
. . . . . .. . . . 
 

 

 

. . . . . . . . . . 

 

 

 

 
 

 

 

 حقوق اإلنسان يف الصحافة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 الجمعية الوطنية لحقوق اإلنسان

الثالثاء/ ليومامللف الصحفي   

1022 يوليو 12 - 2417شوال  12  

  

 



 

   

 

يف الصحافة  حقوق اإلنسان  

 

1 

 
 

 

 الفهرس
 رقم الصفحة الموضوع

 2 أخبار ذات عالقة من الصحف المحلية

 27 حقوق اإلنسان فى العالم
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

يف الصحافة  حقوق اإلنسان  

2 

من الصحف احملليةأخبار ذات عالقة   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

يف الصحافة  حقوق اإلنسان  

 

3 

 
استعرض برئاسة نائب خادم احلرمني تطور األحداث إقليميًا وعربيًا 

 ودولياً 

جملس الوزراء جيدد دعوة اململكة لتكاتف اجلهود الدولية 
 حملاربة اإلرهاب

 م1022يوليو  12 -هـ 2417شوال  12جريدة الرياض الثالثاء : المصدر
http://www.alriyadh.com/1521413 

 

 واس -جدة 

 -حفظه هللا-رأس نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي األمير دمحم بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود 

 .سالم بجدةالجلسة، التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر أمس االثنين، في قصر ال

وفي بداية الجلسة، أطلع نائب خادم الحرمين الشريفين المجلس على نتائج استقبال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان 

 .ألخيه جاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين -حفظه هللا  -بن عبدالعزيز آل سعود 

 اغاثية واإلنسانية لليمن الشقي المملكة الدولة األولى في تقديم المساعدات اإل

عادل بن زيد الطريفي في بيانه لوكالة األنباء السعودية عقب الجلسة أن مجلس . وأوضح وزير الثقافة واإلعالم د

ً والجهود الدولية بشأن عدد من القضايا  ً ودوليا الوزراء، استعرض جملة من التقارير عن تطور األحداث إقليمياً وعربيا

ً في هذا السياق بانعقاد االجتماع الثاني للتحالف الدولي لمحاربة على الساحة ا " داعش"لدولية ومكافحة اإلرهاب، منوها

في قاعدة اندروز الجوية قرب العاصمة األميركية واشنطن والذي رأس وفد المملكة فيه صاحب السمو الملكي األمير دمحم 

لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وما جرى خالله من بحث  بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني

 .لألهداف اإلستراتيجية للمرحلة القادمة وكيفية التصدي النتشار داعش خارج العراق وسورية

ورحب مجلس الوزراء بالبيان الصادر عن أعمال الدورة الخامسة والعشرين للمجلس الوزاري المشترك بين دول مجلس 

ليج العربية واالتحاد األوروبي في بروكسل، وما تضمنه من تأكيد على أهمية مواصلة تعزيز العالقات التعاون لدول الخ

بينهما في ظل التحديات اإلقليمية لتكون بمثابة أساس متين وفعال لالستقرار واألمن اإلقليميين والدوليين، والتأكيد على 

 .األهمية اإلستراتيجية للتنسي  الوثي  بين الجانبين

بين أن مجلس الوزراء جدد إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للتفجير اإلرهابي الذي وقع في العاصمة األفغانية كابول، و

ولحادث الهجوم اإلرهابي المسلح في مدينة ميونخ بجمهورية ألمانيا االتحادية وأسفرا عن سقوط عشرات القتلى 

جمهوريتي أفغانستان اإلسالمية وألمانيا االتحادية في ضحايا اإلرهاب والجرحى، معرباً عن تعازي المملكة ومواساتها ل

وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل، ودعواتها لتكاتف الجهود الدولية لمحاربة هذه اآلفة الخطيرة التي ال تقرها جميع 

 .األديان السماوية واألعراف الدولية

لإلاغاثة واألعمال اإلنسانية تقرير المساعدات اإلنسانية المقدمة  واطلع مجلس الوزراء على إطالق مركز الملك سلمان

للجرحى اليمنيين ومرافقيهم وذويهم داخل المملكة وخارجها، مؤكداً أن التقرير جسد بح  ريادة المملكة العربية السعودية 

سالمي الحنيف الذي يأمر بإاغاثة للعمل اإلاغاثي واإلنساني بشكل عام ولليمن وشعبه بشكل خاص تماشياً مع تعاليم الدين اإل

 -حفظهم هللا  -الملهوف ومساعدة المحتاج ثم توجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد وسمو ولي ولي العهد 

منذ انطالق المركز التي تحث على إعطاء اليمن وشعبه االهتمام الكبير والعمل على تخفيف معاناته ودعم مواطنيه بشتى 
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قه ومحافظاته بكل حيادية ومهنية، مما وضع المملكة وهلل الحمد الدولة األولى في تقديم المساعدات اإلاغاثية أطيافه ومناط

 .م، وأنها وطن سلم وسالم ودولة خير وعطاء1022واإلنسانية لليمن الشقي  لعام 

 الموافقة على ترتيبات مركز اإلنجاز والتدخل السريع وتنظيم مجلس شؤون األسرة

ع على ما رفعه وزير االقتصاد والتخطي  قرر مجلس الوزراء الموافقة على الترتيبات التنظيمية لمركز بعد االطال

 .هـ2417/  2/  17وتاريخ ( 12)اإلنجاز والتدخل السريع، الصادر بشأنها قرار مجلس الوزراء رقم 

ارة المالية أو ترتب  بها تنظيمياً، ودراسة بعد االطالع على المعاملة المتعلقة بإعادة ترتيب األجهزة التي تشرف عليها وز

ً لما قضى به قرار مجلس الوزراء رقم  ( 170)استكمال النواحي التنظيمية لألجهزة التي سلخت من وزارة المالية وفقا

 .هـ، أقر مجلس الوزراء عدداً من الترتيبات الموضحة تفصيالً في القرار2412/  2/  1وتاريخ 

 .فقة على ضواب  مشاركة الجهات الحكومية في المعارض الخارجية والفعاليات المصاحبة لهاقرر مجلس الوزراء الموا

بعد االطالع على المعاملة المرفوعة من وزارة العمل والتنمية االجتماعية، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تنظيم 

 .مجلس شؤون األسرة

 :ومن بين مالمح التنظيم ما يلي

يتولى مهمة رعاية شؤون األسرة " مجلس شؤون األسرة"وزير العمل والتنمية االجتماعية باسم  يُنشأ مجلس برئاسة -2

 .داخل المملكة، ويكون مقره في مدينة الرياض

يهدف المجلس إلى تعزيز مكانة األسرة ودورها في المجتمع والنهوض بها، والمحافظة على أسرة قوية متماسكة  -1

 .لدينية واألخالقية والمثُل العلياترعى أبناءها وتلتزم بالقيم ا

واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها نتائج اجتماعات الدورة 

للمجلس االقتصادي واالجتماعي العربي، والتقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة األمر ( السابعة والتسعين)العادية 

 .نهي عن المنكر عن عام مالي ساب ، وقد أحاط المجلس علماً بما ورد فيهما، ووجه حيالهما بما رآهبالمعروف وال

 اتفاقية في مجال الدفاع مع تونس وأخرى رياضية مع البرازيل

 للقانون الدولي الخاص« الهاي»انضمام المملكة إلى عضوية مؤتمر 

على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها عادل بن زيد الطريفي أن مجلس الوزراء اطلع . أفاد د

 :موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي

بعد االطالع على ما رفعه صاحب السمو الملكي ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وبعد 

هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية بين 2417/  1/  21وتاريخ ( 41/  20)م النظر في قرار مجلس الشورى رق

حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية التونسية للتعاون في المجال الدفاعي، الموقعة في مدينة الرياض 

 .هـ2417/  1/  22بتاريخ 

 .وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك

فعه صاحب السمو الملكي رئيس الهيئة العامة للرياضة، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم بعد االطالع على ما ر

هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاق تعاون بين الهيئة العامة للرياضة في 2417/  1/  22وتاريخ ( 4/  20)

ية في مجال الرياضة، الموقع عليه في مدينة المملكة العربية السعودية ووزارة الرياضة في جمهورية البرازيل االتحاد

 .هـ2412/  2/  12برازيليا بتاريخ 

 .وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك

بعد االطالع على ما رفعه وزير الخارجية قرر مجلس الوزراء الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى 

 .للقانون الدولي الخاص( الهاي)عضوية مؤتمر 

 ى مراتب علياتعيينات عل

، وذلك (وزير مفوض)و( سفير)واف  مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، ووظيفتي 

 :على النحو التالي

بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة ( وكيل الوزارة للتخطي  والتطوير)تعيين إبراهيم بن سويد بن دمحم السويد على وظيفة  -2

 .الداخلية

بالمرتبة ( مدير عام اإلدارة العامة للشؤون اإلدارية والمالية)تعيين علي بن مقبل بن عبدهللا العصيمي على وظيفة  -1

 .الخامسة عشرة بوزارة الداخلية

بالمرتبة الخامسة عشرة بالهيئة ( نائب رئيس الهيئة العامة لإلحصاء)تعيين عبدهللا بن دمحم بن حمدان الباتل على وظيفة  -1

 .عامة لإلحصاءال
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بالمرتبة الخامسة عشرة بهيئة ( مستشار إداري)عبدالحميد بن ناصر بن صالح العُمري على وظيفة / تعيين الدكتور -4

 .الخبراء بمجلس الوزراء

 .بوزارة الخارجية( سفير)تعيين حسين بن دمحم بن عبدالفتاح العسيري على وظيفة  -2

 .بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الصحة( مدير عام مكتب الوزير)على وظيفة  تعيين سعد بن عبدهللا بن زيد الحماد -2

بالمرتبة الرابعة عشرة بالرئاسة ( مدير عام فرع منطقة عسير)تعيين عبدهللا بن صالح بن علي الفواز على وظيفة  -7

 .العامة لهيئة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر

بالمرتبة الرابعة عشرة بهيئة الخبراء بمجلس ( مستشار صيااغة)المقرن على وظيفة تعيين عبدالعزيز بن دمحم بن سعد  -1

 .الوزراء

 :بوزارة الخارجية، وهم( وزير مفوض)تعيين اآلتية أسماؤهم على وظيفة  -2

 .عبدالعزيز بن دمحم بن عمر الواصل

 .وليد بن عبدهللا بن يولداش مقيم

 .لطفي بن جميل بن صالح عالف

 
 ة دون مستمسكات رمسية عليهم التقدممدعو امللكي

 للمحاكم املختصة 

توجيه بتشكيل جلان حلصر أمالك املواطنني : إمارة جازان
 وتقدير التعويضات عن أراضيهم

 م1022يوليو  12 -هـ 2417شوال  12جريدة الرياض الثالثاء : المصدر
dh.com/1521452http://www.alriya 

 

 عادل الزائري -جازان 

أصدرت إمارة جازان بيانا حول تعويضات المدينة االقتصادية اغرب محافظة بيش وتذمر بعض المواطنين من عدم 

صرف مستحقاتهم عن أراضيهم الداخلة ضمن الموقع؛ حيث وأوضحت أن هذا القضية محل عناية واهتمام صاحب السمو 

ناصر بن عبدالعزيز منذ بداية المشروع؛ حيث صدرت التوجيهات بتشكيل لجان لحصر أمالك الملكي األمير دمحم بن 

 .المواطنين وتقدير التعويضات المناسبة والعادلة عن أراضيهم

وتم الرفع من قبل وزارة الداخلية للمقام السامي بما توصلت إليه اللجنة المشكلة من الوزارات ذات العالقة بمشاركة هيئة 

القتصادية من نتائج وتوصيات وصدرت الموافقة على اعتماد اآللية المتف  عليها بين المطور الساب  والمواطنين المدن ا

المتضررين والمستحقين للتعويضات الواقعة أراضيهم داخل حدود المدينة االقتصادية وإقرار التسوية التي تمت بين 

 .الطرفين بهذا الشأن

الملكية دون مستمسكات رسمية فقد جرى إبالاغهم بالتقدم للمحاكم المختصة ومن ثبت له وبالنسبة للمواطنين الذي يدعون 

 (.الهيئة العامة لالستثمار)ملكية سابقة مشمولة بالموقع بالوجه الشرعي يعوض عنها من قبل الجهة المستفيدة 

واطنين ومتابعتها الستيفاء وأكدت اإلمارة على لسان متحدثها الرسمي علي بن موسى زعله حرصها على حفظ حقوق الم

 .ما لهم من تعويضات وفقا لألنظمة والتعليمات
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 وزير احلج يعلن إطالق مركز يراقب احلجاج إلكرتونيا

 م1022يوليو  12 -هـ 2417شوال  12جريدة الرياض الثالثاء : المصدر
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 خالد الجمعي، صالح الرويس -مكة المكرمة، جدة 

دمحم صالح بن طاهر بنتن الخطة التشغيلية التي أعدتها مؤسسة مطوفي حجاج دول جنوب . اعتمد وزير الحج والعمرة د

من ألف حاج  410آسيا خالل موسم حج هذا العام لخدمة ورعاية الحجاج الذين تتشرف بخدمتهم البالغ عددهم أكثر من 

 .مكتباً للخدمة الميدانية 221دول جنوب آسيا من خالل 

رأفت بن إسماعيل بدر، أن الخطة اشتملت على العديد من البرنامج والخدمات . وبين رئيس مجلس إدارة المؤسسة د

ارة ، مؤكدا أن المؤسسة إد1010الجديدة التي تتواف  مع رؤية ورسالة المؤسسة التطويرية وتنسجم مع رؤية المملكة 

ومطوفين تعمل في كل عام على تطوير البرامج والخدمات الداخلية والخارجية وفي منافذ دخول الحجاج، واالستفادة 

الكاملة من الوسائل التقنية والبرامج الحاسوبية الحديثة والمتطورة لتسهيل كافة إجراءات الحجاج، واالعتماد على 

 .اميم، والتوجيه بما يحق  السهولة وسرعة األداء والخدماتالخدمات اإللكترونية في جميع المعامالت والتع

ومن جهته، أبان عضو مجلس اإلدارة المتحدث الرسمي للمؤسسة عمر بن سراج أكبر، أن مكاتب مجموعات الخدمات 

للحجاج  مكتبا والمنتشرة في كافة أحياء مكة المكرمة، تعمل على تقديم أفضل وأرقى الخدمات 221الميدانية البالغ عددها 

منذ وصولهم إلى مكة المكرمة حتى مغادرتهم، من خالل تجنيد كامل الطاقات اآللية والبشرية والتقنية والفنية، ومدعمين 

سيارة  221جهازا السلكيا وثابتا و 240حاسبا آليا و 112دراجة نارية و 220سيارة و 471بالعديد من اآلليات منها 

 .جولف

 .والعمرة مركز التحكم ونظام المراقبة في الوزارة الحج والعمرةمن جانب آخر، أطل  وزير الحج 

وتتيح لوحة التحكم لكافة الجهات الحكومية في منظومة الحج والعمرة، بهدف رفع مستوى األداء الخدمي ألعمال الوزارة 

ات التشغيلية لحج هذا وبرامجها التنفيذية، وتطبي  برامج الجودة، ومؤشرات األداء، وتسريع معدالت اإلنجاز في العملي

 .العام

واوضحت وزارة الحج والعمرة أن مركز التحكم ونظام المراقبة في الوزارة؛ يهدف إلى زيادة مستوى التنسي  الميداني، 

وتسريع آلية إتخاذ القرار، ورب  الفرق الميدانية بصناع القرار لمباشرة المستجدات أوال بأول، ورصد السلبيات حال 

ها من خالل لوحة التحكم المرتبطة على مدار الساعة بالقيادات، ومراكز خدمات الحجاج والمعتمرين ظهورها ومعالجت

 .في مكة المكرمة والمدينة المنورة

 
 يطيح باملفحط الذي دهس جمموعة من الشبان" مرور القطيف"

 م1022يوليو  12 -هـ 2417شوال  12جريدة الرياض الثالثاء : المصدر
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 منير النمر -لقطيف 

تمكن مرور محافظة القطيف الليلة، من اإلطاحة بمركبة المفح  الذي قام بدهس أكثر من أربعة شبان أثناء ممارسته 

مقطع فيديو على وسائل التواصل ساعة من انتشار  ٨٤التفحي ، وتمكن المرور من كشف هوية سائقها في أقل من 

االجتماعي ومصادرة سيارته تمهيدا إليقافه وظهر المفح  وهو يقود مركبة بطريقة جنونية وتسبب في دهس مجموعة من 

 .المتجمهرين في المنطقة القريبة من مخط  دانة الرامس

http://www.alriyadh.com/1521393
http://www.alriyadh.com/1521570
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استخدمت في التفحي ، وبدأ في إحضار وتشير التفاصيل الى تكثيف المرور تحرياته ونجح في تحديد موقع السيارة التي 

 .سائقها بعد أن تم التعرف على هويته وهو من خارج المحافظة، وذلك تمهيداً لتطبي  النظام عليه

يشار إلى أن الحادثة وقعت في الثامن عشر من شهر شوال الجاري، حيث كان شاب يمارس التفحي  وس  مجموعة من 

مركبته التي كانت تمارس عروض جنونية ومميتة، وارتطم بمجموعة شبان أدى  المتجمهرين، وفقد حينها السيطرة على

إلصابات بعضهم بإصابات متفرقة، وقد كادوا أن يكونوا في عداد ضحايا هذه الممارسات الخاطئة لوال لطف هللا سبحانه 

 .وتعالى

 
 القطاع ال يزال حمافظًا على النصيب األكرب من احلصة السوقية

 املواطـن حيـتـاج برناجمًا وطنيًا .. «بيالتأمـني الط»
 لرعاية صحية متكاملة

 م1022يوليو  12 -هـ 2417شوال  12جريدة الرياض الثالثاء : المصدر
http://www.alriyadh.com/1521514 

 

 فهد الموركي –تحقي 

أمين الصحي مايزال محافظاً على النصيب األكبر من الحصة السوقية بين قطاعات يؤكد عاملون في قطاع التأمين، أن الت

، وقالوا إن من اهم اسباب الخسائر التي يتعرض لها قطاع التأمين بالمملكة ناتج عن %21التأمين األخرى بنسبة تجاوزت 

ءات، وأشاروا إلى أن المواطن ضعف الرقابة على عمليات التأمين وعدم وجود لوائح وأنظمة تصنف المخالفات والجزا

السعودي ليس في حاجة الى تأمين صحي بمنافع محددة واغير كامل الخدمات، وانما بحاجة الى برنامج وطني لرعاية 

 .نصت المادة الحادية والثالثون من نظام الحكم على ان الدولة توفر الرعاية الصحيه لكل مواطن. صحية متكاملة

ً على  وقال المتحدث الرسمي لمجلس الضمان الصحي التعاوني ياسر المعارك ان التأمين الصحي ما يزال محافظا

و قد ارتفعت نسبة النمو السنوي % 21النصيب األكبر من الحصة السوقية بين قطاعات التأمين األخرى بنسبة تجاوزت 

مليون لاير بنهاية العام  102مقارنة باألعوام السابقة، وقد حق  قطاع التأمين الصحي ربحية بلغت % 10فيه لتبلغ 

م، بعد التغييرات التنظيمية التي فرضت على شركات التأمين بتخصيص االحتياطيات الفنية وتطبي  كافة 1022المنصرم 

المعايير االكتوارية، ومن المتوقع أن يشهد نشاط سوق التأمين الصحي نمواً مطرداً بسبب ارتفاع مستوى الوعي حيال 

لتعاوني والالئحة التنفيذية والوثيقة الموحدة مما يسهم في معرفة العاملين بالقطاع الخاص بحقوقهم نظام الضمان الصحي ا

وواجباتهم تاجه التأمين الصحي، وكذلك إضافة شرائح جديدة تحت مظلة التأمين الصحي وأخيراً التطور المستمر في 

 .آليات عمل المجلس التنظيمية والرقابية واإلشرافية

من المؤمن لهم % 10مليون مستفيد، ( 2162416722)ؤمن عليهم في القطاع الخاص بلغ ما يربوا على وبين أن الم

شركات إدارة مطالبات إضافة  2شركة و  17اغير السعوديين، كما بلغ عدد شركات التأمين المعتمدة % 72سعوديون و

 .مركز رعاية صحية معتمد 1271إلى 

 1010مبادرات حتى العام 

امانة المجلس تعتمد على وسائل اإلعالم كشريك إستراتيجي يسهم في رفع مستوى الوعي والتثقيف حيال  واشار إلى ان

النظام والالئحة التنفيذية والوثيقة الموحدة وكذلك التعريف بالمجلس وما يقوم به من مهام تنظيمية وإشرافية على قطاع 

اإلعالم المقروءة والمسموعة والمرئية وكذلك عبر اإلعالم  التأمين الصحي وذلك من خالل الحمالت اإلعالمية في وسائل

، والزيارات الميدانية للغرف (لتأمين صحي أفضل)و ( صحتك األهم)اإللكتروني ومنصات التواصل االجتماعي مثل 

ى التجارية الصناعية في كافة المناط ، واالجتماع مع منسوبي الغرف وشرح الضمان الصحي التعاوني لهم، والرد عل

http://www.alriyadh.com/1521514
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تساؤالتهم واستفساراتهم، وكذلك الرد على كل ما يرد لألمانة العامة من استفسارات وأسئلة، سواء من وسائل االعالم 

والمهتمين بالضمان الصحي التعاوني ومن أطراف العالقة التأمينية، باإلضافة إلى إعداد المطويات التوعوية عن الضمان 

طراف العالقة التأمينية، وعقد اللقاءات المفتوحة بشكل دوري مع شركات الصحي وتطبيقاته، وتوزيعها على منسوبي أ

التأمين الصحي ومقدمي خدمات الرعاية الصحية، للرد على كافة االستفسارات وتلقي المقترحات واالطالع على آخر 

 .مستجدات سوق التأمين الصحي

والتي تشكل خارطة طري  لتنفيذ أهداف  1010د حتى العام إن األمانة العامة تعتزم تنفيذ العديد من المبادرات وتمت: وقال 

قصيرة ومتوسطة المدى ستسهم بتطوير ورفع مستوى صناعة سوق التأمين الصحي بالمملكة وتحقي  االرتقاء بدور 

وأعمال مجلس الضمان الصحي التعاوني وذلك من خالل رفع اإلمكانات الرقمية بما يتناسب مع مستجدات سوق التأمين، 

طوير الحوكمة ألطراف العالقة التأمينية والجهات المشاركة األخرى، وتحديث وتطوير النظام، وتبني ِّ ثقافة مؤسسية وت

تركز على توفير بيئة عمل قائمة على الثقة المتبادلة بين المجلس وكافة األطراف ذات العالقة، وتلبية احتياجات كافة 

التأمين الصحي وبالتالي بالمجلس وأعماله، وتحديد األهداف القابلة للقياس  المستفيدين من النظام لكسب الرضا والثقة من

، وأخيراً تنمية قدرات ( KPIs) على مستوى قطاع التأمين الصحي وأداء إدارات األمانة العامة بناء على مؤشرات أداء

لية وعناصرها ومكوناتها ومهارات وخبرات كوادر وإدارات أمانة المجلس في التخطي  اإلستراتيجي والخط  التشغي

 .وأدواتها وكذلك تدريبهم على متابعة وتقييم الخط 

 ضعف الرقابة

شركة تأمين مرخص لها بالعمل في السوق، ويعمل  12من جهته قال مستشار وخبير التأمين سليمان بن معيوف إن هناك 

ية لعدة اسباب اما قانونية وتنظيمية او بسبب شركة حتى االن نظراً إليقاف شركتين عن االكتتاب باألنشطة التأمين 11منها 

من رأس المال، والشركات العاملة بالسوق االن تمارس التأمين في ثالثة % 20الخسائر المتراكمة وفقدانها الكثر من 

 .أنشطة وهي التأمين العام والتأمين الصحي وتأمين الحماية واالدخار

، أظهرت أن قطاع التأمين الصحي قد استحوذ على ما يزيد 1022لعام  وأشار إلى أن بعض الدراسات والتقارير المالية

مليار لاير، حيث ارتفعت أقساط التأمين  12.17البالغة  1022من إجمالي أقساط التأمين للشركات خالل عام %  21عن 

 1024ترة من عام مليارات لاير مقارنة بنفس الف 1.12بزيادة قدرها  1022مليار لاير بنهاية عام  21.22الصحي إلى 

سنوات، وحسب التقارير  1منذ % 21مع العلم ان حصة التأمين الصحي ثابتة تقريبا عند %..  10وبنسبة نمو بلغت 

ً على مركزه باستحواذه على نسبة كبيرة من إجمالي 1022االخيرة للربع االول من  م الزال التأمين الصحي محافظا

م في ظل اإلجراءات الجديدة من 1022بنهاية % 22ابلة للزيادة وقد تتجاوز ق% 41األقساط المكتتبة في السوق بنسبة 

 .«الوهمي» قبل مجلس الضمان الصحي التعاوني للقضاء على التأمين الصحي اغير الحقيقي 

وأضاف أن تنوع استحواذ شركات التأمين على اقساط التأمين الصحي افرز ثالث مجموعات لشركات التأمين من ناحية 

من حجم سوق التأمين الصحي، في % 12لسوقية، المجموعة االولى تمثل ثالث شركات تأمين استحوذت على الحصص ا

من % 2شركة تقاسمت  27والمجموعة الثالثة شملت % 20شركات بحصة سوقية  2حين ان المجموعة الثانية شملت 

 .لكل شركة% 2حجم السوق بنسب متفاوتة اقل من 

لتي تشمل حجم األقساط المكتتبة واالقساط الصافية والمكتسبة ونسبة المطالبات ونسبة وأكد أن المؤشرات الفنية وا

 2.4لتبلغ حوالي % 2.1م بينت ان هناك نموا في حجم األقساط المكتتبة بنسبة 1022االحتفاظ المعلنة للربع االول من 

في حين نمت األقساط المكتسبة بنسبة  مليارات لاير، 2.1حوالي % 20.1مليارات لاير وبلوغ صافي االقساط المكتتبة 

 (.م1022)مليارات لاير لنفس الفترة من العام الماضي  4.2لتبلغ % 11

وهي نسبة معقولة قياساً على حجم االخطار ونوعية اتفاقيات % 27.2الى % 22.7وأوضح ان نسبة االحتفاظ زادت من 

 1.7لتصل الى حوالي % 27.1المطالبات المتكبدة بنسبة الملف للنظر هو زيادة صافي . إعادة التأمين للتأمين الصحي

لنفس الفترة من العام الماضي وهذه نتيجة طبيعية % 11.1مقارنة بـ % 72.2مليارات لاير وانخفاض نسبة المطالبات الى 

حي يعتبر نظرا لزيادة نمو صافي االقساط المكتسبة بدرجة تفوق نمو صافي المطالبات المتكبدة، بشكل عام التأمين الص

 .من اكبر أنشطة التأمين وهو ينمو بتوازن

إن من اهم اسباب الخسائر التي يتعرض لها قطاع التأمين بالمملكة ناتج عن ضعف الرقابة على عمليات :وقال ابن معيوف

إيقاف . التأمين وعدم وجود لوائح وأنظمة تصنف المخالفات والجزاءات وتجرم المخالفين شخصياً من قبل المشرع

أضف لذلك هناك حاجة ماسة لتصنيف مهني للعاملين في . ركات التأمين المخالفة ليس حال مثاليا وانما زاد من خسائرهاش

قطاع التأمين بشكل عام والتأمين الصحي بشكل خاص، ولهذا نرى قصورا في االداء الفني من قبل الكثير من شركات 

 .ركات ويكبدها العديد من الخسائرالتأمين ينعكس سلبا على النتائج المالية لبعض الش
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وأضاف أنه ال يمكن ان نتجاهل المطالب المتكررة لوجود حزمة من اللوائح واألنظمة التي تضب  وتنس  العالقة بين 

شركات التأمين ومقدمي الخدمة الصحية خصوصا الرب  االلكتروني وأسعار الخدمات الطبية، ارتفاع أسعار الخدمات 

 .التأمين الشيء الكثير اذا علمنا ان تحديد األقساط التأمينية مبني على تكلفة الخدمات الطبيةالطبية تكلف شركات 

وبين ابن معيوف أن مؤسسة النقد العربي السعودي ألزمت جميع شركات التأمين باعتماد األقساط التي يقترحها 

الصادرة من مجلس الضمان الصحي عشوائية وال اعتقد ان القرارات . االكتواريون وهي مبنية على معايير فنية وعلمية

وانما ينقصها التكامل في وضع اللوائح واالنظمة الداعمة لنظام التأمين الصحي مثل تصنيف المخالفات والجزاءات 

وتصنيف مهني للعاملين، وادراج وسطاء ووكالء التأمين ومقدمي . والعالقة بين شركات التأمين ومقدمي الخدمة الصحية

حية في ورش العمل الخاصة بالتأمين الصحي التي يقيمها مجلس الضمان الصحي النهم عنصر مهم في الخدمة الص

 .تزويد المؤمن لهم بالخدمة الصحية

 تأمين كامل الخدمات

وأشار إلى ان المواطن ليس بحاجة الى تأمين صحي بمنافع محددة واغير كامل الخدمات، وانما بحاجة الى برنامج وطني 

نصت المادة الحادية والثالثون من نظام الحكم على ان الدولة توفر الرعاية الصحية لكل مواطن، . متكاملةلرعاية صحية 

 .ولهذا ارى بان التأمين الصحي يجب ان يقتصر على العاملين في القطاع الخاص خصوصاً اغير السعوديين

 40ع ان تتعدى فية األقساط التأمينية وزاد ابن معيوف إن حجم سوق التأمين الصحي في السوق السعودي والذي اتوق

مليونا، مضيفا اعتقد ان السوق في حاجة لشركات تأمين  21م وعدد المستفيدين الذي قد يتعدى 1022مليار لاير في سنة 

أجنبية متخصصه بالتأمين الصحي لعدة اسباب منها خبرة هذه الشركات وتنوع منتجاتها التأمينية إضافة على طرح روح 

الشريفة من خالل وجود خدمات صحية ذات جودة عالية، متوقعا دخول بعض الشركات األجنبية من خالل  المنافسة

 .عمليات استحواذ على بعض الشركات الخاسرة او الصغيرة

 مستقبل واعد

من جهته أكد عضو مجلس الشورى خبير التأمين الدكتور فهد العنزي، أن التأمين يركز على عناصر معينة، سواء كان 

المؤمن عليهم سعوديين أم أجانب، وينظم قانون التأمين العالقة بين أطراف هذه الصناعة، فشركة التأمين مسؤوليتها 

ودورها دفع تكاليف الخدمة الصحية للمؤمن لهم وف  ضواب  والئحة محددة ومعدة، ورب العمل بموجب نظام العمل 

مع نظام الضمان الصحي التعاوني، ومقدم الخدمة يتفاوض مع  الجديد ملزم بأن يؤمن على العاملين لديه، بما يتواف 

 .شركة التأمين لتقديم وتوفير خدمة معينة وف  أسعار معينة

وأكد العنزي أن مستقبل صناعة التأمين في المملكة واعد، إذ تعتبر الصناعة األكثر نمواً، وهي صناعة مرتبطة بكثير من 

على استيعاب أعداد مؤمن عليها، ومدى مواكبة وجود أنظمة جديدة ومنتجات العوامل، منها مدى قدرة القطاع الصحي 

 .صحية وتأمينية جديدة، ونأمل بأن يتم التأمين على كل مواطن

 توقعات بارتفاع عدد الشكاوى كل عام بسبب زيادة حجم سوق التأمين الصحي: مجلس الضمان الصحي

ياسر المعارك بأن مجموع الشكاوى المقدمة ألمانة المجلس  ذكر المتحدث الرسمي لمجلس الضمان الصحي التعاوني

% 21، مؤكداً أن المجلس قام بإنهاء 1024عن عام % 20.11شكوى بزيادة قدرها  1112خالل العام الماضي، بلغ نحو 

 من تلك الشكاوى تحت اإلجراء وفي% 1من مجموع الشكاوى من خالل إدارة خدمة العمالء لديه، فيما ال تزال نحو 

ً أن  من تلك الشكاوى ضد شركات % 12طريقها للتسوية وبعضها تم تحويلها لجهات أخرى ذات االختصاص، مبينا

شكوى، مشكلة  22التأمين وإدارة المطالبات، فيما كانت الشكاوى التي ُسجلت ضد مقدمي خدمة الرعاية الصحية بلغت 

بنسبة  114حين بلغ عدد الشكاوى ضد أصحاب العمل  من إجمالي الشكاوى المقدمة للمجلس، في% 1بهذا الرقم نسبة 

20.% 

وذكر أنه من المتوقع ارتفاع عدد الشكاوى كل عام بسبب زيادة حجم سوق التأمين الصحي خصوصا مع إضافة شرائح 

قة جديدة تحت مظلة التأمين إضافة إلى ارتفاع مستوى الوعي بنظام الضمان الصحي التعاوني والالئحة التنفيذية والوثي

 .الموحدة، وتوسع أمانة المجلس في تنويع وسائل االتصال بها لتلقي المالحظات والمقترحات
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  12اجمللس األعلى للقضاء يعقد اجتماعه 

 اليوم.. برئاسة وزير العدل
 م1022يوليو  12 -هـ 2417شوال  12جريدة الجزيرة الثالثاء : المصدر

jazirah.com/2016/20160726/ln6.htm-http://www.al 

 

 :حمد العثمان -« الجزيرة»

يعقد المجلس األعلى للقضاء اليوم اجتماعه الحادي والعشرين في مقر المجلس بمدينة الرياض وذلك برئاسة معالي الشيخ 

 .ي والفضيلة أعضاء المجلسالدكتور وليد بن دمحم الصمعاني وبحضور أصحاب المعال

وبين معالي األمين العام والمتحدث الرسمي للمجلس الشيخ سلمان بن دمحم النشوان أن المجلس سيناقض في جدول أعماله 

التقارير والملحوظات الواردة من اإلدارة العامة للتفتيش القضائي والدراسات والترقيات على مختلف الدرجات القضائية 

ية وتقارير الكفاية الخاصة بالقضاة ، إضافة إلى بعض الشؤون الوظيفية للقضاة من نقل وتعيين وندب للمستحقين للترق

 .واغيرها وعدد من الموضوعات ومنها التي سب  عرضها على المجلس ووردت بعد استكمال التوجيه واغيرها

ة متخصصة في بعض المحاكم وأضاف معاليه بأن من الموضوعات في هذا االجتماع النظر في افتتاح دوائر قضائي

 .حسبما تقتضيه المصلحة ووف  إحصاءات حجم العمل

وفي ختام تصريحه سأل معالي األمين العام للمجلس الشيخ سلمان بن دمحم النشوان هللا تعالى أن يوف  أصحاب المعالي 

 في تطوير مرف  القضاء ، والفضيلة رئيس وأعضاء المجلس لكل خير وأن يعينهم لتحقي  تطلعات والة األمر وفقهم هللا

 .وأن يجعل فيما يصدر من قرارات الخير والنفع للجميع

الجدير بالذكر أن المجلس األعلى للقضاء يعقد اجتماعاته وذلك بناًء على المادة السابعة من نظام القضاء الصادر 

المجلس األعلى للقضاء برئاسة  هـ ، والتي تنص على انعقاد2411/2/22والتاريخ ( 71/م)بالمرسوم الملكي ذي الرقم 

 .رئيسه مرةً كل شهرين على األقل وكلما دعت الحاجة لذلك

 

عدم االلتزام بدفع النسبة املقررة وتقديم معلومات مغلوطة أبرز 
 : «اجلزيرة»لـ« اإلسكان».. املخالفات

 «نظام األراضي البيضاء»توجه ملضاعفة الرسوم على خمالفي 
 %5لـ 

 م1022يوليو  12 -هـ 2417شوال  12جزيرة الثالثاء جريدة ال: المصدر
jazirah.com/2016/20160726/ec1.htm-http://www.al 

 

 :علي القحطاني -« الجزيرة»

نظام رسوم األراضي البيضاء ، عن عزم وزارة اإلسكان فرض اغرامات على مخالفي «الجزيرة»كشف مصدر مسؤول لـ

 .في المائة 2في المائة من قيمة األرض إلى  1.2اغير المطورة، ومضاعفة النسبة المقررة بـ 

http://www.al-jazirah.com/2016/20160726/ln6.htm
http://www.al-jazirah.com/2016/20160726/ec1.htm
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وقال المشرف العام على برنامج فرض الرسوم على األراضي البيضاء بالوزارة دمحم المديهيم، إن عدم التقيد بالبرنامج 

صاح عن تفاصيلها وقيمتها أول الشهر المقبل، موضًحا أن أهم هذه المخالفات هو الذي حددته من المخالفات التي سيتم اإلف

أشهر من اإلعالن التي  2في المائة من قيمة األرض، عدم التبليغ عن األراضي خالل  1.2عدم االلتزام بدفع الرسم البالغ 

م خالل الفترة المحددة للتحصيل، التالعب حددته الوزارة واإلسراع في تقدم الوثائ  والمستندات الالزمة، عدم سداد الرس

في المائة من قيمة األرض، بخالف رسوم  1.2وتقديم معلومات مغلوطة واغير دقيقة، مما يعني أن المخالفة قد تصل إلى 

 .في المائة من قيمة األرض 2األرض، ما يعني استقطاع 

عن الغرامات ولكن العمل على حل أزمة اإلسكان  وبين المديهيم، أن مسؤولي الوزارة ليس همهم دفع الرسوم أو البحث

التي تعاني منها أكبر مدن المملكة، من خالل زيادة معروض األراضي المطورة لتحقي  التوازن بين العرض والطلب، 

وتوفير األراضي السكنية بأسعار مناسبة، فضالً عن حماية المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات االحتكارية في خطوة 

شأنها كسر االحتكار الذي ارتفع بأسعار األراضي إلى مستويات عالية، إ ذ تشير بعض الدراسات المسحية المؤكدة  من

 .في المائة 42لدى وزارة اإلسكان إلى أن نسبة احتجاز األراضي داخل النطاق العمراني في المدن الكبرى بلغ 

ائقًا للتنمية بشكل عام وللتنمية السكانية على وجه وذكر، أن الوزارة ترى في عدم استغالل األراضي البيضاء ع

الخصوص، مشيًرا إلى أنها ثروة اقتصادية معطلة، والمصلحة فيها مقصورة على فئة قليلة من المجتمع، لذلك عرفتها 

حل حدود النطاق العمراني، وهي الخطوط المبينة بخرائ  وثائ  داخل النطاق العمراني التي توضح مرا)الوزارة بأنها 

التنمية العمرانية المختلفة، وحد حماية التنمية، وتمثل الحدود المالئمة لتوطين األنشطة الحضرية، واستيعاب النمو 

 (.العمراني خالل فترة زمنية محددة ويمكن زيادتها إذا رات الوزارة ذلك

في المائة إلى  47ن للمساكن من إلى رفع نسبة تملك المواطني 1010وتسعى وزارة اإلسكان، من خالل رؤيتها المستقبلية 

 .1010في المائة بحلول عام  21

من جهة أخرى، يرى متخصصون في الشأن العقاري، أن وزارة اإلسكان عملت خالل الفترة الماضية على تحفيز 

المالك، بالراغم من أن كثيًرا من األراضي عاني عوائ  تسببت في تذمر بعض المطورين من التأخير، ولكن سعي 

يوًما سوف يزيد من حماس المالك لتطوير أراضيهم، مما قد يساعد  210ارة الختصار مدة استخراج التصاريح إلى الوز

في حل األزمة اإلسكانية، موضحين أنه إذا سارت األمور عكس ذلك فإن دفع الرسوم والمخالفات هي الخطوة التي سوف 

 .لى تقسيم السوق وكنز األراضي لرفع أسعارهاتساعد على فك احتكار العقارات، والوقوف بوجه من يعمل ع

ولفت المختصون، إلى أن اإلجراءات الجديدة التي تعمل عليها وزارة اإلسكان ستؤدي حتًما النخفاض سعر العقارات اغير 

المطورة، وبالتالي تدني قيمة إيجارات الوحدات السكنية التي ستشيد على هذه األراضي، مشددين على أن فرض الرسوم 

لمخالفات سينش  الدورة العقارية، كونه يطول أحد أبرز القطاعات التي تسهم في تحريك عجلة االقتصاد، إال وهو سوق وا

 .العقار والبناء

ال شك أن فرض رسوم على األراضي البيضاء ودعمه بالمخالفات : «الجزيرة»وقال المستثمر علي فوزان الفوزان لـ

البيضاء إلى استثمارها أو بيعها، وهو األمر الذي سيفرض واقعًا جديدًا، يساعد في دفع كثير من مالك األراضي 

 .وسيتجاوب السوق مع المنط  العلمي التي تعمل عليه الوزارة

إن التأخير من قبل المالك يجب أن يقابله اغرامات، األمر الذي : أما فيصل الدخيل المتخصص في الشأن العقاري، فقال

األراضي البيضاء، ويساعده على حيازة مسكن بسعر ميسر ومعقول، وستتغير أيًضا سيصب بال شك في صالح تطوير 

حسابات جميع المستثمرين في القطاع العقاري، ولكن تبقى الكلمة األخيرة والفيصل والتأثير األقوى في هذا الجانب 

 .رسوممن خالل تنفيذ الغرامات وال للعرض والطلب وهو ما سيحكم السوق خالل المرحلة المقبلة
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 من سجناء احلقوق اخلاصة 21تسهم يف إطالق « تراحم جازان»

 م1022يوليو  12 -هـ 2417شوال  12جريدة الجزيرة الثالثاء : المصدر
jazirah.com/2016/20160726/ln55.htm-http://www.al 

 

 :دهللا عكورعب -جازان 

بمنطقة جازان في ( تراحم)ارتفع عدد نزالء الحقوق الخاصة الذين ساهمت لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم 

احتواء معاناتهم وإطالق سراحهم، إلى نهاية شهر رمضان المبارك إلى سبعة عشر نزيالً ونزيلة من السعوديين والوافدين 

ومحافظات أبوعريش، والطوال، وبيش؛ بموجب قرارت شرعية صادرة من محاكم  مدينة جازان،: والموقوفين بسجون

التنفيذ على خلفية مطالبات مالية نتيجة أقساط سيارات وأجهزة كهربائية، وديات حوادث مرورية وإيجارات مساكن 

 .يةمتراكمة لعجزهم عن الوفاء بها في المواعيد المحددة، بسبب ضي  ذات اليد وتردي ظروفهم المعيش

وبحسب رئيس اللجنة علي زعلة، فقد تم رصد هذه الحاالت من خالل المتابعة الميدانية ألوضاع النزالء والنزيالت 

بالتنسي  مع المختصين بسجون المنطقة، وبعد التأكد من إعسارهم بادرت اللجنة بالتعاون مع عدد من فاعلي الخير بتسديد 

ستمائة وخمسة وثالثين ألف لاير، مما أدى الستكمال إجراءاتهم وسرعة عودتهم  المديونيات المترتبة بحقهم بقيمة إجمالية

 .لمنازلهم لقضاء فرحة عيد الفطر السعيد مع أسرهم

 

« السوارة الذكية»املنظمة العربية للهالل األمحر تطرح 
 لالستجابة السريعة

 م1022يوليو  12 -هـ 2417شوال  12جريدة الجزيرة الثالثاء : المصدر
jazirah.com/2016/20160726/ln77.htm-http://www.al 

 

 :واس -« الجزيرة»

» ومجموعة اسكوب السعودية أمس مشروع ( ARCO)طرحت المنظمة العربية للهالل األحمر والصليب األحمر 

وتعد أحدث مشروع » السوارة الذكية » ااغاثية إ نسانية في العالم، والمتمثل في  الذي يعد أول قاعدة بيانات» استجابة 

مما ( on Line)و( off Line)باركوداً خاصاً يعمل وف  نظامي » السوارة الذكية » وتحمل . يخص االستجابة السريعة

مة األخيرة لمخيمات الالجئين، يعطيها ميزة ال مثيل لها حتى اآلن، حيث تمت تجربة هذه السوارة خالل زيارات المنظ

وحققت تلك التجارب نجاحاً باهرا ولقي أصداء طيبة نظراً لما توفره من جهد ووقت ومال، باإلضافة إلى الميزة الصحية 

نسان، باإلضافة إلى أنها تتحمل العمل تحت كل  التي تتمتع بها حيث إنها مصنوعة من مواد صحية صديقة للبيئة ولجلد اإل 

ألجواء البيئية ودرجات الحرارة العالية دونما تؤثر على الجلد، كما أنها عديمة الرائحة نظراً للمادة الخاصة الظروف وا

 .المصنوعة منها، عالوة على سهولة لبسها، وخف وزنها بشكل ال يكاد يشعر بها مستخدمها

الح بن حمد السحيباني الذي وقع هذا وأعلن األمين العام للمنظمة العربية للهالل األحمر والصليب األحمر الدكتور ص

المشروع في مقر المنظمة بالرياض مع رئيس مجلس إدارة مجموعة اسكوب علي بن عبد المحسن الفليج، جاهزيته 

وتطبيقه على الفور، مشيراً إلى أن الجهات التي تعتمد على االستجابة السريعة بشكل كبير سيكون بمقدورها تنفيذه ومن 

العمرة لضيوف بيت هللا الحرام وما يختص بإدارة وتنظيم الحشود ومؤسسات الطوافة، ووزارة الصحة ذلك وزارة الحج و

للمرضى والمنومين في المستشفيات، باإلضافة إلى وزارة العمل والتنمية االجتماعية والمنظمات الدولية المختصة 

http://www.al-jazirah.com/2016/20160726/ln55.htm
http://www.al-jazirah.com/2016/20160726/ln77.htm
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فين من عمليات اإلاغاثة الغذائية والطبية بالالجئين والنازحين ومنظمات رعاية ذوي االحتياجات الخاصة والمستهد

نسانية بشكل عام  .واإل 

وكشف الدكتور السحيباني أنه تمت االستجابة العاجلة فيما يخص المشروع لطلبات بعض الجهات الحكومية بخصوصها، 

لتتناسب مع احتياجات  »السوارة الذكية »مشيراً إلى أنها تتناسب مع األطفال والبالغين الرجال والنساء، وأنه يمكن تكييف 

داً أن المشروع سيخدم المؤسسات والهيئات والمنظمات التي تعمل  الجهة ذات العالقة من بيانات شخصية وصحية، مؤكِّ 

في مجال األمن الصحي والغذائي والحقوق والحريات والتخطي  والرقابة لتلك المشروعات والخدمات المقدمة كأعمال 

المشروع على االستجابة السريعة لنداء االستغاثة في مجاالت عدة للمستفيدين في مجموعة  إ نسانية ورقابية، حيث يعتمد

مليون مستهدف في أكثر من خمس دول في ( 10)الدول العربية وإنشاء قاعدة بيانات ووسائل رب  إلكترونية ألكثر من 

تقنية لخدمة أفواج الحشود، والحجاج، والالجئين، المنطقة العربية كمرحلة أولى، وتعد هذه التقنية نقلة نوعية في استثمار ال

 .والنازحين، والمتضررين من الكوارث واألزمات

 

 ضمن استعدادات الوزارة املبكرة خلدمة ضيوف الرمحن 
وزير البلديات يطلع على خطط أمانة العاصمة املقدسة ألعمال 

 النظافة العامة واإلصحاح البيئي ملوسم احلج
 م1022يوليو  12 -هـ 2417شوال  12يرة الثالثاء جريدة الجز: المصدر

jazirah.com/2016/20160726/ln66.htm-http://www.al 

 

 :المحليات -« الجزيرة»

وزارة الشؤون البلدية والقروية من  هـ وما تقوم به 2417في إطار االستعدادات المبكرة والمكثفة لموسم حج هذا العام 

جهود في خدمة ضيوف الرحمن، اطلع معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ 

 .في مكتبه بديوان الوزارة على خط  أمانة العاصمة المقدسة ألعمال النظافة العامة واإلصحاح البيئي

هـ والدروس المستفادة وذلك من  2412موجز حول تقييم أعمال النظافة لموسم الحج الساب  واستمع معاليه إلى تقرير 

خالل الوقوف على اإليجابيات والعمل على دعمها وتعزيزها، ومعرفة مواطن السلبيات والعمل على تالفيها في موسم 

والتي اعتمدت  2417مالمح خطة حج  كما استمع معالي وزير الشؤون البلدية والقروية إلى عرض ألبرز. حج هذا العام

في جميع عناصرها على تنفيذ توجيهات معاليه بشأن التوزيع األمثل للعمالة والمعدات وأجهزة اإلشراف بما ينعكس ايجابا 

على أداء أمانة العاصمة المقدسة واالستفادة القصوى من اإلمكانات التي وفرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين في 

لمقدسة ومدينة مكة المكرمة والمدينة المنورة ومنافذ الدخول البرية والبحرية والجوية ، لتهيئة األجواء الصحية المشاعر ا

 .لضيوف الرحمن

 

 

 

 

 

 

http://www.al-jazirah.com/2016/20160726/ln66.htm


 

   

يف الصحافة  حقوق اإلنسان  

14 

 
 القضاء حيسم أوىل قضايا إرهاب قتل األقارب غدا

 م1022يوليو  12 -هـ 2417شوال  12جريدة الوطن الثالثاء : المصدر
http://www.alwatan.com.sa/Local/News_Detail.aspx?ArticleID=271693&CategoryID=5 

 

      PM 22:12 12-07-1022سليمان العنزي : الرياض

دي، تحسم المحكمة الجزائية المختصة بالرياض يشهدها المجتمع السعو" قتل أقارب"سنوات من أولى قضايا  2بعد 

ومن المقرر أن . مصير ثالثة من المنتمين لتنظيم القاعدة شاركوا في جريمة قتل الشهيد العقيد ناصر العثمان، رحمه هللا

 .تخصص المحكمة جلسة اغدا للنط  بالحكم في هذه القضية

تهمة، مقسمة  42هة للمتهمين الثالثة، حيث تجاوزت التهم وكان المدعي العام قد عرض خالل جلسات سابقة التهم الموج

 .فيما بينهم، مطالبا بتنفيذ القتل حدا أو تعزيرا في المتهمين األول والثاني، وتشديد عقوبة التعزير في ح  الثالث

" خاله"ااغتيال وكان المتهم األول في القضية قد أقر خالل جلسات المحاكمة بتعاونه مع المتهم الثاني في تنفيذ جريمة 

، وأبدى ندمه على ااغتياله، كاشفا عن ضلوعه في 2411العقيد ناصر العثمان، أثناء وجوده في استراحته الخاصة عام 

تنفيذ الجريمة من خالل تهديده والسيطرة عليه بالسالح، وتكبيل يديه وقدميه، ومن ثم تصوير عملية القتل التي نفذها 

 .المتهم الثاني

 المتهم األول

في جريمة قتل العقيد العثمان، وذلك بالتخطي  ورصده وتحين الفرصة " أبو يوسف"اشترك مع المتهم الثاني المكنى  -

بمزرعته اغرب بريدة لتنفيذ هذه الجريمة الشنيعة حتى تمكنا منه وهو في اغفلة من أمره آمنا مطمئنا في استراحته الملحقة 

والسيطرة عليه تحت تهديد السالح وتكبيل يديه وقدميه ثم نحره وفصل رأسه عن جسده، بناء على معتقده الفاسد بأن 

 ".المباحث العامة"المجني عليه كافر مرتد في نظره لعمله بجهاز أمني 

ورؤيته بعدم  -رحمه هللا  -تقاده الشيخ ابن باز انتهاجه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف األمة، وان -

 .الصالة خلف أحد أئمة الحرم المكي

تمويل اإلرهاب والعمليات اإلرهابية واالنتماء لتنظيم القاعدة في العراق، وجمع األموال لهم وتحويلها إلى عمالت  -

 . أخرى

 .قتالحيازته في حاسبه الشخصي وملحقاته على ملفات حاسوبية تحث على ال -

 المتهم الثاني

االفتيات على ولي األمر والخروج عن طاعته بالسفر إلى العراق موطن الفتنة، واللقاء بزعيم تنظيم القاعدة اإلرهابي  -

 . ، والتنسي  لسفر الشباب إلى تلك المواطن"أبومصعب الزرقاوي"في العراق الهالك 

تأييده تنظيم القاعدة اإلرهابي في الداخل، والسعي لتشكيل خلية انتهاجه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة، و -

 .إرهابية في داخل البالد، وجمع األسلحة بكميات كبيرة وإخفائها في منزله، والتدرب على األسلحة والمتفجرات والسموم

الخاصة في إحدى مناط  تقديم الدعم المالي للتنظيم اإلرهابي، والتخطي  مع المتهم الثالث لقتل قائد قوة الطوارئ  -

المملكة، ومن ثم اشتراكه مع المتهم األول في قتل العقيد العثمان بناء على معتقده الفاسد بتكفير المجني عليه، لكونه يعمل 

 .في المباحث العامة واستباحة دمه

 المتهم الثالث

لتنظيم القاعدة اإلرهابي من خالل  انتهاج المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف األمة واالنتماء -

اجتماعه مع مطلوبين أمنيين في منزل أحدهم بقصد مناقشة إعداد كوادر عسكرية سورية سواء يتم تدريبها داخل المملكة 

 . أو خارجها لالستفادة منها وقت الحاجة

 . هللا تأييده العمليات اإلرهابية التي وقعت داخل المملكة واعتبارها من الجهاد في سبيل -

 . الشروع في ااغتيال قائد قوات الطوارئ الخاصة في إحدى مناط  المملكة باالشتراك مع المتهم الثاني -

خلعه البيعة التي في عنقه لولي األمر ومبايعته الهالك أسامة بن الدن، على السمع والطاعة في أثناء وجوده في  -

 . لمباحث العامة وقوات الطوارئ واقتناعه بجواز استهدافهم شرعا، واستباحته دماء العاملين في ا2411أفغانستان عام 

http://www.alwatan.com.sa/Local/News_Detail.aspx?ArticleID=271693&CategoryID=5
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 معاقبة خمالفي منع العمل حتت الشمس: فيصل بن مشعل

 م1022يوليو  12 -هـ 2417شوال  12جريدة الوطن الثالثاء : المصدر
http://www.alwatan.com.sa/Local/News_Detail.aspx?ArticleID=271768&CategoryID=5 

 

      AM 2:41 12-07-1022فهد الجهني : بريدة

شدد أمير منطقة القصيم األمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز على محافظي المحافظات واإلدارات 

ية الصناعية بالمنطقة، بأهمية بذل المزيد من الجهد في تطبي  قرار منع العمل تحت أشعة الحكومية والغرفة التجار

ذي الحجة  24عصرا حتى نهاية يوم الخميس المواف   1ظهرا إلى  21الشمس، على جميع المنشآت، وذلك من الساعة 

 .المقبل، وإيقاع أشد العقوبات على المخالفين للتعليمات

أمير القصيم للجهات المعنية، نتيجة ما تم رصده من مالحظة وجود عمالة تقوم بالعمل في بعض  جاء ذلك في تعميم بعثه

وشدد األمير فيصل على . المشاريع تحت أشعة الشمس الحارقة، مما يعد مخالفة للتعليمات الصادرة في هذا الشأن

ير بيئة عمل صحية وآمنة للعمالة، ضرورة تطبي  القرار، وإنفاذ التعليمات الصادرة بهذا الخصوص حرصا على توف

وتجنبهم ما قد يسبب مخاطر صحية وف  معايير السالمة والصحة المهنية، لحماية العاملين من مخاطر العمل مما 

 .على تحسين وزيادة مستوى اإلنتاج سينعكس

 
 ربع مكافآت خمالفات التوطني للمبلغني

 م1022يوليو  12 -هـ 2417شوال  12جريدة الوطن الثالثاء : المصدر
http://www.alwatan.com.sa/Economy/News_Detail.aspx?ArticleID=271719&CategoryID=2 

 

      AM 2:17 12-07-1022فارس النواف : الرياض

التي تتيح لكافة أفراد المجتمع التبليغ عن مخالفات " التفتيش المجتمعي"والتنمية االجتماعية خدمة استحدثت وزارة العمل 

التوطين في قطاع االتصاالت بشكل خاص واغيره من القطاعات األخرى، ابتداء من تطبي  قرار توطين قطاع 

إنه سيتم " الوطن"اعية مفرج الحقباني لـوالمحدد بمطلع ذي الحجة، وقال وزير العمل والتنمية االجتم% 200االتصاالت 

 .من قيمة المخالفة المبلغ عنها% 12صرف مكافآت للمبلغين عن مخالفات التوطين بواقع 

كشف وزير العمل والتنمية االجتماعية الدكتور مفرج بن سعد الحقباني عن عزم وزارته صرف مكافآت للمبلغين عن 

 .من قيمة المخالفة المبلغ عنها% 12ت بواقع مخالفات التوطين خصوصا في قطاع االتصاال

أن الوزارة ستطل  " طاقات"عقب تدشينه مساء أول من أمس البوابة الوطنية " الوطن"أوضح الحقباني في تصريح إلى 

الذي سيسمح لكل أفراد المجتمع بالتبليغ عن مخالفات التوطين في قطاع االتصاالت واغيرها " التفتيش المجتمعي"خدمة 

بحسب "مطلع شهر ذي الحجة، قائال % 200قطاعات األخرى ابتداء من تطبي  قرار توطين قطاع االتصاالت من ال

 ". من قيمة المخالفة المبلغ عنها% 12النظام يجوز للوزير تخصيص مبلغ مكافأة ال تتجاوز 

ات المملكة أثبتوا جدارتهم وحول مدى جدية السعوديين العاملين في قطاع االتصاالت، أكد الحقباني على أن شباب وشاب

أتقدم "في قطاع االتصاالت وأنهم مصدر فخر ومشاركتهم في العمل بسوق االتصاالت مميزة ورائعة واحترافية، قائال 

 .بجزيل الشكر ألبنائنا وبناتنا الذين أثبتوا أنهم متى ما أتيحت لهم الفرصة يكونوا عند الموقف

على تحسين بيئة العمل وتخفيض معدل البطالة ورفع مشاركة المرأة في سوق نصت  1010أكد الحقباني على أن الرؤية 

هي أداة رئيسية لتحقي  هذه األهداف وتحقي  التكامل بين أطراف العمل وف  " طاقات"العمل السعودي، والبوابة الوطنية 

 .اشتراطات متف  عليها بين الطرفين

http://www.alwatan.com.sa/Local/News_Detail.aspx?ArticleID=271768&CategoryID=5
http://www.alwatan.com.sa/Economy/News_Detail.aspx?ArticleID=271719&CategoryID=2
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هدف توظيف المرأة، أكد الحقباني على رفع مساهمة المرأة وحول إاغالق المحالت الساعة التاسعة مساء وربطها ب

السعودية في كل مكان، تحت شرطين مهمين أولهما أن يكون العمل في بيئة آمنه، والثاني أن يكون العمل الئقا، قائال 

النسائي، متى ما تحق  هذان الشرطان أصبحت مشاركة المرأة ضرورية، والمملكة بذلت جهودا كبيرة في تنمية العنصر "

 ".والمملكة تخسر الكثير إذا لم تشارك المرأة

 
 بنده تدعم األطفال ذوي االحتياجات اخلاصة

 م1022يوليو  12 -هـ 2417شوال  12جريدة الوطن الثالثاء : المصدر
/www.alwatan.com.sa/Economy/News_Detail.aspx?ArticleID=271715&CategoryID=2http:/ 

 

تعاونت شركة بنده للتجزئة مع جمعية إبصار الخيرية لتنظيم زيارة لمجموعة من األطفال ذوي االحتياجات الخاصة تحت 

لمجتمع وتوظيف مهاراتهم ، بهدف تعزيز جهود دمج ذوي االحتياجات الخاصة بين أفراد ا"كلنا زي بعض"شعار 

وجرت الزيارة في هايبر بنده باألندلس مول بجدة، بحضور األمين العام المكلف للجمعية فاتن . وقدراتهم بشكل فعال

اليافي، واصطحب فري  بنده األطفال في جولة تعريفية حول أقسام هايبر بنده، وقدم شرحا وافيا حول المنتجات ومنهجية 

طريقة مبتكرة في الشرح تناسبت مع ظروف اإلعاقة، حيث كان التفاعل المباشر بلمس المنتجات  واعتمد الفري . العمل

وعقب انتهاء الجولة التعريفية، أقامت بنده مجموعة من الفعاليات الترفيهية لألطفال وتوزيع . عنصرا رئيسيا خالل الجولة

وقال الرئيس التنفيذي موف  . ل السرور إلى قلوبهمالهدايا التذكارية عليهم بهدف رسم االبتسامة على وجوههم وإدخا

ال شك أن هذه الزيارات تخفف عن أطفالنا من ذوي االحتياجات الخاصة وتعزز لديم الشعور باالنتماء : "منصور جمال

 ".واهتمام المجتمع بهم

 
 خطوات للتسجيل يف املسار اإللكرتوني 5تعلن عن" احلج"

 تصاريح خدمات  إلزام شركات حجاج الداخل بإصدار
 املياه اإلضافية

 م1022يوليو  12 -هـ 2417شوال  12جريدة األقتصادية  الثالثاء : المصدر
https://www.aleqt.com/2016/07/26/article_1073072.html 

 

 عبدهللا حامد من جدة

المستشار جمال شقدار األمين العام المجلس التنسيقي لحجاج الداخل، أنه سيتم إصدار تصاريح خاصة " ديةاالقتصا"أكد لـ

بالخدمات اإلضافية المطلوبة من شركة المياه، وتزويد منشآت الحج بها للتقدم بطلب اعتمادها مباشرة من أحد مراكز 

 .ريح اإلضافة االعتيادي من الجهات األخرىخدمات شركة المياه بالمشاعر المقدسة، بدون انتظار صدور تص

وأوضح األمين العام للمجلس التنسيقي لحجاج الداخل، أن إصدار تلك التصاريح يأتي تسهيال لإلجراءات، وحتى تتمكن 

المنشآت من تجهيز خدمات دورات المياه بالمخيمات مبكرا، مشيرا إلى أن آخر موعد الستقبال طلبات تصاريح اإلضافات 

ذي  12كة المياه الوطنية الرابع من شهر ذي الحجة، كما ستبدأ الشركة بتسجيل المخالفات الخاصة من تاريخ من شر

 .القعدة

وفي ذات السياق أعلنت وزارة الحج والعمرة عن خمس خطوات للتسجيل في المسار اإللكتروني لحجاج الداخل، الذي 

بإدخال المعلومات الشخصية واختيار الفئة التي يراغب فيها والخدمات ستطلقه الوزارة الثامنة صباحا اغرة ذي القعدة، تبدأ 

 .المناسبة واستكمال عملية الحجز ودفع قيمتها ومن ثم تسلم تصريح الحج

http://www.alwatan.com.sa/Economy/News_Detail.aspx?ArticleID=271715&CategoryID=2
https://www.aleqt.com/2016/07/26/article_1073072.html
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ويأتي هذا اإلعالن عقب مجموعة من التعديالت قامت بها الوزارة للبوابة اإللكترونية وعلى رأسها رب  البوابة بمركز 

ؤسسة النقد عبر نظام سداد وسيتيح البرنامج ستة خيارات تسجيلية متفاوتة األسعار، والخدمات المعلومات الوطني وم

المقدمة وهي البرنامج العام المكون من أربع شرائح، وبرنامج الحج منخفض التكلفة، والبرنامج الميسر، وتبدأ أسعار 

ة أبراج المشاعر المقدسة في البرنامج العام مع رياال لشريح 22120البرامج من ثالثة آالف لاير لتصل في أقصاها إلى 

 .استثناء سعر النقل من وإلى مكة المكرمة، في شرائح البرنامج العام األربع

نشرت في وقت ساب  تفاصيل فئات البرنامج ومستوياته، حيث جاءت شريحة األبراج الواقعة " االقتصادية"وكانت 

رياال، فيما تلتها الشريحة األولى ضمن البرنامج العام  22120ت مبلغ بالقرب من جسر الجمرات األعلى سعرا، إذ سجل

، وتتدرج لتصل في أقصاها إلى "هـ"رياال للمخيمات الواقعة في الفئة  7242في المرتبة الثانية، التي تبدأ أسعارها من 

 7122العام بأسعار بدأت من ، وجاءت ثالثا الشريحة الثانية في البرنامج "2أ"رياال للمخيمات الواقعة في فئة  1242

، كما جاءت الشريحة "2أ"رياال للمخيمات من فئة  7122ووصلت في أقصاها إلى " هـ"رياال للمخيمات الواقعة في فئة 

رياال وترتفع تدريجيا حسب المناط  الواقعة فيها  2121الثالثة األقل سعرا في شرائح البرنامج العام بأسعار بدأت من 

 .رياال كأعلى سعر 2421ى المخيمات لتصل إل

 
 ألف طالب وطالبة  12جامعات يف الرياض تقبل   6

 أيام 21خالل 

وترتيب الرغبات حيرمان « القدرات والتحصيلي»اختبارات 
 الطالب من بعض التخصصات اجلامعية

 م1022يوليو  12 -هـ 2417شوال  12جريدة األقتصادية  الثالثاء : المصدر
https://www.aleqt.com/2016/07/26/article_1073071.html 

 

 عبد السالم الثميري من الرياض

، عن أن عدم قبول الطالب في بعض التخصصات الجامعية، يعود إلى عدد من المعايير "االقتصادية"أفصحت مصادر لـ

ص إلى آخر، حيث إن درجات الطالب في اختبار القدرات العامة والتحصيلي، إضافة إلى تتباين في أوزانها من تخص

 .ترتيب الراغبات، عامالن مهمان في قبول الطالب

وأكدت المصادر، أن األولوية في القبول حسب النسب المكافئة أو المركبة وأال يكون قد مضى على حصول الطالب على 

رة إلى أن بعض الجامعات تشترط لتخصصات معينة حدا أدنى أقل من خمس الثانوية أكثر من خمس سنوات، مشي

 .سنوات

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه لجنة تنسي  القبول اإللكتروني الموحد في ست جامعات في منطقة الرياض قبول أكثر 

ل عشرة أيام من قتح القبول، ألف طالب في مختلف التخصِّصات من المتقدمين للقبول للعام الدراسي المقبل خال 11من 

 .وذلك وف  مبدأ المنافسة بين المتقدمين المعدِّة في إطار معايير القبول المعتمدة لكل تخصِّص

ودعا عبد العزيز العثمان عضو لجنة القبول الموحد في الجامعات الحكومية في الرياض، المقبولين إلى الدخول على 

الع على نتيجة الترشيح، وتأكيد القبول عبر حساب كل متقدِّم ابتداًء من اليوم حساباتهم في بوابة القبول الموحد، واالط

 .وحتى الخميس المقبل

وأكد العثمان أن عدم قيام الطالب بتأكيد راغبته في التخصِّص الذي تم ترشيحه إليه يعني عدم راغبته في القبول في 

ً من القبول في جميع ال جامعات الحكومية في منطقة الرياض، مبينًا أنه ال يلزم الجامعة، وسيترتب عليه استبعاده نهائيا

 .المقبولين إرسال أي مستندات للجامعات

https://www.aleqt.com/2016/07/26/article_1073071.html
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وتشمل الجامعات الست، جامعات الملك سعود، واإلمام دمحم بن سعود اإلسالمية، والملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم 

 .الصحية، واألمير سطام بن عبدالعزيز، وشقراء، والمجمعة

دت جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن على التزامها بسياسة القبول اإللكتروني الموحد بين جامعات مدينة إلى ذلك أك

 .الرياض االمعتمدة من وزارة التعليم، حيث تم إعالن نتائج القبول الموحد عن طريقة بوابة القبول اإللكترونية

ت إلى ما تم تداوله في بعض وسائل التواصل االجتماعي وأرجعت الجامعة الزحام الذي شهدته الجامعة من قبل الطالبا

بشأن وجود تقديم يدوي للقبول في الجامعة، حيث أدى ذلك إلى إرباك تنظيم دخول المواطنات لفترة محدودة بسبب توافد 

 .أعداد كبيرة من خارج الرياض أو ممن لم يقبلن في الجامعات في السنوات السابقة

إلى أنه على الراغم من كثرة األعداد من المراجعات إال أن الجامعة تمكنت من خدمة جميع وأشارت في بيان لها أمس، 

. المواطنات، وستستمر في خطتها الستقبال وخدمة جميع الرااغبات في معالجة أوضاع القبول ممن تنطب  عليهن الشروط

آالف مواطنة خالل يومين من إعالن نتائج وبينت الجامعة أنه توافد على مركز المؤتمرات في الجامعة ما يزيد على تسعة 

القبول الموحد، حيث هيأت الجامعة مركز المؤتمرات الستقبال المواطنات الرااغبات في معالجة أوضاع القبول وذلك من 

خالل تسخير كافة إمكاناتها البشرية واللوجستية لخدمة المواطنات، حيث قامت الجامعة بتوفير االحتياجات الضرورية 

منصة الستقبال المواطنات وخدمتهن في آن  20عات وتأمين كافة الخدمات المساندة لخدمتهن، حيث أمنت الجامعة للمراج

 .واحد

وحول نسبة قبول اغير السعوديات، أكدت أن الجامعة ملنزمة بقرار مجلس الوزراء الموقر والقاضي بتحديد نسبة قبول 

 .في المائة 1تم قبولهن من اغير السعوديات في الجامعة لم يتجاوز  في المائة، حيث إن عدد من 2اغير السعوديات بنسبة 

ً واسعاً، بذريعة عدم قبول نسبة كبيرة من الطالب والطالبات  وكانت وسائل التواصل االجتماعي قد شهدت اغضبا

ين، إذ الحاصلين على معدالت مرتفعة، حيث شرعت وزارة التعليم في توضيح مسألة قبول األجانب على حساب السعودي

أوضح مبارك العصيمي المتحدث الرسمي باسم الوزارة أن نسبة قبول اغير السعوديين في الجامعات الحكومية لم تتجاوز 

في المائة من المقبولين، في حين ستعلن الوزارة عدد المقبولين من السعوديين في الجامعات الحكومية كافة  1حتى اآلن 

 .انات من الجامعاتمع نهاية هذا األسبوع بعد تحديث البي

بعثة  1210بعثة داخلية، و 2412وكشف أن نسبة الطلبة المرشحين من األجانب للمنح الدراسية للعام المقبل بلغت نحو 

 .بعثات داخلية وخارجية 4202خارجية، ليصل اإلجمالي إلى نحو 

 
 بعد تعيني عدد منهم وترقية اآلخرين

لتوجيههم « األعلىالقضاء »قاضيا ينتظرون قرار  12.. اليوم 
 إىل احملاكم

 م1022يوليو  12 -هـ 2417شوال  12جريدة األقتصادية  الثالثاء : المصدر
https://www.aleqt.com/2016/07/26/article_1073078.html 

 

 داء البديوي من الرياضف

قاضيا قرار المجلس األعلى للقضاء لتوجيههم إلى المحاكم، خالل جلسته  11، عن إنتظار "االقتصادية"كشفت مصادر لـ

وآخرين لترقيتهم على ( ب)التي ستنعقد صباح اليوم، وذلك بعد صدور قرار تعيين عدد منهم على درجة قاضي  12الـ 

 .قبل نحو شهرين 10في جلسته السابقة الـ قاضيا لمحاكم  11وسب  أن أعلن مجلس القضاء توجيه (. ج)درجة قاض 

في مقر المجلس بمدينة الرياض، برئاسة  12ويأتي ذلك بعد أن عقد المجلس األعلى للقضاء صباح اليوم اجتماعه الـ 

 .الدكتور وليد بن دمحم الصمعاني رئيس مجلس القضاء وبحضور أعضاء المجلس

رسمي للمجلس، إلى أن المجلس ناقش التقارير والملحوظات الواردة من وأشار سلمان النشوان، األمين العام والمتحدث ال

اإلدارة العامة للتفتيش القضائي والدراسات والترقيات على مختلف الدرجات القضائية للمستحقين للترقية، وتقارير الكفاية 

https://www.aleqt.com/2016/07/26/article_1073078.html
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عدد من الموضوعات ومنها الخاصة بالقضاة، إضافة إلى بعض الشؤون الوظيفية للقضاة من نقل وتعيين وندب واغيرها و

 .التي سب  عرضها على المجلس ووردت بعد استكمال التوجيه، واغيرها

كما نظر مجلس القضاء في افتتاح دوائر قضائية متخصصة في بعض المحاكم حسبما تقتضيه المصلحة، ووف  إحصاءات 

ى المادة السابعة من نظام القضاء الصادر الجدير بالذكر أن المجلس األعلى للقضاء يعقد اجتماعاته، بناء عل. حجم العمل

هـ، التي تنص على انعقاد المجلس األعلى للقضاء برئاسة 22/2/2411والتاريخ ( 71/م)بالمرسوم الملكي ذي الرقم 

 .رئيسه مرة كل شهرين على األقل وكلما دعت الحاجة لذلك

 
 تتضمن إجياد بيئة عمل جاذبة للمواطنني

 ج اخلاصة بهيئة توليد اإلعالن عن الربام: «هدف»
 الوظائف قريبا

 م1022يوليو  12 -هـ 2417شوال  12جريدة األقتصادية  الثالثاء : المصدر
https://www.aleqt.com/2016/07/26/article_1073031.html 

 

 من الرياضخالد الغربي وعبد هللا الروقي 

، إن اإلعالن عن البرامج الخاصة في "هدف"قال الدكتور عبد الكريم النجيدي، المدير العام لصندوق الموارد البشرية 

 ".هدف"هيئة توليد الوظائف وخط  عملها سيكون قريبا، حيث يتم العمل على إعدادها مع صندوق الموارد البشرية 

، أن هذه البرامج تأتي "االقتصادية"رامج، لكنه قال في رده على سؤال وفيما لم يفصح النجيدي عن طبيعة هذه الب

وهيئة توليد الوظائف إليجاد بيئة عمل للمواطنين في القطاع الخاص، والعمل على إيجاد بيئة جاذبة " هدف"بالتنسي  بين 

 .لهم

الماضي، حيث يؤسس ( أكتوبر)ألول يذكر أن مجلس الوزراء أقر تنظيم هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة في تشرين ا

التنظيم هيئة عامة ترتب  تنظيميا برئيس مجلس الشؤون االقتصادية والتنمية، وتتولى العمل على توليد الوظائف ومكافحة 

 .البطالة في السعودية

دكتور مفرج أمس األول في الرياض بحضور ال" طاقات"وأكد الدكتور النجيدي على هامش تدشين البوابة الوطنية للعمل 

الحقباني وزير العمل، أنه تم تشكيل لجنة من الصندوق، ووزارة الصحة، لدراسة احتياج سوق العمل في المجال الصحي، 

 .إلى جانب سبل التدريب والتطوير والتأهيل، الفتا إلى أنه بناء على الدراسة سيتم وضع خطة لدعم القطاع بشكل كامل

في المائة عبر القطاع الخاص، حيث تشير  20ألف متقدم، منهم  277تم توظيف " حافز"وبين أنه ومنذ إطالق برنامج 

 .هذه األرقام إلى إقبال طالبي العمل السعوديين على القطاع الخاص، وأن هناك توسعا في طلبات التوظيف به

نة الباحثين عن العمل، برنامج إلعا" حافز"مستمر في تقديم خدماته للمستوفين الشروط، معتبرا " حافز"وأكد أن برنامج 

 .عبر تقديم مخصصات مالية لمن يستح  العمل وهو متعطل، ويقبل باألجر السائد ولم يجد الفرصة

وحول التوجه إلاغالق المحال الساعة التاسعة مساء، ذكر النجيدي أن فترات العمل لساعات متأخرة قد يجعل البعض 

ينا أن قطاع التجزئة من القطاعات الواعدة والجاذبة للوظائف يحجم عن العمل في بعض الوظائف كقطاع التجزئة، مب

خاصة للطالب الذين هم على مقاعد الدراسة، وكذلك بعد التخرج لحين التحول لوظائف أخرى قد يجد الحوافز األعلى 

 .بحسب الخبرة التي اكتسبها طوال عمله

احثين عن العمل، هي أكبر شبكة لسوق التوظيف التي تعد إحدى المنصات الجديدة للب" طاقات"وأشار إلى أن بوابة 

بالمملكة، وتشتمل على الخدمات المرتبطة بالتدريب والتوظيف والتأهيل، كما تهدف إلى توفير موارد بشرية وطنية منتجة 

 .ومستقرة، تلبي احتياجات سوق العمل في السعودية
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دة ومتنوعة، وسيزداد عدد الوظائف المتوافرة تدريجيا وأكد أن خدمات البوابة توفر حاليا خياراٍت وظيفية ومهنية متعد

على البوابة الوطنية للعمل، حيث ستقوم جميع المنشآت، ببدء رحلة البحث عن الموظف المناسب من خالل البوابة ليتم 

 .توفير هذه االحتياج من خالل المتوافر من الموارد البشرية الوطنية

ستقدام األيدي العاملة من الخارج، عند عدم توافر الكفاءات الوطنية المؤهلة لسد وبين أنه سيتحول هذا الطلب إلى طلٍب ال

احتياج المنشآت من الموارد البشرية، ما سيزيد من الفرص الوظيفية والخيارات المهنية المتاحة لطالبي وطالبات العمل 

 ".من أبناء وبنات الوطن

رؤية "المنبث  من  1010ق العمل سيرا مع برنامج التحول الوطني وأكد الدكتور الحقباني أن الوزارة ستعيد هيكلة سو

 ".1010المملكة 

سيسرع من وتيرة توظيف السعوديين والسعوديات ويمنح أصحاب العمل " طاقات"وأشار خالل حفل التدشين، إلى أن 

 .ميزة الحصول على مواد بشرية وطنية مؤهلة بدال من االتجاه لجلب الوافدين من الخارج

 
 الطالب املتسربون ضعفاء أكادميياً 

 استحداث ختصصات جديدة جبامعة املؤسس
 م1022يوليو  12 -هـ 2417شوال  12الثالثاء   عكاظجريدة : المصدر

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20160726/Con20160726849833.htm 

 

 (  جدة)ذكرى السلمي 

أن هناك نسبة من « عكاظ»كشف عميد القبول والتسجيل في جامعة الملك عبدالعزيز في جدة الدكتور أمين نعمان لـ 

الطالب الذين انسحبوا من الجامعة بسبب ضعف عطائهم األكاديمي في السنة التحضيرية وعدم مقدرتهم على الدراسة في 

 .الوريوس،الفتا إلى استحداث تخصصات جديدة تتواف  مع سوق العملمرحلة البك

وأبان نعمان أن الجامعة تتيح فرصة أخرى للطالب الذين لم ينهوا السنة التحضيرية للدراسة في برنامج الدبلومات في 

هون مشكالت أكاديمية كلية المجتمع ومعهد السياحة، مبينا وجود مركز إرشاد أكاديمي ونفسي يستقبل الطالب الذين يواج

 .أثناء الدراسة، إذ يجري إلحاقهم بفصل دراسي كامل، إضافة إلى فصل صيفي ليتجاوزوا متطلبات السنة التحضيرية

أهمها برنامج تخصص السفر والسياحة لمرحلة »: وفي سؤاله عن التخصصات الجديدة المتاحة للطالب والطالبات قال

ص تقنية االستكشاف الجيولوجي لمرحلة البكالوريوس بكلية علوم األرض، إضافة الدبلوم بمعهد السياحة، برنامج تخص

موضحا أن الجامعة . لتخصص الدراسات اإلسالمية، إذ تم تعديل هذا التخصص إلى مسمى الشريعة والدراسات اإلسالمية

ولفت عميد . بالً تعمل على مراجعة جميع التخصصات في الكليات وإحداث التخصصات التي تخدم سوق العمل مستق

طالبة  21.000طالب، و207.000طالب وطالبة، منهم  270.000القبول بالجامعة إلى أن عدد المتقدمين للقبول بلغ نحو 

في جميع برامج االنتظام، واالنتساب، والتعليم عن بعد، والدبلومات وأن الطاقة االستيعابية للجامعة وفرعها في رابغ 

مقعد للطالب والطالبات، الفتا إلى أنه يجري تسكين جميع الطالب حسب ترتيب راغباتهم  22100بجميع برامجها يقارب 

ً للذين أنهوا متطلبات التسكين بالكليات للمسارات العلمي واإلداري  وحسب النسبة الموزونة، إذ يتم ترتيب الراغبات آليا

ومعايير القبول المعلنة، موضحا معالجة  ونفى العميد وجود أي استثناء ألي طالب ال يحق  نسبة. للطالب والطالبات

النسبة القريبة دون الحاجة إلى مراجعة الطالب إذا كانت األعداد فيها ضمن الطاقة االستيعابية والمقاعد الشااغرة للقبول، 

ة ونسبة عدا ذلك يتم االعتذار للجميع، وبالنسبة لتسكين الطالب في الكليات يتم وفقا لحصادهم العلمي في السنة التحضيري

 .درجاتهم في موادها وتتم المفاضلة حسب المقاعد الشااغرة والطاقة االستيعابية لكل كلية

استفسار وأن لكل مرحلة األسئلة  2000وعن أبرز األسئلة التي يستقبلها مركز االستفسارات، أوضح أنها بلغت نحو 

ونية تمكن الطالب من تغيير الراغبة من مسارات الخاصة بها، موضحا أن الجامعة عمدت هذا العام باستحداث آلية إلكتر

ً دون الحاجة لمراجعة  القبول للسنة التحضيرية العلمي أو اإلداري أو الدبلومات والحصول على المقعد الدراسي آليا

 .الجامعة
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 يناقش موضوعات تنموية« الشؤون االقتصادية»

 م1022يوليو  12 -هـ 2417شوال  12الثالثاء   عكاظجريدة : المصدر 
http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20160726/Con20160726849823.htm 

 

، في قصر السالم بجدة، وناقش المجلس خالل االجتماع (اإلثنين)ية اجتماعا أمس عقد مجلس الشؤون االقتصادية والتنم

 .عددا من الموضوعات االقتصادية والتنموية، واتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات التوصيات الالزمة

 

 
 كادر صحي ملطابقة بياناتهم 211تدعو « املدنية»

 م1022يوليو  12 -هـ 2417شوال  12الثالثاء   عكاظجريدة : المصدر 
http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20160726/Con20160726849836.htm 

 

 (  الرياض)عبدهللا الغامدي 

، (رجال)من المتقدمين على الوظائف المشمولة بالئحة الوظائف الصحية  101أعلنت وزارة الخدمة المدنية أسماء 

ودعت المعلنة أسماؤهم إلى مراجعة فروعها ومكاتبها اعتبارا من اليوم . والمعلنة أخيرا، على موقعها اإللكتروني

« جدارة»، الستكمال إجراءات المطابقة النهائية، مع ما سجلوه على برنامج (الخميس)اغد وحتى نهاية دوام بعد ( الثالثاء)

من بيانات، الفتة إلى أن الكوادر المطلوب مراجعتهم هم من تمت مفاضلتهم بناء على المؤهل العلمي، وأقدمية التخرج ثم 

لنهائية يعد عدوال عن الراغبة في التوظيف، وأبانت الوزارة أن عدم الحضور الستكمال المطابقة ا. الراغبات المكانية

وطلبت من المعلنة أسماؤهم عند مراجعتهم . موضحة أن الدعوة للمطابقة ال تعني الترشيح، وإنما للتأكد من سالمة البيانات

فروع ومكاتب الوزارة المسواغات المتمثلة في الهوية الوطنية مع نسخة منها، أصل وثيقة التخرج مع نسختين منها، 

وضحا بها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج، وبالنسبة لحملة الدرجة الجامعية الخارجية م

 .يتطلب إرفاق معادلة التعليم العالي، وشهادة االمتياز والتصنيف المهني للوظائف الصحية، وبطاقة التسجيل المهني

ضر أصول الوثائ  مستوفية لجميع مكوناتها النظامية خالل فترة المطابقة، لن وأوضحت الوزارة أن الكوادر التي ال تح

 .يتم النظر في المستندات التي تتوفر بعد نهاية الفترة المحددة للمطابقة
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 زير العمل مينع االستقدام للمهن املأهولة بالكوادر الوطنيةو

 م1022يوليو  12 -هـ 2417شوال  12صحيفة  المدينة  الثالثاء : المصدر
 رابط الخبر

 

 الرياض -دمحم الشطيطي 

االستقدام بالدخول إلى البوابة  إن الوزارة ستلزم طالبي: قال وزير العمل والتنمية االجتماعية الدكتور مفرج الحقباني

وعرض الوظائف الشااغرة، والتأكد من عدم وجود مؤهلين من الكوادر الوطنية للوظائف « طاقات»الوطنية للعمل 

وأضاف خالل حفل تدشينه البوابة . الشااغرة لديهم، وفي حال وجود مؤهلين وطنيين، فإنه يمنع من االستقدام لتلك المهن

، مساء أمس األول، أن الوزارة تتطلع إلى البدء بنشر تقارير دورية أسبوعية عن أرقام العمليات «تطاقا»الوطنية للعمل 

التي تتم في البوابة من حيث عدد الوظائف التي طرحت وعدد المسجلين وعدد من تم توظيفهم عن طري  البوابة وكذلك 

ة بالبوابة وستكون منصة تجمع خيوط إدارة سوق عدة مؤشرات أخرى، كما سيتم في المستقبل رب  كل البرامج التدريبي

 .العمل بشكل عام

المنبث  من رؤية المملكة  1010وأشار الحقباني إلى أن البوابة ستعيد هيكلة سوق العمل سيراً مع برنامج التحول الوطني 

ً النظر إلى أن 1010 ب العمل ميزة سيسرع من وتيرة توظيف السعوديين والسعوديات ويمنح أصحا« طاقات»، الفتا

« طاقات»إن : وأضاف الحقباني. الحصول على مواد بشرية وطنية مؤهلة، بدالً من االتجاه لجلب الوافدين من الخارج

ليس مجرد بوابة إلكترونية فحسب، وإنما أداة لتقييم وتشخيص سوق العمل، من واقع تزويد الباحثين والباحثات عن عمل 

سنستمر ونعمل مع شركائنا في : ومضى بالقول. التدريبية المناسبة لمسارات السوق بالفرص الوظيفية المتاحة والبرامج

وزارة الخدمة المدنية، على أن تكون هذه البوابة ليس لتوظيف في القطاع الخاص فحسب، وإنما في الحكومي أيضاً، وهذا 

ً أن تكون موحدة ما حرص عليه معالي وزير الخدمة المدنية الذي دعمنا دعما كبيرا في هذه البواب ة وحرص أيضا

ستكون البوابة الوطنية للعمل رافدا مهما لتمكين األشخاص ذوي اإلعاقة : وزاد. للتوظيف ــ وبإذن هللا ــ سيتحق  ذلك

 .واألبناء األيتام و األسر الضمانية وأفرادها وكذلك األسر المنتجة، من الوفاء باحتياجاتهم وتطلعاتهم

 

 
 ريية ورعاية شركة أرامكومببادرة من مسك اخل

 سعوديون من مقاعد الثانوية إىل أكرب شركات 
 االستشارات العاملية

 م1022يوليو  12 -هـ 2417شوال  12صحيفة  اليوم  الثالثاء : المصدر
http://www.alyaum.com/article/4148950 

 

تطبي  الفعلي لمنح الطاقات الشبابية، الفرص لتطوير قدراتها وتنمية مواهبها، بل وتهيئتها لمستقبل في خطوة تعكس ال

ً عبر منعطفات اإللهام والتحفيز والتمكين، يعيش  طالب وطالبة سعوديون رحلة تعليمية عبر برنامج  200أكثر إشراقا

ة على زيارات طالت متاحف وكليات تخصصية، وشركة إعداد القادة في أعرق الجامعات العالمية جامعة هارفرد، مشتمل

 .استشارية عالمية هي مجموعة بوسطن

http://www.al-madina.com/node/689593/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%8A%D9%85%D9%86%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A3%D9%87%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%25A
http://www.al-madina.com/node/689593/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%8A%D9%85%D9%86%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A3%D9%87%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%25A
http://www.alyaum.com/article/4148950
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وبرعاية شركة أرامكو " مسك الخيرية"برنامج إعداد القادة الذي يأتي بمبادرة من مؤسسة دمحم بن سلمان بن عبدالعزيز 

زيارات أتى  20جامعة هارفرد، وإجراء  السعودية، بالشراكة مع جامعة هارفرد، مكن الطلبة السعوديين من الدراسة في

على رأسها زيارة لمجموعة بوسطن االستشارية، التي تعد من أكبر شركات االستشارات في العالم في مجال األعمال، 

حيث أقامت الشركة ورشة عمل برز فيها عدد من الطالب في مجال األعمال، مما دعا مسؤولي الشركة إلى اإلشادة 

 .عوديين والتزامهم خالل ورشة العملبمستوى الطلبة الس

ولم تقف أنشطة ورحالت البرنامج عند زيارة مجموعة بوسطن، بل امتدت إلى زيارة متحف بوسطن العلمي، وكذلك 

ومعاملها، والتي تعتبر من أعرق جامعات العالم في المجاالت التقنية، وتتميز في صناعة " إم آي تي"زيارة جامعة 

الصناعية وكيفية انتاج المحاصيل الزراعية باستخدام التكنولوجيا وبالتخلي عن أشعة الشمس، الروبوتات، والزراعة 

إضافة إلى تفوقها في الطابعات ذات األبعاد الرباعية على الزجاج، وكذلك تطوير المدن واالطالع على الحركة المرورية 

 .في بعض المدن بناء على شبكة الجوال

التقى الطلبة بعض المهندسين والمخترعين وتبادل الحديث العلمي بينهم، كما اطلعوا " إم آي تي"وخالل زيارة جامعة 

على عدد كبير من البحوث المعلنة واغير المعلنة، فيما شهدت زيارتهم األخرى لجامعة بابسون التعرف على الجامعة 

يات المتحدة األميركية، وشهدت زيارتهم ومرافقها، إذ تعتبر جامعة بابسون من أقوى الجامعات في ريادة األعمال في الوال

للجامعة حوارا مفتوحا بين الطلبة ومنسوبي الجامعة حول عدة مواضيع ذات صلة بالجامعة من حيث القبول والتسجيل 

 .والمناهج وطرق الدراسة

ة، إلى جانب وذلك للتعرف على طرق تعليم الحرف المهني" ارتيزن اسيليوم"ومن بين الجهات التي زارها الطلبة معمل 

 .جولة على مراف  المعمل، ومشاهدة فيلم عن صناعة الروبوتات في أميركا والمقارنة بين الروبوتات

، وهي جهة تعنى بدعم المشاريع الناشئة "ماس شالنج"كما تضمنت الرحلة التعليمية لبرنامج اعداد القادة زيارة لمنظمة 

جاح المشاريع، وتضمنت الزيارة حوارا مفتوحا عن المنظمة وعدد من بتوفير المكان المالئم للعمل والدعم المادي الن

 .المشاريع المدعومة من قبلها

كما زار الطلبة ميناء بوسطن التجاري، واستعرضت الزيارة تعريفا كامال بعمل الميناء، وفوائده والفروق بين الموانئ 

 .لجميع آالت عمل الميناء والشركات العاملة بهالبحرية والجوية، حيث تم عقد حوار مفتوح مع الطلبة وشرح كامل 

طالب وطالبة  200أسابيع، التح  به  7ويعتبر برنامج اعداد القادة برنامجا تعليميا صيفيا في جامعة هارفرد لمدة 

تمر يونيو، ويس 10هـ المواف  2417رمضان  22منتظمين في المرحلة الثانوية بالتعليم العام، وبدأ البرنامج يوم اإلثنين 

من المقاعد % 21.2" مسك الخيرية"م، حيث خصصت 1022يوليو  10هـ المواف  2417شوال  12حتى يوم السبت 

مقعد، ويتنافس عليها طلبة متميزون من أكثر من خمسين دولة حول العالم، للطلبة السعوديين هذا  100التي يبلغ عددها 

 .العام

ً على المستوى العالمي، ويتقدم له أكثر من ويعتبر برنامج اعداد القادة برنامجا متميزا عل آالف طالب وطالبة من  7ميا

طالب وطالبة، فيما تقدم الجامعة في هذا  100دول مختلفة حول العالم يتجاوز عددها الخمسين دولة، ويـقبل منهم قرابة 

لمشارك أو المشاركة مقرر للطالب والطالبات في مختلف التخصصات، وعلى ا 100البرنامج مقررات عديدة تزيد عن 

 .في البرنامج اختيار مقررين بما يناسب قدراتهم ومهاراتهم وميولهم لدراستها بانتظام في الجامعة

ً تهيئة الطلبة  ويتضمن برنامج إعداد القادة مناهج تعليمية مبتكرة، وعددا من األنشطة والفعاليات، من شأنها جميعا

كوين قاعدة معرفية قوية ومتميزة من جامعة عريقة، وإطالع الطلبة على أدوات وتعريفهم بالحياة الجامعية وتمكينهم من ت

 .ومهارات التخطي  للمستقبل، بهدف مساعدتهم على االنطالق واالستزادة مستقبالً في مختلف المجاالت العلمية والمعرفية

لمجتمع من التعلم والتطور والتقدِّم في الهادفة إلى تمكين ا" مسك الخيرية"كما يمثل برنامج إعداد القادة إحدى مبادرات 

مجاالت األعمال والمجاالت األدبية والثقافية والعلوم واالجتماعية والتكنولوجية، حيث تؤمن المؤسسة بأن التعليم يعد 

 ركيزة أساسية لنهضة األمم وقاطرة تعبر بالمجتمع نحو آفاق التقدم والتطور، عبر إنتاج عقول مفكرة وواعية وقادرة على

إدارة وبناء مؤسسات المجتمع وركائزه األساسية، وتهيئة الكوادر البشرية والكفاءات القادرة على إنشاء وقيادة مشروعات 

 .التنمية بكل مستوياتها

مع جامعة هارفرد، االهتمام بالشراكات الدولية من منطل  أن تجارب المنظمات " مسك الخيرية"كما تعكس شراكة 

تميزة يتيح اطالعا أوسع وأشمل على ما أنتجته مختلف الثقافات من أعمال تعليمية وثقافية والمؤسسات الدولية الم

وإعالمية، لتحقي  االستفادة وكسب الخبرات المتنوعة من جانب، وإبراز المقدرة الوطنية لدى الشباب السعودي 

 .وإبداعاتهم ومشاركتهم لنظرائهم في العالم من جانب آخر
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ل ت« الشؤون البلدية»

ّ
 املعامالت« معطلي»لـ« التأديب»فع

 م1022يوليو  12 -هـ 2417شوال  12صحيفة  الحياة  الثالثاء : المصدر
 رابط الخبر

 

فعِّلت وزارة الشؤون البلدية والقروية أخيراً إجراءات تنص عليها أنظمتها منذ حين، بينها تأديب الموظفين الذين يتسببون 

 .لمعامالت، وحشدت جهازها الرقابي للنهوض بالمراقبة وإيقاع العقوباتفي تأخير ا

أن اإلجراءات الجديدة تتضمن تفعيل دور الوحدات اإلدارية الخاصة بمتابعة المعامالت في « الحياة»وكشفت مصادر لـ

أن تقوم اإلدارات  كشف حاالت تأخر إنجاز المعامالت، ودعمها بالبرامج الحاسوبية التي توضح سير المعامالت، على

العامة للمتابعة بديوان الوزارة واألمانات في الخطوة الثانية بالتحقي  وتحديد المخالفات والجزاءات المناسبة في ح  

ويخول اإلجراء الجديد الجهات التنفيذية في الوزارة بإيقاع العقوبة . مخالفي أنظمة إنجاز المعامالت في وقتها المحدد

تأديب كل موظف ثبت ارتكابه مخالفة »منه، الداعية إلى ( 12)ظام تأديب الموظفين وف  المادة المنصوص عليها في ن

 .، وقياس تلك المخالفات اإلدارية على تأخير إنجاز المعامالت«مالية أو إدارية

 
شؤون »تنظيم « العمل والتنمية»جملس الوزراء يسند إىل 

 «األسرة
 م1022يوليو  12 -هـ 2417شوال  12صحيفة  الحياة  الثالثاء : المصدر

 رابط الخبر

 

مجلس شؤون »واف  مجلس الوزراء أمس برئاسة نائب خادم الحرمين الشريفين ولي العهد األمير دمحم بن نايف، على 

ولفت المجلس في تقرير لوكالة األنباء السعودية . ، مثلما دعا المجلس إلى تكاتف دولي للحرب على اإلرهاب«األسرة

رة، جاء بعد االطالع على المعاملة المرفوعة من وزارة العمل أمس إلى أن موافقته على تنظيم مجلس جديد لألس( واس)

يُنشأ مجلس برئاسة وزير العمل والتنمية االجتماعية »ومن بين مالمح التنظيم، أن . والتنمية االجتماعية، بخصوص ذلك

 (.للمزيد) .«باسم مجلس شؤون األسرة، يتولى مهمة رعاية شؤون األسرة داخل المملكة، ويكون مقره مدينة الرياض

تعزيز مكانة األسرة ودورها في المجتمع والنهوض بها، والمحافظة على أسرة قوية متماسكة »ويهدف المجلس إلى 

 .«ترعى أبناءها وتلتزم بالقيم الدينية واألخالقية والمثُل العليا

، الذي «شؤون األسرة»ونوه وزير العمل والتنمية االجتماعية الدكتور مفرج الحقباني بموافقة مجلس الوزراء على تنظيم 

سيحق  األهداف والنتائج المرجوة تجاه تعزيز تماسك األسرة السعودية، وذلك باعتبارها عماد وأساس المجتمع، »قال إنه 

وأكد في تعلي  له أمس على الخطوة أن . «ناء االجتماعي وااللتزام القيميإذ يقع على عاتقها دور كبير ومهم في الب

المجلس الذي سيكون مقره الرياض، يهدف إلى تعزيز مكانة األسرة ودورها المؤثر في المجتمع، والنهوض بها، »

ية واألخالقية والمثُل والمحافظة على أسرة قوية متماسكة تقوم بمسؤولياتها، وترعى شؤون أبنائها، وتلتزم بالقيم الدين

إلى ذلك، جدد مجلس الوزراء السعودي دعوة المملكة لتكاتف الجهود الدولية لمحاربة آفة االرهاب الخطرة، التي . «العليا

 .ال تقرها جميع األديان السماوية واألعراف الدولية

 

http://www.alhayat.com/Edition/Print/16694248/-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%A9--%D8%AA%D9%81%D8%B9%D9%91%D9%84--%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%A8--%D9%84%D9%80-%D9%85%D8%B9%D8%B7%D9%84%D9%8A--%D8%A7%D9%84%25
http://www.alhayat.com/Edition/Print/16694248/-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%A9--%D8%AA%D9%81%D8%B9%D9%91%D9%84--%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%A8--%D9%84%D9%80-%D9%85%D8%B9%D8%B7%D9%84%D9%8A--%D8%A7%D9%84%25
http://www.alhayat.com/Articles/16694257/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D8%A5%D9%84%D9%89--%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9--%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9
http://www.alhayat.com/Articles/16694257/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D8%A5%D9%84%D9%89--%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9--%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9
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 !أبناؤكم ليسوا ملكية خاصة لكم

 م1022 يوليو 12 -هـ 2417شوال  12الثالثاء  الجزيرةجريدة : المصدر
jazirah.com/2016/20160726/ms6.htm-http://www.al 

 

 يوسف احمليميد
صحيح أن ما سأكتب عنه ال يعد ظاهرة ملحوظة، وال يتجاوز حاالت فردية قليلة، أعني به خالف الفتيات السعوديات مع 

االت هرب سواء في الداخل، أو الخارج، ولجوء بعضهن إلى مراكز رعاية الفتيات في الداخل، بحثا عائالتهن، وحدوث ح

عن األمان واإلنصاف أمام هذا العنف األَُسري، ومن ثم إعادة بعضهن إلى بيوت أسرهن، لمواجهة عنف أشد وأقسى، من 

 !قبل األب أو اإلخوة، بسبب هروبهن من المنزل

كون الحل عند بعضهن الهرب عند السفر إلى الخارج، خاصة أن القوانين في معظم الدول األجنبية وصحيح أيًضا أنه قد ي

تختلف تماما عن أنظمتنا، فهناك يتم التعامل مع اإلنسان كشخص مستقل، حر، ومسؤول عن تصرفاته، خالفا لما لدينا من 

األخ األكبر، واغيرها مما أصبحت في حكم العرف مفهوم العائلة، ونظامها، وتقاليدها المتوارثة، وطاعة الوالدين، و

 !المتوارث

وصحيح أيًضا أن لدينا قيود على حركة المرأة، وتنقلها، ومنعها من السفر، إال بإذن ولي أمرها، مهما كبرت عمًرا، أو 

حتاج موافقة ولي مكانة علمية، أو مركًزا وظيفيا، ومهما صغر ولي أمر عمًرا أو ثقافة ووعيا، وصحيح أن المرأة اغالبا ت

أمرها عند الدراسة والتوظيف وخالفهما، وصحيح أيًضا أن معظم الفتيات تعودن منذ الطفولة بأال يتصرفن لوحدهن في 

كثير من شؤون الحياة إال باستشارة ولي أمرهن وموافقته، وصحيح أن معظم هذه األنظمة يجب أن تندثر تماًما، ويحل 

 !ثم االحتراممكانها االحترام، ثم االحترام، 

أكرر هذه الكلمة ثالثا، ألن هذا الوصف الحياتي للمرأة، على المستويين الرسمي والشعبي، جعل بَعُضنَا يعتقد أنها ملكية 

خالصة له، له كامل الح  في التصرف بها، بقوة القانون أحيانًا، وبقوة األعراف والتقاليد أحيانا أخرى، حتى وصل اليقين 

ائلته ملكية خاصة له، كالعقار والسيارة واغيرهما، فبطاقة العائلة تماثل صك العقار، واستمارة ببعض اآلباء، بأن ع

إلنهاء ( عفوا أعني بطاقة العائلة)المركبة، إلى درجة أن بعض األسر تعاني كثيًرا مع عائلها في الحصول على هذا الصك 

 !بعض اإلجراءات الحكومية

أفكارنا ومفاهيمنا، حول العالقات األسرية، ليس على مستوى المرأة فحسب، وإنما  نحن بحاجة ماسة إلى تغيير الكثير من

في مختلف العالقات األسرية بين اآلباء واألمهات من جهة، وبين أبنائهم من جهة أخرى، فالعالقة القائمة على االهتمام 

 !بالرأي، والتحكم بالمصيروالتقدير واالحترام تختلف عن عالقة قائمة على الرقابة والتسل  واالستبداد 

ثمة فارق كبير بين العناية والوصاية، أن نعتني بأبنائنا، ونشعر بالمسؤولية تجاههم، ال يعني مراقبتهم والشك في 

تصرفاتهم، والوصاية عليهم، والخوف عليهم من األخطاء، ألن ليس ثمة حياة كاملة صحيحة وخالصة من اغير أخطاء، 

وأيًضا علينا أن نستمع لهم أكثر مما نصبِّ . ، ورفع مستوى وعيهم، ومن ثم منحهم الثقة الكاملةنعم علينا تنبيههم ونصحهم

 .في أسماعهم النصائح والوصايا
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 الطالق بني واقع وأرقام مضللة

 م1022يوليو  12 -هـ 2417شوال  12جريدة الرياض الثالثاء : المصدر
http://www.alriyadh.com/1521515 

 

 هيا عبدالعزيز املنيع
تشير االرقام التي نشرتها بعض الصحف إلى ان المحاكم العدلية في السعودية اصدرت اربعين الف صك طالق خالل 

ق تُرعب من الزواجات تنتهي بالطالق في مجتمعنا المحافظ الذي كانت مفردة الطال% 10، أي ان (1022)العام الماضي 

 ..!الرجال والنساء فيه على حد سواء

تفاصيل التقرير تشير الى أن النسبة األعلى في حاالت الطالق تقع بين مدينتي مكة المكرمة والرياض وربما يعود ذلك 

 ..، وأقل نسبة طالق كانت في الجوف تليها الباحة..للكثافة السكانية في المدينتين

لحكم السعودي في مادته التاسعة أن األسرة هي نواة المجتمع السعودي ما يعني أهمية في الجانب التشريعي يؤكد نظام ا

اال ان .. هذه المؤسسة وبالتالي ضرورة قيام كافة مؤسسات الدولة بخدمتها والحفاظ عليها في جانبيها البنائي والوظيفي

لزواجات التي ال تحق  الهدف المثالي من ذلك ال يتف  مع بعض تفاصيل المشهد االجتماعي حيث بروز انواع اغريبة من ا

الزواج، مثل زواج االبتعاث وزواج المسيار وزواج المصياف، وزواج السائح وخالفه ما ال ينسجم مع اهداف واغايات 

 ..الزواج من المنظور الشرعي والمنظور االجتماعي

ق، بمعنى هل هذه الزواجات تمت بنية بناء من هنا فإن السؤال الذي يطرح نفسه ما نوع تلك الزواجات التي انتهت بالطال

، ما يعني معه أن االرقام والنسب ..؟ أم هي فق  زواجات ألهداف مؤقتة ترتب  بإشباعات عاطفية وجسدية للطرفين..أسرة

اغير دالة وال يمكن االعتداد بها علميا واجتماعيا، اال في مناقشة ظاهرة الزواج اغير السوي وليس في مناقشة مشكلة 

 ..طالق بدالالتها الموضوعية، فزواج المصلحة ينتهي بانتهاء تحققها، اذن هو مؤشر خاطئ في تحديد اسباب الطالقال

تمنيت من وزارة العدل وهي التي اصدرت تلك االرقام بما في مضامينها من مؤشرات خطيرة ومهمة يجب ان تأخذها 

لعدل ان تصنف لنا تلك الصكوك هل هي لزواجات طبيعية كافة مؤسسات الدولة في االعتبار، أقول تمنيت من وزارة ا

قامت بنية تكوين اسرة وانجاب اطفال ام هي مسيار ومصياف وتحليل بعد طالق بائن وخالفه من زواجات المصلحة 

 ..والوناسة

وزارة  ال يعني ذلك أن مشكلة الطالق اغير موجودة ولكن ال أتصور انها بهذا الحجم من االرقام، التي إن صحت فعلى

العدل مطالبة وزارة العمل والتنمية االجتماعية بالبحث عن حلول عاجلة للوقاية من اتساع المشكلة وحلول أخرى لمعالجة 

 ..المشكلة الن تلك االرقام تقول اننا سنكون في مجتمع نصفه مطل  ونصفه اآلخر متضرر من الطالق خاصة االبناء

المقبل على الزواج من الجنسين على أن تكون دورات تؤهل الشباب من نعم نحتاج لدورات تأهيل الزامي للشباب 

الجنسين في كافة الجوانب النفسية واالجتماعية واالقتصادية والشرعية، مع ضرورة تغيير اتجاهات االباء واالمهات نحو 

الرؤية الشرعية الرجل بعض العادات والتقاليد المرتبطة بالزواج مثل منع الرؤية الشرعية للطرفين أو خص الهدف من 

 ؟..فق  والمرأة عليها القبول

أيضا المأمول من االباء واالمهات على وجه الخصوص أن يؤكدوا لبناتهم وابنائهم المقبلين على الزواج أنهم شركاء مع 

 .طرف آخر لبناء حياة قائمة على الحب والتكامل والتساند وليس حربا البد من االنتصار فيها

ين ترتيب حياتهما على أساس الحب والمودة وقبول اآلخر بكل ما فيه دون بحث عن حلول خارج مطلوب من الزوج

 ..اسوار المنزل من أصدقاء أو أهل

 ..الحلول تنطل  من داخلكم ومن ثقتكم بأنفسكم وقدرتكم على بناء أسرة:لكل الشباب والفتيات نقول
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 حقوق اإلنسان فى العامل
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 وافق عربي على مواجهة التطرف وتعزيز األمنت

 م1022يوليو  12 -هـ 2417شوال  12جريدة الوطن الثالثاء : المصدر
eID=271678&CategoryID=1http://www.alwatan.com.sa/Politics/News_Detail.aspx?Articl 

 

      PM 22:00 12-07-1022الوكاالت : نواكشوط

بنواكشوط أمس، في وقت تهيمن ملفات األمن واإلرهاب على المنطقة، وفي ظل  17فيما تأتي اجتماعات القمة العربية الـ

العرب بعد أن تمت مناقشته ظروف بالغة الصعوبة والتعقيد، قالت مصادر إن البيان الختامي الذي سيعرض على القادة 

من قبل وزراء الخارجية سيتضمن التأكيد على االلتزام بانتهاج السبل العملية من أجل التصدي للتهديدات التي تواجه 

األمن القومي العربي، كذلك ضرورة مواجهة التدخالت اإليرانية، وتطوير آليات مكافحة اإلرهاب، وتعزيز األمن والسلم 

ويتضمن البيان التشديد على مركزية القضية . نشر قيم السالم والوسطية والحوار، ودرء ثقافة التطرف العربيين من خالل

الفلسطينية، والترحيب بالمبادرة الفرنسية الداعية إلى عقد مؤتمر دولي للسالم يتطلب وقف جميع األنشطة االستيطانية 

نع االنتشار النووي، وإخضاع منشآتها للرقابة الدولية، كذلك دعم اإلسرائيلية، كذلك إلزام إسرائيل باالنضمام إلى معاهدة م

 .جهود اإلاغاثة اإلنسانية وتقديم مساعدات عاجلة للمتضررين من الحروب والنزاعات في المجال النووي

ويعرب مشروع البيان عن األمل في أن يتوصل السوريون إلى حل سياسي يعتمد على الحفاظ على وحدة سورية ويصون 

قاللها، ويؤكد دعم العراق في الحفاظ على وحدته وسالمة أراضيه ومساندته في مواجهته للجماعات اإلرهابية وتحرير است

وفي الشأن الليبي، يتضمن البيان دعوة القادة العرب األطراف المتنازعة إلى السعي الستكمال . أراضيه من تنظيم داعش 

لك مناشدة الفرقاء في اليمن تغليب منط  الحوار والعمل على الخروج من بناء الدولة والتصدي للجماعات اإلرهابية، كذ

 .مسار الكويت بنتائج إيجابية تعيد لليمن أمنه واستقراره ووحدة أراضيه في أقرب وقت

ويرحب إعالن نواكشوط بالتقدم المحرز على صعيد المصالحة الوطنية الصومالية، وإعادة بناء مؤسسات الدولة، كما 

تضامن القادة العرب مع جمهورية السودان في جهودها لتعزيز السالم والتنمية في ربوعها وصون سيادتها  يؤكد على

الوطنية والترحيب بعملية الحوار الوطني الجارية والجهود المتصلة بتفعيل مبادرة السودان الخاصة باألمن الغذائي 

 .العربي كأحد ركائز األمن القومي العربي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.alwatan.com.sa/Politics/News_Detail.aspx?ArticleID=271678&CategoryID=1


 

   

 

يف الصحافة  حقوق اإلنسان  

 

29 

 كاريكاتري        
 

 
 

  الثالثاء الرياضجريدة : المصدر

يوليو  16 -هـ 2321شوال  12

 م1126

    
http://www.alriyadh.com/

comic/ 
 

 

 

 

 

 
 

  الثالثاء الجزيرةجريدة : المصدر

يوليو  16 -هـ 2321شوال  12

 م1126

 

-http://www.al

jazirah.com/2016/201607

26/cr7.htm 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.alriyadh.com/comic/
http://www.alriyadh.com/comic/
http://www.al-jazirah.com/2016/20160726/cr7.htm
http://www.al-jazirah.com/2016/20160726/cr7.htm
http://www.al-jazirah.com/2016/20160726/cr7.htm

