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 يرأس جلساته وزيران ورؤساء هيئات مبشاركة عاملية وحملية

 اليوم.. انطالق ملتقى الوقاية من االستغالل اجلنسي لألطفال
    م1056 نوفمبر 55  - هـ5418صفر  55الثالثاء  عكاظجريدة : المصدر

http://www.okaz.com.sa/article/1508835 

 

 (الرياض)منصور الشهري 

افتتاح ( الثالثاء)يرعى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية األمير دمحم بن نايف بن عبدالعزيز مساء اليوم 

ل عبر اإلنترنت في الرياض، ويرأس جلساته وزيران ورؤساء هيئات، الملتقى الوطني للوقاية من االستغالل الجنسي لألطفا

جهة والعديد من المنظمات المجتمعية والهيئات الدولية والجمعيات الوطنية واإلقليمية  55دولة و 51وتشارك فيه أكثر من 

جنسي لألطفال عبر المتخصصة من خالل عرض تجاربها الوقائية الناجحة التي ساهمت في معالجة مشكلة االستغالل ال

 .اإلنترنت وحمايتهم من اإليذاء

والمفاهيم وتبادل المعلومات في مجال الوقاية من  ويركز الملتقى على تعزيز التعاون اإلقليمي والدولي من خالل تعزيز القيم

ذلك بالعمل على االستغالل الجنسي لألطفال، وتعميق الخبرات والمهارات بين المشاركين في الملتقى بما يخدم الوقاية و

نشر التوعية الوقائية بمخاطر االستغالل الجنسي لألطفال عبر اإلنترنت ووسائل التقنية، وعرض نماذج إقليمية ودولية، 

 .اضافة إلى العمل لحماية المجتمع من مخاطر هذا الداء وذلك بالنهوض بالرقابة األسرية

ن هم رئيس هيئة التحقيق واالدعاء العام دمحم بن فهد آل عبدهللا، يذكر أن الملتقى يتضمن سبع جلسات يترأسها سبعة مسؤولي

وزير العدل رئيس مجلس القضاء األعلى الدكتور وليد بن دمحم الصمعاني، رئيس هيئة حقوق اإلنسان الدكتور بندر بن دمحم 

ير العمل والتنمية االجتماعية العيبان، رئيـس جامـعة نايف العربية للعلوم األمنية الدكتور جمعان بن رشيد بن رقوش، ووز

الدكتور مفرج بن سعد الحقباني، رئيس ديوان المظالم الدكتور خالد بن دمحم اليوسف، ومحافظ هيئة االتصاالت وتقنية 

 .المعلومات الدكتور عبدالعزيز بن سالم الرويس

 نعمل مع شركائنا للحد من تعنيف األطفال: القحطاني

وق اإلنسان الدكتور مفلح القحطاني أن الجمعية تشارك الجهات ذات العالقة األخرى بعدد أكد رئيس الجمعية الوطنية لحق

ً عبر شبكة اإلنترنت،  ً استغالل األطفال جنسيا من التدابير الالزمة للحد من انتشار ظاهرة العنف ضد الطفل، وخصوصا

ً إلى أنه لدى الجمعية إدارة متخصصة لتلقي الشكاوى والبالغات، تعم ل على توفير جميع الوسائل الممكنة لتلقي هذه الفتا

 .البالغات وتسهيل طرق التواصل بالمهتمين بشأن الطفل بما يضمن له حماية أفضل

: ولفت إلى أن عقد الملتقى يأتي تأكيداً لحرص الجهات المعنية في المملكة على حماية األطفال وتمكينهم من حقوقهم، وقال

 .«ة اإلسالمية في حماية حقوق اإلنسانإن المملكة تستند إلى الشريع»

 مواجهة االستغالل الجنسي بالتوعية : قيادات أمنية

أكد عدد من القيادات األمنية أهمية إشراك المدارس والمساجد واآلباء في توعية األطفال للوقاية من االستغالل الجنسي عبر 

وس األطفال حتى يستطيعوا مواجهة أية حالة تحرش اإلنترنت، الفتين إلى أهمية تشجيع األسر على زرع الثقة فى نف

 .ويكونوا قادرين على التحدث إلى ذويهم

أوضح مدير شرطة منطقة الرياض اللواء سعود الهالل أن االنتشار المتزايد لإلنترنت في جميع أنحاء العالم أصبح واقعا 

ن مهارات متقدمة في استخدام تلك األجهزة، الفتاً إلى تعيشه المجتمعات بجميع فئاتها العمرية السيما األطفال، كونهم يمتلكو

أن الدراسات الحديثة أكدت خطورتها على األطفال الذين يتعرضون من خاللها إلى مخاطر مشاهدة المواد اإلباحية 

 .واالستغالل الجنسي عبر شبكة االنترنت
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ر الجهود وتكاتف مكونات المجتمع للتصدي من جهته، أكد مدير شرطة منطقة حائل اللواء عثمان المحيميد ضرورة تضاف

إن أطفال اليوم هم آباء »: لكل ما يتعرض له األطفال من خالل اإلنترنت وتكثيف البرامج التوعوية بهذا الخطر، وقال

 .«وأمهات الغد فيجب تنشئتهم بشكل صحيح وحمايتهم

انين الدولية حول فرض عقوبة ضد المتحرشين تختلف القو»: وقال مدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء سعيّد القرني

 .«تستحق العقوبة متى ما استقامت أركان الدعوى وبان الضرر« جريمة»إلكترونياً، ولكنها تتفق على تصنيفها كـ

وشدد مدير شرطة منطقة الباحة اللواء علي بن دمحم آل هادي أن الملتقى يأتي تأكيداً على حرص الدولة على مكافحة ظاهرة 

رش الجنسي لألطفال عبر اإلنترنت نظراً لما يعانيه الكثير من مستخدمي شبكات التواصل االجتماعي من تعرضهم التح

لممارسات وأفعال غير أخالقية، مطالباً مؤسسات المجتمع ممثلة في التعليم والمساجد بالقيام بدورها اإليجابي في نشر الثقافة 

 .مستخدمي شبكات التواصل االجتماعيلدى 

 

 

 
 «الدراسة والعالج»عاشت طفولة قاسية وحرمت من أبسط حقوقها 

 رفض والدها إضافتها فأصبحت زوجة « بيش»فتاة « ديانا»
 وأم بال هوية

    م1056 نوفمبر 55  - هـ5418صفر  55صحيفة أنباء السعودية الثالثاء : المصدر
aanews.com/archives/40697http://anb 

 

 :جازان / شائع عداوي ـ أنباء • 

فتاة في العقد الثاني من عمرها تعيش في محافظة بيش بمنطقة جازان، عاشت طفولة قاسية وحرمت من أبسط « ديانا»

نسانية واجتماعية بسبب عدم اضافتها في البطاقة العائلية ما جعلها تعيش في دوامة إ« الدراسة والعالج»حقوقها الضرورية 

ولجة من االسئلة الحارقة واالستفهامات المؤلمة التي تحاصرها فهي ال تزال تجهل األسباب العميقة والوجيه التي دعت 

والدها إلى رفضها وإخراجها من حياته طوال هذه المدة القاسية التي عانت فيها من الحرمان األبوي فهي لم تلتحق بالدراسة 

سبيل الحصول على العالج في المستشفيات الحكومية بسبب عدم وجود اية أوراق أو اثباتات  وتعاني من عقبات في

شخصية لها بسبب تعنت والدها ورفضه أضافتها وتضاعفت احزانها وتجددت اوجاعها بعد ان تزوجت بطريقة غير نظامية 

ا وأخر يتحرك في داخل احشائها، حيث في ـ اجراءات اتمام الزواج ـ عقد النكاح فأصبحت زوجة وأما لطفل يجري أمامه

 .راجعت الجهات المختصة وحقوق اإلنسان التي تفيد ان قضيتها يتوالها القضاء

المعقدة والمتشعبة والتقت جميع االطراف وساهمت في تقريب « ديانا»بدورها االنساني واالعالمي تابعت قضية « أنباء»

االنسانية واالجتماعية والشرعية مع عدد من المختصيين وخرجت  وجهات النظر كما ناقشت القضية من جميع جوانبها

 :بالتقرير التالي 

 اراجع المراكز الطبية بأسم أختي• 

من طفولتي ووالدي رافض إضافتي بالسجل المدني وأمي طرقت كل ابواب الجهات المختصة من »: بداية قالت الفتاة ديانا 

ي وتضيف منذ صغري ووالدي يعاملني بكل قسوة ويضربني حتى كبرت أجل اضافتي وارجع المراكز الطبية باسم أخت

وجاء ابن الحالل والنصيب ووافقت عليه بسرعة كي ارتاح من العذاب والحياة المؤلمة التي كنت اعيشها وتزوجت وأنجبت 

ات بطفلي لتلقي طفال وفي احشائي طفال أخر ولكنني اآلن اعيش في دوامة وعذاب ال يطاق وال استطيع مراجعة المستشفي

http://anbaanews.com/archives/40697
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العالج أو متابعة حملي بسبب عدم وجود أوراق ثبوتيه حتى عقد النكاح غير رسمي حيث تم عن طريق مأذون يمني ولم يتم 

، مشيرة إلى ان زوجها يطالب بتوثيق العقد من «التصديق عليه لذات السبب رغم المراجعات المستمرة للجهات المختصة

اها حال دون ذلك وتقول راجعنا حقوق اإلنسان من أجل التدخل في موضوع إضافتي أجل اضافتها معه ولكن رفض والد

 .وطرحنا عليهم القضية ولكن دون فائدة حسب تعبيرها

تطالب من الجهات المختصة واإلنسانية واالجتماعية وحقوق اإلنسان وأهل الخير التدخل في اقناع والداها اضافتها « أنباء»

 .مستقبلها ومستقبل أطفالها األسري بسجله المدني حتى ال يضيع

ديانا ابنتي ولم ننكرها والذي حدث انها »: عن القضية قالت « عجمانة»وبسؤال األم « األبوين»التقت بأهل ديانا « أنباء»

ً )خرجت من البيت دون علمنا ولكن تفاجئنا باتصال من أم فيصل  تخبرنا بان أبنتي عندهم وهي في الحفظ ( زوج ديانا حاليا

الصون وهي ترغب الزاج من أبني فيصل وهو يرغب الزوج منها، ولذلك ابوها رفض يضمها وبعد تدخل الناس وأهل 

 .الخير اضطر للموافقة على الزواج وتكفل بكل المصاريف

 ديانا أبنتي شرعاً • 

لحمي ودمي وال انكرها لكن  ديانا بنتي شرعا ومن»: الذي التقينا به بأنها أبنته شرعا وقال « مثني»وبينما يعترف والدها 

 .«نظرا لعصيانها وهروبها من البيت وزواجها غصبا عني وبموافقتي فهجرتها

تقدمت على األحوال المدنية بصبيا بضم وإضافة جميع أبنائي »: وعن سؤاله لماذا ال يقوم بإضافتها بالسجل المدني ؟ قال 

نا اجانب وغير سعوديين وأسمي وأسماء ابنائي تغيرت إلى وعند مراجعتي فوجئت برد الموظف بأن« ديانا»ومن ضمنهم 

« يمني»ومرة أخري « إثيوبي»ومرة « حبشي»وجنستنا مرة يقولوا « قروش»وديانا باسم « حسن»اسماء أخرى فانا باسم 

وراق بعدها قالوا لي حدث خطأ من إدارة األحوال في الرياض وراجعتهم مرة أخريىوغيرت األ« سعوديين»وأثبت لهم اننا 

لم يتم اضافتها من قبل موظف « ديانا»ومع االسف حدث خطأ أخر باألسماء والجنسية وطالبت حتى عدلوا الخطأ وبقيت 

الذي ضيع الملف وحملوني مسؤولية ذلك وأنا حاليا أطالب األحوال المدنية في صبيا وجازان ( أنباء تحتفظ باسمه)األحوال 

ه على استعداد تام إلضافتها شريطة ان يعطوه حقه من مهر ابنته ومقداره خمسين ألف بالملف القديم المفقود، مشيرا إلى ان

 .«حضر والد الزوج وأعطاني خمسه أالف لاير فقط صرفتها في لوازم أتمام الزواج ومن عزائم وحفالت: لاير، مضيفاً 

 بدون هوية• 

نعم تم عقد النكاح عن طريق »: اعترف بذلك وقال وبسؤاله بأن اجراءات كتابه عقد النكاح تمت عن طريق مأذون يمني ؟ 

مأذون يمني ألن ديانا بدون هوية وغير مضافة في كرت العائلية وأالن اذا أعطوني حقوقي مستعد اعقد لها في المحكمة 

 .وال يستطيع اكمال الحديث« الدرن»، مشيرا إلى انه حاليا يمر بعارض مرضي ويرقد بمستشفي «وهللا يوفقهم

: وعرضت عليه مطالب والد ديانا والذي أكد على انه مستعد بدفع حقوق المهر وقال « فيصل»التقت بالزوج  «أنباء»

زوجي الزال طالب في الثانوي وليس معنا ما ندفعه لكن والدي يضيفني »: وهنا تدخلت ديانا بقولها « مستعد اعطية حقه»

 .«ونقدّم على قرض من بنك التسليف ونعطيه

يب وجهات النظر وحل هذه القضية اإلنسانية واالجتماعية المعقدة رجعت لألب فرفض وبعد محاوالت وافق ولتقر« أنباء»

أصرت « ديانا»شريطة ان يدفع نصف المبلغ والباقي على أقساط ورجعنا لفيصل وأبلغناه بموافقة عمه والد زوجته ولكن 

 .أن يضيفها اوال

نصف المبلغ والباقي أقساط « فيصل»ليه حل انه خالل ثالثة أشهر يدفع ومع ذلك تواصلنا مع األب مرة أخرى وطرحنا ع

 .ورجعنا لفيصل ووافق« أنباء»ووافق بوساطة 

 تقريب وجهات النظر• 

استطاعت انهاء الخالفات وتقريب وجهات النظر مع كل اطراف القضية المزمنة رغم معارضة « أنباء»وبفضل هللا ساطة 

ي من تكفلت بالزواج واألب لم يدفع وال لاير وأحد وأنها تقدمت لرئيس المحكمة والذي بدوره أنها ه»: أم فيصل التي تقول 

استدعى األب لزواج بنته ألنه كان رافض والبنت عندنا ووافق األب، وتضيف اآلن كيف يطالب بالمبلغ وانأ صرفت على 

 .د زيارتنا لألب بعد خروجه من المستشفىالزواج من ذهب وخالفة لكن هذه المشكلة سنصل لحل لها ـ بأذن هللا ـ عن

 .«هذه القضية يتوالها القضاء»: وحول القضية قال رئيس هيئة حقوق اإلنسان بمنطقة جازان الدكتور أحمد البهكلي 

 هل عقد النكاح جائز ونظامي• 

ن في القضية والعقد ويبقي السؤال هنا والذي طرح نفسه هل عقد النكاح جائز ونظامي ؟ يؤكد عدد من ذوي االختصاص ا

بعض التجاوزات والخروقات ويحتاج لمراجعة ووقفة جادة، وحول جواز العقد من عدمه وحكم الشرع واألنظمة وتواصلنا 

 :مع عدد من المختصين 
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العقد »: حيث قال متحدث فرع وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد بمنطقة جازان الشيخ دمحم كريري 

ئز نظاما الن المأذون اليمني ال يملك الصالحية في اتمام العقد إال لطرفين يمنيين وعليهم مراجعة القاضي واإلمارة غير جا

 .«لتصحيح ذلك

فيما أكد مدير عام سجون منطقة جازان العقيد شائع القحطاني ان العقد صحيح من الناحية الشرعية مادام تم برضى وموافقة 

 .د إال أنهم يعتبرون مخالفين للنظام وقد تتخذ إجراءات بحق المخالفينالولي الشرعي وحضور الشهو

وأكد المحامي ناصر أبو عبد الرحمن على ان العقد شرعا جائز لكن من الناحية القانونية البد أن يوثق من السفارة اليمنية أو 

صحيح وضعها والعقوبة تأديبية لمخالفته أن يعاد العقد للمحكمة مرة أخرى ويعقد للبنت القاضي وعلى األب اضافة أبنته وت

 .النظامية

وأشار المؤذون الشرعي محسن الشيخ إلى ان العقد صحيح شرعا وعليها التقدم لإلمارة لتوثيق العقد وعلى األب نظاما 

 .احضار شهود للمحكمة يثبت انها أبنته أو بتحليل دي إن أي

نظام العقود يعود للمحكمة وال يوجد بها »: قة جازان حول القضية من جانبه قال فضيلة الشيخ دمحم شامي شيبة مفتي منط

 .«فتوى

الزواج بهذه الطريقة فيه مخالفة وخروقات والبد من توثيق العقد نظاما كون الزوجة »: أما القاضي أحمد الحسيني فقال 

مخولة بمثل هذه األمور أو مجهولة والمؤذون يمني غير مصرح له وعلى األب والزوج مراجعة المحكمة ألنها الجهة ال

 .«جعة اإلمارة لتوثيق العقد نظامامرا
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 «وازع»

 م1056نوفمبر  56 -هـ 5418صفر  56جريدة الحياة  األربعاء : المصدر
http://www.alhayat.com/m/opinion/18547966 

 

 العزيز السويدعبد
، وتكاد تتحول إلى كيس مالكمة، يتحمل الضرب نيابة عن (نزاهة)هناك انطباع سلبي سائد عن عمل هيئة مكافحة الفساد 

إذ كان من المنتظر بعد إنشاء الهيئة . أجهزة حكومية أخرى تدور حول أعمالها ونشاط مسؤولين فيها تساؤالت وإشاعات

لمكافحة الفساد وحماية النزاهة، وأن ينعكس هذا على األداء الحكومي في المشاريع أن يلمس المواطن جهوداً حقيقية 

الصغيرة والكبيرة، لكن المواطن لم يَر فعالً معتبراً واضح المعالم، اللهم سوى بعض ردود األفعال الصغيرة والوقتية 

 !ضعيفة األثر

يئة تسببه في أنواع من الفساد في الجهاز الحكومي ومع ظهور تبرير ضعف الوازع الديني واألخالقي الذي اكتشفت اله

حددت النتيجة التي توصلت إليها . يتوقع منها أن تبحث في أسباب الضعف ومكامنه ثم العمل على تقويته« الخدمي»

هو المصاب بالفساد، وكأن ذلك يشير إلى أن الجهاز الحكومي غير « الخدمي»أن الجهاز الحكومي « نزاهة»دراسة 

 !سليم، أو يحتاج إلى دراسة هو اآلخر« الخدمي»

أن لهيئة مكافحة الفساد قدرات محدودة، ونطاق بثها في المكافحة وحماية  -وبعد هذه المدة من عمرها  -من الواضح 

ال تختلف عن جمعية حقوق اإلنسان أو هيئة  -في تقديري  -النزاهة ما زال هو اآلخر ضعيفاً وال يتعدى الصوت، وهي 

 .سان في القدرات وإمكان العمل وحدودهحقوق اإلن

ً في شأن يتعلق  وإذا بدأت جهة حكومية تتحدث عن التوعية ومسؤولية المجتمع حول هذا الشأن وذاك، خصوصا

بصالحيتها ووظيفتها التي أنشئت من أجلها، فهو من دالئل انخفاض السقف عندها، وعدم قدرتها على فعل شيء خارج 

 .ميل المجتمع السلبياتاألحاديث عن التوعية وتح

توصلت إلى مسؤولية ضعف الوازع الديني واألخالقي يمكن لها أن تعمل كما عملت وزارة العمل في « نزاهة»وبحكم أن 

، يفتح بابه لكل من يريد تقوية وازعه الديني «وازع»برنامج بمسمى « نزاهة»بداية طفرتها في النطاقات، فيكون لدى 

 .رف له مكافأة لشجاعته في اإلعالن عن نقص يعتريه في الديني واألخالقيواألخالقي، ويفّضل أن تُص

في مد نطاقات ونهج وزارة العمل ليصبح ملهماً ألعمال الحكومة ككل، أتوقع أن يسهم برنامج « حافز»ومثلما أسهم 

أصبح قيد التشغيل بعد  في إقناع الرأي العام بأن العمل على المكافحة للفساد وحماية النزاهة بعالج األسباب« وازع»

 .سنوات من التسخين
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عاجل السعودية مدير فرع حقوق االنسان بالشرقية يزور فرع 

 الشؤون االسالمية باملنطقة
 م   1056نوفمبر  51 -هـ 5418صفر  51 السبت  14مصر : المصدر

 رابط الخبر

 

عاجل السعودية مدير فرع حقوق االنسان بالشرقية يزور فرع الشؤون االسالمية بالمنطقة عاجل السعودية مدير فرع 

 إنشر على تويتر    حقوق االنسان بالشرقية يزور فرع الشؤون االسالمية بالمنطقة إنشر على الفيسبوك  

عبداللطيف بن عادي العتيبي  -عاجل اخبار السعودية حيث قام مدير فرع هيئة حقوق اإلنسان بالمنطقة الشرقية األستاذ 

عبدهللا بن دمحم  -بزيارة لفرع وزارة الشئون األسالميه والدعوه واإلرشاد بالمنطقة الشرقية التقى خاللها بفضيلة الشيخ 

ع الوزارة حيث جرى خالل تلك اللقاء تبادل األحاديث الوديه فيما قام االعتيبي بالتعريف بهيئة حقوق اللحيدان مدير فر

اإلنسان وأهدافها وأعمالها والواجبات المناط بها خاصة فيما يتعلق بنشر ثقافة حقوق اإلنسان ونشرها بين األهالي عن 

ريق مكاتب الجاليات التابعة للوزارة كما أتفق الجانبان على وبين العماله األجنبيه عن ط' طريق أئمة المساجد والدعاة

وأختتم ' أهمية تعزيز آفق التعاون بين فرع هيئة حقوق اإلنسان بالشرقية ووزارة الشئون اإلسالميه والدعوه واإلرشاد

حقوق اإلنسان خالل اللقاء بتقديم بعض المطويات ونشرات الهيئة لفضيلة الشيخ عبدهللا اللحيدان ورافق مدير فرع هيئة 

 .الهيئة عيسى بن عبدهللا الحسيناناللقاء مدير العالقات العامة واإلعالم ب
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/عاجل-السعودية-مدير-فرع-حقوق-الانسان-بالشرقية-يزور-فرع-الشؤون-الاسلامية-بالمنطقة.html
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 حوار حقوق اإلنسان مع الكنديني

 م   1056نوفمبر  51 -هـ 5418صفر  51 األحد  الرياضجريدة : المصدر

h.com/1547404http://www.alriyad 

 

 عبداهلل بن خبيت
من يرفض أو يقاوم حقوق . EVOLUTIONحقوق اإلنسان مرحلة جوهرية من مراحل التطور النوعي البشري 

من الصعب على األجيال الجديدة أن تالحظ هذا التطور الجوهري .. اإلنسان مازال أسير الثقافات القديمة أو صاحب هوى

إنسان .. من ولد على العدالة أو الثراء ال يمكن أن يتخيل خطورة غيابهما.. ق اإلنسانالذي حدث للبشرية تحت اسم حقو

كان الرق وإذالل المرأة وأعمال السخرة وغيرها من الممارسات القاهرة من األمور .. اليوم غير إنسان الماضي تماما

إذا اطلعت على كثير من الكتب التراثية .. دهيةالعادية التي يعيشها إنسان األزمنة السابقة كجزء من الحياة المشروعة والب

وبيعها وشرائها وإهدائها بوصفها بضاعة ال إنسانا من ( الجارية)عند كثير من الشعوب ستالحظ ان الحديث عن 

 ..يتحدث عنها المؤلف كما نتحدث اليوم عن السيارة أو الحذاء.. ال تثير أحدا.. البدهيات

قبل بعض الدول الكبرى وبعض أصحاب المصالح ال يعني أن ننظر إليها بريبة أو أن استغالل مبادئ حقوق اإلنسان من 

حقوق اإلنسان هي العدالة التي . نسمح للمعادين لحقوق اإلنسان االستفادة من ذلك لتبرير وتعزيز مواقفهم الالإنسانية

أقريناه واعترفنا به ووقعنا عليه موضع الصراعات يجب أال تثنينا عن متابعة وضع ما تحقق منها وما .. ننشدها ونتمناها

يجب أن ننظر لألمر من زاوية مصالحنا وسعينا للرقي ال استجابة لالتفاقيات الدولية أو ضغوط الدول التي .. التنفيذ

تجديد عضوية المملكة في لجنة حقوق اإلنسان باألمم المتحدة شهادة يجب أن . تستخدم هذه القيمة السامية لتحقيق مكاسب

 .ز بها ويجب أن تكون دافعا لمزيد من النضال من أجل حقوق اإلنسان العالمي داخل المملكة وخارجهانعت

في ضيافة الملحق الثقافي بكندا الدكتور علي البشري سعدت بلقاء معالي رئيس هيئة حقوق اإلنسان الدكتور بندر العيبان 

اليه في زيارة رسمية لكندا اجتمع فيها بعدد من كبار كان مع.. وسعادة سفير المملكة بكندا األستاذ نايف السديري

 .يمكن القول إنها زيارة نوعية بكل المعايير.. المسؤولين النافذين في كندا

حقق كثير من هؤالء المسؤولين نجاحات .. اعتدنا أن نرى زيارات مسؤولين ببواعث سياسية أو تجارية او أمنية الخ

.. ولكنها تبقى نجاحات قابلة للتالشي بتالشي زمن االتفاق عليها.. ا السياسي الخانعكست على أمننا واقتصادنا ووضعن

أتمنى على سفارة المملكة أن .. نحن في حاجة إلى لقاءات ذات طابع حضاري وإنساني أكثر من هذه الزيارة الوحيدة

جاهلنا كثيرا االحتكاك بالشعوب على ت.. تسعى إلى وضع برامج متعددة في المجاالت اإلنسانية والثقافية مثل هذه الزيارة

هذه اللقاءات ال تأتي لتسويق المملكة .. قلة هذه اللقاءات يولد سوء فهم وتباعد ونمو الشكوك المتبادلة.. هذا الصعيد

حضاريا ولكن تأخذ أهميتها من تعزيز فهمنا وتطبيقاتنا لحقوق اإلنسان وإكسابنا مزيدا من الخبرة، وفي الوقت نفسه تساهم 

في تبديد جهل اآلخرين حول تطبيقات حقوق اإلنسان في المملكة وتفهم الظروف الموضوعية التي تعرقل بعض 

أبان لهم الدكتور العيبان كما فهمت موقف المملكة وجهد المملكة في دفع البالد للمضي قدما في هذا المنحى .. تطبيقاتها

ا حقيقيا لموقف المملكة وسعيها الجاد للمضي في هذا المطلب سعدت جدا أن المسؤولين الكنديين أبدوا تفهم.. الخطير

 .المفاهيم ليست مبنى أو طريقا يمكن أن ينجز في وقت محدد؛ بل إيمان يتم تعميره في النفوس بالتدريج.. اإلنساني العظيم

مات والصحف ليست كل المنظ.. تركنا العالم يقرأ عن حقوق اإلنسان في المملكة من الصحف األجنبية والمنظمات

ال شك ثمة من ينتقد المملكة بأمانة وإيمان وثمة من يضمر سوء .. معادية، ولكنها ال تتحدث إال عند ارتكاب األخطاء

ال ( كالفنانين واألدباء والفرق الشعبية)زيارات السعوديين للدول المؤثرة ككندا على المستوى الرسمي والشعبي .. النية

ا قام به الدكتور بندر العيبان في تبديد سوء الفهم عند الكنديين أهم من كل برامج العالقات لعل م.. يمكن االستغناء عنها

 ..العامة أو المقابالت الصحفية أو استئجار من يتحدث نيابة عنا أو ترك اآلخرين يلوكون سمعة المملكة بما يشاؤون
 

http://www.alriyadh.com/1547404
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 متخصصة حتذر من تزايد التحرش اجلنسي باألطفال

 مليون رابط إباحي 65.2بج  هيئة االتصاالت حت
 م1056 نوفمبر 51 -هـ  5418 صفر 51جريدة عكاظ الخميس : المصدر

http://www.okaz.com.sa/article/1509285 

 

 (الرياض)منصور الشهري 

ألفا أخرى في  115مليون رابط إباحي، وإزالة  1.56ر من أعلنت هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات تمكنها من حجب أكث

 .طلب من عموم مستخدمي شبكة اإلنترنت 1000مواقع التواصل االجتماعي، فيما تتعامل مع 

جاء ذلك في ثاني أيام جلسات الملتقى الوطني للوقاية من االستغالل الجنسي لألطفال عبر اإلنترنت، الذي تنظمه وزارة 

 .في األمن العام في العاصمة الرياض، وشهد حضوراً كبيراً من فئات المجتمع كافةالداخلية ممثلة 

دور »وكشفت رئيسة برنامج األمان األسري الوطني األميرة عادلة بنت عبدهللا بن عبدالعزيز في ورقة عمل بعنوان 

لبيانات اإلحصائية المرصودة حول أن ا« الجنسي لألطفال عبر اإلنترنت برنامج األمان األسري في الوقاية من االستغالل

الذكور ضعف )العنف الجنسي ضد األطفال في السعودية تشير إلى أن واحدا من كل ستة أطفال يتعرض للعنف الجنسي 

طفال تم تصويره في أوضاع  40طفال أُجبر على مشاهدة مواد إباحية، فيما واحد من كل  55، وواحدا من كل (اإلناث

 .إباحية أو مخلة

إن خطر تعاطي الكحول أو المخدرات بين من تعرضوا للعنف الجنسي في الطفولة »: في اإلحصاء الذي قدمته وقالت

، مؤكدة أن برنامج «ضعفاً  51سبعة أضعاف اآلخرين، وخطر االنتحار بين من تعرضوا للعنف الجنسي في الطفولة 

ف األسري برامج الوقاية والمساندة، ويعمل على األمان األسري الوطني يسعى إلى أن يقدم مركز التميز في شؤون العن

نشر الوعي وبناء شراكات مهنية في المتخصصين والمؤسسات الحكومية واألهلية والمنظمات الدولية لتوفير بيئة أسرية 

 .آمنة في المملكة

عمل بعنوان وأوضحت مدير عام سياسات وتخطيط المناهج في وزارة التعليم الدكتورة فاطمة علي الشهري في ورقة 

أن هناك دراسة شّخصت « المواطنة الرقمية في مواجهة االستغالل الجنسي لألطفال عبر اإلنترنت ووسائل التقنية»

الوضع الحالي في المملكة وتوصلت إلى أن ضعف مشاركة األسرة السعودية في العملية التربوية والتعليمية كان له العديد 

رة والمجتمع واالقتصاد على المدى الطويل، مؤكدة أن األسرة تشكل العنصر األساسي من اآلثار السلبية على الفرد واألس

 .في العملية التربوية والتعليمية وهي النواة للمجتمعات

إن الدراسات العلمية أثبتت أن الدول ذات األداء المرتفع لديها ثقافة قوية متعلقة بمشاركة األسرة، كما أن إشراك »: وقالت

من أجل تعزيز دور األسرة في التحول الوطني تجب مواجهة »: ، مضيفة«ثير عال في جودة مخرجات التعليماألسرة له تأ

الفجوة الحالية والمتمثلة في ضعف قدرات األسر للمساهمة في العملية التربوية والتعليمية، وعدم توافر المعرفة 

 .«ة لألبناء، وتحسين مهاراتهم الحالية وتعزيز القيم لديهموالمهارات المساعدة على تقديم الدعم لتطوير اإلمكانات المعرفي

وبيّنت أن الهدف الرئيسي من الرؤية المقترحة هو دعم دور جميع المؤسسات المجتمعية المعنية بتربية الطفل في غرس 

ت تنعكس قيم المواطنة الرقمية في نفوس الطالب للتغلب على ما قد يترتب على االستخدام السيئ للتقنية من مشكال

بصورة سيئة على شخصيات الطالب في المستقبل، الفتة إلى أن الجهات المعنية بإنجاح تلك الرؤية هي وزارات التعليم، 

 .العمل والتنمية االجتماعية، واالقتصاد والتخطيط

لطفل ووقايته حماية ا)الدكتورة هدى الحمود في ورقة بعنوان ( فطن)وكشفت مشرفة عموم في البرنامج الوطني الوقائي 

أن الدراسات واإلحصاءات العالمية تشير إلى أن ( «واجب ومسؤولية»من التحرش واالستغالل الجنسي اإللكتروني 

 .من األفراد عرض عليهم شكل من أشكال التحرشات الجنسية سواء اإللكترونية أو خالفها من األشكال% 10
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مقابل كل أربعة أطفال يتم التحرش الجنسي »: طفال، وقالتوأوضحت أن في المملكة تزايدا في التحرش الجنسي باأل

 .، مؤكدة أن هذه النسبة خطيرة وتستدعي من الجميع تضافر الجهود«اإللكتروني بطفل واحد

وطالبت الحمود بتكثيف متابعة الجهات المعنية لما يعرض ويقدم من خالل المواقع، ورصد ما يجب حجبه والسعي لجعل 

ً ل تقوم المجتمعات بدورها الفعلي في حماية األبناء من االستغالل اإللكتروني، وتمكين المهارات هذا الحجب متاحا

الشخصية واالجتماعية في حياة األبناء من خالل أساليب تربوية جديدة مناسبة لتطلعاتهم تعتمد على أجهزتهم الذكية 

 .ليكونوا قادرين على اختيار ما يناسبهم وتحصين أنفسهم بأنفسهم

دور »ف مدير عام خدمات اإلنترنت بهيئة االتصاالت وتقنية المعلومات الدكتور إبراهيم الفريح في ورقة بعنوان وكش

أن الهيئة تعمل يوميا على حجب « هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات في حماية األطفال والحد من مخاطر اإلنترنت

الفتاً إلى أن الهيئة تتواصل مع مزودي المحتوى الرئيسيين على الروابط اإلباحية التي ترد إليها من خالل عدة مصادر، 

 .اإلنترنت لتعزيز جهود مكافحة اإلباحية

 مطالبات بتخصيص جهة واحدة لقضايا الطفولة

طالب عدد من المشاركين في الملتقى بإنهاء مشكلة تداخل الجهات الحكومية في قضايا الطفولة وتوحيدها بجهة واحدة 

يخدم الطفولة، ما سيكون له دور كبير في إنجاز وتقديم كل ما يعود على الطفولة بالتطوير والوقاية للتركيز في ما 

 .والتعليم

ودعا المستشار القانوني أحمد المحيميد إلعادة الجرائم اإللكترونية وقضايا التحرش واإليذاء والعنف بشكل عام إلى 

 .اختصاص جهة األمن العام بدالً من تدخل جهات أخرى

ودعت رئيسة جمعية طفولة آمنة عائشة عادل إلى تكاتف الجهات الحكومية والوزارات مع الجمعيات لخدمة الطفولة، 

الفتة إلى أن كثرة الجمعيات والبرامج الموجهة للطفولة تمنع الوصول إلى النتيجة المرجوة من عمل تلك الجمعيات 

لطفولة بشكل كامل ألجل توحيد الجهود واألعمال المقدمة والبرامج، مقترحة وجود وزارة أو جهة حكومية تعنى با

من جهتها، قالت مدير عام سياسات وتخطيط المناهج بوزارة التعليم الدكتورة فاطمة . للنهوض وحماية الطفولة بالمملكة

التعليم  المشكلة لدينا تكمن في وجود عدد من الجهات، ويمكن تحديد جهة معنية تكون ممثلة في وزارة»: علي الشهري

، الفتة إلى أن عدم تحقيق «تعنى بأمور الطفل الوقائية والتثقيفية ألن الوزارة هي المعنية بالطفولة والمعلمين واألسر

 .أهداف المشاريع الخاصة بالطفولة يعود لتعدد الجهات

 والحقباني يشارك بلغتين.. العيبان يغيب

ستغالل الجنسي لألطفال عبر اإلنترنت تغيب رئيس هيئة حقوق شهد اليوم الثاني من الملتقى الوطني للوقاية من اال

التكامل بين المؤسسات األهلية »اإلنسان الدكتور بندر العيبان عن رئاسة أولى جلسات اليوم الثاني التي جاءت بعنوان 

 .تي ضمت خمسة متحدثينليتولى نائبه في الهيئة الدكتور ناصر الشهراني إدارة الجلسة ال« والحكومية في التوعية الوقائية

فيما حرص وزير العمل والتنمية االجتماعية الدكتور مفرج الحقباني على الحضور مبكرا لترؤس ثالث جلسات اليوم 

، التي ضمت «التجارب الدولية في مجال الوقاية والتصدي من االستغالل الجنسي لألطفال عبر اإلنترنت»الثاني بعنوان 

العربية )اليزيا وتايوان وفرنسا وكندا وأستراليا، وكان الحقباني يدير الجلسة بلغتين ستة متحدثين من بريطانيا وم

 .(ةواإلنجليزي
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 أخبار ذات عالقة من الصحف احمللية
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 :«اإلسكان».. واقع تقييم العقار خالل فعاليات اليوم الثاني ملؤمتر
 سبجيل أراضيها يف شخصيات اعتبارية بادرت بت

 «نظام الرسوم»
 م   1056نوفمبر  55 -هـ 5418صفر  55 الجمعة  الجزيرة جريدة : المصدر

jazirah.com/2016/20161111/ec8.htm-http://www.al 

 

 :علي القحطاني -« الجزيرة»

ج الرسوم البيضاء بوزارة اإلسكان المهندس دمحم المديهيم تزايد التسجيل في نظام رسوم توقع المشرف على برنام

األراضي خالل األيام األخيرة من المهلة المحددة والتي لم يتبق منها إلى حوالي الشهر، مؤكدا أن الوزارة جاهزة لفرض 

يتم استثناء أحد من كافة شرائح المجتمع، متطرقاً  ربيع األول المقبل، ولن 54الرسوم والتي من المتوقع تطبيقها بدءا من 

إلى أن شخصيات اعتبارية بادرت وسجلت أراضيها الخام في النظام الخاص بالتسجيل، مشيراً إلى أن النظام كفل للوزارة 

: مفيدا الحق بتعليق الرسوم وليس إلغائها إذا رأت أنه ال حاجة لها في منطقة معينة في ظل توافر المعروض بشكل جيد،

 .مدن تحت مجهر الوزارة حاليا تعاني من مشاكل إسكانية خالل الفترة الحالية 50إن

امس إن هناك استثناءات أربعة في تطبيق الرسوم وهي انتفاء « واقع ومستقبل التقييم العقاري«وقال المديهيم خالل مؤتمر

لك األرض فيها، وجود عائق يحول دون أي من اشتراطات تطبيق الرسم السابقة، وجود مانع يحول دون تصرف ما

صدور التراخيص والموافقات الالزمة لتطوير األرض أو بنائها، إنجاز تطوير األرض أو بنائها خالل سنة من تاريخ 

 .صدور القرار

وأكد أن الوزارة ستلزم صاحب األرض البيضاء بتسديد الرسوم حتى لو اعترض ولجأ إلى القضاء، مفيدا إن اللجوء 

كما إن قضايا الورثة لن . ء من حق أي معترض على قرارات الوزارة إال أنه لن يكون ذريعة للتهرب من الرسومللقضا

 .يعفي أصحاب األرض المتنازعين عليها من دفع الرسوم وفق نسبة كل شخص منهم فيها

ن التقييم واالعتراضات وذكر المديهيم أن عمل تشكيل اللجان المرتبطة بالبرنامج قد أكتمل، مبيننا أنها تضم لجا

 .والمخالفات والغرامات

ً وفقا تقسيم المدينة المطبق فيها الرسوم ألقسام  وأشار المديهيم إلى أن هيئة تقييم هي من ستتولى تقييم األراضي سعريا

ب سعريه تتحكم فيها وجود كافة الخدمات، مشيراً إلى أن العصب التجاري في كل مدينة سيكون منفصال وسيحسب بحسا

ً أنه ال يحق تجزئة األرض الخام إال بعد االنتهاء من تطويرها، مشيرا إلى إن التأجير ال يعفي من دفع  مختلف، موضحا

 .الرسوم المفروضة على هذه األراضي

منذ أن بدء العمل على برنامج فرض الرسوم تم تحديد رؤية تنبثق عنها مجموعة من رسائل : وأضاف المديهيم

لت الرؤية في توفير مسكن لكل مواطن من خالل زيادة المعروض وخفض قيمة الوحدات، أما رسالتنا وإجراءات، إذ تمثّ 

فتتجّسد في تطبيق الرسوم بشكل وتدريجي لإلسهام في زيادة معروض األراضي، األمر الذي يساعد على تخفيض أسعار 

ئحة واضحة المعالم وسهلة الفهم، وسهولة الوحدات السكنية لتصبح متاحة لجميع فئات المجتمع، وذلك من خالل وضع ال

ً فيما يتعلّق بحصر األراضي وآلية اإلبالغ والسداد، وتعزيز المشاركة مع المطورين بتسهيل  تطبيق النظام خصوصا

تطوير أراضيهم، وفي هذا اإلطار تم إعداد الالئحة التنفيذية التي تم اعتمادها من مجلس الوزراء، وإطالق موقع إلكتروني 

بالبرنامج والذي يتيح مجموعة خدمات وإجراءات التي تمتاز بوضوحها ومرونتها، واستكمال الهيكل التنظيمي،  خاص

من % 10والبدء في إنشاء قاعدة بيانات ولدينا رؤية في الوزارة في أن فرض الرسوم سيساعد في تطوير أكثر من

 .األراضي البيضاء داخل النطاق العمراني

مدينة 51على مركز إتمام في وزارة اإلسكان دمحم الغزواني أن الوزارة تسعى إلى تغطية أكثر من من جهته، قال المشرف 

مبادرات لمساعدة  1في التوسع في مركز خدمة المطورين، مبينا أن لدى الوزارة  1010مدينة حتى  18و 1058حتى 

http://www.al-jazirah.com/2016/20161111/ec8.htm
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قة بالتطوير تحت سقف واحد لتسهيل أصحاب األراضي في عملية التطوير، منها تجميع الجهات الحكومية ذات العال

اإلجراءات وإتاحة فرصة البيع على الخارطة لألراضي الخام، ومبادرة وافي لتسهيل عملية التطوير، ومشاركة الوزارة 

وبين الغزواني أن . مع القطاع الخاص لمساعدة الراغبين في تطوير أراضيهم من توفير مطورين عبر وزارة اإلسكان

لرسوم هو تشجيع المالك لتطوير أراضيهم وزيادة معروض األراضي المطورة بما يحقق التوازن بين الهدف من تطبيق ا

 .العرض والطلب، وتوفير األراضي السكنية بأسعار مناسبة

الى ذلك طالب المهندس خالد الصالح رئيس اللجنة العقارية بغرفة اإلحساء أن يكون فريق التقييم من نفس المنطقة وليس 

تكون من خارج المنطقة رغبة في عدالة التقييم واستفادة أبناء المنطقة الذين حصلوا على دورات تخصصية في  من مكاتب

 .التقييم

وذكر الصالح إن فرض الرسوم يهدف إلى فك احتكار العقارات، والوقوف بوجه من يقسم السوق ويحتل األراضي من 

 .ض سعر العقارات غير المطورةؤدي حتما إلى انخفاأجل رفع سعرها، الفتاً إلى أن اإلجراءات الجديدة ست

 

 

 

 أبدى تفاؤله بشأن خفض عبجز امليزانية
 مجيع مستحقات القطاع اخلاص ستسدد: وزير املالية 

 يف أقرب وقت 
 م   1056نوفمبر  55 -هـ 5418صفر  55 الجمعة  الجزيرة جريدة : المصدر

jazirah.com/2016/20161111/ln44.htm-http://www.al 

 

 :دمحم السالمة -« الجزيرة»

إنه من السابق ألوانه قول ما »وقال . أبدى وزير المالية دمحم الجدعان تفاؤال بشأن جهود خفض عجز الميزانية الحكومية

، سيكون أقل من المخطط له، لكنه 1051القادم مع خطط ميزانية  إذا كان عجز العام الحالي المتوقع إعالنه أواخر الشهر

وأعاد الجدعان على هامش اختتام أعمال االجتماع األول لهيئة الشؤون االقتصادية والتنموية . «أضاف أنه متفائل جداً 

إن : وقال. الخليجية، التأكيد على عزم الحكومة سداد كل المدفوعات المتأخرة للقطاع الخاص في أقرب وقت ممكن

المدفوعات المتأخرة تقدر بمليارات الدوالرات، وأن وزارته تعمل على إجراءات آالف أوامر الدفع يوميا لمستحقات مالية 

وكشف الجدعان بعد توليه حقيبة الوزارة، عن أنه يعمل على مراجعة لكثير من الملفات في . من الحكومة للقطاع الخاص

وكان مجلس الشؤون االقتصادية . ة والمصروفات ومستحقات المقاولين وملفات أخرىالوزارة والمتمثلة في الميزاني

والتنموية، قد أقر أخيراً العمل على إنهاء اإلجراءات الالزمة إلتمام دفع المبالغ المستحقة للقطاع الخاص على الخزينة 

ولويات الصرف ريع وإعادة ترتيب أالعامة للدولة، وما صاحب ذلك من إجراءات لمراجعة اإلنفاق على عدد من المشا

 .وفق األثر والكفاءة
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 إجراء أكرب مسح صحي شامل يستهدف: الصحة
 ألف نسمة 6.2 

 م   1056نوفمبر  55 -هـ 5418صفر  55 الجمعة  الجزيرة جريدة : المصدر
rah.com/2016/20161111/lp3.htmjazi-http://www.al 

 

 :أحمد القرني -« الجزيرة»

هـ 5418قالت وزارة الصحة إنها تستعد إلطالق أكبر مسح صحي في تاريخ المملكة، وذلك خالل شهر ربيع األول 

ألف أسرة، وتهدف من خالله لتقويم الحالة الصحية للسكان وتحديد عوامل  50م ألكثر من 1056الموافق ديسمبر 

خطورة مثل عدم ممارسة الرياضة والتدخين وغيرها باإلضافة إلى تقويم مدى قدرة النظام الصحي على االستجابة ال

لتطلعات واحتياجات السكان والتعرف على مدى تغطية الخدمات والبرامج الصحية للسكان وكذلك اإلنفاق الصحي على 

 .لتحول الوطنيوبرنامج ا 1010مستوى األسر وبما يتماشى مع رؤية المملكة 

وأبانت الصحة أنها تهدف إلى توفير بيانات ومعلومات موثوقة عن الحالة الصحية للسكان بشكل دقيق بغرض استطالع 

المؤشرات الصحية في المملكة التي تواجه المجتمع، باإلضافة إلى التعرف على المشكالت الصحية ووضع الحلول 

مادية عالية عن الوضع الصحي في المملكة قابلة للمقارنة دولياً واستحداث المناسبة لها وضمان توفير معلومات ذات اعت

قاعدة من البيانات واألدلة لتقييم أداء النظام الصحي وقدرته على تحقيق األهداف وتوفير المعلومات الالزمة لصانعي 

 .ورةالقرار بما يحتاجونه من معلومات لتوجيه السياسات واإلستراتيجيات والبرامج عند الضر

نسمة، حيث ( 150.000)وأوضحت الصحة أن عدد السكان المتوقع أن يشملهم المسح وهو األكبر من نوعه يبلغ حوالي 

ً تُمثّل جميع ( 515)يشمل المسح كل الفئات العمرية من الوالدة وحتى كبار السن، بمشاركة ميدانية لـ  مركزاً صحيا

( منطقة ومحافظة10)يث سيتم تطبيق المسح في كل مناطق المملكة المناطق الجغرافية والتنوع السكاني للمملكة، ح

شهور تتم خاللها زيارات ميدانية وفحوصات مخبرية مجانية للكشف على السكري وضغط الدم  8ويستغرق حوالي 

 ونسبة الدهون، وسيتم كذلك إجراء قياسات للوزن والطول لتحديد معدل كتلة الجسم للكشف عن السمنة وزيادة الوزن

 .نسمة من أعضاء األسر( 15000)من  وذلك لعينة مختارة

 

 الشورى ينظم ورشة عمل حول مأسسة العمل
 م   1056نوفمبر  55 -هـ 5418صفر  55 الجمعة  الجزيرة جريدة : المصدر

11/ln49.htmjazirah.com/2016/201611-http://www.al 

 

 :المحليات -« الجزيرة»

ً لمأسسة العمل والتحوالت )نظم مجلس الشورى ممثالً في إدارة التخطيط والتطوير ورشة عمل تحت مسمى  معا

المشتملة على تنفيذ مجموعة من البرامج ، ضمن الخطة التدريبية لمجلس الشورى( المعاصرة متطلبات عصر المعرفة

ومديري ، وذلك بحضور األمناء المساعدين ومديري عموم اإلدارات، وموظفات المجلسالتدريبية لتدريب موظفي 

وحاضر في ورشة العمل الدكتور أنور العجارمة العضو السابق في مجلس النواب . اإلدارات والشعب في مجلس الشورى

شرف على العديد من األردني، الذي يعد من الخبراء المتخصصين في مجاالت التنظيم والتطوير المؤسسي، كما أ

 .المشاريع االستشارية في الوطن العربي

واشتملت محاور ورشة العمل على العمل اإلستراتيجي وخارطة الطريق المؤسسي، وضوابط األداء المهني بين الموظف 

 .مفهومها وفق متطلبات عصر المعرفةوالوظيفة، والجدارات واإلدارة ب

http://www.al-jazirah.com/2016/20161111/lp3.htm
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حتظى بالتقدير العاملي لقيمتها  جائزة األمري سلطان العاملية للمياه
 العلمية للبشرية 

اجلائزة متثل حمورا مهما : «اجلزيرة»فيصل بن سلطان لـ
 وتعكس املكانة العلمية ملعاجلة قضية متس مستقبل العامل

 م   1056نوفمبر  55 -هـ 5418صفر  55 الجمعة  الجزيرة جريدة : المصدر
jazirah.com/2016/20161111/ln48.htm-http://www.al 

 

 :عوض مانع القحطاني -« الجزيرة»

أشاد األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون بفكرة جائزة األمير سلطان بن عبد العزيز العالمية للمياه وبالدعم الذي تحظى 

ل سعود الخيرية، مشيراً إلى أن ذلك يعكس اهتمام المملكة العربية السعودية بسالم به من مؤسسة سلطان بن عبد العزيز آ

وأمن العالم من ناحية وبتسخير البحث العلمي لفائدة البشرية من ناحية أخرى، ووصفها بأنها مبادرة مميزة تعني بقضية 

 .مصيرية تهدد األمن العالمي وهي قضية المياه

بتوزيع جوائزها المختلفة على العلماء والباحثين المتخصصين في شؤون المياه، وذلك بمقر  جاء ذلك خالل احتفال الجائزة

األمم المتحدة بنيويورك، بحضور األمين العام لألمم المتحدة السيد بان كي مون وصاحب السمو الملكي األمير خالد بن 

 -ن بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية رئيس مجلس أمناء مؤسسة سلطا -سلطان بن عبدالعزيز رئيس مجلس الجائزة 

وصاحب السمو الملكي األمير فيصل بن سلطان بن عبدالعزيز أمين عام مؤسسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية، 

ومعالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس الفضلي، ومعالي المهندس عبدهللا بن يحيى المعلمي مندوب المملكة 

ية لدى األمم المتحدة، ومعالي مدير جامعة الملك سعود األستاذ الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر، وعدد العربية السعود

من أصحاب المعالي والسعادة أعضاء مجلس الجائزة، إضافة إلى سفراء عدد من الدول العربية والعالمية األعضاء باألمم 

 .المتحدة

يرحمه  -السابعة مبادرة صاحب السمو الملكي األمير سلطان بن عبد العزيز هذا وقد ثمّن الفائزون بالجائزة في دورتها 

هللا في تبنى هذه الجائزة، مؤكدين على أنها تعكس عمق جذور الخير في شخصية رجل متفرد امتدت أياديه البيضاء إلى 

 .العالم أجمع دون تفرقة بين دين أو جنس

لجائزة على مدى الدورات السبع تمثل قاعدة علمية ثرية لتفادي مخاطر وأجمع الفائزون على أن األبحاث المقدمة لنيل ا

ندرة المياه وتحجيم أثارها السلبية، مشيرين إلى أن ذلك يحتاج إلى تكامل الجهود الدولية والمزيد من االهتمام من الدول 

 .والمؤسسات المعنية

بلوماسياً وإعالمياً مكثفاً كان الغائب الحاضر فيه السجل وشهد حفل تسليم الجائزة الذي أقيم بمقر األمم المتحدة حضوراً د

 .الخيري اإلنساني لسلطان الخير مؤسس الجائزة 

وأكد صاحب السمو الملكي األمير فيصل بن سلطان بن عبد العزيز األمين العام لمؤسسة سلطان بن عبد العزيز آل سعود 

حوراً مهماً من برامج المؤسسة العلمية والثقافية وتجسد دورها الرائد أن هذه الجائزة العالمية تمثل م« الجزيرة»الخيرية لـ 

 .»عالمياً 

أن اهتمام األمم المتحدة باحتضان حفل تسليم الجائزة في هذه الدورة أمر يعكس المكانة العلمية الدولية « وأكد سموه على

 »تمس مستقبل العالم بأسره التي تحظى بها واالعتراف العالمي بدورها الرائد في معالجة قضية حيوية 

. باإلنسان وصحته وتعليمه وبيئته أينما كان( رحمه هللا)اهتم األمير سلطان بن عبد العزيز » وحول الجائزة قال سموه 

ً للجهود التي تُبذل في حل مشاكل المياه من خالل  وفي هذا اإلطار أسس سموه جائزة عالمية باسمه تقديراً وتشجيعا

http://www.al-jazirah.com/2016/20161111/ln48.htm
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م ويرأس مجلس الجائزة صاحب 1001ات العلمية واالبتكارات واألبحاث العلمية وتأسست الجائزة عام التقنيات والدراس

معالي وزير المياه والكهرباء، )السمو الملكي األمير خالد بن سلطان بن عبد العزيز ويضم المجلس في عضويته كالً من 

لية المياه المالحة، األمين العام للجائزة، ثالثة خبراء معالي مدير جامعة الملك سعود، معالي محافظ المؤسسة العامة لتح

 (.دوليين، وثالثة خبراء محليين

خصص أحدها لإلبداع وقيمتها مليون لاير، وأربعة فروع أخرى : وتمنح الجائزة كل عامين، وتضم خمسة فروع

 .متخصصة جائزة كل منها نصف مليون لاير

المياه والصحراء في جامعه الملك سعود، األمانة العامة للجائزة بتمويل من ويتولى مركز األمير سلطان ألبحاث البيئة و

 .المؤسسة، فهي تأتي تعزيزاً لدور المؤسسة التنموي، وفي إطار ريادتها في تبني قضايا وطنية لها األولوية

لطان بن عبدالعزيز هذا وكان صاحب السمو الملكي األمير خالد بن سلطان بن عبد العزيز، رئيس مجلس جائزة األمير س

قد يُغيّر استراتيجيته، فيستهدف الموارد المائية؛ مناشداً . العالمية للمياه قد حذّر من أن اإلرهاب، الذي يُبدد األمن واألمان

 .األهمية القصوى« اإلرهاب المائي البيولوجي»الخبراء والمعنيين أن يولوا 

النماء، وقاطرة التنمية الشاملة المستدامة؛ يُعدُ نقصها أو فقدها إن المياه عصب الحياة، وسبب النمو و» وأضاف سموه 

مشكلة متعددة األبعاد، تؤثر في الحياة كافة، مشيراً الى أن أهم أهداف الجائزة هي لفت االنتباه إلى أهمية األمن المائي 

إلدارة المائية المتكاملة؛ إذ هي أحد عدم كفاءة ا.. تشمل أوالً : أّن ثمة عناصر أساسية ثالثة، تُهدد ذلك األمر» قائالً 

 .وهي حجر األساس، بداية كل بديل ونهاية كل حل. األسباب الرئيسية لمشاكل األمن المائي والغذائي

إخفاقاته هي أحد . مشاكله تبدأ بها. «قطرة الماء»أما العنصر الثاني، فهو الصراع المائي، إذ العالم أجمع أضحى رهين 

بؤسه أو رخاؤه ناجمان عنها؛ نموه وتنميته متوقفان على توافرها؛ حربه . ظمها في االستحواذ عليهاصراعاته مع. أسبابها

وتُبيُّن األحداث أّن ما يزيد من احتماالت حدوث هذا . أو سالمه قائمان على مصادرها، أمنه أو تهديده هو أحد دوافعه

الحدود، وعدم فرض االتفاقيات الحاكمة والُملزمة التنفيذ؛ الصراع ناجم عن أنانية دول منبع المياه المشتركة والعابرة 

إرهاب لم . واآلليات، التي تُوقف كل معتد، وتردع كل غاصب والعنصر الثالث، هو اإلرهاب، الذي يُبدد األمن واألمان

 يتوقف، أو يستسلم، والكل يستشعُر خطره، ومعظم الدول، لم تتنبه إلى احتمال أن يُغيّر استراتيجيته،

على المجتمع الدولي أن يستشعر األزمة المائية، التي ال تقل خطراً عن »ودعا سموه الى تنظيم قمة عالمية للمياه قائالً 

 .األزمة المالية

ونوه سموه بالجهود الدائبة الصادقة في قطاع المياه لحكومة المملكة العربية السعودية، التي توليه جل رعايتها وعظيم 

: ندرة مواردها يدي خادم الحرمين الشريفين، حتى أضحت المملكة تنعم بوفرة المياه، على الرغم مناهتمامها، بقيادة س

 .السطحية والجوفية
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 إلكسابهم اخلربات ودجمهم يف اجملتمع

 لأليتام « إسناد»إطالق مبادرة .. قريبا 
 وذوي االحتياجات اخلاصة

 م   1056نوفمبر  55 -هـ 5418صفر  55  الجمعة األقتصادية جريدة : المصدر
  https://www.aleqt.com/2016/11/11/article_1100990.html 

 

 امل الحمدي من جدة

ة في منطقة مكة المكرمة، عن توجه عبد هللا العليان مدير فرع وزارة العمل والتنمية االجتماعي" االقتصادية"كشف لـ

، المخصصة لأليتام وذوي االحتياجات الخاصة، مبينا أنها عبارة عن خدمة تعطى "إسناد"وزارة العمل إلطالق مبادرة 

 .للمستفيدين من خالل استضافتهم ساعات معينة في األسبوع، إلكسابهم الخبرات ودمجهم في المجتمع

لمال والعطف بل إلى الدمج، لتفعيل دورهم، موضحا أن الحكومة تدعمهم وتوفر لهم حياة وأكد أن هؤالء ال يحتاجون إلى ا

 .كريمة وتعلمهم تعليما عاليا ومتخصصا

 .وأشار العليان إلى أن الوزارة بدأت بورشة عمل عن األعمال التطوعية وكيفية تعزيزها في المجتمع، ومن ثم نشرها

 1900الرحمن الزهراني مدير الموارد البشرية في جدة، أنه تم توظيف  عبد" االقتصادية"من جهة أخرى، أوضح لـ

من مراكز األعمال، عبر عشر شركات  5500من المنزل، و 5800، منهم "العمل عن بعد"مواطنة عن طريق بوابة 

 .شركة 600مزودة للخدمة معتمدة من وزارة العمل للتوظيف عن بعد، حيث استطاعت توفير موظفات في 

 .التوظيف عن بعد من غير البوابة يعد مخالفة، والصندوق بصدد العمل بإقرار نظام جديد للحد من المخالفات وقال إن

ولفت الزهراني، إلى أنه سيتم احتساب الواحد من ذوي االحتياجات الخاصة العاملين عن بعد، بأربع أشخاص أسوة 

 .باحتسابهم في العمل المنتظم

قريبا، مشير إلى أن الصندوق يعمل على احتساب العمل عن بعد لجميع " معا"بوابة وذكر أنه سيتم طرح القرار في 

 .األجناس عوضا عن احتسابها للنساء وذوي االحتياجات الخاصة

وأوضح أن الموظف عن بعد يحتسب في نطاقات كموظف، إضافة إلى أن الموظفين عن بعد لهم نفس حقوق الموظفين في 

 .المكاتب

للتوظيف اإللكتروني الخاص بالباحثات عن " صلة"عائض القرني مدير األعمال في بوابة " قتصاديةاال"بدوره، كشف لـ

ألف طلب توظيف من بينهم خريجو ابتعاث، مشير إلى أن مجمل عدد  50عمل عن بعد، أن عدد المسجلين في القوائم 

 ."صلة"كة عن طريق شر 411كة، منها شر 600الشركات المقدمة طلب عمل للموظفات عن بعد بلغ نحو 
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" قياديا وأكادمييا لتحديث األنظمة والسياسيات  26تكلف " التعليم

 التعليمية
خطة ملراجعة الربامج واملناهج الدراسية يف .. عاما  02بعد 

 كليات املعلمني
 م   1056نوفمبر  55 -هـ 5418صفر  55 الجمعة  األقتصادية جريدة : المصدر

https://www.aleqt.com/2016/11/11/article_1100997.html 

 

 عبد السالم الثميري من الرياض

تعكف وزارة التعليم على وضع خطة لتطوير وتحديث األنظمة والسياسيات التعليمية المعمول بها في نظام مجلس التعليم 

سنة من تأسيس كليات المعلمين، حيث ستشرع الوزارة في  40عالقة بضوابط قبول الطلبة، وذلك بعد نحو العالي ذات ال

 .مراجعة البرامج والمناهج الدراسية في إعداد المعلم في كليات التربية خالل الفترة المقبلة

تطوير المسارات األكاديمية  وستشمل الخطة إعادة النظر في المناهج والمقررات الخاصة بكليات المعلمين، فضال عن

وبرامجها التعليمية، وذلك بما يحقق كفاءة نواتج كليات التربية، إلى جانب تعزيز الطلب االجتماعي للتخصصات المهنية، 

 .وبناء نظام تقويمي ألداء الموارد البشرية األكاديمية في كليات التربية

قياديا وأستاذا جامعيا، حيث أصدر  51يات التربية، مكونة من وخصصت الوزارة لجنة لتطوير برامج إعداد المعلم في كل

الدكتور أحمد العيسى وزير التعليم توجيها بتكليفهم برفع مستوى اإلعداد المهني لمعلم ما قبل الخدمة، وبناء على ما 

 .تقتضيه المصلحة التعليمية

ات التربية، وذلك من خالل تحديث األنظمة وتتولى اللجنة وضع اإلطار العام لتطوير منظومة إعداد المعلم في كلي

والسياسيات التعليمية المعمول بها في نظام مجلس التعليم العالي ذات العالقة بضوابط قبول الطلبة، والبرامج والمناهج 

اءة الدراسية، وذلك بما يتناغم مع الرؤية المستقبلية التطويرية لبرامج إعداد المعلم، ويحقق تحسين المدخالت ورفع كف

 .برامجها األكاديمية

وستسهم مراجعة األنظمة في رفع مستوى التطوير المهني لألستاذ الجامعي، وتعزز أدواره الوظيفية، ورفع مستويات 

جودة البحث العلمي، إضافة إلى بناء نظام شراكة فاعل مع مؤسسات التعليم العام، بما يحقق التكامل التربوي ويجسر 

 .عام والجامعيالتعاون بين النظامين ال

إلى ذلك شرعت وزارة التعليم في إنشاء قاعدة بيانات مركزية موحدة، تربط الجامعات وإدارات التعليم والمدارس التابعة 

لها في الوزارة، حيث سيتيح النظام للقيادات التعليمية ومتخذي القرار والمستفيدين إمكانية الوصول، واالطالع على 

 .مؤشرات األداء التعليمي

أن الوزارة تعمل على تأسيس النظام الموحد التخاذ القرار خالل الفترة المقبلة، تمهيدا لتطبيقه، " االقتصادية"علمت و

حيث سيمكن النظام من التعرف على الكفاءة الداخلية والخارجية للمؤسسات التعليمية، والقدرة االستيعابية، وسياسات 

 .التدريس، وتطوير القيادات، وقياس األداءالقبول، وبرامج تأهيل المعلم وأعضاء هيئة 

وسيسمح النظام بمعرفة نسب التحصيل التعليمي، والبرامج األكاديمية النوعية الجديدة، وتطور المناهج والبرامج 

التعليمية، وإنتاجية البحوث، واالبتكار، والموهبة واإلبداع، والتمويل وكفاءة الصرف، إضافة إلى تحسين البنية التحتية 

 .لمؤسسات التعليميةل

وقال الدكتور أحمد العيسى وزير التعليم، إن إنشاء مستودع بيانات مركزي موحد في ديوان الوزارة، يتكامل ويرتبط 

 .طرفيّا مع قواعد البيانات في قطاعات الوزارة المختلفة، وقواعد البيانات في اإلدارات العامة للتعليم في مناطق المملكة

https://www.aleqt.com/2016/11/11/article_1100997.html
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الله ترتبط وتتكامل اإلدارات التعليمية ومجموعات المدارس التي تُشرف عليها الوزارة، مع القواعد وأشار إلى أنه من خ

 .لقرار المزمع تشكيله في الجامعاتالمركزية الموحدة لبيانات نظام دعم اتخاذ ا

 
 % 62جتاوزت نسبة التوطني يف القطاع 

 مليون وظيفة يف قطاع السياحة العام املاضي 251
 م   1056نوفمبر  55 -هـ 5418صفر  55 الجمعة  األقتصادية جريدة : المصدر
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 من الرياض« االقتصادية»

في الهيئة العامة " ماس"ز األبحاث والمعلومات السياحية أظهرت الدراسات اإلحصائية والمسحية التي أعدها مرك

للسياحة والتراث الوطني، أن قطاع السياحة يعتبر من أكبر القطاعات االقتصادية المولدة لفرص العمل، والثاني في 

مبينة أن في المائة،  18المملكة بعد قطاع المصارف والبنوك، من حيث نسبة السعودة، إذ تتجاوز نسبة توطين الوظائف 

ألف  410ألف وظيفة، وغير المباشرة  845م بلغت 1055الفرص الوظيفية المباشرة في قطاع السياحة حتى نهاية عام 

 .مليون وظيفة 5.165وظيفة، وبإجمالي 

وتوقعت الدراسات حسب ورقة العمل التي قدمها ناصر بن عبدالعزيز النشمي مدير عام المركز الوطني لتنمية الموارد 

مليون وظيفة  5.581، أخيرا، أن تصل إلى أكثر من 1056في منتدى جدة للموارد البشرية " تكامل"ية السياحية البشر

 .م1010بنهاية عام  5111546ألف وظيفة غير مباشرة، ليصبح اإلجمالي  595مباشرة، و

عليم والتدريب والتوظيف السياحي وأكد النشمي أن مبادرة الهيئة بإنشاء مركز تكامل جاء إليجاد جهة إشرافية تنظيمية للت

 .تهدف إلى تطوير وتأهيل القوى العاملة الوطنية للعمل في القطاع السياحي

اتفاقية ومذكرة تعاون تتناول في  500وأفاد بأن هذه األرقام تحققت من خالل جهود مشتركة دعمها توقيع الهيئة أكثر من 

للعمل في قطاعات السياحة والتراث الوطني، مشيرا إلى أن العمل  غالبيتها تطوير وتنمية الكوادر الوطنية وتأهيلها

 .المشترك مستمر للوصول إلى األهداف المحددة في خطة التحول الوطني

ونوه مدير عام تكامل باللوائح التنفيذية التي أصدرتها الهيئة أخيرا لتنظيم العمل في قطاعات السياحة والتراث الوطني، 

ارك في إعداد تلك اللوائح عن طريق أدراج مواد تلزم منشآت اإليواء السياحي والسفر والسياحة، مبينا أن مركز تكامل ش

 .بتوطين المهن القيادية، مع فترة سماح تراوح بين ثالث إلى أربع سنوات حسب مسمى الوظيفة المذكور في الالئحة

مية االجتماعية إلطالق برنامج التوطين الموجه وأوضح أن الخطوة القادمة للمركز ستكون التعاون مع وزارة العمل والتن

 .لعدد من المهن السياحية

وتطرقت الورقة إلى الجهود التي قام بها مركز تكامل واإلنجازات التي حققها في مجاالت إعداد المعايير المهنية وبناء 

الوطنية لدراسة التخصصات  الحقائب التدريبية لمهن قطاعات السياحة والتراث الوطني، وفي مجال ابتعاث الكفاءات

السياحية عبر برنامج خادم الحرمين الشريفين لالبتعاث الخارجي، ومجال دعم وتحفيز إنشاء كليات وأقسام ومعاهد 

السياحة ومراكز التدريب المتطورة في القطاعين العام والخاص حيث وصل عدد منشآت التدريب والتعليم السياحي في 

 .م1001منشأة عام  51م ، تضم أكثر من أربعة آالف طالب ومتدرب مقارنة بـ 1056 بنهاية عام 44المملكة إلى 

برنامجا  150وفي جانب التدريب والتطوير، استعرض النشمي في ورقته جهود مركز تكامل في إعداد وتنفيذ أكثر من 

صصية للعاملين في قطاعات م، في مجاالت التدريب والتوعية وتنمية المهارات والمعارف التخ1056حتى نهاية أكتوبر 

مواطن  1100السياحة أو القطاعات األخرى ذات العالقة بخدمة السائح، حيث تجاوز عدد المستفيدين من تلك البرامج 

 .ومواطنة

م بهدف دعم التوعية المهنية والتعريف 1051كما استعرضت الورقة مبادرات يجري العمل عليها إلطالقها بداية 

 .ن قطاعات السياحة والتراث الوطنيبالمستقبل الواعد لمه

https://www.aleqt.com/2016/11/11/article_1100996.html
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 اإليقاع بشباب وفتيات يف خلوة غري شرعية باجلوف 
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 القريات -القريات دمحم األسود الشراري  -ي دمحم األسود الشرار

أطاحت شرطة الجوف بثالثيني توّرط في ابتزاز فتاة ونشر صورها على مواقع التواصل ، فيما ألقت القبض على أربعة 

وقال الناطق اإلعالمي لشرطة لجوف، . مواطنين بصحبة أربع فتيات في خلوة غير شرعية بإحدى استراحات سكاكا

إن شرطة المنطقة نجحت، بالتعاون المشترك مع هيئة األمر بالمعروف والنهي عن : »المدينة » النومس، لـ الرائد يزيد 

المنكر، في اإلطاحة بمواطن ثالثيني، توّرط في ابتزاز فتاة بنشر صورها بمواقع التواصل االجتماعي، وتم القبض عليه 

، كانوا بصحبة أربع فتيات، بإحدى (بالعقد الثاني)مواطنين  كما تمكنت الجهات األمنية من القبض على أربعة. وإيقافه

 .االستراحات شمال سكاكا 

أطاحت شرطة الجوف بثالثيني توّرط في ابتزاز فتاة ونشر صورها على مواقع التواصل ، فيما ألقت القبض على أربعة 

ناطق اإلعالمي لشرطة لجوف، وقال ال. مواطنين بصحبة أربع فتيات في خلوة غير شرعية بإحدى استراحات سكاكا

إن شرطة المنطقة نجحت، بالتعاون المشترك مع هيئة األمر بالمعروف والنهي عن : »المدينة » الرائد يزيد النومس، لـ 

المنكر، في اإلطاحة بمواطن ثالثيني، توّرط في ابتزاز فتاة بنشر صورها بمواقع التواصل االجتماعي، وتم القبض عليه 

، كانوا بصحبة أربع فتيات، بإحدى (بالعقد الثاني)مكنت الجهات األمنية من القبض على أربعة مواطنين كما ت. وإيقافه

 .االستراحات شمال سكاكا

 
 مركزا  21منطقة مكة تعفي مسؤوال ألزم مديري « صحة»

 برفع احلضور عرب الواتس
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 مكة المكرمة -المدينة 

أصدر مساعد المدير العام للصحة العامة بصحة منطقة مكة المكرمة الدكتور عبدالحفيظ بن معروف تركستاني أمس 

والقطاعات وتكليف الدكتور فواز تركستاني بدياًل عنه، للقيام بأعمال قراًرا يقضي بإعفاء مدير إدارة شؤون المراكز 

نشرت « المدينة»يذكر أن . ومهام إدارة شؤون المراكز والقطاعات بصحة العاصمة المقدسة لمدة عام اعتباًرا من تاريخه

وانصراف موظفيها  مركًزا صحيًا بتصوير دفتر حضور 81صحة مكة تلزم »: مطلع أكتوبر المنصرم خبًرا تحت عنوان

أبدى فيه عدد من الموظفين والموظفات تذمرهم من طريقة تصوير دفتر الحضور واالنصراف ألكثر .».الواتس آب» عبر

من ثالث مرات في اليوم بهدف المتابعة مما جعل قروبات مشرفي القطاعات تعج بمسيرات التواقيع وتتداولها بطريقة 

جراء الذي فرض عليهم من قبل أحد المسؤولين يخالف تعليمات وأنظمة الوزارة غير نظامية، مشيرين إلى أن ذلك اإل

 .داولها عبر وسيلة تواصل غير آمنةحيث يتم ت

http://www.al-madina.com/node/707436
http://www.al-madina.com/node/707530
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 وفاة األمري تركي بن عبدالعزيز: الديوان امللكي
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 :واس -الجزيرة 

 :صدر عن الديوان الملكي أمس البيان التالي

 «بيان من الديوان الملكي»

دالعزيز آل هـ صاحب السمو الملكي األمير تركي بن عب51/1/5418انتقل إلى رحمة هللا تعالى صباح هذا اليوم السبت 

 .سعود

ِ َوإِنَّا إِلَْيِه َراِجعونَ }. تغمده هللا بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنه فسيح جناته  .{إِنَّا لِِلّ

 

 

ملفات  2ويبحث .. وزير العدل يلتقي رؤساء حماكم التنفيذ
 تطويرية لقضاء التنفيذ
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 :واس -« الجزيرة»

بحث معالي وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن دمحم الصمعاني خالل حضوره اللقاء الشهري ألصحاب الفضيلة رؤساء 

المملكة، عدداً من الملفات التي تهم تطوير قضاء التنفيذ، إضافة إلى مناقشة عدد من المبادرات النوعية  محاكم التنفيذ في

 .التي تعمل الوزارة عليها من أجل إيجاد حلول رقمية مبتكرة تضمن تنفيذ األحكام القضائية بكل يسر

لعدل الشيخ أحمد العميرة، ووكيل وزارة العدل وتطّرق اللقاء الذي أُقيم في فندق سوفيتيل الخبر، بحضور وكيل وزارة ا

لشؤون التنفيذ الدكتور حمد الخضيري، ورئيس محكمة االستئناف في المنطقة الشرقية الشيخ عبد الرحمن آل رقيب، إلى 

آليات تطوير التنفيذ في األحوال الشخصية وإيجاد الحلول المناسبة لجميع المالحظات التي ترصد، : محاور عدّة منها

ملفات  6كما تطرق اللقاء إلى . استعرض اللقاء نتائج تجربة محكمة بال ورق المطبّقة في محكمة التنفيذ في بريدةو

نظام التنفيذ الجديد، وملف التعاون مع وزارة العمل والتنمية االجتماعية لتوفير أماكن : تطويرية لقضاء التنفيذ، وهي

ومشروع الربط مع الصحف إلكترونياً، ومشروع الدفع عن طريق خدمة  خاصة ومالئمة لتنفيذ أحكام الزيارة والرؤية،

التي تمّكن من « المزاد اإللكتروني»سداد، وتطوير ملف الئحة التدريب للعاملين في قطاع التنفيذ، إضافة إلى بحث مبادرة 

ً وفق الرؤى الطموحة التي تسعى إليها الوزارة للوصول إلى محاكم تنفيذ بال ورق في  طرح المزادات وبيعها إلكترونيا

وأّكـد معاليه خالل كلمته أن قضاء التنفيذ يحظى . مختلف مناطق المملكة، لتنفيذ األحكام وفق وتيرة رقمية بجودة وإنجاز

بمكانة خاصة تحتمها طبيعته الموضوعية وأهميته الحالية والمستقبلية، كونه يُمثّل أحد أهم الركائز القضائية التي انعكست 

ً على العدالة، ولما يمثله من دور رئيس للقضية من خالل تفعيله األحكام وتنفيذها وفق آليات واضحة ومحددة إيجابي ا

http://www.al-jazirah.com/2016/20161112/ln50.htm
http://www.al-jazirah.com/2016/20161112/ln57.htm
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وعاجلة وحازمة، مبيناً أن الوزارة عملت خالل الفترة الماضية على العديد من المشاريع والمبادرات التي تعزز من آلية 

 .عمل قضاء التنفيذ

األدوار المهمة التي يتقلدها قاضي التنفيذ في وقوفه على مرحلة مهمة من مراحل القضية وأشار معالي وزير العدل إلى 

وتنفيذها تطبيقاً لشرع هللا وإحقاقاً للحق، ولكون التنفيذ ال يقف فقط عند تنفيذ األحكام القضائية بل يمتد إلى تنفيذ السندات 

ة اإللكترونية التي تضمن لها وصول الحقوق ألصحابها في أسرع التنفيذية، مبيناً أن محاكم التنفيذ تميزت بالنقلة النوعي

وتأتي تلك اللقاءات الشهرية ألصحاب الفضيلة رؤساء محاكم التنفيذ في المملكة الستعراض وتتبع مبادرات . وقت ممكن

علي على وقوفهم الفومجريات التطوير في ملف التنفيذ، وللتعرف على توصيات ووجهات نظر أصحاب الفضيلة نظراً ل

 .أحكام التنفيذ

 

 

 فقيه يدرب الصيادلة على كيفية إعطاء احلقن 
الصحة تشرك الصيدليات األهلية بالتطعيم ضد اإلنفلونزا 

 املومسية
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 :خالد الحارثي -الجزيرة 

أشركت وزارة الصحة هذا العام القطاع الخاص بحملتها الموسمية للتطعيم ضد اإلنفلونزا الموسمية لغرض تزويد أماكن 

كثر األماكن المقترحة لزيادة مواقع التطعيم لتمكين عدد كبير من األشخاص الحصول على لقاح اإلنفلونزا، حيث تبين أن أ

 .«الصيدليات»التطعيم ونسبة التغطية هي 

وقال الدكتور نزار باهبري مدير قسم الشؤون األكاديمية بمستشفى سليمان فقيه ومدير الجمعية السعودية لألمراض 

المزمنة مثل القلب والسكر  ألف شخص في العالم سنوياً، وكلما زادت األمراض 500تقتل اإلنفلونزا »: المعدية في جدة

 .«والضغط وغيرها كلما زاد التسبب بالوفاة بسبب اإلنفلونزا

 .التطعيم هو الطريقة الوحيدة التي يمكن من خاللها تقليل اإلصابة والحد من االنتشار»: وأضاف

رة الصحة للتوعية بتطعيم وكانت هناك اتفاقية من سنوات بين الجمعية السعودية لألمراض المعدية واألحياء الدقيقة ووزا

 .اإلنفلونزا

وأكد باهبري أهمية تدريب الصيادلة وتوعيتهم عن كيفية إعطاء الحقنة بأسلوب علمي صحيح، لذلك تم توقيع االتفاقية بين 

مستشفى سليمان فقيه وشركة النهدي الطبية، وبدأ البرنامج التدريبي بمحافظة جدة وسيكون هناك فريق من المستشفى في 

 .ياض والدمام لتدريب الصيادلةالر

من جانبها أوضحت الدكتورة رزان عدّاس مدير أصناف األدوية بشركة النهدي الطبية أنها كصيدالنية سعودية تؤمن بأن 

القطاع الخاص يمكن أن يكون له دور أكثر فاعلية في تقديم المزيد من الخدمات الصحية للمجتمع من خالل نشر التوعية 

 .الطبية األولية للمواطنين، وذلك تماشياً مع رؤية وزارة الصحة وخططها المستقبلية وتقديم الرعاية

حيث إن توجه الوزارة لمحاربة فيروس اإلنفلونزا مبني على الوقاية منه من خالل تقديم التطعيم الموسمي ألكبر »: وقالت

ا الهدف وكان أحد تلك المحاور هو توفير فقد تم العمل على عدة محاور للوصول إلى هذ. عدد ممكن من أفراد المجتمع

التطعيم والحقن عن طريق الصيدليات من خالل صيادلة معتمدين من قبل الوزارة تيسيًرا على المواطنين ووقاية للمجتمع 

 .«خطر فيروس اإلنفلونزا من

 

http://www.al-jazirah.com/2016/20161112/ln53.htm
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مليار ريال يف بيت مال مكة مل تستلمها هيئة الوالية على  21
 أموال القاصرين حىت اآلن
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 :وهيب الوهيبي -« الجزيرة»

في حكمهم الشيخ عبدالعزيز بن دمحم المهنا المحكمة العامة  زار رئيس الهيئة العامة للوالية على أموال القاصرين ومن

بمكة المكرمة التقى خاللها برئيس المحكمة الشيخ سليمان الثنيان بحضور مدير فرع هيئة الوالية الشيخ دمحم عالم ميرزا و 

 .مدير عام التركات بالهيئة أحمد عسيري ومدير بيت مال مكة المكرمة

ه لفضيلة رئيس المحكمة الشيخ سليمان الثنيان لتوجيهه لمدير بيت مال مكة المكرمة وأعرب رئيس الهيئة عن شكر

 .بسرعة إنجاز الجرد وتسليم كل ما يخص بيت المال إلى الهيئة

وأوضح المهنا قائالً الشك أن عمل الهيئة عمل هام جداً يخدم شريحة مهمة في المجتمع كالقاصرين وناقصي األهلية 

لمفقودة والمجهولة وأموال الغائبين وحفظ األوقاف والسرقات واللقطات واإلشراف على تصرفات والُحمل واألموال ا

النفس األولياء وأعمال الهيئة كثيرة جداً وهامة تمس شريحة مهمة جداً وغالية علينا وقد حث النبي ملسو هيلع هللا ىلص على كفالة اليتيم في 

 .أو المال

فترة من إعداد اللوائح اإلدارية والمالية واستقطاب الكفاءات المتميزة من القوي العاملة وأشار إلى أن الهيئة انتهت منذ 

ويضم مجلس إدارتها متخصصين في ( والية لالستثمار)ووضعت األنظمة المتعلقة باألمور المالية، وأنشأت الهيئة شركة 

 .وال التي تحال إليها من الهيئةالمال واالقتصاد من رجال األعمال وإن شاء هللا هذه الشركة ستدير األم

وتابع المهنا قائال الشك أن بيت المال في محكمة مكة المكرمة يعد من بيوت المال القديمة وأسس منذ أكثر من سبعين 

ً ويضم رصيد بيت المال في مكة المكرمة أكثر من  مليار لاير بما فيهم أموال األوقاف والقصر وهذه مبالغ ( 51)عاما

دثنا مع الشيخ سليمان الثنيان رئيس المحكمة العامة بمكة المكرمة واستمعنا إلى شرح مفصل من اإلخوة في كبيرة وقد تح

مليار لاير، وإذا نظرنا إلى أن جميع (51)بيت المال حول طريقة رصد وحفظ هذه األموال وحتى الرقم الذى يتجاوز 

فسبعة عشر مليار لاير يشّكل النسبة الكبرى من ، مليار( 10)أرصدة بيوت المال في المملكة بلغت األموال التي فيها 

أرصدة بيوت المال في المملكة بمحكمة مكة المكرمة، طبعاً يضم أموال األوقاف التي نزعت قرب المسجد الحرام ويضم 

( القصر)وأما يتعلق بأموال ( للحفظ)أموال الحجاج والمعتمرين، والهيئة فيما يتعلق بأموال األوقاف حسب النظام هي 

 .فتدار حسب اآللية التي يضعها مجلس إدارة الهيئة( الغيب)و

بيت مال في المحاكم انتهت من الجرد وزودت الهيئة بنسخة من أوراق الجرد، وصدر  60وأضاف الشيخ المهنا قائال إّن 

اكم األحوال توجيه من الهيئة إلى المحاكم في شهر ذي الحجة الماضي بإحاطة رؤساء المحاكم العامة وكذلك مح

إحالة جميع األموال إلى الهيئة العامة للوالية على أموال القاصرين ومن في  5418الشخصية، بأنه من بداية محرم 

أما ما كان قبل هذا التاريخ فعلى المحاكم السعي في استكمال الجرد وتسليمها إلى الهيئة . حكمهم حسب ما نص عليه النظام

بالتعميم على كافة المحاكم بجرد األموال وتسليمها للهيئة،  5414ير العدل في رمضان مباشرة، وسبق أن صدر تعميم وز

ونسبة األموال التي جردت وحولت للهيئة إذا نظرنا إلى الرقم المالي وليس بيت المال، الحقيقة تشكل النسبة خالل ثالث 

مناسبة، ونتواصل مع اإلخوة في  الذي وصل للهيئة، وهذه نسبة غير%( 6و5)سنوات ونصف رقم يؤسف له ويعادل 

وزارة العدل وحثهم بالقيام بواجبهم، ألن الهيئة تحل محل بيوت المال، وقبل اإلحالل هناك إجراءات تقوم بموجبها وزارة 

من الرقم %( 6و5)العدل بجرد األموال وتسليمها للهيئة حتى تتمكن الهيئة من اإلحالل الحقيقي وهذا لم يتم اآلن إال بنسبة 

،ألن مكة المكرمة والمدينة المنورة فيها رقم كبير من األموال % 40لمالي وليس رقم المحاكم والمحاكم جردت بنسبة ا

بالمليارات وهذه لم تصل للهيئة حتى اآلن، وحول أهم القضايا المتعثرة للقاصرين ومن في حكمهم التي رصدت في منطقة 

http://www.al-jazirah.com/2016/20161112/ln52.htm
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هـ فالمدة طويلة 5146عام  -طيّب هللا ثراه-أسست في عهد الملك عبدالعزيز مكة المكرمة قال المهنا كما تعلم بيوت المال 

 .ية في الهويات وعدم وجود إثباتاتجداً فالصعوبات التي قد تحصل تتعلق بنقص البيانات في الفترة القديمة الماض

 

 
 إنهاء قواعد عمل جلنة املخالفات واالعرتاضات وتقدير األراضي

 خالل شهر 
املساهمات العقارية املتعثرة خاضعة ": االقتصادية"لـ" اإلسكان"

 لرسوم األراضي البيضاء
 م   1056نوفمبر  51 -هـ 5418صفر  51 السبت األقتصادية جريدة: المصدر

lhttps://www.aleqt.com/2016/11/12/article_1101317.htm 

 

 خالد الغربي من الرياض

المهندس دمحم المديهيم المشرف العام على الرسوم العام على برنامج رسوم األراضي البيضاء في " االقتصادية"أبلغ 

وزارة اإلسكان، أنه سيتم تطبيق رسوم األراضي البيضاء على المساهمات العقارية المتعثرة الحتيال مالي أو غيره من 

 .األسباب

ديهيم بشأن المساهمات العقارية المتعثرة التي توجد بها مواقع أرامكو، وبذلك تصبح الدولة هي الحائل دون وأوضح الم

تنص أنه في حالة وجود مانع نظامي يمنع صاحب األرض من تطويرها وليس هو  1المادة التاسعة فقرة "التطوير، أن 

ويضع ما يثبت أن وزارة الطاقة أوقف أو منعت المتسبب يخرج من الرسوم، وبالتالي فإن صاحب األرض يسجلها 

 ".التطوير

ووضع المديهيم ، بعض العوامل التي تخفض قيمة العقار في مواقع معينة داخل النطاق العمراني للمدن تتمثل في محطات 

اضي الضغط العالي، محطات الصرف الصحي، أحرام خطوط الضغط العالي، المقابر، وبالتالي التي ستنخفض قيمة األر

 .وبالتالي الرسوم

فيما توقع إنهاء قواعد عمل لجنة عمل المخالفات واالعتراضات، وكذلك قواعد عمل تقدير األراضي خالل أقل من شهر، 

 ".لسنا ملزمين بإعالنها، حيث قد نضعها في النظام مباشرة كونها آليات تنفيذية"مضيفاً 

مصارف والمؤسسات التمويلية التي ترهن األراضي البيضاء قد علمت من مصادر مطلعة، أن ال" االقتصادية"وكانت 

تتحمل الرسوم التي حددتها الدولة، بغض النظر على أصحابها األساسيين، مؤكدة أنه سيتم فرض غرامات على 

 .المقبل( ديسمبر)كانون األول  51المتهربين، في حال لم يتم تسجيل األراضي بحوزتهم قبل المهلة المحددة في 

المصادر إلى أن أي تأخير في دفع الرسوم أو التهرب من دفع الغرامات سيعرض المخالفين للعقوبات النظامية وأشارت 

 .التي قد تصل إلى اللجوء إلى قضاء التنفيذ باعتبار الرسوم خاضعة لنظام إيرادات الدولة

راضي البيضاء، التي تقع ضمن ويأتي ذلك بعد أن دعت وزارة اإلسكان مالك األراضي الخاضعة لنظام الرسوم على األ

آالف متر وأكثر ولم يتم تطويرها، إلى المسارعة بتسجيل أراضيهم عبر  50النطاق المحدد من الوزارة، ومساحتها 

عد انتهاء الفترة المحددة الموقع اإللكتروني، خالل فترة التسجيل الحالية لتجنب غرامات عدم التسجيل، التي سيبدأ تطبيقها ب

 ً  .مسبقا
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من املرصود إنتاج مواقع %  02و" .. هيئة التحقيق"إحالة املتبجاوزين لـ

 إباحية خارجية
التواصل »لرصد وحتليل جتاوزات « الداخلية»وحدة خاصة يف 

 «االجتماعي
 م   1056نوفمبر  51 -هـ 5418صفر  51 السبت األقتصادية جريدة: المصدر

https://www.aleqt.com/2016/11/12/article_1101167.html 

 

 عبد السالم الثميري من الرياض

اللواء جمعان الغامدي مساعد مدير األمن العام لشؤون األمن العام في وزارة الداخلية، عن وجود " االقتصادية"أفصح لـ 

وسائل التواصل االجتماعي، وتحليل المحتوى والنظر فيها، وإحالة  وحدة خاصة لرصد التجاوزات األخالقية في

 .المتجاوزين لآلداب العامة لهيئة التحقيق واالدعاء العام، بعد القبض عليهم

أو " تويتر"وقال، إن الوزارة خصصت وحدة لرصد ما ينشر من تجاوزات في وسائل التواصل االجتماعي سواء كان في 

فضال عن تحليل المحتوى الذي يتم نشره من أقوال وأفعال، ومعرفة أهداف المقاطع وغيرهما، " السناب شات"

 .المعروضة في مواقع التواصل االجتماعي

وذكر الغامدي أن العاملين في هذه الوحدة رجال مدربون على التعامل مع التقنية بجميع أنواعها ووسائلها، حيث يتم 

مباشرة خالل دقائق، وذلك بعد التأكد من صحة ما يعرض، مؤكدا أن  القبض على أصحاب المواقع المخلة باألخالق

 .مهمتهم القبض على المتجاوزين، وأن تقييم وتكييف القضية من اختصاص الجهات التحقيقية والعدلية

ألمور وأشار إلى أن التحرش الجنسي عبر اإلنترنت أحد األساليب التي يلجأ إليها المجرمون، مبينا أن كثيرا من أولياء ا

 .يغفلون عن األجهزة التقنية التي بأيدي أطفالهم

مليون شخص، ولهذا ال بد من تخصيص برامج توعوية  11وأفاد بأن عدد مستخدمي اإلنترنت في السعودية تجاوز الـ

 .ألولياء األمور، والتأكيد عليهم من خطر إهمال الصغار في استخدام هذه الوسائل

 90شؤون األمن العام أن التحرش الجنسي في السعودية ال يعد ظاهرة، الفتا إلى أن نحو وأكد مساعد مدير األمن العام ل

 .في المائة مما تم رصده من قبل الوحدة هي من إنتاج مواقع إباحية في خارج المملكة

دولية وشدد على أهمية تأمين الشبكة العنكبوتية من مخاطر االستغالل الجنسي لألطفال، واالستفادة من التجارب ال

 .المختصة في هذا المجال، مشيرا إلى أهمية دور األسرة في متابعة األبناء

معرفا تدعو إلى التحرش واستغالل األطفال جنسيا عبر اإلنترنت، وذلك  5650يشار إلى أن الجهات األمنية ضبطت نحو 

 .خالل السنتين الماضيتين، وذلك بمعدل حالتين يوميا

 458عليها، فإن عدد المعرفات التي طلبتها الجهات األمنية من اإلنتربول بلغ نحو " ديةاالقتصا"وحسب إحصائية اطلعت 

 .معرفا كانت تروج للجنس من الخارج

معرفا ومروجا للجنس عبر وسائل التواصل االجتماعي لهيئة التحقيق واالدعاء  155وأحالت الجهات األمنية أصحاب 

معرفا خالل الشهر الماضي تخصصت في التحرش الجنسي لألطفال،  14العام خالل العامين الماضيين، كما تم ضبط 

 .أحيل منها خمسة معرفات للتحقيق العام

وقال عبد العزيز الخيال مساعد رئيس هيئة التحقيق واالدعاء العام للتطوير والتقنية، إن جرائم التحرش الجنسي باألطفال 

 .ا في جميع الدول وليست مقتصرة على دولة دون أخرىعبر اإلنترنت هي جرائم قديمة، وليست جديدة، بل إنه
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وأفاد بأن الملتقى الوطني للوقاية من التحرش الجنسي باألطفال، الذي عقد في الرياض، أخيرا، هدف إلى الوقاية 

جنسي االستباقية من التحرش، وأن الهيئة تستقبل المتحرشين للتحقيق معهم على أفعالهم الدنيئة، مؤكدا أن االستغالل ال

 .يصل لحد الحرابة

بحثا، وست  510بدوره، أوضح الدكتور حسن الشهري رئيس اللجنة العلمية للملتقى، أن اللجنة العلمية تلقت أكثر من 

 .تجارب دولية في مجال الوقاية والتصدي لالستغالل الجنسي لألطفال عبر اإلنترنت

بريطانية، فرنسية، كندية، وأسترالية، مفيدا بأن المؤتمر  وأشار إلى أن التجارب الست شملت دوال ماليزية، تايوانية،

سيتناول تعزيز الدور الوقائي لألسرة والمؤسسات المختصة الحكومية واألهلية، وسبل التعرف إلى المتورطين في 

، والتعاون االستغالل الجنسي لألطفال عبر اإلنترنت ومتابعتهم قضائيا، إضافة إلى استعراض التجارب اإلقليمية والدولية

 .ائل التقنيةوالتنسيق اإلقليمي والدولي في مجال التصدي لالستغالل الجنسي لألطفال عبر اإلنترنت ووس

 

 
 أكد أهمية منحهم مستحقاتهم

 املفتي حيذر من سل  حقوق املوظفني والعمال ويعده ظلما
 م   1056نوفمبر  51 -هـ 5418صفر  51 السبت األقتصادية جريدة: المصدر
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 عبدالسالم الثميري من الرياض

حذر الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ مفتي عام السعودية، من الظلم وأكل أموال الموظفين والعمال بالباطل، من خالل سلب 

 .قوقهم، وعدم إعطائهم إياها، مؤكدا أن ذلك من أسباب الخسران والخذالن في الدنيا واآلخرةح

األعداء يكيدون لنا، ويحاولون ضرب "وقال خالل خطبة الجمعة في جامع اإلمام تركي بن عبد هللا في الرياض أمس، 

ف حولهم؛ من أسباب قوتهم واجتماع الكلمة أمننا ووحدتنا، فمن أسباب األمن واالستقرار، طاعة والة األمور وااللتفا

وعزها واستقرارها وأمنها على الدماء واألموال واألعراض، ومن السبل العظيمة لتحقيق األمن تطبيق أحكام الشريعة 

 ".على المجتمع أفرادا وجماعة بال تفريق، ألن تطبيق حدود هللا يردع المجرمين من فسادهم

ار والطمأنينة البعد عن المعاصي، حيث إنها من أسباب الفالح في الدنيا واآلخرة، داعيا وأشار إلى أن من أسباب االستقر

 .إلى الفرح باستقامة المذنب، ومناصحته عند ارتكاب المعاصي وإرشاده إلى الطريق الصحيح، إذ إن ذلك من اإلحسان

ة من الغش، محذرا من التدليس والخيانة وطالب آل الشيخ التجار باإلحسان إلى الناس، من خالل أن تكون بضائعهم خالي

 .والكذب على المشترين، وأن ذلك ليس من صفات المحسنين

وذكر أن اإلحسان إلى الفقراء والمعوزين والمحتاجين يشمل مواساتهم، واإلحسان إليهم، وقضاء الديون عنهم والشفاعة 

 .لهم

سن في تعامله مع ربه من أفرد هللا بالعبادة ولم يشرك معه وأضاف، من أعظم مجاالت اإلحسان إفراد هللا بالعبادة، فالمح

غيره وأعتقد أن هذا حق واجب وأن المساجد هلل فال تدعوا مع هللا أحدا، وهو يعلم إن هللا وحده المستحق أن يعبد من دون 

ن اإلحسان في األعمال سواه، فاإلحسان في العبادات كلها بأن تعملها بإخالصها هلل وأنه مطلع عليك وعلمه بها كلها، وم

 .أن تؤديها مخلصا هلل بأدائها ال رياء وال سمعة

وأشار إلى أن شريعة اإلسالم وضعت زواجر وعقوبات تردع المجرمين وتأخذ على أيديهم، حيث جاءت مناسبة لكل 

 .جتمع وسالمته وقطع دابر المفسدينجريمة، مبينا أن الحدود الشرعية كفيلة بتأمين الم
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 وال وظائف .. معايري مفقــــودة.. «عائلية»جامعات 

 لغري أبناء العمومة
 .. عشرات األكادمييني من أســـــــــــــرة واحدة

 «الغرباء»وال عزاء لـ
 م   1056نوفمبر  51 -هـ 5418صفر  51 السبت المدينة  جريدة: المصدر

madina.com/node/707583-alhttp://www. 

 

 سعيد الزهراني ـ الطائف

بحيث يقتصر التوظيف « عائلية»تحولت العديد من جامعات المملكة في السنوات األخيرة إلى ما يمكن تسميته جامعات 

ء غالبا على أبناء وبنات وزوجات وأشقاء وشقيقات بعض األساتذة والمسؤولين، وبمطالعة االسم األخير ألغلب أعضا

التدريس بجامعة ما تجده مرتبطا بقبيلة أو فخذ بعينه، ووصل األمر في إحدى الجامعات إلى وجود عشرات األكاديميين 

بينما تسارع عدد من الجامعات المتهمة بنفي تهمة تعيين أقارب، بينما اتخذ بعضها « أقارب األستاذ»مؤهلهم الوحيد إنهم 

 .ب تجنبا لسهام المنتقدينآليات جدية للحد من عملية توظيف األقار

ناقشت القضية مع عدة أطراف من بينهم مسؤولون بالجامعات وحملة ماجستير ودكتوراة متضررون من « المدينة»

الظاهرة وكذلك رؤية جهات تنفيذية ورقابية، وبحثت اآلليات المطلوب اتخاذها للحد من هذه الظاهرة التي تخل بمبدأ 

 .تكافؤ الفرص

 «عاطلون»كتوراة حملة د: الهرش.د

إن بعض الشباب حصلوا : يقول الدكتور مسفر بن سعود الهرش المتخصص في مناهج اللغة العربية وأساليب تدريسها

أنا وخمسة من الزمالء بدون : على الدكتوراه ضمن خريجي برنامج الملك عبدهللا لالبتعاث ومع ذلك عاطلون، وأضاف

التي تسهل لألجنبي ولمن له قريب في الجامعة ومن يرجى منه مصلحة فرصة وظائف أكاديمية نظرا للشروط التعجيزية 

 .التوظف، وما نشاهده هذه األيام في وسائل التواصل االجتماعي خير دليل على ذلك

مشيرا إلى أن بعض األقسام ال ترفع احتياجاتها الوظيفية ألنها ال تريد تعيين أحد وحجز المكان ألحد األقارب، وضرب 

لة لذلك، حيث طلبت جامعة ما أستاذا مشاركا في تخصص ما وهي تعلم أن األستاذ المشارك ال يأتي إال محوال من عدة أمث

جامعة وترفض كل من تقدم لها من أبناء الوطن ألنه أستاذ مساعد؛ وكل ذلك من أجل الذهاب للتعاقد والتنزه وما يتبع ذلك 

السعيدة أن يتم التعاقد مع أستاذ مساعد ألن األستاذ المشارك لم يوافق من بدالت وبعد ذلك كله ترى اللجنة بعد رحلتها 

 المملكة تدين الهجومين الذين استهدفا السفارة الفرنسية في أثينا والقنصلية العامة األلمانية في مزار الشريف. على العرض

 «التصنيفات العالمية»ظاهرة أضرت بمكانة جامعاتنا في : أساتذة

أساتذة الجامعات بالظاهرة وخطورتها على مخرجات العملية التعليمية داعين إلى وضع ضوابط كافية  يقر عدد كبير من

لمنع توظيف األقارب غير األكفاء في السلك التعليمي، ويشير الدكتور عبدالرحمن بن دمحم الزهراني إلى أن غياب آلية 

ط وضوابط شجع على خلق كثير من اللغط في واضحة لتعيين أعضاء هيئة التدريس بالجامعات السعودية وفق شرو

أوساط الحاصلين على درجات علمية عليا، وفي الوقت نفسه شجع أصحاب القرار المعنيين بقيادة زمام الجامعات على 

 .في الترشيح والتعين على الكادر األكاديمي« الواسطة والمعارف»التساهل والخضوع لثقافة 

بعض العائالت يعملون في نفس الجامعات بل إن بعض المعينين على وظيفة معيد ولهذا السبب ظهرت قوائم ل»: وأضاف

وقال إن حاالت التالعب في « لم يباشر مهام عمله رغم صدور قرار بابتعاثه لدراسة اللغة والماجستير والدكتوراه
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تراجعت جامعاتنا عن  التوظيف تنعكس بشكل سلبي على أداء الجامعات من حيث األداء والتصنيف ووفقا لهذه األخطاء

التصنيفات المحلية على مستوى العالم العربي، فلم نعد نطمح بالمستوى العالمي إضافة إلى الغياب التام لوزارة التعليم 

 .العالي والصمت المطبق المتواصل على مثل هذه األخطاء التي باتت سمة من سمات الجامعات الناشئة

 من أسرة واحدة 50

أستغرب من مسارعة الجامعة التي أعمل فيها : قائال -فضل عدم ذكر اسمه-أستاذ بإحدى الجامعات ويلتقط طرف الحديث 

 50بنفي توظيف األقارب رغم أنه لدينا أسر بكاملها سيطرت على أقسام الجامعة المختلفة وفي إحدى الكليات يعمل بها 

أقسام »عمادات المختلفة وشؤون الموظفين أصبحت أكاديميين من أسرة واحدة وليس عائلة واحدة، الفتا أن الكليات وال

 .بكاملها لذلك البد من سياسة التوظيف في الجامعات المختلفة وإتاحة الفرصة ألصحاب الكفاءات العالية« عائلية

 :أبرز المطالبات

 إصدار رخصة مزاولة مهنة لكل وظيفة بحيث ال يتم التوظيف بدونها

 الشخصية بعيدا عن الجامعات إيجاد جهة مستقلة إلجراء المقابالت

 اإلعالن عن أسماء المقبولين بشكل رباعي

 منع إعالن الوظيفة برقم السجل المدني أو رقم طلب الوظيفة

 إعالن درجات المقبولين بما فيها درجة المؤهل العلمي

 توحيد أوقات التوظيف في الجامعات وتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص

 وفي جميع التخصصاتتوحيد شروط القبول في الجامعات 

 منع التعاقد المؤقت في الجامعات باعتباره مدخاًل لتوظيف األقارب

 زيادة الرقابة على التوظيف

 إتاحة الفرصة لحملة الماجستير والدكتوراة في الوظائف الجامعية بدال من المعيدين

 على الجامعات السعودية« دخيلة»ظاهرة : مؤرخ

على المجتمع « جديدة»ظاهرة تعيين األقارب في وظائف أكاديمية بالجامعات يشير المؤرخ عيسى القصير إلى أن 

السعودي، فحينما بدأ تأسيس الجامعات بالمملكة كان الهدف استقطاب الكفاءات العلمية والفكرية واختيار األصلح واألنسب 

 .بعيدا عن االعتبارات العائلية

في تعين األقارب واألبناء واألرحام دون النظر إلى .. لألسف أصبحت بعض الجامعات الحكومية أهلية»: وأضاف

مؤهالتهم وكفاءاتهم العلمية، وهذا يعطي مؤشرا خطيرا في مسيرة التعليم الجامعي ويعكس عدم تحمل المسؤولية الوطنية 

ا مؤشر خطير تجاه أبناء الوطن، وأكبر مصيبة تالحق الطالب المتخرج في عدم قدرته اإلمالئية في الكتابة بالعربية وهذ

 .«نتيجة تعيين األقارب

لماذا في : ومن جانبه يتساءل عضو مجلس منطقة الباحة علي بن صالح الزهراني عن األبعاد الغائبة لتلك الظاهرة قائال

 بعض جامعاتنا العريقة يكثر أبناء القبيلة أو األصدقاء وكأن الموضوع يميل إلى الشللية؟

مشاعري كمسؤول في التعليم، وهنا أطلب من مسؤولي الجامعات ومعلميها اختيار هذا الموضوع يؤرقني ويهز : ويجيب

 .األصلح واألكفأ

 عمية التوظيف تتم بشفافية ووفق إجراءات واضحة: جامعة طيبة 

إن ما تداولته وسائل التواصل االجتماعي حول : قال المشرف العام على مكتب مدير جامعة طيبة الدكتور ماجد الماجد

في التوظيف ألقارب مسؤولين في الجامعة مجانبا للصواب، وأن عملية التوظيف في الجامعة تمر وفق إجراءات محاباة 

 .واضحة تتوافق مع الشفافية التي تنتهجها الجامعة عند وجود مسابقة وظيفية

ويتم إجراء اختبارات وأشار إلى أن الجامعة تقوم باإلعالن عن الوظائف سنويا عبر وسائل اإلعالم، وتستقبل المتقدمين 

تحريرية ومقابالت شخصية ويتم اإلعالن عنها عبر موقع الجامعة الرسمي على اإلنترنت وكذلك الصحف ووسائل 

ً إلى أن الجامعة تفتح أبوابها أمام الجهات ذات العالقة للتحقق من عمليات التوظيف في حالة وجود مشكلة  اإلعالم، الفتا

الخبرات الوظيفية المتقدمة والحاصلين على شهادات علمية في وظائف رسمية كتوظيف قريب مسؤول على حساب 

 .إدارية أو أكاديمية

 وصلتنا بالغات والتحقيقات مستمرة: نزاهة

عبدالرحمن العجالن عن وصول بالغات للهيئة فيما يسمى ظاهرة « نزاهة»كشف المتحدث الرسمي بهيئة مكافحة الفساد 

ت الحكومية وخصوصا الجامعات، وقال إن الهيئة وصلت إلى مراحل متقدمة من توظيف األقارب في بعض الجها

والزالت بقية الجامعات األخرى التي لوحظ : التحقيق والمساءلة عن بعض القضايا المشار إليها في الجامعات وأضاف

 .فيها مثل هذه الظاهرة تحت مراحل البحث والتحري والتقصي
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 التمييز والمحاباةمعايير لتفادي  1: جامعة الطائف

أكدت جامعة الطائف في بيان لها أن النظام ال يمنع أي متقدم ممن تنطبق عليه الشروط من التقديم للوظائف داخل 

الجامعات، حتى وإن كانت تربطهم صلة قرابة داخلها، ولذلك قامت الجامعة متمثلة في إدارتها بتطبيق آلية تعطي جميع 

ح للوظائف من دون محاباة أو تمييز، ولتحقق معيار الكفاءة والجدارة في المرشحين لتلك المتقدمين الفرصة ذاتها للترش

 :الوظائف وهي كاآلتي

خالل مرحلة االختبار التحريري التخصصي، ولضمان دقة النتائج وعكسها للمستوى الفعلي للمتقدم للوظيفة، : أوال

 .متخصصة ولجان التصحيحالتزمت الجامعة بالفصل التام بين لجان إعداد األسئلة ال

، والتي يتم % ٠٧حجبت الجامعة ترشيح أي طالب للمقابلة لم ينجح في تحقيق الدرجة الموزونة المطلوبة والمقدرة بـ: ثانيا

على درجة اختبار التخصص، %  ٠٧على معدل المتقدم في شهادة البكالوريوس و%  ٠٧احتسابها عن طريق تخصيص 

درجة في الدرجة الموزونة، ولم  ٠٧يح فقط على أعلى ثالثة من المتقدمين الذين اجتازوا وبناًء على ذلك اقتصر الترش

يُرشح أي متقدم للوظائف لم يحصل على هذه الدرجة على اإلطالق، أو لم يستوِف أيا من الشروط المعلن عنها والالزمة 

 .لشغل تلك الوظائف

هم صالت عائلية بالمتقدمين من عضوية لجان المقابالت استبعدت الجامعة أعضاء هيئة التدريس ممن تربط: ثالثا

 .الشخصية، خالل إجراء المقابلة مع أقاربهم، تفادياً لحدوث أي تجاوزات أو اإلخالل بمصداقية ونزاهة النتائج النهائية

 ما نسب لنا غير صحيح: جامعة شقراء

واصل غير صحيحة وغير موجودة أصال لمنسوبي أكدت جامعة شقراء أن جميع األسماء التي تم تناقلها عبر مواقع الت

 .الجامعة وأنها أثيرت قبل سنوات وتم الرد عليها في حينه

 تلتزمان الصمت« الرقابة»و« التعليم»

حاولت الحصول على آراء لعدة جهات حكومية لمواجهتها بآراء وأفكار من شارك في هذه القضية وأرسلت « المدينة»

التهم وتم استالم االستفسارات وبالرغم من االنتظار عدة أيام فلم تصل إي إجابة ومن بين للمتحدثين الرسميين عبر جوا

 .تلك الجهات وزارة التعليم وهيئة الرقابة والتحقيق

 جريمة سببها الموروث الخاطئ: اللواء مالئكة

بالعادات كالمثل الشعبي القائل  يرجع الخبير األمني اللواء طالل مالئكة الظاهرة إلى الموروث التقليدي الخاطئ والمرتبط

وغيرها من األقوال المنتشرة باإلضافة للموروث القبلي المتأصل لدينا في هذا ( الذي ليس فيه خير ألهله ال خير فيه ألحد)

 .باإلضافة لضعف الرقابة اإلدارية( إلخ.. هذا من الجماعة وهذا من القبيلة وهذا من الفخذ)الشأن المتمثل في القول 

إن األجهزة المعنية بمكافحة الفساد اإلداري يمكنها معالجة المشكلة والضرب بيد من حديد لمرتكبيها فالجريمة ال  وقال

 :تنتفي بقدمها وذلك باتخاذ الخطوات التالية

بيها ببيانات أسماء منسو( هيئة مكافحة الفساد)تكلف الجامعات والمعاهد والكليات بمختلف أنواعها بتزويد الجهات المعنية 

يوما  55وتاريخ التعيين والقسم الذي يعمل به كل شخص في مدة أقصاها « القبيلة والفخذ»+ محتوية على االسم الرباعي 

 .من تكليفهم بذلك

ترسل هذه البيانات لجهتين أمنيتين للبحث والتحري عن صحة تلك األسماء والتأكد من مطابقتها والتحري عن صلة 

 .يوما 55ة أقصاها القرابة بين األسماء في مد

 .يطلب من الكليات والمعاهد والجامعات صورا من نماذج التعيين أو الترشيح لكل شخص ورد اسمه من السابق

 تعطيل للعقول الناضجة بالوطن« الجامعات العائلية»: السحيمي.د

ت المملكة الستثمارها أكثر تعطيل للعقول الناضجة التي أسس« الجامعات العائلية»يعتبر الدكتور نمر السحيمي ما يسمى 

وأوضح أن منهج الجامعات العائلية يتعارض مع  نسان،إلالمتقدمة في الرقي با ممألجامعة للسير على طريق ا 18من 

 .العالمية نسانإلالحنيف وكذلك مع أنظمة حقوق ا سالمإلا هجكما يتعارض مع من ممألمنهج الحياة في أي أمة من ا

 القرابة عالقات

حسن بن علي الشريف إلى أن من أكثر ما يؤلم ويحز في النفوس أن يكون كثير من التعيينات في الدكتور  ويشير

الجامعات السعودية مبني على العالقات االجتماعية والقرابة، وهذا األمر من أهم أوجه الفساد ونذير بتردي مستوى التعليم 

مة من استقطاب لكفاءات عربية وإسالمية في الغرب المتقد لنحن نرى اليوم ما يتم لدى دو»: الجامعي، وأضاف

تخصصات شتى رغم اختالفنا معهم في العقيدة والدين والعرق وكل هذه االختالفات الكبيرة لم تمنعهم من اختيار األكفأ 

 .«لقيادة التعليم الجامعي
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 تحرم أكفاء من وظائف يستحقونها« شفاعة سيئة»: العلماء كبار

ث العلمية واإلفتاء في وقت سابق على خطاب لهيئة مكافحة الفساد حول انتشار ظاهرة اللجنة الدائمة للبحو أجابت

، في األجهزة الحكومية، ومن أمثلة ذلك الواسطة في التوظيف، وقالت إنها شفاعة سيئة تؤدي إلى االعتداء «الواسطة»

 يستحق أو كان فيها ما يضر على حقوق اآلخرين أو ظلم لهم كتقديم شخص على غيره في استحقاق أو إعطائه ما ال

ً لعموم قوله تعالى نَها َوَكاَن هللاُ َعلَى ُكِلّ : )بالمصلحة العامة فكل ذلك محرم شرعا َوَمَن يَشفَع َشفَاَعةً َسيِّئةً يَُكن لَّهُ ِكفٌل ِمّ

 (.َشيٍء مِقيتا

اء حاجته أو دفع الظلم عنه أو إن الشفاعة الحسنة التي فيها مساعدة اإلنسان للوصول إلى حقه وقض: اللجنة وقالت

نَها: )اإلصالح بين الناس مشروعة لعموم قول هللا تعالى ن يَشفَع َشفَاَعةً َحَسنَةً يَُكن لَّهُ نَِصيٌب ِمّ  .(مَّ
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 علي خمج -جدة تصوير  -عبدالعزيز الغامدي 

وزات حتى وصل الهدر السنوي لعجينة كشفت المؤسسة العامة للحبوب عن وجود هدر سنوي بكميات كبيرة من المخب

ألف لاير ويتضاعف أكثر في المواسم،  100ألف كيس سنويًا أي ما يعادل مليون و 61السمبوسة فقط إلى أكثر من 

وبيَّن مدير إدارة التسويق بالمؤسسة العامة للحبوب زيد بن عبدهللا . مرجعة ذلك لسلوكيات خاطئة من المستهلك والمنتج

وقال . من الكميات المخصصة% 10الهدر في عجينة السمبوسة يعادل كيًسا من كل ثالثة أكياس أي الشبانات، أن 

بأن نسبة هدر الدقيق في المملكة : المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة لصوامع الغالل ومطاحن الدقيق صالح السحيباني

دعم الذي تقدمه المملكة وعدم اإلسراف أو وهي نسبة كبيرة وغير مقبولة منوها إلى أن ضرورة استغالل ال% 10بلغت 

ً بأن نظام المخالفات من . التبذير مشيرا إلى أن المؤسسة ستقوم ببث عدد من البرامج التوعوية للحد من التبذير موضحا

م موضحاً بأن إجمالي الكميات المخصصة للبيع هذا اليو. شأنه أن يحد كثيراً من التبذير فيما سيسهم في خفض نسبة الهدر

 . طن 54.180فيما يبلغ إجمالي الطاقة اإلنتاجية للمطاحن . موزعا في المملكة 515ويبلغ عدد الموزعين . طن 5.115

من جانبهم أوضح عدد من أصحاب محالت بيع منتجات الدقيق بأن هنالك رجيع كبير من تلك المنتجات ال نجد لها مكانا 

الستفادة منها في صنع أعالف للحيوانات أو أن يتم االستفادة منها بطريقة لحفظها أو التخلص منها بطريقة سليمة كأن يتم ا

. أخرى، حيث تقوم معظم المخابز بالتخلص من الفائض عن طريق رميه أو بيعه بسعر أقل ألصحاب المواشي وغيرهم

من منتجات  وأوضح أبو حسن صاحب محل بيع معجنات بأن السبب الرئيس للهدر هو قيام بعض المخابز بعرض العديد

الدقيق بكميات كبيرة وتفوق عدد المستهلكين بالمنطقة مما يتسبب في زيادة كبيرة من تلك المنتجات والتي يتم التخلص 

وأوضح . منها عند تلفها وانتهاء صالحيتها عن طريق إلقائها في سالل النفايات بعد تعذر وجود حل مناسب للتخلص منها

من الخبز ومشتقات الدقيق كثيراً ما نشاهدها على األرصفة وقد تُركت للطيور سعيد الحارثي بأن مظاهر التخلص 

مؤكداً على . والحشرات بعد أن تم التخلص منها بطريقة خاطئة وذلك نتيجة توفير كميات أكبر من االستهالك اليومي

 .ضرورة فرض العقوبات الرادعة والتي تحد من مثل هذا السلوك

حبوب كانت قد أجرت على هامش فعاليات المعرض السعودي للمخبوزات والمعجنات الذي يذكر أن المؤسسة العامة لل

، مفيدًا أن «اختتم مؤخًرا في الرياض دراسات مسحية تبيَّن من خاللها وجود سلوكيات خاطئة من المستهلك والمنتج

ر الحاجة ويحسن التصرف في وهو من يشتري بقد« الواعي»الدارسة قسمت سلوكيات المستهلك إلى ثالثة أقسام األول 

فهو المسيء »وهو من يشتري دون تخطيط وال يحسن التصرف في الفائض، أما الثالث « غير المبالي»الفائض، والثاني 

وضمن األنشطة التوعوية التي قامت بها مؤسسة . أي من يشتري بشراهة ويسيء التصرف في الفائض« لالستخدام

http://www.al-madina.com/node/707574
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تناول الخطوات العملية إلنتاج الخبز من المواد « خطوات وإرشادات.. الخبز إنتاج»الحبوب إصدار كتاب مختص عن 

األولية والدقيق وشروحات تفصيلية لمراحل التقطيع والتخمير والتبريد ثم التعبئة والشروط الواجب توافرها إلنتاج خبز 

 .بمواصفات جيدة

 أبرز التوصيات لترشيد االستهالك

 .أيام للخبز األبيض واألسمر 5-1الخبز من  التزام المستهلك بفترة صالحية• 

 .يوم الى يومين للصامولي والمفرود• 

 .تبريد الخبز الساخن لتالفي تفتته• 

 .حفظ الخبز في المجمد وليس في البراد• 

 ثالثة أقسام للمستهلك

 .من يشتري بقدر الحاجة« الواعي• »

 .وهو من يشتري دون تخطيط« غير المبالي• »

 .ي بشراهة ويسيء التصرف في الفائضأي من يشتر« خداممسيء لالست• »

 

 خادم احلرمني يستقبل املعزين يف وفاة األمري تركي 
 بن عبدالعزيز

 م   1056نوفمبر  51 -هـ 5418صفر  51األحد  الرياض جريدة : المصدر
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 (بندر الجلعود -عدسة )واس  -الرياض 

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه هللا ـ في قصره بعرقة في الرياض مساء 

اليوم أصحاب السمو الملكي األمراء وأصحاب الفضيلة العلماء والمشايخ والمعالي الوزراء، وكبار المسؤولين من مدنيين 

ً من المواطنين الذين قدموا لخادم الحرمين الشريفين التعازي في وفاة صاحب السمو الملكي األمير وعسكريي ن وجموعا

 .تركي بن عبدالعزيز آل سعود رحمه هللا 

كما تلقى صاحب السمو الملكي األمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود، وأبناء الفقيد، صاحب السمو الملكي األمير خالد بن 

دالعزيز، وصاحب السمو الملكي األمير فهد بن تركي بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي األمير فيصل تركي بن عب

بن تركي بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي األمير سلطان بن تركي بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي األمير 

بن تركي بن عبدالعزيز، التعازي في وفاة الفقيد  عبدالرحمن بن تركي بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي األمير أحمد

 . -رحمه هللا  -

هللا سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه، وأن يسكنه  -حفظه هللا  -وقد دعا خادم الحرمين الشريفين 

 .فسيح جناته

الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة حضر االستقبال، صاحب السمو الملكي األمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين 

وصاحب السمو األمير بندر بن فهد بن خالد وصاحب السمو األمير خالد بن فهد بن خالد و صاحب السمو الملكي األمير 

دمحم بن سعد بن عبدالعزيز و صاحب السمو األمير خالد بن سعود بن دمحم و صاحب السمو الملكي األمير مشعل بن سعود 

و صاحب السمو األمير فيصل بن عبدالعزيز بن فيصل و صاحب السمو الملكي األمير دمحم بن ناصر بن بن عبدالعزيز 

عبدالعزيز أمير منطقة جازان و صاحب السمو الملكي األمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز و صاحب السمو الملكي 

مير فهد بن عبدهللا بن دمحم و صاحب السمو األمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض و صاحب السمو األ

الملكي األمير سعود بن سعد بن عبدالعزيز و صاحب السمو الملكي األمير دمحم بن فهد بن عبدالعزيز و صاحب السمو 

الملكي األمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز و صاحب السمو الملكي األمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز و صاحب 

كي األمير خالد بن سعد بن عبدالعزيز و صاحب السمو الملكي األمير سعود بن فهد بن عبدالعزيز و صاحب السمو المل
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السمو الملكي األمير طالل بن سعود بن عبدالعزيز و صاحب السمو األمير عبدالعزيز بن فهد بن سعد و صاحب السمو 

الدكتور عبدالرحمن بن سعود الكبير و صاحب السمو  الملكي األمير سلطان بن فهد بن عبدالعزيز و صاحب السمو األمير

الملكي األمير سلطان بن ناصر بن عبدالعزيز و صاحب السمو الملكي األمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز 

وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين و صاحب السمو الملكي األمير متعب بن عبدهللا بن 

دالعزيز وزير الحرس الوطني و صاحب السمو الملكي األمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير و عب

صاحب السمو الملكي األمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز و صاحب السمو الملكي األمير سلطان بن سلمان بن 

و الملكي األمير نهار بن سعود بن عبدالعزيز و عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني و صاحب السم

صاحب السمو الملكي األمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة و صاحب السمو األمير خالد بن سعد بن خالد و 

صاحب السمو الملكي األمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم و صاحب السمو 

بن سعود بن خالد المستشار بالديوان الملكي و صاحب السمو األمير أحمد بن عبدهللا بن عبدالرحمن محافظ  األمير دمحم

الدرعية و صاحب السمو األمير بندر بن سعود بن خالد و صاحب السمو الملكي األمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن 

ملكي األمير الوليد بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز و عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين و صاحب السمو ال

صاحب السمو الملكي األمير فيصل بن عبدالرحمن بن سعود بن عبدالعزيز و صاحب السمو الملكي األمير نايف بن أحمد 

بن بن عبدالعزيز و صاحب السمو الملكي األمير بندر بن خالد الفيصل و صاحب السمو الملكي األمير تركي بن عبدهللا 

عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي االمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز المستشار بالديوان الملكي، و صاحب 

السمو الملكي األمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي األمير دمحم 

يز، وان الملكي، وصاحب السمو الملكي األمير سعود بن سلمان بن عبدالعزبن عبدالرحمن بن عبدالعزيز المستشار بالدي

 .وعدد من أصحاب السمو األمراء

 
رئيس جلنة حقوق اإلنسان بالربملان األملاني يشيد باخلطوات احلقوقية 

 السعودية
 أملانيا تنوه بالتطورات احلقوقية يف اململكة

 م   1056نوفمبر  51 -هـ 5418صفر  51الرياض األحد جريدة : المصدر
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 دمحم الشيباني -برلين 

نوه وزير الدولة في وزارة الخارجية األلمانية ستيفان شتينلين بالجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية بقيادة 

لتعزيز األمن والسالم الدوليين وتحقيق  -حفظه هللا-شريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود خادم الحرمين ال

االستقرار، مؤكداً ما تمثله المملكة من ثقل ومكانة على الساحتين الدولية واإلقليمية السيما في منطقة الشرق األوسط، 

 .شتى المجاالت وما تشهده من تطور وتقدم ومشيداً بمتانة وقوة العالقات التي تجمع بالده بالمملكة في

جاء ذلك خالل استقبال معاليه في مقر وزارة الخارجية في برلين أمس لوفد مجلس الشورى برئاسة عضو المجلس 

الدكتور خالد بن عبدهللا السبتي ، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى ألمانيا الدكتور عواد العواد وعضوي 

 .فايز الشهري والدكتورة ثريا العريض في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها وفد المجلس إلى ألمانياالمجلس الدكتور 

وأكـد شتينلين أن المملكة وألمانيا بلدان مهمان ليس على الخارطة السياسية فحسب بل على الخارطة االقتصادية، 

دته بالزيارة التي قام بها للمملكة مؤخراً وما لمسه من بوصفهما عضوين مهمين وفاعلين في مجموعة العشرين، مبدياً سعا

 .تقدم كبير في العديد من المجاالت

ً لما تمثله ألمانيا من أهمية لدى  من جهته أشار رئيس وفد مجلس الشورى إلى أن زيارة وفد المجلس تأتي تعبيراً صادقا

السعودية األلمانية، منوهاً بأهمية البلدين على الساحة  المملكة كما أنها تأتي في سياق الحرص على تعزيز وتنمية العالقات

الدولية، ومعرباً عن أمله في مد المزيد من جسور التواصل والتعاون في شتى المجاالت بما يخدم مصلحة البلدين 
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رؤية الصديقين والشعبين السعودي واأللماني، خاصة في الوقت الذي تشهد فيه المملكة مرحلة تنموية مهمة تتمثل في 

 .1010وخطة التحول الوطني  1010المملكة 

وتطرق الدكتور خالد السبتي خالل االستقبال إلى موقف المملكة من الوضع في اليمن، مشيراً إلى أن المملكة أسهمت مع 

س أشقائها في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية منذ تردي األوضاع في اليمن في إطالق المبادرة الخليجية كأسا

 .للحل في اليمن، ومهدت هذه المبادرة الطريق للوصول للحل السياسي في اليمن الشقيق، وحظيت بتأييد إقليمي ودولي

وبين معاليه أن المملكة ودول التحالف قد استجابت لدعوة الرئيس الشرعي لليمن عبدربه منصور هادي، إلعادة الشرعية 

لحوثيين، استناداً للمواثيق الدولية، ومنها ميثاق األمم المتحدة في المادة رقم وحماية الشعب اليمني من مليشيات المتمردين ا

 .1156، وتوج هذا العمل بتأييد مجلس األمن الدولي بقراره رقم 55

كما جرى خالل اللقاء بحث الموضوعات والقضايا ذات االهتمام المشترك بين المملكة العربية السعودية وجمهورية 

 .في شتى المجاالت السياسية واالقتصادية ألمانيا االتحادية

كما اجتمع وفد مجلس الشورى أمس مع عضو البرلمان األلماني رئيس لجنة حقوق اإلنسان مايكل براند وذلك في مقر 

 .البرلمان بالعاصمة برلين

ى صعيد إرساء مبادئ وقد أشاد رئيس لجنة حقوق اإلنسان بالبرلمان األلماني بالتطورات التي شهدتها المملكة مؤخراً عل

 .حقوق اإلنسان من خالل األنظمة والتشريعات والجهود المختلفة

من جهته أكد وفد مجلس الشورى حرص المملكة العربية السعودية على حماية حقوق اإلنسان التي كفلتها الشريعة 

جميع االتفاقيات الدولية في هذا  اإلسالمية مصدر التشريع لألنظمة في المملكة، مشيراً إلى أهمية حقوق اإلنسان وتطبيق

 .الشأن بما يحفظ لإلنسان حقوقه وكرامته

 .كما تم خالل اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات االهتمام المشترك

 .من جهة أخرى زار وفد مجلس الشورى برئاسة عضو المجلس الدكتور خالد السبتي مؤسسة كونراد أديناور

ب األمين العام للمؤسسة الدكتور جيرهارد فالرز عن أعمال المؤسسة في تقديم واستمع الوفد إلى شرح موجز من نائ

 .الدراسات السياسية واالجتماعية واالقتصادية في ألمانيا

 .كما تم خالل الزيارة بحث العديد من الموضوعات ذات الصلة بالشأن اإلقليمي والدولي

يره لمسؤولي المؤسسة على إتاحة الفرصة لمثل هذه الزيارة وفي نهاية الزيارة وجه رئيس وفد مجلس الشورى شكره وتقد

 .ي إطار العالقات المتميزة بينهماالتي تعزز من الروابط بين البلدين الصديقين ف

 
 يفك احتكار الوافدين عليها« االنكشاف املهني»

 املهن احلرجة حق للمواطنني: شوريون
 م   1056نوفمبر  51 -هـ 5418صفر  51الرياض األحد جريدة : المصدر
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 واس -الرياض 

أشاد عدد من أعضاء مجلس الشورى بموافقة المقام السامي واعتماده الدراسة التحليلية ألوضاع سوق العمل، وواقع 

العمل والتنمية االجتماعية، لقياس اعتمادية سوق العمل على العمالة العمالة في القطاع الخاص، والتي أعدتها وزارة 

الوافدة في المهن والقطاعات والمناطق المختلفة، واعتماد مؤشرات االنكشاف المهني، لتحقيق األمان االقتصادي والمهني 

ً من الوزارة لتحقيق مبادراتها وبرامجها التحولية، ضمن مستهدفات برنامج التحول الوطني  في المهن الحرجة، سعيا

 .1010، ورؤية المملكة 1010

والذي تبنته وزارة العمل والتنمية االجتماعية، " االنكشاف المهني"وشدد أعضاء مجلس الشورى على أن أهمية برنامج 

كر، تكمن في دراسة المهن الحرجة التي تسيطر عليها العمالة الوافدة من جنسية واحدة أو جنسيات متعددة منذ وقت مب

لتحديد نسب التوطين المناسبة لتلك المهن، بما يضمن الحفاظ على استدامة تلك المهن وتحقيق األمان المهني، وعدم تأثرها 
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في حال مغادرة أعداد مؤثرة من الجنسيات المهيمنة عليها، مؤكدين أن ذلك سيسم في عدم حدوث أي قصور في أداء تلك 

 .في البحوث والدراسات، لضمان الخروج بأفضل النتائج المهن، شريطة تنفيذها من خالل مختصين

حيث قدم عضو مجلس الشورى ونائب رئيس لجنة حقوق اإلنسان والهيئات الرقابية األستاذ سعود الشمري شكره للمقام 

السامي على اعتماد هذه الدراسة، التي تصب في مصلحة االقتصاد السعودي والكوادر الوطنية في وقت واحد، من حيث 

إتاحة الفرصة ألبناء الوطن للقيام بدورهم في سوق العمل في مختلف التخصصات والمجاالت، مشيرا إلى أن الموافقة 

على دعم كل ما من شأنه  -حفظه هللا-تعكس حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود 

 .كة بفاعلية في دفع عجلة التنميةأن يعطي المجال للكوادر الوطنية من الجنسين للمشار

ال شك أن دراسة سوق العمل وتحديد المهن : "فهد العنزي. من جهته قال عضو لجنة االقتصاد والطاقة بمجلس الشورى د

الموجودة فيه ورصد النشاطات في هذا السوق من األهمية بمكان وهذا من أساسيات مهام وزارة العمل والتنمية 

المملكة العربية السعودية وهلل الحمد تمتاز بأنها سوق مفتوح تتعدد وتتنوع فيه المهن والجنسيات  االجتماعية، خاصة وأن

، مشددا على أن أي قرار يتعلق بالعمل "العاملة فيه، باعتبارها سوقا جاذبة للكثير من الجنسيات على مستوى العالم

 .والتوطين يجب أن يكون مبنيا على مؤشرات صحيحة ومدروسة

العنزي عن أن دخول الكوادر الوطنية من الجنسين في تلك المهن بما يتناسب مع تعاليم الشريعة اإلسالمية . دوكشف 

وطبيعة األعمال في تلك المهن هو حق أساسي ومشروع، من أجل كسر االحتكار وتفكيك الفئات المرتبطة بتلك المهن، 

عوديات في تقديم الخدمات عبر تلك المهن، وثانيا تحقيق وتحقيق العدالة أوال في منح فرص متساوية للسعوديين والس

المصلحة العامة في خلق بيئة جاذبة ومنافسة ومناسبة في الوقت نفسه للكوادر الوطنية، األمر الذي يعكس األهمية الكبيرة 

أي كوارث قد لدراسة أوضاع تلك المهن الحرجة، وتحديد نسب التوطين المناسبة لها، وتسليط الضوء عليها قبل وقوع 

 .تضر باقتصاد المملكة

واستشهد على القدرات التي تمتلكها الكوادر الوطنية بنجاح توطين قطاع االتصاالت، والذي طبقته وزارة العمل والتنمية 

ة االجتماعية مؤخرا ليعبر عن اإلرادة القوية للوزارة في تطبيقه، مطالبا وزارة العمل والتنمية االجتماعية والجهات المعني

العنزي شكره للمقام السامي على اعتماده هذه الدراسة، والتي ستفتح الكثير من . وقدم د". االنكشاف المهني"بدراسة 

المهن والمجاالت المختلفة في سوق العمل أمام األيدي السعودية، وتوفر فرصا وظيفية تسهم في تحقيق ما ورد في رؤية 

سعود . كما قدم عضو مجلس الشورى د. السعودي في االقتصاد الوطنيحول رفع نسبة مساهمة الشباب  1010المملكة 

، مؤكدا أن نجاح وزارة العمل والتنمية "االنكشاف المهني"حميد السبيعي، شكره للمقام السامي على الموافقة على برنامج 

. ووجه د. لدراساتاالجتماعية في الدراسات التي ستقوم بها الوزارة سيعتمد على التوصيات التي تتمخض عن هذه ا

السبيعي أيضاً شكره لوزارة العمل والتنمية االجتماعية على مثل هذه الدراسات والبرامج والمبادرات الرامية إلى تحسين 

وضع سوق العمل السعودي، وتهيئة بيئة العمل المناسبة للكوادر الوطنية، متمنياً أن تخرج تلك الجهود بالنتائج المرجوة، 

 .جه القيادة الرشيدة في رفع مستوى مشاركة األيدي العاملة الوطنية في سوق العملمن أجل مواكبة تو
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 :«الرياض»مساعد مدير األمن العام لـ

وبالدنا رائدة يف .. االستغالل اجلنسي لألطفال هاجس عاملي
 احلفـاظ على الـنـشء

 م   1056نوفمبر  51 -هـ 5418صفر  51الرياض األحد جريدة : المصدر
http://www.alriyadh.com/1547463 

 

 مناحي الشيباني-حوار

مساعد مدير األمن العام لشؤون األمن ورئيس اللجنة العليا للملتقى الوطني للوقاية من -أكد اللواء جمعان الغامدي

التعامل مع جرائم االستغالل الجنسي لألطفال عبر اإلنترنت ووسائل التقنية  أن -االستغالل الجنسي لألطفال عبر اإلنترنت

يتم وفقا للمادتين السادسة والثامنة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية مشيرا إلى أن إدارة مكافحة الجرائم المعلوماتية 

 .ياً ومالحقة المسؤولين عنهاباألمن العام تتولى ضبط جرائم نشر المواد اإلباحية أو إستغالل األطفال جنس

أن األمن العام يبذل قصارى جهده في سبيل ضبط المجرمين المتورطين في « الرياض»وبين في حوار أجرته معه 

قضايا التحرش الجنسي باألطفال عبر األنترنت وتفعيل التوعية، وقال أن األمن العام شريك مع بعض المنظمات التي 

دوبين فيها ونتعاون معهم تعاون تكاملي مشيرا أن مراكز الشرط تستقبل جميع البالغات في تعني بحماية الطفل ولدينا من

تلك القضايا من المواطنين والمقيمين بالمملكة، ويتم ضبط المتورطين وتقديمهم للقضاء وحفظ سرية األسر المتضرره 

المملكة عن طريق األنتربول وأحالتهم  مبينا أن المالحقة القانونية تطال حتى المتورطين في تلك القضايا من خارج

 :وفيما يلي نص الحوار.. للهيئات القضائية حسب األنظمة

 االهتمام بالنشء

برعاية كريمة من لدن سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية تنطلق فعاليات الملتقى الوطني للوقاية 

كيف ترون اهتمام الدولة بهذه القضية .. الرياض الذي ينظمه االمن العاممن االستغالل الجنسي لألطفال عبر اإلنترنت في 

 ؟

تعتبر المملكة دولة رائدة في الحفاظ على النشء وبناء األسرة الصالحة ولقد سخرت كافة األمكانات للحفاظ على الطفل 

وقيم المجتمع النبيلة، والمملكة دولة عصرية  وتربيته التربية السليمة وتهيئة البيئة األمنة المناسبة إنطالقا من ديننا وثقافتنا

تتوفر بها جميع الخدمات التقنية التي تطورت في العصر الحديث وحرصت على حماية الطفل من جميع المهددات 

وأنشأت لذلك العديد من المنظمات وأصدرت القوانين الالزمة لحمايته وإنزال العقوبات على من يسئ إليه وكون 

لإلطفال عبر اإلنترنت ووسائل التقنية من األساليب اإلجرامية الحديثة، فقد أولت المملكة إهتماماً كبيراً  اإلستغالل الجنسي

بهذا الجانب وذلك في نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية التي تضمن عقوبات قاسية بالسجن والغرامة لكل من يستخدم 

أو النشر لترويج المقاطع اإلباحية أو غيرها من الجرائم المعلوماتية وسائل التقنية لإلساءة لإلطفال لإلبتزاز أو العدوان 

ً كبيراً وسخرت كافة اإلجراءات المتاحة لجمع  ولهذا فإن الجهات المختصة في األمن العام تولي هذا الموضوع إهتماما

التحقيق التي تثبت إرتكاب األدلة على المشتبه بهم وتحويلهم إلى هيئة التحقيق واإلدعاء العام إلستكمال كافة جوانب 

الجريمة ومن ثم إحالتهم إلى القضاء الشرعي المختص ليصدر بحقهم العقوبات الصارمة، وهذا الملتقى الذي يرعاه سمو 

ولي العهد يستقطب كبار الخبراء العالميين في مجال حماية الطفل من اإلستغالل الجنسي عبر اإلنترنت وهو دليل واضح 

 .بهذا الموضوع المهم  على إهتمام المملكة

 هاجس عالمي

 هل أصبحت قضية االستغالل الجنسي لإلطفال عبر اإلنترنت تمثل لكم هاجسا أمنياً في السنوات األخيرة، ولماذا؟

http://www.alriyadh.com/1547463
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اإلستغالل الجنسي لإلطفال عبر اإلنترنت هو هاجس عالمي لحماية الطفل، والمملكة هي من ضمن دول العالم، والطفل له 

 .اً ولدينا في المملكة إهتمام كبير بحماية الطفل مكانة كبيرة جد

 حماية الطفل

 ماهي األهداف التي تسعون لتحقيقها من هذا الملتقى؟

الهدف هو حماية الطفل من اإلستغالل الجنسي وبناء األسرة الصالحة وتنفيذ توجيهات سمو ولي العهد الذي يولي هذا 

ؤدي إلى نجاح الجهات األمنية ألداء مهمتها ويدعم العمل األمني تقنياً والعمل الجانب إهتمام كبير جداً ويدعم العمل الذي ي

 .على حماية الطفل وحماية األسرة وحماية المجتمع والحد من األشخاص اللذين لديهم سلوك أجرامي 

 وسائل التواصل االجتماعي

 ؟وسائل التواصل االجتماعي هل ساهمت في تفشي ظاهرة إستغالل األطفال جنسيا 

هذه الوسائل ساهمت بشكل كبير في تفشي كثير من الظواهر السلبية واإليجابية وأنا أدعو وأنصح كل شخص يستخدم هذه 

الوسائل في أفعال الخير وأن يحذر أن يوقع نفسه تحت طائلة عقوبة النظام وأن يحذر من إعادة نشر مثل هذه المقاطع ألن 

ام على إعادة نشرها إذا كانت تستغل في اإلساءه لآلخرين ويجب على كل إعادة هذه المقاطع يعد جريمة ويحاسب النظ

 .شخص أن يكون لبنة خير دائماً 

 الضبط وجمع األدلة

هل لديكم إجراءات لمحاربة ومالحقة وتجريم االباحية عبر االنترنت، وما أبرز هذه اإلجراءات التي قمتم بإتخاذها في 

 السنوات األخيرة حيال هذه القضية؟

ن في األمن العام مهمتنا القبض والضبط وجمع األدلة واإلستدالالت وتقديمها لهيئة التحقيق واإلدعاء العام وماصدر من نح

أنظمة وتشريعات قانونية في مجال الحماية من الجرائم المعلوماتية هو مجال واسع وتعلمون أن النظام لدينا هو نظام 

ستغالل الجنسي الذي قد يضر في بناء األسرة والمجتمع، وعملنا في األمن مكتمل لحماية األطفال تلك األضرار ومن اإل

العام يبدأ برصد األشخاص المتورطين في تلك القضايا ومتابعة أنشطتهم وإحالتهم لمراكز الشرط وإستدعاءهم وضبط 

 .األدلة ومن ثم إحالتهم لهيئة التحقيق واإلدعاء العام 

 أجهزة متطورة للرصد

الجرائم المعلوماتية باألمن العام تتعاون مع شرط المناطق وعدد من الجهات لتتبع المعرفات وضبط من إدارة مكافحة 

 يقف خلفها، كيف تصفون هذه الجهود ؟

إدارة الجرائم العلوماتية باألمن العام هي إدارة تابعة لإلدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي ولها فروع في جميع مناطق 

لكة إضافة إلى أنه تم إنشاء فرع داخل هذه اإلدارة يعني بحماية األطفال من اإلستغالل الجنسي عبر ومحافظات المم

اإلنترنت ويعمل بهذه اإلدارة متخصصون من بينهم من يحمل درجة الدكتوراه وهم مزودون بأحدث األجهزة التي تعينهم 

 .على أداء العمل المطلوب منهم 

 اساليب االيقاع باالطفال

وقوفكم على قضايا المتورطين في إستغالل األطفال جنسياً من خالل ما تتقلونه من قضايا في مراكز الشرط، ما بحكم 

 أبرز الوسائل واألساليب التي يستغلها الجناة لإليقاع بضحاياهم، وكيف يتم الحد منها ؟

قب الطفل في إستخدامه لإلنترنت يعتبر دور األسرة هو دور أساسي ولذلك يجب على األسرة أن تحافظ على الطفل وترا

وماهي المواقع التي يدخل إليها والمحافظة على عنوان الطفل اإللكتروني وهاتفه الجوال حتى ال يستغل من األشخاص 

المتربصين باألطفال ذوي السلوك المنحرف وهناك مواقع يستغلها الجناة لإليقاع بضحاياهم من األطفال ومن أبرزها 

ها األطفال ومواقع الدردشة ومواقع التواصل اإلجتماعي من قبل األطفال الذين هم غير مؤهلين لمثل األلعاب التي يدخل

هذه األمور ويتم تصيد عناوينهم وصورهم، وبعض األطفال يقوم أيضا بتصوير مقاطع ويعيد إنزالها بهدف التسلية ويتم 

 .اإليقاع به من خالل هذه البرامج 

 ل الجنسي بسّرية تامةالتعامل مع بالغات االستغال

أوضح اللواء جمعان الغامدي أن التبليغ في مثل هذا النوع من القضايا يتم عن طريق تقديم البالغ عبر بوابة وزارة 

الداخلية اوعن طريق إدارة الجرائم المعلوماتية وكذلك عن طريق مراكز الشرط حيث يستطيع المبلغ أو الضحية زيارة 

، والطرق كما أشرت أن هناك وسائل متعددة في البالغ يستطيع (999) عن طريق الهاتف  أقرب مركز شرطة لمنزله أو

المبلغ أنه يستخدمها ويتخذ فيه كافة اإلجراءات النظامية وكما تعلم أن ما يتعلق بقضايا اإلستغالل الجنسي بالذات جريمة 

ن يصل إلينا بأي طريقه في البالغ سيكون يتحرج منها كثير األشخاص المتضررين ويترددون في اإلبالغ عنها ولكن م

التعامل معه بسرية تامه ونحن نتعامل مع جميع البالغات بسرية تامة وكل ما لدينا من أنظمة وتعليمات تحافظ على 

 .السرية والخصوصية والمبلغ يكون تحت الرعاية واإلهتمام حتى نهاية القضية وحفظها
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 االنتربول يالحق المتورطين بالخارج

اللواء جمعان الغامدي في إجابته على سؤال حول وجود أشخاص متورطون في جرائم اإلستغالل الجنسي لإلطفال  أكد

خارج المملكة، وكيفية التعامل معهم، أكد أن غالبية ما ينشر عبر مواقع اإلنترنت داخل المملكة ليس من إنتاج المملكة بل 

جتماعي ويعدون نشرها، وقال إنه إذا كان الشخص المتورط يقيم من أشخاص يتصفحون اإلنترنت، وأدوات التواصل اإل

في المملكة يطبق عليه النظام بالمملكة، أما إذا كان الشخص المتورط في القضية خارج المملكة ويستهدف المملكة فلدينا 

ونتعامل معه حسب منظمات دولية تتعامل معه ولدينا تعاون مع اإلنتربول في مثل هذه القضايا حيث نحدد موقع الشخص 

 .األنظمة والقوانين 

 

د نشاط املقاوالت والبناء والتشييد« تسوية املستحقات»
ِّ
وحدة .. جتد

 : «اجلزيرة»األحباث والتقارير االقتصادية بـ
عشرات األنشطة املستقلة تؤهل القطاع اخلاص لقيادة التنمية 

ا عن اإلنفاق احلكومي
ً
 بعيد

 م   1056نوفمبر  51 -هـ 5418صفر  51الجزيرة األحد جريدة : المصدر
jazirah.com/2016/20161113/ec16.htm-http://www.al 

 

 :«الجزيرة»وحدة األبحاث والتقارير االقتصادية بـ -إعداد 

المملكة، بعد إعالن حزمة الحلول واإلجراءات التي أقرها سادت حالة من التفاؤل الكبير داخل أروقة القطاع الخاص ب

مجلس الشؤون االقتصادية والتنمية لتسوية مستحقات القطاع التي استوفت اشتراطات الصرف على الخزانة العامة 

حقاقات بقطاع وترتبط غالبية هذه االست. 1056للدولة، واستكمالها قبل نهاية العام المالي الحالي الذي ينتهي بنهاية ديسمبر 

 .المقاولين والبناء والتشييد

فشركات البناء والتشييد باتت تلعب دوًرا .. البعض يعتبر أن ركود قطاع المقاولين هو ركود للقطاع الخاص، وليس العكس

ن لماذا هذه العالقة الوطيدة بي: وهنا يتجدد التساؤل. حيويًّا، ليس في مجالها فقط، وإنما كمحرك للقطاع الخاص كله

فلو افترضنا أن الدولة أكملت بنيتها التحتية، وهو آت ال محالة، فهي تنفق بضخامة على البنية التحتية، وفي .. الجانبين؟

كل االتجاهات، منذ منتصف السبعينيات، وبالفعل كل هذه النفقات كانت تصب في نشاط البناء والتشييد والمقاوالت على 

والسؤال الذي يطرح . القطاع الخاص من خالل البناء والتشييد والمقاوالتوجه الخصوص، وبات إنفاق الدولة يصل 

إذا أنهت الدولة بنيتها التحتية، وانخفض بطبيعة الحال اإلنفاق الحكومي على هذا النشاط، فكيف سيسير القطاع : نفسه

د، هو البناء والتشييد الخاص؟ هل سيكون بمقدوره االستمرار؟ ولماذا انحصر الحديث بالقطاع الخاص على نشاط وحي

 والمقاوالت؟

 من الناتج%  5.5البناء والتشييد والمقاوالت ال يمثل سوى 

من الناتج المحلي اإلجمالي لعام %  5.5أن قطاع البناء والتشييد مدمج معه المقاوالت ال يمثل سوى ( 5)يوضح الجدول 

القتصادية، بل هو القائد الرئيسي لتغذية بقية م، ومع ذلك فإن هذا القطاع حيوي في تحريك باقي القطاعات ا1054

وهذه العالقة تحتاج لمراجعات؛ ألن القطاع الخاص يفترض أن ينطلق بمفرده، وأن يكون .. القطاعات واألنشطة بالدولة

عن بل إن الهدف الرئيسي المطلوب منه هو قيادة تنمية حقيقية بعيدًا .. قادًرا على إحداث التنويع االقتصادي المنشود

 .واآلن مطلوب االستفادة منه لتحريك دورة النشاط االقتصادي. المورد النفطي الذي طالما انفرد بها لسنوات طويلة

http://www.al-jazirah.com/2016/20161113/ec16.htm
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حالة الركود التي أصابت الدورة اإلنتاجية للقطاع الخاص مع توقف بعض المشروعات الحكومية تثير الجدل حول 

ن غير موجودة؛ فالقطاع الخاص يمتلك عشرات األنشطة المستقلة االرتباطات األفقية والرأسية التي كان يفترض أن تكو

 فلماذا التأثر الكبير بنشاط المقاولين فقط؟.. بعيدًا عن اإلنفاق الحكومي

 مليار لاير في الموازنة 14تجهيزات البنية التحتية والنقل ال تزيد على 

مليار  14زات البنية التحتية والنقل لم يتجاوز نحو من األمور المستغربة أيًضا أن إجمالي إنفاق الدولة المخصص لتجهي

وقد تراجع هذا البند عن مستواه في . م، وهو النشاط الذي يصب مباشرة في قطاع البناء والتشييد1056لاير في عام 

 .مليار لاير 14الذي كان يبلغ  1055

ن على النشاط االقتصادي للقطاع الخاص عموًما وتفسير التأثير الكبير والهائل لتوسع أو تقلص البناء والتشييد والمقاولي

ويعتبر . يتأتى من خالل اعتماد كثير من المقاولين على عقود البناء والتشييد من جانب، والتشغيل والصيانة من جانب آخر

ازنة بند الخدمات البلدية هو األساس الذي يذهب للمقاولين في شكل تشغيل وصيانة؛ إذ وصلت تقديرات هذا البند في مو

وإذا شئنا معرفة التأثير الحقيقي على المقاولين في . م1055ملياًرا في  14مليار لاير نزوالً عن  15إلى نحو  1056

الموازنة الحكومية سيكون هو بقدر تخفيض موازنة الدولة للخدمات البلدية؛ ألنها تمثل الجزء الرئيسي المنصرف على 

 .ليار لايرم 51التشغيل والصيانة، وهو تراجع بقيمة 

لماذا أصبح تأثر القطاع الخاص ينحصر في أجزاء صغيرة، ال تذكر من إجمالي الموازنة؟ : والسؤال الذي يطرح نفسه

مليار بواسطة القطاع الخاص، أو تصب مباشرة  400مليار لاير، منها ما يزيد على  860نحو  1056فالدولة أنفقت عام 

أو مشتريات التعليم والصحة مثالً غالبيتها تتم من خالله، وكذلك الحال بالنسبة فتنفيذ مشاريع أو عمليات . كإيرادات له

 .للموارد االقتصادية األخرى

القطاع الخاص قادر على قيادة تنويع اقتصادي حقيقي، خاصة أن تراجع األسعار العالمية للنفط كان دائًما في األذهان، 

 .وهو أمر ليس جديدًا وال مفاجئًا

تنويع اقتصادي حقيقي ينبغي أن يكون القطاع الخاص قادًرا ومستعدًّا إلدارة وتشغيل األنشطة  ولكي نتحدث عن

بل ينتظر أن يكون داعًما إليراداتها في شكل تنمية الصادرات .. االقتصادية كلها بشكل مستقل عن موازنة الدولة

أن اإلصالحات األخيرة التي أقرها مجلس « يرةالجز»وفي اعتقاد وحدة األبحاث والتقارير االقتصادية بـ. واالستثمارات

الشؤون االقتصادية قادرة على إحراز تقدم مهم في تحسين قدرة القطاع الخاص على إحداث انطالقة قوية في التنمية 

 .بعيدًا عن دورة اإلنفاق الحكومي االقتصادية بالسوق المحلية من خالل مقدرات إنتاجية حقيقية
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 عها وزير الشؤون البلدية والقرويةوق

ا( 102)عقود مشاريع بلدية جديدة يف الرياض وجدة بـ
ً
 مليون

 م   1056نوفمبر  51 -هـ 5418صفر  51الجزيرة األحد جريدة : المصدر
63.htmjazirah.com/2016/20161113/ln-http://www.al 

 

 :المحليات -الجزيرة 

مشروعات بلدية جديدة في  6وقَّع معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ عقود 

سبعمائة وستة وتسعين مليوًنا وأربعة وعشرين ألفًا )رياالً  196.014.144مدينتي الرياض وجدة، بتكلفة إجمالية بلغت 

. وقد اختصت هذه المشاريع بصيانة الحدائق والمزروعات وشبكات الطرق واإلنارة(. أربعة وأربعين رياالً وسبعمائة 

وتشغيل وصيانة المزروعات والحدائق، ، وتضمنت مشروعات مدينة الرياض صيانة شبكة الطرق والشوارع والميادين

دارات المختلفة، بتكلفة قدرها وتشغيل وصيانة أجهزة الحاسب اآللي وتطوير استخداماته في أعمال اإل

بينما (. سبعمائة وستة وعشرون مليونًا ومائة وأربعة وثمانون ألفًا وتسعمائة وثمانية وسبعون رياالً ) 116.584.918.56

شملت المشاريع الموقعة في محافظة جدة مشروع استكمال وتحديث شبكة اإلنارة في أحياء عدة، بتكلفة قدرها 

 (.تسعة وستون مليونًا وثمانمائة وتسعة وثالثون ألفًا وسبعمائة وستة وستون رياالً ) رياالً  69.819.166.00

ويأتي توقيع واعتماد هذه المشروعات ضمن برنامج الوزارة لتنمية وتطوير المدن، وتلبية احتياجات المواطنين من 

 .ميع مناطق ومحافظات ومدن المملكةالمشروعات والخدمات البلدية في ج

 

 فتيشية على مكات  تأجري السيارات بالرياض وجدة والشرقيةمحلة ت
ماليني 1واملخالفات جتاوزت .. تطبيق العقوبات: هيئة النقل  

 م   1056نوفمبر  51 -هـ 5418صفر  51الجزيرة األحد جريدة : المصدر
h.com/2016/20161113/ln64.htmjazira-http://www.al 

 

 :المحليات -« الجزيرة»

أعلنت هيئة النقل العام عن تنفيذها لحملة تفتيشية مشتركة مع عدد من القطاعات على مكاتب تأجير السيارات في مدينة 

 هـ، وذلك للتأكد من التزام هذه المكاتب5418الرياض والدمام ومحافظة الخبر وجدة خالل شهري محرم وصفر 

ومن . ماليين لاير 1مخالفة بقيمة إجمالية تجاوزت  1000بالتعليمات المنظمة لممارسة النشاط، حيث تم رصد أكثر من 

ممارسة النشاط من دون ترخيص أو بترخيص منتٍه، أو من خالل مكتب غير مسموح به، : أبرز ما تم رصده من مخالفات

ز للعميل، المطالبة بإبراز ثبوتيات خالف إثبات الهوية ورخصة عدم وجود الشروط العامة لعقد التأجير في مكان بار

القيادة، عدم كفاية المواقف المخصصة للسيارات المستخدمة في النشاط وتكديس المركبات في مكان غير مخصص، 

 .تشغيل سيارة دون تغطية تأمينية بحسب المعتمد، وغيرها من المخالفات التي نص عليها النظام

http://www.al-jazirah.com/2016/20161113/ln63.htm
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قل العام على كافة الشركات والمؤسسات واألفراد العاملين بقطاع النقل البري ضرورة التقيد باألحكام وتشدد هيئة الن

التنظيمية والتشغيلية المعتمدة لكل نشاط لتفادي تطبيق أقصى العقوبات بحقهم، حيث ستستمر الهيئة في مواصلة حمالتها 

وعلى مستوى مناطق ومدن ( ، حافالت، أجرة، تأجير سياراتشاحنات)التفتيشية على جميع أنشطة النقل البري المختلفة 

 .المملكة

 

 طويرية لقضاء التنفيذملفات ت 2التقى رؤساء حماكم التنفيذ وحبث 
قضاء التنفيذ أحد أهم الركائز القضائية التي : وزير العدل

 انعكست إجيابيًا على العدالة
 م   1056فمبر نو 51 -هـ 5418صفر  51الجزيرة األحد جريدة : المصدر

jazirah.com/2016/20161113/ln65.htm-http://www.al 

 

 :المحليات -« الجزيرة»

بحث معالي وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن دمحم الصمعاني خالل حضوره اللقاء الشهري ألصحاب الفضيلة رؤساء 

كم التنفيذ في المملكة، عدداً من الملفات التي تهم تطوير قضاء التنفيذ، إضافة إلى مناقشة عدد من المبادرات النوعية محا

 .التي تعمل الوزارة عليها من أجل إيجاد حلول رقمية مبتكرة تضمن تنفيذ األحكام القضائية بكل يسٍر وسهولة

، وحضره كل من معالي وكيل وزارة العدل الشيخ أحمد العميرة، ووكيل وتطّرق اللقاء الذي أقيم في فندق سوفيتيل الخبر

وزارة العدل لشؤون التنفيذ الدكتور حمد الخضيري، ورئيس محكمة االستئناف في المنطقة الشرقية الشيخ عبدالرحمن آل 

بة لكافة المالحظات التي آليات تطوير التنفيذ في األحوال الشخصية وإيجاد الحلول المناس: رقيب؛ إلى محاور عدّة منها

 .ترصد، واستعرض اللقاء نتائج تجربة محكمة بال ورق المطبّقة في محكمة التنفيذ في بريدة

نظام التنفيذ الجديد، وملف التعاون مع وزارة العمل والتنمية : كما تطرق اللقاء إلى ملفات تطويرية لقضاء التنفيذ، وهي

لتنفيذ أحكام الزيارة والرؤية، ومشروع الربط مع الصحف إلكترونياً، ومشروع االجتماعية لتوفير أماكن خاصة ومالئمة 

المزاد »الدفع عن طريق خدمة سداد، وتطوير ملف الئحة التدريب للعاملين في قطاع التنفيذ، إضافة إلى بحث مبادرة 

تسعى إليها الوزارة للوصول إلى التي تمّكن من طرح المزادات وبيعها إلكترونياً وفق الرؤى الطموحة التي « اإللكتروني

 .محاكم تنفيذ بال ورق في مختلف مناطق المملكة، لتنفيذ األحكام وفق وتيرة رقمية بجودة وإنجاز 

وأّكد معاليه خالل كلمته أن قضاء التنفيذ يحظى بمكانة خاصة تحتمها طبيعته الموضوعية وأهميته الحالية والمستقبلية؛ 

ز القضائية التي انعكست إيجابياً على العدالة، ولما يمثّله من دور رئيس للقضية من خالل كونه يمثّل إحدى أهم الركائ

تفعيله األحكام وتنفيذها وفق آليات واضحة ومحددة وعاجلة وحازمة، مبيّناً أن الوزارة عملت خالل الفترة الماضية على 

ز من آلية عمل قضاء الت وأشار معالي وزير العدل إلى األدوار المهمة التي . نفيذالعديد من المشاريع والمبادرات التي تعّزِ

ً للحق، ولكون  ً لشرع هللا وإحقاقا يتقلّدها قاضي التنفيذ في وقوفه على مرحلة مهمة من مراحل القضية وتنفيذها تطبيقا

ً أ ن محاكم التنفيذ تميزت بالنقلة التنفيذ ال يقف فقط عند تنفيذ األحكام القضائية، بل يمتد إلى تنفيذ السندات التنفيذية، مبيّنا

وتأتي تلك اللقاءات الشهرية . النوعية اإللكترونية التي تضمن لها وصول الحقوق ألصحابها في أسرع وقت ممكن

ألصحاب الفضيلة رؤساء محاكم التنفيذ في المملكة الستعراض وتتبع مبادرات ومجريات التطوير في ملف التنفيذ، 

 .وقوفهم الفعلي على أحكام التنفيذت نظر أصحاب الفضيلة نظراً لوللتعّرف على توصيات ووجها

 

 
 

http://www.al-jazirah.com/2016/20161113/ln65.htm


 

   

 

يف الصحافة  حقوق اإلنسان  

 

43 

 
 % .6ومكة املكرمة األعلى بـ .. قضية كل يوم  62مبعدل 

 متنازع عليها« أوقاف ووصايا»دعوى قضائية على  2212
 يوما 02خالل  

 م   1056نوفمبر  51 -هـ 5418صفر  51األحد  األقتصادية جريدة : المصدر
  https://www.aleqt.com/2016/11/13/article_1101365.html 

 

 عبد السالم الثميري من الرياض

يوماً  40وقع عليها نزاعات وخالفات، خالل الـ " أوقاف ووصايا"دعوى حقوقية لـ 5510استقبلت المحاكم السعودية نحو 

 .قضية كل يوم 18اضية من العام الجاري، بمعدل الم

فإن محاكم منطقة مكة المكرمة سجلت النسبة األعلى من هذه القضايا  -عليها" االقتصادية"اطلعت  -وحسب إحصائية

 .في المائة منها، تليها مناطق المدينة المنورة والرياض والشرقية 15باستقبالها نحو 

 .في المائة كأكثر القضايا وروداً لمحاكم األحوال الشخصية 1حو وتشكل قضايا األوقاف والوصايا ن

وتنظر محاكم األحوال الشخصية الخالفات في هذه الدعاوى والنزاعات المقدمة من الورثة وآخرين إلثبات صحة هذه 

كم األحوال األوقاف، حيث شرع المجلس األعلى للقضاء في مباشرة قضايا األوقاف والوصايا وإنهاءاتها في مقرات محا

 .الشخصية في عدد من المدن

في المائة من مشكالث األوقاف في السعودية إلى اجتهادات بعض المحاكم  68وكانت دراسة حديثة قد أرجعت أن 

 .الشرعية، ما ال يخدم الدور االستثماري والتنموي لألوقاف

ات الشرعية، واإلعالم، وتفعيل دور وأكدت الدراسة أهمية العمل على نشر الوعي الشرعي بالوقف عن طريق الدور

وزارة األوقاف والهيئة والجهات األهلية المختصة بالوقف في هذا الجانب، إضافة إلى سن قوانين واضحة وصريحة 

 .ونشرها، بما يزيل التخوف الحاصل من اإلجراءات القانونية لدى بعض الواقفين

راسة، التي أجرتها لجنة األوقاف في غرفة الرياض أكدوا أن في المائة من المشاركين في هذه الد 16وأشارت إلى أن 

 .تعقيدات أذونات البيع والشراء الستثمار األوقاف، إحدى المشكالت التي تعوق عمل األوقاف

يأتي ذلك في الوقت التي وجهت فيه وزارة العدل على محاكم األحوال الشخصية بسرعة البت في القضايا األسرية، ورفع 

الجلسة الواحدة متى توجهت للفصل فيها قدر اإلمكان، وعدم تأجيل القضايا األسرية عن األسبوع في غالب شعار قضايا 

 .األحوال

يشار إلى أن وزارة العدل تشرع في التوسع في إطالق خدمة التقاضي المرئي عن بعد للربط بين المحاكم والسجون في 

تها عن بعد بيسر ومرونة واختصار الوقت والجهد وتقليص حجم عدد من المناطق، حيث يستهدف إنجاز القضايا وإجراءا

 .التكاليف المادية

ويأتي ذلك بعد أن أقر المجلس األعلى للقضاء إجازة تقنية المحاكمات عن بعد، وعلى ضوئه أكملت وزارة العدل متطلبات 

أداء العدالة بكل ضماناتها " سرعة"ية في إطالق هذه الخدمة التي تمثل تحوال نوعياً وتاريخياً على مستوى المنافسة العالم

الشرعية والنظامية، والسيما تخفيف األعباء على السجناء من جهة، وحسم قضاياهم بشكل مرن وعاجل من جهة أخرى، 

وكذا تخفيف األعباء على الجهات األمنية في حراساتها وتنقالتها، فضالً عن القضاء على إشكالية ترحيل عديد من 

ً بسبب عدم تهيؤ إحضار السجناء ألي من المسوغات الشرعية والنظامية الخاصة أو الجلسات القض ائية المحددة سلفا

 .العامة
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في المائة من القضايا  60وكانت وزارة العدل قد ذكرت في وقت سابق أن القضايا األسرية واألحوال الشخصية تمثل 

رفق العدالة له دور مهم في حماية األسرة من اإليذاء من خالل المنظورة في المحاكم العامة في السعودية، مشيرة إلى أن م

 .األحكام القضائية الحاسمة

دعوى حقوقية مالية ضد مماطلين في تسديد ديون وإيجارات عقارات  11584يشار إلى أن المحاكم السعودية تلقت نحو 

 .قضية يوميا 690يوما الماضية من العام الجاري، وذلك بمعدل  40سكنية وتجارية خالل الـ 

في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث  50وسجلت المحاكم ارتفاعا في استقبالها لهذه الدعاوى بنسبة 

 .في المائة 15دعوى، وبنسبة  8068تصدرت محاكم منطقة الرياض النسبة األعلى من تلقيها هذه القضايا بـ 

 .في المائة من الدعاوى المالية 55تجاري نحو وشكل تسديد إيجارات القطاع السكني وال

عليها، فإن محاكم مكة المكرمة جاءت في المرتبة الثانية بتلقيها " االقتصادية"ووفقا لإلحصائية العدلية، التي اطلعت 

 .دعوى 1089دعوى ثالثاً، فيما جاءت عسير رابعاً بـ 1591في المائة، تليها المنطقة الشرقية بـ 15دعوى، وبنسبة  5110

 5185دعوى، والقصيم  5169دعوى، وتبوك  1058وبلغ عدد الدعاوى التي استقبلتها محاكم المدينة المنورة نحو 

دعوى لمحاكم الحدود الشمالية استقبلتها في الفترة نفسها من العام  198دعوى، و 5005دعوى، إضافة إلى جازان 

 .الجاري

في المائة، حيث لم تسجل سوى  5مثل هذه الدعاوى، بنسبة ال تتجاوز وجاءت محاكم منطقة الجوف كأقلها في استقبال 

 .دعوى 551دعوى، ونجران  516لباحة دعوى، فيما سجلت محاكم منطقة ا 154

 

 
متقدمة على وظائف تعليمية إىل  22تدعو « اخلدمة املدنية»

 مطابقة بياناتهن
 م   1056بر نوفم 51 -هـ 5418صفر  51األحد  األقتصادية جريدة : المصدر

https://www.aleqt.com/2016/11/13/article_1101367.html 

 

 من الرياض« االقتصادية»

ذو الحجة  10متقدمة على الوظائف المشمولة بالئحة الوظائف التعليمية المعلنة بتاريخ  88دعت وزارة الخدمة المدنية 

الماضي، ممن رشحن مبدئيا للمطابقة النهائية لبياناتهن لدى أي من فروع أو مكاتب الوزارة في مختلف مناطق 

ومحافظات المملكة وذلك لمدة يوم واحد اعتبارا من اليوم، حتى نهاية دوام اليوم نفسه خالل فترة الدوام الرسمي 

أو سجل األسرة المضافة به المتقدمة، وثيقة التخرج األصلية مع مصطحبات معهن الهوية الوطنية مع صورة منها، 

صورة منها، موضحا فيها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج، إضافة إلى كشف الدرجات 

مع إرفاق مفاتيح يتطلب منهن إرفاق معادلة لجنة المعادالت في وزارة التعليم " الحاصالت على المؤهالت الخارجية"

المعدل مع نسخة منها، الحاصالت على الدبلوم التربوي يتطلب إرفاق وثيقة الدبلوم العام في التربية مع نسخة منه، في 

لوم التربية الحاصالت على دبلوم التربية الخاصة يتطلب إرفاق وثيقة دب. حال كون المتقدمة تحمل مؤهال غير تربوي

 .الخاصة مع نسخة منها
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 من عدد األسر الضمانية%  12ميثلون حنو 

ألف أسرة ضمانية يف  2.2حتويل املخصصات املالية لـ 
 حساباتهم الشخصية

 م   1056نوفمبر  51 -هـ 5418صفر  51األحد  األقتصادية جريدة : المصدر
leqt.com/2016/11/13/article_1101366.htmlhttps://www.a 

 

 من الرياض« االقتصادية»

كشف الدكتور نايف الصبحي وكيل وزارة العمل والتنمية االجتماعية لوكالة الضمان االجتماعي، عن تمكن وكالة 

خصية خالل ألف أسرة ضمانية في حساباتهم المصرفية الش 650الضمان االجتماعي من تحويل المخصصات المالية لـ 

 .من العدد اإلجمالي لألسر الضمانية  في المائة 10الفترة الماضية، يمثلون نحو 

وأكد أن مشروع تحديث بيانات مستفيدي الضمان والرعاية بصيغته الحالية سيعجل بنقل تحويل المخصصات المالية إلى 

 .الحساب المصرفي الشخصي للمستفيد، بهدف الحد من مشاكل البطاقات الحالية

وذكر الصبحي، أن مشروع وزارة العمل والتنمية االجتماعية لتحديث بيانات مستفيدي الضمان والرعاية أسهم بشكل كبير 

في زيادة نسبة التحول نحو الحسابات الجارية، مبيناً أن توجه الوزارة لتحويل المعاشات الضمانية للحسابات الجارية جاء 

أخر إصدار البطاقات واألرقام السرية الخاصة بها، وللحد من مشاكل البطاقات عقب تزايد شكاوى مستفيدي الضمان من ت

الحالية، وهو ما دفع الوزارة إلى البحث عن حلول أخرى ونقل معاشات المستفيدين من حسابات الظل التي ال تحمل إي 

 .بيانات لصاحب البطاقة إلى حسابات جارية تحتوي على معلومات العميل

ألف مستفيد  100ن االجتماعي إلى أن مشروع تحديث البيانات بصيغته الحالية سيعجل بنقل معاشات وأشار وكيل الضما

ألف أسرة ضمانية  851متبق إلى الحسابات الجارية، حيث تسعى وكالة الضمان إلى تحويل المخصصات المالية لـ 

 .ستفيدي الضمان لحساباتهم الشخصيةيمثلون العدد الكلي لم
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 يطال عارضة جازان .2حريق املستشفيات الـ

 م   1056نوفمبر  51 -هـ 5418صفر  51الوطن األحد جريدة : المصدر
06&CategoryID=5http://www.alwatan.com.sa/Local/News_Detail.aspx?ArticleID=2841 

 

      AM 51:54 51-55-1056عمر ياسين، عبدهللا سهل، فاطمة الراجحي : جازان

، بعد نشوب حريق مغرب أمس 1056تواصل مسلسل حرائق مستشفيات جازان للمرة الخامسة عشرة خالل العام الحالي 

ولم تسجل أي حالة وفاة، فيما أخلي مريضا،  41وتم إخالء . في موقعين مختلفين في مبنى مستشفى العارضة بجازان

 .المستشفى من المرضى واألطباء والكوادر الفنية والتمريض

 حالة هلع

علي الحابري أحد شهود العيان أنه كان من أول الواصلين بعد اندالع الحريق الذي نشب في موقعين " الوطن"أكد لـ

ي العيادات الخارجية، أعقبه حريق آخر بالدور الثاني قرب مترا، إذ اندلع الحريق بداية ف 50مختلفين تفصل بينهم قرابة 

 .قسم التنويم الخاص بالنساء واألطفال

وأضاف أنه مع وصول فرق الدفاع المدني أسهم األهالي واألطباء وإدارة المستشفى في عملية اإلنقاذ وإخراج المرضى 

 .وسط حالة من الهلع، حتى تم إخالء جميع المنومين

 إخالء المرضى

وأوضحت صحة . مريضا ومصابا 41أن عدد المرضى الذين تم إخالؤهم بسبب الحريق بلغ " الوطن"كدت مصادر لـأ

منطقة جازان في بيان لها أمس، أن عملية اإلخالء تمت بنجاح بمشاركة كل من الهالل األحمر والدفاع المدني، ولم تسجل 

 .أي إصابات بينهم

 كاميرات مراقبة

مة عادل عبدهللا، إن إدارات األمن والسالمة تحتاج إلى تدريب دائم، فأغلب المشرفين غير قال خبير األمن والسال

مؤهلين، مشيرا إلى أن كل المستشفيات والمستودعات يفترض أن تكون بها كاميرات مراقبة متصلة بعمليات المركز 

جم الخسائر، مطالبا باستقاللية المدير في الرئيسي المشرف على السالمة للمتابعة الدقيقة، مضيفا أن التأهيل يقلل من ح

 .وضع خطط السالمة وسؤاله عنها إذا حدث أي مكروه

 طرق الوقاية

إلى أن طرق الوقاية من أخطار الكهرباء،  -رفض ذكر اسمه-أشار مهندس متخصص في األمن والسالمة بصحة جازان 

حدوث تماس، ويشمل ذلك إبعاد المواد السائلة،  ترتكز على الصيانة الدورية، والحفاظ على مستويات الطاقة لتجنب

وقياس الترددات العالية بالنسبة للمولدات االحتياطية، والتأكد من وجود أجهزة اإلنذار، وأنظمة مكافحة الحريق، وإنارة 

ات الطوارئ وعالمة الخروج، وأنابيب المرشات ومقاساتها، فيما حمل المتخصص في األمن والسالمة مقاولي المستشفي

 .وإدارة المشاريع اعتماد المباني الضعيفة غير المقاومة لتسريبات المياه ومقاومة الحرائق

 كوادر غير مؤهلة

حادث تماس وحريق، في ظل غياب الصيانة واستعدادات المستشفيات  55، 1056شهدت مستشفيات جازان في عام 

الرغم من حداثة بعض المستشفيات، إال أن صحة  لمواجهتها عبر كوادر غير مؤهلة ومتخصصة باألمن والسالمة، على

  .لمتسبب في حدوث الحاالت المتكررةمنطقة جازان لم تفصح عن المشاكل المتواجدة بمبانيها، ومن هو ا
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 إيقاف اخلدمات ملتهوري ضلع وشعار

 م   1056نوفمبر  51 -هـ 5418صفر  51الوطن األحد جريدة : المصدر
http://www.alwatan.com.sa/Local/News_Detail.aspx?ArticleID=284048&CategoryID=5 

 

      PM 50:04 51-55-1056عبدالعزيز العسيري : أبها

السائقين المتهورين في عقبتي ضلع وشعار، وذلك للحد بدأت إدارة مرور منطقة عسير في تطبيق عقوبات رادعة بحق 

 .من الحوادث المرورية المتزايدة

 تطبيق األنظمة

، أنه سيتم إيقاف خدمات قائدي "الوطن"أكد مدير المرور منطقة عسير العقيد عبدهللا بن عايض الحويزي، في تصريح لـ

تي ضلع وشعار بشكل فوري، وإحالتهم للهيئة المرورية مع المركبات الذين يرتكبون مخالفة التجاوز غير النظامي في عقب

حجز المركبة وإيقاف قائدها، منوها أنه لن يتم التساهل إطالقا في تطبيق األنظمة بحق المخالفين، وذلك من باب الحرص 

 . على سالمتهم ومنعهم من تعريض أنفسهم وغيرهم للخطر

 دعم المرور

على سالمة سالكي الطريق من المواطنين والمقيمين، خصوصا خالل فترة  أشار إلى أن هذه العقوبة جاءت للحرص

 .الشتاء، حيث تشهد عقبتا ضلع وشعار كثافة مرورية عالية، بسبب توجه الكثير من المواطنين إلى المناطق الدافئة

ه تم توزيع وكشف الحويزي عن اقتراب وصول دعم آلي لمرور عسير لمساندة جهود المرور في عقبة ضلع، موضحا أن

الضباط واألفراد على مدار الساعة بالشكل الذي يحافظ على انسيابية السير، وكذلك تم إعداد خطط لمواجهة أي حالة 

طارئة كاألمطار الغزيرة، والحوادث المرورية، والعمل على سرعة التعامل مع أي طارئ، وتالفي وقوع أي تكدس 

 .مروري

 كاميرات ساهر 

ير المرور بعسير، ومدير شعبة السالمة بمرور عسير المقدم إبراهيم الشهراني االستعدادات تفقد مد" الوطن"رصدت 

ثابتة ومتحركة، وصناديق رصد آلي " ساهر"كاميرا  51المرورية خالل اإلجازة الحالية، حيث تم تركيب ما يقارب 

ور علنية وسرية من بداية عقبة ضلع دورية مر 10ساعة، إضافة إلى توزيع  14متحركة يتم تغير مواقعها على مدار الـ

 .وحتى نهاية الحدود اإلدارية لمنطقة عسير

 دوريات جوالة

في جانب رصد المخالفات المرورية التي تعرض قائدي المركبات للخطر، نشر مرور عسير، دوريات جوالة تقوم برصد 

حيث يتم في هذه النقاط إيقاف ( قرضة، مربةرأس العقبة، )المخالفين وإبالغ نقاط الضبط الثالث التي تنتشر في العقبة 

، مبينا أن هناك تنسيقا عاليا بين مرور عسير "باشر"المخالفين، وتسجيل المخالفات عليهم بشكل فوري عبر نظام 

 .ومختلف الجهات المعنية األخرى وذلك للتكامل في العمل والحرص على تالفي أي سلبيات

 خطط تنظيمية

نظيمية للتعامل مع المواقع ذات االزدحام في العقبة كالمساجد والمحطات والتبريدات، بحيث أعدّ رجال المرور خططا ت

يتم تنظيم دخول وخروج المركبات، ومنع أي تكدس في تلك المواقع حتى ال يعيق السير، والتنسيق مع أمانة عسير للعمل 

 .ديهم بشكل مفاجئ يعرقل السيرلعلى إزالة البسطات العشوائية التي يتسبب أصحابها في وقوف المركبات 
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 لإلجناز.. والتحول إلكرتونيا« اخلدمة املدنية»إلغاء فروع 

 وترشيد النفقات 
 من موظفي الوزارة جلهات أخرى% 2.تدوير 

 م   1056نوفمبر  51 -هـ 5418صفر  51المدينة األحد جريدة : المصدر
madina.com/node/707821-http://www.al 

 

 الطائف -سعيد الزهراني 

تتجه وزارة الخدمة المدنية إلى إلغاء فروعها في مختلف المناطق والمحافظات لعدم الحاجة لها في ظل التطور التقني 

التالي فإن الفروع ليست لها ، وب%95لوزارة الخدمة المدنية، حيث ستقوم الوزارة برفع نسبة خدماته اإللكترونية إلى 

 .حاجة حاليا

على نسخة منه، أنه سيتم العمل على مبادرة إنشاء « المدينة»وأكدت الوزارة في مشروعها المقترح، الذي حصلت 

بهدف تحويل جميع الخدمات اليدوية التقليدية، التي ما زالت تقدمها فروع الوزارة إلى خدمات « الفرع اإللكتروني»

طورة وفعالة تمكن عمالء الوزارة من جهات حكومية وأفراد وموظفين من الوصول إلى خدمات الوزارة إلكترونية مت

إلكترونيًا على مدار الساعة، دون الحاجة لتكبد العناء لزيارة الوزارة وفروعها عالوة على سرعة إنجاز الخدمات، 

كفاءة اإلنفاق باستغالل الموارد المالية بالشكل األمثل  وتفعيل مبادرة رفع.. باإلضافة إلى خفض التكاليف المالية والتشغيل

 (..مباني الفروع)

من موظفي الوزارة، وذلك %50من خالل موظفي الفروع، الذين يمثلون « تدوير العنصر البشري»وتفعيل مبادرة 

 .بتوزيعهم على جهات أخرى

ديم الخدمات بالطرق التقليدية قبل توفر يذكر أن الوزارة استحدثت في وقت سابق من أجل استقبال المراجعين وتق

خدمة إلكترونية موجهة لعمالء الوزارة من الجهات الحكومية  60الخدمات اإللكترونية، وقد تم تطوير وإطالق أكثر من 

كأفضل أداء لقياس ( انجا)واستطاعت الوزارة الحصول على جائزة .. واألفراد من خالل كل القنوات اإللكترونية الممكنة

 .حول السادس في التعامالت اإللكترونيةالت

 متحدث الخدمة ال يرد

طرحت على متحدث وزارة الخدمة المدنية حمد المنيف االستفسار األسبوع الماضي من أجل الحصول على « المدينة»

هل صحيح أن الوزارة تتجه إلى إلغاء فروعها في المناطق »وجهة نظره حيال هذا األمر، وكان نص السؤال 

 .ه، إال أن الرد لم يصل حتى النشرلعدم الحاجة لها؟ وبالرغم من استالمه الرسالة في حين.. افظاتوالمح
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 جتهيز غرفة للوسائل التعليمية خلدمة طاقم التدريس

 افتتاح مركز الرعاية النهارية لذوي االحتياجات بالقطيف
 م   1056ر نوفمب 51 -هـ 5418صفر  51اليوم األحد جريدة : المصدر

http://www.alyaum.com/article/4166179 

 

 القطيف -فوزية زين الدين 

افتتحت لجنة التنمية االجتماعية األهلية بالقطيف مركز الرعاية النهارية لذوي االحتياجات الخاصة بحلته الجديدة بعد 

وأوضحت مديرة المركز أمل شيبان أن التجديد تضمن تجهيز غرفة للوسائل التعليمية . ة والتجديدإنهاء أعمال الصيان

لخدمة طاقم التدريس بشكل جيد، إلى جانب توسعة الصاالت في جميع الطوابق ليمارس فيها االطفال نشاطاتهم الحركية و 

طالباً  41المركز يضم سبعة فصول تحتضن الرياضية، ويستوعب الحلقات الجماعية لكافة الفصول، مشيرة إلى أن 

 .وطالبة من فئتي التأخر العقلي، ومتالزمة داون

وذكرت أن الغرض من التجديد هو توظيف المركز بطريقة تخدم االطفال من حيث األلوان الهادئة واألرضية اآلمنة، 

د، حيث تم صباغة المركز بألوان فاتحة و الفصل التعليمي مملكة المعرفة واكتساب المهارات، لذلك سعينا للتجدي»: قائلة

 .«توفير أثاث جديد لتكون البيئة التعليمية متكاملة للطفل

من جانبه أشار المشرف العام على المركز رائد أبو عزيز إلى أن التجديد استغرق أربعة أشهر، والعمل بشكل يومي حتى 

وأشاد أبو عزيز بتجاوب .ي موعده مع بداية العام الدراسيأثناء االجازة األسبوعية، وإجازة عيد الفطر ليتم افتتاحه ف

رئيس لجنة التنمية المهندس عباس الشماسي وأعضاء مجلس اإلدارة مع متطلبات التجديد، إليمانهم بأهمية التجديد، إليجاد 

في المرحلة الثانية  بيئة تعليمية تربوية مالئمة لهذه الفئة، كاشفاً عن أنها مرحلة أولى، وسيتم استهداف كادر التعليم

 .بتطويره

يشار إلى أن مركز الرعاية النهارية الذي يستقبل األوالد من عمر الثالثة للثانية عشرة، والفتيات من عمر الثالثة حتى 

ً لتدريس الملتحقين به، وذلك باعتماد خطة فردية لكل طفل يتم اعدادها بعد اكتشاف  ً عالميا ً علميا الثالثين، يعتمد منهجا

ط الضعف والقوة لدى كل منهم، بعد تطبيق مقياس بينيه، وبرنامج البورتاج والهيلب ذوي االحتياجات الخاصة، فيما نقا

يتم تأهيل الكبيرات مهنياً من خالل ورش عمل تتضمن األشغال اليدوية، المسرح، الرياضة، الرحالت التعليمية الترفيهية، 

 .هذا العامفيما تم إدراج التصوير الفوتوغرافي في خطة 

 
 تقويم برامج التنمية االجتماعية: وزير العمل

 م   1056نوفمبر  51 -هـ 5418صفر  51اليوم األحد جريدة : المصدر
http://www.alyaum.com/article/4166193 

 

 الرياض -اليوم 

عية رئيس مجلس إدارة الصندوق الخيري االجتماعي الدكتور مفرج بن سعد الحقباني ترأس وزير العمل والتنمية االجتما

 .م، بحضور أعضاء المجلس1056مؤخراً، بمقر الوزارة بالرياض، اجتماع مجلس إدارة الصندوق الثالث للعام الجاري 

جلس، مثنياً على العمل الحالي ورحب الوزير رئيس مجلس إدارة الصندوق في كلمة ألقاها في بداية االجتماع بأعضاء الم

وأكد الدكتور الحقباني أهمية بذل المزيد من . للصندوق خالل مرحلة التحول إلى جهة تعمل على قياس األثر االجتماعي

http://www.alyaum.com/article/4166179
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الجهود والعمل المتواصل إليصال رسالة وأهداف الصندوق االستراتيجية، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب زيادة 

ندوق، كونه إحدى جهات منظومة العمل والتنمية االجتماعية من خالل حزمة من البرامج والمبادرات وتيرة عمل الص

 .المباشرة التي تنعكس على المستفيدين من خدمات الصندوق

إن الصندوق أمامه مهمة كبيرة في قياس وتقويم برامج التنمية االجتماعية، الهادفة : وقال وزير العمل والتنمية االجتماعية

، 1010إلى تطبيق أفضل الممارسات والبرامج التنموية التي تسهم في تنمية اإلنسان، وتعمل على تحقيق رؤية المملكة 

، مبيناً أن الصندوق سيعمل خالل المرحلة القادمة على تحقيق استراتيجيته الجديدة، ضمن مراحل 1010والتحول الوطني 

 .ي لبرامج التنمية االجتماعيةالتحول إلى مؤسسة وطنية لقياس األثر االجتماع

بعد ذلك جرى استعراض جدول أعمال االجتماع، حيث تم التطرق إلى القرارات السابقة وما تم إنجازه منها، واستعرض 

نشاطات تحول الصندوق إلى مؤسسة وطنية لقياس األثر االجتماعي، ومراحل التحول في استراتيجية الصندوق، إلى 

التقرير المالي للمرحلة عن برامج الصندوق الخيري االجتماعي والتقرير اإلداري وجانب االطالع على تقرير 

 .المنصرمة

 

 
 «سيول جدة»تنفرد بتفاصيل أحكام نهائية يف قضية 

متهما  26وتربئة « املياه»أعوام ملسؤول بارز بـ 0السبجن 
 للخارج 6وهروب 

 م   1056نوفمبر  51 -هـ 5418صفر  51عكاظ األحد جريدة : المصدر
http://www.okaz.com.sa/article/1508505 

 

 (جدة)عدنان الشبراوي 

الماضي حكما في ملف فاجعة سيول جدة في قضية ضمت ( الخميس)أن محكمة االستئناف اإلداري أيدت « عكاظ»علمت 

ومسؤول آخر في ( في وزارة المياه)دانة مسؤول بارز في قطاع حكومي متهما وأصدرت أحكاما نهائية قضت بإ 56

متهما بينهم مسؤولون ورؤساء تنفيذيون في شركات كبرى ومكاتب استشارية، وصرفت  51شركة خاصة، فيما برأت 

ا لعدم وجودهما خالل المحاكمة، إذ تم إطالق سراحهم( مصري وتركي)المحكمة النظر في دعوى مقامة ضد متهمين 

وفق )وقضت المحكمة . بدون كفالة وغادرا السعودية، إذ اعتبرت المحكمة إطالقهما دون الكفالة المشددة مخالف للنظام

ألف، إلدانته بأربع  100المياه أربعة أعوام وتغريمه  بسجن مسؤول في( «عكاظ»حيثيات األحكام التي اطلعت عليها 

مبالغ نقدية اشترى بجزء منها شقة في اإلسكندرية، إال أنه تم تبرئته من جرائم رشوة بسبب تسلمه سيارات وهدايا منوعة و

أما المسؤول في الشركة الخاصة فقضت المحكمة بسجنه عاما . أربع جرائم رشوة أخرى باإلضافة إلى جريمة التزوير

من جريمة ( لبنانيأردني ومصري و)وبرأت المحكمة ثالثة متهمين . ألف لاير، إلدانته بجريمة الرشوة 500وتغريمه 

، وقضت في (اعترض عليها المدعي العام في هيئة الرقابة والتحقيق)التزوير، كما أيدت أحكاما ابتدائية صدرت سابقا 

حكمها النهائي بعدم إدانة متهم نيوزلندي وكندي يعمالن في منصبين عاليين في شركة كبرى باإلضافة إلى تبرئة أردنيين 

ة مصريين وإريتري من جرائم الرشوة المنسوبة إليهم في الدعوى، وعدم مصادرة أموال وسعوديين ولبنانيين وثالث

ووفق مسوغات اإلدانة، فإن المدعي . الرشوة كونها لم تضبط وقت وقوع الجريمة وذلك خالفا لما طالب به المدعي العام

الشخصي وفي محافظ استثمارية،  العام اتهم مسؤول المياه بالحصول على مبالغ نقدية وشيكات وإيداعات في حسابه

وحصوله على رواتب شهرية منتظمة من موظفين يتبعون لشركات كبرى وحصوله كذلك على عدة سيارات فارهة 

وهدايا منوعة بينها أجهزة الب توب وجواالت وساعات وعطور، فضال عن شرائه شقة في اإلسكندرية بمصر من المبالغ 

خالل بواجباته الوظيفية في عقود تشغيل لشبكات مياه فرعية في األحياء الشمالية التي حصل عليها، كل ذلك مقابل اإل

كما اتهم مسؤول المياه بمنح شركات خطابات تأييد للحصول على ثالثة آالف تأشيرة عمل . الوسطى في محافظة جدة
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ة ومخالفة مرتكبة تهم 11وضمت أدلة المدعي العام ضد مسؤول الوزارة . لعمالة وحصوله على مبالغ نظير ذلك

باستالمه رشاوى من عدة شركات متعاقدة مع وزارة المياه في مشاريع معالجة مياه الصرف الصحي وتمديد طلبات عقود 

تنفيذ مشاريع محطات معالجة وإيقاف كسارات إلنتاج الحصى ومشروع الخمرة لتمديد أنابيب تصريف مياه الصرف من 

ووفقا للحكم الصادر عن . به من أعمال وإجراءات لصالح الشركات المتعاقدة محطة الخمرة إلى البحر مقابل ما قام

فقد استغرقت المحاكمة نحو أربع سنوات أعيدت في ( بنسخة من الحكم« عكاظ»تحتفظ )المحكمة اإلدارية في الدعوى 

جلسة قضائية  15لها بدايتها القضية إلى مرجعها هيئة الرقابة والتحقيق، ثم أحيلت مرة أخرى للمحكمة، وعقدت خال

 (.مصري وتركي)بحضور المتهمين عدا اثنين من المتهمين 

 واثقون في العدالة: مبرئين 1وكيل 

المحامي سعد الباحوث، أن موكليه الذين نالوا  -يشغلون مناصب عليا في شركة كبرى-أكد وكيل ثالثة من المتهمين 

ل لتبرئتهم مما نسب إليهم، مبينا أن الدائرة القضائية قدمت تسبيبا أحكاما نهائية بالبراءة ظلوا واثقين في القضاء العاد

وشدد الباحوث على أن التهم الجنائية . قضائيا مميزا في ما يتعلق باألحكام االبتدائية التي قضت بتبرئتهم في وقت سابق

وهو األمر المستقر عليه يجب أن ترتكز على أدلة واضحة تنبني على اليقين الكامل ال على مجرد االستنتاج والظن، 

صفحة من الدفوع  ٥٧٧جلسة قضائية قدم خاللها أكثر من  ٥٠وبنى أن األحكام النهائية بحق موكليه جاءت بعد . نظاما

صفحة، ولفت إلى أن الحكم  91تتضمن األدلة والقرائن التي تنفي تهمة الرشوة والتزوير عن موكليه، وصدر الحكم في 

االستئناف وسيتم إشعار الجهات المختصة لتنفيذ جميع األحكام بحق جميع المتهمين سواء اكتسب القطعية من محكمة 

 .أحكام البراءة أو اإلدانة

 متهما  55القاسم المشترك لـ « الرشوة»

متهما في ملف القضية، إذ اتهموا بدفع رشاوى لمسؤول المياه  55جاءت تهمة الرشوة قاسما مشتركا في التهم الموجهة لـ

 .ابة عن شركاتهم ومؤسساتهم التي لها عالقة مباشرة بمشاريع وزارة المياه، وبناء على عملهم في مناصب مختلفةبالني

فإن المتهم األساسي قدم ردا أنكر فيه التهم الموجهة إليه جملة ( «عكاظ»التي اطلعت عليها )ووفق مجريات المحاكمة 

ه لوجود تباين واختالف في إجراءات التحقيق، إضافة إلى عدم وتفصيال، دافعا ببطالن إجراءات التحقيق في مواجهت

تطبيق نظام اإلجراءات الجزائية بحق المتهم بوصفه النظام المحقق للضمانة الحقيقة للوصول إلى الحقيقة وترسيخ العدالة 

نة الضبط كان وهو نظام واجب التطبيق، فضال عن بطالن عدد من اإلجراءات المتخذة في ما يتعلق بوجود عضو في لج

 .هو نفس العضو في جهة التحقيق، ما يفقد اإلجراءات الضمانات الكافية للمتهمين

وتمسك المتهم الرئيسي في القضية بضعف االستدالل وعدم وضوح الدليل الذي قدمته هيئة الرقابة والتحقيق فضال عن 

يوما أو تعاقب  60س انفرادي لمدة الضغوظ النفسية التي تعرض لها مع بعض المتهمين سواء بسبب حجزه في حب

 .طبقا لما ورد في صك الحكم -المحققين عليه في أوقات الليل والنهار لإلدالء باعترافاته 

وطالب المتهم بالتوسع في التحقيقات ومكاتبة وزارة العمل والتنمية االجتماعية والبنوك إليضاح سالمة موقفه، مشددا 

كانت لصالح حمالت دعائية من تبرعات من شركات لترشيد المياه وهي حمالت على أن األموال المودعة في حسابه 

وبعد عدة جلسات للمتهمين وتبادل المذكرات، توصلت المحكمة إلى وقوع . حظيت بموافقة مسبقة من وزير المياه آنذاك

 .-وفق تعبير المحكمة-جريمة الرشوة ووصفت الجريمة بأنها إهدار لنزاهة الوظيفة 

 راح دون كفالة مخالف نظاماإطالق الس

شددت المحكمة على أن جرائم الرشوة الموجهة للمتهمين تعد من الجرائم الكبيرة الموجية للتوقيف، إال أن هيئة الرقابة 

من نظام  510والتحقيق أطلقت المتهمين دون اتخاذ ما يلزم حيال عدم هروبهم أو اختفائهم أو سفرهم، وفق المادة 

ة التي تجيز للمحقق إطالق سراح المتهم بشرط اتخاذ ما يلزم نحو عدم هروبه، وهو الذي دفع باثنين اإلجراءات الجزائي

من مغادرة السعودية خالل جلسات المحاكمة مما دعا المحكمة لالمتناع ( مصري وتركي)من المتهمين في هذه القضية 

المتهم أمام المحكمة خالل محاكمته وعدم جواز عن سماع الدعوى ضدهما كون النظام يشترط في الجرائم الكبيرة مثول 

 .لجزائيةمن نظام اإلجراءات ا( 559)محاكمته غيابيا، طبقا للمادة 
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 (واشنطن، إسالم آباد)« عكاظ»

بوالية ويسكونسن أن القنصلية السعودية في تكساس تعاقدت مع محقق خاص لجمع « كي إس تي بي»كشفت شبكة 

توفي على أثره في  تحريات تتعلق بمقتل المبتعث السعودي المغدور حسين سعيد النهدي، الذي لقي مصرعه في اعتداء

ونقلت عن مسؤول القنصلية نايل الجبير قوله إن المحقق الخاص يعمل . أكتوبر الماضي بجامعة ويسكونسن ستاوت 15

ً مع السلطات المحلية لمتابعة التحقيق في مقتل النهدي الباكستانية أمس أن « دون»وفي شأن آخر، ذكرت صحيفة . حاليا

مع وزير الداخلية تشودري نصار الجهود ( الخميس)عبدهللا مرزوق الزهراني بحث  السفير السعودي لدى إسالم آباد

وأضافت أن نصار أكد للزهراني أن باكستان ستضمن . 1055الرامية للعثور على قتلة دبلوماسي سعودي في كراتشي في 

 .ن القحطاني للعدالة مهما كلف ذلكجلب قتلة الدبلوماسي حس

 

 
 أين جلنة احلقوق التي أقرها : املعلمون يسألون العيسى

 الوزير السابق؟
 م   1056نوفمبر  51 -هـ 5418صفر  51الحياة األحد جريدة : المصدر

  http://www.alhayat.com/Articles/18491793 

 

 سعد الغشام  -الرياض  

« حبيسة»لسابق عزام الدخيل، بإنشاء لجنة حقوق المعلمين والمعلمات، إال أنها ما زالت على رغم قرار وزير التعليم ا

 .األدراج ولم تقم بدورها الذي يطمح له المعلمون والمعلمات في عهد الوزير الجديد الدكتور أحمد العيسى

على حقوقهم المالية  ألف معلم ومعلمة للحصول 650ومع بداية العام الهجري الجديد، تجددت تطلعات أكثر من 

والتطويرية، وال تزال تنعم بالتفاؤل مع الصمود بالمطالب، فعلى رغم اهتمام وزارة التعليم بالعديد من الملفات المهمة 

كالطالب والمدرسة وتحديث المناهج وتطويرها، وزيارات وزير التعليم لعدد من الدول المتقدمة تعليمياً سعياً لالستفادة من 

راتهم في هذا المجال الواسع ذي التسارع الملحوظ في تغيراته وتطوراته، فمن منافسات الطالب الدولية تجاربهم وخب

سعودية، _معالم#وحصد الجوائز، إلى مبادرات ومسابقات محلية كبرنامج فطن الوقائي وبرنامج إجازتي ومسابقة 

للمعلم بمناسبة _شكرا#إال أنها أطلقت أخيراً حملة والعديد من البرامج واألنشطة التي تطلقها أو تشرف عليها الوزارة، 

 .للمعلم، الذي لم يتوافق مع واقع الوزارة من وجهة نظر المعلمين والمعلمات_العالمي_اليوم#

فنتائج عمل لجان حقوق وواجبات المعلمين والمعلمات ال تزال مجهولة ولم تجد حقوقهم الضائعة في أروقة الوزارة منذ 

 .ا إليهمسنوات عدة طريقه

إلى أن أهمية المعلم والمعلمة في واقعنا تشبه الشمس ومكانتها، مطالبين أن يوفى « الحياة»وأشار معلمون ومعلمات لـ

المعلم والمعلمة كامل حقوقهم المعنوية من الشكر واالحتفاء والتطوير والتدريب، والحقوق المالية كالدرجة المستحقة 

 .والمستويات
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والمعلمة كذلك إلى أنهم أهم المكونات األساسية لثقافة وفكر المجتمعات واألكثر تأثيراً في صناعة وتعود أهمية المعلم 

توجهاتها المستقبلية، الفتين إلى أنهم صناع الجودة والكفاءات، فهم من يصنع المهن والحرف والوظائف، وجودة ذلك 

 .تعتمد على جودة أدائهم التعليمي والتربوي

ل دراسته العلمية وهو على رأس العمل من دون الحصول على تفرغ للدراسة، وأكد المعلم مرعي وأشاروا إلى من أكم

، أن أهمية الحقوق المالية المترتبة على تحسين المستوى الوظيفي من الخامس إلى السادس حق للمعلم، «الحياة»القرني لـ

لمنافسة لتطوير الذات، فهناك فرق بين معلم حاصل يعد المردود المعنوي ذا أهمية بالغة في بث روح اإلبداع وا»: وقال

، مؤكداً أن غالبة المعلمين «على درجة علمية عالية كالماجستير والدكتوراه وبين الذي يكتفي بالدبلوم أو البكالوريوس

 .يحصلون على موافقة دراسة من دون تفرغ من إدارات التعليم قبل بداية رحلتهم للدراسات العليا

على حصول المعلم والمعلمة على حقوقهم المشروعة المالية والمعنوية، مثل احتساب سنوات الخدمة وشدد القرني 

، وحق التطوير 40سنة بدل  10والدرجة المستحقة والمستوى السادس ومكافأة نهاية الخدمة وخفض مدة التقاعد إلى 

ة من خفض النصاب وإلغاء األعباء غير بالتدريب واستكمال الدراسة، إضافة إلى تحديد وتقنين المهمات التدريسي

فهي حقوق لهم ال منة ألحد فيها، ويجب تيسير الحصول عليها »التدريسية، وتسهيل عملية النقل الخارجي والداخلي، 

ومن ناحية أمن المعلم والمعلمة وحمايتهم وممتلكاتهم من التهديد واالعتداء . «ومحاسبة من يسعى لعرقلتها أو تأخيرها

للضرب ويتعداه إلطالق النار والطعن وحتى القتل في مرات عدة، إذ تكررت حوادث االعتداء على سياراتهم  الذي يصل

 .بالتخريب والتكسير واإلتالف والصدم والحرق كما حدث أخيراً في مدرسة نمرة

من التقنيات الحديثة في هذا  فيما ناشدت المعلمة فاطمة عبدهللا إدارات التعليم توفير وسائل حماية أكثر فاعلية، واالستفادة

المجال كأجهزة التفتيش على البوابات وكاميرات المراقبة، ويفضل التعاون مع شركات األمن والحراسة المتخصصة 

 .كتلك التي نراها في البنوك والمطارات، فأمن المعلم والمعلمة ال يقل أهمية عن أمن البنوك

ي مخرجات التعليم إلى عدم فاعلية ما تطرحه الوزارة من حلول لبيئة ويعزو المعلم إبراهيم العمر الضعف الجزئي ف

مدرسية جاذبة، إما لشح التجهيزات والوسائل التعليمية والتقنية أو انعدام لبيئة الترفيهية واالهتمام بالرياضة والمختبرات 

تحفيظه، إذ إنها ال تتناسب مع أغلب العلمية ومعامل الرياضيات ومعامل تعليم اللغة اإلنكليزية وتعليم القرآن الكريم و

المباني الحالية، عوضاً عن مشكلة المباني والمشاريع المتعثرة، أما ما يختص بجانب تلبية االحتياج وسد العجز في عدد 

المعلمين والمعلمات، فلجأت وزارة التعليم لالستفادة من خريجي التخصصات التربوية من شاغلي الوظائف اإلدارية، إذ 

 .أخيراً فرصة التحويل من العمل اإلداري للعمل كمعلم أو معلمة لسد العجز في المدارس أتاحت

فيما أضافت المعلمة نوف العتيبي أن ربط الترشح لألعمال غير التدريس من إشراف أو إدارة أو إرشاد أو رائد نشاط أو 

بمثابة تعٍد على حق المعلم والمعلمة في  مصادر تعلم باختبار قياس المدفوع الثمن كشرط أساس وغير كاف للترشح يعد

 .التدرج الوظيفي، ناهيك عن عدم وجود محفز مالي نظير األعباء المترتبة على تلك األعمال المرشح لها

أن برامج ابتعاث المعلمين والدورات الخارجية في وزارة التعليم متوقفة للتطوير والتحديث ومراجعة « الحياة»وعلمت 

، ما عدا برنامج التدريب الخارجي على رأس العمل ثالثة أشهر لغة وثالثة أخرى ممارسة عملية، الذي التكاليف المالية

تفاصيله سابقاً في حينه، أما التدريب الداخلي فيكتفى بما تقدمه مراكز التدريب التربوي في إدارات التعليم « الحياة»نشرت 

يحصل المتدرب على شهادة ال ينال منها على أية ترقية أو  وهو غير مصنف أو معتمد في وزارة الخدمة المدنية، بل

 . عالوة

 إعالن نتائج القدرات: «قياس»

 العامة نهاية الشهر الجاري

، أن نتائج اختبار القدرات العامة التي عقدت لطالب وطالبات المرحلة (السبت)أكد المركز الوطني للقياس والتقويم أمس 

 .هـ5418-1-18مساء اإلثنين الثانوية العامة، سيتم إعالنها 

الفترة )سيتم إعالن نتائج اختبار القدرات العامة »: «تويتر»وقال المركز عبر حسابه على موقع التواصل االجتماعي 

 . «بإذن هللا 5418-1-18مساء يوم اإلثنين ( األولى

 متقدمة 88تدعو « الخدمة المدنية»

 اليوم... إلى الوظائف التعليمية

 (.األحد)متقدمة إلى الوظائف التعليمية اليوم  88لخدمة المدنية أنها ستدعو أعلنت وزارة ا

ليوم واحد وذلك في أي من »: «تويتر»وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة عبر حسابه في موقع التواصل االجتماعي 

 .«تهن يوم األحد، بالتوفيق للجميعنامتقدمة على الوظائف التعليمية لمطابقة بيا 88فروعها أو مكاتبها، الوزارة تدعو اليوم 
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يه للمدارس العاملية بااللتزام بالتقويم الدراسي

ّ
 توج
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 الرياض اإللكتروني -متابعة 

وّجهت اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض في بيان لها المدارس العالمية ومدارس الجاليات للبنين والبنات، بعدم تقديم 

 .االختبارات ومنح الطالب إجازات أعياد ال تتوافق مع نظام الدولة والشريعة اإلسالمية

التقويم الدراسي الصادر من الوزارة، والتقيّد التام بمواعيد وأّكد عبدهللا المانعمدير عام التعليم بالمنطقة على االلتزام ب

اإلجازات الرسمية للدولة فقط؛ مشيًرا إلى أّن المدارس المخالفة سيتم تحويلها لمجلس اإلشراف على المدارس العالمية 

 .التخاذ اإلجراءات النظامية بحقها

م موعد االختبارات، ومنح الطالب إجازة ألعياد ال تتوافق وأوضح المانع أنّه تم رصد قيام بعض المدارس العالمية بتقدي

اء الزيارات مع نظام الدولة والشريعة اإلسالمية، وعدم التزامها بالتقويم الدراسي الصادر من وزارة التعليم؛ وذلك أثن

 .اإلشرافية الميدانية

 
 انتحل شخصية رجل أمن وأرغمها على مرافقته إىل مكتبه

 أجرب مواطنة على توقيع شيك  «حمام  »التحقيق مع 
 بعشرة ماليني
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 أحمد الهاللي -جدة 

ة انتحل شخصية رجل أمن، وأجبر مواطنة على في محافظة جد" محامٍ "بدأت جهات مختصة التحقيق في قضية ضد 

 .توقيع شيك بمبلغ تجاوز عشرة ماليين لاير

، بشكوى إلى -باسمها" الرياض"تحتفظ -، فإن تفاصيل القضية تعود إلى تقدم المواطنة "الرياض"وبحسب مصدر لـ

 .االحتيال واإلكراهالجهات المختصة في محافظة جدة ضد المحامي لحصوله على شيك موقع من قبلها عن طريق 

، والتي قدمتها لجهات االختصاص، بأن القضية -على نسخة منها" الرياض"حصلت -وأكدت المواطنة في الدعوى 

تنحصر في حضور شخصين طلب أحدهما منها الحديث معها معرفاً بنفسه أنه رجل أمن، مشيرة إلى أنها طلبت منه أن 

رافقته، وذهبت معه إلى مكتب تبين الحقاً أنه مكتبه كمحاٍم، وأخذ يهددها، يظهر بطاقته فرفض، وأخذ يهدد ويطلب منها م

 .وذكر بأنه يطالب لعدد من المدعين ضدها، وأنه سوف يسجنها في حال لم توقع الشيك محل القضية

ً بمبلغ لم يكتف المذكور بذلك بل تقدم بالشيك الذي أخذه مني باإلكراه، واالحتيال وذلك لدى الشرطة مطال: "وأضافت با

باسمه يفوق العشرة ماليين لاير، إضافة إلى تشويه سمعتي بأنني محتالة، ونصابة ليستفيد مادياً مستغالً ما قام به من 

 ".تهديد، وأفعال وأعمال ال يقرها الشرع، وال النظام مدعياً نفوذه وما يملكه من واسطة

م النتحاله صفة وشخصية رجل األمن، وإكراهه لها بالتوقيع وطالبت المواطنة في دعواها بمعاقبة المحامي في الحق العا

 .ماليين الرياالت دون مستند شرعي على شيك يحتوي على
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الوقاية من التحرش »تشارك يف ملتقى « التنمية االجتماعية»

 «باألطفال
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 "الرياض" -الرياض 

تشارك وزارة العمل والتنمية االجتماعية ممثلة في اإلدارة العامة للحماية االجتماعية في الملتقى الوطني للوقاية من 

سمو الملكي األمير دمحم بن نايف بن االستغالل الجنسي لألطفال الذي ينظمه األمن العام برعاية كريمة من صاحب ال

. عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وذلك مساء غٍد الثالثاء بفندق الريتز كارلتون بالرياض

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة خالد أبا الخيل، بأن اإلدارة العامة للحماية االجتماعية بالوزارة سوف يكون لها 

اركة في الملتقى تتمثل في كلمة للوزير وكلمة لوكيل الوزارة للرعاية االجتماعية واألسرة باإلضافة إلى ثالثة متحدثين مش

من الحماية االجتماعية لحضور الجلسات العلمية وكذلك المشاركة في المعرض المصاحب بعدد من المطبوعات التي 

العامة للحماية االجتماعية تتولى خدمة ضحايا العنف األسري لألطفال وأشار إلى أن اإلدارة . تخص الحماية االجتماعية

ً كان عمرها، مؤكداً بأن وحدات الحماية االجتماعية هي دور مخصصة الستقبال ضحايا العنف  58دون سن  والمرأة أيا

ونشر الوعي االسري وتهدف لتحقيق مصلحة الطفل الفضلى وحمايته من كل اشكال االيذاء واالهمال وضمان حقوقه 

وبين أبا الخيل أنه تم تشغيل مركز تلقي البالغات من . بحقوقه وتعريفة بها وفق الشريعة االسالمية واالتفاقات الدولية

ً كان عمرها والطفل دون سن  من خالل  58خالل القطاع الخاص الستقبال جميع بالغات العنف الموجه نحو المرأة أيا

لجنة حماية  51ة في جميع المناطق والمحافظات لتلقي البالغات، كما تم إنشاء وتكوين فرق حماي( 5959)رقم موحد 

موزعة في عدة مناطق في المملكة مكونة من بعض القطاعات الحكومية منها وزارة العمل والتنمية االجتماعية، باإلضافة 

 .االجتماعية تابعة لفروع الوزارة إلى افتتاح عدد من وحدات الحماية

 
 يف الرياض لتقديم الرعاية الصحية العاجلةمركزًا  12
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 دمحم الحيدر -الرياض 

الرياض للفترتين الصباحية والمسائية من عدد سبعة مراكز  أعلنت وزارة الصحة عًن زيادة عدد المراكز التي تعمل داخل

 .مركز 10إلى 

هـ، وتقرر أن تكون مواقيت العمل فيها من 55/1/5418وسيبدأ العمل في هذه المراكز إعتباراً من اليوم االثنين الموافق 

ً إلى الساعة  ً إلى ليالً، حيث يقوم المركز بتقديم الخدمة المعتا 55الساعة التاسعة صباحا دة من الساعة التاسعة صباحا

وتهدف هذه المبادرة إلى تقديم . مساء 55الساعة الخامسة مساًء، ويستمر المركز بتقديم خدمة الرعاية العاجلة إلى الساعة 

خدمات الرعاية الصحية العاجلة للمواطنين في العاصمة، كما تعتزم المديرية العامة للشؤون الصحية في الرياض وتجاوباً 

ً موزعة على أحياء المدينة بمعدل ما يقارب ثلث مراكزها 15ع مطالب أهالي الرياض البدء في تفعيل م . مركزاً مناوبا

وفرت مراكز مناوبة لتقديم هذه الخدمة في بقية مناطق المملكة، األمر الذي نال إستحسان سكان هذه " الصحة"يذكر أن 
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لخدمات العالجية فين، حيث كان ذلك قبل توفير الخدمة يمثل عائقاً لتلقي االمناطق من حيث موافقتها مع نهاية دوام الموظ

 .لمعظم المواطنين

 
 حظر أكياس النايلون والبالستيك يف تعبئة الطعام مبكة
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 نوفل الغرابي -متابعة 

شددت بلديه العمرة الفرعية بمكة المكرمة الرقابة على المطاعم ومحالت المواد الغذائية لمتابعة عدم استخدام أكياس 

 .البالستيك والنايلون في تعبئة األطعمه الساخنة لما تمثله من خطورة على سالمة المستهلكين 

ممثلة في قسم المواد الغذائية واألسواق حمله شاملة على محالت بيع المواد الغذائية كالمطاعم وأفران ونفذت البلدية 

التميس والكافتيريات وغيرها، وذلك ضمن جوالتها الميدانية بالمنطقة، وتنفيذا للتعميم الوزاري الصادر بهذا الخصوص 

 .األطعمة الساخنةبمنع استخدام أكياس البالستيك والنايلون في تعبئة وبيع 

وأوضح رئيس بلدية العمرة بأن هذه الحملة تاتي استمرار للحمالت السابقة وبهدف القضاء على هذه الظاهرة التي تشكل 

خطراً على صحة المستهلكين ولضمان استبدال أكياس النايلون بأخرى من الورق أو القصدير حسب نوعية الغذاء، 

 .وفرض الغرامات على المخالفين 

جانبه أكد محمود برناوي رئيس قسم المواد الغذائية بالبلدية على ضرورة أن تكون تعبئة األغذية في عبوات أو مواد من 

تغليف مطابقة للمواصفات المعتمدة، الفتاً إلى أنه يحظر استخدام أكياس الـنايلون في تعبئة أو تغليف األغذية، كما يحظر 

خدام األكواب أوالصحون البالستيكية التي قد تتسبب في تغيير خواص الطعام، على المطاعم والكافيتريات والمقاهي است

 .أي مخالفة ليتم معالجتها في حينهوداعياً المواطنين والمقيمين لإلبالغ عن 

 
 ضبط نازح هدد مواطنة بنشر صورها
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 مناحي الشيباني -الرياض 

في العقد الثالث من العمر، إثر تورطه في " نازح"قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض على 

 .تهديد مواطنة بنشر صورها على مواقع التواصل االجتماعي وابتزازها

المتحدث الرسمي لشرطة منطقة الرياض العقيد فواز الميمان إنه في إطار التنسيق المشترك بين هيئة األمر وقال 

بالمعروف والنهي عن المنكر وشرطة المنطقة، وبناًء على الشكوى المقدمة من إحدى المواطنات ضد شخص غير 

ازها مقابل مبلغ مالي، فقد اتخذت إدارة معروف الهوية هددها بنشر صورها على مواقع التواصل االجتماعي وابتز

في العقد " نازح"التحريات والبحث الجنائي جملة من اإلجراءات البحثية بعد التحقق من صحة االتهام، أسفرت عن ضبط 

 .الثالث من العمر، وبحوزته أجهزة الجواالت المستخدمة وتم تحريزها

هيئة التحقيق واالدعاء العام بمنطقة الرياض الستكمال وأضاف أنه جرى إيقافه بمركز شرطة الملز وإشعار فرع 

 .م المعلوماتية بحقه حسب االختصاصإجراءات التحقيق وتطبيق نظامي اإلجراءات الجزائية ومكافحة الجرائ
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 حبضور األمراء أمحد ومقرن وويل العهد وويل ويل العهد 

خادم احلرمني يستقبل قادة ومبعوثي عدد من الدول 
 الصديقة املعزين يف وفاة األمري تركي بن عبدالعزيزالشقيقة و
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 :واس -« الجزيرة»

في قصره بعرقة في الرياض مساء  -حفظه هللا  -حرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود استقبل خادم ال

أمس عدداً من أصحاب الجاللة والفخامة والسمو والمعالي قادة ومبعوثي عدد من الدول الشقيقة والصديقة الذين قدموا 

رحمه هللا -لسمو الملكي األمير تركي بن عبدالعزيز آل سعود لتقديم العزاء والمواساة للملك المفدى في وفاة الفقيد صاحب ا

، وهم جاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، وصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة -

ل سعيد قطر، وفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية، وصاحب السمو السيد هيثم بن طارق آ

ممثل جاللة السلطان قابوس بن سعيد وزير التراث والثقافة بسلطنة عمان، وصاحب السمو الشيخ حمد بن دمحم الشرقي 

ممثل رئيس الدولة حاكم إمارة الفجيرة عضو المجلس األعلى لالتحاد بدولة اإلمارات العربية المتحدة، ومعالي الشيخ 

ر دولة الكويت نائب رئيس الحرس الوطني، ومعالي الوزير الممثل الشخصي مشعل األحمد الجابر الصباح ممثل سمو أمي

لرئيس الجمهورية التونسية األزهر القروي الشابي، ومعالي وزير الدفاع الماليزي هشام الدين حسين، وسفير الواليات 

 .المتحدة األمريكية لدى المملكة الدكتور جوزيف ويستفول

مير أحمد بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي األمير مقرن بن عبدالعزيز كما تلقى صاحب السمو الملكي األ

آل سعود، وأبناء الفقيد، صاحب السمو الملكي األمير خالد بن تركي بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي األمير فهد بن 

وصاحب السمو الملكي األمير تركي بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي األمير فيصل بن تركي بن عبدالعزيز، 

سلطان بن تركي بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي األمير عبدالرحمن بن تركي بن عبدالعزيز، وصاحب السمو 

 .-رحمه هللا  -الملكي األمير أحمد بن تركي بن عبدالعزيز، التعازي في وفاة الفقيد 

زيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وتلقى صاحب السمو الملكي األمير دمحم بن نايف بن عبدالع

وصاحب السمو الملكي األمير دمحم بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير 

 .-رحمه هللا  -الدفاع التعازي في وفاة الفقيد صاحب السمو الملكي األمير تركي بن عبدالعزيز آل سعود 

عبر الجميع عن عزائهم ومواساتهم الشخصية وعزاء حكوماتهم وشعوبهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن  وقد

 .عبدالعزيز آل سعود، داعين هللا سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنته

ألصحاب الجاللة والفخامة والسمو والمعالي عن شكره وتقديره  -حفظه هللا  -من جهته أعرب خادم الحرمين الشريفين 

 .على مشاعرهم الطيبة

في قصره بعرقة مساء أمس  -حفظه هللا  -كما استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود 

ؤولين من أصحاب السمو الملكي األمراء وأصحاب الفضيلة العلماء والمشايخ وأصحاب المعالي الوزراء وكبار المس

مدنيين وعسكريين وجمع غفير من المواطنين الذين قدموا التعازي للملك المفدى في وفاة صاحب السمو الملكي األمير 

 .-رحمه هللا  -تركي بن عبد العزيز آل سعود 

الفقيد بواسع وقد أعرب الملك المفدى عن شكره وتقديره للجميع على مشاعرهم الطيبة، داعياً هللا سبحانه وتعالى أن يتغمد 

 .رحمته ويسكنه فسيح جنته

http://www.al-jazirah.com/2016/20161114/ln42.htm


 

   

يف الصحافة  حقوق اإلنسان  

58 

حضر االستقباالت، صاحب السمو األمير مشاري بن سعود بن فرحان، وصاحب السمو األمير سعود بن عبد هللا بن 

عبدالرحمن، وصاحب السمو األمير خالد بن فهد بن خالد، وصاحب السمو األمير دمحم بن عبد هللا بن دمحم، وصاحب السمو 

منصور بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو األمير فهد بن عبد هللا بن دمحم بن سعود، وصاحب السمو  الملكي األمير

الملكي األمير سعود بن سعد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي األمير تركي بن ناصر بن عبد العزيز وصاحب 

لملكي األمير خالد بن سعد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو األمير فهد بن عبد هللا بن دمحم بن عبدالرحمن، وصاحب السمو ا

السمو الملكي األمير سعود بن فهد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي األمير نايف بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب 

السمو الملكي األمير طالل بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو األمير بندر بن مساعد بن عبدالعزيز، وصاحب 

األمير متعب بن ثنيان بن دمحم، وصاحب السمو األمير بندر بن عبد هللا بن دمحم، وصاحب السمو الملكي األمير السمو 

الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين وصاحب 

الحرس الوطني، وصاحب السمو الملكي األمير دمحم بن نواف  السمو الملكي األمير متعب بن عبد هللا بن عبد العزيز وزير

بن عبد العزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، وصاحب السمو األمير فهد بن عبد هللا بن مساعد، 

مير سطام وصاحب السمو األمير تركي بن عبد هللا بن دمحم مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي األ

بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي األمير مشاري بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة الباحة، وصاحب 

السمو الملكي األمير الوليد بن طالل بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي األمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز 

، وصاحب السمو األمير الدكتور تركي بن سعود بن دمحم رئيس مدينة الملك رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني

عبد العزيز للعلوم والتقنية، وصاحب السمو األمير أحمد بن عبد هللا بن عبدالرحمن محافظ الدرعية، وصاحب السمو 

وصاحب السمو األمير  األمير خالد بن فيصل بن تركي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة األردنية الهاشمية،

بندر بن سعود بن دمحم المستشار بالديوان الملكي، وصاحب السمو األمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد أمير منطقة 

نجران، وصاحب السمو األمير خالد بن عبد العزيز بن عياف وكيل وزارة الحرس الوطني لشؤون األفواج، وصاحب 

اعد، وصاحب السمو الملكي األمير نايف بن أحمد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو السمو األمير سعد بن عد هللا بن مس

الملكي األمير دمحم بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، وصاحب السمو األمير فهد بن سعد بن فيصل، وصاحب السمو 

كي األمير دمحم بن الملكي األمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة، وصاحب السمو المل

عبدالرحمن بن عبد العزيز المستشار بالديوان الملكي، وصاحب السمو الملكي األمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن 

عبد العزيز مستشار سمو وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي األمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب 

سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي األمير تركي بن سلمان بن عبدالعزيز، السمو الملكي األمير سعود بن 

 .يز، وعدد من أصحاب السمو األمراءوصاحب السمو الملكي األمير راكان بن سلمان بن عبدالعز

 

 
 شاباً  02اخلريية تؤهل وتوظف « مناء»مجعية 
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 :عبدالقادر حسين -جدة 

والذي يهدف لتأهيل وتوظيف أبناء المستفيدين، ألحقت جمعية نماء الخيرية بمنطقة مكة « ليستغنوا»ضمن مشروع 

ً بوظائف في قطاع الصرافة بالتعاون مع وقف دمحم الجميح ش 40المكرمة  ، وذلك بعد إلحاقهم ببرنامج -رحمه هللا-ابا

 .التدريب المنتهي بالتوظيف، حيث تم تزويدهم بمهارات الصرافة بهدف تأهيلهم لسوق العمل

يدة ببرنامج التأهيل والتدريب، وأوضح مدير عام الجمعية صادق النور، بأن الجمعية تعمل على إلحاق أبناء األسر المستف

 .يد من الشركات والمؤسسات الوطنيةفضالً عن توفير فرص وظيفية لهم من خالل شراكات الجمعية مع العد
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 % 01نسبة جناح عمليات زراعة الرئة يف املستشفى بلغت : القصبي. د

 عملية زراعة رئة ملائة مريض( 222)يكمل « التخصصي» 
 م1056 نوفمبر 54 - هـ5418صفر  54زيرة االثنين الججريدة : المصدر
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 :المحليات -« الجزيرة»

عملية زراعة رئة  500خيراً أكمل برنامج زراعة الرئة بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز األبحاث بالرياض، أ

سنة كان يعاني من فشل رئوي استدعت حالته البقاء على جهاز  15بعد أن تمكن من زرع رئتين لمريض يبلغ من العمر 

 .التنفس الصناعي لعدة أشهر

ي، وذكر المشرف العام التنفيذي للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز األبحاث الدكتور قاسم القصب

في عمليات زراعات الرئة وبما يتناسب وحالة المريض، أمكنت من « التخصصي« أن األساليب المتطورة التي ينتهجها

م، الفتاً إلى استفادة مائة مريض 1056عملية زراعة رئة مع نهاية شهر سبتمبر من العام الحالي  500الوصول إلى عدد 

م، حيث بلغت فيها 1001انطالق برنامج زراعة الرئة بالمستشفى عام عاماً، وذلك منذ  65و 51راوحت أعمارهم ما بين 

 .، مبيناً أنها تضاهي نتائج المراكز العالمية المتقدمة في الواليات المتحدة األمريكية وأوروبا% 91نسب النجاح 

يمتلكه من  بما« التخصصي»وأكد الدكتور القصبي، على المستوى الرفيع الذي وصل إليه برنامج زراعة الرئة في 

خبرات جراحية عالية التأهيل، ووحدات عناية مركزة حديثة، إلى جانب طواقم طبية، وتمريضية، وخدمات مساندة، ذات 

احي زراعة الرئة، وأخصائيي التغذية العالجية، والخدمات  كفاءات متميزة، كاستشاريي األمراض الصدرية، وجرَّ

 .فسي، ومنسقي مرحلة ما قبل الزراعة وما بعدهااالجتماعية، والعالج الطبيعي، والعالج التن

إلى ذلك أوضح الدكتور وليد صالح استشاري جراحة الصدر والمدير الجراحي لبرنامج زراعة الرئة بمستشفى الملك 

فيصل التخصصي ومركز األبحاث في الرياض، أن الفريق الجراحي كان أمام تحٍد كبير في إجراء عملية الزراعة نظراً 

عاماً ويعاني من فشل رئوي مزمن إلى جهاز التنفس الصناعي والذي استمر معه  15لمريض الذي يبلغ من العمر لحاجة ا

ما استدعت إطالة فترة بقاء المريض على قائمة االنتظار ( B)لعدة أشهر باإلضافة إلى أن لديه فصيلة دم نادرة من النوع 

تاً إلى أن الفريق الجراحي بعد أن استكمل الفحوصات الالزمة بسبب صعوبة الحصول على متبرع من نفس الفصيلة، الف

ً شامالً للحالة تقررت الموافقة على وضع المريض في قائمة االنتظار مع األخذ في االعتبار  للمريض وأجرى تقييما

متبرع المناسب الخطورة العالية لزراعة الرئة في مثل هذه الحاالت وجرى إتمام عملية زراعة رئتين للمريض بعد توفر ال

 .وتكللت العملية بالنجاح وهلل الحمد

ن الدكتور وليد صالح استشاري جراحة الصدر والمدير الجراحي لبرنامج زراعة الرئة، التعاون والدعم المستمر  وثمَّ

 .الذي يحظى به البرنامج من المركز السعودي لزراعة األعضاء

فيصل التخصصي ومركز األبحاث، انتهج خالل السنوات القليلة يُشار إلى أن برنامج زراعة الرئة بمستشفى الملك 

الماضية عدة طرق متطورة للزراعة كأسلوب استئصال فصين رئويين من المتبرع المتوفى دماغياً وزراعتهما في 

ض المريض بدالً عن الطريقة التقليدية بزراعة رئتين كاملتين، وتطبيق برنامج زراعة الرئة تقنية تروية رئة المري

المصاب بالفشل الرئوي والتي تهدف إلى إبقاء المريض بحالة مستقرة حتى يتوفر المتبرع المناسب للزراعة، واستخدام 

البرنامج أيضاً تقنية تروية رئة المتبرع خارج الجسم، والتي تقوم بإعادة تهيئة الرئة غير الصالحة للزراعة التي ال يستفاد 

ً من ح%  60لها والتي تبلغ نسبة حدوثها نحو منها بسبب وجود سوائل محتقنة بداخ  .االت المتبرعين المتوفين دماغيا
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عد.212: «العمل»

ُ
 سعوديًا وسعودية يعملون عن ب

 منشأة 06.يف  
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 :سفر السالم -« الجزيرة»

العمل »سعودياً وسعودية يعملون من المنزل وفقاً لمنهجية وآلية برنامج 5155أكدت وزارة العمل والتنمية االجتماعية أن 

العمل عن بُعد، ونحو ألف آخرين يعملون من  مستفيداً ومستفيدة من البرنامج في مراكز 549، بينما يعمل نحو «عن بُعد

 .خالل مراكز تعهيد األعمال

وصل لنحو « عن بُعد»وقال المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل أن عدد المنشآت المستفيدة من خدمات العاملين 

جوة بين أصحاب العمل يُعد مبادرة وطنية هادفة إلى تجسير الف« العمل عن بعد»منشأة، مشيراً إلى أن برنامج  541

والباحثين عنه، وتقليل معدل البطالة، وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، وكذلك توظيف األشخاص ذوي اإلعاقة، 

 .باإلضافة إلى التوسع في توظيف الباحثين عن عمل في المناطق البعيدة التي تعاني من شح الفرص الوظيفية المتاحة فيها

، «نطاقات»من األشخاص ذوي اإلعاقة بواقع أربعة في نسبة التوطين ضمن برنامج « عن بُعد»ويتم احتساب العاملين 

من الجنسين دون اقتصار ذلك على المرأة واألشخاص « عن بُعد»وبإمكان الشركات توظيف الباحثين عن عمل كعاملين 

 .نة أو حد أقصى لتوظيف عامليهاذوي اإلعاقة فقط، كما يمكن للمنشأة التوظيف بحسب حاجتها دون التقيد بنسب معي

فة بأسلوب  التسجيل في البوابة المحددة من قبل الوزارة وفي هذا « العمل عن بُعد»ويشترط البرنامج على المنشآت الموّظِ

وذلك بالتعاون مع الغرف الصدد تعتزم الوزارة عقد عدة ورش عمل لمنشآت القطاع الخاص للتعريف بالبرنامج ومزاياه، 

 .التجارية
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 الفساد يتضمن توظيف األقارب حىت الدرجة الرابعة

 م1056 نوفمبر 54 - هـ5418صفر  54الوطن االثنين جريدة : المصدر

tail.aspx?ArticleID=284138&CategoryID=5http://www.alwatan.com.sa/Local/News_De 

 

      PM 55:11 51-55-1056سلطان الحارثي : الطائف

حسمت المادة التاسعة عشرة من مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخالقيات الوظيفة العامة، والتي أقرها مجلس الوزراء 

 .ة عدم اإلفصاح عن ذلك فساداأخيرا، تعارض المصالح وتوظيف األقارب حتى الدرجة الرابعة، معتبر

وكانت هيئة مكافحة الفساد وجهات رقابية أخرى، شرعت في التحقيق في توظيف األقارب في عدد من الجامعات 

 .والمصالح الحكومية

وجهات رقابية أخرى في التحقيق في توظيف األقارب في عدد من " نزاهة"فيما شرعت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد 

من مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخالقيات الوظيفة العامة، والتي  59والمصالح الحكومية، حسمت المادة الـالجامعات 

أقرها مجلس الوزراء أخيرا، تعارض المصالح وتوظيف األقارب حتى الدرجة الرابعة، معتبرة عدم اإلفصاح عن ذلك 

 .فسادا

 اإلفصاح الخطي

لوك الوظيفي وأخالقيات الوظيفة العامة على أنه على الموظف أن يفصح خطيا من مدونة قواعد الس 59نصت المادة الـ

لإلدارة التي تحددها جهته عن أي حالة تعارض مصالح حالة أو محتملة، قبل اتخاذه القرار، أو إبدائه الرأي في الواقعة 

ى ترسية أي عقد يكون أحد محل التعارض، وعلى الموظف أال يشارك في أي قرار يؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر عل

وذكرت المادة بعضا من حاالت تعارض المصالح، ومنها وجود مصلحة بين الموظف والجهة المتعاقدة . أقربائه طرفا فيه

أو التي بدأت في خطوات التعاقد مع جهته الوظيفية، متى كان للموظف العام دور واقع أو محتمل في ذلك التعاقد، أو 

درجة الرابعة بين الموظف والشخص المرشح للحصول على وظيفة في جهته الوظيفية، متى كان وجود صلة قرابة حتى ال

 .التوظيف يعتمد على قرار أو رأي من الموظف العام

 درجات القرابة

رغم أن التجاوزات التي رصدتها الجهات الرقابية في بعض المؤسسات الحكومية هي توظيف األقارب من الدرجتين 

إال أن المادة لم تقف عند الدرجة األولى من األقارب بل شملت حتى الدرجة الرابعة التي تصل إلى أبناء  األولى والثانية

وأقارب النسب هم الذين يشتركون في أصل واحد ويستوي أن يكون األصل من جهة األب أو من جهة األم، فكل . العمومة

من أقاربه وقد تكون قرابة مباشرة وقد تكون قرابة  الذين يتصل بهم الشخص عن طريق آبائه أو عن طريق أمهاته هم

مباشرة أو )ل الزوج اآلخر حواٍش، وأقارب بالمصاهرة وهي التي تنشأ عن الزواج فكل واحد من الزوجين قريب أله

 .(حواٍش 
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 دولة استهدفوا أمن البلد 2.إرهابيون من 
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      PM 55:15 51-55-1056سليمان العنزي : الرياض

 1416، لنحو 5411المتخصصة في قضايا اإلرهاب وأمن الدولة، على مدار العام الماضي تصدت المحكمة الجزائية 

 .جنسية 55متهما، ينتمون إلى  6411قضية، بلغ عدد المتهمين فيها 

كشفت وزارة العدل عن تصدي المحكمة الجزائية المتخصصة في قضايا اإلرهاب وأمن الدولة، على مدار العام الماضي 

كما أفصحت الوزارة عن . جنسية 55متهما، ينتمون إلى  6411قضية، بلغ عدد المتهمين فيها  1416، لنحو 5411

 . حكما بالقتل سواء تعزيرا أو حرابة 61حكما نهائيا، من بينها  1085إصدار المحكمة في ذات العام 

، أن عدد قضايا "الوطن"وأكد المتحدث الرسمي لوزارة العدل الشيخ منصور بن عبدالرحمن القفاري، في تصريح إلى 

قضية مشتركة، تشكل  568اإلرهاب وأمن الدولة المشتركة التي نظرتها المحكمة الجزائية المتخصصة العام الماضي بلغ 

وبلغ عدد المتهمين في القضايا المشتركة . من إجمالي القضايا الواردة للمحكمة الجزائية المتخصصة%  6.9ما نسبته 

 .من إجمالي المتهمين%  16.9متهما، يمثلون  5118

من إجمالي %  96حكما، تمثل  1140وأشار القفاري إلى أن إجمالي عدد األحكام االبتدائية التي أصدرتها المحكمة بلغ 

. من إجمالي المتهمين%  91متهما يشكلون ما نسبته  6149القضايا الواردة للمحكمة، كما بلغ عدد المحكوم عليهم فيها 

من %  89حكما تشكل  1085األحكام النهائية التي استكملت جميع مراحل التقاضي فقد بلغت  وأضاف أنه فيما يخص

من مجموع المتهمين %  84متهما شكلوا نسبة  5144جملة القضايا المحكوم فيها، فيما بلغ عدد المحكوم عليهم فيها 

 .المحكوم عليهم

 

 
 بر أبها تسلم منزال ملعوق
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      PM 9:40 51-55-1056الوطن : أبها

بالجمعية، " مساكن"بر بأبها أحد المواطنين من ذوي اإلعاقة وحدة سكنية للسكن مدى الحياة ضمن برنامج سلمت جمعية ال

 .الذي يوفر السكن المريح للمستفيدين

وسلم المفتاح رئيس قسم الخدمة االجتماعية عبدالعزيز بن صالح الوادعي، مما يعكس استمرار عجلة العطاء الدائم 

وقدم المستفيد شكره وتقديره لجمعية البر بأبها، . مشاريعها االجتماعية واإلنسانية المتنوعةبالجمعية، ضمن برامجها و

وعلى رأسها أمير منطقة عسير، رئيس مجلس إدارة الجمعية األمير فيصل بن خالد، ونائبه وكافة العاملين بالجمعية على 

 . أسرتهه وعلى منحه هذه الوحدة السكنية المميزة، التي أدخلت السرور علي
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 ألفا واحلبجز عقوبة حفر اآلبار دون ترخيص 2.
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      PM 9:41 51-55-1056دمحم الحسين : جازان

تواصلت حوادث مسلسل اآلبار المكشوفة بمنطقة جازان والتي تمثل خطورة على األرواح، في ظل نسيان وتجاهل 

ة الكافية أو تطبيق البعض من أصحابها، وكذلك في ظل ضعف رقابة الجهات المختصة، وعدم اتخاذها إجراءات السالم

 .العقوبات مع مالك اآلبار المخالفين من ناحية أخرى

وكانت حادثة سقوط الطفل ذي األربعة أعوام أول من أمس في بئر ارتوازية بمزرعة تعود ملكيتها لوالده بقرية الحسيني 

 .بمحافظة صبيا، فاجعة ومحزنة خيمت بظاللها على أبناء منطقة جازان

 مصائد لألطفال

ح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان الرائد يحيى القحطاني أن الدفاع المدني تبلغ عن حادث أوض

سقوط طفل في بئر ارتوازية بمحافظة صبيا وتم استخدام الكاميرات الخاصة باآلبار االرتوازية والتي أظهرت بأن الطفل 

دث استخدمت الحبال والخطافات واستمرت في المحاوالت حتى تم انتشال مترا، مبينا أن الفرق المباشرة للحا 46على بعد 

الطفل، مشيرا إلى أن الهالل األحمر شارك بالكشف على الطفل بعد انتشاله ونقله إلى مستشفى صبيا العام وبعد الكشف 

 .عليه اتضح أنه قد فارق الحياة، موضحا أنه بعد االنتهاء من الحادث سلم للشرطة جهة االختصاص

 حصر اآلبار

أنه سبق مناقشة موضوع اآلبار االرتوازية المكشوفة وما تشكله من " الوطن"أوضح محافظ صبيا علي بن موسى زعلة لـ

خطورة على المواطنين القاطنين بجوارها في االجتماعات الدورية مع مديري الجهات الحكومية المختصة بالمحافظة 

وقوز الجعافرة والعالية، حيث جرى التأكيد على سرعة حصر هذه اآلبار،  ومشايخ وعرائف القبائل في مراكز الكدمي

وحث أصحابها على قفلها وتغطيتها بإحكام، حفاظا على أرواح المجاورين، كما تم إبالغ المشايخ بتزويد المحافظة ببيانات 

 .ألنظمة والتعليماتالحصر، تمهيدا لتكليف إدارة الدفاع المدني بمتابعتها ميدانيا وإجراء ما يلزم حسب ا

 عقوبات المخالفات

على أهمية التقيد بالتعليمات الصادرة " الوطن"أكد المتحدث الرسمي للمديرية العامة للمياه بمنطقة جازان عالء خرد لـ

بشأن حفر اآلبار وااللتزام بالمواصفات الفنية المطلوبة، مشددا على عدم حفر أي بئر ال يوجد لدى مالكها ترخيص 

يوما،  90ألف لاير، وحجز الحفار لمدة  50، وأن مخالفة هذه التعليمات سيعرض مقاول الحفر لغرامة مالية قدرها بالحفر

 .يوما 580ألف لاير، مع حجز الحفار لمدة  500وفي حال تكرار المخالفة للمرة الثانية يعاقب بغرامة مالية قدرها 

بئرا أهلية، منوها إلى  151وبلغت  5411أهلية نظامية من عام وبين المتحدث بأن المديرية أصدرت تراخيص حفر آبار 

 . سرعة اإلبالغ عن أي أعمال حفر اآلبار غير النظامية

 عقوبات مخالفة حفر اآلبار

 يوما 90ألف لاير وحجز الحفار  50: المخالف في المرة األولى  -

 .يوما 580ألف لاير وحجز الحفار  500: المخالف للمرة الثانية  -
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 نصف موظفي مكة احلكوميني مدخنون
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      AM 5:01 54-55-1056فهد اإلحيوي : مكة المكرمة

بينت دراسة مسحية أجرتها لجنة التوعية بأضرار التدخين، أن نسبة انتشار التدخين بين موظفي الجهات الحكومية في 

ائج هذه الدراسة، قائال على نت" الوطن"وأطلع أمين عام اللجنة الدكتور علي الزهراني %. 49.4العاصمة المقدسة بلغت 

موظف، وأضاف أنه سيتم توسيع عملية المسح مستقبال والتركيز على مخرجات الدراسة  800إنه شارك فيها أكثر من 

 .فيها، كما سيكون االستبيان المقبل بشكل أكثر شمولية خالل الفترة المقبلة

ى برنامج مكافحة التدخين بمكة المكرمة الدكتور كشف أمين عام اللجنة الرئيسية للتوعية بأضرار التدخين المشرف عل

، أن نسبة انتشار التدخين بين موظفي الجهات الحكومية بالعاصمة المقدسة بلغت "الوطن"علي حماد الزهراني لـ

 .، وذلك حسبما أظهرت نتائج دراسة مسحية أجرتها اللجنة أخيرا49.40%

 دراسات مسحية 

موظف، ورصدت ضمن التقرير السنوي ألعمال ومنجزات  800شارك فيها أكثر من يقول الزهراني إن الدراسة األخيرة 

 . برنامج مكافحة التدخين بالعاصمة المقدسة خالل العام الهجري الماضي

وأضاف أنه سيتم توسيع عملية المسح مستقبال والتركيز على مخرجات الدراسة فيها، كما سيكون االستبيان المقبل بشكل 

 . ة المقبلةأكبر خالل الفتر

وبين الدكتور الزهراني، أن أبرز األعمال التي قامت بها اللجنة خالل العام الماضي تضمنت الجوانب التوعوية 

والعالجية، إضافة إلى استمرار الشراكة مع بعض الجهات الحكومية والخيرية من خالل اللجنة الرئيسية للتوعية بأضرار 

 .الحرمين الشريفين العاصمة المقدسة مدينة خالية من التدخين التدخين التي تعنى بتفعيل إعالن خادم

 الجوانب العالجية

آالف مراجع للعيادات الثابتة والمتنقلة، كما تم  1يوضح أمين اللجنة أنه تم خالل السنة الماضية تقديم العالج ألكثر من 

العليا لتقديم العالج للراغبين في اإلقالع،  عيادات جديدة في مستشفى حراء ومراكز الكعكية والجموم والشرائع 4افتتاح 

عيادات متنقلة وذلك في أماكن متفرقة بهدف الوصول إلى الراغبين في اإلقالع عن هذه العادة في مقر  6وكذلك افتتاح 

 . أعمالهم وتقديم الخدمة العالجية لهم على أكمل وجه

كبير من مدارس مكة المكرمة للبنين والبنات بكل مراحلها، وفيما يخص الشراكة مع التعليم فقد قامت اللجنة بزيارة عدد 

 . وذلك بالتعاون بين وزارة الصحة وجمعية كفى وإدارة التعليم بمكة المكرمة وذلك لتوعية النشء ضد آفة التدخين

في كما تنوعت األنشطة بين توعوية وعالجية داخل مساكن الحجاج وفي عرفات ومنى ومزدلفة ومداخل مكة المكرمة و

 .ساحات الحرم الشريف

 المعوقات 

عن المعوقات الحالية التي تواجهها اللجنة، أشار الدكتور الزهراني الى أن هناك طلبا متزايدا إلقامة نشاطات توعوية 

وعالجية في العديد من الجهات الحكومية وغير الحكومية وهذا يستلزم زيادة في عدد الكوادر البشرية، وكذلك تأمين 

ت الالزمة، إضافة إلى توفير التغطية المادية لمثل هذه األعمال الجليلة، موضحا أنهم يعملون حاليا على تخطي االحتياجا

 .أي معوقات من خالل العمل الدؤوب وبناء الشراكات والتعاون مع مختلف الجهات

لمجتمع، إضافة إلى التوسع في هناك الكثير من العمل الذي ينتظرنا ويتمثل في تكثيف الجانب التوعوي والتثقيفي ل"وقال 

العيادات، وسبق أن عقدنا شراكة مع أحد المكاتب االستشارية المتخصصة وبالتعاون مع جامعة أم القرى لوضع خطط 

 1010إستراتيجية للجنة، وننتظر أن تكون رافدا مهما في إعطاء تصور عام للرؤية المستقبلية التي تندرج ضمن رؤية 

 ."االت كافةلتحقيق النجاح في المج
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توعدتهم بتطبيق النظام على املخالفني وإيقافهم ودعتهم إىل 

 االلتزام بالتقويم الدراسي
 حتذر املدارس العاملية من منح الطالب إجازة« التعليم»

 يف األعياد غري اإلسالمية
 م1056 نوفمبر 54  هـ5418صفر  54األقتصادية االثنين جريدة : المصدر
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 عبد السالم الثميري من الرياض

حذرت وزارة التعليم المدارس العالمية من منح الطالب إجازة لألعياد، التي ال تتوافق مع نظام الدولة والشريعة، كرأس 

 .، مؤكدة االلتزام بالتقويم الدراسي والتقيد بمواعيد اإلجازات الرسمية للدولة"الكريسماس"دية السنة الميال

ورصدت اإلدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض من خالل الزيارات اإلشرافية للمدارس العالمية قيام بعضها بتقديم 

ام الدولة والشريعة الغراء، إضافة إلى عدم االلتزام مواعيد االختبارات، ومنح الطالب إجازة ألعياد ال تتوافق مع نظ

 .بالتقويم الدراسي الصادر من وزارة التعليم

ونبهت اإلدارة المدارس المخالفة بأنه سيتم الرفع لمجلس اإلشراف على المدارس العالمية التخاذ اإلجراءات النظامية بحق 

ذه المخالفات في حال التكرار تصل إليقاف المدارس، وعدم أن عقوبات مثل ه" االقتصادية"وعلمت . المدارس المخالفة

 .التجديد لها

يأتي ذلك في الوقت الذي أكدت فيه الوزارة على المدارس األهلية واألجنبية التي ال تلتزم بقرارات الرسوم المعتمدة لها 

دون أخذ االعتماد من الوزارة من بأنه سيتم تطبيق الجزاءات النظامية بحقها، حيث إن إقدام هذه المدارس لرفع الرسوم 

 .خالل إدارات التعليم تعد مخالفة وتجاوزاً 

إدارة تعليمية بتطبيق الجزاءات ضد المدارس األهلية واألجنبية غير الملتزمة بقرارات الرسوم  45وطالبت الوزارة 

 .الدراسية المعتمدة لها من الوزارة، والتي ستعلن خالل األيام المقبلة

أولياء أمور الطالب والطالبات في المدارس األهلية واألجنبية إلى حق التظلم من أسعار الرسوم الدراسية،  ودعت الوزارة

 .والزيادات التي تقوم بها بعض المدارس خالفاً للرسوم الدراسية المعتمدة لها، وذلك من خالل نموذج موحد للشكوى

المدرسة ونوع التعليم المقدم في المدارس، إضافة إلى مبررات ويشمل نموذج التظلم البيانات األولية لولي األمر واسم 

 .التظلم ومقدار الزيادة للرسوم الدراسية، وتنظر اللجان المشكلة في إدارات التعليم إلى صحة هذه الشكوى

وتتضمن معايير لجان مراجعة الرسوم الدراسية المكلفة بدراسة طلبات الزيادة في إدارات التعليم، التي اطلعت 

عليها، عددا من االشتراطات كتكلفة التعليم، وكفاءة المدرسة، من حيث تصنيف المدرسة في التقييم " االقتصادية"

السنوي، والمنجزات التعليمية والتربوية للمدرسة، وكذلك نتائج المدرسة في االختبارات الوطنية، إضافة إلى مستوى 

 .توطين الوظائف التعليمية واإلدارية

التعليم خالل الفترة الماضية شكاوى من أولياء األمور لتالعب بعض المدارس في الرسوم، مشيرة إلى أن  وتلقت إدارات

إدارات التعليم األهلي واألجنبي في إدارات التعليم مكلفة بمتابعة هذه المدارس، وإرسال لجان إشرافية للتحقق من سجالت 

 .ذارات للمخالفينوجيه عدد من اإلنوسندات تسجيل الطالب والطالبات، وت
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ث جدة بالغازات السامة: اجمللس البلدي للوزير

ِّ
 مشروع األمانة سيلو

 ..ماليني إطار 22فبجرت قضية الـ « املدينة » 
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 منصور البلوي -تصوير  -جدة  -سعد آل منيع 

ماليين  50بوزير الشؤون البلدية والقروية إللزام أمانة جدة بإعادة النظر في مشروع التخلص من ( بلدي جدة)استنجد 

وقال رئيس بلدي . السامةإطار متراكمة بمردم النفايات بوادي العسالء، لما له من مخاطر بيئية بسبب انبعاث الغازات 

إن األمانة لم تأخذ برأي المجلس في اإلجراء الخاص بترسية : جدة المهندس عبدالمجيد البطاطي في خطاب وجهة للوزير

مشروع التخلص من اإلطارات على إحدى مصانع اإلسمنت، حيث تحفظت لجنة صحة البيئة والبلديات الفرعية بالمجلس 

روع الستخدامه وقودا عن طريق حرق اإلطارات وذلك لما له من مخاطر بيئية من انبعاث البلدي بجدة على ترسية المش

الغازات السامة ومنها غاز ثاني أكسيد الكربون، إضافة إلى أن األمانة حددت الفترة بخمس سنوات للتخلص من اإلطارات 

فع المشروع ألعضاء المجلس البلدي ليتم وهي فترة طويلة، وحيث إن األمانة لم تأخذ رأي المجلس في هذا األمر ولم تر

 . دراسته ورفع مالحظاتهم حياله قبل الترسية، لذا يأمل المجلس عدم البت في الموضوع إال بعد مناقشته مع خبراء البيئة

مصدر مسؤول بالوزارة، أكد استالمهم لخطاب المجلس البلدي وتم إحالته عن طريق وكيل الوزارة للشؤون البلدية إلى 

نة جدة، التي أفادت بتخصيص سبعة مواقع بالمردم لمعالجة مشكلة تكدس اإلطارات ضمن أعمال المخطط الشمولي أما

 .مرافق المردم بهدف إعادة التدويرلكامل 

 
 ولدغات الثعابني« الكالب»ألف إصابة بعضة  01.. الصحة

 م1056 نوفمبر 54 - هـ5418صفر  54اليوم االثنين جريدة : المصدر

http://www.alyaum.com/article/4166391 
 

 الرياض -اليوم 

حالة  41651كشفت وزارة الصحة أن أقسام الطوارئ في مستشفياتها بالمناطق استقبلت خالل عام واحد أكثر من 

 .ثعابينتعرضت لعضات الكالب، او حيوان آخر، وايضا لدغات العقارب وال

وبحسب اإلحصاء، فإن عدد الحاالت التي استقبلتها اقسام الطوارئ في المستشفيات لحاالت عضة الكلب او حيوان آخر 

اصابة بعضة كلب او  1800حالة للسعوديين، بينما استقبلت من غير السعوديين  8998اصابة، منها  51198بلغت 

 .حيوان آخر

حالة اصابة بعضة كلب او حيوان آخر  9156ت التابعة لوزارة الصحة نحو كما سجلت اقسام الطوارئ في المستشفيا

 .حالة لإلناث 1081لذكور، وعدد 

كما بين تقرير وزارة الصحة أن عدد الحاالت المسجلة للدغات العقارب والثعابين في اقسام الطوارئ التابعة لمستشفياتها 

 .اصابة لغير السعوديين 6014مواطنين سعوديين، واصابة ل 14810اصابة خالل عام واحد، منها  10854بلغت 

 .اصابة 9149وبلغت لإلناث  15505واظهر التقرير أن حاالت االصابة للدغات العقارب والثعابين في الذكور بلغت 

http://www.al-madina.com/node/707914
http://www.alyaum.com/article/4166391
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وتسبب عضة الكلب أذى وضرراً كبيراً على صحة الفرد، منها ما يؤدي إلى اإلصابة بالعدوى ببعض األمراض، ومنها 

ً بأمراض وبائية خطيرة، وأغلب ما قد تنقله عضة الكلب إلى اإلنسان هو داء  ما يؤدي إلى الوفاة إذا كان الكلب مصابا

 .الكلب عن طريق عضه أو خدشه

وحذرت وزارة الصحة من خالل نشراتها التوعوية من خطورة الكالب السائبة في بعض أحياء المدن الكبيرة، مؤكدة أنها 

أو داء الكالب كما يعرف لدى الكثيرين، وأشارت إلى أن هذا « داء السعار»ها تحمل بكتيريا تسبب خطورة لإلنسان كون

يجعلهم المرض ينتقل عن طريق تعرض األشخاص إلى هجمات الكالب، التي تنتج عنها عضات متفرقة في الجسم، مما 

 .عرضة لإلصابة بمرض السعار

 
 لسعودينيال إصابات بني ا: قنصلية اململكة لدى نيوزيلندا

 إثر الزالزل 
 م1056 نوفمبر 54 - هـ5418صفر  54عكاظ االثنين جريدة : المصدر

http://www.okaz.com.sa/article/1508712 

 

 (النشر اإللكتروني)عكاظ 

ً بخصوص الزلزال ال ذي ضرب العاصمة النيوزيلندية وعدداً من المدن أصدرت سفارة المملكة في نيوزيلندا، بيانا

 .األخرى، وأوضحت أن مدن الساحل الشرقي من الجزيرة الجنوبية قد تعرضت لموجات تسونامي

وأوضحت السفارة أنها كونت فريق عمل لتلقي البالغات من المواطنين، وأكدت أنه لم يحدث أي إصابات وأنها لم تتلقى 

 .حدوث إصابات أي بالغات من المواطنين عن

وشددت السفارة على المواطنين المتواجدين هناك بمتابعة مواقع وحسابات السلطات المحلية في نيوزيلندية باإلضافة 

 .لموقع السفارة هناك

 

 
 القصاص من مقيم قتل آخرًا رميًا بالرصاص

 م1056 نوفمبر 54 - هـ5418صفر  54عكاظ االثنين جريدة : المصدر

http://www.okaz.com.sa/article/1508719 

 

 (الرياض)واس 

؛ (إرتيري الجنسية)، حكم القتل قصاًصا في عبدالحفيظ حمد (االثنين)نفذت الجهات المختصة في مدينة الرياض، اليوم 

عليه من مسدس عدة طلقات أدت إلى وفاته بسبب خالف  ، بإطالق النار(سوداني الجنسية)لقتله إدريس عمر إبراهيم دمحم 

 .بينهما

 .وكانت سلطات األمن قد قبضت على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه االتهام إليه بارتكاب جريمته

 ً  .وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصا

أيد من مرجعه بحق أيد الحكم من محكمة االستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا وو

 .الجاني المذكور

http://www.okaz.com.sa/article/1508712
http://www.okaz.com.sa/article/1508719
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 تعرتف بهدر األثاث واألدوات املدرسية « تعليم مكة»

 يف مستودعاتها
 م1056 نوفمبر 54 - هـ5418صفر  54عكاظ االثنين جريدة : المصدر

http://www.okaz.com.sa/article/1508713 

 

 (مكة المكرمة)عبدالعزيز الربيعي 

أقرت إدارة تعليم مكة المكرمة بمقاطع الفيديو المنتشرة عبر مواقع التواصل االجتماعي، التي تظهر هدرا كبيرا في 

 .ت المدرسيةمستودعاتها من الكراسي والطاوالت واألدوا

وبررت اإلدارة على لسان متحدثها طالل الردادي، الهدر بالرجيع من المدارس بعد موافقة لجنة مدرسية داخلية تضم 

 .مديرها وثالثة أعضاء لحصر األثاث التالف داخل المدرسة والتوصية بنقله لمستودعات التعليم

جري التعامل معه وفق ما نصت عليه األنظمة واللوائح وأكد أن وجود تلفيات في بعض األثاث المدرسي أمر وارد، وي

مدرسة  5655الحكومية المتبعة في الوزارات والجهات الحكومية كافة، منوها بأن اإلدارة العامة للتعليم تشرف على نحو 

 .معلما ومعلمة 14455طالبا وطالبة، ويعمل بها  455545يستفيد منها 

جيع التالف تتم في مزاد علني وفقا لإلجراءات المختصة بعملية المزادات وبين الردادي أن عملية التخلص من الر

 .في موعد دوري خالل العام الدراسيالحكومية، 

 

 
 املتهور« البيبجو»ضبط سائق : جدة

 م1056 نوفمبر 54 - هـ5418صفر  54عكاظ االثنين جريدة : المصدر

http://www.okaz.com.sa/article/1508714 

 

 (جدة)إبراهيم علوي 

، الذي ظهر في مقطع فيديو انتشر (عاما 16)قائد مركبة من نوع بيجو، سعودي ( األحد)ضبطت إدارة مرور جدة أمس 

بالمقعد ( حمولة زائدة)على مواقع التواصل االجتماعي، وهو يسير على أحد الطرق الرئيسية واضعا صندوقا كرتونيا 

 .األمامي، دون إغالق الباب، بعد ربطه بقطعة قماش

 وأوضحت اإلدارة أنها حجزت المركبة لعدة مخالفات مرورية، كما تم عرض قائدها على هيئة الفصل بالمخالفات

 .المرورية إلصدار الحكم الخاص به

 

 

 

 

 

http://www.okaz.com.sa/article/1508713
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 «اخلرفنة»السبجن والغرامة ملمارسات: «قانوني»

 م1056 نوفمبر 54 - هـ5418صفر  54ة االثنين الحياجريدة : المصدر

http://www.alhayat.com/Articles/18515331 

 

 سعاد الشمراني  -الرياض  

ً أنه في أكد مستشار قانوني أن تهمة االحتيال ستوجه إلى الفتيات الالتي يقمن بخداع الشبان للحصول على ال مال، مبينا

حال استخدامهن مواقع التواصل االجتماعي لالبتزاز أو االستغالل، فسيطبق في حقهن النظام الخاص بجرائم المعلومات، 

وأوضح المستشار القانوني سلطان المخلفي، أن الفتاة التي . الف لاير والسجن لمدة سنة ٠٧٧الذي تصل عقوبته إلى 

ضد الشبان للحصول على بطاقات شحن االتصاالت أو المال لن تكون « الخرفنة»عليه بـ تمارس االحتيال أو ما يصطلح

رياالت، مؤكداً أن هذا  ٠٧في مأمن من عقوبات وغرامات نظام الجرائم المعلوماتية، وحتى وإن كانت قيمتها مبلغ 

 .التصرف يوجب العقوبة والغرامة

: إن قلت قيمتها تكون له عقوبات ال تدركها الكثير من الفتيات، وقالوأشار إلى أن الكذب والتدليس للحصول على منافع و

بشكوى فسينظر لها القاضي إذا استخدم اإلنترنت في االبتزاز ( الخرفنة)عند تقدم الشاب الذي تعرض للكذب والخداع أو »

عة من المادة الثالثة من نظام أو التدليس سواء في مواقع التواصل االجتماعي أم رسائل واتساب، كما جاء في الفقرة الراب

الف لاير، أما إذا لم يستخدم بها النت فتكون  ٠٧٧الجرائم المعلوماتية، التي تنص عقوبتها على السجن سنة والغرامة 

 .«بتها تعزيرية خاضعة لنظر القاضيعقو

 

 
 العيسى يوقع مذكرة تفاهم مع وزير الشؤون املدنية 

 يف البوسنة واهلرسك
 م1056 نوفمبر 54 - هـ5418صفر  54الحياة االثنين  جريدة: المصدر

http://www.alhayat.com/Articles/18515329 

 

 « الحياة» -الرياض

مجلس الوزراء  مذكرة تفاهم مع وزير الشؤون المدنية عن رئاسة( األحد)وقع وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى أمس 

 .في جمهورية البوسنة والهرسك عادل عثمانوفيتش، وذلك لدعم العالقات العلمية والتعليمية بين البلدين

وتتضمن المذكرة التشجيع على تبادل الزيارات بين مسؤولي التعليم بين البلدين وأعضاء هيئة التدريس، والباحثين، 

ً على تبادل الوفود في المجاالت العلمية . مشتركوالتعاون بينهم في المجاالت ذات االهتمام ال وتحض المذكرة أيضا

والتعليمية، ودعم العالقات العلمية والتعليمية المباشرة، وتشجيعها بين المؤسسات األكاديمية ومؤسسات البحث العلمي، 

لعلمية والتقنية واإلدارية بين وتبادل أعضاء هيئة التدريس والباحثين وإعارتهم، وتبادل الخبرات والتجارب في المجاالت ا

 .مؤسسات التعليم والجامعات ومراكز البحوث

وتشمل المذكرة التعاون في مجاالت البحث العلمي والمجاالت التطبيقية، والتشجيع على قيام فرق بحثية مشتركة، وتبادل 

 .نتائج مشاريع البحوث والدراسات

http://www.alhayat.com/Articles/18515331
http://www.alhayat.com/Articles/18515329
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ً في المجاالت ويعمل الطرفان على إتاحة فرصة تدريب الكوادر في  مؤسسات التعليم والجامعات في البلدين، خصوصا

الفنية والطبية والتقنية، والتعاون في المجاالت الدراسية بين مؤسسات التعليم في البلدين، وتبادل المعلومات في مجال 

ك تبادل المعلومات حول معادلة الشهادات الدراسية والدرجات العلمية الجامعية والعليا ألغراض االعتراف المتبادل، وكذل

 .األنظمة التعليمية

ً على تبادل المنح والمقاعد الدراسية، بحسب اإلمكانات المتاحة، وتبادل الزيارات الطالبية،  وتشجع مذكرة التفاهم أيضا

هذا وإتاحة المجال لدارسة الطب والعلوم الطبية المساعدة في مؤسسات التعليم والمراكز الطبية، وتذليل الصعوبات في 

المجال، إضافة إلى العمل على تسهيل قبول الطالب للدراسات العليا وفق التعليمات المتبعة في كال البلدين، وإقامة أسابيع 

وأيام ثقافية جامعية في مؤسسات التعليم تشمل المحاضرات والندوات ومعارض الكتاب، وتبادل الكتب والمطبوعات 

الحاسوب واألفالم وجميع المصادر ذات العالقة بالتعليم والبحث العلمي، والنشرات والدوريات والوثائق وبرمجيات 

وتشجيع الطرفين على المشاركة في اللقاءات والمؤتمرات والندوات وورش العمل العلمية والتعليمية المحلية والدولية، 

وتبادل الخبرات في هذا  وتسهيل االطالع واالستفادة من المخطوطات والمحفوظات والوثائق التاريخية لدى كل منهما

 .المجال

ً تشجيع الطرفين على تدريس اللغة العربية والدراسات اإلسالمية، وترجمة األعمال التعليمية  وتضمنت المذكرة أيضا

 .ميزة الخاصة بالطرف اآلخر ونشرهاواألدبية الم

 

 
 «سهرة ماجنة»يقود إىل مشاركني يف « سناب شات»

 م1056 نوفمبر 54 - هـ5418صفر  54 الحياة االثنينجريدة : المصدر

http://www.alhayat.com/Articles/18515342 

 

 مصلح مطر  -المدينة المنورة 

 قام أخيراً بنشر مقاطع لشبان وفتيات( سناب شات)ألقت شرطة منطقة المدينة المنورة القبض على صاحب حساب 

 .يمارسون أفعاالً مخلة في إحدى االستراحات، وبعض المقاطع المرأة في أوضاع ماجنة

إنه على ضوء ما تم تداوله من مقاطع على »وأوضح المتحدث باسم شرطة منطقة المدينة المنورة العميد فهد الغنام، 

رائم المعلوماتية بشرطة المنطقة، تم مواقع التواصل االجتماعي، وبعد التحليل الفني من الجهة المختصة في مكافحة الج

، الفتاً إلى أنه وبتتبع صاحب الحساب تم التوصل والقبض عليه، «التأكد بأن تلك المقاطع تم تسجيلها في المدينة المنورة

 .سنة من جنسيات مختلفة 16و 10وعلى بعض شركائه، وهم ثالثة أشخاص تراوح أعمارهم بين 

وهو ( سنة 10البالغ من العمر )حة التي حدثت فيها المفسدة، والقبض على حارسها تم الوصول إلى االسترا»: وأضاف

، مبيناً أن صاحب االستراحة وشريكه هما من هيأ «من جنسية عربية، وضبط معه مادة الحشيش المخدر، إذ أكد ما حدث

 .لهذا التجمع وشاركا فيه وهما مواطنان

ركين، وتم تقديمهم للجهات العدلية إلجراء التحقيقات وعرضهم على وأوضح الغنام أنه تم التحفظ على جميع المشا

 .القضاء، مشدداً بأنهم بصدد الوصول لجميع المشاركين ممن ال يزالون مختبئين

وأكدت شرطة المنطقة بأنها إذ تعلن ذلك لتأكد للجميع بأنه وبناًء لتوجيهات القيادة ستضرب وبيد من حديد على كل من 

لتي لم تراع قيام بمثل هذه األعمال المشينة المخالفة لتعاليم الدين والمنافية للتقاليد واآلداب االجتماعية اتسول له نفسه ال

 .حرمة المكان وقدسيته
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استثماراتنا يف أمريكا حمصنة وال لفك االرتباط بالدوالر وإصدار جديد 

 قريباً .. من العملة
لتمتعها باألمن خادم احلرمني ينوه بوضع اململكة املايل 

 واالستقرار
    م1056 نوفمبر 55 - هـ5418صفر  55الثالثاء  الرياضجريدة : المصدر

http://www.alriyadh.com/1547964 

 

 واس -الرياض 

رب أعضاء المجلس عن عزائهم رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمس مجلس الوزراء، وأع

. ومواساتهم لخادم الحرمين واألسرة المالكة في وفاة صاحب السمو الملكي األمير تركي بن عبدالعزيز، وألبناء الفقيد

وأعرب الملك المفدى عن شكره وتقديره لقادة ومبعوثي عدد من الدول الشقيقة والصديقة، واألمراء والفضيلة العلماء 

وأطلع خادم الحرمين المجلس على فحوى االتصال الذي . والمواطنين، الذين قدموا عزاءهم ومواساتهموكبار المسؤولين 

أجراه بفخامة الرئيس األميركي المنتخب دونالد ترامب، وما عبر عنه من تطلع المملكة إلى تعزيز العالقات التاريخية 

وثمن مجلس . لم واالستقرار لمنطقة الشرق األوسط والعالمواالستراتيجية مع الواليات المتحدة، والعمل معا لما يحقق الس

الوزراء ما تضمنه البيان الصادر عن االجتماع األول لهيئة الشؤون االقتصادية والتنموية لدول مجلس التعاون من تقديٍر 

ز العمل الخليجي لقرار قادة دول المجلس الذي جاء من منطلق الرؤية السامية لخادم الحرمين بإنشاء الهيئة بهدف تعزي

عصام بن سعيد، أن مجلس . وأوضح وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الثقافة واإلعالم بالنيابة، د. المشترك

الوزراء، أكد ما طرحه ولي ولي العهد بأن دول مجلس التعاون بحاجة إلى أن تتكتل في عصر التكتالت، وأمامها فرصة 

ذا عملت بالشكل الصحيح في األعوام القادمة، وأن عليها االستفادة من الفرص في لتكون أكبر سادس اقتصاد في العالم إ

ونوه مجلس الوزراء بما خرج به اجتماع مجلس الشؤون االقتصادية والتنمية من الحلول . عصر التقلبات االقتصادية

عصام بن سعيد، أن المجلس . د وبين. واإلجراءات لتسوية المبالغ المستحقة للقطاع الخاص على الخزينة العامة للدولة

المتعلق بتقرير  50تطرق إلى ما أعربت عنه المملكة في كلمتها نيابة عن المجموعة العربية في األمم المتحدة حول البند 

اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات اإلسرائيلية التي تمس حقوق اإلنسان للشعب الفلسطيني، من قلقها البالغ 

صاعد العنف واألعمال االستفزازية والعدوانية لقوات االحتالل اإلسرائيلي والمستوطنين اإلرهابيين ضد جراء ت

الفلسطينيين، واإلمعان في تحدي القرارات األممية ذات العالقة، مجددا المجلس ترحيب المملكة بالمبادرة الفرنسية للدعوة 

 .م وفي مقدمتها المبادرة العربية للسالمإلى مؤتمر دولي للسالم، وفقاً لمرجعيات عملية السال

من جهة أخرى، تسلم خادم الحرمين، التقرير السنوي الثاني والخمسين لمؤسسة النقد العربي السعودي، وذلك خالل 

ونوه . استقباله امس، وزير المالية األستاذ دمحم الجدعان، ومحافظ مؤسسة النقد الدكتور أحمد الخليفي، ووكالء المحافظ

وأكد الخليفي أنه ليس هناك ما يقلقنا . م الحرمين بالوضع المالي للمملكة نتيجة ما تتمتع به وهلل الحمد من أمن واستقرارخاد

وأن استثمارات المملكة في الواليات المتحدة األميركية تتمتع بحصانة سيادية وليس هناك ما يدعو " جاستا"من قانون 

خالل مؤتمر -وقال معاليه . نية لفك ارتباط الريال بالدوالر او تغيير سعر الريال مقابله للقلق حيالها، مؤكداً أنه ال يوجد أي

إن الهدف من جدولة القروض تالفي المزيد من التعثر وعدم قدرة المقترضين من السداد وأن الجدولة هي  -صحفي امس 

 .خطة في االتجاه الصحيح على إعادة الوضع الطبيعي

سة بصدد اإلعالن عن اإلصدار السادس والجديد من العملة، مؤكداً أن الفئات هي نفسها والتغير وكشف الخليفي أن المؤس

 .لاير 5000سيكون حول إصدار لاير معدني، نافياً إصدار فئة ورقية بـ
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 وخفض التضخم.. االقتصاد الوطني يواصل منوه اإلجيابي

 %1الشهر املاضي إىل  
 مستقرون : «دالنق»خادم احلرمني متسلمًا تقرير 
 ماليًا وآمنون

    م1056 نوفمبر 55 - هـ5418صفر  55الثالثاء  الرياضجريدة : المصدر
http://www.alriyadh.com/1547824 

 

 واس -الرياض 

، التقرير السنوي الثاني والخمسين لمؤسسة -حفظه هللا-تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود 

 .م1055النقد العربي السعودي، الذي يستعرض أبرز التطورات االقتصادية المحلية والعالمية للعام المالي 

في مكتبه بقصر اليمامة أمس معالي وزير المالية األستاذ دمحم بن عبدهللا الجدعان،  -أيده هللا-جاء ذلك خالل استقباله 

 .محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي، ووكالء المحافظومعالي 

واشتمل التقرير على التطورات النقدية والمصرفية، وميزان المدفوعات، وآخر تطورات القطاع الخارجي والمالية العامة 

والتمويل والسوق المالية، إضافة لسلسلة زمنية من والقطاعات النفطية، وغير النفطية بما في ذلك تطورات أنشطة التأمين 

 .إحصاءات المالية العامة، والنفط، واإلحصاءات النقدية، والبنكية، وإحصاءات القطاع الحقيقي

 -أيده هللا-وقد نوه خادم الحرمين الشريفين بالوضع المالي للمملكة نتيجة ما تتمتع به وهلل الحمد من أمن واستقرار، مقدراً 

 .ذله مؤسسة النقد العربي السعودي من جهود لخدمة االقتصاد الوطني، ومتمنياً للجميع التوفيق والنجاحما تب

، حيث 1055واصل االقتصاد الوطني نموه اإليجابي في عام : "وألقى محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي كلمة قال فيها

في المئة، إال أن النمو االقتصادي تأثر بوضع السوق النفطية  1.5 زاد وفقاً لبيانات الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي بنسبة

 5.5وتطورات االقتصاد العالمي وبالجو العام في المنطقة؛ لذا نما اقتصاد المملكة في النصف األول من هذا العام بنسبة 

 ".في المئة مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق

ات الصادرة من الهيئة العامة لإلحصاء فقد انخفض التضخم في شهر سبتمبر من هذا وأوضح معاليه أنه وحسب آخر البيان

ً النظر إلى استمرار مساهمة (1056يناير )في المئة بداية العام  4.1في المئة مقارنة بنسبة بلغت  1العام ليبلغ  ، الفتا

ئمة لتمويل األنشطة في االقتصاد، كما القطاع النقدي والمصرفي في الحركة االقتصادية من خالل توفير السيولة المال

 .واصلت المصارف تقديم خدمات مصرفية ومالية حديثة وشاملة في مختلف مدن ومناطق المملكة

إن المستقبل المشرق الذي سوف تصل إليه المملكة بإذن هللا من خالل مسارها التنموي الجديد : "وقال الدكتور الخليفي

األثر االقتصادي الملموس من خالل  -إن شاء هللا-برنامج التحول الوطني، سيكون له و 1010الذي حددت أهدافَه رؤية 

تنويع االقتصاد الوطني، ورفع قيمة أصول صندوق االستثمارات العامة، وزيادة مساهمة القطاع الخاص، وزيادة 

لمتوسطة، وكذلك رفع نسبة االستثمارات األجنبية المباشرة، وخفض معدل البطالة، ورفع مساهمة المنشآت الصغيرة وا

مشاركة المرأة في سوق العمل، وتعزيز الكفاءة والتوازن في اإلنفاق العام من خالل زيادة اإليرادات غير النفطية، ورفع 

 ".نسبة مدخرات األسر من إجمالي دخلها

ن قيادتكم الحكيمة بأهمية ألهدافها التنموية الطموحة، إيما 1010أنه مما يعزز التفاؤل بتحقيق رؤية المملكة : "وأضاف

التغيير في السياسات االقتصادية، وضرورة مواصلة بناء معرفة ومهارات اإلنسان السعودي، كما أن هذه الرؤية أكثر 

شمولية واعتماداً على القطاع الخاص في إنجاز أهدافها، ما سيمكن االقتصاد الوطني من مواجهة التحديات القائمة من 

 ".ثل لإلمكانيات والموارد البشرية والمالية والطبيعية التي تتوفر في هذا البلد المعطاءخالل االستغالل األم
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وأكد معالي الدكتور أحمد الخليفي أن مؤسسة النقد العربي السعودي تعمل على توظيف إمكانياتها لتكون رافداً مهماً 

التكامل بين محاوره الرئيسة المتمثلة في من خالل تعزيز االستقرار المالي والنقدي و 1010لتحقيق رؤية المملكة 

مؤسسات مالية ناجحة، ونظم مدفوعات مالية متطورة، ونظام معلومات ائتماني سليم يوفر المعلومات الموثوقة التي 

 .تساعد على اتخاذ القرارات التمويلية الصحيحة

التقرير السنوي الثاني والخمسين  -فظه هللاح-بعد ذلك تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود 

 .لمؤسسة النقد العربي السعودي

ثم التقطت الصور التذكارية، حضر االستقبال، معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن دمحم العيبان، 

م بن سعد بن سعيد، ومعالي وزير ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الثقافة واإلعالم باالنابة الدكتور عصا

 .ارجية الدكتور نزار بن عبيد مدنيالدولة للشؤون الخ

 
 االستغالل اجلنسي لألطفال عرب اإلنرتنت : آل عبداهلل

 يف مقدمة اجلرائم اإللكرتونية
امللتقى الوطني للوقاية من »ويل العهد يرعى انطالقة 

 اليوم.. «االستغالل اجلنسي لألطفال
    م1056 نوفمبر 55 - هـ5418صفر  55الثالثاء  الرياضيدة جر: المصدر
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 مناحي الشيباني -الرياض 

اء وزير برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي األمير دمحم بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزر

تنطلق اليوم الثالثاء، فعاليات الملتقى الوطني للوقاية من االستغالل الجنسي لألطفال عبر االنترنت،  -حفظه هللا-الداخلية

هـ والذي تنظمه وزارة الداخلية واألمن العام بمشاركة دوليه واقليمية عربية 51/1/5418-55وذلك خالل الفترة من 

 .ومحلية

، بالرعاية "الرياض"د من أصحاب المعالي والقيادات األمنية باألمن العام وشرط المناطق لـوبهذه المناسبة نوه عد

الكريمة من لدن سمو ولي العهد لهذه المناسبة، حيث أكد رئيس هيئة التحقيق واإلدعاء العام الشيخ دمحم بن فهد آل عبدهللا، 

علومات واالخبار وفيها خير كثير وفيها ممارسات خاطئة أن وسائل التواصل الحديثة أحدثت نقله في التعامالت ونقل الم

واجرامية وتأتي جريمة االستغالل الجنسي لألطفال عبر اإلنترنت، في مقدمة هذه الجرائم لمساسها بفئة غالية علينا ال 

ألساليب تستطيع تمييز الخبيث من الطيب مما يتطلب تظافر الجهود في التوعية الوقائية بمخاطرها ومعالجة مختلف ا

التقنية عبر االنترنت المستخدمة في مجال استغالل األطفال، ومن أهمها تعزيز الدور الوقائي لألسرة والمؤسسات 

 .المختصة الحكومية منها واألهلية وكذلك كشف المتورطين في هذه الجرائم ومحاكمتهم

جنسي لألطفال عبر االنترنت، حيث تقوم وأضاف أن الهيئة تولي هذه القضية وبحكم اختصاصها في جرائم االستغالل ال

بكافة إجراءات التحقيق ثم االدعاء العام امام المحاكم المختصة، بطلب إيقاع العقوبة المناسبة للجرم المسند للمتهم وذلك 

 في ضوء االحكام الشرعية واألنظمة ذات العالقة، وقد قامت الهيئة في سبيل تطوير ادائها بإدراج دورات تخصصية تعنى

بتدريب وتأهيل المحققين للتعامل مع جرائم اإلباحية واستغالل األطفال عبر االنترنت ووسائل التقنية ضمن الخطة 

التدريبية للهيئة وكذلك سعت للتوعية بمخاطر هذه الجرائم على الفرد والمجتمع وإبراز الموقف النظامي من ذلك من 

 ".تويتر"ي للهيئة على موقع التواصل االجتماعي خالل وسائل االعالم المتعددة ومنها الحساب الرسم
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إن هذه الرعاية الكريمة من صاحب : من جانبه قال مساعد مدير األمن العام لإلمداد والتموين العميد عبدهللا العسيري،

، "االنترنتملتقى الوطني للوقاية من االستغالل الجنسي لألطفال عبر "السمو الملكي األمير دمحم بن نايف بن عبد العزيز ل

مصدر فخر واعتزاز لجميع منسوبي األمن العام، كما أن هذه الرعاية الكريمة تجسد حرص القيادة الحكيمة على دعم كل 

ما من شأنه الحفاظ على أمن الوطن والمواطنين والمقيمين وأسرهم وأبنائهم والتصدي ألي ظاهره سلبية تؤثر في حياة 

 .المجتمع

رة العامة للشؤون القانونية اللواء سعود الطريفي، أن هذه الرعاية من لدن سموه الكريم تأتي من جانبه أوضح مدير اإلدا

ضمن ما تحضى به الجهود الوطنية من دعم وإهتمام من لدن والة أمرنا، للعناية بالفئات األضعف في المجتمع وفي 

، مشيرا إلى أن األمن العام تشرف وبتوجيهات من "األطفال"مقدمتها تلك الفئة الفلذة من كبودنا واألمل المشرق، أال وهي 

بتولي اإلعداد الشامل لهذه  -حفظه هللا-لدن صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية 

تحرش المناسبة الوطنية والتي ترمي لتعزيز حماية األطفال من التحرش والتوعية والتثقيف المكرس ألهمية الوقاية من ال

بهم السيما عن طريق المسالك المظلمة في سراديب اإلتصاالت وتقنية المعلومات، وذلك من خالل إشراك كافة الجهات 

 .الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني ذات العالقة لتحقيق تظافراً للجهود تحقق األهداف المرجوة من إقامة هذا الملتقى

قبل أن نتحدث عن هذه المناسبة وأهميتها : "باألمن العام اللواء صالح الصالح وقال مدير االدارة العامة لدوريات األمن

أود أن أعرج على خطر التحرش الجنسي لألطفال والذي أضحى هاجس يشغل بال الكثير من األسر على مستوى العالم 

رقابة كاملة من  خاصة مع تطور وسائل التواصل االجتماعية، والذي أصبح يسهل استخدام األطفال لالنترنت دون

الوالدين وهو ما قد يمكن الطفل من التواصل مع أشخاص ال يعرفهم وال يعرف ما يخططون له ويأتي هذا الملتقى بما فيه 

من ورش عمل ونقاشات من المختصين في هذه المجاالت للحد من خطورة هذا األمر الذي هو من أولويات مدير األمن 

 .الملتقى بأمل أن يصل إلى الحلول المناسبة للحد من انتشار مثل هذه الظاهرة العام، والذي سعى إلقامة مثل هذا

فيما أكد مدير اإلدارة العامة للمشروعات والصيانة اللواء دمحم الخليوي، البادرة المقدمة مـن األمن العام بتبني وتنظيم هذا 

، يدل داللة واضحة على الدور الرائد لجهاز األمن "الملتقى الوطني للوقاية من االستغالل الجنسي لألطفال عبر اإلنترنت"

العام في تقديم التوعية لشرائح المجتمع المختلفة عن هذه الظاهرة وأبعادها المتعددة على أفراد المجتمع وإيجاد بيئة مناسبة 

 .تجمع كل الخبرات األكاديمية والمجتمعية لتسهم بدورها في معالجة هذه الظاهرة

ء دمحم الشريف، أنه ال يخفى على الجميع اهتمام األمن العام بكافة قضايا المجتمع التي تمس أمنه من جانبه قال اللوا

واستقراره، حيث أن اإلنترنت أصبح يشيع استخدامه من كافة فئات المجتمع ويوجد في كل مكان، وكما هو معلوم ان 

بعض ضعاف النفوس الجوانب السلبية إلستغالل للتكنولوجيا وسائل ايجابية كما لها األخرى وسائل سلبية حيث يستغل 

وإساءة معاملة األطفال دوليا، وبينما يمثل اإلعتداء جريمة شنيعة ومشكلة عالمية جسيمة ال تعترف بالحدود أو سيادة 

ً وإجراءات دولية منسقة وجادة لبحث سبل ايجاد وسائل مناسبة لحماية  الدول فان معالجة هذه المشكلة تتطلب تعاونا

ان أقامه هذا الملتقى تأتي تاكيدا على حرص الدولة حفظها : مدير شرطة منطقة الباحة اللواء علي ال هادي قال. طفالاال

هللا، على مكافحة ظاهرة التحرش الجنسي لالطفال عبر االنترنت نظرا لما يعانية الكثير من مستخدمي شبكات التواصل 

القية، حيث بدأت هذه الظاهرة منذ بداية االنترنت، وكان لحكومتنا االجتماعي من تعرضهم لممارسات وافعال غير اخ

الرشيدة الحرص الكبير واالهتمام البالغ في اعداد الدراسات والبحوث للنظر في ايجابيات وسلبيات هذه الشبكة ومدى 

تنا الرشيدة ايدها هللا تاثيرها على المجتمع حتى اضحت االحصائيات الى تدني ملموس بعد توفيق هللا ثم ما تقوم بة حكوم

ممثلة في االمن العام الذي يقوم بدور ايجابي وملموس في اقامة الحمالت التوعوية والثقافية في هذا الجانب واتخاذ 

 .االجراءات الالزمة في حال ضبط مثل تلك الظاهرة

الكثير من الظواهر السلبية حمل من جانبه أكد مدير شرطة منطقة المدينة المنورة اللواء عبدالهادي الشهراني، أن عالج 

ثقيل يتصدى له األمن العام ويبذل الغالي والنفيس في سبيل القضاء عليها والرقي بأمن المجتمع السعودي من جميع 

النواحي وعبر جميع القنوات سواء كانت من خالل الممارسة الفعلية أو من خالل استخدام التقنيات الجديدة وكلنا ثقة في 

العام وعلى رأسهم مدير األمن العام وما نتلقاه من توجيهات معاليه بحفظ األمن والتصدي للجرائم بشتى  رجاالت األمن

ً له األثر الكبير  ً والجهات الميدانية والشرطية خصوصا أنواعها ال سيما أن التدريب وتطوير منسوبي األمن العام عموما

ن ضمنها التحرش الجنسي واستغالل األطفال في ممارسة أعمال في تقويم سلوكهم لمواجهة خطر الجرائم االلكترونية وم

 .ال فطرية ووضع عقوبات وتنظيمات من شأنها الحد والسيطرة على مثل هذه الظواهر ومحاسبة المتسبب به

باء فيما أكد مدير شرطة منطقة حائل اللواء عثمان المحيميد، على أهمية االهتمام بقضايا الطفل اليوم فأطفال اليوم هم أ

وأمهات الغد ويجب تنشئتهم بشكل صحيح وحمايتهم من جميع ما يتعرضون له من مظاهر سلبية من شأنها أن تجعل لنا 

أساسا لمجتمع آمن، مضيفاً أنه في عصر التطور المشهود أصبح من السهل التواصل بين كافة شرائح المجتمع وفي كافة 
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غالل هذا التواصل ممن جعل أهدافه استهداف مجتمعنا والنيل من المجتمعات من مختلف الثقافات واألهداف ويتم أست

 .مكتسباته وذلك بالتركيز على األطفال وبث السموم لهم بسهولة في ضل صعوبة السيطرة على الفضاء المتاح أمامهم

قى الوطني الملت"ونوه قائد القوات الخاصة لألمن الدبلوماسي العميد فهد المعمر، على أن حرص األمن العام لتبني 

، يأتي من منطلق المسؤولية الملقاة على عاتقه في حماية الوطن والمواطن ونبذ "للتحرش الجنسي لألطفال عبر اإلنترنت

جميع الظواهر السلبية الدخيلة على المجتمع، مؤكداً أن القضاء على الظاهرة ال يتأتى إال بتكاتف الجميع في مؤسسات 

مة من اخطارها وطرق د من هذه الظاهرة ومحاربتها وتوعية المجتمع ورفع الثقافة العاالدولة والمجتمع المدني، في الح

 .الوقاية منها

 
 اجملتمع ينتظر .. االستغالل اجلنسي لألطفال

 إسرتاتيبجية الوقاية
    م1056 نوفمبر 55 - هـ5418صفر  55الثالثاء  الرياضجريدة : المصدر

http://www.alriyadh.com/1547877 

 

 دمحم الغنيــم -أدار النـدوة 

تشكل ظاهرة االستغالل الجنسي لألطفال عبر اإلنترنت احدى الظواهر اإلجرامية المستجدة على مستوى العالم، وتحدياً 

الحفاظ على األرواح واألعراض، جديداً أمام األجهزة األمنية المختصة في مختلف دول العالم يضاف لمسؤولياتها في 

األمر الذي يتطلب تعاوناً دولياً مشتركاً بين الجهات المختصة للتصدي لهذه الظاهرة العابرة للحدود والتي تهدد حياة أبنائنا 

وتعرضهم لمخاطر االستغالل الجنسي والتعرض للمواد اإلباحية المشينة في ظل غياب أو بعد األسرة عن المتابعة 

 .ألبنائهم المستمرة

وفي المملكة تولي الجهات المختصة الحفاظ على النشء ووقايتهم من كل ما قد يعرض حياتهم للخطر، أو تعرضهم ألي 

مواد أو مشاهد ومقاطع غير أخالقية عناية كبيرة وأنشئت في سبيل ذلك العديد من األنظمة والتشريعات والجهات التي 

ات االجرامية التي تشهدها مواقع االنترنت وشبكات التواصل االجتماعي في تكبح جماح هذه الظاهرة وتتصدى للسلوكي

 .ظل االستخدام المتزايد لإلنترنت الذي أصبح جزءاً من حياة أي طفل في الوقت الراهن

وأمام هذا الخطر يتطلب قيام كل جهة بأدوارها في هذا الصدد للحفاظ على النشء مع ضرورة تكامل الجهود وتوحيدها 

لجهات المسؤولة عن حماية الطفل لوقايته من كل ما قد يهدده، والعمل على إيجاد برامج تقنية تسهل على األسر بين ا

ً عليهم من متربصي الشبكة العنكبوتية  ضبط محتوى ما يتعرض له أبناؤها ومتابعتهم خالل تعاملهم مع االنترنت حفاظا

خالية من أي محتوى إباحي أو سلوكيات منحرفة أو مواد ومواقع التواصل، مع ضرورة تأمين شبكة إنترنت سليمة 

 .تستهدف إفساد عقول وأخالق الصغار

تناقش لهذا األسبوع قضية االستغالل الجنسي لألطفال عبر االنترنت وسبل وقاية األبناء من هذا الخطر " ندوة الثالثاء"

إنترنت نقية يضمن فيها رب األسرة سالمة أبنائه مما  والتحديات التي تواجه الجهات المعنية بذلك، والرؤية في إيجاد بيئة

 .يتعرضون له ويشاهدونه عبر شبكة االنترنت

 أنماط االستغالل الجنسي لألطفال عبر اإلنترنت

أنماط جرائم االستغالل الجنسي لألطفال عبر اإلنترنت التي تصنف وفق النظام كجريمة يعاقب : دمحم الصاعدي. أوضح د

نسبة لموضوع اإلحصائيات فهي إحصائيات خاصة بوزارة الداخلية سبق أن نشرها المتحدث الرسمي بال: عليها، وقال

هـ، سيتم ٠٣٥٠حالة تمت إحالتهم إلى هيئة التحقيق واالدعاء العام، أما إحصائيات عام  549: هـ منها٠٣٥١بالوزارة عام 

زارة الداخلية، أما فيما يتعلق بنسبة اإلناث إلى الذكور نشرها قريباً بعد اإلعالن عنها رسمياً بواسطة المتحدث الرسمي لو

من حيث االستغالل الجنسي إلكترونياً، فإننا نتحدث عن ضحايا، ونحن ال نتحدث عن المجرمين حيث ان العالم كله يهتم 

وله أما لدينا هنا بأال تكون المادة المعروضة على اإلنترنت خاصة بطفل سواء كان الطفل ذكراً أم أنثى، وعدم السماح بتدا

http://www.alriyadh.com/1547877
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في المملكة، ال يوجد إنتاج لمثل هذه المواد اإلباحية الخاصة باألطفال، وإنما يتم انتاجها خارج المملكة ولكن مع األسف 

كثير من الدول يوجد فيها تداول كثيف ونشر لمثل هذه المقاطع، والمملكة هي من ضمن الدول التي لها وجود على 

ر مثل هذه المقاطع على هذا الموقع، ثم إعادة نشرها مرات ومرات وهذه االعادة تعد نشراً اإلنترنت وبالتالي يتم نش

للمادة، وكما هو معروف أن انتاج المواد اإلباحية لألطفال، ومن ثم نشرها على شبكات التواصل تصبح انتاجا ونشرا 

سوب وأجهزة الحواسب النقالة وهذه كلها تعتبر وهذه من أكبر الجرائم، ولدينا كذلك حفظ المواد اإلباحية على أجهزة الحا

جريمة يعاقب عليه النظام، كذلك لدينا المشاهدة، وطلب المشاهدة وكل هذه األمور تدل على السلوك السيئ لمستخدمي 

اإلنترنت، وهناك أمر آخر وهو تعريض الطفل على مشاهدة المواد االباحية، وهذا يعتبر جريمة في جميع القوانين 

ة، وأخطر من ذلك كله هو استدراج األطفال عبر اإلنترنت من خالل برامج المحادثات والبريد االلكتروني ومن الدولي

خالل شبكات التواصل االجتماعي، واأللعاب االلكترونية عبر اإلنترنت من أجل استدراج األطفال بغرض سيئ وهو 

ً إقامة عالقات جنسية مع الطفل من خالل شبكة اإلنترنت وهي من   .الجرائم المصنفة دوليا

 !انتبه من المتربّصين.. األجهزة اإللكترونية بين يدي طفلك

لفت اللواء جمعان الغامدي إلى أن قضية إنزال المقاطع التي تنتج في الخارج، ومن ثم إعاده نشرها، مؤكداً أن هذه تعتبر 

تكييف جرمي من خالل الجهات المعنية، حيث جريمة، لذلك نتعامل مع هذه الظواهر بالشكل الذي تستحقها من تصنيف و

نقوم بجمع األدلة والمعلومات ونتعاون مع شركائنا الفنيين الذين يقدمون لنا الدعم الفني والتقني من أجل إيجاد مخرج لكبح 

جماح هذه الظاهرة وجميع الجهات التي تتعاون معنا في هذا الشأن هم شركاء إستراتيجيون لنا في عملنا وفي جمع 

المعلومات حتى نستطيع الوصول إلى الحقيقة، وبالتالي نقوم بإيصالها إلى جهات التحقيق، ونرى أن هناك ضعفاً في وعي 

المجتمع باألنظمة والعقوبات التي تترتب عليها التجاوزات الكبيرة التي نراها عبر وسائل التواصل االجتماعي والتي من 

، ونعلم أن دور الجهاز األمني كبير في توعية المجتمع بمخاطر االستغالل ضمنها تجاوزات االستغالل الجنسي لألطفال

 .السيىء لوسائل التواصل االجتماعي، وال شك أن التوعية مهمة ونحن نحرص عليها في جميع أنشطتنا

رغون هذه الجرائم تنتشر بسبب االنفتاح الكبير على العالم من خالل الجهاز المحمول، حيث هناك أشخاص متف: وأضاف

لنشر مثل هذه الظواهر بال مباالة أو اكتراث ويطلع على هذه المنشورات الجميع وتجد األب واألطفال في منزل واحد 

يتصفّحون كل المواقع، كالً على حدة بفضل هذا المحمول وأصبح الجميع يقضي وقته على هذا الجهاز ويمر عليه الطيّب 

في الملتقى تطرقت إلى إهمال األسر لألطفال دون مراقبة وهم يحملون هذه والخبيث، وأنا من خالل ورقتي التي قدمتها 

األجهزة ويتصفحون كل المواقع، وقد يدخل عليهم أشخاص بأفكار خطيرة، ولألسف الكثير ال يتعاملون كما ينبغي مع 

عليها دور كبير جداً في العنوان االلكتروني من خالل المحافظة على أرقام األطفال وأفراد األسرة، حيث نجد ن األسرة 

الحفاظ على الطفل في البيت وكذلك المدرسة يقع عليها عبء كبير في بث الوعي من خالل مناهج توعوية توجه طالبنا 

إلى مخاطر هذه األجهزة حتى ال يكون صيداً سهالً للمتربصين، ومن المؤسف أن الكثيرين يعتقدون صعوبة كشفهم وأن ال 

 .ؤكد أنه من السهل على الجهات األمنية تتبعهم والقبض عليهمسلطة عليهم بينما نحن ن

 اللجنة األمنية الدائمة لإلنترنت بوزارة الداخلية

دمحم . عن جهود فريق مكافحة استغالل األطفال عبر اإلنترنت في وزارة الداخلية واإلحصائيات الموجودة، قال د

لإلنترنت باإلدارة العامة للشؤون الفنية بوزارة الداخلية، وهذه  أنا مسؤول عن أمانة اللجنة األمنية الدائمة: الصاعدي

م على إنشاء لجنة أمنية دائمة لإلنترنت، وتهدف إلى 5999اللجنة تأتي حرصاً من المملكة منذ تأسيس خدمة اإلنترنت عام 

احية األطفال واستغاللهم جنسياً ضبط استخدام اإلنترنت في المملكة، بما في ذلك المواقع اإلباحية بشكل عام، وما يتعلق بإب

بشكل خاص برئاسة وزارة الداخلية، وعضوية عدد من الجهات الحكومية، فهذه أحد الجوانب التي بذلتها المملكة، 

ً إيجابياً، وأن يتم النظر في السلبيات،  وحرصت كذلك على أالّ يكون اإلنترنت مفتوحاً، وأن يكون استخدامه استخداما

م نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، الذي نص في المادة السادسة في الفقرة الثالثة 1001صدر عام  وفرض عقوبات لذلك

منه على العقوبة بالسجن بمدة ال تزيد على خمس سنوات، وبغرامة ال تزيد على ثالثة ماليين ريـال، أو بالعقوبتين لكل 

علوماتية المتعلقة بالشبكات اإلباحية أو نشرها أو ترويجها، شخص يرتكب الجرائم المعلوماتية، ومنها إنشاء البيانات الم

فكانت المملكة حريصة على أن يدرج ضمن نظام جرائم المكافحة المعلوماتية فقرات ونقاط تتعلق بتجريم مرتكبي 

 ً  .الجرائم، وتجريم من يسيء استخدامه بما يتعلق باإلباحية بشكل عام وباستغالل األطفال ضمنيا

 صل االجتماعي تحت الرقابة األمنية على مدار الساعةمواقع التوا

ً مؤكدة في : في سؤال حول األرقام واالحصائيات عن هذه الظاهرة، قال العقيد عبدالعزيز الحسن ال أستحضر أرقاما

الوقت الحالي، ولكن هناك حاالت ضبطت في المملكة، وكذلك وردتنا حاالت عن طريق القنوات الدبلوماسية كالشرطة 

خارج المملكة، وسبق أن نُشرت على الموقع الرسمي للوزارة على تويتر من قبل المتحدث  -االنتربول السعودي-دولية ال

بالغاً عن جرائم األطفال، وهذه تتضمن ( 951)هـ تلقت 5416الرسمي لوزارة الداخلية، مضيفاً أن الجهات األمنية عام 
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حالة تمت إحالتهم إلى هيئة التحقيق واالدعاء العام، بعد القبض ( 549)اً، وحيازة، أو نشر، أو إنشاء جرائم أطفال الكتروني

ً أن إدارة مكافحة الجرائم المعلوماتية باألمن العام مناطة بمتابعة شبكة اإلنترنت وبرامج التواصل  على أشخاص، مبينا

حسب نظام مكافحة جرائم االجتماعي على مدار الساعة، واإلدارة تقوم برصد جميع الممارسات التي تطبق على 

المعلومات، وأنه بعد أن يتم رصد هذه المعرفات، هناك فريق آخر مختص يقوم بتحليل هذه المواد للوصول إلى الدليل 

الرقمي الذي يدلنا على الشخص المستخدم المعرف، بعدها تتم اإلحالة إلى شرطة المنطقة لتحديد موقعه ومن ثم يبدأ 

ال والقبض عليه وتسليمه لهيئة التحقيق واالدعاء العام بالدليل الرقمي وحيازة الجهاز الذي التعامل معه بجميع االستد

استخدمه لنشر هذه المواد، ذاكراً أن بعد الرصد تأتي عملية التحليل، ومن أجل التأكد من حجم المشكلة نعمل على التأكيد 

ر تنزيل هذه الجرائم من مواقع خارج المملكة ومن ثم هل تم إنشاؤها من خارج المملكة، أم أنه ممارسات خاطئة تتم عب

ً تعد جريمة إلكترونية، وإذا اتضح  إنشاؤها من داخل المملكة فلنا تعامل آخر  -وهذه قليلة جداً -إعادة نشرها، وهذه أيضا

مارسات بأن يتم البحث عن سلوكيات الشخص، والبحث عن الطفل المعنف ثم القبض على الشخص، وإذا تبين لنا أنها م

مجرمة حسب النظام يتم تحديد الشخص ونوع الجهاز الذي يستخدمه والجهة الموجود فيها الشخص ثم يقبض عليه، الفتاً 

إلى أن سلوكيات هؤالء األشخاص هي عبارة عن سلوكيات فردية، ووردنا حالتين ألشخاص تم القبض عليهم من خارج 

 .ل المملكة وأن بينهم تواصلالمملكة تبين أن في داخل أجهزتهم أشخاص من داخ

 ما المطلوب؟

 :اللواء جمعان الغامدي

المطلوب من المجتمع هو االلتزام بالُمثل واألخالقيات التي جاء بها الدين االسالمي والتمسك بأخالقيات المجتمع المسلم، 

 .وأن يعلم كل شخص أن حريته تنتهي عند التعدي على حرية اآلخرين

بنفسه وأالّ يضعها تحت طائلة عقوبة النظام؛ ألن الجرائم المعلوماتية اليوم أصبحت  كما يجب أن ينأى كل شخص

مربوطة بالتطور الكبير بالتقنيات، مما يحتم علينا التعامل معها بحذر شديد واالستفادة من الكوادر المدربة من أجل وضع 

جب أن تؤخذ بعين االعتبار، وال يغض الطرف عن حد لهذه الجرائم المعلوماتية، وأن ما يقام من دعاوى في هذا المجال ي

 .أي شيء سواء تعلق األمر باالستغالل الجنسي أو بغيره

أود أن أشير إلى أهمية دور المساجد، فعلى الخطباء وأئمة المساجد ورجال الدعوة أن ينوروا المجتمع بهذه القضية؛ ألنها 

 .إلنترنت أو الجرائم المعلوماتيةقضية ملحة وحساسة سواء استغالل األطفال جنسياً عبر ا

 :حسن الشهري. د

نتمنى تحديد جهة موحدة مسؤولة عن حماية الطفل، حيث لدينا جهات عديدة تتسابق من أجل حماية الطفل ومع هذا 

التسابق يمكن أن تضيع المسؤوليات، وكذلك األمل كبير في مجلس األسرة حيث من المتوقع في القريب العاجل أن يصدر 

بإنشاء مجلس األسرة، إذ من أهم أهداف مجلس األسرة أن تعرف األسرة ابنها أين يدرس؟ ومن يقوم بتدريسه؟ وما أمر 

 .المنهج الذي يدرسه؟ واألنشطة الالصفية، وكيفية المبنى؟ والتعرف على أصدقاء الطفل أو الطالب

واألطفال، ولكن المالحظ أن هناك جهات أخرى للمدرسة واألسرة دور كبير في منع الجريمة قبل وقوعها بالنسبة للطالب 

أخذت هذه المسؤوليات من المدرسة واألسرة لهذا نرى تسابق هذه الجهات للدفاع عن هذا الطفل، فإذا قامت األسرة 

بدورها وحمت طفلها، واستطاع األب واألم أن يتعرفا على مكامن الخلل في البنت أو الولد استطعنا أن نحمي هؤالء 

الصغار، واألمل كبير جداً أن يمارس مجلس األسرة دوره في القريب العاجل لمنع اصطياد أطفالنا الذين هم الفئة  األبرياء

األضعف في المجتمع، وفي جانب تعزيز سبل مراقبة األبناء سواء عن طريق البرامج االجتماعية أو البرامج االلكترونية، 

ي يدخل إليها إذا كانت هناك أي تجاوزات، ونتنمى إيجاد برامج إلكترونية يستطيع رب األسرة متابعة أبنائه والمواقع الت

 .وتقنية تساعد األسر في ذلك

 :دمحم الصاعدي. د

أهم هدف هو التوعية الوقائية، فكثير من أفراد المجتمع ال يعرفون أن لدينا إدارة خاصة بمكافحة الجرائم المعلوماتية، 

يدري أنه يرتكب جريمة قد تدخله السجن لمدة خمس سنوات وغرامة قد تصل إلى حيث يقع أحد األفراد في جريمة وال 

 .ثالثة ماليين ريـال، لذا فالتوعية الوقائية ستسهم في الحد من هذه الجريمة

ينبغي تشجيع االستخدام اإليجابي لشبكة اإلنترنت وتوعية مستخدمي اإلنترنت باالبتعاد عن المظاهر اإلباحية واستغالل 

ل جنسياً، وعرض النماذج اإلقليمية والدولية في مجال الوقاية، وكذلك استعراض اإلطار القانوني والنظامي لتجريم األطفا

االستغالل الجنسي لألطفال عبر اإلنترنت، وإبراز الجهود الوطنية في مجال مكافحة جرائم استغالل األطفال جنسياً، 
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ضها في الملتقى، إلى جانب استعراض التجارب التي تنير الطريق وسبل الوقاية والتصدي لها، وكل هذه سيتم استعرا

 .للوالدين لحماية أطفالهم سواء أساليب عملية، أو إلكترونية

ما الجهة المسؤولة عن عملية التوعية والتثقيف، وما الدور الواجب في التوعية والتثقيف؟ أعتقد أن .. السؤال المطروح

ضافةً إلى المؤسسات المدنية حيث لديها دور كبير في التوعية وتثقيف الطفل، وأرى أن الدور يبدأ من األسرة والمدرسة، إ

التوعية تتعلق بالعقوبات المترتبة على االستخدام، والتوعية تتعلق بتشجيع االستخدام األمثل للتقنية، وكذلك توعية األسرة 

التواصل المسجلين بها، ونسبة لكثرة التطبيقات بكيفية متابعة األبناء عند استخدامهم لهذه التقنية ومعرفة شبكات 

المستخدمة في التقنية فإنه من الصعوبة بمكان أن نراقب االبن أو البنت في استخدام هذه التقنية الصغيرة لذا يتطلب األمر 

 .تكثيف التوعية والتثقيف

 :العقيد عبدالعزيز الحسن

، حتى لو لم يكن الشخص هو الضحية، يجب عليه أن يبلّغ عن أتمنى أن تكون لدى مجتمعنا ثقافة اإلبالغ عن الجرائم

إن المواطن هو رجل األمن األول، وعلى الجهات  -رحمه هللا-الجرائم أو المالحظات التي يراها، كما قال األمير نايف 

 بد من إرشاد األطفال األمنية فتح القنوات لإلبالغ عن أي نوع من أنواع الجرائم، وتحديداً الجرائم المعلوماتية، وأيضاً ال

 .بعدم التحدث مع الغرباء

 !وتجاوزات الحجب.. في منازلنا« اإلنترنت النقي»

دمحم الصاعدي على سبل التعامل مع إساءة استخدام االنترنت، ومساعي البعض لكسر الحماية والدخول للمواقع . علق د

ات الخاصة بالروابط والحسابات المرسلة إلى الجهات من بلغة اإلحصائي: المحجوبة ذات المحتوى اإلباحي المخالف، قائالً 

أجل إغالقها خالل عام واحد بلغت حوالي ألف ومئة حساب على شبكات التواصل االجتماعي، وقامت بهذا الدور هيئة 

ً نفتر ض أن التصاالت وتقنية المعلومات، أما فيما يتعلق بتجاوز الحجب فهناك طرق كثيرة لتجاوز الحجب، ولكننا دائما

ً لإلنترنت، ولكن من أجل حماية الطفل عند استخدامه لإلنترنت نحرص على دخول  ً إيجابيا اإلنترنت "هناك استخداما

م بحيث يطمئن الشخص على أن أسرته ٠١١١إلى البيوت وهذا هو ديدننا منذ إنشاء اإلنترنت في المملكة عام " النقي

شك له طرق عديدة معروفة عالمياً وتبذل هيئة االتصاالت جهوداً كبيرة  تستخدم شبكة إنترنت نقية، أما تجاوز الحجب فال

 .فيها باعتبارها الجهة المعنية بهذا الجانب

 لرصد وتعقّب مجرمي الشبكة العنكبوتية« أمـنـي»تـعاون دولـي 

ب العقيد عبدالعزيز وفي سؤال عن أبرز وسائل التواصل االجتماعي األكثر استخداماً في مثل هذا النوع من الجرائم؟ أجا

تويتر واليوتيوب، موضحاً في هذا الصدد أن لدى إدارة مكافحة الجرائم المعلوماتية أحدث التقنيات العالمية، وقد : الحسن

؟ ..تساءل األستاذ هاني وفا إذا استخدم الشخص تقنية خاصة عن طريق بروكسيات من خارج المملكة كيف نتعامل معها

فقط على األجهزة التقليدية وإنما لدينا أشياء أخرى تساعد في الداللة على الشخص، حيث لدينا  أؤكد لكم أننا ال نعتمد

تقنيات تكشف لنا نشاط أي شخص بشكل كامل على شبكة اإلنترنت، ونستطيع أن نربط االشخاص الذين يتعاملون 

تقبال البالغات في حالة ببعضهم البعض ونرصد تعامل كل شخص مع الشخص اآلخر، أما فيما يتعلق بموضوع اس

رصدنا لقضية ما من داخل المملكة فإن الجهات الدولية تجرم مثل هذه القضايا وبيننا وبينهم تفاعل سريع، إذ يتم تزويدنا 

بجميع المعلومات المطلوبة عن طريق القنوات الدبلوماسية وعن طريق االنتربول، وكذلك نتعامل مع شركات أجهزة 

رسال خطابات ومكاتبات إليها عن طريق القنوات الدبلوماسية في حالة ثبوت األدلة على استغالل التواصل االجتماعي بإ

جنسي لألطفال، إذ تقوم تلك الشركات بتزويدنا بالمحتوى والمعلومات بشكل كامل عن الشخص الذي أنشأ الحساب 

تعقب هؤالء األشخاص الذين يعتقدون أنهم اإللكتروني، وأؤكد لكم أن جميع السبل والطرق متاحة أمام الجهات األمنية ل

ً أو يصل إليهم، بينما هناك تقنيات وإمكانات متوفرة لدى وزارة الداخلية  يعيشون في عالم خفي ال أحد يعلم عنهم شيئا

توحة وتحديداً لدى إدارة مكافحة الجرائم المعلوماتية وفي إدارة شؤون األمن العام تقنيات حديثة ومتطورة ولدينا قنوات مف

ومباشرة مع باقي الدول عن طريق االنتربول ومع الشركات المتخصصة في تجهيز برامج وأجهزة التواصل االجتماعي، 

إضافة إلى ذلك هناك مركز خاص في إدارة اإلنتربول في فرنسا في ليون مناط به حماية األطفال من اإليذاء أو االستغالل 

لمساعدة لالستدالل على شخص تشترك في التعاون على التعرف على بعض الجنسي لألطفال، وجميع الدول التي تطلب ا

األشياء التي تساعدنا على االستدالل على مكان الشخص، فمثال تم رصد شخص عبر التصوير في مقطع فيديو تستطيع 

شاء غرفة أجهزة الدولة أن تحدد أن هذا الشخص المرصود موجود في بلد آخر، كذلك هناك بعض الدول تتعاون على إن

عمليات مشتركة فمثال هناك صورة طفل لم تستطع أجهزة دولة ما أن تتعرف عليه وتم إرسال الصورة الى نيويورك ثم 

يتم عرضها على أجهزة االنتربول للتشاور للوصول إلى األدلة والمعلومات التي تساعد على كشف الجريمة والوصول 

 .مةعنف أو الشخص الذي ارتكب الجريإلى الطفل الم
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 السبجن تسع سنوات إلرهابي دعم مثريي الفتنة يف القطيف

    م1056 نوفمبر 55 - هـ5418صفر  55الثالثاء  الرياضجريدة : المصدر
http://www.alriyadh.com/1547809 

 

 مفضي الخمساني -الرياض 

بسجن مواطن مدة تسع سنوات، إثر إدانته بدعم مثيري الفتنة في القطيف ومساعدته قضت المحكمة الجزائية المتخصصة 

 .لمطلوب أمني في شراء سالح الستهداف رجال األمن، باإلضافة إلى عدم االعتراف بالجنسية السعودية

ً يقضي بثبوت إدانة المدعى عليه بإعادته إرسال عدة تغريدات مس" الجزائية"وأصدرت  يئة للدولة تحرض حكماً ابتدائيا

وتستهزئ بوالة أمر هذه البالد، وتدعو إلى عدم االعتراف بالجنسية السعودية، وتمجيد أحد مثيري الفتنة بالقطيف بهدف 

 .تأجيج الرأي العام ضد المملكة، وإظهار الفتن الطائفية بين أفراد المجتمع، ووقوع أعمال شغب مخلة باألمن

م يخص أحد المطلوبين أمنياً في جهاز جواله المضبوط، وشروعه في شراء سالح وتورط في تخزين وإضافة رقم مستخد

وقناصة لذلك المطلوب من أحد بائعي األسلحة، وعدم إبالغه الجهات المختصة عن متاجرة ذلك البائع في األسلحة، 

ً ومشاهدته يحمل السالح، واتفاقهما حينذاك على استمرار أعما ل الشغب في القطيف، واجتماعه بذلك المطلوب أمنيا

وسماعه من ذلك المطلوب رغبته في إطالق النار على رجال األمن لقتلهم، وتستره على ذلك ودعمه اإلرهاب واألعمال 

 .اإلرهابية من خالل تسليمه ذلك المطلوب مبالغ مالية ومستلزمات عينية

ريخ إيقافه، وغرامة مالية ألفي لاير، وقررت المحكمة معاقبته على ما دين به بالسجن مدة تسع سنوات تبدأ من تا

ومصادرة جهازي الجوال المضبوطين وشريحة االتصال المستخدمة في الجوال، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة 

 .دة سجنه تبدأ بعد خروجه من السجنمماثلة لم

 

 
 رئيس حمكمة ومساعدًا مبختلف مناطق اململكة 21تسمية 

    م1056 نوفمبر 55 - هـ5418صفر  55ثاء الثال الرياضجريدة : المصدر
http://www.alriyadh.com/1547848 

 

 حمد الجمهور -الرياض 

أصدر المجلس األعلى للقضاء عددا من القرارات المتعلقة بتسمية رؤساء المحاكم ومساعد لرئيس محكمة التي تمت 

التي عقدت مؤخراً بالرياض برئاسة رئيس المجلس األعلى للقضاء  11في اجتماع المجلس في دورته الموافقة عليها 

 .وليد الصمعاني وبحضور أعضاء المجلس. الشيخ د

رئيس محكمة ومساعداً لرئيس محكمة بمختلف المناطق بالمملكة،  51وصدرت قرارات المجلس األعلى للقضاء بتسمية 

تسمية الشيخ حمد بن حسن الحماد مساعداً لرئيس محكمة االستئناف في نجران، والشيخ وتضمنت القرارات الصادرة 

عبدهللا بن فريح البهالل رئيساً لمحكمة التنفيذ في الرياض، والشيخ دمحم بن سعد العبدلي رئيساً لمحكمة التنفيذ في مكة 

ً للمحكمة الجزائية في بريد ة، والشيخ عبدالعزيز بن دمحم بن طالب رئيساً المكرمة، والشيخ يوسف بن علي الضالع رئيسا

 .للمحكمة العامة في نجران، والشيخ دمحم بن فراج الفراج رئيساً للمحكمة العامة في الوجه

كما تضمنت القرارات تسمية الشيخ عماد بن أحمد بن عطيف مساعداً لرئيس المحكمة العامة في صامطة، والشيخ أحمد 

ئيس المحكمة العامة في الرياض، والشيخ عبدالرحمن بن صالح التويجري مساعداً لرئيس بن دمحم المهيزع مساعداً لر

محكمة التنفيذ في جدة، والشيخ عبدالرحمن بن خالد السبت مساعداً لرئيس المحكمة العامة في الخبر، والشيخ عبدالعزيز 

http://www.alriyadh.com/1547809
http://www.alriyadh.com/1547848
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عالي الحارثي مساعداً لرئيس المحكمة  بن منصور السماري مساعداً لرئيس المحكمة العامة في تبوك، والشيخ فارس بن

 .الجزائية في الطائف، والشيخ أنس بن إبراهيم الصبيحي مساعداً لرئيس المحكمة العامة في الجبيل

الذي عقد في مدينة الرياض برئاسة رئيس المجلس األعلى للقضاء الشيخ  11وكان المجلس األعلى للقضاء اختتم اجتماعه 

اقش في اجتماعه العديد من الموضوعات المعروضة في جدول االجتماع، واتخذ في شأنها وليد الصمعاني، حيث ن. د

 .اعديهم بعدد من المحاكم بالمملكةالقرارات الالزمة التي تحقق مصلحة العمل القضائي، إضافة إلى تسمية رؤساء ومس

 

 

 
 فرط احلركة وتشتت االنتباه جيربان تعليم الرياض 

 على تدري  املعلمني
    م1056 نوفمبر 55 - هـ5418صفر  55الثالثاء  الرياضجريدة : صدرالم
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 منصور الحسين -الرياض 

مج فرط الحركة نفذت إدارة التربية الخاصة باإلدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض ورشة تدريبية خاصة بمعلمي برا

وتشتت االنتباه في مدارس التعليم العام وذلك في قاعة االجتماعات بمبنى اإلدارة بالشؤون التعليمية، وذلك ضمن البرنامج 

التدريبي المعد من قبل ادارة التربية الخاصة إلعداد معلمي برامج فرط الحركة وتشتت االنتباه والتي تم افتتاحها خالل 

 .ليالعام الدراسي الحا

وقام بتقديم الدورة رائد عبدالعزيز بن طالب المشرف التربوي بإدارة التربية الخاصة، عبدهللا الموسى المعلم في برنامج 

معلما وتضمنت طرح آلية العمل في برامج فرط الحركة وتشتت االنتباه ( 58)التوحد بمدرسة ابن القيم، وحضر الورشة 

لحركة وتشتت االنتباه وكيفية التشخيص واستراتيجيات التدخل للعمل مع باإلضافة إلى شرح مفصل الضطراب فرط ا

 .االطفال داخل الفصول الدراسية

وفي نهاية الورشة قام عبدالرحيم عبدالرحمن آل الشيخ مدير إدارة التربية الخاصة بإدارة تعليم الرياض بالتحدث مع 

احتياجاتهم، ومتطلباتهم للقيام بدورهم على أكمل وجه  المشاركين عن أهمية دورهم في البرامج الجديدة والتحدث عن

 .  وزيع شهادات المشاركة على الحضوروتذليل العقبات التي واجهتم، ثم قام في نهاية اللقاء بت
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 :حتالف دعم الشرعية يف اليمن

اعرتاض صاروخ باليستي أطلق من اليمن باجتاه جنران 
 وتدمريه دون أي أضرار

    م1056 نوفمبر 55 - هـ5418صفر  55الثالثاء  الرياضجريدة : درالمص
http://www.alriyadh.com/1547955 

 

 واس -الرياض 

جر أعلنت قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن في بيان لها اليوم، أن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي اعترضت ف

صاروخا باليستيا تم إطالقه من األراضي اليمنية باتجاه مدينة  1056/  55/  55الموافق  5418/  1/  55اليوم الثالثاء 

حال نجران ، و قد تم اعتراض الصاروخ وتدميره بدون أي أضرار وهلل الحمد ، وقد بادرت قوات التحالف الجوية في ال

 .  باستهداف موقع إطالق الصاروخ

 

 : احلرمني رأس جلسة جملس الوزراءخادم 
اململكة تتطلع إىل تعزيز العالقات التارخيية واالسرتاتيبجية مع 

 أمريكا والعمل معًا لتحقيق االستقرار يف املنطقة والعامل
    م1056 نوفمبر 55  - هـ5418صفر  55الثالثاء  الجزيرةجريدة : المصدر

jazirah.com/2016/20161115/ln25.htm-http://www.al 

 

 :واس -« الجزيرة»

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه هللا ـ الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد 

 .ظهر أمس االثنين في قصر اليمامة بمدينة الرياض

لسة أعرب أعضاء المجلس عن عزائهم ومواساتهم لخادم الحرمين الشريفين واألسرة المالكة في وفاة وفي مستهل الج

صاحب السمو الملكي األمير تركي بن عبدالعزيز آل سعود، وألبناء الفقيد، سائلين هللا لسموه المغفرة والرحمة 

 .والرضوان، وأال يرى الجميع أي مكروه

 ـ عن شكره وتقديره ألصحاب الجاللة والفخامة والسمو والمعالي قادة ومبعوثي عدد من وأعرب الملك المفدى ـ حفظه هللا

الدول الشقيقة والصديقة، وأصحاب السمو األمراء والفضيلة العلماء وكبار المسؤولين والمواطنين، الذين قدموا عزاءهم 

 .ومواساتهم في وفاة األمير تركي بن عبدالعزيز، تغمده هللا بواسع رحمته

كما أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على فحوى االتصال الذي أجراه بفخامة الرئيس المنتخب دونالد ترامب 

بمناسبة فوزه في االنتخابات الرئاسية في الواليات المتحدة، وما عبر عنه ـ أيده هللا ـ من تطلع المملكة إلى تعزيز العالقات 

http://www.alriyadh.com/1547955
http://www.al-jazirah.com/2016/20161115/ln25.htm
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ً لما يحقق السلم واالستقرار لمنطقة الشرق األوسط والعالم، التاريخية واالستراتيجية مع الواليات  المتحدة، والعمل معا

وكذلك نتائج لقائه ومباحثاته ـ رعاه هللا ـ مع رئيس هيئة األركان المشتركة األمريكية الفريق أول جوزيف دانفورد وما 

 .في المنطقة جرى خالله من بحث لمجاالت التعاون الثنائي بين البلدين ومستجدات األحداث

وثمن مجلس الوزراء ما تضمنه البيان الصادر عن االجتماع األول لهيئة الشؤون االقتصادية والتنموية لدول مجلس 

التعاون من تقديٍر لقرار أصحاب الجاللة والسمو قادة دول المجلس الذي جاء من منطلق الرؤية السامية لخادم الحرمين 

بإنشاء الهيئة بهدف تعزيز العمل الخليجي المشترك، وكذلك  -حفظه هللا  -ز آل سعود الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزي

ما حدده أصحاب السمو والمعالي ممثلو دول المجلس من الخطوات التي تصاحب هذا التوجه الطموح ومن أولويات 

 .أساسية تحظى باالهتمام والمتابعة الفورية

ء وزير الثقافة واإلعالم بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد في وأوضح معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزرا

بيانه لوكالة األنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء، أكد ما طرحه صاحب السمو الملكي األمير دمحم بن سلمان 

الشؤون االقتصادية والتنمية بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس 

خالل كلمته أمام االجتماع األول لهيئة الشؤون االقتصادية والتنموية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في 

الرياض، بأن دول مجلس التعاون الخليجي بحاجة إلى أن تتكتل في عصر التكتالت، وأمامها فرصة لتكون أكبر سادس 

عملت بالشكل الصحيح في األعوام القادمة، وأن عليها االستفادة من الفرص في عصر التقلبات اقتصاد في العالم إذا 

 .االقتصادية

ونوه مجلس الوزراء بما خرج به اجتماع مجلس الشؤون االقتصادية والتنمية من الحلول واإلجراءات لتسوية المبالغ 

توفت اشتراطات الصرف والعمل على إنهاء اإلجراءات المستحقة للقطاع الخاص على الخزينة العامة للدولة، التي اس

 .م1056الالزمة إلتمام الدفع، قبل نهاية العام المالي الحالي بنهاية ديسمبر 

واستعرض المجلس عدداً من الموضوعات والمستجدات على الساحتين اإلقليمية والدولية، مجدداً تأكيد المملكة أمام اللجنة 

ً وإنسانياً، ودعمها لوكالة األمم  الرابعة في األمم المتحدة، ً دينيا باستمرار دعمها لالجئين الفلسطينيين فيما تراه واجبا

من أجل تحقيق أهدافها اإلنسانية ومواصلة أعمالها في تقديم « أونروا»المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 

 .ائمة المانحين األساسيينالرعاية ألكثر من خمسة ماليين فلسطيني، حيث تتصدر المملكة ق

وبين معاليه أن المجلس تطرق إلى ما أعربت عنه المملكة في كلمتها نيابة عن المجموعة العربية في األمم المتحدة حول 

المتعلق بتقرير اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات اإلسرائيلية التي تمس حقوق اإلنسان للشعب  50البند 

قلقها البالغ جراء تصاعد العنف واألعمال االستفزازية والعدوانية لقوات االحتالل اإلسرائيلي الفلسطيني، من 

واإلمعان في تحدي القرارات األممية ذات العالقة، مجدداً المجلس ترحيب ، والمستوطنين اإلرهابيين ضد الفلسطينيين

 ً لمرجعيات عملية السالم وفي مقدمتها المبادرة العربية  المملكة بالمبادرة الفرنسية للدعوة إلى مؤتمر دولي للسالم، وفقا

 .للسالم

وعبر المجلس عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للهجومين اللذين استهدفا السفارة الفرنسية في العاصمة اليونانية 

منطقة هاب بإقليم بلوشستان  أثينا، والقنصلية العامة األلمانية في مدينة مزار شريف بأفغانستان، وللتفجير الذي وقع في

جنوب باكستان، وأسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى، وتأكيد المملكة أن هذه األعمال اإلرهابية تعد اعتداًء 

صارخاً على األعراف والتشريعات والقوانين الدولية، معربة عن عزائها ومواساتها لحكومات وشعوب تلك الدول وألسر 

 .الضحايا

الدكتور عصام بن سعد بن سعيد أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال  وأفاد معالي

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

( 50 - 551)شورى رقم بعد االطالع على المعاملة المرفوعة من وزارة المالية، وبعد النظر في قرار مجلس ال: أوالً 

هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة 5411 - 51 - 59وتاريخ 

جمهورية الجابون لتجنب االزدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ولمنع التهرب الضريبي، الموقعة في مدينة 

 .هـ5411 - 1 - 6الرياض بتاريخ 

 .وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك

 ً وتاريخ ( 49 - 508)بعد االطالع على ما رفعه معالي وزير الخارجية، وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم : ثانيا

هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقيتين 5411 - 51 - 59وتاريخ ( 50 - 555)هـ ورقم 5411 - 51 - 58

وجمهورية ، الواليات المتحدة المكسيكية: ة المملكة العربية السعودية وحكومتي كل منعامتين للتعاون بين حكوم

 .الموقعتين في مدينة الرياض، موزنبيق

 .وقد أُعد مرسومان ملكيان بذلك



 

   

 

يف الصحافة  حقوق اإلنسان  

 

83 

 ً بعد االطالع على المعاملة المرفوعة من وزارة العمل والتنمية االجتماعية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى : ثالثا

هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاق بشأن استقدام العمالة المنزلية 5411 - 51 - 58وتاريخ ( 49 - 509)م رق

 - 4 - 10بتاريخ ( دكا)بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بنغالديش الشعبية، الموقع في مدينة 

 .هـ5416

ً . وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك مجلس الوزراء الموافقة على قيام جامعة الحدود الشمالية بالتوقيع على مشروعي قرر : رابعا

مذكرتي تفاهم للتعاون األكاديمي وتبادل الخبرات العلمية بين جامعة الحدود الشمالية في المملكة العربية السعودية وكل 

 .صل إليه، الستكمال اإلجراءات النظاميةفي جمهورية تركيا، والرفع بما يتم التو( إسطنبول)وجامعة ( أنقرة)من جامعة 

 ً وافق مجلس الوزراء على تعيين الدكتور فهد بن إبراهيم الشثري عضواً في مجلس إدارة بنك التنمية االجتماعية : خامسا

 .ممثالً لمؤسسة النقد العربي السعودي

 ً قطاع النقل ـ الصادر بقرار مجلس وافق مجلس الوزراء على أن يكون تنفيذ متطلبات دليل التخطيط الشامل ل: سادسا

الصادرة بقرار مجلس الوزراء  -هـ ضمن تنفيذ االستراتيجية الوطنية للنقل 5414 - 5 - 6وتاريخ ( 545)الوزراء رقم 

ً . ، على أن تتم متابعة ذلك من قبل الفرق المشكلة لتنفيذ االستراتيجية-هـ 5411 - 5 - 1وتاريخ ( 4)رقم  قرر : سابعا

اء تشكيل لجنة إشرافية لمشروع الملك عبدهللا بن عبدالعزيز لسقيا زمزم، برئاسة الرئيس العام لشؤون مجلس الوزر

وزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الحج والعمرة، : المسجد الحرام و المسجد النبوي، وعضوية ممثلين من كل من

و عضو من القطاع الخاص من ذوي الخبرة واالختصاص، . وشركة المياه الوطنية، وهيئة المساحة الجيولوجية السعودية

 .يعينه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي

 ً وافق مجلس الوزراء على قرارات تستهدف استكمال اإلجراءات الالزمة الخاصة بعدد من األنظمة والتنظيمات : ثامنا

 1 - 10وتاريخ ( 511 -أ )التي تأثرت بما ورد في األمر الملكي رقم واألوامر والقرارات المرتِبة لبعض المصالح العامة 

 .هـ، وذلك وفقاً للتفصيالت الواردة في القرارات آنفة الذكر5411 -

ومن أبرز ما تضمنته تلك القرارات تعديل تشكيل مجالس إدارات هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، والهيئة العامة 

ة، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، ومدينة الملك عبدهللا للطاقة الذرية والمتجددة، والهيئة للمنشأت الصغيرة والمتوسط

 .السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وهيئة تنظيم الكهرباء واإلنتاج المزدوج

 ً تي تتولى المهمات بعد االطالع على المعاملة المرفوعة من الهيئة العامة لالستثمار، في شأن تحديد الجهة ال: تاسعا

وبعد االطالع على دليل إنشاء اللجان ، (إسكوا)الموكولة إلى اللجان الوطنية لتسهيل النقل والتجارة في دول منطقة 

وبعد االطالع على توصية اللجنة الدائمة لمجلس الشؤون ، (إسكوا)الوطنية لتسهيل النقل والتجارة في دول منطقة 

هـ، وافق مجلس الوزراء على تشكيل اللجنة 5411 - 51 - 5وتاريخ ( د - 11 - 55 - 8)االقتصادية والتنمية رقم 

وعضوية عدد من ، برئاسة ممثل من الهيئة العامة لالستثمار( إسكوا)الوطنية لتسهيل النقل والتجارة في دول منطقة 

ية في اللجنة ثالث سنوات وخمسة أعضاء من القطاع الخاص، وتكون مدة العضو، ممثلي الجهات الحكومية ذات العالقة

قابلة للتجديد لمدة مماثلة لمرة واحدة فقط، على أن تتولى اللجنة المهمات الموكولة إلى اللجان الوطنية لتسهيل النقل 

 .، المبينة في دليل إنشائها(إسكوا)والتجارة في دول منطقة 

 - 5415)ة للخطوط الحديدية للعام المالي وافق مجلس الوزراء على اعتماد الحساب الختامي للمؤسسة العام: عاشراً 

 (.هـ 5416

 :وافق مجلس الوزراء على ترقيات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، وذلك على النحو التالي: الحادي عشر

ة الخامسة بالمرتب( مدير عام الشؤون القانونية والتعاون الدولي)ـ ترقية دمحم بن عبدالعزيز بن فهد المطيري على وظيفة  5

 .عشرة بوزارة الداخلية

بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة ( أمير الفوج الرابع عشر)ـ تعيين خالد بن سلطان بن خليل بن قرملة على وظيفة  1

 .الحرس الوطني 

رة بالمرتبة الخامسة عشرة بوزا( مستشار إداري)ـ ترقية الدكتور عبدالرحمن بن حمد بن عبدهللا الحميضي على وظيفة  1

 .التعليم

بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة ( الوكيل المساعد لشؤون المحاكم)ـ ترقية أحمد بن سلطان بن شيرشير على وظيفة  4

 .العدل
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كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها التقريران السنويان 

مقاييس والجودة، وهيئة اإلذاعة والتلفزيون عن عام مالي سابق، وقد أحاط المجلس علماً للهيئة السعودية للمواصفات وال

 .جاء فيهما، ووجه حيالهما بما رآهبما 

 

مان نسختني 
ّ
 مسو ويل العهد ومسو ويل ويل العهد يتسل

 من التقرير السنوي الثاني واخلمسني ملؤسسة النقد
    م1056 نوفمبر 55  - هـ5418صفر  55الثالثاء  الجزيرةجريدة : المصدر

jazirah.com/2016/20161115/ln22.htm-http://www.al 

 

 :واس -« الجزيرة»

حفظه -اخلية ثّمن صاحب السمو الملكي األمير دمحم بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الد

الجهود المتواصلة لمؤسسة النقد العربي السعودي التي أسهمت بعد توفيق هللا في استقرار المملكة مالياً، منوهاً باألداء  -هللا

 .المتميز الذي يقدّمه العاملون في المؤسسة

العربي السعودي، خالل جاء ذلك عقب تسلّم سمو ولي العهد نسخة من التقرير السنوي الثاني والخمسين لمؤسسة النقد 

استقباله في قصر اليمامة أمس معالي وزير المالية األستاذ دمحم بن عبدهللا الجدعان، ومعالي محافظ مؤسسة النقد العربي 

 .السعودي الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي، ووكالء المحافظ

بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس  كما تسلَّم خالل االستقبال صاحب السمو الملكي األمير دمحم بن سلمان

واستعرض . مجلس الوزراء وزير الدفاع نسخة من التقرير السنوي الثاني والخمسين لمؤسسة النقد العربي السعودي

مير حضر االستقبال صاحب السمو الملكي األ. م 1055التقرير أبرز التطورات االقتصادية المحلية والعالمية للعام المالي 

 .العزيز مستشار سمو وزير الداخليةعبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبد

 

 
 افتتاح مركز بسمة لرعاية ذوي االحتياجات بالرس
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 :منصور الحمود -الرس 

 .سيتم افتتاح مركز بسمة لرعاية ذوي االحتياجات الخاصة في محافظة الرس في موقعه خلف مكتب درة الروضة

ادر الفنية سيتم وذكر المشرف العام على المركز ذياب العتيبي أنه خالل األيام القادمة بعد استكمال التأثيث وتعيين الكو

وأضاف بأنه تم البدء باستقبال ملفات الطالب الجدد الراغبين في التسجيل وغير المسجلين في مركز . العمل بهذا المركز

بسمة في محافظة البكيرية حاليًا، وأنه على من يرغب في التسجيل الحضور لفرع البكيرية، وتقديم األوراق كافة المطلوبة 

 .ا لاللتحاق بفرع المركز بالرسللتسجيل؛ وذلك تمهيدً 

د والتخلف العقلي ومتالزمة داون واإلعاقات المتعددة وصعوبات التعلم والتخاطب  وذكر أن المركز سيخدم أمراض التوحُّ

 .ة المهارات والعالج الطبيعيوالعالج السلوكي وتنمي
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 مطال  بتفعيل عمل احملاكم العقارية ضمن منظومة

 وزارة العدل 
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 :عايدة بنت صالح -األحساء 

وزارة العدل بمشاركة من ذوي الخبرة في  طالب مختص، بتفعيل عمل المحاكم العقارية المتخصصة ضمن منظومة

 .القطاع

ً بتسريع العمل على إنشاء هيئة  وقدّم نائب رئيس غرفة األحساء ورئيس اللجنة العقارية المهندس خالد الصالح، مقترحا

عليا للعقار، تحت مظلة وزارة التجارة واالستثمار وبالتعاون مع كافة الوزارات، بحيث تعمل على رسم وتطوير 

منظومة العقارية بكافة عناصرها، وملء الفراغ التنظيمي بمفهومة الشامل بحيث تصبح مرجعًا لشؤون القطاع وقضاياه، ال

 .وتسهم في إيجاد تنمية عقارية شاملة ومتوازنة ومستدامة في مختلف مناطق ومدن المملكة

لبيضاء، وآلية تحديد رسومها وبرامج تقييم األراضي ا»جاء ذلك، في ورقة عمل شارك بها الصالح مؤخراً، في جلسة 

، الذي نظمته الهيئة السعودية للمقيمين (لعقاري في المملكةواقع ومستقبل مهنة التقييم ا)، بمؤتمر «التطوير العقاري

برعاية وزير التجارة واالستثمار الدكتور ماجد بن عبد هللا القصبي وحضور ومشاركة وزير اإلسكان ( تقييم)المعتمدين 

 .ماجد بن عبد هللا الحقيل في مدينة الرياض

طورين العقاريين الفعليين، حيث يساعد على تفعيل وأوضح أن نظام رسوم األراضي البيضاء يصب في مصلحة الم

االستثمار في األراضي البيضاء من خالل خفض أسعار العقار على الشركات التي ترغب في بناء مشاريع كبيرة وبالتالي 

ً أن النظام يحقق ثالث فوائد مباشرة عل ى ينعكس على قيمة الوحدة النهائية، ويساعد في زيادة العرض والطلب، مبينا

زيادة المعروض من األراضي بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، توفير األراضي السكنية : السوق العقارية هي

 .بأسعار مناسبة وحماية المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات االحتكارية

والمستثمرين  واستعرض الصالح في ورقته أثر رسوم األراضي البيضاء على مالك األراضي من التجار والمطورين

ل المدخرين من حالة االستثمار  ( الكسول)وكذلك المدخرين مبيناً أن التحول الذي يطرأ في أسعار العقارات يؤدي إلى تحوُّ

ً على االقتصاد الوطني، ويساهم في دورة عجلة التنمية االقتصادية،  ً وهذا ينعكس إيجابا إلى استثمار أكثر جدوى ونفعا

من ليس له قدرة مالية على التطوير، من ليس له قدرة مالية على دفع رسوم وكذلك ضعف القوة : امتناوالً عدة حاالت منه

لتنمية « تقييم«وثّمن الصالح توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين وزارة اإلسكان و. الشرائية لألراضي البيضاء في السوق

ض تطبيق نظام رسوم األراضي البيضاء وتأهيل وترقية مستوى الدراسات السوقية ألسعار وقيم األراضي البيضاء لغر

ً أن هذه الخطوة من شأنها أن تساعد على جذب االستثمارات  موظفي وزارة اإلسكان المشاركين في لجان التقييم، مبينا

 .افالذي يحفظ الحقوق لكافة األطر داخلياً وخارجياً، خاصة مع توجه الدولة لتوفير البيئة القانونية والمناخ االستثماري
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 ينظمه مكت  اإلشراف االجتماعي 

يف لقاء األسر البديلة « منهج الرسول يف تربية االبناء»
 بالرياض
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 :المحليات -الجزيرة 

ً بعنوان  : نظم قسم األسر البديلة باإلشراف االجتماعي النسائي بالرياض وفي إطار لقائه الشهري لألسر البديلة برنامجا

أليتام بهدف بمشاركة مجموعة كبيرة من األمهات المحتضنات ل« منهج الرسول عليه الصالة والسالم في تربية األبناء»

إكسابهن التوجيه واإلرشاد بصورة صحيحة والتعرف على المشكالت التي قد تواجههن في تربية الطفل اليتيم وإيجاد 

 .الحلول المناسبة لها

إيضاح النهج :قدمت اللقاء الداعية فاطمة الغامدي من مكتب الدعوة واإلرشاد بالرياض وتناولت فيه عدة محاور أبرزها

عد العامة في تربية األبناء وضبط سلوكهم وأفكارهم والطرق السليمة للتعامل مع األبناء والسيما األيتام ، النبوي والقوا

ودور األم الحاضنة في تشكيل شخصية األبناء مع االستشهاد بمجموعة من األدلة الشرعية على ذلك وعرض عدد من 

الداعية االمهات المحتضنات في بعض المشكالت  المواعظ والوصايا في التربية اإلسالمية الصحيحة، كما ناقشت

 .المطروحة وأجابت عن العديد من استفساراتهن

و أوضحت هيلة المكيرش مساعدة مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية االجتماعية بالرياض لإلشراف االجتماعي 

يم لدمجه بالمجتمع بصورة سليمة كما حثنا عليه النسائي ان نظام األسرة البديلة يعتبر بمثابة إيجاد أسرة حقيقية لكل طفل يت

ديننا االسالمي الحنيف، مؤكدةً ان المكتب يسعى من خالل هذه اللقاءات الدورية الى ضمان استمرارية التواصل بينه وبين 

 .التالي استمرار ونجاح هذا النظاماألسرة البديلة وب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.al-jazirah.com/2016/20161115/ln34.htm


 

   

 

يف الصحافة  حقوق اإلنسان  

 

87 

 
 :«اجلزيرة»لـ« ساما» حمافظ.. لالخنفاض« السايرب»توقع عودة 

آللية لدفع رسوم األراضي املرهونة « اإلسكان»مل نصل مع  
 لدى البنوك
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 :علي القحطاني -الجزيرة 

عن اجتماعات مع وزارة « ساما»الدكتور أحمد الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي « الجزيرة»كشف لـ

اإلسكان تتعلق ببحث آليات دفع الرسوم على األراضي البيضاء المرهونة لدى البنوك، إال أنه أكد أن هذه االجتماعات لم 

 .اآلن تخرج بشيء حتى

وشدد الخليفي على أن جدولة الجهات التمويلية لقروض موظفي الدولة لن تزيد من نسبة التعثر، إذ إن الهدف األساسي من 

، مبينا أن إعادة الجدولة هي خطوة «ألننا كنا نخشى عدم قدرة السداد من بعض المتعثرين»ذلك هو تالفي مزيد من التعثر 

 .من اجمالي القروض% 5الطبيعي، مفيدا أن نسبة التعثر في القروض ال تتجاوز  في االتجاه الصحيح إلعادة الوضع

وقال الدكتور الخليفي خالل المؤتمر الصحفي الذي عقد في مقر مؤسسة النقد العربي السعودي أمس بمناسبة تسليم التقرير 

، إنه ليس لدينا -حفظه هللا  –العزيز السنوي الصادر عن مؤسسة النقد إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد 

ألن استثماراتنا تتمتع بحصانة سيادية وليس « جاستا»أي قلق على استثماراتنا في الواليات المتحدة األمريكية بعد قانون 

هناك ما يبرر القلق الموجود لدى البعض، مشيرا إلى أن الحكومة لم تتخذ أي قرار تجاه تلك االستثمارات، موضحا أن 

 .ائد االستثمارات التي تديرها المؤسسة في الخارج مشابه ألرباح البنوك المركزية العالميةعو

وذكر محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، أنه ال يوجد أي نية لفك ربط الريال بالدوالر أو تغيير سعر الريال مقابل 

ليه في السابق لكن المؤشرات ال تزال جيدة، الدوالر بتاتا، موضحا بأن أرباح القطاع المصرفي انخفضت عما كانت ع

ولفت إلى أن دفع مستحقات الشركات لدي الدولة سيكون له تأثير إيجابي على السيولة بالقطاع البنكي وسيؤثر بشكل كبير 

 .على السايبر

بينا أنه ليس هناك وأشار الخليفي إلى أن هناك دراسة لزيادة عدد فروع للبنوك األجنبية ما دامت تقدم قيمة لالقتصاد، م

 .توجه لفرض رسوم على تحويالت األجانب المقيمين في المملكة العربية السعودية

في المائة، وأن يرتفع الناتج المحلي  4.1و  1.8في تقريرها أن يتراوح معدل التضخم هذا العام ما بين « ساما»وتوقعت 

اسة لتشخيص قطاع التأمين ومعرفة جودته، مبينا أن ولفت الخليفي إلى أن المؤسسة وضعت در. في المائة 5.8بنسبة 

المؤسسة ال تستطيع التدخل بفرض أسعار معينة حيث تعتمد على نتائج النماذج االكتوارية التي تصدر من الشركات وهذه 

تعمل  تراجع من المؤسسة، ذاكرا بأن إشكالية ارتفاع األسعار في اآلونة األخيرة يرجع لعدة عناصر، مبينا أن المؤسسة

وجدت الكثير من الشركات تعاني « ساما»على عالج بعضها والبعض اآلخر خارج عن نطاق السيطرة، مشيراً إلى أن 

من الخسائر، على إثره قامت المؤسسة بوضع ضوابط لعمليات اإلصالح، إضافة إلى الرغبة في توسيع حجم قطاع 

في المائة في دول أخرى، ورفع نسبة  1اد المحلي، مقارنة ب في المائة من حجم االقتص 5.1التأمين والتي ال تمثل سوى 

في المائة كما في الدول القريبة منا، وهذا سوف يساعد في انخفاض أسعار  90في المائة إلى  50السيارة المؤمنة من 

الفئات السابقة وأوضح الخليفي أنه من المتوقع قريبا الكشف عن اإلصدار السادس من العمالت، مبينا أنها نفس . التأمين

 .لاير 5000والتغير سيكون حول إصدار لاير معدني، نافيا إصدار فئة ورقية بـ 

وبخصوص السيولة، أوضح أن أدوات السياسة النقدية تستخدم من طرف المؤسسة في محاولة لضبط السيولة داخل النظام 

اف بأن اإلشكالية في السعودية مؤخرا وأض. االقتصادي، فإذا زادت السيولة عن حدها أدت إلى ظهور ضغوط تضخمية
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كانت حدوث انخفاض في السيولة لذا قامت المؤسسة بضخ المزيد من السيولة، مشيرا إلى أنه ال يعتقد أنه سيكون هناك 

تأثير على األجور ألنه بالنظر إلى عوامل االقتصاد الكلي فإنها ال تشير إلى أن هناك ضغوطا على األسعار لذا ليست 

 .في المائة 5، متوقعا أن يعود معدل السايبر لالنخفاض، ولكن ليس إلى نسبة «ساما«بالنسبة لـ مصدر قلق

 

 

 
 يف املؤمتر اإلسالمي جبمهورية مايل 

 العيسى يرأس وفد اململكة الثامن لوزراء التعليم العايل 
 والبحث العلمي
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ترأس معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن دمحم العيسى وفد المملكة المشارك في المؤتمر اإلسالمي الثامن لوزراء التعليم 

الذي تم افتتاحه يوم أمس في باماكو برعاية ( «الجودة والمالءمة»التعليم العالي )لذي يأتي بعنوان العالي والبحث العلمي ا

ويتضمن المؤتمر طرح عدد من المشروعات تشتمل على . من فخامة السيد إبراهيم بوبكر كيتا رئيس جمهورية مالي

ب مكتب المؤتمر، وجلسة وزارية حول اعتماد مشروع جدول األعمال، واعتماد مشروع البرنامج الزمني، وانتخا

كما يستعرض المؤتمر عددا من التقارير وسيتخلله . التكنولوجيا الحديثة من أجل النهوض بالتعليم العالي والبحث العلمي

ة إطالق البوابة اإللكترونية للشبكة اإلسالمية للبحث والتعليم، ومنح جوائز اإليسيسكو في العلوم والتكنولوجيا ومحو األمي

 .1056لسنة 

وفي ختام المؤتمر سيتم انتخاب أعضاء المجلس االستشاري لتنفيذ استراتيجية العلوم والتكنولوجيا واالبتكار في العالم 

الدورة التاسعة للمؤتمر  اإلسالمي واعتماد نظامه الداخلي، واعتماد مشروع النظام الداخلي للمؤتمر، وتحديد مكان انعقاد

 .وزمانها
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هيئات واستقدام للعمالة املنزلية  .تعديل تشكيل جمالس 

 من بنبجالديش
    م1056 نوفمبر 55  - هـ5418صفر  55الثالثاء  الوطنجريدة : المصدر

/News_Detail.aspx?ArticleID=284259&CategoryID=5http://www.alwatan.com.sa/Local 

 

      AM 51:11 55-55-1056واس : الرياض

عدل مجلس الوزراء أمس، تشكيل مجالس إدارات هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة 

للطاقة الذرية والمتجددة، والهيئة السعودية للمواصفات والمتوسطة، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، ومدينة الملك عبدهللا 

كما وافق المجلس في اجتماعه أمس برئاسة خادم الحرمين . والمقاييس والجودة، وهيئة تنظيم الكهرباء واإلنتاج المزدوج

جمهورية بنجالديش الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على اتفاق بشأن استقدام العمالة المنزلية بين حكومتي المملكة و

 ( .إسكوا)الشعبية، وتشكيل اللجنة الوطنية لتسهيل النقل والتجارة في دول منطقة 

 عزاء ومواساة

في مستهل الجلسة أعرب أعضاء المجلس عن عزائهم ومواساتهم لخادم الحرمين الشريفين واألسرة المالكة في وفاة صاحب 

د، وألبناء الفقيد، سائلين هللا لسموه المغفرة والرحمة والرضوان، وأال السمو الملكي األمير تركي بن عبدالعزيز آل سعو

وأعرب الملك سلمان بن عبدالعزيز، عن شكره وتقديره لقادة ومبعوثي عدد من الدول الشقيقة . يرى الجميع أي مكروه

في وفاة األمير تركي بن  والصديقة، واألمراء والعلماء وكبار المسؤولين والمواطنين، الذين قدموا عزاءهم ومواساتهم

 .عبدالعزيز، تغمده هللا بواسع رحمته

 عالقات تاريخية

أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على فحوى االتصال الذي أجراه بالرئيس المنتخب دونالد ترامب بمناسبة فوزه في 

مملكة إلى تعزيز العالقات التاريخية االنتخابات الرئاسية في الواليات المتحدة، وما عبر عنه الملك سلمان من تطلع ال

واالستراتيجية مع الواليات المتحدة، والعمل معا لما يحقق السلم واالستقرار لمنطقة الشرق األوسط والعالم، وكذلك نتائج 

لقائه ومباحثاته مع رئيس هيئة األركان المشتركة األميركية الفريق أول جوزيف دانفورد، وما جرى خالله من بحث 

 .ت التعاون الثنائي بين البلدين ومستجدات األحداث في المنطقةلمجاال

 عمل مشترك

ثمن مجلس الوزراء ما تضمنه البيان الصادر عن االجتماع األول لهيئة الشؤون االقتصادية والتنموية لدول مجلس التعاون 

ين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، من تقديٍر لقرار قادة دول المجلس الذي جاء من منطلق الرؤية السامية لخادم الحرم

بإنشاء الهيئة بهدف تعزيز العمل الخليجي المشترك، وكذلك ما حدده ممثلو دول المجلس من الخطوات التي تصاحب هذا 

 .التوجه الطموح و من أولويات أساسية تحظى باالهتمام والمتابعة الفورية

 عصر التكتالت

ء وزير الثقافة واإلعالم بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد عقب الجلسة، أن أوضح وزير الدولة عضو مجلس الوزرا

مجلس الوزراء أكد ما طرحه ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون 

األول لهيئة الشؤون االقتصادية  االقتصادية والتنمية األمير دمحم بن سلمان بن عبدالعزيز، خالل كلمته أمام االجتماع

والتنموية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض، بأن دول مجلس التعاون الخليجي بحاجة إلى أن تتكتل في 

عصر التكتالت، وأمامها فرصة لتكون أكبر سادس اقتصاد في العالم إذا عملت بالشكل الصحيح في األعوام القادمة، وأن 

 .ستفادة من الفرص في عصر التقلبات االقتصاديةعليها اال

 تسوية مستحقات

http://www.alwatan.com.sa/Local/News_Detail.aspx?ArticleID=284259&CategoryID=5


 

   

يف الصحافة  حقوق اإلنسان  

90 

نوه مجلس الوزراء بما خرج به اجتماع مجلس الشؤون االقتصادية والتنمية من الحلول واإلجراءات لتسوية المبالغ 

إلجراءات المستحقة للقطاع الخاص على الخزينة العامة للدولة، التي استوفت اشتراطات الصرف والعمل على إنهاء ا

 .1056الالزمة إلتمام الدفع، قبل نهاية العام المالي الحالي بنهاية ديسمبر 

 عنف إسرائيلي

بين بن سعيد أن المجلس تطرق إلى ما أعربت عنه المملكة في كلمتها نيابة عن المجموعة العربية في األمم المتحدة حول 

ق في الممارسات اإلسرائيلية التي تمس حقوق اإلنسان للشعب المتعلق بتقرير اللجنة الخاصة المعنية بالتحقي 50البند 

الفلسطيني، من قلقها البالغ جراء تصاعد العنف واألعمال االستفزازية والعدوانية لقوات االحتالل اإلسرائيلي والمستوطنين 

لمملكة بالمبادرة الفرنسية اإلرهابيين ضد الفلسطينيين، واإلمعان في تحدي القرارات األممية ذات العالقة، مجددا ترحيب ا

 .للدعوة إلى مؤتمر دولي للسالم، وفقاً لمرجعيات عملية السالم وفي مقدمتها المبادرة العربية للسالم

 ازدواج ضريبي

 59وتاريخ ( 50/  551)بعد االطالع على المعاملة المرفوعة من وزارة المالية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 

رر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية بين حكومتي المملكة وجمهورية الجابون لتجنب االزدواج ، ق5411/  51/ 

 .الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ولمنع التهرب الضريبي، الموقعة في مدينة الرياض، وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك

 اتفاقيات تعاون

الواليات المتحدة المكسيكية، : للتعاون بين حكومات المملكة وكل منقرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقيتين عامتين 

كما وافق مجلس الوزراء على قيام . وقد أُعد مرسومان ملكيان بذلك. وجمهورية موزمبيق، موقعتين في مدينة الرياض

لعلمية بين الجامعة وكل جامعة الحدود الشمالية بالتوقيع على مشروعي مذكرتي تفاهم للتعاون األكاديمي وتبادل الخبرات ا

 .في جمهورية تركيا( إسطنبول)وجامعة ( أنقرة)من جامعة 

 إدانة واستنكار

عبر المجلس عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للهجومين اللذين استهدفا السفارة الفرنسية في العاصمة اليونانية أثينا، 

غانستان، وللتفجير الذي وقع في منطقة هاب بإقليم بلوشستان جنوب والقنصلية العامة األلمانية في مدينة مزار شريف بأف

 .باكستان، وأسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى

 تخطيط شامل

وافق مجلس الوزراء على أن يكون تنفيذ متطلبات دليل التخطيط الشامل لقطاع النقل ـ الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 

 1وتاريخ ( 4)الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم  -تنفيذ االستراتيجية الوطنية للنقل  ضمن 5414/  5/  6وتاريخ ( 545)

 .، على أن تتم متابعة ذلك من قبل الفرق المشكلة لتنفيذ االستراتيجية-5411/  5/ 

 سقيا زمزم

الرئيس العام لشؤون قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة إشرافية لمشروع الملك عبدهللا بن عبدالعزيز لسقيا زمزم، برئاسة 

 المسجد الحرام والمسجد النبوي

 استكمال إجراءات

اعتمد مجلس الوزراء قرارات تستهدف استكمال اإلجراءات الالزمة الخاصة بعدد من األنظمة والتنظيمات واألوامر 

، 5411/  1/  10اريخ وت( 511/ أ )والقرارات المرتِبة لبعض المصالح العامة التي تأثرت بما ورد في األمر الملكي رقم 

ً للتفصيالت الواردة في القرارات آنفة الذكر ومن أبرز ما تضمنته تلك القرارات تعديل تشكيل مجالس إدارات . وذلك وفقا

هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، 

 للطاقة الذرية والمتجددة، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وهيئة تنظيم الكهرباء ومدينة الملك عبدهللا

 .واإلنتاج المزدوج

 55والـ 54ترقيات على الـ

 :وافق مجلس الوزراء على ترقيات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، وذلك على النحو التالي

بالمرتبة الخامسة عشرة ( مدير عام الشؤون القانونية والتعاون الدولي)يري على وظيفة دمحم بن عبدالعزيز بن فهد المط

 .بوزارة الداخلية

 .بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الحرس الوطني( أمير الفوج الرابع عشر)خالد بن سلطان بن خليل بن قرملة على وظيفة 

 .بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة التعليم( مستشار إداري)فة الدكتور عبدالرحمن بن حمد بن عبدهللا الحميضي على وظي

 .بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة العدل( الوكيل المساعد لشؤون المحاكم)أحمد بن سلطان بن شيرشير على وظيفة 

 اإلسكوا
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سة ممثل من الهيئة ، برئا(إسكوا)وافق مجلس الوزراء على تشكيل اللجنة الوطنية لتسهيل النقل والتجارة في دول منطقة 

العامة لالستثمار، على أن تتولى اللجنة المهمات الموكولة إلى اللجان الوطنية لتسهيل النقل والتجارة في دول منطقة 

 .، المبينة في دليل إنشائها(إسكوا)

 . تأسست بموجب قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي التابع لألمم المتحدة - 5911أغسطس  9

 دول اإلسكوا

ليبيا، تونس،  بلدا عربيا، تضم دول مجلس التعاون، اليمن، األردن، العراق، لبنان، فلسطين، سورية، مصر، السودان، 58

 . المغرب، موريتانيا

 
 من مستفيدي الرعاية والضمان حدثوا بياناتهم %22

    م1056 نوفمبر 55 - هـ5418صفر  55الثالثاء  الوطنجريدة : المصدر
http://www.alwatan.com.sa/Local/News_Detail.aspx?ArticleID=284289&CategoryID=5 

 

      AM 51:56 55-55-1056نايف العصيمي : الرياض

ألف حالة  860بـ -"الوطن"وفقا لمصادر -مل والتنمية االجتماعية فيما يقدر عدد الحاالت الضمانية المدونة في وزارة الع

منهم بياناتهم، بعد أن دعت الوزارة المستفيدين من الرعاية والضمان إلى تحديث بياناتهم، وذلك % 68ضمانية، حدث نحو 

 .لتنفيذ برنامج الوزارة للتحول الوطني

األشخاص "من مستفيدي الرعاية االجتماعية  649ألفا و 551، أن إلى ذلك، كشف المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل

: ، والضمان االجتماعي حدثوا بياناتهم إلكترونيا عبر البوابة المخصصة للتحديث على الرابط"ذوي اإلعاقة

eservices.mlsd.gov.saء قبل ، إضافة إلى فروع الوزارة بالمناطق، وذلك منذ بدء إعالن تلقي طلبات التحديث الثالثا

 4من المستفيدين ممن حدثوا بياناتهم يتوزعون على % 60وأوضح أبا الخيل أن نحو . الماضي حتى الجمعة الماضي

مكة المكرمة، والرياض، والشرقية، وعسير، مشيرا إلى أن النسبة األكبر من عدد المستفيدين الذين حدثوا : مناطق هي

 %.41من اإلجمالي، بينما بلغت نسبة الذكور % 51، حيث شكلت نسبتهم نحو "اإلناث"بياناتهم من 

، يتم وفق آلية تتميز بالدقة، 5418/  8/  5وأكد المتحدث الرسمي للوزارة أن تحديث بيانات المستفيدين الذي يستمر حتى 

ر وتراعي ظروف المستفيدين، وتساعدهم على إتمام عملية التحديث وفق األنظمة واللوائح المعتمدة، والوصول إلى غي

القادرين منهم لخدمتهم في مواقعهم، مشيرا إلى أن الوزارة تسعى لرفع مستوى جودة الخدمة المقدمة، وبناء آلية تواصل 

مستقبلية فعالة مع كافة المستفيدين من خدماتها، تحقيقا لرسالتها في تفعيل وسائل التواصل المباشر مع مستفيدي الضمان 

 .وا، وفي أي وقت، وبشكل ميسر وسهلمستفيدين أينما كانوالرعاية االجتماعية، للوصول إلى ال
 

 
 إحالة خمربي املرافق العامة هليئة التحقيق

    م1056 نوفمبر 55  - هـ5418صفر  55الثالثاء  الوطنجريدة : المصدر
p://www.alwatan.com.sa/Local/News_Detail.aspx?ArticleID=284277&CategoryID=5htt 

 

      PM 55:45 54-55-1056إبراهيم الزاحم : الرياض

عن االتفاق بين هيئة التحقيق واالدعاء العام ووزارة الشؤون البلدية والقروية، إلحالة " الوطن"كشفت مصادر رسمية لـ

متهمين في قضايا تخريب المرافق والخدمات العامة ومخالفي نظام حماية المرافق العامة إلى الهيئة، إجراءات التحقيق مع ال

 .سامية، تنفيذا ألوامر 51/51/5411بدءا من 

http://www.alwatan.com.sa/Local/News_Detail.aspx?ArticleID=284289&CategoryID=5
http://www.alwatan.com.sa/Local/News_Detail.aspx?ArticleID=284277&CategoryID=5


 

   

يف الصحافة  حقوق اإلنسان  

92 

 
 حكما تنفيذيا أجنبيا ضد مواطنني ومقيمني 262

    م1056 نوفمبر 55  - هـ5418صفر  55الثالثاء  الوطنجريدة : المصدر
http://www.alwatan.com.sa/Local/News_Detail.aspx?ArticleID=284250&CategoryID=5 

 

      PM 55:45 54-55-1056نجالء الحربي : جدة

حكما قضائيا منتهيا واجب التنفيذ، صدرت من دول أجنبية  518ضي استقبلت محاكم التنفيذ بمناطق المملكة خالل العام الما

على مواطنين ومقيمين، إذ اكتسبت هذه األحكام صفة القطعية، وأشارت مصادر قضائية إلى أن قضاة التنفيذ يدققون في 

 .سالمة تلك األحكام، ومدى موافقتها الشريعة اإلسالمية

حكما قضائيا  518لتنفيذ بمناطق المملكة استقبلت خالل العام الماضي من مصادر قضائية أن محاكم ا" الوطن"علمت 

منتهية ال بد من تنفيذها، صدرت من دول أجنبية على مواطنين و مقيمين، إذ اكتسبت هذه األحكام صفة القطعية، وأشارت 

 .للشريعة اإلسالميةالمصادر إلى أنه ال بد على قضاة التنفيذ التأكد من سالمة تلك األحكام، وأن تكون موافقة 

 أحكام مخالفة للشريعة

أبانت المصادر أن هناك أحكاما تنفيذية ال يتم تنفيذها بسبب مخالفتها األحكام الشرعية، كأن يكون الشخص حصل على حكم 

لى أن أجنبي ال يتطابق مع أنظمة القضاء السعودي، كذلك ال يتم تنفيذ األحكام التي تضم فوائد للقمار، وأشارت المصادر إ

حكما بقيمة  95تضمنت مطالبات مالية، إذ استقبلت  5411األحكام األجنبية التي استقبلتها محاكم التنفيذ بالمناطق خالل عام 

صدر الحكم بعد أن تمت معاينته "حكما عن طريق محكمين  11رياال، تال ذلك  465ألفا و 181مليونا و 84مليارات و 4

رياال، كما  9958رياال، تالها ثالثة أوامر قضائية بمبلغ  119ألفا و 11مليونا و 114بقيمة " عن طريق محكمين خبراء

 .رياالت 150ألفا و 655مليونا و 54بقيمة " شيك"استقبلت محرر موثق 

 النظر في الدعاوى

تص من نظام االختصاص الدولي أن تخ 14أوضح المحامي صالح الغامدي أن نظام المرافعات الشرعية حدد في مادته الـ

المحاكم بالمملكة بنظر بالدعاوى التي ترفع على السعودي ولم يكن له محل إقامة عام أو مختار في السعودية، فيما عدا 

الدعاوى العينية المتعلقة بعقار خارج المملكة، موضحا أن طرق التبليغ لغير السعوديين باألحكام التي ال بد من تنفيذها إذا 

حالة صدور حكم بإبعاد الفرد المقيم عن المملكة وقت صدور حكم تنفيذي بحقه فإنه في  كان ليس لديه مكان معروف، وفي

 . هذه الحالة يوافق على تركه للبقاء بالسعودية على أن يحدد المدة التي سيقضيها

كة، وأضاف، وفي حالة إن كانت الدعوى في مسألة من مسائل األحوال الشخصية وكان المدعي سعوديا أو مقيما في الممل

وذلك إذا لم يكن للمدعي عليه مكان إقامة في المملكة، كذلك في حالة إن كانت الدعوى متعلقة باألحوال الشخصية وكان 

المدعي سعوديا أو مقيما في المملكة، وذلك إذا كان المدعى عليه ليس له مكان معروف باإلقامة في داخل المملكة أو 

 . م بأن تكون صادرة من محكمة مختصةخارجها، كذلك يشترط في تنفيذ تلك األحكا

 آلية تنفيذ األحكام

أن األحكام األجنبية الصادرة في بلد خارج السعودية تكون لها آلية محددة " الوطن"أوضح القاضي السابق دمحم الجذالني لـ

البلد، إما من خالل  في التنفيذ، منها أن تكون الدولة التي طلبت تنفيذ الحكم تطبق أحكاما قضائية ضد المقيمين في تلك

اتفاقيات سابقة أو تعامل بالمثل، أما الشرط اآلخر لتنفيذ تلك األحكام أن يتأكد القاضي من سالمة إجراءات الحكم بحيث 

تكون تلك الصكوك الصادرة ال يوجد بها تزوير، وال بد من التأكد أن تلك األحكام مصدق عليها من الجهة القضائية في 

وضحا بأهمية التأكد من أن الحكم القضائي صادر بحكم قانون تلك الدولة بأنه حكم نهائي، وأن يكون الدولة األجنبية، م

 .ام التي تحتوي على فوائد ربويةالحكم الصادر ال يخالف الشريعة اإلسالمية، فال ينفذ القضاة في بلدنا األحك
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 ال يسمح بعمل الصيدالنيات " : االقتصادية"لـ " الصحة

 واقع داخل األحياءيف امل
 .. أشهر  1توظيف السعوديات يف الصيدليات خالل 
 وال استثناءات لألجنبيات

    م1056 نوفمبر 55  - هـ5418صفر  55الثالثاء  األقتصاديةجريدة : المصدر
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 عبد السالم الثميري من الرياض

توقع مسؤول في وزارة الصحة، أن يبدأ العمل الفعلي للموظفات السعوديات في الصيدليات، والمستحضرات العشبية 

 .لمقبلةومحال النظارات الطبية الواقعة في المجمعات واألسواق التجارية المغلقة داخل المدن، خالل األشهر الثالثة ا

مشعل الربيعان مدير إدارة التواصل والعالقات العامة ومتحدث وزارة الصحة، إن الوزارة جاهزة " االقتصادية"وقال لـ

الستقبال طلبات المستثمرين لتأنيث الصيدليات ودراستها، مؤكدا عدم نية الوزارة استثناء شرط توظيف السعوديات في هذه 

 .مل في هذا القطاع، حيث إن توظيف المواطنات شرط رئيس للسماح بالعمل النسائي فيهاالمواقع، والسماح لألجنبيات بالع

وأشار الربيعان إلى عدم السماح بعمل الصيدالنيات في المواقع داخل األحياء أو الطرقات، وأن القرار يشترط أن يكون 

لتوفير بيئة شرائية مناسبة لخصوصية  المغلقة داخل المدن، وذلك" الموالت"عملهن في المجمعات واألسواق التجارية 

 .للمرأة

، أن تحديد الرواتب من شأن وزارة العمل "الصحة"وعن تحديد سقف الرواتب للسعوديات العامالت، أوضح متحدث 

والشؤون االجتماعية وأصحاب هذه المنشآت، مشيرا إلى تطبيق جميع الضوابط واالشتراطات الصحية على الموظفات 

 .اغبات في العمل في هذه األماكن، وفق الترخيص لمهنة مزاولة الصيدليالصيدالنيات الر

وبين أن الوزارة تشترط على أصحاب الصيدليات، أن تكون الكوادر العاملة في هذه المنشآت نسائية بالكامل، وأن ال يكون 

 .في محيط المكان غيرهم، حيث يمنع اختالط الموظفين الرجال بهم

لية في المملكة، ستستفيد من القرار، الذي سيسهم في توظيف السعوديات، وإيجاد فرص وظيفية صيد 8000يشار إلى وجود 

 .لهن خالل الفترة المقبلة

، حيث تهدف الوزارة "عيننا على السكري"من جانب آخر، دشنت وزارة الصحة فعاليات يوم السكري العالمي تحت شعار 

 .ض المزمنةإلى تكثيف حمالت التوعية الصحية بمخاطر األمرا

أهمية بذل المزيد من الجهود وتكثيف الحمالت التوعوية التي تساعد المجتمع السعودي على الوصول إلى " الصحة"وأكدت 

مرحلة عالية من الوعي بمخاطر األمراض المزمنة، وعلى رأسها داء السكري ومعرفة تأثيره والمخاطر التي قد تصاحب 

 .اإلنسان جراء اإلصابة به

في المائة من  10 - 10أن داء السكري من األمراض التي بلغت حد الخطورة إذ تشير اإلحصائيات إلى أن  ولفتت إلى

 .عاما هي األكثر إصابة بهذا الداء 50-40الفئات العمرية 

وبينت أن اإلحصائيات والدراسات الوبائية المبكرة في دول الخليج تبين إنتشار داء السكري بصورة وبائية جعلت منه 

ً على المستوى الوطني، فنسبة اإلصابة بهذا المرض قد وصلت خط في المائة في العديد من دول المجلس،  10راً صحيا

وهي الحاالت )، أما معدالت اإلصابة باعتالل استقالب السكر 1055وتؤكد ذلك تقديرات االتحاد الدولي للسكري في عام 

للزيادة، وهذا يعني أن المجتمع الخليجي مصاب أو سيصاب بالسكري فهي قابلة ( ذات القابلية لإلصابة بالمرض مستقبالً 

 .تفعة إذا ما قورنت بالدول األخرىبنسب مر
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 بعد أن كانت تشرتط توافرها يف املتقدمني للعمل يف اإلشراف واإلدارة

تسمح للمعلمني بالرتشح للتشكيالت املدرسية « التعليم»
 «الرتبوي»و« املؤهل»دون 

    م1056 نوفمبر 55  - هـ5418صفر  55الثالثاء  األقتصاديةجريدة : المصدر
https://www.aleqt.com/2016/11/15/article_1102060.html 

 

 عبد السالم الثميري من الرياض

إلعداد التربوي لتكليف شاغلي الوظائف التعليمية بأعمال غير تخلت وزارة التعليم عن شرطي التقدير في المؤهل وا

 .التدريس، كاإلشراف التربوي واإلرشاد واإلدارة المدرسية

وأوضحت الوزارة، أن شرط تقدير المؤهل تم العدول عنه في اإلصدارين الثاني والثالث من الدليل التنظيمي واإلجرائي 

شاغالت الوظائف التعليمية في المدارس، وأنه لم يشترط التقدير بالبكالوريوس أو لمدارس التعليم العام عند تكليف شاغلي و

 .اإلعداد التربوي

 .وأشارت الوزارة إلى أنه يسمح لكل شاغلي الوظائف التعليمية بالترشح ألعمال غير التدريس دون هذين الضابطين

التربويين فقط، تتعلق بالقيادة المدرسية والتخطيط مهمة إلى المشرفين  55يأتي ذلك في الوقت الذي أوكلت الوزارة نحو 

وبناء القدرات المهنية للعاملين في المدرسة، إضافة إلى المشاركة الفاعلة في تنفيذ االختبارات التحصيلية المخطط لها من 

سينها، وتمكين قبل الوزارة لكل الطالب، إلى جانب تشخيص أداء المعلمين، والعمل على تطوير الممارسات التدريسية وتح

وشرعت الوزارة في إطالق مبادرات تهتم بتطوير المشرفين التربويين، تتركز . المعلمين في استراتيجيات التدريس الفعال

في تأهيل المشرف الجديد، ومشروع لرصد إنجازاته، إضافة إلى معرض خاص الستراتيجيات التدريس، حيث أكدت 

المشرفين يأتي رغبة من الوزارة لتحديد مهام الجميع في آلية واضحة، دون التأثير الوزارة أن تخفيف األعباء اإلدارية عن 

 .في المائة فقط الشتراك المشرفين في بعض اللجان الرئيسة 15في سير العمل، وأنه تم تحديد 

والتأكيد على  وبحسب الدليل اإلجرائي فإن مهام المشرف التربوي تتمثل في الحرص على التنوع بين األساليب اإلشرافية،

الزيارة الصفية لجميع المعلمين، والمتابعة الدقيقة للمعلمين الُجدد وذوي األداء المنخفض، والمشاركة الفاعلة في تنفيذ 

من جانب آخر، . االختبارت التحصيلية، وإعداد خطته اإلشرافية المنبثقة من القسم والمنسجمة مع أهداف اإلشراف التربوي

للتعليم في منطقة الرياض، المدارس العالمية ومدارس الجاليات للبنين والبنات، بعدم تقديم االختبارات دعت اإلدارة العامة 

 .ومنح الطالب إجازات أعياد ال تتوافق مع نظام الدولة والشريعة اإلسالمية

لدراسي الصادر من الوزارة، وأكد الدكتور عبدهللا دمحم المانع مدير عام التعليم في منطقة الرياض، على االلتزام بالتقويم ا

والتقيّد التام بمواعيد اإلجازات الرسمية للدولة فقط، مشيرا إلى أن المدارس المخالفة سيتم تحويلها لمجلس اإلشراف على 

 .التخاذ اإلجراءات النظامية بحقهاالمدارس العالمية 
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 لضمان محاية األرواح واملمتلكات

 لدراسة أسباب تكرار  أمري جازان يوجه بتشكيل فريق
 حوادث احلرائق

    م1056 نوفمبر 55  - هـ5418صفر  55الثالثاء  األقتصاديةجريدة : المصدر
https://www.aleqt.com/2016/11/15/article_1102062.html 

 

 من جازان« االقتصادية»

ألمير دمحم بن ناصر أمير منطقة جازان بتشكيل فريق عمل عاجل برئاسة مدير إدارة متابعة الخدمات بإمارة المنطقة، وجه ا

بالتعاون مع الجهات المعنية ذات العالقة، للوقوف على أسباب تكرار حوادث الحريق لوضع الحلول الوقائية وإعداد اآللية 

 .لممتلكاتالمناسبة لذلك بما يضمن حماية األرواح وا

وأوضح ياسين القاسم مدير العالقات العامة واإلعالم بإمارة منطقة جازان، أن توجيه أمير المنطقة جاء بعد تكرار حوادث 

 .الحريق في المنطقة، خاصة في المنشآت والمباني الصحية والمواقع التجارية والمرافق العامة

ى جميع األعضاء لتقوم كل جهة بدورها المطلوب في توفير وبين أن الفريق بدأ عمله بوضع خطة لتوزيع المهام عل

المعلومات ومعالجة المالحظات المسجلة على المنشآت القائمة والمستقبلية بتوجيه ومتابعة مباشرة وتأكيد متواصل من أمير 

لتفويض المكاتب  منطقة جازان على أهمية متابعة وضع تلك المرافق وسرعة إنهاء جميع الترتيبات القانونية واإلجرائية

الهندسية لمتابعة تراخيص البناء والعمل على التوصيات والمالحظات الواردة من الجهات الحكومية ذات العالقة مع التأكيد 

على تأمين جميع وسائل السالمة في تلك المرافق بما يضمن تقديم أفضل الخدمات وسالمة األرواح والممتلكات عند حدوث 

 .أي طارئ

 
 باإلشراف الرتبوي« ضعيف»و « مقبول»لة تقدير السماح حلم

 يف البكالوريوس« جيد»ترتاجع عن شرط « التعليم»
    م1056 نوفمبر 55  - هـ5418صفر  55الثالثاء  المدينةجريدة : المصدر

madina.com/node/708088-http://www.al 

 

 دةج -المدينة 

للمرة الثانية وخالل أسبوعين تراجعت وزارة التعليم عن شرط التقدير في مؤهل البكالوريوس وشرط اإلعداد التربوي 

وأشار الدكتور أحمد العيسى وزير التعليم في . لمن يرغبون الترشح للعمل في اإلشراف التربوي من المعلمين والمعلمات

ل في اإلصدارين الثاني والثالث في الدليل التنظيمي واإلجرائي لمدارس تعميم له أمس إلى أن شرط تقدير المؤهل قد  عدِّ

التعليم العام عند تكليف شاغلي وشاغالت الوظائف التعليمية في المدارس، حيث لم يشترط التقدير في البكالوريوس وال 

 .إلشرافيةاإلعداد التربوي، عليه يلحق بذلك شاغلي وشاغالت الوظائف التعليمية في التشكيالت ا
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وبذلك أصبحت الفرصة متاحة للحاصلين على تقدير مقبول وضعيف في الشهادة الجامعية الترشح للعمل في اإلشراف 

 .التربوي وكذلك من ال يحملون مؤهالت اإلعداد التربوي من شاغلي الوظائف التعليمية

التشكيالت اإلشرافية والمدرسية ممن هم  ويأتي هذا التراجع بعد أسبوعين على تعميم للوزير نفسه أعفى خالله شاغلي

 .على رأس العمل من االختبارات المهنية واختبارات المركز الوطني للقياس والتقويم

وكانت الوزارة منذ ثالثين عاًما تشترط فيما مضى أال يقل تقدير المرشح لإلشراف عن جيد في مؤهله الجامعي وأن يكون 

بأداء ترطت قبل عامين إلزام جميع شاغلي التشكيالت اإلشرافية والمدرسية كما اش. من متخصصي اإلعداد التربوي

 .«قياس»االختبارات المهنية 

 
 :الصحة».. قد تتسب  مبضاعفات مرضية أو وفيات

ا غريبة غالبيتهم أطفال 226
ً
 ألف شخص ابتلعوا أجسام

    م1056 نوفمبر 55  - هـ5418صفر  55الثالثاء  اليومجريدة : المصدر
http://www.alyaum.com/article/4166546 

 

 الرياض -اليوم 

حالة خالل عام  501850بلغت حاالت الطوارئ التي استقبلتها مستشفيات وزارة الصحة ألشخاص ابتلعت اجساما غريبة 

 .55646حالة، والمقيمين  81104واحد معظمها ألطفال، كان عدد المواطنين منهم 

حالة، بينما بلغت حاالت  64554واظهرت احصائيات وزارة الصحة أن اجمالي عدد الذكور من هذه اإلصابات بلغ 

 .حالة 18696اإلصابة بين اإلناث 

ل والتي قد ووفقا للوزارة يعتبر ابتالع األجسام الغريبة من قبل األطفال من الحاالت الشائعة، التي ترد إلى إسعاف األطفا

 .يترتب عليها مضاعفات مرضية وربما وفيات

سنوات، حيث تتسم هذه الفئة العمرية بحب استكشاف األجسام  4أشهر إلى  6وتنتشر هذه الظاهرة بين األطفال من عمر 

 .المحيطة بها ووضعها في الفم، خاصة األجسام المغرية بشكلها أو لونها

إلى قسم إسعاف األطفال تجرى له اإلسعافات األولية للتأكد من سالمة العالمات عندما يصل الطفل : وقالت وزارة الصحة

الحيوية وفحص سريري يتبعه إجراء أشعة سينية لمنطقه الرقبة، والصدر، والبطن للتأكد من ماهية الجسم الغريب وموقعه 

م الغريب من عدمه، بناء على عدة بعد ذلك يتم تقييم الحالة وخطورتها ومدى الحاجة إلزالة الجس. في الجهاز الهضمي

أما األجسام الغريبة التي . فأي جسم عالق في المريء يجب إزالته دون أي تأخير سواء كان حاداً أم غير ذلك. عوامل

تجاوزت المريء ووصلت إلى المعدة، إن كانت حادة فيجب إزالتها وإن كانت غير حادة وصغيرة الحجم فإنها تترك دون 

ذه األجسام الصغيرة غير الحادة، تخرج من الجهاز الهضمي دون أي مضاعفات، أما إن كان الجسم غير إزالة ألن مثل ه

( سم 5مثل القطعة المعدنية من فئة نصف لاير أو أطول من )الحاد كبيراً في الحجم ويغلب على الظن أال يخرج من المعدة 

 .فيجب إزالته

عدة إلى األمعاء، فإنه ال يعمل المنظار وتزود األهل بالتعليمات وأضافت في حال كان الجسم الغريب قد تجاوز الم

واإلرشادات الالزمة لمتابعة حالة الطفل في المنزل ومراقبة البراز للتأكد من خروج الجسم الغريب ومراجعة قسم الطوارئ 

للبطن لمراقبة مكان الجسم في حالة وجود أعراض مرضية، وإذا لم يخرج الجسم الغريب بعد عدة أيام يتم عمل أشعة سينية 

 .ر مدى الحاجة إلى التدخل الجراحيالغريب ولتقري
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 مركبة مبكة 61مواطن يعرتف حبرق 

    م1056 نوفمبر 55  - هـ5418صفر  55الثالثاء  اليومجريدة : المصدر
66548http://www.alyaum.com/article/41 

 

 جدة -عبدالعزيز العمري 

 .مركبة تعود لمواطنين ومقيمين 11تمكنت الجهات األمنية بشرطة العاصمة المقدسة من ضبط مواطن أربعيني قام بإحراق 

الجهات األمنية بشرطة العاصمة : وقال الناطق اإلعالمي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي بن عطية القرشي

قت عددًا من البالغات من مواطنين ومقيمين، مفادها تعرض مركباتهم للحرق من قبل مجهولين، وأكد تشكيل المقدسة تل

فريق بحث وتحّرٍ بشكل فوري للوصول لمرتكبي هذه الحوادث، وبجهد مشترك تمكنت شعبة التحريات والبحث الجنائي 

دث، ومن خالل إجراءات الضبط الجنائي وسماع ودوريات األمن من ضبط مواطن في العقد الرابع متهم في تلك الحوا

رفقة مركبة، مشيرا إلى التحفظ عليه الستكمال إجراءات االستدالل األولية، وستتم إحالته ب 11أقواله اعترف بقيامه بإحراق 

 .كامل األوراق لجهة االختصاص

 
 وشة عمل 2.2طفل بـ  2.22ينمي مهارات « عامل ماهر»

    م1056 نوفمبر 55  - هـ5418صفر  55ثاء الثال عكاظجريدة : المصدر

http://www.okaz.com.sa/article/1508788 

 

 (المدينة المنورة)أيمن الصيدالني 

صات، استفاد طالبة من مختلف التخص 500بمشاركة « عالم ماهر»نفذت عمادة شؤون الطالب في جامعة طيبة مبادرة 

وأوضح عميد شؤون . المقامة في حديقة الملك فهد بالمدينة المنورة« ربيع المدينة»طفل ضمن فعاليات  5500منها أكثر من 

الطالب بجامعة طيبة الدكتور معتاد الحربي، بأن البرنامج يقام بالشراكة اإلستراتيجية مع مؤسسة سالم بن محفوظ الخيرية 

قة المدينة المنورة ويهدف إلى توفير بيئة داعمة ومحفزة لألطفال لتعريفهم بمجموعة من المهارات وبالتعاون مع أمانة منط

المرتكزة على اإلبداع واكتشافها في عمر مبكر واستغالل إجازة الربيع وغرس قيم حب العمل وإتقانه وإنشاء جيل من 

غرس المهارات اإلعالمية وغير اإلعالمية في األطفال يعشق اإلبداع والتعلم، مشيرا الى أن المبادرة تقوم على  األطفال

كالتصوير، واإلذاعة، والرسم، والكتابة، واإلبداع في االختراع، وذلك عبر وسائل تعليميه وترفيهية، وقد استفاد من هذه 

هما اكتساب  عاما، موضحا أنه تم تقسيم المبادرة إلى محورين 51وحتى  1المبادرة األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 

شملت اإلذاعة، والتصوير، « عالم ماهر»الفتا إلى أن المهارات الخمس التي تم تنفيذها في . المهارة والطفل المبادر

« الطفل المبادر»أيام، منوها إلى أن محور  4ورشة عمل خالل  550والرسم، والكتابة، واالختراع، وقد تم تقديم أكثر من 

عن طريق طرح بعض المبادرات له الختيار أحدها وتنفيذها، ومن المبادرات تجهيز األطفال ينمي حب المبادرة عند الطفل 

 .على المحتاجين بمشاركة عائالتهم وجبات وكسوة شتاء وتوزيعها
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 شابا لوظائف القطاع اخلاص يف حفر الباطن 2.2إرشاد : هدف

    م1056 نوفمبر 55  - هـ5418صفر  55الثالثاء  عكاظجريدة : المصدر

   http://www.okaz.com.sa/article/1508908 

 

 (جدة)« عكاظ»

باحثا وباحثة عن عمل لوظائف  550، في جولته بحفر الباطن، (هدف)أرشد الفرع المتنقل لصندوق تنمية الموارد البشرية 

 .في القطاع الخاص

إعداد السيرة الذاتية، وكيفية االستعداد للمقابلة : تنقل للباحثين والباحثات عن عمل دورات مصغرة فيوقدّم الفرع الم

الشخصية، وتحمل ضغوطات العمل في القطاع الخاص، وكيفية البحث عن وظيفة، إضافة إلى تعريفهم بحقوق العامل 

 .عيةالسعودي في القطاع الخاص وفق أنظمة وزارة العمل والتنمية االجتما

والتي تقدم فرصا وظيفية ( طاقات)وحث الفرع المتنقل الباحثين والباحثات عن عمل للتسجيل في البوابة الوطنية للعمل 

متنوعة للجنسين، وتمكنهم من الحصول على الوظائف المناسبة، وتتيح لهم التزود بالبرامج التدريبية المناسبة لمسارات 

 .ملة لكافة أطراف اإلنتاجالسوق، فضال عن تقديمها لخدمات متكا

دعم مالك »إضافة إلى ذلك، خصص الفرع المتنقل دورات للراغبين بإنشاء مشاريعهم الخاصة، لتعريفهم ببرنامج 

ل فاعل ، والذي يقدمه الصندوق دعما ألبناء وبنات الوطن، تشجيعا لهم لبناء استثماراتهم؛ لتساهم بشك«المشاريع الصغيرة

 .طنيفي تنمية االقتصاد الو

 
 الوطن يفاخر بكم: سفري اململكة يف واشنطن للمبتعثني

    م1056 نوفمبر 55  - هـ5418صفر  55الثالثاء  عكاظجريدة : المصدر

   http://www.okaz.com.sa/article/1508875 

 

 (واشنطن)أحمد العرياني 

لحرمين الشريفين في واشنطن األمير عبدهللا بن فيصل، أن الوطن يفاخر بأبنائه المبتعثين الذين يعتبرون أكد سفير خادم ا

 .ثروة للوطن

في جامعة السيل، بعدد من الطالب المتفوقين والمميزين في عدد من الجامعات في ( اإلثنين)جاء ذلك خالل لقائه أمس 

عبدالرحمن السبيل ونائب مدير الشؤون الثقافية بالملحقية لشؤون األندية بوسطن، بحضور نائب الملحق الثقافي الدكتور 

 .الطالبية فيصل الشمري

وتحدث األمير عبدهللا خالل اللقاء عن تجربته في الدراسة بالخارج، وحث الطالب على الجد واالجتهاد وحصد التفوق، 

 .معهم أشعره بالسعادة، معتبرهم سفراء للوطن ءوأشار إلى أن اللقا. واستمع لهم ووجه بتذليل أي صعوبات تواجههم

من جهته، قال نائب الملحق الثقافي بأمريكا الدكتور عبدالرحمن السبيل، إن الملحقية الثقافية بأمريكا دائما في خدمة أبناء 

عتبر الشمري اللقاء كان الوطن المبتعثين لتقديم الدعم والعون لهم، كما استمع وفد الملحقية بعد ذلك لمطالب المبتعثين، فيما ا

 .مثمراً ورائعاً مع نخبة من المبتعثين المميزين

من جهته أفاد المبتعث دمحم بن عبدالرحمن الحامد، بأن لقاء السفير يعكس حرص حكومة المملكة على أبناء الوطن بالخارج، 

ميع بروح الحماس ن مثمراً وخرج الجبينما ذكر رئيس النادي الطالبي السعودي بجامعة السيل سعد الدوسري، أن اللقاء كا

 .لمزيد من التفوق

http://www.okaz.com.sa/article/1508908
http://www.okaz.com.sa/article/1508875
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 نقلنا مطال  ومالحظات املواطنني : «شورى»عضو 

 «هيئة االتصاالت»إىل 
    م1056 نوفمبر 55  - هـ5418صفر  55الثالثاء  الحياةجريدة : المصدر

.com/Articles/18531162http://www.alhayat 

 

 « الحياة» -الرياض 

كشف رئيس لجنة النقل واالتصاالت وتقنية المعلومات بمجلس الشورى اللواء ناصر العتيبي أن لجنة النقل واالتصاالت 

نقلت مطالب المواطنين واعتراضاتهم، ومالحظات أعضاء الشورى على هيئة االتصاالت، خالل االجتماع بها في وقت 

، ورصد جميع المطالب، ومساءلتها عن «هيئة االتصاالت»على متابعة « لجنة االتصاالت»مبيناً حرص . بالمجلسسابق 

لن يستطيع المواطن تحقيق ذلك في ظل تردي الخدمات وتأخير »: وأضاف. توصيات المجلس الماضية وما تحقق منها

ة ُرفعت إلى المقام السامي، تطالب بجودة نوعية ، ولذلك حرص المجلس على تحقيق ذلك بقرارات عد«هيئة االتصاالت»

الخدمة، وأن تكون أسعار شركات االتصاالت تنافسية وغير احتكارية، وبأن يوسع نطاق الشبكة وتتم مراقبة البنية التحتية 

لى تسعى إ 1010إن رؤية »: وواصل العتيبي. «لمقدمي الخدمة، مع تطويرها، لتتماشى مع التقدم السريع في التقنية

حكومة إلكترونية، وإلى دخول المواطن الفضاء اإللكتروني في أسرع وقت وبأقل األسعار، وكذلك إلى سرعة توفير 

 .«النطاق العريض الثابت والمتنقل، وسد الفجوة الرقمية

، وأن من جهته، استغرب عضو مجلس الشورى عبدهللا الفيفي أن مناطق في المملكة ماتزال حتى اآلن تفتقر إلى التغطية

إن هذا »: وقال الفيفي. ألن الشبكة السعودية ضعيفة أو مفقودة« شبكات اليمن»بعض محافظات جنوب المملكة تعتمد على 

أمر مستغرب في بلد غني كالمملكة، على رغم توصيات المجلس بدعم مشروع النطاق العريض لتغطية جميع مناطق 

ية المعلومات في السعودية متواضعة، ولعل أكبر دليل هو الخدمات ماتزال خدمات االتصاالت وتقن»: واستطرد. المملكة

وأفاد بأن « المقدمة للمجلس نفسه وأعضائه، والسيما خدمة شبكة إنترنتالضعيفة والمتعثّرة، ومع ذلك فاألسعار ناريّة

االتصاالت في المملكة من يقارن كلفة »: وتابع. األخير تغلب فيه شأن االستثمار على ما سواه« هيئة االتصاالت»تقرير 

والكلفة في دوٍل أخرى، بما في ذلك دول فقيرة، يلفته الفارق الكبير في كلفة االتصاالت وارتفاعها في المملكة بصورة ال 

وال ! والخدمة ضعيفة والكلفة عالية! منطق فيها، فال التقنيات الجديدة حسَّنت الخدمة، وال التقنيات القديمة خفَّضت األسعار

 .؟«لى متى ستبقى هذه المعادلة معضلة لدينا في المملكةأدري إ
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ويل العهد يرعى امللتقى الوطني للوقاية من االستغالل 

 اجلنسي لألطفال عرب اإلنرتنت
 م1056نوفمبر  56 -هـ 5418صفر  56جريدة الرياض األربعاء : المصدر

://www.alriyadh.com/1548013http 

 

 واس -الرياض 

رعى صاحب السمو الملكي األمير دمحم بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية مساء 

عدد من اليوم الملتقى الوطني للوقاية من االستغالل الجنسي لألطفال عبر اإلنترنت، الذي ينظمه األمن العام بالتعاون مع 

 .جهات وزارة الداخلية والوزارات الحكومية بمشاركة دولية وإقليمية ومحلية وذلك في فندق الريتزكارلتون بالرياض 

ولدى وصول سمو ولي العهد مقر الحفل يرافقه صاحب السمو الملكي األمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز 

 .له معالي مدير األمن العام الفريق عثمان بن ناصر المحرجمستشار سمو وزير الداخلية كان في استقبا

 .ثم عزف السالم الملكي ، بعده صافح سموه عدداً من األطفال

 .عقب ذلك تجول سمو ولي العهد في المعرض المصاحب للملتقى 

 .ت من القرآن الكريموبعد أن أخذ سموه مكانه في المنصة الرئيسة بدىء الحفل الخطابي المعد لهذه المناسبة بتالوة آيا

ً وثائقياً عن جرائم االستغالل الجنسي لألطفال ودور  ثم شاهد سمو األمير دمحم بن نايف بن عبدالعزيز والحضور فيلما

 .المؤسسات الحكومية واألهلية في مكافحتها 

ل في تاريخ المملكة العربية بعد ذلك ألقى معالي مدير األمن العام الفريق عثمان بن ناصر المحرج كلمة بين فيها أن المتأم

السعودية يقف شاهداً على جهودها في خدمة السالم ونشر العدل واإلخاء بين الناس ومحاربة الظلم والفساد بشتى صوره 

حيث سنّت األنظمة المستمدة من كتاب هللا وسنة رسوله التي كفلت حق كل مواطن ومقيم ليعيش بأمن وسالم وحياة كريمة 

ملكة الريادي في حماية حقوق اإلنسان في شتى المجاالت وعنايتها بحماية األطفال بشكل خاص وإدراكها ، مؤكدا دور الم

 .لخطورة استغاللهم أو االتجار بهم بأي شكل من األشكال

ية وأفاد معاليه أن الملتقى يشارك فيه نخبة من الخبرات البحثية واألكاديمية واألمنية والهيئات الدولية والجمعيات الوطن

، ومكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة المنظمة ، لوضع المشكلة " االنتربول"المتخصصة كالشرطة الدولية 

تحت المجهر والوصول إلى رؤى واضحة المعالم لكيفية الوقاية منها وتأكيد أهمية تضافر جميع الجهود الدولية واإلقليمية 

ً في حياة لمواجهة مختلف أشكال استغالل األطفا ل عبر شبكات االنترنت ، مشيرا إلى أن تقنية االنترنت أصبحت واقعا

الناس ال يُستغنى عنها ، والجميع يعي أن هذه التقنية تصاحبها آثار عديدة أخطرها ما يتصل بالجانب األمني نظراً لتهديدها 

 .المباشر للفرد والمجتمع 

مم المتحدة اإلقليمي لمكافحة الجريمة والمخدرات لدول مجلس التعاون عقب ذلك ألقى سفير األمم المتحدة مدير مكتب األ

لدول الخليج العربية القاضي الدكتور حاتم علي كلمة نقل في مستهلها تحيات معالي نائب األمين العام لألمم المتحدة 

ر معاليه للجهود التي تبذلها الرئيس التنفيذي لمكتب األمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات لسمو ولي العهد، وتقدي

المملكة العربية السعودية في مجال األمن وحماية اإلنسان وشراكتها الوثيقة مع األمم المتحدة ، عبر وزارة الداخلية 

 .وقطاعاتها المتخصصة المختلفة ، في مكافحة الجريمة والمخدرات وتحفيز التعاون على المستويات اإلقليمية والدولية

كر باسمه واسم الفريق اإلقليمي لألمم المتحدة لدول مجلس التعاون الخليجي لسمو ولي العهد على رعايته وأعرب عن الش

الدائمة لتلك المبادرات التطويرية الرائدة في مجال استشراف التحديات األمنية المعاصرة ودعم سبل مواجهتها بأنجع 

ً لمعايير األمم المتحدة ، ولع ل خير مثال هو توجيه سموه لقطاع األمن العام بالمملكة لتنظيم األساليب المستحدثة ووفقا

واستضافة هذا المحفل الدولي لتسليط الضوء على هذه الخطورة المتنامية على األطفال ، وهم عماد األجيال القادمة ، 

 .بتسليط أسلحة الجرم االلكتروني وتسخير أنيابه المخترقة ألوصالنا الستغالل األطفال جنسياً 

ال إن األمم المتحدة إذ تقدر لسمو ولي العهد وللمملكة مبادرتها باستضافة ملتقى الخبراء الدولي هذا وما يمثله من وق

فرصة سانحة لتبادل الرؤى والخبرات ، وإذ تعتز بشراكتها وتعاونها الدائم مع مديرية األمن العام في المملكة الستمرار 
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برامج األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة ، فإننا نجدد تعهدنا التام بتسخير كل وديمومة شراكة األمن العام الوثيقة في 

ما لدى األمم المتحدة من معايير وخبرات دولية متطورة وفريقها اإلقليمي لخدمة مبادرات المملكة المستنيرة التي طالما 

 .اية منهاأثرت الجهود الدولية واإلقليمية لمنع ومكافحة الجريمة المنظمة والوق

وجدد شكره وتقديره في ختام كلمته لسمو ولي العهد وفريق عمل وزارة الداخلية في هذا الملتقى الرائع وخص بالشكر 

معالي مدير األمن العام الفريق عثمان المحرج وفريق عمله على جهودهم المضنية في تنسيق وتنظيم هذا المحفل ، متمنياً 

تهم المثرية عبر محاور الملتقى المتعددة وصوالً إلى خارطة طريق وتوصيات ناجعة للحضور التوفيق في مسعاهم ونقاشا

ً تدعمها األمم المتحدة لمواجهة االستخدام اآلثم لال  .نترنت في استغالل األطفال جنسيا

 
 غالء األسعار أبرز حتديات السياحة الداخلية: استطالع

 م1056نوفمبر  56 -هـ 5418صفر  56جريدة الرياض األربعاء : المصدر
http://www.alriyadh.com/1548015 

 

 الرياض اإللكتروني -متابعة 

أفاد استطالع أجراه المركز الوطني الستطالعات الرأي العام التابع لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، أن غالء 

 .ة الداخلية من أبرز التحديات التي تواجه السياحة الداخليةاألسعار في المناطق السياحي

أغسطس )هـ 5411في شهر ذو القعدة " اتجاهات السعوديين نحو السياحة الداخلية"وقد أجرى المركز االستطالع بعنوان 

 .فرداً  5081، حيث شمل عينة عشوائية من مختلف مناطق المملكة بلغت (م1056

من أفراد العينة سبق لهم % 41من السعوديين سبق لهم السفر لغرض السياحة، و% 80 وأظهرت نتائج االستطالع أن

سافروا لغرض % 55سافروا لغرض السياحة الداخلية فقط، و% 19السفر بغرض السياحة داخل وخارج المملكة، بينما 

 .مع األصدقاء% 51من عينة االستطالع السفر مع األسرة، و% 61ويفضل . السياحة الخارجية

من % 11وحول تحديات السياحة الداخلية، جاءت النسبة األعلى لغالء األسعار في المناطق السياحة الداخلية حيث بلغت 

، ثم ضعف التسويق للسياحة الداخلية ثالثاً بنسبة %60عينة االستطالع، يليها ثانياً قلة عدد أماكن الجذب السياحي بنسبة 

 %.51ليات والبرامج الترفيهية، وضعف البنية التحتية بنفس النسبة فقد بلغت ، وتساوت عوامل قلة األنشطة والفعا59%

أنها تسهم في % 15أن السياحة الداخلية تسهم في زيادة التواصل االجتماعي مع اآلخرين، بينما يتفق % 1881ويرى 

ة والصناعات المحلية، إضافة على أنها تدعم إحياء الفنون التقليدي% 15توفير فرص العمل والحد من البطالة، كما وافق 

 .أن السياحة الداخلية تقلل من معدل إنفاق السعوديين في الخارج ألغراض السياحة% 10إلى ذلك أكد 

مرات خالل الخمس سنوات  5إلى  5من الذين يفضلون السياحة الداخلية، سافروا بمعدل % 44وأظهرت النتائج أن 

 .مرات خالل الخمس سنوات الماضية 5إلى  5لخارجية سافروا بمعدل من رواد السياحة ا% 18وبينت أن . الماضية

أما فيما يتعلق بتحسين تطوير السياحة الداخلية فقد جاءت درجة الموافقة عالية جداً للمقترحات التي تم عرضها على أفراد 

% 80ية بالنسبة لهم، ووافق منهم على أن االهتمام بجودة الخدمات السياحية المقدمة يأتي كأولو% 80العينة، حيث وافق 

من عينة االستطالع إلى أن االهتمام بإجراء % 19وأشار . أيضاً على أهمية تسهيل االستثمار في قطاع السياحة الداخلية

األبحاث والدراسات السياحية من الوسائل المهمة لتطوير قطاع السياحة في المملكة، إضافة إلى الموافقة على االهتمام 

 .%18السياحة بنسبة متساوية بلغت  لترفيهية المصاحبة، وايجاد التشريعات والقوانين التي تسهم في تفعيلبالفعاليات ا
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ل املريض نسبة 

 
 من تكاليف خدمته% .املقرتح مح

 وهيئة للمستشفيات.. صندوق تأمني لصحة املواطن
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 عبدالسالم دمحم البلوي -الرياض 

أيَّدت لجنة الشورى الصحية دراسة تعديل المادة الرابعة من النظام الصحي لصالح توفير الدولة لخدمات الرعاية الصحية 

ه صندوق حكومي ينشأ لهذا الغرض ويتيح االستفادة من الخدمات الصحية في للمواطنين عبر برنامج تأمين صحي يقدم

 .القطاعين العام والخاص وفقاً لألحكام والقواعد التي ينص عليها نظامه

وتضمن التعديل المقترح من عضو المجلس خالد السيف بمشاركة العضو السابق خالد المحيسن رئيس هيئة مكافحة الفساد 

في المئة من تكاليف الخدمات  5ستفيد نسبة استقطاع يحددها الصندوق المشار إليه شرط أال تتجاوز حالياً، تحميل الم

الصحية المقدمة وتشمل رعاية األمومة والطفولة وبرامج التحصين ومكافحة األمراض المعدية وعالج األمراض 

ات الرعاية الصحية للمعوقين والمسنين المستعصية مثل إزالة األورام وزراعة األعضاء والغسيل الكلوي، وتضم الخدم

والطالب والطالبات والحوادث والطوارئ والكوارث والصحة النفسية وغير ذلك من خدمات الرعاية الصحية واألولية، 

 .ويعفي من تحمل النسبة السابقة من لم يكن قادراً مالياً وفقاً لما يحدده نظام صندوق الخدمات الحكومية المقترح

ة الصحية بمجلس الشورى أن هذا المقترح سيسهم في تمكين المواطنين من االستفادة من الخدمات الصحية واكدت اللجن

ً مع توجهات الدولة وخططها في التنمية االقتصادية  في القطاعين العام والخاص بشكل ميسر، كما أنه سيكون متوافقا

ا من خالل االستفادة من الخدمات الصحية في القطاعين واالجتماعية وتخفيف األعباء المالية عن الدولة وزيادة موارده

 .وتحسين كفاءة الحكومية منها

ويشمل المقترح تعديل المادة الخامسة من النظام الصحي بإضافة فقرة تعنى بإنشاء هيئة عامة للمستشفيات ترتبط تنظيمياً 

حية الثانوية التخصصية عبر المستشفيات بوزير الصحة لتتولى وفق نظامها والنظام الصحي تقديم خدمات الرعاية الص

 .والمراكز العالجية

عبدهللا العتيبي إلى أن هذا التعديل يتوافق مع مقتضى استراتيجية الرعاية الصحية . وتشير صحية الشورى التي يرأسها د

 .ةفي المملكة وفق أساسها األول الذي تضمن تطبيق النظام الصحي التعاوني كأحد روافد الخدمات الصحي

إلى تمكين المواطنين من االستفادة من الخدمات " الرياض"ويسعى التعديل المقترح حسب التقرير الذي حصلت عليه 

الصحية األكثر تميزاً في القطاعين العام والخاص، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في التنمية االقتصادية واالجتماعية، 

التنفيذية وتمكينها من أداء أدوارها التنظيمية واإلشرافية والرقابية  كما يستهدف تفريغ وزارة الصحة من بعض مهامها

والوقائية، وتحد التعديالت المقترحة من االزدواجية والتعارض بين مهام الوزارة في تقديم الخدمات واإلشراف على 

لمملكة والمدن ق االقطاع الصحي، كما تسهم في خفض مستويات التفاوت في تقديم الخدمات الصحية على مستوى مناط

 .والمحافظات والقرى
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 قيمة الودائع النسائية يف البنوك.. ملياراً  212
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 سارة القحطاني -أبها 

، أن قيمة الودائع "الرياض"ف األمين العام للجنة اإلعالم والتوعية المصرفية في المصارف السعودية طلعت حافظ لـكش

 .من إجمالي ودائع األفراد% 10مليار لاير، والتي تمثل نحو  510الجارية النسائية بالقطاع المصرفي تبلغ قرابة 

ألموال المودعة أموالً مجمدة أو معطلة؛ باعتبار أن األموال التي وقال حافظ إنه من الخطأ مصرفيا أن يطلق على هذه ا

تخضع إلى التجميد بالحسابات المصرفية تكون بسبب عدم تحديث الحساب المصرفي وانتهاء صالحية المستندات 

 .القانونية والرسمية الثبوتية التي بموجبها تم فتح الحساب المصرفي وأودعت فيها األموال واإليداعات

كما ال يمكن أن يطلق على األموال المودعة بالحسابات الجارية، على أنها معطلة أو غير موظفة، باعتبار أن : افوأض

قرار تحريك هذه األموال وتوظيفها سواء في أعمال تجارية أو استثمارية، يعد قرار العميل بالنهاية وال يحق للبنك أن 

أو توظيف تلك األموال في أعمال تجارية، ولكن وبطبيعة الحال فإن يجبر أو حتى أن يملي على العميل قرار استثمار 

البنوك تقوم بتسويق العديد من المنتجات االستثمارية عبر أذرعها المالية على هيئة صناديق ومحافظ استثمارية، وفي 

 يمكن أو يجيز للبنوك نهاية المطاف يظل قرار استثمار العميل ألمواله بهذه الصناديق والمحافظ أمر راجع له تماما وال

 .اتخاذه نيابة عنه

مليار لاير بنهاية  456والتي بلغت قيمتها قرابة ( االدخارية)يوجد لدى المصارف ما يعرف بالودائع الزمنية : وقال حافظ

ة التي تديرها األذرع المالية التابع( المفتوحة والمغلقة)، في حين وصل عدد الصناديق االستثمارية 1056شهر أغسطس 

مليار لاير بنهاية  90صندوقا متنوعا بنهاية الربع الثاني من العام الجاري بإجمالي أصول بلغت قيمتها قرابة  118للبنوك، 

مليار لاير وقيمة  10.5مشتركاً، وبلغت قيمة األصول المحلية  1188115نفس الربع، وبلغ عدد المشتركين من الجنسين 

 .مليار لاير 59.5األصول األجنبية 
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 عرض التبجارب الوقائية الناجحة للقضاء على املشكلة 

 ومحاية األطفال من اإليذاء
بدء جلسات امللتقى الوطني للوقاية من االستغالل اجلنسي 

 لألطفال عرب اإلنرتنت
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 مناحي الشيباني -الرياض 

برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي األمير دمحم بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 

، "ل الجنسي لألطفال عبر اإلنترنتالملتقى الوطني للوقاية من االستغال"الداخلية، انطلقت أمس في الرياض فعاليات 

والذي ينظمه األمن العام بالتعاون مع عدد من جهات وزارة الداخلية والوزارات الحكومية بمشاركة دولية وإقليمية 

جهة والعديد من المنظمات المجتمعية والهيئات الدولية  55دولة و 51ومحلية، حيث يشارك في الملتقى أكثر من 

اإلقليمية المختصة من خالل عرض تجاربها الوقائية الناجحة التي ستساهم في معالجة مشكلة والجمعيات الوطنية و

 .االستغالل الجنسي لألطفال عبر اإلنترنت وحمايتهم من اإليذاء

وترأس رئيس هيئة التحقيق واالدعاء العام الشيخ دمحم بن فهد آل عبدهللا، الجلسة األولى للملتقى وتناول المحور األول 

وم وطبيعة االستغالل الجنسي لألطفال عبر اإلنترنت والفضاء السيبراني، حيث رحب رئيس هيئة التحقيق واالدعاء مفه

العام بالحضور والمشاركين، مبينا أهداف الملتقى والتي من أبرزها التوعية الوقائية بمخاطر االستغالل الجنسي لألطفال 

 .ج إقليمية ودولية في هذا المجالعبر اإلنترنت ووسائل التقنية وعرض بعض النماذ

طبيعة "أحسن مبارك طالب، عن محور . عقب ذلك تحدث عميد الدراسات والبحوث بجامعة نايف العربية للعلوم األمنية د

، بالحديث عن طبيعة مفهوم االستغالل الجنسي لألطفال عبر "ومفهوم االستغالل الجنسي لألطفال عبر الشبكة العنكبوتية

كبوتية ومظاهر االستغالل الجنسي واالتجار باألطفال جنسيا، مشيرا إلى أن ذلك يعتبر من المظاهر اإلجرامية الشبكة العن

 .الجديدة

عقب ذلك تحدث مساعد مدير األمن العام لشؤون األمن باألمن العام اللواء جمعان الغامدي، في ورقة عمل له حمت 

كة في االستغالل الجنسي لألطفال عبر اإلنترنت ووسائل التقنية من جهود ومرئيات جهاز األمن العام في الممل"عنوان 

، حيث استعرض جهود األمن العام في الواقع العملي ثم تناول أساليب الجناة في هذه القضية واستغالل "الواقع العملي

 .األطفال جنسيا، ثم تناول موضوع دوافع المجرمين ومنها دافع الشذوذ الجنسي المحرم

واء الغامدي إلى استجابة الطفل للمجرمين والجهود المبذولة للحد من االستغالل الجنسي لألطفال واستعرض وتطرق الل

هـ 5416اللواء الغامدي بعض اإلحصاءات التي سجلتها األجهزة األمنية بالمملكة في هذه القضية، مشيرا إلى أنه في عام 

بالغا لهيئة التحقيق واالدعاء العام  60معرفا وأحيل  84هـ تم كشف 5411معرف، وفي عام  100شخصا و 98تم ضبط 

وبلغ  151معرفا وأحيل لإلنتربول  14هـ فقد تم كشف 5418، أما في عام 5041أشخاص من اإلنتربول بأجمالي  504

 .قضية 199مجموع القضايا في هذا الشأن 

ية بوزارة الداخلية أحمد الموكلي، موضوع عقب ذلك تناول نائب رئيس وحدة الدراسات باإلدارة العامة للشؤون القانون

استغالل األطفال جنسيا عبر الشبكة المظلمة ثم تناول رئيس فريق مكافحة استغالل األطفال عبر اإلنترنت ووسائل التقنية 

نترنت دمحم الصاعدي، موضوع جرائم إباحية واستغالل األطفال عبر اإل. باإلدارة العامة للشؤون الفنية بوزارة الداخلية د

 .وجهود المملكة في مكافحتها
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ثم ترأس وزير العدل رئيس مجلس القضاء األعلى الجلسة الثانية من جلسات الملتقى والتي تناولت محور اإلطار القانوني 

والنظامي لتجريم االستغالل الجنسي لألطفال عبر اإلنترنت، حيث رحب بالمشاركين في الملتقى والمشاركين في الجلسة، 

دمحم عرفة عميد كلية الحقوق بجامعة المنصورة بجمهورية مصر ورقة عمل عن تجريم االستغالل الجنسي . دوتناول 

دمحم األلفي . لألطفال عبر اإلنترنت ووسائل التقنية من المنظور القانوني الدولي والمحلي، من جانبه تناول المستشار د

مسعد . لحماية التشريعية لألطفال عبر اإلنترنت، ثم تناول دالقاضي بمحكمة االستئناف العالي بجمهورية مصر موضوع ا

زيدان موضوع االستغالل لألطفال عبر اإلنترنت في ضوء أحكام القانون الدولي، وفي ختام الجلسة الثانية تناول رئيس 

نظمة ضوء األسعد الديحاني، ورقة عمل حول موضوع حماية الطفل في . فريق التخطيط والتطوير باألمن العام د

 .والتشريعات بالمملكة

 

 
استقبل رئيس جملس إدارة األطلنطي ورعى ملتقى الوقاية من 

 االستغالل اجلنسي لألطفال واحتفى بالسالل
 العناية حبقوق اإلنسان تنطلق من تعاليم : ويل العهد

 ديننا اإلسالمي
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 متعب أو ظهير، واس -الرياض 

أكد صاحب السمو الملكي األمير دمحم بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية إن 

عاتنا اإلنسانية وتنتهك براءة الطفولة، وأكد سموه في بداية موضوع حماية األطفال من أخطر ظاهرة تهدد مقومات مجتم

استضافة المملكة لهذا الملتقى "كلمته في افتتاح الملتقى الوطني للوقاية من االستغالل الجنسي لألطفال عبر اإلنترنت، أن 

من اهتمام  -فظه هللا ح -يعكس بوضوح ما توليه المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز 

وعناية بحقوق اإلنسان عموماً وحقوق الطفولة على وجه الخصوص وهو اهتمام ينطلق من تعاليم ديننا اإلسالمي 

 ".الحنيف

ً للوزير األول للجمهورية الجزائرية . من جهة أخرى أقام صاحب السمو الملكي األمير دمحم بن نايف مآدبة عشاء تكريما

في مكتبه بديوان وزارة الداخلية أمس رئيس مجلس إدارة األطلنطي جون هنتسمان وبحثا عدداً من  وكان سموه قد استقبل

 .تحقيق أهداف االهتمامات المشتركةالموضوعات لما فيه 
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 مليون ريال من مواطنني 22.النظر يف قضية متهم مجع 

منح ضحاياه شيكات بدون رصيد وصكوك مزورة واستدرجهم 
 رات فارهة مستأجرةبقصور وسيا
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 أحمد الهاللي -جدة 

ر لاير على عدد من المواطنين أمرت المحكمة العامة في محافظة جدة بإحالة ملف قضية متهم بنصب واحتيال بنصف مليا

إلى الدوائر القضائية المختصة في منطقة الرياض، تمهيداً لمحاكمة المتهم في القضية بالتغرير بالمواطنين، واالحتيال 

 .عليهم لجمع مبالغ مالية كبيرة منهم

ل في الوقت الذي ، فإن المتهم لم يجد وسيلة لممارسة النصب واالحتيا-عليها" الرياض"حصلت -وبحسب معلومات 

سجلت فيها الدوائر القضائية في المحاكم الشرعية بالمملكة المئات من قضايا توظيف األموال والمساهمات الوهمية، إال 

بإيهام ضحاياه من خالل اقتنائه قصوراً فاخرة وسيارة فارهة بجدة عن طريق استئجارها للتمويه على المستثمرين، وجمع 

 .ارها بمخططات في المدينة المنورةتلك المبالغ مقابل استثم

وأشارت إلى أن المتهم طمأن المواطنين بمنحهم شيكات ضمان لحقوقهم، إال أنها بدون رصيد، إضافة إلى صكوك 

 .األراضي التي حصلوا عليها منه كانت مزورة وغير صحيحة

من ذلك وهو أنه فاجأ وكشفت المعلومات عن مفاجآت أخرى غير تزوير الصكوك، حيث ذهب المتهم إلى أبعد 

المتضررين بدعوى مضادة يطالبهم باسترداد أصول الشيكات التي منحها لهم، والتي كانت بدون رصيد، حيث طلب من 

 .القاضي إلزام المواطنين المتضررين بإعادتها

بادروا برفع ولم تفلح محاوالت المتهم أمام قاضي محكمة جدة في الحصول على حكم بإدانة المواطنين، رغم أنهم من 

الدعوى عليه، حيث أمر القاضي بإحالة ملف القضية إلى منطقة الرياض للنظر فيه من قبل المحاكم الشرعية بحكم 

 .االختصاص

ويطالب المتضررون من المساهمين مع المتهم بإعادة أموالهم التي جمعها منهم بطرق غير شرعية كونه أخلف باالتفاقات 

وفي سياق متصل، ال تزال عدد من الدوائر القضائية في . فها بأنها مجرد نصب واحتيالالتي أبرمت بينهم بعد اكتشا

منطقة مكة المكرمة، وغيرها من مناطق المملكة تواصل النظر في عدد من ملفات المساهمات الوهمية، في حين أغلقت 

ل الحق الخاص قائماً، وكشفت ملفات عدة تضمنت أكثر من ملياري لاير، حيث أصدرت أحكامها في الحق العام، ومازا

، أن أبرز "غسل أموال"والتي صنفت كـ" سوا"التحقيقات التي جرت في ملف المساهمات الوهمية من بينها مساهمات 

أسباب تورط المواطنين في القضية الشهيرة والتي جمع خاللها مبالغ مالية تتجاوز مليار لاير هو مشاركة شخصيات 

 .يادة عدد الضحايامجتمعية معروفة أسهمت في ز

يذكر أن ملفات المساهمات الوهمية التي تنظرها المحاكم على أنها من قضايا النصب واالحتيال المالي، وأكل أموال الناس 

قضية سلمت للدوائر القضائية في محافظة جدة، وتصل  10بالباطل، تزايدت خالل الفترة الماضية، إذ تجاوزت عددها 

 .تها إلى مليار لايري يطالب بإعادالمبالغ الت
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 رعى امللتقى الوطني للوقاية من االستغالل اجلنسي لألطفال 
 عرب اإلنرتنت 

اهتمام اململكة وعنايتها حبقوق اإلنسان وحقوق : ويل العهد
 الطفولة ينطلق من تعاليم ديننا احلنيف

 م1056نوفمبر  56 -هـ 5418صفر  56جريدة الجزيرة األربعاء : المصدر
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 :إبراهيم الدوخي -تصوير / واس  -علي بالل  -« الجزيرة»

لداخلية مساء رعى صاحب السمو الملكي األمير دمحم بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ا

أمس الملتقى الوطني للوقاية من االستغالل الجنسي لألطفال عبر اإلنترنت الذي ينظمه األمن العام بالتعاون مع عدد من 

 .جهات وزارة الداخلية والوزارات الحكومية بمشاركة دولية وإقليمية ومحلية وذلك في فندق الريتزكارلتون بالرياض

الحفل يرافقه صاحب السمو الملكي األمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز ولدى وصول سمو ولي العهد مقر 

ثم عزف السالم . مستشار سمو وزير الداخلية كان في استقباله معالي مدير األمن العام الفريق عثمان بن ناصر المحرج

وبعد أن . لمعرض المصاحب للملتقىعقب ذلك تجول سمو ولي العهد في ا. الملكي، بعده صافح سموه عدداً من األطفال

ثم شاهد سمو . أخذ سموه مكانه في المنصة الرئيسة بدئ الحفل الخطابي المعد لهذه المناسبة بتالوة آيات من القرآن الكريم

ً وثائقياً عن جرائم االستغالل الجنسي لألطفال ودور المؤسسات  األمير دمحم بن نايف بن عبدالعزيز والحضور فيلما

 .ة واألهلية في مكافحتهاالحكومي

 كلمة الفريق المحرج

بعد ذلك ألقى معالي مدير األمن العام الفريق عثمان بن ناصر المحرج كلمة بين فيها أن المتأمل في تاريخ المملكة العربية 

تى صوره السعودية يقف شاهداً على جهودها في خدمة السالم ونشر العدل واإلخاء بين الناس ومحاربة الظلم والفساد بش

التي كفلت حق كل مواطن ومقيم ليعيش بأمن وسالم وحياة  -ملسو هيلع هللا ىلص -حيث سنّت األنظمة المستمدة من كتاب هللا وسنة رسوله

كريمة، مؤكدا دور المملكة الريادي في حماية حقوق اإلنسان في شتى المجاالت وعنايتها بحماية األطفال بشكل خاص 

وأفاد معاليه أن الملتقى يشارك فيه نخبة من الخبرات . لهم أو االتجار بهم بأي شكل من األشكالوإدراكها لخطورة استغال

، ومكتب «األنتربول»البحثية واألكاديمية واألمنية والهيئات الدولية والجمعيات الوطنية المتخصصة كالشرطة الدولية 

لة تحت المجهر والوصول إلى رؤى واضحة المعالم األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة المنظمة، لوضع المشك

لكيفية الوقاية منها وتأكيد أهمية تضافر جميع الجهود الدولية واإلقليمية لمواجهة مختلف أشكال استغالل األطفال عبر 

ً في حياة الناس ال يُستغنى عنها، والجميع يعي أن هذه  شبكات االنترنت، مشيرا إلى أن تقنية االنترنت أصبحت واقعا

عقب ذلك ألقى . التقنية تصاحبها آثار عديدة أخطرها ما يتصل بالجانب األمني نظراً لتهديدها المباشر للفرد والمجتمع

سفير األمم المتحدة مدير مكتب األمم المتحدة اإلقليمي لمكافحة الجريمة والمخدرات لدول مجلس التعاون لدول الخليج 

مة نقل في مستهلها تحيات معالي نائب األمين العام لألمم المتحدة الرئيس التنفيذي العربية القاضي الدكتور حاتم علي كل

لمكتب األمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات لسمو ولي العهد، وتقدير معاليه للجهود التي تبذلها المملكة العربية 

تحدة، عبر وزارة الداخلية وقطاعاتها المتخصصة السعودية في مجال األمن وحماية اإلنسان وشراكتها الوثيقة مع األمم الم

وأعرب عن الشكر باسمه . المختلفة، في مكافحة الجريمة والمخدرات وتحفيز التعاون على المستويات اإلقليمية والدولية

ادرات واسم الفريق اإلقليمي لألمم المتحدة لدول مجلس التعاون الخليجي لسمو ولي العهد على رعايته الدائمة لتلك المب

التطويرية الرائدة في مجال استشراف التحديات األمنية المعاصرة ودعم سبل مواجهتها بأنجع األساليب المستحدثة ووفقاً 
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لمعايير األمم المتحدة، ولعل خير مثال هو توجيه سموه لقطاع األمن العام بالمملكة لتنظيم واستضافة هذا المحفل الدولي 

المتنامية على األطفال، وهم عماد األجيال القادمة، بتسليط أسلحة الجرم االلكتروني لتسليط الضوء على هذه اخطورة 

 ً  .وتسخير أنيابه المخترقة ألوصالنا الستغالل األطفال جنسيا

إن األمم المتحدة إذ تقدر لسمو ولي العهد وللمملكة مبادرتها باستضافة ملتقى الخبراء الدولي هذا وما يمثله من : وقال

ة لتبادل الرؤى والخبرات، وإذ تعتز بشراكتها وتعاونها الدائم مع مديرية األمن العام في المملكة الستمرار فرصة سانح

وديمومة شراكة األمن العام الوثيقة في برامج األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة، فإننا نجدد تعهدنا التام بتسخير كل 

ولية متطورة وفريقها اإلقليمي لخدمة مبادرات المملكة المستنيرة التي طالما ما لدى األمم المتحدة من معايير وخبرات د

 .أثرت الجهود الدولية واإلقليمية لمنع ومكافحة الجريمة المنظمة والوقاية منها

وجدد شكره وتقديره في ختام كلمته لسمو ولي العهد وفريق عمل وزارة الداخلية في هذا الملتقى الرائع وخص بالشكر 

ي مدير األمن العام الفريق عثمان المحرج وفريق عمله على جهودهم المضنية في تنسيق وتنظيم هذا المحفل، متمنياً معال

للحضور التوفيق في مسعاهم ونقاشاتهم المثرية عبر محاور الملتقى المتعددة وصوالً إلى خارطة طريق وتوصيات ناجعة 

ً تدعمها األمم المتحدة لمواجهة االستخدام اآلثم   .لالنترنت في استغالل األطفال جنسيا

 كلمة ولي العهد

الحمد هلل رب العالمين والصالة : بإلقاء كلمة بهذه المناسبة فيما يلي نصها -حفظه هللا -عقب ذلك تفضل سمو ولي العهد

سادة قادة وممثلو أصحاب المعالي والسعادة ال. والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين

يسرني أن أكون معكم في هذا : أيها اإلخوة. األجهزة والمنظمات الدولية اإلخوة الحضور السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

ً هو غاية في األهمية وهو موضوع حماية األطفال من أخطر ظاهرة تهدد مقومات  الملتقى الهام الذي يبحث موضوعا

براءة الطفولة وتستبيح كرامة اإلنسان الذي كرمه هللا وحرم االعتداء عليه بأي شكل من  مجتمعاتنا اإلنسانية وتنتهك

 .األشكال

إن استضافة المملكة العربية السعودية لهذا الملتقى يعكس بوضوح ما توليه المملكة بقيادة سيدي خادم : أيها اإلخوة

هتمام وعناية بحقوق اإلنسان عموماً وحقوق الطفولة على من ا -حفظه هللا-الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز 

وجه الخصوص وهو اهتمام ينطلق من تعاليم ديننا اإلسالمي الحنيف الذي يُحرم االعتداء على النفس البشرية وسوء 

 .حالتعامل معها ويعطي اهتماماً لألسرة وللطفولة على وجه الخصوص باعتبارها أساس بناء المجتمع اإلنساني الصال

إن قيام االتفاقات والمعاهدات الدولية التي تجرم أعمال المتاجرة واستغالل براءة األطفال ال تكفي وحدها في : أيها اإلخوة

مواجهة هذه الظاهرة اإلنسانية الخطيرة إذ البد أن يساند هذه المعاهدات وعي عام مستنير يدرك خطر هذه الظاهرة 

ة أجيال المستقبل وصناع حضارة الشعوب واألمم من مخاطر السلوكيات ويعزز جهود مكافحتها لكي تتحقق حماي

 .المنحرفة

إننا نتطلع إلى أن يحقق هذا الملتقى غايته السامية وأن يسهم في تعزيز الجهود الدولية في سبيل مواجهة : أيها اإلخوة

غير مقبول من ذوي التوجهات ظاهرة استغالل براءة أهم فئة من فئات مجتمعنا اإلنساني والتي هي محل استهداف 

ً شاكرين للقائمين على هذا الملتقى  والسلوكيات المنحرفة عن الفطرة اإلنسانية التي فطر هللا عليها الناس جميعا

 .والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته. وهللا نسأل للجميع التوفيق والسداد. وللمشاركين في أعماله جهودهم المخلصة

ثم عزف . مير دمحم بن نايف بن عبدالعزيز هدية تذكارية بهذه المناسبة قدمها معالي الفريق المحرجإثر ذلك تسلم سمو األ

 .السالم الملكي بعده غادر سمو ولي العهد مقر الحفل بالحفاوة والتكريم

األمير  حضر الحفل صاحب السمو األمير سعود بن عبدهللا بن ثنيان رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع وصاحب السمو

الدكتور بندر بن عبدهللا بن مشاري مساعد وزير الداخلية لشئون التقنية وعدد من أصحاب المعالي الوزراء وكبار 

 .قادة القطاعات األمنية والعسكريةالمسؤولين من مدنيين وعسكريين و
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 القضاء يتصدى حبزم ويعاق  بشدة : وزير العدل

 من يستغل األطفال عرب اإلنرتنت
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 :علي بالل -« الجزيرة»

كتور وليد بن دمحم الصمعاني أمس الجلسة الثانية في رأس معالي وزير العدل رئيس المجلس األعلى للقضاء الشيخ الد

الملتقى الوطني للوقاية من االستغالل الجنسي لألطفال عبر اإلنترنت، الذي تنظمه وزارة الداخلية واألمن العام بمشاركة 

 .دولية وإقليمية عربية ومحلية، في فندق الريتزكارلتون في الرياض

اإلطار القانوني والنظامي لتجريم االستغالل الجنسي لألطفال عبر »: عنوانوعد معاليه خالل الجلسة التي حملت 

ً إلى أن القضاء في المملكة « اإلنترنت استغالل األطفال عبر اإلنترنت من الجرائم التي يشدد القضاء في عقوباتها، الفتا

اً أن المحاكم الجزائية فصلت في أكثر يتصدى بحزم لكافة جرائم المعلوماتية وفقاً لألنظمة االجرائية والموضوعية، كاشف

هو الجانب « األمن الوقائي»وأشار معاليه إلى أن . قضية متصلة بالجرائم المعلوماتية خالل العام الماضي 5000من 

الضروري في مجال استغالل األطفال عبر اإلنترنت، موضحاً أهمية هذا الملتقى الذي يتطرق إلى خطورة جرائم 

 .لألطفال عبر اإلنترنت خصوصاً مع تزايد أعداد المستخدمين لإلنترنت في المملكةاالستغالل الجنسي 

ولفت إلى أن المملكة بادرت في إصدار العديد من األنظمة التي تجرم ممارسات استغالل األطفال عبر اإلنترنت وتحدد 

م وتحديد العقوبات الرادعة لها وهو مما اإلطار النظامي والقضائي لها والسيما من حيث بيان األفعال المكونة لتلك الجرائ

 .يدخل في مشمول عدة أنظمة منها نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ونظام الحماية من االيذاء، وغيرهما من األنظمة

وأكد معاليه أن جلسات الملتقى تعبر عن موضوع مهم في الوقت الحاضر، مقدماً شكره وتقديره إلى صاحب السمو الملكي 

القائمين على تنظيم هذا  دمحم بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وكافة األمير

 .الملتقى
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 العمل بضوابط نقل ذوي الظروف اخلاصة: التعليم

 أيام 22بعد  
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 :ناصر السهلي -« الجزيرة »

الخاصة، وسيتم تحديث نظام عين _الظروف_أحمد دمحم العيسى ضوابط نقل المعلمين ذوي. اعتمد معالي وزير التعليم د

حاالت طبية يتم نقل المعلم والمعلمة ( 5) حاالت اجتماعية و( 8)ل عشرة أيام، وتضمنت الضوابط وفقاً لها وتفعيله خال

 .بموجبها 

وحدّدت اللجنة المركزية للظروف الخاصة نقل المعلم أو المعلمة في حاالت كان أحدهما وحيد والديه، أو عند وفاة أحد 

نف واإليذاء الجسدي، كما تضمنت نقلهما إذا كانا من ذوي شهداء والديهما، أو زوج المعلمة، أو طالقها أو تعرضها للع

 (الزوجات واألبناء والبنات والوالدين ومن يعولهم الشهيد شرعاً قبل وفاته)الواجب 

 :كما ينقل المعلم والمعلمة فوراً في الحاالت الطبية التالية

رة التعليم التي يعمالن بها أو أحد أبنائهما أو مرض أحدهما، بمرض ال يمكن عالجه في حدود المنطقة الجغرافية إلدا

زوجة المعلم أو زوج المعلمة أو احد والديهما شريطة عدم وجود من يعولهم من الذكور أو اإلناث ممن تزيد أعمارهم عن 

  .ع الطلبعاماً عند رف58

 

 
تتعاون مع جامعة األمرية نورة إلطالق « اهلل يعطيك خريها»

 «سالمة أسرتي»برنامج 
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 :ناصر السهلي -« الجزيرة»

عاون مع جمعية األطفال المعوقين ممثلة في المبادرة الوطنية أقرت جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن تدشين عالقة ت

الذي ستطلقة المبادرة بالتعاون مع « سالمة أسرتي»وذلك بتفعيل البرنامج التوعوي « هللا يعطيك خيرها»للسياقة األمنة 

 .الجامعة قريبا

حمن أن الجامعة ستدشن عالقة تعاون هدى بنت دمحم العميل مدير جامعة األميرة نورة بنت عبد الر. وقد أوضحت معالي د

من خالل « سالمة أسرتي»مع جمعية االطفال المعوقين لمساندة مبادرة هللا يعطيك خيرها وتفعيل البرنامج التوعوي 

 .البرنامج النسائي المتفق عليه وتقوم به الجامعة والمبادرة

ين عن سعادته بهذا التعاون من الجامعة مع وأعرب المهندس عثمان الفارس عضو مجلس إدارة جمعية األطفال المعوق

شكره وتقديره إلدارة الجامعة برئاسة معالي الدكتورة هدى بنت دمحم العميل مديرة الجامعة وكافة المشاركات في البرنامج 

 .على تفاعلهم وموافقتهم للمشاركة في البرنامج والمبادرة والتعاون مع الجمعية« سالمة أسرتي»التوعوي 

http://www.al-jazirah.com/2016/20161116/lp1.htm
http://www.al-jazirah.com/2016/20161116/ln20.htm
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جامعة األميرة نورة هي واحدة من أهم الصروح التعليمية والعلمية في المملكة والمنطقة ولها دور كبير في  إن: وقال

تعظيم ورفع الكفاءة العلمية للمرأة السعودية فضال عن دورها البحثي واالجتماعي في المملكة وأشار إلى أن تعاون 

مج والمبادرات التي تسعى إلى توعية المجتمع بمختلف فئاته الجامعة مع الجمعية في مبادراتها سيسهم في تعزيز البرا

 .وأنواعه خاصة أن المرأة لها الدور الرئيسي والمؤثر في المجتمع

أهدافه بالحد من الحوادث وتوعية كافة أفراد األسرة بخطورة إهمال « سالمة أسرتي»وأعرب عن أمله أن يحقق برنامج 

سيارة وسيكون لألم دور محوري في رسالة البرنامج التوعوية وفق عمل إعالمي أفرادها وسائل السالمة داخل وخارج ال

 .وتوعوي مهم وجديد في طرحه

الجدير بالذكر أن الحوادث تضرب األسر وبصورة مستمرة وتسبب مآسي مؤلمة مما يؤثر على حالة أفرادها في نواحي 

 .نفسية واجتماعية واقتصادية

أطلقتها منذ أكثر من عامين جمعية األطفال المعوقين بالتعاون مع وزارة الداخلية « اهللا يعطيك خيره»يذكر أن مبادرة 

ممثلة باإلدارة العامة للمرور، وتهدف الحملة إلى التوعية بأنظمة السالمة المرورية وتعزيز الوعي المجتمعي بالقوانين 

 .رورية وتحفيزهم على االلتزام بهاالم

 

 
في وجود خطط لبيع حصصه صندوق االستثمارات العامة ين

 يف شركات حملية
 م1056نوفمبر  56 -هـ 5418صفر  56جريدة الجزيرة األربعاء : المصدر

jazirah.com/2016/20161116/ln40.htm-http://www.al 

 

 :واس -« الجزيرة»

أمس وجود أي خطط لديه لبيع الحصص التي يملكها في الشركات المحلية، وأوضح   امةنفى صندوق االستثمارات الع

 .الصندوق في بيان صادر عنه أنه ليس لديه خطة أو نية لتقليص حصته التي يمتلكها محليًا في المملكة

في سبيل تنويع  وجاء نفي الصندوق بعد تقرير نشرته شبكة بلومبيرغ اإلخبارية، زعم أن الصندوق يدرس عدة خيارات

أن ما ورد في التقرير ال أساس له من الصحة، بل إن الصندوق يرى أن استثماراته في السوق « :محفظته، وأكَّد البيان

المحلية له عوائد مجدية، وأنه ال يرى مبررا للتفكير في تقليصها بتاتا، كما أن كل استثمارات الصندوق المحلية والعالمية 

أن « :وأضاف . الوطني السعودي وكل عوائدها قائمة على خدمة االقتصاد الوطني السعودي قائمة لخدمة االقتصاد

استثماراته في الشركات المحلية هي أكثر من مجرد استثمار تجاري فحسب، فهي دعم لالقتصاد الوطني أيضاً، إيمانا بقوة 

 .«الشركات المحلية ومتانة االقتصاد الوطني

العامة يقع من الناحية اإلشرافية تحت مجلس الشؤون االقتصادية والتنمية السعودي الذي يذكر أن صندوق االستثمارات 

وقد أعيدت بناء . 1055يرأسه صاحب السمو الملكي األمير دمحم بن سلمان بن عبد العزيز ولي ولي العهد منذ مارس 

بما  1010تتواكب مع رؤية السعودية استراتيجية الصندوق بعيدة المدى حسب توجيهات سموه الكريم بعد هذا التغيير ل

 .يحقق العائد األفضل للوطن والمواطن على المدى القريب والبعيد

 

 

 

 

http://www.al-jazirah.com/2016/20161116/ln40.htm


 

   

يف الصحافة  حقوق اإلنسان  

112 

 

 من األحكام% 10املماطلة تعطل 
 م1056نوفمبر  56 -هـ 5418صفر  56جريدة الوطن األربعاء : المصدر

http://www.alwatan.com.sa/Local/News_Detail.aspx?ArticleID=284358&CategoryID=5  

 

      PM 50:48 55-55-1056سليمان العنزي : الرياض

ألفا  118، بنحو 5411قدرت وزارة العدل عدد األحكام القضائية الواجبة في قضايا المنازعات المالية خالل العام الماضي

وبحسب المؤشرات العدلية الخاصة بطلبات التنفيذ المنتهية، . مليار لاير 540حكما، بمبالغ إجمالية تصل ألكثر من  618و

 841ألفا و 88من إجمالي طلبات التنفيذ بواقع % 18.9فقد وصل عدد األحكام المعطل تنفيذها جراء مماطلة المدينين إلى 

من نظام قضاء التنفيذ، التي تخول  46وقام قضاة التنفيذ بإدراجها تحت المادة . لمماطلةمطالبة، ما زالت معطلة بسبب ا

 .للقضاة اتخاذ إجراءات فورية صارمة بحق المماطلين تصل إلى الحبس وحجز الممتلكات

 46نص المادة  

ن أموال تكفي للوفاء بالدين خالل إذا أنه لم ينفذ المدين، أو لم يفصح ع"من نظام قضاء التنفيذ، على اآلتي  46تنص المادة 

خمسة أيام من تاريخ إبالغه بأمر التنفيذ، أو من تاريخ نشره بإحدى الصحف إذا تعذر إبالغه، عدّ مماطال، وأمر قاضي 

 : التنفيذ حاال بما يأتي

 . منع المدين من السفر - 5

 . موال وما يؤول إليهاإيقاف إصدار صكوك التوكيل منه بصفة مباشرة، أو غير مباشرة في األ - 1

اإلفصاح عن أموال المدين القائمة وعما يرد إليه مستقبال، وذلك بمقدار ما يفي بالسند التنفيذي، وحجزها، والتنفيذ  - 1

 . عليها، وفقا ألحكام هذا النظام

 . اإلفصاح عن رخص وسجالت أنشطة المدين التجارية والمهنية - 4

 . مات االئتمانية بواقعة عدم التنفيذإشعار مرخص له بتسجيل المعلو - 5

 إجراءات أخرى

 :أيا من اإلجراءات اآلتية -إضافة إلى ما سبق بحسب الحال  -ولقاضي التنفيذ أن يتخذ 

 . منع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين، وحجز مستحقاته المالية لديها، وإشعار قاضي التنفيذ بذلك -أ 

 .من التعامل معه بأي صفةمنع المنشآت المالية  -ب  

األمر باإلفصاح عن أموال زوج المدين، وأوالده، ومن تشير القرائن إلى نقل األموال إليه، أو محاباته، وإذا تبين  -ج  

 .االشتباه بأن هناك أدلة أو قرائن على إخفاء األموال، يحال الطلب إلى قاضي الموضوع للنظر فيه

 .النظام حبس المدين وفقا ألحكام هذا -د  
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 نسبة تراجع إحالل السعوديني بالوظائف احلكومية %21
 م1056نوفمبر  56 -هـ 5418صفر  56جريدة الوطن األربعاء : المصدر

l/News_Detail.aspx?ArticleID=284356&CategoryID=5http://www.alwatan.com.sa/Loca  

 

      AM 51:54 56-55-1056سليمان العنزي : الرياض

انخفضت نسبة إحالل السعوديين محل الموظفين غير السعوديين في الجهات الحكومية التابعة للخدمة المدنية خالل العام 

، إذ لم يتم خالل العام المالي المنصرم سوى إحالل 5416/5415مقارنة بالعام المالي % 81، بنسبة 5411/5416المالي 

فيما بلغت نسبة انخفاض إحالل الموظفين العام . سعوديا تم إحاللهم العام الذي سبقه 656موظفا سعوديا، مقابل  555

لهم في ذلك ، حيث بلغ عدد السعوديين الذين تم إحال%91.8نحو  5415/5414المالي الماضي مقارنة بالعام قبل الماضي 

 .موظفا وموظفة 5181العام 

 الوظائف الصحية األكثر إحالال 

، فقد بلغ عدد الموظفين والموظفات 5411/5416بحسب بيانات الكتاب اإلحصائي لوزارة الخدمة المدنية للعام المالي 

 .امرأة 45رجال و 66موظفا وموظفة وهم  555السعوديين الذي تم إحاللهم خالل نفس العام 

سعوديا على  90سعوديين فقط جميعهم رجال، فيما تم إحالل  4، "مراتب"غ من تم إحاللهم ضمن موظفي السلم العام وبل

وبلغ عدد من تم إحاللهم في وظائف أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين . امرأة 40رجال و 50الوظائف الصحية، وهم 

 .نساء 5رجال و 51سعوديا، وهم  51والمعيدين 

  1191إنهاء عقود 

، بلغ نحو 5411/5416أشارت الوزارة إلى أن عدد موظفي القطاع العام غير السعوديين المنتهية عقودهم العام المالي 

موظفا وموظفة غير سعوديين، تم التعاقد معهم للعمل في القطاع الحكومي في نفس  194موظفا وموظفة، مقابل  1191

 .العام

 

 

 
 خطون الرقابةألف مستخدم لإلنرتنت يوميا يت .2

 م1056نوفمبر  56 -هـ 5418صفر  56جريدة الوطن األربعاء : المصدر
http://www.alwatan.com.sa/Local/News_Detail.aspx?ArticleID=284361&CategoryID=5  

 

      PM 50:55 55-55-1056خالد الصالح  :الرياض

كشف نائب رئيس وحدة الدراسات في اإلدارة العامة للشؤون الفنية بوزارة الداخلية أحمد الموكلي، أن عدد الذين 

 -الذي يعد من أبرز الوسائل المؤمنة لتخطي الرقابة على اإلنترنت  -األميركي في السعودية( تور)يستخدمون متصفح 

 .ألف متصفح يوميا 55ا وألف 51بين 

 عناصر مخابراتية 

طالب الموكلي خالل الجلسة األولى للملتقى الوطني للوقاية من االستغالل الجنسي لألطفال عبر اإلنترنت، الذي يقام 

برعاية ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية األمير دمحم بن نايف، بإنشاء مركز للسالمة على اإلنترنت 

لى غرار ما هو معمول به في كثير من دول العالم، مقترحا أن يكون تحت إشراف وزارة الداخلية، ومتابعة شبكات ع

http://www.alwatan.com.sa/Local/News_Detail.aspx?ArticleID=284356&CategoryID=5
http://www.alwatan.com.sa/Local/News_Detail.aspx?ArticleID=284361&CategoryID=5
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التواصل االجتماعي، فكثير من عمليات االستدراج التي تستهدف األطفال تبدأ من هناك، مشيرا إلى أن الوصول لهم يكون 

العنصر المخابراتي في هذه المواقع لعمل كمين افتراضي فعاال وجيدا عن طريق الهندسة االجتماعية، وتوظيف 

 .للمتحرشين

 أسباب استغالل األطفال

بين عميد مركز الدراسات والبحوث في جامعة نايف العربية للعلوم األمنية سابقا الدكتور أحسن طالب، أن إشباع النزوات 

برز أسباب االستغالل الجنسي لألطفال عبر اإلنترنت، الجنسية الشاذة لدى بعض األفراد أو االتجار باألطفال جنسيا، من أ

مشيرا إلى أن االستغالل الجنسي لألطفال هو من الظواهر الجنسية اإلجرامية المستجدة والمتمثلة في استغالل شبكة 

 .اإلنترنت، إذ ينبغي الوقوف تجاه هذه الموجة بشكل سريع وحازم

 ألف جريمة معلوماتية

مجلس األعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، أن استغالل األطفال عبر اإلنترنت يعد أكد وزير العدل، رئيس ال

من الجرائم التي يشدد القضاء في عقوباتها، الفتا إلى أن القضاء في المملكة يتصدى بحزم لكافة جرائم المعلوماتية وفقا 

قضية متصلة بالجرائم  5000في أكثر من  لألنظمة اإلجرائية والموضوعية، كاشفا أن المحاكم الجزائية فصلت

جاء ذلك خالل ترؤسه أمس الجلسة الثانية في الملتقى الوطني للوقاية من االستغالل . المعلوماتية خالل العام الماضي

اإلطار القانوني والنظامي لتجريم االستغالل الجنسي "الجنسي لألطفال عبر اإلنترنت، والذي عقد في الرياض بعنوان 

 ".ال عبر اإلنترنتلألطف

هو الجانب الضروري في مجال استغالل األطفال عبر اإلنترنت، مشيرا إلى أهمية " األمن الوقائي"وقال وزير العدل إن 

هذا الملتقى الذي يتطرق إلى خطورة جرائم االستغالل الجنسي لألطفال عبر اإلنترنت خصوصا مع تزايد أعداد 

 .المستخدمين لإلنترنت في المملكة

 أساليب االستغالل  

أوضح مساعد مدير األمن العام لشؤون األمن اللواء جمعان الغامدي في ورقته التي قدمها للملتقى، أن هذا الملتقى يعد 

فرصة كبيرة لتوعية المجتمع بخطر االستغالل الجنسي لألطفال عبر اإلنترنت، مشيرا إلى قيام وزارة الداخلية باستخدام 

وبين الغامدي أن األسلوب األول . ع عدد من الدول الصديقة للتصدي لمثل هذه الجرائم الخطيرةشتى الطرق والتعاون م

الذي يستخدمه المتحرش عبر اإلنترنت هو ابتزاز الطفل عبر استخدام معلوماته الخاصة والسرية للطفل، وبعضهم 

أما األسلوب الثاني فهو استخدام  .يتحصل عليها بطرق ملتوية، وإذا كان الطفل ذا شخصية ضعيفة، فقد يستجيب له

. المحادثات الشخصية في مواقع التواصل لفترات طويلة حتى يمنح المتحرش الثقة الكبيرة للضحية ويقع فريسة له

وأضاف أن األسلوب الثالث يرتكز على نشر المتحرش لمقاطع جنسية وإباحية تغذي عقلية الطفل حتى يستجيب لها، 

 .استغالله لتنفيذ ما يطلبه منهالمتحرش بذلك وسيلة للتواصل معه وفيطلب منه المزيد، ويجد 
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 من الطلبات استندت إىل أوراق جتارية % 72

 يوما .0مليار ريال حبجم قضايا التنفيذ املالية يف  12
 م1056نوفمبر  56 -هـ 5418صفر  56جريدة األقتصادية األربعاء : المصدر

https://www.aleqt.com/2016/11/16/article_1102373.html  

 

 عبدهللا حامد من جدة

مليون لاير  115مليارا و 10طلب تنفيذ بقيمة تصل إلى  51.018، أن قضاء التنفيذ ينظر في " االقتصادية"علمت 

 .يوما من بداية العام الهجري حتى يوم أمس 45ل استقبلتها محاكم التنفيذ خال

ألف طلب تنفيذ بقيمة ستة مليارات  56وتصدرت الرياض مناطق المملكة، من حيث عدد طلبات التنفيذ التي تجاوزت 

 51 مليونا لاير، فيما احتلت مكة المكرمة المرتبة األولى من حيث قيمة القضايا التي استقبلتها المحاكم، والتي بلغت 894و

 ".طلب تنفيذ 51.054مليونا وبعدد طلبات تنفيذ  585مليارا و

تمكنت محاكم التنفيذ من إنهاء قرابة تسعة آالف طلب حتى "ووفقا لإلحصائيات الرسمية الصادرة عن وزارة العدل، فقد 

كامل، فيما أصدر مليون لاير سعودي، أربعة آالف طلب منها تم تنفيذها بشكل  611مليارات و 50يوم أمس بقيمة بلغت 

على ثالثة آالف طلب تنفيذ التي بناء عليها يلتزم الطرف المنفذ عليه بدفع المبلغ المستحق  46القضاء حكما بموجب المادة 

 ".بحقه 46خالل خمسة أيام أو سيتم تطبيق عقوبات المادة 

يها إلى أوراق تجارية، شيكات في المائة من طلبات التنفيذ استند المدعون ف 11أن « االقتصادية»وقال مصدر لـ 

طلب تنفيذ، اعتمد المتقدمون بها على الورقة التجارية األقوى في  11.510وكمبياالت وسندات أوامر دفع، مشيرا إلى أن 

 .التنفيذ، وهي سند ألمر

إلى ( سند ألمر)وأرجع زهير الحربش المستشار القانوني والمحكم، ارتفاع طلبات التنفيذ المستندة إلى الورقة التجارية 

زيادة الوعي لدى التجار بأهمية هذه الورقة وقيمتها، وأنها أداة ضمان ووفاء، وهي إحدى األدوات المهمة لحفظ الحقوق 

 .وتوثيق الديون، وهي أداة ضمان عند التحرير ومنح التمويل، وأداة وفاء عند االستحقاق، أي عند حلول األجل

تقاضي بموجب السند ألمر، حيث توجد بيانات اختيارية يمكن إضافتها في السند وأضاف أن هناك ميزة أخرى تتعلق بال

ألمر الختصار إجراءات التقاضي، ويتمثل ذلك في شرط الرجوع بال مصروفات أو دون احتجاج، واالحتجاج هنا يعني 

حتجاج بسبب السند ألمر عدم جواز إقامة الدعوى مباشرة لدى مكاتب الفصل في منازعات األوراق التجارية قبل تقديم ا

 .لدى مكتب االحتجاج أوالً 

وأوضح أن السند ألمر المتضمن مثل هذا الشرط يعطي المستفيد منه مزيدا من السرعة والمرونة في عدم التوجه إلى 

 مكتب االحتجاج الواقع في الغرفة التجارية الصناعية، بل يمكنه التوجه مباشرة إلى مكتب الفصل في منازعات األوراق

 .التجارية، األمر الذي يؤدي إلى سرعة البت في دعواه، ويوفر الكثير من الوقت والجهد عليه كدائن

ً للشيك الذي ال يجوز ألطرافه تغيير وظيفته بإرادتهم  وبين أن السند ألمر يمكن استخدامه كأداة ضمان ووفاء خالفا

أن يتضمن توقيع الكفالء، وهو ما يمنح الدائن ضمانا  وتحويله من أداة وفاء إلى أداة ضمان، كما أن السند ألمر يمكن

 .إضافيا، األمر الذي يمكنه من الرجوع على األصيل أو الكفيل دون ترتيب

كما أن المدة الصالحة إلقامة دعوى صرفية بموجب السند ألمر أوسع وأطول خالفاً للشيك، إضافة إلى ذلك فإنه وبمجرد 

سعي ن التعهد بالدفع يقوم، وال يستطيع محرر السند ألمر بعدها التنصل منه أو الصدور السند ألمر وتوقيع محرره، فإ

 .لدى البنك مثالً إليقاف صرفه
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 دوالرا تكلفة العالج للفرد سنويا 1145

 مليون مصاب بالسكري يف السعودية خالل عام 152
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 من الرياض« االقتصادية»

مليون حالة، فيما بلغ عدد حاالت الوفاة المرتبطة  1.8بلغ عدد المصابين بالسكري في المملكة خالل العام الماضي 

دوالرا سنويا، وفق إحصائيات االتحاد  5545حالة، بينما وصلت كلفة العالج واإلدارة للشخص  11.410مرض بال

 .الدولي للسكري

وقال الدكتور مراد المراد، االستشاري ورئيس اللجنة العلمية في اإلدارة العامة لمكافحة األمراض الوراثية والمزمنة، 

رة الصحة، إن معدالت انتشار مرض السكري في المملكة تزداد بشكل خطير، إذ الوكالة المساعدة للطب الوقائي في وزا

 .في المائة من حاالت السكري في السعودية 90يشّكل مرض السكري من النوع الثاني ما نسبته 

وأوضح الدكتور المراد، خالل المؤتمر الصحافي الذي عقدته شركة بوهرنجر إنجلهايم، إحدى الشركات العالمية 

خصصة في صناعة األدوية، بمناسبة اليوم العالمي للسكري في الرياض أخيرا، أن اتباع أنماط الحياة غير الصحية المت

في المملكة أدى إلى تسارع كبير في معدالت انتشار مرض السكري النوع الثاني، بما فيها المعدالت المنخفضة من 

زيادة فرص اإلصابة بأمراض أخرى مرتبطة بالسكري مثل  الحركة والنشاط البدني وارتفاع نسبة التدخين، وبالتالي

ويشّكل مرض السكري من النوع الثاني مشكلة صحية كبرى في السعودية، ويجب . أمراض القلب واألوعية الدموية

تضافر الجهود بين كل من علماء األوبئة المزمنة والباحثين في الصحة العامة والمشرعين الصحيين في البالد لتطوير 

 ".امج شاملة لإلدارة والوقاية من مرض السكري لدى كل أطياف سكان السعوديةبر

من جهته، قال الدكتور عبد الرؤوف محفوظ استشاري الغدد الصماء ورئيس قسم الغدد الصماء في مستشفى الملك فيصل 

 SGLT2على الصوديومإن نموذج العالج بمثبطات البروتين ناقل السكر الكلوي الُمعتمد : التخصصي ومركز األبحاث

يعمل على تخفيض إعادة امتصاص الجلوكوز في مجرى الدم وذلك من خالل طرح الجلوكوز الزائد في ( أمباغليفلوزين)

 .البول

يعد مهما ألن إدارة مرض  SGLT2وأشار إلى أن العالج بمثبطات البروتين ناقل السكر الكلوي الُمعتمد على الصوديوم 

ً كبيراً، حيث يعجز عديد من المصابين به عن الوصول إلى المستويات السكري من النوع الثاني  أمر معقد ويشكل تحديا

المطلوبة من الجلوكوز في الدم، ولهذا السبب، يبرز هذا النموذج كطريقة فعالة لتخفيض مستويات الجلوكوز في الدم 

 .لدموإلدارة مرض السكري من النوع الثاني مع تأثير جيد على وزن الجسم وضغط ا

إن تشخيص اإلصابة : "من جانبه، قال دمحم الطويل مدير عام منطقة الشرق األوسط واألدنى لدى شركة بوهرنجر إنجلهايم

بمرض السكري من النوع الثاني هو حدث قد يغير حياة األفراد بشكل كامل، وهذا ما يدفعنا بشكل رئيس لالستثمار على 

 .بي األعباء المتزايدة في المملكةف إيجاد حلول مبتكرة تلنطاق واسع في الموارد الحالية، وذلك بهد
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 تدربا على استخدام األسلحة وتطاوال على والة األمر
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 عبد السالم الثميري من الرياض

شهرا، وذلك إلثارة الفوضى والفتنة  18أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكما ابتدائيا يقضي بسجن مواطنين 

، إضافة إلى حيازة أحدهما مستندات نصيه تتعلق بالتفجير "تويتر"ليب الرأي العام، وزعزعة النسيج االجتماعي في وتأ

 .عبر الجوال، واقتحام السجون، وتصنيع العبوات الناسفة

رة الفتنة وأثبتت المحكمة إدانة المتهم األول بالتطاول على والة األمر، والسعي لبث الفوضى وتأليب الرأي العام وإثا

وقيامه بربط " تويتر"وزعزعة النسيج االجتماعي واللحمة الوطنية، وذلك عبر حسابه في موقع التواصل االجتماعي 

عالقات محرمة مع نساء ال يمتن له بصلة شرعية وتبادل الرسائل ألغراض سيئة، وإعداده وتخزينه وإرساله ما من شأنه 

 .رمة الحياة الخاصةالمساس بالنظام العام واآلداب العامة وح

وقررت المحكمة تعزير المدعى عليه لقاء ما أدين به بالسجن مدة سنتين تبدأ من تاريخ إيقافه، ونظرا لتوبة المدعى عليه 

من نظام اإلجراءات الجزائية والمادة  154وندمه قررت المحكمة وقف تنفيذ نصف المدة المحكوم بها عليه استنادا للمادة 

اإلرهاب وتمويله، إضافة إلى مصادرة هاتفه الجوال المضبوط بحوزته، وإغالق حسابه على موقع  من نظام جرائم 15

كما قررت المحكمة منعه من . من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية 51استنادا للمادة رقم " تويتر"التواصل االجتماعي 

فيذ الحكم وإطالق سراحه استنادا إلى المادة السادسة السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم به بعد اكتساب الحكم للقطعية، وتن

 .من نظام وثائق السفر

كما أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكما ابتدائيا يقضي بثبوت إدانة مواطن بالخروج للقتال في موطن الفتنة 

األسلحة والمشاركة معهم سورية دون إذن ولي األمر، وانضمامه إلى إحدى الجماعات اإلرهابية، وتدربه على استخدام 

في القتال وتخزينه في جهازه الجوال ما من شأنه المساس بالنظام العام، وذلك من خالل حيازته مستندات نصيه تتعلق 

 .اقتحام السجون، والعبوات الناسفةبالتفجير عبر الجوال، و
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 قريباً .. مشروع لرتقيم املقابر إلكرتونياً : «إدارة التبجهيزات»
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 (الرياض)دمحم سعود 

يين العاملين في المقابر يعيشون حياة طبيعية، يستمتعون بدورهم اإلنساني، للموت رهبة، وللحياة لذة، إال أن السعود

 .وعملهم في استقبال الموتى إلى محطتهم األخيرة، ودفنهم في القبور

وال تختلف حياة العاملين في المقابر عن غيرهم، بل إنهم يتفاخرون بمواساة أهل المتوفين، واألخذ بيدهم، والعمل على 

 .مليات الدفن، التي تخيف معظم الناسراحتهم أثناء ع

ويتعامل عمال المقابر مع المستفيدين من خدماتهم بطريقة واحدة، ركيزتها العطف واللين والمواساة، واعتادوا على 

 .الطبيعية مشاهد الحزن يومياً، إال أنهم يرمون هموم عملهم بعد انتهاء دوامهم ليعودوا لحياتهم

ة الرياض، والتقت عددا من العاملين فيها، إذ شددوا على أن حياتهم طبيعية، وعملهم في مقابر مدين« عكاظ»وجالت 

إنساني بالدرجة األولى، كونهم يعملون على تسهيل دفن المتوفين، ومساعدة ذويهم في عمليات الدفن، ويفتخرون بما 

 .يقدمونه من عمل في خدمة الدين والوطن

المقابر منذ ستة أعوام، وأمارس عملي بشكل طبيعي أسوة بموظفي الدولة أعمل في »: «عكاظ»ويقول خالد الوحشي لـ

ً من البشر يطغى «اآلخرين، إذ تقتصر مهمتي على تسجيل المعلومات وترقيم القبور ً إلى أنهم يواجهون أصنافا ، الفتا

 .الحزن واألسى عليهم، لفقدانهم قريبا لهم

لي المتوفين بلطف ولين، ويعملون على راحتهم، ومساعدتهم منذ دخولهم بينما يؤكد زميله دمحم السعيد أنهم يعاملون أها

 .المقبرة، وحتى خروجهم، وفي بعض المرات نساعدهم في عمليات الدفن إذا لزم األمر ذلك

حياتي طبيعية، وزوجتي وأقاربي وأصدقائي متقبلون لعملي في المقابر، لكن في بعض المرات حينما أُبرز »: ويضيف

 .، مشيراً إلى أن عمله ال يشكل خوفاً بالنسبة له«لدى موظفين آخرين يتخوفون مني بطاقة عملي

، «عكاظ»المهندس علي مفرح لـ( اإلدارة المسؤولة عن المقابر)ويوضح مدير إدارة التجهيزات في أمانة منطقة الرياض 

ماتهم تكمن في متابعة الجنائز منذ شخصا، موزعين على المقابر، ومه 510أن عدد العاملين في مقابر الرياض يصل إلى 

 .وصولها إلى الدفن، الذي يعتمد على تصريح رسمي

 8ويضيف أن دوام العاملين في المقابر يكون طوال اليوم، وهم موزعون على مجموعات، بحيث كل فرقة تعمل خالل 

ً إلى أن العاملين في ال مقابر موظفون رسميون وآخرون ساعات، وال عالقة لهم بالدفن إال إذا طلب منهم ذلك، الفتا

 .مدرجون على برنامج التشغيل الذاتي

في حقيقة األمر نالحظ »ويؤكد أن طبيعة عملهم شاقة، لكنهم يستمتعون به، ويبذلون جهوداً كبيرة أثناء هطول األمطار، 

 .«لمتوفينعليهم حب العمل والقيام بدورهم بشكل كبير، ويساعدون زوار المقابر في دفن وزيارة أقاربهم ا

قبراً في المقبرة الواحدة، من خالل عدد من  10هذه مهمة المقاول الذي يحفر يومياً نحو »: وعن حفر القبور، يقول علي

، مشيراً إلى وجود ترقيم خاص بالقبور، وستعمل «العاملين معه، وليس من مهمة السعوديين الذين يعملون في المقابر

 .رقيم اإللكترونياألمانة خالل الفترة القادمة بالت

 ويواسون أهالي المتوفين ويشاركونهم الحزن.. 

في المكتب الخاص بمقبرة أم الحمام توافد عدد من ذوي المتوفين إلى المكتب يسألون عن اإلجراءات « عكاظ»أثناء وجود 

يختلف عن غيرهم من الموظفين المتبعة بعد دفن أقاربهم، إال أن تعامل العاملين في المقبرة كان إنسانياً بالدرجة األولى، و

 .في اإلدارات الحكومية األخرى
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وبادر أحد العاملين في المقبرة بتقديم العزاء للمراجعين، وتقديم المياه لهم، ومواساتهم في حزنهم، وسرعة تقديم األوراق 

ندس علي مفرح أن دور الخاصة بالدفن، وشرح موقع القبور لهم، إذ يؤكد مدير إدارة التجهيزات في أمانة الرياض المه

 .العاملين في المقابر كبير جداً، ويتسمون باللطف واللين مع أهالي المتوفين، ويقدمون لهم ما يحتاجونه

ويضيف أن العاملين في المقابر دورهم إنساني، ويبادرون في خدمة أهالي المتوفين قبل أن يسألوهم، ويقدمون العزاء لهم، 

 .ويتأثرون بحزنهم

 وورث المهنة من والده.. في المقبرة المولد يسكن

في زاوية مقبرة أم الحمام بمدينة الرياض يعيش المواطن رزق هللا المولد في منزل صغير، يجاور المقابر، وضيوفه 

 .أموات، وزواره يغلب الحزن على وجوههم، إال أنه يتبادل الطرفة مع زمالئه، مؤمناً بطبيعة الحياة، والقدر خيره وشره

عاماً، ويتنقل بينها في الرياض، واستقر به الحال في مقبرة أم  19الذي قدم من مدينة الطائف يعمل في المقابر منذ  والمولد

 .الحمام، يتفاخر بعمله ووجوده بالقرب من األموات، واستقبالهم ودفنهم

مل في مقبرة العود، وألفت أنا من سكان مدينة الطائف وقدمت منها مع والدي الذي كان يع»: «عكاظ»ويقول رزق هللا لـ

 .«حياة المقابر منذ الصغر، كوني مرافقاً لوالدي، والتحقت بالعمل بعد وفاته بستة أشهر

ويضيف أنه عمل في عدد من المقابر بالرياض، ومنها الدرعية والنسيم إلى أن استقر به الحال في مقبرة أم الحمام، التي 

 .داً أن الوضع بالنسبة له وألوالده طبيعي جداً وال يخاف من الموتيسكن فيها اآلن برفقة زوجته وأطفاله، مؤك

استقبلت جثامين عدد من الشخصيات »: ويتعامل المولد مع المتوفين بنمط واحد وال يفرق بينهم، ألن مهمته محددة، ويقول

ً «المشهورة في السعودية، منهم سعود الدوسري وماجد الشبل وآخرون ال أتذكر أسماءهم إلى أنه يحرص على  ، الفتا

 .مواساة أهل المتوفين منذ دخولهم وحتى خروجهم من المقبرة، وتقديم الخدمة التي يحتاجونها

وعن المواقف التي مرت به، يوضح أن المواقف واحدة باستثناء جهل عدد من زوار المقبرة لطريقة الدفن، ما يجبره 

همة الراغبين في زيارة قبور أقاربهم من خالل تحديد مكان القبر وزمالءه على مساعدتهم في ذلك، مشيراً إلى أنه يسهل م

 .لهم

 14أن عمل المقابر طوال الـ ويذكر أن سكنه بالمقبرة لحراستها، واستقبال الجنائز في أوقات متأخرة من الليل، ال سيما

 .ساعة
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 (الدمام)فاطمة آل دبيس 

ية لنظام المحاماة ذات الصلة بشروط عن صدور توجيهات بمراجعة األحكام الواردة في الالئحة التنفيذ« عكاظ»علمت 

وضوابط قيد راغبي ممارسة مهنة المحاماة للنظر في تضمينها في ضوابط وشروط قيد وقبول المحاميين بوزارة العدل، 

 .بما ال يخل بتطبيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول الخليج، مع استثناء قضايا المحكمة الجزائية المتخصصة

المصادر أن الخطوة جاءت متوافقة مع قرار مجلس الوزراء بشأن اعتماد وثيقة السوق الخليجية المشتركة من  وذكرت

موطني دول مجلس التعاون، إضافة إلى توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء المتخذة فيما يخص طلب الموافقة على 

س، مع استثناء قضايا المحكمة الجزائية المتخصصة من ضوابط قيد راغبي ممارسة مهنة المحاماة من مواطني دول المجل

 .قيامهم بالترافع فيها

وطالب التوجيه من اللجنة الموكل إليها بالعمل وضع الضوابط واآلليات التنفيذية لممارسة مهنة المحاماة لمواطني دول 

ما يماثلها في دول المجلس من مجلس التعاون مع إضافة ضابط يتضمن استثناء قضايا المحكمة الجزائية المتخصصة أو 

ترافع محامي دول الخليج، وتزويد األمانة العامة للمجلس بالمقترح المقدم من المجلس لتضمينه عند مراجعة القانون 

  .الموحد لدول التعاون

 

 
 خالل شهرين« هيئة القاصرين»تسليم بيت مال املدينة لـ 

 م1056نوفمبر  56 -هـ 5418صفر  56جريدة عكاظ األربعاء : المصدر

http://www.okaz.com.sa/article/1509103  

 

 (الرياض)عبدهللا الغامدي 

مليار لاير لألوقاف  488أوضح مدير بيت المال في محكمة المدينة المنورة عبدالمجيد المحيميد أن في إدارته قرابة 

يون لاير للمجاهيل، ويعمل بيت المال على ترحيل األموال التي مضى عليها خمسة أعوام إلى وزارة مل 511والقصر، و

وفي أقل من شهرين سيتم . مليون لاير كما سلم بيت المال المالية عددا من األوقاف 15وبلغ إجمالي ما تم ترحيله . المالية

 .قاصرينتسليم جرد بيت المال للهيئة العامة للوالية على أموال ال

من جانبه، أثنى رئيس المحكمة العامة بالمدينة المنورة باإلنابة صالح العريني بإنشاء الهيئة العامة للوالية على أموال 

محاكم المملكة، األمر الذي يعود بما يعود بالنفع الكبير على  القاصرين ومن في حكمهم لتحل محل بيوت المال في جميع

ن بقاء األموال دون تنمية يفقدها قيمتها وإنشاء الهيئة سيساهم في تنمية أموال وأضاف أ. القاصرين ومن حكمهم

 .القاصرين

جاء ذلك في لقاء رئيس الهيئة العامة للوالية على أموال القاصرين عبدالعزيز المهنا مع رئيس المحكمة العامة في المدينة 

وسعى العاملون في . يئة من أجل تنمية أموال أصحابهاالمنورة أمس، وأشار المهنا إلى أن الدولة حرصت على إنشاء اله

http://www.okaz.com.sa/article/1509125
http://www.okaz.com.sa/article/1509103
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. الهيئة بوضع برنامج حاسوبي دقيق وفق المعايير المالية العالمية لكافة األموال التي ترد إلى الهيئة والمنصرف منها

محاكم المملكة وأمضت الهيئة نحو العام ونصف العام في إعداد البرنامج لضمان دقة العمل وأكد المهنا أن بيوت المال في 

 .مليارا، تخص األوقاف وستحال للهيئة العامة لألوقاف حال تفعيلها ألعمالها ونشاطها 10تضم قرابة 

 

 
 خمالف باملدينة املنورة 2122يضبط « األمن»

  م6105نوفمبر  56 -هـ 1845صفر  56جريدة اليوم األربعاء : المصدر
http://www.alyaum.com/article/4166708 

 

 المدينة المنورة -واس 

مخالفين لنظام اإلقامة والعمل  5105تمكنت الجهات األمنية بأفرع األمن العام بمنطقة المدينة المنورة من القبض على 

وأكد مدير . ظام اإلقامة والعملخالل األسبوع الماضي، وذلك ضمن الحملة التصحيحية والتفتيشية للعمالة المخالفة لن

شرطة منطقة المدينة المنورة اللواء عبدالهادي الشهراني، أهمية تعاون المواطنين مع رجال األمن في تنفيذ تلك الحمالت، 

يذكر أن الحمالت شملت عددا من . مقدرا لجميع القطاعات األمنية المشاركة في هذه الحملة ما قاموا به من جهود موفقة

 ء بالمدينة المنورة، وتمكنت الجهات المختصة من القبض على المخالفين، وتسليمهم إلى الجهات المعنية تمهيدااألحيا

 .الستكمال اإلجراء المناسب بحقهم

 
 إنشاء عيادات لتأهيل األطفال ضحايا االستغالل اجلنسي عرب اإلنرتنت
 توصيات اليوم األول تتضمن توضيح املخاطر عرب املناهج

 دارسيف امل 
 م1056نوفمبر  56 -هـ 5418صفر  56جريدة المدينة األربعاء : المصدر

madina.com/node/708246-http://www.al 

 

 حسن ابراهيم -تصوير -الرياض  -دمحم البخيت 

لجنسي لألطفال عبر اإلنترنت أمس بضرورة تغيير وتعديل طالب المشاركون في الملتقى الوطني للوقاية من االستغالل ا

 .قواعد اإلجراءات اإلجرائية للتقاضي، وإنشاء عيادات لتأهيل األطفال ضحايا االستغالل الجنسي عبر االنترنت

لوالد كما دعا المشاركون الى أهمية بناء الثقة في النفس للطفل، وتقبل جميع تصرفاته وسلوكياته وعدم وضع حواجز بين ا

 .وولده، الى جانب تضمين المناهج بيان مخاطر سوء استخدام التقنيات الحديثة وتأثيراتها على مستقبل الطالب والمجتمع

 ترأس جلسته األولى رئيس هيئة التحقيق واالدعاء العام الشيخ دمحم آل عبدهللا 

 « نتمفهوم وطبيعة االستغالل الجنسي لألطفال عبر االنتر»الجلسة تحمل عنوان 

 ورقة أولى قدمها الدكتور أحسن مبارك طالب عميد مركز الدراسات والبحوث السابق بجامعة نايف العربية للعلوم األمنية 

 تحمل ورقة العمل عنوان طبيعة ومفهوم االستغالل الجنسي لألطفال عبر الشبكة العنكبوتية والتقنية

 جنسي لألطفال باستعمال الشبكة العنكبوتية والوسائل التقنيةتمحورت الورقة حول الطرق لطبيعة ومفهوم االستغالل ال

http://www.alyaum.com/article/4166708
http://www.al-madina.com/node/708246
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 كما تضمنت التفريق بين هذا المفهوم والمفاهيم األخرى المرتبطة به أو المشابهة له 

 .وضحت طبيعة الفعل نفسه ومكوناته والسمات األساسية لمرتكبيه والسبل التي يستخدمونها للوصول للضحايا من األطفال

 « القصر»ة للمغررين بـ السجن والغرام

قدم الدكتور دمحم الصاعدي رئيس فرق مكافحة استغالل األطفال عبر االنترنت ووسائل التقنية باإلدارة العامة للشؤون 

 .«جرائم إباحية واستغالل األطفال عبر االنترنت وجهود المملكة في مكافحتها»الفنية بوزارة الداخلية ورقة بعنوان 

 لية والدولية في مكافحة جرائم إساءة استخدام اإلنترنت في التعدي على األطفال واستغاللهم جنسياً تتضافر الجهود المح

على المستوى المحلي، شكلت لجنة أمنية دائمة لإلنترنت، تهدف إلى ضبط أمن واستخدام االنترنت والتنسيق فيما يخص 

 .ألنظمة الوطنيةحجب مواقع االنترنت التي تتنافى مع الدين اإلسالمي الحنيف وا

 المملكة أولت اهتماماً خاصاً في إصدار األنظمة واستحداث العقوبات المناسبة لمرتكبي تلك الجرائم

م، متضمناً عقوبات بالسجن والغرامة لمن يسيء استخدام االنترنت 1001صدر نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، في عام 

 أو التغرير بالقصر ومن في حكمهم واستغاللهم

م والذي يهدف إلى حماية حقوق الطفل والحد من انتشار أشكال اإلساءة التي قد 1054وصدر نظام حماية الطفل في عام 

يتعرض إليها، ومنها استغالله جنسياً، حيث يحظر إنتاج ونشر وعرض وتداول وحيازة أي مصنف مطبوع أو مرئي أو 

 . مسموع موجه للطفل يخاب غريزته أو يثيرها

 ات األساسية لمستغلي األطفالتحديد السم

 األمن العام يرصد األساليب اإلجرامية ودوافع االستجابة

جهود ومرئيات جهاز األمن العام في »ألقى اللواء جمعان الغامدي مساعد مدير األمن العام للشؤون األمنية ورقة بعنوان 

 .«ن الواقع العمليالمملكة في االستغالل الجنسي لألطفال عبر االنترنت ووسائل التقنية م

اللواء الغامدي أكد أن هذه الورقة تسلط الضوء على جهود جهاز األمن العام في المملكة في مجال مكافحة االستغالل 

 .الجنسي لألطفال

تطرقت الورقة إلى عدد من النقاط المهمة ومنها األساليب اإلجرامية التي استخدمها الجناة في مجال االستغالل الجنسي 

 عبر االنترنت والتقنية، ودوافع استجابة األطفال الضحايا للجناة لألطفال

الجهود المبذولة في مجال التصدي والحماية والجهات المطلوبة للتعاون والمساندة، ووسائل الوقاية من االستغالل الجنسي 

 .لألطفال عبر االنترنت

حة جرائم االستغالل الجنسي لألطفال وتبيان مجهوداتها تطرقت الورقة إلى آلية العمل لدى األجهزة األمنية المعنية بمكاف

 .الجبارة في هذا الميدان

 االستغالل ليس مقصوًرا على الجنس

 أوراق العمل  4حملت الجلسة الثانية التي ترأسها وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، 

 سيد عرفة  قدم الورقة األولى عميد كلية الحقوق بجامعة المنصورة بمصر الدكتور دمحم

تحمل ورقة العمل عنوان تجريم االستغالل الجنسي لألطفال عبر االنترنت ووسائل التقنية من منظور القانون الدولي 

 .والداخلي

استغالل األطفال ليس مقصوًرا على الجنس بل يتجاوز ذلك الى مفهوم االستدراج ألعمال كثيرة كخطفة واستخدامه في 

 حد أعضائه أمور أخرى غير الجنس كأخذ أ

تطرق الى انتشار خوف الضحية من الفضيحة وعدم استطاعته لإلبالغ عن الجريمة، وأشار الى عدم اهتمام دولي 

 . باستغالل األطفال

 التكامل بين المؤسسات األهلية والحكومية في التوعية الوقائية : األولى

 (المدخل العلمي)فال عبر اإلنترنت المداخل واألساليب الوقائية من االستغالل الجنسي لألط: الثانية

 .التجارب الدولية في مجال الوقاية والتصدي من االستغالل الجنسي لألطفال عبر اإلنترنت: الثالثة

 «الشبكة المظلمة»استغالل األطفال جنسيا عبر 

ً عبر الشبكة المظلمة والت ي بين فيها بأنه تعتبر قدم الباحث أحمد بن حسن الموكلي ورقة بعنوان استغالل األطفال جنسيا

بيئة االنترنت أو البيئة االفتراضية أو الشبكية على اختالف مسمياتها بيئة مرنة ومتجددة وعجلة التغيير والتطور في 

ما ال يعرفه الكثير عن خفايا هذه الشبكة ربما أعظم، فكثير من الناس ال يعرف من شبكة االنترنت إال  -. عالمها ال تتوقف

 . المتخصصين بالطبقة السطحية وهي االنترنت المعروفة للعامة أو كما يطلق عليها الشبكة النظيفةما يعرف بين 
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ففي . هناك طبقتان أخريان، هما الطبقة العميقة، والطبقة المظلمة أو ما بات يعرف بالشبكات المظلمة أو الشبكات العميقة

وبالتالي التعرف ( IP)ة بمكان معرفة أو تتبع عناوين دخوله هاتين الطبقتين يتم إخفاء هوية المستخدم ويجعل من الصعوب

 .عليه

هذه الخصوصية ال شك أنها دفعت برعاة هذه الشبكات ومستخدميها إلى ممارسة أنشطتهم غير المشروعة فيها بحرية 

 . تامة، مما يعني تصاعد التهديدات وتنوعها

اإلخالل بالمجتمعات، مثل نشر اإلرهاب والتطرف، وتجارة تستخدم في كثير من الممارسات والنشاطات التي من شأنها 

وبيع األسلحة غير المصرحة بأنواعها كافة، كما تستخدم في تجارة المخدرات، وعمليات االغتيال السياسي، وسرقات 

 .ل جنسيا من خاللهاالبطاقات االئتمانية، واستغالل األطفا

 

 
.. يبجيةوزراء العمل اخلليبجيون يبحثون توحيد االسرتات

 والعمالة الوافدة
 م1056نوفمبر  56 -هـ 5418صفر  56جريدة الحياة األربعاء : المصدر

http://www.alhayat.com/Articles/18549890 

 

 « الحياة» -الرياض 

لس التعاون لدول الخليج العربي استراتيجية دول مجلس بحث وزراء العمل ومجلس وزراء الشؤون االجتماعية بدول مج

التعاون في مجاالت العمل والتنمية االجتماعية، وأوضاع العمالة الوافدة في دول المجلس، والتحديات التي تواجه إدارات 

 .مجلسالعمل فيه، والتقرير السنوي لمتابعة تنفيذ برامج العمل لزيادة فرص توظيف العمالة الوطنية في دول ال

وأكد الوزراء الخليجيون أمس تطوير عمل المجلس وتفعيل آليات العمل المشترك بين الدول األعضاء وتحقيق ما يتطلبه 

االتحاد الخليجي، إلى جانب استفادة الدول األعضاء من الخدمات االجتماعية التي تقدمها الدولة لمواطنيها في ضوء 

نسيقي للعمل الخيري المشترك، إضافة إلى بحث مذكرة األمانة العامة بشأن السوق الخليجية المشتركة، وتشكيل جهاز ت

 .1010أهداف التنمية المستدامة 

لمجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشؤون االجتماعية بدول مجلس  11وتستضيف الرياض اجتماعات الدورة الـ

ء العمل ولجنة وزراء الشؤون االجتماعية في دول التعاون لدول الخليج العربي، والدورة الثالثة الجتماعات لجنة وزرا

 .المجلس

للمجلس الدكتور مفرج الحقباني أهمية تنفيذ ما جاء في قرار  11وأكد وزير العمل والتنمية االجتماعية رئيس الدورة الـ

رؤية خادم  بشأن اعتماد 1055( ديسمبر)التي عقدت بمدينة الرياض في كانون األول  16المجلس األعلى في دورته الـ

 .الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لتعزيز العمل الخليجي المشترك

وقال الحقباني في الكلمة التي ألقاها خالل حفلة افتتاح الدورة، إن رؤية خادم الحرمين الشريفين حملت مضامين سامية 

امج عمل مشتركة في العديد من المجاالت ذات لتعزيز مسيرة مجلس التعاون ومكانته الدولية واإلقليمية، من خالل بر

العالقة بقطاعي العمل والتنمية االجتماعية، ومن ذلك تنفيذ السوق الخليجية المشتركة لتحقيق المساواة التامة بين مواطني 

دول المجلس في المعاملة في القطاعات الحكومية واألهلية، وتشجيع العمل التطوعي، وإصدار نظام خليجي لتحقيق 

التكامل في حماية حقوق المعوقين في دول المجلس، إضافة إلى إنجاز الشراكات االستراتيجية واالقتصادية التي تعود 

 .على مواطني دولنا بالفائدة

ستسهم الرؤية في تحقيق تطلعات قادة دول المجلس نحو متطلبات وحاجات التنمية المستدامة، ورفع إنتاج »: وأضاف

الوطنية والخليجية، وتعزيز نمو مستوى الدخل لمواطني دول مجلس التعاون ورفاهيتهم، وتطوير وتنافس القوى العاملة 

http://www.alhayat.com/Articles/18549890
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وأشار إلى حجم التحديات التي تواجهها المنطقة على مختلف األصعدة، وهو ما . «الشراكة بين القطاعين العام والخاص

جديدة تتواكب وحجم وتعدد المتغيرات يتطلب االنطالق بأطر ومجاالت عمل مشتركة، واعتماد أدوات وآليات عمل 

 .المتسارعة التي يموج بها العالم، وتلقي بظاللها على مجتمعاتنا

ولفت الحقباني إلى أن مجلسي وزراء العمل ووزراء الشؤون االجتماعية يسعيان إلى البناء على ما تحقق من النتائج 

ضية، ويجد هذا المسعى صداه في طبيعة المواضيع المعروضة اإليجابية للعمل الخليجي المشترك طوال العقود الثالثة الما

في ما يتعلق بشؤون العمل، فإن خطة العمل التي تشمل ثماني مبادرات مشتركة »: وتابع. على الدورة الحالية للمجلسين

الصة والمبنية على قرارات مجلس وزراء العمل في دوراته السابقة تشكل خ( 1059-1051)للسنوات الثالث المقبلة 

قراءة وتحليل فني عميق لمختلف التحديات التي نواجهها في التعاطي مع المواضيع التي تُثار حول طبيعة أسواق العمل 

أما على مستوى الشؤون والتنمية االجتماعية، . في دول مجلس التعاون، في ضوء قرارات المجلس األعلى في هذا الشأن

ى درجة كبيرة من األهمية، إذ ستتم مناقشة استراتيجية مجلس التعاون في فعلى أجندة دورة المجلس الحالي مواضيع عل

ً لرؤية خادم الحرمين الشريفين الملك  مجال التنمية االجتماعية، والتي تمثل خريطة طريق للعمل التنموي بدولنا، وفقا

: جتماعية رئيس الدورة الحاليةوقال وزير العمل والتنمية اال. سلمان بن عبدالعزيز بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك

ستتم مناقشة مشروع التقرير اإلقليمي الخليجي الموحد حول المخاطر االجتماعية، وهو المشروع الذي يكتسب أهميته »

القصوى، لدوره في قياس األخطار االجتماعية الجديدة والتحديات االجتماعية ذات التداعيات، التي من الممكن أن تشكل 

 .«ة في دولنا الخليجيةطاراً مشتركأخ
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 واس -الرياض 

ملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية واإلفتاء، الشيخ عبدالعزيز بن عبدهللا آل أشاد سماحة مفتي عام الم

الذي اختتمت أعماله مساء اليوم برعاية جاللة الملك حمد بن عيسى آل  5الشيخ، بالتمرين األمني المشترك أمن الخليج 

 بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس خليفة ملك مملكة البحرين، وبحضور صاحب السمو الملكي األمير دمحم

مجلس الوزراء وزير الداخلية، مؤكدًا على أهمية وضرورة مثل هذه التمارين وأنها من األخذ بأسباب القوة لصيانة أمن 

للدفاع  الخليج المستهدف من األعداء المحسود على اتحاده وخيراته، داعيًا إلى تدريب الشباب وتجنيدهم ليكونوا مستعدين

 .عن دينهم وأوطانهم، منددا سماحته باعتداءات روسيا على المدنيين السوريين دون رادع دولي

هللا جّل وعال : جاء ذلك في كلمة لسماحته في لقائه األسبوعي الذي تبثه إذاعة نداء اإلسالم من مكة المكرمة إذ قال سماحته

، مؤكدا أن هذه التدريبات ( يل ترهبون به عدو هللا وعدوكموأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخ) يقول 

العسكرية أمٌر ضروري لحماية األمة وحماية أوطانها ومكتسباتها من تطلعات اآلخرين، وأن هذا الخليج العربي محسود 

يحاول  على ما لديه من مكتسبات وخيرات وعلى ما فيه من اقتصاد وأمن، وكذلك محسود على تجمعه واتحاده، فالعدو

 .بكل ما يستطيع أن يفرق هذا االتحاد وأن يحدث الفوضى بين صفوفهم ولكن وهلل الحمد ال يستطيعون سبيال

وأكد سماحته أن هذه التدريبات العسكرية أمٌر ضروري ألننا في زمن كثرت فيه الخطوب وعظمت الفتن والمصائب 

رجوع إلى هللا وتحكيم شريعته والرضى بهذا الدين و به حق قيام، والبد لألمة أن تحمي نفسها بتوفيق هللا، وأول ذلك كله ال

( يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا هللا ينصركم ويثبت أقدامكم)ألن هذا نصر هذا الدين هو نصٌر على األعداء كما قال هللا 

اإليمان باهلل جّل وعال ف( وكان حقا علينا نصر المؤمنين)وقال ( ولينصرن هللا من ينصره إن هللا لقوي عزيز)وقال 

ورسوله وتحكيم شريعته في كل األحوال واألمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو مما يمكن للنصر على األعداء ومعه 

األخذ بالسبب المادي واالستعداد العسكري إذ هو أمٌر ضروري فال بد لألمة من حماية أوطانها والنبي ملسو هيلع هللا ىلص قال عن اتخاذ 

مما يدل على االستعداد والتسلح للعدو، فإن كل ذي نعمة محسود وال سيما ( أال إن القوة الرمي، أال إن القوة الرمي) القوة
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في هذا الزمن الذي تكالب فيه األعداء على اإلسالم، فها هي روسيا تضرب حلب ليال ونهارا باألسلحة الفتاكة وتدمر 

تل المستضعفين وال منكر عليها ومانع لها وصادًا لعدوانها في صورة من البنيان والمستشفيات والمدارس والمساكن وتق

 .صور غياب العدالة العالمية

فينبغي لألمة المسلمة التعاون واالستعداد واألخذ بأسباب القوة ونسأل هللا العفو والعافية، كما في : وأضاف مفتي المملكة

فعلينا أن نصبر ونثبت ونستعين باهلل على عدونا بمثل هذه التمارين ( تواال تتمنوا لقاء العدو لكن إذا لقيتموه فاثب)الحديث 

المشتركة الموفقة التي فيها استعداد وأخذ بأسباب القوة بتدريب الشباب والتجنيد اإلجباري لهم حتى يكونوا قادرين إذا 

ملهم على الثبات ومقاومة الشر واجههم أي عدو من األعداء فعندهم من التسلح الذاتي والفكر اإلسالمي الصحيح ما يح

 .باطل، ورده على عقبه إن شاء هللاوتحدي ال

 

 
 سبجن الناصرية تشرف عليه مليشيا تابعة إليران: مصدر عراقي

 دوالر مثن مكاملة السبجني السعودي يف العراق لذويه 22.
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 جاسر الصقري -عرعر 

استغل مسؤولو سجن الناصرية المركزي جنوب بغداد حاجة السجناء السعوديين لالتصال بذويهم، وفرضوا عليهم دفع 

 .دوالر إلجراء مكالمة لدقائق معدودة 500مبالغ مالية وصلت إلى 

أن أخيه تواصل مع أسرته قبل أشهر بعد أن سمح له أحد " الرياض"يقبع أخيه في سجن الناصرية لـوأكد مواطن 

 .دوالر 500المسؤولين بالسجن مقابل أن يدفع السجناء 

وأضاف أن السجناء ال يملكون هذا المبلغ فكيف يتم ابتزازهم بهذه الطريقة، مشيراً إلى أن السجناء ممنوعون من التواصل 

 .ومحرومين من أبسط حقوقهم مع تدهور الحالة الصحية والنفسية لعدد من السجناء مع ذويهم

إن من يشرف على سجن الناصرية مليشيات طائفية تتبع إليران، وسبق أن نقلت وزارة " الرياض"وقال مصدر عراقي لـ

سجن لتنفيذ حكم اإلعدام في العدل العراقية السجناء من بغداد لسجن الناصرية، وتم تجهيز عدة منصات لإلعدام في ال

 .  قيين المعارضين للحكومة العراقيةالسجناء السعوديين والعرا

 
 اإليقاع بيمنيتني وشابني مارسوا التفحيط بالرياض
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 مناحي الشيباني -الرياض 

، وضبطت الشابين أيضاً، "مواطنان"ألقت شرطة منطقة الرياض القبض على فتاتين يمنيتين كانتا بصحبة مفحط ورفيقه 

 .وهم يعرضون حياتهم وسالكي الطريق للخطر" فيديو"بعد انتشار مقطع 

فواز الميمان أن ضبط األجهزة األمنية بشرطة المنطقة لفتاتين  وأوضح المتحدث الرسمي لشرطة منطقة الرياض العقيد

متداول برفقة مجموعة من الشباب أثناء " فيديو"يمنيتين في العقد الثاني والثالث من العمر، جاء عقب أن ظهرتا في مقطع 

http://www.alriyadh.com/1548275
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ً وسالكي الطريق للخطر، كما تم القبض  على قائد المركبة ممارسة قائد المركبة للتفحيط وبما يعرض حياتهم جميعا

 .في العقد الثالث من العمر -مواطنان-ومرافقه 

وأضاف العقيد الميمان أنه تم تسليمهم جميعاً لمركز الشرطة المختص وإيداع الفتاتين سجن النساء وإشعار فرع هيئة 

ً التحقيق واالدعاء العام بالمنطقة لتطبيق نظامي اإلجراءات   .الجزائية والمرورية بحقهم جميعا

 
 وأغلبهم من احلاصلني 60-.6النسبة ترتكز يف الفئة العمرية 

 «البكالوريوس»على  
 معدل البطالة للسعوديني بنهاية% 2652: هيئة اإلحصاء

 الربع الثالث 
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 «الرياض» -الرياض 

، وقد 1056أصدرت الهيئة العامة لإلحصاء عبر موقعها الرسمي تقرير نتائج مسح القوى العاملة للربع الثالث من عام 

ن ، بينما بلغ معدل التشغيل إلجمالي السكا%94.1سنة فأكثر بلغ  55أظهرت النتائج أنَّ معدل التشغيل إلجمالي السكان 

، فيما بلغ معـدل البطالة إلجمالي %51.5كما أظهرت النتائج أنَّ معدل البطالة للسعوديين بلغ %. 81.9السعوديين 

، بينما تركزت قوة العمل السعودية بين األفراد الذين تتراوح أعمارهم بين %5.1( سعوديين وغير سعوديين)السـكان 

وفيما يخص معدالت المتعطلين السعوديين أوضحت نتائج . السعوديةمن إجمالي قوة العمل % 68.1سنة بنسبة ( 15-44)

، في حين بلغت أعلى نسبة %19حيث بلغت  19-15المسح أنَّ أعلى نسبة للمتعطلين السعوديين تركزت في الفئة العمرية 

 %.51.5للمتعطلين السعوديين وفقاً للحالة التعليمية للحاصلين على شهادة البكالوريوس 

ى أوضحت الهيئة العامة لإلحصاء ضمن تقريرها المفصل والمنشور على موقعها الرسمي بأنَّ المقصود من جهة أخر

المشتغلين والمتعطلين عن العمل، وأن المقصود بالمشتغلين هم األفراد الذين ( سنة فأكثر 55)بقوة العمل هم جميع األفراد 

كموظفين منتظمين ( نقدي أو عيني)األقل مـقابـل راتـب أو ربح سنة فأكثر وَعِملَوا لمدة ساعة واحدة على  55يبلغون سن 

أو مؤقتين أو أصحاب عمل أو يعملون لحسابهم أو قاموا بمساعدة أحد أفراد األسرة لمدة ساعة على األقل بدون مقابل في 

على األقل لصالح جهة  أي نوع من األعمال التجارية أو في مزرعة خاصة بأحد أفراد األسرة أو َعِملَوا لمدة ساعة واحدة

كمتطوعين أو تغيبوا مؤقتاً عن عملهم طيلة األسبوع  بسبب ( نقدي أو عيني)أخرى سواء فرد أو ُمنشأة بدون أجر أو ربح 

إجازة أو مرض أو ألي سبب آخر وسوف يعودون إليه مجدداً، وكل ذلك خالل األسبوع السابق لزيارة الباحث اإلحصائي 

سنة فأكثر الذين بحثوا بجدية عن عمل خالل األسابيع  55بالمتعطلين هم األفراد الذين يبلغون سن  لألسرة ، وأنَّ المقصود

األربعة السابقة لزيارة الباحث اإلحصائي لألسرة وهم بالفعل قادرين على العمل ومستعدين لاللتحاق به في حال توفره، 

شمل تعريف المتعطلين أيًضا األفراد الذين لم يقوموا ولكنهم كانوا بدون عمل خالل زيارة الباحث اإلحصائي لهم، وي

بالبحث عن عمل خالل األسابيع األربعة السابقة لزيارة األسرة بسبب انتظار الحصول على عمل أو تأسيس عمل خاص 

 .بهم خالل الفترة القادمة و سبق لهم البحث عن عمل األسبوع السابق لزيارتهم

يوم  بهدف  14ه حاليًا تجري أعمال مسح القوى العاملة للربع الرابع وتستمر لمدة وأوضحت الهيئة العامة لإلحصاء بأنَّ 

توفير بيانات تفصيلية عن قوة العمل الوطنية، وقياس معدالت البطالة والتشغيل، وتوفير بيانات عن المتعطلين 

عن متوسط ساعات العمل الفعلية والمشتغلين، والتعرف على متوسط األجر الشهري للمشتغلين، إضافة إلى توفير بيانات 

ذ القرارات التنموية األسبوعية حسب المهنة والنشاط االقتصادي للمشتغلين، وتُعد نتائج هذه األعمال إحدى أهم دعائم اتخا

 .ذات العالقة
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ألف شاغر وظيفي  262البوابة الوطنية للعمل تتيح 

 للسعوديني بالقطاع اخلاص
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التي أطلقها ( طاقات)كشف المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية االجتماعية خالد أبا الخيل، أن البوابة الوطنية للعمل 

ألف شاغر  515بدعم من وزارة العمل والتنمية االجتماعية مؤخراً، أتاحت نحو ( فهد)صندوق تنمية الموارد البشرية 

وظيفي نشط حتى يوم األربعاء الماضي، مشيراً إلى أن األجور التي أتاحتها المنشآت عبر البوابة وقعت في فئة األجور 

 .فيةألف لاير حسب المؤهل العلمي للمتقدم والفرصة الوظي 15من ثالثة آالف لاير إلى 

في  16أنشطة اقتصادية استحوذت على نحو  5وأشار المتحدث الرسمي للوزارة إلى أن البوابة الوطنية للعمل أظهرت أن 

المئة من إجمالي الشواغر الوظيفية التي طرحتها الشركات، جاء في مقدمتها نشاط تجارة الجملة والتجزئة وإصالح 

من إجمالي % 9آالف شاغر وظيفي، تمثل نحو  50.1وظيفية بنحو المركبات، وهو األكثر من حيث عدد الشواغر ال

 .الشواغر الوظيفية

من إجمالي % 8آالف شاغر وظيفي، تشكل نحو  9.4تاله نشاط الصحة والرعاية االجتماعية بـ : "وتابع أبا الخيل

، ثم نشاط %5في، وتمثل نحو آالف شاغر وظي 6.1الشواغر الوظيفية النشطة، ثم األنشطة المهنية والعلمية والتقنية بـ 

من إجمالي الشواغر الوظيفية النشطة، ثم األنشطة % 1آالف شاغر وظيفي، تمثل نحو  1.1الصناعات التحويلية بـ 

 .من إجمالي الشواغر الوظيفية النشطة% 5ألف شاغر وظيفي تمثل نحو  5.1المتعلقة بالمجال المالي والتأمين بـ 

آالف وظيفة شاغرة نشطة،  6بنحو " فني"تها الشركات هي التي جاءت تحت مسمى وجاءت أعلى الوظائف التي طلب

فني مهندس اتصاالت، فني هندسة إنتاج، فني رعاية صحية، فني )ومن الوظائف التي جاءت تحت مسمى فني مثل 

 (.إلكترونيات

ً الوظائف التي جات بمسمى  ئف التي جاءت بمسمى آالف شاغر وظيفي، تلتها الوظا 5.1بـ " ممرض"وحلت ثانيا

مهندس اتصاالت، ومهندس معماري، مهندس معدات طبية، مهندس )ألف شاغر وظيفي، مثل  1.9بنحو " مهندس"

 (.بحري

أطباء )ألف شاغر وظيفي، ومن األمثلة على وظائف األطباء الشاغرة  1.6نحو " األطباء"كما بلغت الشواغر الوظيفية لـ 

 (.نساء ووالدة بشريون، وأسنان، وطوارئ، وطبيبو

 .(تكاليفمحاسب عام، ومحاسب )ألف شاغر وظيفي مثل  5.5نحو " المحاسبين"فيما بلغ عدد الشواغر الوظيفية لـ 
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عادلة بنت عبداهلل تطال  برفع الوعي اجملتمعي حلقوق الطفل 

 ومحايته من أي مستبجدات
ملتقى االستغالل اجلنسي لألطفال ناقش التكامل بني 

 سسات األهلية واحلكومية يف التوعيةاملؤ
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 مناحي الشيباني -الرياض 

لعزيز رئيس برنامج األمان األسري الوطني أن برنامج أكدت صاحبة السمو الملكي األميرة عادلة بنت عبدهللا بن عبدا

األمن األسري أخذ على عاتقه منذ إنشائه حماية األسرة من تداعيات التغيير السلبية كالعنف، وحماية أطفال اليوم وجيل 

( ر اإلنترنتاالستغالل الجنسي لألطفال عب)المستقبل من اإليذاء واإلهمال بمختلف أشكاله و أنواعه، بما في ذلك قضية 

والتي تعتبر من القضايا والمشكالت المستحدثة على الساحة والتي تواجه المجتمعات اليوم ولكنها وهلل الحمد لم تصل لدينا 

 .لحد الظاهرة

وتناولت سموها في ورقة عمل لها أمس بالملتقى الوطنى للوقاية من االستغالل الجنسي لألطفال عبر اإلنترنت والذي 

" دور برنامج األمان األسري في الوقاية من االستغالل الجنسي لألطفال عبر اإلنترنت"لعام حملت عنوان ينظمه األمن ا

أن برنامج األمان األسري الوطني يهدف لتحقيق جملة من األهداف من أهمها، إبراز القيم اإليجابية لألسرة ودورها في 

لعالقة بين ما يتعرض له الفرد من إيذاء أو إهمال في حماية فكر النشء والتصدي للعنف واإلرهاب، وكذلك توضيح ا

المنزل وممارسة العنف األسري واإلرهاب في المستقبل وتعزيز دور األسرة في غرس الفكر الواعي والسلوك السوي 

لحماية المجتمع من األفكار المنحرفة والمتطرفة والتأكيد على ضرورة تكاتف جهود المؤسسات والهيئات الحكومية 

جمعيات الخيرية في مواجهة العنف واإلرهاب ضمن نهج تشاركي فعال وتفعيل دور الشباب في مواجهة العنف وال

واإلرهاب وتبني الجهات المعنية المبادرات الشبابية االيجابية وكذلك تبني مبادرات وتوصيات تسهم في تمكين األسرة من 

 .تحصين أبنائها من العنف واإلرهاب

لة بنت عبدهللا أبرز المشروعات التي ينفذها برنامج األمان األسري الوطني لوقاية األطفال من وتناولت األميرة عاد

االستغالل الجنسي عبر اإلنترنت ومنها مشروع خط مساندة الطفل والذي يعد من المشروعات الوطنية الرائدة لبرنامج 

أواله والة االمر من اهتمام متزايد بمختلف القضايا االمان االسري الوطني لخدمة الطفولة بالمملكة، ودليل واضح على ما 

التي تهم شؤون االسرة والطفل في كل المجاالت وقد انعكس هذا االهتمام على المستويين المجتمعي والوطني، فقد تم 

م كمرحلة تجريبية وفي مطلع 1055م والذي انطلق في مطلع عام 5411/1055تأسيس مشروع خط مساندة الطفل عام 

كمرحلة أساسية تشغيلية وذلك لمساندة ودعم األطفال دون سن الثامنة عشرة، واستجابة لالحتياجات المختلفة  1054عام 

للطفولة في المملكة عبر رقم هاتفي مجاني وموحد، بهدف توفير المشورة لألطفال أو مقدمي الرعاية لهم، ومتابعة توفير 

 .سؤولة عن تقديم هذه الخدماتخدمات الرعاية والحماية لألطفال عبر الجهات الم

ومن أهداف خط المساندة ايضا التعامل الفوري مع الحاالت الطارئة من خالل آلية اإلحالة المباشرة للجهات المسئولة عن 

التدخل الفوري، ومتابعة بلوغ الخدمة لألطفال في الوقت المناسب، وسعيا من خط مساندة الطفل للوصول الى اكبر 

الجمعة، )ساعة يوميا وتمت تغطية ايام االجازة االسبوعية  54ن قام الخط بتمديد ساعات العمل الى شريحة من المتصلي

، وبهذا ينتقل خط المساندة الى مرحلة جديدة بالعمل على مدار ايام االسبوع من التاسعة صباحا وحتى الحادية (السبت

 .ساعة يوميا كافة ايام االسبوع 54عشر مساء وذلك بواقع 
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ت األميرة عادلة بنت عبدهللا بن عبدالعزيز في نهاية حديثها في الملتقى بأهمية رفع الوعي المجتمعي فيما يخص وطالب

حقوق الطفل وحماية من أي مستجدات وقضايا تهدد صحته النفسية وأمنه وتحد من العنف ضدة وتلبية جميع حقوقه 

ؤسسات المجتمع لحماية األسرة من تداعيات التغيير السلبية مطالبة بإجراء المزيد من البحوث والدراسات وتكاتف جميع م

 .كالعنف، وحماية أطفال اليوم وجيل المستقبل من اإليذاء أو التحرش الجنسي أو اإلهمال بمختلف أشكاله وأنواعه

لحكومية وتناول المحور الثالث من الملتقى في يومه الثاني أمس في الرياض موضوع التكامل بين المؤسسات األهلية وا

جمعان بن رشيد . بندر العبيان رئيس هيئة حقوق اإلنسان الجلسة األولى فيما ترأس د. في التوعية الوقائية حيث ترأس د

بن رقوش رئيس جامعة نايف العربية للعلوم األمنية الجلسة الثانية والتي تناولت محور المداخل واألساليب الوقائية من 

اإلنترنت فيما تناول المحور الخامس موضوع التجارب الدولية في مجال الوقاية االستغالل الجنسي لألطفال عبر 

مفرح بن سعد الحقباني وزير العمل . والتصدي من االستغالل الجنسي لألطفال عبر اإلنترنت حيث ترأس الجلسة د

 .والتنمية االجتماعية

ربة الكندية تايوانية والتجربة الفرنسية والتجوتم استعراض عدد من تجارب الدول في بريطانيا وماليزيا والتجربة ال

 .  والتجربة األسترالية

 

 
 القتل حدًا ملواطنة قتلت زوجـهـا حـرقـًا يف مكة
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 واس -مكة المكرمة 

 .أصدرت وزارة الداخلية أمس بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل حداً بمواطنة قتلت زوجها حرقاً في مكة المكرمة

واْ أَْو يَُصلَّبُواْ أَْو إِنََّما َجَزاء الَِّذيَن يَُحاِربُوَن ّللّاَ َوَرُسولَهُ َويَْسعَْوَن فِي األَْرِض فََساداً أَن يُقَتَّلُ )قال هللا تعالى : وفيما يلي نصه

ْن ِخالٍف أَْو يُنَفْواْ ِمَن األَْرِض ذَِلَك لَُهْم ِخْزٌي فِي الدُّْنيَا َولَُهْم فِ   (.ي اآلِخَرةِ َعذَاٌب َعِظيمٌ تُقَطََّع أَْيِديِهْم َوأَْرُجلُُهم ّمِ

سعودي -بن عودة بن عايد الهذلي على قتل زوجها غازي  -سعودية الجنسية-منيرة بنت زويد بن جمعان الهذلي / أقدمت

ً فيها وقفل بابها حتى ال يتمكن من الخروج منها مما تسبب في -الجنسية ، وذلك بإشعال النار في الغرفة التي كان نائما

 .إصابته بحروق بالغة ومتفرقة في أنحاء جسمه أدت إلى وفاته إثر خالف حصل بينهما

على الجانية المذكورة، وأسفر التحقيق معها عن توجيه االتهام إليها  وبفضل من هللا تمكنت سلطات األمن من القبض

بارتكاب جريمتها، وبإحالتها إلى المحكمة العامة صدر بحقها صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليها شرعاً، وأن ما 

كي يقضي بإنفاذ ما أقدمت عليه يعد من صور قتل الغيلة والحكم عليها بالقتل حداً وأيد الحكم من مرجعه وصدر أمر مل

ً وأيد من مرجعه بحق الجانية المذكورة منيرة بنت زويد بن جمعان / وقد تم تنفيذ حكم القتل حداً بالجانية. تقرر شرعا

 .هـ بالعاصمة المقدسة بمنطقة مكة المكرمة5418/ 1/ 56أمس األربعاء  -سعودية الجنسية-الهذلي 

على استتباب األمن  -حفظه هللا-يع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجم

وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام هللا في كل من يتعدى على اآلمنين ويسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له 

 .ك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيرهنفسه اإلقدام على مثل ذل
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ها الستثناءات مشروعات التطوير حتدد إجراءات« اإلسكان»

 %2.2والزيادات تصل إىل .. السكنية
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 دمحم الحيدر -الرياض 

تها الرامية لتفعيل األمر السامي القاضي باستثناء المشروعات المتصلة باإلسكان من أنهت وزارة اإلسكان تحديد إجراءا

اشتراطات البناء المتعلقة بتعدد األدوار، واالرتدادات، والمساحات، وكذلك الخدمات العامة، تلبية الحتياجات المستفيدين 

ستثناءات على ست فئات بحسب مساحات دون اإلخالل بمتطلبات األمن والسالمة في تلك المشروعات حيث قسمت اال

وتصل أعلى % 15األراضي بداية بالفئة التي تبدأ من عشرة آالف متر مربع وحتى مئة ألف متر مربع بزيادة ال تتجاوز 

 %.550فئة للمساحات التي تبدأ من مليوني متر بزيادة تصل إلى 

متخصصة تعنى بدراسة طلبات المالك والمطورين وكانت وزارة اإلسكان وتنفيذاً لألمر السامي شكلت لجنة داخلية 

العقاريين واالستثناءات المتعلقة بالمشروعات السكنية وفق المعايير المتبعة على أن يبت فيها قبل الرفع لوزارة الشؤون 

 .ارةالبلدية والقروية بما توصلت له اللجنة المعنية في وزارة اإلسكان الستكمال اإلجراءات الخاصة باشتراطات الوز

وأوضحت وزارة اإلسكان أن من أهم االجراءات التي سيتم تطبيقها للحصول على موافقة االستثناءات اقتصارها فقط 

على المشروعات المتصلة باإلسكان على النحو الموضح في األمر السامي الكريم من تحديد لموقع المشروع بالنسبة 

الطرق والشوارع المحيطة وعرضها وحالة ربط المشروع بشبكات  للمدينة والنطاق العمراني، ومساحة الموقع، وتحديد

ً فيه االستعماالت المختلفة  النقل العام وكذلك استعماالت االراضي المحيطة وتقديم مخطط تفصيلي للمشروع موضحا

ا، السكني، الخدمات العامة، االستعماالت التجارية المساندة لخدمة سكان المشروع، الشوارع وعروضه)للمشروع 

، وارتفاعات المباني على أن تكون (الخ.. ممرات المشاة، مواقف السيارات، األودية والشعاب إن وجدت في الموقع،

 .متدرجة وتنسجم مع المنطقة المحيطة بالمشروع، مع توضيح مواقع الدخول والخروج من وإلى المشروع

متكاملة لتحديد المتطلبات المرورية المستقبلية  ويتطلب الحصول على استثناءات وزارة اإلسكان إعداد دراسة مرورية

داخل أرض المشروع والمناطق المجاورة، واستيفاء الموافقات الالزمة من الجهات ذات العالقة فيما يخص اشتراطات 

األمن والسالمة والمحافظة على خصوصية المجاورين، وكذلك تقديم دراسة هيدرولوجية وبدائل تصريف السيول لموقع 

 .وع ودراسة فحص التربة للموقعلمشرا

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.alriyadh.com/1548274


 

   

 

يف الصحافة  حقوق اإلنسان  

 

131 

 

 توجيهات عليا لألجهزة احلكومية بتضمني عقودها 
 نسبة التوطني واحملتوى احمللي

 م1056 نوفمبر 51 -هـ  5418 صفر 51جريدة الجزيرة الخميس : المصدر
irah.com/2016/20161117/ec1.htmjaz-http://www.al 

 

 :دمحم العثمان -« الجزيرة»

بتوجيه الجهات العليا لألجهزة الحكومية باعتماد تضمين عقودها بندا ينص على تحديد نسبة التوطين « الجزيرة»علمت 

تنمية القطاع بالتنسيق مع وحدة المحتوى المحلي و -بما يتناسب مع نوعية وقيمة كل عقد  -ونسبة المحتوى المحلي 

الخاص في مجلس الشؤون االقتصادية والتنمية، على أن تقوم األجهزة الرقابية بمتابعة التزام األجهزة الحكومية بتضمين 

 .هذا البند في عقودها، والرفع عن الجهات غير الملتزمة

قود المشروعات مع خفض أشهر سبعة ضوابط إلجازة ع 6يأتي ذلك في الوقت الذي حددت وزارة المالية منذ ما يقارب 

عدم إبرام أي عقد وأي مقدم عقود إال بعد إجازة وزارة المالية : في المئة، حيث تمثلت الضوابط في 5االلتزامات 

للمشروع، مشددة على المراقبين الماليين بعدم اعتماد أي أمر دفع مخالف لذلك، وتوجيه جميع األجهزة الحكومية بخفض 

رامج وعقود التوريد والتشغيل والصيانة المدرجة بالباب الثالث وعقود المشروعات المدرج االلتزامات القائمة على ب

في المئة من االلتزامات  5هـ وبنسبة ال تقل عن 5418 - 5411بالباب الرابع ضمن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 

د إال بعد إجازته من الوزارة بما فيها الضوابط المتبقية، مع مساءلة أي موظف يخالف هذا التنظيم وعدم إبرام أي عق

واإلجراءات التي تضعها وزارة المالية وتطبق العقوبات المقررة نظاًما على من يخالف ذلك، كذلك إرسال جميع العقود 

سنة وتبلغ العقود التي تزيد مدتها على : بغض النظر عن قيمتها ومددها إلى وزارة المالية وتكون كالتالي -المراد إبرامها 

ماليين لاير فأكثر يتم إرسالها إلى وزارة المالية إلجازتها وفقًا لألمر السامي الذي قضى بعدم إبرام أي  5قيمتها المالية 

من نظام المنافسة والمشتريات الحكومية، أما العقود  11عقد إال بمراجعة الوزارة وإجازته للعقد ومراجعته طبقًا للمادة 

ماليين لاير يتم إرسالها للوزارة إلجازتها طبقًا لألمر السامي، ويستثنى  5ة فما دون أو تقل قيمتها عن التي تبلغ مدتها سن

 .ألف لاير فأقل 100من ذلك المشتريات واألعمال التي تبلغ قيمتها 

إال بعد  وبينت الوزارة أن لجان فحص العروض ومحاضر لجان التأمين المباشر على عدم اإلشعار بالترسية أو التعميد

إجازة العقد من وزارة المالية، وال يتم صرف الدفعة المقدمة أو المستخلص األول إال بموجب صورة خطاب إجازة العقد 

 .ألف لاير فأقل 100ي تبلغ قيمتها الخاص بالمشروع من قبل الوزارة، ويستثنى من ذلك المشتريات واألعمال الت
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 زيارة ابنته حبس مواطن امتنع عن تنفيذ حكم 
 لوالدتها بربيدة
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 :المحليات -« الجزيرة»

يوماً حتى ينفذ أمر المحكمة بتمكين ابنته من زيارة والدتها في منزلها في ( 90)س مواطٍن أمرت محكمة التنفيذ ببريدة بحب

جدّة الطفلة « طالبة التنفيذ»وبدأت مجريات القضية بعدما رفعت . مدينة بريدة بناًء على الصك الصادر من محكمة ينبع

لتحال القضية ، ها بحكم زيارة الطفلة لها ولوالدتهادعوى قضائية في المحكمة العامة بينبع تطالب في« وكيلة األم»بصفتها 

 ً ً بحقها بزيارة الطفلة لها في منزل الجدّة مرتين شهريا . إلى محكمة األحوال الشخصية بينبع ليصدر لها القاضي حكما

 ً ل يوم عيد وفي األعياد تكون عند والدها في أو، وجاء في متن الصك تفاصيل الزيارة التي حدّدها القاضي بمرتين شهريا

وثاني ، وأن تكون في شهر رمضان وأول يوم عيد الفطر عند والدتها، وثاني يوم وثالث يوم تكون عند والدتها، األضحى

وبعد امتناع . وبخصوص العطل الصيفية فتكون مناصفةً بينهما، يوم وثالث يوم من عيد الفطر المبارك تكون عند والدها

ً لدى محكمة التنفيذ ببريدة« وكيلة األم»لجدّة والد الطفلة عن تنفيذ الحكم رفعت ا ً تنفيذيا ليصدر قاضي التنفيذ أمراً ، طلبا

ً بعد ، بإلزام والد الطفلة بالتنفيذ خالل خمسة أيام من تبلغه إال أنه أصّر على الممانعة فأصدر قاضي التنفيذ أمراً تنفيذيا

وإيقاف خدماته اإللكترونية ، صكوك التوكيل والتفاويض منه وإيقافه من إصدار، انتهاء المهلة المحددة بمنعه من السفر

من نظام التنفيذ تسلسلت العقوبات في حق المنفذ ضده بعد مماطلته في تنفيذ الحكم ( ج/14/5)وحسب المادة . الحكومية

ي الصادر بحقه حتى أمر قاضي التنفيذ بحبسه تسعين يوماً مع إفهامه أن إطالق سراحه موقوف على تنفيذ القرار التنفيذ

 .بتمكين ابنته من زيارة والدتها كما جاء في الصك على أن يعرض على القاضي بعد ثالثة أشهر من دخوله السجن

 

 

 صحة الشمالية حتقق يف امتناع أطباء عن العمل
 مبستشفى طريف 

 م1056 نوفمبر 51 -هـ  5418 صفر 51جريدة الجزيرة الخميس : المصدر
jazirah.com/2016/20161117/ln36.htm-http://www.al 

 

 :دمحم راكد -طريف 

امتنع بعض األطباء في مستشفى محافظة طريف العام عن العمل في قسم الباطنية مما أدى إلى تذمر عدد من المراجعين 

نطقة الحدود الشمالية عبدهللا العازمي، بتشكيل لجنة عاجلة للوقوف على والمرضى، ووجه مدير عام الشؤون الصحية بم

حالة االمتناع عن العمل عند بعض األطباء وإحالتهم إلى لجنة المخالفات الطبية وحظرهم من السفر حتى انتهاء التحقيقات 

األسباب، وهذا التصرف غير الالزمة، وأفاد أن هذا مخالف ألخالقيات المهنة الصحية واألعراف الطبية مهما كانت 

 .المهني واألخالقي مرفوض تماماً مما يترتب عليه إلحاق الضرر بالمريض والخدمة الطبية

مشيراً إلى أنه وعند وجود شكاٍو أو مالحظات يجب اتباع الطرق النظامية التي تكفل حفظ الحقوق للجميع وعدم مساس 

 .هقيم في تلقي الخدمة على أكمل وجحق المواطن والم

http://www.al-jazirah.com/2016/20161117/ln26.htm
http://www.al-jazirah.com/2016/20161117/ln36.htm
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 خمتربات مدينة عبدالعزيز الطبية بالرياض حتصد اآليزو

 م1056 نوفمبر 51 -هـ  5418 صفر 51جريدة الوطن الخميس : المصدر
px?ArticleID=284016&CategoryID=5http://www.alwatan.com.sa/Local/News_Detail.as  

 

      AM 5:55 51-55-1056دمحم العواجي : الرياض

اجتازت المختبرات الطبية بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية في وزارة الحرس الوطني بالرياض، سلسلة من االختبارات 

، وعلى إثر ذلك منحت الكلية قسم علم لتقييم الكفاءة المهنية، أجراها مفتشون من الكلية األمريكية لعلوم األمراض

 (.55589اآليزو )االمراض والطب المخبري بالمدينة الطبية شهادة االعتماد الدولية 

وأوضح رئيس قسم علم األمراض والطب المخبري بالمدينة الطبية الدكتور عبدالعزيز العجالن، أن اعتماد اآليزو يعتبر 

لجودة والكفاءة التشغيلية إلحتوائه على أفضل معايير الممارسة للمختبرات، والرفع هدفا رئيسيا للمختبرات العالمية لرفع ا

 .بها لمعايير دولية صارمة

مستشفى فقط على مستوى العالم، وجميعها في  51، وإلى اآلن تم اعتماد 1001وأضاف أنه بدأ تطبيق هذا االعتماد عام 

ر طبي سريري خارج أميركا، ولذلك فإن مختبرات مدينة الملك الواليات المتحدة، بينما لم يتم االعتراف بأي مختب

 .عبدالعزيز الطبية ستكون أول مختبرات طبية سريرية، يتم االعتراف بها خارج الواليات المتحدة

 وأشار العجالن إلى أن اختيار المختبرات الطبية بالمدينة العتماد اآليزو، والوصول الى عملية التقييم النهائية هما مصدر

فخر واعتزاز لتحقيق اهداف قسم علم االمراض والطب المخبري، ليكون مختبرا مرجعيا رائدا يحتذى به على مستوى 

 .المنطقة

وأكد أن خطط الحصول على االعتمادات العالمية ورفع االنتاجية في العمل هي من اهداف الخطة الخمسية للتطوير 

 . 1010بما يتماشى مع رؤية المملكة المستمر للقسم 

 
 سنوات حلوثي أساء للمملكة 2السبجن 

 م1056 نوفمبر 51 -هـ  5418 صفر 51جريدة الوطن الخميس : المصدر
51&CategoryID=5http://www.alwatan.com.sa/Local/News_Detail.aspx?ArticleID=2844  

 

      PM 55:50 56-55-1056سليمان العنزي : الرياض

بانتمائه لجماعة ما يسمى " يمني الجنسية"أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكما ابتدائيا يقضي بثبوت إدانة متهم 

إرساله في جهازه الجوال ما اإلرهابية من خالل تسجيل اسمه لديهم في التعبئة ضد المملكة، وإعداده وتخزينه و" الحوثي"

، تتضمن اإلساءة (واتساب)من شأنه المساس بالنظام العام، من خالل إرساله رسائل عبر موقع التواصل االجتماعي 

اإلرهابية، وإبداء االستعداد للمشاركة " الحوثي"للحكومة السعودية واألسرة الحاكمة والشعب السعودي، وتأييدا لجماعة 

 .كة، كما تتضمن اإلساءة لقوات التحالففي القتال ضد الممل

 6سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه، يحسب منها سنة وفقا للمادة الـ 6وقررت المحكمة تعزيره لقاء ما ثبت بحقه بالسجن 

، ومصادرة جهاز الجوال المضبوط 44/ سنوات وفقا لألمر الملكي رقم أ 5من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، و

من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وإبعاده عن البالد بعد انتهاء محكوميته، وتصفية ما له وما  51فقا للمادة الـبحوزته و

 .عليه من حقوق اتقاء لشره

http://www.alwatan.com.sa/Local/News_Detail.aspx?ArticleID=284016&CategoryID=5
http://www.alwatan.com.sa/Local/News_Detail.aspx?ArticleID=284451&CategoryID=5
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 املال العام حائر بني نزاهة واملراقبة

 م1056 نوفمبر 51 -هـ  5418 صفر 51جريدة الوطن الخميس : المصدر
http://www.alwatan.com.sa/Local/News_Detail.aspx?ArticleID=284448&CategoryID=5  

 

      AM 51:59 51-55-1056عبدهللا فالح : الرياض

لة اللجنة المكلفة بدراسة مشروع نظام االعتداء على وديوان المراقبة العامة، على أسئ« نزاهة»كشفت إجابات مسؤولي 

المال العام في مجلس الشورى، عن تداخل األدوار بينهما، حيث أكد كل من الجانبين أن جهته هي المسؤولة عن تطبيق 

 .نظام حماية المال العام

 من أعمال الجهتين

 نزاهة

 تلقي بالغات االعتداء 

 على المال العام

 تالتحري عن البالغا

 إحالة القضية إلى جهات التحقيق

 المراقبة

 التأكد من تطبيق نظام حماية المال العام

 مراقبة التقصير في جمع إيرادات الدولة

 التأكد من أن كافة المصروفات تمت وفقا للوائح

لمراقبة العامة واضحا وديوان ا" نزاهة"بدا التنافس والتداخل في األدوار والصالحيات بين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد   

من خالل إجابات مسؤولي الجهتين على عدة أسئلة للجنة الخاصة بمجلس الشورى المكلفة بدراسة مشروع النظام 

وعرضت اللجنة الخاصة األسئلة نفسها على مسؤولي الجهتين في اجتماعين . الجزائي لالعتداء على المال العام

األدوار بينهما، حيث أكد كل من الجانبين أن جهته هي المسؤولة عن تطبيق  منفصلين، غير أن إجاباتهم كشفت عن تداخل

 .نظام حماية المال العام

 إجابة نزاهة

من هي الجهة التي ترون أن تكون مسؤولة عن تطبيق نظام حماية المال العام المقترح؟ : جاء نص أسئلة اللجنة كاآلتي

ا النظام؟ وما آليات التنسيق والتعاون التي ترون أهميتها لتفعيل النظام وما أدوار الجهات األخرى ذات العالقة بتطبيق هذ

 وتحقيق أهدافه؟

الذين حضر منهم نائب رئيسها أسامة الربيعة، ومدير إدارة المستشارين إبراهيم بن " نزاهة"وجاءت إجابة مسؤولي 

اعتبار أن تنظيمها ولوائحها تتضمن نصيف لتؤكد أن الهيئة هي المسؤولة عن تطبيق نظام حماية المال العام على 

نصوصا تتعلق بتلقي البالغات عن حاالت االعتداء على المال العام، والتحري عنها، وإحالتها إلى جهات التحقيق، وكذلك 

 .اكتشاف تلك الحاالت لدى ممارستها اختصاصاتها في الجهات المشمولة باختصاصاتها

 اختصاصات ديوان المراقبة

جاء اجتماع اللجنة الخاصة بمندوبي ديوان المراقبة العامة بعد أسبوع من اجتماعها بمندوبي نزاهة، على صعيد متصل، 

بحضور مدير عام التقارير بالديوان أحمد النصار، ومدير إدارة التقارير خالد الغنام، حيث أجابوا بشأن الجهة التي تكون 

ذلك يختلف باختالف اختصاصات الجهة الرقابية، فديوان مسؤولة عن تطبيق نظام حماية المال العام المقترح، بأن 

المراقبة العامة يكون مسؤوال عن التأكد من تطبيق نظام حماية المال العام في شأن حاالت التقصير في جباية جمع 

طبقا للنظم إيرادات الدولة ومستحقاتها، وكذلك التأكد من أن كافة مصروفات الدولة تمت وفقا ألحكام الميزانية السنوية، و

واللوائح اإلدارية والمالية والحسابية النافذة، والتحقق من أن كافة أموال الدولة المنقولة والثابتة تستعمل في األغراض التي 

يكون مرتبطا بحاالت الفساد المالي واإلداري " نزاهة"وأشاروا إلى أن دور . خصصت من أجلها من قبل الجهة المختصة

، وبينوا أن الالئحة الموحدة لوحدات المراجعة الداخلية جعلت من اختصاصات وحدة المراجعة المتعلقة بالمال العام

http://www.alwatan.com.sa/Local/News_Detail.aspx?ArticleID=284448&CategoryID=5
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الداخلية حماية المال العام للدولة المخصص للجهة التي تعمل فيها هذه الوحدات، حيث نصت الفقرة األولى من المادة 

ذلك النظام المحاسبي للتحقق من سالمتها ومالءمتها تقويم أنظمة الرقابة الداخلية، بما في )العاشرة من هذه الالئحة على 

وتحديد أوجه القصور فيها إن وجدت، واقتراح الوسائل واإلجراءات الالزمة لعالجها بما يكفل حماية أموال الجهة 

 (.وممتلكاتها من االختالس أو الضياع أو التالعب ونحو ذلك

ي يرى الديوان أهميتها لتفعيل النظام وتحقيق أهدافه، تتمثل في وجود ولفتوا إلى أنه بالنسبة آلليات التنسيق والتعاون الت

تنسيق وتعاون تكاملي متبادل بين األجهزة الرقابية بعضها البعض، وبينها وبين الجهات المشمولة برقابتها، وذلك من أجل 

 .التعاون على حماية المال العام

 مسؤولية هيئة التحقيق 

ارة المالية على السؤال نفسه مختلفة، حيث أوضحوا أن الجهة التي تطبق مشروع النظام في حين جاءت إجابة مندوبي وز

من مشروع النظام، وإذا  54هي هيئة التحقيق واالدعاء العام إذا كانت هناك شبهة اعتداء على المال العام وفقا للمادة الـ

ها في مشروع النظام، فتوجه التهمة إلى المشتبه توصلت التحقيقات إلى القناعة باالتهام في إحدى الجرائم المنصوص علي

 .ولى النظر في الموضوع والحكم فيهبه أمام المحكمة الجزائية المختصة التي تت

 

 سببا وراء تعثر املشاريع احلكومية ونزاهة  12
 حلول للمعاجلة 0تقرتح 

 م1056 نوفمبر 51 -هـ  5418 صفر 51جريدة الوطن الخميس : المصدر
http://www.alwatan.com.sa/Local/News_Detail.aspx?ArticleID=284442&CategoryID=5  

 

      AM 51:58 51-55-1056سليمان العنزي : الرياض

سببا للفساد في المشروعات الحكومية، من أبرزها الواسطة  59" هةنزا"فيما حددت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد 

" الوطن"والمحسوبية، وغياب التخطيط، وعدم وضوح الرؤية أثناء مرحلة الدراسات والتصميم، كشف استطالع أجرته 

، تاله %41بة ميدانيا وعبر اإليميل ووسائل التواصل االجتماعي، أن الفساد يتصدر أسباب تعثر المشاريع الحكومية بنس

كما حدد المختصون %. 54، فيما حل تواضع إمكانات المقاولين ثالثا بنسبة %15ضعف الرقابة في المرتبة الثانية بنسبة 

قد نشرت خالل الفترة الماضية ثالثة تقارير إحصائية عن تفاقم " الوطن"وكانت . سببا لتعثر المشاريع الحكومية 51

مشروع متعثر أو متأخر أو متوقف  5100ي المملكة، كشفت في سياقها عن وجود نحو ظاهرة تعثر المشاريع الحكومية ف

مشروعا  885مشروعا في منطقة الرياض، و 111مناطق فقط، وذلك كمثال على وضع المشاريع الحكومية، بواقع  1في 

 .مشروعا المدينة المنورة 645في الشرقية، و

 خطر تفاقم المتعثرة

آراء المختصين والمواطنين حول أسباب تعثر المشاريع، " الوطن"ائية السابقة، استطلعت استكماال للتقارير اإلحص

والحلول الممكنة لمعالجتها، إذ حذر خبراء في قطاع البناء والتشييد من خطورة تفاقم ظاهرة تعثر المشاريع الحكومية 

، ما لم يتم معالجتها بشكل سريع، فيما 1010 على االقتصاد السعودي، مؤكدين أن المشاريع المتعثرة ستهدد رؤية المملكة

 .تصدر الفساد أسباب تعثر المشاريع من وجهة نظر المواطنين في استطالع رأي أجرته الصحيفة

 المشاريع المتعثرة تهدد االقتصاد

بدهللا شدد عضو اللجنة العقارية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض، عضو الجمعية السعودية لالقتصاد الدكتور ع

المغلوث، على أن استمرار تعثر المشاريع الحكومية يشكل خطرا كبيرا على االقتصاد السعودي عموما، وقطاع 

المقاوالت بشكل خاص، معتبرا أنه توجد أسباب متعددة لتعثر المشاريع، من أبرزها توقف اإلنفاق الحكومي، وقلة األيدي 

لمشاريع، والفساد، الذي سوف يظل ينخر في الجهات الحكومية وشركات العاملة، وضعف المتابعة واإلشراف على تنفيذ ا

 .المقاوالت، ما لم تكن هناك جهة مستقلة غير الجهة المانحة للمشروع، تتولى الرقابة على تنفيذ المشاريع

http://www.alwatan.com.sa/Local/News_Detail.aspx?ArticleID=284442&CategoryID=5
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 تأخر صرف المستحقات

ولين، وكذلك تأخر تسليم أضاف المغلوث أن من بين أسباب تعثر المشاريع أيضا عدم وجود مركز فني ومالي للمقا

المستخلصات الحكومية للمقاولين، مما يتسبب في عجز المقاولين عن دفع الرواتب ومستحقات العاملين، وذلك يؤدي إلى 

توقف المشاريع، مؤكدا أن ذلك حدث في عدد كبير من مشاريع الدولة، إضافة إلى ضعف إمكانات المقاولين، مرجعا ذلك 

بتصنيف المقاولين في وزارة الشؤون البلدية والقروية، ال تقوم  بدورها، مطالبا إياها بالتأكد من  إلى أن الوكالة المعنية

 .المركز المالي والفني والخبرة للمقاول قبل منحه التراخيص

ولفت المغلوث إلى وجود سبب آخر مهم لتعثر المشاريع، وهو جلب بعض مؤسسات وشركات المقاوالت مهندسين أجانب 

 .اء حديثي التخرج، ليس لهم إلمام وخبرة بتنفيذ المشاريعغير أكف

 إحجام البنوك

اتهم المغلوث البنوك التجارية السعودية باإلحجام عن تمويل مشاريع المقاوالت، ووضع اشتراطات كثيرة منفرة 

في المشاريع المسندة للمقاولين، في وقت يتوجب عليها تقديم التمويل المناسب للمقاولين لمساعدتهم على مواصلة العمل 

بنك "واقترح المغلوث إنشاء بنك يطلق عليه مسمى . إليهم، بضمان تحويل المستخلص لدى وزارة المالية للبنوك مباشرة

، مشيرا إلى وجود أمثلة مشابهة في عدد من الدول مثل ماليزيا ومصر وغيرهما، على أن يكون دور بنك "المقاولين

اسب للمقاولين بفوائد معقولة، وبضمان المستخلصات المالية للمقاول لدى وزارة المالية، المقاولين تقديم التمويل المن

 .لتشجيع ودعم المقاولين وحتى يكون لدينا شركات مقاوالت سعودية عمالقة

 وزارة العمل وراء التعثر

ها وزارة العمل والتنمية اعتبر المغلوث أنه من أهم أسباب تعثر المشاريع أيضا آليات وإجراءات السعودة، التي تطرح

االجتماعية من وقت آلخر، وشح التأشيرات التي تمنحها الوزارة للمقاولين، وعدم إعطائها أهمية للتأييد الذي تقدمه الجهة 

 .الحكومية المالكة للمشروع للمقاول، الستخراج التأشيرات الالزمة لتنفيذ المشروع

 تأخر تسليم المواقع

الحكومية في تسليم مواقع المشاريع للمقاولين من بين أسباب التعثر، وذلك يعود لعدة أسباب،  عدّ المغلوث تأخر الجهات

منها عدم اكتمال المخططات، أو نشوب نزاع بين الجهات الحكومية المالكة للمشاريع وجهات أخرى أو مع مواطنين على 

متفرج، حيث ال يتمكن من العمل على مواقع بعض المشاريع، فيصبح المقاول المرسى عليه المشروع في موقع ال

وطالب الجهات الحكومية بتحري الدقة . المشروع لحين حل النزاع، ويتحمل جراء ذلك خسائر وغرامات بدون ذنب

 .والتأكد من عدم وجود خالفات أو نزاعات أو معوقات تحول دون تنفيذ المقاول للمشروع

 نظام عقيم

م ترسية المشاريع الحكومية المعمول به، ووصفه بأنه نظام قديم وعقيم أقر قبل اختتم المغلوث حديثه باإلشارة إلى نظا

سنة، حيث أصبحت اإلجراءات بيروقراطية تضعف المقاول وال تساعده، إضافة إلى عدم تطبيق نظام  10أكثر من 

حقوق المقاولين،  ، مؤكدا أن هناك حاجة ماسة لتطبيق هذا النظام، الذي يساهم في الحد من النزاعات وحفظ"فيدك"

 .ويعطي كل ذي حق حقه

 1010المتعثرات تهدد رؤية 

من خطورة تفاقم ظاهرة " الوطن"حذر رئيس هيئة المهندسين السعوديين السابق المهندس حمد الشقاوي في تصريح إلى 

اوالت واإلنشاءات ، مشددا على أنه  في حال أردنا أن يكون قطاع المق1010تعثر المشاريع الحكومية على رؤية المملكة 

 .أحد الروافد المهمة لنجاح الرؤية، فيجب أن تكون هناك حلول عاجلة لتعثر المشاريع

كود "واعتبر الشقاوي أن أهم سبب في تعثر المشاريع الحكومية، هو عدم وجود معايير، وأول تلك المعايير المفقودة 

ية من التصاميم وصوال إلى مرحلة التسليم، إضافة إلى ، الذي يتم على أساسه تقييم جميع مراحل المشروع بدا"البناء

 .وجود خلل في مستندات المشاريع مثل الرسومات والمواصفات والكميات والمقاييس، وعدم اكتمال المخططات

 تطبيق كود البناء

سنوات في  50ل شدد الشقاوي على أن أهم الحلول لتالفي تعثر المشاريع، هو التطبيق الفوري لكود البناء، الذي أقر قب

، ولم يتم تطبيقه فعليا على أرض الواقع حتى اليوم، إضافة إلى تطبيق نظام مزاولة المهنة، الذي تسبب عدم 5418عام 

تفعيل تطبيقه في أن أصبح العاملون في قطاع المقاولين أقل كفاءة بكثير من المطلوب، إضافة لتطبيق التأمين المهني على 

وتفعيل تطبيق االعتماد المهني في هيئة المهندسين، واشتراطاتها وامتحاناتها بالشكل الصحيح العاملين في هذا القطاع، 

 .الذي وضعت من أجله

 نشوب الخالفات
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المالك، واالستشاري، "لفت الشقاوي إلى أن ما يتسبب في تعثر المشاريع هو نشوب خالفات بين ثالثة أطراف هي 

ذ المشاريع، حيث يتم إجراء تعديالت وإضافات غير المتفق عليها سلفا، كون ، على مستندات واشتراطات تنفي"والمقاول

مستندات المشاريع تكون ناقصة في العقود، معتبرا أن حل هذه المشكلة يكمن في تطبيق كود البناء بشكل صحيح، كما 

ل جزئي وليس كليا، وال اعتبر الشقاوي أن الهندسة مطبقة بشكل جزئي في المملكة، فجميع المشاريع يتم تصميمها بشك

 .يوجد عمل هندسي ممهنج يقوم على أسس ومنهجية هندسية دولية

 نزاهة تحدد األسباب

سببا وراء تعثر المشروعات الحكومية، من أبرزها الواسطة  59" نزاهة"حددت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد 

وأشار رئيس الهيئة الدكتور خالد . اسات والتصميموالمحسوبية، وغياب التخطيط، وعدم وضوح الرؤية أثناء مرحلة الدر

مشروعا، بلغت نسبة  5516المحسن على هامش ندوة أقامتها الهيئة العام الماضي، إلى وقوف نزاهة منذ إنشائها على 

 .  مشروعا متعثرا أو متأخرا 611، بواقع % 44المتعثر والمتأخر منها 

ما بين المقاول المتعثر والمقاول المتأخر، مؤكدا أنه ال يعني بالضرورة أن تأخر وبين المحسن أن الهيئة لديها آلية للتفريق 

، وذلك ألسباب معينة منها طبيعة المشروع، وتغيرات معينة في آلية التنفيذ، الفتا إلى وجود "فساد"المشروعات ناجم عن 

 ."شبهة فساد"الت التي يطلق عليها بعض الحا

 

 شخص العام املاضي جبازان ماليني 1تقديم خدمات طبية لـ
 م1056 نوفمبر 51 -هـ  5418 صفر 51جريدة الوطن الخميس : المصدر
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      AM 51:40 51-55-1056دمحم العواجي : الرياض

ماليين مراجع في منطقة جازان،  1أكدت وزارة الصحة، أنها قدمت العام الماضي خدمات طبية وتخصصية لنحو 

 .عملية جراحة قلب 55عملية قسطرة، و 869عملية قلب بمستشفى األمير دمحم بن ناصر، منها  914وأجرت 

 ىانخفاض تحويل المرض

حالة من  5659أوضحت الوزارة أنه يتم حاليا ضمن الخدمات التخصصية والنوعية التي يوفرها المستشفى عالج 

حالة جديدة شهريا، حيث بلغ عدد الحاالت المسجلة في منطقة العالج  40مرضى العالج الكيماوي بقسم األورام، وبمعدل 

 .حالة حتى اآلن 1481الكيميائي 

، 5411ت تحويل الحاالت المرضية لخارج منطقة جازان سجلت انخفاضا ملحوظا بنهاية العام وبينت الصحة أن معدال

كما ارتفع عدد الحاالت المرضية التي تلقت العالج داخل المنطقة في تخصصات القلب واألورام واألوعية الدموية 

في تخصص العيون مقارنة بالعام وجراحة األعصاب وزراعة الكلى والكبد، مضيفة أن نسبة التغيير في عدد الحاالت 

 .حالة 5108بإجمالي % 41الماضي بلغت 

 مليون يراجعون الطوارئ 5.1

، أن أقسام الطوارئ بالمستشفيات ومراكز الرعاية الصحية األولية وأقسام "الوطن"في ذات السياق أكدت مصادر طبية لـ

ألفا في أقسام الطوارئ،  141ة، منها نحو مليون ألف حال 500ماليين و 1العيادات قدمت خدمات طبية وتخصصية لنحو 

ماليين  4ألف سعودي، وبلغ عدد زيارات المراجعين للمراكز الصحية نحو  655كان عدد السعوديين منهم نحو مليون و

ألفا، منهم نحو  14، وبلغ عدد الزيارات على العيادات الخارجية بالمستشفيات نحو مليون و%91.6ألف بنسبة  114و

، %85.4وبينت أن عدد المنومين بمستشفيات جازان العام الماضي بلغ نحو مليون، ونسبة السعوديين . لف سعوديأ 948

 %.69.4فيما بلغت نسبة إشغال األسرة بالمستشفيات 

 ألف عملية جراحية 10 

عملية،  10511أوضحت المصادر، أن مجموع العمليات الجراحية التي أجرتها مستشفيات المنطقة العام الماضي بلغت 

جراحة تجميل،  146جراحة مسالك بولية، و 614جراحة قلب وصدر وأوعية دموية، و 151جراحة عامة، و 6091منها 

http://www.alwatan.com.sa/Local/News_Detail.aspx?ArticleID=284017&CategoryID=5
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جراحة  148جراحة فك وأسنان، و 584جراحة أنف وأذن وحنجرة، و 5015جراحة عظام، إضافة إلى  1118وكذلك 

جراحة في  155جراحة مخ وأعصاب، و 589جراحة عيون، و 5491جراحة نساء ووالدة، و 6010أطفال، و

 .تخصصات أخرى

وأضافت الصحة أنها تسعى إلى زيادة خفض معدالت اإلحالة لخارج المنطقة من خالل إيجاد جميع التخصصات الطبية، 

واستقطاب الكفاءات من الممارسين الصحيين، والعمل على استحداث عمليات الشبكية والقرنية في تخصص العيون، 

      .خدمات قلب األطفال وفق خطة عمل تطويرية تستهدف جميع المنشآت الصحية بجازانوإضافة 

 
 مرت 22.شددت الضوابط على أن تكون بعيدة عن مدارس البنات 

 ارتفاع قيمة عقوبات خمالفات مساكن العمال %  2222

 داخل األحياء
 م1056 نوفمبر 51 -هـ  5418 صفر 51جريدة األقتصادية الخميس : المصدر
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 متعب الروقي من جدة

في  5000أقرت الجهات العليا رفع مقدار عقوبات مخالفة الضوابط الصحية لمساكن العمال داخل األحياء، إلى نحو 

، عما كانت عليه سابقا، حيث وصلت قيمة الحد األعلى لمخالفة أي شرط من الشروط بعد التعديل إلى عشرة آالف المائة

على نسخة " االقتصادية"حصلت  –وبحسب التعميم الصادر في هذا القرار. لاير فقط 5000لاير، بعد أن كانت محددة بـ

باألمر السامي بشأن ظاهرة امتناع عمال نظافة في بعض مدن  فإنه وفق الدارسة الميدانية ومحضر اللجنة المشكلة -منه

المملكة عن العمل، وما يحدث في بعض القطاعات الصحية من امتناع بعض منسوبيها عن العمل، بسبب سوء الخدمات 

فقرات المقدمة لهم في تلك المساكن، فقد توصل مجلس الوزراء إلى قرار يقضي بتعديل مقدار العقوبة الواردة في إحدى 

 .الضوابط الصحية لمساكن العمال داخل العمران

وتنص الفقرة الواردة في األحكام والعقوبات بعد التعديل، على أنه مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد، يعاقب صاحب العمل، 

 عند سواء كان شخصا ذا صفة طبيعية أو معنوية، بغرامة ال تقل عن خمسة آالف لاير، وال تزيد على عشرة آالف لاير

مخالفة أي شرط من الشروط المشار إليها في إحدى فقرات الضوابط مع تصحيح المخالفة، وتتعدد الغرامة بتعدد المخالفة، 

لاير فقط كحد  500ويجوز مضاعفة الحد األعلى للغرامة في حالة تكرار ارتكابها، فيما كانت العقوبة سابقا تصل إلى 

 .أدنى

وقع إسكان العمال داخل العمران، تشدد الضوابط على ضرورة أخذ موافقة البلدية وفي بعض االشتراطات العامة لم

المختصة على إنشاء، أو استئجار، سكن العمال العزاب، وأال يتسبب في إيذاء المجاورين، وال يكون مجاورا لمساكن 

نحوها بمسافة ال تقل عن عائالت، ويكون على طريق رئيسي محيط بالحي وبعيدا عن مدارس البنات، وسكن الطالبات و

وأكدت ضرورة أن يتمتع بالعوامل الصحية الطبيعية، مثل أشعة الشمس والهواء النقي الخالي من األتربة . 500

والغازات، واألدخنة، والروائح الكريهة، وأن يكون بعيدا عن أماكن العمل التي تصدر عنها ملوثات الجو مثل الغازات، 

 .ات السائلة، أو الصلبة أو كل ما يسبب إزعاجا، أو ضجيجا، أو ضررا بالصحةواألتربة، والدخان، والمخلف

ويراعى أن يكون منسجما مع استخدامات األرض الحالية والمستقبلية في المنطقة وبعيدا عن المقابر، وأن تكون أرضية 

صالحة لالستهالك اآلدمي، وأن الموقع مرتفعة وغير معرضة للغمر بالمياه، وأن تتوافر فيه مصادر الكهرباء والمياه ال

يكون داخل حدود النطاق العمراني، الفتا إلى عدم تأجير سطح المبنى لغرض السكن، وكذلك أن يوضع عند مدخـل 

 .ة أو المؤسسة مثل االسم والعنوانالمسكن لوحة يوضح فيها معلومات عن الشرك

https://www.aleqt.com/2016/11/17/article_1102746.html
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 أسبوعا 60إىل  26فرتة الشفاء تراوح من ": الصحة"

 والقضاء« التهاب الكبد ج»الج مرضى برنامج لع

 6212على الفريوس حبلول  
 م1056 نوفمبر 51 -هـ  5418 صفر 51جريدة األقتصادية الخميس : المصدر

https://www.aleqt.com/2016/11/17/article_1102750.html 

 

 من الرياض« يةاالقتصاد»

ً لعالج مرضى االلتهاب الكبدي  بأدوية فعالة جداً وآمنة يهدف الستئصال هذا " ج"تنفذ وزارة الصحة برنامجاً طموحا

 .1010المرض بحلول 

ً الفئات التي قد تنقل  ً إعطاء األولوية للمرضى األكثر عرضة لتدهور وظائف الكبد وأيضا ويتم من خالل البرنامج حاليا

 .يرها بغض النظر عن مراحل المرض عند النساء في سن الحمل واإلنجاب ومرضى الفشل الكلويالعدوى لغ

ً من الفيروس إذا كان فحص  14إلى  51، أن فترة العالج تراوح من "الصحة"وأوضحت  أسبوعا، ويعد المريض خاليا

عيادة  11هذه األدوية الحديثة في مريض العالج ب 1000الدم سلبيا بعد ثالثة أشهر من انتهاء العالج، حيث بدأ نحو 

 91متخصصة بأمراض الكبد حول المملكة وبتحليل عدد من الحاالت التي أكملت العالج تبين أن نسب الشفاء تصل إلى 

 .في المائة

يؤدي إلى تليف الكبد على المدى الطويل، وقد يؤدي هذا " ج"وأكدت أن االلتهاب الكبدي المزمن الناتج عن فيروس الكبد 

لى فشل في وظائف الكبد وفي بعض الحاالت إلى سرطان الكبد، مشيرة إلى أن األدوية التقليدية ذات فعالية محدودة إ

وكانت الصحة قد استعرضت هذه (. في المائة 10ال تتعدى نسبة الشفاء من الفيروس )ويصاحبها أعراض جانبية شديدة 

م ية ألمراض الكبد المقام حاليا في بوسطن، الذي يعد أكبر وأهالنتائج المشجعة في المؤتمر الدولي للجمعية األمريك

 .مؤتمرات أمراض الكبد في العالم
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 يطال  بتحديد أماكن لالعتكاف يف املساجد« شورى»عضو 

 م1056 نوفمبر 51 -هـ  5418 صفر 51جريدة عكاظ الخميس : المصدر
http://www.okaz.com.sa/article/1509320 

 

 (الرياض)عبير الفهد 

إن « عكاظ»وقال لـ. طالب عضو مجلس الشورى عازب آل مسبل بتحديد أماكن لالعتكاف في المساجد المهيأة لذلك

بالمساجد أمر مجلس الشورى طالب بتعيين أئمة ومؤذنين وعمال في المساجد بأعداد كافية، من منطلق أن االهتمام 

ً كبيراً، وأنها تحتل الجزء المهم من  عبادي، الفتا إلى أن المجلس ووزارة الشؤون اإلسالمية يوليان دور العبادة اهتماما

 .التقرير السنوي للوزارة

أصدر قرارا يوصي بأن تشمل الصيانة جميع المساجد، وأن تغطى بشكل كامل، مشيراً إلى أن « الشورى»وأوضح أن 

 .قبل أشخاص يرفعون تقارير أسبوعيةضهم لتوكيل عمال لرفع األذان نيابة عنهم يخضع لمراقبة من لجوء بع

 

 
 بإزالة ورش اجلنوب« إمارة مكة»توقف قرار « احملكمة االدارية»

 م1056 نوفمبر 51 -هـ  5418 صفر 51جريدة عكاظ الخميس : المصدر
http://www.okaz.com.sa/article/1509313 

 

 (جدة)عدنان الشبراوي 

بصدور قرار عاجل أمس من الدائرة الخامسة في المحكمة اإلدارية في جدة برئاسة الشيخ نايف العنزي، « عكاظ»علمت  

قة الصناعية جنوب شرق يقضي بوقف تنفيذ قرار إمارة منطقة مكة المكرمة بإزالة الورش والمحالت الواقعة في المنط

وكالة عن عدد من المالك  وجاء القرار القضائي على خلفية دعوى تقدم بها المحامي الدكتور عبدالرحمن الخولي . جدة

والمستأجرين وطلب فيها إلغاء قرار اإلمارة الصادر إلى أمانة جدة بإزالة الورش الواقعة في تلك المنطقة وتحويلها إلى 

 .حدائق وساحات خضراء

بالغة حال وضع  ونقل المحامي الخولي إلى المحكمة اإلدارية طلب أصحاب الورش، مؤكدا أنهم سيتعرضون إلى أضرار

 .القاضي بإزالة الورش ٠٧0٧٠وتضمن منطوق الحكم المستعجل وقف القرار رقم . القرار موضع التنفيذ

ذ إلى حين البت والفصل في الدعوى المنظورة أن قرار المحكمة نهائي واجب النفا« عكاظ»واوضح المحامي الخولي لـ

وأضاف أن الدائرة أكدت في مداوالتها قبل إصدار قرار الوقف أن القضاء اإلداري ال . حاليا بين عدد من المالك واإلمارة

ت يمكن أن يكون عقبة في سبيل التطوير المناطقي والتنمية التي تسعى إليها الجهات المختصة إال أنه يتعين على جها

اإلدارة أن تسلك في معرض تحقيق هذه الغاية، الوسائل اإلدارية المالئمة بما في ذلك مراعاة حقوق أولئك الذين يمسهم 

 .القرار ويضر بمصالحهم

وأثنى الخولي في مرافعته على مكانة ومتانة القضاء اإلداري في المملكة واألثر الكبير الذي تركه في أنشطة جهات 

يذكر أن الدكتور عبدالرحمن الخولي سبق أن . تضع الرقابة القضائية على أعمالها في عين االعتباراإلدارة التي أضحت 

حصل قبل عدة أشهر على قرار مماثل من المحكمة اإلدارية بإيقاف قرار أمانة جدة بإغالق محطات البنزين وهي القضية 

 .أمام المحكمة اإلدارية حتى اآلن المنظورة

http://www.okaz.com.sa/article/1509320
http://www.okaz.com.sa/article/1509313
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 يعقد ملتقاه يف ربيع األولمركز تنمية الطفل 
 م1056 نوفمبر 51 -هـ  5418 صفر 51جريدة اليوم الخميس : المصدر

http://www.alyaum.com/article/4166928 

 

 الهفوف -عبداللطيف المحيسن 

 10لقاعة الكبرى بجامعة الملك فيصل باألحساء يوم اإلثنين الموافق يقيم مركز تنمية الطفل باألحساء ملتقى الطفل االول با

 .ربيع األول بحضور عدد من المختصين والمهتمين

واوضح المدير التنفيذي للمركز الدكتور احمد البوعلي ان أهداف الملتقى مناقشة أهم التحديات، التي تواجه رعاية وتنمية 

مجال وتنمية الطفل وتبادل االفكار والرؤى والتجارب والخبرات في مجال  الطفل واستعراض تجارب تطبيقية محلية في

رعاية وتنمية الطفل وطرح التطلعات المستقبلية، منوها بأن الملتقى سيناقش محاور تنموية وحقوقية وتعليمية إضافة 

 .لتجارب ميدانية

ً من يذكر ان مركز تنمية الطفل باألحساء يسعى إلى توفير البيئة المالئمة لت ً ونفسياً واجتماعياً وصحيا نمية األطفال دينيا

خالل إقامة الدورات واألنشطة المختلفة، ويهدف المركز إلى نشر الوعي بخصائص مرحلة الطفولة واحتياجاتها 

 .ساهم في التنشئة الصحيحة لألطفالومشكالتها وإكساب اآلباء واألمهات ثقافة تربوية ت

 
 وب الطائفموقعًا جن 12زالة تعديات يف 

 م1056 نوفمبر 51 -هـ  5418 صفر 51جريدة المدينة الخميس : المصدر
madina.com/node/708418-http://www.al 

 

 الطائف -عدنان السفياني 

شملت أحواشا وعقوما وشبوكا ومواشي موقعاً بجنوب المحافظة  15أزالت أمانة الطائف تعديات على أراض حكومية في 

بلدية جنوب الطائف الفرعية، لجنة تعديات المحافظة، ) وخزانات مياه وغرفاً شعبية، وال زالت اللجنة المختصة باإلزالة 

 .تواصل عملها مدعومة بآليات األمانة، إلزالة كافة االحداثات المرصودة في عدد من المواقع( قوة أمنية

، ومنطقة (حوش 55)ف المهندس دمحم بن عبدالرحمن المخرج أعمال اإلزالة في منطقة سمنان وتابع أمين الطائ

، وشدد على ضرورة إزالة كافة أشكال التعديات على األراضي (إحداثات 50)، ومنطقة سديرة (إحداثات 50)شقصان

مخالفين إنفاذاً للتوجيهات السامية، الحكومية، ومنع االستيالء عليها من ضعاف النفوس، وتطبيق األنظمة الرادعة بحق ال

 .وتعاميم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، ووزير الشؤون البلدية والقروية بهذا الخصوص

يذكر أن أعمال اإلزالة مستمرة في المحور الجنوبي من المحافظة بإشراف جميل العتيبي رئيس بلدية الجنوب الفرعية، 

وفقاً لبيان المتابعة للتعديات من مراقبي الفرع في عدد  -إزالة ضعف االحداثات المزالة خالل األيام المقبلة  ومن المتوقع

 .من المواقع بجنوب الطائف

 

 

http://www.alyaum.com/article/4166928
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حتديا النطالقة العام الدراسي أبرزها تأخر  20حتدد « التعليم»

 اإلجراءات
مقرتحا للحل تشمل ربط إجازات القيادات بنسبة  .2

 داالستعدا
 م1056 نوفمبر 51 -هـ  5418 صفر 51جريدة المدينة الخميس : المصدر

madina.com/node/708424-http://www.al 

 

 جدة -سعيد العدواني 

ر اإلجراءات اإلدارية والمالية تحديًا واجهتها مع انطالقة العام الدراسي الحالي من أبرزها تأخ 59حددت وزارة التعليم 

وتشمل طباعة الكتب وعقود الصيانة، ضعف االعتمادات المالية المخصصة لبعض محاور االستعداد، عدم توفر أرقام 

 .وظيفية لتعيين شاغلي الوظائف التعليمية، وتأخر صرف مستحقات النقل المدرسي للعام الماضي

ل لحصر مساحة التأثير كان من أبرزها منح مديري التعليم صالحيات وأوضحت الوزارة أنها تبنت العديد من الحلو

إدارية ومالية مبكرة للتسريع في إجراءات االستعداد، وربط الموافقة على اإلجازات الصيفية للقيادات بمقدار اإلنجاز في 

أسبوعين، الرفع لوزارة المالية محاور االستعداد، الموافقة على تقديم دوام قيادات المدارس واإلداريين قبل إجازة الحج ب

 .لزيادة اعتمادات بعض البنود الضرورية الستكمال االستعداد، وتحفيز العاملين في االستعداد

على نسخة منه « المدينة»اطلعت  -كما كشف تقرير للوزارة أعدته اللجنة المركزية لمتابعة االستعداد لبداية العام الدراسي 

ثم تعليم عنيزة % 85التعليمية حيث جاءت إدارة تعليم الغاط في المقدمة بجاهزية نسبتها عن نسبة استعداد المناطق  -

 . لكل منهما% 41، بينما حلت الباحة ومهد الذهب في المرتبة األخيرة بنسبة استعداد ال تتجاوز % 64.1بنسبة 

ثم %. 86.51ن المدرسية بنسبة وتضمن التقرير أيضا قياس نسبة االستعداد لدى الوكاالت حيث تصدرت وكالة الشؤو

، %66.51، وكالة المباني بجاهزية بلغت %14.41، ووكالة تعليم البنين بنسبة %11.81وكالة تعليم البنات بجاهزية 

 .%18.11ل في معدل الجاهزية بنسبة بينما جاءت وكالة الوزارة األق
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فات»يالحق « اإلنرتبول»

ّ
 ياً تستغل األطفال جنس« معر

 م1056 نوفمبر 51 -هـ  5418 صفر 51جريدة الحياة الخميس : المصدر
http://www.alhayat.com/Articles/18570657 

 

 سعاد الشمراني  -الرياض   

ً عبر اإلنترنت في أنهم يبحثون في المعرفات والحسابات التي تس« اإلنتربول»أكد مسؤول في   تغل األطفال جنسيا

المملكة، وذلك باللغة العربية، إذ يمتلئ مؤشر البحث بنتائج من صور ومقاطع وتلميحات ألشخاص يحملون مالمح 

برنامج األمان األسري »فيما كشف . عربية، مشدداً على أهمية التكاتف الدولي واالتفاقات إلنقاذ األطفال من االعتداء

في المئة من األطفال في السعودية يتعرضون لعنف  15رقام صادمة لالعتداء على األطفال، مبيناً أن عن أ« الوطني

 .جنسي

لخدمات تجارة البشر واستغالل األطفال الدكتور مايكل « اإلنتربول»وطالب مساعد مدير منظمة الشرطة الجنائية الدولية 

جل النزوات لتحقيق رغبة جنسية خاصة، محذراً من زيادة موران، بحماية األطفال السعوديين ومن يتعرض لهم من أ

 .األرقام حول االستغالل الجنسي لهم

وأشارت رئيسة برنامج األمان األسري الوطني األميرة عادلة بنت عبدهللا، في ورقتها إلى دور برنامج األمان األسري في 

الملتقى الوطني للوقاية من االستغالل الجنسي »ات الوقاية من االستغالل الجنسي لألطفال عبر اإلنترنت، وذلك في جلس

، ولفتت إلى أن واحداً من كل أربع أطفال في السعودية يتعرضون لعنف جنسي، ويبلغ الذكور «لألطفال عبر اإلنترنت

منهم ضعف اإلناث، وأشارت إلى دراسات قام بها البرنامج حول العنف الجنسي ضد الطفل في المملكة، أن واحد من كل 

 .طفالً تم تصويره في أوضاع إباحية أو مخلة ٣٧طفالً أجبر على مشاهدة المواد اإلباحية، وواحد من كل  ٠٠

وذكرت أن خطر تعاطي الكحول أو المخدرات للذين تعرضوا للعنف الجنسي في الطفولة سبعة أضعاف اآلخرين، وخطر 

ً  ٠٠االنتحار بين من تعرضوا لعنف جنسي في الطفولة   .ضعفا

حالة عنف  ٠٣٧في المئة من حاالت العنف ضد الطفل الواردة للمستشفيات هي عنف جنسي، إذ بلغت  ٠٠إن »: وقالت

اتصاالً حول العنف  ٠٥١أن خط مساندة الطفل يصله نحو »: ، مضيفة«واعتداء جنسي العام الماضي وصلت للمستشفيات

 .«إلنترنت ووسائل االتصالاتصاالً آخر يتعلق باستغالل جنسي للطفل عبر ا ٠٧الجنسي، ونحو 

وأوضح مدير خدمات اإلنترنت في هيئة االتصاالت السعودية الدكتور إبراهيم الفريح، أن هيئة االتصاالت تحجب كل 

حساب إباحي سواء للبالغين أم الطفل دون النظر للعمر، مضيفاً أن الترشيح لدى الهيئة يشمل الحجب لإلباحية بكل أنواعها 

إن الهيئة »: لمخدرات، مشيراً إلى أن دور الهيئة إذا الحظت استغالل لألطفال تبليغ وزارة الداخلية، وقالومواقع القمار وا

طلب بالحجب العام الماضي بمعدل  ٠٠٧٧وأضاف أن الهيئة استقبلت . «مليون موقع ٠.٠أكثر من  ٠٧٧٧عالجت منذ 

ً  ٠٧٧الى  ٠٧٧ اتصال سببها اإلساءة  ٠٧٠ورده  ٠٠١٠٠٠لتبليغ وذكرت الدكتورة مها المنيف، أن خط ا. طلب شهريا

 .للطفل جنسياً عن طريق اإلنترنت، غالبها من إناث مراهقات يبلغون عن تهديد بنشر صور غير الئقة اجتماعياً لهم

التجارب الدولية في مجال الوقاية »وعلق وزير العمل والتنمية االجتماعية الدكتور مفرج الحقباني، خالل ترؤسه جلسة 

، عن العنوان التي اختارته وزارة الداخلية للملتقى باسم «التصدي من االستغالل الجنسي لألطفال عبر اإلنترنتو

هل اختياره إعالم وجذب انتباه واإلثارة في الطرح، أم إن االستغالل وصل إلى »: االستغالل الجنسي لألطفال، وقال

 .«مرحلة دق ناقوس الخطر

 اء األب على ابنها أم تشتكي لوزير العمل اعتد 

، هكذا أطلقت أم صرختها على الحضور خالل مداخالت الجلسة التي يترأسها «من يحمي ابني من اعتداء أبيه جنسياً »

وزير العمل والتنمية االجتماعية الدكتور مفرج الحقباني، في الملتقى الوطني للوقاية من االستغالل الجنسي، وعرفت 

أنا والدة وال أعمل وحاولت أن أجد حالً في المحاكم والجمعيات، ولم »: سياً من أبيه، وقالتوالدة الطفل المعتدى عليه جن

http://www.alhayat.com/Articles/18570657
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وعلق الحقباني بأن المكان غير مالئم لتقديم . «أستطع حمايته، ولم يصدقه أحد لصغر سنه، إذ يبلغ من العمر ست سنوات

ها شخصياً، وذلك وفق صالحيته بمتابعة موضوع ابن هذه الشكوى، وفِي محاوالت لتهدئة األم الباكية، قدم الوزير وعداً 

 .فقط

 

 
 خطوة موفقة.. إزالة احملتوى اإلباحي من اإلنرتنت

 م   1056 نوفمبر 55 -هـ 5418صفر  55الجزيرة الجمعة جريدة : المصدر
6/20161111/ar1.htmjazirah.com/201-http://www.al 

 

 رقية سليمان اهلويريني
يأنف المرء السوي من مشاهدة المناظر البذيئة واإلباحية، ولكن يحدث أن تداهمه أثناء التصفح اإللكتروني مشاهد تؤذي 

يعد ويأسى على األطفال والشباب من رؤيتها في ظل هذا االنفجار التقني الذي لم ! النفس، وتجرح المشاعر وتطعن القلب

 .يقيم وزناً للعفاف، وال قيمة للفضيلة وال يراعي الطهر والبراءة

الجميل هو شروع هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات بالتنسيق مع عدد من الشركات العالمية إلزالة المحتوى اإلباحي من 

ً  54151مواقع اإلنترنت الخاصة بها، وقد قامت بالفعل بإزالة   .رابطا

ً بروابط إباحية عن األطفال، بلغ عددها واألجمل أنها أضاف ً جديداً لقائمة الترشيح خاصا روابط، وقامت  550ت صنفا

ً مخالً، أو مشاهد فاضحة لينال العقوبة المقررة، وهذا مما  بالتعاون مع الجهات األمنية بالتبليغ عن كل من يضع رابطا

معايير الفنية ألجهزة االتصاالت وتقنية المعلومات، وهو ما يبعث على الراحة النفسية، ويطمئننا بوجود من يهتم ويتابع ال

 .يطالب به المربون واآلباء وأولياء األمور على وجه التحديد، وينادون بالتحديث المستمر والدوري لقوائم الترشيح

ع الجمارك وحري بنا شكر هيئة االتصاالت على تحديثها المستمر لإلجراءات المعتمدة لألجهزة، وتعاونها المشترك م

بإصدار أذونات الفسح من خالل نظام التراخيص الخاص بأجهزة االتصاالت وتقنية المعلومات بشكل دوري، ونرجو منها 

 .االستمرار بالتأكد من مطابقة األجهزة للمواصفات الفنية المعتمدة

ن داخلية، ولكن المشكلة تكمن في والحق أن المشكلة ليست بالمواقع اإلباحية بحد ذاتها، فهذه يمكن التحكم بها حين تكو

البرامج التي من خاللها يمكن فتح المواقع اإلباحية، وهذه لألسف يصعب التحكم بها أو الرقابة عليها، ويمكن تحميلها 

 .بسهولة ويسر

أو تسهيل أسوأ المواقع على اإلطالق التي تطفح بالمشاهد اإلباحية أو الدعوة لها ( تويتر)ويعد موقع التواصل االجتماعي 

الوصول للرذيلة، برغم أن القائمين عليه يطلقون حمالت ويطلبون التبليغ عن المواقع المشبوهة وحظرها والتي تتخذ من 

ً للدعوة لإلرهاب والعنف وترويج  هذا الحساب الشهير وسيلة لإلغراء والغواية، وليس هذا فحسب بل أصبح طريقا

 .المخدرات

ً ومتابعتهم بلطف، وتزويدهم وليس ثمة وسيلة حاسمة سوى تقوي ة الجبهة الداخلية أمنياً، وتحصين األبناء أخالقيا

غواية أو فتنة أو إثارة أو بالتوجيهات من قِبل الوالدين والمعلمين وإرشادهم لنهج القيم الصالحة التي تعد السياج ضد أي 

 .تغرير
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 أين الوزارة؟.. منشأتان صحيتان معرضتان لإلفالس

 م   1056 نوفمبر 55 -هـ 5418صفر  55المدينة الجمعة جريدة : درالمص
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 سامل بن أمحد سحاب
اإلفالس موجود  أين الوزارة؟ كنت أحسب أن نظاًما يحمي المنشآت العريقة من.. منشأتان صحيتان معرضتان لإلفالس

ومطبق ويتم اللجوء إليه عند الحاجة، ربما كان ذلك واقعًا، لكن بشروط ومتطلبات تبدأ بالمؤسسة المفلسة أيًا كانت، ألن 

 .النظام عادة يحميها من مطالبات الدائنين ولو إلى حين، وحتى يتم إعادة هيكلة المؤسسة بما يضمن استمرارها وربحيتها

خبًرا عن ( نوفمبر 1)الخاصين في المنطقة الشرقية نموذج لهذه اإلشكالية، فقد نشرت الحياة  وفي قضية المستشفيين

المنشأتين الصحيتين اللتين تواجهان أزمات عميقة امتدت إلى منع الرواتب عن منسوبيها لشهور عدة، فضاًل عن نقص 

 .الطبية وغيرهاحاد في مواد طبية أساسية مثل المحاليل المخبرية والتطعيمات والمعدات 

وعلى عكس ما اعتدنا عليه من صحيفة الحياة لم يذكر الخبر اسمي المنشأتين، وهو جزء غير مفهوم من غياب الشفافية، 

وكأن تعرضها لهذه األزمة جريمة جنائية أو أخالقية، شخصيًا ال أفهم الحد الفاصل بين ما ينبغي إعالنه، وما ينبغي تجنب 

المنشأتين، فهل ذلك يعني حقهما في تقديم شكوى قضائية بدعوى التشهير مثاًل؟ وهل ذلك  وبافتراض ذكر اسمي! ذكره

مقبول شرًعا أو نظاًما؟ وبالرغم من أنه من السهل جدًا معرفة اسمي المستشفيين، وشخصيًا أعرفهما، لكني أضم نفسي 

 .لقائمة الخائفين

أواًل ضياع حقوق موظفيهما، ويعني حجب الخدمة الصحية عن وعودًا إلى احتمالية إغالق هاتين المنشأتين، مما يعني 

عشرات األلوف من مراجعيهما، أي أن هاتين المنشأتين تشكالن رافدًا داعًما لخدمات وزارة الصحة، التي ال تكاد تفي 

أو لتنويم بمتطلبات شريحة كبيرة من المواطنين الذين يعجزون عن الظفر بموعد للكشف فضاًل عن موعد إلجراء عملية، 

 .في سرير حكومي

إنسانيًا أو جراحيًا أو »هل ستقف وزارة الصحة موقف المتفرج من هذه األزمة؟ أم أنها ستمارس شيئًا من التدخل أيًا كان 

 .بهدف استمرار دعم القطاع الصحي هناك، فالفاقد حتًما سيؤثر سلبًا على المواطن والمقيم« تجاريًا

رة والعدل والمالية والجهات األخرى المعنية كفيل باستمرار عمل هاتين المنشأتين، ولن وأحسب أن تعاون وزارات التجا

ع استمرار القطاع الخاص في المشاركة في تقديم  تعجز هذه الجهات مجتمعة عن تقديم رؤى عملية لمستقبل أفضل يُشّجِ

 .خدمات صحية جيدة
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 يف العبجز عن حتديد أسباب الفساد« الفساد»

 م   1056 نوفمبر 51 -هـ 5418صفر  51عكاظ األحد جريدة : المصدر
http://www.okaz.com.sa/article/1508368 

 

 سعيد السرحيي
األكبر في انتشار خلصت الدراسة التي أجرتها هيئة مكافحة الفساد إلى أن ضعف الوازع الديني واألخالقي يعد السبب 

من األسباب األخرى، وإذا كان المجتمع يتقبل مثل هذه النتيجة من واعظ % 81الفساد المالي واإلداري، إذ يشّكل ما نسبته 

أو خطيب جامع يحض الناس على التشبث بأهداب الدين لحمايتهم من شهوات النفس التي يمكن لها أن تقودهم إلى الفساد 

مكن له أن يتقبل األمر نفسه من هيئة يتوخى منها مراجعة األنظمة والقوانين واإلجراءات التي لم فإن المجتمع نفسه ال ي

 تستطع توفير الحماية الكافية للمجتمع والمال العام من فساد من ال تردعهم قيم الدين ومقومات األخالق عن اإلساءة له أو

 .السطو عليه

ن أسباب الفساد يعود لضعف الوازع الديني يعني إعادة رميها للكرة في م% 81إن مقتضى أن تعلن الهيئة أن ما نسبته 

ملعب المجتمع نفسه ومؤسساته العلمية والدينية لكي يصلحوا أمر هذا الفساد، دون أن تنهض هي بمسؤوليتها التي تقتضي 

الحيلولة دون أن يتمكن من  منها التعاون مع الجهات الرقابية واألمنية للكشف عن الخلل الذي يعتري األنظمة فتعجز عن

ال يملكون الوازع الديني وال األخالقي من الفساد، وذلك انطالقا من أن األنظمة والقوانين إنما يتم تأسيسها على فرضية أن 

تكون قادرة على مواجهة ما تعجز القيم واألخالقيات عن مواجهته وليس العكس كما يبدو من النتيجة التي انتهت إليها 

يتمثل األول منهما في : والهيئة بما انتهت إليه دراستها من نتيجة مطالبة باإلجابة على سؤالين. ئة مكافحة الفساددراسة هي

الكيفية التي استطاعت من خاللها دول غير دينية وشعوب غير مؤمنة من توفير حماية مجتمعاتها وتوفير الحماية لها من 

التي انتهت إليها عقود من الوعظ والنصح واإلرشاد واألشرطة المسجلة  الفساد؟، والتساؤل الثاني يتمثل في النتيجة

ووعاظ زمن الصحوة حين انتهى ذلك كله إلى بناء مجتمع يعود الفساد فيه إلى غياب الوازع الديني « أبو ريالين»وكتيبات 

 واألخالقي عنه؟

قبل الوعاظ والدعاة وإنما يريد من الهيئة المجتمع ال ينتظر من هيئة مكافحة الفساد تكرار عبارات كررها عليه من 

مراجعة شاملة ودقيقة لألنظمة ومن ثم تقديم نتائج تحدد أسباب الفساد، ذلك أن من الفساد تجاهل أسباب الفساد وإعادة 

 . إلى ما ليس للهيئة دخل في إصالحهالمسؤولية عنه 
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 !!املرأة عنصر قوة يف املنهج السعودي اجلديد

 م1056 نوفمبر 54 - هـ5418صفر  54اليوم االثنين جريدة : مصدرال

http://www.alyaum.com/article/4166378 

 

 انيسة الشريف مكي
ا يتسع نطاقه ليشمل بتوفيق هللا تحمل تحوال اجتماعي 1010نحن النساء بخير نسير من أفضل لألفضل، فالرؤية السعودية 

المرأة بانطالقة جديدة، فتحت لها آفاقا كبيرة في الحياة العملية بعد أن كانت مقيدة بوظائف محددة، خططت هذه الرؤية 

 .لالستفادة من الطاقات الشابة ذكورا وإناثا ووفرت فرص عمل متنوعة لهم على حد سواء

في إطار تعاليم الشريعة اإلسالمية، وثقافة المجتمع، وما يالئم المرأة السعودية قادرة على العمل في كل المجاالت، 

 .طبيعتها كأنثى

فقد برهنت في السابق جدارتها كشريك فاعل ومنتج في المجتمع، وهو ما تحقق في مواقع عمل أثبتت من خاللها أنها 

 .تجاوزت المشاركة إلى صناعة الفارق للصالح العام

إلنجازات داخل الوطن، وفي المحافل الدولية، ووصلت إلى مكانٍة علمية عالية في أثبتت وجودها، وحققت الكثير من ا

سنوات قليلة، والشاهد كثير، أذكر على سبيل المثال ال الحصر، العالمة السعودية التي انضمت لوكالة ناسا في علوم 

 .الفضاء، وقدمت صورة مشرفة للمرأة السعودية

نا، وعند حسن ظن الجميع، ستحقق أفضل اإلنجازات بإذن هللا، لم ال وأصحاب وستبرهن اليوم إن شاء أنها أكثر تمك

القرار يضعونها من أولويات اهتماماتهم كعنصر فعال في المجتمع، ويدفعونها لتقديم المزيد المميز برفع نسبة مشاركتها 

 .ير في تنمية المجتمع بشكل عامفي سوق العمل، واستثمار طاقتها، وهذا االهتمام سيكون له مردود فعال يسهم بشكل كب

ومن خطط الرؤية أيضا، منح المرأة الحق أن تكون قيادية، وترأس سمو األميرة ريما القسم النسائي في الهيئة العامة 

 .للرياضة خير

وصدور قرار وزرة الصحة لعمل المرأة في الصيدليات، ومحالت النظارات ومستحضرات التجميل العشبية، خطوة 

أرجو أن يوضع في االعتبارأن يكون عملها . وفر الكثير جدا من الوظائف وستدعم االستثمار في هذا القطاعإيجابية ست

 .نهارا، وداخل المستشفيات والمجمعات التجارية، أعتقد أن المسئولين ال يفوتهم شيء كهذا

يدشنون أكبر مركز أعمال « يبروو»ومن خيرات الرؤية بالنسبة للمرأة، أرامكو السعودية وجامعة األميرة نورة وشركة 

نسائي في المملكة، ذلك في مقر جامعة األميرة نورة في الرياض، األمر الذي سيمكن من إيجاد فرص عمل تزيد على 

عشرين ألف وظيفة للمرأة السعودية خالل السنوات العشر المقبلة، في تخصصات الخدمات والتمويل والمحاسبة والموارد 

 .مكتبية بناء على تأكيد مسئولي أرامكوالبشرية والخدمات ال

ومشاركة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، أيضا كما ذكر مسئولوها، ستشارك في دعم المرأة السعودية بتشغيل 

حيث تسعى العتماد مهن  1010أربعة مراكز متخصصة بالعمل عن بعد للسيدات، سعيا منها لمواكبة رؤية السعودية، 

 .ات في سوق العمل السعودي، والعمل على زيادة الطاقة االستيعابية للكليات التقنية للبناتجديدة للفتي

ونقلت مصادر إعالمية أن وزارة العمل والتنمية االجتماعية تتعاون مع المستثمرين والمستثمرات الراغبين في إنشاء 

انة أجهزة الجوال، تتوفر فيها كافة اإلمكانات، صاالت نسائية مغلقة، سواء مستقلة أو في المجمعات التجارية، لبيع وصي

 .تطبيقا لقرار قصر العمل في مهنتي بيع وصيانة أجهزة الجوال وملحقاتها على السعوديين والسعوديات

وأنهت مع المؤسسة العامة للتدريب التقني وصندوق تنمية الموارد البشرية وبنك التسليف والتنظيم الوطني للتدريب 

لم ال تكون هناك فرص عمل والرؤية . ألف سعودي وسعودية في مجاالت البيع والصيانة 15نحو  والتوظيف تدريب

 !!؟.٪1٪ إلى55تهدف إلى خفض البطالة من 
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التصدي للعنف األسري من أوليات الرؤية، وتهدف خطط اإلصالح إلى إنفاق تسعة ماليين لاير على خدمات ضحايا 

ين الوعي بالقضية، ولزيادة عدد وحدات الحماية لضحايا العنف من ثمانية العنف األسري، وتسعة عشر مليونا لتحس

 .وخمسين إلى مائتين وحدة سيظهر الفرق وتحل أكثر المشاكل

. وظيفة تعليمية نسائية، وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، باستكمال إجراءاتها 5511واآلن 

 .فضل أصحاب القرار حفظهم هللاوالخيرات تتوالى بفضل هللا ثم ب

 .يد شكرا للقيادة وحفظ هللا الوطننحن النساء عنصر قوي في المنهج السعودي الجد

 

 
 !!حىت ال نزايد على الرؤية

 م1056 نوفمبر 54 - هـ5418صفر  54المدينة االثنين جريدة : المصدر

madina.com/node/707894-.alhttp://www 

 

 سامل بن أمحد سحاب
ً ال أفهم صوراً مختلفة من المزايدة على رؤية  ً منقطع ! بداعٍ ودون داعٍ  1010أحيانا ليس منا إال ويتمنى للرؤية نجاحا

طوير سنعمل على ت: )مثالً ثمة من يزايد فيقول! شوي من ربط كل شأن بالرؤية( ارحمونا)النظير، لكن في المقابل 

ً لرؤية  وإذا لم تكن هناك رؤية، فهل يعني ذلك غياب أي تطوير للخدمات ! طيب!( 1010الخدمات الصحية تحقيقا

 ! الصحية؟

/ عن لسان وكيل وزارة التعليم للمناهج والبرامج التربوية الدكتور( نوفمبر 1)وآخر ما قرأت هو ما نقلته هذه الصحيفة 

ضعف التحصيل الدراسي لدى الطلبة لضعف قدرتهم على التعبير عما في أذهانهم من  أرجع جزءاً من)دمحم الحارثي الذي 

، ثم ردد سعادته اإلسطوانة نفسها المكررة منذ عقود (أفكار، أو ضعف استيعابهم لما يقرأون بسبب ضعف مهارة القراءة

 (.1010ملكة بما يتوافق ورؤية الم)عن االهتمام بالعملية التعليمية وتطويرها، وختمها بقوله 

ليس من الصعب المراهنة ! لرفعُت له القبعة تعظيم سالم( 1010بما يمّكن الطلبة من قراءة وثيقة الرؤية )ولو أنه قال 

أي رؤية أيها ! من طلبة التعليم العام والجامعي سيفشلون حتماً في تحدي القراءة السليمة لهذه الوثيقة% 99على أن 

 !في التعليم العام كما تعلمون وكما تعترفون العزيز، وحال أبنائنا وبناتنا

أعلم أنك من المتفائلين، لكن التفاؤل مطية العمل الجاد، والسماء ال تمطر ذهباً، واألماني ال تتحقق : يا معالي وزير التعليم

ً على الحل الذي يراه هو دون غيره، خاصة في ظ ً أن المسئول يراهن دوما ل غياب بالنية الحسنة فقط، وأعلم أيضا

 .ضوابط تسمح بدخول الهواء النقي المتجدد إلى غرفة التطوير والتغيير والتحسين

نصيحتي أن تتفرغ ! الوقت يمر والسنوات تمضي والحديث عن ثورة تعليمية وشيكة ال يكاد ينقضي: يا معالي الوزير

م مباشرة ودعك من التسلسل الهرمي اجمع عقالء البلد واستمع من كل معل! للقضية الكبرى فهي قضية وطن ومستقبل أمة

الروتيني التقليدي الذي أورثنا هذا التراجع الذي ال تخطئه عين المعلم في المدرسة، واألستاذ في الجامعة، والمثقف في 

 .الشارع

 .عب منها هذا الضعف المؤلم الشديدكل الحلول صعبة، لكن أص
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 القانون واألخالق

 م1056 نوفمبر 54 - هـ5418صفر  54نين الحياة االثجريدة : المصدر

http://www.alhayat.com/Opinion/Mansour-Al-Zghebi/18511023 

 

 منصور الزغيبي
ر أثره، وإال تحول القانون غطاًء إن األخالق هي أساس وجوهر القانون، وبه يتحقق مقصد العدالة وتقوم أركانه ويظه

ومن أبرز القوانين الحديثة الصادرة التي من المناسب اإلشارة إليها، القانون الذي يعرف . للعبث والممارسات الكارثية

، الذي خالف العرف القانوني الدولي وانتهك سيادة الدول، وكسر المبادئ والمفاهيم األخالقية، وهنا «جاستا»اختصاراً بـ

ظل هذه الظروف الراهنة واالضطراب الذي يعيشه العالم نحو القيم، يأتي دور علماء األخالق والقانون لتعرية هذه في 

األزمات والقضاء عليها، من خالل رفع الوعي األخالقي والقانوني، ورفض كل ما يخالف ذلك بكل الوسائل القانونية 

 .تضليل والعبث والكوارثوالنظامية المشروعة، لحماية العالم واألجيال من ال

وقواعد األخالق هي التي تحكم صياغة القوانين واللوائح وإصدارهما روحاً ومعنوياً، ومن خالله يتحقق أثره على أرض 

 .الواقع، وتزداد ثقة الناس بالقوانين، بحكم ما تحمل من قيم صريحة وضمنية

يار القضاة في المملكة العربية السعودية مرسومة وفق ولذلك فإن األنظمة السعودية الحظت ذلك وأبرزته، فعملية اخت

إجراءات معّينة، ومن أهم معايير االختيار للقضاة االستمساك بالفضيلة، والعدل، والحيدة، والحلم والصبر وسعة الصدر 

ستدالل والقدرة وعدم القلق، والتحكم في العواطف واالستقامة، وأن يكون ذكياً ولديه سعة اإلدراك عالية، ويتميز بقوة اال

 .على استنباط الحكم، وأن يكون واسع االطالع ولديه الخبرة العميقة

ومن المعلوم أن من أهم الفوارق الجوهرية بين القانون واألخالق أن األول يتضمن إيقاع العقوبة، بينما األخالق ال يتبعها 

هذا السياق، حتى مسألة إيقاع العقوبة على وفي . ذلك، وإنما مقصورة على تأنيب الضمير والندم ورفض المجتمع له

الجاني الهدف منها إصالح الجاني، واالنتصار للمجني عليه، ورد حقه الطبيعي، وكف الجاني عن األذى وتأديبه، وأن 

 .يأخذ اآلخرون العظة والعبرة من ذلك

ومة ونادرة، وفي الفترة األخيرة وبالمناسبة، من خالل البحث والتفتيش عن المؤلفات المختصة في ذلك وجدتها شبه معد

، وهو عبارة عن دراسة استقرائية «القيم في األنظمة العدلية في المملكة العربية السعودية»صدر كتاب جديد بعنوان 

شاملة للقاضي الدكتور السعودي حمد الرزين، وهي رسالة دكتوراه مميزة وتعتبر األولى، سلّط الضوء فيها على جمال 

وتناول . وما تضمنته من قيم عظيمة وعميقة، وهو من مطبوعات الجمعية العلمية القضائية السعوديةأنظمة المملكة 

المؤلف فيه أهمية هذا الموضوع وأسباب اختياره، والدراسات السابقة، ومفهوم القيم وخصائصه وأنواعه، ولمحة عن 

وفي الباب األول تناول حقيقة القيم في . ية السعوديةالقوانين العدلية في العصر الحديث، والتعريف بقوانين المملكة العرب

 .وفي الباب الثاني كذلك تناول أثر القيم في األنظمة العدلية وتطبيقاتها. األنظمة العدلية، ومصادرها

ية، خالصة القول، إن العالم يعيش اضطراباً في المفاهيم والقيم، وتغيّر الكثير منها واستغالل القوانين بطريقة غير أخالق

مع أن الواجب العكس، وهذا يستدعي عودة األخالق لحماية األجيال من آثار ذلك، وهذا يكون من خالل بناء جيل أخالقي، 

ومن الضروري إبراز جمال القوانين، ومدى عمق التزامها بالقيم األخالقية . وتعزيز الفضائل لديهم، وتأسيس القدوات

 .من كل ضررن وتنتصر له من الظلم والتي تحمي اإلنسا
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ٌ
 مواقع التواصل استقطاب
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 حممد املسعودي
تكنولوجيا الحديثة التي تكاد تسابق سرعة الضوء وال نكاد اللحاق بها في زمن الفضاء اإللكتروني المفتوح وتقنيات ال

 .الذي ال يقرأ وال يكتب" األّمي"وفرضت نفسها في حياتنا وأضحى الجاهل بها وباستخدامها بمثابة 

ت كافة وألن لكل عصر أدواته، فعصر التكنولوجيا الذي نعيشه يتطلب التعامل معه بأدواته ووسائله الحديثة التي اقتحم

المجاالت وتسللت في مختلف القطاعات ومنها قطاع التعليم حيث يرى المهتمون بالتعليم أن التقنيات لعبت في مجال 

التعليم دورا كبيرا وارتقت بمخرجاته وقدمت مشاريع إلكترونية تعليمية وفق متطلبات العصر والعملية التعليمية حيث كان 

ول الدراسية والقاعات الجامعية قد أصاب جملة من أهداف التعليم من تطوير إدخال التكنولوجيا في المدارس والفص

وتسهيل عبر تطبيقات ووسائل جاءت في قالب إبداعي، وانطالقاً منه قدم العديد من االختصاصيين في حقل التعليم أفكارا 

برامج التواصل االجتماعي فكان عصرية مشتركة بنظريات تربوية حديثة مستفيدين من اندفاع الجيل الجديد إلى تقنيات و

 ً  .استقطابهم نحو التعليم من خالل نفس هذه القنوات أيضا

الذي انشغل " المعلم"وفي نفس المنعطف، برهنت تقنية التواصل االجتماعي ومواقعها في كثير من الدول يوما بعد يوم أن 

من ورش العمل والدورات التدريبية التي تقيمها  بتحذير طالبه منها في البداية وأنها تستنزف الوقت، وبعد انعقاد كثير

بجديّة انعكاساتها " المعلم"حول فوائدها واستعماالتها وتوظيفها في التعليم حتى بدأ يأخذ " المتقدمة"القيادات التعليمية 

ه المواقع االفتراضية، اإليجابية في تقديم المنهج والمادة التي يقدمها مستفيدا من الخيارات الكثيرة والخدمات التي ترافق هذ

فبعد أن كان في تصادم وشذ وجذب مع طالبه النشغالهم بتحديث منشوراتهم وتفاعلهم عبر حساباتهم فإذا به ينشئ صفحة 

مضيفاً طالبه الذين ما لبثوا أن سارعوا إلى حسابه االفتراضي محتفين به ".. اليوتيوب"قناة على "و" الفيس بوك"على 

أن يتعرف عليهم أكثر، يتابع ميولهم، ويكشف قدراتهم بل وجد أنه يستطيع أن يقيمهم ببعض ومرحبين، فكانت فرصة 

األنشطة ببعض استعماالت المعلمين وأعضاء هيئات التدريس بالجامعات مثالً، بوضع نشاطات افتراضية كما كان يقيمها 

 online"كما يمكن إجراء مناقشات تّفاعلية المعلم على الواقع ويقيم المشاركات الطالبية وتصنف مواهبهم االبداعية، 

discussions " حول الدروس وأهم نقاطه، ويمكن تقسيم الطلبة لمجموعات إلنجاز المهام والمشروعات، كما يمكن تسليم

" like"واستالم الواجبات واألنشطة المدرسية األخرى، ويمكن استخدام بعض أدوات الّشبكات االجتماعية مثل أيقونات الـ

 .في الفيس بوك ألخذ رأي الّطالب حول مكونات المادّة" comment"لـوا

تفاعلية وممتعة ومرنة بمكانها وزمانها   Social Mediaولذلك يرى المهتمون بصناعة التعليم الذكي أن الحسابات على 

ير من الصور، في عملية التعلم وتتيح أن تقدم مادة ذات جودة مع إمكانية إدارتها باحترافية، ويرون أن الكث

 .واالنفوجرافيك، والوسائط والحسابات يمكن االستعانة بها من حسابات مفيدة تخدم أهداف المادة

عوداً إلى بدء والمنعطف نفسه، نقول ان التخوف من تقنية جديدة يتعاطاها جيل جديد ثبتت فائدتها مع وجود آثار سلبية، 

 .نع بل يكون عبر التوعية والتثقيفير والمفإن الكيفية المثلى في التعامل معها ليس بالتحذ
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 سهام الشارخ
ألنظمة والقوانين إذا لم يطلع عليها المواطنون ويستوعبوا األهداف التي وضعت من أجلها، فكل ال فائدة من وضع ا

مواطن له الحق أن يعرف حقوقه وواجباته، فال يتقاعس عن حقه وال يخل في أداء واجبه، وبالمقابل على الموظفين 

قوها بوعي واحترافية مع االلتزام بالتعامل المعنيين بتطبيق األنظمة والقوانين في مختلف المجاالت أن يفهموها ويطب

بمهنية مع المواطن حتى فى حالة تجاوزه النظام، والمهنية تعني تطبيق النظام مع االمتناع عن اإلساءة له جسديا ومعنويا، 

 فكرامة المواطن يجب أن تبقى محفوظة حتى عند ارتكاب الخطأ، وعندما تبدر منه أي مقاومة أو تطاول على المسؤول

يعامل وفق األنظمة المرعية، وال يستثنى أحد دون أحد ألن هذه االسثناءات هي التي تغري البعض بالضرب بالقوانين 

 .عرض الحائط

من وقت آلخر تتداول عبر وسائل التواصل االجتماعي فيديوهات لمشاهد تظهر تعسف وعنف بعض الموظفين 

مفهوما خاطئا عندهم وهو أن موقعه الوظيفي يخوله التعامل مع  الحكوميين في استخدام سلطاتهم، وهذه المشاهد تعكس

الناس كما يريد دون خوف من حساب، وهو ينسى أن الدولة عينته في هذه الوظيفة التي يتقاضى راتبا عليها ليخدم 

ة خرق المواطنين ويحل مشكالتهم ويتعامل مع التجاوزات بما يمليه عليه القانون وليس وفق هواه ومزاجه، فمواجه

 .األنظمة ال يجب أن تكون بأسلوب خارج عن القانون

هذا األسلوب في التعامل مع المواطن منتشر مع األسف في معظم البلدان العربية، والمطلع على ما يجرى من حوادث 

 يفاجأ بقصص مأساوية نتجت عن الشطط والعنف في تنفيذ اإلجراءات وقد سمعنا عن كثير من الحوادث المفجعة نتجت

عن عنف يمارسه بعض مستغلي سلطتهم، وال ننسى حادثة دمحم البوعزيزي الذي توفي متأثرا بحروقه بعد أن أضرم النار 

بجسده احتجاجا على مصادرة عربة الخضار التي يسترزق منها، ورفض الشكوى التي تقدم بها ضد الشرطية التي 

ائع سمك مغربي داخل طاحونة نفايات بعد أن رمت الشرطة صفعته وأهانته ورفض المسؤولين مقابلته، ومنذ أيام مات ب

بضاعته التي صادرتها منه ألنها غير مرخصة، مما دفعه أن يقذف بنفسه داخل الشاحنة محاوال استردادها فمات بسبب 

 .السمكضغط الماكينة التي شغلت ولم يكشف التحقيق إلى اآلن المسؤول عن تشغيلها والمالبسات التى أحاطت بمقتل بائع 

يجب أن تتربى األجيال على احترام األنظمة والقوانين والتقيد بها مهما كانت صرامتها، وال يجب أن ينظر إليها على أنها 

ظلم بشرط أن توضع بحكمة وبعد دراسات متأنية وتطبق على الجميع، ألن المسؤولين عندما يستثنون أحدا فإنهم يفتحون 

حايل، وبالمقابل على المسؤولين عن تطبيق القوانين أن يتعاملوا بتعقل مع المخالفين، الباب للواسطات والمحسوبيات والت

وباألسلوب الذي ال ينتهك حقوقهم، وعلى اإلدارات أن تتأكد من تأهيل موظفيها وقدرتهم على التعامل مع المواطنين في 

 .ال واستبعاد المتهورين والفاسدينكل األحو
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 أمحد اجلميعة
في صور الفساد ال يفّرق بين مجتمع شمولي وآخر ديمقراطي، وإنما بتوافر الظروف المساعدة على ظهوره وانتشاره 

متعددة، وهو ظاهرة عالمية مركبة ومعقدة ومتداخلة في عواملها، ودوافعها، والجهات المرتبطة بها، وعلى صلة دائمة 

بضعف األنظمة، ومستوى التنسيق بين الجهات الرقابية، وهنا يكمن الخلل الذي لم نستطع طوال ست سنوات من إنشاء 

، أو نواجهه، حيث ما زالت األنظمة دون المستوى التي ترقى للتحصين بال الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أن نستدركه

ثغرات، كما أن مستوى التنسيق بين الجهات خاضع لصالحيات محددة لكل جهة، وإجراءات طويلة جداً، وتحوطات غير 

لى الجهات الرقابية التنفيذية، مبررة أحياناً، وبالتالي توقفت هيئة الفساد عند التحري المالي واإلداري، وإحالة المخالفات إ

 .ومتابعة التحقيق فيها، وما يستدعي التدخل والرفع إلى الجهات العليا التخاذ ما تراه

هيئة مكافحة الفساد، هيئة الرقابة والتحقيق، ديوان المراقبة العامة، هيئة )هذه السلسلة اإلدارية بين الجهات الرقابية 

ً بأنظمة واضحة، ومحدّثة، وفي ؛ للنظر ف(التحقيق واإلدعاء العام ي أي قضية فساد بحاجة إلى تنسيق عاجل، مدعوما

مقدمتها نظام إقرار الذمة المالية للمسؤولين، ونظام القسم الوظيفي، وشموليته للجهات ذات العالقة بالمال العام تحديداً، 

التي ارتكزت على مبادئ الشفافية،  1010فضالً عن إعادة النظر في نظام هيئة الفساد، بما ينسجم مع رؤية المملكة 

ومكافحة الفساد، ونزاهة التحول إلى اقتصاد متعدد المصادر، وكفاءة اإلنفاق، وهو ما أكد عليه األمير دمحم بن سلمان ولي 

 .ولي العهد مع إعالن الرؤية من أن الفساد موجود، ولكن التحدي األكبر هو في مواجهته

ً في هذه المواجهة، وهو أمر اإلشكالية أن المواجهة لم تع د محصورة في مؤسسات الدولة، وإنما أصبح المواطن شريكا

إيجابي، ومطلوب، ونحث عليه، ولكن من دون إثارة إعالمية، وضجيج ينتهي إلى حالة من اليأس واإلحباط، خاصة ممن 

ً غير دقيقة عن جهات حكومية، أو مخالفات لم يتم التثبت منها، ثم تت حول بفعل إعالم مضاد إلى قضية رأي يثير أرقاما

عام، وانتكاسة في ردة فعل غير واقعية، مدعومة بتخرصات واجتهادات النخب الفكرية واإلعالمية في المجتمع، ونصل 

 .في النهاية إلى طريق مسدود، وظنون وهواجس وشائعات ال ترقى مطلقاً للحقيقة فضالً عن تصديقها

 ً منها أن تدخل طرفاً في مواجهات إعالمية حول قضايا تفصيلية ال تفيد، أو تقتات عليها،  هيئة مكافحة الفساد ليس مطلوبا

أو تستغلها لالستعراض على مسرح اإلعالم الكبير، وهي تدرك أنها تعاني من جهات حكومية ال تستجيب لها، وال تبادر 

ً على المستوى اإل عالمي، وتبتعد عن أي حالة جدل مجتمعي معها، ولهذا يجب أن يبقى دور هيئة مكافحة الفساد رصينا

تجاه أي قضية مثارة، وال تتسابق في التعليق عليها، أو جّرها إلى صراع ال يليق، وهذا ما نراه في اإلدارة الحالية لهيئة 

و مكافحة الفساد من أنها أكثر هدوءاً وتعقالً وحكمة في التركيز على اإلستراتيجيات من دون الدخول في التفاصيل، أ

 .معترك اإلعالم، أو ما يثار في مواقع التواصل االجتماعي

ً مع الجهات العليا للدولة في تنسيق جهودها مع الجهات الرقابية  ولكن، على هيئة مكافحة الفساد أن تتحرك سريعا

لية للمسؤولين، األخرى، وحل إشكاالت التأخير في االستجابة لمطالبها، وتساؤالتها، وأن تعّجل بمشروع إقرار الذمة الما

وتحدّث نظامها الحالي تبعاً لذلك، واقتراح ما يمكن تعديله من أنظمة أخرى تتعارض معها، وهو ما يجعلنا مطمئنين وفق 

 .يدة أننا نسير في االتجاه الصحيحرؤيتنا الجد
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 أسامة بن سعيد القحطاني. د
مت كثيرا مما كان يفعله  من أهم المبادئ التي جاءت بها الشريعة اإلسالمية هو مبدأ العدل مع المرأة وحفظ حقوقها، فحرَّ

وكان من مظاهر ذلك؛ تحريم وأد البنات الذي كان يفعله أهل الجاهلية ازدراء للنساء، على . أهل الجاهلية من ظلم للمرأة

الرغم من أن أغلب السور التي تحدثت عن هذا األمر هي سور مكية وأغلب البنات الالتي كان القرآن يدافع عنهن حينها 

 !ن بنات المشركينم

وكان من عدل الشريعة . لم تفرق الشريعة بين الرجل والمرأة في كثير من الحقوق، فيما هما فيه متساويان في الواجبات

فقد فرقت بينهما في العبادات؛ مثل الصالة . أن فرقت بينهما فيما هما فيه مختلفان من حيث الواجبات أو االحتياجات

ارئ يغير الحال بالنسبة للمرأة كالحيض، وكذا في النفقة من حيث وجوبها والرعاية لألبناء، والصيام فقط عندما يطرأ ط

كما أن الشريعة ساوت بينهما في كثير من األمور من بينها؛ حق التملك، واالتجار وممارسة األعمال، والذمة . وهكذا

أن حقها في التقاضي أمام القضاء مساو للرجل أيضا،  كما. المالية، ولم يربطها الشارع بموافقة الزوج أو األب والولي أبدا

وكذا جميع األمور المرتبطة بذلك من وكاالت وما إلى ذلك، وال يجوز التفريق بينهما في الحقوق إال فيما فرق فيه الشرع 

 .صراحة، حيث إن األصل هو المساواة

ذي جاء به اإلسالم، حيث إن من مقاصد اإلسالم الكلية هذا التفريق والمساواة في كلتا الحالتين من تمام العدل الرباني ال

وفي نظري؛ أن التضييق على النساء في أي أمر من األمور السابقة التي كفلها اإلسالم . التيسير وعدم التضييق على العباد

ن إلى عدم لهن، وإلجاءهن أو اضطرارهن إلى التخلي عن هذه الحقوق المشروعة كاإللجاء إلى التوكيل مثال واضطراره

ممارسة العمل ونحوه، نوع من التعدي على ما أباحه هللا تعالى وكفله لهن، الذي هو محرم في الشريعة العادلة بعدد من 

وفي حال االستناد إلى مبدأ سد الذريعة في ذلك؛ فإنه يجب أال يتعدى ذلك إلى استالب ذلك الحق . النصوص ال تخفى

مارسته؛ ألن ذلك من التضييق فيما أباحه هللا لداعي الحاجة أو الضرورة، والتضييق الثابت للمرأة أو حتى التضييق في م

حيث إن ممارسة المرأة حقوقها أمر جبلي، . في ذلك يخالف العقل والشرع ويتعارض مع مصالح الناس الضرورية

تتقاضى أصالة أو وكالة، كما فللمرأة أن تعمل وتتاجر و. وتفرضه الظروف والحاجات، كما هو الحال بالنسبة للرجل تماما

وال يجوز بأي حال من األحوال أن تمنع المرأة من حقوقها الطبيعية بأي حجة كانت، خاصة أن . هي تأكل وتشرب وتنام

 .ي الحقيقة إلى العادة والوهم فقطكثيرا من تلك األحكام عائدة ف
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 الفساد وضعف الوازع الديني

 م1056 نوفمبر 51 -هـ  5418 صفر 51س جريدة الرياض الخمي: المصدر
http://www.alriyadh.com/1548384 

 

 حممد علي احملمود
ليس أكثر من موانع فردية ذاتية، غير واضحة، وغير ثابتة، وليست  -في كل أحواله  -الديني يبقى / إن الردع األخالقي

وهذا يعني أن هذا التعويض هو تعويض بشيء عام، بقانون ذاتي فضفاض، بقانون . ع موضوع الفعلمحل اتفاق المجتم

 سائل يجعل من وجوده وعدم وجوده أمراً واحداً 

ً كان نوعه، وبأي صورة تََمْظهر  –االنحراف / يرتبط الفساد . بالنوازع الفردية ذات الطابع األناني عند اإلنسان –أيا

للمنافسة واألمن والمجد؛ كما " الطبيعي"الفطرية، ليس ذئباً ألخيه اإلنسان، بسعيه / األولى/ األصليةاإلنسان في طبيعته 

، قبل أن تفسده الحضارة؛ كما "حالته الطبيعية"عند توماس هوبز، كما وأنه ليس البدائي النبيل المفطور على الطيبة في 

/ ما قبل التنظيم السياسي/ الفطري)القانون األخالقي الداخلي  عند جان جاك رسو، وهو أيضاً ليس منقاداً بالضرورة إلى

وهذا هو  –الذي قال به كانط؛ ليس ألن النوازع الذاتية قادرة على اختراق هذا القانون بتفوقها عليه فسحب، بل ( القانوني

وبالتالي، فتعارضها عند أكثر . دمحل اتفاق بين جميع األفرا -بكل تفاصيلها  -ألن مبادئ هذا القانون الذاتي ليست  -األهم 

ً يفتح المجال لحالة صراع المبادئ، ومن ثم،  من فرد يخرق مبدئيّتها؛ فيوهن من الثقة بها، إضافة إلى كونه تعارضا

 .في نهاية المطاف" ذئبية"صراع الكل ضد الكل؛ لنعود إلى حالة 

في  –ُمتضادة، و/ ُمرّكب، تتنازعه دوافُع ُمتباينة/ ن ُمعقّداإلنسان كائ. في كل األحوال، ال يمكن تفسير اإلنسان ببُعد واحد

المركب في سياق الذات الواحدة، فثمة تفاعل / وإذا كان هذا هو واقعها المعقد. متفاعلة، ُمتَدَاعمة أحيانا –الوقت ذاته 

 .في سياق العالقة الجدلية بين الوجود الفردي والوجود االجتماعي -كنوازع  –وتضاد بينها 

. إذا كانت القيمة العليا للوجود الفردي هي الحرية، فإن كل سلوك فردي له بالضرورة انعكاس اجتماعي؛ قلَّ أو َكثُرو

وطبيعي، ال يمكن إدارة الشأن األخالقي على نتائج مالحظة االنعكاسات الباهتة للفردي على االجتماعي، والتي ال تُرى 

ومن هنا فإن . بالعقل النقدي المعني بما وراء تمظهرات السلوك االجتماعيبالعين المجردة، بل وقد تصعب رؤيتها حتى 

/ الضمير/ من حيث األصل، األخالق. األخالق في مشروعيتها العملية مرتبطة بالوجود االجتماعي، ال الوجود الفردي

س لضبط نزوات الفرد في الكوابح السلوكية، تنشأ عن حاجة اجتماعية لضبط نزاعات ونزوات األفراد داخل المجتمع، ولي

 .مجاله الخاص

لكنها . الوازع األخالقي كضابط ينتظم مصالح األفراد/ ما قبل السياسية، حاولت ترسيخ القانون/ المجتمعات البدائية

ومن ثَمَّ، شرعت في سن . غير كافية لتحقيق الضبط، ولو في حدوده الدنيا" األخالق المجردة"أدركت بعد عدة تجارب أن 

وآنذاك، كان الخارج على القانون هو الخارج على . الخارج عن القانون/ ين وإنزال العقاب الرادع على المعتديالقوان

 .األخالق، والعكس صحيح

وحتى إن . ومع هذا، تبقى القوانين واألنظمة في المجتمعات البدائية أو شبه البدائية قليلة، أو هي كثيرة ولكنها ضعيفة

وفي مقابل ذلك يكون التعويض عن هذا الضعف أو . خاذل يجعلها في حكم الضعيفة أو المعدومةقويت؛ فإن تطبيقها المت

بالرادع األخالقي أو الديني، هذا الرادع الفوضوي الذي كثيراً ما يُعّول عليه المجتمع التقليدي الذي / الغياب بتعزيز الوازع

 .من النظام -بطبعه  -ينفر 

ليس أكثر من موانع فردية ذاتية، غير واضحة، وغير ثابتة، وليست  -في كل أحواله  -ى الديني يبق/ إن الردع األخالقي

وهذا يعني أن هذا التعويض هو تعويض بشيء عام، بقانون ذاتي فضفاض، بقانون . محل اتفاق المجتمع موضوع الفعل

ه السلبية، أي كونه يجعل التراخي في ال قيمة لهذا الوازع إال في نتيجت. سائل يجعل من وجوده وعدم وجوده أمراً واحداً 

سن القوانين الرادعة وفي تنفيذها أمراً مشروعاً، بل وربما مطلوباً؛ ألن معنى االتكاء على هذا الوازع الذاتي المحض 

 !.، وكفى هللا المؤمنين القتال"كل إنسان يصنع قانونه بنفسه، ويحاسب نفسه بنفسه"يتلخص في أن 
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ً من . جداً  في اعتقادي أن هذا واضح لكن، لماذا نتعّمد التفصيل والتوضيح والتأكيد في موضوع نظن أنه كان واضحا

/ ال أحد اليوم ينكر أن القانون الرادع له الكلمة الفصل في تحجيم كل صور الفساد، وأن الوازع الديني. األساس؟

هذا واضح أشد . وضبط سلوكيات الفساد األخالقي، وأياً كانت أهميته في مجاله، ليس له دور في توصيف وقياس وتحديد

خرجت علينا مؤخراً بدراسة تؤكد " نزاهة"ما يكون الوضوح؛ لوال أن الهيئة الرسمية المنوط بها مكافحة الفساد اإلداري 

 "!.ضعف الوازع الديني: "فيها أن أهم أسباب الفساد لدينا

ً وال سلباً؛ ألنها إدارة تبحثأن تبحث في مجال الضمائر، وال أن تتكئ " نزاهة"ليس من مهام  رصداً : عليها، ال إيجابا

/ ما يتعلق بالوازع الديني أو األخالقي، وما يتداخل معه من مواضيع، له مؤسساته. ومحاسبة، في حدود األنظمة والقوانين

يؤدي مهمة ترسيخ  هناك وزارة الشؤون اإلسالمية، وهناك التعليم، وهناك اإلعالم، كل في مجاله. إداراته المسؤولة عنه

 .األخالق وتعزيز القيم الدينية، وليس لنزاهة، كجهة رقابية، أن تقتطع من مهام غيرها اجتراء؛ لمغازلة هذا التيار أو ذاك

على القوانين واألنظمة،  -بشكل واضح وحاسم  –المؤسسات المدنية الحديثة، من أكبرها إلى أصغرها، أصبحت تُعّول 

القانوني، وأقل تعويالً على الرادع الديني / اً وتطّوراً؛ كانت أشد تعويالً على الرادع النظاميوكلما كانت أكثر تحّضر

أن الذي يُعطي نتائج حقيقية، فاعلة  –عبر تجارب طويلة  -وهي لم تصل لهذه النتيجة إال بعد أن اقتنعت . األخالقي

، وال الدعاوى األخالقية؛ مهما كان بريقها يخطف ودائمة، هي األنظمة، ال األشخاص؛ مهما تنمذجوا في ُصور الكمال

 .األبصار ويأخذ باأللباب

الذي )إن هذا االنحياز إلى فاعلية األنظمة والقوانين، على حساب الكوابح األخالقية والدينية، يبرره العالَُم المتحضر 

 :، بكثير من المبررات، لعل أهمها(يفرض نفسه بنجاحاته الباهرة

مهما ترّسخ هذا الوازع مجتمعياً، فهو لن يستغرق . األخالقي ليس بالضرورة موجوداً عند الجميع/ يـ الوازع الدين5

المالي ذو صبغة اجتماعية، فوجود هذا / وبما أن الفساد اإلداري. األغلبية الساحقة، بل وال حتى األغلبية في معظم األحيان

: يعني أن ماكينة الفساد ستشتغل، وستشمل بضررها الجميع الوازع عند بعض أفراد المجتمع، وعدم وجوده عند بعضهم،

 .الفاسدين وغير الفاسدين

توفر الوازع . ـ مهما كان الوازع األخالقي حاضراً، فلدى اإلنسان غرائز ونزعات فطرية أو طارئة، ال يمكن إنكارها 1

ً دائماً، واالنتصار ألي منهما ليس األخالقي ال يلغي هذه الغرائز والنزعات، ويبقى أن الصراع بين هذه وتلك صرا عا

 .مضموناً، وال دائماً في كل األحوال

ً : ـ على افتراض توفّر هذا الوازع؛ فأوالً  1 ليس هناك ضمان ولو : ليس هناك معيار دقيق لقياس مستوى توفره؛ وثانيا

 .مبدئي الستمراره في كل األحوال

ق الوازع الفردي؛ الختالف مصادر الرؤية األخالقية، فما يراه ـ ليس هناك تفسير واحد للمبادئ األخالقية في سيا4

بعضهم غير أخالقي، قد يراه آخرون أخالقياً، بل ما يراه الفرد غير أخالقي في فترة ما، أو في وضعية اجتماعية محددة، 

 .قد يراه أخالقياً في وقت آخر، أو في وضع آخر

وهنا يجب أن نتذكر جيداً أن معظم . يع أفعاله، بل وحريص على ذلكـ اإلنسان كائن تبريري، أي قادر على تبرير جم5

 .يجدون لجرائمهم تبريراً أخالقياً، ولو باالتكاء على فرضية االضطرار( بمن فيهم ستالين وهتلر وصدّام)المجرمين 

مع وجود الدوافع  ـ وجود بعض األفراد على امتداد التاريخ البشري اتصفوا بمستوى عاٍل من النزاهة الذاتية؛ حتى 6

فهؤالء، حتى لو أخذناهم بكل ما اكتنفهم من مبالغات، ليسوا . القوية، ال يصح التعويل عليه في صناعة المجتمع النزيه

 .نظام قوي وعام يردعهم عن الفساد أكثر من أفراد، أفراد يؤكدون أن الغالبية ليسوا كذلك، وبالتالي، يحتاج الجميع إلى
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 طاءالتعلم من األخ

 م1056 نوفمبر 51 -هـ  5418 صفر 51جريدة األقتصادية الخميس : المصدر
https://www.aleqt.com/2016/11/17/article_1102781.html 

 

 علي اجلحلي
المسؤولين النجباء يفقدون بوصلتهم وهم يحاولون أن يبدعوا  ذكرت باألمس نقطة استرعت انتباهي وأنا أتابع الكثير من

قلت إننا ال نتعلم من أخطائنا وأن أي مسؤول ال بد أن يبدأ عمله بدراسة كل . في مجال لم يكن له أن يكون ألسباب كثيرة

دوم كل رئيس التجارب السابقة والتعرف على مكامن الخطأ في كل منها حتى ال تتكرر األخطاء مرة بعد أخرى مع ق

 .جديد

التوثيق مهم جدا في المجال وهو ما يجعل المعلومات متوافرة ويفتح اآلفاق لمزيد من الحوار والشفافية حيال كل فكرة 

عندما يتعرف كل مسؤول على ما حدث في سابق األيام سيكون قادرا على التعرف على الواقع بشكل . جديدة يتم تبنيها

 .ل عوامل الفشل التي قد يواجههاأسرع ويتفاعل معه ويتفادى ك

وما لم يتمكن المسؤول الجديد من إيجاد كم كبير من التقدير والقناعة بأهدافه فهو سيفقد ، الشفافية هي األخرى أساسية

إيجاد الثقة . كثيرا من المعلومات التي يمكن أن يحصل عليها ممن عاشوا األجواء قبله وتعرفوا على الخطط ومآلها

ولعل تنفيذ لقاءات مع مختلف مستويات العاملين ، و ما يسمح بالمكاشفة ويعطي الجميع المجال للحديث والتفاعلالمتبادلة ه

يحقق بعض الشفافية التي يمكن أن يستفيد منها الشباب في التعرف على التوجهات القيادية ويتبنوا الجديد الذي يريد لهم 

 .الدفع باتجاهه القائد أن يتفاعلوا معه ويكونوا جزءا من عوامل

لكن واحدا من أهم العناصر التي يفتقدها الكثير ممن ، يمكن أن نذكر كثيرا من المواصفات المهمة التي يحتاج إليها التغيير

هنا يبرز أولئك الذين يتقبلون الفكرة مهما . يملكون زمام األمور في المجاالت االقتصادية واإلدارية هي الرغبة في التعلم

وليس ضروريا أن يعلم ، "أبو العريف"الرغبة في التعلم تبدأ من الشعور الواقعي بأنه ليس هناك . يقدمها كان مستوى من

وتعود الدائرة عليه فهو من اختار غير األكفاء كشركاء في ، الرئيس كل شيء فذلك ال يدل إال على جهل من يعملون معه

 .بناء المستقبل الذي يريده

وإشاعة اإلحساس بحرية الرأي ، وتشجيع الجميع ليدلوا بآرائهم ويمارسوا حقهم في التعبيرتقبل اآلخر واحترام تفكيره 

كل هذا سيؤدي إلى تغذية الحوار الذي ينتج عنه كثير من المعارف التي لم يكن لها أن تبرز في ظل ، وأهمية التعبير عنه

 .كتم األنفاس ومنع اآلخرين من التعبير

 .الفرصة ه الحقا إن أتيحتحديث طويل وماتع قد أعود إلي
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 !قرار منع السفر

 م1056 نوفمبر 51 -هـ  5418 صفر 51جريدة عكاظ الخميس : المصدر
http://www.okaz.com.sa/article/1509202 

 

 خالد السليمان
ر قرارات بمنع سفر بعض المواطنين ألسباب تتعلق بقضايا يتم التحقيق تعمد بعض األجهزة الحقوقية والقضائية إلصدا

فيها أو صدرت فيها أحكام قضائية، وهو أمر مفهوم في بعض الحاالت التي تستدعي ضمان وجود بعض أطراف 

ر إال عندما القضايا، لكن غير المفهوم هو عدم تبليغ هؤالء المواطنين بمنعهم من السفر، فال يعرف بعضهم بمنعه من السف

 !يبلغه موظف الجوازات في المطار أو المنفذ الحدودي

وغالبا يتكبد المتفاجئ بمنعه من السفر خسائر مالية جراء حجوزات فنادق غير مسترجعة أو غرامات تعديل حجوزات 

 !السفر لإلجازة طيران أو استعادة قيمة التذاكر ناهيك عن تعطل المصالح عند السفر للعمل أو إحباط أسرة بكاملها عند

والالفت أن األجهزة الحكومية قادرة تماما على التواصل مع المواطن عبر نظام أبشر المعلوماتي لتبليغه برسائل الهاتف 

الجوال بصدور فواتيره، وإصدار مخالفاته المرورية، ومواعيد انتهاء وثائق مركباته، وصالحية جواز سفره، وتجديد 

 !ت سفر تابعيه، فكيف ال يمكن تبليغه برسالة نصية بمنعه من السفر؟إقامات العاملين لديه، وحاال

أرى أن تبليغ المواطن بقرار منعه من السفر أمر ضروري وحق أصيل، على األقل ليتسنى له التخلي عن خططه للسفر 

 .!والمبادرة لحل اإلشكاليات المسببة لمنعه من السفر بدال من أن يفاجأ بها في المطار
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 حقوق اإلنسان فى العامل
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 ترام  يهدد حقوق اإلنسان يف العامل: واشنطن بوست

 م   1056 نوفمبر 55 -هـ 5418صفر  55الجزيرة الجمعة : المصدر
 رابط الخبر

 

ترامب رئيسا للواليات المتحدة يهدد حقوق اإلنسان في جميع قالت صحيفة واشنطن بوست األميركية إن انتخاب دونالد 

 .أرجاء العالم، وإنه يعني االبتعاد عن دور الواليات المتحدة التقليدي في رعاية تلك الحقوق

ورأت الصحيفة في افتتاحيتها أن العالم سيشهد تصاعدا في القمع إذا كان الرئيس المنتخب ترامب سيتابع بالفعل ما قاله 

 .ء حملته، واستشهدت بترحيب الرئيس المصر عبد الفتاح السيسي السريع بانتخابهأثنا

الذي وبخته المرشحة الخاسرة هيالري كلنتون بسبب وضع -وأوضحت أن ترامب أثناء حملته الرئاسية وصف السيسي 

 ".الشخص الرائع"بـ -حقوق اإلنسان في ظل حكمه

التي تشير إلى الوحشية والقمع الذي يمارسه أمثال الرئيس الروسي  وأضافت الصحيفة أن ترامب تجاهل كل التقارير

 .فالديمير بوتين والرئيس السوري بشار األسد والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حسب قولها

 ، مشيرة إلى قوله في"نظرية سياسية"وقالت إن ترامب يتخذ من مثل هذه المواقف المتجاهلة للقمع في دول العالم ما يشبه 

من الصعب علينا التدخل في شؤون دول أخرى عندما ال نعرف ماذا نفعله وال نرى "مقابلة سابقة مع نيويورك تايمز إنه 

 ".بوضوح ما يحدث في بلدنا

وأشارت الصحيفة إلى أن الواليات المتحدة وإن لم تكن تعمل لصالح حقوق اإلنسان بصورة مثالية، فقد كانت حامل اللواء 

إلى مؤتمر فرساي بفرنسا عام  54قوق اإلنسان وتنمية الديمقراطية منذ حمل الرئيس ويلسون نقاطه الـفي الدفاع عن ح

5959. 

ونبهت إلى أن الضغوط األميركية لعبت رغم ذلك دورا في دفع عشرات البلدان نحو الحرية، وإنقاذ عدد ال يحصى من 

 .ن من أمثال السيسي وبوتينالسجناء السياسيين وكبح التجاوزات من قبل الحكام المستبدي

وختمت بأن ما يشير إليه انتخاب ترامب من وقف مثل هذه الضغوط يمكن أن يكون له مفعول سريع على أوضاع حقوق 

 .اإلنسان في بلدان كثيرة، ألنه يشعر حكام تلك البلدان بالحرية في التعامل مع خصومهم بكل عنف وضراوة
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 تطال  الدول العربية بتطبيق « اناإلمارات حلقوق اإلنس»

 قانون التسامح
 م   1056 نوفمبر 51 -هـ 5418صفر  51صحيفة الخليج األحد : المصدر

6b7b25ddc126-80eb-4376-9049-http://www.alkhaleej.ae/alkhaleej/page/f3dee0f2 

 

 يمامة بدوان: دبي

أكد دمحم سالم بن ضويعن الكعبي، رئيس مجلس إدارة جمعية اإلمارات لحقوق اإلنسان أن الدولة كانت سباقة في مكافحة 

التميز والكراهية، حيث إن التجربة اإلماراتية، تعتبر نواة لعهد تسامح عربي موحد، مشيرا إلى أن الجمعية ستطلق في 

يب العاجل نداء للدول العربية كافة، كي تطبق قانونا للتسامح ونبذ الكراهية والتمييز، عالوة على أنها ستعتمد التسامح القر

 .، إلى جانب إطالق العديد من المبادرات واألنشطة في هذا الخصوص1051شعاراً لها في العام 

موقف إيجابي، فيه قرار بحق اآلخر في التمتع بحقوق  وشدد على أن التسامح، ال يعني التنازل أو التساهل، إنما اتخاذ

اإلنسان وحرياته األساسية المعترف فيها عالميا، كما ال يعني تخلي المرء عن معتقداته أو التهاون بشأنها، بل يؤكد أن 

 .المرء حر في التمسك بمعتقداته، وتقبله في تمسك اآلخرين بمعتقداتهم

ا الجمعية في مقرها بدبي، حول التسامح، بمشاركة وداد بوحميد، نائب ارئيس جاء ذلك خالل جلسة حوارية، نظمته

مجلس اإلدارة، وخالد الحوسني، أمين السر، وعبيد الشامسي، عضو مجلس إدارة، والدكتور ناصر الريس، المستشار 

 .القانوني، ونخبة من المهتمين والقانونيين

والكراهية، يعد سابقة رائدة ومميزة في المنطقة العربية، ويمثل خطوة وأوضح أن إصدار اإلمارات قانون مكافحة التميز 

هامة وأساسية في بناء قيم قانونية ملزمة، وواجبة االتباع في مكافحة التعصب والتميز، وتعزيز التسامح بين مختلف فئات 

 . ومكونات المجتمع اإلماراتي من مواطنين ومقيمين وأجانب

عية، رصد حاالت انتهاك حقوق اإلنسان، ورفعها للجهات المسؤولة، بهدف البت فيها وأشار إلى أنه من واجب الجم

ً أو إدارياً، ومن ثم حلها، حيث ستقوم الجمعية بإصدار تقرير في العام المقبل  ، يستند إلى واقع حقوق 1051قضائيا

 .الجانباإلنسان في الدولة، مشددا على أن الجمعية، تعد شريكا فاعال مع الحكومة في هذا 

 قيمة متجذرة

من جهته، أكد زايد الشامسي، رئيس جمعية اإلمارات للمحامين والقانونيين، أن التسامح قيمة سامية متجذرة في الثقافة 

اإلماراتية، حيث إن مؤسس الدولة وباني نهضتها الحديثة، المغفور له بإذن هللا، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه 

سامح والتعايش والتعاون والتضامن والوحدة الوطنية، واحترام التعددية الثقافية وقبول اآلخر، ونبذ العنف هللا، رسخ قيم الت

 .والتطرف والكراهية والعصبية والتمييز في مجتمع اإلمارات

 اعتبرت وداد بو حميد، أن التسامح والتعايش بحب وسالم، صفتان متأصلتان في مجتمع اإلمارات، هما ليستا وليدتي

اليوم، بل هما في إرث تاريخي وتراث منذ مئات السنين، وهما سياستان كّرسهما باني هذه الدولة، رحمه هللا، الشيخ زايد 

 .بن سلطان آل نهيان

أوضح خالد الحوسني، أن اإلمارات تشكل بالدليل العملي واقعاً رائعاً في العالم باحتضان التنوع ونشر قيم التسامح، حيث 

إلماراتية التي تدعو للتسامح، تتقدم على اإلعالن العالمي للتسامح ألن األخير ال يعد اتفاقية قانونية، بل مجرد إن القوانين ا

 .قرار صادر عن اليونيسكو

ورأى عبيد الشامسي أن قيم التسامح متأصلة في الشخصية اإلماراتية، وهي جزء ال يتجزأ من الهوية الوطنية، الفتا إلى 

 .على قمة المجتمعات العالمية في التعايش مع اآلخر أن اإلمارات تربعت

في حين، قال عبدالرحمن غانم، إن اإلمارات من بداية عهدها، تمتاز بالتسامح في العالم، ومن حقها أن تكون عاصمة 

 .للتسامح، في مجتمع يمتاز بهذه القيم، التي عززتها القيادة الرشيدة في نفوس عيال زايد
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أن اإلمارات فيها الكثير من العالمات والدالئل القوية والواضحة على التسامح داخليا وخارجيا، واعتبر ناصر الريس، 

 .األمر الذي يجعل منها جديرة ألن تكون عاصمة للتسامح في العالم

 اإلمارات عاصمة عالمية للتسامح

ن اإلمارات باتت عاصمة عالمية أكد المشاركون في الجلسة الحوارية التي نظمتها جمعية اإلمارات لحقوق اإلنسان، أ

 .للتسامح والمحبة والتعايش بين البشر، ونموذجا للتفاؤل اإليجابي، وعنواناً لمستقبل مشرق

وأوضحوا أن مؤسس دولة اإلمارات، المغفور له بإذن هللا، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه هللا، هو من رسخ قيم 

 .الثقافية، ونبذ العنف والتطرف والتمييز بين مكونات المجتمع اإلماراتي كافةالتسامح والتعايش واحترام التعددية 

 

 
طال  جملس األمن بوقف 

ُ
 اخلارجية الفلسطينية ت

ل االستيطاني»
ُّ
 اإلسرائيلي« التغو

 االحتالل يعتقل شابني فلسطينيني من بيت حلم
 م1056 نوفمبر 54 - هـ5418صفر  54الجزيرة االثنين جريدة : المصدر

jazirah.com/2016/20161114/du5.htm-http://www.al 
 

 :وكاالت -عواصم 

اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلية أمس األحد شابين فلسطينيين من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، وسلّمت عددًا آخر، 

 .اتهابالغات لمقابلة مخابر

، ودمحم سامي شاهين (عاًما 10)وأفاد مصدر أمني في بيت لحم بأن قوات االحتالل اعتقلت الشابين باسل وليد دعامسة 

، بعد دهم منزلي ذويهما، وتفتيشهما، فيما سلّمت تلك القوات عددًا من الفلسطينيين من بلدة بيت فجار جنوبًا، (عاًما 10)

 .جنوبًا« غوش عتنصيون»لمخابرات اإلسرائيلية في مجمع مستوطنة ومخيم الدهيشة؛ بالغات لمقابلة ا

من جهة أخرى، أفادت وسائل إعالم إسرائيلية أمس األحد بأن قوات من الجيش اعتقلت الليلة الماضية أربعة فلسطينيين 

 .في مناطق مختلفة من الضفة الغربية

 .طاء الجبهة الشعبيةووفقاً لإلذاعة اإلسرائيلية، فإن اثنين من المعتقلين من نش

مطلوبون ألجهزة األمن لالشتباه في ضلوعهم في ممارسة »وتعتقل إسرائيل بصورة شبه يومية فلسطينيين تصفهم بأنهم 

 .«اإلرهاب الشعبي المحلي، واإلخالل بالنظام العام والقيام بأعمال شغب

األحد مواصلة الحكومة اإلسرائيلية برئاسة في سياٍق آخر، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان أصدرته أمس 

ل االستيطاني في األرض الفلسطينية المحتلة»بنيامين نتنياهو في   .«التغوُّ

يكاد ال يمر يوٌم دون إقدام االحتالل على مصادرة »إنه ( وفا)وقالت في بيان نقلته وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

وأدانت .«دم المنازل والمنشآت الفلسطينية، خاصة في القدس المحتلة واألغوارالمزيد من األراضي الفلسطينية، وه

، محذرة من «الهجمة اإلسرائيلية التي تتناقض مع القانون الدولي والقانون الدولي اإلنساني واتفاقيات جنيف»الوزارة 

 .اً، دون ردود فعل دوليةالتعامل مع االنتهاكات اإلسرائيلية الجسيمة كأرقام وأمر مألوف ومعتاد يحدث يومي

بالخروج عن صمته إزاء التصعيد اإلسرائيلي الخطير والهادف إلى تدمير ما تبقى من »وطالبت الوزارة المجتمع الدولي 

ل مسؤولياته إزاء تلك االنتهاكات، والقيام بواجباته بما يضمن إجبار  حل الدولتين، داعية مجلس األمن الدولي إلى تحمُّ

 .«ية العنصرية ضد الشعب الفلسطينيقف سياساته االستيطانية والعدواناالحتالل على و
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 مليون طفل الجئ عربي عن التعليم 21انقطاع أكثر من 

 م1056 نوفمبر 54 - هـ5418صفر  54الرياض االثنين جريدة : المصدر

http://www.alriyadh.com/1547641 
 

 "الرياض" -دبي 

صالح بن حمد السحيباني في تونس . د( آركو)استعرض األمين العام للمنظمة العربية للهالل األحمر والصليب األحمر 

بشأن تعليم األطفال العرب الالجئين في مناطق الصراع ( األلكسو)مؤخراً مبادرة المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 

ً في  األمر الذي يدعوا إلى حراك عربي ودولي كبير لمحو األمية " ليمن، ليبيا، العراق، وفلسطينسورية، ا"وخصوصا

والجهل والتي ستخلق جيالً على أبواب المستقبل المجهول وهو ما يجعل البلدان العربية في خطر، واتفقت تطلعات 

تقبلية التي يقف التمويل حائالً دون التمكن المنظمتين تجاه األطفال الالجئين واألوضاع الحالية من حيث مشاريعهما المس

الذي " سالم"مع مبادرة مشروع " البناء التعليمي"من تنفيذها في الوقت الذي تتحد فيه مبادرة األلكسو التي تركز على 

 قدمته المنظمة العربية للهالل األحمر والصليب األحمر ويركز على الدعم النفسي والقيمي لألطفال الالجئين وإعادة

تأهيلهم، وتصحيح مسار التفكير السلبي الذي بدأ يتشكل لديهم مع سنوات اللجوء وبقائهم في المخيمات، ونقمتهم على 

 .المجتمع وهو ما يجعلهم أدوات سهلة لإلرهاب والعقول المدمرة

اري القدسي في لقائه دمحم بن عبدالب" االلكسو"وأكد المدير العام المساعد للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 

بالسحيباني أهمية التعاون بين المنظمتين في ظل هذه التحديات واألوضاع االستثنائية من حيث الصراعات الحربية 

والنزاعات الدموية التي تتخلل مناطق الصراع، مشيراً إلى طموحهم للتحرك معا إلنقاذ ما يمكن إنقاذه بغرض إعادة 

وأوضح أن المبادرة تهدف إلى تعليم من هم في سن . والجهل والتي تقود األمة إلى التخلف التعليم واالبتعاد عن األمية 

كما أشار التقرير النصف . التعلم من خالل التطبيقات الحاسوبية، والحقائب التعليمية، والتعليم الحسابي والعالج النفسي

مليون طفل ( 5.100.605)السوريين حيث ما زال سنوي للمفوضية الدولية لالجئين في يوليو الماضي إلى وضع األطفال 

وكشف التقرير الصادر عن مكتب األمم (. سنة 51سنوات وحتى  5)يبحثون عن مكان للتعليم تتراوح أعمارهم من 

عن ذات الحال المشابه لألطفال في اليمن حيث بلغ إجمالي األطفال المتضررين من  1056/ 1055المتحدة للعام الدراسي 

ماليين، كما بلغ عدد األطفال الذين لم يتمكنوا ( 1.5)ماليين، فيما بلغ عدد األطفال الذين ال يتلقون التعليم ( 6.5)النزاع 

مليون طفل، كما بلغت إحصائية األطفال المسجلين بالمدارس التي لم تستأنف نشاطها بعد ( 5.8)من االلتحاق بالمدارس 

كما . طفل تم تجنيدهم من طرف الجماعات المسلحة( نصف مليون)من  ألف طفل، كما أفاد التقرير عما يقارب( 110)

العام " لمحة عامة عن االحتياجات التعليمية في اليمن"استعرض اللقاء مؤشرات تقارير المنظمة العربية وكذا تقرير 

ت من مدرسة تضرر( 5400)الحالي والصادر عن مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية، حيث كشف عن 

 .مدرسة من قبل الجماعات المسلحة( 15)مدرسة إلى مالجئ، مشيراً إلى احتالل ( 400)الحرب، فيما تحولت 

وفيما يخص الوضع التعليمي في ليبيا، فقد كشفت تقارير مركز البحوث والمعلومات في المنظمة استنادا الى وزارة 

مليون طفل، كما أشارت إلى ( 5.014.945)التالميذ في ليبيا بلغ  أن عدد" تعليم تحت النار"التربية الليبية العام الماضي 

فتح مدارسها رغم صعوبة الوضع، فيما تم ايجاد مدارس أخرى بديلة للمدارس التي تضررت بسبب االشتباكات او 

 .ونسالنازحين، وفيما يخص التالميذ الالجئين والمهجرين بالخارج فقد تم فتح مدارس ليبية مؤقتة لهم في مصر وت

مليون طفل ( 1)كما استعرض اللقاء وضع األطفال في العراق، حيث قدر تقرير اليونيسف للعام الماضي أن ما يقارب من 

مدرسة في ( 1500)طفل مهددين بترك التعليم، وفيما يخص البنية التحتية للتعليم فإن ( 5.1)غير منتظمين في المدارس، و

من مدارس العراق والتي تم تدميرها أو تحويلها إلى %( 10)ما يمثل ما نسبته  العراق لم يعد باإلمكان استخدامها وهو

مالجئ أو ألغراض أخرى، وهو ما ترتب عليه اكتظاظ التالميذ في المدارس العاملة حيث بلغ عدد الطالب في الفصل 

ً ( 60)الواحد قرابة  معلم على الفرار ( 5400)اجبار كما تعمل العديد من المدارس بنظام الفترتين والثالث في ظل . طالبا

وفيما يخص التعليم في األراضي الفلسطينية المحتلة وفي المخيمات بدول الجوار فقد أكدت المنظمة . من العنف الدائم

العربية للتربية والثقافة والعلوم تعرض المؤسسات التربوية إلى انتهاكات متكررة من قبل العدوان اإلسرائيلي رغم الجهود 

ة من وكالة الغوث الدولية، ومن الدول العربية، ومن األمانة العامة لجامعة الدول العربية والمنظمات اإلقليمية، المبذول

http://www.alriyadh.com/1547641
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مشيرة إلى أن قطاع التعليم الفلسطيني ما يزال بحاجة ماسة إلى مساعدات عاجلة وهو ما كشفه البيان الصادر عن أعمال 

في نوفمبر الماضي حيث ( 11)ؤون التربوية ألبناء فلسطين في دورته االجتماع المشترك الخامس والعشرين لمجلس الش

طلب االجتماع بمواصلة دعم وتمويل موازنة وكالة الغوث والدولية لدعم االطفال الفلسطينيين، كما نددت الدورة بتردي 

عيق ينية وهو ما ياألوضاع في مدينة القدس الشرقية المحتلة وما تتعرض له من تدمير ممنهج وعزل لألحياء الفلسط

 .حركة الطلبة والمعلمين

 

 

 
 :مريم العطية...دعت الدول لتحمل مسؤولياتها

 حقوق اإلنسان غري قابلة للتبجزئة
 م1056 نوفمبر 54 - هـ5418صفر  54الراية االثنين  صحيفة : المصدر

6f71cdc91718-9f79-4b3d-9782-http://www.raya.com/news/pages/5f0ee4be 
 

 :قنا-الدوحة

أكدت السيدة مريم بنت عبدهللا العطية، األمين العام للجنة الوطنية لحقوق اإلنسان عدم قابلية حقوق اإلنسان للتجزئة، 

باحترام حقوق العمال وإبراز الدور الهام للمؤسسات  مشددة على ضرورة رفع الوعي وزيادة التثقيف بالضمانات الكفيلة

 .الوطنية ومنظمات المجتمع المدني لحماية تلك الحقوق

ودعت العطية الدول إلى تحمل مسؤولياتها لضمان تمتع األشخاص بجميع حقوق اإلنسان على قدم المساواة بالحماية 

 .المقررة في القانون وتعزيز سياسات المساواة

لكلمة التي ألقتها، نيابة عن األمين العام للجنة الوطنية لحقوق اإلنسان، الشيخة جوهرة بنت دمحم آل ثاني، جاء ذلك في ا

التي ( حقوق العمال)مديرة إدارة البرامج والتثقيف باللجنة، في ورشة عمل المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان بعنوان 

آسيا والمحيط الهادئ ومقره الدوحة واللجنة الوطنية، بمشاركة بدأت أمس بتنظيم مشترك من المكتب اإلقليمي لمنتدى 

 .منتسبي المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان في الدول المصدرة والمستقبلة للعمالة

وأشارت العطية إلى أن استضافة اللجنة للمكتب اإلقليمي لمنتدى آسيا والمحيط الهادئ، هو تعبير عن التزامها بشراكاتها 

يعد استقطاب المنتدى مكسبا "مضيفة القول في هذا الصدد .. ابتعادها عن الشكلية إلى الفاعلية واإلنتاجيةاإلقليمية، و

 ".لترسيخ ثقافة حقوق اإلنسان وبناء مؤسسات مهنية ذات كفاءة في المنطقة

 تدابير وطنية

لعاملين في المؤسسات الوطنية ولفتت إلى أن هذه الورشة التي تستمر يومين، تهدف إلى تنمية وتعزيز وبناء قدرات ا

لحقوق اإلنسان عن طريق رفع الوعي وزيادة التثقيف بالضمانات الكفيلة باحترام حقوق العمال، وذلك فيما يتعلق بالتدابير 

الوطنية والتي تتخذ على الصعيد الوطني لكل دولة، إلى جانب وسائل الحماية الدولية واإلقليمية لحماية حقوق العمال، مع 

ز الدور الهام للمؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني في حماية وتعزيز حقوق اإلنسان، وما يمكن أن تضطلع إبرا

به هذه الجهات من مسؤوليات في سبيل تعزيز وحماية حقوق العمال على كافة المستويات الوطنية واإلقليمية والدولية، 

 .لجهات الحكومية المعنية بحماية وتعزيز حقوق العمالفضال عن بحث سبل التعاون بين المؤسسات الوطنية وا

 حقوق العمال

من ناحيته توجه السيد كارن فيتر، مدير منتدى آسيا والمحيط الهادئ، بالشكر للجنة الوطنية لحقوق اإلنسان الستضافتها 

بكافة تعهداتها في عملية نشر  هذه الورشة، مشيرا إلى أن تعاون اللجنة غير المحدود في مثل هذه المجاالت، يؤكد التزامها

 .وإرساء ثقافة حقوق اإلنسان على المستويات المحلية واإلقليمية والدولية

http://www.raya.com/news/pages/5f0ee4be-9782-4b3d-9f79-6f71cdc91718
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عاما األخيرة، مهمة في كل مكان في العالم،  50وقال إن حماية حقوق العمال المهاجرين الذين تضاعف عددهم خالل الـ 

يشكل عامال مهما في تزايد العمالة المهاجرة بنسب كبيرة خالل  مبينا أن تداخل الظروف المعيشية والبيئية واالجتماعية

 .العقود القادمة

وأوضح كارن أن من أهداف هذه الورشة، دعم دور المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان في الدول المصدرة والمستقبلة 

ذه المؤسسات، التعاون مع للعمالة للتعرف على مواجهة تحديات حقوق العمال المهاجرة وأسرهم، موضحا أنه يمكن له

الجهات الفاعلة على المستوى الوطني واآلليات اإلقليمية والدولية، لوضع سياسات لحماية الفئات األكثر ضعفا بما في ذلك 

 .العمالة المهاجرة وأفراد أسرهم

 محاور الورشة

ت الحكومية المعنية بحماية سبل التعاون بين المؤسسات الوطنية والجها"ومن بين محاور هذه الفعالية محور حول 

قدمه جابر الحويل، مدير إدارة الشؤون القانونية باللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان، استعرض من " وتعزيز حقوق العمال

خالله عالقة المؤسسات الوطنية بالحق في العمل وحقوق العمالة ودورها في تعزيز وحماية هذه الحقوق وأوجه التعاون 

 .كومية المعنية في هذا المجالالح بينها والجهات

 

 
 اشتباكات عنيفة بني األكراد وداعش مشال سورية

    م1056 نوفمبر 55  - هـ5418صفر  55الثالثاء  الرياضجريدة : المصدر

http://www.alriyadh.com/1547818 

 

 رويترز -د ب أ، إسطنبول  -القاهرة 

أفاد المرصد السوري لحقوق اإلنسان أمس بأن اشتباكات عنيفة وقعت بين عناصر من تنظيم داعش وقوات سورية 

وأوضح المرصد في بيان له أن . الديمقراطية المعارضة لألسد في منطقة سلوك الواقعة بريف الرقة الشمالي الشرقي

البلدة في محاولة لفتح جبهة قتال جديدة وتشتيت قوات االشتباكات اندلعت إثر هجوم مباغت نفذه عناصر التنظيم على 

وتحاول قوات سورية الديمقراطية . سورية الديمقراطية التي تدور اشتباكات بينها وبين التنظيم في محيط منطقة تل السمن

الغربي،  منذ السادس من الشهر الجاري التقدم والسيطرة على بلدات وقرى ومزارع بالريف الشمالي والشرقي والشمالي

وتترافق االشتباكات العنيفة والمستمرة بين الجانبين مع قصف . في محاولة لعزل مدينة الرقة تمهيداً للسيطرة عليها

 .وتحليق مكثف لطائرات التحالف الدولي

هدفا في منطقة الباب بشمال سورية في عملية مع قوات  55إلى ذلك قال الجيش التركي إن طائرات حربية تركية قصفت 

 .المعارضة السورية لطرد مقاتلي تنظيم داعش من المنطقة

كيلومترا إلى  10وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قال إن السيطرة على منطقة الباب الواقعة على بعد نحو 

ز قيادة وقال الجيش في بيان له إن عشرة مواقع دفاعية ومراك. الجنوب من الحدود هدف للعملية قبل استهداف منبج والرقة

 .ومخزنا للذخيرة لتنظيم داعش دُمرت في الغارات

وقال الجيش التركي إنه أطلق عملية . خالل اشتباكات في المنطقة 51وقُتل تسعة من مقاتلي المعارضة السورية وأصيب 

كيلومترا مربعا من  5610أغسطس وإن مقاتلي المعارضة سيطروا حتى اآلن على نحو  14في " درع الفرات"

عشرة من " تحييد"وأضاف البيان أن العملية استهدفت أيضا وحدات حماية الشعب الكردية في المنطقة وجرى . ضياألرا

 .لتهم السيطرة على منطقة تل جيجانمقاتليها في القصف خالل األربع والعشرين ساعة الماضية أثناء محاو
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ر املنطقة تشريع إسرائيل للبؤر االستيطانية جي: الرئاسة الفلسطينية

 إىل كوارث 
ا من طولكرم

ً
ا فلسطيني

ً
 قوات االحتالل اإلسرائيلية تعتقل شاب

    م1056 نوفمبر 55  - هـ5418صفر  55الثالثاء  الجزيرةجريدة : المصدر
mjazirah.com/2016/20161115/du12.ht-http://www.al 

 

 :وكاالت -عواصم  

وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في . اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلية أمس االثنين شابًا فلسطينيًا من مدينة طولكرم

، في الحي الجنوبي للمدينة، واعتقلته واقتادته (عاًما 16)طولكرم، بأن قوات االحتالل اقتحمت، منزل حسين نواف الجالد 

من جهة أخرى، أفادت وسائل إعالم إسرائيلية أمس االثنين بأن قوات من الجيش اعتقلت الليلة الماضية . ةإلى جهة مجهول

ولم تذكر اإلذاعة اإلسرائيلية، التي أوردت الخبر، ما إذا كان ألي . ثمانية فلسطينيين في مناطق مختلفة من الضفة الغربية

مطلوبون ألجهزة األمن »بصورة شبه يومية فلسطينيين تصفهم بأنهم وتعتقل إسرائيل . من المعتقلين انتماءات تنظيمية

في سياق آخر، . «لالشتباه في ضلوعهم في ممارسة اإلرهاب الشعبي المحلي، واإلخالل بالنظام العام والقيام بأعمال شغب

األخيرة المتمثلة بتشريع  حذر الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة من خطورة اإلجراءات اإلسرائيلية

 .«تجر المنطقة إلى كوارث»البؤر االستيطانية ومنع اآلذان عبر مكبرات الصوت، وقال إن من شأنها أن 

هذه اإلجراءات مرفوضة »الليلة الماضية عن أبوردينة القول إن ( وفا)ونقلت وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

مجلس األمن الدولي وإلى كل المؤسسات الدولية، لوقف هذه اإلجراءات اإلسرائيلية بالكامل، وأن القيادة ستتوجه إلى 

صادقت مساء أمس على قانوني شرعنة البؤر « اللجنة الوزارية للتشريعات في الحكومة اإلسرائيلية»وكانت . «التصعيدية

رائيلية رئيس الوزراء بنيامين من جهة أخرى، تحدت لجنة وزارية إس. االستيطانية ومنع اآلذان عبر مكبرات الصوت

نتنياهو أول أمس األحد وصوتت لصالح مشروع قانون يسمح للمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة بالبقاء في منازل 

كانت المحكمة العليا اإلسرائيلية أصدرت حكًما يلزم الحكومة بإجالء بضع . شيدت على أراٍض فلسطينية مملوكة ألفراد

ن مستوطنة أمونا وإعادة األرض إلى مالكها الفلسطينيين لكن نوابا يمينيين طالبوا بالسماح عشرات من األسر م

 .للمستوطنين بالبقاء ومنح المالك تعويضات مالية

وطلبت الحكومة تمديدًا ألمر اإلخالء المحدد بنهاية العام حتى يتسنى لها توفير أماكن بديلة للمستوطنين لكن النواب الذين 

 .نون يسعى إلى االلتفاف على الحكمستوطنين في البقاء قدموا مشروع قايدعمون الم
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 تدعو ملناصرة جتريم عدم التسامح« اإلمارات حلقوق اإلنسان»

 م1056نوفمبر  56 -هـ 5418صفر  56صحيفة الخليج األربعاء : المصدر
46ec2edc5306-9127-4430-75d1-http://www.alkhaleej.ae/alkhaleej/page/c0479ae7 

 

 دمحم ياسين: دبي

عاماً للتسامح وطالبت بالتحرك  1051دعت جمعية اإلمارات لحقوق اإلنسان منظمات المجتمع المدني اإلقليمية لجعل عام 

 .ح والتحريض على الكراهيةوالمناصرة لتجريم عدم التسام

تشرين الثاني،   /جاء ذلك خالل نداء وجهته الجمعية بمناسبة اليوم العالمي للتسامح الذي يصادف السادس عشر من نوفمبر

تشرين الثاني عام   /من كل عام، والذي اعتمده المؤتمر العام لليونسكو في دورته الثامنة والعشرين، بباريس، في نوفمبر

يز وتكريس القيم اإلنسانية والحضارية واألخالقية والقانونية على صعيد المجتمع الدولي والمحلي بشأن ، لتعز5995

التسامح، ونبذ كافة أشكال ومظاهر عدم التسامح والتعصب، وأعمال العنف، واإلرهاب، والنزاعات القومية العدوانية، 

ية والدينية واللغوية والالجئين والعمال المهاجرين والفئات والعنصرية، والتهميش والتمييز ضد األقليات الوطنية واإلثن

 . الضعيفة في المجتمعات

وقال دمحم سالم بن ضويعن الكعبي، رئيس مجس إدارة جمعية اإلمارات لحقوق اإلنسان خالل مؤتمر صحفي، إن النداء 

منظمة  4000دت الجمعية حوالي الذي أطلقته الجمعية وجه إلى جميع مؤسسات المجتمع المدني حول العالم حيث ناش

 .مجتمع مدني حول العالم

وأشار إلى أن العالم يتحدث دائماً عن التطرف الديني، غير أن هناك الكثير من أشكال التطرف واإلرهاب المنتشرة حول 

ً أن الدولة كان لها السبق في سن  العالم، مؤكداً أن النداء الذي أطلقته الجمعية جرى تعميمه على جميع دول العالم، مبينا

قانون نبذ العنف والكراهية، مناشداً الدول العربية والبرلمانات العربية وجمعيات المجتمع المدني إلى تبني قوانين مماثلة 

 .لقانون نبذ العنف والكراهية، اإلماراتي

ً  1051ليكن عام »وقال إننا في جمعية اإلمارات لحقوق اإلنسان، نعلن عن تبنينا لشعار  ، والعمل على «للتسامحعاما

تعزيز خطاب القبول والتعايش ومناهضة العنصرية والتعصب والكراهية، كما نؤكد على إيماننا الراسخ بفلسفة التسامح 

وقيمه وفلسفة الحياة المشتركة واألمن والسالم وحسن الجوار لجميع الشعوب والجماعات العرقية أو الدينية، واالحترام 

 .والقبول والتقدير
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األممي يوافق على مشروع قرار قطري يدين " حقوق اإلنسان"
 االنتهاكات بسوريا

 م1056نوفمبر  56 -هـ 5418صفر  56صحيفة الشروق األربعاء : المصدر
sharq.com/news/details/455154-http://www.al 

 

 الشرقبوابة  -الدوحة 

وافق مجلس حقوق اإلنسان في األمم المتحدة على مشروع قرار قطري يدين انتهاك حقوق اإلنسان في سوريا، ودعا 

 .القرار كافة األطراف إلى وقف األعمال العدائية وطالب النظام السوري بوقف استهداف المدنيين

 .هذه السياسة على التركيبة السكانية وأدان القرار التهجير القسري للسوريين معربا عن القلق إزاء نتائج

وكانت دولة قطر قد قدمت مؤخرا مشروع قرار بشأن انتهاكات حقوق اإلنسان في سوريا إلى اللجنة الثالثة التابعة للجمعية 

 (.اللجنة االجتماعية واإلنسانية والثقافية)العامة لألمم المتحدة 

آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى األمم المتحدة،في بيان أمام وأفادت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف 

الوضع في سوريا هو مرادف لجرائم حرب فظيعة، والنتهاكات القانون اإلنساني الدولي ولالنتهاكات »اللجنة، بأن 

 .«الخطيرة لحقوق اإلنسان

على النزاع، وتستمر معاناة الشعب  وأضافت سعادتها، أن الوضع في سوريا ال يزال يتدهور مع مرور ست سنوات

السوري، وال يزال المدنيون محرومين من حقوق اإلنسان األساسية، مشيرة إلى االنتهاكات المنهجية وعلى نطاق واسع 

 .لحقوق اإلنسان وللقانون الدولي الجنائي واإلنساني

عكس التطورات األخيرة في » واستعرضت عناصر مشروع القرار الذي وصفته بالمتوازن والموضوعي، مضيفة أنه

سوريا، حيث أشار إلى التصعيد األخير في الهجمات ضد المدنيين في حلب والمناطق المحاصرة، كما يدعو مشروع 

القرار إلى استعادة اتفاق وقف األعمال العدائية، ويطالب جميع األطراف، وعلى رأسها النظام السوري بوقف الهجمات 

 .«لمناطق المأهولة بالسكانضد المدنيين، بما في ذلك ا

ويدين مشروع القرار أيضا التهجير القسري للسكان في سوريا، ويعرب عن القلق إزاء نتائج هذه السياسة على التركيبة 

 .سبتمبر الماضي 59كما يستنكر الهجوم المروع الذي استهدف قافلة مساعدات تابعة لألمم المتحدة في . السكانية في البالد

كما يدين . رورة المساءلة عن الجرائم التي تنطوي على انتهاكات للقانون الدولي والقانون اإلنساني الدوليويشدد على ض

المشروع االنتهاكات الواسعة النطاق لحقوق اإلنسان التي ارتكبت في سوريا، واالنتهاكات التي ترتكبها جميع األطراف، 

 .وتدمير ونهب التراث الثقافي السوري

يف لقرار على الحل السياسي لألزمة السورية، ويدعو إلى انتقال سياسي حقيقي على أساس بيان جنويؤكد مشروع ا

 .وقرارات مجلس األمن ذات الصلة
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بالغ عن مواقع  6222ومعاجلة .. مليون موقع إباحي 652حبج  

 حمظورة يوميا
د 
ّ
 املؤمتر الوطني يطال  باعتماد معيار دويل موح

 ء اإللكرتونيملكافحة جرائم الفضا
 م1056 نوفمبر 51 -هـ  5418 صفر 51جريدة المدينة  الخميس : المصدر

madina.com/node/708415-http://www.al 

 

 حسن ابراهيم -تصوير / الرياض  –دمحم البخيت 

، إلى جانب 1055مليون موقع إباحي إلكتروني خالل عام  1.6كشفت هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات عن حجب 

 . بالغ يرد إليها عن مواقع محظورة خالل يوم عمل واحد تتم معالجتها فورا 1000

، وإنها بصدد دراسة 1055وحتى نهاية عام  1050مليون رابط إباحي منذ عام  1.5وأشارت إلى أنها عالجت أكثر من 

ات التحكم األبوي لمستخدمي اإلنترنت بالمملكة للمساهمة في حماية األطفال من مخاطر أفضل السبل الممكنة لتوفير أدو

 . اإلنترنت وتفعيل دور األسرة في الحد من المستوى الضار الموجه لهم على شبكة اإلنترنت

المختصين جاء ذلك أمس خالل الملتقى الوطني للوقاية من االستغالل الجنسي لألطفال عبر اإلنترنت بحضور عدد من 

طالبوا باعتماد معيار دولي موّحد لمكافحة جرائم الفضاء اإللكتروني لمنع المجرمين من استغالل البلدان التي لديها قوانين 

أقل صرامة، وإنشاء مختبرات الطب الشرعي على الكمبيوتر لجمع األدلة الرقمية من أجهزة الحاسوب وتوفير التدريب 

 .للمحققين

لتعاون والتنسيق اإلقليمي والدولي للتصدي لالستغالل الجنسي لألطفال عبر اإلنترنت ووسائل ا)ورقة عمل بعنوان 

 ( التقنية

قدم الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز الشدي عضو الهيئة االستشارية لمجلس حقوق اإلنسان، توصيات من أهمها االهتمام 

 .وتوكول االختياري لمنع االستغالل الجنسي لألطفالبالتقارير الدورية الواجبة على الدول التي صادقت على البر

 تعزيز التعاون بين الحكومات حول العالم لتبادل الخبرة والمعلومات التي تساعد على مكافحة االستغالل الجنسي لألطفال

تكنولوجيات تحديث دوري للقوانين الدولية المتصلة بالحماية من االستغالل السيئ لألطفال عبر اإلنترنت لتتالءم مع ال

 الجديدة

تحديد المواد واألساليب اإلباحية التي تغرر باألطفال جنسيا وتبادلها بين المعنيين بالحماية وأمن المعلومات على الصعيد 

 . الدولي

حول احتياطات السالمة المتوفرة لحماية األطفال من ( وخاصة األسر)إلزام مقدمي خدمة اإلنترنت لتثقيف الجمهور 

 . لسيئ لإلنترنتاالستخدام ا

التنمر من فناء )تحدثت المدير التنفيذي لبرنامج األمان األسري الوطني الدكتورة مها عبدهللا المنيف عبر ورقة عمل عن 

 ( المدرسة إلى الفضاء اإللكتروني

جسديا التنمر اإللكتروني في بعض األحيان قد حل محل التنمر التقليدي، حيث إن عنف األقران الذي كان يعبر عنه 

 .اآلن إلى منصات إلكترونية متحركة« هاجر»ووجها لوجه 

طالب أن التنمر مشكلة رئيسية  50من كل  9طالب من كل أنحاء العالم اعتبر  5008000في استطالع شمل أكثر من 

 بالمدارس 

أحدا عما تعرضوا له أو  ثلثا العينة ذكروا أنهم كانوا ضحايا تنمر وثلث العينة اعتبروا التنمر شيئا طبيعيا ولم يخبروا

 .خافوا أن يخبروا أحدا من البالغين

http://www.al-madina.com/node/708415
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أن نسبة حدوث التنمر التقليدي هي في انخفاض بين  1055-1005دولة عن التنمر من  11أوضحت دراسة ميدانية لـ

 .الفتيان والفتيات في الدول المتقدمة

 .1000لجنسي عبر اإلنترنت في عام قد تعرضوا للتحرش ا 51-55من الشباب في سن % 6أشارت الدراسة إلى أن 

 .1050في % 55وإلى  1005في % 9هذه النسبة ارتفعت 

 . بلدان أوروبية 1في  56-9لدى األطفال من سن  1054-1050من عام % 51إلى % 8التنمر اإللكتروني ارتفع من 

سنة أن هناك ارتفاعا في  51-9بين الذين تتراوح أعمارهم من « األطفال على اإلنترنت في البرازيل»ذكرت دراسة 

 .وخاصة بين الفتيات 1054في عام % 55الى  1051في عام % 9التنمر اإللكتروني من 

قد تعرضوا للتنمر بكل %( 14)مراهقين  4من كل  5قالت وجد أن  1054مراهق بالمملكة في عام  518515أكثر من 

 . أشكاله في العام الذي سبق الدراسة

من  5أي % 41مراهق في مدارس المملكة وكانت نسبة التنمر تصل إلى  518000كثر من على أ 1051في دراسة عام 

من مجمل حاالت % 10وقد شكل التنمر اإللكتروني نسبة . مراهقين تعرضوا للتنمر في الشهر السابق للدراسة 1كل 

 .التنمر

يشتكون من اإلساءة عن طريق مكالمة من مراهقين  101ما يقارب  1055في عام ( 556555)رصد خط مساندة الطفل 

 .وسائل التواصل اإللكترونية

من البالغين ذكروا أنهم تعرضوا للتنمر في الصغر وأن من تعرض للتنمر بالصغر أكثر عرضة لتبني سلوكيات % 51

 .خطرة في الكبر

 في الصغر« التنمر»من البالغين بالمملكة تعرضوا لـ%  51

قدمها األمين العام للجنة الوطنية « ل األطفال جنسيًّا عبر شبكة اإلنترنتمشروع مكافحة استغال»ورقة عمل بعنوان 

 للطفولة الدكتورة وفاء بنت حمد الصالح 

 تناولت الورقة مشروع مقترح لمكافحة استغالل األطفال جنسيًّا عبر شبكة اإلنترنت

التي تتطلب العمل المشترك لمواجهتها جريمة استغالل األطفال جنسيًّا عبر اإلنترنت من أخطر الجرائم اإللكترونية 

 . وحماية األطفال من خطرها

وجود ضعف في إعداد السياسات الوقائية واالكتشاف المبكر في مجالي التقنية والتوعية للمدرسة واألسرة والمجتمع 

 وكذلك السياسات الخاصة بالبالغات والشكاوى والعالج والتأهيل

راتها الوقائية واإلرشادية والعالجية التي يمكن لوزارة التعليم أن تسهم بها في مواجهة تم اقتراح التدابير التنفيذية ومؤش

الوقاية، االكتشاف المبكر،البالغات، )هذا النوع من الجرائم في المدرسة واألسرة والمجتمع عبر على عدة مجاالت 

 (.العالج 

 مشروع مقترح لمكافحة

 استغالل األطفال جنسيًّا 

 تام الملتقى الوطنيأوراق عمل في خ

 األولى بعنوان برنامج الثقافة اإلعالمية بالمناهج الدراسية وتطبيقها لدى طالب التعليم العام في الدول األعضاء 

الثانية بعنوان دور وزارة العمل والتنمية االجتماعية في مكافحة جرائم اإلباحية واستغالل األطفال عبر اإلنترنت ووسائل 

 التقنية 

 مشعل بن عبدهللا القدهي . بعنوان نحو برنامج علمي فعال لمعالجة مدمني الجنس واإلباحية ويقدمها دالثالثة 

 الرابعة عن إلطار القانوني لتجريم االستغالل الجنسي لألطفال عبر اإلنترنت

 تحديث دوري لقوانين حماية الصغار

هيم دمحم جاسم الدبل تحدث عن تجربة برنامج خليفة لتمكين المنسق العام لبرنامج خليفة لتمكين الطالب العقيد الدكتور إبرا

 .الطالب نحو رؤية وطنية موحدة للوقاية من التحرش الجنسي

 .يحتوي على مواد توعوية ومهارات حياتية متنوعة تسهم في تحصين الطالب أمنيا وأخالقيا

 تعليميةتتطور المواد العلمية والتوعوية لتتناسب مع قدرات واحتياجات كل مرحلة 

 :وتحدث عن أهم أسباب تسهل التحرش باألطفال ومنها

غياب  -والقسوة الزائدة  -عدم تقبل الطفل وإشعاره بأنه محبوب  -الحرمان العاطفي  -كثرة غياب الوالدين أو أحدهما 

 تعدد القائمين على شؤون الطفل  -الحوار والمالطفة 
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 . التحرش الجنسي من اإلناثمن المجني عليهم في % 15الدراسات تشير إلى أن 

 مواد دراسية لتحصين الطالب أمنيا وأخالقيا

 غرس قيم المواطنة الرقمية في نفوس الطالب

المواطنة »فاطمة بنت علي الشهري عبر ورقة العمل بعنوان . تحدثت مدير عام سياسات وتخطيط المناهج وزارة التعليم د

 « عبر اإلنترنت ووسائل التقنية الرقمية في مواجهة االستغالل الجنسي لألطفال

رصدت الدور الذي يمكن أن تقوم به األسرة في التعامل مع أبنائها وحمايتهم وإمدادهم بإطار أخالقي وقيمي يحكم 

 .تفاعالتهم مع شبكة اإلنترنت

 .مؤسسيغرس قيم المواطنة الرقمية في نفوس الطلبة بالشراكة مع المدرسة ومؤسسات المجتمع المحلي في ظل إطار 

شبكة اإلنترنت تنطوي على خطر تحولها إلى ساحة لممارسة األعمال المخلة باآلداب واألخالق العامة والسيما تلك 

 .الموجهة لألطفال

 تحدثت عن مفهوم المواطنة الرقمية ومكوناتها ومفهوم التربية على المواطنة الرقمية ومراحل تنميتها 

 بويون في تنمية المواطنة الرقمية رصدت المعايير التي يستند إليها التر

 .مخاطر الثورة الرقمية والجوانب السلبية على األطفال

 تكاتف مجتمعي لحماية

 األطفال من االستغالل

دور األسرة «سليمان بن عبدهللا العقيل في ورقة عمل بعنوان. تحدث أستاذ علم االجتماع بجامعة الملك سعود د

 «مجال الوقاية من االستغالل الجنسي لألطفالوالمؤسسات األهلية والحكومية في 

 رصد العناصر المجتمعية الموفرة لحماية األطفال من االستغالل الجنسي 

أهمية دور األسرة والمجتمع في حماية الطفل، باإلضافة إلى اإلسهامات من المجتمع المدني في حماية األطفال التأهيل 

 واإلدماج

 فال، من خالل التشريعات والجهود المقدمة التزام الحكومة بحماية حقوق األط

يرعى جميع أفراده وفئاته المختلفة رعاية كاملة من خالل التوجيه المجتمعي العام « محافظ»المجتمع العربي السعودي 

 المرتكز على أمن المجتمع 

لتنازل عن االلتزام ببعض مع استمرار المجتمع وتغيره بدأ الكثير من المدخالت من المجتمعات والثقافات، وبدأ معها ا

 .المعايير الضابطة للمجتمع

 ألف رابط إباحي بالتنسيق مع مواقع التواصل 115إزالة 

الدكتور إبراهيم الفريح مدير خدمة اإلنترنت بهيئة االتصاالت وتقنية المعلومات قدم ورقة عمل عن االستغالل الجنسي 

 .لألطفال بين التشريع والحماية

 ه آثار إيجابية كبيرة على األطفال، منها سهولة التواصل والوصول للمحتوى والتعلماالنتشار التقني ل

ينتج عن استخدام اإلنترنت من قبل األطفال تعرضهم إلى بعض المخاطر منها اإلدمان على استخدام اإلنترنت والجلوس 

 .لساعات طوال أمام الجهاز

 .أو العنف، أو التي تشجع على أفعال خطرة أو غير مشروعة يتعرض األطفال للمواد الجنسية أو المفعمة بالكراهية

 . اإلدمان على مشاهدة الصور اإلباحية قد يؤدي إلى ارتكاب جرائم بشعة

هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات بذلت جهودا كبيرة في الحد من هذه المخاطر، منها ترشيح المواقع المسيئة لألطفال 

 .قة بالمملكة وخارجهابالتعاون مع الجهات ذات العال

مشاركة الهيئة ضمن فريق عمل مكافحة اإلباحية واستغالل األطفال عبر اإلنترنت ووسائل التقنية، وباإلضافة إلى 

 إصدارها عدد من النشرات التوعوية حول مواضيع أمن استخدام اإلنترنت

ة وإنتاجية العمل والتواصل مع جهات طورت الهيئة منظومة إلكترونية إلدارة عملية الترشيح يمكنها من رفع كفاء

 االختصاص ومع مقدمي الخدمة ومتابعة التزامهم بتحديث قوائم الحجب على مدار الساعة

تواصل الهيئة العمل على حجب الروابط اإلباحية التي ترد إليها من خالل عدة مصادر؛ منها قائمة تجارية متخصصة في 

 .تصنيف المواقع على اإلنترنت

 .ة بالتنسيق والتواصل مع مزودي المحتوى الرئيسيين على اإلنترنت لتعزيز جهود مكافحة اإلباحيةتقوم الهيئ

 . ألف رابط 115بلغ عدد الروابط التي تواصلت الهيئة مع مختلف وسائل التواصل االجتماعي إلزالتها أكثر من 

ط المنضوية تحت هذا التصنيف بنهاية عام وضع تصنيف خاص للمواد اإلباحية المتعلقة باألطفال، حيث بلغ عدد الرواب

 رابطا( 549) 1055
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 تدين انتهاكات حقوق اإلنسان« األمم املتحدة»جلنة يف 

 يف طهران 
 م1056 نوفمبر 51 -هـ  5418 صفر 51جريدة األقتصادية الخميس المصدر

/www.aleqt.com/2016/11/17/article_1102703.htmlhttps:/ 

 

 من الرياض« االقتصادية»

دانت لجنة في الجمعية العامة لألمم المتحدة أمس، انتهاكات حقوق اإلنسان في إيران، والسيما مواصلة طهران تنفيذ عدد 

 .كبير من أحكام اإلعدام واستمرار سياسة التمييز المتبعة بحق النساء واألقليات

 15صوتا مقابل  85، فإن القرار الذي يتم التصويت عليه سنويا تمت الموافقة عليه هذه السنة بأغلبية "الفرنسية"ووفقا لـ

عضوا امتنعوا عن التصويت، أي بزيادة ملحوظة عن عدد الذين وافقوا عليه السنة الماضية  61عضوا صوتوا ضده و

 (.عن التصويتامتنعوا  68صوتا معارضا و 15صوتا مؤيدا و 15)

 .المقبل( ديسمبر)وبعدما أقرته اللجنة سيحال القرار إلى الجمعية العامة لألمم المتحدة التي ستصوت عليه في كانون األول 

أندريه بالنشار السفير الكندي في األمم المتحدة الذي أعدت بالده القرار، أن وضع حقوق اإلنسان في إيران ال -وأكد مارك

إلى العدد الكبير والمروع لإلعدامات بما في ذلك إعدام قاصرين، فضال عن إجراءات التمييز يزال خطرا، مشيرا 

 .المنهجية بحق النساء واألقليات والقيود على حرية التعبير
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 يف بيان أمام اجللسة رفيعة املستوى يف جنيف

 قطر تؤكد اهتمامها باألعمال التبجارية وحقوق اإلنسان
 م1056 نوفمبر 51 -هـ  5418 صفر 51لراية الخميس صحيفة ا: المصدر

6da564ea948e-93b2-4d7e-72e2-http://www.raya.com/news/pages/700efc7d 

 

 :قنا -جنيف 

.. األعمال التجارية وحقوق اإلنسان وبالمبادئ التوجيهية لألمم المتحدة أكدت دولة قطر إيالءها اهتماماً متزايداً بموضوع

مشيرة إلى أن هذا االهتمام تجسد عبر استضافتها لمنتدى األمم المتحدة اإلقليمي األول لقارة آسيا حول األعمال التجارية 

شكل فرصة سانحة للترويج للمبادئ أبريل الماضي لي 10و 59وحقوق اإلنسان، والذي نظمه الفريق العامل بالدوحة يومي 

 .التوجيهية والوقوف على أفضل الممارسات والسياسات في القارة

جاء ذلك في بيان دولة قطر أمام الجلسة رفيعة المستوى للدورة الخامسة لمنتدى األعمال التجارية وحقوق اإلنسان 

ثاني، مساعد مدير إدارة حقوق اإلنسان بوزارة المنعقدة في جنيف، والذي ألقاه سعادة الشيخ دمحم بن يوسف جاسم آل 

 .الخارجية

وقال مساعد مدير إدارة حقوق اإلنسان إن دولة قطر تتطلع للتعاون والتنسيق مع الفريق العامل في متابعة مخرجات 

ً أن انعقاد المنتدى يأتي على خلفية االهتمام المتزايد من قبل مجلس حقوق اإلنسان وأصحاب ..المنتدى المصلحة موضحا

 .اآلخرين بهذا الموضوع

ترسيخ حقوق اإلنسان في القواعد .. القيادة والنفوذ"وأعرب عن أمله في أن يساهم هذا المنتدى الذي ينعقد تحت شعار 

في زيادة تسليط الضوء وتعميق الفهم لمبادئ األمم المتحدة التوجيهية ومناقشة " والعالقات التي تدفع االقتصاد العالمي

التي تواجه أصحاب المصلحة في تنفيذها، ونجاح جلساته في تحديد أفضل الممارسات والخبرات في قطاع  التحديات

 .األعمال وحقوق اإلنسان

تجدر اإلشارة إلى أن المنتدى يهدف إلى تعزيز الروابط بين عالمي األعمال التجارية وحقوق اإلنسان، ومناقشة 

وجيهية وتشجيع الحوار والتعاون بشأن القضايا المرتبطة باألعمال التجارية االتجاهات والتحديات في تنفيذ المبادئ الت

 .وحقوق اإلنسان

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.raya.com/news/pages/700efc7d-72e2-4d7e-93b2-6da564ea948e
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 كاريكاتري
 

 
 

  السبت المدينةجريدة : المصدر

  -هـ 2012صفر  26

 م   6222نوفمبر  26

 

    
-http://www.al

om/node/707664madina.c 

 

 

 
 

 األحد  اليومجريدة : المصدر

  -هـ 2012صفر  21 

 م   6222نوفمبر  21

    
http://www.alyaum.com/a

rticle/4166239 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.al-madina.com/node/707664
http://www.al-madina.com/node/707664
http://www.alyaum.com/article/4166239
http://www.alyaum.com/article/4166239
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 االثنين   الرياضجريدة : المصدر

  -هـ 2012صفر  20

 م6222نوفمبر  20

    
http://www.alriyadh.com/

1547713 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 االثنين  الوطنجريدة : المصدر

  -هـ 2012صفر  20

 م6222نوفمبر  20

    
 

p://www.alwatan.com.shtt

a/Caricature/Detail.aspx?

CaricaturesID=7503 

 
 

 

 

 

 

http://www.alriyadh.com/1547713
http://www.alriyadh.com/1547713
http://www.alwatan.com.sa/Caricature/Detail.aspx?CaricaturesID=7503
http://www.alwatan.com.sa/Caricature/Detail.aspx?CaricaturesID=7503
http://www.alwatan.com.sa/Caricature/Detail.aspx?CaricaturesID=7503
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 الثالثاء الوطنجريدة : المصدر

 -هـ 2012صفر  .2 

 م   6222نوفمبر  .2

  

http://www.alwatan.com.s

Caricature/Detail.aspx?a/

CaricaturesID=7505 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 الثالثاء اليومجريدة : المصدر

 -هـ 2012صفر  .2 

 م   6222نوفمبر  .2  

  

http://www.alyaum.com/a

rticle/4166510 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.alwatan.com.sa/Caricature/Detail.aspx?CaricaturesID=7505
http://www.alwatan.com.sa/Caricature/Detail.aspx?CaricaturesID=7505
http://www.alwatan.com.sa/Caricature/Detail.aspx?CaricaturesID=7505
http://www.alyaum.com/article/4166510
http://www.alyaum.com/article/4166510
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 اءاألربع الوطنجريدة : المصدر

  -هـ 2012صفر  22 

    م6222نوفمبر  22

 

 
http://www.alwatan.com.s

a/Caricature/Detail.aspx?

CaricaturesID=7506 
 

 

 

 

 
 

 
 

 األربعاء اليومجريدة : المصدر

  -هـ 2012صفر  22 

    م6222فمبر نو 22
 

    
http://www.alyaum.com/a

rticle/4166672 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.alwatan.com.sa/Caricature/Detail.aspx?CaricaturesID=7506
http://www.alwatan.com.sa/Caricature/Detail.aspx?CaricaturesID=7506
http://www.alwatan.com.sa/Caricature/Detail.aspx?CaricaturesID=7506
http://www.alyaum.com/article/4166672
http://www.alyaum.com/article/4166672
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 الخميس الوطنجريدة : المصدر

  -هـ 2012صفر  21 

    م6222نوفمبر  21
 

  
http://www.alwatan.com.

sa/Caricature/Detail.aspx

?CaricaturesID=7508 
 

 

 

 
 

 
 

 
 الجزيرةجريدة : المصدر

 الخميس

  -هـ 2012صفر  21 

    م6222نوفمبر  21

         
-http://www.al

zirah.com/2016/201611ja

17/cr6.htm 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.alwatan.com.sa/Caricature/Detail.aspx?CaricaturesID=7508
http://www.alwatan.com.sa/Caricature/Detail.aspx?CaricaturesID=7508
http://www.alwatan.com.sa/Caricature/Detail.aspx?CaricaturesID=7508
http://www.al-jazirah.com/2016/20161117/cr6.htm
http://www.al-jazirah.com/2016/20161117/cr6.htm
http://www.al-jazirah.com/2016/20161117/cr6.htm

