
�ل�شورى - �لعـدد 168 -  حمرم 1437هـ  �أكتوبر / نوفمرب 2015م

رئيس مجلس الشورى : قادة دول مجلس التعاون 
استطاعو بحكمتهم السير بالسفينة إلى األمان

الموافقة على دراسة تعديل بعض مواد نظام 
األحوال المدنية تمنح األم العديد من الحقوق

برامج وزارة العمل لم تسهم
في خفض معدالت البطالة

طب األعشاب وحاجته إلى 
نظام لتقنين استخدامه

رئيس مجلس الشورى : قادة دول مجلس التعاون 
استطاعوا بحكمتهم السير بالسفينة إلى بر األمان





إطاللــة
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أسرة التحرير

االجتماعات الدورية لرؤساء المجالس التشريعية 
الخليجية رافد لمسيرة مجلس التعاون الخليجي

ي�صت�صيــف جمــل�س ال�صـــورى يف الرابــع ع�صر من �صهر �صفر 1437 املوافق 25 نوفمرب 

2015م الجتماع الد�ري التا�صع لأ�صحــاب املعـــايل �ال�صعــادة ر�ؤ�صاء جمال�س ال�صورى 

�النواب �الوطني �الأمة بد�ل جمل�س التعا�ن لد�ل اخلليج العربية.

هذا الجتماع ينعقد ��صط متغريات �ظــر�ف ا�صتثنائيــة متر بها املنطقة, تتطلب من 

الد�ل الأع�صاء ��صعوبها مزيدًا من التالحــم �الوقوف �صفًا �احدًا اأمام التحديات التي 

تواجهها املنطقة, �هنا يربز د�ر املجال�س الت�صريعية يف تقوية الر�ابط بني �صعوب د�ل 

املجل�س, عرب ما يتخذه ر�ؤ�صاء املجال�س من قــرارات, ت�صهم يف تنمية �تطوير جمالت 

التعا�ن بني د�ل املجل�س, �تعزز من التكامـــل �الرتابــط الأخوي بني �صعوبها, ملا يجمع 

بينهم من اأ�ا�صر اجتماعية �ترابط اأ�صري �تاريخ م�صرتك, �م�صري �احد.

املجال�س الت�صريعية بد�ل جمل�س التعا�ن ت�صــعى اإلى تر�صيخ التعا�ن اخلليجي, من 

خالل التن�صيق فيما بينها على اأعلى امل�صتويــــات, �عرب اللجان الربملانية اخلليجية التي 

�صكلها ر�ؤ�صاء املجال�س, لتعزيز العالقـــات الربملانية فيما بينها, �الت�صا�ر �التفاهم حول 

جممل الق�صايا التي تهم �صعوب د�ل املجـــل�س, �دعم م�صرية جمل�س التعا�ن اخلليجي يف 

جميع املجالت مبا يحقق تطلعات �اآمال اأ�صحاب اجلاللة �ال�صمو قادة د�ل املجل�س نحو 

توفري مزيد من الرخاء �الرفاه �الأمن �ال�صتقرار ملواطني د�ل املجل�س.

الجتماعـــات الد�ريــة التي يعقدها ر�ؤ�صـــاء املجــال�س الت�صريعــية اخلليجية �صنويًا 

- �ت�صبق موؤتــمر القمـــة لأ�صـحاب اجلالل �ال�صمو قادة د�ل املجل�س- ت�صكل رافدًا قويًا 

لتعزيز م�صرية العمل اخلليجي امل�صرتك, �دعم �تقوية العالقـــات الأخويــة بني الد�ل 

الأع�صاء يف املجل�س ��صعوبها.
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د. يحيى الصمعان: وقوف المملكة مع الشعب 
اليمني واجب أخالقي وعملية عاصفة الحزم 

تنسجم مع المواثيق الدولية

اأكد معايل م�شاعد رئي�س جمل�س ال�شورى رئي�س 
وفد املجل�س يف اجتماعات الدورة الثالثة والثالثني 
بعد املئــــة للجمعيــة العموميـــة لالحتـــاد الربملـاين 
الدويل املنعقدة حاليًا يف جنيف الدكــتور يحــيى بن 
عبد اهلل ال�شمعان حر�س اململكة العربية ال�شعودية 
بقيادة خادم احلرمني ال�شريفني امللك �شلمان بن 

عبدالعزيز اآل �شعود – حفظه اهلل –.
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الدراسة

األنظمة اإلدارية في المملكة العربية السعودية..

الواقع والمأمول

من طبيعـــة الإن�شـــان اأنه ي�شعــى اإلى حـــياة اأفـــ�شل ب�شـتى الو�شائل املتاحة له, 
ومن تلك الو�شائل و�شع الأنظمة لتي�شري وت�شـــيري حياتــه, وتتطور هذه الأنظمة 
الأنظمة  هذه  عن  امل�شوؤولني  ا�شتجابة  و�شرعـة  احلياة  وتطور  احلاجة  ح�شب 
يف تطويرهـــا, ومو�شوع درا�شتـــنا هذه هو الأنظمة الإدارية يف اململكة العربية 

ال�شعوديـة, حيث �شنقوم بدرا�شة واقعها وا�شت�شراف التطوير املاأمول لها.
للتطوير  الأ�شا�س  الفكرة  اإي�شال  ف�شيتم  الأنظــمة  جمـــيع  ا�شتيـــعاب  عن  ي�شيق  البحث  نطاق  اأن  حيث 
املاأمول من خالل اأمثـــلة ومنـــاذج لهذه الأنظمة, والتي هي ذات عالقة ل�شيــقة مب�شتـــوى اخلـــدمات املقدمـــة 

للمواطن واملقيم باململكة العربية ال�شعودية.

50

تحت القبة
الشورى يطالب وزارة اإلسكان بفصل قوائم االنتظار 

على بوابتها لتعجيل اإلقراض للراغبين في شراء 

وحدات سكنية من القطاع الخاص

طـــالب جمـــل�س ال�شـــورى خـــالل جل�شـــته العاديـــة 
الثالثــــة واخلم�شني التي عقــدها يــوم الثنـــني املــوافق 
1436/12/22هـ, برئا�شة معــايل رئي�س املجل�س ال�شيخ 
الدكتــــور عبداهلل بن حمـــمد بـــن اإبـــراهيم اآل ال�شـــيخ, 
وزارة الإ�شكان باأن تقـــدم خططـــها الزمنيــة واملكانية 

والعمرانية لتوفري املنتجات ال�شكنية للمواطنني.
كما طالب املجـــل�س الـــوزارة بف�شل قوائم النتظار 
الإقــــرا�س  يعـــجل  بحـــيث  الإ�شكـــان  وزارة  بوابة  على 
للراغبني يف �شراء وحدات �شكنية من القطاع اخلا�س.
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نظام التعامالت اإللكترونية والتوقيع 

اإللكتروني في المملكة العربية السعودية

الإلكتـــرونية 1428هـ,  التعامـــالت  نظـــام  ب�شـــدور 
املعامالت  نظامية يف  الإلكرتوين حجية  للتوقيع  اأ�شبح 
واملرا�شـــالت الإلكرتونيـــة, وهـــذا مـــا قـــوى ا�شتخـــدام 
التعامالت الإلكرتونية على امل�شتـوى املحلي واخلارجــي, 
واأزال العوائـــق اأمام ا�شتخـــدام التوقـــيع الإلكتـروين يف 

املعامالت الإلكرتونية.

اأي�شًا يف عـــام 1428هـ, نظـــام مكافــحة جرائم املعلوماتية للحد من اجلرائم يف  اأ�شدرت اململكة  كما 
التعامالت الإلكرتونية, وت�شمن و�شفًا للجرائم وعمليات الحتيال التي تقع, كالتزويـر والختال�س.

62

د. يحيى بن عبداهلل ال�صمعان

�صلطان الفهد

التحقيق

طب األعشاب بين أهميته في الطب البديل..

وحاجته لنظام يقنن  استخدامه ويسهل

االتجار بالمستحضرات العشبية ذات

الفوائد الغذائية أو الدوائية
ظلت الأمم واحل�شارات ال�شابقة تفخر مبنجزاتها و�شجالتها 
العلمية التي تناف�شت من خاللها الأمم باأ�شبقية املنجز احل�شاري, 
الطبية  للعلوم  الأ�شا�شية  اللبنات  اأحد  بالأع�شاب  الطب  وظل 
احلديثة بل واملرتكز الأ�شا�س لعلم ال�شيدلة املعا�شر, ولأنه كغريه 
من العلوم الطبيعية والتطبيقية ل بد واأن يرتكز على قاعدة �شلبة 
من النظم والت�شريعات والأخالق املهنية التي من �شاأنها اأن حتفظ 
واملهنية  الفكرية  حقوقهم  له  واملنت�شبني  الطب  من  النوع  لهذا 
اهلل  باإذن  حتفظ  �شوف  كله  هذا  وقبل  �شواء,  حد  على  والأدبية 

�شالمة الإن�شان وت�شهم يف ن�شر الوعي واخللق املهني القومي.
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ح�شاب املجل�س يف تويرت
@ShuraCouncilـSA
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د. سعود السبيعي
رئـيـــس لجـنـــة الـشـــؤون األمنــيـــة

الشورى يوافق على 
دراسة تعديل بعض 
مواد نظام األحوال 

المدنية تمنح األم
العديد من الحقوق

قرر جمل�س ال�صورى - بالأغلبية- املوافقة على مالءمة درا�صة 

مقرتح تعـــديل نظـــام الأحــوال املدنيــة املقدم من اأع�صاء املجل�س 

�صاحبة ال�صمو امللكي الأمــرية �صــارة الفيــ�صل, �الدكتور نا�صر بن 

زيد بن دا�د, �الدكتورة هــيا املنيــــع, �الدكتورة لطيفة ال�صعالن, 

ا�صتناًدا اإلى املادة الثالثة �الع�صرين من نظام املجل�س.

جاء ذلك بعد اأن ا�صتمع املجل�س خالل جل�صته العادية ال�صاد�صة 

�اخلم�صني التي عقدها يــوم الثالثـــاء املوافــق 1436/12/30هـ, 

برئا�صة معايل رئي�س املجلـــ�س ال�صيــخ الدكتور عبداهلل بن حممد 

بن اإبراهيم اآل ال�صيخ, اإلى تقرير جلنـــة ال�صـــوؤ�ن الأمنيـــة ب�صاأن 

املقرتح تاله رئي�س اللجنة الدكتور �صعود ال�صبيعي.

��صيعـاد املقرتح اإلى جلنة ال�صـــوؤ�ن الأمنيـــة لدرا�صـــته درا�صة 

�افية ��صاملة �معمقة, �من ثم ترفع تقريرها ب�صاأنه اإلى املجـل�س 

ملناق�صته �الت�صويت عليه.

واقرتح مقدمو املقرتح ت�شعة تعديالت تهدف ملنح الأم العديد من احلقوق 
و اإلى تر�شيخ مبداأ حمايـــة حقـــوق املراأة كـــما قررتهـــا ال�شريعـــة الإ�شالمية, 
والتاأكيد على حماية احلقوق التي ن�شت عليها اأنظمة اململكة, وتعزيز مواطنة 
املراأة ال�شعودية من خالل التاأكيد على عدم التفريق بينها وبني املواطن يف 

احلقوق, وخا�شة حق ح�شولها على الوثائق الوطنية.
كما تهــــدف التعديـــالت اإلى رفـــع الأ�شـــرار العلميـــة والعملـــية واملاديـــة 
املرتتبة على عــدم ح�شـول الأم على دفرت عائلة م�شتقل وحفظ كرامتها من 
ال�شتجداء للح�شول عليـــه, ومنحـــها وثيـــقة ر�شميـــة تثبت �شلتها باأولدها, 

وحماية املحا�شر الر�شمية من التزوير يف الأحوال ال�شخ�شية.
ور�شد مقدموا املقرتح العديد من الأ�شبـــاب التي دفعـــتهم لتقدميه منها 
وا�شتـــغالل  باأولدهـــا,  عالقتها  تثبت  ر�شمية  وثيقة  على  الأم  ح�شول  عدم 

بعـــ�س اأولياء الأمور لأ�شماء امل�شافـــني لدفرت العائلـــة ا�شتغالًل ماليًا واأمنيًا, 
والبتزاز املايل الواقـــع على بع�س الأمهـــات عند حاجتـــهن ل�شتخـــدام دفرت 

العائلة لإنهاء م�شالح اأولدهن.
ويوؤكد املقرتح املقــدم على عـــدد من املبــادئ الأ�شا�شية للم�شروع والتي 
تتمثل يف ال�شتغناء عما ل حاجة له من مـــواد النظام, وحتديثه ليتوافق مع 
املعمول به حاليا من حيـــث الإجــراءات, ومواءمة النظام لغريه من الأنظمة 

درءًا للتعار�س. 

وبعد عر�س تقرير اللجـــنة وتو�شيتها ب�شاأن املقتــرح للنـــقا�س راأى اأحـــد 
الأع�شاء اأن التعديل مهم جًدا, م�شريًا اإلى اأننا اأمام حالة حقوق ولي�شت حالة 
قوامة, وحالة القوامة يف ال�شريعة الإ�شـــالمية ل تتعــــار�س مع حالة امل�شاواة 
اأمام القوانني يف ال�شريعة الإ�شالمية, والقوانني يف الدولة, وقوانني املواطنة.
واأ�شاف الع�شو: اإن املراأة والرجل يجب اأن يكــونا رقًما �شحيًحا يف معادلة 
املواطنــة, ومعادلة الأ�شـــرة؛ فاملـــراأة لها احلــق يف احل�شـــول على وثـــائقها, 

القوامة الشرعية ال تتعارض
مع المساواة أمام القوانين في 

الشريعة اإلسالمية
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وهذه احلقوق ل تتعار�س مع مبداأ القوامة؛ فمبداأ القوامة قائم, ولكن متى 
ما �شقطت هذه القوامة لأي �شبب فتكون املراأة حا�شلة على جميع وثائقها, 

وت�شتطيع اأن متار�س حياتها كمواطنة حترتم حقوقها.
احلقوق  حماية  بني  كبري  اختالف  هناك  اأن  اآخر  ع�شو  راأى  جانبه  من 
املقررة يف ال�شريعة الإ�شالمية, وبني امل�شاواة يف احلقوق, مت�شائاًل عما اإذا 
كان الهدف من امل�شروع هو م�شاواة الرجل باملراأة؟, ما يوؤكد اأهمية التدقيق 

يف اأهداف امل�شروع؛ لأنه مقدمة لأ�شياء اأخرى.

ولحظ اأحد الأع�شاء اأن الدرا�شة مل تقـــدم رقًما واحــــًدا اأو اإح�شـــائية 
واحدة تدعم م�شوغات امل�شروع, ل�شيما واأن الأرقام والإح�شاءات موجودة 
لدى اجلهات املعنية, م�شيفًا اأنه يف حال املوافقة على طلب اإلغاء رب الأ�شرة 
وا�شتبداله بالزوج والزوجة كما ن�شت املادة الثامنة والع�شرون واملادة الثانية 
وال�شبعون من املقرتح املقدم, فمن �شوف ميّثل الأ�شرة اأمام الدولة واجلهات 

الأمنية؟ فبناًء على املقرتح مل يعد هناك م�شوؤول عن الأ�شرة.
وراأى الع�شو اأنه من املنا�شب اإعادة درا�شة هـــذا املقتـــرح درا�شـــة وا�شعة, 
الـــعدل,  ووزارة  الداخليـــة  وزارة  مـــثل  املعنيــة  للجهات  وا�شت�شافة ممثلني 
وا�شت�شافة عدد من الن�شاء ميثلن كــل �شرائح املراأة حتى يتم التاأكد من رغبة 
املراأة يف حتمل هذه امل�شوؤولية, ومــن ل يلتــزم بها بعد املوافقة عليها �شوف 

يعاقب وفق نظام الأحوال املدنية.

واعترب ع�شو اآخر اأن النظام احلايل يوجـــد به ثـــغرات, لفـــتًا النــظر اإلى 
اأن النظام املقرتح يرفع الأ�شرار املالية واملعنوية املرتتبة على عـــدم ح�شــول 

الأم على �شجل م�شتقل يثبت �شلتها باأولدها.
وا�شتح�شن اأحد الأع�شاء باأن ت�شع جلنة ال�شـــوؤون الأمنـــية يف اعتبارها 
اأثناء درا�شة املقرتح بع�س الأمور منها: اأن وزارة الداخليــة و�شلت اإلى مرحلة 
متقدمة جًدا يف التعامالت الإلكرتونية, ويف ظل هذه النقلـــة النـــوعية, من 
املنا�شب اأّل تعود اإلى الوراء وتطالب با�شتخـــراج العـــديد من الن�شـــخ الورقية 

لل�شجالت املدنية.
ولفت الع�شو اإلى اأن املقرتح األغى منــ�شب �شـــيخ القبيـــلة, واأكـــد اأهمـــية 
املحافظة على م�شميات املنا�شب واملهام التي تعود اإليها �شريحـــة كبـــرية من 
املواطنني يف اإجناز معامالتهم مثل �شيخ القبيلــة, ل�شيما واأن من�شب �شيخ 

القبيلة ومنذ تاأ�شي�س اململكة العربية ال�شعودية بقي كرمز للوحدة والإخال�س 
للدين والوطن وامللك, كما اأكد �شرورة مراعاة بعـــ�س الت�شـــميات التي وردت 
يف الأنظمة الأخرى مثل: كلمة “اأجنبي”, وزاد على اأهمية م�شاركة خمت�شني 

�شرعيني وقانونيني يف هذه الدرا�شة.  

بدوره راأى ع�شو اآخر اأن التعديل ي�شعى اإلى تطـوير قانوين وحقوقي, وفيه 
ا�شتدراك لبع�س الثغرات يف النظام القائم التي نعايـــ�شها جميًعا, والتي مل 
تعد تتفق مع طبيعة الع�شر, بل اإن اتفاقها مع زمن مــ�شى فيـــه نظر؛ ولكن 
هكذا جرت الأعراف والأنظمة, وقد اآن الوقت لإعادة النظر يف كثري من تلك 
امل�شلَّمات, موؤكدًا اأهمية اأن ت�شبح املراأة ال�شـــعودية مواطنة كاملة املواطَنة, 

لأن املواطَنة لي�شت ورقة حتمل ول بطاقة؛ ولكنها حقوق وواجبات.

وطالب يف ذات ال�شياق مبنح الأم وثيـــقة ر�شميـــة تثبت �شلتها باأولدها, 
وتفعيل بطاقة الهوية الوطنية؛ لتكون بطاقة املراأة م�شـــاوية لبطاقـــة الرجل 

لالإفادة منها يف املعامالت احلكومية, وامل�شالح كافة.

وقال اأحد الأع�شاء: اإن املادة الثالثون من نظام الأحـــوال املدنيــة ت�شري 
اإلى حمل الإقامة للمراأة املتزوجة, ومما ذكر يف التعديل اأنه يفرت�س اأن يكون 
حمل االإقامة من اإعداد الزوج، ب�شرط اأو بغري �شرط، ويف االعتقاد اأن يف هذا 

تقييًدا وتف�شياًل, وقد ل ينطبق على كل احلالت.

 وت�شاءل الع�شو عن اإمكانية حتديد مكان الإقامة للمراأة املتزوجة باملكان 
الذي تقطنه املراأة املتزوجة على وجه العتياد.

وزاد اأحد الأع�شاء اأن اللجنة ا�شتندت على راأيها بالتربير بعدم ا�شتغالل 
اأولياء الأمور لأ�شماء امل�شافني ل�شجل الأ�شـــرة مالًيا واأمنــًيا, ل�شيما اأنه قد 

إلغاء مسمى رب األسرة يتعارض
مع النظام ومع المصالح المباشرة 

لألسرة وللمجتمع بشكل عام

النظام المقترح يرفع األضرار المالية 
والمعنوية المترتبة على األم
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يكون ال�شتغالل من قبل الأب ومـــن قبل الأم, فــالأمر من طــــرفني. كـــما 
جاء اأي�شـــًا يف التربير الـــذي ورد يف الــراأي عــــبارة: “...والتي منـــها جلوء 
بع�س الأمهات اإلى الإدلء مبعلومات غري �شحيحــة...”, وال�شحـــيح اأنـــه يف 
حال الإدلء مبعلومــات لبد من وجـــود م�شتندات توؤكد �شحة تلك املعلومات 

يف املحا�شر الر�شمية.
واأ�شار ع�شو اآخر اإلى اأن الأنظمة ل ينبغي اأن تعدل وفق التوقعات املخالفة, 
بالعقوبات  تعالج  وال�شتثناءات  واملخالفات  النظام,  عليه  يقوم  ما  فالأ�شل 

والقرارات.
ولحظ اآخر اأن هذا التعديل املقرتح على نظـــام الأحـــوال املدنيـــة �شـــوف 
يرتتب عليه م�شاعفة العبء على الأ�شرة واجلهـــات احلكوميـــة, ل�شيــما اأن 
املربر الوحيد اإذا اأردنا تربير هذا التعديل هو النف�شال بني الزوجني, اأما يف 

حال عدم النف�شال يح�شن ترك الأ�شرة ب�شكلها القائم املتما�شك.
واأ�شاف اأحد الأع�شاء اأن امل�شروع اآن اأوانه ملا تعانيـــه املـــراأة من الت�شــجيل 
والولية وغريها, واإعطائها حقها ك�شريك اأ�شا�شي يف الأ�شرة, وهي جزء ل 

يتجزاأ من القت�شاد املحلي, ودورها الكبري يف املنا�شط القت�شادية.
واأيد اآخر امل�شروع املقرتح, م�شريًا اإلى اأن هناك حقوًقا لبد من حفظها 
للمراأة, وقد ينالها �شيء من التجاوز يف حالة عدم وجود اإثبات لها ولأ�شرتها 
واأهل  جميًعا  الأطراف  با�شتدعاء  اللجنة  مطالبًا  النف�شال,  حال  يف 
الخت�شا�س لتقدمي روؤية �شحيحة حتافظ على مكانة الأ�شرة, ول توؤدي اإلى 

ال�شتات مبا ل يتعار�س مع قوامة الرجل واحلفاظ على كينونة الأ�شرة.
الثبوتية  وثائقها  امتالك  يف  املراأة  بحق  العرتاف  اإن  اآخر:  ع�شو  وقال 
ووثائق اأطفالها اأمر يف غاية الأهمية, وهذا الأمر متحقق يف النظام احلايل, 
بالنظام,  اجلهل  اإلى  يعود  متداول  هو  وما  التنفيذية  لئحته  يف  ومف�شر 
وت�شاءل بقوله: كيف يطلب املقرتح اأمًرا متحقًقا يف النظام؟, واأ�شار اإلى اأن 
من اأهداف املقرتح عدم التفريق بني املواطن واملواطنة يف احلقوق وخا�شة 
حق ح�شولها على الوثائق الوطنية ورفع الأ�شرار املرتتبة على عدم ح�شول 

الأم على �شجل م�شتقل وحفظ كرامتها. مبينًا اأن جميع هذه امل�شوغات متت 
معاجلتها يف الالئحة التنفيذية اجلديدة املعتمدة يف عام 1432هـ.

ولفت النظر اإلى ما ن�شت عليه املادة الثالثة والع�شرون من النظام: “اأن 
لكل �شخ�س احلق يف اأن يح�شل على �شورة ر�شمية طبق الأ�شل من قيوده”, 
وجاء يف تف�شيل هذه املادة يف الالئحة التنفيذية للنظام يف البند “احلادي 
الأ�شل  طبق  ر�شمية  �شورة  على  احل�شول  يف  احلق  للمراأة  اأن  وال�شبعني” 
اأو  باأ�شولها  اأو  بها  املتعلقة  املدنية  الأحوال  �شجالت  امل�شجلة يف  القيود  من 

بفروعها اأو بزوجها.
واأ�شاف اأحد الأع�شاء: اأن املعلومات التي و�شعت يف امل�شوغات والأهداف 
لهذا املقرتح غري دقيقة ول تعك�س الواقع, فكيف ُيبنى مقرتح على افرتا�س 
اأن املراأة ل ي�شمح لها النظام باحل�شول على وثائقها, يف حني اأن مواد النظام 

توؤكد حق املراأة يف ذلك ومتنح للمراأة هذا احلق وهو مثبت لها يف النظام.
باملجل�س  للم�شت�شارين  العامة  الإدارة  الذي قدمته  الراأي  اآخر مع  واتفق 
الن�س  ويعجز  ي�شيف جديًدا,  التعديل ل  اأن هذا  للمقرتح من  درا�شتها  يف 

الأ�شا�شي عن الوفاء باأحكامه قبل التعديل.
وبنيَّ ع�شو اآخر اأن املقرتح عمل على اإلغاء م�شمى )رب الأ�شرة( من جميع 
مواد النظام, وعلى تغيري كل ما له عالقة باإثبات وجود رب لالأ�شرة, م�شريًا 
اإلى اأن ذلك بال �شك يتعار�س مع اأنظمتنا امل�شتمدة من ال�شريعة, والتي متنح 
اإلغاء م�شمى رب الأ�شرة وتعديله  اإن  الرجل احلق يف رئا�شة الأ�شرة. وقال: 
اإلى عبارة: )كل من الزوجني( يتعار�س مع النظام يف اململكة ومع امل�شالح 

املبا�شرة لالأ�شرة وللمجتمع ب�شكل عام.
لكن اأحد الأع�شاء راأى اأن هناك عدد من الأولد يدفعون ثمًنا باهًظا يف 
حال خالف الأبوين �شواًء تعليمًيا, اأو �شحًيا, اأو اجتماعًيا, اأو نف�شًيا نتيجة 
الفراغ احلا�شل يف اأنظمة الأحوال املدنية, ومتنى اأن ي�شد هذا املقرتح جزًءا 

من هذا الفراغ.
وختم اآخر باأن هذا التعديل فيه حل لكثري من امل�شكالت التي نواجهها يف 
الإن�شان, وراأى �شرورة م�شاركة   املجتمع من خالل هيئات وجمعيات حقوق 
لدرا�شة  وقانونية  �شرعية  اأو جمموعة  والق�شائية,  الإ�شالمية  ال�شوؤون  جلنة 

هذا امل�شروع من اجلوانب ال�شرعية.
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الدكتور / فهد العنزي
 نائب رئيس لجنة االقتصاد والطاقة

10

الشورى يوافق

على مشروع

نظام المنافسة

�افــق جمـــل�س ال�صــورى خــالل جل�صـــته العاديـــة الثـــامنـــة 

�اخلم�صــني التي عقــدها يـــوم الثالثـــاء املوافق 1437/1/7هـ, 

بـــرئـــــا�صــــة معـــايل رئيــ�س املجلــ�س ال�صـــيخ الدكتـــور عـــبداهلل 

بن حممد بن اإبراهيم اآل ال�صيـــخ, على م�صــر�ع نظام املناف�صة, يف 

الوقت الذي رف�س فيــه املجل�س بالأغلبيــة م�صـر�ع اإ�صرتاتيجــية 

تعزيز املناف�صة يف اململكة.

جاء ذلك بعد اأن ا�صتمـــع املجلـــ�س لوجهة نظر جلنة القت�صاد 

�الطاقة, ب�صاأن ملحوظــــات الأعـــ�صاء �اآرائهـــم جتـــاه م�صـــر�ع 

نظام املناف�صة )املعـــدل( �م�صـــر�ع اإ�صرتاتيجــية تعزيز املناف�صة 

يف اململكة, تالها نائب رئيـــ�س اللجنة الدكـــتور فهـــد بــن حمـــود 

العنزي حيث اأ��صح اأن الغايـــة من م�صـــر�ع النظـــام هي حـــماية 

املناف�صة العادلة �ت�صجيعها, اأما حماربـــة ال�صلــع الرديئـة �غالء 

الأ�صعار فتحكمها اأنظمة �لوائح اأخرى تخت�س بها �زارة التجارة 

�ال�صناعة, مثل: نظام مكافحة الغ�س التجاري �غريه.

واأ�شــاف الدكــتور العنـــزي اأن حمايـــة املناف�شـــة ومنع الحتكار �شتوؤدي 
اإلى انخفا�س الأ�شعار, وجذب امل�شتهلكني, وتقدمي مزايـــا عــدة يف م�شلحة 
امل�شتهلك, م�شريًا اإلى اأنه من املعروف اأنه لي�س من مهمـــات الأنظمـــة تبني 

النظريات القت�شاديـــة, وتو�شيح الفروقات فيما بينها و�شمولها التعريفات 
التي هي من عمل منظري القت�شاد.

وبنيَّ اأن الأنظمة والقوانني لي�شت ُكتًبا اأو مناهج علمية ُتدر�س يف قاعات 
املحا�شرات, اأو موؤلفات اقت�شاديـــة تو�شــح الفرق بني م�شطلح ما اأو غريه 
من امل�شطلحات القت�شادية املختلفة. واإنــما تاأخذ الأنظمــة ما يعنيها من 
التعريفات الالزمـــة لتطبيــقها, ولي�س بال�شرورة اأن تعربرِّ هـــذه التعريفــات 
عــن وجهـــة نظــر اقتــ�شاديـــة معينــة, اأو نظرية معيــنة, واإمنــا مــا حتتاجــه 
الأنظمة من تعريفات عند �شيانــة مواد النظام لين�شجم مع غاياته واأهدافه 

وجمالت تطبيقه«. 

وعن �شبب عدم تبني اللجنـــة م�شــروع ال�شرتاتيجـــية لتــعزيز املناف�شة, 
اأو�شح الدكتور العنزي اأن اللجنة انتهت يف تقريرها اإلى اأن هـذه ال�شرتاتيجية 
ل ترقى اإلى كونها اإ�شرتاتيجيـــة باملعنى الدقـــيق لهـــذه الكلمـــة؛ وذلك نظًرا 
لفتقارها لأب�شط معايري ال�شرتاتيجيــة, اإ�شافــة اإلى اأن جمـل�س املناف�شة اأّيد 

اللجنة على هذا الراأي مع عدد من اجلهات التي ا�شت�شافتها اللجنة.

د.العنزي: مشروع النظام يأتي لحماية 
المنافسة العادلة وتشجيعها

 حماية المنافسة ومنع االحتكار 
ستؤدي إلى انخفاض األسعار،

وجذب المستهلكين

مداوالت القبة
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اإن م�شروع النظـــام جـــاء لينظـــم قواعـــد املناف�شـــة العادلــة,  واأ�شاف: 
وا�شتقالليـــة اجلهـــة املعنـــية باملنافـــ�شة, ومنحــها ال�شتقاللية الكاملة مبا 
نها من ممار�شـة �شالحياتـــها  يحــقق الغايـــات والأهداف املر�شومة له, وميكرِّ
الكاملة, موؤكــدًا اأن اللجنـــة راأت اأن يكـــون للمجلـــ�س رئي�شًا متفـــرغًا ل تقـــل 
مرتبته عن املرتبـــة املمتـــازة, ويتم تعيــني نــائٍب لـــه, ويكون الرئي�س م�شوؤوًل 
عن تنفـــيذ �شيا�شـــات املجل�س, واإدارة �شـــوؤونـــه املاليـــة والإداريـــة, وتنفـــيذ 

القرارات التي يتخذها.
وعن ربط جمل�س حماية املناف�شـــة برئيـــ�س جمـــل�س الوزراء قال العنزي: 
اإن ذلك يعد تاأكيًدا وتعزيًزا ل�شتقالليته, وح�شًما ملرجعيـــته؛ بحــيث ل يكون 
مرتبًطا بجهة تنفيذية حمددة كما هو احلــال يف النظـــام احلــايل - حيث 
يراأ�س املجلــ�س وزيـــر التجـــارة وال�شناعة-, لفتًا النظر اإلى الأعباء امللقاة 
على عاتق الوزير ورئا�شته لعـدد من اجلهات؛ جتعل املجل�س �شمن دائرة هذه 
امل�شوؤوليات املت�شعبة, عالوًة على اأن ا�شتقالليـــة املجــال�س الرقابية اأ�شبحت 

مطلًبا تنظيمًيا مهًما.

كما يتم ربط جمل�س حماية املناف�شـــة برئي�س جمــــل�س الوزراء وفًقا لقرار 
جمل�س ال�شورى رقم )75/146( وتاريخ 1436/2/17هـ, الـــذي ن�س على: 
املناف�شة اإلى هيئة عامــة ترتبط برئي�س  حماية  جمل�س  حتويل  على  “العمل 

جمل�س الوزراء”.
واأكد نائب رئي�س اللجنة على عدم منا�شبة الن�س على احلـد الأدنى ملمثلي 
اجلهات احلكومية مبا ل يقل عن املرتبة الرابعة ع�شرة؛ وذلك لعدم حرمان 
الدرجة  اأو  واملرتبة  لع�شويته,  الدخــول  من  ال�شابة  الكفاءات  من  املجل�س 
الوظيفية ل تعك�س بال�شرورة الكفاءة, اأو اإمكانية التفرغ الالزم للقيام مبهام 

ع�شوية املجل�س. 
وحول عبارة: “امل�شلحة العامة” بنيَّ نائـــب رئـــي�س اللجـــنة اأنها عبارة 
ف�شفا�شة وهي الهدف من جميع الأنظمة واإن مل ُين�س عليـــها؛ حيـــث اأ�شـــار 
النظام الأ�شا�شي للحكم اإلى اأن الأنظمة تــ�شدر لرتتيب امل�شالـــح العامـــة, 
واملادة ال�شابعة وال�شتون من النظام تن�س على اأن ال�شلطـــة التنظيمية ت�شع 
الأنظمة واللوائح فيما يحقق امل�شلحة اأو يرفــع املف�شدة يف �شـــوؤون الدولـــة, 
ولذلك كان القت�شار على حتديد م�شلحـــة امل�شتـــهلك هـــو اأحد الأهـــداف 

الأ�شا�شية مل�شروع النظام. عدم الموافقة على مشروع 
إستراتيجية تعزيز المنافسة
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د. حسام العنقري
رئيــس اللجـــنة المــــاليـــة

عضو يقترح فصل مصلحة 
الزكاة والدخل ومنحها 

االستقاللية00 وآخر يطالب 
بإخراج ضرائب شركات 

البترول من المصلحة
إلى وزارة المالية

 ناق�س جملـــ�س ال�صـــورى خـــالل جل�صتـــه العاديـــة ال�صاد�صـــة 
�اخلم�صني التي عقدها يوم الثـــالثاء املوافـــق 1436/12/30هـ, 
برئا�صة معايل رئي�س املجل�س ال�صيخ الدكتور عبداهلل بن حممد 
التقرير  ب�صاأن  املاليـــة,  اللجنـــة  تقـــرير  ال�صيخ  اآل  اإبراهيم  بن 
ال�صنوي مل�صلحـــة الزكـــاة �الدخـــل للعــــام املايل 1436/1435هـ 

الذي تاله رئي�س اللجنة الدكتور ح�صام العنقري.

�بعد طرح تقرير اللجنـــة �تو�صــياتها ب�صاأن املو�صوع للنقا�س 
ا�صتح�صن اأحد الأع�صاء اأن ت�صمن م�صلحــة الزكـــاة �الدخــل يف 
تقريرها جهودها يف جباية زكاة بهيمة الأنعام, بينـــما راأى اآخـــر 
حذف �صريبة �صركات البرت�ل من التقــرير حتى يكـــون معقوًل 
�يتفق مع الواقع, �راأى اأن تعدل اللجنة عبارة »�صرائب �صركات 

البرت�ل« اإلى »الدخل« من بيع البرت�ل �النفط �الغاز.

واقتـــرح عـــ�شو اآخـــر ف�شـــل م�شلحــة الزكاة والدخل عن وزارة املالية 
واإعطائـــها ا�شتقاللــية كاملــة. بينــما راأى اآخــر اإخـــراج “�شـــرائب �شركات 
البرتول” من امل�شلحة اإلى وزارة املالية مبا�شرة من خـــالل وكالـــة الـــوزارة 

ل�شوؤون الإيرادات بحيث يكون اإيراًدا �شافًيا للدولة ولي�س اإيراًدا �شريبًيا.

واأكـــد اأحـــد الأع�شـــاء اأهميـــة مراجعة اآليـــة التوزيــع والتح�شيل لزكاة 
الثمار وزكاة بهيمة الأنعام, وتنظيم اآليات جباية زكـــاة الأمـــوال من خـــالل 

احل�شابات يف البنوك.
وطالب ع�شو اآخر بال�شتفادة من بيوت اخلربة املحليـــة واجلهات الأخرى 
املوؤهلة كهيئة املحا�شبني القانونـــني ال�شعوديني, وجمعيــة املحا�شبــة ال�شعودية 

وكذلك اأق�شام املحا�شبة يف اجلامعة.

ولفت اأحد الأع�شاء النظر اإلى اأن عبارة: “الزكاة والدخل”, هي اإيرادات 
للدولة  اإيراد  اإذا كان هناك  املالية, مت�شائاًل عن ما  اأنها وزارة  اأي  الدولة, 
يخرج عن الدخل؟, وبنيَّ اأن الزكاة والدخل هي كلمة اقت�شادية �شاملة لكل 

اأنواع الإيرادات املبا�شرة وغري املبا�شرة.  

واأيد ع�شــو اآخـــر اللجنـــة يف تو�شيتها الأولى التي تطالب ب�شرعة اإ�شدار 
نظام جباية الزكاة على الأن�شطـــة التجاريـــة واملهنيـــة, وا�شتحــ�شن اآخر اأن 
ت�شتقطب امل�شلحة الكفاءات املتمــيزة, واإيجـــاد احلــوافز لهــم, وفتح املجال 

لالبتعاث اخلارجي للح�شول على �شهادة املاج�شتري يف املحا�شبة. 

المطالبة بسرعة إصدار نظام 
جباية الزكاة على األنشطة التجارية 

والمهنية
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واقرتح ع�شو اآخر اأن تقوم م�شلحــة الزكـــاة والدخـــل باحل�شـــول على 
اأوجه ال�شرف للجهات املعروفة �شرًعا من الفقـــراء وامل�شاكــني وابن ال�شـــبيل 
والغارمني ويف �شبيل اهلل والقائمني عليها وغريهم, بدًل من اإيداع ما لديها يف 
ح�شاب خا�س لوزارة ال�شوؤون الجتماعية, وبيان ذلك يف تقريرها ال�شنوي. 

ولحظ اآخر اأن ن�شبة الأحكام ال�شـــادرة من ديـــوان املظــــامل ل�شالــــح 
امل�شلحة متدنية جًدا, ول حظ اأن تقرير امل�شلحـــة مل يو�شح كيفية احل�شول 
على الن�شب والأرقام ملوؤ�شرات العتمادية, وفاعلية التوا�شــــل, ور�شا املكلفني 

وغريها. وطالب بت�شمني ذلك يف التقرير القادم.

ولفت اأحد الأع�شاء النظر اإلى اإن هناك وظـــائف �شاغـــرة يف امل�شلحــــة 
تفوق )500( وظيفة, مت�شائاًل عن �شبب عدم �شغـــلها؟ ل�شيـــما واأن هــــناك 

الكثري من اخلريجني واخلريجات �شنوًيا.

كما اقرتح الع�شو اأن تقوم امل�شلحة مبراجعة هيكلها التنظيمي, واإ�شدار 
تنظيم جديد يتوافق مع امل�شوؤوليات والتطورات التي تواجهها. 

وا�شتغرب اآخر ت�شرب بع�س موظــــفي امل�شلـــحة, رغـــم اأن هنـــاك حوافز 
مالية, ودورات تدريبية ملن�شوبيها.

واأيد اأحد الأع�شاء اأن تقوم امل�شلحة بعقد املوؤمتـــرات, والنــدوات, وور�س 
العمل, والتعـــاون مع اجلامعــات ومراكز البحوث للتعريف بعملـــها, واإي�شاح 
ن�شاطــــاتها واأهدافـــها, لفــــتًا اإلى اأهمـــية الرتكــــيز على التدريب والتـــاأهيل 
مــن خــــالل التعاقــــد مع املوؤ�شــــ�شات واملعاهـــد املتخ�شـــ�شة لتدريب وتاأهيل 

موظفي امل�شلحة. 

ويف نهاية املناق�شة قرر املجل�س املوافقـة على منح اللجنة املالية مزيدًا من 
الوقت لدرا�شة ما طرحـــه الأعـ�شاء من اآراء وملحوظات ومقرتحات, والعودة 

بوجهة نظرها اإلى املجل�س يف جل�شة �شابقة.
اقتراح بأن تقوم المصلحة بصرف 

إيراداتها على أهل الزكاة شرعًا
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األستاذ محمد المطيري
رئيس لجنة الحج واإلسكان والخدمات

الشورى يطالب وزارة 
اإلسكان بفصل قوائم 
االنتظار على بوابتها 

لتعجيل اإلقراض للراغبين 
في شراء وحدات سكنية 

من القطاع الخاص

طـــالب جمـــل�س ال�صـــورى خـــالل جل�صـــته العاديـــة الثالثــــة 
1436/12/22هـ,  املوافق  الثنني  يوم  عقدها  التي  �اخلم�صني 
برئا�صة معايل رئي�س املجل�س ال�صيخ الدكتور عبداهلل بن حممد 
بن اإبراهيم اآل ال�صيخ, �زارة الإ�صكان باأن تقدم خططها الزمنية 

�املكانية �العمرانية لتوفري املنتجات ال�صكنية للمواطنني.

بوابة  النتظار على  بف�صل قوائم  الوزارة  املجل�س  كما طالب 
�زارة الإ�صكان بحيث يعجل الإقرا�س للراغبني يف �صراء �حدات 
�صكنية من القطاع اخلا�س, �دعم البند املخ�ص�س لذلك من املبالغ 
املعتمدة, �التن�صيق مع �زارة ال�صوؤ�ن البلدية �القر�ية �اجلهات 
املعنية لإعداد الت�صاميم العمرانية املرنة من اأجل رفع الكثافة 
ال�صكانيــــة يف املـــدن الرئيـــ�صة التي ل تتوفر فيها اأرا�ٍس منا�صبة 

مل�صر�عات الإ�صكان.

النـــق�س  �دعـــا املجلـــ�س يف قراره �زارة الإ�صكـــان ملعـــاجلــة 
يف الكــــوادر الب�صريــة مـــن خـــالل اإ�صغـــال الوظـــائف ال�صـــاغرة 
لديها, �التعا�ن مع القطاع اخلـا�س لتوفري اخلبــرات التخ�صــ�صية 

التي حتتاجها.

جـــاء ذلك يف الـــقرار الـــذي اأ�صـدره املجلـــ�س بالأغلبية بعد 
اأن ا�صتــمع لوجــهة نظر جلنة احلج �الإ�صكـــان �الـخدمات ب�صاأن 
ملحوظــات الأعـــ�صاء �اآرائـــهم جتـــاه التقـــرير ال�صـــنوي لوزارة 

الإ�صكان للعام املايل 1435/1434هـ, التي تـــالها رئيــ�س اللجنة 
الأ�صتاذ حممد املطريي.

وخل�شت اللجنة ردها يف عدد من املحاور, ففي حمور تدين ن�شبة ملكية 
امل�شاكن بينت اللجنة اأنها تتفق مع اأن احلاجة تدعو اإلى مراجعة الدرا�شات 
تغطيته  اأهمية  اإلى  م�شرية  املالئم,  امل�شكن  وتعريف  ال�شكانية  الإح�شائية 

�شمن وثيقة ال�شرتاتيجية الوطنية لالإ�شكان. 

وفيما يتعلق بتوفري ال�شكن للفقراء واملحتاجني؛ قال رئي�س اللجنة حممد 
املطريي اإن تنظيم الدعم ال�شكني ال�شادر بقرار جمل�س الوزراء رقم )82( 
وتاريخ 1435/3/5هـ, املت�شمن اآلية ال�شتحقاق, يركز على تقدمي املنتجات 
ال�شكانية لالأكرث ا�شتحقاقًا, وفق املعايري املحددة يف اآليات ال�شتحقاق, وهذه 

الآلية جتعل الأولوية لهذه الفئة. 

دعا االسكان للتعاون مع
القطاع الخاص لتوفير الخبرات 

التخصصية التي تحتاجها
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املطريي  اأ�شار  القطاع اخلا�س  مع  بامل�شاركة  الثاين اخلا�س  املحور  ويف 
الذي  العقارية  التنمية  �شندوق  مع  بالتن�شيق  قامت  الإ�شكان  وزارة  اأن  اإلى 
اأطلق اأكرث من اثنتي ع�شرة مبادرة يف جمال التمويل العقاري, كما ا�شتمرت 
الوزارة يف زيادة تعاونها مع القطاع اخلا�س لتوفري امل�شكن املالئم, وقد �شبق 
الرقم  ذو  القرار  اآخرها  ال�شاأن,  هذا  يف  قرارات  اتخذ  اأن  ال�شورى  ملجل�س 
ما  وثالثًا  ثانيًا  البندين  املت�شمن يف  والتاريخ 1435/8/26هـ,   )50/102(
ياأتي: البند ثانًيا: “تعزيز دور القطاع اخلا�س يف امل�شاهمة بتوفري الوحدات 
باأ�شعار منا�شبة, وتقدمي حزمة من احلوافز والت�شهيالت الالزمة  ال�شكنية 

لذلك”. 
م�شاندة  لإيجاد  العقارية  التنمية  �شندوق  مع  “التن�شيق  ثالثًا:  والبند 

للتمويل العقاري من خالل القطاع اخلا�ص ب�شروط واإجراءات مي�شرة”. 
اإن  اللجنة:  رئي�س  قال  الإ�شكاين  التمويل  على  الرتكيز  حمور  وب�شاأن 
التمويل العقاري هو اأحد احللول الرئي�شة ملعاجلة م�شكلة الإ�شكان, وقد �شبق 
املت�شمن  1435/5/9هـ,  وتاريخ   )18/32( رقم  قراره  اأ�شدر  اأن  للمجل�س 
املبلغ  اآلية ال�شتحقاق من  ال�شكن وفق  اإقرا�س م�شتحقي  ل�شرعة  اآلية  و�شع 

املخ�ش�س لإن�شاء )500( األف وحدة �شكنية.

اأن  اإلى  النظر  ال�شكنية لفت املطريي  الوحدات  وبخ�شو�س حمور حجم 
بيانات وزارة الإ�شكان تفيد باأن م�شكلة الإ�شكان ترتكز يف املناطق احل�شرية 
واملدينة  املكرمة,  ومكة  وجدة,  الريا�س,  مقدمتها:  يف  وتاأتي  الرئي�شة, 
املناطق,  ال�شكنية يف كل  الوحدات  والدمام, وهناك درا�شة حلجم  املنورة, 
الوحدات  بناء  من  حتول  الوزارة  عمل  اأن  اإلى  الإ�شارة  مع  واملحافظات, 
للمواطن  تتيح  التي  املتنوعة,  ال�شكني مبنتجاته  الدعم  تقدمي  اإلى  ال�شكنية 

اختيار املنتج ال�شكني الذي يرغب فيه. 
ال�شرتاتيجية  اأن  اللجنة  رئي�س  اأو�شح  ال�شامل  التخطيط  حمور  وحول 
العمرانية ال�شادرة بقرار جمل�س الوزراء عام 1421هـ, تاأخذ يف احل�شبان 
اإيجاد  واإلى  ال�شاملة,  العمرانية  التنمية  مل�شتقبل  ال�شليم  التخطيط  اأهمية 
نظام تخطيطي عمراين �شامل على م�شتوى الدولة, ويتولى م�شوؤولية تنفيذ 
روؤية اإ�شرتاتيجية عمرانية يف امل�شتقبل, تاأخذ يف العتبار املعايري الجتماعية 
التي  الوزارة  م�شروعات  اأن  مفيدًا  احلياة.  ونوعية  والقت�شادية  وال�شحية 

تعتمد على التخطيط وتطوير البنية التحتية؛ تراعي تلك اجلوانب. 
ويف حمور توظيف وزارة الإ�شكان للعن�شر الن�شائي اأفاد املطريي اأن وزارة 
الإ�شكان حديثة الن�شاأة, و�شتقوم بتجهيز اأماكن منا�شبة لالأق�شام الن�شائية 
يف ديوان الوزارة والفروع, و�شيتم التوظيف فيها يف حالة جاهزيتها. م�شريًا 
اإلى اأن اللجنة اأعدت التو�شية الرابعة املتعلقة بنق�س الكوادر الب�شرية ب�شكل 

عام, حتقيقًا ملا لحظته من نق�س يف الكوادر الب�شرية.

المطيري: الحاجة تدعو إلى مراجعة 
الدراسات اإلحصائية وتعريف

المسكن المالئم
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المؤسسة العامة 
للتقاعد.. التزام كبير جدًا 

للمتقاعدين.. وحلول 
لمواجهة »العجز«!

ا�صتثــمــــارات املوؤ�ص�صـــة العامـــة للتقـــاعد, �م�صــر�عي نظــامي 

التقاعد الع�صكــري �املدين, �التقاعـــد املبكر الـــذي اأثقـــل كــاهل 

املوؤ�ص�صة ماليًا, كـــانت حمــا�ر اأطر�حــات اأع�صاء جمل�س ال�صورى 

اأثناء مناق�صة املجل�س خالل جل�صتــه العاديــة الرابعة �اخلم�صني 

التي عقدهـــا يـــوم الثالثـــاء املوافـــق 1436/12/23هـ برئا�صة 

معايل رئي�س املجلــ�س ال�صـــيــخ الدكــتور عــبداهلل بن حمــــمد بن 

اإبراهـيم اآل ال�صيخ, تقــرير اللجنة املالية, ب�صاأن التقرير ال�صنوي 

للموؤ�ص�صة العامة للتقاعد للعــام املايل 1436/1435هـ الذي تاله 

رئي�س اللجنة الدكتور ح�صام العنقري.

فبعد طرح تقرير للجنة وتو�شياتها للنقا�س اأ�شار اأحد الأع�شاء اإلى اأنه 
من خالل التقرير يت�شح اأن حجم التزامات املوؤ�ش�شة جتاه املتقاعدين كبري 
جًدا, ول يتواكب مع حجم ال�شرتاكات ل�شيما يف القطاع الع�شكري, مطالبًا 
املوؤ�ش�شة  ا�شرتاتيجيات  مبراجعة  الثالثة  التو�شية  �شياغة  باإعادة  اللجنة 
منخف�س  الداخلية  ال�شتثمارات  عائد  واأن  خا�شة  الداخلية,  ال�شتثمارية 

مقارنة بعوائد ال�شتثمارات اخلارجية.

حيث  متحققة؛  تو�شياتها  بع�س  اأن  اإلى  اللجنة  نظر  اآخر  ع�شو  ولفت 
مبعدل  الدولة  م�شاهمة  ح�شة  رفع  على  التفاق  مت  باأنه  املوؤ�ش�شة  اأفادت 
)5%( للمدنيني, و )7%( للع�شكريني, واقرتح الع�شو اأن تكون هناك تو�شية 
اأن تتم  التقاعد املبكر, التي تعاين منها املوؤ�ش�شة, كما اقرتح  تعالج م�شكلة 

الب�شرية  واملوارد  الإدارة  جلنة  قبل  من  للموؤ�ش�شة  القادم  التقرير  درا�شة 
لكونها تدر�ص تقرير وزارة اخلدمة املدنية، والرتباط التقاعد بنظام اخلدمة 
املدنية, اإ�شافة اإلى اأن وزير اخلدمة املدنية هو الذي يراأ�س جمل�س املوؤ�ش�شة 

العامة للتقاعد.

اأدى  واملنافع  تبايًنا بني ال�شرتاكات  اأن هناك  اإلى  الأع�شاء  اأحد  واأ�شار 
اإلى اأن يبلغ حجم الحتياطات املوجودة يف التقاعد الع�شكري )6.5%( مبا 
يوازي �شعف الإنفاق ال�شنوي للموؤ�ش�شة, وبالن�شبة للتقاعد املدين )%15.9( 
واآلية  التقاعد  نظام  يف  النظر  باإعادة  مطالبًا  الع�شكري,  التقاعد  �شعف 

ا�شتثماراته وال�شيا�شة املالية للموؤ�ش�شة.

ودعا ع�شو اآخر املوؤ�ش�شة لتفعيل اأدوات الدخار وال�شتثمار, م�شريًا اإلى 
الفر�شة  يتيح  املوؤ�ش�شة  داخل  ا�شتثماري  �شندوق  هناك  يكون  اأن  ميكن  اأنه 

رفع حصة مساهمة الدولة %5 
للمدنيين و7 % للعسكريين

إعادة النظر في نظام التقاعد 
وآلية استثماراته والسياسة المالية 

للمؤسسة
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با�شتثمار  املوؤ�ش�شة  تقوم  اأن  على  فيه,  بال�شتثمار  امل�شرتكني  يرغب من  ملن 
هذه املبالغ و�شرفها للمتقاعد بعد تقاعده, كما اقرتح الع�شو اأن يكون هناك 
اخلدمات  اإجراءات  وت�شهيل  تنظيم  على  يقوم  للمتقاعدين  خا�س  مكتب 

اللوج�شتية املقدمة لهم.
التقاعد  نظاَمي  م�شروع  م�شري  عن  الأع�شاء  اأحد  ت�شاءل  جانبه  من 
اإلى  رفعهما  ومت  عام 1423هـ,  املوؤ�ش�شة  اأعدتهما  اللذين  واملدين  الع�شكري 

املقام ال�شامي عام 1424هـ. 
الإ�شراع يف  ب�شرورة  ال�شورى  قرارين من جمل�س  �شدور  رغم  واأ�شاف: 
اعتماد هذين النظامني؛ اإل اأن التقرير مل يبني ما مت ب�شاأنه يف هذه املدة, 
مطالبًا اللجنة باإفادة املجل�س عن امل�شروع الذي �شوف ي�شهم يف حل كثري من 

امل�شكالت التنظيمية التي تعاين منها املوؤ�ش�شة.

التي  واملالية  النظامية  الت�شحيحية  الإجراءات  عن  اآخر  ع�شو  وت�شاءل 
يف  واحلرج  القائم  النقدي  العجز  م�شكلة  على  التغلب  يف  املوؤ�ش�شة  ت�شاعد 
ل�شالح  امل�شتحقة  الأر�شدة  حتويل  عدم  اأ�شباب  وعن  الع�شكري,   التقاعد 
املوؤ�ش�شة. كما ت�شاءل عن عدم حتديد موعد وجدول زمني تقوم خالله وزارة 
املالية بت�شديد الأر�شدة امل�شتحقة ل�شالح املوؤ�ش�شة العامة للتقاعد, خا�شة 

اأن املبلغ امل�شتحق عليها كبري جًدا, واإذا ما مت حتويله ل�شالح املوؤ�ش�شة �شيحل 
الكثري من امل�شكالت القائمة حالًيا. 

ت�شاعد  اأن  املمكن  من  التي  ال�شتثمار  جمالت  عن  اآخر  ت�شاءل  كما 
املوؤ�ش�شة على تنمية ا�شتثماراتها بطريقة اآمنة ومبا مياثل املعدلت العاملية, 
م�شريًا اإلى اأن املوؤ�ش�شة ت�شتثمر حالًيا ما ن�شبته )43%( يف الأ�شهم, وكما هو 
املوؤ�ش�شة بعدم  النوع من ال�شتثمار عايل املخاطر؛ وطالب  اأن هذا  معروف 
التو�شع يف هذا النوع من ال�شتثمار يف ظل ال�شطرابات املالية والقت�شادية 

التي يعي�شها القت�شاد العاملي يف ال�شنوات الأخرية. 
العجز  ملعاجلة  الدائمة  احللول  عن  للموؤ�ش�شة  �شوؤاًل  اآخر  ع�شو  ووجه 
الكتواري, م�شريًا اإلى اأن التقرير مل يو�شح دورية الفح�س الكتواري الذي 
قامت به املوؤ�ش�شة واملدى امل�شتهدف, خا�شة اأن هناك عجًزا مالًيا اكتوارًيا 
يقابله �شعف يف اأداء ال�شتثمار. واقرتح اأن تكون هناك تو�شية حول درا�شة 
ال�شرائية  القوة  على  نحافظ  حتى  الت�شخم  مبعدل  التقاعدي  الراتب  ربط 

لدخل التقاعد.

جدول زمني لتسديد وزارة المالية 
المبالغ الكبيرة المستحقة للمؤسسة
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اأحد الأع�شاء عدم حتقيق موؤ�ش�شة التقاعد الإيراد املنا�شب,  وا�شتغرب 
رقم �شعيف  اإيرادات  كمبلغ  التقرير  التي ذكرها  الثمانية  املليارات  واعترب 

مقارنة باملبالغ التي ت�شتثمرها املوؤ�ش�شة. 

وطالب اآخر با�شت�شافة معايل حمافظ املوؤ�ش�شة العامة للتقاعد ملناق�شته 
حول اأو�شاع املوؤ�ش�شة, م�شريًا اإلى اأنه من امل�شتغرب اأن مثل موؤ�ش�شة التقاعد 
بحقوق  الوفاء  ت�شتطيع  ولن  اأعوام,  �شتة  بعد  مفل�شة  ت�شبح  اأن  املمكن  من 
مناطق  �شمول  على  املوؤ�ش�شة  حر�س  عدم  الع�شو  انتقد  كما  امل�شتفيدين, 

اململكة يف ا�شتثماراتها. 

فيما اقرتح ع�شو اآخر باإيقاف موؤقت وقتي للتقاعد املبكر لدى الع�شكريني 
اإلى وجود عجز  املوؤ�ش�شة, م�شريًا  لفرتة معينة, حتى ل يزداد ال�شغط على 
بواقع  املتقاعدين  على  ت�شرفه  وما  الع�شكريني,  املوؤ�ش�شة من  فيما حت�شله 

ع�شرة مليارات ريـال.

بعد ذلك عقب معايل الرئي�س قائال باأن التقرير ل يوجد به ما يدل على 
طلب  فقد  املوؤ�ش�شة  رئي�س  معايل  بدعوة  يتعلق  وفيما  مفل�شة,  املوؤ�ش�شة  اأن 
بنف�شه احل�شور اإلى املجل�س, وفعاًل ح�شر والتقى م�شوؤويل املجل�س واأع�شائه 
وعر�س كل ما لديه, وكانت املوؤ�ش�شة �شفافة جًدا فهي تقول اأن لديها م�شكلة 
ويف امل�شتقبل �شتتفاقم, ومل تخف ذلك, بل طلبت من املجل�س امل�شاركة يف 
معاجلة هذه امل�شكلة, التي من اأ�شبابها التقاعد املبكر وكذلك ال�شن املبكرة 

لتقاعد الع�شكريني.

وراأى اأحد الأع�شاء اأنه من املنا�شب لو اأن التقرير �شلط ال�شوء على ما 
ورد يف ال�شفحة ال�شابعة باأن هناك )301( موظف التحقوا بدورات تدريبية 
خمتلفة, وذكر تف�شيالت عن هوؤلء املوظفني, كما اأنه من املنا�شب اأن تقوم 
ت�شمل  بحيث  تبنيها,  التي  ومبانيها  مقارها  يف  ا�شتثماري  بعمل  املوؤ�ش�شة 

مكاتب للموظفني وكذلك ا�شتثمارات تعود على املوؤ�ش�شة.

وطالب ع�شو اآخر اللجــــنة باإي�شاح مدة تراكم املبالغ املالية لدى وزارة 
املالية, واجلهود التي بذلتـــها مع الوزارة من اأجل احل�شول على تلك املبالغ, 
ل�شيـــــما اأن معـــايل وزيـــر املاليـــة كان رئيـــ�ًشا ملجلـــ�س اإدارة املوؤ�ش�شـــة يف 

وقـــت �شابق.
واأيد اآخر اأن تعدل اللجنة �شياغة تو�شيتها باأن تقوم وزارة املالية باإ�شدار 
ولت�شتفيد  باملبالغ,  الإيفاء  ل�شمان  وذلك  املوؤ�ش�شة,  ل�شالح  مالية  �شندات 

املوؤ�ش�شة من املبالغ با�شتثمارها.

ودعا اأحد الأع�شاء اإلى حتديد اأهداف ا�شتثمارات ال�شناديق التقاعدية؛ 
باأعلى  املطالبة  فيمكن  ال�شتثمار  على  العائد  فقط  كانت  اإذا  اأنه  مو�شحًا 
عائد, اأما اإذا كان الهدف هو العائد على ال�شتثمار والتنمية الوطنية - كما 
املو�شوع  في�شبح   - ودول كثرية  ال�شعودية  العربية  اململكة  به يف  هو معمول 
الوطني  القت�شاد  تطوير  يف  ال�شتثمار  لأن  ال�شتثمار؛  عائد  عن  خارًجا 
العائد على  متو�شط  فاإن  ومع ذلك  اأعلى عائد,  الأحيان  يقدم يف معظم  ل 
يفوق  بلغ )4.9%( مبا  �شنوات  اآخر خم�س  التقاعد يف  موؤ�ش�شة  ا�شتثمارات 

معظم الدول املو�شحة يف اجلدول التا�شع.

وقال ع�شو اآخر: اإن معدل الت�شخم لنف�س الفرتة و�شل )3%( مما يعني 
اأن العائد احلقيقي ي�شل اإلى )1,5%(. وراأى اآخر اأنه من غري املمكن العمل 
املحلي  ال�شوق  من  النفكاك  دون  العاملية  التقاعد  موؤ�ش�شات  باأف�شل  اأ�شوة 

الأقل عائًدا من الأ�شواق العاملية.
بحاجة  وهم  يواجهون حتديات  املتقاعدين  اأن  اإلى  الأع�شاء  اأحد  ولفت 
اأن يرفع معايل حمافظ  املنا�شب  اإلى درا�شات فقط, ومن  ولي�س  اإلى حلول 
القت�شادية  ال�شوؤون  اإلى جمل�س  مبا�شرة  املوؤ�ش�شة  تقارير  التقاعد  موؤ�ش�شة 

والتنمية وذلك لت�شريع ملف النظام اجلديد للتقاعد.

لتو�شيح وجهة  اللجنة  اأمام رئي�س  الرئي�س املجال  اأتاح معايل  بعد ذلك 
الرد  تاأجيل  فطلب  ومقرتحات,  اآراء  من  الأع�شاء  طرحه  ما  ب�شاأن  نظرها 
لتتمكن اللجنة من درا�شة ما اأثري خالل النقا�س درا�شة وافية والعودة بوجهة 

نظرها اإلى املجل�س يف جل�شة قادمة باإذن اهلل.

اقتراح إيقاف مؤقت للتقاعد المبكر 
لدى العسكريين
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ي�صتغلوا  , كي ل  �الهند�صة  �الكيمياء  الفيزياء  العرب حتى درا�صة  اأن حتظر على   - لها  الداعمني   �  - اإ�صرائيل  تكاد 

معرفتهم يف هذه العلوم لإنتاج اأ�صلحة دمار �صامل , �بخا�صة الأ�صلحة النو�ية.. لأن ما يعتمل يف �صد�ر العرب من غنب �قهر 

جتاه ال�صهاينة, قد يدفع العرب - اأ� بع�صهم - ل�صتخدام هذه املعرفة �صد عد�هم الأ�ل  )�صيما �اأن هذا العد� ي�صهر  نف�س 

ال�صالح �صدهم(... �فى ذلك تهديد )خطري ( لـ » اأمن اإ�صرائيل « ..؟!!

اإن من عجائب العالقات الد�لية احلالية, اأن ت�صع د�ل عظمى كل ثقلها... لكي ت�صمن » تفوق « �هيمنة د�يلة م�صطنعة 

- يف كل املجالت, �منها الت�صلح بكل اأنواع الأ�صلحة الإ�صرتاتيجية. �فى ذات الوقت, تعمل كل ما بو�صعها لإ�صعاف الطرف 

الآخر - العرب - �احليلولة د�ن نهو�صه... حتى ل يهدد اإ�صرائيل, �حتى مت�صي بالده لقمة �صائغة لل�صهيونية, �اأطماعها 

ال�صتعمارية البغي�صة. 

�تتجلى هذه العجيبة يف فل�صطني �العراق, �غريهما.  كما تتجلى بو�صوح اأكرب  يف م�صاألة الت�صلح النو�ي. ففي الوقت 

الذي ُي�صمح فيه لإ�صرائيل بامتالك حوايل 300 راأ�س نو�ي, ���صائل حملها �قذفها يف دائرة كربى... تكاد تغطي كل العامل 

العربي, فاإن الغرب الداعم يقيم الدنيا �ل يقعدها اإن �صرعت اإحدى الد�ل العربية يف اأبحاث نو�ية, اأ� فكرت يف امتالك 

بنية نو�ية لالأغرا�س ال�صلمية ؟!

لقد امتلكت اإ�صرائيل قوة نو�ية �صاربة, بدعم غربي تقنى ��صيا�صي �صامل, �مازالت ترف�س حتى جمرد خ�صوع بع�س 

 ,)NPT(« النو�ية  الأ�صلحة  انت�صار  حظر  »اتفاقية  اإلى  الن�صمام  عدم  على  �ت�صر  الد�يل,  للتفتي�س  النو�ية  من�صاآتها 

ال�صالح  من  خالية  اأ��صط  �صرق  “منطقة  لإقامة  الداعية  �الد�لية(  )�الإقليمية  العربية  املحا�لت  كل  من  �ت�صخر 

. )NFZME (“النو�ي

اأما العرب, فقد وقعوا التفاقية املذكورة, و�سادقوا عليها, دولة بعد اأخرى. ومع ذلك مازالت بع�ض الأو�ساط الغربية 

د�ائر  من  )باإيعاز  العراق  جتاه  عمل  ما  �راأينا  تذكر.  تقنية  نو�ية  معرفة  اأي  من  العربي  العامل  خلو  �صمان  على  تعمل 

�صهيونية معر�فة( ملجرد اأنه كان لديه بع�س العلماء القادرين على تطوير �صالح نو�ي, �جمرد احتمالية حيازة العراق 

للخيار النو�ي, يف املدى الطويل. 

    �من الأمثلة على  هذا التحامل الأقا�يل التي  اأثريت موؤخرًا, من قبل بع�س ��صائل الإعالم الأمريكية املت�صهينة, باأن 

اململكة لديها من�صاآت �مواد نو�ية خطرة, �اأنه ينبغي اإخالءها من هذه التقنية. �هى اأكذ�بة.. مل يكن هدفها �صوى حجب 

الأنظار عن اإمكانات اإ�صرائيل النو�ية. �رمبا التغطية اأي�صا على عيوب التفاق النو�ي الخري بني اإيران �د�ل5 +1.

بينما يوؤكد امل�صوؤ�لون ال�صعوديون دائمًا عدم �جود اأي قدرة نو�ية لها بعد ع�صكري  باململكة, بل �انعدام الرغبة يف 

الت�صلح النو�ي )رغم التهديدين الإ�صرائيلي �الإيراين(, خا�صة �اأن اململكة �قعت ��صادقت على اتفاقية حظر انت�صار 

اإ�صرائيل,  اإلى  اأن هوؤلء امل�صوؤ�لني كثريًا ما يلفتون الأنظار  الأ�صلحة النو�ية, �غريها من التفاقيات املنبثقة عنها. كما 

لالأغرا�س  النو�ية  الطاقة  ل�صتخدام  الداعية  الد�ل  طليعة  يف  هي  اململكة  بينما  النو�ية.  امل�صاألة  يف  امل�صني  �موقفها 

ال�صلمية فقط.  

املحلية  �ال�صيا�صية,  النو�ية  لالأ��صاع   - عامة  ب�صفة   - �مالئمة  حكيمة,  الراهنة  ال�صعودية  النو�ية  ال�صيا�صة  اإن 

�الإقليمية �العاملية, �موؤكدة على حمبة ال�صلم. �مع ذلك فاإنني -كمواطن عربي �صعودي- اأرى اأن ل تبقى “ البنية النو�ية 

�التقنيني, �املن�صاآت النو�ية( معد�مة, اأ� �صئيلة جدًا. بل اأمتنى اأن ي�صعى لتطويرها..  العلماء  )اأي: جمموع  “ال�صعودية 
لتتالءم �امل�صتوى العلمي �التقني الذي ��صلت اإليه البالد, �اأن ي�صتمر هدفها - كما هو حاليًا - هو ا�صتغالل القوة النو�ية 

لالأغرا�س ال�صلمية املختلفة.

اأما اخليار النو�ي الع�صكري, فاإن اململكة قد ا�صتبعدته متامًا. �لكن اإ�صرار بع�س املعادين, �فى مقدمتهم اإ�صرائيل )�هى 

على م�صارف حد�دنا ال�صمالية الغربية( �اأي�صا اإيران )اجلارة من ال�صرق( على متلك هذا اخليار,  رمبا يجعل من املنطقي 

اإلى ال�صالم العادل املن�صود باملنطقة. بالفعل, لبد من  اإعادة النظر يف هذا ال�صتبعاد لحقًا, خا�صة اإذا مل يتم التو�صل 

العمل دائمًا لبناء �تقوية الذات , �الحتفاظ بكل اخليارات املمكنة.

اأ. د.  �صدقـــه يحيى فا�صـــــل
ع�صو جمل�س ال�صورى

السياسة النووية السعودية .....!!

مـقــال
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الدكتور/ فالح الصغير
رئيس لجنة الشؤون اإلسالمية والقضائية 

20

خالل مناقشة المجلس تقرير رئاسة

شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي

أعضاء الشورى: شرف 
المسؤولية عن الحرمين 

الشريفين يضاعف 
المساءلة

اأكد عـدد من اأع�صاء جملــــ�س ال�صورى اأن كل ما يت�صل بوظائف 

�تنظيمــــات احلرمني ال�صريفــــني هــــو اإرث كبري �زاخــــر يخــــ�س 

هذه الأر�س التي خ�صــــها اهلل باحت�صــــان الكعبــة امل�صرفة �امل�صجد 

احلرام �امل�صجد النبوي ال�صريف, ��صرف اهلل هذه الد�لـــة املباركة 

بخدمتهم �خدمة �صيــــوف الرحمن, لفتني اإلى اأن هــــذه ال�صــــرف 

يتطلب م�صاعفة العمل �املراقبة �املتابعة من كل اجلهات.

 جاء خالل مناق�صة املجلــــ�س تقرير �تو�صــــيات جلنة ال�صوؤ�ن 

الإ�صالمية �الق�صائية, ب�صاأن التقرير ال�صنــــوي للرئا�صــــة العامــــة 

ل�صوؤ�ن امل�صجد احلرام �امل�صجد النبوي للعام املايل 1436/1435هـ, 

يف جل�صته العادية ال�صابعة �اخلم�صني التي عقــــدها يوم الثنني 

املوافق 1437/1/6هـ, برئا�صة معايل رئي�س املجل�س ال�صيخ الدكتور 

عبداهلل بن حممد ابن اإبراهيم اآل ال�صيخ.

وبعد اأن قدم رئي�س جلنة ال�شـــوؤون الإ�شالميـــة والق�شائية الدكتور فالح 
للنقـــا�س,  والتو�شيات  التقرير  وتو�شـــياتها, ُعر�س  اللجنـــة  تقرير  ال�شغري 
حيـــث قـــالت اإحدى عـــ�شوات املجلــــ�س اإن على الرئا�شـــة العامـــة ل�شـــوؤون 
امل�شجـــد احلــــرام وامل�شجد النبوي الرتكيز والهتـــمام بر�شالـــة احلـــرمني 
ال�شـــريفني, فلي�س املطلوب توزيع ن�شرات ل يعرف مــــدى ا�شتفادة املعتمريـــن 
منها �شواء داخل احلرم اأو حتى يف مطاري الأمري حمـــمد بن عــــبدالعزيز 
باملدينة املنورة اأو مطار امللك عبدالعزيز مبحافظــة جـــدة, ولي�س امل�شـــاركة 
لتوعية  العلمية  واحلقائب  املظالت  توزيع  اأو  عاملية,  اأو  حملية  معار�س  يف 

احلجاج واملعتمرين من رواد احلرمني ال�شريفني.
واأ�شافت ع�شو املجـــل�س اأن الــحرمني هـــما م�شــجد, وجـــامعة, ومكــتبة, 

يق�شدهما العلماء والطالب من جميع اأنحاء العـــامل, ومركز اإ�شـعاع ح�شاري 
وثقايف حتى يف الفرتات التي �شاد فيها اجلهل والرتاجع يف العامل الإ�شالمي.

وطالبــــت رئــــا�شـــة  امل�شـــجد احلرام وامل�شـــجد النبــــوي احلفــــاظ عــــلى 
تناق�س  اإلى  م�شرية  لذلك؛  مدر�شة  وتاأ�شي�س  للموؤذنني  احلجــازي  املوروث 
عدد املوؤذنني, كــما لحظت الع�شو اأن مكتبة احلرم املكي مل يرد لها ذكر يف 

التقرير, و�شددت على اأهمية اإن�شاء مبنى م�شتقل لهذه املكتبة.
ولحظ ع�شو اآخر وجود معوقات تواجه الرئا�شة منها: قلة الوظائف القيادية, 
وعدم ا�شتطاعة الرئا�شة التعيني على الوظائف ال�شاغرة لديها, اإلى جانب عدم  

توفر حوافز للموظفني, مما يوؤدي اإلى الت�شرب الوظيفي من الرئا�شة.
واأ�شار اآخر اإلى اأن ال�شعـــوبات املاليـــة والإدارية دائـــمًا  تتكرر يف تقارير 
الرئا�شة العامـــة للم�شجـــد احلرام وامل�شـــجد النبـــوي, مع العلم اأنه بح�شب 

مداوالت القبة

مطالبة بمبنى مستقل لمكتبة الحرم 
المكي وتأسيس مدرسة للمؤذنين
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اجلداول املوجودة يف التقرير, فاإن هناك وفًرا كبرًيا يف اأغلب بنود ميزانية 
هذا  ومناق�شة  الرئا�شة  من  مندوبني  ا�شت�شافة  اللجنة  ترى  وقد  الرئا�شة, 

الأمر معهم. 
واأ�شاف اأحد الأع�شاء اأن الرئا�شة تكرر مطالبتها بتطبيق لئحة الوظائف 
التعليمية على من�شوبي معهد احلرم بفرعــــيه املكي واملدين, موؤكدًا اأهمية اأن 
يتم اإجراء درا�شة تقوميية لهذا املعهد من قبل بيـــوت اخلــربة املتخ�شـــ�شة 

بغر�س تطويره مبا يليق بقدا�شة املكان.
واأ�شاف ع�شو اآخر اأنه على الرغم من ال�شعوبات التي تواجهها الرئا�شة 
يف توفري القوى العاملة لت�شغيل املعهد فقد ت�شمنت خطة الرئا�شة امل�شتقبلية 

اإن�شاء اأكادميية للتدريب ُتعنى بتدريب وتاأهيل موظفي وموظفات الرئا�شة. 
وقال اآخر: اإن الرئا�شة ذكرت يف تقريرها اأن من املعوقـــات وال�شعــوبات 
التي تواجهها الرئا�شة قلة الوظـــائف القياديــــة, ولكن التقــرير يو�شـــح اأن 
عدد الوظائف املعتمدة للرئا�شة يزيد عن  العـــام ال�شابـــق مبا يعادل )%18(, 
اإل اأن غياب املعلومــة عن عدد الوظــــائف ال�شاغــرة وامل�شغولة ل ميكن معرفة 

ال�شعوبات التي تواجهها الرئا�شة.

و�شدد اآخر على اأهمية توظيف ال�شعوديني يف م�شروعات احلرمني, ل�شيما 
ا كبرية للخريجـــني واخلريجـــات. وطــــالب  واأن هناك وظائف �شاغرة وفر�شً
باإلزام ال�شت�شاري واملقاول املنفذ مل�شروعــــات احلرمني ال�شريفيـــن باأعـــداد 
معيــــنة من ال�شعوديـــني لالنخــراط بوظائــــف على راأ�ص العمل للم�شاركة يف 
تنفيذ امل�شاريع املتعلقة بالهند�شة وتقنية املعلومات وغريها من التخ�ش�شات 
املهمة. وراأى �شرورة وجود جهة ثالثة لالإ�شراف على تلك امل�شاريع, ووجود 

اأر�شيف هند�شي وطني متلكه احلكومة ي�شم كل املعلومات املطلوبة. 
واأ�شار عدد من الأعــ�شاء اإلى الزدحـــام يف حجر اإ�شماعيل ب�شبب عدم 
التنظيم اجليد, ف�شاًل اأن تقبيل احلجر الأ�شود يعد يف غاية ال�شعوبة, ب�شبب 
عدم انتظام بع�س الفئات, و�شددوا على اأهمـــية اإن�شاء اإدارة للح�شود, فيما 
اأعاد اأحد الأع�شاء الأذهان اإلى القرار الذي �شدر من جمل�س ال�شورى برقــم 
)31/53( وتاريخ1435هـ والقا�شي باإحداث اإدارة للح�شود, وطـــالب اللجنة 
باإعادة التاأكيد على هذا القرار. وقال: اإن مثل هذه الإدارة يف حــال اإن�شائها 
�شوف يكون لها الأثر الأكرب يف التخفيــف من الزدحام يف امل�شجـــد احلرام 

وامل�شجد النبوي.
ولحظ ع�شو اآخر اأن بع�س معوقات احلـــرمني بحـــاجة اإلى تدخل �شريع 
يف بع�س الأمور, وقد يكون لدعم املجــل�س بع�س املقـــرتحات والأفكار دور يف 

تخفيف بع�س م�شكالت الرئا�شة.

واأعاد اآخر اإلى التاأكـــيد على ما �شبـــق اأن طـــالب به بخ�شـــو�س احلــرا�شة 
نتم  املدنية, مت�شائاًل عما  الأمنية للحرمني وعدم القت�شار على احلرا�شة 

ب�شاأنه. 
وانتقد اأحد الأعـــ�شاء ما و�شفـــه ب�شـــوء التعامـــل من قبـــل بع�س املكلفــني 
باحلفاظ على النظام جتاه بع�س املعتــمرين ل�شيـــما اأيام الـــذروة, مطالبًا 
بتكثيف التوعية والتدريب للتعامل باللطف واللني مع املعتمــرين والزوار مبا 

يتما�شى مع قد�شية املكان.
واأ�شار ع�شو اآخر اإلى وجود بع�س التـــزاحم اأمــام اأحد بوابـــات امل�شــــجد 
النبوي ال�شريف, قد ي�شل اإلى مرحلــة اخلطــر والتـــدافع, واقتــرح اأن تعيد 
الرئا�شة النظر يف عملية تفويج زوار امل�شجـــد النبوي ال�شريف حتى ل يت�شرر 

امل�شلمون. 

واقرتح اأحد الأعـــ�شاء اإيجـــاد موقــع اإعـــالمي على اأحـــد و�شائل التوا�شل 
الجتماعي مب�شــمى: عني احلرميـــن ال�شريفيـــن, وال�شتـــماع اإلى مقرتحات 
ل مياه زمزم يف احلرمني  امل�شلمني عن طريق ذلك املوقع, كما اقرتح اأن حتوَّ
ال�شريفني اإلى عبوات �شغرية مغلقة تو�شع يف الأماكن نف�شها التي توزع فيها 

املياه حاليًا داخل احلرمني ال�شريفني.
وراأى ع�شو اآخر اأنه من الأف�شل اأن يو�شي املجل�س بزيادة اأئمة احلرمني 
ال�شريفني, واإ�شناد مهمات لهـــم, وو�شـــع برنامـــج لتنظيم زياراتهم للدعوة, 
لتو�شيح جهود اململكة يف خدمة احلرمني ال�شريفيـــن, ودقـــة ما يـــ�شدر منها 
من معلومات و�شدقها وموثوقيتها. موؤكدًا اأن مكانة اأئمة الــحرمني ال�شريفني 
يف التاريخ الإ�شالمي معروفة وم�شجلة يف كثري من الكتب, ونحن ن�شهد الآثار 

الإيجابية يف زياراتهم للدول. 
امل�شجد احلرام  ل�شوؤون  العامة  الرئا�شة  تتولى  اأن  الأع�شاء  اأحد  واأقرتح 
الدينية  ومكانته  لأهميته  قباء؛  م�شجد  �شوؤون  اإدارة  النبوي  وامل�شجد 
والتاريخية, واأن يوكل للرئا�شة جميع ما يخ�س اإدارة امل�شجد وما يعنيه, حيث 
اإن امل�شجد يحتاج اإلى عناية خا�شة من جهة متخ�ش�شة كالرئا�شة وهي اأهل 

لذلك. 
ويف نهاية املناق�شـــة وافق املجـــل�س على منــح اللجــنة مـــزيدًا من الــــوقت 
لدرا�شة ما طرحــه الأعــ�شاء من مقرتحــــات وملحوظـــات راأت اللجـــنة اأنها 
جديرة بالدرا�شة وتـــداول الراي ب�شـــاأنها, والعودة بوجهة نظرها اإلى املجل�س 

يف جل�شة قادمة.

اقتراح بتحويل مياه زمزم في الحرمين 
الشريفين إلى عبوات صغيرة مغلقة
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 الدكتور/ سطام بن سعود لنجاوي
رئيس اللجنة الصحية

رغم أن 23% من الوظائف الصحية 

المعتمدة له شاغرة

الهالل األحمر السعودي.. 
يعاني نقص

القوى البشرية

ناق�س جمل�س ال�صورى خالل جل�صته العادية الثالثة �اخلم�صني 

التي عقدها يوم الثنني املوافق 1436/12/22هـ, برئا�صة معايل 

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

ال�صيخ, تقـــرير اللجنـــة ال�صحيـــة ب�صـــاأن التقرير ال�صنوي لهيئة 

الهالل الأحمر ال�صعودي للعام املايل 1436/1435هـ, الذي تاله 

رئي�س اللجنة الدكتور �صطام لنجا�ي.

�بعد طــــرح تقـــرير اللجنـــة �تو�صياتها للمناق�صة لفت اأحد 

الأع�صاء النظر اإلى اأن  من املعوقات التي تواجـــه الهـــالل الأحمر 

ال�صعودي نق�س القوى الب�صرية �خا�صة يف الوظائف ال�صحية.

ولحظ الع�شو خلو التقرير من عدد الوظائف ال�شاغرة لدى الهيئة, بيد 
اأنه اكت�شف من خالل الرجوع اإلى اخلطة الت�شغيلية للهيئة اأن عدد الوظائف 
ال�شحية ال�شاغرة تقدر بنحو )1561( وظيفة بن�شبة )23%( من الوظائف 
ال�شحية املعتمدة يف نهاية عام التقرير, على الرغم من اأن جمل�س ال�شورى 
�شبق اأن طالب الهيئة باإعداد الكوادر الوطنية وتاأهيلها, حيث  اأ�شدر القرار 
اإعداد  الهيئة  »على  الثالثة:  فقرته  وتن�س  1431/4/27هـ,  يف   )15/27(
والتن�شيق  الطبية,  الإ�شعافية  وتاأهليها يف جمال اخلدمات  الوطنية  الكوادر 
مع اجلهات التعليمية لإيجاد برامج تاأهيلية وتخ�ش�شية يف جمال اخلدمات 
الإ�شعافية«, وطالب الع�شو اللجنة ال�شحية باأن توؤكد على هذه التو�شية اإن 

مل يتم تنفيذها من قبل الهيئة. 
واأكد ع�شو اآخر اأهمية اأن يكون هناك تعاون بني مراكز الهالل الأحمر 
واملراكز ال�شحية املنت�شرة يف خمتـــلف مـــدن اململكـــة وقــــراها, واأن جتــــهز 
الإ�شعافات املوجودة يف املراكز ال�شحية, لتقوم باأدوار �شحيــة �شريعة معاونة 

للهالل الأحمر. 

ولحظ اآخر عدم وجود الهـــالل الأحــمر يف كثري من احلــوادث املرورية 
والإ�شابات املنزلية, ب�شبب قلـــة اإمكانياته, موؤكدًا �شرورة اأن يركــز الهـــالل 
الأحمر على الطرق البعيدة والقرى ولي�س على املدن الكـــبرية فح�شب, كـــما 
ينبغي اأن تتولى امل�شت�شفيات املوجودة يف املدن �شــواء احلـــكومية اأو اخلا�شة 
مهمة نقل امل�شابني واحلالت الإ�شعافــية بدًل من الهالل الأحمر, واأن يتولى 
الهالل الأحمر الإ�شراف على مهــمة النقل, وهذا �شي�شاعد على تطوير عمل 

الهالل الأحمر. 
ولفـــت اأحــد الأع�شــاء النظــر اإلى ال�شعــوبات واملعـــوقات التي تـــواجهها 
الهيئة ح�شب تقريرها, منها مادية ومنها ب�شرية, وقد اقرتحت الهيــــئة حلوًل 
لها, اإل اأن  اللجنة ال�شحية مل تعالج يف تو�شياتــها هذه ال�شعـــوبات, وكان 

ينبغي للجنة درا�شة هذه املعوقات والتاأكد منها. 
واأ�شار اأحد الأع�شاء اإلى اأن عدد املوظفــني امليدانيـــني بالهيئة )5718( 
موظفًا, يف حني تـــرى الهيئــة اأنــها بحاجـــة اإلى )12.936( موظفًا ميدانيًا, 
ليتم الت�شغيل املثايل للخــدمات الإ�شعافية, وقال: اإنه ل ميكن اأن نطلب من 
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الهيئــــة اأداًء اأفــــ�شل من ذلك وهي ل متــتلك العـــدد املثايل, مـــوؤكدًا يف ذات 
ال�شياق اأن الهيئة ذكرت اأننا تواجه عـــددًا مـــن ال�شعـوبات الب�شرية واملادية, 
وطالب اللجنة باأن تالم�س هذه ال�شعوبات, واأن تاأتي بتو�شيات اأكرث حتديدًا 

فيما يخ�س املهام املنوطة بالهيئة, واحتياجاتها. 

وت�شاءل ع�شو اآخر عن م�شري امل�شروعــات املتعثـــرة مثل: م�شروع اإن�شاء 
)559( مركز اإ�شعاف يف مناطـــق اململكــة, واإنــ�شاء )13( فـــرعًا للهيئة يف 
مناطق اململكة, بالإ�شافــة اإلى اإن�شـــاء )5000( وحـــدة �شكنــية على م�شتوى 
اململكة لإ�شكان من�شوبي الهيئة, وغريها من امل�شروعــات بالرغم من اعتماد 
اخلطة بنحو )5422( ملــيون ريـال لتنــفيذ عــدد من امل�شروعات ومنها تلك 
املتعرثة, ومع ذلك مل يــ�شرف مــن هـــذا املبلـــغ �شــوى )33%( خــالل خم�س 
�شنوات. وراأى اأن تقوم اللجنة بال�شتف�شار من الهيئة عن اأ�شباب عدم تنفيذ 

هذه امل�شروعات.
كما راأى اأحد الأع�شاء اأهمية التو�شع يف جمال ابتعاث امل�شعفني, لك�شب 

اخلربة امليدانية, ل �شيما للدول املتقدمة يف هذا املجال. 

واأ�شاد اآخر بهيئة الهالل الأحمر, مو�شــحًا اأنها يف الفرتة القليلة املا�شية 
خطت خطوات ُتذكر فت�شكــر, فالكل يلحـــظ وتيــرة النـــمو املت�شـــارع يف هذا 
اجلهاز �شعيًا خلدمة املواطنــني, ول اأدل على ذلك من كرثة املراكز الإ�شعافية 
التي مت افتتاحها يف كثري من الأحياء, مما قلل كثريًا من مدة النتظار لو�شول 
�شيارة الإ�شعاف, ثم كانت النقلة الكبــرية با�شتخدام الإ�شعاف اجلوي مما 
مكن من اإ�شعاف احلالت الطارئة ب�شرعة فائقة خ�شو�شًا م�شابي احلوادث 

املرورية على الطرق ال�شريعة. 

اإلى اأن بع�س امللحوظات ل ذنب للهالل الأحمر  ولفت ع�شو اآخر النظر 
فيها؛ فتوظيف فنيني غري موؤهلني يف الهيئة من قبل اخلدمة املدنية, تتحمل 
تبعاته وزارة اخلدمة املدنية, كمـــا اأن عدم وجـــود اأرا�ٍس مب�شافات منا�شبة 
التي  البلدية  ال�شوؤون  وزارة  م�شـــوؤولية  من  الإ�شعافيـــة  للطائرات  كمهابط 

يجب مطالبتها بتوفري تلك الأرا�شي وباأ�شرع وقت.

وا�شتغرب ع�شو اآخر فر�س ر�شـــوم جمركـــية على قطـــع غـــيار الطـــائرات 
الإ�شعافيـــة التي متتلكـــها هيئـــة الهـــالل الأحـــمر, مطــالبًا باإعفائها من تلك 

الر�شوم حتى توؤدي مهمتها بي�شر و�شهولة واأمان.

اإلى وجود ف�شل بني اخلدمـــات الإ�شعافيـــة الإغاثيـــة  ولفت اآخر النظر 
الدولية, وبني اخلدمات الإ�شعافية املحليــة يف كـــل دول العالـــم, م�شـــريًا اإلى 
اأن هيئة الهالل الأحمر ال�شعودي تقوم حـــاليًا بوظيـــفتي الإ�شعاف الداخلية 
ال�شعـــودي  الأحمـــر  الهــالل  تـــفريغ  يتم  اأن  واقتـــرح  والإغاثية اخلارجيـــة, 
للعمل االإ�شعايف الدويل، واأن تنـــاط العمليات االإ�شعافيــات املحليـــة بالدفـــاع 
املدين, كما هو موجود يف بعـــ�س الـــدول مثـــل الوليــات املتحدة ودول اأوروبا, 

ل �شيــما اأن الدفاع املدين متوفر يف كل مدن اململكة وحمافظاتها. 

وت�شــــاءل اأحــــد الأعـــ�شاء عن دور املــراأة يف الهــــالل الأحـــمر, واقتــــرح 
الأحــــمر,  الهالل  ن�شاء يف  ب�شــــاأن �شرورة توظيــــف  اإ�شافة تو�شية جديدة 

للقيام باخلدمة الإ�شعافية الن�شائية يف الطوارئ. 
ومنــــح املجــــل�س اللجنــــة ال�شحيــــة مزيدًا من الوقت لدرا�شة ما طرحه 
الأع�شاء من ملحوظــــات ومقرتحات, والعودة بوجهة نظرها اإلى املجل�س يف 

جل�شة قادمة مب�شيئة اهلل.

599 مركز إسعاف  و 13 فرعًا
للهيئة »متعثرة«

اقتراح بتفرغ الهالل األحمر للعمل 
اإلسعافي الدولي
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الدكتور/ ثامر بن ناصر الغشيان
نائب رئيس لجنة الشؤون اإلسالمية والقضائية 

مطالبة هيئة األمر 
بالمعروف والنهي عن 

المنكر  بتوعية منسوبيها 
ومراجعة وسائلها 

التوعوية

ناقـــ�س جمـــل�س ال�صــورى خـــالل جل�صـته العادية ال�صتني التي 

عقدهـــا يـــوم الثالثـــاء املوافـــق 1437/1/14هـ, برئا�صة معايل 

اإبراهيم  بن  الدكتور عبداهلل بن حممد  ال�صيــخ  املجـــل�س  رئي�س 

اآل ال�صيـــخ تقـــرير جلنـــة ال�صوؤ�ن الإ�صالمية �الق�صائية, ب�صاأن 

التقرير ال�صنـــوي للرئا�صـــة العامــة لهيئة الأمر باملعر�ف �الـنهي 

عن املنكر للعام املايل 1436/1435هـ, الـــذي تــاله نـــائب رئيــ�س 

اللجنة الدكتور ثامر الغ�صيان.

�بعـد طــرح تـــقريـــر اللجــنة, �تو�صيـــاتها للمناق�صة, لحظ 

اأحد الأع�صـــاء اأن لـــدى الهيئـــة اأكثــر مــن �صبعــة ماليني من�صط, 

مطالبا اللجنة باأن ت�صتف�صر عن جد�ى هذه املنــا�صط يف حتقيق 

اأهداف الهيئة.

وانتقد ع�شو اآخر التناق�س يف اإفادة اللجــنة اأنها مل تلـــحظ اأي تـــقدم يف 
تطبيق الهيئة خلطتها ال�شرتاتيجية )ح�شبــة( لالأعـــوام من 1430-1450هـ, 
بينما ذكرت الهيئة يف تقـــريرها اأنــها ح�شــلت على �شـــهادة )اآيزو( يف اأداء 
اأعمالها, واأن اخلطـــة ال�شرتاتيجـــية هي اأبرز اأدوات تطوير اأدائها لتحقيق 
هــــذا التمـــيز, مطالـــبًا اللجنـــة بال�شتقـــ�شاء عن هذا املو�شوع, ليكون اأكرث 

�شفافية, يعني املجل�س على تقييم اأداء الرئا�شة مبو�شوعية. 

واأ�شار اأحد الأع�شاء اإلى معهد هيئـــة الأمر باملعـــروف والنـــهي عن املنكر 
الذي اأُن�شئ يف جامعة اأم القرى منذ اأكثـــر من )10( �شـــنوات, وما يقدمه من 
الربامج التدريبية التي متنـــح درجــة املاج�شتري يف احل�شبة, ودبلوم الإر�شاد, 
اإ�شافة اإلى العديد من الربامج التدريبـــية يف اجلــوانب ال�شرعية والنظامية, 

مطالـــبًا اللجنـــة باأن تـــدعو الهيـــئة اإلى التو�شـــع يف اإيفاد موظفيها للتدريب, 
ول�شيمـــا يف دورات احل�شبـــة, والعـــالقات الإن�شـــانية والــــدورات التوجيهية 
الق�شيـــرة التــي يقيمـــها املعـــهد, واأن تكـــون ب�شــفة دوريـــة, وت�شـــمل جميع 

العاملني يف امليدان. 

واأ�شار ع�شو اآخر اإلى اأن الهدف الرئي�س للهيئة هو القيام بالأمر باملعروف 
والنهي عن املنكر, وحمل النا�س على ذلك بالرفق, واللني, والأخذ بالتي هي 
ول  فقط,  لالإجراءات  واأرقام  اإح�شاءات  يقدم  التقرير  اأن  اأح�شن, ولحظ 
يقدم مدى كفاءة اأداء هذه املهام يف حتقيق اأهدافها التي اأن�شئت لها, متمنيًا 
اأن يو�شح التقرير مدى حتقيق هذه الأهداف, ون�شبة حتقيقها, ومدى فاعلية 

هذه املنا�شط يف حتقيق الأهداف. 

كما لحظ اأحد الأعـــ�شاء اأن �شـــيا�شة ردة الفعل جتاه ما يقع من اأحداث 
يومية على جميع امل�شتويات واملجـــالت ذات العـالقة بعمل الهيئة هو املهيمن 
على اأعمالها, ل�شيما ردود فعل الهيئة على امل�شـــكالت الأخـــالقية, متـــ�شائاًل 
عن اجلانب الوقائي ال�شتباقي, ومدى اإ�شهامها يف تخفي�س حالت امل�شكالت 
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الأخالقيــة يف املجتــمع ولي�س القبـــ�س على مرتكبيها فقط,, وقال: األ يدخل 
ذلك من �شمن م�شـــوؤولية الأمر باملعــروف؟, واأل يدخل ن�شر القيم والأخالق 

احلميدة من �شمن اخت�شا�شها؟.

ومتنى اأحد الأع�شاء من الهيئة اأن تقدم اإجابات وبيانات ملمو�شة ميكن 
مقابل  يف  حمددة,  مو�شوعات  يف  تبذلها  التي  اجلهود  ن�شبة  حول  قيا�شها 
حجم اأهمية املو�شوعات التي تدخل �شمن مهـــامها املن�شــو�س عليها نظاًما, 
مطالبًا باإي�شاح حجم التوزيع الن�شبي جلهود الرئا�شــة ومنا�شطـــها يف مقابل 
مهامها, ومدى فاعلية جهود الرئا�شة يف تقليل وتخفي�س املخالفات القائمة 

يف املجتمع.

وطرح الع�شو عدة ت�شاوؤلت عن ما اإذا كـــان هنـــاك درجة علمية وتاأهيل 
حمدد وا�شح يوؤهل املوظف ليكون ميدانًيا اأم ل؟, وملـــاذا مل تــورد الرئـــا�شة 
جدوًل تف�شيلًيا ملوؤهالت من�شوبيها؟ وهل هناك اآليات وبروتوكولت للتعامل 

مع كل حادثة؟. 

من جانبه قال ع�شو اآخر: اإن  جهاز الأمـــر باملعــروف والنـــهي عن املنــكر 
له اأعمال جليلة وكثرية ل ي�شح اإنكارها, ولكن يف املقابل عليه اأخطـــاء قليــلة 
ن�شبة اإلى ذلك الكم من املهـــام التي تــتولى م�شــوؤوليتها, اإل اأن هــذا القــليل 
لي�س بال�شغري, بل مع الأ�شـــف ال�شـــديد هذه الأخطـــاء اأ�شهمــت يف تـــ�شويه 
ال�شورة العامة للجهاز يف املجتمع املحلي, ومت ا�شتغاللها اأ�شواأ ا�شتغالل من 

املرتب�شني بهذه البالد, ودينها, واأهلها. 

ولفت ع�شو اآخر النظر اإلى قـــلة املبـــاين اململوكة للهـــيئة, حيث ل تتجاوز 
)10%(, م�شيفًا اأن املباين امل�شتاأجرة غري مالئمة للعمـــل, والرئــا�شة تطالب 
يف بند ال�شعوبـــات واملقرتحــات بتخ�شيــ�س اأرا�ٍس داخـــل املـــدن الرئيـــ�شة 
واملحافظات الكبرية, واقرتح باأن تقدم اللجنة تو�شية فاعلة ومقبولة تت�شمن 

اأفكارًا وحلوًل حيال هذه الق�شية.

وا�شتغرب اآخر عدم اإ�شارة التقـــرير يف بنـــد القـــوى العاملـــة  اإلى ما اإذا 
كانت هناك وظائف ن�شائية معتمدة يف العام املايل للتــقرير ون�شبتها, معيدًا 
الأذهان اإلى قرار �شابق للمجل�س يف دورتــه املا�شية ين�س على اإيجاد وظائف 

ن�شائية يف الرئا�شة العامة لهيئات الأمر باملعروف والنهي عن املنكر.

ولحظ ع�شو اآخر عدم وجود ما اأ�شماه بالعمق يف اجلانب الوقائي )الأمر 
باملعروف( للتعرف على اأ�شباب الوقوعات والو�شائل املوؤدية اإليها, م�شريًا اإلى 
ما ت�شمنه التقرير من اأن هناك خم�س كرا�ٍشات للبحث العلمي بالتعاون مع 
الرئا�شة من هذه  ا�شتفادته  الذي  ما  وت�شاءل عن  �شعودية؛  خم�س جامعات 
يف  اللجنة  راأته  الذي  ال�شعف  يعالج  وفيم  اأهدافها؟  حتقيق  يف  الكرا�شي 

اجلانب الوقائي؟.

كمـــا لحـــظ اآخـــر اأن التقـــرير مل يتطـــرق اإلى توظـــيف و�شـــائل التقنية 
على  واقرتح  واإر�شادهم,  والفتيات  ال�شباب  من  املجتمع  توعية  يف  احلديثة 
اللجنة تقدمي تو�شية تطالب فيها الهيئة  بالعناية بو�شائل التقنية احلديثة, 
على  القت�شار  وعدم  باملعروف,  الأمر  يف  التوعوية  املنجزات  يف  وتوظيفها 
الو�شائل التقليدية, واأن تطلب اللجنة من الهيئة ت�شمني التقرير القادم بيانًا 
بعدد امل�شتفيدين, ون�شبتهم من كال اجلن�شني, واأن ت�شيف تو�شية ب�شرورة 

اإعداد درا�شة لقيا�س الأثر لهذه الإجنازات واملنتجات التوعوية.

وراأى اآخــــر اإ�شافة تو�شيــــــة باإلزام الأ�شــــواق الكبــــرية )املولت( بتوفري 
مكتب اإر�شــــادي للهيئة ل�شبط الأخالقيات, وحماية ال�شباب )ذكوًرا واإناًثا( 
من التــــحر�س والبتـزاز, ومنع اأي فــــو�شى اأخالقية, اأو كل ما يخالف الآداب 

والذوق العام.

وحول بند الإجنازات اأ�شار اأحد الأع�شاء اإلى ما ذكره التقرير يف جمال 
النهي عن املنكر اأنه مت �شبط )290( األف واقعة, بنق�س )11%(, وت�شاءل 

الع�شو عن  ن�شبة اخلطاأ يف هذه الوقوعات.

وطالب ع�شو اآخر بتحديد املنكرات وح�شرها يف اأ�شيق احلدود, وقال: 
اإن املنكرات واملعا�شي �شتقع يف كل مكان ويف كل زمان, فيجب عدم البحث 
باأديان  وافد  ماليني   )10( حوايل  اململكة  يف  اأن  �شيما  ل  اهلل,  �شرته  عمن 
جماهرة,  باملنكر  القيام  على  نقرهم  ل  ونحن  خمتلفة,  وعادات  ومذاهب 
لكن اإذا قاموا بها يف بيوتهم - ل�شيما العمالة- فيجب األ نقوم مبجازاتهم 
و�شجنهم, اإمنا نطبق قوله تعالى: “ ادع اإلى �شبيل ربك باحلكمة واملوعظة 
احل�شنة وجادلهم بالتي هي اأح�شن”. ونحن نذهب اإلى بالد العامل ومنار�س 
فيها عباداتنا بحرية واعتزاز, فعلينا اأن نح�شن لهوؤلء؛ ليكونوا خري �شفراء 

بدًل من اإبعادهم بعد �شجنهم.

أخطاء صغيرة أسهمت في تشويه 
صورة »الهيئة« في المجتمع

تحديد المنكرات وحصرها في أضيق 
الحدود وعدم البحث عمن ستره اهلل
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الهيئة,  ع�شو  ليعرفها  للمنكرات  اإر�شادي  دليل  و�شع  الع�شو  واقرتح 
وكذلك يعرفها املواطن, والوافد؛ ليتجنب -على الأقل- املجاهرة بها. 

وا�شتح�شن اأحد الأع�شاء باللجنة الجتماع مبندوبي هيئة الأمر باملعروف 
القيام  على  قدرتهم  عدم  �شبب  عن  منهم  وال�شتف�شار  املنكر  عن  والنهي 
�شواًء  الإلكرتونية  للمواقع  ومراقبتها  الهيئة  بدور  م�شيداأً  واجباتهم,  ببع�س 
كانت املواقع الإباحية, اأو العقدية, اأو الفكرية التي ت�شر بامل�شلم وباأبناء هذا 

الوطن.

التاأ�شريات؛  باإ�شدار  املعنية  اجلهات  مع  التوا�شل  اإلى  الهيئة  اآخر  ودعا 
لاللتزام  العمل؛  اأو  للزيارة,  للقادمني  وتوجيه  اإر�شاد  هناك  يكون  بحيث 
بالزي املحافظ الذي ي�شمن احرتامهم لقيم هذه البالد, والقرب من النا�س 
با�شتخدام و�شائل التوا�شل الجتماعي, واإي�شاح اأي م�شتجدات قد تطراأ على 

عمل الهيئة.

انخفا�س  اأ�شباب  من  يكون  اأن  من  خ�شيته  عن  الأع�شاء  اأحد  وعرب 
الوقوعات يف عمل الهيئة ما تعانيه من نق�س يف الإمكانات الب�شرية, واملالية, 

والت�شرب الوظيفي, وقّلة املراكز, و�شح الآليات. 

وت�شاءل اآخر: هل اجلهات التعليمية هي من يوجه التوعية ملن�شوبي الهيئة 
اأو  املعهد  اأو مركز؟, وهل ذلك  تدريب  الهيئة معهد  لدى  العك�س؟, وهل  اأم 
املركز - اإن وجد- معتمد من اللجنة العليا للتدريب والبتعاث بوزارة اخلدمة 

املدنية؟.

وتتعــــاون مع كليات ومراكز  تن�ّشق  اأن  للهيئة  اأنه ميكن  اآخر  وراأى ع�شو 
البحوث يف اجلامعات وبخا�شة تلك التي تركز على الأمور ال�شرعية. 

والبحث عن  امل�شتاأجرة  الهيئة  بدرا�شة و�شع مباين  اللجنة  اآخر  وطالب 
مراكز ثابتة ومملوكة؛ حيث ورد يف التقــــرير اأن )88%( من املــراكز الإدارية 
يف اململكة ل يوجد بها مراكز للهيئات بالرغم من املطالبات التي يتقدم بها 

اأمراء املناطق, واأهايل القرى واملحافظات.

واأ�شـــاف اآخر اأنه مل يرد يف التقرير ما ي�شــــري اإلى مو�شــــوع  )التحــــر�س( 
اأنــــها  اأم  اإذا كانت ظاهــــرة  الذي نراه بني حــــني واآخر, مت�شــــائاًل عن ما 

حــــالت فردية؟. 

واقرتح اأحد الأع�شاء حتديد دور الهيئة ب�شكل وا�شح وجلي اأمام ال�شرائح 
الهيئة  بني  والتوا�شل  العلمية,  الكرا�شي  من  وال�شتفادة  تقيم حالتها,  التي 
و�شرائح امل�شتهدفني بخدمتها, واأن ت�شــــلك الهيئــــة اأبــــواب الإعالم اجلديد 
لت�شل لهذه ال�شرائح, وتوظف مراكز البحوث والدرا�شــــات اأو كرا�شي البحث 

العلمية لهذا الأمر. 

ويف ختام املناق�شات وعدت جلنة ال�شوؤون الإ�شالمية والق�شائية بدرا�شة 
جممل ما مت طرحه من اآراء وملحوظات ومقرتحات والعودة بوجهة نظرها 

اإلى املجل�س يف جل�شة قادمة باإذن اهلل-.
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مـقــال

27

ي�صم  قليل,  جمهوٍر  ذي  عامٍل  يف  يتزاحمون  ��صعراًء-  �اأدباًء  – كتابًا  القريب  املا�صي  يف  املثقفون  كان 

املتعلمني الذين ميكنهم اأن يقراأ�ا لهم �يتابعوا اأعمالهم. �حني تعددت اجلامعات �انت�صرت, اأتيح لكثريٍ من 

خماطبة  اإلى  حتى  ال�صعي  اإلى  حاجة  يف  يعود�ا  مل  بحيث  الأكادميية,  البحوث  يف  ينخرطوا  اأن  املثقفني 

هذا اجلمهور حمد�د العدد, بل اأ�صبحوا يتطلعون اإلى جمهوٍر من نوٍع جديٍد ي�صم النخبة من رفقائهم من 

الأكادمييني, فيخاطبونهم من خالل املجالت املتخ�ص�صة �الند�ات العلمية.

املجتمع  ت�صكيل  املعلومات  تكنولوجيا  جمال  يف  املت�صارعة  التطورات  اأعادت  املا�صي,  العقد  مدى  �على 

ب�صفة عامة, �البيئة الثقافية على �جه اخل�صو�س, فتغريت ظر�ف املثقفني, حيث ظهرت منافذ جديدة 

قا�صرًا  الأمر  يعد  �مل  �ا�صع.  نطاٍق  على  اأعمالهم  ن�صر  منهم  للعديد  �اأتيح  اأكرب,  جمهور  على  منها  يطلون 

على م�ساهري الكتاب والأدباء وال�سعراء, فبالإ�سافة للأكادمييني الذين ا�سطروا اإلى النخراط يف و�سائل 

الذين  �الكتاب  الع�صاميون,  املثقفون  هناك  اأ�صبح  كمثقفني,  اندثارهم  يتم  اأن  خ�صية  اجلديد  الإعالم 

يكتبون يف �صتى املجالت التقنية �جمالت الأعمال, �اأ�صبحوا يعملون يف عامل يختلف ب�صورة كاملة عن 

اأن ي�صمح بن�صره بوا�صطة  اإلى مراجعة ما يكتبون قبل  عامل املثقفني القدمي, حيث مل يعد هناك حاجة 

مراجعي املجالت �ال�صحف ال�صهرية كما يف املا�صي, بل اأ�صبحوا يكتبون  الكتب �املقالت الرقمية, اجليدة 

الف�صاء  اأن تنت�صر ب�صورة مت�صاعدة يف  اإلى الإنرتنت, �ل تلبث  التي جتد طريقها مبا�صرة  �غري اجليدة, 

ال�صيرباين.

اأ�صبح اأمام هوؤلء املثقفني الرقميني فر�صًا لالنت�صار �ال�صهرة تفوق بكثرٍي ما كان لأ�صالفهم من املثقفني 

التقليديني, الذين ظل بع�صهم ل ي�صتطيع مواكبة هذه البيئة اجلديدة, �خ�صو�صًا اأ�لئك الذين ينظر�ن 

بتوج�س اإلى اإتاحة العلوم – التي يتخ�ص�صون فيها �ينخرطون يف اأبحاثها الأكادميية- للعامة من النا�س.

املثقفني  لبع�س  اأ�صبح  بل  نظرائه,  من  للنخبة  يكتب  املثقف  يعد  اجلديد,مل  الرقمي  الواقع  هذا  �يف 

جمهوٌر بالآلف, �هو جمهوٌر ل يطلب منهم تنا�ل املو�صوعات بالتحليل الذي ي�صمل كافة الأبعاد, فهو مل 

يعد ي�صرب على ذلك, �اإمنا يتطلع اإلى طرٍح خمت�صٍر ي�صبه املقالت ال�صحفية. �حبذا لو  كان هذا الطرح 

با�صتخدام اللغة املرئية, تلك اللغة التي تتكون مفرداتها من الكلمات �ال�صور �الأ�صوات, التي تتجمع يف 

تكامٍل �تناغم, يقرب الأمور �يجلي احلقائق �يو�صل الر�صالة املق�صودة.

الع�صر �هموم املجتمع, �يق�صر  اإذا �جد نف�صه يتجاهل ق�صايا  اليوم,  الثقافة  اإلى عامل  اإن من ينتمي   

اأهمية  اأ� مناق�صة  اإل القليلون,  اأ� على نقد ر�اية مل يقراأها  اهتمامه على تنا�ل ما يتخ�ص�س فيه فقط, 

الأ�برا يف تهذيب الذ�ق �ا�صتنارة الذهن, فهو حينئذ يحتاج اإلى مراجعة للنف�س �حتديد للزا�ية التي يقف 

فيها: هل هو ينتمي اإلى �صريحة املثقفني الذين ل زالوا يعي�صون يف اأبراج املا�صي العالية التي ل ير�ن منها 

اإل نظراءهم؟؛ اأم اأنه ينتمي اإلى �صريحة ترى نف�صها متثل ل�صان حال املجتمع الذي تعي�س فيه, في�صتخدم 

اأد�ات الإعالم اجلديد, �يتعر�س للق�صايا التي ت�صغل بال العامة, �يتنا�لها بالتحليل �النقد,لعله يزرع اأمال 

اأ� يدفع ياأ�صا, اأ� يلهم باأمر ر�صيد؟!. 

اأ.د جربيل بن ح�صن العري�صي
ع�صو جمل�س ال�صورى

المثقفون في العصر الرقمي
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رئيس لجنة اإلدارة والموارد البشرية 

تفاؤل بهيئة توليد الوظائف

ومكافحة البطالة

برامج وزارة العمل لم 
تسهم في خفض
معدالت البطالة

راأى عدد من اأعـ�صاء جمل�س ال�صورى اأن هيئة )توليد الوظائف 

�مكافحة البطالـــة( التي اأن�صئـــت موؤخــرًا �صـــوف تكافـــح تـــزايد 

العمالة الأجنبيــة التي اأ�صعفـــت فر�صة املواطن يف احل�صول على 

�ظيفة جيدة, �بدخل ُمر�ٍس, ��صاعات عمل يف فرتة �احدة.

جاء ذلك خــالل مناق�صـــة املجـــل�س يف جل�صته العادية الثامنة 

�اخلم�صـــني التي عقــدها يـــوم الثـــالثاء املوافــــق 1437/1/7هـ, 

برئا�صـة معايل رئي�س املجل�س ال�صـــيخ الدكتور عبداهلل بن حممد 

بن اإبراهــيم اآل ال�صيــخ, تقــرير جلنة الإدارة �املـــوارد الب�صرية, 

ب�صاأن التقرير ال�صنوي لوزارة العمل للعـام املايل 1436/1435هـ, 

الذي تاله رئي�س اللجنة املهند�س حممد النقادي.

وبعد عر�س تقرير اللجنة وتو�شياتها للنقا�س لحظ اأحد الأع�شاء زيادة 
يف ا�شتقدام العمالة الأجنبية بن�شبة )66%( يف العام املا�شي مقارنة ب�شابقه, 
ويف املقابل انخفا�س معدل توظيف ال�شعوديني بن�شبة )38%(, وا�شـــفًا ذلك 
بالإنتكا�شًة يف عملية توظيــف ال�شعـــوديني, حيـــث ل تـــزال مــعدلت ا�شتقدام 
العمالة الأجنبية اأ�شرع من معدلت التوظيف لل�شعوديني مما جعل معدلت 

البطالة م�شتمرة. 

وطالب اأحد الأع�شاء بدعم توظــيف اأبنــائنا وبناتنا, واحلـــد من م�شاركة 
العمالة الأجنبية يف �شوق العمل التي جتـــاوزت ن�شبــة )53%(, رغم اأن عدد 

امل�شرتكني يف )حافز( بلغ اأكرث من مليون م�شرتك.

اإلى حلول  البطــالة  حــلول  حــّولت  الأجنبيـــة  العمـــالة  اأن  اآخر  واأ�شـــاف 
وهمية, واأفقدت �شوق العمل امل�شداقية وال�شفافــية, كما اأنها كّبدت اقت�شادنا 
اإنتاجيتــه, وا�شتــغلت دعم الطاقة وال�شلع  العديد من اخل�شــائر, واأ�شعفــت 
واخلدمــات دون مقــابل, كما اأدت اإلى تفــ�شي ظـــاهرة القت�شاد اخلفي من 
خـــالل الت�شــرت, وال�شــعودة الوهمـــية, والأعـــمال غــري امل�شـــروعة, يف الوقت 
الــذي بلغـــت فـــيــه حــوالتـــهم املـــاليــة خـــالل العـــام املـــا�س اأعلى م�شـــتوى 

عـــند )153( ملــيار ريـال.

واأيد اآخر خفـــ�س ن�شــبة العمالـــة الأجــنبية الذي �شوف ي�شــع املنـــ�شاآت 
اأمام توظـــيف ال�شعـــوديني, اأو اخلــروج من ال�شـــوق؛ لتحــل مكـــانها من�شـــاآت 

قادرة على توظيف ال�شعوديني.

نمو معدالت استقدام العمالة 
األجنبية أسرع من معدالت التوظيف

العمالة األجنبية استغلت دعم 
الطاقة والسلع والخدمات دون مقابل
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واقـــرتح اأحــد الأعــ�شاء تقـــلي�س عـــدد التـــاأ�شريات التي زادتـــها الـوزارة 
مبتو�شط ن�شبته )20%( �شنوًيا, وتقلي�س عدد املقيمني تدريجًيا.

وزاد اآخر اأن العمل اأ�شــا�س رقي ال�شــعوب, وال�شيا�شة العمالية يف اململكة مل 
تكن يف �شالح القـــوى الب�شرية الوطنية؛ وطـــالب وزارة العمل بال�شتفادة من 
امل�شروعات التنموية القادمـة لتوظيف اخلريجــني من ال�شـــباب والفتــــيات, 

وتدريبهم على راأ�س العمل كل ح�شب تخ�ش�شه.

ولحظ اأحد الأع�شاء زيادة يف غياب العامالت املنزليات, حيث ي�شّكل ما 
ن�شبته )60%( من عدد املتغيبني عن العمل بح�شب التقرير؛ حيث بلغ عددهن 
�شارعت  التي  للوزارة  وي�شكل حتدًيا  اأمرًا مقلقًا,  )52.096( عاملة, وعده 
الإ�شدار الئحة خا�شة بالعمالة املنزلية، ثم اأتبعته ب�شروط وتنظيمات حتدد 
العالقة بني مكتب ال�شتقدام واملواطن, وبداأت يف تطبيقها على اأر�س الواقع 
العمل  وزارة  اإن  قائاًل:  ا�شتدرك  الع�شو  اأن  بيد  املا�شي.  �شعبان  �شهر  منذ 
تعاين من �شعوبات ومقومات يف �شبط هذا امللف ال�شائك وال�شيطرة عليه, 

وتعاين من اإ�شكالية مراقبته واحلد من التجاوزات فيه.

وت�شاءل اآخر عن م�شكالت تفعيل التفاقيات التي وقعتها الوزارة لتو�شيع 
دائرة الدول امل�شدرة للعمالة وتنويعها بدًل من ق�شرها على دولة اأو دولتني, 
كما ت�شاءل عما اإذا كانت الوزارة ترى اأن الأف�شل والأمثل ل�شبط هذا املجال 
مكاتب  وجود  عن  ا  عو�شً ا�شتقدام  �شركات  اإن�شاء  اإلى  التدريجي  التحول 

والتقليل منها.

ودعا ع�شو اآخر اإلى ت�شكيل جلنة خا�شة لدرا�شة هذا امللف درا�شة �شاملة, 
وتقدمي احللول الناجحة �شواًء كانت ت�شريعية اأو تو�شيات ت�شهم - باإذن اهلل- 

يف تنظيمه ومعاجلة م�شاكله املتعددة.

من جانبه قال اأحد الأع�شاء: اإن وزارة العمل قامت باإعداد اإ�شرتاتيجية 
البطالة من منظور ا�شرتاتيجي, وو�شعت فرتة  طموحة جًدا تعالج مو�شوع 
هذه  على  مت  ما  اللجنة  تقرير  يف  نر  مل  ولكن  عاًما,   )25( مداها  زمنية 
ال�شرتاتيجية, وما مت حيال تنفيذ ال�شيا�شات املوجودة يف هذه ال�شرتاتيجية, 

م�شريًا اإلى اأن برنامج نطاقات مل يحقق الهدف املرجو منه.

واأ�شاف اآخر اأنه رغم م�شي اأكرث من �شت �شنوات لإ�شرتاتيجية الوزارة 
يف التوظيف, اإل اأن جلنة الإدارة واملوارد الب�شرية مل تذكر يف تقريرها اأي 
موؤ�شرات لالأداء من حيث م�شمياتها, وامل�شتويات امل�شتهدفة وما مت اإجنازه 

بخ�شو�شها, كما مل تتطرق اللجنة اإلى التوظيف واإجنازات الوزارة يف هذا 
اخل�شو�س.

وزاد الع�شو اأنه رغم اأهمية تلك الأهداف التي وردت يف ال�شرتاتيجية, 
وم�شتويات  الأعداد  حيث  من  التوظيف  مو�شوع  اإلى  التطرق  يتم  مل  اأنه  اإل 
البطالة اإل يف �شفحة واحدة حتت عنوان “ال�شعوديون العاطلون عن العمل”, 
اإلى بقاء معدل البطالة مرتفًعا عند م�شتوى )11.7%( لعام  وهو ما ي�شري 

2014م.

وا�شتنتج ع�شو اآخر من برامج الوزارة املختلفة )نطاقات, مراكز طاقات, 
اأكرث  البطالة رغم مرور  اأنها مل ت�شهم يف خف�س معدلت  وحماية الأجور( 
الربامج,  بهذه  والعمل  ال�شرتاتيجية  تنفيذ  البدء يف  على  �شنوات  �شت  من 
كما اأن الوزارة مل تتطرق اإلى الأ�شباب التي اأدت اإلى ارتفاع اأعداد العاطلني 
عن العمل, يف الوقت الذي ت�شتهدف فيه اململكة منًوا اقت�شادًيا مرتفًعا يف 
الأعوام ما بني )2010-2014م( عند م�شتويات )5%( اإلى )6%( بالأ�شعار 
القطاع  وزيادة م�شاهمة  الإنفاق احلكومي,  الكبري يف  التو�شع  احلقيقية مع 

اخلا�س يف الناجت املحلي الإجمايل.

ونوه اأحد الأع�شاء اإلى اأن وزارة العمل مل ت�شتطع خف�س معدلت البطالة 
واأعداد العاطلني عن العمل يف تلك الفرتة املميزة من النمو, مت�شائاًل عما 
�شيكون عليه احلال مع توجه النمو القت�شادي اإلى العتدال والتباطوؤ خالل 
احلكومي  الإنفاق  م�شتويات  وتدين  النفط,  اأ�شعار  وتراجع  القادمة  الفرتة 

وبالذات على امل�شاريع.

على  يرتكز  املا�شية  الفرتة  خالل  الوزارة  به  قامت  ما  اأن  اآخر  واعترب 
طاقات,  ومراكز  نطاقات,  برنامج  مثل:  والإجرائية  التنظيمية  اجلوانب 

)نطاقات( لم يحد من استقدام 
العمالة ولم يخفض نسبة البطالة
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وحماية الأجور, مع التو�شع يف ال�شتخدام اللكرتوين لإجناز الأعمال؛ م�شريًا 
اإلى اأن الوزارة مل تتخذ اآليات �شوقية اأو تعديالت نظامية جتعل املفا�شلة بني 
العامل الأجنبي والعامل ال�شعودي يف �شالح املواطن ال�شعودي, حيث ت�شهم 

هذه الآليات يف احلد من العتماد على العمالة غري ال�شعودية.
واأيد اآخر دعوة الوزارة لإعادة النظر يف اإ�شرتاتيجيتها, وت�شمني تقاريرها 
القادمة موؤ�شرات الأداء امل�شتهدفة واملتحققة للوقوف على منجزات الوزارة.

و�شجل اأحد الأع�شاء ا�شتغرابه من نتائج برنامج )توافق( الذي يهدف 
اإلى توظيف ذوي الإعاقة يف القطاع اخلا�س, م�شريًا اإلى اأن عدد الذين مت 
توظيفهم بح�شب تقرير الوزارة )322( موظًفا فقط ي�شكلون ن�شبة )4%( من 

امل�شتهدف هو)8.139( موظًفا,  العدد  اأن  بالتوظيف, يف حني  امل�شتهدفني 
وهذه ن�شبة �شئيلة جًدا.

واأفاد الع�شو اأن الفئات التي مت توظيفها من خالل هذا الربنامج تقت�شر 
على الفئات التقليدية وهي فئات الإعاقة )الب�شرية, وال�شمعية, واحلركية(, 
التوحد,  )فئة  مثل:  الأكرث  وهي  الأخرى  الفئات  بع�س  توظيف  يتم  فيما مل 
وفئة التعدد يف الإعاقة(, وكذلك مل يتم توظيف )فئة ذوي �شعوبات التعلم 
وفئة فرط احلركة...اإلخ(، مطالبًا القائمني على هذه الربامج بتو�شيع نطاق 

القبول لي�شمل جميع الفئات ويحقق العدالة الجتماعية.

واأيده ع�شو اآخر, وراأى اأن من مت توظيفهم من ذوي الحتياجات اخلا�شة, 
عدد قليل جًدا ل يتنا�شب مع اأعداد املواطنني من ذوي الحتياجات اخلا�شة. 
وطالب ب�شرورة  دعم هذا الربنامج, ومعرفة مدى الق�شور فيه ل�شيما اأن 
هذا  يف  باأهميتهم  والإح�شا�س  وامل�شاندة  الدعم  اإلى  حتتاج  ال�شريحة  هذه 

املجتمع وقدرتهم على الإنتاج والعمل.

وقال ع�شو اآخر اأنه رغم ما تقدمه الوزارة من جهود ومبادرات وبرامج 
لدعم التوظيف ال�شعودي اإل اأن امل�شهد من حولنا يوؤكد باأن القطاع اخلا�س 

يعاين من خلل تتقا�شمه وزارة العمل مع بع�س الوزارات ذات العالقة.
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يف  اخلطــــر,  ناقـــو�س  تـــدق  العمـــل  عن  العاطلني  اأعداد  اإن  اآخر  وتابع 
ظــل تزايد العمالة الوافـــدة, حيث بلغ عدد الوافـــدين )10( مـــاليني وافد 

)40%( منهم يعملون يف وظائف جاذبة لل�شــعوديني وميكن �شغلها بهم. 
ولحظ  اآخر ارتفاع اإجمايل عدد املن�شاآت الواقعة يف النطاق الأحمر لعام 
التقرير عن العام ال�شابق, ممــا يعني زيـــادة يف عـــدد املن�شـــاآت الأقل توطيًنا 

للوظائف.

يف  الب�شرية  املوارد  جمال  يف  املخت�شني  ال�شعوديني  ن�شبة  اإن  اآخر  وزاد 
القطاع اخلا�س ل تتجاوز )10%(, وبقية العاملني هم اأجانب, بالرغم من 
اأنها مهن حم�شورة على ال�شعوديني فقط, وراأى اأن وجود )90%( من غري 
ال�شعوديني يف موقع مدير املوارد الب�شـرية قد يكــــون �شـــبًبا لتنـــفري ال�شعودي 
من الوظيفة، هذا باالإ�شافـة اإلى ال�شـــروط التعجــــيزية التي تقف حائاًل  دون 

ح�شول املواطن على الوظيفة. 
وطـــالب اأحـــد الأعـــ�شاء وزارة العـــمل مبراجـــعة الإعـــالنات الوظيــــفية, 
والرقابــــة عـــلى التقديـــم والرت�شيـــح والفـــرز, وتوحيـــد اجلـــهود, والتن�شـــيق 
ال يف �شبط خمرجات التعليم يف جميع التخ�ش�شات مع �شوق العمل,  الفعَّ

ا يف اجلامعات النا�شئة. وفتح تخ�ش�شات جديدة, وخ�شو�شً
وا�شتح�شن اآخر الرتكيز يف برنامج نطاقات على املنــ�شاآت الكــربى القادرة 
على التوظيف والتاأهيل ورفع ن�شبة ال�شــعودة فـــيها, ولي�س الرتكيز فقط على 

املن�شاآت ال�شغرية التي ل ت�شتطيع �شرف رواتب جمزية لل�شعوديني.

وقال ع�شو اآخر: اإن الوزارة اأطلقت برنـــامج )نطـــاقات( وهو اأحد برامج 
الوزارة الرئي�شة, وهدفه حتفيز من�شاآت القطاع اخلا�س على توطني الوظائف 
وتخفي�س ن�شبة البطالة, كما �شرحت يف التقرير اأن برنـــامج نطـــاقات حقق 
العديد من الإيجابيات للباحثني عن العمل وللمجتمع ب�شورة عامة. واأ�شاف 
العك�س متاًما؛ فتوطني الوظائف  اإلى  التقرير ت�شري  اإن الأرقام املوجودة يف 
انخف�س, وعدد العاطلني عن العمل مل ينخفـــ�س, ومـــعدل ا�شتــقدام العمالة 

من اخلارج ارتفع.
وا�شت�شهد بالأرقام على انخفا�س معدل توظيـــف ال�شعـــوديني يف منــ�شاآت 
القطاع اخلا�س بن�شبة )37%( يف عام التــقرير عن املعــدل الــذي كـــان عليه 
يف العام )1435/1434هـ(, فيما بقيت ن�شبة البطالة كما هي عليه يف العام 
ال�شابق لعام التقرير, حيث ا�شتقرت عند )11.7%(, ويف عام التقرير حققنا 
اأعلى ن�شبة يف البطالة من حيث اأعداد العاطلني عن العمل منذ عام 1420هـ, 

حيث بلغ عدد العاطلني عن العمل )651.305( مواطًنا عاطاًل, بينما ارتفع 
عدد العاملني غري ال�شعوديني يف من�شاآت القطاع اخلا�س يف الأعوام الثالثة 
املا�شية اإلى ما ن�شبته حوايل )85%( من العاملني يف القطاع اخلا�س, واإلى 

ما ن�شبته حوايل )40%( من عدد ال�شكان ال�شعوديني.
وعد يف ختام مداخلـــته هـــذا الأمر خميًفا جًدا يف ظـــل ن�شـــبة البطالــــة 
املقدرة بن�شـــبة )11.7%(, و�شـــدد عــلى �شرورة معرفـــة جوانب الق�شور يف 

هذا الأمر لتجنبه يف ال�شنوات القادمة.
واأيده ع�شو اآخـــر موؤكدًا اأن برنامــج نطـــاقات مل ينجح يف التوطني, ومل 
يحد من ا�شتـقدام العمالة الأجنبية, ومل يخف�س ن�شبة البطالة, مت�شائاًل عن 
ما اإذا كان الربنامج يحقق نتائـــج عك�شية اأدت اإلى زيادة ا�شتـــقدام العــــمالة 
ر فـــر�س عمل لل�شعـــوديني؟, مطـــالبًا وزارة العـــمل باإعادة  الأجنبية, ومل ُتوفَّ

النظر يف برنامج نطاقات.

يف ذات ال�شيــــاق توقـــف اأحــــد الأعـــ�شاء عنــــد التو�شيـــة التي قـــدمتها 
اللجـــنة ب�شاأن برنامج نطاقات, التي طالبت فيها بتقييم برنامـــج نطاقـــــات. 
وقال اإن اللجنة مل حتدد اجلهة التي �شتقوم بعملية التقييم, ومل حتدد �شقًفا 
زمنًيا لعملية التقومي, وت�شاءل عن ما اإذا كـــانت وزارة العمــل هي من �شتقوم 
بعملية التقييم للربنامج, مع اأنها هي اجلهة التي اأنـ�شاأت برنـــامج نطاقــــات؟ 

م الوزارة الربامج التي تقدمها. فمن غري املقبول اأن ُتقيرِّ
كما ت�شاءل قائـــاًل هل نحـــن بحاجـــة اإلى درا�شــة تقييم برنامج نطاقات 

يف �شوء الأرقام والإح�شائيات املوجودة يف التقرير؟.
وطالب الع�شو اللجنة باإعادة النظر يف التـــو�شية, واأن تقـــدم تو�شية يف 
�شوء الأرقام واملوؤ�شرات املوجودة يف التقرير, والتي تدل عـــلى عــــدم حتقيق 

برنامج نطاقات لالأهداف التي اأن�شئ لأجلها.
ويف نهاية النقا�س وافق املجل�س على مــنح جلنة الإدارة واملوارد الب�شرية 
مزيدًا من الوقت لدرا�شة ما طرحـــه الأعــ�شاء من اآراء ومقرتحات, والعودة 

بوجهة نظرها اإلى املجل�س يف جل�شة قادمة باإذن اهلل.

90% من مديري الموارد البشرية في 
القطاع الخاص غير سعوديين!



مداوالت القبة

�ل�شورى - �لعـدد 168 -  حمرم 1437هـ �أكتوبر / نوفمرب 2015م�ل�شورى - �لعـدد 168 -  حمرم 1437هـ �أكتوبر / نوفمرب 2015م32

أ / عبد العزيز الهدلق
رئيس لجنة الشؤون اإلجتماعية واألسره والشباب

أعضاء المجلس يتساءلون

الرئاسة العامة
لرعاية الشباب.. 

أم لرعاية كرة القدم!

ناقـــ�س جملـــ�س ال�صـــورى خـــالل جلـــ�صته العاديـــة التا�صعــــة 

�اخلم�صني التي عقدهـــا يـــوم الثنـــني املــوافق 1437/1/13هـ, 

برئا�صة معايل رئي�س املجلـ�س ال�صيخ الدكتور عبداهلل بن حممد 

بن اإبراهيم اآل ال�صــيـــخ, تقـــرير جلنـــة ال�صـــوؤ�ن الجتـــماعـــية 

�الأ�صرة �ال�صبـــاب, ب�صـــاأن التقــرير ال�صنـــوي للرئا�صـــة العامــــة 

لرعايــة ال�صـــباب للعـــام املايل 1436/1435هـ, الذي تاله رئي�س 

اللجنة الأ�صتاذ عبدالعزيز الهدلق.

وبعد عر�س تقرير اللجنة وتو�شياتها للنقا�س راأى اأحد الأع�شاء اأنه من 
املنا�شب اأن تهتم الرئا�شة بكافة اأنواع الريا�شات, ولي�س ريا�شة كرة القدم 

فقط كما هو حا�شل الآن. 

الرئا�شة  اإن�شاء  على  عاًما  اأربعني  اأكرث من  اإلى م�شي  اآخر  واأ�شار ع�شو 
العامة لرعاية ال�شباب, اإل اأنها  مل تكن ترعى ال�شباب, بل كانت لريا�شة كرة 

ا.  القدم فقط ومل تنجح اأي�شً

واأيده اآخر, وزاد على ذلك بقوله: لو مت عمل م�شح ا�شتبياين ميداين على 
ال�شباب ليحدد كل منهم مدى ا�شتفادته منها لوجدنا اأن الغالبية مل ت�شتفد 

�شيئًا يذكر.

تقام  التي  ال�شتوية  بالريا�شات  اهتماًما  الرئا�شة  تويل  اأن  اآخر  وراأى 
الرئا�شة  تبداأ  اأن  املفيد  من  اأنه  اآخر  اأ�شاف  بينما  �شنوًيا,  العامل  اأنحاء  يف 
الهتمام بالريا�شيني منذ الن�سء, وذلك بالتن�شيق مع وزارة التعليم لتدريب 

الطالب, ومتابعة املوهوبني منهم. 

لرعاية  العامة  الرئا�شة  و�شع  يف  النظر  اأهمية  اإلى  اآخر  ع�شو  واأ�شار 
كامل  ب�شكل  يخدمها  ل  والذي  والتنظيمية  الإدارية  النواحي  من  ال�شباب 
حالًيا, ل �شيما اأنها تتولى م�شوؤولية خدمة قطاع كبري من �شكان اململكة ي�شكل 

ما ن�شبته )60-65%( من �شكان اململكة.

 وقال: اإن حتويل الرئا�شة اإلى هيئة عامة مع تعديل اأنظمتها مبا يتنا�شب 
مع هذا التحول �شيحقق العديد من املكا�شب, ويتوافق مع طموح ورغبة الكثري 
ممن يرون اأن بقاءها يف الو�شع احلايل يتخلله العديد من ال�شعوبات التي 

مل ت�شتطع حلها.

اإلى  اأ�شارت  ال�شورى  اأبحاث  مركز  درا�شة  اأن  اإلى  النظر  الع�شو  ولفت 
وجود العديد من الإيجابيات لهذا التحول كاملرونة يف اإدارة القطاع, ووجود 
حت�شني  وكذلك  القرار,  اتخاذ  يف  وا�شعة  ب�شالحيات  يتمتع  اإدارة  جمل�س 
والق�شاء  هيئة,  اإلى  حتوله  حال  اجلهاز  هذا  يف  للعاملني  الوظيفي  الو�شع 
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على التكد�س الوظيفي, على اأن يكون حجم العاملني فيه يتفق مع الحتياج 
الفعلي, وكذلك الإيرادات املالية املتوقعة وا�شتغاللها بال�شكل الأمثل مبا يعود 

بالنفع على �شباب الوطن. 

يف  واملوهوبني  النا�شئني  برعاية  الهتمام  �شرورة  الأع�شاء  اأحد  وراأى 
الألعاب الفردية واجلماعية من خالل اإن�شاء اأكادمييات متخ�ش�شة. 

العامة لرعاية  الرئا�شة  بتحويل  التو�شية  اآخر حتفظه على  واأبدى ع�شو 
ال�شباب اإلى وزارة, وقال: اإن من �شاأنه اأن يجعل منها من�شاأة مرتهلة. بينما 
راأى اآخر اأنه من املنا�شب اأن يتم حتويل الرئا�شة العامة لرعاية ال�شباب اإلى 

هيئة عامة لل�شباب والريا�شة. 
بدوره اعترب اآخر اأن حتويل الرئا�شة اإلى وزارة اأو هيئة قد ي�شهم يف حل 
يف  تكمن  ال�شباب  لرعاية  العامة  للرئا�شة  احلقيقية  امل�شكلة  ولكن  امل�شكلة, 
�شرائح  بكافة  معنّية  اأنها  على  يدل  الرئا�شة  فـا�شم  متار�شـــه؛  الذي  الدور 
على  تــــوؤكد  عام  كـــل  املجلــ�س  اإلى  ترد  التي  والتقـــارير  ال�شبابيـة,  املجتمع 

اأن الرئا�شة تركز على اجلوانب الريا�شية على ح�شاب اجلوانب ال�شبابية.

العامة  “الرئا�شة  لي�شبح  الرئا�شة  ا�شم  تعديل  يتم  اأن  الع�شو  واقرتح 
بني  ان�شجاًما  يحدث  �شوف  التعديل  هذا  اأن  مو�شحًا  الريا�شية”,  لل�شوؤون 
الدور الذي تقوم به, وال�شم املقرتح. واأكد اأن الريا�شة لي�شت لل�شباب فقط, 
واإمنا هي لكافة �شرائح املجتمع, وهذا التعديل ين�شجم مع اإمكانات الرئا�شة 

املادية والب�شرية وغريها. 

وتابع ع�شو اآخر اأن الرئا�شة - ح�شب ما جاء يف التقرير- لي�شت جاهزة 
الرئا�شة  عمل  تطوير  اأن  يرون  الرئا�شة  يف  وامل�شوؤولون  وزارة,  اإلى  للتحول 
ين�شب يف اأنظمتها ولي�س يف تعديل م�شماها, م�شريًا اإلى اأن مربرات اللجنة 
يف درا�شة حتويل الرئا�شة اإلى وزارة غري وا�شحة, كما اأن اللجنة مل حت�شم 

اأمرها باأن تتحول الرئا�شة اإلى وزارة اأم هيئة.
وواجباتها  مبهامها  اخلا�شة  الرئا�شة  لوائح  هيكلة  اإعادة  اآخر  واقرتح 

لتكون جلنة اأوملبية.
و�شجل اأحد الأع�شاء مالحظة بخ�شو�س اإ�شكالية تواجه الأندية الريا�شية 

خالل الفرتة املا�شية , تكمن يف لوائح اجلمعيات العمومية لالأندية. 

احلكومي  اأو  اخلا�س  الإعالم  قبل  من  كبري  تق�شري  وجود  اآخر  ولحظ 
جتاه بع�س املنا�شط الريا�شية؛ فالقنوات الريا�شية ال�شعودية ل تنقل الكثري 
من املناف�شات املهمة يف كرة ال�شلة, وكرة الطائرة, والألعاب الفردية رغم 

العالقة  ذات  اجلهات  مع  بالتن�شيق  ال�شباب  رعاية  على  واقرتح  اأهميتها, 
وعدم  واجلماعية,  الفردية  الريا�شية  لالألعاب  الإعالمية  التغطية  زيادة 

اقت�شار ذلك على كرة القدم. 
عن  ال�شباب  توعية  يف  ال�شباب  رعاية  دور  عن  الأع�شاء  اأحد  وت�شاءل 
اإلى  الأفكار املنحرفة التي ظهرت موؤخرًا بينهم, واأيده اآخر داعيًا الرئا�شة 
املباريات  بعد  فرحهم  طريقة  ويف  الريا�شيني,  امل�شجعني  بتثقيف  الهتمام 

التي ل تكون يف الغالب منا�شبة. 

واأكد ع�شو اآخر اأن الرئا�شة ل تزال غائبة عن امل�شهد ال�شبابي يف معظم 
مناطق اململكة؛ فال مكاتب لها يف كثري من املحافظات, كما مل ت�شتفد من 
جترى  التي  والثقافية  والجتماعية,  الريا�شية,  للمنا�شط  الفاعل  احل�شور 
لوزارة  التابعة  الأهلية  واللجان  الجتماعية  التنمية  مراكز  اإ�شراف  حتت 
مذكرات  اإبرام  طريق  عن  اململكة  مناطق  مبختلف  الجتماعية  ال�شوؤون 
تفاهم, اأو عقود �شراكات معها. كما طالب الع�شو بدعم ميزانيات اللجان, 

وا�شتقالل اللجنة الأوملبية فنيًا ومالًيا.
ودعا اأحد الأع�شاء اإلى تفعيل الأجهزة احلكومية املعنية بال�شباب مثل: 
وزارة التعليم, ووزارة ال�شوؤون الجتماعية, ووزارة الثقافة والإعالم, ووزارة 

ال�شحة, وغريها لتقوم بدورها يف هذا املجال.

ولحظ اآخر اأن تقرير الرئا�شة مل يتطرق اإلى الفئات من ذوي الحتياجات 
اخلا�شة ما عدا فئة ال�شم, م�شريًا اإلى اأن ذوي الحتياجات اخلا�شة يبدعون 
ويتفوقون ويتاألقون يف املجالت الريا�شية يف كافة الأ�شعدة املحلية والدولية, 
م�شريًا اإلى ح�شول منتخب اململكة لذوي الإعاقة الذهنية على كاأ�س العامل 

ثالث مرات متتالية.

رعاية الشباب ال تزال غائبة
عن المشهد الشبابي في معظم 

مناطق المملكة
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وراأى اأنهم اأحق واأولى بالت�شجيع من بع�س الريا�شيني الأ�شحاء الذين مل 
يحققوا �شيًئا يذكر. 

الريا�شية,  التجارية  املراكز  انت�شار  حول  مالحظته  اآخر  ع�شو  واأبدى 
من  الريا�شة  باأهمية  الوعي  على  دلياًل  وعدها  الكربى,  املدن  يف  وبخا�شة 
ب�شبب  يرتتب  قد  ما  وتفادي  بالريا�شة,  الكثريين  لهتمام  وموؤ�شر  جهة 
ال�شمنة  اأمرا�س  ب�شبب  الوفيات  ن�شبة  اأن  اإلى  م�شريًا  اأمرا�س,  من  ال�شمنة 
بلغت نحو )20( األف حالة �شنويًا, وميثل الذين يعانون من ال�شمنة يف اململكة 
ما ن�شبته )36%( من �شكان اململكة, ناهيك عن تكاليف عالج ال�شمنة والذي 

يبلغ نحو )19( مليار ريـال �شنوًيا.
وراأى الع�شو اأن املراكز الريا�شية التجارية حتتاج اإلى اأن تكون موؤ�ش�شة 

ُمنظمة ومتخ�ش�شة من الناحية املكانية, والكوادر العاملة بها.
مبا  للم�شرتكني  املنا�شبة   الريا�شة  وممار�شة  ال�شحي  باجلانب  وُتُعنى 
التنظيمية  اجلوانب  يف  جهات  عدة  معها  وت�شرتك  اإمكاناتهم,  مع  يتوافق 
ال�شعودية  والهيئة  ال�شحة,  ووزارة  والقروية,  البلدية  ال�شوؤون  وزارة  مثل: 

للتخ�ش�شات ال�شحية, واقرتح على اللجنة الدعوة للتن�شيق مع اجلهات ذات 
العالقة لالإ�شراف على املراكز التجارية الريا�شية, وتنظيم لوائحها.

الأبواب  اأهم  من  تعد  الريا�شة  �شناعة  اإن  الأع�شاء:  اأحد  قال  بدوره 
ال�شتثمارية, حيث اأ�شبح للريا�شة دوٌر مهٌم يف التنمية القت�شادية, وباتت 
متثل ن�شبة ل ي�شتهان بها يف الناجت املحلي الإجمايل لكثري من الدول, وراأى 
اأهمية جعل قطاع الريا�شة يف اململكة عاماًل للتنمية القت�شادية, واأن يتحول 
القطاع الريا�شي من قطاع معتمد على املال العام اإلى قطاع اإنتاجي يعتمد 
اأنه ميكن اأن يكون القطاع  اإلى  على نف�شه وي�شب يف الناجت املحلي, م�شريًا 
الريا�شي قطاًعا اإنتاجًيا يف ال�شتثمار الريا�شي من خالل ت�شويق املنتجات 

الريا�شية, وكذلك حقوق البث, وتنظيم وا�شت�شافة امل�شابقات الدولية.
و�شفه  الذي   )2022 )ذهب  بربنامج  اإعجابه  الأع�شاء  اأحد  و�شجل 
من  ال�شعودية  الريا�شة  تاريخ  يف  حدث  اأقوى  �شيكون  باأنه  اللجنة  م�شوؤولو 
اململكة على مراكز متقدمة يف  اإلى ح�شول  الطموحات, حيث يهدف  حيث 
القادم  تقريرها  يف  تبني  اأن  الرئا�شة  على  واقرتح  )2022م(,  اآ�شيا  األعاب 
ودعم  منه,  املرجوة  والآمال  الأهداف  الربنامج  موؤ�شرات على حتقيق هذا 

اللجنة الأوملبية ال�شعودية اإدارًيا ومالًيا لتنفيذ براجمها.
وتال معايل الرئي�س خالل اجلل�شة بع�س املداخالت التي و�شلته مكتوبة 
من بع�س الأع�شاء, منها من اأبدى راأيه يف مو�شوع حتويل الرئا�شة اإلى وزارة 
اأو هيئة, حيث راأى اأن  الق�شية لي�شت ق�شية رئا�شة, اأو وزارة, اأو هيئة, اإمنا 

الق�شية يجب اأن تكون ق�شية روؤية, ور�شالة, واأهداف, يجب حتقيقها.
والأ�شرة  الجتماعية  ال�شوؤون  جلنة  املجل�س  منح  املناق�شات  نهاية  ويف 
وملحوظات  اأراء  من  طرحه  مت  ما  لدرا�شة  الوقت  من  مزيدًا  وال�شباب 

ومقرتحات, والعودة بوجهة نظرها اإلى املجل�س يف جل�شة قادمة باإذن اهلل.

ذوو االحتياجات الخاصة أولى 
بالتشجيع لما حققوه من نتائج في 

المجال الرياضي

يجب أن يتحول القطاع الرياضي
من قطاع معتمد على المال العام 

إلى قطاع إنتاجي
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مـقــال

35

االستثمار في التقنية الناعمة

د. حامد الوردة ال�صراري
ع�صو جمل�س ال�صورى

منذ بداية القرن الواحد �الع�صرين منا �صعور متعاظم باأهمية الد�ر الذي تلعبه التقنية 

احلديثة يف التنمية املن�صودة يف جميع الد�ل التي ت�صعى اإلى اللحاق بركب التطور ال�صناعي 

الد�ل  اأمام  �اأ�ر�با �اليابان, �الذي - بال �صك - هو حتٍد كبري  اأمريكا  اأخذت بنا�صيته  الذي 

نقل  على  املتقدمة  الد�ل  بع�س  �حتفظ  حل�صا�صية  املتقدمة  التقنيات  على  للح�صول  النامية 

بع�س تلك التقنيات, �بوجه خا�س ما ي�صمى بالتقنية اخل�صنة )الآلت �املعدات �قطع الغيار 

�غريها.  )Hardware Technology( النهائية(.  ال�صلع  �مكونات  الو�صيطة  �ال�صلع 

اخل�صنة  للتقنية  امل�صغل(  )اأ�  املكمل  العن�صر  اأهمـــية  تربز  بـــداأت  الخيـــرة  الآ�نـــة  �يف 

 Software( )البــرامــج(  النــــاعمــة  التقــــنيـــة  �هي  ملــمو�س,  ب�صـــكل  فيـــها  �ال�صتثــــمار 

Technology(, �خري مثــال على ذلك التطبــــيقات التي  حتـــمل من املتـــاجر اللكتــر�نية 
ملنتجــيها  طائلـــة  مبالغ  تدر  اأ�صبحت  �التي  الذكية...الخ,  �الهاتفية  الكفية  الأجهزة  على 

�امل�صتثمرين فيها. �لكون هذه التقنية تعتمد على القدرة الذهنية للفرد مع ت�صيـــ�س علــمي 

جيد, فقد ا�صتثمرت بع�س الد�ل مثل الهند �كوريا اجلنوبية هذا العنـ�صر ب�صكل جيد, �حققت 

متيزًا يف �صناعة تلك التقنيات �اأ�صبحت من املناف�صني �املوؤثرين على امل�صتـــوى العـــاملي فيها. 

الآداء  ناحيــة  من  العالـــم  اأف�صل د�ل  من  تعد  ال�صعودية  العربية  اململكة  اأن  من  �بالرغم 

�ال�صتقرار القت�صادي, �متتـــلك مزايـــا ن�صـــبية عاليــة لال�صتثـــمار التقـــني, مع مـــا تنفقــه 

الد�لة من مبالغ طائلة لتوفـــري التقنـــيات احلديثـــة �تبني العـــديد من املبادرات �اخلطط 

�ال�صرتاتيجيات لتوطينها, اإل اأنها ما تزال تعتمد ب�صورة �صبـــه كاملة على ا�صترياد التقنية؛ 

ب�صقيها اخل�صن �الناعم. �بالرغـــم -اأي�صــا- من الإيجـــابيـــات القت�صــاديــة يف ال�صـــثمار يف 

التقنية, اإل اأن هناك اإحجام �ا�صح من القطاع اخلا�س �امل�صتثمرين يف ال�صتــثمار يف التقنية 

يف الوقت احلايل بحجة خماطرهــــا ال�صتثماريـــة العالية �قوة املناف�صـــة الد�ليــة, ��صعوبة 

توفري الكادر الب�صري املاهر مقارنة بتوفر الفر�س ال�صتثـــماريـــة م�صمونـــة النجـــاح �الربــــح 

ال�صريع �قليلة املخاطر, كال�صتثمار يف العقــار �ال�صهـــم. قيادتـــنا الر�صـــيدة -حفظـــها اهلل- 

��صعت الأطر الرئي�صة نحو حتفيز �تنويع القتـــ�صاد الوطـــني؛ منها دمــج العديد من املجال�س 

�تكوين جمل�صني رئي�صني اأحدهما جمل�س ال�صوؤ�ن القت�صاديـة �التنميــة, الـــذي اأ�صبح حمرك 

رئي�س لتنمية اقت�صاد البلد �م�صاهم يف قرارات نوعية فاعلـــة, منــها قرارات جمـــل�س الــوزراء 

املوقر با�صتحداث هيئات مثل الهيئة العامة للمن�صـــاآت ال�صغـــرية �املتو�صطــــة �هيئــة تــوليد 

الوظائف �مكافحة البطالة, اإ�صافة لذلك عقد اتقـــافيات ��صراكـــات مع د�ل العامل املتقدم 

اآخرها ال�صراكة ال�صرتاتيجية مع اأمريكا, �التو�صـــع يف ا�صتـــخـــدام التقنـــية, �تو�صيـــع د�ر 

احلكومة الإلكرت�نية؛ لي�صمل اأغلب اخلدمات التي يحتــاج اإليها القطـــاع اخلـــا�س �الأفـــراد. 

�مع قرب دخول خطة التنمية العا�صرة حيز التنفيــذ �التي ت�صــــمنت اأربعة �ع�صرين هدفًا, 

 Software( تغطي احتياجات التنمية كافــة, اأرى اأن يكون ال�صتثــمار يف التقنـــية الناعمـــة

Technology( اأحد اأ�لوياتها من خالل تبني الآليات �ال�صيا�صات التحفيزية املنا�صبة لذلك...
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تغطية

سمو أمير دولة قطر ورئيس الوزراء بحثا مع رئيس مجلس الشورى 
سبل تعزيز العالقات األخوية بين البلدين وتنميتها

ا�صتقبل �صاحب ال�صمو ال�صيخ متيم بن حمد اآل ثاين اأمري د�لة 

قطر مبكتبه بالديوان الأمريي معايل رئي�س جمل�س ال�صورى ال�صيخ 

زيارته  ال�صيـــخ خـالل  اآل  اإبراهيم  الدكتور عبداهلل بن حممد بن 

لد�لة قطر موؤخرًا. 

كما ا�شتقبل معايل ال�شيخ عبداهلل بن نا�شر بن خليفة اآل ثاين رئي�س جمل�س 
الوزراء وزير الداخلية بدولة قطر معايل رئي�س جمل�س ال�شورى ال�شيخ الدكتور 

عبداهلل بن حممد بن اإبراهيم اآل ال�شيخ. 
وجرى خالل املقابلتني بحث العالقات الأخوية بني البلدين ال�شقيقني و�شبل 
اإلى تناول عـــدد من املو�شـــوعات ذات الهــتمام  اإ�شافـــة  تنميتها وتعزيزها, 

املتبادل.
ح�شـــر ال�شتقـــبالني رئيـــ�س جمل�س ال�شورى القطــري حمــمد بن مبـــارك 
اخلليفي, وع�شـــوا جملـــ�س ال�شــورى الدكــتور عبدالعزيز ال�شامخ, والدكـــتور 

عبداهلل اجلغيمان, و�شفري خادم احلرمني ال�شريفــني لدى دولة قطر عبداهلل 
العيفان.
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د. آل الشيخ بحث مع رئيس 
مجلس الشورى القطري سبل 
تعزيز التعاون بين المجلسين 

بحث معـــايل رئيـــ�س جملـــ�س ال�صــورى ال�صيخ الدكتور عبداهلل 

بن حممد بن اإبراهيم اآل ال�صيخ مع معــايل رئيــ�س جمـــل�س ال�صورى 

القطري الأ�صتاذ حممد بن مبــارك اخلليــفي �صبل تعزيز التعا�ن 

بني جمل�صي ال�صــورى يف اململكــــة �قطـــر, �تطـــوير التعا�ن بني 

اجلانبني مبا ي�صهم يف دعم العالقات الثنائية بني اململكة العربية 

ال�صعودية �د�لة قطر ال�صقيقة.

 جاء ذلك خـالل الــزيـــارة الر�شمية التي قام بها معــايل الدكـتور عبــداهلل 
اآل ال�شيخ اإلى دولة قطر موؤخرًا تلبيــة لدعوة ر�شمية تلقاها من معايل رئي�س 
جمل�س ال�شورى بدولة قطر الذي رحـــب يف م�شتــــهل الجتماع مبعاليه والوفد 
املرافق له الذي �شم ع�شوي املجل�س الدكـــتور عبدالعــزيز ال�شامخ والدكتور 
واأع�شاء  م�شوؤويل  بني  املتبادلة  الزيارات  اأهمية  موؤكدًا  اجلغيمان,  عبداهلل 
املجل�شني يف تقوية الروابط الأخوية, ودعم عالقات التعاون بني اجلانبني.  

من جانبه عرب معايل الدكتور عبداهلل اآل ال�شيخ عن �شعادته بزيارة بلده 
الثاين دولة قطر ال�شقيقة, كما عرب عن �شكره ملعايل رئي�س جمل�س ال�شورى 
القطري واأع�شاء املجل�س على ح�شن ال�شتقبال وكرم ال�شيافة, منوهًا بتميز 
التي  قطر  دولة  و�شقيقتها  ال�شعودية  العربية  اململكة  بني  الثنائية  العالقات 
امللك  ال�شريفني  البلدين خادم احلرمني  قائدي  من  ودعم  باهتمام  حتظى 
�شلمان بن عبدالعزيز اآل �شعود واأخيه �شاحب ال�شمو ال�شيخ متيم بن حمد اآل 

ثاين,- حفظهما اهلل -.
املنطقة,  يف  الأو�شاع  تطورات  اإلى  الجتماع  خالل  اجلانبان  وتطرق   
واملخاطر الأمنية التي تهدد اأمن منطقة اخلليج, و�شبل التن�شيق بني املجل�شني 
يف خمتلف املحافل الربملانية الإقليمية والدولية, مبا يخدم مواقف البلدين 
جتاه  عامة  ب�شفة  اخلليجي  التعاون  جمل�س  ودول  خا�شة  ب�شفة  ال�شقيقني 

خمتلف الق�شايا الدولية.

ح�شر الجتماع نائب رئي�س جمل�س ال�شورى القطري الأ�شتاذ عي�شى بن ربيعة 
الكواري وعدد من اأع�شاء املجل�س والأمني العام للمجل�س الأ�شتاذ فهد اخليارين, 

و�شفري خادم احلرمني ال�شريفني لدى الدوحة الأ�شتاذ عبداهلل العيفان.

رئيس مجلس الشورى:
قادة دول مجلس التعاون 

استطاعوا بحكمتهم السير 
 بالسفينة إلى بر األمان 

اأ�صاد معايل رئي�س جمل�س ال�صورى ال�صيخ الدكتور عبداهلل بن حممد 

بن اإبراهيم اآل ال�صيخ بالعالقات الأخوية بني اململكة العربية 

ال�صعودية �د�لة قطر , ���صفها باأنها »عالقات اأ�صيلة �قدمية« .

وقال معاليه يف ت�شريحات لوكالة الأنباء القطرية مبنا�شبة زيارته لدولة 
قطر : اإن العالقات ال�شعودية القطرية هي عالقة اأجداد.. اإننا نتقا�شم الهم 
قبل اأن نتقا�شم اجلوانب الإيجابية, لأن هم اأي دولة من دول املجل�س وهم اأي 

مواطن هو هم للمواطن الآخر وللدول الأخرى«.
وم�شى قائاًل يف �شياق مت�شل »رمبا مل ندرك نحن جزًءا من هذه العالقات 
يف بداياتها وعند تاأ�شي�شها, لكننا تناقلناها عن اآبائنا وع�شنا جزًءا منها يف 
مراحل قدمية ونعي�شها الآن يف عهد قيادة البلدين احلكيمة, كما نعي�شها يف 
جمال�شنا  يف  اخل�شو�س  وجه  وعلى  الوزارات  كل  يف  امل�شرتك  العمل  جلان 

الت�شريعية التي نت�شرف الآن اأن نكون يف لقاء من لقاءاتها بالدوحة«.
وحول التن�شيق بني جمل�شي ال�شورى يف كل من اململكة العربية ال�شعودية ودولة 
قطر قال معاليه : اإن التن�شيق دائًما يكون جماعًيا خا�شة واأن جمل�س التعاون لدول 
اخلليج العربية يوحد عمل املجال�س الت�شريعية بدول املجل�س, لفًتا النتباه اإلى اأن 

هذا التن�شيق اجلماعي ل مينع التن�شيق الثنائي يف اإطار جمل�س التعاون.
والنواب  ال�شورى  جمال�س  روؤ�شاء  املعايل  اأ�شحاب  اأن  اإلى  معاليه  واأ�شار 
والوطني والأمة بدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية يلتقون كثرًيا يف 
يف  �شيعقدونه  الذي  باللقاء  ال�شدد  هذا  يف  منوها  م�شتمرة,  عمل  لقاءات 
الريا�س يف الرابع ع�شر من �شهر �شفر املوافق 25 نوفمرب 2015م, ومتمنًيا 

اأن يكون مثمًرا وموفًقا.
ورًدا على �شوؤال حول دور الربملانيني اخلليجيني يف حل اأزمات املنطقة وما 
ت�شهده من توترات, اأكد معاليه اأن دور هذه املجال�س داعم لقادة دول جمل�س 
التعاون وللمواطن اخلليجي, مو�شًحا اأن القادة ا�شتطاعوا بحكمتهم ال�شري 

بال�شفينة اإلى بر الأمان.
كما تطرق معاليه لالإرهاب و�شرورة مكافحته وجتنب اأ�شراره ومن ذلك 
اخلطر الذي ميثله تنظيم »داع�س« الإرهابي الذي و�شفه باأنه اأكرب خطر اإرهابي 

حالًيا, م�شرًيا اإلى اأن التن�شيق م�شتمر بني دول املجل�س ب�شاأن هذه الق�شايا.
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الأخوية التي تربط  بني دول و�شعوب دول جمل�س التعاون اخلليجي.
ونقل  الأمناء العامون للمجال�س الت�شريعيــة  خالل اللقاء ملعايل رئي�س جمل�س 
ال�شورى حتيات اأ�شحاب املعــايل روؤ�شـــاء املجــال�س ومتنياتهم لرئي�س واأع�شاء 
جمل�س ال�شورى بدوام التوفــيق, فيما حمهـــلم رئي�س جمــل�س ال�شـــورى حتياته 
لأ�شحاب املعايل روؤ�شاء املجال�س الت�شريعية بدول املجل�س  ومتنياته لهم بالتوفيق. 
ح�شر اللقاء معايل الأمني العام ملجل�س ال�شورى الدكتور حممد بن عبداهلل 
اآل عمرو, وع�شوا املجل�س الدكتور فهد العنزي والدكتور عبدالعزيز احلرقان 
وامل�شتـــ�شار وامل�شــرف العــــام على مكتب معـــايل رئي�س جمل�س ال�شورى الدكتور 

مهنا بن �شليمان املهنا.

رئيس الشورى يستقل أعضاء لجنة التنسيق البرلماني
والعالقات الخارجية

ا�صتقبل معايل رئي�س جمل�س ال�صورى ال�صيخ الدكتور عبداهلل بن 
حممد بن اإبراهيم اآل ال�صيخ يف مكتبه مبقر املجل�س بالريا�س اأ�صحاب 
املعايل �ال�صعادة اأمناء �اأع�صاء جمال�س ال�صورى �النواب �الوطني 
جلنة  اأع�صاء  العربية  اخلليج  لد�ل  التعا�ن  جمل�س  بد�ل  �الأمة 
التن�صيق الربملاين �العالقات اخلارجية �الأمني العام امل�صاعد ملجل�س 
املري مبنا�صبة  را�صد  بن  القانونية حمد  لل�صوؤ�ن  التعا�ن اخلليجي 

انعقاد الجتماع الثامن للجنة الذي عقد يف مقر جمل�س ال�صورى. 
املجال�س  بوفود  ال�شورى  جمل�س  رئي�س  معايل  رحب  اللقاء  م�شتهل  ويف 
الت�شريعية اخلليجية ومتنى لهم التوفيق يف اجتماعهم م�شريا اإلى عمق الروابط 

تغطية

وجرى خالل ال�شتقبــال بحــث عــدد من 
املو�شــوعــات ذات الهتمــام امل�شــرتك و�شبل 
دعمها وتعــزيزها يف املجــالت كــافة, خا�شة 
يف جمــال العــالقــات الربملانيــة بــني جمــل�س 

ال�شورى وبرملان جمهورية القمر املتحدة.

ا�صتقبل فخامة الرئي�س اإكليل ظنني رئي�س جمهورية القمر املتحدة يف مقر 
اإقامـته بالريا�س خــالل زيارتـــه للمملكــة موؤخرًا معايل رئي�س جمل�س ال�صورى 

ال�صيــخ الدكتور عبداهلل بن حممد بن اإبراهيم اآل ال�صيخ.

ح�شر ال�شتقبال �شفري خادم احلرمني 
ال�شريفــني لــدى جــــمهوريــة القـمر املتحدة 
الدكتـور حمــد بن حممد الهاجري, و�شفـري 
جمهورية القمر املتحدة لدى اململكة حممد 

اإ�شماعيل حممد.

 رئيس جمهورية القمر يستقبل رئيس مجلس الشورى
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الت�شريعية  املجال�س  والتفاهم بني  والت�شاور  التعاون  اأوا�شر  تعزيز  اإلى  تهدف 
اخلليجية  الق�شايا  جتاه  والروؤى  املواقف  توحيد  على  للعمل  املجل�س  بدول 

والإقليمية والدولية وتوحيد العمل الربملاين امل�شرتك. 

يف  امل�شوؤولني  كافة  بني  التوا�شل  ا�شتمرار  يحتم  التعاون  حتقيق  اأن  وبني 
لدول اخلليج  التعاون  بدول جمل�س  والأمة  والوطني  والنواب  ال�شورى  جمال�س 
العربية وتكثيف الجتماعات الت�شاورية لدرا�شة عدد من املو�شوعات الربملانية. 

وقدم معاليه – يف ختام كلمته - التهنئة للمجل�س الوطني يف دولة الإمارات 
العربية املتحدة ال�شقيقة بنجاح النتخابات الربملانية التي جرت موؤخرًا, كما 
بارك ل�شلطنة عمان ال�شقيقة جناح انتخابات جمل�س ال�شورى وانتخاب ال�شيخ 
خالد بن هالل املعويل رئي�شًا للمجل�س لفرتة ثانية, وهناأ معايل الأمني العام 
ملجل�س ال�شورى يف �شلطنة عمان ال�شيخ علي بن نا�شر املحروقي مبنا�شبة نيله 

و�شام عمان.
بعد ذلك بداأت اأعمال الجتماع الذي مت خالله مناق�شة مقرتح ت�شكيل جلنة 
خرباء يف العمل الربملاين لدرا�شة �شبل تطوير وتفعيل العمل امل�شرتك للمجال�س 

لجنة التنسيق البرلماني والعالقات الخارجية للمجالس التشريعية بدول مجلس التعاون
تعقد اجتماعها الثامن بالرياض 

د. آل عمرو: االجتماع يأتي انطالقًا من رؤى قادة دول المجلس لتعزيز 
أواصر التعاون والتفاهم بين المجالس التشريعية

ملجال�س  اخلارجية  �العالقات  الربملاين  التن�صيق  جلنة  عقدت 

ال�صورى �النواب �الوطني �الأمة بد�ل جمل�س التعا�ن لد�ل اخلليج 

العربية اجتماعها الثامن يف مقر جمل�س ال�صورى بالريا�س برئا�صة 

اآل  الدكتور حممد بن عبد اهلل  ال�صورى  العام ملجل�س  معايل الأمني 

عمر� �بح�صور الأمني العام امل�صاعد ملجل�س التعا�ن اخلليجي لل�صوؤ�ن 

اأع�صاء  �ال�صعادة  املعايل  �اأ�صحاب  املري,  را�صد  بن  حمد  القانونية 

جلنة التن�صيق الربملاين �العالقات اخلارجية.

و�شم وفد جمل�س ال�شورى ع�شوي املجل�س ع�شوي جلنة التن�شيق الربملاين 
والعالقات اخلارجية الدكتور فهد العنزي والدكتور عبد العزيز احلرقان .

وقد رحب معايل الأمني العام ملجل�س ال�شورى يف كلمة له افتتح بها اأعمال 
والوفود  اخلارجية  والعالقات  الربملاين  التن�شيق  جلنة  باأع�شاء  الجتماع 
الدكتور  ال�شيخ  ال�شورى  رئي�س جمل�س  معايل  لهم حتيات  ونقل  لهم,  املرافقة 

عبداهلل بن حممد بن اإبراهيم اآل ال�شيخ ومتنياته بنجاح اأعمال الجتماع.
روؤى  من  انطالقًا  ياأتي  الجتماع  هذا  اإن  عمرو  اآل  حممد  الدكتور  وقال 
اأ�شحاب اجلاللة وال�شمو قادة دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية والتي 

تغطية
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املوا�شيع اخلليجية امل�شرتكة,  ب�شاأن  املتابعة  واطلع  املجتمعون على تقرير 
وتكليفها  الت�شريعي  املجال  يف  اخلليجية  الربملانية  اللجنة  اأعمال  نتائج  وعلى 
الربملانية  املعلوماتية  ال�شبكة  وتطورات  ال�شرت�شادية,  الأنظمة  بع�س  بدرا�شة 

اخلليجية.

املعنية  اخلليجية  الربملانية  اللجنة  اأعمال  نتائج  املجتمعون  وا�شتعر�س 
بتعزيز العالقات مع الربملان الأوروبي, واأعدوا م�شروع جدول اأعمال الجتماع 
والنواب  ال�شورى  جمال�س  روؤ�شاء  وال�شعادة  املعايل  لأ�شحاب  التا�شع  الدوري 

والوطني والأمة بدول جمل�س التعاون الذي �شيعقد يف �شهر �شفر املقبل.

ال�شورى  ملجال�س  اخلارجية  والعالقات  الربملاين  التن�شيق  جلنة  اأن  يذكر 
تهدف  العربية  اخلليج  لدول  التعاون  جمل�س  بدول  والأمة  والوطني  والنواب 
وتفعيل  اخلليجية  املجال�س  لروؤ�شاء  الدوري  الجتماع  اأهداف  حتقيق  اإلى 
اخت�شا�شاته, والعمل على تن�شيق الأعمال يف املجالت الدبلوما�شية والربملانية 

بني املجال�س الت�شريعية.
الت�شريعية, كما بحث املجتمعون مو�شوع اآليات التعامل مع التقارير ال�شادرة 

عن اجلهات الربملانية الدولية ب�شاأن دول املجل�س.
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وم�شاعر اأٌ�شر ال�شحايا. واأ�شار اإلى اأن اجلميع يعرف حجم امل�شوؤولية امللقاة على 
عاتق اململكة, وجهودها حمل تقدير العديد من الدول الإ�شالمية وامل�شلمني.

وزاد م�شاعد رئي�س جمل�س ال�شورى اأن املوقف الإيراين ياأتي لتغطية ف�شلها يف 
التدخل يف اليمن ودول اأخرى يف املنطقــــة, مــوؤكدًا اأن حماولة النظام الإيراين 
ا�شتغالل حادث منى �شيا�شيًا هي امتداد ل�شجلــــها التاريخي يف اإيذاء احلجاج 
واإحداث الفو�شى يف احلج وتعكري الأجواء املقــــد�شة يف مـــو�شم احلج, فاإيران 
هي الدولة الوحيدة التي ارتكبت اجلرائم وحاولت اإحـــداث الفو�شى يف موا�شم 
احلج, واأحداث الثمانينات ل تزال حا�شرة يف ذاكرة العالــم الإ�شالمي؛ حتى 
لو حاولت اإيران ن�شيانها اأو تنا�شيها, وبعد اأن جنـــحت اململكة يف منع اإيران من 
اإحداث الفو�شى يف مو�شم احلج, فــاإنها لن تقبل ا�شتغاللها ملاأ�شاة ما حدث يف 

مو�شم احلج.

د. يحيى الصمعان في رد على رئيس وفد إيران في اجتماعات اتحاد البرلمان الدولي : 

محاولة النظام اإليراني استغالل حادث منى سياسيًا امتداد لسجله 
التاريخي في إحداث الفوضى في الحج

اأكـــد معـــايل م�صاعـــد رئيــ�س جمــل�س ال�صـــورى الدكتـــور يحـــيى 

بــن عبـــداهلل ال�صمعـــان, اأن اململكـــة العربيـــة ال�صعوديــة بقيـــادة 

خـــادم احلرمــني ال�صريفـــني املـــلك �صلمــان بن عبدالعزيز اآل �صعود 

-حفظه اهلل- التي خ�صها اهلل ��صرفها بخدمــة احلرمني ال�صريفني 

اأخذت على عاتقها م�صوؤ�لية خدمة حجاج بيت اهلل احلرام, �ز�ار 

م�صجـــد نبيه �صـــــلى اهلل عليه ��صلـم, �اتخــاذ الإجراءات الالزمة 

ل�صالمتهم, �ال�صهر على راحتهم.

جاء ذلك يف مداخلة ملعاليـــه خــــالل اجتمـــاعات الـــدورة الثالثــة والثالثني 
بعد املئة للجمعية العموميــة لالحتــاد الربملـــاين الدويل املنعقــد حاليًا يف جنيف 
ردًا على ما ذكره رئي�س الوفـــد الربملــاين الإيــراين يف كلمتـــه اأمـام الجتماعات 

بخ�شو�س حادث التدافع يف م�شعر منى خالل مو�شم احلج املا�شي.

وقال معايل الدكتور يحيى ال�شمعان اإنه خالل ال�شنوات الع�شر املا�شية مل يتم 
ت�شجيل اأي اأحداث تتعلق بتنظيم احلـــج, على الـــرغم مــن امل�شاعب التي تكتنف 
تنظيم احلج النا�شئة عن وجود عدد كبري من احلجـــاج الذيــن يتجاوز عددهم 
 مليوين �شخ�س يوؤدون منا�شك احلج يف م�شاحة مكانية �شغرية ويف وقت حمدد.

املتـــوفني  احلجـــاج  من  ال�شحايــا  لأٌ�شر  اململكة  موا�شاة  عن  معاليه  وعرب 
يف حادث التدافع يف منى, م�شريًا اإلى اأن اللجنة التي وجه بت�شكيلها �شـــاحب 
ال�شمو امللكي الأمري حممد بن نايف بن عبدالعزيز ويل العـــهد نــائب رئــــي�س 
جمل�س الوزراء وزير الداخليــة للتحقيـــق يف اأ�شباب احلــادث تعـــمل على قـــدم 
و�شاق لك�شف اأ�شبـــاب وقـــوع هـــذا احلادث الأليم الذي ل يقـــلل من اجلــهود 

ال�شخمة التي تبذلها اململكة خلدمة �شيوف الرحمن.
واأ�شـــاف الدكتـــور ال�شمعـــان اأن اململــكة العربيـة ال�شعودية ترف�س التدخل 
يف �شوؤونها الداخلية لأن هذا ميثل انتهاكًا للقانـــون الدويل كمـــا اأنها ت�شتـــهجن 
ت�شيي�س اإيران لهذا احلادث الأليم, ومتاجرتهـــا باآلم ال�شحايـــا, وت�شخــــريها 
للحادث خلدمة اأهداف �شيا�شية على نحو ل تراعي فيه حرمة ال�شعائر الدينية, 

تغطية
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وقال معاليه اإن اململكة العربية ال�شعودية بذلت جهودًا �شيا�شية كبرية منذ 
بداية الأزمة اليمنية يف العام 2011م, واأثمرت هذه اجلهود عن تقدمي املبادرة 
يف  الوطنية«  وال�شراكة  ال�شلم  »اتفاق  وعقد  الأزمة,  حلل  كاأ�شا�س  اخلليجية 
احلوثية  امليلي�شيات  اأن  اإل  اليمنية,  ال�شيا�شية  الأحزاب  بني  2014م  �شبتمرب 
وقوات الرئي�س املخلوع انقلبت على مقررات التفاق وعلى ال�شرعية مما حدا 
اإلى ال�شتجابة لنداء فخامة الرئي�س اليمني عبد ربه  باململكة ودول التحالف 
اإميانًا من  ال�شرعية,  ال�شقيق وحكومته  اليمني  ال�شعب  من�شور هادي لن�شرة 
عملية  وباأن  اأخالقي,  واجب  ال�شقيق  اليمني  ال�شعب  مع  الوقوف  باأن  اململكة 
ت�شمنته  ما  �شيما  ل  والدولية,  الإقليمية  املواثيق  مع  تن�شجم  احلزم  عا�شفة 
اأن  �شبق  امليلي�شيات  هذه  واأن  خا�شة  املتحدة,  الأمم  ميثاق  من   )51( املادة 
جتراأت على حدود اململكة يف نوفمرب 2009م, بالإ�شافة اإلى ا�شتخدام جماعة 

تنظيم القاعدة الإرهابية لأرا�شي اليمن كمنطلق للهجمات �شد اململكة. 

تغطية

في كلمة الشورى أمام الجمعية العمومية لالتحاد البرلماني الدولي

د. يحيى الصمعان: وقوف المملكة مع الشعب اليمني واجب أخالقي 
وعملية عاصفة الحزم تنسجم مع المواثيق الدولية

اأكد معايل م�صاعد رئي�س جمل�س ال�صورى رئي�س �فد املجل�س يف 

اجتماعات الد�رة الثالثة �الثالثني بعد املئة للجمعية العمومية 

لالحتاد الربملاين الد�يل املنعقدة حاليًا يف جنيف الدكتور يحيى بن 

عبد اهلل ال�صمعان حر�س اململكة العربية ال�صعودية بقيادة خادم 

احلرمني ال�صريفني امللك �صلمان بن عبدالعزيز اآل �صعود – حفظه 

اهلل – على القيام بواجبها الإن�صاين جتاه الأ�صقاء يف اجلمهورية 

لأعمال  د�لر  مليون   800 بحوايل  تربعاتها  خالل  من  اليمنية 

الإغاثة الإن�صانية يف اليمن عرب الأمم املتحدة, كما قامت باإن�صاء 

الإن�صانية,  �الأعمال  لالإغاثة  العزيز  عبد  بن  �صلمان  امللك  مركز 

�تربع خادم احلرمني ال�صريفني للمركز مببلغ مليار ريال. 

جاء ذلك يف كلمة ملعاليه مت توزيعها على ر�ؤ�صاء �اأع�صاء الوفود 

الربملانية امل�صاركة يف الجتماعات.
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اأراد البقاء منهم يف اململكة الذين يبلغون مئات الألوف,  �شوري, ومنحت ملن 
لت�شمل دعم ورعاية  اأ�شوة ببقية املقيمني, وامتدت جهودها  الإقامة النظامية 
املاليني من ال�شوريني الالجئني اإلى الدول املجاورة لوطنهم يف كل من الأردن 
ولبنان وغريها من الدول. وا�شتملت اجلهود على تقدمي امل�شاعدات الإن�شانية 
الإغاثة  منظمات  مع  وكذلك  لهم,  امل�شيفة  الدول  حكومات  مع  بالتن�شيق 
اأو العيني, حيث بلغت قيمة  الإن�شانية الدولية, �شواء من خالل الدعم املادي 
امل�شاعدات الإن�شانية التي قدمتها اململكة لالأ�شقاء ال�شوريني نحو 700 مليون 

دولر. 

وفيما يخ�س الق�شية الفل�شطينية ا�شتنكر معايل الدكتور يحيى ال�شمعان  
الأق�شى  للم�شجد  الإ�شرائيلي  الحتالل  �شلطات  اقتحام  من  موؤخرًا  وقع  ما 
الإ�شرائيلية  املمار�شات  اأمام  ب�شرامة  للوقوف  الدويل  املجتمع  داعيًا  املبارك 
�ُس اأي اأمل جتاه الو�شول لل�شالم املن�شود, وتتعار�س مع جميع  امل�شينة التي ُتقورِّ

التفاقيات الدولية .

وراأى معاليه اأن ل اأحد �شلم من الإرهاب مبا يوؤكد �شرورة التكاتف من اأجل 
الت�شدي ملظاهر العنف والإجرام والتطرف الذي يتنامى وميتد ب�شكل �شريع 

ومريع.
الظاهرة  هذه  خطورة  تعي  ال�شعودية  العربية  اململكة  اأن  ومبا  واأ�شاف 
الدموية بل هي من الدول التي ت�شررت من الإرهاب, فاإنها مل تاأل جهدًا يف 
ي�شعى  دويل  جهد  اأي  يف  وامل�شاركة  الإرهاب,  اأ�شكال  لكافة  الت�شدي  �شبيل 
خالل  من  م�شددة  باإجراءات  ال�شيا�شة  هذه  اململكة  وترجمت  حماربته,  اإلى 
مة له, وجتفيف م�شادره املالية, وو�شع القوائم باأ�شماء  �شن الت�شريعات املجررِّ

التنظيمات الإرهابية, وت�شكيل »جلنة عليا ملكافحة الإرهاب«.
ملكافحة  عاملي  موؤمتر  عقد  اإلى  دعت  دولة  اأول  هي  اململكة  اأن  واأو�شح 
الإرهاب عام 2005م, وطالبت وعملت على اإن�شاء مركز الأمم املتحدة ملكافحة 
رئي�س  اأنها   كما  دولر,  ماليني   110 مببلغ  ودعمته   )UNCTC( الإرهاب 
يف  فاعل  وع�شو  الإرهاب,  ملكافحة  املتحدة  الأمم  ملركز  ال�شت�شاري  املجل�س 
اململكة  كما حذرت   ,)CIG( داع�س الإرهابي  التنظيم  �شد  الدول  جمموعة 
املجتمع الدويل من الت�شاهل اأو التخاذل عن م�شوؤوليته التاريخية �شد الإرهاب.
تاأتي  تلك اجلهود  اأن  كلمته على  ال�شمعان يف ختام  يحيى  الدكتور  و�شدد 
الإ�شالمية,  ال�شريعة  على  قامت  التي  للمملكة  الأ�شا�شية  املبادئ  انطالقًا من 
العنف  اأعمال  اأن  توؤكد  وهي  كله,  للعامل  ال�شالم  حتمل  التي  الر�شالة  تلك 
متثل  ل  لالإ�شالم  انتماءها  تّدعي  التي  الفئات  بع�س  من  تقع  التي  والتطرف 
الدين الإ�شالمي ال�شحيح, بل اإن الإ�شالم منها براء, ولي�س لها مرجعية دينية 

ولطاملا اأكدت اململكة اأن الإرهاب لي�س له دين, اأو عرق, اأو طائفة.

جاءت   « احلزم  عا�شفة   « عملية  اإن  ال�شمعان:  يحيى  الدكتور  واأ�شاف   
ومنها  اليمن  بالو�شع يف  الدويل اخلا�شة  الأمن  قرارات جمل�س  من�شجمة مع 
قرار 2216 حتت الف�شل ال�شابع الذي يق�شي باإعادة ال�شرعية املُغت�شبة من 
امليلي�شيات التي جتراأت على الآمنني بقوة بال�شالح, و�شحب قواتهم من جميع 
املناطق التي ا�شتولوا عليها مبا يف ذلك العا�شمة �شنعاء, والتخلي عن جميع 
والتوقف عن  والأمنية,  الع�شكرية  املوؤ�ش�شات  ا�شتولوا عليها من  التي  الأ�شلحة 
جميع الأعمال التي تندرج �شمن نطاق �شلطة احلكومة ال�شرعية, والمتناع عن 

القيام باأي ا�شتفزازات اأو تهديدات للدول املجاورة. 

ولفت  النظر اإلى ما حتقق من الأهداف النبيلة لدول التحالف والتي �شملت 
احلوثية  امليلي�شيات  عليها  ا�شتولت  التي  الع�شكرية  القدرات  معظم  حتييد 
من  العديد  وحترير  الإن�شانية,  امل�شاعدات  وو�شول  املخلوع,  الرئي�س  وقوات 
واملحافظة  وقراهم,  ملدنهم  اليمنيني  النازحني  وعودة  املحتلة,  اليمنية  املدن 
على ال�شلطة ال�شرعية وتاأمينها وتهيئة البيئة املنا�شبة ملمار�شة مهامها, والتي 
اأع�شاء  وباقي  هادي  من�شور  ربه  عبد  اليمني  الرئي�س  عودة  موؤخرًا  اأنتجت 
احلكومة اليمنية لأداء مهامها من الأرا�شي اليمنية, موؤكدًا اأن اململكة لي�س لها 

اأي اأطماع يف م�شتقبل اليمن.

حتاول  اأطراف  ثمة  اأّن  اإلى  ال�شورى  جمل�س  رئي�س  م�شاعد  معايل  واأ�شار 
ت�شعيد الأزمة يف اليمن عرب التحري�س وحماولة تهريب ال�شالح للمتمردين, 
اإيراين  اإيقاف قارب  فعلى �شبيل املثال يف يوم ال�شبت 26 �شبتمرب 2015م مت 
مبوجب اآلية التفتي�س املن�شو�س عليها يف قرار جمل�س الأمن )2216( حممل 
ال�شالح  لتهريب  الوحيدة  احلالة  لي�شت  وهذه  احلوثيني,  للمتمردين  بال�شالح 

للمتمردين من قبل اإيران.«

ويف �شاأن الأزمة يف �شوريا اأ�شار معاليه  اإلى ما عربت عنه اململكة العربية 
القوات  بها  قامت  التي  الع�شكرية  العمليات  جراء  بالغ  قلق  من  ال�شعودية 
من  العديد  خلفت  والتي  و«حم�س«  »حماة«  ال�شوريتني  املدينتني  يف  الرو�شية 
ال�شحايا الأبرياء, موؤكدًا موقف اململكة ب�شرورة العمل امل�شرتك لإنهاء الأزمة 
ا�شتبعاد  وعلى   ,)1( جنيف  مبادئ  على  يقوم  �شيا�شي  حل  واإيجاد  ال�شورية, 
موطن  اإلى  �شوريا  وحولت  ال�شوري,  ال�شعب  بدماء  اأيديهم  تلطخت  من  كل 

للجماعات الإرهابية املختلفة. 

وبنًي معاليه اأن اململكة تعاملت مع اأبناء ال�شعب ال�شوري منذ بداية الأزمة 
من منطلقات اإن�شانية بحتة, وفتحت اأبوابها لالأ�شقاء ال�شوريني, حيث ا�شتقبلت 
اململكة منذ اندلع الأزمة يف �شوريا, ما يقارب املليونني ون�شف املليون مواطن 
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الت�شريعية  املجال�س  روؤ�شاء  املعايل  لأ�شحاب  الدورية  الجتماعات  وتعد 
التكامل  التعاون لدول اخلليج العربية خطوة مهمة يف م�شرية  يف دول جمل�س 

اخلليجي وتعزيز اآفاق العمل امل�شرتك.
ال�شورى  جمال�س  توؤديه  الذي  الدور  يف  الجتماعات  هذه  اأهمية  وتكمن 
اخلليجي  ال�شف  وحدة  تعزيز  يف  املجل�س  بدول  والأمة  والوطني  والنواب 
و�شعوب  قادة  طموحات  ومواكبة  التعاون,  جمل�س  دول  �شعوب  بني  ال�شمل  ومّل 
والت�شامن  التعاون  اأوا�شر  تقوية  �شاأنه  التعاون, ودعم كل ما من  دول جمل�س 
اخلليجي, وتوثيق عرى الأخوة والنتماء وتعميق الروابط وال�شالت بني اأبناء 
هذه املنطقة املهمة من العامل. وتر�شيخ م�شرية العمل اخلليجي امل�شرتك املبني 

على اأ�ش�س من الإخاء والتفاق والتناغم الذي ي�شهم يف دوامه ور�شوخه..

مجلس الشورى يستضيف االجتماع الدوري التاسع لرؤساء 
المجالس التشريعية بدول مجلس التعاون الخليجي

ي�صت�صيف جمل�س ال�صورى يوم الأربعاء الرابع ع�صر من �صهر �صفر 
الجتماع  الريا�س  مبدينة  2015م,  نوفمرب   25 املوافق  1437هـ 
�النواب  ال�صورى  جمل�س  ر�ؤ�صاء  �ال�صعادة  املعايل  لأ�صحاب  التا�صع 

�الوطني �الأمة بد�ل جمل�س التعا�ن لد�ل اخلليج العربية.
املو�صوعات  من  عددًا  الجتماع  خالل  املجال�س  ر�ؤ�صاء  �يناق�س 
املدرجة على جد�ل الأعمال, منها مقرتح اآليات التعامل مع التقارير 
ال�صادرة عن اجلهات الربملانية الد�لية ب�صاأن د�ل املجل�س, �مو�صوع 
اللجنة  �مقرتح  الت�صريعي,  املجال  يف  اخلليجية  الربملانية  اللجنة 
الربملانية اخلليجية املعنية بتعزيز العالقات مع الربملان الأ�ر�بي, 
�مقرتح ت�صكيل جلنة خرباء يف العمل الربملاين لدرا�صة �صبل تطوير 

�تفعيل العمل امل�صرتك للمجال�س الت�صريعية.
لرئي�س  ال�شنوي  التقرير  على  الجتماع  خالل  املجال�س   روؤ�شاء  يطلع  كما 
الأمانة  وتقرير  2015م.  للعام  له  التابعة  واللجان  الثامن,  الدوري  الجتماع 
اخلليجي  العمل  م�شرية  حول  العربية  اخلليج  لدول  التعاون  ملجل�س  العامة 

امل�شرتك للعام 2015م.

بحث تفعيل العمل المشترك.. وتعزيز 
العالقات مع البرلمان األوروبي .. وتفعيل 

اللجنة البرلمانية الخليجية

تغطية
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االجتماع الثاني - عقد في مدينة  مسقط 
بسلطنة عمان  في المدة من 25 - 26 ذو الحجة 

1429هـ الموافق 23 - 24 ديسمبر 2008م
القرارت:

1- املوافقـــة على القواعـــد التنظيميـــة لالجتماع الدوري لروؤ�شاء املجال�س 
الت�شريعية ال�شورى, والنواب, والوطني, والأمة, يف دول جمل�س التعاون.

2- املوافقة على ت�شكيل جلنة تن�شيقية من جمال�س الدول الأع�شاء والأمانة 
العامة ملجل�س التعاون, بواقع ع�شوين من كل دولة للنظر يف املوا�شيع املدرجة على 
جدول اأعمال املنتديات واملـوؤمترات الربملانية الإقليمية والدولية, لتخاذ مواقف 
خليجية موحدة على اأن جتتمع اللجنة قبل موعد عقد هذه املنا�شبات بوقت كاف.
3- تكليف الأمانة العامة ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية بعمل درا�شة 
حول اإن�شاء الربملان اخلليجي امل�شـــرتك ورفـــعه اإلى اجـــتماع روؤ�شاء املجال�س 

الت�شريعية يف الوقت املنا�شب.
4- اعتبار مقرتح التن�شيق بني جمـــال�س ال�شـــورى والنواب والوطني والأمة 
والتخ�ش�شية,  والدوليـــة  الإقليميـــة  الربملانية  باملحافل  التعاون  جمل�س  لدول 
م�شمنًا �شمن اأهداف جلنة التن�شيق الربملاين والعالقـــات اخلارجـــية املعتمد 

اإن�شاوؤها يف هذا الجتماع.
الت�شريعات  تاأجيل البت يف مقرتح و�شع خطـــة عمل لتن�شـــيق وتوحيد   -5

اخلليجية اإلى وقت اآخر منا�شب.
6- املوافقة على اإدراج بند دائم على جدول اأعـــمال الجتـــماعات القادمة 

لروؤ�شاء املجال�س الت�شريعية, ب�شاأن م�شرية العمل اخلليجي امل�شرتك.
7- اإلقــــاء كلمـــة با�شــــم اجتمــــاع روؤ�شـــاء املجـــال�س الت�شريعيـــة يف الدول 
دول  قـــادة  وال�شمـــو  اجلاللـــة  لأ�شحـــاب  القـــمـــة  اجتـــماع  اأمـــام  الأع�شـــاء 
الـــدوري  رئي�س الجتـــماع  يلقيـــها  العربيـــة,  لـــدول اخلليـــج  التعاون  جمـــل�س 
لروؤ�شـــاء املجال�س الت�شريعيـــة التي ت�شت�شـــيف دولتـــه اجتـــماع القمـــة على اأن 

يبداأ يف هذا من الجتماع القادم.

�شوى  تبداأ  مل  املجال�س  لروؤ�شاء  الدورية  الجتماعات  اأن  من  وبالرغم 
جمل�س  دول  قادة  وال�شمو  اجلاللة  اأ�شحاب  قرر  اأن  بعد  2007م,  العام  يف 
الريا�س يف �شهر دي�شمرب 2006 م  التي عقدت يف مدينة  التعاون يف قمتهم  
تلك الجتماعات, اإل اأن درجة التن�شيق بني املجال�س اخلليجية حققت م�شتوى 
اأ�شحاب املعايل وال�شعادة روؤ�شاء جمال�س  متقدمًا بف�شل من اهلل ثم بحر�س 
ال�شورى والنواب والوطني والأمة يف دول املجل�س على الو�شول اإلى درجة عالية 

من التن�شيق والتعاون يف خمتلف املجالت الربملانية,
وحتقيق تطلعات اأ�شحاب اجلاللة وال�شمو قادة دول املجل�س يف مزيد من 
التن�شيق والتكامل بني دول جمل�س التعاون  اخلليجي و�شوًل اإلى الهدف الأ�شمى 
من املجل�س املتمثل يف حتقيق التن�شيق والتكامل والرتابط بني الدول الأع�شاء 

يف جميع املجالت واأوجه التعاون القائمة بني �شعوبها .
�ي�صر جملة » ال�صورى« بهذه املنا�صبـــــة اأن تـــــر�صد يف التقرير 
التايل القرارات ال�صادرة عن اجتماعات اأ�صحاب املعايل �ال�صعادة 
ر�ؤ�صـاء جمال�س ال�صورى �النواب �الوطني �الأمة يف د�ل جملــــ�س 

التعا�ن لد�ل اخللـيج الـعربية.

االجتماع األول – عـقد في مدينــة  الدوحــة  بدولة 
قطر في المدة من 11-12 ذو القعدة 1428هـ 

الموافق 21-22 نوفمبر 2007م 
القرارات:

ال�شورى  الت�شريعية  املجال�س  روؤ�شاء  اجتماعات  لتنظيم  اآلية  و�شع   -1
والنواب والوطني والأمة يف دول جمل�س التعاون.

2- اإيجاد اآلية لتحقيق التن�شيق والتكامل والرتابط بني املجال�س الت�شريعية, 
ال�شورى والنواب والوطني والأمة.

3- درا�شة اإمكانية و�شع اأنظمة متماثلة يف خمتلف امليادين.
4- اقرتاح اآلية لتن�شيق املواقف يف املحافل الربملانية الإقليمية والدولية.

التعاون  جمل�س  اأجهزة  بني  التوا�شل  لتحقيق  الفاعلة  الو�شائل  اإيجاد   -5
والهيئات الربملانية يف دول جمل�س التعاون.
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5- املوافقة على اأن يكون التمثيل يف الجتماعات الدورية لروؤ�شاء املجال�س 
الت�شريعية واجتماعات الأمناء العامني بوفد واحد لكل دولة, على اأن يرتك لكل 

جمل�س  ت�شكيله ح�شب ما يراه منا�شبًا.

االجتماع الخامس – عقد في مدينة جدة 
بالمملكة العربية السعودية في 15 محرم 

1433هـ الموافق10 ديسمبر 2011م.
القرارات:

1- املوافقة على قيام جمل�س ال�شورى يف اململكة العربية ال�شعودية وبالتن�شيق 
التعاون  ملجل�س  العامة  والأمانة  الأع�شاء  الدول  يف  الت�شريعية  املجال�س  مع 
املفعلة  لتفعيل الخت�شا�شات غري  وا�شحة وحمددة  تنفيذية  اآليات  على و�شع 
املن�شو�س عيلها يف املادة الثالثة )3( من القواعد التنظيمية  لالجتماع الدوري.
2- املوافقة على تعديل الفقرة )3( من املادة ال�شاد�شة )6( من القواعد 
التنظيمية لالجتماع الدوري لروؤ�شاء املجال�س الت�شريعية لت�شبح الفقرة )3( 
تن�س على ما يلي: )اإر�شال جدول اأعمال الجتماع الدوري املعد من قبل جلنة 
يف  الت�شريعية  املجال�س  روؤ�شاء  اإلى  اخلارجية  والعالقات  الربملاين  التن�شيق 

الدول الأع�شاء قبل موعد انعقاد الجتماع بوقت كاف(.
التنظيمية  القواعد  من   )5( اخلام�شة  املادة  تعديل  على  املوافقة   -3
رئي�س  يتولى   ( التايل:  بالن�س  تكون  باإ�شافة فقرة جديدة  الدوري  لالجتماع 
الدوري  الجتماع  رئا�شة  الأعلى  املجل�س  رئا�شة  يف  التالية  الدولة  يف  املجل�س 
يف حالة انتهاء ولية املجل�س الت�شريعي الذي يتويل الرئا�شة حتى يتم ت�شكيل 

جمل�س جديد قبل انتهاء فرتة الرئا�شة(.
العربية  الإمارات  يف  الحتادي  الوطني  املجل�س  تكليف  على  املوافقة   -4
املتحدة, اإعداد درا�شة ب�شاأن تقومي م�شرية الجتماع الدوري لروؤ�شاء املجال�س 

الت�شريعية وجلنة التن�شيق الربملاين والعالقات اخلارجية.

االجتماع الثالث – عقد في مدينة  الكويت بدولة 
الكويت  في المدة من 19 - 20 ذو الحجه 1430هـ 

الموافق 6 - 7 ديسمبر 2009م
القرارات:

اعتـــماد القـــواعد التنظيـــمية لعـــمل جلنـــة التنــ�شيق الربملــاين والعالقات 
اخلــارجيــة.

االجتماع الرابع - عقد في مدينة  أبو ظبي  بدولة 
اإلمارات العربية المتحدة في 16 ذو الحجه 1431هـ 

الموافق 22 نوفمبر 2010م
القرارات:

ب�شاأن  التعاون,  العامة ملجل�س  الأمانة  املقدم من  املقرتح  املوافقة على   -1
اإدراج بند دائم على جدول اأعمال الجتماعات الدورية حول ما مت تنفيذه من 
قرارات اجتماعات املجل�س الأعلى يف كافة م�شرية العمل اخلليجي امل�شرتك, 
والعالقات اخلارجية  التن�شيق الربملاين  اإلى جلنة  اأن يحال هذا املقرتح  على 
لدرا�شته, مع التاأكيد على عدم التدخل يف عمل الأجهزة التنفيذية, واأن ي�شمل 

اجلوانب ذات ال�شلة باجلانب الت�شريعي.
2- اعتماد اخلطة التن�شيقية ال�شنوية ونظام عمل الجتماعات التن�شيقية 

للمجال�س الت�شريعية.
3- املوافقة على تو�شية جلنة التن�شيق الربملاين والعالقات اخلارجية ب�شاأن 
تنظيم زيارة لوفد م�شرتك من املجال�س الت�شريعية وال�شورى والنواب والوطني 
على  الزيارة  هذه  تنفذ  اأن  على  اأولى,  كمرحلة  الأوروبي  الربملان  اإلى  والأمة 
م�شتوى رئا�شي لإعطاء الدعم والقوة لها بحيث تقيم نتائج هذه الزيارة ليتم 

لحقًا القيام بزيارات مماثلة لت�شمل العديد من الربملانات الأخرى.
4- عدم املوافقة يف الوقت احلايل على مقرتح تنظيم موؤمتر برملاين خليجي 
�شنوي, على اأن يكون  املقرتح مفتوحًا لكل دولة على حدة يف حالة الرغبة يف تنفيذه.
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اأمن  من  يتجزاأ  ل  جزء  وا�شتقرارها  البحرين  مملكة  اأمن  اأن  على  تاأكيده 
وا�شتقرار دول املجل�س.

االجتماع السادس – عقد في مدينة المنامة 
بمملكة البحرين في المدة من 24 - 25 محرم 

1434هـ الموافق 8 - 9 ديسمبر2012م.
القرارات:

ٍباإعداد درا�شة  1- املوافقة على تكليف جمل�س النواب يف مملكة البحرين 
عن جتربة الحتاد الأوروبي وغريه من املنظمات املماثلة يف املجال الربملاين.

2- تكليف معايل اأمني عام جمل�س التعاون مبخاطبة دولة الرئا�شة لتمكني 
رئي�س الجتماع الدوري من اإلقاء بيانه اأمام املجل�س الأعلى.

وجلنة  الدوري  الجتماع  من  كل  اخت�شا�شات  ملراجعة  جلنة  ت�شكيل   -3
عملهما,  قواعد  يف  عليها  املن�شو�س  اخلارجية  والعالقات  الربملاين  التن�شيق 

وو�شع ت�شور لالآليات املنا�شبة لتنفيذ هذه الخت�شا�شات.
4- تكثيف الزيارات بني اأع�شاء املجال�س لالطالع على �شري العمل وح�شور 
و�شري  اأعمال  جداول  على  والطالع  املجال�س,  تعقدها  التي  العامة  اجلل�شات 

العمل يف هذه املجال�س.
املجال�س  لروؤ�شاء  دوري  اجتماع  كل  يف  حمدد  مو�شوع  تخ�شي�س   -5

الت�شريعية يناق�س فيه �شاأن خليجي م�شرتك يالم�س هموم املواطن اخلليجي.
6- ت�شجيع ودعم اإقامة املهرجانات الثقافية وامللتقيات ال�شبابية اجلامعة 

لأبناء دول جمل�س التعاون.
7- رفع تو�شية للمجل�س الأعلى ملجل�س التعاون للموافقة على عقد لقاءات 
الدوري  الجتماع  روؤية  التعاون لطرح  الوزارية ملجل�س  اللجان  واجتماعات مع 
والتعرف على اخلطـــط احلا�شـــرة وامل�شتقبلـــية لهــذه اللجــان لرت�شيـخ العمل 
اخلليجي امل�شرتك, وذلك فيما يخ�س املو�شوعات ذات العالقة بعمـــل املجال�س 

الت�شريعية.
 8- املوافقة على قيام الجتماع الدوري يف التن�شيق بني الت�شريعات اخلليجية 
امل�شرتكة, بحيث يو�شع على جدول اأعمال الجتماع م�شروع اأو مو�شوع للتن�شيق 
الت�شريعي, ثم ين�شق الجتماع مع اللجنة الوزارية املعنية بهذا املو�شوع لي�شع 

الجتماع يف النهاية م�شروعًا ا�شرت�شاديًا منوذجيًا لهذا التن�شيق الت�شريعي.
9- تكليف جلنة فنية م�شرتكة لدرا�شة اجلوانب التنفيذية والفنية واملالية 
الت�شور  وتقدمي  امل�شرتكـــة  الربملانيـــة اخلليجـــية  املعلوماتـــية  ال�شبكة  مل�شروع 

النهائي اإلى الجتماع القادم للجنة التن�شيق الربملاين والعالقات اخلارجية.
10- املوافقة على اإن�شـــاء جمموعـــات خليجـــية تخ�ش�شـــية يف املجــــالني 

الت�شريعي والقت�شادي.
11- املوافقة على اأن تقوم دولة الرئا�شة بدعوة رئي�س الربملاين الأوروبي اأو 
اأع�شاء من جلنة ال�شوؤون اخلارجـــية يف الربملان الأوروبي لزيارة دولة الرئا�شة 

خالل فرتة رئا�شتها.

5- املوافقة على تكليف جمل�شي ال�شورى والنواب يف مملكة البحرين ب�شاأن 
تقدمي ت�شور حمدد ب�شاأن ال�شيا�شة الإعالمية اخلارجيــــة للمجال�س الت�شريعية 

وتقوية العالقات مع املنظمات احلقوقية.
6- املوافقة على زيارة وفد من اأع�شاء املجـــال�س الت�شـــريعية اإلى الربملان 
الأوروبي برئا�شة معايل رئي�س جمل�س ال�شورى يف اململكـــة العربيــة ال�شعـــودية, 
الكـــونغر�س  زيـــارة  تــتم  اأن  على  الت�شريعيـــة,  املجال�س  اأع�شاء  من  وع�شوين 

الأمريكي بعد تقييم زيارة الربملان الأوروبي.
7- املوافقة على مقرتح جمل�س ال�شورى يف �شلطنة عـــمان واملجل�س الوطني 
الحتادي يف الإمارات العربية املتحدة ب�شاأن تنظــيم موؤتـــمر خليجي م�شرتك, 

على اأن يكون اختياريًا لكل دولة يف حالة الرغبة يف تنفيذ املقرتح.
8- املوافقة على مقرتح اإن�شاء �شبكة معلوماتية برملانية خليجية من حيث 
املبداأ بعد الطالع على الدرا�شة املعدة من قبل املجل�س الوطني الحتادي, على 
اأن تعر�س على الجتماع القادم للجنة التن�شيق الربملاين والعالقات اخلارجية.
9- اإعادة التو�شية ب�شــاأن م�شاركــــة الأمانـــة العامـــة ملجـــل�س التعــــاون يف 
اجتماعات جلنة التن�شيق الربملاين والعالقـــات اخلارجـــية اإلى جلنة التن�شيق 

الربملاين والعالقات اخلارجية للنظر فيها يف الجتماع القادم للجنة.
10- املوافقـــة عـــلى حمـــ�شر الجتـــماع الرابـــع للجـــنة التن�شيق الربملاين 

والعالقات اخلارجية.
وجتدر ال�شارة اإلى اأن املجتمعني ا�شتذكــروا ما ورد يف املـــادة الرابعـــة )4( 
الفقرة )اأ-2( من القواعد التنظيمية لعمل جلنة التن�شيق الربملاين والعالقات 

اخلارجية ب�شاأن التقرير ال�شنوي لالجتماع الدوري واللجان التابعة له.
 وا�شتعر�س اأ�شحاب املعايل وال�شعادة روؤ�شـــاء املجـــال�س الت�شريعــية تقرير 
رئي�س الجتماع الدوري عن م�شرية العمل خالل فرتة معـــايل رئيــ�س املجل�س 

الوطني الحتادي يف الإمارات العربية املتحدة. 
وقرر اأ�شحاب املعايل وال�شعادة روؤ�شاء املجـــال�س الت�شــريعية املوافـــقة على 
التقرير. وعرب اأ�شحاب املعايل وال�شعادة عن �شكرهم وتقديرهم ملعـــايل رئي�س 
املجل�س الوطني الحتادي يف الإمارات العربية املتحـــدة على ما بذله من جهود 

واإ�شهامات قيرِّمة خالل تروؤ�شه للدورة ال�شابقة.
كما ا�شتذكر املجتمعون قرار اجتماعهم الثـــــــاين املنعقد يف م�شقط يومي 
24 - 25 ذي احلجــة 1429هـ املـــــــوافق 23 - 24 دي�شـــــــمرب 2008م بـــــــاإدراج 
بند دائم على جدول اأعمال الجتماعات القادمة لروؤ�شاء املجال�س الت�شريعية 
ب�شاأن م�شرية العمل اخلليجـــــــي امل�شرتك, واطلـــــــعوا على تقرير الأمانة العامة 
ملجل�س التعاون حول م�شرية العمل امل�شرتك لهذا العام )2011( وقرروا تاأكيد 
حر�شهم على دعم م�شرية التعاون بني الدول الأعـــــــ�شاء خالل املرحلة املقبلة 

لكي تتحقق الأهداف والغايات املن�شودة.
ويف اخلتام اأكد روؤ�شاء املجال�س الت�شريعية ال�شورى والنواب والوطني والأمة 
على دعمهم لالإجراءات  التي اتخذتها مملكة البحرين يف �شبيل حماية اأمنها 
الدوري اخلام�س  الجتماع  منها, وجدد  النيل  يحاول  كل من  ور�شد  الداخلي 
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�شلطنة  يف  ال�شورى  جمل�س  من  املقدمــة  التنظيمية  الالئحة  م�شروع  وتعديل 
عمان مبا يتوافق مع ذلك.

االجتماع الثامن – عقد في مدينة الدوحة بدولة 
قطر في المدة من 8 - 9 صفر 1436هـ الموافق 30 

نوفمبر- 1 ديسمبر 2014م.
القرارات:

1- اعتماد التو�شيات الواردة يف الت�شور املقدم من ال�شعبة الربملانية مبملكة 
البحرين حول تن�شيق ال�شيا�شة الإعالمية اخلارجية للمجال�س الت�شريعية بدول 

جمل�س التعاون وتقوية العالقات مع املنظمات احلقوقية.
2- اعـــتماد الالئحـــة التنظيميـــة للجنـــة الربملانيـــة اخلليجيــة يف املجال 
الت�شريعي, وتكليف اللجنة الربملانية اخلليجية يف املجــال الت�شريعي بالتن�شيق 
مع الأمانة العامة لإعداد اآلية متكن اللجنة من ممار�شـــة اخت�شـــا�شاتها ب�شكل 

وا�شح وحمدد.
3- املوافقة على ت�شكـــيل جلنـــة برملانـــية خليجــية م�شتــركة مـــن املجـــال�س 

الت�شريعية بدول جمل�س التعاون تعنى بتعزيز العالقات مع الربملان الأوروبي.
4- تنفيذًا ملا مت اإقراره �شابقًا ب�شاأن تخ�شي�س مو�شوع حمدد يف كل اجتماع 
�شاأن خليــجي م�شرتك يالم�س  فيه  يناق�س  الت�شريعية  املجال�س  لروؤ�شاء  دوري 
هموم املواطن اخلـــليجي, فقد اختار اأ�شحاب املعـــايل وال�شعادة مو�شوع تعميق 
التكامل القت�شادي بني الدول الأعــــ�شاء, وتـــم اعتـــماد اآلية العمل امل�شرتك 

املنا�شبة لتحقيق الغاية املن�شودة.
5- مباركة وتد�شني انطالق ال�شبكة املعلوماتية الربملانية اخلليجية, معربين 
عن بالغ ال�شكر والتقدير للمجل�س الوطـــني الحتادي بالإمارات العربية املتحدة 

على جهوده ل�شتكمال م�شروع ال�شبكة.

االجتماع السابع – عقد في مدينة الكويت بدولة 
الكويت في المدة من 20 - 21 محرم 1435هـ - 

الموافق 24 - 25 نوفمبر 2013م.
القرارات:

2- املوافقة على قيام جمل�س الأمـــة بدولـــة الكويت با�شتـــكمال التـــ�شالت 
لزيارة وفد املجال�س الت�شريعية اإلى الكوجنر�س الأمريكي خالل 2014م.

التن�شـــيق  جلـــنة  لعمـــل  التنظيمية  القواعد  من  الرابعة  املادة  تعديل   -3
الربملاين والعالقات اخلارجية.

4- تنفيذًا ملا مت اإقراره �شابقًا ب�شًان تخ�شي�س مو�شوع حمدد يف كل اجتماع 
دوري لروؤ�شاء املجال�س الت�شريعية يناق�س فيه �شًان خليـــجي م�شتـــرك يالم�س 
هموم املواطن اخلليجي, فقد بحث اأ�شحاب املعايل وال�شــعادة مو�شوع التكامل 
القت�شادي بني دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربيـــة, وقــرروا عقد موؤمتر 
/ ندوة حول املو�شوع خالل عام 2014م يف دولة الرئا�شة )الكـــويت(, ويتم رفع 

ما يتم التو�شل اإليه من تو�شيات اإلى الجتماع الدوري القادم.
5- تكليف جلنة التن�شيق الربملاين والعالقات اخلارجيـة با�شتكمال الدرا�شة 
املتعلقة بتن�شيق ال�شيا�شة العالمية واخلارجية للمجال�س الت�شريعيـــة, وتقـــوية 
العالقات مع املنظمات احلقوقية وفقــًا للم�شــروع املقـــدم من جمـــل�س النواب 
مبملكة البحرين, ورفع ما يتــم التو�شل اإليــــه اإلى الجتـــماع الـــدوري القـــادم 

لروؤ�شاء املجال�س الت�شريعية.
وفقًا  امل�شرتكة  اخلليجية  الربملانية  املعلوماتية  ال�شبكة  م�شروع  اعتماد   -6
للدرا�شة املقدمة من املجل�س الوطـني الحتادي بدولة المارات العربية املتحدة, 
اأخذًا يف العتبار الأنظمة املعمول بها يف املجال�س الت�شريعية يف الدول ولأع�شاء.
الت�شريعي  املجال  يف  تخ�ش�شــية  برملانــية  جلنـــة  اإن�شاء  على  املوافقة   -7



تغطية

4949 �ل�شورى - �لعـدد 168 -  حمرم 1437هـ �أكتوبر / نوفمرب 2015م�ل�شورى - �لعـدد 168 -  حمرم 1437هـ �أكتوبر / نوفمرب 2015م

مـقــال

49

رأي في األنظمة .. العقوبات التأديبية

ل �صك اأن الأنظمة العمالية حتر�س عادة على حماية العامل باعتباره الطرف الأ�صعف يف العالقة التعاقدية من 

تع�صف �صاحب العمل ب�صكل عام, �خا�صة فيما يتعلق باإيقاع العقوبات التاأديبية على العامل نتيجة بع�س الأخطاء 

التي قد حتدث اأثناء اآداء مهام عمله, بحيث ا�صرتطت الأنظمة العدلية �جود ق�صد تعمد الإ�صرار من العامل.

�مـــن جهـــة اأخـــرى يتمـــ�صـــك اأ�صــــحـــاب العــــمل بحقـــوقهم يف حمــــايـة ا�صتثماراتهـــم �مــ�صاحلـــهم مــــن 

�العقوبات  الأدب,  اأ�صاء  العقوبة  اأمن  من  مببداأ  مت�صكا  عمله  اآداء  اأثنـــاء  املوظــف  اهتـمام  عـدم  ب�صبب  ال�صياع 

التاأديبيــة نظامــًا تبداأ بالإنــذار �الغرامــة �احلرمــان مــن العــال�ة �تاأجــيل الرتقيــة ملــدة ل تزيد عــن �صنــة 

متى كانت مقررة من �صــاحب العــمل, �الإيقــاف عن العــمل, �اأخيــرًا الف�صل يف احلالت املحددة يف نظام العمل.

�كما اأ�صلفنا فاإن نظام العمل �صمن عدم تع�صف �صاحب العمل يف مادته )67( التي تن�س على اأنه: ل يجوز ل�صاحب 

العمل اأن يوقع على العامل جزاًء غري �ارد يف النظام, �اأكد النظام على عدم ت�صديد الغرامة يف حالة تكرار املخالفة 

اإذا انق�صى على املخالفة ال�صابقة )180( يومًا من تاريخ تبليغ العامل بتوقيع اجلزاء عليه عن تلك املخالفة, �كذلك 

مينع النظام من اتهام العامل مبخالفة م�صى على اكت�صافها اأكرث من )30( يومًا اأ� توقيع جزاء تاأديبي بعد تاريخ 

انتهاء التحقيق يف املخالفة �ثبوتها يف حق العامل باأكرث من )30( يومًا, �ل يجيز النظام توقيع جزاء تاأديبي على 

العامل لأمر ارتكبه خارج مكان العمل ما مل يكن مت�صاًل بالعمل اأ� ب�صاحبه اأ� مديره امل�صوؤ�ل, كما ل يجوز اأن يوقع 

على العامل اأكرث من جزاء على املخالفة الواحدة, �ل اأن يقتطع من اأجره �فاًء للغرامات التي توقع عليه اأكرث من 

)5( اأيام يف ال�صهر الواحد, �ل اأن تزيد مدة اإيقافه عن العمل د�ن اأجر على )5( اأيام يف ال�صهر, �ل يجوز توقيع 

جزاء تاأديبي على العامل اإل بعد اإبالغه كتابيًا مبا ن�صب اإليه �ا�صتجوابه �حتقيق دفاعه �اإثبات ذلك يف حم�صر 

يودع يف ملفه اخلا�س, �يجيز النظام اأن يكون ال�صتجواب �صفاهة يف املخالفات الب�صيطة التي ل يتعدى اجلزاء 

املفر��س على مرتكبها الإنذار اأ� الغرامة باقتطاع ما يزيد على اأجر )1( يوم �احد على اأن يثبت ذلك يف املح�صر. 

�نظام العمل �صمن حق العامل يف التبليغ بقرار توقيع اجلزاء عليه كتابة �اإذا امتنع؛ اأ� كان غائبًا فري�صل 

البالغ م�صجاًل على عنوانه املبني يف ملفه؛ �للعامل حق العرتا�س على قرار اجلزاء خالل )15( يومًا اأمام اجلهة 

املخت�صة, كما ن�س نظام العمل يف املادة )92( على اأنه: ل يجوز ح�صم اأي مبلغ من اأجور العامل لقاء حقوق خا�صة 

د�ن موافقة خطية منه اإل يف احلالت الآتية:- ا�صرتداد قر��س �صاحب العمل مبا ل يزيد عن )10%( من اأجر 

العامل, ا�صرتاكات التاأمينات اأ� اأي ا�صرتاكات نظامية م�صتحقة على العامل, ا�صرتاكات العامل يف �صند�ق الدخار 

للعمال,  متليكها  بق�سد  امل�ساكن  لبناء  العمل  �ساحب  به  يقوم  م�سروع  اأي  اأق�ساط  لذلك,  امل�ستحقة  والقرو�ض 

الغرامات التي توقع على العامل ب�صبب خمالفات ارتكبها, �املبالغ التي ت�صتقطع مقابل ما اأتلفه العامل, ا�صتيفاء 

دين اإنفاذًا لأي حكم ق�صائي على األ يزيد ما يح�صم �صهريًا لقاء ذلك ربع الأجر ما مل يت�صمن احلكم خالف ذلك. 

ارتكابه  نتيجة  ذمته  يف  مبالغ  اأي  ح�سم  على  امل�سبقة  اخلطية  العامل  موافقة  ا�سرتاط  اأن  اإلى  ونخل�ض 

تن�س  التي  العمل  نظام  من   )8( املادة  مع  مقر�ءة  العمل,  ب�صاحب  ال�صرر  تلحق  قد  التي  الأخطاء  بع�س 

النا�سئة  احلقوق  عن  م�ساحلة  اأو  اإبراء  كل  ويبطل  النظام,  هذا  اأحكام  يخالف  �سرط  كل  )يبطل  اأنه:  على 

مع  مطلقًا  تتعار�س  ل  للعامل(,  فائدة  اأكرث  يكن  مل  ما  العمل  عقد  �صريان  اأثناء  النظام  هذا  مبوجب  للعامل 

بامل�صتندات  املوثق  املايل  �العجز  الختال�س  اأ�  املخالفة  ثبوت  حالة  يف  العامل  معاقبة  يف  العمل  �صاحب  حق 

�التقارير املحا�صبية القانونية املعتمدة, بعقوبة قد ت�صل للف�صل نظامًا �اتخاذ الإجراءات القانونية الالزمة 

من  بدًل  امل�صتحقات  هذه  ت�صديد  على  العمل  ��صاحب  العامل  بني  �صلحًا  التفاق  يكون  �قد  حقوقه,  حلفظ 

النظام. يخالف  �ل  نف�صه  الوقت  يف  العمل  �صاحب  حقوق  �ي�صمن  للعامل  فائدة  اأكرث  الف�صل  عقوبة  اإيقاع 

زامل �صبيب الركا�س
م�صت�صار متخ�ص�س فى الأنظمة
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األنظمة اإلدارية في
المملكة العربية السعودية..

الواقع والمأمول

مقدمة:
من طبيعـــة الإن�صـــان اأنه ي�صعــى اإلى حـــياة اأفـــ�صل ب�صـتى الو�صائل 

املتاحة له, �من تلك الو�صائل ��صع الأنظمة لتي�صري �ت�صـــيري حياتــه, 

�تتطور هذه الأنظمة ح�صب احلاجة �تطور احلياة ��صرعـة ا�صتجابة 

امل�صوؤ�لني عن هذه الأنظمة يف تطويرهـــا, �مو�صوع درا�صتـــنا هذه هو 

الأنظمة الإدارية يف اململكة العربية ال�صعوديـة, حيث �صنقوم بدرا�صة 

�اقعها �ا�صت�صراف التطوير املاأمول لها.

حيث اأن نطاق البحث ي�صيق عن ا�صتيـــعاب جمـــيع الأنظــمة ف�صيتم 

اإي�صال الفكرة الأ�صا�س للتطوير املاأمول من خالل اأمثـــلة �منـــاذج لهذه 

الأنظمة, �التي هي ذات عالقة ل�صيــقة مب�صتـــوى اخلـــدمات املقدمـــة 

للمواطن �املقيم باململكة العربية ال�صعودية.

من املعلــوم اأن اأداء الأجهــــزة اخلــدميــة وامل�شانــدة ومتـــيزها يف تـــوفري 
اخلدمات للم�شتفيدين يعتمد على عدة عنا�شر ومن اأهمــها يف نــظر البــاحث 

العنا�شر الآتية:
1- املوظـــف مـــقدم اخلدمـــة: علمـــه ومعرفتـــه, م�شتوى اأخالقيات املهنة 
لديه, وجود احلوافز اخلارجية والداخلية للتميز, وكذلك العقوبات للتق�شري 
والرقابة الدقيقة وامل�شتمرة مع املعايري العادلة لتطبيق احلوافز, اأوالعقوبات.
2- الأنظمـــــة و اللوائـــح و التعليمـــات التي حتـــكم تقـــدمي هذه اخلـــدمة 
للم�شتفيد ومراجعــتها الدورية للتاأكد من حتقيقها للغر�س »خدمة امل�شتفيد«.
3- التقنيات امل�شاندة لتقدمي اخلدمات لت�شريع اخلدمة وتقليل التكلفة.

4- بيئة العمل. 

د. خالد بن حمد العنقري
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وحيث اأن فعالية العـــنا�شر الأربعـــة مرتابطــــة بحيث يوؤثر كل منها على 
الآخر, و�شبق يل كتابة بحث جممل عن العنا�شر الثالثــــة الأولى مع الرتكيز 
على اأخالقيات املهنة لدى العن�شر الأول واأثر العن�شر الثاين على رفع م�شتوى 
با�شتعرا�س مناذج  �شنقـــوم  الدرا�شة  فاإنــــنا يف هذه  الأول,  للعن�شر  الأداء 
من العن�شر الثاين وهي الأنظمـــة والتعليمـــات التي مل ت�شن –افرتا�شًا- اإل 
لتقدمي اأف�شل خدمة للم�شتفيد مع احلفاظ على م�شلحته الفردية وم�شلحته 
�شمن م�شلحة املجتمع والوطن ككل, و�شيتم التعر�س لأمثلة من اأنظمة قائمة 
وقدمية, واأنظمة اأو لوائح ح�شلت على بع�س عمــليات التجميل والرتقيع على 

اأمل اأن ت�شلح ما اأف�شده الدهر.

أهمية الدراسة:
تاأتي اأهمـــية هـــذه الدرا�شـــة من تراكـــم ال�شكـــوى ومن كـــل امل�شتـــويات 
من ترهل الأداء احلكـــومي وخا�شـــة عرب ال�شنـــوات الثالثني الأخرية تقريبًا, 
ويالحظ الباحث الفارق بني اإنتاجية الدولـــة وموظفيها منذ تاأ�شي�س اململكة 
فقد  ذلك.  بعد  وما  الأولى  القت�شادية  الطفرة  وحتى  ال�شعودية  العربية 
امل�شروعات  واأهمية  اأكـــرث,  الإجنـــاز  و�شرعة  اأف�شل  عمومًا  الإنتاجية  كانت 
الباحث عدة  وقد لحظ  لها,  املخ�ش�شة  بامليزانيات  مقارنة  اأعلى  املنجزة 
اأمثلة وا�شحة لهذا ال�شتنتاج عرب حياته العملية, وعلى �شبيل املثال فهنالك 
م�شاريع اإي�شال الكهرباء واملياه يف خمتلف مدن اململكة, وبناء اأحياء ومـدن 
جديـــدة بوتــرية اأ�شــرع وتكلفة اأقل )مع الأخذ بعني العتبار عن�شر الت�شخم 
الريا�ص  مدينة  يف  الوزارات  ومباين  وال�شباط  امللز  حي  مثل  االقت�شادي( 
يف ال�شبعينات الهجرية وتطوير التعليم عمومًا وانت�شاره يف تلك الفرتة وما 
قبلـــها وما بعـــدها, و�شرعـــة تطـــوير الأنظـــمة واللوائح, وكمثال على ذلك 
ياأتي دليل املدر�شة بوزارة املعارف اآنذاك والذي مت تطويره خالل �شتة اأ�شهر 
يف الثمانينات واحتاج لأكرث من �شت ع�شرة �شنة وعدة جلان متتابعة لإمتام 

مراجعتـــه يف العقـــدين املا�شييــن ثم )1( وبعد الطفرة القت�شادية الأولى 
ح�شل خـــلل كبري لأ�شباب اقت�شادية واجتماعية واأخالقية, وجمال بحثـــها 

خــــارج نطاق هذه الدرا�شة ولكن اأثرها ال�شلبي وا�شح للجميع.

أهداف الدراسة:
تتلخ�س اأهداف هذه الدرا�شة يف التايل:

باململكة واختيار مناذج من حمتويات  الإدارية  الأنظمة  اأبرز  1- حتديد 
من  مناذج  واقرتاح  احلكومي  الأداء  برتهل  عالقة  له  مما  لأنظمة  ا  هذه 
نظر  وجهة  من  الأنظمة  هذه  يف  اخللل  مكامن  تعالج  قد  التي  التعديالت 

الباحث.
2- حتديد بع�س معوقات التطوير لهذه الأنظمة واقرتاح العالج لها.

3- اقرتاح بع�س الو�شائل لتطوير هذه الأنظمة.

واقع األنظمة اإلدارية في المملكة:
ي�شيق  ولكن  باململكة  الإدارية  واللوائح  الأنظمة  من  كبري  عدد  هنالك 
املجال يف درا�شتنا هذا عن ا�شتعرا�شها جميعها ومن اأبرز هذه الأنظمة ياأتي 

التايل:
واملهني,  التقني  التدريب  واأنظمة  واجلامعي  العام  التعليم  اأنظمة   -

واأنظمة اخلدمة )مدنية – ع�شكرية(.
اخلدمة  وزارة  حتاول  والتي  امل�شتقلة  للهيئات  ال�شتثنائية  الأنظمة   -
املدنية منذ �شنوات - جتاوزت الوقت املحدد من املقام ال�شامي -  دجمها يف 

نظام واحد مثل نظام امل�شت�شفى التخ�ش�شي ونظام الهيئة العامة لل�شياحة
والآثار, ونظام الهيئة العليا ل تطوير مدينة الريا�س, ونظام الهيئة امللكية 
للجبيل وينبع وغريها, وهنالك هيئات وموؤ�ش�شات مت ا�شتثناوؤها من قبل مثل 

هيئة �شوق املال وموؤ�ش�شة النقد العربي ال�شعودي.
نظام  مثل  احلكومية  اجلهات  ت�شرفات  بتنظيم  خا�شة  اأنظمة   -
امل�شرتيات, واأخرى خا�شة بت�شرفات القطاع اخلا�س و ا�شتثماراتهم واأعمال 
املواطنني وغريهم يف قطاعات ال�شناعة والتجارة والتعليم والتدريب والبناء 

وغريها.

ومن اأهم هذه الأنظمة ياأتي نظام اخلدمة املدنية ولوائحه التنفيذية وما 
وقد  بالع�شكريني,  واأخرى خا�شة  باملعلمني,  اأنظمة خا�شة  متخ�س عنه من 
مرت الأنظمة الإدارية باململكة مبراحل متعددة من التطور وقد يكون »نظام  
املاأمورين” الذي ن�شر يف جريدة اأم القرى يف 22 / 03 / 1350هـ يف عدديها 
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) 247 و 252 ( هو البداية الفعلية لنظام اخلدمة املدنية باململكة, وذلك ملا 
اأ�شا�شًا وبداية  اأنه يعترب  ت�شمنه من مبادئ واأحكام مل ترد فيما �شبق, كما 
للقواعد واملبادئ التي وردت يف الأنظمة الالحقة مثل نظام املوظفني الذي 
�شدر يف عام 1364 هـ , يليه نظام املوظفني العام الذي �شدر يف 1377 هـ, 
ثم نظام املوظفني العام ل�شنة 1391 هـ واأخريًا �شدر نظام اخلدمة املدنية يف 
�شنة 1397 هـ حيث تزامن �شدور النظام مع اإن�شاء جمل�س اخلدمة املدنية 
املتعددة  ال�شيا�شات  ور�شم  املدنية  . اخلدمة  اأنظمة  ت�شريع  اإليه  اأوكل  الذي 

لتطويرها) 3 (.

متباينة يف  لالأجهزة احلكومية  الأنظمة  اأن هنالك كثري من  واخلال�شة 
عدة اأبعاد وخا�شة يف املخ�ش�شات املالية ملوظفيها ومتناق�شة يف تطبيقاتها.
كما اأننا جند اأن هنالك ترابط بني اأثر هذه الأنظمة على م�شاكلنا باململكة 
تتجاوز  والتي  حكومية  ال  امل�شروعات  تعطل  ارتباط  مثل  ال�شعودية  العربية 
2000 م�شروع متعرث بعقود مالية تتجاوز 17 مليار ريال بنظامني: امل�شرتيات, 

واخلدمة املدنية وما يتعلق بكادر املهند�شني ال�شعوديني )5(.

وبالنظر لهذه الأنظمة احلكومية املختلفة جند اأن تطوير هذه الأنظمة قد 
مت تدريجيًا منذ تاأ�شي�س هذه اململكة املباركة.  وكما هو معلوم فقد ا�شتعانت 
اأ�شهم  وقد  املا�شية,  ال�شنوات  واأجنبية خمتلفة عرب  اململكة بخربات عربية 
من  ًا  عدد  اأن   )6( الباحث  ويرى  الأنظمة  تطوير  يف  اخلربات  تلك  بع�س 
بالقانون  تاأثرت  قد  العربية  باخلربات  تطويرها  مت  التي  القدمية  الأنظمة 
الدول  لهذه  م�شتعمرة  كانت  التي  الأوروبية  والبيئة  والربيطاين  الفرن�شي 
العربية, وكما هو معلوم فاإن الع�شر الذي مت فيه تطوير القوانني الأوروبية 
الفرتة  الع�شرين, ويف هذه  القرن  وبداية  امليالدي  التا�شع ع�شر  القرن  كان 
كان الفكر امل�شيطر هو الفكر ال�شرتاكي امل�شاد للفكر الراأ�شمايل البدائي 

والذي يقوم على ا�شتغالل الأفراد والعموم ل�شالح القلة من الأر�شتقراطيني 
من مالك روؤو�س املال فنتج عن ذلك اأنظمة معقدة وغري مرنة ومنها اأنظمة 
بالرتكيز  اأو  الأ�شا�س  النية هي  و�شوء  التهمة  اأن  بافرتا�س  التعقيد  تبالغ يف 
على حماية حقوق الفرد على ح�شاب حق ال�شركة اأو الدولة ومن ذلك تعقيد 
اإجراءات ف�شل املوظف من عمله. ينما جند الكثري من املرونة يف الأنظمة 
ن�شبة  زيادة  ح�شاب  على  ولو  القت�شادي  التطور  يف  ي�شهم  مما  الأمريكية 

البطالة.

اأعاله �شوف ن�شتعر�س بع�س من فقرات  ولكي نو�شح املق�شد مما ذكر 
نظام اخلدمة املدنية ال�شادر باملر�شوم امللكي رقم م/49 وتاريخ 10/ 07 / 

1397 هـ وهي )مع تعليق الباحث على كل منها بني قو�شني(:
مادة/ 11 يجب على املوظف خا�شة:

اأ-  اأن يرتفع عن كل ما يخل ب�شرف الوظيفة والكرامة �شواء كان ذلك يف 
حمل العمل اأو خارجه.

 ب- اأن يراعي اآداب اللياقة يف ت�شرفاته مع اجلمهور وروؤ�شائه وزمالئه 
ومروؤو�شيه .

الأوامر  ينفذ  واأن  وظيفته  واجبات  لأداء  العمل  وقت  يخ�ش�س  اأن  ج- 
هذه  )جميع  والتعليمات,  النظم  حدود  يف  واأمانة  بدقة  اإليه  ال�شادرة 

الواجبات مهمة و�شرورية, ولكن يف الواقع ل جند و�شائل
اأي من فقرات هذه املادة ول و�شائل  ي�شرية و�شريعة ملعاقبة من يخالف 
ب�شكل مميز عن زمالئه  الواجبات  يلتزم  بهذه  ي�شرية و�شريعة ملكافئة من 

وذلك بافرتا�س �شوء النية لدى املدير اأو الإدارة وقد �شمع الباحث
قدمي  وزير  من  املت�شيب-   املوظف  حلماية  ينحو  الذي  ال�شتنتاج-  هذا 

متجدد(.
2- مادة/ 12 يحظر على املوظف خا�شة: 

اإ�شاءة ا�شتعمال ال�شلطة الوظيفية.
ا�شتغالل النفوذ.

عليها  املن�شو�س  ال�شور  من  �شورة  باأي  طلبها  اأو  الر�شوة  قبول  ج-     
اأن جميع املحظورات خطرية  اأي�شا نرى  الر�شوة. ) وهنا  يف نظام مكافحة 
..ولكن مل  الدنيا والآخرة وعلى �شالمة املجتمع ككل  الفرد يف  على �شالمة 
وما  اأكرثهم  وما  املادة  هذه  يخالف  ملن  رادعة  عقوبات  ال�شنوات  عرب  نرى 
اأكرب م�شائبهم.. وما هيئة مكافحة الف�شاد اإل حماولة لتخفيف هذا اخلطر 

الداهم على الوطن واملواطنني(.
3- مادة/ 13 يجب على املوظف اأن ميتنع عن: ال�شتغال بالتجارة بطريقة 
مبا�شرة اأو غري مبا�شرة, اأو ال�شرتاك يف تاأ�شي�س ال�شركات اأو قبول ع�شوية 

جمال�س اإدارتها اأو اأي عمل فيها اأو يف حمل جتاري... )وجند يف
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هذه املادة ظلمًا وا�شحًا للموظفني املخل�شني النزيهني الذين ل يرتكبون 
املحظورات امل�شار اإليها يف املادة 12 ويتفانون يف القيام مبا تن�س عليه املادة 
11 لأنهم �شوف يتقيدون بها مبوجب متيزهم واأخالقهم, بينما جند يف اأر�س 
الواقع اأن الآخرين وهم يف الغالب ممن يخالف املواد النظامية الأخرى لن 
يتورع عن خمالفة هذه املادة اأي�شا , واأح�شب اأن من قام بت�شريع هذه املادة 
من   12 املادة  يف  اإليها  امل�شار  املخالفات  ممار�شة  يتم  اأن  من  يخ�شى  كان 
خالل املوؤ�ش�شة اأو ال�شركة اخلا�شة بهذا املوظف.. وما هي النتيجة !!! قيام 
الكثريين من املت�شيبني مبخالفة هذا املادة بعدة طرق ملتوية اإ�شافة ملمار�شة 
املخالفات امل�شار لها اآنفا ودون عقوبات رادعة, وبالتايل مل حتقق هذه املادة 
الغر�س منها لكبح الف�شاد, بينما حرمت املتميزين املخل�شني من ممار�شة 
حقهم الطبيعي يف الك�شب الإ�شايف امل�شروع- عو�شًا عن الر�شوة واملحرمات 
الأخرى-  واملوظف هو اأجري ملدة �شاعات العمل - 35 �شاعة اأو اأكرث اأو اأقل-  

وعليه اأن يقوم بكامل

واجباته بكامل طاقاته يف هذه ال�شاعات, ولكنه اأجري لوقت حمدد ولي�س 
عبدًا للجهة احلكومية التي يعمل بها ملدة 24 �شاعة, وبالتايل فمن حقه اأن 

يعمل بعد نهاية الوقت الر�شمي املخ�ش�س للعمل يف حال قيامه بعمله
�شفة  وباأي  باحلالل  دخـــله  لزيــــادة  وذلك  واإخـــال�س,  بجـــد  الأ�شـــا�س 
للمقـــايي�س  النزيهــــني املخل�شـــني لبد - وفقـــا  املوظـــفـــني  ولكـــن  كـــانت, 
الأخالقــــية ال�شحيحـــة- اأن يلتـــزموا بهـــذه املادة واإن كانت خمالفة للعقل, 

وقد تكون خمالفة

لل�شرع اأي�شا لأنه يفهم اأن من واجباته اأن يلتزم بجميع الأنظمة التي وافق 
على العمل مبوجبها انطالقا من قوله تعالى »اأوفوا بالعقود”.

وعندما نبحث عن جذور بع�س هذه التنظـــيمات )مثـــل الرتقـــية للمـوظف 
وربطها مبكان الوظيفة( جند اأنه ل يوجـد �شبب وا�شح لهـــذا التعقـــيد, وقـــد 
يكون املربر-حينها- عجز التقنية والو�شائل املتاحة عن توفري املرونة الكافية 

لنقل الوظائف اآليا للجهة احلكومية الواحدة.

ومن امل�شاهدات الواقعية اأن املوظف املتميز املتقيد بالأنظــمة والتعليمات 
عملة نادرة يف القطاعات اخلدمية احلكومية, ويكون �شحية لغريه من عدة 
نواحي, منها اأنه يقوم باإجناز معظم العمل فتكون اإنتاجيته م�شاعفة, ويقوم

روؤ�شائه بزيادة الأعباء عليه لعلمهم باأنـــه الوحـــيد الـــذي ي�شــفي الغـــليل 
يف عمله, بينما ينعم البقية بالراحة والراتب مت�شـــاوي يف اآخر ال�شـــهر, لأن 
الأنظمة و�شـــعت العـــالوة ثابتـــة للجميع املمتـاز واجليد, ويف غالب الأحيان 
جنــــد اأن املوظـــف ال�شــيئ يحــ�شل على تقـــدير جــيد جــــدًا اتقـــاًء  ل�شـــره, 
ولأن الأنظمة احلالية عاجزة عن حماية املدير القـــوي الأمني لو حاول تقومي 
املت�شيبني..  اأ�شــاًل يف معاقبة  الهزيلـــة  »الأنظمة«  معلميه وموظفيه وتطبيق 
وميكن الذهاب لأية اإدارة اأو مدر�شة حكــــومية و�شوؤال مديرها عن ق�ش�شه 
مع غياب وتاأخر املوظفني اأو املعلمني, وكما هو معلــــوم فال ي�شتطيع املدير اأو 
الرئي�س املبا�شر ال�شتغناء عن املوظفني اأو املعلمني مهما كانوا �شيئني والذين 
يقولون بل�شان احلال اأو املقـــال: »ل ت�شغلوين اإين اأربـــح من عـــملي الـــخارجي 
غري الر�شمي, وبغيابي اأ�شعاف ما تخ�شمون علي لو مت اخل�شم« ويف نف�س 
الوقت لو متكن املدير من نقل هذا املوظف املت�شيب »نظاما« فقد ل يح�شل 
على بديل اأف�شل, ول يقوم بال�شماح لهم بالنتقال اإل من بلغ منهم يف ال�شوء 
البع�س  ي�شمح  ل  قد  حتى  بل  بالنقل  للمتـــميز  ي�شــمح  ل  قد  بينما  اأق�شاه, 
للمتميــزين بدورات داخليــــة, اأو بعثات خارجـــية, اأو حتـــى ترقـــيات, كـــي ل 
يفقدونهم ويخرجوا من اإداراتهم, وبهــــذا اأ�شــبح متيُّز املتميزين عائقًا لهم 

عن الرتقي والتطور ب�شبب الأنظمة العقيمة.

كما اأننا جند اأن هنالك العديـــد من الأنظـــمة احلكـــومية الأخرى والتي 
لي�س لها عالقة باملوظفني باجلهات احلكومية ذاتها, ولكنها مرتبطة بخدمة 
املواطنني واإ�شدار الرتاخي�س والرخ�س للعمل اأو امل�شانع اأو البناء اأو مراقبة 
اأداء القطاع اخلا�س بح�شب تخ�ش�س كل جهة ونوعية عمل القطاع اخلا�س. 

ويرى املراقب واملتاأثر اأو امل�شتفيد من هذه اخلدمات باأن تعقيد الأنظمة 
لي�س موؤ�شرًا على اجلودة, كما اأن تي�شريها لي�س موؤ�شرًا على الرتهل, وعلى 
املواطن وامل�شتفيد,  الأنظمة هو خدمة  الأ�شل من و�شع هذه  اأن  الرغم من 
جند يف الواقع اأن التطبيق لها وزيادة التعقيد فيها يف ردود فعل قا�شرة على 
الهـــدف  و�شـــياع  الرتكيز  فقدان  اإلى  يوؤدي  الفردية  املخالفات  من  حالت 
احلريف  التطبيق  تفا�شـــيل  يف  وتاأكيدها(   اجلودة  مراقبة  )مثل  الأ�شـــا�س 

لهذه الأنظمة والتعليمات.

الموظف المتميز عملة نادرة في القطاعات 
الخدمية الحكومية

األنظمة وضعت العالوة ثابتة للموظفين
دون مراعاة للتميز
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والأمثلة كثرية يف هذا الباب ونكتفي ببعـــ�شها مثـــل التقيــيد غــري املبــرر 
يف ح�شر التاأمني الطبي التعاوين على �شركة تاأمني واحــدة جلمــيع موظفي 
ال�شركة اأو املوؤ�ش�شة اخلا�شة, ومناذج واإجراءات والر�شـــوم املتــكررة للتدريب 
الأهلي باملوؤ�ش�شة العامة للتدريب التقني واملهني, واإجـراءات ت�شجــيل الطالب 
»النظامية« مل�شرفات  والقــيود  العامليـــة,  املدار�س  ال�شعوديني يف  اأو  الأجانب 

وم�شريف التعليم الأهلي والأجنبي بوزارة الرتبية والتعليم.

التوصيات:
من الف�شول ال�شابقة ن�شتنتج اأن التو�شـــيات يجب اأن تتجه ملعاجلـــة اأهم 

العوامل امل�شرتكة لرتهل هذه الأنظمة وتتلخ�س يف التايل:
مــــن  واحـــد  الأنظـــمة املرتابطـــة كحـــزمة  تتم مراجعـــة جمـــيع  اأن   -1
والتـ�شالت  املعلومـــات  تقنيـة  لإمكانيات  وم�شتوعبة  متخ�ش�شة  فــــرق 
 PR Business الإجراءات  هند�شة  اإعادة  ومناهج  لطرق  ا�شتيعاب  مع 
و�شع  من  الأهداف  حتقيق  يتم  بحيث   ,Process Re-Engineering
الأنظمة باأنظمة مب�شطة وخمت�شرة وو�شائل جديدة وم�شتوعبة لتقنية وروح 
الع�شر, وقابلة للتطور ب�شهولة مع املتغريات, لأنه ثبت ف�شل حماولة امل�شرعني 
اجلمع بني متناق�شني: و�شع نظام ثابت »لك وللزمن« ويف نف�س الوقت و�شع 
مقا�س واحد للجميع )7( ابتداًء، ثم تاأتي �شغوط الواقع الفعلي التي ال ميكن 
»ملقا�س« النظام اأن ي�شتوعبها فتاأتي ال�شتثناءات تباعًا حتى ي�شبح النظام 

هو ال�شتثناء يف الواقع.

2- اأن يتم -مع املراجعة املقرتحة يف النقطة ال�شابقة - توحيد الأنظمة 
تنتهي  التي ل  ال�شتثناءات  بدًل من  وي�شري  املتقاربة يف نظام واحد مب�شط 
املوحد  النظام  ت�شمني  ال�شتثناءات مع  ويف احلا�شية )8( منوذج من هذه 
اجلديد املرونة الكافية لتحقيق الأهداف التي و�شعت من اأجل ها الأنظمة 
املختلفة, ومن ذلك املكافاآت واحلوافز للموظفني املتميزين اأو الذين يعملون 
املعاقبة  و�شهولة  التعيني ل�شاحب اجلدارة  و�شهولة  الدوام  خارج  –فعاًل- 
النظام  عنا�شر  على  الأمثلة  اأهم  ومن  لفاقد اجلدارة   ) الف�شل  )اإلى حد 
القائم  والختالف  التباين  من  فبدًل  املوظفني,  رواتب  هو  اجلديد  املب�شط 
املوؤهل واخلربة  اأ�شا�س ويكون مقداره ح�شب  اليوم ميكن و�شع راتب موحد 
اإمكانية  تو�شع  ثم  واملدنية,  الع�شكرية  احلكومية  والهيئات  اجلهات  جلميع 
بذل املكافاآت امل�شببة ل�شعفي هذا الراتب اأو اأكرث مع تدقيقها من اجلهات 

ليعرف  اللكرتونية  تلك اجلهات  واملبلغ يف مواقع  بال�شم  ون�شرها  الرقابية 
اأمنية  ملوانع  )اإل  وملاذا؟  لراتبه  اإ�شافية  مكافاأة  نال  الذي  هو  من  اجلميع 
ت�شيق فر�س  �شوف  ال�شفافية  وبهذه  نادرة جدًا(   تكون  اأن  ويجب  م�شتثناة 

املحاباة و�شوء ال�شتغالل للمكافاآت.
اأنواعها  )ب�شتى  القائمة  املوظفني  اأنظمة  يف  ال�شعف  نقاط  3-اأهم 
وعلى  املجد  ومكافاأة  امل�شيء  معاقبة  �شعوبة  هي  واملدنية(  الع�شكرية 
اجلهاز  ت�شخم  اإلى  اأدى  مما  ال�شيئ  املوظف  ف�شل  �شعوبة  اخل�شو�س 
احلكومي باأعداد كبرية من املوظفني غري املنتجني والذي ي�شكلون عبئًا على 
الواقع  يف  وهم  واملجتمع,  الدولة  مل�شالح  لتعطيلهم  اإ�شافة  الدولة  ميزانية 
يعي�شون حتت نظام �شمان اجتماعي غري ر�شمي .. فيجب حتويلهم لل�شمان 
عن  التعطل  فرتة  خالل  املوؤقتة  املكافاآت  مياثل  ما  اأو  الر�شمي  الجتماعي 
العمل مع دورات تدريبية ملزمة  )لو اأراد اأن ي�شتلم مكافاأة انتظار الوظيفة( 
)9( خالل فرتة التعطل عن العمل, وميكن تطوير نظام وزارة العمل ملعاجلة 
من   %  25 حتويل  مت  ولو  احلكومي.  القطاع  من  املف�شولني  لي�شمل  البطالة 
مرتبات هوؤلء املوظفني املف�شولني ل �شالح ال�شمان الجتماعي اأو ال�شندوق 

املخ�ش�س للعاطلني لفاق احلاجة يف تغطية �شمانهم الفعلي.
مقاربة  واأخرى  متقدمة  دول  يف  املماثلة  الأنظمة  درا�شة  املهم  من   -4
العمل  عقود  تكون  اأن  اإمكانية  هو  درا�شته  ميكن  ما  اأهم  ومن  مل�شتوانا, 
بالوظيفة احلكومية حمددة املدة وقابلة للتجديد مبوافقة الطرفني, وقريبة 
يف ال�شروط واملزايا ملا هو ممار�ص يف القطاع اخلا�ص، وبهذا ميكن معاجلة 

كرثة الأنظمة املت�شابهة ومعاملة املت�شابهني مبقايي�س خمتلفة.
اأن تطبيق  الأنظمة يرون  5- معظم املوظفني امل�شوؤولني عن تطبيق هذه 
الأنظمة هو الغاية ول ي�شتوعبون باأن الأنظمة ما هي اإل و�شيلة لتحقيق غاية . 
بينما واقع الع�شر واحلياة العملية ي�شري اإلى اأن النظام) اأي نظام يف الدنيا( 
و�شيلة لتحقيق غاية ويجب التعامل معه على هذا الأ�شا�س لكي يحقق الهدف 
الأنظمة  تطبيق  عن  امل�شوؤولني  املوظفني  اإ�شراك  يجب  ولهذا  منه,  والغاية 
يف و�شع الأنظمة ابتداًء ملعرفة مقا�شدها ثم يلزم تكرار ح�شورهم  )مرة 
وطرق  ومقا�شدها  الأنظمة  فهم  يف  تدريبية  لدورات  الأقل(   على  �شنة  كل 
واأ�شاليب التعامل مع اجلمهور وزيادة القدرة لديهم لتحقيق اأهداف الأنظمة 
واإمكانية التفريق بني املخالفات املق�شودة ب�شوء نية والأخطاء الطفيفة التي 

ل توؤثر يف جودة اخلدمات اأو املنتجات املقدمة للجمهور.

ضعف أنظمة الموظفين القائمة ال تمكن من  
معاقبة المسيء ومكافأة المجد

دراسة تحديد مدة عقود العمل بالوظيفة 
الحكومية وتجديدها  بموافقة الطرفين
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المراجع والحواشي
تخلفها  اأو  تطورها  مراحل  عرب  املجتمعات  من  لكثري  يحدث  وكما   -  1

وميكن الرجوع ملقدمة بن خلون يف هذا ال�شدد.
section./04/05/http://www.alriyadh.com/2011-2

comic.html

http://www.tanmia-idaria.ipa.edu.sa/Article.

 =aspx?Id
3- جملة التنمية الإدارية ال�شادرة عن معهد الإدارة العامة  120

حلوايل  �شائدًا  كان  والذي  املدنية  للخدمة  الأ�شا�س  النظام  مبوجب   -4
ثالثني �شنة وقد يكون هنالك ا�شتثناءات مل تعلن ومل تن�شر اأو تعديالت

ح�شلت موؤخرًا.
http:// الريا�س  –�شحيفة  املتعرث  والكادر  املتعرثة.....  امل�شاريع   -5
 article632868.html/15/05/www.alriyadh.com/2011

تعلم  قد  الباحث  اأن  ب�شبب  متحيزة  املرئيات  هذه  بع�س  تكون  قد   -6
ودر�س منذ نهاية املرحلة املتو�شطة وحتى نهاية مرحلة الدكتوراه وما بعدها 
يف مرحلة التدري�س اجلامعي وفق النظام الأمريكي. فاملرحلة الثانوية كانت 
يف  واجلامعية  كانت  عندما  ال�شعودية  للخطوط  تابع  اإعدادي  برنامج  يف 
وما  الدرا�شة وطريقتها  »اأمريكية« يف مناهج  واملعادن وهي جامعة  البرتول 
بعد TWA باإ�شراف �شركة الطريان الأمريكية اجلامعية وملدة ع�شر �شنوات 

يف الوليات املتحدة الأمريكية.
والتي  النايلون  من  كبرية  ن�شبة  على  املحتوية  باملالب�س  خا�س  م�شطلح 
وهذا  اجل�شم  حجم  للجميع  واحد  مقا�س  ح�شب  وتتمدد  ثابت  مقا�شها 

امل�شطلح ي�شتخدم كمثل ملن يحاول عمل ذلك يف اأمور اأخرى غري املالب�س.
 one size fits all -7

التنفيذية  ولوائحها  املدنية  نظام اخلدمة  من   37 املادة  من  فقرات   -8
والتعديالت املتوالية عليها:

ت�شتثنى الوظائف التالية من امل�شابقة :
اأ - روؤ�شاء وم�شاعدو روؤ�شاء واأع�شاء هيئات الأمر باملعروف والنهي عن 

املنكر.
 ب- وظائف مراقبي املدر�شني يف امل�شجد احلرام وامل�شجد النبوي.

ج-  مدر�شو العلوم الدينية.
 د- روؤ�شاء وماأمورو ال�شفرة والأر�شيف ال�شري وذلك بالن�شبة لالأمارات 

واملراكز املرتبطة بها.
هـ - روؤ�شاء مكاتب الأمارات.

و - وظائف جمل�س الوزراء التي يتم التفاق عليها مع وزير اخلدمة املدنية.
مع  عليها  التفاق  يتم  التي  وال�شتخبارات  العامة  املباحث  وظائف  ز-   

وزير اخلدمة املدنية.
ح- ماأذونوا عقود الأنكحة.

ط- مقدرو ال�شجاج.
ي- روؤ�شاء البلديات

ك- اأمناء واأع�شاء جمال�س املحاكمة.
ل – مراقبو وحمققوا هيئة الرقابة والتحقيق.

م- وظائف الإر�شاد الديني واأئمة امل�شاجد واملوؤذنون والفرا�شون التابعون 
خلدمة احلرمني ال�شريفني وغا�شلوا املوتى.

ن- وظائف مكافحة املخدرات والتزييف والتزوير والأ�شلحة والذخرية -
وظائف املكتب ال�شري ل�شمو وزير الداخلية و�شمو نائبه وظيفة �شكرتري 
�شري )ومهمته اإدارة امللفات والأوراق ال�شرية الواردة وال�شادرة( اأمني �شر 
بالن�شبة لالإمارات ال�شغرية واملراكز املرتبطة بها,- باحث ق�شايا  )وذلك 
�شرية - كاتب �شفرة - رئي�س جممع قروي - �شكرتري جلنة قروية- وظائف 
مندوبي تعليم البنات يف املناطق- وظائف مكتب �شمو وزير الدفاع والطريان, 
كما ي�شتثنى من املفا�شلة يف حالة الرتقية ويتم التعيني اأو الرتقية بالختيار 

ممن تتوفر فيهم ال�شروط بقرار من �شمو الوزير.
- مدير مكتب الوزيـــر – مديـــر مكتــب رئيــ�س الهيـــئة امل�شتقـــلة )قرار 
جمل�س اخلدمة املدنية رقــم 5 وتاريـــخ 1/3/ 1398 هـ )الوظـــائف املدنـــية 
املدنيـــة رقم 17  الأمــن اخلا�شـــة ) قرار جملـــ�س اخلـــدمة  لقـــوة  التابعــة 

وتاريخ 1398/12/19 هـ.
- مدير مكتـــب الأمــري , مديـــر مكتــب الوكيـــل, رئيــ�س ديوان الأمارة ( 

قرار جمل�س اخلدمة املدنية رقم 13 وتاريخ 1398/01/25هـ.
- رئي�س الغرفة ال�شرية بتعليم البنات  ) قرار جمــل�س اخلـــدمة املدنيــة 
رقم 59 وتاريخ 1398/09/16هـ(.. بع�س وظائف اإدارة البحوث والتطوير 
– بحيــث ت�شتثنى من امل�شابقة واملفا�شلة لغر�س  بوزارة الدفاع والطـــريان 
التعيـــني والرتقيـــة واملفا�شــلة لغر�س التعــيني وهي مهـــند�س مدين حا�شب 
باملرتبة الــ 9 ,  وحملل خمترب باملرتبة 7 ومهند�س ميكانيكي باملرتبتني 8-7 
ومهند�س اأنظمة باملرتبة 9 ومهند�س حا�شب اآيل باملرتبة 8(  بقرار جمل�س 

اخلدمة املدنية رقم  1/ 281 وتاريخ 25 / 1413/08هـ(.
ا�شتثناء عدد من وظائف اإدارة البحوث والتطوير بوزارة الدفاع والطريان 
من امل�شابقة واملفا�شلة لغــر�س التعــيني اأو الرتقية وهي :- مهند�س ميكانيكي 
م�شرف, مهند�س ميكانيــكي , مهند�س اإلكرتوين, مهند�س كيميائي, مهند�س 
كهربائي, مهنــد�س حا�شـــب اآيل, حمـــلل حا�شــب اآيل, تقــني هند�شة حا�شب 
اآيل, م�شغل اأجهزة حا�شب اآيل, حملل اأ�شاليب, فيزيائي, م�شجل معــلومات 
حا�شب اآيل, مربمج, متـــرجم – وما يطـــراأ على هــذه الوظـــائف من زيــادة 
م�شتقباًل بنف�س امل�شمــيات ) قـرار جمل�س اخلدمة املدنية رقم 804/1 وتاريخ 
1423/07/28هـ( ..الخ... من ال�شتثناءات التي لو ر�شدناها كلها لتجاوزت 

يف حجمها عدد �شفحات الأنظمة الأ�شل.
9- ما ي�شمى يف الـــدول الأخـــرى تعويــ�س عن عــدم متكنــه مــن العـــمل  

 unemployment compensation
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طب األعشاب بين أهميته في الطب البديل..

وحاجته لنظام يقنن  استخدامه ويسهل
االتجار بالمستحضرات العشبية ذات

الفوائد الغذائية أو الدوائية
اإعداد/ من�صور الع�صاف

��صجالتها  مبنجزاتها  تفخر  ال�صابقة  �احل�صارات  الأمم  ظلت 

احل�صاري,  املنجز  باأ�صبقية  الأمم  خاللها  من  تناف�صت  التي  العلمية 

�ظل الطب بالأع�صاب اأحد اللبنات الأ�صا�صية للعلوم الطبية احلديثة 

العلوم  من  كغريه  �لأنه  املعا�صر,  ال�صيدلة  لعلم  الأ�صا�س  �املرتكز  بل 

الطبيعية �التطبيقية ل بد �اأن يرتكز على قاعدة �صلبة من النظم 

�الت�صريعات �الأخالق املهنية التي من �صاأنها اأن حتفظ لهذا النوع من 

الحضارات اإلنسانية تفخر بمنجزاتها 
العلمية في طب األعشاب
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حد  على  �الأدبية  �املهنية  الفكرية  حقوقهم  له  �املنت�صبني  الطب 

�صواء, �قبل هذا كله �صوف حتفظ باإذن اهلل �صالمة الإن�صان �ت�صهم يف 

ن�صر الوعي �اخللق املهني القومي.

بني حني �اأخر يد�ر اجلدل يف اأر�قة املوؤ�ص�صات �املنظمات ال�صحية, 

�التطبيقية,  ال�صحية  �الكليات  املعاهد  يف  الأكادمييني  بني  �كذا 

الطب  �صاأنها حفظ  التي من  الأنظمة  �صن  امل�صاعي يف  للحيلولة �بذل 

اخلاطئة  املمار�صات  من  �تخ�ص�صاته,  تفرعاته  بكافة  التكميلي 

�الجتهادات الفردية �اجلماعية التي ل ت�صتند اإلى القواعد الآمنة 

ملمار�صة الطب.

التكميلي  الطب  اأغوار  �شرب  حاولت  التحقيق  هذا  خالل  ومن  »ال�شورى« 

الجتهادات  بع�س  على  ال�شوء  لت�شليط  و�شعت  الأع�شاب,  يطب  ممثاًل 

باأي  تتقيد  ل  �شخ�شية  ورغبات  جهود  على  واملبنية  اخلاطئة  واملمار�شات 

نظم اأو ت�شريع يوؤهل �شاحبه ممار�شة هذا النوع من الطب, وطرحت �شوؤاًل 

الطبية,  الأع�شاب  وبيع  تداول  ينظم  لنظام  نحن يف حاجة  هو هل  عري�شًا 

و�شعت اإلى عدد من املتخ�ش�شني لالإجابة على هذا ال�شوؤال.

  الطب التقليدي

يرى اأحمد الراجح اأن الطب البديل اأو الطب املتمم ما هو اإل عالج م�شاند 

املتمة  العالجات  واأدويته  اأطلق على عالجاته  ولذا  الرئي�س,  للعالج  ومكمل 

مكماًل  بل  التقليدي  للعالج  رئي�شًا  بدياًل  يكون  لن  بهذا  وهو  التكميلية,  اأو 

والتكاملية  املتممة  لل�شحة  الأمريكي  الوطني  املركز  اأو�شح  فقد  وعليه  له, 

الطريقة  وهي   – الطريقة  بهذه  العالج  ا�شتخدام  اأن   )NCCIH(

التكميلية- ميكن اأن ي�شمى “الطب املتمم”.

وي�شرب اأحمد الراجح مثاًل لذلك مو�شحًا اأنه من املمكن اأن يكون هناك 

اأن ي�شتخدم العالج  تداخل بني هذين الت�شنيفني, فعلى �شبيل املثال ميكن 

بالأع�شاب اأحيانًا كعالج متمم, ويف ظروف اأخرى نادرة احلدوث  ي�شتخدم 

ينا�شلون  التكميلي  الطب  اأطباء  اأن  يف  �شك  من  ما  وي�شيف:  بديل,  كعالج 

الطبيب  ينا�شل  حني  يف  الطب,  من  النوع  هذا  وفعالية  �شدقية  اإثبات  يف 

يظهر  الذي  ال�شريري  بالدليل  املدعمة  العالجات  ل�شتخدام  الأكادميي 

ماأمونيتها, وندرة خماطرها ونتائجها العك�شية, ولذا فاإنه ل يعتمد ا�شتعمال 

العالجات  اأن  بيد  دائما,  العلمي  الدليل  التقليدي على  الطب  العالجات يف 

التقليدية ال�شريرية املجربة باملعامل الطبية الدقيقة ومبراكز الأبحاث هي 

يف الغالب اأكرث ماأمونية - باإذن اهلل- من العالجات البديلة التي تخ�شع - يف 

الغالب- لجتهادات معالج جمتهد اأو رمبا اإدعاء جاهل مت�شنع . 

سن أنظمة لممارسة مهنة الطب باألعشاب

اأن ممار�شة  يرى  التكميلي  بالطب  املهتمني  اأحد  ال�شبيعي  الرحمن  عبد 

وجاهة  �شاحبها  على  ت�شفي  �شرفية  ممار�شة  اأ�شبحت  بالأع�شاب  الطب 

والراغبني  لها  املنت�شبني  كرثة  جتد  ولذا  واأقرانه,  �شحبه  بني  اجتماعية 

فقدان  مع  بازدياد م�شطرد, ل�شيما  املجال  التجربة يف هذا  بخو�س غمار 

النظام امل�شرع ملمار�شة هذا النوع من الطب الذي ل�شك اأنه يقوم على اأ�ش�س 

وقواعد علمية ودرا�شات اأكادميية من �شاأنها اأن تنقح الطب البديل على وجه 

التي ما  ال�شلبية  الذهنية  وال�شورة  ال�شيئة  ال�شمعة  به من  العموم مما علق 

زالت ترت�شم يف خميلة الكثريين عن طب الأع�شاب.

يكاد  بل  الطبية,  العلوم  رائد  هو  بالأع�شاب  الطب  اأن  ال�شبيعي  وي�شيف 

يكون اأعرق اأنوع الطب التي عرفها الإن�شان.

طب  عن  م�شرفًا  �شجاًل  وح�شاراته  ع�شوره  معظم  يف  التاريخ  ويحمل   

اأن ح�شر بقوة  اإلى  اليونانيون والإغريق والفراعنة  به  الأع�شاب الذي متيز 

البيطار  ابن  ظهر  حيث  م�شر,  يف  املماليك  وع�شر  العبا�شي  الع�شر  اإبان 

اأكرب عامل يف طب الأع�شاب وال�شيدلة يف الع�شور الزاهرة, والذي مازالت 

كتبه وخمطوطاته تدر�س اإلى اليوم يف اأعرق اجلامعات يف العامل .

طب األعشاب المصدر األساس
للعلوم الطبية وجزء رئيس في 

منظومة الطب البديل

تنظيم وتشريع وتقنين مهنة »طب 
األعشاب« ضرورة ملحة
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الطب البديل ب�شعة تفرعاته و�شعبه يجد حرجًا من املمار�شات اخلاطئة 

هواية  اأو  اجتهادي  علم  اأنه  على  الطب  من  النوع  هذا  للعامة  تعك�س  التي 

ومهارة فردية, ولذا فاإن معظم الأطباء املمار�شني واملخت�شني الغيورين على 

الطب البديل على وجه العموم, وطب الأع�شاب على وجه اخل�شو�س, ياأملون 

من وزارة ال�شحة واملوؤ�ش�شات والهيئات املعنية بالإ�شافة اإلى اأمانات املناطق 

كل  وردع  الطب,  من  النوع  هذا  ملمار�شة  التنظيمية  والقوانني  الأنظمة  �شن 

دخيل على هذه املهنة بعقوبات �شارمة من �شاأنها – بعد توفيق اهلل- احلفاظ 

على �شالمة الإن�شان وحفظ كرامة و�شمعة املهنة.

وتخزين  وا�شترياد  باإنتاج  تتعلق  �شلبية  ظواهر  عدة  يعالج  نظام 

و�شمان  العطارة,  حمالت  وبيع الأع�شاب يف  وت�شويق  وعر�س 

والفاعلية  النوعية  اجلودة  من  مقبولة  درجة  ماأمونية الأع�شاب و�شمان 

و�شالمة تداولها وا�شتخدامها, وت�شهيل الجتار بامل�شتح�شرات الع�شبية ذات 

الفوائد الغذائية اأو الدوائية.. 

الطب البديل

وعلى النقي�س يرى عبد الرحمن اجلهني اأن الطب البديل اأكرث ماأمونية 

من الطب الأكادميي اأو ال�شريري, حيث تقل الثقة يف املواد امل�شنعة واملعامل 

الكيميائية التي ل ت�شلم يف غالبيتها من الآثار اجلانبية والنعكا�شات ال�شلبية 

للدواء امل�شنع الذي يحوي يف الغالب جزء كبري من ال�شموم.

 

املعني  عالج  موقع  يف  احلديثة  للدرا�شات  م�شتندًا  اجلهني  وي�شرت�شل 

باأحدث الدرا�شات اخلا�شة بالطب البديل قائاًل:  اعتقد الكثريون اأن الأدوية 

والطب  الطّب,  يف  امل�شتعملة  الطبية  النباتات  حملَّ  حتل  �شوف  امل�شنعة 

ال�شعبي, وظن الكثريون اأن الإقبال على العالج بالأع�شاب والبدائل الأخرى 

العقاقري  وعامل  ال�شريري  الطب  يف  احلديثة  الثورة  اأمام  يرتاجع   �شوف 

الإن�شان  عرف  اإذ  متامًا,  النقي�س  على  كان  حدث  ما  اأن  بيد  امل�شنعة, 

بل دخل  ال�شابقة,  الأزمنة  منت�شرة يف  اأو  تكن معروفة  اأمرا�شًا مل  املعا�شر 

ع�شر الأمرا�س املزمنة, ويرجع ذلك اإلى التقدم الرهيب يف عامل الكيمياء 

الع�شوية التي اأدخلت موادًا كيميائية يف جميع مناحي احلياة, كما اأن الأدوية 

اإلى املعلومات الآمنة, وما زال البحث  امل�شنعة ما يزال الكثري منها يفتقر 

اآثارًا جانبية �شارة  العلمي يحمل لنا الكثري من الأخبار املفجعة, ما يعك�س 

ل�شيما يف حال كانت الأدوية م�شنعة, بينما جعل املولى عز وجل – بحكمة 

منه �شبحانه- عالج واكت�شاف اأ�شرار الكثري من الأمرا�س الغام�شة على يد 

الأع�شاب الطبية الطبيعة التي يتفاعل معها اجل�شم الب�شري بتجاوب وقبول 

م�شتمر.  

ي�شيف اجلهني اأنه منذ القدم عرف الإن�شان العالج بالنباتات والأع�شاب 

الطبية حيث تعد الأ�شا�س لعلم العقاقري املعروف اليوم, وهي تلعب دورًا مهمًا 

ورئي�شًا يف عامل الغذاء والدواء على حد �شواء, ول �شك اأن الإن�شان ظل قدميًا 

وحديثًا يداوم على ا�شتعمالها ملا لها من خ�شائ�س عالجية عظيمة.

ابن البيطار مؤسس ورائد علم 
األعشاب القديم والحديث



تحقيق

5959 �ل�شورى - �لعـدد 168 -  حمرم 1437هـ �أكتوبر / نوفمرب 2015م�ل�شورى - �لعـدد 168 -  حمرم 1437هـ �أكتوبر / نوفمرب 2015م

للع�شور  تعود  العالج  الأع�شاب يف  ا�شتخدام  اأن ق�شة  اإلى  النظر  ولفت 

الأولى, وقد اأثبتت يف حالت كثرية ولدى �شعوب متعددة اأنها حلول ناجعة يف 

اأن الأع�شاب العالجية يف جزيرة العرب  م�شائل العالج والتداوي, ول �شك 

تقل عن مثيالتها يف ال�شني والهند, لكنها تتميز بندرة بع�س نباتاتها ل�شيما 

يف بالد اليمن وجنوب اجلزيرة العربية.

واأ�شاف اجلهني: اإننا يف حاجة اإلى مراكز وخمتربات من �شاأنها متابعة 

العالجية  الأع�شاب  زراعة  ا�شتقطاب  على  والعمل  النباتات  هذه  وح�شر 

اقت�شادي  حتدي  اأي�شًا  هي  ناجع,  عالجي  بديل  كونها  مع  فهي  املتنوعة, 

ومورد ا�شتثماري من �شاأنه خدمة البلد ل �شيما اأن اأرا�شي اجلزيرة العربية 

مهياأة لزراعة وا�شتقطاب الأع�شاب النادرة. 

اأ�شا�س  ومرتكز  كبري  جزء  التكميلي  الطب  اأو  البديل  الطب  اإن   : وقال 

جلميع العلوم الطبية احلديثة, وهو باأ�شاليبه املتعددة واملتنوعة يعد من اأقدم 

واأعرق الأ�شاليب العالجية, وما الطب النبوي اإل دلياًل حيًا على جدارة هذا 

النوع من الطب, والذي يحتاج الآن – من وجهة نظري- اإلى تقنني ومتابعة 

من قبل املوؤ�ش�شات املعنية.

التي  التاأهيلي  والعالج  والتدليك  احلجامة  حمال  اإلى  اجلهني  وي�شري   

اأ�شبحت اليوم اأكرث تنظيمًا بعد عدة جل�شات وندوات وحما�شرات متخ�شت 

الإن�شان,  ب�شحة  املتاجرين  لأولئك  رادعة  وقرارات  �شارمة  اأنظمة  عن 

والتداوي  الطبية  الأع�شاب  تقنني جتارة  ت�شهم يف  بقرارات مماثلة  مطالبًا 

بها, ل�شيما واأننا ن�شمع بني يوم واآخر عن حالت من الف�شل الكلوي واأمرا�س 

الكبد وتعطل بع�س اأجهزة اجل�شم احليوية ب�شبب تناول مثل هذه الأع�شاب 

دومنا العودة لطبيب موؤهل وخمت�س.

اأن هذه الأع�شاب تباع عيانًا يف الأ�شواق  اإن امل�شكلة تكمن يف   وي�شيف: 

ال�شعبية واملحال التجارية, بل اأن جزًء من امل�شكلة يعود للثقافة املجتمعية, 

حيث ما يزال البع�س م�شغيًا لأي ن�شيحة تقدم له.

أخطاء شائعة في استعمال األعشاب الطبية

ولأن الطب البديل ل �شيما طب الأع�شاب مل ي�شلم كغريه من العلوم من 

الدقة  حتري  دومنا  الكثريون  بها  يعمل  التي  اخلاطئة  واملعتقدات  الأخطاء 

الأخطاء  من  جملة  مكاوي  كرمي  الدكتور  يلخ�س  الأ�شباب,  عن  وال�شوؤال 

اأن  ال�شائعة حول التعامل مع الأع�شاب, وبع�س املكمالت الغذائية, مو�شحًا 

م�شطلح الطب البديل وغريه هو من امل�شطلحات املتنوعة التي تعود جميعها 

اإلى م�شدر واحد يتمثل يف اللجوء اإلى العالج من خالل النباتات واملن�شطات 

واملكمالت النباتية الطبيعية.

من  كثري  يف  كبري  ب�شكل  انت�شرت  قد  امل�شطلحات  تلك  اإن  وي�شيف: 

وانخفا�س  والدعاية  الأعالم  و�شائل  انفتاح  مع  موؤخرًا  العربي  العامل  دول 

قدرات الرقابة الطبية و الدوائية, وخل�س يف هذا ال�شياق اأ�شهر اخلرافات 

باأن  القول  اأهمها  من  والتي  البديل  بالطب  املرتبطة  اخلاطئة  واملعتقدات 

الأع�شاب مادامت طبيعية فهي اأمنة, وهذا اعتقاد خاطئ يتبخر ب�شهولة اأمام 

حقيقة وجود كثري من النباتات ال�شامة ب�شكل قاتل, بجانب ذلك هناك بع�س 

النباتات التي تكون �شميتها غري مبا�شرة, وتتمثل يف تاأثريات �شمية تدريجية 

الوظيفي  الف�شل  حالة  اإلى  النهاية  يف  بهم  ي�شل  مما  الكلى  اأو  الكبد  على 

احلذر  فيت�شاعف  املر�شعات,  والأمهات  احلوامل  يخ�س  ما  اأما  التام, 

املطلوب حيث اأن بع�س امل�شتح�شرات مثلها مثل الأدوية املمنوعة يف احلمل 

واخلطاأ  طبيب,  مراجعة  دون  اأخذها  يجب  ول  ج�شيمة,  اأ�شرارًا  ت�شبب  قد 

الثاين يكمن يف اعتقاد البع�س اأن تناول الأع�شاب ل يت�شبب يف حرج �شحي 

مادام ال�شخ�س  يتابع تناول اأدويته بانتظام, ويرى الدكتور كرمي مكاوي اأن 

هذا العتقاد ميثل خطاأ كبريًا, حيث اأن كثريًا من الأع�شاب تتداخل و تتفاعل 

مع الأدوية التي يتناولها املري�س مما ي�شبب اختالًل يف ن�شب الدواء يف الدم, 

اأمثلة هذا ال«جريب فروت« الذي اكت�شف  تاأثريه العالجي, و من  وحتى يف 

اأنه يوؤدى لختالل يف تفاعل اجل�شم مع بع�س الأدوية و تغري ن�شبها يف الدم 

عن الن�شب املطلوبة, ورغم اأن هذا التاأثري قد مير  ببع�س احلالت, لكنه يف 

بع�س الأدوية الأخرى قد يكون تاأثريه اأكرث خطرًا, كذلك مع طول مدة هذا 

الختالل يحدث تاأثري �شلبي.

اأن  لي�س �شروريًا  اأنه  يرى  املر�شى  بع�س  اأن  اإلى  الدكتور مكاوي  وي�شري 

يخرب الطبيب بالأع�شاب التي يتناولها, وقد ُيبنى هذا العتقاد على منطق 

ب�شيط يتمثل يف اأنه مادام ميكنني احل�شول على هذه الأع�شاب دون و�شفة 

طبية خم�شو�شة, فالبد اأنها اأمر طبيعي ل ميثل اأي خطورة, لكن احلقيقة 

اأنه مادامت  اإلى اخلطاأ الثاين ويرتتب عليه نتيجة مفادها  اأن هذا يرجعنا 

الطبيب ذلك,  يعرف  اأن  الأدوية, فالبد  تاأثريها على  تتداخل يف  الأع�شاب 
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حيث  الدم,  �شيولة  اأدوية  حالت  يف  تت�شاعف  هذا  اأهمية  اأن  مكاوي  وُيبنيرِّ 

يحتاج  لذا   ,Kفيتامني ن�شب  زيادة يف  لأي  تكون ح�شا�شة  اأن هذه احلالت 

الطبيب اأن يعرف عن اأي اأع�شاب يتناولها املري�س, ويقع جزء من م�شئولية 

هذا اخلطاأ على الطبيب الذي قد ين�شى متامًا �شوؤال املري�س عن اأي اأدوية 

اأ�شافية يتناولها, لكن املري�س بو�شفه مدركًا لأهمية هذه النقطة ويجب اأن 

يلفت نظر الطبيب اإليها و يخربه عنها.

اأن  العتقاد  ال�شائعة هي  الأخطاء  �شل�شلة  الرابع يف  اأن اخلطاأ  وي�شيف 

مهمة ال�شيديل هي �شرف الدواء فقط, واحلقيقة اأن كثريًا من ال�شيادلة 

و  الأع�شاب  لأن  و  جامعية,  �شهادة  على  حا�شلني  �شيدلنيني  اأطباء  هم 

امل�شتح�شرات ت�شرف دون و�شفات طبية, فقد يكون ال�شيادلة هم الفر�شة 

وتاأثري  يتناولها,  التي  الأدوية  ومراجعة  املري�س,  على  للتاأمني  الأخرية 

الأع�شاب التي ي�شرتيها على هذه الأدوية,  لذا ل باأ�س اأن يقوم املري�س عند 

اأو  اأخطار  اأي  ب�شوؤال الطبيب ال�شيديل عن  الأدوية  اأو  امل�شتح�شرات  �شراء 

تداخالت ممكنة يف التاأثري.

تراقب  البديل  الطب  م�شتح�شرات  باأن  العتقاد  الأخطاء  من  اأن  كما 

مثل الأدوية, وملناق�شة هذا املعتقد اخلاطئ يجب اأن ندرك اأن الأدوية على 

م�شتوى العامل حتتاج ملوافقة جهات موثوقة و ذات م�شداقية مثل هيئة الغذاء 

والدواء الأمريكية, ول يتم ذلك اإل بعد خ�شوعها - الأدوية - ل�شل�شلة �شاقة و 

طويلة من الختبارات و البحوث. وبعد موافقة هيئة الغذاء الدواء الأمريكية 

عليها يبداأ ت�شويقها يف العامل, اأما امل�شتح�شرات اخلا�شة بالطب البديل فال 

تخ�شع لنف�س امل�شتوى ال�شارم من الرقابة.

باأن  العتقاد  ال�شائعة  الأخطاء  من  اأن  مكاوي  كرمي  الدكتور  وي�شيف   

الطب البديل غري مدعم باأدلة علمية اإطالقًا, ويرى اأن خطاأ هذا العتقاد 

لي�س  اأنه  تعنى  ل  البديل  الطب  م�شاكل  اأن  حيث  املطلق,  التعميم  يف  يتمثل 

اأثبتت  التي خ�شعت لبحوث علمية  البديل  هناك بع�س م�شتح�شرات الطب 

فائدتها على بع�س وظائف اجل�شم, لكن رغم هذا فاإن ن�شبة غري قليلة من 

مع  تتنا�شب  ل  علميًا  املثبتة  فوائدها  اأن  بدرا�شتها  وجد  امل�شتح�شرات  هذه 

اأن  هدفها  املعلومات  وهذه  وتلفه,  الكبد  ت�شمم  مثل  ت�شببها  التي  الأ�شرار 

يعرف القارئ اأن الطب البديل لي�س خاطئًا على طول الطريق, لكن م�شكلته 

يف عدم تبنى م�شنعي امل�شتح�شرات لبحوث ودرا�شات علمية دقيقة لإثبات 

باأن  العتقاد  يف  يكمن  ال�شابع  اخلطاأ  ولعل  عدمه,  من  امل�شتح�شر  كفاءة 

الطب البديل لي�س له مكان يف الأدوية احلديثة, واحلقيقة اأن هذا العتقاد 

اخلاطئ يتجاهل حقيقة اأن كثريًا من الأدوية امل�شتخدمة حاليًا هي يف الأ�شل 

م�شتخرجة من نباتات طبيعية.

ويخل�س الدكتور كرمي مكـــاوي اإلى اأن هـــذه امل�شتحـــ�شرات و الأع�شاب 

الطبيـــة امل�شتخدمـــة يف الطـــب البديـــل ل تتمثل م�شكلتها يف عدم اإمكانية 

للح�شول  ويعالج  ي�شتخل�س  منها  كثـــريًا  اأن  التداوي, حيث  ا�شتخدامها يف 

على كثري من الأدوية احلديثة, لكن امل�شكـــلة الأ�شا�شـــية يف م�شتحـــ�شرات 

الأع�شاب والطب البديل هي عدم خ�شوعها لأبحـــاث علميـــة دقيقة تو�شح 

فوائدها واأخطارها ب�شكل موثق ومثبت يف املجتمع العلمي الدويل, ل�شيما يف 

دول العامل الثالث, حيث يختلط هذا ببع�س معدومي ال�شمـــري من املزورين 

وراغبي الك�شب ال�شريع املعتمد على الن�شب والحتيال على النا�س. 

تحذير من استخدام أعشاب طبية دون استشارة 

مختص باألعشاب أو جهة علمية 

 وبدوره حذر الدكتور ع�شام �شـــوقي اأبو منـــظور من ا�شتخدام اأع�شاب 

طبية دون و�شفة طبية اأو ا�شت�شارة خمت�س بالأع�شـــاب اأو جهة علمية. وقال: 

اإن الأع�شاب حتى لو كانت نافعة فال�شتخدام الكثري لها, اأو من غري ا�شت�شارة 

ال�شتـــخدام بجـــرعات منا�شبـــة وبح�شب  اأما  ال�شحـــة,  ي�شبب �شررًا على 

الت�شخي�س ف�شيكون مفيدًا.

اإلى ت�شكيل هيئة علمية للعالج بالأع�شاب باململكة مكونة من ذوي  ودعا 

الخت�شا�س من الأطبـــاء وال�شيادلـــة وخريجـــي كليـــات العلوم وخمت�شي 

الزراعة وحتت اإ�شراف طبي متكامل, لفـــتًا النظر اإلى خماطر ال�شتخدام 

اخلاطئ لالأع�شاب وما ت�شببه من م�شاكل للمعدة والقلب ويف بع�س احلالت 

توؤدي اإلى الت�شمم, ورمبا توؤدي اإلى الوفاة, موؤكدًا يف ذات الوقت على �شرورة 

توعية النا�س بال�شتخدام ال�شحيـــح والجتـــاه العلـــمي ال�شحيح لالأع�شاب 

وعدم الجنراف وراء الإعالنات واملن�شورات اخلا�شـــة بالتـــرويج اخلـــاطئ 

والتجاري لالأع�شاب الطبية, والذي ي�شتهدف جيوبهم دون اأن تكون هناك اأي 

منفعة, ورمبا تكون هناك انعكا�شات خطرية على ال�شحة.
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 وبنيَّ الدكتور اأبو منظور اأن من اأ�شباب اأ�شرار بع�س الأع�شاب و�شميتها 

والتي ميـــكن  ف�شادها  ت�شبب  لعوامل  تعر�شها  اأو  التخزين اخلاطئ,  اأحيانا 

مالحظتها بتغـــري لـــون الع�شـــبة اأو رائحـــتها, م�شـــددًا على �شـــرورة عـــدم 

ا�شتخدامها والتخل�س منها.

األعشاب المركبة والخلطات االجتهادية خطر 

على الصحة

ومن جانب اآخـــر اأولـــت اأمانـــات املناطـــق وهيئـــة الغذاء والدواء ووزارة 

املو�شـــوع  هـــذا  العامـــة واخلا�شـــة  وال�شحيـــة  الطبية  واملوؤ�ش�شات  ال�شحة 

جـــل عنايتـــها واهتمامـــها, فـــما برحـــت حتـــذر مـــن �شـــراء اأع�شـــاب ذات 

املركـــبة  الأعـــ�شاب  امل�شدر, ل�شيمـــا  اأو م�شبـــوهة  �شـــفة جتاريـــة وهمـــية 

الوهمية  التجـــاريـــة  ال�شـــفة  ذات  الأع�شـــاب  اأو  الجتهاديـــة,  واخللطـــات 

اأو امل�شبوهـــة, اأو جمهولة امل�شدر, حيث ل توؤمن �شالمة الأ�شاليب الزراعية 

لل�شقيا,  ال�شاحلة  امليـــاه غري  اأو  �شامـــة  مللوثات مبعادن  تتعر�س  التي رمبا 

كمياه ال�شرف ال�شحي غري املعالج باملراحل املقننة للري وال�شقيا كامللوثة 

اأو املخزنة بطرق غري �شحيحة ما ينتج عنه تكاثر البكترييا  مبعادن �شامة 

والفطريات واخلمائر مما يف�شد هذا املح�شول الزراعي والنباتات الطبية 

ويلغي الفائدة بل يفاقم �شررها.

ممـــا ي�شـــار اإليه اأن اأمانـــات املناطـــق ل متـــنح الرخـــ�س التجاريـــة اإل 

اأمـــا اخللـــطات  اإ�شـــافات,  اأي  والنقيـــة دومنا  »الأحاديـــة«  الأع�شـــاب  لبيع 

كاأن  بها  وتقنـــني خا�س  ا�شرتاطـــات  فلـــها  الأ�شـــواق  تباع يف  التي  الع�شبية 

وا�شحة  �شالحـــية  وذات  معتمـــدة  �شركـــات  اإنتـــاج  من  عبـــوات  يف  تكـــون 

ل�شمـــان �شالمتـــها وجودتـــها وخلـــوها من التلـــوث باملواد الكيمـــاوية, وهي  

املعتمدة لدى وزارة ال�شحة والتي تبـــاع يف ال�شيـــدليات بحكـــم خـــ�شوعها 

للرقابة الدائمة من قبل املخت�شني.

وتوؤكد اأمانات املناطق اأن عمل خلطات لالأع�شاب اأو ا�شتريادها للبيع اأمر 

ممنوع وحمظور وبالغ اخلطورة واأن الرقابة عليه م�شددة وعقوباته رادعة, 

وي�شتثنى من ذلك ما كان مرخ�شًا من قبل وزارة ال�شحة, وهناك اتفاقية 

وتن�شيق مع هيئة الغذاء والدواء ب�شحب اأي م�شتح�شر ع�شبي يخالف الأنظمة 

ويهدد ال�شالمة العامة اأو اأن له اآثار جانبية خطرية, وعادة ما تخ�شع هذه 

امل�شتح�شرات ل�شرتاطات �شحية م�شددة وحتاليل خمربية الدقيقة.
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للتوقيع  اأ�صبح  الإلكرت�نيــة 1428هـ,  التعامـــالت  نظـــام  ب�صـــد�ر 

الإلكتـــر�ين حجيـــة نظاميــة يف املعــامالت �املرا�صــالت الإلكرت�نيــة, 

�هذا ما قوى ا�صتخدام التعامــــالت الإلكتـــر�نية عــلى امل�صتـوى املحلي 

�اخلارجــي, �اأزال العوائـــق اأمـــام ا�صتخـــدام التوقـــيع الإلكتـر�ين يف 

املعامالت الإلكرت�نية.

كما اأ�صدرت اململكة اأي�صًا يف عـــام 1428هـ, نظـــام مكافــحة جرائم 

املعلوماتية للحد من اجلرائم يف التعامالت الإلكرت�نية, �ت�صمن ��صفًا 

للجرائم �عمليات الحتيال التي تقع, كالتز�يـر �الختال�س �انتحال 

ال�صخ�صية, �حدد النظام العقوبــات ملرتكبي تـــلك اجلـــرائم؛ �تعــيني 

اجلهة املخت�صة مبتابعتها؛ �تنفيذ العقوبات.

 ومن اأهداف نظام التعامالت الإلكرتونية �شبط التعامالت والتوقيعات 
الإلكرتونية وتنظيمها؛ وتوفري اإطار نظامي لها مبا يوؤدي اإلى :

1- اإر�شـــاء قواعـــد نظاميـــة موحــــدة ل�شتخدام التعامالت والتوقيعات 
الإلكرتونية. 

2- اإ�شفاء الثقة يف �شحة التعامالت والتوقيعات وال�شجالت الإلكرتونية 
و�شالمتها. 

والتوقيـــعات  التعـــامالت  يف  والحتـــيال  ال�شتخـــدام  اإ�شـــاءة  منـــع   -3
الإلكرتونية )م2(.

وهذا النظـــام يوفــر حماية للم�شــالح؛ ويعطــي الثقــة للم�شتخدمني باأن 
حقوقهم حمفوظة يف التعامـــالت الإلكرتونيـــة, مما يـــوؤدي لزيـــادة الثقــة يف 

ا�شتخدام احلا�شب الآيل والنرتنت يف املعامالت الإلكرتونية.
اأو  تبـــادل  اأي  بأنها:  اإللكترونية  التعامالت  النظام  عرف 

ترا�شل اأو تعاقـــد اأو اأي اإجــراء اآخر يبـــرم اأو ينــفذ ب�شـــكل كـــلي اأو جـــزئي 
بو�شيلة الكرتونية.

الكتــرونية  بيانـــات  بأنه:  اإللكتروني  التوقيع  النظام  وعرف 

مدرجة يف تعامل الكرتوين, اأو م�شافة اإليه, اأو مرتبطة به منطــقيًا ت�شتــخدم 
لإثبات هوية املوقع؛ وموافقته على التعامــل الإلكــرتوين؛ واكت�شــاف اأي تعديل 

يطراأ على هذا التعامل بعد التوقيع عليه.

حاالت تطبيق نظام التعامالت اإللكترونية:
�شخ�س  وهو   : )التوثيق(  التصديق  خدمات  تقدم  جهة 

مرخ�س له باإ�شدار �شهادات الت�شديق الرقمي؛ اأو اأي خدمة اأو مهمة متعلقة 
بها وبالتوقيعات بالإلكرتونية وفقًا لهذا النظام, وهذا من اأجل توثيق التوقيع 
لدى جهة معتمدة. لذا فاإن التوقيع الرقمي يتميز بخا�شية التوثيق الر�شمي 
اأو  التزوير  الر�شمي �شمانة �شمن  للتوقيع  يوفر  العتيادي مما  التوقيع  عن 

ال�شتخدام من الغري. 
ن�شاط  ملزاولة  املطلوبة  واالأحكام  ال�شروط  التنفيذية  الالئحة  تولت  وقد 

مقدم خدمات الت�شديق.

مقدم  ي�شدرها  الكرتونية  وثيقة  الرقمي:  التصديق  شهادات 

منظومة  على  احلائز  ال�شخ�س  هوية  لتاأكيد  ت�شتخدم  ت�شديق,   خدمات 
التوقيع الإلكرتوين وحتتوي على بيانات التحقيق من توقيعه.

اإلى  وي�شلمه  املن�شئ  من  الكرتونيا  تعاماًل  ي�شتلم  �شخ�س  وهو  و�شيط: 
�شخ�س اآخر اأو يقوم بغري ذلك من اخلدمات املتعلقة بذلك التعامل.

 
الجهة المخولة بتنفيذ النظام: 

اأوكلت املهمة اإلى املركز الوطني للتوقيع الرقمي. 
وحدد النظام مهامه وم�شوؤولياته, وله يف �شبيل ذلك اإ�شدار الرتاخي�س 
بها  العمل  واإيقاف  وجتديدها  الت�شديق«  خدمات  مقدم   « ن�شاط  ملزاولة 
واإلغاءها, كما يخت�س املركز باعتماد �شهادات الت�شديق الرقمي ال�شادرة 
من اجلهات الأجنبية خارج اململكة, وتعامل هذه ال�شهادات معاملة نظرياتها 

بداخل اململكة.
وخول النظام وزارة الت�شالت وتقنية املعلومات و�شع ال�شيا�شات العامة, 
ورفع  الإلكرتونية,  والتواقيع  للتعامالت  التطويرية  والربامج  ور�شم اخلطط 
م�شروعات الأنظمة واأي تعديل مقرتح عليها, والتن�شيق مع اجلهات احلكومية 
وغريها فيما يخ�س تطبيق هذا النظام, ومتثيل اململكة يف الهيئات املحلية 

والإقليمية والدولية فيما يخ�س التعامالت الإلكرتونية.

نظام التعامالت اإللكترونية 
والتوقيع اإللكتروني في 

المملكة العربية السعودية
عبدالعزيز بن خالد امل�صعل

امل�صت�صار القانوين
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التوقيع  باستخدام  لهم  المصرح  األشخاص 
اإللكتروني:

اأن  بعد  الكرتوين  توقيع  على  احل�شول  اعتباري  اأو  طبيعي  �شخ�س  لكل 
يتقدم بطلب اإلى مقدم خدمات ت�شديق لي�شدر �شهادة الت�شديق الرقمي, 
لتاأكيد هوية ال�شخ�س احلائز على منظومة  وهي وثيقة الكرتونية ت�شتخدم 

التوقيع الإلكرتوين وحتتوي على بيانات التحقق من توقيعه.

مدى قبول الوثائق اإللكترونية في اإلثبات:
اأو  الوثيقة  تكون  اأن  اململكة  يف  نظام  اأي  ا�شرتط  اإذا  اأنه:  النظام  ن�ص 
املعلومة املقدمة اإلى �شخ�س اآخر مكتوبة, فاإن تقدميها يف �شكل الكرتوين يفي 
بهذا الغر�س, ووفر النظام للوثائق الإلكرتونية حجية الإثبات والقبول متى 

حتققت الو�شائل وال�شروط الفنية التي ت�شمنها النظام والئحته التنفيذية.
وبالتايل فاإن النظام �شاوى بني الوثائق الإلكرتونية والورقية.

مدى قبول التوقيع اإللكتروني:
يف احلالت التي تتطلب توقيعًا خطيًا على م�شتند, اأو عقد اأو نحوه, فاإن 
التوقيع االإلكرتوين الذي يتم وفقًا لهذا النظام يكون م�شتوفيًا لهذا ال�شرط، 

ويعد التوقيع الإلكرتوين مبثابة التوقيع اخلطي . 

التعاقد اإللكتروني: 
اأجاز النظام اإبرام العقود الكرتونيًا, حيث اأجاز التعبري عن الإيجاب والقبول 

يف العقود بو�شاطة التعامل الإلكرتوين, ويعد العقد �شحيحًا ومنتجًا لآثاره . 

اشتراطات إضافية:
كفل النظام لأي �شخ�س خمول اأن ي�شع �شروطًا اإ�شافية خا�شة به لقبول 

التعامالت والتوقيعات الإلكرتونية, على األ تتعار�س مع هذا النظام . 

التعامالت  نظام  من  المستثناة  التعامالت 
اإللكترونية:

وهي الأحوال ال�شخ�شية, وال�شكوك ال�شرعية الواردة على العقار. وذلك 
نظرًا حل�شا�شية واأهمية احلقوق املرتتبة عليها, فاقت�شى ذلك التثبت الكامل 
من �شخ�شية الأطراف بح�شورهم اأو من ينوب عنهم. اإل اأن النظام اأعطى 
يف  احلق  ال�شرعية  وال�شكوك  ال�شخ�شية  الأحوال  عن  امل�شوؤولية  اجلهات 

ال�شماح بتنفيذها الكرتونيا وفقًا ملا ت�شعه من �شروط واأحكام. 

مسؤولية صاحب الشهادة:
الإلكرتوين  التوقيع  منظومة  �شالمة  عن  م�شوؤوًل  ال�شهادة  �شاحب  يعد 
املنظومة, وعليه  لهذه  ا�شتعمال  ويعد �شادرًا منه كل  و�شريتها,  به  اخلا�شة 

التقيد ب�شروط ا�شتعمال �شهادته و�شروط اإن�شاء توقيعه االإلكرتوين.

المخالفات: 
هناك اأعمال تعد خمالفات, ويعاقب مرتكبها بالعقوبة اجلنائية وهي:

ممار�شة ن�شاط مقدم خدمات الت�شديق دون احل�شول على ترخي�ص من 
الهيئة. 

طالب  عليها  ح�شل  التي  املعلومات  الت�شديق  خدمات  مقدم  ا�شتغالل 
ال�شهادة لأغرا�س اأخرى خارج اإطار اأن�شطة الت�شديق دون موافقة كتابية اأو 

الكرتونية من �شاحبها.
اإف�شاء مقدم خدمات الت�شديق املعلومات التي اطلع عليها بحكم عمله ما 
مل ياأذن له �شاحب ال�شهادة )كتابيِا اأو الكرتونيًا – باإف�شائها اأو يف احلالت 

التي ي�شمح له بذلك نظامًا(. 
قيام خدمات الت�شديق بتقدمي بيانات كاذبة اأو معلومات م�شللة للهيئة, 

اأو اأي �شوء ا�شتخدام خلدمات الت�شديق. 
لغر�س  ا�شتعمالها  اأو  ن�شرها  اأو  الكرتوين  توقيع  اأو  رقمية  �شهادة  اإن�شاء 

احتيايل, اأو لأي غر�س غري م�شروع.
اأو  رقمي  ت�شديق  �شهادة  اأو  الكرتوين,  توقيع  اأو  الكرتوين,  �شجل  تزوير 

ا�شتعمال اأي من ذلك مع العلم بتزويره.
تقدمي  اأو  الت�شديق,  خدمات  مقدم  اإلى  عمدًا  خاطئة  معلومات  تقدمي 
الذين  الأطراف  اأي من  اإلى  الإلكرتوين  التوقيع  معلومات خاطئة عمدًا عن 

وثقوا بذلك التوقيع مبوجب هذا النظام.
الدخول على منطوق توقيع الكرتوين ل�شخ�س اآخر دون تفوي�س �شحيح, 

اأو ن�شخها, اأو اإعادة تكوينها, اأو ال�شتيالء عليها.
باأنه مفو�س عنه بطلب  ادعاوؤه زورِاً  اأو  اآخر,  انتحال �شخ�س هوية �شخ�س 
احل�شول على �شهادة الت�شديق الرقمي, اأو قبولها, اأو طلب تعليق العمل بها اأو اإلغاءها. 
ن�شر �شهادة م�شادقة رقمية مزورة, اأو غري �شحيحة, اأو ملغاة اأو موقف 

العمل بها, اأو و�شعها يف متناول �شخ�س اآخر مع العلم بحالها.

العقوبات:
تزيد على خم�شة  بغرامة ل  ال�شابقة  املخالفات  اأيًا من  يرتكب  يعاقب من 
ماليني ريال, اأو بال�شجن مدة ل تزيد على خم�س �شنوات اأو بهما معًا, ويجوز 
احلكم مب�شادرة الأجهزة واملنظومات والربامج امل�شتخدمة يف ارتكاب املخالفة. 
وملن حلقه �شرر من املخالفات املرتكبة املن�شو�س عليها يف هذا النظام, اأو عدم 
التقيد باأي من ال�شوابط واللتزامات الواردة فيه, احلق يف رفع دعوى اأمام اجلهة 

الق�شائية املخت�شة بطلب تعوي�شه عن الأ�شرار التي حلقت به. 

الحفاظ على سرية المعلومات الشخصية:
األزم النظام من�شوبي الوزارة والهيئة واملركز باملحافظة على �شرية املعلومات 
ب�شبب  عليها  اطلعوا  التي  اأو عمالئهم  الت�شديق,  اخلا�شة مبقدمي خدمات 

عملهم, واأل يف�شوها لأي �شبب كان اإل يف احلالت املن�شو�س عليها نظامًا. 
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و يستقبل سفير أستراليا

�ا�صتقبل معايل رئي�س جمل�س ال�صورى ال�صيخ الدكتور عبداهلل 
بن حممد بن اإبراهيم اآل ال�صيخ �صفري اأ�صرتاليا لدى اململكة الدكتور 

رالف بيرت كينج.
وجرى خالل اللقــاء ا�شتعـــرا�س عدد مـــن املو�شوعـــات ذات الهتـــمام 
امل�شرتك والعالقـــات الثنائــية بني اململكــة العربيــة ال�شعــودية واأ�شرتاليا يف 
خمتلف املجالت, وبخا�شة العالقات الربملانية بني جملـ�س ال�شورى والربملان 

الأ�شــرتايل, مبا يعـــزز التعـــاون الثنـــائي بني البلــدين ال�شـديقني يف خمتلف 
املجالت.

كما مت التطرق خالل اللقاء اإلى الزيارة التي قام بها معايل رئي�س جمل�س 
ال�شورى موؤخرًا اإلى اأ�شـــرتاليا وما حقــقته تلك الزيـــارة من نتائـــج ايجـــابية 
ت�شب يف خدمة امل�شالح امل�شرتكـــة للبـــلدين ال�شديقني وتعزز من عالقات 

التعاون الربملاين بني جمل�س ال�شورى والربملان الأ�شرتايل .

رئيس مجلس الشورى يستقبل السفير األمريكي

ا�صتقبل معايل رئي�س جمل�س ال�صورى ال�صيخ الدكتور عبداهلل 
بن حممد بن اإبراهيم اآل ال�صيخ يف مكتبه مبقر املجل�س يف الريا�س 
الدكتور جوزيف  اململكة  لدى  الأمريكية  املتحدة  الوليات  �صفري 

�ي�صت فول.
واأكد معايل رئي�س جمل�س ال�شورى خالل اللقاء عمق العالقات التي جتمع 
بني اململكة العربية ال�شعودية والوليات املتحدة الأمريكية يف �شتى املجالت 
ال�شيا�شية والقت�شادية والثقافيـــة وبخا�شــة التعــاون امل�شــرتك عــلى �شعـــيد 

العمل الربملاين بني جمل�س ال�شورى والكونغر�س الأمريكي.

من جانــبه اأكـــد ال�شفـــري الأمـــريكي متيز العالقات الثنائيــة بني الوليات 
املتحدة المريكية واململكة العربيــة ال�شعوديــة يف كافة املجالت م�شريًا اإلى 
حر�س القيادتني يف البلدين على تطويرهــا مبــا يخـــدم امل�شالـــح امل�شتـــركة 

للبلدين وال�شعبني ال�شديقني.
واأ�شاد بالعالقات الربملانيـــة بني جملـــ�س ال�شــورى والكونغر�س الأمريكي, 
م�شريًا اإلى تكثيف الزيارات املتبادلة بني املجل�شــني مبــا ي�شـــهم يف تطـــوير 
التعاون بينهما, وينعك�س اإيجابًا على عـــالقات التعـــاون بني البلدين  يف كافة 

املجالت.
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آل الشيخ يستقبل سفير نيوزيلندا

كمــا ا�صتــقبل معـــايل رئيـــ�س جمــل�س ال�صـــورى ال�صيخ الدكتور 
عبداهلل بن حممـــد بن اإبراهـــيم اآل ال�صيـــخ �صفري  نيوزيلندا لدى 

اململكة هام�س ماكما�صرت.
ويف م�شتهل اللقاء نقل ال�شفري النيوزيلندي ملعــايل رئي�س املجل�س حتيات 
معايل رئي�س برملان نيوزيلندا ال�شيد جــون كارتر, فيــما حمــله مــعايل رئي�س 
جمل�س ال�شورى حتياتـــه لرئيــ�س واأع�شــاء الربملان النيوزيلندي ومتنياته لهم 

بدوام التوفيق.

        وجرى خالل ال�شتقــبال مناق�شة عدد من املو�شوعات والق�شايا ذات 
الهتمام امل�شرتك بني اململكة ونيوزيــلندا, وا�شتعرا�س عالقات التعاون بني 

البلدين ال�شديقني يف �شتى املجالت.
كما مت بحــث �شــبل تعـــزيز العمــل والتعاون الثــنائي على �شعيد العالقات 
الربملانية بني جمل�س ال�شــورى والربملـــان النيــوزيلندي, وتفعيل دور جلنتي 
ال�شداقة الربملانية يف البلدين مبا ي�شـــهم يف دعــم التعاون والعمل امل�شرتك 

بني اجلانبني.

و يستقبل سفير جورجيا

ا�صتقبل معايل رئيــ�س جملـــ�س ال�صــورى ال�صيخ الدكتور عبداهلل 
بن حممد بن اإبراهيم اآل ال�صيخ  يف مكتبه مبفر املجل�س يف الريا�س 

�صفري جمهورية جورجيا لدى اململكة جورج جاجنغافا.
وجرى خالل اللقاء بحث عدد من املو�شوعات ذات الهتمام امل�شرتك بني 
اململكة العربية ال�شعودية وجورجيا, وا�شتعرا�س عالقات التعاون التي تربط 

بني البلدين يف �شتى املجالت.

كمـــا مت خـــالل اللقـــاء ا�شتعرا�س �شـــبل تعـــزيز العـــمل والتعاون الثنائي 
على �شعيد العالقات الربملانـــية بني جملـ�س ال�شــــورى والربملان اجلورجي, 
وتفعيل دور جلنتي ال�شداقة الربملانية يف املجل�شني وتبادل الزيارات بينهما 
مبا ي�شهم يف دعم اأوجـــه التعـــاون والعمــــل يف �شتى املجــالت ملا فيه خدمة 

م�شالح البلدين وال�شعبني ال�شديقني.
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رئيس مجلس الشورى يستقبل النائب العام بجمهورية كوريا

ا�صتقــبل معـــايل رئيــ�س جمل�س ال�صورى ال�صيخ الدكتور عبداهلل 
بن حممد بن اإبراهيم اآل ال�صيخ يف مكتبه مبقر املجل�س يف الريا�س 
النائب العـــام جلمهوريــة كوريــا اجلنوبيــة كيم جـني تاي �الوفد 

املرافق له �ذلك يف اإطار زيارتهم احلالية للمملكة. 
ويف م�شتهل اللقاء رحب معــايل رئي�س جملـــ�س ال�شــورى بالنــائب العـــام 
الكوري والوفد املرافق له, م�شريًا اإلى مـتانة العالقات الثنائية التي تربط بني 

اململكة العربية ال�شعودية وكوريا اجلنوبية يف �شتى املجالت.
ونوه معاليه بالعالقات الربملانية بني جمـــل�س ال�شــورى واجلمعية الوطنية 
الكورية) الربملان( وما حققتــه الزيارات املتبادلـــة بني املجـــل�شني من نتـــائج 

اإيجابية ت�شب يف خدمة م�شالح البلدين وال�شعبني ال�شديقني.
وقّدم معايل رئي�س جمل�س ال�شــورى للنــائب العام كيم جني تاي نبذة عن 

م�شرية ال�شورى يف  اململكة, واآلية عمل املجل�س  ودوره الت�شريعي والرقابي.

من جانبه اأعــرب النائــب العــام جلمهورية كوريا اجلنـــوبية عن �شعادته 
بزيارة اململكة موؤكدًا اأهمية العالقات الثنـــائية بني كــوريا اجلنوبية واململكة 
الربملاين بني جمل�س  بالتعــاون  واأ�شاد  املجالت,  �شتى  ال�شعودية يف  العربية 

ال�شورى واجلمعية الوطنية االكورية ) الربملان(.
 ويف نهاية ال�شتقبال مت تبادل الهدايا التذكارية بهذه املنا�شبة.

ح�شر ال�شتقبال معايل رئي�س هيئة التحقيق والدعاء العام ال�شيخ حممد 
بن فهد العبداهلل, وامل�شت�شار وامل�شرف العام على مكتب معايل رئي�س جمل�س 
ال�شورى الدكتور مهنا بن �شليــمان املهـــنا, و�شفري جمهورية كوريا اجلنوبية 
لدى اململــكة كيـــم جيــن �شـــو, واملتحـــدث الر�شـمي ملجل�س ال�شورى الدكتور 
حممــــد بــن عبداهلل املهـــنا, ومـــديــــر عــــام العـــالقات العامــــة واملـــرا�شــــم 
الأ�شتاذ عمرو بن عبدالعــزيز املا�شي ومدير اإدارة املرا�شم باملجل�س الأ�شتاذ 

حممد بن حمد الرباهيم.

ويستقبل سفير كوريا

ا�صتقبل معـــايل رئيـــ�س جمل�س ال�صورى ال�صيخ الدكتور عبداهلل 
بن حممد بن اإبراهيم اآل ال�صيخ  يف مكتبه مبقر املجل�س يف الريا�س, 
�صفري جمهورية كوريا اجلنوبية لدى اململكة كيم جني �صو مبنا�صبة 

انتهاء فرتة عمله �صفريًا لبالده يف اململكة.
واأعرب معايل رئي�س جمل�س ال�شورى خـــالل اللقـــاء عن تقــديره للجهود 
التي بذلها ال�شفري الكوري خالل فرتة عمله من اأجل تنميـــة وتطوير العالقات 

الثنائية بني البلدين ال�شديقني .

وجـــرى خــالل اللقـــاء ا�شتعــرا�س العالقات الثنائية بني اململكة العربية 
ال�شعوديـــة وجمهوريـــة كـــوريا و�شبل تعـــزيز العـــمل والتعـــاون الثـــنائي عــلى 
�شعيد العالقات الربملانية بني جمل�س ال�شـــورى واجلمعــية الوطـــنية الكــورية 
)الربملـــان( وما حققتـــه الزيــارات املتبادلـــة بني املجل�شني من نتائج ايجابية 

ت�شب يف خدمة م�شالح البلدين وال�شعبني ال�شديقني.
ويف نهايـــة اللقـــاء قدم معـــايل رئيـــ�س املجلـــ�س هديــة تذكارية لل�شفري 

الكوري بهذه املنا�شبة.
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د. آل الشيخ يستقبل سفراء خادم الحرمين الشريفين
لدى فرنسا والجزائر والمالديف

ا�صتقبل معــايل رئيــ�س جمـــل�س ال�صورى ال�صيخ الدكتور عبداهلل 
بن حممد بن اإبراهيم اآل ال�صيخ يف مكتبه مبقر املجل�س يف الريا�س, 
معايل الدكتور خــالد بــن حممد العنقــري مبنا�صبة تعيينه �صفريًا 

خلادم احلرمني ال�صريفني لدى اجلمهورية الفرن�صية .
امللكية  الثقة  على  العنقري  خالد  الدكتور  املجل�س  رئي�س  معايل  وهنا 
الكرمية, بتعيينه �شفريًا للمملكة لدى فرن�شا, متمنيًا له التوفيق يف اأداء مهام 
عمله  مبا يعزز العالقات الثنائية بني البلدين, خا�شة على م�شتوى العالقات 
الربملانية بني جمل�س ال�شورى والربملان الفرن�شي مبا يخدم امل�شالح امل�شرتكة 

للبلدين و�شعبيهما ال�شديقني.

ل معايل رئي�س جمل�س ال�شورى ال�شفري العنقري نقل حتياته ملعايل  وحمَّ
رئي�س  الربملان الفرن�شي واأع�شائه.

من جانبه اأكد معايل الدكتور خالد العنقري الدور الذي يقوم به جمل�س 
ال�شورى من خالل الدبلوما�شية الربملانية يف توثيق العالقات بني اململكة والدول 
ال�شقيقة وال�شديقة عرب الزيارات املتبادلة بني جمل�س ال�شورى وبرملانات تلك 
املوؤمترات  الدول وتكوين جلان �شداقة برملانية بينهما وم�شاركة املجل�س يف 
واملحافل الربملانية التي ُتعد من املنا�شبات الدولية املهمة ل�شرح مواقف اململكة 

ووجهة نظرها جتاه العديد من الق�شايا املحلية والإقليمية والدولية.

كما ا�صتقبل معايل رئي�س جملــ�س ال�صورى �صفري خادم احلرمني 
ال�صـريفـــني املُعـــنينَّ لــدى اجلمهوريـــة اجلزائريـــة الدميقــراطية 
ال�صعبيـــة الدكـــتور �صـــامي بـــن عبداهلل ال�صالـــح, ��صفـــري خادم 
احلرمني ال�صريفني املُعـــنينَّ لدى جمهـــورية املالديف  املهند�س بدر 

بن علي الكحيل.
ويف م�شتهل اللقاء رحب رئي�س جمل�س ال�شورى بال�شفريين وهناأهما  على 

الثقة امللكية الكرمية, متمنيًا لهما التوفيق يف اأداء مهام عملهما.

ل معايل رئي�س املجلـــ�س ال�شفــريين ال�شالح والكحيل حتياته وتقديره  وحمَّ
لرئي�شي الربملان يف كل من اجلزائر واملالديف. 

ونوه معاليه بالعالقات الثنائيـــة بني اململكــة وكل من اجلزائر واملالديف, 
وحث ال�شفريين على بذل مزيد من اجلهد يف توثيق عالقات التعاون يف �شتى 
املجالت ول�شيما يف املجال الربملاين مبا يخـــدم امل�شالـــح امل�شرتكة للمملكة 
وكاًل من اجلزائر واملالديف, وفق توجيهات خـــادم احلـرمني ال�شريفني امللك 
ـ . ـ حفظهم اهللـ  �شلمان بن عبدالعزيز و�شمو ويل العهد و�شمو ويل ويل العهدـ 
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د. يحي الصمعان يستقبل وفدًا برلمانيًا موريتانيًا
ا�صتقبل معايل م�صاعــد رئيـــ�س جمل�س ال�صورى الدكتور يحيى 
بن عبداهلل ال�صمعــان يف مكتبــه مبقر املجل�س يف الريا�س ع�صوي 
اجلمعية الوطنيـة اجلمهورية الإ�صالمية املوريتانية ع�صوي جلنة 
ال�صداقـــة الربملانيـــة املوريتانــية ال�صعودية يف اجلمعية الدكتور 
حممد عبدالرحمن الطلبــة �ال�صــتاذ حمـــمد �لد ال�صيد يف اإطار 

زيارتهم احلالية للمملكة.
ويف م�شتهل اللقاء رحــب م�شــاعد رئي�س جمل�س ال�شورى بالوفد املوريتاين 
م�شـــريًا اإلى ما يربــط اململكـــة العربيـــة ال�شعوديـــة واجلمهـــورية ال�شالمية 
املوريتانية من عالقات متميزة تنطلق من عمق الروابــط الأخويـــة التي جتمع 

بني قيادتي و�شعبي البلدين ال�شقيقني. 
وقدر الدكتور يحيى ال�شمعان موقف اجلمهوريــة املوريتانية من ت�شامنها 

مع اململكة لإعادة ال�شرعية يف اجلمهورية اليمنية.
واأكد اأهمية الدور الذي تقوم به الربملانات يف اطار الدبلوما�شية الربملانية 
واهمية العالقات الربملانية بني جمل�س ال�شورى واجلمعية الوطنية املوريتانية 

وتفعيل دور جلــنتي ال�شداقة يف املجل�شني مبا يعزز هذه العالقات وي�شهم يف 
تطوير العالقات الثنائية بني البلدين ال�شقيقني.

من جانبــه نـــوه الوفـــد املوريتـــاين بالعــالقات الثنائية التي جتمع البلدين 
وال�شعبني ال�شقيقني  وباملوقف الريادي للمملكة العربية ال�شعودية بقيادة خادم 
احلرمني ال�شريفني امللك �شلمـــان بن عبدالعزيز اآل �شعود - حفظه اهلل - يف 

دعم ال�شتقرار والأمن يف العاملني العربي والإ�شالمي.

نائب رئيس مجلس الشورى يستقبل وفد الكونغرس األمريكي

اأكد معايل نائب رئي�س جمل�س ال�صورى الدكتور حممد بن اأمني 
اجلفري  اأن خادم احلرمني ال�صريفني امللك �صلمان بن عبدالعزيز 
مقالـــيد احلكـــم على  تــويل  منــذ  �صعود -حفظه اهلل- عمل  اآل 
حتديث موؤ�ص�صات الد�لة باإلغــاء العـــديد من املجــال�س �الهيئات 
العليا, �اخت�صارها يف جمل�صني فقط هما جمل�س ال�صوؤ�ن ال�صيا�صية 
منه  حر�صًا  �التنمية  القت�صادية  ال�صـوؤ�ن  �جمل�س  �الأمنية, 
��صموليتها  باململكة  التنميــة  �تيــرة  ت�صريــع  عــلى  اهلل-  -اأيده 

ملختلف املجالت يف جميع مناطق اململكة.
جاء ذلك خالل ا�شتقبال معايل الدكتور حممد اجلفري يف مكتبه مبقر 
املجل�س وفد م�شت�شاري و م�شاعدي اأع�شاء الكونغر�س الأمريكي خالل زيارته 

للمملكة موؤخرًا.
لل�شالم ولها  ال�شعودية دولة حمبة  العربية  اململكة  اأن  اإلى  واأ�شار معاليه 

احلوار  ثقافة  ون�شر  وال�شالم  الأمن  خدمة  يف  ودوليًا  اإقليميًا  حموري  دور 
والت�شامح, م�شت�شهدًا يف ذلك بالعديد من املبادرات التي قدمتها اململكة يف 
اإلى  النظر  لفتا  اليمنية,  الأزمة  اخلليجية حلل  املبادرة  ومنها  املجال  هذا 

جهود اململكة يف مكافحة الإرهاب.
وتطرق معاليه اإلى الو�شع الأمني يف املنطقة, وعرب عن تنديده بالتدخالت 
الإيرانية يف ال�شوؤون الداخلية يف عدد من الدول العربية وبخا�شة يف مملكة 

البحرين واليمن والعراق و�شوريا.
واأطلع نائب رئي�س جمل�س ال�شورى وفد الكونغر�س الأمريكي خالل اللقاء 
على اآلية عمل جمل�س ال�شورى وجلانه املتخ�ش�شة ودور املجل�س يف املجالني 

الت�شريعي والرقابي ويف �شناعة القرار الوطني.
ويف نهاية اللقاء اأجاب معاليه على ا�شتف�شارات اأع�شاء الوفد الأمريكي 

التي متحورت حول جمل�س ال�شورى وموقف اململكة من الو�شع يف اليمن.
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لجنة الصداقة البرلمانية تجتمع بالسفير الصيني

عقدت جلنة ال�صداقة الربملانية ال�صعودية ال�صينية يف جمل�س 
ال�صورى برئا�صة ع�صو املجل�س رئي�س اللجنة الدكتور �صعد�ن بن 
�صعد ال�صعد�ن يف مقر املجل�س اجتماعًا مع �صفري جمهورية ال�صني 

ال�صعبية لدى اململكة ال�صيد يل ت�صنغ �ن.
الهتمام  ذات  والق�شايا  املو�شوعات  مناق�شة  الجتماع  خالل  وجرى 
العالقات  وا�شتعرا�س  ال�شعبية,  ال�شني  وجمهورية  اململكة  بني  امل�شرتك 
بني  الربملانية  والعالقات  املجالت,  �شتى  يف  البلدين  جتمع  التي  الثنائية 
ال�شداقة  جلنتي  دور  تفعيل  و�شبل  ال�شيني,  والربملان  ال�شورى  جمل�س 

الربملانية يف البلدين مبا ي�شهم يف دعم اأوجه التعاون والعمل امل�شرتك بني 
اجلانبني.

باملجل�س  ال�شعودية  الربملانية  ال�شداقة  جلان  اأن   اإلى  الإ�شارة  جتدر 
تهدف اإلى تنمية وتوثيق روابط ال�شداقة والتوا�شل بني املجل�س, واملجال�س 
عالقات  يعزز  مبا  وال�شديقة  ال�شقيقة  الدول  يف  والربملانات  الت�شريعية 
خمتلف  يف  والتن�شيق  التوا�شل  من  قدر  اكرب  ولتحقيق  خارجيًا,  اململكة 

املحافل الربملانية على ال�شعيدين الإقليمي والدويل.

أعضاء لجنتي المالية واالقتصاد والطاقة يجتمعون

مع وفد الشورى القطري

عقد اأع�صاء جمل�س ال�صورى اأع�صاء جلنتي املالية �القت�صاد 
بد�لة  ال�صورى  جمل�س  �فد  مع  اجتماعًا  املجل�س  يف  �الطاقة 
عجاج  حممد  الأ�صتاذ  املجل�س  ع�صوي  �صم  الذي  ال�صقيقة  قطر 
 � باملجل�س,  �القت�صادية  املالية  ال�صوؤ�ن  جلنة  رئي�س  الكبي�صي 
الأ�صتاذ نا�صر �صليمان حيدر بح�صور الأمني العام امل�صاعد لل�صوؤ�ن 
القانونية بالأمانة العامة ملجل�س التعا�ن لد�ل اخلليج العربية 

الأ�صتاذ حمد بن را�صد املري .
لدول  العامة  الأمانة  من  الهزاع  وليد  الأ�شتاذ  قدم  الجتماع  وخالل 
جمل�س  دول  بني  امل�شرتك  العمل  م�شرية  عن  مرئيًا  عر�شًا  التعاون  جمل�س 

التعاون اخلليجي يف جمال التكامل القت�شادي, وما حققته دول املجل�س من 
مكت�شبات اقت�شادية وتنموية منذ اإن�شاء جمل�س التعاون يف عام 1981هـ.

البني  وربط  املجل�س  لدول  املوحدة  القت�شادية  التفاقية  اإلى  وتطرق 
اجلمركي,  والحتاد  والنقل,  والغاز  الكهرباء  جمالت  يف  خا�شة  التحتية 
واإن�شاء منطقة التجارة احلرة بني دول املجل�س وال�شوق اخلليجية امل�شرتكة. 

امل�شرتكة,  القت�شادية  والقوانني  التفاقيات  حول   نقا�س  دار  ذلك  بعد 
التعاون يف  دول جمل�س  تواجه  التي  والتحديات  املوحدة,  اخلليجية  والعملة 

م�شرية التكامل القت�شادي.
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لجنة الصداقة البرلمانية السعودية األمريكية تجتمع  
بمستشاري مجلس النواب األمريكي

يف  الأمريكية  ال�صعودية  الربملانيــة  ال�صداقـــة  جلنة  عقدت 
جمل�س ال�صورى برئا�صة ع�صو املجـــل�س رئيــ�س اللجنـــة الدكـــتور 
خالد بن اإبراهيم العواد اجتماعًا يف مقــر املجلـــ�س بالريــا�س  مع 
م�صت�صاري جلنة العالقــات اخلارجيـــة مبجلــ�س النواب الأمريكي 
الذي ي�صم كاًل من ال�صيد اأ�زبورن بريكـــ�س, �ال�صيـــدة كري�صــتني 

ماركوارد �ذلك يف اإطار الزيارة التي قاموا بها موؤخرًا للمملكة.
وجرى خالل الجتماع ا�شتعرا�س عـــدد من املو�شــوعات والق�شايا ذات 
الهتمام امل�شرتك بني اململكة العربية ال�شعودية والوليات املتحدة الأمريكية, 
والتطورات التي ت�شـــهدها املنطـــقة وموقــف اململكـــة العربيـــة ال�شعودية من 

التفاق النووي الإيراين.

د. السعدون يلتقي سفير كوريا الحنوبية

اجتمع ع�صو جمل�س ال�صورى رئيـــ�س جلنــة ال�صداقة الربملانية 
ال�صعودية الكورية الدكتور �صعد�ن بن �صعــد ال�صعــد�ن يف مكتبه 

باملجل�س مع �صفري جمهورية كوريا لدى اململكة كيم جني �صو. 
وجرى خالل الجتماع ا�شتعرا�س عدد من املو�شـــوعات ذات الهــتمام 
امل�شرتك والعالقات الربملانية بني جمل�س ال�شورى واجلمعية الوطنية الكورية, 
و�شبل تفعيل جلنتي ال�شداقــة الربملانـــية بني جمـــل�س الـــ�شورى واجلـــمعية 
الوطنية الكورية ملا لهما من دور يف توثيق التعاون بني اجلانبني والإ�شهام يف 

فتح اأفاق اأو�شع لعالقات التعاون بني البلدين ال�شديقني.

ح�شر الجتـــماع عــ�شو جمل�س ال�شورى ع�شو اللجنة الدكتور عبدالعزيز 
بن عبدالرحمن ال�شامخ.

جتدر الإ�شـــارة اإلى اأن جلـــان ال�شداقـــة الربملانيـــة ال�شعـــودية باملجــل�س 
تهدف اإلى تنمية وتوثيق روابط ال�شداقة والتوا�شل بني املجل�س, واملجـــال�س 
الت�شريعية والربملانات يف الدول ال�شقيقــــة وال�شديقـــة مبا يعـــزز عـــالقات 
اململكــــة خارجــيًا, ولتحقـــيق اكـــرب قــدر من التوا�شل والتن�شيق يف خمتلف 

املحافل الربملانية على ال�شعيدين الإقليمي والدويل.
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لجنة الصداقة البرلمانية تجتمع بالسفير المجري

 عقدت جلنة ال�صداقــة الربملانية ال�صعودية املجرية يف جمل�س 
ال�صورى  برئا�صة ع�صـــو املجلـــ�س رئي�س اللجنـــة الدكتور  فايز بن 
اململكة  املجر لدى  �صفري جمهورية  ال�صهري اجتماعًا مع  عبداهلل 
ال�صيد فريين�س ت�صالغ, بح�صور نائب ال�صفري ال�صيد يال�س �صلما�صي. 
واأ�شار الدكتور فايز ال�شهري يف م�شتهل اللقـاء اإلى  الزيـــارة التي قام به 
وفد جلنة ال�شداقة الربملانيـــة ال�شعوديـــة املجرية للمجر خــالل �شهر يونيو 
2015م, وما حتقـــق  خـــاللها من لقــاءات مع نظـــرائهم يف الربملان املجري 

وبحث �شبل تعزيز التعاون الربملاين بني جمل�س ال�شورى والربملان املجري.

وجرى خالل الجتماع ا�شتعرا�س العالقــات  الثنائية بني البلدين ال�شديقني 
و�شبل دعمها يف �شتى املجالت وخا�شــة يف املجـــال البــرملاين, كمـــا تطــــرق 

املجتمعون اإلى مو�شوع الالجئني ال�شوريني وموقف جمهورية املجر منهم.
اأهم  اأهمية ن�شر ثقافـــة احلـوار والت�شامح كاإحدى  واأّكد املجتمعون على 
بني  العالقات  لتعزيز  املعا�شر  الــواقع  يف  والأخالقية  الإن�شانية  ال�شرورات 
العالقات  وتهّدم  العنف  ظاهرة  فيه  انتــ�شرت  وقت  يف  والدول,  املجتمعات 
الإن�شانية على كافة الأ�شعدة, واأ�شبحت لغة العنف هي لغة احلوار  لالإرهابيني 

الذين جتردوا من اإن�شانيتهم ومن املبادئ والقيم الدينية والأخالقية.

لجنة صداقة برلمانية تجتمع بوفد البرلمان األلماني

عقدت جلنـــة ال�صداقــة الربملانية ال�صعودية الأملانية مبجل�س 
ال�صورى برئا�صة ع�صو املجلـــ�س رئيـــ�س اللجنـة الدكتور اأحمد بن 
عمر الزيلعي يف مقر املجل�س بالريـــا�س اجتمـــاعًا مع �فد اأع�صاء 
الربملان  بجمهورية اأملانيا املرافقـني ملعايل �زير اخلارجية الأملاين 

يف اإطار الزيارة التي قام بها للمملكة موؤخرًا.
و مت خالل اللقاء ا�شتعرا�س التطـــورات التي ت�شـــهدها املنطــــقة وموقف 
اململكة العربية ال�شعودية منها, بالإ�شافـــة اإلى العالقـــات الثنائية بني اململكة 

وجمهورية اأملانيا الحتاديــة يف �شتى املجـــالت و �شـــبل تعزيز العمل والتعاون 
الثنائي على �شعيد العالقات الربملانية بني جمــل�س ال�شورى والربملان الأملاين 
وتفعيل دور جلنتي ال�شداقة الربملانية يف البلدين مبا ي�شهم يف دعم التعاون 

والعمل امل�شرتك بني البلدين ال�شديقني.
و�شم وفد الربملان الأملاين كاًلً من اأوميد نوريبـو , ونيلــ�س اآنني, و �شــــافيم 
داجيلـــني, والدكتـــور يوهـــان فاديفـــول, وكـــولن نبــرت امل�شتــــ�شار ال�شـــيا�شي 

بال�شفارة الأملانية يف اململكة.
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وفد الشورى برئاسة سمو األمير الدكتور خالد بن عبداهلل آل سعود يزور نيجيريا

رئيسا  مجلسي الشيوخ والنواب بنيجيريا يشيدان بجهود المملكة 

في السالم واالستقرار، ويثمنان جهودها في خدمة الحجاج

نيجرييا  بجمهورية  ال�صيوخ  جمل�س  رئي�س  معايل  ثمن 
الحتادية الدكتور اأبو بكر �صركاي �معايل رئي�س جمل�س النواب 
باجلمهورية يعقوب د�غار�ا الد�ر الذي تقوم به اململكة العربية 
بن  �صلمان  امللك  ال�صريفني  احلرمني  خادم  بقيادة  ال�صعودية 
عبدالعزيز األ �صعود -يحفظه اهلل- يف حتقيق ال�صالم �ال�صتقرار 
يف كثري من مناطق العامل, م�صريين  اإلى املكانة الكبرية التي باتت 
نتيجة  �القت�صادي  ال�صيا�صي  امل�صتويني  على  اململكة  حتتلها 
الد�لية  الق�صايا  خمتلف  جتاه  الرا�صخة  �مواقفها  �صيا�صاتها 

�بخا�صة الإ�صالمية منها.
واأكدا حر�س نيجرييا على التعاون مع اململكة يف جمال مكافحة الإرهاب 

لتحقيق الأمن وال�شتقرار يف العامل.
ال�شعودية  الربملانية  ال�شداقة  جلنة  وفد  ا�شتقبالهما  خالل  ذلك  جاء 
النيجرية مبجل�س ال�شورى برئا�شة ع�شو املجل�س رئي�س اللجنة �شاحب ال�شمو 
اآل �شعود خالل الزيارة التي قام  الأمري الدكتور خالد بن عبداهلل امل�شاري 
بها الوفد اإلى جمهورية نيجرييا الحتادية يف الفرتة من 23-25 ذو احلجة 

1436هـ.
و�شم الوفد عددًا من اأع�شاء املجل�س اأع�شاء اللجنة وهم الدكتور اإبراهيم 
بن حممد اأبو عباة, والدكتور عبداهلل بن حمارب الظفريي, والدكتورة وفاء 

بنت حممود طيبة.
اململكة  بها  تقوم  التي  باجلهود  والنواب  ال�شيوخ  جمل�شي  رئي�شا  واأ�شاد 
العربية ال�شعودية خلدمة �شيوف الرحمن من احلجاج والزوار واملعتمرين, 

وتطوير  ال�شريف,  النبوي  وامل�شجد  احلرام,  للم�شجد  التاريخية  والتو�شعة 
امل�شاعر املقد�شة.

وعربا عن تعازيهما خلادم احلرمني ال�شريفني يف املتوفني من حجاج بيت 
اململكة على منع  التدافع مب�شعر منى موؤكدين قدرة  اهلل احلرام يف حادثة 

وقوع مثل هذا احلادث يف امل�شتقبل.
واأكد رئي�شا جمل�شي ال�شيوخ والنواب عمق العالقات الثنائية بني جمهورية 
نيجرييا الحتادية واململكة العربية ال�شعودية متطلعني الى مزيد من التعاون 
التفاقيات  وتفعيل  وال�شياحية  وال�شتثمارية  التجارية  املجالت  يف  خا�شة 

املوقعة بني البلدين. 
ال�شيوخ  جمل�شي  بني  الزيارات  تبادل  تكثيف  على  حر�شهما  اأكدا  كما 
والنواب وجمل�س ال�شورى, لدعم العالقات الربملانية بني املجل�شني وتطويرها 

مبا يخدم امل�شالح امل�شرتكة للبلدين و�شعبيهما.
 واأعلن رئي�س جمل�س النواب عن ت�شكيل جلنة �شداقة برملانية مع جمل�س 
ال�شورى يف اململكة تتكون من عدد من اأع�شاء جمل�س النواب وذلك لتعزيز 

التعاون مع جمل�س ال�شورى. 
من جانبه نوه ع�شو جمل�س ال�شورى رئي�س وفد جلنة ال�شداقة الربملانية 
اآل  م�شاري  بن  عبداهلل  بن  خالد  الدكتور  الأمري  �شمو  النيجريية  ال�شعودية 
�شعود خالل اللقاء بالعالقات الثنائية بني اململكة العربية ال�شعودية وجمهورية 
اأوائل  من  اململكة  كانت  حيث  عامًا,   40 من  اأكرث  اإلى  متتد  التي  نيجرييا 
البلدين  بني  يربط  ما  اإلى  م�شريًا  نيجرييا,  با�شتقالل  اعرتفت  التي  الدول 
من عالقات يف خمتلف املجالت ال�شيا�شية والقت�شادية والثقافية, وحر�س 

تغطية - حممد ال�شيباين :
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البلدين على زيادة فر�س التعاون مبا يخدم امل�شالح امل�شرتكة بينهما ويوؤدي 
اإلى دعم اجلهود امل�شرتكة للبلدين لدعم ال�شلم والأمن الدوليني.

وتقدير  حتيات  والنواب  ال�شيوخ  جمل�شي  واأع�شاء  لرئي�شي  �شموه  ونقل 
معايل رئي�س جمل�س ال�شورى ال�شيخ الدكتور عبداهلل بن حممد بن اإبراهيم اآل 
ال�شيخ ومتنياته لهما وجلمهورية نيجرييا الحتادية بدوام التقدم والزهار .

و اأعرب �شموه عن تعازيه يف املتوفني من حجاج جمهورية نيجرييا يف حادثة 
التدافع مب�شعر منى. �شائال اهلل العلي القدير اأن يتغمد املتوفني بوا�شع رحمته, 
واأن يتقبلهم عنده يف ال�شهداء, واأن يلهم ذويهم الحت�شاب وال�شرب وال�شلوان. 

واأكد اأن هذا امل�شاب اجللل الذي اآملنا جميعًا ل يقلل من اجلهود العظيمة 
ال�شريفني  احلرمني  يف  حتققت  التي  امل�شهودة  والإجنازات  بذلت  التي 
وامل�شاعر املقد�شة قبل واأثناء مو�شم احلج بقيادة واإ�شراف خادم احلرمني 
ال�شريفني امللك �شلمان بن عبدالعزيز اآل �شعود -يحفظه اهلل- واأ�شار �شموه 
تي�شري  اأجل  من  واملادية  الب�شرية  وطاقاتها  اإمكاناتها  كل  ت�شخر  اململكة  اإن 
اأعمال احلج وخدمة احلجاج, واأن م�شروعات التطوير والتو�شعات مل تتوقف 
املنا�شك  اأداء  و�شال�شة  احلج  اأعمال  تي�شري  يف  رغبة  املا�شية  العقود  طيلة 

وحماية للحجاج و�شالمتهم.
و�شدد �شموه على اأهمية التعاون بني اململكة العربية ال�شعودية وجمهورية 
نيجرييا الحتادية يف جمال مكافحة الإرهاب, م�شريًا اإلى اأن اململكة العربية 
ال�شعودية من اأوئل الدول عانت من الإرهاب وكافحته بكل الو�شائل الأمنية 
والفكرية, ومل تتوان اململكة يف يوما من الأيام يف امل�شاركة يف اأي جهد دويل 
عاملي  موؤمتر  عقد  اإلى  دعت  دولة  اأول  هي  و  الإرهاب,  حماربة  اإلى  ي�شعى 
الأمم  مركز  اإن�شاء  على  وعملت  وطالبت  2005م,  عام  الإرهاب  ملكافحة 

املتحدة ملكافحة الإرهاب ودعمته مببلغ 110 مليون دولر.
 واأكد �شمو الأمري خالد اآل �شعود حر�س اململكة العربية ال�شعودية و�شعيها 
الدوؤوب اإلى حتقيق الأمن وال�شلم يف املنطقة ويف العامل اأجمع, لفتًا النظر 
اإلى تلبية اململكة و�شقيقاتها دول جمل�س التعاون اخلليجي ر�شالة ال�شتغاثة 
هادي  من�شور  عبدربه  اليمنية  للجمهورية  ال�شرعي  الرئي�س  وجهها  التي 
اململكة  هبت  حيث  احلوثي,  ملي�شيات  من  واإنقاذه  اليمني  ال�شعب  حلماية 

مب�شاركة قوات عربية واإ�شالمية لن�شرة ال�شعب اليمني ال�شقيق.
وب�شاأن الق�شية الفل�شطينية اأ�شار �شموه اإلى اإدانة اململكة  اقتحام �شلطات 
ودعوتها  حرمته  وانتهاك  املبارك,  الأق�شى  امل�شجد  الإ�شرائيلي  الحتالل 
امل�شينة  الإ�شرائيلية  املمار�شات  اأمام  ب�شرامة  الوقوف  اإلى  الدويل  املجتمع 
جميع  مع  وتتعار�س  املن�شود,  لل�شالم  الو�شول  جتاه  اأمل  اأي  �ُس  ُتقورِّ التي 
التفاقيات الدولية. وفيما يخ�س الأزمة ال�شورية بني �شموه اأن اململكة توؤكد 
على اأن اخليار الأمثل ل�شوريا اأن يكون احلل حاًل �شيا�شيًا مبنيًا على مبادئ 

موؤمتر«جنيف 1«.

ما  على  والنواب  ال�شيوخ  جمل�شي  لرئي�شي  والتقدير  ال�شكر  �شموه  وقدم 
وجده وفد جمل�س ال�شورى من حفاوة وتكرمي منذ و�شوله .ويف نهاية اللقاءات 

مت تبادل الهدايا التذكارية بهذه املنا�شبة.
ح�شر اللقاءات �شفري خادم احلرمني ال�شريفني لدى جمهورية نيجرييا 

فهد بن عبداهلل ال�شفيان.

السفير الصفيان يشيد بزيارة
وفد الشورى للبرلمان النيجيري 

 اأ�شاد �شفري خادم احلرمني ال�شريفني لدى جمهورية نيجرييا الحتادية 
الربملانية  ال�شداقة  جلنة  وفد  بزيارة  ال�شفيان  عبداهلل  بن  فهد  الأ�شتاذ 
اإلى جمهورية نيجرييا, وما حققته  ال�شورى  ال�شعودية النيجريية يف جمل�س 

من نتائج اإيجابية يف دعم وتعزيز العالقات الثنائية بني البلدين.
اجلانب  من  كبري  باهتمام  حظي  ال�شورى  جمل�س  وفد  اأن  اإلى  واأ�شار 
النيجريي نظرًا ملا حتظى به اململكة العربية ال�شعودية بقيادة خادم احلرمني 
مكانة  - حفظه اهلل- من  �شعود  اآل  عبدالعزيز  بن  �شلمان  امللك  ال�شريفني 

وتقدير دوليني على خمتلف ال�شعد.
واأعرب ال�شفري ال�شفيان عن �شكره  وتقديره حلكومة نيجرييا الحتادية 
بزيارة  كبري  اهتمام  اأبدوه من  ملا  والنواب يف اجلمهورية  ال�شيوخ  وجمل�شي 
وفد جمل�س ال�شورى, ويف  مقدمتهم معايل رئي�س جمل�س ال�شيوخ الدكتور اأبو 

بكر �شركاي ومعايل رئي�س جمل�س النواب يعقوب دوغاروا.
رئي�س  مع  ال�شورى  جمل�س  وفد  اأجراها  التي  املحادثات  اأن  اإلى  واأ�شار 
يعقوب  النواب  جمل�س  ورئي�س  �شركاي  بكر  اأبو  الدكتور  ال�شيوخ  جمل�س 
دوغاروا اأكدت  حر�س البلدين على تنمية وتطوير العالقات الثنائية بينهما 

يف �شتى املجالت. 
العالقات  تنمية  على  حر�شه  اأكد  النيجريي  اجلانب  اأن  اإلى  واأ�شار 
التعاون  تعزيز  اململكة  وكذلك  مع  وال�شياحية  وال�شتثمارية  القت�شادية 
الربملاين مع جمل�س ال�شورى, منوها بالدور الذي يقوم به جمل�س ال�شورى يف 

تعزيز عالقات اململكة مع الدول ال�شقيقة وال�شديقة.

مجلس النواب النيجيري يشكل لجنة 
صداقة برلمانية مع مجلس الشورى
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إدارة المعلومات توفر الكتاب الكترونيًا على البوابة
الداخلية للمجلس

اأطلقـــت اإدارة املعلــومات مبـركز اأبحاث ال�صورى خدمة البحث 
�الو�صـول للنـــ�س الكامـــل للكتـــاب اإلكتــر�نيًا عرب بوابة املجل�س 
الداخليـــة, �ذلك يف اإطــار اهتمــام مركــز اأبحـــاث ال�صــورى على 
ت�صهيــل عمليـــة البحــث عن املعلومـــات �الو�صــول اإليها اإلكرت�نيًا 
حتقيقًا لتوجيهــات معايل رئي�س املجل�س ال�صيخ الدكتور عبداهلل 
ب حممد بن اإبــراهيم اآل ال�صــيخ, �متابعة من معايل م�صاعد رئي�س 
املجل�س الدكتور يحيى بن عبــداهلل ال�صمعـــان, مل�صـــاندة اأع�صاء 
جمل�س ال�صورى مبا يعينهم يف اإجناز اأعمالهم, �ي�صهل عليهم عناء 
احل�صول على املعلومة, بالبحث عنها يف مقتنـيات مكتبة املجل�س 

الكرت�نيًا عرب ال�صبكة الداخلية.

وتعد هذه املرحلة هي املرحلة الأولى من مراحل التحول الرقمي جلميع 
مقتنيات مكتبة املجل�س من الكتب والوثائق والتقارير والتي �شيتبعها مرحلة 

التعرف الب�شري على املحتوى وحمرك البحث املتقدم.
ــ قانونية متخ�ش�شة- تقدم  ال�شــورى مكتبـــة برملانية  ومكتبـــة جمـــل�س 
خدماتـــها لأعـــ�شاء املجـــل�س وجلـــانــه ومن�شوبيه, وت�شتخدم اأف�شل الطرق 
لتقدمي اخلدمة املعلوماتية واملرجعية لإي�شال املعلومــات اإلى امل�شتفـــيدين, 

حيث ي�شتطيع اأع�شاء ومن�شوبو املجل�س الدخول اإلى نظام املكتبة اللكرتونية 
من خالل البوابـــة الداخلــــية للمــجل�س عرب اأيقــونة املكتبة اللكرتونية, التي 
ت�شم الآن اأكرث من 1400 كتاب يف ن�شخة الكرتونيــة, بالإ�شافة اإلى التقارير 
احلكومية, وهي عملية م�شتمرة حتى يتم النتهـــاء من رفــع جميع مقتنيات 
املكتبة من الكتب والتقارير احلكـــومية والتي يبــلغ عددها اأكرث من 18 األف 

عنوان.

د.ثريا عبيد تستقبل مسؤواًل حقوقيًا أمريكيًا
عقـــدت عـــ�صو جمـــل�س ال�صـــورى رئيــ�س جلنة حقوق الإن�صان 

�الهيئات الرقابية الدكتورة ثريا بنت اأحــمد عــبيد اجتماعًا مع 

ع�صو فريق مكتب الدميوقراطية �حقـوق الإن�صان �العمل بوزارة 

اخلارجيـــة الأمريكيــة كيــري ماكينتــو�س, بح�صور ع�صو املجل�س 

الأ�صتاذة هدى بنت عبدالرحمــن احلليـــ�صي نائــب رئيــ�س جلـــنة 

ال�صوؤ�ن اخلارجية, �الدكتورة اإلهام بنت حمجــوب ح�صنــني ع�صو 

جلنة ال�صوؤ�ن اخلارجية.

واأطلعت ع�شــوات املجلـــ�س امل�شـــوؤولة الأمريكـــية عـــلى اآليـــة عــمل جمل�س 
ال�شورى ومهامه الت�شريعية والرقابية, بالإ�شافــة اإلى ا�شتعــرا�س مهام جلنة 

حقوق الإن�شان والهيئات الرقابية يف جمل�س ال�شورى.
كمـــا تـــم خـــالل الجتـــماع ا�شتعــرا�س العالقـــات الثنائيـــة بني البلــدين 

ال�شديقني يف خمتلف املجالت وبخا�شة يف املجال الربملاين.
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مـقــال

75

الدبلوماسية البرلمانية من خالل لجان الصداقة البرلمانية

تعد الدبلوما�صية الربملانية منربًا  من منابر ر�صم ال�صيا�صات الد�لية, �اأخذت يف ممار�صاتها البعد 

الربملاين ال�صريك يف الهدف غري املبا�صر مع البعد ال�صيا�صي, �ا�صرتكت العملية الربملانية مع العملية 

ال�صيا�صية لتفرز لنا �صبغة ذات معنى �م�صمون مرن �حمققًا لالأهداف املرجوة, �يت�صح الد�ر الربملاين 

يف كثري من قرارات القادة �ال�صيا�صيني, �صيما اأنه اأ�صبح للربملانات د�ر فاعل يف ر�صم ال�صيا�صات على 

ال�صعيد الداخلي �اخلارجي لكثري من الد�ل.

من  اأ��صع  �م�صاحة  اأكرب  نتاجًا  يعطى  الد�لية,  التعامالت  يف  الربملاين  العمل  اإلى  التوجه  �لعل 

التعا�ن �الفهم؛ �حتديدًا من خالل اأع�صاء الربملانات �املجال�س الت�صريعية.

�قد حققت الدبلوما�صية الربملانية يف جمل�س ال�صورى قفزة نوعية �اكب ذلك ن�صاطات ال�صعبة 

رئي�س  ال�صورى  جمل�س  رئي�س  معايل  مقدمتهم  �يف  املجل�س  قيادات  من  املدعومة  املميزة  الربملانية 

ال�صعبة الربملانية ال�صيخ الدكتور  عبداهلل بن حممد بن اإبراهيم اآل ال�صيخ, � كان للجان ال�صداقة 

الربملانية باملجل�س د�رًا فاعاًل يف حتقيق الأهداف املرجوة من تكوينها, حيث مار�صت جلان ال�صداقة 

الربملانية  ال�صداقة  جلان  قامت  فقد  جوانبها؛  بجميع  الربملانية  الدبلوما�صية  العملية  الربملانية 

بزيارات برملانية ملجال�س �برملانات الد�ل ال�صقيقة �ال�صديقة هادفة من ذلك الطالع على التجارب 

الربملانية يف هذه الربملانات �ال�صتفادة منها, �نقل التجربة الربملانية يف جمل�س ال�صورى اإلهيا, �اإلى 

�تطويرها  امل�صرتك  التعا�ن  اأ�جه  حول  �التباحث  املهمة,  �املو�صوعات  الق�صايا  من  العديد  طرح 

ال�صيا�صيني  امل�صئولني  مع  �الجتماعات  اللقاءات  من  العديد  اإجراء  خالل  من  �ذلك  اجلانبني,  بني 

�الربملانيني البارزين, �كل هذا مت ب�صبغة برملانية بعيدة عن اللتزامات ال�صيا�صية.

�تقريب  �تعزيزها,  العالقات  تعميق  يف  اإيجابية  نتائج  الزيارات  هذه  جممل  حققت  �بذلك 

�جهات النظر حول بع�س الق�صايا ذات الهتمام امل�صرتك,  �دعم مواقف اململكة �تو�صيح كثري من 

اللجان النظرية �الوفود الربملانية �الوفود الأخرى  التي ت�صاق �صدها, كما كان لزيارات  املغالطات 

التي تز�ر اململكة �لقاءاتهم مع اأع�صاء جلان ال�صداقة الربملانية باملجل�س د�رًا كبريًا يف هذه العملية 

املتكاملة,حيث اأ�صبحت جلان ال�صداقة الربملانية نافذة من نوافذ التوا�صل �التعا�ن مع هذه الوفود 

الزائرة �مطلب اأ�صا�صي من مطالب لقاءاتهم.

�لعّل الفكر الربملاين ال�صيا�صي يتطور ب�صكل اأ��صع يف عمل جلان ال�صداقة الربملانية �الذي �صيحقق 

باإذن اهلل ثم بدعم �توجيهات معايل رئي�س املجل�س نتائج اأكرب تهدف اإلى تعزيز مكانة �ريادة اململكة 

بقيادة خادم احلرمني ال�صريفني امللك �صلمان بن عبد العزيز ــ يحفظه اهلل -.

�صالح اآل خامي
اإدارة جلان ال�صداقة الربملانية بال�صعبة الربملانية
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آل غريب يقترح ترشيد استهالك الكهرباء في المساجد

البخاري يطالب بتدريس مادة اإلسعافات األولية

في التعليم العام والجامعي

ا�صتهالك  تخفي�س  اإلى  غريب  اآل  حممد  حمد  املواطن  دعا 
التكييف  اأجهزة  بخف�س  الكهربائية,  الطاقة  من  امل�صاجد 
بادرة  يف  الوطن,  اقت�صاد  يتحملها  �التي  فيها,  املبالغ  �الإ�صاءة 

لدعم القت�صاد الوطني �تر�صيد ا�صتهالك الطاقة الكهربائية.

واقرتح التن�شيق بني �شركة الكهرباء ووزارة الأوقاف, وتكوين جلنة من 
�شاأنها العمل على ما ياأتي:

1- تخفي�س عدد املكيفات والإ�شاءة يف امل�شاجد �شواء التي قيد الإن�شاء 
اأو القائمة بحيث يكون عدد املكيفات والإ�شاءة غري مبالغ فيه كما هو موجود 

حاليا. 
امل�شرتكة  اللجنة  تقوم  احلايل,  والإ�شاءة  املكيفات  عدد  بخ�شو�س   -2
باإ�شدار تعليمات �شارمة وتوزيعها على اأئمة امل�شاجد, بت�شغيل ن�شف العدد 
املوجود من املكيفات, واإطفاء الإنارة واملكيفات يف الأماكن غري امل�شتخدمة 

يف كل م�شجد, و�شبط درجة التربيد على 24 درجة فقط..
الطاقة  ا�شتخدام  اأمكن عن طريق  اإن  الطاقة  بدائل لرت�شيد   3-ايجاد 

ال�شم�شية اأو اللمبات املوفرة للطاقة.

جمل�س  اإلى  عري�صة  البّخاري  م�صا�ى  بن  غريب  املواطن  قدم 
ال�صورى طالب فيها بتدري�س مادة الإ�صعافات الأ�لية يف املراحل 

املتو�صطة �الثانوية �اجلامعية.
ملراحل  الأولية  الإ�شعافات  مادة  تدري�س  فكرة  اإن  عري�شته:  يف  وقال 
يف  ثماره  له  فقط  عمليًا  اختبارها  وجعل  واجلامعية  والثانوية  املتو�شطة 

املردود الإيجابي على الطالب. 
واأكد اأهمية هذه املادة لالأ�شباب التالية: 

مبا  فقط  ال�شالة  اأوقات  يف  الكهرباء  وت�شغيل  للتحكم  موؤقت  و�شع   -4
يعادل ن�شف �شاعة فقط لكل �شالة.

 5- تقوم اللجنة امل�شرتكة مبتابعة تنفيذ هذه التعليمات من وقت لآخر 
للحد من ال�شتخدام غري ال�شروري لالأجهزة التي ت�شتهلك قدرا كبريا من 

الطاقة. 

1( »ومن اأحياها فكاأمنا اأحيا النا�س جميعا« �شدق اهلل العظيم.
 2( ت�شاعد على زيادة ثقة الطالب يف نف�شه وتنمية فكره املنطقي.

 3( ت�شاعد يف التدخل ال�شريع حلالت الطوارئ.
 4( تغطي نق�س خدمات الإ�شعاف »املتاأخر اأحيانا«.

الطرق  بع�س  و�شوء  الزدحام  م�شكلة  تعّو�س  ال�شابقة,  للنقطة  تبعا   )5 
والذي قد يت�شبب يف تفاقم امل�شكلة ال�شحية الطارئة للمواطن وغريه, لذلك 

فهم الإ�شعافات الأولية مهم جدا لعالج هذه امل�شكلة.
 6( متيزنا عامليا بتدري�س هذه املادة ملراحل مبكرة بالتعليم.

من  الطيب  مردوده  له  الأولية  لالإ�شعافات  والطالبات  الطالب  فهم   )7
اإدارته. 8( الفائدة من التجمهر بدل  التعليم واأع�شاء  املجتمع ملعايل وزير 

من جتمهر البع�س للت�شوير اأو بدون اأي فائدة.
 9( التدخل املنا�شب يف ثانية رمبا ي�شاعد حلياة اأطول. 

ال�شريفني  احلرمني  خادم  حكومة  يف  ثم  كبرية  وجل  عز  اهلل  يف  ثقتنا 
هذه  واأهمية  فكرة  اإلى  تنظروا  اأن  الدخيل  عزام  د.  التعليم:  وزير  ومعايل 

املادة ل�شعبنا ودولتنا الغالية.
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العتيبي يقترح إيجاد مظلة تشرف على جميع القطاعات الصحية

البقعاوي يقترح بنكًا استثماريًا للمواطنين

ت�صرف  مظلة  اإيجاد  اإلى  العتيبي  عقيالن  حزام  املواطن  دعا 
على جميع القطاعات ال�صحية العامة �اخلا�س باعتبار اأن �زارة 

ال�صحة مقدم خدمة.
م�شتوى  تدين  من  يعاين  املواطن  اإن  ال�شورى:  ملجل�س  عري�شة  يف  وقال 
مواعيد  طول  ومن  ة,  الأ�ِشرَّ نق�س  من  �شكوى  فهناك  ال�شحية,  اخلدمات 
احلالت  اإ�شعاف  وتاأخر  الطوارئ  اأق�شام  ازدحام  هو  والأهم  العيادات, 

احلرجة, كما اأن اجلانب الوقائي مل يحظ مبا ي�شتحق من الهتمام.
واأ�شار اإلى اأن من اأ�شباب تدين اخلدمات ال�شحية ان وزارة ال�شحة مل 
تقدم  حكومية  جهات  ظهور  بعد  ال�شحية,  للخدمات  الرئي�شي  املقدم  تعد 
اخلدمات ملن�شوبيها, وتو�شع القطاع ال�شحي اخلا�س, وزيادة عدد ال�شكان, 
حيث اأثقلت الوزارة بالكثري وان�شغلت عن عملها كمقدم خدمة, فهي ترخ�س 

وت�شرف على القطاع ال�شحي اخلا�س.
الذي  والوقائي  العالجي  اإن اخلدمات ل تقت�شر على اجلانب  واأ�شاف: 
مثل  مظلتها  حتت  تقع  ل  مبا�شرة  غري  خدمات  هناك  بل  الوزارة,  متار�شه 
ل  كانت  واإن  اخلدمات  وهذه  وغريها,  والغذاء  املياه  و�شالمة  البيئة  �شحة 
تقع حتت م�شئولياتها, ول تخطط لها اإل اأنها هي التي تدفع تكاليفها, وهذا 

اإن�صاء بنك ا�صتثماري  اقرتح املواطن طالل عنيزان البقعا�ي 
الأ�صهم  عن  بعيدًا  ال�صتثمار  يف  املواطن  عناء  يخفف  �طني 

�امل�صاربات املالية.

تقوم  ال�شحية,  اخلدمات  مقدمي  جهود  تن�شق  عليا  جهة  وجود  ي�شتدعي 
بالتخطيط ال�شامل وتتابع تنفيذ الربامج ال�شحية.

اأو و�شع جميع  اأن ي�شند هذا الدور الى املجل�س ال�شحي ال�شعودي  وراأى 
مقدمي اخلدمات ال�شحية حتت مظلة جمل�س ال�شئون القت�شادية والتنمية0

�قال يف عري�صة ملجل�س ال�صورى: اإن كثريًا من املواطنني يبحث 
لكن  ا�صتثمار,  لديها  البنوك  �املرابحة, �كثري من  عن ال�صتثمار 
اأعمالهم, �نظرًا لأن م�صاركة  مبالغ فيه بال فائدة �عدم ��صوح 

املواطن د�لته مبا يعنيه فاإن املال اأهم ما يريده املواطن.

واأ�شاف: يف حال ا�شتثمر املواطن اأمواله لدى الدولة اأف�شل من ت�شليمها 
للبنوك والتي تاأخذ الفائدة ويخرج املواطن بال فائدة, كما اأن النفع ل�شالح 
ال�شغوط  من  عليه  وتي�شريًا  والهتماماته  الأعماله  وترقيًة  واملواطن  ال�شعب 
املالية, فلو كل مواطن ي�شارك بـ 1000 ريال هذا �شيتيح للم�شجلني بال�شمان 
الجتماعي امل�شاركة يف ال�شتثمار طلبًا للفائدة وال�شتثمار, و�شيكون همهم 

العتماد على اأنف�شهم بدًل من اأن يكون اعتمادهم على الدولة.

اأن الدولة مل ولن تق�شر ب�شيء, ولكن عندما يكون ال�شعب مفكرًا  واأكد 
ير�شيها,  ملا  الدولة  �شتعمل  فحينها  بنف�شه  ويكتفي  نواق�شه  عن  ويبحث 

وتتفرغ لل�شوؤون العامة.
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 273 فوز  امل�صرية  الربملانية  لالنتخابات  العليا  اللجنة  اأعلنت 
النتخابات  من  الأ�لى  املرحلة  يف  النواب  جمل�س  بع�صوية  نائبًا 

�التي جرت يف 14 حمافظة.
اليوم  م�شاء  �شحفي  موؤمتر  عبا�س يف  اأمين  امل�شت�شار  اللجنة  رئي�س  وقال 
 60 وفوز  الفردي,  النظام  يف  نائبًا   213 فوز  عن  اأ�شفرت  النتخابات  اإن   :
اإلى قائمتي »يف حب م�شر« بقطاعي  نائبًا بنظام القوائم النتخابية ينتمون 

ال�شعيد وغرب الدلتا.
الأولى  جولتها  يف  �شهدت  لالنتخابات  الأولى  املرحلة  اأن  عبا�س  واأو�شح 
الت�شويت  لهم  يحق  الذين  الناخبني  من   % 69ر26  م�شاركة  الإعادة,  وجولة 

يف النتخابات.
من  حمافظة   13 يف  النتخابات  من  الثانية  املرحلة  اإجراء  املقرر  ومن 
و23   22 يومي  اجلمهورية  داخل  و�شيناء  القناة  ومدن  �شمنها القاهرة, 
نوفمرب/ت�شرين الثاين 2015, فيما يتم الت�شويت ل�شالح املر�شحني عرب 139 
�شفارة وقن�شلية م�شرية باخلارج يف  21 و22 نوفمرب / ت�شرين الثاين 2015.
الثاين, و1  الثانية يف 30 نوفمرب/ت�شرين  وتقام جولة الإعادة يف املرحلة 

دي�شمرب/ كانون الأول, ويف الداخل 1و2 دي�شمرب/ كانون الأول.

وكان الد�شتور امل�شري قد اأقر نظام “الغرفة الربملانية الواحدة”, ومتت 
ي�شملها  كان  التي  الثانية  الغرفة  واأُلغيت  النواب”,  بـ”جمل�س  ت�شميتها 

الد�شتور ال�شابق, وهي ما كانت ُتعرف بـ”جمل�س ال�شورى”.

فوز 273 نائبًا بعضوية 
مجلس النواب المصري

اأ�صاد نائب رئي�س جمل�س ال�صعب التون�صي عبدالفتاح مور� بالعمليات الع�صكرية 

التي تنفذها قوات التحالف العربي بقيادة اململكة لإعادة ال�صرعية يف اليمن, 

���صفها باأنها هبة نبيلة ��صجاعة ل�صد الأطماع الأجنبية عن الأمة العربية.

وقال مورو يف ت�شريح �شحفي اإن هذه العمليات �شت�شهم باإذن اهلل يف حتقيق اآمال وتطلعات 
ال�شعب اليمني يف احلفاظ على وحدته و�شالمة اأرا�شيه والدفاع عن مقدراته ومكت�شباته بعد 
ا�شتباحة اأر�شه وزعزعة ا�شتقراره من قبل قوى امللي�شيات احلوثية املدعومة من قوى اإقليمية 

ذات مطامع وم�شروعات تخريبية بالبالد العربية .
واأ�شار اإلى اأن العمليات التي تنفذها قوات التحالف العربي لإعادة ال�شرعية يف اليمن ت�شتند اإلى 
القرارات الدولية وقرارات جامعة الدول العربية وغريها من الهيئات واملوؤ�ش�شات الدولية والعربية .
املهمة  هذه  يف  اململكة  جانب  اإلى  الوقوف  اإلى  التون�شي  ال�شعب  جمل�س  رئي�س  نائب  ودعا 
لعمل عربي م�شرتك يف  نواة  �شي�شهد ميالد  العامل  اأن  موؤكدا  العربية,  لالأمة  انت�شارا  النبيلة 

امل�شتقبل يحمي اأمن الأمة العربية ويدراأ عنها خماطر العنف والإرهاب باأ�شكاله كافة.

نائب تونسي يشيد بعمليات قوات التحالف لدعم
الشرعية في اليمن
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رئيس مجلس النواب الليبي: 
في حال فشل الحوار

سيتم انتخاب رئيس للبالد

النواب األمريكي ُيقر اتفاقًا شاماًل 
للميزانية يمدد سقف الدين 
االتحادي حتى مارس 2017م

قال رئي�س جمل�س النواب الليبي عقيلة �صالح: اإن املجل�س �صينتخب 
رئي�صًا للبالد يف حال ف�صل احلوار.

مبوجبها  �شيتم  طريق  خارطَة  لديه  املجل�س  اأن  �شحفي,  ت�شريح  يف  واأو�شح 
انتخاب رئي�س للدولة عن طريق الت�شويت عليه من قبل النواب يف املجل�س .

واأكد رئي�س النواب, اأن الرت�شح ملن�شب الرئي�س �شيحدده قانون النتخاب الذي 
�شيقرره املجل�ص و�شتو�شع ال�شروط واملعايري للتقدم لهذا املن�شب.

�صوت جمل�س النواب الأمريكي باملوافقة على اتفاق �صامل للميزانية 
مدته عامان ميدد �صقف الدين الحتادي حتى مار�س اآذار 2017م.

ووافق املجل�س على م�شروع القانون باأغلبية 266 �شد 167 �شوتًا. ويذهب امل�شروع 
الآن اإلى جمل�س ال�شيوخ حيث توعد بع�س املحافظني مبحاولة وقف تقدمه بعراقيل 

اإجرائية.
ويخفف امل�شروع قيودًا اآلية على الإنفاق مبا ي�شيف 80 مليار دولر اإلى الإنفاق 

الختياري على مدى عامني.

 متّكن حزب العدالة �التنمية مرة اأخرى من النفراد باحلكم 
يف تركيا لفرتة اأربع �صنوات مقبلة, يف م�صرية بداأها منذ عام 2002 
املئة يف النتخابات الربملانية  ن�صبة 49.15 يف  بعدما ح�صل على 

التاريخية التي اأجريت موؤخرًا, خمالفا جميع التوقعات.
و�شهد حزب احلركة القومية وال�شعوب الدميقراطي, املمثالن للقوميتني 
الرتكية والكردية, هزمية كبرية يف ن�شب الأ�شوات مقارنة بانتخابات ال�شابع 

من يوينو/ حزيران املا�شي.

منذ  احلكم  �ُشدة  يف  املوجود  والتنمية  العدالة  حزب  اأن  بالذكر  جدير 
13 عاًما ف�شل يف ت�شكيل احلكومة منفرًدا عقب انتخابات 7 يونيو املا�شي, 
وهو الأمر الذي دفع الرئي�س الرتكي رجب طيب اأردوغان اإلى عدم ت�شكيل 

حكومة ائتالفية, وقرر التوجه برتكيا اإلى انتخابات مبكرة.
اأن يحكم العدالة والتنمية تركيا  ويف �شوء نتائج النتخاب فمن املقرر 
حتى عام 2019, بعدما فاز بن�شبة جاءت فوق التوقعات بكثري يف النتخابات 

التي جرت بعد فرتة دامت 4 اأ�شهر بحكومة موؤقتة.
وبهذا يكون حزب العدالة والتنمية قد جنح يف النفراد باحلكم للمرة 
الأولى يف عهد رئي�س احلزب رئي�س الوزراء اأحمد داود اأوغلو. ويعني اأنه قد 
اقرتب من ن�شبة 49.8 يف املئة التي ح�شل عليه �شلفه رجب طيب اأردوغان 

يف انتخابات عام 2011.

حزب العدالة والتنمية ينفرد 
بالحكومة التركية ألربع سنوات
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النواب الروسي يقر قانونًا 
يحظر وصف الكتب السماوية 

بــ المتشددة

نواب الشعب التونسي 

في مأزق .. نعوا 

المناضلة الجزائرية 

جميلة بوحيرد وهي 

على قيد الحياة

الذي  الرئا�صي  القانون  الر��صي )الد�ما(  النواب  تبنى جمل�س 
مقدمتها  �يف  ال�صما�ية  الديانات  كتب  حمتويات  ��صف  يحظر 
�صمان  اإلى  اجلديد  القانون  املت�صددة.�يهدف  بـ  الكرمي  القراآن 
هذه  تعترب  �التي  �اليهودية,  �امل�صيحية  لالإ�صالم  مت�صا�  احرتام 

الكتب اأ�ص�صًا ر�حية لكل منها بالتنا�صب, يف ر��صيا.
وبعد تبني هذا القانون, ذكر النائب الأول لرئي�س كتلة “رو�شيا املوحدة” �شريغي بوبوف لل�شحفيني, اأنه على خلفية اخرتاق الأ�شول التي تعتمد عليها اأوروبا, 

تبقى رو�شيا دولة وحيدة تعمل على احلفاظ على قيمها التقليدية.
وقال بوبوف: “ي�شهد العامل اليوم حوادث كثرية خلرق الأحكام الأخالقية للقيم التقليدية التي تقوم عليها احل�شارة الأوروبية.. اإذ يتم حظر عدد من الأ�شياء 

املرتبطة بعادات وتقاليد تلك الأديان.. يف هذا ال�شياق, تبقى رو�شيا دولة وحيدة تدعو علنا اإلى �شرورة حماية قيمها الروحية الأ�شا�شية«.
تاأتي هذه اخلطوة بعدما اقرتاح الرئي�س الرو�شي فالدميري بوتني, يف مطلع اأكتوبر/ت�شرين الأول , منع اعتبار الكتب املقد�شة للم�شيحية والإ�شالم واليهودية 

والقتبا�شات منها مواد متطرفة.

وعلى الفور بادرت ال�شفارة اجلزائرية يف تون�س باإ�شعار الربملان التون�شي باأنَّ املنا�شلة اجلزائرية جميلة بوحريد ما زالت على قيد احلياة وب�شحة جيدة.
وخالل جل�شة عامة للــربملان عر�شــها التلفزيون التون�شي مبا�شرة, دعت نائبة يف الربملان اإلى الرتحم على املنا�شلة بوحريد اعتقادًا منها اأنَّها توفيت, وهو ما 

ا�شتجاب له بقية النواب.
و�شقط الربملان يف هذا املاأزق بعد رواج اأخبار عن وفاة بوحريد التي ُعرفت بن�شالها �شّد ال�شتعمار الفرن�شي للجزائر, برغم تكذيب بوحريد خرب وفاتها بنف�شها 

قبل اأيام.
وعقب اإ�شعار ال�شفارة اجلزائرية للربملان باأنَّ بوحريد على قيد احلياة, تقّدم نائب رئي�س الربملان عبدالفتاح مورو بالعتذار با�شم املجل�س عن اخلطاأ, ووّجه 

اللوم ال�شديد اإلى النائبة التي اعتقدت خطاأ اأن بوحريد توفيت, مطالبًا النواب بالدعاء للمنا�شلة اجلزائرية بال�شحة.

�قع جمل�س نواب ال�صعب التون�صي  يف ماأزق حُمِرج 

جميلة  اجلزائرية  املنا�صلة  نوابه,  نعى  عندما 

بوحريد, بعدما اعتقد�ا خطاأ اأننَّها توّفيت, بينما هي 

ل تزال على قيد احلياة.
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انتخاب بول راين رئيسًا لمجلس 
النواب األمريكي

طرد نائبات في البرلمان 
النيوزلندي بعد إصرارهن 

على أنهن ضحايا
العتداءات جنسية

انتخب امل�صرعون الأمريكيون النائب اجلمهوري بول راين رئي�صًا ملجل�س النواب 
خلفا جلون بيرن.

وحاز راين على اأ�شوات اأغلبية نواب احلزب اجلمهوري, بينما ذهبت اأ�شوات الدميقراطيني 
اإلى زعيمة الأقلية الدميقراطية يف املجل�س نان�شي بيلو�شي.

وكانت انق�شامات يف احلزب اجلمهوري دفعت بيرن اإلى الإعالن ب�شكل مفاجئ يف �شبتمرب/
اأيلول املا�شي عن ا�شتقالته من املجل�س ورئا�شته قبل انتهاء وليته.

وجاء الت�شويت على رئي�س جمل�س النواب اجلديد كاإجراء �شكلي, حيث كان احلزب اجلمهوري 
قد قرر تر�شيح راين , لينهي اأ�شابيع من اجلدل ال�شيا�شي داخل �شفوف احلزب.

وا�شتهل الرئي�س اجلديد مهام من�شبه بكلمة انتقد فيها الطريقة التي يتم بها ت�شيري �شوؤون 
املوؤ�ش�شة الت�شريعية, وقال اإن “املجل�س منك�شر.. نحن مل نحل امل�شاكل.. نحن نزيدها”, يف اإ�شارة 
اإلى عدم القدرة على مترير عدد من القرارات املهمة ب�شبب اإ�شرار احلزبني الرئي�شيني على عدم 

تقدمي التنازلت.

اأمر رئي�س الربملان النيوزيلندي ديفيد كارتر, عدًدا من النائبات 
مبغادرة الربملان يف جل�صته املنعقدة يوم الأربعاء 12 نوفمرب2015م, 
مطالبات  جن�صية,  لعتداءات  �صحايا  كن  اأنهن  على  اأ�صررن  بعدما 
العمل  حزب  لنواب  اتهامه  عن  بالعتذار  كي  جون  الوزراء  رئي�س 
الدائر حول  اإطار اجلدل  املغت�صبني« يف  بـ«دعم  املعار�صني  �اخل�صر 

احتجاز مواطنني نيوزيلنديني من قبل احلكومة الأ�صرتالية. 

اأعربوا  املعار�شة  �شيا�شيي  اإن  الربيطانية:  »اجلارديان«  �شحيفة  وقالت 
الرتحيل  ينتظرون  نيوزيلنديني  مواطنني  الربملان حيال حجز  اأمام  قلقهم  عن 
معينة.  جرائم  يف  املدانني  خا�شة  لتاأ�شرياتهم  الأ�شرتالية  احلكومة  اإلغاء  بعد 
وكان رئي�س الوزراء النيوزيلندي, قال عندما �شئل ب�شاأن الأزمة »اأنتم تدعمون 
بالأطفال,  متحر�شون  وبع�شهم  مغت�شبون,  )املعتقلني(  بع�س  مغت�شبني.. 
من  اأهم  اإنهم  العمل  حزب  يقول  من  هم  الأ�شخا�س  وهوؤلء  قاتلون,  وبع�شهم 
هنا«.  اإلى  يعودون  عندما  احلماية  ي�شتحقون  الذين  النيوزيلنديني  املواطنني 
وان�شحب ما يقرب من ثالثة اأرباع نواب حزب العمل من الربملان مبا�شرة بعد 

تعليقات كي, وان�شم اإليهم جمموعة من نواب حزب اخل�شر.
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د. عبد اهلل بن اإبراهيم الع�صكر
ع�صو جمل�س ال�صورى

الأربعاء  يوم  الريا�س  الالتينية يف  اأمريكا  العربية �د�ل  الد�ل  الرابعة ملجموعة  القمة  اختتمت 

الأمريكية  العربية  التجمعات  ال�صيا�صية جناًحا هي  التجمعات  اأكرث  اأن  القول  نافلة  املا�صي. �لعل من 

التنمية,  يف  �الت�صابه  �التقارب  امل�صرتكة,  التاريخية  اخللفية  منها:  كثرية  لأ�صباب  �ذلك  الالتينية, 

�املزاج النف�صي املتاأثر مب�صرتكات لغوية. 

يبلغ عدد �صكان اأمريكا الالتينية من اأ�صول عربية حوالى اأربعني مليونًا. �صحيح اأن الهجرات العربية 

اجتهت اإلى بلدان اأمريكا الالتينية منذ مطلع القرن التا�صع ع�صر امليالدي, لكن هناك اإ�صارات تاريخية 

اأن  امليالدي. ل مراء  القرن اخلام�س ع�صر  الديار كانت يف  اإلى تلك  اأ�ل هجرة عربية  اأن  موؤكدة  �صبه 

تزال  �ل  اجلنوبية.  الأمريكية  للقارة  ا�صتك�صافه  بداية  يف  الإ�صباين  الوجود  طبع  قد  العربي  الأثر 

ا الفلكلورية �اللبا�س �اأنواع طبخات الأكل الأندل�صية حا�صرة بقوة يف تراث تلك  بع�س الفنون خ�صو�صً

البلدان.

�يف اإعالن الريا�س الذي �افقت القمة عليه اأ�صار ب�صورة �ا�صحة اإلى توافق قادة املجموعتني على 

حماربة الإرهاب الذي يهدد العامل العربي خ�صو�صًا يف العراق اأ� ليبيا, �كذلك الرتحيب بحل �صيا�صي 

لل�صراع يف �صوريا بناء على نتائج موؤمتر فينا. �املوافقة على �صر�رة تنفيذ كامل بنود القرار الأممي رقم 

2216 اخلا�س باليمن.

�دعا اإعالن الريا�س اإيران اإلى الكف عن الأعمال ال�صتفزازية �التدخل يف �صوؤ�ن الد�ل العربية. 

اأما القت�صاد فقد �صمل قطاعات �ا�صعة �صملت حث د�ل املجموعتني على املفا��صات الثنائية من اأجل 

بكل  �الرتحيب  �الر�صوم  بال�صرائب  املتعلقة  املعلومات  �تبادل  ال�صتثمارات  �ان�صياب  التجارة  ت�صجيع 

التفاقيات بني الد�ل. �لفا اإعالن الريا�س الأهمية للعالقات الثقافية.

�هنا نقطة ُت�صجل للملك �صلمان بن عبدالعزيز الذي كان منذ زمن لي�س بالق�صري يرى اأن الثقافتني 

التقطت  �قد  �الثقافية.  ال�صيا�صية  احلاتني  يف  بارزًا  د�رًا  لتلعب  تعزيزها  ميكن  �الإ�صبانية  العربية 

اليوني�صكو تلك الفكرة �تبنت عام 1992م اأ�ل مقرتح لإقامة اأ�ل حوار عربي اأمريكي لتيني, �هذا اأدى 

اإلى عقد اأ�ل موؤمتر حت�صريي يف الربتغال جمع الكرث من املوؤرخني من اجلانبني لبحث الأ�صول �اجلذ�ر 

املجموعة  بني  الر�صمي  احلوار  اأ�صحى  �بالتايل  �الالتيني.  العربي  املكونني  بني  �الثقافية  اللغوية 

ASPA. �قد  اأ�صبا  العربية �املجموعة الأمريكية الالتينية عماًل �ا�صحًا. �هو الذي حمل خمت�صر 

نتج عن هذا التجمع قمم �ند�ات �موؤمترات.

الثقايف  امليدان  يف  ريادي  بد�ر  تقوم  اجلنوبية  الأمريكية  العربية  املجلة  اإن  القول  الفخر  �من   

�ن�صرت بحوثًا �درا�صات, �ر�جت لأعمال ثقافية منها: الرتجمة العك�صية للكتب العربية �الإ�صبانية 

�النيل,  الأماز�ن  نهري  ق�صة  با�صم:  املعر�ف  املتنقل  �املعر�س  الفرتا�صية,  �املكتبة  �الربتغالية, 

�معر�س ال�صور الفتوغرافية املو�صوم بالوجود العربي يف اأمريكا الالتينية.

القمة الرابعة لمجموعة الدول العربية ودول أمريكا الالتينية
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