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عضو مجلس الشورى 
الشيخ عازب آل مسبل 

لــ »  الشورى «

مجلس الشورى يبارك اختيار
األمير مقرن وليًا لولي العهد

مع تطبيق الحكومة االلكترونية.. راجعنا 
بكرة ستصبح من الماضي

الشورى يتوقف أمام خطة التنمية العاشرة .. ويستفيض في دراستها





أسرة التحرير

خطة التنمية العاشرة وتطلعات أعضاء الشورى

التنمية ال�ساملة يف اململكة العربية ال�سعودية ت�سري وفق خطط تنموية كل خم�س �سنوات، 

التنفيذ جلميع  واآليات  العامة،  ت�سعها وزارة القت�ساد والتخطيط، وتر�سم خاللها الأهداف 

والتعليمية وال�سحية  الأمنية والقت�سادية  املختلفة  اململكة مبجالتها  التنمية يف  م�سارات 

والجتماعية والثقافية. 

ناق�س  فقد  ومناق�ستها.  التنمية  خطط  درا�سة  ال�سورى  جمل�س  اخت�سا�سات  من  اأن  ومبا   

املجل�س خطة التنمية العا�سرة ) 1436 – 1440 هـ (.. على مدى جل�ستني متتاليتني متهيدًا 

لإقرارها واملوافقة عليها. ومن منطلق م�سوؤوليتهم الوطنية؛ وا�ست�سرافهم مل�ستقبل هذه البالد، 

وحر�سهم على اأن تكون اأهداف اخلطة التنموية �ساملة جلميع القطاعات احليوية التي تهم 

املواطن وترتبط بحياته املعي�سية، فقد توقف بع�س اأع�ساء املجل�س عند العديد من الأهداف 

التي ت�سمنتها اخلطة. و�سجل البع�س الآخر مالحظاتهم على عدم اهتمام اخلطة بقطاعات 

مهمة مثل املياه، والزراعة، وموؤ�س�سات املجتمع املدين، حيث جاءت جمملة �سمن جمال التنمية 

الجتماعية؛ اإلى جانب تنويع م�سادر الدخل الذي مل يتحقق من اأهدافه عرب مراحل اخلطط 

التنموية الت�سع املا�سية؛ اإل النذر الي�سري؛ فما زالت عوائد النفط ت�سكل الن�سبة الكربى من 

الدخل الرئي�س لالقت�ساد الوطني.    

اأهداف التنمية لكل م�سار من م�سارات  اأن يكون هناك توازن بني  وحر�سًا من املجل�س على 

العا�سرة؛  التنمية  خطة  اأهداف  لبلورة  اأع�ساوؤه  فيها  ي�سارك  عمل  ور�س  عقد  قرر  التنمية؛ 

اإحدى  يف  التنمية  خطة  مناق�سة  ثم  ومن  التوقعات،  مع  وتتنا�سب  الطموحات  تلبي  بحيث 

جل�ساته العامة يف �سوء ما �ستنتهي اإليه ور�س العمل والت�سويت على اإقرارها.

  من الأهمية اأن تكون اأهداف اخلطة التنموية وا�سحة، و�ساملة لأهم القطاعات احليوية، 

التي لها م�سا�س مبا�سر باملواطن؛ وقابلة للتطبيق؛ واأن تاأتي اأهداف اخلطة لتحقيق ما مل يتم 

امللك  ال�سريفني  احلرمني  خادم  لتطلعات  ومواكبة  ال�سابقة،  التنمية  خطط  خالل  حتقيقه 

– يف  – حفظهم اهلل  العهد  عبداهلل بن عبدالعزيز و�سمو ويل عهده الأمني و�سمو ويل ويل 

من  مبزيد  املواطن  لينعم  اململكة  اأرجاء  خمتلف  ويف  القطاعات،  لكل  �ساملة  تنموية  نه�سة 

الرخاء والرفاهية، وبرغد العي�س يف هذا البلد الكرمي.

إطاللــة
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مجلس الشورى يبارك اختيار األمير مقرن وليًا لولي العهد

رئيس مجلس الشــورى: الخروج مــن
المأزق السوري مرهون بتغيــير فــي
ميــزان الـقــوى علــى األرض ودعــــم

االئتالف السوري.

بارك جمل�س ال�سورى ملقام خادم احلرمني ال�سريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز اآل �سعود - اأيده اهلل -، 
ول�سمو ويل عـهده الأمـني �سـاحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن عبدالعزيز - حفظه اهلل اختيار �ساحب 
ال�سمو امللكي الأمري مقرن بن عبدالعزيز اآل �سعــود وليــًا لويل العـــهد، مع ا�ستمرار �سموه نائبًا ثانيًا لرئي�س 

جمل�س الوزراء.

اأكد معايل رئي�س جمــل�س ال�سورى ال�سيخ الـدكتور عبـداهلل 
املاأزق  من  اخلروج  اأن  ال�سيخ  اآل  اإبـراهــيم  بن  حمـمد  بن 
الذي يعي�سه ال�سعب ال�سوري يظل مرهوًنا باإحداث تغيري يف 
ميزان القوى على الأر�س وتقدمي الدعم وامل�ساندة لالإئتالف 

ال�سوري بو�سفه املمثل ال�سرعي الوحيد لل�سعب ال�سوري.

الخدمات اإلسعافية والمسعفين في 
المملكة العربية السعودية رؤية تشريعية

 – ال�سعودية  العربية  اململك  يف  الإ�سعافية  الطبية  اخلدمات 
اخلـدمات  من  اأ�سا�سي  جزء   - الأخرى  الدول  يف  كذلك  وهي 
ال�سحية؛ وهي تختـ�س باخلدمات التي يقـــدمها اأفراد الفريـــق 
الإ�سعايف يف حالت الطوارئ واحلوادث والإ�ســـابات التي تتـــطلب 
خدمـــات �سحية عاجلة يف مواقع احلوادث اأو الإ�سابات )خدمات 
ما قبل امل�ست�سفى( وخدمات اإ�سعافية تكميلية يف اأق�سام الإ�سعـاف 
والطوارئ بامل�ست�سفيات، والتوا�سل والتن�سيق بني الفريق الإ�سعايف 

والعاملني من اأفراد الفريق ال�سحي بامل�ست�سفيات.
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اأ.د. حم�سن بن علي فار�س احلازمي
ع�سو جمل�س ال�سورى

رئي�س جلنة ال�سوؤون ال�سحية والبيئة



حوار
عازب آل مسبل لــ » الشورى « :

نتطــلع إلى مــزيد مــن الصالحــيات

لمجلــس الشــورى وفقـا لمتطلبات 

المرحلــة

هو من اأ�سرة علميـــة.. در�س على يـدي والده وجده، 
ارتاد املكتبـة وهــو يف �ســن ال�سبا، كــان يقــتني الكتـــب 
وال�سحف واملجالت وكل مــا يقـع يف يـــده، حتى اأ�ســبح 

اإمامًا لأبناء قريته وخطيبًا مل�سجدها.

عمل قا�سيًا ومعلمًا ثم مـــديـــرًا عــامًا لفــرع وزارة 
ال�ســــوؤون الإ�سالميـــة مبنطـــقة ع�ســـري، ثـــم عــ�سوًا يف 

جمل�س ال�سورى منذ دورته الرابعة.
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التحقيق

مع تطبيق الحكومة االلكترونية ..
راجعنا بكرة ستصبح من الماضي

يف  املعلومات  وتقنية  الت�سالت  يف  الكبرية  الثورة  اأحدثت 
اخلدمات  وترية  يف  �سريعًا  واإيقاعًا  حتوًل  الأخريين  العقدين 
اجلهات  بع�س  �سخرت  حيث  اخلا�س،  والقطاع  احلكومية 
املبا�سرة  العالقة  ذات  اخلا�س  القطاع  وموؤ�س�سات  احلكومية 
باملواطن وبخا�سة امل�سارف تقنيات املعلومات لتطوير خدماتها، 
الإجراءات  واخت�سار  اإجراءاته،  اإنهاء  املواطن  على  والتي�سري 
هذا  يق�سيه  الذي  الوقت  حجم  من  وقل�ست  البريوقراطية، 
املراجع الذي يح�سر وقد اأنهى جميع متطلبات معاملته من خالل 

�سا�سة احلا�سوب يف منزله ..
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مجلس الشورى يبارك اختيار األمير مقرن
وليًا لولي العهد

بارك جمل�س ال�سورى ملقام خادم احلرمني ال�سريفني امللك عبداهلل 
، ول�سمو ويل عـهده الأمـني �سـاحب  بن عبدالعزيز اآل �سعودـ  اأيده اهللـ 
ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن عبدالعزيزـ  حفظه اهلل اختيار �ساحب 
ال�سمو امللكي الأمري مقرن بن عبدالعزيز اآل �سعــود وليــًا لويل العـــهد، 

مع ا�ستمرار �سموه نائبًا ثانيًا لرئي�س جمل�س الوزراء.

ورفع املجل�س بهذه املنا�سبة بالغ ال�سكـر والتقدير خلــادم احلرمـــني 
ال�سريفني، و�سمو ويل عهده الأمني، على �ســدور الأمــر امللكــي الكرمي 
الـذي  العــهد،  لويل  وليًا  العزيز  بن عبد  الأمري مقرن  �سمو  باختيار 
ـ واهتمامهــما با�ستقرار الوطن،  اأيدهما اهلل  ـ  يعك�س مدى حر�سهما 
ورعاية كيــان الدولــة، ويج�ســد حكمــة وبعد نظــر خــادم احلرمــني 
ال�سريفني، و�سمو ويل عهده، وروؤيتهـما امل�ستقبلية لهذه البالد و�سعبها 

مبا ي�سمن ا�ستمرارها على الأ�س�س التي قامت عليها.

معايل  تاله  والع�سرين  اخلام�سة  جل�سته  خالل  للمجل�س  بيان  يف  ذلك  جاء 
الأمني العام للمجل�س الدكتور حممد بن عبداهلل اآل عمرو.

ونوه املجل�س مبا ت�سمنه الأمر امللكي الكرمي من معان �سامية، وروؤية حكيمة 
اتخذت الكتاب وال�سنة نهجًا حلفظ الوطن واملواطن، عماًل مبا تقت�سيه تعاليم 
ال�سريعة الإ�سالمية من وجوب العت�سام بحبل اهلل والتعاون على الرب والتقوى، 
واحلر�س على الأخذ بالأ�سباب ال�سرعية والنظاميـــة، لتحقــيق الوحــدة واللحـــمة 

الوطنية، والعمل على الناأي بهذه البالد عن كل ما يهدد اأمنها وا�ستقرارها.

كما اأ�ســـاد املجـــل�س بالـــدور الكبــري الذي ت�سطــلع بــه هيئـــة البيعــة، وحتــمل 
اأع�سائها اأ�سحاب ال�سمو امللكي الأمراء مل�سوؤولياتهم التي توخاها خادم احلرمني 
ال�سريفني ـ حفظه اهلل ـ عندما �سدر اأمره الكرمي باإن�ســـائها موكـــاًل لأعـــ�سائها 
مهمة ج�سيمة، توؤمن ا�ستقرار اململكـــة، وت�سون مقـدرات الوطن، وترتب النتقال 
ال�سل�س ملقالـــيد احلكم مبا يكفل دميومته وا�ستمـــراره للحفـــاظ على كيـــان هـــذه 

الدولة الذي اأ�س�سه القائد واملوؤ�س�س امللك عبدالعزيز ـ طيب اهلل ثراه ـ.

واأكد املجل�س على اأن الثقة امللكية باختيار الأمري مقرن بن عبدالعزيز وليًا لويل 
العهد تاأتي كون �سموه اأحد رجالت الدولة املخل�سني، وملا ميلكه من اخلربة الإدارية، 
واملهمات  الدولة،  يف  تقلدها  التي  املنا�سب  خالل  من  اكت�سبها  التي  وال�سيا�سية 

الر�سمية التي قام بها �سموه الكرمي، كمبعوث خا�س خلادم احلرمني ال�سريفني.

وبهذه املنا�سبة رفع رئي�س جملــــ�س ال�ســـورى وكافـة اأع�سائه ومن�سوبيه خال�س 
التهاين والتربيكات ل�ساحب ال�سمو امللكي الأمري مقـرن بن عبدالعزيز ويل ويل 
العهد، النائب الثاين لرئي�س جمل�س الوزراء، بالثقــة امللكية ال�سامية، �سائلني اهلل 
عز وجل العون والتوفيق ل�سموه، لتحقيق تطلعات خادم احلرمني ال�سريفني و�سمو 
ويل عهده الأمني، يف اأن يكون �سندًا لهما يف م�سرية اخلري والبنـــاء والتنمـية لهذا 
الوطن، واحلفاظ على مقدراته ومكت�سباته، مبا يحقق اآمال وتطلعــات املواطــنني 

يف مزيد من الرخاء والرفاهية.
 و�ســـاأل املجلــ�س املـــولى القــدير اأن يحفـــظ لهـــذه البـــالد قيــادتهـــا الر�سيــدة، 

ويدمي عليها نعم الأمن وال�ستقرار، اإنه ويل ذلك والقادر عليه.
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رئيس مجلس الشورى : هيئة البيعة اضطلعت بدورها 
الشرعي والدستوري في الحفاظ على استقرار الحكم

رفـــع معـــايل رئيــ�س جمــل�س ال�ســـورى ال�سيــخ الدكتــور عبــد اهلل 
بن حممد بن اإبراهيــم اآل ال�سيخ �ســكره وتقديره ملقام خادم احلرمني 
ال�سريفني امللــك عبد اهلل بن عـبد العزيــز اآل �سعود و�ساحب ال�سمــو 
امللكي الأمري �سلمان بن عبد العزيز اآل �سعود ويل العهد نائــب رئيــ�س 
جمل�س الوزراء وزير الدفــاع – حفظهــما اهلل -  على اختــيار �ســاحب 
ال�سمو امللكي الأمري مقرن بن عبــد العزيــز اآل �سعود وليــًا لويل العـهد 

نائبًا ثانيًا لرئي�س جمل�س الوزراء. 

كما هناأ معاليه اأ�سحاب ال�سمو امللكي الأمراء اأعـــ�ساء هيئـــة البيعـــة وال�سـعب 
ال�سعودي على �سدور هذا الأمر الكريـــم الذي راعى تعاليــم ال�سريعــة الإ�سالمية 
فيما تق�سي به من وجوب العت�سام بحبل اهلل والتعاون على هداه واحلر�س على 
الأخذ بالأ�سباب ال�سرعية والنظامية ، لتحقيق الوحدة واللحمـة الوطنية والتاآزر 

على اخلري.

واعترب معايل رئي�س جمل�س ال�سورى يف ت�سريح بهذه املنا�سبة هذا الختيار 
�سابقة مثلى للعمل ال�سيا�سي املنظم يف اململكة تلك الدولة التي تنطلق من �سرع 
اهلل ونهج الكتاب وال�سنة،  وتزيد موؤ�س�سة احلكم يف البالد ر�سوخًا وقوة وحيوية، 
فهذا الختيار املبارك جت�سيد ع�سري لأ�سلوب البيعة الإ�سالمية املتجذرة منذ 
عهد اخلالفة الرا�سدة وحر�سًا من خادم احلرمـــني ال�سريفـــني و�سمـو ويل العهد 
على املحافظة على كيان الدولة، وعلى وحدة الأ�سرة املالكة وعدم تفرقها، وعلى 

الوحدة الوطنية وامل�سلحة العامة.

وقال : اإن تاأييد اأغلبية اأع�ساء هيئـــة البيعـــة لختـــيار �سمــو الأميـــر مقــرن بـــن 
عبد العزيز لهذا املن�سب ينطلق من حر�سهم على م�سلحة البالد والعباد، فقد 
ا�سطلعت بدورها ال�سرعي والد�ستوري يف احلفاظ على ا�ستقرار احلكم و�سال�سة 
انتقاله بني اأفراد الأ�سرة املالكـــة الكرميـــة، وهو الأمر الذي توخاه خادم احلرمني 

ال�سريفني عند �سدور قراره باإن�سائها يف �سهر رم�سان املبارك من عام 1427هـ. 

واأ�سار معايل ال�سيخ عبد اهلل اآل ال�سيخ اإلى اأن روؤية خادم احلرمني ال�سريفني 
- حفظه اهلل - امل�ستقبليــة جت�سدت يف هذا الختـــيار املبـــارك، الذي يجـــد كل 
املوؤازرة من كل ح�سيف ي�ســع ا�ستقــرار البــالد هــدفًا، ورقيها طموحًا يف �سائر 
اأعماله، لفتًا اإلى ما يتمتع به �سمو الأمـــري مقـــرن بن عبد العزيــز مـــن �سفـــات 
�سخ�سية وخربات متعددة ع�سكريــــة واإداريـــــة، و�سعبيـــة لدى املواطن ج�سدها 

اختياره لهذه امل�سوؤولية وملرحلة خري تقبل عليها بالدنا باإذن اهلل.
 واأكد على اإن نظام هيئة البيعة اأتى ليكــمل عقد متكامل من النظم تتمثل يف  
النظام الأ�سا�سي للحكم ونظام جمل�س ال�سورى ونظـــام املناطـــق ونظــام جمــل�س 
الوزراء ليكون لبنة جديدة يف �سرح البناء الكبري الذي يوا�ســل خـــادم احلرمــني 
ال�سريفني  - حفظه اهلل - بناءه على اأ�س�س ال�سريعة الإ�سالمية الغراء موا�ساًل 
ما بداأه امللك املوؤ�س�س الإمام عبدالعزيز بن عبدالرحـــمن اآل فيـــ�سل اآل �سعــــود 

وابناوؤه امللوك من بعده رحمهم اهلل جميعًا.
و�ساأل معاليــــه - يف ختام ت�سريحــه - املولى القديــــر اأن يديــــم عـــلى خـــادم 
احلرمني ال�سريفني و�سمو ويل العهـد الأمني - حفظهم اهلل - ال�سحـــة والعافيــــة 

واأن يحفظ على بالدنا نعمة الأمن والأمان.
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نائب رئيس مجلس الشورى: اختيار األمير مقرن وليًا 
لولي العهد يجسد حرص خادم الحرمين الشريفين 

وسمو ولي عهده على استقرار الدولة

هـناأ معـــايل نائـــب رئيـــ�س جمـــل�س ال�ســـورى الدكـــتور حمـــمد بن 
اأمني اجلفـــري �ساحـب ال�سمـــو امللكي الأمـــري مقـــرن بن عبــد العزيز 
مبنا�سبة �ســـدور الأمر امللـــكي الكريـــم باختـــياره وليـــًا لـــويل العــهد 
ونائبًا ثانيًا لرئي�س جمل�س الــــوزراء، الـذي جـــاء بناء على اإرادة من 
خادم احلرمني ال�سـريفني امللك عبـداهلل بن عبـدالـعزيز اآل �سعـــود، 
وتاأييد ورغبة �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن عبدالعزيز ويل 
اأغلبية  ومبوافقة  الدفاع،  وزير  الوزراء  جمـــل�س  رئي�س  نائب  العهد 

اأع�ساء هيئة البيعة.

واأكـد معاليـــه يف ت�سريـــح بهـــذه املنا�سبـــة اأن هـــذا القـــرار ياأتي يف �سيـــاق 
حـــر�س خـــادم احلرمـــني ال�سريفـــني على ا�ستـــقرار اململكة العربيـــة ال�سعودية، 
وتر�سيخ �سال�سة انتقال مقاليد احلكم بني اأفراد الأ�ســـرة املالكـــة، وفق منظومة 
د�ستوريـــة، وعلى مـــبداأ ال�ســـورى الذي ترتـــكز عليـــه �سيا�سة هذه البـــالد منـــذ 
اأن وحـــد اأركانـــها املوؤ�س�س امللك عبدالعـــزيز – طيب اهلل ثراه – حينما اتخـــذ 

ال�سورى منهجًا يف احلكم.

واأ�سار معاليـــه اإلى اأن خـــادم احلرمني ال�سريفني حر�س منذ اأن تولى مقـــاليد 
احلكم على ا�ستقرار اململكة ورخائها، ورفاهيـــة �سعبـــها، فاأ�ســـدر العديـــد مـــن 
التنظيمات الإدارية، التي ات�سمت ب�سموليتها وقـــدرتها على دعم وتعـــزيز التنمية 
والبناء يف �ستى ميادين الدولة، وعد نظام هيئة البيعة من اأهـــم الأنظمـــة التي 
اأ�سدرها - يحفظه اهلل - وهو نظـــام اأ�ســ�س لنتــقال مقاليد احلكـــم وتعيـــني ويل 

العهد من الأ�سرة املالكة، وفق منهج ال�سورى بالأخذ براأي اأع�ساء هيئة البيعة.

وقـــال معايل الدكتـــور حمـــمد اجلفـــري اإن �ســـدور الأمر امللـــكي باختيـــار 
�سمو الأمـــري مقـــرن بن عـــبدالعزيـــز ولـــيًا لويل العـــهد  يج�ســـد حكمـــة خـــادم 
احلرمني ال�سريفـــني وروؤيتـــه ال�سرتاتيجيـــة مل�ستقـــبل هـــذه الدولـــة املباركـــة، 
وامل�سي بها نحـــو مزيـــد من ال�ستـــقرار، بتاأمني م�ستـــقبل احلكم يف اململكـــة، 
وتعزيز الطماأنينة لدى املواطـــنني، والتاأكـــيد على وحــدة الأ�سرة املالكة وتعاونها، 
وعلى الوحدة الوطنية وتر�سيخها، مبا يعزز من دور اململكـــة يف عاملها الإ�سالمي، 

ويف حميطها الإقليمي والدويل«.

ونوه معاليه اإلى اأن �ساحب ال�سمو امللـــكي الأمري مقـــرن بن عبدالعزيز جدير 
بهذه الثقة من خادم احلرمـــني ال�سريفني و�سمو ويل عهـــده الأمني، ملا ميلكـــه 
�سموه من خربة اإدارية اكت�سبـــها اإبان تقلـده العديد من املنا�سب يف الدولة، حيث 
كان اأمريًا ملنطقة حائل، ثم اأمريًا ملنطقـــة املدينة املنورة، فرئي�سًا لال�ستخبارات 
العامة، ثم م�ست�سارًا ومبعوثًا خا�سًا خلـــادم احلرمـــني ال�سريفـــني ونـــائبًا ثنايًا 
لرئي�س جمل�س الوزراء،  اإلى جانـــب ما يت�سـف به من اخللق اجلم والإخال�س يف 

خدمة دينه ثم مليكه ووطنه.

و�ســـاأل الـــدكـــتور اجلـــفـــري اهلل تعـــالى اأن يديـــم عـــلى خـــادم احلرمـــني 
ال�سريفـــني ال�سحـــة والعـــافيـــة، واأن يـــمده و�سمـــو ويل عـــهده الأمـــني و�ســـمو 
النائب الثـــاين بالعـــون والتوفيـــق يف قيـــادة هذه البـــالد نحو مزيـــد من الرخـــاء 

والزدهار والرفاهية ل�سعبها.
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مساعد رئيس مجلس الشورى: اختيار األمير مقرن 
وليًا لولي العهد قرار حكيم من قيادة واعية 

ألهمية استقرار المملكة

اأكـد معالـي م�ساعد رئيـ�س جمـل�س ال�سورى الـدكتور فهاد بـن معتاد 
احلمد اأن اختـيار خادم احلرمني ال�سريفـــني امللـك عبد اهلل بن عبد 
العزيز اآل �سعـــود  - حفظـــه اهلل- �ساحـــب ال�ســـمو امللـــكي الأمـــري 
مقـرن بن عبد العزيز وليًا لويل العـهـد ونائبَا ثانيًا لرئيـــ�س مـجل�س 
الوزراء قـــرار حكـــيم ومـــهـــم �ســـدر عن قيـــادة واعيـــة لأهمـــية 
ال�ستقـــرار يف هـــذه الدولـــة املباركـــة، وا�ستـــمرار �سال�ســـة انتقـــال 
احلكــــم منـــذ اأن اأر�ســـى قواعـــدها املـــلك املوؤ�س�س عبدالعزيز- طيب 

اهلل ثراه -.

وقال معاليه يف ت�سريح بهذه املنا�سبـــــة: » اإن هذا الخــــتيار ياأتي معبــرًا عن 
حكمة القيادة، وبعد نظر الإرادة امللكية، وبتاأييد ورغـــبة �ساحـــب ال�سمـــو امللــكي 
الأمري �سلمان بن عبدالعزيز ويل العهد نائب رئي�س جمــل�س الوزراء وزير الدفاع، 

وتتويجًا ملوافقة هيئة البيعة«.

واأ�ساف« كمــــا يــــاأتي يف الوقــــت الــــذي يعــــاين فــــيــــه حميطنــــا الإقــــليمي 
الكــــثري مــــن حــــالت ال�ســــطراب والفــــو�سى وعــــدم ال�ستقــــرار، ليــــبــــعث 
الطماأنينــــة للمواطنــــني بــــاأن احلكــــم يف اململكــــة يقـــوم عــــلى عــــمل موؤ�ســــ�سي 
منظــــم من خــــالل هيئــــة البيعــــة، هــــذه املوؤ�س�ســــة الد�ستوريــــة التي اأ�س�ســــها 
مــــع  لتتــــناغم  عبــــدالعزيز،  بن  عبداهلل  امللك  ال�سريفــــني  احلرمــــني  خــــادم 
النظــــام الأ�سا�سي للحــــكم، وتعنى باختيار امللك وولـــي العــــهد، للحفــــاظ عــــلى 
كيان الدولــــة وا�ستقرارهــــا، وعلى وحــــدة الأ�ســــرة املالكــــة وتعاونهــــا وعــــدم 

تفرقها، وعلى الوحــــدة الوطنيــــة ورفاهيــــة ال�ســــعب«.

واأو�ســــح اأن هــــذا القرار ين�سجــــم مع الإرادة امللكيــــة برتتيــب انتقال مقاليد 
احلكم، وفق ما يقت�سيه النظــــام الأ�ســــا�سي للحكم، ونظــــام هيئة البيعــــة، وما 

تتطلبه امل�سلحــــة العليا للدولــــة وملواطنيها.   

وهــــناأ الدكــــتور فــــهاد احلــــمد �ســــاحب ال�ســــمو امللــــكي الأمــــري مــــقرن بن 
عبدالعــــزيز على الثقــــة امللكيــــة الكرميــــة، التي اأوله اإياهــــا خادم احلرمــــني 

ال�سريفني و�سمــــو ويل عهــــده الأمــــني.

خــــالل  مــــن  واحلكــــم  الإدارة  اخلــــربة يف  ميــــلك  �ســــمــــوه  اأن  اإلى  ونــــوه 
املنا�ســــب التي تقلــــدها، حيــــث كــــان اأمــــريًا ملنطــــقــــة حــــائــــل، ثــــم اأميــــرًا 
ملنطقــــة املدينــــة املنــــورة، ثــــم رئيــــ�سًا لال�ستخــــبارات العــــامــــة، وم�ستــــ�سارًا 
ومبعــــوثًا خا�ســــًا خلــــادم احلرمـــني ال�سريفــــني، واأخــــريًا نائــــبًا  ثانيـــًا لرئي�س 

جملــــ�س الــــوزراء. 

ال�سريفــــني  احلرمــــني  خــــادم  يحفــــظ  اأن  وجــــل  عز  اهلل  معاليــــه  و�ســاأل 
و�سمــــو ويل عهــــده الأمــــني و�سمــــو النــــائب الثاين، ليوا�ســــلوا قيــــادة امل�سيــــرة 
اخليــــرة لهــــذه البــــالد عــــلى اأ�ســــا�س ال�ســــرع القويــــم الــــذي ت�ســــتــــمد منــــه 
النهــــج يف اإدارة �ســــوؤون الدولــــة وحتقيــــق الرفاهيــــة ل�سعبــــها، كمــــا �ساألــه جل 

وعــــال اأن يدمي لهــــذه البالد اأمــــنها وا�ستقــــرارها. 
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األمين العام لمجلس الشورى: اختيار األمير مقرن 
وليًا لولي العهد

يجسد حكمة القيادة الرشيدة

نوه معايل الأمـــني العام ملجل�س ال�سورى الدكتور حممد بن عبداهلل 
اآل عمــرو ب�ســدور اأمر خـــادم احلرمـني ال�سريفـني املـلك عبداهلل بـن 
عبدالعزيز اآل �سعود - حفظه اهلل - باختــيار �ساحــب ال�سمــو امللــكي 
الأمري مقرن بن عبدالعزيز وليــًا لويل العـهد اإلى جـانب من�سبه نائبًا 

ثانيًا لرئي�س جمل�س الوزراء.

واأكد معاليـــه يف ت�سريح بهـــذه املنا�ســـــبة اأن هـــذا القـــرار الـــذي ترجمـــته 
الإرادة امللكـــية وبتاأييـــد ورغـــبة من �ســـاحب ال�سمـــو امللكـــي الأمـــري �سلمان بن 
عبدالعزيز ويل العهد نائب رئي�س جملـ�س الوزراء وزيــر الدفـاع - رعاه اهلل - 
يج�سد حـــر�س القيـــادة الر�ســـيدة على دعـم ا�ستقرار اململكة العربية ال�سعودية، 
وتر�سيخ الوحدة واللحمة الوطنيـــة، وثبات ور�ســـوخ هـــذا الكيـــان الـــذي اأ�س�ســـه 
القائد واملوؤ�س�س املـــلك عبدالعـــزيز - يرحمه اهلل - على كتاب اهلل و�سنة ر�سوله 

امل�سطفى �سلى اهلل عليه و�سلم.

وحمد الدكتور اآل عمرو اهلل تعالى اأن قي�س لهذه البالد قيـادة حكيمة واعية 
ومدركة لأهمية ا�ستقرار الدولة، عملت على تاأ�سي�س منظومة د�ستــورية، مع الأخذ 
بالأ�سباب ال�سرعية، لتنظيم انتقال مقـــاليد احلكـــم يف اأبنـــاء امللك عـبدالعزيز، 

وتعزيز اللحمة بني اأفراد الأ�سرة املالكة، والرتابط فيما بينهم.

حيـــث جـــاء نـــظـــام هيـــئة البيعـــة الذي اأ�سدره خـــادم احلرمـــني ال�سريفـــني 
املـــلك عبداهلل بـــن عبدالعـــزيز، ليعمل على تـــرتيب و�سال�ســـة انتـــقـــال احلكـــم 
يف اململكـــة على مبـــداأ ال�ســـورى، والتوافـــق بالأغلـــبية على تر�ســـيح مـــن يتـــولى 

من�ســـب ويل العـــهد.  

وهناأ معاليـــه �ساحـــب ال�ســـمو امللكي الأمـــري مقـــرن بن عـــبدالعزيـــز عـــلى 
بعونـــه  يـــمـــده  اأن  تعـــالى  العـــهد، داعـــيًا اهلل  �ســـمو ويل  وثقـــة  امللكـــية  الثقـــة 
 – الأمـــني  عـــهد  ال�سريفـــني وويل  خـــادم احلرمني  تطلعات  ليحـــقق  وتوفيـــقه 
حفظهما اهلل – يف حتـــقيق ما ي�سبوا اإليـــه �سعب اململكة من الرخاء والزدهار 

والرفاهية، والأمن وال�ستقرار .

واأ�ســـار اإلى ما يتمتـــع به �ســـمو الأمري مقـــرن بن عبدالعـــزيز مـــن �سفـــات 
�سخ�سيـــة وتـــميز علمي وتاأهـــيل ع�سكـــري، وخـــربات اإداريـــة و�سيا�سية بحكم 
تنوع املنا�سب التي تقلدها، اأمريًا ملنطـــقة حائل ثم اأمريًا ملنطقة املدينة املنورة، 
وبعدهـــا رئي�ســـًا لال�ستخـــبارات العامـــة، ثـــم م�ست�سارًا ومبعـــوثًا خا�ســـًا خلــادم 

احلرمني ال�سريفني. 

واإلى جـــانب ذلك اأك�ســـبـــه قـــربـــه مـــن خـــادم احلرمـــني ال�ســـريفـــني املــلك 
عبداهلل بن عبدالعزيز ميـــزة اإ�سافـــية ت�ســـعه مب�ســـيئة اهلل يف مقدمة املوؤهلني 
لأدوار قيادية م�ستقبلـــية واإكـــمال م�سرية التنمـية وحتقيق الإجنازات تلو الأخرى 

للوطـــن و�سعـــبه.

و�ســـاأل اهلل تعـــالى اأن يحفـــظ خادم احلـــرمني ال�سريفـــني و�سمـــو ويل عهده 
الأمن  يديـــم  واأن  وتوفيقـــه،  بعونـــه  وميدهم  الثـــاين،  النائب  و�ســـمو  الأمـــني 
وال�ستقـــرار على هـــذه البـــالد، لتظل واحـــة اآمنة مطمئنـــة، ولتوا�ســـل م�سريتها 

يف خدمة الإ�سالم وامل�سلمني.



تقارير القبة

11ال�شورى - العدد 153 - جمادى الأولى 1435هـ

إدارة المحاضر والقرارات تصدر تقريرها السنوي ألعمال السنة األولى
من الدورة السادسة

اأ�ســدرت اإدارة املحا�ســـر والقـــرارات بالأمـــانـــة العامـــة للمجـل�س 
تقريرها ال�سنـــوي الذي ت�ســـمن اإح�سائيـــة �ساملـــة جلل�سات املجل�س 
والقرارات التي اأ�سدرها خـالل ال�سنة الأولى من الدورة ال�ساد�سة من 
3/ 3 /1434 حـتى  2 / 3 / 1435هـ؛ ر�ســدت خالله بالأرقـــام عدد 
اجلل�سات التي عقدها املجل�س خالل ال�سنة الأولى، والقرارات التي 
اأ�سدرها املجل�س مف�سلة بح�سب املو�سوعـــات، كما ت�سمن اإح�سائيـــة 
لعدد املداخالت التي طرحها اأع�ساء املجل�س على جمـــيع املو�سـوعات 
التي ناق�سها املجل�س، وتو�سيات اللجــان املتخ�س�ســـة واخلا�ســـة التي 
اأقرها املجل�س، والتو�سيات الإ�سافيـــة التي قـــدمها بعـــ�س الأعـ�ساء 
على التقارير ال�سنوية لالأجهزة احلكومية وم�سروعات الأنظمة، وما 

تـــم ب�ســـاأنها.
كما ت�سمـــن التقرير اإح�سائيــة لعــدد الوزراء الذي ح�سروا جل�سات املجل�س، 
والوفــود الربملانيــة الأجنبيــة التي زارت املجــل�س خــالل عــام التقــرير، و�سيــوف 
اجلل�ســات مــن الداخــل واخلــارج، ووفــود اجلهــات احلكوميــة الــذين حــ�سروا 

اجتماعـات اللجان املتخ�س�سة واخلا�سة اأثناء درا�ستها للمو�سوعات التي تندرج 
�سمن اخت�سا�ساتها.  

األمانة العامة توثق قرارات المجلس في
سبعة تقارير إحصائية

اأ�ســدرت الأمانــــة العامــــة ملجل�س ال�ســـورى ممثلـة باإدارة التوثيق 
والإح�ســــاء �سبعــــة تقاريــــر اإح�سائيـــة اأح�ست خاللها املو�سوعات 
الـــواردة اإلى املجل�س منذ بدايــــة ال�سنــة الأولى من الــــدورة الأولى 
يف 20 / 7 / 1414 حتى نهايــــة ال�سنــــة الأولى من الدورة ال�ساد�سة 
التي انتهت يف 2 / 3 / 1435 هـ، والإح�سائية ال�ساملة للقرارات التي 

اأ�سدرها جمل�س ال�سورى خالل الفرتة ذاتها.

وتفرع عن الإح�سائية اخلا�سة بالقرارات خم�سة تقارير هي:

- الإح�سائية ال�ساملة لقرارات املجل�س املتعلقة بالأنظمة واللوائح وما يف حكمها.
- الإح�سائيــة ال�ساملـــة لقرارات املجل�س املتعلقـــة بالتقارير ال�سنوية للجهات 

احلكومية م�سنفة ح�سب اجلهة.
- الإح�سائية ال�ساملـــة لقرارات املجـــل�س املتعلقـــة بالتفاقيـــات واملعاهـــدات 

الدولية ومذكرات التفاهم.
- الإح�سائية ال�ساملـــة للمو�سوعات املقدمـــة للمجل�س بناء على املادة الثالثـة 

والع�سرين من نظام جمل�س ال�سورى.
- الإح�سائيـــة ال�ساملـــة لقرارات املجلـــ�س الداخليـــة.
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الشورى يتوقف أمام خطة التنمية العاشرة .. ويستفيض في دراستها
خطة التنمية العاشرة.. ما ال يمكن قياسه ال يمكن إدارته!

قرر جمل�س ال�سورى خالل جل�سته العادية ال�سابعة لل�سنة الثانية 
من دورته ال�ساد�سة التي عقدها يوم الثنني 1435/5/2هـ برئا�سة 
معايل نائب رئي�س املجل�س الدكتور حممد بن اأمني اجلفري عقد ور�س 
عمل، واجتماعات، ملتابعة مداخالت الأع�ساء واأطروحاتهم وو�سع 
اأهداف  جتاه  املجل�س  اأع�ساء  جميع  مب�ساركة  كاملة  وروؤى  ت�سور 

اخلطة التنموية العا�سرة.
جاء ذلك بعد اأن ناق�س املجل�س وعلى مدى جل�ستني تقرير جلنة 
ال�سوؤون القت�سادية والطاقة، ب�ساأن مو�سوع الأهداف العامة خلطة 
-2015( )1437/1436هـ-1441/1440هـ(  العا�سرة  التنمية 
2019م( الذي تاله رئي�س اللجنة الأ�ستاذ �سالح بن عيد احل�سيني .

هذا  لدرا�سة  فرعيتان  جلنتان  ت�سكلت  واأن  �سبق  اأنه  احل�سيني  واأو�سح 
املو�سوع، واللجنة �سوف ت�سعى اإلى عقد ور�س عمل ل�سمان بلورة اأهداف خطة 
التنمية العا�سرة؛ بحيث تلبي الطموحات وتتنا�سب مع التوقعات، ونحن الآن يف 
مرحلة حتديد اأهداف خطة التنمية العا�سرة، و�سوف تعتمد اللجنة على اآليات 

اإ�سافية من خالل امل�ساورات واملقرتحات املقدمة.

اخلطة مل تتطرق اإلى املياه

وبعد طرح تقرير اللجنة وتو�سيتها على املجل�س للمناق�سة، اأ�سار اأحد الأع�ساء 
اأن يكون هناك  املياه كهدف رئي�س، وينبغي  اإلى  اأن هذه اخلطة مل تتطرق  اإلى 
توازن بني اأهداف التنمية التي تتجاذبها عدة قطاعات: الزراعة واملياه وال�سحة 
والكهرباء والبلديات، وغريها. لذا فاإن وجود املياه ليكون هدًفا اأ�سا�سًيا وحمورًيا 
ازدياد  مع  يتالءم  اأن  ينبغي  املائية  ال�سيا�سة  هدف  اأن  اإلى  منوهًا  ملح،  مطلب 
الغذائي  الأمن  وكذلك  ال�سكان،  لعدد  والإقليمي  الدميوغرايف  والتطور  ال�سكان 

والتنوع ال�سناعي والو�سع ال�سحي ينبغي اأن تفرد بهدف خا�س.

ل توجد اإ�سرتاتيجية خا�سة باملياه

رخي�س،  و�سعره  عالية  وتكلفته  قليل  املاء  اإن  بقوله:  اآخر  ع�سو  ذلك  واأيد 
والإ�سرتاتيجية اخلا�سة باملياه ل تزال منذ عام 2004م يف اأروقة الدولة، وح�سب 
ما فهمنا من وزارة املياه اأنها الآن لدى اللجنة العليا للتنظيم الإداري، مبينًا اأن 
الفرد ال�سعودي ي�ستهلك حوايل )265( لرًتا من املياه، وهذا �سعف ال�ستهالك 
الأوروبي، وي�ستهلك املواطنون ال�سعوديون )8.000.000م3( ثمانية مليون مرت 

األهداف إنشائية ال يمكن قياسها..  
والسياسات مبهمة وغير محددة

الخطة لم تتطرق لـ »المياه«.. رغم أن 
السعودي يستهلك ضعف األوروبي!

األستاذ/ صالح بن عيد الحصيني
رئيس لجنة الشؤون االقتصادية والطاقة
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مكعب، من املاء، ويهدر يومًيا حوايل )8000.000 م3( اأي اأن الوزارة ت�ستنزف 
اأكرث من ثمانية ماليني ريـال يومًيا. ومع اأن قطاع املياه قطاع حيوي، اإل اأنه من 
املالحظ اأن قطاع املياه و�سع يف خطة التنمية العا�سرة �سمن بع�س القطاعات 
حمور  فهو  وجوهري،  مهم  للماء  الأ�سا�سي  الهدف  اأن  وراأى  بالتنمية،  اخلا�سة 

اأ�سا�سي للحياة ل ميكن العي�س بدونه.

الفجوة بني املثالية والواقع

املرحلة من  النفط يف هذه  اأ�سعار  ارتفاع  اإن  الأع�ساء:  اأحد  قال  من جانبه 
األ نخ�سرها، وهي فر�سة قد  تاريخ اململكة من النعم التي ينبغي احلر�س على 
ل تعود، ل�سالمة الأجيال القادمة. وطالب اللجنة باإعادة النظر يف خطة التنمية 

العا�سرة وتقييمها جوهرًيا لالأ�سباب الآتية: 

اأوًل: �سعف الطرح يف مواجهة الفجوة بني املثالية والواقع يف اخليار اللغوي 

وال�سيا�سات واملقرتحات.

لة بعيدة املدى كاأ�سا�س  ثانًيا: عدم ال�سرت�ساد بروؤية �سمولية طموحة مف�سّ

خلطة التنمية.

ثالًثا: عدم تف�سيل معوقات التنمية الأ�سا�سية يف واقع اململكة احلايل وربطه 

بروؤية لتحديد اأولويات العالج واملقدار املطلوب حتقيقه يف اخلطة العا�سرة. 

رابًعا: غياب اجلانب الثقايف وعدم التاأكيد عليه كاأ�سا�س حموري للتنمية. 

خام�ًسا: �سعف اإبراز جوانب الربط القت�سادي والجتماعي كمنهج �سمويل 

للتنمية وتف�سيل عمق الإدارة لذلك، وقوة اآليات الدمج.

قوة  يعطي  لتميزها مبا  وا�سحة  اأ�س�س  و�سع  �ساد�ًسا: عمومية اخلطة وعدم 

وم�سداقية يف قدرتها على مناف�سة الدول الأخرى. 

ال�ستدامة يف حالة  ال�سعودي يف  القت�ساد  الأدلة على قدرة  �سابًعا: �سعف 

ن�سوب النفط اأو انخفا�س اأ�سعاره فجاأة –ل �سمح اهلل- يف اأثناء مرحلة اخلطة، 
و�سياغة اخلطة لبدائل مقنعة قادرة فعلًيا على التقلي�س اجلوهري والفعلي يف 
به،  متجددة  موارد  ول�ستبدال  للتنمية،  اأ�سا�سي  كمحرك  النفط  على  اعتمادنا 
والعتماد –بعد اهلل- على الإن�سان وقدراته ليكون حمرًكا اأ�سا�سًيا لبناء الوطن 

والتنمية.

يجب اأن ل نكرر اأخطاءنا يف التنمية الإن�سانية والجتماعية

واأ�ساف ع�سو اآخر اأنه يف مرحلة تاريخية �سابقة، مل تكن هذه البالد يف �سميم 
التاريخ وكنا بعيًدا عن جمرياته، اإلى حني تاأ�سي�س هذه اململكة احلديثة على يد 
الطفرة  يف  تتكرر  لن  فر�سة  اأعطانا  والبرتول  اهلل-  –رحمه  عبدالعزيز  امللك 

كانت  لكن  حتتية  بنية  بنينا  »الأولى«،  الطفرة  مرحلة  ففي  و«الثانية«،  »الأولى« 
فيها اأخطاء يف التنمية الإن�سانية والجتماعية، واإن مل ت�سحح هذه الأخطاء يف 

هذه املرحلة فال نعلم اإن كان اهلل �سيكرمنا مرة اأخرى بطفرة مماثلة اأم ل!!.

تنويع م�سادر الدخل يختلف عن تنويع املنتجات

وحتدد  لالقت�ساد،  �ساملة  نظرة  تقدم  التنمية  خطة  اأن  اآخر  ع�سو  وزاد 
والربامج  ال�سرتاتيجيات  وحتدد  القت�سادي،  للنمو  العامة  ال�سيا�سات  اجتاه 
�سيا�سات  اإلى  ي�سري  والتخطيط  القت�ساد،  حت�سني  اإلى  الرامية  وامل�سروعات 
القت�ساد الكلي والتخطيط املايل الذي قامت به احلكومة لتحقيق ال�ستقرار يف 
ال�سوق اأو ت�سجيع النمو، وهذا ينطوي على ا�ستخدام ال�سيا�سات النقدية واملالية 
وال�سناعية لتوجيه ال�سوق نحو النتائج امل�ستهدفة، فمثاًل ال�سيا�سات ال�سناعية 
تتطلب من احلكومة اتخاذ تدابري تهدف اإلى حت�سني القدرة التناف�سية، وقدرات 
الغايات  حتديد  اإلى  نحتاج  لذا،  الهيكلي.  التحول  وتعزيز  املحلية  ال�سركات 

والأهداف.
الغايات  تلك  اإلى  ن�سل  وكيف  الآن؟  نحن  اأين  منها:  ت�ساوؤلت  عدة  وطرح 
�سيًئا؟  منها  اأجنزنا  وهل  اإليها؟  للو�سول  الالزمة  اخلطوات  وما  والأهداف؟ 
وما املعايري القيا�سية؟ وهل هذه اخلطة العا�سرة معزولة عن اخلطط التنموية 
ال�سابقة؟ وما دور ال�سيا�سات النقدية يف هذا املجال؟. وطالب باأن تكون الأهداف 
تنويع  اأن  ومعرفة  لتحقيقها،  الآليات  وو�سع  حتقيقها  وميكن  وواقعية  وا�سحة 

م�سادر الدخل يختلف عن تنويع املنتجات.

غياب الإ�سرتاتيجية العامة للرعاية ال�سحية

ولفت ع�سو اآخر النظر اإلى عدم ذكر الإ�سرتاتيجية العامة للرعاية ال�سحية،  
الوزراء  اأن هذه ال�سرتاتيجية قد �سدرت بقرار جمل�س  ال�سحة، مع  يف جمال 
باملوافقة عليها  واأ�سدر قراره  ال�سورى  اأن در�سها جمل�س  بعد  يف عام 1430هـ، 
اإلى  تهدف  التي  الأ�س�س  من  العديد  ت�سمل  اإ�سرتاتيجية  وهي  1429هـ،  عام 
تطوير وتوفري الرعاية ال�سحية ال�ساملة املتكاملة جلميع ال�سكان. موؤكدًا اأهمية 
الإ�سارة اإلى تلك الإ�سرتاتيجية يف خطة التنمية العا�سرة و�سرورة متابعة ما مت 
»الثانية« من هذه  املادة  عليها يف  املن�سو�س  لالأهداف  ومدى حتقيقها  ب�ساأنها 

ال�سرتاتيجية.
ولحظ اآخر عدم و�سوح ما يتعلق بالتاأمني ال�سحي، كما اأُعلن عنه يف عدة 
وزارة  قبل  من  ال�سحية  اخلدمات  تقدمي  �سي�ستمر  هل  وت�ساءل  منا�سبات؟ 

ال�سحة ب�سورتها احلالية؟.

التو�سع يف جمال العتماد الأكادميي

الكبار  بتعليم  يتعلق  ما  اإ�سافة  الأع�ساء  اأحد  راأى  العام  التعليم  جمال  ويف 
اأن اململكة قطعت  والدور املهم لوزارة الرتبية والتعليم  يف هذا املجال، ل�سيما 
�سيعزز  اأهداف هذه اخلطة  ذلك يف  ت�سمني  اأن  اإلى جانب   ، كبرًيا  �سوًطا  فيه 
اجلهود للق�ساء على الأُمية. ويف جمال التعليم العايل �سدد الع�سو على �سرورة 
التدري�س،  هيئة  ع�سو  اإلى  العايل  للتعليم  اخلا�سة  الأهداف  �سمن  ي�سار  اأن 
ومهاراته  قدراته  بتطوير  والهتمام  التنمية،  اأهداف  يف  ذلك  على  ين�س  واأن 
ت�سهم يف  متميزة  للح�سول على خمرجات  دوره؛  وتعزيز  والبحثية،  التدري�سية  أعضاء يحذرون من تكرار األخطاء السابقة  

وإهمال التنمية اإلنسانية واالجتماعية
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-�سمن  الإ�سارة  ينبغي  كما  التنمية.  جمالت  جميع  يف  التنمية  اأهداف  حتقيق 
الهيئة  ت�سعى  واأن  الأكادميي،  العتماد  جمال  يف  التو�سع  اإلى  الأهداف-  هذه 
العتماد  متابعة  يف  اأهدافها  حتقيق  اإلى  الأكادميي  والعتماد  للتقومي  الوطنية 

املوؤ�س�سي اأوًل، والعتماد الرباجمي ثانًيا، ل�سيما للجامعات النا�سئة.

الهتمام بدور موؤ�س�سات املجتمع املدين

املدين،  املجتمع  موؤ�س�سات  بدور  الهتمام  �سرورة  اإلى  اأخر  ع�سو  واأ�سار 
وموؤ�س�سات  احلكومية  اجلهات  بني  ال�سراكات  تفعيل  و�سرورة  فيه  والتو�سع 
املجتمع املدين وتطويرها ب�سكل يالم�س الحتياجات ال�سرورية للم�ستفيدين من 

هذه املوؤ�س�سات.
للخطة  العامة  لالأهداف  جديد  هدف  اإ�سافة  املجال  ذات  يف  اآخر  واقرتح 
وتزدهر  تنت�سر  اأخذت  اأنها  اعتبار  على  املدين،  املجتمع  موؤ�س�سات  بدعم  يعنى 
ب�سكل �سريع يف اململكة، وهي مكملة ومتممة لعمل القطاعني احلكومي واخلا�س 

يف اململكة.
اجلمعيات  دور  بتعزيز  يتعلق  ما  غياب  الأع�ساء  اأحد  لحظ  جهته  من 
املدنية  املوؤ�س�سات  هذه  لتكون  رئي�س،  كهدف  الأهداف  هذه  �سمن  الأهلية، 
ا من �سمن  اأي�سً وتكون  الأهداف،  للحكومة يف حتقيق هذه  ا�سرتاتيجي  �سريك 
اأفراد املجتمع، ومن املهم تعزيز ودعم قيام  اإلى جميع  اآليات التنفيذ لو�سولها 
حمافظات  جميع  يف  ون�سرها  رئي�س،  كهدف  ال�ستهالكية  التعاونية  اجلمعيات 

اململكة، للم�ساعدة يف الأمن الغذائي وكبح جماح غالء الأ�سعار.
واأ�ساف اأحد الأع�ساء اأنه عند النظر يف خطة التنمية العا�سرة لبد من النظر 
يف جمالت العمل يف املجتمع املدين، واأنواع الأن�سطة التي ميار�سها لتحقق دوره 
واأهدافه، على امل�ستويني الر�سمي والجتماعي، وذلك بتنمية الوعي لدى الأفراد 

واجلماعات بدور املجتمع املدين، يف حتقيق املزيد من امل�ساركة يف العمل العام.
يف  والتنمية،  املدين  املجتمع  منظمات  بني  العالقة  بحث  من  لبد  باأنه  وزاد 
�سوء حتديد مفاهيم التنمية والتنمية امل�ستدامة ومدى حجم الإ�سهام )النجاح 
الجتماعية  التنمية  جمالت  يف  املدين  املجتمع  يقدمه  الذي  الإخفاق(  اأو 
والقت�سادية. ومل تخ�س�س هذه اخلطة هدًفا عاًما يخت�س باملجتمع املدين بل 
لتحقيق  والإجراءات  ال�سيا�سات  �سمن  ومن  ع�سر«،  »الثامن  الهدف  يف  دجمته 
اأن ت�سيف  الهدف، ذكرت اخلطة اإجراًءا واحًدا يخت�س باملجتمع املدين، وراأى 
اللجنة تو�سية تدعو اإلى اإفراد هدف عام م�ستقل ملجال موؤ�س�سات املجتمع املدين؛ 

العا�سرة،  التنمية  اأهداف خطة  الثامن ع�سر من  الهدف  والذي ورد مدجًما يف 
ليكون بالن�س الآتي: »تعزيز م�سرية الإ�سالح املوؤ�س�سي لدعم موؤ�س�سات املجتمع 
تغيري  على  املدين  املجتمع  منظمات  قدرة  تطوير  خالل  من  وذلك  املدين«؛ 
وتطوير  والرب،  الإغاثة  اأر�سية  من  تنطلق  والتي  احلالية؛  عملها  ا�سرتاتيجيات 
علمية  اأ�س�س  على  الداخلية  بنيتها  حتديث  على  املدين  املجتمع  منظمات  قدرة 
واحرتافية، وزيادة فاعليتها ودورها يف جمالت التنمية املختلفة؛ وذلك عن طريق 
دعم م�سروعات وخطط التنمية ال�ساملة وامل�ستدامة، بحيث تكون �سريكًا للدولة 
يف تنفيذها، ومراقبة ح�سن اأدائها، ور�سد النتهاكات واخلروقات التي تعرت�سها، 
واقرتاح اأنظمة ولوائح، وتقدميها اإلى جمل�س ال�سورى، اأو اإلى اأًيّ من اأجهزة الدولة 
الأخرى، والعمل على بناء قدرات الأفراد وتنمية مهاراتهم وتدريبهم؛ لي�سهموا 
يف جمتمعاتهم وموؤ�س�ساتهم املهنية للدفاع عن م�سالح منت�سبيها، وعن م�سالح 
املجتمع ككل، وت�سجيع اجلهود التطوعية واملبادرات الفردية واجلماعية، مبا يعزز 

الت�سامن والتكافل الجتماعي بني جميع الفعاليات الجتماعية.

الأهداف مل تت�سمن اجلوانب الدفاعية والأمنية وال�سيا�سية

اإلى  اإ�سارة  تت�سمن  مل  للخطة  العامة  الأهداف  اأن  الأع�ساء  اأحد  ولحظ 
رغم  القطاعات  هذه  تفعيل  وكيفية  وال�سيا�سية،  والأمنية  الدفاعية  اجلوانب 
اأهمية هذه العنا�سر وارتباطها مبفهوم التنمية، وتاأثريها عليها. ولحظ اإدراج 
هدف حتقيق التنمية املتوازنة بني مناطق اململكة �سمن جمال التطوير التنظيمي 
والإداري، مع اأنه ل يوجد عالقة بينهما، وراأى اأن يدرج هذا الهدف �سمن جمال 

التنمية القت�سادية.

وا�ستغرب اآخر عدم وجود اإ�سارة اإلى املدن ال�سناعية، رغم اأنها ل تقل اأهمية 
احلوكمة  ثقافة  ن�سر  اإلى  الإ�سارة  �سرورة  على  م�سددًا  القت�سادية،  املدن  عن 
حيث اأن تطبيقها مطلوب يف كل اجلهات ول حت�سر فقط يف اإدارة امل�سروعات 

ال�سغرية واملتو�سطة.

تطوير قدرات ال�سباب

واقرتح اأحد الأع�ساء اأن ت�ساف فقرة جديدة تعنى بتطوير قدرات ال�سباب 
لت�سبح: )تطوير �سيا�سات واآليات امل�سابقات العلمية وت�سجيع ال�سباب للم�ساركة 
تاأهيل  اإعادة  تتناول  ع�سر  »الثالث  الهدف  يف  فقرة  اإ�سافة  وا�ستح�سن  فيها(. 
ا�ستح�سن كذلك  كما  العمل،  �سوق  تتوافق تخ�س�ساتهن مع  التي ل  اخلريجات 
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وتطوير  تر�سية  اآليات  )تطوير  لي�سبح:  ع�سر«  »التا�سع  الهدف  �سياغة  اإعادة 
امل�سروعات(.

غالبية الأهداف تتكرر يف كل خطة

بداية  يف  بداأت  للمملكة  الأولى  التنمية  خطة  اإن  الأع�ساء  اأحد  وقال 
ال�سبعينات، ومن ثم تلتها خطط التنمية »الثانية« ثم »الثالثة« وهكذا، ومبراجعة 
خطة،  كل  يف  تتكرر  الأهداف  غالبية  اأن  جند  ال�سابقة  التنمية  خطط  جميع 
ومثال ذلك ما جاء يف الهدف »الثاين« خلطة التنمية »العا�سرة« وهو ما يتعلق 
بتحقيق التنوع القت�سادي، وكذا الهدف »اخلام�س« رفع م�ساهمة الإنتاج املحلي، 
والهدف »ال�ساد�س«، املتعلق باملحافظة على املوارد الطبيعية واإن كانت ال�سياغة 
اأهداًفا  اأن هناك  اأن م�سمون هذه الأهداف واحد، على الرغم من  اإل  خمتلفة 
جديدة اأخرى اأُ�سيفت عرب اخلطط التنموية مثل الهدف »الثالث«، التحول نحو 

القت�ساد املعريف، وتطوير قطاع املن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة وهكذا.

نتائج خطط التنمية اأتت معاك�سة لأهدافها

وبو�سوح   – يجد  ال�سابقة  التنموية  للخطط  املتابع  اأن  الأع�ساء  اأحد  وراأى 
بالتنوع  يتعلق  اأتت معاك�سة لأهدافها، فمثاًل فيما  التنمية  النتائج خلطط  اأن   -
القت�سادي جند اأن م�ساهمة قطاع النفط يف الناجت املحلي بقيت على م�ستواها 
اإن مل تكن قد زادت؛ اإذ و�سلت يف ال�سنوات الأخرية اإلى نحو )52%( بالأ�سعار 
اأ�سا�س  على  اأ�ساًل  احت�سابه  يتم  والذي  احلكومي  القطاع  �سكل  بينما  اجلارية، 
ي�سكالن  جمتمعني  اخلا�س  والقطاع  النفط،  اإيرادات  م�سدرها  التي  النفقات 

)48%( من اإجمايل الناجت املحلي.

خطط التنمية اأ�سهمت يف زيادة العتماد على العمالة الأجنبية

كتوطني  للخطة  املهمة  الأهداف  باأحد  و�سفه  ما  الأع�ساء عند  اأحد  وتوقف 
على  العتماد  زيادة  يف  اأ�سهمت  التنمية  خطط  اأن  اإلى  النظر  فتًا  ل  العمالة، 
تتجاوز)%10(  القطاع اخلا�س ل  ال�سعودة يف  ن�سبة  الأجنبية، وها هي  العمالة 
بني  ما  الإن�ساء  قطاع  يف  ال�سعودة  ن�سبة  ت�سل  فمثاًل  فيه،  العمالة  اإجمايل  من 
 ،)%15( اإلى  والفندقة  والتجزئة  اجلملة  جتارة  قطاع  ويف   )%18( اإلى   )%7(
وكذلك احلال بالن�سبة لقطاع ال�سناعة الذي ت�سل فيه الن�سبة اإلى نحو )%18(. 
ل�سيما  الإ�سكان،  واقع  من  املتكررة  التنمية  اأهداف خطط  اأين  قائاًل:  وت�ساءل 
اأن ن�سبة التملك للم�ساكن ت�سل اإلى نحو )40%( فقط؟، وقال : اإذا ما ا�ستثنينا 
اآخر  مثاًل  اأورد  كما   .)%22( بنحو  تقدر  فهي  الطني  وبيوت  ال�سفيح،  بيوت 
لأهدافها  حمققة  كانت  التنمية  خطط  اأن  لو  واأ�ساف:  العايل،  بالتعليم  يتعلق 
وطالبة  طالب  األف   )160( يفوق  ما  ابتعاث  اإلى  الدولة  ا�سطرت  ملا  احلقيقية 
للدرا�سة اجلامعية خارج البالد، وكان الأجدى اأن تكون خطط التنمية -كما جاء 
التي  التخ�س�سات  للجامعات يف  ال�ستيعابية  الطاقات  وفرت  قد  اأهدافها-  يف 

يحتاجها القت�ساد و�سوق العمل.

اقت�سادنا يعاين من الظواهر ال�سلبية التي اأفرزتها خطط التنمية

ال�سلبية  الظواهر  من  يعاين  ال�سعودي  القت�ساد  اأن  اإلى  اآخر  ع�سو  واأ�سار 
األ  واحد  م�سدر  على  متويلها  يف  اعتمدت  والتي  التنمية،  خطط  اأفرزتها  التي 
اإذ  �سنة  بعد  �سنة  يزداد  املحلي  ا�ستهالكنا  اأ�سبح  الوقت  النفط، ويف ذات  وهو 
و�سل اإلى نحو )2.2( مليون برميل يومًيا، واإذا ما اأ�سفنا الغاز باحت�سابه على 
اأ�سا�س الربميل املكافئ من الطاقة، فاإن ا�ستهالكنا املحلي يعادل نحو )%40( 

من اإجمايل الإنتاج من النفط والغاز.

خطط التنمية ال�سابقة مل حتقق اأهدافها

وخا�سة  التنمية  خطط  يف  النظر  اإعادة  �سرورة   اإلى  الأع�ساء  اأحد  ونبه 
ال�سابقة مل حتقق الأهداف  التنمية  اإن خطط   : »العا�سرة«؛ وقال  التنمية  خطة 
املعلن لها، ولعل العمل يبداأ مبراجعة هذه الأهداف وترتيب الأولويات، فقد تاأتي 
التنويع  ق�سية  يف  هو  كما  اأخرى،  جوانب  يف  متوقعة  غري  باآثار  الأهداف  بع�س 
ا�ستمرار  جراء  من  امل�سكلة  وفاقمت  بل  معاك�سة،  جاءت  والتي  القت�سادي، 
العتماد على النفط، ومن جانب اآخر اعتماد القت�ساد على العمالة الأجنبية. 
وطالب بهيكلة امليزانيات ال�سنوية التقديرية للخطة واللتزام التام بها، على اأن 
يكون الإنفاق ال�سنوي على اخلطة مفيًدا، ولي�س خا�سًعا لتقلبات اأ�سعار النفط، 
فاإن زادت يزيد الإنفاق واإن انخف�ست يخف�س الإنفاق، وهو اأحد العوامل املربكة 
اعتماد  يف  لذلك  احلل  يكون  وقد  ال�سابقة،  التنمية  خطط  معظم  لتنفيذ  جًدا 
ا يف حدود )60( اإلى )70( دولًرا للربميل،  متو�سط �سعر للنفط يكون منخف�سً
وبناء ميزانية اخلطة لل�سنوات اخلم�س على هذا الأ�سا�س، وبعد حتديد التقدير 
الدرا�سات  والربامج، ح�سب  للم�سروعات  الأولويات  و�سع  يتم  لالإيرادات  الكلي 
الآثار  معرفة  غري  من  والجتهادات،  التمنيات  على  بناًء  ولي�س  واملوؤ�سرات، 

العك�سية لأي م�سروع واأي برامج.

غياب اجلانب الثقايف .. واجلانب ال�سياحي

ولحظ اأحد الأع�ساء غياب اجلانب الثقايف يف هذه الأهداف على اعتبار اأن 
املعرفة.  اقت�ساد  اإلى  م�سافة  قيمة  ذات  ثقافية  منتجات  هي  الثقافية  الأعمال 
موؤكدا اأهمية تخ�سي�س هدف رئي�س يف اجلانب الثقايف. كما لحظ غياب اجلانب 

ال�سياحي، وعد هذين اجلانبني من اجلوانب املهمة يف خطة التنمية »العا�سرة«.

عضو: خطط التنمية السابقة أسهمت في 
زيادة االعتماد على العمالة األجنبية
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دعم املراكز واجلمعيات العلمية واملهنية املتخ�س�سة

اأن تت�سمن اخلطة دعم املراكز  اإلى  الأع�ساء  اأحد  التدريب دعا  ويف جانب 
مع  ا�سرتاتيجية  �سراكات  وبناء  املتخ�س�سة،  واملهنية  العلمية  واجلمعيات 
بني  الفجوة  ي�سد  مبا  اخلا�س؛  والقطاع  العاملية  والتدريب  التعليم  موؤ�س�سات 
برامج التدريب ومتطلبات �سوق العمل. ويف جمال القدرات البدنية راأى منا�سبة 
اإحياء دور التوا�سل الجتماعي والعالقات الإيجابية بني ال�سباب، وتعزيز القيم 
اأفراد  واملبادئ الإ�سالمية، وتنمية الوعي الجتماعي، والثقايف، والأخالقي بني 

�سباب احلي واملجتمع. 
ويف التنظيم والإدارة ا�ستح�سن اأحد الأع�ساء زيادة الدعم املايل للجهات التي 
لديها مراكز للبحوث والدرا�سات املتعلقة بالن�ساطات ذات العالقة بامل�سروعات، 
�سواء فيما يخ�س اجلدوى، اأو الت�سميم، اأو التنفيذ، اأو الإ�سراف، وفيما يتعلق 
بالأ�سرة والطفولة طالب باإعادة النظر يف البحوث والدرا�سات والتو�سيات التي 

تتعلق مب�سائل رعاية الأطفال يف البيوت الجتماعية واحل�سانة العائلية.

املعلومات  دور  على  الرتكيز  اأهمية  الع�سو  راأى  التنظيمي  التطوير  ويف 
الإح�سائية والتعامل مع التقنيات احلديثة يف تطوير قاعدة بيانات متكاملة عن 
�سوق العمل، ويف جمايل النقل والت�سالت اقرتح الرتكيز على التقنيات احلديثة 

املفيدة والتي من �ساأنها اأن تنه�س مبختلف قطاعات النقل والت�سالت.

التقليل من التباين بني الواقع واملاأمول

اأن تزود املجل�س ببع�س  اأنه كان الأجدر باللجنة املوقرة  اإلى  اآخر  ونوه ع�سو 
املعلومات والبيانات املتوفرة واملوثوق فيها التي ت�ساعده على و�سع اأهداف واقعية 
ت�سهم بالتنمية املبتغاة، وتقلل من التباين بني الواقع واملاأمول يف مرحلة تنفيذ هذه 
اخلطة؛ كالتعداد ال�سكاين احلايل، والزيادة املتوقعة خالل فرتة اخلطة، و�سوق 
التحتية  البنية  اإلى م�سروعات  اإ�سافة  والإ�سكان،  والفقر  البطالة  العمل، وحجم 
وال�سرتاتيجية التي تنفذها الدولة حالًيا ودورها يف القت�ساد الوطني امل�ستقبلي. 

جت�سري الفجوة بني مراكز البحث والقطاع ال�سناعي

مراكز  بني  الفجوة  لتج�سري  جديدة  فقرة  باإ�سافة  الأع�ساء  اأحد  وطالب 
ومعاهد البحث والتطوير يف اجلامعات والقطاع ال�سناعي. كما طالب باإ�سافة 
بحاجة  اإننا   : وقال  التقنية،  ا�ستيعاب  �سمن  الرابع  الهدف  على  جديدة  فقرة 
لالأطر التنظيمية والت�سريعية الوطنية ال�ساملة واملحفزة لنقل التقنية وتوطينها 
مع طماأنة امل�ستثمر الأجنبي يف حماية حقوقه من خالل الأنظمة ذات ال�سلة؛ 

ن�س  ويكون  املنازعات.  وت�سوية  الفكرية،  امللكية  وحماية  الخرتاع،  كرباءات 
الفقرة املقرتحة هو: » ا�ستحداث وتطوير اأنظمة حمفزة لنقل وتوطني التقنية مع 

احلماية من �سلبياتها على البيئة«.
واقرتح ع�سو اآخر على اللجنة اإ�سافة فقرة على الهدف »الواحد والع�سرين« 
�سمن التنظيم والإدارة تن�س على: » تعزيز دور الإدارة املحلية يف اإدارة التنمية 
يف كل منطقة«. م�سريًا اإلى اأن الهدف من هذه الفقرة هو توحيد املرجعية واإعطاء 
الإدارة املحلية يف املناطق دوًرا اأكرب ومرونًة يف اإدارة م�سروعاتها لتحقيق التنمية 
على اأكمل وجه، بحيث يرتبط اأي رئي�س جهاز حكومي يف املنطقة بامل�سوؤول الأول 

يف تلك املنطقة.

غياب قطاعات اقت�سادية حيوية وجوهرية

اقت�سادية عدها حيوية وجوهرية يف  الأع�ساء غياب قطاعات  اأحد  ولحظ 
اقت�ساد اململكة العربية ال�سعودية، اأبرزها قطاع الزراعة، فال توجد اأية اأهداٍف 
اأو �سيا�ساٍت متعلقة بالزراعة؛ وت�ساءل قائاًل: هل تهدف اخلطة اإلى التو�سع يف 
الزراعة، اأو نوع معني من الزراعة، اأو القت�سار والنح�سار يف قطاع الزراعة؟ 
موؤ�س�سات  وحتول  التخ�سي�س  عملية  نحو  ال�سيا�سات  و�سوح  عدم  لحظ  كما 
ذلك  يف  والتوجه  اخلا�س؛  القطاع  يف  �سركات  تكون  اأن  اإلى  العامة  احلكومة 
التو�سع  والو�سوح يف اخلطة املطروحة يف  بالرتكيز  ال�سدد يف اخلطة. وطالب 

من عدمه يف هذا املجال.

ق�سية ال�ستثمار ال�سيادي اخلارجي

ولفت ع�سو اآخر اإلى اأن ق�سية ال�ستثمار ال�سيادي اخلارجي غري وا�سحة يف 
اخلطة، �سواًء من خالل ال�سناديق ال�سيادية احلكومية، اأو من خالل ال�سركات 
امل�ساهمة العامة لال�ستثمار يف املوارد اخلارجية ويف القت�سادات اخلارجية ويف 
داخل  اإلى  وريع  اأموال  جلب  اأجل  من  اخلارجية؛  التنموية  احليوية  القطاعات 
للمملكة،  والقت�سادي  املايل  ال�ستقرار  لتحقيق  ال�ستدامة  اململكة يحمل �سفة 
اإرجاع  ت�سجيع  اإلى  ت�سري  فال�سيا�سات  املحلي،  ال�ستثمار  مع  توازنه  اإلى  اإ�سافة 

الأموال امل�ستثمرة من اخلارج اإلى داخل اململكة.

االرتباط بني االقت�صاد املعريف والقطاعات التعليمية

اأ�سارت  اخلطة  اإن  الأع�ساء:  اأحد  قال  املعرفة  اقت�ساد  اإلى  التحول  ويف 
با�ستفا�سة اإلى اأهداف التحول اإلى اقت�ساد املعرفة، وهو بدون �سك هدف طموح 
الأهداف  يف  جند  ل  معريف  اقت�ساد  اإلى  التحول  مقابل  يف  لكن  دعمه،  ويجب 
كافية،  ب�سورة  التعليمية  القطاعات  يف  بذلك  يرتبط  ما  باخلطة  وال�سيا�سات 
وقد وردت بع�س ال�سيا�سات املتجزئة والقليلة يف جمايل التعليم العايل والتعليم 
وال�سيا�سات  الأهداف  تكون  اأن  من  لبد  وبذلك  التدريب  جمال  ويف  العام، 
املرتبطة بالتعليم العام والعايل والبحث والتقنية والتدريب متوازية مع متطلبات 

التحول اإلى اقت�ساد املعرفة وربطها بالعلوم والتقنية.

نحو  للتحول  الوطنية  ال�سرتاتيجية  اعتماد  يف  الإ�سراع  اإلى  اآخر  ع�سو  ودعا 
جمتمع املعرفة، وبناء القدرات واملهارات يف جمال التعامالت الإلكرتونية احلكومية، 
وحتويلها اإلى خطط خم�سية، كما دعا اإلى الهتمام مب�سروع نظام الهيئة الوطنية 

للتقومي والعتماد الأكادميي، ودوره يف الرتقاء بجودة التعليم العايل.
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التو�سع يف برامج التدريب التعاوين

ويف جانب التعليم العام قال اأحد الأع�ساء: اإن اخلطة مل تتطرق اإلى جودة 
التعليم العام ورفعه مبا يوازي امل�ستويات العاملية لكي ي�سهل التحول اإلى جمتمع 
املعرفة واقت�ساد املعرفة، بالإ�سافة اإلى اأننا مل جند اأي �سيا�سات تتعلق بالتو�سع 
يف برامج التدريب التعاوين وامل�سرتك املنتهي بالعمل والذي تهدف اإليه املوؤ�س�سة 
خمرجات  كفاءة  رفع  اإلى  احلثيث  ال�سعي  يف  واملهني  التقني  للتدريب  العامة 

التدريب املهني.
وزاد الع�سو اأن اخلطة بالفعل مكتوبة مبثالية كبرية، اإل اأنها غري واقعية يف 
يف  املوجودة  الأهداف  من  العديد  هناك  اأن  والدليل  املتاحة،  الإمكانات  �سوء 

اخلطط ال�سابقة مازالت تكرر ولكن ب�سياغات خمتلفة.

م�ساركة املراأة يف مواقع اتخاذ القرار

واقرتحت اإحدى الأع�ساء اإ�سافة هدف تف�سيلي يف حمور التطوير الإداري 
هناك  اإن  حيث  ؛  القرار«  اتخاذ  مواقع  يف  املراأة  م�ساركة  يف  التو�سع  يت�سمن« 
كبرية  �سريحة  تخدم  خدمية  موؤ�س�سات  هي  احلكومية  القطاعات  من  العديد 
اتخاذ  مواقع  املراأة يف  وجود  غياب  ذلك، جند  وبالرغم من  الن�ساء،  من  جًدا 
التنمية.  دفع عجلة  به يف  تقوم  الذي  املهم  والدور  كفاءتها  بالرغم من  القرار 
م�ستفيديها  ن�سف  من  اأكرث  اأن  من  بالرغم  العايل:  التعليم  وزارة  يف  فمثاًل 
تقريًبا من الن�ساء، اإّل اأنه ل يوجد اإلى الآن �سمن قيادات الوزارة امراأة مبن�سب 
وكيل وزارة، وطبعا هذا النهج �سارت عليه اجلامعات، فاإلى الآن ل يوجد يف اأي 
جامعة من اجلامعات)عدا جامعة الأمرية نورة( وكيلة جامعة، اأو عميدة كلية، 
اأو رئي�سة ق�سم؛ بالرغم من اأن نظام التعليم العايل مل ين�س على �سرورة تويل 
الرجل املنا�سب القيادية يف اجلامعات دون الن�ساء، فالذين يتم اختيارهم لهذه 
املنا�سب يف بع�س الأحيان لي�س ب�سبب الكفاءة واإمنا ب�سبب اجلن�س فقط ل غري، 
يف  نراه  الو�سع  وهذا  املرجوة.  الجتماعية  العدالة  مع  يتنافى  هذا  اإن  وقالت: 

العديد من القطاعات اخلدمية الأخرى. 

غياب اجلوانب الثقافية

ولحظ اأحد الأع�ساء عدم وجود اأي هدٍف يخ�س اجلوانب الثقافية، واأهمية 
العمل على الرتقاء بها. واأكد اأهمية ت�سليط ال�سوء على احلياة الثقافية، ملا لها 

من اأهمية يف تعزيز الهوية الثقافية الوطنية يف املجتمع. 
والدلئل  واملوؤ�سرات  املقومات  و�سوح  على  التاأكيد  اأهمية  على  اآخر  و�سدد 
التي ت�سمن - باإذن اهلل تعالى- قدرة ال�سيا�سات والإجراءات واآليات العمل التي 
ا�ستملت عليها هذه اخلطة على ترجمة اأهدافها العامة اإلى واقع متطور يعي�سه 
هذه  اأهداف  بني  والن�سجام  الرتابط  على  والتاأكيد  املواطن،  ويلم�سه  الوطن 

اخلطة واأهداف اخلطط الت�سغيلية اخلا�سة بكل قطاع على حدة؛ مبا يوؤدي اإلى 
التوازن التنموي يف املجالت القت�سادية والجتماعية والإدارية.

جتويد خمرجات التعليم

قطاع  يطور  اأن  �سرورة  الأع�ساء  اأحد  اأكد  الجتماعية  التنمية  جمال  ويف 
التعليم والتدريب خمرجاته، مبا ميكن املوارد الب�سرية من القيام مبهامها حيال 
عملها،  واآليات  واإجراءاتها  �سيا�ساتها  وتنفيذ  للخطة،  العامة  الأهداف  حتقيق 
وراأى اأن ذلك لن يتاأتى اإل من خالل التحول ال�سريع يف التعليم من تعليم كمي 
اإلى تعليم نوعي، ومن تعليم تنظريي اإلى تعليم تطبيقي، ومن تعليم تلقيني اإلى 
تعليم تعاوين تفاعلي، يكون فيه الطالب هو حمور العملية التعليمية، ول تعتمد 
الطالب،  روؤو�س  يف  املعلومات  ح�سو  على  وا�سرتاتيجياته  وطرائقه  مناهجه 
واإمنا تقدم لهم و�سائل البحث عن املعلومة، ومفاتيح اكت�ساب املهارة، واأ�ساليب 

اكت�ساف الظاهرة، اأو بعبارة اأخرى ل تعلمهم، واإمنا تعلمهم كيف يتعلمون.

تنويع م�سادر الدخل واملحافظة على النفط

ولحظ ع�سو اآخر اأن الأهداف العامة خلطة التنمية القت�سادية قد خلت من 
ال�سابقة وهو تنويع م�سادر الدخل  هدف و�سفه باملهم تكرر يف جميع اخلطط 
للبالد، وعدم العتماد على النفط  كم�سدر �سبه وحيد للدخل. وقال : اإننا ندرك 
ب�سورة  ولو  املهم  الهدف  هذا  حتقيق  يف  املا�سية  العقود  خالل  ننجح  مل  باأننا 
جزئية؛ ولكن عدم النجاح يف تنويع م�سادر الدخل خالل العقود املا�سية يتطلب 
هذا  اأ�سباب  لبحث  والتخطيط؛  القت�ساد  وزارة  قبل  من  عمل  وور�س  درا�سات 
الق�سور و�سبل جتاوزه، بدًل من حذف هذا الهدف من خطة التنمية »العا�سرة«، 
على  املحافظة  هو  »العا�سرة«  التنمية  خطة  اأهداف  اأحد  يكون  اأن  يح�سن  كما 

النفط اأطول فرتة ممكنة يف البالد بدًل من التو�سع الكبري يف اإنتاجه.

اآليات وا�سحة لقيا�س تنفيذ اخلطة

وطالــب اأحد الأعــ�ساء باأن يكــون هنــاك اآليات وا�سحــة لقــيا�س تنفـيذ هذه 
اخلطة عرب ال�ســنوات اخلــم�س مدة اخلــطة. لأنــه بــدون وجــود معايري وا�سحــة 
ل ن�ستطيع اأن نعرف ما مت فيــها؛ وت�ســاءل عن الفــرق بني اخلطتــني »التا�سعــة« و 
»العا�سرة«؟ وقــال: اإذا رجعــنا اإلى الأهـداف وامل�سامني �سنجدها مت�سابهـة جًدا؛ 
اإًذا مــاذا حتقــق يف »التا�ســعة«؟ ماهي الأهــداف امل�ستــمرة من اخلطــة ال�سابقــة 

وماهي الأهداف املرحلية؟.
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وا�ستحـ�سن اآخـر مراعـاة �سمــول هذه اخلطــة للجــوانب التنمويــة املختلــفة يف 
اململكة؛ ومثال ذلك قطاع ال�سياحــة؛ فقــد جــاء احلديــث عنــه ب�ســورة موجــزة 
اأنــه قطــاع مهــم وواعــد ورافــد  ودون تغــطيــة كامــلــة لهــذا اجلــانب، ل�سيــما 

اقت�سادي للمملكــة.

اأين جمل�س ال�سورى يف اخلطة التنموية؟

ونبــه اأحــد الأعــ�ساء اإلى اأن اجلــهــة الـوحيــدة التي لــم تــذكر �سمــن اخلطــة 
اخلم�ســية هي املوؤ�س�ســة الد�ستوريــة يف النظــام الأ�ســا�سي للحكــم وهي جمــل�س 
ال�ســورى، ل�سيــما اأن جملــ�س ال�ســورى لــه دور تكـاملي مع اجلهات احلكومية يف 
حتقيق برامج التنمية. وطالب اللجنة بو�سع هــدف وا�ســح جًدا متعلــق مبجــل�س 
ال�سورى؛ اإذ هو �سلطة مهــمة جًدا تراعي التنظيــم وي�ســرتك مع جمــل�س الــوزراء 

يف التنظيم ولها �سلطة ت�سريعية ورقابية.

جهود مبعرثة وموارد مالية مهدرة

اأن هناك جهــودًا مبعــرثة ومــوارد ماليــــة مــهدرة، يف  اإلى  اآخر  ونوه ع�ســو 
موؤ�س�سات حكوميــة وغــري حكوميــة، جتــعل من ال�سعوبــة مبكــان حتقــيق النتقـال 
املن�سود اإلى جمتمع واقت�ساد معريف؛ لذلك، من املنا�سب اأن تت�سمن ال�ســيا�سات 
املقرتحــــــة حتــت الهدف الثــالث: اإنــ�ساء كيان موؤ�س�سي قد يكــــون جمــل�س اأعــلى، 
اأو هيئة ملكية، يراأ�سها امللك، اأو ويل عهــــده، اأو ويل ويل العـهد، وتكون مهمة هذا 
الكيان التن�سيق بني كافة الهيئات والقطاعات املهنيـــــة والرقابية يف متابعة تنفيذ 
اخلطط وال�سيا�سات والربامج، املوؤدية للتحول اإلى جمتمــع واقت�ساد معريف، كما 
اأن تو�سيع �سالحيات واخت�سا�سات جمال�س املناطق، واملجــال�س البلدية واملحلية 
يف ال�سوؤون املالية والإدارية؛ هو ال�سبــــيل الأن�سب لتمار�س تلك املجـــــال�س دورهـــــا 
يف حتقيق التنمية القت�سادية والجتماعيـة والعمرانية على امل�ستوى املحلي، وما 
يت�سمنه ذلك من اإن�ساء املرافق وتوفري اخلدمات، مبا يحقق التنمية املتوازية بني 

خمتلف مناطق اململكة. 

الأهداف ل متثل اأهداف خطة �ساملة

من جانبه قال اأحد الأع�ساء: اإن الوثيقة املعرو�سة يفرت�س اأن تكون غاية يف 
الأهمية؛ لأنها �سوف حتكم م�سرية هذا البلد يف ال�سنوات اخلم�س القادمة، وثيقة 
تر�سم معامل الطريق الرئي�سة التي توجه دفة ال�سري، وتتحكم يف وترية الأداء. 
اإل اأنها ل ترقى لأن تعترب اأهداف خطة تنمية �ساملـــــة، بل هي وثيقـــــة منقو�سة 
ومبت�سرة، فالأهداف ل متثل اأهداف خطة �ساملـــــة تغطي كل اجلوانب التنموية 
الرئي�سة، ول ت�ستجيب بالقدر الكايف للمتغريات والتحديات الراهنة، وهي اأقرب 
ما تكون لأهداف خطة تنمية اقت�سادية واجتماعية فقط، ويوؤكد هذا ال�سيق يف 
الأفق اأن اللجنة نف�سها مل تزعم �سيًئا غري ذلك؛ فقد ذكرت يف راأيها اأنها در�ست 
هذه الأهداف يف �سوء املحددات والتحديـــات القت�ساديــة. وطرح عدة ت�ساوؤلت 
عن دور اخلطة من ال�سطرابات ال�سيا�سة، وما يدور حولنا من تغريات مف�سلية؛ 
وعن تغييب التنمية ال�سيا�سيــــة داخليًا وخارجيًا؛ وجتاهـــــل التيارات ال�سيا�سيـــــة 
والتحالفات اجليوبوليتيكية من حولنا؛ وعن اخلطط يف  والت�سكالت  العا�سفة، 
جمال التنمية الدفاعية، والتعبئة الع�سكرية، وتعزيز اجلبهة الداخلية يف خطة 

خم�سية تغطي هذه الفرتات الع�سيبة؟.

اخلطة غلب عليها اجلانب القت�سادي

ولحظ اآخر اأن املجال القت�سادي حظي بجانب كبري من الهتمام يف اخلطة 
اإلى جانب جمالت التنمية الجتماعية، يف حني غاب عنها الرتكيز على اجلانب 
يف  والآليات  ال�سيا�سات  بني  خلط  هناك  اأن  الأمني. كما  واجلانب  الإن�ساين، 
الكثري من املحاور التي ت�سمنتها اخلطة، ومل تكن اإجابة املندوبني مقنعة يف هذا 
الديني  والبعد  الثقايف  اأهمية مراعاة اجلانب  اإلى  الإ�سارة  يتم  كما مل  املجال، 
الدولية  واملوؤمترات  بالتفاقيات  الهتمام  جمال  يف  امل�سلم  ال�سعودي  للمجتمع 
التي تعنى ب�سوؤون املراأة، ليكون هناك مربر لإ�سافة هذا البند يف هذه اخلطة. 
ونبه الع�سو اإلى وجود غمو�ٌس يف بع�س امل�سطلحات يف اخلطة؛ مثل م�سطلح: 
�سيا�سة الأمان الجتماعي، حيث مل يت�سح يف هذا الهدف ما املق�سود بربامج 
برنامج  تعزيز  به  يق�سد  وهل  براجمه واأن�سطته؟  هي  الجتماعي؟ وما  الأمان 
عام  ال�سادر  )م/1147(  ال�سامي رقم  الأمر  بها  �سدر  الذي  الأ�سري  الأمان 
1426هـ؛ والذي اهتم بق�سايا العنف الأ�سري؟ وما الداعي لإدراجه �سمن خطط 
التنمية يف ظل وجود برامج؛ مثل برامج الأمان الأ�سري، ووجود برنامج احلماية 

الأ�سرية يف وزارة ال�سئون الجتماعية مع وجود مقرات اإقامة لهذه الفئة؟.
ونبه اإلى عدم ت�سمن  املحور “الرابع ع�سر” التاأكيد على تعزيز قيم النتماء 
لالأ�سرة وتقوية روابطها يف ظل معاناة املجتمع من ارتفاع �سن الزواج، وزيادة 
�سيا�سات  اأي  املحور  يف  ُيذكر  مل  كما  الطالق؛  ن�سبة  العنو�سة، وارتفاع  معدلت 
على  الأ�سرة  اإمنا ذكرت  للزواج؛  الإقرا�س  ل�سناديق  الدعم  اأو  الزواج،  لدعم 

ا�ستحياء يف حمور ال�ستثمار يف املوارد ال�سكانية. 

خطة غري مكتملة

وراأى اأحد الأع�ساء اأن هذه اخلطة غري مكتملة، فالأهداف وال�سيا�سات عامة؛ 
ويف حالة عدم وجود اآليات للتنفيذ تبقى هذه الأهداف وال�سيا�سات نظرية غري 
الت�سغيلية، ويف حالة عدم وجود  تتطلب وجود اخلطط  التنفيذ  واآليات  واقعية، 
بالإمكان حتقيقه  اإذا كان  الهدف؛ وما  اأن نحكم على  ن�ستطيع  هذه اخلطط ل 
نو�سح  اأن  نحتاج  فنحن  وحتقيقه؛  اإليه  الو�سول  ي�سعب  وهمي  هدف  اأنه  اأم 
اأن اخلطة مل تت�سمن  اإلى الهدف وحتقيقه. كما  الإجراءات والو�سائل للو�سول 
موؤ�سرات الأداء لقيا�س خمرجات حتقيق كل هدف وكل �سيا�سة. اأما الآلية التي 
مت اإتباعها ال�ضتنباط كل هدف من اأهداف اخلطة و�ضيا�ضاتها فهي غري وا�ضحة، 
وعند مقارنة اأهداف اخلطة اخلم�سية »التا�سعة« باأهداف هذه اخلطة جند اأن 
هناك ت�سابهًا بينها، فاخلطة »العا�سرة« تت�سمن )12( هدًفا من اأهداف اخلطة 
اأن  اأم  بعد؟  اإجنازها  يكتمل  الأهداف مل  تلك  اإذا كانت  ما  وت�ساءل  »التا�سعة«، 

الهدف واأثناء العمل على حتقيقه وجد اأنه يحتاج اإلى اإعادة �سياغة؟. 
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اخلطة وتوجيه الإنفاق احلكومي

بني اخلطة  تف�سل  »العا�سرة«؛  وللمرة  اإن هذه اخلطة  الأع�ساء:  اأحد  وقال 
وما يتحقق يف توجيه الإنفاق احلكومي لكافة املنا�سط القت�سادية والجتماعية. 
ا�ستثنائية،  باأنها قرارات  القيادة و�سفها  اأن هناك قرارات �سادرة من  ولحظ 
اخلطة  هذه  تكون  اأن  الأن�سب  من  وكان  اخلدمية،  املرافق  بتطوير  عالقة  ولها 
هناك  اأن  اإلى  ونوه  فيها.  عجز  من  يح�سل  ما  ول�سد  ال�سابقة،  للخطط  مكملة 
بالواقع. وطالب  باخلطة مقارنة  لها عالقة  لي�س  واملحاور  الأهداف  الكثري من 
اأو  خا�سة،  جلنة  املجل�س  ي�سكل  واأن  اخلم�سية،  اخلطة  مبداأ  مبراجعة  املجل�س 
عدة جلان، اأو عقد ور�س عمل للوقوف على اخللل الأ�سا�س يف بناء هذه الوثيقة 
اخلطط  خالل  من  ُتعتمد  التي  التنمية  خطط  ومراجعة  ال�سابقة،  الوثائق  اأو 

اخلم�سية. 

املراكز البحثية الإ�سرتاتيجية

اأي  ل نرى  لكن  بحثية،  مراكز  عن  ون�سمع  نقراأ  اأننا  اإلى  اآخر  ع�سو  واأ�سار 
تاأثري واقعي لها. كما اأنه ل توجد مراكز اأبحاث ذات قيمة علمية مميزة حتظى 
بالقبول على امل�ستوى العاملي، اأو اأنها ت�سنف على اأنها من املراكز املوؤثرة. وكل 
الفردية،  الآراء والأفكار  على  العام، والعتماد  التخطيط  �سعف  ب�سبب  ذلك 
تفعيل  هو  هنا  يجب طرحه  وما  اجلامعات.  البحثية يف  الكوادر  تكوين  و�سعف 
املعامل،              لتكون م�ساركتها وا�سحة  والتطبيقية  الإن�سانية  البحثية  املوؤ�س�سات 

وموؤثرة، وملت�سقة مبتطلبات املجتمع املحلي. 
 Think(بـ البحثية ال�سرتاتيجية املعروفة  املراكز  اأن  اآخر  واأ�ساف ع�سو 
عليها  يعتمد  التي  الركيزة  هي  اليـوم  الفكر(: اأ�سبحت  Tank( )حاويات 
يف اتخاذ القرارات ال�سيا�سية والقت�سادية  والع�سكرية والجتماعية يف العامل 
الأمنوذج ل يوجد مثله- على  املتقدمة. فهذا  العامل  دول  من  وكثري  الغربي، 
مثل  توؤديه  ما  اإلى  واحلاجة  الق�سوى،  اأهميته  رغم  اململكة  علمي- يف  حد 
�سواء يف  دقيق،  علمي  نحو  على  الدولة  �سيا�سة  وتوجيه  املراكز يف حتديد  هذه 
ال�سيا�سات اخلارجية يف التعامل مع الدول، اأو يف الق�سايا الداخلية اقت�سادًيا، 

واجتماعًيا، واأمنًيا. 
 

اأهداف اخلطة العا�سرة يجب اأن تعالج ما مل يتحقق من اأهداف اخلطط ال�سابقة

ال�سرتاتيجية  الأهداف  اأن  ذكر  التقرير  اإن  الأع�ساء  اأحد  قال  بدوره 
التنمية القت�سادية، والتنمية  تاأتي على ثالثة حماور:  للخطة هي )23( هدفًا 
التقرير  يف  قدمت  التي  وبال�سيغة  والإداري.  التنظيمي  والتطوير  الجتماعية، 
اإلى  احلروف.  فوق  نقاًطا  ت�سع  ول  عامة،  جاءت  لكنها  مهمة،  اأهداف  فهي 
جانب اأنها تركز على اجلانب القت�سادي، فهي تعاين من اله�سا�سة يف اجلوانب 
الأخرى، وتفتقر اإلى دعم بديهيات ومتطلبات مهمة يف  حتقيق التنمية ال�ساملة 
دون  اإليها  ي�سار  التي  والتدريب  التاأهيل  عرب  واملهنية،  ال�سحية  التنمية  منها: 
تنمية  بكونها خطة  ترتبط  اأن  يجب  فاأهداف اخلطة  ا�ستحياء.  على  اأو  حتديد 
موؤ�سرًا مهمًا  القت�سادي  النمو  واإن كان  اقت�سادية بحتة،  ولي�ست خطة  �ساملة 
اأن  البديهي  اخلطة. ومن  جوانب  تنفيذ  يف  تتخذ  التي  القرارات  �سالمة  على 
مدى  قيا�س  ليمكن  حمدد،  بزمن  ومرتبطة  م�ستقبلية  تكون  اأن  الأهداف يجب 
حتققها خالل فرتة ال�سنوات اخلم�س ، وليتحقق ذلك يجب اأن حتدد معايري اأداء 
قابلة لقيا�س حتققها عمليا، فكثري من امل�سروعات القائمة على اأر�س الواقع  منذ 

اخلطط ال�سابقة تفتقر اإلى ترابط بينها، لتكون نتائجها رافدًا للتنمية امل�ستدامة 
املهني،  والتدريب  والبتعاث،  كال�ستثمار،  م�سروعاتها  من  وكثري  وال�ستقرار. 
بحيث ترتك جماًل  الأهداف،  و�سوح  تفتقد  املدن،  وتطوير  وتطوير اخلدمات، 
مرتبطة  مرحلية  لأعرا�س  �سطحية  ب�سورة عالجات  نتج جاء  ما  اأن  لل�سك يف 
العا�سرة معاجلة ما مل  اأهداف اخلطة  ت�سمل  اأن  مبعاناة احلا�سر. وكان يجب 
باإتاحة  يتعلق  ما  وبخا�سة  ال�سابقة،  اأهداف اخلطط  من  يجب-  كما   - يتحقق 
فر�س حقيقية اأمام املواطن لتح�سني حياته، اأو ما ا�ستجد من نتائج �سلبية غري 

حم�سوبة،  مثل: ظاهرة ال�ستيالء على الأرا�سي، واأزمة الإ�سكان. 

الن�سجام مع ال�سرتاتيجيات الوطنية واخلطط التطويرية

مع  وال�سيا�سات  الأهداف  ان�سجام  مدى  عن  الأع�ساء  اأحد  وت�ساءل 
مثل:  املختلفة؟  القطاعات  لدى  التطويرية  واخلطط  الوطنية  ال�سرتاتيجيات 
امل�ستقبلية  واخلطة  »�سباب«،  وا�سرتاتيجية  ال�سعوديني،  توظيف  ا�سرتاتيجية 
والتعليم،  الرتبية  لوزارة  امل�ستقبلية  والتوجهات  )اآفاق(،  العايل  التعليم  لوزارة 
وما  واخلطط.  ال�سرتاتيجيات  من  وغريها  املخدرات،  مكافحة  وا�سرتاتيجية 
مدى ات�ساقها مع الأوامر امللكية وقرارات جمل�س ال�سورى يف العديد من  مناحي 

التنمية ال�ساملة.
ولحظ اأن رفع الكفاءة العلمية والرتبوية للمعلم اقت�سر على تطوير القدرات 
للمعلم  والرتبوية  التعليمية  الكفاءة  رفع  يكون  اأن  الأجدى  من  وكان  املعرفية، 
واملعلمة، وتطوير قدراتهم املعرفية واملهارية. كذلك من الأف�سل ت�سجيع القطاع 
الإ�سهام  عن  ا  عو�سً الأطفال؛  وريا�س  احل�سانة  جمال  يف  لال�ستثمار  اخلا�س 

وامل�ساركة فيه.

اخللط ينب ال�سيا�سات والأهداف

يت�سمن  اأنه مل  اإل  و�سيا�سات،  اأهداًفا عامة،  يت�سمن  التقرير  اأن  اآخر  واأكد 
اآليات للتنفيذ، بل ت�سمن خلًطا وا�سًحا ينب ال�سيا�سات والأهداف، حتى اأن بع�س 
ما ورد من �سيا�سات �سيغت على �سكل اأهداف. فهل الأهداف املوجودة تتحدث 
عما ميكن اإجنازه خالل خم�س �سنوات؟ والذي يظهر اأنه ل ميكن اإجنازها يف 
هذه املدة، وما يدل على ذلك هو هدف التحول نحو القت�ساد القائم على املعرفة 
وجمتمع املعرفة. هذا الهدف يراد حتقيقه خالل خم�س �سنوات، اإل اأن �سيا�سة 
الدولة، وخطتها ال�سرتاتيجية التي خرجت من الوزارة نف�سها تو�سح اأن التحول 
التنظيمي  التطوير  اأما يف جمال  �سيكون يف عام 1452هـ.  اقت�ساد معريف  اإلى 
والإداري فقد ن�س على حتقيق التنمية املتوازنة بني جميع مناطق اململكة خالل 

مدة اخلطة، وهذا ي�سعب حتقيقه خالل هذه املدة الق�سرية.

ويف نهاية املناق�سة قرر املجل�س عقد ور�س عمل، ملتابعة ما مت طرحه من اآراء 

ومقرتحات خالل اجلل�ستني، و�سوًل اإلى و�سع ت�سور وروؤى كاملة مب�ساركة جميع 

اأع�ساء املجل�س جتاه اأهداف خطة التنمية العا�سرة.

يجب أن تنسجم األهداف والسياسات
مع االستراتيجيات الوطنية



تقارير القبة

ال�شورى - العدد 153 - جمادى الأولى 1435هـ 20

الشورى يرفض اقتراح تعديل المادة التاسعة من الئحة التعليم األجنبي

�ســـوت جمــل�س ال�ســورى خــالل جل�ستـه العادية الثانية والع�سرين 
التي عقــدها يــوم الثــالثاء 1435/5/17هـ برئا�ســة معــايل نائــب 
رئي�س املجل�س الدكــتور حمــمد بن اأمني اجلفــري بعدم املوافقــة على 
اقرتاح تعديل املادة التا�سعـة من لئحــة التعليــم الأجنبي ال�ســادرة 

بقرار جمل�س الوزراء رقم )26( وتاريخ 1418/2/4هـ.
جــاء ذلك بعــد اأن ا�ســتمع املجــلــ�س لوجهــة نظــر جلنــة ال�ســوؤون 
التعليمية والبحــث العلمي، ب�ســاأن ملحوظـات الأع�ساء واآرائهم جتاه 
طلب تعديل املادة التا�سعة من لئحة املــدار�س الأجنبيـة التي تالها 

�سمو رئي�س اللجنة الأمري الدكتور خالد بن عبداهلل اآل �سعود.

وكانــت جلــنة ال�ســوؤون التعليمــية والبحــث العلــمي قــد اأو�ســت عــند تقــدمي 
تقــريرها للمــجل�س بتاأجــيل املو�ســوع، اإلى حــني البـت يف  م�سروع لئحة املدار�س 
الأهليــة التي اأقــرها ال�ســورى مــوؤخــرًا. اإل اأن عــددًا من اأع�ســاء املجل�س طالبــوا 
خــالل مــداخالتهــم اأثنــاء مناق�ســة تقريــر اللجنــة وتو�سيــتها يف جل�ســة �سابقــة 
اللجنة بتعديل تو�سيــتها، حيــث راأى البعــ�س اأن التو�ســية بالتاأجــيل ل تن�سجم مع 
نظام املجل�س فاإما اأن ي�سوت باملوافقة على م�سروع التعديل اأو برف�س التعديل.  

واأو�سحــت اللجنة يف عر�س وجهة نظرها جتاه ملحوظــات الأع�ساء واآرائهم 
ب�ساأن املو�سوع؛ اأن اللجنة العامة مبجل�س الوزراء عنــد درا�ستها للتعديل املقرتح 
مل تطلع على م�سروع اللجنة املرفوع واملت�سمن لئحــة تنظيم املدار�س الأهلية، 
والذي غطى لئحتي التعليم الأهلي والأجنبي واألغى العمل بهما. فقد كان رفع 
الالئحة من جمل�س ال�سورى يف تاريخ 1434/7/17هـ، و�سدرت اإلى معايل اأمني 
عام جمل�س الوزراء يف تاريخ 1434/8/22هـ، يف حني كانت بداية درا�سة مو�سوع 
تعديل لئحة التعليم الأجنبي يف جمل�س الوزراء يف تاريخ 1434/6/24هـ، وانتهى 

حم�سر هيئة اخلرباء يف تاريخ 1434/9/1هـ. 
واأ�ساف �سموه اأن هذه التواريخ تــوؤكد اأن اللجنــة العامــة مبجــل�س الوزراء مل 
تطلع حني درا�ستها للتعديل على الالئحة املرفوعـة من جمل�س ال�سورى. وتت�سمن 

الالئحة التي رفعت من جمل�س ال�سورى ما ي�سمـن تقدمي الحتياج من التعليم 
للجاليات من خمــتلف اجلن�ســيات واللغــات، وذلك باإتاحــة ال�ستثــمار الأجــنبي 

يف التعليم العام.
كمــا اأتاحــت الالئحــة تــعلــيم اجلــاليــات لغــات ومــناهــج عــامليــة متــعــددة 
وفــق الــ�سوابــط الــواردة يف الالئحــة يف املــواد )الثانيــة، والثــالثــة، والرابــعــة، 
واخلــام�ســة، وال�ســاد�ســة، والثــامنــة عــ�ســرة، والتــا�سعــة عـ�ســرة(. واأن مــدار�س 
اجلاليات ب�سيغتها احلالية ن�ساأت يف ظروف مل تكن هناك اأنظمة واآليات لفتتاح 
مــدار�س التــعليم العــام وال�ستثــمار فيــه، واإعطــاء املرونــة يف اللغــات واملناهــج، 

كما هو عليه احلال الآن.
واتفقت اللجنة وفق ما اأو�سحه �سمو رئي�سها الأمري الدكتور خالد اآل �سعود مع 
ما طرحه بع�س اأع�ساء املجل�س من اأن عددًا من مدار�س اجلاليات مل تكن غري 
تاأثرًا مبا يحدث يف بالدها  وال�سيا�سي  للتنازع احلزبي  دائمًا  وتتعر�س  ربحية، 

والأحزاب احلاكمة يف تلك الدول.
وتابع اأن اللجنــة متيل اإلى احلــد من تو�ســع مدار�س اجلاليات احلالية، وعدم 
منــح تراخي�س جديــدة، وذلك لأن تعلــيم اجلاليــات متــاح من خــالل ما ميــكن 
افتتــاحــه مــن مــدار�س وفــق الأنظمــة والآليات املت�سمنــة يف الالئحــة املرفوعــة 
من جمل�س ال�ســورى، والتي تعــطي املرونــة يف اللغــة واملناهج التعليمية، وكذلك 
ما ميّكن من ال�ستثمار فيه. كما راأت اللجنــة اأن التعليم يجب اأن يتم الناأي به عن 
ال�سفارات، وذلك لي�سهل على وزارة الرتبيــة والتعليم ممار�سة الإ�سراف واملتابعة 
ب�سكل فاعل والتاأكــد من اأن كافــة املعايري التعليميــة واملهنــية للمعلمــني واملناهــج 

تطبق عليه كما ينبغي.
واأكد �سمو رئي�س اللجنــة اأن �سياغــة اللجـنة لتو�سيتها تنبع من تاأكدها من اأن 
اللجنة العامة مبجل�س الوزراء عندما تطلــع على الالئحــة املرفوعـة من املجل�س، 
يف  نظرها  عند  عنـها  �ساألت  التي  والإجراءات  الأنظمــة  من  كثرًيا  تف�سر  والتي 
التعديل املقرتح ومت تزويدها مبعلومة منقو�سة يف حينه، تــم معاجلــتها ب�ســورة 
جذرية يف امل�ســروع املرفــوع بالالئحــة املرفوعــة؛ لذا كــان راأي جلنــة ال�ســوؤون 

التعليمية والبحث العلمي يف حينه التاأجيل.
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طالب بصرف كامل القرض السكني للراغبين في شراء الشقق السكنية 
الشورى يدعو الصندوق العقاري للعودة إلى تطبيق

برنامج القروض االستثمارية

دعا جملــ�س ال�ســورى خــالل جل�ستــه العاديـة التا�سعة ع�سرة التي 
عقدهــا يـوم الثنني 1435/5/9هـ برئا�ســـة معـايل نـــائب رئـــي�س 
العقارية  التنمية  اأمني اجلفري �سندوق  الدكتور حممد بن  املجل�س 

اإلى العودة اإلى تطبيق برنامج القرو�س ال�ستثمارية ودعمه مالًيا.
ال�ســوؤون  جلنة  نظر  لوجهــة  ا�ستمع  اأن  بعد  املجل�س  دعا  كما 
املالية، ب�ساأن ملحوظات الأع�ساء واآرائهم جتــاه التقريــر ال�سنــوي 
التي  1434/1433هـ  املــايل  للعــام  العقاريــة  التنميــة  ل�سنـدوق 
تالهــا رئيــ�س اللجنــة الدكتــور �سعــد مارق ال�سنـدوق وبالتن�سيق مع 
وزارة الإ�سكــان اإلى اإيجاد حلــول �سريعـة للمواطنني املوافق لهم على 

قرو�س ولي�س لديهم اأرا�س.
وطالب املجل�س يف قراره ال�ســندوق ب�ســرف كـامل القر�س ال�سكني للراغبني 
يف �ســراء ال�ســــقق ال�سكنيــــة والتي ل تقل م�ساحتـــها عن )175م2(، والتن�سيق مع 
وزارة الإ�سكان لو�سع اآليــة ل�سرعة اإقرا�س م�ستحقي ال�سكن وفق اآلية ال�ستحقاق 

من املبلغ املخ�س�س لإن�ساء 500 األف وحدة �سكنية.

وطالب املجل�س �ســـندوق التنمــية العقاريــــة بالتـاأكيد على البنــــوك التجاريــــة 
املتعاونة معه اللتزام ب�سفافية القرتا�س العقاري للمواطنني.

واأو�سحت جلنة ال�سوؤون املالية يف معر�س ردها على ما طرحه بع�س الأع�ساء 
من ت�ساوؤلت ب�ساأن معاجلة تراكم الطلبات على ال�سنـــدوق اأن اآخــر قــرار �ســـدر 
من املجل�س كان القرار رقم )34/75( بتاريخ 1434/8/8هـ، ت�سمن عدًدا من 
الفقرات التي تطالب باإيجاد حلول جذرية للم�ساكل التي يعاين منها ال�سندوق.

وفيما يتعلق با�ضرتاط وجود االأر�س ال�ضتحقاق القر�س العقاري اأو�ضح رئي�س 
 )33/46( رقم  قراره  اأ�سدر  اأن  للمجل�س  �سبق  اأنه  مارق  �سعد  الدكتور  اللجنة 
بتاريخ 1430/6/28هـ، حيث ن�ضت الفقرة ال�ضاد�ضة من القرار على اإلغاء �ضرط 
متلك الأر�س عند التقـــدم لطلب قـــر�س من ال�سنـــدوق، وقــام ال�سنـدوق باإلغاء 

�ضرط االأر�س ا�ضتجابة لقرار املجل�س.
وعن انخفا�س امل�ستفيدين من نظام ال�سامن اأو�ســح رئي�س اللجنـــة اأنـه متت 
مناق�سة هذا املو�سوع مع مندوبي ال�سندوق واأو�سحوا باأن ال�سبب يعود اإلى جهات 
حكومية اأخرى؛ ومنها وزارة العدل، م�سريين اإلى اأن ال�سندوق يقوم حالًيا بعقد 
اجتماعات م�ستمرة مع الوزارة حلل هذا الأمر وغريه من الأمور، فيما �ستتابع 

اللجنة ذلك يف التقرير القادم.
وب�ساأن املطالبــــة بالعـــمل بنظـــام القرو�س ال�ستثمـــاريــــة واأن ذلك �ســــيوؤدي 
اإلى مناف�سة القطـــاع اخلا�س ويزاحم الأفراد يف احل�سول على القر�س. اأو�سحت 
اللجنة اأن ال�ستمرار يف منح القرو�س ال�ستثمارية التي هي عبارة عن قرو�س 
املجمعات  لبناء  فوائد؛  دون  ال�سعــوديني  للم�ستثمرين  تقدم  الأجل؛  متو�سطة 
ال�سكـــنيـة لأغــــرا�س جتـاريـة تـغـطي هـذه القـرو�س )50%( مـن تـــكـاليف البـناء 
بحد اأق�سى ع�سرة ماليني ريـال؛ ت�ســـدد على مـــدى خم�ســـة ع�سر عامًا، �سي�سجع 
امل�ستثمرين على بناء وحدات �سكنية كبرية، كما �سيوؤدي اإلى زيادة املعرو�س من 
ال�سقق؛ وهذا �سي�سهم يف تخفي�س اأ�سعار ال�سقق �سواء لهدف الإيجار، اأو التملك.
وراأت اللجنة اأهمية قيام �سنـــدوق التنميـــة العقاريـــة باإعـــادة العمـــل يف هذا 
النوع من القرو�س للم�ساهمـــة يف تخفيـــ�س اأ�سعار ال�سقق �سواء ال�سقق املعرو�سة 
لالإيـجار، اأو للبيـــع، ودعمـــه مـــادًيا بحـــيث ل يوؤثر على القـــرو�س الأخـــرى؛ على 

اأن يقت�سر على القرو�س ال�ستثمارية للمجمعات ال�سكنية )ال�سقق(.
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ال بد أن تشتمل االتفاقية على مواد تحفظ حقوق المواطن 
الشورى يناقش مشروع اتفاق في مجال توظيف العمالة المنزلية الفلبينية.. 

واالنتقادات تطال تقصير »المفاوض السعودي«

ناقــ�س جمــل�س ال�ســورى خــالل جل�ستـه العادية الثانية والع�سرين 
التي عقدها يــوم الثــالثاء 1435/5/17هـ برئــا�ســة معــايل نــائب 
رئي�س املجل�س الدكتور حممد بن اأمني اجلــفري، تقرير جلنـة الإدارة 
واملوارد الب�سريــة، ب�سـاأن م�سروع اتفــاق يف جمــال توظــيف العمالــة 
املنزلية بني وزارة العمل يف اململكــة العربية ال�سعودية ووزارة العمل 
والتوظيف يف جمهورية الفلبني الذي تــاله رئيــ�س اللجنــة الدكتــور 

حممد اآل ناجي.
وبعد طرح تقرير اللجنـة وتو�سياتها للمناق�ســــة نــــوه اأحــــد الأعــــ�ساء اإلى اأن 
التفاق مل يراع م�سلحــــة امل�ستفــــيدين من اخلدمة الذين هم اأ�سحاب الأعمال؛ 
لأن من فاو�س عنهم هم �سركات ومكاتب ال�ستقدام؛ وقد يكون يف ذلك جتاهل 

وعدم مراعاة مل�ساحلهم.
ولفت ع�سو اآخر اإلى اأن الفقرة الثالثـــة من املادة الثالثـة من التفاق تلزم باأن 
يكون ال�ستقدام عن طريق مكاتب اأو �سركـــات لال�ستقـــدام؛ مما يجعـــل �ساحــب 
العمل �سعيًفا اأمام مثل هذه ال�سركات واملكاتب؛ كما هو يف الواقع املعا�س؛ دون 
اإتاحة الفر�سة له لال�ستفـــادة من القنـــوات الأخــرى املخت�سة يف بلد الإر�سال مع 

حتمله م�سوؤولية ذلك. وطالب اللجنة مبراعاة هذا اجلانب.
واأ�ساد اأحد الأع�ساء بقرار اللجنة حذف الفقرة اخلام�سة من املادة اخلام�سة 
ا اأن ال�سفارات تتقا�سى ر�ســـوًما وتزيد يف الأعـــباء دون مردود وا�ســـح  خ�سو�سً

للجميع. 
واأ�سار اآخر اإلى ما ورد يف الفقرة اخلام�سة من املادة الرابعة حول تي�سري فتح 
ح�سابات بنكية، وو�سفه باأنـــه مهم جدًا؛ وقال: اإنـــه من ال�ســـهل و�سع التزامـــات 
على امل�ستفيدين من اخلدمـــة، ولكن لبد من توفـــر معطيات مهمـــة ومو�سوعـــية 
لال�ستـــفادة من ذلك؛ ومنـــها ثقافـــة م�ستقدم العامـــل من حيــث قناعتـــه بذلك، 

ومعرفة كيفية التعامل معه.

يف هذا ال�سياق طرح ع�سو اآخر عدة ت�ســـاوؤلت حول كيفيـــة تعامل العامـل مع 
هذا احل�ساب، وهل لديه ح�ساب يف بلده؟ وكيف �سيـــتم التعامـــل مع اإر�سالياتـــه؟ 

واأكد اأن ذلك �سوف ميثل اأعباء على �ساحب العمل. 
وراأى اأن يقوم العامل بفتح ح�ساب يف بلده؛ بحيث يحـــول راتبـــه اإلى ح�سابـــه 
مبا�سرة، وي�ستفاد منه عند اإمتام املخال�سات، بدًل من دخول �ساحب العـــمل يف 
دوامة املخال�سات الكتابية املتعلقة با�ستالم م�ستحقات العامـــل. وتوثيق ذلك من 

قبل مكتب ال�ستقدام وال�سفارة اإ�سافة اإلى دفع ر�سوم مقابل ذلك. 

ع�سنا فرتة من الزمن ل نعاين م�سكلة مع العمالة املنزلية

وقال ع�سو اآخر اإننا ع�سنا فرتة من الزمن ونحـــن ل نعاين م�سكـــلة ظاهـــرة 
من هذه الأمور، وال�سوؤال ما الذي اأو�سلنا اإلى هذا التعقـــيد يف ا�ستـــقدام العمالـة 
املنزلية؟ ومن الذي عمل على تعقيد هذا الأمر؟، حتى اأ�ســـبح من اأ�ســعب الأمور 
التي تواجه املواطن ال�سعودي اأن يجد له عاملة منزلية اأو �سائق خلدمته اأو خدمة 
اأولده؟ واأجاب بقولـــه : اإنهـــا امل�سالح اخلا�سـة؛ هذه امل�سالح التي جعلت الأمر 
بهذا التعقيد؛ حيث اأُ�ض�ضت مكاتب ا�ضتقدام مبوا�ضـــفات و�ضروط معينـــة جعلت 
منها  ن�ستقدم  التي  الدول  يف  املكاتب  على  وينفق  املكتب،  على  ينفق  املواطن 
العمالة ول ي�سل للعامل اأو العاملة اإّل ال�سيء الي�سري من هذه املبالغ؛ بينـما كانت 
الأمور يف ال�سابق يف غاية التي�سري وكانت التاأ�سرية تخـــرج خـــالل اأ�سبوع، ويف 
خالل اأ�سبوعني تكون يف البلد املراد ال�ستقدام منه وتنتهي امل�ساألـــة كلها يف اأقل 

من �سهر؛ والآن الأمر يف غاية التعقيد ال�سديد.

المصالح الخاصة عقدت استقدام
العمالة المنزلية
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وت�ســـاءل ما اإذا كـــانت وزارة العـــمل �ستعـــقد اتفاًقا مع كل بلـــد ن�ستقدم منه 
عمالة مبثل هذه التفاقية مع الفلبني؟ وهل هذه التفاقـــية �سرتاعي اأحوال جميع 
املواطنني بفئاتهم، واأ�سنافهم يف اململكة؟، اأم اأنها فقط للطبقـــة املخمليـــة التي 

لديها القدرة على ا�ستقدام مثل هذه العمالة؟ 
وراأى اأن هذه التفاقية جاءت زيادة يف التعقيد؛ واأ�ســـاف نحن مع التنـــظيم، 
وحفظ حقوق العامل، وحفظ حقوق املواطن لكن لي�س بال�سفـــة التي جـــاءت يف 

هذه التفاقية. 

ولحظ اأحد الأع�ساء اأن معظم امل�ساكل التي حتدث )للعمالـــة الأجنبيـــة يف 
اململكة( ترتكز يف العمالة املنزلية؛ لأن مفهوم العمالة املنزليـــة احلديث، وحقـــوق 
وواجبات العمالة املنزلية ل يجب اأن يكون حمـــدًدا فقط مبوجب اتفاقـــيات بني 
وزارة العمل يف اململكة ووزارة العمل يف الدول امل�سدرة للعمالـــة؛ بل ينبغي اأن يتم 
بالتوعية الكاملة لكافة اأفراد العائلة ال�سعودية الذين ي�ستقدمون �سائقني وعامالت 
منزليات، بحيث يعرُف كل فرٍد من اأفراد الأ�ســـرة ما هي حقوقـــه وواجباته جتاه 

هذه الفرد الغريب عن الأ�سرة؛ ومتى مت ذلك تنتهي امل�ساكل بني الطرفني.

وقال: اإن املعاملة الإن�سانية احل�سنة التي اأمر بها اهلل عز وجل ور�سوله �سلى 

ال املنازل �سيكون لها دور كبري يف البتعاد عن اخلطر  اهلل عليه و�سلم يف رعاية عمَّ
واملحاذير واحلالت النف�سيـة لبع�س العاملـــني الذين قـــد تدفعـــهم اأنف�ســـهم اإلى 
النتقام اأو ارتكاب بع�س اجلرائم؛ اإذ لي�س املقـــ�سود اأنها مربرات مقبولـــة؛ لكن 
توعية كافة اأفراد الأ�سرة بحقوق وواجبات العمالـــة املنزلية من �ساأنـــه اأن يخفف 
ب�سكل كبري املحاذير واجلرائم التي تقع، مع التاأكــيد على ال�ســـفارات اخلارجـــية 
ب�سرورة العمل مع اجلهات احلكومية املخت�سة، اإلى جانب التاأكـــيد على مكـــاتب 
ال�ستقدام الأجنبية ب�سرورة توعية العاملني والعامالت بعادات وتقاليد اململكة.

يجب الن�س على جترمي هروب العامل اأو العاملة

ا  و�سدد اأحد الأع�ساء على �سرورة اأن تت�سمن التزامـــات الطرف الثـــاين ن�سً
يجرم هروب العامـــل اأو العاملـــة، و�سرورة تعوي�س �ساحب العمل ال�ســـعودي عن 

ما ينتج من اأ�سرار نتيجة لذلك. 
واأ�ساف ع�سو اآخر اأن ت�سدير العمالـة اإلى اخلارج يعترب م�سدر دخل حتر�س 
عليه جميع الدول امل�سدرة للعمالة؛ ملا يدره من عملـــة �سعبـــة، وخفـــ�س مل�ســـتوى 
البطالة؛ مما يجعل تلك الدول تقدم تنازلت وت�سهـــيالت لتتاح ملواطنيـــها فـر�س 
العمل يف دول اأخـــرى، وراأى اأن هـــذه التفاقيـــة جاءت على العك�س متـــاًما حيث 
فر�ست الدولة امل�سدرة للعمالـــة �سروًطا على الطرف الآخــر بدون اأي مقابل؛ بل 
ذهب اإلى القول: اإن وزارة العمل مل حت�سن التفاو�س، ومل ت�ستـــغل ذلك بالو�سول 
اإلى معادلة مت�ساوية، ل�سيما اأن ق�سية العمالة اأ�سبحت �سرورة لأغـــلب الأ�ســـر، 
وكثري من تلك الأ�سر تعاين من ت�سرفات العمالة ول جتد اأي جهة تعطيها حقـــها؛ 

بل جتد الكثري من ال�سعوبات يف احل�سول على اأب�سط حقوقها. 

وت�ساءل قائاًل : اإلى متى �سن�ســـتمر يف تكـــتيف املواطـــن مـــن قـــبل اجلـــهات 

احلكومية وجهات اأخرى م�ستفيـــدة مثل جلنـــة ال�ستقـــدام وغريهـــا دون رحمـة؟ 
اإذ اأ�سبح املواطن ي�سرف على العمالـــة اأكرث من �سرفـــه على اأولده، وهـــل هذه 
التكاليف مربرة؟ ودعا اإلى اإعادة درا�ســـة هـــذه التفاقية  من قبل وزارة العـــمل، 
والرتكيز على ال�ستثمار الأجنبي يف اململكة بال�سمـــاح له بفـــتح مكاتب للتعـــامل 

معها مبا�سرة يف ا�ستقدام العمالة املنزلية.
وتابع ع�سو اآخر اأن اجلميع يعرف اأزمة العامـــالت وما �ساحبها من معاجلات 
كانت يف اأغلبها خاطئة، حيث اأثقلت كاهل الأ�سرة ال�سعوديـــة مالًيا ومعنوًيا؛ ونعلم 
اأن احتياجنا للخادمة اأ�سا�سي ولي�س ترًفا، فالغياب الكثري من اخلـــدمات امل�سانـــدة 
ا عدم وجـــود العامالت  للمراأة وللرجل؛ مثل: احل�سانات، والنقل العام املريح، واأي�سً

بنظام ال�ساعة، وخالفه من اخلدمات امل�ساندة يربر وجود هذه العمالة. 

واأبدى اآخر اأ�سفه لنحياز غالبية مواد التفاقية ل�سالح العامل، ومل تن�س على 
حفظ حقوق املواطن ال�سعودي، اأو �سوابَط توقع العقاب وامل�سوؤولية على تلك الدول. 
واأ�سار اإلى ما ورد يف املادة الرابعة من التفاقية من مطالبة لوزارة العمل باإيجاد 

اآلية حمددة لتقدمي امل�ساعدة للعمالة املنزلية على مدى الأربع والع�سرين �ساعة.
وت�ساءل قائاًل: هل يعقل اأن الوزارة قادرة على حتقيق ذلك؟ وملاذا تزيد هذا 
العبء على اأعبائها؟ ثم اأين حق املواطن هنا؟ وكنا ناأمل اأن يقابل ذلك التزام 
ا بخدمة مماثلة يف حالة هروب العاملة املنزلية، اأو ال�سائق  �سفارة الفلبني اأي�سً

املنزيل، اأو العتداء على طفل اأو امراأة من باب املعاملة باملثل.

واأكد اأحد الأع�ساء اأن التفاقية يف جمملها توؤكد اأننا يف حاجة اإلى العمالة 
ول  ال�سعودي،  املواطن  يعني ذلك عدم حفظ حقوق  ل  ولكن  وباإحلاح؛  املنزلية 
يعني ال�سماح بارتفاع الأ�سعار مبا يفوق دخل الأ�سرة ال�سعودية. لذا، كان املطلوب 
اأن ت�ستمل تلك التفاقية على مواد حتفظ �سراحة وبقوة حقوق املواطن ال�سعودي. 

وطالب بعدم املوافقة على هذه التفاقية.

غياب الخدمات المساندة للمرأة وللرجل 
جعل احتياجنا للخادمة أساسيًا وليس ترًفا

البد من توعية أفراد العائلة السعودية 
بحقوق وواجبات العمالة
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بالتعاون بين تحلية المياه ومدينة الملك عبداهلل للطاقة الذرية و » العلوم والتقنية «
مجلس الشورى يدعو إلنشاء صناعة سعودية متكاملة

في مجال تحلية المياه

دعا جملــ�س ال�ســـورى املوؤ�س�ســـة العامـــة لتحليـة املياه املاحلة اإلى 
تطبيق الهند�سة القيمـية على م�سروعـــات الت�سغيل وال�سيانـــة لرفع 
كفاءتها، وتقليل ال�سرف املايل لرت�سـيد ال�ستهالك مع اإنتاجية املياه 

باأقل وقود.

كما دعـا املجلـــ�س املوؤ�س�ســـة اإلى التو�ســـع يف جمالت التعـــاون بني 
املوؤ�س�سة ومدينـــة امللك عبد اهلل للطاقة الذرية واملتجددة، ومدينة 
امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، لإن�ســـاء �سناعــة �سعودية متكاملة 

يف جمال حتلية املياه.
وطـــالب املجلـــ�س يف قـــراره املوؤ�ســـ�سة بال�ستفـــادة من الوظـــائف 
ال�ساغـــرة لديـــها على نظـــام العمل؛ ل�ســـد العجز الذي ت�سكو منه يف 

كوادر الأمن وال�سالمة والإطفاء.

جاء ذلك بعد اأن ا�ستـمع املجل�س خالل جل�سته العادية الرابعة والع�سرين التي 
عقدها يوم الثالثاء 1435/5/24هـ برئا�سة معايل رئي�س املجل�س ال�سيخ الدكتور 
عبداهلل بن حممد بن اإبراهيم اآل ال�سيــــخ لوجهــــة نظر جلنــــة الإ�سكــــان وامليـــاه 
واخلدمات العامة، ب�ساأن ملحوظــــات الأع�ســــاء واآرائهم جتــــاه التقرير ال�سنـوي 
للموؤ�س�سة العامة لتحليــــة امليــــاه املاحلــــة للعام املايل 1434/1433هـ التي تـالها 

رئي�س اللجنة رئي�س اللجنة الأ�ستاذ حممد املطريي.

واأو�سحت اللجنة اأن تو�ســــيتها الأولى جـــاءت للتاأكيد على قرار املجل�س الذي 
م�سى عليه اأكرث من اأربع �سنوات ومل يتم تنفيذه. فاملجــــل�س حري�س على التاأكيد 

على قراراته اإذا راأى اأهمية ذلك، وم�سى مّدة دون تنفيذها.

واأو�سح رئي�س اللجنة اأن عدم ذكر الطاقــــة ال�سم�سيــــة اأو الطاقة النوويــــة يف 
تقرير املوؤ�س�سة ل يعني عدم وجود جهود يف هذه املجالت؛ فلدى املوؤ�س�ســة العامة 

لتحلية املياه املاحلة ا�سرتاتيجية يف تنويع م�سادر الطاقة؛ تتلخ�س يف الآتي :

1- مبادرة الملك عبداهلل لتحلية المياه بالطاقة الشمسية.

2- التعاون مع مدينة الملك عبداهلل للطاقة الذرية والمتجددة.

3- التعاون البحثي مع كل من : مركز شركة هيتاشي زوسن    

      اليابانية، وجامعة الملك سعود.

واأ�ساف املطريي اأن هــــناك من يرى اأن التقرير مل ي�سر اإلى اأي اأرقـام حول 
اإيرادات املوؤ�س�سة من بيع اإنتــــاجها من املياه املحــــالة والكهرباء ل�سركــــة امليــــاه 
الوطنية، و�سركة الكهرباء ال�سعوديـــة. مفيدًا اأن اللجنة �سوف تطلب من املوؤ�س�سة 

ت�سمني تقاريرها القادمة معلومات عن اإيرادات املوؤ�س�سة.
ونوه اإلى اأن مو�ســــوع هدر املياه، وتعرفـة امليــــاه ل تقع �سمــــن اختــــ�سا�سات 

املوؤ�س�سة.
وفيما يتعلق باأن اململكة ت�ستخدم حـــوايل مليـــون ون�ســـف برميــل من النفط 
يومـــيًا اأي حـــوايل )17%( من الإنتـــاج املحلي يف حتليـــة املياه املاحلـــة، وتولـــيد 
الكهرباء، يف حني متّثل م�ســـادر امليـــاه اجلوفـــية ثلث تكلفة مياه التحلية. اأفادت 
اللجنة اأن التعاون قائـــم حاليًا بني املوؤ�س�سة وبني مدينـــة امللك عبد اهلل للطاقـــة 

تطبيق الهندسة القيمية على
مشروعات التشغيل والصيانة

األستاذ/ محمد المطيري
رئيس لجنة اإلسكان
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الذرية واملتجددة، ومدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، و�سيثمر هذا التعاون 
)باإذن اهلل( وينتج عنه توفري م�سادر متجددة للطاقة �ستخف�س العتماد على 
التي تتوفر فيها  املياه اجلوفية؛ فيعتمد علـــيها يف املناطق  اأما م�سادر  النفط. 
هذه املياه، بينما يتم الرتكيز على مياه البحر املحـــالة يف املناطق التي تفتقر اإلى 
توفر املياه اجلوفية بكميات ُيعتمد عليها كمناطق مكـــة املكرمــة، واملدينة املنورة، 

والباحة، وع�سري، وجازان، واملنطقة ال�سرقية.

املوؤ�س�سة حتلية املياه ل عالقة لها بتوزيع املياه بال�سبكات العامة

واأو�سح رئي�س اللجنة اأن املوؤ�س�ســـة العامـــة لتحليـــة امليـــاه املاحلـــة لي�س لها 
عالقة مبو�سوع توزيع املياه بال�سبـــكات العامــة، والتو�سيالت املنزلية؛ فهذا من 
اخت�ســـا�س وزارة امليـــاه والكهرباء، ومديرياتها، و�سركـــة املياه الوطنيـــة؛ فدور 
املوؤ�س�سة ينح�سر يف اإنتاج املياه املحــالة ونقلها من حمطات التحلية اإلى خزانات 
ا�سرتاتيجيـة بالقرب من املدن. وتتولى بعد ذلك �سركة املياه الوطنية، ومديريات 

املياه توزيع هذه املياه.
وعما ورد يف اإحدى املداخالت من اأن اململكـــة و�سعت هدفًا لتحقيق م�ستوى 
يقرتب من امل�ستوى العاملي؛ وهو تغطية )95%( من مناطق ومدن اململكة بخدمات 
املياه وال�سرف ال�سحي، ووفقًا لالجتاهات احلالية؛ قــال رئي�س اللجنـــة اإن ذلك 

ميكن اأن يتحقق فنيًا خالل املدة من 2030م اإلى  2040م.
وب�ساأن ما اأ�سار اإليه بع�س الأع�ساء من اأن ا�ستهـــالك الفـــرد ي�سل اإلى اأكرث 
من 300 لرت يوميًا، ورمبا اأكرث؛ الأمر الذي ميثل �سغـــوطًا �سخمًة على اإمدادات 
املياه وعلى امليزانية. اأفاد رئي�س اللجنـــة اأن م�سوؤوليـــة املوؤ�س�ســـة هي اإنتاج املياه 
املحالة وتو�سيلها للمدن، اأما مو�سوع تغطية املناطق بخدمـــات املياه وال�سرف 

ال�سحي فهو من اخت�سا�س وزارة املياه والكهرباء.
وعرب رئي�س اللجنة عن اأمل اللجنة يف اأن تتمكن املوؤ�س�س العامـــة لتحلية املياه، 
من خالل الأبحاث والتعاون مع مدينة امللك عبداهلل للطاقـــة الذريـــة والطاقـــة 
املتجددة، ومدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنيـــة، من خف�س تكاليف التحليـة، 
وتخفي�س حجم العتماد على الوقود الأحفوري. اأما خف�س تكاليـــف التحلــية من 
خالل خف�س ت�سريبات املياه؛ فهذا يقع �سمن اخت�سا�س وزارة املياه والكهرباء.

ا�سرتاتيجية �ساملة للمياه متتد حتى عام 1472هـ

وب�ساأن الدمج بني الإدارة الفاعلة واإدارة الطلب على املياه ب�سورة من�سفـــة 
وعادلة؛ مبا ميكن الو�ســـول بن�سيب الفرد من ال�ستهـــالك املحلي اإلى م�ســـتوى 
معقول، لي�سل اإلى )170( لرًتا يومًيا للفـــرد الواحد. وكـــذلك البدء بالأن�سطـــة 

التجارية، وتخ�سي�س املوؤ�س�ســة، واإدخال تقنيات لتوفري املياه. اأفاد رئي�س اللجنة 
اأن ما يتعــلق بتخ�سي�س املوؤ�س�ســـة فهذا الأمر لدى املجل�س القتـــ�سادي الأعـــلى. 
اأما مو�سوع تخفي�س ا�ستهـــالك الفرد؛ فاملوؤ�سـ�سة ت�سرتك يف جلنة فنية مع وزارة 

املياه والكهرباء لعمل ا�سرتاتيجية �ساملة للمياه متتد حتى عام 1472هـ.
اأما ما يخ�س املياه املحــالة واإي�سالها للمناطق؛ فاإنها من املعايري التي تدر�س 
يف هذا الإطار حتديد ا�ستـــهالك مقبول للفرد؛ حيث مت اقـــرتاح ثالث فئات كما 
يلي: الفئة الأولى )250( لرًتا للفرد، الفئة الثانيـة )200( لرٍت للفرد، الفئة الثالثة 
)150( لرًتا للفرد. اأما اإدارة الطلب على املياه ب�سورة عادلــة، واملحافظة على 
املياه اجلوفية، وزيادة الأمن املائي؛ فهذا من اخت�سا�س وزارة املياه والكهرباء.

واأ�ساف رئي�س اللجنة اأن تقرير املوؤ�س�سة تطرق اإلى مو�سوع امللوثات الغازية 
ومعاجلتها حتت البند )عا�ســـرًا( بعنـــوان » الأمن وال�سالمــة والبيئة «، كما ورد 
يف اإجابة املندوبني عند لقائـهم باأع�ساء اللجنـــة و�سوؤالهـــم عن اأنظمـــة مراقبـــة 
امللوثات الغازية املنبعثة من مداخن الغاليات يف حمطات التحلية، لفتًا اإلى اأن 
املوؤ�س�سة تعمل على تعميم مراقبة كافة امللوثات ومعاجلتها يف حمطاتها القائمة، 
ومت الأخذ يف احل�سبان �سمن موا�سفات املحطات اجلديدة التي يجري تنفيذها 
اأو امل�ستقبلية ما ي�سمن اللتزام باملعايري البيئيـــة. وفيما يخـــ�س حمطـــات جـــدة 
انبعاثـــات  القائمة، فلقد مت تركيب نظام)اإف جي دي( للتحكم يف م�ستويـــات 

النيرتوجـــني.

وفيما يتعلق بطبيـــعة امل�سروعـــات البحثـــية التي مت تنفيـــذها مبعــهد الأبحاث 
وتقنيات التحليـــة، وامل�سروعـــات التعاونيـــة؛ واملاأمـــول اأن جتنيـــه املوؤ�ســـ�سة من 
تلك امل�سروعات. قال رئيـــ�س اللجـــنة اإن املوؤ�س�سـة اأفادت اأنه مت يف معهد الأبحاث 
باجلبيل التابع للموؤ�س�سة التن�سيق مع جهـــات علميـــة و�سركـــات متخ�س�ســـة يف 
الطاقات املتجددة؛ بهدف جتربـــة عدد من التقنيات يف اإدخال منظومة الطاقة 
ال�سم�سية يف حتلية مياه البحر؛ وذلك بتوقيع اتفاقيـــة بحثية مع �سركـــة هيتــا�سي 
زو�سن اليابانية بهدف تطوير نظـــم ا�ستغـــالل الطاقـــة ال�سم�ســـية، وكذلك توقيع 
اتفاقية بحثية مع جامعـــة امللك �سعود. مبينًا اأن اللجنـة �سوف تطلب من املوؤ�س�سة 

ت�سمني تقاريرها القادمة نتيجة هذه الأبحاث.
وختم املطريي وجهة نظر اللجنة باأنها ا�ستف�سرت من املوؤ�ســـ�سة العامة لتحلية 
املياه املاحلة اإن كان هناك تعاون قائم مع مدينة امللك عبد اهلل للطاقـــة الذريـــة 
واملتجددة، اأم اأن املوؤ�س�سة تخطط لقيام تعاون م�ستقبلي، واأفادت املوؤ�س�ســـة باأن 
هناك تعاون قائـــم مع مدينـــة امللك عبد اهلل يتمثل يف مذكرة تعـــاون مت التوقيع 

عليها بني اجلهتني عام 1434هـ.
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» التحول إلى مجتمع المعلومات « .. يواجه بيروقراطية التنفيذ والمتابعة 
الخطة الوطنية لالتصاالت وتقنية المعلومات..

صعوبات في متابعة التنفيذ!

ناقـــ�س جمـل�س ال�سورى خالل جل�سته العادية احلادية والع�سرين 
التي عقدهـا يوم الثــنني 1435/5/16هـ برئا�ســـة معـــايل نـــائب 
رئي�س املجل�س الدكتور حممد بن اأمني اجلفري، تقرير جلنة النقل 
والت�ســـالت وتقنـــية املعلومـــات، ب�ســـاأن التقرير ال�سنوي للخطة 
الوطنيــة لالت�ســالت وتقنيـــة املعلـــومــات )التحـــول اإلى جمتــمــــع 
املعلومـــات( للعـــام املــايل 1434/1433هـ الــذي تــاله رئيـ�س اللجنة 

الدكتور �سعدون ال�سعدون.
وبعد عر�س تقرير اللجنة وتو�سياتها للمناق�سة راأى اأحد الأع�ساء اأن تو�سية 
اللجنة مبنح اأمانة اخلطة الوطنية لالت�سالت وتقنية املعلومات ال�ستقالل املايل 
والإداري لأداء مهامها، واإ�سرافها على اخلطة مبرونة وفاعلية اأكرث؛ مطلب جيد 
اإل اأنه ي�سعب حتقيقه، فالأمانة مثلها مثل اأي جلنة اأخرى ت�ساويها يف الأهمية 
ورمبا تفوقها؛ واأمانة اخلطة تعمل �سمن اإطار وزارة الت�سالت وتقنية املعلومات 
وهي اجلهة التي تدعم اأثناء مناق�سة ميزانيتها مع وزارة املالية. اأما اأن تفردها 
الوزارية  اللجنة  مثل:  لغريها؛  يتحقق  مل  فاأمر  واإداري  مايل  با�ستقالل  اللجنة 

العليا للتنظيم الإداري. 
واأكد اأهمية اأن تعدل اللجنة من �سياغة التو�ســـية؛ بحيـــث يتم التاأكــيد على 
وزارة الت�سالت وتقنية املعلومات بدعم اأمانـــــة اخلطـــة الوطنيـــة لالت�ســـالت 

وتقنية املعلومات مالًيا واإدارًيا، بدًل من اإفرادها بال�ستقالل املايل والإداري.
واأيده ع�سو اآخر باإعادة النظر يف تو�سية اللجنة الثانية التي تدعو ملنح اأمانة 
اخلطة الوطنية لالت�سالت وتقنية املعلومات ال�ستقــالل املايل والإداري؛ م�سريًا 
اإلى اأنه مل يت�سح �سواء من ال�سعوبات واملعوقات التي ت�سمنها التقرير، اأو من 
اإجابات مندوبي اجلهة، باأن اأمانة اخلطــــة تواجه �سعوبـــات ماليـــة اأو اإداريــــة؛ 
لكي يتم الن�س والتو�سية مبنحها ال�ستقـــــالل املـــايل والإداري. كمـــا اأن �سيغـــــة 
اال�ضتقالل املايل واالإداري يف التو�ضية غري وا�ضحـــة، وقد يكـــون ارتباط اأمانـــة 

اخلطة مبعايل وزير الت�سالت وتقنية املعلومات يعزز مركزها، ويدعم جهودها 
لتحقيق اأهداف اخلطة.

وراأى اآخر اأن ا�ستقالليـــة الأمانـــة مـــالًيا واإدارًيا لإعـــداد اخلطــــة اخلم�ســـــية 
ومتابعتها اأمر ل يتفق ومهام وزارة الت�سالت وتقنية املعلومات، واأهمية خطة 
التحول اإلى جمتمع املعلومات؛ املحددة لتنفيذهـــا ع�سريـــن عاًما. وراأى  ا�ستبدال 
التو�سية الثانية بتو�سية اأخرى حتث الوزارة على اإنـــجاز املرحلـة الثانية من خطة 

التحول اإلى جمتمع املعلومات واملفرت�س اأن يكون عام 2013م؛ بداية لتنفيذها.
واأ�ساف ع�سو اآخر اأن التقرير اأ�سار اإلى اأن اآليات متابعـــة اخلطـــة تتــــم على 
م�ستويني رئي�سني؛ الأول: على م�ستوى امل�سروعـــات. والثاين: على م�ستــوى اخلطة 
ب�سكل عام دون تقدمي تف�سيالت وافية عن اآليات املتابعة التي تتـــم على هـــذين 

امل�ستويني.

ونوه اإلى اأن التقرير ت�سمـــن جـــداوَل تو�ســـح اإجــمايل املنجز من اخلطة لعام 
التقرير على م�ستوى الأهداف، وعلى م�ستوى اخلطـــة؛ لكن اجلـــداول مل تو�ســـح 
امل�ستهدف لعام التنفـــيذ، وما يفــرت�س اإجنـــازه، ومن ثم تعــذر احلكـــم بتحـــقيق 
امل�ستهدف، ولحظ  اأن ن�سبـة املنجز من الهدفني الثالث وال�ساد�س مل تتغري خالل 
عامي )2012/2011م( بل ظلت الن�سبة ثابتة الأمر الذي ي�سري اإلى عدم ح�سول 

تقدم يف حتقيق هذين الهدفني.

وعرب عن اعتقاده باأن اجلهة اعتمدت يف تو�سيح ما مت حتقيقه من اإجنازات 
من خمرجات م�سروعات اخلطة على م�سدرين هما: ما مت احل�سول عليه من 
معلومات من اجلهات املنفذة لتلك امل�سروعات، وما توفر من معلومات من خالل 
مواقع اجلهات واأن�سطتها، وراأى اأن هذه الطريقة يف جمع املعلومات غري دقيقة، 
وغري وافية، ول يعول عليها، وطالب اجلهة بالبحث عن طرق اأكرث موثوقية و�سمولية. 
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وتابـــع الع�ســـو اأن التقريـــر اأ�ســـار اإلى اأن اجلهـــة �سرعـــت يف الإعداد للخطـــة 
الوطنية اخلم�سية الثانية لالت�سالت وتقنيـة املعلومات؛ لكن دون تقدمي اإ�ساءات 
حول مالمح هذه اخلطة، واجلوانب التي تغطيـــها. كما مل يو�سـح التقرير اأ�سباب 
تاأخر اإعـــداد اخلطـــة الثانيـــة )لأن اخلطـــة الأولى انتهت بنهايـــة عام 2012م(؛ 
منوهًا اإلى اأنه من خـــالل قراءة اإجابـــات مندوبي اجلهة يت�سح اأن اخلطـة الثانية 

مل ترفع للمقام ال�سامي بعد.
ومتنى ع�سو اآخر لو اأن اللجنة اأو�سحت يف تقريرها و�سع اململكة عند احلديث 
عن املقارنات الدولية يف املجالت التي تغطيها موؤ�سرات املقارنـــة؛ لكن التـــقرير 
اكتفى باإيراد جمالت املقارنة دون اإي�ساح ترتيب اململكـــة يف كل موؤ�ســـر، منـــوها 
اإلى اأن اأمانة اخلطة مل حتدد ما هو املطلوب من اجلهات احلكوميـــة اأن تفعله اإذا 
كان ما تقوم به حالًيا ل يتوافـق مع متطلبات تنفيذ اخلطة، اأو التعليمات النافذة 

بهذا ال�سدد.
واأ�سار اأحد الأع�ساء اإلى تكرار الكثري من ال�سعوبات واملعوقـــات التي اأوردتها 
الوزارة قبل ذلك يف التقارير ال�سابقة، وت�ساءل قائـــاًل: على مـاذا يدل ذلك؟ هل 
عجزت الوزارة عن اإيجاد احللول الناجعـــة لتلك ال�سعوبـــات؟ اأم اأن اخلـــلل من 

اجلهات احلكومية؟.
وطالب بتحديد دقيق مل�سدر اخلــلل يف التوا�ســل؛ حتى تتمكـــن الـــوزارة مـــن 

تقدمي تقريرها ال�سنوي ب�سكل واٍف وموثَّق باملعلومات املتكاملة.

تنفيذ اخلطة من  تواجه �سعوبات يف متابعة  الوزارة  اأن  الع�ســـو  كما لحظ 
قبل  من  والرد  التوا�سل  �سعــف  منـــها:  اأ�سبـــاب؛  لعدة  احلكومية  اجلهات  قبل 
احلا�سل  التقدم  لإفادتها مبدى  للخطة  العامة  الأمانة  على  احلكومية  اجلهات 
يف امل�سروعات املناطـــة بها. وقـــال: اإن الـــوزارة اعتمـــدت يف ذلك على الآليـــة 
البريوقراطية ملتابعة تنفيذ اخلطـــة، وكان الأولى بها وهي الوزارة الأم والراعيـــة 
للتقنية يف اململكة اأن تبتكر و�سائل اأخرى للتوا�سل بينها وبني اجلهات احلكوميـــة 
ن كل  كِّ ملتابعـــة تنفيـــذ اخلطـــة، فعـــلى �سبيل املثـــال: اإن�ســـاء موقع اإلكـــرتوين مُيَ
اجلهات من الدخـــول على املوقـــع وتعبئة بيانات م�سروعاتهـــا، ومراحــل التنفيذ، 
ومدى التقدم احلا�سل، وبهذا ي�سب لدى الوزارة ب�سورة اإلكرتونيـــة فعالـة؛ دون 
احلاجة للمعامالت الورقية والتي تاأخذ الوقت الكثري للرد عليهـــا، وكـــذلك كـــان 
ميكن للوزارة تفعيل مواقع التوا�سل الجتماعي للخطـــة؛ للتوا�ســـل مـــن خـــاللها 
عن امل�سروعات الوطنية بني كافة املواطنني، واجلهـــات احلكومـــية، وغــريها من 

الأفكار الكثرية.

ضعف التواصل بين الجهات الحكومية 
واألمانة العامة للخطة
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واأ�ساف اإن الوزارة مل تذكر مدى امل�ساهمة الفاعلة التي اأحدثتها اخلطة يف 
توطني �سناعة تقنية املعلومات يف اململكة، وما مدى م�ساهمة ال�سركـــات الوطنــية 

ا املوؤ�س�سات املتو�سطة وال�سغرية؟. يف ذلك وخ�سو�سً
وبعد اأن لفت النظر اإلى اأن �سناعة الربجميات من اأهم ال�سناعـــات يف جمال 
التقنية، ت�ســـاءل عن دور اخلطـــة الوطنـــية يف حتفيز هذا امل�سدر احليـــوي من 
م�سادر الدخل يف الكثري من البالد، م�ســـريًا اإلى اأن اجلـــهات احلكوميـــة تنـــفق 

مئات املاليني ل�سراء برجميات، اأو رخ�س لأنظمة لتمكنها من اأداء عملها. 

وت�ساءل عن عدم قيام وزارة الت�سالت وتقنية املعلومات اأو اأي ذراع ا�ستثماري 
اآخر باإن�ساء �سركة متخ�س�سة ل�سناعة الربجميات للقطاعات احلكومية.   وراأى 
اأن ذلك اأجدى واأنفع من اإهدار مئات املاليني على اأنظمة م�سدرة من اخلارج 
قد ل تتوافق يف كثري من الأحيان مع متطلبات العمل يف اململكة، مثل دعم اللغة 
العربية والأنظمة واللوائح املعمول بها يف البلد، اإلى جانب اأنه �سي�سهم يف توطني 
حقيقي لهذه ال�سناعة ال�سخمة، ويتيح الآلف من الوظائف لل�سباب ال�سعودي 

خريجي كليات التقنية يف اجلامعات ال�سعودية املختلفة.

من جانبه اأ�سار اأحد الأع�ساء اإلى ما ورد �سمن اإجابة املندوبني على ت�ساوؤلت 
متطلبات  ي�سع  )يفي(  برنامج  باأن  املعلومات  وتقنية  الت�سالت  جلنة  اأع�ساء 
وخم�س”  “مئة  هناك  واأن  احلكومية،  اجلهات  بني  فيما  الإلكرتوين  التعامل 
معيارية  موا�سفات  يت�سمن  الذي  الربنامج،  هذا  يف  م�ساركة  حكومية  جهات 
لتبادل البيانات ب�سيغ موحدة لت�سهيل الربط والتكامل يف اأنظمة املعلومات بني 
حكومية  جهات  وخم�س  املئة  كانت  اإذا  ما  الع�سو  وت�ساءل  احلكومية.  اجلهات 

امل�ساركة يف الربنامج، قد اأعدت جميع بياناتها بالفعل بهذه ال�سيغة املعيارية، 
وارتبطت بقناة )تكامل( احلكوميـــة الآمنة لتبادل البيانات واملعلومات، واأ�سبح 
بالفعل تبادل البيانات بني اجلهات احلكوميـــة يتم ب�ســـورة اإلكرتونـــية متكاملة؟ 
واإذا مل يكن الأمر كذلك فما هو املق�سود من ذلك؟ وطـــالب اللجنـــة باأن جتـــيب 

عن هذه الت�ساوؤلت، وترتجمها اإلى تو�سيات قد يكون فيها الفائدة.
ولحظ ع�سو اآخر اأن تقرير الوزارة يخالف، يف ر�سد م�ستوى �سري م�سروعات 
هذا الهدف، الطريقة املتبعة يف ر�سد �سري م�سروعات الأهداف الأخرى، اإذ اأنه 
فيما يتعلق بالأهداف يذكر على التوايل ما مت النتهاء من اإجنـــازه، ثــم ما هو 
حتت التنفيذ، وما هو حتت الدرا�سة؛ يف حني ينفرد هذا الهـــدف املهــم بح�سر 
ما مت النتهاء منه بني ما هو حتت التنفيذ، وما هو حتــت الدرا�ســـة. وقـــال : اإن 
املنجز من م�سروعات الهدف اخلا�س بخدمة الهوية الوطنية، والنتماء الوطني، 
واللغة العربية، وتعزيز ر�سالـة الإ�ســـالم احل�ساريـــة، من اأهـــداف اخلطـــة منـــذ 
اإقرارها عام 1428هـ وحتى الآن، ل يتجــاوز )16%( من ن�سبة املقرر اإجنازه، يف 
حني جنحت الوزارة يف النتهاء من م�سروعات الأهداف ال�ستة الأخرى بن�سب 
جتـــاوزت الـ)50%( ومبراحـــل بينـــة يف عدد منـــها. وت�ســـاءل عن املعوقـــات التي 
حتول دون اإعداد ومن ثم تنفـــيذ برامج وم�سروعات يتحقق بها هذا الهدف املهم 
الذي مكانه ال�سحيح اأن ُيدرج كـــثاين اأهـــداف اخلطة اإن مل يكن اأولها؛ والأجدر 

بالعناية والهتمام.

كما ت�ساءل اأحد الأعـــ�ساء عـــما ينتظر من هذه اخلطــة وما �سدر قبلها من 
منا�سط وزارة الت�سالت وتقنية املعلومـــات اإن مل يتحقـــق من خاللهـــا تاأ�ســـيل 
ن�سلـــم  اأن  اأو  لغـــًة، وعقـــيدًة، ومواطنـــة؟  العربية والإ�سالمية  ال�سعودية  هويتنا 
من �سرها الذي ل تخفى �سواهـــده املحيطـــة بنا من كل جـــانب. وقال: اإن الواقـــع 
يربهن اأننا رهن اجتاهني: الأول: الحتـــفاء املبالغ فيه يف كثري من و�سائل التقنية 
وبراجمها الرتويجية بالعامة؛ مبختـــلف جتلياتهـــا وبتـــنوع جنومـــها، يف مقـــابل 
الهتمام املتوا�سع مبا يقابل ذلك من كل ما يتعلق باللغـة العربيـــة الف�ســـحى، اأما 
الجتاه الثاين: فهو ما تبدو عليه �سواهد هذا الهتـــمام املتوا�ســـع من ق�سور بنيِّ 
يف اآلية توظيف التقنية بو�سائلها املختلفة يف خدمة الهوية الوطنية والإ�سالمية 
من خالل اللغة نف�سها، ويح�سن بالتقرير ت�سمني امل�سروعات املعتمدة يف اخلطة 

لهذا اجلانب حتى ن�ستبني طبيعة تلك امل�سروعات ومدى جدواها.

ولفت اأحد الأع�ساء اإلى اأن هنـــاك توجـــهًا اأكادمييًا مت�سارعًا ومتناميًا حالًيا 
يف عدد من جامعاتنا لتوظيف التقنية يف خـــدمة الدرا�ســات اللغويـة حتت ت�سمية 
)حو�سبة اللغة(؛ وقال  اإذا كانت مثل هذه الدرا�سات جمديـة على م�ستوى احل�سر 
املعجمي، وجزء من التحليل النحوي؛ فاإن جدواها تنعدم بل تنقـلب �سلًبا يف كثري 
من التناولت التي ُتعنى بقيا�س الذائقة، والتحليل النقـــدي ال�سامـــل واملفـ�سل 
لتفعيله يف  التوجه ان�سرفوا  اإن عدًدا من املتحم�سني لهذا  الوقت نف�سه، بل  يف 
درا�سات تن�سب على تعبريات و�سياقات عامة، فاإذا كانت م�سادر و�سائل التقنية 
املتمثلة يف الوزارة ويف القائمني على تنفـــيذ اخلطـــة هـــنا، ومعها م�ســـادر تعليم 
اللغة ودرا�ستها يف تعليمنا العايل متخاذلني يف اإيـــالء لغتـنا الف�سحى، ومن ثم 
هويتنا الوطنية والإ�سالمية حقها من الهتمـــام، بل يف عـــدم الكـــف عن م�ساندة 
ال�ساعني للنيل منها بوعي اأو بدون وعي؛ فلنب�سر مبا ل حتـــمد عواقبـــه يف قادم 

الأيام، ومن املهم الأخذ بالتو�سية “الثانية” وتاأييدها.

الوزارة لم تذكر مساهمة الخطة في 
توطين صناعة تقنية المعلومات
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تطبيق  يف  بطيئة  تزال  ل  احلكومية  الأجهزة  بع�س  اأن  الأع�ساء  اأحد  وقال 
تعامالت احلكومة الإلكرتونية، ما عدا وزارة الداخلية والتي اأن�ساأت مكتب وزير 
الداخلية لالت�سال املرئي، ومن املهم لو ُعممت مثل هذه الفكرة من قبل وزارة 

الت�سالت يف جميع مكاتب الوزراء.

واأ�سار ع�سو اآخر اإلى اأن اأ�سعار الت�سالت انخف�ست عاملًيا بن�سبة )20%( يف 
الوقت اذي و�سلت فيه اإيرادات �سركات الت�سالت يف اململكة اإلى اأربعة وثمانني 
وتقنية  الت�سالت  وزارة  على  بالتاأكيد  اللجنة  قيام  اأهمية  واأكد  ريـال،  مليار 
املعلومات على تطوير نظم التعامالت الإلكرتونية؛ مل�ساندة اإعداد خطة التنمية 

والتحقق من الإجناز الكمي والنوعي للربامج وامل�سروعات واآثارها التنموية. 

الأجهزة  جلميع  الإلكرتونية  بالتعامالت  للو�سول  زمني  �سقف  و�سع  كذلك 
اإلى )100%(، وتوفري الدعم وامل�ساندة من وزارة الت�سالت  احلكومية لت�سل 
الزمني  ال�سقف  ويكون  الن�سبة،  هذه  با�ستكمال  �سعوبات  تواجه  التي  لالأجهزة 

لهذه الأجهزة هو نهاية اخلطة اخلم�سية للخطة الوطنية لالت�سالت.

تنمية  لقيا�س  ال�سامل  العام  املوؤ�سر  قيمة  اأن  اإلى  الأع�ساء  اأحد  واأ�سار 
 ،)4.15( العاملي  املتو�سط  وكان   ،)5.43( كان  2011م  عام  يف  الت�سالت 

مبعنى اأن اململكة كانت فوق املتو�سط؛ اإل اأن ترتيب اململكة عاملًيا كان )47(.

لذا فاإن املوؤ�سر الذي حققته اململكة من اخلطة ل يعك�س حجم الإجناز من 
امل�سروعات؛ مما يعني اأن هناك خلاًل وق�سوًرا يف اأداء هذه امل�سروعات. و�سدد 
على �سرورة  معاجلة الق�سور والنظر اإلى اأوجه ال�سعف لتاليف ذلك يف اخلطة 
القادمة، ل�سيما اأن التمويل املايل للخطة مل يكن عائًقا اأمام تنفيذ م�سروعات 

اخلطة.

التي  والتدريب  بالتعليم  املتعلقة  امل�سروعات  بع�س  كفاءة  اأن  اإلى  اآخر  ولفت 
لالأهداف  تلبية  اأو  كفاءًة،  اأو  مو�سوًعا،  اإما  املاأمول  بامل�ستوى  تكن  مل  اأجنزت 
املوجودة. وطالب اللجنة بو�سع تو�سية حتث الأمانة على اأن تبذل ما يف و�سعها 
واإعادة النظر يف الأهداف، وحتقيق ما ميكن حتقيقه من  يف معاجلة الق�سور 

كفاءة اأعلى يف امل�سروعات التي ُتنفذ.

اأنها تتوقع اإجنازات  اإلى ما ت�سمنه تقرير الوزارة من  واأ�سار اأحد الأع�ساء 
جوهرية يف بنية املجتمع بنهاية تنفيذ اخلطة الأولى؛ واأهمها اإيجاد م�سدر دخل 

جديد للميزانية العامة، وت�ساءل عن تلك التوقعات.

واأكـــد اأحـــد الأعـــ�ساء اأهميـــة م�سروع �سناعـــة الأقمار ال�سناعية ال�سغرية، 
والرتكيـــز على تقنيـــة املعلومـــات و�سناعـــة الت�ســـالت، بل عــده مطلب اأ�سا�س؛ 

واأبدى اأ�سفه لعدم حتقيق اململكـــة اأي تقـــدم يف هـــذا املجـــال حيث ل تـــزال دون 
امل�ستوى املطلوب، وبخا�سـة يف جمال الأقمار ال�سناعية ال�سغرية مقارنًة بالدول 

الإقليمية املجاورة.
م�سريًا اإلى اأن الأقمار ال�سناعـــية ال�سغرية ل تتجـــاوز تكلـــفتها “500 األف” 
ريـال، وراأى تطويرهـــا، وتغيري منط ثقافـــة الحتكـــار، والتو�سع يف جمال البحــث 

العلمي والتطوير وت�سجيع روح الفريق الواحد.

واأكد اأحد الأع�ساء اأن الن�سبة املحققة من الهـــدف ال�ســـاد�س تعـــد من اأدنى 
الن�سب؛ حيث بلغت )3.47%( يف حني حقق الهدف الأول )24.16%( وتفاوتت 
الأهداف  اأقل  الهدف  فيعترب هذا  الأهداف ما بني )19.8%( و)%5.87(  بقية 
حتقيًقا؛ وذلك بالنظر اإلى بقية الأهداف عموًما، واإلى وزنه الأ�سلي يف اخلطة 
وهو )6.12( فهو هـــدف قليل احلـــظ يف وزنـه قيا�ًسا باخلطة، وقليل احلظ يف 
حتقيقه على م�ستوى الأهداف، معتربًا اأن اأهمية هذا الهدف تربز يف ظل التزايد 
املحموم ل�ستخدام الت�سالت والإنرتنت يف اململكة حتديًدا؛ حيث بلغت ح�سب 
بع�س التقارير بنهاية الربع الثالث لعام 2013م، حوايل )16.4( مليون م�ستخدم، 

اأي ما يعادل )55%( من عدد ال�سكان. يف حني تظهر اجلرمية الإلكرتونية كانتحال 
والبتزاز  الفكرية،  امللكية  وخروقات  والحتيال،  املواقع،  واخرتاق  ال�سخ�سية، 
الوقائي  اأهمية دور اخلطة يف اجلانب  يعزز  الإباحية. مما  والت�سهري واجلرائم 
م�ستوى  يف  النخفا�س  هذا  اللجنة  تربر  ومل  الوطنية.  والهوية  الديني  لالنتماء 
ا اأن هذا الهدف هو  التحقيق يف اإجابات امل�سوؤولني، اأو ما ورد يف تقريرها، خ�سو�سً
ا يف املبادرات واخلطط التي اأ�سارت لها اخلطة؛ مثل  هدف حموري وموؤثر، اأي�سً
اخلطة الإ�سرتاتيجية للرتبية والتعليم، وم�سروع امللك عبد اهلل )تطوير( وغريها. 
وطالب باأن ت�سمل تو�سيات اللجنة التاأكيد على متابعة الأهداف الأقل حتقًقا يف 
اخلطة؛ ومنها الهدف “ال�ساد�س”، وو�سع وزن لها يف اخلطة اخلم�سية القادمة 

مبا يتنا�سب مع ما لها من اأهمية مع متابعة تنفيذه.

بعض األجهزة الحكومية ال تزال بطيئة
في تطبيق التعامالت اإللكترونية

وضع سقف زمني للوصول بالتعامالت 
اإللكترونية لجميع األجهزة الحكومية
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أ / عبد العزيز الهدلق
نائب رئيس لجنة الشؤون اإلجتماعية واألسره والشباب

المطالبة بتعليق الالئحة لحين اكتمال البنية التنظيمية للقطاع األهلي
مشروع الئحة جمع التبرعات.. األولوية لصدور نظام الجمعيات األهلية

ناقـ�س جمـــل�س ال�ســـورى خـــالل جل�ستـــه العاديــة الع�سـرين التي 
عقدهــــا يـــوم الثالثـــاء 1435/5/10هـ برئا�سـة معايل نائب رئي�س 
املجل�س الدكتـــور حممد بـــن اأمني اجلفـــري تقريـــر جلنـــة ال�ســوؤون 
الجتماعيـة والأ�سرة وال�سباب، ب�ساأن م�سروع لئحة جمع التربعات 
و�سرفها للوجـــوه اخلرييـــة داخـــل اململكـــة الذي تاله رئي�س اللجنة 

الأ�ستاذ عبدالعزيز الهدلق.

وبعد طــرح تقـــرير اللجنـــة وتو�سياتـــها للمناق�ســـة اأ�ســـار اأحـــد 
الأع�ساء يف م�ستـــهل املداخـــالت اإلى اأنـه من املتعارف عليه اأن اللوائح 
تتبعها.  التي  الأنظمة  �ســدور  بعد  ت�سدر  والتنفيذية  التنظيمية 
وفيما نحن ب�سدده الآن هو نقا�س م�ســروع لئحة قبل �سدور النظام 
اخلا�س بها وهو نظام اجلمعيات واملوؤ�س�ســـات الأهليـــة، والذي وافــق 
عليه جمل�س ال�سورى بقراره رقم 59/77 وتاريخ 1428/12/21هـ 

بعد درا�سته من قبل جلنة خا�سة يف املجل�س.

وت�ساءل قائاًل: ما معنى اأن نناقــ�س اإ�سدار لئحة قــبل �سدور النظام اخلا�س 
بها؟؛ مع الإ�سارة اإلى اأنه ومبوجب نظام اجلمعــيات واملوؤ�س�ســات الأهليــة؛ فــاإن 
الهيئــة الوطنيــة للجمعيــات واملوؤ�س�ســات الأهليــة هي املعنيــة باإ�ســدار مثــل هــذه 

الالئحة وغريها من اللوائح التنفيذية. 

ولفت النــظر اإلى اعــرتا�س عــدد من اجلــهات على مـواد م�سروع النظام وفق 
ما ت�سمنه حم�سر هيئــة اخلبــراء رقــم 395 عــند درا�ســة النظــام بــعد �ســدوره 
من جمل�س ال�ســورى، يف املقابــل اأيدت وزارتــا الداخليــة واخلارجيــة ملجــمل مواد 

م�سروع النظام. 

ونوه اإلى اأن من احلجج التي �ساقتــها اجلهــات املمانعــة مل�سروع النظام رغبتها 
يف الحتفاظ بتبعية اجلمعيات لها؛ وهنا ت�ساءل العــ�سو عن ما هيـة اخلوف من 
ا�ستقـالل هذه اجلمعــيات؟. م�ســريًا اإلى اأن جلنــة ال�ســوؤون الجتماعيــة والأ�ســرة 
وال�سباب لحظــت عنــد درا�ستــها مل�ســروع لئحــة جمع التربعات يف عام 1431هـ 
وجود تباين وا�سح يف املوافقة على هذه الالئحــة قبل اإ�ســدار نظــام اجلمــعيات 
واملوؤ�س�سات الأهلية، وكاأنها ت�سري اإلى اأن هناك حماولة لجتزاء نظــام اجلمعـيات 
واملوؤ�س�ســات الأهليــة، وتعطــيل اإ�ســداره. يف حــني اأن جلنــة ال�ســوؤون الجتــماعية 

احلالية مل تبني موقفها من راأي اللجنة ال�سابقة؟. 

واقــرتح اآخــر عــلى اللجنــة تــو�ســية جــديــدة ن�ســها: »�سرعــة اإ�ســدار نظــام 
اجلمعيات واملوؤ�س�سات اخلرييــة«، م�ســريًا اإلى اأنــه مــن الأولى العمــل عـلى �سرعة 
اعتمــاد نظــام اجلمعــيات واملوؤ�س�سـات الأهليــة قبل اعتماد لئحة جمع التربعات 

داخل اململكة.
وتابع اأنه بالرغم من اأهمية هذه الالئحة يف ظاهرها، لتنظيم جمع التربعات، 

و�سبط م�سارات ال�سرف؛ اإّل اأنها تعالج جزءًا من نظام اأ�سمل واأعم.
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من جهته قال ع�سو اآخر: اإن نظــام اجلمعــيات واملوؤ�ســ�سات الأهلــية َن�سَّ على 
اإن�ساء الهيئة الوطنية للجمعيات واملوؤ�س�سات الأهلية، وهي الهيــئة املنظمــة لعمل 
اجلمعيات واملوؤ�س�سات وامل�سرفة عليها. ومن م�سوؤوليات هذه الهيئة و�سع واعتماد 
لئحة تنظيمية جلمع التربعات واآلياته؛ وهذا هو التنظـيم ال�سحيح؛ بحيث ينتج 
تلك اخلا�سة بجمع  فيها  املختلفــة مبا  التنظيميـة  اللوائح  عن نظام اجلمعيات 

التربعات واآلياته.

ْت يف البند الأول  كما اأ�ساف اأحد الأع�ســاء اأن املــادة ال�سابعــة والأربعون َن�سَّ
من نظــام اجلمعــيات على: “يجــوز للجمعيــات الأهليــة ذوات النفــع العــام جمع 
التربعات وفق لئحــة جمع التربعات بعد موافقة الهيئة بتنفيذ برامج حمددة”. 
اأي اأن النظام الذي اعتمــده املجل�س �سابقًا ي�سمن تنظيم جمع التربعات من قبل 
اجلمعيات، كما اأكدت اللجنــة �سابقــًا اأن الالئحة املقرتحة تتعار�س مع ما ورد يف 

الأحكام العامة لنظام اجلمعيات.

ولفت اآخر اإلى اأننا نرى حتركًا مقلقًا نحو العمل على اإعداد اللوائح التنظيمية 
جلميع التربعات قبل اعتماد النظام ال�سابق له؛ اإما لتفادي الإجراءات الت�سريعية 
ال�سرورية لذلك، اأو لإعطاء املوؤ�س�ســة جماًل اأكرب من احلرية الإدارية والتنفيذية 

دون مرجعية رقابية، ويف هذا خمالفة لالإجراءات املتبعة وال�سياق املنطقي. 

من جانبه اأكد ع�سو اآخر احلاجة املا�سة لكتمال البنية التنظيمية للجمعيات 
الأهلية؛ م�سريًا اإلى اأن اخلطط العامة للتنمية، وال�سرتاتيجيات الوطنية املتعددة 
مثل )الإ�سرتاتيجية الوطنية حلماية النزاهة ومكافحة الف�ساد، والإ�سرتاتيجية 
الوطنية لل�سباب، والإ�سرتاتيجية الوطنية للتحول ملجتمع املعرفة( كلها تدعو اإلى 
قيام موؤ�س�سات املجتمع املدين لت�ساندها يف حتقيق اأهدافها. وقال: اإن الكثري من 
املواطنني الذين يريدون ت�سكيل مثل هذه اجلمعيات، ل ي�ستطيعون احل�سول على 
الرتاخي�س لإن�سائها يف ظل غياب هذا النظام، م�ست�سهدًا مبا ذكره معايل رئي�س 
الهيئة الوطنية ملكافحة الف�ساد حتت قبة املجل�س يف زيارته الأخرية، حيث قال: 
رغبة املواطنني يف اإن�ساء جمعيات ملكافحة الف�ساد ولكننا نواجه م�سكلة  “ مل�سنا 

يف الرتخي�س”. 

خططنا  حتقيق  ن�ستطيع  لن  اأننا  نقول  عندما  نبالغ  ل  اأننا  الع�سو  واأ�ساف 
التنموية ول ترجمة ا�سرتاتيجياتنا الوطنية دون توفري البيئة التنظيمية املنا�سبة 
لبع�س  ال�سلبية  املمار�سات  من  احلد  اأّن  كما  الأهلية.  واملوؤ�س�سات  للجمعيات 
تكفله  لن  التربعات  وبالذات فيما يخ�س مو�سوع جمع  واملوؤ�س�سات،  اجلمعيات 
الأهلية،  واملوؤ�س�سات  للجمعيات  الوطنية  الهيئة  اإن�ساء  دون  لوحدها؛  لئحة 
فبالإ�سافة اإلى ال�سالحيات الرقابية )الإدارية واملالية( التي �ستتحلى بها هذه 
الهيئة، فاإنه �سيكون منوطًا بها توعية تلك اجلمعيات واملواطنني لقطع الطريق 
اأمام حمالت جمع الأموال التي غالبًا ما تن�ساأ يف اخلفاء. وراأى التم�سك براأي 

جلنة ال�سوؤون الجتماعية ال�سابق يف عام1431هـ والذي ن�س على عدم منا�سبة 
اجلمعيات  نظام  اإ�سدار  قبل  ال�سورى  جمل�س  قبل  من  الالئحة  هذه  درا�سة 
يعني  الالئحة قد  باملوافقة على هذه  الت�سويت  اإن   وقال:  الأهلية.  واملوؤ�س�سات 
تراجع املجل�س عن قراره ال�سابق حول نظام اجلمعيات، ومتنى من اللجنة اإعادة 

النظر يف تو�سيتها املقدمة. 

واأ�سار اأحد الأع�ساء اإلى اأن لغة اخلوف من الإرهاب �سيطرت على م�سروع 
الالئحة؛ مع اأن معظم دول العامل تعر�ست للهجمات الإرهابية ولكنها مل مت�ّس 
العمل اخلريي. ولفت النظر اإلى اأنه ل توجد اأي جمعية من اجلمعيات اخلريية 
امل�سجلة لدى وزارة ال�سوؤون الجتماعية، ووزارة ال�سوؤون الإ�سالمية والبالغ عددها 

ما يقارب ع�سرة اآلف جمعية؛ ا�ستغلت اأعمالها يف دعم العلميات الإرهابية.

واأ�ساف ع�سو اآخر اإن منع اجلمعيات اخلريية من ن�سر الإعالنات اإّل مبوافقة 
اجلهة امل�سرفة وفق ما ت�سمنته املادة الثامنة يف م�سروع الالئحة؛ ي�سعب حتقيقه 

يف ظل العدد الكبري من اجلمعيات اخلريية الر�سمية.

يف  رغبتها  عند  الإذن  اأخذ  اخلريية  اجلمعية  من  يطلب  ملاذا  اآخر  وت�ساءل 
جمع التربعات للوقف اخلريي التابع لها؟. وقال اإن الوقف اخلريي ملك للجمعية 
وبا�ستطاعتها اأن تبيع هذا الوقف. ومتنى اإعادة النظر يف املادة اخلام�سة ع�سرة 

من م�سروع الالئحة.

املادة احلادية ع�سرة كما  الإبقاء على  املنا�سب  اأنه من  الأع�ساء  اأحد  وراأى 
وردت من احلكومة. وطالب باإ�سافة عبارة” يعلن عنه” بعد كلمة: قرارًا الواقعة 

يف املادة ال�ساد�سة ع�سرة؛ بحيث يكون من يقوم بالتربع على علم بذلك.

استبدال »صيغة المنع« بأنظمة تكفل 
جمع التبرعات وصرفها بشكل سليم
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وا�ستحـــ�سن الع�ســـو تــعديل املـــادة ال�سابعـــة ع�ســـرة؛ بحيــث يكــون يف بدايتها 
الن�س الآتي: “يجوز لوزارة الداخليـــة وبالتن�ســـيق مع اجلهـــة امل�سرفـــة اأن تطلب 
من موؤ�س�سة النقد العربي ال�ســـعودي اإيـ�ساح احلـجــز التحفـظي..اإلخ”، وتو�سيح 

اجلهات الدعوية واخلريية التي يحق لها جمع التربعات يف مادة تف�سريية.
وقال اآخر: اإن الالئحة مل تتطرق اإلى من ي�ستخدم و�ســائل التوا�ســـل احلديثـــة 

)الإنرتنت( �سلبًا اأو اإيجابًا جلمع التربعات، والإجراءات املرتتبة على ذلك.
واقرتح ع�سو اآخر اإ�سافة عبارة: “مبوجب �سيـــكات” بعد عبــارة: “من ح�سابها 
البنكي”؛ وذلك يف املادة “العا�سرة”؛ للتاأكد من اأن عملية ال�سرف لي�ست مبوجب 

�سندات �سرف خارجية اأو بطريقة نقدية بعد �سحب املبلغ من احل�ساب البنكي.
كما اقرتح اآخر اإ�سافة ن�س للمادة الثالثة ع�سرة طـالب اللجنـــة اخلريية التي 

تقوم بجمع التربعات بتدوين ا�سمها على ال�سند اخلا�س بالتربعات. 
وتعليقًا على املادة الثانية راأى اأحد الأع�ساء حذفـــها لأن م�ســـمونها متحـــقق 
يف املادة الثالثة ع�سرة. كما راأى اإ�سافة “ و�سائل الإعـــالم الإلكرتونيــة مثل موقع 
اجلهة الإلكرتوين” يف ن�س املادة ال�سابعة. و اإعادة �سوغ املادة التا�سعـــة والتي 

تبداأ بكلمة ال يجوز؛ بحيث تبداأ بكلمة يجوز وب�ضرط.
ولحظ ع�سو اآخر وجود تناق�س ما بني املادة الأولى واملادة ال�سابعـــة ع�سرة؛ 
مو�ضحـــًا اأن االأولى ت�ضـــرتط احلــ�ضول عـــلى ت�ضريـح جلمع التربعـــات، واملـــادة 

ال�سابعة ع�سرة ت�سمح بجمع التربعات.

ولحظ اأحد الأع�ساء اأن املادة الأولى تن�س على اأن هذه الالئحة تطبق على 
جميع اجلهات اخلريية والدعوية املرخ�س لها نظامًا بالعمل داخل اململكة التي 
يجيز نظامها تلقي التربعات. كما ت�سمنت الالئحـــة اأحكامًا تنظم جهات اأخرى 
لها عالقة بهذا الن�ضاط؛ ومنها: املطابع االأهلية، وو�ضائل االإعالم. لكن الالئحة 
مل تتطرق اإلى جانب مهم وهو املتربع، �ســـواًء كان �سخـــ�سًا طبـــيعيًا، اأو �سخ�سًا 
اعتباريًا؛ فلم يرد �سمن اأحكام هذه الالئحـــة ما يبني حقوقـــه وواجباته. كذلك 
يجب اأن تت�سمن الالئحة تعريفات للم�سطلـــحات والأحكـــام الـــواردة بها؛ فما 

املق�سود بالتربع والدعوة اإليه؟.
املدنية  امل�سوؤولية  يبني  اأي حكم  الالئحة خلت من  اأن  اآخر  كما لحظ ع�سو 
واجلنائية لالأ�سخا�س الذين يتولون جمع التربعات، اأو الأ�سخا�س امل�سرفني على 
الهيئات اأو اجلمعيات اخلريية، اأو و�سائل الإعالم، واملطابع. لذلك يجب اأن يكون 

هناك ن�س قانوين يجرم املخالفات، ويحدد العقوبات.   
التربعات �سواء  ت�سهل وتنظم  اأنها  بالالئحة؛ مو�سحًا  الأع�ساء  اأحد  واأ�ساد 
للمتربعني اأو اجلمعيات اخلريية، وعد اإقرار هذه الالئحة طريقًا مي�سرًا لإقرار 
نظام اجلمعيات واملوؤ�س�سات اخلريية، والذي هو حاليًا قيد الدار�سة بعد خروجه 
اأن  التربعات  جمع  طرق  حددت  التي  الرابعة  املادة  على  ولحظ  املجل�س،  من 
و�سائل جمع التربعات احلديثة الواردة يف املادة هي و�سائل تقنية وحديثة، وقد 
ت�ستوعب جميع  املادة  كانت هذه  اإذا  ما  وت�ساءل عم  و�سائل جديدة،  ت�ستحدث 
الو�سائل املتاحة حاليًا وم�ستقباًل جلمع التربعات؟ ما دامت هذه الو�سائل موثقة 

وميكن الحتفاظ بال�سجالت من خاللها.

أحكام الالئحة أغفلت »المتبرع«
ولم تبين حقوقه وواجباته

كما ت�ساءل عن املادة ال�ساد�سة ع�سرة التي ذكرت اأن ملوؤ�س�سة النقد العربي 
ال�سعودي حق اإيقاف احل�ساب، وجتميد الأموال، وم�سادرتها، وقال: هل هي جهة 
الداخلية هي  ووزارة  تنفيذية،  اأنها جهة  الخت�سا�س يف هذا اجلانب؟ ل�سيما 
اجلهة امل�سرفة على ذلك. وهل يجوز للجهات اخلا�سعة لنظام الزكاة والدخل، 
والنظام ال�سريبي دفع جزء من الأموال الزكوية اأو ال�سريبية للجمعيات اخلريية 

وخ�سمها من املبالغ امل�ستحقة عليها؟.
واأهلها تربوا على حب اخلري والعطاء،  اأن اململكة  اإلى  اأحد الأع�ساء  واأ�سار 
اإل اأن اأهل ال�سر كانوا وراء تغيري م�سار الأعمال اخلريية. ومن ذلك تاأتي اأهمية 
الثالثة؟. ل�سيما  املادة  الدعوية على  اإ�سافة اجلهات  وت�ساء عن  الالئحة،  هذه 
اأن هناك جهة معنية بالدعوة وهي وزارة ال�سوؤون الإ�سالمية والأوقاف والدعوة 
اأو  الداخلية،  وزارة  كانت  �سواء  امل�سرفة،  اأهمية حتديد اجلهة  وراأى  والإر�ساد، 

هيئة التحقيق والدعاء العام.
اإلى نظام ينظم عمليات جمع  واقرتح اأحد الأع�ساء اأن حتول هذه الالئحة 
التربعات ب�ستى اأنواعها، ويحفز عليها، كما يح�سن اأن ُيبنى النظام على الأ�سلوب 
احلديث يف جمع التربعات، ل�سيما اأن النا�س اجتهت الآن للتعامالت الإلكرتونية 
التربعات.  جمع  و�سائل  ابتكار  يف  املتقدمة  الدول  واأبدعت  التربعات،  جمع  يف 
وطالب بحذف عبارة: “الدعوة اإليها” من ن�س املادة الثانية من م�سروع الالئحة 
الوارد من  احلكومة؛ لأن ذلك يتيح لأي �سخ�س الدعوة جلمع التربعات، و�سدد 
لأن هناك  الالئحة؛  واإقرارها يف  التربعات  تنظيم �سناديق جمع  على �سرورة 

تربعات عينية ينبغي مراعاتها. 
“ول يجوز  واقرتح الع�سو تعديل �سوغ املادة ال�ساد�سة لتكون بالن�س الآتي: 
مل  للمتربع  اخلا�س  احلق  اأن  ولحظ  التربعات”،  جلمع  �سخ�سي  ح�ساب  فتح 
يف  امل�سرفة  اجلهة  حتديد  اأهمية  على  م�سددًا  ع�سرة؛  ال�ساد�سة  املادة  يف  يراع 

املادة التا�سعة ع�سرة بجهة واحدة  ت�سع التعليمات؛ لكي تتوحد تلك التعليمات.
ع�سو اآخر طالب بحذف املادة ال�ساد�سة ع�سرة لأنها بح�سب راأيه تفتح املجال 
لالجتهادات التي قد تكون �سخ�سية. وقال : ل ميكن و�سع عقوبة اإل وفق اأمر ق�سائي.
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جانب ُملِّح من عملية » السعودة «  ..؟!
» ال�سعودة «، اأو توطني الوظائف والأعمال يف القطاعيني العام واخلا�س يف بالدنا العزيزة، هي اأمر حيوي، بالن�سبة ملواطني 

اململكة، وحلا�سر وم�ستقبل بالدهم. وهي هاج�س وطني ُملِّح ... ي�سعى - اأو يجب اأن ي�سعى - كل م�سئول يف هذه البالد،  بقيادة 
وتوجيه من خادم احلرمني ال�سريفني  امللك عبداهلل بن عبدالعزيز، لتحقيق اأكرب قدر وكيف ممكن من هذه » ال�سعودة « ... 
التي هي -  يف واقع الأمر - » و�سيلة » خلدمة ورفعة هذه البالد، يف اأرقى واأكرب م�ستويات هذه اخلدمة. واإذا كانت عملية » 
ال�سعودة « متعرثة يف �ستى جمالت اخلدمة املدنية، وخمتلف حقول القطاع اخلا�س ال�سعودي، فاإنها يف بع�س احلقول العامة 

الأجنبية  املمثليات  وعلى  اخلارج،  يف  ال�سعودية  املمثليات  على  ينطبق  ذلك  اأن  ويبدو   .... معدومة  تكون  اأن  تكاد  واخلا�سة 
باململكة.

يف معظم املمثليات ال�سعودية يف اخلارج )عددها الن 110( من قن�سليات و�سفارات وملحقيات، جند اأن غالبية العاملني 
فيها من غري ال�سعوديني، �سواء من جن�سية البلد امل�سيف، اأو من جن�سيات اأخرى خمتلفة. حيث يالحظ اأن هناك عددًا حمدودًا 
من ال�سعوديني العاملني، مبن فيهم رئي�س البعثة، وعدد كبري – ن�سبيًا – من العاملني من جن�سية البلد امل�سيف، ومن جن�سيات 

اأخرى خمتلفة.
ونف�س ال�سيء يقال عن املمثليات الأجنبية باململكة. اإذ غالًبا ما ل جند �سعوديًا واحدًا يعمل يف اأي منها. فالعاملون هم من 
جن�سية البلد ال�سيف، واأي�سًا من جن�سيات اأخرى - يف اأغلب احلالت. فمن يزور اأي ممثليه اأجنبية ببالدنا، غالبًا ما ل يجد 

�سعوديًا واحدًا، يعمل فيها... بينما كل العاملني من جن�سية البلد ال�سيف، ومن جن�سيات اآ�سيوية واإفريقية خمتلفة.
هذا يح�سل رغم وجود اأعداد كبرية - ن�سبيًا - من ال�سباب ال�سعودي املوؤهل للعمل، �سواء يف املمثليات ال�سعودية باخلارج، 
اأو باملمثليات الأجنبية يف اململكة. هناك اأعداد من خريجي العلوم ال�سيا�سية، وغريها من العلوم الجتماعية ) اقت�ساد، قانون، 
تاريخ ... الخ ( يقبعون يف منازلهم عاطلني... رغم مرور �سنتني، اأو اأكرث، على تخرجهم من اجلامعة. كما اأن هناك خريجني 
من اأق�سام اللغات الأجنبية املختلفة ل يجدون عماًل، ل يف املمثليات ال�سعودية باخلارج، ول يف مثيالتها الأجنبية باململكة. وزارة 
اخلارجية ال�سعودية توظف - مرة كل �سنتني - عددًا حمدودًا جدًا من هوؤلء. اأما البقية - اأو الغالبية من هوؤلء اخلريجني 
- فاإما يكون م�سريهم البطالة - املوؤقتة وغري املوؤقتة - واإما اأن ين�سرفوا - اإ�سطرارًا - للعمل يف جمالت بعيدة عن حقل 

اخت�سا�سهم واهتمامهم. وهذا اأمر �سيء... لبد من معاجلته. ف�سبابنا ي�ستحقون منا كل الرعاية والهتمام املمكنني.        
اإن  اأمام �سبابنا و�ساباتنا لاللتحاق بهذه الأعمال، ل يحقق هدف التخفيف من وطاأة البطالة فح�سب، بل  اإن فتح الباب 
ال�سعودي على اقتحام هذا  ال�سباب  واأمنية واجتماعية واإعالمية كثرية ميكن جنيها من جراء ت�سجيع  هناك فوائد �سيا�سية 
امليدان، وبقوة. وقد جرت العادة الدبلوما�سية العاملية، اأو الدويل، اأن ت�سعى كل ممثلية لتوظيف عدد من مواطني البلد امل�سيف 
فذلك ي�سهل للممثلية املعنية التعرف على البلد امل�سيف وعلى ح�سارته وتنظيماته وموؤ�س�ساته. ويبدو اأن  اأكرث-.  اأو  – واحد، 
هذا التقليد الدويل م�ستبعد من قبل املمثليات الأجنبية باململكة، لأ�سباب غري معروفة. وهنا يجب اأن تتدخل اجلهات املعنية 

ال�سعودية لك�سر هذا ال�ستبعاد ــ رمبا غري املق�سود- .
التحجج  اأما  ما ميكن.  لأق�سى  باخلارج،  ال�سعودية  املمثليات   » ال�سعودة   « باجتاه  ت�سعى  اأن  كما يجب على هذه اجلهات 
بارتفاع اأجور ال�سعوديني، وعدم جدارتهم ، وارتفاع تكلفة ابتعاثهم ، وعدم وجود “ وظائف “ معتمدة ل�سعوديني، فهي حجج 
�سعيفة وواهية ... اإذا اأخذنا يف العتبار اأهمية وحيوية مثل هذه » ال�سعودة « بالن�سبة لأمن ورفاه هذا الوطن. هذه الأهمية التي 

يجب اأن تدفعنا للم�سارعة يف حل هذه امل�سكلة غري العوي�سة. 
بهذا  قرارًا  لوزارة اخلارجية  ال�سنوي  التقرير  درا�سته  اإثر   - / 1432هـ    10  /  13 بتاريخ   - ال�سورى  اأ�سدر جمل�س  وقد 
املعنى... اأي مبا ي�سهم - باإذن اهلل - يف حل هذه الإ�سكالية، مبا يحقق امل�سلحة العامة العليا للبالد. ومت رفعه للمقام ال�سامي. 
واملوؤمل اأن تتم املوافقة على ها القرار؛ واأن يفعل على اأر�س الواقع، يف اأ�سرع وقت ممكن. فقد طال انتظار اختفاء هذه الظاهرة 

ال�سلبية يف واقعنا الدبلوما�سي. واهلل امل�ستعان ؟

اأ. د.  �سدقـــه يحيى فا�ســـــل
ع�سو جمل�س ال�سورى
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دعا الصندوق إلى التوسع في افتتاح األقسام النسائية في المناطق
المجلس يطالب صندوق تنمية الموارد البشرية بدعم المنشآت الصغيرة

بزيادة  الب�سرية  املوارد  تنمية  �سندوق  ال�سورى  جمل�س  طالب 
منا�سبة  عمل  بيئة  لتوفري  ودعمها  ال�سغرية  باملن�ساآت  الهتمام 

وجاذبة للكفاءات الوطنية وتعزيز ا�ستقرارهم الوظيفي.
اجلامعات  مع  والتن�سيق  بالتعاون  ال�سندوق  املجل�س  طالب  كما 
واملوارد  العلمي،  البحث  جمالت  يف  املتخ�س�سة  البحوث  ومراكز 
موؤ�سرات  القادمة  التقارير  وت�سمني  الوظائف،  وتوطني  الب�سرية 

.)KPIs( قيا�س الأداء
واأكد املجل�س على قراره ال�سابق الذي ين�س على: )تكثيف الربامج 
الإعالمية املوجهة للمن�ساآت اخلا�سة ولطالبي العمل للتعريف بدور 

ال�سندوق واإجراءات ال�ستفادة من خدماته(.
كما دعا املجل�س ال�سندوق اإلى التو�سع يف افتتاح الأق�سام الن�سائية 
للمراأة،  والتوظيف  التدريب  لت�سهيل  اململكة،  مناطق  جميع  لت�سمل 
وو�سع برنامج با�ستخدام تقنيات املعلومات والت�سالت يتيح العمل 

عن بعد خا�سة يف املناطق النائية وغري اجلاذبة لطالبي العمل.
اأن ا�ستمع املجل�س خالل جل�سته العادية احلادية  جاء ذلك بعد 
والع�سرين التي عقدها يوم الثنني 1435/5/16هـ برئا�سة معايل 
نظر  لوجهة  اجلفري  اأمني  بن  حممد  الدكتور  املجل�س  رئي�س  نائب 
واآرائهم  الأع�ساء  ملحوظات  ب�ساأن  الب�سرية،  واملوارد  الإدارة  جلنة 
املايل  للعام  الب�سرية  املوارد  ال�سنوي ل�سندوق تنمية  التقرير  جتاه 

1434/1433هـ التي تالها رئي�س اللجنة الدكتور حممد اآل ناجي.

الب�سرية  املوارد  تنمية  ل�سندوق  الإ�سرتاتيجية  اخلطة  اأن  اللجنة  واأو�سحت 
تلخي�سها  ومت  لل�سندوق  ال�سنوي  التقرير  مقدمة  يف  جاءت  والر�سالة  والروؤية 
اأما ما جاء يف اجلدول رقم )4( واملو�سح يف امللحق  يف مقدمة تقرير اللجنة، 
رقم )1( من التقرير فهو يعر�س الأهداف التنفيذية وما حتقق منها ومعوقات 
التنفيذ. كما ل ترى اللجنة اأن هناك خلًطا بني الأهداف والإجراءات؛ فالتقرير 
يو�سح �سيا�سة ال�سندوق لتحقيق الأهداف متبوعة بالإجراءات املتبعة لتحقيق 

تلك الأهداف.
خارطة  اإلى  اإ�سرتاتيجيته  ترجمة  متت  باأنه  اأفاد  ال�سندوق  اإن  واأ�سافت 
اإ�سرتاتيجية تنفيذية تو�سح التزام ال�سندوق بالعمالء املَُمثلني يف الباحثني عن 
عمل واأ�سحاب العمل، وملبيًة للمهارات التي و�سعتها وزارة العمل لتو�سيع قنوات 

التوظيف، وتف�سيالت الإ�سرتاتيجية مو�سحة يف تقرير ال�سندوق. 

واأو�سح رئي�س اللجنة اأن البحوث والدرا�سات تعترب اإحدى الو�سائل الأ�سا�سية 
التي ت�ساعد ال�سندوق يف درا�سة وحتليل خمتلف الظواهر وامل�سكالت واملعوقات 
التي تواجه توطني الوظائف باململكة، وقد نفذ ال�سندوق يف عام التقرير خم�س 
درا�ســــات اأ�سهـــمت فيـــها جامعـــة املـــلك �سعــود، ومركـز الأمري �سلمان لأبحاث 
الإعاقة، ومراكز اأبحاث اأخرى حملية وعاملية، وقد طالبت اللجنة ال�سندوق يف 
العلمي يف  البحث  مع اجلامعات يف جمال  والتن�سيق  بالتعاون  الثانية  تو�سيتها 

توطني الوظـــــائف. اأمـــا حمـــاية املوظــــف املدعـــوم من ال�ســندوق عن الف�سل 
التع�سفي ا�سارت اللجنة اإلى القرار ال�ســادر عن املجل�س برقــــم 64/56 وتاريخ 
1433/12/27هـ الذي طــالب فـــيه اأن يقـــوم ال�ســـندوق بالتنـــ�سيق مـــع وزارة 
العمل ملعاجلة الأو�ساع الناجمـة عن قيام بع�س من�ساآت القطاع اخلا�س بالإنهاء 
اإيقاف دعم  يتم  الذين  املن�ساآت  ال�سعودييـــن يف هذه  العاملني  لعقود  التع�سفي 
ال�سندوق عنهم، واأكدت اللجنــــة اأنها �سوف تتـــابع مع ال�سندوق ما مت التو�سل 

اإليه ملعاجلة هذا الأمر. 

وب�ساأن ما دعا اإليه اأحــد الأع�ساء بربـــط املراجــــعة الداخلـــية مبـــجل�س اإدارة 
للمراجعـــة مرتبطـــة مبجـــل�س  هـــناك جلـــنة  اأن  نــــاجي  اآل  اأو�سح  ال�سنــدوق، 
اإدارة ال�سنـــدوق، واملراجــعة الداخلية مرتبطة مبدير عام ال�سندوق، كما �ستطلب 

منه يف تقاريره القادمة.  اللجنة من ال�سندوق تو�سيح عدد موظفي فروعه لي�سَّ



تقارير القبة

35ال�شورى - العدد 153 - جمادى الأولى 1435هـ

واأ�سار رئي�س اللجنة اإلى اأن تقرير ال�سندوق يبني يف اجلدولني )19( و)20( 
لعام  املوؤهلني  لغري  وكذلك  للموؤهلني  بالتوظيف  املرتبطة  املتدرب  دعم  برامج 
التدريب  فر�س  اإجمايل  و�سل  وقد  واجلن�س،  القطاعات  موزعًة ح�سب  التقرير 
ال�سندوق  ولدى  التقرير.  عام  يف  فر�سة  األف   139 من  اأكرث  اإلى  والتوظيف 
يوفر قنوات  اأنه  التقرير  الب�سرية، وذكر  املوارد  تنمية  برنامج مب�سمى: طاقات 
خمتلفة ت�ساعد القطاع اخلا�س على احل�سول على كفاءات �سعودية من خمتلف 
الوظيفية  املواءمة  للباحث عن عمل حتقيق  ويتيح  العمل،  الباحثني عن  �سرائح 
للتوظيف  قنوات  �ست  الربنامج  ويتبع  املوظف،  ا�ستدامة  اأجل  من  ال�سحيحة 
مو�سحة يف تقرير ال�سندوق، وكذلك اأعداد الفر�س الوظيفية املعرو�سة، واأعداد 

طالبي الوظائف، وال�سركات امل�ساركة يف قنوات الربنامج.
واأعـــادت الــلــجـــــنـــة الأذهــــان اإلـــى قــــرار املجـــــلـــ�س رقــــم )14/156( يف 
1433/12/27هـ الذي يطـــلب من ال�سنـــدوق ت�سمــني تقاريره )النتائج املرتتبة 
على قنوات التوظيف التي قام باإن�سائها، ومدى انعـــكا�س ذلك على امل�ساهمـــة يف 

زيادة عدد امللتحقني بربامج التدريب والتوظيف يف املناطق الأقــل منوًا(. 
اأما حـــاجة ال�سنـــدوق اإلى اإن�ســـاء معاهـــد للتدريب، فاللجنة ترى اأن مهمة 
التدريب موكلة بها املوؤ�س�سة العامة للتدريب التقني واملهني، والكليات املتخ�س�سة 

يف اجلامعات، اإ�سافة اإلى موؤ�س�سات القطاع اخلا�س. 
من  امل�ستفيدين  عدد  اأن  ال�سندوق  اأفاد  فقد  النظر  اللجنة  رئي�س  وبح�سب 
احلجة  ذي  نهاية  حتى  )حافز(  عمل  عن  الباحثني  لإعانة  الوطني  الربنامج 

1434هـ بلغ اأكرث من )191( األف م�ستفيد، واأن املبالغ التي �سرفت على الربامج 
منذ بداية عام 1434هـ، حتى ذلك التاريخ اأكرث من ت�سعة مليارات ريـال.

اإن املجلــــ�س در�س  نــــاجي  اآل  قــــال الدكـــتور  للتوظـــيف الوهمي  وبالن�ســــبة 
هذا املو�ســــوع اأثنــــاء ا�ستــعرا�ســـه للتقـــرير ال�سنـوي للموؤ�س�سة العامة للتاأمينات 
الجتماعية، واأ�سدر قراره بقيام املوؤ�س�سة باتخـــاذ التدابيـــر الالزمـــة للحـــد من 

التوظيف الوهمي. 
اأما ما يتعلق بالإ�سراع يف اإن�ساء الهيئة العامة للمن�ساآت ال�سغرية، اأو�سحت 
اأن هذا لي�س من اخت�سا�سات ال�سندوق، واأن املجل�س اتخذ عدًدا من  اللجنة  
القرارات التي تتعلق بدعم املن�ساآت ال�سغرية، اإ�سافة اإلى تو�سية اللجنة الأولى 
التي تطالب ال�سندوق بزيادة الهتمام باملن�ساآت ال�سغرية ودعمها لتوفري بيئة 

عمل جاذبة ومنا�سبة للكفاءات الوطنية.
وفيما يخ�س جهود ال�سندوق يف تهيئة فر�س عمل للن�ساء، قال رئي�س اللجنة 
ال�سندوق  الربامـــــج اخلا�ســـة ودور  ال�سندوق ت�سمن حتت م�ســمى  تقرير  اإن 
يف برامج خم�س�سة لعمل املراأة ومنها: برنامج تنظيم عـــمل املراأة يف حمالت 
بيع م�ستلزمات ن�سائية، وبرنامج توطني حمالت بيع التجزئة يف املراكز التجارية 
الأهلــــية،  املـــدار�س  ال�سعوديـــة يف  للمراأة  العمل  فر�س  زيادة  وبرنامج  املغلقة، 
وق�سور الأفـــراح، واملــ�ساغل الن�سائيـــة، وبرامـــج العمل عن بعد، وبرنامج العمل 
اجلزئي، وبرنامج)الأ�سرة املنتجة(، وبرامـــج ملعاجلـــة حتديـــات توظيف املراأة 
واخلدمات امل�ساندة مثل: توعية املجتمع، واإعداد دلـــيل ا�سرتاطـــات عمـــل املراأة 
يف القطاع اخلا�س، وبرنامج اخلـــدمات امل�ساندة املتعـــلق باملوا�ســـالت، ومراكز 

�سيافة الأطفال.

الصندوق أتاح أكثر من 139 ألف
فرصة للتدريب والتوظيف

عدد المستفيدين من برنامج )حافز(
أكثر من )191( ألف مستفيد،

بتسعة مليارات ريال
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طالب الهيئة بإقامة مشاريع لتدوير النفايات في المدن الصناعية التي تشرف عليها 
الشورى يدعو الهيئة الملكية للجبيل وينبع إلى تأسيس شركة استثمارية

والع�سرين  الثانية  العادية  جل�سته  خالل  ال�سورى  جمل�س  دعا 
نائب  معايل  برئا�سة  1435/5/17هـ  الثالثاء  يوم  عقدها  التي 
�سركة  تاأ�سي�س  اإلى  اجلفري  اأمني  بن  حممد  الدكتور  املجل�س  رئي�س 
اإلى  حتقيقًا  وينبع  للجبيل  امللكية  للهيئة  مملوكة  ا�ستثمارية 

التوظيف الأمثل ملواردها.
كما طالب املجل�س يف قراره الهيئة امللكية للجبيل وينبع بالعمل على 
اإقامة م�ساريع لتدوير النفايات يف املدن ال�سناعية التي ت�سرف عليها.

جاء ذلك بعد اأن ا�ستمع املجل�س لوجهة نظر جلنة الإ�سكان واملياه 
واخلدمات العامة، ب�ساأن ملحوظات الأع�ساء واآرائهم جتاه التقرير 
ال�سنوي للهيئة للعام املايل 1434/1433هـ التي تالها رئي�س اللجنة 

الأ�ستاذ حممد املطريي.
ويف معر�س ردها على ت�ساوؤلت بع�س اأع�ساء املجل�س اأثناء مناق�سة تقريرها 
وتو�سياتها باأنها مل تتناول مو�سوع رغبة الهيئة لالن�سمام اإلى ع�سوية املجل�س 
الإ�سكان  جلنة  اأو�سحت  الأعلى  القت�سادي  واملجل�س  واملعادن  للبرتول  الأعلى 
واملياه واخلدمات العامة اأنه �سبق اأن �سدر قرار من جمل�س ال�سورى عام 1426هـ 
بهذا ال�ساأن، و�سدر قرار من جمل�س الوزراء يق�سي باأن ان�سمام الهيئة امللكية 
وبينت  املجل�س،  تنظيم  مع  يتعار�س  الأعلى  القت�سادي  للمجل�س  وينبع  للجبيل 
اللجنة اأن اأع�ساء املجل�س الأعلى للبرتول واملعادن يعينون ب�سفتهم ال�سخ�سية 

ولي�س ب�سفتهم الوظيفية.
وردًا على من يرى منا�سبة اأن يكون للجنة راأي فيما ذكرته الهيئة امللكية ب�ساأن 
تاأخر ح�سول امل�ستثمرين يف اجلبيل وينبع على الرتاخي�س مقارنة ببع�س الدول 
املجاورة. اأو�سحت اللجنة على ل�سان رئي�سها الأ�ستاذ حممد املطريي اأن الهيئة 
اأن  تو�سح  كاملة  بيئية  ت�ساريح  تقدمي  اأحدهما:  للم�ستثمرين؛  �سرطني  حتدد 
امل�سروع يلبي املتطلبات البيئية، والآخر: عن املالءة املالية. كما اأن على امل�ستثمر 
اأي�سًا اأن ي�ستخرج الت�ساريح الالزمة من اجلهات الأخرى مثل: وزارة التجارة 
وال�سناعة، والهيئة العامة لال�ستثمار، ووزارة البرتول والرثوة املعدنية، وتاأخذ 

هذه الإجراءات بع�س الوقت.
واأفاد رئي�س اللجنة اأن �سبب انخفا�س ا�ستهالك الغاز الطبيعي يف مدينة ينبع 
ال�سناعية ح�سب اإفادة املخت�سني يف الهيئة يعود اإلى توقف بع�س امل�سانع عن 

العمل لأ�سباب فنية، اأوالتوقف لل�سيانة الدورية.

مملوكة  ا�ستثمارية  �سركة  لتاأ�سي�س  القت�سادية  اجلدوى  درا�سة  وبخ�سو�س 
للهيئة امللكية للجبيل وينبع، وكذلك دعم �سركة )مرافق(؛ بحيث يكون لها دور 
ا�ستثماري، بدًل من الدعوة لإن�ساء �سركة جديدة اأو�سح رئي�س اللجنة اأن الهيئة 
اأّكدت  ا�ست�ساريني عامليني،  اقت�سادية من قبل  اإعداد درا�سات  باأنه جرى  اأفادت 
�سركات  غرار  على  امللكية  للهيئة  ا�ستثماريًا  ذراعًا  لتكون  ال�سركة  اإن�ساء  اأهمية 
الأمانات تتولى تطوير اأرا�سي الهيئة، وحتقيق التوازن العمراين ملدن الهيئة، وت�سّرع 
عجلة التنمية فيها، وتبني م�سروعات الإ�سكان املي�ّسر، وي�ستفاد من خاللها من 
المتيازات والأ�سول اململوكة للهيئة، م�سريًا اإلى اأن ال�سركة املقرتحة تختلف عن 
�سركة )مرافق( من حيث املهمات وامللكية، ف�سركة )مرافق( ُتعنى بخدمات الطاقة 

واملياه واملنافع الأخرى، وي�سارك يف ملكيتها �سركات جهات اأخرى غري الهيئة.
وعن ا�ستف�سارات بع�س الأع�ساء عن اأ�سعار الغاز املتدنية امل�ستخدمة مقارنة 
الغاز  بيع  �سعر  اأن  اإلى  اللجنة  اأ�سارت  الأمريكية.  املتحدة  الوليات  باأ�سعاره يف 
اإلى  ت�سعى  التنموية لكل دولة؛ واململكة  الإنتاجية والأهداف  التكلفة  يعتمد على 
لذلك   الوطنية؛  لل�سناعة  التناف�سية  القدرة  وتعزيز  ال�سناعية،  القاعدة  تنويع 
من  اإنتاجية  اأ�سول  تكوين  على  وم�سجعة  جيدة  اململكة  يف  احلالية  فالأ�سعار 
ال�سناعات ال�سعودية، وحتقيق عائد غري مبا�سر على القت�ساد ال�سعودي؛ مثل 
جذب ال�ستثمارات يف جمال ال�سناعات عالية التقنية، وزيادة العائد الوطني يف 

�سل�سلة القيمة امل�سافة للمنتجات ال�سناعية.
اأجهزة  الهيئة تعدد  التي تواجهها  اأبرز التحديات  اإن من  اللجنة  وتابع رئي�س 
وجود  وعدم  للمملكة،  ال�سناعية  الإ�سرتاتيجية  اخلطة  بتطبيق  املعنية  الدولة 
اأن قرار جمل�س الوزراء رقم )35( وتاريخ 1430/2/7هـ،  اإلى  املرجعية. م�سريًا 
املبني على قرار جمل�س ال�سورى رقم )28/46( وتاريخ 1429/6/12هـ، باملوافقة 
وال�ضناعة  التجارة  بوزارة  اأناط  قد  لل�ضناعة(  الوطنية  )االإ�ضرتاتيجية  على 
الإ�سراف على الإ�سرتاتيجية واآليات التنفيذ، والرفع اإلى جمل�س الوزراء عن النتائج 

واملقرتحات املتعلقة بالتنفيذ.
وبخ�سو�س دعم الهيئة امللكية للجبيل وينبع ومنحها مواقع اأخرى ل�سناعات 
اأنه �سبق واأن �سدر قرار جمل�س ال�سورى يف عام  اأخرى اأ�سار رئي�س اللجنة اإلى 
1426هـ، ب�ضاأن درا�ضة اإمكانية تو�ضيع ن�ضاط الهيئة امللكية للجبيل وينبع؛ لي�ضمل 
يف  الوزراء  جمل�س  راأى  ال�ساأن  هذا  ويف  اأخرى؛  �سناعية  ومناطق  مدن  تطوير 
جل�سته املنعقدة بتاريخ 1429/3/9هـ، اأنه ميكن للهيئة رفع مقرتحاتها ومرئياتها 
يف �ساأن براجمها امل�ستقبلية من خالل الدرا�سات التي تقوم بها دون احلاجة اإلى 

�سدور توجيه بذلك.

اإجمايل  هو  التقرير  يف  الوارد  ال�سادرات  اإجمايل  اأن  اللجنة  رئي�س  وختم 
ال�سادرات من املوانئ ال�سناعية يف مدينتي اجلبيل وينبع ال�سناعيتني، وت�سمل 
منتجات البرتوكيماويات، واملنتجات البرتولية، اأما ما يتعلق بالن�سبتني )%96( 

و)91%(؛ فهما ن�ضبة امل�ضروفات من اإجمايل االرتباط.

المطيري: الشركة المقترحة تختلف عن 
)مرافق( من حيث المهمات والملكية
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دعا إلى تخصيص وظائف نسائية في برامجها
الشورى يطالب وزارة االتصاالت بتغطية جميع المناطق

بمشروع النطاق العريض
والع�سرين  الرابعة  العادية  ال�سورى خالل جل�سته  طالب جمل�س 
رئي�س  معايل  برئا�سة  1435/5/24هـ  الثالثاء  يوم  عقدها  التي 
ال�سيخ  اآل  اإبراهيم  ابن  حممد  بن  عبداهلل  الدكتور  ال�سيخ  املجل�س 
وزارة الت�سالت وتقنية املعلومات بالتن�سيق مع اجلهات ذات العالقة 

لدعم م�سروع النطاق العري�س لتغطية جميع مناطق اململكة.

كما دعا املجل�س وزارة الت�سالت اإلى تخ�سي�س وظائف ن�سائية 
يف براجمها كربنامج )ي�سر( للتعامالت اللكرتونية احلكومية، اإنفاذًا 
للتوجيهات ال�سامية يف هذا اخل�سو�س، واعتماد وت�سجيع ال�سناعة 
الوطنية يف جمال اأجهزة الت�سفري، والربجميات، ووحدات التخزين 

امل�ستخدمة يف عمليات الت�سديق الرقمي.

جاء ذلك بعد اأ�ستمع املجل�س لوجهة نظر جلنة النقل والت�سالت 
التقرير  املعلومات، ب�ساأن ملحوظات الأع�ساء واآرائهم جتاه  وتقنية 
ال�سنوي للوزارة للعام املايل 1434/1433هـ الذي تاله رئي�س اللجنة 

الدكتور �سعدون ال�سعدون.

واتفقت اجلنة يف معر�س ردها مع من يرى اأن هناك مناطق يف اململكة تفتقر 
اإلى التغطية، وبع�س حمافظات جنوب اململكة تعتمد على �سبكات الدول املجاورة 
ب�سبب �سعف ال�سبكة ال�سعودية اأو عدم توفرها. م�سرية اإلى اأن تو�سيتها الأولى 
ال�سبكات  بتداخل  يتعلق  ما  اأما  اململكة.  مناطق  جميع  بتغطية  للمطالبة  جاءت 
مع الدول املجاورة؛ فاأو�سحت اللجنة اأن ذلك يتم بالتن�سيق مع نلك الدول على 
ل�ستحالة  نظرًا  منها؛  احلد  اأو  لإزالتها  والت�سالت  اخلارجية  وزارتي  م�ستوى 
اإلى التفاق الذي  اإزالتها متامًا ب�سبب اعتبارات فنية وتداخل احلدود، م�سرية 
مت مع امل�سوؤولني يف اليمن على اآلية للحد من التغطية املتجاوزة للحدود واللتزام 

بتنفيذها.

اأبرز اإجنازات برنامج التعامالت  اإلى اأن تقرير الوزارة قد  واأ�سارت اللجنة 
اإلى ال�سفحة )107(. ويتم  الإلكرتونية احلكومية )ي�ّسر( من ال�سفحة )63( 
رفع تقرير عام للمقام ال�سامي، وفق ما ن�ست عليه �سوابط قرار جمل�س الوزراء 

رقم )40( بتاريخ 1427/2/27هـ.
من  الأعمال  قطاع  يف  وغريهم  املواطنني  ا�ستفادة  يف  التباين  وبخ�سو�س 
ال�سعدون  �سعدون  الدكتور  اللجنة  رئي�س  قال  احلكومية  الإلكرتونية  البوابات 
لها  يكون  اأن  حكومية  جهة  لكل  املهم  من  اإنه  حيث  ذلك؛  مع  تتفق  اللجنة  اإن 
البوابات  على  )ي�ّسْر(  برنامج  الرتكيز يف  وقد مت  الإنرتنت،  �سبكة  على  تواجد 
الإلكرتونية يف القيا�س )الرابع( للتحول للتعامالت الإلكرتونية احلكومية، كما 
قام برنامج )ي�ّسْر( بتطوير دليل ا�سرت�سادي ي�سمى )اإر�سادات ت�سميم واإدارة 

مواقع الإنرتنت(.

املعلومات  وتقنية  الت�سالت  لوزارة  اجلديد  التنظيمي  الهيكل  اأن  واأفاد 
)برنامج  م�سمى  حتويل  واعتمد  الإداري؛  للتنظيم  العليا  اللجنة  من  �سدر  قد 
للتعامالت  الوزارة  )وكالة  اإلى  “ي�ّسْر”(  احلكومية  الإلكرتونية  التعامالت 

الإلكرتونية احلكومية( وبذات الإدارات التابعة له.
اأ�سار  املعلومات؛  وتقنية  الت�سالت  وزارة  يف  ال�ساغرة  للوظائف  وبالن�سبة 
رئي�س اللجنة اإلى اأن الوزارة بداأت يف تطبيق الهيكل التنظيمي اجلديد ال�سادر 
الوظائف  و�سع  درا�سة  جتري  اأنها  كما  الإداري،  للتنظيم  العليا  اللجنة  من 

ال�ساغرة لإعادة توزيعها وفق الت�سكيالت التنظيمية.
وفيما يتعلق بازدواجية وزارة الت�سالت وتقنية املعلومات، وهيئة الت�سالت 
وتقنية املعلومات؛ بينت اللجنة اأن دور الوزارة دور ت�سريعي، ودور الهيئة التنظيم 

والرتخي�س لتقدمي اخلدمة، ومراقبة اجلودة، واملناف�سة العادلة لل�سركات.
واأكد رئي�س اللجنة اأن ملف االأقمار ال�ضناعية مناط مبدينة امللك عبدالعزيز 

للعلوم والتقنية.
الأنظمة  ت�ستهدف  التي  الأمنية  واملخاطر  بالتهديدات  يتعلق  ما  وعن 
املعلوماتية، والتاأكيد على �سرورة الجتاه لت�سنيع منتج وطني حلماية الربامج 
والأنظمة اللكرتونية بدًل من ا�ستريادها من اخلارج؛ اتفقت اللجنة مع اأهمية 
املركز  باإن�ساء  املجل�س قرار  �سابق من  اإلى �سدور قرار  املعلومات؛ م�سرية  اأمن 
لتحقيق  جاءت  احلالية  “الثالثة”  التو�سية  اأن  كما  املعلومات،  لأمن  الوطني 

العتماد على ال�سناعة الوطنية.
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ارتفاع نسبة اإلنجاز القضائي في ديوان المظالم )%33(
الشورى يطالب بالتوسع في افتـتاح المحاكم اإلدارية في المحافظات

دعا جمل�س ال�سورى خالل جل�سته العادية ال�سابعة ع�سرة لل�سنة 
الثانية من الدورة ال�ساد�سة التي عقدها يوم الثنني 1435/5/2هـ 
برئا�سة معايل نائب رئي�س املجل�س الدكتور حممد بن اأمني اجلفري 
ديوان املظامل اإلى التو�سع يف افتـتاح املحاكم الإدارية يف املحافظات 

ح�سب الحتياج.

وطــالب املجلـــ�س بعـــد اأن ا�ستمـــع لوجهـــة نظـــر جلنـــة ال�ســوؤون 
الإ�سالميـــة والق�سائيـــة، ب�ســـاأن ملحوظات الأع�ساء واآرائهم جتاه 
التقـــرير ال�سنـــوي لديــوان املظـــالـــم للعـــام املـــايل 1434/1433هـ، 
التي تالهـــا رئي�س اللجنــة الدكتور اإبراهيم الرباهيم ديوان املظامل 
باأن ي�سمن تقاريره القادمـــة ما مت اإجنازه يف م�سروع امللك عبداهلل 

لتطوير مرفق الق�ساء.

واأو�سحت جلنة ال�سوؤون الإ�سالمية والق�سائية يف معر�س ردها على ملحوظات 
اأو  العام  الق�ساء  يف  كان  �سواء  اململكة  يف  الق�ساء  مرفق  اأن  واآرائهم  الأع�ساء 
يف ديوان املظامل مير مبرحلة انتقالية منذ �سدور نظام الق�ساء، ونظام ديوان 
املظامل عام 1428هـ، وما واكبهما من دعم �سخي من القيادة الر�سيدة يف املوارد 
املالية والقوى الب�سرية. ول يخفى على املتابع اأن تفعيل هذين النظامني مل يكتمل 
ديوان  اأمام  واملرافعات  اجلزائية  والإجراءات  املرافعات  اأنظمة  �سدور  بعد  اإل 
املظامل؛ والتي �سدرت يف مطلع عام 1435هـ. واملوؤمل بعد �سدورها ح�سول نقلة 
نوعية يف جمال تطوير الأعمال الق�سائية، �ستظهر اآثارها قريًبا )اإن �ساء اهلل(.

لتغطية مناطق  املظامل خطة  ديوان  لدى  اأن  اإلى  النظر  اللجنة  رئي�س  ولفت 
كانت  فقد  ال�ستئناف،  وحماكم  الإدارية،  املحاكم  من  احتياجها  من  اململكة 
املحاكم الإدارية قبل �سدور نظام ديوان املظامل » 6 « حماكم يف » 6 « مناطق، 
اململكة.  مناطق  جلميع  �ساملة  حمكمة   »  14  « الإدارية  املحاكم  عدد  بلغ  والآن 
الريا�س،  واحدة يف  النظام حمكمة  قبل �سدور  فكانت  ال�ستئناف  اأما حماكم 
املكرمة،  مكة  منطقة  الآتية:  املناطق  يف  ا�ستئناف  حماكم  افتتاح  مت  والآن 
ا�ستئناف  حمكمة  اإن�ساء  على  املوافقة  ومتت  ع�سري.  منطقة  ال�سرقية،  املنطقة 
يف املدينة املنورة. فاأ�سبحت حماكم ال�ستئناف » 5 « حماكم يف » 5 « مناطق. 
وهذه خطوات تطويرية رائدة تقدر للديوان يف هذا املجال. ومن املعلوم اأن افتتاح 
حمكمة يقت�سي توفر املوؤهلني من الق�ساة والإداريني، واملقر املنا�سب، وذلك كله 
يحتاج اإلى جهد ووقت ومال. لذا، لبد من التدرج يف تغطية جميع مناطق اململكة 
مبحاكم ال�ستئناف، ولبد من مراعاة ترتيب الأولويات ح�سب الحتياج، وحجم 

الق�سايا، وتوفر الإمكانات.

رئيس اللجنة اإلسالمية: مرفق القضاء
في المملكة يمر بمرحلة انتقالية
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وذكر الرباهيم اأن املجل�س اتخذ عدًدا من القرارات ب�ساأن بناء مقار للديوان 
وحماكمه ابتداًء من عام 1423هـ، وكان اآخرها القرار املوؤرخ يف 1433/8/4هـ، 
مل  التي  للمحاكم  اأر�س  بتخ�سي�س  تتعلق  ا  اأي�سً القرارات  من  عدًدا  واتخذ 
يف  املوؤرخ  القرار  اآخرها  وكان  1426هـ  عام  من  ابتداًء  اأر�س  لها  يخ�س�س 
1434/8/1هـ، م�سريًا اإلى اأنه ُخ�س�س من م�سروع امللك عبداهلل -يحفظه اهلل- 

مليار ريـال لديوان املظامل، وهو م�ستقل عن وزارة العدل.

وظائف ن�سائية يف بع�س املحاكم الإدارية

واأ�ساف رئي�س اللجنة اأنه �سبق واأن اأعلن ديوان املظامل عن م�سابقة للوظائف 
اإدارة  باإن�ساء  الديوان  رئي�س  معايل  قرار  و�سدر  وظيفة،   )60( لعدد  الن�سائية 
برئي�س املحكمة،  له ترتبط مبا�سرة  التابعة  املحاكم  ن�سائية يف كل حمكمة من 
با�سرت  وقد  الن�ساء،  يخ�س  فيما  والأحكام  الدعاوى  اإدارة  مهام  تتولى  حيث 
مقر  من  كل  يف  1435/2/26هـ  الأحد  يوم  اأعمالهن  مهام  املعينات  املوظفات 
الديوان بالريا�س، وحمكمة ال�ستئناف الإدارية مبنطقة الريا�س، ومنطقة مكة 
املكرمة، واملنطقة ال�سرقية، اإ�سافة للمحاكم الإدارية يف كل من الريا�س، وجدة، 

ومكة، والدمام، واأبها، وبريدة.

وتابع الدكتور الرباهيم اأن الديوان طبق منوذًجا جديًدا للعمل الق�سائي، وهو 
مطبق يف كثرٍي من الدول، واأ�سا�سه تفريغ القا�سي للنظر والدرا�سة يف تخ�سي�س 
اأيام معينة للجل�سات، واأيام معينة للدرا�سة وكتابة الأحكام، ففي ال�سابق كانت 
اجلل�سات يومية مما كان مينع القا�سي من النظر والدرا�سة ل�ستغراق اجلل�سات 
لكل وقته، ويف التطبيق اجلديد مت و�سع جميع اجلل�سات يف يوم اأو يومني، وقد 
تبني بعد تطبيق هذه الآلية اأن معدل النظر الأ�سبوعي زاد ب�سكل كبري وتقاربت 
اأ�سهم يف �سرعة الف�سل يف الق�سايا بدقة وعدالة، كما  مواعيد اجلل�سات مما 
اأن الغالب الأعم من الق�سايا ل ت�ستغرق جل�ساتها مدة زمنية طويلة يف دورتها 
الق�سائية املعتادة، واملادة احلادية ع�سرة من نظام املرافعات اأمام الديوان بينت 

اآلية جديدة لتبادل املذكرات.
ونفى رئي�س اللجنة وجود انخفا�س يف ن�سبة الإجناز ملحاكم الديوان؛ اإذ اأن 
ن�سبته )%33(  ارتفع مبا  التقرير )1434/1433هـ(  الق�سائي يف عام  الإجناز 
الواردة  الق�سايا  زيادة كبرية يف عدد  اأن هناك  قبله، يف حني  الذي  العام  عن 
فعدد  )30%(؛  جتاوزت  قبله  الذي  للعام  بالن�سبة  التقرير  عام  يف  للديوان 
الق�سايا املنظورة لدى الديوان يف عام 1433هـ و�سل اإلى )128.738( ق�سية، 
بينما كانت يف عام 1432ه )99.103( ق�سايا، بزيادة بلغت )29.635( ق�سية، 
اأنها  وقد اأجنزت حماكم الديوان يف عام 1432هـ )58.184( ق�سية، يف حني 
ق�سية،  بلغت )19.181(  بزيادة  ق�سية،  التقرير )77.365(  اأجنزت يف عام 
مما يعني اأن معدل الإجناز يف الق�سايا املنظورة يعد معدًل مرتفًعا. ف�ساًل عن 
اأن كثرًيا من الق�سايا التي يتم احت�سابها من الق�سايا املنظورة يف عام التقرير 
تكون من الق�سايا الواردة يف نهاية العام ول يف�سل فيها اإل يف العام الذي يليه؛ 
وبذلك توؤثر يف ن�سبة الإجناز. ومع ذلك فاإن الديوان ي�سعى جاهًدا لرفع ن�سبة 

الإجناز، ومن ذلك: قيامه باإن�ساء اإدارة للدعم الق�سائي يف بداية عام 1433هـ؛ 
تعنى بتقدمي الدعم وامل�ساندة للدوائر الق�سائية وامل�ساهمة يف جتاوز ال�سعوبات 
املتاأخرة،  الق�سايا  ومتابعة  الق�سايا،  يف  البت  �سرعة  اأمام  تقف  التي  والعوائق 
و�سوًل لق�ساء عادل وناجز، كما يجري العمل يف الإدارة على درا�سة كيفية زيادة 

معدلت الإجناز يف املحاكم وفق منهج علمي وا�ستق�سائي.

ارتفاع عدد ق�ساة الديوان اإلى 498

 كما قام الديوان يف عام 1433هـ بتعيني )99( قا�سًيا يف املحاكم الإدارية 
ميثلون ن�سبة )24.80%( من ق�ساة املحاكم الإدارية، وبزيادة عدد الق�ساة يف 
حماكم ال�ستئناف الإدارية )12( قا�سًيا ميثلون ن�سبة )17%( من ق�ساتها، وقد 
عددهم  كان  حني  يف  قا�سًيا؛   )498( التقرير  عام  يف  الديوان  ق�ساة  عدد  بلغ 
ا�ستئناف  حمكمتي  بافتتاح  الديوان  قام  كما  قا�سًيا،   )399( 1432هـ  عام  يف 
�سبيل  على  ذلك،  ونتج عن  ال�سرقية،  واملنطقة  املكرمة  مكة  منطقة  من  كٍل  يف 
املثال، اأن اإجناز حمكمة ال�ستئناف باملنطقة ال�سرقية لعام 1433هـ بلغ ما ن�سبته 
)99.5%( من الق�سايا الواردة، وجتدر الإ�سارة اإلى اأن اأثر ما قام به الديوان 

من خطوات يحتاج اإلى وقت كاٍف حتى يكون ظاهًرا ووا�سًحا.

وختم رئي�س اللجنة اأن ديوان املظامل يهدف اإلى افتتاح حماكم اإدارية يف كل 
منطقة من مناطق اململكة، وقد حتقق هذا الهدف، ونظًرا لأن املدن الكبرية قد 
اأن يتجه  اأنه من املنا�سب  تتعدد يف املنطقة الإدارية الواحدة، فقد راأت اللجنة 
اإلى  الأولويات، ينظر  ترتيب  والديوان، يف  املدن.  تلك  لفتح حماكم يف  الديوان 
تو�سيتها  اللجنة  قيدت  لذا  املدن،  بني  وامل�سافات  الق�سايا،  وحجم  الحتياج، 
بجملة )ح�سب الحتياج(. ومن املعلوم اأن الديوان حني ينظر يف حاجة تلك املدن 

�سيقوم بدرا�سة متكاملة، لذا مل تر اللجنة ت�سدير تو�سياتها بكلمة درا�سة.

ديوان المظالم طبق نموذًجا جديًدا
للعمل القضائي
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دعا الهيئة إلى استكمال هيكلها التنظيمي 
الشورى يطالب هيئة المواصفات والمقاييس بالعمل على بناء

قدراتها الذاتية في إعداد المواصفات القياسية
طـــالب جمــل�س ال�سـورى الهيــئة ال�سعوديــة للموا�سفات واملقايي�س 
واجلــودة بالعــمل على بنــاء قدراتــها الذاتيــة يف اإعــداد املوا�سفات 
القيا�سيــة، والعــمل مــع اللجنــة الوطنـــية لكــود الــبنــاء ال�سعــودي 
ا�سرتاطات  جلميع  مرجًعا  ال�سعودية  واملقـايي�س  املوا�سفــات  جلــعل 

ومتطلبات الكود. 
 

كما طــالب املجلــ�س الهيئــة ب�سرعــة ا�ستكمــال هيكــلها التنظــيمي 
لتنفيذ مهامها الرقابية.

جاء ذلك بعــد اأن ا�ستمــع املجــل�س خــالل جل�ستـه العادية الثامنة 
ع�سرة التي عقدها يوم الثالثــاء 1435/5/3هـ برئا�سة معايل نائب 
رئي�س املجل�س الدكتور حممد بن اأمني اجلفــري لوجــهة نظــر جلــنة 
ال�سوؤون القت�سادية والطاقـة، ب�ساأن ملحــوظات الأعــ�ساء واآرائــهم 
جتــاه التــقرير ال�سنــوي للهيئــة ال�سعوديــة للموا�سفــات واملقاييــ�س 
واجلــودة للعــام املـالــي 1434/1433هــ التي تــالهــا رئيــ�س اللجنــة 

الأ�ستاذ �سالح احل�سيني.

واأفــادت اللجنــــة اأن الهيئــــة ال�سعوديـة للموا�سفات واملقايي�س واجلودة قامت 
باإ�سدار املوا�سفات القيا�سية ال�سعوديـــة؛ وذلك فيما يخ�س القاب�سات واملقاب�س 
)الأفيا�س(، وقد اعتمدت الهيئة يف اإعــــدادها لتلك املوا�ســــفات القيا�سيـــة على 
الأمنوذج الربيطــــاين ل�سكــــل القاب�س واملقــــب�س، وهذا النموذج ي�سمح للمقبــــ�س 
باأن يكــــون مزودًا بغــــوالق عند الفتحــــتني احلاملتــــني للتيار، والتي تنغلق تلقائًيا 
عند �سحب املقاب�س. ول ي�سمح للقاب�س الذي يعمل على )220( فولت اأن يدخل يف 

املقب�س الذي يعمل على )127( فولت، كما اأنه ل ي�سمح بالعك�س.

واأ�ســــاف رئيــــ�س اللجنــــة �سالح احل�ســــيني اأن الهيــــئة اأفادت باأنها قــــامت 
بعر�س مناذج لالأ�سكال القيا�سية التي يجب اأن تكون عليها القاب�ســــات واملقــــاب�س 
)الأفيا�س( يف املوقع الر�سمي للهيئة يف الق�سم اخلا�س بر�سائــــل التوعيــــة. كما 
قامت الهيئة بعقد العديد من النــدوات، وور�س العمل، بهدف التوعية والتعريف 
باأ�سكال القاب�سات واملقاب�س القيا�ســية، والتو�سيح لو�سائل ال�سالمة املزودة بها 
تلك الأفيا�س. وجاري الإعداد لتنفيذ حملة اإعالميـــة مرّكزة للتوعية باملوا�سفات 
املعتمدة للقاب�سات واملقاب�س )الأفيا�س(، والتي من املتوقــــع تنفيذها مطلـع العام 

املايل القادم 1436/1435هـ.

وردًا على من راأى من الأع�ساء اأن تقرير الهيــــئة ل يحتــــوي على اآليـــة وا�سحة 
للتاأكد من اإلزام امل�سّنعني واملوّردين بالتقّيد باملوا�سفات القيا�ســــية، ويدل على 
ذلك ما متتلئ به ال�سوق املحلية من مواد واأجهزة رديئة ومقلـدة؛ اأو�سحت اللجنة 
واملنتجات  ال�سلع  على  يقت�سر  بالتطبيق-  يتعلق  فيما   - احلايل  الهيئة  دور  اأن 
احلا�سلة على عالمة اجلودة، اأو ال�سلع املطــلوب اإ�سدار �سهــــادة مطابقــــة، اأو 
�سهادة ت�سدير لها. اأما بقية ال�سلع واملنتجات؛ فاإن م�سوؤولية التاأكد من مطابقتها 
للموا�سفات القيا�سية من مهام اجلهات الرقابية الأخرى. وتقوم الهيئة مب�ساعدة 
تلك اجلهات حني الطلب من خالل امل�ساهمة يف اإجراء الختــبارات الالزمة على 

اأي عينات تر�سل لها للتاأكد من مدى مطابقتها للموا�سفات القيا�سية.

وقد قامت الهيئة مبراجعة املنظومة الرقابية احلاليــــة للمطابقة على ال�سلع 
)امل�ستوردة اأو امل�سنعة حملًيا( مب�ساركة اجلهات الرقابيــــة ذات العالقــة )وزارة 
التجارة وال�سناعة، وم�سلحة اجلمارك(؛ حيت متت مراجعة التفـاقيات املوقعة 
مع �سركات املطابقة وحتديثها مبا يحقق حماية اأف�سل للم�ستهلك، و�سيتم التوقيع 

مع تلك اجلهات بداية العام املايل القادم )باإذن اهلل(.

ويف جمال الرقابة على امل�سانع؛ تقوم الهيئة بتن�سيق م�ستمر مع فريق املتابعة 
ال�سناعية التابع لوكالة ال�سناعة بوزارة التجــــارة وال�سناعــــة؛ لتنــــفيذ برامـــج 
رقابية م�سرتكة بني الطرفني. وقد مت البدء بتنــــفيذ هذا الربنامــــج وعمل جولت 
رقابية على جميع م�سانع حديد الت�سليح، وم�سانع تلبي�س الإطــــارات واحلديــــد 

باململكة، ومت اإغالق بع�س هذه امل�سانع ح�سب اإفادة الهيئة. 

وفيما يخ�س م�ساركة الهيئة يف املنظمات الدوليــــة للقــــيا�س، واختـــيار اأف�سل 
املوا�سفات العاملية، واأن يكون هناك فروع للهيئة يف جميع منافذ اململـــكة ملطابقة 
الأجهزة واملواد للموا�سفات واملقايي�س، وت�سهيل ورود املنتــــجات. كما يجـــب على 
الهيئة رفع م�ستوى اأنظمة الختبارات؛ حيث اإن املختربات ل تــــرقى ول تــواكب 
“الثالثة”، و”الرابعة”،  املواد  اإلى  ا�ستناًدا  اأنه  اللجنة  الأنظمة احلديثة. بينت 

الهيئة اعتمدت النموذج البريطاني 
كواصفة لألفياش الكهربائية
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باإ�ســدار لئحة بطاقة كفاءة  و”التا�سعة” من تنظيم الهيــــئة؛ قـــامت الهيئــــة 
ا�ستهــالك الطـاقــة لالأجــهزة الكــهربائيــة، الــتي تهــدف اإلــى تر�سيــد ا�ستــهالك 
الطاقــة الكهربائيــة، حفــاًظا على القت�ساد الوطني ومكت�سباته، وحتقيق مردوٍد 

اقت�سادٍي اأف�سل للم�ستهلك.

ولفتــت النــظر اإلى اأن عــدد الــنجــوم املــوجــود على بطــاقة كــفــاءة ا�ستــهالك 
الطاقة يو�سح كفاءة اجلهاز يف توفري ا�ستهــالك الطاقــة الكهربائيــة؛ فكــلما زاد 
عدد النجوم كلما قل ا�ستــهالك اجلــهاز للطاقة الكهربائية. وقد مت و�سع برنامج 
�سارم ومتكامل مع اجلهات الرقابية ذات العالقــة؛ للتاأكــد من حتقيــق املنتـجات 
ا على  اأي�سً العمل  الطاقة. وجاري  امل�سنعة حمليًا ملتطلبات كفاءة  اأو  امل�ستوردة 
اإن�ساء خمتربات كفاءة الطاقة التابعة للهيئة؛ حيث مت التوقيع مع اجلانب الكوري 

لتنفيذ املرحلة الأولى – خمترب كفاءة املكيفات.

وحول ما يقوم به بع�س التجار وال�سركات واملوردين بو�سع عالمة اجلودة على 
ال�سلع امل�ستوردة؛ اأكد رئي�س اللجنـة �ســالح احل�سيني اأن هذا يعد غ�ًسا جتارًيا 
اجلمارك  بني  تن�سيق  هناك  يكون  حيث  اجلمارك؛  قبل  من  اأوًل  �سبطه  ينبغي 
امل�سانــع اخلارجــية احلا�سـلة على عالمة  بقائمــة  والهيئة من خالل تزويدها 
اجلــودة ال�سعوديــة، ومــا عداهــا فهي خمالــفة ينبـغي عــدم ال�ســماح لها بــدخول 

الأ�سواق ال�سعودية.

برنامج صارم للتأكد من تحقيق المنتجات 
لمتطلبات كفاءة الطاقة
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وب�ساأن الب�سائع التي حتــمل عالمــات جــودة عاملية مقّلدة قال احل�سيني اإنها  
من م�سوؤولية وزارة التجارة وال�سنــاعة. اأما امللحوظـة الأ�سا�سية التي يدور حولها 
النقا�س بعدم مطابقة املواد املوجودة يف الأ�ســواق للموا�سفات؛ فجاري العمل - 
مع اجلهات الرقابية ذات العالقة - لتكثيف حمـالت م�سح الأ�سواق وتفعيل دور 

الهيئة الرقابي.

وفيما يتعلق مب�ساركة الهيئة يف املنظمات الدوليــة للقيا�س؛ قــال رئي�س اللجنة 
اأن الهيئة ت�سارك يف العديد من اأنظمة املنظمات الدولية املعنية بالتقيي�س، والهيئة 

 . )ISO(ممثلة بع�سوية كاملة يف العديد من جلان املنظمة الدولية للقيا�س

وبخ�سو�س فــتح فــروع للهيــئة يف جمــيع مــنافــــذ اململــكة ملطابقــة الأجــهزة 
للموا�سفات؛ اأ�سار احل�سيني اإلى اأن الهــيئة ب�ســدد درا�سـة الطلبات التي و�سلت 
لها من عدة مناطــق، وتقييم الحتياج الفعلي والأولويــة لهــذا الحتــياج مبراعــاة 

حجم الواردات وكثافتها.

وعن تطوير املختربات ورفع م�ستوى اأنظمة الختبارات؛ بني احل�سيني اأن الهيئة 
تعمل جاهدة على تاأمني اأحدث اأجــهزة الخــتبار، وحتديث بع�س الأجهزة القدمية، 
ا �سمن براجمــها الإ�سرتاتيجيـة يتعلق بتطوير املختربات،  وقد اأعدت برناجًما خا�سً

ومن املتوقع اإجناز هذا امل�سروع خالل العام املايل احلايل )باإذن اهلل(.
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استشارات قانونية
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ما ي�سري اإلى هذه امل�سطلح حتديدًا، ولذا فيظهر اأنه م�سطلح حديث اأ�سهمت 
ال�سريعة الإ�سالمية يف احلديث عن م�سامينه ب�سكل مف�سل، حيث اإن ما تعارف 
كونه  عن  يخلو  ل  امل�سروع  غري  الك�سب  تعريف  يف  الو�سعي  القانون  فقاء  عليه 

وجهًا من اأوجه الك�سب احلرام الذي اأتى الإ�سالم بتحرميه ونبذه.
وبالتايل فال ن�ستطيع و�سع تعريف حمدد للك�سب غري امل�سروع بهذا امل�سطلح 
من  وا�سع  مفهوم  امل�سروع  غري  الك�سب  لأن  وذلك  الإ�سالمية؛  ال�سريعة  ظل  يف 
واختال�س  ور�سوة  ربًا  من  حرام  ك�سب  هو  ما  كل  فيه  يدخل  ال�سرعية  الناحية 

وغريها مبا فيها املفهوم القانوين احلديث للك�سب غري امل�سروع . 
بالغ  املو�سوع  هذه  اأولت  قد  الإ�سالمية  ال�سريعة  اإن  القول  ميكن  هذا  وبعد 
والق�س�س  املتواترة  الن�سو�س  خالل  من  جليًا  ذلك  يظهر  والرعاية،  العناية 
ال�سلوك  هذا  عن  النهي  يف  الإ�سالمي  الرتاث  كتب  بها  تزخر  التي  املتكاثرة 
امل�سروع  غري  للك�سب  ال�سابقة  اجلرائم  يف  وا�سح  ب�سكل  ذلك  يظهر  امل�سني؛ 
اعتبار  على  وغريهما؛  النفوذ  وا�ستغالل  كالر�سوة  والقانوين،  العلمي  باملفهوم 
اأن الإ�سالم ينظر اإلى الوظيفة العامة عل اأنها تكليف بخدمة النا�س دون جعلها 

طريقًا للتك�سب بغري طريق م�سروع.
ولذا جاء الإ�سالم بتحرمي اختال�س الأموال العامة حترميًا جازمًا مهما كانت 
�ساآلة املبلغ املختل�س واأيًا كانت �سورته؛ فقد روي عن النبي �سلى اهلل عليه و�سلم اأنه 
قال : » من ا�ستعملناه على عمل فرزقناه رزقًا فما اأخذ بعد ذلك فهو غلول » رواه اأبو 
داود واحلاكم . وما روي عنه �سلى اهلل عليه و�سلم اأنه قال » من ا�ستعملناه منكم 

على عمل فكتمنا خميطًا فما فوقه كان غلوًل ياأتي به يوم القيامة » رواه م�سلم .
غري  الك�سب  على  كذلك  �سابقة  جلرمية  الإ�سالم  حترمي  يف  احلال  وكذلك 
امل�سروع تتمثل يف جرمية » ا�ستغالل النفوذ « ؛ فقد روى الإمام البخاري يف �سحيحه 
عنه �سلى اهلل عليه و�سلم – اأنه ا�ستعمل رجاًل من الأزد يقال له ابن اللتبية على 
�سدقات بني �سليم ، فلما قدم قال : هذا لكم وهذا اأهدي اإيل ، فقام النبي �سلى اهلل 
عليه و�سلم على املنرب فحمد اهلل واأثنى عليه وقال : ما بال عامل اأبعثه فيقول هذا 
لكم وهذا اأهدي اإيل، اأفال قعد يف بيت اأبيه اأو يف بيت اأمه حتى ينظر اأيهدى اإليه 
اأم ل، والذي نف�س حممد بيده ل ينال اأحد منكم منها �سيئًا اإل جاء به يوم القيامة 

عند احلديث عن الك�سب غري امل�سروع؛ فهو يعني التك�سب والإثراء 
اأخالقية  جرمية  عن  احلديث  ياأتي  وحينها  م�سروع،  غري  بوجه 
بالدرجة الأولى تتمثل يف احل�سول على مال بغري وجه حق، درجت 
بها،  خا�سة  قوانني  و�سّن  حماربتها،  على  الدولية  الأنظمة  غالبية 
تارة  خمتلفة،  مب�سميات  العربية  الدول  من  كثري  يف  احلال  هو  كما 
ي�سمى قانون » الك�سب غري امل�سروع « كما هو احلال يف م�سر وغريها، 
وتارة ي�سمى قانون » من اأين لك هذا «، وبالتايل فنحن اأمام جرمية 

جنائية م�ستقلة بقوانينها وتنظيماتها املختلفة.
ياأتي هذا املقال يف اإطار اإلقاء ال�سوء ب�سكل خمت�سر على ماهية هذا ال�سلوك 
باأمانة  اأداء وظيفته  العام يف  املوظف  تق�سري  ب�سكل عام يف  املتمثل  الإجرامي 

واإخال�س، وجعلها م�سدرا لإثرائه ماليًا دون وجه م�سروع.
التي  ال�سعودية ل�سنا مبناأًى عن بقية الدول  العربية  اأننا يف اململكة  ول �سك 
ال�سريعة  متليه  ما  على  ذلك  يف  معتمدين  عام،  ب�سكل  �سلوك  هكذا  حتارب 
الإ�سالمية من النهي عن التك�سب وجلب الأموال بطرق غري م�سروعة؛ باعتبارها 
امل�سدر الرئي�س الذي ت�ستقى منه جميع الأنظمة الداخلية، واملظلة ال�سامية التي 

ت�ستلهم منها القوانني املنظمة لكافة �سوؤون احلياة.
اإل اأن اململكة مل تعمد اإلى �سن قانون خمت�س بهذا املو�سوع كما هو احلال يف 
اأغلب الدول، ولعل اكتفاءها ب�سن اأنظمة حتارب الأ�سكال ال�سابقة جلرمية الك�سب 
غري امل�سروع مثل نظام مكافحة الر�سوة، ونظام غ�سيل الأموال، وا�ستغالل النفوذ... 
هو ما حدا بها اإلى هذا التوجه، واإن كان احلديث عن جرمية » الك�سب غري امل�سروع 
« اأعّم بكثري من اختزاله يف اأ�سكال حمددة و�سيقة، فكما عرفته بع�س القوانني 
باأنه » كل مال ح�سل عليه اأحد اخلا�سعني لأحكام القانون لنف�سه اأو لغريه ب�سبب 
ا�ستغالل اخلدمة اأو ال�سفة، وتعترب ناجتة ب�سبب ا�ستغالل اخلدمة اأو ال�سفة كل 
زيادة تطراأ بعد تويل اخلدمة اأو قيام ال�سفة على ثروة اخلا�سع لهذا القانون وزوجه 
واأولده الق�سر متى كانت ل تتنا�سب مع مواردهم وعجز عن اإثبات م�سدرها«. 
)انظر: �سرح قانون الك�سب غري امل�سروع ، ا�سماعيل اخللفي ، �س 47 ( ، ومع تنوع 

التعريفات القانونية لهذا ال�سلوك، اإل اأن موؤداه اإلى املعنى ال�سالف الذكر.
وبناًء على ما �سبق؛ فياأتي هذا املقال يف اإطار امل�ساهمة يف التحفيز لدرا�سة 
الك�سب غري  النظر يف �سرورة �سن نظام م�ستقل يعنى بجرمية  اإعادة  اإمكانية 
يف  الدولة  جهود  لدعم  الت�سريع  هذا  مثل  ل�سن  احلاجة  تظهر  حيث  امل�سروع؛ 
مكافحة الف�ساد وبالذات يف مكافحة جرائم العتداء على املال العام عن طريق 
للرثوات  وت�سخم  م�سروع،  غري  ك�سب  على  للح�سول  العامة  الوظيفة  ا�ستثمار 
بوجوه م�سبوهة، تلقي بظاللها ب�سكل مبا�سر على القت�ساد الوطني. حيث تعد 
من  الأخرى،  التقليدية  اجلرائم  عن  يختلف  خا�س  طابع  ذات  اجلرمية  هذه 
حيث مرتكبيها وال�سرر الناجم عن ارتكابها، فغالبًا ما يتمتع مرتكبوها مب�ستوى 
علمــي وثقــايف يف جمــال اأعمالهــم متكــنهم من ارتكــاب تلك اجلرمية ومن ثم 

اإخفاء معاملها عن الأجهزة الرقابية.
يف  طارئ  اأو  حديث  �سلوك  عن  حديثًا  لي�س  ال�سلوك  هذا  عن  احلديث  اإن 
زاخرًا  لوجدناه  العظيم؛  الإ�سالمي  تراثنا  يف  فت�سنا  لو  بل  املتاأخرة،  الع�سور 
باحلديث عن هذه اجلرمية يف اأدق تفا�سيلها، بغ�س النظر عن امل�سطلح العلمي 
» الك�سب غري مل�سروع «، فح�سب بحثي الب�سيط يف كتب الفقه الإ�سالمي مل اأجد 

الكسب غير المشروع بين الشريعة والقانون

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

مبجل�س ال�سورى
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ولذا – فكما �سبق احلديث – اإن جممل الت�سريعات العاملية وكذلك العربية قد 
تناولت جرمية » الك�سب غري امل�سروع « بالبحث والتقنني، و�سّنت لذلك نظامًا خا�سًا 
يعالج فيه هذه اجلرمية بكل تفا�سيلها، بيد اأننا يف اململكة العربية ال�سعودية نفتقر 
اإلى نظام خا�س بجرمية » الك�سب غري امل�سروع » يجمع �سوره واأ�سكاله واأحكامه 
املختلفة، حيث اكتفى املنظم ال�سعودي ب�سن اأنظمة حتارب الأ�سكال واملمار�سات 
التي يعتربها فقهاء القانون �سابقة على جرمية الك�سب غري امل�سروع؛ كجرمية 
الر�سوة، وا�ستغالل النفوذ، والتزوير بهدف التك�سب وغريها، بينما قانون الك�سب 
غري امل�سروع يعد قانونًا م�ستقالًّ بذاته، يهدف اإلى نزاهة املوظف عن التك�سب من 
خالله وظيفته العامة باأي �سكل من الأ�سكال، فقد تت�سخم ثروة املوظف العام دون 
ثبوت ارتكابه جلرمية ر�سوة اأو اختال�س اأو ا�ستغالل نفوذ وغريها، اإل اأن قانون 
الك�سب غري امل�سروع ل يكتفي بذلك، واإمنا تتم م�ساءلة املوظف العام عن م�سدر 
ثروته الطارئة، وحينما ل تتوفر م�سادر م�سروعة لرثوته؛ يكون معر�سًا للجزاء 
وفقًا لقانون الك�سب غري امل�سروع، فهو قانون ي�ستمل على اأحكام تف�سيلية بكل ما 
يخ�س تك�سب املوظف العام بوظيفته، واإثرائه دون وجه م�سروع، مع �سن العقوبات 

املالئمة، وبيان طرق الطعن والرتافع ...اإلخ. 
ومن هنا يت�سح اأن نطاق تطبيق قانون الك�سب غري امل�سروع هو املوظف العام 
اأن  ميكن  دقيق  م�سطلح  حتديد  يف  القانون  فقهاء  اآراء  تباينت  وقد  باملجمل، 
م�سمونها  يف  كثرياً  تختلف  ل  كانت  – واإن  العام  املوظف  مفهوم  على  ينطبق 
الإدارية  املحكمة  حكم  من  ا�ستخال�سه  ميكن  ما  هو  له  و�سف  اأقرب  ولعل    -
العليا امل�سرية الذي تق�سي فيه : » باأن �سفة املوظف العام ل تقوم بال�سخ�س«، 
ول جتري عليه اأحكام الوظيفة العامة اإل اإذا كان معينًا يف عمل دائم يف خدمة 
اأو ال�سلطات الإدارية بطريق مبا�سر ») انظر : حكم  مرفق عام تديره الدولة، 

املحكمة الإدارية العليا يف 1970/12/13 �س 55 (. 
اإمكانيــة درا�ســة �سن قــانـــون » الك�سب غري امل�سـروع « يف  اإن  اأن نقول  بقي 
اململكة العربية ال�سعودية؛ يبقى مقرتحًا ميكن للدولة القيام به، يف ظل التوجه 
احلميد وامللحوظ الذي تقـــوم به اململكـــة يف حماربــة الف�ســـاد ب�ســتى اأ�سكالـــه 
املختلفة. متمثاًل يف الكثري من الإ�سالحات املختلفة باإ�سراف مبا�سر من خادم 
احلرمني ال�سريفني – يحفظه اهلل ويرعاه -  ولعل اأمره – حفظه اهلل – باإن�ساء 
هيئــة م�ستقــلة تعنى بهــذا ال�ســاأن وهي ) الهيئة الوطنية ملكافحة الف�ساد ( خري 
الف�ساد، و احلر�س على  دليل على امل�ساعي احلميدة واجلادة يف الق�ساء على 

نزاهة الوظيفة العامة عن كل ما قد ي�سوبها.    

يحمله على عنقه بعري له رغاء، اأو بقرة لها خوار، اأو �ساة تعري، ثم رفع يديه – �سلى 
اهلل عليه و�سلم – حتى روؤي عفرتا اإبطيــه ثـم قــال : » اللهم بلغت ، اللهم بلغت «.

اأتت حمرمة وحمذرة  التي  املتواترة  الن�سو�س  – يف  – اأي�سا  وكذا احلال 
كانت  املختلفة، هدية  اأ�سكالها  ب�ستى  الر�سوة«   « اأخرى هي جرمية  من جرمية 
وذلك  كبرية؛  اأو  كانت  �سغرية  قيمتها  كانت  واأيًا  املال،  من  مبلغا  اأو  عمولة  اأو 
لأنها ت�سر مب�سالح عامة النا�س، ول حتقق امل�ساواة فيما بينهم يف تلقي اخلدمة 
العامة، فيحرم من النتفاع بها من مل يقدم الر�سوة، لذلك حرمها الإ�سالم، بل 
ورّتب على ذلك الوعيد ال�سديد، فقد جاء يف احلديث ال�سريف » لعنة اهلل على 
ر�سول  اأن  روي  وكما  ماجه.  وابن  والرتمذي  داود  اأبو  رواه   « واملرت�سي  الرا�سي 
اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم بعث عبداهلل بن رواحة لليهود ليقدر اخلراج الواجب 
دفعه على النخيل، فجمع له يهود املدينة بع�س حلي ن�سائهم وقالوا له: هذا لك 
وخفف عنا وت�ساهل يف التقدير، فقال عبداهلل بن رواحة: يا مع�سر يهود، واهلل 
، ولكن ذلك ل يحملني على اأن اأحيف عليكم، فاأما  اإنكم ملن اأبغ�س خلق اهلل اإيلَّ
ما عر�ستم علي من ر�سوة فاإنها �سحت، واإننا ل ناأكلها، فقالوا له : » بهذا قامت 

ال�سموات والأر�س « . ) حديث ح�سن، اأخرجه مالك يف املوطاأ (.
ومما �سبق يت�سح حر�س الإ�سالم على توفري اأق�سى درجات الأمانة والنزاهة 
لدى القائم على خدمة النا�س من خالل وظيفة عامة اإئتمنه وايل الأمر عليها، 
لذا اأتى الإ�سالم حمرمًا جميع الأ�سكال املف�سية اإلى التك�سب من وراء الوظيفة 
املوظفني،  من  اخلدمات  تلقي  يف  الكامل  حقه  اإن�سان  كل  ينال  حتى  العامة، 
وق�ساء حوائجهم دون دفع مقابل مادي ي�ستوجب ح�سوله على تلك اخلدمات، 
فاإن ا�ستغل املوظف حاجة النا�س لهذا احلق وتربح من ورائهم؛ عّد هذا ك�سبًا 

غري م�سروع ، وغلوًل �سيعاقبه اهلل تعالى عليه.
وبالنظر اإلى النظام يف اململكة العربية ال�سعودية؛ جند اأنه قد عالج ب�سكل 
يتمثل  املوظف،  يقرتفها  قد  التي  املالية  اجلرائم  ببع�س  يتعلق  ما  كل  وا�سح 
وتاريخ  م/36  رقم  امللكي  باملر�سوم  ال�سادر  الر�سوة  مكافحة  نظام  يف  ذلك 
عن  النهي  من  املدنية  اخلدمة  لوائح  ت�سمنته  ما  كذلك  1412/12/29هـ، 
املوظف  على  يجب  التي  املحظورات  من  واعتبارها  والنفوذ،  ال�سلطة  ا�ستعمال 
العام المتناع عنها، وفقًا ملا ن�ست عليه املادة الثانية ع�سرة من نظام اخلدمة 
حيث  1397/7/10هـ؛  وتاريخ  م/49  رقم  امللكي  باملر�سوم  ال�سادر  املدنية، 

ن�ست على الآتي : » يحظر على املوظف خا�سة «: 
اأ- اإ�ساءة ا�ستعمال ال�سلطة الوظيفية . 

ب- ا�ستغالل النفوذ . 

نظام  يف  عليها  املن�سو�س  ال�سور  من  �سورة  باأي  طلبها  اأو  الر�سوة  قبول  ج- 

مكافحة الر�سوة .  

لق�سد  بالو�ساطة  اأو  بالذات  خالفه،  اأو  والإكراميات  الهدايا  قبول  د- 

الغراء من اأرباب امل�سالح ...” اإلخ . 

نف�سه  يعر�س  نفوذه  با�ستغالل  يقوم  �سفته  كانت  اأيًا  موظف  اأي  اأّن  كما 
للمادتني  طبقًا  اجلنائية؛  للمحاكمة  نف�سه  يعر�س  قد  كما  التاأديبية،  للم�ساءلة 

الثالثة والرابعة من نظام مكافحة الر�سوة. 
باعتبارها  الو�سعي  القانون  يف  امل�سروع  غري  الك�سب  بجرمية  يتعلق  ما  اأما 
جرمية جنائية م�ستقلة؛ فهو حديث مت�سعب ومتفرع؛ لي�س بالإمكان الإتيان بكامل 
تف�سيالته وتفريعاته املختلفة يف هذا املقال، لكن ح�سبنا من ذلك الإ�سارة اإليه 

بعموم؛ عّل القارئ بعد ذلك اأن ي�سرب اأغواره يف مظانه ومواطنه القانونية.
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بن  عبـداهلل  الـدكتور  ال�سيخ  ال�سورى  جمــل�س  رئي�س  معايل  اأكد 
يعي�سه  الذي  املاأزق  من  اخلروج  اأن  ال�سيخ  اآل  اإبـراهــيم  بن  حمـمد 
على  القوى  ميزان  يف  تغيري  باإحداث  مرهوًنا  يظل  ال�سوري  ال�سعب 
املمثل  بو�سفه  ال�سوري  لالإئتالف  وامل�ساندة  الدعم  وتقدمي  الأر�س 
اململكة  اعتذار  اأن  اإلى  منوهًا   ، ال�سوري  لل�سعب  الوحيد  ال�سرعي 
العربية ال�سعودية عن قبول املقعد غري الدائم يف ع�سوية جمل�س 

في كلمته في اجتماعات الجمعية العمومية لالتحاد البرلماني الدولي بجنيف:
رئيس مجلس الشورى: الخروج من المأزق السوري مرهون بتغيير في

ميزان القوى على األرض ودعم االئتالف السوري

واجباته  اأداء  عن  الأمن  جمل�س  عجز  ب�سبب  جاء   الدويل  الأمن 
ويف  والإ�سالمية  العربية  الق�سايا  جتاه  خا�سة  م�سوؤولياته  وحتمل 
مقدمتها الق�سيتان الفل�سطينية وال�سورية، وتعبرًيا عن خيبة الأمل 
جتاه ق�سور جمل�س الأمن عن حتقيق الأمن وال�سالم يف اأرجاء العامل 

كافة والدفاع عن املظلومني.

جاء ذلك يف كلمة ملعاليه يف اأعمال اجتماعات اجلمعية العامة الـ 130 لالحتاد 
الربملاين الدويل حيث راأ�س وفد جمل�س ال�سورى امل�سارك يف الجتماعات التي 
عقدت مبقر الحتاد يف جنيف، و�سم الوفد معايل الأمني العام ملجل�س ال�سورى 

الدكتور حممد بن عبداهلل اآل عمرو وعددًا من اأع�ساء املجل�س.

واأو�سح معايل رئي�س جمل�س ال�سورى اأن هذا الجتماع ينعقد بعد تعرث موؤمتر 
جنيف 2 لل�سالم يف �سوريا؛ وم�سي 3 �سنوات دون بارقة اأمل بوقف نزيف الدماء 
اأكرب  األوان الدمار واخلراب يف  امل�ستمر لل�سعب ال�سوري؛ وما حلق بالبالد من 
والتدمري  القتل  �سنوف  كل  النظام  فيها  مار�س  املعا�سر؛  تاريخنا  يف  الكوارث 
والتهجري، و�ساعده يف ذلك اأطراف خارجية وجماعات اإرهابية يف ظل خذلن 
املجتمع الدويل ، داعًيا املجتمع الدويل اإلى م�ساعدة ال�سعب ال�سوري يف تقرير 

م�سريه والدفاع عن نف�سه �سد القمع والإبادة والت�سريد.
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واأعرب الدكتور عبداهلل اآل ال�سيخ عن تطلعه اإلى عمل دويل جاد يعالج اأوجه 
الق�سور ليعم ال�سالم والأمن عاملنا الذي اأ�سبح يعج بامل�سكالت والأزمات التي 
تزيد من بوؤر التوتر وت�سهم يف كثري من املاآ�سي، موؤكًدا اأن اأ�سلوب احلوار باآلياته 
كافة بني دول العامل وكياناته بات �سرورة تفر�سها الظروف الراهنة، وهو ما 
ليكون  بجهد  عليه  وعملت  اأمد؛  منذ  ال�سعودية  العربية  اململكة  حكومة  اأدركته 

عماد �سيا�ستها اخلارجية وركًنا اأ�سياًل يف تعاملها مع الغري.

واأ�سار اإلى الدور الكبري الذي بذله خادم احلرمني ال�سريفني امللك عبداهلل 
العنف والتطرف  الت�سامح ونبذ  لتاأ�سي�س حوار عاملي يقوم على  بن عبدالعزيز 
والثقافات  ال�سماوية  الديانات  اأتباع  بني  امل�سرتكة  الإن�سانية  القيم  وتعزيز 
اإ�سبانيا  ومملكة  ال�سعودية  العربية  اململكة  بني  بالتعاون  عنه  نتج  املختلفة، 
وجمهورية النم�سا تاأ�سي�س مركز امللك عبداهلل بن عبدالعزيز العاملي للحوار بني 
اأتباع الأديان يف العا�سمة النم�ساوية فيينا، الذي بداأ عمله فعلًيا يف ن�سر ثقافة 

احلوار؛ واحرتام ثقافة الغري.

الدويل  الربملاين  الحتاد  رئي�س  ملعايل  �سكره  عن  كلمته  يف  معاليه  واأعرب 
الأ�ستاذ عبدالواحد الرا�سي على جهوده املتميزة يف �سبيل جناح عمل الحتاد، 
اندر�سن جون�سون  وليته  املنتهية  الدويل  الربملاين  الحتاد  عام  الأمني  وملعايل 

على جهوده التي بذلها طيلة الأعوام املا�سية كاأمني عام لالحتاد.

وحث الدول كافة على الحتاد واأخذ زمام املبادرة لتفعيل التفاو�س وتطويره 
التطلعات  ومراعاة  الدول،  ببع�س  وتع�سف  ع�سفت  التي  الأزمات  ملعاجلة 
 “ تعالى  اهلل  بقول  عماًل  الإن�سانية  والكرامة  العدالة  يف  لل�سعوب  امل�سروعة 

وتعاونوا على الرب والتقوى ول تعاونوا على الإثم والعدوان”.

الملك عبداهلل أسس لحوار عالمي
ينبذ العنف والتطرف ويعزز القيم 

اإلنسانية المشتركة

الضغط على إسرائيل لوقف عدوانها 
ومستعمراتها االستيطانية وإنهاء

معاناة الشعب الفلسطيني

وقال معايل رئي�س جمل�س ال�سورى: “ اإن النزاع الفل�سطيني الإ�سرائيلي الذي 
طال اأمده ب�سبب تعنت احلكومة الإ�سرائيلية وعدم ا�ستعدادها للوفاء مبتطلبات 
وم�ستحقات م�سرية ال�سالم وحتديها للمواثيق الدولية ياأتي يف مقدمة التحديات 
التي ت�سكل هاج�ًسا يوؤرق اجلميع، الأمر الذي يوجب تكثيف اجلهود حل�سد موقف 
وتو�سعه  عدوانه  لإيقاف  الإ�سرائيلي  الكيان  على  ال�سغط  ملمار�سة  موحد  دويل 
وا�ستئناف  الفل�سطينية،  الأرا�سي  من  املزيد  واقتطاع  امل�ستوطنات؛  بناء  يف 
خارطة  وخطة  العربية  ال�سالم  ومبادرة  الدولية  املرجعيات  وفق  املفاو�سات 
الطريق، واإنهاء معاناة ال�سعب الفل�سطيني ال�سقيق الذي نفذ �سربه وهو يطالب 

با�ستعادة حقوقه امل�سروعة واإقامة دولته امل�ستقلة وعا�سمتها القد�س ال�سريف.

اجتماع خليجي لتنسيق المواقف الخليجية
من جهة اأخرى �سارك معايل رئي�س جمل�س ال�سورى ال�سيخ الدكتور عبد اهلل 

بن حممد بن اإبراهيم اآل ال�سيخ يف الجتماع الت�ساوري لروؤ�ساء جمال�س ال�سورى 

والنواب والوطني والأمة بدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية الذي عقد 

يف جنيف على هام�س اجتماعات اجلمعية العمومية لالحتاد الربملاين الدويل 

لتن�سيق املواقف بني دول املجل�س جتاه املو�سوعات املطروحة للبحث على جدول 

اأعمال اجتماعات اجلمعية.

وقد اتفق الربملانيون اخلليجيون على دعم املر�سحة الباك�ستانية �ساذيا رايف 
الربملاين  لالحتاد  اجلديد  العام  الأمني  ملن�سب  �سوجن  مارتن  الكامريوين  اأو 

الدويل خلفا لالأمني العام احلايل اأندر�س جون�سون.
كما اتفقوا على دعم البند الطارئ الذي تقدمت به املغرب للجمعية العامة 

لالحتاد الربملاين الدويل ويخ�س دعم الأمن وال�سالم يف اإفريقيا الو�سطى.
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اتحاد البرلمان الدولي: النزاع في سوريا لن يحل إال بالم فاوضات والحوار السياسي

دعا الأع�ساء امل�ساركون يف اأعمال اجلمعية العامة لالحتاد الربملاين الدويل 
و�سالمًا. اأمنًا  اأكرث  مكانا  العامل  جلعل  مت�سافرة  برملانية  تدابري  اتخاذ   اإلى 

الأزمات  بال�سالم والدميقراطية جتاه  التزامه  الدويل  وجدد الحتاد الربملاين 
املتعددة اجلارية يف العامل الآن ل�سيما اأن هذا العام يواكب الحتفال بالذكرى 

ال�سنوية ال125 لإن�ساء الحتاد.

ال�سعب  يعي�سها  التي  واملعاناة  الدماء  اإراقة  ا�ستمرار  اأن  اإلى  النظر  ولفت 
ال�سوري بعد ثالث �سنوات من احلرب يف �سوريا يوؤكد جمددًا �سرورة حل النزاع 

�سلميا من خالل احلوار واملفاو�سات بني جميع الأطراف املعنية.

ودان الحتاد ب�سدة النتهاكات امل�ستمرة للقانون الإن�ساين الدويل وانتهاكات 
اأفريقيا  يف  امل�سلحة  اجلماعات  ترتكبها  التي  النطاق  وا�سعة  الإن�سان  حقوق 

الو�سطى.

النتهاكات  تلك  يف  املتورطني  اجلناة  م�ساءلة  �سرورة  العامل  برملانيو  واأكد 
واجلرائم وممار�سة ال�سغط على حكومة جمهورية اأفريقيا الو�سطى كي ت�ستجيب 

لنداءات العمل الإن�ساين وم�ساعدة العدد الكبري واملتزايد من النازحني.

اأفريقيا  جمهورية  يف  النتقالية  ال�سلطات  الدويل  الربملاين  الحتاد  وحث 
الو�سطى على نزع �سالح امل�سوؤولني عن اأعمال العنف وت�سريحهم؛ م�سددًا على 
امل�ساحلة  لتحقيق  رئي�سية  اأولى  كخطوة  الأطراف  جميع  بني  احلوار  اأهمية 

الوطنية.

ودعا الحتاد الربملاين الدويل الأع�ساء اإلى اللتزام ب�سل�سلة من الإجراءات 
الرامية اإلى اإخالء العامل من الأ�سلحة النووية؛ م�سريًا اإلى وجود ما ل يقل عن 
والأمن  ال�سلم  على  خطريًا  تهديدًا  ت�سكل  التي  النووية  الأ�سلحة  من   17000
انت�سار  عدم  معاهدة  على  ت�سدق  ومل  توقع  مل  التي  الدول  وطالب   الدوليني، 

االأ�ضلحة النووية اإلى القيام بذلك دون قيد اأو �ضرط.  

المتثال  ل�سمان  حكوماتهم  مع  العمل  ب�سرورة  الربملانيني  الحتاد  وطالب 
يف  قطعت  التي  اللتزامات  وجميع  النووي  النت�سار  حظر  ملعاهدة  الكامل 

موؤمترات ا�ستعرا�س املعاهدة عامي 2000 و2010.

حيز  النووية  للتجارب  ال�سامل  احلظر  معاهدة  دخول  كفالة  اأهمية  واأكد 
وان  النووية  لالأ�سلحة  جتارب  اأي  اإجراء  عن  المتناع  اإلى  الدول  داعيا  النفاذ 

ت�سرع احلكومات يف مفاو�سات ب�ساأن اتفاقية لالأ�سلحة النووية.

التي  البلدان  يف  �سيما  الأع�ساء  الربملانات  الدويل  الربملاين  الحتاد  ودعا 
ا�ستغالل  منع  ي�سمن  مبا  الت�سريعات  تعديل  اإلى  امل�سلحة  النزاعات  من  تعاين 

الأطفال يف احلروب، ومعاقبة من يقوم بتجنيدهم.  

نزع أسلحة الدمار الشامل، وعلى جميع 
الدول التوقيع على معاهدة عدم
انتشار األسلحة النووية دون شروط
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 و�سدد على اأهمية حماية الأطفال ل�سيما املهاجرين منهم خالل ال�سراعات؛ 
و�سن ت�سريعات حمددة حلماية الفتيات من الجتار بالب�سر وال�ستغالل اجلن�سي 

والعنف القائم على نوع اجلن�س.

وحث الحتاد احلكومات على النظر يف ق�سايا القا�سرين الذين مت جتنيدهم 
بارتكاب جرائم مبوجب  اتهموا  والذين  امل�سلحة  القوات  قانوين يف  ب�سكل غري 

القانون الدويل واعتبارهم �سحايا ولي�س جناة وتزويدهم بالدعم الالزم.

املتزايدة  املخاطر  اإزاء  العميق  قلقه  عن  الدويل  الربملاين  الحتاد  واأعرب 
للكوارث يف جميع اأنحاء العامل واحلاجة اإلى و�سع �سيا�سات اأقوى للتخفيف من 
وقعها ل�سيما مع تزايد الهتمام بجدول اأعمال التنمية امل�ستدامة اجلديد لكي 

يحل حمل الأهداف الإمنائية لالألفية بعد عام 2015 .

كما دعا الحتاد جميع النواب اإلى اتخاذ اإجراءات فورية ملراجعة الت�سريعات 
ما  اإلى  ا�ستنادًا  وذلك  الكوارث  الناجمة عن  املخاطر  ب�ساأن احلد من  القائمة 
اتفق عليه الربملانيون من اأن التح�سر غري املنظم واملخطط ب�سكل �سيء والفقر 

املتوطن و�سعف احلوكمة تعترب من الدوافع املهمة الكامنة وراء املخاطر.

يف الوقت ذاته دعا الحتاد الأمم املتحدة اإلى اإ�سفاء الطابع الر�سمي على 
مبداأ التعوي�سات ل�سحايا الكوارث الطبيعية وعن الأ�سرار التي ت�سببها الدول 
التي تتعار�س ا�سرتاتيجياتها يف جمال التنمية مع تو�سيات موؤمتر )ريو للتنمية 

امل�ستدامة(.
وحث الحتاد احلكومات على دمج النمو ال�سكاين وتنظيم الأ�سرة والآليات 
املتغرية للرتكيبة ال�سكانية يف ال�سيا�سات املتعلقة بالتنمية امل�ستدامة م�سددًا على 
�سرورة اأن تتاأكد احلكومات والأمم املتحدة من اأن جدول اأعمال التنمية ملا بعد 

عام 2015 يعزز اإطار احلد من خماطر الكوارث التي يجري العمل عليها.
سن تشريعـات لمنع تجنيد

األطفال في الحروب ومعاقبة
من يقوم على تجنيدهم

رئيس مجلس الشورى يجتمع 
مع رئيس الجمعية الوطنية 

الباكستانية

اجتمع معايل رئي�س جمل�س ال�سورى على هام�س اجتماعات 

اجلمعية العمومية لالحتاد الربملاين يف جنيف مع معايل رئي�س 

اجلمعية الوطنية الباك�ستانية )الربملان( �سردار اأياز �سادق.

وبحث معه املو�سوعات املدرجة على جدول اأعمال اجلمعية 

العمومية، وتن�سيق مواقف جمل�س ال�سورى واجلمعية الوطنية 

الباك�ستانية جتاهها، اإلى جانب �سبل تعزيز وتطوير عالقات 

التعاون الربملاين بني البلدين ال�سديقني.
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اخلدمــات الطبيـــة الإ�سعافيـــة يف اململكــة العربيـة ال�سعودية – 
وهي كذلك يف الدول الأخرى - جزء اأ�سا�سي من اخلـدمات ال�سحية؛ 
وهي تختـــ�س باخلـــدمات التي يقـــدمـــها اأفراد الفريـــق الإ�سعـــايف 
يف حالت الطـــوارئ واحلـــوادث والإ�ســـابات التي تتـــطلب خدمـــات 
�سحيـــة عاجلـــة يف مواقـــع احلـــوادث اأو الإ�سابات )خدمات ما قبل 
امل�ست�سفى( وخدمات اإ�سعافية تكميلية يف اأق�سام الإ�سعـاف والطوارئ 
بامل�ست�سفيات، والتوا�سل والتن�سيق بني الفريق الإ�سعـــايف والعامــلني 

من اأفراد الفريق ال�سحي بامل�ست�سفيات.

الهالل  )جمعية  ال�سعودي  الأحمر  الهالل  هيئة  تقوم  الإطار  هذا  و�سمن 
الأحمر ال�سعودي �سابقًا( يف اململكة العربية ال�سعودية بالدور الأ�سا�سي خلدمات 
اململكة،  اأنحاء  ن�ساطها جميع  وي�سمل  اململكة،  الإ�سعافية يف  امل�ست�سفى  قبل  ما 
اإن�سائها كجمعية يف العام  وهي ذات �سخ�سية اعتبارية م�ستقلة، وتطورت منذ 
1354هـ يف هياكلها الإدارية والفنية وخدماتها الأر�سية واجلوية على امل�ستوى 

املحلي والدويل )اجلداول 1- 3(. 

الإ�سعافية  الطبية  اخلدمات  بتوفري  الهيئة  تقوم  املحلي  امل�ستوى  فعلى 
والكوارث  املختلفة  احلوادث  ل�سحايا  امل�ست�سفى  قبل  ما  مرحلة  يف  الطارئة 
والعتاللت ال�سحية الطارئة، وذلك بتقدمي اخلدمات الالزمة يف موقع حدوث 
امل�سابني  نقل  اأثناء  وكذلك  املوقع  يف  احلالة  ا�ستقرار  ي�سمن  ب�سكل  الإ�سابة 
بتقدمي  الهيئة  تقوم  كما   . الإ�سعافية  لعالج احلالت  املالئمة  امل�ست�سفيات  اإلى 
اخلدمات الطبية الإ�سعافية حلجاج بيت اهلل احلرام؛ وت�سهم يف اأعمال التوعية 
ال�سحية اأثناء موا�سم احلج وخالل العام بالتعاون والتن�سيق مع خمتلف اجلهات 
امل�سعفون  ي�سهم  حيث  املدين،  املجتمع  وموؤ�س�سات  اخلا�س  والقطاع  احلكومية 
واملخت�سون يف جمال اخلدمات الإ�سعافية يف تثقيف املجتمع ال�سعودي وتدريبهم 

الخدمات اإلسعافية والمسعفين في المملكة العربية السعودية
رؤية تشريعية

على الإ�سعافات الأولية بنواحي اخلدمات الطبية الإ�سعافية الطارئة عن طريق 
تدريب املتطوعني ومن�سوبي الأجهزة احلكومية الأخرى وخا�سة اجلهات الأمنية 
ال�سحية  باخلدمات  املجتمع  اأفراد  واملهتمني من  املدار�س واجلامعات  وطالب 

والتطوعية. 

اتفاقية  على  ال�سعودي  الأحمر  الهالل  هيئة  وقعت  الدويل  امل�ستوى  وعلى 
جنيف واأ�سبحت الع�سو رقم )91( يف رابطة جمعيات ال�سليب والهالل الأحمر 
املر�سى  جتاه  واحلكومات  اجلمعيات  التزامات  التفاقية  تلك  وحتدد  العاملية، 
وامل�سابني يف احلوادث والكوارث وجرحى احلروب؛ اإ�سافة اإلى الأ�سرى وكيفية 
التعامل معهم واحرتام حقوقهم. ومن خالل الهيئة وانتمائها للمنظمات الدولية 
والعربية والإقليمية ذات ال�سلة، ي�سهم املخت�سون يف جمال الإ�سعاف يف اإثراء 
احلكومات  خرباء  وموؤمترات  الأحمر  لل�سليب  الدولية  املوؤمترات  يف  املعرفة 
اللجان  واجتماعات  الدم  نقل  وموؤمترات  جنيف  اتفاقيات  وتطوير  ملراجعة 
الأو�سط  ال�سرق  لدول  الدرا�سية  واحللقات  الأحمر  ال�سليب  لرابطة  التنفيذية 

و�سمال اأفريقيا وموؤمترات جمل�س حكام رابطة ال�سليب الأحمر .

اأ.د. حم�سن بن علي فار�س احلازمي
ع�سو جمل�س ال�سورى

رئي�س جلنة ال�سوؤون ال�سحية والبيئة
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جدول )1( : مراحل تطور هيئة الهالل األحمر السعودي وأعمالها:

جدول )3( : خطة العمل التنفيذية :

مجال الخدمات اإلسعافية والجهات ذات الصلة :

جدول )2( : مهام هيئة الهالل األحمر السعودي:

املرحلة الأولى: اإن�ساء جمعية الإ�سعاف اخلريي الوطني : وقد �سهدت هذه املرحلة اإن�ساء جمعية خريية با�سم جمعية الإ�سعاف اخلريي مببادرة من حمبي 
اخلري وموافقة امللك عبد العزيز يف العام 1354هـ ، وذلك لتقدمي الإ�سعافات الطبية ال�سريعة ومد يد امل�ساعدة يف الكوارث اأو انت�سار الأوبئة ودعم الأعمال 

الإن�سانية.

املرحلة الثانية: اإن�ساء جمعية الهالل الأحمر ال�سعودي : ب�سبب التو�سع الكبري يف ن�ساطات جمعية الإ�سعاف اخلريي ، برزت فكرة تطوير اجلمعية بهدف 
ن�سر خدماتها على م�ستوى اململكة؛ واأن تكون ع�سوًا فاعاًل يف املنظمات الدولية التي حتمل نف�س ر�سالتها، وقد حتقق ذلك ب�سدور املر�سوم امللكي رقم )1( 
وتاريخ 1383/1/17هـ باملوافقة على اإن�ساء جمعية وطنية با�سم )جمعية الهالل الأحمر ال�سعودي(، و�سدور نظامها باملر�سوم امللكي رقم )دم/14( وتاريخ 

1386/4/12هـ.

املرحلة الثالثة: اإعادة تنظيم اجلمعية وتغيري ا�سمها : �سدر قرار جمل�س الوزراء رقم )371( وتاريخ 1429/12/24هـ بتغيري ا�سم جمعية الهالل الأحمر 
ال�سعودي لي�سبح هيئة الهالل الأحمر ال�سعودي، و�سدر قرار جمل�س الوزراء رقم )315( وتاريخ 1430/9/17هـ باإعادة تنظيم هيئة الهالل الأحمر ال�سعودي، 

و�سدور تنظيم الهيئة الراهن بقرار جمل�س الوزراء رقم )213( وتاريخ 1432/7/11هـ.

- اإدراك احلدث )Sense(: ال�ستجابة الفعالة لطلبات اخلدمة الإ�سعافية من املر�سى وامل�سابني واإر�سال الوحدات الإ�سعافية املنا�سبة.
- الو�سول اإلى احلدث )Reach(: الو�سول القيا�سي اإلى موقع احلالة الطارئة مع توفر طاقم موؤهل ومدرب. 

- العناية )Care(: تقدمي الرعاية الطبية الطارئة ) املنا�سبة ( يف موقع احلدث واأثناء الطريق اإلى امل�ست�سفى با�ستخدام اأف�سل التجهيزات والتقنيات  
          الطبية مبا يتفق واملعايري الدولية )الربوتوكولت وانظمة الت�سغيل (.

ت�ستهدف اخلدمات الإ�سعافية ب�سكل رئي�س تخفيف ِحدة الإ�سابات والتقليل من معاناة احلالت املر�سية الطارئة؛ وتقدمي اخلدمات ال�سحية العالجية لها 
ما اأمكن ذلك، ونقلها اإلى امل�ست�سفيات املالئمة ل�ستكمال الرعاية ال�سحية، وهي يف �سبيل ذلك هياأت فرقًا عاملة من امل�سعفني على اختالف م�ستوياتهم للقيام 
حمددة ح�سب موؤهالتهم وخرباتهم ومتطلبات اخلدمات ال�سحية الإ�سعافية، وتغطي طيف وا�سع من اخلدمات ال�سحية الإ�سعافية  بخدمات   - منهم  – كل 

)اجلدول 4(.

- ال�ستعداد والعمل يف زمن ال�سلم واحلرب ب�سفتها م�ساعدة لالإدارات الطبية يف القطاعات الع�سكرية على �سبيل التعاون والتكامل يف جميع الأحوال  
         املن�سو�س عليها يف اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949م، والربتوكولني الإ�سافيني لها عام 1977م.

- متثيل اململكة اأمام اجلهات الدولية املخت�سة .
- تقدمي اخلدمات الإ�سعافية الطبية، بو�سفها املقدم الرئي�س لهذه اخلدمة يف اململكة.

- ال�ستعداد وال�ستجابة حلالت الكوارث وتقدمي خدمات الإغاثة داخل وخارج اململكة.
- امل�ساهمة يف تقدمي الإغاثة ال�سعودية وم�ساعدة �سحايا الكوارث خارج اململكة.

- التعاون مع اجلهات املخت�سة يف تقدمي اخلدمات ال�سحية حلجاج بيت اهلل احلرام.
- العمل على تدريب اأفراد املجتمع على الإ�سعافات الأولية، ون�سر الوعي والثقافة ال�سحية.

- امل�ساهمة يف تقدمي اخلدمات ال�سحية والإن�سانية والجتماعية مبا يتفق مع اأهداف الهيئة.
- ن�سر املبادئ الإن�سانية للحركة الدولية للهالل الأحمر وال�سليب الأحمر.

- توثيق العالقات وتبادل اخلربات مع العنا�سر الدولية للهالل الأحمر وال�سليب الأحمر.
- ت�سجيع اأفراد املجتمع على التطوع يف ن�ساطات الهيئة.

- القيام بغري ذلك من ن�ساطات واأعمال يف زمن ال�سلم واحلرب.
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جدول )4( : أمثلة للخدمات اإلسعافية الصحية :

جدول )5( : األنظمة الصادرة في المملكة التي اشتملت على ممارسات إسعافية :

الرعاية الإ�سعافية ملرحلة ما قبل امل�ست�سفى للم�سابني يف احلوادث والكوارث والنقل الإ�سعايف.
الرعاية الإ�سعافية ملرحلة ما قبل امل�ست�سفى للم�سابني بالأمرا�س الطارئة ومنها ما يلي:

* الأمرا�س القلبية.
* حالت الف�سل الكلوي.

* �سدمة الأن�سولني )انخفا�س ال�سكر يف الدم(.
* اأزمات الربو احلادة.

* حالت الولدة.
* احلالت النف�سية املتهيجة.

* لدغة عقرب اأو ثعبان.
* حالت الإدمان.

* خدمات الإ�سعاف اجلوي.
* خدمات احلجاج يف مو�سم احلج.

1- نظام مكافحة املخدرات واملوؤثرات العقلية .
2- نظام املرور .

3- نظام الطرق واملباين .
4- النظام ال�سحي .

5- نظام املوؤ�س�سات ال�سحية اخلا�سة .
6- النظام املوحد لإدارة نفايات الرعاية ال�سحية بدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية .

7- نظام مزاولة املهن ال�سحية .
8- نظام التاأمينات الجتماعية .

9- نظام العمل .
10- نظام الطريان املدين .

11- نظام الدفاع املدين .
12- نظام اأندية ال�سيارات والدراجات النارية .

ولذلك تتواجد املراكز الإ�سعافية التابعة لهيئة الهالل الأحمر ال�سعودي – املجهزة مبركبات الإ�سعاف وكوادرها - داخل املدن ال�سعودية وخارجها وعلى 
تتواجد  اإلى ذلك، كما  املحتاجني  ونقل  الإ�سعافية  الطبية  لتقدمي اخلدمات  ال�سعودية  العربية  للمملكة  والبحرية واجلوية  الربية  املنافذ  ال�سريعة ويف  الطرق 

اخلدمات الإ�سعافية ومركباتها يف خمتلف امل�ست�سفيات.
كما تقدم اجلهات ال�سحية )احلكومية واخلا�سة( خدمات اإ�سعافية اأثناء نقل املر�سى مبركبات الإ�سعاف بني من�ساآتها من جهة، وبني امل�ست�سفيات العامة 
الإ�سعافية وتقدمي اخلدمات ال�سحية  للحالة  املنا�سبة  امل�ست�سفيات  اإلى  بالإ�سعاف اجلوي كذلك  اأخرى. ويتم نقل املر�سى  والتخ�س�سية واملرجعية من جهة 

الالزمة اأثناء النقل . 
ال�سحة  وزارة  وم�ست�سفيات  – والع�سكرية  – اجلامعية  احلكومية  امل�ست�سفيات  الإ�سعافية يف  والعاملون يف جمال اخلدمات  الخت�سا�س  ذوو  ي�سهم  كما 
والقطاع اخلا�س يف اململكة يف الأن�سطة اخلدمية والتوعوية والتعليمية والتدريبية من خالل قنوات العمل الإ�سعايف يف هذه املن�ساآت يف الرعاية والعالج والتوعية 

والتدريب املنا�سب للمخت�سني والعامة.
اإلى هيئة الهالل الأحمر ال�سعودي واملن�ساآت  ومتار�س اخلدمات الإ�سعافية اأي�سًا يف العديد من اجلهات ذات ال�سلة يف اململكة العربية ال�سعودية؛ اإ�سافة 

ال�سحية – احلكومية واخلا�سة -، وقد وردت يف العديد من الأنظمة ال�سادرة يف اململكة يف خمتلف جمالت احلياة ، ومنها ما هو مبني يف )اجلدول 5( .
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األنظمة )القوانين( واألطر التنظيمية لخدمات اإلسعاف والمسعفين :

ومبراجعة الأدبيات يف جمال اأنظمة الإ�سعاف )القوانني( والأطر اخلدمية لالإ�سعاف وامل�سعفني، تبني اأنه ل يوجد نظام متكامل و�سامل للخدمات الإ�سعافية 

واملركبات  وترخي�سها  واخت�سا�ساتها  وموؤهالتها  العاملة  الب�سرية  والكوادر  الإ�سعافية  اخلدمة  مبكونات  يعني  ال�سعودية  العربية  اململكة  يف  وامل�سعفني 

اللوائح التنظيمية للعمل الإ�سعايف ال�سادرة عن الإدارة العامة  والتجهيزات الالزمة واملالئمة للحالت الإ�سعافية واملخالفات واجلزاءات املتعلقة بها، عدا 

واأطر  د�ستورية  ن�سو�س  �سدور  تبني   ، والدولية  الإقليمية  امل�ستويات  وعلى  و1424هـ.  1423هـ  عامي  ال�سعودي  الأحمر  الهالل  بهيئة  الإ�سعافية  للخدمات 

نظامية وتنظيمية واأدلة ومرجعيات ذات �سلة يف العديد من الدول العربية والأجنبية منها :

نظام »ممار�سة مهنة م�سعف« الأردين ، عام 2006م. 

1- الن�سو�س الد�ستورية لالحتاد الدويل جلمعيات ال�سليب الأحمر والهالل الأحمر 2007م )الد�ستور، النظام الداخلي، الالئحة املالية، النظام الأ�سا�سي 

للموظفني، قواعد امل�ساعدة على ال�سفر(، عام 1919م.
2- التكوين يف الإ�سعافات الأولية )م�ستوى املنفذ( الدليل املرجعي للهالل الأحمر املغربي موجه للمكونني يف الإ�سعافات الأولية ، عام 2007م.

3- الإطار التنظيمي لقوانني ال�سحة وال�سالمة والبيئة يف قطاع النفط )اإدارة �سوؤون نظم ال�سحة وال�سالمة والبيئة بدولة قطر(، عام 2011م.

4- املوؤمتر الدويل احلادي والثالثون لل�سليب الأحمر والهالل الأحمر 2011م – تقرير ب�ساأن تنفيذ القرار رقم 2 الطبيعة اخلا�سة لعمل حركة ال�سليب 

الأحمر والهالل الأحمر وال�سراكات ودور اجلمعيات الوطنية )ب�سفتها جهات م�ساعدة لل�سلطات العامة يف املجال الإن�ساين(.
5- النظام الأ�سا�سي؛ والنظام الداخلي للحركة الدولية لل�سليب الأحمر والهالل الأحمر، عام 2006م.

6- دليل اخلدمات واإدارة خدمة املتعاملني – موؤ�س�سة دبي خلدمات ال�سعاف ، عام 2012م.

لني من موظفي اإنفاذ القانون ملواجهة حالت الجتار بالب�سر ال�سادر من مكتب الأمم املتحدة املعني  7- دليل »الإ�سعاف الأولية« املوجه اإلى اأوائل املتدخِّ

باملخدرات واجلرمية ، عام 2009م.
8- غاية ال�سليب الأحمر اللبناين ، عام 1945م .

9- املنظمة العربية للهالل الأحمر وال�سليب الأحمر ن�ساأت عن اجلمعيات العربية، عام 1975م.

10- النظام الأ�سا�سي للجنة الدولية لل�سليب الأحمر عن اللجنة الدولية لل�سليب الأحمر ، عام 1973م.

11- قانون اجلمعية الوطنية للهالل الأحمر الأردين عام 1969م.

12- قانون منوذجي ب�ساأن ا�ستعمال وحماية �سارة ال�سليب الأحمر اأو الهالل الأحمر عن اتفاقيات جنيف ، عام 1977م.

13- جمل�س اإدارة الحتاد الدويل جلمعيات ال�سليب الأحمر والهالل الأحمر عن الحتاد الدويل جلمعيات ال�سليب الأحمر والهالل الأحمر ، عام 2013م.

14-  اتفاقيات جنيف التي تنظم ال�سلوك اأثناء النزاعات امل�سلحة وال�سعي اإلى احلد من تاأثرياتها، عام 1949م.

 The Ambulance Regulations- being Chapter A-18.1 Reg. 1 )effective July 1، 1989( as amended by   -15

Saskatchewan Regulations 52/2009.)كندا( 

 State Ambulance Policies and Services – Department of Health and Human Services – Office Of  -16

Inspector General.)اأمريكا( 

Regional Ambulance Services Law -17. )اأمريكا(

Guide to Become a Licensed Commercial Ambulance Service in Maryland -18. )اأمريكا(

Ambulance Service Act 1991، Ambulance Service Regulation 2003 ،Current as at 1 July 2013 -19. )ا�سرتاليا(

Ambulance Service Act 1982 )No. 105 of 1982 -20(. )ا�سرتاليا(

Ambulance CEN Approval -21. )بريطانيا(

Advice On Current Ambulance Law  -22. )اأمريكا(
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أسس الحاجة إلى نظام والئحة تنفيذية :

والحتياجات  الظروف  وخمتلفة  ومتباينة  متعددة  حالت  تغطي  الإ�سعافية  الطبية  اخلدمات  كون  متعددة  جهات  اأعمال  �سمن  الإ�سعايف  العمل  يدخل 

وتتطلب مهارات وا�ستجابات مالئمة من جهة، كما اأنها من جهة اأخرى متر مبرحلة مهمة من التطوير يف خمتلف جوانبها ورفع م�ستوى العاملني فيها و�سمولها 

لأطباء وفنيني م�سعفني وغريهم مما تطلبه اخلدمة الإ�سعافية، ويف الفرتة الأخرية ُفتحت جمالت اأو�سع للتخ�س�س الدقيق يف اخلدمات الإ�سعافية مبختلف 

م�ستوياتها، مما تظهر معه احلاجة اإلى اإيجاد نظام متكامل و�سامل »للخدمات الإ�سعافية وامل�سعفني يف اململكة العربية ال�سعودية« ي�ستمل على الأهداف والأ�س�س 

الالزمة للعمل الإ�سعايف واأدوار وخدمات اأفراد الفريق الإ�سعايف، وتعزز �سالمة املري�س وحفظ حقوقه من جهة، وحفظ حقوق العاملني يف هذا املجال من جهة 

اأخرى، وذلك يف �سوء امل�ستجدات والتو�سع يف اخلدمات الإ�سعافية والتي نوجزها فيما ياأتي :

1- وجود طيف وا�سع للخدمات الإ�سعافية يف اأنظمة عدد من اجلهات )امل�سار اإليها يف اجلدول 1(، مما يحتم تاأطري وتقنني اخلدمات الإ�سعافية يف خمتلف 

جوانبها وجهاتها والعمل على حت�سني جودتها. 
2-  تعدد اجلهات التي تقدم اخلدمات الإ�سعافية وبالتايل احلاجة اإلى و�سع اإطار نظامي ملمار�ستها والعاملني يف جمالها. 

3- التو�سع يف خدمات الإ�سعاف اجلوي وما يتطلبه من الكوادر الب�سرية املوؤهلة والتجهيزات املنا�سبة.

4- اإ�سافة خدمات النقل بني املدن وعلى الطرقات ال�سريعة للحالت الإ�سعافية اإلى خدمات هيئة الهالل الأحمر ال�سعودي عماًل بقرار جمل�س الوزراء رقم 

383 وتاريخ 1433/11/22هـ؛ وما يتطلبه ذلك من تهيئة مركبات الإ�سعاف الأر�سية واجلوية والعاملني عليها للقيام باخلدمات الإ�سعافية املطلوبة.
التعليم والتدريب يف جمالتها على امل�ستويات املحلية  5- الهتمام املتنامي باخلدمات الإ�سعافية - على امل�ستويات املحلية والإقليمية والعاملية - وتطوير 

والإقليمية والدولية ، ومنها يف اململكة ما ياأتي:
اإن�ساء كليات وبرامج تعليمية وتدريبية متنح درجات علمية ومهنية منها البكالوريو�س والزمالة يف جمال طب الطوارئ والإ�سعاف لتاأهيل العاملني يف   .1

جمال اخلدمات الإ�سعافية مبختلف فئاتهم .
2. �سمول اخلدمات الإ�سعافية درجات وم�ستويات مهنية متفاوتة للعاملني ترتبط باخت�سا�سات و�سالحيات وم�سوؤوليات حمددة لكل فئة من العاملني يف 

اخلدمات الإ�سعافية .
اأفراد الفريق ال�سحي العاملني يف املن�ساآت ال�سحية ويف خمتلف التخ�س�سات الطبية واخلدمات امل�ساندة باحل�سول على �سهادة اإمتام  اإلزام جميع   .3

تدريب يف اخلدمات االإ�ضعافية ك�ضرط للح�ضول على ترخي�س مبزاولة املهن ال�ضحية من الهيئة ال�ضعودية للتخ�ض�ضات ال�ضحية.
4. اأهمية اإيجاد خدمات اإ�سعافية متطورة يف بع�س امل�ست�سفيات - ومنها الع�سكرية - للوفاء بحاجاتها يف حالت احلرب وال�سلم.

واإيجاد فرق �سحية متخ�س�سة يف العمل ال�سحي   )base hospitals( واإ�سرافية يف بع�س امل�ست�سفيات اإدخال برامج واإجراءات تعليمية وتدريبية   .5
الإ�سعايف فيها وخارجها.  

بامل�ساركة يف  ال�سعودي  الأحمر  الهالل  ال�سعودي، وقيام هيئة  الأحمر  الهالل  بهيئة  الإ�سعافية  للتدريب على اخلدمات  نايف  الأمري  برنامج  ا�ستحداث   .6
خمتلف املنا�سط املجتمعية للتوعية والتدريب على اخلدمات الإ�سعافية ملختلف اأفراد املجتمع.

7. اأهمية الوعي والإدراك للوقت املتاح لتقدمي اخلدمة يف خمتلف جوانب اخلدمة الإ�سعافية وكونها ُتعنى بحالت تتطلب الإ�سعاف ال�سريع والتعامل املهني 
املقنن مما يتطلب اإي�ساح جميع جوانب اخلدمة ومتطلباتها واإجراءاتها من وقت ن�سوء احلالة الإ�سعافية حتى تلقيها الرعاية والعالج الالزم.

8. اأهمية التعامل املهني ال�سليم مع احلالت الإ�سعافية املختلفة ومتطلباتها ال�سحية و�سالمة هذا التعامل كونه ميثل احلد الفا�سل بني احلياة واملوت مب�سيئة اهلل.
9. اأهمية تقليل الأخطاء القاتلة يف التعامل مع احلالت الإ�سعافية ، مما يحتم احلاجة اإلى اإيجاد نظام متكامل �سامل للمخالفات واجلزاءات .. الخ.

10. اأهمية تقنني اجلوانب التالية ل�سمان اجلودة يف اخلدمة وتعزيز �سالمة املري�س يف جميع املراحل بدًء من تلقي البالغ عن احلالت مرورًا مببا�سرة 
عمليات الإ�سعاف ال�سحي والعالج ونقل املري�س )مرحلة ما قبل امل�ست�سفى( حتى و�سوله اإلى املن�ساأة ال�سحية اأو ا�ستكمال عالجه ، وهي :

1- تقنني م�سميات اأع�ساء الفريق الإ�سعايف وموؤهالته وخرباته وفئاته املتخ�س�سة ودورها يف مراحل خدمات الرعاية ال�سحية املختلفة.
2- تقنني املعايري واملتطلبات والخت�سا�سات واجلوانب املهنية والأخالقية يف خمتلف جوانب اخلدمات الإ�سعافية ، ومنها ما ياأتي :
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مواد ومكونات مشروع النظام المقترح : 

يقوم منظور الروؤية الت�سريعية )النظام( على الأ�س�س املعتمدة للخدمات الإ�سعافية يف اململكة واملكونات الالزمة للخدمة الإ�سعافية ومبادئها وت�ستمل على 

ع�سرة ف�سول و�سبع وع�سرين مادة مكونة لها ، وتتلخ�س فيما ياأتي:

الف�سل الأول )املادة الأولى(: تعريفات امل�سطلحات واملرجعيات للنظام، وت�سمل تعريفات الو�سف الوظيفي للعاملني وت�سنيفاتهم ومركبات الإ�سعاف .. الخ .

الف�سل الثاين )املادة الثانية( : الأهداف املحددة للنظام ، وهي ترتكز فيما ياأتي :

1- تقنني اخلدمات الإ�سعافية ال�سحية يف اململكة العربية ال�سعودية.
2- حتديد موؤهالت وخربات وخدمات العاملني يف جمال اخلدمات الإ�سعافية )الربية واجلوية(.

3- تقليل الأخطاء املهنية يف اخلدمات الإ�سعافية يف اململكة ، ما اأمكن ذلك.
4- زيادة كفاءة اخلدمات الإ�سعافية يف اململكة وتطويرها .

5- تقنني جتهيز وت�سغيل مركبات الإ�سعاف وموا�سفاتها.
واملوؤهالت  الإ�سعايف  العمل  واإجراءات  وت�ستمل على متطلبات  الطبية ومقت�سياتها،  الإ�سعافية  اخلدمات  ال�سابعة(:  اإلى  الثالثة  الثالث )املواد من  الف�سل 

واخلربات والرتخي�س .. الخ.
الف�سل الرابع )املواد من الثامنة اإلى العا�سرة( : مكونات الفرق الإ�سعافية وم�سوؤولياتها، وت�سمل الفرق وحدود م�سوؤوليات اأفرادها واإجراءات عملها.

الف�سل اخلام�س )املادتان احلادية ع�سرة والثانية ع�سرة( : رعاية املر�سى والتوثيق، وتغطي الرعاية ال�سحية ومعايريها وتوثيقها ح�سب املعايري الطبية.

الف�سل ال�ساد�س )املواد من الثالثة ع�سرة اإلى ال�ساد�سة ع�سرة(: ت�سغيل اخلدمات الإ�سعافية، وت�سمل جمالت عمل القوى واخلدمات الإ�سعافية يف اجلهات ذات ال�سلة.

الف�سل ال�سابع )املادة ال�سابعة ع�سر(: م�سوؤوليات اجلهات ذات العالقة، وت�سمل امل�سوؤولية اخلدمية وبرامج الإ�سراف والت�سالت .. الخ .

الف�سل الثامن )املادتان الثامنة ع�سرة والتا�سعة ع�سرة(: خطة ال�ستجابة للطوارئ، وت�سمل قائمة الأعمال التي يقوم بها امل�سعفون والأطباء ذوو الخت�سا�س 

ح�سب الفئات املكونة للفرق الإ�سعافية.
الف�سل التا�سع )املواد من الع�سرين اإلى الرابعة والع�سرين(: املخالفات والعقوبات، وت�سمل اإجراءات واآليات توقيع العقوبات عند الإخالل بواحدة اأو اأكرث 

من مواد النظام.
الف�سل العا�سر )املواد من اخلام�سة والع�سرين اإلى ال�سابعة والع�سرين (: اأحكام ختامية، وي�سمل اإجراءات اإ�سدار الالئحة التنفيذية وبدء العمل بالنظام 

واإلغاء ما يتعار�س معه من اأحكام.

1( معايري مركبات الإ�سعاف )الأر�سية واجلوية( الفنية ومكوناتها.
2( املتطلبات التجهيزية يف املركبات الإ�سعافية )الأر�سية واجلوية( وموائمتها للغر�س الذي اأُعدت من اأجله.

3( معايري �سائقي املركبات ومتطلبات تاأهيليهم واأعمارهم .. الخ.
4( مهمات العاملني املهنيني ال�سحيني وفئاتهم واخت�سا�ساتهم وواجباتهم املهنية جتاه املري�س يف املوقع ويف املركبة الإ�سعافية.

5( اإيجاد مواد نظامية تعنى باملخالفات واجلزاءات املتعلقة بها.
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العلمية )اآل م�سبل( رحمهم اهلل. فقد كانت قريتنا مق�سدًا لطالب العلم اآنذاك 
وكان فيها مدر�سة علمية ومكتبة م�سهورة عرفت مبكتبة اآل م�سبل)1(.

ال�ساهد اأن والدي رحمه اهلل كان معلمي الأول، اأما والدتي رحمها اهلل فقد 
ال�سيخ حممد بن �سعيد بن م�سبل  اإذ كان والدها  عا�ست يف بيت علم وق�ساء؛ 
عاملًا وقا�سيًا وابنه ال�سيخ عبد اهلل بن حممد؛ وقد تعلمت من والدها واأخيها 

رحمهم اهلل جميعًا.

وقد ع�ست بني اأخواين الكرام اإذ كان للوالد ثالث من الن�ساء فكنا من الأ�سر 
ذات العدد من البنني والبنات؛ وكنا متوادين وهذا من ف�سل اهلل ثم كيا�سة الوالد 
رحمه اهلل؛ فجميعنا كاأننا اأبناء حو�س واحد واأمهاتي العزيزات زوجات الوالد 
اأمهات حقيقيات لنا جميعًا وهذا له اأثره البالغ يف م�ستقبلنا فال زلنا اإلى يومنا 

هذا على حمبة وود، وهلل احلمد واملنة، رحم اهلل ال�سابقني وحفظ الباقني.

1 - احلياة الفكرية والدبية يف جنوب البالد ال�سعودية اأ.د عبداهلل اأبو داه�س

عضو مجلس الشورى الشيخ الدكتور عازب آل مسبل لــ »  الشورى « :

نتطلع إلى مزيد من الصالحيات لمجلس الشورى وفقا لمتطلبات المرحلة

هو من اأ�سرة علمية..در�س على يدي والده وجده، ارتاد املكتبة وهو يف �سن ال�سبا، كان يقتني الكتب وال�سحف واملجالت وكل ما يقع يف يده، 
حتى اأ�سبح اإمامًا لأبناء قريته وخطيبًا مل�سجدها، عمل قا�سيًا ومعلمًا ثم مديرًا عامًا لفرع وزارة ال�سوؤون الإ�سالمية مبنطقة ع�سري، ثم ع�سوًا 

يف جمل�س ال�سورى منذ دورته الرابعة.
ال�ســيخ الدكتور عـــازب بن �سـعـيد اآل م�سبل ابن قرية » اآل �ساعـــر « ببني الأحـــمر مبنطقـــة ع�سيـــر، هـــو �سيـــف هـــذا العـــدد مـــن جملـــة 
ال�سورى، حتدث من خالل هذا احلوار، عن م�سروع امللـك عبد اهلل لتطوير مرفق الق�ساء، وعلق على م�ستوى طموحات املواطن وتطلعاته حول اأداء 
جمل�س ال�سورى، كـــما عـــرج من خـــالل حديثـــه عن املجـــل�س على اأداء جلنـــة ال�ســـوؤون الإ�سالميـــة والق�سائيـــة، وجلان ال�سداقة الربملانية، 
والتطلعـــات املن�ســـودة من مناق�ســـة الوزراء حتت قـــبة املجلـــ�س، ليختم حديثه براأيه حول نقا�سات ال�ساأن العام ونظام املجل�س ، ممثاًل بتعديل 

املادة 23 من نظام املجل�س.

الوالدة والطفولة متى وأين كانت ؟.

هـ؛   1381 عام  يف  ع�سري  مبنطقة  الأحمر  ببني  ال�ساعر  اآل  قرية  يف  ولدت 
وترعرعت بها ودر�ست املرحلة البتدائية مبدر�سة �سبح  وا�سمها  حاليًا ) طلحة 
بن عبيد اهلل( وتقع على �سفاف وادي �سبح حيث تبعد عن قريتي حوايل خم�سة 

كيلو مرتات.

ما الذي تذكره عن البدايات األولى للمرحلة الدراسية ؟.

الإن�سان، فقد ع�ستها يف كنف والدي  الأولى ل�سخ�سية  التكوين  هي مرحلة 
ووالدتي ) رحمهما اهلل( فكالهما كان له تاأثري بالغ يف حياتي؛ اإذ الوالد ال�سيخ 
�سعيد بن م�سبل كان من طالب العلم الذين ي�سار لهم بالبنان وهو �سليل الأ�سرة 

حاوره: منصور العساف

قريتنا مقصد لطالب العلم ووالدي
هو معلمي األول
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برأيك كيف يمكن تحقيق الهدف المنشود من برنامج خادم الحرمين 

الشريفين لتطوير القضاء ؟.

برنامج خادم احلرمني ال�سريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيــز لتطوير مرفق 
الق�ساء والتوثيق يف اململكة العربية ال�سعودية. كان وليد فكر ناجح ونظرة ثاقبة، 
فما �سهدته اململكة من منو مطرد على جميع الأ�سعدة القت�سادية والجتمــاعية 
والإدارية وزيادة عدد ال�سكان وكرثة الطلب على اخلدمـــات العدلية؛ وملا ي�سهــده 
العامل من تغريات مت�سارعة وتقارب وتعقيدات معا�سرة تطلب ذلك تطوير مرفق 
الق�ساء، وقد اأدرك معايل وزير العدل اآنـذاك اأهمية هذا الأمر ل�سيما وقد اأمر 
خادم احلرمني ال�سريفني بر�سد مبلغ �سبعة مليارات لهذا ال�ساأن. فبادر معاليه 
اإ�سرتاتيجية �ساملــة لتطويــر هــذا املرفـق ملواكبة  وم�سوؤلو وزارته باإعداد خطة 
امل�ستجدات يف اإطار تقني وتنظيمي يتوافق مع م�سرية الإ�سـالح الإداري. واإيجاد 
تي�سر  وكفاءة  بفعالية  امل�ستجدات  مع  التعامل  على  وقادرة  مالئمة  عدلية  بيئة 

اإجراءات التقا�سي وتبعث  على الطماأنينة بال�ستقرار العديل و�سمانته.

فتعاقدت الوزارة مع جامعة امللك فهد للبرتول واملعــادن لإعــداد هذه اخلطــة. 
ومتت وهلل احلــمد، وقــد �ساركــت جلنــة ال�ســوؤون الإ�سالميــة والق�سائية مبجل�س 

ال�سورى يف ور�س العمل التي اأقيمت لهذا ال�ساأن.

اأما كيف ميكن حتقيق الهدف املن�سود من برنامج خــادم احلرمــني ال�سريفـني 
لتطوير القــ�ساء؛ ففي راأيي يكــون ذلك بتنفــيذ مــا ورد باخلطــة الإ�سرتاتيجــية 

بفاعلية وفق جدول زمني.

فبعد اكتمال التنظيم العديل ب�سدور نظام الق�ســاء؛ ونظــام ديــوان املظــامل؛ 
وكذلك نظام املرافعات ال�سرعية؛ ونظام الإجراءات اجلـزائية؛ ونظام املرافعة 
اأمام ديوان املظامل؛ ونظام التنفيذ؛ ونظام التحكيم؛ اأ�سبح من ال�سروري العمل 
على حتقيق البيئـة العدليــة لأنــواع املحاكــم وتخ�س�ساتهــا، والعــمل على اإيجــاد 
املوارد الب�سريــة الفاعلــة واملتخ�س�ســة وتكثيــف التدريــب املهــني واملتخ�س�س. 

وعدم الرتدد يف ذلك حتى تكتمل الروؤية ويتحقق الهدف باإذن اهلل.

هــل هنــاك هــوة بين طمــوحات المـواطن من جهـة وأداء ومخرجات 

مجلس الشورى من جهة أخرى ؟ وأين - برأيك -  يكمن الخلل ؟.

اإذا حتدثنا عن الطموحات؛  فطموحات املواطن هي طموحات ع�سو جمل�س 
اأنا على ثقة وقد مكثت حتت قبة  ال�سورى فهو اأوًل واأخرًا مواطن كغريه، ولكن 
وقيادته يحر�سون على  املجل�س  اأع�ساء  اأن جميع  �سنوات  املجل�س حوايل ع�سر 
كل ما يهم املواطن و�سوؤونه. واملجل�س يعمل يف حدود اإمكاناته و�سالحياته بدون 
النق�س.  يدخله  الإن�سان  وعمل  وحده،  هلل  فالكمال  الكمال  اأدعي  ول  تق�سري، 

واإمنا الهدف اأن النق�س اإذا ح�سل فهو غري مراد.

اهتمامات مرحلة الشباب، هل انحصرت في جوانب معينه، وما الذي 

استمر منها ؟.

البدايــات الدرا�ســـية ل تن�سى فاملدر�سة كانـــت بالن�ســـبة يل حمطـــة التغيري 
الأولى يف حياتي. فـــاإن يكون يل كـــرا�سًا وقـــلمًا وكتـــابًا حـــلـــمًا رائـــعًا حتقق يل 
بعد اأن كنت اأتابـــع اأخـــواين الكـــبار وهـــم يكتـــبون الواجـــب املنـــزيل ويدر�سون 
من الكـــتب التي ل زلـــت اأتخـــيل تـــلك ال�ســـور للحيـــوانات على غـــالف الكتاب؛ 
فعندما دخلت املدر�ســـة وكنـــت مل اأبلـــغ �ســـت �سنـــوات اإذ اأ�سـرت والـــدتي عـــلى 
الوالـــد اأن ي�سجـــلني مبكـــرًا مع اإخـــواين؛ وكـــان الأخ حممد �سقـــيقي الأكبـــر 
يدر�س اآنذاك يف ال�سف الرابـــع وكنت اأرى فـــيه ال�سيء الكبـــري واأطمئن به معي 
يف الطريق واملدر�سة؛ اإذ كنا من�سي على الأقدام اإلى املدر�ســـة ونعــود كذلك ومل 
يكن هناك و�سائل نقل كما هو اليوم واحلمد هلل. فالبدايـــات كانـــت جميـــلة كل 
�سيء كان يلفت النظر، املعلم، الف�سل، الكرة، الطابـــور، تفتي�س الطابـــور، هيبة 

املعلم، وذكريات رائعة.

احلقيقة مل يكن هناك اهتمامات معينة �سوى التعلم للقراءة والكتابة وكنت 
اأعجب للخطابة؛ اإذ كان والدي هو خطيب اجلمعة فتاأثرت بذلك وحتققت يل 

الإمامة واخلطابة ول زلت كذلك حتى اليوم واحلمد هلل.
اأ�سدقاء املراحل الدرا�سية الأولى، هل مازلت على توا�سل معهم ؟ وما الذي 

تذكره من الأحداث املجتمعية التي واكبت تلك الفرتة ؟.

بالن�سبة لأ�سدقاء املرحلة الدرا�سية الأولى، كنا اأبناء جمتمع واحد وحمدود؛ 
كذلك؛  والتوا�سل  اليوم  اإلى  مت�سلة  فاملعرفة  والأخوان؛  العمومة  اأبناء  يعني 
كانت يف  بل  كالبتدائية  بلدتي  تكن يف  والثانوية مل  املتو�سطة  املرحلة  وبالطبع 
فال  بالقراءة  �سغوفًا  وكنت  والهتمامات.  العالقات  تو�سعت  وهنا  اأبها؛  مدينة 
يقع حتت يدي �سيء اإل قراأته حتى اأنني كنت اأوفر ما ا�ستطيع من املال ل�سراء 

املجالت وكانت حمدودة جدًا.

الدراسة الجامعية وتخصصات الدراسات العليا، كيف تم اختيارها؟ 
وما هي  أهم الصعوبات التي واجهتك في تقديم رسالتك العلمية؟.

جلامعة  التابعة  ال�سريعة  كلية  يف  كانت  فقد  اجلامعية  للدرا�سة  بالن�سبة 
الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية فرع اجلنوب – اأبها -، وامليل اإلى الدرا�سات 
ال�سرعية كان مالزمًا يل منُذ ال�سغر؛ فالبيت له تاأثريه وكانت عن رغبة. وقد 
ثم  الكلية؛  ور�سحت معيدًا يف  ال�سريعة عام 1402/ 1403هـ  كلية  تخرجت يف 

طراأ بع�س الأمر فتحولت اإلى دار�س باملعهد العايل للق�ساء.

من  اآنذاك  املعهد  اأ�ساتذة  كان  فقد  حياتي؛  يف  جدًا  رائعة  حمطة  وكانت 
الأعالم كال�سيخ �سالح بن فوزان حفظه اهلل، وال�سيخ عبداهلل الزايد، وال�سيخ 
اأبو العينني،  اأبو زيد، وال�سيخ العالمة عبداهلل بن غديان ، وال�سيخ بدران  بكر 
وال�سيخ حمد الفريان، وال�سيخ عبداهلل املطلق. وكان لهم تاأثري بالغ يف م�سريتي 
بال�سحة  ومتعهم  الباقني  عمر  يف  واأمد   .- منهم  املتوفى  اهلل  رحم   - العلمية 

والعافية وجزاهم عنا خري اجلزاء.

لهذه األسباب تم العمل على تطوير
مرفق القضاء
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من تقارير الأجهزة احلكومية بها؛ واللجنة توؤدي عملها بكل �سفافية ونقا�ساتها 
يكفيه.  ما  والأهمية  الوقت  من  تعطي  عليها  يطرح  مو�سوع  وكل  ومهنية؛  حرة 

وح�سب اأع�سائها اأنهم يبذلون ق�سارى جهدهم والتوفيق من اهلل.

ملدة  راأ�ستها  وقد  اللجنة؛   اأع�ساء  بني  التعاون  بروح  اأ�سيد   اأنني  واحلقيقة 
ثالث �سنوات؛ فلول توفيق اهلل ثم تعاون اأع�ساء اللجنة ملا حتقق ما حتقق خالل 

تلك الفرتة؛ فالكل يعمل بروح الفريق الواحد وحتى الآن واحلمد هلل.

نقاشات الشأن العام 

ثم  وبف�سل اهلل  واليوم واحلمد هلل  نقا�ساته بال �سدى،  كانت  العام  ال�ساأن 
ما يبذله معايل رئي�س املجل�س من جهد للتنظيم فقد اأ�سبحت نقا�سات ال�ساأن 
العام ذات فاعلية وفائدة؛ فما يكون له نفع يدر�س ويتخذ ب�ساأنه قرار وهذا مما 

يح�سب ملعايل رئي�س املجل�س وفقه اهلل.

مناقشة معالي الوزراء تحت قبة المجلس.

تطلعات  حتقيق  اإلى  تهدف  القبة  حتت  الوزراء  املعايل  اأ�سحاب  مناق�سة 
املواطن، فح�سور الوزير يتم بناء على رغبة عدد من اأع�ساء املجل�س ملناق�سته 
حول تقرير وزارته واأدائها؛ اأو بناء على رغبة من معاليه للح�سور و�سرح روؤيته 

وخطته واأداء وزارته على اأع�ساء املجل�س.

وكل ذلك ي�سب يف م�سلحة الوطن واملواطن؛ فالنقا�س يدار من قبل رئي�س 
املجل�س بكل اأدب و�سال�سة واحرتام ومو�سوعية؛ وتعطى الفر�سة لأع�ساء اللجنة 
اإليه عرب بوابة املجل�س  اأهم ما ورد  التي تدر�س تقرير وزارته ويعر�س رئي�سها 
للنقا�س لأع�ساء  للمواطنني؛ ثم يفتح رئي�س املجل�س  الليكرتونية من ت�ساوؤلت 

املجل�س مع ال�سيف. وهذا من اأرقى اأنواع احلوار الربملاين اإن �سح التعبري.

دور لجان الصداقة البرلمانية.

اأما دور جلان ال�سداقة الربملانية فهو دور رائد وفاعل؛ فقد توؤدي ما ل يقوم 
يعرب عن  الذي  املجل�س  ر�سالة  اإي�سال  فيمكن  مواقعهم،  الدبلوما�سيون من  به 
املواطن، ويتفق مع احلكومة يف روؤيتها بكل هدوء وتاأثري؛ ول اأح�سي ما قامت 
به هذه اللجان من اأعمال كانت نتائجها اإيجابية ومثار اإعجاب من زعماء دول 
اإلى  اململكة  روؤيتها ومواقفها وعالقتها القت�سادية وغريها مع  تغيري  اأثرت يف 
الأف�سل؛ فلجان ال�سداقة الربملانية مما مييز عمل جمل�س ال�سورى . واحلمد 
هلل اأن بالدنا حتتل مكانة كبرية لدى �سعوب العامل وبرملاناته؛ وقد مل�سنا ذلك اناأ 
وزمالئي اأع�ساء املجل�س خالل زيارتنا لتلك الدول. وكل هذا ي�سب يف م�سلحة 

الوطن العزيز على نفو�سنا جمعا.

اأما ما يكتب يف و�سائل الإعالم فهو روؤية ل�ساحب القلم؛ ول يعني انه راأي 
واطلعوا  املجل�س  مع  توا�سلوا  ممن  كثري  ولعل  احلقيقة.  يخالف  فقد  املجتمع 
اأح�سبهم نخبة املجتمع  فاأع�ساء املجل�س  الواقع يختلف؛  اأن  يعلمون  واقعه  على 
وامل�سورة  الراأي  ويقدم  واملواطن  الوطن  هم  يحمل  جميعهم  املتعددة  باأطيافه 

لقيادة بالدنا بكل اأمانة واإخال�س وكلهم قد اق�سم على ذلك.

كيف يرى الدكتور عازب اآلتي : 

نظام مجلس الشورى الحالي.

نظام جمل�س ال�سورى بعد تعديل املادة 23 منه اأ�سبح اأكرث فاعلية وهو احد 
وفقا  للمجل�س  ال�سالحيات  من  مزيد  اإلى  ونتطلع  بالدنا  يف  الأ�سا�سية  النظم 
ملتطلبات املرحلة احلالية، واإعطاء دور اأكرب للمجل�س يزيد من ال�سفافية وفاعلية 

الأجهزة احلكومية يف اأدائها.

أداء لجنة الشؤون اإلسالمية والقضائية.

تعمل  ال�سورى  جمل�س  مكونات  اإحدى  والق�سائية  الإ�سالمية  ال�سوؤون  جلنة 
وفق نظام املجل�س وقواعد عمله؛ وتعد من اأكرب اللجان عماًل نظرًا الرتباط كثري 

ما يكتب في وسائل اإلعالم عن المجلس
ال يمثل بالضرورة رأي المجتمع

حوار الوزراء تحت قبة المجلس من
أرقى أنواع الحوار البرلماني
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الزاهدون في المناصب
حلمت ذات ليلة اأنه طلب مني  اأن اأكتب مقاًل؛ اأو اأر�سل ر�سالة اإلى ع�سوات جمل�س ال�سورى؛ فاخرتت الأول وتخوفت من 

املو�سوع الثاين.
َم: »  ُه َعَلْيِه َوَسلَّ ِه َصلَّى اللَّ ْيُء اإِلَماَرُة، َفَقاَل َرُسوُل اللَّ َم : ِبْئَس الشَّ ُه َعَلْيِه َوَسلَّ ِه َصلَّى اللَّ َعْن َعَطاٍء، َأنَّ َرُجال َقاَل ِعْنَد َرُسوِل اللَّ

َها َتُكوُن َعَلْيِه َيْوَم اْلِقَياَمِة  َها َوِحلِّ ْيُء اإِلَماَرُة ِلَمْن َأَخَذَها ِبَغْيِر َحقِّ َها، َوِبْئَس الشَّ َها َوِحلِّ ْيُء اإِلَماَرُة ِلَمْن َأَخَذَها ِبَحقِّ ِنْعَم الشَّ

َحْسَرًة َوَنَداَمًة«. لكن هل يقا�س على ذلك الإدارات واملنا�سب يف الوزارات؟؛ الأمر يحتاج اإلى روؤية وبحث م�ستمر. 

لقد قراأت كتابًا بعنوان الزاهدون يف املنا�سب واأعجبت به. وتعريف الزاِهد هو الذي اإن اأ�ساب الّدنيا مل يفرح واإن اأ�سابته الّدنيا مل يحزن. ومن 
مدى اإعجابي بالكتاب بحثت عن زاهد باملن�سب اأو مدير اإدارة مل ي�سابق غريه من الأكفاء عليها يف احلياة يف عاملنا اليوم، فلم اأجد؛ فهوؤلء عملة نادرة.
يبداأ الكتاب بثابت بن اأقرم الذي �سّلم الراية خلالد بن الوليد يف معركة موؤتة بعد اأن اأخذها عبد اهلل بن رواحة، ثم باأبي عبيدة بن اجلّراح الذي 
تنازل لعمرو بن العا�س يف معركة ذات ال�سال�سل، ثم اأبان بن �سعيد الذي تنازل عن عمالة البحرين، ثم عتبة بن غزوان الذي زهد يف اإمارة الب�سرة، 

ثم اأبي هريرة الذي رف�س اإمارة البحرين مرة ثانية، ول نن�سى ال�سيخ حم�سن الأمني ورف�سه من�سب املفتي العام للطائفة ال�سيعية يف دم�سق.
قال اخلليفة عمر بن اخلطاب ر�سي اهلل عنه: اأريد رجاًل اإذا كان يف القوم ولي�س اأمريهم بدا وكاأنه اأمريهم؛ واإذا كان فيهم وهو اأمريهم 
بدا كاأنه واحدًا منهم !!. كان ال�سحابة ر�سي اهلّل عنهم يتحرجون من تكليف اأنف�سهم باأي اأمر يتعلق بتدبري �سوؤون الأمة ل تهربًا من حمل 
الأمانة ول متل�سًا من امل�سوؤولية؛ بل خ�سية من اأن يوقعهم ذلك يف فنت اأو يجر عليهم تاأليب العامة اأو اإ�سابة النف�س بداء الغرور - الذي يكرث 
يف زماننا - ويجعل �ساحبه يتعالى على النا�س وكاأنه نادر زمانه. ولذا كان ال�سحابي اإذا اأ�سندت اإليه اأمانة الإمارة اأو الولية بالإحلاح عليه 
يتولى اأمرها ولكن بحيطة وحذر وخ�سية وحتفظ ويكون خائفًا وجاًل؛ واأثناء اأداء املهمة ل يهداأ له بال ول يرتاح له �سمري حتى يرى الرعية وقد 
�سلح �ساأنها؛ وهو يعمل كل ما يف و�سعه ول يدخر اأي جهد يف اإ�سعادها وتعهدها بالرعاية والهتمام؛ م�سفيًا عليها من احلنان والراأفة والرحمة 
والعطف ما يوا�سيها ويخفف عنها ويطمئنها ويرغبها يف النهو�س مب�ساحلها وق�ساياها و�سوؤونها ويحث ويحفز اأفرادها على التعاون وحتقيق 
الأهداف؛ وهي خ�سال خري و�سبغة دينية اإ�سالمية تطبعوا بها و�سبغوا اأنف�سهم بها؛ واأخالق كرمية رباهم عليها �سيدنا - حممد �سلى اهلل 
عليه و�سلم-. وكان الوايل منهم يحا�سب نف�سه ويرتب اأوراقه وي�سبط اأموره ويحكم زمام اأموره؛ وكان اإلى جانب هذا ل يهمل اأي جانب من 

جوانب احلياة ول يتهاون يف اأداء واجبه، – يف كثري من الوزارات يندر اجتماع امل�سوؤول باملديرين واملوظفني يف وزارته اأو اإدارته -. 
عني اأمري املوؤمنني عمر بن اخلطاب ر�سي اهلل عنه عمري بن �سعد واليًا على حم�س؛ فق�سى فيها عامًا كاماًل ل ير�سل خراجها ول ت�سل منه 
اأي اأخبار فقال عمر لكاتبه: اأكتب اإلى عمري، فاإين اأخاف اأن يكون خائنًا؛واأمر با�ستدعائه؛ ويف يوم جاء عمري الوايل و�ساأله بع�س الأ�سئلة وات�سح 
نزاهته فقال عمر : جددوا لعمري عهدًا - اأي اأعيدوا الثقة يف عمري ليبقى يف من�سبه - فقال عمري: تلك اأيام قد خلت ل عملت لك ول لأحد بعدك.

وقال عمر بن اخلطاب يوما موجهًا كالمه لعمرو بن العا�س: متى ا�ستعبدمت النا�س وقد ولدتهم اأمهاتهم اأحرارًا ؟.
لن نقول لكل م�سوؤول متى ا�ستعبدمت موظفيكم؛ وخنتم اأمانة الوطن وت�ساهلتم يف حمبته فقد يهربون وي�سبحوا اأحرارًا.   

ة، اأَمام اهلل، ثم اأَمام عباده، لذلك ورد عن ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم اأنه قال:  ل امل�سوؤوليَّ فنظرة الإِ�سالم اإِلى املنا�سب نظرة حتمُّ
»من ا�ستعمل رجاًل من ع�سابٍة )جماعة اأَو فئة( وفيهم من هو اأَر�سى هلِل منه، فقد خان اهلل ور�سوله واملوؤمنني«. ولو قلت من اختار اأحدًا لأمر 

اإداري غريه اأف�سل منه فهو مبتدع اإداري لقامت ون�سطت قوات الرف�س والت�سدي الإدارية.
اإِذا كان يف القوم ولي�س  ني، قالوا: كيف تريده؟ قال:  اأَهمَّ اأَمر قد  اأَ�ستعمله على  اب ر�سي اهلل عنه: دلُّوين على رجل  قال عمر بن اخلطَّ
بيع بن زياد احلارثي، قال: �سدقتم، ُهَو لها.-متى  ه اأَمريهم، واإِذا كان اأَمريهم كان كاأَنَّه رجل منهم، قالوا: ل نعلمه اإِلَّ الرَّ اأَمريهم كان كاأَنَّ

يقتدي اجلميع بزياد.
رف  �سيد: فيك ثالث ِخاَلل: لك �سرف وال�سَّ َيه الق�ساء، فقال له: اإِينِّ ل اأُح�سن الق�ساء، ول اأَنا فقيه، قال الرَّ واأَح�سر الر�سيد رجاًل ليولِّ
ا  ناءة، ولك حلم مينعك من الَعَجَلة، ومن مل َيْعَجل قلَّ خطوؤه، واأَنت رجل ت�ساور يف اأَمرك، ومن �ساور َكرُث �سوابه، واأَمَّ مينع �ساحبه من الدَّ

ه به، فَويل فما وجدوا فيه مطعنًا.  الفقه، ف�سين�سم اإِليك من تتفقَّ
غه  كثريون - عرب تاريخنا قدميه وحديثه - زهدوا باملنا�سب، منهم من زهد باملن�سب زهدًا باملن�سب ذاته وبغريه، لأُمور ارتاآها، كتفرُّ
.ومنهم من ت�سلَّم املن�سب ب�سروطه، وكان زاهدًا به يف كلِّ حلظاته،  للعلم والتَّدري�س، اأَو ورعًا. ومنهم من زهد باملن�سب ملن هو اأَجدر منه واأَحقُّ
، اأَو موقف عدل، والقناعة بالعدل من اأُ�سِّ ال�سريعة؛ - هذا يف الوقت احلا�سر عملة �سعبة ي�سبه الدولر -. فلم يخ�َس العزل ب�سبب قوله احلقٍّ

اأت�ساءل متى ياأتي هذا اليوم الذي جند فيه النا�س يهربون من اعتالء املنا�سب واملوظفني ل ي�سعون لالإدارات �سعي متلهف عط�س- فيتحمل 
التبعات وامل�سئوليات؟؛ اأو متى ياأتي هذا اليوم الذي جند فيه النا�س يعتربون املن�سب تكليفًا �ساقًا ولي�س ت�سريفًا ممتعًا ذا مزايا؟؛ اأو متى 
ياأتي هذا اليوم الذي جند فيه متقلدي املنا�سب يجاهدون ويبذلون اأق�سى ما عندهم لتربئة ذمتهم اأمام اهلل ثم اأمام النا�س باأداء الواجب 
وحتمل امل�سئولية وتقدمي ما ي�ستطيعون للوطن؟؛ اأو متى ياأتي هذا اليوم الذي يو�سد فيه الأمر اإلى اأهله حتى ل جند ال�سفهاء يتحدثون ويبدعون 

بالت�سريحات - اإن كثريًا من القرارات الإدارية ت�سدر من واقع روؤى �سخ�سية. 
تذكر جيدًا يا قارئ هذه احلروف اأين قلت حلمت فهل احللم �سي�سبح من املمنوعات؟؛ فوفق اهلل من اأيق�سني؛ وقال ل تخرب اأحدًا باأ�سياء 

هي اأ�سغاث اأحالم. 

عبد املح�سن بن من�سور اخلمي�س
مدير اإدارة التدقيق واملتابعة

مبجل�س ال�سورى
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تحقيق

وزارة الداخلية نجحت بامتياز في تطبيق التعامالت االلكترونية

مع تطبيق الحكومة االلكترونية .. راجعنا بكرة 
ستصبح من الماضي

وزارة الداخلية نجحت بامتياز في تطبيق التعامالت االلكترونية

مع تطبيق الحكومة االلكترونية .. راجعنا بكرة 
ستصبح من الماضي

يف  املعلومــات  وتقنــية  التــ�سالت  يف  الكبرية  الثــورة  اأحدثــت 
العقديــن الأخيــرين حتــوًل واإيقــاعًا �سريــعًا يف وتيــرة اخلدمــات 
احلكومية والقطاع اخلا�س، حيث �سخرت بعــ�س اجلهات احلكومــية 
وموؤ�س�سات القطاع اخلا�س ذات العالقة املبا�سرة باملواطن وبخــا�سة 
امل�سارف تقنيات املعلومات لتطوير خدماتهــا، والتي�سري على املواطن 
اإنهاء اإجراءاته، واخت�سار الإجراءات البريوقراطيــة، وقل�ســت من 
حجم الوقت الذي يق�سيه هذا املراجع الذي يح�سر وقد اأنهى جميع 

متطلبات معاملته من خالل �سا�سة احلا�سوب يف منزله ..
  

وقـد خطــت اململكــة العربيــة ال�سعوديــة خطــوات كبيــرة يف جمــال التعامــالت 
الإلكرتونيــة احلكوميــة، حيــث �ســدر الأمــر ال�ســامي الكرمي رقم 7/ب/33181 
وتاريخ 1424/7/10هـ املت�سمن و�سع وزارة الت�سالت وتقنية املعلومات خطة 
لتقدمي اخلدمات واملعامالت احلكومية اإلكرتونيًا من قــبل. ولالأهمــية الق�ســوى 
للتعاون يف جمالت متعددة للتحول اإلى جمتمع املعلومات، واأهمية تظافر اجلهود 
لتحقيق الأهداف املرجوة باإذن اهلل، قامــت وزارة التــ�سالت وتقنيــة املعلومات 
باإن�ساء برنامج التعامالت الإلكرتونية احلكوميــة يف عام 1426هـ مب�ساركــة كل 
من: وزارة املالية، وهيئة الت�سالت وتقنيــة املعلومــات واأ�سبح لها بوابــة وطنيـة 
)www.saudi.gov.sa( متثل املدخل اإلى اخلدمات الإلكرتونــية احلكومية 
التي تقــدمــها اأجهــزة الدولــة املختلــفــة، وهنــاك مــئــات اخلدمــات املعلوماتيــة 

والعملياتية متوفرة للجمهور.

واحلكومة اللكرتونية ف�ساًل عن اأنها تهدف يف املقام الأول اإلى التيـ�سري على 
املواطنني اإنهاء اإجراءاتهم، فاإنها ت�سهم يف احلــد من حـالت الفــ�ســاد يف بعــ�س 
القطاعــات احلكوميــة، التي تتطلب اإجراءاتها ر�سومًا ماليــة، حيــث مت ربطــها 
بنظام الكرتوين ا�سمه “ نظام �سداد “ وربطــه بجمــيع املـ�سارف، حيث يتم من 

خالله ت�سديد جميع الر�سوم احلكومية.

 وتتيح بع�س القطاعــات احلكوميــة، مثل اجلامعــات خدمــة ال�ستعــالم عن 
املعاملــة من خــالل النظـام اللكرتوين بــدًل من تكــبد العــناء بالذهاب اإلى مقر 

اجلهة احلكومية اأو اجلامعة ملعرفة اإلى اأين و�سلت معاملته.

 اإن مظاهر تطبيق وتعميق برامج احلكومة الإلكرتونيـــة يف ال�سعوديــة.. بـداأت 
تظــهر ب�سـكل ملمــو�س يف كــثــري من املوؤ�ســ�سات احلكومــيــة وموؤ�س�ســات القــطــاع 
اخلا�س. واإذا �ســئنا اأن نخــتار منــوذجًا من الوزارات التي حققت تقـدمًا لفتًا يف 
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جمال تطبيق احلكومة الإلكرتونية، وكذلك يف جمال تعريف املواطن الرقمي، 
ـ رغم اأعـــمالها وعالقــاتها املت�سابكــة مع م�ستويات خمتلفة  فاإن وزارة الداخليـــةـ 
من اجلمهور ا�ستطاعت اأن حتقق تقـــدمًا مذهاًل يف التعاطي مع اأعمـال احلكومة 
الإلكرتونية، فكثري من البيانات تنفذ وت�ســدد ر�ســومها ــ من قبل اجلمهور ــ يف 
املنازل اإلكرتونيًا، كذلك فاإن بطاقـات الأحوال املدنية اجلديدة؛ ورخ�س القيادة 
واملركبات؛ وجــوازات ال�سفر، ورخ�س الإقامـــة لالأجانب، تنهى اإجراءاتهـــا مـــن 
خالل الأنظمة احلا�سوبية اخلا�ســـــة بها، وحتــــديد موعد ل�ستالمها من الإدارة 
املخت�سة. ومن اجلهات احلكومية التي حققــت اإجنازًا يف التعامالت اللكرتونية 
اإلى جـــانب امل�ســارف و�ســركــات الت�ســالت  وزارة اخلارجيــة، واجلامعــات، 

والكهربــاء وامليــاه.

خطوات تطويرية:
يف بداية هذا التحقيق يقول عبد الرحمن اجلهــني املعقــب باإحــدى موؤ�س�سات 

القطاع اخلا�س: لعـــــلك �ســاهــدت قــبل فتــرة وعــرب برامــج وقــنــوات التوا�ســل 

الجتماعي، حجم الزحام الذي ت�سهده مباين اإدارات اجلوازات العامة، ل�سيما 
يف املــدن الكربى، الأمــر الذي جعــل من ال�سعب اإمتــام واإجناز معامــالتك يف 
نف�س اليــوم، ما ي�سطرك اإلى العــودة ملراجعــة اجلوازات ليومــني اأو اأكثــر ب�سبب 
الزحام اأوًل ثم ب�سبب عدم معرفة البع�س مبتطلبات اإجنــاز معاملته، وكــل هذا 
الآن اأ�سبح من حديث املا�سي حيث �ساهمت اإدارة اجلــوازات من خــالل تبنيها 
خطوتني تطويريتني االأولى هي توزيع نقاط اخلدمـات يف االأ�ضواق واملراكز العامة 

والثاين اعتماد نظام »اأب�سر« اللذين اأ�سهما يف تقلي�س عدد املراجعني، ل�سيما 
يف مبنى الإدارة العامة  للجوازات، واإن كانت �سالة اإ�سدار وجتديد اجلوازات 
اإ�سدار  عمليات  امتام  يف  ومرونة  ان�سيابية  »اأب�سر«  نظام  اعتماد  قبل  ت�سهد 
الإقامات،  والعمال وجتديد  بالعمل  املتعلقة  املعامالت  فاإن  وجتديد اجلوازات، 
كانت ت�سهد زحامًا منقطع النظري، ل�سيما مّنا نحن املعقبني، واأنا هنا ل اأدعي 

اإنهاء م�سكلة الزحام ، ولكنني اأحلظها واأقدر اأنها يف طريقها باإذن اهلل للحل.

وي�سيف اجلهني يقول : لعل البعــ�س قــا�س موؤ�سر الزحام يف الفرتة املا�سية، 

و�ساهد من خالل الهواتف الذكــية، حجــم الزحــام ال�سديــد الذي يحيط مبباين 
اجلوازات، ل�سيما يف ال�سباح الباكر، قبل بداية الدوام الر�ســمي، اأما بعد نظام 
»اأب�سر« فاإن مظاهر الزحام بداأت تتــال�سى حيــث اأ�سبــح الكفيل ينهي اإجراءات 
اإ�ســدار رخ�س الإقامــة للعمالـــة وجتديدهــا مــن خــالل النظــام، ول يــاأتي ملقــر 

اجلوازات، اأو اأحد مكاتبها الفرعية اإل ل�ستالم رخ�سة الإقامة.

عبد الرحمن الجهني: الزحام أمام
بعض الدوائر الحكومية أصبح اليوم

من حديث الماضي.
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اختصار المدة:
وعلى بوابـــة مبـنى »مكتــب املواليــد« التابــع ملديريـــة الأحــوال املدنيــة، يحمل 
ال�ساب خالد الع�سريي رقمًا يظهر الإعالن عنه من خالل �سا�ســات العر�س داخل 
�سالة املبنى، يقول الع�سريي اأنه رزق قبل يومني مبولوده البكر، واأنه الآن يحمل 
متطلبات اإ�سدار دفرت عائلة جديد، ي�ساف من خــالله ا�سم ابنــه ال�سغري، وعن 
مدى �سهولة وو�سوح اإجراءات التــقدمي، يقول الع�ســريي اأنــه ا�ستــطاع من خــالل 
موقع الأحوال املدنية، اأن يخــت�سر مدة بقـائــه يف مبنى الأحوال ومكتب املواليد، 
كما اأن التقدمي عن طريق موقع املديرية العامــة لالأحــوال املدنية اللكرتوين، 
اأ�سهم يف اإي�ساح متطلبات املعاملة واخت�سار مدتها حيث يحدد لكل مراجـع وقتًا 
معنًي لزيارة املكتب، وعليــه فــاإن معظــم من هــم معـي يف �سالــة املكــتب الآن هم 

ممن حجزوا مواعيدهم م�سبقًا، من خالل املوقع الإلكرتوين.

ضرورة ملحة:
البوابـــات اخلدميــة يف املواقــع اللكرتونـــية اخلا�ســـة بالدوائــر احلكــــومية، 
اأ�سهمت يف حت�سني وتطــوير اخلدمـــة التي تقـــدمها هذه الدوائـــر واملرافـق، هذا 
ما بداأ به اأحمـــد الرعــيني حديثــــه، وي�ســـيف » اإن الأنظـــمة اللكتــرونيــة الـتي 

د�سنتها بع�س الوزارات والهيئــات واملوؤ�س�ســات العامـــة يف اململكــة، مل تــ�سهم يف 
تذليل امل�ساعـــب والعقبات التي يواجهها املراجع فح�سب، بل اخت�سرت الوقت 
للمراجع، حي مكنته من تعبئـــة جميع البيانـــات املطلوبـة، وعرفته بالوثائق التي 
يتوجب اإح�سارها لإنهاء اإجراءات معاملته حينما ياأتي للمراجعــة ح�ســـب املوعد 
الذي حدده له النظام، ناهيك عن بريوقراطية �سري املعاملة يف كثري من الدوائر 
واملرافـق احلكوميــة، الأمــر الذي جــعل من هـــذه الربامــج اللكرتونــية �ســرورة 
حتميـــة ملواكبـــة زيــادة قـــدرة ا�ستيــعاب الدوائــر احلكوميـــة وموؤ�س�ســات القطاع 
اخلا�س ملعامـــالت املراجعني، واإعادة ترتيب اأدائها مبا ي�سهل من مهامها وميكن 

املراجع من اإجناز معاملته باأ�سرع وقت.

وي�سيف الرعيني قائاًل : اإن فائــــدة مــثل هــذه الربامـــج ل تقــف اأبــدًا عــلى 

الدائــرة املعنيــة واملراجــع فح�سب، اإذا اأنــها اأيــ�سًا تعــد �سببًا رئي�سًا يف احلد من  
الزحامات املرورية يف ال�سوارع والطرق واملرافق العامة، وهذا اأمر ملمو�س ت�سهد 
به اإدارة احلركة يف الإدارات العامة للمـرور واأمــن الطــرق، حيث ل يقف الزحام 

على �سوارع وطرق املدن الكربى، بل قد يتجاوزه اإلى املحافظات املختلفة.

توثيق المعامالت:
ويتفق الأ�ستاذ مبارك الدو�سـري مع ما ذكــره الرعــيني حــيث يقــول : اإنــني 

وجــــدت يف هــذه التعــامـــالت اللكرتونــيـــة لالأجهـزة احلكومــية خدمــة جليلــة، 
كفـــتني عــناء التــردد وال�ســفر من مدينــتي التي اأ�سكــنها اإلى العا�سمــة، حيــث 
�ســرورات التقــدمي وانتــظار اإتــمام املعاملــة، ما يدفــع البعــ�س اإلى البقـاء يومني 
اأو ثالثة - هذا اإن مل يوافق اإجازة نهاية الأ�سبوع – لإنهاء اإجراءات معاملتـــه، 
علمًا اأن بقاءه هذه املدة �سوف يزيد من عنائه ويكلفــه ماديًا، ل�سيــما اإذا كـــانت 
معاملتـه تتلخــ�س يف مراجعـــة اإحــدى امل�ست�ســـفيات حلجز موعد ملقابلة الطبيب 

اأو ل�سرف عالج خا�س به.

مبارك الدوسري: التعامالت االلكترونية 
أسهمت في توثيق إجراءات العمل.

أحمد الرعيني: التعامالت االلكترونية 
ضرورة حتمية للحد من

بيروقراطية العمل.

خالد العسيري: قلصت مدة المعاملة 
وسهلت الحصول على متطلباتها.
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وي�سيــف الدو�ســري اأن اخلدمــة اللكرتونيــة اأ�سهـــمت ب�سكــل كبــري يف توثيق 
اإجراءات العمل، اإذ تبقى املعاملـة موثقة وم�سجلـــة يف النظام احلا�سوبي للدائرة 
– باإذن اهلل- بعيدًا عن  اآمنة  التي هو ب�سدد مراجعتهـا، ناهيــك عن بقائهــا 

عوامل التلف التي تتعر�س لها عمليات الأر�سفة التقليدية.

إفراغ الصكوك:
اإبراهيم املعيوف الذي يقف اأمام �سا�سة الت�سجيل والإفراغ يف كتابة العدل 

بالريا�س يقول: لقد �سهل يل برنامج احلجز اللكرتوين مهمة كانت بالأم�س 

�ساقة، والآن هي - وهلل احلمد - ل حتتاج مني اأو من اأي مراجع �سوى ربع اإلى 
ن�سف �ساعة، ل�سيما اإذا كانت ال�سكوك املطلوب اإفراغها �سكوكًا حديثة �سبق 

لها اأن �سجلت يف احلا�سب الآيل.

وي�سيف قائاًل: نعم اأنت الآن حتجز وقت زيارتك ملقر كتابة العدل بنف�سك، 

ويتم هناك التاأكد من �سحة اأوراقك واكتمالها، ول ياأخذ منك هذا �سوى ب�سع 
دقائق، وعليه فاإن كل من يزور مقر كتابة العدل اليوم هو ممن مت حتديد موعد 
زيارته م�سبقًا عن طريق النظام اللكرتوين، وبهذا زالت عقبة الزحام التي كنا 

نعانيها يف كتابات العدل.

ضرورة التحديث:
قائاًل:  الربامج  هذه  بع�س  على  مالحظات  احلربي  حممد  الأ�ستاذ  ويبدي 

�ســـحيــح اأن هـــذه الربامـــج اأ�سهمـــت وبـــ�سكـــل كبـــري يف ان�سيـــابيـــة ومـــرونـــة 
مـــن  ال�ستفـــادة  اأن  اإل  املـــراجعـــة؛  مـــدة  تقليـــ�س  عـــلى  و�ســـاعـــدت  العمـــل، 
يف  يوؤخـــذ  واأن  لبـــد  الربامـــج  لهـــذه  وامل�ستخـــدمني  املراجعـــني  مالحظـــات 
العتـــبار، وا�ست�ســـهد بربنامـــج »نـــور« الـــذي تعتمده وزارة الرتبيـــة والتعليم، 
والذي يوثق م�سرية الطالـــب يف التعليم العـــام منذ ت�سجيلـــه، حيـــث يتم اأحيانًا 
 ،”  SMS ” اإر�سال مالحظات لويل اأمر الطالب، اأو تنبيـــه عرب ر�سائل اجلوال
واإبالغ ويل الأمر بغياب ابنه ملجرد اأن الطالـــب تاأخر بعـــ�س ال�سيء، مما يربك 
ويل الأمر وي�سيبه باخلوف والهلع لأنه الذي هو من اأدخل ابنه ملقـــر املدر�سة، 
وال�سبب يف ا�ستعجال املدر�سة بح�سر اأ�سماء الغياب هو ت�سجيـــلها يف برنامـــج 
الوزارة، هذا مثال واحد ق�س عليه يف الربامـــج الأخرى التي تعانــي من النقطاع 
امل�ستمر اأثنـــاء الزحـــام، كما يعـــاين بع�سها من غمـــو�س يف اإجراءات التقـــدمي 

اأو املبالغة يف طلب البيانات الحتياطية. 

وي�سيف احلربي قائاًل: اأقـــول هـــذا واأنا اأول امل�ستفـــيدين من هـــذه الربامـج 

اللكرتونية، بل اأنني اأول املباركني ل�ستـــمرار مواكبـــة التقنـــية احلديثـــة، فقد 
اخت�سرت للمراجعني ال�ساعات وامل�ساوير الطوال، وما ق�سدتــه هنا هو �سرورة 
ال�ستمرار يف حتديـــث هذه الربامـــج، حيث مع الوقـــت يتطـــلب العمـــل اإدخـــال 

اإجراءات اأكرث �سهولة واأكرث تطورًا.

وي�سيف قائاًل: اجلميل يف الأمر اأن هـــذه الربامـــج واكبت برامـــج تطويريــة، 

الهاتفيـــة،  املراجعني، حيث الربامج  اإجراءات  ت�سهيل  الأخرى يف  اأ�سهمت هي 
والرد الآيل ور�سائل اجلــوال التوجيهيـــة والتذكرييـــة، التي اعتمدتـــها كثـــري من 

الدوائر احلكومية ل�سيما امل�ست�سفيات.

وخل�س احلربي اإلى القول: لقد اأ�سبحـــنا اليوم نتعـــامل مع العامــل الرقمي، 

اإذا ل مكان لالأوراق وامل�ستندات املكتوبـــة، فرقم املراجع كافـــيًا وجديـــرًا بفتح 
�سجله وم�ساهدة كل ما يحتاجه املوظف عنه، وهـــذا بال �سك �سهل كثـــريًا على 

املراجعني الذين امتالأت خزانات منازلهم باأوراق املواعيد واملراجعة.

إبراهيم المعيوف: الحجز االلكتروني 
المسبق جعل إفراغ الصكوك

في بضع دقائق.

محمد الحربي:  التعامالت االلكترونية 
اختصرت الوقت لكنها بحاجة إلى

متابعة وتحديث مستمر.
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وزارة اإلسكان مثااًل:
وعن التعامل مع النظام احلا�سوبي ب�سكل عام يقول الأ�ستاذ ريان العنزي : 

لقد اأ�سبح باإمكانك الآن مراجعة معامـــالتك و�سداد فواترييك اخلا�ســــة �سواء 
يف املـــاء اأو الهاتـــف اأو الكهربـــاء، اأو حتى �ســـداد الر�ســـوم احلكومـــية الأخـــرى 
يف اجلـــوازات واملـــرور ومكـــاتـــب العـــمل، مـــن خـــالل منظــومـــة التعـــامـــالت 
اللكرتونية، فالربامج احلا�سوبيـــة احلديثـــة ل�ســـك اأنها �ســـهلت واختـــ�سرت 
لنا الكثري مــن املتاعـــب، كــما اأنها اأ�سبحت اأكرث اأمنًا منها يف ال�ســـابق، ل�سيـــما 
يف جمال البنوك وامل�ســارف، حيث اأ�سبح مبقدورك عرب براجمـــها احلا�سوبيـــة 
املتعددة اإمتام عدة عمليات يف وقت واحد، وهذا يف ال�سابق كان يكلـــف امل�سـارف 

اخلا�سة جهدًا م�ساعفًا ووقتًا طوياًل.

وي�ست�سهد العنزي مبوقـــع وبرنامـــج وزارة الإ�سكـــان الأخـــري حيث ا�ستقـــبلت 
الوزارة ماليني الطلبات ب�سكل �سهل ومـــرن، وما كـــان لها اأن حتـــ�سل على هـــذه 
البيانات بهذه املرونة لـــول اأنها اعتمـــدت من خـــالل براجمها احلا�سوبية خدمة 

التقدمي عرب املوقع.

اإلى اأن اململكـة العربيـــة ال�سعوديـــة لي�ست غائبـــة عن  » ال�سورى «  وتخلـ�س 
تكنولوجــيا املعرفــة، فقــد اأر�ســت بنــاء العديــد مــن موؤ�س�ســات تقنــية املعلومــات، 
وطورت من اأداء اجلامعــات ثم دعــمت التوجه نحو تنظيم املوؤمترات واملنتديات 
للتو�ســع يف التعــاطي مــع تكنولــوجيا املعرفــة، كــما اأن مــراكز البحــوث امل�ستقلــة 
والتابعــة للجامعــات باتــت ت�ســع الربامــج وامل�ساريــع الهادفــة اإلى نقــل وتوطــني 
التقنية للحاق باقت�ساد املعرفة الذي �سي�سبح يف القـريب العاجــل م�سدرًا مهمًا 
من م�سادر الدخل الوطني، مبعنى حتى تكون التكنولوجــيا م�سدرًا من م�سادر 
الدخل الوطني، فاإنه لبد من تاأ�سي�س بنيـة اأ�سا�سية قــوية يف جمــال التكنولوجــيا 
وتهيئــة املنــاخ الداعــم لإجــراءات جــذب روؤو�س الأمــوال ال�سخمة من ال�سركات 

املحلية والعاملية الكربى.

ومع هذا التطــور التقنـي وتقــدم اململكـة يف هذا املجال، ل تزال بع�س اجلهات 
احلكومية بعـــيدة عن حتقـــيق احلكومـــة اللكرتونيـــة، رغم �سدور الأمر امللكي 

بالتحول اإلى احلكومة اللكرتونية منذ 13 عامًا.

اإن امل�ســاريــع والربامــج الـتي تــم تنفــيذها يف جمــالت التقنــية عــلى الأر�س 
توؤكــد عمـــق اإدراكــنا للدور املعــريف واأهميــة اإعادة ت�سكيل ثقافة ال�سعب ال�سعودي 
لال�ستفادة من الثورات التكنولوجية املتالحقة، ونتيجــة لكل هــذا ن�ستطيع اجلزم 
اأن املواطن الرقمي هو مواطن فاعل يف برامج احلكومــة الإلكرتونيــة، و�سيتنامى 
دوره يف امل�ساهمة يف بناء القت�ساد املعريف؛ الذي نـاأمل اأن يكون الأ�سا�س يف اأن 

ت�سل اململكة قريبًا اإلى ال�سفوف الأولى مع دول النمور والأ�ســـود.

وليد الراقي: الجميل أن هذه البرامج
واكبت برامج أخرى ال تقل عنها أهمية.

ريان العنزي: وزارة اإلسكان مثااًل حيًا
لنجاح البرامج الحاسوبية.
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مقاييس النجاح  !!
غريزة القتناء وحب الإثراء �سيء فطري يف الإن�سان.

كما اأّن مقيا�س النجاح احلقيقي للمرء، لي�س فيما يبلغه دخله من عمله اأو مقدار ر�سيده يف امل�سارف، وما ميلك من 
اأنه قد يكون على ح�ساب ال�سرف والكرامة  التوفيق يلعب دورًا مهمًا يف ك�سب املال، كما  عقارات وعمارات، لأن عن�سر 
والأخالق، ولكن مقايي�س النجاح تتوقف على مدى ا�ستغالل املرء ملواهبه ومدى اإفادته من الفر�س وتغلبه على ما ي�سادفه 

من متاعب وعقبات..
اإن كثريًا من رجال الأعمال الذين حت�سدهم وتعجب ملا اأحرزوه من تقدم وجناح يف اأعمالهم، اأ�سقياء فعاًل واأبعد ما 
يكونون عن ال�سعادة و�سالمة النف�س لأنهم ركزوا كل جهودهم واخت�سوا بكل اأوقاتهم ناحية واحدة، وتركوا النواحي الأخرى.
ُيعلق على ذلك دايل كارنيجي يف كتابه كيف تك�سب الرثوة والنجاح؟ فيقول: اإن مثل هوؤلء مثل دينامو ت�سابكت الأ�سالك 
املت�سلة به، فلم يعد اإنتاجه الوافر من الكهرباء ي�سيء �سوى م�سباح واحد، فهم يح�سون مبرارة احلرمان واخليبة يف نواحي 

احلياة املهمة الأخرى.
اإن�سان، قد ف�سل ف�ساًل  اأو  اأو والد  وعلى النقي�س من ذلك، يندر اأن جتد �سخ�سًا جنح جناحًا كبريًا يف حياته كزوج 
اأّن النجاح يف هذه النواحي ي�ستلزم كثريًا من ال�سفات التي  ذريعًا يف جميع ميادين احلياة الأخرى. وال�سبب يف ذلك، 
تعّزز النجاح يف ميادين العمل، فال�سخ�س الذي ينجح يف حياته الزوجية، لبد اأنه قد جنح يف تنمية �سخ�سيته وفهم نف�سه 

وعرف كيف يتحكم فيها، وهو حري اأن ينجح كوالد، وما مل تعاك�سه الظروف يغلب اأن ينجح كاإن�سان.
ولكي نعي�س كما ينبغي، ل يكفي اأّن نعي�س لأنف�سنا، واإمنا يجب اأن نعي�س يف ان�سجام مع الب�سرية التي نحن منها. فلو اأّن 
الإن�سان كان ج�سمًا فح�سب، لكفانا من احلياة الناجحة املحافظة على ذلك اجل�سم واإمتاعه بغ�س النظر عمن يعي�سون 
معنا وحولنا. ولو كان ج�سمًا وعقاًل فح�سب، لكانت احلياة الناجحة هي العناية بهما ومراعاة الن�سجام بينهما بغ�س النظر 
عن جميع العتبارات الأخرى. ولو كان ج�سمًا وعقاًل وروحًا فح�سب، ملا ا�ستلزمت منا احلياة الناجحة �سوى املحافظة على 

�سالمة اجل�سم والعقل والروح.. ولكن الإن�سان �سيء اأكرب من هذا.
واأول ما نفعله يف هذا ال�سدد اأن نوفر الن�سجام بني اجل�سم والعقل والروح ونوزع اهتمامنا بها ورعايتنا لها بالعدل 
والق�سطا�س، فاإّن اإهمال اإحدى هذه القوى الثالث اأو كبتها �سيوؤدي اإلى �سراع نف�سي يظهر ب�سور �ستى. فالذين يهملون 
اأبدانهم مبئات  انتقمت منهم  اأبدانهم عليهم  اأهملوا حق  واإذا  ال�سر،  اإلى �سبل  تغذية عقولهم تنحرف طاقتهم الذهنية 

ال�سور املر�سية املعروفة.
ولكي نظفر بالنجاح املرغوب يف حياتنا العملية، علينا اأن ن�سعى اأوًل للتمكن من جميع نواحي العمل الذي نقوم به. وما 
مل نعرف كيف نعامل النا�س، فاإن املهارة الفنية وحدها لن حتقق ما ن�سبو اإليه، اإل يف نواحي العمل الروتيني، ف�سواء كنا 
ن�سغل وظيفة كبرية اأم �سغرية، فاإننا نق�سي اأكرث اأوقات عملنا يف الت�سال بالنا�س، وكلما اأر�سيناهم وجنحنا يف اكت�ساب 

قلوب اأكرب عدد منهم، زاد احتمال جناحنا يف عملنا وحبنا له.
نعم اإّن احلياة تعلمنا الكثري عن و�سائل التعامل مع النا�س، ولكن مدر�سة احلياة قا�سية، ولو اعتمدنا على جتاربنا وحدها 
فاإننا قد ن�سل اإلى نتيجة يف النهاية، ولكن بعد اأن نكون قد فقدنا الكثري من الفر�س والكثري من الأ�سدقاء ودفعنا الثمن غاليًا 

من �سالمنا الداخلي.
ولو اأننا عرفنا اأنف�سنا جيدًا، وحر�سنا على اأن نت�سور اأنف�سنا دائمًا يف مو�سع الذين نتعامل معهم، وقدرنا ظروفهم، 

لك�سبنا قلوب الكثريين وذللنا كثريًا من امل�ساكل، وملا بقيت انفعالت النا�س النف�سية كتابًا مغلقًا علينا.
اأن ينفعوا املجتمع الذي يعي�سون فيه باخلدمة العامة  اإّن هناك طرقًا عملية عديدة ي�ستطيع بها الرجال والن�ساء  ثم 

والتزام اخللق الفا�سل وتن�سئة اجليل اجلديد تن�سئة طيبة فا�سلة.
اإننا ل�سنا يف حاجة اإلى تن�سئة جيل من املالئكة، ولكننا يف اأ�سد احلاجة لت�سنئة جيل من الرجال والن�ساء لي�سوا اأرقاء 

لغرائزهم البهيمية، ت�سريهم وتوجههم يف �سلوكهم مع النا�س.

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

بجامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية 
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رئيس مجلس الشورى يستقبل السفير التونسي

ا�ستقبــل معــايل رئي�س جمــل�س ال�ســورى ال�سيــخ الدكتـور عبـد اهلل بن حممد 

بن اإبراهــيم اآل ال�سيــخ  يف مكتــبه مبقــر املجلــ�س �سفــري جمهوريــة تونـ�س املعني 

لدى اململكة علي بن عرفه.

وهـناأ رئيــ�س املجـــلــ�س يف م�ســـتـهل اللقـــاء ال�سفيـــر التونـــ�سي مبنا�سبـــة تعييـــنه 
�سفـــريًا لبـــالده لـــدى اململكـــة متمـــنيًا لـــه التوفيـــق يف مهـــام عملـــه مبـــا ي�ســـهم يف 

تعزيز العالقـــات الأخويـــة بني البلدين ال�سقيقني يف �ستى املجالت.
ومت خالل ال�ستقـــبال ا�ستعــرا�س عدد من املو�سوعــات ذات الهتــمام امل�سرتك 
بني البلدين خا�ســـة فيما يتعلـــق بالتعـــاون بني جمل�س ال�ســـورى واملجـــل�س الوطـــني 
التاأ�سي�سي، وتفعـــيل دور جلـــنتي ال�سداقـــة الربملانيــة ال�سعودية التون�سية مبا يخدم 

امل�سالح امل�سرتكة للبلدين وال�سعبني ال�سقيقني.

نائب رئيس مجلس الشورى يستقبل نائب رئيس الوزراء البرتغالي

ا�ستقبل معايل نائب رئي�س جمل�س ال�سورى الدكتـــور حممــد بن اأمـني اجلفري 

يف مكتبـــه مبقــر املجلــ�س يف الريا�س معــــايل نائـــب رئيــ�س الوزراء بجمـــهورية 

الربتغال الدكتور باولو بورتا�س والوفد املرافق خالل زيارته للمملكة موؤخرًا.

ويف م�ستهل اللقاء رحب معايل الدكــتور اجلفـــري مبعايل نائب رئي�س الوزراء  
الربتغايل واأطلعه على دور جمل�س ال�سورى ومهامـــه الت�سريعيـــة والرقابية، واآلية 

عمله وجلانه املتخ�س�سة.
الـــوزراء الربتغـــايل عـــن �سعـــادته والوفـــد  مـــن جانبـــه عرب نائب رئيـــ�س 
املرافق بزيـــارة اململكـــة وجمل�س ال�سورى ب�سفة خا�سة م�سريًا اإلى  ما قـامت به 

بالده لتطوير كاقـــة املجالت القت�ساديـــة وال�سحيــة والثقافية وكذلك جمالت 
ال�ستثمار لت�سجيع ال�ستثمارات امل�سرتكة.

واأكد اجلانبان اأهمية تعزيز العالقــات بني البلدين ال�سديقني وتطويرها مبا 
يخدم امل�سالح امل�سرتكة، اإ�سافة اإلى تعـــزيز التعــاون الربملاين امل�سـرتك وتفعيل 
جلنتي ال�سداقة الربملانية يف جمل�س ال�سورى والربملان الربتغـــايل مبا ي�سهم يف 

تطوير العالقات بني البلدين اإلى اأفاق اأو�سع.
ح�سر ال�ستقـــبال �سفري خـــادم احلرمـــني ال�سريفـــني لدى الربتغال من�سور 

ال�سايف وال�سفري الربتغايل لدى اململكة مانويل كارفالو.
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د. الجفري يستقبل نائب وزير الخارجية السويدي
ا�ستقـبل معايل نـائب رئيـ�س جمــل�س ال�سـورى الدكتور حممد بن اأمني اجلفري 

يف مكتبه مبقر املجلــ�س يف الريــا�س معــايل نائــب وزيــر اخلارجــية ال�سويــدي/  

فرانك بلفراج  والوفد املرافق خالل زيارته للمملكة موؤخرًا. 

وقـــدم معـــايل الدكتـــور اجلفري خـــالل اللقـــاء نبـــذة عن جمـــل�س ال�ســـورى 
واخت�سا�ساته واآلية عمله و جلانه املتخ�س�سة، وتطـــرق اإلى الـدور الذي ميار�سه 
املجل�س على �سعيد الدبلوما�سية الربملانيـــة وع�سويته يف الحتـــادات الربملانيـــة 
الدوليـــة والقاريـــة، ومـــن جانبـــه اأكد نائــب وزيــر اخلارجيــة ال�سويــدي اأهمـــية 
خمتلف  يف  ال�سديقيــن  البلـــدين  بني  جتمع  التي  الثنائيــة  العـالقات  تعــزيز 
املجالت وتطويرها مبا يخــدم امل�سالـح امل�ســرتكـة، اإ�سافـــة اإلى تعــزيز التعــاون 
الربملــاين امل�سرتك بني البلدين ال�سديقني، ومت خالل اللقاء ا�ستعر�س عالقات 
وخا�سة  املجالت  �ستى  ال�سويد يف  ال�سعودية ومملكة  العربية  اململكة  بني  التعاون 
جلنتي  دور  وتفعيل  ال�سويدي  والربملان  ال�سورى  جمل�س  بني  الربملانية  العالقات 
اإلى الق�سايا  التطــرق  تـم  ال�سداقة يف جمل�س ال�سورى والربملان ال�سويدي، كما 

الإقليمية والدولية الراهنة التي حتظى باهتمام البلدين ال�سديقني.

رئيس لجنة الشؤون اإلسالمية يستقبل السكرتير األول بالسفارة البريطانية
ا�ستقــبل ع�ســو جمــل�س ال�ســورى رئي�س جلنــة ال�سوؤون الإ�سالمية والق�سائية 

الدكتور اإبراهيم بن عبداهلل الرباهيم  يف مكتبه مبقر املجــل�س ال�سكرتري الأول 

لل�ســوؤون ال�سيا�سيــة يف �سفارة اململــكة املتــحدة لدى اململــكة ال�سيد باري بيت�س؛ 

بح�سور ع�سو املجل�س نائب رئي�س اللجنة الدكتور فالح بن حممد ال�سغري. 

ومت خالل ال�ستقـبال ا�ستعرا�س العالقات الثنائية بني البلدين ال�سديقني يف 
خمتلف املجالت وبخا�سة يف املجال الربملاين.

وتطرق احلديث اإلى تطــورات الأو�ساع يف املنطقـــة وموقـف اململكة وبريطانيا 
منها اإلى جانب الق�سايا الدولية ذات الهتمام امل�سرتك.

وزير التجارة واالستثمار األسترالي بحث مع عدد من أعضاء الشورى  
 تعزيز العالقات االقتصادية والبرلمانية بين المملكة وأستراليا

اجتمـــع وزيــر التجـــارة وال�ستثـــمار الأ�ستـــرايل ال�سيـــد/ اآنـــدرو روب مـــع 

جلنـــة ال�سداقـــة الربملانيـــة ال�سعوديـــة الأ�سرتالية  يف جمل�س ال�سورى برئا�سة 

ع�سو املجلـــ�س رئي�س اللجنـــة الدكـــتور عبد الرحمن بن اأحمد هيجـــان وذلك يف 

مقر املجل�س بالريا�س.

وجرى خالل الجتماع مناقـ�سة عدد من املو�سوعات والق�سايا ذات الهتمام 
البلدين  بني  التعـاون  عالقات  وا�ستعرا�س  واأ�سرتاليا  اململكة  بني  امل�سرتك 
ال�سديقني يف �ستى املجالت، كما مت بحث �سـبل تعزيز العمل والتعاون الثنائي 
على �سعـيد العالقات الربملانية بني جمل�س ال�سورى والربملان الأ�سرتايل وتفعيل 
والعمل  التعاون  ي�سهم يف دعم  البلدين مبا  الربملانية يف  ال�سداقة  دور جلنتي 
وال�ستثمار  التجارة  وزير  اجتمع  اأخرى  جهة  ومن  اجلانبني،  بني  امل�سرتك 
برئا�سة  ال�سورى  جمل�س  يف  والطاقة  القت�سادية  ال�سوؤون  جلنة  مع  الأ�سرتايل 
الأ�ستاذ �سالح بن عيد احل�سيني، وجرى خـــالل  اللجنة  ع�سو املجل�س رئيـ�س 

الجتمـــاع ا�ستعـــرا�س العالقـــات القت�ساديـــة والتجاريـة بني اململكة واأ�سرتاليا 
وفر�س ال�ستثمار يف كال البلدين.
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 د. الحربي يبحث مع سفير بنغالديش سبل تفعيل
دور لجنتي الصداقة

في مجلس الشورى والبرلمان البنغالديشي

ا�ستقبل عــ�سو جمــل�س الـ�سورى رئيــ�س جلنــة ال�ســداقة الربملانية ال�سعودية 

البنجالدي�سية باملجلــ�س الدكتــور عبداهلل بن حمــود احلــربي يف مكتــبه مبــقر 

املجل�س يف الريا�س �سفري جمهورية بنجالدي�س لدى اململكة حممد �سهيد الإ�سالم.

وجرى خـالل اللقاء مناق�ســـة عدد من املو�ســـوعات والقـ�سايا ذات الهــتمام 
امل�ســــرتك بني اململكـــة وبنجـــالدي�س وا�ستعـــرا�س عـــالقات التعاون بني البلدين 

ال�سقيفني يف �ستى املجالت.

كما جــــرى بحـــث �سبل تعــزيز العـــمل والتعـاون الثنائي على �سعيد العالقات 
الربملانيــــة بيــن جمـــل�س ال�ســـورى والربملــان البنجــالدي�سي وتفــعيل دور جلنــتي 
ال�سداقة الربملانية يف البلدين مبا ي�سهم يف فتح اأفاق اأو�سع للتعاون يف خمتلف 

املجالت لتحقيق امل�سالح امل�سرتكة للبلدين و�سعبيهما.

لجنة الصداقة البرلمانية السعودية األوكرانية في مجلس الشورى
تجتمع بالسفير األوكراني

عقـــدت جلنـــة ال�سداقـــة الربملانيـة ال�سعودية الأوكرانية مبجل�س ال�سورى 

برئا�سة ع�سو املجل�س رئي�س اللجنـــة الأ�ستاذ عبداهلل النا�ســـر يف مقر املجـــل�س 

بالريا�س اجتماعًا مع �سفري اأوكرانيا لدى اململكة ال�سيد بيرتو كولو�س.

وجرى خالل الجتماع مناق�سة عدد من املو�سوعات والق�سايا ذات الهتمام 
امل�سرتك بني اململكة العربية ال�سعودية وجمهورية اأوكرانيا، كما جرى ا�ستعرا�س 
عالقات التعاون بني البلدين ال�سديقني يف �ستى املجالت، وخ�سو�سًا العــالقات 

جلنتي  دور  تفعــيل  و�سبل  الأوكراين  والربملان  ال�ســورى  جمــل�س  بني  الربملانية 
ال�سداقــة لتــعزيز عالقــات التعــاون الربملاين وتطويــرها بــما يخــدم م�ســالح 

البلدين و�سعبيهما ال�سديقني.

وتطرق ال�سفري الأوكراين اإلى تطورات الأحداث التي ت�سهدها اأوكرانيا حاليًا 
يف اجلانبني ال�سيا�سي والقت�سادي.



حصاد الشهر

67ال�شورى - العدد 153 - جمادى الأولى 1435هـ

وفد مجلس الشورى زار المنطقة وناقش مع مسؤولي األمانة تحديات العمل البلدي
أمير منطقة القصيم يشيد بدور مجلس الشورى في خدمة الوطن والمواطن

اأ�ساد �ساحب ال�سمو امللكي الأمري في�سل بن بندر بن عبدالعزيز اأمري منطقة 

الق�سيم رئي�س جمل�س املنطقة بدور جمل�س ال�سورى يف مناق�سة اخلطة العامة 

الأنظمة  ودرا�سة  نحوها  الراأي  واإبداء  والجتماعية  القت�سادية  للتنمية 

واللوائح وتف�سريها واقرتاح ما يراه ب�ساأنها، ومناق�سة التقارير ال�سنوية املقدمة 

من الوزارات والأجهزة احلكومية.

املنطقة يف مقر  التي عقدها جمل�س  تروؤ�س �سموه اجلل�سة  جاء ذلك خالل 
ال�سورى  اأع�ساء جمل�س  الق�سيم بربيدة بح�سور وفد من  اإمارة منطقة  ديوان 
برئا�سة ع�سو املجل�س معايل الأ�ستاذ عبدالرحمن بن عبداملح�سن العبدالقادر 
ال�سورى  جمل�س  بني  التوا�سل  نطاق  يف  موؤخرًا،  الق�سيم  ملنطقة  زيارته  خالل 
وجمال�س املناطق  لبحث �سبل التن�سيق والتعاون بني املجل�س وجمال�س املناطق 
التنموي بني مناطق اململكة املختلفة فيما يطرح يف  التوازن  للعمل على حتقيق 

جمل�س ال�سورى من خطط لربامج تنموية واقت�سادية واجتماعية .  

منطقة  اأمني  معايل  مع  الزيارة  خالل  ال�سورى  جمل�س  وفد  اأع�ساء  واجتمع 

اأع�ساء املجل�س البلدي، ومت خالل  الق�سيم وعدد من م�سوؤويل الأمانة بح�سور 

الجتماع ا�ستعرا�س جملة من التحديات التي تواجه العمل البلدي يف منطقة 

و  احلكومية  الأرا�سي  على  التعديات  و  الع�سوائية  التق�سيمات  اأبرزها  الق�سيم 

اإجراءات تر�سية و �سحب امل�ساريع احلكومية، و�ساهد اأع�ساء وفد املجل�س عر�سًا 

مرئيًا لبع�س امل�سروعات و املنجزات البلدية مبنطقة الق�سيم.

كما اأطلع اأع�ساء جمل�س ال�سورى على عدد من امل�ساريع البلدية عرب جولة 
الأنعام  ومدينة  عبداهلل،  امللك  منتزه  و  التمور،  مدينة  م�سروع  �سملت  ميدانية 

وامل�سلخ النموذجي، و خمترب �سالمة الأغذية، و م�سمار الإ�سكان.

يف ال�سياق ذاته  قام وفد جمل�س ال�سورى بزيارة ملحافظة البكريية حيث كان 
يف ا�ستقبالهم نائب رئي�س جلنة اأهايل البكريية �سالح الرباك وعدد من اأع�ساء 

جلنة الأهايل وامل�سوؤولني يف املحافظة.
وزار وفد املجل�س اأهم املعامل الرتاثية والأثرية والتنموية باملحافظة من اأهمها 
امل�ساريع اخلريية واحلكومية، ومق�سورة الراجحي، ومق�سورة ال�سويلم، والبلد 
القدمي، واملنطقة التاريخية، ويف ختام الزيارة عرباأع�ساء جمل�س ال�سورى عن 

�سكرهم وتقديرهم للجنة اأهايل البكريية على ما وجدوه من حفاوة وكرم.
وفد  اأن  العبدالقادر،  عبدالرحمن  الأ�ستاذ  ال�سورى  جمل�س  ع�سو  واأو�سح 
املنطقة  جمل�س  برامج  على  الق�سيم  ملنطقة  زيارته  خالل  تعرف  املجل�س 
حتى  امل�ساريع  تواجه  التي  واملعوقات  امل�ستقبلية،  وخططه  وم�ساريعه  وتوجهاته 

يقوم جمل�س ال�سورى بدوره بتذليل هذه العقبات.
بهدف  املناطق،  جمال�س  مع  التوا�سل  على  ال�سورى  جمل�س  حر�س  واأكد 
م�سريًا  املتوازنة.  التنمية  وحتقيق  املواطنني؛  خلدمة  اخلا�سة  الروؤى  توحيد 
احتياجاتها  معرفة  لهم  تتيح  للمناطق  ال�سورى  جمل�س  اأع�ساء  زيارات  اأن  اإلى 
من امل�ساريع التنموية، والتعرف على املعوقات وال�سعوبات التي تعرت�س تنفيذ 
للتقارير  ال�سورى  جل�س  مناق�سة  خالل  عليها  التاأكيد  ليتم  املعتمدة،  امل�ساريع 

ال�سنوية لالأجهزة احلكومية املعنية.

العبدالقادر: مجلس الشورى حريص على  
التواصل مع مجالس المناطق لتوحيد 

الرؤى وتحقيق التنمية المتوازنة
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ويزورن معهد بحوث الطاقة بالعيينة
وترتكز ن�ساطاته يف جمال بدائل الطاقة )الطاقة ال�سم�سية وطاقـة الريـــاح( 

من خالل تقييم م�سادر الطاقة املتجددة وتطبيقاتها.

وجتول اأع�ساء املجلــ�س يف اأرجاء املعهد الذي يدار بالكوادر الب�سرية الوطنية 
ال�سعودية وتعرفوا على اخلاليـا والألواح ال�سم�سية التي تعد م�سدرًا مهمًا للطاقة 
طويل الأجـل، ومـــن البدائـــل امل�ساعـــدة مل�ســـادر الطاقـــة التقليديـة؛ كما �ساهد 
اأع�ساء املجل�س خالل الزيــارة عر�سًا مرئــيًا عن مبــادرة امللك عــبد اهلل لتحليــة 

املياه بالقرية ال�سم�سية.

ويف  ختــام الزيــارة ُعِقد لقاء مفتوح حول اأداء املعــهد وال�سعوبــات واملعوقات 
التي يواجهها.

واأكد اأع�ساء جلنة الإ�سكان واملياه واخلدمات العامة اأهمية هذه الزيارة التي 
اأ�سهمت يف ح�سيلة معلوماتهم عن املعهد ودوره يف جمال الطاقة ال�سم�سية مما 
�سيكون لها الأثر يف �سعي جملــــ�س ال�ســـورى اإلى دعـــم املعهــد وتطوير اأدائـه عند 

درا�سة اللجنة التقرير ال�سنوي ملدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.

كما قام عدد من اأع�ساء جمل�س ال�سورى اأع�ساء  جلنة الإ�سكان واملياه واخلدمات 

معـهد  بزيارة  املطريي  بن داخل  الأ�ستاذ حممد  اللجنة  رئي�س  برئا�سة  العامة 

بالعيينة؛  والتقنية  للعلوم  عبدالعزيز  امللك  ملدينة  التابع  والطاقة  البحوث 

أعضاء لجنة اإلسكان والمياه والخدمات العامة
يزورون المؤسسة العامة لصوامع الغالل ومطاحن الدقيق

يف اإطار وقوف جمل�س ال�سورى على طبيعة املهام التي تقوم بها اأجهزة الدولة 

وموؤ�س�ساتها لالطع على اآدائها، والتعرف على منجزاتها، واملعوقات التي تواجهها، 

ومناق�سته  درا�سته  عند  ر�سيدة  قرارات  اإلى  الو�سول  من  املجل�س  يتمكن  حتى 

للتقرير ال�سنوي لهذه اجلهة وتلك، قام عدد من اأع�ساء جمل�س ال�سورى اأع�ساء  

جلنة الإ�سكان واملياه واخلدمات العامة برئا�سة رئي�س اللجنة الأ�ستاذ حممد بن 

داخل املطريي بزيارة للموؤ�س�سة العامة ل�سوامع الغالل ومطاحن الدقيق وكان 

يف ا�ستقبالهم معايل مدير عام املوؤ�س�سة املهند�س وليد بن عبدالكرمي اخلريجي.

 وخالل الزيارة جتول اأع�ساء املجل�س يف اأق�سام املوؤ�س�سة وا�ستمعوا اإلى �سرح 
عن عملية دخول �ساحنات القمح والفح�س و عملية اأخذ العينات من ال�ساحنات، 

.)A.S.R( ومناطق تفريغ القمح ب�سوامع التخزين

كما اطلعوا على  ق�سم املطاحن )غرفة التحكم( و�ساهدوا عملية ترطيب القمح 
والطحن وتخزين الدقيق، و طريقة عمل املناخل وف�سل ال�سوائب، والإطالع على 

عينات من كافة مراحل الإنتاج و عملية ف�سل نواجت الطحن.

كما زار اع�ساء املجل�س ق�سم التعبئة وا�ستمعوا الى �سرح  عن عملية التعبئة، 
والإطالع على م�ستودع الدقيق وعملية التحميل للعمالء.

جمل�س  يف  العامة  واخلدمات  واملياه  الإ�سكان  جلنة  اأن  اإلى  الإ�سارة  جتدر 
ال�سورى تدر�س حاليا التقرير ال�سنوي للموؤ�س�سة العامة ل�سوامع الغالل ومطاحن 

الدقيق للعام املايل 1435/1434هـ.
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صفات المبتكرين في اإلسالم

�سفات  عن  للت�ساوؤل  ذلك  ودفعني  البتكار.  باأهمية  يتعلق  فيما  الغربي  باملجتمع  الأمثلة  �سرب  كرثة  من  البع�س  انتقدين 
املبتكرين الناجحني وما موقف الإ�سالم منها. قراأت يف �سفات املبتكرين الناجحني، وبحثت عن ما يقابلها يف الدين الإ�سالمي 

ووجدت اأن اأهم عنا�سر البتكار لدى الفرد قد حث عليها الإ�سالم بتعاليم �سكلت يف جمملها �سفات املبتكرين الناجحني.
ورواد الأعمال الناجحني. ل  املبتكرين  خ�سلة  هو  ال�سرب  يقول جون ني�سم موؤلف كتاب” High Tech Start Up” اإن 
ي�ستطيع املبتكر والريادي النجاح بدون ال�سرب على البحث والتجربة وانتظار النتائج وحتمل معوقات تقدمي �سيء جديد للمجتمع. 
�سواء كان املجتمع التجاري اأو ال�ستثماري اأو ال�ستهالكي، وحتمل النقد ال�سلبي لالبتكار. ال�سرب �سفة مهمة يف حياة املوؤمن وهو 
�ُسِل َول َت�ْسَتْعِجْل َلُهْم” )الأحقاف: الآية35(، وقال  رَبَ اأُوُلوا اْلَعْزِم ِمَن الرُّ رِبْ َكَما �سَ خلق اإ�سالمي عظيم، يقول اهلل تعالى : “َفا�سْ
يُع اأَْجَر امْلُْح�ِسِننيَ ” )هود: الآية 115(، وكان الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم قدوة كل الب�سرية على  َ َل ُي�سِ رِبْ َفاإَِنّ اهلَلّ تعالى: “َوا�سْ

مدى الع�سور يف القدرة على  التحلي بال�سرب على الأذى.
املبتكر دقيق املالحظة، يلحظ ما يدور من حوله، ويتفكر يف كيفية حدوث الظواهر من حوله، وكيف ميكن ال�ستفادة من 
ظاهرة ما يف جمال اآخر من جمالت احلياة. يقول موؤلف The Innovator’s DNA اأن القدرة على الكت�ساف هي من املهارات 
املهمة لالبتكار، وحقيقة ما ميز �ستيف جوبز يف بدايات حياة �سركة اآبل هو قدرته على اكت�ساف الفوائد الكامنة يف بع�س التقنيات 
املتواجدة بني يدي الأخرين اآنذاك بدون اأن يكت�سفوا فوائدها مثل واجهة امل�ستخدم الر�سومية، والفاأرة، وطابعة الليزر التي كانت 

قابعة يف م�ستودعات �سركات كربى بدون ا�ستغاللها.
ُ اهلّلُ َلُكُم الآَياِت   يزخر القراآن الكرمي باآيات حتثنا على العتبار والتدبر والنظر والتفكر فيما حولنا، مثل قوله تعايل: “ُيبنيِّ
ى  �َسمًّ قِّ َواأََجٍل مُّ َماَواِت َواْلأَْر�َس َوَما َبْيَنُهَما اإِل ِباحْلَ ُ ال�سَّ ُروا يِف اأَنُف�ِسِهْم َما َخَلَق اهللَّ ُروَن” )البقرة: 219( ، “اأََومَلْ َيَتَفكَّ َلَعلَُّكْم َتَتَفكَّ

ِهْم َلَكاِفُروَن” )الروم: 8( ا�ِس ِبِلَقاء َربِّ َن النَّ َواإِنَّ َكِثرًيا مِّ
البتكار  �سم  هو  ال�سلبي  التفكري  اإن  قلت  اإن  اأبالغ  ول  الإيجابي،  التفكري  هو  والبتكار  والتطوير  للبحث  الأ�سا�سي  املحرك 
القاتل.  املتفائل يرى النتائج اأمام عينه ويت�سح درب حتقيقها يف خميلته، وي�سعى نحو حتقيقها. الت�ساوؤم طبع املنهزمني، ال�سلبيني، 
الذين يرون طرق التقدم يف احلياة مقفلة ول اأمل ول فائدة من العمل الدوؤوب ال�ساق.  قال �سلى اهلل عليه و�سلم )التفاوؤل من الرحمن 

والت�ساوؤم من ال�سيطان( ، ويف احلديث القد�سي “اأنا عند ظن عبدي بى اإن ظن بى خريًا فله واإن ظن بي �سرًا فله ” رواه م�سلم.
 كثري من الدرا�سات العلمية اأجريت على اأثر التفكري الإيجابي يف حتفيز البتكار وجناحه، ولعل اأبرز نتائج التفكري الإيجابي 
تقبل املالحظات والنقد املفيد للمبتكر نحو تطوير ابتكاره وجناحه. يقول روبريت نوي�س اأحد موؤ�س�سي �سركة انتل، واملوؤثرين يف 

بدايات تكوين وادي ال�سليكون الأمريكي: “التفاوؤل عن�سر اأ�سا�سي يف البتكار”.
اأن اأقول الكثري عن حث  اأريد  اأ�سك اأننا نعرف مدى حث الدين الإ�سالمي على العلم، ول  اخل�سلة الأخرى هي التعلم، ول 
بِّ ِزْديِن ِعْلًما” )طه: الآية 114 ( يقول موؤلف كتاب بلينك: اإن  الدين الإ�سالمي عن العلم والتعلم اأكرث من الآية الكرمية “َوُقل رَّ

املبتكرين املوؤثرين مثل بيل جيت�س  اأنفقوا ما يقارب من ع�سرة اآلف �ساعة يف التعلم قبل اأن يقدموا للعامل مبتكراتهم.
لعل اأعظم خ�سلة يتمّيز بها املبتكر، هي �سعيه الدائم نحو حت�سني م�ستوى حياة النا�س. َعِن اْبِن ُعَمَر 0 ر�سي اهلل عنهما - اأَنَّ 
ِ َعزَّ  ؟ َواأَيُّ الأَْعَماِل اأََحبُّ اإَِلى اهللَّ ِ ا�ِس اأََحبُّ اإَِلى اهللَّ ِ ، اأَيُّ النَّ ُ َعَلْيِه َو�َسلََّم ، َفَقاَل : َيا َر�ُسوَل اهللَّ لَّى اهللَّ ِ �سَ َرُجاًل َجاَء اإَِلى َر�ُسوِل اهللَّ
ِ �ُسُروٌر ُتْدِخُلُه َعَلى  ا�ِس، َواأََحبُّ الأَْعَماِل اإَِلى اهللَّ ِ اأَْنَفُعُهْم ِللنَّ ا�ِس اإَِلى اهللَّ ُ َعَلْيِه َو�َسلََّم : ” اأََحبُّ النَّ لَّى اهللَّ ِ �سَ ؟ َفَقاَل َر�ُسوُل اهللَّ َوَجلَّ
ي َعْنُه َدْيًنا، َولأَْن اأَْم�ِسَي َمَع اأٍَخ يِل يِف َحاَجٍة، اأََحبُّ اإِيَلَّ ِمْن اأَْن اأَْعَتِكَف يِف  ْو َتْق�سِ ْو َتْطُرُد َعْنُه ُجوًعا، اأَ ُم�ْسِلٍم، اأَْو َتْك�ِسُف َعْنُه ُكْرَبًة، اأَ

َهَذا امْلَ�ْسِجِد َيْعِني َم�ْسِجَد امْلَِديَنِة �َسْهًرا، ” احلديث، رواه الطرباين واأبن ع�ساكر.
قال  وجل،  عز  اهلل  وجه  بها  يبتغى  التي  العبادات  اأهم  من  وجعله  الرزق،  طلب  على  الإ�سالم  حث  فقد  اأخرى  ناحية  ومن 
القرطبي  ” )املزمل: 20(.  قال  ِ اهللَّ �َسِبيِل  يِف  ُيَقاِتُلوَن  َواآَخُروَن   ِ اهللَّ ِل  َف�سْ ِمْن  َيْبَتُغوَن  اْلأْر�ِس  يِف  ِرُبوَن  َي�سْ “َواآَخُروَن  �سبحانه: 
يف تف�سريه: �سوى اهلل تعالى يف هذه الآية بني درجة املجاهدين واملكت�سبني املال احلالل، فكان دلياًل على اأن ك�سب املال مبنزلة 
ل  اجلهاد. يقول ال�سيخ �سالح الفوزان يف اإحدى خطبه:  “امل�سيبة اأننا يف هذا الزمان اإذا مل يح�سل الإن�سان على وظيفة عطَّ
جميع الأ�سباب، ول يطلب الرزق، وينتظر متى يوظف؟ فهذا عجٌز والنبي �سلى اهلل عليه و�سلم قال: )اللهم اإين اأعوذ بك من 

العجز والك�سل، ومن اجلنب والبخل، ومن غلبة الدين، وقهر الرجال(”
احلديث يف هذا ال�ساأن يطول، وهذا ما �سمح به الوقت واملكان، وخال�سة القول اإن البتكار خلق امل�سلم، وهو ميثل حم�سلة من 

التعاليم الإ�سالمية التي من الأجدر اأن نت�سف بها.

د. عبدالعزيز بن اإبراهيم احلرقان
ع�سو جمل�س ال�سورى
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اللغات،  بني  الأولى  هي  احلوار  لغة  فيه  اأ�سبحت  ع�سٍر  يف  نحن 
فمن خاللها التفاهم والت�ساور، وبها تقارب وجهات النظر، وبها حتلُّ 
ر الأمم وتتقّدم. واإذا ما اأردنا  اخلالفات وامل�ساكل، ومن خاللها تتطوَّ
اأن نبحر يف عامل احلوار فاأول ما ي�سادفنا »ال�سورى«، اإنَّها كلمٌة لحت 
يف اآفاقنا؛ لتعربرِّ عن التحاور وتبادل وجهات النظر، من خالل طرح 
اأف�سلها، ول�سيَّما  اإبداء الآراء واعتماد  امل�سكالت املتفاقمة ومن ثم 
اإذا ات�سعت دائرتها لت�سمل كلَّ طبقات املجتمع، فعندما ي�سود احلوار 
يف  ويزدهر  املجتمع  هذا  ينمو  �سوف  جمتمٍع  اأيرِّ  يف  اأ�سا�سيٍة  كلغٍة 
خمتلف نواحيه، من اأجل ذلك لبدَّ من البحث عن الو�سائل املنا�سبة 
كونهم  الطالب،  اأبنائنا  بني  احلوار  ثقافة  غر�س  على  ت�ساعد  التي 
الأ�سا�س القوي الذي يقوم عليه املجتمع . وندخل الأجواء املدر�سية 
رٌة من  لنجد املجال�س الطالبية قائمة على الت�ساور، فهي ن�سخٌة م�سغَّ
املجال�س ال�سورية، فهي تخ�سُّ حياتهم يف بيتهم الثاين )املدار�س(، 
التي تعنيهم، وتلزمهم يف حياتهم  امل�ساكل  فيها من بع�س  وما يكون 
يف  ال�ستطالع  هذا  ال�سورى  ملجلة  كان  الإطار  هذا  ويف  املدر�سية. 
ثانوية حي ال�سفا بالريا�س حول اأهمية املجال�س الطالبية واأثرها 

على جيل امل�ستقبل .

أهمية الشورى والمجالس الطالبية ودورها
الرتفيهية  والأن�سطة  الربامج  ومنظم  املدر�سة  الرتبوي يف  امل�سرف   حتدث 
والرتبوية الأ�ستاذ/ خالد املدخلي عن اأهميًة املجال�س الطالبية، وقال: بالتاأكيد 
اأن لها دور موؤثر فمن خاللها يتبادل الطالب الآراء والأفكار التي تخ�س حياتهم 

اجلماعة  وتفيد  الغري،  حبَّ  النفو�س  يف  وتزرع  اجلماعة،  روح  وتعزز  اليومية، 
الطالبية عندما يقرون اأمور حياتهم ويدر�سون م�ساكلهم، ويبحثون عن احللول 
ب نف�سك يف مثل هذا احلوار، �ستجد  املمكنة من خالل اجتماعهم. واأ�ساف »جرِّ
نف�سك حمّبًا للجميع، وحمبوبًا من قبل اجلميع ، فهي تعزز الثقة يف نفو�سهم، 
وتعمل على حلِّ اأمورهم بيدهم، وذلك بدون اأي تاأثرياٍت جانبيٍة على َمن حولهم، 
التي  امل�ساكل  معظم  على  الق�ساء  باإمكانه  عظيم،  اأمر  الطالب  بني  فالت�ساور 

يعاين الطالب.

 معايير اختيار أعضاء المجلس الطالبي
املجل�س  اأع�ساء  اختيار  معايري  على  املخلف  عودة  نا�سي  املعلم  �سلط  فيما 
بطريقة  يكون   ل  الطالبي  ال�سورى  جمل�س  اأع�ساء  اختيار  اإنَّ  وقال«  الطالبي 
ع�سوائية فلي�س باإمكان اأي طالٍب احلوار مع غريه اإل اإذا كان على قدٍر من الذكاء 

المدخلي : التشاور والحوار بين الطالب 
يسهم في حل مشكالتهم

المخلف : أعضاء المجلس الطالبي على
قدٍر من الذكاء والجرأة والمبادرة

المجلس الطالبي بثانوية الشفاء أسلوب عصري لجيل
واعد بالعطاء والتنمية الوطنية

تقرير - من�سور الع�ساف
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واجلراأة واملبادرة، وح�سن ال�ستماع، بالإ�سافة اإلى �سرعة البديهة والقدرة على 
طرح الأ�سئلة، فال فائدة من طالٍب منطٍو على نف�سه خجوٍل ل يقبل احلوار. ول 
�سك اأن املدر�س هو وحده الفار�س املغوار، فهو على خربٍة وعلٍم باأحوال الطالب 
اختيار  يف  عليها  يعتمد  معينة  معايري  من  لبدَّ  اإذ  اإمكانيات،  من  لديهم  وما 
من  الطالبي  املجل�س  اأع�ساء  اختيار  عن  والأخري  الأول  امل�سوؤول  وهو  الطالب 
خالل م�سريته مع الطالب يف املدر�سة، اإذ يجب اأن يقوم املجل�س الطالبي على 
اأع�ساء متميزين قادرين على القيادة. وهذا �سمن ن�سٍق معنٍي، بحيث يتم اختيار 

طالٍب من كلِّ ف�سٍل، م�سموع الراأي والكلمة. 

آلية عمل وأداء المجلس الطالبي
من جهته اأكد امل�سرف الرتبوي عبد امللك حمود النبهان اأنَّ للمجل�س الطالبي 
وحتقق  كامٍل،  ب�سكٍل  اجلل�سة  تتم  حتى  تنفيذها،  من  لبدَّ  حمددٍة  عمٍل  اآلية 
اأع�ساء  الطالب  يجتمع  اجلل�سة  ففي  اأجلها.  من  الجتماع  مت  التي  الأهداف 
املجل�س مع بع�ضهم، ويقرتحون بع�ضًا من النقاط املهمة التي تهمهم يف حياتهم 
املدر�سية، ومن ثم يتم احلوار واملناق�سة بني بع�سهم بجوٍّ من الهدوء وال�سكينة، 
حياة  تنا�سب  التي  التو�سيات  اإلى  الو�سول  يتم  اأن  اإلى  والأفكار  الآراء  تبادل  و 
ها املجل�س الطالبي، يرفعها  الطالب املدر�سية. فبعد اأن يتمَّ جمع الآراء التي اأقرَّ
و  الطالبي،  املجل�س  قرارات  تناق�س   بدورها  التي  املدر�سية،  لالإدارة  الطالب 

تعمل على تنفيذهما قدر امل�ستطاع.

عالقة المجلس باإلدارة المدرسية
باإدارة  املجل�س  ال�سبيعي عالقة  زياد مرتك  الرتبوي  امل�سرف  بني  اإلى ذلك 
اإذا مل تكن حميمًة وقويًة فال نفع منها، فذلك يخفف  املدر�سة وقال »بالتاأكيد 
عند  مبا�سرة  معهم  الإدارة  تتوا�سل  اإذ  الإدارة،  عاتق  على  كانت  كثريًة  اأعباًء 
حتى  اجلميع،  قبل  من  املختار  املجل�س  باآراء  وُيكتفى   . امل�ساكل  بع�س  وجود 
الطالبي،  املجل�س  اأع�ساء  الإدارة مع  يتم الجتماع من قبل  اأن  املمكن  اأنه من 
النتهاء من  وبعد  املدر�سة،  الطالب يف  يحتاجها  التي  املتطلبات  وتتم مناق�سة 
الجتماع ت�ساغ الأهداف واملتطلبات التي تلبي احلاجة للطلبة. واأ�سار »عندها 
يكون املجل�س الطالبي قد حّقق ما و�سعه من اأهداٍف ومتطلباٍت يف جل�سته هذه، 
اأنف�سهم  يقودون  الطالب  وهكذا  والإدارة،  الطالب  بني  ما  الو�سل  �سلة  فهو 
باأنف�سهم ويحققون ما يريدون من خالل جمل�سهم يف املدر�سة، والذي من خالله 
م والقيادة الذاتية باأنف�سهم، وهي بدورها تزرع يف داخلهم  يتعلمون منهج التحكُّ

روح اجلماعة والت�ساور، واحلرية املطلقة يف الت�سرف. 

توصيات المجلس الطالبي
  كما عرج املعلم متعب ال�ساير على تو�سيات املجال�س الطالبية وقال  »لكل 
وتو�سياٍت،  لبدَّ من مقرتحاٍت  اأم �سغريًا،  كان  كبريًا  نوعه،  كان  جمل�ٍس مهما 
واأمور  باأمورهم  تامٍة  درايٍة  على  هم  الذين  الطالب  من  هم  املجل�س  فاأع�ساء 
اإن  املعاناة،  �ساحب  هو  لأنَّه  املدر�سية؛  حياتهم  يف  يحتاجونه  وما  زمالئهم، 
وجدت، فتنطلق تو�سياتهم وقراراتهم من خالل معاناتهم وما يرونه �سروريًا يف 
املدر�سة، فبعد الت�ساور مع بع�سهم البع�س �سوف يتو�سلون اإلى قراراٍت ُترفع اإلى 

الإدارة املدر�سية ليتمَّ العمل بها على الفور وح�سب الإمكانات. 
يومه  ليكمل  الطالب  يحتاجه  مبا  يتعلق  بع�سها  التو�سيات  وهذه  واأردف 
الدرا�سي على اأكمل وجه، مثل: حاجات الف�سل الأ�سا�سية من كرا�سي وطاولت 
طلبهم،  فيه  ويجدون  به  يرتاحون  ومق�سف  مهاراتهم،  يلبي  وملعب  و�سبورة، 
اأن  الكثري. وكما  وحماماٍت نظيفٍة، و�ساحاٍت جميلٍة ون�ساطاٍت متنوعٍة وغريها 
البع�س، وجتاه  بع�سهم  املدر�سني وجتاه  واجباٍت جتاه  فاإن عليهم  لهم حقوقا  
لنخرج  اجلميع  يتقيد  اأن  ويجب  واأعمالهم،  اأمورهم  يتابع  َمن  وكلِّ  مدر�ستهم 

بنتائج هادفة ومفيدة. 

النبهان : آلية عمل المجالس الطالبية 
شبيهة لعمل البرلمانات

السبيعي: المجالس الطالبية حلقة
وصل بين الطالب وإدارة المدرسة

الساير: المجلس يناقش توصيات اللجان 
الرامية إلى تحسين البيئة المدرسية
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هيكل المجلس الطالبي
املجل�س  هيكلة  اأهمية  على  الكميني  نا�سر  بن  املح�سن  عبد  الأ�ستاذ/  وعلق 
الطالبي وقال » ل فائدة لل�سفينة بدون ربانها وطاقمها، فمثلما اأنَّ للنادي الكروي 
ق الفوز من خالله، ومثلما اأنَّ لالإدارة املدر�سية هيكٌل تنظيمٌيّ  هيكٌل متنا�سٌق ُيحقَّ
، حتى يقوم املجل�س  يقودها، كذلك املجل�س الطالبي، لبدَّ له من هيكٍل تنظيمٍيّ
ويوؤدي مهامه بال�سكل املطلوب، فال�سفينة لبدَّ لها من ربان وعدد من امل�ساعدين 

حتى ت�سل اإلى بر الأمان. والهيكل التنظيمي للمجل�س الطالبي ي�سمل:

يرتاأ�س  الذي  القيادية  ال�سخ�سية  �ساحب  ان  الربَّ وهو  املجل�س:  رئي�س 

وتخرج  الأهداف  ينفذ  حتى  ودقيق،  منظم  ب�سكل  ويقودها  اجتماعاته، 
باملقرتحات املطلوبة، ولبد اأن يكون �ساحب اأ�سلوب جيد يف التعامل، وعلى قدر 

من الذكاء واجلراأة وح�سن الت�سرف.

النائب : وهو ال�سخ�س الذي ينوب عن الربَّان يف حال غيابه، وعند وجوده 

يكون امل�ساعد الأول له يف اأغلب امل�ساورات، واليد اليمنى له، لذلك يجب اأن يكون 
على قدر من ال�سفات.

اأمني عام : وهو القائم على اأمور املجل�س وامل�سوؤول عنه كاماًل، وما ي�سمله من 

تن�سيقات ومواعيد.
الأع�ساء : وهم الطالب املختارون من قبل املدر�سني من خمتلف الف�سول 

يف املدر�سة.
املجل�س،  اقرتاحات  تنفيذ  متابعة  عن  امل�سوؤولة  املجموعات  وهي   : اللجان 

واأخرى تهتم باأمور الطالب.

“ من الأعمال  وبني الكميني الأعمال التي يقوم بها املجل�س الطالبي وقال 
التي يقوم بها املجل�س تنظيم ال�ساحة املخ�س�سة للطالب من اأجل القيام بع�س 
ال�ضراء  عملية  وتنظيم  الن�ضاط،  وح�ض�س  الف�ضح  خالل  الطالبية  االأن�ضطة 
ح�س�س  يف  العلمية  الن�ساطات  عدد  بزيادة  واملطالبة  الطالبي،  املق�سف  من 
مبكتبة  واملطالبة  عليه،  املقامة  والعرو�س  امل�ضرح  باأمور  واالهتمام  الن�ضاط، 

داخل املدر�سة، للكتابة والطباعة والت�سوير فيها، فهي تعينهم على الدرا�سة.

المسؤولية اإلعالمية تجاه المجالس الطالبية
 فيما تطرق املعلم نهار بن م�سعد الع�سيمي اإلى دور الإعالم جتاه املجال�س 
الطالبية وقال “  اإنَّ ال�سمعة الطيبة والعمل املتميز يحلَّقان يف الآفاق لرياهما 
احلياة.  نواحي  كلِّ  يف  اأ�سا�سيًا  �سيئًا  الإعالم  اأ�سبح  فقد  كانوا،  اأينما  اجلميع 
خا�سًة  جدًا،  �سرورٌيّ  اأمٌر  عنه  الإعالم  فاإنَّ  الطالبي،  املجل�س  يخ�سُّ  ما  ويف 
اإذا حقق جناحًا باهرًا، وذلك حتى يتّم تطبيقه يف كلِّ مدار�س اململكة، فعندما 
اأو الإذاعات امل�سموعة  التلفاز  تتناقل و�سائل الإعالم هذه اجلل�سات من خالل 
النا�س، فتكون لهم م�سجعًا وحمفزًا على التقدم  اأو الإنرتنت، �سوف يراها كلُّ 
يف هذا الطريق احلواري اجلديد، الذي ميهد الطريق لطالبنا من اأجل القيادة 

الذاتية.  

الكميني:  للمجلس رئيس ونائب
وأمين عام ولجان فرعية

العصيمي: المجالس الطالبية في
حاجة لإلعالم إلبراز دورها
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العلوم الحديثة يجب أن تدرس باللغة األم

يف هذه العجالة لن اأتطرق اإلى الآثار ال�سلبية البعيدة املدى من النواحي املختلفة كالقت�سادية والجتماعية وال�سيا�سية، واإمنا �سيتم 
الرتكيز على اجلوانب العلمية التخ�س�سية البحتة كما يقررها علماء اللغة و الل�سانيات خا�سة واأن هذه اجلوانب مت�س لغتنا لغة القراآن. 

تنبه العلماء قدميًا اإلى وجود عالقة بني لغة الأمة وفكرها واأخذوا ينظرون يف حدود هذه العالقة؛ فمنهم من قال اإن اللغة حتدد �سياغة 
الفكر و اأمناطه، ومن ثم فتفكرينا يف �سيء ) ما ( ل يكون اإل من خالل ت�سنيفاته التي تزودنا به اللغة؛ ومن اأ�سهر هوؤلء يف الرتاث العربي 
الإ�سالمي ال�سيخ عبد القاهر اجلرجاين يف كتابة )اأ�سرار البالغة( حيث يقول : ) اأعلم اأن الكالم – اأي اللغة – هو الذي يعطي العلوم 
منازلها ويبني مراتبها ويك�سف عن �سورها ويجني �سنوف ثمرها ويدل على �سرائرها  ويربز مكنون �سمائرها، وبه اأبان اهلل تعالى الإن�سان 
من �سائر احليوان ونبه فيه على عظم المتنان فقال عـز من قائل: ) الرحمن 1 علم القران 2 خلق الإن�سان 3 علمه البيان 4( �سورة الرحمن. 
فلوله – اأي الكالم – مل تكن لتتعدى فوائد العلم  عامله ول �سح من العاقل اأن يفتق عن اأزاهري العقل كمائمه؛ ولتعطلت قوى اخلواطر 

والأفكار من معانيها؛ ول�ستوت الق�سية يف موجودها وفانيها، نعم ولوقع احلي احل�سا�س يف مرتبة اجلماد(. 
وهذا فكر لغوي متطور جدًا وقد علق عليه اأحد الباحثني وهو الأ�ستاذ  الدكتور حممد اأبو مو�سى بقوله : وهذا معناه اأن اللغة لي�ست و�سيلة 
التعبري عن املعاين واخلواطر فح�سب، واإمنا هي اأداة خلق و�سيلة اإبداع هذه املعاين واخلواطر؛ واأن التحقيق اأنه لي�س عندنا خواطر ن�سطنع 
اللغة يف الإبانة عنها واإمنا قادتنا اللغة نف�سها اإلى خلق هذه اخلواطر وال�سور والأفكار واإن�سائها يف نفو�سنا اإن�ساًء، اللغة لي�ست وعاء للفكرة 
واإمنا هي حلمها ودمها، تاأمل قوله : ) لتعطلت قوى اخلواطر( ومعناه اأن اللغة هي احلركة الفعالة داخل قوى اخلواطر وهي املثري وهي 
املهماز وهي املوقظ وهي التي ت�سعل �سرارتها؛ ولو انتزعت اللغة تكون قد انتزعت احلياة واحليوية من قوى اخلواطر هذه وعزلت عنها تيار 
احلركة واليقظة والتعلل واقتنا�س ال�سوارد، واأي معنى لقول ال�سيخ : ) نعم ولوقع احلي احل�سا�س يف مرتبة اجلماد ( وملاذا قال : )نعم( 
وكاأنه ي�سعر اأنها �ستخالف اأو  تفاجاأ بهذا املعنى الغـريب وهو اأن ي�سرب الإن�سان احلي  احل�سا�س ال�ساعر املبدع والكاتب الذي يُفري بخواطره 
وقلمه عن وجود احلقائق فريًا ي�سري هذا مبرتبة اجلماد؛ فاللغة هنا روحه وحركته واإبداعه وانتزاعها منه يعني انتزاع الروح واحلركة 
والإبداع. ومن اأ�سهر من قال بهذا الراأي يف الغرب هو الفيل�سوف ديكارت حيث قال : ) اإن اللغة هي الفكر منطوقًا ( ويف الع�سر الغربي 
احلديث قال بذلك  �سابيريوورف : ول ي�سك اأحد يف اأن للغة اأثرًا كبريًا يف عمليات التذكر والإدراك؛ وقد اأثبتت التجارب النف�سية واللغوية 

هذا الأثر يف كتابات اأمثال �سلوبني SLOWBEN وذهب اآخرون اأمثال  ليونز اإلى اأن اللغة جزء من الثقافة نظرًا لكونها مورثًا ثقافيًا.
ومعظم  العلماء اليوم يعرفون اللغة بوعاء الثقافة فنظرية  اجل�ستالتيون اأو ال�سكليون لالإدراك كما يقول الباحث عاقل : فاإن ال�سكل اأو 

الوعاء هو الوحدة الأ�سا�سية لالإدراك. 
كما اأنه ل ينف�سل عن بقية الأجزاء؛ وح�سب قول ال�سكليني يكون الكل جزءًا من جمموع اأجزائه ومن ثم ن�ستطيع القول اإن اللغة جزء 
من الثقافة ل ينف�سل عنها بحال؛ والواقع يدلل على �سحة هذا الفرتا�س فتعلم اأي لغة ل ينفك عن تعلم ثقافتها وكذا الإملام باأي ثقافة 

ي�ستلزم الإملام بلغة هذه الثقافة. 
ويف ع�سرنا احلا�سر ل توجد اأي دولة يف العامل انطلقت يف املجال التقني دون العتماد على اللغة الأم وهذا يح�سل حتى مع اإ�سرائيل 
وال�سني واأملانيا واإيران وكوريا اجلنوبية بعدما ح�سل ذلك مع  اليابان. ومما يوجب اأن يكون در�س هذه العلوم وغريها بلغة الدار�سني لهذه 
العلوم ولي�س بلغة غريهم اأن اهلل �سبحانه وتعالى اأ�سار اإ�سارة كرمية اإلى اأن املعرفة الداخلة على الأقوام  من خارجهم لبد اأن تكون بلغتهم 
حتى ينتفعوا بها؛ وذلك يف قوله تعالى يف �سورة اإبراهيم : ) وما اأر�سلنا من ر�سول اإًل بل�سان قومه ليبنُيً لهم (؛ والر�سالة املر�سلة هي علم 
النبوات وهو علم لي�س م�سدره القوم واإمنا اأنزل  من عزيز حكيم ولبد اأن يكون بلغة القوم ولي�س بلغة غريهم وهذه قاعدة يجب اأن تراعى 

لأنها كالم من خالق وهو اأعلم بخلقة واأعلم مبا ينفعهم.
و�سيء اأخر اأ�سار اإليه الكتاب العزيز ويت�سمن بيان اأن اللغة معدن املعرفة واأن  الكلمات م�ستودع لعوم لنهاية لها واأنها لي�ست وعاء للعلوم 
فقط واإمنا هي جوهر هذه العلوم وذلك يف قوله �سبحانه: ) قل ُلو ًكان البحر مدادًا لكلمات ربًي لنفد البحر قبل اأن تنفد كلمات ربي ولو جئنا 
مبثله مددا(�سورة الكهف اآية 109؛ والذي ل ينفد هو كلمات ربي وهذا ن�س قاطع يف اأن الكلمات هي العلوم واملعارف الداخلة يف علم اهلل 
�سبحانه والتي ل تتناهى، وقد جاء هذا املعنى يف �سورة لقمان واأ�سيفت الأقالم اإلى املداد واأنه لو كانت كل اأ�سجار الأر�س اأقالمًا والبحار 
مدادًا ما نفدت الكلمات التي هي جوهر املعرفة قال �سبحانه: )ولو اأمنا يًف الأر�س من �سجرة اأقالم والبحر ميده من بعده �سبعة اأبحر ما 

نفدت كلمات اهلل (�سورة لقمان اآية 27. 
كل هذا يوؤكد ما اأردت توكيده وهو اأن لغة ال�سعوب هي اأداة املعرفة؛  لأن هذه ال�سعوب ل تتقدم ول تبدع اإل بلغتها الأم ول يجوز لأمة 

حترتم نف�سها اأن تنحي لغتها عن جمالت املعرفة ولنا  يف الأمم من حولنا ما يوؤكد ما نقوله فلي�س على الأر�س اأمة اأبدعت بغري لغتها.

اأ.د. �سعود بن حميد ال�سبيعي
ع�سو جمل�س ال�سورى

مـقــال
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د. البازعي يشارك في معرض دولي للكتاب بألمانيا

د. الغامدي يشارك في ندوة مهرجان الخليج لإلذاعة والتلفزيون

�سارك ع�ســـو جملـــ�س ال�سورى الدكتور �سعد بن 

عبدالرحــمن البــازعي يف معــر�س ليبــزج الــدويل 

للكتاب باأملانيا الــذي انتظــم خـالل املدة من  26 / 5 

اإلى  6/ 6 / 1435 هـ، واألقى حما�سرة يف الفـعاليات 

الثقافية امل�ساحبة للمعر�س.

�ســــارك ع�ســـو جملــ�س ال�ســـورى الدكتـــور اأحمد بـــن حمــمد 

» الآثار الجتماعية والقت�ساديـــة لالإعالن  نـدوة  الغامدي يف 

التجـاري« كما �ســـارك يف حتـيم الأعـــمال القت�ساديــة امل�ساركة 

يف م�ســـابقـــة الدورة الثالثـــة ع�ســرة ملهرجـــان اخلليج لالإذاعـــة 

والتلفزيون التي عقدت يف املنامة مبملكة البحرين خالل املـــدة 

من 23 اإلى 27 / 5 / 1435 هـ.

د. الحازمي يفوز بجائزة األمير محمد بن ناصر للتفوق في فرع
الشخصية الثقافية العلمية

حـــ�سل ع�ســـو جمـــل�س ال�سورى الأ�ستاذ الدكتور 

حم�سن بن علي احلـــازمي على جائزة الأمري حممد 

بن نا�ســـر للتفـــوق يف فـــرع ال�سخ�ســـية الثقافيـــة 

العلميـــة للعـــام 1435هـ )دورتهـــا التا�سعـــة(، وقـد 

ت�سلم الدكتور احلازمي اجلائـــزة من �ســاحب ال�سمو 

امللكي الأمري حممد بن نا�سر بن عبدالعـــزيز اأمـــري 

منطقة جازان خالل رعاية �سموه حفل اجلائزة.

وجـاء فـــوز احلـــازمي باجلائــزة نظـــري جهـــوده 
يف تطـــويـــع لغـــة العـــلوم التطبـــيقيـــة وخمـــرجاتهـــا 
وم�سطلحـــاتها، والنهـج بها يف م�سلك اللغة العربية 
وحميـطهـــا الـــوا�ســـع الآفـــاق، حيـــث نـــ�سر العـــديـــد 
العلمـية  الثقافيـــة  واملـــوؤلفـــات  املن�ســـورات  من 
العامة  واملجـالت  ال�سحـــف  يف  العربية  باللغة 

جانب  اإلى  التلفزيونيـــة،  واملقــابالت  والتخ�س�سية 
اإثرائـــه اللغـــة من خـــالل اأوعيــة املعلومات وو�سائل 

التعريف املقروءة وامل�سموعة واملرئية املختلفة.
وقد ن�سر الدكتـــور احلـــازمي اأكـــرث مـــن ع�سـرين 
كتابًا ومن�سورًا باللغـــة العربيـــة وبالأ�س�س العلمـية يف 
الت�سخي�س والوقايـــة والرعايـــة ال�سحيـــة والإر�سـاد 
الـوراثي تتعـــلق يف جمـــالت الإعاقـــة وداء ال�سكـــري 
واأمرا�س الـــدم الوراثيـــة، كما ن�سر اأكـــرث من ثمانني 
مقاًل يف جمالت تخ�س�ســـية وعامــة و�سحف يومية 

يف جوانب علمية وطنية وال�ساأن العام.

د. لبنى األنصاري تشارك في اجتماع مجلس أمناء الشبكة العالمية
للقواعد اإلرشادية للممارسة األكلينيكية

شكر وتقدير من رئيس المجلس للزميل محمد الدحيم

�ساركت ع�سو جمل�س ال�سورى الدكتور لبنى بنت عبدالرحمن الأن�ساري يف الجتماع ن�سف ال�سنوي ملجل�س اأمناء ال�سبكة العاملية للقواعد 

الإر�سادية للممار�سة الأكلينيكية الذي عقد يف هولندا خالل يومي  9 و 10 / 5/ 1435 هـ.

وجـــه معــايل رئيـ�س جمل�س الـ�ســورى ال�سيــخ الدكتــــور 

عبـــــد اهلل بــن حمــمــد بــن اإبــراهيــم اآل ال�ســيــخ �ســكــره 

وتقديــره ملديــر اأعمــال جلنـــــة الإدارة واملـــوارد الب�سريـة 

الأ�ستاذ حممــد بن �ســالح الدحيم على مــا يبذلـــه من جـهد 

يف عمله.

مبا  الدحيم  لالأ�ستاذ  �سكر  خطاب  يف  معاليه  واأ�ساد 

يتمــــيز به من دقـــة وحر�س وعنــاية يف اإجنــاز ما يكلــف بــه من 
اأعمال، متمنيًا له التوفيق وال�سداد.

وقد عرب الدحيـــم عن بالــغ �سكـــره ملعـــايل رئيـــ�س املجـــل�س 
على هذه اللفتــة الكرمية التي �ستكون مب�سيئة اهلل دافعًا له نحو 
مزيد من اجلهد يف العطــاء والإجنــاز مبا يخدم اأعمال اللجنة 

بخا�سة وجمل�س ال�سورى عامة.  
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ترقية 29 موظفًا إلى المراتب 11 و 12 و 13
�سدرت موافقة معايل رئي�س جمل�س ال�سورى ال�سيخ الدكتور عبداهلل بن حممد بن اإبراهيم اآل ال�سيخ

على ترقية 29 موظفًا اإلى املراتب 11 و 12 و13

و�سملت الرتقيات كاًل من:

و » ال�سورى « تتقدم بالتهنئة للزمالء الذين �سملتهم الرتقيات، وتتمنى اأن تكون دافعًا لهم

نحو املزيد من اجلهد والعطاء مبا يخدم اأعمال املجل�س

املرتبة احلادية ع�سرةاملرتبة الثانية ع�سرةاملرتبة الثالثة ع�سرة

 �ساكر بن اأحمد ال�سريف
اإدارة جلان ال�سداقة

�سعود بن عبداهلل اآل حمو�س
اإدارة التوثيق والإح�ساء

�سلطان بن حممد الطويل
اإدارة جلان  ال�سداقة

�سالح بن عبداهلل ال�سعدان
اإدارة الأبحاث والدرا�سات

عبداهلل بن �سالح املرزوق
مكتب نائب رئي�س املجل�س

علي بن ح�سن بكري
اإدارة التخطيط والتطوير

فهد بن عبداهلل امل�سيند
اإدارة املرا�سم

فهد بن حممد بن عنزان
الإدارة املالية

م�ساعد بن عبدالعزيز النقيثان
اإدارة تنظيم اجلل�سات

حممد بن عبدالرحمن بن غيث
اإدارة التخطيط والتطوير

من�سور بن حمد الهمالن
اإدارة املرا�سم

بدر بن عجمي العتيبي
الإدارة العامة لتقنية املعلومات

خالد بن عوا�س اجلعيد
اإدارة امل�سرتيات

خالد بن نا�سر ال�سعيد
الإدارة العامة ل�سوؤون اللجان – اللجان اخلا�سة

�سعد بن نا�سر العنقري
اإدارة الحتادات واملنتديات الربملانية

عبدالإله بن طالل الر�سيدي
مكتب رئي�س املجل�س

عبدالرحمن بن نا�سر العجاجي
اإدارة امل�ستودع

علي بن عبداهلل اخل�سري
اإدارة الإعالم والن�سر

حممد بن حم�سن الديباجي
اإدارة التنظيم الربملاين

حممد بن من�سور املالك
اإدارة الو�سائل ال�سمعية والب�سرية

وليد بن فهد احللوان
الإدارة العامة لتقنية املعلومات

اأحمد بن �سليمان اخل�سريي

اإدارة التوثيق والإح�ساء

علي بن عبداللطيف البهالل

مكتب رئي�س املجل�س

علي بن حممد اآل م�سبب

اإدارة التخطيط والتطوير 

علي بن حممد العواد

اإدارة املحا�سر والقرارات

فهد بن نا�سر اجلماز

اإدارة امل�سرتيات

حممد بن حمد الرباهيم

اإدارة املرا�سم

مهنا بن م�سعان الع�سيمي

 الإدارة العامة لتقنية املعلومات

نا�سر بن عبداهلل النا�سر

مكتب الأمني العام للمجل�س
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البرلمان العربي يؤكد وقوفه إلى جانب الشعب السوري
ويدعو إلى إنهاء مأساته

المؤتمر الوطني الليبي يقر قانونًا
يمهد النتخابات مجلس النواب

اإلى  العربي  الربملان  وقوف  اجلروان  اأحمد  العربي  الربملان  رئي�س  اأكد 

جانب ال�سعب ال�سوري بكافة اأطيافه، داعًيا لإنهاء ماأ�ساته املروعة التي اأودت 

بحياة ع�سرات الآلف وتهجري وجتويع املاليني من ال�سوريني.

و�سدد على اأهمية الوقوف مع كل جهد عربي اأو دويل حلل  الأزمة، م�سرًيا 

اإلى اأن هذا احلل ل بد اأن ي�سنعه ال�سوريون جميًعا واأن ي�سمل كافة مكونات 

والدميقراطية  احلرية  يف  تطلعاته  يحقق  مبا  ال�سوري،  ال�سعب  واأطياف 

والعدالة الجتماعية.

جاء ذلك يف كلمة افتتح بها اأعمال اجلل�سة الرابعة لدور النعقاد العادي 

ال�سنوي الثاين من الف�سل الت�سريعي الأول للربملان العربي التي عقدت يف مقر 

الأمانة العامة جلامعة الدول العربية بالقاهرة.

واأ�ساد رئي�س الربملان العربي بالدور امل�سرف لدول اجلوار العربي ل�سوريا يف 
احت�سان اإخوانهم من الالجئني ال�سوريني، جمدًدا الدعوة لدعم هذه الدول مادًيا 
 يف ظل تفاقم الأزمة وتاأثريها على اقت�ساداتهم الداخلية ل�سيما الأردن ولبنان.
 واأدان ب�سدة كافة اأ�سكال التدخل اخلارجي يف ال�سوؤون الداخلية للدول العربية.

الفل�سطينية  الق�سية  اأن  اجلروان  اأكد  الفل�سطينية،  الق�سية  تطورات  وحول 
متثل الق�سية املحورية للربملان العربي الذي ل يتوانى يوًما عن دعمها وال�سعي 

حللها حاًل عادًل و�ساماًل .
ال�سرعية  العامل وكل منظمات  الإن�سان يف  وطالب جميع موؤ�س�سات حقوق 
الدولية اإلى القيام بدورها والتدخل ال�سريع لإنهاء ماأ�ساة الأ�سرى الفل�سطينيني 

يف �سجون الحتالل الإ�سرائيلي.
الربملاين  الحتاد  “رئي�س  الكويتي  الأمة  جمل�س  رئي�س  اأكد  جانبه  من 
العربي” مرزوق الغامن �سرورة تعزيز التعاون العربي ملواجهة التحديات التي 
تواجه دول املنطقة، م�سريًا اإلى اأن الق�سية الفل�سطينية متثل حجر الزاوية يف 
اخلطاب العربي وما تعرت�سها من خماطر تتمثل يف تعنت العدو الإ�سرائيلي 

وتقاع�س املجتمع الدويل والت�سظي العربي بل والفل�سطيني اإزاء التعاطي معها.

جديدًا  قانونًا  )الربملان(  الليبي  العام  الوطني  املوؤمتر  اأع�ساء  اأقر 

اأمام الدعوة لإجراء انتخابات عامة يف وقت  لالنتخابات مما ميهد الطريق 

لحق هذا العام.

مينع  مما  الفردي  بالنظام  النتخابات  خو�س  املر�سحني  على  ويتعني 

الأحزاب من خو�س النتخابات بنظام القوائم. و�سيعود للمفو�سية الوطنية 

عملية  من  لالنتهاء  يلزمها  الذي  الوقت  حتديد  م�ساألة  لالنتخابات  العليا 

الإعداد لنتخاب اأع�ساء جمل�س النواب.

وكان اأع�ساء املوؤمتر اتفقوا يف بادئ الأمر على متديد وليتهم بعد انتهاء 
لو�سع  خا�سة  للجنة  الوقت  لإعطاء  فرباير  من  ال�سابع  يف  الأ�سلي  تكليفهم 

م�سودة د�ستور جديد لكن قرارهم اأثار موجة من الحتجاجات.

وقال اإن تطورات الو�سع يف �سوريا ي�سكل ق�سية اأخرى مزمنة ومو�سوعة على 
والتنمية  الإن�سان  وحقوق  الدميقراطية  ق�سايا  عن  ف�ساًل  با�ستمرار  الطاولة 
 وغريها التي حتتاج اإلى تفعيل وتن�سيق التعاون بني كيانات التمثيل ال�سعبي العربي.
الأمة  قلب  يف  “فل�سطني   : �سعار  حتت  املنعقدة  جل�سته  فى  الربملان  وناق�س 
العربية والإ�سالمية” عدد من التقارير التي رفعتها اللجان الأربع خا�سة ما 
الإرهاب،  ومكافحة  الإن�سان،  حقوق  وق�سايا  العربي،  القومي  بالأمن  يتعلق 
اإلى  بالإ�سافة  والعراق،  �سوريا  يف  والأو�ساع  الفل�سطينية  الق�سية  وتطورات 
تقارير جلنة ال�سئون القت�سادية واملالية، وجلنة ال�سئون الجتماعية والرتبوية 

والثقافية واملراأة وال�سباب وجلنة ال�سئون الت�سريعية.
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مجلس النواب  اليمني يناقش بروتوكول االنضمام لمنظمة
التجارة العالمية 00 ويدين اإلرهاب

البرلمان األوروبي قلق لتدهور الوضع في شرق وجنوب أوكرانيا

اأجرى جمل�س النواب اليمني، اأول مناق�سة حول برتوكول ان�سمام اليمن 

اإلى منظمة التجارة العاملية، با�ستماعه لتقرير تقييمي للربوتوكول اأعدته 

اللجنة املخت�سة باملجل�س.

وت�سمن التقرير الذي اأعدته جلنة التجارة وال�سناعة باملجل�س، تقييمًا 

والذي  العاملية،  التجارة  منظمة  اإلى  اليمن  ان�سمام  لربوتوكول  اإيجابيًا 

الت�سغيل  م�ستوى  وتاأمني  املعي�سة  م�ستوى  رفع  يف  التقرير،  بح�سب  �سي�سهم، 

الإنتاج  م�ستويات  وزيادة  احلقيقي،  للدخل  املتوا�سل  والتطوير  الكامل 

والتجارة يف ال�سلع واخلدمات.

والتحرير  متييز،  بدون  الدولية  التجارة  ممار�سة  على  التقرير  وركز 
التنبوؤ  على  والقدرة  التجارية،  القيود  وتخفي�س  الدولية  للتجارة  التدريجي 
املناف�سة  قواعد  اإتباع  ت�سجيع  جانب  اإلى  الوطنية،  التجارية  بال�سيا�سات 

العادلة، وموا�سلة الإ�سالح القت�سادي والتنمية امل�ستدامة.
التي  الإرهابية  احلوادث  اأن  اليمني  الربملان  اأكد  الأمني  ال�سعيد  على 
حمافظة  يف  وقع  الذي  امل�سلح  الهجوم  حادث  واآخرها  البالد،  �سهدتها 
على  جديدًا  خطرًا  ت�سكل  جندًيا  ع�سرين  م�سرع  عن  واأ�سفر  ح�سرموت، 

املجتمع باأ�سره وت�سر بالأمن وال�ستقرار وال�سكينة العامة.

الأمن  قوات  من  عنا�سر  ا�ستهدف  الذي  امل�سلح  الهجوم  الربملان  واأدان 
اخلا�سة يتمركزون يف نقطة اأمنية بح�سرموت .. وحث قوات اجلي�س والأمن 
برفع التاأهب الدائم والإ�سرار على امل�سي قدمًا للت�سدي لالأعمال الإرهابية 
عن  اخلارجني  وكل  واملمولني  واملخططني  املنفذين  ومالحقة  والإجرامية 

القانون والنظام والقب�س عليهم واإحالتهم اإلى الق�ساء.

اأعرب الربملان الأوروبي عن قلقه نتيجة الو�سع املتدهور يف �سرق وجنوب 

اأوكرانيا.

اإلى التوقف عن دعم النف�ساليني و�سحب  ودعا الربملان الأوروبي رو�سيا 

قواتها من احلدود ال�سرقية لأوكرانيا وت�سديد العقوبات التي ت�ستهدف بع�س 

رو�سيا. �سد  اقت�سادية  عقوبات  لفر�س  اأي�سا  وال�ستعداد  الرو�س   امل�سئولني 

كامل  ب�سكل  الأوكرانية  لل�سلطات  يحق  اإنه  الأوروبي  الربملان  اأع�ساء  وقال 

النف�س  عن  الدفاع  يف  احلق  ذلك  يف  مبا  الالزمة،  التدابري  جميع  ا�ستخدام 

املن�سو�س عليه يف ميثاق الأمم املتحدة. 

يف  الرباعي  الجتماع  ميثل  اأن  يف  املهم  عن  الربملان  اأع�ساء  وعرب 
بتمديد  مطالبني  لالأزمة،  �سامل  دبلوما�سي  حل  يف  للنظر  فر�سة  جنيف 
جمع  عن  امل�سوؤولة  اأوكرانيا  يف  والتعاون  الأمن  ملنظمة  اخلا�سة  البعثة 
الإن�سان. حقوق  و�سعية  ور�سد  العادية  غري  الع�سكرية  الأن�سطة   معلومات 
كما رحب الربملان الأوروبي بعزم احلكومة الأوكرانية اجراء انتخابات مبكرة.
ي�سل  ما  خف�س  على  الأوروبي  الربملان  وافق  ذاته  ال�سعيد  على 
الواردات  على  املفرو�سة  اجلمركية  التعريفات  من  باملائة   98 اإلى 
واملعدات. الزراعية  واملنتجات  وال�سلب  احلديد  من  اأوكرانيا   من 
واعتمد النواب الأوروبيون القرار مبوافقة 531 �سوًتا مقابل رف�س 88 �سوًتا، 
وقال الربملان اإن اخلطوة �ست�سهم يف تخفيف ال�سغط عن القت�ساد الأوكراين 

مبا يوفر للم�سنعني وامل�سدرين الأوكرانيني 487 مليون يورو �سنوًيا.
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االنتخابات البرلمانية األندونيسية سارة ألحزاب ومخيبة ألخرى

رئيس الوزراء الفرنسي الجديد يفوز بثقة البرلمان

حملت النتائج الأولية لالنتخابات الربملانية يف اإندوني�سيا مفاجاآت �سارة 

لبع�س الأحزاب وخميبة لأخرى، وجعلت من الع�سري ت�سور خارطة التحالفات 

قبيل النتخابات الرئا�سية يف يوليو/متوز القادم ب�سبب غياب احلزب املهيمن 

والقادر على احل�سم عن ال�ساحة ال�سيا�سية.

وح�سب العد ال�سريع الذي اأجرته عدة موؤ�س�سات بحثية واإعالمية وحزبية، 
الرئي�سة  تتزعمه  الذي  الدميقراطية”  اأجل  من  “الن�سال  حزب  تقدم  فقد 
ال�سابقة ميغاواتي �سوكارنو بوتري بن�سبة  19% . هذه النتيجة كانت �سادمة 
لقيادة احلزب والناخبني على حد �سواء، لأن كافة ا�ستطالعات الراأي كانت 

متنح احلزب 27% على الأقل، وقدرها البع�س بـ%31 . 
ويتوقع مراقبون اأن توؤثر هذه النتيجة على اإمكانية تر�سح جوكووي للرئا�سة يف 
ظل احلديث عن تكتل اأحزاب مناف�سة حلزب الن�سال لإف�سال مر�سحه، ف�سال 

عن حديث يدور عن تهم ف�ساد �ستوجه جلوكووي قبيل النتخابات الرئا�سية.
اإذ ح�سل على  يكن مفاجئًا  فلم  الدميقراطي احلاكم  تراجع احلزب  اأما 
اأقل من 10%، بينما ح�سد يف انتخابات 2009 حوايل 21%. ويرجع البع�س هذا 
التي لحقت  الف�ساد  وتهم  الداخلي يف احلزب،  ال�ستقرار  اإلى عدم  الرتاجع 
بع�س قادته الكبار، ف�ساًل عن اأنه كان يو�سف باأنه حزب يدور حول �سخ�سية 

الرئي�س يوديونو، وبعدم تر�سحه لدورة رئا�سية ثالثة  فقد احلزب اأهميته.
مل  لكنها  كبريًا،  يكن  مل  واإن  تقدمًا  حققت  فقد  الإ�سالمية  الأحزاب  اأما 
حزب العدالة  ح�سل  فقد  للراأي،  كثرية  ا�ستطالعات  توقعت  كما  ترتاجع 
والهالل  والنجمة   ،%7.5 والأمانة   ،%9.5 والنه�سة   ،%7 ن�سبة  على  والرفاه 
من  اأكرث  وهي  بلغت %32،  اإجمالية  وبن�سبة   ،%6.5 املتحد  والتنمية   ،%1.6

�سابقتها )29%( يف انتخابات 2009

ح�سلت حكومة رئي�س الوزراء الفرن�سي اجلديد مانويل فال�س على الثقة 

ال�سرائب  يف  تخفي�سات  حزمة  اإعالنه  من  �ساعات  بعد  الفرن�سي  الربملان  يف 

والإنفاق تهدف لإعادة ثاين اأكرب اقت�ساد يف منطقة اليورو اإلى النمو. و�سوت 

النواب يف اجلمعية الوطنية باأغلبية 306 اأ�سوات ل�سالح فال�س مقابل 239 

�سوتًا �سد رئي�س الوزراء اجلديد الذي عني موؤخرَا يف تغيري اأمر به الرئي�س 

فران�سوا اأولوند بعدما مني احلزب ال�سرتاكي الذي ينتمي اإليه بهزمية ثقيلة 

 “ اإن حكومته �ست�سرع فيما و�سفها باأنها  يف النتخابات املحلية. وقال فال�س 

العام  حتى  �سنوات  خم�س  مدته  الذي  اأولوند  تفوي�س  يف  جديدة”  مرحلة 

.2017

يورو مع  اإنه �سيتم خف�س النفاق احلكومي مبقدار 19 مليار  وقال فال�س 
خف�س  اآخر مبقدار 20 مليار يورو مق�سمة بالت�ساوي بني ال�سمان الجتماعي  

وميزانيات احلكومات املحلية .
ل�سرائب  خف�س  يف  يورو   مليار   30 متويل  يف  اخلف�س  ا�ستخدام  و�سيتم 
امل�سوؤولية”  “اتفاق  اإطار  يف  لل�سركات  بها  التعهد  مت  التي  العمل   اأ�سحاب 
اخلا�س بتوفري  الوظائف كما �سدد فال�س على اأن البطالة تدمر البالد. وقوبل 

اخلطاب ب�سيحات ا�ستهجان من جانب املعار�سة من تيار  ميني الو�سط.

وكانت املفاجاأة حمافظة حزب العدالة والرفاه على ن�سبته ال�سابقة تقريبًا 
يف حدود 7% بعدما توقعت معظم ا�ستطالعات الراأي اأن تتدنى ن�سبته اإلى %3 
وخروجه بالتايل من الربملان اإذا مل يحقق الن�سبة املوؤهلة لدخوله وهي  %3.5.
على  االأحزاب  حتالف  اأو  احلزب  يح�ضل  اأن  االنتخابات  قانون  وي�ضرتط 
اأو 20% من مقاعد الربملان، كي  25% من الأ�سوات يف النتخابات الربملانية 

يتاأهل لتقدمي مر�سح للرئا�سة منفردًا. 
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نواب بريطانيون يجبرون وزيرة الثقافة على االستقالة بسبب فضيحة مالية

خلفية  على  با�ستقالتها  ميلر،  ماريا  الربيطانية  الثقافة  وزيرة  قدمت 

خا�سة  املالية  خم�س�ساتها  ا�ستخدام  اإ�ساءة  حول  وجدل  لحقتها  اتهامات 

بالإنفاق على منزل متلكه فى جنوب لندن، بعد انتقادات واجهتها من اأع�ساء 

يف جمل�س العموم الربيطاين.

الوزراء  رئي�س  مواجهة  من  �ساعات  قبل  الوزيرة  ا�ستقالة  اإعالن  وجاء 
لأ�سئلة نواب جمل�س العموم.

رئي�س  طالبوا  قد  املحافظني  الربيطاين  العموم  مبجل�س  اأع�ساء  وكان 

من  ميلر  ماريا  الثقافة  وزير  باإقالة  كامريون«  »ديفيد  الربيطاين  الوزراء 
جمل�س الوزراء ب�سبب ف�سيحة الأموال.

عن  له  ليعرب  بكامريون  النواب  جلنة  رئي�س  برادي”  “غراهام  والتقى 
ميلر  ماكفاي”  اعتذار  “ا�ستري  العمل  وزير  وانتقد  ميلر،  برحيل  مطالبهم 
جنيه   5800 مبلغ  برد  اإلزامها  بعد  للنواب  املوجه  ثانية   32 ا�ستغرق  الذي 

اإ�سرتليني، م�ساريف زائدة يف قر�س عقاري اأخذته.
ال�سخط  يواجه  »كامريون«  اإن  �سحيفة Telegraph الربيطانية  وقالت 
وظيفتها  يف  ميلر  اإبقاء  اأن  من  حذروا  الذين  النواب  من  وا�سع  نطاق  على 

�سيوؤدي اإلى حتول الأع�ساء �سد احلزب.
جنيهًا   90،718 مبلغ  على  ح�سلت  ميلر  اأن  قبل  من  ال�سحيفة  وك�سفت 
والديها،  مع  ب�سراكة  لندن  نفقات منزل يف جنوب  ل�سداد  اإ�سرتلينيًا كقر�س 
وخل�س حتقيق مبدئي قام به حمقق برملاين اإلى اإلزام ميلر برد مبلغ 45،800 
جنيه اإ�سرتليني، اإل اأن جلنة جمل�س العموم للمعايري قررت خف�س املبلغ اإلى 

5800 جنيه اإ�سرتليني.
وعلى الرغم من دعم كامريون، اإل اأن ق�سية ميلر ولدت الغ�سب ال�سعبي، 
ومت تقدمي التما�ًسا على النرتنت يدعو ال�سيدة ميلر لت�سديد املبلغ اأو ال�ستقالة، 

ويتم تدعيم هذا اللتما�س من قبل اأكرث من 97 األف �سخ�س.

مجلس النواب األمريكي يوافق على الميزانية
ويصادق على معونات ألوكرانيا

جديدة  خطة  على  �سئيلة  باأغلبية  الأمريكي  النواب  جمل�س  وافق 

يف  العجز  على  الق�ساء  اإلى  تهدف  بارز  جمهوري  ع�سو  اقرتحها  للميزانية 

غ�سون ع�سر �سنوات.

باملجل�س  امليزانية  جلنة  رئي�س  ريان  بول  و�سعها  التي  اخلطة  وتت�سمن 

تخفي�سات حادة يف �سافى برامج ال�سمان الجتماعي واملنح للطالب اجلامعيني 

الإنفاق  زيادة  اإلى  اأي�سا  وت�سعى  التحتية،  والبنية  الأبحاث  على  والإنفاق 

الدفاعي على مدى العقد القادم بدون اأي زيادة يف اإيرادات ال�سرائب.

يغلب عليه اجلمهوريون اخلطة يف اقرتاع جاء  الذى  النواب  واأقر جمل�س 
�سد  �سوتًا   219 باأغلبية  احلزبي  النتماء  مع  كبري  حد  اإلى  متما�سية  نتيجته 
اأن يناق�س جمل�س ال�سيوخ الذي ي�سيطر عليه  اأ�سوات، ومن غري املتوقع   205

الدميقراطيون تلك اخلطة.
و�سي�ستخدم اجلمهوريون خطة امليزانية ب�سكل خا�س فى حملة انتخابات 
لإبراز  القادم  نوفمرب  يف  �ستجري  التي  للكوجنر�س  الن�سفي  التجديد 
ت�سميمهم على تقلي�س الدين الحتادي؛ لكنها �ستعر�س احلزب لهجمات من 

الدميقراطيني ب�سبب ما تت�سمنه من تخفي�سات يف الإنفاق.
من جهة اأخرى �سادق جمل�س النواب الأمريكي باأغلبية �ساحقة على تقدمي 
معونات اإلى اأوكرانيا، وفر�س عقوبات على رو�سيا ب�سبب �سم �سبه جزيرة القرم.

ووافق املجل�س باأغلبية 378 �سوتًا مقابل 34 على اإجراءات اأقرها جمل�س 
للبيت  �سري�سل  القانون  م�سروع  اأن  يعني  ما  وهو  موؤخرًا،  الأمريكي  ال�سيوخ 

الأبي�س ليوقع عليه الرئي�س باراك اأوباما لي�سبح قانونًا نافًذا.

وجتميد  التاأ�سريات  منح  حظر  رو�سيا  على  املفرو�سة  العقوبات  وت�سمل 
الأ�سول، �سد �سخ�سيات رو�سية واأوكرانية تورطت يف اأعمال عنف اأو ارتكاب 

اأية انتهاكات حلقوق الإن�سان يف اأوكرانيا اأو قو�ست �سيادة كييف.
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قرارات حول مهنة الصيدلة وبيع األدوية 

والمستحضرات )1(

اطلع جمل�س ال�سورى على خطاب مديرية ال�سحة العامة الوارد من املقام 
جمانًا  الدواء  اإعطاء  على  املوافقة  طلبها  املت�سمنة   )6405( برقم  ال�سامي 
من  ي�ستثنى  واأن  �سرطة  اأو  ع�سكريني  اأو  ملكيني  كانوا  �سواء  املواطنني  جلميع 
ذلك امل�ستح�سرات الطبية في�ستوفى ثمنها كما ت�ستورده الإدارة؛ وطلبها �سرف 
الأدوية الآتية جمانًا للجميع وهي: الكينيني ملكافحة املالرية والآتني مع اجلرعة 
الزهري  ملكافحة  جرعات  اأو  بولت  �سواء  والزيبق  الزحار   ملكافحة  اخلا�سة 
وو�سفات الإ�سعاف امل�ستعجلة على اأن ل ت�سرف اأية و�سفة عدى هذا للمو�سرين 
اأمانة  تكليف  فنقرتح  الفقري  من  املو�سر  متييز  ال�سعب  من  كان  وكما  جمانًا؛ 
العامة والبلديات بطبع وثيقة �سغرية للفقري ملدة �سنة لت�سرف حلاملها الو�سفة 
هذه  يحمل  مل  ومن  املعروفون  البدو  ذلك  من  وي�ستثنى  عائلته  وت�سمل  جمانًا 

الوثيقة ي�سرف له العالج بالثمن اأ.هـ.

وبعد البحث واملناق�سة فيما تقدم تقرر بالإجماع:

 املوافقة على ال�سق الأول والثاين والقرتاح املخت�س باإعطاء جميع املوظفني 
الأدوية املذكورة جمانًا وي�سرف الأدوية جمانًا للجميع وهي الكينيني والآتني مع 
وو�سفات  اأو جرعات  البولت  �سوءا  والزيبق  الزحار  ملكافحة  اخلا�سة  اجلرعة 

الإ�سعاف امل�ستعجلة ملكافحة الأمرا�س امل�سار اإليها فيما �سلف.
من  مينعهم  ما  ال�سفة  من  وفيهم  فقراء  الأهايل  غالب  اأن  اإلى  وبالنظر  
الأغنياء  اأن  تثبت فقرهم عالوة على  البلدية كاملقرتحة  وثيقة من  ا�ستح�سال 
واملو�سرين يف البالد معروفون فال يوافق املجل�س على اقرتاح مديرية ال�سحة 
اأن  عليها  بل  حاملها  فقر  تثبت  وثائق  باإعطاء  البلديات  بتكليف  القائل  العامة 
املر�سى بدون تفريق ول  لكل من يراجعها من  والأدوية جمانًا  العالج  ت�سرف 

متييز اأ�سوة بكل الو�سائل.

ال�سحة  اإدارة  ت�ستورده  الذي  بالثمن  فت�سرف  الطبية  امل�ستح�سرات  اأما 
النظر  املجل�س  يلفت  الثابت احتياجه )4(  الفقري  املري�س  اإل  ح�سب اقرتاحها 
العايل اإلى ما جاء بقراره عدد )117( يف 7/21 �سنة 56 من اأنه جتلب اإدارة 
العامة  للتطهري وتبيعها بدون ربح حفظًا لل�سحة  الفينيك  ال�سحة كميات من 

وبالأخ�س اأ�سهر املو�سم التي يكتظ فيها احلجيج. 

وملا ذكر جرى التوقيع.

القرار رقم )117( وتاريخ 1356/7/21 )امل�سار اإليه �سمن القرار ال�سابق( 
 )Phenic acid( ناق�س تويل اإدارة ال�سحة جلب كميات كبرية من الفينيك
م�ساكن احلجاج  تعليمات  املجل�س  مناق�سة  وذلك حني  الو�سخ،  والقاز  للتطهري 

1356هـ /7 /28 وتاريخ    )122 ( رقم  قرار 

كما جاء يف املادة الرابعة التي ق�ست با�ستعمال املواد املطهرة كالفينيك والقاز 
الو�سخ وال�سفنيك ملنع انت�سار البعو�س ومنع الروائح الكريهة. 

لقد �سدر عن املجل�س جمموعة من القرارات ذات ال�سلة بال�سحة العامة 
ومنها ما يتعلق بال�سيدلة والعقاقري، ولعل اأهمها ما �سدر مبوجب القرار رقم 
يتعلق  الأول  نظامني  املجل�س  على  عر�س  حيث  1347/7/28هـ،  يف   )194(
وال�سيادلة  والإ�سعاف  العامة  ال�سحة  وامل�ستخدمني مبديرية  الأطباء  بوظائف 
عليها  ت�سري  اأن  يجب  التي  والطريقة  واملمر�سني  والقوابل  الأ�سنان  وحكماء 
بخ�سو�س  الثاين  والنظام  والتن�سيق.  النظام  حيث  من  احلكومية  م�ست�سفيات 

مهنة ال�سيدلة وال�سيدليات العمومية والعقاقري والأدوية وال�سموم. 
املجل�س  اأجرى  العامة  ال�سحة  مدير  بح�سور  النظام  هذا  مناق�سة  وعند 
تعدياًل على )23( مادة، واأ�ساف مادتني )17،9(، وحذف من الف�سل التا�سع 
اخلا�س بالعقوبات مادتني )38،11(، ثم جرت التعديالت املطلوبة ومت حذف 

الف�سل التا�سع، واأقر املجل�س جميع التعديالت حينها. 
ناق�س  فقد  وامل�ستح�سرات  الأدوية  وبيع  ال�سيدلة  مهنة  مزاولة  ول�سبط 
وتكليف  بيعها،  املمنوع  اأدوية كثرية  العطارين من  لدى  يوجد  ما  اأي�سًا  املجل�س 
اإدارة ال�سحة ب�سرائها اأمر لي�س بال�سهل؛ لذا فقد قرر املجل�س حتديد مدة لبيع 
واأدرج  والعطارين،  ال�ضيادلة  نظام  املدرجة يف  ال�ضروط  املواد من خالل  تلك 
ذلك �سمن املادة )37( من النظام املعدل، ومت حذف الأدوية الواردة يف امللحق 

)2،1( وا�ستثنائها وذلك: 
يف  املدرجة  العطارين  قبل  من  بيعها  املمنوع  الأدوية  �سمن  وجودها  لعدم 

الأنظمة املعمول بها يف �سوريا وفل�سطني وتركيا. 
لأن بيعها مل يكن بتحليل كيماوي يثبت م�سارها واإمنا هو عبارة عن اجتهاد 

من الإدارة كما �سرح بذلك مدير ال�سحة العامة.
اأن املادة الثالثة من نظام ال�سيادلة وجتار العقاقري والأدوية وال�سموم تخول 
لإدارة ال�سحة احلق يف منع اأي مادة م�سرة بال�سحة اإذا ثبت لديها ذلك بعد 

حتليلها بال�سورة الفنية.”
كما �سدر القرار رقم )70( بتاريخ 1354/4/8هـ، مت�سمنًا تعديالت على 
قانون تعاطي ال�سيدلة يف اململكة العربية ال�سعودية املقدم من مديرية ال�سحة 

الدكتور عبدالرحمن بن على الزهراين
مدير عام مركز اأبحاث ال�سورى
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العامة حيث مت تعديل )20( مادة من النظام، و�سدرت املوافقة عليه يف كتاب 
الديوان العايل رقم 18/1/57 يف 1354/7/20هـ.

ويف عام 1356هـ اأحال املقام ال�سامي م�سروع الالئحة املنظمة املعد من اإدارة 
وت�سمنت  1356/8/19هـ،  يف   )7716( رقم  اخلطاب  مبوجب  العامة،  ال�سحة 

الالئحة: 

1 - بيع امل�ستح�سرات الطبية امل�سجلة الواردة من اخلارج واملعمولة داخل البالد.
2- عمل وبيع امل�ستح�سرات الطبية وجلبها من اخلارج. 

3- بيع بع�س العقاقري واحل�سائ�س الطبية الب�سيطة باملفرق عن اأيد اأ�سخا�س 
غري قانونيني اأ.هـ”.

وبعد دار�سة الالئحة يف اللجنة املالية بح�سور معاون رئي�س ال�سحة العامة، 
اأ�سدر املجل�س قراره رقم  وعر�س تقرير اللجنة على املجل�س يف جل�سة عامة، 

)170( يف1356/10/12هـ، واملت�سمن ما ياأتي:

اأوًل: تعديل املواد )1، 2، 3، 6، 18، 21، 22، 24، 25، 26(.

ثانيًا: اإ�سافة املواد )9، 30، 31(، بال�سيغة الواردة باجلدول. 

ثالثًا: حذف املواد )23، 27، 28، 31، 33، 34( للمربرات املو�سحة املرفقة.

رابعًا: املوافقة على بقية املواد. 

خام�سًا: اأرفق املجل�س جدول يف حقلني )للمقارنة(. 

�ساد�سًا: يلفت املجل�س النظر العايل اإلى �سدور قرار املجل�س رقم )194( يف 

1347/7/28هـ، والذي حدد فيه املواد املمنوع بيعها)1(، واملواد التي ل ميكن 
بيعها من قبل العطارين)2(، وقد قرر املجل�س عدم املوافقة على قائمة املواد 

التي ل ميكن بيعها)1(، والكتفاء بالقائمة املمنوع بيعها)2(.

وقد رفع املجل�س مبوجب قراره رقم )55( يف 1357/3/11هـ جمموعة من 
الأنظمة امل�ستملة على جميع التعليمات والأوامر التي يف درجة النظام اخلا�سة 
بال�سحة العامة، واملحاجر ال�سحية، وذلك بعد اأن جمعها وعر�سها على مدير 
الأمريية  املطابع  اإلى  اإر�سالها  بغر�س  وذلك  املحاجر،  واإدارة  العامة،  ال�سحة 
لطباعتها، وتكليف املديرية العامة لل�سحة واملحاجر ال�سحية باإر�سال مندوب 
ينوب عنها يت�سل باملطبعة ويعهد اإليه اأمر ت�سحيح الق�سم العائد له. و�سدرت 

موافقة املقام ال�سامي برقم )3959( يف 1357/3/18هـ. 
بالأدوية  الجتار  رخ�س  اإ�سدار  ر�سوم  اإبقاء  قرر  قد  ال�سورى  جمل�س  وكان 
ع�سرة  مببلغ  واحدة  ملرة  واحل�سائ�س  الب�سيطة  الأدوية  وبيع  الطبية  والعقاقري 
قرو�س على كل رخ�سة ملرة واحدة فقط ول يوؤخذ مقابل اإعطاء هذه الرخ�سة 

اأي ر�سم غري ذلك، )قرار املجل�س رقم 58 يف 1357/3/15هـ(.

ويف نف�س العام �سدر القرار رقم )173( يف 1357/7/21هـ، م�ستماًل حتديد 
اأمانة  تكليف  راأى  كما  ال�سيدليات،  يف  تباع  التي  الطبية  امل�ستح�سرات  اأ�سعار 
العا�سمة املقد�سة وبلدية جدة بتاأ�سي�س �سيدليات وطنية خالل مدة خم�سة اأ�سهر 
على الأكرث. ويف العام 1358هـ، �سدر قرار املجل�س رقم )91( يف 1358/5/3هـ 
بفتح  القيام  البلديات  اإمكانية  عدم  حال  ويف  ال�سابق،  القرار  على  فيه  يوؤكد 

نظام حتدد  لها  ويو�سع  الغاية  لهذه  وطنية  �سركات  تاأ�سي�س  فعليها  �سيدليات؛ 
فيه الأرباح. اأما القرار رقم )96( يف 1358/5/8هـ، فقد و�سع املجل�س فيه اآلية 

لق�سم الأدوية التي يطلبها التجار وغريهم لعائالتهم، واأنواعها وكمياتها. 

املجل�س  لقرارات  اإنفاذًا  بفتح �سيدليات  البلديات  قيام  اإمكان  لعدم  ونظرًا 
)96،91،173( امل�سار اإليها بعاليه؛ فقد اأحال املقام ال�سامي اإلى املجل�س املعاملة 
اخلا�سة بطلب �سركة التبادل التجاري احلجازية تاأ�سي�س �سيدلية وطنية، وبعد 

درا�سة املعاملة درا�سة وافية راأى املجل�س يف هذا ال�سدد ما ياأتي: 

طلب  ثم  الأ�سا�س  يف  املقد�سة  العا�سمة  اأمانة  به  كلفت  الذي  امل�سروع  اأن 
وامتياز بحال من  بدًل عنها ومل يكن هو م�سروع احتكار  لها  اأن مينح  ال�سركة 
الأحول ول يف وقت من الأوقات فال حمل للمفاو�سة يف هذا ال�ساأن. على اأنه اإذا 
باأ�سعار معقولة ل  ال�سركة بتعهداتها واأح�سرت الأدوية املطلوبة وباعتها  قامت 
تتجاوز اأرباحها 25% ف�ستكون هي امل�سيطرة على بيع الأدوية بطبيعة احلال عن 

طريق التزام امل�سروع. 

املجل�ضني  وتعديل  ال�ضركة  �ضروط  املجل�س  ا�ضتعر�س  فقد  ذلك  �ضوء  وعلى 
لها البلدي والإداري مع ما تفاهمت به اللجنة املالية باملجل�س مع مندوب اإدارة 
اأن  ال�ضحة العامة يف هذا اخل�ضو�س وو�ضع م�ضروع لتلك ال�ضروط التي يجب 

يتعاقد عليها بني اأمانة العا�سمة و�سركة التبادل التجاري احلجازية. 

اأن  يف  العامة  ال�سحة  مديرية  مندوب  مع  البحث  اإليه  اأدى  ما  على  وبناًء 
ق�سمًا من الأدوية اإمنا ي�سرف يف مكافحة بع�س الأمرا�س كالزهري والتعقيبة 
العقارب  ل�سعات  بتداوي  اخلا�سة  امل�سول  بع�س  وكذلك  النفا�سية  واحلميات 
والأفاعي والتهاب ال�سحايا. فقد اأ�سبحت احلاجة ملحة اإلى تنظيم جدول خا�س 
باأنواع هذه الأدوية التي يجب اأن تكون كل �سيدلية مزودة بها يف مقدمة عموم 
مديرية  مندوب  مع  بالتفاق  بالفعل  ذلك  وقع  وقد  اإليها.  يحتاج  التي  الأدوية 
ال�سحة العامة الدكتور اأديب بك احلبال �سورته مرفوقة بهذا. واأن املجل�س يرى 
اإعفاء هذه الأدوية من كافة التكاليف الر�سومية مع حتديد قيمة �سهادة لها نظرًا 
اإليها يف مكافحة بع�س الأمرا�س املنت�سرة والتي تهدد  حلاجة البالد ال�سديدة 
الوقت  املوجودة يف  ال�سيدليات  �ساماًل جلميع  يكون هذا  واأن  �سحة اجلمهور. 

احلا�سر والتي تاأ�س�س فيما بعد. 

وقد لحظ املجل�س اأن قرار املجل�س ال�سابق رقم )173( يف 1357/7/21هـ 
املنوه عنه بعاليه يق�سي على اأمانة العامة باأن ل تتجاوز اأرباحها 20% يف حال 
يرى  ول  الأرباح  من   %25 منحها  طلبت  ال�سركة  ولكن  امل�سروع  بهذا  قيامها 
بهذا  القيام  على  وت�سجيعها  لها  تع�سيدًا  ذلك  على  املوافقة  من  مانعًا  املجل�س 

امل�سروع النافع. وملا ذكر جرى التوقيع.”
الر�سوم  من  الأدوية  اإعفاء  عدا  القرار  هذا  على  ال�سامي  املقام  وافق  وقد 

وذلك مبوجب خطاب الديوان العايل رقم )8/216( يف 1358/12/28هـ.
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د. عبد اهلل بن اإبراهيم الع�سكر
ع�سو جلنة ال�سوؤون اخلارجية

الدرة الغّراء

مما قراأت موؤخًرا كتاب: الدرة الغّراء يف ن�سيحة ال�سالطني والق�ساة والأمراء، تاأليف 

ن�سر  الزعبي،  اأحمد  حتقيق  اخلريميتي.  ميكائيل  بن  اإبراهيم  بن  اإ�سماعيل  بن  حممود 

الهجري/ اخلام�س  التا�سع  القرن  واملوؤلف من علماء  الأزرق، بريوت 2012م.  مركز بن 

ع�سر امليالدي، عا�س حياته يف القاهرة، التي كانت اآنذاك عا�سمة الثقافة وال�سيا�سة يف 

ظل دولة املماليك الربُجية. ومو�سوع الكتاب عبارة عن ن�س �سيا�سي، وهو على خالف 

عنوانه، الذي يوحي باأن مو�سوع الكتاب ن�سائح ي�سديها كتاب الديوان والفقهاء والوعاظ 

للملوك وال�سالطني، وهو �سنيع �ساد منذ القرن ال�سابع حتى القرن ال�سابع ع�سر الهجري. 

بل هو وثيقة تعليمية لفن احلكم وال�سيا�سة العادلة.

نظريات  من  نظرية  جمموعها  يف  ُت�سكل  تكاد  مهمة  اإ�سارات  الكتاب  يف  وجدت  لقد 

املوؤلف  يبداأ  ال�سلطانية.  با�سم: الحكام  الإ�سالمي  املعروفة يف الرتاث  ال�سيا�سي  احلكم 

حديثه املاتع عن الإمامة مورًدا كل �ساردة وواردة، ثم يتحدث عن الوزارة كموؤ�س�سة لإدارة 

احلكم، ثم يتحدث عن الق�ساء كموؤ�س�سة �سرعية يرى �سرورة ا�ستقاللها، وهو بنّي ب�سكل 

رائع عالقة موؤ�س�سة الق�ساء مبوؤ�س�سة احلكم وال�سيا�سة. وينهي كتابه بن�سو�س فقهية لها 

الن�سو�س تندرج يف ما ميكن ت�سميته بفتاوى  عالقة مبوؤ�س�سة احلكم وال�سيا�سة.  وتلك 

تعليمية اعتاد موؤرخو الع�سر الو�سيط الإ�سالمي على التيان بها. وهو يروم من كل ذلك 

على تعليم احلكام وغريهم اإلى قواعد احلكم وال�سيا�سة ل اإلى وعظهم وح�سب.

من هذا نخل�س اإلى اأن هذا الكتاب املفيد يف بابه ممكن عده من كتب الفقه الد�ستوري 

والتنظيمي للدولة الإ�سالمية.  وقد راأيت اأن املوؤلف ُيركز على العدل كقيمة تتقدم على كل 

القيم يف فل�سفة احلكم وال�سيا�سة. وهو يقول: ظهور العدل من كمال العقل، وكمال العقل 

اأن ترى الأ�سياء كما هي، ومن مل يكن عاقاًل مل يكن عادًل. ولعله كان معني - ب�سكل خا�س 

احلكم  العدل يف  اأهمية  املجادلة يف  ول ميكن  الق�ساء،  وانفاذ  العدالة  اأهمية  بتاأكيد   -

متى  امل�سلمني  عند  الثالث  ال�سلطات  ف�سل  م�ساألة  يف  املجادلة  ميكن  ولكن  وال�سيا�سة، 

ا لهذه امل�ساألة. فاإن �سح هذا الظن، فيكون  وكيف بداأت؟ اأظن اأن كتاب اخلريميتي ارها�سً

امل�سلمون قد �سبقوا الدميقراطيات احلديثة يف م�ساألة ف�سل ال�سلطات عن بع�سها.  
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