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أسرة التحرير

مجلس الشورى .. بيئة الكترونية متطورة

ثورة تقنية املعلومات وتطورها املت�سارع من اأهم الإجنازات الب�سرية يف عاملنا املعا�سر, فخالل ال�سنوات 

القليلة املا�سية ا�ستطاعت هذه التقنية اأن تنت�سر وتتغلغل بعمق يف �ستى جمالت احلياة العامة ال�سيا�سية 

والقت�سادية والجتماعية, واأن حتدث تغيريًا مهمًا وملحوظًا يف اأ�ساليب العمل والآداء, ومنها اأداء دوائر 

الدولة وموؤ�س�ساتها العامة مما جعلها اأكرث قدرة على مواكبة التطور الذي ي�سهده العامل اليوم يف خمتلف 

املجالت ومن بينها املجال الإداري يف الوظيفة العامة.

التعامالت  يف  كبريًا  جناحًا  وحقق  واهتمامه,  عنايته  جل  املعلومات  تقنية  اأولى  ال�سورى  وجمل�س 

اللكرتونية, اإن على �سعيد عمل املجل�س, اأو على م�ستوى العمل الإداري, حيث ا�ستطاع املجل�س عرب مراحل 

لتطبيق برنامج التعامالت الإلكرتونية » �ساور« اإنهاء اإجراءاته ومعامالته الإدارية الكرتونيا,  ومتكن من 

اإيجاد بيئة الكرتونية متكاملة خلدمة اأهدافه الإ�سرتاتيجية, وحتقيق البيئة املوحدة والعمل امل�سرتك 

الأمثل  وال�ستخدام  الو�سول  �سهولة  من  والتاأكد  اإلكرتونيا,  وتنفيذها  الأعمال  لإمتام  املجل�س  ملوظفي 

ال�سرية  اإطار كامل  للمعلومات من خالل واجهة م�ستخدم متكاملة معينة لكل م�ستخدم, وكذلك ت�سكيل 

جلميع م�ستويات العمل.

لأع�ساء  تتيح  ال�سرية  عالية  متكاملة  الكرتونية  منظومة  هناك  ال�سورى  جمل�س  عمل  جانب  ويف    

املجل�س الطالع على جميع التقارير اخلا�سة باملو�سوعات املدرجة على جدول اأعمال املجل�س, اأو جلانه 

املتخ�س�سة, وكافة متطلباتها املعلوماتية عرب النظام اللكرتوين.

  لي�س هذا فح�سب بل �سخر املجل�س التقنية احلديثة داخل القاعة الرئي�سة للمجل�س من خالل نظام 

ميكن  مبا  احلديثة  التقنية  امل�ستجدات  وفق  النظام  حتديث  على  وعمل  والت�سويت,  لل�سوت  الكرتوين 

الأع�ساء من ا�ستخدام تطبيقات متطورة ت�سهل اأداء العمل داخل القاعة.

التي ت�سكل نافذة يطل املجل�س من خاللها  البوابة الرئي�سة للمجل�س على الأنرتنت  اإلى جانب ذلك   

على الراأي العام, وحلقة ات�سال مع املواطنني يقدمون من خالله عرائ�سهم التي يطرحون فيها ق�ساياهم 

وهمومهم وحاجاتهم, وتلقى اهتمامًا من املجل�س. 

ووفق هذه املنظومة اللكرتونية املتطورة نال جمل�س ال�سورى العديد من اجلوائز يف جمال احلكومة 

ح�سول  اآخرها  كان  العربي.  امل�ستوى  على  الربملاين  العمل  جمال  ويف  املحلي,  امل�ستوى  على  اللكرتونية 

املجل�س على جائزة ال�سرق الأو�سط للتميز   للحكومة واخلدمات اللكرتونية فرع اخلدمات اللكرتونية 

الربملانية وهي جائزة �سنوية يقدمها معهد ال�سرق الأو�سط للتميز.

إطاللــة
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مجلس حماية المنافسة.. بانتظار النظام المعدل واستراتيجية تعزيز المنافسة

مجلس الشورى يوقع مذكرة
تفاهم مع مركز الملك

عبدالعزيز للحوار الوطني

وبعد طرح تقرير �للجنة وتو�شياتها ب�شاأن �ملو�شوع للمناق�شة �أبديت ب�شاأنهما بع�ض �مللحوظات؛ حيث ر�أى 
�أحد �لأع�شاء �أن هناك مربر قوي لتحويل جمل�ض �ملناف�شة �إلى هيئة عامة؛ وذلك ل�شدور قر�ر ملجل�ض �لوزر�ء 
يف �لعام �ملا�شي؛ �لذي يت�شمن متتع �ملجل�ض بال�شتقالل �ملايل و�لإد�ري؛ وهذ� ما ن�شت عليه �لإ�شرت�تيجية 
�لتي رفعها �ملجل�ض لالإقر�ر, ويف �لوقت �لذي طالب فيه بال�شتقالل �ملايل و�لإد�ري ملجل�ض �ملناف�شة, ر�أى 

عدم منا�شبة حتويل جمل�ض �ملناف�شة �إلى هيئة عامة.

�لتوقيع  حفل  �ل�شورى  جمل�ض  رئي�ض  معايل  و��شتهل 
على مذكرة �لتفاهم بكلمة �أكد فيها �ن هذه �ملذكرة تاأتي 
��شتمر�رً� لنهج �لدولة يف حتقيق تطلعات �ملو�طنني وتلبية 
�حتياجاتهم يف ظل �لتوجيهات �لكرمية خلادم �حلرمني 
�ل�شريفني �مللك عبد�هلل بن عبد�لعزيز �آل �شعود - يحفظه 
�هلل - و�شمو ويل عهده �لأمني و�شمو ويل ويل �لعهد لعمل كل 

ما من �شاأنه حتقيق رفاهية �ملو�طن وتعزيز تنمية �لوطن.

أصول ومنهجيات البحوث
والدراسات البرلمانية

�إن �لدور �لذي توؤديه �ملعلومات �لأ�شلية يف �لبحوث و�لدر��شات 
�أو �لدر��شة �لربملانية  �لربملانية هو �شرب�أغو�ر �ملو�شوع, لأن �لبحث 
يكون هدفها �لرئي�شي �لتوطئة لتخاذ قر�ر �أو تو�شية برملانية جتاه 

عمل من �أعمال �حلكومة, �أو مطالبتها ب�شيء ما.
لذ� فمن �لأولى �أن يتفهم �لباحث �لربملاين �أن �ملعلومات �لأ�شلية 
�لتو�شية.  �أو  �لقر�ر  �تخاذ  يتم  �لر�شمية حتى  و�ردة من م�شادرها 
و�ملطالبة �لربملانية قائمة على �أ�شا�ض من �حلقيقة �لقائمة يف ذ�ت 

�لوقت لدى �ل�شلطة �لتنفيذية.
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الحــــوار

عضو المجلس اللواء حمد الحسون لــ » الشورى »:

لمجلس الشورى دور كبير في تحقيق 
طموحات المواطن

مل يكن يحلم يومًا من �لأيام , بل مل يدر يف خلده, 
�أنه كان على موعد مع تلك �لطائر�ت �ل�شخمة, �لتي 
مطار  من  وتقلع  تهبط   - �شغره  يف   - ي�شاهدها  كان 
كلية  يف  حمد  �ل�شاب  تعلم  لقد  �لق�شيم.  منطقة 
�لطري�ن,  علوم  در��شة  من  متنعه  مل  �لتي  �لهند�شة, 
حيث �لتحق بكلية �مللك في�شل �جلوية, ليتخرج مالزم 
طيا, وي�شق طريقة يف �ل�شلك �لع�شكري, ويو��شل عمله 
�ملحفوف باملخاطر �لتي ل يكاد ين�شاها, ل �شيما حني 
بني  عالقون  معه  ومن  وهو  طائرته  حمركات  تتوقف 

�ل�شماء و�لأر�ض.
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اقتصاديون وقانونيون لـــ » الشورى « :

تعديل نظام المنافسات والمشتريات 
الحكومية..

حماية التنمية من التعثر!

�ملناف�شات  نظام  مو�د  من  مادة   16 �لتعديالت  و�شملت 
و�مل�شرتيات �حلكومية �حلايل �ل�شادر باملر�شوم �مللكي رقم 
م/ 58 يف 4-9-1427 هـ, وتعالج �لثغر�ت �لفنية و�لنظامية 
�ملعمول به حاليًا  �ملناف�شات و�مل�شرتيات �حلكومية  يف نظام 

و�لتي تعد �إحدى �مل�شكالت �لتنموية.
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مقترح بإنشاء وزارة مستقلة للبحث العلمي في المملكة

مجلس الشورى يدرس مقترح مشروع نظام البحث العلمي 
الصحي الوطني

والثالثني  الثامنة  العادية  جل�سته  خالل  ال�سورى  جمل�س  وافق 
رئي�س  معايل  برئا�سة  1435/7/14هـ  الثالثاء  يوم  عقدها  التي 
ال�سيخ,  اآل  اإبراهيم  ابن  حممد  بن  عبداهلل  الدكتور  ال�سيخ  املجل�س 
على درا�سة مقرتح م�سروع نظام البحث العلمي ال�سحي الوطني الذي 
الأن�ساري,  عبدالرحمن  بنت  لبنى  الدكتورة  املجل�س  ع�سو  قدمته 

ا�ستنادًا اإلى املادة الثالثة والع�سرين من نظام جمل�س ال�سورى.

ال�سحية  ال�سوؤون  جلنة  تقرير  املجل�س  ناق�س  اأن  بعد  ذلك  جاء 
والبيئة, ب�ساأن مقرتح م�سروع النظام الذي تلته نائب رئي�س اللجنة 

الدكتورة منى بنت عبداهلل اآل م�سيط.

اهلل  عطا  الدكتور  والبيئة  ال�سحية  ال�سوؤون  جلنة  ع�سو  تال  ثم 
اأحمد اأبو ح�سن راأي الأقلية ب�ساأن املو�سوع الذي يعار�س املقرتح.

وعند عر�س تقرير اللجنة, وتو�سيتها ب�ساأن مقرتح م�سروع النظام 
للنقا�س اأ�سار اإحدى الع�سوات اإلى اإنه يف اأحد املوؤمترات التي عقدت 
مبر�س  خا�سة  ومعلومات  اإح�ساءات  تقدمي  مت  موؤخرًا  اليابان  يف 
ا�ستنتجت,  مظلة  اأي  وحتت  م�سدرها  نعرف  ل  اململكة,  يف  ال�سكري 
وطالبت باأن تكون الإح�ساءات العلميَّة التي تقدم للمجل�س مربهنة 
بالأدلة العلمية ال�سارمة حتى تكون مرجًعا اأ�سا�سًيا وثابًتا ول تقع 

ية الدولية. اململكة يف حرج يف املحافل العلمِّ

و�أكد ع�شو �آخر �حلاجة �إلى جهة م�شتقلة ُتعنى بالبحوث �لتي تهتم بال�شحة 
مبفهومها �ل�شامل كما عرفتها منظمة �ل�شحة �لعاملية, وكذلك �لنو�حي �لبيئية 
ما  �أن هذ�  �إلى  م�شريً�  باآخر,  �أو  ب�شكل  �لفرد  يوؤثر يف �شحة  �أو  يرتبط  ما  وكل 

يهدف �إليه نظام �لبحث �لعلمي �ل�شحي �لوطني.

�ل�شحية غري مالئم؛ حيث  للبحوث  �لو�شع �حلايل  �أن  �لأع�شاء  �أحد  و�أكد 
تت�شم بالزدو�جية و�لت�شتت ,وقال: �إننا يف �أم�ض �حلاجة �إلى جهة ذ�ت مرجعية 
�أن  �إلى  �لنظر  �ل�شحية. لفتًا  �لبحوث  �ملو�طنني من  باحتياجات  تعنى  �شمولية 
�أو  م�شتقل  مركٍز  �إن�شاء  ي�شتلزم  �لوطني  �ل�شحي  �لعلمي  �لبحث  نظام  م�شروع 
للبحوث  لرعايتها  و�لتقنية  للعلوم  عبد�لعزيز  �مللك  مدينة  مر�كز  �شمن  مركٍز 

ب�شتى �أنو�عها ول�شتقالليتها.

�لر�هن  �لوقت  �ل�شحي يف  �لعلمي  للبحث  �إن�شاء مركز  �أن  �آخر  ور�أى ع�شو 
و�لتقنية,  للعلوم  عبد�لعزيز  �مللك  مدينة  وجود  ظل  يف  ل�شيما  جمدي,  غري 

نظام البحث العلمي يواجه
غياب اإلحصاءات الصحية الموثقة

عن المملكة

الوضع الحالي للبحوث الصحية
محرج وغير مالئم
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بالتن�شيق مع  �ملدينة  تركز عليها  �لتي  �ملجالت  �أهم  �ل�شحي من  وعد �جلانب 
�جلامعات, ومع مر�كز �لبحث, ووز�رة �ل�شحة, وكافة �لقطاعات ذ�ت �لعالقة. 
م�شريً� �إلى ر�شد ما يقارب �شبعة ع�شر مليار ريـال لالأبحاث يف �جلانب �ل�شحي, 
ا هناك �لأبحاث �لأخرى يف �جلامعات و�لأبحاث �ملعمول بها يف م�شت�شفى  و�أي�شً

�مللك في�شل �لتخ�ش�شي وغريها. 

وعاد ليوؤكد �أن �إن�شاء �ملركز �لوطني لالأبحاث �لعلمية يف �لوقت �لر�هن قد ل 
يقدم �ل�شيء �لكثري؛ بل من �ملنا�شب �لرتكيز على تطوير نوعي, �شو�ًء ما يخ�ض 
�لأهد�ف و�ملجال �لذي تقوم به مدينة �مللك عبد�لعزيز للعلوم و�لتقنية �أو �ملركز 
�لذي مت �إقر�ره من وز�رة �ل�شحة, فاإذ� كان هناك م�شكلة يف �لتبعية قد تعالج 
يف هذ� �ملجال. لذ�, من �ملنا�شب عدم �ل�شتعجال يف �إن�شاء نظام مركز وطني 

للبحوث �لعلمية يف �لوقت �لر�هن؛ فقد ل يقدم ما هو مطلوب منه.

من جانبه قال �أحد �لأع�شاء �إن �أي فكرة ت�شب يف تطوير �لبحث �لعلمي هي 
�ملتخ�ش�شة  و�لدر��شات  للبحوث  �لكربى  للحاجة  نظًر�  م�شاندتها؛  يجب  فكرة 
�لتي تعني على حل كثري من �مل�شكالت, وتقدم �أفكاًر� تطويرية جديدة, فم�شروع 
كو�شيلة  وجوهره  �لعلمي  �لبحث  مفهوم  على  يركز  وطني  مركز  �إن�شاء  نظام 
�أو تطوير,  لال�شتعالم و�ل�شتق�شاء �ملنظم و�لدقيق بغر�ض �كت�شاف معلومات, 

�أو ت�شحيح, �أو حتقيق معلومات موجود �لآن.

ونبه الع�سو اإلى اأن لدينا م�سكلة كربى يف البحث العلمي, واأرجع اأ�سبابها اإلى 

الآتي:

اأوًل- مفهوم �لبحث �لعلمي مل يتبلور يف �شكل �شليم يف �أذهان �لكثريين.

�لتدري�ض  هيئة  باأع�شاء  �لكثريين  �أذهان  يف  �رتبط  �لعلمي  �لبحث  ثانًيا-   
وترقياتهم. 

بني  �إمكانياتها  و�ختالف  �لعلمي  �لبحث  جهات  يف  ت�شتًتا  هناك  �أن  ثالًثا- 

�أجهزة �شغرية ممثلة يف مر�كز بحثية د�خل �جلامعات �أو خارجها.
وعدم  �لعلمي  �لبحث  �شعف  �إلى  �أدت  قد  �لأمور  هذه  جملة  �إن   : وا�ساف   

فعاليته على نطاق �ملجتمع.

ور�أى منا�شبة �إن�شاء م�شروع نظام مركز وطني للبحث �لعلمي �ل�شحي, و�أن 
�جلانب  على  يقت�شر  ول  عام  ب�شكل  �لعلمي  �لبحث  منظومته  يف  لي�شمل  يت�شع 

�ل�شحي فقط.

و�عترب �أحد �لأع�شاء �أن �أهمية �إن�شاء مركز وطني للبحث �لعلمي على م�شتوى 
�لدولة و��شحة, فال وز�رة �ل�شحة, ول وز�رة �حلر�ض �لوطني, ول وز�رة �لدفاع, 
ول جميع �جلهات �لتي تقدم �خلدمات �ل�شحية, ول �لقطاع �خلا�ض �شيكون لها 
تاأثري يف م�شار بحوثه �أو ��شرت�تيجيات بحوثه, بل يكون م�شكاًل من قبل �أ�شخا�ض 
�لأعمال,  بهذه  ليقوم  و�قت�شادي  علمي  ُبعد  لهم  �أمناء  وجمال�ض  متخ�ش�شني 
وقد  �لعامل,  قيادة  يف  ريادي  دور  من  �لعلمية  �لبحوث  ملر�كز  ملا  �لنظر  لفتًا 

�لفاعلة يف �ملجالت  �مل�شروعات �ل�شرت�تيجية  لعديد من  �لإنتاج  �أد�ة  �أ�شبحت 
كافة, م�شريً� �إلى �أن �إن�شاء مركز للبحوث و�لدر��شات �ل�شحية يتج�شد يف توفري 
قاعدة بيانات متكاملة يف �لبحوث �ل�شحية �ملطلوبة؛ فاأ�شبحت �حلاجة ما�شة 
�أي وقت م�شى؛ حيث  �أكرث من  �لعلمي �ل�شحي  �لبحث  �إلى  �لوقت �حلا�شر  يف 
�أ�شبح �لعامل يف �شباق حمموم للو�شول �إلى �أكرب قدر ممكن من �ملعرفة �لدقيقة 
�ملثمرة �لتي تكفل �لر�حة �ل�شحية و�لرفاهية لالإن�شان, وت�شمن له حياة �شليمة 

وبيئة �آمنة.

�إلى �أن جمل�ض �ل�شورى قد �أ�شدر خالل �لدورة �ل�شورية  ونبه �أحد �لأع�شاء 
وكذلك  �لوطني,  �ل�شحي  �لعلمي  �لبحث  نظام  م�شروع  باإن�شاء  قر�رً�  �ل�شابقة 
�شبق  قد  �ملقدم  �مل�شروع  �أن  يظهر  لذ�,  بذلك.  قر�ٌر  �لوزر�ء  جمل�ض  عن  �شدر 

�حلديث عنه.

بيد �أن مقدمة �ملقرتح �لدكتورة لبنى �لأن�شاري قد �أو�شحت – بعد �أن �أتاح 
لها معايل رئي�ض �ملجل�ض فر�شة �لتو�شيح - �أن مو�فقة جمل�ض �لوزر�ء على �إن�شاء 
وجمل�ض  �ل�شحية,  �خلدمات  جمل�ض  يتبع  و�لذي  و�لبحوث  للدر��شات  مركز 
�خلدمات �ل�شحية يف �لنهاية هو جزء من وز�رة �ل�شحة ومن نظامها وير�أ�شه 
وزير �ل�شحة؛ فبالتايل فاإن دور جمل�ض �خلدمات �ل�شحية هو دور تن�شيقي بني 
�جلهات �ملقدمة لل�شحة؛ ول يوجد فيه متثيل للوز�ر�ت �لأخرى كما هو مت�شمن 
�ل�شوؤون  وز�رة  �أو  �لزر�عة,  وز�رة  مثل  وطني؛  مركز  نظام  �إن�شاء  مقرتح  يف 
�لجتماعية, �أو غريها من �جلهات �لأخرى, فهو خمتلف ول يت�شم بال�شتقاللية 

�ملطلوبة.

�شيكون  �لوطني,  �ل�شحي  �لعلمي  �لبحث  نظام  م�شروع  �أن  �آخر  ع�شو  وبني 
�ملر�كز  بني  �ملن�شق  بدور  و�شيقوم  �لوطنية  �ل�شحية  لالأبحاث  مرجع  مبثابة 
بالنتائج  �لقر�ر  �أ�شحاب  دعم  �إلى  بالإ�شافة  �ململكة,  يف  �ملختلفة  �ل�شحية 
�لعلمي  �لبحث  نظام  م�شروع  �إن�شاء  و�أيد  �ملنا�شبة,  �لقر�ر�ت  لتخاذ  و�لأبحاث 
�لوطني ملا له من �أهمية كربى يف دعم �لبحث �لعلمي �ل�شحي, ويكون �لقاعدة 
�لتي ميكن �أن نبني عليها معلوماتنا �ل�شحية لتلبية �حتياجات �ملو�طن و�ملجتمع.

و�أكد �أحد �لأع�شاء �أهمية �إن�شاء مركز وطني للبحوث �لعلمية, لأن وجود مثل 
هذ� �ملركز يحد كثرًي� من وجود �لأدوية �ل�شعبية �ملتد�ولة.

وله  �شخم  جهاز  و�لتقنية  للعلوم  عبد�لعزيز  �مللك  مدينة  �أن  �إلى  �آخر  ونوه 
ميز�نية عالية, ولكنه �أ�شار �إلى �أن �خللل لي�ض م�شدره عدم وجود �أجهزة, و�إمنا 

يعود لوجود بريوقر�طية يف تلك �لأجهزة.

ولحظ �أحد �لأع�شاء ت�شتت جهود �لبحث �لعلمي يف �ململكة وعدم �لتن�شيق 
فيما بينها؛ وقال : �إن �لر�بط �حلقيقي لتوجيه هذه �لأبحاث معدوم, ول يوجد 
على  و�شدد  منها,  نعاين  �لتي  بالأمر��ض  يتعلق  ما  وخا�شة  لها  م�شتقبلية  روؤية 

�شرورة در��شة �إن�شاء هذ� �مل�شروع ومن ثم �تخاذ �لقر�ر باإن�شائه.
و�قرتح ع�شو �آخر �إن�شاء وز�رة م�شتقلة للبحث �لعلمي يف �ململكة.

نحن بحاجة لجهة مرجعية
للبحوث العلمية
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الحد من التقاعد المبكر وعدم التوسع فيه 

الشورى يدرس مد سن التقاعد إلى 62 عامًا

وافق جمل�س ال�سورى على مالءمة درا�سة املقرتح املقدم من ع�سو 
املادة  بتعديل  العنقري  عبداملح�سن  بن  ح�سام  الدكتور  املجل�س 
اخلام�سة ع�سرة من نظام التقاعد املدين ال�سادر باملر�سوم امللكي رقم 
والع�سرين  الثالثة  املادة  مبوجب  1393/7/29هـ,  وتاريخ  )م/41( 

من نظام جمل�س.

التي  والثالثني  اخلام�سة  العادية  جل�سته  خالل  ذلك  جاء 
املجل�س  رئي�س  معايل  برئا�سة  1435/7/6هـ  الثنني  يوم  عقدها 
حيث  ال�سيخ  اآل  اإبراهيم  بن  حممد  بن  عبداهلل  الدكتور  ال�سيخ 
ب�ساأن مقرتح  الب�سرية,  واملوارد  الإدارة  املجل�س تقرير جلنة  ناق�س 
عبداهلل  بن  حممد  الدكتور  اللجنة  رئي�س  تاله  الذي   التعديل 

اآل ناجي.

�ملدين  �لتقاعد  نظام  من  ع�شر  �خلام�شة  �ملادة  تعديل  على  �ملقرتح  وين�ض 
�ل�شادر باملر�شوم �مللكي رقم )م/41( وتاريخ 1393/7/29هـ, لت�شبح بالن�ض 
�لآتي: »يحال �ملوظف على �لتقاعد حتمًا عند بلوغه �لثانية و�ل�شتني من �لعمر, 
و�ل�شتني  �ل�شابعة  �شن  بلوغه  مد خدمته حتى  �لوزر�ء  بقر�ر من جمل�ض  ويجوز 
فقط, وي�شتثنى من ذلك �لوزر�ء و�لق�شاة, ويف �حلالت �ل�شتثنائية يجوز متديد 

مدة �خلدمة بعد �شن �ل�شابعة و�ل�شتني مبر�شوم ملكي«.

�لتقاعد,  نظام  تعديل  مقرتح  ب�شاأن  وتو�شيتها  �للجنة  تقرير  طرح  وعند 
�لجتماعية,  �لتاأمينات  نظام  �لدر��شة  ت�شمل  �أن  �لأع�شاء  �أحد  ر�أى  للنقا�ض 
ونظام �لتقاعد �لع�شكري, حتى ل يكون هناك تباين بني �أنظمة �لدولة, م�شريً� 

�إلى �أن �ملجل�ض قد يرى �ملو�فقة على در��شة هذ� �ملقرتح لعدة �أ�شباب منها:

 اأوًل- �رتفاع �ملتو�شط �لعمري يف �ململكة بف�شل �هلل ثم بف�شل حت�شن �مل�شتوى 

�ل�شحي و�ملعي�شي. 
لرتفاع  �لتقاعدية  �أنظمتها  يف  �لتقاعد  �شن  رفعت  �لدول  من  كثري  ثانًيا- 

لتكون  �لتقاعد  ل�شناديق  �ملالية  �لقدر�ت  تعزيز  يف  ولرغبتها  �لعمر,  متو�شط 
قريبة من �لو�قع. 

�لطبيعي  �لتقاعد  �شن  بتعديل  �أو�شت  للتقاعد  �لعامة  �ملوؤ�ش�شة  �أن  ثالًثا- 

للمدنيني, وكذلك �شن �لتقاعد لفئات �لع�شكريني.

ووفق  �ملخت�شة؛  �جلهات  لدى  حالًيا  يدر�ض  �ملو�شوع  �أن  �إلى  �لع�شو  ولفت 
موؤكدً�  لدر��شته.  �ل�شورى  جمل�ض  �إلى  م�شتقباًل  �شيحال  �ملتبعة  �لإجر�ء�ت 
كبرية  �أ�شر�ٍر  من  له  ملا  فيه؛  �لتو�شع  وعدم  �ملبكر  �لتقاعد  من  �حلد  �شرورة 
على �ل�شناديق �لتقاعدية, كما �أنه �ألغي من معظم �لأنظمة يف �لدول �ملختلفة, 
�لتقاعدية من  �لأنظمة  ورود  �إلى حني  �ملقرتح  تاأجيل هذ�  �للجنة  مقرتحًا على 

�جلهات �ملخت�شة لدر��شتها يف �ملجل�ض.

ور�أى ع�شو �آخر �أنه �إن كانت هناك حاجة لتمديد �ل�شن �لتقاعدي؛ فاإنه يكون 
يف حالت حمددة ومعينة, ولتخ�ش�شات نادرة, وب�شكل ��شتثنائي فقط. كما �أن 
�لتاريخ �لهجري هو �لتاريخ �ملعتمد من قبل �لدولة, ول ي�شح �أن ن�شتثني نظام 

�لتقاعد لوحده من �لعمل به.
وز�د �أحد �لأع�شاء �أن هناك حاجة ما�شة ملحاربة �لبطالة, وتوظيف �ل�شباب, 
و�إ�شر�كهم يف بر�مج تنمية �ملجتمع, وت�شخري قدر�تهم وطاقاتهم ب�شكل �إنتاجي, 
وعلمًيا-   -عملًيا  �لعطاء  على  و�لقدرة  و�لعملي  �لفكري  �لن�شج  �أن  �إلى  م�شريً� 
على  ف�شاًل  »�ل�شاد�ض«,  �لعقد  يف  ولي�ض  �لعمر,  من  �خلام�ض  �لعقد  يف  يكون 
ب�شكل  تتناق�ض  و�مليد�نية  �لفنية  �لأعمال  يف  �لعطاء  على  �جل�شدية  �لقدرة  �أن 

ملحوظ فوق �شن �ل�شتني.
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�لعامة  �ملوؤ�ش�شة  معا�شات  �شندوق  �إير�د�ت  زيادة  �أن  �آخر  ع�شو  و�عترب 
و�إمنا ميكن حتقيق ذلك عن طريق  �لتقاعد,  للتقاعد ل تكون عرب متديد �شن 
تطوير �أنظمة �إد�رة هذ� �ل�شندوق و��شتثماره ب�شكل منا�شب, كما �أن ما ي�شاحب 
�شن �لتقاعد �حلايل من م�شكالت �قت�شادية و�جتماعية؛ ل يكون حلها بتمديد 
من  لال�شتفادة  بر�مج  تفعيل  خالل  من  مو�جهتها  ميكن  ولكن  �لتقاعد؛  �شن 

�ملتقاعدين يف م�شروعات خريية وجمتمعية. 
يتم  �ملوظف  من  توؤخذ  �لتي  �لإير�د�ت  �أن  �إلى  �لنظر  �آخر  ع�شو  ولفت 
�حت�شابها بالتاريخ �لهجري ومبا يعادل �شتني عاًما, وكان على �للجنة �أّل تكتفي 
وتغفل  عامًا(  وخم�شون  )ثمانية  �مليالدي  بالتاريخ  �لتقاعدي  �ل�شن  باحت�شاب 

جانب �لإير�د�ت. 
وقال ع�شو �آخر �إنه ل ميكن مقارنة جمتمعنا باملجتمعات �لأوروبية؛ فمجتمعنا 
�إلى تدوير �لوظائف ب�شكل �أكرب؛ من �أجل حتقيق  جمتمٌع �شاٌب ونامي, ونحتاج 
�ملنفعة �لوظيفية لأكرب �شريحة من �ملو�طنني, و�إعطاء �لفر�شة ملن خدم �لدولة 
ل�شنو�ت طويلة �أن ينتقل �إلى �لقطاع �خلا�ض. و�أن ن�شتفيد من �لكو�در �لب�شرية 
و�لعمليات  �لتقنيات  يف  �مل�شتمرة  �ملتغري�ت  ملو�جه  جمتمعنا  بها  يدفع  �لتي 
�لإد�رية؛ فالكو�در �لتي مّر عليها زمن طويل ل ت�شتطيع �لتكيف مع بيئة �لعمل 
�حلديثة, و�لتقنيات �ملتطورة. و�أبدى معار�شته لتمديد �شن �لتقاعد مربرً� ذلك 

باأن �ملرحلة �حلايل تتطلب �شبابًا قادرً� على �لتعامل مع �لتقنية �جلديدة.

وطالب �أحد �لأع�شاء �ملجل�ض باأن ياأخذ �لريادة يف در��شة مثل هذ� �ملو�شوع, 
ول يرتك جلهات �أخرى.

وتابع ع�شو �آخر �أن حتديد �شنو�ت �خلدمة ل�شنتني �إ�شافيتني؛ هي يف �حلقيقة 
و�لرعاية  �ل�شحي  �ملجال  يف  �إحر�زه  مت  �لذي  بالتقدم  مقارنة  ق�شرية  فرتة 
�ل�شحية, و�رتفاٌع يف �ملتو�شط �لعمري خالل �لعقود �لثالثة �ملا�شية. م�شريً� �إلى 
على  و�حلفاظ  �خلرب�ت,  وتر�كم  �لعايل,  �لتاأهيل  من  �ل�شتفادة  �ملهم  من  �أنه 
�لقدر�ت, خا�شًة يف �ملجالت �لتخ�ش�شية �لتي تتطلب تدريًبا وتعليًما مب�شتويات 
�ملو�فقة على  �ملجل�ض  يرى  �أو �خلا�ض. عليه, قد  �لعام  �لقطاع  �شو�ًء يف  عالية, 

در��شة هذ� �ملقرتح بعمق ومو�شوعية. 

�أن �ملقرتح يالم�ض مو�شوًعا مهًما وحان �لوقت ملناق�شة  و�أكد �أحد �لأع�شاء 
�ن�شمام  وتاأخر  �ملجتمع,  يف  ح�شلت  �لتي  �لعديدة  �ملتغري�ت  ب�شبب  �أبعاده؛ 
�لكفاء�ت �ل�شعودية ل�شوق �لعمل؛ ب�شبب حت�شيلهم �لعلمي, وخا�شًة يف جمالت 
�ل�شهاد�ت �لعليا. م�شيفًا �أنه مع حت�شن م�شتويات �لرعاية �ل�شحية؛ فاإننا نلحظ 
�لتفريط بالعديد من �لكفاء�ت �لوطنية؛ بالرغم من �أنها يف �أوج عطائها �لعلمي 
و�لعملي, حتى �أ�شبح �لو�قع �أن يحال �ملو�طن �شاحب �لكفاءة �إلى �لتقاعد وهو يف 

قمة عطائه؛ بالرغم من عدم وجود بديٍل منا�شب له. فالكادر �لفني بحاجة �إلى 
و�أ�شاتذة  �لعالية,  �لتقنيات  و�أ�شحاب  و�ملهند�شون,  فالأطباء,  متحي�ض؛  �إعادة 
اجلامعات، واخلربات من القوى املاهرة، ال يفرط بهم يف الدول املتقدمة، وال 

تتم �إحالتهم للتقاعد �إل لأ�شباب �شحية, �أو تقارير تثبت عدم كفاءتهم. 

يندرج  ما  �أما  �لعام,  بالكادر  يتعلق  فيما  �ملقرتح  هذ�  مب�شمون  �لأخذ  و�أيد 
حتت �لكادر �لفني؛ فر�أى ربط �شن تقاعدهم بكفاءتهم و�شحتهم. 

وهو  �إلى حتقيقها   �ملقرتح  يرمي  �لتي  �لأهد�ف  �أحد  �إلى  �آخر  و�أ�شار ع�شو 
�ل�شتفادة من �لطاقات �لب�شرية �لتي �أنفقت عليها �لدولة مبالغ طائلة يف �لتعليم 
و�لتدريب. وبني �أن هذ� �لهدف ميكن ح�شره على فئة من �ملوظفني كالعاملني يف 

�ملجالت �ل�شحية, و�أع�شاء هيئة �لتدري�ض يف �جلامعات. 

وتاأكيدً� لرف�شه م�شروع تعديل نظام �لتقاعد لفت �لع�شو �لنظر �إلى �أن معظم 
من بلغ �ل�شتني عاًما قد جتّمد ر�تبه وو�شل لل�شقف �لأعلى يف �ملرتبة �لتي ي�شغلها. 
ور�أى �أنه من �لأجدى �إيجاد فر�ض وظيفية و�لتخفيف من حجم �لبطالة, ل�شيما 

�أن �شريحة �ل�شباب �أكرث بكثري من �شريحة من �أو�شكو� على �لتقاعد. 

�لتجاري.  بالعمل  له  ي�شمح  ل  �حلكومي  �ملوظف  �أن  �لأع�شاء  �أحد  وذكر 
وبالتايل فكثري من �ملوظفني ينتظرون �لتقاعد للعمل يف �لتجارة, وهو باب من 
�أبو�ب �لرزق لهم مع تدين �لر�تب �لتقاعدي, وهذ� ي�شاعد يف حت�شني و�شعهم 

�ملعي�شي, وي�شاعد يف تنمية �قت�شاد �لدولة.

مشكالت التقاعد االقتصادية واالجتماعية 
ال يحلها تمديد سن التقاعد

ال بد من تفعيل برامج االستفادة
من المتقاعدين في مشروعات

خيرية ومجتمعية

مجتمعنا شاب ونامي ونحتاج إلى
تدوير الوظائف بشكل أكبر
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ور�أى �أحد �لأع�شاء �أن �ملقرتح يتو�فق مع �لتغري�ت �لدميوغر�فية و�لجتماعية 
يف �ملجتمع ويح�شن �أّل نكتفي بزيادة �شنتني فقط على �ل�شن �لتقاعدي؛ بل ميكن 
در��شة رفع �ل�شن �لتقاعدي �إلى �أكرث من ذلك يف حال توفر �خلرب�ت و�لكفاء�ت 
هناك  �أن  بد�عي  �لتقاعد  �شن  رفع  عدم  فاإن  �أخرى  ناحية  ومن  �لتخ�ش�شية. 
�شبل  �إيجاد  هو  و�حلل  مربًر�؛  لي�ض  عماًل  جتد  ل  �ل�شباب  من  كبريًة  �أعد�ًد� 

لتوظيف �لكو�در �ل�شابة يف �لقطاع �خلا�ض و�شبه �حلكومي.

و�أ�شاف �آخر �أن زيادة �ل�شن �لتقاعدي باأي مدة كانت ل تعني �إجبار �ملوظف 
على �ل�شتمر�ر يف �لعمل, و�إمنا هي ميزة تتيح له فر�شة مو��شلة �لعمل يف حال 

رغبته.

�لتقاعد؟  �شن  رفع  من  �لأول  �مل�شتفيد  هو  من  عن  �لأع�شاء  �أحد  وت�شاءل 
�أن  و�عترب  لل�شباب؟  �ملتاحة  �لوظيفية  �لفر�ض  على  �نعكا�شاته  �شتكون  وكيف 
م�شروع �لتعديل �ملقرتح يغلق �لأبو�ب �أمام �خلريجني �ل�شباب من جهة, ويرهق 
�أخرى.  و�لعطاء من جهة  �لبذل  �ل�شنني يف  �لذي ق�شى ع�شر�ت  �ملوظف  كاهل 
�شيتم  �لنظام  يف  �ملقرتحتني  �ل�شنتني  خالل  منه  �شي�شتفاد  فالذي  �لتمديد  �أما 
�شرفه خالل �لزيادة يف قيمة ر�تب �لتقاعد. ور�أى �أن �لأمر يحتاج �إلى در��شات 
�كتو�رية ن�شتطيع من خاللها حتديد �شنو�ت �خلدمة �لالزمة للوفاء باللتز�مات 
�ملالية لل�شندوق, خا�شة يف ظل �ملالءة �ملالية �لتي تتمتع بها �لدولة و�ملوؤ�ش�شات 

�لتابعة لها.

�ملعنية  للجهات  فر�شة  يعطي  حالًيا  به  �ملعمول  �لنظام  �أن  �لع�شو  و�أ�شاف 
ي�شتطيعون  ول  تاأهيلهم,  �لذين ل ميكن  �ملوظفني  ��شتبد�ل  للتجديد من خالل 
�لأعد�د  مع  موؤهلة, خا�شة  بكفاء�ت جديدة  �لعمل  �لتطور�ت يف جمال  مو�كبة 
�جلامعات  وخمرجات  لالبتعاث  �حلرمني  خادم  برنامج  خريجي  من  �لكبرية 

�ملحلية.

من  �حلكومية  �لقطاعات  ��شتفادة  �شنو�ت  عدد  زيادة  يخ�ض  فيما  �أما 
�لطاقات �لب�شرية �لتي �أنفقت عليها �لدولة مبالغ طائلة يف �لتعليم و�لتمديد قال 
�أحد �لأع�شاء: �إن �لنظام �حلايل ر�عى خ�شو�شية بع�ض �ملهن و�خلرب�ت؛ حيث 
ذكر يف �ملادة »�خلام�شة ع�شرة« :�أنه يجوز بقر�ر من جمل�ض �لوزر�ء مد �خلدمة 
حتى بلوغ �شن »�خلام�شة و�ل�شتني«, ويف �حلالت �ل�شتثنائية يجوز متديد مدة 
�خلدمة بعد هذ� �ل�شن«.  و�أ�شاف �إن �لتمديد للموظف بعد بلوغه �ل�شتني موجود 
�لنظام  يبقى  �أن  ور�أى  ولي�ض متديًد� ع�شو�ئًيا.  للحاجة  تبًعا  �لنظام �حلايل  يف 

�حلايل على ما هو عليه دون تغيري؛ �إل �إذ� �أثبتت �لدر��شات �حلاجة للتغيري.

قائمة على  لها خ�شو�شية, وهي  �لأنظمة  �أن هذه  �إلى  �لأع�شاء  �أحد  و�أ�شار 
�أخذ جميع �لأبعاد. كما  معادلت �قت�شادية, و�جتماعية, و�شيا�شية, فالبد من 
�أن معادلت �لنظام هي �حت�شاب كل ما يتعلق بالعمر, و�ل�شحة �لعامة, و�ل�شوؤون 

�لجتماعية, و�لو�شع �لقت�شادي, و�لقدر�ت �ل�شتثمارية...�إلخ. وهذه تدخل يف 
در��شات معمقة وتاأخذ �شنو�ت لتعتمد, ومن �ل�شعب �أن ناأخذ مادة و�حدة من 
�لنظام ونعدلها. كما �أن نظام �لتقاعد �ملدين, ونظام �لتقاعد �لع�شكري هما يف 
در��شتهما يف عام )2013م(,  �نتهت  �أن  بعد  �لآن  �لوزر�ء  لدى جمل�ض  م�شروع 

و�شيحال قريًبا �إلى جمل�ض �ل�شورى.

ور�أى ع�شو �آخر �أن من �إيجابيات هذ� �ملقرتح �ل�شتفادة من �لكفاءة �لوظيفية 
ذ�ت �خلربة �لأكرب, وزيادة �لر�تب �لتقاعدي, ورفع �إير�د�ت �شندوق معا�شات 
�ل�شيخوخة  باأمر��ض  يبد�أ  �ل�شتني  �شن  بعد  �لإن�شان  �أن  �شلبياته  ومن  �لتقاعد. 
�لأربعني, كما  �لقوة هي �شن  من �شعف, وعجز, وملل؛ يقلل من عطائه. ف�شن 
�ملقرتح,  هذ�  در��شة  �ملنا�شب  ومن  �لوظيفة.  بانتظار  و�شباًبا  بطالة  هناك  �أن 

و�إخ�شاعه �إلى �ملزيد من �لدر��شة �ملعمقة. 

وز�رة  بو�بة  �إح�شائيات  �إلى  �لنظر  عند  �إنه  بقوله  �لأع�شاء  �أحد  وختم 
عدد  من  �لن�شف  ي�شكل  باخلدمة  �مللتحقني  �أعد�د  �أن  �شنجد  �ملدنية  �خلدمة 
�ملو�فقة على  �أو عدم  �ملو�فقة  �إلى در��شة يف حال  تاركي �خلدمة, وهذ� يحتاج 

هذ� �ملقرتح.

�أن كثرًي� من �ملوظفني على �ملر�تب �لب�شيطة ل يفي مرتبهم �لتقاعدي  كما 
مبتطلباتهم �حلياتية؛ لذ� يتم�شكون بالبقاء يف �خلدمة ل�شمان حياة كرمية. كما 
�أن نظام �لتمديد �ل�شنوي �حلايل يتطلب �إعادة جميع �لفحو�شات �لطبية �شنوًيا 
�ملقرتح  در��شة هذ�  ور�أى منا�شبة  و�لب�شرية.  �ملالية  �ملو�رد  يزيد من هدر  مما 

مع �لأخذ –عند در��شته- بجميع �جلو�نب �ملتعلقة �شو�ًء �لإيجابية �أو �ل�شلبية.

اقترح بربط سن تقاعد الكادر الفني 
بكفاءتهم وصحتهم

شريحة الشباب أكثر بكثير من شريحة
من أوشكوا على التقاعد
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الشورى يوافق على مشروع نظام وظائف
مباشرة األموال العامة

وافق جمل�س ال�سورى على م�سروع نظام وظائف مبا�سرة الأموال 
العامة.

جمل�س  عقدها  التي  الأربعني  العادية  اجلل�سة  خالل  ذلك  جاء 
ال�سورى يوم الثالثاء 1435/7/21هـ, برئا�سة معايل رئي�س املجل�س 
حيث  ال�سيخ,  اآل  اإبراهيم  بن  حممد  بن  عبداهلل  الدكتور  ال�سيخ 
ملحوظات  ب�ساأن  املالية,  ال�سوؤون  جلنة  نظر  لوجهة  املجل�س  ا�ستمع 
الأع�ساء واآرائهم جتاه م�سروع نظام وظائف مبا�سرة الأموال العامة 

التي تالها رئي�س اللجنة الدكتور �سعد مارق.

الأوراق  اأن  اللجنة  لرد  تالوته  خالل  مارق  �سعد  الدكتور  وبني 
املالية م�سمولة بالعينية؛ لأنها غري نقدية فهي ورقة التزام واإقرار. 

كما اأن الدولة مل ت�سدر اأوراًقا مالية مبا�سرة.

الثانية  املادة  يف  اجلهة(  )رئي�س  بعبارة  بالكتفاء  يتعلق  وفيما 
ع�سرة واأنه ل داعي لذكر )قرار من الوزير املخت�س اأو رئي�س اجلهة 
اإما  اجلهة  يف  م�سوؤول  اأعلى  اأن  مارق  �سعد  الدكتور  اأو�سح  امل�ستقلة( 
وزير لوزارة, اأو رئي�س جلهة م�ستقلة مثل املوؤ�س�سات والهيئات العامة, 

ولذلك وردت هذه العبارة.

�لق�شم  �أد�ء  يوجب  ا  ن�شً �لنظام  هذ�  م�شروع  ت�شمني  طلب  وبخ�شو�ض 
�لوظيفي ملن يتولى مهام ومبا�شرة �لأمو�ل �لعامة لأهميتها. قال رئي�ض �للجنة: 
�إن هذ� �لنظام يخت�ض بحقوق وو�جبات �ملوظفني �لذين يبا�شرون �أمو�ل �لدولة 
�أن  و�ت�شح  �لف�شاد,  مكافحة  هيئة  ممثلي  مع  �ملو�شوع  هذ�  مناق�شة  متت  وقد 
هناك نظاًما �شاماًل يدر�ض حالًيا يحدد �لوظائف �لتي يجب على من ميار�شها 

�أد�ء �لق�شم.

وبخ�شو�ض �لإبقاء على تعريف �جلهة كما جاء يف �ملادة �لأولى يف �مل�شروع 
�لو�رد من �حلكومة, قال �لدكتور مارق: �إن جلنته ترى �أن �لنظام يغطي �ملوظفني 
�لذي يبا�شرون �أعماًل لها عالقة باأمو�ل معتمدة يف ميز�نية �لدولة, م�شريً� �إلى 
�أو  م�شلحة,  �أو  وز�رة,  كل  لي�شمل  و�شريًحا  و��شًحا  �لتعريف  يكون  �أن  �شرورة 
�أو كلًيا من  �أو ما يف حكمها, و�لتي يتم متويلها جزئًيا  �أو هيئة,  موؤ�ش�شة عامة, 

ميز�نية �لدولة.

باأنها  �للجنة  �أو�شحت  عقوبات  �لنظام  م�شروع  ت�شمني  لعدم  وبالن�شبة 
�إد�رة  مع  و�لتو��شل  �مل�شاور�ت  وبعد  �ملجل�ض,  على  قبل عر�شه  �ملو�شوع  در�شت 
�مل�شت�شارين يف �ملجل�ض �ت�شح �أن نظام عقوبات �ملوظفني �ملطبق حالًيا يغطي هذه 

�جلزئية ول د�عي لت�شمني �لنظام �حلايل فقر�ت تتعلق بالعقوبات.

�أما  �لأمو�ل,  مبا�شرة  بوظائف  �لنظام يخت�ض  �أن هذ�  �إلى  �للجنة  و�أ�شارت 
�لب�شرية مب�شمى م�شروع  و�ملو�رد  �لإد�رة  يدر�ض يف جلنة  �لذي  �لنظام �حلايل 

�لنظام �جلز�ئي لالعتد�ء على �ملال �لعام فيخت�ض بحماية �ملال �لعام.
�لأدنى للخربة ي�شع  �أن زيادة �حلد  تتفق مع  �للجنة  �أن  �لدكتور مارق  و�أكد 
قيوًد� على �لوزير �أو رئي�ض �جلهة �ملخت�شة, و�أن من �ملنا�شب �لإبقاء على �شنتني, 
وقد قامت �للجنة بتخفي�ض �حلد �لأدنى من �أربع �شنو�ت �إلى �شنتني, وهذ� ما 

ن�ض عليه �مل�شروع �لو�رد من �حلكومة.

�لأمو�ل  مببا�شرة  �مل�شمولني  للموظفني  ت�شرف  �لتي  باملكافاأة  يتعلق  وفيما 
�أو �أن  �لعامة, و�أن تكون ن�شبة من �لر�تب بح�شب ما ر�آه بع�ض �أع�شاء �ملجل�ض, 
يقوم  ملن  تعطى  �أن  �أو  �آخرون,  �أع�شاء  ماير�ه  �شنة ح�شب  ملدة  للمكلفني  تعطى 
�أنه يف �حلالة �لأولى  �أو�شح رئي�ض �للجنة  �آخرين,  �أمر �لقب�ض بح�شب  بتحرير 
بعك�س  الراتب،  من  مربوط  اأول  على  فتكون  الراتب  من  الن�سبة  تكون  عندما 
عندما تكون �ملكافاأة مبقد�ر ر�تب �شهرين للموظف تكون من �أ�شا�ض �لر�تب فمع 
�لعالو�ت �ل�شنوية وعدد درجات �ل�شلم ل يوجد فرق يف �ملكافاأة, �أما بخ�شو�ض 
ينطبق  من  بو�شوح  حددت  قد  �لنظام  م�شروع  فمو�د  و�لثالثة  �لثانية  �حلالتني 

عليهم مبا�شرة �لأمو�ل �لعامة.
وختم �لدكتور مارق باأن �للجنة تتفق مع عدم منا�شبة جرد �مل�شتودع كل �شتة 
للم�شتودعات  �جلرد  مدة  ت  ُغريرِّ وقد  �لعام,  نهاية  جرده  �ملنا�شب  و�أن  �أ�شهر, 

و�لعهد لت�شبح كل �شنة بدًل من �شتة �أ�شهر.
يحدد  حقوق  مادة  ع�شرة  يتكون من خم�ض  �لذي  �لنظام  م�شروع  �أن  يذكر 

وو�جبات من يبا�شر وظائف مبا�شرة �لأمو�ل �لعامة.

د.مارق: مشروع النظام الجزائي يختص 
بحماية المال العام وال يتعارض مع

نظام وظائف مباشرة األموال
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طالب بمتابعة تفعيل تراخيص الطيران الجديدة  

الشورى يدعو إللزام شركات الطيران العالمية
بتوظيف السعوديين

طالب جمل�س ال�سورى الهيئة العامة للطريان املدين باإلزام �سركات 
مكاتبها  ويف  املطارات,  يف  ال�سعوديني  بتوظيف  العاملية  الطريان 

الرئي�سة والفرعية يف اململكة.

الرتاخي�س اجلديدة  وتفعيل  الهيئة مبتابعة  املجل�س  كما طالب 
التي اأ�سدرتها ل�سركات الطريان للبدء يف ت�سغيل الرحالت الداخلية 

عرب املطارات الإقليمية واملحلية.

العادية  جل�سته  خالل  اأ�سدره  الذي  قراره  يف  املجل�س  ودعا 
التا�سعة والثالثني التي عقدها يوم الثنني1435/7/20هـ برئا�سة 
معايل رئي�س املجل�س ال�سيخ الدكتور عبداهلل بن حممد بن اإبراهيم 
اآل ال�سيخ, دعا الهيئة اإلى الإ�سراع يف تنفيذ خطتها الإ�سرتاتيجية 
البناء والإدارة  اأمام القطاع اخلا�س ليتولى  لطرح مطارات جديدة 
ال�سفر  يف  امل�ستقبلي  النمو  وتلبية  اخلدمة  تطوير  بهدف  والت�سغيل 
اجلوي, وتطبيق مفهوم الإدارة ال�ساملة يف ت�سغيل املطارات؛ بحيث 

يكون العمل يف املطار الواحد كوحدة اإدارية م�ستقلة.

جــــاء ذلك بعــــد اأن ا�ستــــمـع املجــــل�س لوجــــهــــة نظــــر جلنــــة 
الأع�ساء  ملحوظات  ب�ساأن  املعلومات,  وتقنية  والت�ســـالت  النقل 

املايل  للعام  املدين  الطريان  لهيئـــة  ال�سنوي  التقرير  جتاه  واآرائهم 
1434/1433هـ, التي تالها رئي�س اللجنة الدكتور �سعدون ال�سعدون.
 فقد اأ�سارت اللجنة اإلى اأن املجل�س �سبق اأن اأ�سدر قرارًا يدعو لـ 
اإن�ساء عدٍد من املطارات املحلية يف بع�س مناطق اململكة يف  »درا�سة 

�سوء درا�سة �ساملة ومتوازنة بني املناطق«.
وتاريخ   )43( رقم  الوزراء  جمل�س  قرار  ب�سدور  اللجنة  واأ�سادت 
الإ�سرتاتيجية   اخلطة  على  املوافقة  ت�سمن  الذي  1434/2/4هـ, 
على  ت�ستمل  والتي  باململكة,  املدين  الطريان  ب�سناعة  للنهو�س 
احلالية,  املطارات  وتو�سعة  جديدة,  مطارات  اإن�ساء  م�سروعات 

ملواكبة الطلب املتنامي على قطاع الطريان.

�ملو�فقة  قر�ر  بنود  �أن  �ل�شعدون  �شعدون  �لدكتور  �للجنة  رئي�ض  و�أ�شاف 
�ململكة  يف  �ملدين  �لطري�ن  �شناعة  لتطوير  �ل�شرت�تيجية  �خلطة  على  �شملت 
بتكليف جلنة مكونة من �لهيئة �لعامة للطري�ن �ملدين, ووز�ر�ت �لبرتول و�لرثوة 
يف  �لطائر�ت  وقود  �أ�شعار  لتحديد  و�لتخطيط,  و�لقت�شاد  و�ملالية,  �ملعدنية, 
مطار�ت �ململكة لتناف�ض مثيالتها يف مطار�ت �لدول �ملجاورة, حيث مت �لتو�شل 
�إلى �لتو�شية بتخفي�ض �لأ�شعار بن�شبة حمددة على �شوء حركة �لطري�ن باملطار, 

ورفعها لعتمادها من �ملقام �ل�شامي.

تكن  مل  �لدويل  خالد  �مللك  مطار  �فتتاح  عند  �أنه  �للجنة  رئي�ض  و�أو�شح 
�حلاجة ت�شتدعي ت�شغيل �ل�شالة �لر�بعة, نظًر� لأن �لطاقة �ل�شتيعابية لل�شالت 
�لأخرى كانت كافيًة ل�شتيعاب �أعد�د �مل�شافرين يف حينها, وعندما تنامى عدد 

الدعوة لتطبيق مفهوم اإلدارة
الشاملة في تشغيل المطارات



تقارير القبة

13ال�شــــورى  -  العــدد  155 -  رجــب  1435هـ

�مل�شافرين �شدرت مو�فقة �ملقام �ل�شامي على م�شروع تطوير مطار �مللك خالد 
�لدويل؛ حيث مت �شم �ل�شالة �لر�بعة �شمن هذ� �مل�شروع, و�إن�شاء �شالة خام�شة, 
وقد متت تر�شية �مل�شروع على �إحدى �ل�شركات, و�لعمل جار يف تنفي1 �لتو�شعة 

للمطار.

�لأعمال  رجال  خلدمة  خم�ش�شتان  حافلتان  فيه  توجد  �ملطار  باأن  وتابع 
و�لدرجة �لأولى تعمالن على مد�ر �ل�شاعة, �إّل �أنها قليلة, لذلك فاإن هناك توجًها 

لزيادة هذ� �لعدد �إلى خم�ض حافالت. 

عمالئها  بخدمة  تقوم  �لأر�شية  للخدمات  �ل�شعودية  �ل�شركة  �أن  �إلى  و�أ�شار 
من ذوي �لحتياجات �خلا�شة عن طريق �لر�فعات �لطبية �ملخ�ش�شة خلدمتهم 
رقم  قر�ره  �أ�شدر  �أن  �شبق  �ملجل�ض  �أن  �إلى  لفتًا  طبية,  ر�فعة   )12( وعددها 
ه: “�لتاأكيد على �أن تكون مر�فق �ملطار�ت  35/78 وتاريخ 1434/8/14هـ, ون�شّ

يف �ململكة وجتهيز�تها مالئمة ملتطلبات ذوي �لحتياجات �خلا�شة”. 

مع  بخا�شة  �ملدين  �لطري�ن  نظام  تطبيق  من  �لهيئة  متكن  عدم  ب�شاأن  �أما 
ارتباط  يف  تكمن  امل�سكلة  اأن  ال�سعدون  اأو�سح  املطارات؛  يف  العاملة  اجلهات 
�إلى  يوؤدي  و�لذي  مبر�جعها,  �ملطار�ت  يف  �لعاملة  �ملختلفة  �حلكومية  �جلهات 
تاأخر �تخاذ �لقر�ر �ملنا�شب �لذي تتطلبه ديناميكية �شناعة �لطري�ن؛ وما تطالب 
به تو�شية �للجنة �لثالثة من تطبيق مبد�أ �لإد�رة �ل�شاملة؛ �شيحقق �أف�شل �إد�رة 

للمطار�ت.

وعن �ل�شعوبات �لتي تو�جهها �لهيئة �لعامة للطري�ن �ملدين ومنها �ل�شعوبات 
�ملالية وخا�شة �ملديونيات, قال �لدكتور �ل�شعدون �إنه �شيتم معاجلتها ح�شب قر�ر 
�ملو�فقة على  يت�شمن  و�لذي  وتاريخ 1434/2/4هـ,  �لوزر�ء رقم )43(  جمل�ض 

�خلطة �لإ�شرت�تيجية  للنهو�ض ب�شناعة �لطري�ن �ملدين باململكة.

�إن  �ل�شعدون  قال  �ملدين؛  للطري�ن  �لعامة  للهيئة  �لتنظيمي  �جلانب  وعن 
من�شوبي  رو�تب  و�شلم  ولئحة  �لتنظيمي,  �لهيكل  �عتمد  �لهيئة  �إد�رة  جمل�ض 

�لهيئة, و�لالئحة �ملالية, بالتن�شيق مع وز�رة �ملالية. 

على  عملت  �لهيئة  �أن  �للجنة  رئي�ض  �أ�شاف  �لت�شغيلي  باجلانب  يتعلق  وفيما 
تفعيل دور �لقطاع �خلا�ض يف عملية �لت�شغيل و�ل�شيانة, وتتجه �إلى فتح �ملجال 
لت�شغيل و�إد�رة �ملطار�ت �لدولية عن طريق �شركات متخ�ش�شة عاملية لال�شتفادة 

من جتاربها �لناجحة.

�خلا�ض  �لطري�ن  تاأجري  ظاهرة  من  للحد  �مل�شتقبلية  �لإ�شرت�تيجية  وعن 
غري �ملرخ�ض, �أكد �لدكتور �ل�شعدون على �شرورة تفعيل �لدور �لرقابي بتكليف 

�لذي  �لغر�ض  حتقيق  من  للتاأكد  �ملبا�شر  �لتفتي�ض  بدور  �لعالقة  ذ�ت  �جلهات 
�مل�شافرين؛  باأ�شماء  �لت�شاريح  تزويد  ا  و�أي�شً �لرتخي�ض,  �إ�شد�ر  مت  �أجله  من 
م�شريً� �إلى �أن مفت�شي �لهيئة يقومون بجولت تفتي�شية على �لطائر�ت يف �شاحات 

�لطري�ن �خلا�ض للتاأكد من قانونية ت�شغيلها.

�إن بلدية �ملحافظة حددت  وعن مطار حمافظة �لقنفذة؛ قال رئي�ض �للجنة 
�لعمل  ويتم  �آخر,  موقع  �قرت�ح  ومت  للمطار,  منا�شب  غري  �لهيئة  تعتربه  موقًعا 
على �إنهاء �إجر�ء�ته, لفتًا يف ذ�ت �ل�شياق �إلى نه مت موقع ملطار فر�شان مبنطقة 
جاز�ن ويجري �لعمل على �إنهاء �إجر�ء�ت ت�شليمه للهيئة �لعامة للطري�ن �ملدين.

وبالن�شبة لتطبيق �لأنظمة �لدولية من حيث �ل�شو�شاء, وتاأثريها على �ملناطق 
حلماية  �إ�شر�فية  وحدة  تاأ�شي�ض  مت  �إنه  �للجنة:  رئي�ض  قال  باملطار�ت  �ملحيطة 
�لبيئة �شمن �إد�رة �ل�شالمة, ومن مهامها �لإ�شر�ف على و�شع �خلطط ومتابعة 

تنفيذ بر�مج حماية �لبيئة. 

د. السعدون: المطارات تعاني من  تأخر 
اتخاذ القرار المناسب الذي تتطلبه 

ديناميكية صناعة الطيران
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األستاذ/ صالح بن عيد الحصيني
رئيس لجنة الشؤون االقتصادية والطاقة

عوائق مالية تحجم دوره في حماية المستهلك 

مجلس حماية المنافسة.. بانتظار النظام المعدل
واستراتيجية تعزيز المنافسة

ناق�س جمل�س ال�سورى خالل جل�سته العادية اخلام�سة والثالثني 
التي عقدها يوم الثنني 1435/7/6هـ برئا�سة معايل رئي�س املجل�س 
تقرير  ال�سيخ,  اآل  اإبراهيم  بن  حممد  بن  عبداهلل  الدكتور  ال�سيخ 
جلنة ال�سوؤون القت�سادية والطاقة, ب�ساأن التقرير ال�سنوي ملجل�س 
اللجنة  رئي�س  تاله  الذي  1434/1433هـ,  املايل  للعام  املناف�سة 

الأ�ستاذ �سالح احل�سيني. 

للمناق�سة  املو�سوع  ب�ساأن  وتو�سياتها  اللجنة  تقرير  طرح  وبعد 
اأبديت ب�ساأنهما بع�س امللحوظات؛ حيث راأى اأحد الأع�ساء اأن هناك 
ل�سدور  وذلك  عامة؛  هيئة  اإلى  املناف�سة  جمل�س  لتحويل  قوي  مربر 
املجل�س  متتع  يت�سمن  الذي  املا�سي؛  العام  يف  الوزراء  ملجل�س  قرار 
بال�ستقالل املايل والإداري؛ وهذا ما ن�ست عليه الإ�سرتاتيجية التي 
رفعها املجل�س لالإقرار, ويف الوقت الذي طالب فيه بال�ستقالل املايل 
والإداري ملجل�س املناف�سة, راأى عدم منا�سبة حتويل جمل�س املناف�سة 

اإلى هيئة عامة.

�إلى �أن �حلد من �ملمار�شات �لحتكارية هو من �ملهام  �أ�شار �لع�شو  �أن  وبعد 
�لتي يقوم بها جمل�ض �ملناف�شة -ح�شب نظامه- �أكد �أن �ملجل�ض مل يقم بعمل �أي 
در��شة على �ل�شوق �ل�شعودي للحد من تلك �ملمار�شات �لحتكارية, و�لتي تدور يف 

�ل�شوق وهي من �أخطر �لأمور �لتي توؤثر على �ملناف�شة �لعادلة يف �لأ�شو�ق.

و�أكد ع�شو �آخر �أن جمل�ض �ملناف�شة له �أهمية كربى, م�شريً� �إلى �أن كل ريـال 

�لقت�شاد.  �مل�شتهلك وعلى  ريـالت على  يوفر ع�شرة  �ملجل�ض  ي�شرف على هذ� 
حيث يحتاج هذ� �ملجل�ض �إلى دعم مايل لكي يقوم بدوره على �أكمل وجه, ومن 
�أجل ��شتقطاب �لكو�در �لتي ت�شتطيع �أن تبحث وتتحرى عن وجود �أي �حتكار يف 
�ل�شوق. وعليه, فينبغي توفري �لدعم �ملايل �لالزم ملجل�ض �ملناف�شة, مع ف�شله عن 

وز�رة �لتجارة و�ل�شناعة.

�أنه  �إلى  منوهًا  �لقت�شادي(  )�لرتكز  عبارة  ذكر  �لأع�شاء  �أحد  ولحظ 
لي�ض هناك ما ي�شمى بـ)�لرتكز �لقت�شادي( يف �لندماج؛ و�إمنا هناك �لرتكز 
�شركة  لندماج  بالن�شبة  ا  �أي�شً  .)HHI(بـــ �مل�شمى  باملوؤ�شر  ويقا�ض  �ل�شوقي؛ 
باأكرث من  تتحكم  �أ�شبحت  �لندماج  �أخرى فبعد  �شركة  مع  بندة”  “�لعزيزية 
)40%( من �ل�شوق, ومتت �ملو�فقة على �لندماج؛ مع �لعلم �أن �لالئحة �لتنفيذية 
ت�شمح بذلك, �إل �أن هذ� �لإجر�ء يعد من �أكرب �لأخطاء, ل�شيما �أنه عمل يقوي 

�لعملية �لحتكارية يف �ل�شوق.

و�لتي  �ملكانية  �ملناف�شة  فيما يخ�ض  ينطبق كذلك  �لأمر  �أن  �لع�شو  و�أ�شاف 
يدخل بها عامل �ملو��شالت؛ م�شريً� �إلى �أن �لأ�شعار يف مركز �ملدينة تختلف عن 
�لأ�شعار يف �أطر�فها؛ حيث �إن بع�ض �لحتكاريني ي�شنفون كلفة �ملو��شالت �إلى 
معينة من  مناطق  وتتكتل يف  �ل�شركات  تاأتي  لذ�,  �لأ�شعار  �ل�شلعة فرتتفع  قيمة 

�أجل تخفيف تكاليف �ملو��شالت.

مجلس المنافسة مهم، وكل ريـال
يصرف عليه يوفر عشرة ريـاالت

على المستهلك
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ور�أى �أحد �لأع�شاء �أنه من �ملنا�شب حتويل جمل�ض حماية �ملناف�شة �إلى هيئة 
عامة؛ بدًل من �لأمانة �لعامة, و�لأف�شل �رتباطها مبجل�ض �لهيئة بدًل من جمل�ض 
�إعد�د  يجب  �أنه  م�شيفًا  �لتامة.  و�ل�شتقاللية  �لفاعلية  لتحقيق  وذلك  �لوزر�ء؛ 
ب�سورة  وحتديثها  االقت�سادي،  الن�ساط  عن  متكاملة  مبعلومات  بيانات  قاعدة 
لك�شف  �لالزمة  و�لدر��شات  �لبحوث  و�إجر�ء  بيانات  قاعدة  و�إن�شاء  د�ئمة. 
�حلالت �ل�شارة باملناف�شة, كما يح�شن �لتن�شيق مع �لأجهزة �لنظرية يف �لدول 
�لآخر.  بالن�شبة لالأمور ذ�ت �لهتمام �مل�شرتك- لال�شتفادة كل من  �لأخرى - 
و�لإجر�ء�ت  و�لتوجيهات  �لقر�ر�ت  تت�شمن  دورية  ن�شرة  �إ�شد�ر  ينبغي  كذلك 
باب  �ملجل�ض من  ب�شوؤون  يتعلق  فيما  �ملجل�ض وغري ذلك  يتخذها  �لتي  و�لتد�بري 

توعية ورفع ثقافة �ملجتمع.

وعار�ض ع�شو �آخر حتويل جمل�ض �ملناف�شة �إلى هيئة عامة مو�شحًا �أن ذلك 
�لأخري  �لوزر�ء  جمل�ض  قر�ر  لأن  وذلك  �لوقت,  هذ�  يف  �إطالًقا  منا�شب  غري 
�لوقت  ياأخذ  مل  �ملناف�شة  ملجل�ض  و�ملايل  �لإد�ري  �ل�شتقالل  بتحقيق  و�لقا�شي 

�لكايف لتنفيذه؛ وي�شعب �إ�شد�ر �أي حكم على �أد�ء �ملجل�ض يف هذه �ملرحلة.

و�أ�شاف �لع�شو �أن جمل�ض �ملناف�شة ل يز�ل يطالب بتحقيق بع�ض �لأمور �لتي 
�ملناف�شة  نظام  باعتماد  يطالب  فهو  مبهامه؛  �لقيام  من  لتمكينه  �أ�شا�شية  تعد 
�ملالية,  بالعتماد�ت  يطالب  �أنه  كما  �ملناف�شة,  تعزيز  و�إ�شرت�تيجية  �ملعدل, 
وتوفري �لكو�در �لب�شرية؛ ولعدم حتقيق مطالبه؛ فاإنه ي�شعب �إ�شد�ر حكم ب�شاأن 
�أد�ئه, م�شريً� �إلى �أن حتويله �إلى هيئة عامة لن يحدث فرًقا كبرًي� يف حتقيق هذه 
�ملطالب؛ لأنها خارجة عن �شالحيات �ملجل�ض يف و�شعه �حلايل, و�شتكون خارجة 

ا. عن �شالحيات �لهيئة �لعامة �أي�شً

�أما ما يتعلق بن�شر ثقافة �ملناف�شة؛ قال �لع�شو �أن هذ� كالم �إن�شائي ول يحمل 
�أي قيمة �إ�شافية, خ�شو�شًا �أن من بني �لأهد�ف �لتي ي�شعى �ملجل�ض �إلى حتقيقها 
ما يتعلق بتنفيذ برنامج ن�شر ثقافة �ملناف�شة و�لعمل على زيادة �لوعي باأهميتها.

�لكو�در  وكذلك  �ملايل,  �لدعم  توفري  �ل�شروري  من  �أنه  �آخر  ع�شو  ور�أى 
�ملتخ�ش�شة, وتوفري بيئة عمل جاذبة للكفاء�ت �ملوؤهلة, و�شرعة �إقر�ر �لتعديالت 
�لقيام  من  �ملجل�ض  ومتكني  �ملناف�شة  نظام  لتفعيل  و�لقانونية؛  �ملوؤ�ش�شاتية, 

باخت�شا�شاته وم�شوؤولياته لتحقيق �لأهد�ف �ملوجودة �لتي حددها �لنظام.
كافة  �لعادلة يف  �ملناف�شة  �لأف�شل حتقيق  من  �أنه  �إلى  �لأع�شاء  �أحد  و�أ�شار 
�لقومي  �لناجت  تعود على  ملا يف ذلك من م�شلحة كربى  �لقت�شادية؛  �ملجالت 

و�لقت�شاد �لوطني.

وقًتا  �إعطائه  من  ولبد  �ملناف�شة حديث عهد؛  �أن جمل�ض  �آخر  و�عترب ع�شو 
كافًيا ملمار�شة مهامه؛ �شريطة �لتغلب على �ملعوقات �لتي تو�جهه. كما �أن كرثة 
�أخرى,  ومن جهات  �ل�شورى,  و�ملقرتحة من جمل�ض  �حلالية  و�لهيئات  �ملجال�ض 
و�ملرتبطة �أو �ملطلوب ربطها برئي�ض جمل�ض �لوزر�ء؛ تثقل كاهله باأعباء �إ�شافية 

زيادًة على مهامه �جل�شام. 

�لتجارة  وز�رة  مهام  من  يتجز�أ  ل  جزء  هو  �ملناف�شة  جمل�ض  �أن  �آخر  وختم 
و�ل�شناعة. ومن �لأن�شب در��شة مدى فاعلية هذ� �ملجل�ض �أو �إلغائه.

بعد ذلك �أتاح معايل �لرئي�ض �ملجال لرئي�ض �للجنة لإبد�ء وجهة نظرها حيال 
�إلى جل�شة  تقدميها  تاأجيل  فطلب  �ملو�شوع؛  ب�شاأن  و�آر�ئهم  �لأع�شاء  ملحوظات 

قادمة )باإذن �هلل(.

المجلس لم يقم بعمل أي دراسة
للحد من الممارسات االحتكارية
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صوت لصالح تعديالت المادتين الخامسة عشرة والعشرين 

الشورى يوافق على مشروع نظام الهيئة العامة لألوقاف

والثالثني  اخلام�سة  العادية  جل�سته  خالل  ال�سورى  جمل�س  وافق 
التي عقدها يوم الثنني 1435/7/6هـ برئا�سة معايل رئي�س املجل�س 
ال�سيخ الدكتور عبداهلل بن حممد بن اإبراهيم اآل ال�سيخ على م�سروع 

نظام الهيئة العامة لالأوقاف.

اأمام رئي�س اللجنة  اأتاح معايل الرئي�س املجال  اأن  جاء ذلك بعد 
اللجنة  نظر  وجهة  ل�ستكمال  ال�سعدان  �سعد  بن  حممد  ال�سيخ 
العادية »اخلام�سة  املجل�س  اأنه مت يف جل�سة  فاأو�سح  امل�سروع؛  ب�ساأن 
نظام  م�سروع  اإقرار  1435/5/30هـ  بتاريخ  واملنعقدة  والع�سرين« 
الهيئة العامة لالأوقاف, عدا املادتني »اخلام�سة ع�سرة« و«الع�سرين«.

وقد ُطلب من اللجنة تقدمي �سيغة جديدة للمادتني املذكورتني, 
و�سبب ذلك اأنه اأُثريت ملحوظة واحدة نحو هاتني املادتني؛ األ وهي 
اإدارتها لالأوقاف  كيف يكون املقابل الذي حت�سل عليه الهيئة نظري 
الت�سغيلية  الإيرادات  جممل  من  ن�سبة  باإدارتها  اإليها  يعهد  التي 

ال�سنوية للوقف؟ وهل ت�ستقطع هذه الن�سبة من �سايف الأرباح؟.

و�أ�شاف �أن �للجنة عادت �إلى در��شة �ملو�شوع, وخل�شت �إلى �لآتي: �إن �لن�شني 
�مل�شار �إليهما وهما �ملادة »�خلام�شة ع�شرة«, و�لفقرة )�أ( من �ملادة »�لع�شرين« 
�لنظام  م�شروع  »�خلام�شة« من  �ملادة  و«ر�بًعا« من  »ثالًثا«  �لبندين  مبنيان على 
و�خلا�شة بجهات �لهيئة؛ حيث ن�ض �لبند »ر�بًعا« على: »�أن من مهمات �لهيئة 
�أد�ء �لأوقاف �لتي يكون لها ناظر غري �لهيئة بناًء على طلب �لو�قف �أو �لناظر«, 
وجاءت �ملادة »�خلام�شة ع�شرة« لتو�شح �لعائد �لذي حت�شل عليه �لهيئة نظري 

هذ� �لعمل و�لذي ل يتحدد مقد�ره �إل بالتفاق.

كذلك ر�أت �للجنة �أنه لبد من وجود �شقف للن�شبة �لتي حت�شل عليها �لهيئة, 
ول ميكن جتاوزه مهما كانت قيمة �لوقف, و�أن تكون هذه �لن�شبة من �شايف �لدخل 
�ملتحقق. كذلك �لبند »ثالًثا« من �ملادة »�خلام�شة« من م�شروع �لنظام قد حدد 

�أنو�ع �لأوقاف و�لتي تلتزم �لهيئة بنظارتها. 

وتابع �ل�شيخ �ل�شعد�ن �أن �للجنة ر�أت �أنه من �ملنا�شب �إيجاد ن�ض يحدد �لعائد 
�لذي تتقا�شاه �لهيئة نظري �أعمال �لنظارة, وقد ر�أت �للجنة حتديد �لعائد بن�شبة 

)10%( من �شايف �لدخل �ملتحقق و�لذي ميثل �شايف �لأرباح �ل�شنوية للوقف.

وز�د باأن �للجنة -ب�شاأن �ملادتني �ملذكورتني- �أخذت بالتوجه �لعام للمجل�ض 
�لذي �أظهره �لنقا�ض و�لت�شويت يف �جلل�شة �ل�شابقة, وهو بال �شك �أنفع للوقف ملا 

يرتتب عليه من حتفيز على �حتو�ء تكاليف �لت�شغيل وتقليلها.

�أما ما يخ�ض ن�شبة �لعائد و�لذي تتقا�شاه �لهيئة؛ فقال �ل�شعد�ن: �إن هناك 
�أن توؤخذ باحل�شبان؛ منها: حجم �لأوقاف من حيث �لقيمة  عو�مل كثرية يجب 
وعقار�ت,  مالية,  �أ�شول  من  �لأوقاف  و�أنو�ع  ومتو�شطة؛  وكبرية  �شغرية  بني 
ومباين، ومزارع، واأرا�ٍس بي�ساء، باالإ�سافة اإلى �سروط الواقفني املدونة يف �سك 
�أو  موحدة  ن�شبة  �شعوبة يف حتديد  توجد  �لعتبار�ت  هذه  �أن  مو�شحًا  �لوثيقة؛ 

�شر�ئح للن�شبة؛ لذلك ر�أت �للجنة و�شع حد �أعلى للن�شبة ل ميكن جتاوزه.
وعندما �أتاح معايل �لرئي�ض �ملجال ملناق�شة تو�شيتي �للجنة �جلديدتني, كانت 
هناك ملحوظة؛ �أو�شح فيها مقدمها �أن �لتعديل �لذي و�شع على �ملادة هو �أنفع 
ا. كما �أن ن�شبة �لـــ)10%( تعد  للوقف, وقد تكون �أكرث نفًعا لو �شمل �لن�شبة �أي�شً
كبريًة جًد�, ل�شيما �أن �لأوقاف �ملوجودة حالًيا ُتِدرُّ �أمو�ًل هائلة ياأخذها �لعاملون 
عليها؛ فلو و�شع لها �شقف بحيث ل تزيد عن قيمة حمددة, �أف�شل من �أن تكون 

ن�شبة مئوية.

رئيس اللجنة الخاصة
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حيال  �خلا�شة  �للجنة  نظر  وجهة  �ل�شعد�ن  �ل�شيخ  معايل  �أو�شح  جانبه  من 
�مللحوظة �ملقدمة, فقال: فيما يتعلق بتحديد �لن�شبة وكونها ن�شبة مرتفعة فتو�شح 

�للجنة �أن هناك م�شاألتني؛

من  بطلب  يكون  وهذ�  �لوقف؛  باأد�ء  �لهيئة  �إلى  يعهد  من  ق�شية  الأولى: 

تخ�شع  �لعقود  وهذه  وعقود,  باتفاق  �إل  يتم  ل  وهذ�  نف�شه؛  �لو�قف  �أو  �لناظر, 
للمفا�شلة؛ وبالتايل فامل�شوؤولية هنا م�شوؤولية �لناظر �أو �لو�قف فهما من يحدد 
�لن�شبة؛ فاإن مل ينا�شبه ما عر�شته �لهيئة في�شتطيع �أن يرف�ض ويبحث عن عر�ض 

�آخر مع غري �لهيئة.

الثانية: �لنظارة - و�ملق�شود بها �لأوقاف- �لتي تكون �لهيئة ناظرة عليها, 

ففي كال �ملو�شعني فيما يخ�ض حتديد �لن�شبة ينبغي �أن نعرف �أن جمل�ض �إد�رة 
�لنطاق  خارج  من  �أع�شائه  من  »�شتة«   , ع�شًو�  ع�شر«  »�أحد  من  يتكون  �لهيئة 
يف  عليها  من�شو�ض  �ملو�شوع  هذ�  لدر��شة  جلان  عدة  لديها  كذلك  �حلكومي. 
وحما�شبني  وقانونيني  �شرعيني  من  �لتخ�ش�شات؛  جميع  من  تت�شكل  �لنظام, 

وغريها, فهناك قو�عد عمل بها عند و�شع �لن�شبة.

�ملادتني  على  �لت�شويت  بعد  �لهيئة  نظام  م�شروع  على  �ملجل�ض  مو�فقة  وبعد 
�خلام�شة ع�شرة و�لع�شرين من م�شروع �لنظام, ي�شبح ن�ض �ملادتني �ملذكورتني 

على �لنحو �لآتي:

املادة اخلام�سة ع�سرة:

�إد�رتها �لأوقاف �لتي لها ناظر غري  �أتعاب نظري  حت�شل �لهيئة على مقابل 
�لهيئة وعهد �إليها باإد�رتها, ويحدد �ملجل�ض هذ� �ملقابل بعد �لتفاق مع �لو�قف 
�أو �لناظر على �أل تزيد ن�شبة �ملقابل على )10%( من �شايف �لدخل �ل�شنوي لتلك 

�لأوقاف”.

املادة الع�سرون:

�مل�شادر  من  �إير�د�تها  وتتكون  �شنوًيا,  ت�شدر  م�شتقلة  ميز�نية  للهيئة  يكون 
�لآتية:

- ن�شبة يحددها �ملجل�ض ل تتجاوز )10%( من �شايف �لدخل �ل�شنوي لالأوقاف 
�لتي تكون �لهيئة ناظرة عليها.

باأد�ئها,  �لهيئة  �إلى  �لتي يعهد  �لأوقاف  �إد�رة  �ملتح�شلة مقابل  �لإير�د�ت   -
وفًقا ملا ورد يف �ملادة “�خلام�شة ع�شرة” من هذ� �لنظام.

- �لإير�د�ت �ملتح�شلة من �لن�شاطات �لتي تدخل �شمن �خت�شا�شاتها.
- �لإعانة �حلكومية �ل�شنوية �لتي تقر للهيئة من �مليز�نية �لعامة للدولة.

- �لأوقاف و�لهبات و�لتربعات و�لو�شايا و�مل�شاعد�ت �ملخ�ش�شة لها.
- تودع �أمو�ل �لهيئة يف ح�شابات م�شتقلة لدى موؤ�ش�شة �لنقد �لعربي �ل�شعودي 

�أو �أي من �مل�شارف �ل�شعودية �ملرخ�ض لها, وي�شرف منها على �لهيئة ومن�شوبيها 
وفق �لالئحة �ملالية �لتي يقرها �ملجل�ض.
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قطاع السياحة لن يتطور دون الدعم المالي

اإلستراتيجية »المحدثة« للتنمية السياحية.. غياب اإلحصائيات!

ناق�س جمل�س ال�سورى خالل جل�سته العادية الأربعني التي عقدها 
ال�سيخ  املجل�س  رئي�س  الثالثاء 1435/7/21هـ, برئا�سة معايل  يوم 
جلنة  تقرير  ال�سيخ,  اآل  اإبراهيم  بن  حممد  بن  عبداهلل  الدكتور 
ال�سوؤون القت�سادية والطاقة, ب�ساأن م�سروع الإ�سرتاتيجية العامة 
اللجنة  رئي�س  تاله  الذي  )املحدثة(  الوطنية  ال�سياحية  للتنمية 

الأ�ستاذ �سالح احل�سيني.

�أن من  �لأع�شاء  �أحد  للمناق�شة لحظ  وتو�شيتها  �للجنة  تقرير  وبعد عر�ض 
�أهم �لفروق يف �لإ�شرت�تيجية �لأ�شا�ض �أنه ل يوجد بها �إح�شاء�ت �شياحية, بينما 
�عتمدت �لإ�شرت�تيجية �ملحدثة على مركز �لأبحاث و�ملعلومات �ل�شياحية و�لذي 
�إن�شاوؤه يف �لهيئة, و�إدر�ج �جلدول بناًء على معلومات حقيقية لبيان �لفروق  مت 

بني �لإ�شرت�تيجية �لأ�شا�ض و�ملحدثة.

من  عده  �لذي  �لثاين«,  »�ملوؤ�شر  يف  �جلدول  يف  و��شح  خطاأ  وقوع  �إلى  ونبه 
�لد�خلي  �ل�شياحي  �لإنفاق  جممل  وهو  �ل�شياحي,  �ملجال  يف  �ملهمة  �ملوؤ�شر�ت 
باملليار, فقد ُذكر يف ن�شبة �لإجناز �لفعلي لالإ�شرت�تيجية �ملحدثة �أنه بلغ )449( 
مليار ريـال يف عام 2011م. وتوقعات �لنمو )555( مليار عام 2015م لت�شل �إلى 

)757( مليار يف عام 2020م.

الن�ساط  اأن  وبنينَّ  نف�سها،  االإ�سرتاتيجية  ملخ�س  االأرقام يف  وردت هذه  وقد 
�أن  وحيث  �ل�شياحي,  �لقطاع  ومنها  �لدخل,  بتنويع م�شادر  يرتبط  �لقت�شادي 
�لد�خلية يف  �ل�شياحة  �إنفاق  �لإ�شرت�تيجية من  �ل�شو�ب هو ما ورد يف ملخ�ض 
عام 2011م �لذي بلغ )84( مليار, فاإن ما ذكر يف �لإح�شاء�ت �لتي �أ�شرت �إليها 

�آنفًا غري دقيق.

�إلى ما ورد يف �لإ�شرت�تيجية عن توفر فر�ض عمل يف �لقطاع  و�أ�شار �لع�شو 
�ل�شياحي ت�شل �إلى مليون فر�شة عمل, ولفت �لنظر �إلى �أن غالبيتها غري جاذبة 
لل�شعوديني �قت�شادًيا نظًر� لطبيعتها, وظهر ذلك من خالل هذه �لوظائف �لتي 

يجب �أن نوجد لها حلوًل.

ولحظ �أن �لإ�شرت�تيجية مل تول قطاع �لإعالم �ل�شياحي �هتماًما, وبخا�شة 
�أننا نعمل يف حميط مناف�ض يف هذ� �ملجال؛ م�شريً� �إلى �أن �لت�شويق �ل�شياحي له 
دور كبري يف �لرتويج �لإعالمي, و�لت�شويق له من خالل �لقن�شليات و�مللحقيات يف 
�خلارج و�لإعالم �لد�خلي بالتن�شيق مع �لبلديات وغريها, و�أكد �أهمية �لهتمام 

بهذ� �جلانب �هتماًما كبرًي� وملفًتا, ملا له من دور مهم وفّعال.

�إقر�رها,  يتم  �أن  قبل  بد�أت  �ملحّدثة  �لإ�شرت�تيجية  �أن  �آخر  ع�شو  كمالحظ 
�إلى عام 1441هـ, حيث م�شى ثالث  �لفرتة من عام 1432هـ  فهي متتد خالل 

�شنو�ت على �فرت��ض تطبيق هذه �لإ�شرت�تيجية, وطالب بتحديث �لإ�شرت�تيجية 
لتمتد ما بني 1435هـ �إلى 1445هـ �أو 1444هـ حتى يتم حذف �لفرتة �لتي �نق�شت 

ر بعد. من مدة االإ�سرتاتيجية، وهي مل تقنَّ

و�أ�شاف �أن �لروؤية لهذه �لإ�شرت�تيجية بد�أت بعبارة: “ت�شعى �ململكة �لعربية 
�ل�شعودية وهي مهد �لإ�شالم �إلى تنمية �شياحة وطنية قيمة ومميزة...”. م�شريً� 
�إلى �أنه من �ملنا�شب �أن ت�شتبدل “�لروؤية”, لتكون �ل�شياغة على �لنحو �لآتي:” 
تنمية �شياحية وطنية متو�زنة وم�شتد�مة حتقق تنوًعا �قت�شادًيا و�إثر�ًء �جتماعًيا, 

ا للعمل, وحتافظ على �لبيئة و�لأ�شالة �لثقافية”. وتوجد فر�شً

�أحد  وجد  �لإ�شرت�تيجية  يف  و�شعت  �لتي  و�لأ�شا�شيات  �ملهام  يخ�ض  وفيما 
�لأع�شاء �أن من �شمن �ملهام توفري فر�ض عمل للمو�طنني. وبعد �أن �عترب ذلك 
من �لأمور �ملهمة �لتي ت�شعى �لإ�شرت�تيجية �إلى حتقيقها, �أكد �أن �لهدف �لأ�شا�ض 
�لأ�شا�ض  �لهدف  بل  للمو�طنني,  عمل  فر�ض  ��شتحد�ث  لي�ض  لالإ�شرت�تيجية 
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لالإ�شرت�تيجية هو حت�شني م�شتوى �ملنتج �ل�شياحي, وتطوير �ملنتجات �ل�شياحية, 
و�لرتكيز على متطلبات �ل�شائح �ملحلي.

تاأتي  �لتي  �ملهام  من  فهي  للمو�طنني,  عمل  فر�ض  ��شتحد�ث  �أما  و�أ�شاف: 
لعمل  �لأ�شا�شي  و�لهدف  لل�شياحة,  �لعامة  �لهيئة  لعمل  �لأ�شا�شية  �ملهمة  بعد 
�لإ�شرت�تيجية لذلك من �ملنا�شب �إعادة ترتيب �ملهام, و�لبتد�ء باملهام �لأ�شا�شية 

حتى تنتهي �ملهام �لتي ترتتب على �ملهام �لأ�شا�شية. 

على  كبري  ب�شكل  �رتكزت  �لإ�شرت�تيجية  �أن  �لأع�شاء  �أحد  جانبه لحظ  من 
�لذي  �ل�شوؤ�ل  �أن  �إل  �ل�شياحة,  ل�شناعة  �ملوؤ�ش�شي  �لبناء  وتطوير  �لهيئة,  �إن�شاء 
يطرح نف�شه هنا: كيف �شتقوم �لإ�شرت�تيجية �ملحّدثة بنقلنا �إلى مرحلة �لتطوير 
و�لنطالق وهي ما ز�لت ترتكز على �أ�ش�ض �لإ�شرت�تيجية نف�شها �ملعتمدة �شابًقا 
�حتياجات  �أن  �إلى  �لنظر  لفتًا  �لإ�شرت�تيجية؟,  و�لأهد�ف  و�لر�شالة  �لروؤية  يف 
ع�شر  قبل  عليه  كانت  عّما  و�زد�دت  �ختلفت,  �ل�شياحية  ومتطلباته  �ملو�طن 

�شنو�ت, و�شتظل يف �زدياد.

وطرح عدة ت�شاوؤلت عن ما �إذ� مت �لنظر �إلى حجم �ملناف�شة �لقوية مع �لدول 
�ملجاورة يف جذب �ل�شائح, و�أن كل دولر ينفق على �ل�شياحة يولدرِّ �أكرث من ثالثة 
�أ�شعاف ما مت �إنفاقه؟, و�أن �لقيمة �مل�شافة مل�شاهمة قطاع �ل�شياحة يف �إجمايل 
�لتعدين, وت�شنيع  �لناجت �ملحلي عاملًيا بلغت )9,1%( متجاوزة بذلك قطاعات 
�ل�شيار�ت و�لكيماويات, كما ورد يف ملتقى �ل�شفر و�ل�شتثمار �ل�شياحي �ل�شعودي 

يف دورته �ل�شاد�شة عام 2011م؟. 

رة من االإ�سرتاتيجية  ثة ن�سخة مكرنَّ واأ�سار ع�سو اآخر اإلى اأن االإ�سرتاتيجية املحدنَّ
�ملعتمدة �شابقا, مع �إ�شافة �لأهد�ف �لقيا�شية, م�شيفًا �أن من يطلع على �لنمو 
�ل�شياحي �ملحلي, يجد �أنه بطيء جًد�, مقارنة بالنمو �ل�شياحي يف �لدول �ملجاورة.

ت بحو�يل  ُقدررِّ �لد�خلية لدينا  لل�شياحة  �لقيمة �مل�شافة  �أن  �إلى  نوه  �أن  وبعد 
)3.1%( من �إجمايل �لناجت �ملحلي, ون�شبة �ملو�طنني �لعاملني يف هذ� �لقطاع 
مل  لالأ�شف  �لد�خلية  �ل�شياحة  �إن  قال:  فيه.  �لعاملني  من   )%26( نحو  بلغت 
ت�شل �إلى �مل�شتوى �ملاأمول, فما زلنا نفتقر �إلى وجهات �شياحية متكاملة, وجودة 
باملر�فق و�خلدمات, ومازلنا نعاين من نق�ض يف �لوعي �لوطني وقو�عد �ل�شلوك 
�أن  عن  ف�شاًل  �ملحلية,  �لوجهات  عن  �ل�شلبي  �لنطباع  جانب  �إلى  �ل�شياحي, 
تنمية  يف  و�لتحديات  �لق�شايا  �أكرب  من  تعد  ماز�لت  �ملو�شمية  �ل�شياحة  م�شكلة 

�شناعة �ل�شياحة لبع�ض �ملناطق. 

�ملقومات  من  �لعديد  متتلك  �ل�شعودية  �لعربية  �ململكة  �أن  �لع�شو  و�عترب 
�ل�شياحة  على  تنفق  �لتي  �ملليار�ت  �شنوًيا  تخ�شر  ماز�لت  ولكنها  �ل�شياحية, 
حجم  يعادل  �ملبلغ  وهذ�  ريـال,  مليار   )70( يقارب  ما  تبلغ  و�لتي  �خلارجية 

 - �ملعتمدة  �لإ�شرت�تيجية  ��شتطاعة  عدم  عن  وت�شاءل  �لدول.  بع�ض  ميز�نيات 
خالل �ل�شنو�ت �ملا�شية - جذب ن�شب عالية من �ل�شياح على �مل�شتوى �ملحلي �أو 
�لعاملي؟ وما �إذ� كانت �لهيئة �لعامة لل�شياحة قد فكرت يف در��شة �شبب ذهاب 
�أنها  درجة  �إلى  و�لعطل؛  �لإجاز�ت  يف  �ملجاورة  للدول  �ملو�طنني  من  �لكم  هذ� 
جماعية  هجرة  وكاأنها  �ل�شاخرة  بالكاريكاتري�ت  عنها  يعرب  ظاهرة  �أ�شبحت 

مو�شمية لهذه �لدول؟.

كما وجه عدة ت�شاوؤلت للهيئة �لعامة لل�شياحة منها: ملاذ� ل يكون لدينا �أرقام 
�لأ�شرة  �لذي تبحث عنه  �لهيئة: ما  �شاألت  �ل�شياح بني �ملدن؟ وهل  قيا�شية من 
�خلا�ض  �لقطاع  مع  تتعاون  مل  وملاذ�  د�خلًيا؟,  يوجد  ول  �خلارج  يف  �ل�شعودية 
مل  وملاذ�  ديننا؟,  قيم  مع  يتعار�ض  ل  �أنه  طاملا  �لو�قع؛  �أر�ض  على  ترجمته  يف 
ت�شتثمر �لهيئة يف �ملو�هب �ل�شابة �لتي زخرت بهم مو�قع �لتو��شل �لجتماعي, 
�ملهرجانات  يف  �لثقايف  �مل�شرح  يف  وغريها  �لكوميدية  و�لفعاليات  و�ليوتيوب, 
�ل�شياحية جلذب �ل�شائح �ملحلي, خا�شة و�أن مثل هذه �لفعاليات �أ�شبحت جتذب 

�هتمام �ل�شباب ب�شكل كبري؟.

و�أ�شاف: �إنها بالفعل �أمو�ل مهدرة, ومعظمنا يعي هذ�, ولكن مازلنا نقوم به 
�أ�شرته.  �ل�شياحة �لد�خلية �حتياجات  له  يف كل عطلة؛ لأن �لكثري منا ل حتقق 
ومن خالل هذه �ملعطيات وغريها يظهر جلًيا �أن �شناعة �ل�شياحة لي�شت كالًما 
و�حتياجات  متغري�ت  ت�شتوعب  �إ�شرت�تيجية  �إلى  حتتاج  و�إمنا  مكتوًبا؛  نظرًيا 
�حتياجات  تلبية  ت�شتطيع  ملمو�شة  خمرجات  لرنى  �ل�شريع؛  و�لعمل  �لع�شر, 

�ل�شائح �لد�خلي, و�ملناف�شة �إقليمًيا وعاملًيا يف جذب �ل�شائح �خلارجي.

النمو السياحي المحلي بطئ جًدا
مقارنة بالدول المجاورة

مازلنا نعاني من نقص الوعي الوطني 
وقواعد السلوك السياحي
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من جهته �أكد �أحد �لأع�شاء �أن �ل�شياحة �ملحلية لن حتقق جناحًا ما مل تتوفر 
لها �لبنية �لتحتية و�ملقومات �ل�شياحية ويف مقدمتها توفر نقل متطور. م�شيفًا 
�أن �ل�شياحة و�لنقل يف دول �لعامل تكون حتت مظلة و�حدة, ووز�رة و�حدة؛ مما 

يظهر �أهمية �لنقل �ملتطور, و�رتباطه بال�شياحة. 
يحقق  �إ�شرت�تيجيتها  يف  �لعامة  �لهيئة  من  �ملقدم  �ملقرتح  �أن  �إلى  و�أ�شار 
�لقت�شاد  قاعدة  تنويع  وهي:  �لإ�شرت�تيجية  �إليها  ت�شعى  �لتي  �لثالثة  �لأهد�ف 
يعالج  كما  للمو�طنني.  عمل  فر�ض  وتوفري  �لدخل,  م�شادر  وزيادة  �لوطني, 
�خلدمات,  �أ�شعار  �رتفاع  م�شكلة  ومنها  حالًيا,  �ملوجودة  �مل�شكالت  �ملقرتح 

وحمدودية فر�ض �لعمل, ورفع م�شتوى �خلدمات و�ملنتجات �ل�شياحية.

و�أ�شاف: �إن مطالبة �لهيئة باإن�شاء �شندوق متخ�ش�ض يف �لتنمية �ل�شياحية 
مطلب �شروري وملح؛ لتحقيق �لأهد�ف �مل�شار �إليها. وتطرق �إلى �ملالحظة �لتي 
ا لإقامة �لفنادق بعدد من  ذكرها مندوبو وز�رة �ملالية باأن �لوز�رة قدمت قرو�شً
مناطق �ململكة, ور�أى �أنها يف غري حملها, ولي�شت مقنعة . وقال: �إن جمال تنمية 
�ل�شياحة �لد�خلية �أو�شع بكثري من �إن�شاء �لفنادق وغريها, فهي ت�شمل �لعديد من 
�لأن�شطة �ل�شياحية �ملتنوعة �لتي ل ح�شر لها؛ وبالتايل فالتوجه �ملوجود حالًيا 
يف وز�رة �ملالية ل يخدم �أهد�ف �لإ�شرت�تيجية �ملوجودة �لآن, لذلك من �ملنا�شب 
�لعري�ض  �لقطاع  لهذ�  خدمة  �ل�شياحية  �لتنمية  يف  متخ�ش�ض  �شندوق  �إن�شاء 

و�لو�عد.
ولحظ ع�شو �آخر �أن �لإ�شرت�تيجية مل تتطرق �إلى �ل�شياحة �لبحرية, رغم �أن 
هناك مئات �جلزر �جلاذبة و�لغنية بال�شو�طئ �لبكر على �متد�د �لبحر �لأحمر 
�أ�شفه لعدم ��شتثمارها مع وجود �لعديد من �ملطالبات  و�خلليج �لعربي, و�أبدى 
با�شتغاللها �شياحيًا على �لوجه �لأمثل. وطالب باإ�شافة حمور يف �لإ�شرت�تيجية 
ُيعنى بال�شياحة �لبحرية, �لتي ي�شافر ع�شر�ت �لآلف من �ملو�طنني �إلى �خلارج 

من �أجلها.
وتاريخ   )209( رقم  �لوزر�ء  جمل�ض  قر�ر  تفعيل  عدم  �إلى  �آخر  ونبه 
1430/6/22هـ, �لذي �أُ�شري فيه �إلى تاأ�شي�ض �شركات للتنمية �ل�شياحية �لد�خلية 
طالبت  و�لآثار  لل�شياحة  �لعامة  �لهيئة  �أن  مع  مالها,  ر�أ�ض  يف  �لدولة  وت�شارك 

بتفعيله, �إل �أنه مل ُيتطرق �إليه ومل ُيتخذ حياله �أي توجيه.
و��شتغرب �أحد �لأع�شاء عدم وجود �أهد�ف و�شيا�شات وبر�مج حمدودة بوقت 
�إلى جانب غياب ذكر �جلهات �مل�شاركة يف تنفيذه  لتنفيذها يف �لإ�شرت�تيجية, 
�لإ�شرت�تيجية �ملهمة, حيث مل تت�شح تلك �جلهات ومهمة كل جهة ووقت تنفيذ 
�جلو�نب,  بتو�شيح هذه  وطالب  �لإ�شرت�تيجية,  هذه  بها يف  �أُنيطت  �لتي  �ملهمة 

الة يف حتقيق اأهدافها املرجوة منها. حتى تكون االإ�سرتاتيجية فعنَّ
و�أ�شار �لع�شو �إلى ما ت�شمنته �لإ�شرت�تيجية باأنها �شوف توفر �أكرث من مليون 
و�شبعمائة �ألف وظيفة يف �لقطاع �ل�شياحي, ور�أى �أن غالبية هذه �لوظائف غري 
�أنه يف حال مل تتم �ل�شتفادة من هذه �لوظائف  جاذبة لل�شعوديني. حمذرً� من 
باأن  �ل�شياحة. وطالب  للعمل يف جمال  �ملوؤقتة  �لتاأ�شري�ت  فمعنى ذلك زيادة يف 
�لوظائف, حتى تكون  �لإ�شرت�تيجية جو�نب تو�شح كيفية معاجلة هذه  تدرج يف 

جاذبة لل�شعوديني, موؤكدً� �أهمية �أن تر�عي �لإ�شرت�تيجية �مليزة �لتناف�شية لبع�ض 
مناطق �ململكة �ملعروفة, كمناطق �شياحية و�لتي تتميز بطبيعة مناخها �ملعتدل؛ 
حيث مل يلحظ �إعطاء هذه �ملناطق ميزة تنموية يف تعزيز �لتنمية �لتحتية بها, 
وتعزيز دورها كاأماكن جذب �شياحي, ومن �أهم هذ� �لدعم هو توفري و�شائل نقل 
من خمتلف مناطق �ململكة لهذه �ملناطق؛ حتى ن�شتطيع �أن نعزز �ل�شياحة �لد�خلية.
و�شدد ع�شو �آخر على �أهمية �إن�شاء �ل�شركة �ل�شعودية للتنمية �ل�شياحية, وهي 
�شركة عامة قاب�شة مب�شاهمة �لقطاع �حلكومي, لفتًا �لنظر �إلى مثل هذه �ل�شركة 
�شندوق  �شاهم  حيث  �ل�شرقية؛  باملنطقة  �لعقري  تطوير  م�شروع  يف  �إن�شاوؤها  مت 
�إلى �أهمية هذه  �ل�شتثمار�ت �لعامة مببلغ مليار و�أربعمائة مليون ريـال, م�شريً� 
�ل�شركة فاململكة بحاجة �إلى �إن�شاء مدن �شياحية على �لبحر �لأحمر, �أو �خلليج 
�ل�شعودي,  �ل�شائح  متطلبات  توفر  �ململكة  د�خل  �شياحية  مناطق  يف  �أو  �لعربي 

وهذ� يتطلب م�شاركة �لقطاع �خلا�ض و�ملو�طنني كم�شاهمني يف هذه �ل�شركة.

و�لقطاع  �ملو�طن  يكون  حتى  �لإ�شرت�تيجية  يف  ذلك  على  يُن�ض  باأن  وطالب 
�خلا�ض م�شاركني يف دعم �ل�شياحة د�خل �ململكة. م�شريً� �إلى �ملناف�شة �لقوية من 
و�لآثار  �ل�شياحة  �أن هيئة  ور�أى  �ل�شعودي.  �ل�شائح  �لدول �ملجاورة جلذب  بع�ض 
�ل�شعودي,  �ل�شائح  جلذب  قوًيا  مناف�ًشا  تكون  �أن  ت�شتطيع  �لإ�شرت�تيجية  بهذه 

وبقاءه د�خل �ململكة. 
ذكره  ما  �شوى  �إعالمية  خطة  يت�شمن  مل  �لإ�شرت�تيجية  م�شروع  �أن  ولحظ 
مندوبو �لهيئة يف �إجاباتهم عن �لإ�شرت�تيجية �ل�شاملة لالإعالم �ل�شياحي, �لتي 
�لقو�فل  من  كثرية  بر�مج  ت�شمنت  و�لتي  2006م,  عام  �لهيئة  جمل�ض  �أقرها 
خطة  �لإ�شرت�تيجية  �شمن  من  يكون  �أن  �لع�شو  و�قرتح  وغريها.  �ل�شياحية 
�إعالمية للهيئة تت�شمن �إن�شاء حمطتني تلفزيونية, و�إذ�عية عن �ل�شياحة و�لآثار 
يف �ململكة؛ تخدم �ملو�طن وتوفر �ملعلومة باإ�شر�ف وتنفيذ وز�رة �لثقافة و�لإعالم, 

و�لتن�شيق مع �لهيئة �لعليا لل�شياحة و�لآثار. 
وختم �أحد �لأع�شاء بو�شف قطاع �ل�شياحة باأنه قطاع مهم, موؤكدً� �أن هذ� 

�لقطاع لن يتطور دون قيام �لدولة بتوفري �لدعم �ملايل �لالزم.
حو�ر  و�إيجاد  �ملجتمع,  �أفر�د  لدى  �لد�خلية  �ل�شياحة  ثقافة  رفع  �إلى  ودعا 

جمتمعي حول �أهمية �ل�شياحة د�خل �ململكة.

ويف نهاية �لنقا�ض و�فق �ملجل�ض على منح جلنة �ل�شوؤون �لقت�شادية و�لطاقة 
و�لعودة  ومقرتحات,  �آر�ء  من  �لأع�شاء  طرحه  ما  لدر��شة  �لوقت  من  مزيدً� 

بوجهة نظرها �إلى �ملجل�ض يف جل�شة مقبلة.

السياحة تحتاج إلى إستراتيجية تستوعب 
متغيرات واحتياجات العصر

تساؤالت عن مصير قرار مجلس الوزراء 
بتأسيس شركات للتنمية السياحية
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تعزيز القيم الدينية والوطنية

�لبالد  �أهل هذه  من  نكون  باأن  �أكرمنا  كما  �لإ�شالم؛  نعمة  و�أجلها  �أعظمها  من  كثرية  بنعم  �هلل  �أكرمنا  لقد 
�ملباركة و�لديار �ملقد�شة �ململكة �لعربية �ل�شعودية؛ ففي بالدنا �حلرمان �ل�شريفان و�لكعبة �مل�شرفة. من �أر�شنا 
�شع نور �لإ�شالم فعم �لب�شرية �ل�شياء و�لنور, ومن ثر�ها �لطاهر بعث حبيبنا و�شيدنا حممد بن عبد�هلل عليه 
�أننا  �إننا ن�شرف  �أف�شل �ل�شالة و�أزكى �لت�شليم, و�إليها تهفو وتهوى قلوب ماليني �مل�شلمني ..  �آله و�شحبه  وعلى 
خد�م لهذ� �لدين ولقا�شدي �حلرمني من �حلجاج و�لزو�ر و�ملعتمرين, وهذ� �ل�شرف و�خل�شو�شية تلقى علينا 
تبعات كبرية وم�شوؤوليات عظيمة باأن نكون على م�شتوى هذه �مل�شوؤولية �شالحًا و��شتقامًة؛ فكرً� ومنهجًا و�لتز�مًا 

و�شلوكًا؛ ونحن وهلل �حلمد و�ملنة كذلك.
و�لفكري  �لعقدي  يلحظ وجود مظاهر من �خللل  وفئاته  �شر�ئحه  �لناظر يف حال جمتمعنا على خمتلف  �إن 
و�لأخالقي, كما يلحظ تف�شي �أنو�ع من �لف�شاد �ملايل و�لإد�ري, كما �أنه �شريى �ختاللآ يف كثري من �لقيم �لدينية 

�إحلادي دخيل على وطننا  لفكر  �أو دعوة  بو�در �عتنـاق  .. نعم �شيلحظ  �ملو�طنة  ب�شكل عام و�عتاللآ يف قيم 
وجمتمعنا؛ و�شريى وي�شمع ت�شكيكًا يف �لثو�بت �لدينية و�لوطنية و�شريى �هتز�زً� يف عقيدة �لولء و�لرب�ء من خلع 
للبيعة �ل�شرعية �لتي يف رقبته لويل �لأمر ومبايعة �شخ�شيات �أو تيار�ت �أو جماعات �أو منظمات �أو �أحز�ب منحرفة 
�سالة اأو انتماء اإليها اأو توا�سل مع جماعات اأو دول معادية لبالدنا اأو ارتباط بها اأو تعاون معها؛ و�سريى من يهدد 
�أو يدعو �أو يحر�ض على  ن�شيجنا �لجتماعي وي�شعى �إلى زعزعة وحدتنا �لوطنية و��شتقر�رنا و�شي�شمع من يقوم 
قيام مظاهر�ت و�عت�شامات وجتمعات تهدد �أمن �لوطن و�شالمة �ملو�طن؛ و�شن�شمع من يتعر�ض بالإ�شاءة لدول 
�شقيقة �أو �شديقة �أو لقادتها �أو ي�شتعدى دوًل �أو هيئات �أو منظمات �شد �ململكة. نعم كل هذ� �أو بع�شه موجود و�إن 
كان بن�شب قليلة وحمدودة, وقد �أ�شري �إلى كل ما�شبق يف �ملقرتحات �لتي رفعت من مقام وز�رة �لد�خلية �إلى مقام 
�شيدي خادم �حلرمني �ل�شريفني حفظه �هلل و�شدر �لأمر �مللكي �لكرمي رقم 16820 وتاريخ 1435/5/5هـ باعتماد 

مامت طرحه من مقرتحات وعقوبات يف حق من يفعل �شيئًا من ذلك.
 ومن جانب �آخر فاإن هناك ف�شادً� ومف�شدين هناك ف�شاد �إد�ري ومايل بكل �أ�شكاله و�أنو�عه وقد تنبهت قيادتنا 
ه يحفظه اهلل بقيام هيـئة  الر�سيدة اإلى وجود هذا الوباء الذي يفتك باقت�ساد الوطن ويهدد اأمنه ووحدته؛ فوجنَّ

تعنـى   مبكافحة �لف�شاد ومالحقة �ملف�شدين )نز�هة( .
هناك �أي�شا �شعف و��شح و خلل ظاهر يف كثري من �لقيم لدى فئام من �أبناء جمتمعنا, هناك تيار�ت فكرية 
مت�شارعة يف مو�قع �لتو��شل �لجتماعي تطرف هنا وتطرف هناك, غلو وجفاء , ت�شدد , وحتلل, وتفلت, لربلة, 
و�لقيم,  �ملبادئ  يفخخ  وهناك من  و�ملن�شاآت,  �ملباين  يفجر  وتخريب, هناك من  وتكفري  وتفجري  تغريب  وعلمنة 
ويف �لوقت نف�شه ن�شاهد ونرى من �لبع�ض زهدً� يف قيمنا �لعالية و�أخالقنا �لغالية كقيم �حلب و�لو�شطية و�لعدل 

و�لأمانة و�ل�شدق و�لوفاء وغريها..
�إن  �أقول  فاإنني  هنا  ومن   .. عنه  �لتغا�شي  �أو  جتاهله  لن�شتطيع  و�قع  وهذ�  بع�شنا  و�أقول  بع�شنا  حال  هذ�   
�لدولة وعلى ر�أ�شها خادم �حلرمني �ل�شريفني مل تق�شر يف و�شع �ملعاجلات �لإد�رية و�لأمنية ملرتكبي بع�ض تلك 
كبري  وطني  م�شروع  بقيام  وذلك  عميقة  فكرية  علمية  معاجلة  يتطلب  �لأمر  �أن  �أر�ه  �لذي  ولكن   .. �لنحر�فات 
يهدف �إلى تعزيز �لقيم �لدينية و�لوطنية لدى �أبناء �ملجتمع با�شم )م�شروع �مللك عبد�هلل لتعزيز �لقيم �لدينية 
و�لوطنية( ي�شعى بكل مهنية وعلمية وحزم �إلى مو�جهة مثل هذه �لظو�هر باأ�شلوب ح�شاري علمي متميز من خالل 
و�لإعالم  و�ملدر�شة  و�مل�شجد  �ملنزل  وو�شائل منا�شبة ي�شعها خمت�شون وخرب�ء يف هذ� �جلانب تقدم يف  بر�مج 
م�شروع �شامل يت�شدى لهذه �لأوبئة و�لأمر��ض بالكلمة �لطيبة و�لدليل �لقاطع و�لربهان �لنا�شع و�حلجة �لبالغة..

�أ�شاأل �هلل �أن يحفظ بالدنا وولة �أمرنا وجمتمعنا من كل �شوء و�شر وفتنة وبالء.

اأ.د . اإبراهيم بن حممد اأبوعباة
ع�سو جمل�س ال�سورى
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األستاذ/ محمد المطيري
رئيس لجنة اإلسكان والمياه والخدمات العامة

خالل مناقشة تقرير وزارة المياه والكهرباء .. األعضاء:

استنزاف المياه مستمر.. ويجب إيقاف الهدر المائي في الزراعة

والثالثني  الثامنة  العادية  جل�سته  خالل  ال�سورى  جمل�س  ناق�س 
رئي�س  معايل  برئا�سة  1435/7/14هـ,  الثالثاء  يوم  عقدها  التي 
ال�سيخ,  اآل  اإبراهيم  بن  حممد  بن  عبداهلل  الدكتور  ال�سيخ  املجل�س 
التقرير  ب�ساأن  العامة,  واخلدمات  واملياه  الإ�سكان  جلنة  تقرير 
الذي  1434/1433هـ  املايل  للعام  والكهرباء  املياه  لوزارة  ال�سنوي 

تاله رئي�س اللجنة الأ�ستاذ حممد املطريي.

للمناق�سة  املو�سوع  ب�ساأن  اللجنة وتو�سياتها  وبعد عر�س تقرير 
املرتبة  ال�سعودية حتتل  العربية  اململكة  اأن  اإلى  اأحد الأع�ساء  نوه 
الأولى عاملًيا يف اإنتاج املياه املحالة, وتعتمد على مياه البحر يف توفري 
)50%( من املياه املنتجة �سنوًيا, كما اأن ثالثة اأرباع امل�ساحة املغطاة 
من مياه التحلية تاأتي من اخلليج العربي, الذي تقع عليه دول كثرية, 
رمبا  وهذا  النفط,  وناقالت  وال�سفن  البواخر  مئات  يومًيا  فيه  ومتر 

يعر�س مياه البحر للتلوث لأي �سبب من الأ�سباب.

املنطقة  املن�ساآت وحمطات حتلية  ُيعتمد فقط على  اأن ل  مطالبًا 
للمياه  وربط  خطوط  منظومة  تن�شاأ  �أن  �ملفرت�ض  من  بل  �ل�شرقية، 
على ال�ساحلني ال�سرقي والغربي؛ على غرار الربط الكهربائي لتاأمني 

م�سادر املياه يف اأي وقت عندما حتدث حالة طوارئ ل �سمح اهلل.

و��شتذكر ع�شو �آخر ما قاله وزير �ملياه و�لكهرباء يف كلمته عند تد�شني �أحد 
مبنطقة  �لزر�عية  �ل�شركات  �إن  �ملا�شي:«  �ل�شهر  حائل  منطقة  يف  �مل�شروعات 
حائل خالل �شهر ��شتهلكت من �ملياه ما يكفي �ملنطقة ملدة )20( عاًما, و�أن ما 
��شتهلكته �ل�شركات من �ملياه يف �لأعو�م �ل�شتة �ملا�شية يعادل ��شتهالك )400( 

عام«. 

وطالب �لع�شو وز�رة �ملياه و�لكهرباء باتخاذ موقف حا�شم �أمام ن�شبة �ملياه 
�إجمايل  من   )%85( من  �أكرث  ميثل  �لذي  �لزر�عي  �ل�شتهالك  يف  �مل�شتخدمة 
�ل�شتهالك, بالرغم من �لو�شع �حلرج لالأمن �ملائي, وهي �جلهاز �ملوؤمتن على 

�ملو�رد �ملائية لدينا.

يف ذ�ت �ل�شياق قال ع�شو �آخر: �إن �لإح�شاء�ت ت�شري �إلى �أن �ململكة هي ثالث 
�أكرث م�شتهلك للمياه على م�شتوى �لعامل, ويف �لوقت نف�شه تعاين من �شح يف هذ� 
�مل�شدر, كما ت�شري �لأرقام �إلى �أن )80%( من ��شتهالك �ملياه يذهب للزر�عة, 

و�ملفارقة �أننا ن�شتورد �أكرث من )80%( من �حتياجاتنا �لغذ�ئية. 

لدينا  للمياه  �لرئي�شة  �مل�شادر  �أن  �إلى  �لنظر  �لأع�شاء  �أحد  لفت  من جانبه 
�ملياه �جلوفية غري متجدد,  �ملثري من  �أن  �إل  و�ملحالة.  �ملياه �جلوفية  تتمثل يف 
فقط.  وقت  م�شاألة  �أ�شبح  �ملياه  تلك  نفاد  �أن  �إلى  �لدر��شات  بع�ض  ت�شري  حيث 
يف �ملقابل تكلفة �ملياه �ملحالة عالية وقد ت�شكل عبًئا كبرًي� على ميز�نية �لدولة 
م�شتقباًل. م�شريً� �إلى �أنه ورغم هذه �ملعطيات جند �أن ��شتهالك �لفرد يف �ململكة 
للمياه يف  دولة م�شتهلكة  ثالث  �لعاملي؛ حيث مت ت�شنيفنا  �ل�شتهالك  �أعلى من 
�لعامل ح�شب ما ذكر يف �ملعر�ض �ل�شعودي �لدويل للمياه و�لكهرباء �لذي �أقيم يف 

مدينة �لظهر�ن موؤخرً�.

استهالك السعودي من المياه أعلى
من المعدل العالمي

تساؤالت عن عدم استخدام 85% من
مياه الصرف الصحي المعالجة
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وتابع �لع�شو �أن هناك تبايًنا و��شًحا يف ��شتهالك �لفرد للمياه ما بني مناطق 
من  لرًت�   )45( للفرد  �ليومي  �ل�شتهالك  حجم  بلغ  جنر�ن  يف  فمثاًل  �ململكة, 
�ملياه, بينما بلغ يف �ملنطقة �ل�شرقية )374( لرًت� للفرد �لو�حد, �أي حو�يل ثمانية 
قامت  قد  �لوز�رة  كانت  �إذ�  ما  مت�شائاًل  جنر�ن,  يف  �لفرد  ��شتهالك  �أ�شعاف 

بدر��شة للتعرف على �أ�شباب هذ� �لتباين ومعاجلته, �أم ل ؟.

ولحظ ع�شو �آخر �أن �ل�شعوبات �لتي تو�جه �لوز�رة �نح�شرت يف �ل�شعوبات 
�لإن�شائية. موؤيدً� ر�أي �للجنة يف �أن �ل�شعوبات ميكن جتاوزها بالإد�رة �حلازمة 

و�ملتابعة �مل�شتمرة.

�لأولوية  �إعطاوؤه  يجب  ملحة  �شرورة  �ملائي  �لأمن  �أن  �لأع�شاء  �أحد  و�عترب 
يف �شوء �ملعطيات �لر�هنة, ملا ميكن �أن ميثله من تهديد و��شح لالأمن �لوطني. 
�ملعنية  �إلى قر�ر�ت عاجلة وحا�شمة من �جلهات  بالفعل نحتاج  �أننا  �إلى  منوهًا 

لوقف هذ� �ل�شتنز�ف يف �ملياه, وو�شع حلول عاجلة للحد من ذلك.

و�لتاريخ   )9/17( �لرقم  ذي  �ل�شورى  جمل�ض  قر�ر  لالأذهان  معيدً� 
و�لتاريخ   )56/64( �لرقم  ذي  �ملجل�ض  قر�ر  يف  عليه  �ملوؤكد  1427/4/2هـ, 
1432/11/12هـ �ملت�شمن و�شع �حللول �جلذرية و�لعملية للحد من �ل�شتنز�ف 
�ملخزون  على  و�ملحافظة  �لقادمة  �لأجيال  حقوق  ومر�عاة  للمياه  �جلائر 

�ل�شرت�تيجي من �لن�شوب.

��شرت�تيجي, وهو  �لقادمة حتٍد  �ملياه لالأجيال  توفري  �أن  �آخر  و�أ�شاف ع�شو 
م�شاألة حياة �أو موت, و�مل�شدر �لرئي�ض لل�شرب هو حتلية �ملياه, وهو م�شدر مكلف 
�أن  بيد  ريـالت(,   7( يقارب  ما  حاليًا  �ملاء  من  �ملكعب  �ملرت  يكلف  حيث  جًد�, 
�إذ رمبا تقل �ملو�رد �لبرتولية  �إلى ما قد يحدث م�شتقباًل ,  �لع�شو لفت �لنتباه 
من  �ملحالة  �ملياه  تاأمني  يف  ع�شيبة  م�شكلة  و�ملو�طن  �لوطن  �شيو�جه  وحينها 

�لبحر ي�شعب حلها �إن مل يتم حلها من �لآن.

و�أ�شاف: �إن لدينا مياه بحار غري حمدودة, كما توجد لدينا طاقة �شم�شية غري 
�ملرتفعة.  �ل�شم�شية  بالطاقة  �ملياه  تكلفة حتلية  �مل�شكلة تكمن يف  لكن  حمدودة, 
و�قرتح �لعمل على ت�شخري طاقات بحثية مكثفة لتخفي�ض تكلفة حتلية �ملياه عن 
طريق �لطاقة �ل�شم�شية؛ لتتمكن �لأجيال �لقادمة من �حل�شول على مياه �شرب 

رخي�شة �لثمن.

كما طالب �لع�شو وز�رة �ملياه و�لكهرباء باأن تكثف تعاونها مع مبادرة �مللك 
عبد�هلل لتحلية �ملياه بالطاقة �ل�شم�شية, ومع وز�رة �لتجارة و�ل�شناعة لت�شيري 

�لعمل يف م�شروع ��شرت�تيجي ح�شا�ض للغاية مل�شتقبلنا جميًعا.

ولحظ ع�شو �آخر �أن �لتقرير ذكر �أن ن�شبة �ل�شعودة )100%(, وهذ� وهم, 
لأن �لوز�ر�ت )ومن بينها وز�رة �ملياه( توكل كثرًي� من �أعمالها �إلى مقاولني يف 
م�شروعات د�ئمة وكبرية ت�شتوعب عدًد� كبرًي� من �لوظائف قد ي�شل يف بع�ض 

�لأحيان �إلى �شعفي عدد موظفي �جلهة.

وتوقف �آخر عند مو�شوع �لتدريب يف �لوز�رة, م�شريً� �إلى تنفيذ �لوز�رة  يف 
عام �لتقرير خم�ض دور�ت ��شتهدفت )2243( موظًفا, من �أ�شل )6938( موظًفا 
هم �إجمايل موظفي �لوز�رة, مبا يعادل )30%( من �ملوظفني �شنوًيا, �أي �أن لكل 
يوًما  �لدور�ت ل تتجاوز  موظف دورة تدريبية و�حدة كل ثالث �شنو�ت, وبع�ض 

و�حًد�, وت�شاءل عن ما �إذ� كانت هذه �لدور�ت كافية لتطوير �ملوظفني مهنًيا؟.
من جهته ت�شاءل �أحد �لأع�شاء عن مدى تاأثري بر�مج �لتوعية �لتي تتبناها 
�لوز�رة, وما �إذ� كانت تلك �لرب�مج ذ�ت كفاءة وفاعلية, �أم �لأجدى �لبحث عن 

و�شائل �أخرى حتقق �لعد�لة و�لفاعلية �ملطلوبة؟.

�ل�شحي  �ل�شرف  مياه  بخ�شو�ض  �لتقرير  �أورده  ما  �إلى  �آخر  ع�شو  و�أ�شار 
�ملعاجلة حيث �أفاد �أنها بلغت مليارً� ومئتني و�شبعة وخم�شني مليون مرت مكعب, 
بينما بلغت كمية �ملياه �ملعاد ��شتخد�مها من تلك �ملياه �ملعاجلة حو�يل مئة وثالثة 
وت�شعني مليون مرت مكعب, �أي �أن هناك )85%( من �ملياه ل ي�شتفاد منها؛ وطالب 
�لع�شو بتو�شيح �شبب ذلك, مت�شائاًل عن ما يتم ب�شاأن كمية �ملياه �ملعاجلة �لتي 

مل تتم �ل�شتفادة.

و�أيده ع�شو �آخر مت�شائاًل عن ماذ� يعمل ببقية �ملياه �ملعاجلة؟ وهل تعاد �إلى 
�لبحار و�لأودية؟. ور�أى �أنه ميكن �ل�شتفادة من هذه �ملياه من خالل عمل حزم 
خ�شر�ء حول �ملدن �لكبرية, بحيث توؤدي �إلى حت�شني �لو�شع و�لبيئة, و�لتخفيف 

من �لغبار.

�أن  �لعامة �شبق  �أن جلنة �لإ�شكان و�ملياه و�خلدمات  �إلى  �أحد �لأع�شاء  ونوه 
على  للمياه  �شامل  نظام  ��شتكمال  يف  �لإ�شر�ع  ب�شرورة  عام1430هـ,  �أو�شت 
وتاريخ   )102/67( برقم  للمجل�ض  قر�ر  بذلك  و�شدر  �لكهرباء,  نظام  غر�ر 
لتاأكيد  �لإ�شارة  دون  �لأمر  بهذ�  �لتو�شية  �للجنة  �أعادت  ثم  1430/1/22هـ, 
�أن �لإ�شرت�تيجية )�أو  �أ�شارت يف �أحد تقاريرها  �أن �للجنة  قر�رها �ل�شابق, كما 
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�لنظام �ل�شامل للمياه( قد مت رفعه �إلى مقام خادم �حلرمني �ل�شريفني بتاريخ 
1434/9/21هـ, بح�شب ما �أفادت به وز�رة �ملياه و�لكهرباء.

)�ل�شيب(,  �ملياه  توزيع  مر�كز  من  �لعديد  هناك  �أن  �إلى  �آخر  ع�شو  ولفت 
يف  اأخرى  م�سكالت  عن  ف�ساًل  والبيئية،  ال�سحية  بال�سروط  االلتزام  ينق�سها 
�ل�شهاريج �لتي حتمل �ملياه وعدم نظافة �لكثري منها, �إ�شافة �إلى �لأ�شعار �ملبالغ 
فيها, وطالب باأن يكون للوز�رة بالتن�شيق مع وز�رة �ل�شوؤون �لبلدية و�لقروية دور 
تنقل  قد  �لتي  �لأماكن  ت�شديد على هذه  يكون هناك  و�أن  �ملجال,  �أكرب يف هذ� 

الكثري من االأمرا�س اإن مل تلتزم بال�سروط ال�سحية.

ول�شيما  �ل�شدود,  يف  �ملحجوزة  �ملياه  من  �ملز�رعني  ت�شرر  �إلى  �آخر  ونبه 
�ملز�رعني يف �ل�شاحل �لغربي �لذين يعتمدون على �لزر�عة �ملطرية, حيث يحجز 
عنهم �ملاء و�لطمي �لذي يعترب م�شدًر� خل�شوبة تربتهم. وت�شاءل عما �إذ� كانت 

هناك خطة للتخل�ض من �لطمي �ملرت�كم خلف �ل�شدود؟.

�أن زر�عة  بالرغم من  باململكة  �لقمح  �إلى وقف زر�عة  �لأع�شاء  �أحد  و�أ�شار 
�لتي  و�ملدة  �ل�شقيا  مدة  ملعرفة  نظًر�  �ملياه,  من  قلياًل  �إل  ت�شتهلك  ل  �لقمح 
�أن  من  بالرغم  �لعام,  م�شتمرة طو�ل  �لأعالف  زر�عة  بينما  �لقمح,  ي�شتغرقها 
�إجر�ء معني ملنع هذ� �ل�شتنز�ف, كاأن  �أكرث. وطالب باتخاذ  للمياه  ��شتهالكها 

يرفع �شعر �لوقود �مل�شتخدم مل�شروعات �لأعالف.

�ملياه  و�شركة  �لوز�رة  �إجناز�ت  �أن هناك تد�خاًل بني  �لأع�شاء  �أحد  ولحظ 
�لوطنية, حيث مل يو�شح �لتقرير مهام �ل�شركة ومدى تو�ءم هذه �لإجناز�ت مع 
مهماتها, كما مل ُيرفق هيكل تنظيمي لل�شركة يو�شح مهام جمل�ض �لإد�رة وعالقة 

�ملناطق به. و�قرتح �أن يعطى تف�شيل كامل عن �ل�شركات �مل�شاندة.

وفيما يخ�ض منظومة �لكهرباء و�ملياه يف �ململكة, قال �أحد �لأع�شاء �إن هذه 
�ملاحلة,  �ملياه  لتحلية  �لعامة  و�ملوؤ�ش�شة  و�لكهرباء,  �ملياه  وز�رة  ت�شمل  �ملنظومة 
و�شركة  للكهرباء,  �ل�شعودية  و�ل�شركة  �ملزدوج,  و�لإنتاج  �لكهرباء  تنظيم  وهيئة 
�ملياه �لوطنية, م�شيفًا �أن هذه منظومة �شخمة ويجدر �إعادة �لنظر يف مهامها 

وعالقاتها مع بع�شها �لبع�ض, لتحقيق �لأهد�ف �لكلية لقطاع �لكهرباء و�ملياه.

ودلل على ذلك بقوله: �إن �شركة �ملياه �لوطنية على �شبيل �ملثال تختلف �ختالًفا 
كاماًل عن �ل�شركة �ل�شعودية للكهرباء, وقطاع �ملياه يف عمليات تنفيذه وت�شغيله 
�إلى  �أن �شركة �ملياه �لوطنية  �أهمية  يختلف متاًما عن عمليات �لكهرباء, موؤكدً� 
�شركة خم�ش�شة �أو على �لأقل يخ�ش�ض جزء منها, و�أل ت�شند �إليها م�شروعات 
�ملياه, و�أن ت�شيف �لدولة �إلى ر�أ�ض مالها ما ي�شاعدها على بناء �لبنية �لأ�شا�شية, 
ومن ثم �ل�شتثمار �ملايل �لذي يحت�شب �لربحية و�خل�شارة يف �أعماله؛ بدًل من �أن 

يكون منفًذ� ح�شرًيا فقط لأعمال وز�رة �ملياه و�لكهرباء.

�لتعاون �خلليجي حققت  �أن دول جمل�ض  �أنه رغم  �إلى  �لأع�شاء  �أحد  و�أ�شار 
�إجناًز� يف جمال �لربط �ملائي فيما بينها, �إل �أننا على �مل�شتوى �ملحلي مل نحقق 
�أي �إجناز يف هذ� �ل�شدد, رغم �أهميته, حيث �إنه �شيحقق �أهد�ًفا ��شرت�تيجية 
على م�شتوى �ململكة للتعامل مع �لنقطاعات �لطارئة يف حمطات �لتحلية, وكذلك 
�ل�شتفادة من �ملكامن �جلوفية لتغذية �ملناطق �لتي تعتمد على حمطات �لتحلية. 
م�شريً� �إلى �أن �لدر��شات �ملائية �شتقود �إلى حتديد مكامن �ملياه �ملتجددة وغري 
�ملتجددة, ومكامن �ملياه �ل�شاحلة لل�شرب وغري �ل�شاحلة لل�شرب, و�شدد على 
وز�رة  �إلى  �ملعاجلة  و�ملياه  لل�شرب  �ل�شاحلة  �ملياه غري  مهمة  ت�شند  �أن  �شرورة 

�لزر�عة.

من جهته �أكد �أحد �لأع�شاء �شرورة توفري �لأمن �ملائي بو�شفه من  �شروريات 
يقل  ل  �ملائي  و�لأمن  لالأمن.  �جلالبة  بالأ�شباب  �لإ�شالم  �هتم  حيث  �حلياة, 
�أهمية عن �لأمن �ل�شيا�شي و�لأمن �لجتماعي, معتربً� �أن �لهتمام بجانب �لأمن 

�ملائي, وتوفري �لأ�شباب �جلالبة له.

ور�أى �أن تنمية �ملو�رد �ملائية للوطن من �أخطر �لتحديات �لتي تو�جه �ململكة, 
ل �شيما يف ظل تناق�ض �ملو�رد �ملائية وتز�يد �لطلب عليها, �إ�شافة �إلى �أن �ململكة 
يحمل  مما  معتمر,  مليون  ع�شر  وخم�شة  حاج  ماليني  خم�شة  �شنوًيا  ت�شت�شيف 

�ململكة م�شوؤولية توفري �ملياه لهم.

وت�شاءل �أحد �لأع�شاء عن “�خلطة �لوطنية للمياه” مطالبًا باملحافظة على 
�ملو�رد �ملائية �ملتوفرة, و�ل�شعي بكل �ل�شبل �إلى �لبحث عن م�شادر مائية جديدة 
وتطويرها ورفع طاقاتها �ل�شتثمارية, لتاأمني �لتو�زن بني �ملو�رد �ملائية �ملقامة 

و�لطلب �ملتز�يد عليها.
وبعد نهاية �ملد�خالت و�فق �ملجل�ض على طلب جلنة �لإ�شكان و�ملياه و�خلدمات 
�لعامة منحها مزيدً� من �لوقت لدر��شة ما طرحه �لأع�شاء من �أر�ء ومقرتحات 

و�لعودة بوجهة نظرها �إلى �ملجل�ض يف جل�شة قادمة.

اقتراح برفع سعر الوقود المستخدم 
لمشروعات األعالف
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جان جاك روسو ...!
�شتحل يوم 28 يونيو 2014 م �لذكرى �لثانية بعد  �ملئة �لثالثة مليالد �لفيل�شوف �ل�شيا�شي �ل�شهري » جان جاك رو�شو 
» ) 1712 م – 1778 م (.  وهو مو�طن �شوي�شري من جنيف , ولكن �لفرن�شيني ي�شرون على فرن�شيته , باعتبار �أنه من 
�أ�شل فرن�شي , عرقا  , ونظرً� للغته �لفرن�شية �لتي مل يكتب �إل بها .  ولرو�شو عدة موؤلفات مهمة , لعل �أبرزها كتابه » 
�لعقد �لجتماعي » . و�لفرن�شيون يعتربونه – بحق – من �ملب�شرين بالثورة �لفرن�شية �ل�شهرية , ثورة 1789 م .   فـ  » 
رو�شو » هو  �أهم �لذين و�شعو� �لأ�ش�ض �لفكرية �لتي قامت عليها تلكم �لثورة , �لتي غريت �ملفاهيم �ل�شيا�شية �لبالية  

�لقدمية , يف كل �لعامل  . 
و�شبق �أن �حتفل �لفرن�شيون و�لغربيون عموما باملئوية �لأولى مليالده , ثم �لثانية .  و�حتفلو� عام 2012 م بال�شنة 
�لأولى يف �ملئوية �لثالثة .  وفى هذه �ملنا�شبة , عادة ما تقيم بلدية جنيف �حتفاًل , ويتم �أثناءه جدل ونقا�ض حول �أفكاره 
وفل�شفته .  وت�شدر �ل�شحف �لفرن�شية �لكربى – عادة -  مالحق تكرميية عن فكر رو�شو .  وبع�ض هذه �ل�شحف جتعل 

�لحتفال منا�شفة بينه وبني �لفيل�شوف �لفرن�شي �لآخر  �ل�شهري » فولتري » . 
ويعترب معظم فكر رو�شو خال�شة �لفكر �ل�شيا�شي �لعاملي بعد ع�شر �لنه�شة باأوروبا .  وهو فكر �إن�شاين �أكرث منه غربي 
... لأن ما جاء فيه ينطبق على �ل�شلوك �ل�شيا�شي لالإن�شان يف كل مكان .  ومنذ �أكرث من قرنني, بد�أت ت�شود �لعامل نظم 
�شيا�شية تقوم على مبد�أ �شيادة �ل�شعب .  حدث ذلك بالفعل عقب قيام �لثورة �لفرن�شية �مل�شار �إليها .  قام يف فرن�شا , �إثر 
تلك �لثورة , نظام دميقر�طي.... ومن فرن�شا �أخذت �أوروبا ... وباأوروبا �قتدت معظم بالد �لعامل , ر�ف�شة ما كانت عليه . 
�شحيح , �أن �أول تطبيق يف �لتاريخ �لب�شرى للمبد�أ �لدميوقر�طي ح�شل يف �ليونان �لقدمية , �أثناء ما �شمى بـ » �لع�شر 
�لذهبي لأثينا » .  �إذ  » �كت�شف » �ليونانيون �لقدماء – لأول مرة يف تاريخ �لإن�شانية – �لبديل �لعملي �ملمكن لال�شتبد�د , يف 
حو�يل �شنة 500 ق. م .   وعد �لبع�ض �أهمية ذلك �لكت�شاف مماثلة لأهمية �كت�شاف �لإن�شان لـ » �لنار » و لـ » �لعجلة » ...؟!

–  �ختفت �لدميقر�طية متامًا من على وجه  بعد تلك �لتجربة �لإغريقية �لفريدة , و�لتي مل تدم �شوى لعقود معدودة 
�لكرة �لأر�شية , وعاد �ليونانيون , يف �لو�قع �لفعلي , �إلى �خل�شوع لال�شتبد�د , �أ�شوة ببقية بالد �لعامل يف تلك �حلقب 
�لتاريخية .  ولكن �لفكرة �لدميوقر�طية بقيت حية بقوة يف �أذهان و�أفكار وكتابات �لغالبية من فال�شفة �ل�شيا�شة �لذين 

ظهرو� بعد �نهيار دول �ملدينة �لإغريقية . 
و��شتمرت تلك �لفكرة يف �لكتب – وفى �لنظرية – وفى جد�ل فال�شفة �ل�شيا�شة لقرون عدة .  ثم بد�أت تكت�شب 
زخمًا فكريًا وجماهرييًا متز�يدً� ب�شدور كتابات عدد من �أبرز فال�شفة �ل�شيا�شة , وفى مقدمتهم : �لفيل�شوف �لإيطايل 
» مار�شيليو بادو« )1275 – 1342 م (  , ثم �لإجنليزي » جون لوك » )1632 – 1704 م ( , و�لفيل�شوف �لفرن�شي » 
ت�شارلز دي مونتي�شكيو » )1689 – 1755 م ( , ثم » جان جاك رو�شو » , �لذي بلور فكرة » �لعقد �لجتماعي » كما جاء 

بها » لوك » وغريه . 
ورغم وجود الكثري من نقاط الق�سور يف فل�سفة رو�سو ال�سيا�سية ، اإال اأنها ،  وخا�سة فكرته التي تتمحور حول » 
�لعقد �لجتماعي » �ملتخيلة , ميكن �عتبارها حم�شلة �شبه نهائية لقتناع �لغرب بخا�شة مببد�أ �شيادة �ل�شعب , �إ�شافة 

�إلى مبادئ : �حلرية و�لعد�لة و�مل�شاو�ة .  بل يذهب �لبع�ض �إلى �عتبار رو�شو �أي�شا ر�ئدً� ملبد�أ �مل�شاو�ة �لقت�شادية . 
ولو تاأملنا فل�شفة رو�شو عن �لعقد �لجتماعي تاأماًل علميًا �شيا�شيًا متفح�شًا , لوجدنا �أن معظم �لنظم �ل�شيا�شية 
لتتالءم   , �إجر�ء  تعديالت عليها  – بعد  �لفل�شفة  لتلك  باأنها جت�شيد  �لقول  �شابهها,  ميكن  , وما  �لغربية  �ملعا�شرة 
و�لو�قع �لفعلي .  ت�شور – مثال – فكرة » �لعقد �لجتماعي«  كاأ�شل لوجود �لدولة , �أو قيامها  .  وكذلك �أفكار » �لإر�دة 
�لعامة »  و » �حلرية » ...  �لخ   . عند ت�شور هذه �لأفكار , وحماولة معرفة �لأ�شل �لفل�شفي لها , غالبًا ما تتطرق  فل�شفة 
رو�شو �ل�شيا�شية �إلى ذهن �ملتاأمل . وقد تكون لنا وقفة �أخرى مع هذ� �ملفكر ... �لذي يجب �أن نقر�أ �أفكاره بانتباه وحذر, 

و�أي�شا من منطلق �حلكمة �شالة �ملوؤمن .

اأ. د.  �سدقـــه يحيى فا�ســـــل
ع�سو جمل�س ال�سورى
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الدكتور/ على الطخيس
نائب رئيس لجنة اإلسكان والمياه والخدمات العامة

د.الطخيس: صوامع الغالل تواجه مشكلة تسرب الكفاءات

الشورى يجدد المطالبة بإسناد مسؤولية استيراد الشعير 
وتوزيعه إلى »صوامع الغالل«

طالب جمل�س ال�سورى اجلهات التي تعطي تراخي�س للمن�ساآت التي 
ت�ستخدم الدقيق يف منتجاتها التن�سيق مع املوؤ�س�سة العامة ل�سوامع 
الغالل ومطاحن الدقيق للتاأكد من قدرتها على الوفاء بحاجة هذه 

املن�ساآت من الدقيق.

واأكد املجل�س على قراره ال�سابق الذي ن�س على »اإ�سناد م�سوؤولية 
ا�سترياد احتياج اململكة من ال�سعري وتوزيعه على املربني اإلى املوؤ�س�سة 

العامة ل�سوامع الغالل ومطاحن الدقيق«.

جاء ذلك يف قرار اأ�سدره جمل�س ال�سورى خالل اجلل�سة العادية 
الأربعني التي عقدها يوم الثالثاء 1435/7/21هـ, برئا�سة معايل 
اآل  اإبراهيم  بن  حممد  بن  عبداهلل  الدكتور  ال�سيخ  املجل�س  رئي�س 
ال�سيخ وذلك بعد اأن ا�ستمع املجل�س لوجهة نظر جلنة الإ�سكان واملياه 
واخلدمات العامة, ب�ساأن ملحوظات الأع�ساء واآرائهم جتاه التقرير 
للعام  الدقيق  ومطاحن  الغالل  ل�سوامع  العامة  للموؤ�س�سة  ال�سنوي 
املايل 1434/1433هـ, الذي تاله نائب رئي�س اللجنة الدكتور علي 

الطخي�س.

و�أو�شح �لدكتور �لطخي�ض �أن من �أهم �ل�شعوبات �لتي تو�جه �ملوؤ�ش�شة �لعامة 
ل�شو�مع �لغالل ومطاحن �لدقيق للعام هو �لت�شرب �لوظيفي لكو�درها �ملدربة 
�شابقة  قر�ر�ت  خالل  من  طالب  �ملجل�ض  �أن  م�شيفًا  �أف�شل,  مز�يا  عن  بحًثا 
وذلك  �ملوؤ�ش�شة  من�شوبي  على  �لجتماعية  �لتاأمينات  نظام  تطبيق  يف  بالإ�شر�ع 
�إنفاًذ� لالأمر �ل�شامي �لكرمي ذي �لرقم )5464/م( و�لتاريخ 1426/4/20هـ؛ 

جلنة  هناك  �أن  وتبني  �للجنة  ��شتف�شرت  وقد  ذلك,  يتم  مل  �لآن  وحتى  �أنه  �إل 
وز�رية ت�شعى لتوحيد مز�يا ورو�تب �ملوؤ�ش�شات �لعامة.

و�أو�شح نائب رئي�ض �للجنة �أنه ل توجد مباٍن تتبع �لقطاع �خلا�ض موؤجرة على 
�ملوؤ�ش�شة �لعامة ل�شو�مع �لغالل؛ و�إمنا توجد �أر��ٍض م�شتاأجرة من �ملوؤ�ش�شة �لعامة 
للمو�نئ, وهذه �لأر��شي ل ميكن متلكها, �إ�شافة �إلى �أر��ٍض �أخرى وم�شتودعات 
م�شتاأجرة قريبة من �ملو�نئ ت�شتخدم للتخزين, و�شكن للعمال �لعاملني يف �ملو�نئ 

و�لتابعني للموؤ�ش�شة.

�ملوؤ�ش�شة  مندوبي  مبناق�شة  �شتقوم  �للجنة  �أن  �إلى  �لطخي�ض  �لدكتور  و�أ�شار 
�أثناء در��شة تقريرها �لقادم عن عدم تطرق �لتقرير ملوؤ�شر�ت تو�شح �لكميات 
�مل�شتهلكة من �لدقيق, وهل ما يتم ��شتهالكه �شمن �ملعدلت �لعاملية, �أو �أن هناك 

�إ�شر�ًفا يف ��شتهالك �لدقيق؟.

وبخ�شو�ض �ملطالبة باأن تقوم �ملوؤ�ش�شة باإجر�ء در��شة عن كمية �ملاء �لتي مت 
توفريها عندما توقفت �لدولة عن �شر�ء �لقمح من �ملز�رعني؛ �أو�شح نائب رئي�ض 

�للجنة �أن هذ� �لنوع من �لدر��شات هو من �خت�شا�ض وز�رة �ملياه و�لكهرباء.

وفيما يتعلق بخطورة تاأثر �إمد�د�ت ��شتري�د �لقمح �إلى �ململكة لو مت �إغالق 
�ملو�نئ �لبحرية وغري ذلك من �لأزمات, �أو�شح نائب رئي�ض �للجنة �أن �ملجل�ض 
تنبه لهذ� �لأمر و�أ�شدر قر�رين؛ �لأول: باأن يتم عمل خمزون ��شرت�تيجي للقمح 
�أُ�شدر قر�رً� �آخر باأن يتم رفع هذ� �ملخزون لكي يغطي  “�شتة” �أ�شهر, ثم  ملده 
�ملزيد  باإن�شاء  قامت  �ملوؤ�ش�شة  �أن  �إلى  �لنظر  لفتًا  كاملة؛  �شنة  ملدة  �ل�شتهالك 
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من �شو�مع �لتخزين حتى و�شل هذ� �ملخزون ليغطي ��شتهالك ثمانية �أ�شهر يف 
�ملخزون  يرتفع  �ل�شو�مع حتى  من  �ملزيد  لإن�شاء  جاٍر  و�لعمل  �حلا�شر,  �لوقت 

لكي يغطي �ل�شتهالك ملدة �شنة كاملة.

و�أو�شح �لدكتور �لطخي�ض �أن �إيجاد قناة للتعاون بني �ملوؤ�ش�شة وبني �لكليات 
�لتقنية و�جلامعات و�ملعاهد �لتدريبية من �أجل تدريب من�شوبي �ملوؤ�ش�شة متحقق, 
م�شريً� �إلى �أن �ملوؤ�ش�شة لديها بر�مج تدريبية مع هذه �ملوؤ�ش�شات تهدف �إلى تاأهيل 
و�لفنية,  �ل�شناعية  و�ل�شالمة  �لإد�رية  �ملجالت  يف  مهار�تهم  ورفع  من�شوبيها 

حيث بلغ عدد �مل�شتفيدين من هذه �لرب�مج خالل عام �لتقرير )761( موظًفا.

وبالن�شبة لتخ�شي�ض �ملوؤ�ش�شة �أفاد �لدكتور �لطخي�ض �أنه يف مر�حله �لأخرية, 
و�أن �ملوؤ�ش�شة تعمل �لآن على تنفيذ �لربنامج �لتنفيذي لتخ�شي�شها, ومن �شمن 
�ملوؤ�ش�شة  طرح  ينتهي  عندما  جاهزة  ت�شبح  لكي  �ملوؤ�ش�شة  هيكلة  �إعادة  ذلك 

للتخ�شي�ض.

و�ملياه  �لإ�شكان  رئي�ض جلنة  نائب  نوه  لالأعالف؛  �إن�شاء م�شانع  زيادة  وعن 
و�خلدمات �لعامة �إلى �أن �ملوؤ�ش�شة لي�ض هدفها �لتو�شع يف �إن�شاء م�شانع �لأعالف, 
الأن هذا االأمر منوط بالقطاع اخلا�س، كما اأن ا�ستبدال املطاحن القدمية باأخرى 
جديدة متحقق ح�شب ما و�شحه �لتقرير يف جدول عقود �مل�شروعات و�شري �لعمل 

بها حتى نهاية عام �لتقرير.

�أكيا�ض  �إعادة تدوير �ملخلفات ومن �شمنها  �أن  �إلى  وبني نائب رئي�ض �للجنة 
االأعالف لي�س من �سالحية املوؤ�س�سة؛ واإمنا هذا االأمر مناط بجهات اأخرى؛ مثل: 

وز�رة �ل�شوؤون �لبلدية و�لقروية, و�لهيئة �لعامة لالأر�شاد وحماية �لبيئة, ووز�رة 
�لزر�عة, و�لقطاع �خلا�ض.

لن�شاطها �شو�مع خا�شة  �ملوؤ�ش�شة  �لبع�ض من �شم  به  وبخ�شو�ض ما طالب 
مبح�شول �لأرز بحيث يكون هناك خمزون كاٍف لال�شتهالك �ملحلي ملدة �شنتني, 
�أو�شح نائب رئي�ض �للجنة �أن هذ� يندرج حتت مفهوم �خلزن �ل�شرت�تيجي لل�شلع 

�لغذ�ئية �لرئي�شة ومن �شمنها �لأرز.

و�أن هذه �ملطالبة متحققة يف قر�ر جمل�ض �ل�شورى رقم )79/200( وتاريخ 
1434/2/24هـ, و�لذي ن�ض يف �لبند - �أوًل – على �إ�شناد م�شوؤولية �لتخطيط 
�ل�شكر,  �لأرز,  �لرئي�شة )�لقمح,  �لغذ�ئية  لل�شلع  للخزن �ل�شرت�تيجي  و�ملر�قبة 
�لغالل  ل�شو�مع  �لعامة  للموؤ�ش�شة  �ل�شويا(  فول  �ل�شفر�ء,  �لذرة  �ل�شعري, 

ومطاحن �لدقيق.

�لإنتاج  �شيا�شة  و�أن  تنفيذية,  جهة  �ملوؤ�ش�شة  �أن  �إلى  �لطخي�ض  �لدكتور  ونوه 
الزراعي مناط بوزارة الزراعة.

وختمت �للجنة وجهة نظرها باأنها تهتم مبو�شوع ت�شدير �لدقيق �إلى �لدول 
وتاريخ   )43/89( رقم  �ل�شورى  جمل�ض  قر�ر  �شدر  ذلك  على  وبناًء  �ملجاورة, 
1431/10/10هـ, و�لذي ن�ض يف �لبند “ثالًثا” على �أن يتم �لتن�شيق مع �جلهات 
�ملخت�شة يف و�شع �آلية ل�شرتجاع قيمة �لإعانة �ملدفوعة من قبل �لدولة؛ عند قيام 
�أي جهة بت�شدير منتجات �ملوؤ�ش�شة �لعامة ل�شو�مع �لغالل ومطاحن �لدقيق �لتي 

تعتمد على �لقمح �ملعان.
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مشروع النظام سينهي تنازع الصالحيات بين الصحة والهالل األحمر

الشورى يدرس مقترح مشروع نظام الخدمات
اإلسعافية والمسعفين

والأربعني  احلادية  العادية  جل�سته  خالل  ال�سورى  جمل�س  وافق 
التي عقدها يوم الثنني 1435/7/27هـ, برئا�سة معايل نائب رئي�س 
املجل�س الدكتور حممد بن اأمني اجلفري على مالءمة درا�سة مقرتح 
العربية  اململكة  يف  وامل�سعفني  الإ�سعافية  »اخلدمات  نظام  م�سروع 
ال�سعودية« املقدم من ع�سو الأ�ستاذ الدكتور حم�سن بن علي احلازمي 

ا�ستنادًا اإلى املادة )23( من نظام املجل�س.

ال�سحية  ال�سوؤون  جلنة  تقرير  املجل�س  ناق�س  اأن  بعد  ذلك  جاء 
والبيئة, ب�ساأن مقرتح م�سروع نظام اخلدمات الإ�سعافية وامل�سعفني يف 
اململكة العربية ال�سعودية, الذي قدمه ع�سو املجل�س الدكتور حم�سن 
ال�سورى  الثالثة والع�سرين من نظام جمل�س  املادة  احلازمي, مبوجب 

الذي تاله رئي�س اللجنة الدكتور حم�سن احلازمي.

�للجنة  تقرير  عر�ض  بعد  �ملو�شوع  على  �ملد�خالت  �لأع�شاء  �أحد  و��شتهل 
وتو�شيتها للمناق�شة بقوله: �إن �أي عمل ت�شريعي ل بد له من مربر�ت, و�إذ� وجدت 
�ملربر�ت فيتم �ختيار �لقالب �ملنا�شب, و�لنظام هو �أ�شد هذه �لقو�لب �لت�شريعية 
يلعب  �ملو�شوعي  �جلانب  �أن  ول�شك  ومقنعة؛  قوية  مربر�ت  من  ولبد  تعقيًد�, 
�لدور �لأكرب يف �لإقناع باأهمية وجود �لنظام وتبنيه, و�مل�شائل �ل�شكلية د�ئًما ما 

ترتك للو�ئح �لتنظيمية.

و�أ�شاف: �إن �ملقرتح �ملقدم لي�ض جماله �لنظام بقدر ما هي �للو�ئح �لتنظيمية 
فهي �لقالب �لأن�شب و�لأمثل لتنظيم �خلدمات, مبا يف ذلك �خلدمات �ل�شحية 
�لطو�رئ,  ولو�ئح  �لعادية,  منها:  �أنو�ع؛  �للو�ئح  �أن  �إلى  �لنظر  لفتًا  �لإ�شعافية. 

لتنظيمه,  �لأن�شب  �جلانب  وهي  �لإ�شعافية؛  �حلالت  ت�شتوعب  �للو�ئح  وهذه 
فالنظام يوجد حيث يتطلب �لأمر و�شع �لقو�عد �ملو�شوعية مل�شاألة ما يف جو�نبه, 
و�جلو�نب �ل�شكلية ل يعنى بها �إل ��شتثناًء, و�ملقرتح ل يوجد به قو�عد مو�شوعية 

ت�شتوجب وجود نظام.

�أهد�ف �لنظام �لتي تي�شمنتها �ملادة �لثانية من �مل�شروع  �أن  ولحظ �لع�شو 
�ملقرتح توؤدي يف جمملها �إلى تبني لئحة تنظيمية ولي�ض �إلى تبني نظام. و�ملو�د 
ُن�ض  �أن ما  �لنظام, كما  ��شتقاللية  توؤكد على عدم  و�لر�بعة و�خلام�شة  �لثالثة 
تاأديبية من�شو�ض عليها يف  �لعقوبات هي عقوبات  �لتا�شع من  �لف�شل  عليه يف 

�أنظمة ُتعنى بتنظيم مهنة ممار�شة �لأعمال �لطبية.

�لإ�شعاف  عباءة  من  خرج  �ملقرتح  �أن  لو  مد�خلته  ختام  يف  �لع�شو  ومتنى 
�لطبي �إلى ف�شاء �أرحب ملعاجلة م�شاألة مو�شوعية جديدة, و�أن يكون لها نظام, 
بل �خلروج من فكرة �لإ�شعاف �إلى �إيجاد نظام وطني للطو�رىء و�لإنقاذ, يوؤ�ش�ض 
�ل�شلبية؛  �لظو�هر  وحماربة  �لإنقاذ  يف  ت�شاهم  �جلميع؛  على  نظامية  مل�شوؤولية 
مركبات  و�إعاقة  و�لتجمهر  �لطرق,  حو�دث  م�شابي  �إنقاذ  يف  �لالمبالة  مثل: 
�لإ�شعاف, ومكافاأة �ملنقذين و�ملبلغني ومن يقوم باأعمال جليلة يف هذ� �ملجال, 
م�شريً� �إلى �أن كل هذه �مل�شائل حتتاج �إلى و�شع قو�عد مو�شوعية. ومن �ملنا�شب 

�لأخذ بهذ� �ملقرتح حتى يجد فر�شة لتطوير مثل هذه �لأفكار.

الخروج من فكرة اإلسعاف إلى إيجاد
نظام وطني للطوارىء واإلنقاذ
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من جهته لفت ع�شو �آخر �لنظر �إلى �أن �إ�شرت�تيجية �لرعاية �ل�شحية �شدرت 
جمل�ض  قر�ر  ب�شدور  توجت  ثم  1429هـ,  عام  يف  �ل�شورى  جمل�ض  من  بقر�ر 
�لوزر�ء, ومت تكليف جمل�ض �خلدمات �ل�شحية مبتابعة تطبيقها, وكان من �شمن 
�لطبية  �خلدمات  كفاءة  م�شتوى  رفع  �لإ�شرت�تيجية  ت�شمنتها  �لتي  �ملوؤ�شر�ت 
�لإ�شعافية؛ مما يجعلها تغطي كافة �ملهام و�لأن�شطة, وتلبي �لحتياجات, �شو�ء 
يتعلق  �مل�شتوى لهذه �خلدمة  �أن رفع  �لكو�رث, مبينًا  �أو يف  �لعادية,  �لأحو�ل  يف 

بامل�شعف �لذي يعد من �أكرث �ملمار�شني �ل�شحيني �مله�شومة حقوقهم.
تطوير  يف  وت�شهم  حقه  للم�شعف  تكفل  �لتي  �لتنظيمات  �إيجاد  �أهمية  و�أكد 
�شينهي  �لنظام  �إن وجود مثل هذ�  وقال:  �أكمل وجه.  بدوره على  للقيام  قدر�ته 
�لإ�شعاف  يف  �لأحمر  �لهالل  وهيئة  �ل�شحة  وز�رة  بني  �ل�شالحيات  تنازع 
هذ�  يف  �ملتخ�ش�شة  �جلمعيات  بر�أي  �لأخذ  �أهمية  على  م�شددً�  و�مل�شعفني. 

�ملجال, وعلى ر�أ�شها �جلمعية �ل�شعودية للخدمات �لطبية �لإ�شعافية.

و�عترب �أحد �لأع�شاء �أن فكرة �ملقرتح جديدة لكن �مل�شمون بحاجة لإعادة 
نظر؛ لأن �ملقرتح دمج �خلدمات �لإ�شعافية و�مل�شعفني, وكان من �لأف�شل �أن يكون 
للم�شعفني نظام �أو تنظيم م�شتقل, على غر�ر �لأنظمة �لد�رجة حالًيا, مثل نظام 
�حلاجة  �أم�ض  يف  فنحن  ذلك,  وغري  �لأفر�د,  ونظام  �ل�شحية,  �ملهن  مز�ويل 
�إلى  و�أ�شار  وغريها.  �حلو�دث  يف  �لأرو�ح  حلماية  �لإ�شعافية؛  �خلدمات  لنظام 
مبا�شرة  �خت�شا�شها  �شمن  تدخل  �لإ�شعايف  �لعمل  هناك جهات عديدة يف  �أن 
�لعمليات �لإ�شعافية, وهي جهات �شحية, و�أمنية, و�إ�شعافات جوية, �إل �أن جلنة 
�ل�شوؤون �ل�شحية مل تطلب ح�شور مندوبني من هذه �جلهات, و�إمنا مت �لكتفاء 

مبندوبني من هيئة �لهالل �لأحمر �ل�شعودي؛ ور�أى �أن ذ�ك غري كاٍف.
�لأحمر  �لهالل  هيئة  مندوبي  �إجابة  يف  ورد  �إنه  �آخر:  ع�شو  قال  جانبه  من 
باخلدمات  يتعلق  �خلرب�ء  لهيئة  رفع  �إ�شرت�تيجية  م�شروع  هناك  �أن  �ل�شعودي 
�لإ�شعافية؛ وهذ� �لأمر قد يخدم �جلانب �لإ�شعايف �خلدمي وهو ما ن�شت عليه 
ورد  كما  �خل�شو�ض,  بهذ�  �شيء  �للجنة  من  يرد  مل  �أنه  �إل  �ملقرتح.  هذ�  مو�د 
�مل�شعفني  ويعطي  منظومتها؛  لإكمال  �لهيئة  يدعم  �ملقرتح  هذ�  �أن  �لإجابة  يف 
حقوقهم �مله�شومة, وبهذ� �لن�ض يت�شح �أن هذ� �ملقرتح هو خلدمة �لعاملني يف 

�لإ�شعافات ودعم �حتياجات �لهيئة.

�أن  ل�شيما  �لإ�شعافية؛  للخدمات  �شامل  نظام  �إلى  �حلاجة  �إلى  �لع�شو  ونوه 
�خلط �لأول لالإ�شعافات هو من يبا�شر �حلو�دث, مثل �جلهات �لأمنية؛ وهوؤلء 
هم �لذين يتدخلون لال�شتفادة �ملبكرة, ويحتاجون �إلى دور�ت تدريبية وحبذ� لو 
كانت �شمن �لدور�ت �لتاأهيلية يف �ملعاهد �لأمنية. كما �أن برنامج �لأمري نايف 
دون  تنفذ  �أنظمة  �إلى  يحتاج  �أنه  �إل  �لتوعية,  يف  ي�شهم  قد  �لأولية  لالإ�شعافات 
تاأخري. م�شريً� �إلى �أن �ملقرتح يحتاج �إلى جلنة خا�شة لدر��شته, وطالب بف�شل 

نظام �مل�شعفني عن نظام �خلدمات �لإ�شعافية.

و�أبدى �آخر مالحظة مفادها تكر�ر در��شة �ملو�شوعات �ملقرتحة ح�شب �ملادة 
)23( من قبل روؤ�شاء �للجان �ملتخ�ش�شة �لتي تدر�ض تلك �ملو�شوعات, ور�أى �أنه 
من غري �ملنا�شب �إجر�ئًيا �أن يقوم رئي�ض �للجنة -مقدم �ملقرتح- بتقدمي �ملقرتح 
وعر�شه على �ملجل�ض, وطالب باأن يتنحى رئي�ض �للجنة عند عر�ض �ملو�شوع, و�أن 
يتنحى كذلك عن رئا�شة �للجنة حني در��شتها ملقرتحه, و�أل ي�شارك يف �لت�شويت 
�ملو�شوع  لتقدمي  �للجنة  رئي�ض  لنائب  �ملجال  يرتك  و�أن  �ملو�شوع,  مالءمة  على 
ورئا�شة �للجنة, وذلك �شماًنا للحيادية ولعدم �ملجاملة عند در��شة �ملو�شوعات.

يف هذ� �ل�شياق علق معايل رئي�ض �جلل�شة قائاًل: يح�شن تقدمي هذ� �ملقرتح 
�شمن جمموعة �ملقرتحات �ملقدمة طبًقا لقو�عد عمل �ملجل�ض و�للجان, لكن من 
�لو��شح �أنه ل يوجد هناك جمامالت, وذلك للمهنية �لعالية �لتي يتمتع بها كل 

�أع�شاء �ملجل�ض, و�لأمانة, و�لثقة �لتي يوليها �ملجل�ض جلميع �لأع�شاء.
من جهته ر�أى �أحد �لأع�شاء �أن در��شة هذ� �ملقرتح مهمة نظًر� للحاجة �ملا�شة 
للرفع من م�شتوى �خلدمات �لإ�شعافية؛ ل�شيما �أن هناك �لعديد من �ل�شعوبات 
�أن ي�شمل �مل�شروع �لتطوير, و�لتدريب, و�لتاأهيل  �لتي تو�جه �مل�شعفني, مقرتحًا 
للعاملني يف �ملجال �لإ�شعايف, وكذلك جتهيز �لعربات باملو��شفات �ملطلوبة �لتي 

ل تتوفر يف �لعديد من �مل�شت�شفيات �خلا�شة.
و�شتعمل جلنة �ل�شوؤون �ل�شحية على در��شة م�شروع �لنظام �ملقرتح, در��شة 
معمقة و�شاملة, ومن ثم تعود بتقريرها ب�شاأن هذ� �ملو�شوع �إلى �ملجل�ض ملناق�شته 

و�تخاذ �لقر�ر �ملنا�شب ب�شاأنه.

اقتراح بفصل نظام المسعفين عن
نظام الخدمات اإلسعافية
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المجلس ناقش تقرير المؤسسة .. األعضاء..

تقرير التأمينات االجتماعية.. وصفي بال مؤشرات
أداء تشغيلي أو استثماري

والأربعني  الثانية  العادية  جل�سته  خالل  ال�سورى  جمل�س  ناق�س 
نائب  معايل  برئا�سة  1435/7/28هـ  الثالثاء  يوم  عقدها  التي 
رئي�س املجل�س الدكتور حممد بن اأمني اجلفري, تقرير جلنة الإدارة 
واملوارد الب�سرية, ب�ساأن التقرير ال�سنوي للموؤ�س�سة العامة للتاأمينات 
اللجنة  رئي�س  تاله  الذي  1435/1434هـ  املايل  للعام  الجتماعية 

الدكتور حممد اآل ناجي.

�أحد  �أعاد  للمناق�شة,  �ملو�شوع  ب�شاأن  وتو�شياتها  �للجنة  تقرير  عر�ض  وبعد 
ب�شاأن  �ل�شورى  جمل�ض  �أ�شدرها  �أن  �شبق  �لتي  �لقر�ر�ت  �إلى  �لأذهان  �لأع�شاء 
�آخرها يف عام 1435هـ, وذلك كي  �لتقاعد؛ وكان  زيادة �حلد �لأدنى ملعا�شات 
ي�شتطيع �ملو�طن �ّشد حاجته و�أ�شرته, وينعم بعي�ٍض كرمي. و�أبدى �أ�شفه لعدم طلب 
�للجنة ح�شور �أي من مندوبي �ملوؤ�ش�شة �لعامة للتاأمينات �لجتماعية لال�شتف�شار 

منهم عن م�شري تلك �لقر�ر�ت.

بدون  و�شفي  ب�شكل  للمجل�ض  ورد  �أنه  �إلى  �لتقرير م�شريً�  �آخر  و�نتقد ع�شو 
يف  وحتى  جًد�,  �شيقة  حدود  يف  �إل  ��شتثماري  �أو  ت�شغيلي  �أد�ء  موؤ�شر�ت  �أي 
بع�ض �جلد�ول �لتي وردت يف در��شة �للجنة عن �أعد�د �مل�شتفيدين, و�لإير�د�ت 
غري  من  �شنوي  �أ�شا�ض  على  و�لنق�شان  بالزيادة  لها  �لتطرق  مت  و�لتعوي�شات, 

�لإ�شارة �إلى �لأ�شباب �لتي �أدت �إلى تلك �لزيادة �أو �لنق�شان.

�أموًر�  عليه  يرتتب  مبا  جديًد�؛  توجًها  �لنق�شان  �أو  �لزيادة  هذه  متثل  وهل 
�إيجابية �أو �شلبية؟, وكيف يتم �ل�شتفادة منها �أو تالفيها؟, لفتًا �إلى �أن ذلك دعا 
�للجنة �إلى ت�شنيف �ل�شتثمار�ت �إلى حملي وخارجي نظرً� ملحدودية �ملعلومات 

�ل�شتثمارية.

�ملتقاعدين  م�شتحقات  دفع  يف  عجزً�  هناك  �أن  �إلى  �لأع�شاء  �أحد  و��شار 
فرع  �إير�د�ت  خالل  من  متويله  مت  �لعجز  وهذ�  ريـال,  مليار   )4,3( بحو�يل 
�أي من حقوق �مل�شرتكني �حلاليني؛ مت�شائاًل  �ملعا�شات لالأفر�د �لعاملني حاليًا, 
عن �أ�شباب عدم تطرق �ملوؤ�ش�شة لهذ� �لأمر؟ ومدى �نعكا�شاته على �لأد�ء �ملايل 
بالرت�جع  �ملعا�شات  فرع  �إير�د�ت  بد�أت  ما  �إذ�  ا  خ�شو�شً م�شتقباًل,  للموؤ�ش�شة 
يف ن�شبة منوها نتيجًة لتناق�ض �لد�خلني ل�شوق �لعمل تدريجًيا خالل �ل�شنو�ت 
�شوق  من  )�خلارجني  �ملتقاعدين  �أعد�د  زيادة  وكذلك  �لقادمة؛  �لع�شرين  

�لعمل(؛ وبالتايل زيادة تعوي�شات فرع �ملعا�شات.

�إير�د�ت  �إلى  �أكرث  بتمعن  �لنظر  �إلى  ي�شوقنا  �لت�شاوؤل  �إن هذ�  �لع�شو:  وقال 
�ل�شتثمار�ت �لتي بلغت )10,8( مليار ريال؛ وبعدم معرفتنا حلجم �ل�شتثمار�ت 
للموؤ�ش�شة �لتي مل ياأت لها ذكر ل من قريب ول من بعيد؛ كيف ن�شتطيع �لتعرف 
على كفاءة �ل�شتثمار�ت؟ وهل هذ� �لأد�ء هو �لأف�شل؟ ومبعنى �آخر ما هي ن�شبة 
�لعائد على �ل�شتثمار�ت �لإجمالية؟, م�شريً� �إلى �أن �ملوؤ�ش�شة بعدم ذكرها حلجم 

��شتثمار�تها؛ ل تريد �لإف�شاح عن ن�شبة �لعائد على �ل�شتثمار�ت.

بني  ظ  و�ملتحَفّ عليه  و�ملتعارف  �حلقيقي  �لعائد  �أن  �فرت�شنا  لو  و�أ�شاف: 
�مل�شتويات  �حل�شبان  يف  �آخذين   ,)%8-7( بني  ما  هو  �لتقاعدية  �ملوؤ�ش�شات 
قد  �مل�شتوى  هذ�  ظل  يف  فاإنه  )2-3%(؛  بني  ما  حالًيا  ترت�وح  �لتي  �لت�شخمية 
ي�شل حجم �ل�شتثمار�ت �لتي يف حيازة �ملوؤ�ش�شة �إلى نحو )130( مليار ريـال, 

وهذ� �أقل بكثري من حجم �ل�شتثمار�ت لدى �ملوؤ�ش�شة,

وهنا تكمن �مل�شكلة �لتي تعاين منها �ملوؤ�ش�شة؛ ود�ئًما ما تدرج �شمن �ملعوقات 
يف   )%15 )ون�شبتها  �لت�شخم  عالوة  تثبيت  وكذلك  �ملبكر,  �لتقاعد  مثل  �أمور 

�لر�تب �لأ�شا�شي وغريها.

وتابع قائاًل: �إن هذه �لأمور ل يجب �أن توؤخذ مبعزل عن �لأد�ء �ل�شتثماري؛ 
�إذ لو كان �لأد�ء �ل�شتثماري جيًد� فقد يكون باإمكان �ملوؤ�ش�شة �لعامة للتاأمينات 
�ملوؤ�ش�شة  على  لذ�  منها.  كبرًي�  جزًء�  �أو  �لنفقات,  هذه  مثل  تغطية  �لجتماعية 

تقدمي موؤ�شر�ت مالية تف�شيلية تبني �أد�ءها �ل�شتثماري.
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�لجتماعية  للتاأمينات  �لعامة  �ملوؤ�ش�شة  �أن  �لأع�شاء  �أحد  ر�أى  جهته  من 
من  ولي�ض  �جتماعية,  �أدو�ر  ولها  �لأ�شل,  يف  و��شتثمارية  �قت�شادية  موؤ�ش�شة 
للتقاعد؛  �لعامة  �ملوؤ�ش�شة  لدى  �ملتعرث  �لقيا�ض على م�شروع )م�شاكن(  �ملنا�شب 
كموؤ�ش�شات  �حلقيقي  دورها  عن  باملوؤ�ش�شات  تنحرف  �مل�شروعات  هذه  فمثل 

��شتثمارية و�جتماعية.

ا  و�قرتح ع�شو �آخر در��شة منح �ملوؤ�ش�شة �لعامة للتاأمينات �لجتماعية قر�شً
ح�شًنا مببلغ )50( مليار ريـال, ملدة )25( �شنة, لتغطية عو�ئد جزء من �لعجز 
�ملتوقع, وهذ� �لقر�ض �حل�شن �شبق �أن �أعطته �لدولة لل�شركة �ل�شعودية للكهرباء 
يف عامي 2011م, و 2014م. و�لنظام �خلا�ض باملوؤ�ش�شة ي�شمح بقبول مثل هذه 

�لقرو�ض.

�أ�ش�ض  وفق  �لعمل  �لتقاعد  �شناديق  من  نريد  هل  مت�شائاًل:  �آخر,  وعار�شه 
�قت�شادية �أو �شناديق �شمان �جتماعي؟ م�شيفًا �أنه من غري �ملنا�شب �أن يكون 
�حلل هو دعم �ل�شناديق من قبل �لدولة عند وجود �أي خلل لدى تلك �ل�شناديق, 
قبل  من  فالدعم  �ملدى  طويلة  بنظرة  �ل�شناديق  لهذه  ننظر  �أن  �لأن�شب  ومن 

�لدولة يعترب دعًما مرحلًيا ولي�ض على �ملدى �لبعيد.

�شجلت  �ل�شعوديني  �مل�شرتكني غري  ن�شبة  �أن  �إلى  �لنظر  �لأع�شاء  �أحد  ولفت 
�رتفاعًا �إلى )35%(, مت�شائاًل عما �إذ� كانو� م�شرتكني جددً� �أم �شابقون؟, وهل 
تقوم  �أن  و�قرتح  �ملا�شية؟,  لل�شنو�ت  �لتاأمني  مبالغ  ب�شد�د  �ملوؤ�ش�شة  طالبتهم 
�لتقرير,  �لو�ردة يف  �لبيانات  بالتاأكد من هذه  �ل�شعودي  �لعربي  �لنقد  موؤ�ش�شة 

وتتابع �لعمالة �لذين مل ي�شجلو� لديها منذ �شنو�ت طويلة.

للتاأمينات  �لعامة  �ملوؤ�ش�شة  نظام  تطبيق  �إلى  �لتطرق  عدم  �آخر  ولحظ 
�لجتماعية, خا�شًة فيما يتعلق بالتحقق من �شحة عالقة �شاحب �لعمل بالعامل, 
�لبند  يف  �ل�شتون  �ملادة  عليه  ن�شت  ما  وهذ�  خمالفات؛  من  ي�شوبها  قد  وما 
)ثانًيا( من نظام �ملوؤ�ش�شة. مطالبًا �ملوؤ�ش�شة �أن ت�شمن يف تقريرها �لقادم نتائج 
�إلى  �إ�شافة  �ملخالفات,  بيان جميع  �لعالقة مع  تتحقق من �شحة  �لتي  �لتقارير 
ت�شمني بيانات كاملة عن مفت�شي �ملوؤ�ش�شة من حيث موؤهالتهم و�ل�شعوبات �لتي 

يو�جهونها �أثناء تنفيذ �أعمالهم وغري ذلك.

يف  �مل�شرتكات  �ل�شعوديات  ن�شبة  يو�شح  مل  �لتقرير  �إن  �آخر:  ع�شو  وقال 
�ملوؤ�ش�شة؛ بل وردت �لأرقام �خلا�شة بال�شعوديني ب�شكل عام. و�شدد على �شرورة 
�ل�شادرة بخ�شو�ض  �لقر�ر�ت  �نعكا�ض  للمجل�ض  ليتّبني  �مل�شرتك  تو�شيح جن�ض 
�خلدمات  توفر  عدم  لحظ  كما  �ل�شعودية.  �ملر�أة  عمل  وجمالت  فر�ض  زيادة 
و�لبالغ  �ل�شعوديات  �ملوظفات  لقلة  نظًر�  �ملوؤ�ش�شة  ومكاتب  فروع  يف  �لن�شوية 

عددهن )29( موظفة فقط.

وت�شاءل �أحد �لأع�شاء عن �شبب عدم �إ�شغال �لوظائف �ل�شاغرة �لبالغ لدى 
من  خلوه  �لتقرير  على  �لع�شو  لحظ  كما  وظيفة,   )283( وعددها  �ملوؤ�ش�شة 
�ل�شتثمار�ت  �أن  �لتقرير  �أورد  بال�شتثمار �خلارجي؛ حيث  �ملتعلقة  �لتف�شيالت 
تلك  نوعية  يو�شح  �أن  دون  �ملوؤ�ش�شة,  ��شتثمار�ت  من   )%35( بلغت  �خلارجية 

�ل�شتثمار�ت, وحجم �ملخاطر, وحجم �لعو�ئد.

كما  �ملوظفني,  ت�ّشرب  من  تعاين  ز�لت  ما  �ملوؤ�ش�شة  �أن  �آخر  ع�شو  و�أ�شاف 
تو�جه �شعوبات يف ��شتقطاب �لكفاء�ت �لب�شرية �لوطنية �ملوؤهلة, وذلك ب�شبب 
و�شّلم  �لعامة  �ملوؤ�ش�شات  ب�شوؤون موظفي  �لتنفيذية �خلا�شة  �للو�ئح  عدم تعديل 
و�ملز�يا  و�لبدلت  �لرو�تب  �شّلم  مو�شوع  بدر��شة  مطالبًا  بها.  �لعاملني  رو�تب 

�ملالية, و�قرت�ح تو�شية بهذ� �ل�شاأن.

وهذه  �حلجم  بهذ�  ملوؤ�ش�شة  �ملنا�شب  غري  من  �أنه  �آخر  ع�شو  و�عترب 
يف  �لأخرى  �لبيوت  مناف�شة  على  �لقدرة  لها  يكون  ل  �أن  �لكبرية  �ل�شتثمار�ت 
�إ�شافة  �إلى  د�عيًا  �ملوؤ�ش�شة.  �بتعثتهم  �لذين  �لحتفاظ مبوظفيها  �أو  ��شتقطاب 
وحتديد  �ملتميزة  �لكفاء�ت  ��شتقطاب  يف  �حلق  �لإد�رة  جمل�ض  باإعطاء  تو�شية 
يف  وبخا�شة  �لكرمي  �ل�شامي  �ملقام  تعميم  من  �ملوؤ�ش�شة  ��شتثناء  �أو  مكافاآتهم, 

جمال �ل�شتثمار.

و�أيد �آخر باأن هناك �شعوبة لدى �ملوؤ�ش�شة يف ��شتقطاب �لكفاء�ت على �لرغم 
من وفرة �خلريجني و�ملبتعثني �لذين �أكملو� در��شتهم يف �خلارج.

وز�د ع�شو �آخر باأن �للجنة �شبق �أن �أو�شت يف تقرير �ملوؤ�ش�شة �ل�شابقة بدر��شة 
�إمكانية زيادة �حلد �لأدنى ملعا�شات �ملتقاعدين؛ ولكن بقي �لأمر كما هو عليه. 
ور�أى �أن تقوم �لدولة بالإ�شهام يف دفع ح�شة مالية تدفع عن كل �شخ�ض م�شرتك 

يف �ملوؤ�ش�شة.

اقتراح بدراسة منح المؤسسة
قرًضا حسًنا بـ50 مليار ريال

المؤسسة تواجه صعوبات في استقطاب 
الكفاءات الوطنية المؤهلة
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ولحظ �أحد �لأع�شاء �أن �لتقرير �أوجز فيما يخ�ض نظام تبادل �ملنافع بني 
نظام �لتاأمينات �لجتماعية ونظامي �لتقاعد �ملدين و�لع�شكري, على �لرغم من 

�أهميته عند �شريحة كربى من �ملوظفني يف �لقطاعني �لعام و�خلا�ض.

م�شيفًا �أن �لبيانات �لو�ردة يف �لتقرير بخ�شو�ض عدد من طلبو� �شم �ملدد 
وفًقا لنظام تبادل �ملنافع قليل جًد� مقارنة بعدد �مل�شرتكني, مما يعني �أن هناك 
خلاًل فعلًيا يف تطبيق هذ� �لنظام, و�نحر�فه عن �لهدف �لذي و�شع من �أجله, 
هذ�  مبوجب  �مل�شكلة  �للجنة  تقوم  �أن  على  ين�ض  �ملنافع  تبادل  نظام  �أن  كما 
�لنظام مبر�جعة �آلية تطبيقه و�جلدوى منه كل ثالث �شنو�ت؛ ومع ذلك مل يرد 

يف �لتقرير ما ي�شري �إلى تلك �ملر�جعة. 

من جهته ر�أى ع�شو �آخر �أنه من �ملنا�شب �أن تتطور نظرتنا لال�شتثمار, و�أن 
نفكر  و�أن  لبالدنا,  وحيوي  وتنموي,  م�شتد�م,  ُبعد  لها  ��شتثمارية  بطرق  نفكر 
مبجالت رحبة لها م�شتقبل ربحي؛ ومنها جمال �ل�شتثمار يف �ملياه, وحتليتها, 
“على  تن�ض:  جديدة  تو�شية  �إ�شافة  و�قرتح  فيه.  �لتقنيات  بع�ض  وتطوير 
�لتاأمينات �لجتماعية �مل�شاركة يف �ل�شتثمار مل�شروعات حتلية �ملياه �ملعتمدة على 

�لطاقات �لبديلة”.

تفر�ض  وهي  �ملوؤ�ش�شة,  لدى  مالية  وفرة  هناك  �أن  �لأع�شاء  �أحد  و�عترب 
غر�مات مالية على �ملوؤ�ش�شات و�أرباب �لعمل حال �لتاأخري يف �شد�د �مل�شتحقات 
تلك  تت�شاعف  وقد  �مل�شتحق  �إجمايل  من   )%2( �لغر�مات  هذه  وتبلغ  �ل�شهرية 
بع�ض  ذلك  على  ينطوي  مما  �لتالية,  �ل�شهور  يف  �أكرث  يتاأخر  عندما  �لن�شبة 
�ملحاذير �ل�شرعية, و�قرتح �أن تدر�ض �للجنة هذ� �ملو�شوع مع �ملوؤ�ش�شة؛ لتخرج 
يدفعون  ل  �لذين  �مل�شرتكني  عن  �خلدمات  بع�ض  �إيقاف  مثل  منا�شبة,  ببد�ئل 

�مل�شتحقات.

ولفت �أحد �لأع�شاء �لنظر �إلى �أن هناك �شبابية وعدم �شفافية للقو�ئم �ملالية 
ملوؤ�ش�شة �لتاأمينات �لجتماعية و��شتثمار�تها وبخا�شة �خلارجية منها, حيث ر�أى 
وذلك  �أكرث من �خلارجية  �لد�خلية  �ل�شتثمار�ت  �لرتكيز على  �لأن�شب  �أنه من 
ملا يتمتع به �قت�شاد �ململكة من قوة, وميكن للموؤ�ش�شة �ل�شتثمار يف �لعديد من 
و�ل�شحة  �ملعرفة  جمالت  مثل:  �ملخاطرة  عن�شر  فيها  ينخف�ض  �لتي  �ملجالت 

و�لتعليم بحيث تدخل �ملوؤ�ش�شة كم�شتثمر فقط ولي�ض كم�شغل لال�شتثمار�ت.

وطالب �لع�شو مبناق�شة �ملوؤ�ش�شة �لعامة للتاأمينات �لجتماعية يف كيفية �شمان 
��شتمر�ر �لتاأمني �ل�شحي للم�شرتكني ومن يعولونهم بعد �نقطاعهم عن �لعمل 
وتقاعدهم, ونقل �لأعباء �ملالية �خلا�شة بالتاأمني �ل�شحي للم�شرتك وعائلته من 

�ملوؤ�ش�شة �لتي كان يعمل بها �إلى �ملوؤ�ش�شة �لعامة للتاأمينات �لجتماعية.

و��شتغرب �أحد �لأع�شاء تذمر �ملوؤ�ش�شة من عدم تعاون عدد من �جلهات يف 
�ملوؤ�ش�شة من  �شكوى  �إلى  �لوزر�ء؛ م�شريً�  �ل�شادرة من جمل�ض  �لقر�ر�ت  تنفيذ 
عدم تعاون وز�رة �ملالية, رغم �أن بع�ض �لقر�ر�ت �شدرت منذ �أكرث من )13( 

عاًما ومل تنفذ حتى �لآن.

وحث ع�شو �آخر �ملوؤ�ش�شة على �أن تكون ولدة باملنتجات �لتكافلية و�لتعاونية 
�أف�شل للم�شرتكني يف هذه �ملوؤ�ش�شة, ومن ذلك �لربنامج  �لتي ت�شمن م�شتقباًل 
�لتعاوين لالإ�شكان بحيث ل يهدف �إلى ربح �ملوؤ�ش�شة بقدر ما يهدف �إلى �إيجاد 
م�شاعدة  �إلى  يهدف  تعاوين  باأ�شلوب  �لتكاليف  منخف�شة  �إ�شكانية  مناذج 
�مل�شرتكني و�ملنت�شبني للتاأمينات �لجتماعية للح�شول على �شكن باأقل �لتكاليف 

�ملمكنة, ومبو��شفات معقولة تنا�شب �مل�شرتكني.

�ل�شحي  �لتاأمني  �ملنتجات  هذه  ومن  �لتكافلية  �ملنتجات  �أي�شَا  ذلك  ومن 
وتقدمي هذه �ملنتجات ملنت�شبيها على �شبيل �لختيار.

نقل التأمين الصحي للمتقاعد وعائلته
إلى التأمينات االجتماعية
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النفاق والمجاملة صنوان مختلفان
ومعار�شو  و�لذقون,  �للحى  على  �ل�شحك  �أو  �لجتماعي  �لنفاق  �أنو�ع  من  نوع  �ملجاملة  �أن  يعتقد  بع�شنا 
�ملجاملة يتحججون باأنهم �شرحاء �شجعان يقولون �حلق بال خوف �أو تردد.. و�أنهم لي�شو� بحاجة ملجاملة �أحد. 
ما �لفرق بني �ملجاملة و�لنفاق؟ �لفرق ب�شيط للغاية, �ملجاملة هي كلمات �إطر�ء تخرج ب�شدق منك ملن �أمامك 
بهدف ك�شب حبه, �أوت�شجيل للو�قع, و�لنفاق هو كلمات تخرج منك ملن هو �أمامك و�أنت غري مقتنع بها, من 
�أجل حتقيق منفعة �أو م�شلحة.. �ملجاملة من �شمن �ل�شلوكيات �لتي تك�شبك حمبة �خللق - وحينما ت�شتخدم 
بحكمة - فاإنها تفتح لك �لأبو�ب �ملغلقة يف حياتك �لعملية و�لجتماعية وجميع نو�حي �حلياة, �ملجاملة دليل 
على حت�شر �ل�شعوب وتعرب عن مدى �لتطور �لثقايف للفرد و�ملجتمع. �ملجاملة تفيد �ل�شخ�ض �لذي جتامله و 
جتعله يلتفت �إلى �ل�شفات و�لأخالق �حل�شنة وهذ� بالطبع �شيحفزه على �لإتيان مبثل هذه �ل�شلوكيات مر�ت 
عديدة بروح معنوية مرتفعة. كيف ت�شبغ �ملجاملة باأ�شلوب جذ�ب؟ :�لإميان مبا تقول   - يجب �أن تكون مقتنعا 
�أوًل مبا تقول, فما يخرج من �لقلب يدخل �إلى �لقلب -, لذ� �إذ� قررت �أن جتامل �شخ�شًا ما فعليك �أن تبحث 
عن �شفات حقيقية فيه, عليك �أن تعمل جردً� �شريعًا لتاريخه معك, ت�شتعر�ض فيه مو�قفه وكالمه و�هتماماته 
�ملختلفة, ومن خالل هذ� �جلرد �شتكت�شف فيه �شفات ح�شنة كثرية ومو�قف نبيلة �شدرت منه يف �ملا�شي ميكن 
�أن تربزها له وت�شيغها يف جماملة ترفع روحه �ملعنوية وت�شاعده على �لقيام بهذ� �ل�شلوك �حل�شن مر�ت كثرية, 

لكن هل �ملجاملة يف �لو�قع �لإد�ري ويف معرتك �حلياة حمبذة.
�لنفاق د�ء �لع�شر و�أبرزه �لنفاق �لإد�ري: هو �أ�شلوب ل �أحبذه ي�شتعمله �ل�شخ�ض لك�شب م�شالح قال تعالى 
ِذيَن اآَمُنوا َوَما َيْخَدُعوَن اإِال اأَْنُف�َسُهْم َوَما َي�ْسُعُروَن(.. فالنفاق االإداري يجعل من بيئة العمل  َ َوالنَّ )ُيَخاِدُعوَن اهللنَّ
قنبلة موقوته, فالنفاق لن يطول كثريً� لأنه مبني على �لغ�ض و�خلد�ع, فاإن كان �لنفاق ملدير مت�شلط فالبد �أن 
تنفجر �لقنبلة يف وجه ذلك �ملدير يومًا ما, و�إن كان �ملدير متملقا فال بد �أن ينك�شر يومًا ليكت�شف �أن عالقاته 
لي�شت �إل وهمًا �أو متثيلية.. فما بني على باطل فهو باطل.. و�لنفاق بكل �أنو�عه باطل.. ول ي�شح �إل �ل�شحيح, 
ولكن هناك معنًى �آخر قد يكون بدياًل للنفاق ونتائجه �إيجابية وبدياًل حممودً� وهي �ملرونة يف �لتعامل و�إعطاء 
النفاق  نوع  من  �سلوكية  اأمناط  �ساعت  لقد  النفاق.  ت�ستدعي  التي  للمواقف  عالج  فاملرونة  حقه،  موقٍف  كل 
�لإد�ري  و�لتزلف فارتقى �إلى مر�تب �مل�شوؤولية �أ�شخا�ض تنق�شهم �لكفاءة و�لقدرة و�جلد�رة فا�شتعا�شو� عنها 
بالت�شليل و�لهالة �لإعالمية �خلادعة, فاأ�شبح �إعطاء ن�شف �حلقيقة وحجب �لن�شف �لآخر جزءً� من �شلوك 

بع�شهم وممار�شاتهم,
و�إذ� كان �ل�شلوك غري �ل�شوي لهوؤلء �ملديرين هو �أحد �أ�شباب ثقافة �لنفاق؛ فاإن �ملوظفني �أنف�شهم غذو� هذه 
�لثقافة؛ لأن لديهم �لقابلية لذلك؛ �إما لأنهم �شعاف �ملهار�ت �أو غري موؤهلني لأد�ء �أعمالهم �أو دخلو� �ملجال 
بطريقة غري �شرعية, وهو �أمر م�شت�ْشٍر لدينا حيث ت�شود ثقافة �ل�شلة و�لت�شابك �مل�شلحي بني �لأفر�د مبنطق 

»فلنخدمه �ليوم و�شيخدمنا غد�, وهكذ� �لأيام تدور«.
�نت�شر �لنفاق و��شت�شرى يف موؤ�ش�شاتنا �لإد�رية, و�أ�شبح يحمل معاين �أخرى جتّمله وتزينه, وتظهره على غري 
حقيقته.. وتطلق عليه م�شميات �أخرى, و�ملنافق يعد نف�شه متميزً�.. وحتول �لنفاق �إلى مر�ض خطري ��شتفحل 
د�وؤه وعرقل م�شرية �لإد�ر�ت بعد �أن �أ�شبح و�شيلة رخي�شة للرتقي و�حل�شول على �ملكا�شب وظلم �لآخرين من 
�لإنتاج و�جلودة  �لقيم, وطغت ثقافته على ثقافة  و  للمبادئ و�لأخالق  �إلى معول هدم  دون وجه حق, وحتول 

و�إتقان �لعمل.. فرت�جع �لعمل و�لإنتاج.
باأنه �شخ�ض مري�ض, ومتاآمر, وو�شويل, ومت�شلق, يهدم �لتما�شك �لجتماعي, و�أن  �ملنافق  و�شف �لعلماء 
�لنفاق �شفة �شيطانية يرف�شها �لدين ويحرمها, ود�ء ي�شيب �لقلب فيتمكن يف �جل�شم, وقالو� �إن �لدو�ء يكمن 

يف �للتز�م باملنهج �لقر�آين �لرباين و�ل�شنة �لنبوية.
�لنفاق بني زمالء �لعمل, �شلوك م�شني, تاأثريه كبري على �حلياة �لعمليـة للموظف د�خل مكان عمله, خا�شة 
�أنه ولالأ�شف �أ�شبح ظاهرة متف�شية ي�شلكها �شعيف �لإر�دة و�لعزمية,ويفتقد لبعد �لنظر و ل ينظر �إل بني رجليه

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

مبجل�س ال�سورى
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أ / عبد العزيز الهدلق
رئيس لجنة الشؤون اإلجتماعية واألسره والشباب

اقتراح بتعديل المسمى إلى »نظام ذوي االحتياجات الخاصة«

الشورى يدرس مقترح تعديل نظام رعاية المعوقين

والأربعني  احلادية  العادية  جل�سته  خالل  ال�سورى  جمل�س  وافق 
معايل  برئا�سة  1435/7/27هـ  املوافق  الثنني  يوم  عقدها  التي 
مالءمة  على  اجلفري  اأمني  بن  حممد  الدكتور  املجل�س  رئي�س  نائب 

درا�سة مقرتح تعديل عدد من مواد نظام رعاية املعوقني.

بدرا�سة  وال�سباب  والأ�سرة  الجتماعية  ال�سوؤون  جلنة  و�ستقوم 
مقرتح تعديل املواد »الثانية« و«الثامنة« و«احلادية ع�سرة« من نظام 
رعاية املعوقني املقدم من اأع�ساء املجل�س الدكتورة لبنى الأن�ساري, 
والدكتورة  م�سيط,  اآل  منى  والدكتورة  ال�سعالن,  لطيفة  والدكتورة 
املعوقني  رعاية  نظام  تعديل  م�سروع  مقرتح  وكذلك  اجل�سي؛  نهاد 
املادة  اإلى  ا�ستنادًا  املو�سى,  نا�سر  الدكتور  املجل�س  ع�سو  من  املقدم 

الثالثة والع�سرين من نظام جمل�س ال�سورى.

الجتماعية  ال�سوؤون  جلنة  لتقرير  ا�ستمع  قد  املجل�س  وكان   
اللجنة  رئي�س  تاله  الذي  املقرتحني,  ب�ساأن  وال�سباب  والأ�سرة 
اللجنة  تقرير  املجل�س  ناق�س  ثم  ومن  الهدلق.  عبدالعزيز  الأ�ستاذ 
وتو�سيتها ب�ساأن املو�سوع, حيث ذكر اأحد الأع�ساء اأن درا�سة اأ�سارت 
اإلى دور وزارة الرتبية والتعليم, ووزارة ال�سوؤون الجتماعية, ووزارة 
لربامج  وتنظيمات  ولوائح  �سيا�سات  اإيجاد  يف  وجهودها  ال�سحة, 
نظام  ب�سدور  تلك اجلهود  والتاأهيل, حيث توجت  الرتبية اخلا�سة 

رعاية املعوقني يف عام 1421هـ.
�أُعد من قبل مركز  و�أ�شاف �لع�شو �أن �لدر��شة �أ�شارت �إلى �أن هذ� �لنظام 
بن  �شلطان  موؤ�ش�شة  دور  بيان  من  بد  ل  لكن  �لإعاقة,  لأبحاث  �شلمان  �لأمري 
و�مل�شاركة كذلك يف  لتمويل �مل�شروع منذ بد�يته,  �آل �شعود �خلريية  عبد�لعزيز 

�إعد�ده. 

�لثانية  �ملادة  , ور�أى منا�شبة تعديل  �أهمية در��شة �ملقرتح �ملقدم  �شدد على 
باإ�شافة بند للمجالت �لق�شائية, ومر�عاة �لظروف �ل�شحية لل�شخ�ض �ملعاق, 
وكذلك ��شتخد�م �لتقنيات �حلديثة. ولحظ يف �ملادة �لثامنة �أن رئي�ض �ملجل�ض 

�لأعلى ل ميلك تعيني �لأع�شاء �إمنا ير�شحون من قبل �جلهات �ملعنية.

كان  1421هـ  عام  �ل�شادر  �ملعوقني  رعاية  نظام  �أن  �آخر  ع�شو  و�أ�شاف 
ور�ء  �لرئي�ض  �ل�شبب  هو  تفعيله  عدم  �أن  �إل  وقته,  يف  ومتميًز�  مدرو�ًشا  نظاًما 
�إلى  توكل  ما  عادة  �لأنظمة  جميع  �أن  كما  �لنظام,  هذ�  من  �ل�شتفادة  عدم 
جهات لتنفيذها, وهذ� �لنظام يفرت�ض �أن يوكل �إلى �ملجل�ض �ملزمع تكوينه من 
خالل هذ� �لنظام. م�شريً� �إلى �أن عدم تكوين هذ� �ملجل�ض �أدى �إلى �لعديد من 

�لإ�شكاليات �لتي تو�جه هذه �لفئة �لغالية.

لتعديل  �أحكاًما حمددة  يت�شمن  ل  �ملقدم  �ملقرتح  �أن  �لأع�شاء  �أحد  ولحظ 
مقرتح  ثم  ومن  وم�شوغات,  عامة  �أهد�ًفا  يت�شمن  و�إمنا  �لعالقة,  ذ�ت  �ملو�د 
حمدد  �ملو�شى,  نا�شر  �لدكتور  من  �ملقدم  �ملقرتح  لكن  �لقائم,  �لنظام  بتعديل 
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�إلى وجاهة  لكنها ل ت�شل  لها ما يربرها,  �مل�شوغات  �أن  وتعديالته دقيقة, كما 
تقدمي مقرتح بطلب تعديل �لنظام �حلايل؛ لأن �لإ�شكالية تكمن يف عدم تفعيل 
�لنظام �حلايل, وهذ� مما ينبغي على �ملجل�ض �لوقوف عنده, ومر�جعة �أ�شباب 
ذلك, كما ينبغي على �للجنة �لتحقق من �جلهات �ملعنية ذ�ت �لعالقة عن �أ�شباب 

عدم تفعيل هذ� �لنظام.
و�أكد ع�شو �آخر �أهمية در��شة مقرتح تعديل بع�ض مو�د نظام رعاية �ملعوقني 
ع�شر  �أربعة  من  �أكرث  منذ  �شدر  �ملعوقني  رعاية  نظام  �أن  لحظ  �أنه  بيد  مهم, 
�مل�شمى  تعديل  و�قرتح  متاًما.  خمتلف  �لثقايف  فاملوقف  �ليوم  �أما  م�شت,  عاًما 
توحي  �لتي  )رعاية(  كلمة  و��شتبعاد  �خلا�شة”,  �لإحتياجات  ذوي  “نظام  �إلى 

بال�شفقة و�لرحمة, و��شتبعاد كلمة )�ملعوقني( �لتي توحي بالدونية.
و�أ�شاف �لع�شو �أنه من �خلطاأ �لنظر �إلى ذوي �لحتياجات �خلا�شة كحالة 
طبية, بل ينبغي تو�شيع �ل�شورة �لعامة و�لأخذ باحل�شبان عالقتها مع �ملجتمع, 
وذلك لك�شر �لرت�ث �ل�شائد من �لعزلة و�لإق�شاء �لتي يعاين منها معظم ذوي 
�لحتياجات �خلا�شة, م�شيفًا �أن ك�شر طوق �لعزلة و�لإق�شاء لهذه �لفئة و�إز�لة 
وحركة  �لدولة  بني  م�شرتكة  م�شوؤولية  هي  �مل�شاو�ة,  دون  حتول  �لتي  �حلو�جز 
�ملجتمع, فال ينبغي �ليوم �أن ي�شدر نظام, �أو تبنى مدر�شة, �أو جامعة, �أو �شبكة 
مو��شالت, �أو فنادق, �أو حمالت جتارية, وغريها دون �لنظر �إلى حاجات هذه 

�لفئة �لعزيزة.

و�نتقد �أحد �لأع�شاء �لق�شور يف رعاية �ملعوقني يف �ململكة, وت�شتت �جلهود 
و�خلدمات �ملقدمة لهم من قبل �جلهات و�ملوؤ�ش�شات �ملختلفة, مو�شحًا �أن ذلك 
يرجع �إلى عدم وجود جهة مرجعية ملر�قبة ومتابعة �خلدمات �ملقدمة للمعوقني. 

لهذ�  مرجعية  ن�شو�شه  �شمن  ُو�شع  قد  حالًيا  �لقائم  �لنظام  �إن  و�أ�شاف: 
�لنظام من خالل �ملجل�ض �لأعلى ل�شوؤون �ملعوقني؛ يرتبط برئي�ض جمل�ض �لوزر�ء, 
�إل �أن هذ� �لنظام مل يطبق على �أر�ض �لو�قع ومل يتم ت�شكيل هذ� �ملجل�ض, وتكوين 
�إلى عدم تفعيل  �أدى  �لأمانة �لعامة للمجل�ض, وو�شع �مليز�نية �خلا�شة به؛ مما 

متطلبات هذ� �لنظام.

�لنظام  تفعيل مو�د  �أ�شباب عدم  �إلى  ي�شريو�  �ملقرتح مل  �أن مقدمي  ولحظ 
ذ�ت  �جلهات  من  ت�شتف�شر  ومل  ذلك,  �إلى  �للجنة  ت�شر  مل  وكذلك  �لرئي�شة, 
�إلى هيئة  �لنظام  تعديل هذ�  به مقدمو �ملقرتح هو  �أن ما يطالب  �لعالقة, كما 
مو�ده  تنفيذ  يتم  مل  حايل  نظام  تقييم  من  نتمكن  كيف  قائاًل:  وت�شاءل  عامة, 
�لتنفيذ من  ��شتجابة يف  �أكرث  عامة  هيئة  �إن�شاء  �شيكون  وهل  �أ�شاًل؟,  �لرئي�شة 

ت�شكيل �ملجل�ض؟, وهل هو �أكرث مرونة يف تنفيذ م�شامني هذ� �لنظام؟.

�لعامل يقدر بحو�يل )650(  �إن عدد �ملعوقني يف  �آخر:  من جهته قال ع�شو 
�أي  1993م  عام  �لعاملية-  �ل�شحة  منظمة  تقرير  -ح�شب  �شخ�ض  مليون 
حو�يل)10%( من تعد�د �شكانه؛ �إل �أنه وعلى �مل�شتويات �لوطنية تتفاوت وتتباين 

ن�شبة حجم �مل�شكلة, وت�شنيف �لإعاقات, و�أنو�عها, وتوزيعها يف خمتلف �ملناطق 
�جلغر�فية, وكذلك �أ�شبابها و�لعو�مل ذ�ت �ل�شلة مما ي�شتلزم معرفتها, وبالتايل 
�إعد�د �خلدمات )�لوقائية و�لعالجية و�لتاأهيلية( يف �شوئها. منوهًا �إلى �أنه على 
�مل�شتويات �لإقليمية و�لدولية حظيت ق�شايا �لإعاقة و�ملعوقني باهتمـام حكومـي 

و�أهلي كبري.

�أن رعاية هذه �لفئة من �ملو�طنني يف �ململكة �لعربية �ل�شعودية  وز�د �لع�شو 
تقوم عليها عدد من �جلهات �حلكومية وموؤ�ش�شات �ملجتمع �ملدين ذ�ت �لعالقة 
بال�شاأن �ل�شحي و�لجتماعي و�لقت�شادي وفق �لخت�شا�شات �لتي حددت لها, 
وتنظم �لعمل يف خمتلف جو�نب هذ� �ملجال عدد من �لأنظمة و�للو�ئح و�لقر�ر�ت 
و�لتعليمات وفق �خت�شا�ض كل جهة من �جلهات �لتي ت�شارك يف رعاية وتعليم 
وتدريب وتاأهيل وتوظيف �ملعوقني. ويف �شوء ذلك رئي و�شع نظام متكامل و�شامل 
بعد ��شتكمال دورته �لنظامية كما ورد يف �ملقرتحني بالتف�شيل, و�شدر “نظام 
بعد  1421/9/23هـ  وتاريخ  )م/37(  رقم  �مللكي  باملر�شوم  �ملعوقني”  رعاية 
��شت�شارية  وجمموعات  جلان  قبل  من  و�لتنقيح  و�ملر�جعة  �لإعد�د  من  �شنو�ت 
متخ�ش�شة من د�خل وخارج �ململكة ثم جمل�ض �ل�شورى وجمل�ض �لوزر�ء, وهو ما 

يتالءم وحجم م�شكلة �لإعاقة يف �ململكة.

ور�أى �أن �أهم ما يف  �مل�شروع �ملقرتح تعديل ما يتعلق باملجل�ض �لأعلى لرعاية 
�ملعوقني ومكوناته و�خت�شا�شاته, م�شريً� �إلى �أن هناك �لعديد من �لأمثلة لتكوين 
�ملجال�ض �لعليا يف بع�ض �لدول �لعربية, كما يف �لقانون �لتون�شي, و�لأردين, ويف 
بني  �لتفاوت  خاللها  من  ويت�شح  وغريها,  �لبحرين  مملكة  ويف  عمان,  �شلطنة 

�لدول وجمال�شها.

و�قرتح �أن تقوم �للجنة بالطالع عليها لتقييم مدى جناح كل منها, و�لإفادة 
من ذلك يف مو�د �لنظام و�لتعديالت �ملقرتحة, وكذلك �لطالع على ما �شدر 
تاريخ  يف  �لوزر�ء  جمل�ض  من  �شدر  ما  ذلك  ومن  �ل�شاأن,  هذ�  يف  قر�ر�ت  من 

1435/7/16هـ, مما يدل على حر�ك �لدولة يف جمال رعاية �ملعوقني.

عدم وجود جهة مرجعية لمراقبة 
ومتابعة الخدمات المقدمة للمعوقين
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تقرير ديوان المراقبة.. معوقات تحجم دوره الرقابي!

العادية احلادية والأربعني  ال�سورى خالل جل�سته  ناق�س جمل�س 
التي عقدها يوم الثنني 1435/7/27هـ برئا�سة معايل نائب رئي�س 
ال�سوؤون  جلنة  تقرير  اجلفري,  اأمني  بن  حممد  الدكتور  املجل�س 
املايل  للعام  العامة  املراقبة  لديوان  ال�سنوي  التقرير  ب�ساأن  املالية, 

1435/1434هـ الذي تاله رئي�س اللجنة الدكتور �سعد مارق.

وبعد اأن تال رئي�س اللجنة تقرير اللجنة وتو�سيتها ب�ساأن املو�سوع, 
ُعر�سا للمناق�سة, حيث لحظ اأحد الأع�ساء معاناة ديوان املراقبة 
جمل�س  تو�سيات  من  بالرغم  معه  املتعاونة  غري  اجلهات  مع  العامة 
على  واقرتح  والوا�سحة.  واملحددة  بالنوعية  و�سفها  التي  ال�سورى 
غري  اجلهات  عن  تف�سيلية  معلومات  تطلب  اأن  املالية  ال�سوؤون  جلنة 
املتعاونة, والتي ل تلتزم بالرد على ملحوظات الديوان, مع حتديد 
حجم ونوعية املخالفة اأثناء درا�ستها هذا التقرير بدًل من تقدميها 

يف تو�سية اللجنة الثانية.

كما �قرتح �لع�شو �أن تقدم �للجنة يف �لتقرير �لقادم حاًل لهذه �لإ�شكالية, و�أن 
ت�شت�شيف مندوبني من �جلهات �لتي تعيق عمل �لديو�ن.

من جانبه لحظ ع�شو �آخر على �لتقرير �لتكر�ر؛ قائاًل �أنه ورد �أن �لديو�ن 
ر�جع )89( ح�شاًبا ختامًيا ومت �إير�د ملحوظات على )61( منها؛ بن�شبة )%69( 
وهذ� �لرقم نف�شه و�لن�شب نف�شها هي �لتي �أُ�شري �إليها يف �لتقرير �ل�شنوي �ملا�شي 
للديو�ن, ما يدل على �أنه ل يوجد �أي حت�شن يف �لدور �لرقابي للديو�ن, و�أن رقابة 

�لديو�ن لي�ض لها �أي مفعول, ب�شبب ��شتمر�ر �ملعوقات �لتي يو�جهها �لديو�ن.

و�أ�شاف �لع�شو �أن �لقر�ر�ت �لتي �تخذها �ملجل�ض على مد�ر �لأعو�م �ملا�شية 
مل ت�شهم يف �إيجاد حل للمعوقات �لتي يو�جهها �لديو�ن, ومن بني �ملعوقات �لتي 
�أ�شار �إليها �لتقرير وُذكرت يف تقارير �لديو�ن لالأعو�م �ل�شابقة هو �لأ�شلوب �ملتبع 
يف در��شة تقرير �لديو�ن, حيث �إنه �أ�شار �إلى �أن �لتقرير يحال �إلى جلنة يف هيئة 
�خلرب�ء مكونة من �جلهات �حلكومية �خلا�شعة لرقابته, ول يعر�ض على جمل�ض 
�لوزر�ء �إل ما تنتهي �إليه هذه �للجنة من مرئيات؛ وبالتايل فاإن مرئيات �لديو�ن 

وتو�شياته ل جتد طريقها �إلى �لتنفيذ.
م�شريً� �إلى �لقرت�ح �لذي �أبد�ه ديو�ن �ملر�قبة �لعامة حلل هذه �مل�شاألة وهو 
ت�شكيل جلنة عليا حمايدة لدر��شة تقارير �لديو�ن �لرقابي؛ بحيث ل يكون من 
�شمن �أع�شائها رئي�ض جلهاز تنفيذي يخ�شع لرقابة �لديو�ن, وت�شاءل �لع�شو عن 
�شبب عدم تبني جلنة �ل�شوؤون �ملالية لهذ� �ملقرتح وعدم تربير رف�شها �ل�شمني 

له؟.
�شرورة  عن  �لديو�ن  تقرير  ت�شمنه  ما  �ملجل�ض  يوؤيد  �أن  �أهمية  �آخر  و�أكد 
ت�شكيل جلنة عليا حمايدة لدر��شة تقارير ديو�ن �ملر�قبة, وتاأييد مطالبة �لديو�ن 
بتمكينه من فح�ض م�شتند�ت �حل�شاب �خلتامي للدولة ميد�نًيا وفح�ض �حل�شاب 

�خلتامي لوز�رة �ملالية.

�إلى عدم مو�كبة نظام ديو�ن �ملر�قبة  �أ�شار  �لتقرير  �إن  �أحد �لأع�شاء  وقال 
�ملايل للتطور�ت و�مل�شتجد�ت �حلديثة يف �لإد�رة �ملالية, حيث م�شى على نظام 
�لديو�ن �أكرث من 44 عاًما, وقد مت رفع م�شروع �لنظام �جلديد �إلى �ملقام �ل�شامي 
للت�شدي  �لأولويات  من  �لنظام  هذ�  �شدور  يكون  �أن  �ملهم  ومن  1418هـ؛  عام 
�لعام  �ملال  حماية  يف  و�مل�شاعدة  �لتقرير  يف  �إليها  �مل�شار  �ملعوقات  من  لكثري 

بفاعلية وكفاءة �أكرب.
ولفت ع�شو �آخر �إلى �أن هناك �لعديد من �جلهات �لر�شمية �لتي توؤدي وظائف 
مت�شابهة, مت�شائاًل عن �شبب عدم �ملطالبة بتوحيد هذه �لأجهزة يف جهاز و�حد 

له �شالحيات فاعلة ونظام �شامل يتعلق بال�شاأن �لرقابي ومكافحة �لف�شاد؟.

ال يوجد أي تحسن في الدور
الرقابي للديوان
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تكون  تكاد  �لعامة  �ملر�قبة  ديو�ن  تقرير  على  �للجنة  تو�شيات  �أن  م�شيفًا 
فتعدد  �لف�شاد؛  مكافحة  هيئة  تقارير  على  �لإن�شان  حقوق  جلنة  تو�شيات  هي 
�لأجهزة �حلكومية ور�ء �شعف �ل�شلطة �لرقابية عموًما. و�قرتح �أن يبادر جمل�ض 
روؤيا  من  ينطلق  �ململكة  يف  �لرقابي  لل�شاأن  �شامل  نظام  م�شروع  بتبني  �ل�شورى 
جديدة لتوحيد تلك �لأجهزة يف جهاز و�حد ذي نظام متكامل, فال جدوى من 
هذ� �ل�شتات, فمثل هذ� �ل�شتات ظاهرة تفتح ثغر�ت �لف�شاد �لإد�ري, فالإ�شالح 

�ل�شامل يبد�أ من �لإ�شالح �لإد�ري.

وت�شاءل �أحد �لأع�شاء عن �ل�شبب يف عدم تاأييد �للجنة طلب ديو�ن �ملر�قبة 
يف تقريره �إجر�ء فح�ض ميد�ين على �حل�شابات �خلتامية لالأجهزة �حلكومية 
�خلا�شعة لرقابته. وت�شاءل �لع�شو عن موقف �للجنة من طلب �لديو�ن يف تفعيل 
�أنه من �ملهم  �إلى  �لدولة, م�شريً�  �لتي ت�شهم فيها  �ل�شركات  �لرقابي على  دوره 
دعوة معايل رئي�ض ديو�ن �ملر�قبة للح�شور للمجل�ض لالإجابة على هذه �لت�شاوؤلت 

وللخروج بالفائدة للوطن و�ملو�طن.

ولحظ �أحد �لأع�شاء ��شتخد�م �لديو�ن لأ�شلوب �لعينة عند عر�ض تقريره, 
و�قرتح �أن يتبع �أ�شلوب �ملجتمع بكافة مكوناته.

�شنة  يف  �لديو�ن  �شرفه  ما  ن�شبة  �أن  �إلى  �أ�شار  �لتقرير  �أن  �لع�شو  و�أ�شاف 
يف  �ملعتمدة  �ملبالغ  �إجمايل  من  تقريبًا   )%25( هي  م�شروعاته  على  �لتقرير 
�لقطاعات  �مل�شروعات. وهو يف هذ� ل يختلف كثريً� عن معظم  لهذه  ميز�نيته 
�حلكومية �لأخرى �لتي ُيعتمد مل�شروعاتها مبالغ مالية �شخمة, لكن  ل ي�شِرف 
منها �إل �لقليل, �لأمر �لذي �أدى �إلى �شعف �مل�شروعات �حلكومية و�لبطء �ل�شديد 

يف تنفيذها.

ونوه �أحد �لأع�شاء �إلى �أن طريقة �لتعامل مع ملحوظات �لديو�ن ي�شوبها بع�ض 
معظم  لتجنبنا  تقريره  يف  �لديو�ن  ذكرها  �لتي  باملخالفات  �أخذ  فلو  �لق�شور, 
للجهة  �لديو�ن  ملحوظات  �إحالة  �أن  �إلى  م�شريً�  �لآن,  نو�جهها  �لتي  �مل�شكالت 
�لتنفيذية لإبد�ء ر�أيها يف �لتقرير �لذي يخ�شها ي�شعف دور �لديو�ن ول يحقق 

طموحات �لقيادة.
و�نتقد ع�شو �آخر عدم متكني �لديو�ن من �لطالع على �ل�شجالت و�لوثائق, 
موؤكدً� �أهمية مو�شوع �لُعهد و�لأمانات, فهو نتيجة تر�كمات من �شنو�ت �شابقة, 
وترك �لعهد بهذ� �ل�شكل خطاأ كبري, كما �أكد �أهمية �أن ُيعطى �لديو�ن تفا�شيل 

هذه �لعهد, ومن �ملهم �لتخل�ض منها �إما بالتح�شيل �أو �إ�شقاطها بالتقادم.
�لأجهزة  على  �لديو�ن  ي�شعها  �لتي  �مللحوظات  �أن  �إلى  �آخر  ع�شو  و�أ�شار 
�حلكومية ل ت�شل �إلى جمل�ض �لوزر�ء, وت�شاءل قائاًل: ملاذ� مل ت�شع �للجنة حاًل 
لهذه �مل�شكلة �إما بتبني مقرتح �لديو�ن باإن�شاء جلنة عليا حمايدة �أو �إيجاد حل 
�لرقابة  �لثالثة مع �خت�شا�شات هيئة  �للجنة  تو�شية  �آخر؟. ولحظ تد�خاًل يف 
على  ترتكز  �لديو�ن  مهام  �أن  ل�شيما  �لإد�رية,  بالرقابة  و�ملعنية  و�لتحقيق 

تعيد  باأن  �للجنة  وطالب  �لإد�رية.  باجلو�نب  عالقة  لها  ولي�ض  �ملالية  �جلو�نب 
�للجنة �لنظر يف هذه �لتو�شية.

كما �قرتح �لع�شو تكوين جلنة من وز�رة �ملالية, وديو�ن �ملر�قبة, و�جلهة ذ�ت 
�لعالقة لدر��شة �لعهد و�لأمانات؛ للو�شول لقر�ر �لتخل�ض منها, و�أن تكون هناك 

تو�شية بهذ� �ل�شاأن.
نظامه  �شدور  ينتظر  �لعامة  �ملر�قبة  ديو�ن  �أن  �إلى  �لأع�شاء  �أحد  ولفت 
�جلديد و�لذي ُرفع للمقام �ل�شامي يف عام 1418هـ؛ يف حني �أنه مطالب بو�شع 
نظام جديد يتفق و�لتطور�ت �لتي ح�شلت على �مل�شتوى �لعاملي من ناحية �لإد�رة 

و�ملحا�شبة و�ملتابعة.
�لتي  �أنه من حق �لديو�ن ومن �شالحياته م�شاءلة �جلهات  �آخر  و�أكد ع�شو 
له  يتيح  �لنظام  و�أن  خا�شة  و�ملعلومات  و�لبيانات  �مل�شتند�ت  تقدمي  عن  متتنع 
ذلك, ول�شيما �أنه مدعوم من �ملقام �ل�شامي؛ حيث �شدرت عدة قر�ر�ت تدعم 
باإلز�م �جلهات �ملعنية بالتعاون �لتام  �آخرها عام 1432هـ و�لذي وجه  �لديو�ن 
مع ديو�ن �ملر�قبة �لعامة, وبهذ� �لتوجيه يتطلب من �لديو�ن �أن يبذل كافة �ل�شبل 
لتطبيقه؛ و�إذ� تعذر ذلك فريفع �لأمر للمقام �ل�شامي, ول ينتظر �شدور توجيه 

�شاٍم �آخر.
ذر�ع  هو  �ملر�قبة  ديو�ن  �أن  على  بالتاأكيد  �ملد�خالت  �لأع�شاء  �أحد  وختم 
�ملال  وحفظ  �مل�شروفات,  �شبط  يف  لها  ُمعني  وخري  �ملالية  للمر�قبة   �حلكومة 
�لعام, وحماربة �لف�شاد, م�شيفًا �أن �لديو�ن مل ُيعط ما ي�شتحقه من دعم. و�شدد 
على �أهمية  دعمه, كونه ل ي�شتطيع بو�شعه �حلايل �لقيام مبهامه. كما �أكد �أهمية 
�أن يعامل �لديو�ن كما ُتعامل هيئة مكافحة �لف�شاد وحماية �لنز�هة, فالف�شاد ل 
بد �أن يحا�شر من عدة جهات, فهو �أكرث ما يهدد �لأوطان ومن �أكرث �لأ�شباب يف 

تدين �خلدمات وتذمر �ملو�طن. 

المبادرة إلى تبني مشروع نظام شامل 
للشأن الرقابي في المملكة

توصيات الديوان ال تجد طريقها
إلى مجلس الوزراء
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و�أ�شاف �أن �لتغري يف �لبيئة �خلارجية �شو�ء كان �إيجابًا �أو �شلبًا يوؤثر يف جناح 
لذ�  وغريهم,  �ل�شعوديني  �ملقاولني  على  �ملطروحة  �حلكومية  �مل�شاريع  وف�شل 
يتطلب �لأمر در��شة ما يجب تغيريه من �إجر�ء�ت وبنود ومو�د نظامية لتو�كب 
�ملتغري�ت و�مل�شتجد�ت �لطارئة و�مل�شتمرة, لأن �لتطوير �مل�شتمر و�لتكيف معها 
ينجحها ول ميكن تطويعها وتكييفها مع وز�رة �ملالية �أو �أي جهة حكومية �أخرى 

م�شتفيدة من �مل�شاريع.

�إنها  قال:  �حلكومية  و�مل�شرتيات  �ملناف�شات  نظام  مو�د  بع�ض  تعديل  وحول 
يف  ممثلة  �لدولة  حتكم  نطاق  خارج  �أغلبها  كثرية  متغري�ت  تفر�شها  �شرورة 

وز�رة �ملالية, ومنها غالء �ملو�د �لأ�شا�شية لتنفيذ �مل�شروع.

لوزارة املالية دور كبري يف تعرث امل�ساريع
�إما ب�شبب  �مل�شاريع  �ملالية دور يف تعرث  لوز�رة  �أن  �لدكتور �لقحطاين  ويرى 
�أو  �أكفاء,  وغري  تكلفة  �أقل  مقاولني  على  �إر�شائها  �أو  للتكاليف,  تقديرها  �شوء 
تاأخري دفع �مل�شتحقات للمقاول, �أو تعقيد �لإجر�ء�ت لت�شبح غري حمفزة. ومل 
ي�شتثن �جلهة �حلكومية �مل�شتفيدة من �مل�شروع �حلكومي من �مل�شوؤولية يف تعرث 
�مل�شروع �أو ف�شله, �إما ب�شبب عدم تقديرها وتقييم حاجتها, �أو ل�شعفها �لقانوين 

يف كتابة �لعقود و�شروطها وتكاليفها.

وافــق جمـــل�س ال�ســـورى على تعـــديل بع�س مـــواد نظام املناف�سات 
وامل�سرتيات احلكومية, الذي قدمه ع�سو املجل�س الدكتور �سعد مارق, 
ا�ستناًدا للمادة الثالثـــة والع�سرين من نظـــام جمل�س ال�سورى, وذلك 
بعد اأن در�سته جلنـة ال�ســـوؤون املاليـــة درا�سة �ساملـــة ومعمقة, ومن 
ثم ناق�ســـه املجلـــ�س نقا�ســـًا م�ستفيـــ�سًا وطـرح الأع�ساء ملحوظاتهم 

ومرئياتهم ب�ساأن املواد التي �سملها التعديل.

   و�سملت التعديالت 16 مادة مــن مواد نظام املناف�سات وامل�سرتيات 
احلكـــوميـــة احلـــايل ال�ســـادر باملـــر�ســـوم امللـــــكي رقـــم م/ 58 يف 
4-9-1427 هـ, وتعالج الثغرات الفنية والنظامية يف نظام املناف�سات 
وامل�سرتيات احلكوميـــة املعمـــول به حاليًا والتي تعد اإحدى امل�سكالت 
التنموية. حيث تناولت التعديالت مو�سوعات تر�سية امل�ساريع على 
املقاول الأقل �سعرًا, وموعد ت�سليم املوقـــع للمقاول, وجاهزية موقع 
امل�سروع وخلوه من املعوقات, واإ�سناد الأعمال اإلى مقاولني من الباطن, 

واإعداد املوا�سفات الفنية للم�سروع.

كما تناولت �لدفعة �ملقدمة للمقاول, وفر�ض ر�شوم حكومية جديدة, وغر�مة 
تاأخري تنفيذ �مل�شروع يف �لوقت �ملحدد, و�شالحية متديد مدة �لعقد يف �لظروف 
بعد  �لتنفيذ  عيوب  و�شمان  �ملقاول,  �أو  �حلكومية  �جلهة  �إر�دة  عن  �خلارجة 
ت�شليم �مل�شروع, وتاأخر بع�ض �جلهات �حلكومية يف �شرف م�شتحقات �ملقاول, 
وعدم وجود قاعدة معلومات �شاملة وحمدثة للمقاولني و�مل�شاريع �لتي نفذت, �أو 

حتت, �لتنفيذ �أو �ملتعرثة. 
 “ �ل�شورى” ��شتطلعت �آر�ء بع�ض رجال �لقت�شاد و�لقانون حول تعديل نظام 
�ملناف�شات و�مل�شرتيات �حلكومية �لذي و�فق عليه جمل�ض �ل�شورى موؤخرً�. حيث 
�أن �لعقود من �لباطن و�شياغة �لعقود �حلكومية و�لتاأمني على �مل�شاريع  �أكدو� 
و�لتحكيم �أبرز �ملالحظات على نظام �ملناف�شات و�مل�شرتيات �حلكومية �حلايل, 
م�شيفني �أن �حلاجة باتت ملحة ل�شد هذه �لثغر�ت �لتي ت�شببت يف تعرث �مل�شاريع 

�حلكومية, مما �أثر يف م�شرية �لتنمية يف بع�ض �ملناطق.

مواكبة امل�ستجدات يف البيئة القت�سادية 
جامعة  يف  �لأ�شتاذ  �لقحطاين  �شعيد  بن  �لوهاب  عبد  �لدكتور  �عترب  فقد 
�أن مو�كبة �لأنظمة و�للو�ئح للم�شتجد�ت يف �لبيئة  �مللك فهد للبرتول و�ملعادن 
�لقت�شادية �شرورة لنجاح تنفيذ �مل�شاريع �حلكومية وغريها بالتكلفة �ملنا�شبة 

ويف �لوقت �ملنا�شب و�جلودة �ملنا�شبة.

اقتصاديون وقانونيون لـــ » الشورى « :
تعديل نظام المنافسات والمشتريات الحكومية..

حماية التنمية من التعثر!

الدكتور عبدالوهاب القحطاين

د.القحطاني: تعثر المشاريع بسبب
سوء تقدير التكاليف 00 وترسيتها

على األقل تكلفة
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عن  م�شتفي�شة  بد�ر�شة  �مل�شتفيدة  �حلكومية  �جلهة  تقوم  �أن  �أهمية  و�أكد 
�أو  �لبحوث  يف  متخ�ش�شة  موؤ�ش�شات  لتنفذها  له  حاجتها  ترى  �لذي  �مل�شروع 

مكاتب ��شت�شارية متمر�شة يف جمال �لدر��شات.

عدم التن�سيق بني اجلهات احلكومية وال�سركات
و�أكد د.�لقحطاين �أن عدم �لتن�شيق �أو �شعفه بني �جلهة �حلكومية �مل�شتفيدة 
و�ل�شركات �أو �ملوؤ�ش�شات �ملنفذة للم�شروع �شبب يف تعرثه, ناهيك عن عدم تو�فر 
�لتن�شيق �لفعال مع وز�رة �ملالية لي�شهم ذلك يف تعرث �مل�شروع ورمبا ف�شله, د�عيًا 
�إلى �لتن�شيق بني هذه �جلهات بفاعلية يف كل مرحلة من مر�حل تنفيذ �مل�شروع 
بني  �لتكامل  �أهمية  على  م�شدد�  �لف�شل,  �أو  للتعرث  ثغرة  هناك  يكون  ل  حتى 
�جلهات �حلكومية �مل�شتفيدة من �مل�شروع وجهات �أخرى تقدم خدمات �أ�شا�شية 
�أهمية  تكمن  حيث  و�ملو��شالت,  و�لبلدية  و�لت�شالت  و�لكهرباء  �ملياه  مثل 

�لتن�شيق مرة �أخرى.

الإجراءات غري املوائمة للع�سر يف وزارة املالية
و�أ�شاف �لدكتور �لقحطاين �أن مو�فقة جمل�ض �ل�شورى على تعديل بع�ض مو�د 
نظام �ملناف�شات و�مل�شرتيات �حلكومية جاء ليو�كب متطلبات �مل�شاريع �لتنموية 
�لتي ت�شهدها �ململكة, م�شريً� �إلى �أن �إر�شاء �مل�شاريع �حلكومية على مقاولني من 
يف  للع�شر  �ملو�ئمة  غري  �لإجر�ء�ت  ومعاجلة  �لعالية  �لتنفيذية  �لكفاء�ت  ذوي 

وز�رة �ملالية, كفيل بانتهاء م�شكلة تعرث �أو ف�شل بع�ض �مل�شاريع �حلكومية.

تعطل القائد الرئي�س لقطار التنمية القت�سادية
�أن  �حل�شان  ز�يد  و�لخت�شا�شي  �لقت�شادي  �مل�شت�شار  �أ�شاف  جانبه  من 
�ل�شاملة,  �لقت�شادية  �لتنمية  لقطار  �لرئي�ض  �لقائد  هي  �حلكومية  �مل�شاريع 
ولذلك فاإن �أي �ختالل يحدث يف �ن�شيابية �عتماد وتنفيذ هذه �مل�شاريع قد يعيق 

عجلة �لتنمية �لقت�شادية يف �لأجلني �لق�شري و�لطويل معا.

امل�ساريع احلكومية ل حتظى بالهتمام الكايف
وز�د �حل�شان باأن �مل�شاريع �حلكومية ل حتظى بالهتمام �لكايف من حيث 
يف  �حلر�ض  غياب  عن  ناهيك  �ملقاولني,  على  تر�شيتها  بعد  و�ملر�قبة  �ملتابعة 

�ختيار �لنوعية �جليدة من �ملقاولني.

د.احل�سان

وتوقع �أن �مل�شكلة �لأ�شا�شية تكمن يف عملية �لتعاطي مع �مل�شاريع �حلكومية 
كما  بها  �ملتاجرة  يتم  �شلع  �مل�شاريع  تلك  كانت  لو  كما  �ملعنية  قبل �جلهات  من 
�حلكومية  �مل�شاريع  مع  �لتعاطي  �أن  مو�شحًا  متجره,  يف  بال�شلع  �لبائع  يتاجر 
كمنتج نهائي يقل �لهتمام به عند بيعه )تر�شيته( �أدى �إلى تفاقم �مل�شكلة ب�شكل 

كبري حتى �أ�شبحت ظاهرة مقلقة ل�شانع �لقر�ر وحمل تذمر �ملو�طن �لعادي.

النظرة »ال�سلعية« للم�ساريع
�أن تلك �لنظرة »�ل�شلعية« للم�شاريع  �إلى �أن مما يوؤ�شف له  و�أ�شار �حل�شان 
�حلكومية ل تز�ل �شائدة ومل حترك �جلهات ذ�ت �لعالقة خرب�ئها وم�شرعيها 
م�شيدً�  �حلكومية,  �مل�شاريع  تنفيذ  يف  �لتدهور  لوقف  �لظاهرة  لتلك  للت�شدي 
على  �ملهدر  �ملايل  �لنزيف  لوقف  للت�شدي  �ل�شورى  جمل�ض  �أع�شاء  مببادرة 

م�شاريع حكومية تعاين من عدم �لتنفيذ �أو �شوء �لتنفيذ.

اإن�ساء جهة عليا 
و�عترب �حل�شان قر�ر جمل�ض �ل�شورى بتعديل �لنظام حماولة لعالج �مل�شكلة, 
�أنه ��شرتدك قائاًل: لكنه ل يحل �مل�شكلة من جذورها, حيث يتطلب حلها  وبيد 
�إن�شاء جهة عليا �شبه م�شتقلة عن �ملنظومة �حلكومية لتحقيق مزيد من �لكفاءة 

و�لعدل يف �أد�ء مهامها. 
�أ�شاف: �إن �إن�شاء جهة عليا ومنحها كافة �ل�شالحيات �لالزمة و�ل�شرورية 
لتعزيز دور �مل�شروعات �حلكومية يف حتقيق �أهد�ف �لتنمية �لقت�شادية �ملاأمولة 
�أرباح  حتقيق  يتم  ك�شلع  ولي�شت  تنموية,  كم�شروعات  معها  �لتعامل  خالل  من 
مقاول  يدي  بني  �ملطاف  بها  ينتهي  حتى  بيعها  و�إعادة  بيعها  خالل  من  طائلة 
�ملو��شفات  دون  يكون  �لأحو�ل  �أف�شل  ويف  �مل�شروع,  تنفيذ  عن  يعجز  �شعيف 

و�ملقايي�ض �ملعتمدة.

التعديالت املقرتحة لي�ست احلل الوحيد
وختم �حل�شان بالتاأكيد �أنه لن تكون �لتعديالت �ملقرتحة ناجحة يف �لق�شاء 
�مل�شاريع �حلكومية خالل مر�حل حياتها  تو�جهها  �لتي  �مل�شكالت  وحدها على 
بدءً� من طرحها للمناق�شة و�نتهاء بتنفيذها على �أر�ض �لو�قع, حيث لبد من 
�إعادة هيكلة هذ� �ل�شوق و�إ�شاء جهة م�شتقلة لالإ�شر�ف عليه تكون ذ�ت �شيادة 
مطلقة على جميع �جلهات �حلكومية, ومنها وز�رة �ملالية و�لتي يعزى لها ف�شل 

�لنظام �حلايل يف �إد�رة �مل�شاريع �حلكومية.

حان الوقت للتعديل
من جهته �عترب �مل�شت�شار �لقانوين �أحمد �ملحيميد �أن �لوقت قد حان لتعديل 
)�شدر  �لثامن  عامه  يف  �حلكومية  و�مل�شرتيات  �ملناف�شات  نظام  مو�د  بع�ض 

الحصان: المشاريع الحكومية ال تحظى 
بالمتابعة والمراقبة بعد ترسيتها

مطالبة بإنشاء جهة عليا شبه
مستقلة لتحقيق مزيد من الكفاءة

والعدل في المنافسات
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االأف�سل  العطاء  على  املناق�سة  واإر�ساء  حمددة،   و�سروط   ومعايري  موا�سفات 
�شروطًا و�لأقل �شعرً�, مع �شرورة �أد�ء  �شمان بنكي �بتد�ئي و�أخر نهائي مع كل 

عطاء.

ال�سرامة يف توقيع الغرامات واجلزاءات
�لغر�مات  توقيع  يف  �ل�شر�مة  �إلى  بحاجة  �أننا  �ملحيميد  و�أ�شاف 
�مل�شروع  �شحب  �إلى  ت�شل  قد  و�لتي  �لتنفيذ  �شوء  �أو  �لتاأخري  و�جلز�ء�ت عند 
�أكرث  يكون  �أن  يجب  �ملعدل  �لنظام  �أن  م�شيفًا  �ملقاول,  ح�شاب  على  و�لتنفيذ 
�شدة و�شر�مة وقوة حتقيقًا للحفاظ على �لأمو�ل �لعامة لأن �ملال �ل�شائب يعلم 

�ل�شرقة!.

العقود من الباطن
�حلكومية  و�مل�شرتيات  �ملناف�شات  لنظام  �لقانوين  �لتطوير  �أن  �إلى  ولفت 
يجب اأن يناق�س مبداأ العقود من الباطن، وو�سع معايري و�سروط متوازنة ت�سمن 
�لتحكيم  �إدخال  يف  �لنظر  �إعادة  يجب  وكذلك  �لتهاون,  �أو  �ل�شتغالل  عدم 
بامل�شرتيات  �خلا�شة  �لأنظمة  كافة  دمج  عن  ف�شاًل  �حلكومية  �ملنازعات  يف 
�حلكومية يف نظام �شامل وموحد, و�لتن�شيق بني هذه �لأنظمة لو�شع ت�شور كامل 
للم�شاريع �حلكومية, خا�شة نظام ��شتئجار �لدولة للعقار بجانب �إعادة �شياغة 
�لعقود �حلكومية مبا يتنا�شب مع كل م�شروع مع �لأخذ بالعتبار قيمة �مل�شروع 
ومكانه ومدة تنفيذه وال�سمانات الواردة عليه ف�سال عن ا�سرتاط التاأمني على 

�مل�شاريع.

املبادئ الأ�سا�سية يف النظام تكر�س هدف حماية املال العام
من جانبه قال �ملر�قب �لعام �ملايل يف وز�رة �ملالية يو�شف �أبا �خليل يف تعليقه 
على نظام �ملناف�شات و�مل�شرتيات �حلكومية ولئحته �لتنفيذية باأن �لعتد�ء على 
املال العام �سواًء اأكان تبديدًا له اأم تفريطًا فيه، ي�سكل اأحد اأهم اأمناط الف�ساد 
�أ�شا�شي هو:  �لنظام مكر�شة لهدف  �لأ�شا�شية يف  �ملبادئ  ولذ� جاءت  �لإد�ري, 
حماية �ملال �لعام من �لعتد�ء عليه باأي �شفة من �ل�شفات, وجند ذلك يف �ملادة 
)�لأولى/�أ( �لتي �أكدت على �أن �لنظام يهدف �إلى تنظيم �إجر�ء�ت �ملناف�شات 
�ل�شخ�شية  �مل�شالح  تاأثري  ومنع  �حلكومية  �جلهات  بها  تقوم  �لتي  و�مل�شرتيات 

فيها, وذلك حماية للمال �لعام.

�لنظام �حلايل عام 1427ه( وذلك لتاليف �لثغر�ت ولتحقيق مزيد من �لتطوير 
وللمحافظة  �لتنفيذ,  ل�شمان ح�شن  �لنظام �حلايل   مو�د  بع�ض  و�لتحديث  يف 
تعرث  من  للحد  و�ملو�طنني  �مل�شوؤولني  هاج�ض  هي  �لتي  �لعامة  �لأمو�ل  على 
�مل�شاريع, وحتقيق �أق�شى درجات �ل�شتفادة من مو�رد �لدولة, بجانب تفعيل دور 
هيئة �لرقابة و�لتحقيق و�لهيئة �لوطنية ملكافحة �لف�شا, وتفعيل �لق�شاء �لإد�ري 

مبا يكفل �لتو�زن يف �لعقود و�مل�شاريع و�مل�شاريف �حلكومية.

تعرث امل�ساريع مع حمدودية التاأثري على املقاولني
�ل�شو�بط   من  عددً�  و�شع  �مل�شرع  �أن  �لرغم  �أنه على  �إلى  �ملحيميد  و�أ�شار 
�مل�شروع  �شري  ح�شن  ل�شمان  �ملقاول  على  و�لغر�مات  و�لعقوبات  و�جلز�ء�ت 
وللحفاظ على �لأمو�ل �لعامة, �إل �أن �ل�شكاوي �لو�ردة على هذ� �لنظام هي تعرث 
�مل�شاريع مع حمدودية �لتاأثري على �ملقاولني, لذلك فاإن �حللول �جلذرية لن تكون 
يف �لتعديل فقط بل يف �إيجاد �أنظمة جديدة للمناف�شات و�مل�شرتيات �حلكومية 

ت�شمن ح�شن �شري �ملرفق �لعام, وحتافظ على �لأمو�ل �لعامة. 

ن�سو�س وا�سحة ومف�سلة ملواعيد وطريقة الإعالن
يعد  �حلكومية  للم�شرتيات  و�لإد�ري  �لقانوين  �لتنظيم  �أن  �ملحيميد  وز�د 
من �أهم جو�نب �ل�شيا�شة �لقت�شادية و�لت�شريعية مثل �إقر�ر ن�شو�ض تنظيمية 
تتعلق  �لتي  �ملعلومات  كل  عن  �لإعالن  وطريقة  ملو�عيد  ومف�شلة  و��شحة 
للمنتجات  �لتف�شيلية  �ملعاملة  تطبيق  كيفية  وتو�شح  �حلكومية ,   بامل�شرتيات 
�ملحلية وحتديد �ملعايري �لتي يقا�ض عليها و�إ�شافة ن�شو�ض عقابية ملجاز�ة من 

يخالف �أحكام �لنظام  ولئحته �لتنفيذية.

العالنية وتكافوؤ الفر�س وامل�ساواة وحرية املناف�سة
على  يقوم  و�ملناف�شات �حلكومية  �مل�شرتيات  تنظيم  �أن  �إلى  �ملحيميد  و�أ�شار 
عدة مبادئ عامة هي خ�شوع �ملناق�شة �لعامة و�ملمار�شة �لعامة ملبد�أ �لعالنية 
وتكافوؤ �لفر�ض و�مل�شاو�ة وحرية �ملناف�شة ,  �إلى جانب �شرورة �لتعاقد على �أ�شا�ض 

المحيميد: النظام الحالي لم يكن سدًا 
منيعًا أمام الفساد اإلداري

املحيميد

يو�سف اأبا اخليل
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كعقود  �مل�شتمر  �لتنفيذ  ذ�ت  �لأعمال  تعترب  �أن«ل  على  و�ل�شتني  �لتا�شعة  �ملادة 
�ل�شيانة و�لنظافة و�لت�شغيل وخدمات �لإعا�شة و�لنقل, وكافة �لأعمال �لتي يتم 
تاأمينها ب�شكل دوري ومتكرر, و�أعمال �لأ�شغال �لعامة �لتي يتم �لإعد�د لها وو�شع 
�لتي  �لعاجلة  �حلالت  من  تنفيذها,  قبل  وخمططاتها  ومو��شفاتها  �شروطها 
ما غزلته  فنق�شت  �أنها عادت يف عجزها  �إل  �ملبا�شر«,  بال�شر�ء  تاأمينها  يجوز 
يف �سدرها عندما ا�ستدركت قائلة«....اإال حينما تتوافر يف تلك االأعمال �سروط 
�سروط  وهي  الالئحة«،  وهذه  النظام  اأحكام  مبوجب  املحددة  املبا�سر  ال�سراء 

ف�شفا�شة ت�شتطيع �أي جهة حكومية �أن تتحايل عليها.

طرق جتنب اللجوء اإلى املناف�سة العامة
و�عترب �أبا �خليل �أن �لأمر ينطبق �أي�شًا على ما جاء يف �ملادة �ل�شبعني من 
�إتاحة �لفر�شة يف �ل�شر�ء �ملبا�شر لأكرب  �أنه »يجب  �لالئحة, و�لتي ن�شت على 
�أو  تعامل �جلهة على عدد حمدد منهم,  �ملتعاملني, بحيث ل يقت�شر  عدد من 
تتعامل ب�شكل م�شتمر مع �شركات �أو موؤ�ش�شات بعينها, وعليها �أن حتتفظ لديها 
يف  خدماتها  لتقدمي  �لت�شجيل  و�ل�شركات  �ملوؤ�ش�شات  من  يرغب  ملن  بقو�ئم 
خمتلف �لأعمال«, حيث مل ترتب �لالئحة, مثلها مثل �لنظام, �أية جز�ء�ت على 
�إلى خمالفة م�شامني تلك �ملو�د, وخا�شة ما يتعلق بال�شر�ء �ملبا�شر,  من يلجاأ 
�أو تقرتح �شباًل حا�شمة للحد من �لتو�شع يف عمليات �لتاأمني �ملبا�شر, فاأ�شبحت 
بع�ض �جلهات �حلكومية ل تقت�شر يف تعاملها على عدد حمدد فح�شب, بل على 
مورد و�حد يتكفل هو نف�شه بجلب عر�شي �أ�شعار يكونان �أعلى من �شعر عر�شه, 
ثالثة  توفر  �شرورة  وهو  �لنظام,  يفر�شه  مبا  �ل�شكلي  �للتز�م  من  نوع  لتوفري 
�ألف  قيمتها على ثالثني  تزيد  �لتي  �لأعمال  وتنفيذ  للم�شرتيات  �أ�شعار  عرو�ض 

ريال. ثم جتزئة �مل�شرتيات على هذ� �لنحو لتجنب �للجوء �إلى �ملناف�شة �لعامة.

ممار�سات نظامية تقود اإلى الف�ساد الإداري
و�أعطى �أبا �خليل مثاًل على �ملمار�شات �لتي كفلها �لنظام �حلايل, و�لتي قد 
تقود �إلى �لف�شاد �لإد�ري هو ما يتعلق بتنازل �ملقاولني عن عقودهم, �شو�ء �أكان 
تنازًل من �لباطن, �أم تنازًل كليًا عن �لعقد, مع ما يرتتب على ذلك من �إن�شاء 
ر�بطة قانونية جديدة بني �جلهة �حلكومية, و�ملتعاقــد �جلديد �ملتناَزل له من 

قبل �ملقـــــاول �لأ�شا�شي.

كفاءة مقاويل الباطن
عقود  يف  خا�شة  �لتنازل,  ت�شاحب  �لتي  �لرئي�شية  �مل�شكلة  �أن  و�أ�شاف 
�لباطن, �أن �ملتعاقدين �ملتناَزل لهم قد ل تتوفر فيهم �لأ�ش�ض و�لعتبار�ت �لتي 
�ختري �ملقاولون �لأ�شا�شيني بناًء عليها, فتنفذ �مل�شاريع, بجودة تقل عن م�شتوى 
�جلودة �مل�شتهدفة, مع ما يرتتب على ذلك �أحيانًا من �إثر�ء غري م�شروع بالن�شبة 
�لتي  �لقيم  من  �أقل  بقيم  عقودهم  عن  يتنازلون  عندما  �لأ�شا�شيني  للمقاولني 
تعاقدو� عليها مع �جلهات �حلكومية, لفتًا �إلى �أنه لي�شت هناك �شو�بط قانونية 
من �شاأنها �أن حتدد �لعالقة �ملالية بني �ملقاول �لأ�شا�شي و�ملتعاقد من �لباطن. 
�أمر �شرف  �أن  �لباطن,  �لتنازل من  �لتي ت�شاحب  �مل�شكالت  �أن من بني  ذلك 
م�شتحقاته -�أعني مقاول �لباطن- مقابل ما ينفذه من �أعمال تبقى حتت رحمة 

�ملقاول �لأ�شا�شي �لذي �إن �شاء �أعطى و�إن �شاء منع!.

ولفت �أبا �خليل �إلى �أن �لفقر�ت )ب,ج,د( من �ملادة نف�شها توؤكد على �شعي 
�لنظام �إلى توطيد �أهم مظاهر تلك �حلماية, ممثلة بـ)حتقيق �أق�شى درجات 
�لكفاية �لقت�شادية( من خالل �ل�شعي �إلى  �حل�شول على �مل�شرتيات �حلكومية, 
�لنز�هة  تعزيز  �إلى  بالإ�شافة  عادلة,  تناف�شية  باأ�شعار  م�شروعاتها  وتنفيذ 
و�ملناف�شة, وتوفري معاملة عادلة للمتعهدين و�ملقاولني حتقيقًا ملبد�أ تكافوؤ �لفر�ض, 

وحتقيق �ل�شفافية يف جميع مر�حل �إجر�ء�ت �ملناف�شــات و�مل�شرتيات �حلكومية.

�سمان املعاملة على قدم امل�ساواة
وتابع �أبا �خليل �أن �ملادة �لثالثة ن�شت على �أن يعطى جميع �لأفر�د و�ملوؤ�ش�شات 
التي  ال�سروط  تتوافر فيهم  التعامل مع احلكومة ممن  الراغبني يف  وال�سركات 
توؤهلهم لهذ� �لتعامل فر�شًا مت�شاوية ويعاملون على قدم �مل�شاو�ة. وهو �أي�شًا ما 
ن�شت عليه �ملادة �ل�شاد�شة من �أن«تطرح جميع �لأعمال و�مل�شرتيات �حلكومية 

يف مناف�شة عامة عد� ما ي�شتثنى من �ملناف�شة مبوجب �أحكام هذ� �لنظام.

الالئحة تبنت طريق ال�سفافية
�إلز�مها  طريق  عن  �ل�شفافية  طريق  تبنت  �لالئحة  �أن  �خليل  �أبا  و�أو�شح 
�جلهات �حلكومية بالإف�شاح عن �مل�شاريع و�مل�شرتيات �لتي تتعاقد مع �ملقاولني 
�أ�شماء  لتنفيذها, فاألزمت �ملادة �خلم�شون بعد �ملائة �جلهات �حلكومية بن�شر 
�ل�شركات و�ملوؤ�ش�شات �لتي تقدمت بعرو�شها يف �ملناف�شات �لعامة و�مل�شرتيات, 
كما �ألزمتها �ملادة �حلادية و�خلم�شون بعد �ملائة بن�شر نتائج �ملناف�شات �لعامة 

و�مل�شرتيات �لتي تطرحها.

قانون �سارم.. ول�س واعظ
و�أ�شار �أبا �خليل �إلى �أن كاًل من �لنظام و�لالئحة مل ي�شتطيعا �أن يكونا �شدً� 
منيعًا �أمام �لف�شاد �لإد�ري, لعدة �أ�شباب, منها: �أنهما مل يت�شمنا �إجر�ء�ت متنع 
�تبعتا يف  �إنهما  بل  منه,  ما حذرتا  نحو عك�ض  �لنزلق  �جلهات �حلكومية من 
قيم  �نت�شار  مع  و�لوعظ  �لوعظ,  طريقة  �لإد�ري  �لف�شاد  طرق  مكافحة  �شبيل 
قانون  وجود  عدم  مع  للنز�هة,  د�عمة  غري  �لأقل  على  �أو  معاك�شة,  �جتماعية 

�شارم يقف باملر�شاد للتجاوز�ت.

تطبيقات عملية تدخل يف مفهوم الف�ساد الإداري
من  كل  يحكمها  �لتي  �لعملية  �لتطبيقات  بع�ض  �أن  �إلى  �خليل  �أبا  ولفت 
ما  �ملثال  �شبيل  على  منها  �لإد�ري,  �لف�شاد  مفهوم  تدخل يف  و�لالئحة  �لنظام 
يتعلق بال�شر�ء �ملبا�شر. فرغم �أن �لنظــــام حــذر يف �ملـادة �ل�شاد�شـة و�لأربعني 
�ل�شر�ء  �إلى �شالحية  بها  �لو�شول  �أجل  من  �لأعمال  �أو  �مل�شرتيات  من« جتزئة 
�ملبا�شر, كما حذر من  جتزئة هذه �لأعمال من �أجل �لو�شول بها �إلى �شالحية 
امل�سوؤولني املفونَّ�سني«، اإال اأنه مل يرتب اأي جزاءات على اجلهات احلكومية التي 
تلجاأ �إلى �لتجزئة, م�شيفًا �أن �لأمر ذ�ته بالن�شبة لالئحة, فرغم �أنها ن�شت يف 

أبا الخيل: مواجهة الفساد اإلداري
يتطلب أنظمة ولوائح صارمة
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يظهر بهذه �لثغر�ت �لتي ت�شتدعي �لتعديل بعد ثمان �شنو�ت فقط من �شدوره.
وهل  مثل هذه �حلالت,  �لعالقة يف  دور �جلهات ذ�ت  �ملو�شى عن  وت�شاءل 
يرتك �لأمر لتقدير وز�رة �ملالية و�قتناعها �أو �شمتها عن هذه �لثغر�ت منذ ثمان 

�شنو�ت؟.

و�أ�شاف �إن �لكثري من رجال �لأعمال يحفظون عن ظهر قلب ثغر�ت �لنظام 
عن  �حلايل  �لنظام  عجز  على  يدل  ما  وهو  نف�شه,  للنظام  حفظهم  من  �أكرث 

�لتوفيق بني �ملقاولني و�جلهات �حلكومية.

م�ساركة رجال الأعمال
�متنان  حمل  �ل�شورى  جمل�ض  قبل  من  �لنظام  تعديل  باأن  �ملو�شى  وختم 
�جلميع, لكن ما نوؤكد عليه كرجال �أعمال هو �ل�شتماع لنا و�لنزول �إلى �مليد�ن 
هذ�  تو�جه  �لتي  �ملعوقات  و�أهم  له,  �لعملي  �لتطبيق  على  كثب  عن  لالطالع 
ما  لكنها  �لورق  تبدو مكتملة على  �لأنظمة  �لكثري من  �أن  �إلى  �لتطبيق, م�شريً� 

تلبث �أن تنهار عند تطبيقها.

اإ�سكالية الت�سنيف
�إ�شكالية  معاجلة  �أهمية  على  �لغنيمان  خالد  �ملهند�ض  �أكد  م�شاركته  ويف 
�لت�شنيف �لتي تعد من �لعنا�شر �لأ�شا�شية لنجاح تنفيذ �مل�شروع, حيث لبد من 
ت�شنيف حازم ودقيق لل�شركات �ملنفذة يعطي كل ذي حق حقه, وي�شمن �لكفاءة 
يف �لتنفيذ, م�شددً� على �شرورة تاأهيل �ملتعاقدين من �لناحية �لفنية و�ملالية؛ 

للتاأكد من قدرة �ملقاول �ملتعاقد معه على تنفيذ �ملطلوب. 

�إلى �أهمية �شد �لثغر�ت يف �لنظام �حلايل �لذي    ولفت �ملهند�ض �لغنيمان 
نظامية  بطريقة  �مل�شاريع �حلكومية  على  لال�شتحو�ذ  �إلى مطية  لالأ�شف  حتول 
مثل عقود �لباطن �لتي حتولت �إلى �شوق رديف يجمع �لرد�ءة يف �لتنفيذ و�لتعرث, 

»تفتيت« العقد اإلى اأجزاء �سغرية
مقاوًل  �حلكومية  �جلهة  فيه  تختار  �لذي  �لوقت  يف  �أنه  �خليل  �أبا  وك�شف 
لعتبار�ت عديدة, من بينها �أن يكون م�شنفًا وذ� خربة, فاإن �لأمر يوؤول بها- 
بو��شطة مقاولني  ُنفذ  �أن جتد م�شروعها وقد  �إلى  �لباطن-  �لتنفيذ من  بف�شل 
�أجز�ء �شغرية متو�فقة مع �شالحية  �إلى  �لعقد  لـ«تفتيت«  نتيجة  غري م�شنفني 
غري  �لباطن  من  مقاولني  بو��شطة  تنفيذها  يتم  لكي  ت�شنيف,  بدون  �لتنفيذ 

م�شنفني.

الن�سبة املئوية املتدنية لغرامات التاأخري
يف  خا�شة  �لتاأخري,  لغر�مات  �ملتدنية  �ملئوية  �لن�شبة  �أن  �خليل  �أبا  و�عترب 
�مل�شروع  تنفيذ  مدة  �أمد  �إطالة  �إلى  توؤدي  �أن  �لعامة, ميكن  �لأ�شغال  مناف�شات 
�لأق�شى  �حلد  �إلى  عليه  �ملطبقة  �لغر�مات  و�شلت  �إذ�  �ملنفذ  �ملقاول  قبل  من 
ت�شليم  تاأخر يف  �أنه مهما  يعلم حينها  لأنه  �لعقد,  قيمة  �إجمايل  )=10%( من 
�إذ� مل تف�شل �جلهة  تاأخري جديدة, خا�شة  �مل�شروع, فلن تطبق عليه غر�مات 

�شحب �مل�شروع.

عدم تفعيل م�سمون املادة 23 من النظام و38 من الالئحة
ومن بني �ملمار�شات �لتي قد توؤدي �إلى  تبديد �ملال �لعام و�لتفريط  به ك�شف 
�أبا �خليل عن ما يتعلق بعدم تفعيل م�شمون �ملادة �لثالثة و�لع�شرين من �لنظام, 
و�ملادة �لثامنة و�لثالثني من �لالئحة, �خلا�شتني بتجنب �لرت�شية على �ملقاولني 
�لذين �أ�شبح حجم �لتز�ماتهم �لتعاقدية مرتفعًا على نحو يفوق قدر�تهم �ملالية 
�أو �لفنية, �أو على �أولئك �لذين ل تتنا�شب ن�شب �إجناز تنفيذ �مل�شاريع لديهم مع 
ن�شب �ملدة �ملنق�شية لكل م�شروع, مما يوؤول بامل�شاريع, �أو ببع�شها �إلى �لدخول 

يف �شلك �مل�شاريع �ملتعرثة.

�لفقرة)  يف  1434/8/1هـ  وتاريخ  رقم)260(  �لوزر�ء  جمل�ض  قر�ر  رغم 
�جلهات  م�شروعات  تعرث  �أو  تاأخر  مبعاجلة  �خلا�شة  �لرتتيبات  من  13/ج( 
�حلكومية: �لتنموية و�خلدمية ت�شمنت باأن على وز�رة �ملالية مع �جلهات �ملعنية 
و�شع �آليات عملية لتطبيق �ملادة)23( تكفل ��شتبعاد �أي عر�ض من �ملناف�شة �إذ� 
و�لفنية, حتى  �ملالية  قدر�ته  تفوق  �مل�شروعات  من  عددً�  �شاحبة  لدى  �أن  تبني 

لوكان �أقل �لعرو�ض.

التنفيذ على ح�ساب املقاولني امل�سحوبة منهم امل�ساريع
وختم �أبا �خليل باأن من �ملمار�شات �لتي قد توؤدي �إلى �لتفريط باملال �لعام ما 
يتعلق بالتنفيذ على ح�شاب �ملقاولني �مل�شحوبة منهم �مل�شاريع, وكذلك عدم وجود 
�مل�شاريع  منهم  �مل�شحوبة  �ملقاولني  عن  لالإبالغ  �حلكومية  للجهات  ملزمة  �آلية 

ليكون �لتعامل معهم وفق ما ن�شت عليه �ملادة �لثامنة و�ل�شبعني من �لنظام.

تعديل نظام عمره 8 �سنوات!
�لنظام عندما  �ملو�شى عدم جتويد  نايف  �لأعمال  رجل  ��شتغرب  من جهته 
�ل�شنني  ع�شر�ت  عليها  م�شى  كثرية  �أنظمة  �أن  م�شيفًا  �شنو�ت,   8 قبل  �شدر 
ولز�لت �شاحلة, بينما نظام يخ�ض تنمية �لبلد و��شتثمار �لرثو�ت وخدمة �أبنائه 

الموسى: الجهات التشريعية
مطالبة بالنزول للميدان لالطالع على 

التطبيق العملي لألنظمة
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قناة توا�سل
و�ملقاولني  �ملالية  وز�رة  بني  تو��شل  قناة  باإيجاد  �لز�مل  م�شاعد  وطالب 
�أن هذه �لقناة �شتكون  �إلى م�شكالتهم و�لأخذ باقرت�حاتهم, م�شيفًا  لال�شتماع 

كفيلة بتد�رك �مل�شكالت يف بد�يتها قبل �أن تتفاقم وتت�شابك بها �أكرث من جهة.
وت�شاءل �لز�مل عن عدم تعرث م�شروعات �شركة �أر�مكو وم�شروعات �لقطاع 

�خلا�ض؛ بينما نرى كثريً� من �مل�شروعات �حلكومية متعرثة.

حيث ل ميكن ملقاول من �لباطن �أن ينفذ ما �أوكل �إليه وفقًا ملو��شفات �لعقد, يف 
�لوقت �لذي ل ميلك فيه �أية �شمانة ل�شرف م�شتحقاته حيث ل يرتبط باأي عقد 

مع �جلهة �شاحبة �مل�شروع.

امل�ستخل�سات املتعرثة
و�أكد �ملهند�ض �لغنيمان �أهمية �شرف م�شتحقات �ملقاول خالل مدة حمددة 
�مل�شتخل�شات  تقف  �مل�شكالت  من  �لكثري  لأن  �مل�شتخل�ض,  �عتماد  تاريخ  من 
�ملالية �ملتعرثة خلفها, فاملقاول يف نهاية �لأمر لن ي�شرف من جيبه على م�شاريع 

حكومية ل يدري متى يتم �شد�دها.

الإعالن عن امل�ساريع بداية العام
�لعام  �مل�شروعات �حلكومية بد�ية  باإعالن جميع  �لغنيمان  �ملهند�ض  وطالب 
�أن  �إلى  م�شريً�  و�لتز�ماتهم,  �أولوياتهم  ترتيب  من  �ملقاولون  ليتمكن  �ملايل 
من  للمزيد  جاذبًا  �شوقًا  منه  ويجعل  �ملقاولت  �شوق  يرتب  �أن  �شاأنه  من  ذلك 
�ل�شتثمار�ت, موؤيدً� �لقرت�ح با�شتخد�م موقع �إلكرتوين للم�شروعات �حلكومية؛ 

ليتمكن �لقطاع �خلا�ض من �لطالع على �مل�شروعات يف وقت مبكر.

امل�ساريع املتعرثة ت�سيء للحكومة
�ملتعرثة  �مل�شاريع  �إن  �لز�مل  م�شاعد  �لأعمال  رجل  قال  نف�شه  �ل�شياق  ويف 
�لتنموية,  و�مل�شاريع  �لتحتية  �لبنية  على  �ملليار�ت  تبذل  �لتي  للحكومة  ت�شيء 
نتيجة  هو  �لذي  �مل�شاريع,  هذه  تعرث  ب�شبب  �ملو�طنني  �نتقاد�ت  تتلقى  لكنها 
�أن �لآثار �ل�شلبية تتجاوز  بع�ض �لثغر�ت يف �لأنظمة �ملعمول بها حاليًا, معتربً� 

بريوقر�طية وز�رة �ملالية. 

المهندس الغنيمان: تأخر المستخلصات 
المالية من أسباب تعثر المشاريع

الزامل: المشاريع المتعثرة تسيء 
للحكومة التي تبذل المليارات على التنمية

املهند�س خالد
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مجلس الشور يوقع مذكرة تفاهم
مع مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني

وقع جمل�س ال�سورى ومركز امللك عبدالعزيز للحوار الوطني  يف 
مقر املجل�س بالريا�س  مذكرة تفاهم تهدف اإلى تعزيز التعاون بني 
اجلانبني يف جمال الدرا�سات ال�ستطالعية التي لها عالقة باأعمال 

جمل�س ال�سورى.
وقد وقع مذكرة التفاهم عن جمل�س ال�سورى معايل رئي�س املجل�س 
ال�سيخ الدكتور عبداهلل بن حممد بن ابراهيم اآل ال�سيخ , ووقعها عن 
للمركز  العام  الأمني  معايل  الوطني  للحوار  عبدالعزيز  امللك  مركز 

الأ�ستاذ في�سل بن عبدالرحمن املعمر.
وا�ستهل  معايل رئي�س جمل�س ال�سورى حفل التوقيع على مذكرة 
التفاهم بكلمة اأكد فيها ان هذه املذكرة تاأتي ا�ستمرارًا لنهج الدولة 
يف حتقيق تطلعات املواطنني وتلبية احتياجاتهم يف ظل التوجيهات 
الكرمية خلادم احلرمني ال�سريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز اآل 
�سعود – يحفظه اهلل – و�سمو ويل عهده الأمني و�سمو ويل ويل العهد 
لعمل كل ما من �ساأنه حتقيق رفاهية املواطن وتعزيز تنمية الوطن.

و�أعرب معاليه عن �آمله �أن ت�شهم هذه �ملذكرة يف  ��شتفادة  �ملجل�ض من �لدور 
وحتديد  �لآر�ء  ر�شد  جمال  يف  �لوطني  للحو�ر  عبد�لعزيز  �مللك  ملركز  �لر�ئد 
�هتمامات  �لأولوية يف  �لتي حتتل  �لوطنية  �لق�شايا  �إز�ء  �لعام  �لر�أي  موؤ�شر�ت 
در��شات  م�شروعات  وربط  �ل�شتطالعية  �لد�ر�شات  �إجر�ء  طريق  عن  �لوطن 

�لآر�ء بالق�شايا �لتي لها عالقة باأعمال �ملجل�ض.
مع  �إيجابي  تعاون  �إلى  يتطلع  �ملجل�ض  �ن  �إلى  �ل�شورى  جمل�ض  رئي�ض  و�أ�شار 
يف  بينهما  فاعلة  �شر�كة  منهجية  وفق  �لوطني  للحو�ر  عبد�لعزيز  �مللك  مركز 

جمال �عد�د �لبحوث و�لدر��شات خا�شة در��شات ��شتطالع �لر�أي �لعام.
و�أ�شاد �لدكتور عبد�هلل �آل �ل�شيخ باجلهود �لتي يبذلها مركز �مللك عبد�لعزيز 
�إلى  �لر�مية  �لبناء  �حلو�ر  و�أهد�ف  مقا�شد  حتقيق  �شبيل  يف  �لوطني  للحو�ر 

فئات  بني  و�لو�شطية  و�لت�شامح  �حلو�ر  ثقافة  ون�شر  �لوطنية  �لوحدة  تكري�ض 
�ملجتمع يف �ململكة.

�لوطني  للحو�ر  عبد�لعزيز  �مللك  ملركز  �لعام  �لأمني  معايل  �لقى  ذلك  بعد 
كلمة  عرب فيها عن تقديره ملجل�ض �ل�شورى على مبادرته بعقد �شر�كة مع �ملركز 
موؤمًل �ن حتقق هذه �ل�شر�كة تطلعات خادم �حلرمني �ل�شريفني �مللك عبد�هلل 

بن عبد�لعزيز يف تطوير �أعمال �ملجل�ض مبا يخدم م�شالح �لوطن و�ملو�طن.
�ل�شر�كة  �لوطني نفخر بهذه  �إننا يف مركز �مللك عبد�لعزيز للحو�ر   : وقال 
وهذ� �لتعاون مع جمل�ض �ل�شورى و�شوًل �إلى ما ي�شهم يف �شناعة �لقر�ر �لوطني .
و��شتعر�ض معايل �لأ�شتاذ في�شل �ملعمر م�شري �ملركز عرب �ل�شنو�ت �لع�شر 
ون�شر  �لوطني  �حلو�ر  جمال  يف  �إجناز�ت  من  حققه  وما  �إن�شائه  على  �ملا�شية 

ثقافة �حلو�ر و�لت�شامح وتر�شيخ �لو�شطية و�لعتد�ل.
عبد�لعزيز  بن  �مللك عبد�هلل  �ل�شريفني  مبادرة خادم �حلرمني  �إلى  و�أ�شار 
– يحفظه �هلل – لتاأ�شي�ض حو�ر عاملي حيث �نطلقت مبادرته من مكة �ملكرمة 
�لديانات  �أتباع  للحو�ر بني  �لعاملي  �ملوؤمتر  لينطلق  �مل�شلمني  مبباركة من علماء 
�حلرمني  خادم  وليو��شل  مدريد,  �ل�شبانية  �لعا�شمة  يف  و�لثقافات  �ل�شماوية 
لتاأ�شي�ض   – �هلل  رعاه   – جهوده  �ملوؤمتر  �إليه  �نتهى  ما  �شوء  على  �ل�شريفني 
مرجعية للحو�ر �لعاملي حيث توجت تلك �جلهود باإن�شاء مركز �مللك عبد�هلل بن 
للحو�ر  منارة  ليكون   , فيينا  �لنم�شاوية  �لعا�شمة  �لعاملي يف  للحو�ر  عبد�لعزيز 
�أتباع �لأديان �ل�شماوية و�لثقافات , للتفاهم حول �لقو��شم �لإن�شانية  بني قادة 
�مل�شرتكة , ون�شر ثقافة �حلو�ر و�لت�شامح بني �ل�شعوب مبا ي�شهم يف خدمة �ملن 

و�ل�شلم �لدوليني.
وتق�شي مذكرة �لتفاهم بالتعاون بني جمل�ض �ل�شورى ومركز �مللك عبد�لعزيز 
باهتمامات  عالقة  ذ�ت  �ملوؤمتر�ت  وعقد  �لتدريب  جمالت  يف  �لوطني  للحو�ر 
�لبحوث  �إعد�د  جمال  يف  �جلانبني  بني  �لتعاون  وكذلك  و�ملو�طن  �ملجل�ض 
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رئيس مجلس الشورى يستقبل وزيري الصحة والزراعة

ا�ستقبل معايل رئي�س جملـــــ�س ال�سورى ال�سيخ الدكـــــتور عبداهلل 
بن حممد بن اإبراهيم اآل ال�سيخ يف مكتبـــــه مبقر املجل�س يف الريا�س 
معايل وزير ال�سحة املكلف املهـــــند�س عادل بن حممــــد فقيه ومعايل 

وزير الزراعة الدكتور فهد بن عبدالرحمن بالغنيم.
ورحـــب معـــــايل رئـــــيـــــ�س املجـــــلـــــ�س خـــــالل   ال�ستـــــقـــــبال 
بالوزيرين موؤكدًا حر�س جملـــــ�س ال�سورى على حتقـــــيق توجيهات 
خادم احلرمني ال�سريفني امللك عبداهلل بن عبدالعـــــزيز اآل �سعـــــود 
اإلى تكاتف اأجهزة الدولة وموؤ�س�ساتها  – حفظه اهلل - التي ترمي 

خلدمة الوطن واملواطن.
وثمن معاليـــــه ملعايل وزير ال�سحـــــة ومعايل وزير الزراعـــة هذه 
البادرة الطيبة للح�سور للمجل�س لإحاطــة اأع�ساء جلنـــة ال�سوؤون 
ال�سحية والبيئة وبقية اأع�ساء املجلـــــ�س واإطـــــالعهم على جهـــــود 
الوزارتني يف مواجهة فريو�س كورونا , موؤكـدا حر�س املجل�س على بذل 
كافة اجلهود للتعـاون مع وزارتي ال�سحة والزراعة وبقية الأجهزة 

و�لدر��شات ودر��شات ��شتطالع �لر�أي ذ�ت �لعالقة باأعمال �ملجل�ض و�لتي تهتم 
بق�شايا �ملجتمع وتقدمي �لدعم �لعلمي ح�شب �لأنظمة �ملعمول بها يف �جلهتني.

لت�شجيع  �آلية  �إيجاد  على  �جلانبني  بني  للتعاون  �لتفاهم  مذكرة  تق�شي  كما 
همومهم  تالم�ض  �لتي  �لق�شايا  طرح  خالل  من  �ملجتمع  �أفر�د  م�شاركة 
وم�شاركتهم مبا يحقق مزيدً� من �لتو��شل بني �ملجل�ض و�ملجتمع , كذلك �لتعاون 
�إن�شاء قو�عد معلومات م�شرتكة حول ثقافة قيا�ض �جتاهات  بني �جلانبني على 

�لر�أي �لعام وتبادل �لن�شر�ت �لعملية و�لإ�شد�ر�ت ونحوها.
�لدكتور  �ل�شورى  جمل�ض  رئي�ض  نائب  معايل  �لتفاهم  مذكرة  توقيع  ح�شر 
حممد بن �أمني �جلفري , ومعايل م�شاعد رئي�ض جمل�ض �ل�شورى �لدكتور فهاد 
بن معتاد �حلمد, ومعايل �لأمني �لعام للمجل�ض �لدكتور حممد بن عبد�هلل �آل 
�للجان �ملتخ�ش�شة يف �ملجل�ض. ونائب  روؤ�شاء  �ل�شورى  و�أع�شاء جمل�ض  عمرو  
�شلطان  بن  فهد  �لدكتور  �لوطني  للحو�ر  عبد�لعزيز  �مللك  ملركز  �لعام  �لأمني 

�ل�شلطان وعدد من �مل�شئولني يف �ملركز.

احلكومية املتخ�س�سة ملكافحة هذا الفريو�س والق�ساء عليه حفاظًا 
على �سحة املواطن و�سالمته.

وخالل اللقاء اأحـــاط  معايل وزيـــــر ال�سحـــــة املكلف معـــــايل رئي�س املجـل�س 
باجلهود �لتي بذلتها وتبذلها  وز�رة �ل�شحة ملو�جهـــــة فريو�ض كـــــورونا مقــــدمًا 
�شكره ملعايل رئي�ض �ملجل�ض و�أع�شائه على �إتاحـــــة �لفر�شـــــة له لإطـــــالع �أع�شاء 

�ملجل�ض على جهود �لوز�رة وخططها ملو�جهة هذ� �لفريو�ض.
من جانبه �أعرب معايل وزير �لزر�عة عن �شكـــــره لرئي�ض �ملجـــــل�ض و�أع�شائــه 
على �إتاحة �لفر�شة لها لبيان جهود وز�رة �لزر�عة بالتعـــــاون مع وز�رة �ل�شــــحة 

و�لأجهزة �حلكومية �لأخرى يف مو�جهة هذ� �لفريو�ض و�لتقليل من �أثاره.
ح�شر �ل�شتقبال معايل نائب رئي�ض جمل�ض �ل�شورى �لدكــــتور حممد بن �مني 
�جلفري, ومعايل م�شاعد رئي�ض �ملجل�ض �لدكتور فهاد بن معتاد �حلـــمد, ومعايل 
�آل عمرو وعدد من م�شوؤويل  �لدكتور حممد بن عبد�هلل  للمجل�ض  �لعام  �لأمني 

وز�رتي �ل�شحة و�لزر�عة.
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أحاط أعضاء اللجنة الصحية بجهود الوزارة في

مواجهة كورونا

وزير الصحة: 283 حالة وفاة بسبب كورونا أغلبها في شهر إبريل

التقى معايل وزير ال�سحة املكلف املهند�س عادل بن حممد فقيه 
بح�سور معايل وزير الزراعة الدكتور فهد بن عبدالرحمن بالغنيم 
جمل�س  اأع�ساء  من  وعدد  والبيئة  ال�سحية  ال�سوؤون  جلنة  اأع�ساء 

ال�سورى يف مقر املجل�س بالريا�س.

ال�سورى  جمل�س  رئي�س  نائب  معايل  عرب  اللقاء  م�ستهل  ويف 
معايل  ملبادرة  املجل�س  تقدير  عن  اجلفري  اأمني  بن  حممد  الدكتور 
وزارته  جهود  و�سرح  ال�سورى  جمل�س  اإلى  احل�سور  يف  ال�سحة  وزير 
الفايرو�س,  حول  امل�ستجدات  واآخر  )كورونا(  فايرو�س  مواجهة  يف 
الدكتور اجلفري عن تقدير املجل�س لن�سمام معايل وزير  كما عرب 

الزراعة لهذا اللقاء.

منطلق  ومن  املجل�س  اأن  اإلى  اجلفري  الدكتور  معايل  واأ�سار 
يف  ال�سحة  وزارة  جهود  تابع  واملواطن  الوطن  جتاه  م�سوؤولياته 
اجلهود  لهذه  تقديره  اللقاء  هذا  يف  وي�سجل  الفايرو�س,  مواجهة 
اأن  اإلى  ب�سكل خا�س, لفتًا  ال�سحة  وزير  ب�سكل عام وجلهود معايل 
ح�سور معايل وزير الزراعة يوؤكد على التعاون املثايل بني الوزارت 

لتحقيق توجيهات القيادة الر�سيدة يف مواجهة هذا الفايرو�س.

وز�رة  مع  للتعاون  �لتام  �ملجل�ض  ��شتعد�د  �ملجل�ض  رئي�ض  نائب  معايل  و�أكد 
مو�جهة  جلهود  �لالزم  �لدعم  وتقدمي  �حلكومية,  �لأجهزة  وبقية  �ل�شحة 
بن  عبد�هلل  �مللك  �ل�شريفني  �حلرمني  خادم  بتوجيهات  عماًل  �لفايرو�ض 
�ل�شمو �مللكي �لأمري  �ل�شريفني �شاحب  عبد�لعزيز و�شمو نائب خادم �حلرمني 
�لأمري مقرن بن عبد�لعزيز  �لعهد �شمو  �شلمان بن عبد�لعزيز و�شمو ويل ويل 
– يحفظهم �هلل - �لتي توؤكد د�ئمًا على �لتكامل و�لتعاون بني �أجهزة �لدولة يف 

خدمة �ملو�طن و�حلفاظ على �شحته و�شالمته.

من جهته عرب معايل وزير �ل�شحة �ملكلف عن �شكره ملجل�ض �ل�شورى و�أع�شائه 
�إلى  م�شريً�  �لفايرو�ض,  مو�جهة  يف  �لوز�رة  جهود  مع  تعاون  من  �أبد�ه  ما  على 
�أع�شاء �ملجل�ض  �ل�شوؤون �ل�شحية و�لبيئة وعدد من  �أع�شاء جلنة  �للقاء مع  �أن 
ميثل �أهمية خا�شة نظرً� لتنوع �لكفاء�ت و�لتجارب يف �ملجل�ض �لتي نتطلع �إلى 

�لإ�شتفادة منها.

د. بلغنيم : وزارة الزراعة تنحاز لصحة 

المواطن بغض النظر عن رد الفعل
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مو�جهة  يف  �ل�شحة  وز�رة  جهود  فقيه  عادل  �ملهند�ض  معايل  و��شتعر�ض 
جميع  مع  و�مل�شاركة  �لتعاون  منهج  �نتهجت  �لوز�رة  �أن  �إلى  م�شريً�  �لفايرو�ض, 
�جلهات �حلكومية ذ�ت �لعالقة لتوحيد �جلهود, حيث جلاأت �إلى �شمان وجود 
�لعديد من �لكفاء�ت من عدد من �جلهات يف ع�شوية �ملجل�ض �ل�شت�شاري �لطبي 
توجيه  يف  ت�شاعد  �لتي  و�لن�شائح  �لقرت�حات  لتقدمي  موؤخرً�  �ن�شاءه  مت  �لذي 

عمل �لوز�رة, كما مت عقد �شر�كات عاملية يف هذ� �ملجال.
�ل�شحة  وز�رة  يف  و�لتحكم  �لقيادة  مركز  �إن�شاء  �إلى  فقيه  �لوزير  و�أ�شار 
�لقدرة  وبناء  �لبيانات  تبد�أ مبن�شة حتليل  �ملن�شات  يتكون من عدد من  �لذي 
يقوم  �لتي  �ملن�شات  من  وغريها  و�لت�شال  �لعالجية  و�لعمليات  �ل�شتيعابية 

عليها عدد من �لكفاء�ت من وز�رة �ل�شحة ومن خارجها .

وك�شف معاليه �أنه حتى تاريخ 5 �شعبان مت ر�شد 689 حالة �إ�شابة بفايرو�ض 
كورونا, تويف منهم 283 حالة, بينما متاثل 353 لل�شفاء وهلل �حلمد, مبينًا �أن 
�شهر �أبريل من هذ� �لعام �شهد �أكرب عدد من �لوفيات نتيجة �لإ�شابة باملر�ض؛ 

بينما �شهد �شهر مايو �نخفا�شًا يف عدد �لإ�شابات بن�شبة %80.

خالل  �مل�شابني  عدد  يف  �لالفت  �لنخفا�ض  �ملكلف  �ل�شحة  وزير  و�أرجع 
وز�رة  �تخذتها  �لتي  �لوقائية  �لجر�ء�ت  جناح  �إلى  �ملا�شية  �خلم�شة  �لأ�شابيع 
بد�ية  يف  و�شعها  عن  �رتفعت  �ملو�طنني  بني  �لوعي  ن�شبة  �أن  كما  �ل�شحة, 
لي�شت ب�شدد تخفي�ض م�شتوى �ل�شتنفار  �أن وز�رته  �لفايرو�ض, معتربً�  �نت�شار 
الذي تعي�سه بل هي م�ستمرة يف التعامل بجدية والتحوط جلميع ال�سيناريوهات 

�ملحتملة.

وبني �أن 28% من �مل�شابني هم من �ملمار�شني �ل�شحيني, و�أن �أغلب �لوفيات 
بني من هم فوق �شن �لع�شرين, بينما حالت �لإ�شابة بني �لأطفال متدنية جدً�, 
لفتًا �إلى �أن �لح�شاء�ت تقول باأنه كلما �زد�د عمر �مل�شاب �إزد�دت �حتمالية 
�ل�شعوديني و36% منهم من  �مل�شابني هم من  �أن 64% من  �إلى  �لوفاة, م�شريً� 

�ملقيمني �لذين يف غالبيتهم هم من �ملمار�شني �ل�شحيني.

مطمئن  �ملقد�شة  �مل�شاعر  يف  �لو�شع  �أن  فقيه  عادل  �لدكتور  معايل  و�أكد 
�ملن�شاآت  �أن  م�شيفًا  لها,  خطط  ما  وفق  ت�شري  �ل�شحية  �لحرت�ز�ت  وجميع 
�ل�شحية و�لعاملني فيها على �أهبة �لإ�شتعد�د للتعامل مع �أي حالت طارئة؛ مبينًا 
موؤكدً� عدم ت�شجيل �أي �إ�شابات جديدة بني �ملعتمرين رغم �لكثافة �لتي ت�شهدها 

�لأماكن �ملقد�شة هذه �لأيام.

و�عترب معايل وزير �ل�شحة �ملكلف �أن �لعمل �جلماعي هو �حلل يف مو�جهة 
وم�شتوى  �جلميع  على  منفتحة  �ل�شحة  وز�رة  �إن   : وقال  �لظروف,  هذه  مثل 
�ل�شفافية لديها ل حدود له يف �شبيل �إطالع �جلميع على �خلطو�ت �ملتخذة وتقبل 

�لآر�ء �ملعار�شة وخ�شو�شًا �لعلمية منها.

ببع�ض  ��شتعانت  �ل�شحة  وز�رة  �إن  فقيه:  عادل  �ملهند�ض  معايل  و�أ�شاف 
بع�ض  �إجناز  ت�شريع  يف  لي�شاعدو�  �لكفاء�ت  من  عددً�  و��شتقطبت  �جلهات 
يف  تتاأخر  لن  وز�رته  �أن  موؤكدً�  �لتجارب.  بع�ض  من  ولال�شتفادة  م�شاريعها 

�ل�شتعانة بالكفاء�ت �لتي حتتاجها.

انخفاض اإلصابات في شهر مايو
بنسبة %80

الوضع في األماكن المقدسة مطمئن
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�إن  معاليه:  قال  )كورونا(  بفايرو�ض  �لإبل  بعالقة  �خلا�شة  �لدر��شات  وعن 
�أثبتت �أن �لإبل قد تكون هي �خلازن �لأ�شا�شي له, حيث  �لعديد من �لدر��شات 
�أنه وفقًا لدر��شة لوز�رة �ل�شحة ثبت �أن �لإبل كانت �مل�شدر لنتقال �لفايرو�ض 
االإبل  مع  االختالط  بخ�سو�س  ال�سحة  وزارة  حتذيرات  اأن  موؤكدًا  لالإن�سان. 

وتناول حليبها م�شتمرة ومبنية على در��شات علمية.
�لزر�عة  �إن وز�رة  بلغنيم  �لدكتور فهد  �لزر�عة  من جانبه قال معايل وزير 
�أهمية �لقطاع �حليو�ين لذلك ف�شلت هذ� �لقطاع عن بقية �لقطاعات  تدرك 
�لطيور  و�نفلونز�  �ملت�شدع  و�دي  حمى  مع  �شابقة  جتارب  ولديها  �لوز�رة,  يف 
�لذي حققت �لوز�رة يف مو�جهته جناحًا لقي �إ�شادة عاملية, لأنه كان مبنيًا على 

�لتن�شيق �لتام بني جميع �جلهات �حلكومية.
�ملعروفة  بالإجر�ء�ت  �لوز�رة  معها  تتعامل  �ملحددة  �لأمر��ض  �إن  و�أ�شاف: 
وحققت جناحات م�شهودة يف هذ� �ملجال, وو�شلت مع بع�ض �لأمر��ض �إلى مرحلة 

�إعالن خلو �ململكة �لعربية �ل�شعودية منها ب�شهاد�ت جهات عاملية م�شتقلة.

وز�د معايل �لوزير بالغنيم �أن �أكرب �لتحديات �لتي تو�جهها وز�رة �لزر�عة 
حاليًا هي ��شطر�رها ل�شتري�د �لرثوة �حليو�نية من �خلارج, �إلى جانب �لنق�ض 
�ل�شديد يف عدد �لأطباء �لبيطريني �لذي يعترب �لأدنى عامليًا وفق �ملعايري �لعاملية.

وعن ر�أي �لوز�رة يف عالقة �لإبل بانت�شار فايرو�ض )كورونا( �أو�شح معاليه 
�أن رد �لفعل من مالك �لإبل كان متوقعًا, ون�شتذكر جتربتنا مع �نفلونز� �لطيور 
ورد فعل �أ�شحاب م�شاريع �لدو�جن يف ذلك �لوقت, م�شريً� �إلى �أن وز�رة �لزر�عة 

تنحاز ل�شحة �ملو�طن مهما كان �لحتمال �شئياًل بغ�ض �لنظر عن رد �لفعل.

وتابع معاليه باأن وز�رة �لزر�عة على تو��شل تام ووثيق مع وز�رة �ل�شحة يف 
مو�جهة فايرو�ض )كورونا( من منطلق �إميانها باأهمية �لتعاون يف هذ� �ملجال, 

موؤكدً� �لإنفتاح على جميع �لآر�ء و�لطروحات �لعلمية.

�ل�شورى  جمل�ض  لع�شو  �لكلمة  �ملجل�ض  رئي�ض  نائب  معايل  �أعطى  ذلك  بعد 
نائب رئي�ض جلنة �ل�شوؤون �ل�شحية و�لبيئة �لدكتورة منى �آل م�شيط �لتي �أعربت 
يف  مبادرتهما  على  �لزر�عة  وزير  وملعايل  �ل�شحة  وزير  ملعايل  �شكرها  عن 
�حل�شور للمجل�ض و�إطالع جلنة �ل�شوؤون �ل�شحية و�لبيئة وبقية �أع�شاء �ملجل�ض 

على �جلهود و�لإجر�ء�ت يف مو�جهة فايرو�ض )كورونا(.
و�أع�شاء  و�لبيئة  �ل�شحية  �ل�شوؤون  جلنة  �أع�شاء  ملد�خالت  �ملجال  فتح  ثم 
�أ�شاد عدد منهم مببادرة وزيري �ل�شحة و�لزر�عة يف �حل�شور  �ملجل�ض, حيث 
�ملر�ض,  �نت�شار  حول  و�ل�شتف�شار�ت  �ملالحظات  من  عددً�  وطرحو�  للمجل�ض, 
و�آليات �ملو�جهة �ملعمول بها �لآن, و�خلطط �مل�شتقبلية للجهات ذ�ت �لعالقة يف 

�شبيل �شمان �ل�شتعد�د ملثل هذه �لطو�رئ.

للتخطيط  �ل�شحة  وزير  نائب  خ�شيم  حممد  �لدكتور  معايل  �للقاء  ح�شر 
لل�شوؤون  �ل�شحة  وزير  نائب  �حلو��شي  من�شور  �لدكتور  ومعايل  و�لتطوير 

�ل�شحية, وعدد من م�شوؤويل وز�رتي �ل�شحة و�لزر�عة.
كما ح�شره من جانب جمل�ض �ل�شورى معايل م�شاعد رئي�ض جمل�ض �ل�شورى 
�لدكتور فهاد بن معتاد �حلمد ومعايل �أمني عام جمل�ض �ل�شورى �لدكتور حممد 
بن عبد�هلل �آل عمرو, و�أع�شاء جلنة �ل�شوؤون �ل�شحية و�لبيئة وعدد من �أع�شاء 

�ملجل�ض.

الدراسات أثبتت أن اإلبل هي مصدر
انتقال الفايروس لإلنسان

أعضاء المجلس يشيدون بجهود
وزارة الصحة



ال�شــــورى  -  العــدد  155 -  رجــب  1435هـ

تغطية

49

مجلس الشورى يفوز بجائزة 
التميز في الخدمات البرلمانية 

اإللكترونية
للحكومة  للتميز  الأو�سط  ال�سرق  بجائزة  ال�سورى  جمل�س  فاز 
الربملانية؛ وهي  واخلدمات اللكرتونية فرع اخلدمات اللكرتونية 

جائزة �سنوية يقدمها معهد جائزة ال�سرق الأو�سط للتميز.
وت�سلم اجلائزة معايل م�ساعد رئي�س جمل�س ال�سورى الدكتور فهاد 
واخلدمات  للحكومة  الع�سرين  املوؤمتر  هام�س  على  احلمد  معتاد  بن 
الذي  العربية  اخلليج  لدول  التعاون  جمل�س  دول  يف  الإلكرتونية 
يف  العاملي  املايل  دبي  مركز  املا�سي  يف  الأربعاء  يوم  اأعماله  اختتم 
اإمارة دبي بدولة الإمارات العربية املتحدة , و�سارك جمل�س ال�سورى 

يف اأعمال املوؤمتر برئا�سة معايل الدكتور فهاد احلمد. 
وتهدف جائزة �ل�شرق �لأو�شط للحكومة و�خلدمات �لإلكرتونية �إلى ت�شجيع 
ثقافة  ون�شر  �ملعلومات  �ملوؤ�ّش�شات �حلكومية و�خلا�شة وذلك لالرتقاء مب�شتوى 

�لتعامالت و�ملعرفة �لإلكرتونية وفق �أرقى �ملعايري �لعاملية.
�ملعلومات  تقنية  نو�حي  خمتلف  يف  �لتجارب  وتطوير  تبادل  نحو  و�شعيًا 
للتميز  �لأو�شط  �ل�شرق  �رتاأى معهد جائزة  و�لت�شالت بني دول �ملنطقة, فقد 
تنظيم �جلائزة لتكون حافزً� على �لتناف�ض نحو �جلودة يف �لتحول �لإلكرتوين 
على م�شتوى دول �ملنطقة مبا يوؤهلها �أن تكون من �شمن �ملوؤ�ّش�شات �ملناف�شة على 
يف  ثورة  �حلديثة  و�لت�شالت  �ملعلومات  تقنية  �أحدثت  و�لتي  �لعاملية  �ل�ّشاحة 
تعامالتها  �ملوؤ�ّش�شات يف  تلك  و�أ�شاليب عمل  �إلى تغيري مفاهيم  �أروقتها وقادت 

مع جميع �لفئات وكافة �مل�شتويات لتتكون فيها منظومة �حلكومة �لإلكرتونية. 
�لإلكرتونية يف دول  �لع�شرين للحكومة و�خلدمات  �ملوؤمتر  �أن  �جلدير ذكره 
خم�شة  مدى  على  تناول  د�تاماتك�ض  نظمته  �لذي  �خلليجي  �لتعاون  جمل�ض 
�أيام �لعديد من �لتجارب �ملحلية وبع�ض �لتجارب �لإقليمية و�لدولية يف جمال 

و�إ�شتونيا  وبريطانيا  �أملانيا  يف  جتارب  منها  �لإلكرتونية؛  و�خلدمات  �حلكومة 
وتركيا و�أذربيجان و�شنغافورة و�لهند. 

�لإلكرتونية  �حلكومة  م�شاريع  م�شوؤويل  من  متحدثًا   30 �ملوؤمتر  يف   وحتدث 
ومديري تقنية �ملعلومات يف �ملنظمات و�ملوؤ�ش�شات �حلكومية و�خلا�شة �لإقليمية 
�لإقليمية  �ملوؤ�ش�شات  وفود  من  و��شعة  م�شاركة  �ملوؤمتر  �شهد  فيما  و�لعاملية, 
و�لعاملية و 500 �شخ�شية من �شناع �لقر�ر, و�لقياد�ت �لتنفيذية. ويعد �ملوؤمتر 
�أحد �أهم �لأحد�ث يف قطاع تكنولوجيا �ملعلومات و�لت�شالت �لتي عملت على 

رفع تناف�شية دول �ملنطقة يف جمال خدمات �حلكومة �لإلكرتونية.
يف  �جلو�ئز  من  �لعديد  على  ح�شل  �ل�شورى  جمل�ض  �أن  �إلى  �لإ�شارة  جتدر 
وعلى  �خلليجي,  �لتعاون  جمل�ض  دول  م�شتوى  على  �للكرتونية  �حلكومة  جمال 
�حلكومة  �شعيد  على  و�لتميز  �لنجاح  �إلى  يعود  وهذ�  �لعربية.  �لدول  م�شتوى 
�لإلكرتونية باإطالقه برناجمًا للتعامالت �لإلكرتونية يف �ملجل�ض با�شم »�شاور«, 
�لدكتور  �ل�شيخ  �ملجل�ض  رئي�ض  معايل  من  ومتابعة  مبا�شر  بدعم  يحظى  �لذي 

عبد�هلل بن حممد بن �إبر�هيم �آل �ل�شيخ .
خلدمة  �ملجل�ض  د�خل  متكاملة  �لكرتونية  بيئة  �إيجاد  �إلى  �لربنامج  ويهدف 
�لأهد�ف �لإ�شرت�تيجية ملجل�ض �ل�شورى, وحتقيق �لبيئة �ملوحدة و�لعمل �مل�شرتك 
ملوظفي �ملجل�ض لإمتام �لأعمال وتنفيذها �إلكرتونيا, و�لتاأكد من �شهولة �لو�شول 
لكل  معينة  متكاملة  م�شتخدم  و�جهة  للمعلومات من خالل  �لأمثل  و�ل�شتخد�م 
م�شتخدم, وكذلك ت�شكيل �إطار كامل �ل�شرية جلميع م�شتويات �لعمل من خالل 
�ملهار�ت و�خلرب�ت �لفنية و�لإد�رية. وبد�أ برنامج �لتعامالت �لإلكرتونية مبجل�ض 
�ل�شورى )�شاور( بت�شغيل نظام �لت�شالت �لإد�رية ثم �ل�شوؤون �ملالية, �إلى �أن مت 
يف  لي�شكل  �ملجل�ض  د�خل  و�لرب�مج  و�لأنظمة  �لإد�ر�ت  كافة  على  �لعمل  تعميم 
النهاية نظامًا األيًا موحدًا مثنَّل بيئة اإلكرتونية �ساعدت على اإيجاد منظومة عملية 
متكاملة يف جمل�ض �ل�شورى و�أ�شهمت يف زيادة �إنتاجية �ملوظفني وحت�شني م�شتوى 

�أد�ئهم .
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أصول ومنهجيات البحوث والدراسات البرلمانية

دراسة

املعلومات الأ�سلية يف البحوث والدرا�سات  الدور الذي توؤديه  اإن 
اأو الدرا�سة الربملانية  الربملانية هو �سرباأغوار املو�سوع, لأن البحث 
برملانية  تو�سية  اأو  قرار  لتخاذ  التوطئة  الرئي�سي  هدفها  يكون 

جتاه عمل من اأعمال احلكومة, اأو مطالبتها ب�سيء ما.

لذا فمن الأولى اأن يتفهم الباحث الربملاين اأن املعلومات الأ�سلية 
التو�سية.  اأو  القرار  اتخاذ  يتم  حتى  الر�سمية  م�سادرها  من  واردة 
واملطالبة الربملانية قائمة على اأ�سا�س من احلقيقة القائمة يف ذات 

الوقت لدى ال�سلطة التنفيذية.

الرتاب,  يف  ال�سيء  طلبك  يعني  البحث  اإن   « النظريي:  ابن  قال 
»هو  البحث  اإن  اجلرجاين  وقال  وت�ستخربه«  �سيء  عن  ت�ساأل  واأن 

التفح�س والتفتي�س«.
ما,  مو�سوع  اأو  ما,  ق�سية  حقائق  تفح�س  هو  الربملاين  والبحث 
اأو  املو�سوع  عنا�سر  بني  ال�سلبية  اأو  الإيجابية  الن�سبة  واإثبات 

الق�سية.
عليه  الباحث  فاإن  الربملاين  البحث  معنى  حتقيق  �سبيل  وفى 
واملعلومات  الأ�سلية,  املعلومات  املعلومات:  من  نوعني  عن  يبحث  اأن 

الفرعية.

• املعلومات الأ�سلية: يتم �حل�شول عليها من م�شادرها �لر�شمية كمعلومات 
د�ئرة  مركز  ميثل  �ملعلومات  من  �لنوع  وهذ�  �حلكومية,  و�لوز�ر�ت  �جلهات 

�لتفتي�ض �أو �لتفح�ض للق�شية �أو �ملو�شوع �لربملاين.

�أن  فعليه  �لتعليم  عن  قانون,  �أو  مو�شوع,  در��شة  مثاًل  �لباحث  �أر�د  فاإذ� 
يجعل �ملعلومات �حلكومية �لر�شمية نقطة �لد�ئرة, وينطلق يف �لتو�شع من هذه 
قد  �لتي  �لفرعية  �ملعلومات  عليه  يطلق  ما  �إلى  ي�شل  ف�شيئًا حتى  �شيئًا  �لنقطة 
يح�شل عليها من بحوث ودر��شات �أكادميية, �أو مقالت �شحفية, �أو ��شت�شهاد�ت 
من مو�طنني. �إل �أن ما يتم روؤيته بالعني يف �أر�ض �لو�قع هو نوع من �ملعلومات 

�لأ�شلية.

�ملو�شوع,  بجو�نب  لالإحاطة  �لباحث  �إر�شاد  فهدفها  �لفرعية:  �ملعلومات   -
ولي�ض �ملو�شوع يف حد ذ�ته, فاملعلومات �لفرعية حتتمل �ل�شو�ب و�خلطاأ.

فاإذ� �أ�شر �لربملان على �شحة معلوماته �لفرعية, و�أ�شرت �حلكومة على خطاأ 
�لت�شريعية و�لتنفيذية دخال يف جمال غري جمٍد  �ل�شلطتني  هذه �ملعلومات فاإن 

للم�شلحة �لعامة.

فا�شتخد�م �لربملان ملعلوماته هدفها حث �حلكومة على �تباع �لقو�عد �ملرعية 
لتحقيق �مل�شلحة �لعامة, ول ميكن �أن يكون هدفها �عتبار�ت �شخ�شية للنيل من 
�حلكومة �أو �أحد �أع�شائها. فالقت�شا�ض �أو �لرت�شد لأعمال �حلكومة �إذ� كانت 
من �شيم �لبحوث و�لدر��شات �لربملانية تغري دور �لربملان من كونه �شلطة تر�قب 

�أعمال �حلكومة للم�شلحة �لعامة �إلى �شلطة تعطيل لل�شالح �لعام.

تكون  �أل  يجب  �لربملانية  ودر��شاته  بحوثه  �أو  �لربملان  فاإن  �لأهمية  وبذ�ت 
�أ�شرية لر�أي خبري �أو متخ�ش�ض و�حد يف �ملو�شوع �أو �لقانون, فمعلومات �خلرب�ء 
�لربملانية  و�لق�شايا  للمو�شوع  ��شتفتاح  �أد�ة  �إل  هي  ما  �لفرعية  و�ملتخ�ش�شني 
و�إل فاإن �لر�أي �لذي �شينتهي �إليه �لربملان �إمنا هو ر�أي �خلبري �أو �ملتخ�ش�ض, 

د. جالل البنداري - اخلبري الربملاين
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مما يجعلنا �أمام قر�ر �أو مطالبة �أو تو �شية برملانية تكنوقر�طية وهذ� يخالف 
فكرة �أو نظرية �لتمثيل. فالربملانات لي�شت جمال�ض حكماء �أو فقهاء, و�إمنا هم 

خليط من ممثلي �لإر�دة �لعامة للمو�طنني.

كما �أن ما ت�شمنه تعريف �لبحث �لربملاين من �لتفتي�ض و�لتفح�ض يعني �أن 
�أيًا كان جمالهما يقومان على عن�شرين رئي�شني  �أو �لدر��شة �لربملانية  �لبحث 

اأولهما اال�ستقراء، وثانيهما اال�ستنباط.

• فال�ستقراء: يعني �لإحاطة بالأخبار, و�ملعلومات و�لبيانات, و�أن ي�شتخل�ض 
�أهم �ملعلومات و�لبيانات من م�شادرها, فال�شتقر�ء �أ�شا�ض �لبحوث �لربملانية.

لإبر�ز  و�لبيانات  و�ملعلومات,  �لأخبار,  بني  �لربط  هو  �ال�شتنباط:  �أما   •
�لنتائج و�لآثار, وحتديد وجهة �ل�شتقر�ء يف �لتنقيب عن �لإيجابيات و�ل�شلبيات.
واال�ستنباط هو الذي يك�سف اجلزئيات التي قد تكون غام�سة على احلكومة 

�أو �ملو�طنني.
كما �أننا يجب �أن نفرق بني �لبحث و�لدر��شة �لأكادميية, و�لبحث و�لدر��شة 

�لربملانية.

الأكادميية: هي �جلهد �لذي يبذله �لباحث تفتي�شًا, وتنقيبًا,  • فالدرا�سة 
وحتلياًل, ونقدً�, وحتقيقًا, ومقارنة يف مو�شوع ما بغية �لو �شول �إلى حقيقة, �أو 

�كت�شافها.

يبذل  بحث  جهد  كانت  �إذ�  فهي  �لربملانية  و�لدر��شات  �لبحوث  �أما   -
بالتفتي�ض, و�لتنقيب, و�لتحليل, و�ملقارنة �إل �أن غايتها �لربهنة على �شيء ما, �أو 

�إثبات �أمر ما, �أو تاأييد ر�أي ما, مبا يحقق روؤية �لربملان.

�لدر��شة  �أو  �لبحث  �أن  يرى   KANL BIGELEOW كان  فاإذ�   •
�أن  على  و�أمته,  تعهده  عمل  عن  �لباحث  يقدمه  و�ٍف  تقرير  هي  �لأكادميية 
ي�شتمل �لتقرير كل مر�حل �لدر��شة, منذ كانت فكرة حتى �شارت نتائج مدونة 
عند  تقف  ل  �لربملانية  �لدر��شة  �أو  �لبحث  �أن  �إل  و�لأ�شانيد,  باحلجج  وموؤيدة 
حدود �لنتائج, و�إمنا تتخطى ذلك �إلى �ملقرتحات توطئًة للقر�ر, �أو �لتو �شية, �أو 

�ملطالبة ب�شيء ما بناء على هذه �لنتائج.

• ولذ� فاإن �لباحث �لأكادميي قد يح�شد ملو�شوع بحثه �ملادة �لالزمة لإلقاء 
لي�ض  ملو�شوعه  يح�شد  �لربملاين  �لباحث  �أن  �إل  نتائجه,  على  �لكا�شف  �ل�شوء 
�ملعلومات  ل يرتك مزيدً� من  بحيث  �لكافية  �ملادة  و�إمنا  �لالزمة,  �ملادة  فقط 

لأخرى, و �إل كان هناك نق�ض وتق�شري يف مادة �لبحث �أو �لدر��شة �لربملانية.

�أن غاية �لبحوث و�لدر��شات �لربملانية ل يقت�شر على عر�ض �حلقائق  كما 
�ملعروفة, و�إمنا �كت�شاف �حلقائق �ملجهولة بني عنا�شر �حلقائق �ملعروفة. فهو 
ملزم باأن يف�شر �ملو�شوع �أو �لقانون مو�شوع �لبحث. فاإذ� ناق�ض �لربملان قانونًا 
�أو مو�شوعًا يتعلق بالتخلف �لعلمي يف در��شة �لبحوث �لأكادميية قد تر�ها نتائج 
لعو�مل �لفقر, �أو �لنحر�ف, �أو �لتوتر, �أو �خلوف, �أو �لقلق, �أو �ختالل �لأ�شرة, 

�أو �لبحث �لربملاين عليه �أن يبحث يف �حلقائق �ملعروفة مثل بناء  �أما �لدر��شة 
�ملدر�ض, �أهلية �ملدر�شني, نظام �لإد�رة �ملدر�شية حتى يبني قر�ر�ت و�قعية.

�إز�ء ذلك فاإن �لطريقة �لتي ي�شتخدمها �لباحث يف بحثه وعمله للو �شول �إلى 
غاية �لبحث ت�شمى �ملنهج method فاملنهج هو �لأد�ة �لتي ي�شتخدمها �لباحث 

للو �شول �إلى غر�شه,  �أو غايته �أو �كت�شاف �حلقيقة, �أو �لو �شول �إلى �ملعرفة.

و�أدو�ته, وقو�عده ي�شمى  و�أ�ش�شه,  و�لعلم �لذي يبحث يف طبيعة هذ� �ملنهج 
به,  خا�ض  بحث  منهج  له  علم  وكل   methodologie �لبحث  مناهج  علم 
وللتاريخ  �لجتماعي,  �لظاهري  �لو�شف  منهج  به, هو  فلالجتماع منهج خا�ض 
�لنف�ض منهجه  ولعلم  �ل�شرتد�دي,  �أو  �لتاريخي,  �ملنهج  به هو  منهجه �خلا�ض 
به هو  �لطبيعي منهجه �خلا�ض  وللعلم  �لنف�شي,  �لتحليل  به هو منهج  �خلا�ض 
و�لدقة  �لعلمي,  �ل�شبط  درجات  �أق�شى  فيه  يتحقق  �لذي  �لتجريبي  �ملنهج 
�لعلمية بهدف تبيان �لعالقة �لقائمة بني متغري �أ�شيل م�شتقل, و �آخر تابع متغري 

ناجت عنه مبعنى بيان �لعالقة �لقائمة بني متغريين �أو �أكرث.

�لتحليل  �لذي يجمع بني  �ملنطقي  �ملنهج  بها هو  وللفل�شفة منهجها �خلا�ض 
�أخرى يف  �إلى مناهج  بالإ�شافة  �لعلمي.  و�لرت�بط  �لعقلي,  و�لربهان  �ملنطقي, 
�جلزئية  �لوقائع  بني  �لتميز  على  يقوم  �لذي  �لظو�هري  منهج  مثل  �لفل�شفة 
�ل�شرورية  �لكلية  و�ملاهيات  �لعامل �خلارجي,  عليه حقائق  يطلق  ما  �أو  �ملمكنة 
و�لتي تعتمد على حقائق �لعقل. بالإ�شافة �إلى �ملنهج �جلدويل �لذي تعتمد عليه 

�لفل�شفة �جلدولية.
وكل ذلك يعني �أن هناك �رتباطًا وثيقًا بني طبيعة �ملو�شوع �ملعالج, وطبيعة 
تتغري  وقد  �ملعالج,  باملنهج  حكمًا  يتاأثر  �ملعالج  فاملو�شوع  �مل�شتخدم,  �ملنهج 
حقيقته �إذ� ما عولج بو��شطة منهج غريب عن طبيعته لأن �لأ�شل �أو �ملبد�أ هو �أن 

لكل ظاهرة معينة منهجًا معينًا �أكرث مالءمة من غريه للبحث فيها.
�أو  �إذ� ما مت در��شتها مبنهجني متغريين  �أن ظاهرة و�حدة  �إلى  وهذ� يوؤدي 
�أكرث فاإننا ن�شل حتمًا �إلى نتائج متفاوتة �أو حقائق متفاوتة. فاإذ� در�ض �لربملان 
�أكادميية يف كليات  �لظاهرة كانت حمل در��شة  �لأ�شعار, وذ�ت  ظاهرة �رتفاع 
�لدر��شة  نتائج  عن  حتمًا  �شتختلف  �لربملانية  �لدر��شة  نتائج  فاإن  �لقت�شاد 

�لأكادميية لعتماد كل منها على منهجيات مغايرة يف در��شة ذ�ت �لظاهرة.
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�إل �أن ذلك ل يعني �أن منهجيات �لدر��شات و�لبحوث �لربملانية تختلف كليًا 
عن �ملناهج �لعلمية �ملعروفة, حيث �إن كل �ملنهجيات مبا فيها �ملنهجيات �لربملانية 

تتفق على اأهمية اال�ستقراء، واال�ستنباط، والفر�س، والتحليل، والرتكيب.
وهذه هي ذ�تها خ�شائ�ض علم �ملنطق �لذي ت�شلح قو�عده لأن تكون �ملنهل 
�لذي تنتهل منه جميع �لعلوم باأنو�عها �ملختلفة من �لدر��شة و�لبحوث. ولكن هل 

كل �أنو�ع �ملنطق لها ذ�ت �لأهمية يف �لعلوم؟.
فالفل�شفة قد تبدي �هتمامًا �أكرب للمنطق �ل�شوري �لذي يهتم بدر��شة �شورة 
�أكرب باملنطق �لتاريخي �لذي يقوم  �لفكر ل مادته. و�لتاريخ قد يبدي �هتمامًا 
�ل�شعوب  ت�شري على هديها كل  �لتي  و�لقو�نني  و�لقو�عد  �ملبادئ  على جملة من 

و�لتي ن�شتطيع بها معرفة �أحو�ل �ملا�شي و��شرتجاع �أحد�ث �لتاريخ.

من  جملة  على  يقوم  �لذي  باملنطق  �أكرب  �هتمامًا  �أبدى  �لذي  �لنف�ض  وعلم 
�ملر�شية.  �لنف�شية  �لإن�شان  حالت  بو��شطتها  تعرف  �لتي  و�لقو�عد  �ملبادئ 
و�لعلوم �لطبيعية �لتي تبدي �هتمامًا باملنطق �لبيولوجي �لذي يبدو يف ظو�هر 

�حلياة �ملختلفة.

فاإننا  بها,  املرتبط  واملنطق  العلوم  من  عدد  على  ال�سوء  اإلقاء  وبعد 
نت�ساءل اأي نوع من املنطق حتتاج اإليه الدرا�سات والبحوث الربملانية؟.

ودر��شاتها  �لربملانية ب�شفة عامة يف حتليالتها  و�لبحوث  �لدر��شات  تعتمد 
على ما يطلق عليه �ملنطق �لربجماتي pragmatisme �لذي يقوم على �أ�شا�ض 

تقدير �حلقائق و�لأفكار من خالل قيمتها �لعلمية ونتائجها �ملادية.

و�لأفكار من  مع �حلقائق  تتعاي�ض  �أن  يجب  �لربملانية  و�لبحوث  فالدر��شات 
�ملادية حتى  �لنتائج  وتفح�ض  �لو�قعة,  و�شلبياتها  �ملتحققة,  باإيجابياتها  ناحية 

يتحقق �لهدف من �إجر�ئها.

�لبحوث  يف  �لعلمية  قيمتها  خالل  من  و�لأفكار  �حلقائق  تقدير  �أن  كما 
ذلك  �أن  هو  منطلق جوهري  على  �أ�شا�شية  ب�شفة  يعتمد  �لربملانية  و�لدر��شات 
�أو  برو��شب  يقرتن  �أن  ل ميكن  فاإنه  �لعام  �ل�شالح  �إلى حتقيق  يهدف  �لتقدير 
معتقد�ت خاطئة. وهى �لتي �أكد عليها فرن�شي�ض بيكون ) 1561 - 1626 ( يف 

كتابه »�لأورغانون �جلديد« بالأوهام و�لأ �شناف �لأربعة وهى:

�أن تقدير �حلقائق و�لأفكار كناية عن  �لتي تعني  �أو �جلن�ض:  �لقبيلة  �أوهام  اأ- 
�شور لأنف�شنا �أكرث من كونها �شورً� حقيقية عن �لأ�شياء.

�ملطلق, ونحاول فر�شها  و �شو�بها  تفتقد ب�شمتها  �لتي  �لتع�شبية  فالأفكار 
هذه  تقدير  ويجعل  تدح�شها  �لتي  �لأدلة  من  �لعديد  وجود  من  بالرغم  ق�شرً� 
و�جلماعات,  �لأحز�ب,  �ختلفت  ما  �إذ�  فحتى  �شك.  مو�شع  و�لأفكار  �حلقائق 
من  �حلقيقة  ل�شتلهام  �لغري  �إلى  �لإ�شغاء  فعليهم  �لربملان  د�خل  يف  و�لأفر�د 

عنا�شر خمتلفة. وذلك بعد�إخ�شاع �لأفكار و�حلقائق للتفح�ض و�لتفتي�ض.

و�لدر��شات  �لبحوث  يف  �لفردية  و�لأخطاء  �لأوهام  وهي  �لكهف:  �أوهام  ب- 
�لربملانية �ملتاأتية عن ميول و�جتاهات ومعتقد�ت �لباحث �لتي يريد �أن يفر�شها 
كاٍف  �شف  وو  ��شتقر�ء  دون  �لتحليل  �إلى  مييل  �لباحثني  فبع�ض  بحثه.  على 
�لو �شفي  �لبناء  �إلى  و�لبع�ض مييل  بحثه,  �أو  در��شته  �لربملانية حمل  للظاهرة 
�أبعاد �لتحليل, و�لثالث يقد�ض �أفكار �ملا�شي ويرف�ض �أن  دون �أن يتخطاها �إلى 
يطوع �أفكار �ملا�شي للحا�شر, و�لنوع �لر�بع من �لباحثني يرف�ض �إجر�ء كل ما 
له �شلة باملا�شي, وين�شاق �إلى كل ما هو جديد يف حني �أن �لتخل�ض من �أو�شاف 
�لكهف تعني �لتو�زن مبيز�ن �لعقل بني �جلو�نب �لأربعة �ل�شابقة ودون �أن يطغى 

جانب على �آخر.

ج- �أوهام �ل�شوق: وهي �لأو�شاف �لتي يف �لبحوث و�لدر��شات �لربملانية ب�شبب 
�أو  �لنا�ض,  يردده  ما  باأن  �لربملاين  �لد�ر�ض  �أو  �لباحث  لدى  قوي  �عتقاد  تولد 
�لإنرتنت,  �شبكة  على  �ملعلومات  من  قائم  هو  ما  �أو  �لإعالم,  و�شائل  تن�شره  ما 
�أو  �لبحث  و�لنتائج يف  �لفر�شيات  بناء  وينطلق يف  بها,  �إمنا هي حقائق م�شلم 
�لدر��شة �لربملانية من خالل هذه �لأو�شاف �لأمر �لذي يوؤدي �إلى �لبتعاد عن 
�لدقة �لعلمية و�لو�شوح. كما �أن �لأخذ بهذه �لأو �شاف يعني تعطيل عقل �لباحث 
�أو �لد�ر�ض �لربملاين وجتعله ين�شاق ور�ء م�شلمات ل يختربها مما يجعل نتائج 
�أو �لدر��شة �لربملانية تعرب عن جهل فا�شح بحقائق �لأمور وفق روؤيتها  �لبحث 

�لعلمية.

�ملتاأتية  �لربملانية  و�لبحوث  �لدر��شات  هي  �لأوهام  وهذه  �مل�شرح:  �أوهام  د- 
�لتي  �لدر��شات  �أو  �لأكادمييني,  �آر�ء وطروحات  و  باأفكار  من �لعتقاد �جلازم 
تاأتي للربملان من �خلارج من بع�ض �ملتخ�ش�شني لأنه كما يقول بيكون �إن هذه 
�لأفكار و�لآر�ء ما هي �إلم�شرحيات متثل عو�مل �بتدعها �أ �شحابها, وتعرب عن 
م�شارحهم �خلا �شة �لتي قد تتالقى �أو تعرب حقيقة عن �لعامل �لو�قعي. يف حني 
وتقدمي  �لو�قع  �ختبار  هو  �لربملانية  و�لبحوث  للدر��شات  �خل�شب  �ملجال  �أن 

�حللول مل�شكالت �ملجتمع �لو�قعية.

فمهما كانت قيمة �لآر�ء و�لطروحات �لعلمية للدر��شات �لتي تعد من خارج 
�لدر��شات  يف  تخترب  �أن  يجب  معلومات  �شوى  للربملان  متثل  ل  فهي  �لربملان 

و�لبحوث �لربملانية ملعرفة مدى �نطباقها �أو �ختالفها عن �لو�قع �ملجتمعي.
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�أي تطور يف �لدر��شات  و�لبحوث �لربملانية لن يتحقق له �لنجاح  ولذ� فاإن 
طاملا بقيت هذه �لأو�شاف حتلق كاأ�شا�ض للدر��شات و�لبحوث �لربملانية. فال�شبيل 
منهجيات  �إتباع  خالل  من  �إل  يكون  لن  ب�شاأنها  �لتطور  حتقيق  �إلى  �لرئي�شي 

و�أ�شاليب �لعلم �حلديث �لتي متثل �إطارً� مهمًا ل ميكن �إغفاله للفكر �لربملاين.

�لكوجنر�ض  يف  �لربملانية  و�لدر��شات  �لبحوث  مبادئ  من  فاإنه  ثم  ومن 
�لبحوث  عن   1991 يف  جري�لد  لنكولني  در��شة  �إليه  ت�شري  ما  وفق  �لأمريكي 

�لربملانية يف �لكوجنر�ض �لأمريكي:

مو�شوع  �لربملانية  بالظاهرة  �ل�شابقة  �شات  و�لدر�  �لأبحاث  نتائج  كل  �إن   -  1
للتحليل  تخ�شع  تاريخية  معلومات  �إمنا  و  خال�شة,  حقيقة  متثل  ل  �لبحث 

و�لفح�ض.

�أو تخريها, فاملعلومات �لتي تتفق مع  2  - �لتخلي عن مبد�أ �نتقاء �ملعلومات, 
�ملعلومات  حتليل  دون  حتريها  يتم  �لتي  هي  و��شتدللته  �لباحث  نظر  وجهة 
و�لدر��شات  �لبحوث  �ملناه�شة لالأولى. فذ�ك ميثل �شرطان  �لآر�ء  �أو  �لأخرى, 
�حلقيقة  �إلى  �شول  �لو  هي  �لربملانية  �لدر��شة  �أو  �لبحث  غاية  لأن  �لربملانية 

و�لربهنة عليها مبجرد و�شوح ر وؤيتها لعتبار �ل�شالح �لعام.

 3 - �إن بلوغ مرتبة �حلقيقة �لن�شبية يف �لبحوث و�لدر��شات �لربملانية ل ميكن 
�ملعلومات,  عن  �لتنقيب  خالل  من  �لكايف  �جلهد  بذل  بدون  �إليها  �شل  �لتو 
و�لتحليل و�لرتكيب لعنا�شرها �جلزئية وفق �لآليات �ملتاحة لالأنو�ع �ملختلفة من 

�لبحوث و�لدر��شات �لربملانية.

فالباحث اأو الدار�س الربملاين اأ�سبه بال�سابح يف البحر ل يرى اأر�سًا 
له, ويريد اأن يبلغ ال�سط فعليه بذل عنايته الالزمة حتى يدرك بر 

اأمانه.

�أن ي�شعها يف جد�ول  و  تتعلق مبو�شوعه  �أو فكرة  �أي معلومة  �إغفال  4 -  عدم 
توظيف �ملعلومات �لربملانية �لتي �شياأتي ذكرها لحقاً.

�لألفاظ  �ختيار  على   مبنية  �لربملانية  �لدر��شة  �أو  �لبحث  لغة  تكون  �أن   -  5  
و�لعبار�ت �لتي تعرب عن �ملر�د �ملق�شود بحيث ل حتمل �لعبارة �لربملانية �لت 

�أويل �أو �لفهم على �أكرث من وجه.

 6 - �أن يبتعد �لباحث �أو �لد�ر�ض �لربملاين عن �لعبار�ت �لعامة �لتي ل ت�شيف 
و  �لذهن.  يف  �ل�شطر�ب  تثري  بل  �لدر��شة,  �أو  للبحث  وزنًا  تقيم  ول  جديدً�, 
لنكولن  �إليهما در��شة  ت�شري  �لتي  �ل�شتة  �ملبادئ  �لعتبار هذه  �أخذنا يف  ما  �إذ� 
جري�لد ف �إن ذلك يرتبط ب�شلة وثيقة باملنهج �لديكاردي ن�شبة �إلى �لفيل �شوف 
ديكارت ) 1650-1596 (. �أقام ديكارت منهجه على �أربع قو�عد �أ�شا�شية �أولها 
:قاعدة �ليقني �أو �لبد�هة, وثانيها: قاعدة �لتحليل, وثالثها : قاعدة �ل�شتقر�ء 

�أو �لإح�شاء �ل�شامل.

�لأربع  �لقو�عد  �أحاطت بهذه  �لتي  �لنظرية  �أو  �لفل�شفية  �ملبادئ  وبعيدً� عن 
فاإنه من �ملهم كيفية �نطباقها على �لبحوث و�لدر��شات �لربملانية.

والدرا�سات  البحوث  على  الديكارتي  املنهج  تطبيق  ميكن  كيف 
الربملانية؟.

ميكن تطبيق هذ� �ملنهج من خالل �خلطو�ت �لتالية:

حمل  �لقانون  �أو  �ملو�شوع,  حيال  و�لالزمة  �لكافية  �ملعلومات  جمع  بعد   -  1
�لدر��شة, و�ل�شتقر�ء �جليد لهذه �ملعلومات �شو�ء كانت �أ �شلية �أو فرعية ف �إنه 

قبل �أن نبا�شر �لكتابة علينا �أن ن�شع يف �عتبارنا ثالثة مبادئ �أ �شا�شية:

اأ. جتنب �لت�شرع يف �ل �شتنتاج, �أو بناء نتائج وف ما جمعته من معلومات لأن 
توطئة  تكون  �إنها  تبنيها ف  �أنه يف حال  �لربملانية  و�لدر��شات  �لبحوث  خطورة 
للقر�ر �أو �لتو �شية �لربملانية. ولذ فاإن �أي ت�شرع يف �إطار �إطالق �لأحكام �شيوؤدي 

�إلى �أخطاء فنية بالغة يف �لبحث �أو �لدر��شة.

�أو�شاع  ملعاجلة  �لأن�شب  �لربملاين  �لعلمي  للمنهج  �لباحث  �ختيار  �شرورة  ب. 
�لظاهرة  حمل �لبحث �أو �لدر��شة.

�لكتابة  مبا�شرة  يف  ي�شارعون  �لربملانيني  �لباحثني  �أن  كثريً�  لحظنا  حيث 
و�شيلة معنية  �أو  و��شح,  �أمامه هدف  يكون  �أن  �ملعلومات دون  بعد مرحلة جمع 
�ل�شليم  �لتحليل  �إلى  �لنهاية  �لعنا�شر حتى ي�شل يف  كمنهجية برملانية حمددة 

لبحثه �أو در��شته �لربملانية �أو �لت  �شريعية.

وعدم �ختيار �لباحث ملنهجية علمية برملانية حمددة �شيوؤدي حتمًا �إلى �أن ما 
يكتبه �أو �لنتائج �لتي �شي�شل �إليها �إمنا تعرب عن هو�ه �ل�شخ�شي, وهذ� يرف�شه 
�لربملانية معربة  �لكتابات  تكون  �أن  �أو  �لهوى«   �مليل مع  بعبارته »عدم  ديكارت 
�أو �أفكار �شخ�ض نقل عنه �لباحث �أو �لد�ر�ض  عن تاأييد عاطفي ع�شو�ئي لآر�ء 

�لربملاين.
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للتحليل  تخ�شع  �لربملاين  �لد�ر�ض  �أو  �لباحث  جمعها  �لتي  �ملعلومات  كل  ج. 
و�لرتكيب عد� �ملعلومات �لبديهية �لتي ل حتتاج �إلى �إثبات لتاأكيد م�شد�قيتها. 
و �أي معلومات بديهية يجب �أن يتو�فر فيها �شرطان �لأول �لو�شوح �لتام, وثانيها 
�أنه  �أقبل �شيئًا على  �أل  �لتميز �ملطلق, وهذ� ما عرب عنه ديكارت بقوله: »يجب 
حق, ما مل �أعرف يقينًا �أنه كذلك, و �إل دخل يف �أحكامي �إل ما يتمثل �أمام عقلي 

يف جالء ومتيز, بحيث ل يكون لدى �أي جمال و�شعه مو�شع �ل�شك«.

3- حتليل �ملعلومات: هذه من �خلطو�ت �ملهمة يف �لدر��شات و�لبحوث �لربملانية 
�لتي تدور مو�شوعاتها حول ظو�هر �جتماعية و�قت�شادية و�شيا�شية وثقافية.

و �أي مو�شوع, �أو قانون, �أو �شوؤ�ل �أو ��شتجو�ب يف �أي برملان يعني �أن �لظاهرة 
�لجتماعية �ملعنية يف �لقانون, �أو �لأدو�ت �لرقابية �أ �شبحت يف و�شع �إ�شكالية.

و�أن و�شعها �لإ�شكايل يف و�قعها �لجتماعي هو �لذي �أدى �إلى نقلها للربملان. 
�لربملان  يف  قانونًا  نطرح  فلن  �لجتماعي  و�قعة  يف  جيدً�  �لتعليم  كان  فاإذ� 
�أو  ت�شريعية,  بحوث  �أو  در��شات  �أي  هناك  تكون  ولن  �لتعليم,  �أو�شاع  لتح�شني 
لعنا�شر  �إ�شكايل  و�شع  �أن يحدث  ما  ولكن  �لرقابية.  �لأدو�ت  با�شتخد�م  تتعلق 
�لتعليم يف �لو�قع �لجتماعي حتى يهب �لربملان لإعادة �لتو�زن لعنا�شر �لتعليم 

�أو ��شتجو�ب �أو غريه  �أو تقدمي �شوؤ�ل,  �إما م خالل قانون, �أو مناق�شة مو�شوع, 
من �لأدو�ت �لرقابية.

�لعنا�شر,  من  �لعديد  من  تتكون  �جتماعية  ظاهرة  كل  فاإن  عامة  وب�شفة 
وعنا�شر �أي ظاهرة �ملفرت�ض �أن تتكامل وترتبط فيما بينها, لأن ذلك هو �لذي 

يحقق �لتو�زن للظاهرة �لجتماعية.

�لبلد  هذ�  يف  �ل�شحة  �أو�شاع  باأن  عنه  �لتعبري  يتم  �لذي  هو  �لتو�زن  وهذ� 
كذلك  يحدث  ل  �لأمر  ولكن  وجيدة.  م�شتقرة  �ل�شتثمار  �أو�شاع  �أو  جيدة, 

با�شتمر�ر يف �لو�قع �لجتماعي.

معطيات  لنا  ي�شنف  قد  فهو  ومتقلب  متغري  بطبيعته  �لو�قع  هذ�  �أن  بحيث 
جديدة مل تكن قائمة من قبل, �أو يقلل من �شاأن �أهمية متغري�ت كان لها �لأولوية 

يف �لظاهرة �لجتماعية يف �ملا�شي.

على  وظالله  باآثاره  يلقي  هذ�  فاإن  �لجتماعي  �لو�قع  وتقلب  لتغري  ونظرً�   
وكانت  �لجتماعي  و�قعة  يف  جيدً�  كان  �لذي  فالتعلم  �لجتماعية.  �لظو�هر 
عنا�شره من مدر�شني, وطالب, ومناهج علمية, ومد�ر�ض, و �إد�رة مدر�شية يف 

حالة تو�زن, �أي �أن كل �لعنا�شر تبدو متو�زنة �لقوى.
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�لرت�بطية  �لعالقة  يف  �ختالل  حدث  �لجتماعي  �لو�قع  لتغري  نظرً�  �أنه  �إل 
و�لتكاملية بني عنا�شر هذه �لظاهرة, وهذ� �خللل ميكن �لتعبري عنه باأن بع�ض 

�لعنا�شر �زد�دت قوة يف وجه عنا�شر �أخرى من ذ�ت �لظاهرة.

�لأمر �لذي ي�شتنتج منه جر�ء تغري �لو�قع �لجتماعي وتقلبه �إننا �أمام نوع ين 
من عنا�شر �أي ظاهرة �جتماعية.

الأول: يطلق عليه �لعنا�شر �لقوية. • النوع 
يطلق عليه �لعنا�شر �ل�شعيفة. وكو�قع �حلال فاإن �لعنا�شر  الثاين:  • النوع 

�ل�شعيفة ل ت�شتطيع �أن ت�شمد كثريً� �أمام �لعنا�شر �لقوية.

�لعنا�شر  تقوية  �لرئي�شي  هدفه  يكون  �إمنا  �ل�شابقة  �أفعاله  كل  يف  و�لربملان 
�ل�شعيفة يف �لظاهرة لتكون يف حالة تو�زن مع �لعنا�شر �لقوية مما يعيد لعنا�شر 

�لظاهرة �لجتماعية تكاملها وتر�بطها.

وهنا يتدخل �لربملان لإنقاذ �لعنا�شر �ل�شعيفة يف �أي ظاهرة �جتماعية من 
�لعنا�شر �لقوية فيعمل على �إيجاد عالج �إما بالقانون, �أو بتغري �شيا�شات حكومية 
�لعنا�شر �ل�شعيفة يف  �أو من خالل ت�شخي�ض حالة  �أدو�ته �لرقابية,  من خالل 
�ملناق�شات �لعامة و �إ�شد�ر تذكرة عالج برملانية من خالل �لتو �شيات �لتي ي 

�شدرها يف هذ� �ل�شاأن.

فالربملان عندما يدرك مثاًل �أن م�شتوى �خلدمات �ل�شحية  �لتي تقدم �إلى 
�ملو�طنني  غري ملٍب لحتياجاتهم, و �أن به �لكثري من �لعيوب.

�أن عنا�شر ظاهرة م�شتوى �خلدمات �ل�شحية تتكون من  فهذ� يعني علميًا 
�ملتو�فرة  �لطبية  �لأجهزة  �مل�شت�شفيات,  �إد�رة  �مل�شت�شفيات,  �ملر�شي,  �لأطباء, 
�أي  �ل�شابقة,  �لعنا�شر  بني  �لتو�زن  حال  يف  �أنه  �ملفرت�ض  من  �أو  بامل�شت�شفيات 
�أن جميع عنا�شر �لظاهرة يف م�شتوى قوة و�حدة ) �أي �أن جميع �لعنا�شر توؤدي 
مهمتها وفق ما هو مر�شوم لها من �أهد�ف �جتماعية ( فاإن م�شتوى �خلدمات 

�ل�شحية �لذي �شبقدم للمو�طنني �شيكون جيدً�.

�إل �أنه بافرت��ض �أن بع�ض �لعنا�شر �ل�شابقة �مل�شار �إليها �أ�شبحت �أ�شعف مما 
كانت عليه �أي �نتقلت من مرحلة �لتو�زن �إلى مرحلة �ل�شعف و�لوهن �لذي قد 
ي�شيب بع�ض �لعنا�شر لأي عو�مل �أو متغري�ت طر �أت على �لو�قع �لجتماعي مثل 
عن�شر �مل�شت�شفيات �لذي قد ي�شعف �أمام �ملتغري �لزمني يف �لو�قع �لجتماعي 
�أي مدة عمل �مل�شت�شفى, �أو نظرً� لزدياد �حلالت �ملر�شية �لتي ي�شتقبلها يوميًا, 

�أو نظرً� لتغري �لإد�رة �أو تغري م�شتوى �لتمري�ض.

فاملهم �أن هناك عو�مل متغرية يف �لو�قع �لجتماعي �أ�شابت عن�شرً� �أو �أكرث 
على  �لأخرى  �لعنا�شر  بقيت  حني  يف  �شعفها  �إلى  فاأدت  �لظاهرة  عنا�شر  من 

قوتها.

فمثاًل عن�شر �لأطباء مل يتاأثر, فالنظام �لتعليمي �لذي ينتج �أطباء مهرة ظل 
ثابتًا على �لرغم من �شعف م�شتوى �خلدمات �ل�شحية �لذي يقدم للمو�طنني. 
�مل�شت�شفيات  �أو  لالأطباء,  �لعياد�ت �خلا�شة  �أن  �لدليل على ذلك يف  وقد جند 

�خلا�شة ما ز�لت على حالها يف تقدمي خدمات �شحية جيدة.

�أو  �ل�شحية,  �خلدمات  لتح�شني  قانون  مناق�شة  عند  �لربملان  فاإن  ثم  ومن 
�شوؤ�ل �أو ��شتجو�ب, �أو مو�شوع عام فاإنه لن يكون معنيًا مبناق�شة �أو�شاع �لأطباء, 
�لوهن و�ل�شعف,  �أ �شابه  �مل�شت�شفيات �لذي  �إمنا �شريكز نقا�شاته على عن�شر 
و�شيعمل جاهدً� على �أن يقوي عن�شر�مل�شت�شفيات حتى يعود �لتو�زن بينه وبني 

عن�شر �لأطباء �أو غريه من �لعنا�شر �لأخرى.
ولعل ذلك ما ق�شده ديكارت من قاعدة �لتحليل للظاهرة �لجتماعية, حيث 
قال: » �إن حل �أي مع�شلة م�شتع�شية على �لفهم و�حلل �إمنا يبد �أ بتق�شيمها �إلى 
عنا�شرها �ملكونة لها �أو �إلى �أكرب قدر من �لعنا�شر �أو �لأجز�ء �لتي تدخل لها, 

وبقدر ما تدعو �حلاجة �إلى ذلك«.

4 - �لغر�ض من جتزئة �أي ظاهرة يف �لدر��شات و�لبحوث �لربملانية و�لت�شريعية 
�لظاهرة.  �لتي حدثت يف عنا�شر  �لإ�شكالية  فهم  لها هو  �ملكونة  �لعنا�شر  �إلى 
وفهم �أي م�شكلة �أ�شابت �لعنا�شر,  يعني معرفة �أ�شباب هذه �مل�شكلة, �أو ما هي 
و�لبحوث  �لدر��شات  �أن  �إل  �مل�شكلة,  هذه  �إلى  �أدت  �لتي  �لجتماعية  �ملعطيات 
�لربملانية ل تقف عند هذ� �حلد, حيث �إن فهم �مل�شكلة يف �لربملان لي�ض غر�شًا 
يف ذ�ته و �إمنا قد يكون ذلك يف �لدر� �شات و�لبحوث �لأكادميية, �إمنا هذ� �لفهم 

للم�شكلة يف �لربملان ما هو �إل و�شيلة للبحث عن �حلل �ملنا�شب.

�إل �أنه ب�شفة �أولية ميكن �ل�شتفادة من �لتحليل �لأويل لعنا�شر �مل�شكلة يف 
�ملتاحة  �أحد �خليار�ت  �لتي قد متثل  �لربملانية  �لعنا�شر  بورقة  �إطار ما يعرف 
�أمام �لباحث لتطبيق �ملنهج �لديكارتي يف مرحلة جمع �ملعلومات عن �لظاهرة.
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ما الذي تذكره عن البدايات األولى للمرحلة الدراسية؟ 

يف  بالبكريية  �ل�شعودية  باملدر�شة  �لبتد�ئية  للمرحلة  �لدر��شة  بد�ية  كانت 
ذلك �لوقت .وقد در�شت فيها �أربع �شنو�ت وكانت من �أجمل �ل�شنو�ت �لدر��شية 

عضو المجلس اللواء حمد الحسون لــ » الشورى « :

لمجلس الشورى دور كبير في تحقيق طموحات المواطن

مل يكن يحلم يومًا من الأيام, بل مل يدر يف خلده, اأنه كان على موعد مع تلك الطائرات ال�سخمة, التي كان ي�ساهدها - يف �سغره - تهبط 
وتقلع من مطار منطقة الق�سيم. لقد تعلم ال�ساب حمد يف كلية الهند�سة, التي مل متنعه من درا�سة علوم الطريان, حيث التحق بكلية امللك في�سل 
اجلوية, ليتخرج مالزم طيار ي�سق طريقة يف ال�سلك الع�سكري, ويوا�سل عمله املحفوف باملخاطر التي ل يكاد ين�ساها, ل �سيما حني تتوقف 

حمركات طائرته وهو ومن معه عالقون بني ال�سماء والأر�س.
عن هذه املواقف وعن اأيام ال�سبا وال�سباب والدرا�سة يف اخلارج , اإلى حني تعيينه ع�سوًا مبجل�س ال�سورى , كل هذه املراحل املتعاقبة يف حياة 

املهند�س طيار ركن اللواء/ حمد بن عبد الرحمن احل�سون - ع�سو جمل�س ال�سورى -  يروي تفا�سيلها يف حواره مع  جملة » ال�سورى«:

الوالدة والطفولة متى وأين كانت؟

خلادم  و�لتقدير  �ل�شكر  �آيات  �أ�شمي  �أرفع  �أن  �أحب  هذ�  حديثي  بد�ية  يف 
�لأمني   عهده  ويل  و�شمو  عبد�لعزيز  بن  عبد�هلل  �مللك  �ل�شريفني  �حلرمني 
فقد  �ل�شورى,  باختياري ع�شوً� يف جمل�ض  �لغالية  �لثقة  على   - �هلل  يحفظهما 
�أ�شكر �لقائمني على هذه �ملجلة  كانت مفاجاأة وفرحة كبرية يل ولعائلتي, كما 

حيث مت �ختياري �شيفًا لهذ� �لعدد من �ملجلة.

�لولدة كانت يف مدينة �لبكريية مبنطقة �لق�شيم يف منت�شف عام 1373هـ, 
�مللك عبد�لعزيز طيب �هلل  �ملوؤ�ش�ض  وفاة  بعد  ولدت  �إنني  و�لدتي  حيث ذكرت 
وقد  ثالثة«,  �أو  ب�شهرين  �ل�شيوخ  موتة  بعد  ولدت  �أنت  و�لدتي«  قالت  وقد  ثر�ه 
ن�شاأت يف مزرعة كبرية كان و�لدي ميلكها. ولز�لت هذه �ملزرعة حتافظ على 

بع�ض طابعها �لقدمي.

حاوره: منصور العساف
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ولزلت �أتذكر عندما كنت �شغريً� �آثار هزمية حرب 1967 على وجوه �لنا�ض, 
كما كنت �أتذكر حرب عام 1973 و�أثرها �لإيجابي لدى كافة �ملجتمع, و�ملوقف 

�لبطويل للمملكة �لعربية �ل�شعودية يف �إحر�ز ذلك �لن�شر. 

يف حياتي, و�ل�شبب عدم وجود حار�ض مينعنا من �خلروج خارج �ملدر�شة حيث 
مدة  �نتهاء  بعد  �ملدر�شة  �إلى  ونعود  �ملدر�شة  خارج  �لف�شحة  �أثناء  نخرج  كنا 
كبرية  �ملدر�شة  وكانت  �لف�شل,  �إلى  �لعودة  منا  �أحد  يطلب  �أن  دون  �لف�شحة 

ومبنية من �لطني.

يوجد  كان  و�لدي حيث  وفاة  بعد  �لريا�ض  �إلى  �ل�شغرية  �لعائلة  �نتقلت  ثم 
�أخي �شالح وعثمان بالريا�ض فكانا نعم �لو�لدين و�لأخوين و�ملربيني �أ�شاأل �هلل 
�أن يطيل يف عمرهما ويجازيهما عني خريً�, ول �أن�شى ف�شل و�لدتي رحمها �هلل 
حيث كانت هي �ملربية �لأولى. وقد �أكملت �ملرحلة �لبتد�ئية يف مدر�شة �لأندل�ض 
�لبتد�ئية يف �شارع �ملرقب بالريا�ض ثم �ملتو�شطة �لثالثة بطريق �خلرج, وبعدها 

�ليمامة �لثانوية وهي غنية عن �لتعريف. 

من  �ملدر�شية  بالن�شاطات  مليئة  و�لثانوية  �ملتو�شطة  �ملرحلتان  كانت  وقد 
رحالت برية و�ألعاب ريا�شية, حيث كنت �أحد لعبي فريق كرة �لطائرة يف ذلك 

�لوقت. 

و�لذي �أتذكره يف �ملرحلة �لبتد�ئية عندما كنت طالبًا يف �ملدر�شة �ل�شعودية 
�أمتنى  �إلى مطار �لق�شيم وغريه وكنت  �لعابرة  �أرى �لطائر�ت  بالبكريية كنت 
�أركب  باأن  �أحلم  �أكن  �أ�شاهد �لطائرة عن قرب. مل تكن �لأمنية كبرية فلم  �أن 
�أو �أ�شافر على طائرة. ولكن بحمد �هلل تعالى حتقق �أكرب من هذ� �حللم فلقد 

تخرجت �شابط طيار وقدت عدة �أنو�ع من �لطائر�ت لأكرث من ثالثني �شنه.

، وما   » اهتمامات مرحلة الشباب، هل انحصرت في » علوم الطيران 

الذي استمر منها ؟ 

�إكمال در��شتي وحت�شيلي �لعلمي, وباملنا�شبة  كان من �أهم �لهتمامات هو 
�أثناء در��شتي �لثانوية �شاركت يف بع�ض �لن�شاطات �لريا�شية يف �أحد �لأندية,  
وقد طلب مني رئي�ض �لنادي ذلك �لوقت �لن�شمام �إلى �لنادي دون ذكر �أ�شماء. 
كنت ومازلت �أمار�ض بع�ض �لهو�يات منها قر�ءة ما ي�شتجد يف عامل �لطري�ن, 
ون�شوء  �لعثمانية  �لدولة  �شعف  بعد  �لأو�شط  و�ل�شرق  �لعربية  �جلزيرة  وتاريخ 

�لدول �ل�شتعمارية.

معهم؟  تواصل  على  مازلت  هل  األولى  الدراسية  المراحل  أصدقاء 

وما الذي تذكره من األحداث المجتمعية التي واكبت تلك الفترة؟ 

نظر� لت�شاع م�شاحة مملكتنا �لغالية فاإنه من �ل�شعب �لجتماع مع زمالء 
�لدر��شة �لقدماء ويرجع ذلك لن�شغال �لبع�ض منهم بالأمور �لدنيوية و�لعلمية, 
ولكن يح�شل �أن �لتقي مع بع�ض �لزمالء ب�شكل دوري وخا�شة �ملوجودين منهم 
لظهور  �لأخرية  �لآونة  يف  �لآخرين  مع  �لت�شال  ز�د  وقد  �لريا�ض,  مدينة  يف 
�شغريه«  »قرية  �لعامل  هذ�  جعلت  و�لتي  �حلديثة  �لجتماعي  �لتو��شل  بر�مج 
نلتقي من خاللها �شباحًا وم�شاًء مهما بعدت �مل�شافة, �أما �لأحد�ث �لتي �شحبت 
تلك �لفرتة �لقدمية مع �لزمالء فكانت �حلياة ب�شيطة جدً�, فكان �لجتماع بيننا 
ب�شكل يومي وذلك ملز�ولة بع�ض �لأن�شطة �لريا�شية �أو �لرحالت �لربية �جلميلة 

وخا�شة يف ف�شل �ل�شتاء حيث تتزين �لأر�ض باخل�شرة وجمال �لطبيعة.

توقفت محركات طائرتنا قبل الهبوط 
بمطار جدة  لكن اهلل سبحانه أنقذنا
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للطيار فهي كثرية وقد ل يت�شع �ملجال لذلك, لكن كنا يف �إحدى �لرحالت �ملتجهة 
من حفر �لباطن �إلى قاعدة �مللك عبد�هلل بجده على �إحدى طائر�ت �لنقل �ل�شي 
130, وكان على منت هذه �لطائرة ما يقارب ت�شعني ر�كبًا, وقبل هبوطنا باملطار 
وقد  حمركات.  �أربعة  �لطائرة  يف  يوجد  حيث  و�حدة  جهة  يف  حمركان  توقف 

كانت جتربه قا�شية. نحمد �هلل على �ل�شالمة �لد�ئمة.

النظرية  بين  الجديد  العالمي  النظام  مفهوم   « كتابك  في   -

والتطبيق « ما الرسالة التي أردت توجيهها للقارئ ؟ 

�لعاملي �جلديد �لذي  �لنظام  نعم لقد �شدر هذ� �لبحث 1994 عن مفهوم 
�لثانية  �خلليج  حرب  بعد  �لأب  بو�ض  جورج  �ل�شابق  �لأمريكي  �لرئي�ض  �أطلقه 
�إلى نظام عاملي جديد من خالل  )حرب حترير دولة �لكويت( ومدى �حلاجة 
�أحاديثه �لإعالمية و�ل�شيا�شية خالل فرتة �حتالل �لنظام �لعر�قي لدولة �لكويت 
�لنظام  يف  �أ�شا�شي  ركن  �نهار  حيث  �ل�شوفيتي  �لحتاد  �نهيار  وكذلك  �آنذ�ك, 
�ل�شوفيتي  �لحتاد  تقا�شمها  �لتي  �لثنائية  �لقطبية  على  �لقائم  �لقدمي  �لدويل 
�ملحللني  نظر  يف  �ل�شابق  �ل�شوفيتي  �لحتاد  تفكك  وكان  �ملتحدة.  �لوليات  مع 
�لأحد�ث  تطور  على  �حلا�شم  لتاأثريه  نظرً�  �لعاملية  �ملتغري�ت  �أهم  �ل�شيا�شيني 
يف �جتاه قيام �لنظام �لعاملي �جلديد, و�إعادة توزيع �لقوة و�لنفوذ على م�شرح 
�لعالقات �لدولية, حيث �نفردت �لوليات �ملتحدة بالهيمنة على �ل�شوؤون �لدولية 
للعامل وتولت دور �ملنظم �لدويل �لرئي�شي بدون منازع  وفر�شت نف�شها زعيمة 
للمزيد  �ملجال  فتح  �ل�شوفيتي  �لحتاد  وبانهيار  �لأقل,  على  �لوقت �حلا�شر  يف 
من �ملتغري�ت �لعاملية �لتي ماز�لت يف طور �لتبلور و�لتي يتوقع �أن تكون لها �آثار 
�شيا�شيه  م�شتجد�ت  من  تاله  وما  �جلديد,  �لعاملي  �لنظام  �شكل  على  و��شحة 

و�قت�شاديه و�جتماعيه من ذلك �لتاريخ.

من  وهو   » الجديد...  العالمي  النظام   « العلمي  بحثك  خالل  من 

متطلبات الحصول على درجة » الماجستير« ، ألم  يطرأ عليكم إكمال 

الدراسة العليا لنيل شهادة الدكتوراه؟ 

كان هذ� �لطموح ير�ودين وماز�ل. ولكن نظرً� لطبيعة عملي يف جمال �لإد�رة 
و�لطري�ن و�لتي حالت دون �ل�شتمر�ر ملو��شلة �لدر��شات �لعليا. علمًا �أن �لرغبة 
ل تز�ل  موجودة لإكمال هذ� �لطموح, و�أنا �أعمل عليه يف �لوقت �حلا�شر وهذ� 

يتطلب جهدً� ووقتًا �أرجو من �هلل �لتوفيق .

في إحدى المناسبات شوهد اللواء حمد بزي كابتن الطيران المدني 

كيف جمعت بين الطيران العسكري والمدني في آن واحد ؟

�لطائر�ت عموما يجب �أن ت�شجل ت�شجياًل مدنيًا �أو ع�شكريًا, وهذ� ح�شب نوع 
�لطائرة ومو��شفاتها و��شتخد�ماتها, فمثال �أي طائرة مدنية يجب �أن ت�شجل يف 
HZ �خلا�ض  �لت�شجيل يف  رقم  ويبد�أ  �ل�شعودي,  �ملدين  للطري�ن  �لعامة  �لهيئة 

بالطائر�ت �ل�شعودية وكل دولة يف �لعامل لها حرفني خمتلفني.

وماهي  اختيارها؟  تم  كيف  العليا،  والدراسات  الجامعية  الدراسة 

أهم الصعوبات التي واجهتك في علم الطيران العسكري؟ 

ل�شك �أن من �أ�شعب �لقر�ر�ت �لتي يتخذها �لطالب بعد �لتخرج من �لثانوية 
�لعامة هو �ختيار �لتخ�ش�ض �ملنا�شب. فكنت �شغوفًا بالطري�ن ويف نف�ض �لوقت 

حمبًا لدر��شة �لهند�شة. 

وقد بد�أت �لدر��شة �جلامعية بكلية �لهند�شة يف جامعة �مللك �شعود ملدة �شنه, 
وحلبي و�شغفي بالطري�ن �لتحقت بكلية �مللك في�شل �جلوية لدر��شة �لطري�ن 
و�أثناء ذلك �بتعثت لدر��شة �لهند�شة يف �لوليات �ملتحدة �لأمريكية وتخرجت 

من جامعة ولية كاليفورنيا مدينة �شيكو, ثم تابعت در��شة �لطري�ن بعد ذلك. 
عن  يبعدك  نف�شه  �لطري�ن  ولكن  كثريً�.  يل  حمبب  �لطري�ن  �أن  ول�شك 
حت�شل  �لتي  �ملو�قف  بع�ض  يخ�ض  ما  �أما  و�لجتماعية.  �لأ�شرية  �لن�شاطات 

درست الطيران المدني والعسكري
في آن واحد

عملي وعشقي للطيران صرفاني
عن »الدكتوراه«
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نقاشات الشأن العام؟ 

من �أكرث ما مييز �أعمال جمل�ض �ل�شورى هو �حلديث يف �ل�شاأن �لعام, حيث 
�لعربية  �ململكة  �شو�ء د�خل  �لعامة  �ل�شاحة  �مل�شتجدة على  باملو��شيع  يهتم  �أنه 

�ل�شعودية �أو خارجها. 
�ل�شتمر�رية  �ملو�شوع  هذ�  يعطى  �أن  و�أع�شاء  رئي�شًا  �ملجل�ض  من  و�أمتنى 
�للجان  �إلى   �لأع�شاء  يطرحها  �لتي  �ملو��شيع  حتال  باأن  �لعام  �ل�شاأن  وتفعيل 
حيث  من  طرحه  من  �لع�شو  �نتهاء  �إثر  �ملو�شوع  على  �لت�شويت  بعد  �ملخت�شة 

مالئمته للدر��شة �أم ل.

مناقشة الوزراء تحت قبة مجلس الشورى؟ 

�أنه جزء من هذ�  فاأعتقد  �لرقابي  �ل�شورى  �إلى نظام جمل�ض  ننظر  عندما 
�لدور هو �لتو��شل مع �لوزر�ء , وم�شاءلة �لوزر�ء كذلك مبا يحقق �لهدف �ملرجو 

من �لدور �لرقابي للمجل�ض حيث ينقل هموم �ملو�طنني.

دور اللجان الصداقة البرلمانية ؟

جلـان �ل�شد�قـــــة �لربملانـــــية لهـــا دور فاعـــــل يف منـــــو وتطويـــــر �لعالقـــات 
�لتي  �لإقليميـــــة و�لدوليـــــة  �ل�شـــــورى و�لربملانـــــات  بـــــني جملـــ�ض  �لربملانيـــــة 
يرتبط معها بلجـــــنة �شد�قـــــة, �إلى جانب تعزيز �لعالقـــــات �لثنائية بني �ململكة 

و�لدول �ل�شقيقة و�ل�شديقة .

حيث �إن �أع�شاء �لربملان �أو جمال�ض �ل�شورى متثل جميع �أطياف �ملجتمع يف 
كل دوله. ولكن �أمتنى تفعيل دور جلان �ل�شد�قة �لربملانية وذلك بالتو��شل مع 
�جلهات �لتنفيذية مثل وز�ر�ت �خلارجية و�لد�خلية و�لتعليم �لعايل, و�لقت�شاد 
�ملو��شيع ذ�ت �لهتمام �مل�شرتك بني هذه  و�لتخطيط و�ل�شحة ملناق�شة ودعم 

�لدول و�ململكة �لعربية �ل�شعودية.

و�ل�شهاد�ت  �لرخ�ض  جميع  على  يح�شل  �أن  يجب  �ملدنية  �لطائر�ت  وقائد 
�لع�شكرية  �لطائر�ت  �أما  �لطائر�ت,  هذه  على  �ملدين  �لزى  يلب�ض  و�أن  �ملدنية 
�لد�خلية  ووز�رة  �لدفاع  وز�رة  )مثل  لها  �ملالكة  �جلهة  لأنظمة  خا�شعة  فهي 
�ملتبعة  و�لقو�نني  �لأنظمة  ببع�ض  ت�شرتك  �أنها  كما  �لوطني(  �حلر�ض  ووز�رة 
جميع  على  يح�شل  �أن  �لع�شكري  �لطيار  على  يجب  ولكن  �ملدين,  بالطري�ن 
�لرخ�ض و�ل�شهاد�ت �لع�شكرية و يلب�ض �لزى �لع�شكري عند �لطري�ن على هذ� 
�لنوع من �لطائر�ت. ولدى وز�رة �لدفاع عدد من �لطائر�ت �ملدنية وعدد كبري 
من �لطائر�ت �لع�شكرية ومن خالل �شنو�ت خدمتي يف وز�رة �لدفاع فقد كنت 

موؤهاًل على  �لطري�ن لعدد من �لطائر�ت �ملدنية و�لع�شكرية.

ومخرجات  وأداء  جهة،  من  المواطن  طموحات  بين  هوة  هناك  هل 

مجلس الشورى من جهة أخرى؟ أين - برأيك - يكمن الخلل؟

ل�شك �أن جمل�ض �ل�شورى له دور كبري يف �مل�شائل �لت�شريعية و�لرقابية �لتي 
ياأمل منها جمل�ض �ل�شورى حتقيق طموحات �ملو�طن, مع �لعلم �أن هناك جلنه 
متخ�ش�شة للتو��شل مع �ملو�طن با�شم »جلنة حقوق �لإن�شان و�لعر�ئ�ض« لتلقي 

�ملقرتحات و�لآر�ء وتبني �لأفكار �جلديدة �لتي تخدم هذ� �لبلد.

من  كبري  باهتمام  يحظى  وهو  كبرية,  طموحات  لديه  �ملو�طن  �أن  �شك  ول 
�لقيادة �لر�شيدة خادم �حلرمني �ل�شريفني �مللك عبد�هلل بن عبد�لعزيز و�شمو 
�لأهد�ف  لتحقيق   - �هلل  يحفظهم   - �لعهد  ويل  ويل  و�شمو  �لأمني  عهده  ويل 

�ملرجوة من خالل خمرجات �جلهات �لت�شريعية و�لرقابية و�لتنفيذية. 

كيف يرى اللواء حمد كاًل من :

 تطور أداء مجلس الشورى الحالي؟ 

عند �حلكم على جمل�ض �ل�شورى يجب �لأخذ بعني �لعتبار يف مر�حل تطور 
جمل�ض �ل�شورى �لتاريخية وعدم �إغفال هذه �ملر�حل. لكنني �أحتدث عن مر�حل 
عام  �ل�شاد�شة  �ل�شورية  دورته  بد�أت  و�لذي  �ل�شورى  ملجل�ض  �حلديث  �لتطور 
1434هـ , حيث �شهدت تعيني �ملر�أة لأول مرة ع�شوً� يف جمل�ض �ل�شورى, و�ملجل�ض 
يعمل على تلبية �آمال ومتطلبات �ملو�طن, فاأع�شاء �ملجل�ض ميثلون جميع �شر�ئح 

�ملجتمع.

أداء لجنة النقل واالتصاالت وتقنية المعلومات بالمجلس؟ 

خالل  ولكن   . جمروحة  تكون  قد  فيها  و�شهادتي  �للجنة  هذه  يف  ع�شو  �أنا 
يتعلق  ما  و�لتفاين يف  �لأع�شاء �جلد  �لزمالء  مل�شت من  �للجنة  عملي يف هذه 
�لنقل و�لت�شالت  لها دور كبري وموؤثر يف ما يخ�ض  �لتي  �للجنة  باأعمال هذه 
وتقنية �ملعلومات من تو�شيات وزيار�ت للجهات �لتنفيذية ذ�ت �لعالقة للتاأكد 

من حتقيق هذه �لتو�شيات ملا يخدم �ملو�طن.

عند الحكم على مجلس الشورى يجب 
األخذ بعين االعتبار مراحل تطوره

أتمنى التصويت على مواضيع
وأطروحات الشأن العام
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و�لأ�شل �أن �ل�شركة تكت�شب �ل�شخ�شية �لقانونية مبجرد �إبر�م �لعقد, وي�شتوي يف 
ذلك �ل�شركات �ملدنية و�ل�شركات �لتجارية, وقد ن�شت �ملادة )506( من �لقانون 
�ملدين �مل�شري على �أنه:« تعترب �ل�شركة مبجرد تكوينها �شخ�شًا �عتباريا«, ولكن 
ل يحتج بهذه �ل�شخ�شية على �لغري �إل بعد ��شتيفاء �إجر�ء�ت �لن�شر �لتي يقررها 
�لقانون, ومع ذلك للغري �إذ� مل تقم �ل�شركة باإجر�ء�ت �لن�شر �ملقررة �أن يتم�شك 
مل  فقط,  �لتجارية  بال�شركات  خا�شة  �لت�شريعية  �لقاعدة  وهذه  ب�شخ�شيتها, 
�ملدنية حيث يجوز �لحتجاج على  لل�شركات  بالن�شبة  �ملدين  �لقانون  ي�شتلزمها 
�إجر�ء�ت  �لقانونية لها مبجرد تكوينها دومنا �عتبار لتخاذ  �لغري بال�شخ�شية 

�ل�شهر.

�إجر�ء�ت  على  يتوقف  ل  عامة  كقاعدة  لل�شخ�شية  �كت�شابها  �أمر  كان  و�إن 
�لتو�شية  و�شركة  �مل�شاهمة  �أن �شركة  �إلى  �مل�شرع ذهب  �أن  �إل  �لقانوين؛  �ل�شهر 
بالأ�شهم و�ل�شركة ذ�ت �مل�شوؤولية �ملحدودة ل تكت�شب �ل�شخ�شية �ملعنوية �إل بعد 
م�شي خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ قيدها يف �ل�شجل �لتجاري » مو�شوعة �ل�شركات 
�لتجارية, تاأليف �أحمد �أبو �لرو�ض, �ملكتب �جلامعي �حلديث بالإ�شكندرية, �شنة 

�لن�شر 2002م , �ض 37 – 38 ..

, يقول �لدكتور حممد �جلرب: » وموقف  �ل�شعودي  �أخذ �ملنظم  �أي�شا  وبهذ� 
نظام �ل�شركات �ل�شعودي و�إن كان يتفق مع موقف معظم �لت�شريعات �لعربية �إل 
�أنه يخالف �جتاه �لت�شريعات �حلديثة و�لتي جتعل من �لقيد يف �ل�شجل �لتجاري 
�ل�شعودي,  �لتجاري  )�لقانون  �ملعنوية«  �ل�شخ�شية  �ل�شركة  لكت�شاب  �شرطًا 

تاأليف حممد بن ح�شن �جلرب, �ض 204 (.

وذكر �أي�شًا يف كتاب ) �لقانون �لتجاري – �لأعمال �لتجارية – �لتاجر – 
�ل�شركات �لتجارية ( ما ن�شه: » يعترب �لتوقيت �لذي يكتمل فيه تكوين �ل�شركة 
�ل�شخ�شية  تكت�شب  حتى  �ل�شركة  تكوين  يكتمل  �إن  ما  �إذ  �ملهمة؛  �لأمور  من 
�ملعنوية, ويالحظ �أن تكوين �شركات �لأ�شخا�ض يتم مبجرد مو�فقة �ل�شركاء على 

ن�س نظام ال�سركات ال�سعودي يف مادته )الأولى( على اأن ال�سركة 
»عقد يلتزم مبقت�ساه �سخ�سان اأو اأكرث باأن ي�ساهم كل منهم يف م�سروع 
ي�ستهدف الربح بتقدمي ح�سة من مال اأو عمل لقت�سام ما قد ين�ساأ 

عن هذا امل�سروع من ربح اأو خ�سارة«.

وعرفت جملة الأحكام العدلية ال�سركة ) �سركة العقد ( يف املادة 
)1329( باأنها » عقد بني اثنني اأو اأكرث على كون راأ�س املال والربح 

م�سرتكًا بينهما «.

وبالرغم من ذلك فاإن حتديد الطبيعة القانونية لل�سركة هو مثار 
خالف ؛ فالفقه التقليدي يرى اأن ال�سركة قائمة على فكرة العقد , 
النظام.  فكرة  قائمة على  ال�سركة  اأن  يرى الجتاه احلديث  بينما 
)القانون التجاري للدكتور عبدالهادي الغامدي والدكتور بن يون�س 

حممد, �س 131 – 132 (.

اكت�ساب  م�سدر  يف  ال�سراح  بني  خالفًا  هناك  اأن  يتبني  وبهذا 
ياأتي  وفيما  النظام,  اأو  العقد,  املعنوية, هل هو  لل�سخ�سية  ال�سركة 
ال�سركة  باكت�ساب  وعالقته  والنظام  العقد  من  بكل  للمراد  بيان 

لل�سخ�سية املعنوية.

الفرع الأول : العقد كم�سدر لكت�ساب ال�سخ�سية املعنوية.
نظام  من  ذكرهما  �ل�شابق  �ملادتني  بن�ض  ورد  كما  عقدً�  �ل�شركة  باعتبار 
حتديد  يف  و��شعة  �ملتعاقدين  حرية  فاإن  �لعدلية؛  �لأحكام  وجملة  �ل�شركات 
وتنظيم ما ين�شاأ عن هذ� �لعقد من حقوق و�لتز�مات؛ فالفقه �لتقليدي يرى �أن 
�ملعيار �لذي يحدد �لطبيعة �لقانونية لل�شركة يكمن يف �لت�شرف �لإر�دي �ملن�شئ 
لها, وهو عقد �ل�شركة �لذي يوِجد �ل�شركة ويحدد �لعالقة بني �ل�شركاء مبا لهم 

من حقوق وعليهم من �لتز�مات.

معنويًا مبجرد  �شخ�شًا  �ل�شركة  تعترب   « �لدكتور م�شطفى كمال طه:  يقول 
�ل�شهر  �أن  �لقانون, ذلك  يوجبها  �لتي  �ل�شهر  �إجر�ء�ت  ت�شتوف  ولو مل  تكوينها 
مق�شود به م�شلحة �لغري, وهو مبثابة �إ�شهاد على قيام �شخ�ض معنوي ك�شهادة 
�شخ�شية  �ملدنية  لل�شركات  �أن  ويالحظ  �لطبيعي,  لل�شخ�ض  بالن�شبة  �مليالد 
معنوية رغم �أنها ل تخ�شع لأية �إجر�ء�ت �شهر خا�شة؛ مما يوؤكد �نتفاء �لعالقة 
بني �ل�شخ�شية �ملعنوية و�ل�شهر, و�أن �ل�شخ�شية �ملعنوية ل تتوقف على ��شتيفاء 
�إجر�ء �ل�شهر و�لن�شر » )�لقانون �لتجاري, تاأليف �لدكتور م�شطفى كمال طه, 

�لد�ر �جلامعية, بريوت, �ض 267 – 268 (.

وبهذ� �لر�أي �أخذ �ملنظم �مل�شري؛ حيث ن�شت �ملادة )�لثانية و�خلم�شون( 
من  تعترب  �لتجارية  �ل�شركات   « �أن  على  �شر�حًة  �مل�شري  �ملدين  �لقانون  من 
�لأ�شخا�ض �لعتبارية, وي�شتثنى من ذلك �شركة �ملحا�شة �إذ لي�شت لها �شخ�شية 
 « فح�شب  �أطر�فها  على  �آثارها  وتقت�شر  للغري  بالن�شبة  لها  وجود  ول  معنوية 

نطاق اكتساب الشخصية المعنوية للشركات

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

مبجل�س ال�سورى
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�أو  �حلكمية  �أو  �ملعنوية  �ل�شخ�شية  تكت�شب  ل  �ل�شركات  �أن  يعني  وهذ�   «
�إجر�ء�ت  من  �لنتهاء  بعد  �إل  �لأردين  �لقانون  عليها  يطلق  كما  �لعتبارية 
�ل�شركات �ملوجود يف وز�رة �ل�شناعة و�لتجارة«.  تاأ�شي�شها وت�شجيلها يف �شجل 
�لن�شر  �شنة  �شامي,  حممد  فوزي  �لدكتور  �لأ�شتاذ  تاأليف  �لتجاري,  )�لقانون 

2001م , �ض 151(
ومع ذلك فاإنه يعاب على �لفكرة �لتنظيمية لل�شركة �فتقارها �إلى �لتحديد, 
لتز�ل  �لأخرية  فهذه  متامًا,  �لعقد  فكرة  �إلغاء  يعني  ل  �لدولة  تدخل  �أن  كما 
وو�شوحًا يف  قوًة  �أكرث  تبدو  �لعقد  فكرة  �أن  �إلى  �إ�شافة  �ل�شركة,  �إن�شاء  �أ�شا�ض 

�شركات �لأ�شخا�ض.
�لطبيعة  حتديد  يف  �لقانوين  �لختالف  هذ�  من  �خلروج  ميكن  هذ�  وبعد 
وفكرة  �لعقد  فكرة  �إن  بالقول:  �ملعنوية  �ل�شخ�شية  �ل�شركة  لكت�شاب  �لقانونية 
باإحدى  �ملطلق  �لأخذ  �ل�شركة فال ميكن  د�خل  معًا  وتتعاي�شان  تقومان  �لنظام 
�شركات  لل�شركة يف  �لتعاقدية  �لتقليدية  �لفكرة  ت�شود  �لفكرتني منفردًة, حيث 
فاإذ�   �لأمو�ل,  �شركات  يف  لل�شركة  �لنظامية  �لفكرة  ت�شود  بينما  �لأ�شخا�ض, 

جتلت �إحد�هما تو�رت �لأخرى دون �أن تنعدم.
بقيت �لإ�شارة �إلى �أن نعلم �أن �لأثر �ملرتتب على �كت�شاب �ل�شركة لل�شخ�شية 
�ملعنوية عن طريق �لعقد يختلف عن �لأثر �ملرتتب لكت�شاب �ل�شركة لل�شخ�شية 
�ملعنوية عن طريق �لنظام. ويقت�شر هذ� �لأثر على مدى �لحتجاج بال�شخ�شية 

�ملعنوية يف مو�جهة �لغري.

بانتهاء  تكوينها  يتم  �لأمو�ل  و�شركات  �لتاأ�شي�ض,  بنود عقد  تاأ�شي�شها وعلى كل 
مالها  ر�أ�ض  تطرح  �لتي  �مل�شاهمة  �شركات  �أما  �لقانونية,  �لتاأ�شي�ض  �إجر�ء�ت 

لالكتتاب �لعام ل يتم تاأ�شي�شها �إل �إذ� �كتتب بكل ر�أ�ض مالها «.
�إل �أن هذ� �ملفهوم تقليدي �أخذ يف �لرت�جع وو�جه نقدً� يتمحور حول �لفو�رق 
�لكبرية بني قو�عد قانون �ل�شركة وقو�عد �لعقود ب�شفة عامة, وميكن �إيجازها 

يف �لآتي : 

�أطر�فه  على  �آثار  ترتيب  �لعقود على  كبقية  �ل�شركة  يقت�شر عقد  ل  اأوًل : 

متمثلة يف �حلقوق و�للتز�مات, بل يتجاوز ذلك باأن ين�شاأ عنه �شخ�ض معنوي 
لها,  �ملن�شئ  �لت�شرف  تعني   ) �ل�شركة   ( فكلمة  �لقانون,  باأحكام  خماطب 

و�ل�شخ�ض �ملعنوي �لناجت عنه.

ثانيًا : بخالف �شائر �لعقود �لقائمة على ت�شارب وتعار�ض م�شالح عقدية؛ 
يقوم عقد �ل�شركة على �حتاد م�شالح �أطر�فه نحو حتقيق هدف و�حد وغر�ض 

م�شرتك هو حتقيق �لربح وق�شمته بني �ل�شركاء.

ثالثًا : فكرة �لعقد ل تتما�شى مع بع�ض �أنو�ع �ل�شركات, ك�شركة �مل�شاهمة, 
�إجر�ء�تها  من  كثري  يف  مبا�شر  وب�شكل  و�لرقابة  بالتنظيم  �ملنظم  َتَدّخَل  �لتي 

وقو�عدها, وذلك لتحقيق �أهد�ف �قت�شادية و�جتماعية.
لذلك ظهر �جتاه �آخُر حديٌث يرى �أن �ل�شركة قائمة على فكرة �لنظام ولي�ض 

�لعقد. 

الفرع الثاين : النظــــام باعتبـــاره م�ســـدرًا لكت�ساب ال�سخ�سية 
املعنوية لل�سركة.

�لتعاقدية  �ل�شفَة  �حلديث  �لفقه  �إنكار  �إلى  �لتعاقدية  �لفكرة  �شعف  �أدى 
لل�شركة, و�إ�شفاء �ل�شفة �لنظامية.

ويق�شد بالنظام جمموعة �لقو�عد �لقانونية �لتي تهدف �إلى غر�ض م�شرتك 
يقت�شر دور �لأفر�د معها على �لإف�شاح عن �لرغبة يف �لن�شمام �إليها.

م حمل �ملوؤ�ش�شني  فالتدخل �ملبا�شر و�مل�شتمر للمنظم بطريقة �آمرة �أحّل �ملنظرِّ
و�أدى �إلى �إ�شعاف مبد�أ �شلطة �لإر�دة وما يرتتب عليه من حرية �ملتعاقدين يف 
�إن�شاء �ل�شركة وتنظيمها - �ل�شركات عموما و�شركة �مل�شاهمة خ�شو�شا - ؛ �إذ 
مل يعد جمرد �لعقد كافيًا لتاأ�شي�ض �شركة �مل�شاهمة, بل يلزم �شدور �لرتخي�ض 
بالتاأ�شي�ض  �ملتعلقة  و�لقو�عد  �لأحكام  من  بالعديد  خ�شها  �ملنظم  �أن  كما  بها, 
و�لإد�رة و�لرقابة و�لكتتاب وغريه؛ بذلك حل �لتنظيم �لقانوين حمل �لتنظيم 
�أخذ بهذ� �لر�أي كل �لت�شريعات �حلديثة �لتي جعلت من �لقيد  �لتعاقدي, وقد 
كالقانون   , �ملعنوية  لل�شخ�شية  �ل�شركة  لكت�شاب  �شرطًا  �لتجاري  �ل�شجل  يف 
بن  حممد  تاأليف  �ل�شعودي,  �لتجاري  )�لقانون  و�لأردين.  و�لأملاين  �لفرن�شي 

ح�شن �جلرب, �ض 204 (.
يتم   « �أنه  على  �لأردين  �ل�شركات  قانون  من  )�لر�بعة(  �ملادة  ن�شت  فقد 
كل  وتعترب  �لقانون,  هذ�  مبقت�شى  فيها  وت�شجيلها  �ململكة  يف  �ل�شركة  تاأ�شي�ض 
�شركة بعد تاأ�شي�شها وت�شجيلها على ذلك �لوجه �شخ�شًا �عتباريًا �أردين �جلن�شية 

ويكون مركزها �لرئي�شي يف �ململكة «.
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مجلس الشورى يحيل عددًا من مقترحات األعضاء
على جدول أعمال المجلس

لل�سنة  ال�سابع  اجتماعها  ال�سورى  ملجل�س  العامة  الهيئة  عقدت 
ال�سيخ  املجل�س  رئي�س  معايل  برئا�سة  ال�ساد�سة  الدورة  من  الثانية 
الدكتور عبد اهلل بن حممد بن اإبراهيم اآل ال�سيخ للنظر يف عدد من 

املو�سوعات املدرجة على جدول اأعمالها.

بن  حممد  الدكتور  املجل�س  رئي�س  نائب  معايل  الجتماع  وح�سر 
اأمني اجلفري ومعايل م�ساعد رئي�س املجل�س الدكتور فهاد بن معتاد 
احلمد ومعايل الأمني العام للمجل�س الدكتور حممد بن عبد اهلل اآل 

عمرو وروؤ�ساء اللجان املتخ�س�سة باملجل�س.

وقررت �لهيئة �لعامة خالل �لجتماع �إحالة عدد من �ملو�شوعات �إلى �ملجل�ض 
�لتي  �ملقرتحات  من  لعدد  تقارير  �أحالت  فقد   , �لقادمة  جل�شاته  يف  ملناق�شتها 
تقدم بها �أع�شاء �ملجل�ض مبوجب �ملادة 23 من نظام جمل�ض �ل�شورى , ت�شمنت 
�لحتياطي  �ل�شندوق  نظام  م�شروع  �قرت�ح  ب�شاأن  �ملالية  �ل�شوؤون  جلنة  تقرير 
و�ملو�رد  �لإد�رة  جلنة  وتقرير   , �ملجل�ض  �أع�شاء  من  عدد  من  �ملقدم  �لوطني 
�ملقدم من  للتقاعد  �لحتياطي  �ل�شندوق  نظام  م�شروع  ب�شاأن مقرتح  �لب�شرية 
معايل ع�شو �ملجل�ض �لأ�شتاذ �شليمان �حلميد , وتقرير جلنة �ل�شوؤون �لجتماعية 
و�حلادية   , و�لثامنة   , �لثانية   ( �ملو�د  تعديل  مقرتح  ب�شاأن  و�ل�شباب  و�لأ�شرة 
لبنى  �لدكتورة  �ملجل�ض  �أع�شاء  من  �ملقدم  �ملعوقني  رعاية  نظام  من   ) ع�شرة 

و�لدكتورة  �آل م�شيط  و�لدكتورة منى   , �ل�شعالن  و�لدكتورة لطيفة   , �لأن�شاري 
من  �ملقدم  �ملعوقني  رعاية  نظام  تعديل  م�شروع  مقرتح  وكذلك   , �جل�شي  نهاد 

ع�شو �ملجل�ض �لدكتور نا�شر �ملو�شى .
م�شروع  ب�شاأن مقرتح  �ملالية  �ل�شوؤون  تقرير جلنة  �لعامة  �لهيئة  �أحالت  كما 
نظام �لبنك �ل�شعودي لالدخار �ملقدم من ع�شو �ملجل�ض �لدكتور نا�شر بن د�ود , 
وتقريرها ب�شاأن مقرتح �إ�شافة فقرتني ) ج , و ( للمادة �لر�بعة من نظام �لبنك 

�ل�شعودي للت�شليف و�لدخار �ملقدم من ع�شو �ملجل�ض �لدكتور حامد �ل�شر�ري .

وو�فقت �لهيئة �لعامة على �إحالة تقرير جلنة �ل�شوؤون �لإ�شالمية و�لق�شائية 
�أع�شائها  ولئحة  �لعام  و�لدعاء  �لتحقيق  هيئة  نظام  مو�د  بع�ض  تعديل  ب�شاأن 
م�شروع  مقرتح  ب�شاأن  و�لبيئة  �ل�شحية  �ل�شوؤون  جلنة  وتقرير   , فيها  و�لعاملني 

نظام �خلدمات �لإ�شعافية و�مل�شعفني يف �ململكة .

�لتقرير  ب�شاأن  �ملالية  �ل�شوؤون  جلنة  تقرير  �إحالة  على  �ملو�فقة  متت  كما 
جلنة  وتقرير   , 1435/1434هـ  �ملايل  للعام  �لعامة  �ملر�قبة  لديو�ن  �ل�شنوي 
للتاأمينات  �لعامة  للموؤ�ش�شة  �ل�شنوي  �لتقرير  ب�شاأن  �لب�شرية  و�ملو�رد  �لإد�رة 
�لجتماعية للعام �ملايل 1435/1434هـ , وتقرير جلنة �ل�شوؤون �ل�شحية و�لبيئة 
ب�شاأن م�شروع مذكرة تفاهم للتعاون يف جمال حماية �لبيئة و�ملحافظة عليها بني 

حكومة �ململكة �لعربية �ل�شعودية وحكومة �ململكة �ملغربية .



حصاد الشهر

63ال�شــــورى  -  العــدد  155 -  رجــب  1435هـ

رئيس مجلس الشورى يستقبل سفير كندا 

بن  عبداهلل  الدكتور  ال�سيخ  ال�سورى  جمل�س  رئي�س  معايل  تلقى 
حممد بن اإبراهيم اآل ال�سيخ ر�سالة من معايل رئي�س الربملان الكندي 

الدكتور نويل ُكن�سيال تتعلق بدعوة معاليه لزيارة كندا .

توما�س  ال�سيد  اململكة  لدى  كندا  �سفري  الر�سالة  بنقل  وقام 
ماكدونالد خالل ا�ستقبال معايل رئي�س جمل�س ال�سورى له يف مكتبه 

مبقر املجل�س بالريا�س .
�لهتمام  ذ�ت  و�لق�شايا  �ملو�شوعات  مناق�شة عدد من  �للقاء  وجرى خالل 
�مل�شرتك بني �ململكة �لعربية �ل�شعودية وكند�, و��شتعر��ض عالقات �لتعاون بني 

�لبلدين �ل�شديقني يف �شتى �ملجالت .
�لعالقات  �شعيد  على  �لثنائي  و�لتعاون  �لعمل  تعزيز  �شبل  بحث  مت  كما 
�لربملانية بني جمل�ض �ل�شورى و�لربملان �لكندي بغرفتيه �ل�شيوخ و�لنو�ب وتفعيل 
دور جلنتي �ل�شد�قة �لربملانية يف �لبلدين مبا ي�شهم يف دعم �أوجه �لتعاون يف 

�شتى �ملجالت مبا يخدم م�شالح �لبلدين و�شعبيهما �ل�شديقني .

رئيس مجلس الشورى يستقبل وفد أعضاء البرلمان الباكستاني
ا�ستقبل معايل رئي�س جمل�س ال�سورى ال�سيخ الدكتور عبداهلل بن 
حممد بن اإبراهيم اآل ال�سيخ يف مكتبه مبقر املجل�س يف الريا�س عددًا 
من اأع�ساء اجلمعية الوطنية وجمل�س ال�سيوخ الباك�ستاين برئا�سة 
ع�سو جمل�س ال�سيوخ ال�سيناتور م�ساهد ح�سني �سيد, يف اإطار زيارتهم 

احلالية للمملكة .
اللقاء باأع�ساء  م�ستهل  يف  ال�سورى  رئي�س   جمل�س  معايل  ورحب 

الربملان الباك�ستاين متمنيًا لهم طيب الإقامة يف اململكة.
 و�أكد متانة �لعالقات �لثنائية و�لتاريخية �لتي جتمع �ململكة �لعربية �ل�شعودية 
وجمهورية باك�شتان �لإ�شالمية يف �شتى �ملجالت,  م�شريً� �إلى �لزيار�ت �ملتبادلة 
على م�شتوى �لقيادة يف �لبلدين �ل�شقيقني وما حققته من نتائج �شت�شهم يف دعم 

وتعزيز �لعالقات بينهما يف �شتى �ملجالت.
و�لربملان  �ل�شورى  جمل�ض  بني  �ملتميزة  �لربملانية  بالعالقات  معاليه   ونوه 
يحقق  مبا  �لعالقة  هذه  تعزيز  على  �ل�شورى  جمل�ض  حر�ض  موؤكدً�  �لباك�شتاين 

�مل�شالح �مل�شرتكة ل�شعبي �لبلدين.
�لوفد  و�أع�شاء  �شعادته  عن  �شيد  ح�شني  م�شاهد  �ل�شيناتور  عرب  جانبه  من 
بزيارة �ململكة, معربًا عن �شكره  خلادم �حلرمني �ل�شريفني �مللك عبد�هلل بن 
عبد�لعزيز �آل �شعود – حفظه �هلل- على ما تقدمه �ململكة من دعم للباك�شتان 
يف �شتى �ملجالت وحر�شها على �أمنها و��شتقر�رها �إلى جانب دورها �لر�ئد يف 
�ملحافل  كافة  يف  ودعمها  جانبها  �إلى  و�لوقوف  �لإ�شالمية  �لأمة  ق�شايا  خدمة 

�لدولية.
و�أ�شاد بالعالقات �لثنائية �لتي تربط بني �لبلدين و�شعبيهما �ل�شقيقني خا�شة 

�لعالقات �لربملانية بني جمل�ض �ل�شورى و�لربملان �لباك�شتاين.
و�حلفاوة  �ل�شتقبال  ح�شن  على  �ل�شورى  جمل�ض  رئي�ض  ملعايل  �شكره  وقدم 

�لتي وجدها �لوفد منذ و�شوله �لى �ململكة.

�للقاء  بجهود خادم  �لباك�شتاين خالل  �أع�شاء �لربملان  نوه  �أخر  من جانب 
�لإ�شالم  خلدمة  �شعود  �آل  عبد�لعزيز  بن  عبد�هلل  �مللك  �ل�شريفني  �حلرمني 
و�مل�شلمني وحر�شه – حفظه �هلل – على توحيد كلمة �مل�شلمني وتقاربهم مبختلف 

�أطيافهم.
ويف نهاية �للقاء مت تبادل �لهد�يا �لتذكارية بهذه �ملنا�شبة.

ح�شر �للقاء ع�شو جمل�ض �ل�شورى رئي�ض جلنة �ل�شد�قة �لربملانية �ل�شعودية 
باك�شتان  جمهورية  و�شفري  �حلربي  حمود  بن  عبد�هلل  �لدكتور  �لباك�شتانية 

�لإ�شالمية لدى �ململكة حممد نعيم خان.
�لباك�شتانية يف  �ل�شعودية  �لربملانية  �ل�شد�قة  �أخرى عقدت جلنة  من جهة 
جمل�ض �ل�شورى برئا�شة ع�شو �ملجل�ض رئي�ض �للجنة �لدكتور عبد�هلل بن حمود 

�حلربي  �جتماعًا مع �أع�شاء وفد �لربملان �لباك�شتاين.
ذ�ت  و�لق�شايا  �ملو�شوعات  من  عدٍد  ��شتعر��ض  �لجتماع  خالل  وجرى 
�لثنائية  �لعالقات  تعزيز  و�شبل  و�لباك�شتان,  �ململكة  بني  �مل�شرتك  �لهتمام 
�ل�شورى  �لربملانية بني جمل�ض  �لعالقات  �ملجالت خا�شة  �شتى  �لبلدين يف  بني 
�لباك�شتاين, وتفعيل دور جلنتي �ل�شد�قة  �ل�شيوخ  و�جلمعية �لوطنية, وجمل�ض 
�لربملانية �ل�شعودية �لباك�شتانية مبا يخدم م�شالح �لبلدين و�ل�شعبني �ل�شقيقني.
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مساعد رئيس مجلس الشورى يشكر سمو أمير منطقة الجوف 
على اهتمامه بشباب المنطقة

وفد الكلية الملكية البريطانية يزور مجلس الشورى

اأعرب معايل م�ساعد رئي�س جمل�س ال�سورى الدكتور فهاد بن معتاد 
احلمد  عن �سكره وتقديره ل�ساحب ال�سمو امللكي الأمري فهد بن بدر 
بن عبدالعزيزاأمري منطقة اجلوف رئي�س جمل�س �سباب املنطقة على 
وتلم�س  واهتمام  رعاية  من  اجلوف  منطقة  ل�سباب  �سموه   يوليه  ما 

احتياجاتهم وتبني الربامج املوجهة لهم .
ال�سورى  جمل�س  رئي�س  م�ساعد  معايل  ا�ستقبال  خالل  ذلك  جاء 
�سباب  جمل�س  اأع�ساء  من  وفدًا  الريا�س  يف  املجل�س  مبقر  مكتبه  يف 

منطقة اجلوف خالل زيارتهم ملجل�س ال�سورى.

و�أكد معايل �لدكتور فهاد �حلمد خالل �للقاء �هتمام جمل�ض �ل�شورى ب�شباب 
�لوطن و�شوؤونهم, لفتا �لنظر �إلى  �أن من بني جلان �ملجل�ض جلنة متخ�ش�شة 
�ل�شباب  يخ�ض  ما  كل  تدر�ض  وهي  و�ل�شباب  و�لأ�شرة  �لجتماعية  �ل�شوؤون  يف 
,كما �أن �ملجل�ض حري�ض عند در��شته لأي تقرير يدر�ض يف جلانه �ملختلفة على 

�ملو�شوعات و�لق�شايا �لتي تتعلق بال�شباب .
جمل�ض  عن  �شرح  �إلى  �للقاء  خالل  �ملجل�ض  رئي�ض  م�شاعد  معايل  و��شتمع 
�شباب منطقة �جلوف �لذي ي�شم يف ع�شويته )300( �شاب من �شباب �ملنطقة, 

وروؤية �ملجل�ض و�أهد�فه وبر�جمه وم�شاهماته  يف تنمية قدر�تهم .

التقى ع�سو جمل�س ال�سورى ع�سو جلنة ال�سوؤون الأمنية  يف املجل�س 
اللواء ركن/ علي بن حممد التميمي يف مقر املجل�س بالريا�س, وفد 
الكلية امللكية للدرا�سات الدفاعية الربيطانية يف اإطار الزيارة التي 

قاموا بها اإلى اململكة موؤخرًا برئا�سة  اللواء / �ساندي �ستوري.

و�لأ�شرة  �لجتماعية  �ل�شوؤون  �أع�شاء جلنة  �جتمع عدد من  �أخر  من جانب 
و�ل�شباب يف جمل�ض �ل�شورى بوفد �أع�شاء جمل�ض �شباب منطقة �جلوف و��شتمعو� 
�أهد�ف �ملجل�ض وبر�جمه و�أن�شطته يف خدمة  �أع�شاء �لوفد عن  �إيجاز من  �إلى 
�ل�شباب  �للجنة خالل �لجتماع مبجل�ض  �أع�شاء  و�أ�شاد  �شباب منطقة �جلوف. 

ودوره يف خدمة �شباب �ملنطقة .
�أروقة  د�خل  بجولة  �جلوف  منطقة  �شباب  جمل�ض  �أع�شاء  قام   ذلك  بعد  

�ملجل�ض �ملختلفة وح�شرو� جانبا من جل�شة �ملجل�ض.

�للقاء رحب ع�شو جمل�ض �ل�شورى بالوفد وقدم   لهم نبذة عن   ويف بد�ية 
�ملجل�ض وتاريخ تاأ�شي�شه ومهامه و�خت�شا�شاته وفق نظامه, و�آليات �لعمل وجلانه 
ودر��شة  منها,  قائم  هو  ما  وحتديث  �لأنظمة  �شن  يف  وجهوده  �ملتخ�ش�شة, 
وتلّم�ض  �لدولية,  و�لتفاقات  و�ملعاهد�ت  �حلكومية  لالأجهزة  �ل�شنوية  �لتقارير 
�لعام   �ل�شالح  يخدم  ما  �إلى  و�شول  ودر��شتها  وق�شاياهم  �ملو�طنني  حاجات 
للوطن و�ملو�طن , كما �أطلعهم على مهام جلنة �ل�شوؤون �لأمنية  و�آلية �لعمل فيها 

و�خت�شا�شاتها ودورها يف م�شاندة عمل �ملجل�ض .
ومت خالل �للقاء تبادل �حلديث حول �لعالقات �لتاريخية بني �ململكة �لعربية 
تطوير يف ظل  ت�شهده من  وما  �ملجالتـ,  �ملتحدة يف خمتلف  و�ململكة  �ل�شعودية 
�هتمام قيادتي �لبلدين على �لدفع بعالقات �لتعاون �إلى جمالت �أو�شع مبا يخدم 

م�شالح �ل�شعبني �ل�شديقني .
�لقاعة  �شملت  �ملختلفة  �ملجل�ض  �أروقة  د�خل  بجولة  �لوفد  قام  ذلك  بعد 
تعريفيا عن م�شرية  �لرئي�شة كما �شاهدو� فلما  �لكربى وقاعة جل�شات �ملجل�ض 

جمل�ض �ل�شورى يف �ململكة .
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لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي  تزور جامعة حائل

ال�سورى  مبجل�س  العلمي  والبحث  التعليمية  ال�سوؤون  جلنة  قامت 
برئا�سة �سمو الأمري الدكتور خالد بن عبداهلل بن م�ساري اآل �سعود, 
وع�سوية اأع�ساء املجل�س الدكتور م�سعل بن فهم ال�سلمي نائب رئي�س 
اللجنة, والدكتور عبداهلل بن حمود احلربي, والدكتور عبداهلل بن 
والدكتور  اجلغيمان,  حممد  بن  عبداهلل  والدكتور  املعطاين,  �سامل 
التقى  حيث  حائل,  جامعة  اإلى  بزيارة  اخلنيزي,  مهدي  بن  حممد 
�سمو رئي�س اللجنة واأع�ساوؤها مبعايل مدير اجلامعة الدكتور خليل 

بن اإبراهيم الرباهيم .

وحتدث معايل مدير �جلامعة خالل �للقاء عن �لدور �لريادي �لذي تقوم به 
ا �لتفاقيات �لتي �أبرمتها على �مل�شتوى  جامعة حائل يف خدمة �ملجتمع م�شتعر�شً
�ملحلي و�لدويل. و�أكد �هتمام �جلامعة بالطالب منذ �لتحاقه بها حتى تخرجه, 
�لعمل �ملوجودة عرب  وذلك عرب تدري�شه وتعليمه وتوجيهه عند تخرجه لفر�ض 
�أن�شاأته �جلامعة موؤخًر� كاأول مركز تثقيفي مهني   �لتثقيف �ملهني �لذي  مركز 
يف �جلامعات �ل�شعودية , كما �أن�شاأت �جلامعة �لكر��شي �لعلمية خلدمة �ملجتمع 

و�لبحوث يف �جلامعة.
من جانبه �أ�شار وكيل �جلامعة لل�شوؤون �لأكادميية �لدكتور حممد �لنافع �إلى 
دور �جلامعة يف �ل�شاأن �لأكادميي وحر�شها على متيز طالبها بدًء� من �ختيار 
�أع�شاء هيئة �لتدري�ض �ملتميزين مروًر� بالف�شل �لدر��شي �لذي هياأته �جلامعة 

كبيئة تعليمية جاذبة للطالب. 
�إلى دور  �أ�شار �أمني �لكر��شي �لعلمية باجلامعة �لدكتور عثمان �لعامر  فيما 
 , �لبحثية  و  �لكر��شي �خلدمية  عامة عرب  �ملنطقة  �لعلمية يف خدمة  �لكر��شي 
مبيًنا �أن �جلامعة حتت�شن �ثني ع�شر كر�شًيا فيما يجري �لعمل على �إن�شاء �ملزيد 

منها مبا يخدم �ل�شالح �لعام .

مبجل�ض  �لعلمي  و�لبحث  �لتعليمية  �ل�شوؤون  جلنة  �أع�شاء  جتول  ذلك  بعد 
�ل�شورى يف كليات �لطب و�لعلوم �لطبية �لتطبيقية وكلية �لعلوم �ل�شحية و�طلعو� 

على �لتقنية �جلديدة �لتي ��شتخدمتها �جلامعة يف تدري�ض طالبها وطالباتها .
�ل�شورى مبن�شوبي وطالب �جلامعة يف م�شرح مبنى  �لتقى وفد جمل�ض  كما 
كلية �ملجتمع يف �ملدينة �جلامعية, ومت نقل �للقاء عرب �لد�ئرة �لتلفزيونية مل�شرح 
�لقاعة �لكربى يف جممع كليات �لبنات يف حي �أجا وذلك للحديث عن �لتعليم 
�لعام و�لعايل يف �ململكة, و��شتعر��ض �مل�شكالت و�لعو�ئق �لتي تعاين منها �لبيئة 

�لتعليمية يف منطقة حائل.

خالل  بال�شورى  �لعلمي  و�لبحث  �لتعليمية  �ل�شوؤون  جلنة  �أع�شاء   و�أ�شار 
�هتمامات  طليعة  يف  هم  �ل�شباب  �أن  �إلى  �جلامعة  طالب  مع  �ملفتوح  لقائهم 
مبا  �لعايل  �أو  �لعام  �لتعليم  يف  �شو�ء  �لتعليمية  باملو�شوعات  تعنى  �للجنة �لتي 
ي�شمن للمجتمع نقله نوعية يف �لتعليم و �لعطاء و�لإنتاج ويعزز م�شرية �لتنمية 
معنوًيا  �جلامعات  لدعم  ت�شعى  �للجنة  �أن   �إلى  م�شريين  �ملجالت,  خمتلف  يف 

وت�شريعًيا لدعم خمرجات �جلامعات وتلبيتها حلاجات  �شوق �لعمل.

وطالب �أع�شاء �للجنة بت�شافر �جلهود بني �ملدر�شة و�ملنزل للرقي مب�شتوى 
�لطالب �لتعليمي و�ل�شلوكي لتحقيق �أعلى م�شتوى من �جلودة �لنوعية, م�شيدين 
بتجربة جامعة حائل  يف تر�سيخ مفهوم العمل التطوعي لال�ستفادة من ن�ساط 

وهمم �ل�شباب خلدمة جمتمعهم.

لل�شيوف  تذكارية  دروعا  حائل  جامعة  مدير  معايل  قدم  �للقاء  نهاية  ويف 
كما ��شتلم معاليه درعا مماثاًل من �شمو رئي�ض جلنة �ل�شوؤون �لتعليمية و�لبحث 

�لعلمي مبجل�ض �ل�شورى .
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خالل استقباله وفد لجنة الصداقة
نائب رئيس الوزراء البرتغالي يتطلع لتوسيع آفاق

التعاون مع المملكة
اأجرى وفد جلنة ال�سداقة ال�سعودية الربتغالية مبجل�س ال�سورى 
خالل الزيارة التي قام بها اإلى العا�سمة الربتغالية ل�سبونه موؤخرًا 
برئا�سة ع�سو املجل�س نائب رئي�س اللجنة الأ�ستاذ ع�ساف بن �سامل 
اأبو ثنني �سل�سلة من اللقاءات مع عدد من كبار امل�سووؤلني يف الربملان 
الدولة,  موؤ�س�سات  من  عدد  ويف  الربتغالية  واحلكومة  الربتغايل 
وا�ستعر�س معهم �سبل تعزيز التعاون بني اململكة العربية ال�سعودية 

والربتغايل يف خمتلف املجالت ويف مقدمتها العالقات الربملانية .

و�شم وفد جمل�ض �ل�شورى عددً� من �أع�شاء �ملجل�ض �أع�شاء جلنة �ل�شد�قة 
�لربملانية �ل�شعودية �لربتغالية باملجل�ض وهم �لدكتور حم�شن بن علي �حلازمي , 
و�لدكتور علي بن �شعد �لطخي�ض , و�لدكتور عبد�لعزيز بن �إبر�هيم �حلرقان , 
و�لدكتورة فاطمة بنت حممد �لقرين, و�لأ�شتاذ حممد ر�شا ن�شر �هلل, و�لدكتور 

ها�شم بن علي �لر�جح.

ور�فق �لوفد م�شاعد مدير �إد�رة �ملر��شم باملجل�ض فهد بن عبد�هلل �مل�شيند 
ومدير �أعمال �للجنة حممد بن عبد�لعزيز �أبا ح�شني .

فقد ��شتقبلت معايل نائبة رئي�شة �لربملان بجمهورية �لربتغال �لدكتورة تريز� 
�لربتغالية  �ل�شعودية  �ل�شد�قة  جلنة  وفد  ل�شبونة  يف  �لربملان  مقر  يف  كايريو 
مبجل�ض �ل�شورى بح�شور �شفري خادم �حلرمني �ل�شريفني لدى �لربتغايل من�شور 

بن �شالح �ل�شايف .

ورحبت معايل �لنائبة يف م�شتهل �للقاء بوفد جمل�ض �ل�شورى , موؤكدة رغبة 
�شتى  يف  �ل�شعودية  �لعربية  �ململكة  مع  �لعالقات  تعزيز  �لربتغالية  �حلكومة 
�جلو�نب مبا يخدم م�شالح �لبلدين �ل�شديقني , خ�شو�شًا يف جمالت �لتعليم 

و�لقت�شاد و�لطب و�لثقافة و�لآدب .

با�شم  ثنني  �أبو  ع�شاف  �لأ�شتاذ  �ل�شورى  جمل�ض  وفد  رئي�ض  عرب  جانبه  من 
�لربتغايل على حفاوة  �لربملان  رئي�ض  نائبة  ملعايل  �شكرهم   �لوفد عن  �أع�شاء 
�ل�شتقبال وكرم �ل�شيافة, وتطلعهم  �إلى �أن تثمر هذه �لزيارة �إلى مزيد �لتعاون 
و�شعبيهما  �لبلدين  م�شالح  يخدم  مبا  �جلانبني  بني  للعالقات  �آفاق   وفتح 

�ل�شديقني.
ووجه ع�شاف �أبوثنني دعوة من معايل رئي�ض جمل�ض �ل�شورى �ل�شيخ �لدكتور 
�لربتغايل  �لربملان  رئي�شة  ملعايل   , �ل�شيخ  �آل  �بر�هيم  بن  حممد  بن  عبد�هلل 

�ل�شد�قة  جمموعة  ولرئي�ض  نائبتها  وملعايل  �إ�شتيفي�ض  �أ�شون�شاو  �لدكتورة 
�لربتغالية �ل�شعودية بالربملان �لربتغايل �لدكتور فرناندو نيغر�و  لزيارة �ململكة.
و�لربتغال  �ململكة  بني  �لعالقات  تعزيز  �شبل  ��شتعر��ض  �للقاء  خالل  ومت 
و�لربملان  �ل�شورى  �لربملانية بني جمل�ض  �لعالقات  وبخا�شة  �ملجالت,  �شتى  يف 
يف  �لربملانية  �ل�شد�قة  جلنتي  دور  تفعيل  �أهمية  �ملجتمعون  و�أكد  �لربتغايل, 
�ملجل�شني ملا لها من دور فاعل يف تعزيز هذه �لعالقات, و�لدفع بها �إلى �لأمام 

مبا يخدم �مل�شالح �مل�شرتكة.
كما ��شتقبال معايل نائب رئي�ض جمل�ض �لوزر�ء بجمهورية �لربتغال �لدكتور 
باولو بورتا�ض يف مقر �ملجل�ض يف ل�شبونة وفد جلنة �ل�شد�قة �ل�شعودية �لربتغالية 

مبجل�ض �ل�شورى.

لدى  �ل�شريفني  �حلرمني  خادم  �شفري  ح�شره  �لذي  �للقاء  م�شتهل  ويف 
�لربتغال رحب معاليه باأع�شاء وفد  جمل�ض �ل�شورى �لوفد , منوهًا بنتائج زيارته 
�آل  �لأمري �شلمان بن عبد�لعزيز  �مللكي  �ل�شمو  للمملكة ولقائه �شاحب  �لأخرية 
�شعود نائب خادم �حلرمني �ل�شريفني – حفظه �هلل – وما �أثمرت عنه من دعم 

لأوجه �لتعاون بني �ململكة و�لربتغال يف �شتى �ملجالت.
�لنقل  جمالت  يف  �لبلدين  بني  �لتعاون  �آفاق  لتو�شيع  تطلعه  عن  وعرب 
�مل�شرتكة ملا متلكه من ثقل �شيا�شي  �جلوي و�لتجارة و�لقت�شاد و�ل�شتثمار�ت 

و�قت�شادي على م�شتوى �لعامل .

أعضاء الوفد بحثوا عالقات التعاون في 
الصحة والتعليم واالستثمار
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وحتدث عن �لفر�ض �ل�شتثمارية �لو�عدة يف �لربتغال, د�عيًا رجال �لأعمال 
�ل�شعوديني �إلى  ��شتغالل تلك �لفر�ض وعقد �شر�كات وحتالفات بني �ل�شركات 

�لربتغالية و�ل�شركات �ل�شعودية.
بني  �لربملاين  �لتعاون  بعالقات  �لربتغايل  �لوزر�ء  رئي�ض  نائب  معايل  ونوه 
�إلى زيارته ملجل�ض �ل�شورى ولقائه  جمل�ض �ل�شورى و�لربملان �لربتغايل, م�شريً� 
معايل نائب رئي�ض �ملجل�ض �لدكتور حممد بن �أمني �جلفري خالل �لزيارة �لتي 
قام بها للمملكة �لعربية �ل�شعودية يف �شهر جمادى �لآخرة �ملا�شي.  ونوه بجهود 
تقريب  يف  �لربتغايل  و�لربملان  �ل�شورى  جمل�ض  يف  �لربملانية  �ل�شد�قة  جلنتي 

وجهات �لنظر, و��شتك�شاف �أفاق �أو�شع للتعاون بني �لبلدين يف �شتى �ملجالت .
من جانبه �أعرب رئي�ض وفد �ل�شورى �لأ�شتاذ ع�شاف بن �شامل �أبو ثنني با�شمه 
ونيابة عن �أع�شاء �لوفد عن �شكره وتقديره ملعايل نائب رئي�ض جمل�ض �لوزر�ء 

على كرم �ل�شيافة وح�شن �ل�شتقبال .

�لدكتور  �ل�شيخ  �ل�شورى  جمل�ض  رئي�ض  معايل  وتقدير  حيات  ملعاليه  ونقل 
عبد�هلل بن حممد بن �إبر�هيم �آل �ل�شيخ ومعايل نائبه �لدكتور حممد بن �أمني 

�جلفري.

�لعربية  �ململكة  بني  �لثنائية  �لعالقات  على  �للقاء  خالل  �حلديث  وتركز 
�ملجالت  خمتلف  يف  وتطويرها  تعزيزها  و�شبل  �لربتغال  وجمهورية  �ل�شعودية 
�مل�شالح  يخدم  مبا  و�لقت�شادية  و�لتعليمية  و�لثقافية  �ل�شحية  مقدمتها  ويف 

�مل�شرتكة للبلدين و�شعبيهما �ل�شديقني.

�مللك  �ل�شريفني  �حلرمني  خادم  و�هتمام  دعم  �ل�شورى  جمل�ض  وفد  و�أكد 
عبد�هلل بن عبد�لعزيز �آل �شعود و�شمو نائب خادم �حلرمني �ل�شريفني �شاحب 
�ل�شمو �مللكي �لأمري �شلمان بن عبد�لعزيز و�شاحب �ل�شمو �مللكي �لأمري مقرن 
�لتعاون  �آفاق  تطوير  على   - �هلل  – يحفظهم  �لعهد  ويل  ويل  عبد�لعزيز   بن 
�ملجالت مبا يخدم م�شالح  و�ل�شديقة يف خمتلف  �ل�شقيقة  �لدول  �لثنائي مع 

�ململكة و�لأمتني �لعربية و�لإ�شالمية .

من جانب �آخر عقد وفد جلنة �ل�شد�قة �ل�شعودية �لربتغالية مبجل�ض �ل�شورى 
�جتماعًا مع �أع�شاء جمموعة �ل�شد�قة �لربتغالية �ل�شعودية بالربملان �لربتغايل 

برئا�شة رئي�ض �ملجموعة �لدكتور فرناندو نيغر�و . 

و�شدد �جلانبان خالل �للقاء على �أهمية تعزيز �لتعاون �لربملاين بني جمل�ض 
�ل�شورى و�لربملان �لربتغايل, وتكثيف �لزيار�ت �ملتبادلة بني �جلانبني مبا ي�شهم 
يف توطيد وتقوية �لعالقات بني �ملجل�شني على وجه �خل�شو�ض, و�لعالقات بني 
�لبلدين ب�شكل عام  يف ظل وجود عو�مل م�شرتكة بني �لبلدين ومنها �جلو�نب 

�لثقافية �لتي تعد ج�شورً� للتو��شل بني �لبلد�ن .

و�أكد �لأ�شتاذ ع�شاف �أبو �ثنني حر�ض �ململكة �لعربية �ل�شعودية تعلى تعزيز 
عالقاتها �لثنائية مع �لربتغال يف �شتى �ملجالت.

�لربتغالية  �ل�شعودية  �ل�شد�قة  جلنة  ع�شو  �ل�شورى  جمل�ض  ع�شو  وحتدثت 
وحقوقها  �ململكة  يف  �ملر�أة  مكانة  عن  �لقرين  حممد  بنت  فاطمة  �لدكتورة 

وو�جباتها �لتي كفلها لها �لدين �لإ�شالمي .

تاريخية  نقلة  �ل�شورى  جمل�ض  يف  ع�شوً�  �ل�شعودية  �ملر�أة  تعيني  �أن  و�أكدت 
�شعود,  �آل  عبد�لعزيز  بن  عبد�هلل  �مللك  �ل�شريفني  �حلرمني  خادم  �تخذها 
وتاأكيدً� على  – يحفظه �هلل -,  �لذي يرعاه  �لإ�شالح و�لتحديث  �إطار نهج  يف 
�هتمامه باملر�أة �ل�شعودية و�أهمية م�شاركتها يف �لقر�ر �لوطني, نظرً� ملا و�شلت 
�ملر�أة  �أن  �إلى  �ملجتمع, م�شرية  تنمية  فاعلة يف  وم�شاركة  �إليه من مكانة علمية 
ع�شو �ل�شورى لها ح�شور يف كافة �ملو�شوعات و�لق�شايا �لتي يناق�شها �ملجل�ض 
حتت �لقبة �أو يف جلانه �ملتخ�ش�شة, ت�شارك وتناق�ض يف كل ق�شايا �لوطن بال 

��شتثناء, �نطالقًا من و�جبها �لوطني, و��شت�شعارً� بامل�شوؤولية �لوطنية.

من جهة �أخرى ��شتقبلت معايل وزيرة �لزر�عة و�لبحار �لربتغالية �لدكتورة 
�أم�ض وفد جلنة �ل�شد�قة �لربملانية  �أ�شون�شاو كري�شتا�ض يف مقر �لوز�رة  ماريا 

�ل�شعودية �لربتغالية مبجل�ض �ل�شورى .
�ململكة  مع  �لعالقات  تعزيز  على  بالدها  حر�ض  �لربتغالية  �لوزيرة  و�أكدت 
�لعربية �ل�شعودية يف �شتى �ملجالت وخ�شو�شًا يف جمالت �ل�شتثمار �لزر�عي 
و�لرثوة �ل�شمكية و�ملياه و�لأمن �لغذ�ئي , م�شرية �إلى �أنها �شتقوم بزيارة خالل 

�لفرتة �لقادمة للمملكة بدعوة من معايل وزير �لزر�عة .

يف  �ل�شمكية  و�لرثوة  �لزر�عي  �ملجال  يف  �ل�شتثمارية  �لفر�ض  �إلى  ونوهت 
�لربتغال, ودعت رجال �لأعمال �ل�شعودية لال�شتثمار يف هذه �ملجالت.

وتركز �حلديث خالل �للقاء على �شبل تعزيز �لعالقات �لثنائية بني �لبلدين 
وفد  �أع�شاء  و�أ�شار  �لزر�عي,  �ملجال  بينها  ومن  �ملجالت  �شتى  يف  �ل�شديقني 
�ل�شورى �إلى �أن �ململكة لديها �شيا�شة ��شتثمارية يف �ملجال �لزر�عي يف �خلارج 
لتلبية �حتياجاتها يف �لعديد من �ل�شلع �لغذ�ئية, وعربو� عن تطلعهم ل�شتثمار 
رجال �لأعمال �ل�شعوديني �لفر�ض �ل�شتثمارية �لتي تتيحها �حلكومة �لربتغالية 

للم�شتثمرين �لأجانب يف �ملجال �لزر�عي.  

وفد  �لوز�رة  مقر  يف  مبكتبه  �لربتغايل  و�لتعليم  �لرتبية  وزير  ��شتقبل  كما 
جمل�ض �ل�شورى و�أكد �أهمية �لتعاون بني �لربتغال و�ململكة �لعربية �ل�شعودية يف 

�شتى �ملجالت وخا�شة جمالت �لتعليم و�لبحوث �لعلمية .

فاطمة القرني: المرأة عضو المجلس 
تشارك وتناقش في كل قضايا

الوطن بال استثناء



ال�شــــورى  -  العــدد  155 -  رجــب  1435هـ

حصاد الشهر

68

و�أبدى ��شتعد�د �لربتغال ل�شتقبال �لطالب �ل�شعوديني �لر�غبني يف مو��شلة 
د�ر�شاتهم يف �جلامعات �لربتغالية يف �شتى �ملجالت , م�شريً� �إلى تطور �لتعليم 

يف جمهورية �لربتغال ب�شكل عام ويف جمال �لطب ب�شكل خا�ض.

من جانبه عرب رئي�ض وفد جمل�ض �ل�شورى ع�شاف �أبو ثنني با�شم �أع�شاء �لوفد 
عن �شكرهم ملعايل وزير �لرتبية و�لتعليم على حفاوة �ل�شتقبال وكرم �ل�شيافة, 
وتطلعهم �إلى �أن تثمر �لزيارة عن مزيد من �لتعاون يف جمالت �لتعليم و�لبحوث 

�لعلمية .
و�أ�شار �إلى �أن عددً� كبريً� من �لطالب �ل�شعوديني يو��شلون تعليمهم �لعايل 
يف �خلارج, متطلعًا ل�شتقطاب عدد منهم يف �جلامعات �لربتغالية خ�شو�شًا يف 
�شتى  متميزة يف  وكفاء�ت  ملا متتلكه من خرب�ت  و�لتكنولوجيا,  �لطب  جمالت 

جمالت �لتعليم.
مبجل�ض  �لربتغالية  �ل�شعودية  �ل�شد�قة  جلنة  وفد  �لتقى  �آخر  جانب  من 
�ل�شورى ب�شكرتري �لدولة �مل�شاعد لل�شحة بجمهورية �لربتغال �لدكتور فرناندو 

ليال د� كو�شتا وذلك مبقر وز�رة �ل�شحة �لربتغاليه .
و��شتعر�ض �جلانبان �أوجه �لتعاون بني �ململكة �لعربية �ل�شعودية وجمهورية 
وفد  و�أ�شار  وتطويره؛  �لتعاون  هذ�  تعزيز  و�شبل  �ل�شحي  �ملجال  يف  �لربتغال 
جمل�ض �ل�شورى �إلى ما ت�شهده �ململكة من تطور مت�شارع للقطاع �ل�شحي حيث 
ت�شهد مناطق �ململكة ور�ض عمل لإن�شاء �لعديد من �ملدن �لطبية و�مل�شت�شفيات 

على �أعلى و�أف�شل �ملو��شفات �ل�شحية و�لطبية �لعاملية.
مبجل�ض  �لربتغالية  �ل�شعودية  �ل�شد�قة  جلنة  وفد  �لتقى  �أخرى  جهة  من 
�شيز�ريو  جوزيه  �لدكتور  �لربتغالية  للجاليات  �لدولة  ب�شكرتري  �أم�ض  �ل�شورى 

مبقر وز�رة �خلارجية.

�ململكة  بني  �لتعاون  عالقات  ��شتعر��ض  على  �للقاء  خالل  �حلديث  وتركز 
و�لربتغال يف خمتلف �ملجالت, وعرب �جلانبان عن تطلعهما لفتح �آفاق جديدة 
للتعاون بني �لبلدين �ل�شديقني للدفع بالعالقات �لثنائية �إلى جمالت �أو�شع مبا 

يخدم �مل�شالح �مل�شرتكة للبلدين و�شعبيهما �ل�شديقني.

�لربتغاليه مبجل�ض  �ل�شعودية  �ل�شد�قة  وفد جلنة  �جتمع  �شياق مت�شل  ويف 
�لدكتور  �خلارجية  و�لتجارة  لال�شتثمار  �لربتغالية  �لهيئة  رئي�ض  مع  �ل�شورى 

ميغيل فر��شكينيو وذلك يف مقر �لهيئة بل�شبونه.
وتعزيز  تطوير  �أهمية  موؤكدً�   , �ل�شورى  جمل�ض  بوفد  �لهيئة  رئي�ض  ورحب 
�لعالقات �لتجارية و�لقت�شادية بني �ململكة �لعربية �ل�شعودية و�لربتغال, م�شريً� 
�إلى �أن هيئة �ل�شتثمار و�لتجارة �لربتغالية تقوم بدعم �ل�شتثمار�ت �لربتغالية 
يف �خلارج وكذلك تقدم ت�شهيالت للم�شتثمرين �لأجانب  جلذب روؤو�ض �لأمو�ل 

�إلى �لربتغال.
ودعا رجال �لأعمال و�مل�شتثمرين �ل�شعوديني لزيارة �لربتغال و�لتعرف على 

�لفر�ض �ل�شتثمارية و�لت�شهيالت �لتي تقدمها للم�شتثمرين �لأجانب..
�أبو ثنني بالعالقات �لتي تربط  �أ�شاد رئي�ض وفد �ل�شورى ع�شاف  من جانبه 
بني �ململكة و�لربتغال , موؤكدً� �أهمية تعزيز �ل�شتثمار�ت �مل�شرتكة بني �لبلدين 

مبا ي�شهم يف تعزيز �لعالقات �لتجارية و�لقت�شادية بينهما. 
وناق�ض �جلانبان خالل �للقاء �أوجه �لتعاون بني �ململكة و�لربتغال يف جمال 
�ل�شتثمار�ت, و�أجمعا على �أهمية تعزيز �لتعاون وتبادل �لزيار�ت لرجال �لأعمال 
و�مل�شتثمرين من �جلانبني ل�شتك�شاف فر�ض �ل�شتثمار�ت �مل�شرتكة يف �لبلدين.

مبجل�ض  �لربتغالية  �ل�شعودية  �ل�شد�قة  جلنة  وفد  �لتقى  �آخر  جانب  من 
�ل�شورى ب�شكرتري �لدولة لل�شياحة بجمهورية �لربتغال �لدكتور �أدولفو مي�شكيتا  
�لذي �أكد �أهمية تطوير �لتعاون مع �ململكة �لعربية �ل�شعودية يف �شتى �ملجالت 
وخ�شو�شا يف �ملجال �ل�شياحي , مرحبا باأي تعاون بني هيئة �ل�شياحة �لربتغايل 

وهيئة �ل�شياحة �ل�شعودية.
�إلى �جلهود  ثنني  �أبو  �شامل  بن  �ل�شورى ع�شاف  وفد  رئي�ض  �أ�شار  من جانبه 
�لكبرية �لتي تقوم به �لهيئة �لعامة لل�شياحة  لتطوير �ل�شياحة باململكة  وجذب 

�ل�شياح للتعرف على �لإرث �لتاريخي و�حل�شاري فيها.
و��شتعر�ض �جلانبان خالل �للقاء �شبل و�أوجه �لتعاون بني �ململكة و�لربتغال 

يف �ملجال �ل�شياحي.
من جهة �أخرى ز�ر وفد جمل�ض �ل�شورى موؤ�ش�شة �شامبا لومد لالأبحاث �لطبية 
�لدكتورة  رئي�شتها  من  ل�شرح  و��شتمعو�  �ملوؤ�ش�شة  �أروقة  يف  �لوفد  جتول  حيث 
ليونور بيليز�, عن حمتويات �ملوؤ�ش�شة �لتي ت�شم مركزً� �إكلينيكيًا ومركزً� لعلوم 

�ملخ و�لأع�شاب.
و�أمر��ض  �لأع�شاب  عالج  يف  �ملتخ�ش�شة  �ملر�كز  من  �ملوؤ�ش�شة  وتعد 
�ل�شرطان, وتعمل على �إجر�ء �لبحوث و�لدر��شات �لعلمية يف هذه �لتخ�ش�شات.

أبوثنين :المملكة حريصة على تعزيز 
عالقاتها مع البرتغال
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لجنة الصداقة البرلمانية السادسة
تلتقي سفراء دول األمريكيتين  المعتمدين لدى المملكة

لجنة الصداقة بالشورى تجتمع بسفير كوبا لدى المملكة

ال�سورى  جمل�س  يف  ال�ساد�سة  الربملانية  ال�سداقة  جلنة  التقت 
اإبراهيم  بن  خالد  الدكتور/  اللجنة  رئي�س  املجل�س  ع�سو  برئا�سة 
البعثات  وروؤ�ساء  �سفراء  الريا�س  يف  ال�سورى  جمل�س  مقر  يف  العواد 
الدبلوما�سية  لكل الوليات املتحدة الأمريكية ,و كندا ,والربازيل, 
وكوبا    والبريو,  واملك�سيك,  وفنزويال,  والأورغواي,  والأرجنتني, 

املعتمدين لدى اململكة.

�لعالقات  �شعيد  على  �لثنائي  �لتعاون  تعزيز  �شبل  بحث  �للقاء  خالل  ومت 
�لربملانية بني جمل�ض �ل�شورى وجمال�ض وبرملانات تلك �لدول, وتفعيل دور �أعمال 

جمل�س  يف  الكوبية  ال�سعودية  الربملانية  ال�سداقة  جلنة  عقدت 
بن  خالد  الدكتور  اللجنة  رئي�س  املجل�س  ع�سو  برئا�سة  ال�سورى 
اإبراهيم العواد  مبقر املجل�س يف الريا�س اليوم, اجتماعًا مع  �سفري 

جمهورية كوبا لدى اململكة ال�سيد/ خو�سية انريكي.
وجرى خالل �لجتماع مناق�شة عدد من �ملو�شوعات و�لق�شايا ذ�ت �لهتمام 
لعالقات  و��شتعر��ض  كوبا,  وجمهورية  �ل�شعودية  �لعربية  �ململكة  بني  �مل�شرتك 
و�لقت�شادية  �ل�شيا�شية  �ملجالت  �شتى  يف  �ل�شديقني  �لبلدين  بني  �لتعاون 

و�لجتماعية و�لثقافية.
�شعيد  على  �لثنائي  و�لتعاون  �لعمل  وتعزيز  دعم  �شبل  ��شتعر��ض  مت  كما 
جلنتي  دور  وتفعيل  �لكوبي,  و�لربملان  �ل�شورى  جمل�ض  بني  �لربملانية  �لعالقات 
�ل�شد�قة �لربملانية يف �لبلدين مبا ي�شهم يف دعم �أوجه �لتعاون يف �شتى �ملجالت 

مبا يخدم م�شالح �لبلدين و�شعبيهما.
�أكرث من )141(  مع  بلجان �شد�قة  يرتبط  �ل�شورى  �أن  جمل�ض  �إلى  ي�شار   

بني  �مل�شرتك  و�لتن�شيق  �لتعاون  دعم  يف  ي�شهم  مبا  �لربملانية  �ل�شد�قة  جلان 
جمل�ض �ل�شورى وتلك �لربملانات .

�لربملانية  �ل�شد�قة  جلنة  �أع�شاء  �ل�شورى  جمل�ض  �أع�شاء  �للقاء  ح�شر 
�ل�شاد�شة يف �ملجل�ض .

بعد ذلك �شرف �جلميع حفل �لع�شاء �لذي �إقامته جلنة �ل�شد�قة �لربملانية 
يف مقر �ملجل�ض تكرميًا لروؤ�شاء �لبعثات �لدبلوما�شية.

ي�شار �إلى �أن  جلان �ل�شد�قة �لربملانية يف جمل�ض �ل�شورى تهدف �إلى توثيق 
رو�بط �ل�شد�قة بني جمل�ض �ل�شورى و�لربملانات يف �لدول �ل�شقيقة و�ل�شديقة 

وحتقيق �كرب قدر من �لتن�شيق و�لتعاون يف �ملحافل �لربملانية �لدولية.

برملانًا يف خمتلف دول �لعامل , وتهدف جلان �ل�شد�قة �إلى توثيق رو�بط �لتعاون 
من  قدر  �أكرب  لتحقيق  وذلك  �لربملانات  وتلك  �ل�شورى  جمل�ض  بني  �لربملاين 

�لتن�شيق و�لتعاون يف �ملحافل �لربملانية �لدولية.
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�سارك ع�سو جمل�س ال�سورى الأ�ستاذ الدكتور اأحمد 

علي  بن  عي�سى  ال�سيخ  ندوة  اإدارة  يف  الزيلعي  عمر  بن 

البحرين  مملكة  يف  عقدت  التي  التاريخية  خليفة  اآل 

خالل املدة من يومي 12 و 13 / 7 / 1435هـ.

من جهة اأخرى �ســـاركت الدكتـــورة خوله الكريع يف 

اجتماع الحتاد الدويل جلينوم ال�سرطان الذي عقد يف 

جمهورية ال�سني ال�سعبية خالل املدة من 16 – 24 / 7 

/ 1435هـ.

قدمت ع�سو جمل�س ال�ســـورى الدكتـورة خولة 

يف  املراأة  »دور  عن  حما�سـرة  الكريع  �سامي  بنت 

اململكة« وذلك يف الفعاليات امل�سرتكة بني اململكة 

حتت  اخلارجيـــة  وزارة  اأقامتـها  التي  والربتغال 

عنــوان »اأيــام �سعــوديــة برتغــاليــة« يف مدينــة 

ل�سبونة خالل املدة من 8 – 14 / 7/ 1435هـ.

د. أحمد الزيلعي  

يشارك في إدارة 

ندوة الشيخ عيسى 

التاريخية

وتشارك في 

اجتماع دولي 

لجينوم السرطان

د. خولة الكريع تحاضر 

عن »دور المرأة في 

المملكة« في فعاليات 

أيام سعودية برتغالية

�ساركـــت ع�ســـو جملـــ�س ال�ســـورى الدكتـــور 

م�ستـــورة بنت عبيد ال�سمـري يف املوؤمتر الدويل 

الثالـــث حلمايـــة اللغـــة العربيـــة, الـذي عقد 

يف اإمارة دبي بدولة الإمارات العربيــة املتحدة 

خالل املدة من 8- 11 / 7 /1435هـ.

الدكتور  ال�سورى  �ساركت ع�سو جمل�س 

نهاد بنت حممد اجل�سي يف املوؤمتر ال�سنوي 

حتت  كندا  يف  عقد  الذي  الأطفال  لطب 

رعاية اجلمعية الأمريكية لطب الأطفال 

خالل املدة من 4-7 / 7 / 1435هـ.

د. مستورة الشمري 

تشارك في مؤتمر 

حماية اللغة العربية

د. نهاد الجشي 

تشارك في مؤتمر 

دولي لطب 

األطفال
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نا�سر  الدكتور  ال�سورى  جمل�س  ع�سو  �سارك 

حول  الثاين  العاملي  املوؤمتر  يف  املو�سى  علي  بن 

خدمة  يف  والإت�سالت  املعلومات  تكنولوجيا 

عقد  الذي  التعلم   و�سعوبه  الإعاقات  ذوي 

 /  29  –  27 من   املدة  خالل  الكويت  دولة  يف 

اآفاق  »التكنولوجيا  �سعار  حتت  1435هـ.   /7

وحلول«

ونظمة املركز الإقليمي لتطوير الربجميات 

التعليمية بالتعاون مع ال�سندوق العربي لإمناء 

الإقت�سادي والإجتماعي

ممثاًل  ال�سورى,  اأبحاث  مركز  يبذلها  التي  اجلهود  اإطار  يف 

على  احل�سول  املجل�س  اأع�ساء  على  للتي�سري  املعلومات,  اإدارة  يف 

املعلومات التي ت�ساعدهم يف مناق�ساتهم ودرا�ساتهم للمو�سوعات 

اإطار  املتخ�س�سة, ويف  املجل�س وجلانه  نطاق عمل  التي تدخل يف 

التعليم  ال�سعودية بوزارة  التن�سيق والتعاون مع املكتبة الرقمية 

باملكتبة,  تعريفي  لقاء  ال�سورى  جمل�س  مقر  يف  عقد  العايل, 

حيث قدم وفد من املكتبة الرقمية ال�سعودية تعريفًا مبحتواها 

املعلوماتي, وكيفية ا�ستفادة امل�سرتكني من تلك املعلومات.

ال�سورى  اأبحاث  مركز  عام  مدير  عن  نيابة  اللقاء  اأدار  وقد 

الدكتور/ مطر بن عبداملح�سن اجلميلي, مدير عام اإدارة الأبحاث 

والدرا�سات.

ح�سر اللقاء مديرو اأعمال اللجان املتخ�س�سة مبجل�س ال�سورى 

وم�ساعديهم وعدد من من�سوبي خمتلف الإدارات باملجل�س.

املجال  لإتاحة  ال�سعودية  الرقمية  باملكتبة  ا�سرتك  واأن  �سبق  ال�سورى  جمل�س  اأن  اإلى  ي�سار 

خالل  من  بالدخول  وذلك  املعلوماتية,  خدماتها  من  لال�ستفادة  ومن�سوبيه  املجل�س  اأع�ساء  اأمام 

الأيقونة اخلا�سة »م�سادر املعلومات الإلكرتونية«, على بوابة املجل�س اخلارجية.

لقاء تعريفي بالمكتبة 

الرقمية السعودية 

وخدماتها المعلوماتية 

لمنسوبي المجلس

د. ناصر الموسى يشارك في مؤتمر تكنولوجي
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نظمت الإدارة العامة للعالقات العامة والإعالم يف جمل�س ال�سورى موؤخرًا 

طبيًا  برناجمًا  بالريا�س  للعيون  التخ�س�سي  ر�سد  ابن  مركز  مع  بالتعاون 

لفح�س العيون لأع�ساء املجل�س ومن�سوبيه , وتقدمي ال�ست�سارات الطبية لهم,

وا�ستمر الربنامج الذي نفذ يف مقر جمل�س ال�سورى مدة اأ�سبوع, اإ�سافة اإلى 

يومني يف الق�سم الن�سائي باملجل�س.

واأ�سرف على الربنامج املدير الطبي مبركز ابن ر�سد الدكتور �سامي الع�سيب 

اجللوكوما  جراحة  اأول  وا�ست�ساري  العيون  وجراحة  لطب  امل�ساعد  الأ�ستاذ 

واملاء الأبي�س.

قدم  حيث  الربنامج,  يف  العاملني  ال�سورى  جمل�س  كرم  الربنامج  ختام  ويف 

تدرعًا  عمرو  اآل  عبداهلل  بن  حممد  الدكتور  للمجل�س  العام  الأمني  معايل 

تذكاريًا بهذه املنا�سبة للم�سرف على الربنامج الدكتور �سامي الع�سيب.

وتشارك في اجتماع مجموعة 

األعمال األمريكية بالرياض

ابن رشد 

التخصصي 

يفحص عيون 

أعضاء المجلس 

ومنسوبيه

يف  الهزاع   عبداهلل  بنت  �سلوى  الدكتورة  ال�سورى  جمل�س  ع�سو  �ساركت 

اجتماع الكوجنر�س العاملي  WOC لتد�سني املو�سوعة العاملية عن الأمرا�س 

من  لدعوة  تلبية  وذلك  الأمريكية,  املتحدة  الوليات  من  ال�سادرة  الوراثية 

. ICO املجل�س الدويل للعيون

العا�سمة  يف  عقد  الذي  الجتماع  يف  الهزاع  �سلوى  الدكتورة  وحتدثت 

األف متخ�س�س من  اليابانية طوكيو وافتتحه ويل عهد اليابان مب�ساركة 18 

121 دولة , عن الأمرا�س الوراثية يف اململكة العربية ال�سعودية ويف ال�سرق 

الأو�سط والتي جتري مناق�سة طباعتها يف كتاب م�ستقل اإ�سافة على وجودها 

باملو�سوعة العاملية.

كثريًا  تفوق  ال�سعودية  العربية  اململكة  يف  الوراثية  الأمرا�س  اأن  وبينت 

تزايد  واأرجعت  الأوروبية,  والدول  الأمريكية  املتحدة  الوليات  يف  هو  ما 

عة وانت�سارها يف اململكة يف الأ�سل اإلى عامل الزواج  الأمرا�س الوراثية املتنوِّ

والتزاوج بني الأقارب.

اخلربات  وتبادل  العلمية  امل�ساركة  اأن  الهزاع  �سلوى  الدكتورة  واأكدت 

ال�سعودية من جهة   العربية  اململكة  الوراثة بني  املتخ�س�سة يف علم  الطبية 

ودول ال�سرق من جهة اأخرى ما هي اإل خلدمة الإن�سانية.

د. سلوى الهزاع في اجتماع طبي في اليابان:

الزواج بين األقارب سبب 
انتشار األمراض الوراثية 

بالمملكة

دور املراأة يف جمل�س ال�سورى وبع�س الق�سايا التي يتناولها املجل�س, كان 

مو�سوعًا حلديث ع�سو جمل�س ال�سورى الدكتورة �سلوى بنت عبداهلل الهزاع 

يف  عقد  الذي  الأمريكية  الأعمال  جمموعة  اجتماع  يف  م�ساركتها  خالل 

مدينة الريا�س  يومي 6 و 7 / 7 / 1435هـ.
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طالب  من  عددًا  1435هـ  رجب  �سهر  خالل  ال�سورى  جمل�س  ا�ستقبل 

اخلام�س,   العلمي  املوؤمتر  يف  امل�ساركني  العايل  التعليم  موؤ�س�سات  وطالبات 

وطالب برنامج طموح يف موؤ�س�سة الأمرية العنود بنت عبدالعزيز اخلريية, 

و طالب مدار�س الفي�سل للموهوبني يف جدة .

كما   , املكتبة  وزيارة  املختلفة,  املجل�س  لقاعات  زيارة  الربنامج  وت�سمن 

ح�سر الطالب جانبًا من جل�سة جمل�س ال�سورى, واطلعوا على اآلية مناق�سة 

و�سدور  والت�سويت  اأعماله  جدول  على  املدرجة  للمو�سوعات  املجل�س 

والراأي  الراأي  واإبداء  الطرح  يف  وال�سفافية  النقا�س,  وم�ستوى  القرارات, 

الآخر.
كما زار الطالب املعر�س التاريخي الذي يت�سمن وثائق جمل�س ال�سورى  

منذ تاأ�سي�سه, و�ساهدوا فيلمًا تعريفيًا عن جمل�س ال�سورى.

وفود طالبية تزور  المجلس

واملالية  الإدارية  لل�سوؤون  امل�ساعد  العام  الأمني  رفع 

عبداهلل  بن  عبدالرحمن  الأ�ستاذ  ال�سورى  جمل�س  يف 

ال�سريفني  احلرمني  خادم  ملقام  وامتنانه  �سكره  الفراج  

ول�سمو ويل عهده  �سعود  اآل  بن عبدالعزيز  امللك عبداهلل 

عبدالعزيز  بن  �سلمان  الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  الأمني 

لرئي�س  الثاين  النائب  العهد  ويل  ويل  ول�سمو  �سعود   اآل 

جمل�س الوزراء امل�ست�سار واملبعوث اخلا�س خلادم احلرمني 

ال�سريفني �ساحب ال�سمو امللكي الأمري مقرن بن عبدالعزيز 

املوافقة  �سدور  مبنا�سبة   - اهلل  حفظهما   - �سعود  اآل 

ال�سامية على ترقيته للمرتبة الرابعة ع�سرة.

واأبدى الأ�ستاذ عبدالرحمن الفراج اعتزازه بهذه الثقة ال�سامية الكرمية, �سائاًل اهلل العلي القدير اأن يكون عند ح�سن ظن القيادة به. كما عرب عن �سكره وتقديره 

ملعايل رئي�س جمل�س ال�سورى ال�سيخ الدكتور عبداهلل بن حممد بن اإبراهيم اآل ال�سيخ وملعايل نائب رئي�س املجل�س الدكتور حممد بن اأمني اجلفري, ومعايل م�ساعد رئي�س 

املجل�س الدكتور فهاد بن معتاد احلمد ,ومعايل الأمني العام للمجل�س الدكتور حممد بن عبداهلل اآل عمرو, على هذه الثقة  متمنيًا اأن تكون دافعًا له نحو املزيد من العطاء 

واجلهد يف خدمة الوطن من خالل جمل�س ال�سورى .

الفراج  يشكر القيادة 

الرشيدة بمناسبة 

ترقيته للرابعة عشرة 

في مجلس الشورى
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يف هذا العدد من جملة ال�سورى ن�ستعر�س  جتربة » �سورية« رائده  
اجلودة  مبدار�س  اخلا�س  ال�ست�ساري  الطالبي  املجل�س  يف  تتمثل 
الأهلية بالريا�س, حيث كان للمجلة من خالل اإعداد هذا التقرير 
الثانوية  املرحلة  مدير  الهذلول  علي  الأ�ستاذ  مع  ميدانية  جولة 
باملدر�سة وامل�سرف ب�سكل مبا�سر على خمرجات املجل�س ال�ست�ساري 
املجل�س  اأداء  على  ال�سوء  بدوره  �سلط  والذي  مدر�سته  يف  الطالبي 

الطالبي يف املرحلة الثانوية مبدار�س اجلودة الأهلية.

اأهداف املجل�س الطالبي: 
�إن�شاء هذ�  �إقر�ر  من  �ملن�شودة  �لأهد�ف  لعل   : �لهذلول  علي  �لأ�شتاذ  يقول 
يف  وقيمه  �لإ�شالمي  �لدين  مببادئ  �للتز�م  تعزيز  يف  تتمثل  �لطالبي  �ملجل�ض 
�ملد�ر�ض مثل : �لنز�هة و�ل�شفافية و�لعد�لة و�حرت�م �لر�أي �لأخر ون�شر مبادئ 
�ل�شلبية غري  �لت�شرفات  على  بالق�شاء  �لكفيل  �لأمر  وهو  �ملجتمع,  �ل�شالم يف 
�ملرغوب فيها, �إ�شافة �إلى م�شاركة �لطالب يف �إد�رة �لعملية �لتعليمية باملدر�شة 
من خالل تبادل �لآر�ء مع مدر�شيهم ومديريهم, وعر�ض م�شكالتهم �ملدر�شية 
للطالب  �مل�شتقلة  �ل�شخ�شية  بناء  �شرورة  مع  لها,  �ملنا�شبة  �حللول  و�قرت�ح 
وتعزيز  �لوعي �لبناء وحت�شني �لتعامل مع �لق�شايا وحل �مل�شكالت, �إلى جانب 
�إك�شاب �لطالب خرب�ت ثرية توؤهلهم للم�شاركة يف �ملحافل �لتعليمية �لإقليمية 
و�لدولية  مع �لإ�شهام يف دمج �لطالب يف عالقات من�شبطة مع موؤ�ش�شات �ملجتمع 
روح  تعميق  �إلى  �إ�شافة   وتطلعاته,  وطنهم  �أهد�ف  �إجناز  يف  و�لإ�شهام  �ملدين 
�لولء للوطن و�ملجتمع و�لنتماء لهما وم�شاركة �لطالب يف حتقيق روؤية �ملدر�شة 
يف  و�لبلدية  �لت�شريعية  �ملجال�ض  بدور  تعريفهم  �إلى  بالإ�شافة  .هذ�  ور�شالتها 

�لدولة وتدريبهم على تاليف �ل�شلبيات, و توعيتهم باحلقوق و�لو�جبات.

اآلية انتخاب اأع�ساء املجل�س الطالبي
�ملجل�ض  �أن  �إلى  �لهذلول  �لأ�شتاذ  ي�شري  �ملجل�ض  �أع�شاء  �نتخاب  وعن كيفية 
�لطالبي يتكون من جمموعة �لأع�شاء �ملمثلني للمدر�شة ينتخبهم �لطالب عن 
طريق �لت�شويت �حلر و�لنزيه, وهم ممثلون جلميع �أطياف �لطالب ومر�حلهم 
�لدر��شية, وقد مت تكليف �ملر�شد �لطالبي �لأ�شتاذ عبد �لعزيز �لع�شريي بالقيام 

بالعملية �لنتخابية و�لرت�شيح  �لتي تتم بالطريقة �لآتية :
�أن  للطالب  يبني  �لفكرة  لتو�شيح  و�لطالب  �ملدير  بني  عام  �جتماع  عقد 

�لنتخابات �شتجري يف كل ف�شل على حدة لختيار طالبني من كل �شف. 
يتم �ختيار �ملر�شحني يف كل �شف. 

عقد لقاء بني �ملر�شحني و�إد�رة �ملد�ر�ض للتعريف باأهمية �ملجل�ض �ل�شت�شاري 
�لطالبي ودوره. 

بيان هيكل �ملجل�ض �لذي يتكون من رئي�ض, ونائب رئي�ض, و�أمني عام, و�أمني 
عام م�شاعد, وثمانية ع�شر  ع�شوً� يف �ملجل�ض, و يطلق على �لع�شو يف �ملجل�ض 
�لطالبي م�شمى ) �لنائب ( بحكم �أنه ينوب عن طالب �شفه باملدر�شة و�لتحدث 

عن همومهم وم�شاكلهم.

  جل�سات عادية وا�ستثنائية :
ويعقد �ملجل�ض جل�شاته �لعتيادية كل �أ�شبوعني يف �لف�شحة, يف مقر �ملجل�ض  
�عتيادية  ��شتثنائية غري  بع�ض �حلالت جل�شة  يعقد يف  �أنه  كما  �ملدر�شة  د�خل 
لطرح م�شكلة در��شية, �أو ق�شية ما يف غري مو�عيد �جلل�شات �ملحددة, وت�شمى 

جل�شة ��شتثنائية طارئة.
�أع�شاء  ثلثي  بح�شور  �إل  �ملجل�ض  عقد  يتم  فال  �لت�شويت  ن�شاب  عن  �أما   
�أ�شو�ت  تفرز  بحيث  قر�رته,  �تخاذ  يف  �لت�شويت  على  يعتمد  �لذي  �ملجل�ض 
�ملوؤيدين للقر�ر من �أ�شو�ت �ملعار�شني, ويف حال ت�شاوي �لأ�شو�ت يرجح �لكفة 
�لت�شويت عليه,  نافذً� مبجرد  �لقر�ر  ويعترب  �ملجل�ض.  �لتي  �شوت معها رئي�ض 

وذلك بعد �أن يطرح رئي�ض �ملجل�ض �ملو�شوع للت�شويت.
�ملدر�شة,  �شوؤون  تتعدى  ل  �ملجل�ض,  يف  للنقا�ض  �ملطروحة  �ملو��شيع  وجميع 
بال�شمت,  و�للتز�م  �لر�شمية,  طابع  �ملجل�ض  �جتماعات  على  يغلب  �أن  ويجب 
و�ملثالية يف �لنقا�ض بني �لأع�شاء, وللمجل�ض �حلق يف ��شتجو�ب �أع�شاء جمل�ض 
�إد�رة �ملدر�شة, و�أع�شاء هيئة �لتدري�ض, وذلك بعد تقدمي طلب من رئي�ض �ملجل�ض 
عن طريق �لأمني �لعام �أو م�شاعده لرئي�ض �ملجل�ض �ل�شت�شاري ) �لقائد �لرتبوي 
للق�شم �لبتد�ئي ( �أو �أمني عام �ملجل�ض �ل�شت�شاري و�مل�شرف �لعام على �شوؤون 

�ملجل�ض �لطالبي, قبل ثالثة �أيام من عقد جل�شة �ملجل�ض.

تقرير - من�سور الع�ساف

المجلس الطالبي لمدارس الجودة األهلية بالرياض

برلمان مصغر يقوم على االنتخاب 00
والتصويت في اتخاذ القرارات
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 كما تتم �ملناق�شات يف �ملجل�ض مع �أع�شاء هيئة �لتدري�ض �أو جمل�ض �لإد�رة, 
�مل�شتجوبني,  مع  �حلو�ر  باأدب  �لأع�شاء  يلتزم  بحيث  و�للو�ئح,  �لأنظمة  ح�شب 
�لرئي�ض,  غياب  حال  يف  �ملجل�ض  جل�شات  برئا�شة  �ملجل�ض   رئي�ض  نائب  ويقوم 
ويحق له ما يحق لرئي�ض �ملجل�ض من �تخاذ �لقر�ر�ت يف تلك �جلل�شة, �أما مهام 
�لأمني �لعام فتتلخ�ض يف  رفع �لتقارير �لأولية لكل جل�شة للم�شرف �لعام على 
�شوؤون �ملجل�ض, ليتم تقييم �جلل�شات, وحتديد �لأولويات من �لقر�ر�ت �لتي يجب 
�أو  �أن تنفذ كما يقوم �لأمني �لعام �مل�شاعد مبهمة �لأمني �لعام, يف حال غيابه 
�إنابته لتويل تلك �ملهام. ويتم تر�شيح �لرئي�ض ونائب �لرئي�ض و�لأمني �مل�شاعد, 

بتزكية من �مل�شرف �لعام على �شوؤون �ملجل�ض.

 وللمجل�س جلان متخ�س�سة وهي على النحو الآتي  :

 - جلنة �شوؤون �ملقرر�ت �لدر��شية و�لتح�شيل �لعلمي.
 - جلنة �سوؤون الن�ساط املدر�سي.

 - جلنة �شوؤون �أو�شاع �ملق�شف �ملدر�شي.
 - جلنة �لعتناء ب�شوؤون �لبيئة �لتعليمية باملدر�شة.

 - جلنة �شوؤون �لإر�شاد �لطالبي.
 - جلنة �شوؤون �لثقافة و�مل�شادر �لتعليمية.

 - جلنة رعاية �شوؤون �لطالب باملدر�شة.
- جلنة �لعالقات �لعامة مع �ملجتمع �لأ�شري.

املو�سوعات التي يناق�سها املجل�س الطالبي
لعل من �أهم �ملو��شيع و�لق�شايا و�لأطروحات �لتي يناق�شها �ملجل�ض تتلخ�ض 
يف  در��شة ومناق�شة م�شكالت �لطالب و�مل�شاهمة يف حلها �إ�شافة �إلى �لهتمام 

يناقش الطالب كل ما يتعلق بشؤنهم 
على طاولة المجلس االستشاري

�إلى  و�لآباء.  و�ملعلمني  �لطالب  بني  �لعالقة  توثيق  على  تعمل  �لتي  بالرب�مج 
تنت�شر بني �لطالب على م�شتوى �ملدر�شة  �لتي  جانب در��شة �لظو�هر �ملختلفة 
و�لعمل على تن�شيق جدول �لختبار�ت �لن�شفية و�لف�شلية على م�شتوى �ملدر�شة, 
مع  تعليمية  م�شكالت  من  �لطالب  يو�جهه  ما  مناق�شة  جانب  �إلى  بالإ�شافة 
تفعيل  �مل�شاهمة يف  �إلى  �إ�شافة  و�مل�شاهمة يف حلها,  �ملدر�شة  �إد�رة  �أو  �ملعلمني 
مدير  من  �ملجل�ض  �إلى  يحال  ما  ذلك  �إلى  وي�شاف  �ملدر�شة,  د�خل  �لأن�شطة 

�ملدر�شة من مو�شوعات ملناق�شتها, �أو ما يقرتحه بع�ض �لطالب.

الإجراءات التي تتخذها اإدارة املدر�سة حيال التو�سيات :
�جلل�شة  حم�شر  �ملدر�شة  مدير  �إلى  جل�شة  كل  بعد  �ملجل�ض  رئي�ض   يرفع 
من  حيالها  �تخذت  �لتي  و�لتو�شيات  مو�شوعات  من  مناق�شته  مت  ما  مت�شمنًا 
قبل �ملجل�ض, ويبا�شر مدير �ملدر�شة در��شة �لتقرير مب�شاركة �لهيئة �لإ�شر�فية 
باملدر�شة و�تخاذ �لإجر�ء�ت �ملنا�شبة و�لتي تت�شمن �مل�شد�قية لدور �ملجل�ض يف 

حل ق�شايا �لطالب وم�شكالتهم وتبني مقرتحاتهم �لتطويرية.

اأمثلة لتو�سيات ترجمتها ادارة املدر�سة الى قررات ر�سمية 
قدم �ملجل�ض �لطالبي �لعديد من �ملقرتحات و�لتو�شيات لعل من �أهمها :

م�شاركته يف �إعد�د �خلطة �لت�شغيلية, وكذلك يف �إدخال بع�ض �لتعديالت على 
�ملجتمع  م�شاركة  حول  و�قرت�حاته  �لزمني,  �جلدول  كتعديل  �لدر��شي  �لنظام 

�ملحلي و�إعد�د جد�ول �لزيار�ت و�لرحالت �ملدر�شية » �لد�خلية و�خلارجية «.

دور اأولياء الأمور يف عمل وتو�سيات املجل�س :
ي�شري �لأ�شتاذ علي �لهذلول �إلى �أن �لعديد من �أولياء �لأمور يقدمون �لدعم 
بالر�أي و�مل�شورة وت�شهيل �لكثري من �لإجر�ء�ت لتفعيل خطة �ملجل�ض �لطالبي, 
م�شيدً� بدور �أولياء �لأمور يف رفع بع�ض �ملقرتحات للمجل�ض �لتي �أثمرت بع�ض 

�مل�شاريع �لرتبوية و�لتعليمية .
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�سكل املجل�س الوطني) الربملان( يف جمهورية كوبا جلنة �سداقة 
تتكون  ال�سعودية  العربية  اململكة  يف  ال�سورى  جمل�س  مع  برملانية 
من عدد من اأع�ساء املجل�س الوطني الكوبي برئا�سة ع�سو املجل�س 
املهند�س ماريو فالنتني �سي�سنريو لوبيز تهدف اإلى تطوير العالقات 
الربملانية بني املجل�سني ومب, وتعزيز التعاون امل�سرتك بني البلدين 

يف كافة املجالت.

�ل�شعودية  �لربملانية  �ل�شد�قة  جلنة  رئي�ض  �ل�شورى  جمل�ض  ع�شو  ورحب 
�لوطني  بت�شكيل �ملجل�ض  �لعود  �إبر�هيم  �لدكتور خالد بن  �لكوبية يف �ملجل�ض 
�لكوبي جلنة �شد�قة برملانية مع جمل�ض �ل�شورى, م�شريً�  �إلى �أن ت�شكيل �ملجل�ض 
بني  �لثنائي  و�لتعاون  �لعمل  تعزيز  يف  �شي�شهم  �للجنة  لهذه  �لكوبي  �لوطني 
�لبلدين �ل�شديقني يف �شتى �ملجالت ل �شيما �لعالقات �لربملانية بني جمل�ض 

�ل�شورى يف �ململكة �لعربية �ل�شعودية و�ملجل�ض �لوطني يف جمهورية كوبا.

نوه رئي�س جمل�س النواب اليمني يحيى على الراعي بدور دول 
جمل�س التعاون اخلليجي ويف مقدمتها اململكة العربية ال�سعودية, 
دعم  يف  الأمن  جمل�س  يف  الع�سوية  دائمة  الدول  جانب  اإلى 
يحقق  مبا  التنمية  جهود  ودفع  قدراته  ورفع  اليمني  القت�ساد 

تطلعات ال�سعب اليمني.

�أكرث من )141(  مع  بلجان �شد�قة  يرتبط  �ل�شورى  �آن جمل�ض  �إلى  ي�شار 
رو�بط  توثيق  �إلى  �ل�شد�قة  جلان  وتهدف  �لعامل.  دول  خمتلف  يف  برملانًا 
عالقات  يدعم  ومبا  �لربملانات  وتلك  �ل�شورى  جمل�ض  بني  �لربملاين  �لتعاون 
�لتعاون بني �ململكة وتلك �لدول وي�شهم كذلك يف حتقيق �كرب قدر من �لتن�شيق 

و�لتعاون يف �ملحافل �لربملانية �لدولية.

�ليمني �شفرية بريطانيا لدى  �لنو�ب  لقاء رئي�ض جمل�ض  جاء ذلك خالل 
�إجناح  يف  �ملانحة  �لدول  لدور  تقديره  عن  �أعرب  حيث  ماريوت,  جني  �ليمن 
لندن. يف  موؤخرً�  عقد  �لذي  �ليمن  �أ�شدقاء  و�جتماع  للمانحني  لندن   موؤمتر 
�إجناح  جلهود  �لد�عم  بالدها  موقف  جانبها  من  ماريوت  �ل�شفرية  وجددت 

م�شار �لت�شوية �ل�شيا�شية و�ملرحلة �لنتقالية يف �ليمن.

البرلمان الكوبي يشكل 
لجنة صداقة برلمانية

مع مجلس الشورى

الراعي ينوه بدعم 
المملكة ودول 

التعاون الخليجي 
للتنمية في اليمن
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نواب أردنيون يدينون قرار أستراليا استخدام عبارة القدس 
الشرقية بداًل من القدس الشرقية المحتلة

النواب األمريكي يوافق على تشريع ينهي تجسس
وكالة األمن القومي على المكالمات الهاتفية

ال�سرتالية  احلكومة  قرار  الأردين  النواب  جمل�س  اأع�ساء  من  عدد  اأدان 

ا�ستخدام عبارة القد�س ال�سرقية بدًل من القد�س ال�سرقية املحتلة.

وطالب �لنو�ب يف مذكرة قدمت لرئا�شة جمل�ض �لنو�ب �لأردين مبخاطبة 
�ملت�شمن  قر�رها  عن  للرجوع  حكومته  على  لل�شغط  �لأ�شرت�يل  �لربملان 
يف  �ملحتلة  �ل�شرقية  �لقد�ض  من  بدًل  �ل�شرقية  �لقد�ض  عبارة  ��شتخد�م 

خطاباتها �لدولية و�لر�شمية.

و�لحتاد  و�لإ�شالمية  �لعربية  �لربملانات  مبخاطبة  �لنو�ب  طالب  كما 
�أ�شرت�ليا وقف �عتبار مدينة �لقد�ض �ل�شرقية  �لربملاين �لأوروبي لإد�نة قر�ر 
مدينة حمتلة, �لأمر �لذي ي�شفي �ل�شفة �ل�شرعية لإ�شر�ئيل على ولية �لقد�ض 
�أو قانونية, ويخالف  �أن هذ� �لقر�ر ل ميثل قيمة �شيا�شية  �ل�شرقية, موؤكدين 
حتظر  �لتي  �لأمن  وجمل�ض  �لدولية  �ل�شرعية  وقر�ر�ت  �ملتحدة  �لأمم  ميثاق 

وجترم �لحتالل وممار�شاته«.

الأمن  وكالة  عمليات  ينهي  ت�سريع  على  الأمريكي  النواب  جمل�س  وافق 

اأن هذا الت�سريع  القومي لت�سجيل املكاملات الهاتفية يف الوليات املتحدة, بد 

باراك  الرئي�س  يقرر  اأن  قبل  ال�سيوخ  جمل�س  موافقة  اإلى  حاجة  يف  ليزال 

اأوباما ما اإذا كان �سيوقع عليه لي�سبح قانوناً.

 121 مقابل  �أ�شو�ت   303 بو�قع  �لنو�ب  جمل�ض  ت�شويت  نتيجة  وجاءت 
ل�شالح �لقر�ر.

وكان �لبيت �لأبي�ض قد قال: �إن �أوباما يوؤيد تلك �لإ�شالحات.

ومبوجب �لت�شريع �لذي �أقره جمل�ض �لنو�ب, فاإنه �شيتم ت�شجيل �ملعلومات 
و�لأرقام  ومدتها  �ملكاملة  وقت  تت�شمن  �لتي   - �لهاتفية  �ملكاملات  �ل�شاملة عن 
�لتي مت �لت�شال بها ولي�ض �ملحادثات - عن طريق �شركات �لهاتف بدل من 
وكالة �لأمن �لقومي مبا�شرة, و�شيتعني على وكالت �لأمن �حل�شول على �إذن 

من �ملحكمة يف كل مرة قبل ��شتعر��شها ل�شجالت �لهاتف.
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�سوت الربملان ال�سباين ل�سالح اإجراء تعديل على الد�ستور ي�سمح 
 للملك خوان كارلو�س بالتنازل عن العر�س ل�سالح جنله الأمري فيلبي.

و�سيكون بو�سع امللك اجلديد )46 عاًما( تاأدية اليمني اأمام الربملان 
يف 19 يونيو احلايل.

املوؤيد  اونيذا«  “اي�سكيريذا  الي�سار  حزب  طلب  على  وبناء 
وقوفًا  الأخر  تلو  الواحد  بالت�سويت  النواب  قام  للجمهورية 
وب�سوت مرتفع وذلك بعد رف�س التعديالت اخلم�س املقرتحة حول 

تنظيم ا�ستفتاء لتقرير م�ستقبل امللكية.

برملانية  انتخابات  اإجراء  على  تون�س  يف  الأحزاب  اتفقت 
نقطة  اآخر  بذلك  لتنهي  العام,  هذا  بنهاية  منف�سلة  ورئا�سية 

خالفية قبل حتديد موعد ر�سمي لالنتخابات.

وهو  �لنتخابي  �لقانون  على  �لربملان  و�فق  �ملا�شي  مايو  �شهر  ويف 
�مل�شار  �إلى   - �لعربي  �لربيع  �نتفا�شات  مهد   - تون�ض  لنقل  �خلطو�ت  �آخر 
�لإطاحة  منذ  و�لثانية  �لد�شتور  بعد  �نتخابات  �أول  �إجر�ء  مع  �لدميقر�طي 

بالرئي�ض �ل�شابق زين �لعابدين بن علي قبل ثالث �شنو�ت.

“مت  لقد  �ملغاربي:  �جلمهوري  �حلزب  رئي�ض  بوعبديل  بو�شريي  وقال 
�لتو�فق على عقد �لنتخابات �لربملانية قبل �لرئا�شية نهاية هذ� �لعام.

قبل  �لربملانية  بالنتخابات  �لبدء  على  حزبًا   12 و�فق  للت�شويت  ووفقًا 
�لرئا�شية, بينما �عرت�ض �شتة �أحز�ب فقط.

و�شي�شمح �لتفاق للهيئة �لعليا �مل�شتقلة لالنتخابات بتحديد موعد ر�شمي 
لالنتخابات �ملقبلة قبل نهاية 2014 وفقًا ملا ن�ض عليه �لد�شتور �لتون�شي.

البرلمان األسباني يعدل 
الدستور ليتنازل الملك 

خوان كارلوس عن العرش 
لنجله فيلبي

في تونس 00
االنتخابات

البرلمانية أواًل
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يف  التعري  بحظر  مقرتح  على  كويتية  برملانية  جلنة  وافقت 
باإن�ساء  اآخر  مقرتح  وعلى  العامة,  والأماكن  ال�سباحة  حمامات 

مركز لعالج الظواهر ال�سلبية. 
ونقلت وكالة �لأنباء �لكويتية �لر�شمية عن �لنائب حمد�ن �لعازمي رئي�ض 
“جلنة �لظو�هر �ل�شلبية” يف جمل�ض �لأمة �لكويتي قوله: �إن �للجنة ناق�شت يف 
�جتماعها �لثالثاء )27 مايو 2014( “�لقرت�ح ب�شاأن حظر �لتعري يف جميع 
حمامات �ل�شباحة, و�أروقة �لفنادق«, و�أنها و�فقت على �ملقرتح, بالإ�شافة �إلى 
�أ�شوة  �لدخيلة  �ل�شلبية  �لظو�هر  لعالج  مركز  باإن�شاء  “�قرت�ح  على  �ملو�فقة 

ببقية دول جمل�ض �لتعاون �خلليجي«.
“مو�شوع ظاهرة عنف �لعمالة  ا  �أي�شً �أن �للجنة ناق�شت  و�أ�شاف �لعازمي 
�ملنزلية )�خلدم(, حيث �جتمعت �للجنُة مع �مل�شروع �لوطني للعمالة �لوطنية 

�لتابع لوز�رة �لأوقاف و�ل�شوؤون �لإ�شالمية.

 اأعلن بيت �س�سن�س الع�سو اجلمهوري مبجل�س النواب الأمريكي 
ان�سحابه من املناف�سة على زعامة الأغلبية يف املجل�س ليبقى مر�سح 

واحد فقط يف ال�سباق على خالفة اريك كانتور.

وقال �ش�شن�ض ع�شو جمل�ض �لنو�ب عن ولية تك�شا�ض يف بيان “بعد در��شة 
�لأغلبية  زعيم  ملن�شب  �لرت�شح  مو��شلة  بعدم  �لقر�ر  �تخذت  م�شتفي�شة 

باملجل�ض.«
لإد�رة  �ل�شرورية  �لإجر�ء�ت  �أن  �أ�شبح و��شحًا يل  “�ليوم  و�أ�شاف قائال 

حملة ناجحة �شتخلق �نق�شاما موؤملا وغري �شروري يف �شفوف حزبنا.«
كاليفورنيا  ولية  عن  �ملجل�ض  ع�شو  مكارثي  كيفن  ي�شبح  �ش�شن�ض  وبقر�ر 

�ملر�شح �لوحيد لتويل ثاين �أرفع من�شب. 

مقترح برلماني بحظر 
التعري في حمامات 

السباحة واألماكن العامة 
في الكويت

كيفن مكارثي 
مرشح وحيد لزعامة 

األغلبية بمجلس 
النواب األمريكي
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قرارات حول غالء األسعار

�طلع جمل�ض �ل�شورى على �ملعاملة �ملرفوقة �لو�ردة من مقام �لنيابة �لفخيم 
برقم )881( وتاريخ 1358/1/23هـ و�لتي �أ�شا�شها �لقرت�ح من ح�شرة ع�شو 
جمل�ض �ل�شورى �ل�شيد عبد�حلميد �خلطيب بتاأليف جلنة ت�شمى جلنة مكافحة 
هـ,   1357/11/24 يف   )282( عدد  بقر�ره  �ملايل  �ملجل�ض  يف  و�ملنتهية  �لغالء 
�أخذ �لتد�بري �لكافية ملكافحة �لغالء  وخال�شته حتبيذ �لقرت�ح �ملذكور ولزوم 

وحماربة �ملحتكرين و�أنه يرى يف ذلك ما ياأتي: 
اأوًل- توؤلف جلنة مبكة ت�سمى جلنة مكافحة الغالء مكونة من: 

1- ع�شو من مقام �لنيابة.
2- ع�شو من وز�رة �ملالية.

3- ع�شو من �أمانة �لعا�شمة.
4- ع�شو من جمل�ض �ل�شورى.

5- ع�شو من �لأمن �لعام
ويف �مللحقات توؤلف من ع�شو من �لأمارة وع�شو من �لبلدية يف �جلهة �لتي 

بها بلديات وع�شو من �ملجل�ض �لإد�ري وع�شو من �ل�شرطة وع�شو من �ملالية.
لدى  �لتي  �ل�شرورية  و�حلاجيات  �لأقو�ت  ح�شر  �للجنة  هذه  مهمة  ثانيًا- 

عند  �لعر�شية  �لدو�عي  ح�شب  بع�شها  �أو  كلها  و�ح�شاءها  و�جلالبني  �لتجار 
حلول �لأزمات, ومعرفة �أ�شعارها �حلقيقية و�إكر�ه �أ�شحابها على بيعها وباأرباح 

معتدلة ل تنق�ض عن 2% ول تزيد عن 5% تبعًا للظروف و�لأحو�ل.
من  كل  �أمو�ل  مب�شادرة  �حلكومة  بو��شطة  و�جلالبني  �لتجار  �نذ�ر  ثالثًا- 

يحتكر �أقو�تًا �أو حاجيات �شرورية ز�ئدة عن حاجته عند حلول �لأزمات �أو بيعها 
زيادة عن �ل�شعر �لذي تقرره تلك �للجنة.

�لأزمات  حلول  لدى  متعاونتني  �لعا�شمة  و�أمانة  �ملالية  وز�رة  تقوم  رابعًا- 

�ل�شرورية  و�حلاجيات  �لأقو�ت  من  �لبالد  حتتاجه  ما  وكفاية  �شد  يف  بالنظر 
و�ملالية مبختلف  �لقت�شادية  �لظروف  به  لها  ت�شمح  ما  قدر  على  بها  �ملفقودة 

�لو�شائل �ملمكنة.
خام�سًا- �لأقو�ت و�حلاجيات �ل�شرورية �ملنوه عنها يف �ملو�د منح�شرة فيما 

ياأتي: �حلنطة. �لذرة. �لدخن. �ل�شعري. �لدقيق. �لأرز. �ل�شمن. �لأغنام. �ل�شكر. 
�ل�شاهي. �لقاز. �لتمر.

وتد�ول �لأع�شاء �لبحث يف �خل�شو�ض �ملذكور بح�شور مندوب وز�رة �ملالية 
�ل�شيخ حممد �شرور �ل�شبان, وبعد �لفح�ض و�لتدقيق ظهر �أن �ملو�شوع يف حد 

ذ�ته على �شقني: 
ومبختلف  �ملمكنة  بال�شرعة  بالأرز�ق  �لبالد  بتموين  �خلا�ض  �لأول  �ل�شق 

�لو�شائط وهو �ملو�شوع يف هذ� �لقر�ر. 
�لأ�شو�ق  على  �لهيمنة  طريق  من  �لغالء  مبكافحة  �خلا�ض  �لثاين  �ل�شق 

�لتجارية وهذ� مع كونه مهمًا �لآن يعترب فرعًا بالن�شبة لل�شق �لأول.
حممد  �ل�شيخ  �ملذكور  �ملندوب  مع  وبالتفاق  بالإجماع  �ملجل�ض  قرر  وعليه 

�شرور �ل�شبان ما ياأتي: 

1358هـ /2 /23 وتاريخ    )46 ( رقم  قرار 

�شرورة متوين �لبالد بالأرز�ق �ل�شرورية بالن�شبة للظروف �لع�شيبة �لر�هنة 
وتفاديًا من �مل�شاكل �لتي قد تباغت �لنا�ض ب�شبب �لأرز�ق و�نعد�مها �أو قلتها يف 
�لأحو�ل �ملفاجئة ومت�شيًا مع ما درجت عليه �لأمم يف �لوقت �حلا�شر من �لأخذ 

باالأحوط يف التموين. 
�شرورة �لإ�شر�ع يف تقدير ما يجب تد�ركه وتاأمينه من �أنو�ع ومقادير �لأرز�ق 
�ملختلفة �لتي تدعو �إليها �حلاجة و�لإ�شر�ع يف �إح�شارها من �لبلد�ن �ملعتادة يف 

�أقرب فر�شة وبدون �أي تردد �أو �نتظار. 
�لتد�بري  �مللك  حكومة  تتخذ  �لعامة  للم�شلحة  و�شمانًا  �حلقيقة  مع  مت�شيًا 
يف  بها  و�لحتفاظ  حاًل  �ملذكورة  و�لأقو�ت  �ملقادير  وتاأمني  بجلب  �ل�شريعة 
عنابرها وخمازنها �خلا�شة لت�شريفها حني �حلاجة بالطرق و�لو�شائل �ملنا�شبة.
يف  و�لتجار  للتجارة  �ملمكنة  �ل�شتثنائية  و�مل�شاعد�ت  �لت�شهيالت  كل  �تخاذ 
ذلك  يف  �لتجار  و�إغر�ء  �لأرز�ق  جلب  لت�شجيع  و�إعالنها  �حلا�شرة  �لظروف 

بالو�شائل �لتي تر�ها �جلهات �ملخت�شة.

�ملو�فقة على ما جاء يف قر�ر �ملجل�ض �ملايل عدد )222( يف 1357/11/24هـ 
من جهة تاأليف جلان ملكافحة �لغالء على �أن تكون �شالحيتها يف �لوقت �حلا�شر 
مقت�شرة على �لتفكري �لدقيق ب�شفة عامة يف كل ما يتعلق بهذ� �ملو�شوع, و�إ�شعار 
�حلكومة عن �ملقادير و�لكميات �لالزمة لتموين �لبالد وطرق �إيجادها وما �إلى 
ذلك. ويلفت �ملجل�ض �لنظر �لعايل �إلى �أن �ملجل�ض كان قد و�شع تعليمات خا�شة 
لأ�شعار �حلاجيات مقرتن بالت�شديق �لعايل بعدد )3239( يف 1355/3/24هـ. 

وعلى هذا ح�سل التوقيع. 

)مالحظة ع�سو املجل�س ال�سيد علي ف�سل على هذا القرار(

»يرى �لد�عي ت�شكيل جلنة ملكافحة �لغالء حتت رئا�شة �لأمري �جلليل نائب 
جمل�ض  �أع�شاء  و�أحد  �ملالية  وزير  �أع�شاوؤها  يكون  و�أن  �ملعظم,  �مللك  جاللة 

�ل�شورى ومدير �لأمن �لعام و�أمني �لعا�شمة.«
�لعام  ويف  بد�أت,  قد  �لأ�شعار  غالء  ملكافحة  �حلكومة  حماولة  كانت 
 )8396( رقم  �ل�شامي  �ملقام  من  �ملحالة  �ملعاملة  �ملجل�ض  �إلى  ورد  1354هـ, 
�لتي  �لكبرية  �لزياد�ت  �لعا�شمة حول  �أمانة  �ملت�شمنة قر�ر  يف 1354/7/8هـ, 
لو�شع  ت�شكيل جلنة يف جدة؛  و�أهمية  �أ�شعار �حلاجيات,  �لبالد على  طر�أت يف 

الدكتور عبدالرحمن بن على الزهراين
مدير عام مركز اأبحاث ال�سورى
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�خلطة �لالزمة, حتى ميكن ربط تاجر مكة يف بيعه بتاجر جدة, و�أن يكون �لبيع 
مكة  من  كل  يف  �للجان  ت�شكيل  على  �ملجل�ض  و�فق  وقد  �جلنيه.  ب�شعر  مرتبطًا 

وجدة, و�لطائف, �إ�شافة �إلى ت�شكيل جلان مر�قبة يف جميع �مللحقات. 
�ملحدد  بال�شعر  وتباع  �لب�شائع,  على  يدها  �للجنة  ت�شع  �ملخالفة  حال  ويف 
بح�شور �شاحبها, و�إن تكررت خمالفته ي�شجن ملدة �شهر ويغلق حمله باأمر عال. 
على �أن تتولى جلنة خا�شة ح�شر �لب�شائع �شو�ء �لتي يف خمازنها �أو �لتي ترد, 
وذلك يف دفاتر خا�شة, كما يتم �لتعريف بالإجر�ء�ت �ملتخذة, وذلك بن�شرها 

وتعميمها و�إل�شاق �إعالنات يف �ل�شو�رع و�لأ�شو�ق.

وقد �سدر قرار املجل�س رقم )161( يف 1354/7/8هـ بهذا امل�سمون. 

و�أ�شدر  �لأ�شو�ق,  يف  و�ل�شاهي  �ل�شكر  �أ�شعار  �رتفعت  1355هـ,  �لعام  ويف 
باإنذ�ر  �لعا�شمة  �أمانة  بتكليف  1355/1/5هـ,  يف   )1( رقم  قر�ره  �ملجل�ض 
�أ�شحاب �لدكاكني, و�أن يبقى �ل�شعر كما كان. وحيث �أن هذ� �لقر�ر ل يخول �أمانة 
�لعا�شمة باإنز�ل �لعقاب ملن يحدث زيادة يف �لأ�شعار؛ لذ� فقد و�فق �ملجل�ض على 
تعليمات يف )11( مادة تت�شمن �لعقوبات, عد� حالت �لزيادة يف �لأ�شعار عند 
حدوث حرب؛ فتتولى جلنة خا�شة فيما يجب عمله نحو حتديد �لأ�شعار عمليًا 

وعلى �أ�ش�ض �شحيحة. و�شدر قر�ر �ملجل�ض رقم )28( يف 1355/1/29هـ.
تركت  )58/7/16-1364/9/2هـ(  �لثانية  �لعاملية  �حلرب  قيام  �أن  غري 
�حلجاج  من  �لبالد  �إلى  ي�شل  ما  مع  �لتموينية  �ملو�د  قلة  يف  �لبالغ  �أثرها 
و�ملعتمرين. ورغم ما بذلته �حلكومة من جهود لتوفري �ملو�د �لغذ�ئية من �لد�خل 
و�خلارج, وخف�شت �لر�شوم, ودعمت �لتجار بالقرو�ض, وتكد�شت �لأرز�ق؛ �إل �أن 
�لغالء ما ز�ل م�شتمرً� ب�شبب مت�شك �لتجار – باجلملة و�لقطاعي – بالأ�شعار, 
الذهب،  باجلنيه  العربي  الريال  الرتباط  ال�سرف  اأ�سعار  بتذبذب  وادعائهم 
وبالتايل م�شطرون لدفع ثمن �لب�شائع بالذهب. وقد ثبت �أن هذ� �لدعاء غري 
�ملالية مع  وز�رة  �تفاق  وفق  بالإ�شرتليني,  ت�شدد  �مل�شتوردة  �لب�شائع  لأن  دقيق؛ 

البنك الهولندي بقبول ارتباط الريال العربي بالروبية الهندية.
ونظرً� �إلى �أن هذ� �لتفاق مل يحقق �ل�شتقر�ر ل�شعر �لريال, وبالتايل ثبات 
و�شدر  �ملجل�ض  يف  مناق�شته  متت  �ل�شلبية  و�آثاره  �لتقلب  هذ�  �لو�رد�ت,  �أ�شعار 
عدة  فيه  ر�أى  �ل�شامي,  للمقام  ورفعه  1359/2/11هـ,  يف   )33( رقم  قر�ر�ه 

حلول منها: 
وجهات  �ملالية  وز�رة  فيها  متثل  �لدولة  رجال  كبار  من  جلنة  ت�شكيل 
�لخت�شا�ض لتعالج يف �حلال �تخاذ �أي �جر�ء تق�شي به �مل�شلحة..., و�أن يعهد 

�إليها بتقرير قاعدة ثابتة للعملة �ملحلية و�خلارجية. 
على �أنه من �لبديهي �أن يف تكدي�ض مقادير عظيمة من �لريالت �لعربية يف 
�أثرً�  �ملو�شم  �لكربى يف غري زمن  �لأ�شو�ق  خمتلف �جلهات وجعلها ك�شلطة يف 

مبا�سرًا يف هذا ال�سعود والهبوط. 
منع  يف  توفقت  كما  جاللته  حكومة  �أن  يالحظ  �أن  �لبديهي  من  �أنه  كما 
�أنحاء  �لعربي يف خمتلف  بالريال  �لتعامل  �لريالت )�لفر�ن�شي( وتعميم  جلب 
�ململكة – وكما رغبت فعاًل – حتى يف توحيد �أوز�ن �ملكاييل حر�شًا على �لر�حة 
و�لطماأنينة و�مل�شلحة فاإنه ل يتعذر مطلقًا �أن يجري توحيد �شعر �لعملة توحيدً� 
تامًا �شاماًل يف جميع �لنو�حي, مع �ل�شرب على �أيدي �ملتالعبني و�لذين يبحثون 
عن �لربح غري �مل�شروع بطرق ت�شر بالعموم �شررً� بليغًا, بحيث �إذ� �أهمل �أمرهم 

يتفاقم �ل�شرر لدرجة ل نهاية لها.”

ويف �لعام 1363هـ و�شل غالء �لأ�شعار �إلى �لأ�شماك من خالل تالعب �لدللني 
باأ�شعار م�شاعفة, وكانت بلدية جدة  ب�شر�ء �لأ�شماك حل�شابهم, وبيعها لحقًا 
�لإد�ري,  �لبلدي, و�ملجل�ض  �ملجل�ض  �أقرها  للدللني  �لتعليمات  قد و�شعت بع�ض 
برقم )9425( يف 1363/8/28هـ,  �ل�شامي  �ملقام  �ملجل�ض من  �إلى  �أحيلت  ثم 

م�شتملة على �لتعديالت �خلا�شة بالدللة �أو �ملت�شببية, وهي:
تعليمات مت�شببية �حلوت, وقد ت�شمن فيها: منع مقابلة �ل�شياد قبل و�شوله 

حمل �حلوت, �أو �شر�وؤه قبل و�شوله �أو �ملز�يدة, و�شعت عقوبة للمخالف. 
لنف�شه  �حلوت  �شر�ء  �لدلل  على  ُيح�شر  وفيها:  �حلوت,  دليل  تعليمات 
�ملز�يدة  وعدم  باحلر�ج,  �ملخ�ش�ض  �ملكان  يف  �لبيع  يكون  و�أن  للمتاجرة, 

حل�شابه, و�شعت عقوبة للمخالف. 
رقم  �ل�شامي  �ملقام  بخطاب  �ملرفقة  �ملعاملة  �ملجل�ض  �إلى  ورد  كما 
)21/2/2/9( يف 1367/1/5هـ, مت�شمنة �شكوى �شكان مكة �ملكرمة من غالء 
�ملو�د �لغذ�ئية, وقام �ملجل�ض بدر��شة �ملو�شوع بح�شور مندوب من وز�رة �ملالية, 
وقرر �لرفع للمقام �ل�شامي )مبوجب �لقر�ر رقم )2( يف 1367/1/12هـ( باأن 
�ملجل�ض �شي�شع ترتيبات خا�شة تت�شمن منع �لحتكار, ويرفعها للمقام �لكرمي, 
حيث وجه �ملقام �ل�شامي �أثناء �حلرب �لعاملية �لثانية باإلغاء �لر�شوم �جلمركية, 
ويف �لعام 1366هـ �ألغى 50% منها, مبا �أن �أ�شعار �لقمح و�لدقيق و�لأرز مل تهبط, 
بل �رتفعت �أ�شعارها عما �شبق؛ لذ� فاإن �ملجل�ض يلتم�ض �إلغاء �لر�شوم �جلمركية 

كاملة عن هذه �لأ�شناف �لثالثة. 

نظام  م�شتماًل على م�شروع  رقم )5( يف 1367/1/18هـ  قر�ره  �ملجل�ض  رفع 
خا�ض مبنع �لحتكار, كما ورد يف قر�ره �ل�شابق رقم )2(, يف )27( مادة عالج 
فيه �ملو�شوع, وو�شع �لرتتيبات �لالزمة. وقد �أعيد �ملو�شوع �إلى �ملجل�ض مبوجب 
خطاب �ملقام �ل�شامي رقم )911( يف 1367/3/9هـ؛ لدر��شته يف �شوء �مللحوظات 
�ملرفقة باملعاملة حول تعديل �ملو�د: 3, 7, 9, 12, وبعد �ملناق�شة متت �ملو�فقة على 
�لتعديالت على �أن تكون مر�قبة �لأ�شعار من قبل �أمانة �لعا�شمة يف مكة, و�لبلديات 

يف بقية �ملدن, و�شدر قر�ر �ملجل�ض رقم )59( يف 1367/3/24هـ مبوجبه. 
�أعيد �ملو�شوع من مقام �لنيابة برقم )3825( يف 1367/11/22هـ, ب�شاأن 
وبعد  حيالها,   )59( رقم  قر�ره  �ملجل�ض  �أ�شدر  �أن  �شبق  �لتي  �لأ�شعار  مر�قبة 
در��شة �ملو�شوع يف جلنة �لأنظمة, قرر �ملجل�ض �ملو�فقة على تقرير جلنة �لأنظمة 
من  �جلز�ء�ت  و��شتح�شال  �لتنفيذ  ويكون  و�حدة,  هيئة  يف  �لرقابة  تكون  باأن 
�ملخالفني عن طريق �لأمن �لعام, و�عتبار �لنيابة �أو وز�رة �ملالية �ملرجع �لوحيد 

للمو�فقة عليها.
�ل�شامي  �ملقام  من  �لو�ردة  �ملعاملة  على  �ملجل�ض  �أطلع  1371هـ  �لعام  ويف 
برقم )900( يف 1371/3/3هـ بناًء على �قرت�ح �أمني �لعا�شمة �ملرفوع لوز�رة 
�لغرف  �حتاد  من  تتكون  �لغالء  ملكافحة  جلنة  ت�شكيل  �ملت�شمن  �لد�خلية, 
�لتجارية, وع�شوين من وز�رة �لد�خلية, وع�شوين من وز�رة �ملالية, وع�شوين 
�ملجل�ض  من  وع�شو  مبكة,  �لبلدي  �ملجل�ض  من  وع�شوين  �ل�شورى,  جمل�ض  من 
�لالزمة,  �لتعليمات  على  ي�شتمل  نظام  م�شروع  �إعد�د  تتولى  بجدة؛  �لبلدي 

و�لعقوبات �لتي يجب فر�شها حلماية هذه �لتعليمات. 
تاأليف  على  باملو�فقة  1371/4/5هـ  يف   )114( رقم  �ملجل�ض  قر�ر  و�شدر 
لوز�رة  م�شروعها  ترفع  �أن  على  �لقر�ر,  ن�ض  �لو�ردة يف  �لأ�شماء  وفق  �للجنة, 

�لد�خلية لإ�شد�ر �ملو�فقة عليها. 
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د. عبد اهلل بن اإبراهيم الع�سكر
ع�سو جلنة ال�سوؤون اخلارجية

الدبلوماسية الثقافية

�أغلب  �ملعول عليه يف  �لثقافة هي  �أن  دبلوما�شية  �لدبلوما�شيني  يرى كثري من 

�لأحيان لتقوية �لعالقات بني �لدول, وذلك من خالل �للقاء�ت بني �ل�شعوب. 

�لتي  �ل�شياحة  �ملثال  �شبيل  على  منها  كثرية  قنو�ت  عرب  �للقاء�ت  تلك  وتاأتي 

معاملها  و�أهم  وتقاليدها  �شكانها  على  و�لتعرف  بلد�ن  زيار�ت  من  �لنا�ض  متكن 

وثقافتها.

�لثقافية, وهما من  و�لفعاليات  �لتعليم  ناحيتني:  �لثقايف مرتبط من  و�لتبادل 

�أف�شل �ل�شبل لتقارب �ل�شعوب وتطبيق �لدبلوما�شية �لثقافية. فالثقافة تفتح باب 

�حلو�ر على م�شر�عيه بني �ملختلفني, ولي�ض �ملطلوب يف �لدبلوما�شية �لثقافية �أن 

عن  �ملتحاور�ن  ُيعرب  و�أن  �لختالف,  �حرت�م  هو  �ملطلوب  لكن  �ملتحاور�ن,  يتفق 

حولها  يكرث  ع�شرية  مو�شوعات  وهي  و�ملجتمع,  و�لقت�شاد  �ل�شيا�شة  �آر�ئهما  يف 

�لختالف و�لتباين �لو��شعني. 

�لثقافية.  �لدبلوما�شية  بتطبيق  �إل  �لختالف  معاجلة  من  �أف�شل  طريق  ول 

�لختالف  �لنا�ض  لتقبل  �لثقافية  �لدبلوما�شية  طريق  على  �ل�شعوب  �شارت  ولو 

�لت�شادم  �إلى درجة  �لختالف  و�شول  ر�أينا  وملا  �لكونية,  �ل�شنن  وعدوه  �شنة من 

ورمبا �لقتتال. 

معهد  مثل:  �لثقافية  بالدبلوما�شية  معنية  مر�كز  �ملتقدمة  �لدول  بع�ض  ولدى 

فولرب�يت �لأمريكي, وهو معهد  يقدم بر�مج تبادلية لتعزيز �لدبلوما�شية �لثقافية, 

در��شية  منح.  تقدمي  على  تعمل  دولية  كمفو�شية  يعدونه  �ملخت�شني  من  وكثري 

ودور�ت ثقافية من �أجل تعريف �ل�شعوب بالثقافة �لأمريكية. 

ما  هي  �لثقافية  �لدبلوما�شية  �أن  وجدت  و��شع  متعن  وبعد  �ل�شياق  هذ�  يف 

نحتاجها يف بلدنا, و�أن تكون على م�شتوى �ل�شلطتني:  �لت�شريعية و�لتنفيذية. لبد 

�أنف�شنا وح�شارتنا,  وكذلك لنتعرف على �لآخر  �أن ن�شري يف درب �لثقافة لنقدم 

وثقافته, ويتعرف �لآخر علينا وعلى ثقافتنا, وهما ورب �لبيت �أجنح �شبيل حلو�ر  

ناجح بني �ل�شعوب. وهو لب �لدبلوما�شية �لثقافية. 
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