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أسرة التحرير

سالسة انتقال الحكم 00 استقرار للوطن

-  يرحمه اهلل - مثلت  �سعود  اآل  امللك عبداهلل بن عبدالعزيز  ال�سريفني  وفاة خادم احلرمني 

والعامل  والإ�سالمية,  العربية  لالأمتني  بل  فح�سب,  ال�سعودي  وال�سعب  للوطن  لي�س  كبرية  خ�سارة 

اأجمع, فقد كان - يرحمه اهلل - مهمومًا بق�سايا وطنه و�سعبه, واأمته العربية والإ�سالمية, حتى 

اآخر اأيام حياته, وتربز جهوده يف تعزيز ال�سف اخلليجي, وامل�ساحلة بني دولة قطر وجمهورية 

م�سر العربية ال�سقيقتني, اأ�سدق مثال على ذلك.

 ما خفف من امل�ساب اجللل على ال�سعب ال�سعودي, هو اأن من �سيخلفه, هو �سلمان بن عبدالعزيز 

- يحفظه اهلل - امللك احلكيم, ذو النظرة الثاقبة, والراأي ال�سديد, واخلربة الإدارية الطويلة, يف 

انتقال �سل�س لل�سلطة, ميثل قوة و�سالبة احلكم يف اململكة, واللحمة القوية التي جتمع بني القيادة 

وال�سعب ال�سعودي.

 النتقال ال�سلمي وال�سل�س لل�سلطة, وترتيب انتقال احلكم من اأبناء امللك عبدالعزيز اإلى اأحفاده, 

هو ر�سالة قوية, و�سوكة يف خا�سرة اأ�سحاب ال�سوت الن�ساز, الذين ما انفكوا ي�سككون يف ا�ستقرار 

بيت احلكم ال�سعودي, فاآل �سعود الذين ارت�ساهم اهلل تعالى حكامًا لهذه البالد, يدركون اأن ا�ستقرار 

احلكم, هو الأ�سا�س ل�ستقرار اململكة واأمنها.

خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز الذي عرف - يحفظه اهلل - باأنه قريب دومًا 

من املواطنني يتلم�س ق�ساياهم وحاجاتهم, وهذا ما مل�سه اجلميع عندما كان اأمريًا ملنطقة الريا�س, 

ا�ستهل عهده - اأيده اهلل - بحزمة من الأوامر امللكية زف فيها ب�سائر اخلري للمواطنني, اأوامر ملكية 

كرمية, طالت جمل�س الوزراء ب�سخ دماء �سابة لتتولى حقائب وزارية لقطاعات مف�سلية يف الدولة 

مثل التعليم وال�سحة, واخلدمة املدنية, واأمر - رعاه اهلل - ب�سرف راتب �سهرين ملوظفي الدولة, 

الطالب  لأبنائه  �سهرين  ومكافاأة  الجتماعي,  ال�سمان  وم�ستحقي  للمتقاعدين  �سهرين  ومعا�س 

والطالبات, يف بادرة لعهد اخلري, وهذا لي�س مب�ستغرب على امللك �سلمان بن عبدالعزيز, الذي عده 

الكثري من املحللني ال�سيا�سيني باأنه رجل املرحلة, ملا ميلكه من نفاذ ب�سرية, وقراءة للم�ستقبل, ورهانه 

على �سباب الوطن يف قيادة م�سرية التنمية, وهو ما جتلى يف الدماء ال�سابة الذين مت تعيينهم وزراء 

لقطاعات تنموية مهمة.

نبارك لهذا الوطن قائده �سلمان بن عبدالعزيز و�سمو ويل عهده الأمري مقرن بن عبدالعزيز, 

لهم  اهلل  ون�ساأل   - اهلل  يحفظهم   - عبدالعزيز  بن  نايف  بن  حممد  الأمري  العهد  ويل  ويل  و�سمو 

ال�سداد والتوفيق يف قيادة هذه البالد, وحتقيق اآمال �سعبها وتطلعاته نحو مزيد من اخلري والرفاه.
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خادم الحرمين الشريفين: الدولة 
تعتمد على مجلس الشورى في صياغة 

حاضر الوطن ومستقبِله

وزير اإلسكان تحت قبة الشورى 

مشاريع اإلسكان لن تتأثر بأسعار النفط

يف اآخر خطـــاب خلـــادم احلـــرمني ال�شريـــفني امللك 
عبداهلل بن عبد العزيز اآل �شعود - يرحمة اهلل - يف جمل�س 
ال�شورى اأكد اأن جمل�س ال�شورى يج�شد يف ت�شكيِله وحدَة 
نـع القـرار, واأع�شـاءه  الوطن, ويف اأعمالِه امل�شاركَة يف �شُ
الــذيـَن تعتمد عليهم الدولُة يف �شياغــة حــا�شر وم�شتقــبِل 
الوطن, علــيهم م�شــوؤوليًة كبــرى يف مواجهِة التحدياِت التي 
فِع مب�شاِر التنميِة الوطنيـــِة يف  �ُس لها اململكة, ويف الدَّ تتعرَّ

اأبعاِدها املُختلفِة, لتحقيِق تطلُّعاِت املواطن.

�شـــــوي�س  الدكتـــور  الإ�شكـــان  وزيـر  معـــايل  اأكد 
بن �شعود ال�شويحــي اأن م�شـــروعات الإ�شــكان التي 
تنفذها الوزارة لن تتاأثر بانخفا�س اأ�شــعار البتـرول, 
اأن جمـــيع العتـــمادات مل�شــــروعـــــات  اإلى  م�شـــريًا 
الإ�شكـــان ومبالـــغ الإقـــرا�س من �شنـــدوق التـــنمية 
العقارية متوفـــرة, حيـــث ل توجد م�شكالت متويلية 

على املدى القريب. 
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خادم الحرمين الشريفين: 
الشعب الكريم يستحق 

أكثر ولن أوفيه حقه
اأ�شـــدر خـــادم احلـرمني ال�شريفني 
املــلك �شلمـان بن عبدالعزيز اآل �شعود 
- يحفظه اهلل - يــوم اخلمي�س التا�شع 
من �شهر ربيع الآخـــر املوافـــــق التا�شع 
  , والع�شريــــن من �شـــهــر ينـــاير 2015
34  اأمرًا ملــــكيًا كـــرميًا, �شعــى امللك 
املفدى من خـاللها اإلى حتديث اأجهزة 
الـــدولـــة, وتعــزيز رفاهـــية املواطـــن, 
ف�شــاًل عن اأنها ت�شـكل رافـــدًا اأ�شا�شيًا  

لدعم م�شرية التنمية. 
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تجربتي في الشورى
الدكتور عبدالجليل السيف لـ » الشورى « 

مجلس الشورى محطة مهمة في حياتي 
تشرفت خاللها بخدمة قضايا الوطن والمواطن

ال�شيف  علي  بن  عبداجلليل  الدكـــتور  هو  العـــدد  لهذا  �شيــفنا 
دورات  لثـــالث  ع�شويتـــه  امتـــدت  ال�شابق  ال�شـــورى  جمل�س  ع�شو 
وخرباته  الإدارية  جتربته  اأثرتـها  التي  روؤاه  خاللها  قدم  متتالية 
�شخـــر خربتــه  املروريـــة, حيث  ال�شالمة  العملية خا�شة يف جمال 
ق�شايا  خدمـــة  يف  حقوقي  ونا�شـط  واأكادميي  مروري  اأمن  كرجل 
حتت  ومقرتحـــات  اأراء  من  طرحه  ما  خالل  من  واملواطن  الوطن 
ال�شـورى,  جمل�س  يف  جتربته  عن  املجلة  حاورته  املجل�س,  قبة 
ومراحل عمله يف الدولة بدءًا من املرور ومكتب ال�شتقـــدام وانتهاًء 

باخلدمات الطبية بوزارة الداخلية.

60

الدراسة

إستراتيجية مقترحة لتطوير مراكز 
البحوث التربوية في جامعات المملكة 

في ضوء المعايير العالمية*
التنمية  ودوره يف  الرتبــوي  البحــث  لأهمــــية  اإدراكًا 
وتطوير الأنظـمة التعليمية اهتمــت دول العــامل باإن�شاء 
املراكــز املتخــــ�ش�شة يف البحــث الرتبوي, فعــلى �شـبيل 
املثال يوجــد يف الوليــات املتحــدة الرابطــة الأمريــكية 
للبحث الرتبوي )AERA( ويف اململكة املتحدة يــوجد 
معــهد التعليــم )IOE( ويف اأ�شرتاليــا جمــل�س البــحث 
الرتبــوي )ACER( ويف اليابان املعهد الوطني لبحوث 
ال�شيا�شة التعليمية )NIER(, وقد اأن�شئت هذه املراكز 
علمــية,  اأ�شــ�س  على  التعليمية  الأو�شاع  تقـومي  وهي   )77 �س   , 2001م   ( �شحــاتة  لها  اأ�شار  اأهداف  لعدة 
وال�شتعــانــة بــاخلبــرات الفــنيــة املختلــفة, وتنمــيــة الوعي باأهميته يف معاجلة امل�شكالت التي تواجهها النظم 
التعليمية, وتزويد املهتمــني مبيــدان البحــث العلــمي الرتبــوي باملفاهــيم واملهــارات الأ�شــا�شية واجلديــدة, 
وم�شاعدتــهم عــلى الإطــالع على التجــارب والنــماذج اجلــديدة يف الرتبيــة, والعــمل على تطــوير اأجــهزة 

البحــث الرتبــوي وتقومي ن�شاطها ووظائفها.

52

د. يحيى بن عبداهلل ال�سمعان
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الشعب السعودي واألمتين العربية واإلسالمية ينعون حكيم العرب

وفاة الملك عبداهلل بن عبدالعزيز.. 
ومبايعة األمير سلمان ملكًا للبالد..

ببالغ الأ�سى واحلزن نعى �ساحب ال�سمو امللكي ويل العهد الأمري 

�سلـــمان بن عبدالعزيز اآل �سعـــود وكافــة اأفراد الأ�سرة والأمـــة, 

خادم احلرمني ال�سريفـــني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز اآل �سعـود 

حيث وافته املنية يف متام ال�ساعة الواحدة من �سباح يوم اجلمعة 

املوافق 3 / 4 / 1436هـ » اإنا هلل واإنا اإليه راجعون «. 

تغمـــد اهلل خـــادم احلـرمـــني ال�سريفـــني املــلك عــبــداهلل بــن 

عبدالعزيز بوا�سـع رحمتـــه وغفرانـــه واأ�سكنـــه ف�سيـــح جناتـــه, 

وعزاوؤنا مت�سك هذه الأمة بدينها القومي, فجزاه اهلل عن الإ�سالم 

وعن هذه الأمة وعن امل�سلمني كافة خري اجلزاء. 

وقـــد تـــــلقـــى �شـــاحـــب ال�شمـــو امللكــــي ويل العـــهــد الأمـري �شلــمان بن 

عبـــدالعـــزيز اآل �شعـــــود البيــعـــة ملـــكًا على البـــالد وفـــق النظــام الأ�شــا�شي 

للحكم. 

وبعـــد اإمتـــام البيعـــة, وبــناًء على البـــند ) ثـانـــيًا ( مـــن الأمر امللكي رقم 

اأ / 86 وتاريـخ 26 / 5 / 1435هـ, الذي نـــ�س على اأن يبايـــع �شاحب ال�شمو 

اآل �شعــود وليًا للعهد يف حال خلو ولية  امللكي الأمري مقــرن بن عبدالعزيز 

العهد, دعـــا خـــادم احلـــرمني ال�شريفني امللك �شلمان بـن عـــبدالعزيز مـــلك 

اململكـــة العربيـــة ال�شعوديـــة - يحفظه اهلل- ملبايعة �شاحـــب ال�شمـــو امللكي 

الأمـــري مقـــرن بن عبدالعزيز وليًا للعهد, وقد تلقى �شموه البيعة على ذلك. 

كمـــــا اأ�شـــدر خـــادم احلـــرمني ال�شريفـــني املـــلك �شلمان بن عبدالعزيز 

- يحفظه اهلل - اأمرًا ملكيًا باختيار �شاحب ال�شمو امللكي الأمـــري حمـــمد بن 

نايف بن عبدالعزيز اآل �شــعود ولـيًا لويل العـــهد, بعد اطـــالعه - اأيده اهلل 

اأع�شاء هيئة البيعـــة حيال اختـــيار �شموه وليًا لويل  -  على ما عر�س على 

العهـد وتاأييــد ذلك بالأغلبيـــــة, كـما اأمر - رعـــاه اهلل - بتعيــني �شـــموه نائبًا 

ثانيًا لرئي�س جمل�س الوزراء وزيرًا للداخلية.

اأمران ملكيان ق�شى الأول بتعيني �شاحـب ال�شمو امللـــكـي الأمـري  و�شدر 

قــ�شى  فيما  للدفـاع,  وزيرًا  �شعـــود  اآل  عبدالعزيز  بن  �شلمان  بن  حممد 

الأمــــر الثــاين بتعيــني �شاحـب ال�شــــمو امللـكـــي الأمـــري حمــــمد بـــن �شلـمـان 

خلادم  خا�شًا  وم�شــت�شارًا  امللكي  للديــوان  رئيــ�شًا  �شعود  اآل  عبدالعزيــز  بن 

احلرمني ال�شريفني مبرتبة وزير اإ�شافـة اإلى عمله.

�شلـــمان  املـــلك  ال�شـــريفني  احلـــرمني  خـــادم  ا�شتقــبل  اأخرى  من جهــة 

بن عبدالعزيز اآل �شعود و�شاحب ال�شمـو امللكــي الأمـــري مقرن بن عبدالعزيز 

اآل �شعود ويل العهد نائب رئيــ�س جمــل�س الـــوزراء و�شــاحب ال�شــمو امللــكي 

الأميــر حمــمد بــــن نــايف بن عـــبدالعزيز ويل ويل العـــهد النـــائب الثاين 

لرئي�س جملــ�س الـــوزراء وزيـــر الداخليـــة, بعد �شــالة الع�شــاء ليوم اجلمـــعة 

امللكي  ال�شمو  اأ�شحـــاب  بالريــا�س,  الآخر 1436هـ يف ق�شر احلكم  ربيع   3

واملعايل  العلماء  الف�شيلــة  واأ�شحــاب  اململكــة  عام  مفــتي  و�شماحة  الأمراء 

من  غفرية  وجموعًا  وعــ�شكريني  مدنيني  من  امل�شــوؤولني  وكبار  الوزراء 

املواطنني ,الذين قدموا البيعــة على كتــاب اهلل و�شنة ر�شوله �شلى اهلل عليه 

و�شلم خلادم احلرمـــني ال�شريفــني املــــلك �شلمان بن عـــبدالعزيز اآل �شعــــود 

ملكا للمملكة العربيـــة ال�شعــوديــــة ول�شاحب ال�شمو امللكي الأمري مـــقــرن بن 

عــبدالعزيز اآل �شعـــود وليا للعـــهد ول�شـــاحب ال�شمــو امللـــكي الأميـــر حممد 

بن نايف بن عبدالعزيز وليا لويل العهد.

األمير مقرن وليًا للعهد

محمد بن نايف وليًا 
لولي العهد
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مجلس الشورى ينعي فقيد الوطن.. ويبايع الملك 
سلمان وولي عهده وولي ولي العهد

اأعـــرب جمـــل�س ال�ســـورى عن بــالغ احلزن والأ�سى لوفاة خادم 
احلرمـــني ال�سريفــني امللك عبد اهلل بــن عبــد العــزيز اآل �سعــــود 
- يرحمه اهلل – ملا متثلـه وفاته من خ�سارة كبرية للوطن والأمتني 

العربية والإ�سالمية والعامل اأجمع.
ورفع املجل�س يف بيان تـــاله معايل رئي�س جمل�س ال�سورى ال�سيخ 
الدكتور عبد اهلل بن حممد بن اإبراهيـــم اآل ال�ســيخ - يف م�ســتهل 
 4/6 الثنني  يوم  عقدهــا  التي  الثامنة  العادية  اجلل�سة  اأعمال 
/1436هـ اأحر التعازي واملوا�سـاة اإلى خادم احلــرمني ال�ســـريفني 
امللك �سلمان بن عــبد العزيـــز اآل �سعـــود, و�ســاحب ال�سـمو امللكـــي 
الأمري مقرن بن عبد العـــزيز اآل �سعـــود ويل العـــهد نائب رئي�س 
جمل�س الوزراء, ول�ساحب ال�سمو امللكي الأمري حمـــمد بن نـــايف 
بن عبدالعزيز ويل ويل العهـــد النـــائب الثـــاين لرئيـــ�س جمـــل�س 
الوزراء وزيـــر الداخلـــية - حفظهم اهلل - يف وفــاة امللك عبداهلل 

بن عبدالعزيز – يرحمه اهلل - .
وتقـــدم املجل�س بالعزاء واملوا�سـاة لأ�سحاب ال�سمو امللكي اأبناء 
الفقيد, ولالأ�سرة املالكة الكرميـــة, وال�سعـــب ال�سعـودي, والأمتني 
العربية والإ�سالمية, و�ساأل اهلل تعالى اأن يتغـــمد الفقـــيد بوا�سع 
رحمته ومغفرته, واأن يجزيه خري اجلزاء على ما قــدم من اأعمال 

لدينه ووطنه واأمته.
وا�ستح�سر املجل�س جهود الفقـــيد - يرحمـــه اهلل - يف النهو�س 
باململكة العربية ال�سعوديـــة و�سعبـــها, والرتقــاء مبكانتها دوليًا, 
فقد متيز عهده الزاهر بالتنمية ال�ساملـــة واملتوازنـــة يف خمتلف 

املجالت بجميع مناطق اململكة.

وبايـــع جملـــ�س ال�شـــــورى خـــادم احلـــرمـــني ال�شريفـــني املـــلك �شلـــمان 
بن عبدالعزيز اآل �شعود ملكًا للمملكة العربيـــة ال�شعـــوديـــة, و�شاحب ال�شمو 
امللكي الأمري مقرن بن عبد العزيز اآل �شعود وليًا للعهد و�شاحب ال�شمو امللكي 
الأمري حممد بن نايف بن عبدالعزيز وليًا لويل العهـــد, على كتاب اهلل و�شنة 
ر�شوله, وعلى ال�شمع والطاعة يف املعروف يف املن�شـــط واملكـــره, �شائاًل املولى 
القدير اأن يعينهم ويوفقهم وي�شدد خطاهم يف موا�شلة م�شرية اخلري لهذه 

البالد و�شعبها.
ونوه املجل�س ب�شال�شة انتقال احلكـــم يف اململكـــة, وفق نظام هيئة البيعة 
املبني على النظام الأ�شا�شي للحكم, وعلى مبداأ ال�شـــورى الـــذي ترتكـــز عليه 
�شيا�شة هذه البالد, اإميانًا من امللك �شلمان بن عبدالعزيز - يحفظه اهلل - 

باأن تنظيم انتقال مقاليد احلكم هو اأ�شا�س ل�شتقرار الدولة وا�شتمرارها.
   واأ�شار املجلـــ�س اإلى ال�شخ�شيـــة املتفـــردة خلادم احلرمني ال�شريفني 
امللك �شلمان بن عبدالعزيز - يحفظه اهلل - واخلـــربة القياديـــة والإداريـــة 
وال�شيا�شية, التي اكت�شبها عرب ال�شنوات التي ق�شاها اأمريًا ملنطـــقة الريا�س, 
وقربه من اإخوانه قادة اململكة الذين �شبقوه, فهو - اأيده اهلل - ميــلك احلكمة 
وبعد النظر, والروؤية ال�شديدة التي ميلكها مبا وهـــبه اهلل من رجـــاحة عـــقل, 

وبعد نظر, ومن ثقافته الوا�شعة, واطالعه على تاريخ الأمم وال�شعوب.
ويف ختـــام البيـــان دعا املجلـــ�س املولى القديـــر اأن ميد خـــادم احلـــرمني 
ال�شريفني امللك �شلمان بن عبد العزيز اآل �شعود بعونـــه وتوفيقـــه على حمل 
الأمانة وامل�شوؤولية, واأن ي�شدد خطاه لكل خــري, واأن ي�شد اأزره ب�شمو ويل عهده 
الأمني, و�شمو ويل ويل العهد - حفظهم اهلل - واأن يـــدمي على هـــذه البـــالد 

و�شعبها الأمن وال�شتقرار, والرخاء والزدهار.
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رئيس مجلس الشورى : األمة اإلسالمية والعالم أجمع 
فقدوا حامل لواء السالم

اأعرب معـــايل رئيـــ�س جملــ�س ال�سورى ال�سيخ الدكتور عبداهلل 
بن حممد بن اإبراهيم اآل ال�سيــخ عــن بالغ احلــزن والأ�سى بـوفاة 
خادم احلرمني ال�سريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز اآل �سعود  

- يرحمه اهلل -.
و�ساطـــر معاليـــــه الأ�سـرة املالكة الكرميـــة, وال�سعب ال�سعودي 
الويف, والأمتني العربية والإ�سالمية, هذا اخلطـــــب اجلـــلل الذي 
فقدت فيه الأمـة والعالـــــم اأجــمع قائـــــدًا وزعـــــيمًا تاريخـــــيًا, 
كـــر�س حياتـــه خلدمـــة دينــه ووطـــنه, واأمـــته, وقـــدم املبادرات 
خلدمة الأمن وال�سلـــم الإقليمي والدويل, ولعـــل اأبـرزها مبادرته 
- يرحمه اهلل - للحوار العــاملي بني اأتبـــاع الأديـــان والثقــافات, 

لإ�ساعة ثقافة احلوار والت�سامح بني ال�سعوب.
وقال معايل رئي�س جمل�س ال�شـورى: » اإن الوطـن وال�شعب ال�شعودي فقدوا 
حامل لواء الإ�شالح والتحديث ملوؤ�ش�شات الدولــة, فبحكمته وبعد نظره, اأ�شدر 
الأوامر امللكية والقرارات لتطوير املنظــومة الإداريـــة مبا ي�شـــهم يف التنــمية 
ال�شاملة مبختلف املجالت, كما عزز مبواقـــفه ال�شيا�شيـــة والقتــ�شادية موقع 
اململكة العربية ال�شعودية يف ال�شاحة العاملية, ودخول اململكة جمموعة الع�شرين.
واأ�شــــار الدكتـــور اآل ال�شيـــخ اإلى الــدور املحـــوري الـــذي قــــام بــه الــراحل 
امللك عبداهلل بن عبدالعزيز - يرحمه اهلل - لدعم ال�شف اخللـيجي وتعزيز 
التكامـــل بني دول جمـــل�س التعــاون اخلليـــجي, وتقــريب وجـهات النظر لدول 
املجل�س مبا يخدم م�شالح الـــدول الأعــ�شاء و�شعــوبها, ومواجهة التحديات 
والأخطار التي تواجه املنطقة, فــ�شاًل عن الــدور الكبري الذي قام به - رحمه 
اهلل - حلــل اخلــالف بـــني دولـــة قطر وجمــهورية م�شر العربيـــة يف اإطــــار 

جهوده لدعم ال�شف العربي.
وقدم معاليه مبايعـــته خلـــادم احلرمـــني ال�شريــفني املـــلك �شلمـــان بـــن 
عبدالعزيز اآل �شعود - حفظه اهلل - ملكًا للبــالد على كتـاب اهلل و�شنة ر�شوله, 
وعلى ال�شمع والطاعة, كما قدم مبايعته ل�شاحب ال�شمو امللكي الأمري مقرن 
بن عبدالعزيز وليًا للعهد, ول�شــاحب ال�شمـو امللكي الأمــري حمـــمد بن نايف 

بن عبدالعزيز وليًا لويل العهد.
واأ�شاف معايل رئي�س جملــ�س ال�شورى » اإن مما يخفف عزاءنا يف فقيدنا 
امللك  ال�شريفني  احلرمني  خادم  البالد  حكم  يف  �شيخلفه  من  اأن  الراحل 
الإداري  القـــائد  هـــذا   - �شعـــود - يحفظه اهلل  اآل  عـبدالـــعزيز  بن  �شلمان 
وال�شــــيا�شي الذي تعلم فنـــون الإدارة وال�شيـا�شة مــن والـــده املــــوؤ�ش�س امللك 
عبدالعزيز - طيب اهلل ثراه - وعا�شر اإخــوانه املــلوك �شـعود وفي�شل وخالد 

وفهد وعبداهلل, فاكت�شب اخلربة واحلكمــة وبعــد النظـــر والــروؤيـــة احلكيــمة 
للق�شايا, وكافة امللفات ال�شيا�شية والقت�شادية, وهو مــا يوؤهـــله - رعـــاه اهلل 
- ملوا�شلة قيادة هذه البالد على النهــج الــذي خطــه والــده امللك عــبدالعزيز 
- رحمه اهلل - مع التحديث والتطوير جلميع مرافــق الـــدولــة مبا ل يتــعار�س 

مع مبادئ �شريعتنا الغراء, ومع قيم وثوابت املجتمع ال�شعودي.
ونوه معاليه ب�شال�شـــة انتقــال احلكــم يف اململكة, فما اأن يختار اهلل تعالى 
اأحد قادتها اإلى جواره, ينتقل احلكم بي�شــر و�شهولة, وهذا موؤ�شر ودليل على 
ا�شتقرار نظام احلكم يف اململكة, ويقطع دابـر ال�شكوك والإ�شاعات التي يروج 

لها املغر�شون واحلاقدون واملرتب�شون باأمن وا�شتقرار هذه البالد املباركة.
ويف ختام ت�شريحه رفع معــايل الدكــتور عبداهلل اآل ال�شيخ خال�س العزاء 
واملوا�شاة خلـادم احلرمـــني ال�شــريفني امللك �شلمان بن عبدالعزيز اآل �شعود, 
ول�شمو ويل عهـــده الأمــني ول�شـمو ويل ويل العهــد, ولأبنـــاء املــلك عبداهلل بن 
عبدالعزيز والأ�شرة املالكة وال�شــعب ال�شعـــودي يف وفـــاة فقــيد الأمــة, �شائاًل 
اهلل تعالى اأن يتغمده بوا�شع رحمته, واأن ي�شكنـــه فــ�شيح جناتــه, ويجــزيه عن 

اأمته خري اجلزاء, على ما قدمه لدينه و�شعبه واأمته الإ�شالمية.
  كما �شاأل معاليه اهلل عز وجل العون والتوفيق خلادم احلــرمني ال�شــريفني 
امللــــك �شلمـــان بـــن عـــبدالعـــزيز اآل �شعـــود - حفظــه اهلل - يف حمـل الأمانة 
وامل�شوؤولية, واأن ي�شد ع�شده ب�شمو ويل عهده الأمــني, و�شمو ويل ولــي العـــهد, 
واأن ي�شدد خطاهم ملوا�شلة م�شـــرية اخلـــري والنمـــاء لــهذه البالد, واأن يدمي 

عليها وعلى �شعبها الأمن وال�شتقرار.
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نائب رئيس مجلس الشورى: التوسعة التاريخية للحرمين 
الشريفين من أَجلِّ أعمال الملك عبداهلل بن عبدالعزيز

رفـــع معــــايل نائـــب رئيـــ�س جمـــل�س ال�ســـورى الدكتور حمـــمد 
بــن اأمـــني اجلفـــري اأحـــر التعـــازي واملـــوا�ساة اإلى خادم احلرمني 
ال�سريفني امللك �سلـــمان بن عــبد العزيز اآل �سعود, و�ساحب ال�سمو 
امللكي الأمري مقرن بن عبد العزيز اآل �سعود ويل العهد نائب رئي�س 
جمل�س الوزراء, ول�ساحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن نايف ويل 
ويل العهد النائب الثاين لرئي�س جمـل�س الوزراء وزير الداخلية, 
يف وفاة خادم احلرمني ال�سريفني املــلك عبد اهلل بــن عبد العـزيز 

اآل �سعود - رحمه اهلل -.

كـــما عرب عـــن موا�شاتـــه لأجنـــال فقيـــد الوطـــن اأ�شحـــاب ال�شـمو امللكي 
الأمراء, والأ�شرة املالكة الكرمية, وال�شعب ال�شـعودي الويف, والأمتني العربية 
والإ�شــــالميــــة, �شائاًل اهلل تعـــالى اأن يتـــغـــمد الفـقيــد بوا�شـــع رحمـــته, واأن 
يكـــنه ف�شيح جناته, واأن يجزيه خري اجلزاء على ما قدم لدينه ووطنه و�شعبه 

واأمته الإ�شالمية.
وقال معاليه - يف ت�شريح �شحفي - » واإذ نرفع للقيادة الر�شيدة تعازينا 
وبالغ اأملنا على هذا امل�شاب لن�شاأل اهلل تعـــالى خلــادم احلرمني ال�شريفني 
امللك �شلمان بن عبد العــزيز, ول�شمـو ويل عهده الأمني ول�شمو ويل ويل العهد 
ول�شاحب ال�شمو امللكي الأمري حممد بن �شلمان رئي�س الديـــوان امللكي وزير 
الدفاع وامل�شتــ�شار اخلــا�س خلـــادم احلــرمني ال�شريفـــني, العــــون والتـــوفيق 

والت�شديد, على حمل اأمانة بالدنـــا - حـــر�شها اهلل - والتي عهد عنها �شال�شة 
انتقال احلكم وانتظام اأموره حتت مظلة البيعة ال�شرعية «. 

وا�شتذكر معايل نائب رئ�س جملــ�س ال�شــورى ماآثر امللك عبد اهلل بن عبد 
العزيــز - تغمده اهلل برحمـــته - قائـــاًل » فقدنا قائدًا حكيمًا كـــر�س حيـــاته 
وجهده خلــدمة وطنه واأمته, فكان من اأخل�س املدافعني عن ق�شاياها واأمنها 
وا�شتقرارها, وكـــان له دور كبــري يف تعزيز الت�شامن ووحدة ال�شف العربي, 
والدعوة اإلى احلوار وال�شــالم العادل يف املنطـــقة, ونبـــذ العنــف والتطــرف, 
كما حــمل - رحمــه اهلل - همــوم �شعبــه �شـــاعيًا وبـــاذًل كـــل ما مـن �شاأنه اأن 

يعلي �شاأن وطنه ومواطنيه «. 

واأ�شـــار معــايل الدكتـــور مــحـــمد اجلفـــري اإلى اأن املتـتــبع ل�شـــرية املـــلك 
عبــداهلل بن عبد العزيز يــدرك احلب الكبريالذي يكنه - رحمه اهلل - ل�شعبه 
الذي بادله احلب بالوفاء والدعـــاء له يف حياته وبعد وفاته, حيث تعد �شورة 

قل نظريها يف العالقة بني احلاكم واملحكوم. 
وعد معاليه التو�شعة التاريخية الكربى يف احلـــرمني ال�شـــريفني, وتطــوير 
ج�شر اجلمرات, من اأجل الأعمال التي قام بها امللك عبداهلل بن عبدالعزيز, 

خلدمة الإ�شالم وامل�شلني.

وبايع معايل نـــائب رئي�س جملـــ�س ال�شــورى خـــادم احلـــرمني ال�شـــريفني 
امللك �شلمان بن عبد العـــزيز اآل �شعـــود ملكًا للمملكـــة العربية ال�شعودية على 
كتبا اهلل و�شنة ر�شوله, وعلى ال�شمع والطاعة. كما بايـــع �شاحب ال�شمو امللكي 
الأمري مقرن بن عبد العزيز اآل �شعــــود وليًا للعــهد, و�شـــاحب ال�شـــمو امللكي 
الأمري حممد بن نايف وليًا لويل العــهد, �شائــاًل املـــولى القدير اأن ميدهم 

بعون وتوفيقه وي�شدد خطاهم.

ونوه معاليه ب�شال�شة انتــقال احلكم يف اململكة, وعده دلياًل على ا�شتقرار 
احلكم ال�شعودي وثباته وفــق اأ�شول اإ�شالميــة وتقاليـــد عريقـــة, اإلى جـــانب 

العالقة الوثيقة بني القيادة وال�شعب ال�شعودي.  

واختتم ت�شريحه �شائـــاًل اهلل العلــي الــقدير اأن يحــفظ خــادم احلرمني 
ال�شريفني امللك �شلمان بن عبدالعزيــز, و�شمو ويل عهده الأمـــني, و�شمو ويل 

ويل العهد, واأن يدمي على بالدنا و�شعبها نعمة الأمن وال�شتقرار.
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األمين العام لمجلس الشورى يقدم التعازي في وفاة 
الملك عبداهلل بن عبدالعزيز  » رحمه اهلل «

رفع معـايل الأمني العــام ملجـل�س ال�ســورى الدكــتور حمــمد بن 

عبداهلل اآل عمرو اأحر التعازي واأ�سدق املوا�ساة اإلى خادم احلرمني 

ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعـود, ول�سـاحب ال�سـمو 

امللكي الأمري مقرن بن عبد العزيز اآل �سعود ويل العهد نائب رئي�س 

جمل�س الوزراء, ول�ساحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن نايف بن 

عبد العزيز ويل ويل العهد النائب الثــاين لرئي�س جمل�س الوزراء 

وزير الداخلية, واأفراد الأ�سرة املالكة, واأفــراد ال�سعـب ال�سعودي 

الكرمي, يف وفـاة امللك عبـداهلل بن عـبدالعزيز اآل �سعـود, �سائاًل 

اهلل جـل يف عـاله, اأن يتغـمد الفقـيد بوا�سـع رحمـته, واأن يجـزل 

له املثوبة على ما قـدمه من اأعمـال خلـدمة دينـه ووطنـه و�سعبه 

واأمته الإ�سالمية.

وقـــال معاليـــه, يف ت�شريح لـــه: اإن وفـــاة خــادم احلــرمني ال�شريفني امللك 
عبداهلل بن عبدالعزيز - رحمه اهلل - خطـب جــلل, وخ�شــارة ج�شـــيمة لـــي�س 
ل�شعـب اململكــة العربـــية ال�شعوديــة فح�شــب, بل لالأمتني العربية والإ�شالمية, 
والعالــم اأجمــع, ملك زرع حبــه يف قلوب النا�س ب�شراحته املعهودة, ومواقفه 

الرائدة من ق�شايا العرب وامل�شلمني, وخدمة الأمن وال�شلم الدويل.

واأ�شــــار اإلى ما حتقـــق يف عهـــده الزاهــر - رحمه اهلل - من نقلة كربى 
يف التنمية ال�شاملة بجميع منـــاطق اململكـــة, يف مـــجالت التعــليم وال�شحة, 
والق�شــاء, وال�شـــوؤون الجتماعيـــة, والنقل العام, وتطـــوير موؤ�شــ�شات الدولة 
مبا يواكـــب امل�شتجـــدات, وي�شتجـــيب للمتغيــرات التي ت�شــهدها اململكــــة, مع 

احلفاظ على قيمها وثوابتها الدينية.
وقـــدم معـــايل الدكــتور حمــمد اآل عمــرو البيعـــة على كـــتاب اهلل و�شــــنة 
ر�شولـــه, خلــادم ال�شريفـــني املــلك �شلمـــان بن عبدالعزيـز, ول�شاحب ال�شمو 
امللكي الأمري مقرن بن عبدالعزيز ويل العهــد نائــب رئيـــ�س جمــل�س الــوزراء, 
ول�شاحب ال�شمو امللــكي الأمري حممد بن نايف ويل ويل العهد النائب الثاين 

لرئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية.
ونـــوه ب�شال�شـــة انتقــــال احلكــــم يف اململكـــة, وفــق ترتيــب منتظم توافق 
عليـــه اأغــلب اأعــ�شاء هــيئة البيـعــة, بـمــا يجــ�شــد ا�شتقــرار احلــكــم يف هــذه 

البالد, ويعزز من اأمنها وا�شتقرارها.

كـــما نـــوه باللحمـــة القويـــة بــني القــيادة وال�شعــب, التي جتلت يف مظاهر 
احلزن  على فقيد الوطن امللك عبداهلل بن عــبدالعــزيز, ويف تــوافد ال�شــعب 
على مبايعــة خـــادم احلرمــني ال�شــريفني امللك �شلـمان بن عبدالعزيز, و�شمو 

ويل عهده الأمني, و�شمو ويل ويل العهد - حفظهم اهلل -.

واأ�شاد معايل الأمــني العـــام ملجلــ�س ال�شـــورى ب�شخـــ�شية املـــلك �شلمان 
بن عبدالعزيــز - رعــاه اهلل -, وخربته الإداريـــة وال�شيا�شيــة, ومــا يتــ�شف 
به من احلكــمة وبعــد النــظر, والـحــر�س على كــل ما يهــم الوطــن واملواطن, 
وقربـــه مــن املواطنــني, وتلمــ�س حاجاتهــم, فــ�شاًل عــن حــبه لأعــمال اخلـري 
التي تتجلى و�شوحًا يف دعمه الكبري للجمعــيات اخلرييـة لالأيتام, وجلمعيات 

الرب, وللجمعيات اخلريية ملر�شى الكلى.

يــمــد خـــــادم  اأن  و�شــاأل معـــاليـــه يف خــتــام ت�شـــريح اهلل جـــل وعــــال 
والتــوفيــق  بالعـــون  عبــدالعــزيز  بن  �شلمــان  املــلك  ال�شريــفـني  احلــرمـــني 
يف حمل الأمانــة, واآداء امل�شوؤوليــة يف خــدمة ديــنه, ووطــنه, وحتقــيق اآمــال 
�شعبه وتطلعاتهم, وخدمة ق�شــايا الأمــة الإ�شالميــة, واأن ي�شــد عــ�شده ب�شمو 

ويل عهده الأمني و�شمو ويل ويل العهد.     
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اأ�ســاأل اهلل اأن يعينــني واإيــاكم على خــدمة الديــن والوطن, ول 
تن�سوين من دعائكم«.

وحر�سًا من خـادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز 
- اأيده اهلل - على تلمــ�س حــاجات املواطــنني, اأ�ســدر اأمــره الكريـم 
ب�ســرف راتب �سهــرين اأ�سا�ســيني جلمــيع موظــفي الدولــة املدنيــني 
والع�سكريني, ومعا�س �سهرين للمتقاعدين, كما �سمل باأبوته احلانية 

اأبناءه الطالب والطالبات واأمر ب�سرف مكافاأة �سهرين لهم.

تغطية

خادم الحرمين الشريفين: الشعب الكريم يستحق أكثر ولن أوفيه حقه

بشائر الخير تتوالى في عهد سلمان الخير 
بأربعة وثالثين أمرًا ملكيًا

اأ�سدر خـــادم احلـــرمني ال�ســريفني املــلك �سلــمان بن عبدالعزيز 
اآل �سعود - يحفظه اهلل - يوم اخلمي�س التا�ســع من �سهر ربيع الآخر 
املوافق التا�سع والع�سريــن من �سهــر ينايــر 2015,  34  اأمــرًا ملــكيًا 
كرميًا, �سعى امللك املفــدى من خــاللها اإلى حتــديث اأجهزة الدولة, 
وتعزيز رفاهية املواطن, ف�ساًل عن اأنها ت�سكــل رافــدًا اأ�سا�سـيًا  لدعم 

م�سرية التنمية. 
وبعــد �ســدور الأوامــر امللكيــة الكــرميــة قــال خــادم احلــرمني 
ال�سريفني عرب ح�سابه ال�سخــ�سي يف »تويرت«: »اأيهــا ال�سعب الكرمي 

ت�ستحقون اأكرث, ومهما فعلت لن اأوفيكم حقكم.

راتب شهرين لموظفي الدولة ومكافأة شهرين للطالب.. 
ومعاش شهرين للمتقاعدين
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ويف اإطــار اهتمامــه - يحفظه اهلل - بامل�ستفيدين من خم�س�سات 
ال�سمان الجتماعي, �سملت اأوامره الكرميــة, تعــديل �سلــم معا�س 
ال�سمان ال�سهري, و�سـرف مكافاأة راتب �سهرين مل�ستفــيدي ال�سمان 
الجتماعي, ومكافــاأة اإعــانة �سهــرين للمعاقــني, اإلى جــانب �ســم 
قوائم النتظار للمعاقني لإعانة املعاقني اعتبارًا من تاريخه, كما 
اأمر ب�سرف ملياري ريال دعمًا للجمعيات املرخ�سة بوزارة ال�سوؤون 

الجتماعية.
وحر�سًا من خادم  احلرمني ال�سريفني على اأهمية توفري ال�سكن 
للمواطنني, واإ�سهاما يف �ســـرعة ا�ستــفادة املواطنــني من خمـططات 
املنح يف مناطق اململكــة, اأمــر - يحفـــظه اهلل - باعـــتماد مبلغ 20 

مليار ريال لتنفيذ خدمات الكهرباء واملياه ملخططات املنح.
واأولى امللك �شلمـــان بن عبدالعزيــز - كما هو عهده دائمًا - رعاه اهلل - 
الثقافة والريا�شة وال�شباب جل اهتمامه, ف�شمل الأندية الأدبية والريا�شية, 
باأوامـره الكرميـــة, بدعـــم الأنديـــة الأدبيـــة امل�شجـــلة ر�شمـــيًا باململكة مببلغ 
10 ماليني ريـال لكل ناد, ومثلها لكــل نـــاد مــن الأنديـــة الريا�شــية يف دوري 
املحرتفني, و 5 ماليني ريـــال لكـــل نـــاد ريـــا�شي مــن اأنديــة الدرجــة الأولى, 

ومليوين ريال لبقية الأندية الريا�شية امل�شجلة ر�شميًا.

وجاءت الأوامر امللكية على النحو التايل:
اإعادة ت�سكيل جمل�س الوزراء على النحو الآتي:

1 - �شاحب ال�شمو امللكي الأمري مقرن بن عبدالعزيز اآل �شعـود ويل العهد 
نائبًا لرئي�س جمل�س الوزراء.

2 - �شاحب ال�شمو امللكي الأمري حممد بن نايف بن عبدالعــزيز اآل �شعود 
ويل ويل العهد نائبًا ثانيًا لرئي�س جمل�س الوزراء ووزيرًا للداخلية.

3 - �شاحب ال�شمو امللكي الأمري �شعود بن في�شل بن عبدالعــزيز اآل �شعود 
وزيرًا للخارجية.

4 - �شاحب ال�شمو امللكي الأمري من�شور بن متعب بن عبدالعزيز اآل �شعود 
وزير دولة وع�شوًا مبجل�س الوزراء م�شت�شارًا خلادم احلرمني ال�شريفني.

اآل  عبدالعزيز  بن  عبداهلل  بن  متعب  الأمري  امللكي  ال�شمو  �شاحب   -  5
�شعود وزيرًا للحر�س الوطني.

6 - �شاحب ال�شمو امللكي الأمري حممد بن �شلمان بن عبدالعزيز اآل �شعود 
وزيرًا للدفاع.

7 - ال�شيخ �شالح بن عبدالعزيز بن حممد بن اإبراهيم اآل ال�شيخ وزيرًا 
لل�شوؤون الإ�شالمية والأوقاف والدعوة والإر�شاد.

8 - الدكتور وليد بن حممد بن �شالح ال�شمعاين وزيرًا للعدل.
مبجل�س  وع�شوًا  دولة  وزير  النفي�شة  عبداهلل  بن  مطلب  الدكتور   -  9

الوزراء.
مبجل�س  وع�شوًا  دولة  وزير  العيبان  حممد  بن  م�شاعد  الدكتور   -  10

الوزراء.

11 - املهند�س علي بن اإبراهيم النعيمي وزيرًا للبرتول والرثوة املعدنية.
12 - الدكتور اإبراهيم بن عبدالعزيز الع�شاف وزيرًا للمالية.

13 - املهند�س عبداهلل بن عبدالرحمن احل�شني وزيرًا للمياه والكهرباء.
14 - املهند�س عادل بن حممد بن عبدالقادر فقيه وزيرًا للعمل.

15 - الدكتور �شوي�س بن �شعود بن �شويحي ال�شويحي وزيرًا لالإ�شكان.
16 - الدكتور بندر بن حممد بن حمزة اأ�شعد حجار وزيرًا للحج.

لالقت�شاد  وزيرًا  اجلا�شر  حممد  بن  �شليمان  بن  حممد  الدكتور   -  17
والتخطيط.

18 - الدكتور توفيق بن فوزان بن حممد الربيعة وزيرًا للتجارة وال�شناعة.
وع�شوًا  دولة  وزير  �شاق  اأبو  جابر  بن  في�شل  بن  حممد  الأ�شتاذ   -  19

مبجل�س الوزراء ل�شوؤون جمل�س ال�شورى.
20 - الدكتور ع�شام بن �شعد بن �شعيد وزير دولة وع�شوًا مبجل�س الوزراء.

21 - املهند�س عبداهلل بن عبدالرحمن املقبل وزيرًا للنقل.

ضخ دماء شابة في بعض الحقائب الوزارية لقيادة
التطوير في المرحلة المقبلة
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22 - الدكتــور حمـــمد بن اإبــراهيم ال�شـــويل وزيــرًا لالت�شــالت وتقنية 
املعلومات.

23 - الدكتور ماجد بن عبداهلل الق�شبي وزيرًا لل�شوؤون الجتماعية.
24 - الدكتور �شعد بن خالد بن �شعــداهلل اجلـــربي وزيـــر دولـــة وعـــ�شوًا 

مبجل�س الوزراء.
25 - الأ�شتاذ حممد بن عبدامللك بن عبداهلل اآل ال�شيخ وزير دولة وع�شوًا 

مبجل�س الوزراء.
26 - املهند�س عبداللطيف بن عبدامللك بن عمر اآل ال�شيخ وزيرًا لل�شوؤون 

البلدية والقروية.
27 - الأ�شتاذ اأحمد بن عقيل اخلطيب وزيرًا لل�شحة.

28 - الأ�شتاذ خالد بن عبداهلل العرج وزيرًا للخدمة املدنية.
29 - الدكتور عادل بن زيد الطريفي وزيرًا للثقافة والإعالم.

30 - الأ�شتاذ عبدالرحمن بن عبداملح�شن الف�شلي وزيرًا للزراعة.
31- الدكتور عزام بن حممد الدخيل وزيرًا للتعليم.

* اإلغاء عدد من اللجان واملجال�س العليا:
وحر�شًا من خادم احلرمــني ال�شريفني - اأيـــده اهلل - على رفــع كفـــاءة 
الأداء وم�شــتوى التن�شـــيق - تــفاديًا لالزدواج وحتـــقيقًا لالأهــداف املر�شومة 
يواكب  ومبــا  والخت�شــا�شات,  وامل�شوؤوليات  الأدوار  تكامل  اإلى  يوؤدي  - مبا 
التطورات واملتغريات املت�شارعة التي طراأت يف خمتلف املجـــالت, وانطــالقًا 
من اخت�شا�س جمل�س الوزراء الأ�شيل يف ر�شم ال�شيا�شة الداخليـة واخلارجية 
واملالية والقت�شادية والتعليمية والدفاعية وجميـــع ال�شـــوؤون العامــــة للــــدولة 
والإ�شراف على تنفيذها. اأ�شدر يحفــظه اهلل - اأمـــره الكريـــم باإلغـاء اللجان 

واملجال�س والهيئات العليا الآتية:
1 ـ اللجنة العليا ل�شيا�شة التعليم.

2 ـ اللجنة العليا للتنظيم الإداري.
3 ـ جمل�س اخلدمة املدنية.

4 ـ الهيئة العليا ملدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.
5 ـ جمل�س التعليم العايل واجلامعات.

6 ـ املجل�س الأعلى للتعليم.
7 ـ املجل�س الأعلى ل�شوؤون البرتول واملعادن.

8 ـ املجل�س القت�شادي الأعلى.
9 ـ جمل�س الأمن الوطني.

10 ـ املجل�س الأعلى ملدينة امللك عبداهلل للطاقة الذرية واملتجددة.
11 ـ املجل�س الأعلى لل�شوؤون الإ�شالمية.

12 ـ املجل�س الأعلى ل�شوؤون املعوقني.

 و�سمــــلت الأوامـــر امللكيـــة الكرميـــة اإن�سـاء جمل�سني يرتبطان 
تنظيميًا مبجل�س الوزراء, هما:

اأوًلـ  جملـ�س ال�ســـوؤون ال�سيا�سيـــة والأمنية, وي�سكل على النحو 
الآتي:

النائب الثاين لرئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية رئي�شًا. 
2 وزير اخلارجية ع�شوًا

 وزير احلر�س الوطني ع�شوًا
وزير الدفاع ع�شوًا

وزير ال�شوؤون الإ�شالمية والأوقاف والدعوة والإر�شاد ع�شوًا
الدكتور م�شاعد بن حممد العيبان

وزير الدولة ع�شو جمل�س الوزراء ع�شوًا
الدكتور �شعد بن خالد اجلربي

وزير دولة ع�شو جمل�س الوزراء ع�شوًا
وزير الثقافة والإعالم ع�شوًا

رئي�س ال�شتخبارات العامة ع�شوًا
ويكون اأمني عام جمل�س الوزراء اأمينًا للمجل�س.

ثانيًا ـ جملــــ�س ال�ســـوؤون القت�ســادية والتنمــية, وي�سكل على 
النحو الآتي:

    1 - �شاحب ال�شمو امللكي الأمري حممد بن �شلمان بن عبدالعزيز
ع�شو جمل�س الوزراء رئي�شًا

2 - وزير العدل ع�شوًا
3 - الدكتور م�شاعد بن حممد العيبان

وزير الدولة ع�شو جمل�س الوزراء ع�شوًا
4 - وزير البرتول والرثوة املعدنية ع�شوًا

5 - وزير املالية ع�شوًا
6 - وزير املياه والكهرباء ع�شوًا

7 - وزير العمل ع�شوًا
8 - وزير الإ�شكان ع�شوًا

9 - وزير احلج ع�شوًا
10 - وزير القت�شاد والتخطيط ع�شوًا

11 - وزير التجارة وال�شناعة ع�شوًا
12 - وزير النقل ع�شوًا

13 - وزير الت�شالت وتقنية املعلومات ع�شوًا
14 - وزير ال�شوؤون الجتماعية ع�شوًا

15 - الأ�شتاذ حممد بن عبدامللك اآل ال�شيخ
وزير الدولة ع�شو جمل�س الوزراء ع�شوًا

16 - وزير ال�شوؤون البلدية والقروية ع�شوًا

إلغاء عدد من اللجان والمجالس العليا .. وإنشاء
مجلسين للشؤون السياسية واألمنية  واالقتصادية
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17 - وزير ال�شحة ع�شوًا
18 - وزير اخلدمة املدنية ع�شوًا

19 - وزير الثقافة والإعالم ع�شوًا
20 - وزير الزراعة ع�شوًا
21 - وزير التعليم ع�شوًا

22 - الدكتور ع�شام بن �شعد بن �شعيد
وزير الدولة ع�شو جمل�س الوزراء ع�شوًا

ويكون اأمني عام جمل�س الوزراء اأمينًا للمجل�س.

و�شملت الأوامر امللكية دمج وزارتي التعليم العايل, والرتبية والتعليم يف 
وزارة واحدة با�شم ) وزارة التعليم (.

كما �شملت اإعادة ت�شكيل اللجنة العامة ملجل�س الوزراء على النحو الآتي :
1 - الدكتور م�شاعد بن حممد العيبان

وزير الدولة ع�شو جمل�س الوزراء رئي�شًا
2 - الدكتور ع�شام بن �شعد بن �شعيد

وزير الدولة ع�شو جمل�س الوزراء ع�شوًا
3 - الأ�شتاذ حممد بن عبدامللك اآل ال�شيخ

وزير الدولة ع�شو جمل�س الوزراء ع�شوًا
ويكون اأمني عام جمل�س الوزراء اأمينًا للجنة.

ون�س الأمر امللكي على  اإلغاء اللجنة الفرعية للجنة العامة ملجل�س الوزراء.

وت�شمنت الأوامـــر امللكيـــة اإعفـــاء وتعيـــني اأمراء ملنــاطق الريـــا�س ومــكة 
املكرمة والق�شيم على النحو الآتي: 

ال�شمو امللكي الأمري م�شعل بن عبداهلل بن عبدالعزيز  -  يعفى �شاحب 
اآل �شعود اأمري منطقة مكة املكرمة من من�شبه, وتعيني �شاحب ال�شمو امللكي 
اآل �شعود م�شت�شارًا خلادم احلرمني  الأمري خالد بن في�شل بن عبدالعزيز 

ال�شريفني واأمريًا ملنطقة مكة املكرمة مبرتبة وزير.

- يعفى �شاحب ال�شمو امللكي الأمري تركي بن عبداهلل بن عبدالعزيز اآل 
�شعود اأمري منطقة الريا�س من من�شبه.

-  يعفى �شاحب ال�شمو امللكي الأمري في�شل بن بندر بن عبدالعزيز اآل 
�شعود اأمري منطقة الق�شيم من من�شبه, ويعني اأمريًا ملنطقة الريا�س مبرتبة 

وزير.

- تعيني �شاحب ال�شمو امللكي الأمري فيـــ�شل بن م�شـــعل بن �شعـــود بن 
عبدالعزيز اآل �شعود اأمريًا ملنطقة الق�شيم مبرتبة وزير.

و�شملت الأوامر امللكية تعيني م�شت�شــارين خلـــادم احلــرمني ال�شــريفني, 
وم�شت�شارين يف الديوان امللكي, ون�شت على الآتي:

- ٌيعفى �شاحب ال�شمو امللكي الأمري بندر بن �شلــطان بن عـبدالعزيز اآل 
�شعود اأمني عام جمل�س الأمـــن الوطــني امل�شتـــ�شار واملبعــوث اخلا�س خلادم 

احلرمني ال�شريفني من من�شبه .
- ُيعفى �شاحب ال�شمــو امللكي الأمري خـــالد بن بنـــدر بن عبدالعزيز اآل 
�شعود رئي�س ال�شتخبارات العامـــة من من�شـــبه, وتعيينـــه م�شتـــ�شارًا خلادم 

احلرمني ال�شريفني مبرتبة وزير.
- تنهى خدمة الفريق خالد بن علي بن عبداهلل احلميـــدان الع�شكـــرية, 

ويعني رئي�شًا لال�شتخبارات العامة مبرتبة وزير .
- ُيعني �شاحب ال�شمو الأمري م�شعل بن عبداهلل بن عبدالعزيز بن م�شاعد 

بن جلوي اآل �شعود م�شت�شارًا خلادم احلرمني ال�شريفني مبرتبة وزير.
بن  �شطام  بن  عبدالعزيز  الدكتور  الأمري  امللكي  ال�شمو  �شاحب  ُيعني   -

عبدالعزيز اآل �شعود م�شت�شارًا خلادم احلرمني ال�شريفني مبرتبة وزير.
- ُيعني الأ�شتاذ حازم بن م�شطفى عبدالواحــد زقــزوق رئيــ�شًا لل�شـــوؤون 

اخلا�شة خلادم احلرمني ال�شريفني مبرتبة وزير.
- ُيعني معايل الدكتور فهد عبداهلل ال�شماري م�شتـ�شارًا يف الديوان امللكي 

مبرتبة وزير.
- ُيعني ف�شيلة ال�شيخ الدكتور �شعد بن نا�شر ال�شرثي م�شت�شارًا يف الديوان 

امللكي باملرتبة املمتازة.
- ُيعني الدكتور حممد بن اإبراهيم بن حممد احللوة م�شت�شارًا يف الديوان 

امللكي باملرتبة املمتازة.
- ُيعني الأ�شتاذ عبداهلل بن عبدالرحــمن املحيــ�شن م�شت�شارًا يف الديوان 

امللكي باملرتبة املمتازة.
- ُيعني الدكتور فهد بن عبداهلل تون�شــي م�شـــت�شارًا يف الــديوان امللـــكي 

باملرتبة املمتازة.
- ُيعني الأ�شتاذ متيم بن عبدالعزيز بن يو�شف ال�شامل م�شاعدًا لل�شكرتري 

اخلا�س خلادم احلرمني ال�شريفني باملرتبة املمتازة.
- ُيعني �شاحب ال�شمو امللكي الأمري من�شور بن مقرن بن عبدالعزيز اآل 

�شعود م�شت�شارًا يف ديوان �شمو ويل العهد باملرتبة املمتازة.

دمج التعليم العالي، والتربية والتعليم في وزارة واحدة، 
وإعادة تشكيل اللجنة العامة لمجلس الوزراء

خالد الفيصل مستــشارًا لخادم الحرمين الشريفين 
وأميرًا لمنطقة مكة المكرمة

فيصل بن بندر أميرًا لمنطقة الرياض

فيصل بن مشعل بن سعود أميرًا لمنطقة القصيم

تعيين مستشارين لخادم الحرمين الشريفين
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- ُيعني معايل الأ�شتاذ عبدالعزيز بن �شالح بن �شليمان احلوا�س �شكرتريًا 
خا�شًا ل�شمو ويل العهد مبرتبة وزير.

- ُيعني الأ�شتاذ خـــالد بــن �شـــالح العـــباد نــائبًا لرئيــ�س املرا�شـــم امللكية 
باملرتبة املمتازة.

- يعني معايل الأ�شتاذ حممد بن �شليمان بن حممد العجاجي رئي�شًا لهيئة 
اخلرباء مبجل�س الوزراء مبرتبة وزير.

- يعني �شاحب ال�شمو امللكي الأمري عبدالعزيز بن �شلمــان بن عبدالعزيز 
اآل �شعود نائبًا لوزير البرتول والرثوة املعدنية مبرتبة وزير.

- يعني �شاحب ال�شمو الأمــري الدكتـــور تركـــي بن �شعــود بـــن حمـــمد بن 
عبدالعزيز اآل �شعود رئيــ�شًا ملدينـــة امللك عبــدالعزيز للعلوم والتقنية مبرتبة 

وزير.
- يعفى معايل الأ�شتاذ حممد بن عبداهلل ال�شريف رئي�س الهيئة الوطنية 

ملكافحة الف�شاد من من�شبه.
- يعني الدكتور خالد بن عبداملح�شن بن حممد املحيــ�شن رئي�شًا للهيئة 

الوطنية ملكافحة الف�شاد مبرتبة وزير.
لهيئة  اإبراهيم احلــ�شني رئي�شًا  الدكتور عبدالرحمن بن  - يعني معايل 

الرقابة والتحقيق مبرتبة وزير.
- ُيعني الأ�شتاذ حممد بن عبداهلل بن عبدالعزيز اجلدعان رئي�شًا لهيئة 

ال�شوق املالية مبرتبة وزير .
- ُيعفى �شاحب ال�شمو الأمري فهد بن عبداهلل بن حمــمد اآل �شعود رئي�س 

الهيئة العامة للطريان املدين من من�شبه.
- ُيعني الأ�شتاذ �شليـــمان بن عبداهلل احلـــمدان رئيـــ�شًا للــهيئة العامـــة 

للطريان املدين مبرتبة وزير.
- يعفى ف�شيلة الدكتور عبداللطيــف بن عــبدالعزيز بن عبدالرحمن اآل 

ال�شيخ الرئي�س العام لهيئة الأمر باملعروف والنهي عن املنكر من من�شبه.
- يعني معايل الدكتور عبدالرحمن بن عبداهلل بن حمــمد ال�شــند رئيـــ�شًا 

عامًا لهيئة الأمر باملعروف والنهي عن املنكر مبرتبة وزير.
- يعني الأ�شتاذ فهد بن حممد بن �شالح العي�شى مديرًا ملكتب وزير الدفاع 

باملرتبة املمتازة.
- يعفى املهند�س عبدالعزيــز بــن حمــمد بــن نـــا�شر التويجـــري رئــي�س 

املوؤ�ش�شة العامة للموانئ من من�شبه.
- يعني الدكتور نبيل بن حممد العامودي رئيـــ�شًا للموؤ�ش�شة العامة للموانئ 

باملرتبة املمتازة.
- يعني املهند�س اإبراهيم بن حمــمد بن اإبـــراهيم ال�شلــطان اأمينًا ملنطقة 

الريا�س باملرتبة املمتازة.
- يعفى معايل ال�شيخ الدكتــور حمــمد بن عبدالكـــرمي بــن عــبدالعـــزيز 

العي�شى من ع�شوية هيئة كبار العلماء.

راتب �سهرين ملوظفي الدولة واملتقاعني والطالب والطالبات
و�شـــمل خـــادم احلرمـــني ال�شـــريفني برعايتـــه الكرمية, موظـــفي الدولــة 
املدنيني والع�شكريني, واملتقاعدين, واأبناءه الطالب والطالبات, فاأ�شدر اأمره 
الكرمي ب�شرف راتب �شهرين اأ�شا�شيني جلميع موظفي الدولة ال�شعوديني من 
مدنيني وع�شكريني. و�شرف مكافاأة �شهرين جلميع طالب وطالبات التعليم 
احلكومي داخل اململكة وخارجها. و�شرف معا�س �شهرين للمتقاعدين على 
نظام املوؤ�ش�شة العامة للتقاعد ونظام املوؤ�ش�شة العامة للتاأمينات الجتماعية.

مكافاأة �سهرين مل�ستفيدي ال�سمان الجتماعي واملعاقني
وانطالقًا من امل�شوؤولية امللقاة على عاتق خادم احلرمني ال�شريفني امللك 
�شلمان بن عبدالعزيز جتاه كافة فئات ال�شعب, وخا�شة امل�شمولني بال�شمان 
الجتماعـــي واأمثالهـــم, و�شـــعيًا منه - يحفظه اهلل - يف توفـــري �شـــبل العيـ�س 
الكرمي لهم, واإميانًا منـــه - اأيـــده اهلل - باأهميـــة دعـــم اجلمعـــيات اخليـــرية 

والتعاونية واملهنية, اأ�شدر اأمره الكرمي مبا ياأتي:
اأوًل : تعديل �شلم معا�س ال�شمان ال�شهري.

ثانيًا : �شرف مكافاأة راتب �شهرين مل�شتفيدي ال�شمان الجتماعي.
ثالثًا : �شرف مكافاأة اإعانة �شهرين للمعاقني.

رابعًا : �شم قوائم النتظار للمعاقني لإعانة املعاقني اعتبارًا من تاريخه.
خام�شًا : �شـــرف مبــــلغ ) 000 ر 000 ر 000 ر 2 ( مليـــاري ريـــال دعــــمًا 

للجمعيات املرخ�شة بوزارة ال�شوؤون الجتماعية.
�شاد�شًا : دعم جمل�س اجلمعيات التعاونـــية مببـلغ ) 000 ر 000 ر 200 ( 

مئتي مليون ريال.
�شابعًا : تقدمي دعم مايل للجمعـــيات املهنـــية املتخـــ�ش�شة املرخــ�س لـها 

مقداره ) 000 ر 000 ر 10 ( ع�شرة ماليني ريال لكل جمعية.

دعم الأندية الأدبية والريا�سية
ونظرًا لأهمية دور الأندية الأدبية والريا�شيـــة, ورغـــبة مـــن امللك املفـــدى 
يف دعمها لتتمكن من اأداء واجبها الأكمل خلدمة الأدب والثقافة والريا�شة 

وال�شباب, اأمر مبا ياأتي:
- دعـــــم كـافــــة الأنـــديــــة الأدبيـــة امل�شجــلـــة ر�شـــمـــيًا بـــاململكـــة مبــبلـــغ 

) 000 ر 000 ر 10 ( ع�شرة ماليني ريال لكل نادي.
- دعم الأندية الريا�شـــية مببــلغ ) 000 ر 000 ر 10 ( ع�شرة ماليني ريال 
لكل نادي من اأنديــة الـدوري املمتاز, ومبلغ ) 000 ر 000 ر 5 ( خم�شة ماليني 
ريال لكل نادي من اأندية الـــدرجــة الأولى, ومبـــلغ ) 000 ر 000 ر 2 ( مليوين 

ريال لبقية الأندية امل�شجلة ر�شميًا.

تعديل سلم معاش الضمان االجتماعي.. وراتب شهرين 
لمستفيدي الضمان والمعاقين
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دعم ال�سكن وخمططات املنح يف مناطق اململكة
وحر�شـــًا من خـــادم احلـــرمني ال�شـــريفني عــلى اأهمـــية توفـــري ال�شـــكن 
واإ�شهــامًا يف  اأوامر بهذا اخل�شــو�س  واإ�شافـــــة ملا �شبــــق من  للمواطــــنني, 
اأ�شدر  اململكة,  املنح يف مناطق  املواطنــــني من خمططات  ا�شتفادة  �شـرعة 
اأمره الكرمي باعتماد )000 ر 000 ر 000 ر 20( ع�شرين مليار ريال لتنفيذ 
خدمات الكهرباء واملياه, يخ�ش�س مبلــــغ )000 ر 000 ر 000 ر 14( اأربعة 
ع�شر مليار ريــــال من املبلــــغ املعــــتمد يف البند اأوًل من اأمــــرنا هذا لتنفيذ 
اإي�شال الكهربــــاء, ومبلــــغ )000 ر 000 ر 000 ر 6 ( �شتــــة ملــــيارات ريال 

لتنفيذ اإي�شال املياه.

العفو عن �سجــناء احلـــق العام والت�سديد عن املطالبني بحقوق 
مالية

ونظرًا لوجود بع�س من اأبنائنا وبناتنا وبع�س الوافدين اإلى هذه البالد يف 
ال�شجون جراء ديون اأو ق�شايا خمتلفة, وحلر�شــنا على لــم �شمـــل الأ�شر التي 
فقدت اأحد اأع�شائها, وتاأ�شيًا بقوله تعالى // واإن تعفوا وت�شفحوا وتغفروا 
فاإن اهلل غفور رحيم //. وبعـــد الطـــالع على قـرار جمل�س الوزراء رقم 210 
وتاريخ 23 / 5 / 1435هـ وعلى الأمر رقم 29222 وتاريخ 23 / 7 / 1435هـ, 

اأمر خادم احلرمني ال�شريفني بالآتي: 

اأوًل : العفو عن ال�شجنـــاء يف احلـــق العـــام وفق القواعد الــواردة بربقية 

وزارة الداخلية رقم 46638 وتاريخ 7 / 4 / 1436هـ.
ثانيًا : ي�شمل العفو الوارد يف البند ) اأوًل ( من اأمرنــا هــذا الإعـــفاء من 

الغرامات املالية مبا ل يتجاوز ) 000 ر 500 ( خم�شمائة األف ريال.
ثالثًا : اإبعاد كل من ي�شمله العفــو من غيـــر ال�شعوديــني, واإدراجهـــم على 

قائمة املنع من دخول اململكة.
رابعًا : تفوي�س �شاحب ال�شمو امللكي ويل ويل العهد النائــب الثاين لرئي�س 

جمل�س الوزراء وزير الداخلية بتف�شري قــــواعد هـــذا العفـــو واأحكامـــه, وو�شع 
ال�شروط العامة لتنفيذه.

خام�سًا : الت�شديد عن املطالبـــني بحقـــوق مالـــية وفــق ال�شوابط الواردة 

بالأوامر رقم اأ / 25 وتاريخ 20 / 3 / 1432هـ ورقم 6715 وتاريــخ 21 / 2 
/ 1434هـ ورقم 7758 وتاريخ 2 / 3 / 1435هـ ورقم 15708 وتاريخ 26 / 4 
/ 1435هـ على اأّل يكون قد مت ال�شداد عن املدين �شابقًا مبوجب تلك الأوامر 

وعاد يف ديون جديدة.

العفو عن سجناء الحق العام بما  ال يتجاوز 
خمسمائة ألف ريال
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الدكتور يحي الصمعان يشكر خادم الحرمين الشريفين 
بمناسبة تعيينه مساعدًا لرئيس مجلس الشورى

�سدر اأمر ملكي بتعـــيني الدكتور يحيى بن عبداهلل ال�ســــمعان 

م�ساعدًا لرئي�س جمل�س ال�سورى باملرتبة املمتازة. فيما ياأتي ن�سه:

الرقم : اأ / 85     التاريخ : 9 / 4 / 1436هـ

�سعــــود اآل  �ســـلمان بن عـــبدالعزيز  تعـــالى نحن   بعــــون اهلل 

ملك اململكة العربية ال�سعودية

بعد الطالع على املادة ) الثامنة واخلم�سني ( من النظام الأ�سا�سي 

 للحكم ال�سادر بالأمر امللكي رقم ) اأ / 90 ( بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ

وبعد الطالع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي املرتبة 

 املمتازة ال�سادر باملر�سوم امللكي رقم ) م / 10 ( بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ

 وبعد الطالع على الأمر امللكي رقم ) اأ / 14 ( بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ

اأمرنا مبا هو اآت : 

اأوًل : يعني الدكتور يحيى بن عبداهلل بن عبدالعزيز ال�شمعان م�شاعدًا 

لرئي�س جمل�س ال�شورى باملرتبة املمتازة.

ثانيًا : يبلغ اأمرنا هذا للجهات املخت�شة لعتماده وتنفيذه. �شلمان بن 

عبدالعزيز اآل �شعود

وقد رفع معايل الدكتور يحي بن عبداهلل ال�شمعان بالغ ال�شكر والمتنان 
ملقام خادم احلرمني ال�شريفني امللك �شلمان بن عبد العزيز - يحفظه اهلل - 
على الثقة امللكية ب�شدور الأمر امللكي الكرمي بتعيينه م�شاعدًا لرئي�س جمل�س 
الثقة,  لهذه  اأهاًل  يكون  اأن  تعالى  اهلل  من  راجيًا  املمتازة,  باملرتبة  ال�شورى 

واأن يكون.

اأن يكون   وعرب معاليه عن اعتزازه بالثقة امللكية, راجيًا من اهلل تعالى 
ويل  و�شمو  ال�شريفني  احلرمني  خادم  ظن  ح�شن  عند  يكون  واأن  لها,  اأهاًل 

عهده الأمني و�شمو ويل ويل العهد - يحفظهم اهلل -.

كما �شاأله تعالى اأن ميده بعونه و توفيقه خلدمة الدين و الوطن, والإ�شهام 
بن  حممد  بن  عبداهلل  الدكتور  ال�شيخ  ال�شورى  جمل�س  رئي�س  معايل  مع 
اأمني  بن  حممد  الدكتور  املجل�س  رئي�س  نائب  معايل  و  ال�شيخ,  اآل  اإبراهيم 
اجلفري, واأع�شاء املجل�س يف حتقيق اأهدافه و الرقي باآدائه ملا فيه م�شلحة 

الوطن و املواطن. 

وقال الدكتور يحي ال�شمعان يف ت�شريح بهذه املنا�شبة: اإن جمل�س ال�شورى  
�شريك رئي�س يف �شنع القرار, وي�شهم من خالل الدور الرقابي املخول له يف 
تقييم اأداء الأجهزة احلكومية, و اتخاذ العديد من القرارات التي اأ�شهمت 
يف تطوير اأداء تلك الأجهزة. و ميار�س املجل�س اأي�شاأ الدور الت�شريعي املناط 
به من خالل درا�شة م�شاريع الأنظمة التي حتال اإليه, و اقرتاح اأنظمة جديدة 
اأو تعديل الأنظمة املعمول بها ا�شتناداأ  اإلى املادة )23( من نظام املجل�س. 
موؤكدًا اأن ملجل�س ال�شورى دور كبري يف تطوير املنظومة الت�شريعية يف اململكة.

ويف ختام ت�شريحه �شاأل معايل م�شاعد رئي�س جمل�س ال�شورى املولى جل 
وعال اأن يحفظ خادم احلرمني ال�شريفني امللك �شلمان بن عبدالعزيز, واأن 
ميده بعونه وتوفيقه, وي�شد اأزره ب�شمو ويل عهده الأمني �شاحب ال�شمو امللكي 
ويل  ويل  وب�شمو  الوزراء,  جمل�س  رئي�س  نائب  عبدالعزيز  بن  مقرن  الأمري 
النائب  عبدالعزيز  بن  نايف  بن  حممد  الأمري  امللكي  ال�شمو  �شاحب  العهد 

الثاين لرئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية.
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ال�شمعان من مواليد مدينة  الدكتور يحي  اأن معايل  اإلى  الإ�شارة  جتدر 
حائل, عام 1379هـ, وهو ع�شو يف جمل�س ال�شورى منذ العام 1430هـ.

موؤهالته العلميـــة:

- دكتوراه يف القانون, جامعة داندي, اململكة املتحدة, 1993 م
- ماج�شتري يف القانون, جامعة داندي, اململكة املتحدة, 1990 م

- دبلوم درا�شات الأنظمة , معهد الإدارة العامة, 1403هـ
- بكالوريو�س, جامعة امللك �شعود, 1401 هـ

احلياة العملية:

- باحث قانوين, ديوان رئا�شة جمل�س الوزراء, 1403-1405هـ
- اأ�شتاذ م�شاعد, قانون دويل, معهد الدرا�شات الدبلوما�شية

القانون  مادة  لتدري�س  �شعود  امللك  بجامعة  الأنظمة  ق�شم  مع  متعاون   -
الدويل, 1416- 1418هـ

تقدمي  مت  حيث  1429هـ,  اإلى  هـ   1422 من  اخلا�س  للقطاع  معار   -
قانونية  مذكرات  واإعداد  والأجنبية  الوطنية  لل�شركات  قانونية  ا�شت�شارات 

بخ�شو�س خمتلف الق�شايا التجارية و عقود املقاولت.

املوؤمترات والندوات والن�ساطات العلمية:

- املوؤمتر العاملي للقانون الدويل, الدوحة, 22-25 مار�س 1995 م.
- امل�شاركة �شمن وفد اململكة يف اجتماعات اللجنة القانونية ال�شت�شارية 

الأفرواأ�شيوية, قطر 17-22 اإبريل1995م.
يناير-3   31 اأملانيا,   - هايدلربج  “احلق يف حماكمة عادله”,  - ندوة 

فرباير 1996م.
- ندوة احلدود و الطاقة, درم, اململكة املتحدة, 18-19 يوليه 1996 م.

-  ندوة التحكيم التجاري الدويل, ريدجن, اململكة املتحدة, 13-18 يوليه 
1997 م.

- ندوة العوملة, اأ�شيلة, املغرب, 15-18 اغ�شط�س 1998 م.
- ندوة قوانني املال و التجارة الدولية, البحرين, 12-13 مايو 1998 م.

- موؤمتر الأمن املائي العربي, القاهرة,21-23 فرباير, 2000 م.

- ندوة التمويل الإ�شالمي, درم, اململكة املتحدة, يوليه, 2007 م.

املوؤلفات و البحوث: 

- اململكة العربية ال�شعودية و ق�شية حقوق الإن�شان, درا�شة من�شورة يف 
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- احلق يف حماكمة عادلة يف اململكة العربية ال�شعودية, درا�شة من�شورة 
يف كتاب “احلق يف حماكمة عادلة يف الدول العربية”, معهد حقوق الإن�شان, 

تون�س, 2002 م
- دور التحكيم الدويل يف ت�شوية منازعات ال�شتثمارات الأجنبية, ورقة 
معهد  ال�شعودية,  العربية  اململكة  يف  الأجنبي  ال�شتثمار  ندوة  اإلى  قدمت 

الدرا�شات الدبلوما�شية.
املال  راأ�س  ا�شتثمار  نظام  يف  الأجنبية  ال�شتثمارات  حماية  و  ت�شجيع   -
جامعة  احلقوق,  كلية  القت�شادية,  و  القانونية  البحوث  جملة  الأجنبي, 

املن�شورة, م�شر, اأبريل 200م.
املال  راأ�س  ا�شتثمار  نظام  يف  الأجنبية  ال�شتثمارات  حماية  و  ت�شجيع   -
جامعة  احلقوق,  كلية  القت�شادية,  و  القانونية  البحوث  جملة  الأجنبي, 

املن�شورة, م�شر, ابريل 2004م
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in »Attachment of Assets«, Lawrence Newman )ed(, Juris 

Publishing, 2001
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تغطية

المجالس النيابية الخليجية والعربية
تنعى فقيد األمة

خادم  والعربية  اخلليجية  النيابية  املجال�س  من  عدد  نعى 

 - �سعود  اآل  عبدالعزيز  بن  عبداهلل  امللك  ال�سريفني  احلرمني 

يرحمه اهلل -, وعربت املجال�س عن احلزن العميق لوفاة حكيم 

العرب, وعددوا يف بيانات اأ�سدروها بعد وفاته - يرحمه اهلل - 

مناقب الفقيد, وجهوده يف خدمة �سعبه ووطنه, ومبادراته لدعم 

الأمن  وخدمة  الإ�سالمي,  والت�سامن  والعربي,  اخلليجي  ال�سف 

وال�سلم الدوليني.

جمل�س النواب الأردين: عزاوؤنا يف الفقيد اأن من َخَلفُه 

يف القيادة امللك �سلمان بن عبدالعزيز  

نعى جمل�س النواب الأردين خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل بن 

عبدالعزيز اآل �شعود - رحمه اهلل -. 

بداية  يف  األقاها  كلمة  يف  الطراونة  عاطف  النواب  جمل�س  رئي�س  وقال 

والأ�شى  احلزن  ببالغ  جميعًا  با�شمكم  اأنعى   « املجل�س  عقدها  التي  اجلل�شة 

رحمه   - �شعود  اآل  عبدالعزيز  بن  عبداهلل  امللك  ال�شريفني  احلرمني  خادم 

اهلل -, واإننا اإذ ننعى زعيمًا حكيمًا كر�س حياته خلدمة اأمته ووطنه, ودافع 

نعرب  فاإننا  واإخال�س  �شدق  بكل  والإ�شالمية  العربية  الأمتني  ق�شايا  عن 

عن تعازينا وموا�شاتنا احلارة لالأ�شرة املالكة ول�شعب اململكة بهذا امل�شاب 

اجللل«.

اأن رحيل خادم احلرمني ال�شريفني �شكل خ�شارة كبرية لالأردنيني  واأكد 

كافة ملا يتمتع به » طيب اهلل ثراه » من مكانة خا�شة لدى ال�شعب الأردين, 

اأ�شيلة ومواقف حكيمة �شجاعة  اإ�شالمية  الفقيد من روح عربية  وملا يحمله 

الكبري  الراحل  ب�شمات  ن�شتذكر  تقدير  بكل   « وقال  و�شعبا,  قيادة  لالأردن 

البارزة يف نه�شة وتقدم ورفعة اململكة يف كل املجالت, ودوره الفاعل يف دعم 

م�شرية العمل العربي امل�شرتك «.

امللك عبداهلل بن عبدالعزيز �شجاعًا يف مواقفه  لقد كان   « وتابع قائال 

والإ�شالمية,  العربية  الأمتني  ق�شايا  اإزاء  بي�شاء  واأياد  مبادرات  �شاحب 

والإن�شانية جمعاء, وكان مدافعًا عن الإ�شالم و�شماحته, وداعمًا قويًا للحوار 

والو�شطية والعتدال , راف�شًا لكل اأ�شكال العنف والإرهاب داعيا اإلى حوار 

اأتباع الأديان واحل�شارات, وبناء عالقات متوازنة مع الأخر«.

واأ�شاف » ن�شتذكر بكل التقدير والعرفان مواقف الراحل الكبري النبيلة 

عالقات  بناء  على  ال�شديد  وحر�شه  الثاين,  عبداهلل  امللك  جاللة  اأخيه  مع 

اأخويه حميمة مع اململكة الأردنية الها�شمية , وعزاوؤنا بفقيد الأمة الكبري اأن 

من حمل الراية بعده خادم احلرمني ال�شريفني امللك �شلمان بن عبدالعزيز 

العربية,  واأمته  �شعبه  خلدمه  نف�شه  نذر  حكيمًا  عربيًا  قائدًا  عرفناه  الذي 

والإ�شالمية الذي مل يتوان يومًا عن دعم وم�شاندة اأ�شقائه العرب وامل�شلمني, 

والوقوف اإلى جانبهم مثلما كان قائدًا وراعيًا للتطوير يف اململكة«.

و يف ختام كلمته  �شاأل اهلل �شبحانه وتعالى اأن يتغمد الفقيد الكبري بفي�س 

رحمته ور�شوانه, واأن ي�شكنه ف�شيح جناته مع الأنبياء وال�شديقني والأبرار.

جملـــ�س الأمــة الكويــتي: ن�ستــذكر املواقـف البطولية 

واحلكيمة للملك عبداهلل يف كل حمطــات العمل ال�سيا�سي 

الطويل

  اأعرب جمل�س الأمة بدولة الكويت ال�شقيقة عن تعازيه وموا�شاته للمملكة 

العربية ال�شعودية قيادة و�شعبًا, والأمتني العربية والإ�شالمية يف وفاة خادم 

احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز - رحمه اهلل-.

 وقال رئي�س جمل�س الأمة مرزوق علي الغامن » اإننا نعزي اململكة العربية 

ال�شعودية, والأمتني العربية والإ�شالمية يف وفاة  رمز عربي واإ�شالمي كبري 

وزعيم حكيم من الطراز«.
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جاء ذلك يف بيان لرئي�س جمل�س الأمة الكويتي بعد اأن قام على راأ�س وفد 

نيابي كبري بتقدمي واجب العزاء خلادم احلرمني ال�شريفني امللك �شلمان بن 

عبدالعزيز ال �شعود, ول�شاحب ال�شمو امللكي الأمري مقرن بن عبدالعزيز ال 

�شعود ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء, ول�شاحب ال�شمو امللكي الأمري 

حممد بن نايف بن عبدالعزيز ال �شعود ويل ويل العهد النائب الثاين لرئي�س 

جمل�س الوزراء وزير الداخلية, واإلى الأ�شرة املالكة وال�شعب ال�شعودي بوفاة 

خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز ال �شعود.

واأ�شاف الغامن » ونحن نقوم بواجب العزاء لفقيدنا الكبري ن�شتذكر بكل 

فخر واعتزاز املواقف البطولية وال�شجاعة واحلكيمة للملك عبداهلل يف كل 

حمطات العمل ال�شيا�شي الطويل«.

و�شتذكر الغامن املواقف الرائدة للفقيد - يرحمه اهلل - بدءًا من موقفه 

احلق  مع  بوقوفه  مرورا  للكويت  العراقي  الغزو  اإبان  والتاريخي  ال�شجاع 

�شالح  يف  �شبت  التي  مبواقفه  وانتهاء  و�شموخ  �شالبة,  بكل  الفل�شطيني 

الوحدة الإ�شالمية والعربية يربز ا�شم الراحل مكلاًل بحروف من ذهب نظري 

ما قدمه من اأعمال ومناقب يقتدى بها.

واأ�شار اإلى جهود امللك الراحل يف نه�شة اململكة العربية ال�شعودية يف �شتى 

اململكة  باتت  حتى  والتنموية,  والعمرانية  والتعليمية  القت�شادية  املجالت 

العربية ال�شعودية من الدول التي ي�شار اإليها بالبنان من ناحية حجم التطور 

الذي �شهدته يف عهده.

واختتم الغامن بيانه قائال »عزاوؤنا الوحيد اأن الراحل الكبري �شلم الراية 

اإلى ع�شده خادم احلرمني ال�شريفني امللك �شلمان عبدالعزيز, وكلنا ثقة باأن 

م�شرية اخلري والعطاء يف اململكة العربية ال�شعودية ال�شقيقة �شت�شتمر بنف�س 

الزخم والوترية«.

جمــل�س النــواب البحــريني يعــزي ال�سعــب ال�سعــودي 

والأمة الإ�سالمية يف وفاة امللك عبداهلل بن عبدالعزيز

اأعرب رئي�س جمل�س النواب البحريني اأحمد بن اإبراهيم املال عن �شادق 

عزائه وموا�شاته لل�شعب ال�شعودي ولالأمة العربية والإ�شالمية يف رحيل خادم 

احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز اآل �شعود.

وقال املال يف ت�شريح �شحفي اإن الأمة العربية والإ�شالمية فقدت قائدًا 

ما  وهو  �شعبه  لأبناء  جليلة  خدمات  قدم  كبريًا,  وزعيمًا  واإ�شالميًا  عربيًا 

العربية  اململكة  بها  تنعم  التي  والتنمية احل�شارية  النه�شة احلديثة  ت�شهده 

ال�شعودية, واإ�شهاماته الكبرية يف عمارة وتو�شعة احلرمني ال�شريفني.

ونوه املال بالدور امل�شهود للملك الراحل عبداهلل بن عبد العزيز يف خدمة 

الإقليمية  املحافل  خمتلف  يف  عنها  والدفاع  والإ�شالمية  العربية  الق�شايا 

والدولية وجهوده يف خدمة الإن�شانية, داعيًا اهلل القدير اأن يتغمد فقيد الأمة 

العربية والإ�شالمية امللك عبد اهلل بن عبدالعزيز بالرحمة واملغفرة.

الربملان العربي ينعى فقيد الأمة

الأمة  فقيد  اليوم  اأحمد بن حممد اجلروان  العربي  الربملان  رئي�س  نعى 

امللك عبداهلل بن عبد العزيز اآل �شعود - رحمه اهلل -.

وقال اجلروان يف بيان له » نتوجه با�شمي وا�شم ال�شعب العربي وممثليه 

امللك  الأمة  فقيد  بوفاة  والإ�شالمية  العربية  لالأمة  والتعازي  الأ�شى  ببالغ 

عبداهلل بن عبدالعزيز الذي كان والدًا وقائدًا لالأمة العربية والإ�شالمية«, 

داعيًا املولى عز وجل اأن يتغمد روحه بوا�شع رحمته ويدخله ف�شيح جناته.

ال�شريفني  يوفق اهلل خادم احلرمني  اأن  اأمانيه يف  واأعرب اجلروان عن 

امللك �شلمان بن عبدالعزيز اآل �شعود - حفظه اهلل -.

جمل�س النــواب العراقــي: امللك عبداهلل قائد تاريخي 

ا�ستطاع بحكمته ا�ستيعاب م�ساكل املنطقة

ال�شعب  اإلى  تعازيه  �شليم اجلبوري,  العراقي  النواب  رئي�س جمل�س  قدم 

ال�شعودي والأمتني العربية والإ�شالمية بوفاة خادم احلرمني ال�شريفني امللك 

عبد اهلل بن عبد العزيز اآل �شعود.

وقاًل يف بيان �شادر عن مكتبه اإن الأمة لن تن�شى مواقف امللك الراحل 

الق�شايا  من  العديد  الإن�شاين يف  ودوره  التطرف,  ومواجهة  الفرقة  نبذ  يف 

وامللفات يف ال�شاأن العربي والدويل, اإذ اأنه عمل جاهدا على وحدة الكلمة.

وو�شف رئي�س الربملان العراقي, امللك عبد اهلل بن عبد العزيز اآل �شعود 

باأنه كان قائدًا تاريخيًا ا�شتطاع بحكمته ا�شتيعاب م�شاكل املنطقة.
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في آخر خطاب للفقيد ألقاه نيابة عنه سمو ولي العهد من على منبر الشورى

خادم الحرمين الشريفين: الدولة تعتمد على مجلس 
الشورى في صياغة حاضر الوطن ومستقبِله

بن  عبداهلل  امللك  ال�سريفني  احلرمني  خلادم  خطاب  اآخر  يف 
اأكد  ال�سورى  جمل�س  يف   - اهلل  يرحمة   - �سعود  اآل  العزيز  عبد 
اأعمالِه  الوطن, ويف  ال�سورى يج�سد يف ت�سكيِله وحدَة  اأن جمل�س 
نـع القـرار, واأع�سـاءه الــذيـَن تعتمد عليهم الدولُة  امل�ساركَة يف �سُ
يف �سياغــة حــا�سر وم�ستقــبِل الوطن, علــيهم م�ســوؤوليًة كبــرى 
فِع مب�ساِر  �ُس لها اململكة, ويف الدَّ يف مواجهِة التحدياِت التي تتعرَّ
التنميِة الوطنيـــِة يف اأبعاِدها املُختلفِة, لتحقيِق تطلُّعاِت املواطن.
 جاء ذلك يف اخلطـــاب امللكي ال�سنـــوي لفتتاح اأعمـال ال�سنة 
نيابــة  األقاه  الذي  ال�ســورى  ال�ساد�سة ملجلـ�س  الدورة  الثالثة من 

عبدالعزيــز  بــن  عبداهلل  امللك  ال�سريفني  احلرمني  خــادم  عــن 
-يرحمه اهلل- �ساحب ال�سمو املـلكي الأمـري �سلمان بن عبــدالعــزيز 
الدفـاع  وزير  الــوزراء  جمل�س  رئيـــ�س  نائـب  العهد  ويل  �سعود  اآل 
وذلك يف احلفل الـذي اأقيم يف مقر املجل�س بالريا�س يوم الثالثاء 
املوافق 15 ربيع الآخر 1436هـ املوافق 6 يناير 2015م, بحـ�ســور 
اأ�سحــــاب ال�سمو امللـكي الأمراء واأ�سحـــاب ال�سماحة والف�سيلـــــة 
العلمـاء, واملعــايل الوزراء, وكبـار امل�سوؤولني من مـدنيني وع�سكريني 
ورجال الأعمال والأعيان و�سفـــراء الدول ال�سقيـــقة وال�سديقــة 

املعتمدين لدى اململكة.
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اأعلن تربع اململكــة مببــلغ )100( مليون دولر لتفعــيل  الإ�شالم النقية,كما 
لهذا  الت�شدي  لأهمـــية  منـــه  اإدراكًا  الإرهـــاب  ملكافحــة  الــدويل  املركـــز 

الوباء الذي ي�شكل تهديدًا للعامل كله.
وبني معاليه اأنه يف ظل ما ت�شهده بع�س الدول العربية من اأحداث وظروف 
ع�شيبة اأثرت يف ا�شتقرارها فقـــد وا�شــلت اململكـــة م�شـــاعيها الهادفـــة اإلى 
حتقيق الأمن وال�شتقرار, فلم تاأل جهدًا يف اتخاذ الإجراءات الكفــيلة بوقف 

نزيف دم ال�شعب ال�شوري ال�شقيق وحماولت اإيجاد حل لالأزمة ال�شورية.
كما رحبت اململكة باتفاق ال�شلم وال�شــراكة الوطنية الذي وقعته الأطراف 
ال�شيا�شية اليمنية اآملة اأن مُيّكن هذا التفاق اليــمن ال�شقيـق من جتاوز اأزمته 
امتدادًا لرعاية اململكة للمبادرة اخلليـجية التي اأ�شهــمت يف جتـــنيب اليمـــن 

ال�شقيق ويالت النزاع والفنت.

وقال معايل رئي�س جمــل�س ال�ســـورى: اإن اململكـــة العربيـة ال�شعودية بذلت 

عرب مبادرة خادم احلرمـني ال�شـريفني جهـودًا كللت - وهلل احلمد - بالنجاح 
لراأب ال�شدع بني كل من جمهورية م�شر العربية ودولة قطر ال�شقيقتني �شعيًا 

لجتماع الكلمة ووحدة ال�شف العربي.
 وا�شتعر�س معاليـــه ما حقــقه املجلـــ�س من منــجزات خالل ال�شنة الثانية 
من اأعمال دورته احلالية, وقال: اإن جملـ�س ال�شـــورى خــتم عامــه الثـــاين من 
هذه الدورة بجملة من الإجنازات كانت نتـــاج )79( جل�شـة مت خاللها درا�شة 
عدد من م�شروعات الأنظمة واللوائح والتفاقيات والتقارير واخلطط وفقًا ملا 

ن�شت عليه املادة اخلام�شة ع�شرة من نظامه.
القـــــرارات التي �شـــــدرت عـــــن املجلـــــ�س  اإجمايل  اأن  واأو�شــح معاليـــــه 
خـــــالل عامـــــه املن�شرم بلـــــغ )154( قرارًا على النحـــــو الآتي: )25( قـــــرارًا 

وبدئ احلفل اخلطابي باآي من الذكر احلكيم.
ثم األقى معايل رئي�س جملـــ�س ال�شــورى ال�شيخ الدكتور عبد اهلل بن حممد 
بن اإبراهيم اآل ال�شيخ كلمة �شكر فيها اهلل عّز وجــّل على مــا َمّن به على خادم 
احلرمني ال�شريفني من جناح الإجراء الطبي املوؤقت, �شـائاًل اهلل اأن ي�شاعف 

له الأجر لقاء ما قدمه لأمته ووطنه.
وعبـــر معاليـــه عــن �شعـــادة جمل�س ال�شـــورى بت�شريــف �شــمو ويل العهد 
نيابة عن خادم احلرمني ال�شريفني لفتتاح عــاًم جديد يف م�شرياملجل�س التي 

اأحيطت بالرعاية والهتمام من لدن القيادة الكرمية.
وقال: اإن جمل�س ال�شورى يحتفي بت�شريف �شموكم يف يــوم من اأيام الوطن, 

يلتقي فيه �شموكم بنخبة من اأبناء وبنات الوطن الذين اأ�شنــدت اإليهــم مهــمة 
جليلة وم�شوؤولية وطنـية كبــرى, ون�شتذكـــر يف هــذا املقـــام ما اأ�شبــغ اهلل تعالى 
علينا من نعم متوالية, ومـا وفق اهلل اإليه من اإجنازات فريدة عنوانها الإ�شالح 

والبناء والنماء رغم كل التحديات والظروف التي ي�شهدها عاملنا اليوم.

واأ�ساف معايل رئي�س جمل�س ال�سورى: اإن اململكة العربية ال�شعودية �شهدت 

خالل الفرتة املا�شية عددًا من القرارات والأوامر ومزيدًا من م�شاريع النماء 
واخلري التي ت�شب يف م�شلحة هذا الوطن اإنفاذًا لتوجـــيهات خادم احلرمني 

ال�شريفني.
وا�شتعر�س معايل الدكتور اآل ال�شيخ عددًا من تلك القرارات بينها �شدور 
املوافقة الكرمية على برنامج عمل تنفيــذي لدعم م�شــروع املـــلك عـــبد اهلل 
بن عبد العزيز لتطوير التعليـــم العــام مدتـــه خمـــ�س �شنــوات مببلغ )80( 
مليار ريال, وت�شكيل جلنة وزارية تتولى الإ�شراف العام على تنفــيذ الربنامج, 
م�شريًا اإلى ما �شهده القت�شاد املحلي بحمد اهلل من منو جيد نتيجة ال�شيا�شة 
القت�شادية املتميزة التي تنتهجها الدولة يف خططها وبراجمـــها التنمويــــة, 
حيث حقق القت�شاد ال�شعــودي بتوفيــق اهلل املركز الثــالث كاأكـــرب اقتـــ�شاد 
عاملي يف اإجمايل الأ�شــول الحتــياطيــة يف �شــهر رمــ�شان / �شــوال مــن عــام 

1435هـ املوافق يوليو من عام 2014م.

واأ�ساف اآل ال�سيخ : يف العـــام املا�شـــي تفــ�شل خادم احلــرمني ال�شــريفني  

بافتتاح مدينـــة امللك عــبد اهلل الريا�شية بجدة, واأ�شدر اأمره الكرمي باإن�شاء 
)11( اأ�شتادًا ريا�شـيًا على اأعلى املوا�شـــفات واملعايري الدولية يف بع�س مدن 

اململكة دعمًا لل�شباب والريا�شة فيما يعود بالنفع والفائدة لهم ولوطنهم.
واأكد معايل رئي�س جمل�س ال�شورى اأن هذه البالد الطيبة منذ ن�شاأت وهي 
ترتكز يف �شيا�شتها على مبادئ واأ�ش�س ل حتيد عنـــها اأبدًا, فهــي دائمًا تقف 
اإلى جانب احلق والعدل وت�شعى اإليه وتتعاون مع املجتـــمع الـــدويل بهيـــئاته 
يعم  اأن  اأجل  من  الدويل  وال�شلم  الأمن  يعزز  ما  كل  حتقيق  يف  ومنظماته 
الرخاء وال�شتقرار هذا العامل, ولأن العامل اليوم ميوج بعدد من الق�شايا, 
اأبعاد  يدرك  الذي  القائد  ال�شريفني  احلرمني  خادم  كلمة  جاءت  فقد  لذا 
واملجتمع  والإ�شالمية  العربية  الأمتني  اإلى  تاريخية  كلمة  وجه  حيث  الأمــور 
الدويل حذرهم فيهـــا من تنـــامي خــطر الإرهـــاب وحمــاولت ت�شويه �شورة 
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تتعـــــلق بالأنظمـــــة واللوائـــــح, و)67( قـــــرارًا تتعـــــلق بالتـقـــــارير ال�شنويـــــة, 
و)49( قرارًا تتعلق بالتفاقـــــيات ومذكـــــرات التفاهـــــم, )5( قرارات تتعلق 
بت�شكيل جلان املجلــــ�س املتخ�شـ�شة واللجان اخلا�شـــــة, و)4( قرارات تتعلق 
بال�شرتاتيجيات واخلطط, و)4( قرارات تتعلق مبقرتحات الأع�شاء عرب املادة 

)23 من نظام املجل�س(.
واأ�شار معايل رئي�س جمل�س ال�شـــــورى اإلى اأن من بني م�شـــــروعات الأنظمة 
التي در�شها املجل�س يف العام املنـــــ�شرم تعديل بع�س مواد نظـــــام العـــــمل, 
وم�شروع تنظيم الهيئة العامة لالأوقاف, وم�شـــــروع نظام وظـــــائف مبا�شرة 
الأموال العامة, وم�شروع نظام جباية الزكاة يف الأن�شطة التجاريـــــة واملهنية, 
وتعديل بع�س مواد نظام هيئة التحقيـــــق والإدعاء العام ولئحـــــة اأع�شائها 

والعاملني فيها.

واأكـــد معالـــيه حر�س املجلـــــ�س ومــن خـــــالل توجيـــــهات خــادم احلرمني 
ال�شريفني و�شمو ويل عــهــده الأمــني, و�شمو ويل ويل العهــد على اأن يحــمل 
هموم املواطن وينقلــها للم�شـــوؤولني كٌل يف اخت�شــا�شه, حيــث اأولى املجــل�س 
عرب �شنواته املا�شية هذا اجلانب اهتمامًا كبريًا خــالل ا�شتــ�شافتــه الــوزراء 
اإلى  ح�شر  قد  اأنه  اإلى  م�شريًا  املختلفة,  احلكومية  الأجهزة  يف  امل�شوؤولني  و 
من  عــدد  ال�شاد�شة(  )الدورة  من  الثانــية  ال�شنــة  خالل  ال�شورى  جمـــــل�س 
امل�شوؤولني يف الوزارات والأجهزة احلكوميـــة املختلفــة حيث متت مناق�شتـــــهم 
فيـــــما يخ�س اأداء تــلك الوزارات واجلهـــات التابعـــة لهم, وا�شتي�شاح كثيـــــر 

من املو�شـــــوعات الداخلة يف اخت�شا�شاتهم.
واأبان اأن املجل�س فتـــح نوافـــذ عدة يتلـــقى منها اقـــــرتاحات املواطـــــنني 
و�شكاواهم �شواء من خالل جلنة حقوق الإن�شان والعرائ�س التي متــار�س دورًا 
رئي�شًا يف هذا املجال, اأو من خالل عقد اجتمـــاعات مع املواطنني وال�شتماع 

مبا�شرة لق�شاياهـــم, اأو عن طريق التوا�شـــــل الإلكرتوين الذي خـــــ�ش�س له 
املجل�س وحدة اإدارية من اأجل ت�شـــهيل توا�شـــــلهم مع املجل�س اأو عرب الربيد 

بر�شائل وعرائ�س يتلقاها وحتظى بالعناية والدرا�شة.

ولفت معــايل الدكــتور عبداهلل اآل ال�شــيخ النظــر اإلى اأن جمــل�س ال�شــورى 
وا�شل جهوده على �شعــيد الدبلوما�شــية الربملانيــة التي اأ�شهــمــت علــى مــدى 
ال�شنوات املا�شية يف اإبــراز �شــــورة اململكـــة احل�شارية, وحقيقة الواقع الذي 
تعي�شه, ومواقفــها العادلــة جتــاه جمــمل الق�شــايا الدولــية, �شــواء من خـالل 
امل�شاركة يف املوؤمترات الربملانية الدولية والإقليمية اأو الزيارات التي يقوم بها 
م�شوؤولو واأع�شاء املجــل�س اأو جلــان ال�شداقــة الربملانيــة, اأو من خالل الوفود 

الربملانية التي ي�شت�شيفها املجل�س من خمتلف الدول.

و�شكر اآل ال�شيخ امل�شوؤولني يف املجل�س والأعــ�شاء على جهودهم, موؤكدًا اأن 
املجل�س ي�شري - مب�شيئة اهلل - من اأجل حتقيق املزيد من الإجنازات التي يطمح 
 اإليها املواطن وتتطلع اإليها القيادة الكرمية من اأجل م�شتقبل زاهر وعطاء اأكرب.
ورفع معايل رئي�س جمل�س ال�شورى يف خــــتام كلـــمته ال�شـــكر خلــادم احلرمني 
ال�شريفني ول�شمو ويل عهده الأمني و�شمو ويل ويل العهد - حفظهم اهلل - 
على ما يلقاه املجل�س من دعم واهتمام وتاأييد, �شائاًل اهلل �شبحانه وتعالى اأن 
يدمي على هذه البالد املباركة وقادتها ف�شله وكرمه, ويحقق ما ي�شبوا اإليه 

اجلميع من اآمال وتطلعات اإنه �شميع جميب.
اإثر ذلك األقى �شمو ويل العهــد كلمـــة خـــادم احلـــرمني ال�شريفني لفتتاح 

اأعمال ال�شنة الثالثة من الدورة ال�شاد�شة ملجل�س ال�شورى, فيما يلي ن�شه :
ب�شم اهلل الرحمن الرحيم احلمُد هلِل, وال�شالُة وال�شالُم على ر�شوِل اهلل, 

نبيَنا حممٍد وعلى اآلِه و�شحبِه اأجمعني.

آل الشيخ : مجلس الشورى يحمل
هموم المواطن وينقلها للمسؤولين

كٌل في اختصاصه

الدبلوماسية البرلمانية التي مارسها 
المجلس أبرزت صورة المملكة الحضارية 
ومواقفها العادلة تجاه القضايا الدولية
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اأيُّها الإخوُة والأخواُت اأع�شاُء جمل�ِس ال�شــورى ال�شــالُم عليكم ورحمُة اهلِل 
وبركاته:

يف ُم�شتهلِّ هذا اللقاِء ال�شنوي, الذي يجمُعَنا بهــذِه الُنخـــبِة الطيـــبِة مـــن 
اأبناِء وبناِت هذا الوطِن الغايل, ي�شريِن اأْن اأُقـــدَم لكُم ال�شكَر على ما قاَم بِه 
جمل�شُكم من اأعماٍل, وما اتخذُه من قــراراٍت, �شاهمـــْت يف تـــر�شيِد خيـــاراِت 

وقراراِت احلكومِة, وفَق ما تقت�شيِه م�شلحُة الوطِن واملواطن.
َب اهلُل ثـــراه - عن قـياِم هذا  لقْد اأثمرْت جهوُد موؤ�ش�ِس هذِه الدولـــِة - طيَّ
الكياِن العظيم, الذي اأ�شبَح من م�شوؤوليِتنا جميعًا حكومـــًة و�شعبًا احلفاُظ 
عليِه وعلى ُمكت�شباتِه ومكانتِه بنَي الأمِم وعلى ر�شالتِه ال�شامـــية, تلَك الر�شالُة 
املُ�شتمدُة من قيِم الإ�شالِم ال�شمحة, ومن رغبٍة يف احلواِر والتفــاعِل مَع الأُمِم 

الأُخرى, ُبغيَة حتقيِق الغاياِت الإن�شانيِة املُ�شرتكة.

نِع  ُد جمل�ُشكْم يف ت�شكيِله وحدَة الوطن, ويف اأعمالِه امل�شـــاركَة يف �شُ ُيج�شِّ
القرار, فاأنتْم من قادِة الراأي الذيَن تعتمُد عليهُم الــدولُة يف �شياغِة حا�شِر 
وم�شتقبِل الوطن, وهذا ُيلقي عليُكم م�شوؤوليًة كبـــرى يف مــواجهِة التحدياِت 
فِع مب�شــاِر التنمــيِة الوطـــنيِة يف اأبعاِدها  �ُس لها بالدُكم, ويف الــدَّ التي تتعرَّ

املُختلفِة, لتحقيِق تطلُّعاِت املواطن.
اإنَّ بلُدكم يعي�ُس يف منطـــقٍة ت�شــهُد العـــديَد مـــن الأزمـــاِت, التــي اأَْفـــرَزت 
حتدياٍت كبرية, وبفـ�شِل اهلِل ثمَّ بتعـاوِن جملـ�ِشكم, وتـ�شاُفِر جهوِد حكومتكم 
ا جعَل  ات, ممَّ ا مَن التعامِل مَع هذِه الأزماِت,وال�شتجابــِة لهــذِه التحــديِّ متَكنَّ

بالَدُكم واحَة اأماٍن يف حُميٍط ُم�شطرب.
واليوَم - وكما تعلموَن - يواجــُه وطـــنُكم حتــدياٍت اإقليــميٍة غرَي م�شبوقة؛ 
ـــفْت بواِقعها,  ٍة َع�شَ نتيجًة ملا حلَّ بدوٍل جماورٍة اأو قريبٍة من اأََزمـــاٍت حـــادَّ
ا َيتطلَُّب  ودَفعْتها اإلى ُم�ْشتنقِع احلروِب الأهلــــيِة وال�شراعـــاِت الطائفــية, ممَّ

ا اليقظَة واحلذر. منَّ

ُد لكم اأنَّ قياَدتُكم ُمدركــٌة لهـــذِه التحـــدياِت وتــداعَياِتها, وبعْوِن اهلِل  واأُوؤكِّ
مِتها  وتوفيقه, �شتبَقى بالُدكم َتتمتَُّع مبا حَباَها اهلُل من ِنَعــٍم عــديدٍة ويف ُمقدِّ

نعمُة الأمِن وال�شتقرار.
اأيُّها الأعزاُء الكرام ل يخــفى عليُكم ما يحــــدُث يف �شوِق البتـــروِل العامليِة 
عُف النموِّ  متـــَها �شَ بتَها عوامُل عديــــدة, ياأتـي يف ُمقدِّ من تطوراٍت طارئٍة, �شبَّ
يف القت�شاِد العاملي. واإنَّ هذِه التطوراِت لي�شـــْت جديـــدًة يف �شـــوِق البتـــرول, 
وقْد تعاملْت معها حكومُة بالِدُكم يف املا�شي باإرادٍة �شلبـــة, وبحكمٍة وِحْنكة, 

اِت احلاليِة يف �شوِق البرتوِل العامليِّ بذاِت النهج. و�شوَف تتعامُل مع املُ�شتجدَّ
اإنَّ اململكَة �شتبقى ُمدافعًة عن م�شاحِلـــَها القت�شاديِة, ومكاَنِتها العامليِة 
�شمَن مْنُظوٍر وطني, ُيراعي ُمتطلَّبات رفاهَيِة املواطـــن, والتنمـيِة املُ�شتدامِة, 

وم�شالِح اأجياِل احلا�شِر واملُ�شتقبل.
ُد اأنَّ الَتــطوَُّر احلقــيقي هــَو الــذي يــتمُّ ِوْفــَق ُخطى موزونٍة, ُتراِعي  وُنـــوؤكِّ
ُمتطلَّباِت الإ�شالِح, والقراراُت الر�شيدُة يتمُّ اتخــاُذها بعـــيدًا عِن العــواطف, 
تُكم كبريٌة اأماَم املواطِن  ميِم م�شلحِة الوطِن واملواطِن, وم�شوؤوليَّ بُّ يف �شَ وَت�شُ

ُكم اأهٌل لهذِه امل�شوؤولية. فيما ُيعر�ُس عليُكم من مو�شوعات, واأنا على يقني باأنَّ
قُت يف خطابي هــــذا اإلى بعــــ�ِس املو�شـــوعاِت التي ت�ْشتْحِوُذ على  لقْد تطرَّ
ِع عليكم ا�شتعــــرا�ٌس ملا اأجنزْتُه حكومُة بالدكم  اهِتمامُكم, ويف خطــابي املُوزَّ
خالَل العاِم املا�شي يف ال�شـــاأِن الداخلي واخلارجي, �شائاًل املولى عزَّ وجلَّ اأن 

ُيوفقَنا جميعًا لكلِّ ما فيِه خدمُة الديِن والوطن.
وال�شالُم عليكم ورحمُة اهلِل وبركاته,,,

وفيــما ياأتي ن�س خطــــاب خادم احلرمـــني ال�سريفني املـــلك عبداهلل بن 

عبدالعزيز اآل �سعـــود لأعـــمال ال�سنـــة الثالثـــة من الدورة ال�ساد�سة ملجل�س 

ال�سورى:

ب�شم اهلل وعلى بركة اهلل نفتتح اأعـــمال ال�شنــة الثالثة من الدورة ال�شاد�شة 
ملجل�س ال�شورى �شائلني املولى القدير اأن يوفـقنا جميعًا اإلى ما فيه خري بالدنا 

الغالية واأن يبارك جهودنا جميعًا ويجعل اأعمالنا خال�شة لوجهه الكرمي.

اأيها الإخوة والأخوات:

ي�شرين يف هذا اللقاء ال�شـــنوي الـــذي يجمـــعني بهــذه النخبة الطيبة من 
اأبناء وبنات هذا الوطــن الغــايل اأن ا�شتــعر�س معكم مــا حققــته دولتكـــم من 

اإجنازات خالل العام املا�شي على ال�شعيدين الداخلي واخلارجي.

وبداية نود اأن ن�شتذكر معكــم جمـــيعًا ما مــًن اهلل به عليــنا يف هذه البالد 
الآمنة من نعم عظيمة اأولها نعمة الإ�شالم وما �شرفت به بـــالدكم مــن خدمة 
احلرمني ال�شريفني وقا�شديهما ثـم ما مًن اهلل به عليــنا من توحـــيد ال�شــتات 
على يد امللك عبدالعزيز - طيــب اهلل ثراه - فــاأمن اأهلــها بعد خوف واجتمع 
ال�شمل بعد فرقة واأ�شــ�س - رحمـــه اهلل - دولـــة موحــدة وبنى نهــ�شة مباركة 
ووا�شل اأبناوؤه امللوك من بعده م�شـرية البــناء اإلى اأن و�شلــت بــالدكــم اإلى ما 

و�شلت اإليه من تطور ونه�شة على امل�شتويات كافة.

تُكم كبيرٌة أماَم المواطِن، وأنا  مسؤوليَّ
على يقين بأنَُّكم أهٌل لهذِه المسؤولية
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اأيها الإخوة والأخوات:

ياأتي هــذا اللقاء يف ظـــروف دوليـــة واإقليميـــة بالغـــة احل�شا�شيـــة والدقة 
فمحيطنا الإقليمي ميوج بالقالقل والفنت ك�شر فيه الإرهاب عن اأنيابه قاتاًل 
لالأنف�س و�شالبًا لالأموال ومنتهكًا لالأعرا�س, ومع تلك الظروف وما ت�شتدعيه 
من ان�شغال بها, فقد وا�شلت دولتكم م�شــريتها التنمـــوية �شـــاعية اإلى تعـــزيز 

الأمن وحتقيق راحة املواطن و�شعادته.

اأيها الإخوة والأخوات:

اإن حتقيق التنمية والرخاء يرتافق معه ت�شجـــيع منظومـــة القيـــم الثقافــية 
والأخالقية التي تقوم عليها بالدنــا والتي حث عليـــها ديننا احلنـــيف الداعي 
اإلى ن�شر الت�شامح واملحبـــة والرحـــمة, وتر�شـــيخ الهويـــة الإ�شالمـية والعربية 
للمملكة, وال�شتمرار يف دعم مكانتها على ال�شعيد الدويل, وتعـــزيز الوحـــدة 
الوطنية, وحتقـــيق الأمن الوطني ال�شامـــل, و�شمـــان حقـــوق الإن�شان والعدل 
وامل�شاواة وال�شتـــقرار, مع تطبـــيق مبادئ ال�شفافـــية وامل�شـــاءلة, وموا�شـــلة 
الإ�شالح املوؤ�ش�شي وحمايـــة النزاهـــة ومكافحـــة الف�شاد, ولتحقيق ذلك فقد 
�شعينا اإلى تكري�س احلوار الوطني يف الداخل فوا�شــل مركز امللك عبدالعزيز 
للحوار ن�شاطه املر�شـــوم له يف تعزيز قيم احلـــوار بني اأطـــياف املجتمـــع كافة 
واأطلق برنامج ) حوارات ( مب�شاركة نخبة من العلـــماء والدعـــاة واملفكرين 

واملثقفني للحوار حول مو�شوع التطرف.
كما اأكدت دولتكم دائما على اأهمية تعزيز حقوق الإن�شان واأ�شدرت املزيد 
من الأنظمة املتعلقة بذلك وكان اآخرها نظـــام احلمـــاية من الإيـــذاء ونظـــام 
حماية الطفل, وتوا�شل الهيئة الوطنية حلقــوق الإن�شان متابعة كل ما يتعلق 

بحقوق الإن�شان.

كما اأن املجتمعات ل تنه�س اإل بالتكـــاتف وامل�شاركـــة يف نـــواحي احلياة, 
ومن هذا املنطق فقد عملت دولتكم على ت�شجيع م�شاركة اأو�شــع للمراأة �شمن 
�شوابط ال�شرع احلنيف, ول �شـك اأن وجـــود ثـــالثني ع�شـــوًا من الن�شـــاء يف 
جمل�شكم هذا خري دليل على هذه امل�شاركـــة الواعيـــة والفاعـــلة التي تنعك�س 

اإيجابًا على احلياة الجتماعية والقت�شادية يف وطننا الغايل.
كما �شدر عدد من الأنظمة التي ت�شب يف هذا الجتاه منها نظام املجال�س 
البلدية, كل ذلك بهدف الو�شول ببالدكم اإلى م�شـــاف الـــدول الأكرث تقدمًا 

ورخاء مع احلفاظ على قيمنا الإ�شالمية وتراثنا الأ�شيل.

اأيها الإخوة والأخوات:

يظل الأمن هاج�شًا اأ�شا�شيًا لنا جميعًا وقد �شهـــدنا خـــالل العـــام الفـــائت 
حمـــاولت م�شتمـــيتة من الفئـــة ال�شالـــة وعنـــا�شر التخريب ودعـــاة الفرقة 
للنيل من ا�شتـــقرار بالدكـــم ووحـــدتها فكان الرد عليها يف املواقف الرائعة 
من املواطنني على م�شتوياتهم كافـــة مـــما اأثلج ال�شدر وطماأننا اإلى �شالبة 

وحدتنا الوطنية وباءت تلك املحـــاولت بالفـــ�شل الذريـــع نتيجة هذه املواقف 
وما قامت به موؤ�ش�شات الدولة الأمنية والع�شكريـــة, التي وقــفت لهم باملر�شاد 
واأف�شلت خططهم نقول ذلك ون�شري بفخر واعتـــزاز اإلى يقظة رجال الأمن 
وت�شحياتهم من اأجل اأداء ر�شالتهم, وندعو ملن توفـــاهم اهلل بوا�شـــع رحمته 
ومغفرته وجنته, ونحيي من يوا�شل ال�شهر على اأمن الوطـــن واملواطن ون�شد 

على �شاعده وندعو له بالتوفيق وال�شالمة.

واإننا بهذه املنا�شبة ومن هذا املنرب نوؤكد للجـــميع اأننا لن ن�شمح باأي تهديد 
للوحدة الوطنية وليعلم من يرتهنون اأنف�شهم جلهات خارجية تنظيمات كانت 
اأم دوًل اأنه ل مكان لهم بيننا و�شيواجهون بكـــل حزم وقـــوة, كما نوؤكد عزمنا 
على موا�شلة العمل الفكري والأمني للت�شدي لالإرهاب ولن يهداأ لنا بال حتى 

ن بالدنا الغالية من هذا اخلطر. نح�شّ

اأيها الإخوة والأخوات:

لقد ابتلي العـــامل بـــداء الإرهـــاب هـــذا الداء الـــذي ا�شتـــ�شرى يف اأنحاء 
املعمورة والذي اأ�شر بامل�شلمني اأكرث من غريهم وعـــانت منـــه بالدكم كما 
عانى منه غريها, ولقد حر�شنا اأن تكون دولتكم يف مقدمة الـــدول ملحاربته, 
فعلى ال�شعيد الداخلي متت مواجهته من خالل حماور عـــدة منهـــا ما يتعلق 
باجلانب النظامي باإقرار نظام جرائـــم الإرهـــاب ومتويلـــه ومنـــها ما يتعلق 
باجلهود املبذولة من العلماء والدعـــاة واملثقـــفني لبيـــان �شـــالل هذا الفـــكر 
وخطورته على العقيدة والأمن ومن ذلك ما �شدر عن هيئة كبار العلماء عن 
الإرهاب وخطره ومكافحته, اإ�شافة اإلى العـــمل الأمني الدائـــم ملواجــهته من 
خالل التحركات الأمنية ال�شتباقـــية لإف�شـــال خطط الإرهابيني ومطاردتهم 

والقب�س عليهم وتقدميهم للعدالة.
وعلى ال�شـــعيد اخلـــارجي كان لدولتكـــم ال�شبق يف التحذير من الإرهاب 
وذلك من خالل دعوتنا لإن�شاء املركـــز الدويل ملكافـــحة الإرهـــاب والدعـــوة 
اإلى مواجهة الإرهـــاب على امل�شتـــوى الدويل وقـــدمت اململكـــة لهـــذا املركـــز 
تربعًا مببلغ مائـــة مليون دولر لتفعيل دور هذا املركز عاجاًل, ثم عززنا ذلك 

بدعوتنا املجتمع الإقليمي والدويل اإلى التعاون ملكافحة هذا الداء.

الإخوة والأخوات:

اإن العدالة اأ�شا�س قامت علـــيه هذه الدولة, و�شتظل قائمة عليه باإذن اهلل, 
وقد اأنيط حتقيق العدل مبوؤ�ش�شة الق�شـــاء التي ت�شري يف بالدنا مبقت�شى �شرع 
اهلل, وقد حر�شنا من خـــالل م�شروعـــنا لتطويـــر الق�شاء وتذليل ال�شعوبات 
التي تواجه املوؤ�ش�شـات الق�شائــية للو�شول بهذا املرفـــق البالـــغ الأهميـــة اإلى 
ما ن�شبو اإليه جميعًا من حتقيـــق العدالـــة, وقد ناق�شـتم يف جمل�شكم املوقـــر 
نظام املرافعات ال�شرعية ونظام الإجراءات اجلزائيـة ونظام املرافعات اأمام 

ديوان املظامل التي مت اإ�شدارها.

الدولة عملت على تشجيع مشاركة أوسع 
للمرأة ضمن ضوابط الشرع الحنيف

لن نسمح بأي تهديد
للوحدة الوطنية
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كما �شـــدر اأمرنـــا بت�شكـــيل جلـــنة �شرعيـــة من عدد من العلماء الأفا�شل 
لإعداد م�شروع مدونـــة لالأحكـــام الق�شائيـــة يف املو�شوعـــات ال�شرعيـــة التي 
يحتاجها الق�شاء ت�شنـــف على هيئة مواد على اأبواب الفقه الإ�شالمي, ونحن 
عازمون بعون اهلل على ال�شتمـــرار يف هذا التطـــوير �شعيًا للو�شول بالق�شاء 
يف بالدنا اإلى امل�شتوى الذي تقت�شيه ال�شريعة ال�شمحــة ويتطلع اإليه املواطنون 

ولن نرتدد يف دعم م�شرية الق�شاء و�شون ا�شتقالله.

اإخواين واأخواتي الأعزاء:

لــقد ا�شـتطعـــنا بحـــمد اهلل عـــلى مـــدى العـــام املن�شـــرم اإجنــاز الكثـــري 
من امل�شاريـــع املتعلقـــة باحلرمـــني ال�شريفـــني, فقـــد �شارفـــت اأعمـــال تو�شعة 
امل�شجد احلرام على النتهاء ب�شكل عام كما مت اإجنـــاز مرحلـــة كبـــرية من 
التو�شعة اخلا�شة باملطاف وكذا م�شروع اجلمرات, وقـد ات�شـــحت ب�شائر تلك 
الإجنازات بحمد اهلل يف مو�شم احلج املا�شي حيث اأدى احلجـــاج منا�شكـــهم 

براحة وطماأنينة �شهد بها القا�شي والداين.

اأيها الإخوة والأخوات

بحمد اهلل مت اختتام خطة التنمية التا�شعة وقد حتقق منها الكثري, ون�شاأل 
املولى عز وجل اأن يجعل اخلطـــة التنمويـــة العا�شـــرة التي ناقـــ�شها جمل�شــكم 
املوقر اأكرث مـردودًا من �شابقاتـــها, والتي تـــم الرتكيـــز فيـــها على امل�شـــارات 
التنموية لرفع امل�شتـــوى املعي�شي وحت�شني نوعية احلياة , والرتقاء باخلدمات 
واملرافق وكفاءتها, وحت�شني اآليات تنفـــيذ الربامـــج وامل�شاريع ومتابعتها, مبا 
ي�شمن الرت�شيد والتنمـــية امل�شتدامـــة, وتنمية املـــوارد الب�شريـــة, مع حتـــقيق 
التنمية املتوازنة بني مناطق اململكـــة ورفع القيمة امل�شافة للموارد الطبيعية, 

املعرفة  على  القائـــم  القت�شـــاد  نحو  والتحول  العلمي  البحث  وتعزيز 
القطاع  مع  ال�شراكة  جمالت  تو�شيع  يف  ال�شتمرار  مع  املعريف  واملجتمع 
للعـــمل,  فر�س  توفري  يحقق  مبا  ال�شغرية  املن�شاآت  قطاع  وتطوير  اخلا�س 
ومتابعـــة املحافظـــة على التعزيز الدائم ل�شبكات الأمن الجتماعي ورعايـــة 
الوطن  رفعة  من  جميعًا  اإليه  ن�شبو  ما  اإلى  للو�شول  والطفـــولة,  الأ�شـــرة 

وتقدمه ورخائه وازدهاره.

ولقد حملت ميزانية الدولة للعام املن�شرم ما حملتـــه ميزانيـــات الأعـــوام 
ال�شابقة, و�شعت الدولة من خاللها ل�شتكـمال م�شرية التنمية وت�شجيع البنية 
ال�شتثمارية التي من �شاأنها اإيجاد مزيد من فـــر�س العمل للمـــواطنني ودفع 
عجلة النمو القت�شادي وت�شجيع املن�شاآت ال�شغرية ومت الرتكيز على امل�شاريع 
التنموية للقطاعات الجتماعية والبلدية واملياه وال�شرف ال�شـــحي والطرق 

والتعامالت الإلكرتونية ودعم البحث العلمي.

كما خ�ش�س جانب اآخر لتعزيز قطاعني ياأتيان دائمًا يف طليعة اهتمام 
دولتكـــم وهـــما التعليـــم وال�شحـــة, ومل تغـــفل امليزانـــية الحتياجات الأمنية 
والع�شكرية, فقد حر�شـــنا على دعم تـــلك القطاعـــات باملتطـــلبات الب�شريـــة 
والآلية كافة من اأ�شلحـــة ومعدات وغريها مما ت�شتدعيه احلاجة ونحمد اهلل 
اأننا منتلك اليوم قوة اأمنية وع�شكرية نفخر بها ونطمئن اإلى فاعليتها - باإذن 
اهلل - يف احلفاظ على الأمن والذود عن الوطن وحماية مكت�شباته ومنجزاته.

اأيها الإخوة والأخوات

اإن تنمية القوى العاملة الوطنية ودعم م�شاركة املراأة يف الأن�شطة التنموية 
متثل عن�شرًا مهمًا يف ا�شرتاتيجية التنمية القت�شادية باململكة, وقد حر�شت 
الدولة على كل ما من �شاأنه حتقيق ما يخدم املواطن بهذا ال�شاأن, لذا فنـــحن 
م�شتمرون يف املتابعة ور�شد النتائج التي حترزها اجلـــهات املعنـــية وم�شتوى 
جتاوب القطاع اخلا�س بهذا ال�شاأن ل�شمان التقدم امل�شتـمر مبا ي�شمن تنمية 
املوارد الب�شرية وتو�شيع اخليارات اأمامها لتوفري فر�س العمـــل, ويف �شـــياق 
دعم هذا النمو مل تغب عن اهتماماتنا �شرورة الوقوف اإلى جـــانب املنـــ�شاآت 

ال�شغرية التي تعد جزءًا اأ�شا�شيًا من اقت�شادنا الوطـــني, 

مالكها  تفرغ  �شريطة  العمالة,  ر�شم  من  املن�شاآت  تـــلك  اإعفـــاء  وتـــم 
للعمل فيها, وقد جتاوز مبلغ اإجمايل الإعفاءات حاجز 5ر4 مليـــارات ريـــال 
من  الالزم  القدر  ولتحقيق  �شعودية,  من�شاأة  األف   900 نحو  منه  ا�شتفادت 
املوازنـــة �شدرت يف ال�شياق نف�شه موافقتنا على ا�شتمرار العمل بقرار جمل�س 
ت�شنيفـــات  ودرا�شة  الوظيفي,  التجمد  معاجلـة  ب�شـــاأن  املدنيـــة  اخلدمـــة 
من  ويرفع  املدنية  اخلدمة  اأنظمة  يعزز  مبا  املدنية  باخلدمـــة  املوؤهـــالت 

م�شتواها.

كما اأن دعم ال�شناعة الوطنية واجب اأ�شا�س من واجبــات الدولة, وكذلك 
توفري الطاقة واحلفاظ عليها, وقد �شعت الدولة منذ �شـنوات وما تزال لتوفري 

أمرنا بتشكيل لجنة شرعية إلعداد مشروع 
مدونة لألحكام القضائية
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الطاقة من خمتلف امل�شادر ل�شيما الطاقة املتجــددة التي ي�شتلزم التخطيط 
للم�شتقبل اأن تكون الركن الأ�شـــا�س يف عمليـــة التنمية, وحر�شنا على تطوير 

العتماد على م�شادر الطاقة البديلة غري البرتولية.

اأيها الإخوة والأخوات

لقد كان املواطن وما يزال ن�شب اأعيننا ومـــدار �شعـــينا اإلى تـقدمي كل ما 
يريحه, و�شددنا على جميع اجلهات احلكومية ومنها وزارة ال�شحـة لتقدمي 
العام املن�شــرم, كما يف  للمواطنني, حيث مت يف  واأو�شعها  اأف�شل اخلدمات 
الأعوام ال�شابقة افتتاح وت�شغيل واعتماد العديد من امل�شاريع ال�شحية بهدف 
زيادة ال�شعة ال�شريرية للم�شت�شفيات وتوفري فر�س العالج يف الداخل, وتعزيز 
توظيف ال�شعوديني حاملي املوؤهالت املطلوبـة يف هذا القطاع والعمــل م�شتمر 

مبا ي�شمن الرتقاء مب�شتوى جودة اخلدمات ال�شحية وتطويرها.

اأيها الأعزاء

لقد ظل التعليم, كال�شحة, مو�شوع اهتمام رئي�س لدولتكــم, فقد خ�ش�س 
له من امليزانية 25 ٪ اأ�شيف اإليها باأمرنا 80 مليار ريال لتطوير التعليـــم يف 

جوانبه كافة لي�شمل الطالب واملعلم واملدر�شة.

ويف اإطار التعليم العايل اأمرنا باإن�شـــاء ثـــالث جـــامعات جـديدة يف حفر 
الباطن وبي�شـــة وجـــدة, ومـــا زلنـــا نعــــمـــل على دعـــم التعــــلــيم بــكـــل مـــا 
لدينا من اإمكانات, مع ا�شتمرار برناجمنا لالبتعاث اخلارجي حــيث بلغ عدد 
الطالب املبتعثني على مدى ت�شع �شنوات اأكـــرث من 250 األف مبـــتعث ومبتعثه 

يف خمتلف اأنحاء العامل. 

اأيها الإخوة والأخوات

اإن تي�شري ح�شول املواطنني على امل�شـــكن املالئـــم وفق اخليارات املتعددة 
هو حمل الهتمام الدائم, وقد عملت دولتكم على تـــوفري امل�شـــاحات الكـــبرية 
التي حتقق الحتياجات لوزارة الإ�شكان يف خمــتلف املناطق مع تر�شية تطوير 
البنية الأ�شا�شية لهذه الأرا�شي وكذلك البناء عليها مبا ي�شمن �شرعة الإجناز 
مع مراعاة اجلودة, ول زالت الدولـــة تعمل على زيادة امل�شاحـــات املخ�ش�شة 
للم�شاريع الإ�شكانية لتوفري اأكرب قـــدر ممـــكن من امل�شاكـــن للمواطنني وعلى 
وجه اخل�شو�س من هم اأولى بالرعاية, ويتزامن مع ذلك قيام دولتكم بتهيئة 
كل ما ميكن القطاع اخلا�س من امل�شاركة بفاعليـــة يف زيـــادة املعرو�س من 
امل�شاكن مبختلف اأنواعها, ورفع ن�شبة متلك املواطنـــني مل�شاكـــنهم من خــالل 

برامج متويل الإ�شكان املتعددة.
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اأيها الإخوة والأخوات

ويف نطاق منظومة النقــل العام, والطرق املحورية التي تربط �شرق اململكة 
ومراكزها  وحمافظاتها  مناطقها  خمتــلف  وبني  ب�شمالها  وجنوبها  بغربها 
عـــالوة على النـــقل الداخلي يف املدن, جــاء اإن�شاء هيئة النقل العام لتنظيم 
خدمات النقل العام, فالدولة قد اأ�ش�شت م�شـــاريع عمالقة منها ما مت ومنها 
ما اأو�شك على التمام, ومنها ما هو يف طور الإن�شـــاء اأو الدرا�شـــة �شواء من 
الطرق الربية اأو �شكك احلديد اأو �شبكات النقل داخل املـــدن يف نقلة نوعية 

لربط اأجزاء مملكتنا الغالية بع�شها ببع�س.

اأيها الأخوة والأخوات

لقد حر�شت الدولة يف العام الفائت على األ تغفـــل الـــدور الأ�شـــا�س لقطاع 
ال�شباب والريا�شة واأهمية �شمول اأرجاء الوطـــن مبن�شاآت تــوفر احتياجاتهم, 
حيث مت افتتاح مدينة امللك عبداهلل الريا�شية يف حمافظة جدة, كما اأمرنا 
باإن�شاء 11 ا�شتادًا ريا�شيًا يف مناطق اململكة على اأعـلى املوا�شفات واملعايري 
العامليـــة, كمـــا متت املوافقـــة على الرتخيـــ�س ل�شبعة ع�شر نـــاديًا يف خمتلف 

املناطق.

اإخواين واأخواتي

وعلى �شعيد ال�شيا�شة اخلارجية فكـــما تعلمـــون مـــرت املنطقة ول تزال 
بقالقل وفنت واأزمات اأحاطت ببالدنا الغاليـــة من كل جـــانب وقـــد �شعـــينا 
للقيام بـــدور فاعـــل خليجـــيًا وعربيـــًا واإ�شـــالميًا ودوليًا حلـــل هذه الأزمات 
وجتنيب بالدنا الآثار ال�شلبية لها فعلى �شعيد جمل�س التعـــاون لـــدول اخللـــيج 
العربية �شعينا اإلى اإعادة اللحمة لدول املجل�س وتعزيـــز م�شريتـــه والتنـــ�شيق 
بني �شيا�شات دوله مبا يحقق الأمن وال�شتقرار كاأولوية لدولنا للو�شول اإلى 

حتقيق الحتاد والتكامل والتعاون بيننا يف خمتلف املجالت.
وعلى ال�شعيد العربي كانت ق�شية العرب الأولى ق�شية فل�شطني يف �شدارة 
الدولية  ال�شاحات  على  ال�شيا�شية  حتركاتنا  وحمور  اخلارجية  اهتماماتنا 
الإ�شرائيلي  للعدوان  امل�شتمرة  مواجهتهم  يف  الفل�شطينيني  اإخواننا  مل�شاندة 
على  وحر�شت  الفل�شطينيني  لإخواننا  وماليًا  �شيا�شيًا  دعمًا  دولتكم  وقدمت 

رفع ال�شوت الفل�شطيني عاليًا وم�شاندته يف كل املحافل الدولية.
كما بقينا على �شلـــة وثيقـــة بالعـــمل العـــربي والإ�شـــالمي امل�شـــرتك على 
م�شتوى اجلامعة العربيـــة وعلى م�شتـــوى منظمة التعاون الإ�شالمي وحر�شنا 
على الت�شاور مع الأ�شقاء العرب وامل�شلمني حلـــل الأزمــات التي تع�شف بعاملنا 
العربي والإ�شالمي, كما بادرنا بتقدمي امل�شاعدات الإن�شانية للمت�شررين من 

تلك الأزمات, واملحتاجني من اأنحاء العامل.

وعلى امل�شتوى الدويل كان لدولتكـــم دور مـــوؤثر يف الأمم املتحدة وجمل�س 
الأمن ويف جمموعة الع�شرين للدفع مب�شالح بـــالدكم وم�شالح اأ�شقائنا اإلى 
الأمام والوقوف مع احلق والعدل وا�شتقبلت بالدكم العـديد من زعماء العامل 

وكبار امل�شوؤولني يف الدول العربية والإ�شالمية والدولية. 

خمتلف  اإلى  بزيارات  وم�شوؤوليها  اململكة  قيادات  من  العديد  قام  كما 
كل  واأمننا  م�شا�س مب�شاحلنا  لها  التي  املوؤمترات  وامل�شاركة يف  العامل  دول 
ذلك بهدف تفعيل الدبلوما�شية ال�شعودية وحتقيق م�شالح دولتكم والدفاع 
عن ق�شايا العرب وامل�شلمني والت�شدي لأخطار الإرهاب والفتنة والنق�شام 
م�شتندين يف ذلك اإلى �شيا�شة دولتكم الثابتة الداعية اإلى احلوار والتفاهم 

وامل�شاحلة والدعوة اإلى ال�شالم والوئام.

دولتكم  ا�شتمرت  البرتولية,  ال�شوق  با�شتقرار  اململكة  اهتمام  �شياق  ويف 
على  تقوم  اقت�شادية  اأ�ش�س  من  منطلقة  معتدلة  برتولية  �شيا�شة  انتهاج  يف 
مراعاة م�شالح الأجيال احلا�شرة والقادمة وفق �شيا�شات مدرو�شة قوامها 

ا�شتقرار ال�شوق, ومراعاة امل�شالح امل�شرتكة للمنتجني وامل�شتهلكني.

اأيها الأعزاء

اإن هذا العمل البّناء املتوا�شل مل يكن ليتم لول توفيق اهلل ثم ما حتقق 
لالقت�شاد ال�شعودي من منو قوي حقق يف العام الفائت املركز الثالث بو�شفه 

اأكرب اقت�شاد عاملي من حيث اإجمايل الأ�شول الحتياطية.

اأيها الإخوة والأخوات

اإن ما حتقق ل يرتقي اإلى ما ن�شعى اإليه, ويطمح له املواطن فطموحاتنا 
ل تقف عند حد, و�شعينا دائب وم�شتمر للحفاظ على ما حتقق من مكت�شبات 
اإن �شاء اهلل - يف نهجها  وحتقيق املزيد من املنجزات, و�شت�شتمر الدولة - 

التنموي خلدمة املواطن وحتقيق اأمنه ورخائه ورفاهيته.

اأيها الإخوة والأخوات اأع�ساء جمل�س ال�سورى.

اطالع  على  ونحن  ودعمنا,  تقديرنا  حمل  هو  املوقر  جمل�شكم  عمل  اإن 
عالية  مكانة  وحقق  الكبري  بدوره  ي�شطلع  الذي  جمل�شكم  لأعمال  ومتابعة 
راأي  من  با�شمرار  ينجزه  ملا  اهلل  بحمد  واخلارج  الداخل  يف  طيبة  و�شمعة 
ونحن  اخلارجي,  اأو  الداخلي  ال�شاأن  �شواء يف  ر�شيد,  وعمل خمل�س  �شديد 

على ثقة اأنه �شيوا�شل م�شريته املباركة باإذن اهلل.
وفق اهلل اجلميع ,,,

وال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

عمل مجلسكم الموقر هو محل
تقديرنا ودعمنا

المملكَة ستدافع عن مصاِلحَها 
االقتصاديِة بما يراعي مصالح أجيال

الحاضر والمستقبل

لدولتكم دور مؤثر في األمم المتحدة 
ومجلس األمن ومجموعة العشرين للدفع 

بمصالحها ومصالح أشقائها إلى األمام
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اأكد معايل وزيـر الإ�سكان الدكـــتور �سوي�س بن �سعـــود ال�سويحي 
اأن م�سروعات الإ�سكان التي تنفذهـــا الـــوزارة لن تتاأثر بانخفا�س 
اأ�سعار البتـرول, م�ســـريًا اإلـــى اأن جمـــيع العتـــمادات مل�ســـروعات 
الإ�سكــان ومبالغ الإقرا�س من �سندوق التنمية العقارية متوفرة, 

حيث ل توجد م�سكالت متويلية على املدى القريب. 
جاء ذلك خـــالل ح�ســـور معـــايل وزير الإ�سكان جلل�سة جمل�س 
ال�سورى العادية اخلامـــ�سة لل�سنـــة الثالثـــة من الدورة ال�ساد�سة 
التي عقدها يوم الثــالثاء املوافق 1436/3/22هـ برئا�سة معايل 
رئي�س جمل�س ال�ســـورى ال�سيـــخ الدكـــتور عبداهلل بن حممد بن 

اإبراهيم اآل ال�سيخ.
ويف م�ستهل اجلل�سة رحـــب معايل رئي�س املجـــل�س مبعايل وزير 
الإ�سكان م�سريًا اإلى اأن قطاع الإ�سكان من اأهم القطــاعات احليوية 

التي حتظى بالدعم من الدولة.

وقال معايل الدكتور عبد اهلل اآل ال�شيخ: اإن الدولة اهتمت مبلف الإ�شكان 
واأولته اهتمامها ا�شتجابة للت�شارع يف اأعداد طالبي الوحدات ال�شكانية وتنامي 
الطلب العقاري, حيث قامت بتحويل الهيئة العامة لالإ�شكان اإلى وزارة, وهو 
دعم على امل�شتوى التنظيمي تتطلبه املرحلة, و�شارعت لر�شد املبالغ املالية 
للوزارة ودعمها يف اأداء مهامها وتوفري ال�شكن املنا�شب للمواطنني, وهو الأمر 
الذي يجعل املجل�س يتكاتف مع الوزارة للبحث عن احللول الآنية وامل�شتقبلية 

حلل جزء من متطلبات هذا القطاع.
ونوه مبا وجده ح�شور وزير الإ�شكان جلل�شة املجل�س من تفاعل كبري من 
وا�شتف�شار  �شوؤال ومقرتح  اأكرث من 500  املجل�س  تلقى  املواطنني, حيث  قبل 

منذ الإعالن عن ح�شور معاليه وحتى قبيل �شاعات من انعقاد اجلل�شة. 
�شعادته  عن  خاللها  اأعرب  كلمة  الإ�شكان  وزير  معايل  األقى  ذلك  بعد 
والإجابة  الرئي�شة,  الإ�شكان  ملفات  ملناق�شة  ال�شورى  حل�شور جل�شة جمل�س 
على ا�شتف�شارات اأع�شاء املجل�س, وال�شتماع ملقرتحاتهم, وتو�شيح ما قامت 

د. الضويحي : لدينا مشكلة أراضي في مدينة الرياض

وزير اإلسكان تحت قبة الشورى 
مشاريع اإلسكان لن تتأثر بأسعار النفط
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اإلى الفئات امل�شتحـــقة بالعتـــماد على خم�شة مبادئ, هي:  الدعم ال�شكني 
العدالة – ال�شفافية – ال�شتدامة - التوازن – التغطية, حيث �شدر تنظيم 
1435/3/5هـ,  وتاريخ   )82( رقم  الوزراء  جمل�س  بقرار  ال�شكني  الدعم 

ولئحته التنفيذية بالقرار الوزاري رقم )4326( وتاريخ 1435/8/3هـ.

بوابة الكرتونية موحدة
البوابـــة  ال�شعودييـــن عرب  املواطـــنني  األفًا من  وك�شف عن تقدمي »960« 
اللكرتونيــــة املوحدة ل�شتقـــبال ومعاجلـــة طلبات الدعـــم ال�شكنـــي التي مت 
اإطالقها يف 1435/5/6هـ وبلغ عدد امل�شتحـــقني منهم ما يزيد عن »750« 

األف مواطن.

13 جهــــة للحــ�سول عـــلى بيانـــات �ساملــة ودقيقة يف حتديد 
ال�ستحقاق

)13( جهة  من  اأكرث  مع  التن�شيق  الربنامج  هذا  اأنه مت من خالل  وبني 
للح�شول على بيانات �شاملة ودقيقة لالعتماد عليها يف حتديد ال�شتحقاق 

والأولوية ل�شمان و�شول الدعم ال�شكني اإلى م�شتحقيه.

اإيجــار تقـــدم خدمـــات الكرتونيــة غري م�سبوقــة لكــل اأطراف 
العملية التاأجريية

حيث  امل�شاكن  اإيجــار  قطاع  تنظيم  كلمته  يف  ال�شويحي  الدكتور  وتناول 
قامت الوزارة باإن�شاء �شبكة اإلكرتونية خلدمــات الإيجــار )برنامج اإيجار(, 
والتي �شدرت قواعــد اإن�شائــها بقــــرار جملــ�س الــوزراء رقم )131( وتــاريخ 
1435/4/3هـ, م�شيــفًا اأن ال�شبــكة بــداأت تقــدمي خدمــات الكرتونيــة غري 
م�شبوقة لكــل اأطــراف العمليــة التاأجرييــة عبــر من�شــتها الإلكرتونية, ومنها 
على �شبــيل املثــال التحقــق من هويــة امل�شتاأجــر, والتوثيــق الإلكرتوين لعــقد 
الإيجار بحيث يكون العقد يف حكم ال�شنــد التنفيـذي اأمـام الق�شاء, والو�شاطة 
العقارية, وبيانــات ال�شكــن املوؤجــر, وال�شــداد الإلكــرتوين لفاتــورة الإيجــار 

بالتعاون مع وزارة املالية وموؤ�ش�شة النقد العربي ال�شعودي.

توقف وزارة الإ�سكان عن بناء الوحدات ال�سكنية
واأفاد معاليه بــاأن الــوزارة طــورت من �شيا�شاتها مع �شــدور الأمر امللكي 
رقم )20562( وتاريخ 1434/6/2هـ الذي ق�شى بتوقــف وزارة الإ�شكان عن 
بناء الوحدات ال�شكنية, ونقل امل�شوؤولية عن جميع الأرا�شي احلكــومية املعـدة 
لل�شكن لوزارة الإ�شكان لتتولى تخطيطها وتنفيذ البنى التحتية لها, واإعطائها 

للمواطنني مع قرو�س �شكنية للبناء عليها ح�شب اآلية ال�شتحقاق والأولوية.

بعون  القادمة  للمرحلة  املا�شية, وخططها وبراجمها  املرحلة  الوزارة يف  به 
اهلل.

واأكد اأن الوزارة حر�شت يف جميع مبادراتها وبراجمها على اإجراء درا�شة 
متعمقة, وامتالك روؤية �شاملة ملدى تاأثري تلك املبادرات والربامج على بع�شها 

البع�س من ناحية, وعلى �شوق الإ�شكان ب�شكل عام. 
منذ  الوزارة  بها  قامت  التي  املبادرات  ال�شويحي  الدكتور  وا�شتعر�س 
من  اململكة  مناطق  احتياجات  حتديد  على  عملت  اأنها  مو�شحًا  اإن�شائها, 
م�شاريع الإ�شكان بناء على معايري عاملية وحملية, ومن ثم مت حتديد احلاجة 
من الأرا�شي ال�شكنية على م�شتوى املدن واملحافظات, م�شريًا اإلى اأن الوزارة 
الأرا�شي  لتخ�شي�س  والقروية  البلدية  ال�شوؤون  وزارة  مع  بالتن�شيق  قامت 
املطلوبة, وت�شلمت الوزارة )261( موقعًا خم�ش�شًا مب�شاحة اإجمالية قدرها 
التن�شيق  وجاري  �شكنية,  منح  خمطط  و)820(  مربع,  مرت  مليون   )345(

ل�شتالم باقي املخططات تباعا والبالغ عددها )608( خمططات.

ولفت النظر اإلى اأن ن�شبة من مواقع الأرا�شي امل�شتلمة ل توجد يف املدن 
واملحافظات الرئي�شية ذات احلاجة الإ�شكانية امللحة, واإمنا تقع يف املراكز 
والقرى, والبع�س الآخر منها تكون يف مواقع بعيـــدة عن الكـــتل العمرانيـــة 
للمدن واملحافظات, اآماًل اأن يدعم جمل�س ال�شـــورى الوزارة يف هذا ال�شاأن 

احليوي واملهم.

ا�سرتاتيجية وطنية لالإ�سكان
واأفاد معاليه اأن وزارة الإ�شكان اأعدت ا�شرتاتيجية وطنية لالإ�شكان ومت 
رفعها لأخذ دورتها النظامية بتاريخ 1434/5/1هـ, واأحيلت ملجل�س ال�شورى 
اأبرز  درا�شـــة  بتاريخ 1434/11/17هـ, حيث متـــت من خـــاللها  للدرا�شـــة 
التحديات التي تواجه قطاع الإ�شكان وو�شع برامج متكاملة وحلول م�شتدامة 

ملواجهتها.
واأو�شح اأن الوزارة بداأت بالفعل يف اإطالق مبادرات منبثقة عن التو�شيات 
والربامج التي قدمتها ال�شرتاتيجـــية, ومنها على �شبـــيل املثـــال و�شع اآليـــة 
لل�شراكة مع القطاع اخلا�س, واإعداد اآلية تنظيم الدعـــم ال�شكنـــي, واإطالق 
ت�شجيع  بدائل  ودرا�شـــة  الإيجـــارات,  �شوق  لتنظيـــم  الإيجار  �شبكة خدمات 
التمويل الإ�شكاين وتنويع م�شادره, وتنويع املنتجات ال�شكنية لتلبية خمتلف 

الرغبات والحتياجات, وتطوير �شيا�شة اإدارة الأرا�شي.

م�سروع اآلية حتديد ال�ستحقاق والأولوية
وقال معايل وزير الإ�شكان: اإن من اأولى مبادرات الوزارة اإجناز م�شروع 
اإ�شكان( لتوجيه  اآلية حتديد ال�شتحقاق والأولوية لطلبات ال�شكن )برنامج 

األراضي في المدن الرئيسية ليست في 
المواقع ذات الحاجة اإلسكانية الملحة

إطالق شبكة إلكترونية
لخدمات اإليجار
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ا�ستكمال بناء 13 األف وحدة �سكنية
التي  ال�شكنية  الوحدات  ل�شتكمال  حاليًا  يجري  العمل  اأن  اإلى  واأ�شار 
بداأت الوزارة ببنائها, والتي يبلغ عددها )13( األف وحدة �شكنية, مت توزيع 
م�شروعني منها يف جازان والق�شيم ويجري العمل على تنفيذ )12( م�شروعًا 
وحدة  األف   )44( من  اأكرث  ت�شتوعب  التحتية  بالبنية  مطورة  اأرا�ٍس  لتوفري 
حوايل  ت�شتوعب  م�شروعًا   )80( ت�شميم  على  الوزارة  تعمل  فيما  �شكنية, 
)100( األف وحدة �شكنية, بالإ�شافة اإلى طرح )9( م�شاريع ت�شتوعب حوايل 

)4700( وحدة �شكنية.

اآلية لل�سراكة مع القطاع اخلا�س
وفيما يخ�س اآلية ال�شراكة مع القطاع اخلا�س اأو�شح معاليه اأن الوزارة 
عملــت على �شياغــة اآليــة لل�شراكــة مــع القطــاع اخلــا�س, وال�شتــفادة مــن 
اءة للمطورين  نت تلك الآلية املرئيات البنَّ مرونته و�شرعته يف التنفيذ, و�شمَّ
مت عرب ور�س عمل متعددة, م�شريًا اإلى اأن  والأطراف ذات العالقة, والتي ُقدِّ
تنفيذ الربنامج بداأ باإطالق باكورة م�شاريع ال�شراكة )الريــا�س-1( مبدينة 

الريا�س لبناء �شقق �شكنية يف بنايات متعددة الأدوار.

5 م�شاريع جديدة متزامنة لت�شميم وت�شويق وبناء 26 األف �شقة �شكنية
املدينة  كل من  متزامنة يف  م�شاريع جديدة  الوزارة خم�شة  كما طرحت 
�شقة  األف   )26( وبناء  وت�شويق  لت�شميم  والقطيف,  والدمام  وجدة  املنورة 
�شكنية, كما تعمل الوزارة على تعميم هذا النموذج على امل�شاريع التي ينفذها 

القطاع اخلا�س على الأرا�شي التي ميتلكها.

واأكد اهتمــام الــوزارة مب�شــاريع ال�شــراكة ب�شــكل خا�س مبكون الت�شويق 
العقاري املبتكر والذي يقوم على جذب م�شتحقي الدعـم ال�شكني يف اإطار من 

املناف�شة وال�شفافية بني ال�شركات وترك حرية الختيار للمواطن.

تنويع بدائل التمويل الإ�سكاين
ولفت الدكتور �شوي�س ال�شــويحي النظــر اإلى اأن الوزارة تعمل على تنويع 
بدائل التمويل الإ�شكــاين, حيــث تــم عــقد اجتمــاعات وور�س عمل مع ممثلي 
البنوك وموؤ�شــ�شة النــقد العربي ال�شعــودي لدرا�شة بدائل التمويل وخياراتها 
املختلفة, ولت�شجيع التمويل الإ�شكــاين طويــل الأمــد, وتقليل خماطره, وربط 
خدمة الدين بن�شبة مقبولــة من دخــل الأ�شرة, الأمر الــذي يــزيد من فــر�س 
املواطنني ال�شعودييــن يف احلــ�شول على ال�شكــن املالئــم, كمــا تعمــل الوزارة 
اجلهات  مع  بالتن�شيق  ال�شــاأن  هــذا  يف  امل�شتقــبلي  التوجه  بلورة  على  حاليًا 

ذات العالقة.

ال�سندوق العقاري قدم 195 األف قر�س خالل اأربع �سنوات
واأ�شار معاليــه اإلى الــدور الكبــري الذي قــام به �شــندوق التنمية العقارية 
لتوفري الإ�شكان باململكة, حيث قدم منذ اإن�شائه وعلى مدى 41 عامًا ما يزيد 
على )750( األف قر�س اإ�شكــاين, ويف ال�شــنوات الأربــع الأخيــرة تــم زيادة 
عدد القرو�س لتتجاوز )195( األف قــر�س مُتــثل اأكرث من 25٪ مما اأقر�شه 

ال�شندوق منذ اإن�شائه.
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ت�سهيل اإجراءات �سرف القرو�س
ويف اإطار توفري بدائل متويلية, قال وزير الإ�شكان: اإن ال�شندوق يوفر الآن 
قر�س ال�شامن, والقر�س الإ�شايف ب�شيغته اجلديدة, التي تتوافق مع نظام 
الرهن العقاري, وقطعت الوزارة وال�شندوق خطوات متقدمة لتوفري القر�س 
املعجل, واإعادة العمل بربنامج قرو�س ال�شتثمار, وت�شهيل اإجراءات �شرف 
القرو�س لت�شبح )6( دفعات بدًل من )4( دفعات, وقبول م�شاحات اأ�شغر 

مع �شرف كامل قيمة القر�س.
وختم الوزير كلمته بالإ�شارة اإلى اأن الوزارة تعمل حاليًا على و�شع جدول 
وحدات  من  املتوفرة  ال�شكنية  املنتجات  امل�شتحقني  املواطنني  لت�شليم  زمني 

�شكنية جاهزة واأرا�س مطورة وقرو�س تزيد عن  306 األف منتج.

بعد ذلك �شاهد اأع�شاء املجل�س عر�شًا مرئيًا عن خطط وزارة الإ�شكان 
واإجنازاتها واأهدافها.

احلج  جلنة  رئي�س  املجل�س  ع�شو  اأمام  املجال  الرئي�س  معايل  اأتاح  ثم 
والإ�شكان واخلدمات الأ�شتاذ حممد املطريي لتقدمي اأ�شئلة اللجنة, حيث اأكد 
اأن قطاع الإ�شكان حظي باهتمام ودعم كبريين من احلكومة فُخ�ش�شت له 
املليارات, واأُ�شدرت الت�شريعات, وُقدمت الت�شهيالت, وُمنحت ال�شالحيات 
اأن  اإل  الوزارة,  وتبذله  بذلته  الذي  للجهد  التقدير  ومع  املهمات,  واأُو�شحت 
املواطن ل يزال ينتظر ل�شنوات عماًل وا�شًحا, ومنتًجا ملمو�ًشا على الأر�س.

من  �شياًل  تلقت  واخلدمات  والإ�شكان  اإن جلنة احلج  املطريي:  واأ�شاف 
الأ�شئلة, واملداخالت, والقرتاحات, وال�شكاوى املقدمة من املواطنني يف عدد 
غري م�شبوق؛ حيث بلغ عدد ما ورد اإلى اللجنة من املواطنني 545 عري�شة, 
اأ�شئلة اللجنة يف  الأمر الذي يعك�س اأهمية املو�شوع لدى املواطنني, وخل�س 

الآتي: 

وحدة  املليون  يقارب  ما  هناك  اأن  الإح�شائية  املعلومات  تفيد  �س1: 
األف  وع�شرين  مئة  من  يقارب  وما  اخلا�س,  القطاع  ميلكها  �شاغرة  �شكنية 
قر�س �شكني مل ي�شتفد منها اأ�شحابها لعدم كفاية القر�س, و�شعف القدرة 
على ال�شراء, فلماذا ل تفكر الوزارة يف ف�شل قوائم النتظار بح�شب منتجات 
�شكنية  وحدة  �شراء  يف  يرغب  ملن  الإقرا�س  يعجل  بحيث  ال�شكني,  الدعم 
جاهزة, ويتم دعم البند املخ�ش�س لذلك من املبالغ املتوفرة لدى الوزارة؟.

�س2: ميلك القطاع اخلا�س م�شاحــات كبرية من الأرا�شي التي تتــوافر 
فيها معظم اخلدمات, ولديه �شركات ذات خربة يف التطوير العقــاري, وقد 
�شدر من جمل�س ال�شورى يف العام املا�شي قرار يق�شي بتعــزيز دور القطــاع 

بدور  اخلا�س  القطاع  يقوم  اأن  املمكن  من  اأنه  الوزارة  ترى  فهل  اخلا�س, 
رئي�س يف حل م�شكلة الإ�شكان من خالل املناف�شة على توفري وحدات �شكنية 

على الأرا�شي التي ميلكها؟.

منتجات  لتوزيع  زمني  وجدول  وا�شحــة,  الوزارة خطــة  لدى  هل  �س3: 
الدعم ال�شكني الرئي�شة؟.

�س4: ظهرت العديد من العــرتا�شات عــلى اآليــة ال�شتحــقاق الــواردة 
يف تنظيم الدعم ال�شكني, مثل: ا�شتبعاد حــالت معينة من مفهوم الأ�شرة, 
والأرملة التي لي�س لها عائل, وا�شتبعاد من يكون خارج البالد لت�شعني يوًما, 
وا�شرتاط التقدمي يف املنطقة التي يقدم فيها رب الأ�شــرة، وا�شتبــعاد الأ�شرة 
التي يكون بني اأفرادها من ميلك منزًل, فهل هناك تقومي لآلية ال�شتحقاق 

يف �شوء ما اأظهرته نتائج التطبيق؟ وما هي اآلية ذلك؟.

�س5: اعتمدت الوزارة على البوابة اللكرتونية يف التوا�شل مع املواطنني, 
اإل اأن هــناك حــالت من املواطنــني - قد تكــون اأكرث ا�شتحقاًقا - ل حت�شن 
التعامل مع هــذه التقنية, ورمبا ل ت�شتطيع اإكمال متطلبات الوزارة يف تعبئة 
النماذج والبيانــات املطلــوبة, فما هي احللول التي اتخذتها الوزارة ملعاجلة 

ذلك؟.

ال�شكانيــة يف  الكــثافات  النظر يف رفع  اإعادة  الوزارة  �س6: هل در�شت 
ا  املدن الرئي�شة, والعتــماد على التو�شــع الراأ�شي للمنتجــات ال�شكنــية, عو�شً

عن من التو�شع الأفقي؟.

�س7: هل و�شعت الوزارة يف ح�شبانــها اأن تكون الأحياء اجلديدة واجهة 
ب�شبب  الناجتة  ال�شلبيات  ح�شارية, قادرة على دمج فئات املجتمــع؛ لتاليف 

عزل م�شتحقي الدعم ال�شكني عن بقية املجتمع؟.
وقد اأجاب معايل وزير الإ�شكان عن ت�شاوؤلت اللجنة, حيث اأو�شح معاليه 
اأن الهدف من الزيارة هو الإجابة عن جميع الت�شاوؤلت, �شواء التي تطرح يف 
القاعة, اأو املكتوبة, كما ي�شعد الوزارة ا�شتقبال اأي ع�شو من جمل�س ال�شورى؛ 

لالطالع بعمق, واإجابته عن جميع ما لديه من ا�شتف�شارات.

التوجه دعم العر�س ولي�س الطلب
وبخ�شــو�س الإحــ�شاءات بنيَّ معالــيه اأنــها �شــدرت عــام 1430هـ, مــن 
اأو  م�شلحة الإح�شاءات العامة, وكذلك توجد قوائم اأخرى �شــواء لل�شراء, 
البــناء عليها, موؤكدًا �شرورة  التاريــخ, ويرغــب  اأرا�شي قبل هذا  ملن ميلك 
التوجه لدعم جانب العر�س, ولي�س الطلــب, وو�شــف ارتفاع اأ�شعار الأرا�شي, 

اأو الوحدات ال�شكنية باأنه ارتفاع كبري جًدا.

رئيس لجنة الحج واإلسكان: المواطن ال يزال 
ينتظر عماًل واضحا ومنتجًا ملموسا
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الوزارة تريد من القطاع اخلا�س اأن يكون مطورًا حقيقيًا
حتكمه  العقاريني  املطورين  مع  التعامل  اأن  ال�شويحي  الدكتور  وتابع 
روؤيتان, اأولهما: التعامل مع الأرا�شي التي متلكها الوزارة, وثانيهما: التعاون 
الوزارة ل  اأن  التي ميتلكها القطاع, موؤكدًا  مع القطاع اخلا�س يف الأرا�شي 
متنع املواطن احلا�شل على القر�س من الدولة من �شراء الأر�س, اأو الوحدة 
ال�شكنية من القطاع اخلا�س, فاخليار متاح للمواطن, بال�شراء من القطاع 
اأن يكون  اأنه �شدد على  الوزارة, بيد  اأو احل�شول على الأر�س من  اخلا�س, 
القطاع اخلا�س مطورًا حقيقيًا؛ له املقدرة على الت�شميـــم, اأو التعـــاون مع 
من له القدرة على الت�شميم, وله املقدرة على التنفيذ, اأو التـــعاون مـــع من 
له القدرة على التنفيذ, وكذلك له القدرة الكبرية على الت�شـــويق, وجـــذب 
املواطنني, واخلدمات املقدمة لهم وهذا توجه الوزارة يف الفرتة القادمة - 

اإن �شاء اهلل -.

م�سروع للتعاون مع القطاع اخلا�س على اأرا�سيه.. قريبًا
مع  للتعاون  الثاين  امل�شروع  طرح  �شت�شهد  القادمة  الأيام  اإن  واأ�شاف: 
العقارية يتيح �شراء  التنمية  اأن �شندوق  اأرا�شيه, كما  القطاع اخلا�س على 

الوحدات ال�شكنية من القطاع اخلا�س.
كذلك ُفتح جانب التمويل الإ�شايف يف التفاقيات التي اأبرمتـــها الوزارة 
مع البنوك املحلية. واأما ما يخ�س اخلطة الزمنية؛ فالوزارة حـــددت حجم 
الطلب, وحددت امل�شتحقني لالإ�شكان يف اململكة, وكذلك من هم م�شتحقني 

على م�شتوى املحافظات.

خطة زمنية للت�سليم جلميع املواطنني
وزاد معاليه اأن الوزارة تعكف حاليًا على معرفة عدد الأرا�شي والوحدات 
ال�شكنية اجلاهزة يف املدن واملحافظـــات, وعدد الوحـــدات ال�شكـــنية الـــتي 
�شتكون جاهزة خالل ال�شنوات القادمـــة, و�شين�شر ذلك بو�شـــوح من خالل 
خطة زمنية للت�شليم جلميع املواطنني, مبينًا اأن الوزارة تعمل على مكـــونني؛ 
اأولهما: امل�شتحقني, وثانيهما: املتاح لدى الوزارة, وو�شعها يف جدول زمني, 
لدى  امل�شجلني  األًفا  وخمـــ�شني  ال�شبعمائة  للم�شتحقني من  ت�شليمها  ثم  ومن 

الوزارة, و�شيبلغون عرب عناوينهم املتوفرة لدى الوزارة مبواعيد الت�شليم.

الأ�سرة نواة املجتمع
وب�شاأن تنظيم الدعم ال�شكني, اأبان الوزير اأن الوزارة ت�شتهدف الأُ�شر يف 
اململكة العربية ال�شعوديـــة من خالل درا�شـــة متعمـــقة, ومقارنـــات دولـــية؛ 
فاملنزل ل ي�شكن فيه اإل الأ�شرة؛ مـــ�شريًا اإلى اأن النظـــام الأ�شا�شي للحـــكم 
يف اململكة ن�س على اأن الأ�شرة هي نواة املجتمع يف اململكة العربية ال�شعودية. 
وبني اأن الأ�شل يف املنزل ل ي�شكن فيه اإل اأ�شرة, والأ�شـــرة فردين فاأكرث, اإما 
اأن تتكون الأ�شرة من زوج وزوجة واأبناوؤهم, اأو زوج وزوجة بـــدون اأبناء, اأو 

اأرملة تعول اأبناء, اأو مطلقة م�شى على طالقها �شنتان ولديها اأبناء, اأو اأيتام 
فقدوا والديهم ويت�شامنون فيما بينهم ونعتربهم اأ�شـــرة, لفتًا اإلى اأن هـــذا 
ما ُعمل به واأُقرُتح يف نظام الدعم ال�شكني واأُقر, ونحن نطـــبق الأمـــر الـــذي 

اأقره جمل�س الوزراء. 
واأ�شار اإلى اأن الوزارة لديها ال�شتعداد لدرا�شة اأي مقرتح, اأو راأي يخدم 
الدعم ال�شكني, اأو املقدرات التي توزع على املواطنني, واأما ما يخ�س الت�شعني 
يوًما فقد ا�شُتثني منه الطالب, والعاملون يف ال�شلك الدبلوما�شي, والعاملون 
يف القطاع اخلا�س خارج اململكة, واملر�شى الذين يتلقون العالج يف اخلارج 
ومرافقيهم, غري اأنه اأكد اأن  من يقيم داخل اململكة اأولى يف ال�شتحقاق ممن 
يقيم اإقامة دائمة خارج اململكة؛ وهذا هو الهدف من هذا ال�شرط، فجميع 

من اأو�شح �شبب وجوده خارج اململكة اأُدخل وقُبل طلبه.

اأما بخ�شو�س التعامل مع العدد الكبري من املتقدمني, والذي قارب املليون 
مواطن �شدد معالية �شرورة التعامل معها اإلكرتونًيا, ل�شعوبة التعامل معهم 
يدوًيا. م�شريًا اإلى اأنه عند درا�شة اإمكانية و�شع اأماكن يف الوزارة للتعامل مع 
فئة من املواطنني ل ي�شتخدمون الو�شائل اللكرتونية خ�شينا- يف الوزارة - 
اأنه �شوف يكون يف ذهن املواطن اأنه اإذا مل يح�شر اإلى الوزارة ويتم تقدمي 
التقدمي  اأنه يف وقت  العلم  ي�شتحق, مع  األ  املمكن  اأنه من  الطلب, فمعناها 

كانت هناك اأماكن كثرية ا�شتطاع املواطنون التقدمي من خاللها.

التمدد الراأ�سي يف الأحياء
يخ�شع  الراأ�شي  التمدد  اأن  اأو�شح  الأحياء,  يف  الراأ�شي  التمدد  وعن 
للمخطط الهيكلي لأي مدينة يف العامل, فالهدف �شكن ب�شري باأعداد معينة, 
واملاء,  الكهرباء,  من  لهم  الكافية  اخلدمات  توفري  كيفية  عن  مت�شائاًل 
وال�شرف ال�شحي, وغريها من اخلدمات الأخرى, وقال: اإن التمدد الراأ�شي 
يجب اأن يخ�شع للمخطط الهيكلي, واخلدمات الكافية ملن ي�شكن يف املباين 
متعددة الطوابق, واإل �شوف يواجهون امل�شاكل, كما اأن الوزارة حتر�س على 
اأن تكون الأحياء واجهة ح�شارية, ويتم عمل درا�شة كاملة للموقع ويتم درا�شة 
وجميع  كيلومرتات,  خم�شة  قطرها  م�شاحة  يف  للموقع  القريبة  اخلدمات 
الأحياء  ملثل  العمراين  التخطيط  املتخ�ش�شون يف  يقررها  التي  العتبارات 

يتم تطبيقها. 
الوزارة  تواجهها  التي  التحديات  ب�شاأن  الأع�شاء  لأحد  �شوؤال  على  وردًا 
�شعر  انخفا�س  جراء  واملالية  القت�شادية  الظروف  ظل  يف  الفرتة  هذه  يف 
البرتول, خا�شة واأن التوقعات �شوف ت�شتمر لفرتة طويلة, وما اإذا لدى الوزارة 
خطط ملواجهة هذه التحديات مبا ي�شمن ال�شتمرار يف اإجناز م�شروعاتها 
ودعم املنتجات ال�شكنية؟. قال معاليه: اإن جميع العتمادات على املدى الذي 
مر�شودة  الإقرا�س  مبالغ  ا  واأي�شً الوزارة,  يف  موجودة  مل�شروعاتنا  به  نعمل 

للوزارة يف ح�شاب خا�س يف موؤ�ش�شة النقد العربي ال�شعودي. 
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واإجابة على �شوؤال عن تدخل الوزارة يف ت�شميم البناء, اأو�شـــح الدكتور 
�شوي�س ال�شويحي اأن الـــوزارة ل تتدخـــل يف تنفـــيذ البناء للمـــواطن اإل يف 
الأ�شا�شيات فقط, والتي يجـــب اأن تكـــون موجـــودة, ومنـــها �شالمة الهيكل, 
وتوفري الطاقة, اأما امل�شائل اجلماليـــة فال تتدخل الوزارة, اأو ال�شندوق يف 

ذلك.

ر�سوم الأرا�سي البي�ساء
وب�شاأن الرتفاع الكبري يف اأ�شعـــار الأرا�شي خـــالل ال�شنـــوات املا�شيـــة؛ 
متعمقة عن  بدرا�شة  وقامت  لذلك  تنبهت  الوزارة  اأن  الإ�شكان  وزير  اأو�شح 
واملحافظات,  املدن  يف  العمراين  النطاق  داخل  البي�شاء  الأرا�شي  مو�شوع 
واأعدت درا�شة حقيقية وتف�شيلية لها, وهي درا�شة فر�س غرامات اأو ر�شوم 

على الأرا�شي, ومت رفع الدرا�شة, وهي الآن يف املجل�س القت�شادي الأعلى.

يف الكثري من دول العامل املواطن ل يبني منزله ول يتاجر يف 
الأرا�سي

الكثـــري من  املـــواطن يف  اأن  اأو�شح معاليه  البناء,  وب�شاأن مو�شوع ثقافة 
دول العامل ل يقوم ببناء منزله, ول توجد يف تلك الدول جتارة يف الأرا�شي, 
فالنا�س يتجهون لوحدات �شكنية يتم بناوؤها من خـــالل �شركات التطوير, يف 
حني اأن املواطن يف اململكة هو من يقوم ببناء منزله باإ�شرافه التام, والوزارة 

حتاول تطوير ثقافة البناء والتطوير العقاري, واأن تكون حلوله مكتملة.

كما اأن البناء م�شبق ال�شنع اأقل تكلفة من البناء التقليدي, م�شريًا اإلى اأن 
الوزارة راقبت الأنظمة يف بع�س دول العامل والتي تتحدث عن البناء ال�شريع, 
ومت التوا�شل مع بع�س الدول وال�شركات يف هذا اجلانب, ولكن بع�س الأنظمة 
تلك  املناخية يف  الظـــروف  كانت  اإذا  اإل  اململكة,  نطبقها يف  اأن  ن�شتطيع  ل 
الدول  م�شابهة ملناخ اململكة يف مدة من خمـــ�س اإلى ع�شر �شـــنوات؛ مو�شحًا 
اأن مواد البناء وبالذات املوجودة يف املواد اخلرا�شانية ل تت�شح عيوبها اإل مع 

عن�شر الزمن.

واأفاد باأن وزارة الإ�شكان لي�س لديها م�شكلة مع البنـــاء باملـــواد م�شبـــقة 
ال�شنع الذي �شينطلق مع منتج الأر�س والقر�س, وا�شفًا البناء التقليدي باأنه 

بناء جيد.

ولفت النظر اإلى اأن العمل يف �شركات املقاولت يحتاج اإلى عدد كبري من 
العمالة والطاقة الب�شرية, موؤكدًا �شعي الوزارة اإلى رفع ن�شبة ال�شعوديني يف 

هذا القطاع. 

وزارة الإ�سكان ت�سري على خطوط متوازية
ويف رده على �شوؤال لأحد الأع�شاء عن ان�شغال الوزارة بق�شايا جانبية, 
وعدم  بلوغ الهدف الأ�شا�شي الذي اأن�شئت من اأجله. متنى وزير الإ�شكان من 
اأع�شاء جمل�س ال�شورى زيارة الوزارة, وم�شاهدة اخلطوات التي خطتها على 

اأر�س الواقع.

وقال: اإن من اأهم الإجنازات التي حققتها الـــوزارة حـــ�شر امل�شتحـــقني 
لل�شكن يف اململكة بطريقة قيا�شية, وعـــادلة, و�شفـــافة بني جميع املواطنني, 
كما اأنها مل تقف عند ح�شر عدد امل�شتحقني فقط, فامل�شروعات, وتنفيذها 
ت�شري بالتوازن، ووزارة الإ�شكان ت�شري على خطوط متوازيـــة، ولي�شت خطوات 
متوالية, فقد مت ا�شتالم الأرا�شي, واإن�شاء امل�شاكن, والعـــمل بالراأي املوؤ�ش�شي 
كل  اململكة.  يف  وم�شتقبله  لالإ�شكان  ال�شاملة  الوطنية  الإ�شرتاتيجية  لإعداد 

ذلك ي�شري بطرق متوالية, ومتوازية.

لإعـــداد  مت  الـــذي  العـــمل  اأن  اإلى  النـــظر  ال�شـــويحي  الدكتـــور  ولفـــت 
وبطريقة منهجـــية, حيـــث و�شعت  موؤ�ش�شي حقيقي  الإ�شرتاتيجية هو عمل 
ال�شروط واملرجعية، ومتت ال�شتعانـــة مبـــكاتب لديها خـــربة عاملية وا�شعة،  
ومت ال�شتعانة مب�شتـــ�شارين يف بع�س اجلامعات, وكذلك مبن لديهم خربة 
يف جمال الإ�شكان, وعقدت ور�س العـــمل, كـــما ُن�شرت اإ�شرتاتيجية الإ�شكان 
للعموم يف �شبكة الإنرتنت؛ لإبداء امللحـــوظات, وبعد ذلك مت رفعها للجهات 
العليا لإقرارها,. وبالن�شبة للنتائج, فقـــد حـــددنا امل�شتحـــقني على م�شـــتوى 

املحافظات يف اململكة, وهناك نتائج وزعت, ووزع لهم الإ�شكان املكتمل.
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عقودنا لي�ست اأعلى من املعدلت املحلية اأو العاملية
الإ�شراف  تكاليف  ن�شبة  ارتفاع  عن  الأع�شاء  اأحد  ت�شاوؤل  على  وردًا 
العقود  وم�شاهدة  امل�شروع  زيارة  بالإمكان  اأنه  معاليه  اأو�شح   , والت�شميم 
املوجودة لدى الوزارة, والتاأكد باأن عقودنا لي�شت اأعلى من املعدلت املحلية 
اأو العاملية, كما اأنها كلها طرحت مبناف�شات �شفافة, والرت�شية للم�شروعات 

كانت على اأقل العرو�س من املوؤهلني الذين فتحت لهم املناف�شة.

750 األف م�ستحق �سيتم دعمهم خالل خم�س �سنوات
امل�شتحقني,  لت�شليم  الزمني  الوقت  من  الوزارة  حتتاجه  ملا  وبالن�شبة 
اأ�شرت  كما  لدينا  امل�شتحقني  اإن  ال�شويحي:  الوزير  قال  ال�شكنية,  الوحدات 
�شابقًا بلغ )750,000( م�شتحق, ونتوقع - باإذن اهلل -  اأن يتم الدعم خالل 
املدة  هذه  ونعلن  و�شنن�شر   - تنق�س  اأو  تزيد   - القادمة,  اخلم�س  ال�شنوات 
هذه  من  اأقل  �شتكون  واملراكز  املحافظات  بع�س  ويف  اهلل-.  – باإذن  بدقة 

املدة, رمبا خالل �شنة اأو �شنتني نكون قد وزعنا لهم املنتجات.

70% من امل�ستحقني يف الريا�س ومكة وال�سرقية
املكرمة,  ومكة  الريا�س,  مناطق  يف  ال�شكاين  التكتل  اأن  الوزير  واأو�شح 
وال�شرقية, يعادل )75٪( من ال�شكان يف اململكة, وبالتايل ما يعادل )٪70( 
يف  توازن  وجود  اإلى  م�شريًا  املناطق,  هذه  يف  ترتكز  لل�شكن  احلاجة  من 
مكة  ومنطقة  ال�شرقية,  املنطقة  يف  الوزارة  عليها  ح�شلت  التي  الأرا�شي 

املكرمة, ولكن الإ�شكالية الكربى يف الأرا�شي هو يف مدينة الريا�س.
الدكتور  اأفاد  العدل,  وزارة  يف  �شكوكها  اأُلغيت  التي  الأرا�شي  وعن 
ال�شويحي اأن وزارة الإ�شكان حتركت على الفور للح�شول على ن�شبة من هذه 
وزارة  مع  يومي  تن�شيق  هناك  اأن  كما  لديها,  املوجود  العجز  ل�شد  الأرا�شي 

العدل بهذا ال�شاأن.
وعن ال�شتفادة من الروؤى والتجارب العاملية, بني اأن الوزارة ت�شعى لأخذ 
املعايري لقيا�س الأداء, ومن اأهم املعايري لدى الوزارة هو ن�شبة التملك, ولبد 
من التفاق على ن�شبة التملك من خالل الإح�شاء الذي مت خالل عام 2010م 
من قبل م�شلحة الإح�شاء يف اململكة, وهذا الإح�شاء يبني عدد امل�شاكن يف 
يقطنها  التي  امل�شاكن  وكذلك  والوافدون,  ال�شعوديون,  يقطنها  التي  اململكة 
ال�شعوديون, اأما ن�شبة المتالك لل�شعوديني فهي )62٪( ح�شب الإح�شاء يف 

عام 2010م, وهو الإح�شاء املوثق.
العاملية,  التجارب  باأف�شل  اأعمالها  تقارن  اأن  تريد  الوزارة  اإن  واأ�شاف: 
ما  املواطن  لريى  املحافل؛  من  العديد  يف  لتقدميها  ت�شعى  الربامج  وبع�س 

تبذله الدولة له, ولكي يتم تقييمها من قبلهم.

70% من المستحقين للسكن في مناطق 
الرياض ومكة والشرقية
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اأن  اأو�شح  املقاولت,  �شركات  تقدمها  التي  الأ�شعار  ب�شاأن  ورد  ما  وعن 
لتقدمي  دعوتهم  وتتم  املوؤهلني,  املقاولني  من  اإل  الأ�شعار  تاأخذ  ل  الوزارة 
ب�شفافية كاملة,  املوا�شفات املقدمة  الأقل ح�شب  ال�شعر  تاأخذ  املناف�شة, ثم 
وزارة  تقوم  التي  التحتية  والبنى  امل�شروعات  من  كبري  عدد  هناك  اأن  كما 

الإ�شكان بتنفيذها والإ�شراف عليها.

وت�ساءل عدد من الأع�ساء عن اآلية �سراء املواطن وحدة �سكنية, 
بال�ستفادة من مبلغ القر�س العقاري, والفرتة التي ينتظرها حتى 

يح�سل على ذلك؟.
م�شموح  ال�شكنية  الوحدة  �شراء  اإن  قائاًل:  الإ�شكان  وزير  معايل  واأجاب 
به, ومت تطبيقه, اأما متى يتمكن املواطن, فذلك يتم ح�شب الأرقام امل�شتحقة 
يف  املوجودة  الأ�شماء  جميع  اأن  كما  العقاري,  التنمية  �شندوق  يف  للقرو�س 
�شندوق التنمية العقاري, ولدى وزارة الإ�شكان, �شوف تو�شع لهم خطة زمنية 

ملنحهم القرو�س, اأو امل�شاكن وفق املوارد املتوفرة لدى الوزارة.
يو�شف  املهند�س  العقاري  التنمية  �شندوق  عام  مدير  اأو�شح  جهته  من 
الع�شيبي اأن �شراء الوحدات ال�شكنية متاح ملن �شدرت له املوافقة, وبالتايل 
اأمام املقرت�س خيارات كثرية للبحث عن امل�شكن املالئم, اأو الذهاب اإلى اأحد 
املطورين, م�شيفًا اأنه يف الفرتة الأخرية طبق نظام �شامن, حيث يتم ت�شليم 
مبلغ القر�س للمطور مبا�شرة, وقد نفذ ال�شندوق حوايل )13000( عملية 

�شمن برنامج �شامن, مما ي�شهل على املواطن �شراء امل�شكن.

الأرا�سي البي�ساء
وزارته  اأن  الإ�شكان  وزير  معايل  اأفاد  البي�شاء,  الأرا�شي  وبخ�شو�س 
مو�شوع  على  ا�شت�شاري  مكتب  خالل  من  �شاملة  موؤ�ش�شية  درا�شة  عملت 
اإلى فر�س ر�شوم  وتو�شلت  ال�شعودية,  العربية  اململكة  البي�شاء يف  الأرا�شي 
على الأرا�شي البي�شاء, وقدمت للجهات التنفيذية, وهي الآن لدى املجل�س 
وعلى  الإ�شكان,  تنمية  على  الآثار  ودرا�شة  لدرا�شتها,  الأعلى  القت�شادي 
خالل  من  املوؤ�ش�شية  الدرا�شة  هذه  عملت  الوزارة  اأن  اإلى  منوهًا  الأرا�شي. 

ال�شت�شاري العاملي, ومبقارنات دولية.

خم�س  القر�س  على  للح�سول  النتظار  يتجاوز  ل  اأن  نحاول 
�سنوات

اأ�شار  منزله,  لبناء  قر�س  على  للح�شول  املواطن  انتظار  فرتة  وب�شاأن 
�شندوق  من  قر�س  على  للح�شول  النتظار  فرتة  اإلى  ال�شويحي  الوزير 
يف  وتقل�شت  �شنة,  ع�شرين  اإلى  ت�شل  ال�شابق  يف  كانت   العقاري  التنمية 

الفرتة احلالية اإلى ع�شر �شنوات, ولكن ومبا لدى وزارة الإ�شكان من اأعداد 
امل�شتحقني, وما لدى �شندوق التنمية العقاري, فاإن الوزارة حتاول تخفي�س 

املدة اإلى خم�س �شنوات.

عرو�س متويل من عدد من البنوك.. وتوازن العر�س والطلب
من  لال�شتفادة  خطة  الوزارة  لدى  اأن  ال�شويحي  �شوي�س  الدكتور  وتابع 
البنوك,  من  عدد  من  عرو�س  و�شلتنا  وقد  البنوك,  لدى  املتاحة  ال�شيولة 
لدينا  كان  فلو  النقد,  موؤ�ش�شة  مع  واملناق�شة  الدرا�شة  طور  يف  الآن  ونحن 
ا من ال�شندوق جند  مثاًل ع�شرة مليارات ريـال, واأردنا اأن ندفع فيها قرو�شً
اأنها تكفي ع�شرين األف مواطن, ولو توجهنا للبنوك لال�شتفادة من ال�شيولة 
املوجودة باملرابحة, �شيح�شل املواطن على نف�س القر�س, فهذا املبلغ �شيكفي 
مئة األف مواطن, و�شي�شل حجم التمويل مئة مليار ريـال, لكن ل بد من اإبرام 
اتفاقيات مع املطورين, والتاأكد من اأن الإقرا�س ل ي�شهم يف زيادة البناء مبا 
يفوق توفر مواد البناء والعمالة, وبالتايل يت�شبب يف ارتفاع الأ�شعار, فالوزارة 
البناء,  اأ�شعار مواد  للحفاظ على   والطلب,  العر�س  التوازن بني  تعمل على 

وتكاليف العمالة.

مليون وحدة �سكنية خالية
وك�شف معاليه اأنه يف عام 2010م كان عدد الوحدات ال�شكنية امل�شغولة 
اأربعة ماليني و�شتمائة األف منزل, ويف نف�س ال�شنة كانت هناك مليون وحدة 
�شكنية خالية, وذلك ح�شب م�شلحة الإح�شاءات العامة, ولذلك طلبنا من 
العدد  فوجدنا  فيها,  التيار  اإطالق  مت  التي  العدادات  عدد  الكهرباء  �شركة 
هذا  بعد  اأطلق  الريا�س  مدينة  ويف  �شكنية,  وحدة   )1422000( يقارب  ما 
اأن  الكبرية  املدن  ونتوقع يف  �شكنية(  الإح�شاء )290.000( عداد )وحدة 
ن�شل ملرحلة توازن العر�س مع الطلب من خالل الأرقام الثابتة التي خل�شنا 

اإليها.

�سغوط من املواطنني املحتاجني اإلى ال�سكن
اأن  هادي  عبا�س  املهند�س  الإ�شكان  وزير  نائب  معايل  اأو�شح  جانبه  من 
منهجية العمل الإ�شرتاتيجية للوزارة حلل اأزمة الإ�شكان - التي ا�شتمرت يف 
اململكة ل�شنني طويلة - ل بد اأن تكون �شمن منهج علمي �شحيح ومدرو�س, 
حتى ل تتكرر الأزمة مرة اأخرى, م�شريًا اإلى اأن حتدي الوقت هو اأكرب حتد 
ال�شكن،  اإلى  املحتاجني  املواطنني  من  �شغوط  لديها  لأن  الوزارة؛  تواجهه 
وهو حق م�شروع لهم, كما ينبغي على الوزارة األ تغفل التخطيط ال�شحيح, 
والبناء للم�شتقبل, فمثاًل: الأحياء ال�شكنية ُتن�شاأ دون درا�شات هند�شية كافية 
للبنية التحتية, مع تخطيط عمراين غري دقيق, وتقدم للنا�س وي�شكنون يف 
اإليها, وا�شتمرت على هذا املنوال �شنني  تلك الأحياء دون و�شول اخلدمات 
طويلة, موؤكدًا اأن منهجية وزارة الإ�شكان اجلديدة تخالف هذا املنهج متاًما.

فرض رسوم على األراضي البيضاء يدرس 
اآلن في المجلس االقتصادي األعلى
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اململكة  يف  جمرب  تطبيقه  الوزارة  تعتزم  الذي  املنهج  اأن  اإلى  واأ�شار 
ا�شتالم  فعند  باهًرا,  واأثبت جناًحا  وينبع,  للجبيل  امللكية  الهيئة  من خالل 
النواحي, وبعد ذلك يتم ت�شميم  الأرا�شي تقيَّم تقييًما �شحيًحا من جميع 
واملاء,  الكهرباء,  ل�شتكمال  املطلوبة  باملنافع  املوقع  ويهياأ  التحتية,  البنى 
وممرات  والأر�شفة,  واحلدائق,  ال�شيول,  وت�شريف  ال�شحي,  وال�شرف 

امل�شاة, واملراكز الأمنية. كل ذلك يدر�س, ويوافق عليه قبل التنفيذ. 

وبعد ذلك تقوم الوزارة بالتعاقد مع املقاولني؛ لتنفيذ البنى التحتية ب�شكل 
لكنه  لل�شكن,  املتكاملة  ال�شحيحة  البيئة  للنا�س  يهيئ  املنهج  وهذا  كامل, 
ياأخذ وقًتا اأطول, اأما كمية الأرا�شي التي تخطط الآن فيعادل مقدارها ثالث 
مدن موازية لينبع ال�شناعية, وثالث مدن موازية للجبيل ال�شناعية )تقريًبا 
والوزارة  طوياًل,  وقًتا  ياأخذ  الأمر  وهذا  وينبع(.  اجلبيل  بحجم  مدن  �شت 
لديهم جميع اخلدمات  �شتتوفر  النا�س  ي�شكن  لكن عندما  تعمل على ذلك, 
املطلوبة, وهذا اأمنوذج ملا تقوم به الوزارة. ولدى الوزارة العديد من الربامج 

وامل�شروعات للحلول امل�شتدامة لالإ�شكان.
باأهمية  �شوؤاله  يف  الأع�شاء  اأحد  اإليه  ذهب  ما  مع  الإ�شكان  وزير  واتفق 
املحافظة على النمط املعماري, �شواء كان ذلك للمملكة, اأو غريها؛ لأنه من 
يف  فاملوجود  املعمارية(  )الهند�شة  اجلانب  هذا  يف  املخت�شني  اآراء  خالل 
اململكة  تقريًبا من اأربعة اإلى خم�شة اأمناط، وامل�شروعات احلالية املوجودة 
مو�شوع  يف  اهلل-  �شاء  اإن   - ونحاول  بع�شها,  يف  حاولت  الآن  الوزارة  لدى 
)اأر�س وقر�س( اأن ن�شمم هذه الأمناط املعمارية، فتعطى للنا�س؛ ليحاولوا 
دائًما  لل�شخ�س  الب�شرية  الرغبة  اأن  الغالب  الأعم  يف  لكن  مثلها,  ت�شميم 
يحب اأن يكون متميًزا يف منزله, ولكن لعلنا اإن �شاء اهلل اأن جند نف�س النمط 
املعماري لكل منطقة, يحاكي اجلانب الكال�شيكي, واجلانب احلديث؛ لكي 

نفتح اخليارات اأمام املواطنني.
التي  امليدانية  العملية  الإجراءات  ب�شاأن  الأع�شاء  بع�س  ت�شاوؤلت  وعن 
قامت بها الوزارة جتاه اإن�شاء البنية التحتية وتطويرها, وو�شع جدول زمني 

لهذه البنية.
التحتية  للبنية  العملية  الإجراءات  اإن  بقوله:  ال�شويحي  الوزير  اأجاب 
ويتم  بالكامل,  الت�شميم  عملية  وتتم  الإ�شكان,  وزارة  اإلى  ت�شلم  اأر�س  هي 
اأخذ العتمادات من اأهم جهة تاأخذ وزارة الإ�شكان العتمادات منها, وهي 
الدرا�شات  و�شع  من  التاأكد  ذلك  من  والق�شد  اجليولوجية,  امل�شاحة  هيئة 
الأمطار,  يتعلق بت�شريف  �شواء ما  ال�شيول,  بها ملو�شوع خماطر  التي نقوم 
باخلدمات  اخلا�شة  الت�شاميم  حتديد  يتم  ذلك  بعد  ال�شيول,  ت�شريف  اأو 
والأر�شفة,  والطرق,  املياه,  وتدوير  ال�شحي,  وال�شرف  واملاء,  كالكهرباء, 
للم�شروعات  وبالذات  للم�شروع,  الري  �شبكة  واإعادة  والت�شجري,  والإنارة, 

الكبرية, وحتدد الكميات املطلوبة لكل بند من هذه البنود, ونحاول اأن يكون 
التحديد دقيًقا, ثم بعد ذلك تطرح هذه املناف�شة على مال يقل عن خم�شة 
مقاولني موؤهلني, وتتم الرت�شية من خالل التاأكد من العقد الفني. موؤكدًا اأن 
الرت�شية تكون على اأف�شل عر�س فني مكتمل, ويكون هو ال�شعر الأقل, وبعد 

ذلك تتم عمليات التنفيذ, وعمليات املراقبة لها.
اأما الأرا�شي التي ح�شلت عليها الوزارة بعد )اأر�س وقر�س(, واأولوية   
اأرا�شي املنح البلدية للوزارة, فاأ�شار معاليه اإلى اأن وزارة الإ�شكان تعمل على 
للمواطنني,  ت�شلم  حتى  لها  التمتري  واإعادة  والقطع,  امل�شاحات,  من  التاأكد 

ا تنفيذ البنية التحتية. وكذلك اأي�شً
اإن كل م�شروع  قال:  الإ�شكان,  مل�شروعات  الزمني  وفيما يخ�س اجلدول 
لكل  للتنفيذ  زمنية  وجداول  للتنفيذ,  زمني  جدول  له  يكون  م�شاريعنا  من 
لدينا  ما  لكل  الزمني  فيه اجلدول  املق�شود  كان  ال�شوؤال  اأن  واأتوقع  م�شروع 
من م�شروعات, وكل ما لدينا من اأرا�ٍس وقرو�س �شت�شلم للمواطنني, فاأعيد 
الإ�شكان  وزارة  �شتطرحه  الذي  اجلدول  هو  هذا  باأن  لالأع�شاء  هذا  تكرار 
للمواطنني  تواريخ  ت�شل  بحيث  املحافظات,  م�شتوى  على  م�شروعاتها  لكل 
امل�شتحقني متى �شن�شلم هذا الدعم؟ واأقول اإن العدد )750.000( م�شتحق 
لي�س بالعدد القليل, ف�شندوق التنمية العقارية منذ اإحدى واأربعني �شنة مل 
يعط حتى الآن اإل )750.000 ( مواطن, و�شن�شع لهم اخلطة, و�شتكون باإذن 

اهلل اأق�شر ما ميكن اأن تكون, ثم بعد ذلك اإعالنها جلميع املواطنني.

الآن(,  توزع  التي  اأو  وزعت,  )التي  الداخل  من  الوحدات  مو�شوع  وعن 
اأن نكون وا�شحني و�شريحني فيه, حيث يف  اأمُر لبد  اإن هناك  قال الوزير: 
بدايات مو�شوع هيئة الإ�شكان كانت املبالغ اأقل مما يجب, ولكن مل ت�شتجب 
هيئة الإ�شكان, ول وزارة الإ�شكان باأن يكون هناك مبالغ اأقل مما يجب, وكان 
ت�شميم  نريد  اأننا  احلكومية  واجلهات  العالقة,  ذات  اجلهات  مع  نقا�شنا 
ذلك  وبعد  ال�شعودية,  الأ�شرة  ملتطلبات  الأدنى  باحلد  تفي  �شكنية  وحدات 
حتدد ال�شعر طبيعة املنطقة, والأرا�شي التي تكون فيها, والوقت الذي �شتطرح 
 - افرت�شنا  ال�شعودية؟  الأ�شرة  ماهي  ال�شوؤال:  فكان  امل�شروعات,  هذه  فيه 
لكي نعطي احلد الأدنى - اأنها عبارة عن: زوج, وزوجة واأولد, وبنات. هذه 
الأ�شرة يف اململكة, ونحن يف اململكة لدينا حد اأدنى من التق�شيمات الداخلية 
يف املنازل, فكان ل بد اأن يكون هناك: جمل�س ا�شتقبال, وغرفة طعام, وغرفة 
معي�شة لالأ�شرة, وغرفة نوم لالأبوين, وغرفة نوم لالأولد, وغرفة نوم للبنات, 
لدينا - حتى  التي  املبالغ  لكن  اأكرث من ذلك,  اإلى  الأ�شر قد حتتاج  وبع�س 
مببداأ  ففكرنا  توفريها,  ن�شتطيع  ل   - عالية  جودة  يف  املنزل  تنفيذ  يكون 
التو�شع يف املنزل الذي ي�شلم للمواطن, باأن تكون الأ�شا�شات مكتملة, ويكون 
املخططات  املواطن  يعطى  الثاين  والن�شف  ون�شف,  دور  عن  عبارة  البناء 

نخطط أراضي تعادل ست مدن
بحجم الجبيل وينبع

أرض وقرض بديل لبناء 
الوحدات السكنية
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اأُن�شيء  مبنى  التو�شع يف  لأن  فيها؛  التو�شع  وي�شتطيع  )الإن�شائية(,  الهيكلية 
اأ�شا�شه �شيكون باأقل تكلفة.

تقل  ل  الوزارة  لدى  التي  ال�شكنية  الوحدات  اأغلب  اأن  ال�شويحي  واأكد 
م�شاحة الأر�س عن )500م2(, )اأتكلم عن الأرا�شي التي وزعت, وقد ترتفع 
ملحًقا  ي�شع  اأن  ي�شتطيع  الفناء  ويف  املناطق(,  بع�س  يف  قلياًل  تنخف�س  اأو 
خارجًيا, اأو مطبًخا خارجًيا, وكل هذه مو�شوعة يف احل�شبان, لكن مل ن�شتطع 
معرفة التنوع لكل الأ�شر, والذي و�شعناه هو احلد الأدنى. وهناك نقطة اأخرى 
وهي م�شاحات الغرف التي و�شعت, فال يوجد غرفة اأقل من )4x5م2(, اأما 
تتكون من  التي  الأ�شرة  اأنه )4x6م2( وهذه هي  فاأعتقد  للمجل�س  بالن�شبة 
زوج, وزوجة, واأبناء. اأما اإذا كان هناك �شخ�س له طبيعة اجتماعية معينة, 
ويحتاج اإلى اأن تكون م�شاحة املجل�س اأكرب من ذلك, فالت�شميم املوجود يف 

الفناء اخلارجي يتيح له اأن ي�شع م�شاحات اأكرب. 
وختم الوزير هذه النقطة باأن احلل النهائي ال�شامل هو مو�شوع )اأر�س 
وهو  ريـال,  األف   )500( والقر�س  الأر�س  املواطن  يعطي  حيث  وقر�س( 
الذي يقوم بعملية التخطيط لنف�شه, وبح�شب رغباته, وبح�شب ما لديه من 
اإمكانات اأخرى ميكن اأن ي�شيفها اإلى هذا املبلغ, ويبني بناًء اأكرب من ذلك, 

وهذا التوجه ملو�شوع الأر�س والقر�س.

نظام الت�سجيل العيني للعقار
اأن وزارته تعتمد على ما �شدر عن م�شلحة  اأكد الوزير  اأخرى  من جهة 
التي  الإح�شاءات  اأف�شل  ومن  اإليها,  ن�شتند  كاأرقام  العامة  الإح�شاءات 
اأعمالها, وحتديد  ويفيد  الإ�شكان,  لوزارة  بالن�شبة  القيا�شية  تنتج  اأن  ميكن 
العقارات  �شيح�شي  الذي  للعقار,  العيني  الت�شجيل  نظام  هو  امل�شتحقني 
املوجودة يف اململكة, وعدد التملك لالأرا�شي ومن ميلكها, وكل مواطن كم بيًتا 
اإذا طبق وخرجت نتائجه فاإنه �شيفيدنا,  ميتلك, وهذا النظام �شادر, لكن 
تعداد  لي�س  لكنه  �شوؤال,  تعداد  عن  عبارة  املوجود  التعداد  باأن  اأتفق  واأنا 
تعرف  بحيث  الإلكرتونية,  واجلوانب  التقنية,  على  يعتمد  والذي  املطابقة. 
الوطنية,  الهوية  بطاقات  لهم  �شدر  مواطن  كذا  يوجد  املنطقة  هذه  يف  اأن 
اإمنا دوره املطابقة,  التعداد لي�س دوره �شوؤالًيا,  اإلى  وال�شخ�س الذي يذهب 

بحيث ميرر اجلانب الإلكرتوين على قارئ اإلكرتوين, وهذا الذي نتمناه.
واملناطق  للقرى  مندوبيها  الوزارة  اإيفاد  عدم  عن  �شوؤال  على  رده  ويف 
النائية ملعرفة النا�س الأكرث ا�شتحقاًقا, اأكد وزير الإ�شكان اأن هذا من واجب 
مت  )كما  املناطق  بع�س  يف  به  وقامت  به,  تقوم  اأن  ويجب  ودورها,  الوزارة 
عر�شه يف العر�س املرئي(, ول�شيما يف مناطق جنوب اململكة وغربها؛ لأن 
هناك قرى نتوقع اأن ل ي�شل اإليها �شيء �شواًء اجلانب الطموغرايف, اأو جانب 
الت�شالت, وكان الإخوان يف مو�شوع الإعالنات يذهبون اإلى البيوت القدمية 

وغريها, وقد ا�شتعانت الوزارة ب�شركات اأخرى يف هذا اجلانب. 
اإلى كل مكان. لكن اجلميع ي�شتطيع  اأننا و�شلنا  واأ�شاف: نحن ل ندعي 
التقدمي عرب بوابة الإ�شكان, ونحن نحاول الت�شال باإمارات املناطق, وعلى 
واجبنا  ومن  النائية,  والأماكن  القرى  اإلى  للو�شول  املحافظات؛  م�شتوى 
عملنا,  من  اأ�شا�س  جزء  وهذا  والعاجزين,  ال�شعفاء  هوؤلء  اإلى  الو�شول 
والوزارة بذلت جهوًدا لذلك, ول زالت تبذل, وتريد اأن ت�شل اإلى الكل, وقبل 
اإر�شال  حتى  اإليها  ي�شل  ل  قرى  هناك  اأن  لنا  ُذكر  اأ�شابيع  اأربعة  اأو  ثالثة 
اجلوال, وهي قرية الدوح مبنطقة جازان, وقيل اإنهم ميكن اأنهم مل يقدموا, 
واأر�شلت الإخوان يف الفرع هناك للتاأكد من ذلك, ووجدنا عدًدا ب�شيًطا مل 

يقدموا ولكن – احلمدهلل- وجدنا اأكرثهم قدموا عرب بوابة الإ�شكان.

وقال: اإن الوزارة ت�شعى اإلى اإيجاد بع�س النقاط، بحيث ُتخرج من القائمة 
باأعداد  تلتزم  اأنها  ويفرت�س  فورًيا,  حاًل  لهم  جتد  اأن  يجب  الذين  النا�س 

معينة, واأعداد على بع�س املناطق, بحيث لتعد ب�شيء ل ت�شتطيع تنفيذه.
�شاحية  مثل:  اخلدمات,  اإليها  ت�شل  مل  التي  املخططات  يخ�س  وفيما 
عري�س, مبدينة الريا�س, اأ�شاف معاليه اإليها �شاحيتي املهدية ولنب, مو�شحًا 
وزارة  يف  علينا  يفرت�س  الريا�س,  يف  املوجودتان  ال�شاحيتان  هاتني  اأن 
نو�شل  اأن  والبلديات,  الكهرباء,  و�شركات  الأخرى,  اجلهات  مع  الإ�شكان, 
اخلدمات لها؛ لأن عدد القطع ال�شكنية املوجودة فيها �شخمة جًدا, وميكن 

القطع السكنية في المهدية ولبن كبير 
جًدا, لو تم استغاللها لخفضت األسعار
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ب�شكل  الريا�س  ويف  اململكة,  يف  الأرا�شي  �شوق  يف  العر�س  وتزيد  حتفز  اأن 
خا�س, ومن ثم النخفا�س.

الـ »بريكا�ست« اأف�سل بناء يف اجلودة واحلرارة
اأ�شاًل  موجـــودة  الربيكا�شت  اأن  اأو�شـــح  الربيكا�شت,  بناء  مو�شوع  وعن 
نفـــذتها الدولـــة منـــذ )30�شنـــة ( هي  التي  يف اململكة, وم�شاريع الإ�شكان 
البناء  لكن  واحلرارة,  اجلــودة  يف  بناء  اأف�شل  هو  وبريكا�شت  بريكا�شات, 
بعـــملية  فـــرتة  بعد  يقـــوم  النـــا�س  من  وكثري  التعديل,  م�شكلة  فيه  ال�شكني 
التعديالت, والربيكا�شت ل يقبل هذا اجلانب والربيكا�شت تطور عندما �شار 
فيه عملية )ال�شاندويت�س برن( وهو اإمكانية العزل احلراري فيه, ولكنه قبل 
عمل العزل احلراري مل يكن جيًدا, لأن )الأقريقت( املوجودة يف الربيكا�شت 

تو�شل احلرارة ب�شرعة, لكن الآن الربيكا�شت جيد, فهو �شريع البناء.
وفيما يخ�س تن�شيق وزارة الإ�شكان مع القطـــاعات الأخـــرى التي تبني 
الوحدات ال�شكنية مثل: الوحدات الع�شكرية والطبية, بني معاليه اأن التن�شيق 
الذي مت مع تلك القطاعات متثل يف معرفة املوا�شفات, وطريقة البناء التي 
امل�شت�شـــفيات يختـــلف, حـــيث تعطى  الع�شكري, وبناء  البناء  بنوا بها, لكن 
الوحدة ال�شكنية للموظف, وبعد انتهاء عمله يف القطاع الع�شـــكري, ت�شحب 
منه الوحدة ال�شكنية, ومن ثم يلجاأ اإلى وزارة الإ�شكـــان يطلب �شكًنا, فهذا 
نظام يختلف يف طريقة الهدف منه؛ فهو �شكن ليكون العاملون قريبني من 

اأماكن عملهم اأثناء وجودهم على راأ�س العمل.

مراعاة ذوي الدخل املحدود
وبخ�شو�س املطالبة ب�شرورة مراعاة ذوي الدخـــل املحـــدود, اأكد الـــوزير 
ال�شويحي اأن الوزارة اأخـــذت ذلك يف احل�شـــبان، بدليل النقـــاط املوجـــودة 
لديها، فكلما يقل دخل املواطن ازدادت عدد نقاط الأولوية لديه، مبينًا اأن 
املواطنون  هم  فمن  ال�شتحقاق؛  منها:  ق�شـمني  اإلى  ينق�شم  ال�شكني  الدعم 
وجميع  الثاين؟  هو  ومن  الأول  هو  من  امل�شتحقني,  نرتب  ثم  امل�شتحقون؟ 
التجارب العاملية التي ُدر�شت ل يوجد فيها اإل اأربع طرق, الأولى: تكون ملن 
ياأتي اأوًل, والثانية: بنظام القرعة, والثالثة: اأن تدعم فئات معينة, والرابعة: 
اإلى امل�شتحـــقني،  مبداأ النقـــاط املوجـــودة، وهـــو اأن حتــاول تو�شيل الدعم 
الأقـــل يح�شل على  الـــدخل  النقـــاط على الدخل، )ف�شاحب  باأن حتـــ�شب 
نقاط اأكرث( والعمر )فمن عمره اأكرث يح�شل على نقاط اأكرث( وعدد اأفراد 
الأ�شرة. )فكلما زاد عدد اأفراد الأ�شرة ازدادت النقاط( طبًعا اأفراد الأ�شرة  
حت�شب النقاط اإلى اأربعة اأبناء كحد اأعلى ، اأما اإذا زاد العدد عن الأربعة فال 

ح�شب لهم نقاط، وهذا هو املوجود يف الالئحة التنفيذية.

الزوجة الثانية
على  يح�شل  ل  ثانية  زوجة  لديه  من  اأن  اإلى  الإ�شكان  وزير  معايل  ونوه 

اأن هذا الأمر متت مناق�شته  اأكرث، فالعتبار لزوجة واحدة، مو�شحًا  نقاط 
با�شتفا�شة وقت قرار التنظيم, وكان الرد من خالل القانونيني, ومن در�س 
النظام لدينا, باأن الزواج الثاين هو قدرة, ونفرت�س اأن من يتزوج ثانية لديه 
وزوجة،  زوج،  اأ�شا�س  على  حت�شب  النقاط  اأن  على  التاأكيد  جمددًا  القدرة، 

واأربعة اأبناء, بحد اأعلى , وهذه مربجمة يف احلا�شب الآيل.
 وفيما يخ�س م�شاواة الرجل باملراأة بالن�شبة ملنتجات اأر�س وقر�س, اأبدى 
اعتقاده باأن ما و�شعته الوزارة فيه م�شاواة, فتحديد الوزارة لالأ�شر بني على 
اأ�شا�س  اأ�شرتني, اأو ثالث منها رب الأ�شرة فيها امراأة, فهناك اأ�شرة تعولها 
ال�شكني  الدعم  تنظيم  من  الهدف  اأن  مبينًا  اأرملة,  تعولها  واأخرى  مطلقه, 
حتقيق الراحة للمواطنني باإيجاد ال�شكن املريح لهم, ودعم ملفهوم الأ�شرة, 
واأهمية مفهوم الأ�شرة يف املجتمع لق�شايا ال�شكن وغريه, والتنظيم انطلق من 
هذا املفهوم, والأرقام املوجودة لدينا لزالت مطمئنة, اأما امل�شائل الفردية 
التي ميكن اأن تطلع لهم قوائم ل يعترب �شيًئا �شعًبا, لكن الروؤى والأفكار ميكن 
منفتحون,  فنحن  ال�شورى,  جمل�س  مع  فيها  نتناق�س  واأن  منها,  ن�شتفيد  اأن 

ونريد التنمية كما اأنتم تريدونها.
الت�شال  ميكن  جمانًيا  رقًما  الوزارة  لدى  باأن  الأع�شاء  الوزير  وطماأن 
بها من جميع مناطق اململكة, وهو متاح من ال�شاعة )8( �شباًحا اإلى )4( 

ع�شًرا, ويتم ال�شتف�شار, وت�شجيل املكاملة. 
�شواء يف  واحد  اإننا جميًعا يف قارب  بقوله:  اللقاء  الإ�شكان  وزير   وختم 
الوزارة اأو جمل�س ال�شورى اأو اجلهات اخلدمية الأخرى, هدفنا جميعًا خدمة 

املواطن. 
ويف نهاية اللقاء �شلم معايل رئي�س جمل�س ال�شورى معايل وزير الإ�شكان, 
ملفني يحتويان على اأ�شئلة املواطنني وا�شتف�شاراتهم التي تلقاها املجل�س عرب 
الفاك�س, اأو بوابته اللكرتونية منذ الإعالن عن ح�شور وزير الإ�شكان جل�شة 

املجل�س.
وقت  لكن  طرحها,  املجل�س  اأع�شاء  رغب  التي  الأ�شئلة  معاليه  �شلم  كما 

اجلل�شة مل ي�شمح بذلك.
 وقد اأكد معايل وزير الإ�شكان الدكتور �شوي�س ال�شويحي بالإجابة على كل  
والرد عليها عرب  املواطنني  اأ�شئلة  اأو  املجل�س,  اأع�شاء  اأ�شئلة  �شواًء  الأ�شئلة, 

العناوين املدونة على عرائ�شهم.
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من الأمور امل�سحكة - املبكية التي لوحظت يف املظاهرة العاملية العامة التي جرت يف العا�سمة الفرن�سية  باري�س, 

يف �سهر يناير املا�سي, عقب حادث الهجوم الإرهابي على �سحيفة » �ساريل ايبدو «, م�ساركة الإرهابي ال�سهيوين 

العتيد بنيامني نتنياهو, رئي�س وزراء الكيان ال�سهيوين, يف م�سرية املظاهرة التي دعا لها الرئي�س الفرن�سي , فران�سوا 

هولند, و�سارك فيها زعماء وروؤ�ساء وممثلني لدولهم. قوبل هذا الإرهابي, الذي يتزعم اأكرث دول العامل ممار�سة 

اإ�سرائيل لالإرهاب,  لإرهاب الدولة, بالرتحيب احلار وال�سكر والمتنان, واأعتربت م�ساركته دلياًل على » حماربة 

و�سجبها لهذه الظاهرة «........؟!

« هذا  » دولة  باأن  �سكوك  اأي�سا  اأن هناك  اإلى فل�سطني, ورغم  للهجرة  نتنياهو دعا يهود فرن�سا  اأن  وذلك رغم 

الإبلي�س ال�سهيوين كانت - كعادتها, وب�سكل غري مبا�سر - وراء وقوع هذا احلدث, وكثريًا مما �سابهه من عمليات 

اإرهابية, الغر�س منها: ال�ساق تهمة الإرهاب بامل�سلمني, وت�سويه �سمعتهم و�سمعة دينهم, وحماولة تربير ما يرتكب 

�سدهم, و�سد بالدهم, من موؤامرات واعتداءات.

ال�سلوك الإرهابي ال�سهيوين ال�سارخ, املعادي  اأمريكا, بريطانيا, فرن�سا...الخ (  ملاذا يتجاهل الغرب املتنفذ ) 

لي�س للعرب فح�سب, بل لكل الإن�سانية ؟! اإنه النفوذ ال�سهيوين املتحكم يف اأغلب مفا�سل القرار ال�سيا�سي يف دول 

معروفة(  واأهداف  وقناعات  اأحقاد  ونتيجة  )التلقائي,  الغرب  ذلك   » ا�ستعداد   « ذلك  الى  اأ�سف  املتنفذ.  الغرب 

لتخاذ اأي اإجراء ي�سر بالعرب, وي�سعف موقفهم.

واإن قولنا هذا ل يعني اإطالقًا اأن بع�س العرب اأبرياء دائمًا, واأنهم قوم يحر�سون على خدمة م�ساحلهم العليا 

به,  يلحق  الذى  الت�سويه  م�سوؤلية  من  جزءًا  يتحمل  ما  كثريًا   ) والإ�سالمي   ( العربي  فاجلانب  وتعقل.  بحكمة 

وبدينه.... فهذا الطرف ف�سل - على الأقل , و�سمن ما ف�سل فيه - يف تو�سيح ق�ساياه, واقناع الآخرين بعدالتها. 

وعلى اأي حال , فاإن هذا احلدث الذى اأخذ ) بفعل فاعل ( بعدًا عامليًا وا�سعًا , يجب اأن يدفع املجتمع الدويل ) اإن 

كان الأخري جادًا يف حماربة الإرهاب احلقيقي ( لأن ي�سرع  بو�سع تعريف عاملي موحد متفق عليه دوليًا, لظاهرة 

اأبيب. ثم يحاكم  واأيًا كان م�سدره.... حتى واإن كانت حكومة تل  اأنواع الإرهاب,  الإرهاب... وبحيث ي�سمل كل 

النا�س على اأ�سا�سه , ويوزن الفعل مبيزانه.

لـ » الإرهاب «.... ثم �سن القوانني املنا�سبة  فما زال العامل يف انتظار و�سع » تعريف « عاملى عام و مو�سوعي 

اآليات حمكمة.... ي�سمن الأخذ بها حتقيق العدالة والإن�ساف جلميع الب�سر املعنيني....  ملعاقبة مرتكبيه, عرب 

فعدم و�سع تعريف حمدد لـ » الإرهاب « يعيق معظم املحاولت اجلادة  ملحاربة الإرهاب احلقيقي. وكان من املوؤمل 

اأن تاأخذ اللجنة القانونية التابعة لالأمم املتحدة, والتى كلفت منذ �سنوات عدة, ب�سياغة معاهدة دولية جديدة 

ملكافحة الإرهاب, ذلك بعني العتبار, و ل تخ�سـع للتدخالت املغر�سة.... حتى تثمر اأعمالها عن اتفاقية دولية 

نزيهة ملكافحة الإرهاب احلقيقي.... ب�ستى الو�سائل املمـكنة.... و منهـا : دعـم املقاومـة �سد هذا الإرهـاب.... 

البع�س على ارتكاب  «, لإ�سرار  » الإرهاب  لـ  الى تعريف موحد وحا�سم  اللجنة �ستتو�سل  اأن هذه  ولكن, ل يبدو  

مظامل وجرائم �سد هذه الأمة, اأو تلك.

اإن هـــذا التعريف قد طـــال انتظاره, ب�سبب معار�ســـة بع�س القوى الدوليــة التي ل ترغب يف اللتزام بتعريف 

واحد حمـــدد.... حتى تلـــب�س كـــل حالـــة لبو�ســـاً خا�ساً.... يخدم م�ساحلهـــا, ويتما�سى مع رغـــباتها وتوجهـــاتها 

العدوانية,  يف املدى املنظور. وتلك طامة كبرية.

اأ. د.  �سدقـــه يحيى فا�ســـــل
ع�سو جمل�س ال�سورى

التعريف العالمي المائع لإلرهاب ...؟!
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 الدكتور/ سطام بن سعود لنجاوي
رئيس اللجنة الصحية

دعا إلسناد حاالت اإلخالء

الطبي للهالل األحمر

بدل خطر وعدوى 

للمسعفين والعاملين 

في ميدان اإلسعاف

اأكد جملـ�س ال�سورى اأهمية �سرف بدل خطر وعدوى للم�سعفني 
والعاملني امليدانيني يف اخلدمـات الإ�سعافيـــة, ودعم هيئة الهالل 
الأحمر ال�سعــودي لعتـــماد ميزانيتـــها ال�سنويـــة الالزمة للقيام 

باملهام املوكلة لها.
وطالب املجل�س يف قـــراره الذي اأ�ســـدره بعد اأن ا�ستـمع لوجهة 
نظر اللجنة ال�سحية, ب�ساأن ملحوظـــات الأع�ســاء واآرائهم جتاه 
التقـرير ال�سنـوي لهيئة الهـــالل الأحمــر ال�سـعــودي للعـــام املايل 
1435/1434هـ, بــدعــم الهيئــة يف اعتــماد خـطتــها العــ�ســريــة 
الإ�سرتاتيجــية لتتمكــن مــن تطــوير خــدمــاتــها حــ�سب اجلـدول 

الزمني لعنا�سر اخلطة.

ودعــا املجلــ�س اإلى ت�سهــيل اأعمـال الهيئة الإ�سعافية يف موا�سم 
احلج والعمرة, وتوفــري مراكــز منا�سبــة لها يف امل�ساعــر املقــد�سـة 
وداخــل مرافــق احلرمــني ال�سريفــني للو�ســول لطــالب اخلــدمــة 

الإ�سعافية بي�سر و�سهولة.

و�ســدد املجــل�س على �ســرورة درا�ســة اإ�سنــاد حــالت الإخــالء 
الطبي للمــر�سى الذيــن ت�ستدعي حالتهــم املر�سية نقلهم من اأي 
مدينة يف اململكة لأي من امل�ست�سفيات املرجعية اإلى الهالل الأحمر 
ال�سعودي ودعمها بالإمكانات الالزمة, ودرا�سـة ربط امل�ستو�سفات 
وامل�ست�سفيات اخلا�ســة مبركــز عمليــات الهــالل الأحــمر؛ ل�سمان 

�سرعة ال�ستجابة يف مبا�سرة احلالت الطارئة.

جــاء ذلك خــالل جل�ســة املجلــ�س الرابعــة التي عــقدها يــوم 
الثنني 1436/3/21هـ برئا�ســة معــايل رئيــ�س املجــل�س ال�سيــخ 

الدكتور عبداهلل بن حممد بن اإبراهيم اآل ال�سيخ.
واأو�سحــت اللجنــة ال�سحيــة, يف وجــهة نظــرهــا الــتي تــالها 
رئي�سها الدكتور �سطام لنجاوي اأن هيئــة الهالل الأحمر ال�سعودي 
تعتمد حاليًا على برامج الكرتونية يف ت�سجيل البالغات وترحيلها 
ومتابعتها, وهي ب�سدد تنفيــذ برنامــج الكرتوين يحــقق التوا�سل 
بــني غــرف العملــيات والفــرق الإ�سعــافية اإلكــرتونًيــا, وبرنــامج 
لتحديد موقع املت�سل اإلكرتونًيا لت�سهيل و�سول الفرق الإ�سعافية.
واأ�شار رئي�س اللجنة اإلى اأن م�شــروع اإدارة الطـــوارئ ينق�شم اإلى ق�شمني: 
الق�شم الأول يتمثل يف اإن�شاء غرفـــة عمليـــات متــ�شلة بكافــة اأق�شام الطوارئ 
رة  والعناية املركزة يف م�شت�شفيات اململكة, لتوفري معلومات حلظيــة عن الأ�شِّ
ال�شاغرة يف هذه الأق�شـام, ويتمثل الق�شـــم الثاين يف اإن�شـــاء مراكـــز طـــوارئ 
 trauma( اأوليـــة, وم�شت�شـــفيات طـــوارئ متخ�شــ�شة لعــالج الإ�شابــات

دراسة ربط المستوصفات والمستشفيات 
الخاصة بمركز عمليات الهالل األحمر
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عام )1435هـ( مت اعتماد مبالغ لتوفري )400( �شيارة اإ�شعاف, و�شوف ت�شل 
يف نهاية عام )1436هـ(. 

واأفاد الدكتور لنجــاوي باأن لـــدى الهيئـــة درا�شـــات حـــول اأداء �شيـــارات 
الإ�شعاف وتاأمني اأعدادها, حيث تبلغ ن�شبة �شيارات الإ�شعاف حالًيا اإلى عدد 
ال�شكان “�شيارة اإ�شعـاف لكـــل )22( األــف ن�شمة”, وت�شــعى الهيـــئة للو�شــول 

اإلى املعدل العاملي “�شيارة اإ�شعاف لكل )10( اآلف ن�شمة.

واأكــد اأن الهيـــئة تـعـــاين مــن م�شكــلة نقـــ�س القـــوى الب�شـــرية يف الكادر 
ال�شحي؛ وذلك لندرة تخ�ش�س طب الطوارئ عـــامًة على امل�شتــوى الـــدويل, 
وهي ب�شدد اإن�شاء معهد متخ�ش�س لتــدريب من�شــوبيها وغريهم من اأفراد 
املجتمع, مت�شًيا مع ما ورد يف قرار جمل�س الـــوزراء, والتن�شــيق يف ذلك مع 
املوؤ�ش�شة العامة للتدريب الفني واملهني, وبرنامــج خــادم احلــرمني ال�شريفني 

لالبتعاث اخلارجي, بتخ�شي�س مقاعد لتخ�ش�س طب الطوارئ.
وفيما يتعلق بو�شع اإ�شرتاتيجــية للعمل الإغاثي الإن�شاين اخلارجي, اأ�شار 
رئي�س اللجنة اإلى القرار الـذي اأ�شـــدره جمـــل�س ال�شـــورى بهـــذا اخلـــ�شو�س 
برقم )57/122( وتاريــخ 1435/1/15هـ, حيــث اأفـــادت الهيئة باأنها اأعدت 
اإ�شرتاتيجية امل�شاعدات الإن�شانيـة اخلارجية وُرفعت للمقام ال�شامي ومازالت 

حتت الدرا�شة.
وعن الإ�شعاف اجلوي, اأ�شــار الدكتــور لنجاوي اإلى اأن الهــيئة لديها خطة 
لالإ�شعاف اجلوي حـ�شب ما ورد يف اإ�شرتاتيجــيتها للعـــام )2020م(, تقــ�شي 

با�شتخدام )50( طائرة؛ وهي قيد التنفيذ.

الهيئة ال تفرق في تقديم الخدمات 
اإلسعافية الطارئة بين الرجال والنساء

الهيئة تعاني من مشكلة نقص القوى 
البشرية في الكادر الصحي

center( يف كل مدينة ح�شب احلاجــــة, مو�شحًا اأن معوقات اإن�شاء م�شروع 
اإدارة الطوارئ تت�شمن جانــبني هــما: اعتمـــاد امليزانيـــة املنا�شبــة, وتوفـــر 

الأرا�شي الالزمة.
رة للهــالل الأحمــر يف طوارئ امل�شت�شفيات؛  وفيما يتعلق بتخ�شــي�س اأ�شِّ
اأ�شار الدكتور لنجاوي اإلى اأنها خطوة مرحلية موؤقتــة ل ميكن ال�شتمرار بها؛ 
لأنها قد توؤدي اإلى رف�س من مل يتم نقله عن طريــق الهـــالل الأحمـر, بالرغم 

رة �شاغرة, موؤكدًا اأن ذلك بالطبع خمالف لأخالقيات املهنة.  من وجود اأ�شِّ
وب�شـــاأن ما لحظـــه بع�س الأع�شــاء حول اأعداد طواقم �شيارات الإ�شعاف 
وتخ�ش�شاتهم ومقارنتها باملعاييــر الدوليـــة, وعــن متو�شــط مدة ال�شتجابة 
لطلب اخلدمــــة الإ�شعافـــية, وال�شعوبـــات التي تواجـــهها الهيئـــة لتخ�شي�س 
نقاط للتمركز؛ للتقليل من زمن ال�شتجابة، لفت رئي�س اللجنة اإلى اأن الفرقة 
الإ�شعافية يف هيئـــة الهـــالل الأحـــمر ال�شعــودي تتكــون من �شخ�شني ترتاوح 
موؤهالتهما ما بني م�شاعد �شحي, اأو فني اإ�شعاف, اأو طبـيب, واأ�شاف اأن هذه 
الفرق الإ�شعافية تنق�شم اإلى فرقتني اأ�شا�شيتني ت�شتمل على فنيني وم�شاعدين 
�شحيني, وكذلك فرق متقدمة بها اأطـباء, مبــينًاً اأنه ل تـــوجد معايــري دوليـــة 
ثابتة لهذا الأمر, فلكل دولة معاييــر وطــرق ت�شغــيل خا�شــة بهــا, ويف الغــالب 
تتكون الفرق الإ�شعافية من )2-3( اأ�شخا�س بهــدف تــقليل عدد الأ�شــخا�س 

وزيادة عدد الفرق الإ�شعافية, ل�شمان تغطية اإ�شعافية على نطاق اأكرب.

اأما عن متو�شط زمن ال�شتجابة للبالغـــات اأو�شــح رئي�س اللجنة الدكتور 
�شطام لنجاوي اأنه ما بني )8-10( دقائـــق داخــل املــدن, و)25-30( دقيقة 
خارج املدن, م�شريًا اإلى عدم وجود مواقع خا�شة للهيئة مثل بقية موؤ�ش�شات 

الدولة, وقد �شبق للمجل�س اأن اأ�شدر تو�شيًة بهذا ال�شاأن لأهميته.
واأفاد رئي�س اللجنة اأن الهيئـة ل تفـــرق بني الرجــال والن�شـــاء املحـــتاجني 
اإلى اخلدمة الإ�شعافية الطارئــة, حيث تتم اإجــراءات ترتيبات لدخول الفرق 
الإ�شعافية اإلى املجمعات الن�شائية من قبل اإدارة املجمــع الن�شـائي قبل و�شول 
الفرق الإ�شعافية لهذا املجمع, موؤكدًا اأنه يف حـــال منــع الفرقــة مــن الدخــول 
فاإنه يتم اإبالغ العمليات والقيادة امليدانيــة بذلك, والتن�شيق مبا�شرة مع اإدارة 
املجمع, وتقوم الهيئة يف مثل هذه احلالت باإبالغ اجلهة التي يتبع لها القطاع 

باحلادثة؛ ليتم اتخاذ الإجراء الالزم �شد من قام مبنع الفرق الإ�شعافية.
وعن النق�س يف عدد �شيارات الإ�شعــاف التابعــة للهيئـــة, اأفـــادت اللجنـــة 
ال�شحية اأن هيئة الهالل الأحمر ال�شعودي تقوم بالتخطيط �شنوًيا لحتياجها 
من �شيارات الإ�شعاف, ولكن يف عــام )1433/1432هـ( تــم اإلغـــاء مناقـــ�شة 
لتاأمني )200( �شيارة اإ�شعــاف, مما اأدى اإلى هــذا العجز, م�شيفًا اأنه يف عام 
)1434هـ( مت تاأمني )270( �شيارة اإ�شعاف, و)53( �شيارة تدخل �شريع, ويف 
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 الدكتور/ ناصر بن راجح الشهراني
رئيس لجنة حقوق اإلنسان والهيئات الرقابية

طالب بإنشاء قاعدة بيانات 

وطنية لمكافحة الفساد 

الشورى يدعو » نزاهة « 
إلى اتخاذ إجراءات

تضمن استرداد أموال 
جرائم الفساد

وافـــق جملـــ�س ال�ســـورى - بالأغلبيــة - على تطبـيق اجلزاءات 
الإداريـة على من�ســـوبي اجلهـــات احلكومـــية املت�سببني يف تعطيل 
الرد على ا�ستف�سارات الهيئة الوطنية ملكافحــة الفـــ�ساد )نزاهة( 
ومالحظاتها, وطالب الهيئة بو�سع الإجراءات والتـدابري الالزمة 
ل�سمان تنفيذ ا�سرتداد الأموال والعائـــدات الناجتـــة من جرائم 

الف�ساد ومتابعة ذلك.

الثانية  ال�سورى يف جل�سته  اأ�سدره جملــ�س  جاء ذلك يف قرار 
التي عقدها يوم الثالثاء املوافق 1436/3/8هـ برئا�ســــة معايل 
رئي�س املجل�س ال�سيخ الدكتور عبداهلل بن حممد بن اإبراهيم اآل 
ال�سيخ, بعد اأن ا�ستمع املجل�س لوجهة نـــظر جلنـــة حقوق الإن�سان 
والهيئات الرقابية, ب�ســاأن ملحوظــــات الأع�ســـاء واآرائهـــم, جتاه 
التقرير ال�سنوي للهيئة الوطنية ملكافحـــة الف�ســـاد للعـــام املـــايل 

1435/1434هـ تالها رئي�س اللجنة الدكتور نا�سر ال�سهراين. 

ودعا املجل�س الهيئة اإلى امل�شارعة يف اإن�شاء قاعدة بيانـات وطنية, تت�شمن 
املعلومات والبيانات والإحــ�شاءات املتعلقـــة بالف�شـــاد, وت�شنـــيفها وحتليلها, 
وفًقا  الالزمة,  الإجــــراءات  واتخاذ  ذلك.  نتائج  املقبلة  تقاريرها  وت�شمني 
لتنظيمها, مبا ي�شمن متكني من�شـــوبيها من القيــــام مبهامــــهم, وت�شــــمني 
تقاريرها موؤ�شرات قيا�س الأداء, مع ربطـــها باأهداف واخت�شا�شات الهيئة 

والإ�شرتاتيجية الوطنية حلماية النزاهة ومكافحة الف�شاد.

كما دعا يف قراره اإلى تفعيل ان�شمام اململكة اإلى اتفاق اإن�شاء الأكادميية 
الدولية ملكافحة الف�شاد مبا ي�شمن التدريب الفّعال ملن�شوبي الهيئة واجلهات 

احلكومية الأخرى. 
واأو�شح الدكتور نـــا�شر ال�شـــهراين اأن املـــادة الثالثـــة من تنظـــيم الهيئـــة 
الوطنية ملكافحة الف�شاد حددت اأهدافها واخت�شا�شاتها, وقد اأوردت الهيئة 
يف تقريرها بع�س املهام, كمتابــعة عـــدم توفـــر العملة املعـــدنية يف املحـــالت 
التجارية, والت�شيب الوظيفي يف القطـــاع احلــكومي, وقــ�شور خدمات النقل 
اجلوي الداخلي؛ م�شريًا اإلى اأن ذلك كله يندرج �شمـــن مهــام متابعة تنفيذ 
الأوامر والتعليمات املتعلقة بال�شاأن العام, وم�شالح املواطنـني, وفقًا ملا ق�شى 

به الأمر امللكي باإن�شائها, وما ت�شمنته املادة الثالثة من تنظيم الهيئة.

واأو�شح رئي�س اللجنة اأن مو�شوع حتديد اأولويـــــات عمـــل الهيئـة هو حمل 
 )58/124( رقم  القرار  املوقر  جمل�شكم  عن  �شدر  وقد  اللجنة,  اهتمام 
وتاريخ 1435/1/16هـ, والذي ن�س يف فـــقرته الرابعــة: “على الهيئة ترتيب 
اأولويات عملها, بحيث حتظى امل�شروعات الكربى بالهتمام الذي ين�شجم مع 

حجمها, وتاأثريها على الوطن واملواطن”. 

تفعيل انضمام المملكة إلى اتفاق إنشاء 
األكاديمية الدولية لمكافحة الفساد
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ونوه رئي�س اللجنة اإلى اأن تنظيم الهيئة يوؤكد يف مـــادته اخلامـــ�شة » على 
جميع اجلهات امل�شمولة باخت�شا�س الهيئة تزويد الهيئة بكل ما تطلبه«

كما �شدرت ثالثة اأوامر ملكية توؤكـــد على اللتـــزام مبا قـــ�شى به تنظيم 
الهيئة, وقد كان هذا املو�شوع حمل بحث اللجنة واهتمامها, م�شريًا اإلى قرار 
املجل�س رقم )58/124( وتاريخ 1435/1/16هـ الذي ينـــ�س على: اللتــزام 

مبا ق�شى به تنظيم الهيئة والأوامر امللكية.
الف�شاد  جرائم  من  الناجتة  والعائدات  الأموال  ا�شرتداد  متابعة  وعن 
عليه  ن�شت  ملا  وفقًا  الهيئة  اخت�شا�شات  اأحد  ذلك  اأن  اللجنة  رئي�س  اأفاد 
اأوردت الهيئة  الفقرة )ال�شاد�شة( من املادة الثالثة من تنظيم الهيئة, وقد 
يف تقريرها اأنها قامت مبتابعة ق�شايا الختال�شات التي �شدرت فيها اأحكام 

ق�شائية, واأورد التقرير )ثالث( حالت فقط.
ولفت رئي�س اللجنة النظر اإلى اأن الفقرة )الثانية( من املادة الثانية من 
تنظيم الهيئة تن�س على » اأن للهـــيئة اأن تن�شئ فـــروعًا اأو مكـــاتب لها داخل 
اململكة ح�شب احلاجة «, واأ�شــــار اإلى افتتاح الهيـــئة )ثالثـــة( فـــروع لها يف 

مناطق: مكة املكرمة, وال�شرقية, وع�شري.
كما تعتزم افتتاح )خم�شة( فروع اأخرى يف )خم�س( مناطق هي: املدينة 
املنورة, والق�شيم, وجازان, وتبوك, وحائل, م�شيفًا اأن الهيئة قد اأ�شارت اإلى 
الفروع, منها عدد  تقدير حاجتها لفتتاح  املعايري يف  تعتمد عدًدا من  اأنها 
البالغات التي تتلقاها, وو�شع اخلدمات وامل�شروعات يف املنطقة كما تن�شق 

يف ذلك مع اأ�شحاب ال�شمو اأمراء املناطق.

وتابع الدكتور ال�شهراين اأن الهيئة الوطنية ملكافحة الف�شاد تبا�شر مهامها 
وفق اخت�شا�شاتها الواردة يف املادة الثالثـــة من تنظيمـــها ال�شـــادر بقـــرار 
جمل�س الوزراء ذي الرقم: )165( والتاريخ  1432/5/28هـ؛ حيـــث جاء يف 
الفقرة الرابعة من املادة امل�شار اإليها؛ “ اأن الهيئة تعمل على حتقيق الأهداف 
الواردة يف الإ�شرتاتيجية الوطنية حلماية النزاهة ومكافحة الف�شاد, ومتابعة 
وو�شع  ومراجعتها,  وتقوميها  نتائجها,  ور�شد  املعنية,  تنفيذها مع اجلهات 

برامج عملها واآليات تطبيقها”. 

اأن الهيئة تلقت يف عام التقرير )6052( بالغًا,  واأ�شاف رئي�س اللجنة 
ما  بلغ  تنظيمها, حيث  عليه  ين�س  وما  اخت�شا�شها  وفق  معها  تعاملت  وقد 

يدخل حتت اخت�شا�شها من تلك البالغات )2622( بـــالغًا.
م�شيفًا اأن الهيئة قامت بال�شتعانة بجهات خمت�شة لتقومي و�شع النزاهة 
كما  العامة,  الإدارة  معهد  مع  تعاونت  حيث  التقرير؛  عام  خالل  والف�شاد 
تعاقدت مع معهد امللك عبداهلل للبحوث والدرا�شات وال�شت�شارات بجامعة 

امللك �شعود.
اخت�شا�شات  �شمن  تدخل  ل  التي  البالغات  يف  النخفا�س  اإلى  واأ�شار 
باخت�شا�شات  املبلغني  وعي  ارتفاع  يعك�س  ما  وهو   )٪56( بن�شبة  الهيئة  

الهيئة.
اأو�شح  ال�شلطة,  وا�شتغالل  والإداري  املايل  بالف�شاد  يتعلق  فيما  اأما 
طريق  عن  املكت�شفة  احلالت  عدد  يف  ارتفاعًا  ر�شد  التقرير  اأن  ال�شهراين 

البالغات بن�شبة )٪129(. 

الهيئة تلقت 6 آالف بالغ خالل عام..
ثلثاها ليست من اختصاصها!
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الدكتور/ أحمد بن عمر الزيلعي
رئيس لجنة الثقافة واإلعالم والسياحة واآلثار

بعد خالف حول 

» الزي الوطني « للمذيعات

الشورى يعيد دراسة 

مشروع نظام اإلعالم 

المرئي والمسموع

قرر جمل�س ال�سورى اإعادة م�سروع نظام الإعالم املرئي وامل�سموع 
اإلى جلنة الثقافة والإعالم وال�سياحة والآثار ملزيد من الدرا�سة.

وجـــاء قـــرار املجــل�س ا�ستجابــة لطلب رئيـ�س اللجنة الدكتور 
اأحمد الزيلعي بعد املناق�سة التي اأعقبت عر�ســـها لوجهــة نظرها 
ب�ســاأن ملحوظــات الأعــ�ساء واآرائهــم جتـاه م�سروع النظام خالل 

مناق�سته يف جل�سة �سابقة.
وكان معايل رئي�س املجلــ�س ال�سيخ الدكتـور عبداهلل بن حممد 
بن اإبراهيم اآل ال�سيــخ الــذي راأ�س اجلل�ســة الثانيــة التي عقدها 
املجلــ�س يــوم الثالثـــاء 1436/3/8هـ قــد اأتــاح لرئيــ�س جلنـــة 
الثقافة والإعــالم وال�سياحــة والآثــار عر�س وجهة نظر اللجنة 
ب�ساأن ما طرحه بع�س الأع�ســاء من اآراء ومقرتحـــات على م�ســروع 
النظام خالل مناق�ســته يف املجــل�س يف جل�سـة �سابقة؛ فاأو�سح اأنه 
بناء على ما لحظه عدد من الأع�ساء حول املادة الأولى املتعلقة 
بالتعريفات, فقد عادت اللجنة للتعـــريف الـــوارد مــن احلكومـــة 
لتعريــف البـــث واملرخــ�س لـــه, كــما عدلت تعريف رخ�سة البث, 
و�سبكة البـث, وذلك بنــاًء عــلى قناعـــة اللجــنة بالآراء الفنيـــة 

املقدمة من بع�س الزمالء املخت�سني.
واأ�شاف الدكتـــور الزيلعي اأن اللجنـــة ل توؤيـــد وجهـــة النظر التي تطـــالب 
بو�شع تعريف للمر�شالت اخلا�شة, وذلك لكي ت�شتثني امل�شتخـــدمني العاديني 

ملوقعي الفي�س بوك واليوتيوب من اأن يكونوا خا�شعني لهذا النظام.
النظام,  الثانـــية من م�شروع  املادة  ب�شاأن  الأع�شاء  بع�س  اأبداه  ما  وعن 
املتعلقـــة بالأهـــداف من النظـــام, واأن ذلك من عـــيوب ال�شياغـــة القانونية, 
وحملها ال�شروح واملذكرات الت�شبيبية, اأفاد رئي�س اللجنة باأن ذلك من الأمور 
املتعارف عليها يف غالب الأنظمة, وقد اأيدت العـــديد من املداخـــالت �شياغة 

اللجنة لها.

وعن املادتني الثالثـــة والرابعـــة اللتني اأ�شـــافتهما اللجنـــة, وحددت مهام 
هيئة الإعالم املرئي وامل�شمـــوع, واللجنـــة الوطنيــة لتقنني املحتوى الأخالقي؛ 
اأو�شح رئي�س اللجنة اأنه بعد درا�شتـــها من قبـــل اللجنـــة راأت منا�شـــبة عدم 

اإ�شافتها يف النظام, وقد مت حذف املادتني.
وعن املادة ال�شابعة التي ت�شمنت بع�س ال�شوابط التي يجب اأن يلتزم بها 
كل من ميار�س ن�شاًطا اأو مهنة يف جمـــال الإعـــالم املرئي وامل�شموع, واقرتاح 
و�شعها يف الالئحة؛ قال الزيلعي: اإن اللجنة راأت منا�شبة بقاء تلك ال�شوابط 
يف النظام, ولي�س يف الالئحة, م�شريًا اإلى اأن الإعـــالم عملية ح�شا�شة وبالغة 
التاأثري يف املجتمع, ولبد من و�شع ال�شوابط التي حتافظ على �شمعة الغري.

وعما اأ�شار اإليه اأحـــد الأع�شـــاء باأن املـــادة الثامنـــة اأغفلت �شريحة ذوي 
الحتياجات اخلا�شة, ومطالبتهم بالتاأكيـــد على �شرورة مراعاة احتياجات 
تلك الفئة ومتطلباتها احل�شية؛ اأكدت اللجـــنة اأنها تـــرى اأهمية مراعاة هذه 
الفئة, والهتمام بها يف و�شائل الإعالم, م�شريًة اإلى اأن هذه اجلزئية حملها 
لي�س يف هذا النظام, كما اأنه �شبق للمجلـــ�س اأن اأ�شدر تو�شـــية عـــند درا�شـــة 
تقرير وزارة الثقافة والإعالم ب�شرورة دعـــم املواد الإعالمية اخلا�شة بذوي 
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الحتياجـــات اخلا�شـــة, وتعزيزهـــا, واإفراد م�شاحات كافية لها يف خمتلف 
و�شائل الإعالم.

وفيما يتعلق باملـــادة احلاديـــة ع�شـــرة التي راأى اأحـــد الأع�شـــاء اإلى اأنـــها  
اأ�شندت اإلى جملـــ�س الإدارة دوًرا هامـــ�شًيا يتعلـق بو�شع قواعد حتديد املقابل 
لإ�شدار الرتاخي�س اأكـد الزيلعي اأن اللجنـــة تـــرى منا�شبـــة ما ورد يف املـــادة 

وتتفق مع راأي احلكومة يف ذلك.
وعـن املــادة الرابــعة ع�شــرة من مـــ�شروع النظـــام التي تتـــ�شمن �شـــرورة 
فتح املزيد من احلرية الإعالميـــة امل�شوؤولة واملن�شبطة للموؤ�ش�شات الإعالمية 
امل�شتقلـــة؛ اأكـــد رئيـــ�س اللجـــنـــة اأن اللجنـــة تتـــفق مع ذلك, وتـــرى اأن مـــا 
ورد يف م�شـــروع احلكومـــة ي�شاعـــد على �شبط تلك احلرية ول يقيدها, وترى 

عدم حذفها.
وحول غمو�س املادة ال�شاد�شـــة ع�شرة و�شعوبة تطبيقها مبحاكمة �شركات 
البث الأجنبي؛ اأكد الدكتـــور الزيلعي اأن اللجـــنة تتفـــق مع امل�شـــروع الوارد 
من احلكومة, وترى اأن الإجراءات القانونية ل تعني بال�شـــرورة حماكمة تلك 

اجلهات.
وفيما يخ�س اقرتاح اأحـــد الأعـــ�شاء تـــرك القيـــود والعقوبات الواردة يف 
املادة الثامنة ع�شرة للوائح؛ اأيد رئي�س اللجنة بقاء تلك العقوبـــات كما وردت 

يف م�شروع احلكومة لعدم وجود اإ�شكالية يف ذلك ك�شائر الأنظمة.
وب�شاأن عـــدم �شمـــول النظـــام اأ�شحـــاب املدونـــات والقـــنوات اليوتيوبية 
املخالفني كونـــهم مل يح�شلوا على ترخي�س؛ اأ�شار رئي�س اللجنة اإلى اأن حمل 

النظر يف خمالفاتهم اأنظمة اأخرى.
وحول ما اأ�شري اإلى اأن هـــذا النظـــام و�شع لغري هذا الع�شر, واأنه يتجاهل 
الثورة الإعالمية يف الوقت احلا�شـــر, وي�شـــادر اأب�شـــط حقوق الإن�شان, وهو 
حرية التعبري والراأي. قال الزيلعي: اإن اللجنة ترى اأن حرية الراأي اأمر مكفول 
للجميع, وو�شع هذا النظام وغريه من الأنظمة ي�شاعد يف �شبــط التطاولت 

الواردة, واحلد من املخالفات احلا�شلة لتكون احلرية م�شوؤولة ومن�شبطة.

ثم عر�س معايل الرئي�س الفقرتني اجلديدتني واملادة املعدلة على املجل�س 
للمناق�شة واأثريت حولها بع�س امللحوظـــات, حيث قـــال اأحـــد الأعـــ�شاء: اإن 
الفقرة )ن( من املادة اخلام�شة ورد بها اختـــالف قـــانوين, فاملادة الثامنـــة 
والثالثون من النظام الأ�شا�شي للحكم تن�س على اأنه ل جرميـــة ول عقوبة اإل 
بناًء على ن�س �شرعي, اأو ن�س نظامي, مت�شائاًل عما اإذا كـــان يوجد يف جميع 

اأنظمة اململكة العربية ال�شعودية ما يحدد الزي الوطني للمراأة؟.
واأ�شاف الع�شو: اإذا كـــان هـــذا النـــ�س موجـــودًا فـــالأولى الإحالة اإليه, 
واإذا كان غري موجود, فاإنـــه يجـــب على هـــذا النظـــام اأن يحـــدد ما هو الزي 

الوطني للمـــراأة ال�شعوديـــة, وقد ورد يف التو�شـــية املقدمة للمجل�س اأن الزي 
وفًقا للتعاليم الإ�شالمية, ونحن نعلم اأن الزي بالن�شبـــة للمراأة وفًقا للتعاليم 
الإ�شالمية يخ�شع خلالف بحجم م�شاحة العامل الإ�شـــالمي من بلــد اإلى بلد, 
ا ل يطبق, واإن طبق �شوف يطـــبق اعتـــ�شافًا وفًقا  لذا ل يجوز اأن نفر�س ن�شً
ملرئيات امل�شوؤول؛ وبالتايل فاإن هذا الن�س معيب باأنـــه غيـــر �شـــرعي اأو غري 
د�شتوري باملعنى ال�شحيح, بالإ�شافة اإلى اأن املوؤلـــم يف هذا املو�شوع اأن هذا 
الن�س يف حال ا�شتمراره يف هذه املادة �شوف تطـــبق عليـــه يف حال خمالفة 
مذيعة من املذيعات غرامة ت�شـــل اإلى ع�شـــرة ماليني ريـال, ويف حال �شدوره 
�شوف يثري زوبعة, وجدًل �شيا�شـــًيا اجتماعًيا داخل اململكـــة العربية ال�شعودية 
حول ما هو الزي الوطني وما هو الزي الإ�شالمي؟ وكيف؟ لذا, هدف الإعالم 
هو التاأثري, والتاأثري ل يكون بالهتـــمام بالرتـــو�س, واإنـــما التاأثري يكون بجلب 
اأكرث عدد من امل�شاهدين وامل�شتمعـــني, اأو القـــراء لهذه الو�شيلـــة الإعالمـــية, 

ويجب بذلك اإ�شقاط هذه الفقرة جملًة وتف�شياًل.

وا�شتح�شن اأحد الأع�شاء تعـــديل ن�س التو�شـــية الإ�شافـــية املقدمـــة من 
الزي الوطني اإلى الــزي ال�شاتـــر واملظـــهر املحتـــ�شم, ل�شيما اأنه ل يوجد زي 

وطني متفق عليه. 
وراأى ع�شو اآخر اأن املهنـــية الوظيفيـــة تقتـــ�شي و�شـــع حمـــددات للزي 
املهني يف اأي وظيفة كانت, وقال: اإنه حري بالإعالم يف اململكـــة الذي ينطـــلق 
من ال�شيا�شة الإعالمية التي ن�شت يف مادتيها الأولى والثالثـــة على اللتـــزام 
بالإ�شالم والقيـــم املجتمعيـــة الأ�شيلـــة, واأن يلتـــزم بكال البندين املقـــرتحني 
يف النظـــام ملا ميثالنـــه من تاأكيـــد عليها, والتزام را�شـــخ بها, وبـــما ل مينـع 
ر ُمعَطيات  ًرا يف و�شائلـــه واأ�شاليبـــه؛ بتـــطُوّ اأن يكون ثابًتا يف قواعـــده, متـــطِوّ
راحـــة, والعـــدُل والأمانة؛ وال�شري  الع�شر وُمَتغرياته, �ِشـــعاُره الو�شـــوُح وال�شَّ

على املنهج ال�شحيح.
من جهـــته بنيَّ عـــ�شو املجـــل�س الدكتور �شعد البازعي ع�شو جلنة الثقافة 
والإعالم وال�شياحة والآثار اأن هيئة الإعـــالم املرئي وامل�شموع لي�شت م�شوؤولة 
عن التلفزيون ال�شعودي اأ�شاًل, فهيئة الإعالم املرئي وامل�شـــموع هيئة ت�شرف 
على القنوات غري ال�شعودية التي تعمل يف اململكة ومتنحـها تراخي�س, وكذلك 
الإنرتنت واملطبوعات, وهذا التعديل مكانه ال�شحيح هو نظـــام هيئة الإذاعة 
والتلفزيون وهي هيئة خمتلفة متاًما؛ لذلك تقدمي هـــذا التعديـــل على نظـــام 

هيئة الإعالم املرئي وامل�شموع يتجه اإلى غري �شاحب اخت�شا�س.
وعندما اأتاح معايل رئي�س املجل�س املجـــال اأمـــام رئي�س اللجنة للرد على 
هذه النقطة, ف�شل الدكتـور الزيـــلعي  تاأجـــيل تقديـــم رد اللجـــنة اإلى جلـــ�شة 

قادمة لدرا�شة امللحوظات التي اأثريت خالل النقا�س.

عضو يتساءل: ما هو الزي الوطني 
المطلوب من المذيعات اإللتزام به؟

هيئة اإلعالم المرئي تشرف على القنوات 
الخاصة التي تعمل في المملكة
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الشورى يؤكد على 

ضرورة تخلص

دارة الملك عبدالعزيز  

من مبانيها

المستأجرة

اأكد جملـــ�س ال�ســـورى على �ســرورة و�سـع دارة امللك عبدالعزيز 
برنامج زمني لتملك املقـرات التابعـــة لها يف املنــاطق الأخـــرى من 

اململكة للتخل�س من املباين امل�ستاأجرة.
جاء ذلك يف قرار اأ�ســـدره خـــالل جــل�ستـــه الأولى من اأعـــــمال 
ال�سنة الثالثة لدورتــه ال�ساد�سة التي عقدها يوم الثنني املوافق 
1436/3/7هـ, برئا�سة معالـــي رئي�س املجلـــ�س ال�سيـــخ الدكـــتور 
عبداهلل بن حممد بن اإبـــراهيم اآل ال�ســـيخ, وذلك يعــد اأن ا�ستمع 
املجل�س لوجهة نظر جلنة الثقافـة والإعالم وال�سياحة والآثار, 
ب�ساأن ملحوظات الأع�ساء واآرائهم جتـــاه التقــرير ال�سنوي لدارة 
امللك عبدالعزيز للعام املايل 1435/1434هـ, تالها رئي�س اللجنة 
الدكتور اأحمد الزيلعي الذي اأو�سح يف رد اللجنـة على ت�ساوؤلت 
بع�س الأع�ساء ب�ساأن عــدم اإ�ســدار الدارة مو�ســــوعات تاريخــية, 
اأ�سدرت مو�سوعة �ساملة عن اململكة,  اأن مكتبة امللك عبدالعزيز 
ولهذا راأت الدارة الكتفاء بذلك, والعمل على اإ�ســـدار مو�سوعــــة 

متخ�س�سة عن تاريخ اململكة وهي قيد الإعداد حاليًا.
ـــا خلــــدمة الباحــــثات  كما اأو�شـــح الزيلـــعي اأن يف الـــدارة مركــــًزا خا�شً
مبا�شرة, حيث يقـــدم املركز خدمات معلوماتية وت�شهيالت بحثية للباحثات 
من طالبات اجلامعات والدرا�شـــات العليا والأكادمييات, ويعمل املركز على 
فرتتني �شباحية وم�شائية, وقد بلــغ عدد امل�شتفيدات من املركز عام التقرير 

)1128( باحثة.
وبنيَّ رئي�س اللجنة اأن ما ذكره تقرير الدارة بخ�شو�س )حتقيق الأهداف 
كاملة( يق�شد بها اأهداف امل�شروع, حيث كان اإن�شاء غرفة بيانات للدارة اأول 
هذه الأهداف, لكن تبقى امل�شاحة املخ�ش�شة لهذه الغرفــــة عـــائًقا, فهي ل 
تزيد عن )5x6م( وهذه امل�شاحة غري كافية لطموح وروؤية الدارة امل�شتقبلية. 
واأ�شاف اإن الدارة لي�شت حديثة عهد بالن�شر, ولها جهودها الكبرية يف 

ذلك وتتبع يف الن�شر الأ�شول املنهجية والعلمية, فتحيل كل الأعمال العلمية 
اإلى التحكيم العلمي قبل الن�شر, ولديها جلنة علمية متخ�ش�شة ت�شم نخبة 
وتتعاون  اجلامعات,  من  م�شت�شارون  ولديها  املتخ�ش�شني,  الأكادمييني  من 
اإذا  اأنه  املتخ�ش�شة يف اجلامعات, مو�شحًا  الأق�شام  با�شتمرار مع خمتلف 
اأي  منه  ي�شلم  يكاد  ل  فهذا  الأعمال  بع�س  يف  املعقول  حدود  يف  نق�س  وقع 
جهد ب�شري, وقد تكون له تف�شرياته املقبولة يف اإطار اختالف مناهج البحث 

والتحقيق والن�شر, وروؤية املحكم وقدراته العلمية.
ولفت رئي�س اللجنة اإلى اأن جمل�س اإدارة الدارة ي�شم يف ع�شويته ممثلني 
الوطنية,  فهد  امللك  ومكتبة  العامة,  العزيز  عبد  امللك  مكتبة  من  اثنني 
ووجودهما يف هذا املجل�س يتيح لهما الطالع على ن�شاطات الدارة العلمية, 

واأعمالها املختلفة, ومع ذلك فاإن التن�شيق مع هاتني املوؤ�ش�شتني مل يغفل.
خطة  اأعدت  باأنها  الدارة  افادة  لالأع�شاء  الزيلعي  الدكتور  ونقل 
املتخ�ش�شني يف  بع�س  بالتعاون مع  املراجعة  ا�شرتاتيجية, مازالت يف طور 

هذا املجال.
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اإن ما حدث جلريدة �ساريل اإيبدو الفرن�سية هو عمل اإرهابي ل يقبله الدين, ول ال�سمري... وهو اإجراُم بكل 

املقايي�س.. غرَي اأن الأمَر يحتاج منا اإلى وقفٍة متاأملٍة, و�سادقٍة, و�سجاعة.. فاإذا اأقررنا بذلك العمل الإرهابي, 

فالبد اأن نقّر باأن له م�سبباٍت هي كذلك غايٌة يف ال�سناعِة, والب�ساعِة والإرهاب... وهي الإ�ساءُة اإلى نبينا حممٍد 

عليه اأف�سُل ال�سالِة, وال�سالم.. اإن اإهانة النبي حممد هي اإهانٌة, واحتقاٌر غرُي اأخالقي, وغري اإن�ساين.. ول ميكن 

اأن يكون ذلك الإ�سرار املتكرُر يف بع�س البلدان الأوروبية �سيئا من حِريِة التعّبري, ول مِن حرية التفكري اإذ اأن 

ال�ستيمة, وال�سباَب, والقدح, من اجلرائِم, الأخالقية التي ترف�سها, كُل القواننِي, والأعراِف الأمميِة.. فما بالكم 

بالأنبياء..؟ ما بالكم بقرابة امللياري م�سلم يهان نبيُهم هكذا وحتِت طائلِة ال�ستقواِء, واجلربوْت..

لقد جتمع العامُل يف م�سرية عاملية ا�ستنكارية.. حا�سدٍة, رمبا تكون هي الأولى من نوعها يف هذا الع�سر... 

ملاذا  نبيهم؟  ب�ستيمة  امل�سلمنِي  اإذاُء  ي�ستمر  ملاذا  ولكن  واأ�سكاِله..  اأنواعه,  بكل  الإرهاب  �سد  فاإننا  اأ�سلفت  وكما 

يعاد ن�سُر تلك ال�سوِر الدنيئِة, واملرتذلِة... األي�س يف  ذلك حتري�ٌس واإ�سراٌر على الإهانِة, والكراهيِة؟... وملاذا 

الدين الإ�سالمي م�ستباٌح فتوجه اإليه كُل الإ�ساءاِت, والإهاناِت؟.. بينما ل ميكن اأن ُيقرتَب من بقية امللل والنحل, 

بل لقد راأينا كيف ي�سجن فيل�سوف من عمالقة الع�سر ملجرد اأنه �سكك يف اأعداد املحرقة اليهودية املزعومة.. 

فيحا�سر وي�سطهد اإلى اأن ميوت وهو روجيه غارودي, وحينما حطم �سنٌم بوذي قامت الدنيا ومل تقعد, واعترب 

ذلك انتهاكًا لكرامة احل�سارة الب�سرية بينما ل كرامٍة عند اأولئك لنبي... األي�س احرتاُم م�ساعر الب�سر حقًا من 

حقوق الإن�سان؟ اأم اأنها مهزلٌة من مهازل حقوق الإن�سان املزعومة.. ثم اإين لأ�ساأل.. األي�ست فرن�سا هي التي اأبادت 

اأكرَث من مليون جزائري؟.. األي�ست هي التي اأحرقت قبيلة كاملة باأطفالها, وبهائمها يف وادي ال�سومام.. وقتلت 

ال�سحراء  الذريَة يف  القنبلَة  األقت  التي  األي�ست هي  األفًا يف مدينة ق�سطنطينة باجلزائر؟..  يف يوم واحد 45 

رف�ست  اإنها  بل  اأحد  يعاتبها  اأحد ومل  فلم يحا�سبها  اليوم؟,  اآثارها حتى  من  والتي ل تزال تعاين  اجلزائرية, 

جمرد العتذار وُاعترُبت جرائمها تلك نوعًا من فر�س ال�سيادِة, على بلد متخلف... 

الإن�سان  اأين منظمات حقوق  واإجرام وتنكيل,  �سوريا من عذاب,  املتح�سُر مما يحدث يف  العامُل  اأين هذا  بل 

من اآلف الأطفال الذين ميوتون جوعًا وبردًا, ومر�سًا, اأين هم مما حدث, ويحدث يف العراق, من تدمري وتهجري 

فل�سطني,  يف  ويحدث  حدث  مما  املتح�سر  الغرب  اأين  بل  الآثار؟...  واإحراق  القذر  الوح�سي  ال�سالح  وا�ستخدام 

من قتل وح�سي وح�سار, وجتويع ومنع حتى لالأدوية, ومنع لهيئات الإغاثة, بل و�سرب ملقراتها؟, اأينها من تلك 

الرببريُة,  هي  بل  الإن�ساين  وال�سمرِي  الإن�ساين,  احلق  مهزلُة  اإنها  البهائم؟..  جلوُد  منها  تق�سعر  التي  اجلرائم 

اخلر�ساُء العمياُء بل العوراء التي ل ترى اإل بعني واحدة هي عنُي العن�سرية والكراهية, والبغ�ساء وهكذا نرى 

كيف ت�سطهُد الكرامُة الإن�سانيُة حتى يف دينها ومعتقدها واأنبيائها؟...

فعليك األف حتيٍة و�سالٍة, و�سالٍم يا اأبا القا�سم يا ر�سول اهلل... وياأبى اهلل اإل اأن يتم نَوره ولو كره الكافرون.

اأ.عبداهلل بن حممد النا�سر
ع�سو جمل�س ال�سورى

  وقفة تأمل وشجاعة لما حدث لجريدة شارلي إيبدو
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دعا صندوق تنمية الموارد البشرية 

إلى تطوير آليات 

توظيف السعوديين

الشورى يطالب باإلسراع 
في تشغيل المرصد 
الوطني لسوق العمل

طـــالب جملـــ�س ال�سـورى �سنـــدوق تنميـــة املـــوارد الب�ســريـــة 

بــالإ�ســـراع يف ت�سغــيل املر�ســـد الوطــني ل�ســوق العــمل, وتفعــيل 

دوره؛ مبا ميكــنه من تــوفيــر الإحــ�ساءات, واملعلـومات, والبيانات, 

والتقارير الدقيقـة واحلديثة لطــالبي العــمل واملهتــمني ب�سوؤونه, 

يف القطاعني احلكومي واخلا�س.

و�سدد املجلــ�س يف قــراره الــذي اأ�ســدره  خــالل جل�سـته الثالثة 

التي عقدها يوم الثنني املوافـــق 1436/3/14هـ برئــا�سة معايل 

رئي�س املجل�س ال�سيخ الدكتور عبداهلل بن حممد بن اإبراهيم اآل 

ال�سيخ على �ســرورة العــمل على زيــادة برامــج التدريب والتاأهيل 

املوجــه لقطــاعــي التـ�ســـيـيد والبنــاء, والت�ســغيل وال�سـيانة؛ مبا 

ي�سهم يف الإ�سراع يف توطني الوظائف لهذين القطاعني.

ودعا املجل�س �سنـــدوق املـــوارد الب�سريـــة اإلى تطـــوير اآليــات 

توظيف ال�سعـــوديني؛ من خـــالل العمل مع اجلهــات املعنيــة لو�سع 

تعريف موحـــد للباحثني عـــن العمـــل, وت�ســنيف معـــتمد للمــهن 

وللم�ستفيـــدين مــن خدمـــات ال�سنـــدوق, من املوؤ�سـ�سات والأفراد, 

وربط خدماته بهذا الت�سنيف.

جاء ذلك بعد اأن ا�ستمع املجلـــ�س لوجهـــة نظر جلنة الإدارة 

جتاه  واآرائهم  الأع�ســـاء  ملحوظـــات  بــ�ساأن  الب�سريـــة,  واملـوارد 

زيادة برامج التدريب لقطاعي التـشـيـيد 
والبناء والتشغيل والصيانة

لجنة اإلدارة والموارد البشرية 
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التقريـــر ال�سنـــوي ل�سنــدوق تنمــــيــة املـــوارد البـ�سريـــة للعـــام 

املايل 1435/1434هـ التي تالهــا رئي�س اللجنــة املهنــد�س حممد 

النقادي, حيث اأو�سح  اأن غالبيـة ملحوظـــات الأعــ�ساء واآرائهــم 

على تقرير ال�سندوق, تركــزت حـــول موؤ�ســرات قـيا�س الأداء من 

مادح لها, ومطالب للمجل�س بتبني ال�ســندوق لهذه املوؤ�سرات �سمن 

اإ�سرتاتيجيته, وتعميم اأمنوذجها على اجلهات احلكومية الأخرى, 

اأو من ناقٍد و�سفها باأنها غري واقعيــة, ولي�ســت دقيقــة, ول تعك�س 

اأهــداف ال�ســندوق واأدائـــه املـــايل, والإداري, وال�ستــثماري, ومـا 

يقدمه من خدمات, وما يعانيه املجتمع من بطالـة واأنها تعاملت مع 

ال�ستقرار الوظيفي على املدى الق�سري فقط, ولي�س ل�سنوات, واأنها 

ا الإنتاجية, واأنه من الأنـ�سب اأن يعــمل ال�ســندوق  مل تت�سمن اأي�سً

مع اجلهات ذات العالقة على و�سع موؤ�سرات دقيقة.

واأفاد املهند�س النقــادي اأن موؤ�شــرات الأداء و�شعــت لقيا�س ما حتقق من 
الأهداف الإ�شرتاتيجية؛ وم�شادرها يف ذلك بيانــات وزارتي التعــليم العايل, 
والرتبية والتعلــيم فيــما يتعــلق بالداخـــلني اجلـــدد اإلى �شوق العمل, ووزارة 
القت�شاد والتخطيط فيما يتـــعلق مبــعدل البطالة وتنمية املــوارد الب�شرية, 
ولذلك فاإن املوؤ�شـرات تت�شم بالواقعيـــة والدقة؛ ومع اأن املوؤ�شرات مل ت�شنف 
على اأ�شا�س مايل واإداري, ومـا يقدم من خدمات اإل اأنها تعك�س اأداء ال�شندوق 
التي  الإ�شرتاتيجية  الأهداف  من  هـدف  كل  من  يتحقق  �شمًنا مبا  ذلك  يف 

يرتبط بع�شها بالآخر ويوؤثر فيه.

اأما ب�شاأن ال�شتقرار الوظيفي و�شبب عدم قيا�شه على �شنتني واأكرث؛ اأرجع 
املهند�س النقادي ذلك اإلى اأن ال�شندوق بداأ يف تطبيق خطته الإ�شرتاتيجية 
يف عام التــقرير)2013م(, وا�شتعــر�س نتائـــج املوؤ�شــرات يف ذات ال�شــــنة؛ 
وقد افاد ال�شنـــدوق اللجنة باأنــه �شياأخذ باحل�شبان قيا�س موؤ�شر ال�شتقرار 
الوظيـــفي لل�شنـــوات القادمـــة, و�شيــعمل مقـــارنات حـــول نتائجـــها, ومن ثم 

حتليلها, والتعرف على جوانب الق�شور فيها؛ ومن ذلك اإنتاجية املوظف.

ولأهمية مو�شوع تاأهـــيل العاطـــلني عن العمـــل وتوظيفهم, خا�شة الن�شاء 
اأو�شح املهند�س النقادي اأن اللجنة تو�شعت يف تناولـــه ومناق�شـــــته؛ وقـامت 
بزيـــارة ميدانيــــة لل�شندوق لالطــالع عن قــرب على ما اأُجنز فيــه, وتلقت 
اإجابات مكتوبة من ال�شندوق على ا�شتيفائها جلوانب من ملحوظات الأع�شاء 
واآرائهم, كما ا�شتفادت من موؤ�شرات قيا�س الأداء للتعـــرف على ما حتقق من 

الأهداف الإ�شرتاتيجية التي تتوافق مع مقرتحات الزمالء واآرائهم.

وبالن�شبـــة للتدريب والتاأهيــل لتتــواءم مع احتياجات �شوق العمل؛ اأو�شح 
رئي�س اللجنة اأن ال�شندوق ينفذ براجمـــه التدريبية وفًقا لحتياج ومتطلبات 
كل قطاع, وقد ت�شمنت الإ�شرتاتيجية هدفني حـــددتا املواءمـــة بني الحتــياج 
الفعلي ل�شوق العمل ونوعية التاأهيل وجودتـــه؛ واأ�شـــار اإلى توقـــيع ال�شـــندوق 
عقوًدا مع عدد من كربيات ال�شركات يف قطاع التجزئة, وبرنامج )كابريدج( 
لتقنية املعلومات, ويعمل حــالًيا على م�شــروع دروب لتطــوير املهارات يف �شوق 

العمل, وم�شروع اآخر لتوطني الوظائف يف قطاع ال�شفر وال�شياحة.

واأ�شاف اإن ال�شنــدوق قـــدم دعًما لتدريــب اأ�شحـــاب املنــ�شاآت ال�شغـــرية 
يف خمتلف مناطق اململكـــة, حيـــث بلـغ عدد امل�شتفيدين منه )1135( متدربًا 

ومتــدربــة.

بالرغـم  اأنه  النقــادي  املهنـــد�س  اأو�شـــح  النــ�شاء  بتوظـــيف  يتعلق  وفيما 
اأن معـدل البطالة لدى الإناث ل يزال  اإل  من اجلهود املبذولة وامل�شـــهودة, 
مرتفعًا بن�شب عالية؛ واأرجــع ذلك اإلى عدد من التحـــديات؛ مــنها التــ�شرب 
الوظــيفي ب�شبب املوا�شــالت, وعــدم توفــر بيئــة العمـــل امل�شتقــلة واملالئـــمة 
لالحتياجات ال�شروريـة للمراأة؛ م�شـــريًا اإلى �شعــي ال�شنــدوق لو�شــع برامــج 

تدعم اأ�شحاب العمل مالًيا لتوفري البيئة املنا�شبة لعمل املراأة.

معدل البطالة لدى اإلناث ال يزال مرتفعًا 
بسبب المواصالت وبيئة العمل
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إستراتيجية مقترحة لتطوير مراكز البحوث 
التربوية في جامعات المملكة 

في ضوء المعايير العالمية*

اإدراكًا لأهمــــية البحــث الرتبــوي ودوره يف التنمية وتطوير الأنظـمة 

التعليمية اهتمت دول العامل باإن�ساء املراكــز املتخ�س�سة يف البحث الرتبوي, 

فعلى �سبيل املثال يوجــد يف الوليــات املتحــدة الرابطــة الأمريكية للبحث 

  ) IOE( ويف اململكــة املتحــدة يــوجد معــهد التعلــيم )AERA(  الرتبوي

ويف اأ�سرتاليا جمل�س البحث الرتبوي )ACER( ويف اليابــان املعـهد الوطني 

لبحــوث ال�سيا�ســة التعليميــة )NIER(, وقــد اأن�ســئت هــذه املــراكز لعــدة 

اأهداف اأ�سار لها �سحــاتة ) 2001م , �س 77( وهي تقـومي الأو�ساع التعليمية 

على اأ�ســ�س علمــية, وال�ستعــانــة بــاخلبــرات الفــنيــة املختلــفة, وتنمــيــة 

الوعي باأهميته يف معاجلة امل�سكالت التي تواجهها النظم التعليمية, وتزويد 

املهتمــني مبيــدان البحــث العلــمي الرتبــوي باملفاهــيم واملهــارات الأ�ســا�سية 

واجلديــدة, وم�ساعدتــهم عــلى الإطــالع على التجــارب والنــماذج اجلــديدة 

يف الرتبيــة, والعــمل على تطــوير اأجــهزة البحــث الرتبــوي وتقومي ن�ساطها 

ووظائفها.

د. مو�سي بنت �سقر التمياط
كلية العلوم الجتماعية 

بجامعة الإمام حممد بن �شعود الإ�شالمية
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مراكز  اإن�ســاء  اإلى  ال�سعوديــة  اجلــامعات  �سعــت  فــقد  لهــذا  وتــبعًا 

البحوث الرتبويــة والتي من اأهــم اأهــدافها ت�سجــيع حركة البحــث الرتبوي 

وتن�سيطها, وتقدمي امل�ساعدات الفنيــة والإدارية املختلــفة لطلبـة الدرا�سات 

العليا واأع�ساء هيئة التدري�س وموؤ�س�ســات الرتبيــة, كــما اأن خطــة التنــمية 

التا�سعــة للمملكــة )1432هـ, �س 381 - 390( اأكــدت عــلى اأن اجلــامــعــات 

ال�سعودية اأ�سهمت وب�سكــل م�ستــمر عرب برامــج البحــث العــلمــي يف خــدمــة 

ق�سايا املجتمــع والبيئــة ومتطــلبات التنمــية, حيث بلغ عدد مراكز البحوث 

يف اجلامعات نحو 72 مركزًا بحثيًا عــام 1429/28هـ اأجنزت اأكرث من 1700 

بحــث وموؤلــف علمي تتنــوع جمالتهــا بــني العلــوم الأ�ســا�سية والتطبيــقية 

والعلوم الإن�سانية والجتماعية. 

ول �شــــك اأن هـــذه املراكــــز كاأي موؤ�ش�شــــة بحــــاجــــة م�شتــــمرة للتــــقومي 
والتطوير لكي توؤدي مهامــــها على الوجــــه الأمــــثل الــــذي يحــقق الأهــــداف 
التــي اأن�شئت من اأجلهــــا, ويعــــود ذلك اإلى اأن النظـــرة امل�شتقبلـــــية تفــــر�س 
على مراكز البحوث الرتبويــــة باجلامعات اأدوارًا وم�شوؤوليات جديدة لتلبيـة 
الحتياجات املتزايــــدة للمجتمــــع ال�شعــــودي واأهمية مواكبتها لالجتاهـات 
احلديثة من خالل تطبيــــق اأف�شــــل الإجــــراءات واملعايــــري املتبعــة يف مراكز 

بحــــوث اجلامعات العاملية املتقدمة.  

م�سكلة الدرا�سة :
وفاعلية مراكز البحــــوث الرتبويــــة يف اجلامعات تتوقف على مدى و�شوح 
ر�شالة هذه املوؤ�ش�شات وما يتوفر لها من مقــــومات حتقــــق فعاليتها يف اإعداد 
باحثيها وتكوينهم, ويف اإخراج منتــــج بحثي يقــــود حــــركة الرتبية والتعليم 
يف املجتمع بال�شكل الذي يحفــــظ لهذا املجتمع خ�شو�شياته الثقافية وياأخذ 
به نحو النفتاح الواعي على كل ما يحيط بــــه, ويف �شوء ذلك ن�شـت الالئحة 
املوحدة للبحث العـلمي يف اجلامعات ال�شعـوديــــة ) 1428هـ, �س 342- 343( 
على العديد من التنظيمات الإدارية واملالية والبحثية لقيام هذه املراكز, ومن 

اأبرز تلك التنظيمات التي اأ�شارت لها الالئحة هي : 

- اقرتاح خطة البحوث ال�سنوية. 

- درا�سة م�سروعات بحوث اأع�ساء هيئة التدري�س ومتابعة تنفيذها. 

-  درا�ســـة م�ســـروعات البحـــوث والدرا�ســات التي تطلب من جهات خارج 

اجلامعة, واختيار الباحثني ومتابعة التنفيذ.

كمـــا جــــاءت تو�شـــيات اللقـــاء الأول لروؤ�شـــاء مراكـــز البـحـــوث الرتبـويـــة 
) 1424هـ , �س10( باأهمـــية توفـــري اآلية حمــددة متكن مراكز البحوث من 

الإنرتنت خا�س مبراكز  �شبكة  واإن�شـاء موقع على  ون�شرها,  البحوث  حتكيم 
البحوث يحتوي على بيانات خا�شة بالبحوث املنتهية واجلارية, واأع�شاء هيئة 
التدريـ�س وبحوثــــهم واهتمامــــاتهم واخلدمات البحثــــية وال�شــــت�شارية التي 

ميكن اأن تقدمها هذه املراكز لأفراد املجتمع وموؤ�ش�شاته. 
وبالرغم من هذا كله فاإن كثريًا من البــــاحثني واملهتمني بالبحث الرتبوي 
يكادون يجمعون على اأن كمية البحث الرتبوي ونوعيته يف اجلامعات ل ترقى 
اإلى لوائح اجلامعات ومراكز البحــــوث الرتبوية فيها, حيث اأكــــدت درا�شــــة 
العي�شوي والدخيل )1998م( ودرا�شة عثمان )2008م( على اأن هناك عزوفًا 
لدى كثري من اأع�شاء هيئة التدري�س يف كليات الرتبية عن الإنتاجية العلمية 
نظرًا لجتاههم اإلى الأعمال الإدارية يف هذه الكليات والن�شغال مبا كلفوا به 
من اأعباء تدري�شية تفوق طاقاتهم, وعدم توفــــر روؤية خا�شة ملعاجلة ق�شايا 
العربيــــة ر�شدت كثري  الرتبويــــة  الأدبيــــات  اأن  بحوثهم من خــــاللها, كما 
من امل�شكالت التي حتــــول دون ال�شتــــفادة من البحــــوث الرتبــــوية, حيث 
ك�شفت العديد من الدرا�شــــات عن الكثري من املعــــوقات التي تواجــــه البحث 
الرتبوي ومن اأبرزها عدم وجــــود �شيا�شــــة وا�شحة للبـحث الرتبــوي, وعدم 
توفر قاعدة بيانات, وقلــــة الأطــــر البحثيــــة, و�شعف التفــــاعل بني البحث 
الرتبوي وموؤ�ش�شاته والنظام التعليمي, وعدم كفاية املوارد املالية املخ�ش�شة 

له, و�شعف التوا�شل بني املنتجني للبحث وامل�شتفيدين منه . 
وتاأ�شي�شًا على ما تقدم, فاإن م�شكلة الدرا�شــــة احلالية تتلخ�س يف وجود 
ال�شعــــودية  اجلامعــــات  يف  الرتبوية  البحوث  مراكز  واقع  لت�شخي�س  حاجة 
وتقوميها وتطويرها, وو�شع اإ�شرتاتيجية مقرتحــــة لتطوير اأدائــــها يف �شــــوء 
املعايري امل�شتنبطة من املعايري العاملية ومن خبــــرة مراكــــز البحـوث الرتبوية 

أكثر  من 70 مركزًا بحثيًا أنجزت أكثر
من 1700 بحث ومؤلف علمي
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املتقدمة يف هذا املجال, حتى حتقق التطلعات وتقوم بر�شالتها كما هو ماأمول 
منها. 

وتاألف جمتمع الدرا�شــــة من مراكز البحــــوث الرتبــــوية يف اجلامــــعات 
احلكومية يف اململكة العربية ال�شعودية والتي اأن�شئت منذ عام 1394 اإلى عام 
1431هـ وجميع مديري واأع�شاء جمالــــ�س اإدارة مراكز البحوث الرتبوية يف 
جامعات اململكة العربية ال�شعودية وجميع اأع�شاء هيئة الــــتدري�س العاملــــني 

يف كليات الرتبية.
ومن اأبرز نتائج الدرا�شة اأن الهيكل التنظــــيمي ملراكز البحــــوث الرتبوية 
يفتقد اإلى العديد من الآليات التي ت�شاعده على حتقــــيق اأهــــدافه وتنــــفيذ 
اخت�شا�شاته, ويفتقد اإلى الآليات التي متكــــنه من تنفــــيذ املهــــام �شواًء من 
الكوادر الب�شرية اأو املوارد املالية الالزمة. كما و�شحت الدرا�شة امليدانية اأن 
هناك معوقات متعلقة بالتنظيمات واملمار�شات واملخــــرجات البحــــثية داخل 
مراكز البحوث الرتبوية. واأن حتقق معيار التنظيمات داخل مــــراكز البحوث 
الرتبوية بدرجة كبرية اإلى متو�شطة وحتقق معيار املمار�شــات البحثية ومعيار 

املخرجات البحثية كان بدرجة متو�شطة.

اأهداف الدرا�سة :
العربية  اململكة  الرتبوية يف جامعات  البحوث  واقع مراكز  ت�شخي�س   -1

ال�شعودية.
2- التعرف على املعوقات التي تواجه مراكز البحوث الرتبوية يف جامعات 
البحثية  واملمار�شات  بالتنظيمات  يتعلق  فيما  ال�شعودية  العربية  اململكة 

واملخرجات البحثية.
3- بنــــاء قائمـــة ببعـــ�س املعايـــري امل�شتنبطـــة من الأدبيــات ذات العالقــة 
واملعايري امل�شتــــمدة من خربات املوؤ�ش�شــات البحثية املتقدمة ومراكز البحوث 

الرتبويــــة العامليــــة والتي ينبــــغي حتقــــقها يف مراكز البحــــوث الرتبويــــة يف 
اجلامعات ال�شعودية. 

4- التعرف على مدى حتقق املعاييــــر املقرتحــــة واملتعلــــقة بالتنظيمات 
واملمار�شات البحثية واملخرجات البحثــــية يف مراكــــز البحــــوث الرتبوية يف 

اجلامعات ال�شعودية. 
5- التعرف على اأبرز جتارب مراكز البحوث الرتبوية العاملية والتي ميكن 
ال�شتفادة منــــها يف و�شــــع اإ�شرتاتيجيــــة مقرتحة لتطــــوير مراكــــز البحوث 

الرتبوية يف اجلامعات ال�شعودية.   
6- التو�شل اإلى و�شع اإ�شرتاتيجــــية مقرتحــــة لتطــــوير مراكــــز البحوث 

الرتبوية يف جامعات اململكة العربية ال�شعودية يف �شوء املعايري العاملية. 

اأهمية الدرا�سة :
1- اإن حتديد معايري عاملية ملراكز البحوث الرتبوية له اأثر كبري ومبا�شر 
على اآليات عمل املراكز وفاعليتها يف توظيف البحث الرتبوي بال�شورة املثلى 

وذلك لالأ�شباب الآتية: 
 - ت�شاعد الباحثني يف معرفة ما يتوقــــع منهم بحثه يف التخــــ�ش�شات 

واملجالت الرتبوية.
- ت�شاعد اأع�شاء هيئة التدري�س يف حتديــــد التوقعــــات املطلوبة منهم يف 

اإنتاجهم العلمي.  
- ت�شاعد مديري املراكــز والعامــــلني فيهــــا من التعــــرف على مدى تقدم 

العمل نحو املعايري املحددة. 
- ت�شاعد يف اإجراء مـقارنــــة بني ما هو متـوفر ومطــــبق بالفـعل يف مراكز 
البحوث الرتبوية , وما ينبغي اأن يكون متوفر ومـطبق وفقـًا للمعايري العامليــــة. 
والعتماد  للتقومي  الوطنية  الهيئة  خطة  احلالية  الدرا�شة  تدعم   -  2
الأكاديــمي )2009م( والتي اأكدت يف متطلبــــات ال�شــــيا�شات املوؤ�ش�شــــية يف 

البحث العلمي على اأن : 
- تقوم املوؤ�ش�شة بو�شع خطة حمددة لتنمــــية البحث العلمــــي تتنا�شب مع 

طبيعة املوؤ�ش�شة ور�شالتها واحتياجات التنمية.
- حتتوي خطط تنمية البحــــث العلمي على موؤ�شــــرات حمــــددة بو�شوح, 

ومعايري مقارنة مرجعية وا�شحة لالأداء امل�شتهدف. 
- حتدد املوؤ�ش�شة ما ُيعرتف به كبحث علمي ب�شــــكل يتوافــــق مع املعايــــري 

العاملية, وي�شمل ذلك البحوث والن�شاطات البحثية املدعومة. 
- تن�شر املوؤ�ش�شة تقارير �شنويــــة حول اأدائهــــا يف مــــجال البحــــث العلمي 

والأن�شطة البحثية. 
  3- تعريف امل�شوؤولني مبراكز البحوث الرتبوية يف جامعات اململكة بواقع 
التنظيمات واملمار�شات البحثية واملخرجــــات البحثــــية باملراكــــز ومبــــواطن 

ال�شعف والق�شور والعمل على معاجلتها وت�شحيحها والوقاية منها. 
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حدود الدرا�سة :
احلدود املو�سوعية : 

اقت�شرت الدرا�شة احلالية على بناء اإ�شرتاتيجــية مقرتحة لتطوير مراكز 
البحوث الرتبوية يف اجلامعات ال�شعودية وذلك يف اإطار احلدود املو�شوعية.

احلدود املكانية : 
- اقت�شرت الدرا�شة على جميع مراكز البحوث الرتبوية التابعة للجامعات 
احلكومية يف اململكة العربية ال�شعوديــــة والتي اأن�شئــــت منــــذ عــــام 1394- 
1431هـ وهي مركز البحوث الرتبوية والنف�شية التابع جلامعــــة اأم القـــرى يف 
مكة املكرمة, ومركز البحوث الرتبوية التابع جلامعة امللك �شعود بالريا�س, 
ومركز البحوث الرتبوية التابع جلامعة امللك خــــالد باأبهــــا, ومركز البحــــوث 
الرتبوية التابع جلامعة طيبة باملدينة املنورة, ومركز البحوث الرتبوية التابع 

جلامعة حائل, ومركز البحوث الرتبوية التابع جلامعة جنران.
- اأي�شًا اقت�شرت الدرا�شة على كليات الرتبية التابعة للجامعات احلكومية 

يف اململكة العربية ال�شعودية وامللحق بها مراكز البحوث الرتبوية. 

منهج الدرا�سة : 
قامت الدرا�شة احلالية بت�شخي�س وتقومي وتطوير مراكز البحوث الرتبوية 
يف اجلامعات ال�شعوديــــة يف �شــــوء املعاييــــر امل�شتنبطة من معايري وجتارب 
املوؤ�ش�شات البحثية املتقدمة, لذا حتددت املنهجية املتبعة على النحو التايل : 

ت�سخي�س الواقع: ا�شتخـــدمت الدرا�شـــة املنهـــج الو�شـــفي الوثـــائقـــي 
» حتليل املحتوى الكيفي « القائم على حتليل حمتوى اللوائح والوثائق والأدلة 
املنظمة لعمل مراكز البحوث الرتبويــــة وال�شادرة من وزارة التعليم العايل 
واجلامعات ومراكز البحــــوث الرتبويــــة, والتي تو�شــــح واقع العمل يف تلك 

املراكز بهدف و�شف الواقع وت�شخي�شه.
يهتم  الذي  امل�شـحي  الو�شـــفي  املنهــــج  الدرا�شــــة  ا�شتخــــدمت  اأي�شــــًا 
بو�شف الظاهــــرة مو�شــــع الدرا�شــــة وهي » املعوقــــات التي تواجــــه مــــراكز 
البحوث الرتبويــــة« بهـدف التـــعرف على وجود املعوقات املتعلقة بالتنظيمات 
واملمار�شات البحثية واملخرجات البحثية التي تواجه مراكز البحوث الرتبوية 

يف اجلامعات ال�شعودية. 

التقومي: قامــــت الباحــــثة يف هــــذه املرحلــــة با�شتنباط معيار علمي 
ي�شتند على الأدبيات ذات العالقة واأي�شًا ي�شتفيد من املعايري العاملية وجتارب 
مراكز البحوث الرتبوية املتقدمة, وعليه ا�شتخدمت الباحثة املنهج الو�شفي 
الوثائقي القائم على حتليل الوثائق والأدلة ال�شادرة من املوؤ�شــــ�شات البحثية 
املتقدمة والأدبيات ذات العالقة وا�شتخال�س معايريهــــا, بهدف بناء معايري 

لتقومي وتطوير مراكز البحوث الرتبوية يف اجلامعات ال�شعودية.

اأي�شًا ا�شتخــــدمت الباحثــــة املنهــــج الو�شفي امل�شحي الذي يهتم بو�شف 
الظاهرة مو�شع الدرا�شة وهي » تقومي مراكز البحــــوث الرتبويــــة باجلامعات 
ال�شعودية يف �شوء املعايري العاملية « بهـدف التعرف على مدى حتـقـق املعـايـري 
املتـعلقة بالتنظيمات واملمار�شــــات البحــثيــــة واملخرجات البحثية يف مراكز 

البحوث الرتبوية باجلامعات ال�شعودية.

الباحثـة يف  ا�شتخــــدمت  العاملية:  التجارب  ا�ستجالء الأمثلة من 
هذه املرحلــــة املنهــــج الو�شفي الوثائقي بالرجوع اإلى الأدلــة والأدبيات ذات 
العالقة والتي تو�شح جتارب مــــراكز البحــــوث الرتبويــة العامليــــة املتقدمــــة 
وا�شتجالء الأمــــثل من تلــــك التجــــارب بهدف ال�شتــــفادة منــــها يف بنــــاء 

الإ�شرتاتيجية املقرتحة.

التطوير: بعد مرحلة الت�شخي�س والتقومي وا�شتجالء الأمثل من جتارب 
مراكز البحوث الرتبوية العاملية, قامــــت الباحــــثة ببناء اإ�شرتاتيجــــية على 
خمرجات تلك املراحل الثالث » ت�شخي�س الواقع, تقوميـــه, ا�شتجالء الأمثل« 

ومن ثم حتكيم الإ�شرتاتيجية من حيث اأهميتها واإمكانية تطبيقها.

عينة الدرا�سة : تتكون عينة الدرا�سة من : 
- نظرًا ل�شغر حجم جمتمــــع الدرا�شــــة اأخــــذت الباحثة جميع جمتمع 
الدرا�شة من مراكز البحوث الرتبوية يف اجلامعــــات احلكومــــية يف اململكة 
العربية ال�شعودية والتي اأن�شئت منذ عام 1394 اإلى عام 1431هـ واأي�شًا جميع 
مديري واأع�شاء جمال�س اإدارة مراكــــز البحوث الرتبوية يف جامعات اململكة 
العربية ال�شعودية واملحددة �شابقًا بهدف ا�شتطــــالع اأرائــــهم حول واقع تلك 
املراكز وتقوميها. وعينة ع�شوائية ب�شيــــطة متثل 20٪ من جمتــــمع الدرا�شــــة 
بالن�شبة لأع�شاء هيئة التدري�س العاملني يف كليات الرتبية يف جامعات اململكة 

العربية ال�شعودية امللحق بها مراكز البحوث الرتبوية واملحددة �شابقًا.
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م�سطلحات الدرا�سة :
 )Boardman , 2006,P. 32 ( مراكز البحث : عـــرف بوردمــــان
مراكز البحث باأنها  كيـــان تنظـــيمي ر�شـــمي داخــــل اجلامــعة ي�شمن توفري 
وت�شهيل خدمة الأبحـاث ويحــــاول �شم العــــديد من الباحثيــــن على م�شتـــــوى 
الأق�شام الأكادميية املختلفة لت�شتمل على فرق بحثية يف تخ�ش�شات متعددة. 
واأي�شًا يعرف الر�شيد ) 1988م, �س45( مراكز البحوث باأنها » موؤ�ش�شات 
علمية جمهزة وموؤهلة جتهيزًا وتاأهياًل متكاماًل من حيث املباين واملعدات, 
ومن حيث اخلرباء واملتخ�ش�شني, لإجراء البحوث والتجارب والكت�شافات 

العلمية«. 

وتتبنى الباحثة تعريف الر�سيد يف هذه الدرا�سة.

املعايري: 
لغويًا : عرف جممع اللغة العربية ) 1998م, �س 639( املعـــيار باأنه«ما 
وهي  عليه,  اأو  به  يقا�س  الذي  ال�شيء  وهو  والتقدير  للمقارنة  اأ�شا�شًا  اتخذ 

منوذج متحقق اأو مت�شور ملا ينبغي اأن يكون عليه ال�شيء وجمعه معايري«. 

ا�سطالحًا : عرف علي ) 2000م, �س62( املعايري باأنها اأعلى م�شتويات 
الأداء التي تطمح املنظمة للو�شول اإليها ويتم يف �شوئها تقـــومي م�شتــــويات 

الأداء املختلفة واحلكم عليها.
وتعـــرفه املنظـــمة الدوليـــة للتوحــــيد القيا�شـــي )ISO( باأنه جمـــموعة 
موا�شفات فنية م�شاغــــة بتعاون اأو اتفـــاق عام من جانب جمـــيع املهتمني, 
معتمدة على النتائج والتجارب يف جمال من املجالت.                                                      

الإ�سرتاتيجية : عرف قا�شم )2006م, �س 5( الإ�شرتاتيجــــية باأنها 
تعني«: اإعطاء اإطار موحد عام يتم وفقًا له اتخـــاذ القــــرارات... وهي اأداة 
ت�شهم يف حتديد اأهداف املوؤ�ش�شة وغاياتهــــا وخطــــط العمل بها واأولــــويات 

تخ�شي�س املوارد«. 
ويق�شد اإجرائـــيًا بالإ�شرتاتيجيـــة املقرتحـــة باأنها ال�شــــورة التي ينـبغي 
الو�شول لها م�شتقباًل, واملت�شمنة الإجراءات التنظيمية التي يتم من خاللها 
ا�شتثمار الإمكانات املادية والب�شريـــة على اأف�شل وجه ممــــــكن من الكفاءة 
والفاعلية لتحقيق التطوير املن�شود ملراكز البحــــوث الرتبويــــة يف اجلامعات 

ال�شعودية مبا يتوافق مع املعايري العاملية. 

ثانيًا : الدرا�سات ال�سابقة
1- درا�سة اآدمز Adams  )1979م ( : فاعلية مراكز البحوث 

اجلامعية. 
هدفت هذه الدرا�شة امليدانية امل�شحية اإلى:  

لأي  املنظمة  اخلدمة  خمرجات  بني  عالقة  هناك  كانت  اإذا  ما  حتديد 
موؤ�ش�شة بحثية جامعية وفاعلية هذه املوؤ�ش�شة. 

حتديد ما اإذا كانت مراكز البحوث اجلامعية التي ترتفع فيها خمرجات 
اخلدمة املنظمة تت�شم بفاعلية عالية. 

اخلدمة  مبخرجات  يتعلق  فيما  البحوث  مراكز  مديري  وتوجيه  اإر�شاد 
املنظمة مما قد يدعم فاعلية املركز. 

حيث تركز هذه الدرا�شة على مراكز البحوـــث البينيـــة داخـل حرم جامعة 
وا�شنطون والتي جترى فيها اأبحاث الفيزيـــاء والأحـــياء والعلوم الجتماعية 

والقانون والطب واإدارة الأعمال. 
وقد ا�شتخدم الباحث ال�شتبيان كاأداة للدرا�شة, وقـــد تو�شـــــلت الدرا�شة 

اإلى النتائج التالية :
الباحث الأكادميي الذي ياأتي دخله من - اأو على الأقل جزء من دخله - 
من منح ذاتية له و�شع ومكانة تختلف عن املوظف الذي يعمل بدوام كامل 
يف م�شروع جتاري. وقد ات�شح ذلك من الإجابات على ال�شتبيان التي اأ�شارت 
اإلى اأن ن�شبة كبرية من اخلدمات وامل�شاعدات تقدم املنح اخلا�شة بالباحثني, 

يف حني تقدم املراكز لهم ن�شبة اأقل من اخلدمات والدعم.
اأكد جميع مديري املراكز الذين اأجريت معهم مقابالت �شخ�شية على اأن 
هناك اختالف بني اإجراء الأبحاث يف احلرم اجلامعي واإجرائها يف موؤ�ش�شة 

خارجية.
برغم تاأكيد املديرين ال�شديد وامل�شتمر على اأن الأبحـــاث التي تنــ�شر يف 
جمالت حمّكمة هي اأف�شل موؤ�شر على فاعليــــة مراكـــز الأبحاث, فاإنهم مل 
ي�شنفوا مراكز الأبحاث �شمن �شجل ارتفاع ن�شبة الن�شر املبني على تقدير 

مو�شوعي باعتبار اأن م�شتوى الن�شر يدل على زيادة الفاعلية.
باملواد  قيا�شها  عند  بالفاعلية  والتطور  والتعاون  الثقة  اأبعاد  ترتبط  مل 

املن�شورة.
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هناك اتفاق عام على اأن املوؤ�ش�شات البحــــثية اأن�شئــــت لتحقيق اأهداف ل 
ميكن لالأفراد حتقيقها , واأحد و�شــــائل جعل هـــذا ممكًنا هو اأن تقدم مراكز 

الأبحاث خدمات وم�شاعدات للباحثني والعلماء.
وجود ارتباط بني التقديرات العامة للمديرين فيما يتعلق بالثقة والتعاون 

والتطور بالن�شبة ملعايري الفاعلية.
مل يكن هناك ارتباط دال بني الثقة والتعاون والتطور وم�شتوى الن�شر.

وجد ارتباط عام بني خمرجات اخلدمــــة املنظمــــة وانخــــفا�س م�شتوى 
الن�شر عندما مت تق�شيم العينة اإلى م�شتويني للن�شر مرتفع ومنخف�س.

وجد ارتباط بني ثالث فئات من خمرجات اخلــــدمة املنظمة وتقديرات 
الإدارة.

ارتباط بني كافة تركيبات خمرجات اخلدمة املنظمة الأخرى  مل يوجد 
ومعايري الفاعلية مو�شع الدرا�شة.

2- درا�سة كا�سيدي Cassidy )1997(: و�سع تعريف اإجرائي 
لفاعلية اجلامعة القائمة على مراكز البحوث. 

هدفت الدرا�سة اإلى : 
- التعرف على العوامل التي توؤثر �شلًبا على اجلامعة القائمة على مراكز 
ميكن  التي  الأ�شاليب  وغياب  احلكومي  التمويل  قلة  منها  والتي  البحوث 

ا�شتخدامها على نطاق وا�شع يف تقييم البحث اجلامعي. 
- و�شع تعريف اإجرائي لفاعلية اجلامعة القائمة على مراكز البحوث. 

وقد ا�شتخدمــت الدرا�شـــة الأ�شـــلوب امل�شـــحي كاأداة للــدرا�شة, وتو�شــــلت 
الدرا�شة للنتائج التالية: 

- اأن حت�شني فاعلية اجلامعة القائمـــة على مراكـــز البحــوث تبداأ بفهم 
معنى الفاعلية املرتبطة بهذه اجلامعة. 

- ي�شمل عمل املركز جزء من اأو كل جمــالت البحـــث بدايـــة من الأبحاث 
الأ�شا�شية )كالبحث يف املبادئ العامة مثاًل( اإلى البحـــث املتــــقدم اأو البــحث 
التطبيقي, اإلى التطوير والتنفيذ, ومع ذلك تركز معظم مراكز البحوث عادة 

على قطاع اأو جزئية من املادة العلمية اأكرث من املادة العلمية كلها. 

ما  “فعل  باأنها  البحوث  مراكز  على  القائمة  اجلامعة  فاعلية   تعّرف   -
ينبغي كما ينبغي”. ويطلق تعبري “ما ينبغي فعله” على:

- التعلم/ املعرفة )وهما منتج مركز البحوث(.
تنفيذ  املنتج,  كم  املنتج,  نوعية  تقييمه عن طريق  يتم  الذي  الأداء  ب- 

العمل امل�شتهدف, اللتزام بامليزانية.
 الوفاء باحتياجات ورغبات املوؤ�ش�شات ومراكز البحوث وجمهور اجلامعة.

3- درا�سة يل  Lee )2004م(: النماذج التناف�سية حول درجة 
الفعالية يف نظم مراكز البحوث واملعاهد بجامعة ولية فلوريدا: 

درا�سة يف حتليل البيانات. 
هدفت هذه درا�شة اإلى التعرف على الفعالية املنظمة يف مراكز ومعاهد 
البحوث )CIS( داخل موؤ�شـــ�شات التعلـــيم العالـــي, والرتكيـــز على كيفـــية 
قيا�س مدى فعاليتها من خالل دمج املفاهيم التناف�شــية, وقد ا�شتـــخدم يف 
هذه الدرا�شة اأ�شلوب الربجمة اخلطيــة التي ت�شمى حتليل البيــــانات املغلفة 
)DEA( لفح�س الأداء الن�شبي اأو الفعالية التنظيمية, والذي ي�شتمل على 
اأربعة مناذج ممثلة للفعاليــة التنظيــمية - اإطار القيـــم التناف�شـــية - وهي: 
منوذج الهدف املنطقي, منوذج النظام املفتوح, منوذج العالقات الإن�شانية, 

ومنوذج العمليات داخل املوؤ�ش�شة البحثية. 
ولقد تو�شلت الدرا�شة اإلى : 

اأنه عند تقييم الفعالية التنظيـــمية للمـــراكز البحثـــية, فاإنـــه ينبــغي   -
للمقيمني النظر يف اأربع قيم خمتلفة, هدف عقالين, والعالقـــات مع البيئة, 
والعالقـات الإن�شــانية داخــــل املنظــمات, وعملـــيات داخليـــة, لإ�شــدار حكم 
التناف�شية  القيم  بني هيكل  واأن اجلمع  املق�شودة,  للمنظمات  فعال  متوازن 
ومنهجية حتليل البيانات املغلفة ي�شكل اأداة مفيدة لقيا�س الفعالية التنظيمية 

واأداة لالإدارة املحتملة حلفز الأداء التنظيمي يف املراكز البحثية.
- داخل كل منوذج من منـــاذج اإطـــار القــيم التناف�شـــية يوجـــد م�شتويات 
اإلى م�شتوى  حمددة من مدخالت وخمرجات معينة ميكن تعديلها للو�شول 

اأعلى من الفاعلية بني الأنواع املتماثلة من مراكز ومعاهد البحوث.
- تقييم الفاعلية املوؤ�ش�شية بالرتكيز على منوذج واحد مثل منوذج الهدف 
ح�شب  حمّرفة  اأو  م�شوهة  معلومات  عنه  تنتج  اأن  ميكن  التقليدي  املنطقي 
املوؤ�ش�شات اخلا�شعة للتقييم. لذلك فاإن ا�شتخدام منظور متعدد الزوايا مثل 

اإطار القيم التناف�شية هو طريقة اأف�شل لتقييم الفاعلية املوؤ�ش�شية.
نف�شه,  الوقت  البحوث يف  ومعاهد  تدعم مراكز  اأنظمة عديدة  تقييم   -
يكون مبثابة تقييم يقوم على املقارنـــة غري دقـــيق, وتو�شح هذه الدرا�شة اأن 
على املديرين تقييم مراكز ومعــاهد البحـــوث داخل املنظـــومة نف�شـــها ولي�س 

مقارنة بكافة مراكز ومعاهد البحوث الأخرى.
حدود  لتعريف  مفيدة  ت�شخي�شية  اأداة  للبيانات  التطويقي  التحليل   -
املناف�شة يف الأداء  الأف�شل يف مراكز ومعاهد البحوث, ولكن ينبغي ا�شتخدام 
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مناهج كيفية اأخرى لتوفري تغذية راجعة اإ�شافية ت�شرح بع�س التفا�شيل التي 
ل ميكن اأن يقدمها التحليل الكمي وحده.

4- درا�سة بوردمان Boardman )2006م (: مراكز البحوث 
اجلامعية وبناء العمل الأكادميي . 

ملراكز  اجلامعة  اأ�شاتذة  انتماء  مدى  تقييم  اإلى  الدرا�شة  هذه  هدفت 
البحوث اجلامعية ودرجة تاأثريها على كيفية تخ�شي�س وقتهم يف العمل عرب 
والتدري�س,  البحث  ذلك  وامل�شوؤوليات, مبا يف  الأكادميية  املهام  من  العديد 
مراكز  يف  املقدمة  البحثية  العمل  وعقود  واملنح  البحثية  امل�شورة  وتقدمي 

البحوث. 
عن  وطنية  ا�شتق�شائية  درا�شة  من  بيانات  الدرا�شة  هذه  وت�شتخدم 
اأ�شاتذة اجلامعة وكذلك مقابالت مع علماء من اجلامعة مرتبطني باملوؤ�ش�شة 

الوطنية للعلوم ومراكز البحوث العلمية ومراكز التكنولوجيا. 

وقد اأظهرت نتائج الدرا�سة التايل : 
اأن حجم املركز وتعدد التخ�ش�شات واملنظمة داخل اجلامعة, والروابط 
الربجمية, والعالقات اخلارجية قد تزيد الوقت املخ�ش�س للمنح, والبحث 
اأن  على  »هدفا«  النتائج  هذه  وت�شكل  البحثية,  واخلدمات  والعقود,  والعمل 

مركز البحث ميلك دورًا مهمًا يف زيادة فعالية البحوث وخمرجاتها. 
كما اأظهرت نتائج املقابلة اأنه عندما ل يوجد لدي املركز اأي ارتباطات 
بالق�شم الأكادميي ينتج عن هذا زيادة عبء العمل البحثي وفقدانه لروابط 

الفاعلية مع العمل الأكادميي يف اجلامعة .

5- درا�سة فاليدا Valida )2009م (: التحـــول اإلى جامـــعات 
م�سنفة دوليًا على النهــج ال�سنغافـــوري : هل الوحـــدات البحثــية 

املنظمة هي احلل ؟ 
�شعت هذه الدرا�شــــة - با�شتخـــدام املناهــــج الكيفــــية - اإلى فــهم �شبب 
 ,ORUs  وكيفية و�شول حكومة �شنغافورة اإلى اإن�شاء وحدات اأبحاث منظــمة
يف جامعتيها املمولتني حكومًيا: جامعة �شنغافــورة الوطنـــية NTU, وجامعة 
نايانــج التكنولوجـــية NUS, ومعرفـــة اأهم املعايــري التناف�شـــية التي �شعــــت 
لها حكومـــة �شنغافـــورة من اأجل الو�شــــول اإلى الت�شنيــفات العاملية يف بناء 

وحداتها البحثية. 
وقد ا�شتخدم الباحث اأ�شاليب بحثيـــة خمتلفـــة, بالإ�شافـــة اإلى التحــــليل 
الكيفي, وحتليل املن�شور من الوثائق على �شبكـــة الإنتـــرنت. وخلـــ�شت هـــذه 
الدرا�شة اإلى توجه حكومة �شنغافورة نحو حماكاة املالمـــح الرئي�شـــية ملــراكز 
  ) ORUs( البحوث يف  الوليات املتحدة واأن�شاأت وحدة بحوث منظمـــة وهـي
يف جامعة �شنغافورة الوطنية جلعل التنمية والبحث املركبـــة التي تقود النمو 
القت�شادي كو�شيلة ل�شتمرارية التناف�شية العاملية يف اقت�شاد املعرفـــة, ورفع 

حالة  جامعتيها NUS و NTU ومواطنيها مل�شتوى عاملي راقي, واأن العديد 
للتعليم العايل �شعت لتوفري منحة بحثية  من املوؤ�ش�شات التي متولها الدولة 
يف تخ�ش�شات متنوعة وتقوم تلك املوؤ�ش�شات اأي�شا بتقدمي برامج الدرا�شات 
اأجل  وال�شت�شارات من  والتطوير  البحوث  لتعزيز اخلربات يف جمال  العليا 
خ�شوع تعزيزات القدرات البحثية  كذلك  البحوث,  اأن�شطة  “املناف�شة” يف 
للمعايري العاملية للبحوث اجلامعية , وعلى وجه اخل�شو�س تلك التي ينطبق 
عليها اإدارة �شل�شلة كاملة من امل�شاريع البحثية لتمكني نقل اأن�شطة التكنولوجيا 
واإن الوحدات البحثية املنظمة اأو ORU اأ�شبحت املالمح الرئي�شية للمعايري 
العاملية للبحوث اجلامعية  WCUs, وهذا يعنى ا�شتخدام وحدات البحث 
اإلى   NTU و   NUS لتحويل جامعتي  الرئي�شية  ORUs كو�شيلة  املنظمة 

م�شتوى معياري عاملي. 

اأبرز نتائج الدرا�سة: 
تو�سلت الباحثة من خالل هـذه الدرا�سـة اإلى النتائج الآتية:
الهيكل التنظيمي ملراكز البحوث الرتبوية يفتقد اإلى العديد من الآليات 
التي ت�شاعده على حتقيق اأهدافه وتنفـــيذ اخت�شا�شاتـــه, ويفتقد اإلى الآليات 
التي متكنه من تنفيذ املهام �شواًء من الكـــوادر الب�شريـــة اأو املــوارد املالــية 

الالزمة. 
اأن معاييـــر املوؤ�س�ســــات البحثــــية املتقـــدمة تت�سـمن ثــالثة 

معايري هي: 
1- معيار التنظيمات يف هذه املوؤ�شـــ�شات والـــذي ي�شتـــمل على املنـــظومة 
الب�شرية واملادية واملالية التي تعمل من خاللها املوؤ�ش�شة البحثــية, وال�شيا�شات 

البحثية التي تن�شجم مع طبيعة ور�شالة واأهداف وخطط املوؤ�ش�شة. 
2- معيار املمار�شات البحثيــة يف املوؤ�شـــ�شات البحثــــية والتي ت�شتمل على 
الربامج البحثية القائمة وتنظيماتها وحجمها ومدى تلم�شها حلاجات الرتبية 

والتعليم, واأوجه ال�شراكات البحثية ومداها واأ�شاليب التقومي املطبقة. 
3- معيار املخرجات البحثية يف هذه املوؤ�شــ�شات تتـــ�شمن التــركيز على 
ما حققته التنظيمات واملمار�شات البحــثية من نتـــائج بحثيــة ومتيز وابتكار 

يف خمرجاتها. 
- حتقق معيار التنظيمات داخل مراكز البحوث الرتبوية بدرجة كبرية. 
- اأن حتقق معيار املمار�شات البحثية ب�شفة عامة كان بدرجة متو�شطة.
- اأن حتقق معيار املخرجات البحثية ب�شفة عامة كان بدرجة متو�شطة.

- اإن اأقل عبارات معيار التنظيمات حتقق - حتققت بدرجة متو�شطة - 
هي “ يعني العاملني يف املركز بنظام العقد ال�شنوي مما يحقق لهم الأجور 
املجزية “ و “ ارتباط اخلطط البحثية للمركز مب�شكالت املجتمع وق�شاياه 

إيجاد آليات لمعالجة ظاهرة تسرب 
القدرات البحثية
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“ ياأخذ املركز ر�شومًا على خدماته البحثية املقدمة  “ و  الآنية وامل�شتقبلية 
للباحثني كالرتجمة والتحليل الإح�شائي “. 

اإن اأقل عـــبارات معيـــار املمار�شـــات البحــثية  حتقـــق - حتقـــقــت بدرجـــة 
متو�شطة - هي “ يخت�س املركز باإدارة وتنظيم جوائز دورية لي�شجع العلماء 
على البحث العلمي والتطوير “ و “ يكون للمركز اتفاقـــية تعاون على الأقل 
مع جامعة عربية متميزة “ و “ ينظم املركز موؤتـــمرًا علمـــيًا يف اخت�شا�شـــه 
كل عامني على الأقــل “ و “ ي�شدر املركز ملخـــ�شًا عن ن�شاطاتـــه العلمية يف 

نهاية كل عام جامعي “. 
اإن اأقل عبارات معيار املخرجات البحثية  حتقق - حتققت بدرجة متو�شطة 
- هي “متا�شي الأبحاث العلمية املنفذة مع اخلطط الت�شويقية للمركز” و” 
تتنوع جمالت الأبحاث املن�شورة طبـــقًا ملجالت العـــمل الرتبـــوي”و” العائد 

املادي للمخرجات البحثية ذات تاأثري وا�شح على ميزانية املركز“. 
اأن هناك فروق ذات دللة اإح�شائية عند م�شـــتوى )0.01( يف ا�شتـجابات 
اأفراد العينـــة من اأع�شـــاء املركز واأعـــ�شاء هيئة التدري�س يف كافة املعوقات 

باختالف اجلامعة. 
اأن هناك فروق ذات دللة اإح�شائية عند م�شـــتوى )0.01( يف ا�شتجابات 
اأفـــراد العينـــة من اأع�شاء املركز واأع�شاء هيئـــة التدريـــ�س يف كافـــة اأبعاد 

املعايري باختالف اجلامعة. 

التو�سيات :
اأو�ست الباحثة يف نهاية الدرا�سة مبا ياأتي:

1- درا�شة املدخالت الب�شرية يف مراكز البحث الرتبوي بهدف التعرف 
على امل�شتويات التاأهيلية واخلربات وتكوين خمزون معلوماتي لت�شميم روؤية 

لالحتياجات الكمية والكيفية الالزمة لتحقيق الأهداف والغايات املحددة. 

اللكرتوين  واملوقع  اجلامعة  بوابة  وا�شتثمار  التقنية  ت�شخري  2- حماولة 
والتعرف  املراكز,  داخل  تقدم  التي  البحثية  امل�شروعات  ت�شويق  يف  للمركز 
البحوث املختلفة باملراكز الأخرى املحلية والإقليمية والعاملية  على جمالت 

يف التخ�ش�س نف�شه. 
3- اإعطاء كافة ال�شالحيات الإدارية واملالية للقيادات العلمية, وحماولة 

اإيجاد نوع من التكامل والتن�شيق بني كافة الأجهزة املختلفة يف اجلامعة. 
خالل  من  البحثية,  القدرات  ت�شرب  ظاهرة  من  تقلل  اآليات  اإيجاد   -4
ر�شم ت�شور تخطيطي م�شتقبلي لال�شتفادة من القوى الب�شرية بدرجة مثلى, 

واأي�شًا اإيجاد اآليات جلذب الكفاءات البحثية للعمل داخل املركز. 
ت�شاربها  من  للتقليل  باملراكز  اخلا�شة  الت�شريعات  من  عدد  توفري   -5

وازدواجها يف مهامها مع الأق�شام وعمادة البحث العلمي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
* درا�شة نالت على اإثرها درجة الدكتوراه يف تخ�ش�س اأ�شول الرتبية من ق�شم اأ�شول 
الرتبية يف كلية العلوم الجتماعية بجامعة الإمام حممد بن �شعود الإ�شالمية بالريا�س 

1434هـ / 2013م

توفير عدد من التشريعات الخاصة
بالمراكز للتقليل من تضاربها 

وازدواجها في مهامها

استثمار بوابة الجامعة والموقع
االلكتروني للمركز لتسويق 

مشروعاته البحثية
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الدكتور عبدالجليل السيف لـ » الشورى « 

مجلس الشورى محطة مهمة في حياتي تشرفت 
خاللها بخدمة قضايا الوطن والمواطن

�سيــفنا لهذا العـــدد هو الدكـــتور عبداجلليل بن علي ال�سيف 
ع�سو جمل�س ال�ســـورى ال�سابق امتـــدت ع�سويتـــه لثـــالث دورات 
متتالية قدم خاللها روؤاه التي اأثرتـها جتربته الإدارية وخرباته 
العملية خا�سة يف جمال ال�سالمة املروريـــة, حيث �سخـــر خربتــه 
كرجل اأمن مروري واأكادميي ونا�سـط حقوقي يف خدمـــة ق�سايا 
الوطن واملواطن من خـــالل ما طرحـــه من اأراء ومقرتحـــات حتت 
ال�سـورى,  جمل�س  يف  جتربتـه  عن  املجلة  حاورته  املجل�س,  قبة 
ومراحل عمـــله يف الدولـــة بدءًا من املرور ومكـــتب ال�ستقـــدام 

وانتهاًء باخلدمات الطبية بوزارة الداخلية.

فاإلى ن�س احلوار:

حوار - منصور العساف

س1- ماذا أضافت إليكم تجربـــة مجلس الشورى عبر ثالث دورات 

تشريعية؟.

اأثمرت جتربتي يف جمل�س ال�شــــورى علي مدى اثني ع�شر عامًا عن حتقيق 
بع�س الإجنــــازات التي اأ�شهمــــت وهلل احلمد يف تلبية تطــــلعات املواطــــنني 
من خالل الو�شائل املتاحة لالأع�شاء ومن بينها املداخالت, واقــــرتاح اأنظــمة 
جديدة وتعديل اأنظمة نافذة ا�شتنادًا للمادة الثالثــــة والع�شرين من نظــــام 

جمل�س ال�شورى.
وعلي امل�شتــــوي ال�شخ�شي, اأ�شــــافت يل الكثري والكــــثري, فقد عَززت يل 
ثقافة موؤ�ش�شة على مبــــادئ احلوار وقيم النقــــا�س واأ�شاليب املداولة وتقدير 
اأراء الآخرين واحرتام ثقافة الختالف والتنوع, و�شوًل لقناعات وم�شرتكات 

خرجت من المجلس بثقافة الحوار
وتقدير أراء اآلخرين واحترام ثقافة

االختالف والتنوع

تكرمي امل�سرفني على درا�سة تطوير مدن اململكة يف حفل ومنتدي 
الريا�س الإقت�سادي املقام حتت رعاية خادم احلرمني ال�سريفني 

اإفتتحه معايل وزير النقل بتاريخ 22 حمرم 1433هـ 
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بداية  والإدارية  احلياتيـــة  جتاربي  وظــــفت  فد  اهلل  بحمد  اأنني  واأعتقد 
من مراحلهــا الأويل  يف الدرا�شة والتكويــــن والبتعاث حتى ح�شــــويل على 
اإدارة وتعلــــيم و�شالمــــة املرور مرورًا بعملي يف الإدارة  درجه الدكتوراه يف 
العامة للدوريــــات والنجدة بالأمــــن العام )الإدارة العامة للمرور حاليًا( ثم 
مديرًا عامًا لالإدارة العامــــة للتنظيم والربامج بوزارة الداخلية, ثم مديرًا 
عامًا ملكتب ال�شتــــقدام باململــــكة, ثم مديرا عاًما لالإدارة العامــــة للخدمات 
الطبية بوزارة الداخلية, وانتهاًء بع�شويتي يف جمــــل�س ال�شــــورى اأو من خالل 

ن�شاطي الأكادميي والبحثي.
كل هذه التجارب احلياتية العلمية والعملية واحلياتية وظفتها وهلل احلمد 

اإلى واقع   لي�س يف جمل�س ال�شورى فقط واإمنا للمجتمع باأ�شره.

س4- كنتم عضوًا دائمًا في لجنة الشؤون األمنية بمجلس الشورى 

قبل أن تكون عضوًا في لجنه حقوق اإلنسان والعرائض بالمجلس 

000كيف تقيم دورك في اللجان المتخصصة بالمجلس؟.

- يف بداية عملي يف جمل�س ال�شورى بعد اختياري ع�شوًا يف املجل�س بدءاأ 
من الدورة الثالثة عام 1422هـ تر�شحت للجنـــة ال�شـــوؤون الأمنية يف املجل�س 
بحكم تخ�ش�شي الأمني املروري, واأزعم اأين اأ�شفت اإلى اللجنة عرب الآليات 
املتاحة واملعــــتمدة للتعبري وامل�شاركــــة من خالل املداخــــالت على التقــــارير 
ال�شنوية لالأجهزة احلكومية والأنظمة واللوائح التي ترد من جمــل�س الـوزراء, 
وكانت هــــناك فر�شــــة اأخرى لالأع�شاء للتــــعبري من خالل املداخــــالت يف 

ال�شاأن العام حول قـــ�شايا الوطن واملواطنني يف الأحداث اليومية.

كما �شاركت عرب املادة )23( من نظــام جملــــ�س ال�شورى باقرتاح اأنظمه 
جديـــدة من بينـــــها نظام احلرا�شات الأمــــنية, واقتـراح تعــــديل مادتني يف 
نظــــام املــرور ال�شادر عام 1428هـ مبا ي�شمن توافــق امل�شمـــون واملحتــــوي 

وهما املادتان )75و76( من النظام.

 كما طالبت بف�شل م�شلحة الإح�شــــاءات العامة عن وزارة املالية اإداريًا 
وماليًا وربطها بوزارة التخطيط. وف�شل هيئه التحــــقيق والدعــاء العام عن 
وزارة الداخلية وربطها بوزارة العدل اأو جمل�س الوزراء واإعطائها ال�شتقاللية 

الوظيفية واملالية,.

كـما طالــــبت ب�شــــرورة اإن�شـــاء حماكـــم مرورية متخ�ش�شة للف�شل يف 
النزاعات املرورية وفقــــا للمادة 67 من نظــــام املرور ال�شــــادر عام 1428هـ 

و�شدر بها قرار من املجل�س.

جامعة لبلورة راأي جماعي حول الق�شايــــا املطروحــــة, ول جــــدال اإن جمل�س 
ال�شورى حمطة مهمة من املراحل يف حيــــاتي وموقع مهم جديــــد, اأطُل من 
خالله على هموم الوطن واملواطنني. وهذه التجربــــة الرثيــــة اأعطتنا �شرف 
خدمه ق�شايا الوطن وهمومه, وقد اأثرت اأي�شا حياة كل من �شارك فيها مبا 

اختزله من جتارب منوعه.

س2- هل هناك تواصـــل مستـــمر بينـــك وبين أعــضاء المجلس 

السابقين؟.

- التوا�شل من �شمات الكائنات الإن�شانيــــة والعالقة الطبيعية وهو قيمة 
ل �شك  يف ذلك, وعالقتي مع زمالئي ال�شابقني يف املجــــل�س اأو غالبية الذين 
ا�شتمروا يف الدورة احلالية للمجــــل�س, ما زالت قائمــــة بالرغم من التباين 
يف الروؤى والخــــتالف يف التوجــــهات اإل اأن ثبــــات اجلمــــيع تنــــاف�س و�شعي 

خلدمة جمل�س ال�شورى.

س3- كيف وظفتم خبراتكم لخدمة الشورى ؟.

- كرجل اأمن مروري واأكادميي ونا�شــــط حقــــوقي وت�شــــريعي ورقابي له 
ن�شاطه البحثي والأكادميي, ت�شرفت با�شتثمار خربات هذه ال�شنني على مدار 

اأكرث من اأربعه عقود خلدمة هذا املواطن وق�شاياه يف اأي موقــــع. 

�شن  يف  وع�شواته  ال�شورى  جمل�س  اأع�شاء   اختيار  معايري   اأن  واأت�شور 
الثقــــايف  والتنوع  والإبداعي  الفكري  الن�شج  قمة  يف  الأرجح  على  معيــــنة 
والعــــلمي, واملناطقي. هو معيار موفق قد يكون املجل�س يف اأم�س احلاجـة اإلى 
الأمور املهمة وهي الرقابة والتو�شية وامل�شورة وتلك اأمور غالبًا ل تتوافــــر اإل 

يف من مر بتجــــارب ثريــــة خمتلفة اأو واحدة مكثفة. 

طالبت بضرورة إنشاء محاكم مرورية 
متخصصة للفصل في النزاعات المرورية
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س5 - ما أهم المحطات في مسيرتكم المرورية؟.

- كــــانت بدايــــة حياتي العمليــــة يف ال�شلك الع�شكري برتبه نقيب ورئي�شًا 
لل�شعبــــة الفنيــــة للمــــرور التي حتولــــت بعد احلني اإلى الإدارة الفنية باملرور 
عام 1393هـ.  ذلك  وكان  العام  بالأمن  والنجدة  للدوريات  العامة  بالإدارة 
هذه الإدارة التي تعنى باملجــــالت الفنية باملرور ومن اأبرز مهامها واأهدافها 
قياده التطوير والتجديــــد يف الإدارة, ومن اأهــــم الإجنازات الفارقــــة التي 
اأ�شهمت فيها, وقدمتـــها لهذا الوطــن املعطــــاء: توحيد الإ�شارات املرورية, 
باأ�شكال  الدولية  املرور  اإ�شارات  ت�شتخدم  اململكة  مدن  معظم  كانت  حيث 
اإ�شارات  بتنظيم  اخلا�شة  فيينا  اتفاقية  ملتطلبات  خمالفة  واأحجام  واألوان 
الأجانب  وخا�شة  الطريق  على  املركبات  لقائدي  اإرباكًا  اأحدث  ما  املرور, 
باملرور  الفنية  الإدارة  اأ�شدرت  الو�شع  لهذا  ومعاجلة  للحج,  القادمني 
تنظيمات وتعليمات من�شجمة مع ما مت التوقيع عليه يف هذا ال�شاأن باإ�شدار 

تعميم عام 1394هـ, مت اإبالغه اإيل جميع اجلهات ذات العالقة للتقيد به.

اجلهود  تلك  تواكب  اأن  لزامًا  كان  متت,  التي  لالإجراءات  وا�شتكماًل 
لهذا  وحتقيقًا  املروري  والتثقيف  التعليم  جمال  يف  اأخرى  جهودًا  الإدارية 
الغر�س مت اإن�شاء مدار�س اأهلية لتعليم قيادة ال�شيارات للرجال يف اململكة, 
وكانت اأول مدر�شه مت افتتاحها يف مدينة جده عام1395هـ تبعتها مدار�س 

اأخري بالريا�س وال�شرقية والآن هي منت�شرة يف معظم مدن اململكة.

الخطة  مشروع  الوزراء  مجلس  إقرار  لك  شكل  ماذا   -  6 س 

تم  والتي  1434هـ  عام  المرورية  للسالمة  الوطنية  اإلستراتيجية 

والتقنية  للعلوم  العزيز  عبد  الملك  مدينة  قبل  من  إعدادها  

وشارك في إعدادها كافه الجهات ذات العالقة؟.

والإ�شرتاتيجيات  اخلطط  جلميع  منتج   هي  الإ�شرتاتيجية  هذه   -
من  عدد  اإ�شدار  مع  متزامنة  تاأتي  لكونها  اأهمية  وتكت�شب  �شبقت,  التي 
منها  الوطن,  م�شتوى  على  املروية  وال�شالمة  للنقل  ال�شرتاتيجيات 

الإ�شرتاتيجية الوطنية للنقل والتي �شدرت من جمل�س الوزراء عام 1433هـ 
وقبلها م�شروع اخلطة الوطنية التنفيذية لل�شالمة املرورية والتي �شدرت من 
كونها  من  الإ�شرتاتيجية  هذه  اأهميه  .وتكمن  1433هـ  عام  ال�شورى  جمل�س 
تخفي�س  عن  ف�شاًل  الوطن,  م�شتوى  على  املرورية  لل�شالمة  منظومة  تر�شم 

احلوادث املرورية وما ينتج عنها من اأ�شرار اإن�شانية ومادية.
كما �شرفت مب�شاركة مماثله عن جمل�س ال�شورى يف الجتماعات الأولية 
التنفيذ  فرته  ربط  تنفيذه  اإجراءات  مزايا  من  الذي  امل�شروع,  هذا  لإعداد 
ون�شب تخفي�س للحوادث املرورية  بفرتة زمنية ل تتجاوز الع�شر �شنوات وهي 
العنا�شر  بع�س  ومراجعة  تنفيذ  على  للقائمني  الفر�شة  تعطي  جيدة  فرته 
هذه  �شمن  ملعاجلتها  الفرتة  تلك  يف  �شتحدث  اأو  حدثت  التي  واملتغريات 
الإجراءات.وقد يكون من املنا�شب اإعادة النظر يف بع�س منها ولنذكر على 

�شبيل املثال:
- الوقوف على الأعداد احلقيقية للمركبات العامة على الطرق وت�شنيفها 
حيث اإن الأرقام املعلنة حاليًا هي ما بني 8 اإلى 10 ماليني مركبة, علمًا باأن  
يف  القت�شادية  التقارير  وحدة  طريق  عن  عنها  الإعالن  مت  التي  التقارير 
الإعداد  اأن هذه  وتاريخ 1436/01/29هـ  �شحيفة القت�شادية برقم 7712 

و�شلت نهاية عام 2012م اإيل 15.19 مليون مركبه .

اأخر  تباينًا  املرور  وفيات حوادث  اأظهرت  اأخرى  اإح�شائية  درا�شات  ويف 
من بني ما اأعلنت عنه التقارير املرورية لنف�س العام اأنها 7.135 حالة وفاة, 
اإ�شابات  العاملي لأبحاث  امللك عبداهلل  الواردة من مركز  الإح�شائية  بينما 

حوادث املرور هي يف اأقل تقديراتها 14.000حالة.

التقديرية حلوادث  الكلفة  الكبري بني  التباين  كما ك�شفت درا�شات حول 
الريا�س  مدينة  لتطوير  العليا  الهيئة  عنه عن طريق  الإعالن  وما مت  املرور 
على  املرور  حلوادث  التقديرية  الكلفة  اأن  للمرور  العامة  الإدارة  واعتمدته 
داخل  النقل  تطوير  درا�شات  نتائج  باأن  علمًا  مليار.   13 اململكة هي  م�شتوى 
دورته  يف  القت�شادي  الريا�س  منتدى  افتتاح  يف  عنها  املعلن  اململكة  مدن 

اخلام�شة التي عقدت يف الريا�س يف �شهر حمرم عام 1433هـ.
اأفادت اأن اإجمايل تكلفة اخل�شائر ال�شنوية التي مت الإعالن عنها هو 81 

مليار ريال, وجاءت كما ياأتي : 
كلفة احلوادث املرورية 47 مليار ريال . 

تكلفة الختناقات 28 مليار ريال .
تكلفة ال�شرر البيئي 6 مليارات ريال.

الكلفة التقديرية لحوادث المرور على 
مستوى المملكة  13 مليار ريال

�سمو الأمري نايف اثناء زيارته امليدانية ملو�سم احلج
وهو يتفقد ال�ستعداد للخدمات الطبية وا�ستعدادات

امل�ست�سفي املتنقلة وامل�ست�سفي امليداين

اإلستراتيجية الوطنية للسالمة
المرورية ترسم منظومة للسالمة

على مستوى الوطن
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ال�شاأن والتي �شدرت من جامعة امللك عبد  اآخر درا�شة يف هذا  اأن  كما 
العزيز ك�شفت عن  اأن تكلفة حوادث املرور و�شلت اإيل 79.92 مليار ريال .

واأت�شور اأن التباين الكبري يف الأرقام هو اأمر بالغ الأهمية ناأمل اأن يكون 
مو�شع اهتمام ودرا�شة .

اأي�شًا �شرورة الطالع على الإ�شرتاتيجية العربية لل�شالمة املرورية التي 
�شدرت عن الأمانة العامة للمجل�س وزراء الداخلية العرب عام 1413هـ .

واأعتقد اأن القائمني على اإعداد هذه الإ�شرتاتيجية ل�شالمة املرور قدموا 
جهودًا ومتابعة م�شتمرة واأخذوا يف العتبار كل ما مت الإ�شارة اإليه, اإل اأننا 

راأينا اأنه من املهم التذكري حتا�شيًا لأي �شلبيات قد تنتج عنها م�شتقباًل.

س7 - ماذا عن تجربتكم في مكتب االستقدام؟ وكيف استقبلتم 

خبر تعينكم مديرًا عاما لمكتب االستقدام في المملكة ؟.

واأبديت  ال�شتقدام كان مفاجاأة يل  تعيني مديرًا عامًا ملكتب  اأن  ل�شك 
تخوفًا يف بداية الأمر لأ�شباب كثرية يف مقدمتها اأنها جتربة جديدة خارج 
منظومة تاأهيلي وخرباتي الأمنية, بالإ�شافة اإلى اأنني يف بادئ الأمر نظرت 
له وكاأن فيه تعار�س بني ما هو املطلوب حتقيقه وت�شهيل اإجراءاته لل�شركات 
واملوؤ�ش�شات والأفراد يف ا�شتقدام العمالة وبني ما يفرت�س اأن ينفذ يف خطط 
تنمية املوارد وتاأهيل ال�شعوديني للقيام بهذه الأعمال ما يربر ذلك التخوف. 

واإمكانية  املرحلة  هذه  باأهمية  اإقناعي  يف  كبري  دور  للم�شوؤولني  وكان 
م�شاريع  حتقيق  على  واملوؤ�ش�شات  ال�شركات  م�شاعدة  بني  توازن  حتقيق 
اأن تكون من جهة اأخرى دافعًا  التنمية املطلوب اإجنازها, ويف نف�س الوقت 
ملمار�شة ال�شغط على تلك ال�شركات لتوظيف املوؤهل من ال�شباب ال�شعوديني 

قبل غريهم.

وكانت البداية هي اإعادة النظر يف جميع الإجراءات واملتطلبات للتعامل 
مع مكاتب ال�شتقدام واإعادة اإنتاجها مبا ي�شهل على املواطن واملقيم حتقيق 
اأ�شدرنا دلياًل لال�شتقدام يو�شح متطلبات كل فئة من  وبناء عليه  اأهدافه, 
الفئات لل�شعوديني واملقيمني وكذلك النماذج التي يفرت�س اأن تعباأ وتوفريها 
كانت مق�شورة  اأن  بعد  املناطق  اإمارات  فيها  العامة مبا  الأماكن  يف معظم 

على اأماكن حمددة.

كما مت افتتاح مكاتب جديدة لال�شتقدام ل�شتيعاب الأعداد املتزايدة يف 
جدة خلدمة اأهايل منطقة مكة املكرمة, ويف الدمام خلدمة اأهايل املنطقة 
ال�شرقية مع اإعطاء �شالحية البت يف الطلبات والرفع بها اإلى الإدارة العامة 

لال�شتقدام.

س 8- ماذا تريد أن تقوله لمجلس الشورى لتطوير أدائه وتحقيق 

أهدافه؟.

اأداء جملـــ�س ال�شـــورى من حيث خرباتـــه الزمنيـــة وعدد اأع�شائــه, حقق 
الكـــثري من الإجنـــازات ما ي�شـــاد بهــا خا�شـــة اإذا ما نظـــرنا اإلى الربملانـــات 
و جمـــال�س ال�شـــورى التي تتمـــاثل مع اململكـــة من حيث حداثة عهده وكذلك 

عدد اأع�شائه. 

اإل اأن من املاآخذ على جمـــل�س ال�شـــورى, البطء يف متابعة تنفيذ قراراته؛ 
ولناأخذ على �شبيل املثال وباإجماع معظـــم الأعـــ�شاء الذيـــن �شاركوا يف هذا 
النظام على اأن نظام اجلمعيات واملوؤ�ش�شات الأهلية والذي �شدر من املجل�س 
عام 1428هـ والذي اأعطي كل ما ي�شتحق على �شعيد الأع�شاء وكذلك �شرائح 

ذات اهتمام يف هذا ال�شاأن �شاركت عرب و�شائل الإعالم باآراء ومالحظات. 

بداية هذا النظام كانت عند �شدوره من وزارة ال�شوؤون الجتماعية وقد 
بذلنا فيه جهودًا م�شكورة مما �شهل على املجل�س متابعته واإ�شافة ما ي�شتجد 

من مالحظات واآراء.

اأعاد  املثالية  النظام يف �شورته  يظهر هذا  باأن  املجل�س  اهتمام  ولزيادة 
اأ�شحاب  اأع�شاء من  املجل�س من  درا�شته من خالل جلنة خا�شة �شكل لها 

اخلربة يف جمال اجلمعيات واملوؤ�ش�شات الأهلية.

هذا النظام �شدر من جمل�س ال�شورى  كما اأ�شرنا عام 1428هـ, ومت رفع 
القرار اإلى مقام خادم احلرمني ال�شريفني يف حينه, اإل اأنه مل ي�شدر ب�شاأنه 

قرار من جمل�س الوزراء حتى الآن.

�سورة جتمع بع�س الزمالء يف جامعة ي�سجن �سندي بالوليات 
املتحدة يف ال�سورة معايل الدكتور / حمدو البالر ومعايل 

الدكتور / عبد الرحمن احلجار وبع�س الزمالء عام 64/63م
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يعرف  املرور ومن منا ل  ل�شالمة  الوطنية  اللجنة  الثاين: لئحة  واملثال 
تقدير  كان حمل  اإجناز  به من  قامت  وما  املرور؟  ل�شالمة  الوطنية  اللجنة 
من معظم اجلهات التي تعاملت معه على م�شتوى اجلامعة العربية واملراكز 

والأبحاث الإقليمية والدولية.

حيث اأجنزت اأكرث من 72 درا�شة بحثية ميدانية يف جمال املرور معظمها 
املجال  اأهمها  كثرية  جمالت  يف  الوطن  م�شتوى  على  منها  ال�شتفادة  مت 

الإداري والتعليمي والهند�شي والطبي.

هذه اللجنة كان ُيراد لها اأن توا�شل م�شوارها عن طريق اإ�شدار لئحة 
تنظم اأعمالها وعالقتها مع مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وكذلك 

اجلهات املوؤ�ش�شة لها.

هذه الالئحة �شدرت بطلب من مدينة امللك عبد العزيز وموقعة من وزير 
الداخلية عام 1411هـ ومت توجيهها اإلى جمل�س الوزراء مرورًا بلجنة التنظيم 
الإداري وجلنة ال�شوؤون الأمنية يف جمل�س ال�شورى, وقد متت درا�شتها عرب 

�شنوات طويلة وروؤي اأن يكون البت فيها بعد اإ�شدار نظام املرور, ورغم �شدور 
اإن�شاء املجل�س الأعلى  نظام املرور عام 1428هـ ون�شه يف املادة )80( على 
اإن�شاء املجل�س  البت يف هذه الالئحة يتم من خالل  اأن  للمرور, روؤي حينها 

الأعلى للمرور بحيث تكون اللجنة جزءًا من هيكلة املجل�س.

اإل اأنه مل يتم ت�شكيل املجل�س الأعلى للمرور وبناء عليه فاإن الالئحة التي 
م�شى عليها قرابة 25 �شنة ل زالت قيد النتظار.

مع �سرطة ولية ميت�سجان اأثناء التدريب اليومي
جلزء من متطلبات البكالوريو�س

يف اإحدى فعاليات النادي العربي , يف جامعة ولية ميت�سجن , 
مدينة اإ�ست لن�سنج

اأول دليل ي�سدر عن مكتب ال�ستقدام عام 1402 هـ



مـقــال
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باملبادرة اإلى اقرتاح �شن الأنظمة اأو تعديلها وفقًا للمادة ) الثالثة والع�شرين( 
من نظامه, تاأتي بعد ذلك مرحلة اإ�شدار الت�شريع من اجلهة املخولة باإ�شدار 

الأنظمة بالأداة النظامية املنا�شبة.
لالأنظـمة  املحكـــمة  القانونيـــة  ال�شياغـــة  اإن  القـــول  ميكــــن  هذا  وبعد 
والت�شريعات ميكن لها اأن تكون كذلك اإذا ما توافرت فيها ال�شــمات املطلوبـــة 
لل�شياغة اجليدة, وهذه ال�شمات ميكن تق�شيمها اإلى ما يتعلق منها باجلوانب 
املو�شوعية لل�شياغة القانونية, وما يتعلق باجلوانـــب ال�شكـــلية التـــي يلـــــزم 
مراعاتها عند �شن الت�شريعات, وميكن اإجمالها ) ل على �شبيل احل�شر ( 

على النحو الآتي : 

اأوًل : اجلــــوانب املو�سوعيـــة الواجــــب مراعــــاتها لل�ســــياغة 

الت�سريعية :

مراعاة القواعد الد�شتورية: حيث اأن الد�شتور مبفـــهومه العام يعد حجر 
الأ�شا�س للنظام القانوين للدولة, كونــــه ينـــ�شئ ال�شلطـــات العامـــة, ويحـــدد 
اخت�شا�شاتها وواجباتها, وكذلك حقـــوق الأفـــراد وحريـــاتهم العامة, وعليه 
فاأي نظام يراد �شنه ل بد اأن يكون من�شجمًا مع الأ�ش�س واملبادئ العامة التي 
ينظمها الد�شتور, واأن يالحظ ال�شائغ للمواد الت�شريعـــية العالقـــة املبا�شرة 
بني الت�شريع وا�شرتاتيجية الدولة, وعدم امل�شادمـــة بينهما, اأو خمالفـــة روح 

العالقة بني الت�شريع واأهداف الدولة ومراميها .
مراعاة ان�شجام الت�شريع مع التفاقيات واللتزامات الدولية التي ان�شمت 

اإليها الدولة.

تعد الت�سريعات )الأنظمة( اأحد اأهم املظاهر القانونية احلديثة 

ال�سائدة يف تركيبة املجتمعات, كما تعــد الأداة الرئي�سية والفاعلة 

يف حتقيق اأق�سى درجات الإ�سالح مبختـــلف اأ�سكاله؛ القت�سادي 

منه والجتماعي وال�ســـيا�سي, وذلك ملا تتـــ�سف به من خـــ�سائ�س 

و�سمات جعلتها يف �سدارة القواعـــد القانونيـــة امللزمـــة التي تنظم 

�سوؤون املجتمعات يف كافة جوانبها.

وبالنظر هنا اإلى امل�ساحة الت�سريعية املمنوحة ملجل�س ال�سورى 

ال�سعودي يف �سالحية املبادرة اإلى اقرتاح �سّن نظـــام جديـــد, اأو 

تعديل نظام نافذ, وفقًا ملا ن�ست عليه املادة )الثالثـــة والع�ســـرون( 

من نظام املجلـــ�س؛ جند احلاجـــة املا�ســـة لت�سليـــط ال�ســـوء على 

اجلوانب ذات الأهمـــية يف �سياغـــة الأنظمـــة والت�سريعات حتى 

تخرج باأ�سلوب علمي متقن, و�سياغة قانونية حمكمة تعك�س مدى 

متكن اجلهة التي تتولى �سن هذه الت�سريعات.

ومن هنا ميكن القول ابتداًء اأن الت�سريع هو جمموعة القواعد 

القانونية امللزمة واملجردة, تت�سف بالعمومية وال�سطراد, يكون 

من خاللها خماطبة ال�سلوك الجتماعي ب�ســـدورها من ال�سلطـــة 

الت�سريعية املخولة باإ�سدار الت�سريعات بعمومها .

منها  تتكون  التي  الأولية  املادة  حتويل  مهارة  هي  القانونية  وال�شياغة 
القاعدة القانونية اإلى قواعد عملية �شاحلة للتطبيق واقعّيًا على نحو يحقق 

الغاية التي عناها املنّظم من �شّن تلك الت�شريعات.
وقبل ال�شروع يف ال�شمات التي يجب اأن تت�شم بها القاعدة القانونية املراد 
الأ�شا�شية من حيث  اإ�شدار ت�شريع يحتوي على املقومات  اإطار  �شياغتها يف 
الت�شريع  بها  التي مير  اإلى املراحل  الإ�شارة  ال�شياغة وال�شناعة؛ ل بد من 
تظهر  التي  الوقائع  وتهيئة  الت�شريع,  لإ�شدار  املوجبة  الأ�شباب  مبرحلة  بدًء 
امل�شالح املرغوب يف حمايتها و�شيانتها اأو تنظيمها مبوجب ت�شريع, ومن ثم 
مرحلة ال�شروع يف اإعداد امل�شودة الأولى مل�شروع الت�شريع ) النظام (, وذلك 
بالتج�شيد الواقعي لتلبية الحتياج الت�شريعي, وحتقيق الأغرا�س التي رمت 

اإليها ال�شيا�شة الت�شريعية.
 وكما هو معلوم باأن هذه املرحلة يف البنـــاء الت�شريعي ال�شعودي متر عرب 
م�شلكني رئي�شيني؛ اأولهما قيام اجلهـــة التنفيـــذية برفع مقتــرح النظـــام اإلى 
ال�شلطة الت�شريعية, ومن ثم ياأخـــذ دورتـــه التنظيمية حني تتم املوافقة على 
امل�شي يف درا�شته, اأو من خالل امل�شاحة الت�شريعية املمنوحة ملجل�س ال�شورى 

التشريعات بين الصياغة والصناعة

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

مبجل�س ال�سورى
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الب�شاطة يف الأ�شلوب والرتاكيب, والإيجاز اإلى احلد الذي ي�شهل معه فهم 
املق�شود دون اإخالل.

الدقة والو�شوح وتركـــيز امل�شطلحـــات واملدلـــولت ب�شكل واف, وكذلك 
التما�شك والتناغم بني مواد الت�شريع.

منا�شبة احلجم الكمي للت�شريع, حتى ي�شهل الإملــــام به, وياأتي ذلك من 
خالل القدرة على اختزال الفكرة القانونية املراد �شياغتها كمادة نظامية.

املكاين منه,  نطـــاق تطبيـــقه؛  تـــحدد  مـــواد  امل�شـــروع  �شرورة ت�شمـــني 
واملو�شوعي, وال�شخ�شي .

مادة  بو�شع  �شّنه,  من  والهدف  الغاية  تبني  مادة  على  امل�شروع  ا�شتمال 
تت�شمن كلمة ) يهدف اأو بغية اأو من اأجل ...(, وقد جرى العــرف الت�شريعي 

على اأن تكون املادة املبينة للهدف من الت�شريع يف بدايته.
مع  يتواءم  الت�شــريع مبا  مـــواد  عنـــونة  كذلك؛  امل�شتح�شنة  اجلوانب  من 
اإطار  حمتواه, تكون تلك العناوين من�شجمـــة مع بقية مـــواد الت�شـــريع, ويف 

الت�شل�شل املنطقي للم�شروع. 
اإلى غري ذلك من النواحي الواجــب مراعــاتها �شكاًل وم�شمـــونًا, والتي 

تزخر بها كتب القانون التي عنت بهذا ال�شاأن .
بقي اأن نقول اأنه من املنا�شـــب درا�شـــة العــمل على اإ�شدار دليل ت�شريعي 
موحد, ميكن من خالله و�شع اآلية موحدة, مبـــنية على اأ�شـــ�س علمية حتدد 
الأ�شاليب القانونية الواجب اتباعها عند �شياغة الت�شريعات, لعلها ت�شهم يف 
ت�شهيل الو�شول اإلى احلد املطلوب يف جودة �شياغة الت�شريعات و�شناعتها . 

التاأكد من مدى م�شروعية الت�شريع ) النظـــام ( من عـــدمه, وكـــذا عدم 
معار�شته لالأنظمة ال�شارية.

احرتام قواعد العدل وامل�شاواة يف �شن الأنظمة والت�شريعــات, ومراعـــاة 
تدرج قوة الإلزام فيه.

الإحاطة الكاملة باملعلومات املتعلقة باملو�شوع املراد ا�شت�شدار ت�شريع اأو 
قواعد تنظمه .

�شرورة مراعاة �شمات القاعدة القانونية, والتاأكيد على مـــدى توافــرها 
يف الن�س الت�شريعي حمل ال�شياغة, فال بد من كـــون القاعــدة عامة جمردة 

وبالطبع ملزمة.
اأن تكون ال�شياغة م�شتقرة, اأي متفقة مع الأفكار والت�شورات التي �شعت 

القاعدة القانونية اإلى حتقيقها , وكذلك األ تثري الإ�شكالت عند التطبيق .

ثانيًا : اجلوانب ال�سكلية لل�سياغة الت�سريعية :

وهي تعني ال�شكل اخلارجي للت�شريع, واملهارات التي يجب الأخذ بها حتى 
على  ل   ( اأي�شًا  اإجمالها  وميكن  ومو�شوعًا,  �شكاًل  مكتمال  الت�شريع  يخرج 

�شبيل احل�شر ( يف الآتي : 
اللتزام التام بقواعد اللغة العربية ومدلولتها, والتاأكد من عدم وجود 
اأخطــــاء نحويـــة اأو �شرفيـــة, حيث من املمـــكن اأن تنــحرف باملعنى املق�شود 

للت�شريع , وت�شعف ال�شكل العام له.
العتماد على ال�شياغة املتعارف عليها دون اجلنـــوح نحـــو احلداثة غري 

املربرة يف ال�شياغة, والتجديد املخل.
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رئيس مجلس الشورى يبحث مع رئيس مجلس النواب األثيوبي 
تعزيز التعاون البرلماني المشترك

بحث معـــايل رئيـــ�س جمـــل�س ال�ســـورى ال�سيخ الدكتور عبداهلل 
بن حممد بن اإبراهيم اآل ال�سيخ مع معايل رئــي�س جمل�س النواب 
بجمهورية اأثيوبيا ال�سيد/  اأبا دول قمدا اآغو  العالقات الثنائية 
وجممل  اأثيـــوبيا  وجمهوريـــة  ال�سعوديــــة  العربية  اململكة  بني 
الق�سايا واملو�سوعات ذات الهـتمام امل�سرتك بني البلدين, اإ�سافة 
اإلى �سبل تعزيز التعاون الربملاين امل�ســـرتك بني جمـــل�س ال�ســـورى 

وجمل�س النواب واملجل�س الفيدرايل يف جمهورية اأثيوبيا.
مكتبه مبقر  ال�شورى يف  رئي�س جمل�س  معايل  ا�شتقبال  ذلك خالل  جاء 
, وذلك يف  له  والوفد املرافق  الأثيوبي  النواب  املجل�س معايل رئي�س جمل�س 
اإطار الزيارة الر�شمية التي بها للمملكة موؤخرًا تلبية لدعوة ر�شمية من معايل 

رئي�س املجل�س.
ورحب معايل الدكتور اآل ال�شيخ يف م�شتهل اللقـــاء  مبـــعايل رئي�س جمل�س 
النواب الأثيوبي ومرافقيه, منوهًا بالعالقات التاريخية التي جتـــمع اململكة 
العربية ال�شعودية وجمهورية اأثيوبيا يف �شتى املجالت, واأ�شاد يف ذات ال�شدد 
واملجل�س  النواب  وجمل�س  ال�شورى  جمل�س  بني  الربملاين  التعاون  بعالقات 

الفيدرايل بجمهورية اأثيوبيا .
واأكد معايل الدكتور اآل ال�شيخ حر�س جمل�س ال�شورى على تعزيز وتطوير 
ال�شداقة يف املجل�شني مبا يخدم امل�شالح  العالقة وتفعيل دور جلنتي  هذه 

امل�شرتكة للبلدين وال�شعبني ال�شديقني. 

وقدم معاليه نبـــذة عن مـــجل�س ال�شــورى واآلية  عمله وجلانه املتخ�ش�شة 
وع�شويته يف الحتادات الدولية والقارية والـــدور الذي يقوم به املجل�س يف 

مناق�شة الق�شايا التي تهم الوطن واملواطن0
من جانبه اأعرب معايل رئي�س جمل�س النواب الأثيوبي عن �شعادته بزيارة 
البلدين  بني  جتــمع  التي  الثنائيـــة  العالقـــات  تعزيز  اأهمية  موؤكدًا  اململكة, 
يف خمتلف ال�شـــعد واأعــــرب عن ترحيـــب بالده بتعزيز جمـــالت التعـــاون 
من  العديد  لديها  بالده  اأن  مو�شحًا  البلدين  بني  ال�شتثمارية  القت�شادية 

الفر�س ال�شتثمارية مبا يخدم امل�شالح امل�شرتكة لل�شعبني ال�شديقني.
ويف نهاية اللقاء مت تبادل الهدايا التذكارية بهذه املنا�شبة .

ح�شر ال�شتقبال معايل نائب رئي�س جمل�س ال�شــــورى الدكتور حممد بن 
اأمني اجلفري, ومعايل الأمني العام للمجل�س الدكتور حمـــمد بن عبداهلل اآل 
عمرو وع�شو جمل�س ال�شورى نائب رئي�س جلنة ال�شداقة الربملانية ال�شعودية 
الأثيوبية الأ�شتاذ ع�شاف بن �شامل اأبو ثنني وع�شو جملـــ�س ال�شـــورى ) الع�شو 
املرافق( الدكتور حم�شن بن علي الـــحازمي والوفــــد املرافـــق ملعــايل رئي�س 

جمل�س النواب الأثيوبي .
من جهة اأخرى ح�شر معايل رئي�س جمـــل�س الــــنواب الأثيــوبي ومرافقوه 
جانبًا من اجلل�شة العامة التي عقدها جمـــل�س ال�شــــورى اليوم, وقـــام معاليه 
ومرافقوه بجولة يف اأروقة املجل�س والقاعة الكربى والقاعة الأندل�شية وا�شتمع 

ل�شرح عنها.
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رئيس مجلس الشورى يستقبل وفدًا قضائيًا من دولة الكويت

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 
للمملكة  زيارته  خالل  ال�سقيقة  الكويت  دولة  من  ق�سائيًا  وفدًا 
حمد  حمود  امل�ست�سار  ال�ستئناف  حمكمة  وكيل  برئا�سة  موؤخرًا 

علي ال�سانع وي�سم عددًا من امل�ست�سارين يف حمكمة ال�ستئناف.

العالقات  ومتانة  عمق  اللقاء  خالل  ال�شورى  جمل�س  رئي�س  معايل  واأكد 
يف  ال�شقيقة  الكويت  ودولة  ال�شعودية  العربية  اململكة  بني  املتميزة  الأخوية 
خمتلف املجالت, م�شريًا اإلى عالقات التعاون الربملانية بني جمل�س ال�شورى 

عمق  من  تنطلق  التي  الكويتي  الأمة  وجمل�س  ال�شعودية  العربية  اململكة  يف 
الروابط الأخوية التي جتمع بني قيادتي و�شعبي البلدين ال�شقيقني0

ال�شورى  الذي يقوم به جمل�س  الدور  الق�شائي على  الوفد  واأطلع معاليه 
يف مناق�شة الق�شايا التي تهم الوطن واملواطن ويف تطوير الأنظمة الق�شائية 

باململكة .
ويف نهاية ال�شتقبال مت  تبادل الهدايا التذكارية بهذه املنا�شبة.

 وقد قام الوفد الق�شائي بجولة يف اأروقة جمل�س ال�شورى �شملت القاعة 
اآلية عمل   �شرح حول  اإلى  وا�شتمع  ال�شورى   وقاعة جل�شات جمل�س  الكربى  

املجل�س ونظام اجلل�شات كما اأطلع على التقنيات احلديثة بها.

رئيس مجلس النواب األثيوبي يجتمع بأعضاء لجنة الصداقة 
في مجلس الشورى

اجتمع معايل رئي�س جمل�س النواب بجمهورية اأثيوبيا ال�سيد/ 
جلنة  اأع�ساء  مع  بالريا�س  املجل�س  مقر  يف  اآغو  قمدا  دول  اأبا 
ال�سورى  جمل�س  يف  الأثيوبية  ال�سعودية  الربملانية  ال�سداقة 
بن  زيد  بن  نا�سر  الدكتور  اللجنة  رئي�س  املجل�س  ع�سو  برئا�سة 

داود وذلك يف اإطار زيارته احلالية للمملكة.
ذات  والق�شايا  املو�شوعات  من  عدد  مناق�شة  الجتماع  خالل  وجرى 

بني  التعاون  عالقات  وا�شتعرا�س  واأثيوبيا  اململكة  بني  امل�شرتك  الهتمام 
على  الثنائي  والتعاون  العمل  وتعزيز  املجالت  �شتى  يف  ال�شديقني  البلدين 

�شعيد العالقات الربملانية بني جمل�س ال�شورى وجمل�س النواب الأثيوبي.
كما مت بحث �شبل تفعيل دور جلنتي ال�شداقة الربملانية يف البلدين مبا 

ي�شهم يف دعم التعاون والعمل امل�شرتك بني اجلانبني.
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وفد برئاسة الدكتور الجفري زار المدينة

نائب رئيس مجلس الشورى: مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم 
والتقنية قادرة على دعم التوجه المعرفي

اأ�ساد معــــايل نائب رئي�س جمــــل�س ال�ســــورى الدكتور حممد بن 

اأمني اجلفري, بالدعم الكبري الذي تلقاه مدينـة امللك عبدالعزيز 

للعلوم والتقنية من حكومة خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان 

بن عبدالعـزيز اآل �سعــــود -حفظه اهلل - , م�سريًا اإلى اأن املدينــــة 

مبا متلكه من اإمكانــــات اإدارية وب�سريــــة قادرة على دعم التوجه 

نحو ال�ستثمار املعريف.

جاء ذلك خالل الزيارة التي قــــام بها وفــــد جملـــ�س ال�سورى 

برئا�ســــة معاليــــه ملدينــــة امللك عــــبدالعزيز للعلــــوم والتقنية, 

ا�ستقبلهم خاللها معايل رئي�س املدينة ال�سابــــق الدكتــــور حممد 

بن اإبراهيم ال�سويــــل, و�ساحــــب ال�سمو الأمري الدكتور تركي بن 

�سعود بن حممد رئي�س املدينة ونائب رئي�س املدينة لدعم البحث 

العلمي الدكتور عبدالعزيز بن حممد ال�سويلم.

ورحب الدكتور ال�شويـــــل يف م�شتـــهل الزيـــارة بوفد املجـل�س, منوًها بروؤية 
اخلطة الوطنية للعلوم والتقنية والبتكار للمملكـــة بعيـــدة املـــدى التي تهدف 
اإلى بناء اقت�شاد وجمتمع قائم على املعرفة ومنظومة وطنية لالبتكار تناف�س 
على امل�شتوى العاملي بنهايـــة العـــام 2025م, واآخر التطـــورات واملنجزات يف 

برامج اخلطة.
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وحتدث معاليه عن معدل منو الن�شر العلمي يف املجالت العلمية املرموقة 
يف اململكة خالل العقد الأخري, الذي يعد الأعلى بني دول جمموعة الع�شرين 
حيث بلغ 373٪, م�شرًيا اإلى اأن اململكة اأ�شهمت بـ 0,6٪ من الن�شر العلمي يف 
العامل عام 2012م مقابل 0,2٪ يف عام 2003م, مفيدًا اأن اململكة حازت على 
املركز 35 من بني اأف�شل 100 دولة يف جمال الن�شر العلمي مبجالت نيت�شر 

العلمية.

وبني الدكتور ال�شويل اأن معدل القتبا�س من املن�شورات البحثية ال�شادرة 
من اململكة يزيد عن املعـــدل العاملي بـ 6٪ يف عام 2012م بينما كان قريبا 
من املعدل العاملي قبل عام 2009 م, لفتًا اإلى اأن براءات الخرتاع املمنوحة 
للمدينة خالل الفرتة من عام 2008 – 2014م بلغت 108 براءات , واملن�شورة 
205 براءات, واملقدمة 83 براءة بن�شبة ت�شل للمدينة 84٪ , و16٪ للمدينة 

و�شركاوؤها.
بعد ذلك زار وفد املجلـــ�س املركـــز الوطـــني لتقنـــية الأقـــمار ال�شناعـــية, 
وا�شتمع اإلى �شرح عن املركز واأهدافـــه وامل�شروعات البحثـــية التي ينفذها يف 
جمال التقنيات الرقمية واأنظمة التحكم وكذلك يف جمالت اأنظمة الت�شالت 
املختلفة, ف�شاًل عن النجاحات التي حققـــتها الكفـــاءات ال�شعودية يف جمال 
ت�شنيع الأقمار ال�شطناعية ال�شعودية, كما اطلع الوفـــد على برامـــج اأنظـــمة 
الت�شالت والبيانات التي يتم ا�شتخدامهـــا عرب الأقمـــار ال�شناعيـــة, والتقوا 

خاللها بالباحثات ال�شعوديات الالتي يعملن يف جمال الأقمار ال�شناعية.

ثم توجه وفد املجل�س اإلى املركـــز الوطـــني لتقنية الطريان, واطلعوا على 
الطائرات بدون طيار التي اأنتجتها املدينـــة, م�شتمـــعني اإلى �شرح عن اأنواعها 

وجمالت ا�شتخدامها لأغرا�س البحث العلمي, والتخطيط العمراين.

بعدها توجه الوفد اإلى املركـــز الوطـــني لتقـــنية احلـــا�شب والريا�شيات 
يتل  التطبيقية, واطلع على احلا�شب ال�شعودي فائق الأداء “�شنـــام” الـــذي 
املرتبة الثانية يف القائمة العامليـــة لأكـــرث احلا�شـــبات الآلية كفاءَة يف الطاقة 

)جرين500(. ت�شنيف  ح�شب  وذلك  اإطالقه”,  “وقت 

واختتم الوفد الزائر جولته يف املدينة بزيـــارة مراكـــز التمـــيز امل�شرتكة 
التي اأن�شاأتها املدينة بالتعاون مع عـــدد من اجلـــهات العاملية, م�شتمعني اإلى 
�شرح عن اأهداف مراكز التميز البالغ عددها 16 مركًزا, كمركز متيز النظم 
الهند�شية املركبة امل�شرتك مع معهد ما�شا�شو�شت�س للتكنولوجيا, ومركز متيز 
الف�شاء والطريان امل�شرتك مع جامعة �شتانفرد, ومركز متيز املدينة وجامعة 
اأك�شفورد لأبحاث البرتوكيماويات, ومركز متيز اأبحاث تقنية النانو امل�شرتك 
مع �شركة اأي بي اأم, ومركز متيز اأبحاث ت�شـــنيع وتطبيقات النانو مع �شركة 

اأنتل وغريها من املراكز العاملية امل�شرتكة.
و�شـــم وفــد جملــ�س ال�شــورى اأعــ�شاء املجــل�س اللــواء طــيار ركــن حمد 
احل�شــون, واللــواء الدكتــور عبدالعــزيز ال�شــعب, والــدكتور خــالد العقــيل, 
والدكتــور من�شــور الكريــدي�س, والدكــتور حــامد ال�شــراري, والدكتور عو�س 
الأ�شمري, والدكتــور علي الطخيــ�س, والدكتورة فردو�س ال�شــالح, والدكتورة 

نهاد اجل�شي, والدكتورة فدوى اأبو مريفه.

السويل: المملكة أسهمت بـ 0،6% من
النشر العلمي في العالم عام 2012م
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في إطار التنسيق والتواصل بين مجلس الشورى ومجالس المناطق

وفد مجلس منطقة الحدود الشمالية يزور مجلس الشورى

اأم�س  ال�سمالية  احلدود  منطقة  جمل�س  اأع�ساء  من  عدد  زار 
جمل�س ال�سورى  حيث عقدوا اجتماعًا مع عدد من اأع�ساء املجل�س 

برئا�سة ع�سو املجل�س الدكتور اإبراهيم بن حممد اأبوعباة .
بوفد  عباة  اأبو  اإبراهيم  الدكتور  رحب  الجتماع  م�ستهل  ويف 
جمل�س منطقة احلدود ال�سمالية م�سريًا اإلى اأن هذه الزيارة تاأتي 
بني  والتوا�سل  بالتن�سيق  الر�سيدة  القيادة  توجيهات  على  بناًء 
جمل�س ال�سورى وجمال�س املناطق وتنظيم لقاءات دورية بينها مبا 
يخدم التنمية املتوازنة يف خمتلف مناطق اململكة, وعد الزيارات 
لأفق  انطالقة  املناطق  وجمال�س  ال�سورى  جمل�س  بني  املتبادلة 
اأرحب يف اأعمال املجل�س وتعزيزًا لتوجه املجل�س نحو املواطن يف 

خمتلف املناطق0 

 ومت خالل اللقاء  ا�شتعر�س اآليات التعاون بني  جمل�س ال�شورى وجمل�س 
ت�شهدها  التي  التنموية  امل�شاريع  وا�شتعرا�س  ال�شمالية  احلدود  منطقة 
ال�شمالية من ق�شور يف  املنطقة, كما مت مناق�شة ما يواجه منطقة احلدود 
و�شرورة  املنطقة  اإلى  ال�شعودية  اخلطوط  رحالت  خا�شة  اخلدمات  بع�س 
زيادة ال�شعه املقعدية للمواطنني يف تلك الرحالت, كما مت مناق�شة الأرا�شي 

وطالب  املنطقة,  يف  اأرامكو  و�شركة  احلكومية  اجلهات  بع�س  متلكها  التي 
وفد جمل�س املنطقة بتخفي�س م�شاحاتها نظرًا للحاجة املتزايدة لل�شكان يف 

املنطقة لالأرا�شي لبناء م�شاكن عليها.
من  جانبًا  ال�شمالية  احلدود  منطقة  جمل�س  وفد  ح�شر  الزيارة  وخالل 
اأع�شاء  مناق�شة  و�شاهدوا   , اأم�س  ال�شورى  جمل�س  عقدها  التي  اجلل�شة 

املجل�س ملعايل وزير الإ�شكان الدكتور �شوي�س ال�شويحي .

و�شم  وفد جمل�س منطقة احلدود ال�شمالية الأ�شتاذ عبدالعزيز الزمام 
وكيل اإمارة احلدود ال�شمالية امل�شاعد واأمني عام جمل�س املنطقة, واملهند�س 
الهبدان  حممد  والدكتور  ال�شمالية,  احلدود  اأمانة  اأمني  الرا�شد  عبداملنعم 
املدير العام لل�شوؤون ال�شحية باحلدود ال�شمالية, والأ�شتاذ عبدالرحمن �شعد 
القري�شي مدير عام الرتبية والتعليم باحلدود ال�شمالية, وال�شيخ عواد �شبتي 
مدير عام فرع وزارة ال�شوؤون الإ�شالمية باحلدود ال�شمالية, والأ�شتاذ خلف 
القاران مدير تلفزيون عرعر, واللواء متقاعد جزاء مرجي العنزي, والعقيد 
الفراج,  فرج  والأ�شتاذ  ال�شويلم,  �شعد  والأ�شتاذ  ال�شعالن,  فرحان  متقاعد 
والأ�شتاذ عبداهلل الأحمد, فيا�س الرويلي, والأ�شتاذ اأحمد املهيلب, والأ�شتاذ  

نواف ال�شمري.
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العالقات بين مجلس الشورى والبرلمان المكسيكي محور 
اجتماع لجنتي الصداقة

املك�سيكية  ال�سعودية  الربملانية  ال�سداقة  جلنة  اأع�ساء  عقد 
اللجنة الدكتور  ال�سورى برئا�سة ع�سو املجل�س رئي�س  يف جمل�س 
مع  اجتماعًا  بالريا�س  املجل�س  مقر  يف  العواد  اإبراهيم  بن  خالد 
اأع�ساء جلنة ال�سداقة املك�سيكية ال�سعودية يف الربملان املك�سيكي 
خالل  خي�سو�س  دي  مار�سيلو   / ال�سيد  الربملان  ع�سو  برئا�سة 

زيارتهم للمملكة موؤخرًا.
وجرى خالل الجتماع بحث عدد من املو�شوعات ذات الهتمام امل�شرتك 

عالقات  وا�شتعرا�س  املك�شيك,  وجمهورية  ال�شعودية  العربية  اململكة  بني 
التعاون بني البلدين ال�شديقني يف �شتى املجالت و�شبل دعم وتعزيز العمل 
والتعاون الثنائي على �شعيد العالقات الربملانية بني جمل�س ال�شورى والربملان 

املك�شيكي.
وخالل زيارتهم ملجل�س ال�شورى جتول اأع�شاء الوفد الربملاين املك�شيكي  
اجلل�شة  من  جانبًا  وح�شروا  املختلفة,  وقاعاته  ال�شورى  جمل�س  ردهات  يف 

العامة للمجل�س.

اللجنة المالية بمجلس الشورى تدرس مقترحًا ألحكام جزائية 
للجرائم الجنائية المتعلقة بالشركات المدرجة في سوق األسهم

املجل�س  ع�سو  برئا�سة  ال�سورى  مبجل�س  املالية  اللجنة  عقدت 
مقر  يف  العنقري  عبداملح�سن  بن  ح�سام  الدكتور  اللجنة  رئي�س 
للجرائم  اجلزائية  الأحكام  مقرتح  ملناق�سة  اجتماعًا  املجل�س 
اجلنائية املتعلقة بال�سركات املدرجة يف �سوق الأ�سهم ال�سعودية 
وهيئة  العدل  ووزارة  الداخلية  وزارة  من  مندوبني  بح�سور 
التحقيق والدعاء العام وهيئة ال�سوق املالية والهيئة الوطنية 

ملكافحة الف�ساد.
للجرائم  اجلزائية  الأحكام  مقرتح  اأن  العنقري  ح�شام  الدكتور  واأو�شح 
اجلنائية املتعلقة بال�شركات املدرجة يف �شوق الأ�شهم ال�شعودية التي ت�شرف 
التزييف  اأو  التزوير يف امل�شتندات  املالية  تتعلق بجرائم  ال�شوق  عليها هيئة 
فيها اأو تقدمي بيانات مالية كاذبة اأو م�شللة, اأو الإدلء باأقوال كاذبة اأو م�شللة 
ال�شركات,  اإخفاء حقائق عن تلك  باإتالف وثائق من �شاأنه  القيام  اأو  عنها, 
ال�شركات  لتلك  اأرقام مالية  اإظهار  اأجل  باحتيالت حما�شبية من  القيام  اأو 

مغايرة للحقيقة.
املقرتح  ت�شمنه  ما  مناق�شة  الجتماع  خالل  مت  اأنه  اللجنة  رئي�س  واأفاد 
من اأحكام جزائية مت الن�س عليها يف ت�شع مواد, وتبادل الآراء بني اأع�شاء 

الأحكام  تلك  حول  الجتماع  يف  امل�شاركني  اجلهات  ومندوبي  املالية  اللجنة 
اجلزائية املقرتحة.

ال�شوق  بها  تقوم  التي  الكبرية  باجلهود  العنقري  ح�شام  الدكتور  واأ�شاد 
املالية يف الإ�شراف على ال�شركات املدرجة يف ال�شوق ومراقبتها, اإلى جانب  
ال�شوق  لنظام  املخالفات  يف  التحقيق  تتولى  التي  الأخرى  اجلهات  جهود 

ونظام ال�شركات واإ�شدار الأحكام ب�شاأنها.
ويف ختام ت�شريحه اأكد الدكتور العنقري اأهمية املقرتح كونه يهدف اإلى 
اإيجاد ن�شو�س نظامية تت�شمن عقوبات جنائية رادعة وحتدد جهات ال�شبط 
لت�شمل  بالف�شل فيها  الق�شائية املخت�شة  والتحقيق والدعاء فيها, واجلهة 
اأ�شخا�شًا ذوي �شفة  اأو  اأ�شخا�شًا ذوي �شفة طبيعية,  املخالفني �شواًء كانوا 
اعتباربة مثل ال�شركات بجميع اأنواعها �شواًء كانت مدرجة يف �شوق الأ�شهم 

ال�شعودية اأم غري مدرجة فيها.
م�شريًا اإلى اأن اللجنة �شتعكف على درا�شة ما ت�شمنه املقرتح من اأحكام 
جزائية درا�شة �شاملة ووافية, ومن ثم ترفع تقريرها ب�شاأنه اإلى الهيئة العامة 

متهيدًا لإدراجه على جدول اأعمال املجل�س.
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�سندي  حياة  الدكتورة  ال�سورى  جمل�س  ع�سو  املتحدة  الأمم  اختارت 

»عني  لقمة  للبيئة  املتحدة  الأمم  برنامج  يف  وم�ست�سارة  �سرفيًا  ع�سوًا 

اأول �سعودية يتم  الأر�س«, وبذلك تتمكن الدكتورة �سندي من ح�سد لقب 

املتحدة يخت�سان  الأمم  ا�ست�ساريني يف  لتكون ع�سوًا يف جمل�سني  اختيارها 

بالعلوم والتكنولوجيا والتنمية امل�ستدامة.

وممثلي  العلماء  كبار  من  العديد  الأر�س«  »عني  قمة  جلنة  وت�شم 
بق�شايا  املعنيني  املدين  املجتمع  ومنظمات  اخلرباء  من  وعددًا  احلكومات 
مو�شوعات  القمة  وتتناول  العامل,  قارات  كافة  من  والبيئة  الدولية  التنمية 

واإتاحة  البيئية  املعلومات  توفر  تواجه  التي  والتحديات  البيئية  الق�شايا 
تداولها عرب اأ�ش�س من ال�شفافية والدقة والواقعية.

الأمم  هيئة  مع  والتعاون  العمل  اأهمية  �شندي  حياة  الدكتورة  واأكدت 
ذوي  وال�شركاء  املبادرات  من  وغريها  الأر�س  مراقبة  وجمموعة  املتحدة 
بالتنمية  النهو�س  بهدف  والدولية  الإقليمية  التنمية  وتعزيز  لدعم  ال�شلة 
مناهج  يف  البيئية  والربامج  املعلومات  لدمج  اجلهود  وتعزيز  امل�شتدامة, 
اخلربات  على  مبنية  برامج  تطوير  اإلى  اإ�شافة  املراحل,  مبختلف  التعليم 
احلياتية من اأجل التنمية املهنية. معربة عن �شعادتها لختيارها م�شت�شارة 

يف برنامج الأمم املتحدة للبيئة لقمة »عني الأر�س«.

�سارك ع�سو جمل�س ال�سورى الدكتور عبداهلل بن اأحمد 

عقد  الذي  والع�سرين  احلادي  القرين  مهرجان  يف  الَفْيفي 

بدولة الكويت يف الفرتة من الثنني املقبل 12 يناير 2015 

املجل�س  من  بدعوة  وذلك   ,2015 يناير   15 اخلمي�س  اإلى 

الوطني للثقافة والفنون والآداب بدولة الكويت.

د. عبداهلل بن أحمد الَفْيفي 

يشارك في مهرجان 

القرين بالكويت

د. حياة سندي مستشارة في 

برنامج األمم المتحدة للبيئة 

لقمة »عين األرض«

تلـقى الزميــــالن يف اإدارة املرا�ســــم باملجــــل�س ماجــــد اللميع ال�ســــهلي 

وعبدالعزيز بن عبدالرحــــمن بن حميــــد خطـــابي �سكر من معايل رئي�س 

جمل�س ال�سورى ال�سيخ الدكتور عبداهلل بن حممــــد بن ابراهيم اآل ال�سيخ, 

نظري ما بـــذله من جهـــود متميـــزة يف عملــــهما اأثناء زيارة معايل رئي�س 

الربملان العراقي للمملكة.

وقد عــرب الزميـــالن ال�شهلي وابن حميــــد عن بالغ �شكرهما وتقديرهما 
ملعايل رئيـ�س املجلـــ�س على هـــذه اللفتـــة الكرميـــة من معاليه التي �شتكون 
دافعًا لهـــما نحـــو بذل املزيـد من اجلــهد والعطـــاء مبا يحـــقق طمـــوحات 
وتطلعات معاليه وم�شوؤويل املجل�س يف نقـــل ال�شـــورة الإيجابية عن املجل�س 

للوفود لربملانية الزائرة.

رئيس المجلس يشكر الزميلين  السهلي وابن حميد

عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن حميدماجد اللميع ال�سهلي
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ترقية 29 موظفًا إلى المراتب العاشرة فما دون
�سدرت موافقة معايل رئي�س جمل�س ال�سورى ال�سيخ الدكتور عبداهلل بن حممد بن اإبراهيم اآل ال�سيخ على ترقية 21 

موظفًا من موظفي املجل�س اإلى املراتب العا�سرة فما دون, حيث جاءت الرتقيات على النحو الآتي:

و«ال�سورى« اإذ تهنئ الزمالء الذين �سملتهم الرتقيات متنى لهم املزيد من التوفيق يف اآداء مهام عملهم مبا ي�سهم يف

خدمة اأعمال جمل�س ال�سورى ويحقق تطلعات قيادات املجل�س واأع�سائه.

اأحمد بن عبدالرحمن الفا�سل ) الإدارة املالية (, رائد خليفة ال�سعد ) اإدارة التدقيق واملتابعة ل�سوؤون اللجان (.

املرتبة العا�سرة

املرتبة التا�سعة
�سعود بن حممد البليهي ) مكتب رئي�س املجل�س ( اإبراهيم بن حممد بن باز ) اإدارة املحا�سر والقرارات (

املرتبة اخلام�سة
اإبراهيم بن علي ال�سامل ) اإدارة اخلدمات العامة وال�سيانة (

املرتبة الرابعة
ر�سيد بن اإبراهيم بن �سامان ) اإدارة الأمن وال�سالمة (

املرتبة ) د( من نظام الأجور

عبداهلل بن عبدالرحمن النوميي ) اإدارة التوثيق والإح�ساء (

املرتبة ال�سابعة
عبداهلل بن حمد اآل �سعيد ) اإدارة الرتجمة ( اأمين بن حممد الكربي�س ) اإدارة جلنة حقوق الإن�سان والهيئات الرقابية ( عبداهلل بن �سالح 
البلوي ) اإدارة املحا�سر والقرارات ( عبدالرحمن بن عبداهلل اليحي ) اإدارة امل�ساندة الفنية بالإدارة العامة لتقنية املعلومات ( نواف بن حمود 

الزايدي ) اإدارة الأبحاث والدرا�سات ( علي بن جربان اآل مطري )الإدارة العامة ل�سوؤون الأع�ساء (

املرتبة ال�ساد�سة

ظافر بن �سعد احلقباين ) مكتب رئي�س املجل�س ( فهد بن عبداهلل العجمي )الإدارة العامة ل�سوؤون الأع�ساء ( عبدالعزيز بن عبداملح�سن العامر
) اإدارة امل�ستودعات ( خالد بن مر�سد اخلرجي ) الإدارة العامة لالإعالم والتوا�سل املجتمعي ( 

املرتبة الثامنة
ماطر بن دب�سان الأحمري ) الإدارة العامة ل�سوؤون الأع�ساء ( ماجد بن عبداهلل اخلريجي ) اإدارة اأعمال جلنة الثقافة والإعالم وال�سياحة 

والآثار ( ظافر بن حممد الهاجري ) جلنة احلج والإ�سكان واخلدمات ( حممد بن عبداهلل ال�سعيفي ) الإدارة العامة ل�سوؤون الأع�ساء ( 
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اأقر جمل�س النواب العراقي ت�سكيل جلنة برملانية للتحقيق يف اأ�سباب �سقوط 
مدينة املو�سل يف يد تنظيم داع�س حزيران املا�سي. و�سرح رئي�س جلنة الدفاع 
وت�سم  نائبًا,   20 ت�سمل  اللجنة  باأن  الزاملي  حامت  باملجل�س  الربملانية  والأمن 

اأع�ساء يف جلنة الأمن والدفاع وممثلني عن الكتل الربملانية كلها. 
وجاء قرار تو�شيع اللجنة, ح�شب النائب, خ�شية من خ�شوع بع�س اأع�شائها ل�شغوطات من 
م�شوؤولني. م�شريًا اإلى اأن “جميع اجلرائم التي وقعت يف البالد هي ب�شبب انهيار املو�شل ومن 
نحو  فيها  قتل  التي  بغداد  �شمال  الع�شكرية  القاعدة  اإلى  اإ�شارة  �شبايكر”, يف  �شمنها جرمية 

1700 جندي على يد تنظيم داع�س.

دعا الربملــــان العــربي جمـــيع املنظـــمات العربيـة املعنية برعاية الطفل �سواء 
امل�ستقلة منها اأو التابعة جلامعة الــدول العربيــة, لإن�ســـاء دور رعايـــة لالأطفـــال 

العرب الذين فقدوا ذويهم يف احلروب والنزاعات امل�سلحة.
وقال رئي�س الربملان اأحمد اجلروان يف بيان له اليوم » اإن احلروب والنزاعات التي �شهدتها 
ذويهم,  فقدوا  الذين  اليتامى  العرب  الأطفال  اآلف  خلفت  الأخري  العقد  يف  العربية  املنطقة 

وباتوا معر�شني ملختلف املخاطر الأمنية والجتماعية وال�شحية «.
اإن�شاء  اإيواء وحماية ورعاية وتعليم هوؤلء الأطفال, من خالل  اأهمية  و�شدد اجلروان على 
دور رعاية �شاملة لهم, لفتًا النتباه اإلى اأن الربملــــان العربي �شيـعمل على تفعيل ذلك من خالل 

خماطبـــة اجلهـــات املختـــ�شة, ومنـــها اإدارة املـــراأة والأ�شرة 
والطفولة بجامعة الدول العربيـــة, واملجـــل�س العــربي للطفولة 

والتنمية.

الرت�سيح  باب  فتح  مب�سر  الربملانية  لالنتخابات  العليا  اللجنة  قررت 
لنتخابات جمل�س النواب بدًءا من 8 فرباير املقبل.

واأ�شدرت اللجنة قراًرا باجلدول الزمني ملواعيد انتخابات جمل�س النواب بحيث 
يتم تقدمي طلبات الرت�شح يف املرحلتني الأولى والثانية خالل الفرتة من 8 اإلى 17 
فرباير املقبل. على اأن يتم تقدميها وفح�شها مبعرفة جلان فح�س الطلبات والبت 
يف �شفة املر�شح على اأن جتري الدعاية النتخابية خالل الفرتة من 26 فرباير وحتى 
اأبريل   3 من  الفرتة  وحتديد  الأولى.  املرحلة  ملحافظات  بالن�شبة  املقبل  مار�س   20

وحتى 24 اأبريل للدعاية النتخابية يف املرحلة الثانية.

مجلس النواب العراقي يحقق
في أسباب سقوط الموصل

البرلمان العربي يطالب بإنشاء 
دور رعاية لألطفال العرب الذين 

فقدوا ذويهم في الحروب

االنتخابات البرلمانية في مصر 
نهاية إبريل القادم
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الشورى اليمني يطالب المؤسسات الدستورية بحل األزمة اليمنية

البرلمان األوروبي يعتبر مجلس النواب الليبي ممثاًل شرعيًا للشعب

البرلمان العربي يقف إلى جانب اليمن وحكومته الشرعية

طالـــب جملـــ�س ال�ســـورى اليمــني يف اجتمــاعه الطــارئ الذي 
عقــده موؤخــرًا برئا�ســة عبدالرحــمن حمــمد علي عثمان كافة 
املوؤ�س�سات الد�ستوريــة وخمتلف القوى ال�سيا�سية موا�سلة م�ساعي 
حل الأزمة الراهنة وفقًا للمبــادئ الد�ستوريــة العامــة والتوافـق 
الوطني والتفاقــيات ال�سابقــة املربمــة بني الأطـراف ال�سيا�سية 

واحلر�س على تنفيذها.
وا�شتعــــر�س املجل�س امل�شتـــجدات الأخـــرية على ال�شاحـــة الوطنـية واأبعاد 
املوقف وتداعياته على خمتلف اجلوانب العامــة.. فيــما �شيتوا�شل اجتماعاته 

وات�شالته مع الأطراف ذات العالقة.

اعتـــمد الربملان الأوروبي, 
يف جلـ�ســـة علنـــية عقــــدهـــا 
موؤخــرًا يف مقــره ببـــروك�سل, 
الالئحة الربملانية الأوروبية 

ب�ساأن ليبيا.
وجـــدد النـــواب الأوروبيون, يف 
الالئحة, مت�شكـهم باعتبار جمل�س 
النـــواب املنتخـــب يف ليبــيا ممـثاًل 
�شـــرعًيا وحـــيًدا لل�شـــعب اللـــيبي, 
ويـــوؤّكــــدون اإقـــرارهـــم ب�شــرعيـــة 

احلكومة املوؤقتة املنبثقة عنه.

اأكد الربملان العـــربي وقــوفه مـــع ال�سعـــب اليمنــي وال�ســرعية 
التي ارت�ساها للو�سول باليمن اإلى بــر الأمان عرب احلوار واملبادرة 
اخلليجيــة, مطالبا كافة اأطيـــاف ال�ســـعب اليمـــني بتغليب العقل 

وم�سلحة الوطن. 

وحـــذر رئيـــ�س الربملـــان اأحمــد بن حمـــمد اجلــروان يف بيان له من مغبة 
الجنراف نحو املخططات اخلارجيــة الراميـــة اإلى زعـــزعة اأمن وا�شتـــقرار 

اليمن, لفتا اإلى اأن اأمن اليمن هو من اأمن الأمة العربية. 
وطالب جماعة احلوثي املتمـــردة بعـــدم جــر البــالد اإلى القتــتال والنزاع 
وتغليب لغة العقل واحلوار, موؤكدًا رف�س الربملان العربي فــر�س �شيا�شة القوة 
اأو تطبيق اأي �شروط واإمالء اتفاقيات بقوة ال�شالح والتهديد.                            

ودعا اجلروان ال�شعب اليمني اإلى اأن يفوت الفر�شة على املرتب�شني بالأمة 
العربية ومن يخدمون م�شالح اإقليمية من وراء حتقيق خمططاتهم الهدامة, 
م�شددًا على �شـــرورة ا�شتكمــال ما تبـــقى من بنـــود املبادرة اخلليجية واآليتها 
التنفيذية وقرارات جمل�س الأمن الدويل ذات ال�شلـة, كون املبادرة اخلليجية 

هي املخرج الوحيد واملنطقي لإنهاء الأزمات والنق�شامات يف اليمن .
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دعا الربملان الليبي املعرتف به من الأ�ســـرة الدوليــــة املجتــمع 
الدويل اإلى �سم بالده للتحالف الدويل ملكافحـة جرائم الإرهاب, 
مطالبًا برفع احلظر عن ت�ســليح اجلي�س الليبي, وتوفـــري الدعــــم 
الكامل له, وذلك يف اأعقاب الهجوم على فندق يف العا�سمة الليبية 

طرابل�س.
بـ  لليبيا  وال�شقيقة  ال�شديقـــــة  الدول  له جميع  بيان  الربملان يف  وطالب 
“اإدانة هذا العمل الإرهابي” الذي راح �شحــيته 11 �شخـــــ�شًا, بينهم خم�شة 

اأجانب, موؤكدًا اإدانته للهجوم.
واعترب الربملان اأن “هذه العملية الإرهابية التي طالت مدينة طرابل�س تاأتي 
 يف اإطار �شعي ما ي�شمى بتنظيم “داع�س” , اإلى اأن يكون له مو�شع قدم يف املدينة«.

�سادق الربملان الأفغاين, على تعيني ثمانــية مر�سحني فقط من 
بني 25 مر�سحًا لع�سوية احلكومة اجلديــدة يف البالد اإلى جـــانب 

رئي�س وكالة ال�ستخبارات.
ورف�س الربملان, بقية املر�شحـــــني الـ”17” للحكـــــومة وحمافـــــظ البنك 
املركزي, وذلك لأ�شباب اإما تتعـــــلق بجن�شـــــياتهم املزدوجـــــة اأو موؤهالتهم 

الأكادميية.
ويتوجب على الرئي�س الأفغاين, اأ�شرف عبدالغني, تر�شيـــــح اآخرين بدًل 

من اأولئك الذين مت رف�شهم.

اجلدير ذكره اأن الإدارة الأفغانيـــــة اجلديدة, يتقا�شمها الرئي�س اأ�شرف 
عبدالغني, ومناف�شه ال�شابـــــق عبداهلل عبداهلل, وقد ر�شح الرئي�س عبدالغني 

13 مر�شحًا لع�شوية احلكومة مقابل 12 من قبل عبداهلل عبداهلل..

واأو�شح اأن اأ�شلوب هذا التنظيم �شيكون من خالل عمليات متتالية, تطال كل 
املرافق احليوية يف املدينة, وكذلك �شفارات الدول ال�شديقة, لفتًا اإلى اأن 
ا�شتهداف فندق “كورنثيا” دليل وا�شح على اأن “هذا التنظيم الإرهابي بات 

يتحرك ب�شكل وا�شح يف العا�شمة طرابل�س«.

اأيد الربملان الأوزبك�شتاين خالل جل�شـــــة م�شرتكـــــة بني اأع�شاء الربملان 
وجمل�س ال�شيوخ مب�شاركة الرئي�س اإ�شالم كرميوف, تعيني �شوكت مريزيويف 

رئي�شا للوزراء الذي كان يراأ�س احلكومة ابتداء من عام 2003.
يذكر اأن تر�شيح �شوكت مريزيويف ملن�شب رئي�س جملـــــ�س الوزراء جرى 
لأول مرة يف تاريخ اأوزبك�شتان احلديث , لي�س من قبل رئي�س الدولـــــة, بل من 

جانب اأع�شاء يف الربملان الأزباك�شتاين .

البرلمان الليبي يطالب 
بدور دولي لليبيا في 

مكافحة اإلرهاب

البرلمان األفغاني يرفض 
المصادقة على ترشيح 17 

وزيرًا مرشحًا للحكومة

البرلمان األوزبكستاني يوافق 
على تعيين رئيس الوزارء
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دعـا الرئيــــ�س الأمــــريكي, بــــاراك اأوبــــاما, الكوجنر�س, اإلى 
مترير م�سروع قانون لت�سديد التدابري الأمنيــــة على الإنرتنت مبا 
يوؤدي اإلى تعزيز تبادل املعلومات حول النتهــاكات بني احلكومة 

وال�سركات.
و�شيجرم اقرتاح اأوباما عمليات بيع بطاقـــــات الئتمان امل�شروقة واأرقام 
احل�شابات امل�شرفية يف اخلارج, و�شيو�شــع القـــــدرة على اإنفـــــاذ القانـــــون 
ملقا�شاة قرا�شنة الإنرتنت عن طريق مالحقة اأولئك الذين يبيعون ما ي�شمى 
نت” اأو �شبكات الروبوت, التي ت�شتخدم لإر�شـــــال الر�شائل الدعائية  “بوت 

غري املرغوب فيها و�شن هجمات حجب اخلدمة.
ومن �شاأن اقرتاح اأوباما اأي�شًا اأن مينح امل�شرعني واملحاكم القـــــوة الكافية 

لردع عمليات بيع برامج التج�ش�س واإغالق �شبكات البوت نت.

وقد حظـــــي هذا املو�شـــــوع باهتمام جديد يف اأعقاب هجمات القر�شنة 
الإلكرتونية �شد �شركة “�شوين بيكت�شرز اإنرتتينمـــــنت” التي األقـــــى مكتب 

التحقيقات الحتادي )اإف بي اآي( باللوم فيها على كوريا ال�شمالية.

اأقر جمل�س ال�سـيوخ الأمريكي, م�سروع قانون يجيز 
بناء خط اأنابيــب »كيـــ�ستون« بيـــن كـــندا والوليـــات 
املتحدة, الذي يعار�سه الرئي�س باراك اأوباما, ويعـــتزم 

نق�سه با�ستخدام »الفيتو« الرئا�سي �سده.
وباأغلبية 62 �شوتًا مقابل 36 اأقر املجل�س, الذي ي�شيطر عليه 
خط  ببناء  فورًا  البدء  يجيز  الذي  امل�شروع  هذا  اجلمهوريون, 
“كي�شتون” نقل  اأنابيب  خط  و�شيتيح  للحدود.  العابر  الأنابيب 
النفط اخلام من مقاطعة “الربتا” يف غرب كندا اإلى امل�شايف 

الأمريكية يف خليج املك�شيك.
لأكرث  �شيا�شي  مثار جدل  كان  الأنابيب,  اأن خط  يذكر  مما 
اأوباما  اإدارة  اأعوام, فاملدافعون عن البيئة يطالبون  من خم�شة 
برف�شه, فيما يرغب كبار رجال الأعمال اأن تتم املوافقة عليه, 
قائلني اإنه �شيـــــعزز فر�س العـــــمل و�شيدعم ا�شتقالل الوليـــــات 

املتحدة يف جمال الطاقة.

ويف نوفمرب الفــــائت, رف�س جمل�س ال�شيوخ الذي كان يهيمن عليه الدميوقراطيون, قانونًا 
يجيز البدء بامل�شروع فورًا. واإثر فوزهم يف النتخابات الت�شريعية, وعد اجلمهوريون باإقراره 

مع بدء الدورة اجلديدة للكونغر�س.

أوباما يقترح  قانون يشدد 
التدابير األمنية على اإلنترت

رغم معارضة أوباما00 
الشيوخ األمريكي يقر 

مشروع قانون لبناء خط 
أنابيب »كيستون« بين 

كندا والواليات المتحدة
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ثانيًا:  يقرتح املجل�س بهذه املنا�شبــة اأن توؤلف يف وزارة الدفـاع هيئـة تكـون 

اجلمهــور  يف  للجندية  الدعاية  ن�شر  يف  مهمتها  نتح�شر  خا�شة  للدعـــاية  
ال�شياج  واأنها  والذب عن حماها  الأمم  كيان  بارز يف حفظ  اأثر  ومالهـا من 
اأنواعهــا من  املنيع لكرامته القومية على اأن تكــون هــذه الدعــاية مبختلــف 
حما�شرات تلقى يف املنتديات اإلى اإذاعــات الراديــو ومقــالت يف ال�شحــف 
اإلى غيــر ذلك مـــع التفكري اجلدي يف كل الو�شائل الفعلية التي  واملجــالت 
يجعل  ومبا  ومظهرًا,  وكرامة  عزة  بها  الالئق  امل�شتوى  اإلى  باجلندية  ترفع 
اجلندية هدفًا للطموح والآمال فيتهافت عليها ال�شباب رغبة فيها واأماًل يف 
ال�شباب  لتدفق  �شمانًا  اأكثـــر  ذلك  اأن  املجلــ�س  ويعتقد  ال�شعيد,  م�شتقبلها 
اأو جنديًا عاديًا  اأو طالبًا  على اجلندية ويكون كل جندي �شواء كان �شابطًا 
اإلى  �شـــواه  واقعية يدعو و�شعه وما هو عليه كل من  نف�شه �شدى دعاية  هو 

لتوقيع. ا جرى  ذكر  القتداء به لنيل ما يتمتع به من عزة و�شعادة.  وملا 

اإلى املجل�س  ال�شامي  املقام  النظام من  اأعيد م�شروع  ويف 1371/1/3هـ 
حيث لحظ املقام ال�شامي اأن يف بع�س مواد امل�شروع املقرتح ما قد ل يتفق 
مع الأ�ش�س املنوه عنها يف املر�شوم امللكي ال�شادر �شابقًا برقم )22/1/1/5( 
الذي  املذكور  التجنيد  نظام  لو�شع  اأ�شا�شًا  كان  والذي  1370/9/24هـ,  يف 
بن�شب  املدار�س  من  املتخرجون  يتجند مبوجبه  م�شروع  و�شع   « على:  ين�س 
معينة, وملدة حمدودة اأي�شًا: وي�شمل هذا النظام جميع الطالب الذين يتمون 
حت�شيلهم ويبداأ دور دخولهم يف طور العمل, مبعنى اأن الذين ينهون الق�شم 
املدار�س  يف  بالدخول  فيكلفون  الثانوي  يف  الدخول  يرغبون  ول  البتدائي 
اإمتام  يف  يرغبون  ول  الثانوي  ينهون  من  وكذلك  حمدودة,  ملدة  الع�شكرية 
ليقوموا  حمدودة  ملدة  الع�شكرية  املدار�س  اإلى  ير�شلون  العايل  التح�شيل 
بواجبهم. وكذلك الذين ينهون التح�شيل العايل عليهم القيام بالدخول يف 
على  يو�شع  اأن  ينبغي  الذي  النظام  ملدة حمدودة ح�شب  الع�شكرية  اخلدمة 

الأ�شا�س الذي ذكر اأعاله.«

التجنيد اإللزامي

الدفاع  وزارة  من  املرفوعة  املعاملة  اأوراق  على  ال�شورى  جمل�س  اطلع   “
والواردة  الإلزامي  التجنيد  ب�شاأن   , 1370/10/25هـ  وتاريخ   )97( برقم 
وتاريخ   )2237( رقم  الكرمي  الأمر  طي  ال�شامي  املقام  من  املجل�س  اإلى 
1370/11/4هـ , واملت�شمن اأن اللجنة التي ت�شكلت مبدئيًا للنظر يف ذلك من 
مندوب عن وزارة الدفاع ومندوب من وزارة الداخلية ومندوب من مديرية 
املعارف قررت اأن املواد املقرتحة �شت�شبح قانونًا من قوانني الدولة العامة. 
ولذلك راأت در�س امل�شروع بلجنة الأنظمة يف املجل�س بال�شرتاك معها, وحيث 
ذكر  ما  على  موافقتها  اإليه  امل�شار  خطابها  يف  اأبدت  قد  الدفاع  وزارة  اأن 
فريغب املقام امل�شار اإليه اإكمال ما يجب نحو در�س املو�شوع بح�شور اأولئك 

املندوبني وتقرير ما يجب وموافاته به �شريعًا. 
وبناًء على ما ذكر اأحال املجل�س هذا امل�شروع على جلنة الأنظمة لدرا�شته 

على اأ�شا�س ما �شلف فقدمت اإلى املجل�س تقريرها الآتي ن�شه: 
املدار�س  لطالب  الإلزامية  اخلدمة  نظام  م�شروع  الأنظمة  جلة  در�شت 
املوؤلفة  الثانية  اللجنة  راأته  وما  الدفاع,  وزارة  امل�شكلة يف  الهيئة  من  املقدم 
من مندوب وزارة الداخلية ومندوب وزارة الدفاع ومندوب مديرية املعارف 
مع  الأنظمة  جلنة  يف  لدرا�شته  ال�شورى  جمل�س  اإلى  امل�شروع  اإحالة  العامة 

ا�شرتاك اأع�شاء اللجنة املذكورة. 
وزارة  مندوب  با�شرتاك  البحث  مو�شوع  النظام  مواد  جميع  وبت�شفح 
الداخلية ومندوب وزارة الدفاع ومندوب املعارف مادة مادة؛ فقد راأت اللجنة 
واإ�شافة  الباقي  مع املندوبني املذكورين املوافقة على بع�س املواد مع تعديل 
مواد وفقرات عليها ح�شبما هو مو�شح يف احلقلني املرافقني باملعاملة. كما 
واأن اللجنة راأت مع املندوبني املذكورين حذف )لطالب املدار�س( من عنوان 

م�شروع النظام املذكور. اأ.هـ .
وبعد البحث واملناق�شة فيما ورد يف هذا التقرير ومواد امل�شروع املرفقة به 
والرجوع اإلى الأ�شل املرفوع من وزارة الدفاع, ومداولة الراأي يف كل ذلك يف 

جل�شة عامة باملجل�س قرر املجل�س بالأكرثية ما ياأتي: 
الأي�شر  احلقل  يف  املجل�س  اأقرها  التي  امل�شروع  مواد  على  املوافقة  اأوًل: 

مـــن الأوراق 
املرافقة لهذا القرار واملوقع عليها من قبل املجل�س مع جعل عنوان امل�شروع 

م�شروع نظام الدرا�شة الإلزامية للمدار�س الع�شكرية.

1370هـ /12 /4 وتاريخ    )239 ( رقم  قرار 

الدكتور عبدالرحمن بن على الزهراين
مدير عام مركز اأبحاث ال�سورى
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اأحال املجل�س املو�شوع اإلى جلنة الأنظمة لدرا�شته يف �شوء الأمر الكرمي 
امل�شار اإليه, وذلك بح�شور مندوب وزارة الداخلية ال�شيخ حامد دمنهوري, 
ومندوب وزارة الدفاع �شعيد بك كردي, ومندوب املعارف العامة ال�شيد اأحمد 

العربي, وتقرر ما ياأتي: 
اأوًل: املوافقة على م�شروع النظام املقدم من جملـ�س ال�شـورى مع تعديل 

بع�س مواده واإ�شافة مواد اأخرى. 
ثانيًا: واأن اللجنة مع املندوبني لحظت ما رمى اإليه املقام العايل واأدرجته 

يف مواد امل�شروع. اأ.هـ.
ولدى طرح املو�شوع للنقا�س يف املجل�س والنظر يف مواد امل�شروع املقدم 
من املجل�س �شابقًا, والطالع على تقرير جلنة الأنظمة امل�شار اإليه بعاليه؛ » 
قرر املجل�س على �شوء املر�شوم امللكي الكرمي املوافقة على م�شروع النظام 
ح�شبما هو مو�شح يف احلقل الأي�شر من الأوراق املرفوقة املوقع عليها من قبل 
املندوبني يف  با�شرتاط  اللجنة  اأقرتها  التي  املواد  اإثبات  وقد جرى  املجل�س، 

لتوقيع. ا جرى  ذكر  وملا  احلقل الأمين منها.  

و�شدر بذلك قرار املجل�س رقم )16( وتاريخ 1371/4/7هـ, وقد خالف 
ن�س  وجاء  الدباغ,  طاهر  وال�شيخ  الفا�شي,  حممد  ال�شيخ  من  كل  القرار 

املخالفة وفق الآتي: 
جلنة  قبل  من  الإلزامي  بالتجنيد  اخلا�س  النظام  على  املوافقة  نرى 

الأنظمة, با�شرتاك املندوبني. 
اإليه املجل�س من �شبب حذف املادة )4( من احلقل الأمين  اأما ما اأ�شار 
يف  الطالب  ل�شتمرار  �شنًا  يحدد  مل  الذي  امللكي  املر�شوم  مع  لتعار�شها 
عدم  اإلى  جنحت  املندوبني  مع  بال�شرتاك  الأنظمة  جلنة  – فاإن  الدار�شة 
ال�شتفادة منه يف املدار�س الثانوية لكرب �شن الطالب, ولأن الأنظمة املعمول 
بها يف البالد املجاورة متنع قبول مثل هذا الطالب يف املدار�س الثانوية للفرق 

الكبري بني �شنة وبني �شن طالبها. 
وما اأ�شار اإليه املجل�س من �شبب حذف املادة )7( من احلقل الأمين لأنها 
ل تتفق والقرارات التي �شدرت بتهيئة الأعمال املالئمة لهوؤلء املتخرجني, 
فاإن جلنة الأنظمة مع املندوبني قد حددت يف املادة املذكورة اأخذ كل �شاب 
اأمت درا�شته العالية على نفقة احلكومة ما مل ينتظم يف الوظائف احلكومية. 
الع�شكرية,  بالكلية  يلتحق  فال  احلكومية  الوظائف  باإحدى  التحق  اإذا  اأما 

وبهذا يت�شح اأن املادة املذكورة تتفق والقرارات ال�شادرة يف هذا ال�شاأن. 
جلنة  قبل  من  املو�شوع  الأمين  احلقل  من   )13( املادة  يف  ورد  ما  اأما 
الأنظمة با�شرتاك املندوبني من حتديد ما يتقا�شاه طالب املدار�س الإعدادية 
فهو )200( ريال �شهريًا يندرج يف الزيادة مع موازنة وزارة الدفاع – فهذا 
اأن  اأن وزارة الدفاع هي اجلهة املخت�شة لذلك فيجب  – حيث  اأمر طبيعي 

تتم�شى مع ما تتحمله موازنتها. 

اأما ما قررته جلنة الأنظمة من الغاء املادة )13( حقل اأي�شر وذلك اكتفاء 
للتعديل  لها  حاجة  ل  اأ�شبحت  امللغاة  املادة  لأن  اأمين  حقل   )14( باملادة 

الأخري الذي اأجرته اللجنة والراأي الأعلى لوليه. “
ال�شامي  الأمر  مبوجب  املجل�س  اإلى  اأخرى  مرة  النظام  م�شروع  اأعيد 
امللحوظات,  من  الكثري  مت�شمنًا  1372/1/26هـ,  يف   )763( رقم  الكرمي 
وزارة  من  مندوبني  بح�شور  لدرا�شته  الإدارية  اللجنة  اإلى  املو�شوع  واأحيل 
الدفاع, ووزارة الداخلية, ومديرية املعارف, واأعادت اجلنة درا�شة املو�شوع 
على �شوء الأمر ال�شامي الكرمي امل�شار اإليه بعاليه, وقد قامت بو�شع امل�شروع 
املو�شوع  امل�شروع  مقابل  الأي�شر  املندوبني يف احلقل  مع  و�شعه  ارتاأت  الذي 
�شابقًا يف املجل�س يف احلقل الأمين. واأورد مندوب وزارة الدفاع ملحوظات 

على بع�س املواد اأرفقت بتقرير اللجنة. 
املجل�س  قرار  �شدر  باملجل�س,  عامة  تقدم يف جل�شة  ما  كل  ولدى عر�س 
على  املوافقة   “ ون�شه:  1372/12/30هـ,  وتاريخ   )154( رقم  بالإجماع, 
م�شروع النظام ح�شبما هو مدون يف الأوراق املرافقة لهذا, وهي مكونة من 
بح�شور  باملجل�س  الإدارية  اللجنة  اأقرتها  التي  املواد  به  مدرج  اأمين  حقلني 
و�شع  وقد   – املجل�س  اأقرها  التي  املواد  به  مدرج  اأي�شر  وحقل  املندوبني, 
يت�شرف  – وهو  اإليه  فيما ذهب  تبني وجهة نظره  تف�شريية  املجل�س مذكرة 
وامل�شروع  ب�شمولها  للتف�شل  القرار  لهذا  موافقة  امل�شامي  املقام  اإلى  برفعها 

لتوقيع. ا جرى  هذا  وعلى  الكرمي.   بالنظر 

هذا  ت�شمية  اأ�شباب  فيها  يو�شح  تف�شريية  مذكرة  املجل�س  بقرار  اأُرفق 
الغر�س  مع  تتم�شى  واأنها  الع�شكرية,  بالدار�شة  اللتحاق  بنظام  النظام 
ال�شابق.  امل�شروع  من  الثانية  املادة  حذف  ومربرات  النظام,  لهذا  الأ�شا�س 
حتت  و�شيغت  واحدة,  مادة  يف  واخلام�شة  والرابعة  الثالثة  املواد  ودجمت 
ال�شاد�شة  املادة  ُعدلت  كما  تعديلها.  بعد  الأخري  امل�شروع  من  الثانية  املادة 
املدار�س  النهائي من  ال�شف  باملتخرجني من  ال�شابق اخلا�شة  امل�شروع  من 
الثانوية وعلى �شوء حاجات الوزارات والدوائر وامل�شالح احلكومية املختلفة. 
النظام  من  الرابعة  باملادة  عنها  اأُ�شتغني  التي  اخلام�شة  املادة  وحذفت 
الأخري. ومت اإ�شافة مادة جديدة )املادة ال�شاد�شة( حتدد ن�شبة 20٪ للخدمة 
�شروطًا  املجل�س  و�شع  كما  �شنويًا.  الدفاع  بوزارة  لاللتحاق  املتخرجني  من 
لالإعفاء من حكم املادة العا�شرة, وهي اخلدمة يف اجلي�س, وحذفت الفقرة 
)4( من املادة )12( اخلا�شة باإعفاء حاملي ال�شهادات العليا الذين يعملون 

يف امل�شالح احلكومية وال�شركات الأجنبية والأهلية. 
وعدل مقدار اجلزاء النقدي املفرو�س على من ي�شاعد على تهريب من 
اجلزاء  بني  التنا�شب  فيه  روعي  تعدياًل  الع�شكرية  باملدار�س  احلاقة  تقرر 

النقدي ومدة ال�شجن مبا يتنا�شب مع نظام ال�شجن املعمول به.
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شوريات

د. عبد اهلل بن اإبراهيم الع�سكر
ع�سو جمل�س ال�سورى

حفل خطاب خادم احلرمني ال�سريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز, الذي األقاه �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان 

بن عبدالعزيز ويل العهد, النائب الثاين لرئي�س جمل�س الوزراء, وزير الفاع خالل افتتاح الف�سل الت�سريعي الثالث من 

الدورة ال�ساد�سة ملجل�س ال�سورى, بالكثري من امل�سائل املهمة, والتي تتعلق بال�سيا�سة ال�سعودية الداخلية واخلارجية. 

احلكومة  اإيالء  مثل:  اململكة  ت�سهده  الذي  والرخاء  بالتنمية  تتعلق  باإجنازات  يبداأ  اأن  امللكي  اخلطاب  اختار 

ال�سعودية منظومة القيم الثقافية والأخالقية, وتعزيز الوحدة الوطنية ال�سعودية, وحتقيق الأمن الوطني ال�سامل, 

و�سمان حقوق الإن�سان, وحتقيق العدل وامل�ساواة وال�ستقرار, وتطبيق مبادي ال�سفافية وامل�ساءلة, وموا�سلة الإ�سالح 

املوؤ�س�سي, وحماية النزاهة ومكافحة الف�ساد. كان اخلطاب وا�سًحا يف هذه امل�سائل وعدها اأ�س�س مهمة يف بناء الدولة 

ال�سعودية احلديثة. وهو اأمر �سر جموع امل�ستمعني ل�سمو الأمري.

وبنّي اخلطاب امللكي اأن الآليات املتخذة هي تكري�س احلوار الوطني يف الداخل من خالل مركز امللك عبدالعزيز 

للحوار الوطني, وتعزيز حقوق الإن�سان من خالل الأنظمة ذات العالقة, وت�سجيع م�ساركة وا�سعة للمراأة ال�سعودية 

ا  يف ع�سوية جمل�س ال�سورى وغريه من املجال�س املدنية, واأكد اخلطاب اأن ل تنمية ورخاء بدون اأمن �سلب, خ�سو�سَ

اأن الأمن ال�سعودي �سهد حماولت مدحورة لخرتاق ا�ستقرار اململكة ووحدتها, وهي حماولت ت�سدت لها موؤ�س�سات 

الدولة الأمنية والع�سكرية. 

ويف هذا ال�سدد بنّي اخلطاب �سيا�سة احلكومة ال�سعودية بكل �سفافية بقوله: )من هذا املنرب توؤكد للجميع اأننا لن 

ن�سمح باأي تهديد للوحدة الوطنية, وليعلم من يرتهنون اأنف�سهم جلهات خارجية من دول اأو تنظيمات اأنه ل مكان لهم 

بيننا, و�سيواَجهون بكل حزم وقوة.

لهذه  املجل�س  اأع�ساء  ارتاح  لقد  لالإرهاب(  للت�سدي  والأمني  الفطري  العمل  موا�سلة  على  عزمنا  نوؤكد  اأننا  كما 

الكلمات البليغات, حيث ابتليت املنطقة باأ�سرها بداء الإرهاب. ووجود ت�سميم �سعودي للوقوف ب�سالبة ُيعد يف اأوليات 

�سيا�سة اململكة. 

حتقيق  ب�ساأن  احلكومة  �سيا�سة  ح  و�سّ بل  الإ�سارة  حد  عند  يقف  مل  لكنه  الإرهاب,  اأ�سباب  اإلى  اخلطاب  واأ�سار 

العدالة، لأنها مناط كل حكم �سالح. وكان م�سروع امللك عبداهلل لتطوير املوؤ�س�سة الق�سائية حجر الزاوية لتحقيق 

وال�سحة,  التعليم  وهما:  ال�سعودي  للمواطن  مهمان  مرفقني  على  اخلطاب  عّرج  العدالة  وبجانب  م�ستدمية,  عدالة 

الذي خ�س�س للثاين ما ن�سبته 25% من امليزانية العامة, لأنهما يعتربان من اأ�س�س التنمية والرخاء, واأ�سار اخلطاب 

اإلى خطوات احلكومة يف تطوير وحتديث هذين املرفقني, ومل يغفل اخلطاب اأهمية تنمية القوى العاملة الوطنية 

اإ�سرتاتيجية  �سمن  كله  بهذا  تهتم  احلكومة  اأن  وو�سح  امل�ستدامة,  التنمية  يف  وم�ساركتها  واملراأة,  الرجل  ب�سقيها: 

احلكومة للتنمية القت�سادية.

» يتبع«

خطاب ملكي في مجلس الشورى )2-1(
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