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 !تناقل العمالة املنزلية قانوني

 م2036أغسطس  22 -هـ 3417ذو القعدة  22جريدة الرياض الخميس : المصدر
http://www.alriyadh.com/1526819 

 

 الفوزان راشد حممد
سائق أو "ال أريد العامل المنزلي لدي " مثال"بالفهم والتداول بين الناس، وهي أنه حين " تضارب وتعارض"لدى حالة 

ولن أقول البيع ألنني استغني عن خدمات وأحولها إلى طرف آخر، " لنقل الكفالة "فإنني أقوم بعرضها " عاملة منزلية

 10أو العاملة المنزلية له، بمبلغ وقدره وهذه المبالغ أصبحت كبيرة أصبحت أسمع هذا العامل " يستقطب"وبعدها يأتي من 

الفا حسب الجنسية والراتب وغيره، هذه حالة مشاهدة، بل وتعلن  22الى  32مثال وتتراوح بين " للعاملة"ألف لاير 

عليه وسوق ان صحت التسمية  وهكذا وبصفة يومية نقرأ هذه اإلعالنات وكأنها شيء متعارف" عاملة للتنازل"بالصحف 

 .تعتبر قانونية أو ال يوجد ما يمنعها" وفق هذه الرؤية " لتناقل، ولم أجد ما يحضر ذلك أو يمنعه وبذلك 

متاجرة " ويجرم ذلك بأنه"عاملة منزلية " بعت"أو " بعت عامل"المتاجرة بالبشر، أو ما يطلق عليه " التجريم"وحين نجد 

مؤذية وغير مشروعة وهذا متفق عليه وفق ما تراه هيئة حقوق اإلنسان بكفالة حق اإلنسان بالحياة فالعبارة تعتبر "بالبشر 

والعمل وغيره، بالتالي ال يوجد شيء اسمه بيع أو شراء لهذه العمالة وهذا ما نقبله ويحترم ويلتزم به الجميع، إذاً أين 

العامل المنزلي أو " نقل خدمات"وعدم جوازها؟ أو قبول  بيع وشراء للعمالة المنزلية" األلفاظ"المشكلة هنا؟ هل هي 

هذه الجدليات ولن أقول سوقا فهي ليست سوق بيع وشراء، " تنظم"غيره أيا كان؟ أعتقد يجب هنا تدخل وزارة العمل لكي 

ا وأيض" العبارات"يضبط " تنظيم وتشريع" بقدر تناقل خدمات موظف وعامل من طرف لطرف، فلماذا ال يكون هناك 

لكي ال يكون هناك متجاوز أو تجاوزات تخرج عن سياقها، وأيضا تغطية حاجة سوق العمل بهذا " التناقل للخدمات"

الجانب، فمن ال يناسبه هذا العامل سينتقل لطرف آخر وعمله لطرف آخر، وليست عمليات بيع وشراء المرفوضة كما 

ن فيه الفصل، لكي ال يكون فوضى بالسوق والتناقالت أو قد يتداول البعض بمعرفة او عدم معرفة، وهذا ما يجب أن يكو

بكل " الضابط"يستغلها البعض وشح األيدي العاملة بهذا الجانب ويصبح مزايدات غير مبررة، وتكون وزارة العمل هي 

 .ذلك، ويمر من خاللها
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 الفريق احلربي يلتقي بعدد من القطاعات

 لينعم احلجاج باألمن والسكينة.. قوات األمن جاهزة
 م2036أغسطس  22 -هـ 3417ذو القعدة  22جريدة الرياض الخميس : المصدر

http://www.alriyadh.com/1528454 

 

هذا هو أبرز المرتكزات التي كشفت عن لقاء قائد قوات امن .. اج بيت هللا الحرام باالمن والسكينةتطبيقات أمنية لينعم حج

 .الحج الفريق خالد بن قرار الحربي بقادة قوات امن الحج أمس األربعاء

التأكد من وبحسب إدارة االعالم باألمن العام؛ ان االجتماعات تهدف إلى متابعة الخطط االمنية والتنظيمة والمساندة و

جاهزية القوات الستقبال ضيوف الرحمن وتقديم الخدمات التي تليق بهم وفقاً لما سخرته حكومة خادم الحرمين الشريفين 

امده هللا بعونه وتوفيقه من امكانات ودعم مادي وبشري حيث التقى اوالً بمدير االدارة العامة للمشاريع والصيانة اللواء 

ستعرضا معه ابرز خطط ادارة المشاريع والصيانة التابعة لالمن العام في حج هذا العام كما التقى دمحم بن عبدهللا الخليوي م

بمدير االدارة العامة للمتابعة اللواء دمحم باعود الذي قدم لقائد قوات امن الحج نبذة عن خطة ادارة المتابعة وابرز االضافات 

يق خالد قرار بمنسوبي شؤون التدريب واستمع الى الخطة العامة التي التي سيتم تطبيقها هذا العام، من جانب التقى الفر

ثم عقد اجتماع مع قيادة قوات . سيتم تفعيلها في حج هذا العام سواء في مجال التنظيمات وادارة الحشود ومنع االفتراش

قائد القوات الخاصة المن امن الطرق واستعراض معهم عددا من الخطط االمنية والمرورية حيث قدم اللواء زايد الطويان 

الطرق شرحا وافياً عن الخطة العامة لقوات امن الطرق التي سوف يتم تطبيقها وعدد من الموضوعات االمنية التي تكفل 

 .والسكينةبإذن هللا ان ينعم حجاج بيت هللا الحرام باألمن 

 
يلتقي املستشار االقتصادي يف السفارة « نزاهة»رئيس 

 األمريكية
 م2036أغسطس  22 -هـ 3417ذو القعدة  22جريدة الرياض الخميس : المصدر

http://www.alriyadh.com/1528478 

 

 راشد السكران -الرياض

بالسفارة أمس، المستشار « الهيئة»خالد المحيسن، في مكتبه في مقر . استقبل رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد د

 .األميركية في الرياض دوغالس جي أبوستول، والوفد المرافق له

وجرى خالل اللقاء استعراض المواضيع، والقضايا ذات االهتمام المشترك، والجهود المبذولة لتعزيز وتطوير التعاون في 

 .مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد

 .في حماية النزاهة ومكافحة الفساد« نزاهة»اطات واطلع المستشار دوغالس جي أبوستول، على مهام ونش

 .لمكافحة الفساد عبدالمحسن المنيفبندر أباالخيل، ونائب الرئيس . حضر اللقاء نائب الرئيس لحماية النزاهة د
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 احلج  -احلج عبادة وسلوك حضاري "شعار احلملة هذا العام 

 "رسالة سالم
ركات احلج تطبيق أقصى العقوبات على أصحاب ش: الفاحل

 الوهمية
 م2036أغسطس  22 -هـ 3417ذو القعدة  22جريدة الرياض الخميس : المصدر

http://www.alriyadh.com/1528455 

 

 صالح الرويس –جدة 

الحج " ية العمال الحج، أن شعار حملة أكد الدكتور هشام الفالح، مستشار أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس اللجنة التنفيذ

أتت متوافقة مع أهداف المملكة وجهودها المضنية في ترسية " الحج رسالة سالم" لهذا العام "  عبادة وسلوك حضاري

السالم بالكثير من دول الجوار، وهو ما سينعكس على ما تقدمه حكومة خادم الحرمين في تقديم الخدمات واإلمكانات 

منذ انطالق الحملة وأهدافها "وقال الفالح، .واألمان لضيوف الرحمن خالل أدائهم لمناسك حجهم لهذا العام وإرساء االمن

واضحة وصريحة وهي خلو الحج من الحجاج المخالفين لألنظمة، حيث أسهمت وبشكل كبير في كشف حمالت الحج 

من "وأضاف الفالح، . الفين لتصريح الحجالوهمية، وخفض نسبة محاولة قائدي المركبات الذين يقلون الحجاج المخ

الثمرات التي خرجت بها هذه الحملة هو تطبيق أقصى العقوبات على أصحاب شركات الحج الوهمية، وتشديد العقوبات 

على أصحاب المركبات الذين ينقلون الحجاج غير النظاميين، وذلك بعد أن رفعت امارة منطقة مكة المكرمة لخادم 

نجحت "وأبان رئيس اللجنة التحضيرية والتنفيذية العمال الحج ". حيث صدر توجيه بهذا الخصوص الحرمين الشريفين

جهة حكومية  10وعلى مدى األعوام الماضية في أن تنضوي تحت مظلتها أكثر من " الحج عبادة وسلوك حضاري"حملة 

ما تبثه الحملة من رسائل توعوية وأهلية، حيث أسهمت في وضع آلية ونظام أصبحت من ابرز مشاهد الحج، من خالل 

وتثقيفية للمستهدفين باعمال الحج، أفرزت عن تقديم خدمات بكفاءة عالية لضيوف الرحمن وخصوصا في المشاعر 

مراحل لتحقيق أهدافها، مشيرا إلى  2وأشار مستشار أمير منطقة مكة المكرمة، أن الحملة ُوضعت لها . المقدسة أثناء الحج

ها حققت نجاحات كبيرة، مستدالً بما سجلته اإلحصاءات في انخفاض المخالفات والمخالفين أثناء موسم أنها ومنذ انطالق

الحج في المواسم الماضية، وأنها ستواصل هذا العام استخدام الرسائل العملية والخاصة بالتركيز على السلوك والنظام 

ن في أداء فريضة الحج حول االلتزام بتطبيق األنظمة الواجب اتباعه لنشر الوعي بين المواطنين والمقيمين الراغبي

والتعليمات الصادرة لتنظيم أدائهم الفريضة كالحصول على تصريح رسمي يسمح بالحج مرة واحدة كل خمس سنوات 

وااللتحاق بحمالت الحج النظامية والمحافظة على النظافة والبيئة ومنع االفتراش وتجنب التدافع وغيرها من التنظيمات 

 .«إلى جعل الحج أكثر يسرا وسهولة الهادفة
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 غرفة مكة تدعو إىل العمل التطوعي خلدمة احلجاج "

 م2036أغسطس  22 -هـ 3417ذو القعدة  22جريدة الرياض الخميس : المصدر
http://www.alriyadh.com/1528463 

 

 معان الكنانيج –مكة المكرمة 

دعا ماهر بن صالح جمال رئيس مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة للتجارة والصناعة أفراد المجتمع المكي لالنضمام إلى 

قوافل المتطوعين لخدمة مكة المكرمة وزوارها وحجاج بيت هللا الحرام، وذلك من خالل مركز العمل التطوعي الذي 

 .تنمية وإثراء الحس اإليماني تجاه العمل التطوعيدشنته غرفة مكة المكرمة مؤخراً، بهدف 

التسجيل بمركز "وقال إن مركز العمل التطوعي يشرح عملية االنضمام للفرق التطوعية من خالل رابط الكتروني بعنوان 

 .تحت قائمة الخدمات االلكترونية على البوابة العامة لغرفة مكة المكرمة على شبكة االنترنت" التطوع

عاماً،  31شروط االنضمام لمركز العمل التطوعي التابع لغرفة مكة المكرمة في أال يقل عمر المتطوع عن  ولخص جمال

ويحمل بطاقة االحوال الشخصية أو جواز السفر أو اإلقامة النظامية سارية المفعول، وأن تكون لديه الرغبة في تقديم أي 

من خالل ساعات تطوع، تهدف الى تنمية مجتمعنا وتكاتف  (مهارة شخصية، معرفة، علم، قدرة بدنية)خدمة تطّوعية 

 .  ي الفرص التطوعية التي يتم طرحهاأفراده ف

 
 مريضًا يف أسبوع 911ينقذ حياة « إحالتي»

 م2036أغسطس  22 -هـ 3417ذو القعدة  22جريدة الرياض الخميس : المصدر
.alriyadh.com/1528474http://www 

 

 دمحم الحيدر -الرياض 

ً األسبوع الماضي في إنقاذ حياة  ً راجعوا أقسام  311أسهم برنامج إحالتي الذي تنفذه وزارة الصحة إلكترونيا مريضا

الطوارئ بعدد من مناطق المملكة؛ حيث قدمت الطواقم الطبية للحاالت الحرجة خدمات طبية تخصصية، فيما أنهى في 

ً  2172قت ذاته إجراءات نقل الو  .مريضا

كما قدمت الطواقم الطبية خدماتها التخصصية للعديد من الحاالت الطارئة التي أدخلت ألقسام الطوارئ في نفس الفترة 

، وبلغ عدد الحاالت التي تم %20.72بنسبة  3211، وبلغ عدد حاالت التنويم %22.11بنسبة  3247والبالغ عددها 

 .، من إجمالي الحاالت المحولة بالنظام%20.6بنسبة  2113الخارجية  إحالتها للعيادات

حالة تحتاج للنقل إلى مستشفيات تخصصية أو مرجعية؛ حيث تم قبولها  1142أن البرنامج رصد " الصحة"وأوضحت 

، %27 حالة تحت التصعيد بنسبة 3632من إجمالي الحاالت المحولة من خالل النظام اآللي، كما رصد % 64.1بنسبة 

، جاري التعامل %2.6حالة على قائمة االنتظار بنسبة  326، و% 6.3حالة في نفس المستشفى بنسبة  162وتم عالج 

 .خالل األيام المقبلة بحسب الحالةمعها 

 

 

 

 

 

http://www.alriyadh.com/1528463
http://www.alriyadh.com/1528474


 

   

الصحافة  يف حقوق اإلنسان  

8 

 

كيلو جرامات ووفاة املشتبه الذي حيمل  4بعبوة ناسفة بلغ وزنها  
 :األمني املتحدث.. بطاقة مقيم من اجلنسية الباكستانية

إحباط عملية إرهابية وشيكة التنفيذ استهدفت املصلني  
 مبسجد املصطفى ببلدة أم احلمام مبحافظة القطيف 

 م2036أغسطس  22 -هـ 3417ذو القعدة  22جريدة الجزيرة الخميس : المصدر
.com/2016/20160825/ln46.htmjazirah-http://www.al 

 

 :واس -« الجزيرة»

أعلنت وزارة الداخلية السعودية أمس عن إحباط عملية إرهابية وشيكة التنفيذ استهدفت المصلين بمسجد المصطفى ببلدة أم 

في الخارج لتنفيذ عملية « داعش»الحمام بمحافظة القطيف، كما أعلنت عن القبض على سعودي وسوري جندهما 

ارية تستهدف مطعًما بتاروت، حيث صرح المتحدث األمني لوزارة الداخلية بأن الجهات األمنية تمكنت بتوفيق هللا انتح

هـ من إحباط عملية إرهابية وشيكة التنفيذ كانت تستهدف المصلين 3417 - 33 - 20تعالى مغرب يوم الثالثاء الموافق 

ت صالة المغرب، بعدما أثارت تحركات أحد األشخاص االشتباه في بمسجد المصطفى ببلدة أم الحمام بمحافظة القطيف وق

أمره من قبل رجال األمن الموجودين في الموقع فبادروا باعتراضه والتحقق من وضعه مما دفعه في تلك األثناء لمحاولة 

اسم مع الموقف تفجير عبوة ناسفة موضوعة بحقيبة رياضية كان يحملها على ظهره، وبفضل هللا ثم بسرعة التعامل الح

من رجال األمن تم إفشال محاولته بعد إطالق النار عليه وشل حركته بشكل كامل والسيطرة عليه وتجريده من الحقيبة 

أربعة كيلو جرامات، وقد توفي أثناء ( 4)التي كانت بحوزته حيث اتضح أنها مشركة بكمية من المواد المتفجرة بلغ وزنها 

وال تزال اإلجراءات التحقيقية . على بطاقة مقيم من الجنسية الباكستانية جاري التثبت منها نقله للمستشفى، وبتفتيشه عثر

كما صرح المتحدث األمني بوزارة الداخلية . وهللا ولي التوفيق. قائمة وسيتم إعالن بيان إلحاقي في ضوء ما يتضح منها

الجهات األمنية مهامها بإحدى نقاط التفتيش بمدينة  هـ وأثناء مباشرة3417 - 33 - 2بأنه في مساء يوم الجمعة الموافق 

الدمام تم االشتباه بمركبة يستقلها شخصان، وعند استيقافها ظهر عليهما حالة شديدة من االرتباك ثم حاوال المقاومة 

وزتهما على والفرار إال أن رجال األمن تمكنوا بفضل هللا من السيطرة عليهما بشكل كامل، وبتفتيشهما وسيارتهما عثر بح

سالح ناري وحزام ناسف مكون من سبع قوالب محشوة بمادة شديدة االنفجار بلغ وزنها اإلجمالي سبعة كيلو وثالثمائة 

 :وقد أظهرت التحقيقات في نتائج أولية بأن مستقلّي المركبة هما. وكانت في حالة تشريك كاملة( 7ر 100)جرام 

 .عاًما 27يبلغ من العمر ( سعودي الجنسية)عبدهللا عبدالرحمن عبدهللا الغنيمي  - 3

بالخارج « داعش»وإنه تم تجنيدهما من عناصر تنظيم . عاًما 24يبلغ من العمر ( سوري الجنسية)حسين دمحم علي دمحم  - 2

 (33)بمدينة تاروت، وحدد موعد تنفيذها في الساعة الحادية عشرة ( السيف)للقيام بعملية انتحارية تستهدف مطعم ومقهى 

وقد تم بناًء على التحقيقات التي . من مساء اليوم ذاته، إال أن توفيق هللا سبحانه وتعالى ثم يقظة رجال األمن حال دون ذلك

ووزارة الداخلية إِذ تعلن ذلك لتؤكد . ال تزال قائمة في هذه الجريمة القبض على شخصين آخرين من الجنسية السورية

ها بكل عزيمة وإصرار متكلة على هللا عز وجل ثم على ما تجده من تعاون مجددًا مواصلة الجهات األمنية جهود

للمواطنين والمقيمين لكشف وإحباط المخططات اإلجرامية للفئة الضالة التي تستهدف اإلخالل بأمن واستقرار هذه البالد 

 .ه، وهللا الهادي إلى سواء السبيلالمباركة وإثارة الفتن بين أبنائ
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 ..يوجه بتخصيص صحن املطاف للطائفني فقطخالد الفيصل 
 من اليوم 

 م2036أغسطس  22 -هـ 3417ذو القعدة  22جريدة الجزيرة الخميس : المصدر
jazirah.com/2016/20160825/ln48.htm-http://www.al 

 

خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة  وجه صاحب السمو الملكي األمير

رئيس لجنة الحج المركزية بتخصيص صحن المطاف للطائفين فقط ابتداء من اليوم وحتى نهاية موسم الحج وتوجيه 

 .عربات إلى األماكن المخصصة لهاالالمصلين إلى األروقة الداخلية والتوسعة الشمالية واألدوار العليا للحرم، وتوجيه 

 

 تتنقل بني مدن اململكة
 يطلق عربة االختبارات املتنقلة مبدينة الرياض« قياس»

 م2036أغسطس  22 -هـ 3417ذو القعدة  22جريدة الجزيرة الخميس : المصدر
.com/2016/20160825/ln49.htmjazirah-http://www.al 

 

 :واس -« الجزيرة»

عربة متنقلة تحتوي على أحدث التقنيات إلتاحة الفرصة للطالب والطالبات ، أطلق المركز الوطني للقياس والتقويم امس

 .من إجراء عدد من االختبارات التي يقدمها المركز

ن إبراهيم الفوزان أن هذه الخدمة تُعدٌ ضمن الخطة وأكد مدير العالقات واإلعالم واالتصال المكلف عبدالرحمن ب

وستنتقل ، والتي تمكنهم من إجراء عدد من االختبارات، االستراتيجية التي ينفذها المركز لتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين

 .هذه العربة بين مدن المملكة لتقديم الخدمة لمن تبعد عنهم مقرات االختبارات

حيث إن أول اختبار في العربة عقد امس ، خل العربة المتنقلة ستُجرى عبر الحاسب اآلليوأوضح أن االختبارات دا

هـ 3411وستنتقل بعد ذلك إلى مدينة ينبع في شهر محرم القادم ، خلف مقر المركز بحي النخيل بمدينة الرياض، األربعاء

 .وسيُعلن عن موعد التسجيل فيها الحقًا إن شاء هللا

ختبارات التي تقدم عبر الحاسب اآللي هي اختبار القدرات العامة لطالب الثانوية العامة باللغتين وبيّن الفوزان أن اال

واختبار كفايات اللغة اإلنجليزية، واختبار القدرات ، العربية واإلنجليزية، اختبار التحصيلي باللغتين العربية واإلنجليزية

واختبار ، ، واختبارات هيئة المحاسبين واختبارات وزارة العملالعامة للجامعيين، واختبارات هيئة التخصصات الصحية

 (. EPT) تحديد المستوى اللغة االنجليزية 

وأشار إلى أن اختبارات المركز التي تقدم عبر الحاسب اآللي في مقرات المحوسبة الموزعة على مستوى المملكة، 

من ، ا طوال العام، والعدالة في بيئة وظروف االختبارتحرص على تلبيِة رغبات المختبرين من حيث جعل االختبار متاحً 

وتوفير مقرات ، خالل توفير المعايير نفسها في جميع المقرات، من حيث التجهيزات والمواصفات واإلجراءات

يذكر أن قياس يقدم جميع الخدمات المساندة للمستفيدين . االختبارات، بتوزيع جغرافي مناسب في جميع مناطق المملكة

 ستفيدات عبر وسائل االتصال المختلفة، ويجيب عن االستفسارات، ويستقبل المالحظات من خالل مركز االتصالوالم

، وعبر شبكات التواصل مساًءا 1:00صباًحا وحتى الساعة  1:00من الساعة  120011222على الرقم الموحد 

 . االجتماعية
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 «تقنياً » يسهم يف متابعة مواعيد جلسات القضايا وشكاوى املراجعني
ن برنامج  

ِّ
التفتيش »رئيس اجمللس األعلى للقضاء يدش

 «القضائي اإللكرتوني
 م2036أغسطس  22 -هـ 3417ذو القعدة  22جريدة الجزيرة الخميس : المصدر

tmjazirah.com/2016/20160825/ln50.h-http://www.al 

 

 :المحليات -« الجزيرة»

دشن معالي رئيس المجلس األعلى للقضاء وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن دمحم الصمعاني، يوم أمس األول برنامج 

 .التفتيش القضائي اإللكتروني، في مقر المجلس بالرياض

ً وتنفيذ التفتيش  ويسهم البرنامج الذي بدأ تنفيذه في التفتيش القضائي في المجلس األعلى للقضاء بتسيير العمل إلكترونيا

لقياس األداء القضائي عبر الحاسب اآللي مباشرة والربط مع برنامج المؤشرات في المتابعة اإللكترونية لتسهيل عملية 

متابعة القضايا من خالل المواعيد والجلسات وقضايا السجناء والتواصل مع شكاوى المراجعين والمستفيدين وفق 

 .ت المنظمة لقبول الشكوىاإلجراءا

كما يسّهل البرنامج التواصل مع المراجعين وتحقيق سرعة االتصال بالمحاكم والقضاة وتسهيل عملية الربط مع البرامج 

التقنية القضائية واإلدارية الخاصة بالمحاكم والقضاة ونشر الثقافة الرقابية وأدوات التعامل معها وتيسير وصول المستفيد 

 .لها

به، بين رئيس التفتيش القضائي وعضو المجلس األعلى للقضاء الشيخ الدكتور ناصر المحيميد أن المشروع يهدف من جان

إلى تسخير البرامج التقنية وتوثيق أعمال التفتيش القضائي وتوفير المعلومات الالزمة ألعمال التفتيش القضائي من خالل 

ؤون القضاة في المجلس األعلى للقضاء واألنظمة العدلية بوزارة الربط والتكامل اإللكتروني مع األنظمة الخاصة بش

 .العدل

وأوضح أن البرنامج يضمن عرض تقارير ومؤشرات دقيقة وسهلة القراءة ألصحاب القرار لتبين مواضع القوة والضعف 

د على سير اإلجراءات سواًء في أعمال التفتيش القضائي أو في أعمال المحاكم وتوفير التبعات المالية من خالل االعتما

 .والمعامالت بشكل إلكتروني
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 خالل اجتماع جملس التعليم احمللي
هدفنا من أول « اجلدية واالنضباط»: مدير عام تعليم القصيم

 يوم دراسي
 م2036أغسطس  22 -هـ 3417ذو القعدة  22جريدة الجزيرة الخميس : المصدر
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 :صالح الشعيبي -بريدة 

شدد مدير عام التعليم بمنطقة القصيم عبدهللا الركيان، على أن تكريس ثقافة االنضباط والجدية في العمل، تعد من أبرز 

مشيراً إلى أن تنمية مثل تلك الثقافة، وتعزيز محفزاتها عند الطالب . دراسي المهام التي يجب أن يتم تحقيقها منذ أول يوم

 .والطالبات سيساهم بشكل مباشر في تحقيق أعلى مراتب الجودة والتميز في الواقع التعليمي

ن فضح مشيراً إلى أ. مؤكداً أن المشهد التعليمي يعتبر حصن الدفاع األول للوطن في وجه كل مظاهر االنحراف والتطرف

الفكر المنحرف والضال مهمة رئيسية يضطلع بها كل منسوبي ومنسوبات التعليم في المنطقة، بدافع ديني وأخالقي 

 .ووطني

إن تفعيل مبدأ الثواب والعقاب والمحاسبة للجميع وبين الجميع، ال يمكن أن يتعارض بأي شكل من األشكال مع : وأضاف

قنوات التواصل والحوار البناء والمثمر بين مكونات الواقع التعليمي، سواء بين العالقات اإلنسانية النبيلة، وأن فتح 

الطالب مع المعلمين، أو الطالبات مع المعلمات، أو بين القيادات التعليمية والمعلمين والمعلمات، يعد من أبرز مظاهر 

ر بها ونعمل على تحقيقها، كي نصل المدنية الحقيقية، وهي مكتسبات وأخالقيات عززها ديننا اإلسالمي، يجب أن نفخ

 .بمجتمعنا ووطننا إلى ما هو أهل له في سلَّم الحضارة والتقدم

وتناول الركيان خالل ترؤسه اجتماع مجلس التعليم المحلي، على مسرح اإلدارة العامة ببريدة، بحضور المساعد 

وكافة رؤساء ومديري ومديرات األقسام  صالح الجاسر،« بنين»المدرسي عبدالرحمن الصمعاني، والمساعد التعليمي 

، العديد من القضايا المحورية، والتي تهم المشهد التعليمي، وتالمس واقعه، (بالربط الصوتي)واإلدارات، ومكاتب التعليم 

 .لما فيه تعزيز أعلى درجات االستعداد واالنضباط، لبداية دراسية خالية من العوائق

قاء على أهمية تفعيل ومتابعة عمل لجان االستعداد الدراسي في مكاتب التعليم، والمدارس، وأكد المدير العام في بداية الل

وضرورة التنسيق الدائم بينها، إلتمام المهام، وتحقيق األهداف، خالل المدة الزمنية المحددة، وقبل عودة طالب وطالبات 

 .المدارس

اسي يجب أن يتم اكتمالها، كي يتم الوصول للهدف المقصود، مضيفاً، أن روافد البداية الجادة والمنضبطة ألول يوم در

 .رة بسنة دراسية جيدةتأتي كأحد أهم العوامل المبش« جاهز»مبيناً أن الدقة في رصد البيانات والمعلومات عبر نظام 
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 بتوجيه من أمري املنطقة
ماليني مرت مربع أراضٍ حكومية مت  3اسرتجاع أكثر من  

 ها باجلوف التعدي علي
 م2036أغسطس  22 -هـ 3417ذو القعدة  22جريدة الجزيرة الخميس : المصدر
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 :دمحم الحموان -الجوف 

ي األمير فهد بن بدر بن عبدالعزيز، أزالت لجنة التعديات بمدينة بتوجيه من أمير منطقة الجوف صاحب السمو الملك

والمباني وخزانات المياه داخل أراٍض، تعود ملكيتها لقطاعات ( العقوم)سكاكا عدداً من األشجار والحواجز الترابية 

 .حكومية

منطقة تؤكد بعدم التهاون في وأوضح المنسق اإلعالمي في إمارة المنطقة عبدالعزيز الحموان، أن توجيهات سمو أمير ال

التعدي على األراضي البيضاء؛ وأكد أن اللجنة المشكلة من عدٍد من الجهات الحكومية ذات العالقة أزالت قبل أيام جملة 

 70شجرة و 2300كم، وما يزيد عن  11حواجز ترابية غير نظامية على طول : من التعديات على أرٍض بيضاء، شملت

رة، وهو األمر الذي تواصل اللجنة متابعته واتخاذ الالزم حياله هذا العام، حيث بلغ عدد المواقع خزان مياه، ومبان صغي

بين غرب مضمار سباق الهجن وشرقه، وكذلك ظهرة خوعاء والمسماة باللبدي  66المحصورة خالل الفترة الماضية 

خالل المعدات واآلليات المتوفرة لديهم، عدا ما وتمت إزالة تلك التعديات بالتعاون مع إدارة الطرق والنقل بالمنطقة من 

 .تمت معالجته من القضايا الواردة للجنة التعديات بسكاكا

ولفت الحموان، أن ما تمت إزالته على تلك المواقع من تعديات على األراضي الحكومية واسترجاعها لصالح أمالك الدولة 

 .مربع بمساحة إجمالية، بلغت ثالثة ماليين وثالثة آالف متر

أن اللجنة وعلى لسان رئيسها نزال البيالي، أكدت أنها ستواصل أعمالها دون تهاون مع المعتدين على األراضي : وأبان

 .نظمة والتعليمات المبلغة في ذلكالحكومية والعمل على استرجاعها، وتطبيق األ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.al-jazirah.com/2016/20160825/ln51.htm


 

   

 

يف الصحافة  حقوق اإلنسان  

 

13 

 
مركز امللك ألحباث اإلعاقة يعتمد اإلسرتاتيجية البحثية 

 سنوات اخلمس املقبلةلل
 م2036أغسطس  22 -هـ 3417ذو القعدة  22جريدة الوطن الخميس : المصدر

http://www.alwatan.com.sa/Local/News_Detail.aspx?ArticleID=275175&CategoryID=5  

 

2036-01-22 3:21 AM      

أكد رئيس مجلس أمناء مركز الملك سلمان ألبحاث اإلعاقة األمير سلطان بن سلمان، أهمية دور المركز كداعم 

إستراتيجي ضمن خطة التحول الوطني الذي تعيشه المملكة، إذ ظل المركز يقدم المبادرات المهمة التي تصب في مصلحة 

، ونفذ العديد من األبحاث اإلستراتيجية الوطنية ذات األولوية، "علم ينفع الناس"افعا شعار قضايا اإلعاقة والمعوقين، ر

 .وتولى جميع األمور المتعلقة بشؤون المعوقين مواكبا التقدم البحثي والعلمي الذي يعيشه العالم

ثية لمصلحة األشخاص ذوي وسعى المركز مع العديد من الجهات البحثية المتخصصة إلى تطوير وتنظيم اإلجراءات البح

اإلعاقة، عبر إجراءات مقننة وعمليات بحثية واسعة بما يضمن نجاح تطبيق البرامج والمشاريع التي يقوم بتنفيذها على 

 .أرض الواقع

وظل مركز الملك سلمان ألبحاث اإلعاقة يقوم بدوره العلمي والعملي، ويقدم الدعم للعديد من األبحاث التي تعمل على 

ن اإلعاقة ومعالجة أسبابها في مراحلها المبكرة، إلى جانب وضع أسس وبرامج الرعاية والتأهيل للقيام بدور فعّال الحد م

 .في المجتمع، وتحسين نوعية الحياة لألشخاص ذوي اإلعاقة وتمكينهم من استغالل أقصى الطاقات الموجودة لديهم

التعاون واالتفاقيات التي تسهم في رفع مستوى الخدمات المقدمة وفي سبيل ذلك وقع المركز العديد من مذكرات التفاهم و

للمعوقين، وتفعيل الشراكات المحلية واإلقليمية والعالمية ليكون لها مردود وأثر إيجابي، وقام بتكوين لجان ضمت العديد 

جها اعتماد من أصحاب الخبرة والمعرفة عملت على مواكبة االحتياجات وإنزالها على أرض الواقع، وكان نتا

ولضمان التنفيذ الناجح لبدء ". اإلستراتيجية البحثية لمركز الملك سلمان ألبحاث اإلعاقة للسنوات الخمس المقبلة"

المبادرات يقدم المركز الدعم الالزم ونتائج المراجعة لكل مبادرة، مما يعزز استخدامها على نطاق واسع، ومن أبرز 

الهادف إلى تحديد وتقييم العبء " المسح الوطني السعودي للصحة وضغوط الحياة"المبادرات التي أطلقها المركز هو 

الذي تشكله اضطرابات الصحة النفسية في المملكة، والتي تعد أحد جوانب اإلعاقات المهمة، وستسهم نتائج هذا المشروع 

ة والعالجية والتأهيلية ذات العالقة في تقديم رؤية لألطباء المعالجين وواضعي السياسات الصحية لتأسيس الخدمات الوقائي

 .في المملكة
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تلقينا طلبات توظيف من اخلاص برواتب : التدريب التقني

 آالف ريال 91تبدأ بـ
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      AM 3:03 22-01-2036سعود المولد : جدة

 30كشفت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن تلقيها طلبات من شركات التوظيف بمعدالت رواتب تبدأ فيها من 

شراكة استراتيجية مع القطاع الخاص لتوظيف خريجيها، ما بين بعض المعاهد والكليات، منها  23آالف لاير، إضافة إلى 

 . طالب 3100كلية لصيانة الطائرات في مطار الملك خالد في الرياض وفيها أكثر من 

 تأهيل وتثقيف طالب التعليم 

مع البيك أنتم "رعايته مساء أول من أمس حفل ختام برنامج البيك الصيفي قال محافظ المؤسسة الدكتور أحمد الفهيد خالل 

الذي تنفذه الكلية التقنية بالعاصمة المقدسة والمعهد الثانوي الصناعي بجدة بالتعاون مع مجموعة " 2036أبطال البيت 

مل، إضافة إلى تأهيل وتدريب وتثقيف لدينا شراكة مع وزارة التعليم بما يتعلق ببرنامج تعليم وع: "البيك لألنظمة الغذائية

من خريجي المؤسسة يتوجهون إلى القطاع  20%مجموعة كبيرة من الطالب والطالبات في التعليم العام، مشيرا إلى أن 

إلى العمل في القطاعات الفنية العسكرية، ومثلهم في القطاعات الحكومية األخرى  20% - 31الخاص، فيما يتوجه ما بين 

 .ملون دراستهم، إضافة إلى أن أقل نسبة من المسجلين في حافز من خريجي المؤسسةوالبقية يك

 خدمة األهداف التنموية 

أوضح الرئيس التنفيذي لشركة البيك لألنظمة الغذائية المهندس رامي أبوغزالة أن البرنامج هذا العام كان مواكبا إليقاع 

حرصنا على أن يكون البرنامج أكثر شمولية وأن يسهم : ومية، وقالالعصر، ومدركا للتغيرات التي تطرأ على حياتنا الي

طالب  7700في خدمة األهداف التنموية لحكومتنا الرشيدة، مشيرا إلى أن الشركة ساهمت في تأهيل وتدريب أكثر من 

 ".مع البيك أنتم أبطال البيت"وطالبة في السنوات الماضية لتنفيذ برنامج البيك الصيفي 

من شوال الماضي واستمر أربعة أسابيع استهدف الفئة العمرية  31أن البرنامج الذي انطلق في الـ" زالةأبوغ"وأضاف 

، وتضمن مسارهم التأهيلي تدريبهم على مجموعة مهن تمثلت في ميكانيكا السيارات، 31وحتى  32للبنين من السن 

 .ال، صيانة الحاسب اآللي، ودورات الوقاية والسالمةالكهرباء، أساسيات الدهان، السباكة المنزلية، أساسيات صيانة الجو

 تدريب يتوافق مع التوطين 

: أكد الدكتور الفهيد أن المؤسسة بادرت منذ بداية قرار التوطين بدراسة السوق، وحددت أربع مهن تتوافق مع القرار وهي

 300مت لها دورات عدة في أكثر من المبيعات وخدمة العمالء وصيانة أساسيات الجوال وصيانة الجوال المتقدمة، ونظ

، مبينا أنه سيتخرج في األسبوع %17بالمملكة، إذ بلغت نسبة النجاح في البرنامج " للبنين والبنات"معهد وكليات تقنية 

 .آالف متدربة 6ألف متدرب على مستوى المملكة منهم  10القادم 

إن االهتمام بتنمية قدرات : "تطلبات المرحلة المقبلة، وقالوبين أن المؤسسة تواصل مسيرتها توفيرا لتدريب تقني يتفق وم

أبناء الوطن يقع في أعلى سلم األولويات للمملكة انطالقا من العمل على بناء عقول أبنائنا وتزويدهم بالتدريب الحديث 

في، مشيرا إلى أن ، مشيدا ببرنامج البيك الصي"وأدواته المعاصرة لكي يصبحوا مواطنين صالحين نافعين لوطنهم وأمتهم

المؤسسة تشجع مثل هذه البرامج التي تراعي اختيار التخصصات المالئمة لألطفال والتي تتناسب مع قدراتهم كنوع من 

 .التهيئة المهنية، وهو ما يوفر لهم فرصة الكتساب المهارات الفنية واإلدارية
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 من الصحيني حاصلون على رخصة بكسل %19
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      AM 32:41 22-01-2036سعد الحربي : المدينة المنورة

ألفا، حصلوا على رخصة بكسل  22من منسوبيها المشاركين في الحج، والبالغ عددهم % 17أوضحت وزارة الصحة أن 

اإللزامية لاللتحاق بأعمال الحج، فيما سيكون اليومان القادمان فرصة للمتبقين الستكمالهم إجراءات الحصول على 

 .الرخصة

، خالل حضوره مؤتمر المدينة لمكافحة "الوطن"ي، الدكتور عبدهللا عسيري لـوأوضح وكيل الوزارة للطب الوقائ

العدوى، والذي أطلقته وزارة الصحة ممثلة في صحة المدينة أمس، بمشاركة مندوبي بعثات حجاج الدول الصحية، أن 

 .متعدد النواحي تطبيق رخصة بكسل للكوادر الصحية، يعد المرة األولى في حج هذا العام باعتباره إلزاميا وهو

ألفا، وتطبيقه يحتاج إلى  22وبين الدكتور عسيري أن األعداد المشاركة في الحج من وزارة الصحة كبيرة جدا، تصل إلى 

: على الرخصة نسبة عالية جدا، مع تغطية النسب الباقية في اليومين القادمين، وقال% 17وقت، مشيرا إلى أن حصول 

الصحيين حصلوا على الرخصة، إذ تجدد الرخصة سنويا، كما أن هناك توجها بأن تكون نطمح أن يكون جميع الممارسين 

 .قة بالحج لكل الممارسين الصحيينرخصة بكسل شهادة عامة ليست لها عال

 
 مقاطع عنف يف اجلواالت ألغت تأشريات مبتعثني

 م2036أغسطس  22 -هـ 3417ذو القعدة  22جريدة الوطن الخميس : المصدر
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      AM 3:20 22-01-2036دمحم الفهيد : أبها

، أن عددا من المبتعثين إلى الواليات المتحدة تم إيقافهم في "الوطن"عيسى لـأكد الملحق الثقافي في واشنطن الدكتور دمحم ال

، وبعد تفتيش هواتفهم ألغيت تأشيراتهم بسبب وجود مواد ممنوعة فيها، "الترانزيت"مطارات أميركا، وفي بعض رحالت 

 . منها العنف في مناطق الصراع، فيما أعيد آخرون مباشرة إلى المملكة

عّممنا على الجميع بعدم تحميل أي مقاطع ذات طابع ديني، أو مخلة باآلداب أو : مبتعثين والمبتعثات قائالوحذر العيسى ال

 .لتأشيرة إلى التواصل مع الملحقيةمقاطع العنف بكل أشكاله، داعيا كل من تعرضوا لإليقاف أو إلغاء ا
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 مواطن يقتل زوجته حبريق مفتعل يف فندق

 م2036أغسطس  22 -هـ 3417ذو القعدة  22الخميس جريدة الوطن : المصدر
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      AM 3:22 22-01-2036نجالء الحربي : جدة

في استمرار لجرائم القتل بين األزواج التي ظهرت في الفترة األخيرة، وكان آخرها مقتل مواطن على يد زوجته في 

شرورة أول من أمس، وجهت هيئة التحقيق واالدعاء العام في الرياض إلى مواطن تهمة القتل العمد لزوجته، وذلك بعد 

 .فنادق قبل شهرينأن لقيت مصرعها في حريق شب في غرفة بأحد ال

 فعل فاعل 

وصفت الجريمة من قبل رجال الضبط الجنائي وتقرير الطب الشرعي " الوطن"حسب المعلومات التي حصلت عليها 

إن الحريق تم بفعل فاعل، نظرا لوجود كميات كبيرة من البنزين في "، فيما قال التقرير الطبي حول الحادثة "الشنيعة"بـ

فاء بعض األدلة والبراهين بسبب الحريق والتي تدل بشكل قاطع على تورط شخص في اخت"، إضافة إلى "الغرفة

 ".الحادثة

، أنه وفقا لمحضر التحقيق (رفض اإلفصاح عن اسمه)وكشف المحامي المكلف بالترافع في قضية الزوجة المحترقة 

لزوج الذي عرف عنه تعاطيه والتسجيالت الصوتية المحرزة، فإن الضحية كانت تتعرض لعنف أسري مستمر من قبل ا

وأوضح أن أقوال المتهم في محاضر هيئة التحقيق واالدعاء . المخدرات، مما جعله المتهم األول في قضية قتل الزوجة

فيها الكثير من التناقضات، األمر الذي دفع المحققين إلى تحويله للكشف عن حالته العقلية، وكشفت النتائج أنه ال يعاني من 

 .قلي أو نفسيأي اضطراب ع

 تاريخ من العنف 

يكشف المحامي أيضا أنه بعد البحث والتحري وجد أن الزوجة سبق أن تقدمت بشكوى للجهات األمنية تفيد تعرضها 

للعنف المستمر من قبل الزوج الذي كان يستنزف أموالها ويجبرها على استدانة المال من أهلها، وذلك لشراء المخدرات، 

ى الشؤون االجتماعية ومن ثم دار الحماية، ولكن الزوجة فضلت عدم  البقاء في الدار ورجعت إلى وقد سبق أن أحيلت إل

 .زوجها من أجل أبنائها، إذ إنها أم لثالثة أطفال

 ابتزاز الزوج 

يشير المحامي إلى أن الشرطة زودت هيئة التحقيق واالدعاء العام بتسجيالت صوتية وجدت على هاتف المتهم، وتتضمن 

رافات مزيفة من الضحية توجه فيها الحديث إلى الزوج قائلة إنها تخطط لإلقدام على االنتحار نتيجة لعدم رغبتها في اعت

 .البقاء واالستمرار في الحياة

، مبينا أن ما "هل تريد أن أكمل أو أزيد على هذا الكالم؟"وكشف أنه في آخر أحد المقاطع تبين أن الضحية قالت لزوجها 

المقطع الصوتي يدل على أن الزوجة كانت تنفذ أوامر من المتهم، مما جعل مسألة تورط الزوج في جريمة  حدث في هذا

 .القتل واضحة أمام المحققين

 المطالبة بالقصاص 

ينتظر أن تحال القضية إلى المحكمة الجزائية في الرياض للنظر فيها، بعد أن وجه االدعاء تهمة القتل العمد إلى الزوج، 

بتطبيق حد القتل قصاصا، لوجود إثباتات بتعرضها للعنف المستمر منه، وليس لها أي عالقات أخرى أو عداوة وطالب 

 .مع أشخاص آخرين، خاصة أن تقرير الطب الشرعي جزم بأن الجريمة المرتكبة حدثت بفعل فاعل

حسبما  -من عمله، وفي ليلة الحادثة  يذكر أن المتهم انتقل بعائلته إلى أحد الفندق بعد عجزه عن دفع إيجار شقته وفصله

قابل المتهم عامل نظافة في الفندق وأعطاه سجائره ووالعة كان يحملها معه، وطلب منه أن ال يهرع  -ورد في التحقيقات 

 .إلى الغرفة في حال سمع أي نداء أو صراخ ومن ثم توجه المتهم إلى أحد المساجد القريبة

من خروج الزوج اندلع الحريق في الغرفة القريبة من سطح األرض، والتي تسكنها وتقول التحقيقات إنه بعد دقائق 

الزوجة واألطفال الثالثة، مما دفعها إلى رمي أبنائها واحدا تلو اآلخر من إحدى النوافذ، ولم تستطع الضحية الهرب بعد 

 .ران من الغرفة فلقيت مصرعها حرقاأن تمكنت الني
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تسليمها خالل يوم واحدالختصار إجراءات اإلصدار و  

 توحد إجراءات استخراج الصكوك العقارية « العدل»
 بدل املفقودة

 م2036أغسطس  22 -هـ 3417ذو القعدة  22جريدة األقتصادية الخميس : المصدر
le_1080654.htmlhttps://www.aleqt.com/2016/08/25/artic 

 

 فداء البديوي من الرياض

أن وزارة العدل وحدت اإلجراء اإلداري بين محاكمها وكتابات العدل عند استخراج الصكوك " االقتصادية"علمت 

العقارية بدل المفقودة، وذلك في خطوة الحقة بعد نحو ثمانية أشهر من قرار سابق في ذات الشأن للدكتور وليد الصمعاني 

 .لعدل، الختصار إجراءات إصدار الصك وتسليمه لصاحبه خالل يوم عمل واحدوزير ا

ويعود قرار توحيد اإلجراءات إلى استفسارات وردت من بعض المحاكم إلى وزارة العدل قبل شهرين حول العمل بما 

كم، حيث قرر الدكتور صدر به تعميم مشار إليه بما يرد إليها من طلبات بدل مفقود للصكوك العقارية الصادرة من المحا

وليد الصمعاني وزير العدل رئيس مجلس القضاء المكلف، توحيد طلبات بدل المفقود لصكوك العقار وتوخيا الختصار 

اإلجراءات بما تتطلبه المعامالت، بحيث يكون العمل في طلبات إخراج صكوك بدل المفقود لحجج االستحكام بحضور 

ا بتخويله إخراج ذلك ويقيد االستدعاء ويحفظ في اإلدارة وبعد التأكد من سريان صاحب الصك أو وكيله بوكالة ينص فيه

 .سجل الصك ووجوده في اإلدارة يخرج بدل المفقود ويدون عليه بأنه صك بدل مفقود ويشار في سجله إلى إخراج ذلك

ين قديمين في عامي هـ تعميما استندت فيه إلى تعميم٤١٤١من جانب آخر، كانت وزارة العدل قد عمّمت في عام 

بشأن طلبات إخراج بدل مفقود للصكوك العقارية وأن على من يدعي ذلك اإلعالن في إحدى ( هـ٤١٤١هـ، و٤١٤١)

الصحف المحلية لمدة شهر وأن تزود وزارة المالية بنسخة من هذا اإلعالن، وكذلك إشارة إلى تعميم وزارة العدل في عام 

من الالئحة التنفيذية الختصاص كتاب العدل، وأن  ١١اء المتضمن تعديل المادة هـ المبني على قرار مجلس القض٤١٤١

فيما عرض وكيل . يكون إخراج صكوك بدل المفقود للعقار بعد التأكد من سريان سجل الصك وأنه موجود في اإلدارة

بعض المحاكم حول وزارة العدل للشؤون القضائية على مجلس القضاء ما ورد إلى وزارة العدل من استفسارات من 

هـ المشار فيه إلى ما يرد إليها من طلبات ٤١٤١العمل بما صدر به تعميم خالل شهر جمادى اآلخرة من العام الجاري 

 .بدل مفقود للصكوك العقارية الصادرة من المحاكم

إصدار صكوك وكانت وزارة العدل قبل ثمانية أشهر قد أصدرت قرارا من خالل الوزير الصمعاني الختصار إجراءات 

بدل المفقود ألصحابها أو وكالئهم إلى يوم واحد بدال من شهرين، بحيث يستلم المراجع الصك بدل المفقود خالل يوم عمل 

 46واحد بعد أن كانت إجراءاتها اإلدارية والقانونية تستغرق ما يقارب شهرين، واستند إجراء االختصار إلى تعديل المادة 

تصاص ُكتاب العدل، حيث تم بموجبها االستغناء عن عديد من الخطوات واإلجراءات السابقة من الالئحة التنفيذية الخ

المطلوبة من طالب استخراج الصك المفقود للقيام بها، وتتضمن عدم الحاجة إلى مخاطبة مؤسسة النقد العربي السعودي، 

سمية، مع عدم اشتراط مدة شهر على وكذلك االستغناء عن اإلعالن عن الصك المفقود في إحدى الصحف اليومية الر

على المراجعين وتلمس  اإلعالن، حيث تتبنى العدل هذا التوجه لتسهيل وتسريع إجراءات العمل العدلي وتقليص العناء

 .احتياجاتهم
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 ستبدأ قريبا يف استرياد الشعري

توسيع دور مؤسسة احلبوب ليشمل استرياد السلع املرتبطة 
 باألمن الغذائي

 م2036أغسطس  22 -هـ 3417ذو القعدة  22جريدة األقتصادية الخميس  :المصدر
https://www.aleqt.com/2016/08/25/article_1080608.html 

 

 عبدالعزيز الفكي: حاوره 

امة للحبوب، أن المؤسسة تنسق حاليا مع صندوق االستثمارات العامة أكد المهندس أحمد الفارس؛ محافظ عام المؤسسة الع

 .لوضع معايير المستثمرين المحتملين لالستحواذ على شركات المطاحن

، إن صندوق االستثمارات العامة والمؤسسة في طور متقدم لتخصيص قطاع ”االقتصادية“وقال الفارس في حوار مع 

، مضيفا أن الصندوق والمؤسسة «م2010رؤية المملكة »ولة لتحقيقها في إطار المطاحن وفق أهداف أساسية تسعى الد

يستعدان حاليا للدخول في مرحلة التشغيل التجريبي لشركات المطاحن بعد تشكيل مجلس إدارة الشركات التي تم تقسيمها 

 .إلى أربع شركات رئيسة

بعض السلع شديدة الحساسية مثل الشعير، إضافة إلى وأشار إلى أن المؤسسة ستعمل على توسيع دورها لتتولى استيراد 

استمرارها في استيراد القمح، مع إمكانية إناطة أدوار جديدة تتعلق باستيراد السلع المرتبطة بشكل مباشر باألمن الغذائي 

 .للمملكة

حتى أغسطس  2001مليون طن من القمح في الفترة من  31وأشار إلى أن المؤسسة قامت باستيراد كمية تزيد على 

عاماً السابقة، بل إنها تعد ضمن المستويات األرخص  11، مشيرا إلى أن أسعار الدقيق لم تتغير في السعودية خالل 2036

 .في المائة من تكاليف إنتاجه الفعلية، ما أدى إلى استخدام الدقيق بصورة مسرفة 60عالميا، حيث تدعمه الدولة حاليا بنحو 

، 2020تقبل المؤسسة ورفع الطاقات التخزينية للصوامع إلى نحو أربعة ماليين طن بحلول عام كما تطرق الحوار إلى مس

 ..في المائة من إجمالي مبيعات األعالف الحيوانية المصنعة في المملكة، وإلى تفاصيل الحوار 7ومساهمة المؤسسة بنحو 

لقمح من الخارج والتحول نحو التعامل مع األسواق بداية، ما طبيعة السياسة التي تنتهجها المؤسسة فيما يخص استيراد ا

 العالمية؟

قامت المؤسسة خالل السنوات الثماني األخيرة بتنفيذ برنامج للتحول من االعتماد على القمح المحلي إلنتاج الدقيق إلى 

وزراء الصادر عام االعتماد على األسواق العالمية لتلبية احتياجات المملكة من القمح، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس ال

هـ والمتعلق بترشيد استخدام المياه، إذ استطاعت المؤسسة تلبية االحتياجات المحلية من القمح باستيراد كمية تزيد 3421

م، وذلك من خالل تطبيق آلية استيراد تتسم بالشفافية والكفاءة 2036وحتى أغسطس  2001مليون طن منذ عام  31على 

راد أنواع القمح عالي البروتين وفق مواصفة قياسية وصفت بأنها من األكثر تشدداً بين الدول بطرح منافسات عالمية الستي

 .المستوردة

ودعني أوضح هنا أن سياسة المؤسسة في االستيراد تعتمد على عدة مراحل، المرحلة األولى تمثلت في تكوين وتدريب 

ق العالمية من خالل تقارير يومية وأسبوعية لتطورات فريق سعودي متخصص في االستيراد قادر على التعامل مع األسوا

األسواق العالمية، فيما تضمنت المرحلة الثانية تأهيل الشركات العالمية الكبرى المتخصصة التي لديها خبرة كبيرة في 

تتم بكل شفافية  تصدير الحبوب وبالتالي عدم االعتماد على الوسطاء، وتتمثل المرحلة الثالثة في آلية الطرح والترسية التي

من خالل اإلعالن عبر وسائل اإلعالم المحلية والعالمية لتلقي العروض من الشركات المؤهلة والترسية على أقل األسعار 

في ضوء المواصفة القياسية الموحدة، أما المرحلة الرابعة فتعنى بمتابعة العقود والتأكد من جودة القمح المستوردة ووضع 

 .ر الخزن االستراتيجيبرنامج إلدارة وتدوي

https://www.aleqt.com/2016/08/25/article_1080608.html
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وبالتالي استطاعت المؤسسة على مدار ثماني سنوات من التعامل بنجاح مع تقلبات أسواق القمح العالمية، باختيار التوقيت 

المناسب لطرح المنافسات، وهو ما أهلها لتوسيع دورها من خالل تولي استيراد الشعير خالل الفترة المقبلة، إضافة إلى 

 .ة في تنفيذ خطة الدولة لتشجيع االعتماد على األعالف المركبةالمساهمة بفاعلي

ولعل النقطة الجديرة باإلشارة أن المؤسسة ومن خالل وزارة البيئة والمياه والزراعة أصبحت أخيرا تمثل حلقة الوصل 

من مجلس بين االستثمار الزراعي السعودي في الخارج واحتياجات السوق المحلية من القمح، وذلك بصدور قرار 

في المائة من مشتريات المؤسسة من قمح الشركات السعودية المستثمرة والمنتجة  30الوزراء الموقر بشأن تخصيص 

 .للقمح في الخارج من خالل طرح منافسات تقتصر على تلك الشركات

لخزن االستراتيجي، ماذا بالتأكيد أن الكميات الكبيرة المستوردة تحتاج إلى بناء قاعدة تخزينية من الصوامع الستيعاب ا

 فعلتم في هذا الجانب؟

عاما من بناء قاعدة تخزينية من الصوامع منتشرة في معظم مناطق  42استطاعت المؤسسة ومن واقع خبرة امتدت نحو 

المملكة، وصلت طاقتها التخزينية إلى نحو ثالثة ماليين طن، كما عمدت المؤسسة إلى تنفيذ مشروعات توسعية جديدة من 

وامع من خالل إضافة صوامع جديدة تمثل توسعات لصوامع قائمة أو صوامع جديدة في مناطق جديدة، سترفع الص

إلى نحو أربعة ماليين طن لمواجهة الزيادة المستقبلية الستهالك المملكة من  2020الطاقات التخزينية المتاحة بحلول عام 

 .القمح

ً لحجم استهالك كل منطقة، ففرع وتتوزع الطاقات التخزينية لصوامع المؤسسة الحا لية على معظم مناطق المملكة وفقا

ألف طن  230ألف طن، تليها منطقة مكة المكرمة بطاقة تخزينية  212المؤسسة في الرياض يوجد به طاقة تخزينية تبلغ 

ي الدواسر بطاقة موزعة على فرعي جدة والجموم لتلبية استهالك حجاج بيت هللا الحرام والمعتمرين، تليها منطقة واد

ألف طن، ثم  100ألف طن، وحائل بطاقة تخزينية  412ألف طن، ثم منطقة القصيم بطاقة تخزينية  200تخزينية متاحة 

ألف طن،  300ألف طن، ثم الجوف  320ألف طن، تليها جازان بطاقة تخزينية متاحة  200الخرج بطاقة تخزينية 

ألف طن، فيما سيتم افتتاح فرع األحساء  40ألف طن، وأخيرا خميس مشيط  60ألف طن، والمدينة المنورة  340والدمام 

 .ألف طن 60قريباً بطاقة تخزينية 

 ماذا عن السياسة المتبعة لتلبية الطلب المحلي على الدقيق وبناء قاعدة إنتاجية قوية من المطاحن؟

كة من خالل تلبية الطلب المحلي المتزايد على المؤسسة منذ نشأتها نجحت في الحفاظ على استقرار أسواق الدقيق في الممل

الخبز والمنتجات األخرى التي تعتمد على الدقيق نتيجة الزيادة السكانية من جانب والزيادة في أعداد الحجاج وزوار بيت 

طن  مليون 2,6هللا الحرام والمسجد النبوي الشريف، حيث ارتفعت مبيعات المؤسسة من الدقيق بمختلف أنواعه إلى نحو 

سنوات بمتوسط  30في المائة خالل  22م؛ أي أن هناك ارتفاعا نسبته 2002م مقابل مليوني طن عام 2032بنهاية عام 

 .في المائة 2,2نمو سنوي 

فرعاً من فروع المؤسسة تأتي في مقدمتها مطاحن المؤسسة في جدة بطاقة طحن  31وتنتشر مطاحن المؤسسة على عدد 

طن يوميا،  3620طن يوميا، ثم فرع خميس مشيط بطاقة  2220فرع الرياض بطاقة طحن طن يوميا، يليه  2300قمح 

طن  100طن يوميا، ثم فرع القصيم بطاقة طحن  3200طن يوميا، ثم فرع الجموم بطاقة  3120يليه فرع الدمام بطاقة 

ن يوميا لكل منها، وقريبا ط 600يوميا، ثم فروع جازان والخرج والجوف وحائل والمدينة المنورة وتبوك بطاقة طحن 

 2طن يومياً، إضافة إلى المشاريع والتوسعات الجديدة في كل من الخرج 600سيتم تشغيل مطحنة األحساء بطاقة طحن 

 .طن يوميا لكل منها 600والمدينة المنورة وجدة بطاقة طحن  2وجازان

ارية على أهمية ترشيد وحسن استخدام الدقيق وتشدد المؤسسة في عديد من االجتماعات مع لجان المخابز في الغرف التج

المدعوم من قبل الدولة بصورة كبيرة، خاصة قطاع المخابز الذي بات ينتج الخبز كل ثماني ساعات، علماً بأن صالحيته 

ساعة، كما تقوم المؤسسة بجوالت ميدانية من قبل المختصين لديها الستطالع آراء ومالحظات قطاعي  24تستمر عادة 

بز وصناعة المعجنات والحلويات، إضافة إلى حثهم على حسن التعامل مع الدقيق، ومن خالل هذا اللقاء فإنني أجدد المخا

 .الدعوة للجميع بأهمية الترشيد في االستهالك وتوفير المبالغ المالية المهدرة

 نود أن نتعرف على سياسة المؤسسة في عمليات بيع الدقيق؟

بيع منتجات المؤسسة على التوجهات العامة للدولة، التي حرصت على مدار عقود من الزمن تعتمد السياسات التسعيرية ل

 .على دعم تلك المنتجات التي تسهم بشكل كبير في تحقيق األمن الغذائي للمملكة

من  هـ حددت أسعار بيع الدقيق المنتج3404ويأتي الدقيق في مقدمة منتجات المؤسسة واألكثر دعما، فالدولة ومنذ عام 

ً السابقة، ويعد سعر الدقيق في السوق السعودية ضمن المستويات  11ولم تتغير تلك األسعار خالل ، قبل المؤسسة عاما
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في المائة من تكاليف إنتاجه الفعلية، وهذا األمر الذي  60األرخص على مستوى العالم، حيث تدعمه الدولة حاليا بنحو 

 .أدى إلى استخدام الدقيق بصورة مسرفة

اطي مليون كيس كمخزون احتي 2,2ع حرص المؤسسة على توافر سلعة الدقيق في األسواق والمحافظة على نحو وم

بشكل مستمر على مدار العام لمواجهة أي زيادة طارئة في االستهالك المحلي، فإنها تحرص كذلك على توافر األنواع 

في  12في المائة أو البر  70في المائة أو األنواع األخرى مثل الدقيق الفاخر  10المختلفة للدقيق سواء دقيق المخابز 

 .المائة إضافة إلى مشتقات القمح

في المائة من حجم هذه السوق من خالل منتجها  46ا يخص سوق العبوات المنزلية، فالمؤسسة تستحوذ على أما فيم

في المائة فقط من حجم استهالك المملكة من الدقيق سنويا،  4، مع العلم أن سوق العبوات المنزلية ال يمثل سوى "فوم"

في المائة من حجم االستهالك  16يلو جراما سنوياً تمثل ك 42مليون كيس دقيق زنة  60علما أن المؤسسة تبيع في حدود 

 .الكلي للمملكة، وهذه الكمية تزيد على إنتاج دول المنطقة مجتمعة

ويجب أن أوضح كذلك أن المؤسسة من خالل موقعها اإللكتروني تتواصل مع عمالء وموزعي الدقيق وتحديد حصصهم 

ت وفق مستندات موثقة، حيث يبلغ عدد مستفيدي الدقيق على مستوى وجدولة استالمها، وبحث أي طلبات لزيادة الكميا

 .موزعا مباشرا مع المؤسسة 3321مستفيدا يندرجون تحت  32222المملكة 

 ما طبيعة جهودكم فيما يخص تلبية جزء من الطلب المحلي على األعالف المصنعة والنخالة؟

ألعالف الحيوانية المصنعة في المملكة، وبالتالي فإنها وعلى في المائة فقط من إجمالي مبيعات ا 7تسهم المؤسسة بنحو 

مدار السنوات األخيرة أسهمت بجزء بسيط في تلبية الطلب المحلي على األعالف الحيوانية المركبة بمختلف أنواعها، 

سنوية من ألف طن يوميا، حيث بلغت المبيعات ال 2,1حيث لدى المؤسسة خمسة مصانع إلنتاج األعالف بطاقة إنتاجية 

 .م2032ألف طن عام  260األعالف الحيوانية بمختلف أنواعها نحو 

ألف طن يوميا، يليه فرع القصيم بطاقة  3,4وتتوزع مصانع المؤسسة على كل من فرع خميس مشيط بطاقة إنتاجية 

 .طن يوميا لكل منها 100طن يوميا وفروع الدمام وجدة والرياض بطاقة إنتاجية  600إنتاجية 

ألف طن موزعة على  3,2جب اإلشارة إلى أن المؤسسة تستهدف رفع الطاقات اإلنتاجية من مشاريع جديدة بنحو كما ي

طن يوميا إضافة إلى أربعة مصانع أخرى جديدة سيتم تنفيذها في كل  100مصنع جديد بحائل جاري تنفيذه بطاقة إنتاجية 

 .طن لكل منها 100 من الجوف وتبوك والمدينة المنورة والخرج بطاقة إنتاجية

وأود أن أؤكد أن دور المؤسسة ال يقتصر في تلبية جزء من الطلب المحلي على األعالف المصنعة على مبيعاتها السنوية 

فقط، بل قامت بتخصيص النخالة التي تزيد على حاجة مصانع المؤسسة لمصانع األعالف بالقطاع الخاص، وبالتالي ال 

حيوانية في األسواق المحلية للمربين كمادة خام، ولكن يتم تخصيصها وفق برنامج متفق عليه تقوم المؤسسة ببيع النخالة ال

مع مصانع األعالف المحلية، دعما لقطاع إنتاج األعالف المصنعة ومساهمة منها في تنفيذ خطة الدولة في تشجيع التحول 

 .نحو األعالف المركبة للمساهمة في خفض كميات الشعير المستوردة

 ك اتهامات تطلق هنا وهناك حول سياسة بيع منتجات المؤسسة من األعالف والنخالة للمربين كمادة خام، ما تعليقكم؟هنال

تقوم المؤسسة ببيع األنواع المختلفة من األعالف الحيوانية سواء أعالف الماشية بمختلف أنواعها أو أعالف الدواجن 

 .عميال 3264ة عدد بأنواعها، حيث يبلغ عدد عمالء األعالف بالمؤسس

واستشعارا منها بأهمية الجمعيات التعاونية وضرورة وصول األعالف لمربي الماشية في أماكن وجودهم دون عناء 

هـ بتوقيع اتفاقية مع مجلس الجمعيات التعاونية تقوم 3414مراجعة هؤالء المربين لفروع المؤسسة، قامت المؤسسة عام 

وفق معايير محددة من قبل لجنة األعالف المختصة، ويبلغ عدد الجمعيات التعاونية بموجبها األخيرة بتوزيع األعالف 

كيس  346.200جمعية منتشرة في معظم مناطق المملكة، وتبلغ حصتها من أعالف الماشية  17التي تتعامل مع المؤسسة 

 (.كيلو جراما 20)

الحيوانية الفائضة عن حاجة مصانع األعالف المملوكة  أما فيما يتعلق بسياسة بيع النخالة، فتقوم المؤسسة ببيع النخالة

للمؤسسة بشكل مباشر لمصانع إنتاج األعالف الوطنية بأسعار مدعومة وال تقوم المؤسسة ببيع النخالة الحيوانية في 

 .السوق

تنافى مع الواقع، وفي الفترة األخيرة نعم وجهت اتهامات للمؤسسة ببيع النخالة الحيوانية للمربين كمادة خام، وهو ما ي

فالمؤسسة ال تبيع أي كميات من النخالة الحيوانية للتجار أو الموزعين، فكامل الكمية الفائضة عن حاجة مصانع المؤسسة 

يتم تسليمها لمصانع األعالف المحلية وفق حصص متفق عليها، وما قد يحدث هو قيام بعض ضعاف النفوس من أصحاب 

من حصتهم في السوق، وهو ما يخالف النظام وبالتالي صدر تعميم وزير الداخلية مصانع األعالف بإعادة بيع جزء 

هـ والموجه ألمراء المناطق بشأن توصية لجنة التموين الوزارية 3421هـ اإللحاق للتعميم الصادر في 3417الصادر في 
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مصادرة جميع يعرض منها في بمنع االتجار بالنخالة وأعالف تسمين الماشية التي تنتجها المؤسسة العامة للحبوب و

 .األسواق

ولعلي أؤكد هنا أن المؤسسة تجد تعاونا كبيرا من قبل الجهات الرقابية في هذا الشأن، وتقوم المؤسسة فور تبليغها رسمياً 

 .بوقف حصة أي مصنع لألعالف يقوم ببيع أي كميات من النخالة الحيوانية إضافة إلى العقبات النظامية األخرى

 تطورات بشأن تخصيص قطاع المطاحن؟ما آخر ال

في ضوء التغيرات الجوهرية لهيكل منظومة األمن الغذائي في المملكة، جاءت عملية إعادة هيكلة المؤسسة العامة 

للحبوب كإحدى نتائج تلك التغييرات الجوهرية في هذا القطاع بعد تغيير اسمها من المؤسسة العامة لصوامع الغالل 

المؤسسة العامة للحبوب، فالتغيير ليس تغيير اسم فقط، بل جاء كنتيجة لمنظومة عمل جديدة ودور ومطاحن الدقيق إلى 

جديد يستهدف تعميق اقتصادات السوق الحر وزيادة مشاركة القطاع الخاص من خالل توليه مهمة اإلنتاج التي يتسم فيها 

 .عادلة وجودة المنتجبالكفاءة، ويكون دور الدولة التوجيه والرقابة وضمان المنافسة ال

وانطالقا من هذه النقطة، وفي ضوء التحوالت المستهدفة، فإن صندوق االستثمارات العامة والمؤسسة في طور متقدم 

م، حيث تتمثل تلك 2010لتخصيص قطاع المطاحن وفق أهداف أساسية تسعى الدولة لتحقيقها في إطار رؤية المملكة 

لية وتحسين نوعية وجودة المنتجات من خالل تعزيز المنافسة، واالستجابة بشكل أسرع األهداف في زيادة اإلنتاجية التشغي

على االستثمار في المملكة، تركيز ( المحلى واألجنبي)للتغيرات في طلبات السوق والمستهلك، تشجيع القطاع الخاص 

ا يتماشى مع أفضل الممارسات دور القطاع العام على وضع السياسات والتنظيم بدال من إدارة عمليات المطاحن، بم

العالمية، عالوة على إدخال تقنيات حديثة في عمليات التعبئة، والتحميل، وخدمة العمالء، وتشجيع االستثمار في 

 .تكنولوجيات حديثة لصناعة مشتقات القمح والدقيق

د تشكيل مجلس إدارة ويستعد الصندوق والمؤسسة حاليا للدخول في مرحلة التشغيل التجريبي لشركات المطاحن بع

الشركات التي تم تقسيمها إلى أربع شركات رئيسة، ستضم كل شركة مجموعة من الفروع بحيث تغطي تلك الشركات 

االستراتيجي والقانوني )األربعة كل مناطق المملكة، وذلك بناًء على ما انتهت إليه الدراسات التي أجراها المستشارون 

، حيث تم وضع مبادئ أساسية عند توزيع األصول على الشركات األربع، يأتي في (يةوالمالي والفني والموارد البشر

مقدمتها عدد المطاحن لكل فرع، والموقع والوصول إلى الموانئ وجاري حاليا التنسيق مع صندوق االستثمارات العامة 

 .ة التشغيل التجريبيلوضع معايير المستثمرين المحتملين لالستحواذ على شركات المطاحن بعد استكمال مرحل

 ما الدور المستقبلي للمؤسسة بعد انتهاء برنامج التخصيص؟

وباالنتهاء من برنامج تخصيص قطاع المطاحن ووفقا للترتيبات التنظيمية للمؤسسة التي أقرها مجلس الوزراء سيصبح 

منهما عند الحدود اآلمنة،  دور المؤسسة استيراد القمح والشعير والمحافظة على مستويات المخزونات االستراتيجية

إضافة إلى الدور التنظيمي والرقابي على قطاع المطاحن في المملكة الذي يعد أبرز المهام الجديدة المنتظر أن تباشرها 

 .المؤسسة في مرحلة ما بعد تخصيص قطاع المطاحن

للمملكة، وبالتالي فإنه في ضوء  كما أن من المنتظر أن يناط بالمؤسسة تولي مهام جديدة فيما يتعلق باألمن الغذائي

التنظيمات الجديدة فإن مهام المؤسسة ستتركز في خمسة مجاالت أساسية، تتمثل في استيراد القمح من موردين دوليين عن 

طريق طرح منافسات عالمية وفق ما هو معمول به حالياً، نقل القمح من الموانئ إلى كل أنحاء المملكة لضمان توزيع 

ن من خالل التعاقد مع شركات القطاع الخاص السعودية العاملة في هذا المجال، تخزين القمح من خالل مناسب للمخزو

إدارة جميع عمليات تخزينه في المملكة، والحفاظ على مستوى من المخزونات يؤمن احتياجات المملكة لفترة تزيد على 

 .ستة أشهر

خالل وضع األنظمة الالزمة لضمان سير عمل مطاحن الدقيق،  كما ستصبح المؤسسة المنظم لقطاع المطاحن والدقيق من

وتوافر المنتجات، وحماية القطاع من السلوك غير التنافسي والتنسيق مع الجهات الحكومية األخرى في هذا المجال، 

 .ومراقبة الواردات من الدقيق، كما ستتولى المؤسسة استيراد وإدارة مخزونات المملكة من الشعير

جانب ما يتم إسناده للمؤسسة مستقبالً في مجال األمن الغذائي نتيجة للخبرة والكفاءة التي تتمتع بها المؤسسة وذلك إلى 

استراتيجي آمن من  عاماً، ولعلي أؤكد هنا أن المؤسسة جاهدة في الحفاظ على مخزون 42خالل فترة عملها على مدار 

 .القمح والدقيق
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يف سوريةشرع يف السفر إىل مواطن القتال    

وحرض على االنضمام « النصرة»سنوات ملواطن أيد  6السجن 
 للجماعات اإلرهابية

م2036أغسطس  22 -هـ 3417ذو القعدة  22جريدة األقتصادية الخميس : المصدر  
e_1080653.htmlhttps://www.aleqt.com/2016/08/25/articl 

 

 عبد السالم الثميري من الرياض

ً يقضي بسجن مواطن ست سنوات، وذلك لتأييده لجبهة النصرة،  ً ابتدائيا أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكما

 .على االنضمام إلى الجماعات اإلرهابية" تويتر"وتحريضه عبر وسائل التواصل االجتماعي 

بافتياته على ولي األمر، وذلك بشروعه في السفر إلى مواطن القتال في سورية لاللتحاق وأثبتت المحكمة إدانة المتهم 

بجبهة النصرة، إثر تأييده إياها، وما تقوم به من أعمال قتالية، وإعجابه بزعيم تنظيم القاعدة اإلرهابي أسامة بن الدن 

 .مع من ينسق له في ذلك" تويتر"وتواصله عبر موقع التواصل االجتماعي 

كما أدانت المحكمة بقيام المتهم بإعداد وتخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام عن طريق الشبكة المعلوماتية، 

وكتابته وصية ألهله قبل شروعه وأخذه في سبيل ذلك إجازة خارجية إلى دبي بقصد السفر إلى تركيا ثم سورية، 

 .اً، ومحاولة زمالئه إقناعه بالعدول عن سفره إلى سوريةوإصراره على ذلك بعد رفض جهة عمله إجازته سابق

وقررت المحكمة تعزير المدعى عليه على ما ثبت في حقه بسجنه مدة ست سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه 

وماتية والباقي القضية، ويحسب من المدة المحكوم بها سنة واحدة استنادا إلى المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعل

 .هـ3412/4/1في تاريخ ( 44/أ) من المدة استنادا إلى األمر الملكي الكريم رقم 

ً للمادة  من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية،  31كما قررت المحكمة مصادرة األجهزة المضبوطة مع المدعى عليه وفقا

 .م الصفة القطعية وخروجه من السجنالحكإضافة إلى منعه من السفر خارج المملكة مدة ست سنوات بعد اكتساب 

 

 
 حماور إلسرتاتيجية مركز أحباث اإلعاقة 4

 م2036أغسطس  22 -هـ 3417ذو القعدة  22جريدة عكاظ الخميس : المصدر
http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20160825/Con20160825854452.htm 

 

وارتكزت اإلستراتيجية على عدة . اعتمد مركز الملك سلمان ألبحاث اإلعاقة إستراتيجيته البحثية للسنوات الخمس القادمة

اء قاعدة بيانات موثوقة عن اإلعاقة، ويعمل المركز على استغالل قدرته لتكوين شراكات تعاونية قائمة إنش: محاور أولها

على أسس علمية صحيحة ومبادئ متينة بهدف إنشاء قاعدة بيانات موثوقة لجمع ونشر األبحاث المتعلقة باإلعاقة، وتحقيق 

 .لمترتبة عليهافاعلية أكبر في قدرة الجهات الوطنية في الحد من اآلثار ا

، لمواجهة مشكلة حقيقية تواجه العديد من اإلعاقات التي لم «تطوير طرق التشخيص»كما ترتكز اإلستراتيجية على 

تشخص بعد في المملكة، ما يحرم أفرادها من فرص التدخل المبكر والدمج التكاملي وكل أشكال التأهيل والعالج المتاحة 

 .لألفراد ذوي اإلعاقة

https://www.aleqt.com/2016/08/25/article_1080653.html
http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20160825/Con20160825854452.htm
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إحدى اإلستراتيجيات البحثية للمركز الذي تنطلق أهدافه من قاعدة راسخة « دعم البحث المتقدم»تمام الثالث ويمثل االه

ً على استخدام األبحاث العلمية المتطورة والتقنية الحديثة بشكل يساعد في تحديد وبناء معرفة دقيقة  تقوم دوما

جاد طرق عالجية متقدمة للحد من اإلعاقة، واالستمرار في باالضطرابات التي تسبب اإلعاقات المختلفة، والعمل على إي

دعم طرق البحث المتقدم هو السبيل األمثل لمساعدة صانعي القرار في مجال الرعاية الصحية في تنفيذ إستراتيجيات 

ز في االهتمام الرابع للمرك« المبادرات الخاصة»كما يمثل إطالق . الوقاية من اإلعاقة وعالجها والحد من آثارها

من تمويله للمبادرات الخاصة بشكل يدعم % 20المحافظة على درجة معينة من المرونة من خالل تخصيص ما يصل إلى 

ووفق تأكيدات رئيس . ويمول األفكار الجديدة بعد تقييم وتحكيم جميع المقترحات الواردة باستخدام آليات علمية دقيقة

عبدالعزيز، يعمل المركز كداعم إستراتيجي ضمن خطة التحول الوطني  مجلس أمناء المركز األمير سلطان بن سلمان بن

. «علم ينفع الناس»في المملكة، الفتاً إلى أن المركز يقدم المبادرات المهمة لصالح قضايا اإلعاقة والمعوقين، رافعاً شعار 

الح ذوي اإلعاقة، عبر وسعى المركز مع العديد من الجهات المتخصصة إلى تطوير وتنظيم اإلجراءات البحثية لص

وظل المركز يواصل دوره . إجراءات مقننة بما يضمن نجاح تطبيق البرامج والمشاريع التي ينفذها على أرض الواقع

العلمي والعملي، ويقدم الدعم للعديد من األبحاث للحد من اإلعاقة ومعالجة أسبابها، إلى جانب تحسين نوعية الحياة 

هم من استغالل أقصى الطاقات الموجودة لديهم، وفي سبيل ذلك وقع المركز العديد من لألشخاص ذوي اإلعاقة وتمكين

مذكرات التفاهم والتعاون واالتفاقيات للمساهمة في رفع مستوى الخدمات المقدمة للمعوقين، وشّكل لجانا من أصحاب 

 .الخبرة والمعرفة

اإلسهام مع وزارة : ومنها« شاء قاعدة بيانات عن اإلعاقةإن»وتشتمل أنشطة المركز على العديد من الفعاليات التي تخدم 

العمل والتنمية االجتماعية بالجهود المبذولة إلنشاء السجل الوطني لإلعاقة، وتخزين واسترجاع المعلومات الموثوقة 

المعلومات المستخرجة من الدراسات البحثية التي أجريت في المركز أو من المعاهد األخرى في مجال اإلعاقة، وتوفير 

، «البرنامج الوطني لفحص األطفال حديثي الوالدة»اإلحصائية المستمدة من برامج اإلعاقة ذات العالقة في المملكة، مثل 

، والعمل على الربط مع قواعد البيانات المحلية «الصحة وضغوط الحياة»والمسح الوطني السعودي للصحة النفسية 

نشودة، وتصميم موقع إلكتروني لمكتبة مرئية لمواد تثقيف وتوعية عامة متعلقة والعالمية لتوفير وتحقيق األهداف الم

ويهدف المركز من خالل هذه الحزمة من المشاريع إلى توفير المصادر والمعلومات المتخصصة . بقضايا وأبحاث اإلعاقة

من انتشار اإلعاقة وتفاقم تمع، والحد من المواد الطبية والتعليمية والتربوية التي ستسهم في رفع الوعي العام ألفراد المج

 .آثارها
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 «الوكالء»و .. تقر بعجز يف قيادات املدارس« التعليم»

 لسد االحتياج 
 م2036أغسطس  22 -هـ 3417ذو القعدة  22جريدة عكاظ الخميس : المصدر

tp://www.okaz.com.sa/new/Issues/20160825/Con20160825854464.htmht 

 

 (  الخرمة)دمحم السبيعي  

أقرت وزارة التعليم بنقص في أعداد قيادات بعض مدارس البنين والبنات، داعية إداراتها في المناطق والمحافظات إلى 

 .ادم الذي سينطلق بعد أقل من شهرسرعة تنفيذ خطة سد الثغرات والعجز استعدادا للعام الدراسي الق

وبينت في تعميم لها أن النقص بسبب حركة النقل الخارجي والتقاعد لذا تتم معالجة ذلك مع بدء الفصل الدراسي األول 

وفي ما يخص . وفقا لعدد من اإلجراءات أبرزها تكليف الوكالء موقتا للقيام بمهمات قائد المدرسة لحين سد العجز

 يوجد بها وكالء يتم تكليف معلم ذي كفاءة عالية موقتا للقيام بدور قائد المدرسة لحين سد العجز على أن المدارس التي ال

 .ال يسبب عجزا في المدارس وتوقف المقررات الدراسية

بدء العام وبينت أنه بالنسبة للمدارس التي تعذر تسديد العجز بها فتكلف إدارة التعليم أو مكاتبها أحد المشرفين للمباشرة مع 

الدراسي لإلشراف عليها حتى يتم تسديد العجز، ويتم الرفع إلكترونيا من قبل مكاتب التعليم إلى إدارات التعليم والتي 

بدورها تقوم بالرفع بتلك التقارير إلى الوزارة بخصوص المدارس التي يوجد بها عجز في قادتها واإلجراءات التي تم 

 .حاصلاذها لتعويض العجز والنقص الاتخ

 
 تثقف طلبة املعهد الصناعي مبخاطر املخدرات« أرامكو»

 م2036أغسطس  22 -هـ 3417ذو القعدة  22جريدة اليوم الخميس : المصدر
http://www.alyaum.com/article/4153456 

 

 الهفوف -إبراهيم المشعل 

، قامت شركة أرامكو السعودية ممثلة في إدارة التدريب «نبراس»مظلة المشروع الوطني لمكافحة المخدرات  تحت

قسم التدريب على السالمة في المنطقة الجنوبية بالتعاون مع المعهد الوطني للتدريب الصناعي بمحافظة  -الصناعي 

صناعي في األحساء وتحصينهم ضد مخاطر المخدرات األحساء بتنظيم حملة لتوعية طالب المعهد الوطني للتدريب ال

 .طريق المطار -مؤخرا في مسرح المعهد الوطني للتدريب الصناعي « ال للمخدرات»تحت عنوان 

وأكد رئيس وحدة التدريب على السالمة في المنطقة الجنوبية في أرامكو السعودية حمد المليحي في كلمته أن آفة 

مع على حٍد سواء، من هنا جاءت الحاجة للحمالت التوعوية لحماية أبنائنا من الوقوع في المخدرات تفتك بالفرد والمجت

 .هذه اآلفة

وفي المحاضرة األولى التي قدّمها مدير إدارة الشؤون الوقائية المكلف بإدارة مكافحة المخدرات باالحساء عبدهللا العسيري 

ف المخدرات وحكمها شرًعا، كما استمع المتدربون لشرح عن المخدرات آفة المجتمعات، استمع الطالب لتعري: بعنوان

 .أنواع المخدرات وتأثيراتها المختلفة، باإلضافة إلى اآلثار المدمرة لها

المخدرات ومعدل الجريمة، وربط فيها العميد الدكتور نافل العتيبي من مديرية شرطة : وكانت المحاضرة الثانية بعنوان

 .عدالت الجريمةاألحساء، المخدرات بزيادة م

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20160825/Con20160825854464.htm
http://www.alyaum.com/article/4153456
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وبيَّن أن من اآلثار المدمرة للمخدرات سهولة ارتكاب الجرائم عند المدمنين، إذ إن المدمن ال يتحكم بقواه العقلية، وفي 

المحاضرة الثالثة، تحدث المالزم أول فارس المطرفي عن تأثير المخدرات على زيادة أعداد الحوادث المرورية، وأضاف 

 .رفع نسبة الحوادث في أنحاء العالم بشكل ملحوظإن المخدرات بأنواعها ت

وعرضت اإلدارة العامة لمكافحة المخدرات بمحافظة األحساء عددا من المعروضات التي من شأنها أن ترفع مستوى 

 .الوعي لدى الطالب الذين زاروا المعرض

 .ن استفساراتهمللزوار واإلجابة ع وقد قام أحد ممثلي مكافحة المخدرات بمحافظة األحساء بالشرح

 
 

 
 يوماً  921خالل .. « املخططات»تلتزم باعتماد « اإلسكان»

 م2036أغسطس  22 -هـ 3417ذو القعدة  22جريدة الحياة الخميس : المصدر
http://www.alhayat.com/Articles/17039038 

 

 « الحياة» -الرياض 

أكدت وزارة اإلسكان التزامها بإنهاء إجراءات اعتماد المخططات السكنية من خالل مركز خدمات المطورين العقاريين 

 .يوماً من تاريخ تقديم الطلب 320خالل فترة ( إتمام)

ريع السكنية في دمحم الغزواني فإن هذا اإلجراء يأتي بهدف تسريع ضخ المشا« إتمام»وبحسب المشرف العام على مركز 

ً من الهدف االستراتيجي المتمثل في تحسين أداء القطاع  السوق بخيارات متنوعة تسهم في رفع نسبة التملك، انطالقا

 .العقاري ورفع إسهامه في الناتج المحلي

مدة  جهات حكومية تحت سقف واحد، تماشياً مع الهدف الرئيس والمتمثل في تقليص 30مندوبين لـ« إتمام»ويضم مركز 

إصدار اعتماد المخططات بما يضمن تطوير المشاريع السكنية وتعزيز فرص الحصول على السكن المالئم بجودة عالية 

وتشمل تلك الجهات وزارات العدل، والشؤون البلدية والقروية، والعمل والتنمية االجتماعية، والبيئة . وسعر مناسب

اع المدني، والشركة السعودية للكهرباء، ومصلحة األرصاد، وشركة المياه والمياه والزراعة، ومعها المديرية العامة للدف

 .الوطنية، وهيئة المساحة الجيولوجية

وأفاد الغزواني بأن المركز ومن خالل المهمات التي يتوالها بهدف تسريع الترخيص للمخططات السكنية، واختصار 

مشكالت يمكن أن تواجه المطور، ودعمه بالتنظيمات  الفترة الزمنية التي كانت تصل إلى أعوام، يستهدف حل أية

 .المساندة، مثل الترخيص للبيع على الخريطة التي ستكون أحد مصادر التمويل للتطوير

تتمثل المهمة الرئيسة لمركز خدمات المطورين في تذليل العقبات التي تواجه المطور العقاري أو غيره من »: وأضاف

على تفعيل ( إتمام)ي تحد من سرعة إنجازها، فيما تعمل وزارة اإلسكان عبر مركز أصحاب المشاريع السكنية والت

 .«الشراكة التكاملية مع الجهات ذات العالقة

كما يتواصل المركز مع كل من الجهات وممثلي المطورين العقاريين، لضمان استمرار تحسن الخدمات وإزالة العقبات 

دورية تستعرض حالة الطلبات لدى كل جهة، إضافة إلى مناقشة مقترحات  التي تعترض المشاريع، من خالل اجتماعات

على متابعة إنجاز االعتمادات « إتمام»تحسين اإلجراءات والنظم المقدمة من المركز والمطورين، في حين يعمل 

« إتمام»مركز  يذكر أن. ألف مترمربع 20والتراخيص للمخططات السكنية أو السكنية التجارية التي تزيد مساحتها على 

يعد أحد برامج ومبادرات وزارة اإلسكان الهادفة إلى دعم العرض وتمكين الطلب، وتيسير حصول المواطنين على السكن 

المالئم بخيارات متنوعة وجودة عالية وسعر مناسب، ما ينتج منه رفع نسبة تملك المساكن، إضافة إلى تحفيز القطاع 

طن لتمكينه من الحصول على مسكن مالئم وتقديم حلول تمويلية وادخارية تتناسب الخاص وبناء شراكة فاعلة مع الموا

 .دعم السكني المالئم في أقرب فرصةوحاجاته السكنية، وفق مسارات تملك تضمن الحصول على ال
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 «ربوع مكة»مساهم يف  2911إعادة حقوق 

 م2036أغسطس  22 -هـ 3417ذو القعدة  22جريدة الحياة الخميس : المصدر
http://www.alhayat.com/Articles/17039037 

 

 « الحياة» -الرياض  

قضت الدائرة القضائية المختصة بالنظر في قضايا المساهمات العقارية في المحكمة العامة بالرياض أول من أمس 

ً  32مساهم في مساهمة ربوع مكة المتعثرة منذ  2700بإعادة حقوق ( الثلثاء)  .عاما

مساهم، في األرض التي يبلغ إجمالي  2700وحكمت الدائرة بإعادة الحقوق إلى المساهمين الذين بلغ إجمالي عددهم 

ي متراً مربعاً في مكة المكرمة، إضافة إلى أن األرض كانت محل نزاع بين طرف 733ألف و 666ماليين و 1مساحتها 

 .النزاع، وأثبتت الدائرة البيع ألحدهما

من ذات النظام،  317يوماً بناًء على المادة  10وأعلنت الدائرة أن من لم يقتنع باألحكام الصادرة فله حق االعتراض خالل 

 .من نظام المرافعات الشرعية 371في حين حددت الثلثاء المقبل موعداً لتسلم صورة صك الحكم بناًء على المادة 

يما قررت الدائرة تعزير من ثبت لديها إدانته بكيدية دعواه بناًء على الفقرة الثانية من المادة الثالثة من نظام المرافعات ف

( لجنة المساهمات العقارية في المجلس األعلى للقضاء)وكانت دائرة المساهمات العقارية التي تعمل بإشراف . الشرعية

ً بإعادة حقوق مساهمي أصدرت أول أحكامها في رمضان الماض ، بينما «مساهمة النورس»ي، بعد أن أصدرت حكما

أغلقت خالل الشهر الجاري ثاني مساهمة متعثرة، والتي تعد أثمن المساهمات من حيث قيمتها السوقية وذلك بإعادة بقية 

 .حقوق مساهمي ربوع مكة
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 حقوق العمالة الوافدة باململكة مضمونة

 م2036أغسطس  22 -هـ 3417ذو القعدة  22الخميس  الجزيرةجريدة : درالمص
jazirah.com/2016/20160825/ar1.htm-http://www.al 

 

 محد بن عبداهلل القاضي

 .ها أجورها دون تأخيرشركات وأفرادًا حريصون على حفظ حقوق العمالة وإعطائ: السعوديون

وإذا ما قصر عدد محدود من المواطنين في إيفاء الحقوق أو تأخرت عدة شركات من عشرات اآلالف من الشركات 

مفرح . كما قال وزير العمل والتنمية االجتماعية د -السعودية في تأخير رواتب عمالتها فيجب أال يحكم بذلك على الجميع 

عندما يحصل تأخير من شركة ما، فإن الحكومة السعودية ممثلة بوزارة العمل والتنمية الحقباني، فضالً عن ذلك أنه 

االجتماعية تتدخل سريعًا مثلما حصل بعد تأخر شركات معدودة بعدم تسليم أجور عمالتها الوافدة حيث ضمنت الوزارة 

مع ضمان وصول أجورها إليها، أو نقل  لهذه العمالة المتأخرة حصولها على أجورها، كما خيرتها بين السفر إلى أوطانها

 .كفالتها لشركة أخرى

إن علينا أن نوضح ذلك لغيرنا وبخاصة الدول التي نستورد العمالة منها ليدركوا أن حقوق عمالتها مضمونة، وأن مواد 

 .نظام العمل السعودي تؤكد حرص المملكة على االلتزام بحقوق كل عامل أو عاملة

=2= 

 وسائل السالمة أو اإلغالق: وحاالت الغرقمسابح االستراحات 

 !ترى كم من حاالت الغرق التي تمت باالستراحات

لقد ناديت وغيري كثيًرا بوضع شروط سالمة صارمة للحفاظ على األرواح بالمسابح، فاألرواح غالية والوقاية خير من 

 .العالج

شروط التي على الدفاع المدني التأكَّد منها بعد معاينة إنه يجب أال يتم الترخيص ألي استراحة فيها مسبح إال وفق هذه ال

وجود وسائل السالمة بالمسبح، وكونها محاطة بحواجز رفيعة ال يمكن أن يصل إليها األطفال إال عن طريق الكبار، وإال 

 .فال تعطى الترخيص حتى يتم تحقق هذه الشروط

 !أخر فيها اإلنقاذ أو يغفل فيها الكبار عن الصغار تودي بحياتهمأجزم أن المسابح من أخطر األماكن ذلك أن دقيقة واحدة يت

إن الدفاع المدني يتحمل المسؤولية بإنقاذ الناس واألطفال من الغرق بالمسابح وعلى إدارات ومراكز الدفاع المدني بجميع 

فيها شروط السالمة يتم  المدن والمحافظات القيام بجوالت سريعة على االستراحات المعدة للتأجير، وأي استراحة ليس

 إغالقها فوًرا وال يسمح بفتحها إال بعد توفر هذه الوسائل ويتم أخذ تعهد على مالكها بتحمل المسؤولية

 .ولو كان األمر بيدي لمنعت االستراحات المعدة لإليجار من وجود مسابح فيها لخطورتها وبخاصة على األطفال

ت واآلباء واألسر بعدم استئجار استراحة فيها مسبح حفاًظا على أرواحهم مما يسر هنا تنامي الوعي لدى بعض األمها

 .وأرواح أطفالهم

اقترح أخيًرا أن يدرس الدفاع فكرة أن تكون المسابح التي باستراحات اإليجار غير عميقة بحيث لو نزل الكبير أو الكبيرة 

 .. فإن الماء ال يصل إال الوجهإليها الذين ال يعرفون السباحة من أجل إنقاذ طفل غريق ال سمح هللا

 ..طفال زهور الدنيا وحفظنا جميعًاحفظ هللا األ
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 قطار التوظيف الصحي ال يتوقف

 م2036أغسطس  22 -هـ 3417ذو القعدة  22الخميس  اليومجريدة : المصدر
e/4153415http://www.alyaum.com/articl 

 

 سكينة املشيخص
التوظيف في جميع قطاعات ومؤسسات الدولة حق طبيعي يخضع لتقنيات إدارية وهيكلية تستوعب الباحثين عن عمل في 

مسارات سلسة وبسيطة كما يحدث في إعالنات الوظائف األمريكية التي تحدد ضمن ما تحدده متانة أو تراجع أنشطة 

لل في مسارات التوظيف فذلك يعني ضعف المنظومة االستيعابية، من ناحية، أو ربما عدم االقتصاد الكلّي، وحين يوجد خ

وجود خطط أو إحصاءات وظيفية، للباقين في قوائم االنتظار والقادمين الجدد عبر منافذ التعليم العام والعالي والمعاهد 

 .التقنية والفنية

لعلمية والتطبيقية، وإن كان السوء واحدا بالنسبة للجميع في عدم أسوأ أشكال البطالة تلك التي تضرب خريجي المسارات ا

الحصول على وظائف يرتزقون منها، ولكن الوظائف التي تتطلب مهارات وقدرات خاصة وتستغرق جهدا أكبر في 

اد تطبيقاتها العلمية والعملية من الصعب التفريط بإيداعها مسارات البحث عن عمل، ألن ذلك مؤشر علي عدم استعد

األجهزة الستيعاب مثل هذه الشرائح التي تدخل نطاق الندرة وهي في األصل متفوقة علميا وأكاديميا، ومن عدم اإلنصاف 

 .إبقاؤها في الرصيف تنتظر وظيفة أو تالحقها بأدنى حدود العائد المحبط الذي ال يكافئ الجهد والقدرة

وذلك معناه محصلة وحيدة وهي أن الوزارة ليست لديها خطط هناك أطباء يبحثون عن عقود تمنحها لهم وزارة الصحة، 

استيعابية أو إحصاءات للكفاءات الطبية سواء الخريجة أو الموجودة في قوائم البطالة، وهنا نحصد الفجوة العلمية التي 

ود ال يجدونها تتحول الى حفرة تنموية تكبر كلما تم الغرف منها، وأجد من المعيب أن يتعّطل أطباء أو يبحثون عن عق

للعمل ألن في ذلك تضحية كبيرة بعقول يفترض أن تصنع الفارق العلمي والتنموي في بالدنا، وليست من مشكلة حقيقية 

في وظائفهم بقدر ما هي مشكلة إدارة لقطار التوظيف الذي يتجاوز كثيرا من المحطات وال يتوقف لحمل أبناء الوطن 

 .حباطاألكفاء وانتشالهم من اإلهمال واإل

وزارات التخطيط والخدمة المدنية والصحة والعمل كلها تشترك في معاناة هؤالء المتعطلين أو الذين ال يجدون وظائف 

تكافئ شهاداتهم وما يبرعون فيه وبعائد يتناسب مع مستوياتهم العلمية المقدّرة، ألننا وهم مكشوفون بهذا الوضع غير 

لصحية حالة شح وظيفي وإنما إغراق أجنبي ينبغي النظر اليه بجدية وصورة الصحي، وليس في سوق الوظائف الطبية وا

حاسمة في القطاعين العام والخاص، فهذه الشريحة تمثل عقوال متقدمة وحين تكون على هذا الحال والباحث عن وظيفة 

المسؤولة عن معالجته وأمان وظيفي فإننا نفقدها وتصبح خصما على مستقبلنا وذلك غير واقعي ولكن حين تعجز الجهات 

 .الصحية للتنمية بحاجة الى إسعاف تبقى الحالة
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 !بني استقاللية املدارس وتقييد اجلامعات

 م2036أغسطس  22 -هـ 3417ذو القعدة  22الخميس  عكاظجريدة : المصدر
http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20160825/Con20160825854540.htm 

 

 عزيزة املانع
نقلت لنا األخبار أن وزارة التعليم بصدد منح ألفي مدرسة حكومية في جميع مراحل التعليم العام االستقاللية اإلدارية 

يار ما تقدمه من المناهج التربوية وأساليب تقييم والمالية واألكاديمية، أي أن المدارس ستكون في وسط مرن يتيح لها اخت

 .الطالب ونوع الكتب ومستوى جودة المعلمين وغير ذلك من أشكال التنوع في مضامين التعليم ووسائله

هذه االستقاللية المرتقبة، هي من الناحية التعليمية تعد خطوة في الطريق الصحيح نحو النهوض بالتعليم واالرتقاء 

ا تتطلب توفر االنضباط واإلشراف الدقيق والتقييم المستمر لحصاد المدارس المستقلة، أما إن ترك لها الحبل بجودته، لكنه

 .على الغارب، فإن األمر قد يتحول إلى تجارة وتكسب تنتهي بالتعليم إلى حالة من الفوضى واالنحطاط

ح االستقاللية األكاديمية واإلدارية والمالية لمدارس ما يبعث على االستغراب في هذا الخبر، هو أن وزارة التعليم تبدأ بمن

 !!التعليم العام، وتترك الجامعات ترزح تحت قيود التبعية لها، رغم أن الجامعات هي األولى بمثل هذه االستقاللية

ر الجامعات في وضعها الحالي تخضع جميعها لقبضة الوزارة المحكمة على عنقها، فهي جميعها تخضع لمركزية القرا

وعليها الرجوع إلى الوزارة كلما بدت لها حاجة إلى التغيير كالرغبة في تأسيس كلية جديدة أو دمج كليات أو إلغائها أو 

إنشاء أقسام علمية جديدة، أو حتى إقامة مؤتمر علمي، هي في كل ذلك البد لها من الرجوع إلى الوزارة، كما أنها ال تملك 

لية أو األكاديمية أو اإلدارية، فضال عن كونها مقيدة بالئحة موحدة عليها االلتزام كامل حرية التصرف في شؤونها الما

بها، بصرف النظر عما بين الجامعات من فروق، فتحت هذه الالئحة ال فرق بين الجامعة العريقة والجامعة الناشئة، وال 

اف، الجامعات في عين الالئحة فرق بين جامعة كبيرة وأخرى صغيرة، وال مراعاة الختالف التخصصات أو األهد

 .فكان أن أصبحت الجامعات نسخا متطابقة ال مجال للتنافس أو التمايز بينها. الموحدة كلها سواء

إن الجامعات هي األقدر على إدارة نفسها وهي األولى باالستفادة من هذه الخطوة التقدمية نحو استقاللية المؤسسات 

 .من انطالقها نحو التجدد والتطور بالوزارة يقيدها ويحدث داخلها نمطية رتيبة تحدالتعليمية، فبقاء الجامعات مرتبطة 
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 حقوق اإلنسان فى العامل
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 هل من بصيص أمل أخريا ؟: مسلمو الروهينجا يف ميامنار
 م2036أغسطس  22 -هـ 3417ذو القعدة  22الخميس  عربي BBC:المصدر

http://www.bbc.com/arabic/worldnews/2016/08/160824_myanmar_rohingya_muslims_hope 

 

 ميانمار-بي بي سي

سلمي الروهينجا هناك الكثير من التغيير في مجال حقوق اإلنسان، لكن لم تجلب التغييرات السياسية الجذرية في ميانمار لم

 .تأسيس هيئة استشارية في إقليم راكين يحمل بصيص أمل

 .للمرة األولى تسعى الحكومة البورمية للحصول على مشورة دولية من أجل حل واحدة من أعقد المشاكل في البالد

 .مي لسنوات أن األجانب لن يستطيعوا فهم مشاكل إقليم راكينويمثل هذا تحوال مهما، حيث كان الموقف الرس

 .وقد طلب من كوفي عنان، األمين العام السابق لألمم المتحدة، بدراسة الموضوع، مترأسا لجنة من تسعة أشخاص

 .قد يضاف تقرير عنان إلى كومة من األوراق واألبحاث التي كتبت عن الموضوع، وقد يشكل تغييرا مهما

 تحاول أونغ سان سو كي عمله ؟ما الذي 

 .لنحاول التعامل مع الموضوع بنزايا متشككة في البداية

سيصل األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون إلى العاصمة البورمية ناي بيي، وكذلك ستزور الرئيسة سو كي الواليات 

لألمم المتحدة وإجراء محادثات مع الرئيس أيلول القادم للمشاركة في جلسات الجمعية العامة /المتحدة في شهر سبتمبر

 .باراك أوباما

 مهما كانت توصيات اللجنة لن يكون سهال تطبيقها

 100لماذا ال تفعل ما يكفي من أجل مساعدة : وال بد أن الرئيسة الحاصلة على جائزة نوبل تستعد لمواجهة أسئلة من قبيل 

 .ع هذه اإلجراءات األخيرةألف من المسلمين الروهينجا، وسيكون موقفها أسهل م

لكن هناك احتمال آخر، وهو أن تكون سو كي تحاول أن تقول للعالم إنها منفتحة على األفكار الجديدة، وإنها ال تملك كل 

 .اإلجابات

 2037آب عام /ويتوقع أن يتضمن التقرير الذي تعده اللجنة التي يترأسها عنان والذي سيصدر في شهر أغسطس

 .ا البورميون مستساغةمقترحات ال يجده

ومن شبه المؤكد أن التقرير سيدعو إلى احترام حقوق اإلنسان لمسلمي الروهينجا وسيوصي بأن تمتحهم ميانمار فرصا 

 .أفضل للحصول على الجنسية

ولن يكون سهال على سو كي تقديم مقترحات كهذه في الجو السياسي السائد حاليا، حيث ستتعرض لهجوم ليس فقط من 

 .لمتشددين البوذيين بل من قبل الكثيرين من أعضاء حزبها أيضاقبل ا

 .هناك الكثير من المحاذير طبعا

لن يمكن حل المشاكل المتجذرة بين البوذيين والمسلمين في إقليم راكين بين عشية وضحاها، فقد تبلورت العداوة بينهم 

 ".مهاجرون غير شرعيين من بنغالديش"على مدى عقود، والكثير من البوذيين ينظرون للمسلمين على أنهم 

ألف من مسلمي الروهينجا قد أجبروا على النزوح من منازلهم واإلقامة في مخيمات عقب أحداث  300وكان أكثر من 

 .، ولم تتخذ إجراءات لمساعدتهم على العودة فيما بعد2032العنف التي وقعت عام 

 .ض بنظام الفصل العنصري في جنوب إفريقياوأصبح العزل هو السائد في إقليم راكين، وشبهه البع

 .ومهما كانت توصيات التقرير الذي سيصدر فلن يكون تنفيذها سهال، وستثير الكثير من الجدل

 .وترتفع أصوات معادية للمنظمات الدولية كاألمم المتحدة في أوساط البوذيين، وال يعتقد أنهم سيرحبون بفريق كوفي عنان

 .قترحة أصعبوسيكون تطبيق أي حلول م

مسلمو الروهينجا منذ  لكن تشكيل هذه اللجنة يعتبر شيئا جديدا، ومهما كانت الخطوة صغيرة ، لكنها أول خبر إيجابي يتلقاه

 .فترة طويلة

 

 

http://www.bbc.com/arabic/worldnews/2016/08/160824_myanmar_rohingya_muslims_hope


 

   

الصحافة  يف حقوق اإلنسان  

32 

 
واحلاجة إىل تضمينها يف املناهج .. مفاهيم حقوق اإلنسان 

 الدراسية
 م2036أغسطس  31 -هـ 3417ذو القعدة  32الخميس  صحيفة الدستور: المصدر

 رابط الخبر

 

 ليلى خالد الكركي
مع اقتراب حلول العام الدراسي الجديد، وفي ظل انتشار مفاهيم حقوق االنسان وتوسعها بشكل طال كافة المناحي  

معاييرالدولية الحياتية، تبرز الحاجة الملحة الى العمل على ادراج تلك المفاهيم في المناهج الدراسية، تماشيا مع ال

واإلقليمية لحقوق اإلنسان التي تنص على ان التعليم حق من حقوق اإلنسان، وان تكون غاية البرامج التعليمية هي حماية 

 .حقوق اإلنسان 

ومن تلك المعايير الدولية الحقوقية التي نصت على اتباع نهج حقوق االنسان في كافة المناحي الحياتية اإلعالن العالمي  

اإلنسان والمعهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، ومؤتمر اليونسكو لتعليم حقوق  لحقوق

، وذروتها في عقد األمم المتحدة مؤتمرها 3111والمؤتمر العالمي لحقوق اإلنسان  3111ومالطا  3171اإلنسان في فيينا 

إلقليمي حول تعليم حقوق اإلنسان في العالم العربي المنعقد في ، والمؤتمر ا2004 - 3112للتربية على حقوق اإلنسان 

 .، وغيرها3111الرباط 

وتنبع هذه الحاجة من اهمية التزام التربية والتعليم بفلسفة حقوق اإلنسان وعلى ان تضمن مفاهيم حقوق اإلنسان في  

ة بصورة اشمل الن مبادىء حقوق األنسان مناهجها من االبتدائي وحتى نهاية المرحلة الجامعية، لغايات تعميق المعرف

روب التي تشهدها المنطقة اصبحت محل اهتمام دولي واسع خاصة في خضم الصراعات االقليمية المتواصلة والح

 .والعالم

) ولجعل منظومة حقوق األنسان مكونا اساسيا في المناهج الدراسية ال بد من توفير شراكة بين كافة الجهات المعنية  

للعمل وتقديم المشورة ( لتربية والتعليم، المنظمات غير الحكومية، المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان، الجامعات وزارة ا

لتعليم حقوق اإلنسان في المدارس، وتحديد مواطن الضعف واالختالل في بعض المناهج التي ال تحترم حقوق اإلنسان 

 .وتقديمها الى وزارة التربية

نية التفكير في كيفية ادامة اإلهتمام الوطني بالتربية على حقوق اإلنسان، عبر جهة وطنية مستقلة وعلى تلك الجهات المع 

تقوم بمهمة تنفيذ التربية لحقوق اإلنسان، فرغم ان كل مواطن بات اآلن يعرف حقوقه ويلتزم بواجباته اال انه بحاجة الى 

 .لدولية تطالب بهذا الحق من جميع دول العالمان يعرف المزيد خاصة ان منظمات حقوق االنسان العالمية وا

وال يجب اغفال دور المعلم واهمية العمل على رفع مستواه من الناحية المادية والمهنية وبناء قدراته العلمية والمهارتية  

فاهيم خاصة حول مفاهيم حقوق االنسان، وتدريب المعلمين تدريبا نوعيا وليس شكليا لتحقيق الهدف من ادماج تلك الم

وتسهيل وصول المعلومة الى الطلبة بصورة جاذبة تحفزهم على التعلم واألستفادة، والتعاون مع المعلم والمدرسة على 

بعيدا عن التلقين واستخدام  -خاصة في مرحلة التعليم األبتدائي -تطوير اساليب التدريس المتعلقة بالمفاهيم الحقوقية 

 .الهاالوسائل السمعية والبصرية بكافة اشك

كما يجب مخاطبة المؤسسات المدنية المعنية بحقوق االنسان والمرأة والطفل ومنظمات المجتمع المدني المعنية، بحيث  

تحذف المفاهيم السلبية التي تحيط بمفاهيم حقوق األنسان وتعزز المفاهيم اإليجابية و ترفدها بأنشطة متنوعة بهدف 

خالل فهم هذه الحقوق والشعور بأهميتها وبضرورة احترامها والدفاع عنها، الن مساعدة الطلبة على تنمية إمكاناتهم من 

 .ادرك الطلبة لمفهوم ثقافة حقوق اإلنسان بين الطلبة، سينعكس على سلوكهم وممارستهم مستقبال 

http://www.addustour.com/18049/%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85+%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82+%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86+..+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AC%D8%A9+%D8%A5%D9%84%D9%89+%D8%AA%D8%B6%D9%85%D9%8A%D9%86%D9%87%D8%A7+%D9%81%D9%8A
http://www.addustour.com/18049/%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85+%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82+%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86+..+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AC%D8%A9+%D8%A5%D9%84%D9%89+%D8%AA%D8%B6%D9%85%D9%8A%D9%86%D9%87%D8%A7+%D9%81%D9%8A
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مسـؤولو حقـوق اإلنسان فـي وزارات الداخليـة العربية يبدأون 

 أعمال مؤمترهم الثاني يف تونس
 م2036أغسطس  22 -هـ 3417ذو القعدة  22 الرياضجريدة الجزيرة : المصدر

http://www.alriyadh.com/1528582 

 

 و ا س -تونس 

ولين عن افتتحت بمقر األمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بالعاصمة التونسية أمس، أعمال المؤتمر الثاني للمسؤ

حقوق اإلنسان في وزارات الداخلية العربية، بمشاركة ممثلين عن جامعة الدول العربية ولجنة حقوق اإلنسان العربية 

وأكد األمين العام لمجلس . وجامعة نايف العربية للعلوم األمنية والمفوضية السامية لحقوق اإلنسان في األمم المتحدة

بن علي كومان في كلمته االفتتاحية للمؤتمر أن انعقاد هذا االجتماع يترجم العناية  وزراء الداخلية العرب الدكتور دمحم

الكبيرة التي يوليها مجلس وزراء الداخلية العرب لحقوق اإلنسان وحرصه على تعزيز احترامها في سياق العمل األمني 

 .وإنفاذ القانون

مر من بينها موضوع حقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب الذي وبين معاليه أن عدداً من الموضوعات الهامة سيناقشها المؤت

يثير عدة إشكاليات منها إيجاد صيغة متزنة تسمح بمكافحة فعالة لألعمال اإلرهابية دون المساس بحقوق اإلنسان وكرامته 

ن قبل التنظيمات وتقويض األعمال اإلرهابية لحقوق اإلنسان وسبل معالجة اآلثار المترتبة على انتهاكات حقوق اإلنسان م

اإلرهابية، مشيراً إلى أن موضوع آليات الرصد والرقابة على أوضاع حقوق اإلنسان للمسجونين والمحتجزين يمثل شغالً 

شاغالً لكل المدافعين عن حقوق اإلنسان ويتقاطع مع االهتمام الذي سبق أن أواله المجلس في مناسبات عدة لتعزيز احترام 

وتابع الدكتور كومان أن المؤتمر . عقابية واإلصالحية والحيلولة دون استغاللهم بأي شكل كانحقوق نزالء المؤسسات ال

سيواصل النظر في تعزيز نشر ثقافة حقوق اإلنسان لدى العاملين في أجهزة األمن العربية من خالل استعراض تصور 

لهياكل المعنية بحقوق اإلنسان في وزارات مفصل حول المبادرات الممكن اتخاذها في هذا الصدد كما سيعمل على تدعيم ا

الداخلية العربية من خالل إعداد تصور نموذجي إلدارة مختصة بهذا الشأن ومن خالل االطالع على التجارب 

وأفاد معاليه أن البند السادس من جدول أعمال المؤتمر . والممارسات الفضلى للدول األعضاء في مجال حقوق اإلنسان

ظاهر انفتاح المجلس على المنظمات المعنية بحقوق اإلنسان وسائر مؤسسات المجتمع المدني، مشيراً يمثل مظهراً من م

إلى أن هذا البند هو نتاج ورشة عمل عقدت في نطاق الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان لمناقشة وتقييم 

ية لقواعد سلوك الموظفين العموميين المعتمدين من كل من مدونة قواعد سلوك رجل األمن العربي والمدونة االسترشاد

وأكد األمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب حرص األمانة العامة للمجلس على . قبل مجلس وزراء الداخلية العرب

اء المدافعين عن إحالة هاتين المدونتين إلى الشبكة لدراستهما وإبداء الرأي بشأنهما إيماناً من األمانة بأهمية االستئناس بآر

ً مع االعتقاد الراسخ لدى  ً يقي من أي انتهاك لهذه الحقوق وانسجاما حقوق اإلنسان في أي وثيقة يراد أن تكون حصنا

المجلس بأن العمل األمني يجب أن يتم في نطاق شراكة فعالة ال فقط مع الهيئات الرسمية األخرى في الدولة وإنما كذلك 

ويبحث المؤتمر عدداً من القضايا الهامة من بينها . لمنظمات األهلية ومؤسسات المجتمع المدنيوربما بالدرجة األولى مع ا

حقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب ومهام الرصد والرقابة على أوضاع حقوق اإلنسان للمسجونين والمحتجزين وتصور 

من العربي، باإلضافة إلى تصور نموذجي مفصل عن المبادرات الممكن اتخاذها لنشر ثقافة حقوق اإلنسان لدى أجهزة األ

كما سينعقد على هامش المؤتمر ورشة عمل لمراجعة وتقييم جهود . إلدارة متخصصة بحقوق اإلنسان في وزارة الداخلية

 .ل حقوق اإلنسان في المجال األمنيالدول العربية إلعما

 

 

http://www.alriyadh.com/1528582
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 مستوطنون يواصلون اقتحاماتهم االستفزازية لألقصى

 ويشن محلة اعتقاالت.. قتحم املدن الفلسطينيةاالحتالل ي 
 م2036أغسطس  22 -هـ 3417ذو القعدة  22جريدة الجزيرة الخميس : المصدر

jazirah.com/2016/20160825/du7.htm-http://www.al 

 

 :بالل أبو دقة -القدس 

، على «عاما 22-شفا عريف األطرش »ن جيش االحتالل اإلسرائيلي، صباح أمس األربعاء الفلسطينية اعتقلت قوات م

حاجز أبو الريش العسكري اإلسرائيلي بالقرب من الحرم اإلبراهيمي الشريف، في مدينة الخليل بدعوى حيازتها سكيناً؛ 

شبان فلسطينيين من بلدة حلحول شمال مدينة الخليل، فيما اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، فجر أمس األربعاء ثالثة 

ً فلسطينياً « مستعربين»بعد مداهمة منازلهم وتحطيم محتوياتها، كما اختطفت وحدة من القوات الخاصة االسرائيلية  شابا

وصلت إلى الحاجز « األطرش»وبحسب مصادر االحتالل فإن الفلسطينية . من بلدة صوريف شمال غرب الخليل

اإلسرائيلي ولدى تفتيشها من قبل الجنود عثروا في حقيبتها على سكين، وجرى اعتقالها وتحويلها للتحقيق لدى  العسكري

 .المخابرات اإلسرائيلية

وكانت قوات االحتالل قد قتلت واعتقلت عديدًا من الفتيات والشبان الفلسطينيين، على هذا الحاجز الذي يُعتبر المدخل 

الحرم اإلبراهيمي، ويتم إخضاع سكان الخليل لعمليات تفتيش دقيقة من قبل قوات االحتالل خالل الوحيد للبلدة القديمة و

كما اعتقلت قوات االحتالل فجر أمس األربعاء، من مدينة بيت لحم فتى وشابًا فلسطينيًا . الخروج أو الدخول إلى الخليل

هذا واعتقلت قوات . وتفتيشهما والعبث بمحتوياتهماخالل اقتحام بلدة بيت فجار مخيم عايدة بعد دهم منزلي ذويهما، 

إلى ذلك، اعتقلت قوات االحتالل . االحتالل فجراً شاباً فلسطينياً وفتشت عدة منازل في قرية كفر قدوم شرق مدينة قلقيلية

 كما أصيب شاب فلسطيني، فجر أمس، برصاص االحتالل. أمس، شابًا من مدينة طولكرم بعد مداهمة منزل عائلته

اإلسرائيلي، خالل المواجهات التي اندلعت في مخيم جنين عقب اقتحام قوات كبيرة من جيش االحتالل للمخيم، ومداهمة 

هذا وجدّدت مجموعات من المستوطنين الصهاينة ، صباح أمس األربعاء، اقتحاماتها للمسجد . منازل السكان وتخريبها

التدخل السريع والوحدات الخاصة بشرطة االحتالل؛ بالتزامن مع األقصى المبارك، بحراسة معززة ومشددة من عناصر 

تواصل قوات االحتالل فرض إجراءاتها المشددة بحق النساء، والشبان ومنعهم من دخول المسجد األقصى للصالة عبر 

 .البوابات الرئيسة الخارجية لألقصى

األربعاء، مواجهات بين عشرات الشبان إلى ذلك، شهدت بلدة حزما شمال شرق مدينة القدس المحتلة، فجر أمس 

الفلسطينيين وقوات االحتالل اإلسرائيلي التي أطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط والقنابل الغازية السامة بكثافة 

 ..على منازل شمال القدس

ليات االحتالل للبلدة، إن المواجهات اندلعت عقب اقتحام قوة كبيرة ومعززة من جنود وآ»: وقالت مصادر محلية في البلدة

بهدف اعتقال مطلوبين لديها، فاشتبكت مع الشبان دون تسجيل إصابات، يُذكر أن بلدة حزما تخضع منذ أربعة أسابيع 

لحصار عسكري إسرائيلي مشدد بإغالق مداخلها الرئيسة بالمكعبات األسمنتية والسواتر الترابية والحواجز العسكرية 

 .الثابتة
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