س تطوير الإ�سكان؛ فمار�ست احلكومة عرب هذا الت�سريع �سلطــــتها القانونية 

اإزاء امل�سائل املتعلقة بتطوير الإ�سكان العام واإدارته. 
وعــــن الدرا�سات والبحــــوث الإ�سكانيــــة طــــالب الع�ســــو باأن ت�ســمل درا�سات 
اأ�سا�سية عن �ســــوق الإ�سكان، والهــــتمام باإحــــ�ساء ال�سكــان، واإجــــراء م�ســــوح 
ل�ســــوق الإ�ســــكان لتكوين قاعدة معلومات موثوقة حول اأو�ســــاع الإ�سكـــان واأدائه 
يف اململكــــة، واإجــــراء م�ســــوح ودرا�سات حول الرتكيبـة ال�سكانية وتكوين الأ�سرة، 

والطـــلب على الوحدات ال�سكنية.

لأ�سهمت يف تلبيــــة احلاجــــة على املدى القــــريب واملتو�ســــط. وعرب عن الأ�ســــف 
ل�سعوبة احل�سول على التمويــــل الالزم لبناء امل�ساكن، لعدم وجود تنظيم وا�سح 
ن املواطن من ال�ستفــادة منه. وطالب اللجنــــة بتقدمي تو�سيــــة  لهذا اجلانب ميكِّ

باإيجاد اآلية لتحفيز متويل بناء امل�ساكن عن طريق �سمان الدولة للقرو�س.
وا�ستبعد اإمكانية ال�ستفــــادة من التمويــل والرهن العقــــاري يف ظــــل الغــــالء 
احلايل لالأرا�سي. وراأى اأهمية البدء بالتطبـيق ملنظومة التمويل والرهن العقاري 
للتعرف على الإيجابيات وال�سلبيات ومعاجلتها. ودعا وزارة الإ�سكـان اإلى ال�سروع 
وب�سكل عاجل يف بناء مركز للمعلومات والأبحاث يف جمال الإ�سكـــان؛ والذي ن�س 
عليه الأمر ال�سامي عند ا�ستحداث الوزارة. واإعادة هيكلة ال�سنـدوق العقاري مبا 
م ال�ستفادة من راأ�س ماله ومن التجارب العامليــــة يف هذا املجــــال. اأما عــــن  يعظِّ
دعم القطاع اخلا�س فيمكن دعم املطورين العقـــاريني من خــالل تدريب الكوادر 

الوطنية يف جمالت التقنية، ودعم مواد البناء.
ولحظ اأحد الأع�ساء اأن م�سروعات الوزارة ت�سري ببطء �ســديد ولي�ست على 
امل�ستوى املطلوب، فال يزال املواطنون يطالبون يوميًا بحل م�سكلـة الإ�سكان التي 
تثقل كاهلهم ب�سبب الإيجارات املرتفعة، وارتفاع اأ�سعار الأرا�سي؛ فال�سكن يعد 
حقًا من حقوق الإن�ســان يف وطنــه. كما اأن الــــوزارة اإذا اعتــــمدت على وظــــائف 
اخلدمة املدنية فلن حت�سل على مهند�سني وموظفـــني موؤهــلني؛ لأن �سلم رواتب 
اخلدمة ل يفي بحاجــة هــــوؤلء املهند�ســــني املوؤهــــلني املتخرجــــني من جامعــــات 
مرموقة. وراأى حتويل هذه الوزارة اإلى بنك لالإ�سكــــان كما هو معمول به يف كثــرٍي 
من دول العامل لتعطي الوزارة املرونة بتوظيف املوؤهــــلني برواتب عاليــــة جتـذبهم 

لهذا العمل الهند�سي.

واأ�سار ع�سو اآخر اإلى اأن هناك اأزمة يف نق�س املعــــرو�س من اإجمايل الأرا�سي 
والوحدات ال�سكنية باأنواعها، ويتميز هذا العــــر�س بعدم مرونتــــه. واأكد اأن احلل 
احلقيقي مل�سكلة الإ�سكــــان يرتكــــز يف جانب العر�س، فكــــلما توفــــرت الأرا�سي 
والوحدات ال�سكنية كلما اأ�سبح التمويل اأكرث جودة، بل اإن قيمته احلقيقة �سرتتفع 
ن الكثريين من امتــــالك م�ساكنــــهم باأ�ســعار  مع انخفا�س اأ�سعار العقار مما ميكِّ

متوازنة يف ظل توفر التمويل احلكومي واخلا�س. 
ونبه اإلى اأن الإح�سائيــــات ال�سابقة للتعداد ال�سكــــاين ت�ســــري اإلى اأن حاجــــة 
اململكة �سنويًا اإلى ما يقارب )98( األف وحــــدة. اإل اأن تقرير الوزارة مل يتعــــر�س 
للنمو يف الطلب على الوحدات ال�سكنيــــة. وقــــال “ اإن مل ت�ستطع الوزارة توفــــري 
احلاجة احلالية، ل�سيما اأن هناك زيادة �سنوية مبقدار )98( األف وحدة، فــكيف 

ميكن لها �سد حاجة املواطن؟”.
وا�ستغرب ع�سو اآخر وجود وظائف �ساغرة باأعداد كبرية يف بع�س الوزارات ومن 
بينها وزارة الإ�سكان، على الرغم من ال�سكوى من قلة املوظفني، وعلى الرغم من 
تعاون وزارة اخلدمة املدنية يف حتوير تلك الوظائف. و�سدد على �سرورة ا�ستف�سار 

اللجان من مندوبي الوزارات عن هذه امل�سكلة وحماولة عالجها يف اأقرب وقت.
حلماية  ملحة  �سرورة  مواطن  لكل  اجليد  ال�سكن  توفري  اأن  اآخر  واعترب 
ال�ساغــــرة  الوظــــائف  من   )%66،5( ن�سبــــة  اأما  الجتماعي.  الن�سيج  متا�سك 

الحل الحقيقي لمشكلة اإلسكان
يتركز في دعم العرض

اقتراح بالسماح للمستثمرين األجانب
ببناء الوحدات السكنية



تقارير القبة

ال�شورى - العـدد 152 - ربيع الآخــر 1435هـ 36

ربط المراجعة الداخلية بمجلس اإلدارة وفك ارتباطها بالمحافظ لضمان الحوكمة

تقرير هيئة تنظيم الكهرباء.. التحذير من الغرق في األعمال التنفيذية
ناق�س جمل�س ال�سورى خالل جل�سته العادية ال�ساد�سة ع�سرة التي 
عقدها يوم الثالثـاء 1435/4/25هـ, برئا�ســـة معـــايل نائب رئـــي�س 
املجل�س الدكتور حممد بن اأمني اجلفري, تقرير جلنة االإ�سكان واملياه 
الكهرباء  تنظيم  لهيـئة  ال�سنوي  التقرير  ب�ساأن  العامة,  واخلدمات 
واالإنتاج املزدوج للعام املايل1434/1433هـ الذي تاله رئي�س اللجنة 

االأ�ستاذ حممد املطريي.

اأحد  راأى  للمناق�سة،  املو�سوع  ب�ساأن  وتو�سياتها  اللجنة  تقرير  عر�س  وبعد 
اإلكرتونية  الأع�ساء اأن م�سروع ا�ستبدال العدادات الكهربائية احلالية بعدادات 
له جدوى اقت�سادية، و�سيعمل على التحفيز القت�سادي، وحتقيق مكا�سب مالية، 
وي�شهم يف تطوير ن�شاط واأعمال �شناعة بيانات وح�شابات امل�شتهلكني، و�شيخف�ض 

تكاليف ت�سغيل و�سيانة ال�سبكة الكهربائية.

وطالب ع�سو اآخر الهيئة باأن ت�سعى وب�سكل جاد اإلى حتديث نظام الكهرباء، 
والتن�سيق مع مدينة امللك عبداهلل للطاقة الذرية واملتجددة يف عمليات التطوير 

وطرح الفر�س ال�ستثمارية.

وكبار  اأوروبا  دول  مع  الكهربائي  الربط  حتقيق  املهم  من  اأنه  اآخر  وراأى 
امل�ستهلكني، عن طريق ت�سدير الطاقة التي مت اإنتاجها من امل�سادر املتجددة، ملا 

�سيكون لذلك من عوائد مالية كبرية للمملكة.

وقال اأحد الأع�ساء اإن قطاعي النقل والتوزيع يف الهيئة �سيواجهان م�ساعب 
للكهرباء  ال�سعودية  ال�سركة  اأهدافهما، وذلك ب�سبب احتواء ونافذية  يف حتقيق 

ل�سريحة كبرية من امل�ستهلكني، ولقطاع جغرايف وا�سع.

وت�ساءل ع�سو اآخر عن ما مت بخ�سو�س التفاقية املوقعة مع الوكالة اليابانية 
)جايكا( لو�سع اإ�سرتاتيجية لرت�سيد ا�ستهالك الطاقة الكهربائية؟.

ولحظ اآخر عدم وجود جهة رقابية على اأعمال الهيئة؛ وعدها م�سكلة حمورية. 
م�سريًا اإلى اأن جمل�س اإدارة الهيئة هو اجلهة الرقابية، اإّل اأنه ي�سوبه خلل كبري؛ 

فمحافظ الهيئة هو نائب الرئي�س، والرئي�س هو وزير املياه والكهرباء.

واأيده ع�سو اآخر موؤكدًا اأن كــون رئي�س الهيئــة هو نـــائب رئي�س جمل�س الإدارة، 
قد يــوؤدي اإلى الت�سارب يف الآراء وامل�سالح والتاأثري على  قـــرارات هذا املجـــل�س. 
واقرتح اأن يتم ربط املراجعــة الداخليـة مبجل�س الإدارة، وفك ارتباطها باملحافظ 

لتقليل امل�سكالت و�سمان احلوكمة.

مـــن جهــته قـــال اأحـــد الأعـــ�ساء اإن الهيـــئة تعـــد جهـــة مرجعـــية رقـــابيـــة، 
وتتطـــلب اأعمالهـــا وجـــود فنيـــني وخـــرباء على م�ســـتوى عـــايل. وبالرجـــوع اإلى 
التقرير جنـــد اأن هـناك عجز وا�سح يف الكوادر الب�سرية والوظيفية، وخلل وا�سح 

يف الهيكلـــة الإداريـــة.

واأ�ســـاف اآخر اأن هـــناك مبالغة وا�سحة يف �سرف الرواتب للوظــائف القيادية 
الدرا�سات  بند  اأن  اإلى  منوهًا  الرقابية.  لغياب اجلهات  عائــد  وهذا  الهيئة،  يف 
وال�ست�سارات قفــز مبعدل )40%(، وارتفعت م�سروفــات الهيئة مبقدار )%18(، 

وقال : اإن هذا ي�ستدعي وجود جهة رقابية على ميزانية الهيئة واأعمالها.

استبدال العدادات الكهربائية
بالكترونية سيخفض تكاليف

تشغيل وصيانة الشبكة

الربط الكهربائي مع دول
أوروبا وكبار المستهلكين سيحقق

عوائد مالية كبيرة

هناك مبالغة في رواتب
الوظائف القيادية في الهيئة
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وتوقف ع�سو اآخر عند عدد �سكاوى امل�ستهلكني التي مل تتجاوز )664( �سكوى 
بح�سب التقرير؛ وعده عدد قليل جًدا باملقارنة مع عدد امل�ستهلكني وامل�سرتكني يف 
ا يف اآلية تقدمي ال�سكوى،  �سركة الكهرباء. وقال : اإن هذا يعني اأن هناك غمو�سً
ويجهلها العديد من امل�سرتكني. لفتًا النظر اإلى اأن التقرير مل يو�سح ما مت ب�ساأن 

ال�سكاوى املقدمة للهيئة، وما هي ن�سبة ا�ستحقاقها؟.

وراأى اأحد الأع�ساء منا�سبة درا�سة اللجنة تو�سية تالم�س معاناة املواطنني يف 
انتظارهم الطويل من اأجل احل�سول على التيار الكهربائي، اأو ترقيته لقوة اأكرب.
اأحد الأع�ساء عر�س نتائج تطبيق املعايري يف ال�سركة ال�سعودية  وا�ستح�سن 

للكهرباء ليت�سنى للمجل�س تقييم اأدائها ومتابعة اأعمال هذه ال�سركة العمالقة.

التي  امل�سروعات  ول حتى  الهيئة؛  التقرير خلطط  تعر�س  اآخر عدم  ولحظ 
و�سعت؛ ول املدد ول الأن�سطة التي �سوف تنفذها، وكذلك كيفية متابعة تنفيذها. 

وت�ساءل عن الكيفية التي تتم بها متابعة التنفيذ؟.
املوجودة  الهيئات  جمموعة  مع  التعامل  م�سار  اأن  اإلى  الأع�ساء  اأحد  واأ�سار 
الكهرباء  لدينا ثالث هيئات؛ تنظيم �سناعة  اأن  اإلى  اإلى تعديل؛ م�سريًا  يحتاج 
والإنتاج املزدوج، وتنظيم الت�سالت، وتنظيم الإعالم، وت�ساءل عن الكيفية التي 

تتم بها حماية امل�ستهلك؟.

وقال : لبد اأن ُتن�سئ ما ي�سمى باملنظم. لذا، فاإن هناك ممار�سة حتتاج اإلى 
تعديل من قبل جمل�س ال�سورى كحامي على الأنظمة وعلى املمار�سات، ومن جهة 
التنفيذي،  العمل  اإلى  الدخول  الهيئات  تلك  م�سوؤولية  من  لي�س  اأنه  راأى  اأخرى 
فمهامها وا�سحة؛ ومن و�سع تنظيم هذه الهيئة يف جمل�س الوزراء بالقرار ذي 

الرقم )154( والتاريخ 1428/5/4هـ حدد مهام الهيئة وكان حتديًدا دقيًقا.

وراأى اأن التو�سية “الثالثة” للجنة جاءت مبخالفة نظامية وتتعار�س مع هذا 
اأي  من  امل�ستهلك  حماية  هي  املزدوج  والإنتاج  الكهرباء  هيئة  فمهمة  التنظيم؛ 

اأو ت�سعرٍي مبالٍغ فيه، وكذلك حماية الدولة، ولكن لي�س من  مناف�سة غري عادلة 
مهمتها الدخول يف العمل التنفيذي.

وطالب ع�سو اآخر باأن يكون هناك تغطية لحتياج املناطق القريبة من البحار. 
واجلوف  حائل،  ومنطقة  جاورها،  وما  تبوك  منطقة  فمثاًل  املحلى؛  املاء  من 
اإنتاج  حمطات  اإن�ساء  خالل  من  املحلى  املاء  من  احتياجها  تغطية  بالإمكان 
الأمر  هذا  بدرا�سة  الهيئة  تقوم  اأن  واقرتح  الأحمر.  البحر  �ساحل  على  مزدوج 
حتى نحافظ على املخزون املائي يف جوف الأر�س، ولكي ن�ستفيد من هذه التقنية 

باإنتاج الطاقة الكهربائية من املوارد املتاحة لنا على �ساحل البحر الأحمر.

واأ�ساف اأحد الأع�ساء اأن امل�ستهلك ل زال يعاين من اأ�سرار ال�سركة ال�سعودية 
انقطاعات  وهناك  م�ساعفة،  تاأتي  الأحيان-  بع�س  يف   - فالفواتري  للكهرباء؟ 
الهيئة  اإلى  امل�ستهلك  يلجاأ  فعندما  اأخرى؛  كثرية  واأ�سرار  الكهربائي  للتيار 
ومعاقبتها.  ال�سركة  ملحا�سبة  اآلية  اأو  تنظيم  وجود  بعدم  الهيئة  عي  تدَّ بال�سكوى 
ا اأن تقدم  لذا، فاإن هذا الأمر يحتاج اإلى وقفة جادة من اللجنة، وعلى الهيئة اأي�سً

تنظيًما عاجاًل لهذه الق�سية.

عي بعدم وجود �سالحية الرتخي�س لها كما  وختم اأحد الأع�ساء باأن الهيئة تدَّ
اأنها رخ�ست يف العام املا�سي لكثرٍي من ال�سركات املقدمة  اإلَّ  ورد يف املعوقات 
الرخ�س وهي  اأ�سا�ٍس �سدرت هذه  اأي  فعلى  واملاء؛  الكهرباء  للخدمة يف جمال 
عي النظام ول ال�سالحيات؟ وطالب اللجنة بالإجابة على هذا  ل متلك كما تدَّ

الت�ساوؤل.

نفوذ الشركة السعودية
للكهرباء أبرز معوقات تحقيق

أهداف الهيئة
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طالب بتخصيص إيرادات الجزاءات لدعم إدارة الغش التجاري بوزارة التجارة 

الشورى يؤكد أهمية اإلسراع في إصدار نظام الغرف التجارية

اأكـــد جمـــل�س ال�ســــورى اأهمـــية االإ�ســـراع يف اإ�ســـدار نظام الغرف 
التجاريـة, ودعــا املجــل�س وزارة التجــارة اإلى تفعـيل مــا يخ�سـها مــن 
قــرار مــجــل�س الــوزراء ذي الــرقــم 125 والتاريــخ 1429/4/29هـ؛ 
واملتعلق بالرتتيبات املتعلقــة ب�ســمان توفــر ال�سلع, واملواد التموينية, 

و�سبط اأ�سعارها يف ال�سوق املحلية.
 

جاء ذلك يف القــرار الذي اأ�ســدره جمــل�س ال�ســورى بعد اأن ا�ستمع 
خــالل جل�ستــه العاديــة اخلام�ســة عــ�سرة التي عقــدها يوم االثنني 
1435/4/24هـ برئا�سة معايل نائب رئيــ�س املجلــ�س الدكتـور حممد 
بن اأمني اجلفري, لوجهة نظر جلنة ال�سوؤون االقت�ساديــة والطاقــة, 
ب�ساأن ملحوظـات االأعــ�ساء واآرائهــم جتــاه التقــرير ال�سنــوي لــوزارة 
التجـارة وال�سناعــة للعــام املايل 1434/1433هـ التي تــالها رئيــ�س 

اللجنة االأ�ستاذ �سالح بن عيد احل�سيني.

وطــالب املجـــل�س يف قـــراره باأن تعـــامل اإيـــرادات جـــزاءات الغـــ�س التجـــاري 
على اأنها اإيرادات مبا�ســـرة لـــوزارة التجـــارة وال�سناعـــة ي�ستفـــاد منـــها لدعـــم 

اإدارة الغـــ�س التجـــاري.
كما طالب وزارة التجـــارة بت�ســـمني تقريـــرها معلومات كاملـــة ومف�سلة عن 

قطاع ال�سناعة، مبا يف ذلك تقرير عن الإ�سرتاتيجية الوطنية ال�سناعية.
وبينت جلنة ال�سوؤون القت�سادية والطاقة يف وجهة نظرها اأن التباين يف عدد 
امل�سانع املرخ�سة وعدد امل�سانع التي بداأت الإنتاج وارد؛ لأنه لي�س كل من ُمنح 
الرخ�سة �سوف يبداأ بالتنفيذ والإنتاج يف العام نف�سه، ل�سيما يف ظل التحديات 
وال�سعوبات التي تواجه هذا القطاع مثل �سعوبــة احل�سول على الأر�س املطلوبة، 
اإ�سافة اإلى ما يتعلق بــمدة بنــاء امل�ســنع، وتــوريد الآلت، وا�ستـــقدام جـــزء مـــن 
العمالـــة. كل ذلك يتم بعد منح الرتخي�س؛ وهذا قد ل ي�ستكمل يف مدة �سنة من 

منح الرتخي�س.
واأ�سارت اإلى اأن معايري الأداء تتطلب مقارنة عدد الرتاخي�س املمنوحة لعام 

بالعام الذي قبله، ومقارنة عدد امل�سانع التي بداأت الإنتاج بالعام الذي قبله. 

ولفتت اللجنة النظر اإلى التحديات الكبرية التي تواجه امل�ستثمرين يف القطاع 
ال�سناعي لبدء الإنتاج يف امل�سانع التي ح�سلوا عل تراخي�س �سناعية ب�ساأنها؛ 
حيث اأظهر ا�ستبيان اأجرته وزارة التجارة وال�سناعة اأن )90%( من امل�ستثمرين 
ل يزالون مهتمني بتنفيذ م�سروعاتهم. وترتكز ال�سعوبات التي تواجههم يف عدم 

توفر التمويل الكايف، وعدم توفر الأرا�سي ال�سناعية، والأيدي العاملة.

وفيما يتعلق بحجم القيمة امل�سافة يف القطاع ال�سناعي اأفاد رئي�س اللجنة 
من  زيادة ح�سته  الإنتاجية يف  القطاعات  اأكرث  من  ال�سناعي  القطاع  اأداء  اأن 
اأف�سل القطاعات يف زيادة حجم ال�سادرات؛ حيث  اأنه من  الناجت املحلي. كما 
اإن ال�سادرات ال�سناعية ت�سكل معظم ال�سادرات غري النفطية ومعدلت منوها 
)6،4%(، وبلغت م�شاهمة الن�شاط ال�شناعي يف اإجمايل الناجت املحلي )%1،2(، 
قدره  �سنوي  منو  ومبعدل  ريـال،  مليار   )268( اجلارية  بالأ�سعار  بلغت  فيما 

.)%6،5(
القطاع  يف  الوطنية  العمالة  اإحالل  يف  الوزارة  با�سرتاتيجية  مايتعلق  اأما 
تزال  ل  ال�سناعي  القطاع  يف  ال�سعودة  ن�سبة  اإن  اللجنة  رئي�س  قال  ال�سناعي 
متوا�سعة؛ بالرغم من التح�سن يف معدلت منوها �سنوًيا. وهذه الن�سبة متباينة؛ 
حيث اإن ن�سبة ال�سعودة يف ال�سناعات املتو�سطة وال�سغرية �سعيفة. يقابلها ن�سب 

المستثمرون يواجهون عدم توفر
التمويل الكافي واألراضي الصناعية

واأليدي العاملة

رغم التحسن في معدالت النمو
السنوي.. السعودة في القطاع

الصناعي ال تزال متواضعة
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طموحة وم�سجعة لل�سعودة يف قطاعات الإ�سمنت، والبرتوكيماويات، والتعدين، 
ويف املدن ال�سناعية يف اجلبيل وينبع وراأ�س الزور ووعد ال�سمال.

ال�سناعيــة  ال�سرتاتيجـــية  اأهـــداف  اأحـــد  اأن  اإلى  النظـــر  احلـ�سني  ولفــت 
اأُقرت من جمل�س ال�سورى، و�سدرت مبر�سوم ملكي، ين�س على م�ساعفــة  التي 
الوزارة  ا�سرتاتيجـــية  اأن  يفرت�س  حيث  ال�سناعة؛  يف  الوطنية  العمالة  ن�ســــبة 
تنطـــلق مــــن ال�سرتاتيجية الوطنية لل�سناعـــة، التي تهـــدف اإلى زيـــادة درجة 
املواتية  الظروف  كل  واإيجاد  ال�سعودية،  للعمالة  ال�سناعي  القطاع  ا�ستيعاب 
لكي ت�سل ن�سبة العمالة الوطنيـــة يف القطــاع ال�سنــاعي اإلى حـــوايل )%30(، 
الأمـــر الذي يعــني اأن عــــدد العاملني ال�سعوديني يف القطاع ال�سناعي ميكن اأن 
يت�ساعف اأربع اإلى خم�س مرات عن م�ستواه احلايل؛ والذي يقارب حاليًا )%15( 

من اإجمايل العاملني يف القطاع. 
وب�ساأن ما اأ�سار اإليه بع�س الأع�ساء بعدم وجود اإح�سائية لعدد العمالة التي 
مت تاأييدها بالرتاخي�س ال�سناعية لكي ميكن املقارنة بني ما اأُيد يف الرتاخي�س 
اأنه غالًبا يتم تاأييد العمالة بعدد  اأو�سح رئي�س اللجنة  وبني ما هو موجود فعاًل 
العمالة املوجــودة يف الرتخي�س ال�سنـــاعي ال�ســـادر من الـــوزارة، وتقـــوم وزارة 

العمل بخ�سم العدد الالزم لتحقيق ن�سبة ال�سعودة للم�سروع ال�سناعي.
ويف حمور قطاع التجـــارة اأ�سار احل�سني اإلى ما اأبداه عدد من الأع�ساء من 
اأ�سعار ال�سلع واخلدمات، خا�سة ال�سلع  اأداء الوزارة يف متابعـة  امللحوظات على 
الأ�سا�سية واحلــد من ارتفاعها و�سبطـــها؛ للحـــد من انتـــ�سار ال�سلـــع املغ�سو�ســــة 
واملقلدة. وبني اأن الوزارة تعمل على تطوير موؤ�سر اأ�سعار ال�سلع، ون�سره يف موقع 
اأ�سعار  اأنظمة للحالت غري العادية ملواجهة ارتفاع  الوزارة. كما طبقت الوزارة 

بع�س ال�سلع وهي الإ�سمنت، وال�سعري، واحلديد.
ومن جهة اأخـــرى اهتـــمت الـــوزارة بالتحقق من التزام املحالت بو�سع بطاقة 
الأ�سعـار على معرو�ساتها، و�سبط وخمالفـــة املحـــالت غـــري امللتزمـــة، وذكـــرت 
الـــوزارة اأنها تـــدر�س مو�ســـوع اجلمعـــيات التعاونيــة. اإلى جانبـي تطـــوير  مــركز 
ا�ستقبال بالغات امل�ستهلكـــني. ومــركز ال�ستـدعاء بالوزارة لل�سلع املعيبة، وزيادة 

عدد اأع�ساء هيئة �سبط الغ�س التجاري، ومراقبي الوزارة.

وحول مكافحة الت�سرت بينت اللجنة اأن وزارة التجارة وال�سناعة اأفادت اأنها 
تن�سق مع وزارتي الداخلية، والعمل لتطبيق نظام الإقامة، ونظام العمل؛ ليكون 

للوزارة دور يف مكافحة الت�سرت.

وفيما يتعلـــق ب�ســـرورة تفعـــيل قـــرار جمــل�س ال�سورى يف عام 1434هـ بدعم 
جمعية امل�ستهلك مالًيا. قـــال رئيـــ�س اللجــنة اإن الـــوزارة ذكـــرت اأنه تــم حتـــديث 
وتطوير اجلمعيـــة، ومت كــذلك حتويل الإعانة ال�سنوية يف ميزانية الوزارة ل�سالح 
اجلمعية وقدرها خم�ســـة مــاليني ريــــال. ومطالبـــة الغـرف التجارية بتخ�سي�س 

الن�سبة املحدودة من ر�سوم الت�سديق ل�سالح اجلمعية. 

وحول ما طرحه بع�س الأع�ساء من ملحوظات ب�ساأن الكوادر الب�سرية ووجود 
)723( وظيفة �ساغــرة، بينت اللجنة اأن الوزارة اأفادت اأنه مت موؤخرًا اإ�سغال عدد 
)230( وظيفة للرقابـة التجاريــة، اأما بقيــة الوظـــائف ال�ساغــرة فــهي لأغــرا�س 
الرتقــيات. وت�ســعى اخلطــة التدريبيــة اإلى اأن يـ�سل معــدل �ساعات التدريب لكل 

موظف )30( �ساعة �سنوًيا.

وب�ســاأن متابعـــة اأ�سـعار ال�سلـــع واخلدمـــات، والــحد من ارتفاعــها، و�سبـــطها، 
ومراقبـــة جودتهــا للحــد من انتـــ�سار ال�سلع املغ�سو�ســـة واملقلدة، والتحديات التي 
نلم�سها يف الأ�سواق، وحمدودية كفاءة اجلهـــات املعنيـــة حلمايـــة امل�ستهلك حالًيا 
و�سرورة م�ساركتـــها يف �سنع ور�ســم ال�سيا�ســـات اخلا�سة بامل�ستهـــلك و�سالمتــه. 
لفتت اللجنة النظر اإلى اأنها �سبق اأن در�ست هذا املو�سوع؛ واتخذ املجل�س قرارات 

هيكلية تتعلق باإن�ساء هيئة وطنية لرعاية �سوؤون امل�ستهلك.

رئيس اللجنة االقتصادية: تحديات كبرى 
تعيق بدء تنفيذ التراخيص الصناعية

تنفيذ اإلستراتيجية الوطنية
للصناعة يضاعف عدد العاملين 

السعوديين في القطاع
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اقتراح تعديل الئحة المدارس األجنبية

اللجنة رأت االنتظار لحين صدور الئحة المدارس األهلية.. 
واألعضاء طالبوا بعدم التأجيل 

ناق�س جمل�س ال�سورى خالل جل�سته العادية التا�سعة التي عقدها 
ال�سيخ  املجل�س  رئي�س  معايل  برئا�سة  االثنني1435/4/3هـ  يوم 
جلنة  تقرير  ال�سيخ,  اآل  اإبراهيم  بن  حممد  بن  عبداهلل  الدكتور 
ال�سوؤون التعليمية والبحث العلمي, ب�ساأن اقرتاح تعديل املادة التا�سعة 
من الئحة املدار�س االأجنبية الذي تاله �سمو رئي�س اللجنة الدكتور 

خالد بن عبداهلل اآل �سعود.
اأن اأ�سدر قراره  اأن اللجنة راأت اأن املجل�س �سبق  واأو�سح �سمو رئي�س اللجنة 
رقم 28/63 بتاريخ 1434/7/17هـ ب�ساأن م�سروع لئحة تنظيم املدار�س الأهلية؛ 
الأجنبية،  والتي �ستحل حمل الالئحة احلالية، و�ست�سمل كذلك لئحة املدار�س 
كما راأت اأن التو�سية بتملك ال�سفارات ملقرات مدار�س جالياتها والرفع بالطلب 

يف هذا ال�ساأن يعترب اخت�سا�سًا اأ�سيال لوزارة اخلارجية..
عن  الأع�ساء  اأحد  ت�ساءل  للنقا�س؛  وتو�سيتها  اللجنة  تقرير  طرح  وبعد 
اإمكانية تاأجيل النظر يف تعديل املادة التا�سعة من الالئحة حلني البت يف م�ساألة 
م�ستقبلية منظورة لدى جمل�س الوزراء؛ كما ت�ساءل عن ما اإذا كان التاأجيل يعد 

قراًرا باملعنى الدقيق للقرارات التي يتم الت�سويت عليها؟.
ونبه اإلى اأنه من غري املنا�سب اأن يعلم املجل�س باأن هناك تعدياًل �سيطال عماًل 
ت�سريعًيا م�ستقبلًيا وينتظر حلني �سدوره؛ لأن املجل�س �سيكون يف هذه احلالة قد 
اأو ولدة عمل ت�سريعي غري مكتمل النمو. واقرتح  �سمح ب�سدور لئحة ناق�سة، 

درا�سة التعديل واإحلاقه بالالئحة قبل �سدورها، اأو تعديل الالئحة احلالية.
وراأى ع�سو اآخر اأنه من الأف�سل اأن تبت اللجنة يف املو�سوع من ناحية نظامية 
ا�ستقاللية املدار�س الأجنبية مببنى تابع لل�سفارة من عدمه، ومدى توافق ذلك 
اإلى جانب مو�سوع الإ�سراف على تلك املدار�س من  مع امل�سروع املر�سل �سابًقا، 
عدمه. كما راأى اأنه من الأف�سل درا�سة هذا املقرتح واإجراء التعديل عليه، واإرفاق 

ما مت اإر�ساله من املجل�س، فال حاجة لبقائه يف اللجنة.
واأيد اآخر ما ذهبت اإليه اللجنة قائاًل اأنه يوؤيد ما ذهبت اإليه اللجنة من تاأجيل 

للمقرتح، موؤكدًا عدم التو�سع يف منح تراخي�س لهذه املدار�س قدر الإمكان؛ لأن 
اجلالية خمدومة مبدار�س اأهلية اأخرى، واإذا كان الأمر للتعامل باملثل فاإن ذلك 
متحقق، منوهًا اإلى اأنه رمبا تلجاأ العديد من ال�سفارات الأجنبية اإلى طلب متلك 
اأرا�س ملدار�س جاليتها اإن فتح ذلك الباب، كما اأن غالبية هذه املدار�س �سوف 
هذه  لدى  املوجودة  احلزبية  لل�شراعات  ومكان  اقت�شادي،  ن�شاط  اإلى  تتحول 
الدول. وعن ق�سية تدري�س هذه املدار�س لأبناء جاليتها فح�سب، اأبان الع�سو اأن 
ذلك غري دقيق، فالكثري من املدار�س التابعة لبع�س ال�سفارات ت�ستقبل طالبًا من 

غري اجلالية التابعية لل�سفارة.
اإلى حني �سدور املوافقة على  تاأجيل البت يف املو�سوع  اأحد الأع�ساء  ورف�س 
ال�سامي  املقام  اإذا ورد طلب من   : الأهلية؛ وقال  املدار�س  م�سروع لئحة تنظيم 
حول درا�سة مو�سوع معني يف جمل�س ال�سورى، فاإن على املجل�س اأن يبدي وجهة 
نظره مبوجب نظامه اإما باملوافقة اأو الرف�س. اأما التاأجيل فهذه �سابقة. وما يتعلق 
بالتاأجيل الوارد يف املادة اخلام�سة من قواعد عمل املجل�س، فاإنه يف حدود ذكرتها 

املادة ول تنطبق على هذا املو�سوع، فهي تتعلق بالتاأجيل حلني �سدور نظام. 
واأ�سار اإلى اأن لئحة املدار�س الأهلية التي رفعت من املجل�س لي�س لها عالقة 
اإلى  املرفوع  الن�س  بتعديل  اللجنة  تقوم  اأن  املنا�سب  ومن  الأجنبية.  باملدار�س 
ت�سع  واأن  الأجنبية  املدار�س  باإ�سافة  الأهلية  باملدار�س  ال�سامي واخلا�س  املقام 
ا جوازًيا فيما يتعلق بهذا املو�سوع، اأو اأن تقوم اللجنة بتعديل نظام متلك غري  ن�سً
ال�سعوديني للعقار باإ�سافة ن�س يجيز متلك ال�سفارات ملدار�سها يف اململكة، ومن 

املنا�سب ال�سماح للممثليات الأجنبية بفتح مدار�سها اأ�سوة باملعاملة باملثل.
بو�سع  ال�سامي  املقام  اإلى  املعاملة  اللجنة  تعيد  اأن  الأع�ساء  اأحد  واقرتح 
اأو اأن تبدي راأيها يف تعديل املادة  مربرات لطلب تاأجيل البت يف هذا املو�سوع، 
اإلى حني البت  التا�سعة من الالئحة املطبقة حالًيا للمدار�س الأجنبية، وننتظر 
يف مو�سوع قرار جمل�س ال�سورى ال�سابق املتعلق بدمج الالئحتني و�سدور لئحة 

موحدة هي لئحة تنظيم املدار�س الأهلية.
وراأى ع�سو اآخر اأنه من الأن�سب اأن يكون التعديل على الالئحة التي اأ�سدرها 
املدار�س  لئحة  يف  ويوجد  اللوائح،  من  قبلها  ما  تلغي  التي  هي  لأنها  املجل�س؛ 
الأجنبية جلنة متثل وزارة اخلارجية؛ اإل اأنها غري موجودة يف الالئحة اجلديدة 
وزارة  ميثل  من  يوجد  ل  لأنه  فراًغا؛  هناك  يجعل  وهذا  املجل�س،  رفعها  التي 
ذلك  فاإن  باملثل؛  املعاملة  ق�سية  واأما  الطلبات.  هذه  ت�ستلم  التي  اخلارجية 

حت�سيل حا�سل وهو قائم ومعمول به.
لالأ�سباب  ا�ستناًدا  اإليه  انتهت  فيما  للجنة  تاأييده  عدم  اآخر  ع�سو  واأبدى 
القانونية الآنف ذكرها، وطرح ت�ساوؤًل عن الهدف من طلب هذا التعديل؟، وقال: 

اإن هذا يعني اأن هناك ق�سوًرا يف الالئحة املطبقة حالًيا.
وراأى اآخر اأن تو�سية اللجنة جاءت غري متفقة مع حيثياتها يف راأيها، فاللجنة 
املادة  تعديل  توؤيد  ل  اأنها  يعني  وهذا  الرتاخي�س،  منح  يف  التو�سع  عدم  تقول: 
التا�سعة، بينما كان من املفرت�س اأن تالقي تو�سيتها ما انتهت اإليه، ول تعطل هذا 

التعديل، ل�سيما واأن احلاجة ما�سة لوجود هذا التعديل يف مادته “التا�سعة”.
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القانون الذي أنعش االقتصاد المعرفي األمريكي

انتع�س القت�ساد املعريف يف الوليات املتحدة؛ ومنى البتكار واأمكن ا�ستثمار براءات الخرتاع وامللكية الفكرية النا�سئة عن 
الأبحاث املمولة من احلكومة الحتادية ب�سبب قانون تبناه اثنان من اأع�ساء جمل�س ال�سيوخ، بري�س بايه من ولية انديانا وبوب 

دول من كن�سا�س، واعتمد القانون يف عام 1980، و�سمي با�سميهما. 
يعالج القانون اأحد اأهم امل�سكالت القت�سادية التي تعاين منها القت�ساديات التقليدية، وهي تنمية وا�ستثمار الخرتاعات 
وامللكية الفكرية. وركز القانون على �سبل اإدارة الخرتاعات التي نتجت من ميزانيات البحث الأمريكية؛ والتي و�سلت اآنذاك اإلى 
اأكرث من 75 مليار دولر �سنويا. واختلفت وجهات النظر حول هذه الق�سية اإلى ثالثة حماور، الأول تاأ�سي�س جهاز مركزي قوي 
اأن تقدم احلكومة حوافز لالأفراد لدعمهم لال�ستثمار، والأخري �سرورة �سمان عدم  املوارد بفعالية، والثاين  اإدارة هذه  يتولى 

ت�سييع جهود وا�ستثمارات احلكومة؛ ويجب اأن ت�سمل الفائدة املالية جميع من �ساركوا يف البحوث.
قبل �سن هذا القانون، متلكت احلكومة الأمريكية اأكرث من 28000 براءة اخرتاع؛ و مل ت�ستطع اإل اأن حتول ما ن�سبته 5% من 
تلك الرباءات اإلى منتجات جتارية. وتراكمت هذه الرباءات نتيجة لإنفاق احلكومة الأمريكية على البحث والتطوير بعد احلرب 
الدولة  لأمن  اأ�سا�سي  مفتاح  العلمي هو  التقدم  فيه على:” اأن  ن�س  الذي  بو�س  فانيفار  تقرير  بناء على  وذلك  الثانية،  العاملية 

الأمريكية واملفتاح خللق عدد كبري من فر�س العمل، ولرفع م�ستوى معي�سة الفرد الأمريكي”. 
ومع ذلك، فلم يكن للحكومة الأمريكية �سيا�سة موحدة لرباءات الخرتاع، وال�سيا�سة العامة اآنذاك كانت اأن احلكومة حتتفظ 

بحق ا�ستثمار الخرتاعات فقط؛ ومل تو�سح ال�سيا�سة نقل التقنية اأو براءات الخرتاعات من احلكومة اإلى القطاع اخلا�س.
ومل تكن ال�سركات قادرة على ا�ستثمار براءات الخرتاع احلكومية وت�سنيع وتطوير خدمات بناء عليها. لذا كانت ال�سركات 
مرتددة يف ال�ستثمار يف وتطوير منتجات جديدة؛ وف�سلت احلكومة يف جذب القطاع اخلا�س لرتخي�س براءات الخرتاع التي 
متلكها احلكومة. ومن اأحد اأهم عوامل ف�سل ال�سيا�سات يف ذلك  الوقت هو عدم منح امل�ستثمر حق ح�سري يف ا�ستثمار براءة 
الخرتاع. فما اأن يبداأ امل�ستثمر يف التطوير والإنتاج؛ وتظهر بواد النجاح ياأتي من يقطفها، وبيداأ من حيث انتهى امل�ستثمر الأول.
يف عام 1970 اكت�سف اأحد اأع�ساء هيئة التدري�س يف جامعة بوردو يف ولية اإنديانا اكت�سافات مهمة يف م�سروع بحثي ممول من 
وزارة الطاقة، ولكن الوزارة رف�ست منحه ت�سريحا با�ستثماره جتاريا. وذهب الباحث لع�سو جمل�س ال�سيوخ عن وليته بري�س بايه 

الذي بحث املو�سوع ووجد حالت مت�سابهة؛ ووحد جهوده مع بوب دول ليظهر القانون اأخريا يف عام 1980.
اأعطى القانون للجامعات وال�سركات ال�سغرية حرية اختيار الخرتاعات املمولة من احلكومة وبدء عمليات الإنتاج والت�سويق 
فورا. كما حمى القانون امل�شتثمر باأن اأعطاه الرتخي�ض احل�شري لال�شتثمار يف الخرتاع ب�شرط العمل على تطوير ونقل الخرتاع 

اإلى ال�سوق من اأجل ال�سالح العام.
فتح هذا القانون الباب على م�سراعيه لقوى ال�سوق لال�ستثمار يف م�ساريع البحث احلكومية واأطلق امللكية الفكرية من �سجن 

بريوقراطية احلكومة.
براءات الخرتاع يف اململكة العربية ال�سعودية متول من ميزانية اخلطة الوطنية للعلوم والتقنية؟ للتذكري تبلغ امليزانية للخطة 
امللك  ويدير اخلطة جلنة خا�سة يف مدينة  واملالية.  القت�سادية  الوفرة  وقت  ميزانية كرمية جاءت يف  وهي  ريال،  مليارات   8
عبدالعزيز للعلوم والتقنية، مب�ساركة قطاعات بحثية، وبع�سوية ممثل من ووزارة املالية. املدينة هي املخولة باإدارة ا�ستثمارات 
براءات الخرتاع املمولة من هذه اخلطة و “الأمني” عليها، وقد اأ�س�ست لهذا الغر�س  ال�سركة ال�سعودية لتطوير وا�ستثمار التقنية 
والتقنية  للعلوم  الوطنية  اخلطة  من  املمول  والتطوير  بالبحث  اخلا�سة  الفكرية  للملكية  ال�ساملة  ال�سيا�سة  وو�سعت  )تقنية(. 

والبتكار يف اململكة العربية ال�سعودية لتحكم عمليات ا�ستثمار حقوق امللكية الفكرية. 
الو�سع يف اململكة العربية ال�سعودية خمالف ملا هو يف الوليات املتحدة. فهل هو الو�سع الأمثل حلالة، وثقافة، وطبيعة الخرتاع 

يف اململكة؟ اأم اأنه و�سع يحتاج لت�سحيح؟ هل لدينا وقت للتجربة  واخلطاء؟.

د. عبدالعزيز بن اإبراهيم احلرقان
ع�سو جمل�س ال�سورى



ال�شورى - العـدد 152 - ربيع الآخــر 1435هـ

استشارات قانونية

42

املرغـــوب يف حمايتــها و�سيانتها اأو تنظيمها مبوجــب ت�ســريع، ومــن ثــم مرحـــلة 
ال�سروع يف اإعداد امل�ســودة الأولى مل�ســروع الت�ســريع ) النظام (، وذلك بالتج�سيد 
الواقعي لتلبية الحتياج الت�سريعي، وحتقيــق الأغرا�س التي رمت اإليها ال�سيا�سة 
الت�سريعية، وكما هو معلوم باأن هذه املرحلة يف البنـاء التـ�سريعي ال�سعـودي متر 
عرب م�سلكني رئي�سيني؛ اأولهما قيام اجلهة التنفيذيــة برفــع مقتـرح النظام اإلى 
ال�سلطة الت�سريعية، ومن ثم ياأخذ دورته التنظيمية حني تتم املوافقـة على امل�سي 
يف درا�سته، اأو من خالل امل�ساحة الت�سريعية املمنوحة ملجل�س ال�ســورى باملبـادرة 
اإلى اقرتاح �سن الأنظمة اأو تعديلها وفقًا للمادة ) الثالثة والع�سرين ( من نظامه، 
تاأتي بعد ذلك مرحلة اإ�سدار الت�سريع من اجلهة املخولة باإ�سدار الأنظمة بالأداة 

النظامية املنا�سبة .

وبعد هذا ميكـــن القول اإن ال�سياغـــة القانونية املحكمة لالأنظمة والت�سريعات 
ميكـــن لها اأن تكـــون كـــذلك اإذا ما توافـــرت فيـــها ال�سمـــات املطلوبـــة لل�سياغـــة 
اجليدة، وهذه ال�سمات ميكن تق�سيمـــها اإلى ما يتعـــلق منها باجلوانب املو�سوعية 
لل�سياغة القانونيـــة، وما يتعلق باجلــوانب ال�سكلية التي يلزم مراعـاتها عند �سن 

الت�سريعات، وميكن اإجمالها ) ل على �سبيل احل�سر ( على النحو الآتي : 

أواًل : الجـوانب الموضــوعيـة الواجــب مراعاتهــا للصياغـة 

التشريعية : 
مراعـــاة القواعــــد الد�ستـــوريـــة : حيث اأن الد�ستـــور مبفهومـــه العـــام يعـــد 
حجر الأ�سا�س للنظام القانوين للدولــة، كونــه ين�سئ ال�سلطــات العامــة، ويحــدد 
اخت�سا�ساتهـــا وواجبـــاتها، وكـذلك حقــوق الأفـــراد وحرياتهـــم العامـــة، وعليـه 
فاأي نظام يراد �سنـــه ل بد اأن يكـــون من�سجـــمًا مع الأ�ســـ�س واملبادئ العامــة التي 
ينظمها الد�ستـــور، واأن يــالحظ ال�سائغ للمــواد الت�سريعية العالقة املبا�سرة بني 

تعد الت�سريعات ) االأنظمة ( اأحد اأهم املظاهر القانونية احلديثة 
ال�سائدة يف تركيبــة املجتمعـــات, كما تعد االأداة الرئي�سية والفاعلة 
يف حتقيق اأق�سى درجات االإ�سالح مبختلـف اأ�سكاله؛ االقت�سادي منه 
واالجتمـاعي وال�سيـا�سي, وذلك ملا تت�ســف بـه مـن خـ�سائ�س و�سـمات 
جعلتــها يف �ســـدارة القواعـــد القانونيــة امللزمـــة التي تنظــم �سـوؤون 

املجتمعات يف كافة جوانبها.

وبالنظر هنا اإلى امل�ساحة الت�سريعية املمنوحــة ملجــل�س ال�سـورى ال�سعودي يف 
�سالحية املبادرة اإلى اقـرتاح �سّن نظام جديــــد، اأو تعديـــل نظــام نافـــذ، وفقًا ملا 
ن�ست عليه املادة ) الثالثة والع�سرون ( من نظـــام املجل�س؛ جنـــد احلاجـة املا�سة 
لت�سليط ال�سوء على اجلوانب ذات الأهميـة يف �سياغة الأنظمة والت�سريعات حتى 
تخرج باأ�سلوب علمي متقن، و�سياغة قانونيـة حمكمة تعك�س مدى متكن اجلهة 

التي تتولى �سن هذه الت�سريعات.

ومن هنا ميكـــن القـــول ابتـــداًء اإن الت�سريع هــو جمموعة القواعد القانونية 
امللزمة واملجردة، تت�سف بالعمومية وال�سطــراد، يكـــون من خــاللها خماطــــبة 
ال�سلـــوك الجتــــماعي ب�ســـدورها مـــن ال�سلطـــة الت�سـريعـــية املخــولـــة باإ�ســـدار 

الت�سريعات بعمومها.

وال�سياغة القانونية هي مهارة حتــويل املادة الأولية التي تتكون منها القاعدة 
القانونية اإلى قواعد عـملية �ساحلـــة للتطبــيق واقــعّيًا على نحو يحقق الغاية التي 

عناها املنّظم من �سّن تلك الت�سريعات.

وقبل ال�سروع يف ال�سمـات التي يجــب اأن تت�ســم بها القاعـــدة القانونيـة املراد 
�سياغتها يف اإطار اإ�ســـدار ت�سريع يحتـــوي على املقومـــات الأ�سا�سيـــة مـــن حيـــث 
ال�سياغة وال�سناعة؛ ل بد من الإ�ســـارة اإلى املراحـــل التي مير بها الت�ســريع بدًء 
مبرحلة الأ�سباب املوجبة لإ�سدار الت�سريع، وتهيئـــة الوقـــائع التي تظهر امل�سالح 

التشريعات بين الصياغة والصناعة

�سلطان بن عبداهلل العمري
قانوين - االإدارة العامة للم�ست�سارين

مبجل�س ال�سورى
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الت�سريع وا�سرتاتيجية الدولة، وعدم امل�سادمة بينهما، اأو خمالفة روح العالقة 
بن الت�سريع واأهداف الدولة ومراميها .

ان�سمت  التي  الدولية  واللتزامات  التفاقيات  الت�سريع مع  ان�سجام  مراعاة 
اإليها الدولة.

عدم  وكذا  عدمه،  من   ) النظام   ( الت�سريع  م�سروعية  مدى  من  التاأكد 
معار�سته لالأنظمة ال�سارية .

احرتام قواعد العدل وامل�ساواة يف �سن الأنظمة والت�سريعات ، ومراعاة تدرج 
قوة الإلزام فيه.

اأو  ت�سريع  ا�ست�سدار  املراد  باملو�سوع  املتعلقة  باملعلومات  الكاملة  الإحاطة 
قواعد تنظمه.

يف  توافرها  مدى  على  والتاأكيد  القانونية،  القاعدة  �سمات  مراعاة  �سرورة 
الن�س الت�سريعي حمل ال�سياغة، فال بد من كون القاعدة عامة جمردة وبالطبع 

ملزمة.
�سعت  التي  والت�سورات  الأفكار  مع  متفقة  اأي  م�ستقرة،  ال�سياغة  تكون  اأن 

القاعدة القانونية اإلى حتقيقها، وكذلك األ تثري الإ�سكالت عند التطبيق .

ثانيًا : الجوانب الشكلية للصياغة التشريعية :
بها حتى  الأخذ  التي يجب  واملهارات  للت�سريع،  ال�سكل اخلارجي  تعني  وهي 
يخرج الت�سريع مكتمال �سكاًل ومو�سوعًا، وميكن اإجمالها اأي�سًا ) ل على �سبيل 

احل�سر ( يف الآتي : 
وجود  عدم  من  والتاأكد  ومدلولتها،  العربية  اللغة  بقواعد  التام  اللتزام 
اأخطاء نحوية اأو �سرفية، حيث من املمكن اأن تنحرف باملعنى املق�سود للت�سريع، 

وت�سعف ال�سكل العام له.

العتماد على ال�سياغة املتعارف عليها دون اجلنوح نحو احلداثة غري املربرة 
يف ال�سياغة، والتجديد املخل .

اإلى احلد الذي ي�سهل معه فهم  الأ�سلوب والرتاكيب، والإيجاز  الب�ساطة يف 
املق�سود دون اإخالل.

وكذلك  واف،  ب�سكل  واملدلولت  امل�سطلحات  وتركيز  والو�سوح  الدقة 
التما�سك والتناغم بني مواد الت�سريع.

منا�سبة احلجم الكمي للت�سريع، حتى ي�سهل الإملام به، وياأتي ذلك من خالل 
القدرة على اختزال الفكرة القانونية املراد �سياغتها كمادة نظامية.

�سرورة ت�سمني امل�سروع مواد حتدد نطاق تطبيقه؛ املكاين منه، واملو�سوعي، 
وال�سخ�سي .

ا�ستمال امل�سروع على مادة تبني الغاية والهدف من �سّنه، بو�سع مادة تت�سمن 
كلمة ) يهدف اأو بغية اأو من اأجل ...(، وقد جرى العرف الت�سريعي على اأن تكون 

املادة املبينة للهدف من الت�سريع يف بدايته.
من اجلوانب امل�ستح�سنة كذلك؛ عنونة مواد الت�سريع مبا يتواءم مع حمتواه، 
تكون تلك العناوين من�سجمة مع بقية مواد الت�سريع، ويف اإطار الت�سل�سل املنطقي 

للم�سروع. 
اإلى غري ذلك من النواحي الواجب مراعاتها �سكاًل وم�سمونًا، والتي تزخر 

بها كتب القانون التي عنت بهذا ال�ساأن .
بقي اأن نقول اأنه من املنا�سب درا�سة العمل على اإ�سدار دليل ت�سريعي موحد، 
الأ�ساليب  حتدد  علمية  اأ�س�س  على  مبنية  موحدة،  اآلية  و�سع  خالله  من  ميكن 
ت�سهيل  يف  ت�ساهم  لعلها  الت�سريعات،  �سياغة  عند  اتباعها  الواجب  القانونية 

الو�سول اإلى احلد املطلوب يف جودة �سياغة الت�سريعات و�سناعتها . 

استشارات قانونية
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هيمن الو�ســـع االإن�ساين واالأمني الذي يعي�ســـه ال�سعب ال�ســـوري, 
ومفـــاو�سات ) 5 + 1 ( مع اإيران ب�ساأن برناجمها النــووي, والتدخالت 
جانب  اإلى  و�سوريا,  واليمن  العربي  اخلليج  دول  بع�س  يف  االإيرانية 
جلنة  وفد  اجتماعات  على  اليمنية,  اجلمهورية  يف  الراهن  الو�سع 
ال�سداقـة الربملانيــة ال�سعوديـــة االأمريكيــة مبجل�س ال�سورى خالل 
ال�ســورى  جملـــ�س  ع�سو  برئا�ســـة  موؤخرًا  املتحدة  للواليات  زيارته 
رئي�س اللجنة الدكتور خالد بن اإبراهيم العـــواد مع عــدد من اأع�ساء 

الكونغر�س االأمريكي ووكيل وزارة اخلارجية االأمريكية.

واأو�ســح اأعــ�ساء وفــد جمــل�س ال�ســورى خالل اجتماعـــاتهم مع عــ�سو مـجل�س 
ال�سيوخ ال�سيناتور جون ماكني، وع�سو جمل�س النواب رئي�س جلنة ال�ستخبارات 
باملجلـ�س مايــك روجــرز وعــ�سوي جمــل�س النـواب تد دويت�س، ودت�س ربرزبرجر، 
ووكيل وزارة اخلارجيـــة جريالد اأن موقف اململكة العربية ال�سعودية بقيادة خادم 
احلرمني ال�سريفني املـلك عبداهلل بن عبدالعزيـز اآل �سعـود – يحفظـه اهلل – 
من اأزمة ال�سعب ال�ســوري ثابت ويتـمثل يف دعـم ال�سـعب ال�سـوري لبلوغ اأهـدافــه 

امل�سروعة يف احلرية وال�ستقالل والوحدة الوطنية.

 جتدر الإ�سارة اإلى اأن وفــد جلنــة ال�سداقـــة ال�سعوديـــة الأمريكيـــة �ســم اإلى 
جانب رئي�س الوفد كاًل من اأعــ�ساء جمـل�س ال�سورى اأع�ساء اللجنة الدكتور خالد 
العقيل، والدكتور عبدالعزيز طاهر، والدكتــورة فردو�س ال�سالح، والدكتور طار 

فدعق، والدكتورة �سلوى الهزاع، والدكتور �سطام لنجاوي.

وحث وفــد املجل�س اأع�ســاء الكــونـغر�س الأمريكــي على ال�سغــط على الإدارة 
الأمريكيـــة لتخـــاذ موقــف حــازم جتــاه النظام ال�سوري لوقف املجازر وعمليات 

بحث في واشنطن ملفات سياسية وأمنية واقتصادية

وفد لجنة الصداقة السعودية األمريكية شرح لعدد من أعضاء الكونغرس 
األمريكي مواقف المملكة تجاه األزمة السورية وقضايا المنطقة

القتل، واإنهاء الو�سع املاأ�ساوي الأمني والإن�ساين الذي يعي�سه ال�سعب ال�سوري.

واأطلع رئي�س وفــد املجل�س النواب الأمريكيني عــلى الأمــر امللكــي الـذي اأ�سدره 
خــادم احلرمــني ال�سريفــني بتجــرمي كـل من ي�ســارك يف الأعمال القتالية خارج 
اململكة، اأو ينتــمي اإلـى اجلماعـــات الدينيـــة اأو الفكريــة املتطرفـــة، اأو امل�سنفـــة 

كمنظمات اإرهابية داخليًا اأو اإقليميًا اأو دوليًا.

منــوهـــًا اإلى اأن الأمــر امللــكي يـــاأتي يف �سيــاق اجلـهــود التي تبذلــها اململكـــة 
ملكافحــة الإرهاب والتطــرف الدينــي والفـكــري ومنــها نظــام مكافحــة الإرهــاب 

الذي �سدر موؤخرَا.

و�سرح اأع�ســاء الوفــد موقـف اململكـــة من امللــف النــووي الإيــراين يف �ســوء 
املحادثات التي جتريهــا الدول دائمة الع�سوية الدائمة مبجل�س الأمن زائد اأملانيا 
)5 + 1( مع اإيران ب�ســاأن برناجمـــها النـــووي، واأو�سحــوا اأن اململكــة تــوؤيد احلــل 
ال�سلمي لهذا امللــف اإذا ما �ســدقت النوايــا الإيرانيــة، بيـد اأنهـم طالبــوا باطـالع  
اململكة على فحوى املحادثات بني اجلانبني وما ت�سفر عنـــه من اتفاقات، لتبديد 
ال�سوؤون  يف  تدخالتها  تعـــززها  التي  الإيرانية،  النوايا  من  اخلليجية  املخاوف 
الداخلية لعدد من دول اجلوار وبخا�سة يف البحرين واليمن والعراق، ف�ساًل عن 

تدخلها املبا�سر يف �سوريا لدعم النظام.

وفد المجلس حث أعضاء الكونغرس 
للضغط على اإلدارة األمريكية التخاذ 

موقف حازم تجاه النظام السوري
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كما طالبوا بال�سغط على اإيران للتخلي عن التدخل يف �سوؤون دول املنطقة، 
والعمل على ا�ستقرار منطقة اخلليج العربي.

ولفتوا النظر اإلى الو�سع الراهن يف اجلمهورية اليمنية وما يقوم به احلوثيون 
- الذين يتلقون الدعم من اإيران - من قتل وح�سار لبعـــ�س املناطـــق اليمينـــة 

بهدف ال�سيطرة عليها وتو�سيع نفوذهم يف اليمن. 

واأكد وفد املجل�س اأن العالقـات بني اململكة العربية ال�سعوديـة والوليات املتحدة 
تاريخية واإ�سرتاتيجية، ل توؤثـر فيها الختالف يف وجهات النظر، اأو تباين املواقف 
جتاه بع�س الق�سايا الإقليميـــة الراهنـــة، فاأي اأزمة متر بها العالقـــات لتعدوا اأن 
تكون �سحابة �سيف �سرعـــان ما تنقـــ�سع بف�ســـل من اهلل ثم بالإرادة ال�سيا�سيـــة 
وحكمة قادة البلدين ال�سديقني. لت�ستمر هذه العالقات را�سخة وقوية، قوامها 

العمل امل�سرتك والتن�سيق والت�ساور ب�ساأن خمتلف الق�سايا الراهنة.  

من جهــته اأكـــد ع�ســـو جملـــ�س ال�سيـــوخ الأمريـــكي ال�سيـــناتور جـــون ماكـــني 
ا�سرتاتيجي  حليف  ال�سعودية  العربية  اململكة  اأن  ال�سورى  بوفد  اجتماعه  خالل 
للوليات املتحـــدة، معربًا عن تقـــديره ملوقفــها الداعــم لل�سعب ال�سوري يف اأزمته 

احلالية مع النظام.
كما عرب عن تقديره للجهود التي تبذلها حكومـــة خادم احلرمـــني ال�سريفـــني 
ملكافحة الإرهاب بكافة اأ�سكاله و�ســوره، ولدورهــا املحـــوري يف ال�ســـالم والأمـــن 

الإقليمي والدويل والتنمية يف دول املنطقة.
وقال :« اإنني اأحيي الدعم الذي تقدمـــه اململكـــة لل�سعب ال�ســـوري يف مقاومتــه 

للنظام واآلته الع�سكرية«.
و�سكك يف جناح مفاو�سات الدول ال�ست مع اإيران وقال » اإنهم اأي الإيرانيني 

غري م�ستعدين لذلك«.

 النائب ورئي�س جلنة ال�ستخبارات مبجل�س النـــواب مايـــك روجـــرز اأكـــد اأن 
العالقات بني اململكة والوليات املتحدة عالقات اإ�سرتاتيجية، م�سددًا على اأهمية 
العمل على تطويرها مبا يخدم امل�سالح امل�سرتكة لبلدين وال�سعبني ال�سديقني.

 وقال روجـــرز لأع�ســـاء وفد جمل�س ال�ســـورى » اإننا نقـــف مع اأ�سدقـــائنا يف 
املنطقة، والر�سالة التي جئتم من اأجلها و�سلت وهي ر�سالة وا�سحة«.

النائب مبجل�س النواب تيـــد دويتـــ�س عرب عن قلــقه من ا�ستمرار املجازر التي 
يرتكبها نظام ب�سار بحق ال�سعب ال�سوري، وو�ســف ا�ستخدامه للرباميل املتفجرة 

لقتل املدنيني باأنها عملية قذرة.
من جهته اأكـــد م�ســـاعد وكـــيل وزارة اخلارجيـــة الأمريكـــية عمق العالقـــات 
بني اململكة العربية ال�سعودية والوليات املتحدة، وو�سفها بال�سرتاتيجية والقوية، 
تزداد عمقًا بالزيـــارات املتبادلـــة على اأعلى م�ســـتوى بني البلـــدين ال�سديقـــني، 

وا�ستمرار الت�ساور والتن�سيق بينهما يف خمتلف الق�سايا الإقليمية والدولية.
كما اأكد خالل لقائه اأعـ�ساء الوفد يف مكتبه مبقر وزارة اخلارجية يف وا�سنطن 
اأهميــــة ا�ستقـــرار اليمن وو�سع حد للحـــوثيني، وتنظـــيم القاعدة، والتـــدخالت 
الإيرانية يف اليمن، والوقـــوف اإلى جانب احلكومـــة اليمنيـــة يف جهـــودها لب�سط 

نفوذها على كافة الأرا�سي اليمنية، ودعم التنمية يف اليمن.
ويف ال�ساأن ال�سوري اأكد جريالد فاير�ســـتاين اأهميـــة خـــروج جميع املقاتـــلني 

الأجـانب من �سوريا مبا فيـها القوات الإيرانيـــة وميلي�سـيات حزب اهلل.
منوهًا اإلى حر�س اململكة العربية ال�سعودية على احلفاظ على �سبابها وعدم 
م�ساركتهم يف القتال الدائر هناك، باإ�سدار الأمر امللكي بتجـرمي كل من ي�ســارك 
يف الأعمال القتاليــة خـــارج اململكـــة، اأو ينتمي اإلى اجلماعات الدينية اأو الفكرية 

املتطرفة، اأو امل�سنفة كمنظمات اإرهابية داخليًا اأو اإقليميًا اأو دوليًا.
وقال : » اإننا نتفق يف فهم الق�سية ال�سورية، واأبعادها، ونطمح يف الوقت ذاته 

اإلى انتقال �سلمي لل�سلطة، بدون ب�سار الأ�سد«.

جون ماكين: نقدر للمملكة
دعمها للشعب السوري،

ومكافحتها لإلرهاب

مايك روجرز: عالقاتنا
استراتيجية ويجب أن تستمر..

ورسالتكم وصلت واضحة
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اخلارجية  وزارة  الوكيل  امل�سوؤول  اأو�سح  الإيراين  النووي  امللف  وبخ�سو�س 
بتفكيك  اإيران  للتزام  �سهور  �ستة  حددت  اإيران  مع  املفاو�سات  اأن  الأمريكية 
الذرية كل  للطاقة  الدولية  الوكالة  وبتفتي�س دويل عرب  النووية،  بع�س من�ساآتها 
الإيرانية يف اللتزام بتفكيك  النوايا  التاأكد من �سدق  ليتم على �سوئها  �سهر، 

معامل التخ�سيب لليورانيوم.

وبحــث مع رجــال االقتــ�ساد واالأعــمال االأمريكيــني نقـل وتوطــني التقنيــة 

وتدريب املبتعثني ال�سعوديني 

ويف اإطــار الزيــارة التقـى وفد جلنــة ال�سداقــة الربملانية ال�سعودية الأمريكية 
جمــل�س الأعــمال ال�سعــودي الأمــريكي يف وا�سنــطن برئــا�ســة الرئــي�س التنفــيذي 
للمجل�س ادوارد بريتون، و رئي�س جلنة العالقات مع تركيا وال�سرق الأو�سط و�سما 

اأفريقيا بالغرفة التجارية الأمريكية كو�س ت�سو�سكي، - كاًل على حدة -.

 واأكد ع�سو املجل�س رئيـــ�س اللجنــة الدكــتور خالــد بن اإبــراهيم العــواد متـيز 
العالقـــات الثنائيــة بني اململكــة العربيــة ال�سعوديـــة والوليــات املتحـدة ومتانتها 
وبخا�سة يف املجالت القت�سادية والتجاريـة، وعد التبادل التجاري بني اململكة 
والوليــات املتحــدة، وال�سركــات ال�ستثماريـــة امل�سرتكــــة موؤ�ســرًا وذا دللــة على 

العالقات الإ�سرتاتيجية بني البلدين ال�سديقني.
 كما اأكد وفد املجل�س خالل اللقائني على اأهمية اقت�ساد املعرفة ونقل التقنية 
وتوطينها يف اململكة من خالل ال�سركــات الأمريكيـة ال�ستثمارية باململكة، وبحث 
ال�ســبل الكفيلــة بتطويــر العالقــات التجاريــة، وا�ستك�ســاف املزيــد مــن الفــر�س 

ال�ستثمارية يف البلدين.
وتطــرق اأعــ�ساء الوفــد اإلى الطــالب ال�سعوديــني املبتعثــني للوليــات املتحدة 
ل�ستكــمال تعليمهم اجلامعي والعايل يف التخ�ســ�سات الطبيــة والعلميــة الذيــن 
جتاوز عددهم  110 اآلف طالب وطالبة، و�سـددوا على اأهمية تدريبهم وتاأهيلهم 
يف بعــ�س ال�سركــات الأمريكــية، بعد تخرجهــم، ليكت�ســبوا اخلبــرة العمليــة التي 

توؤهلهم للتوظيف يف القطاع اخلا�س بعد عودتهم اإلى اململكة.
ونوه رئيـــ�س وفـــد املجلــ�س اإلى ما طرحــه عــدد من اأعــ�ساء جمــل�س الأعـــمال 
ال�سعودي الأمريكي من ت�ســـاوؤلت عن دور املراأة يف جمـل�س ال�سورى، م�سريًا اإلى 
اأن ع�سوا الوفــد الدكتــورة �سلـــوى الهـــزاع والدكتـــورة فردو�س ال�سالـــح اأكدتا اأن 

وكيل وزارة الخارجية األمريكية: العالقات 
السعودية األمريكية استراتيجية .. 

ونطمح لحل سلمي ألزمة سوريا
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دخول املراأة اإلى جمل�س ال�سورى نقلـة تاريخية اتخذها خادم احلرمني ال�سريفني 
امللك عبداهلل بن عبدالعزيز اآل �سعود يف اإطـار نهــج الإ�سالح والتحـــديث الـــذي 
يرعاه – اأيده اهلل –، وتاأكيدًا على اهتمامه باملراأة ال�سعوديـة واأهمية م�ساركتها 
يف القرار الوطني، نظرًا ملا و�سلت اإليه من مكانة علمية وم�ساركة فاعلة يف تنمية 
املجتمع، ونوهتا اإلى اأن املراأة ت�ســـكل ما ن�سبـته 20 يف املئـــة من اأعـــ�ساء جمـــل�س 
ال�سورى، ولها ح�سور يف كافة املو�ســـوعات والق�سايا التي يناقـ�سها املجل�س حتت 
القبة اأو يف جلانه املتخ�س�سة، ول يقت�سر دورها على قـــ�سايا املراأة فحـ�سب، بل 
ت�سارك وتناق�س يف كل ق�سايا الوطن بال ا�ستثناء، انطـــالقًا من واجبها الوطني، 

وا�ست�سعارًا بامل�سوؤولية الوطنية.

من جهته نوه رئي�س جلنة العالقات مع تركيا وال�سرق الأو�ســـط و�سما اأفريقـــيا 
بالغرفة التجارية الأمريكية بالعالقـــات التجاريـــة بني البلدين ال�سديقـني، التي 
تتعزز بالزيارات املتبادلة بني امل�سوؤولني احلكوميني، ورجال الأعمال والقت�ساد، 

وحتفيز ال�سراكات ال�ستثمارية بني اجلانبني.

وناق�س مع ثالث موؤ�س�سات فكرية اأمريكية ملفات �سوريا واإيران واالإرهاب  

 
حر�س وفد جلنة ال�سداقة الربملانية ال�سعوديـــة الأمريكـــية على زيـــارة عـدد 
من مراكز الفكر والراأي الأمريكية. » THINK TANKS « ملا لها من دور بارز 
يف �سياغة ال�سيا�سة اخلارجية للوليـــات املتحدة جتاه خمـــتلف الق�سايا الدولية 
وبخا�سة ق�سايا منطقــة ال�سرق الأو�ســـط، ملا تقوم بـــه  مـــن درا�ســـات �سيا�سيـــة 
واقت�سادية واأمنية، وتقدم روؤى واأفكار جديدة رمبا توؤدي اإلى تغيري يف الأولويات 

ال�سيا�سية ، وتغيري يف امل�سالح القومية الأمريكية.

وتتنوع هــذه املوؤ�س�سات من حيث طبيعة اهتمــاماتها وعالقــاتها باملوؤ�ســ�سات 
احلكوميــة الأمريكيـــة، فمـــنها ما يهـــتم بال�سيا�ســـة والقتـــ�ساد، واأخرى بالأمن 

والدفاع، وثالثة لها ارتباط باجلامعات والدرا�شات العلمية.

فـــقد زار وفد جمـــل�س ال�ســورى  املعــهد العربي الأمريكـــي بوا�سنطــن والتقى 
مبدير املعهد جيمـــ�س زغـــبي، كما زار مركـــز الدرا�ســـات ال�سرتاتيجية والدولية 

والتقى امل�ست�ساران يف املركز اتوين كورد�سمان وجورج الرتمان، وزار اأي�سَا معهد 
ال�سرق الأو�سط والتقى الباحثني باملركز ويندي ت�سامربلني وبول �سامل .

وخـــالل اللقـــاءات اأكـــد اأع�ساء وفــد جمـــل�س ال�ســـورى على املواقـــف الثابتـــة 
والرا�سخة للمملكة العربية ال�سعودية جتاه خمتلف الق�سايا التي ت�سهدها منطقة 
ال�سرق الأو�سط على وجه اخل�سو�س، ويف مقدمتها الو�سع يف �سوريـــا، وال�سلوك 
الإيراين املتمثل يف التدخالت الإيرانية يف ال�سوؤون الداخلـــية للبحرين واليمن 

والعراق، والربنامج النووي الإيراين، وما ي�سكله من تهديد لأمن املنطقة .
ومن خالل احلوار والنقا�س الذي دار بني اأع�ساء وفد جملـــ�س ال�سورى خالل 
اللقاءات ظهر توافق يف وجهات النظر بني اجلانبني على كثـــري من الـــروؤى جتــاه 
الق�سايا املطروحة على طاولـــة البحث، يف حني ظهـــرت اختالفـــات يف وجـــهات 

النظر حول معاجلة بع�س الق�سايا.

فيما يتعلق بالو�سع يف �سوريـا اأكـــد اجلميع خطــورة الو�سع الإن�ساين، والأمني 
الذي يعي�سه ال�سعب ال�سوري، واأهمية الإ�سراع يف اإنهاء الأزمة ال�سورية التي بات 
ا�ستمرارها ي�سكل تهديدًا لي�س للمنطقة فح�سب بل لكثري من الدول، نظرًا لتحول 

امل�سهد ال�سوري اإلى مرتع خ�سب للعديد من اجلماعات املتطرفة والإرهابية.
واأكد اأع�ساء الوفد اأهمية دعم املجتمع الدويل ملوقف اململكــة، باتخـاذ موقف 
حازم جتاه النظام ال�سورية لوقف اإراقـــة دماء ال�سعب ال�سـوري، واللتزام مبادئ 
موؤمتر جنيف واحد، وحتقيق مطالب ال�سعب ال�سوري يف اختيار قيادته وحكومته.

ويف امللـــف الإيـــراين �ســـدد اأع�ساء وفـــد املجل�س وامل�ست�ســـارون والباحـــثون 
باملوؤ�س�سات الفكرية على اأهمية اإغالق امللف النووي الإيـــراين، واإدانــة التدخالت 

الإيرانية املبا�سرة يف ال�سوؤون الداخلية لدول املنطقة.

واأكد اأع�ساء وفد جمل�س ال�سورى اأهمية اأن يكون للمملكـــة العربيـــة ال�سعوديــة 
ودول جمــل�س التعــاون لـــدول اخللــيج العربيـــة دور غري مبـــا�سر يف اأي اتفاقـــات 
اأمريكية اأوروبية مع طهران ب�ساأن ملفــها النووي، لأن اأمن منطقة اخلليج العربي 

جزء ل يتجزاأ من اأمن دول جمل�س التعاون اخلليجي.



ال�شورى - العـدد 152 - ربيع الآخــر 1435هـ

تغطية

4849

قــام وفــد من اأع�ساء جلنة ال�سداقة الربملانية ال�سعودية الرتكية 
يف جمل�س ال�سورى برئا�سة ع�سو املجل�س رئي�س اللجنة الدكتور فايز 
بن عبد اهلل ال�سهري  بــزيارة اإلى اجلمهوريــة الرتكيـة التقى خاللها 
دولة رئي�س الوزراء الرتكي رجب طيب اأردوغــان, وعـدد من الوزراء 
وكبار امل�سوؤولني يف البلدين. وعدد من االأع�ساء يف برملاين البلدين.

و�سم الوفد اأعـ�ساء املجلـ�س اأعــ�ساء جلنــة ال�سداقــة ال�سعوديــة 
التـركيــة الدكتــور عـدنــان البـار والــدكــتور عبــد العزيــز ال�ســراين 
والدكتورة نوره املبارك والدكتورة فدوى اأبومريفه والدكتور حممود 

البديوي واملهند�س ثامر القناوي.

وخالل ا�ستقباله لوفد املجل�س ثمن دولة رئي�س وزراء جمهورية تركيا رجب 
طيب اأردوغان موقف اململكة العربية ال�سعودية بقيادة خادم احلرمني ال�سريفني 
ال�سعب  جتاه  الأمني  عهده  ويل  و�سمو  �سعود  اآل  العزيز  عبد  بن  عبداهلل  امللك 
ال�سوري، ودعمها وم�ساعداتها الإن�سانية الكبرية لالجئني ال�سوريني على احلدود 
ب�سبب  ق�سرًا  ديارهم  عن  نزحوا  الذين  ل�سوريا،  املجاورة  الدول  ويف  الرتكية، 

عمليات القتل واملجازر التي يرتكبها النظام ال�سوري.

واأثنى على  مبادرة خادم احلرمني ال�سريفني للحوار العاملي بني اأتباع الأديان 
التي كان من ثمارها تاأ�سي�س مركز امللك عبداهلل بن عبدالعزيز للحوار العاملي 
اأثنى على دور اململكة املحوري يف املنطقة  وجهودها ومبادراتها   يف فيينا، كما 

لإحالل ال�سالم يف منطقة ال�سرق الأو�سط.
العربية  اململكة  تبذله  الذي  الكبري  الدور  اأهمية  الرتكي  الوزراء  رئي�س  واأكد 
ال�سعودية وخادم احلرمني ال�سريفني – حفظه اهلل - �سخ�سيا لدعم ون�سرة ق�سايا 

امل�سلمني اإقليميًا ودوليًا ملا تتمتع به اململكة من مكانة رائدة يف العامل ال�سالمي. 

وفد لجنة الصداقة زار تركيا واليونان

أردوغان ينوه بموقف المملكة تجاه الشعب السوري..
ودورها المحوري في المنطقة

واأو�سح رئي�س وفد جمل�س ال�سورى - يف ت�سريح عقب ال�ستقبال -  اأن وفد 
جلنة ال�سداقة قدم لدولة رئي�س الوزراء روؤية جمل�س ال�سورى يف تعزيز الروابط 
بني ال�سعبني م�سيدا بدور العاملني الأتراك يف اململكة الذين يتجاوز عددهم 120 

األف �سخ�س  يف خمتلف الن�ساطات القت�سادية .

الوفد نقل تحيات رئيس المجلس
إلى رئيس مجلس األمة التركي
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�سامال عن  ت�سورا  املجل�س  لوفد  قدم  الرتكي  الوزراء  رئي�س  اأن  اإلى  واأ�سار 
جمالت تعزيز  التعاون القت�سادي والثقايف وال�سيا�سي مبا يكفل تن�سيق املواقف 

والتعاون، ويتوازى وحجم الدولتني وتطلعات ال�سعبني ال�سعودي والرتكي. 

واأفاد الدكتور فايز ال�سهري اأن الوفد اجتمع مع معايل رئي�س جمل�س الأمة  الرتكي 
جميل جيجك، و نقل له حتيات معايل رئي�س جمل�س ال�سورى واأع�ساء املجل�س.

ونوه معاليه بالعالقات الثنائية بني اململكة وتركيا وو�سفها باملتميزة، موؤكدًا 
ويطور  يعزز  مبا  الأمة،  وجمل�س  ال�سورى  جمل�س  بني  الزيارات  تبادل  اأهمية 

العالقات الربملانية بني البلدين.
كما التقى وفد املجل�س معايل وزير اخلارجية الرتكي الربوفي�سور اأحمد داود 
نظرًا  اململكة  بها  تتميز  التي  املرموقة  باملكانة  اللقاء  اأ�ساد خالل  الذي  اأوغلو، 

لوجود اأطهر بقعتني على وجه الأر�س مكة املكرمة، واملدينة املنورة.
خلدمة  اململكة  تبذله  التي  واجلبارة  الكبرية  اجلهود  الرتكي  الوزير  وثمن 
�سيوف الرحمن، والتو�سعة التاريخية التي �سهدها احلرمان ال�سريفان يف عهد 

خادم احلرمني ال�سريفني املك عبداهلل بن عبدالعزيز –يحفظه اهلل –.
وزير  الزيارة معايل  الرتكية خال  ال�سعودية  ال�سداقة  التقى وفد جلنة  كما 
جلنة  واأع�ساء  رئي�س  و  اأكر،  مهدي  حممد  الرتكي  احليوانية  والرثوة  الزراعة 
الدكتور/ خليل  الرتكي  الأمة  ال�سعودية يف جمل�س  الرتكية  الربملانية  ال�سداقة 
اأوزجان ، والنائب الأول لرئي�س بلدية ا�سطنبول اأحمد �سالمة ، وتركز احلديث 
دعمها  و�سبل  وتركيا،  اململكة  بني  الثنائية  العالقات  على  الجتماعات  خالل 
وتعزيزها يف خمتلف املجالت، مبا يخدم امل�سالح امل�سرتكة للبلدين و�سعبيهما 

ال�سقيقني.

الدكتور  تركيا  لدى  ال�سريفني  احلرمني  خادم  �سفري  الجتماعات  وح�سر 
عادل مرداد. 

من جهة اأخرى قام وفد جلنة ال�سداقة ال�سعودية اليونانية مبجل�س ال�سورى 
برئا�سة ع�سو املجل�س رئي�س اللجنة الدكتور فايز ال�سهري بزيارة لليونان، و�سم 
الوفد اأع�ساء املجل�س اأع�ساء اللجنة الدكتور عدنان البار والدكتور عبد العزيز 
والدكتور حممود  مريفه  ابو  فدوى  والدكتورة  املبارك  نوره  والدكتورة  ال�سراين 

البديوي واملهند�س ثامر القناوي.
اليــونــاين  التـعلــيم  وزيـــر  معــايل  الــزيــارة  خـــالل  اللجــنـــة  وفـــد  والتـــقى 
الدكتــور/ كون�ســتانتيون�س، ومعايل وزير الطاقة والتغري املناخي ال�سيد/ اأيوني�س 
مانياتي�س، ومعايل وزيرة ال�سياحــة ال�سيــدة/ اولغا كيفـالياني�س. وتركز احلديث 
خال الجتماعات على العالقات بني اململكة العربية ال�سعودية وجمهورية اليونان، 
واأوجه التعاون بني البلدين ال�سديقني يف املجــالت ال�سيا�سيـــة والقــــت�سادية 

والثقافية وال�سحية والتعليمية .

والتقى وفد جلنة ال�سداقة  النائب الأول لرئي�س الربملان اليوناين ال�سيد/ 
اليونانية  الربملانية  ال�سداقة  جلنة  واأع�ساء  رئي�س  و  تراجاكي�س،  ايواني�س 
ورئي�س  وال�سوؤون اخلارجية،  الوطني  الدفاع  واأع�ساء جلنة  رئي�س  و  ال�سعودية، 
وتركز  الربملان،  يف  والتجارة  والنتاجية  القت�سادية  ال�سوؤون  جلنة  واأع�ساء 
اليوناين،  ال�سورى والربملان  العالقات الربملانية بني جمل�س  البحث معهم على 

و�سبل تعزيزها، وتفعيل دور جلنتي ال�سداقة بني البلدين.
ميتاراكي�س،  باناجيوتي�س  ال�سيد/  التنمية  وزارة  وكيل  الوفد  التقى  كما 

والأمني العام للغرفة التجارية اليونانية ال�سيد/ نيكول�س �سوفياني�س.
ا�ستعر�س خالل  اأن وفد املجل�س  ال�سهري  الدكتور فايز  الوفد  واأو�سح رئي�س 
اململكة يف جميع  تعي�سها  التي  الإ�سالح  م�سرية  اليونانيني  امل�سئولني  مع  لقاءاته 
القت�سادية  املدن  وم�ساريع  اململكة،  ت�سهده  الذي  التعليمي  والتطور  املجالت، 

واملعرفية، ودور جمل�س ال�سورى يف دعم وتفعيل م�سرية البناء والتنمية باململكة. 

وزير الخارجية التركي: للمملكة
مكانة رائدة الحتضانها أطهر بقعتين

وفد المجلس بحث مع وزراء يونانيين 
موضوعات سياسية واقتصادية

وتعليمية وسياحية

الشهري : وفد المجلس أطلع المسئولين 
اليونانيين على مسيرة اإلصالح في 

المملكة، ودور مجلس الشورى في دعم 
وتفعيل مسيرة البناء والتنمية
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ذات  فّعالة,  برامج  املركبات  على  التاأمني  خدمات  �سركات  توّفر 
ويف  وراحته,  العميل  �سالمة  خاللها  من  ت�سمن  تناف�سية,  تكلفة 
الوقت نف�سه, تكفي املجتمع موؤونة ال�سرر, الذي قد يلحق االأذى برب 
االأ�سرة, حال تاأّثره باحلوادث املرورية اأًيا كان م�سدرها اأو �سكلها اأو 
ا بعدما جتاوزت ن�سبة احلوادث املرورية خطوطها  تاأثريها, خ�سو�سً
احلمراء يف اململكة العربية ال�سعودية, وهذا ما اأكدته نتائج موؤمتر 

طب االإ�سابات املنعقد يف م�ست�سفى قوى االأمن مبدينة الريا�س.
حيث ت�سببت تلك احلوادث يف ع�سرات الآلف من ال�سحايا �سنوًيا، م�سببة 
املركبات،  على  للتاأمني  الإلزامي  الباعث  كان  هنا  ومن  وموؤملة،  وخيمة  عواقب 
والبداية احلقيقية للتاأمني التعاوين �سد امل�سوؤولية جتاه الغري على م�ستوى جميع 
من  املوقوفني  ن�سبة  اأعداد  ارتفاع  اإلى  اأخرى   اأ�سباب  بني  من  تعود  املركبات، 
املالية  التبعات  التوقيف ب�سبب عدم قدرتهم على دفع  قائدي املركبات يف دور 
اأ�سراًرا كثرية ملالكي تلك املركبات  امل�سببة لتلك احلوادث املرورية؛ ما اأحدث 

واأ�سراًرا اإن�سانية ومعنوية، اأخرى ب�سبب فقد الأ�سر املعيلة، عائلها وراعيها. 
وبناء عليه وجهت وزارة الداخلية خطابها يف عام 1418هـ طالبت فيه باإيجاد 
ت�سمن  الذي  الوزارية  اللجنة  حم�سر  يف  ورد  ما  تفعيل  خالل  من  لذلك  حل 
اأم  بالعبور  �سواء  اململكة  اأرا�سي  اإلى  الأجنبية  املركبات  دخول  بعدم  تو�سيات 
الدخول ما مل تكن مغطاة بالتاأمني التعاوين الإلزامي �سد الغري يف حده الأدنى. 
وكانت هيئة اخلرباء مبجل�س الوزراء بال�سرتاك مع موؤ�س�سة النقد العربي 
ال�سعودي واجلهات ذات العالقة قد اأو�ست باأن يقوم جمل�س ال�سورى ببحث مبداأ 
باإلزام  ال�سورى  جمل�س  من  قرار   �سدر  حيث  املركبات،  على  بالتاأمني  الإلزام 

التاأمني على جميع املركبات. 
وجاء نظام املرور ال�سادر باملر�سوم امللكي رقم م/85 وتاريخ 1428/10/26هـ 
يف مادته الثامنة فقرة )ج( ون�سه » يلزم كل قائد مركبة يحمل رخ�سة قيادة 

ارتفاع الوفيات في الحوادث بنسبة  )3%( بين عامي 1433هـ و  1434هـ

التكلفة االقتصادية لحوادث المرور بالمملكة
تصل إلى ما نسبته 4% من الناتج القومي

�سارية املفعول ويقود �سيارته داخل اململكة بالتاأمني �سد الغري«، وجاءت الالئحة 
يف  1429/7/3هـ   وتاريخ   7019 رقم  الداخلية  وزير  من  ال�سادر  النظام  من 
فقرتها 18/8 والتي ن�سها » تلزم املركبات احلكومية التي حتمل لوحات �سادرة 
من اإدارة املرور بالتاأمني �سد الغري » ، كما ورد يف الفقرة )اأ( من املادة الثامنة 
امل�ستخدمة  الع�سكرية  املركبات  ذلك  من  »ي�ستثنى  ون�سها  الأخري  جزئها  يف 
لأغرا�س ع�سكرية والتي ل ت�ستخدم الطرق العامة ب�سورة اعتيادية«؛ ما يعني 
وملكيتها  نوعها  كان  اأيًا  املركبات  قائد  األزم  قد   اإليه،  امل�سار  املرور  نظام  اأن 
بالتاأمني �سد الغري، كما اأنه األزم قائد املركبة التابعة للدولة بالتاأمني الإلزامي، 
واأن ال�ستثناء الذي حددته الالئحة اقت�سر على املركبات الع�سكرية امل�ستخدمة 

لأغرا�س ع�سكرية فقط. 

اأذكر ذلك على هام�س �سدور موافقة جمل�س الوزراء يف جل�سته املنعقدة يوم 
الثنني املوافق 1435/01/15هـ، على عدد من الرتتيبات من بينها املوافقة على 
تغطية املركبات احلكومية بالتاأمني الإلزامي من خالل الوثيقة املوحدة للتاأمني 
على املركبة؛ بعد اأن يبداأ التاأمني على املركبات التابعة للجهات احلكومية، اإثر 
قيام جلنة مكونة من مندوبني من وزارتي الداخلية واملالية بعدد من الإجراءات 
وو�سع  ت�سجيلها....وعمرها  احلكومية...واأرقام  املركبات  جميع  ح�سر  ومنها 
عليها.  املوؤمن  احلكومية  املركبات  �ساأن  يف  تالعب  اأي  وقوع  ملنع  منا�سبة  اآلية 
وغريها من النقاط اجلديرة بالهتمام،  التي تاأتي يف وقت منا�شب مع ارتفاع 

ن�سبة الوفيات وتكلفة احلوادث الإن�سانية واملالية.

مجلس الوزراء يقر التأمين اإللزامي
على المركبات الحكومية

د. عبد اجلليل ال�سيف
ع�سو جمل�س ال�سورى ال�سابق



ال�شورى - العـدد 152 - ربيع الآخــر 1435هـ

دراسة

ال�شورى - العـدد 152 - ربيع الآخــر 1435هـ

دراسة

5051

 وتزامًنا مع اأ�سبوع املرور اخلليجي الثالثون والذي بداأ بتاريخ 5/8/  1435هـ 
حتت �سعار )غايتنا �سالمتك( يبداأ ال�ستعداد للبدء يف تفعيل قرارات جمل�س 
بالنقل  املتعلقة  واخلطط  ال�سرتاتيجيات  اأهم  تنفيذ  على  باملوافقة  الوزراء 
وال�سالمة املرورية، وهما الإ�سرتاتيجية الوطنية للنقل التي �سدر ب�ساأنها موافقة 
جمل�س الوزراء يف 4 حمرم 1434هـ، والإ�سرتاتيجية الوطنية لل�سالمة املرورية 
التي �سدرت مبوافقة جمل�س ال�سورى رقم 59 / 39 وتاريخ 07/19/ 1430 هـ، 
كما متت املوافقة عليها من جمل�س الوزراء بتاريخ 03 / 11 / 1434 هـ ، وت�سمنتا 
خطًطا واآليات عمل وجداول زمنية ُحددت فيها جميع املتطلبات مبا فيها التكلفة 
املهمة  ال�سرتاتيجيات  تلك  تلقى  اأن  ناأمل  امل�ساركة.  ومهام اجلهات  التقديرية 
حتقيق  من  لتتمكن  املالئمة  والبيئة  وامل�ساندة  الدعم  طوياًل  انتظرناها  والتي 

اأهدافها..
لعام 1434هـ  الر�سمية  املرورية  الإح�سائية  التقارير  لوحظ من خالل  وقد 
والتي اأعلن عنها موقع مركز القيادة وال�سيطرة بوزارة الداخلية، التي اأ�سارت 
اإلى ارتفاع ن�سبة الوفيات بني عامي 1433هـ و  1434هـ مبا يقارب  )3%(، حيث 
ارتفعت من )7488(  اإلى  )7799( ، علما اأن رئي�س املركز الإقليمي للدورات 
املتقدمة لإنقاذ امل�سابني مبركز امللك عبداهلل العاملي يف الريا�س اأ�سار يف  ورقة 
خالل  بالريا�س  الأمن  قوى  مب�ست�سفى  الإ�سابات  طب  موؤمتر  يف  قدمت  عمل 
الفرتة من 2-4 دي�سمرب2013م، اإلى اأن عدد الوفيات املرورية يف العام 2012م 
العامة  لالإدارة  الر�سمية  الإح�سائية  يقابلها  وفاة،  حالت   14306 اإلى  و�سلت 
وعزا  وفاة،  الوفيات هي 7153 حالة  اأن  اإلى  اأ�سارت  والتي  نف�سه  للعام  للمرور 
اأن املرور ل ي�سجل �سوى 48% من الوفيات يف موقع احلادث  اإلى  التقرير ذلك 

والتي ل ت�سمل الوفيات اأثناء العمليات اأو بعد ذلك. 
تلك  من   %30 عنها  وينتج  ارتفاع  يف  الإ�سابات  اأن  اإلى  التقرير  اأ�سار  كما 
الإ�سابات اإعاقات دائمة واأن قرابة 30% من اأ�سرة امل�ست�سفيات م�سغولة بحوادث 
الدرا�سة  نتائج  فاإن  جمتمعة  املرورية  احلوادث  بتكاليف  يتعلق  ما  اأما  املرور. 
القت�سادي  الريا�س  ملنتدى  ال�سنوي  احلفل  يف  اعتمادها  مت  التي  املرورية 
والذي افتتحه نيابة عن خادم احلرمني ال�سريفني معايل وزير النقل يف مدينة 
الريا�س يف الفرتة ما بني 22-24 حمرم 1432هـ اأ�سارت اإلى اأن جممل التكلفة 
القت�سادية حلوادث املرور على م�ستوى اململكة قدرت بـ81 مليار ريال �سعودي 

والتي متثل قرابة 3-4% من الناجت القومي وجاءت على النحو التايل: 

وقدرت  �سعودي,  ريال  مليار  بـ47  قدرت  املرورية  احلوادث  كلفة 
تكلفة االختناقات املرورية بـ 28 مليار ريال �سعودي, وتكلفة التلوث 

البيئي بـ 6 مليار ريال �سعودي. 

وقد مت الإعالن موؤخرًا  عن درا�سة مرورية جديدة حول التكلفة القت�سادية 
مبحافظة  عبدالعزيز  امللك  بجامعة  عمل  فريق  اأجراها  والتي  املرور  حلوادث 

جدة والتي اأو�سحت اأن جممل تلك احلوادث جاءت كما ياأتي: 
79.92 مليار ريال تكلفة وفيات حوادث املرور

6.94 مليار تكلفة االأ�سرار للممتلكات وال�سيارات.  
135 مليون ريال تكاليف عالج االإ�سبات.

 107.73 ماليني ريال تكاليف االإ�سابات الب�سيطة  

الإ�سرتاتيجية  الوطنية  اخلطة  لإعداد  التنفيذية  اللجنة  رئي�س  اأ�سار  كما   
لل�سالمة املرورية يف ورقة العمل املقدمة مللتقى ال�سالمة املرورية بجامعة الدمام 
املنعقدة يوم الأربعاء املوافق 2 حمرم 1435هـ،  اأ�سار اإلى تاأكيد تقرير منظمة 
املرور  حوادث  عن  الناجمة  الوفيات  معدلت  اأن  2007م  لعام  العاملية  ال�سحة 
تطبيقًا  الأقل  اململكة  واأن  وعامليًا،  اإقليميًا  املعدلت  اأعلى  من  تعترب  باململكة 
لأنظمة املرور مقارنة بالبلدان العربية والعاملية. وهذا ما اأكدنا عليه من خالل 
املقال  هذا  عنوان  بني  مبا�شر  ارتباط  القارئ  يجد  ورمبا  ال�شابقة  الدرا�شات 

وهذه ال�ستنتاجات من خالل تلك الأرقام. 
احلكومية  املركبات  تغطية  على  باملوافقة  الوزراء  جمل�س  قرار  اأن  ل�سك 
والتاأكيد على  التدابري املقرتحة  باإعالن  الإلزامي، وم�سمونه وغاياته  بالتاأمني 
اإي�ساحها وتفعيلها هو يف حد ذاتها تاأكيد ملا �سدر من قرارات واأنظمة ولوائح 

يف هذا ال�ساأن.
يف  املجتمع  �سرائح  خمتلف  من  القرار  قراءة  تباينت  القرار  هذا  وحول 
م�سمونه وحمتواه، ولكن معظمهم، قد اأجمع على اأنها خطوة مهمة يف تفعيل هذا 
القرار؛ كما اأنه خطوة مهمة لتحديد اجلهات املعنية مالًيا مبعاجلة هذا الأمر 
خا�سة اأن التقديرات الأولية ت�سري اإلى اأن جمموع املركبات احلكومية 400،000 
مركبة، كما اأن ت�سكيل جلنة من اجلهات املخت�سة لدرا�سة هذا الأمر واقرتاح 
اإجراءات واآليات عمل تكون وا�سحة ومتنع اأي نوع من التالعب هي خطوة فاعلة 
اإنفاذها.  بعد  واللوائح  لالأنظمة  والتطوير  التقييم  اآليات  منظومة  �سمن  تاأتي 
اإجراءات  ورمبا تطلب القرار ت�سكيل جلنة من وزارتي الداخلية واملالية لو�سع 
واآليات عمل منا�سبة بدًءا بح�سر اأعداد ال�سيارات واأرقام ت�سجيلها، وهي خطوة 
جيدة خا�سة اإذا ما اأُخذ يف العتبار املالحظات وال�سكاوى املتعددة واملتنوعة، 
التي �سكلت ح�سوًرا �سبه يومي يف و�سائل الإعالم يف هذا ال�ساأن، ومن بني تلك 
املالحظات املتداولة بني امل�ستفيدين من الـتاأمني على املركبات، والتي نرى من 

الأهمية مبكان اإ�سافتها اإلى جدول اأعمال اللجنة املقرتحة لدرا�ستها ما ياأتي: 
واجلهات  للمرور  العامة  الإدارة  من  وردت  التي  املالحظات  درا�سة  أواًل: 
رقم  امللكي  باملر�سوم  ال�سادرة  املركبات  التاأمني على  وثيقة  العالقة على  ذات 
م/32 وتاريخ 1424/06/02هـ ولئحته التنفيذية ال�سادرة مبوجب قرار وزير 

املالية رقم 196 وتاريخ 1425/03/01هـ. 



ال�شورى - العـدد 152 - ربيع الآخــر 1435هـ

دراسة

ال�شورى - العـدد 152 - ربيع الآخــر 1435هـ

دراسة

5253

اتفاقية  اإلى  بالن�سمام  اململكة  طلب  على  الوزراء  جمل�س  موافقة  ثانيًا: 
التفاقية  هذه  العربية،  البلدان  عرب  مركبات  �سري  عن  املوحدة  التاأمني  بطاقة 
بالبطاقة  تعرف  التي  العربية  التاأمني  منظومة  اململكة  ودخول   ، اأهمية  تكت�سب 
خ�سوعها  ويلغى  ال�سعودية،  املركبات  قائدي  تخدم   )Orange( الربتقالية 
لر�سوم متكررة ومرتفعة حمليًا وخارجيًا اأثناء تنقلها بني الدول العربية، ولناأخذ 
على �سبيل املثال تقارير هيئة ج�سر امللك فهد الذي يربط اململكة بالبحرين اإلى 
اأنه يف عام 1433هـ عرب اجل�سر قرابة 12.4 مليون م�سافر، وارتفع هذا العدد 
عام 1434هـ اإلى 18.5 مليون م�سافر بن�سبة زيادة تقدر بـ 49.6%. هذه املركبات 
الناقلة لهذا العدد تخ�سع اإلى ر�سوم تاأمينية متكررة اأثناء تنقلها حمليًا وخارجيًا. 

الق�سايا  حل  يف  اأطال  قد  م�ستقلة؛  ق�سائية  مرجعية  توافر  عدم  ثالثًا: 
ا ما يتعّلق باحلوادث املرورية وتقديرات تلك الأ�سرار  والعرتا�سات، خ�سو�سً

باعتبار اأن �سركات التاأمني تعترب هي جزء من منظومة التاأمني. 

رابعًا: اآلية تقديرات الور�س اأو �سيخ املعار�س ل ت�ستند اإلى اآلية اأو مرجعية 
فنية اأو مو�سوعية. وتخ�سع يف معظمها اإلى الجتهادات؛ وميكن ال�ستفادة من 
قرار جمل�س ال�سورى رقم 16/22 وتاريخ 1429/04/26هـ وقرار جمل�س الوزراء 
يف هذا ال�سدد القا�سي بفتح املجال لل�سركات واملوؤ�س�سات والور�س الفنية املوؤهلة 

باإمكانية امل�ساركة وتاأهيل الراغبني فيها. 

خامًسا: ل �سك اأن �سركة جنم لرفع حوادث املرور التي بداأت اأعمالها 
املرور مبدن  اأق�سام حوادث  عن  ال�سغط  2008م خففت  عام  مدينة اخلرب  يف 
اململكة، وهذا ما اأ�سارت اإليه التقارير ال�سادرة عن ال�سركة من اأن جنم يف عام 
2013 با�سرت 460965 حادثًا يف مدن اململكة، واأنها اأو�سلت متو�سط ال�ستجابة 
املرورية للحوادث كما اأو�سح التقرير اإلى م�ستوى يف جممله جيد عن ذي قبل، 
يف  وهو  الأعلى  للحد  املرور  حلوادث  الزمنية  ال�ستجابة  متو�سط  و�سل  بحيث 
حمافظة القطيف حيث و�سلت ال�ستجابة 38.4 دقيقة، واحلد الأدنى وهو يف 
مدينة اجلوف 9.3 دقيقة. ومن الوا�سح اأن هناك خططًا م�ستقبلية ل�ستكمال 
التغطية ال�ساملة يف مدن اململكة والتي بقي عليها قرابة 30% حتتاج اإلى اإن�ساء 
يف  الدوريات  عدد  زيادة  وكذلك  مراجعتها،  للمواطن  ميكن  مرورية  مراكز 
املناطق التي ل توجد بها مراكز مرورية. وقد يكون من املنا�سب من خالل هذه 
التخطيط  يف  منها  ي�ستفاد  حتى  املا�سية  للمرحلة  الأداء  تقييم  اإعادة  اللجنة 

للمراحل القادمة. 

سادسًا: ل �سك اأن �سركة العلم لأمن املعلومات ومركز املعلومات بوزارة 
تقدمي  خاللها  من  ميكن  متميزة  معلوماتية  بنية  تاأ�سي�س  على  عملتا  الداخلية 
خدمات معلوماتية عن قائدي ال�سيارات اإلى �سركات التاأمني واإلى اإدارة املرور من 
خالل �سجل كامل لقائد املركبة �ساماًل املخالفات واحلوادث التي يرتكبها قائد 
املركبة، وانعكا�س تلك املعلومات �سلبًا واإيجابًا، وذلك لتحديد نوعية التعامل مع 
الأمناط املختلفة من مرتكبي احلوادث، وما ينا�شبهم من برامج اإعادة التاأهيل 

ومن بينها نظام النقاط الذي ن�شت عليه املادة )76( من نظام املرور. 
اأداء منظومة  بتطوير  املبا�شرة  العالقة  النقاط ذات  اإ�شافة هذه  اأن  نعتقد 
هذا العمل اإلى اللجنة  املقرتح ت�سكيلها يف قرار مقام جمل�س الوزراء،  �ست�سّكل  

اإ�سافة مهمة اإلى منظومة ما ي�سدر عن تلك اللجنة من نتائج وتو�سيات.

تسريع حل القضايا واالعتراضات
بشأن الحوادث المرورية يتطلب

مرجعية قضائية مستقلة

آلية تقديرات الورش أو شيخ المعارض 
تخضع في معظمها إلى االجتهادات
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الماء والطاقه
ي�سادف يوم 22 مار�س من كل عام اليوم العاملي للمياه؛ وهو اليوم الذي اأقرته الأمم املتحدة؛ وحثت دول العامل لالإحتفاء به وبذل 
ا�ستدامتها. ونظرًا  الذي يحقق  الأمثل  وا�ستخدامها ال�ستخدام  تنمية م�سادرها  و  املياه  للمحافظة على  امل�ستويات  اجلهود على كافة 

لرتباط املياه بكل �شيء يف هذا الكون؛ يتم يف كل عام اختيار �شعار لليوم العاملي للمياه و�شعار هذا العام هو »املاء والطاقة«.
املاء والطاقة  عن�سران مهمان متالزمان يعتمد يف الغالب كل منهما يف الظروف العادية على الآخر .املاء �سروري لتوليد الطاقة 

والطاقة �سرورية لتحلية وتنقية ونقل املياه.
ت�ستخدم   امللوثات،  الأمالح وغريها من  لإزالة  املياه اجلوفية  ، يف معاجلة  الآبار  املياه اجلوفية من  ا�ستخراج  الطاقة يف  ت�ستخدم 
كذلك  يف حتلية مياه البحر، ويف نقل املياه من مناطق الإنتاج اإلى مناطق التوزيع؛ وكذلك يف توزيع املياه عرب ال�سبكات العامة يف املدن، 
وت�ستخدم يف جتميع ومعاجلة ونقل مياه ال�سرف ال�سحي. كيف ت�سل املياه من اخلزانات الأر�سية اإلى اخلزانات العلوية يف املنازل بدون 

طاقة؟، وكيف يتم ت�سخني املياه يف ال�ستاء وتربيده يف ال�سيف بدون طاقة؟؛ وغري ذلك الكثري. 
اأما ا�ستخدام املياه يف اإنتاج الطاقة فتتمثل يف تربيد مولدات الطاقة ، ندرة املياه العذبة عامل اأ�سا�سي يف زيادة الطلب على الطاقة. 
التي  العمليات  التعاون عامل مهم يف توفري مياه البحر املحالة. عمليات حتلية مياه البحر من  الوقود الأحفوري يف دول جمل�س  توفر 

ت�ستهلك طاقة كبرية.
زاد ا�ستهالك الطاقة الكهربائية يف اململكة زيادة حادة  خالل الفرتة من عام 1990 – 2013  نتيجة للنمو القت�سادي ال�سريع الذي 
ترجم اإلى النه�سة ال�ساملة يف كل القطاعات البلدية والتجارية وال�سناعية. بلغ اأق�سى حمل يف عام 2001 نحو 24 جيجا وات، قفز اإلى 
27.8جيجا وات يف عام 2004، ثم 38 جيجا وات يف 2008، و53.5 جيجا وات يف 2012، ويف عام 2013 بلغ اأق�سى حمل نحو 60 جيجا 
وات. وت�سل الزيادة ال�سنوية يف ا�ستهالك الطاقة الكهربائية حوايل 8%؛ وهذه الن�سبة عالية يف كل املقايي�س وتتطلب ا�ستثمارات مبئات 
املليارات من الريالت؛ وعليه فاإن احلاجة ملحة لتبني برامج عاجلة لتطوير �سيا�سات لرت�سيد الطاقة وكذلك البحث عن م�سادر جديدة 

للطاقة املتجددة للو�سول اإلى التنمية امل�ستدامة.
حتلية مياه البحر وتوليد الكهرباء التي تعتمد على النفط والغاز املدعوم من الدولة �ساعدت على زيادة الطلب على النفط والغاز 
الطبيعي ب�سكل كبري جدًا �سيهدد القت�ساد الوطني قريبًا اإذا مل تتخذ احللول املنا�سبة واأهمها �سرورة الإ�سراع يف ا�ستخدام م�سادر 
بديلة للطاقة. ت�سري الدرا�سات اإلى اأن اململكة ت�ستهلك نحو 25% من انتاج النفط والغاز لتوليد الكهرباء  واإنتاج املياه املحالة؛ ومن املتوقع 
اأن ترتفع هذه الن�سبة ب�سكل قد يوؤثر على �سادرات اململكة التي تعد م�سدر الدخل �سبه الوحيد للبالد. على �سوء ال�ستالك املحلي للنفط 
والغاز الذي يتزايد عامًا بعد عام فاإن الأمر يحتم علينا اأن نبحث وباأق�سى �سرعة عن م�سادر متجددة للطاقة وهناك خيارات متعددة منها 

الطاقة ال�سم�سية وطاقة الرياح والطاقة النووية والطاقة احلرارية.
ل �سك اأن اإن�ساء مدينة امللك عبداهلل للطاقة الذرية واملتجددة  تعد البداية ال�سحيحة للم�سي يف هذا الطريق ال�سعب؛ واأملنا اأن 
ت�سرع املدينة يف اخلطى وتخت�سر امل�سافات وت�سابق الزمن لن�سل للطاقة املتجددة ففيها �سفة الدميومة وخف�س التكاليف الإن�سائية 

والت�سغيلية على املدى املتو�سط والبعيد.  
مبادرة امللك عبداهلل لتحلية املياه بالطاقة ال�سم�سية:

ال�سم�سي  ال�سطوع  اأن  وهي  ن�سبية ممتازة  ميزة  اململكة  فلدينا يف  بعيد  زمن  منذ  يراودنا  ال�سم�سية حلم  بالطاقة  املياه  تعد حتلية 
متوفر على مدار العام وكذلك توفر المكانات املالية بف�سل اهلل تعالى. جاءت مبادرة امللك عبداهلل لتحلية املياه املاحلة لتحقيق هذا 
احللم  وتتلخ�س بتعاون مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ووزارة املياه والكهرباء واملوؤ�س�سة العامة لتحلية املياه املاحلة وغريها من 
اجلهات ذات العالقة يف بناء  حمطة لتحلية املياه بالتنا�سح العك�سي تعمل على الطاقة ال�سم�سية لإمداد مدينة اخلفجي ب )30،000( 

مرت مكعب يوميا. 
كان لنا يف جلنة ال�سكان واملياه واخلدمات العامة مبجل�س ال�سورى �سرف زيارة القرية ال�سم�سية، بدعوة كرمية من معايل رئي�س 
مدينة  امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، و�سرنا بالفعل ما راأينا من جهود تبذل ت�سابق الزمن وباأيد وعقول �سعودية 100% تعمل كالفريق 
الألواح  اإنتاج  من  النتهاء  تقريبا  مت  فقد  املر�سومة  اخلطة  وح�سب  ال�سم�سية.  الطاقة  من  اخلفجي  حمطة  حتتاجه  ما  لإنتاج  الواحد 
ال�سم�سية  املطلوبة. وح�سب اإفادة املخت�سني فاإن ما مت اإنتاجه ملحطة حتلية املياه باخلفجي ميثل املرحلة الأولى من مبادرة امللك عبداهلل 
لتحلية املياه املاحلة؛ و�سيتبعها باإذن اهلل مراحل اأخرى لتحلية نحو 00،0003مرت مكعب على �ساحل البحر الأحمر با�ستخدام الطاقة 
ال�سم�سية. نحن نعي�س هذه ال�سنوات ع�سرنا الذهبي ول بد من ا�ستثمار املال املتوفر حاليا لبناء م�ستقبل م�سرق باإذن اهلل تعالى؛ فبناء 

الإن�سان ال�سعودي وتعليمه وتدريبه هو ال�ستثمار احلقيقي الذي �سيحقق الطموحات والأهداف لتتنمية وتطوير مملكة العلم واملعرفة.  

د. علي بن �سعد الطخي�س
 ع�سو جمل�س ال�سورى
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 ومثل غريي ممن ت�سرفوا بثقة خادم احلرمني ال�سريفني ومت اختيارهم من 
بني ع�سرات الآلف من املواطنني املوؤهلني فاإن اأول ما ميكن اأن يح�س به الع�سو 
واخلم�سني  املائة  اأو  ع�سوًا  والع�سرين  املائة  تتجاوز  ل  املختار �سمن جمموعة 
تقدير  ذلك  يف  لأن  الغامرة  بال�سعادة  الإح�سا�س  هو  التاليتني،  الدورتني  يف 
لل�سخ�س املر�سح وملوؤهالته وخرباته وقدرته على خدمة الوطن من خالل اأعلى 
�سلطة ت�سريعية يف الدولة؛ فال�سكر للقيادة احلكيمة اأن اأتاحت يل فر�سة خدمة 
وال�سكر  متتالية،  دورات  لثالث  ال�سورى  جمل�س  يف  النخبة  نخبة  �سمن  وطني 
هلل اأول واأخريًا اأنني كنت عند ح�سن ظن القيادة، واآمل اأن اأكون قد وفقت يف 
تاأدية الأمانة، وقد اجتهدت وبذلت كل ما اأ�ستطيع كي اأكون موؤثرًا يف قرارات 

املجل�س. 

د. عبد الرحمن العناد لــ » الشورى « :

المجلس جامعة أخرى تعلمت فيها الكثير وأخذت منها أكثر مما أعطيتها

ال يوجد من بين أعضاء مجلس الشورى من ال يعمل من أجل الوطن

اأ�ستاذ جامعي وع�سو جمل�س ال�سورى لثالث دورات متتالية, متخ�س�س يف االإعالم, وع�سو موؤ�س�س للجمعية الوطنية حلقوق االإن�سان, ات�سم 
طرحه حتت قبة املجل�س بال�سراحة والو�سوح, قدم العديد من التو�سيات االإ�سافية؛ منها تو�سية مب�ساركة املراأة كناخب يف انتخابات املجال�س 
البلدية, واأ�سقطها املجل�س, فعاد وقدمها مرة اأخرى يف الدورة التالية للمجل�س, فوافق عليها. له اآراوؤه اخلا�سة حول اآداء اللجان املتخ�س�سة, 
“ ال�سورى” ليتذكر جتربته يف  وال�ساأن العام, و�سالحيات املجل�س. الدكتور عبدالرحمن بن حمود العناد ب�سراحته املعهودة فتح قلبه ملجلة 
جمل�س ال�سورى التي امتدت اثني ع�سر عامًا, وو�سفها باأنها مرحلة مهمة من حياته تعلم فيها الكثري, وجتربة نقلته من التنظري والبحث العلمي 
والتدري�س اإلى الواقع العملي التطبيقي, روى الكثري من التفا�سيل, عن ع�سويته باملجل�س, واللجان التي عمل بها, والتو�سيات االإ�سافية التي 

قدمها, فاإلى تفا�سيل احلوار:          

العضوية في الشورى تكليف
قبل أن تكون تشريفًا

بداية كيف تلقيت ترشيحك لعضوية مجلس الشورى ؟

تر�سيحي  وقت  الإعالم  لق�سم  ورئي�سًا  �سعود  امللك  جامعة  يف  اأ�ستاذًا  كنت 
خارج  اأعمل  اأن  الوقت  ذلك  يف  بايل  يف  يكن  ومل  ال�سورى،  جمل�س  يف  ع�سوًا 
وعالقاتي  واأبحاثي  واإجنازاتي  بجامعتي  و�سعيدًا  قانعًا  كنت  فقد  اجلامعة؛ 
اأترك  اأن  اأتطلع، كما بع�س الزمالء،  اأو  اأرغب  اأحلم ومل  وطالبي وزمالئي؛ مل 

العمل الأكادميي من اأجل عمل اآخر خارج اجلامعة ... يف ذلك الوقت.
يف مطلع العام 1422هـ، ودون وجود اأي معلومة �سابقة اأو اإ�سارة من اأي طرف، 
تلقيت الت�سال املبارك واأُخربت بنيلي ثقة خادم احلرمني ال�سريفني امللك فهد 
بن عبدالعزيز- رحمه اهلل- وتر�سيحي لع�سوية جمل�س ال�سورى، وكانت املعلومة 
مفاجاأة بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معنى، ومفرحة ب�سكل ل مياثلها �سوى فرحتي 
بتهنئتي من جلنة املناق�سة باحل�سول على الدكتوراه، ويف نف�س الوقت اأح�س�ست 
بعظم امل�سوؤولية وج�سامة الأمانة التي تعنيها هذه الثقة وهذا الرت�سيح، والع�سوية 

يف املجل�س، كما يعلم اجلميع، هي تكليف قبل اأن تكون ت�سريفًا.

حاوره: منصور العساف
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ما هي اللجان التي حرصت على أن تحظى بعضويتها ؟

بحكم التخ�س�س كانت بدايتي يف الدورة الأولى بالن�سبة يل )الدورة الثالثة 
للمجل�س( يف جلنة ال�سوؤون الثقافية والإعالمية، وق�سيت يف هذه اللجنة دورة 
وبحكم  ذلك  بعد  واحدة،  �سنة  خاللها  اللجنة  وتراأ�ست  �سنوات،  اأربع  كاملة، 
اهتمامي بحقوق الإن�سان، واملوافقة على اإن�ساء اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�سان 
يف عام 1425هـ ؛ وبحكم اأنني اأحد اأع�سائها املوؤ�س�سني التحقت بلجنة ال�سوؤون 
وكما  اأن�سئت،  قد  والعرائ�س  الإن�سان  حقوق  جلنة  اآنذاك  تكن  ومل  اخلارجية، 
كاملة،  �سنوات  اأربع  اأي�سًا  اخلارجية  ال�سوؤون  يف جلنة  ق�سيت  ال�سابقة  اللجنة 
ثم  للمجل�س(  الرابعة  )الدورة  يل  بالن�سبة  الثانية  الدورة  خالل  ذلك  وكان 
ال�سوؤون  بلجنة  اخلام�سة(  )الدورة  باملجل�س  يل  الأخرية  الدورة  يف  التحقت 
بعدها  اأكملت  فقط  واحدة  �سنة  فيها  وق�سيت  الثالث،  خياري  وكانت  الأمنية 

ثالث �سنوات يف جلنة ال�سوؤون التعليمية والبحث العلمي.

والتعليــــم  والثقافــــة  الإعـالم  بني  املــــدة  قــــ�سيت جل  فاإنني  وكما تالحظ 
وال�ســــوؤون اخلارجيــــة وهي جمالت قريبــــة اإلى اهتمــــاماتي، وقد ا�ستفدت من 
كل الزمالء الذين �ساركوين العمل يف هذه اللجان مدة اثني ع�سر عامًا، وكنت 
ثابتًا ن�سبيًا فيها وهم يتغريون كل �سنــــة، وكــــما املجل�س فــــاإنني اأحــــ�س دائــــمًا 
باأن الفوائد التي جنيــــتها من خالل العــــمل يف اللجان تفــــوق بكثري ما اأ�سفته 

لأعمالها وتو�سياتها. 

كيف تلخص تجربتك في مجلس الشورى والتي استمرت لمدة ثالث 

دورات؟

ق�سيت يف املجل�س فرتة اأعدها من اأروع واأف�سل �سنوات عمري، كانت ممتعة 
الكثري  فيها  تعلمت  اأخرى  جامعة  مبثابة  كان  يل،  بالن�سبة  فاملجل�س  ومفيدة، 
واأخذت منها اأكرث مما اأعطيتها، واأجزم اأنني ا�ستفدت من املجل�س كما ا�ستفدت 
من اجلامعات التي در�ست فيها مراحل درا�سية خمتلفة، فكانت هذه التجربة 
اآليات  اأخرى تكميلية بعد الدكتوراه والأ�ستاذية... واملطلع على  مرحلة تعليمية 
العمل باملجل�س يعرف اأن كل جل�سة وكل مناق�سة �سواء كانت يف اجلل�سات العامة، 
اأو يف اللجان اأو مع الوفود الأجنبية الزائرة اأو مع مندوبي اجلهات احلكومية هي 
مبثابة ندوات علمية ثرية وجل�سات للع�سف الذهني، ي�ستمع فيها ع�سو املجل�س 
تقوي  اأو  وتعزز  اأخرى  وتتغري  قناعات  لديه  وتتكون  والتوجهات؛  الآراء  ملختلف 
العلمي والتدري�س  التنظري والبحث  اأراء �سابقة قائمة، وهي جتربة نقلتني من 
اإلى الواقع العملي التطبيقي، فاأ�سبحت اأنظر لالأمور ب�سكل خمتلف، ومن زوايا 

متعددة بتعدد الآراء ووجهات النظر التي يطرحها الزمالء الأع�ساء.

تبدو  كانت  مهما  اأتبناها  التي  الأولية  النظر  وجهة  اأن  املجل�س  يف  وتعلمت 
نهائيًا،  ت�سلح  ل  اأنها  لآخرين  ال�ستماع  بعد  اأكت�سف  قد  ومنطقية؛  �سحيحة 
فتتغري القناعات وفقًا لالأطروحات التي يقدمها الزمالء، كما واأن من اأهم ما 
نتيجة  جاءت  اأن  كثريًا  وحدث  الآخر،  الراأي  قبول  التجربة  هذه  خالل  تعلمته 
الت�سويت خمالفة ملا كنت اأريده واأراه واأمتناه، وكنت يف ال�سنوات الأولى اأغ�سب 
لنتيجة الت�سويت الذي ل يتوافق مع توجهاتي، لكنني مع مرور الوقت  تعودت 
على قبول النتيجة اأيًا كانت، مع قناعة باأن راأي الأغلبية هو الأف�سل مهما كان 

خمالفًا لوجهة نظري. 

على  التعرف  باملجل�س  جتربتي  من  جنيتها  التي  الكبرية  الفوائد  ومن 
الأع�شاء والختالط والتفاعل معهم، ففي كل دورة من دورات املجل�ض نتعرف 
وكان  واخلربات،  والتخ�س�سات  املناطق  خمتلف  من  املجتمع  من  نخبة  على 
وك�سبتهم  وممتعة،  وثرية  مفيدة  معهم  واملناق�سات  واحلوار  والعمل  التعامل 
غاية  كانت  التي  العملية  مراحل حياتي  مهمة من  وزمالء يف مرحلة  اأ�سدقاء 

يف الروعة والفائدة. 

تجربتي في الشورى نقلتني من
التنظير والبحث العلمي والتدريس

إلى الواقع العملي التطبيقي

قضيت جل المدة بين اإلعالم والثقافة 
والتعليم والشؤون الخارجية 

تعلمت في المجلس أن القناعات تتغير 
وفقًا لألطروحات التي يقدمها الزمالء
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اأمتناه، واأكرب بكثري مما كان يريده املوؤيدون حلقوق املراأة، وهو يعك�س النظرة 
يهتم  الذي  الإ�سالحي  وتوجهها  الر�سيدة  للقيادة  ال�سديدة  والروؤية  ال�سائبة 
يف  كاماًل  �سريكًا  لتكون  املراأة  وحقوق  عمومًا  الإن�سان  حقوق  وتعزيز  ب�سيانة 

التنمية الوطنية ويف �سناعة القرار.

ال�سماح ل�سركات الطريان اخلليجية بت�سيري رحالت داخل اململكة، وهي من 
اللجنة  املناق�سة رغم معار�سة  بعد  التي قدمتها وجنحت  الإ�سافية  التو�سيات 
املخت�سة لها يف ذلك الوقت، وقد متت موافقة اأغلبية املجل�س عليها بعد املناق�سة 
واأ�سبحت قرارًا للمجل�س، وكما هو معروف فاإن هناك موافقة من املقام ال�سامي 

على هذا القرار وهو يف طور التنفيذ.

وتوجد تو�سيات اإ�سافية اأخرى كثرية، كما اأن هناك مداخالت اأعتربها قوية 
وموؤثرة وكان لها �سدى اإعالميًا واجتماعيًا كبريًا مثل الب�سم يف املجل�س، وقلتها 
اأدنى  التنمية اخلم�سية دون  اإحدى خطط  اللجنة املخت�سة على  عندما وافقت 
اقرتاح بالتعديل اأو الإ�سافة اأو احلذف، وقلت اإن اللجنة ب�سمت على امل�سروع 
هذه  واأثارت  اإليه،  يرد  ما  على  الب�سم  جمرد  لي�س  املجل�س  فدور  جاء،  كما 
املداخلة يف حينها اهتمام و�سائل الإعالم املختلفة، واأح�سب اأنها اأدت غر�سها 
بحيث اأو�سلت ر�سالة لزمالئي يف املجل�س ليكونوا اأكرث اإيجابية وتفاعاًل مع ما 
يحال اإليهم من مو�سوعات، واأخرى للمجتمع عن �سفافية العمل وحرية الطرح 

والنتقاد باملجل�س. 

لها  وكان  وإقرارها,  صناعتها  في   أسهمت  التي  القرارات  أهم  ما 

صدى لدى المجتمع ؟

املعروف هو اأن الإ�سهام الأول والأ�سا�سي لع�سو املجل�س يكون من خالل العمل 
يف اللجان املخت�سة، والتاأثري الأكرب يكون يف الإ�سهام يف �سياغة تو�سيات اللجنة 
التي تتحول جميعها يف الغالب اإلى قرارات للمجل�س، ومثل غريي من الزمالء 
اأع�ساء اللجان التي عملت بها خالل ع�سويتي باملجل�س اأزعم اأنني اأ�سهمت يف 
�سناعة كل تو�سيات اللجان التي عملت بها خالل �سنوات ع�سويتي بها، وكان يل 

تاأثري يف قبول اأو رف�س التو�سيات الإ�سافية التي قدمت لتلك اللجان.

اأما يف اجلل�سة العامة حتت القبة فقد �ساندت ودعمت من خالل مداخالتي 
وت�سويتي عددًا كبريًا من التو�سيات التي جنحت واأ�سبحت قرارات للمجل�س، 
كما اأبديت مالحظات حول تقارير اللجان وتو�سياتها ما اأدى اإلى تعديل بع�س 
واإ�سافة  اآراء.  من  املعنية مبا طرحته  اللجان  اقتناع  بعد  اأو حذفها  التو�سيات 
اإلى ذلك فقد عار�ست عددًا اآخر من التو�سيات �سواء منها املقدمة من اللجان 
اأو التو�سيات الإ�سافية التي قدمها بع�س الأع�ساء، واأ�سهمت مع املعار�سني لها 
اإ�سقاطها بعد املناق�سة، وقدمت �سخ�سيًا  اأو  اأ�ساًل  بالت�سويت لعدم مناق�ستها 
عددًا من التو�سيات الإ�سافية التي جنح بع�سها ومل ينجح بع�سها الآخر، ومن 
التو�سيات املهمة التي قدمتها واأ�سبحت قرارات للمجل�س وكان لها �سدى لدى 

املجتمع اأذكر ثالث تو�سيات اأو مقرتحات مهمة وهي: 

م�ساركة املراأة يف النتخابات البلدية، وهو القرار الذي بداأت فيه كتو�سية 
وتو�سيع �سالحيات  لتطوير  تدعو  اأخرى  تو�سية  مع  الرابعة  الدورة  اإ�سافية يف 
املجال�س البلدية، وقدمت التو�سية خالل مناق�سة تقرير وزارة ال�سوؤون البلدية 
والقروية يف وقت كانت النتخابات ال�سابقة قريبة )قبل قرار تاأجيلها ل�سنتني(، 
يف  املراأة  م�ساركة  تو�سية  ورف�ست  الثانية،  التو�سية  املخت�سة  اللجنة  وتبنت 
)لالأ�سف  اآنذاك  املجل�س  يف  ب�سيطة  اأغلبية  توافق  ومل  البلدية،  النتخابات 
ال�سديد( على مناق�ستها رغم اأنها كانت تدعو مل�ساركة املراأة ناخبة فقط ولي�س 
ع�سوًا يف املجال�س البلدية، ف�سقطت التو�سية بالت�سويت حتى ملجرد املناق�سة، 
ومل تناق�س!!!!! ويف الدورة اخلام�سة، وبعد نحو اأربع �سنوات من تقدميها لأول 
مرة، قدمت نف�س التو�سية مرة اأخرى، ورف�ستها اللجنة مرة اأخرى بكل اأ�سف،  
وبعد  للمناق�سة،  وجنحت  باملجل�س  للمناق�سة  مواءمتها  على  الت�سويت  ومت 
املناق�سة مت الت�سويت عليها وجنحت بزيادة �سوت اأو �سوتني فقط على الأ�سوات 
التي يتطلبها قرار املجل�س وهو 76 �سوًتا، ثم اعرت�س بع�س الأع�ساء على نتيجة 
الت�سويت واأعيد الت�سويت عليها يف جل�سة تالية؛ فجاءت النتيجة املوؤيدة اأعلى 
بذلك  التو�سية  واأ�سبحت  اأ�سوات،  ع�سرة  بنحو  الأولى  املرة  يف  الت�سويت  من 

قرارًا رفع للمقام ال�سامي مع القرارات الأخرى.

 وبعد الت�سويت على هذه التو�سية بنحو �ستة اأ�سهر، �سرفنا خادم احلرمني 
ال�سريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز يف جمل�س ال�سورى لإلقاء خطابه ال�سنوي 
يف اأعمال ال�سنة الثالثة من الدورة اخلام�سة للمجل�س، وفاجاأ – حفظه اهلل - 
اجلميع خالل خطابه ال�سنوي بقراره القا�سي مب�ساركة املراأة ع�سوًا يف جمل�س 
اأكرث بكثري مما كنت  البلدية، وكان هذا  ال�سورى، وع�سوًا وناخبة يف املجال�س 
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تتجاوز  اأي�سا  متعدية  عقوبة  وهي  عقوبة،  الكهربائية  اخلدمة  فقطع  ال�سداد، 
ال�سخ�س امل�سوؤول عن ال�سداد،،، وكنت اأحلم األ تقطع الكهرباء دون احل�سول 
على حكم ق�سائي حتى؛ واإن كان من جلنة ق�سائية خمت�سة يف وزارة الكهرباء، 
ال�سوؤون  اأن حتيل بع�س احلالت لوزارة  وهي جلنة ميكن بعد درا�سة الأو�ساع 

الجتماعية للنظر يف �سداد فواتريهم. 

في المقابل ما هي التوصية  التي كنت ترى التريث في إقرارها وعدم 

الموافقة عليها ؟

املوافقة عليها، ول  اإقرارها وعدم  هناك تو�سيات كثرية متنيت الرتيث يف 
اأذكر اأيًا منها الآن لكرثتها، وبع�سها تكون تو�سيات مقدمة من اللجان املخت�سة 
ولي�ست فقط تو�سيات اإ�سافية، والعرتا�س عليها يكون اأحيانًا ب�سبب �سياغتها 
اأو توقيتها، ول يكون دائمًا ب�سبب م�سمونها. واإذا اأخذت بالعتبار املواد  فقط 
يف الأنظمة التي كان يل مالحظات عليها فهي اأي�سا كثرية، وبخا�سة عندما كنا 

ن�سوت باملجل�س على مواد الأنظمة مادة مادة .  
حني كنت ع�سوًا يف ال�سورى، هل كنت ت�سعر باأنك متثل �سوت املواطن ؟ وهل 
�سعرت باأن لراأيك دور يف خدمة املجتمعني خالل تبنيك للق�سايا التي تالم�س 

اهتمامات املواطنني ؟
ق�سارى  واأبذل  اهلل،  واأخاف  الأمانة،  بثقل  واأ�سعر  بذلك  اأ�سعر  كنت  نعم 
جهدي اأن اأوؤدي الأمانة واأخدم الوطن واملواطن مبا ير�سي اهلل �سبحانه وتعالى 
اأوًل ثم مبا ير�سي �سمريي، ول ميكن لأحد اأن يتوقع اأن من بني اأع�ساء املجل�س 
اأن  ميكن  ل  اأنه  ظني  ويف  ي�ستحيل،  ذلك  اأن  بل  الوطن،  اأجل  من  يعمل  ل  من 
هم  الأع�ساء  وجميع  املجتمع،  خدمة  يف  دوره  اأهمية  ي�ست�سعر  ل  ع�سو  يوجد 
اأوًل واأخريًا اأبناء املجتمع نف�سه، يختلطون ليل نهار بالنا�س ويعي�سون ما يعي�سه 
الآخرون من هموم وم�سكالت، وي�سمعون منهم، ولذلك يكون العمل من اأجلهم 
وتبني الق�سايا التي تالم�س اهتماماتهم هو همهم الأول، وهو املوؤثر الأكرب يف 
م�ساركاتهم ومداخالتهم باملجل�س، لكن علينا اأن نعرتف اأن اآليات عمل املجل�س 
املواطنني  حياة  مت�س  التي  الق�سايا  بتناول  لالأع�ساء  اأحيانًا  ت�سمح  ل  ونظامه 
بال�سورة التي يتمنونها، كما اأن نظرة بع�سهم اأو مواقفهم ووجهات نظرهم التي 
تبدو اأحيانًا غري ممثلة ل�سوت املواطن تكون قد ا�ستندت يف الأ�سا�س على نظرة 
اأعمق للم�سالح الوطنية. متامًا كما يحدث اأحيانًا داخل املجل�س نف�سه عندما 

كذلك فاإن من امل�سروعات املهمة التي قدمتها منذ نحو اأربع �سنوات هو تعديل 
املادة 73 من نظام املرور، ويق�سى التعديل باإلغاء تطبيق احلد الأعلى من الغرامة 
يف حالة عدم ال�سداد خالل �سهر ... وهو ما ي�سمى )م�ساعفة خمالفات �ساهر( 
... وقدمت م�سروع التعديل بناء على املادة 23 من نظام املجل�س، ومع اأن املجل�س 
اللجنة  لدى  يزال  ل  فاإنه  الوقت  ذلك  منذ  امل�سروع  درا�سة  مالءمة  على  وافق 
اأربع  مدة  التعديل  هذا  مثل  تاأخري  لكن  عليه،  وافقت  اأنها  علمت  التي  الأمنية  
�سنوات �سيء ل ي�سدق، وهذه من ماآخذي على اأداء املجل�س، فالتاأخري يف درا�سة 
بع�س املقرتحات هو من املثبطات التي ل ت�سجع الأع�ساء على تقدمي املبادرات، 
النا�س، وجتعل املجل�س  للمجل�س لدى  وتوؤثر ب�سكل �سلبي على ال�سورة الذهنية 
يف نظر املجتمع بعيدًا عن م�سكالته وغري م�ستجيٍب بال�سرعة املنا�سبة ملتطلباته، 
وبع�س املو�سوعات تكون مهمة جدًا للراأي العام، والراأي العام ل يرحم ول يهمل، 
فهو يتوقع من املجل�س ال�ستجابة ال�سريعة ومواكبة الأحداث واإجراء التعديالت 
واتخاذ القرارات التي مت�س احلياة اليومية للمواطنني ب�سكل �سريع كما يف حالة 
هذا التعديل، حيث واجه نظام املراقبة )�ساهر( انتقادات حادة، ول يزال، كما 
واجهت م�ساألة م�ساعفة املخالفات انتقادات اأكرب حتى من �سماحة املفتي العام 
الذي اعتربها ربا، وقد ا�ستندت اإليها يف م�سروع التعديل بالإ�سافة لعدم منطقية 
اأن تكون خمالفة التاأخر يف ال�سداد اأكرث من املخالفة املرورية نف�سها... ويف كل 

الأحوال فاإين اآمل اأن يخرج القرار من قبة املجل�س ول يتاأخر اأكرث من ذلك.

ما التوصــــيات التي كــنت تتمــنى  حصــولها على أغلــبية أصــــوات 

المجـــلس ؟

كثرية هي التو�سيات التي متنيت اأن متر، وهي يف الغالب تو�سيات اإ�سافية 
اأما  تبنيها،  املخت�سة  اللجان  وترف�س  املجل�س  اأع�ساء  الزمالء  يقدمها 
بع�س  يقدمه  مما  تتبناها  التي  وتلك  نف�سها  اللجان  تقدمها  التي  التو�سيات 
الأع�ساء ففر�س جناحها كبرية للغاية، كما هو معلوم، وهناك تو�سيات كثرية 
قدمها الزمالء ومتنيت اأن حت�سل على الأغلبية؛ وبع�سها يكون قد ح�سل على 
اأغلبية للمناق�سة؛ وبع�سها مل يح�سل حتى على فر�سة املناق�سة، ول اأذكر هذه 
بها  تقدمت  التي  التو�سيات  من  واحدة  اأتذكر  لكني  لكرثتها،  الآن  التو�سيات 
لت�سبح  املجل�س  اأ�سوات  اأغلبية  على  حت�سل  ومل  باملناق�سة  وحظيت  �سخ�سيًا 
قرارًا، وهي تو�سية حقوقية مثالية كانت تطالب مبنع �سركة الكهرباء من قطع 
التي  ال�سداد  التاأخر عن  الكهربائي دون حكم ق�سائي، حتى يف حالت  التيار 
لالأ�سرة  والجتماعية  املالية  احلالة  درا�سة  التو�سية  مربرات  ح�سب  ت�ستلزم 
�ستاء  اأو  �سيفًا  الكهرباء  لقطع  مبا�سرة  اللجوء  ولي�س  ال�سداد  عن  املتاأخرة 
ومعاقبة اأفراد الأ�سرة القاطنني باملنزل، وقد ل يكونون اأنف�سهم م�سوؤولني عن 

التأخير في دراسة بعض المقترحات
تثبط األعضاء عن تقديم المبادرات

تمنيت نجاح توصيتي بمنع قطع التيار 
الكهربائي دون حكم قضائي
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تختلف وجهات النظر ... كل يعتقد من جانبه اأن راأيه اأكرث خدمة واأكرث حتقيقًا 
مل�سلحة الوطن واملواطن.

تحت قبة الشورى هل ثمة قادة للرأي ؟

الأع�ســـاء  كـــل  اأن  الرغـــم من  فعلى  القبـــة،  راأي حتت  قـــادة  هــــناك  نعم 
موؤثرين وموؤهلني، اإل اأن قـــادة الراأي موجـــودة، وقوة التاأثري موجودة، بع�سها 
�ســـواء  اللجان  وروؤ�ســـاء  وامل�ســـاعد،  والنـــائب  املجل�س  رئي�س  مثل  املوقع  بحكم 
املتخ�س�سة اأو اخلا�سة، الذين يكونون موؤثرين اأكرث من غريهم يف ن�سبة كـــبرية 
من املو�سوعات وبخا�سة املتخ�س�سة منها، وتلك التي ل تهـــم ن�سبة  معتـــربة 
من الأع�ساء، في�سوت بع�س الأع�ساء غري املهتمني اأو املتخ�س�سني باملو�ســـوع 
لبع�س  اجليدة  املداخـــالت  خالل  من  مكت�سب  وبع�سها   ، اللجنة  تو�سية  مع 
الأع�ساء، اأو من خالل املعرفة مبكانته وخربته ال�سابقـــة، اأو لطبيـــعة  ال�سخ�س 
التاأثـــري  ... لكن  وكرثة م�ساركاته وقدرته على الرجتال والتحدث ب�سكل جيد 
لقادة الراأي هنا يكون يف الغالب يف القرارات واملو�سوعات التي تكون بالن�سبة 
للع�سو غري مهمة، اأو التي يكون موقفه حمايدًا، اأو غري متخ�س�س يف جمالها، 
اأو دينية  اأما املو�سوعات التي تهم الأع�ساء؛ وتلك التي تعك�س توجهات فكرية 
اأو اأيديولوجية معينة في�سعب تغيري اآراء الأع�ساء والتاأثري فيهم �سواء من قادة 

الراأي اأو من غريهم. 

هل شعرت بأن أراء بعض األعضاء لهم تأثير في موقف المجلس من 

بعض التوصيات؟ 

هذا ال�سوؤال يرتبط ب�سوؤالك ال�سابق، واأقول نعم يوجد موؤثرون ... ففي كل 
دورة يوجد على الأقل 10% من الأع�ساء الذين ا�ستطيع اأن اأ�سميهم قادة موؤثرين 
للع�سو،  العام  بالتوجه  لها  عالقة  ل  التي  تلك  وبخا�سة  القرارات  توجهات  يف 
القدرة  يكت�سبون  املوؤثرون  وهوؤلء  الع�سو،  تهم  ل  التي  امل�سائل  بذلك  واأق�سد 
على التاأثري مع مرور الوقت لقدرتهم اجليدة على احلديث وملعرفتهم وخربتهم 

ال�سابقة. 

كنت  وهل   ، العام  الشأن  لملف  المجلس  مناقشة  ترى  كنت  كيف 

تطمح لتطوير هذا الملف ؟ وبماذا ؟

مل اأكن مع مناق�ســـة ال�ســـاأن العام بالطريقـــة التي يتم بها، فهو بالطريقة 
التي كنا نعمل بها لي�س اإل اإ�ساعة وقـــت املجـــل�س يف احلديث ملجرد احلديث اأو 

للتنفي�س فقط... �سحيح اأنه من املهم اأن يكون املجل�س اآنيًا متفاعاًل مع الأحداث 
وامل�ستجدات وم�ستجيبًا للتوقعـــات والتطلعات املتجددة .. ولكن لـــي�س بـمـــجرد 
التنفي�س و«احلكي« والـمداخالت فقط ... فاإما اأن يطور املجلــ�س اآلية التعامل مع 
الأطروحات وتكون هذه الآلية �سريعة لتبني الق�سايا التي تطرح واتخاذ قرارات 
املجل�س  نظام  مع  متفقة  الآلية  تكون  اأن  مراعاة  مع  الآمر،  لويل  ترفع  ب�ساأنها 

و�سالحياته واآليات عمله، اأو اأن تلغى هذه املناق�سة نهائيا  ...

برأيك هل كانت مناقشة  تقارير الجهات الحكومية ، فرض كفاية ؟

على الرغم من وجود بع�س ال�سلبيات يف التقـــارير نف�ســـها وتـــاأخر بع�ســـها، 
وتاأخر اللجان اأحيانًا يف درا�ستـــها، فــاإن تقـــارير اجلهــات احلكومـــــية هي يف 
تقديري اأهم املو�ســـوعات التي حتـــال للمجلـــ�س ويدر�سها، فهي.. نافـــذة مهــمة 
ودورية على الأجهزة احلكوميـــة ... ت�ساعـــد املجلـــ�س على تقيـيم الأداء؛ وتقدمي 
تو�سيات ت�ساعد اجلهات احلكومية على حت�سني اأدائها، ول اأعرف كيف للمجل�س 
بدونها اأن يناق�س اأو يراجع اأداء الأجهزة احلكومـــية دون الطالع على تقاريرها 
ال�سنوية،،، تبقى م�ساألة متابعة تنفيذ تو�سيات املجلـــ�س وقراراته التي اأظنها من 
�سلب م�سوؤوليات اللجان نف�سها وهي املخولة بالت�ســـال باجلهة املعنية واللتقاء 
مبندوبيها، ومن ثم متابعة ما مت تنفيذه، وما مل يتـــم تنفيذه من قرارات املجل�س 

ال�سابقة، والأ�سباب اأو العوائق التي حالت دون تنفيذها. 

عمل  وتطوير  لتحسين  تقترحها  التي  واآلليات  المقترحات  هي  ما 

المجلس ؟

م�سى من عمر املجل�س اأكرث من عقدين من الزمان، وهو يف دورته ال�ساد�سة 
العامل حتولت وتغريات  املنطقة ويف  اململكة ويف  اإن�سائه حدثت يف  الآن، ومنذ 
كثرية ت�ستلزم مراجعة اأداء املجل�س ب�سكل جذري ودرا�سة تعديل نظامه وزيادة 

�سالحياته وتطوير اآليات عمله مبا يتفق ويتواكب مع امل�ستجدات.  

تقارير الجهات الحكومية من أهم 
الموضوعات التي تحال للمجلس
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الجيش السعودي في حرب فلسطين سنة 1948 م ...؟!
ما اأن �سعر العرب، يف الن�سف الأول من القرن املا�سي، بدنو تنفيذ املوؤامرة العدوانية الكربى باغت�ساب فل�سطني، واإقامة 
كيان �سرطاين يف قلب الأمة العربية، يق�س م�ساجع هذه الأمة على مدار ال�ساعة، وينفذ املخططات املعادية لها... متهيدا 
لب�سط هيمنة ا�ستعمارية - �سهيونية بغي�سة على كامل الأمة العربية والإ�سالمية، وما اأن تيقن العرب ببدء تنفيذ تلك املوؤامرة 
حتى هب ال�سرفــــاء منهـــم اإلى جنـــدة فل�ســـــطني، والعمل على اإنقاذها من الغت�ساب وال�سياع، والتحول اإلى قاعدة متقدمة 
لالأعــداء، وخنــجر �ســـام يف القـــلب من الأمـــة العربيـــة. وقــد كانــت تلك الهبـــة العظيمـــة رد فـــعل طبيعي على ما كـــان – 
ومـــا زال – يبيت لهذه الأمة العريقـــة. لقد اأدرك قــــادة هذه البـــالد اأن العــــدوان ال�سهيوين املبيت ل يقتـــ�سر على اغتـــ�ساب 
فل�سطــني، واقــتالع �سعبها مــــن وطنــه، وت�سريـــده من اأر�ســــه واإحـــالل غـــزاة حاقـديـــن مكانـــه، وح�سب، بل اأن هذا العـــــدوان 
ي�ستهدف كل الأمة العربيــة. اإذ ي�سعى لإ�سعافها، وال�سيطرة عليها، وعلى مقدراتها لالأبد. ومن هذا الإدراك، انطلقـــت �ســـرارة 

املقاومـة ال�سعوديـة والعربيــة ) املدنية والع�سكرية ( الأولى.
البدء، خطورة هذه  اأدرك قادتها، منذ  العربية. حيث  العدوان هو بع�س اجليو�س  لهذا  اأبرز من ت�سدى  اأن من  ول �سك 
املوؤامرة على العرب وعلى م�ستقبلهم، فهبوا يدافعون عن احلق العربي، وينافحون عن الكرامة العربية، باأعز ما ميلكون، وهو 
اأرواحهم. ومن تلك الهبة الأ�سيــلة  يجب اأن ت�ستـــمد املقاومـــة العربيـــة والإ�سالمية والإن�سانيــة – ال�سلمية والع�سكرية – لهذا 

العدوان ال�سارخ، دوافعها وحمفزاتها، ب�سرف النظر عن النتيجة الولى لتلك الهبة. 
وقد ثبت – مبا ل يدع جماًل ل�سك – �سدق روؤية عرب 1948م، وبعد نظرهم، و�سحة ت�سخي�سهم لهذا العدوان الأكرب.  
وهاهي اإ�سرائيل توؤكد – يوما بعد يوم – اأنها عبارة عن : كيان غا�سب، زرع عنوة باملنطقة لتدمري الأمة العربية، وا�ستعبادها، 

والهيمنة على م�سريها ومقدراتها، عرب اإ�سعافها، و�سرذمتها،  والتعدي عليها يف �ستى املجالت. 
  ومن املوؤ�سف، اأن الكيان ال�سهيوين اأخذ منذ اأن اأقيم �سنة  1948م  يف النمو والتو�سع ... على ح�ساب احلقوق الفل�سطينية 
والعربية، واأخذت الأمة العربية – �سحية هذا العدوان امل�سني – ت�سعف اأمام هذا العدو، يف اأغلب امليادين، ولي�س يف املجال 

الع�سكري وح�سب. 
وخلطورة الأهداف ال�سهيونية يف الأر�س العربية، وفداحة ما ترمى اإليه ) بالن�سبة للوجود والنمو العربي ( فاإنه يجب على 
العرب – كما يبدو – اعتبار اأنهم اإمنا خ�سروا املعارك الأولى، وبخا�سة حرب 1948م، وحرب 1967م، ولكنهم مل يخ�سروا 
احلرب بعد، مع هذا العدو املرتب�س .... بل يجب عليهم اأن ل يخ�سروها حتى ل يخ�سروا اأنف�سهم،  وتطم�س هويتهم، وي�ساء 

اإلى دينهم وح�سارتهم. 
اأن  اإلى فل�سطني عام 1948م، مل�ساعدة الفل�سطينيني يف �سد العدوان ال�سهيوين، يجب  اإن دخول بع�س اجليو�س العربية 
يعترب اأولى اجلولت �سد هذا العدو ال�سرطاين.  ورغم اأن هذا التحرك انتهى اإلى ما انتهى اإليه، لأ�سباب عدة ) قد نتطرق لها 
فيما بعد ( اإل اأن هذه اجلولة تعترب مف�سلية، وتقدم للعرب درو�سًا اإ�سرتاتيجية كربى .... ميكن اأن ي�ستفيدوا منها يف معركتهم 

احل�سارية الكربى مع ال�سهاينة، وهى معركة ل تقت�سر على احلرب وا�ستخدام ال�سالح. 
ومعروف اأن حرب 1948م، رغم كرثة ما كتب عنها، من كل الأطراف املعنيني، ما زال كثريًا من جوانبها يكتنفه الغمو�س، 
ويكاد يطويه الن�سيان. ومن ح�سن احلظ اأن هناك رجاًل �سعوديون ممن �ساركوا يف هذه احلرب ما زالوا اأحياًء، اأو كان لهم اأباء 
�ساركوا فيها، وعلى ا�ستعداد لرواية ما يعرفونه من جوانب ومالب�سات هذه احلرب العجيبة . ومن اأبرز هوؤلء الرجال هو ابن اأحد 
املجاهدين : الأ�ستاذ حممد بن نا�سر اليا�سر الأ�سمرى، الذي كتب كتابًا بعنــــوان : اجلي�س ال�سعــــودي يف حرب فل�ســطني 1948م 
) الريا�س: املوؤلف، 1422 هـ (. وهو عبارة عن : روايات �سهود عيان من املجاهدين، ومذكرات قائد ذلك اجلي�س اآنذاك، اللواء 
�سعيد الكردي، و�سهادات بقية قادته، وفى مقدمتهم الفريق الركن على بن ماجد قباين  الذي كان له دوراً قياديًا يف تلك احلرب. 
لقد قام الأ�ستاذ حممد الأ�سمرى بتوثيق وحتليل الأحداث املهمة التي مر بها اجلي�س ال�سعودي مع بقية اجليو�س العربية 
امل�ساركة يف حرب فل�سطني 1948م. وهو عمل توثيقي جليل، ي�سكر عليه الأ�ستاذ حممد الأ�سمرى كثريًا. وقد تف�سل اأخي وزميلي 
الأ�ستاذ اأ�سامة بن على بن ماجد قباين – ع�سو جمل�س ال�سورى – باإهدائى ن�سخة من هذا الكتاب. وقد فرحت بهذا الإهداء 
الكرمي، واأخذت اأقراأ حمتوياته، بكل تاأمل وتب�سر. فكل �سفحة فيه ت�ستحق الدرا�سة والتاأمل. وقد اأكتب عن بع�س ما جاء يف 

هذا الكتاب القيم من اأحداث وعرب، لإميانى باأن ذلك قد يفيد يف ال�سراع امل�سريي امل�ستمر مع الكيان ال�سهيوين. 

اأ. د.  �سدقـــه يحيى فا�ســـــل
ع�سو جمل�س ال�سورى
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حتقيق – من�سور الع�ساف

بني املوؤ�س�سة العامة للتدريب التقني واملهني و�سوق العمل, املتمثل 
ومطروحة  قائمة  تزال  ما  جدلية  واخلا�س,  العام  القطاعني  يف 
املوؤ�س�سة واجلهات الراغبة يف توظيف الكوادر  اأعمال  على جداول 
وتاأهيل  والكفاءة  البطالة  م�ساألة  ظلت  حيث  املوؤهلة,  الوطنية 
اخلريجني, عنوانًا لنقا�س جديل بني املوؤ�س�سة واأرباب �سوق العمل, 
واخلا�س  العام  القطاعني  يف  الوظيفية  الفر�س  حجم  يزال  ما  اإذ 
غري قادر على ا�ستيعاب خريج املعاهد الفنية والكليات التقنية, يف 
واخلا�سة,  االأهلية  وال�سركات  املوؤ�س�سات  فيه  مازالت  الذي  الوقت 
وحتى القطاعات احلكومية, ت�سرح علنًا برغبتها يف توظيف الكوادر 
الفنية املوؤهلة, وهو ما يفتح الباب وا�سعًا لل�سوؤال عن مدى اإمكانية 
ا�ستيعاب �سوق العمل ملخرجات التدريب القني واملهني, ومدى تلبية 

خمرجات املوؤ�س�سة ل�سوق العمل.

املوؤ�س�سة،  م�سوؤويل  بع�س  اأراء  ا�ستطلعت  التحقيق  هذا  عرب   « ال�سورى   «
الكليات  وخمرجات  العمل،  �سوق  حاجة  حول  اخلا�س،  القطاع  و�سركات 
وتلبية  العمل  ل�سوق  ملا  مواءمتها  ومدى  واملهنية،  ال�سناعية  واملعاهد  التقنية، 
اخلا�س  القطاع  وموؤ�س�سات  املوؤ�س�سة،  بني  التعاون  ومدى  الوظيفية،  فر�سه 
لتاأهيل موظفي القطاع اخلا�ض وتدريب امل�شتجدين منهم لالنخراط يف العمل 

مبوؤ�س�سات هذا القطاع و�سركاته.  

التقني واملهني الدكتور  للتدريب  العامة  املوؤ�س�سة  اأو�سح نائب حمافظ  بداية 
التقني  للتدريب  موحدة  كمظلة  تعمل  املوؤ�س�سة  اأن  الزهراين  حممد  بن  را�سد 
واملهني املتخ�س�س على تطوير براجمها مبا ين�سجم وحاجة �سوق العمل ال�سعودي، 

ولتحقيق التنمية امل�ستدامة ح�سب متطلبات خطط التنمية الطموحة للدولة.

واأكد اأن املوؤ�س�سة التي ت�سم اليوم 70 معهدًا �سناعيًا؛ و 35 كلية تقنية للبنني 
و18 كلية تقنية للبنات تنت�سر وحداتها يف جميع مناطق اململكة؛ اأثبتت جناحها 
عقد  خالل  من  املتخ�س�سة؛  بالكوادر  وتزويده  العمل؛  �سوق  طلب  تلبية  يف 

�سراكات اإ�سرتاتيجية لتلبية حاجة ال�سركات الكربى مثل �سركة هونداي؛ ومعهد 
البال�ستيك؛ واملعهد العايل لتقنيات املياه والكهرباء برابغ الذي ح�سل على جائزة 
اأف�سل معهد تدريبي عربي لعام 2013م يف جمال ال�سيانة والت�سغيل، وكل ذلك 

يتم عن طريق �سركاء عامليني لهم باع طويل يف مثل هذه املعاهد املتخ�س�سة.
واأو�سح الزهراين اأن املوؤ�س�سة ت�سعى من خالل هذه ال�سراكات التي تعقدها 

اإلى توظيف خريجي موؤ�س�ساتها التعليمية، بعد النتهاء من التدريب والتاأهيل.
وفقا  �سياغتها  متت  التي  املتخ�س�سة  الربامج  من  العديد  اإلى  واأ�سار 
العديد  ومب�ساركة  باملوؤ�س�سة  املعنية  اللجان  خالل  من  العمل  �سوق  لحتياجات 
املطلوبة  واملعارف  املهارات  تعك�س  القطاع اخلا�س؛ فكانت بحق  موؤ�س�سات  من 
التنمية  الأ�سا�سي حتقيق  العمل، وهدفها  ب�سوق  والبنات لاللتحاق  ال�سباب  من 
امل�ستدامة على ال�سعيدين القت�سادي والجتماعي. لي�س هذا فح�سب بل هناك  

36 معهدًا للتدريب تابعة للموؤ�س�سة داخل ال�سجون. 
وعن بع�س التخ�س�سات النادرة التي ل يوجد لها م�سار تدريبي �سمن برامج 
املوؤ�س�سة، اأرجع الزهراين ذلك اإلى حمدودية العدد املطلوب، موؤكدًا �سعوبة فتح 

م�سار تدريبي لتلك التخ�س�سات.
واأفاد نائب حمافظ املوؤ�س�سة للتدريب اأن املوؤ�س�سة تعمل على  التو�سع املدرو�س 
اأكرب عدد من املتدربني  مبا يلبي حاجة التطور الذي ت�سهده اململكة ل�ستيعاب 
واملتدربات خالل اخلطة اخلم�سية احلالية للمملكة، وذلك من اأجل اإثراء �سوق 
العمل يف القطاعني اخلا�س واحلكومي والع�سكري. وهو ما يوؤكد روؤية املوؤ�س�سة 
نحو الإ�سهام الفاعل يف التنمية القت�سادية والجتماعية والبيئية بتوفري التدريب 
التقني واملهني لأبناء وبنات الوطن باجلودة والكفاية التي يتطلبها �سوق العمل. 

 

التخصصات النادرة
املهند�س فار�س بن فهد الدو�سري وهو اأحد خريجي املعهد ال�سناعي �سابقًا 
الإعمار  �سركات  باإحدى  اخلا�س  عمله  دفة  يديرون  الذين  املهند�سني  واأحد 
والبناء يرى اأن خمرجات الكليات التقنية واملعاهد ال�سناعية واملهنية هي املعني 
الأكرب لعمل ال�سركات واملوؤ�س�سات يف القطاع اخلا�س، ل �سيما تلك التي تتطلب 
اأعمالها خمتلف التخ�س�سات التي حتاول املوؤ�س�سة تاأمينها عن طريق خريجي 

الزهراني: المؤسسة تعمل على 
تطوير برامجها بما ينسجم وحاجة

سوق العمل السعودي

الدوسري : مخرجات الكليات التقنية 
والمعاهد الصناعية هي المعين األكبر 

لمؤسسات القطاع الخاص
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واملهني،  الفني  للتدريب  العامة  املوؤ�س�سة  عليها  ت�سرف  التي  والكليات  املعاهد 
اأعمال وم�ساريع هذه  القيادات واملديرين امل�سرفني على  اأن  وعليه فقد ت�ساهد 
القطاعات، غالبًا هم من خريجي الكليات التقنية، لأنهم اأكرث من يقدر حجم 

الطلب الذي حتظى به خمرجات هذه الكليات واملعاهد.
خالل  من  تطرح   ، واملهني  التقني  للتدريب  العامة  املوؤ�س�سة  اأن  اإلى  واأ�سار 
براجمها املتجددة، كمية متنوعة من الدورات التخ�س�سية املوؤهلة للخو�س يف 
�سوق العمل؛ ل �سيما تلك التخ�س�سات النادرة التي حتتاجها بع�س ال�سركات 
الكربى، اإذ لي�س بالإمكان اعتماد هذا  التخ�س�س اأو ذاك  ما مل تثبت احلاجة 
تتطلبها  التي  التاأهيلة  الدورات  توفر  لأن  املوؤ�س�سة  يدفع  ما  وهو  له،  امل�ستمرة 
ال�سباب اخلريج يف هذه  توظيف عدد من  اإلى  �ستعمد  التي  ال�سركات  كربيات 

التخ�س�سات النادرة.

سنة تحضيرية 
من جانبه يرى م�سفر املهنا اأخريجي املعهد ال�سناعي اأن على الكليات التقنية 
�سرورة اعتماد �سنة حت�سريية متهد للطالب اختيار التخ�س�س الذي من خالله 
�سوف ي�سق طريقه للعمل والوظيفة، كما عليها اأن ت�سارع اإلى تكثيف درا�سة اللغة 
وتعطيه  الوظيفة  طريق  اخلريج  الطالب  على  وتخت�سر  ت�سهل  كي  الإجنليزية 
ودورات  برامج  مواكبة  �سرورة  عن  ناهيك  ال�سخ�سية،  املقابلة  عند  الأف�سلية 
وتخ�س�سات الكليات وحتى املعاهد للتقدم العلمي والتقني املت�سارع الذي يفتح 

الأفق وا�سعًا للوظائف اجلديدة وامل�ستحدثة يف القطاعني العام واخلا�س.

تجربة ثرية
» ال�سورى« من خالل ا�ستطالعها امليداين يف مقر الكلية التقنية بالعا�سمة 
الفروع  توظيف  مدير  الطرباق  حممد  بن  �سليمان   الأ�ستاذ  التقت  الريا�س 
اللقاءات  عقد  يف  بدوره  ويقوم  الراجحي،  مب�سرف  واحلوالت  امل�سرفية 
حيث  املوؤهل،  الوظيفي  الكادر  لختيار  التقنية  الكليات  خريجي  مع  امل�ستمرة 
اأو�سح جتربة م�سرف الراجحي، و�سوق العمل مع خريجي هذه الكليات فقال : 

المهنا: قطاع اإلنشاءات يعاني من
عدم توفر العمالة السعودية

الطرباق: مصرف الراجحي
استقطب 1408 خريجين من خريجي 

المؤسسة في عامين

اإن م�سرف الراجحي، ومن خالل املبادرة وامل�ساهمة مع املجتمع يف حتقيق غٍد 
اأف�سل لل�سباب ال�سعودي، والإميان باأهمية الفرد واملجتمع وبامل�سوؤولية جتاههم، 
امل�ستدامة؛  التنمية  على  القائمة  الجتماعية  امل�سرف  ر�سالة  جانب  اإلى 
والنخراط يف م�شاريع توظيف حتقق التطور الجتماعي والتقدم املهني ل�شباب 
التقنية  الكليات  خريجي  من  عدد  ا�ستقبال  على  امل�سرف  داأب  فقد  الوطن، 
وتوظيفهم وتدريبهم يف م�سرف الراجحي، م�سريًا اإلى اأن امل�سرف ا�ستقطب 
الكليات  خريجي  من  خريجني   )1408( من  اأكرث   2013 و   2012 عامي  خالل 
واملهني،  التقني  للتدريب  العامة  للموؤ�س�سة  التابعة  ال�سناعية  واملعاهد  التقنية 
يف خمتلف املناطق والتخ�س�سات، وقد مت رفع هذه الإح�سائية ملعايل حمافظ 
املوؤ�س�سة ومعايل وزير العمل واأبدوا الإعجاب بهذا الإجناز يف التوظيف. وو�سفها 

معايل وزير العمل )بق�سة جناح(.

واأ�سار اإلى اأن امل�سرف ي�سارك يف فعاليات اأيام املهنة التي تقام يف الكليات 
التقنية؛ والتي غالبًا ما تتزامن مع تخريج طالب الكليات ل�سوق العمل؛ بالإ�سافة 
املوارد  تنمية  �سندوق  فروع  خالل  من  التقنية  الكليات  خريجي  توظيف  اإلى 

الب�سرية، وكذلك من خالل مراكز طاقات للتوظيف.

والتدريب  التاأهيل  باأهمية  امل�سرف  من  ا�ست�سعارًا  اأنه  الطرباق  واأ�ساف 
خلريجي الكليات التقنية ل�سوق العمل، فقد مت موؤخرًا توقيع اتفاقية مع الكلية 
التقنية بالريا�س برعاية برنامج الطريق ل�سوق العمل، والذي �سيكون من خالله 
تنمية مهارات خريجي الكلية يف تطوير مهاراتهم عرب دورات ق�سرية يف كيفية 
لتقومي  ال�سحيحة  الطريقة  وكذلك  ال�سخ�سية؛  املقابالت  واجتياز  اإجراءات 
بع�ض املهارات الأ�شا�شية التي قد يحتاجها اخلريج لالنخراط يف �شوق العمل، 
كما �سيتم اإن�ساء بوابة اإلكرتونية خم�س�سة للتقدمي على الوظائف، لتكون حلقة 
و�سل بني ال�سركات واأ�سحاب العمل، واملتقدمني من ال�سباب، ويح�سل املوظفون 
للعمل  توؤهلهم  تاأهيليه  دورات  على  التقنية  الكليات  خريجي  من  امل�ستجدون 
امل�سريف، مثل دورات تعليمات موؤ�س�سة النقد، ودورات يف طرق ك�سف التزييف 
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عن  والإعالن  بذلك  الراغبة  للجهات  الوظيفية  املقابالت  وتنظيم  اخلريجني 
الفر�س الوظيفية املتاحة.

وعن امل�ساريع القائمة يف الكلية يقول الأ�ستاذ اليحيى : اإنه مت توقيع اتفاقية 
موقع  اإن�ساء  بنودها  اأبرز  من  التي  املكتب  جهود  لدعم  الراجحي  م�سرف  مع 
بني اخلريجني  الو�سل  ويكون حلقة  التعاوين  التدريب  برنامج  يخدم  الكرتوين 

واجلهات الراغبة بالتوظيف.

اإ�سافة اإلى اإقامة  ور�س عمل للمتعرثين بالتوظيف لتوجيههم بالطريقة املثلى 
للدخول ل�سوق العمل الذي يبداأ بداية الف�سل التدريبي الأول من العام القادم، 
من  عدد  لإقامة  التطوير،  و  للتدريب  اجلميح  مركز  مع  اتفاقية  توقيع  مت  وقد 

الدورات التدريبية للمتدربني املوجودين يف الكلية و للخريجني. 

واأ�سار اإلى اأنه مت اإقامة ت�سع دورات تدريبية حتى الآن، كما مت توقيع اتفاقية 
التدريبية  الدورات  من  عدد  لإقامة  والتطوير  للتدريب  الرباهيم  اأكادميية  مع 
للمتدربني املوجودين بالكلية و للخريجني، ف�ساًل عن اأنه �سيتم تنظيم اأول دورة 
تدريبية خالل الف�سل احلايل وا�ست�سافة العديد من اجلهات الراغبة بالتوظيف 
الكلية،  داخل  اخلريجني  مع  الوظيفية  املقابالت  لإجراء  والتن�سيق  الكلية،  يف 
وم�ساعدة املتدربني يف اإيجاد وظائف لهم عن طريق التوظيف بالدوام اجلزئي.
كما مت ا�ستحداث م�سمى اأ�سبوع اخلريج، وذلك بهدف اإ�سعار اخلريج باأهمية 
املرحلة القادمة، والقيمة العلمية و التح�سيلية التي ح�سل عليها، و حدد وقته 
بالأ�سبوع الثاين ع�سر من كل ف�سل تدريبي حيث تقام فيه عدة فعاليات منها 

كاملعار�س وامللتقيات والدورات التدريبية
من  العديد  املكتب  لدى   : اليحيى  الأ�ستاذ  يقول  امل�ستقبلية  امل�ساريع  وعن 
اختبار  عمل  اأهمها  ومن  الإن�ساء،  طور  يف  اأو  الدرا�سة  قيد  هي  التي  امل�ساريع 
املالئم  التخ�س�س  حتديد  نتائجه  اأ�سا�س  على  يتم  والقدرات  امليول  لتحديد 

اليحيى : الكلية التقنية بالرياض أنشأت 
موقعًا الكترونيًا ليكون حلقة الوصل بين 

الخريجين و الجهات الراغبة بالتوظيف

والتزوير يف العمالت والوثائق، وكذلك يف مكافحة غ�سيل الأموال، بالإ�سافة اإلى 
دورات تطويرية اأخرى مثل مهارات التميز يف خدمة العمالء، ومهارات الت�سال 

واأخالقيات املهنة.

مكتب لشؤون الخريجين بالكليات التقنية
وعن دور مكتب �سوؤون اخلريجني بالكلية التقنية بالريا�س يف تاأهيل خريجي 
بالكلية  اخلريجني  اإدارة  مدير  اليحيى  حممد  بن  اأحمد  املهند�س  يقول  الكلية 
وينق�سم  وباخلريجني،  باملتدربني،  تتعلق  مهام  بعدة  يقوم  املكتب  اإن   : التقنية 
العمل اإلى �سقني اأ�سا�سيني، التدريب التعاوين من جهة، والتن�سيق الوظيفي من 
يف  يلتحق  املتدرب  اأن  اليحي  اأو�سح  التعاوين  للتدريب  وبالن�سبة  اأخرى،  جهة 
الف�سل الأخري من الدورة بربنامج التدريب التعاوين، حيث يق�سي فرتة ع�سرة 
اأ�سابيع لدى اإحدى املن�ساآت، ميار�س فيها تخ�س�سه �سمن برنامج معد م�سبقًا 

مع اإدارة املن�ساأة.
بالتدريب  الراغبة  اجلهات  خماطبة  اأبرزها  عديدة  باأمور  املكتب  ويقوم 
بالأق�سام  امل�سرفني  اإلى  اإر�سالها  ثم  و من  التدريبية وح�سرها؛  الفر�س  جللب 
لتوزيعها على املتدربني، وكذلك توفري �سجل التدريب التعاوين جلهات التدريب 
تقييم  و  والن�سراف،  احل�سور  �سجل  و  املتدرب؛  بيانات  على  يحتوي  الذي 
وتوفري  باملن�ساأة،  اخلا�سة  والإر�سادات  التدريبية  اخلطة  و  للمتدرب،  املن�ساأة 
دليل املتدرب الذي يحتوي على جميع الأنظمة و الإر�سادات املتعلقة بالتدريب 
اأثناء  اإلى م�ساحة لتدوين ما مت عمله ليطلع عليه امل�سرف  التعاوين، بالإ�سافة 
التعاوين  التدريب  برنامج  �سري  على  العام  الإ�سراف  وكذلك  للمتدرب،  زيارته 
من خالل الجتماع الدوري مع امل�سرفني ملناق�سة اأو�ساع التدريب القائمة وحل 
اإلى �سوق العمل يف نهاية  اإلى تنظيم دورة الطريق  اإ�سافة  امل�سكالت الطارئة، 
التدريب التعاوين، وتتعلق  بكيفية البحث عن الوظيفة، و كتابة ال�سرية الذاتية و 

طريقة اإجراء املقابالت الوظيفية.
اأما بالن�سبة للتن�سيق الوظيفي فبعد اأن ينهي املتدرب برناجمه يف التدريب 
اخلريجني  قوائم  بتجهيز  املتمثل  الوظيفي  التن�سيق  مبهام  البدء  يتم  التعاوين 
وحتديث بياناتهم والتوا�سل مع اجلهات الراغبة بالتوظيف للم�ساعدة بتوظيف 
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للمتدرب، اإ�سافة اإلى عمل مركز للتوظيف و الإر�ساد الوظيفي بالكلية، و متابعة 
اخلريجني ال�سابقني و معرفة م�ساراتهم الوظيفية.

الكفاءة والتأهيل
يف  الآن  حتى  تتوفر  ومل  العمل  �سوق  يحتاجها  التي  التخ�س�سات  وعن 
تخ�س�سات وبرامج املوؤ�س�سة العامة للتدريب التقني واملهني، يقول ع�سو جمل�س 
ال�سورى ال�سابق  املهند�س حممد بن عبد اهلل القويح�س اأن جدلية التخ�س�سات 

و�سوق العمل هي مو�سوع مهم جدًا.
فمن الوا�سح اأن هناك فجوة كبرية بني خمرجات التعليم بجميع اأنواعه العايل 

واملهني والتقني وبني احتياجات �سوق العمل، وعده اأحد اأهم اأ�سباب البطالة.

ن�سبة %80  اأن  تفيد  الإح�سائيات  بع�س  اأن  اإلى  القويح�س  املهند�س  وي�سري 
العمل، هذا  �سوق  النظرية ل يحتاجها  التخ�س�سات  التعليم يف  من خمرجات 
اأخر، �سوق العمل قطاع ديناميكي ومتغري طبقًا مل�ساريع  من جانب ومن جانب 
التنمية وخطط الدولة واحتياجات امل�ستثمرين وامل�ستهلكني، وهذا ما ل يتوافر 
تطورات  مالحقة  يف  البطء  اأو  اجلمود  من  بنوع  يت�سم  حيث  لدينا  التعليم  مع 

واحتياجات �سوق العمل.
قطاع  اأن  جند  املثال  �سبيل  فعلى  الواقع؛  اأر�س  على  ذلك  انعك�س  وقد 
الإن�ساءات  وهو من اأكرب القطاعات املوظفة للعمالة يعاين من عدم توفر العمالة 
ال�سعودية، حيث ل تزيد ن�سبة العمالة ال�سعودية يف هذا القطاع عن 10%، وهذا 

ينطبق على قطاع الت�سغيل وال�سيانة وغريها من القطاعات.
وبخ�سو�س املوؤ�س�سة العامة للتدريب التقني واملهني فاأعتقد اأن امل�سكلة اأكرب 
من عدم توفر تخ�س�سات يحتاجها �سوق العمل، حيث اأن الق�سية  املحورية  مع 
تقبل  واإمكانية  املوؤ�س�سة،  هذه  من  يتخرج  من  وتاأهيل  كفاءة  مدى  يف  املوؤ�س�سة 

�سوق العمل له.
فقد اأعد منتدى الريا�س القت�سادي العام املا�سي درا�سة اأ�سار فيها اإلى اإن 

43% من خريجي التدريب التقني واملهني يعاين من البطالة.

كما  و�سحت الدرا�سة اأن الت�سرب من معاهد التعليم الفني والتدريب املهني 
اأن هناك خلاًل، وهذا ينطبق متامًا  و�سلت لن�سبة 53%،وهذا رقم كبري يو�سح 
على معظم املعاهد الأخرى، واجلميع عاي�س م�سكلة خريجي املعاهد ال�سحية 
تدخلت  وقد  تاأهيلهم  لعدم  توظيفهم   يف  واخلا�س  العام  القطاع  رغبة  وعدم 

احلكومة لإيجاد حل لهم
 

وينبع  اجلبيل  كليتي  جتربة  اإلى  ال�سياق  هذا  يف  القويح�س  واأ�سار 
ال�سناعيتني، والتي تت�سابق ال�سركات وامل�سانع العاملة يف اجلبيل وينبع، على 
للتدريب  العامة  املوؤ�س�سة  اإدارة  على  واقرتح  وتوظيفهم،  خريجيهما  ا�ستقطاب 
التقني واملهني ا�ستن�ساخ هذه التجربة وتطبيقها على بقية القطاعات التعليمية 

التابعة للموؤ�س�سة.

القويحص:  دراسة تفيد أن %43
من خريجي التدريب التقني والمهني 

يعاني من البطالة
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حقوق المسنين في الشريعة اإلسالمية
ّر على التوافق الجتماعي للم�سنني، ما مل ي�ستطيعوا تعوي�س فقدان العمل باأن�سطة متنورِّعة ميكن اأن ت�ساعدهم على ق�ساء وقت  لقد اأو�سحت نتائج كثري من الدرا�سات اأن التقاعد يوؤثرِ
الفراغ واإ�سباع حاجاتهم وحتقيق ذاتهم، فالعزلة بالن�سبة للم�سنني جتعلهم اأقل قدرًة على التكُيّف مع البيئة الجتماعية، اأما العمل في�ساعدهم على حل الكثري من م�سكالتهم واإعطائهم 

الأهمية واملكانة الجتماعية، ولالأ�سف، فاإن ن�سبة من امل�سنني، واإن كانت قليلة تعتمد على نف�سها ماديًا؛ والغالبية العظمى جتد �سعوبة يف توفري الأموال الكافية للعي�س الكرمي.
اإن قلة املوارد املالية  جتعل امل�سن يعي�س يف ظروف حياتية �سعبة، حيث ل ي�ستطيع حتّمل تكاليف ال�سكن يف بيت مريح ومنا�سب تتوافر فيه ال�سروريات؛ اأو اأن يتغذى ب�سكل منا�سب 

واأن يدفع فواتريه ال�سهرية ب�سهولة.
والتطوعية  والر�سمية  العائلية  اجلهود  جميع  تت�سافر  اأن  وينبغي  له؛  الأن�سب  املكان  هو  امل�سن  فيه  عا�س  الذي  واملجتمع  املنزل  اأن  املجتمعات  جميع  ويف  الدرا�سات  اأثبتت  وقد 
عن  نت�ساءل  اأن  لنا  وَبْعُد،  املختلفة،  اجلهات  بل  قرِ من  امل�ساعدة  من  متفاوتة  بدرجات  اأو  اأنف�سهم؛  على  معتمدين  املجتمع  ويف  منازلهم  يف  ممكنة  فرتًة  اأطول  ال�سن  كبار  لإبقاء 
التنموية؟! الربامج  اإجناز  يف  للم�سن  املحدودة  واحل�سية  العقلية  والإمكانيات  القدرات  من  ال�ستفادة  ميكن  وهل  املجتمع؟!  يف  التنموية  الربامج  يف  ال�سن  كبار  دور   ماهية 
 وهناك الكثري من الأ�سئلة التي ميكن اأن تتوَلّد حول ق�سايا وم�سكالت كبار ال�سن يف املجتمع وعن مدى وحجم وفعالية دورهم يف احلياة وهم يف اأ�سواأ حالت خريف العمر واحتمالته.

اإن العديد من الدرا�سات ت�سري اإلى اأن م�سكالت كبار ال�سن ل تتمَثّل فقط يف املعاناة اجل�سمية نتيجة لإ�سابتهم باأمرا�س ال�سيخوخة اأو بع�س الأمرا�س املزمنة، بل اإنها تتعدى ذلك اإلى 
م�ساعر البوؤ�س وال�سقاء التي تنتج عند اإح�سا�سهم باأنهم اأ�سبحوا بال فائدة يف املجتمع واإلى م�ساعر الوحدة والياأ�س التي تنتابهم. فاأ�سبح من ال�سروري التفكري يف اأن م�سكلة كبار ال�سن 
لي�ست فقط يف �سرورة توفري امل�سكن وامللب�س واملاأكل باعتبارها حاجات مادية �سرورية، ف�ساًل عن الرعاية الطبية، بل اإن �سيا�سات الرعاية لكبار ال�سن ينبغي اأن متتد اإلى اإ�سراك َمْن 
له القدرة من كبار ال�سن يف الربامج التنموية التي تتنا�سب مع قدراتهم العقلية واجل�سمية، لإ�سعارهم باأهمية الدور الذي ميكن اأن يقوموا به، حتى يعطيهم الأمل واحلياة يف املجتمع، 
ويتوافر لهم الر�سا وال�ستقرار النف�سي، ومن اأمثلة الأعمال التي ميكن اأن يقوم بها امل�سن، اأعمال ترفيهية وا�ستغالل وقت الفراغ، واأعمال تعليمية وتربوية واأعمال اقت�سادية واجتماعية 
وخدمات نف�سية وا�ست�سارات مهنية، ومما ينبغي التاأكيد عليه يف هذا املقام اأن روافد الرعاية للم�سنني يف الإ�سالم تتعدد بتعدد م�سادرها، اأ�سرية وجمتمعية وموؤ�س�سية، بل اإن الهتمام 
بامل�سنني �سحيًا واقت�ساديًا واجتماعيًا وترويحيًا واأخالقيًا يدخل �سمن اأبواب التكافل الجتماعي يف الإ�سالم، ومن العجيب اأن هناك العديد من النظريات والدرا�سات التي تناولت 
العمل التنموي وامل�ساركة للم�سنني يف املجتمعات الغربية على خمتلف امل�ستويات املعي�سية بالن�سبة للم�سنني من جهة، وعلى خمتلف القطاعات اأو املجالت التي ميكن اأن ي�سهم فيها 
امل�سن من جهة اأخرى، بينما تعاين الأدبيات على م�ستوى الوطن العربي من قلة الأطروحات التي تناق�س اأو تعالج مثل هذه املوا�سيع التي هي يف اأم�س احلاجة اإليها. ذلك لأن التقارير 

ال�سادرة عن الأمم املتحدة ت�سري اإلى اأن الكثري من امل�سنني يعي�سون يف حالة ج�سمية ممتازة لي�س لها اأي ا�سطراب اأو عجز ذهني اأو عقلي اأو نف�سي.
اإن معظم امل�ساكل التي يعاين منها كبار ال�سن مرتبطة بفقدان العطاء يف فرتة التقاعد، وعلى ذلك فهناك �سرورة ملحة لإيجاد وظيفة اجتماعية بديلة، ليكت�سبوا منها اإر�ساًء كبريًا لأنف�سهم، 
ومن هنا فاإن مفهوم امل�سنني يف الوثائق الدولية ال�سادرة عن الأمم املتحدة يتجه اإلى التعبري عن عملية م�ستمرة من التغرّيات التي ت�ساحب املرحلة الأخرية من حياة الإن�سان، اأكرث منها تعبريًا 

عن فرتة ثابتة حمددة من حياته، وي�سري الجتاه العام اإلى اأن امل�سنني هم فئة ال�سكان التي تبلغ �ستني عامًا فاأكرث، والتي ترتبط يف كثري من الأحوال ببداية التقاعد الر�سمي عن العمل.
َبْيَد اأنه يالحظ اأن حتديد فئة امل�سنني، وبالتايل البيانات الإح�سائية اخلا�سة بهم، قد يبداأ يف بع�س الدول النامية ومنها غالبية الدول العربية، ب�ستني عامًا فاأكرث، بينما يبداأ يف 
كثري من دول العامل بخم�سة و�ستني عامًا، وهو العمر الذي ت�ستند اإليه املقارنات الدولية، لقد ظلت فئة امل�سنني اإلى ما بعد احلرب العاملية الثانية ل جتد اهتمامًا كافيًا على م�ستوى 
مة، لتزايد اأعداد هذه الفئة، وبالتايل  ّ البحوث العلمية من ناحية، وال�سيا�سات والربامج الجتماعية من ناحية اأخرى، ومع اإدراك بع�س دول العامل، وبخا�سة الدول ال�سناعية املتقدرِ
البحوث والدرا�سات  الو�سع، ت�ساعد الهتمام بامل�سنني، وهذا الهتمام كان له مظاهره على م�ستوى  ال�سكاين والتداعيات الجتماعية والقت�سادية لهذا  الهيكل  ن�سبتها يف  تزايد 

الجتماعية وعلى م�ستوى ال�سيا�سة الإن�سانية.
اإن الطرح املعا�سر لق�سايا امل�سنني، ل ي�ستند اإلى اعتبارات اإن�سانية فح�سب، واإمنا ي�ستند اإلى اعتبارات تتعَلّق بعملية التنمية الجتماعية والقت�سادية بالأ�سا�س، يرتتب على ذلك 

الهتمام بامل�سنني لي�س جمرد اهتمام بفئة عمرية اأو اهتمام بدرا�سة تغرّيات دميوغرافية واحتياجات �سكانية، لكنه اأبعد من ذلك بكثري.
اإذ نحن نتحدث عن ظاهرة متحركة ودينامية، ترتتب عليها م�سوؤوليات اجتماعية واقت�سادية تنعك�س على عملية تخ�سي�س املوارد، كما ترتتب عليها اآثار عميقة على عملية التنمية 
وذلك بخروج �سريحة �سكانية من �سوق العمل؛ وتداعيات ذلك على املوارد الب�سرية والقت�سادية. اإن علماء الجتماع ل يهتمون عادة بالنمط الفردي لل�سخ�سية اإل يف اإطار التفاعل 

الجتماعي الكلي للجماعة الإن�سانية.
يقول الدكتور يحيى احلداد اأ�ستاذ الجتماع بجامعة البحرين يف ورقة بحثية له بعنوان )التخطيط الجتماعي لر�سد وتلبية احتياجات كبار ال�سن(: امل�سن �سو�سيولوجيًا هو مكانة 

لها حدودها يف �سياق اجلماعة ميار�س اأو ل ميار�س اأدوارًا معينة حتكمه دومًا ما ُيعرف بالفعل اجلمعي والعالقات الجتماعية.
ثم، اإن ال�سيخوخة هي ظاهرة اجتماعية نبعت من اجلماعة، فهي التي اأطلقتها مبوا�سفات معَيّنة على اأفراد عجزوا عن اأداء اأدوارهم الجتماعية، ليت�سم طابع حياتهم مبا اأ�سماه 
بار�سونز بالغرتاب الجتماعي اأو ما اأ�سماه كويل بالهوام�س الجتماعية. ولالأ�سف، فاإن ال�سيخوخة عند بع�س علماء الجتماع املحدثني هي نوع من الإعاقة الجتماعية والتي ل بد 
 اأن تفتقد ال�سعور بالقيمة وامل�ساواة واملكانة يف �سياق جتمع حتكم معايري القوة والكفاءة وتعتمد على ما بقي يف املجتمع من قيم وعادات وتقاليد اأو ما ي�سميه تونيز بالن�سق القيمي.
ّ والإح�سان ال�سيء الكثري والقدح املعّلى  َبْيَد اأننا نوؤكد اأن امل�سن يف �سريعتنا ال�سمحة جّدًا كان اأو اأبًا اأو اأخًا اأو عّمًا اأو خاًل كائنًا من كان له من املهابة والتقدير والحرتام والإجالل والربرِ

حقًا واجبًا، ون�سو�س القراآن الكرمي واأحاديث ر�سولنا �سلى اهلل عليه و�سلم الرحمة املهداة �سواهد حق ونربا�س عدل على مكانة ال�سيخ وامل�سن.

د. زيد بن حممد الرماين
امل�ست�سار وع�سو هيئة التدري�س

بجامعة االإمام حممد بن �سعود االإ�سالمية 
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رئيس مجلس الشورى يستقبل سفير أثيوبيا

ا�ستقبل معايل رئي�س جمل�س ال�سورى ال�سيخ الدكتور عبداهلل بن حممد بن 

اآل ال�سيخ يف مكتبه مبقر املجل�س يف الريا�س �سفري جمهورية اثيوبيا  ابراهيم 

لدى اململكة الدكتور حممد ح�سن كبريا.

ذات  والق�سايا  املو�سوعات  من  عدٍد  ا�ستعــرا�س  ال�ستقــبال  خــالل  وجرى 

الهتمــام امل�ستـــرك بني اململكـــة واثيوبيا، و�سبل تعزيز العالقـــات الثنائية بني 
البلدين يف �ستى املجـــالت خا�ســـة العالقـــات الربملانية بني جمـــل�س ال�ســـورى 
والربملان الأثيـــوبي وتفعـــيل دور جلننتي ال�سداقـــة الربملانية ال�سعودية الثيوبية 

مبا يخدم م�سلحة البلدين وال�سعبني ال�سديقني.

نائب رئيس مجلس الشورى يستقبل وزير الخارجية االرجنتيني

ا�ستقبل معايل نائب رئي�س جمل�س ال�سورى الدكتور حممد بن اأمني اجلفري 

يف مكتبه مبقر اخلالل زيارته للمملكة موؤخرًا.

ويف م�ستهل اللقاء رحـب مـعايل نائـب رئـي�س املجـل�س مبعـايل وزيـر اخلارجيــة 
الرجنتيني والوفد املرافق له ، وا�ستعر�س معه العالقــات التي جتـمع بـني اململكة 
العالقات  املجالت  ول�سيما  �ستى  يف  الأرجنتني  وجمهورية  ال�سعودية  العربية 
جلنتي  دور  تفعيل  و�سبل  الأرجنتيني  والربملان  ال�سورى  جمل�س  بني  الربملانية 

ال�سداقة الربملانية يف املجل�سني.
واآلية عمله وجلانه  ال�سورى يف اململكة  وقدم معاليه نبذة عن تاريخ جمل�س 

املتخ�س�سة وع�سويته يف الحتادات الربملانية والإقليمية والدولية.
بزيارة  �سعادته  عن  الأرجنتيني   اخلارجية  وزير  معايل  اأعرب  جانبه  من 
الثنائية  اأهمية  تطوير العالقات  اململكة وجمل�س ال�سورى ب�سفة خا�سة موؤكدًا 

بني البلـدين مبـا يخـدم امل�سالح امل�سـتـركـة اإ�سافــة اإلـى تعـزيز التعـاون الربملـاين 
امل�سرتك بني البلدين ال�سديقني.

وتطرق الجتماع اإلى تطورات الأو�ساع يف منطقة ال�سرق الأو�سط والق�سايا 
ذات الهتمام امل�سرتك بني البلدين ال�سديقني.

ح�سر اللقاء ع�سو جمل�س ال�سورى رئي�س جلنة ال�سداقة الربملانية ال�سعودية 
الأرجنتينية يف املجل�س الدكتــور خــالد العـواد وال�سفـري الأرجنتـيني لـدى  اململكـة 

ال�سيد/ خيمي �سريفيو.
من جهـة اأخــرى �سحـب مـعـايل نـائب رئيـ�س جمـل�س ال�سـورى وزيـر اخلارجـية 
الأرجنتيني يف جـولة على اأروقـة جمــل�س ال�ســورى �سمـلت القاعة الكربى و القاعة 

الرئي�سية جلل�سات جمل�س ال�سورى واطلع على التقنيات احلديثة بهما.
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د. الجفري يستقبل مدير عام منظمة العمل الدولية

ا�ستقبل معايل نائب رئي�س جمل�س ال�سورى الدكتور حممد بن اأمني اجلفري 

يف مكتبــه مبـــقر املجـــل�س يف الريـــا�س مديـــر عـــام منظمـــة العـــمل الدوليـــة 

ال�سيد/ غاي رايدر خالل زياته للمملكة موؤخًرا.

واأعرب معايل نائب رئي�س املجل�س خالل اللقاء عن تقديره  للدور الذي تقوم 
به منظمة العمل الدولية يف تنمية الروابط وتن�سيق التعاون بني الدول الأع�ساء 

ملا من �ساأنه تعزيز وحت�سني وتطوير فر�س العمل يف الدول الأع�ساء.
وذلك  اململكة  يف  العمل  اأنظمة  على  تطوير  ال�سورى  جمل�س  حر�س  واكد 
التقرير  وخا�سة  الأجهزة احلكومية  لأداء  ال�سنوية  للتقارير  درا�سته  من خالل 

اأنظمة العمل  اإلى جهود املجل�س يف حتديث  ال�سنوي لأداء وزارة العمل، م�سريًا 
باململكة مبا ي�سهم يف زيادة فر�س العمل وتخفي�س حجم البطالة.

ال�سورى،  جمل�س  بزيارة  �سعادته  عن  املنظمة  عام  مدير  اأعرب  جانبه  من 
موؤكدًا حر�س املنظمة على اأداء دورها كمنظمة دولية تعنى بالتن�سيق بني الدول 

الأع�ساء يف جمال العمل.
الب�سرية  واملوارد  الإدارة  جلنة  رئي�س  ال�سورى  جمل�س  ع�سو  اللقاء  ح�سر 
العمالية  لل�سيا�سات  العمل  وزارة  ووكيل  ناجي  اآل  بن عبداهلل  الدكتور/ حممد 

الأ�ستاذ احمد بن �سالح احلميدان.

استقبال وفد هيئة التقويم واالعتماد االكاديمي
ا�ستقبل �ساحب ال�سمو االأمري الدكتور خالد بن عبداهلل بن م�ساري اآل �سعود 

ع�سو جمل�س ال�سورى رئي�س جلنة ال�سوؤون التعليمية والبحث العلمي يف مكتبه 

مبقر املجل�س وفد الهيئة الوطنية للتقومي واالعتماد االأكادميي املكلف بو�سع 

اخلطة االإ�سرتاتيجية للهيئة للفرتة 2015-2019م.

التقومي  بق�سايا  الهيئة  اهتمام  على  �سموه  اثني  ال�ستقبال  م�ستهل  يف  و 
والعتماد الأكادميي موؤكدًا حر�س جمل�س ال�سورى على  مثل هذه اللقاءات التي 

ت�سهم يف تطوير اأعمال الهيئة ودعمها مبا حتتاج اإليه يف جميع املجالت.
بعد ذلك دار نقا�س حول الو�سع الراهن للهيئة وما تتمتع به من �سالحيات 
ومميزات، واخلطط الإ�سرتاتيجية التي تعتمدها الهيئة لأداء مهامها واإجنازها 
يف  الهيئة  ودور  امل�ستقبل،  يف  تنفيذها  �سيتم  التي  اأو  تنفيذها  اجلاري  �سواء 
اأ�سوة  املعريف  اإلى م�ساف القت�ساد  ونقله  اململكة  العايل يف  بالتعليم  النهو�س 
بدول العامل املتقدمة، وعالقة الهيئة باجلامعات ومدى التن�سيق معها يف تقييم 
براجمها الأكادميية ومتابعتها وتطوير اأ�ساليبها، واملنجزات التي حققتها الهيئة 

خالل فرتة عملها املمتدة منذ اإحدى ع�سرة عاما.
عملها  ملهام  اأدائها  يف  الهيئة  تواجه  التي  ال�سعوبات  اإلى  النقا�س  وتطرق 
اأن يقوم به جمل�س ال�سورى لدعم  وامل�سوؤوليات املنوطة بها، والدور الذي ميكن 

الهيئة وتقوميها يف �سبيل تذليل ما تواجهه من �سعوبات لتحقيق اأهدافها املرجوة.
الدكتور  هم  الأكادميي  والعتماد  التقومي  هيئة  وفد  اأن  اإلى  الإ�سارة  جتدر 
والدكتور  ال�سهراين،  عبداهلل  بن  عاي�س  والدكتور  الغامدي،  علي  بن  �سالح 

حممد حممد املدين، والأ�ستاذ اأحمد بن يحي الع�سريي.
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األمين العام لمجلس الشورى يفتتح  برنامجًا تدريبيًا لموظفي المجالس التشريعية الخليجية
اآل  عبداهلل  بن  حممد  الدكتور  ال�سورى  ملجل�س  العام  االأمني  معايل  افتتح 
القوى  تخطيط  حول  التدريبي  الربنامج  بالريا�س,  املجل�س  مقر  يف  عمرو 
اإطار خطة جلنة  اأيام  يف  العاملة الذي نفذه جمل�س ال�سورى على مدى ثالثة 
التطوير والتدريب اخلليجية امل�سرتكة التي اأقرها االأمناء العامون للمجال�س 
الت�سريعية بدول املجل�س, و�سارك يف الربنامج عدد من موظفي جمال�س ال�سورى 

والوطني والنواب واالأمة لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية.
العام  الأمني  معايل  رحب  التدريبي  الربنامج  بها  افتتح  كلمة  م�ستهل  ويف 
للمجل�س مبن�سوبي املجال�س اخلليجية امل�ساركني يف الربنامج، م�سريا اإلى تنفيذ 
اأربعة برامج تخ�س�سية خالل الأ�سهر الأربعة املا�سية يف كل من جمال�س النواب 
مبملكة البحرين وجمل�سي ال�سورى يف �سلطنة عمان ودولة قطر وجمل�س الأمة 

الكويتي بالإ�سافة اإلى هذا الربنامج اخلام�س.
الربامج يف تطوير قدرات من�سوبي  ت�سهم هذه  اأن  اأمله  واأعرب معاليه عن 
املجال�س الت�سريعية اخلليجية وتزويدهم باملعارف واملهارات يف خمتلف املجالت 

الإدارية مبا يوؤدي اإلى تطوير اأداء عملهم.
امل�ساركني  تعريف  اإلى  يهدف  الربنامج  هذا  اأن  عمرو   اآل  الدكتور  واأ�ساف 
اإعداد  جمال  يف  قدراتهم  وتعزيز    ، الب�سرية  املوارد  وظائف  واأهمية  مبفهوم 
وتطوير خطط وبرامج الإدارة الفعالة للعن�سر الب�سري واإدارتها والتعامل معها 
اأن يكون امل�ساركون قادرين  بكفاءة عالية، حيث من املتوقع يف نهاية الربنامج 

املعارف  واكت�ساب  الب�سرية،  املوارد  حتليل  ا�ساليب  وا�ستخدام  تطبيق  على 
واملهارات الالزمة لإعداد خطة للموارد الب�سرية العاملة يف اجلهاز، واكت�ساب 
القدرة على اختيار الأ�سلوب املنا�سب للتخطيط للموارد الب�سرية ، والتعرف على 

معوقات تخطيط املوارد الب�سرية وم�سكالتها.

الدكتور طارق فدعق يحاضر عن واقع مدينة القدس العمراني والحضاري

�سلــط ع�ســو جمــل�س ال�ســورى الدكــتور طــارق بــن علي فــدعق ال�ســوء عــلى 

واقع مدينة القــد�س العمراين واحل�ساري واالأخطاء ال�سائعـة املتعلقة بالقد�س 

والتحديات التي تواجها يف ع�سرنا احلا�سر.

ال�سورى  جمل�س  مقر  يف  طـــارق  الدكتـــور  األقـــاها  حما�ســـرة  يف  ذلك  جاء 
املدن  دور  اأهمية  على  فيها  اأكد  ؛  ومن�سوبيه  املجل�س  اأع�ساء  من  عدد  بح�سور 
الإ�سالمية املقد�سة  يف احل�سارة الإ�سالمية ب�سكل عام، والقد�س ب�سكل خا�س 
ولفت  الع�ســـرين،  القـرن  يف  وبالذات  وتاريخها  القد�س  جغرافيا  الى  وتطـــرق 

النظر اإلى املحاولت ال�سهيونية لطمــ�س معالـم مدينة القد�س واآثارها الإ�سالمية.
كما لفت النظر الى احلمالت ال�سليبية واثرها على فل�سطني و�سعبها، وقدم 
الدكتور فدعق اأمثلة على التخطيط العـــمراين الإ�ســـرائيلي الفــا�سل يف القد�س 
حكم  فرتة  اأن  فــدعق  الدكتور  بني  تاريخي  ا�ستعرا�س  ويف  تهويدها،  وحماولة 
فقـــط  �سنـــة   )  74( حوايل  كانت   - ال�سالم  -عليهما  و�سليمان  داود  النبيني 
الإ�سـالمي  العربي  بينما كانت فرتة احلكم  املا�سية  �سنة  اآلف  الثالثـة  خـــالل 
للقد�س اأكرث من ع�سرين �سعفًا لتلك الفرتة. م�ســـريًا الى اأن الفـــتح الإ�ســـالمي 
للقد�س على يد اخلليفة عــمر بن اخلـطاب ومن ثم على يد القائد �سالح الدين 
الأيوبي- يف فرتة لحقة - مت بدون اإراقة قطرة دم واحدة. يف حني اأن احل�سار 
والهجوم على املدينة من قبل الفئات الأخرى كان دائما م�سحوبا باإراقة الدماء 

و�سلب الأمالك.
وعرج اإلى موقف اململكة العربية ال�سعوديـــة من ق�سيـــة القـد�س وتاأكيدها على 
اأهمية احلفاظ على الهوية الإ�سالمية ملدينـــة القــد�س، وعدم امل�سا�س بامل�سجد 

الأق�سى اأولى القبلتني وم�سرى نبينا الكرمي عليه اف�سل ال�سالة وال�سالم.
وحــول التحديات الأ�سا�سية مل�ستقبل القد�س اأو�سح الدكتور طارق فدعق اأن 
هناك جانبان اأحدهما يحتوى على التفاوؤل ب�سبب الو�سع ال�سكاين لفل�سطني ب�سكل 
عام،  وهناك اأي�سا و�سع امل�ستوطـــنات التي اأرهقت ميـــزانية الكـــيان ال�سهيوين. 
ولكن هناك اأي�سا قلق �سديد على م�ستقبل م�سجد الأقــ�سى يف �سوء املحاولت 

امل�ستمرة لهدمه من قبل ال�سلطات ال�سهيونية والفئات املت�سددة املختلفة.
وجاءت هذه املحا�سرة مببادرة من ع�سو املجل�س الدكـــتور طــارق فدعق بعد 
اأن وافق جمل�س ال�ســـورى على التو�سيـــة الإ�سافيـــة التي تقـــدم بها على التقـــرير 

ال�سنوي لدارة امللك عبدالعزيز باإن�ساء مركز درا�سات القد�س يف الدارة.
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 االغتيال االقتصادي.. رأي في األنظمة 

بداأت  ق�سية الغتيال القت�سادي قدميا مع ن�ساأة املجتمعات الب�سرية،  ومل يعرف ب�سكله املنظم 
اإل خالل فرتة ال�ستعمار الذي كانت متار�سه الدول الأقوى ل�ستنزاف خريات الأمم وال�سعوب 
الأقل قوة، ثم اأ�سبح ياأخذ �سورا متعددة ومعقدة يوظف لها خرباء متخ�س�سون يف درا�سة اأحوال 
البلدان وطبيعة اأنظمتها ال�سيا�سة ملعرفة اأف�سل الطرق ل�ستغالل خرياتها ل�سالح نخبة من رجال 
الأعمال وال�سيا�سة اأو ما يعرف بحكم منظومة ال�سركات الكربى، والتي تهدف اإلى اإيجاد ظروف 

توؤدي اإلى خ�سوع الدول النامية لهيمنة هذه النخبة التي تدير احلكومة وال�سركات والبنوك. 
قد  والإعالمي  التجاري  والنفتاح  العوملة  ظل  يف  القت�سادي  الغتيال  فاإن  اأ�سلفنا  وكما 
البنية  تطوير  بغر�س  النامية  للدول  قرو�س  تقدمي  مثل  الظاهر  يف  م�سروعة  �سور  يف  ياأتي 
تقوم  اأن  ب�شرط  ال�شناعية  واملدن  واملواين  واملطارات  والطرق  الطاقة  وحمطات  الأ�شا�شية 
املكاتب الهند�سية وال�سركات التابعة لهذه املنظومة باإعداد الدرا�سات وتنفيذ هذه امل�سروعات 
البلد  داخل  نف�سها  النخبة  ح�سابات  اإلى  النخبة  ح�سابات  من  املبالغ  هذه  تتحول  اأن  مبعنى 
والفوائد. القر�س  اأ�سل  ب�سداد  مطالبة  املتلقية  النامية  البلدان  لتبقى  فوري،  وب�سكل   املانحة 
ول�سك اأن هوؤلء اخلرباء يغلفون هذا الغتيال بنوع من خمادعة الأرقام لتاأثري هذه ال�ستثمارات 
على النمو القت�سادي املتوقع، بحيث يكون منو الناجت القومي نتيجة ا�ستفادة اأقلية من النخبة 
اقت�ساديا،  تقدما  القت�سادية  الناحية  من  يعترب  ذلك  ومع  امل�سحوقة  الأغلبية  ح�ساب  على 
وتقدر الأمم املتحدة باأنه ميكن تاأمني املياه النظيفة والتغذية الكافية واخلدمات ال�سحية والتعليم 

الأ�سا�سي لكل اإن�سان على وجه الأر�س باأقل من تكلفة الأرقام املعلنة للحرب على الإرهاب .
ومن جهة اأخرى يعد قيام بع�س ال�سركات امل�ساهمة الكربى التي تعمل ل�سالح نخبة املوؤ�س�سني 
دون اأي حقوق فعلية للم�ساهمني نوعا من الغتيال القت�سادي، بدليل اأن الأرباح املوزعة على 
امل�ساهمني ل تذكر اأما اخل�سائر ف�سيتحملها كل م�ساهم رغم اأنفه، وهذه الق�سية لن حتل مبا 
يف  وامل�ساهمني  املوؤ�س�سني  حقوق  بني  توازن  اإعادة  دون  وجدت،  اإن  ال�سركات  بحوكمة  يعرف 
هذه ال�سركات والإلزام بال�سفافية واملراقبة واملحا�سبة، اأما ما يحدث للمواطن يف اأ�سواق املال 
وامل�ساهمات العقارية وارتفاع الأ�سعار وعقود الإذعان يف خدمات الت�سالت والنقل والتاأمني 
كارثة  فهي  قادمة  ل�سنوات  املواطنني  رهنت  التي  والقرو�س  والبنوك  والعقار  الإ�سكان  وقطاع 

اقت�سادية معلنة.
ونخل�س اإلى اأن الأمن القت�سادي يف هذه الق�سية لن يتحقق دون احلد من �سيطرة وحتكم 
الأجانب بالأن�سطة القت�سادية اأو ا�ستئثار بع�س ال�سركات بعقود باملليارات دون اأن ت�ساهم يف 
الدورة القت�سادية حيث تتم الدرا�سات والتنفيذ باأيد غري وطنية ويف النهاية تذهب هذه املبالغ 
حتقيق  ميكن  ل  وباجلملة  وانتماء،  حقيقة  الوطن  لهذا  تنتمي  ل  لأنها  خارجية  ح�سابات  اإلى 
فهو  القت�ساد  حترك  التي  ال�سغرية  املن�ساأة  يعترب  الذي  املواطن  حقوق  حفظ  دون  احلماية 
ي�سدد الر�سوم احلكومية ويدفع لقطاع اخلدمات والطاقة والت�سالت والغذاء والدواء والإ�سكان 
من�ساأة  لدينا  اأ�سبح  البع�س  لبع�سها  اجلزئيات  هذه  اأ�سفنا  فاإذا  وغريها،  والتاأمني  والبنوك 

كبرية هي القت�ساد، والقت�ساد هو الوطن، والوطن هو نحن!. 

زامل �سبيب الركا�س
م�ست�سار متخ�س�س فى االأنظمة
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اأحد  نادي التمري�س يف كلية التمري�س بجامعـة امللك �سعود هو 
االأنديـــــة الطالبيــة باجلامعــة تاأ�ســ�س عام 2011 م .. لــه ر�سالــــة 
برامج تطويرية,  التمري�س من خالل  االرتقاء مبهنة  وا�سحة هي 
اإبراز  اإلى  ويهدف  للمجتمع.  ال�سحية  والرعاية  التوعية  وتقدمي 
الدور الفعلي للتمري�س يف جميع جماالته, من خالل جميع امل�ستويات 
والطالبات  للطالب  املعريف  امل�ستوى  وتدعيم  ال�سحية,  الوقائية 
والكوادر التمري�سية مبواد علمية لتحقيق املهارة العملية, والتوا�سل 
بني طالب التمري�س واملجتمع اخلارجي, وم�ساعدة الطالب يف ت�سور 
الن�شاط  وت�شجيع  الكلية،  داخل  ودعمه  واملهني  العملي  م�شتقبله 

الطالبي املبني على التطوع واخلدمة االإن�سانية. 

النــادي مبثابــــة جملــــ�س �ســــوري يتناقــــ�س فيــــه الطــــالب اأعــ�ساء النــادي، 
ويتبادلون الراأي والراأي الآخــــر حــــول املعوقــــات وال�سعوبات التي تواجه طالب 
الكليــــة، وال�سعي لو�ســــع احللول الناجعة لها، كما ي�سع اخلطط الالزمة لآداء 
اإن�سانية  كمهنة  وتقدميها  التمري�س  مهنة  وتعزيز  املجتمع،  نحو  الكلية  ر�سالة 

خلدمة الإن�سان.
وللنادي اإ�سهامات فاعلة يف موا�سم احلج والعمرة لتقدمي خدمات التمري�س 
تطوعيًا ل�سيوف الرحمن، اإلى جانب دوره يف ن�سر ثقافة التمري�س، وت�سحيح 

املفاهــــيم جتـاه املهنــــة، من خــــالل جمموعــة من الربامج التي يعقدها النادي، 
اأو ي�سهم فيها لزيادة املعرفة و املهارة لدى ممار�سي املهنة. 

ومثــــل بقــــيــــة الأنديــــة الطالبيــــة يف جامــــعــــــــة امللك �سعــــود كنــــمــــوذج 
واجلامــــعات ال�سعوديــــة فاإنها ترتكـــز على ثقافــــة النتخــــاب والرت�سيح وجـــمع 

الأ�سوات لتن�سيب رئي�س للنادي.

بالإ�سافة اإلى الجتماعات املتوا�سلة واللتقاء بني اأع�ساء النادي فيما بينهم 
لتــــدار�س امل�سكــــالت والعقبــــات التي تواجههــــم يف م�سريتهم العلمية والعملية، 
وحماولة �سد ثغرة يف التــــوا�سل مع املجتمــــع عمليًا وخدمتهم بال�سكل املطلوب 
عرب التوا�سـل معهم والتواجد فعليًا يف الأن�سطة الجتماعية والثقافية والرتفيهية 

والتواجد يف املجمعات والأ�سواق التجارية.

النادي يساعد الطالب والطالبات
لرسم تصور لمستقبلهم المهني

رئيس النادي يرشح بالتصويت

األندية الطالبية بجامعة الملك سعود تنشر ثقافة االنتخاب 
تقرير - بندر احلمدان
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نايف العنزي لـ«الشورى«: نعمل على 
تصحيح المفهوم الخاطئ بأن مهنة 

التمريض نسائية فقط!

فرحان  بن  نايف  المتياز  وطالب  حاليًا  الطالبي  التمري�س  نادي  رئي�س 
به،  والعمل  التطوعي  املجال  يهوى  �سخ�سيًا  اأنه  »ال�سورى«   لـ  اأو�سح  العنزي 
اأ�س�س مع العديد من زمالئه العديد  وي�سعى لتحقيق اأحالمه وطموحاته، حيث 
من احلمالت والفعاليات التطوعية من خال نادي التمري�س، والتي تهدف اإلى 
خدمة املجتمع بجميع �سرائحه وفئاته، وبخا�سة يف موا�سم احلج، والعمرة يف 
حت�سني  اإلى  النادي  �سعى  كما  الرحمن،  �سيوف  خلدمة  املبارك  رم�سان  �سهر 

نظرة املجتمع ملهنتي مهنة التمري�س، وكذلك التطوير بها من جميع املجالت.

واأفاد نايف العنزي: اأن النادي قدم منذ تاأ�سي�س ر�سائل كثرية، ونظم ندوات 
عديدة، منها احلملة الوطنية » مملكة بال تدخني« كما نفذ حمالت عديدة ذات 

�سلة بالتدخني واملخدرات واأثرها على الفرد واملجتمع.

واأ�شـــار اإلى مهـــنـــة التمريـــ�ض ينـــظر اإليـــها نـــظـــرة قـــا�شـــرة يف اأو�شـــاط 
ال�ســـباب، حيث ترت�ســخ يف اأذهـانهم اأن مهــنة التمري�س مهـــنـــة ن�سائيـــة فقــط! 
لكنـــه اأكد اأن التمري�س مهنة ور�سالـــة ، مهنـــة مل حتدد جلـــن�ٍس معني واإنـــما هي 
لكال اجلنـ�سني، وهي ر�سالة اأيـ�سًا ملا حتمـــلها من فـــوائد وحـــكم تهدف اإلى رقي 

املجتمع لدرجات عليا باإذن اهلل.

ورغبـــة مـــن الكلـــية يف تعزيـــز اأعـــمال النـــادي الطـــالبي بالكليـــة، وتوفـــري 
البيئـــة املنا�سبـــة لأع�سائـــه، لي�ستـــمر عطـــاوؤهـــم، يف خـــدمـــة طـــالب الكليـــة، 
وخدمـــة جمتمعهم، هــياأت الكليــة مقـــرًا جـــديدًا للنـــادي، مت افتتاحــه يف بداية 

العام الدرا�سي 1433/ 1434 هـ.

ومن بني الأن�سطــة التي يقوم بها النادي يف بدايــة كل عــــام درا�سي برنامــــج 
ا�ستقــــبال الطالب والطـالبات امل�ستجــــدين، وتعريفهم باأق�سام الكليــــــة، وجميع 
مرافقها من معامل و قاعات حما�سرات، وينتهي الربنامج بطاولة اأخرية وهي 
للت�سجيل يف ع�سوية نادي التمري�س ينت�سب اإليه الطالب اجلدد لراغبني بذلك.

ويف اإطار ن�ساطاته املجتمعية خارج مقر الكلية، َنظم نادي التمري�س زيارة 
تطوعية ملدينة الأمري �سلطان للخدمات الإن�سانية تعرفوا خاللها على ما تقدمه 
وكذلك  التاأ�سي�س  منذ  اإجنازاتها  و  الإن�سانية،  للخدمات  �سلطان  الأمري  مدينة 
ما ح�سلت عليه املدينة من اعتماد دويل من جمموعة كبرية من املنظمات التي 

تهتم باملجال الطبي .

كما قاموا بجولة يف الإدارات الطبية باملدينة ومنها اإدارة التمري�س والتدريب 
الريا�سي و التاأهيل الطبي.

دورة في اإلسعافات األولية للمرحلة المتوسطة
ونظم النادي �سمن فعالياتـــه دورة يف الإ�سعافـــات الأوليـــة ملرحلة املتو�سطـــة 
للطالبات يف مدر�سة الثالثة والثالثني بحي ال�سليمانيـــة مبدينــة الريا�س برئا�سة 
نائبـــة مـدير نـــادي التمري�س الطالبـــة هياء عبداهلل اجلليفي، وم�ساركـــة رئي�س 
اللجنة العلمـــية الطالبــة دميه نايف العنزي ورئي�س اللجنة الإعالمية اأمل حممد 

يو�سف ونائب رئي�س اللجنة للدعم الإلكرتوين اأفنان حجاج الرويلي.

وقدمـــت رئي�ســـة اللجنـــة العلميـــة �ســـرحًا عـــن حمتويـــات حقيبـــة الإ�سعافات 
الأولية النموذجية، وتطرقت حلالت ت�سادف امل�سعفـــة غالبًا كاجلروح والك�سور 
واحلروق يف املعامل املدر�سية واملنزلية، والرعاف والدوخـــة والإغماء، و�سرحت 

الطرق املثلى لت�سرف امل�سعفة يف مثل هذه احلالت ل �سمح اهلل.

كما قُدم �سرح عن الإنعـــا�س القلــبي والرئـــوي والغ�ســـة ب�سكــل مب�ســط لــهن 
وت�سجيعـــهن عـــلى امل�ســـاركـــة يف التطـــبيق عـــــلى دمى، وذلك تفـــاديًا يف حالــــة 

وقوع حالة طارئة.

زيارات وأنشطة وملتقيات لتقديم
التوعية والرعاية الصحية المجتمعية
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دورة اإلسعافات األولية لبرنامج الحج التطوعي
لتدريب  الأولية”  “الإ�سعافات  بعنوان  دورة  التمري�س  نادي  نظم  كما 
�سيوف  خلدمة  ال�سحية  الكليات  وطالبات  طالب  من  واملتطوعات  املتطوعني 
طب  بكلية  الزوار(  )كبار  قاعة  يف  املهنا،  جمدي  الأ�ستاذ/  قدمها  الرحمن، 
“برنامج  يف  املتطوعني  والطالبات  الطالب  من  عدد  بح�سور  وذلك  الأ�سنان، 

احلج التطوعي” اإلى جانب عدد من طالب كلية التمري�س .

وقدم الأ�ستاذ جمدي املهنا للمتطوعني بع�س الن�سائح والإر�سادات املفيدة 
بنف�سه  ال�سحي  املمار�س  تعريف  اأهمية  ذلكـ  بعد  و�سرح  اأهميتها،  وعلى ح�سب 
اأي عوائق، موؤكدًا  اأمام احلاج حتى يتمكن من مبا�سرة احلالة الإ�سعافية دون 
اأن الوقت هو العائق املالزم للحالت الإ�سعافية، وطالب امل�سعف باأن يهتم كثريًا 

بنظافة حميط عمله فحياة الإن�سان بني يديه.

املتطوعون  يراها  قد  التي  باحلالت  املخت�س  باجلانب  الهتمام  اإلى  ودعا 
تدارك  بها  ميكن  التي  الطرق  بع�س  اإلى  ونبه  احلج،  مو�سم  يف  واملتطوعات 
انخفا�س  ،كحالت  جدًا  و�سريعة  و�سحيحة  فعالة  بطريقة  الإ�سعايف  املوقف 
احلالت  وبع�س  والك�سور  احلروق،  الرعاف”،  النزيف”  وارتفاعه،  ال�سكر 
الأخرى الطارئة ، وعر�س للمتطوعني فيلمًا ي�سرح ما قاله منتهيًا ب�سرح مب�سط 

وتذكريي لــخطوات ) CBR ( لالإنعا�س الرئوي القلبي .

برنامج الحج التطوعي
العمل  عن  اإبداعية  مواقف  �سعود  امللك  جامعة  يف  التمري�س  نادي  وي�سع 
التطوعي يف برنامج احلج التطوع، حيث قدم خدمات جليلة ل�سيوف الرحمن 

خالل مو�سم احلج املا�سي اأهمها الإ�سعافات الأولية.
الأندية  بقية  عن  لتمييزه  احلج  مو�سم  يف  التمري�س  نادي  م�ساركة  وجاءت 

باجلامعة حيث حظي  بتكليفه بهذا العمل التطوعي خلدمة �سيوف الرحمن.
بجامعة  التح�سريية  ال�سنة  عمادة  مع  بامل�ساركة  التمري�س  نادي  َنظم  كما 
امللك �سعود وبالتعاون مع ال�سجل ال�سعودي للمتربعني باخلاليا اجلذعية حملة 
للتربع باخلاليا اجلذعية ابتداًء امتدت اأربعة اأيام، وو�سع النادي �سجاًل خا�سُا 

باملتربعني باخلاليا اجلذعية.

مؤتمر التمريض الخليجي
و�سارك نادي التمري�س مبعر�س تعريفي له يف املوؤمتر التمري�سي اخلليجي 
الذي رعاه مدير جامعة امللك �سعود الدكتور بدران العمر حتت �سعار »التمري�س 
لأبرز  وجانب  للنادي  تعريفي  جانب  على  املعر�س  واحتوى  م�ستمرة«.  رعاية 

الإجنازات التي حققها منذ اإن�سائه وبروزه بني الأندية الطالبية يف اجلامعة .

فعاليات اليوم العالمي لذوي اإلعاقة
و�ساركت كلية التمري�س ممثلة بنادي التمري�س وجلان الأن�سطة الطالبية يف 
فعاليات اليوم العاملي لذوي الإعاقة والذي اأقيم يف مدينة امللك فهد الطبية حتت 
�سعار ) اك�سروا احلواجز وافتحوا الأبواب(، وا�ستقبل نادي التمري�س عرب الركن 
الإعاقة،  ووي  التمري�س،  وطالب  الزوار،  من  العديد  الفعاليات  يف  به  اخلا�س 
حيث تعرفوا على ما تقدمه الكلية من ر�سائل تثقيفية وتوعوية للمجتمع اخلارجي، 

وم�ساركتها الدائمة وامل�ستمرة يف الأيام العاملية كالإعاقة و ال�سكري وغريها. 

فعاليات كورونا
للتعريف مبر�س كورونا يف م�ست�سفى  التمري�س معر�سًا  نادي  ونظم طالب 
النادي عن  ا�ستمع زورا املعر�س ل�سرح من طالب  امللك خالد اجلامعي. حيث 
مر�س  عن  معلومات  لتقدمي  بالإ�سافة  يحتويها  التي  الفعاليات  وعن  املعر�س 

كورونا وطرق عالجه والوقاية منه. 
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وفود طالبية تزور المجلس

زار جمل�س ال�سورى خالل �سهر ربيع االآخر 1435هـ عدد من الوفود الطالبية من خمتلف املراحل التعليمية, حيث ا�ستهلت هذه الزيارات بوفد 
من طالب كلية العلوم والدرا�سات االإن�سانية بجامعة االأمري �سلمان بن عبدالعزيز مبحافظة اخلرج , تلتها زيارة عدد من طالبات  ق�سم االآثار يف 

كلية االآداب بجامعة امللك �سعود بالريا�س, اإ�سافة اإلى عدد من طالب كلية ال�سرق العربي مبدينة الريا�س .
ال�سلمية  بع�س طالب  مدر�سة  و  الريا�س،  العلمي يف  املعهد  الفي�سل، وعدد من طالب  بعدد من طالب  جامعة  اأخرى متثلت  وفود طالبية  املجل�س  ا�ستقبل  كما 

ومتو�سطة امللك خالد مبحافظة اخلرج .
وجتول اجلميع يف ردهات املجل�س، وقاعاته املختلفة، وزاروا املكتبة، كما جتولوا يف املعر�س التاريخي الذي يت�سمن وثائق جمل�س ال�سورى منذ تاأ�سي�سه، و�ساهدو فيلما 
تعريفيا يحكي ق�سة تاأ�سي�س املجل�س يف اأربعينيات القرن الهجري املن�سرم، اإبان عهد امللك املوؤ�س�س عبد العزيز بن عبدالرحمن » طيب اهلل ثراه «، كما ي�سلط ال�سوء 

على دورات املجل�س املتعاقبة وما �سهده من تطور يف اأدائه ونظامه ، ل�سيما يف عهد امللك فهد بن عبد العزيز »رحمه اهلل«.
كما ح�سر الطالب جانيًا من جل�سات جمل�س ال�سورى، واطلعوا على �سفافية احلوار حتت القبة ، و نقا�س الأع�ساء الذي يطرح الراأي والراأي الآخر، ويعرب ب�سراحة 

و�سفافية عن اأطروحات اجلميع وذلك من خالل مناق�سات املو�سوعات املدرجة على جدول اأعمال املجل�س.
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الحليسي تشارك في الدورة الثانية من القمة الحكومية 2014م

د. خولة الكريع تشارك في ندوة المعلومات الجينية

د. الدوسري تشارك في مؤتمر األدوية والعالج

هــــدى  الدكتــــورة  ال�ســــورى  جمــــل�س  ع�ســـو  ح�سرت 

الثانيــــة  الدورة  اأعــــمال  احللي�سي  عبدالرحــــمن  بنــــت 

من القمــــة احلكوميــــة 2014م التــــي عقــــدت يف مدينــــة 

دبي بدولــــة االإمــــارات العربيــــة املتحــدة خــالل الفرتة 

مــــن 10-1435/4/12هـ .

خوله  الدكتـــورة  ال�ســــورى  جمــــل�س  ع�ســــو  �ســــاركــت 

التابــــع  اجلينيــــة  املعلومــــات  ندوة  يف  الكريع  �سامي  بنت 

عــــقد  الــــذي  ال�سرطــــان  جلينــــوم  الدويل  لالحتــــاد 

االحتــــادية  اأملانــــيا  بجمهوريــــة  هامبــــورج  مدينــــة  يف 

خــــالل الفتــــرة مــــن 3-1435/4/11هـ .

الـــدكـــتـــورة  الـــ�ســــــورى  مـــجـــل�س  عـــ�ســـو  �ســـاركــــت 

مـــنى بنـــت حمـــمـــد الـــدو�ســـري يف املـــوؤتـــمـــر الـــدولـــي 

ال�ســـاد�س الكتـــ�ســـاف االأدويـــة والعـــالج الـــذي اأقـــيـــم يف 

دولـــة االأمـــارات العـــربـــيـــة املـــتـــحـــدة خـــالل الفـــتـــرة 

مـــن 10-1435/4/12هـ.

» في الشأن العام « عنوان كتاب جديد لمعالي األستاذ محمد الشريف
�سدر موؤخرًا كتاب جديد ملعايل االأ�ستاذ حممد بن عبداهلل ال�سريف رئي�س 

الهيئة الوطنية ملكافحة الف�ساد, بعنوان » يف ال�ساأن العام ».

وت�سمن الكتاب الذي جاء يف اأكرث من 470 �سفحة املقاالت التي كتبها معاليه 

يف �سحيفة االقت�سادية على مدار اأربع �سنوات من 1428- 1431هـ, تناول فيها 

مو�سوعات تتعلق بال�ساأن العام للوطن واملواطن.

بح�سب  املقاالت  املوؤلف  فيها  �سنف  ف�ساًل,  ع�سر  خم�سة  يف  الكتاب  وجاء 

وثالث  وال�سكن,  للمواطن  واآخر  الف�ساد,  ملكافحة  ف�سل  فهناك  مو�سوعاتها, 

للمواطن والغالء, فيما حملت ف�سول اأخرى عناوين منها: البطالة .. اخلطر 

وخدمات  احلكومية,  امل�ساريع  وتعرث  املجتمع,  وهموم  التعليم,  وهموم  الداهم, 

الطرق والنقل, واملحافظة على الرثوة.

وراأى االأ�ستاذ حممد ال�سريف جمع املقاالت يف هذا الكتاب لي�سهل على القارئ 

مطالعتها, واملقارنة بني الوقت الذي كتبت فيه وبني الوقت احلا�سر, وما ح�سل 

من تغيري, وحتقق لبع�س االأهداف واالآمال التي كتبت من اأجلها.
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د. حنان األحمدي تشارك في حفل تدشين مؤسسة يابانية
تعنى بالثقافة العربية واإلسالمية

»فصوٌل نقديٌَّة في األدب السعودي الحديث«

عنوان كتاب جديد للدكتور عبداهلل بن أحمد الَفْيـفي

�ساركت ع�سو جمل�س ال�ســـورى الدكتـــورة حـــنان االأحمـــدي كمتحدث رئي�س 

يف حفل تد�سني موؤ�س�سة موكو كاتاكـــورا اليابانيـــة لثقافـــة ال�سحـــراء واملعنية 

باأبحاث ودرا�سات الثقافة العربية واالإ�سالمية.

وجاءت م�ساركة الدكتورة االأحمـــدي بناء على دعـــوة �سخ�سيـــة من رئيـــ�س 

جلنة ال�سداقة اليابانيـــة ال�سعوديـــة يف الربملان الياباين ووزيـــر اخلارجيـــة  

الياباين ال�سابق ال�سيد نوبوتاكا ماكيومورا.

وقالت الدكتورة االأحمدي يف كلمة األقتها يف احلفل » اإننا يف اململكة العربية 

ال�سعودية نعتز بثقافتنا واإرثنا احل�ساري وقيمنا االإ�سالميـــة, ولذا مت الرتحيب 

بالباحثة موتوكو كاتاكورا يف اململكة وال�سماح لها باإجراء بحثها االأنرثبولوجي 

القيم ملجتمع وادي فاطمة مبنطقة مكة املكرمة يف فرتة كان املجتمع فيها يعي�س 

حياة تقليدية بعيدة عن كل مقومات احلياة الع�سريــة«.   واأ�سارت اإلى ما حققته 

اململكة اليوم من تطور على ال�سعيد املجتمعي بعد اأكرث من اأربعني عاما على تلك 

الدرا�سة االأولية . واأ�سافت » اإننا  كن�ساء اأي�سًا قطعنا �سوطًا كبريًا, فعلى الرغم 

من حداثة عهدنا بالتعليم اإال اأننا نفخر مبا حققناه من اإجنازات تعترب كبرية 

يف فرتة وجيزة ن�سبيا من عمر ال�سعوب. ومتنت الدكتورة االأحمدي اأن تن�سر 

موؤ�س�سة موكو كاتكورا لثقافة ال�سحراء اإرث املراأة وعاملـــة االجتماع الر�سينـة 

موتوكو كاتاكورا ؛ واأن توا�سل العمل الذي بداأته يف االعرتاف بقيم املجتعات 

َدَر كتاب جديد لع�سو جمل�س ال�سورى الدكتور عبداهلل بن اأحمد الَفْيفي  �سَ

دب ال�سعودي احلديث« وجاء الكتاب يف جملدين,  بعنوان » »ف�سول نقديَّة يف االأ

عنوان:  حتت  واالآَخر  ردّية«,  وال�سَّ عرّية  ال�سِّ »ف�ساءات  عنوان:  حتت  االأول 

»الق�سيدة-الرواية«.

دب ال�سعودي(, جامعة امللك �سعود, الريا�س,  والكتاب �سادر عن )كر�سي االأ

17 فرباير 2014.

يقول املوؤلف يف تقدميه للكتاب: اإن القارئ يجد يف هذا الكتاب ف�سواًل نقديَّة 

مة يف  تطبيقيَّة, يف اخلطاب الثقايف واجلن�س االأدبي, َن�َسر املوؤلِّف معظمها حمكَّ

ة.  وجاءت يف اأحد ع�سر ف�ساًل,  ت ِعلميَّة, اأو �سارك بها يف موؤمترات نقديَّ جمالَّ

واالأدب  عبي  ال�سَّ بـ)املاأثور  يتعلَّقان  كبريين  ف�سَلني  منها  ا�ستبعد  املوؤلف  اأن  اإال 

املقارن( الأ�سباب منهجيَّة؛ لعدم اندراجهما حتت عنوان الكتاب, مو�سوًعا وزماًنا. 

اململكة,  يف  احلديثة  وال�سرديَّة  ة  عريَّ ال�سِّ ق�سايا  الكتاب  درا�سات  وُتعالج   

بع�س  بها  ر  ُتب�سِّ التي  احلداثيَّة,  بعد  وما  احلداثيَّة  االآفاق  بع�س  م�ستك�ِسفًة 

كتابيَّة  الأ�سكال  اال�سطالحيَّة  البدائل  بع�س  مقرتحًة  الكتابيَّة.   املغامرات 

ة, اإْن مل تكن تلك امل�سطلحات  جديدة, مل َتُعد ت�ستوعبها امل�سطلحات التقليديَّ

قد اأ�سحت ِعبًئا على الن�سِّ والكاتب والقارئ يف اآن؛ وقد اآن االنعتاق من تبعات 

ا. ا ونقديًّ ذلك كلِّه, اإبداعيًّ

ال�سحراوية وتعزيز ثقافتها. كما دعـــت اإل اأن ت�سعى املوؤ�س�ســـة  لبناء �ســـراكات 

ا�سرتاتيجيــة مع املوؤ�س�ســـات الثقافيـــة والعلميـــة ال�سعوديـــة تعزيزا للتعـــاون 

امل�ستـــرك يف حفـــظ التـــراث االإن�ســـاين لهـــذه املجتمـــعات وتخلـــيدا لقيـــمها 

وح�سارتها الغنـــية.
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البرلمان اليمني يقر إجراء تعديل على الدستور
يسمح بزيادة أعضاء مجلس الشورى

أعضاء في البوندستانغ يطالبون الحكومة األلمانية
بتسريع استقبال الالجئين السوريين

للبالد  النافذ  الد�ستور  تعديل على  اإجراء  باالإجماع  اليمني  الربملان  اأقر 

ي�سمح بتو�سيع الع�سوية يف جمل�س ال�سورى.

من�سور  ربه  عبد  اليمني  الرئي�س  كان  اأن  بعد  الربملان  اإقرار  وجاء 

املادة  على  تعديل  باإجراء  الربملان,  اإلى  وجهها  ر�سالة  يف  طلب  قد  هادي, 

ع�سوًا. ع�سر  واأحد  مبائة  ال�سورى  جمل�س  قوام  حددت  التي   /126/ 

واأحال الربملان, التعديل اإلى جلنة خا�سة من اأع�سائه �سمت جلنتي ال�سوؤون 

الد�ستورية والقانونية وتقنني اأحكام ال�سريعة االإ�سالمية لدرا�سته وتقدمي 

تقرير بنتائج ما يتم التو�سل اإليه اإلى املجل�س وفقًا لن�سو�س واأحكام الالئحة 

الداخلية للربملان.

يف  بالده  برملان  اإلى  وجهها  التي  ر�سالته  يف  اليمني  الرئي�س  واأو�سح 
الد�ستور  من   /126/ املادة  على  التعديل  اإجراء  اأن  مار�س،  �سهر  من   17 الـ 
فر�سته �سرورة ملحة تقت�سيها املرحلة اجلديدة، واللتزام بتنفيذ القرارات 
ال�سورى. جمل�س  ع�سوية  تو�سيع  يخ�س  فيما  احلوار  موؤمتر  عن   ال�سادرة 
متثيل  ي�سمن  مبا  ال�سورى  جمل�س  ع�سوية  تو�سيع  ر�سالته  يف  هادي،  واقرتح 
جميع املكونات والفعاليات ال�سيا�سية والجتماعات امل�ساركة يف موؤمتر احلوار 

الوطني بنف�س ن�سب التمثيل يف موؤمتر احلوار الوطني.

طالب اأع�ساء يف الربملان االأملاين »البوند�ستانغ« احلكومة االأملانية بتعجيل 

من  ي�ستفد  مل  اأنه  اإلى  الفتني  اأملانيا,  يف  ال�سوريني  الالجئني  ا�ستقبال  وترية 

 3500 �سوى  االأملانية  االأرا�سي  على  ال�سوريني  الالجئني  ا�ستيعاب  عملية 

الجىء من اأ�سل 10 اآالف.

كتلة  من  واخلارجية  الإن�سان  حقوق  �سيا�سة  �سئون  جلان  اأع�ساء  وعزا 
اخل�سر والتحالف الي�ساري بالربملان الأملاين اأ�سباب ذلك اإلى تدفق املزيد من 
الالجئني اإلى الدول املجاورة ل�سوريا اإذ جتاوز عددهم الـ 2 مليون و 500 األف 

لجىء منهم حوايل مليون نازح يف لبنان وحدها.
الحتاد  ودول  مريكيل  اإجنيال  امل�ست�سارة  الأملاين  الربملان  اأع�ساء  ودعا 

الأوروبي اإلى ال�سطالع بدورها يف ا�ستيعاب الالجئني ال�سوريني.
 2013 مايو  �سهر  من  �سابق  وقت  يف  اأعلنت  قد  الأملانية  احلكومة  وكانت 
املا�سي ا�ستعدادها ا�ستيعاب حوايل 5 األف لجئ �سوري، ثم اأعلنت ا�ستعدادها 
اإلى  القدوم  با�ستطاعتهم  اآلف   5 الـ  اأن  مو�سحة  اآخرين،  اآلف   5 ل�ستقبال 
اأملانيا اإذا ما كان لديهم اأقارب يعي�سون على اأرا�سيها منذ فرتة زمنية طويلة، 
اأعلنته  الذي  العدد  و�سول  دون  حالت  ا�ستيعابهم  كيفية  حول  م�ساكل  اأن  اإل 

احلكومة الأملانية وهو الـ 5 اآلف.
اأملانيا من ال�سوريني خالل  اإلى  وقد و�سل عدد الذين قاموا بتقدمي جلوء 
األف و 861 وفق تقرير لوزارة الداخلية الحتادية  اإلى حوايل 11  عام 2013 
عدا عن اأولئك الذين مت اإح�سارهم عرب طائرات تابعة ل�سالح اجلو الأملاين. 
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المجلس الوطني االتحادي اإلماراتي يوقع اتفاقية 
شراكة مع االتحاد البرلماني الدولي

اتفاقية  املتحدة  العربية  االإمارات  بدولة  االحتادي  الوطني  املجل�س  وقع 

الوطني  املجل�س  عن  وقعها  الدويل,  الربملاين  االحتاد  مع  و�سراكة  تعاون 

االحتادي معايل رئي�س املجل�س حممد اأحمد املر رئي�س, فيما وقعها عن االحتاد 

الدويل معايل رئي�س االحتاد عبدالواحد الرا�سي.

وهذه اأول اتفاقية يربمها الحتاد الربملاين الدويل الذي ميتد عمره اإلى 125 
عامًا مع اأحد برملانات العامل.

واأكد رئي�س املجل�س الوطني الحتادي يف كلمة له خالل توقيع التفاقية اأهمية 
اتفاق ال�سراكة بني املجل�س، والحتاد الربملاين الدويل، لأنها �ستوؤدي اإلى حتقيق 
اإمكانات وقدرات كل جانب يف الدبلوما�سية الربملانية،  ال�ستفادة املتبادلة من 

مبا ي�سهم يف تعزيز دور الربملانيني على ال�سعيد الدويل.
اأثبتت  مهمة  برملانية  جتربة  لديه  الحتادي  الوطني  املجل�س  اأن  اإلى  واأ�سار 
جناحها يف املنطقة اخلليجية والعربية، ارتكزت على ا�ستخدام اأ�ساليب البحث 

والرقابية  الت�سريعية  الربملان  اأعمال  كل  يف  احلديثة  العلمية  واملناهج  العلمي، 
والعاملني  الربملانيني،  دور  لتعزيز  اأ�سا�سي  ورافد  مهم  جمال  وهو  وال�سيا�سية، 
خري  يكون  اأن  ويف  مواطنيه،  الربملان طموحات  يحقق  اأن  يف  العامة  بالأمانات 

ممثل لهم يف التعبري عن م�سكالت املجتمع. 
من جانبه اأكد عبدالواحد الرا�سي رئي�س الحتاد الربملاين الدويل اأن هذه 
مع  للتعاون  اأبوابًا  وتفتح  املوؤ�س�ستني،  بني  التعاون  تعزيز  يف  �ست�سهم  التفاقية 
املجل�س الوطني الحتادي وجميع برملانات املجموعة العربية، م�سددا على قناعته 
واحدة،  اأهداف  على  الطرفني  لتفاق  نظرًا  جناحه  �سيثبت  التعاون  هذا  باأن 
واإميانهما بذات القيم واملبادئ الهادفة اإلى اإن�ساء وتعزيز وتعميق الدميقراطية، 

وتقوية ال�سلم والأمن، الذي ل يتحقق اإل من خالل احلوار البناء والتعاون.
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استقالة فريق اللجنة العليا لالنتخابات العراقية 
بسبب التدخالت السياسية والقضائية

قـدم فــريق اللجنــة العلــيا لالنتخــابات العراقيـة ا�ستقــاالتهم مــن ع�سوية 

اللجنة احتجاجًا على ما قالوا اإنه تدخــل �سيا�سي وق�ســائي يف عمل اللجنــة 

املوكلة باالإ�سراف على االنتخابات العامة املقررة يف �سهر اإبريل 2014م.

وقــال بيــان �ســادر عن اللجنـة: اإن قــرار ال�ستقالــة اجلماعيــة مـن اأع�سائها 
يــهــدف اإلى احلفــاظ عــلى �سمعــتها وحيــاديتــها واأنــه بانتظــار موافقــة رئيــ�س 

اللجنــة عليــه.
تف�سريها  بخ�سو�س  كبرية  �سغوطًا  واجهت  اللجنة  “اإن  البيان  واأ�ساف 

لن�سو�س القوانني املتعلقة بالعملية النتخابية«.
ت�سمح  النتخابات  قانون  على  املا�سي  العام  اأجريت  قد  تعديالت  وكانت 

با�ستبعاد املر�سحني ب�سبب “�سوء ال�سمعة«.
ووجهت اتهامات ل رئي�س الوزراء العراقي  نوري املالكي الذي ي�سعى للبقاء يف 
من�سبه لفرتة ثالثة با�ستخدام التعديالت الأخرية حلرمان مناف�سيه ال�سيا�سيني 

من الرت�سح.
التي  ال�شغوط  اإن   “ الإنرتنت  �سبكة  على  موقعها  على  اللجنة  بيان  وقال 
تعر�ست لها اللجنة نبعت من التعار�س بني الربملان والق�ساء حول البند الثالث 

من املادة الثامنة لقانون النتخابات«.
قراراته  تنفيذ  على  قادرة  اللجنة  اأن  يعتقد  كل طرف  اإنن  البيان:  واأ�ساف 

رغم اأنها قرارات متناق�سة.
جلنة  قيام  نتيجة  بالغ�سب  �سعروا  اللجنة  اأع�ساء  اأن  م�سادر  واأو�سحت 
�سدور  ب�سبب  املقبلة  النتخابات  من  املر�سحني  ع�سرات  با�ستبعاد  ق�سائية 

مذكرات اعتقال بحقهم.
بينما يطالب الربملان اللجنة بعدم ا�ستبعاد اأي مر�سح اإل ب�سبب اإدانته بحكم 

ق�سائي نهائي.
وبالن�سبة للمر�سحني امل�ستبعدين واأغلبهم من معار�سي املالكي ويف مقدمتهم 

وزير املالية ال�سابق رافع العي�ساوي فال توجد و�سيلة للطعن يف قرار ال�ستبعاد.

الطائفية  الأزمة  ت�سهم يف زيادة حدة  املقبلة  النتخابات  اأن  املحللون  ويرى 
املتفاقمة التي تعي�سها البالد.

ملوك  اإلى  العراقي  »ال�سعب«  حلزب  العامة  الأمانة  وجهت  اأخرى  جهة  من 
وروؤ�ساء واأمراء وممثلي الدول العربية، امل�ساركني يف القمة  العربية التي عقدت 
يف الكويت �سكوى �سد كل من حكومة نوري املالكي، واللجنة العليا لالنتخابات،  
وكذلك اإلى الأمني العام جلامعة الدول العربية، نبيل العربي، وممثلي الهيئات 

واملنظمات الدولية والأحزاب العربية.
“العراق  اأن  الأمريكية  تلقتها CNN التلفازية  التي  ال�سكوى،  يف  وجاء 
للدولة  م�ستباح  عام  ونهب  طائفية،  وحروب  �سيا�سية  اإلى”كوارث  يتعر�س 
العراقية، منذ اأكرث من ع�سر �سنوات، على اأيدي حكامه اجلدد”، ولفتت اإلى اأن 
يتم حتت غطاء حماربة الإرهاب.. ذلك البعبع الذي ل يريد للعراق  “كل ذلك 

حتقيق الدميقراطية، ول�سعبه العي�س ب�سالم.”
و�سدد حزب »ال�سعب« يف �سكواه على اأن »الأمر لي�س كما تزعمه احلكومة.. 
حرب  يف  باأبنائها  وزجت  مفتوحة،  العراق  حدود  تركت  من  هي  فاحلقيقة 
يخو�سونها بالنيابة عن الآخرين، وا�ستحوذت على املال وال�سلطة.. وتعدت اإلى 
الهيمنة على املفو�سية العليا امل�ستقلة لالنتخابات، وتقا�سمت اأع�ساء جمل�سها.«

باأوامر  تاأمتر  “�سارت  باأنها  لالنتخابات  العليا  اللجنة  ال�سكوى  واتهمت 
احلكومة، وتنفذ رغباتها وطلباتها، فتج�سدت قراراتها القطعية با�ستبعاد هذا 
املر�سح، واجتثاث ذاك، بطريقة قمعية ا�ستبدادية م�سينة، ومرجعها يف جميع 
التي  تلك  الوطني،  والأمن  والدفاع  الداخلية  وزارات  واإجراءاتها،  حتقيقاتها 

ي�سغلها �سخ�س رئي�س وزراء العراق.«
واأهاب حزب “ال�سعب”، وهو اأحد اأحزاب “التحالف املدين الدميقراطي”، 
“امل�ساهمة يف  اإلى  العربية  الدول  قادة  �سيا�سيًا،  وكيانًا  تنظيمًا  ي�سم 14  الذي 
املراقبة والإ�سراف على النتخابات العراقية القادمة”، و�سوًل اإلى اإفراز “برملان 

عراقي حقيقي.. وحكومة وطنية �سادقة، تعيد العراق اإلى احل�سن العربي.«
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رفض قانون مقترح لتيسير االتجار ببذور المنتجات الزراعية

البرلمان األوروبي يوصي بتعليق االتفاقات مع واشنطن
على خلفية التنصت األمريكي على أوروبا

البرلمان األوكراني يصوت لصالح القتال من أجل تحرير القرم

التن�ست  ف�سيحة  عن  تقريًرا  كبرية  باأغلبية  االأوروبي  الربملان  اعتمد 

اأوروبا, واأو�سى بتعليق عدد  الذي نفذته وكالة االأمن القومي االأمريكية يف 

من االتفاقات الرئي�سة مع الواليات املتحدة 

ودعا التقرير الذي �ساغه النائب الربيطاين كلود موار�س اإلى تعليق اتفاقية 
ال�سخ�سية  البيانات  بنقل  الأمريكية  لل�سركات  ت�سمح  التي  الآمن”  “املالذ 

للمواطنني الأوروبيني اإلى الوليات املتحدة 
ا اإلى تعليق اتفاق “�سويفت” التي ت�سمح لل�سلطات الأمريكية  كما دعا اأي�سً
. الإرهاب  مكافحة  تربير  حتت  الأوروبية  البنوك  بيانات  اإلى   للو�سول 
وقال التقرير الذي وافق عليه 544 نائًبا مقابل 78 وامتناع 60 عن الت�سويت 
اإن م�ساألة مكافحة الإرهاب ل ميكن باأي حال من الأحوال اأن تربر وجود برامج 

�ساملة وغري قانونية يف بع�س الأحيان للر�سد واملراقبة 
من جهة اأخرى رف�س الربملان الأوروبي مقرتح قانون تقدمت به املفو�سية 
 500 �سوت  حيث  الزراعية،  املنتجات  ببذور  الجتار  تي�سري  بهدف  الأوروبية 

نائب �سد اقرتاح املفو�سية مقابل 15 نائبا فقط.
املنتجني  �سغار  يحمي  ل  املفو�سية  م�سروع  :”اإن  الأوروبيون  النواب  وقال 
وقد يت�سبب يف خلل يف �سوق بذور املنتجات الزراعية احليوية وخا�سة احلبوب 

يف امل�ستقبل«.
واأو�سح مفو�س ال�سحة و�سوؤون ال�ستهالك الأوروبي طوين بورغ اأن م�سروع 
اأنواع البذور امل�سموح  القانون املقرتح يهدف لت�سهيل جرد وت�سنيف خمتلف 

بالتعامل معها يف الحتاد الأوروبي ويناهز عددها الثالثني األف نوع.
الأوروبي  الربملان  رف�س  مبعاينة  �ستقوم  اأنها  الأوروبية  املفو�سية  واأعلنت 

لالقرتاح الذي تقدمت به و�ستقوم بتعديله.

القرم,  اأجل حترير  من  القتال  اإلى  االأوكراين قرارًا يدعو  الربملان  تبّنى 

. تورت�سينوف  األك�سندر  املوؤقت  االأوكراين  والرئي�س  الربملان  رئي�س   قدمه 

وذكرت و�سائل اإعالم اأوكرانية اأن 274 م�سرعا من بني 303 م�سّرعني �سوتوا 

على اإعالن القتال من اأجل حترير القرم.

ودعا الربملان يف اإعالنه جميع اأع�ساء املجتمع الدويل لالمتناع عن الإقرار 
ومدينة  و�سمها   ، القرم  جزيرة  ب�سبه  اجلانب  الأحادي  بالعرتاف  دوليًا 

�سيفا�ستوبول اإلى رو�سيا. 
واملنظـــمات  الأجنـــبية  والربملـــانات  نظـــر احلكـــومـــات  الإعـــالن  ولفــــت 
واملجتـــمع الـــدويل اإلى اأن ال�سعـــب الأوكـــراين لـــن يعـــرتف مطلـــقًا باإحلـــاق 
جـــزء ل يتجـــزاأ مـــن �ســـيـــادة اأوكـــرانيـــا ، عمـــدت رو�ســـيا اإلى م�ســـادرتـــه، 
املتعارف  واملبادئ  الدويل،  للقانـــون  الأ�سا�سيـــة  للقيم  فا�ســـح  انتهـــاك  يف 

عليها ب�سان تعايـــ�س الدول .
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من الذاكرة
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إعفاء الورق المستخدم في طبع الكتب 

العلمية  من الرسوم الجمركية

وعلى هذا حصل التوقيع.
طبق األصل

اطلع جمل�س ال�سورى على املعاملة الواردة من مقام رئا�سة جمل�س الوكالء 
برقم )396( وتاريخ 1352/1/19هـ امل�ستملة على مو�سوع الورق الوارد للمطبعة 

ال�سلفية وكيفية تعريفه اأ.هـ
والتدقيق  الفح�س  وبعد  املذكور  اخل�سو�س  يف  البحث  الأع�ساء  وتداول 
واإمعان النظر فيما جاء بخطاب رئي�س ق�سم التفتي�س بوزارة املالية بهذا ال�ساأن 

قرر املجل�س بالإجماع ما ياأتي: 
اأن قرار جمل�س ال�سورى عدد )662( يف 1350/11/13هـ املقرتن بالت�سديق 
العايل بعدد )5001( يف 1351/6/28هـ يق�سي ب�سرورة اإعفاء الورق اخلا�س 
بطبع الكتب العلمية الوارد اإلى املطابع من الر�سوم اجلمركية وعلى هذا فكل ما 
يرد من الورق اإلى املطابع يكون تابعًا للر�سم اجلمركي اإل ما ي�ستعمل يف طبع 

الكتب العلمية معفو من الر�سم اجلمركي.
للر�سم  تابعًا  منه  كان  ما  ملعرفة  للمطابع  الورق  من  يرد  ما  مراقبة  اأما 
اجلمركي وما كان معفوًا من الر�سم فهو من قبل املالية طبق الأوامر والتعليمات 

املبلغة لها يف هذا ال�ساأن.

هذا القرار اأ�سا�سه الطلب املقدم من ال�سيخ/ حممد �سالح ن�سيف )1310-
مكة  اإلى  ونقلها  القاهرة  من  )ا�سرتاها  ال�سلفية  املطبعة  �ساحب  1393هـ( 
عام 1350هـ  ويف  العلمية،  الكتب  بداأ يف طباعة  عام 1347هـ(، حيث  املكرمة 
تعاين من عدم  ال�سلفية رمبا  اأ�سدر وطبع جريدة )�سوت احلجاز(؛ فاملطبعة 
القدرة على ت�سريف مطبوعاتها، لذا مت التقدم بطلب اإعفاء الورق امل�ستورد من 

الر�سوم اجلمركية. 
وهذا القرار بالإعفاء يخول ق�سم التفتي�س بوزارة املالية مبتابعة تطبيقه وفق 
التعليمات املبلغة لها، ول يعفى من الر�سم اجلمركي اإل الورق امل�ستخدم يف طبع 

الكتب العلمية فقط. 
وخالل مناق�سة املجل�س للطلب ا�ستعر�س قراره ال�سابق حول املو�سوع ال�سادر 
برقم )662( وتاريخ 1350/11/13هـ، املبني على اقرتاح ال�سيخ/ حممد كامل 
اأول  تعد  )التي  املاجدية  املطبعة  اإدارة  على  امل�سرف  كردي )1318-1372هـ( 
مطبعة اأهلية باحلجاز، اأ�س�سها والده عام 1327هـ يف جدة(، يطلب فيه اإعفاء 
الورق الالزم للمطابع من الر�سوم اجلمركية، التي تعد �سببا يف تاأخري الطباعة 
يف احلجاز، وحتى تتمكن من جمارات مطابع اخلارج، ل�سيما واأن املطبوعات 

التي ترد من اخلارج معفاة من الر�سوم اجلمركية، وجاء ن�س القرار كالآتي:

1352هـ /1 /28 وتاريخ   )20 ( رقم  قرار 

وعلى هذا حصل التوقيع.
طبق األصل

تنفيذًا لأمر �ساحب اجلاللة امللك املعظم اأيده اهلل تعالى املبلغ اإلى املجل�س 
من مقام النيابة العامة برقم )682( وتاريخ 1350/2/4هـ القا�سي باأن ينظر 
املجل�س يف قرارات املوؤمتر الوطني لعر�س ما ميكن عمله منها وي�سع له ترتيبًا 
للقيام به ثم تعر�س على جاللته قراره يف كل �ساأن على حدة وذلك فيما عدا 
امل�سائل الثالث العائد اأمر النظر فيها ل�سماحة ال�سيخ عبداهلل بن ح�سن، فقد 
نظر املجل�س يف اقرتاح ال�سيخ حممد كامل كردي، وخال�سته طلب رفع الر�سم 
اإلى  وروده  حتى  اجلمركية  الر�سوم  من  للمطابع  الالزم  الورق  على  املو�سوع 
احلجاز لتمكن املطابع احلجازية من جمارات مطابع اخلارج نظرًا اإلى اأن عموم 
املطبوعات التي ترد اإلى احلجاز معفاة من الر�سوم اجلمركية وهذا هو ال�سبب 
الوحيد يف تاأخري الطباعة يف احلجاز لعدم متكن اأ�سحاب املطابع من جمارات 

املطبوعات اخلارجية اأ.هـ.
قد  املوؤمتر  اأن  حيث  ومن  املذكور  اخل�سو�س  يف  البحث  الأع�ساء  وتداول 
راأى املوافقة على القرتاح املذكور و�سرورة اإعفاء الورق الذي يرد من اخلارج 
اخلا�سة بالطباعة من الر�سوم اجلمركية فاإن املجل�س يحبذ قرار املوؤمتر ويوؤيده 
من  املطابع  اإلى  الوارد  العلمية  الكتب  بطبع  اخلا�س  الورق  اإعفاء  �سرورة  يف 

الر�سوم اجلمركية. 

اإن طلب الإعفاء املقدم من ال�سيخ/ حممد كامل كردي رمبا كان بناًء على 
نتائج اأعمال املوؤمتر الوطني الأول املنعقد مبكة املكرمة بني 15-1350/1/24هـ، 
حيث جاء يف اجلزء )5( من القرارات حتت عنوان م�سائل عامة، الفقرة )18(: 
اإلى  املوؤمتر  قرارات  جميع  اأحليت  حيث  الر�سوم«،  من  الطباعة  ورق  »اإعفاء 
جمل�س ال�سورى للنظر فيما ميكن اإنفاذه منها عدا امل�سائل الثالث املتعلقة: )1( 
الق�ساء، )2( الأمر باملعروف والنهي عن املنكر، )3( �سوؤون احلج واملطوفني، 
التي ترك اأمر النظر فيها ل�سماحة ال�سيخ عبداهلل بن ح�سن بن ح�سني اآل ال�سيخ 
)1227-1378هـ(، الذي اأختاره امللك عبدالعزيز عام 1346هـ رئي�سًا للق�ساة. 

    
           مدير عام مركز أبحاث الشورى

1350هـ /11 /13 وتاريخ   )662 ( رقم  قرار 

الزهراني على  بن  عبدالرمحن  الدكتور 
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حممد كامل بن حممد ماجد بن صاحل كردى
) 1318 هـ  -  1372  هـ  (

هـ   1318 عام  املكرمة  مبكة  ولد 

. هـ   1372 عام  احلجة  ذي  شهر  من  السابع  يف  بالقاهرة  تويف 

. احلرام  باملسجد  عصره  علماء  يد  على  الكريم  القرآن  وحفظ  الدينية  علومه  تلقى    -

. لعالية  ا شهادهتا  على  وحصل   ، املكرمة  مبكة  الفالح  مبدرسة  التحق     -

احلرص  شديد  كان  كما   ، لوالده  تعود  والتى   ، باحلجاز  أهلية  مطبعة  أول  تعد  التى  املاجدية  املطبعة  إدارة  على  اإلشراف    -

 ، والعلماء  العلم  لطالب  علميًا  منتدىً  املكتبة  قاعة  كانت  حيث  ؛  بوالده  اخلاصة  املاجدية  باملكتبة  واالهتمام  العلم  على 

والكتب. املخطوطات  نوادر  من  جملد    )   7000  ( من  أكثر  حتوي  وكانت  

عليها. احلصول  يصعب  اليت  تلك  خاصة  يده  خبط  لنادرة  ا الكتب  من  الكثري  نسخ   -

مبنى. الكردي  بدار  املسلمني  علماء  من  للحج  للوافدين  عام  كل  يف  مكة  أدباء  يقيمها  اليت  اخلطابية  الندوات  استضافة    -

املعارف. مبديرية  مفتشًا  ثم   ، التدريس  حقل  يف  عمل    -

هـ.  1369  - هـ    1357 /1 /4 من  اعتبارًا  الشورى  مبجلس  عضوًا  عني    -

هـ.  1357 صفر  الصدقات  للجنة  رئيسًا    -

نشأته   :

مكان  وتاريخ   الوفاة   :

التعليم :

األعمال  و الوظائف  :
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د. عبد اهلل بن اإبراهيم الع�سكر
ع�سو جلنة ال�سوؤون اخلارجية

بداية البرلمان

اأُطلقت كلمة  الثنج althing على اأول برملان يف العامل اأن�سيء جمل�س الثنج يف اليونان 
عام 930م وُيعترب اأبو الربملانات، وحمل الربملان اليوناين هذا ال�سم لأنه اأقيم يف ق�سر 

قدمي يحمل ا�سم ق�سر الثنج.
اأي�سلندا،  اأما يف الع�سر احلديث فقد كان اأول برملان يعقد جل�ساته الدورية يف دولة 
امللك،   اأول برملان يف بريطانيا برعاية  ي�سكل  ُت�سكل جتمعًا  بداأت جتمعات  اأي�سلندا  وبعد 
all thing  ونالحظ ت�سابه الكلمتني امل�ستعملة يف  البداية: كل الأ�سياء  وكان ا�سمه يف 

اليونان القدمية وامل�ستعمل يف بريطانيا يف بداية الع�سور احلديثة.
لكن لالإجنليز تف�سري لال�سم الذي اتخذوه ا�سما لربملانهم بقولهم: اإن النائب ي�ستطيع 

اأن يبحث فيه كل �سيء، ويرى الربيطانيون اأن برملانهم هذا هو اأبو الربملانات احلديثة.
اأما كلمة برملان فقد جاءت من كلمة parler الفرن�سية، وهى تعنى النقا�س واحلوار،  
وكانت النخبة منذ الع�سور القدمية، خ�سو�سًا رجال الطبقة العليا اأو النبالء يبحثون عن 

و�سيلة للو�سول اإلى طريقة للنقا�س يف ال�ساأن العام.
�ساأن  تخ�س  قرارات  فيه  ي�سدرون  البلد  ونبالء  زعماء   يغ�ساه  جمل�س  هناك  فكان 
تلك  اأ�سبحت  الزمن  مرور  ومع  العراق،  يف  ُوجد  القبيل  هذا  من  جمل�س  واأول  القبيلة. 
املجال�س دميقراطية، لكنها دميقراطية بدائية. وال�سيء نف�سه حدث يف الهند. لهذا ي�سح 

اأن فكرة الربملان بداأت يف ال�سرق. 
اإ�سبانيا عام 1118م، وكان  اأول جمل�س دميقراطي حديث يف مملكة ليون يف  تاأ�س�س 

ُيعرف با�سم برملان. وهو اأول برملان  يحمل هذا ال�سم.
اأما ا�ستخدام م�سطلح برملان لأول مرة يف اململكة املتحدة فقد تاأخر حتى عام 1236م، 
وهذا ل يعني اأنه مل يكن يف اململكة املتحدة قبل هذا التاريخ جمل�سًا يقوم بعمل الربملان، 
الربملانيني  عمل  يوؤدون  امللك  من  املقربني  امل�ست�سارين  من  جمموعة  هناك  كان  فقد 
الربملان  تكون  بداية   .all thing اأو  �سيء  كل  ا�سم:  عليه  يطلقون  يجتمعون يف جمل�س 
اأع�ساوؤه  وي�ستمد  امل�ست�سارين،  النواب وجمل�س  اأوروبا من جمل�سني، جمل�س  احلديث يف 

نيابتهم من ال�سعب.
اأع�ساء  من  لأي  تفوي�سه  ميكن  ل  �سخ�سي  حق  فهو  الت�سويت  يف  ال�سعب  حق  اأما 
الربملان. وبقي ال�سعب اأو قل من ي�ستحق الت�سويت من النبالء والإقطاعيني ورجال الدين 
يحتفظون بهذا احلق حتى القرن ال�ساد�س ع�سر امليالدي. بعد ذلك بداأت اخلطوات ترتى 
م�سرعة يف تعديل بنود تاأ�سي�س الربملان لي�سبح على ال�سيغة املعروفة يف اأكرث البلدان يف 

وقتنا احلا�سر.

شوريات






