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قوق اإلنسانحل اجلمعية الوطنية  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

   

 

في الصحافة  حقوق اإلنسان  
 

3

  
 مكة» دار محاية«حقوق اإلنسان ترصد سلبيات 

  م   2015 أغسطس 28 -ھـ 1436 ذو القعدة 13 الجمعةعكاظ المصدر: جریدة 
http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20150827/Con20150827792417.htm  

  

  أشواق الطویرقي (مكة المكرمة)
رصدت الجمعیة الوطنیة لحقوق اإلنسان في منطقة مكة المكرمة عددا من المخالفات والسلبیات على مقر الدار التي 

بأن فرع الجمعیة الوطنیة لحقوق اإلنسان بالعاصمة » عكاظ«فتاة، وكشفت مصادر شھدت األسبوع الماضي حالة انتحار 
المقدسة زارت مقر دار الوفاء للحمایة األسریة قبل عدة أشھر، ورصد الفریق عددا من السلبیات، وطالب الجمعیة 

مع حاالت العنف، وتردي الوضع  بتعدیلھا، ومنھا الكادر التوظیفي الذي یحتاج إلى العدید من البرامج التأھیلیة للتعامل
النفسي للنزیالت، وسوء معاملة الموظفات مع النزیالت وعدم شعورھن باألمان، وتجاھل موظفي الوزارة شكاوى 
النزیالت وانخفاض مستوى الطموح لدیھن، وفقدان الثقة بینھن وبین العامالت في الدار، وغیاب التواصل الفعال بینھن، 

در الفني واالجتماعي والنفسي وعدم مناسبتھ لعدد النزیالت، وعدم اطالع النزیالت على المحاضر باإلضافة إلى قلة الكا
التي تكتب في حقھن من قبل موظفات الدار، وغیاب الوضوح والشفافیة من قبل األخصائیات في إیضاح معامالت 

البذیئة، وممارسة الضغط على النزیالت النزیالت لدى الجھات الحكومیة، سوء تعامل بعض المراقبات واستخدام األلفاظ 
بإجبارھن على العودة إلى معنفیھم دون حل مشاكلھن، ضعف األنظمة والقوانین التي تطبقھا الدار وعدم موافقتھا لبرامج 
التطویر العالجي والسلوكي المتعبة حدیثا مع ھذه الحاالت، باإلضافة إلى عدم احتواء المشكالت التي تحصل بین 

  .أو موظفات الدار ولجوء الموظفات للشرطةالنزیالت 
حیث عقب مصدر مسؤول بفرع الجمعیة الوطنیة لحقوق اإلنسان بمنطقة مكة المكرمة على محاولة نزیلة دار الوفاء 
للحمایة االجتماعیة بالعاصمة المقدسة لالنتحار الخمیس الماضي بأن فرع الجمعیة تابع ما نشر في الصحف الیومیة وما 

ھذا بكل أسف یعود إلى ضعف اإلشراف اإلداري «مواقع التواصل االجتماعي بخصوص محاولة االنتحار قائال: تناولتھ 
أوضحت فیھ لجھات  17/07/1436والفني على النزیالت، وھو ما سبق أن نبھت لھ الجمعیة في تقریر صدر عنھا في 

ار، وحاجة الدار الملحة للتطویر والتأھیل والمتابعة االختصاص الحاجة لمعالجة عدد من السلبیات التي تعیشھا نزیالت الد
لقد رفع فرع الجمعیة تقریره ومالحظاتھ عن الدار في «مختتما تصریحھ بقولھ: ». المستمرة بما یحفظ حقوق النزیالت

حینھ لجھات االختصاص بمنطقة مكة المكرمة، متضمنا السلبیات واإلیجابیات والتوصیات، والتي كانت من أبرزھا 
  ».لمطالبة بنقل مسؤولیة تشغیل الدار واإلشراف المباشر علیھا إلى وزارة الشؤون االجتماعیةا
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دار فتيات مكة: حماوالت االنتحار ظاهرة.. والعامالت 

  يتداركنها

حفصة شعيب: نعاني مشكلة الكامريات واالجتماعية وعدتنا 

 بتأمينها
  م   2015 أغسطس 29 -ھـ 1436 دةذو القع 14 السبت الوطنالمصدر: جریدة 

http://alwatan.com.sa/Nation/News_Detail.aspx?ArticleID=233780&CategoryID=3  

  

  مكة المكرمة: أحمد الجھني

رمة حفصة شعیب أن محاوالت االنتحار بین النزیالت باتت ظاھرة وتحدث بین الفینة كشفت مدیرة دار الفتیات بمكة المك
واألخرى، موضحة أن العامالت واألخصائیات االجتماعیات في الدار یتداركنھا في األوقات المناسبة وتتم السیطرة على 

  .معظمھا

لماضي، حیث حملت جمعیة حقوقیة شوال ا 30ویأتي تصریح شعیب بعد أیام من انتحار إحدى نزیالت الدار في 
بالعاصمة المقدسة فرع وزارة الشؤون االجتماعیة بالمنطقة، وكذلك والد المنتحرة مسؤولیة ما حدث، مطالبة بمحاكمة 

  .الطرفین

  مجرد لفت انتباه

ھن، ومحاولة وقال مدیرة الدار لـ"الوطن" إن كثرة محاوالت االنتحار بین بعض النزیالت جاءت بدافع لفت االنتباه إلی
منھن لزیادة االھتمام بھن، مشیرة إلى أن حالة االنتحار التي حدثت أخیرا ھي األولى من نوعھا، حیث لم یسبق أن حدث 

  .مثلھا داخل الدار من قبل

وأضافت "نحاول في الدار وبقدر المستطاع أن نقلل من الظواھر السلبیة، خاصة في ظل وجود كثیر من الدورات التي 
زارة الشؤون االجتماعیة مع المؤسسات المختصة في تنفیذ برامج تھدف إلى توعیة وتثقیف النزیالت والعامالت، تنفذھا و

وذلك للحد من كافة الظواھر السلبیة التي قد تؤثر على مجرى حیاة أي نزیلة سواء داخل الدار أو حتى بعد خروج النزیلة 
  ."منھا

  مشكلة الكامیرات

ھت إلى دار رعایة الفتیات بمكة المكرمة والتي أفصح عنھا فرع جمعیة حقوق اإلنسان وحول االنتقادات التي وج
بالعاصمة المقدسة، ومنھا مشكلة الكامیرات، وأن معظمھا معطلة وال تؤدي دورھا في الكشف عن أي حادثة أو مشكلة 

یة وعدتنا بحل ھذه المشكلة وتوفیر داخلیة، قالت شعیب "إن الدار ال توجد فیھا كامیرات، ولكن وزارة الشؤون االجتماع
كثیر من الكامیرات التي تساعدنا في تدارك أي أزمة تحصل في المستقبل، كما ستساعدنا في رصد أي ظواھر طارئة قد 

  ."تحدث ال سمح هللا

http://alwatan.com.sa/Nation/News_Detail.aspx?ArticleID=233780&CategoryID=3
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  قصص مؤلمة

حدى النزیالت من جانبھا، أوضحت المستشارة النفسیة الدكتوره نورة عبدالستار لـ"الوطن" أن ما حدث من انتحار إل
یعود بشكل عام للحالة النفسیة المتدنیة واإلحباط وعدم تقبل المجتمع للحاالت التي وقعت في أخطاء سابقة، والحقیقة أن 

  .مثل ھذه الحاالت ال بد من التعامل معھا بشكل إنساني قبل أي شيء ومھما بلغ حجم الخطأ

م تجد الرعایة المطلوبة، والمشكلة األكثر خطورة عندما یتم وأكدت أن معظم ھذه الحاالت تكون ضحیة أسرة مفككة ول
التعامل معھا من قبل بعض المختصین االجتماعیین والنفسیین غیر المؤھلین عملیا، منوھة إلى أنھا قبل عدة سنوات 

قالت لي من دار الفتیات بمكة المكرمة، وعندما دخلت العیادة مددت یدي ألصافحھا ف تالأحیلت إلیھا إحدى ھذه الحا
"تسلمي علي یادكتوره وأنا قذرة"، فاستغربت ردة فعلھا وسألتھا عن ذلك، فأخبرتني بالقصة قائلة إن أخصائیة اجتماعیة 

  .رفضت السالم علیھا بحجة أنھا "قذرة" وال تتشرف بمد یدھا إلیھا

أن یتم تأھیل األخصائیات لمتابعة "مثل ھذه التصرفات تؤدي إلى احتقار الذات، وقد تؤدي إلى االنتحار، فال بد  وتابعت
وعالج مثل ھذه الحاالت ویدعمنھا ویحاولن أن یتقبلن دورھن في االختالط بفتیات قادرات على العودة إلى جادة الصواب 

  .بعد مشوار في غیاھب الخطیئة

ة تتعرض للتحرش الدكتوره نورة في نھایة حدیثھا بقصة أخرى عن بعض دور الرعایة قائلة: كانت ھناك فتا واستشھدت
من أحد أقربائھا وھي صغیرة، وعندھا احتقرت نفسھا وانحرفت، وعندما حضرت إلى العیادة وبعد فترة طویلة من العالج 

 تصرفاتھا السابقة. كلتغیرت وارتقى سلوكھا وھي اآلن أم وزوجة وتابت عن 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

   

في الصحافة  حقوق اإلنسان  

6

 هيئة حقوق اإلنسان
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يف تطوير » الداخلية«تشيد بتجربة » حقوق اإلنسان«

  اإلصالحيات
  م   2015 أغسطس 28 -ھـ 1436 ذو القعدة  13 الجمعة الیومالمصدر: جریدة 

http://www.alyaum.com/article/4085876  

  

  الریاض –الیوم 
اإلنسان الدكتور بندر حمد العیبان ونائبھ الدكتور ناصر الشھراني ومدراء اإلدارات المعنیة في زار رئیس ھیئة حقوق 

الھیئة إصالحیة الریاض الجدیدة، وتفقد العیبان وحدات اإلصالحیة والمبنى التعلیمي والمستشفى ومبنى الزیارة 
دف الوقوف على ما یقدم لھم من خدمات وبحث المخصص ألھالي النزالء، كما التقى خالل الزیارة نزالء اإلصالحیة؛ بھ

  .ما یطرح من قبلھم من مالحظات
وبحث العیبان مع منسوبي اإلصالحیة مواعید استكمال العمل في اإلصالحیة بطاقتھا االستیعابیة الكاملة، إضافة إلى 

  .االصالحیات األخرى المنفذة في مناطق المملكة
دة من فترة العقوبة ومراجعة أنفسھم وأن تكون ھذه المرحلة دافعاً لھم وحث نزالء اإلصالحیة على ضرورة االستفا

  .لالستفادة منھا عند عودتھم ألسرھم ومجتمعھم كأعضاء صالحین
ونوه باإلمكانیات التي وفرتھا المدیریة العامة للسجون سواء من ناحیة عدد نزالء الغرف والوحدات، ومراعاة جوانب 

تھیئة كافة الوسائل التي تضمن للسجین أن ینال حقوقھ وتحفظ كرامتھ، وإكسابھ المھارات عدم التكدس فیھا، إضافة إلى 
ً یخدم مجتمعھ  والقدرات التي تفتح لھ مجاالت علمیة وعملیة وتسھم في إعادة بناء وتأھیل شخصیتھ لیخرج فرداً صالحا

  .ووطنھ من خالل ما تلقاه من برامج تدریبیة وتعلیمیة
الداخلیة في االھتمام بتصامیم وتنفیذ اإلصالحیات النموذجیة الجدیدة ومطابقتھا للمعاییر العالمیة  وأشاد بتجربة وزارة

ومبادئ حقوق اإلنسان األساسیة لمعاملة السجناء، مؤكدا أھمیة الخطط التطویریة التي وضعتھا وزارة الداخلیة لتھیئة 
  االصالحیات الجدیدة في المملكة.
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ذات عالقة من الصحف احملليةأخبار   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

   

 

في الصحافة  حقوق اإلنسان  
 

9

  

  باالعتداء اجلنسي أو القتل» ملى«ال اتهامات لوالد »: العدل«
  م   2015 أغسطس 29 -ھـ 1436 ذو القعدة 14 السبتالحیاة المصدر: جریدة 

ayat.com/Articles/10852733http://alh  

  

  » الحیاة« - الریاض 
نفت وزارة العدل صحة ما تداولتھ وسائل اإلعالم بشأن توجیھ اتھامات بالقتل أو االعتداء الجنسي ألي طرف من أطراف 

عتداء قضیة الطفلة (لمى)، مؤكدة أنھ لم یصدر عن القضاء الحكم ببراءة أي طرف من ھذه األطراف من تھمة القتل أو اال
الجنسي لعدم طرحھا أمام القضاء أصالً، متوعدة باتخاذ اإلجراءات النظامیة لمحاسبة وسائل اإلعالم التي تخالف األنظمة 

  .بنشر وقائع مغلوطة عن المحاكمات من دون الرجوع للجھة المختصة
وما تم تداولھ » لمى«لطفلة وقال المستشار المتحدث الرسمي لوزارة العدل منصور القفاري في بیان أمس حول قضیة ا

في وسائل اإلعالم ووسائل التواصل االجتماعي من معلومات عن الحكم الصادر في ھذه القضیة، إن ما وقع على الطفلة 
إال أننا مع ذلك كلھ یجب أن نتبین بأن معاییر العدالة ومتطلبات «لمى من اعتداء أمر مقلق وواقع ألیم تألمنا منھ جمیعاً، 

لزم أن یبني القضاء أحكامھ وقناعاتھ من واقع ما یُطرح أمامھ من وقائع وما یقدم لھ من أدلة وبراھین ال تشوبھا الحیاد تست
  .«شبھة أو احتمال

القضاء في المملكة قضاء معیاري ومھني یبني أحكامھ على ما یطرح أمامھ من وقائع وأدلة وال یبنیھا على ما «وأكد أن 
تھم یتقاذفھا أطراف النزاع من دون تقدیم ما یسندھا من أدلة وبراھین، وال یبنیھا أیضاً على یُنشر في وسائل اإلعالم من 

  .«عواطف أو مشاعر شخصیة حتى لو كانت للقاضي نفسھ
إن التھمة التي واجھ بھا االدعاء العام المدعى علیھ وزوجتھ أمام القضاء وطلب إثبات نسبتھا إلیھما «وأضاف القفاري: 

لیھا ھي تھمة االعتداء على ما دون النفس، وذلك بضرب الطفلة ضرباً مفرطاً، ولم توجھ لوالد الطفلة في أي ومعاقبتھما ع
مرحلة من مراحل الدعوى أیة تھمة تتعلق باالعتداء الجنسي أو القتل، ولم تَْربِط جھة االدعاء العام في الئحة الدعوى بین 

لمدعى علیھ وزوجتھ، ولم تتضمن األدلة المقدمة في القضیة ما یربط بین وفاة الطفلة وتھمة االعتداء بالضرب الموجھة ل
  .«الواقعتین
جھة االدعاء العام توجھ التھم بناء على ما یتم جمعھ من وقائع وأدلة وإثباتات في القضیة تخضع بعد جمعھا «وتابع: 

بحسب ما یثبت لدیھا من وقائع، ھذا في ما  للفحص والتمحیص وفق معاییر قانونیة دقیقة، إلى أن تنتھي إلى توجیھ االتھام
  .«یتعلق بالحق العام في ھذه القضیة

وزارة العدل لن تسمح ألحد أن یستغل وسائل اإلعالم وغیرھا من وسائل التواصل االجتماعي «وحــذر المتحدث مـــن أن 
طعن بعدالتھا ونظامھا القضائي لنشر معلومات مغلوطة في ھذه القضیة أو غیرھا تحمل اإلساءة لقضاء المملكة أو ال

ً وراء أمور شخصیة ال تمت للحقیقة أو العدالة بصلة، والوزارة ستتخذ  استناداً إلى ھذه المعلومات المغلوطة وانسیاقا
اإلجراءات النظامیة كافة لمحاسبة كل من خالف األنظمة بنشر وقائع مغلوطة عن المحاكمات من دون الرجوع للجھة 

  .«المختصة
ن القضاء في المملكة ال یستند في أحكامھ إلى ما یطرح من وقائع في وسائل اإلعالم، وإنما یصدر أحكامھ استناداً وأكد أ

إلى الوقائع واالتھامات التي تطرح في مجلس القضاء، وأن النظام القضائي في المملكة تتحقق فیھ كل الضمانات 
  .القضائیة

تناولھم لمثل ھذه القضایا بشرف مھنة المحاماة وأخالقیاتھا، إذ إن دورھم ھو ودعا القفاري المحامین إلى أن یتحلوا عند 
  .توضیح العدالة ونصرتھا ولیس الدفاع عن موكلیھم دفاعاً مجرداً بعیداً عن موازین العدالة وشرف المھنة

  ودعوى ضد األب من طلیقتھ ...
أن طلیقة المدعى علیھ والدة الطفلة تقدمت بدعوى  أوضح المستشار والمتحدث الرسمي لوزارة العدل منصور القفاري، >

خاصة ضد المدعى علیھ وزوجتھ تطالب فیھا بالحكم بالقصاص، وفي الجلسة المحددة للنظر في ھذه الدعوى طلبت 
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المدعیة (والدة الطفلة) من المحكمة عرض الصلح على المدعى علیھ، وبعرض الصلح علیھ اتفقا جمیعاً على إنھاء دعوى 
  .الخاص صلحاً وثبت ھذا الصلح قضاءً الحق 

بعد انقضاء الحق الخاص بالصلح فصل القضاء في دعوى المدعي العام ضد المدعى علیھ والد الطفلة بتھمة «وبیّن أنھ 
الضرب المبرح والمفرط، إذ ثبت إدانتھ بالضرب المبرح للطفلة بما ینافي التأدیب المأذون فیھ شرعاً، وصدر الحكم 

جلدة، كما تضمن الحكم عدم ثبوت إدانة المدعى  ٤٠٠ك بسجنھ ثالث سنوات ابتداًء من تاریخ توقیفھ وجلده بمعاقبتھ وذل
علیھا زوجة والد الطفلة بالتھمة المنسوبة إلیھا المتعلقة بالمشاركة في ضرب الطفلة، ولكن ثبتت إدانتھا بالسكوت عن 

أشھر وجلدھا  10، وعلیھ صدر الحكم بمعاقبتھا بالسجن لمدة زوجھا وعدم إبالغ الجھات المختصة لردعھ وحمایة الطفلة
  .«جلدة، وقد ُصدّق الحكم من محكمة االستئناف بعد مداولة بین محكمة االستئناف ومحكمة الدرجة األولى ١٥٠

راف، االدعاء العام لم یوجھ أیة تھمة تتعلق بالقتل أو االعتداء الجنسي على الطفلة ألي طرف من األط«وشدد على أن 
وبناًء علیھ فإنھ لم یصدر عن القضاء الحكم ببراءة أي طرف من تھمة القتل أو االعتداء الجنسي لعدم طرحھا أمام القضاء 
أصالً، وما تم نشره في وسائل اإلعالم عن ھذا األمر أو ما نُشر من اتھامات متبادلة بین أطراف القضیة ھو مجرد 

وجھھا ومن نشرھا، وألي طرف متضرر من ھذا النشر اإلعالمي واالتھامات اتھامات ومالسنات یتحمل مسؤولیتھا من 
  ».المرسلة التي لم تطرح أمام القضاء محاسبة من نشرھا أو تداولھا بحسب ما تقضي بھ األنظمة

  

  

حتدد املستحقني للدعم السكني ضمن الدفعة » اإلسكان«

 
ً
  الثانية... قريبا

  م   2015 أغسطس 29 -ھـ 1436 قعدةذو ال 14 السبتالحیاة المصدر: جریدة 
http://alhayat.com/Articles/10851990  

  

  » الحیاة« –الدمام 
وتحدید » إسكان«بعد مرور أكثر من عام على أول فرز أجرتھ وزارة اإلسكان على المتقدمین لبوابة الدعم السكني 

لمستحقات منھم، كشفت مصادر مطلعة عن توجیھات عاجلة للعمل على فرز المتقدمین اآلخرین الذین المستحقین وا
سّجلوا بیاناتھم في البوابة اإللكترونیة وتحدید استحقاقھم من عدمھ في أسرع وقت. وأكدت المصادر أن التوجیھ جاء على 

اإللكترونیة، خصوصاً بعد أن » إسكان«قدمین على بوابة إثر مطالبات متزایدة للوزارة بالنظر إلى طلبات المواطنین المت
ألف مستحق للدعم السكني بمختلف أشكالھ  700اكتفت الوزارة بفرز المتقدمین خالل الشھرین األولین فقط وحددت منھم 

  .«قرض، ووحدة سكنیة جاھزة، وأرض وقرض«الذي یشمل 
واحداً فقط للمتقدمین على بوابة الدعم السكني (إسكان)، وذلك أجرت وزارة اإلسكان فرزاً »: «الحیاة«وقالت المصادر لـ

ھـ، إذ تم النظر في التزام المتقدمین بالشروط والمعاییر التي 1435- 8-6ھـ إلى 1435- 6-6على المتقدمین من الفترة 
علیھم باستیفاء الشروط  حددتھا آلیة الدعم السكني، وبالتالي تم تحدید المستحقین منھم، فیما طالبت الذین لم تنطبق الشروط

ً ألسباب متنوعة، منھا  وإرفاقھا في الموقع مجدداً، في حین كان عدد من المتقدمین غیر مستحقین للدعم السكني نھائیا
امتالك مسكن مناسب أو االستفادة من دعم سكني حكومي سابق أو اإلقامة خارج المملكة ضمن قطاعات لیست سعودیة 

، وخالل الفترة الماضیة عملت الوزارة على توفیر المنتجات السكنیة التي حددھا المستحقون وغیرھا من األسباب األخرى
في خانة الرغبات داخل الموقع، والتي تتوافق مع نقاط األولویة، في الوقت الذي لم یتم فیھ فرز المتقدمین اآلخرین ممن 

ً تستعد الوزارة للقیام بذ1436- 8-6تقدّموا بعد تاریخ  وعزت أسباب التأخیر في خطوات ». لك بأسرع وقتھـ، وحالیا
الفرز مدة جاوزت العام، إلى عدم اكتمال المنتجات السكنیة التي تلبي حاجة المستحقین ضمن الدفعة األولى، منّوھة بأنھ 

ن في ظل تفعیل مجموعة من الخطط والبرامج الجدیدة مثل التعاون مع القطاع الخاص واعتماد الشقق السكنیة كمنتج م
بین منتجات الوزارة، إلى جانب التوجیھ بتكثیف جوالت المتابعة للمشاریع اإلسكانیة التي یجري تنفیذھا في جمیع مناطق 
المملكة، إضافة إلى وجود برامج صندوق التنمیة العقاریة مثل القرض اإلضافي والمعّجل، فإنھ باإلمكان العمل على فرز 

  .رة زمنیة قصیرةالدفعة الثانیة من المتقدمین خالل فت
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وأكدت أن الوزارة تعمل على خطة متكاملة من شأنھا تحدید تاریخ تقریبي لتسلیم المنتجات السكنیة للمستحقین، مشیرة إلى 
أن ذلك یسھم في اطمئنان المواطنین المستحقین، الفتة إلى أن أزمة نقص األراضي في بعض المدن وكذلك تعثّر بعض 

ة في تنفیذھا منذ أعوام التزال مستمرة، وأن الوزارة تعمل على وضع الحلول العاجلة لھا سعیاً المشاریع التي بدأت الوزار
  منھا لتفعیل دورھا في توفیر السكن المناسب لجمیع المواطنین.

  

 »... متلك بيت«قصة حلم » جاسم«
ً
  أصبح كابوسا

  م   2015 أغسطس 29 -ھـ 1436ذو القعدة  14 الحیاة السبتالمصدر: جریدة 
http://alhayat.com/Articles/10851993  

  

  دمحم الرویشد  - األحساء 
تُقدّر مساحة الحلم بامتالك أرض ممنوحة من الدولة بأكثر من ثالثة عقود ونصف، حتى باتت في رأي جاسم علي سلمان 

كھ من أرض األحالم تلك قصاصة ورقة صغیرة جداً، تضیع في كف الید، ، وكل ما بات یمل»مجرد حلم لن یتحقق«
  .تحوي رقم المعاملة وتاریخھا، ومالمح أماٍن لم یبق منھا أي شيء سوى الحسرة على عقود االنتظار

من  وال یزال جاسم یحتفظ بتلك القصاصة التي یشیر اصفرارھا إلى طول االنتظار الذي تجاوز الثالثة عقود، منتقلة معھ
عام تلو العام تتحول «منزل شعبي إلى آخر، على أمل أن یمتلك أرضھ الموجودة في مخیلتھ والبعیدة عن الواقع، یقول: 

عاًما من االنتظار ألستبدل ورقة  ٣٠الرغبة في امتالك أرض من طریق المنح الحكومیة، إلى مجرد وھم، فھل تكفي 
ل فالح ال أملك شیئاً، وحین أصر علي صاحبي بالذھاب معھ للتقدیم أنا رج«وزاد ». المراجعة الصفراء بورقة الصك؟

على منحة أرض، ترددت ولم أحب الفكرة ألنني لم أكن أعتقد بأنني یمكن أن أحصل على أرض باسمي، ولكنھ نجح في 
ً عمل المزرعة المتكدس، وحدسي كان في محلھ فھا أنا ذا، وبعد أن زوجت جمیع أ بنائي إقناعي وذھبت معھ تاركا

تعاقب وزیر تلو الوزیر على وزارة الشؤون البلدیة والقرویة، مثلما تغیر رؤساء وأمناء ». وأحفادي، لم أمتلك تلك األرض
بلدیة األحساء قبل أن تتحول ألمانة، بید أن حلم جاسم في أن یقف وسط أرضھ التي ینتظرھا لم یتغیر، بل بقي مرافقاً 

األمر أنني أجھل ما ھي آلیة توزیع األراضي، ومتى سیأتي دوري، ومن المسؤول  المزعج في«للحسرة، ویشیر إلى أن 
األرض اآلن بعد بلوغي العقد السادس لم تعد لي، ولو قدر هللا وتسلمتھا بعد كل ھذه األعوام، «ویوضح ». عن ذلك؟

غیر یضم عائلتھ، وحلمھ أن ال وال یملك جاسم أي عقار سوى منزل ص». ستكون إرثاً وحیداً ألبنائي، إنھ أمر مؤلم جداً 
شعور األب العاجز عن إبقاء أي شيء ألبنائھ بعد رحیلھ «یغادر ھذه الدنیا من دون أن یورث أبناءه شیئاً، إذ وصف 

بالعذاب الكبیر، فأبي لم یكن یملك شیئاً یورثنا إیاه، وضاقت بنا الدنیا، وما عشتھ ال أتمناه ألبنائي، فھي معاناة ال یعرفھا إال 
في كل موعد قرعة على األراضي، ومنذ اللحظات األولى لإلعالن عن األسماء، یتسمر جاسم في ». من تعایش معھا

مكانھ في انتظار النبأ السعید، وسرعان ما تتالشى الحماسة، لتحل محلھا التعاسة، ما أن یغادر اسمھ القرعة حتى إشعار 
بینھ وبین تحقیق حلم األرض. وصلت أسعار األراضي في القریة  آخر، لیستمر في رحلة االنتظار الطویلة، التي حالت

الریفیة التي یسكنھا جاسم شرق األحساء، وأیضاً القرى المجاورة لھا إلى أسعار خیالیة جداً، إذ تعدت سقف النصف ملیون 
أمراً  لایر، على رغم انتشار مخططات األراضي واتساع تشكلھا، ما یجعل شراء أرض ألصحاب الدخل المحدود

مستحیالً، لیصل بناء البیت إلى حدود الملیون ونصف الملیون لایر، ویمكن أن یزید على ھذا الرقم بكثیر، في ظل 
  .االرتفاعات المتسارعة للعقار ومواد البناء

نات یجھل الكثیرون من منتظري منح األراضي، النظم والقوانین المسیرة إلجراءات المنح، بینما تلتزم البلدیات واألما
الصمت، وال تبذل ما یكفي لتوعیة المواطنین المنتظرین تلك اآللیات من خالل عقد لقاءات وورش عمل وندوات لتوضیح 
ً بید الصدفة.  األمر، وال یوجد مسار محدد لطابور االنتظار الطویل، فالمتقدم ال یعرف متى سیأتي دوره، ویبقى معلقا

ي والعقاري في أكثر من لقاء وحوار، بضرورة إعادة درس مشروع وطالب اختصاصیون ومھتمون بالشأن االقتصاد
ال تتواكب مع العصر الحالي، وإن كانت مناسبة في وقتھا إال أنھا اآلن تشكل عالمة استفھام «توزیع أراضي المنح، إذ 
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المواطنین ، إلى جانب ضرورة تفعیل مشاریع تصحیحیة تقوم على عمل دراسة جدوى تسھم في حل مشكلة أحالم »كبیرة
  المؤجلة، وطوابیر االنتظار الطویلة.

  

  

انعدام النظافة يف مدارس الرياض يتسبب يف خشية أولياء 

  »كورونا«األمور من 
  م   2015 أغسطس 29 -ھـ 1436ذو القعدة  14 الحیاة السبتالمصدر: جریدة 

/Articles/10852732http://alhayat.com  

  

  سعد الغشام  - الریاض 
شكا عدد من أولیاء أمور الطالب والطالبات في مدینة الریاض من انعدام النظافة في مدارس أبنائھم وبناتھم مع انطالق 

اجأ العام الدراسي الجدید، وسط خشیة بعضھم من انتشار فایروس كورونا. وأكد سعد المرشدي، أحد أولیاء األمور، أنھ تف
عند دخولھ مدرسة ابنھ في شرق الریاض، من سوء النظافة وانعدام برادات المیاه الخاصة بالطالب. وأضاف المرشدي 

أن إدارة تعلیم الریاض وفي ظل الحرارة الشدیدة، لم تقم بتأمین برادات میاه للمدارس، خصوصاً » الحیاة«في حدیث إلى 
ً بمحاسبة المقصرین من المرحلة االبتدائیة نظراً إلى تزاید حاجة  الطالب من صغار السن إلى المیاه المبردة، مطالبا

المسؤولین في تعلیم الریاض، مشیراً إلى إن دورات المیاه تعاني من سوء النظافة، لعدم توفیر عمال نظافة في مدارس 
  .منطقة الریاض التعلیمیة

نظافة في مدرستھا. وأكدت المعلمة نوف العصاي، بدورھا، كشفت معلمة في مدرسة بشرق الریاض، عن انعدام كلي لل
طالبة، مبینة أن المدرسة تفتقر أیضاً  1130بحي غرناطة، أن عدد الطالبات في مدرستھا  273التي تعمل في االبتدائیة 

 إلى برادات المیاه للطالبات وتعاني من سوء نظافة دورات المیاه. وأوضحت العصاي أن انعدام النظافة یسبب انتشار
یھاجموننا بسبب عدم نظافة المدرسة، ملقین باللوم «، الفتة إلى إن أھالي أولیاء األمور »كورونا«بعض األمراض، مثل 

وأبدت استغرابھا من تصریحات بعض المسؤولین في تعلیم الریاض، عن جاھزیة المدارس خالل ». علینا نحن المعلمات
ً كبیراً إجازة الصیف، لیتفاجأ عدد من المدارس أن اإلدار ً في ھذا الشأن، معتبرة أن ذلك یسبب إحباطا ة لم تحرك ساكنا

لدى أولیاء أمور الطالبات، الذین امتنع بعضھم عن إحضار بناتھم إلى المدرسة، الفتقادھا إلى النظافة، إضافة إلى أعطال 
  .في المكیفات، تزامنت مع دخول الصیف

إن إدارة المدرسة التي یعمل فیھا، » الحیاة«س المنطقة غیر مھیأة، وقال لـمن جھتھ، أكد المعلم عایض دمحم أن غالبیة مدار
تضطر إلى إحضار بعض العمالة من خارج المدرسة، األمر الذي یخالف قرار وزارة الداخلیة الذي «ولتوفیر النظافة، 

إلیجاد حلول لنظافة المنشآت كلفت مدیري المدارس بالتصرف «، الفتاً إلى إن إدارة التعلیم »یمنع تشغیل عمالة مخالفة
  .«والوحدات التعلیمیة التي یعملون بھا

ابتدائیة للبنات التي تعمل فیھا زوجتھ، إنھاء عقد المتعھد  366وقال عایض دمحم إن إدارة التعلیم أبلغت إدارة المدرسة 
ً مخال فة صریحة لقرار وزارة للنظافة في مدارس البنات، وأن علیھم جلب عامالت تنظیف من الخارج، ما یعد أیضا

  .الداخلیة، مشیراً إلى إن برادات المیاه الخاصة بالطالبات غیر نظیفة
حاولت االتصال بالمدیر العام للتعلیم في منطقة الریاض، من أجل الرد على شكاوى أولیاء األمور وتذمراتھم، » الحیاة»

في المئة من مبیعات المقاصف  10ام ملزمة بتحویل إال أنھ لم یتسن الحصول على رد منھ. یذكر أن مدارس التعلیم الع
المدرسیة إلى حساب إدارة تعلیم الریاض، ما أدى إلى رفع أسعار المقاصف المدرسیة للبضائع لتغطیة العجز الحاصل، 

  .األمر الذي تتحملھ األسر وأولیاء أمور الطالب والطالبات
منتدى الریاض «ریاض دمحم المرشد، قراراً یقضي بتأسیس من جھة أخرى، أصدر المدیر العام للتعلیم في منطقة ال

وأوضح المرشد أن المنتدى التربوي یسعى إلى التواصل مع شخصیات ». حوار من أجل الوطن«بشعار » التربوي
  وقیادات وطنیة في القطاع العام والخاص، لھا عالقة مباشرة أو غیر مباشرة بالعمل
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  ية إثر االعتداء على أسرةتركيا:استنفار يف السفارة السعود
  م   2015 أغسطس 30 -ھـ 1436ذو القعدة  15 االحدالحیاة المصدر: جریدة 

http://alhayat.com/Articles/10870698  

  

  دمحم الداوود  - الدمام 
عائالت السعودیة للضرب من بعض موظفي مطار إسطنبول، إذ تتابع السفارة السعودیة في تركیا، قضیة تعرض إحدى ال

الضرب والشتم أثناء وصولھم إلى مطار أتاتورك في إسطنبول من موظفي «تعرضت مواطنة سعودیة وأبناؤھا إلى 
  .«المطار

اطن الذي السفارة السعودیة تتابع موضوع المو«وقال سفیر خادم الحرمین الشریفین لدى تركیا الدكتور عادل مرداد أن 
  .«تعرضت أسرتھ العتداء من قبل ضباط مطار إسطنبول وھم في طریقھم إلى الوطن

أمس أن السفارة في أنقرة وإنفاذاً للتوجیھات العلیا الحریصة على سالمة » الحیاة«وأوضح السفیر مرداد في حدیثھ إلى 
قریر القنصلیة السعودیة في إسطنبول لیتسنى وأمن وكرامة كل المواطنین الزائرین لتركیا، مشیراً إلى أنھم بانتظار ت

مخاطبة السلطات التركیة المختصة حیال ھذه القضیة، وإجراء تحقیق حیال مالبساتھا ولن تتھاون السفارة في متابعة ھذا 
  .«األمر حتى تتضح الصورة ویحاسب المقصر

إلى المساعدة، كما طالب السیاح وشدد على ضرورة التواصل مع السفارة أو القنصلیة في إسطنبول عند الحاجة 
  .«بضرورة احترام أنظمة وقوانین البلد واالبتعاد عن مناطق التوتر والتجمعات حفاظاً على سالمتھم«السعودیین 

وكانت العائلة السعودیة تعرضت لالعتداء والضرب والشتم من أحد موظفي المطار، إذ قام بسحب األم ودفعھا بالقوة أمام 
عاماً، وذلك بمساعدة ثالثة موظفین آخرین، فیما تم اقتیاد أبناء  14بضرب االبن األصغر البالغ من العمر أبنائھا ثم قام 

  .«المواطنة السعودیة بعد أن تم وضع الســــالســـــل بأیدیھــــم إلــــى مركز الشرطة بالمطار
الوعي جّراء ھذه الحادثة، وأن السبب  وكانت أنباء ترددت عن أن المواطنة السعودیة تعرضت النھیار عصبي أفقدھا

». وقوفھا بالخطأ في المكان المخصص للمعاقین من دون أن تنتبھ للوحات اإلرشادیة«األساسي لما تعرضت لھ یعود إلى 
أحد أبناء العائلة تعرض لكسر في أنفھ، فیما قامت عائلة سعودیة أخرى في المطار بالمساعدة «وأشارت مصادر إلى أن 

  .«المرأة بعد أن تم إیقافھا في سجن المطار في تغطیة
موظف الجوازات قام بضرب ابني بشكل مبرح مع محاولة الخنق مع التلفظ علیھ «وقال رب األسرة في تصریح إعالمي: 

مدیر الخطوط السعودیة للمساعدة، وتم منعھ من الذھاب إلیھم في مركز «، موضحاً أنھ لجأ إلى »بعبارات غیر الئقة
  .«حجة أن النظام ال یسمح بذلكالشرطة ب

أمن المطار منعوني من تقدیم شكوى بعد أن تم الضغط على عائلتي في المطار، وبعد تدخل السفارة «وأشار إلى أن 
  ».السعودیة إلخراجھم، تم إخراجھم من السجن بعد یوم ونصف ولكن تم ترحیلھم إلى المملكة
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نعت من حبضور شهود.» رنيم«أرضعت » أماني«
ُ
.. وم

  احتضانها
  م   2015 أغسطس 30 -ھـ 1436ذو القعدة  15 الحیاة االحدالمصدر: جریدة 

http://alhayat.com/Articles/10870697  

  

  عبدهللا زوید  –ینبع 
من زواج دام أعوام عدة، انتھت بقرارھا التوجھ إلى إحدى  یھیمن حلم األمومة على أماني، التي لم یرزقھا هللا بأطفال

الجمعیات الخیریة لرعایة األیتام ذوي الظروف الخاصة في مكة المكرمة، بطلب احتضان طفل. وُطلب منھا اشتراطات 
، المنزل وأوراق ثبوتیة، وتعریف بالراتب لھا وللزوج. وحضرت لجنة من الجمعیة للمنزل» كروكي«عدة، من بینھا 

  .وأثناء زیارتھا طفلھا، تحولت القضیة لرعایة طفلة أخرى». رامي«لتحصل بعد أشھر على موافقة برعایة طفل یدعى 
، واشترت مالبسھا الجدیدة وكل حاجاتھا، لتنضم ألخیھا من الرضاعة رامي في »رنیم«استعدت أماني لقدوم الطفلة 

، فلجأت لوزارة الشؤون االجتماعیة، »غیر مقنعة«عتقد ھي أنھا منزلھا. لكنھا فوجئت برفض تسلیمھا الطفلة، ألسباب ت
  .مطالبة بإنصافھا
شاھدت الطفلة رنیم، وطلبت احتضانھا، فطلبوا مني أن أنتھي من إرضاع رامي، للبدء في »: «الحیاة«وقالت أماني لـ

رنیم قبل رامي، الذي تمت احتضان الطفلة، ومن ثم إرضاعھا. لكن ما حدث عكس ذلك، فالرضاعة بدأتھا مع الطفلة 
  .«الموافقة النھائیة على احتضانھ

تمكنت من إرضاع الطفلة خمسة رضعات طبیعیة بوجود شھود، بعد أن طبقت طریقة مبتكرة، تسمى «وأضافت: 
». وقمت برفع طلب احتضانھا لمكتب المتابعة التابع لوزارة الشؤون االجتماعیة في مكة المكرمة». الرضاعة بالتحفیز«
بعد رفع الطلب؛ تم إیقاف رضاعة طفلي باالحتضان رامي من إدارة الجمعیة، لرفعي طلب احتضان رنیم. «أكملت: و

وطلب مني تجدید استضافة الطفل رامي، حتى تمت رضاعتھ، ومن ثم استالمھ رسمیاً، وھو معي في منزلي حالیاً. وأثناء 
ن یتم توجیھ الطلب إلدارة الجمعیة. وقمت بذلك. لكن الجمعیة ذلك طلبوا مني كتابة طلب احتضان رسمي للطفلة رنیم، وأ

  .«قررت تسلیم الطفلة ألسرة أخرى، إال أنھا أعیدت بعد یوم واحد من األسرة التي تسلمتھا إلى الجمعیة
بعد إرجاع األسرة الطفلة بیوم واحد فقط، قمت بإرضاعھا بطلب من الجمعیة. وأرضعتھا خمس رضعات «وقالت: 

لیالً، إلكمال الرضعات. وقمت باالستعداد  12واضطررت للبقاء في الجمعیة من الثامنة صباحاً، حتى الـمشبعات، 
واستقبلت أماني قبل نحو أسبوع، ». والتجھیز لوصول رنیم لمنزلي. إال أنني فوجئت بأن الطفلة ستسلم لفتاة لم تتزوج

أبلغوني بأنھم «یتجاوز عمره عام وثالثة أشھر. وذكرت:  اختصاصیتین في منزلھا، لمتابعة أحوال الطفل رامي، الذي لم
». سیتابعون إمكان تسلیمي الطفلة رنیم، الحتضانھا. وتواصلت مع إدارة الجمعیة، وأبلغوني بأنھم بانتظار رد الوزارة

كل رسمي، وتطالب أماني الجمعیة بتسلیمھا الطفلة رنیم، وعدم إبعادھا عن أخیھا من الرضاعة رامي، الذي تحتضنھ بش
كونھا علمت أن الجمعیة قررت تسلیم الطفلة إلحدى الفتیات، وھي غیر متزوجة. وطالبت أماني الوزارة التي تقدمت إلیھا 
بشكوى رسمیة، لتمكینھا من احتضان الطفلة رنیم، ومراجعة موضوعھا بشكل متكامل، والنظر في أمر إرضاعھا 

  .الشرعي
  متبنیة الطفلةالتعلیمات ال تنطبق على »: الجمعیة»

وزارة الشؤون «نقلت تظلم أماني لرئیس مجلس إدارة الجمعیة المھندس حسین بحري، الذي أكد بدوره أن » الحیاة» >
، مؤكداً أن أماني »االجتماعیة ترى أن تسلیم طفلین ألسرة واحدة في وقت قصیر لم یصل لعامین، أمر یخالف األنظمة

  .إلى أنھ یرى أن یتم تسلیم الطفلة ألسرة لم تحتضن طفالً  تحتضن طفالً لم یكمل العامین. وأشار
ونفى بحري نیة الجمعیة تسلیم الطفلة ألي أسرة أخرى، قبل إقناع أماني بأنظمة الوزارة، على رغم وصول خطاب من 

  .«الوزارة یوجھ بتسلیم الطفلة إلحدى األسر
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تقل، تشرف علیھ الدكتورة موضي بترجي، یسمى الجمعیة تتعامل مع مركز مس«وعن الرضاعة بالتحفیز، أوضح أن 
، متخصص في تحفیز النساء العقیمات على اإلرضاع عند رغبتھن في احتضان األطفال، بطریقتین، األولى »بدایة«

  .«طبیعیة باألعشاب، واألخرى میكانیكیة باألجھزة إلدرار الحلیب
الطفل داخل األسرة المحتضنة. ویصبح الطفل محرماً  أجیزت بفتوى شرعیة، حتى یكبر«ولفت إلى أن الطریقة الثانیة 

  ».طفالً بھذه الطریقة 40الجمعیة سبق أن سلمت نحو «، مبیناً أن »شرعیاً لألسرة
  

  
أكد أن املركز اليقدم إغراءات مالية لألطباء لتشغيل مستشفيات 

  اليمن وإمنا يوفر االحتياجات األساسية

راطية وقانونية من عقبات بريوق»: الرياض«د. الربيعة ل 

 منظمات أممية أدت إىل تأخري املساعدات لليمن
  م   2015 أغسطس 28 -ھـ 1436 ذو القعدة 13 الریاض الجمعة المصدر: جریدة 

http://www.alriyadh.com/1077245  

  

  أسمھان الغامدي - الریاض 
مركز الملك سلمان لإلغاثة واألعمال االنسانیة الدكتور عبدهللا الربیعة المستشار في الدیوان كشف المشرف العام على 

الملكي عن وجود عقبات بیروقراطیة وقانونیة من قبل منظمات االغاثة الثمانیة التابعة لألمم المتحدة، والتي أدت إلى 
  .تأخیر توقیع اتفاقیات مع المركز الغاثة الشعب الیمني

ً  50تجمع مركز الملك سلمان اإلغاثي بمنظمة الصحة العالمیة لدعم  اتفاقیة   مرفقاً صحیا
وقال ل"الریاض": إن ھناك أنظمة قانونیة وبیروقراطیة لدى تلك المنظمات احتاجت أن نعمل في المركز على تقلیلھا 

وم البرنامج بدعم اجراءات الغذاء المحلي وبإذن هللا ھم في تجاوب، وقد وقعنا اتفاقیة مع برنامج األمم المتحدة االنمائي ویق
بالیمن واالستجابة الحتیاجات المزارعین وتقدیم االغاثة لھم وذلك لرفع االكتفاء الذاتي لدیھم ویشمل توقیع االتفاق 

  .محافظات صنعاء وأبین وتعز ولحج وعدن وصعدة
اتفاقیاتھا، والمركز حریص على تذلیل ھذه واضاف د.الربیعة أن المركز یتأمل من جمیع المنظمات أن تعجل في توقیع 

العقبات الموضوعة من قبل منظمات االغاثة منذ الیوم األول، وأن یكون شریك وأن تصل ھذه المساعدات للمحتاجین وأن 
تصل لألكثر حاجة في مناطق الیمن المنكوبة، مشیدا بدور منظمة األمم المتحدة االنمائیة التي تخطت ھذه العقبة، مؤكدا 

  .ي ذات السیاق وجود اتفاقیات جدیدة خالل أسبوع فھم خطو الخطوة األولى وستنبعث خلفھا خطوات بإذن هللاف
وقال: مركز الملك سلمان لم یطالب منظمات األمم المتحدة بأشیاء كثیرة طالبنا بثالثة اشتراطات وھي بالدرجة األولى 

لمناطق األكثر تضررا شراكة بین المركز ومنظمات األمم المتحدة الحیادیة في ایصال المعونات وثانیا: أن یكون اختیار ا
وأن نستشیر اللجنة العلیا في االغاثة وثالثا: أن یكون ھنالك قنوات لقیاس وصول ھذه المعونات بتقاریر انجاز، وال اعتقد 

رفض التنازل  أن ھذه شروط كبیرة أو تعجیزیة ولكن لألسف بعض المنظمات رفضت تلك الشروط والمركز بالتالي
عنھا، فمطالب المركز لیست صعبة وھي لضمان وصول المحتاجین في المناطق األكثر تضررا بكل حیادیة وأن یكون 

  .ھناك تقاریر إنجاز وان تكون الدفعات مرتبطة باالنجاز وھذا ماتم الیوم مع منظمة األمم المتحدة االنمائیة
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یة لألطباء السعودیین لتشغیل المستشفیات في الیمن، وأن المتطوعین من وأكد على أن المركز ال یقدم أیة اغراءات مال
األطباء والمختصین والمستشارین لم یطلبوا مال مقابل عملھم االنساني، ولكن المركز عمل على توفیر االحتیاجات 

  .االساسیة المتعارف علیھا في برامج االغاثة من باب المسؤولیة والتقدیر
مرفقا صحیا  50یوان الملكي أن المركز سیوقع قریبا مع منظمة الصحة العالمیة اتفاقیة لدعم مایقارب وأبان المستشار بالد

داخل الیمن لدعم عالج المرضى والمصابین داخل األراضي الیمنیة، كما أن المركز یعمل مع لجنة اإلغاثة العلیا في 
صحة األخوة واألخوات في الیمن ودعم القطاع الیمن وقمنا ونقوم بترتیبات لعالج المرضى والجرحى وأھم دعم ل

الصحي، كما نقوم بارسال إغاثات عبر القوافل البحریة والبریة والجسور الجویة ومساعدات لتجھیز المرافق الصحیة 
بالیمن، ولدینا خطة كبیر إلرسال بعض األطباء المتطوعین لتشغیل مستشفیات الیمن وھي ستساھم في عالج عدد كبیر 

  .ى والمرضى داخل الیمنمن الجرح
جاء ھذا على ھامش توقیع االتفاقیة التي جمعت مركز الملك سلمان االغاثي ببرنامج االمم المتحدة االنمائي ظھر األمس 
بمقر المركز، وأوضح فیھا المشرف العام على المركز الدكتور عبدهللا الربیعة أن عملیات النھب التي تتعرض لھا قوافل 

لمركز الملك سلمان ولكن من كل من یقوم باإلغاثة داخل الیمن سواء من المملكة أو خارجھا أو من  االغاثة لیست فقط
المنظمات األممیة، مناشدا األمم المتحدة أن تحرص على أال یتم التعرض للقوافل االغاثیة من مركز الملك سلمان أو غیر 

  .ةالمركز ألي عملیة نھب أو سلب ألن ذلك جریمة في حق االنسانی
كما أن ھناك عملیات نھب من الملیشیات المسلحة وغیر المسلحة للمواد اإلغاثیة، وھناك حاالت لتجاوزات ولكن مركز 
الملك سلمان یطلع ویتابع ویشرف على ما یقوم بھ،ولدینا قنوات تتابع وصول ھذه اإلغاثة إلى مستحقیھا، ولدینا مواثیق 

المحتاجین لھا في الیمن، ولكل عملیة إغاثیة تجاوزات ولكنھا ال تشكل  لوصول المواد الغذائیة والصحیة إلى مرافق
  .ظاھرة بالنسبة لنا، عملیة النھب والسلب موجودة ولكنھا لیست فقط لقوافل المركز بل لقوافل األمم لمتحدة كذلك

اء الیمنیون الیوجد منھم وحول مدى جدیة االطباء الیمنیین المقیمین في المملكة للذھاب ضمن قوافل االغاثة قال: األطب
اسما وھؤالء ینتظرون تأھیل المستشفیات للعمل  150تقاعس ولدینا تسجیل عدد كبیر من األسماء تصل إلى أكثر من 

داخل الیمن للعمل بھا، مضیفا أنھ لدیھم برنامج كبیر مع منظمة الصحة العالمیة وحین تأھیل ھذه المستشفیات سوف ترون 
  .ن من الیمنیین أو غیر الیمنیین للعمل داخل المستشفیات الیمنیةتوافد األطباء المختصی

وأضاف د.الربیعة أن اإلغاثة التي تصل إلى عدن لیست لعدن فقط وإنما ھي مدخل من خالل المیناء والمطار لدخول 
الیمن، االعانات، والمركز ال ینتظر الدخول االعالمي في عدن لیكون ھو مصدر المعلومة الوحید حول احتیاجات 

فالمركز لدیھ مصادره من منظمات األمم المتحدة ومؤسسات المجتمع المدني داخل الیمن وكذلك في تواجد للمركز داخل 
الیمن عبر شركاء داخلیین وكذلك من قبل اللجنة العلیا لالغاثة والحكومة الشرعیة، وكل ھذه المعلومات تجمع في المركز 

طق األكثر تضررا إلیصال ھذه المعونة وأال نعتمد على المعلومة من مصدر واحد وتحلل وبناء على ذلك نتفق على المنا
وإنما من مصادر متعددة، مشددا على أن معونات المركز تصل إلى جمیع مناطق الیمن وھي لم تخصص للمناطق 

  .المحررة وإنما لكل مناطق الیمن االكثر تضررا
احیة الغذائیة والصحیة وندرس حالیا زیادة الدعم سواء من خالل وقال: المركز كان والزال یدعم عملیة تعز من الن

منظمات األمم المتحدة أو مباشرة من خالل منظمات ومؤسسات المجتمع المدني داخل الیمن وأؤكد لك أن المركز سیركز 
  .على كل المناطق والمدن األكثر تضررا خالل ھذه الفترة

سلمان االغاثي الحرص على الشركات المستدامة مع منظمات األمم المتحدة، كما أن أحد األسباب الرئیسیة لمركز الملك 
واآلن األمم المتحدة تنظر لشراكة مستدامة وأن یكون المركز لیس ممول فقط وإنما شریك استراتیجي یشارك في الرأي 

  .والتنفیذ وھذه بدایة طموحة للمركز
اثة واألعمال االنسانیة یسعد الیوم بتوقیع اول اتفاقیة مع منظمات وأضاف بعد توقیع االتفاقیة أن مركز الملك سلمان لإلغ

األمم المتحدة وھو برنامج االمم المتحدة االنمائي وھي باكورة برامج عدة تمثل استجابة خادم الحرمین الشریفین لنداء 
ي الیمن ویشمل عدة مناطق في األمم المتحدة العاجل إلغاثة الیمن وھو برنامج إلعادة إنماء ما یخدم الغذاء والزراعة ف

الیمن بما یؤكد أن مركز الملك سلمان یعمل بحیاد وینظر لجمیع الیمنیین بنظرة وحدة، ونأمل من بدایة ھذا التوقیع أن 
یكون رسالة واضحة لبقیة منظمات األمم المتحدة أن تحذو حذو برنامج األمم المتحدة اإلنمائي وسرعة االستجابة الحتیاج 

ك لدعوة المركز سلمان االغاثي لسرعة الشراكة والتوقیع التي تضمن مساعدة ورفع معاناة اإلخوة واألخوات الیمن وكذل
  في الیمن.
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مليون ريال غرامات..وخمالفاتهم تنوعت ما بني نقل املتسللني  56

 .. والتسرت عليهم

ألف قرار إداري حبق مواطنني ومقيمني  35اجلوازات تصدر 

 خالل تسعة اشهر
  م   2015 أغسطس 28 -ھـ 1436 ذو القعدة 13 الریاض الجمعة مصدر: جریدة ال

http://www.alriyadh.com/1077172  

  

  فھد اللویحق  - الریاض 
جوازات و المشّكلة في أوضح مدیر عام الجوازات اللواء سلیمان بن عبدالعزیز الیحیى أن اللجان اإلداریة التابعة لل

) ( خمسة  35.010ه (30/9/1436ه إلى تاریخ 1/1/1436جوازات مناطق ومحافظات المملكة أصدرت من تاریخ 
ً وعشرة ) قرارات إداریة بحق مواطنین ومقیمین تنوعت مخالفاتھم ما بین نقل المتسللین والتستر علیھم  وثالثون ألفا

) لایر ، 56.243.200ملت ھذه العقوبات السجن وغرامات مالیة مستحصلة بلغت ( وتشغیلھم وتقدیم المساعدة لھم، وقد ش
) لایر والتشھیر بھم والمطالبة بمصادرة المركبات التي استخدمت 329.428.500وغرامات مالیة غیر مستحصلة تبلغ (

قرارات من لدن صاحب ) مركبة وتم اعتماد جمیع ھذه ال 287في نقل المتسللین والمخالفین ومساعدتھم حیث بلغت( 
  . – حفظھ هللا –السمو الملكي ولي العھد نائب رئیس مجلس الوزراء وزیر الداخلیة 

من جھة أخرى أكد قائد قوات الجوازات للحج نائب مدیر عام الجوازات اللواء ضیف هللا بن سطام الحویفي أن عدد 
) مرحالً من مخالفي نظام اإلقامة، وحث 507.788( ه حتى تاریخھ بلغ 1436المرحلین من بدایة العام الھجري الحالي 

اللواء الحویفي جمیع المواطنین والمقیمین لاللتزام والتقید بأنظمة وتعلیمات الحج مشیراً إلى أن المدیریة العامة للجوازات 
وبات الفوریة شكلت عدة لجان إداریة موسمیة في مراكز مداخل مكة المكرمة تعمل على مدار الساعة وتتولى إصدار العق

  : بحق المخالفین الناقلین للحجاج بدون تصریح حج , وقد نصت تلك العقوبات على اآلتي
أوالً / یعاقب كل من یتم ضبطھ وھو ینقل حجاجا ال یحملون تصاریح حج نظامیة بالسجن لمدة خمسة عشر یوماً وبغرامة 

بة بمصادرة وسیلة النقل البریة بحكم قضائي إن كانت مالیة مقدارھا عشرة آالف لایر عن كل حاج یتم نقلھ, مع المطال
  .مملوكة للناقل أو المتواطئ أو المساھم في نقلھ

ثانیاً / في حال تكرار المخالفة للمرة الثانیة یعاقب المخالف بالسجن لمدة شھرین وبغرامة مالیة مقدارھا خمسة وعشرون 
  . ألف لایر عن كل حاج یتم نقلھ

ً / وفي حال تكر ار المخالفة للمرة الثالثة وما فوق یعاقب المخالف بالسجن لمدة ستة أشھر وبغرامة مالیة قدرھا ثالثا
  . خمسون ألف لایر عن كل حاج یتم نقلھ

 ً   . وفي كل األحوال یتم ترحیل المخالف إن كان وافداً بعد تنفیذ العقوبة , ویمنع من دخول المملكة وفقاً للمدد المحددة نظاما
الحویفي إلى أن عقوبة نقل المتسللین أو التستر علیھم أو تقدیم أي وسیلة من وسائل المساعدة لھم نصت على وأشار اللواء 

  : اآلتي
  .ألف لایر وتتعدد الغرامة بتعدد المخالفین100غرامھ مالیة تصل إلى  -1
  .السجن لمدة تصل إلى سنتین -2
  .الترحیل إن كان المخالف وافداً  -3
  .التشھیر بالمخالف -4
5-  ً   .مصادرة المركبة قضائیا

http://www.alriyadh.com/1077172
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ودعا قائد قوات الجوازات للحج جمیع المواطنین والمقیمین إلى استخراج التصریح الرسمي ألداء فریضة الحج تفادیاً 
للعقوبات التي ستطبق بحق المخالفین لتعلیمات الحج بكل حزم , كما حث ضیوف الرحمن القادمین من خارج المملكة إلى 

ه آخر 30/11/1436القدوم والمغادرة قبل انتھاء المدة المحددة بالتأشیرة القادمین بموجبھا , مؤكداً بأن التقید بمواعید 
موعد الستقبال الحجاج عبر منافذ المملكة البریة , مع التذكیر لضیوف الرحمن من مواطني دول مجلس التعاون الخلیجي 

  حتى ال یتم اعادتھم. بضرورة حملھم التصریح الرسمي ألداء الفریضة من بالدھم
  

  
جلنة متخصصة يف احلماية من  44جممع األمل يستضيف اجتماع 

  العنف واإليذاء

 حالة عنف خالل الثالثة أعوام املاضية غالبيتها نساء 5300
  م   2015 أغسطس 29 -ھـ 1436 ذو القعدة 14  السبتالریاض المصدر: جریدة 

http://www.alriyadh.com/1077366  

  

  حمد بن مشخص  - الریاض 
كشف مدیر إدارة الحمایة من العنف واإلیذاء بوزارة الصحة األخصائي االجتماعي تركي المالكي أن لجان الحمایة من 

حالة عنف وإیذاء  5300العنف واإلیذاء في المنشآت التابعة لوزارة الصحة تعاملت خالل الثالث سنوات الماضیة مع 
  .غالبیتھا نساء

لك خالل االجتماع التعریفي األول للجان الحمایة من العنف واإلیذاء بالمنشآت الصحیة التابعة للشؤون الصحیة جاء ذ
بمنطقة الریاض، والذي أوضح أنھ أقیم لتأكید أھمیة التعامل مع حاالت العنف واإلیذاء وفق التنظیمات الصادرة من 

ھدف مناقشة الصعوبات والمعوقات التي تواجھ اللجان أثناء الوزارة مع تشكیل اللجان وفق ما صدر بشأنھا، وذلك ب
  .التعامل مع الحاالت التي تحضر للمنشأة الصحیة

وذكر المالكي أن االجتماع خرج بجملة من التوصیات أھمھا، عمل ملتقیات دوریة مع رؤساء اللجان، وإعداد دلیل 
الحمایة في المستشفیات وتوعیة الممارسین بھا، ودراسة إجراءات وسیاسات عمل داخلیة، والتأكید على أھمیة دور لجان 

تفعیل التبلیغ اإللكتروني بھدف تسریع إجراءات التعامل مع الحاالت المعنفة، والتأكید على إلزامیة التبلیغ عن الحاالت 
  .المعنفة عند التعامل معھا في المنشأة الصحیة

عامل مع ھذه الحاالت وأن نظام الحمایة من اإلیذاء الصادر من وأشار إلى أن وزارة الصحة قد بدأت بعمل تنظیمات للت
  .المقام السامي الكریم جاء معززا لھذه التنظیمات

من جھتھ ذكر رئیس فریق الحمایة من العنف واإلیذاء استشاري الطب النفسي الدكتور فھد المنصور أن دور الفریق 
اإلحصاءات السنویة لرصد الحاالت المعنفة والتواصل مع  یتمثل في اإلشراف على لجان الحمایة في المنطقة وعمل

الجھات المعنیة لتسھیل عمل اللجان، وعمل ملتقیات لتطویر العمل واجتماعات تشاوریة مع رؤساء لحان الحمایة في 
تأكد من المنشئات الصحیة وتزویدھم بكل جدید في ھذا الخصوص والقیام بزیارات میدانیة تفقدیة للجان في المستشفیات لل

تطبیقھا إلجراءات النظامیة مع الحاالت، والذي یؤكد نظام الحمایة من اإلیذاء الصادر من المقام السامي على تجریم أي 
  .رفض أو تخاذل في التعامل مع العنف واإلیذاء

 44یاض بلغ بدورھا قالت منسقة الفریق األخصائیة االجتماعیة أمل الحواري "إن عدد لجان الحمایة التابعة لصحة الر
لجنة موزعة على جمیع المستشفیات داخل الریاض وخارجھا، وإن فریق الحمایة التابع الشؤون الصحیة بالمنطقة مكون 

أشخاص یرأسھم الدكتور فھد المنصور ویضم في عضویتھ كال من الدكتور علي الطلحي، والدكتور فیصل  8من 
لصلیح، واألخصائیة النفسیة لیلى العباد، واألخصائیة االجتماعیة زینب العتیبي، والدكتورة دالیا مختار، والدكتور غادة ا

  البار، إضافة لھا كمنسقة للفریق".
  

http://www.alriyadh.com/1077366
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  "ضمن مشروع "احلاضنات

ختططان لتأهيل النزيالت » السجون«مؤسسة حممد بن فهد و

 مبناطق اململكة
  م   2015 أغسطس 30 -ھـ 1436 ذو القعدة 15 االحدالریاض المصدر: جریدة 

http://www.alriyadh.com/1077601  

  

  إبراھیم الشیبان  -الخبر 
تعكف مؤسسة األمیر دمحم بن فھد للتنمیة اإلنسانیة، بالتعاون مع اإلدارة العامة للسجون بالمملكة ضمن مشروع "حاضنات 

ون المملكة في مشروع "حاضنات السجون" رغبة في تأھیلھن، وتعمل السجون"، إلى تسجیل النساء النزیالت في سج
  .المؤسسة حالیاً على إعداد خطط العمل لھذا المشروع، سعیاً لتنفیذه قریبا

حیث أكد في ھذا السیاق د. عیسى األنصاري أمین عام المؤسسة، أن مشروع حاضنات السجون یھدف إلى تأھیل نزالء 
ول التدریب المؤدي للتوظیف والثاني التأھیل على إدارة المشروعات الصغیرة، وقامت السجون من خالل مسارین، األ

المؤسسة بتمویل مشروعات صغیرة لمن انتھت محكومیتھن تصل إلى ثالث مئة ألف لایر، ومول المشروع سبعة 
ً في المنطقة الشرقیة، ونطمح من خالل ھذا المشروع إلدخال النزیالت وتأ ھیلھن وتدریبھن مشروعات تعمل حالیا

  .لیصبحن عضوات فاعالت في المجتمع بعد نجاح المشروع مع النزالء الرجال
ولفت د. األنصاري أن مشروع حاضنات السجون جھز ستة معامل حاسب آلي في سجون المنطقة الشرقیة، والمدینة 

ض وجیزان إذ سیتم االنتھاء منھا في المنورة وجدة على مستوى المملكة، وجاٍر حالیاً إنشاء معامل في سجون مدینتي الریا
 317دورة تدریبیة خالل الثالث السنوات الماضیة فیما بلغ عدد المتدربین  16األشھر القلیلة المقبلة، منھیا المشروع 

  .متدربة
م وقدم األمین العام، شكره لسمو رئیس مجلس أمناء المؤسسة، األمیر دمحم بن فھد بن عبدالعزیز، على ما یقدمھ من دع

ومتابعة لمشروعات وبرامج المؤسسة والتي تركت آثاراً إیجابیة على المستفیدین منھا، وثمن مشاركة اإلدارة العامة 
  للسجون بالمملكة في ھذا المشروع وإنجاح أھدافھ.

  

  

% بدل غالء للموظفني غري 15جملس اخلدمة املدنية: 

 السعوديني
  م   2015 أغسطس 28 -ھـ 1436 ذو القعدة 13 الجمعة المدینةالمصدر: جریدة  

madina.com.sa/node/627375-http://www.al  

  

  الباحة  -عبدالرحمن أبوریاح 

http://www.alriyadh.com/1077601
http://www.al-madina.com.sa/node/627375
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% إلى رواتب وعالوات غیر السعودیین المتعاقد 15وافق مجلس الخدمة المدنیة على إضافة بدل غالء معیشة بنسبة 
ھم وفق الئحة توظیف غیر السعودیین في الوظائف العامة. حیث أوضح قرار المجلس أنھ وبعد االطالع على الدراسة مع

المعدة ألوضاع غیر السعودیین العاملین في الوظائف العامة، إضافة إلى المحضر المعد لبحث إضافة بدل غالء المعیشة 
فقة على طلب وزارة الخدمة المدنیة بإضافة ھذا البدل، وإیقاف % إلى الرواتب والعالوات، فقد صدرت الموا15بنسبة 

ھـ عن جمیع المشمولین بھ من غیر السعودیین الخاضعین 19/1/1429صرف بدل غالء المعیشة المعتمد في تاریخ 
وات الخبرة لالئحة، ومراعاة التعلیمات والترتیبات التي اتخذتھا وزارة الخدمة المدنیة المنظمة الحتساب الراتب وعدد سن

المحتسبة عند بدایة التعاقد. وبین القرار أنھ یجب أن تتوفر لدى المتعاقد عند التعاقد خبرة ال تقل عن سنتین ویستثنى 
الحاالت التي یتعذر تطبیق ھذا الشرط. ویشترط لصحة التعاقد أن یتوفر لدى المتعاقد المؤھل العلمي المطلوب للفئة وعدد 

ق عالوة عن المؤھالت العلمیة الزائدة عن متطلبات شغل الفئة. وذكر القرار أن الحد األقصى سنوات الخبرة، فیما یستح
سنة شریطة أن تكون بعد المؤھل العلمي  15لسنوات الخبرة التي تحتسب عند بدایة التعاقد ویمنح عنھا عالوة خبرة 

المكتسبة داخل المملكة في المستشفیات  المحتسب لتحدید الراتب وحسب طبیعة عمل الوظیفة، ویشترط الحتساب الخبرة
والمستوصفات والمراكز الصحیة في القطاع الخاص أن تتوفر فیھا الضوابط التي تضمنھا وزارة الخدمة المدنیة. وتلتزم 
الجھة المتعاقدة باستصدار شھادة تصنیف مھني لمؤھل المتعاقد العلمي والعملي من الھیئة السعودیة للتخصصات الصحیة 

  كفاءتھ المھنیة وكذلك تسجیل مھني للمتعاقد عن طریق الھیئة ذاتھا.تؤكد 
  

  

لتطاوله » طبيب أضم«يطالبون صحة جدة مبعاقبة » مغردون«

 على مسن
  م   2015 أغسطس 30 -ھـ 1436 ذو القعدة 15 االحدالمدینة المصدر: جریدة  

madina.com.sa/node/627698-/www.alhttp:/  

  

  جدة  -المدینة
طالب مغردون إدارة الشؤون الصحیة بجدة بمعاقبة طبیب تطاول على مسن باللفظ في جانب من معاملتھ السیئة للمرضى 

فى ، یُظھر الطبیب الذي قال مغردون إنھ بمستش»مقطع فیدیو«والمراجعین. وتداول مرتادو مواقع التواصل االجتماعي 
  .أضم العام وھو یتطاول ویتلفظ على مسن

  وكان المسن قد أبدى تذمره للطبیب حول تجاھلھ المرضى والمراجعین وانتظار دورھم لساعات.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

http://www.al-madina.com.sa/node/627698
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دار املالحظة جبدة.. رعاية شاملة للنزالء وجناح خاص 

  «املثاليني«بـ

 زارتها ورصدت أوضاع النزالء بها» املدينة « 
  م   2015 أغسطس 30 -ھـ 1436 ذو القعدة 15 االحدالمدینة  المصدر: جریدة 

madina.com.sa/node/627604-http://www.al  

  

  سعد الجھني  - جدة تصویر  -تركي القحطاني 
ؤقت منھا أن یكون عمر الحدث أقل من الثامنة تضع دار المالحظة االجتماعیة بجدة وفقا لألنظمة عدة شروط للحبس الم

عشر، وأن یصدر بحق النزیل أمر بالحبس االحتیاطي من نیابة األحداث أو غیرھا من المحاكم المختصة أو السلطة 
اآلمرة بالتوقیف، وأال یكون مدمنا على المخدرات أو المسكرات وإذا ما ثبت ذلك من التقاریر الطبیة ومالحظة الجھاز 

العامل بالدار تقوم بإخطار الجھة األمنیة المعنیة التحاذ اإلجراءات المناسبة بجانب أن یكون النزیل خالیا من  الفني
  .األمراض واالضطرابات العقلیة والنفسیة والعصبیة واإلعاقة الجزئیة أو الكلیة أو األمراض المعدیة

لمثالیین، ورصدت آلیة إعداد األطعمة بداخل صاالت قامت بجولة داخل الدار بعد افتتاح الدار المخصصة ل» المدینة»
الطعام، حیث أكد مدیر إدارة األنشطة والبرامج فھد الجعید أن النزالء الذین یلتزمون بأنظمة الدار وال یتم رصد أیة 

زات، ویحصلون على معاملة خاصة والعدید من الممی» المثالیین«مخالفات علیھم یتم ترقیتھم بالدار لیكونوا من فئة 
بوضعھم في مھجع (جناح) خاص یحتوي على أسّرة ممیزة وعلى العدید من األلعاب المختلفة والمتنوعة ومطبخ خاص 

  .وأوقات النوم المحددة تختلف حسب ما یتفق علیھ النزالء أنفسھم
  خدمات وألوان

نھا األنشطة الثقافیة والریاضیة وأضاف الجعید أن المثالیین یحصلون على جمیع الخدمات المتوفرة بالدار بشكل ممیز وم
والتدریبیة منوھا بأن جمیع النزالء یصرف لھم زي بألوان مختلفة یكون منھا اللون األصفر والذي یدل على أن النزیل ال 

أیام، واللون األخضر للنزالء أصحاب البنیة الصغیرة، واللون األحمر  4زال موقفا للتحقیق ومدة مكوثھ بالدار قرابة الـ
  .اب البنیة متوسطي األحجام، واللون الرصاصي لكبار األحجام، أما عن اللون البني فمخصص للنزالء المثالیینألصح

أشھر، مشیًرا إلى أن ھناك حالق بداخل الدار وتتم  6زیّا في مدة أقصاھا  12وعن تغییر الزي أشار الجعید بأن لكل نزیل 
إلى أن دور المالحظة تعنى بتحقیق أسس التربیة والتقویم واإلصالح  حالقة جمیع النزالء (بماكینة صفر). ولفت الجعید

سنوات وال تتجاوز ثماني عشرة سنة  8والتأھیل السلیم لفئات األحداث المعرضین لالنحراف ممن تتراوح أعمارھم بین 
ضطراب وسطھم من المارقین عن سلطة أولیاء أمورھم أو المشردین نتیجة ألوضاع أسرھم أو المھددین باالنحراف ال

األسري، إذ تعتمد ھذه الدور في خططھا على مواجھة تلك االنحرافات باتخاذ التدابیر الوقائیة من خالل االكتشاف المبكر 
لألحداث الذین تظھر علیھم بوادر االنحراف وفقا لمعاییر علمیة وأسس تربویة سلیمة. مؤكدا أن التدابیر الوقائیة التي 

لشؤون االجتماعیة تؤدي وظیفة ھامةً في مواجھة جنوح األحداث استنادا إلى أن الوقایة خیر من تنتھجھا وزارة العمل وا
  .العالج

  برامج وقائیة
وبین أن البرامج الوقائیة تھتم بحاالت المعرضین لالنحراف نتیجة لتوافر ظروف أسریة أو عوامل بیئیة غیر سلیمة 

ھؤالء األحداث عن العوامل النشطة التي قد تكون سببًا رئیًسا في  تعرضوا لھا وانعكست آثارھا علیھم، حیث یتم عزل
انحرافھم، كما تھتم بتوفیر المناخ والبیئة المناسبة لألحداث المعرضین لالنحراف بھدف تأھیلھم لیكونوا مواطنین 

http://www.al-madina.com.sa/node/627604
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ذ استقبال نزیل أخصائیي علوم نفسیة، ویبدأ عملھم من 4اخصائیا اجتماعیا، و 13صالحین، مضیفًا بأنھم تحت إشراف 
  .جدید إذ یتم فتح ملفھ ومعاینتھ من قبلھم وعمل كشف سري

وأشار إلى أن ھناك عدد من النزالء یعانون من حاالت نفسیة وبعض االضطرابات مكنتھم سابقًا من عمل جرائم مختلفة 
مضیفًا بأن ھناك أخصائیین وأن عمل المختصین ھو تفكیك الحالة النفسیة للنزیل ومحاولة عالجھ أثناء فترة محكومیتھ، 

  .لكل مھجع بالدار
مشرفین یقومون بالمناوبة في الوردیة الواحدة حیث إن مھاجع النوم یكون في منتصفھا غرفة زجاجیة  4وقال: ھناك 

مخصصة للمراقبة اللیلیة، مشیًرا إلى ان النزالء صغار العمر یتم وضع أماكن نومھم بالقرب من غرفة المراقبة لیكونوا 
  .لقرب من المشرفینبا

وعن المدرسة بداخل الدار نوه الجعید أن ھناك مدرسة (حكومیة) بداخل الدار لدیھا طاقمھا التعلیمي واإلداري المتكامل 
  .یلتحق بھا النزالء الذین یریدون إكمال مسریتھم التعلیمیة، مشیًرا إلى أن ھناك الكثیر ممن یرفضون الدراسة

محكومیة النزیل الملتحق بالمدرسة یتم تحویل ملفھ إلى مدرسة خارج أسوار الدار لیكمل بعد  ولفت الجعید أنھ بعد إنتھاء
  .ذلك دراستھ دون أن یذكر بأنھ كان نزیًال في دار المالحظة

جھاز (كمبیوتر)، یتم من خاللھ تعلیم النزالء على تقنیة األجھزة وعلوم  16وأشار إلى وجود صالة للحاسب اآللي بھا 
مواكبة عصر التقنیة مضیفًا إلى أن ھناك معمال خاصا بالفنیة واالبتكارات واإلبداعات یتم اإلشراف علیھ من الحاسب و

قبل مدرب تربیة فنیة بحصص مجدولة لجمیع النزالء، وصالة ریاضیة یوجد بھا العدید من األجھزة الریاضیة والتي یتم 
  .تجدیدھا في كل عامین

  طباخون ممیزون
صالة الطعام تتمیز بوجود طباخین ممیزین ویتم اختیارھم بدقة وعنایة من وزارة الشؤون االجتماعیة  وأضاف الجعید أن

حیث إنھم یقومون باالجتماع مع بعضھم ویقررون اختیار الوجبات المقدمة للنزالء لوقت محدد ومن ثم تغییر أنواع 
شاء. ولفت إلى أن أدوات المطبخ تتجدد بشكل مستمر وجبات تقدم وھي اإلفطار والغداء والع 3الوجبات مشیًرا بأن ھناك 

  .ویحظى المطبخ بجوالت مستمرة من قبل اإلداریین بالدار
وعن العیادة الطبیة قال الجعید: توجد مركبة إسعاف طبي بالساحة الخارجیة لنقل النزیل في حال استدعت حالتھ لنقلھ ألحد 

أیام من  3طبیة بداخل الدار یوجد بھا ممرض واحد وطبیب یتواجد كل المستشفیات المتخصصة، مشیًرا إلى أن العیادة ال
  .األسبوع

  أیام الزیارة
ولفت أن أیام الزیارة ھي یومي األحد (للرجال) ویوم الثالثاء (للنساء) حیث إن ھناك فریقا أمنیا یقوم بتفتیش الزائرین 

بأن دار المالحظة یقدم خدمة نوعیة للزیارات ووضعھم في صالة مخصصة للزیاة حتى ینتھي الوقت المسموح، مشیًرا 
الخارجیة للنزالء حیث إن النزیل المثالي في حال وجود مناسبة عائلیة مھمة لذوي القرابة من الدرجة األولى یسمح 

  .أیام بشرط وجود كفیل إحضار من والده أو من ینوب عنھ 3بخروج النزیل مع ذویھ في مدة أقصاھا 
  نشاطا متنوعا 12

األنشطة والبرامج الریاضیة والترفیھیة قال الجعید إن ھناك برنامجا یختلف حسب مواسم العام، مشیًرا إلى أن عدد وحول 
نشاطا متنوعا، مضیفًا أن ھناك دوري كرة قدم وطائرة وألعاب شعبیة، وفي موسم  12األنشطة في الوقت الحالي یتعدى 

العرض لمشاھدة المباریات العالمیة في شاشة عرض كبیرة في الساحة كأس العالم والمباریات المھمة یتم توفیر بطاقات 
  .الداخلیة للنزالء

وأضاف الجعید أن أھم المحفزات التي تساعد فئة األحداث في ارتكاب الجریمة ھي البیئة المحیطة بالحدث إذ أن فترة 
والسلبیة بشكل كبیر، مضیفًا أن األسرة ذات  المراھقة ھي المرحلة العمریة التي یكتسبون بھا الظواھر الخارجیة اإلیجابیة

أھمیة كبیرة في إبعاد الحدث من الظواھر البیئیة المحفزة للجریمة مثل مشاھدة أفالم القتل والسرقات وضرورة تعمیق 
لى معنى الدین اإلسالمي الحنیف في نفوس أبنائھم، ویأتي أخیًرا دور األصحاب الذین طالما قاموا بتوریط الحدث وسحبھ إ

  .مكامن اإلجرام. مشیرا إلى أن الكثیر من الجرائم في الدار كانت نتیجة عدم مراقبة األبناء
وأكد الجعید أن أولیاء األمور یحق لھم التقدم بطلب إلحاق إلبنائھم واالستفادة من خدمات الدار بشروط توافرھا، مشیًرا 

تھم الدراسیة بأنھم كانوا نزالء في دار المالحظة على أن یكون إلى أنھ ال یتم وضع سابقة في ملفاتھم أو اإلشارة في شھادا
من ضمن المارقین من سلطة آبائھم أو أولیاء أمورھم أو المشردین الذین ال مأوى لھم، والمھددین باالنحراف الضطراب 

  وسطھم األسري.
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الشورى يستدعي وزير التعليم ملناقشة استقالل اجلامعات 

  ةواالبتعاث وتدني الكفاء

طالب مبنح إدارات املناطق صالحيات أوسع حلل مشكلتي النقل 

 والتنقل اليومي
  م   2015 أغسطس 30 -ھـ 1436 ذو القعدة 15 االحدالمدینة المصدر: جریدة  

madina.com.sa/node/627576-http://www.al  

  

  یاض الر -جابر المالكي 
أن لجنة الشؤون التعلیمیة والبحث العلمي وجھت خطابا لوزیر التعلیم » المدینة»كشفت مصادر مطلعة بمجلس الشورى لـ

ھـ، واطالع اللجنة 1435الدكتور عزام الدخیل، تطالبھ بحضوره جلسة للجنة لمناقشة تقریر وزارة التعلیم للعام الماضي 
قبلیة بعد أن تم دمج وزارتي التعلیم العالي والتربیة والتعلیم في وزارة واحدة، على آخر مستجدات الوزارة وخططھا المست

والوقوف على سیاسة االبتعاث ومدى ارتباطھا باحتیاجات التنمیة، وحسب اللجنة فإن ھناك مؤشرات تؤكد تدني مستوى 
  .الكفاءة للنظام التعلیمي والتربوي داخل المدارس رغم البرامج التطویریة

لمصادر: إن ھناك عددا من الموضوعات المطروحة للناقش سواء من خالل التقریر أو موضوعات قد تم إثارتھا وقالت ا
من األعضاء في آخر تقریر درسھ المجلس لوزارة التعلیم والتي من ضمنھا المطالبة بمعرفة خطة الوزارة للمرحلة 

، خصوصا أن ھناك قلقا مشوبا بالحذر لبعض النقاط الرئیسیة المستقبلیة بعد دمج وزارتي التربیة والتعلیم والتعلیم العالي
فیما یخص الجامعات في مرحلة الدمج المرحلة االنتقالیة كمعرفة رؤیة وزارة التعلیم وتوجھھا حول الجامعات في ھذه 

علیم العالي، المرحلة وعلى المدى البعید، ووضع السنة التحضیریة بالجامعات والمركز الوطني للقیاس والتقویم في الت
وسیاسة االبتعاث الخارجي والمنح الداخلیة وجودة برامجھا وارتباطھا باحتیاجات التنمیة الشاملة والمتوازنة، وكذلك 

  .السیاسات العامة لماھیة االستقالل بالمفھوم الوطني
دارة الجامعات، كما أن وأشارت المصادر إلى أن ھناك عدة تساؤالت منھا تحدید دور وزارة التعلیم اإلشرافي وكیفیة إ

ھناك بعض الجامعات الحكومیة المھیأة لالستقالل، وأخرى ناشئة ما زالت تحتاج وقتا إلكمال بنیتھا األكادیمیة واإلداریة 
  .والتنظیمیة واإلنشائیة لتصبح مستقلة

على » المدینة«صلت وعلقت لجنة الشؤون التعلیمیة والبحث العلمي في تقریرھا األخیر والذي درسھ أعضاء المجلس وح
نسخة منھ أن جمیع المشروعات والبرامج التطویریة ورغم أنھا موجھة لرفع مستوى الطالب والطالبات وإعدادھم جیدا، 
إال أنھ یالحظ استمرار اتساع الفجوة بین متوسط نتائج الثانویة العامة ومتوسط نتائج اختبارات التحصیلي والقدرات، 

% في أقسامھا األدبیة، وترى اللجنة أنھ 15% في أقسامھا العلمیة و 18لوزارة بلغ أكثر من فمقدار الفجوة حسب تحدید ا
  .مؤشر یؤكد تدني مستوى الكفاءة الداخلیة للنظام التعلیمي والتربوي داخل المدارس

ل اإلداري والمالي وطالبت لجنة التعلیم والبحث العلمي بمجلس الشورى بمنح إدارات التربیة والتعلیم في المناطق االستقال
عن الوزارة، بعد مالحظة اللجنة بأن تلك اإلدارات ال تحظى بالصالحیات الكافیة في الجوانب التعلیمیة والتربویة 
واإلداریة والمالیة، ورأت مناسبة منحھا العمل التنفیذي الكامل في الجانبین اإلداري والمالي لترتیب اإلدارات ألولویاتھا 

اتھا، وتحقیق االستمرار والثبات للمعلمین والمعلمات من خالل ارتباط وظیفة المعلم أو المعلمة واحتیاجاتھا ومشروع
بمیزانیة المنطقة وحاجتھا الفعلیة من التخصصات، وھو ما یؤدي إلى حل مشكلة النقل الخارجي والتنقل الیومي للمعلمین 

  ن أن تكون تنفیذیة وتنظیمیة ورقابیة.والمعلمات، وتحول عمل الوزارة إلى جھة تنظیمیة رقابیة بدال م

http://www.al-madina.com.sa/node/627576
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تعزيز لشراكة احلكومة والقطاع اخلاص » خري مكة«خمتصون: 

 لرعاية املعوقني
  م   2015 یونیو 28 -ھـ 1436 ذو القعدة 13 الجمعةعكاظ المصدر: جریدة 

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20150828/Con20150828792556.htm  

  

  عواد الطوالة (حائل)
حافلة، ستسھم في خدمة  41أطلق تعلیم حائل خدمة حافالت النقل المدرسي المخصصة للتربیة الخاصة والبالغ عددھا 

مدرسة وفق مواصفات األمن والسالمة والمواصفات القیاسیة األخرى التي وضعتھا الشركة  29طالب و 500ن أكثر م
كحملھا لھویة النقل المدرسي، وتوفیر األجھزة المخصصة لألطفال المعاقین حركیا، وعالمات التحذیر والتوقف وكذلك 

  .لة أو السائقاألرقام المجانیة لالتصال في حال وجود أي مالحظات على الحاف
 5.4وأوضح مساعد مدیر تعلیم منطقة حائل للخدمات المساندة سعود الصالح أن تكلفة مشروع نقل الطالبات تجاوزت الـ

  .ملیون، مؤكدا على ضرورة االھتمام بوسائل السالمة خالل صعود والنزول من الحافلة
ألمن والسالمة في تلك الحافالت المخصصة للتربیة وأوضح مدیر خدمات الطالب منصور الھمزاني أنھ تم تعزیز تدابیر ا

الخاصة وھناك أربع حافالت مخصصة لنقل ذوي اإلعاقات الحركیة تتسم بخدمات مخصصة لحمل دراجة الطالب المعاق 
  من وإلى الحافلة، علما أن جمیع الحافالت مزودة بأنظمة التتبع بواسطة األقمار الصناعیة وذلك لرفع مستوى الخدمة.

  

  

 حتذير من العقاب البدني للطالب
  م   2015 سطسغأ 28 -ھـ 1436 ذو القعدة 13 الجمعةعكاظ المصدر: جریدة 

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20150828/Con20150828792559.htm  

  

   عكاظ (تبوك)
جددت وزارة التعلیم تأكیداتھا للمعلمین والمعلمات على منع العقاب البدني والنفسي للطالب والطالبات، وعدم طردھم من 

  .الفصل ألي سبب من األسباب حفاظا علیھم من المشكالت المصاحبة
للعقاب البدني أثناء التعامل مع  وطالبت الوزارة في خطاب للمدارس بمنع حمل أدوات العقاب البدني بأنواعھا، وعدم اللجوء

المشكالت الدراسیة والسلوكیة، والبعد عن استخدم األلفاظ التي ال تتناسب تربویا مع المدرسة كاالستھزاء والتحقیر والتھدید 
 والتقلیل من الشأن، وعدم طرد الطالب والطالبات من الفصل أو المدرسة مھما كانت األسباب حفاظا علیھم من أیة مشكالت

  مصاحبة.
  
  
  
  
  

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20150828/Con20150828792556.htm
http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20150828/Con20150828792559.htm
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  دعوى ضد جهات حكومية 149

أشهر و مشلت املطالبة ببدالت واحلرمان من  10استقبلتها خالل 

 الرتقيات ومستخلصات مالية
  م   2015 أغسطس 30 -ھـ 1436 ذو القعدة 15 االحد الوطنالمصدر: جریدة 

http://www.alwatan.com.sa/Local/News_Detail.aspx?ArticleID=233890&CategoryID=5  

  

   ء الحربيجدة: نجال
رروا من دعوى قدمھا مواطنون ضد جھات حكومیة تض 149محكمة سعودیة خالل األشھر العشرة الماضیة  45استقبلت 
  .خدماتھا

وأبلغت "الوطن" مصادر قضائیة مطلعة بأن شكاوى المواطنین تراوحت بین الحرمان من البدالت، وتأخر الترقیات لعدة 
  .سنوات، والمطالبة بمستحقات مالیة، والتظلم ضد قرارات إداریة حرمت موظفین من المیزات

ن حیث عدد الدعاوى المرفوعة في المحاكم ضد جھات وأفصحت المصادر عن تصدر مدینة الریاض المرتبة األولى م
  .محكمة تتوزع بین مدن المملكة 12قضیة، بینما سجلت أقل القضایا في  22حكومیة بـ 

  
مدینة، رفعت  45قضیة ضد جھات حكومیة في  149تلقت المحاكم السعودیة منذ بدایة العام الجاري وحتى الشھر الماضي 

جھات ألسباب متنوعة منھا الحرمان من البدالت، وتأخیر الترقیات والمطالبة بمستحقات من مواطنین للتظلم ضد تلك ال
  .مالیة، وإصدار قرارات إداریة تحرم موظفین من بعض الممیزات الوظیفیة

وعلمت "الوطن" من مصادر قضائیة أن عدد الدعاوى المرفوعة ضد جھات حكومیة ارتفع ھذا العام؛ حیث شھدت المحاكم 
ینة قضایا رفعت من موظفین حكومیین ضد تلك الجھات، وتضم تلك الدعاوى عدة أمور من بینھا المطالبة مد 45في 

بصرف بدالت حرموا منھا كموظفي وزارة الصحة الذین تم حرمان البعض منھم من بدل العدوى، وبدل الخطر لممرضي 
مالیة یطالبون بھا، وحرمان موظفین من مستشفیات الصحة النفسیة، وقضایا تظلم موظفین لم تصرف لھم مستخلصات 

  .الترقیات أكثر من سبعة أعوام
  الریاض تتصدر

وأضافت المصادر "جأت مدینة الریاض في المرتبة األولى من حیث عدد الدعاوى المرفوعة في المحاكم ضد جھات 
قضایا الطائف وخمیس مشیط،  8قضایا لكل منھما،  9قضیة، أبھا وجیزان  11قضیة، تلتھا مكة المكرمة بـ  22حكومیة بـ 

قضایا في كل من نجران وتبوك، جدة والخرج ودوامة الجندل محافظة شنان رجال المع  4، و 5، النماص 6سكاكا 
قضایا لكل مدینة، وقضیتان في كل من بریدة وطبرجل وسراة عبیدة وبقعاء ومحایل عسیر  3والدوادمي والربوعة وبقیق 

الخبر وعنیزة والجبیل و المجمعة وفلوة بلحمرو المخواة ومحافظة القرن والمزاحمیة وبارق والرس، وقضیة لكل من 
  .وعفیف والسیل الكبیر بضمد بالفوارة والقویعیة والقریات

  قضایا حقوقیة
من جھتھ، أوضح المستشار القانوني المحامي ریان مفتي لـ "الوطن" أن أغلب القضایا المرفوعة من موظفین حكومیین 

ع الحكومي تكون قضایا حقوقیة، ففي الغالب تتمثل في صیغة حرمان موظف من الترقیات ما قد یتولد عن ذلك ضد القطا
انتقاصا لحقوق الموظف باعتبار أن الترقیة حق للجمیع، كذلك المطالبة بحقوق مالیة لم تدفع لموظف والبدالت التي یحرم 

  .مي ویرفع التظلم أمام المحكمة اإلداریة بدیوان المظالممنھا الموظفون الحكومیون، ھذا فیما یخص القطاع الحكو
وأضاف" أما فیما یخص القطاع الخاص، فیكون التظلم إما للمطالبة بدفع تعویض عن مشاریع ملغیة أو المطالبة بدفع 

  .  مستخلصات مالیة لشركة أو نزع ملكیة عقار دون دفع تعویض ألصحاب العقار نتیجة عدم وجود صكوك تملك لدیھم"

http://www.alwatan.com.sa/Local/News_Detail.aspx?ArticleID=233890&CategoryID=5
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 مواقف ذكية ملرضى الفشل الكلوي مبكة
  م   2015 أغسطس 30 -ھـ 1436 ذو القعدة 15 االحد الوطنالمصدر: جریدة 

http://www.alwatan.com.sa/Local/News_Detail.aspx?ArticleID=233888&CategoryID=5  

  

   مكة المكرمة: الوطن
ینفذ مستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة غدا المرحلة األولى من تشغیل المواقف الذكیة، التي خصصھا لمركبات 

  .مرضى الفشل الكلوي، لوقف معاناتھم وذویھم، أثناء مواعید الغسیل
مدیر المستشفى الدكتور أیمن یماني المواقف الذكیة خطوة غیر مسبوقة على مستوى القطاعات الحكومیة في وعد 

  .المملكة، وسیتم التوسع فیھا مستقبال
وأضاف أن نظام المواقف الجدید یعد متكامالً لحل مشكلة مواقف السیارات في مناطق محددة، وبإمكانھ مضاعفة مساحة 

ضعاف الحیز المتاح، مشیرا إلى أنھا جھزت بشكل طولي لتساعد على الحد من أزمات االصطفاف، المواقف حتى ثمانیة أ
ثوان فقط، ویمكن للسائق استرجاع سیارتھ بعد استخدام لوحة التحكم في أقل من  10موضحا أن عملیة التوقیف تستغرق 

  .دقیقة
س جمیل إكرام بأنھ تم البدء الفعلي في تنفیذ وأفاد مساعد الخدمات المساندة المشرف على أعمال المشروع المھند

  المشروع الخمیس الماضي، وأن العمل یجري على مدار الساعة لتتم االستفادة منھ غدا.
  

  

  "خالل جوالت للعمل يف "العزيزية والدار البيضاء

ل العمالة حتت الشمس
ّ
غ

َ
ش

ُ
ط منشآت بالرياض ت

ْ
 ضب

  م   2015 أغسطس 30 -ھـ 1436 ذو القعدة 15 االحدسبق المصدر: جریدة 
http://sabq.org/63Fgde  

  

   الریاض: -سبق
ضبط فرع وزارة العمل بمنطقة الریاض عدة منشآت تمارس تشغیل العمال تحت أشعة الشمس؛ مخالفة بذلك القرار القاضي 

  .ظھراً حتى الساعة الثالثة مساء 12بمنع العمل تحت أشعة الشمس من الساعة 
  .وشملت الحمالت التي نفذھا فرع الوزارة؛ منطقة جنوب الریاض خاصة أحیاء العزیزیة والدار البیضاء 
التي تنص على اتخاذ االحتیاطات العامة لحمایة العمالة من األخطار،  122وضبطت اللجان التفتیشیة مخالفات للمادة  

  وغیرھا من مخالفات نظام العمل  .

  

  

http://www.alwatan.com.sa/Local/News_Detail.aspx?ArticleID=233888&CategoryID=5
http://sabq.org/63Fgde
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 ال عزاء لإلنسانية

  م   2015 أغسطس 30 -ھـ 1436 ذو القعدة 15 االحد عكاظالمصدر: جریدة 
p://www.okaz.com.sa/new/Issues/20150829/Con20150829792874.htmhtt  

  

   محود أبو طالب
یصعب جدا أن تستوعب اإلنسانیة ادعاءاتنا بأننا تحضرنا وتقدمنا وتطورنا إلى الدرجة التي أصبح فیھا اإلنسان، بغض 

قھ من االحترام، ولھ حقوقھ التي یجب أن النظر عن أي اعتبارات فئویة أو طبقیة أو جندریة أو عمریة، إنسانا لھ ما یستح
ینھض المجتمع مدافعا عنھا كشكل من أشكال إثبات حیاة الضمیر وتحمل المسؤولیة اإلنسانیة، من واقع االدعاء أو الزعم 

  .بأننا أصبحنا كذلك
ل بأن ضربتین في الرأس أقسم با� أنني لم أشعر باكتئاب خالل السنوات الماضیة القریبة مثلما شعرت بھ الیوم. وكما یقا

توجع، فإن صدمتین لضمیر اإلنسان أكثر وجعا وإیالما. المشكلة أن الضحیة في الضربتین ھي الطفولة وھي جنایة أن 
یكون المخلوق أنثى في مجتمع جند كل ذكوریتھ المشوھة للخسف بھذه األنثى بغض النظر عن كونھا في األساس ضحیة 

الظالم، القوانین الغائبة، العدالة العوراء، الظلم الفاحش المبین الذي یسھل أحیانا إزھاق غیرھا، األب األسرة، المجتمع 
  .األرواح ونحن نتناقل أخبارھا ببساطة، بل ببالدة متناھیة

یا ». التأدیب«في ھذا الیوم الكئیب قرأت خبرین: فتاة تموت بسبب اإلفراط في اإلھمال، وطفلة تموت بسبب اإلفراط في 
م نحن مبدعون في إیجاد التخریجات النتفاء اإلنسانیة عنا أحیانا. كم نحن استثنائیون أحیانا في عدم الخجل من هللا هللا، ك

وخلقھ واإلنسانیة جمعاء. فتاة كانت ضحیة ألسرة قاسیة وأب تجرد من أدنى موجبات اإلنسانیة، حبست انفرادیا دون 
نت النھایة أن تلف الحبل على رقبتھا في غیاب اإلشراف والمتابعة من اعتبار لحالتھا النفسیة وضعفھا وانكسارھا، وكا

  .السجن الرديء المسمى دار رعایة الفتیات
الحالة الثانیة األنكى واألقسى، موت طفلة على ید أبیھا بعد فنون التعذیب والتنكیل. أنا أقول طفلة یا عالم، والقاضي الذي 

اإلفراط في «بھة االغتصاب یطلق سراحھ بعد تسجیل تھمة عجیبة اسمھا برأه من جریمة التعذیب المفضي للقتل وش
  !تأدیب طفلة یا عالم؟؟». التأدیب

  ..عفوا
  .لم أعد قادرا على الكتابة

  .أقسم با� لم أعد قادرا على كتابة حرف
  عذرا منكم.

  
 ية الفتياتدور رعا

  م   2015 أغسطس 30 -ھـ 1436 ذو القعدة 15 االحد الوطنالمصدر: جریدة 
http://www.alwatan.com.sa/Articles/Detail.aspx?ArticleID=27691  

  

  ساملة املوشي  

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20150829/Con20150829792874.htm
http://www.alwatan.com.sa/Articles/Detail.aspx?ArticleID=27691
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انتحار فتاة في دار الرعایة لیس الحادثة األولى من ھذا النوع، ولن تكون األخیرة فما حقیقة دور الرعایة للفتیات؟ وما 
  الدافع إلى انتحار إحداھن بمكان ما، سواء أكان دار رعایة أم أسرة ُمعنفة؟

ا عبارة عن مساحة من المكان، أقیمت بشكل ما لتوضع فیھا الفتیات اللواتي تعرضن لالبتالء دور الرعایة في حقیقتھ
الكبیر في حیاتھن، وھي في حقیقتھا لیست إال حجزا، ولكنھا سمیت "دور رعایة" بینما ھي الوجھ اآلخر لمعنى "حجز" 

ن لیس إال شكال آخر من أشكال العذاب النفسي إذ إن أكثر المقیمات فیھا مصابات بأمراض نفسیة خطیرة نتیجة لكون المكا
  .لھن

دور الرعایة للفتیات حتى اآلن تفتقد للكثیر من مقومات االستحقاق لمسمى دار رعایة، لننظر للقوانین التي تطبق بشكل 
درجة من عملي في دور رعایة الفتیات ونحكم أمام ضمائرنا فیما إذا كانت ھذه القوانین تؤدي لالنتحار، أو أنھا تمثل 

درجات الرعایة والرحمة تجاه الفتیات المحتجزات داخل دور الرعایة، إنھ وعلى ما توفره دور الرعایة من سقف یأویھن، 
وطعام، وحراس بالخارج لحمایتھن إال أن أسباب الحیاة واألمل في الحیاة واإلنصاف أمر مفقود في النظام العام لھذه 

دخل ھناك تنطبق علیھا مقولة "الداخل مفقود والخارج مولود"، فھي لن تخرج من ذلك الدور. كیف؟ بشكل ما الفتاة التي ت
المكان إال بموافقة ولي األمر من الدرجة األولى، وفي الغالب یكون ھو سبب ھروبھا، أو سبب تعنیفھا، أي أن القرار بید 

  .الجالد ولیس للضحیة أي قانون ینصفھا
الفتاة في دار الرعایة إن كان علیھا حكم قضائي حتى تتم الثالثین عاما، ثم ترحل إلى ھناك أیضا بقیة القوانین مثل بقاء 

  .سجن النساء في حال استمر ولي األمر في رفضھ إعادتھا إلى حیاتھا الطبیعیة
ف، فتیات دور الرعایة لیس لدیھن خیارات كثیرة، ولیس لدیھن قوانین تجعل من حیاتھن أكثر احتماال، ھن سجینات، والعن

والتفكك األسري،  بعكس دور الرعایة المخصصة للذكور، إذ یحصلون على فرص الخروج ومتابعة حیاتھم، بل إن 
  المجتمع یعفو عنھم، ویمنحھم بطاقة خضراء للعبور، بینما تظل فتیات دور الرعایة رھینات االكتئاب والیأس.
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البلديةاالنتخابات   
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  مواطنون: دور االس البلدية كبري يف زيادة الوعي
  م   2015 أغسطس 29 -ھـ 1436 ذو القعدة 14 السبتالحیاة المصدر: جریدة 

http://alhayat.com/Articles/10850486  

  

  »الحیاة« -الرس 
أكد مواطنون في محافظة الرس التابعة لمنطقة القصیم، أن انتخابات المجالس البلدیة كشفت أن وعي المواطنین في تزاید، 
بعد مشاركة شرائح واسعة منھم في انتخابات الدورة األولى والثانیة، قبل الحالیة الثالثة، معتبرین الصالحیات الجدیدة 

  .«لبي طموحات الشباب والمرأة في التنمیة والتطویرت«
الدورة الثالثة تشھد وعیاً كبیراً لدى المجتمع المحلي، وذلك بفضل الحملة اإلعالمیة الناجحة «وقال المواطن دمحم الغفیلي: 

معھ مواطنھ خالد  ، ویتقاطع»التي نظمت منذ وقت باكر، إضافة إلى استفادة المواطنین من التجارب االنتخابیة السابقة
الدورة االنتخابیة الحالیة تحوي صالحیات إضافیة مفیدة للمجالس البلدیة وتھدف لرفع مستوى «المطیري، الذي اعتبر 

المرشحین وأعضاء المجالس المحلیة، ذلك من خالل اشتراط شھادة الثانویة العامة، وكذلك خفض عمر الناخب الذي 
نتخابات والتصویت وخدمة البالد في التنمیة والتطویر، وضخ دماء جدیدة في یستھدف إعطاء الشباب فرصة خوض اال

  .«المجالس، وزیادة أعضاء المجالس البلدیة في كل مدینة ومحافظة
القرار التاریخي الذي یؤكد «المواطن عبدهللا البدراني، ركز على السماح للمرأة باالنتخاب والترشح، إذ وصف ذلك بـ

بُعد رؤیة صانع القرار في المملكة في إعطاء المرأة حق دخول االنتخابات البلدیة وحجز مقعد أھمیة دورھا، ویؤكد 
عضویة فیھا، وأن ھذه خطوة تلبي طموحات المرأة السعودیة التي ترغب في خدمة المجتمع من خالل االنتخابات 

ط والضوابط المعلنة، مع مراعاة والتصویت، سواء باختیار مرشح أو مرشحة أم باالنتخاب وترشیح نفسھا وفق الشرو
  .«الضوابط الشرعیة

تجدید المجالس البلدیة یلبي طموحات األھالي، وذلك بإعطاء فرصة لمرشحین جدد «من جانبھ، أكد ولید العتیبي أن 
ً في الخدمات البلدیة في مدن الم»لیخدموا المدینة التي یقیمون فیھا من خالل المجالس البلدیة ملكة بعد ، وأنھ لمس تحسنا

ً في جمیع «الدورة االنتخابیة الماضیة، وأنھ یتوقع المزید من التطور بعد الدورة االنتخابیة الحالیة ألنھا  أكثر نضجا
  ».المعطیات

  

  اخلاصة جدة: تسجيل أول ناخب من ذوي االحتياجات
  م   2015 أغسطس 29 -ھـ 1436 ذو القعدة 14 السبتالحیاة المصدر: جریدة 
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  »  الحیاة« -جدة 
سجلت عملیة قید الناخبین لالنتخابات البلدیة في دورتھا الثالثة في محافظة جدة أول من أمس (الخمیس) أول الناخبین من 

. وأعرب عبدالرحمن ذوي االحتیاجات الخاصة، وذلك ضمن فترة تسجیل المرشحین، التي بدأت یوم السبت الماضي
العمري (من ذوي االحتیاجات الخاصة) عن سروره بالمشاركة في مثل ھذا المشروع الوطني، الذي یھدف إلى خدمة 
الوطن والمواطن، مؤكداً ضرورة مشاركة المواطنین في االنتخابات البلدیة. فیما أشاد المواطن عبدهللا الزھراني بالدور 

وفیر كل ما فیھ راحة المواطن واستقراره، سواء بتوفیر ما یحتاجھ من خدمات وغیرھا، بما الذي تبذلھ األمانة في سبیل ت
یعود بالنفع على الجمیع. وأشار الزھراني إلى أن خطوات التسجیل وشروطھا موضحة على اللوحات اإلعالنیة في مراكز 

فتھا ولتسھیل عملیة االنتخاب. ورحب العاملون االقتراع واالنتخابات وغیرھا من المواقع اإللكترونیة، لیتسنى للجمیع معر
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في مراكز ودوائر االنتخابات البلدیة بالجمیع، ممن تتوافر وتنطبق علیھ شروط التسجیل في عملیة قید الناخبین، داعین 
  .المواطنین والمواطنات للمشاركة في ھذا المشروع الذي یخدم ویعود نفعھ على الجمیع

ة المقدسة رئیس اللجنة المحلیة لالنتخابات البلدیة في مكة المكرمة الدكتور أسامة البار، یرافقھ إلى ذلك، تفقد أمین العاصم
أعضاء اللجنة المحلیة والمنسق العام للّجان المحلیة إیھاب الرفاعي أول من مساء أمس، سیر العمل في عدد من المراكز 

مراكز  4ل من رؤساء المراكز االنتخابیة، البالغ عددھا االنتخابیة في محافظتي الجموم وعسفان، واستمع إلى شرح مفص
منھا مركزان في الجموم ومركزان في عسفان، عن آلیة استقبال الناخبین والمرشحین وتحدیث بیانات المسجلین في 

  .الدورتین السابقتین لالنتخابات البلدیة
المكرمة والجموم وعسفان ومدركة، یسیر وفق الخطط وعقب الجولة أكد البار أن العمل في المراكز االنتخابیة كافة بمكة 

التي وضعتھا اللجنة العلیا لالنتخابات، بمتابعة وزیر الشؤون البلدیة والقرویة رئیس اللجنة العامة لالنتخابات المھندس 
األسبوع عبداللطیف آل الشیخ، مشیراً إلى أن عدد الناخبین في مكة المكرمة والجموم ومدركة وعسفان، وصل في ختام 

ناخبة، سجل  579ناخباً و 2153ناخباً وناخبة، منھم  2732الثاني من انطالق مرحلة قید الناخبین في مكة المكرمة إلى 
  .106ناخبة، كما بلغ عدد المرشحین والمرشحات  111ناخباً و 363منھم أول من أمس 

  

  

 
ً
  بدء تسجيل املرشحني النتخابات االس البلدية غدا

  م   2015 أغسطس 29 -ھـ 1436 ذو القعدة 14 السبتالحیاة المصدر: جریدة 
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  » الحیاة« - الریاض 

 17تنطلق غداً (األحد) في جمیع مناطق السعودیة عملیات تسجیل المرشحین النتخابات المجالس البلدیة التي تستمر 
 ً وسیتم خالل ھذه المرحلة تسجیل الراغبین في الترشح لعضویة المجلس البلدي وتنطبق علیھم الشروط .یوما

وضعت شروط عدة لتسجیل  (واس) أن الئحة انتخاب أعضاء المجالس البلدیة» وكالة األنباء السعودیة» وذكرت.النظامیة
سنة، وأال  25رة التي یرغب الترشح عنھا وأال یقل عمره عن الدائ المرشح وھي أن یقید اسمھ في جداول قید الناخبین في

شرعي، أو اإلدانة في جریمة مخلة  التعلیمي عن الثانویة العامة أو ما یعادلھا، وأال یكون محكوماً علیھ في حد یقل مؤھلھ
أال  أدیبیة، باإلضافة إلىاعتباره، وأال یكون مفصوالً من الخدمة العامة ألسباب ت بالشرف أو األمانة ما لم یكن رد إلیھ

  .البلدي مسقطة في مدة المجلس السابقة یكون محكوماً علیھ باإلفالس االحتیالي، وأال تكون عضویتھ في المجلس

  

اخلرج: كبريات السن واألميات حيظني بنصيب األسد يف قيد 

  الناخبات.. والعامالت األقل!
  م   2015 أغسطس 30 -ھـ 1436 ذو القعدة 15 داالحالحیاة المصدر: جریدة 
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  نورا الحناكي  -الخرج 
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أكدت منسقة لجنة االنتخابات في محافظة الخرج فاطمة العثمان أن أغلب األعداد المتقدمة لقید أسماؤھن ناخبات ھن من 
ألمیات وأخریات متعلمات، مشیرة إلى أن نسبة العامالت ھي األقل عاماً فما فوق) وربات بیوت من ا 50كبیرات السن (

إثبات السكن وختم العمدة ورقم المنزل، تعد من أبرز الشروط التي الیزال الكثیر من «في المشاركة. وأوضحت أن 
، »ھذا الحد الناخبات یجھلنھا، ما أسھم في تعطیل قیدھن حتى یستوفین جل الشروط، إذ لم یتوقعن دقة المتطلبات إلى

والئھن وشغفھن بالتحسین من المحافظة وكذلك آمالھن «وبررت انكباب تلك الفئة على التسجیل أضعاف بقیة الفئات بـ
وفیما یتعلق باكتظاظ عدد الناخبین في المركز االنتخابي الذي یقع جنوب ». المعقودة على مرشح بعینھ یحقق طموحاتھم

لھ أعلى نسبة قید ناخبین في الیوم األول مقارنة ببقیة المراكز، ترى العثمان أنھ محافظة الخرج (حي الخالدیة)، وتسجی
ربما یعود السبب إلى نسبة الكثافة السكانیة ھناك وتوافر مجموعة تطوعیة تكفلت بنشر ثقافة االنتخاب في تلك الجھة «

  .«مقارنة بغیرھا
وصل عدد الناخبین في المركز إلى الحد األقصى «إلى ذلك، قال منسق مركز انتخابي (نادي الشعلة) حسن الھزاني: 

ناخب، وبما أن عدد الناخبین في الدورة السابقة مرتبط بعددھم في ھذه الدورة، في الوقت الذي بلغ عددھم في  3000
اخباً في الدورة الثالثة في الیوم األول لالنتخاب (السبت)، ما دفعنا إلى ن 95ناخبین تقریباً، استقبلنا  2905الدورة السابقة 

 20تظل فئة الشباب من «وأضاف: ». إغالق المركز، وانتقال من یرغب باالنتخاب إلى مراكز أخرى لم تستوفي العدد
ً من الجامعیین والموظفین األكثر تسجیالً لـ(قید ناخب) بالنسبة للذكور، في ح 30إلى  ین یعد شرط إثبات السكن عاما

معضلة یجھلھا كثیر من المتقدمین للتسجیل، وربما یعود ذلك إلى عدم إشارة الحمالت اإلعالمیة لالنتخابات البلدیة إلى 
  .«ھذا الشرط وضرورة استیفائھ إلكمال اإلجراءات

خبین في المركز األول منذ أول من جھة أخرى، أوضح مصدر في لجنة االنتخابات البلدیة في الخرج أن إجمالي عدد النا
في مركز آخر، أما المركز الثالث فقد  147ناخباً في حین بلغ عدد الناخبین  439یوم انتخابي من السبت إلى األربعاء بلغ 

ناخباً، في الوقت الذي تم فیھ إغالق اثنین من المراكز  126، في حین شمل المركز الرابع 160وصل عدد الناخبین إلى 
یذكر أن عدد المراكز االنتخابیة في محافظة الخرج سبعة للرجال واثنان للسیدات، ». یة الستیفائھا العدد المطلوباالنتخاب

  .إضافة إلى مركزین مساندین للرجال والنساء
  «المجتمعیة«الصویان: مشاركة المرأة مفتاح لمراكز صنع القرار 

یان أن مشاركة المرأة في المجالس البلدیة یعد مفتاح وصولھا إلى الدكتور نورة الصو» مبادرة بلدي«أوضحت منسقة 
  .مراكز صنع القرار في المؤسسات المجتمعیة

ما یستدعي ذلك إدراك المرأة «وأشارت إلى أن مھام المجالس البلدیة مرتبطة كثیراً بالحاجات الیومیة لألفراد واألسرة 
بالتباین الكبیر بین المدن الكبرى والمحافظات الصغرى من حیث  وفیما یتعلق». للمستجدات وضرورة تقدمھن للترشح

ً أكبر في دعم سیداتھا في الترشیح «نسبة المنتخبات والمرشحات من السیدات، قالت:  بالفعل المدن الكبرى تشھد نصیبا
بینھم وعدم واالنتخاب مقارنة بنظیرتھا الصغرى، وھذا دلیل على وجود خلل واضح ما یستدعي األمر إحداث توازن 

تواري «وجود فجوة، وال یقتصر األمر على المجالس البلدیة فقط، بل یشمل شتى المجاالت والبرامج الجدیدة. وقالت: 
بعض السیدات عن المشاركة بسبب المعتقدات والنظرة المجتمعیة والمجتمع الذكوري موجود في مختلف المجتمعات 

ھا في ھذا الشأن كفیل بخوضھا المشاركة بقوة وتجاوز جمیع العراقیل التي العربیة عموماً، ولكن دعم ومساندة الدولة ل
وطالبت منسقة مبادرة بلدي بتقلیص العوائق التي تواجھھا المرأة من خالل توفیر مراكز انتخاب وسط األحیاء ».تواجھھ

  وكذلك التركیز على التثقیف والتوعیة.

  

  أجماده املفقودة» عمدة احلي«االنتخابات البلدية تعيد إىل 
  م   2015 أغسطس 30 -ھـ 1436 ذو القعدة 15 االحدالحیاة المصدر: جریدة 
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  منى المنجومي  -جدة 
لصدارة لوائح قید الناخبین في النسخة االنتخابیة الثالثة للمجالس البلدیة في السعودیة، بعد أعوام من اختفاء » العمدة«عاد 

إال أن ھذا المنصب أصبح الیوم یتردد على المسامع، سواًء من  بریقھ، وقلة زواره، وندرة تداول اسمھ بین السعودیین.
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منھ، أو » مشھد«العامة، أم الناخبین والناخبات، فاألیام الماضیة جعلتھ محور اھتمام، والكل یطلب وده، للحصول على 
  .على عقود إیجار مساكن قاطني حیھ» التصدیق«
و الورقة الحاسمة في رفض أو قبول تسجیل الناخب، خصوصاً ھو اإلثبات القاطع لمقر سكن الناخب، وھ» مشھده«فـ
، على رغم أنھ خیار من خیارات أخرى منصوص علیھا في الئحة قید الناخبین. وھذا ما أكده أعضاء عدة في »المرأة«

مكرمة إیھاب الرفاعي اللجان التنظیمیة لالنتخابات البلدیة، إذ أشار المنسق العام للجنة المحلیة لالنتخابات البلدیة في مكة ال
  .العمدة أحد الخیارات المعتمدة في اللوائح االنتخابیة، إلثبات مقر سكن الناخب» مشھد«إلى أن 

الالئحة االنتخابیة حددت وثائق ومستندات إلثبات مقر السكن، والمفترض أن یتم اعتماد »: «الحیاة«وقال الرفاعي لـ
ً إلى»واحدة من تلك المستندات فحسب أن المستندات الالزم توافرھا إلثبات سكن الناخب في سكناه مع غیره ھي  ، الفتا

بطاقة العائلة لولي األمر، تُقدَّم مع ھویتھ الوطنیة، إضافة إلى صورة من صك ملكیة المنزل الذي تقیم المرأة فیھ، أو عقد 
فواتیر الخدمات العامة الموضح  إیجار مصدق من العمدة ومختوم علیھ من مركز الشرطة التابع للحي، أو صورة من أي

  .«فیھا االسم وعنوان السكن
العمدة یقتصر على الحاالت التي یتعذر فیھا سجل األسرة (بطاقة العائلة)، إذ یصبح مشھد العمدة » مشھد«وأوضح أن 

  .إثباتاً أساسیاً لمقر إقامتھ
إن وجود إثبات السكن شرط أساسي »: «الحیاة«ور لـبدوره، قال عضو اللجنة التنظیمیة لالنتخابات البلدیة عبدهللا المنص

لتسجیل الناخبین في ھذه الدورة االنتخابیة، بھدف ضبط العملیة االنتخابیة وتجنب السلبیات والظواھر غیر النظامیة التي 
  .«ظھرت في الدورتین الماضیتین من (محسوبیات)، وما یتبعھا من تكتالت وتضامنات وغیرھا

إثبات السكن من الضروریات، حتى بالنسبة «متحدث باسم االنتخابات البلدیة في جدة سعود التویم أن من جھتھ، أوضح ال
في حال تغیر مقر سكن الناخب السابق، أصبح »: «الحیاة«وقال لـ». إلى الناخبین المسجلة أسماؤھم في الدورات السابقة

  .«رة التي یقع فیھا منزلھیتطلب منھ تحدید معلوماتھ في المركز االنتخابي التابع للدائ
متصدراً في المشھد السعودي ھذه األیام، بشكل قوي ومؤثر، إال أن ھذه » العمدة«وعلى رغم أن إثبات مقر السكن، جعل 

  .لیست مستحدثة في السعودیة، والمنصب موجود منذ تأسیسھا على ید الملك عبدالعزیز» العمد«األھمیة لـ
ھـ، وبعد مرور 1349وأصدرت السعودیة أول نظام یحدد صالحیاتھ ومھماتھ على مستوى الحي المنّصب علیھ في عام 

ھـ، أضیفت إلى النظام األول للعمدة مھمات جدیدة، تتلخص في مراقبة 1363الموافق  1944عاماً، وتحدیداً عام  14
الوفاة المشتبھ فیھا وعن الدجالین والمشعوذین، إضافة  السجالت الشخصیة واألشخاص المشبوھین، واإلبالغ عن حاالت

ساعة یتضمن تفاصیل ما یحدث في حیھ. واستمر العمل بموجب ھذا  24إلى تكلیف العمدة بتقدیم تقریر للشرطة كل 
الذي  ھـ، إذ صدر النظام الثاني المنظم لعمل العمدة من مدیریة األمن العام، وھو الجھاز الحكومي1369النظام حتى عام 

مادة وفقرة، شملت غالبیة مواد النظام القدیم بعد تنقیحھا لتواكب مستجدات ذلك  32یتبعھ العمدة، وتضمن النظام الجدید 
الوقت، مع إضافة عدد من المھمات الجدیدة. إضافة إلى مواد في النظام تنص للمرة األولى على محاكمة العمد وأعوانھم 

  .اء أعمالھمفي حال إھمالھم أو تقصیرھم في أد
وبعد منتصف العقد األول من األلفیة الجدیدة، ُعقدت ورش عمل واجتماعات تھدف في مجملھا إلى االرتقاء بعمل ُعمد 
ً أن لھم بحسب الموروث السعودي دوراً كبیراً یتمثل في العالقة التكاملیة التي تربطھم برجال األمن،  األحیاء، خصوصا

یة للجھات األمنیة، التي تشمل بحسب النظام كل ما یالحظھ ویرصده في الحي، وكذلك والسیما في رفع التقاریر الدور
  .اقتراحاتھ والحلول للظواھر والمشكالت، لیتم وضعھا تحت الدراسة

  نساء» إثبات السكن«في المئة من طالبي  60ُعمد:  
سكن في نطاق األحیاء خالل األیام الماضیة، كشف ُعمد أحیاء في محافظة جدة، ارتفاع معدالت الطلب على إثبات ال

بھدف التسجیل في قید الناخبین، الذي انطلق منذ مطلع األسبوع الجاري في مدن ومناطق السعودیة كافة. فیما سبقتھما 
  .مكة المكرمة والمدینة المنورة بأسبوع

ئي ال تملك عدد منھن المستندات األخرى، في المئة من مقدمي طلبات إثبات السكن من النساء، والال 60وأكد العُمد أن 
إلثبات السكن، مثل صك ملكیة المنزل، أو عقود إیجار باسمھن، منوھین إلى أن طلبات إثبات السكن المقدمة من الرجال 

  .تكون في الغالب من أشخاص ال یملكون الوثائق الرسمیة، بسبب ضیاعھا، أو إقامتھم مع الغیر
لطلب على إثبات السكن خالل األسبوعین المقبلین. وھي الفترة المحددة لقید الناخبین، إذ وتوقعوا أن ترتفع معدالت ا

طلباً، موضحین أن معدل عدد الطلبات  20و 16إلثبات السكن ما یراوح بین » مشھد العمدة«وصل متوسط طلبات 
  .یختلف في األسبوع األول من قید الناخبین، من حي آلخر في محافظة جدة
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إن سكان الحي الذین یطلبون إثبات مقر مسكنھم »: «الحیاة«حیي الحمراء واألندلس في جدة مشعل الدوسري لـ وقال عمدة
إن الشریحة األكبر «وأضاف: ». ھم من الذین ال یملكون إثبات (مستند) صك ملكیة السكن الذي یقطنون فیھ داخل الحي

كن ھم من النساء، وتبلغ نسبة طلباتھم من إجمالي الطلبات أو إثبات الس» مشھد العمدة«التي تقدمت بطلب الحصول على 
  .«في المئة 60داخل الحي 

  .وتوقع أن یرتفع عدد ھذه الطلبات في األسبوعین المقبلین، خالل مرحلة قید الناخبین، عما ھي علیھ في ھذا األسبوع
، اللذین یُعدان من أكبر األحیاء في المحافظة، عدد الطلبات المقدمة یعد ضئیالً قیاساً بعدد سكان الحیین«وزاد الدوسري: 

ً یومیاً  20و 16إذ تراوح بین  ً سبب انخفاض معدل اإلقبال على قید الناخبین خالل الیومین الماضین إلى »طلبا ، مرجعا
بیتي، تزامنھ مع عودة الطالب للمدارس، وكذلك عودة الغالبیة من إجازتھم. ویتفق معھ عمدة حي أبحر الجنوبیة حمزة الث

إن الطلبات الواردة بخصوص إثبات السكن داخل حدود الحي قلیلة جداً، والسیما أن المستند »: «الحیاة«الذي قال لـ
  .«الرئیس إلثبات السكن ھو صك ملكیة السكن

: ، وزاد»طلبات، للحصول على إثبات سكن داخل نطاق الحي 5ونوه إلى أن معدل الطلبات في األیام الماضیة لم یتجاوز 
إن ھذا اإلجراء یدخل ضمن اللوائح واألنظمة الخاصة باالنتخابات البلدیة، وھو جزء من المھام المكلف بھا عمدة «

وأشار الثبیتي إلى أن مھام العمدة متعددة وكثیرة، منھا ما یندرج في جوانب تطویر الحي، وأخرى في الجوانب ». الحي
  .عھا، بما یضمن حفظ أمن السكان وسالمتھماألمنیة داخل الحي، ورصد المالحظات بشتى أنوا

  وسیدة تشكو من غیابھ ...
اشتكت مواطنات من اإلجراءات المعقدة في قیدھن كناخبات، مؤكدین أن ذلك أدى إلى انخفاض إقبال المرأة في ھذه 
المرحلة في االنتخابات البلدیة خالل دورتھا الثالثة، وطالبن في الوقت ذاتھ بإیجاد حلول لھذه العراقیل بشكل عاجل، من 

االنتخابیة كناخبة ومرشحة، وأكدت المواطنة سحر نصیف أن إجراءات  أجل جذب العنصر النسائي للمشاركة في العملیة
قید الناخبات في االنتخابات البلدیة خالل دورتھا الثالثة شھدت بعض العقبات التي أدت إلى انسحاب بعض السیدات من 

یق الالزم من قبلھ قرار قید أسمائھن كناخبات، مشددةً على أن العمدة الغائب عن مكتبھ صعّب من الحصول على التصد
  .على صك المنزل أو عقد اإلیجار

متطلبات التسجیل التي كانت تتمثل في صك المنزل وصك إیجار مصدق من العمدة الغائب عن مكتبھ، والكثیر «وقالت: 
من السیدات ال یعلمن صالحیات المجلس والفائدة المرجوة منھ، لذا نحث الجمیع على التصویت وخدمة الوطن وانتھاز 

قبل «وأرجعت ضعف اإلقبال إلى عدم وجود توعیة للشبان و الشابات، وقالت: ». فرصة المشاركة في صنع القرار
االنتخابات بأسبوعین حضرت دورة تعریفیة، وكان عدد الحضور قلیل جداً، وكان من واجب األمانة عمل دورات تعریفیة 

  .«أكثر في المدارس والجامعات وحتى المساجد
اإلقبال كان مرحب بھ خصوصاً من فئة العامالت، إال أن »: «الحیاة«الت المستشارة القانونیة ھالة الحكیم لـمن جھتھا، ق

ضعف الحمالت اإلعالمیة من وزارة الشؤون البلدیة والقرویة ترك بعض الغموض في اإلجراءات وتم تفادیھا بجھود 
  .«ة باالنتخابات في مراحلھا كافةتطوعیة من خالل العامالت في الدوائر لشرح اإلجراءات الخاص
خطوة جیدة لتعزیز روح المواطنة، ومشاركة المواطن «وعن رأیھا في دخول المرأة و مشاركتھا في االنتخابات تضیف: 

إقبال النساء كان كبیراً في البدایة، والكثیر من النساء «وتشاركھا آمال العبادي الرأي إذ تقول: ». في صنع القرارات
الدوائر یحملن الھویة الوطنیة في اعتقادھن أنھا تكفي للتسجیل، ما أدى إلى تراجع عدد كبیر من السیدات حضرن إلى 

ً أغلب مواقع التواصل  ألنھن بحاجة إلى تعاون من الزوج أو االبن للحصول على إثبات السكن، في الوقت ذاتھ أیضا
  ».االجتماعي تزرع الشك في دور المرأة
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املخرج: حيق للمعوقني أو املرضى القيد كناخبني وتفويض بديل 

  عنهم
  م   2015 أغسطس 28 -ھـ 1436 ذو القعدة 13 الجمعة الریاضالمصدر: جریدة 

http://www.alriyadh.com/1077204  

  

  إسماعیل ابراھیم -الطائف 
بانت اللجنة المحلیة لالنتخابات البلدیة بمحافظة الطائف أنھ یمكن للمواطن والمواطنة من ذوي االحتیاجات الخاصة أ 
الحضور لمراكز االنتخاب سواء لمرض او إعاقة بدنیة تفویض أي مواطن  الذین الیمكنھم» المعوق بدنیاً أو المرضى«

  .یختارونھ للقیام عنھم بذلك
وأكد م. دمحم المخرج أمین الطائف رئیس اللجنة المحلیة لالنتخابات البلدیة على ضرورة أن یكون بموجب تفویض خاص 

اقة، وال یحق ألي مواطن ان یكون مفوضاً عن أكثر تصادق علیة لجنة االنتخاب، مبني على شھادة تثبت المرض أو اإلع
  .من ناخب

وتابع: أما اذا كان المواطن ال یستطیع الحضور لمركز االنتخاب بسبب مانع نظامي ، فیجوز قبول قیده ناخباً بناًءا على 
یحق ألي مواطن  توكیل شرعي لمواطن ، ووثیقة مصدقة من الجھة الرسمیة المخولة بذلك تثبت وجود ھذا المانع ، وال

  .أن یكون وكیالً عن أكثر من ناخب
وبین م. المخرج أن ھناك تزایدا مستمرا ألعداد الناخبین المسجلین الجدد في الدورة الثالثة النتخابات أعضاء المجالس 

مر أعمال القید حتى البلدیة بالطائف، منوھاً بانسیابیة أعمال قید الناخبین في جمیع الدوائر والمراكز االنتخابیة، حیث ستست
غرة شھر ذي الحجة المقبل ان شاء هللا، وأكد أنھ یتوقع ان ترتفع وتیرة تسجیل الناخبین والناخبات وأعمال تحدیث 

  البیانات خالل الفترة المقبلة كما حدث في الدورتین السابقتین.
  

  
  النهضة" تثقف اتمع بأهمية املشاركة"

أول مسجلة بقيد ناخبي االس البلدية » سلمى الراشد«

  بالرياض
  م   2015 أغسطس 28 -ھـ 1436 ذو القعدة 13 الجمعة الریاضالمصدر: جریدة 

//www.alriyadh.com/1077200http:  

  

  عذراء الحسیني –الریاض 
ل سیدة في قید الناخبین سجلت مرحلة قید الناخبین في مدینة الریاض عضو جمعیة النھضة النسائیة سلمى الراشد كأو

ه والذي یعد یوماً تاریخیاً للسعودیة حیث تشارك 7/11/1436النتخابات المجالس البلدیة في دورتھا الثالثة وذلك في یوم 

http://www.alriyadh.com/1077204
http://www.alriyadh.com/1077200
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فیھ المرأة للمرة األولى باالنتخابات البلدیة بعد حصولھا على الحق بالتصویت والترشح لتتمكن من المشاركة ابتداًء من 
  .لثةالدورة الثا

وقالت رئیس مشروع قدرة بجمعیة النھضة سلمى الراشد إن مشاركتھا في االنتخابات أتت لتترجم أھمیة دور المرأة في 
التنمیة المجتمعیة والمشاركة في صنع القرار، والقیام بواجبھا تجاه ھذا الوطن لدفع عجلة تنمیتھ إلى األمام، واالھتمام 

  .طناتبالبیئة الحاضنة للمواطنین والموا
ً كبیراً  ً منھا بدعم القضایا االجتماعیة الملحة والمتغیرة، فقد أولت اھتماما وأشارت الراشد إلى أن جمعیة النھضة إیمانا
بمشاركة المرأة في االنتخابات البلدیة، فقد نفذت برنامج (مدى) لتدریب عدد من النساء المؤثرات، وشمل البرنامج تدریب 

لعدید من الجھات على المشاركة في االنتخابات البلدیة، بھدف تعزیز الوعي الفكري لدى عضوات من مجلس الشورى وا
آالف الناخبین في جمیع مناطق المملكة، ودعم مشاركتھم في االنتخابات، إضافة إلى إیضاح وظائف المجلس البلدي، 

  .وتعمیم ثقافة المواطنة الفعالة، من أجل الوصول للتنمیة المحلیة المطلوبة
حصلت جمعیة النھضة النسائیة على تصریح من وزارة الشؤون البلدیة والقرویة بإطالق حملة تساھم في التوعیة بأھمیة و

المشاركة باالنتخابات البلدیة، وذلك من خالل برنامج مدى، والذي انطلق بدورات تدریبیة لنشر ثقافة المشاركة المجتمعیة 
الذي انطلق تحت شعار #صوتك_یفرق فعالیتھ في عدة مدن، وتزینت العدید من في االنتخابات البلدیة، وواصل البرنامج 

لوحات الشوارع بعبارات وصور إرشادیة عن االنتخابات البلدیة، إضافة إلى تواجد الحملة في العدید من المجمعات 
  التجاریة والمراكز.

  

  

ناخبا وناخبة يف نهاية األسبوع الثاني لقيد الناخبني  5676

  باملدينة
  م   2015 أغسطس 30 -ھـ 1436 ذو القعدة 15 االحد المدینةالمصدر: جریدة 

madina.com.sa/node/627603/5676-http://www.al  

  

  المدینة المنورة  -أحمد السالم-متابعة 
أنھت اللجنة المحلیة لالنتخابات البلدیة بمنطقة المدینة المنورة األسبوع الثاني من المرحلة األولى لقید الناخبین والتي 

تى الرابع والعشرین من الشھر الجاري كما تابعت تنفیذ مھام فرقھا المساندة و انطلقت غرة شھر ذو القعدة وتستمر ح
  . لجانھا العاملة في مراكزھا االنتخابیة بالمنطقة والمحافظات التابعة لھا

فیما بدأت داخل المدینة المنورة المرحلة الثانیة من مراحل االنتخابات البلدیة وھي مرحلة ( تسجیل المرشحین) والتي 
ھـ بالمدینة المنورة ومكة المكرمة قبل بقیة المناطق وذلك نظًرا لقرب موسم الحج 8/11/1436انطلقت یوم األحد الموافق 

ًما ، وتسیر انتخابات المجالس البلدیة بكافة مراحلھا وفقًا ألنظمة ولوائح ) یو17، وتستمر مرحلة تسجیل المرشحین (
االنتخابات وتتضمن ھذه المرحلة تسجیل من یرغب الترشح لعضویة المجلس البلدي وتنطبق علیھ الشروط النظامیة 

تسجیل المرشحات لعضویة المعززة لذلك ، وتستقبل المراكز االنتخابیة المخصصة للرجال المرشحین من الرجال فیما یتم 
  المجلس البلدي بالمراكز االنتخابیة المخصصة للنساء.

  
  
  
  
  
  

http://www.al-madina.com.sa/node/627603/5676
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 لتوقعات».. الكوتا«مهتمات يطالنب بـ 

ً
  ووفقا

  السليمان واملعبي واحلفظي وجنبي أبرز مرشحات جدة ومكة
  م   2015 أغسطس 30 -ھـ 1436 ذو القعدة 15 االحد عكاظالمصدر: جریدة 

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20150830/Con20150830793169.htm  

  

  زین عنبر، أشواق الطویرقي (جدة، مكة المكرمة)
إلى تقدم العدید من سیدات األعمال والناشطات االجتماعیات على صعید مشھد التنمیة المحلیة إلى » عكاظ«تشیر توقعات 

ل اسمائھن كمرشحات لالنتخابات البلدیة في دورتھا الثالثة، وذلك من منطلق تفاعلھن مع الشأن المحلي بتقدیم تسجی
المرئیات واألفكار التي تدفع بالنمو االقتصادي التنموي إلى األمام، فضال عن خوض بعضھن تجربة االنتخابات في 

  .الغرف التجاریة
ت في محافظة جدة كل من سیدة األعمال الدكتورة لمى السلیمان، واإلعالمیة أن تتصدر أسماء المرشحا» عكاظ«وتتوقع 

السابقة المستشارة القانونیة ھالة حكیم، والناشطة االجتماعیة المستشارة النفسیة الدكتورة زھرة المعبي، والناشطة 
تورة آمال العبادي والكاتبة االجتماعیة في مبادرة بلدي رشا حفظي، إضافة إلى مدیرة مركز حي الروضة النسائي الدك

  .تماضر الیامي، والدكتورة بسمة السیوفي، والناشطة االجتماعیة زینب العطاس
ترشح كل من الناشطة االجتماعیة ومسؤولة العالقات العامة في مؤسسة جنوب شرق » عكاظ«وفي مكة المكرمة تتوقع 

اذ اإلدارة في جامعة أم القرى، ونسرین خضر الطویرقي آسیا المطوفة شادیة جنبي، والدكتور وفاء عبدالعزیز محضر أست
  .اإلداریة بتعلیم مكة المكرمة، ومیعاد سامي شقره، وسعاد عطار

، معللة ذلك »نظام الكوتا«وتقترح سیدة األعمال فاتن بندقجي أن یتم تخصیص مقاعد في االنتخابات البلدیة للمرأة عبر 
االنتخابات البلدیة، وتتطلع إلى دعم المجتمع لھذه الخطوة تعزیزا للعمل البلدي  بحداثة التجربة للمرأة كمرشحة وناخبة في

  .ولإلنجازات في المشھد التنموي
ناخبة  579ناخبا و 2153ناخبا وناخبة، منھم  2732إلى ذلك بلغ عدد الناخبین بمكة المكرمة والجموم ومدركة وعسفان 

  مرشحین ومرشحات. 106عدد المرشحین والمرشحات بحوالى  ناخبة، فیما یقدر 111ناخبا و 363سجل منھم أمس 
  

  

  ناخبا وناخبة 14065الرياض تتصدر بـ 
  م   2015 أغسطس 30 -ھـ 1436 ذو القعدة 15 االحد عكاظالمصدر: جریدة 

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20150830/Con20150830793033.htm  

  

  فارس القحطاني (الریاض)
تزایدت أعداد الناخبین والناخبات في المراكز االنتخابیة بمنطقة الریاض ومحافظاتھا، اعتبارا من الیوم السادس 
لالنتخابات البلدیة في دورتھا الثالثة، حیث استقبلت كافة المراكز في مدینة الریاض ومحافظاتھا یوم الخمیس الماضي 

  .وناخبةناخبا  3576

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20150830/Con20150830793169.htm
http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20150830/Con20150830793033.htm
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وتصدرت منطقة الریاض من حیث إجمالي عدد الناخبین والناخبات الذین قیدوا بیاناتھم في سجالت الناخبین والناخبات، 
  .) ناخبا وناخبة14065وذلك بتسجیل (

وشھد بعض مراكز الرجال والنساء إقباال جیدا في بعض مدن ومحافظات ومراكز المنطقة، فیما شھدت مراكز أخرى 
  حدودا ومتوسطا.إقباال م

  

  

  القحطاني: سنصطاد املخالفني بالطعون
  م   2015 أغسطس 30 -ھـ 1436 ذو القعدة 15 االحد الوطنالمصدر: جریدة 

http://www.alwatan.com.sa/Local/News_Detail.aspx?ArticleID=233875&CategoryID=5  

  

  الریاض: فارس النواف
تركت لجنة االنتخابات البلدیة مراقبة مخالفات المرشحین في مواقع التواصل االجتماعي "تویتر، وسناب، انستجرام" 

  .للمرشحین أنفسھم لرصد تلك المخالفات وتقدیمھا للجنة الطعون، لصعوبة رصدھا من اللجان
لدیة في وزارة الشؤون البلدیة والقرویة المھندس وأوضح رئیس اللجنة العامة لالنتخابات البلدیة، المدیر العام للمجالس الب

جدیع القحطاني لـ"الوطن" أن من أكثر األشیاء صعوبة متابعة مخالفات المرشحین في مواقع التواصل االجتماعي وذلك 
 لكثرة أعداد المرشحین، قائال "إن المرشحین لعضویة المجالس البلدیة ھم الذین سیراقبون ھذه المواقع وسیقدمون أي

  ."مخالفات ألي مرشح تجاوز أنظمة االنتخابات البلدیة وستقدم إلى لجنة الطعون وھي التي ستنظر في تلك المخالفة
وأضاف أنھ یوجد مراقبون من جمیع اللجان المحلیة لرصد المخالفات الخاصة بالحمالت الدعائیة للمرشحین لالنتخابات 

  ."حة یتخذون حیالھا اإلجراءالبلدیة، قائالً "في حال رصد مخالفة واضحة وصری
وعن مدى إمكانیة إلغاء المرشح بسبب المخالفة، قال القحطاني "إن إلغاء ترشیح الشخص یعود إلى نوعیة المخالفة، وھذه 

  ."تحددھا لجان الفصل والطعون، وھذه اللجان منفصلة تماما عن لجنة االنتخابات البلدیة وھي لجان شرعیة
في المناطق الحدودیة، بین القحطاني أن اللجان االنتخابیة اتخذت إجراءات مناسبة بعد وحول إجراءات االنتخابات 

التنسیق مع الجھات المعنیة لتكون مقار االنتخابات بعیدة عن الخطر، مشیراً إلى أن أمن المواطنین وسالمتھم أھم من 
  .االنتخابات

المھندس جدیع أن مؤشر اإلقبال للنساء جید ولم یتوقع أن  وحول اإلقبال على االنتخابات البلدیة وخصوصا النسائیة، أكد
  ."یكون بھذه الصورة، قائال "كنت أعتقد أن یكون ھناك تحفظ في دخول المرأة

وأشار القحطاني إلى أنھ یوجد اآلن أكثر من ملیون ناخب مسجل من خالل الدورتین السابقتین قبل بدایة الدورة الحالیة، 
تكمیلي، ونالحظ اآلن تدرج في اإلقبال على التسجیل، مبیناً أن ھناك مؤشرات ممتازة من حیث وأن التسجیل الحالي ھو 

  .اإلقبال على التسجیل
آالف  3وعن مدى إمكانیة فتح مراكز انتخابیة إضافیة جدیدة، بین القحطاني أن الطاقة االستیعابیة ألي مركز انتخابي 

ي حالة زیادة عددھم للمراكز األخرى بنفس الدائرة، وإذا كانت جمیع مراكز ناخب، مشیراً إلى أنھ سیتم تحویل الناخبین ف
  االنتخابات في نفس الدائرة بھا زیادة عن طاقتھا االستیعابیة سیتم فتح مراكز انتخابیة إضافیة لھا.

  
  
  
  
  
  
  
  
  

http://www.alwatan.com.sa/Local/News_Detail.aspx?ArticleID=233875&CategoryID=5
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