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 ضد أمانات املناطق شكوى حقوقية 54

 م   0226اكتوبر  02 -هـ 2417محرم  02 الجمعة  الوطنجريدة : المصدر

http://www.alwatan.com.sa/Local/News_Detail.aspx?ArticleID=280767&CategoryID=5 

 

 نوف العوفي : جدة

مدن ومناطق تتعلق بلجان التعديات  8شكوى ضد أمانات وبلديات في  44استقبلت جمعية حقوق اإلنسان خالل عامين 

 .ال البلديات، واالعتراضات التي تقدمها البلديات على بعض طلبات حجج االستحكام على العقاراتوأعم

 02مدن ومناطق، حيث تصدرت الرياض بـ 8شكوى ضد أمانات وبلديات  44تلقت جمعية حقوق اإلنسان خالل عامين 

قضايا لكل  1منطقة عسير ومحافظة جدة بـلكل من مكة المكرمة وجازان، ثم  4قضايا، و 8قضية تلتها المدينة المنورة بـ

 .منهما، وأخيرا منطقة الجوف بقضيتين

 تداخل المسؤوليات

أكد رئيس الجمعية الوطنية لحقوق اإلنسان الدكتور مفلح القحطاني، أن نوعية الشكاوى المقدمة ضد األمانات أو البلديات 

راضات التي تقدمها البلديات على بعض طلبات حجج الفرعية تتعلق بلجنة التعديات وأعمال البلديات بها، واالعت

االستحكام على العقارات وغيرها، مضيفا أن الشكاوى المقدمة ضد األمانات تختص بالخدمات العامة لألحياء والقرى، 

وأشار القحطاني إلى وجود إشكالية . والمحافظات مثل ردم الحفر والمستنقعات الخطرة وإصالح الشوارع واألرصفة

هام األمانة تجاه بعض الخدمات العامة في األحياء السكنية، إذ تدخل ضمن مسؤوليات شركة المياه الوطنية حول م

أومصلحة المياه، وخدمات الصرف الصحي، كما أن هناك شكاوى تُقدّم بدافع االعتراض على إغالق بعض المحالت 

مة وإن تشابهت تختلف حسب حالة كل قضية، لكن التجارية وتكليف أصحابها بدفع الغرامات، موضحا أن القضايا المقد

مضمونها يجمع على أن الخطأ المرتكب في بعض القضايا يتم من خالل تنفيذ القرارات من الجهات المختصة من قبل 

بعض الموظفين المكلفين بتطبيق األنظمة في مالحقة المخالفات العامة والمتابعة، وفرض الغرامات والرسوم واالعتراض 

 .ض الشكاوى المقدمة من المواطنينعلى بع

 شكاوى جديدة

بين القحطاني، أن مهمة الجمعية تتمثل في تلقي الشكوى من الطرف المعني ثم التواصل مع الجهة المختصة لحل المشكلة 

في أسرع وقت ممكن، حيث تم التوصل لحل كثير من القضايا بينما يوجد أخرى تم التواصل مع الطرفين إليجاد حلول 

ابية لكل األطراف، موضحا أن شكاوى المواطنين ضد رجال األعمال أو العقاريين فيما يختص بالتعديات على إيج

الحدائق أو األراضي تعتبر محدودة إذ إن هناك بعض المواطنين يقومون ببناء بيوت بدائية وهذا الحاالت اإلنسانية يجب 

بة لهم، وأضاف أن هناك شكاوى جديدة تختص أغلبها بالمشاكل التغاضي عنها من قبل المواطنين لحين إيجاد منازل مناس

التي تقع على مواقع التواصل االجتماعي مثل الجرائم اإللكترونية، والقذف والسب في تلك المواقع إذ يتم التوصل لحل 

 .نهائي حسب تعقيد وحجم المشكلة

ية أو الجنسية تعد من أكثر القضايا المقدمة لفروع وقال القحطاني إن شكاوى األحوال المدنية فيما يختص بحق إثبات الهو

 .ات حقها وإيجاد حل مناسب للمتظلمالجمعية المنتشرة في مدن المملكة، مؤكدا أن مثل هذه القضايا تأخذ وقتا طويال إلثب
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 أخبار ذات عالقة من الصحف احمللية
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استهداف امليليشيات ملواطنني سعوديني : عسريياللواء الركن أمحد 
 لن مير دون عقاب 
 وتؤكد حقها يف الدفاع.. اململكة تندد خبرق احلوثيني للهدنة

 م   0226اكتوبر  02 -هـ 2417محرم   02 الجمعة  الجزيرة جريدة : المصدر
jazirah.com/2016/20161021/du10.htm-ww.alhttp://w 

 

 :وكاالت -الرياض  -واشنطن 

نددت المملكة العربية السعودية أمس الخميس بالخروقات التي يرتكبها المتمردون الحوثيون خالل الهدنة التي دخلت 

ذ عادل الجبير الذي استقبله نظيره وندد معالي وزير الخارجية األستا. مبدئيا حيز التنفيذ في اليمن مساء أول أمس األربعاء

كما ندد الجبير . ت غ 02،42خرقا للهدنة التي دخلت حيز التنفيذ االربعاء الساعة ( 242)االمريكي جون كيري بـ

وأكد الجبير بأن . من جانب المتمردين الحوثيين الموالين للرئيس اليمني السابق علي عبدهللا صالح( تصاعد العنف)بـ

من حقنا الدفاع عن أراضنا من أي اعتداءات )وأضاف مؤكداً . وصالح يمعنون في خرق الهدنة ميليشيا الحوثي

وقال كيري إن السعودية لها الحق في وقف . بدوره حث كيري الحوثيين على احترام وقف إطالق النار(. للميليشيات

إن انتهاك الهدنة )وأضاف كيري . عوديينهجمات الصواريخ مثل الهجوم الذي قال إنه أودى بحياة اثنين من المدنيين الس

وكان اللواء الركن أحمد عسيري والمتحدث باسم قوات التحالف (. سيضعف الجهود المبذولة على الصعيد السياسي

ومستشار صاحب السمو الملكي األمير دمحم بن سلمان ولي ولي العهد وزير الدفاع قد أكد بأن الحوثيين لم يلتزموا بوقف 

وشدد اللواء الركن أحمد عسيري في . في اليمن متهما الحوثيين بإطالق قذائف طاولت االراضي السعودية إطالق النار

إن الوضع مماثل للمرة السابقة مع )وتابع عسيري . الوقت نفسه على التزام التحالف بالهدنة التي بدأت فجر أمس الخميس

 (.الدعوة إلى وقف الطالق النار

خميس حيث أعلن الدفاع المدني سقوط مقذوف عسكري من داخل االراضي اليمنية نتج عنه وتواصلت الخروقات أمس ال

وأكد عسيري في السياق ذاته أن طيران ومدفعية التحالف العربي . إصابة مواطن وإبنته في منطقة جازان بجنوب المملكة

اف الميليشيات لمواطنين سعوديين لن استهد)وأكد اللواء عسيري (. أي خرق)ردت على النيران بالمثل قائال سنرد على 

وكان عنصران من المقاومة الشعبية الموالية للحكومة قد قتال في سقوط صاروخ كاتيوشا اطلقه (. يمر دون عقاب

المتمردون عند منفذ البقع الحدودي الذي سيطرت عليه القوات الحكومية األسبوع الماضي بحسب المتحدث باسم المقاومة 

بدأنا بالتعامل مع ال العدني إن الحوثيين خرقوا الهدنة بقصفهم موقعنا بالكاتيوشا والهاون ونحن اآلن وق. دمحم العدني

 .مصادر النيران
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 .. طرح استكمال سكة احلديد أمام قادة اخلليج يف قمة البحرين
 : وزير النقل

 (سار)نقل الركاب جمانًا بعد شهرين يف قطار 
 م   0226اكتوبر  02 -هـ 2417محرم   02 الجمعة   الجزيرةجريدة : المصدر

jazirah.com/2016/20161021/ln59.htm-http://www.al 

 

 :دمحم السنيد -« الجزيرة»

بين دول مجلس التعاون الخليجي لسكة  أعلن معالي وزير النقل األستاذ سليمان بن عبدهللا الحمدان أن مشروع الربط

الحديد سوف يعرض أمام قادة دول مجلس التعاون الخليجي في قمتهم القادمة في مملكة البحرين وذلك للنظر في استكمال 

 .تنفيذه حيث إن هناك أجزاء من المشروع تحت التنفيذ اآلن، وهناك أجزاء سوف تطرح للقطاع الخاص

ارة صاحب السمو الملكي األمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض يوم وقال في تصريح صحفي بعد زي

أمس إلى محطتي القطار في الرياض والمجمعة التابعة لشركة سار إن هذا المشروع أساسي في مشاريع التنمية 

ن مشروعين رئيسيين في والمشروع الذي شاهدناه اليوم هو مشروع رئيسي يربط شمال المملكة لبقية المناطق عبارة ع

مشروع واحد وهو نقل الركاب وهذا قطار يمتد إلى القريات من خالل ست محطات رئيسة هي الرياض المجمعة القصيم 

 .وحايل والجوف القريات

والمسار الثاني هو قطار التعدين الذي ينقل الفوسفات من مناجم حزم الجالميد والبوكسات من منجم البعيثة إلى رأس 

 .إضافة إلى أنه سيتم دراسة إضافة محطات على نفس المسار ولكن ليست بنفس الحجمالخير 

إن تشغيل قطار سار سيبدأ خالل الشهرين القادمين في عملية التشغيل التجريبي بدون رسوم بشكل متدرج : وقال الحمدان

 من المجمعة إلى القصيم المرحلة األولى والمرحلة الثانية

م سيتم إن شاء هللا التشغيل الرسمي التجاري بمعنى أنه يستطيع الراكب أن يشتري التذكرة من حائل وبعدها القريات ث

م التشغيل 0227المحطة ويركب كمسافر ونتوقع بإذن هللا أن يتم التشغيل الرسمي لقطار الشمال في الربع األول من عام 

 .الرسمي أو قبل هذا التاريخ وربما في شهر فبراير

لي أوضح وزير النقل أنه سينطلق من الرياض إلى القريات حيث يستطيع الراكب أن يركب القطار ليالً وعن القطار اللي

من الرياض برفقة سيارته الخاصة عن طريق عربات شحن خاصة بالسيارات تابعة لنفس رحلة الركاب مع توفر أماكن 

 .صل إلى القريات عن طريق القطار الليليللنوم والراحة أثناء الرحلة، حيث يكون الراكب مع الصباح الباكر قد و

إن التشكيل الوزاري األخير أقر بضم هيئة : وعن الدراسة الخاصة بأسعار التذاكر قال األستاذ سليمان بن عبدهللا الحمدان

ب الدراسة يجب أن نضمن أن تكون أسعار التذاكر للطيران والقطار والحافالت يج. الطيران المدني تحت مظلة هيئة النقل

أن تكون متناسقة وفق دراسة محكمة شاملة لكافة وسائل النقل بحيث يكون لدينا بكج كامل وفق دراسة وافية يستطيع 

 .في نفس الوقت( طيران وقطار وباص رحلة)المسافر شراء البكج كامالً 
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مصادر .. تتوىل إعداد الضوابط الالزمة لتخصيصها وتثبيت ملكيتها
 :«اجلزيرة»لـ

 وافقة عل  إنشاء جلنة حكومية تع ى برراضي الدولةامل
 م   0226اكتوبر  02 -هـ 2417محرم   02 الجمعة  الجزيرة جريدة : المصدر

jazirah.com/2016/20161021/ec1.htm-http://www.al 

 

 :دمحم العثمان -« الجزيرة»

من مصادر مطلعة، عن صدور توجيهات الجهات العليا بالموافقة على إنشاء لجنة حكومية دائمة تتولى « الجزيرة»مت عل

 .المهمات المتعلقة بشؤون أراضي الدولة

جهات حكومية، إعداد  8وأوضحت المصادر، أن من أبرز ما تضمنته مهام لجنة أراضي الدولة، والتي تضم ممثلي 

لمتعلقة بشؤون أراضي الدولة والخطط والبرامج الالزمة لتنفيذها، اقتراح مشروعات األنظمة الجديدة السياسيات العامة ا

والتعديالت على األنظمة القائمة المتعلقة بشؤون األراضي، اقتراح اإلجراءات الالزمة لتثبيت ملكية الدولة لجميع 

لجهات الحكومية وغيرها، اقتراح آليات تضمن أراضيها، إعداد الضوابط واإلجراءات الالزمة لتخصيص األراضي ل

تحقيق التكامل والتنسيق بين الجهات الحكومية المعنية بشؤون األراضي بما يمكنها من تنفيذ مهماتها المقررة نظاماً والبت 

 .في أي تنازع بينها، متابعة تطبيق األنظمة والتعليمات الخاصة بشؤون األراضي

ار تضمن التأكيد على عدم أن تخل اختصاصات اللجنة بما تقتضي به األنظمة واألوامر كما لفتت المصادر إلى أن القر

والقرارات والتعليمات المتعلقة بالمعادن والزيت والغاز، وكذلك باالختصاصات والمهمات التنفيذية للجهات المعنية 

 ً ية يتم من خاللها تخصيص يشار إلى أن عملية تخصيص األراضي للجهات الحكوم. بشؤون أراضي المقررة نظاما

أراض مملوكة ألمانات المناطق أو الحكومة لصالح جهات حكومية لغايات إنشاء موقع مخصصة لها، بحيث يتم طلب 

قطعة األرض من الجهة الحكومية، ويتم إحالة قرار التخصيص من وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى األمانة المعنية 

ومن شأن هذا التحرك أيضا أن يسهم في حماية األراضي الحكومية . للحصول على األرضمرفقاً بطلب الجهة الحكومية 

من اإلحداث عليها وإبقائها على حالها لحين الحاجة إليها وهو ما يتصدى لظاهرة االستيالء على تلك األراضي والتي 

ألراضي يل لجان لمراقبة اأصبحت تشكل مشكلة تؤرق الجهات المختصة، رغم صدور عدد من األوامر السامية وتشك

 .الحكومية وإزالة التعديات
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اململكة تصنف أمساء أفراد وكيانات الرتباطهم برنشطة تابعة 
 حلزب اهلل اإلرهابي

 م   0226اكتوبر  02 -هـ 2417محرم   02 الجمعة  الجزيرة جريدة : المصدر
jazirah.com/2016/20161021/ln60.htm-http://www.al 

 

 :واس -« الجزيرة»

، وهم دمحم «حزب هللا اللبناني«صنفت المملكة العربية السعودية أمس اسمين لفردين وكيان واحد الرتباطها بأنشطة تابعة لـ

، م2281الدين لبناني الجنسية من مواليد  م، وحسن حاتم جمال2287المختار فالح كالس لبناني الجنسية من مواليد 

ولها مكتب في ( بغداد)وشركة المنظفات العالمية وهي شركة لبنانية مسجلة في العراق، ومركزها الرئيسي في مدينة 

وستواصل المملكة العربية السعودية مكافحتها لألنشطة اإلرهابية لحزب هللا اللبناني ، منطقة الضاحية الجنوبية في لبنان

كافة األدوات المتاحة، كما ستستمر في العمل مع الشركاء في أنحاء العالم بشكل ينبئ عن أنه ال ينبغي السكوت من أي ب

ولطالما يقوم حزب هللا بنشر الفوضى وعدم . دولة أو منظمة دولية على مليشيات حزب هللا وأنشطته اإلرهابية واإلجرامية

نشطة إجرامية وغير مشروعة في أنحاء العالم، فإن المملكة العربية االستقرار، وشن هجمات إرهابية وممارسة أ

ويأتي ، السعودية سوف تواصل تصنيف نشطاء وقيادات وكيانات تابعة لحزب هللا وفرض عقوبات عليها نتيجة التصنيف

حة غسل تصنيف تلك االسماء يوم أمس وفرض عقوبات عليها استناداً لنظام جرائم اإلرهاب وتمويله، ونظام مكاف

الذي يستهدف اإلرهابيين وداعميهم ومن يعمل معهم أو نيابة عنهم ومع الكيان أعاله،  44/ األموال، والمرسوم الملكي أ

ً لألنظمة المرعية في المملكة، ويحظر على المواطنين  حيث يتم تجميد أي أصول تابعة لتلك االسماء المصنفة وفقا

 .تعامالت معهما ومع الكيان أعاله ام بأيالسعوديين والمقيمين داخل المملكة القي
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 لتعديل القرار" الصحة"يرفع خطابا إىل " جملس الغرف"

 منشآت طبية مهددة باإلغالق بسبب رفض استشاريني 
 العمل بها

 م   0226اكتوبر  02 -هـ 2417محرم   02 الجمعة  األقتصادية جريدة : المصدر
  https://www.aleqt.com/2016/10/21/article_1095999.html 

 

 أمل الحمدي من جدة

مع دخول قرار وزارة الصحة بإلزام المجمعات الطبية الخاصة توفير استشاري في كل تخصص، حيز التنفيذ، رفض عدد 

لدول المصدرة للكوادر الطبية العمل في هذه المراكز الصحية األولية غير من االستشاريين المتخصصين من ا

المتخصصة التي ال تتطلب عمليات جراحية، باعتبار أنها ال تتناسب مع خبراتهم، التي تتطلب العمل بمستشفيات متكاملة، 

 .األمر الذي يهدد هذه المنشآت باإلغالق

إلى وزارة الصحة وجهات  –حصلت االقتصادية على نسخة منه -طاباورفعت اللجنة الصحية بمجلس الغرف السعودي خ

من نظام المؤسسات الصحية، الذي يشترط توفير استشاري في كل من " 24"االختصاص لتعديل القرار في المادة 

لحين التخصصات الرئيسية المرخصة بها في المجمعات الطبية الخاصة، وإمكانية تأجيل تطبيق القرار في الوقت الحالي 

 .تعديل المادة

الدكتور سامي العبد الكريم، نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ورئيس " االقتصادية"وأكد لـ

اللجنة الطبية بالغرفة، توقف عديد من المراكز الصحية لعدم قدرتها على تجديد التراخيص، جراء رفض عدد من 

 .المصدرة للكوادر الطبية العمل في هذه المراكز لعدم تناسبها مع خبراتهماالستشاريين المتخصصين من الدول 

وأشار إلى أن القطاع الخاص رضخ إلى توفير استشاريين بالقطاع الصحي غير المتخصص، ومع ذلك ال يوجد عرض، 

ية وغير حيث إن الطلب فاق العرض بشكل كبير، واالستشاريون بالخارج ال يفضلون العمل في مراكز رعاية أول

 .متخصصة وال تتطلب مباشرة عمليات جراحية

خاطبنا الوزارة كثيرا "وأوضح أن كثيرا من المراكز الصحية والمجمعات الطبية، لم تستطع توفير استشاريين، مضيفا 

بخصوص صعوبة تطبيق القرار، أو مساعدة الوزارة في توفير استشاريين، حتى تستطيع المراكز الصحية من تجديد 

 ".صها الطبيةتراخي

الدكتور ناصر الزاحم رئيس لجنة الخدمات الصحية بغرفة جدة، إنه تم رفع الخطاب لتأجيل " االقتصادية"من جهته، قال لـ

تطبيق القرار على جميع المناطق، خاصة أن اإلنذارات التي قدمت لبعض المجمعات بهذا الخصوص ستعمل على إغالقها 

 .لعدم وجود االستشاري

زاحم، انعكاسات القرار على القطاع، وتأثيرها في المرضى بشكل عام، تتصدرها عدم وجود استشاريين، إذ واستعرض ال

إن الطلب يفوق العرض، كما أن االستشاريين ال يرغبون في العمل بمجمعات طبية، حيث إن المجمعات ال تضيف لهم أي 

م، مبينا أن المجمعات الطبية في جميع دول العالم تعد خبرات أو امتيازات عند تقديم طلب عمل آخر، ما تؤثر في توظيفه

 .مراكز رعاية أولية للحد من الضغط على المستشفيات وبأسعار رمزية

أحد مالك المجمعات الطبية، أن مراكز الرعاية الصحية األولية التابعة لوزارة الصحة، ال " االقتصادية"بدوره، أوضح لـ

ا في الوزارة، حيث إن القرار يلزم المجمعات الطبية الخاصة التي تقوم مقام الرعاية يوجد بها استشاريون، ما ينشئ تناقض

 .الصحية األولية بوجود استشاريين، بينما القطاع الحكومي غير ملزم بذلك

ط مع وقال إنه لألسف بعض األنظمة تدفع المستثمرين إلى المخالفة، وذلك على سبيل المثال توقيع عقود عمل بالورق فق

 .تشاريين للحصول على ترخيصاس

https://www.aleqt.com/2016/10/21/article_1095999.html
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حتذر من منتجي جتميل للشفاه الحتوائهما « الغذاء والدواء»

 عل  مادة حمظورة
 م   0226اكتوبر  02 -هـ 2417محرم   02 األقتصادية الجمعة جريدة : المصدر

om/2016/10/21/article_1096003.htmlhttps://www.aleqt.c 

 

 من الرياض« االقتصادية»

حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من منتجي تجميل للشفاه، الحتوائهما على أحد األلوان المحظورة في منتجات التجميل، 

 .GSO 1943حسب المواصفة القياسية الخليجية لمتطلبات السالمة في منتجات التجميل رقم 

في بيان على موقعها اإللكتروني، أمس، أن مختصيها جمعوا وحللوا عينات من منتجات تجميلية، " الهيئة"حت وأوض

، مشيرة إلى أن التعرض لهذه  CI 42510: وأظهرت نتائج التحليل احتواء منتجين منها على مادة ملونة محظورة رقم

 .المادة قد يسبب مخاطر صحية للمستهلك

، فيما يحمل المنتج الثاني اسم GL-69، مصنّع في الصين، ويحمل رقم التشغيل "قولدن ليدي"سم ويحمل المنتج األول ا

 .G30-1، مصنّع في تايوان ويحمل رقم تشغيل "توتي كولر لونق الستينق ليب قلوس"

دة على أهمية المستهلكين بعدم استخدام هذه المنتجات، والتخلص من العينات الموجودة لديهم منها، مشد" الهيئة"ونصحت 

شراء المنتجات من مصادر موثوقة يمكن من خاللها تتبع مصدر المنتج، وعلى منافذ البيع ومراكز التوزيع إيقاف بيع هذه 

المنتجات، وإرجاعها إلى مورديها، وعلى مستوردي وموزعي هذه المنتجات سحبها من منافذ البيع والمستودعات 

 .والتنسيق مع الهيئة إلتالفها

إلى أنها تتخذ اإلجراءات الالزمة بالتنسيق مع الجهات المختصة لمتابعة سحب هذه المنتجات من " الغذاء والدواء"ولفتت 

 .إلجراءات النظامية بحق المخالفيناألسواق ومنع دخولها واتخاذ ا

 
سحب صالحية تعيني أعضاء هيئة التدريس من اجلامعات 

 بسبب التالعب
 م   0226اكتوبر  02 -هـ 2417محرم   02  الجمعة المدينة جريدة : المصدر

madina.com/node/703647-http://www.al 

 

 الطائف -سعيد الزهراني 

أن هناك توجًها رسميًا من الجهات العليا لسحب صالحية تعيين أعضاء هيئة التدريس من الجامعات « المدينة»علمت 

وذلك بهدف تحقيق العدالة في عمليات التوظيف في « المركز الوطني للتوظيف»الل الفترة المقبلة، وإسنادها إلى خ

مختلف الجامعات والكليات، مع إسناد المقابالت الشخصية لجهة محايدة، وأكدت المصادر أن ذلك يأتي في إطار الحرص 

الحكومية ومنها الجامعات، بعد أن رصدت العديد من الجهات على الشفافية والعدالة في التوظيف في مختلف الجهات 

الرقابية في أوقات سابقة تالعبًا في عمليات توظيف االكاديميين في الجامعات، وتحول بعض الجامعات إلى جامعات 

ات عائالت معينة نتيجة المحاباة في التوظيف، كما تم إصدار قرارات في وقت سابق لتوظيف معيدين في بعض الجامع

دون استكمالهم متطلبات التخرج، كما أن بعض الجامعات تستخدم عمليات المقابلة الشخصية إلقصاء بعض المتقدمين 

https://www.aleqt.com/2016/10/21/article_1096003.html
http://www.al-madina.com/node/703647
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وإعطاء األولوية لمن له صلة قرابة في بعض الجامعات، تجدر اإلشارة إلى أن هناك مئات الشكاوى ضد الجامعات بتهمة 

ن وتعيين من لهم صلة قرابة بأعضاء ومسؤولي الجامعات، وارتفعت التالعب في عمليات توظيف االداريين واألكاديميي

وتيرة الشكاوى في السنوات األخيرة نتيجة قيام العديد من الجامعات باستخدام الصالحيات الممنوحة لهم في التوظيف 

جامعة عضًوا من أعضاء هيئة التدريس في  72في وقت سابق وجود أكثر من » المدينة »بشكل غير عادل، ورصدت 

 .عائالت، مما يؤكد وجود المحاباة في عمليات التوظيف 7الطائف من 

 :أسباب وراء التوجه الرسمي 4

 . تحقيق العدالة في عمليات التوظيف

 .إسناد المقابالت الشخصية لجهة محايدة

 . الحرص على الشفافية

 . منع التالعب والمحاباة

 .إيقاف رغبات تعيين األقرباء

 
 بسبب خمالفة ضوابط عمل املرأة« إكسس»يف معرض  إيقاف املنظمني

 بتوجيه من األمري الفيصل
 م   0226اكتوبر  02 -هـ 2417محرم   02 الجمعة  المدينة جريدة : المصدر

madina.com/node/703648-http://www.al 

 

 جدة -حسن الناشري 

بسبب مخالفة ضوابط عمل المرأة وّجه مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير « إكسس»مين في معرض إيقاف المنظ

منطقة مكة المكرمة األمير خالد الفيصل، شرطة المنطقة برصد مخالفات معرض إكسس الدولي العاشر بجدة، التي 

 .ع المخالفين وفق األنظمة والقوانينتتعارض مع تعاليم الدين اإلسالمي وعادات وتقاليد هذه البالد، والتعامل م

فتيات يعملن »وكانت عدد من الوسائل اإلعالمية ومواقع التواصل اإللكتروني قد نشرت في عددها أمس تحت عنوان 

بنظام الساعات لتسويق السيارات الفارهة، فيما تفاعل ناشطون في وسائل التواصل االجتماعي قد تداولوا صور نساء 

فيما أعلنت وزارة العمل والتنمية االجتماعية رصد عدٍد من المخالفات داخل معرض . داخل المعرضيرّوجن للسيارات 

وأوضح المتحدث . إكسس الدولي العاشر بجدة، تمثلت في عدم االلتزام بضوابط عمل المرأة، ووجود عمالة مخالفة

لمعرض، ورصدت المخالفات، واتخذت اإلجراءات الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل، أنَّ فرق الوزارة وقفت ميدانيًّا على ا

 .الالزمة حيالها

بناء على توجيهات المدير العام لفرع وزارة العمل والتنمية »: وأعلنت وزارة العمل تفاصيل مباشرتها الموقع، وقالت

ة تفتيشية من مفتشي االجتماعية بمنطقة مكة المكرمة عبدهللا العليان، ومباشرة مدير التفتيش بمنطقة مكة المكرمة، وفرق

بفندق الهيلتون بجدة، وتم رصد عدد ( إكسس الدولي العاشر)ومفتشات مكتب عمل جدة، تم الوقوف ميدانيًّا على معرض 

من المخالفات، تمثلت في وجود اختالط مع نساء، وعمالة مخالفة غير مصرح لها بالعمل، إضافة إلى عدم االلتزام 

لمشغلة، وتم تطبيق النظام ثر ذلك استُدعيت الشركة المنظمة والشركات المسوقة واوإ. بضوابط عمل المرأة المكانية

 .«بحقها

 
 

http://www.al-madina.com/node/703648
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 يدعم املنشآت الصغرية واملتوسطة بربامج « دلني»
الة
ّ
 تدريبية فع

 م   0226 اكتوبر 00 -هـ 2417 محرم  02 السبت الجزيرة جريدة: المصدر
jazirah.com/2016/20161022/ec1.htm-http://www.al 

 

 :سفر السالم -« الجزيرة»

بالرياض التابع للبنك السعودي للتسليف واالدخار، تقديم برامج تدريبية فعّالة يتم اختيارها ( مركز دلني لألعمال)أعلن 

والمتوسطة في المملكة، وتلبية تطلعاتها نحو النمو والتطور لتعزيز بدقة وعناية فائقة لمواكبة احتياجات المنشآت الصغيرة 

 .دورها في دعم االقتصاد السعودي، وتنويع مصادر الدخل الوطني، وخلق المزيد من الفرص الوظيفية للشباب السعودي

ت تدريبية هامة تالمس وقال المهندس دمحم الحربي المدير العام لمركز دلني لألعمال بالرياض، إن المركز أطلق عدة دورا

سنوات وتمثل الشريحة األكبر واألكثر احتياجاً للتدريب  7إلى  1حاجة المنشآت المتعثرة التي مضى على تأسيسها ما بين 

لتدريب ( العودة إلى أساسيات األعمال Back to Business)والتأهيل؛ وذلك من خالل تقديم برنامج جديد ومبتكر باسم 

لى أفضل السبل التي تساعدهم على تطوير منشآتهم وتنميتها وزيادة إنتاجيتها؛ مبيناً بأن المركز أصحاب هذه المنشآت ع

، واإلعالم الجديد، ITتكنولوجيا المعلومات )يركز على القطاعات الهامة والمرتبطة بتوظيف السعوديين التي تشمل 

 (.والتسويق، والتعليم خاصة مشروعات السيدات

ً في المركز يتم تقديمه ألصحاب ( عودة إلى أساسيات األعمالال)وأوضح، أن برنامج  ً رئيسيا ً تدريبيا يعتبر برنامجا

الذي يتم فيه الرجوع إلى أساسيات المشروع إلعادة اكتشاف ( إعادة االكتشاف)المنشآت على ثالثة أجزاء تشمل أوالً 

الذي ( إعادة البناء)المقترحة، ويتضمن الجزء الثاني  الزبائن، وإعادة بناء نموذج العمل التجاري المالئم للمشروع والقيمة

يشمل إعادة تحليل السوق، وبناء استراتيجية مناسبة للتسويق، وخطة التشغيل، وبناء شبكات األعمال، فيما يغطي الجزء 

للمشروع ببناء خطة  النموذج المالي، والتدفقات النقدية -وهو إعادة إطالق الخطة المالية ( إعادة االنطالق)الثالث واألخير 

 .العمل إلعادة االنطالق نحو السوق

 

 اإلطاحة جبانٍ قتل وأصاب ثالثة أشخاص عل  الكورنيش
 م   0226اكتوبر  00 -هـ 2417محرم   02 السبت الجزيرة جريدة: المصدر

2016/20161022/lp1.htmjazirah.com/-http://www.al 

 

 :عبدالرحمن العطوي -تبوك 

أطاح رجال األمن بشرطة محافظة ضباء على جاٍن بعد تسببه في قتل وإصابة ثالثة أشخاص أثناء تواجدهم على كورنيش 

 .بحر ضباء

ظة ضباء وفي التفاصيل التي ذكرها مصدر أمني بشرطة منطقة تبوك بأنه ورد لشرطة منطقه تبوك ممثلة بشرطة محاف

.. بالغ من طوارئ مستشفى ضباء العام متضمناً وصول ثالث أشخاص مصابين نتيجة حدوث مضاربة مع شخص آخر

وباالنتقال الفوري اتضح أن أحدهم قد توفي متأثراً بإصابته نتيجة جرح طعني وإصابة مرافقين له بإصابات بسيطة، وبعد 

وبسماع أقواله .. دير ومنسوبي شرطة ضباء وبحوزته أداة الجريمةفترة وجيزة قبض على الجاني بعد جهود مثمرة من م

اعترف بتشاجره مع المذكورين وطعن المتوفى والتسبب في اإلصابات التي لحقت باآلخرين، وذلك نتيجة حدوث خالف 

 .بينهم أثناء تنزههم على كورنيش البلد

http://www.al-jazirah.com/2016/20161022/ec1.htm
http://www.al-jazirah.com/2016/20161022/lp1.htm
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ليم ملف وقد اتخذت كافة اإلجراءات تمهيداً لتس( ةجميعهم سعوديو الجنسي)جرى إيقاف المتهم والتحفظ على المصابين 

 .القضية للجهات العدلية

 

 تعزز الرعاية الطبية لنزالء السجون باحملافظة« صحة الطائف»
 م   0226اكتوبر  00 -هـ 2417محرم   02 السبت الجزيرة جريدة: المصدر

jazirah.com/2016/20161022/ln11.htm-http://www.al 

 

 :هالل الثبيتي -الطائف 

اعتمدت صحة الطائف آلية الدعم والتعزيز المتواصل لمراقبة الوضع الصحي بسجون المحافظة، وأقرت تعزيز ورفع 

 .لرعاية الصحية والعناية الطبيةالمراقبة الصحية من للجوالت الميدانية المكثفة للفرق الطبية داخل السجون؛ بما يحسن ا

جاء ذلك خالل اجتماع لجنة الخدمات العالجية والوقائية للسجناء بالمحافظة برئاسة المساعد للصحة العامة الدكتور 

عبدالرحمن الزهراني، وبحضور مدير سجون المحافظة العقيد دمحم الحارثي، ومدير مركز صحي قوى األمن بالطائف 

 .وأعضاء اللجنة العقيد سعيد العمري،

هـ، 2418حيث استعرضت اللجنة التوصيات باالجتماع السابق وما تم تنفيذه منها، والمطلوب تنفيذه خالل العام الحالي

ومناقشة تفعيل عمل الجوالت الميدانية على السجون للوقوف على االحتياجات المطلوبة للنزالء، ومشاهدة الوضع 

 .الصحي والبيئي بالسجون

دعم عيادات السجن بالطائف بأطباء وفنين صحيين، و دعم السجون الخارجية بتواجد طبيب وفني بالعيادة و استمرار 

هـ، وما تم تنفيذه خالل األشهر 2417كما تم استعراض الخطة التوعوية التثقيفية الصحية لعام . لديهم مرتين كل أسبوع

 .الماضية

( الطائف وتربه والخرمة ورنية: )عمل محاضرة شهرية داخل سجونهـ، ب 2418واعتماد الخطة التوعوية الجديدة لعام 

 .ءوالتي تهدف لرفع مستوى الوعي الصحي لدى النزال

 

 مدير جامعة شقراء يتفقد كليات ثادق ويلتقي بالطلبة 
 ويسمع مطالب الطالبات

 م   0226اكتوبر  00 -هـ 2417محرم   02 السبت الجزيرة جريدة: المصدر
jazirah.com/2016/20161022/ln38.htm-http://www.al 

 

 :عبد الرحمن العيسى -تصوير / دمحم الحميضي  -ثادق 

عدنان الشيحة المجمعات األكاديمية للبين والبنات بمحافظة ثادق وذلك للوقوف على . زار مدير جامعة شقراء المكلف د

مراحل اإلنشاء في مباني كليات البنات العاجلة والتي شارفت على االنتهاء وااللتقاء بالطالبات وعضوات هيئة التدريس 

والوقوف على أبرز المتطلبات المتعلقة بسير العملية التعليمية والسعي إلى تذليلها أمامهم لتكون بيئة تعليمية متطورة وفق 

لها الجامعي رفع مستوى البيئة األكاديمية في منشآتها وتسهم في تجويد التعليم أعلى المواصفات وأجودها تضم من خال

الشيحة ان الجامعة ستشهد قريباً هيكلة شاملة لمجمل التخصصات والكليات وتضمن من . حيث ذكر د. الجامعي للطالبات

مية لسوق العمل والتنمية ومدى مؤامة التخصصات والمخرجات التعلي 0212خاللها الجامعة مواكبة رؤية المملكة 

الوطنية وتحقيق التحول من التعليم النظري إلى المهني والممارسة ومدى امكانية إضافة مقررات تعزز من مهارات 

http://www.al-jazirah.com/2016/20161022/ln11.htm
http://www.al-jazirah.com/2016/20161022/ln38.htm
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هذا وتخلل برنامج الزيارة زيارة ميدانية لمبنى كلية العلوم والدراسات اإلنسانية . الطالب والطالبة بمختلف التخصصات

هـ بمساحة كلية تجاوزت 2418 – 2417يفتح أبوابه للطالبات بداية الفصل الثاني للعام الجامعي بمحافظة ثادق والذي س

معمال  04قاعة دراسية و 70مليون لاير ويشتمل على ثالثة طوابق تضم  12ألف متر مربع وتكلفة إنشائية تجاوزت  16

خالل زيارة لمحافظة ثادق بعدد من عضوات  عدنان الشيحة. والتقى د. طالبة 0422ومختبرا تطبيقيا ويتسع ألكثر من 

هيئة التدريس والطالبات عبر الدائرة الصوتية وذلك لمناقشة أبرز العقبات التي تواجههم والعمل على حلها وتذليل كافة 

 .دون من برامج الجامعة األكاديميةالعقبات أمامهم وفق ما تقتضيه المصلحة العامة لتحقيق خدمة متميزة لكافة المستفي

 
 «رجال أملع»خطة زمنية للحفاظ عل  الصحة العامة يف 

 م   0226اكتوبر  00 -هـ 2417محرم   02 السبت األقتصادية  جريدة: المصدر
https://www.aleqt.com/2016/10/22/article_1096211.html 

 

 من محايل" ةاالقتصادي"

كثفت بلدية محافظة رجال ألمع جوالتها الرقابية والمتابعة المستمرة للمطاعم والمطابخ والبوفيهات، وذلك وفق الخطة 

 .الزمنية الشاملة التي وضعتها البلدية للتأكد من سالمة المعروض حفاظا على الصحة العامة

لدية ممثلة في إدارة صحة البيئة تقوم خالل جولتها بالتأكد من وأوضح سعيد بن علي حافظ، رئيس بلدية رجال ألمع، أن الب

 .توافر جميع االشتراطات الصحية والتصاريح النظامية ألنشطتها

وأشار إلى أنه تم ضبط كميات من األطعمة الفاسدة، وتمت مصادرة صناديق للخضار والفواكه والعصائر المنتهية 

 .الغرامات والجزاءات البلدية بحق المخالفينالصالحية، مبينا أن فريق صحة البيئة طبق 

وأفاد بأن البلدية تعمل من خالل خطة للمتابعة والرقابة الصحية اليومية وأعمال النظافة في الشوارع والميادين والحدائق 

 .امة والمتنزهاتالع

 

 
ي
ِّ
ن
ُّ
 أكد أن اململكة أمنوذج واقعي لتجدد املنهج السلفي الس

لفكري اإللكرتوني اخلطري ال يزيد اإلرهاب ا: خطيب احلرم
 السعودية إال متاسكا وتالمحا

 م   0226اكتوبر  00 -هـ 2417محرم   02 السبت األقتصادية  جريدة: المصدر

https://www.aleqt.com/2016/10/22/article_1096204.html 

 

 من مكة المكرمة« قتصاديةاال»

أكد الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس إمام وخطيب المسجد الحرام، أن من فضل هللا على بالد الحرمين الشريفين 

المملكة العربية السعودية أن جعلها قلب أهل السنة والجماعة، ومحط أنظار العالم اإلسالمي، والثقل العالمي بعامة، تتفيأ 

المي المشرق، عقيدة سلفية، ودعوة إصالحية تجديدية، ومنهجا وسطيا معتدال، ترسمت هدي سيد في تاريخها اإلس

األنبياء، والصحابة الفضالء، وأئمة الهدى األتقياء األوفياء، في العمل بالكتاب والسنة ومجانبة البدع والخرافات، واآلراء 

متين، فكانت أنموذجا واقعيا لتجدد المنهج السلفي السني الشاذة والضالالت، فأسفرت عن التمكين المكين لهذا الدين ال

 .وصالحيته لكل زمان ومكان

https://www.aleqt.com/2016/10/22/article_1096211.html
https://www.aleqt.com/2016/10/22/article_1096204.html
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ولهذا كانت السعودية محل استهداف أعدائها، الذين تعج بهم بعض وسائل اإلعالم الجديد ومواقع التواصل، وما : وأضاف

إرهاب فكري إلكتروني خطير، مما ال  فيها من األكاذيب والشائعات ضد هذه البالد وعقيدتها وقيادتها وعلمائها، في

يزيدها إال تماسكا وتالحما والوالء لها، والء ألهل السنة والجماعة عامة، وأن استهدافها في أمنها ووحدتها استهداف ألهل 

 .السنة والجماعة قاطبة

اصرة واحتدامها، وجديد وقال في خطبة الجمعة التي ألقاها أمس، في المسجد الحرام إنه في ظل التحديات واألزمات المع

المتغيرات والصراعات واشتدادها، تعتري بعض القلوب سجف الشبهات الغدافية، والخواطر الجانحة غير السوية، التي 

تعيق مسيرة األمة الفكرية والحضارية، وتحتم بين الفينة واألخرى وقفة جادة لتصحيح المسار، وإبراز المعالم الحقة 

منهج المتأللئ الوضاح الذي كان عليه السلف الصالح أهل السنة والجماعة رضي هللا عنهم وتجلية الشعار، وبيان ال

 .أجمعين فهم خير الناس، على مر العصور واختالف األجناس

االرتباط التاريخي الوثيق، واالنتماء الحضاري العريق يؤكد أنه ليس غير العقيدة اإلسالمية الصافية جامعا للعقد : وأضاف

ومؤلفا للشتات المتناكر، وناظما للرأي المتنافر، وهذا هو المعلم األول من معالم المنهج الوضاء لسلفنا األصفياء  المتناثر،

من الصحابة األتقياء، والتابعين األوفياء، يتوج هذا المعلم اإلخالص في القول والعمل، والرجوع إلى القرآن الكريم والسنة 

 .المطهرة في كل صغيرة وكبيرة

الشيخ السديس أن من هنا يتبين أنه ال إشكال في تحديد المصطلح ألهل السنة والجماعة، فهو يسع أهل اإلسالم والملة وبين 

أتباع الكتاب والسنة، في منهج يتسامى عن الطائفية والمذهبية، والعصبية والحزبية، وإن من القصور في التصور 

هج الوضاء على مذهب معين، أو علم مبين، أو مكان أو زمان والنظر، وضعف المعرفة وقلة اإلدراك، قصر هذا المن

 .محددين، فهم الطائفة المنصورة والفرقة الناجية

وأشار إمام وخطيب المسجد الحرام إلى أن من المعالم الألالءة لمنهج أهل السنة والجماعة شعيرة من أخص خصائصهم، 

وعرفوا بها؛ إنها شعيرة لزوم الجماعة، وما تقتضيه من السمع بل سمة بارزة من سمات منهجهم األغر، حتى نسبوا إليها 

والطاعة، فالسلف رضي هللا عنهم ومن سار على دربهم وهداهم بعيدون كل البعد عن مسالك الفرقة والخالفات، 

 .والتقسيمات والتصنيفات التي تمزق الجمع النظيم، وتبدد الشمل الكريم

منهج أهل السنة والجماعة التوسط واالعتدال في األقوال واألعمال، ومحض  وذكر أن من أعظم معالم المنهج السلفي

الوسطية التزام هدي خير البرية ظاهرا وباطنا، واتباع هدي الخلفاء الراشدين المهديين وسائر الصحابة رضي هللا عنهم 

مسك بمنهج السلف الصالح ال ينافي وأفاد بأن الت. أجمعين، والبعد عن البدع والمحدثات، ومخالفة أهل األهواء والضالالت

األخذ بالتجديد في وسائل وآليات العصر واإلفادة من معطياته وتقنياته، في مواكبة للمعطيات والمكتسبات، ومواءمة بين 

 .الثوابت والمتغيرات واألصالة والمعاصرة

قد فرطوا فيما كان عليه منهج السلف وأوضح أن مما يثير األسى أن يوجد أقوام من أبناء الملة في أعقاب الزمن والخلف 

فاستقوا كثيرا من المزال، من مشارب أهل الزيغ والضالل، وخالفوا األسالف النجباء، ومنهجهم البين الوضاء، فقذفوا 

بأنفسهم في مراجل الفتن العمياء، والمعامع الهوجاء، وزجوا ببعض أبناء األمة بإسراع إلى بؤر الفتن والصراع تحت 

ة، ودعوات جاهلية، في بعد واضح عن االعتدال والوسطية، وتشويه لشعيرة الجهاد في سبيل هللا ذروة سنام رايات عمي

اإلسالم وضوابطه الشرعية، بل وأغروهم ببعض األعمال اإلرهابية، من تدمير للممتلكات، وتفجير للمساجد والجامعات 

السلف المصقول، ودون مراعاة لمقاصد الشريعة والمستشفيات مخالفين صحيح المنقول، وصريح المعقول، ومنهج 

 .ومآالتها، والسياسة الشرعية وهداياتها

وآخرون ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، يلوحون بأجوف الوعيد، : وأضاف الشيخ السديس

هم، أقوالهم من أكبر الكبائر، وأفعالهم من ويتردون في مهاوي العصبية والتهديد، انهمكوا في غواياتهم، وتغولوا في عمايات

أبين الجرائر، وهل من الكياسة أو الحكمة والحصافة، توظيف المآسي واألزمات لتوجهات سياسية وانتماءات فكرية، أو 

رفع الشعارات والمزايدات والتجريح واالتهامات، وهذا تفريط وجفاء، ودين هللا وسط بين الغالي فيه والجافي عنه، ولن 

يخدم األمة ويرعى مصالحها؛ جاهل أو أحمق، أو خائن أو منفر، أو متفحش من الخفافيش أو الرويبضة، ومن شدد نفر 

 .ومن الن تألف، والخير كل الخير في اتباع من سلف

عظيمهم وذكر الشيخ السديس أن من المعالم العظمى، والقيم المثلى ألهل السنة والجماعة، ربط العقيدة باألخالق والقيم، وت

ألمر الدماء والبعد عن مسالك العنف والتكفير، والخروج على األئمة وحمل السالح على األمة، أو نقض البيعة الشرعية 

الالزمة في العسر واليسر، والمنشط والمكره عقيدة وعبادة وقربة، ألجل مصالح دنيوية أو توجهات فكرية، والقاعدة 
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عية منوط بالمصلحة، وعفة ألسنتهم عن إثارة الفتن وترويج الشائعات الشرعية تنص على أن حكم اإلمام في الر

 .المغرضة

وفي المدينة المنورة تحدث الشيخ الدكتور علي الحذيفي إمام وخطيب المسجد النبوي، في خطبة الجمعة أمس، عن 

والعمل لما بعده، الموت، بوصفه نهاية كل حي، ومآل كل إنسان في هذه الدنيا، مذكرا بأهمية االستعداد للموت 

 .ص العبودية  هل وحده ال شريك لهواالنصراف عن متاع الحياة الدنيا، وإخال

 

 
 مدير تعليم الباحة يزور طالب ابتدائي فقد أحد أطرافه

 م   0226اكتوبر  00 -هـ 2417محرم   02 السبت المدينة جريدة : المصدر
madina.com/node/703826-http://www.al 

 

 الباحة -دمحم البيضاني 

لم تمنع اإلصابة التي وقعت للطالب علي الغامدي في المرحلة االبتدائية من مواصلة الدراسة بكل همة وطموح وذلك بعد 

ة الباحة سعيد بن دمحم مخايش تعرضه لحادث مؤلم فقد معه أحد أطرافه، وفي لفته إنسانية قام المدير العام للتعليم بمنطق

بزيارة للطالب لالطمئنان عليه ووجه إدارة المدرسة بتوفير أقصى درجات الرعاية والعناية له والتواصل مع اإلدارة 

العامة بصفة دائمة حول مستجدات وضعه الصحي، كما دعا إلى تلمس احتياجاته التربوية والتعليمية وإيالئه عناية 

 .ي أعناق كل المسؤولين عن التعليمالطالب والطالبات أمانة ف خاصة، مشيًرا إلى أن

 
ج « حركية»

ّ
فتاة معاقة حركيًا للعمل ضمن مشروع  02ختر

 توطني االتصاالت
 م   0226 اكتوبر 01 -هـ 2417 محرم 00  األحد الرياض جريدة : المصدر

http://www.alriyadh.com/1542654 

 

 واس -الرياض 

للتدريب فتاة معاقة حركياً، عقدت بالتعاون مع المؤسسة العامة  02دورة توطين االتصاالت لـ " حركية"اختتمت جمعية 

 .التقني والمهني ضمن االتفاقية المبرمة بين الجهتين

وتهدف الدورة إلى تطوير مستقبل ذوي اإلعاقة، وتهيئتهم للدخول في مجال االتصاالت، تنفيذًا لخطط وزارة العمل 

 .اع االتصاالتوالتنمية االجتماعية في سبيل تمكينهم وجعلهم يستفيدون من هذه الفرصة لسد احتياجات سوق العمل في قط

حركية دشنت برنامج توطين االتصاالت لذوي اإلعاقة الحركية، تزامنًا "وأكد مدير عام الجمعية دمحم الحمالي، أن جمعية 

، وانتقال الجمعية من الرعاية إلى التمكين، وجعل المعاق حركيًا يعتمد على نفسه ويكون عضًوا 0212مع رؤية المملكة 

 .منتًجا في المجتمع

 .تي دورة توطين االتصاالت ضمن الدورات التي تنظمها الجمعية للفتيات سعياً في السير بعجلة التمكين لمستفيديهاوتأ

يذكر أن جمعية اإلعاقة الحركية للكبار تقدم مختلف البرامج والخدمات لذوي اإلعاقة ويبلغ المستفيدين من خدماتها أكثر 

ن البرامج المميزة وأهمها الزواج الجماعي ومشروع النقل لذوي اإلعاقة مستفيد ومستفيدة، ونفذت العديد م 1222من 

 .اً والحج رشة صيانة الكراسي مجانوو

 

http://www.al-madina.com/node/703826
http://www.alriyadh.com/1542654
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 حمكمة التنفيذ تطلق سراح سجني وترفع إيقاف خدماته

 م   0226اكتوبر  01 -هـ 2417محرم  00 األحد  الرياض جريدة : المصدر
http://www.alriyadh.com/1542533 

 

 مبارك العكاش -الرياض 

ً بإطالق سراح أحد السجناء ورفع إيقاف الخدمات اإللكترونية الحكومية أصدرت محكمة التنفيذ بالري اض حكماً قضائيا

 .عنه كونه من المشاركين في المرابطة في الحدّ الجنوبي

وليد بن دمحم الصمعاني إلى كل محاكم التنفيذ . ويأتي ذلك استناداً إلى تعميم استثنائي سبق أن وجهه وزير العدل الشيخ د

 .عاة ظروف المرابطين في الحدّ الجنوبي، وتقديم المصلحة العامة على الخاصة في ذلكبضرورة مرا

وأرجع القاضي حكمه بإطالق سراح المرابط إلى التعميم الصادر من وزير العدل المتضّمن أن مرابطة الجنود لحماية 

ً للمصلحة العا مة وبناًء عليه يراعى ذلك في التنفيذ أرض الوطن ومقدساته من األمور التي تقدر، ولها اعتبارها تحقيقا

 .عليهم

وحددت المحكمة موعداً للمدعى عليهم الستالم نسخة من الحكم، وإعالمهم بأن عليهم تقديم الالئحة االعتراضية على 

ض ولم يوماً اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ استالم الحكم، وإذا انتهت مدة االعترا 12الحكم خالل مدة االعتراض وقدرها 

 .يتقدموا بالالئحة فيسقط حقهم في االستئناف ويكتسب الحكم القطعية

ً لمحاكم ودوائر التنفيذ كافة في مختلف مناطق المملكة بضرورة . وكان وزير العدل د وليد الصمعاني، قد أصدر تعميما

 .للوطن ومقدساتهمراعاة ظروف المرابطين المتمثلة في صعوبة مراجعتهم المحاكم، نظراً لمرابطتهم حماية 

وجاء تعميمه بعد ما ورد للوزارة استدعاءات من عدد من المرابطين من جنود المملكة على الحدّ الجنوبي، والتي تشير 

إلى صدور قرارات تنفيذية ألحكام قضائية تتضّمن إيقاف خدماتهم ومنع الجهات الحكومية من التعامل معهم وحبسهم، مما 

 .عوبة مراجعتهمأضّر بهم نظراً لظروفهم وص

راجع إلى سلطة ( د -ج  -ب  -أ )من نظام التنفيذ تشير إلى أن تطبيق ما ورد في الفقرات ( 46)وأوضح التعميم أن المادة 

القاضي التقديرية، مؤكداً على أنه في حال تقدّم أصحاب الحقوق بطلب تنفيذ ما بأيديهم من سندات تنفيذية ضد أحد 

ي فيتم إبالغهم بظروفهم ومراعاة ذلك في التنفيذ عليهم قبل تطبيق اإلجراء النظامي الوارد في المرابطين في الحدّ الجنوب

 .، حسب النظر القضائي(46)من المادة ( د -ج  -ب  -أ )الفقرات 

واجب ويأتي تعميم وزير العدل استشعاراً للمسؤولية الوطنية التي تضطلع بها الوزارة، وتقديراً لما يقوم به المرابطون من 

 .عن الدين وحماية الوطن وحدودهالدفاع 
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 أسفت ألن جلنة الشورى كانت صوتًا للوزارة وليس للمواطن

 كشف عقود اإلسكان خيلق سوقًا : «الرياض»القرني لـ 
 عقاريًا متكاملة

  م  0226اكتوبر  01 -هـ 2417محرم  00 األحد  الرياض جريدة : المصدر

http://www.alriyadh.com/1542519 

 

 عبدالسالم البلوي -الرياض 

 .أخفقت لجنة اإلسكان والخدمات بمجلس الشورى في أن تكون صوتاً للمواطن وليس لوزارة اإلسكان

إثر سقوط توصيتها التي طالبت اإلسكان " الرياض"فاطمة القرني، التي صرحت لـ . هذا ما تراه عضو الشورى د

بتضمين تقاريرها المقبلة تفاصيل تعاقداتها مع الشركات األجنبية فيما يتعلق بطبيعة المنتجات السكنية من حيث الجودة 

لقد : "ي حل مشكلة توفير المساكن كفاءةً وُسرعة إنجاز، وقالتوالتكاليف، موضحة مدى إسهام تعاقدات الشراكة تلك ف

ً للوزارة وليس للمواطن، ورغم أن التوجه العام  تمت مناقشة التوصية، ولألسف لجنة اإلسكان في المجلس كانت صوتا

ً مؤيداً مقابل  68للمجلس كان مع تبني التوصية، إال أنها حصلت عند التصويت على  ً معارض 41صوتا اً، ومن صوتا

المؤسف أن مداخلتين غير دقيقتين من عضوين في المجلس ساهمت في التأثير السلبي على نسبة التصويت، مع أن ما 

 .تضمنته مداخلتاهما يمثل تحجيماً للدور الرقابي الذي يُعَدّ المبرر الرئيس لنشوء مجلس الشورى

كن توصيتها تُطالب بكشف الغطاء عن أركان هذه التعاقدات وتؤكد القرني أنها ليست ضد التعاقد مع الشركات األجنبية، ل

وجدواها، ومدى فاعليتها في حل مشكلة تََملُّك السكن التي يعانيها معظم المواطنين، وهي تهدف عبر هذا اإلجراء أيضاً 

ة ال لمواطٍن إلى تنشيط سوق العقار المحلي، من خالل خلق مناخ تنافسي مسؤول، ال يضيع فيه حق وال تُعطل فيه مصلح

 .مستحق للسكن والسكينة، وال لمستثمٍر صغيٍر مجتهد، وال لكبيٍر أيضاً مؤهٍل للوفاء بما يَِعد

إن التوصية متحققة من : ).. فاطمة أن رفض لجنة اإلسكان لتوصيتها انطلق من حجة واحدة عائمة غائمة نصها. وترى د

اقد مع أي جهات خارجية، فكلها تخضع لمراجعة الحكومة والمجلس خالل آلية عمل الوزارة فيما يتعلق بأي اتفاقيات تع

، موضحة أنها لم تجد شاهداً للجزم القاطع بالتحقق من قبل اللجنة في تقارير الوزارة (من خالل التقارير السنوية للوزارة

، الذي حرصت أن هـ2417-2416السابقة، بل وحتى في تقريرها األخير الذي وصل المجلس مؤخراً عن العام المالي 

 .تطلع عليه محاولة أن تجد ذريعةً للجنة

هذا فيما يتصل بالوزارة، وعن تحقق ذلك لدى الحكومة " لعل اللجنة قصدت في ردها باعتبار ما كان وما سيكون: "وقالت

ن لو كانت الحكومة في غنى عما تنتظره من مجلس الشورى م: "فتؤكد أن هذا خارج نطاق مطلب التوصية، وتضيف

القيام بدوره التشريعي والرقابي على أداء وزاراتها ومؤسساتها المختلفة، بما في ذلك ما تبرمه من اتفاقيات مع جهات 

 ".داخلية وخارجية، لما أحالت إلينا هذه التقارير والْنتَفَى مبرر وجود المجلس ابتداءً 

نها الوزارة خالل آخر عامين تقريباً، أكدت أنها وسعياً من عضو الشورى لمحاولة حصر طبيعة التعاقدات التي أعلنت ع

تتمثل في ثالثة، إما تعاقد مباشر بين الوزارة وشركات تطوير عقاري محلية، أو بين الوزارة وشركات تطوير عقاري 

 .أجنبية، أو موافقة الوزارة لعدد من شركات التطوير العقاري المحلية بالبيع على الخارطة

ما يلحظه المتابعون على تعاقدات الوزارة بكل تنويعاتها، إغفالها إلى حدٍّ كبير ِذْكَر أسماء شركات وتقول القرني إن أبرز 

التطوير العقاري المحلية أو األجنبية التي تم التعاقد معها، وآلية المفاضلة بينهما هل تمت عن طريق نظام المناقصات 

ت ونسب تحمل كل من أطراف التعاقد من تلك التكلفة، وماذا أيضاً الحكومية أم ال، وماذا عن التكلفة التفصيلية للمشروعا

عن التحديد الدقيق لمواعيد البدء واالنتهاء من تنفيذ تلك المشروعات ومن ثم تمكن المستفيدين من تسلم وحداتهم المقررة 

 .لهم

http://www.alriyadh.com/1542519
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ر عمل شركات البناء تطوي"وتساءلت عضو الشورى عن إصرار الوزارة في معظم تصريحاتها على كونها تعمل على 

وخاصة تلك التي تستهدف ذوي الدخول المحدودة " سرعة تنفيذ المشروعات الملحة"و" تجويد المنتج السكني"و" العقارية

 .والمتوسطة من المواطنين، وقالت إن المتابع ال يرى من ِحراكها إال ما يكاد يعاكس ويناقض كل هذا

على دعم مقاولي " عمل وإسكان"تتفق مع وزارة العمل عبر مذكرة  كيف للوزارة أن: فاطمة متسائلة. وتمضي د

المشروعات وزيادة نسب التوطين في هذا القطاع، وهي في المقابل ال تفصح علناً عن أّيٍ من شركات التطوير العقاري 

وسطة أو على َمْرِضيٌّ عنها وأيِّها مغضوٌب عليها، وماذا عن المستثمرين في هذا القطاع ضمن شركات صغرى أو مت

المستوى الفردي، هل خسارتهم حتٌم مقضي، وكيف لها أن تُحاسب هؤالء على التقصير وهي تُغّيِب عنهم النموذج المثالي 

الذي تُحبِّذه وتُريد منهم أن يرتقوا بدرجة جودة منتجاتهم إليه، ثم ما هي ميزات الشركات األجنبية التي تَمَّ تجاوز المحلية 

بعض الشركات التي تنتمي إلحدى الدول العربية، والتي تسعى الوزارة للتعاقد معها، رغم كونها ال  إليها، بما في ذلك

رة على رؤوس ساكنيها ميزةً  تتميز بما يلفت في هذا المجال، إال إذا عددنا الكثافة السكانية وحوادث سقوط المباني المعّمِ

 .تُذكر فَتُشكر وتُْحتَذى

الوزارة خالل العامين الماضي والحالي تصريحات كثيرة، يؤكد أحدها أن ما تشرف  لقد صدرت عن: وتضيف القرني

من مستحقي السكن، ويؤكد آخر أن برنامج القرض المعجل موجه لمن لديهم % 04عليه من مساكن ال يخدم سوى 

أن نظام البيع على  مالءات مالية ممن ال يرغبون في االنتظار على قوائم الدعم الحكومي اإلسكاني، ويشير ثالث إلى

بالنظر إلى تكاليف اإلنشاء وقِيَم ومراحل -الخارطة يهدف إلى توفير منتج إسكاني عال الجودة، فيما يؤكد مختصون أنه 

أي % 74لن ينتفع به إالَّ ذوو الدخول المرتفعة من الراغبين في الحصول على سكن، حسناً، ماذا عن الـ  -التمليك فيه

محتاجين للسكن، وماذا عن إيقاف الصرف من صندوق التنمية العقارية منذ مدة ليست بالهينة لمن النسبة الباقية من ال

وصلهم دور استحقاق الصرف، مرة بحجة إعادة هيكلة الصندوق، وأخرى بعلة تنظيم آلية لتحصيل المبالغ المتأخرة لدى 

 .إن التأخير بسبب إجراءات إدارية :وزارة باقتضابالمتخلفين عن السداد، وثالثة بتبرير يلخصه تعبيٌر موجز قالت فيه ال

 

 
 يبدأ يف استقبال راغبي النقل املدرسي« تعليم املدينة»

 م   0226اكتوبر  01 -هـ 2417محرم  00 األحد  الرياض جريدة : المصدر
http://www.alriyadh.com/1542647 

 

 الرياض اإللكتروني -متابعة 

العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة ممثلة بالشؤون المدرسية لخدمات الطالب والطالبات عن بدأ استقبال  أعلنت اإلدارة

 .راغبي النقل المدرسي للطالبات

وأهابت اإلدارة بأولياء أمور الطالبات الراغبين بشمول الطالبات في النقل المدرسي الدخول على نظام نور عبر الرابط 

https://noor.moe.gov.sa  من خالل اسم المستخدم والرقم السري الخاص بولي األمر وطلب خدمة النقل المدرسي

 .لنقلللطالبة والمتابعة مع إدارة المدرسة لتقديم خدمة ا
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د أن دعم احلكومة للقطاع الزراعي إدراك ألهمية هذا القطاع يف 
َّ
أك

 التنمية االقتصادية واالجتماعية
ه بدعم صغار : الوزير الفضلي 

َّ
خادم احلرمني الشريفني وج

 املزارعني خالل دراسة وقف زراعة األعالف
 م   0226اكتوبر  01 -هـ 2417محرم  00 األحد  الجزيرة جريدة : المصدر 

jazirah.com/2016/20161023/ln44.htm-http://www.al 

 

 :حبيب الشمري -« الجزيرة»

أعلن معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي أن خادم الحرمين الشريفين 

، وجه خالل دراسة قرار وقف زراعة األعالف بمراعاة صغار -حفظه هللا-ز آل سعود الملك سلمان بن عبدالعزي

 .المزارعين، بحيث ال يقع عليهم أي تأثيرات سلبية، وإتاحة الفرصة لهم لزراعة القمح كأحد خيارات القرار

بصدور هذا  -حفظه هللا-عود أتقدم بالشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل س»: وقال الوزير

القرار والضوابط التي بنيت على دراسات مستفيضة وتجارب دولية وتعمل على تعزيز األمن الغذائي واألمن المائي 

والتنمية المستدامة للمملكة، كما يسهم القرار في توفير األعالف الخضراء مع المحافظة على الموارد الطبيعية للمملكة 

 .اه غير المتجددةوخصوًصا مصادر المي

لقد استهدف قرار مجلس الوزراء الشركات وأصحاب المشروعات الكبرى، وكذلك شجع على االستثمار »: وقال الفضلي

الخارجي في زراعة األعالف الخضراء بهدف تصديرها للمملكة، واالستثمار محليًا في صناعة األعالف المتكاملة، وأما 

سيسهم في المحافظة على استمراريتهم من خالل التعويضات أو البدائل في  متوسطو وصغار المزارعين فإن القرار

 .المشروعات الزراعية والحيوانية والسمكية التي نصت عليها الضوابط

وشدد وزير البيئة والمياه والزراعة على أن ضوابط إيقاف زراعة األعالف الخضراء وتوفير البدائل المناسبة سوف 

تعظيم الفائدة وذلك باالستفادة من الميز النسبية للمحاصيل الزراعية للمناطق والحفاظ على يكون لها أثر إيجابي في 

المكتسبات في البنى التحتية للقطاع وهو استمرار لدعم الحكومة الرشيدة للقطاع الزراعي إدراًكا ألهمية هذا القطاع في 

 .التنمية االقتصادية واالجتماعية في المملكة

لقاء مع الشركات والمزارعين والمهتمين في الشأن الزراعي عقد في الرياض أمس، أن الهدف من وبين الوزير خالل 

قرار وقف زراعة األعالف هو ترشيد المياه التي تستنزف على زراعة محاصيل يمكن استيرادها، وأن على الشركات 

 .هجرية 2442التوقف التام عن الزراعة في الفترة التي حددها القرار 

لاير لكل هكتار مع  4222وزير في إجابات على الحضور أن مخالفي القرار سيتعرضون لغرامات تصل إلى ولفت ال

إمكانية مضاعفة العقوبة، مبينًا أن الوزارة تملك مصورات لجميع المزارع في المملكة في تاريخ القرار، وذلك كأحد سبل 

 .تطبيق القرار

ليين قال الوزير سيكون ذلك وفق األسعار العالمية السائدة أو لاير للكيلو وفيما يتعلق بشراء القمح من المزارعين المح

ألف طن سنويًا، مشددًا على أن قرار وقف زراعة األعالف استهدف  722أيهما أقل، وأنه يتوقع أن تكون الكمية بحدود 

 .ترشيد المياه مع المحافظة على المكتسبات التي حققتها الزراعة في العقود الماضية

ار إلى أن إيقاف زراعة األعالف الخضراء نص على إيقاف زراعة األعالف الخضراء في مدة ال تتجاوز ثالث يش

من هذا القرار بما يكفل المحافظة على ( اوالً )سنوات، على أن تعد وزارة الزراعة دراسة شاملة لتنفيذ ما ورد في البند 

 :الموارد الطبيعية، مشتملة على

وجميع األحكام التفصيلية التي تضمن التقيد به، بما فيها تحديد آليات الرقابة والمتابعة والجهات  تحديد نطاق اإليقاف» 

 .المعنية بها، والجزاءات التي ستطبق على المخالفين لتلك األحكام

http://www.al-jazirah.com/2016/20161023/ln44.htm
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 .توفير بدائل مناسبة تضمن عدم تأثر مربي الماشية باإليقاف وتوافر األعالف بأسعار مناسبة» 

من هذا القرار مع كل ( ثانيًا)من البند ( 0)و( 2)قيام وزارة الزراعة بالتنسيق فيما ورد في الفقرتين  ونص القرار على

 .وزارة الداخلية، ووزارة المالية، ووزارة المياه والكهرباء، ووزارة االقتصاد والتخطيط، وصندوق التنمية الزراعية: من

 .هـ 2417 - 0 - 04وتاريخ ( 66)ضوابط قرار مجلس الوزراء رقم 

هـ القاضي بوقف زراعة األعالف  2417 - 0 - 04وتاريخ ( 66)المساحات المشمولة بقرار مجلس الوزراء رقم : أوالً 

هكتاًرا والواقعة بالرف الرسوبي وتعتمد على مياه جوفية يعول عليها لتوفير مياه ( خمسين)الخضراء هي التي تزيد على 

 .الشرب

ل زراعة األعالف الخضراء في المساحات التي تزيد عن خمسين هكتاًرا التوقف عن يجب على كل من يزاو: ثانيًا

 .هـ 2442 - 0 - 04زراعتها نهائيًا قبل تاريخ 

 المهدرة للمياه التي تحددها وزارة البيئة والمياه والزراعة( ومنتجاتها)يحظر تصدير المحاصيل الزراعية : ثالثًا

 :ه والزراعة القيام بالتاليتتولى وزارة البيئة والميا: رابعًا

 تحديد أنواع المحاصيل الزراعية التي تدخل ضمن نطاق األعالف الخضراء المحظور زراعتها» 

 .المهدرة للمياه المحظور تصديرها( ومنتجاتها)تحديد أنواع المحاصيل الزراعية » 

تحديد بدائل زراعة األعالف الخضراء، التي يمكن لمزاولي زراعة األعالف الخضراء األخذ بها، ونشرها إلعالم » 

 .المعنين بها

إجراء مسح تقني ميداني بالتعاون مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، لبناء قاعدة معلومات عن مزارع األعالف » 

 .، تشتمل على جميع أنواع المحاصيل المزروعة فيها، وتحديثها بشكل دوريالخضراء في جميع مناطق المملكة

باتخاذ ما يلزم  -كل فيما يخصه  -والشركة السعودية للكهرباء ( أرامكو)التنسيق مع شركة الزيت العربية السعودية » 

 .نشاط الزراعيالشتراط توافر سجل زراعي ساري المفعول للحصول على خدمات الوقود والكهرباء لمزاولي ال

 .التنسيق مع وزارة الثقافة واإلعالم لتوعية مزاولي النشاط الزراعي بما ورد في هذه الضوابط» 

لكل من يمارس زراعة األعالف الخضراء في المساحات التي ال تتجاوز خمسين هكتاًرا وقت صدور قرار : خامًسا

 :اآلتيينالمشار إليه، األخذ بأحد البديلين ( 66)مجلس الوزراء رقم 

 :التوقف عن زراعة األعالف الخضراء كليًا، وله في هذه الحالة األخذ بأحد الخيارين اآلتيين: البديل األول

لاير عن كل هكتار، بما ال يتجاوز مائتي ألف لاير، ويصرف على دفعات ( 4222)الحصول على تعويض مادي قدره » 

 خالل خمس سنوات

 خمسين هكتارا زراعة القمح في مساحة ال تتجاوز» 

 .االستمرار في زراعة األعالف الخضراء بما ال يتجاوز خمسن هكتاًرا: البديل الثاني

على كل من يمارس زراعة األعالف الخضراء في المساحات التي تزيد عن خمسين هكتاًرا وال تتجاوز مائة : سادًسا

 :حد البديلين اآلتيينالمشار إليه، األخذ بأ( 66)هكتار وقت صدور قرار مجلس الوزراء رقم 

 :المساحة التي تزيد على خمسين هكتاًرا وال تتجاوز مائة هكتار

لاير عن كل ( 4222)التوقف عن زراعة األعالف الخضراء كليًا، والحصول على تعويض مادي قدره : البديل األول» 

 .هكتار، بما ال يتجاوز أربعمائة ألف لاير، ويصرف على دفعات خالل خمس سنوات

تقليص المساحة المزروعة إلى خمسين هكتاًرا بحد أقصى، وله في هذه الحالة االستمرار بزراعة : لبديل الثانيا» 

لاير عن ( 4222)األعالف الخضراء أو القيام بزراعة القمح، والحصول على تعويض مادي عن المساحة المقلصة قدره 

 .ت خالل خمس سنواتكل هكتار، بما ال يتجاوز مائتي ألف لاير، ويصرف على دفعا

على كل من يمارس زراعة األعالف الخضراء في المساحات التي تزيد عن مائة هكتاًرا وقت صدور قرار مجلس : سابعًا

 .المشار إليه، التوقف كليًا عن زراعة األعالف الخضراء( 66)الوزراء رقم 

 :يلتزم كل من يزاول النشاط الزراعي باآلتي: ثامنًا

زراعي من وزارة البيئة والمياه والزراعة، يحدد فيه نوع نشاطه، والمساحة المزروعة، الحصول على سجل » 

 .وإحداثيات المزرعة

تطبيق التعليمات الفنية والتقنيات الحديثة وطرق اإلنتاج المعتمدة من وزارة البيئة والمياه والزراعة، لترشيد استخدام » 

 .المياه
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و معنوية يقوم بزراعة األعالف الخضراء بالمخالفة لما ورد في هذه يعاقب كل شخص ذي صفة طبيعية أ: تاسعًا

لاير عن كل هكتار مزروع في السنة الواحدة، وتضاعف الغرامة في حال ( 4222)الضوابط، بغرامة مالية مقدارها 

 .تكرار المخالفة في كل مرة

 :عاشرا

إيقاع العقوبات المذكورة في البند تاسعًا من هذه  -ينيبه بقرار من الوزير أو من -تتولى وزارة البيئة والمياه والزراعة » 

 .الضوابط

 .يجوز االعتراض على القرار الصادر بالعقوبة إما المحكمة اإلدارية المختصة خالل ستين يوًما من تاريخ العلم به» 

بط من منسوبي الوزارة أو يحدد وزير البيئة والمياه والزراعة من يتولى ضبط مخالفات األحكام الواردة في هذه الضوا» 

 .من غيرهم، وتكون له صالحية التفتيش والضبط

 .يصدر وزير البيئة والمياه والزراعة آلية ضبط المخالفات المتعلقة بزراعة األعالف الخضراء» 

 :حادي عشر

مناسبة، وذلك من خالل تقوم وزارة البيئة والمياه والزراعة باتخاذ ما يلزم لتوفير بدائل األعالف لمربي الماشية بأسعار 

 :اآلتي

 .تحفيز االستثمار في صناعة األعالف بزيادة الطاقة اإلنتاجية للمصانع القائمة وإنشاء مصانع جديدة» 

 .تحفيز االستثمار الزراعي خارج المملكة لزراعة األعالف الخضراء، من أجل تصديرها إلى المملكة» 

 :ساندتهالبرامج التنموية المقترحة لتنفيذ القرار وم

 .االستثمار في سلسلة إنتاج الدجاج الالحم» 

 .االستثمار في االستزراع السمكي» 

 .االستثمار في البيوت المحمية» 

 .االستثمار في صناعة األعالف الكاملة» 

 .زراعة القمح» 

 .ألعالف الخضراءلخارجي في زراعة ااالستثمار الزراعي ا» 

 

 

 

 خمتصًا يشاركون يف ملتق  الصحة النفسية بالدمام 042
 م   0226اكتوبر  01 -هـ 2417محرم  00 األحد الجزيرة جريدة : المصدر
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 :ظافر الدوسري -الدمام 

علم النفس العيادي نحو "شهد ملتقى علم النفس السنوي الذي نّظمه مجمع األمل والصحة النفسية بالدمام، تحت شعار 

 .مجال الصحة النفسيةمختصاً في  242حضور أكثر من " المعرفة والممارسة

وأّكد مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية الدكتور صالح السلوك أن االهتمام بالصحة النفسية يأتي من مبدأ 

خصوصية المصابين بالمرض النفسي، ألنهم بحاجة ماسة إلى رعاية خاصة، ويأتي في مقدمتها محيط األسرة ويتبعها 

 .مستشفىالمجتمع ومن ثم رعايته داخل ال

حة صاحب الملتقى معرض توعوي اشتمل على عدة أركان ألهم الخدمات المقدَّمة لعدد من الجهات المختصة بمجال الص

 .النفسية التابعة لصحة الشرقية
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َّ
 :وزير البلديات.. د عل  تسخري اإلمكانات اآللية والبشرية كافةشد
تفعيل خطط الطوارئ وجاهزيتها لتاليف أخطار األمطار  

 والسيول باملناطق واحملافظات
 م   0226اكتوبر  01 -هـ 2417محرم  00 األحد الجزيرة جريدة : المصدر
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 :عبدالرحمن المصيبيح -« الجزيرة»

أصدر معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ تعميًما إلى األمانات والبلديات 

كافة بتفعيل خطط الطوارئ، والتأكد من جاهزيتها، وحصر اإلمكانيات اآللية والبشرية لتالفي أخطار األمطار والسيول 

وتسخير ، اذ اإلجراءات الكفيلة بضمان سالمة األرواح والممتلكاتبجميع مناطق ومحافظات ومدن المملكة، واتخ

اإلمكانيات كافة في جميع مناطق المملكة، ووضعها في حالة االستعداد والتأهب للتعامل مع مخاطر األمطار والسيول التي 

ة والطرق، والقيام على تفقد قد تشهدها البالد خالل الفترة القادمة، وما ينتج منها من تجمعات مائية في المناطق المنخفض

شبكات تصريف مياه السيول واألنفاق والعبارات والجسور ضمن النطاق العمراني، وصيانتها قبل موسم األمطار وأثناء 

 .هطولها، وإزالة أية عوائق تؤثر في فعاليتها

مية كافة في التعامل مع األمطار وأكد وزير الشؤون البلدية والقروية أهمية التنسيق والتعاون مع الجهات واألجهزة الحكو

 .والسيول من خالل لجان الدفاع المدني وإدارات األزمات بالمناطق

 -وما قد تشهده مناطق المملكة ، هـ2418ويأتي صدور هذا التعميم نظًرا لدخول موسم األمطار في المملكة لهذا العام 

 .تعداد المبكر لتالفي أي مخاطرمن هطول أمطار غزيرة؛ األمر الذي يستدعي االس -بمشيئة هللا 

يُشار إلى أن الوزارة أعدت خطة متكاملة لدرء أخطار السيول واألمطار وحماية المواطنين والممتلكات الخاصة والعامة، 

يتم تنفيذها وفق رؤية واضحة لألولويات واالحتياجات العاجلة للمناطق األكثر عرضة لمخاطر األمطار والسيول خالل 

المقبل، والسيما المواقع القريبة من مجاري السيول ومناطق التجمعات، التي تعرضت ألضرار خالل موسم الشتاء 

 .السنوات الماضية

كما أنجزت الوزارة في وقت سابق دراسة متكاملة لمواقع تجمعات السيول واألمطار بعدد من المدن والمناطق، وإعداد 

كات تصريف مياه األمطار في عدد من المواقع المستهدفة، مخطط شامل لتصريف مياه السيول، ودراسة وتصميم شب

وتطوير مجاري السيول، وإزالة أي تعديات عليها، إضافة إلى إقامة عدد من محطات تجميع مياه األمطار والمصدات 

 .األكثر عرضة لمخاطر السيول مواقعوالسدود على ضوء ما تم رصده خالل األعوام الماضية من مالحظات بشأن ال
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التوحد ومتالزمة داون وفرط احلركة أهم برامج املركز التي 
 يستهدفها

أمري املدينة املنورة يدشن مركز شعاع األمل لذوي االحتياجات 
 اخلاصة

 م   0226اكتوبر  01 -هـ 2417محرم  00 األحد  األقتصاديةجريدة : المصدر
https://www.aleqt.com/2016/10/23/article_1096432.html 

 

 من المدينة المنورة« االقتصادية»

منطقة المدينة المنورة أخيرا، مركز شعاع األمل للرعاية النهارية لذوي  دشن األمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير

ويعنى المركز بقدرات ومهارات ذوي االحتياجات وفقا لنوعية ودرجة اإلعاقة وإعادة تأهيلهم . االحتياجات الخاصة

الحركة والتأخر اللغوي لتمكينهم من ممارسة حياتهم بسهولة، حيث يستهدف برنامج المركز التوحد ومتالزمة داون وفرط 

 .لتأخر العقلي وكذلك تعديل السلوكوصعوبات التعلم وا

 
 لسالمة املروريةتصدر كتيبا عن ا" اهلل يعطيك خريها"
 من اإلعاقات احلركية سببها احلوادث املرورية%  02

 م   0226اكتوبر  01 -هـ 2417محرم  00 األحد  األقتصاديةجريدة : المصدر
https://www.aleqt.com/2016/10/23/article_1096433.html 

 

 من الرياض« االقتصادية»

مليار لاير سنويا ما  02في المائة من اإلعاقات الحركية، وتكبد االقتصاد الوطني  82لحوادث المرورية في نحو تتسبب ا

 .بين رعاية صحية وتعويضات طبية وفقدان ساعات عمل منتجة

تبناها ، التي ت"هللا يعطيك خيرها"الذي أصدرته أخيرا مبادرة " إرشادات وتعليمات -السالمة المرورية "وأوضح كتيب 

 .في المائة من الحاالت في المستشفيات من مصابي الحوادث 12جمعية األطفال المعوقين أن 

 2422إعاقة و 14حالة وفاة ونحو  02في المائة من الحوادث المرورية من الشباب، وأن هناك أكثرمن  70وأشار إلى أن 

 .مروريةألف مصاب سنويا بسبب الحوادث ال 42حادث مروري يوميا وما يقارب 

هللا "من جهته، قال األمير سلطان بن سلمان رئيس مجلس إدارة جمعية األطفال المعوقين في مقدمة الكتيب إن مبادرة 

تستهدف نشر التوعية والتثقيف بأهمية السياقة األمنة والسالمة المرورية وهي وسيلة لخدمة قضية اإلعاقة " يعطيك خيرها

الحوادث المرورية وما تسببه من إعاقات دائمة للعمل، الفتا إلى أن المبادرة تسعى  من خالل تسليط الضوء على تداعيات

 .للحد من اإلصابات المتصاعدة والخسائر البشرية والمادية

وبين، أن المبادرة انطلقت بعد تخطيط وعمل متواصل تضافرت فيه جهود مختصون وخبراء بالتعاون مع عدد من 

 .الجهات الحكومية والخاصة في مقدمتها وزارة الداخلية متمثلة باإلدارة العامة للمرور

https://www.aleqt.com/2016/10/23/article_1096432.html
https://www.aleqt.com/2016/10/23/article_1096433.html
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السالمة المرورية، حظي بتفاعل أن كتاب " هللا يعطيك خيرها"بدوره، أوضح سليمان المنصور المدير التنفيذي لمبادرة 

 .ألف نسخة في زمن قياسي 042مميز، والقى إقباالً كبيراً، مشيرا إلى توزيع أكثر من 

وأشار المنصور، إلى أن القطاعات والشركات التي تعمل في مجال السيارات وخدماتها اهتمت بتوزيع الكتيب، حيث 

 .الوسائل اإلرشادية لألمان والسالمة في السيارة تقدمه لعمالئها من أصحاب السيارات وروادها كإحدى

إن مبادرة هللا يعطيك خيرها ستستمر في طرح برامج ووسائل جديدة لإلسهام في الحد من الحوادث التي تسبب نسبا : وقال

 .مخيفة من اإلعاقة والوفيات

لطريق والعنصر البشري، كما ركز يذكر أن الكتيب تناول تعريف السالمة المرورية وعناصرها التي تضم المركبة وا

على وسائل السالمة التي يجب أن تتوافر في المركبة، والطريق والسائق، كما شدد الكتيب على أهمية ربط حزام األمان 

 .عي الراكب وعدم خروجه من السيارةوتوافر الوسائد الهوائية للحد من اإلصابات واالحتفاظ بو

 

 
 عقاب الطالب بالطرد ممنوع: التعليم

 م   0226اكتوبر  01 -هـ 2417محرم  00 األحد  الوطنجريدة : المصدر
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      PM 22:01 00-22-0226ناصر بن حسين : الدمام

فيما تقدم بعض المدارس على طرد الطالب المتأخرين عن الطابور الصباحي بدقائق، أكد المتحدث الرسمي باسم إدارة 

أن منع الطالب أو الطالبة من الدخول للفصل أو توقيفه لفترات " الوطن"التعليم في المنطقة الشرقية سعيد الباحص لـ

 .تفادي اإليذاء النفسي على الطالب، ولربما يؤدي به األمر إلى كره المدرسة طويلة ممنوع، وأعاد أسباب ذلك إلى

وأوضح الباحص أن لديهم برامج تربوية يتم التعامل بها مع الطالب والطالبات المتأخرين عن الدوام لمعرفة األسباب 

 .ومعالجتها بصورة سريعة نضمن بها الفائدة والتغيير الملحوظ في هذا األمر

 ي األمرإحضار ول

دقيقة،  24إحدى طالبات المرحلة الثانوية في مدينة الخبر، لم تقترف ذنباً سوى أنها تأخرت عن الطابور الصباحي قرابة 

 . وواجهت الطرد من مديرة مدرستها لتجوب الشوارع مشياً على األقدام بحثاً عن سبيل يوصلها إلى منزلها البعيد

ساعة عن الوقت المحدد، بسبب نزولي من المركبة، وانشغالي بترتيب نفسي من  تأخرت ربع": الوطن"وقالت الطالبة لـ 

أجل الدخول، إال أن حارس المدرسة منعني، وطلب إحضار ولي أمري من أجل السماح لي بالدخول، أو عودتي من حيث 

 .أتيت

 العودة إلى المنزل

ي يبعد مسافة طويلة عن المدرسة، ولم تتمكن من أضافت الطالبة أنه لم يكن لديها خيار سوى العودة إلى المنزل الذ

االتصال أو إبالغ أحد أقاربها للحضور، وأوضحت أن إحدى المعلمات وجدتها خارجاً، وحاولت إدخالها إال أن ذلك قوبل 

وأكدت تعرضها للمضايقات في الشارع خالل ذهابها سيرا على األقدام إلى منزلها، فضال . بالرفض من مديرة المدرسة

 . ن ثقل الشنطة المدرسية وما بها من مستلزمات دراسيةع

 الثامنة والنصف

صباحاً، ومنعت من حارس المدرسة في  7.12أكدت طالبة أخرى في ذات المدرسة، أنها حضرت للدوام في الساعة الـ 

الساعة الثامنة ظل رفض مديرة المدرسة السماح لها بالدخول، واستغربت أن المديرة سبق أن حددت آخر موعد للدخول 

  .ذلك في تعميم يوّزع على الطالباتصباحا، إال أنها لم توثق 
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 قرية مشال جازان تعاني غياب وتعثر املشاريع 05
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      PM 22:20 00-22-0226دمحم الحسين : جازان

بمركز " الباخن"قتي جازان وعسير، تسبب غياب مشاريع البنى التحتية في قرى بالرغم من موقعها اإلستراتيجي بين منط

 .قرية وهجرة، في معاناة يومية لألهالي 24ريم التابع لمحافظة الدرب شمال منطقة جازان، والبالغ عددها 

ق، إضافة إلى في جولة لها أمس، تعثر المشاريع وغيابها كليا، حيث تفتقر القرى إلى سفلتة الطر" الوطن"ورصدت 

 .غياب اإلنارة وعدم إيصال مشروع المياه المحالة، وعدم وجود مركز صحي، كذلك ال توجد مدارس للبنين والبنات

 تجاهل المعانات

أبدى عدد من األهالي تذمرهم من غياب المشاريع الخدمية عن القرية نهائيا، في ظل تجاهل مطالبنا المتكررة التي لم تنفذ 

سنوات،  22قرية الباخن دمحم جابر آل شعله أن المشاريع الخدمية غائبة تماما عن القرى منذ أكثر من  وأوضح شيخ. بعد

وأضاف أنهم يأملون من الجهات المختصة . مشيرا إلى أنهم رفعوا العديد من الخطابات والشكاوى، لكن دون جدوى

 .اكبة التنمية التي تعيشها المنطقةسرعة التدخل لحل مشاكل القرى وتسريع تنفيذ المشاريع المتعثرة لمو

 الطريق العام

أن سفلتة وصلة طريق القرى ضمن وصالت " الوطن"أوضح مدير عام الطرق بمنطقة جازان المهندس دمحم الحازمي لـ

مركز ريم، وضمن استكماالت بعض الطرق بمنطقة جازان المجموعة الثامنة، وقد تأخر المقاول في أعمال التنفيذ لعدة 

، وقامت الوزارة بسحب المشروع لتعثره، ولوجود بعض المبررات وإعطاء فرصة للمقاول لرفع نسبة اإلنجاز ظروف

 .فقد تم تعليق سحب المشروع، وباشر المقاول أعمال المشروع وجارية متابعته

 صهاريج للسقيا

ن التابعة لمركز ريم بمحافظة الدرب أكد المتحدث الرسمي للمديرية العامة للمياه بمنطقة جازان عالء خرد أن قرى الباخ

لديها مشروع السقيا المجاني يستفيد منه سكان الباخن، ولم يرد لفرع الدرب أو المديرية أي شكوى بذلك الخصوص لما 

 .يقوم به منسوبو فرع المياه بالدرب وإدارة السقيا بالمديرية

وبين الخرد بخصوص مشروع شبكات المياه المحالة والعدادات سيتم إدراجها ضمن المشروعات التي ستنفذها المديرية 

 .بالمراحل القادمة

 موقع إستراتيجي

أن بلدة الباخن والقرى المجاورة لها ذات موقع إستراتيجي كونها تربط " الوطن"أوضح رئيس مركز ريم أحمد العقدي لـ

بلدة وقرية وهجرة تبدأ بالرهوة شماال وتنتهي بقرية العرق  24زان وعسير عبر شريط سكاني يصل إلى بين منطقتي جا

 .جنوبا، في تنوع تضاريسي بين السهل والجبل والوادي الباخن

 مطالب تعليمية

لخدمة الباخن بين العقدي أن قرى الباخن تحديدا تم الرفع لها بطلب مجمع ابتدائي ومتوسط للبنين ومجمع آخر للبنات 

فيما يخص الخدمات الصحية فباإلضافة إلى المركز الصحي الذي اعتمد حاليا في : وقال العقدي. والقرى المجاورة لها

موقع يتوسط النطاق اإلداري للمركز ويجري العمل من قبلنا بالتنسيق مع صحة المنطقة على إنهاء اإلجراءات الالزمة 

 .ين آخرينالفتتاحه، ورفعنا بطلب مركزين صحي

 بنى تحتية

أشار العقدي إلى أنه يجري حاليا سفلتته وإنارة معظم قرى السبلة من قبل بلدية الدرب، وإدراج سفلتة وإنارة باقي بلدات 

وقرى ريم ضمن المشاريع المستقبلية حسب األولويات المتفق عليها مع البلدية، وستكون الباخن في مقدمة هذه األولويات، 

ي ثالثة تمت مخاطبة الجهات المختصة لدراسة الحاجة إلنشاء عدد من سدود الحماية لدرء أخطار السيول ف الفتا إلى أنه

 .مواقع أحدها بلدة الباخن
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 استشاريا 01طب املؤسس تدعم السجون بـ
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      PM 22:28 00-22-0226دمحم الزايد : جدة

في إطار سعي المديرية العامة للسجون الحثيث نحو تقديم خدمات الرعاية الصحية الوقائية والعالجية للنزالء والنزيالت، 

وقعت إدارة السجون بمنطقة مكة المكرمة مذكرة تفاهم مع عمادة كلية الطب بجامعة الملك عبدالعزيز لتعزيز برامج 

الت بسجون محافظة جدة من خالل العيادات التخصصية التي هيأتها المديرية الرعاية الصحية التي تقدمها للنزالء والنزي

 .العامة للسجون

 تخصصات مختلفة

وتضمنت مذكرة التفاهم التي وقعها مدير إدارة التأهيل واإلصالح بسجون منطقة مكة المكرمة العميد الدكتور إبراهيم 

راني أحمد، بحضور مدير السجون بمنطقة مكة المكرمة  الغامدي، وعن كلية الطب بجامعة المؤسس الدكتور الدكتور

استشاريا واستشارية من مختلف  21العميد فايز األحمري، ومدير السجون بمحافظة جدة العميد مانع العتيبي، مشاركة 

ممارسا صحيا من الجنسين لتقديم خدمات الرعاية الصحية للنزالء والنزيالت بسجون جدة من خالل  26التخصصات، و

 .لعيادات التخصصية بسجون جدة وإمكانية تدريب طلبة االمتياز بالعياداتا

وأوضح العتيبي، أن إدارة السجون بمحافظة جدة شرعت في تنفيذ برنامج يتضمن تقديم خدمات الرعاية الصحية على 

 .ساعة داخل السجون يقدم الخدمات الطبية والتمريضية لعموم النزالء والنزيالت 04مدار الـ

 وقائيةخطة 

أكد مدير اإلدارة العامة للعالقات واإلعالم المتحدث الرسمي للمديرية العامة للسجون العميد الدكتور أيوب بن نحيت، أن 

المديرية ممثلة في إدارة التأهيل واإلصالح أعدت خطة وقائية بالتعاون مع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية ووزارة 

والعالجية وفقا ألرقى المعايير الصحية من خالل إنشاء عدد من العيادات التخصصية الصحة لتقديم الخدمات الوقائية 

داخل السجون ودعمها بكل اإلمكانات البشرية والتجهيزات الطبية، كما وفرت أجنحة خاصة مهيأة لعزل الحاالت المعدية، 

للفحص الطبي والتطعيمات  موضحا أنه ال يتم تصنيف أي موقوف بعد استالمه من جهات القبض إال بعد إخضاعه

 .اح المناسب حسب تعليمات التصنيفنالالزمة ومن ثم يتم تسكينه بالج
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 الفيصل يؤكد عل  دور مراكز األحياء يف بناء اإلنسان وتوظيف قدراته

مراكز جبدة أوشكت أعماهلا عل  االنتهاء لتدشينها خالل  5
 العام اجلاري
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 جدة - واس

اطلع صاحب السمو الملكي األمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس 

إدارة جمعية مراكز األحياء بالمنطقة، على آخر األعمال التي وصلت إليها خطوات العمل في عدد من المراكز قيد اإلنشاء 

 .خالل العام الجاريالتي سيتم تدشينها 

وأكد سمو أمير منطقة مكة المكرمة أهمية دور مراكز األحياء والمؤسسات المجتمعية في بناء اإلنسان الذي يعد الفرع 

األول إلستراتيجية المنطقة إلى جانب فرعها الثاني تنمية المكان، الفتًا سموه إلى ضرورة قيام تلك المراكز بدورها 

فراد بما يعود بالنفع على الوطن، كذلك دورها في تعزيز وغرس القيم اإلسالمية في سكان األحياء لالستفادة من طاقات األ

 .لالستفادة من قدراتهم المختلفة للوصول لفاعلية األفراد في مجتمعهم ورفع مستوى الكفاءة لديهم

: هاء، وهي مراكز أحياءمراكز بجدة على االنت 4وبحسب العرض المقدم ألمير المنطقة، فقد أوشكت األعمال في 

مركًزا في جدة، باالضافة إلى عدد آخر  28النهضة، المنتزهات، الصفا، والمحمدية، فيما سيتم خالل السنوات المقبلة تنفيذ 

 .من األحياء في العاصمة المقدسة والطائف وبقية محافظات المنطقة

العمل التنفيذي ومنها إعداد إجراءات لتوحيد جهود  وتطرق العرض إلى الخطوات التي سيتم البدء في تنفيذها على مستوى

مراكز األحياء على مستوى المنطقة وفق الخطة اإلستراتيجية المعتمدة من أمير المنطقة، األمر الذي يسهم في متابعة بناء 

ة في أحياء المراكز النموذجية التي ستوسع الشراكة المجتمعية وتفعل دور إنسان المنطقة في تحقيق الشراكة المجتمعي

 .المنطقة
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 خطة إسرتاتيجية لتسريع قضايا ديوان املظامل والتحول اإللكرتوني

 أهداف رئيسة أبرزها تقليص أمد التقاضي مع حتقيق  4
 جودة عالية
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 الطائف -سعيد الزهراني 

أعد ديوان المظالم إستراتيجية متكاملة من أجل االرتقاء باألداء وتسريع التعامل مع مختلف القضايا الواردة له، حيث 

 :أهداف رئيسة وهي 4ن اإلجراءات لتحقيق ارتكزت اإلستراتيجية على العديد م

 التحول اإللكتروني ألعمال ديوان المظالم خالل خمس سنوات - 2

 تقليص أمد التقاضي مع تحقيق جودة عالية - 0

 إيجاد كوادر مؤهلة ونظام إدارة ألداء ديوان المظالم ومحاكمه - 1

 القضائية توفير مباٍن لديوان المظالم ومحاكمه تتناسب مع البيئة - 4

 تعزيز العالقات التشاركية ورفع الوعي القضائي - 4

 :وجاءت إجراءات الخطة اإلستراتيجية على النحو التالي

 .تفعيل دور محضر الدعوى• 

 .تفعيل دور أمانة السر• 

 .تفعيل دور معاون القاضي• 

 .تحقيق الجودة من خالل تطوير أساليب التفتيش القضائي• 

 .التدريب المتخصص• 

 .توظيف القضاة والموظفين وتأهيلهم• 

 .توفير نظام إلكتروني معرفي مساند• 

 .تطوير إجراءات العمل وتحقيق جودته• 

 .تطوير الهيكل التنظيمي والوظيفي لديوان المظالم ومحاكمه• 

 .تنفيذ اإلصدار الثالث والرابع من النظام القضائي• 

 .ارية العليابناء نظام المحكمة اإلد• 

 .الوصول للملف اإللكتروني لكامل الدعوى• 

 .تصنيف ونشر األحكام• 

 عقد مذكرات تفاهم مع أهم الجهات الحكومية بشأن تبليغات الدعاوى• 

 .توفير البنية التحتية المالئمة للتحول اإللكتروني• 

 .استخدام التقنية في تعامالت الديوان ومحاكمه• 

 .كترونية قضائية خالل خمس سنواتخدمة إل( ٥٢)تقديم • 

 .خدمة إلكترونية على األنظمة المالية واإلدارية خالل خمس سنوات( ٥٢)تقديم • 

 .تطوير أجهزة وبرامج الحاسب اآللي في ديوان المظالم ومحاكمه• 

 .تطبيق معايير الجودة في الخدمات اإللكترونية• 
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 .ابة اإللكترونيةإتاحة الخدمات للمستفيد الخارجي من خالل البو• 

 .إتاحة وصول المستفيد الداخلي لألنظمة والخدمات من بوابة ديوان المظالم الخارجية• 

 .بناء نظام أمانة المجلس• 

 .بناء نظام إلكتروني إلدارة التدريب• 

 .تطوير التطبيقات لألجهزة الذكية• 

 .بناء نظام األرشفة اإللكترونية لجميع وثائق الديوان• 

 .توفير أجهزة خدمات ذاتية في المحاكم• 

 .منح المحاكم صالحية تنفيذ أعمالها اإلدارية والمالية إلكترونيًا• 

 .توفير نظام اتصال مرئي بين محاكم ديوان المظالم• 

 .تملك أراٍض في المناطق والمحافظات المستهدفة• 

 .مباٍن لمحاكم ديوان المظالم 6إنشاء وتجهيز • 

 .كم إدارية في المحافظات ومحاكم استئناف إدارية في المناطقافتتاح محا• 

 .تهيئة مباني المحاكم المستأجرة• 

 .المحافظة على سالمة مباني ديوان المظالم ومحاكمه• 

 .تنمية الموارد المالية• 

 .التكامل الفعَّال إلكترونيًا مع الجهات الحكومية• 

 .تعزيز التعاون مع الجهات الحكومية• 

 .زيز التعاون مع الجامعات السعوديةتع• 

 .تعزيز التعاون مع الجهات القضائية الدولية• 

 .إعداد وسائط ونشرات تعريفية بديوان المظالم واختصاصاته• 

 .نشر مجلة علمية خاصة بديوان المظالم• 

 إعداد قواعد نظام إدارة األداء وتحديد معايير قياس األداء• 

 نظام إدارة األداءتوفير برنامج إلكتروني ل• 

 توفير نظام إلكتروني للتفتيش القضائي• 

 تفعيل وتطوير نظام للحضور واالنصراف• 

 محاكم 1تتفرع من ديوان المظالم 

 «المحكمة اإلدارية العليا»

كان تختص المحكمة اإلدارية العليا بالنظر في االعتراضات على األحكام التي تصدرها محاكم االستئناف اإلدارية، إذا 

 :محل االعتراض على الحكم ما يأتي

مخالفة أحكام الشريعة اإلسالمية، أو األنظمة التي ال تتعارض معها، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، بما في ذلك . أ

 .مخالفة مبدأ قضائي تقرر في حكم صادر من المحكمة اإلدارية العليا

 .صدوره عن محكمة غير مختصة. ب

 .صدوره عن محكمة غير مكونة وفقًا للنظام. ج

 .الخطأ في تكييف الواقعة، أو في وصفها. د

 .فصله في نزاع خالفًا لحكم آخر سبق أن صدر بين طرفي الدعوى. هـ

 .تنازع االختصاص بين محاكم ديوان المظالم. و

 «محاكم االستئناف اإلدارية»

ألحكام القابلة لالستئناف الصادرة من المحاكم اإلدارية، وتحكم بعد سماع تختص محاكم االستئناف اإلدارية بالنظر في ا

 .أقوال الخصوم وفق اإلجراءات المقررة نظاًما

 «المحاكم اإلدارية»

 :تختص المحاكم اإلدارية بالفصل في اآلتي

ومستخدمي الحكومة واألجهزة  الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية والعسكرية والتقاعد لموظفي. أ

 .ذوات الشخصية المعنوية العامة المستقلة أو ورثتهم والمستحقين عنهم

دعاوى إلغاء القرارات اإلدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن، متى كان مرجع الطعن عدم االختصاص، أو وجود . ب

و الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، أو إساءة استعمال عيب في الشكل، أو عيب في السبب، أو مخالفة النظم واللوائح، أ
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السلطة، بما في ذلك القرارات التأديبية، والقرارات التي تصدرها اللجان شبه القضائية، والمجالس التأديبية، وكذلك 

ري رفض المتصلة بنشاطاتها، ويعد في حكم القرار اإلدا -وما في حكمها  -القرارات التي تصدرها جمعيات النفع العام 

 .جهة اإلدارة أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقًا لألنظمة واللوائح

 .دعاوى التعويض التي يقدمها ذو الشأن عن قرارات أو أعمال جهة اإلدارة. ج

 .الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة اإلدارة طرفًا فيها. د

 .رفعها الجهة المختصةالدعاوى التأديبية التي ت. هـ

 .عات اإلدارية األخرىالمناز. و

 

 
 بالشرقية يوصي بتحسني اإلجراءات« التحقيق»ملتق  األمن و
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 الدمام -اليوم 

رطة المنطقة الشرقية مؤخرا بين هيئة التحقيق واالدعاء العام وجهات الضبط الجنائي أوصى الملتقى األول الذي نظمته ش

 .من شرط وأفرع ادارات االمن العام بالمنطقة الشرقية، بضرورة تحسين اإلجراءات لدى جهات الضبط والتحقيق

سعود الحمد ومدير شرطة الشرقية  وشهد الملتقى الذي ترأس جلساته رئيس هيئة التحقيق واالدعاء العام بالمنطقة الشرقية

اللواء غرم هللا الزهراني، عدة جلسات تخللها فترات استراحة، وتم خالل الجلسات استعراض آلية العمل المشترك النجاز 

القضايا وتبادل االراء والمقترحات لتطوير وتحسين االجراءات االدارية بين الجهتين باالستعانة بالتقنيات واالساليب 

ة الحديثة، كما حضر جلسات اللقاء عدد من رؤساء الدوائر بهيئة التحقيق واالدعاء العام ومدراء شرط المدن االداري

 .والمحافظات ورؤساء ومدراء افرع ادارات االمن العام بالمنطقة الشرقية

ر القضايا التي تباشرها واختتم اللقاء بعدد من النتائج والتوصيات التي تخدم جوانب االجراءات االدارية المتخذة في مسا

 .يها هيئة التحقيق واالدعاء العامجهات الضبط وجمع االستدالل وتعكف على استكمال اجراءات التحقيق واالدعاء ف
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 قانونيان يطالبان بتفعيل عقوبات اجلرائم املعلوماتية 

 «التواصل االجتماعي»دراسة نظام جديد لردع املسيئني يف 
 م   0226اكتوبر  01 -هـ 2417محرم  00 األحد  عكاظ جريدة: المصدر

http://www.okaz.com.sa/article/1503897 

 

 (الرياض)دمحم مكي 

كشف نائب رئيس لجنة النقل واالتصاالت وتقنية المعلومات في مجلس الشورى الدكتور عوض بن خزيم األسمري لــ 

، أن هناك نظاما جديداً سيصدر في القريب العاجل يتعلق بالحماية اإللكترونية من الناحية القانونية، من شأنه أن «ظعكا»

يردع كل شخص يرتكب مخالفة إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام أو القيم الدينية أو اآلداب العامة وحرمة الحياة 

ن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب اآللي وغيرها، الفتاً إلى أنه الخاصة أو إعداده أو إرساله أو تخزينه ع

 .الشأن عندما يعلم الشخص أن هناك عقوبات صارمة وقوية جدا ستطاله فإنه سيبتعد عن أي مخالفة في هذا

التواصل االجتماعي حتمت عليه ومجموعة من زمالئه اقتراح مشروع تمت الموافقة وقال إن األنظمة المتسارعة لوسائل 

عليه، ودعوا لدراسته في مجلس الشورى، إال أن حرص الدولة كان أكبر وأسرع، إذ صدر نظام جديد يطور النظام 

ً إلى أن النظامين موجودان في المجلس لدراستهما ومقار2408السابق الذي صدر في عام  نتهما وأخذ المناسب ، الفتا

 .منهما

وتفاعل عدد من أعضاء مجلس الشورى ورجال القانون مع المطالبات بضرورة إيجاد رادع قوي لما يتم تداوله عبر 

وسائل التواصل االجتماعي، من إساءات للدين والوطن وبعض المسؤولين في الدولة، ولفتوا إلى أن أمثال هؤالء الذين 

رادع يجعلهم عبرة لغيرهم، وأكدوا أن أنظمة وزارة  يمارسون أساليب رخيصة عبر مواقع التواصل يحتاجون إلى

الداخلية صارمة لكنها تحتاج إلى التفعيل، وأن الدولة سبقت جميع الهيئات ومنظمات المجتمع المدني في التصدي لهذه 

 .األساليب التي يرفضها المجتمع السعودي

 نجاحات أمنية كبيرة رغم ضخامة مستخدمي التقنية: التميمي

ستشار القانوني تميم بن عبدهللا التميمي، أن االنتشار الواسع للتواصل االجتماعي أدى إلى ظهور وانتشار الجرائم أكد الم

المستحدثة التي لم تكن معروفة من قبل وهي الجرائم المعلوماتية اإللكترونية، مشيراً إلى أن تحديد مجال الجريمة 

تحديد الشواهد والبراهين على مرتكبيها، إضافة إلى االهتمام بصفات  المعلوماتية أصبح من الضروريات، إذ يتم خاللها

 .وسمات مرتكبي الجرائم المعلوماتية

وأشار إلى معايير التحقيق في الجرائم المعلوماتية واألدوات الفنية المستخدمة ومفهوم الجرائم المعلوماتية باعتبارها 

قنية والكونية واإللكترونية ما يسبب إيذاًء ماديا ومعنويا لآلخرين، ولذلك انفعاال سلوكيا غير سوي يتم بواسطة المجاالت الت

حرصت كل سياسات العالم المتحضر على تحقيق األمن في هذا المجال، إال أن وزارة الداخلية والوزارات األخرى 

 .المسؤولة عن مواجهة هذه التحديات حققت نجاحات كبيرة رغم ضخامة مستخدمي التقنية المتزايدة

وأكد وجود معامل جنائية مجهزة بالبرامج والمعدات الالزمة والمتخصصة في تحليل جرائم المعلومات وتتبع أثرها 

وضبط أدلتها اإللكترونية، وتقديم دورات تعريفية وتخصصية في كيفية المباشرة والتحقيق في جرائم المعلومات لضباط 

 .الشرطة ومنسوبي هيئة التحقيق واالدعاء العام

هناك عقوبات أقرت أخيرا تتولى فيها هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات وفقا الختصاصها حيث تقدم الدعم : وقال

والمساندة الفنية للجهات األمنية المختصة خالل مراحل ضبط هذه الجرائم والتحقيق فيها وأثناء المحاكمة، فيما تتولى هيئة 

في الجرائم الواردة في هذا النظام وفقاً للبالغات والشكاوى ورفعها بالنصوص التحقيق واالدعاء العام التحقيق واالدعاء 

القانونية في النظام السعودي وبيان اختصاص كل من الهيئتين، واختصاص وزارة الثقافة واإلعالم، الفتا إلى أن صدور 

ئم المعلوماتية وتحديد الجرائم نظامي مكافحة جرائم المعلوماتية والتعامالت اإللكترونية يأتي للحد من وقوع الجرا

المستهدفة بالنظام والعقوبات المقدرة لكل جريمة أو مخالفة، وتحديد جهة االختصاص بمتابعتها وتطبيق العقوبات وبما 

يؤدي إلى تحقيق األمن المعلوماتي وزيادة استخدامات الحاسب وشبكاته وحفظ الحقوق المترتبة على االستخدام المشروع 
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لشبكات وحماية المصلحة العامة واألخالق واآلداب العامة وكذلك استخدام التعامالت اإللكترونية على للحاسبات وا

الصعيدين المحلي والدولي لالستفادة منها في جميع المجاالت كالتجارة، والطب، والتعليم، والحكومة اإللكترونية والدفع 

 .اإللكتروني، وغيرها من التطبيقات

إن أخالقيات وسائل التواصل االجتماعي والتي يجب أن يتحلى بها جميع مستخدمي الشبكات من »: لوختم التميمي بالقو

خالل رعاية حرمة والة األمر، وعدم نشر الوثائق والمراسالت الرسمية وعدم التعاطف مع الجهات المشبوهة وحماية 

عات واألخبار غير الدقيقة التي لها من األضرار حقوق الملكية الفكرية، وضرورة أن ال يتم نشر المحتوى األخالقي والشائ

 .«على المجتمعات بصورة كبيرة نظير تناقل المعلومة وسرعتها

 ال للمساس بالدين وبث الفرقة: المغفوري

ً من حياتنا اليومية وساحة إلكترونية  قال القانوني عيسى المغفوري، إن برامج التواصل االجتماعي أصبحت جزءاً مهما

تمع فيها الماليين من كل أنحاء العالم ليتحدثوا إلى بعضهم بعضا بحرية بعيداً عن مقص الرقيب، الفتاً إلى أن هذه كبيرة يج

الحرية ال تعني اإلساءة والتجريح والمساس بالدين اإلسالمي والعادات والتقاليد والسمعة والكرامة، وإثارة النعرات وبث 

إلى أن عقوبات نظام الجرائم المعلوماتية المستحدثة أخيراً لم تفعل بالشكل  الفرقة وإفساد فكر وأخالق النشء، مشيرا

المطلوب، مما أتاح لبعض مستخدمي تلك المواقع إساءة استخداماتها، إذ يتداول بعضهم الشائعات واألخبار المغلوطة، 

مواقع، مما أوصلنا إلى مرحلة مرجعاً ذلك إلى عدم تحمل األفراد مسؤولية ما ينشرونه بسبب ضعف الرقابة على هذه ال

 .من االنفالت األخالقي فيها

وأشار المغفوري إلى أن الجرائم اإللكترونية أخذت على خطورتها حقها من االهتمام في المملكة فهي الدولة الوحيدة التي 

جداً، واعتبر نظام  أدرجت السجن ضمن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وهذا يدل على أن الوعي في هذا المجال كبير

الجرائم المعلوماتية إنجازاً مميزاً يهدف إلى المساعدة على تحقيق األمن المعلوماتي وحفظ الحقوق المترتبة على 

االستخدام المشروع للحاسبات اآللية والشبكات المعلوماتية، وحماية المصلحة واآلداب العامة واألخالق، مع حماية 

ً إلى مادة تختلف كل قضية عن األخرى في العقوبة حسب ( 26)أنه وبحسب مواد النظام البالغة  االقتصاد الوطني، الفتا

عظم اإلساءة وبشاعتها ومن ضمنها التشهير باآلخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنية المعلومات المختلفة، ويعاقب 

تليها الجرائم . لاير أو بإحدى هاتين العقوبتينألف  422من يقدم عليها بالسجن مدة ال تزيد على عام وغرامة ال تزيد على 

اإللكترونية األشد والتي قد تصل إلى السجن عشر سنوات، والغرامة خمسة ماليين لاير، ولكن ال بد أن تنفذ هذه اللوائح 

ون حتى يتم ردع كل من تسول له نفسه في المساس بالدين اإلسالمي، مؤكداً أهمية التكامل المعرفي بين رجال القان

 .اء مع الجهات التقنية والحاسوبيةوالتحقيق والقض

 
 «أرامكو»من حريق  6ضح  جبسده لينقذ زمالءه الـ  
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 (الدمام)هليل الشمري 

ي أحد العاملين في محطة الوسيع البترولية التابعة لشركة أرامكو بالرياض، أروع مثال في سطر سطام مرسال العنز

التضحية والبطولة، حين غامر بنفسه لينقذ زمالءه الستة من ألسنة النيران التي اندلعت إثر حريق في محيط خزان بمحطة 

للنيران عندما بادر بإخراج زمالئه واحدا تلو  وعّرض العنزي نفسه. لمعالجة النفط الخام في الوسيع األربعاء الماضي

اآلخر قبل أن تصل فرق اإلطفاء إلى الموقع، حتى سقط من شدة حرارة النار التي أتت على جسده، ليُنقل معهم إلى 

 .في أحد مستشفيات الرياض« العناية المركزة»

ا وما نملك فداء للوطن، وواجبنا جميعا يحتم إنن»وقال العنزي في مقطع فيديو تداولته مواقع التواصل االجتماعي أمس 

 .«علينا أن نقدم أرواحنا وأبناءنا للوطن
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 مدير التعليم رفض التصريح مطالبًا بربيد إلكرتوني 

رب بـ : احلويطي
ُ
 املدرسية واإلدارة « العقال»ابني ض

 فاقمت املشكلة
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 (تبوك)نادر العنزي 

فيما حمل ولي أمر الطالب المعتدي على معلمه في مدرسة كعب بن مالك االبتدائية والمتوسطة بقرية النجيل التابعة لتعليم 

رفض مدير تعليم العال إبراهيم القاضي ، ارة المدرسة مسؤولية االعتداء كونها لم تبلغه بالمشاجرة في حينهاإد، العال

 .التصريح حول الحادثة مطالباً بإرسال بريد إلكتروني لإلجابة على االستفسارات المختلفة

وطالب آخر في ( صف الثالث المتوسطفي ال)وقعت مشاجرة بين ابنى ( ولي أمر الطالب المعتدي)وقال سليمان الحويطي 

وقام بجر ابني من إذنه أمام الطالب فما كان منه إال أن ( المعتدى عليه)فناء المدرسة، وفي هذه األثناء حضر المعلم 

ة فعله وقام بطرحه على األرض وضربه بالعقال أمام من إذنه، إال أن المعلم استنكر رد سحب يد المعلم وطالبه بعدم جره

 .زمالئه

وأضاف بعد ذلك توجه ابني إلى إدارة المدرسة، إال أنها لم تنصفه ولم تتخذ اإلجراء النظامي في مثل هذه الحاالت؛ 

، المتمثل في استدعائي كولي أمر للطالب للوقوف على المشكلة في حينها منعاً لتفاقمها، على الرغم من وجود هاتفي لديهم

 .ل نجليه وقع في اليوم الثانيمشيراً إلى أن االعتداء على المعلم من قب

بعدم اإلنصاف من  -المعتدى عليه-ورفض الحويطي تصرف نجليه في االعتداء على المعلم، إال أنه أكد أن أن شعور ابنه 

 .قبل إدارة المدرسة كان سبباً رئيسياً لنشوب المشكلة

عدم عقوبة المعلم واستدعاء ولي أمره كانت  واستغرب ولي أمر الطالب الحملة اإلعالمية التي ُشنت ضد ابنه، مؤكدا أن

 .الشرارة األولى في حدوث المشكلة

وكان المعلم المعتدى عليه قد أكد أنه تعرض للضرب بالعصي من قبل مجموعة من خارج المدرسة، وذلك على خلفية 

غير أن أحدهما لم يقبل  مشاجرة وقعت بين الطالب وآخر خالل حصة الرياضة، حيث تدخل المعلم لفض االشتباك بينهما،

 .ذلك ووصف المعلم بألفاظ نابية، ما دعاه إلحالته إلدارة المدرسة

 .للتحقيق معهم على خلفية االعتداءبدورها، ألقت شرطة محافظة العال القبض على المعتدين 
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إىل حتديث « الضمان»ألف مستفيد من  504تدعو « العمل»

 بياناتهم إلكرتونياً 
 م   0226اكتوبر  01 -هـ 2417محرم  00 األحد  الحياة جريدة  :المصدر

  http://www.alhayat.com/Articles/18094083 

 

 « الحياة» -الرياض  

أعلنت وزارة العمل والتنمية االجتماعية بدء تلقي طلبات تحديث بيانات مستفيدي الضمان االجتماعي والرعاية 

هـ، ويقدر عدد المستفيدين من الضمان االجتماعي في 2418جتماعية إلكترونياً، اعتباراً من األول من صفر المقبل اال

 .ألف مستفيد، من الجنسين 407السعودية بحوالى 

استنادا »: ، إنه«تويتر»في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل اإلجتماعي ( السبت)وقالت الوزارة امس 

بأنه يجب  26، في شأن نظام الضمان االجتماعي وما تضمنته المادة الـ2407-7-7إلى المرسوم الملكي الصادر بتاريخ 

على المستفيد أو وكيله أن يبلغ المكتب المختص بكل تغيير يطرأ على الحال االجتماعية أو االقتصادية أو الصحية 

 .«للمستفيد أو أسرته

والقاضي بتطبيق ضوابط صرف اإلعانات المالية لألشخاص ذوي  2411- 2- 02ر بتاريخ ووفقاً للقرار الوزاري الصاد

ً من وزارة العمل والتنمية االجتماعية على تقديم  اإلعاقة وما تضمنه من ضرورة تحديث بيانات المستفيدين، وحرصا

االجتماعي إلى المبادرة بتحديث  أفضل الخدمات، فإنها تدعو عمالءها الكرام من مستفيدي الرعاية االجتماعية والضمان

 .بياناتهم وفق خطوات بسيطة وميسرة

ضمان وصول الدعم إلى أكبر عدد ممن هم بحاجة إليه، وتحويل »وأشارت الوزارة إلى أن التحديث يهدف إلى 

حد من المخصص المالي لمستفيدي الرعاية اإلجتماعية والضمان اإلجتماعي في الحساب المصرفي الشخصي للمستفيد، لل

 .«اجعة جميع الضوابطوالعمل على مرمشاكل البطاقات الحالية 
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نظم حماضرات عن اجلرائم « التدريب التقني»

ُ
يف القصيم ي

 املعلوماتية
 م   0226اكتوبر  01 -هـ 2417محرم  00 األحد  الحياة جريدة : المصدر

  http://www.alhayat.com/Articles/18092791 

 

 « الحياة» -القصيم 

مكتب التدريب التقني والمهني في منطقة القصيم بالتعاون مع هيئة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر أخيراً،  نظم

، في جميع وحدات التدريب في المنطقة، بهدف تحصين المتدربين من اإلرهاب «الجرائم المعلوماتية»محاضرات بعنوان 

 .والفكر الضال

يوماً، محاور عدة أهمها مفهوم  01آالف متدرب، واستمرت لمدة  1من وتضمنت المحاضرات، التي استهدفت أكثر 

الغزو الفكري، وكيفية استخدام برامج التواصل االجتماعي، وخطر االحتفاظ بالصور المتداولة أو المقاطع، ونظام مكافحة 

 .الجرائم اإللكترونية، والعقوبات المتعلقة في الجرائم المنصوص عليها

تدريب التقني والمهني دمحم صالح المذن، أن المحاضرات تأتي في سياق اهتمام المكتب في تثقيف وأوضح رئيس مكتب ال

وصقل المتدربين وعزلهم عن الفكر الضال، مشيراً إلى أنه توجد برامج عدة سيتم تنفيذها خالل الفصل التدريبي الحالي، 

ً الشكر إلى الرئاسة «في هذا البلد األمين واجب وطني يتطلب الوقوف أمام كل من يحاول العبث»مؤكداً أن ذلك  ، ُمقدما

 .اوبهم وتعاونهم الدائم مع الجميعالعامة لهيئة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر، على تج
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 ونظام القوائم املالية.. اجلمعيات اخلريية 

 م   0226 أكتوبر 02 -هـ 2418محرم  02 الجمعة  األقتصاديةجريدة : المصدر
6/10/21/article_1095987.htmlhttps://www.aleqt.com/201 

 

 كلمة االقتصادية
من المالحظ أنه خالل العقد الماضي تطور العمل الخيري في المملكة نوعا وكما، فهناك اليوم أكثر من ألفي جمعية خيرية 

ألف عضو، وعدد  241جمعية نسائية، وتجاوز عدد أعضاء تلك الجمعيات  82ومؤسسة غير ربحية من بينها أكثر من 

عضو، بلغت  4222ألف عامل، في حين يصل عدد أعضاء المجالس اإلدارية ألكثر من  26العاملين فيها قريب من 

وهكذا فإن العمل الخيري بنفسه يعد مؤسسة ضخمة جدا، . مليون لاير 741مصروفات عدد من هذه الجمعيات أكثر من 

وحات رغم الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة العمل ومع ذلك فإن تنظيم هذا العمل الضخم ال يزال دون كثير من الطم

ذلك أن المسألة ال تتعلق بإنشاء الجمعية والترخيص لها، بل كيف تدار أصول الجمعية وكيف تحقق . والشؤون االجتماعية

معات العمل الخيري مهم جدا وهو قطاع في غاية األهمية لكل مجت. أهدافها وحجم الرقابة المجتمعية على هذه الجهات

 .الدنيا، لكن من المهم أن يخضع بذاته لرقابة ذاتية تمكنه من العمل كما يجب

وعلى هذه الخلفية والنشاط االجتماعي الخيري لهذه الجمعيات جاءت فكرة تطبيق إنشاء مؤسسة مالية إلقراض الجمعيات 

كشف عن قوائمها المالية وهذا االتجاه تبنته التعاونية وسيتم اعتبارا من العام المقبل إلزام جميع الجمعيات التعاونية بال

، وذلك "إيداع"وزارة العمل والتنمية االجتماعية ولذا سيتم اإلفصاح عن القوائم المالية للجمعيات التعاونية عبر نظام 

 .بهدف تعزيز الرقابة على مصادر أموال هذه الجمعيات واتجاهات صرفها بشكل صارم

" 0212رؤية السعودية "في تحقيق التنمية االجتماعية المستدامة، التي تسعى إليها  وعلى منظمات القطاع غير الربحي

مساهمتها المأمولة في النمو االقتصادي، وقدرتها على توليد الوظائف وتوفير الخدمات واالستثمار االجتماعي، وقد تم 

كما أن الجمعيات تحتاج إلى ترتيب . إعداد مسودة مشتركة لمشروع الشركات غير الربحية سترفع للمقام السامي قريبا

إن المنتجات الوقفية تحتاج إلى تطوير وحوكمة ومراجعة ألعمالها وفقا لتنوع . األولويات والعمل على مشاريع لالستدامة

األنشطة، والخروج بأدوات ومنتجات جديدة توائم الحاجة والطبيعة، كما أن المنتج الوقفي الحالي يتمثل في العقارات رغم 

 .جود أنواع عديدة من المنتجات التي لم تستثمرو

يتمثل في عدم تركيزه على البعد " معكوس،"إن التحدي ال يزال كبيرا، فالقطاع غير الربحي يعمل مع األسف بشكل 

ألف سعودي  222وإن عدد العاملين في القطاع الخيري حاليا يبلغ نحو . التنموي الذي يوجد وظائف وفرص عمل

وزارة العمل والتنمية االجتماعية عدد من الخطط واالستراتيجيات والحوافز لدعم برامج القطاع غير  وسعودية، ولدى

 ."0212رؤية "الربحي التي تتفق مع 
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 سحب صالحية التوظيف من اجلامعات

 م   0226 أكتوبر 00 -هـ 2418محرم  02 السبت عكاظجريدة : المصدر
http://www.okaz.com.sa/article/1503880 

 

 سعيد السرحيي
لم يعد الحديث سرا عما اعترى توظيف األكاديميين في بعض الجامعات من محاباة ذهبت بوظائف المعيدين والمعيدات 

بعض الجامعات أن تصبح  ألقارب المسؤولين من أساتذة وإداريين ممن يعملون في الجامعات نفسها، حتى أوشكت

شركات عائلية يتصرف فيها المسؤولون وكأنها أمالك خاصة مستغلين بما للجامعات من صالحية التوظيف المباشر دون 

 .حاجة للرجوع إلى وزارة الخدمة المدنية

ا جاء في تقرير لم يعد ذلك سرا ولم يعد الحديث الذي يدور حول ذلك همسا ولو بلغ األمر أن اضطرت الجهات العليا، كم

 نشرته صحيفة المدينة، أن تسحب صالحية التوظيف المباشر من الجامعات وتحيلها إلى جهة مركزية تتوخى

 مواضيع أخرى

 ً  والتصريحات تحتاج إلى ترشيد أيضا

هلهم تحقيق العدالة وتحمي التعليم الجامعي من ضعف اعتراه نتيجة المحاباة في توظيف المعيدين والمحاضرين ممن ال يؤ

لشغل هذه الوظائف غير صالت القربى واالنتماءات القبلية واأليديولوجية، وما يترتب على هذا األمر من حرمان ذوي 

الكفاءات من الوظائف األكاديمية، لو حدث ذلك وسحبت صالحية التوظيف من الجامعات لكان ذلك بمثابة إعالن عن 

ير ذلك القرار الذي يتنّزل منزلة الكي من دواء المريض حين يكون الكي فساد أخالقي إعتور الجامعات ال شفاء لها منه بغ

 .آخر العالج

وإذا ما تم اتخاذ هذا القرار فإن علينا أال نتوقع شفاء عاجال للجامعات مما انتكست إليه من ضعف، ذلك أن ما حدث من 

ارة سوف يبقون يتناسلون ضعفا يشبه السل خلل كفيل بمعاناة طويلة المدى، فمن تم توظيفهم من غير ذوي الكفاءة والجد

ينخر في عظم التعليم العالي، إذ ليس بإمكان من ليس جديرا بالعلم والتعليم أن يخّرج من هو جدير به، وهو األمر الذي 

سيضع الجهة الموحدة للتوظيف في مأزق أن يكون من يتقدمون لها خريجين ممن تعلموا على يد أساتذة ممن شفعت لهم 

 .القربى فأصبحوا أساتذة في الجامعاتصالت 
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 !املوظف بني البصمة واإلنتاجية

 م   0226 أكتوبر 01 -هـ 2418محرم  00الجزيرة االحد جريدة : المصدر
jazirah.com/2016/20161023/ms6.htm-http://www.al 

 

 يوسف احمليميد

من الطبيعي أن يحتج موظفو أمانة المدينة المنورة على قرار األمين، بإقرار نظام البصمة خمس مرات يومياً، للتأكد من 

وجود الموظف في مقر العمل، أي بمعدل كل ساعة ونصف على الموظف أن يذهب لآللة ويثبت حضوره، أو ربما سيتم 

داخل مكتبه، كسبًا للوقت، وكي ال يهدر دقيقة واحدة بعيدًا عن العمل، وربما خاصة لكل موظف، « تبصيم»تأمين آلة 

يحتاج الرقيب إلى آلة جديدة يتم تركيبها فوق رأس كل موظف لقراءة أفكاره، فقد يفكر بشيء خارج نطاق العمل، كاألسرة 

 !غيرواألطفال مثالً، عندها يجب الخصم منه ألنه سرق دقيقتين من ذهنه لصالح بيته الص

ليس األمر بهذا الشكل، وال يتم انضباط الموظف بهذه الطريقة، فضالً عن إنتاجيته وهي األمر األكثر أهمية، ألن هناك 

ً على مكتبه طوال سبع أو ثماني ساعات، لكنه ال  اختالف بين االنضباط واإلنتاجية، فقد يكون الموظف منضبًطا، جالسا

ش وال ينش، فرغم انضباطه وجلوسه الطويل تكون إنتاجيته في اليوم محدودة ، أي ال يه«المزهرية»يختلف أبدًا عن 

للغاية، وهذا أمر ال فائدة منه، مجرد استهالك طاقة كهربائية للمكتب، وربما إشغال الموظفين اآلخرين المجتهدين عن 

 !إنجاز مهامهم

من مراقبة حضوره وانصرافه، ففي علوم أعتقد أن نظام الحوافز والعقوبات للموظف أكثر أهمية وجدوى إلنتاجيته 

اإلدارة وفنونها، تظهر أهمية التمييز بين الموظف المتميز، الموظف المنتج والمبادر، وبين الموظف المهمل والكسول، 

 .إما بتشجيع الموظف المتميز وتحفيزه، أو بمعاقبة الموظف المهمل، أو بهما معًا

ن موظف نشط وموظف خامل، إال في فروق بسيطة قد ال تمثل شيئًا للبعض، ولعل مشكلة الموظف الحكومي أن ال فرق بي

ففكرة تباين نسبة العالوة السنوية بين موظف وآخر نهاية العام، كال حسب جهده وتقييمه السنوي، فكرة رائدة ومهمة يجب 

تقييم الموظف بعيدًا عن  تطبيقها فعالً، سواء على الموظف العام أو على المعلم، لكن يجب التثبت وتحري الدقة في

الحكوميين ال المحسوبيات والمواقف الشخصية، وهناك الكثير من األفكار التي تضمن العدالة في التمييز بين الموظفين 

 .يتسع المقال لذكرها
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 حقوق اإلنسان ف  العامل
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 ق اإلنسان يعتمد قرارا بشرن تدهور حالة جملس حقو

 حقوق اإلنسان يف حلب
 م   0226 أكتوبر 02 -هـ 2418محرم  02  الجمعة مركز أنباء األمم المتحدة: المصدر

VQrLcs-.asp?newsID=27368#.WAxVhttp://www.un.org/arabic/news/story 

 

تدهور حالة حقوق اإلنسان في الجمهورية العربية السورية، "اعتمد مجلس حقوق اإلنسان في جنيف للتو قرارا بشأن  

، بصيغته المعدلة شفويا، حيث صوت أربعة وعشرون بلدا عضوا لصالح القرار، وسبعة بلدان "والحالة األخيرة في حلب

 . ستة عشر عن التصويت ضده، فيما امتنع

وخالل الجلسة االستثنائية التي دعت إليها المملكة المتحدة بالنيابة عن مجموعة أساسية من الدول بما فيها ألمانيا وفرنسا 

وإيطاليا واألردن والكويت والمغرب وقطر والمملكة العربية السعودية وتركيا والمملكة المتحدة والواليات المتحدة، و 

 .دولة أخرى، طرحت روسيا خمسة تعديالت على مشروع القرار، غير أن جميعها قوبل بالرفض 11بدعم من 

ويطالب  القرار بصيغته النهائية جميع األطراف في النزاع السوري، وال سيما السلطات السورية وحلفاءها، باالمتثال 

اإلنسان، حسب االقتضاء، بما في ذلك فيما  فورا اللتزاماتها بموجب القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق

يتعلق بجميع المناطق المحاصرة والتي يصعب الوصول إليها، ويدعو جميع األطراف إلى التنفيذ الكامل والفوري لجميع 

 .أحكام قرارات مجلس األمن ذات الصلة

وخاصة السلطات السورية ومؤيديها،  ويحث القرار على التنفيذ الفوري لوقف العمليات العدائية؛ ويطالب جميع األطراف،

بالسماح فورا بوصول المساعدات اإلنسانية السريع واآلمن، ودون عوائق والمتواصل لوكاالت األمم المتحدة اإلنسانية 

وشركائها، بما في ذلك عبر خطوط النزاع والحدود، من أجل ضمان وصول المساعدة اإلنسانية إلى المحتاجين من خالل 

 .رةالطرق المباش

ويطلب قرار مجلس حقوق اإلنسان أيضا من النظام وحلفائه التوقف فورا عن القصف الجوي وأنشطة الطيران العسكري 

 .فوق مدينة حلب

ويطالب كذلك أن تتعاون السلطات السورية بشكل كامل مع مجلس حقوق اإلنسان واللجنة الدولية المستقلة للتحقيق في 

الل منح اللجنة وصوال فوريا وكامال وغير مقيد إلى جميع أنحاء الجمهورية العربية الجمهورية العربية السورية من خ

 .السورية

فيما يدين بشدة األعمال اإلرهابية والعنف المرتكب ضد المدنيين من جانب داعش وجبهة النصرة أو منظمات إرهابية 

النطاق للقانون اإلنساني الدولي لحقوق  أخرى حددها مجلس األمن، واستمرار انتهاكاتها الجسيمة والمنهجية واسعة

اإلنسان، يؤكد القرار أن اإلرهاب، بما في ذلك األعمال التي يقوم بها داعش، ال يمكن وال ينبغي أن ترتبط بأي دين أو 

 .0224لعام  0272جنسية أو حضارة، ويشدد على أهمية التنفيذ الكامل لقرار مجلس األمن 

د من مساءلة جميع المسؤولين عن انتهاكات القانون اإلنساني الدولي من خالل آليات ويؤكد القرار على ضرورة التأك

العدالة الجنائية المحلية أو الدولية المناسبة والنزيهة والمستقلة، ويشدد على ضرورة مواصلة اتخاذ خطوات عملية نحو 

 .الدولية في هذا الصددهذا الهدف، مشيرا إلى الدور الهام الذي يمكن أن تلعبه المحكمة الجنائية 

ويؤكد من جديد أن الحل السياسي المستدام الوحيد لألزمة الحالية في الجمهورية العربية السورية هو من خالل عملية 

سياسية شاملة وبقيادة سورية تشتمل على المشاركة الكاملة والفعالة للنساء، وتلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري، 

 0228على النحو الذي أقره مجلس األمن في قراره  0220يونيو  12الكامل لبيان جنيف المؤرخ وذلك بهدف التنفيذ 

http://www.un.org/arabic/news/story.asp?newsID=27368#.WAxV-VQrLcs


 

   

يف الصحافة  حقوق اإلنسان  

42 

، بما في ذلك من خالل إنشاء هيئة حكم انتقالي تتمتع بسلطات تنفيذية كاملة، والتي يجب 0221سبتمبر  07في ( 0221)

 0044تنفيذ الكامل لقرارات مجلس أن تتشكل على أساس التراضي مع ضمان استمرارية المؤسسات الحكومية، وال

 (.0226) 0068و ( 0224)

 .وبعد اتخاذ هذا القرار، اختتم مجلس حقوق اإلنسان جلسته االستثنائية، وقرر أن يبقي المسألة قيد نظره

ا وفي افتتاح االجتماع، قال المفوض السامي لحقوق اإلنسان زيد رعد الحسين، إن االنتهاكات واإلساءات التي يتعرض له

بل أنها تشكل أيضا "الناس في جميع أنحاء البالد، بما في ذلك الحصار والقصف في شرق حلب، ليست مجرد مآسي، 

 ".جرائم ذات أبعاد تاريخية

وفي رسالة مصورة إلى الدول األعضاء، دعا زيد إلى مساءلة جميع األطراف عن انتهاكات حقوق اإلنسان في القتال 

 .ألف مدني وشّرد أكثر من نصف عدد سكان سوريا 122الذي أودى بحياة حوالي 

مدينة حلب القديمة، مدينة الحضارة األلفية والجمال، هي اليوم مذبح من األلم، ومكان األلم والخوف الشنيع حيث تُحاصر "

مئات  وفيما نحن نتكلم، هناك. جثث األطفال الهامدة تحت الشوارع أو تحت االنقاض، وحيث تُقصف النساء الحوامل عمدا

موقعا محاصرا آخر، يواجهون نقص المواد الغذائية واألدوية واإلمدادات األساسية  27اآلالف من األشخاص العالقين في 

 ."الذي يهدد الحياة

وتنعقد الجلسة االستثنائية بطلب رسمي من المملكة المتحدة بالنيابة عن مجموعة أساسية من الدول بما فيها ألمانيا وفرنسا 

واألردن والكويت والمغرب وقطر والمملكة العربية السعودية وتركيا والمملكة المتحدة والواليات المتحدة، و وإيطاليا 

 .دولة أخرى 11بدعم من 

وأشار زيد إلى أن المدنيين في دير الزور وحماة وريف دمشق والعديد من المواقع األخرى، يعانون بشكل حاد في سياق 

 :وقال. القتال الدائر

فهذا ال ينتهك فقط كل . مجتمع الدولي الجماعي في حماية المدنيين ووقف إراقة الدماء يجب أن يؤرق كل واحد منافشل ال"

القوات التي أطلق . ولكن سيتحمل تكاليفه أطفالنا واألجيال القادمة -قاعدة من قواعد حقوق اإلنسان، مما يعتبر عارا علينا

فالهجمات اإلرهابية المرتبطة باألزمة ضربت جميع . لمنطقة وخارجهاعنانَها الصراُع السوري نشرت التطرف في ا

 ." أنحاء العالم

ويوثق موظفو المفوضية وموظفو لجنة التحقيق المستقلة المعنية بسوريا انتهاكات القانون اإلنساني الدولي من جانب جميع 

 .األطراف في حلب

القذائف األخرى في األحياء المدنية في غرب حلب، لكن، وتواصل جماعات المعارضة المسلحة إطالق قذائف الهاون و

بحسب زيد، فإن  الغارات الجوية العشوائية عبر الجزء الشرقي من المدينة من قبل القوات الحكومية وحلفائها مسؤولة 

 .عن الغالبية العظمى من الضحايا المدنيين

جزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد وإذا ارتكبت عمدا ك. هذه االنتهاكات تشكل جرائم حرب"وقال إن 

 ".المدنيين، فإنها تشكل جرائم ضد اإلنسانية

وأوضح المفوض السامي أن مسؤولية وقف األزمة السورية تقع أوال على عاتق مجلس األمن، ولكن ليس على سبيل 

 .الحصر، لذلك قد يتعين على الجمعية العامة أيضا أن تلعب دورا في ذلك

مداوالت اليوم، حث زيد أعضاء مجلس حقوق اإلنسان على نبذ الخالفات السياسية والتركيز بشكل خاص على وفي سياق 

ال تستطيع أية ميزة افتراضية في األالعيب "النساء والرجال واألطفال الذين تصرخ معاناتهم طلبا للمساعدة، قائال 

 ."المية أن تفوق هذا األلم والرعبالع
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 ابن الديرة
لو أن الهيئات والمنظمات والوكاالت الدولية التي أسندت لها األمم المتحدة، أو دولها، حق منح الدول شهادة حسن سير 

وسلوك لدول العالم بشأن احترام اإلنسان، كانت موضوعية، وشفافة في تقاريرها، ومنزهة عن الغرض والمصلحة، 

ولى عالمياً في مجال احترام اإلنسان واالهتمام بحاضره ومستقبله، والحرص وتتوخى الصدق، لكانت دولة اإلمارات األ

 .على منحه حقوقه كاملة، بمقدار رغبتها األكيدة في أن يؤدي ما عليه من التزامات وواجبات

يعايش الواقع، ولعل المواطن ابن اإلمارات، والوافد الضيف على اإلمارات، األكثر اقتناعاً وتأييداً لذلك، ألنه الوحيد الذي 

ويعلم كم أن االنسان هنا يعيش معززاً مكرماً، سيد نفسه وعرضه وماله وممتلكاته، آمناً عليها جميعها، ال يجرؤ أحد أن 

 .يدوس له على طرف، طالما أنه ملتزم أخالقياً وقانونياً وعرفياً بمتطلبات المجتمع الذي يعيش فيه، ونواهيه ومحرماته

في غاية االطمئنان، ولو كان لك حق على أحد ستناله بالقانون، وال يوجد من يستطيع االعتداء  تعيش في اإلمارات وأنت

 .عليك دون أن يفلت من العقاب

القيادة الحكيمة تتخذ من نفسها نموذجاً إلعالء حقوق اإلنسان مهما كان اسمه أو وضعه االجتماعي، وعند كل قسم لليمين، 

 .افة هللا في أحكامهم، وأن ال سلطان عليهم إال للقانون، وأن العدالة تتحقق بأيديهمفإنهم يحثون القضاة على توخي مخ

في اإلمارات ال وجود لمظلوم في المؤسسات العقابية واإلصالحية، وال أحد نهب حقه وضاع أمله ألن غريمه على قدر 

 .من الجاه والنفوذ

النظرات الدنيئة، ألنها تحصل على حقوقها بسرعة، وترد  في شوارع اإلمارات فقط، تمشي الفتاة والمرأة آمنة حتى من

لها كرامتها عاجالً إذا تعرضت لإلهانة، بفضل القانون والقائمين على تطبيقه من رجال أمن يخافون هللا، ويحرصون على 

ً شديداً، ويكفي أن تشتكي الفتاة أو المرأة لرجل شرطة من تعرضها للمعاكسة، حتى تجد المت هم خاضعاً المرأة حرصا

 .للتحقيق بهذا الشأن

قانون حقوق الطفل صناعة إماراتية خالصة، صدر وبدأ تنفيذه منذ بضعة أشهر، وتكفل السلطات للطفل حقه في الحياة، 

والبقاء، والنماء، وتوفير فرص تحقيق ذلك، وحمايته من االعتداء المباشر، واإلهمال، وتعرضه للعنف البدني أو النفسي، 

 .وقه وواجباته، وإتاحة الفرص أمامه واسعة ليحيا حياة آمنة، نظيفة، شريفةوتوعيته بحق

سجل حقوق اإلنسان في اإلمارات ناصع البياض، ومعطر بسلوك قيادة حكيمة، تحب شعبها باعتباره منها وهي منه، 

ر كل اإلمكانيات وتحرص على أن يكون من أسعد شعوب العالم، وهو اآلن كذلك ال يضاهيه أحد سعادة ورفاهية، وتسخ

 .والثروات للنهوض بمستوى معيشته
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